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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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كتب: وليد دياب

ــــام  كـــشـــف وزيــــــر شــــــؤون اإلعـ
على الرميحي عن ان عدد األفام 
الــتــي تــم مــراقــبــتــهــا قــبــل عرضها 
منذ  البحرينية  السينما  دور  في 
2018 وحتى االن بلغ 1327 فيلما، 
ــــم حــــــذف جــمــيــع  مـــضـــيـــفـــا انــــــه تـ
الـــمـــشـــاهـــد والـــلـــقـــطـــات مــــن هـــذه 
األفام التي تتعارض مع األنظمة 
الفئة  وإعــادة تصنيف  والقوانين، 
يــتــم مــنــع أي فيلم  كــي  الــعــمــريــة 
من العرض لتعارضه مع مقومات 
او  الــديــن  او  المجتمع  او  الــدولــة 

األخاق او اآلداب.
واكد وزير االعام في رده على 
سؤال للنائب احمد االنصاري ان 
الــرقــابــة على  فــي  تستند  ــوزارة  ــ الـ
ــــي دور  ــعــــرض فـ تــ ــي  ــتــ الــ األفـــــــــام 
السينما على المرسوم بقانون رقم 
47 لسنة 2002 بتنظيم الصحافة 
والطباعة والنشر والذي يتضمن 
مراقبة  فــي  المتبعة  االلــيــة  فــيــه 
والمطبوعات  السينمائية  األفام 

المسجلة.
وأضاف ان هناك 5 موظفين 
على  الــمــراقــبــة  بعملية  يــقــومــون 
األفام وانهم يمتلكون الخبرة في 
متابعة األفام ويحملون المؤهل 
وانه  الوطني،  والحس  الجامعي 
يــتــم تــوزيــعــهــم عــلــى دور الــعــرض 
ومـــتـــابـــعـــة األفـــــــام ومـــراقـــبـــة كــل 
فيلم يتم طلب عرضه، كما يقوم 
الموظفون بالتواصل مع الجهات 
الخليجية  الــدول  في  المختصة 

حـــول  اآلراء  وتــــبــــادل  لــلــتــنــســيــق 
في  االستئناس  يتم  كما  األفــام، 
وماحظات  بــرأي  الحاالت  اغلب 
المختصين من خارج الوزارة من 

المشهود لهم في هذا المجال.
وفــــــــيــــــــمــــــــا يــــــــخــــــــص وجـــــــــــود 
التربوي  الــجــانــب  فــي  مختصين 
والــشــرعــي مــن ضــمــن مــن يتولى 
ــة، أوضــــــح وزيــــــر االعـــــام  ــابــ ـــرقــ الـ
ان الــفــصــل الــثــالــث مـــن مــراقــبــة 
والمطبوعات  السينمائية  األفام 
تضمن   24 الــمــادة  فــي  المسجلة 
ان تشكل في الوزارة لجنة تسمى 
»لجنة مراقبة األفام السينمائية 
برئاسة  المسجلة«  والمطبوعات 
والنشر  المطبوعات  إدارة  مــديــر 
من  ــدد  عـ عـــن  ممثلين  وعــضــويــة 
يرشحهم  الــعــاقــة  ذات  الـــــوزارات 
ــتـــصـــون ويـــصـــدر  ــمـــخـ الــــــــــــوزراء الـ
ــد  ــديــ ــحــ بـــتـــشـــكـــيـــل الــــلــــجــــنــــة وتــ
الوزير،  قــرار من  إجـــراءات عملها 
وتــخــتــص هـــذه الــلــجــنــة بــمــراقــبــة 
األفـــــــــام الـــســـنـــيـــمـــائـــيـــة ومــــــا فــي 
وكذلك  السينما  دور  فــي  حكمها 
ــات الـــمـــســـجـــلـــة الـــتـــي  ــوعـ ــبـ ــطـ ــمـ الـ
مــن  اإلدارة  مـــــن  ــا  ــهــ ــيــ الــ تــــحــــال 
واالجتماعية  السياسية  النواحي 
والدينية،  واألخاقية  والصحية 
وعلى كل صاحب او مستغل لدار 
من دور السينما اباغ اإلدارة عن 
اســتــيــراد أي فــيــلــم وعــلــيــه إقــامــة 
عـــرض خـــاص لــهــذا الــفــيــلــم امــام 
الــلــجــنــة وذلــــك قــبــل عــرضــه على 

الجمهور او تداوله.
المتخذة  اإلجــــراءات  وبــشــأن 

فـــي حــالــة وجــــود فــيــلــم يــتــعــارض 
عملية  في  المتبعة  المعايير  مع 
الرقابة أكد الوزير ان قانون تنظيم 
الصحافة والطباعة والنشر نظم 
ــراء فــي الــبــاب الخاص  هــذا االجــ
بـــمـــراقـــبـــة األفـــــــام الــســيــنــمــائــيــة 
خاصة  المسجلة  والــمــطــبــوعــات 
المواد 26و25و23، والتي تضمنت 
اإلجــــــــــراءات الـــخـــاصـــة بــالــحــذف 
ترى  الـــذي  المشاهد  الفيلم  مــن 
او  الــدولــة  بمقومات  اخـــاال  فيه 
االخـــاق  او  الــديــن  او  المجتمع 

او اآلداب.
يطعن  ان  طلبه  رفــض  ولمن 
فــي قـــرار الــرفــض امـــام المحكمة 
الــمــدنــيــة خـــال ثاثين  الــكــبــرى 
ــه بـــقـــرار  ــاريــــخ إبــــاغــ ــا مــــن تــ ــومـ يـ
مرفوضا  طلبه  اعتبار  او  الرفض 
بــمــضــي مــــدة خــمــســة عــشــر يــومــا 
فــي  الــــبــــت  دون  الـــيـــهـــا  ــار  ــشــ ــمــ الــ

الفيلم،  بعرض  الترخيص  طلب 
ــلـــوزارة ان تــصــدر الـــى أصــحــاب  ولـ
عن  المسؤولين  او  السينما  دور 
والتوجيهات  التعليمات  ادارتــهــا 
ــتـــي تــســتــهــدف الـــحـــفـــاظ عــلــى  الـ
مــســتــوى الـــبـــرامـــج الــســيــنــمــائــيــة، 
ــا وقـــومـــيـــا وخـــلـــقـــيـــا وفــنــيــا  ــيـ ــنـ ديـ
هــذه  فـــي  الــعــامــة  اآلداب  ــة  ــايـ ورعـ

الدور.
يعاقب على كل مخالفة  كما 
ألحـــكـــام هـــذا الــفــصــل بــغــرامــة ال 
ــار مــع  ــنــ تـــقـــل عــــن خــمــســمــائــة ديــ
السينما  دار  بغلق  الــحــكــم  جـــواز 
تـــزيـــد عن  ال  لـــمـــدة  الــمــكــتــبــة  او 
ثــاثــيــن يــومــا ومـــصـــادرة األفـــام 
الــتــي لــم تــرخــص فــي عــرضــهــا او 
المطبوعات التي تقرر منعها من 

التداول.

وزير الإعالم ردا على النائب اأحمد الأن�صاري:

���س��ن��وات  اأرب�������ع  خ�����ال  ف��ي��ل��م��ا   1327 م���راق���ب���ة 

وح�����ذف ج��م��ي��ع ال��م�����س��اه��د ال��م��خ��ال��ف��ة ل��اأن��ظ��م��ة
الأفالم حول  للتن�صيق  الخليجية  الدول  في  المخت�صة  الجهات  مع  التوا�صل 

} احمد االنصاري. } وزير اإلعام.

ــيــــســــة جـــامـــعـــة  رحــــبــــت رئــ
الــبــحــريــن الـــدكـــتـــورة جــواهــر 
بــــنــــت شــــاهــــيــــن الـــمـــضـــحـــكـــي، 
ــنــــســــيــــق مــع  ــتــ بــــالــــتــــعــــاون والــ
الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز 
ــاء الـــوطـــنـــي وتــرســيــخ  ــمـ ــتـ االنـ
قيم المواطنة »بحريننا«، لما 
المواطنة  لقيم  بـــّث  مــن  فــيــه 
االنتماء  وتعزيز  الصحيحة، 

بين طلبة الجامعة.
الــمــضــحــكــي  د.  وأضـــافـــت 
مــــكــــّون  ــة  ــنــ ــواطــ ــمــ الــ قــــيــــم  أن 
أســــــاســــــي فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــن 
المقررات الدراسية المشتركة 
ذات  الـــطـــابـــيـــة  واألنــــشــــطــــة 
الــطــابــع الــوطــنــي الــتــي تنحو 
إلى استلهام القيم البحرينية 
األصيلة، ونقلها من جيل إلى 
الـــتـــآزر وروح  وتــرســيــخ  جـــيـــل، 
وقيادته  الوطن  إلــى  االنتماء 
ــبـــت طلبة  »أثـ مـــؤكـــدة  وأهـــلـــه، 
جامعتنا الوطنية -على مدى 

المحطات  كــل  وفــي  الــســنــوات 
الــوطــنــيــة الــمــفــصــلــيــة- أنــهــم 
ــدرون الــصــفــوف  ــتـــصـ ــًا يـ ــمــ دائــ

األولى«. 
وكـــــــــان مـــجـــلـــس جـــامـــعـــة 
اجتماعه  في  اطلع  البحرين 
ديسمبر   30( الــخــمــيــس  يــــوم 
الــــذي  الــــعــــرض  عـــلـــى   )2021
ــتــــب  ــكــ ــمــ ــه مـــــــديـــــــر الــ ــ ــتــ ــ ــدمــ ــ قــ
الوطنية  للخطة  الــتــنــفــيــذي 
ــاء الـــوطـــنـــي  ــمــ ــتــ لـــتـــعـــزيـــز االنــ
ــنــــة  ــخ قــــيــــم الــــمــــواطــ ــ ــيـ ــ ــرسـ ــ وتـ
)بــــحــــريــــنــــنــــا( هـــــالـــــة أحـــمـــد 
ــيـــمـــان، بـــحـــضـــور الـــمـــديـــر  ــلـ سـ
العامة  اإلدارة  لمعهد  الــعــام 
)بيبا( الدكتور رائد محمد بن 

شمس. 
ــــرض ضــمــن  ــعــ ــ ــي الــ ــ ــأتــ ــ ويــ
ــاعــــات  ــمــ ــتــ ســـلـــســـلـــة مـــــن االجــ
والــــلــــقــــاءات الـــتـــي تـــمـــت بــيــن 
جــامــعــة الــبــحــريــن والــمــكــتــب 
الوطنية  للخطة  الــتــنــفــيــذي 

ــاء الـــوطـــنـــي  ــمــ ــتــ لـــتـــعـــزيـــز االنــ
ــة  ــنــ ــخ قــــيــــم الــــمــــواطــ ــ ــيـ ــ ــرسـ ــ وتـ
الشراكة  لتعزيز  )بــحــريــنــنــا(، 
واالســـتـــفـــادة مـــن اإلمــكــانــيــات 
بشكل  واألكــاديــمــيــة  البحثية 
عـــام فـــي الــجــامــعــة الــوطــنــيــة، 
ــتــــفــــادة مــن  ــى االســ ــ ــافــــة إلـ إضــ
الحريصة  الشبابية  الطاقات 
على االنــخــراط فــي األعــمــال 

الوطنية التطوعية.
ــّرح د.  ــ وعـــقـــب الـــلـــقـــاء، صـ
ــن شـــمـــس بـــــأن »بـــيـــبـــا« يــعــد  بــ
مـــن الـــشـــركـــاء األســاســيــيــن لـ 
الخطة  لــهــذه  لما  »بحريننا« 
من أهداف تركز على االنتماء 
للقيادة،  والــوالء  األرض،  إلــى 
ــدادات  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاالمـ ــ ــ واالعــــــــــتــــــــــزاز بـ
الخليجية والعربية للمواطن 
الــــبــــحــــريــــنــــي، وبـــــمـــــا يـــرســـخ 
ــم الـــتـــعـــدديـــة والـــتـــســـامـــح  ــيـ قـ
معاني  مــن  عــامــة  روح  وخــلــق 
ــائـــمـــة عــلــى  ــقـ ــة الـ ــيـ الـــمـــســـؤولـ
بالحقوق  العميقة  الــمــعــرفــة 
ــى أن  ــبــــات، مـــشـــيـــرًا إلــ والــــواجــ
ــدان  ــيــ ــن »مــ ــريـ ــحـ ــبـ ــة الـ ــعـ ــامـ جـ
السامية  القيم  لــهــذه  خصب 
بــيــن جميع  لــتــســود  الــنــبــيــلــة 

المنتسبين إليها«.
ــالــــت  ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، قــ
ســـــلـــــيـــــمـــــان: »تــــــعــــــد جـــامـــعـــة 
ــر مـــجـــتـــمـــع  ــ ــبــ ــ ــن أكــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
البحرين،  مملكة  فــي  شبابي 
والــــــتــــــشــــــارك فــــــي مــــــبــــــادرات 
قيم  وتعزيز  ترسيخ  وتوجهات 
الــمــواطــنــة مـــن خـــال بــرامــج 
وفعاليات »بحريننا« من شأنه 
أن يضمن انتشارًا أوسع لهذه 
الــقــيــم الــوطــنــيــة الــنــبــيــلــة في 
البحرين«.  مملكة  أرجـــاء  كــل 
مؤكدة أن الشراكة مع جامعة 
ــبـــحـــريـــن ســـــوف يــــكــــون لــهــا  الـ
ــول  ــــي الــــوصــ ــر فـ ــ ــبـ ــ األثـــــــر األكـ
تنشدها  الــتــي  األهـــــداف  إلـــى 

الخطة الوطنية »بحريننا«.

في اجتماع مع »بحريننا« بح�صور »بيبا« 

ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ت����وؤك����د اأه��م��ي��ة 
طلبتها ب��ي��ن  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 

}جانب من  اجتماع جامعة البحرين مع المكتب التنفيذي لخطة تعزيز االنتماء الوطني.

السياسية  للتنمية  البحرين  معهد  اختتم 
عام 2021م برامجه وفعالياته بنجاح كبير، حيث 
تمكن المعهد من االستغال األمثل لتكنولوجيا 
االتصاالت الحديثة، إذ قام بتنفيذ 113 فعالية 
منها  استفاد  برنامجا،   18 خــال  مــن  متنوعة، 
من   157 وقــدمــهــا  مـــشـــارك  آالف   10 مـــن  أكـــثـــر 
إصــدار مجموعة  إلى جانب  الوطنية،  الكفاءات 
من الكتب والدراسات واألبحاث المعنية بتنمية 
والــمــبــادئ  الــســيــاســيــة،  التنمية  قــضــايــا  وتــعــزيــز 
ــيـــة لــلــديــمــقــراطــيــة، وقـــضـــايـــا الــتــحــول  األســـاسـ
المتخصصة  الكتب  إلــى  إضــافــة  الديمقراطي، 

بالشؤون القانونية والتشريعية والدستورية.
يأتي ذلك انطاًقا من حرص المعهد على 
المعتمدة  والــبــرامــج  الخطط  بتنفيذ  االلــتــزام 
تنفيذها  تكييف  مــع  األمــنــاء،  مجلس  قبل  مــن 
بما يتوافق مع اإلجراءات والتدابير االحترازية 
الصادرة عن الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
ــا »كـــوفـــيـــد-19«، حــيــث عــمــل خـــال الــعــام  كـــورونـ
الـــجـــاري عــلــى تــعــزيــز مــنــظــومــتــه اإللــكــتــرونــيــة 
وأنشطته  برامجه  تقديم  لضمان  واالتــصــالــيــة 
إلى  مباشر  بشكل  والوصول  وسهولة،  يسر  بكل 
ورد  ما  المستهدفة، بحسب  المجتمع  فئات  كل 
حضرة  لتوجيهات  تنفيذًا  إنــشــائــه،  مــرســوم  فــي 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى، وتــرجــمــة لــرؤيــة 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صاحب 
بتحويل  الــــوزراء،  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل 
إلــى  والـــفـــرص  فـــرص حقيقية  إلـــى  الــتــحــديــات 

إنجازات. 
وقــــد شـــهـــدت الــفــعــالــيــات واألنـــشـــطـــة الــتــي 
ملحوظًا  نموا   ،2021 عام  المعهد خال  نفذها 
المشاركة،  وحــجــم  والــنــوعــيــة  الــعــدد  ناحية  مــن 
الــتــي تـــوزعـــت عــلــى الــجــمــهــور الـــعـــام، ومــوظــفــي 
المدارس  الرسمية واألهلية، وطلبة  المؤسسات 
والنواب  الشورى  مجلسي  وأعضاء  والجامعات، 
ــلـــديـــة، وهـــــي بــحــســب  ــبـ وأعــــضــــاء الـــمـــجـــالـــس الـ

التفاصيل اآلتية:
 مهارات برملانية ألعضاء الشورى

ــامــــج عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــافـــة  ــرنــ ــبــ عـــمـــل الــ
الشورى  مجلس  ألعضاء  والسياسية  القانونية 
األساسية  بالمهام  للقيام  الازم  الدعم  وتقديم 

للمجلس.
* مهارات ألعضاء النواب

سعى البرنامج إلى تعزيز الثقافة القانونية 
والــســيــاســيــة ألعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب وتــقــديــم 
الدعم الازم للقيام بالمهام التشريعية والرقابية 
للمجلس، إضافة إلى دعم األعضاء بالمعلومات 

والمهارات الازمة للعمل البرلماني.
 الدعم البرملاني

ــادر على  ــادر وظــيــفــي قــ ســعــى إلـــى تــهــيــئــة كــ
مــســاعــدة أعــضــاء مــجــلــس الـــنـــواب فــي مهامهم 
الــتــشــريــعــيــة والـــرقـــابـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى مــســاعــدة 
أعضاء المجلس على القيام بدورهم على الوجه 
األكمل من خال تمكين موظفي األمانة العامة 

بالمجلس من أداء هذا الدور.
* مهارات بلدية

ســعــى إلـــى تــقــديــم الــدعــم الــــازم مــن أجــل 
دورهــم  ممارسة  فــي  البلديات  أعــضــاء  مساعدة 
في  يسهم  الــذي  بالشكل  والخدمي  االجتماعي 
في  واالجتماعية  الخدمية  بــاألوضــاع  االرتــقــاء 

المملكة عموًما.
 مهارات سياسية »2«

تـــم تقديمه  تــدريــبـــــي خـــــاص  بــرنــامـــــج  هـــو 
تنميـة  بهـدف  الحكوميـة  المؤسسـات  لموظفـي 
ـــــال  ــة فــــي الــمــجـــ ـــ ـــــة والــبــحــثــيـــ قـــدراتـــهـــــــــــم الــفــنــيـــ
تطويــر  جـــانـــب  إلــــى  والـــدســـــــــــتـــوري،  ـــــي  الــســيــاســـ
مهــاراتهم في دعــم العمــل السياســي وبمـا يواكــب 
حيث  والدوليــة،  والعربيــة  المحلية  التطــورات 
الحكومية  اإلدارات  موظفي  البرنامج  استهدف 

ذات الصلة.
 حقوق اإلنسان

ســعــى هـــذا الــبــرنــامــج إلـــى تــعــزيــز مستوى 

ــام عـــلـــى االضـــطـــاع  ــعــ قــــــدرة ضـــبـــاط األمــــــن الــ
بمسؤولياتهم في إطار حقوق اإلنسان، واإللمام 
بــالــمــعــايــيــر والــتــشــريــعــات الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة 
الشرطي،  العمل  اإلنسان في  والوطنية لحقوق 
ــج تــلــك الــمــعــايــيــر فـــي عمل  لــتــعــزيــز ونــشــر ودمــ
ضباط األمن العام بإنفاذ القانون بصفة عامة.

 برنامج معارين
عمل البرنامج على تأهيل وتدريب موظفي 
بـــأدوارهـــم  لــلــنــهــوض  وتمكينهم  الـــنـــواب  مــكــاتــب 
متطلبات  بحسب  كــفــاءة،  بكل  واختصاصاتهم 

العمل، لتعزيز ثقافة الدور البرلماني.
* رهان المستقبل 

تمثل في تمكين وتثقيف الشباب بالمسيرة 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة 
والتعريف  الــدســتــور،  وأحــكــام  الــمــفــدى  الــمــلــك 
بالرؤية  وعاقاتها  المستدامة  التنمية  بأهداف 
ودعمهم   ،2030 البحرين  لمملكة  االقتصادية 
الوطنية  المسؤولية  لتحمل  الازمة  بالمهارات 
وتنمية المهارات القيادية، وتعزيز ثقافة الحوار 
من خال ثاث مراحل: األولــى عبارة عن ورش 
نقاشية  حلقات  والثانية  تدريبية،  ودورات  عمل 
ــا الــمــرحــلــة الــثــالــثــة فـــركـــزت على  ــبـــار، أمــ مـــع كـ
من  وتطويرية  إبداعية  وأفــكــار  مــبــادرات  تقديم 

قبل الشباب المشاركين.
 برنامج »درب 2«

يــهــدف إلـــى تـــدريـــب الــمــرشــحــيــن ومــديــري 
ــرق عــمــلــهــم بــاألطــر  ــ الـــحـــمـــات االنــتــخــابــيــة وفـ
المتعلقة  والــقــضــايــا  والــقــانــونــيــة  الــدســتــوريــة 
باالنتخابات وتوعية الناخبين بأهمية المشاركة 

االنتخابية الفعالة. 
ــج؛ الـــمـــرحـــلـــة  ــامــ ــرنــ ــبــ ــل الــ ــ ــراحـ ــ وتـــشـــمـــل مـ
ــيــــة عــن  ــات أســــاســ ــومـ ــلـ ــعـ تـــمـــهـــيـــديـــة لـــتـــكـــويـــن مـ
الخطوات األولية للبدء في التخطيط للترشح 
لـــانـــتـــخـــابـــات، والـــمـــرحـــلـــة الـــشـــامـــلـــة حـــيـــث تــم 
والمهارات  بالمعلومات  المرشح  وتوعية  تدريب 
والسياسية  القانونية  المحاور  ضمن  األساسية 
واإلعامية والميدانية، فيما سيستمر البرنامج 

التخصصية  المرحلة  بتقديمه  2022م  عام  في 
التي ستركز على تمكين مجموعة مختلفة من 
مراقبين،  أو  إعاميين  كانوا  التخصصات سواء 
المرحلة  بتقديم  الــبــرنــامــج  خــتــام  سيتم  فيما 
العامة التي ستستهدف توعية الناخبين بجميع 

الجوانب المهمة بالعملية االنتخابية. 
سفراء الوطن »5«

المحاضرات  من  قدم من خاله مجموعة 
الـــتـــوعـــويـــة اســـتـــهـــدفـــت الــطــلــبــة الــمــســتــجــديــن 
الراغبين فــي إكــمــال دراســتــهــم فــي الــخــارج، من 
العاقة  ذات  الــمــواضــيــع  بــأهــم  تثقيفهم  خــال 
بمملكة البحرين، وبعض المواضيع التي تساعد 
ــدرة الــطــالــب عــلــى تــمــثــيــل الــبــحــريــن  فـــي رفـــع قــ
أواصــر  تعزيز  بهدف  بأفضل صــورة،  الخارج  في 
إلى  إضافة  وأوطانهم،  المبتعثين  بين  الترابط 
ــورة الــوطــن فــي الـــخـــارج مــن خــال  تحسين صــ
تــام، وكذلك تجنيب  درايــة ووعــي  مبتعثين على 
السلبي  والــنــتــاج  التغريب  مخاطر  المبتعثين 
العامة  التوعية  عن  فضا  الثقافات،  الختاط 

سياسيًا وقانونيًا واجتماعيًا.
 اإلعالمي السياسي

تـــم تخصيصه  ســيــاســي  تـــدريـــبـــي  بـــرنـــامـــج 
ركــز  الــوطــنــي، حــيــث  االتـــصـــال  مــركــز  لمنتسبي 
بتطوير  المتعلقة  السياسية  الموضوعات  على 
مـــــهـــــارات الــــمــــوظــــف اإلعـــــامـــــي بـــشـــكـــل خـــاص 
لــلــتــعــامــل مـــع طــبــيــعــة الــعــمــل الــســيــاســي ودعـــم 
التطورات  مواكبة  على  لمساعدتهم  مهاراتهم 

المحلية والعربية والدولية.
* إضاءات من الميثاق

ــرى الـــعـــشـــريـــن لــمــيــثــاق  ــ ــذكــ ــ بـــمـــنـــاســـبـــة الــ
أثير  عبر  البرنامج  تنفيذ  تــم  الــوطــنــي؛  العمل 
ــة وتــلــفــزيــون الــبــحــريــن واســتــضــافــة بعض  ــ إذاعـ
صياغة  في  شــاركــوا  ممن  الوطنية  الشخصيات 
إقـــــراره وتسليط  لــيــســتــذكــروا مــراحــل  الــمــيــثــاق 
من  عــدد  واستضافة  بــنــوده،  بعض  على  الــضــوء 
الجهات التي انبثقت عن ميثاق العمل الوطني 
نقلة  مــن  تمثله  ومــا  منجزاتها  حــول  للحديث 

بفضل  تجسدت  مكتسبات  باعتبارها  حضارية 
الــمــشــروع الــتــنــمــوي الــشــامــل لــحــضــرة صــاحــب 

الجالة الملك المفدى.
 الوعي السياسي »3« 

المحاضرات  من  سلسلة  البرنامج  تضمن 
الــتــوعــويــة الــمــتــعــددة الــمــحــاور الــمــوجــهــة لكل 
شـــرائـــح الــمــجــتــمــع، ويـــهـــدف إلــــى نــشــر الــوعــي 
والــمــعــرفــة بــالــمــتــغــيــرات الــوطــنــيــة فــي مختلف 
الــــظــــروف وتـــعـــزيـــز مــــدركــــات األفـــــــراد بــالــثــقــافــة 
الــســيــاســيــة، وتــرســيــخ قــيــم الــمــواطــنــة واالنــتــمــاء 
بما  البناء  والحوار  الرأي اآلخر  وتقبل  الوطني 
الشاملة لحضرة  التنموية  المسيرة  يتوافق مع 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 

خليفة عاهل الباد المفدى.
 التنمية املجتمعية

بالتوافق  يأتي  جماهيري  تــوعــوي  برنامج 
لها عاقة  التي  الدولية  والمناسبات  األيــام  مع 
تنظيم  تــم  حيث  المعهد،  وأهـــداف  باختصاص 
تستعرض  وجماهيرية  تفاعلية  حــواريــة  نــدوات 
أبرز إنجازات مملكة البحرين في المواضيع ذات 
والمعرفة  الوعي  نشر  بهدف  نــدوة،  بكل  الصلة 
الــمــجــاالت  فــي مختلف  الــوطــنــيــة  بــالــمــنــجــزات 
الـــدســـتـــوريـــة والــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة وتــعــزيــز 
ومــبــادئ  الــســيــاســيــة  بالتنمية  ــراد  ــ األفـ مـــدركـــات 
الديمقراطية، وترسيخ قيم المواطنة واالنتماء 
بما  البناء  والحوار  الرأي اآلخر  وتقبل  الوطني 
الشاملة لحضرة  التنموية  المسيرة  يتوافق مع 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 

خليفة.
 التوعية الطالبية

الــمــســابــقــات وورش  مــن  تــقــديــم سلسلة  تــم 
الــعــمــل بــشــكــل دوري لــتــعــزيــز مـــدركـــات الــطــاب 
وتــنــمــيــة مــعــرفــتــهــم فــــي الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة 
ــــال مــتــخــصــصــيــن  ــة، وذلــــــك مــــن خـ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ والـ

سياسيين وقانونيين وتربويين.
 تشريع وتنمية

لــقــاءات أسبوعية تعقد عبر  هــو عــبــارة عــن 
وسائل االتصال المرئي، مع كل من النائب األول 
لرئيس  األول  والنائب  الشورى  مجلس  لرئيس 
مجلس النواب، وذلك الستعراض أهم القرارات 
الشورى  مجلسي  لجان  لمختلف  والتشريعات 
تــوعــيــة المجتمع  الـــضـــرورة  الــتــي مــن  ــنـــواب  والـ
لقاءات  شمل  كما  عليها،  الــضــوء  وتسليط  بها 
العاصمة  وأمــانــة  البلدية  المجالس  رؤســاء  مع 
كــل مجلس في  إنــجــازات  الــضــوء على  لتسليط 
والمرافق  الــخــدمــات  مستوى  تحسين  مــجــاالت 
العامة ومشاريع إنشاء وتطوير الطرق والميادين 
بهدف  وغيرها،  البيئة  ومبادرات حماية  العامة، 
رفــــع الـــوعـــي الــســيــاســي وتــعــزيــز الـــتـــواصـــل بين 
البلدية  والمجالس  والــنــواب  الــشــورى  مجلسي 

مع المواطنين.
برنامج نهج

تحليليا  برنامجا  مــرة  ألول  المعهد  قــدم 
تــحــت مــســمــى »نـــهـــج«، هـــو عـــبـــارة عـــن مجموعة 
النهج  حــول  والــمــركــزة  النقاشية  الحلقات  مــن 
اإلصـــاحـــي لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
واالجتماعية،  والــقــانــونــيــة،  السياسية،  وأبــعــاده 
الديمقراطي  الــتــحــول  فــي  ودوره  واالقــتــصــاديــة 

والتحديث السياسي لمملكة البحرين.
برنامج قراءة يف كتاب »2«

تـــنـــاول الــبــرنــامــج أهـــم الــمــؤلــفــات والــكــتــب 
المنشورة لباحثين بحرينيين، لعرض مؤلفاتهم 
الكتاب  ومــحــاور  أهــمــيــة  عــلــى  الــضــوء  وتسليط 
تقنية  خــال  من  مباشر  تفاعل  عبر  ومناقشته 
وتبادل  الــحــوار  ثقافة  لتعزيز  المرئي  االتــصــال 
السياسية  الثقافة  تعزيز  بهدف  اآلخـــر،  الـــرأي 
وإثـــــــــراء الـــمـــجـــتـــمـــع بـــالـــمـــعـــلـــومـــات مــــن خـــال 
المؤلفات الوطنية، وتشجيع المؤلفين والكّتاب 
العلمية  والـــدراســـات  بالبحوث  االســتــمــرار  على 

المتعلقة بالسياسة والقانون.

ا�صتفاد منها 10 اآلف فرد

وت��دري��ب��ي��ة  ت��وع��وي��ة  ف��ع��ال��ي��ة   113 ي��ن��ف��ذ  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة«  »ال��ت��ن��م��ي��ة 

نظًرا إلى موجة األمطار التي 
األيــام  الــبــاد خــال  هطلت على 
إلـــى تضرر  أدت  والــتــي  الــمــاضــيــة 
الــعــديــد مــن الــمــنــازل، وجــه سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــمــثــل جـــالـــة الــمــلــك لــأعــمــال 
ــبــــاب  ــة وشـــــــــــؤون الــــشــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ اإلنـ
المؤسسة  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 
ــر الــمــتــضــررة من  بــمــســاعــدة األسـ
المؤسسة  كــلــف  حــيــث  ــار،  األمـــطـ
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 
الطلبات  تقييم  على  بــاإلشــراف 
الُمقدمة والصرف بحسب أنظمة 

المؤسسة المعتمدة.
ــة تـــقـــدم  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
خليفة بخالص الشكر والتقدير 
إلــى صــاحــب الجالة  واالمــتــنــان 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عــاهــل الـــبـــاد الــمــفــدى الــرئــيــس 
الـــفـــخـــري لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة 
لأعمال اإلنسانية، وإلى صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
االهــتــمــام  عــلــى  ــوزراء،  ــ الــ مجلس 
ــم  ــدعــ ــل والــ ــواصــ ــتــ ــمــ الـــكـــبـــيـــر والــ
القيادة  توليه  الــذي  الــامــحــدود 

الرشيدة للمواطنين في مختلف 
المولى  سائًا  الصعبة،  الظروف 
أعمارهما  فــي  يــبــارك  أن  الــكــريــم 
وأن يجعلهما ذخًرا وعوًنا وسنًدا 
يجعل  وأن  والمواطنين،  للوطن 

ذلك في موازين حسناتهما.

ــدم الـــدكـــتـــور  ــقـ مــــن جـــانـــبـــه تـ
مــصــطــفــى الــســيــد األمـــيـــن الــعــام 
لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال 
ــكـــر  ــة بــــخــــالــــص الـــشـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ اإلنـ
ــر لـــصـــاحـــب الـــجـــالـــة  ــقــــديــ ــتــ والــ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

عــاهــل الـــبـــاد الــمــفــدى الــرئــيــس 
الـــفـــخـــري لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة، ولــصــاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الشيخ  ولــســمــو  الـــــوزراء،  مجلس 
آل خليفة ممثل  بن حمد  ناصر 
جالة الملك لأعمال اإلنسانية 
اللفتة  الشباب على هذه  وشــؤون 
اإلنـــســـانـــيـــة الــكــريــمــة الـــتـــي تــدل 
مع  للوقوف  القيادة  حرص  على 
المواطنين في مثل هذه الظروف 
الذي  الضرر  آثــار  من  للتخفيف 

لحق بهم.
مـــثـــمـــنـــًا تــكــلــيــف الــمــؤســســة 
لــلــقــيــام بـــهـــذا الـــــــدور اإلنـــســـانـــي 
لــــمــــســــاعــــدة األســــــــر الـــمـــتـــضـــررة 
مــن هــطــول األمــطــار، وهــو الــدور 
فــي  ــه  بــ قـــامـــت  وأن  الــــــذي ســـبـــق 
مساعدة  فــي  الماضية  الــســنــوات 
وبين  األمــطــار،  مــن  المتضررين 
الــمــلــكــيــة  الـــمـــؤســـســـة  أن  الـــســـيـــد 
ــة ســـتـــقـــوم  ــيــ ــانــ ــســ لــــأعــــمــــال اإلنــ
بـــــاســـــتـــــقـــــبـــــال طـــــلـــــبـــــات األســــــــر 
الــــمــــتــــضــــررة مـــــن خـــــــال مـــوقـــع 
ــة الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال  الـــمـــؤســـسـ
www.اإللكتروني اإلنــســانــيــة 
ضــــــــرورة  مــــــع   rhf.gov.bh
المطلوبة  المستندات  كل  إرفــاق 
ــع، حــيــث  ــوقـ الـــمـــوضـــحـــة فــــي الـــمـ
وتقييم  الطلبات  بدراسة  ستقوم 
الــــحــــاالت وتــــوزيــــع الـــمـــســـاعـــدات 
بــحــســب الــنــظــام الــمــعــتــمــد لــدى 

المؤسسة.

بتوجيه من �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

»ال���م���ل���ك���ي���ة« ل���اأع���م���ال الإن�������س���ان���ي���ة ت�����س��ت��ق��ب��ل 
ط����ل����ب����ات ال����م����ت���������س����رري����ن م������ن الأم������ط������ار

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

} محافظ الجنوبية خالل اللقاء.
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عن تنب�ؤات بيل غيت�س 

خرج علينا مؤخرا الملياردير األمريكي بيل غيتس ليعلن 
األمر  »إن  قائال:  العالم،  في  القريب  المستقبل  عن  توقعاته 
اإلرهابية  الهجمات  تنفيذ  سيتم  أســوأ الحقا، حيث  سيكون 
من  أشــد  عواقبها  وستصبح  بيولوجية،  أسلحة  باستخدام 
ثم  ومن  حاليا،  المنتشرة  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة 
يــجــب عــلــى الــــدول إنــفــاق مــبــالــغ ضخمة عــلــى األبــحــاث في 
مجال علم األوبئة، وبهذه الطريقة فقط سيتمكن البشر من 
أن  يمكن  التي  المعدية  األمـــراض  مع  التعامل  كيفية  تعلم 

تنتشر نتيجة لإلرهاب البيولوجي«.
لذلك حث غيتس منظمة الصحة العالمية على النظر 
في إنشاء مجموعة خاصة من العلماء لكي يقوموا بتطوير 
القضاء  وكذلك  البيولوجية  الهجمات  لصد  وطــرق  أساليب 

على عواقبها.
اإلرهاب البيولوجي هو اإلطالق المتعمد للفيروسات أو 
البكتيريا أو المواد السمية أو الفطريات، وغيرها من العوامل 
الضارة األخرى لتسبيب المرض، وقد عرفته دراسة أكاديمية 
نشرتها المجلة األمريكية لألبحاث البيوطبية بأنه استخدام 
الــكــائــنــات الــحــيــة الــدقــيــقــة مــن قــبــل إرهــابــيــيــن أو جــمــاعــات 
بين  والــمــرض  الموت  تسبب  التي  األسلحة  إلنتاج  متطرفة 

البشر والحيوانات والنباتات.
إنتاج  اليوم محاوالت  العالم  فيه  يرقب  الذي  الوقت  في 
عـــالج لــفــيــروس كــورونــا نــجــد تــصــريــحــات مــن ِقــبــل العناصر 
اإلرهابية عن تمكنهم من تصنيع غاز الخردل في العراق على 
والصدمة  الرعب  لتصدير  محاولة  في  وذلــك  المثال  سبيل 
بــأن كوفيد 19 قد  أكــيــدة«  »غير  تكهنات  وذلــك وســط  للبشر، 

كشف الستار عما بدا ذات يوم أنه مجرد تهديد نظري.
الخطير في األمر هو أن اإلرهاب البيولوجي ظاهرة أشد 
أسلحة صامتة  يستخدم  ألنه  النووي،  اإلرهــاب  بعد  خطورة 
غير مرئية، وآثارها ال تظهر إال بعدما يكون مرتكب الجريمة 
الدولية  الجهود  تكاتف  لذلك يجب  األنــظــار،  تــوارى عن  قد 
لــمــكــافــحــة هـــذه الـــظـــاهـــرة، وتــطــويــقــهــا، لــوقــف هـــذا الخطر 

المتنامي.
والعلم  بالفكر  يــحــارب  أن  يــجــب  أنــواعــه  بــكــل  فـــاإلرهـــاب 

والبحث كما نصح بيل غيتس!

halakamal99@hotmail.comمحميد احملميدهالة كمال الدين

أول السطر:
مواجهة  بــاإلمــكــان  لــيــس  واقــعــيــيــن..  لنكن 
ــيـــزات  ــهـ ــتـــجـ ــا كــــانــــت الـ ــمـ ــهـ غــــــــــزارة األمــــــطــــــار مـ
المعنية،  الــجــهــات  مــع  لنتعاون  واإلمــكــانــيــات.. 
تعمل  عمل  فــرق  بتشكيل  المحافظات  ولتبدأ 
على  ســاخــن  وخــط  المتطوعين،  مــع  بالتناوب 
ـــورا..  ــدار الــســاعــة، ومــســاعــدة الــمــتــضــرريــن فـ مــ
فــاالســتــيــاء والــتــحــلــطــم لـــن يــفــيــد، ولـــن يعالج 
قليلة..  أيــام  لعدة  المتكررة  السنوية  المشكلة 
أن  ونــســأل اهلل تعالى  أمــطــار خير ورحــمــة،  هــي 

يحفظ البالد والعباد.
للعلم فقط:

بــعــثــت لــنــا األســـتـــاذة الــفــاضــلــة واإلعــالمــيــة 
المالحظة  هـــذه  الـــســـركـــال(،  )عــائــشــة  الــقــديــرة 
وتـــقـــول فــيــهــا: فـــي فــريــجــنــا وحــوالــيــه عـــدد من 
المساجد التي تقيم صالة الجمعة، والمالحظة 
ــتــــخــــدام الـــمـــكـــبـــرات فــــي نـــقـــل الـــصـــالة  هــــي اســ
في  وتداخل  إلى صراخ  تتحول  التي  والخطبة، 
األصوات، وال يمكن فك رموزه وال فهم معانيه، 
ألنـــه يــتــشــابــك ويــتــضــارب مـــع بــقــيــة الــمــســاجــد 
العقل  تحاكي  التي  الخطب  مــع  أنــا  األخــــرى.. 
والــمــنــطــق بـــهـــدوء وكــيــاســة، بــحــيــث تــجــذب وال 
تنّفر.. أرجو لفت انتباه المعنيين إلى عدم تقيد 
المساجد  تنظم وظيفة  التي  بالقوانين  األئمة 

المهمة في حياتنا.
مراقبة األسعار.. ليست 

»كرك وجباتي« فقط:
جـــهـــود مـــشـــكـــورة، ســريــعــة وعـــاجـــلـــة، قــامــت 
وجشع  المخالفات  رصــد  في  التجارة  وزارة  بها 
البعض، مع بدء تطبيق الضريبة 10%، والتطبيق 

الفوري للقانون وإغالق المحالت المخالفة.
ـــب ومـــســـؤولـــيـــة مــجــتــمــعــيــة  ـــ هـــــذا أمـــــر واجـ
تفعيل  المعنية  الجهات  مــن  وأتمنى  مشتركة، 
الــتــواصــل لكشف أي  الــســاخــن وقـــنـــوات  الــخــط 
الـــعـــديـــد مــن  ــة وأن  ــاصـ ــتــــغــــالل، خـ تـــالعـــب واســ

الناس وتناقلوها عبر وسائل  التجاوزات كشفها 
االتــــصــــال االجـــتـــمـــاعـــي، وهـــــذا يــحــســب لــلــوعــي 

المجتمعي.
ــاب الــــمــــحــــالت، ومــــــن خـــالل  ــ ــــحـ بـــعـــض أصـ
تــالعــبــهــم يــســيــئــون لــجــهــود الــــدولــــة، ويــجــبــرون 
الـــنـــاس عــلــى الــتــحــريــض واالســـتـــيـــاء، هــــؤالء ال 
يقلون جريمة عمن يضرب الوطن ومقدراته في 
التجارة  غرفة  مــن  ومطلوب  والــخــارج،  الــداخــل 

دور أكبر وأكثر.
وزيادة  التالعب  أن  المالحظة األهم،  تبقى 
ــكــــرك«، وفــي  األســـعـــار لـــم يــحــصــل فـــي »شــــاي الــ
وبضائع  خدمات  هناك  فقط..  »الجباتي«  خبز 
ومــأكــوالت ومــشــروبــات، ومــطــاعــم وكــوفــي شــوب، 
طالها  وغيرها،  الطلبات  توصيل  خدمة  وحتى 
ــادة األســـعـــار تــحــت مــســمــى »الــضــريــبــة  ــ جــشــع زيـ
رصــدهــا  يــتــم  أن  بــمــكــان  األهـــمـــيـــة  ــن  ومــ  ،»%10

ومعاقبة أصحابها.
مالحظة واجبة:

ليست شجاعة وال بطولة أن تسيء لوطنك 
ولشخصيات في المجتمع، عبر أكاذيب وفبركات، 
ال يصدقها حتى المجانين.. هي مجرد »رسوم« 
لالنضمام للجهات المغرضة في الخارج.. وهي 
قـــد استفحل  الــنــفــســي  الـــمـــرض  أن  عــلــى  دلــيــل 
الشهرة  اهلل  قاتل  ويصعب عالجه..  البعض  في 
القادمة ستزداد  و»البارانويا«.. واأليام  الزائفة.. 

فيها مثل تلك التصريحات »المخبولة«.
آخر السطر:

يــعــرف بجنون  مـــا  أو  »الـــبـــارانـــويـــا«  مـــرض   
الشعور  عــنــه  ينجم  تفكير  نــمــط  هــو  االرتـــيـــاب، 
بــالــنــاس، والــريــبــة  الــثــقــة  بــفــقــد  الــغــيــر منطقي 
ــا، مــثــل:  ــ ــتــــقــــاد بــــوجــــود تـــهـــديـــد مـ مـــنـــهـــم، واالعــ
اإلحــســاس بـــأن هــنــاك أشــخــاص يــراقــبــونــك، أو 
يــحــاولــون إلــحــاق األذى بــك بــالــرغــم مــن عــدم 
وجــــود دلــيــل عــلــى ذلـــــك.. وأثــــق بــــأن الــمــواطــن 
الحصيف يدرك من هي المصابة بهذا المرض 
حاليا.. بعد انتشار الفيديو المسيء.. ولن أزيد.

malmahmeed7@gmail.com

مراقبة الأ�سعار.. 
لي�ست »كرك وجباتي« فقط

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

ــن الــمــواطــنــيــن  ــدد مـ ــع عــ وقــ
ضحايا لمقاول بناء في منطقة 
عروضا  لهم  قــدم  أن  بعد  الــحــد 
ــات عــــمــــا هــو  ــ ــومـ ــ ــــصـ مــــغــــريــــة وخـ
مـــعـــروض فـــي الـــســـوق الــمــحــلــي، 
ــي االســــتــــيــــالء عــلــى  ــ لـــيـــنـــجـــح فـ
مبالغ كبيرة منهم جاوزت المائة 
العمل  توقف عن  ثم  دينار،  ألف 
ــرد عــلــى اتــصــاالتــهــم،  ــ ــــض الـ ورفـ
حيث أشــاروا إلــى أنهم مــالك ما 
منطقة  فــي  بيتا   30 مــن  يــقــرب 
الــحــد، وقـــال الــضــحــايــا لـــ»أخــبــار 
لـــديـــه  الــــمــــقــــاول  إن  الـــخـــلـــيـــج« 
ــاوالت تــحــت سجل  ــقـ مــؤســســة مـ
ــزال نــشــطــا ومـــدونـــا  ــ رســـمـــي ال يـ
الذي  األمــر  التجارة،  وزارة  لــدى 
ــراء اســتــمــرار  ــ يــثــيــر تــخــوفــهــم جـ
ــــالق  مــــمــــارســــة عـــمـــلـــه وعـــــــدم اغـ
العديد منهم  تقدم  رغم  نشاطه 
ــاوى لـــلـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة،  ــكــ بــــشــ
مناشدين سرعة التحري وإيقاف 
من  الــمــزيــد  وقـــوع  لمنع  نشاطه 

المواطنين في شباكه.
ــال أحـــد الــمــتــضــرريــن إن  وقــ
ــودا رســمــيــة  ــقـ الـــمـــقـــاول يـــوقـــع عـ
مـــع الــضــحــايــا أصـــحـــاب الــبــيــوت 
خاللها  من  يتعهد  االنشاء  قيد 
بــنــود االتــفــاقــيــة بسعر  بــتــنــفــيــذ 

اقـــل مــن الــمــعــروض فــي الــســوق 
يــتــم  أن  ــة  ــريــــطــ شــ الـــبـــحـــريـــنـــي 
الحصول على دفعات من المبلغ 
الــمــتــفــق عــلــيــه قــبــل الـــبـــدء في 
الالزمة،  المعدات  وشــراء  العمل 
وخالل أيام من توقيع االتفاقية 
يبدأ العمل بنسبة عمل بسيطة 
جــــدا ال تــنــاســب الــمــبــالــغ الــتــي 

تــحــصــل عــلــيــهــا وبـــعـــدهـــا يــتــرك 
أســــبــــاب،  أي  دون  مـــــن  الـــعـــمـــل 
مؤكدا أن العديد من المواطنين 
يــحــاولــون الــوصــول الــيــه إال انــه 

دائم التهرب.
وأضــــــــــاف آخـــــــر أنـــــــه تـــعـــاقـــد 
مــع الــمــقــاول وتـــم االتــفــاق على 
الــبــنــاء وهـــي 7650 ديــنــارا  كــلــفــة 

البناء  تم دفع 5000 منها، ومدة 
ــه منذ  أنــ ــى  إلــ ــور، مــشــيــرا  ــهـ 3 شـ
االتــفــاق الـــذي جـــاوز 8 أشــهــر لم 
يتسلم البيت لعدم توفير عمالة 
كــافــيــة، قــائــال: فــي الــيــوم يحضر 
عـــامـــالن ال يــســتــطــيــعــان إنــجــاز 
التحدث  يتم  وعندما  المطلوب 
مــع الــمــقــاول بــهــذا الــشــأن يقوم 

ويعطي  والتسويف  بالمماطلة 
وعــــــــودا كــــاذبــــة بـــتـــاريـــخ تــســلــيــم 
المنزل ثم يتعدى المدة المتفق 
الــتــحــدث مــعــه مــرة  ويــتــم  عليها 
أخــرى مــن دون جـــدوى، وقــال إن 
هــنــاك حــــاالت كــثــيــرة ألــحــق بها 
يتم  حيث  ماديا  وخاصة  الضرر 
استقطاع بدالت اإلسكان بحسب 
الوقت  فــي  بــيــوت  على  حصولنا 
ــــذي مــازلــنــا نــســكــن فـــي بــيــوت  الـ

إيجار صغيرة.
ــع عــقــدا  ــه وقــ ــر أنــ ــار آخــ ــ وأشــ
وأخــــــذ  ديــــــنــــــار   7000 بـــقـــيـــمـــة 
الــمــقــاول الــمــبــلــغ كــامــال إال أنــه 
لـــم يــنــه حــتــى 50% مـــن أعــمــال 
الــبــيــت عــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــهــاء 
العقد منذ أكثر من 5 أشهر من 
أو كهرباء  دون اي اعمال تمديد 
الــحــمــامــات  تجهيز  او  جــبــس  او 
والـــمـــطـــبـــخ وغــــيــــره، مــضــيــفــا أن 
المقاول طلب تمديد مدة العقد 
ــفــــاق عــلــى دفــــع مــبــالــغ  وتــــم االتــ
يبدأ  لــم  اآلن  ولكن حتى  أخــرى 
عليها،  المتفق  المقاولة  أعمال 
مشيرا إلى أنه اضطر إلى شراء 
االغــراض واستأجر عماال يدفع 
لــهــم بــالــيــومــيــة إلنــهــاء األعــمــال 

المعلقة.

صرح رئيس وحدة جرائم التهرب 
الضريبي بالنيابة العامة بأن الوحدة 
قد أنجزت تحقيقاتها في سبع وقائع 
تــهــرب ضــريــبــي بــالــمــخــالــفــة ألحــكــام 
بشأن   2017 لسنة   40 رقـــم  الــقــانــون 
الــضــريــبــة االنــتــقــائــيــة وقــــررت إحــالــة 

المتهمين إلى المحكمة الجنائية.
تلقت بالغات  قد  الوحدة  وكانت 
ــنــــي لـــــإليـــــرادات  ــاز الــــوطــ ــهــ ــن الــــجــ ــ مـ
ــبـــعـــة مـــحـــالت  بـــاكـــتـــشـــاف ورصــــــــد سـ
ــارة  تـــجـــاريـــة تـــعـــمـــل فــــي نــــشــــاط تـــجـ
اســتــيــراد وبــيــع الــتــبــغ ومــنــتــجــاتــه قد 
خالفت ما نص عليه قانون الضريبة 
من  التنفيذية  والئــحــتــه  االنتقائية 
ــوب تــســجــيــل الــســلــع االنــتــقــائــيــة  ــ وجـ
المتمثلة في التبغ ومشتقاته وأجهزة 
الشيشة اإللكترونية والسائل التبغي، 

عنها،  المستحقة  الــضــريــبــة  وســــداد 
فــضــال عـــن احــتــســابــهــا مــبــلــغ ضريبة 
جزئيا على تلك السلع، وصنع وإنتاج 
سلع انتقائية من دون سداد الضريبة 
مستندات  وتقديم  عنها،  المستحقة 
وإقرارات غير صحيحة، وذلك جميعه 
ــداد الــضــريــبــة  بــقــصــد الــتــهــرب مـــن ســ

المستحقة. 
ــرت الــــوحــــدة  ــاشـــ ــيـــه بـــ ــلـ ــاء عـ ــنـــ ـــ وب
ــوال  ــ إجـــــــــراءات الــتــحــقــيــق بـــســـمـــاع أقـ
مأموري الضبط القضائي المدققين 
مـــــن الــــجــــهــــاز الــــوطــــنــــي لــــــإليــــــرادات 
وذلك  الوقائع  ضبط  على  القائمين 
تفتيشهم  خــــالل  مـــن  رصــــــدوه  فــيــمــا 
ــحــــالت وجــــــــرد الــــســــلــــع وفـــحـــص  ــمــ الــ
ــة عــلــى اســتــيــراد  ــدالــ الــمــســتــنــدات الــ
الــبــضــاعــة وكــمــيــاتــهــا وقــيــمــتــهــا وبــيــان 

التي  المستحقة  االنتقائية  الضريبة 
الــبــالغــات  جميع  فــي  مجموعها  بــلــغ 
ستمائة وتسعة وسبعين ألفا وستمائة 

واثنين وأربعين دينارًا. 
فيما استكملت الوحدة إجراءاتها 
بـــاســـتـــجـــواب الــمــســؤولــيــن بــالــمــحــال 
ــي تــلــك  ــ ــالـــفـــة والـــمـــتـــهـــمـــيـــن فـ الـــمـــخـ
الثابتة  بــاألدلــة  وواجهتهم  البالغات 
ــم، وأمـــــــــــرت بــــإحــــالــــتــــهــــم إلــــى  ــ ــدهــ ــ ضــ

المحكمة الجنائية المختصة. 
وأكد أن النيابة العامة لن تتهاون 
ــل اإلجــــــــراءات الــمــقــررة  ــاذ كـ ــخـ ــي اتـ فـ
قــانــونــًا لــلــتــصــدي لــهــذه الــنــوعــيــة من 
ــن الـــجـــرائـــم  ــا مــ ــرهـ ــيـ الــــتــــجــــاوزات وغـ
االقـــتـــصـــاديـــة والــمــالــيــة لــمــا لــهــا من 
تــأثــيــر بــالــغ الـــضـــرر عــلــى االســتــثــمــار 

واالقتصاد الوطني.

اآلف دين��ار واإغ��اق مطعمي��ن   6 تغري��م محلي��ن 
الإج��راءات الحترازي��ة لمخالف��ة  اأخ��رى   22 ومخالف��ة 

الكبرى  المحكمة  عاقبت 
الـــجـــنـــائـــيـــة شــــابــــا بــحــريــنــيــا 
بــالــحــبــس مــــدة ســنــة بــعــد أن 
اعـــتـــدى عــلــى آخـــر مــســبــبــا له 
عاهة مستديمة قدرت نسبتها 
نــشــب  ــــالف  ــ خـ ــبـــب  بـــسـ بـ%5 
ــة الــمــرور  ــويـ بــيــنــهــمــا عــلــى أولـ
فيما عاقبت المحكمة األخير 
لتعديه  ديــنــار  مــائــة  بتغريمه 

على المتهم األول.
الــمــشــاجــرة وقعت  وكــانــت 
وآخر  )28 سنة(  بحريني  بين 
خـــالفـــات  بـــســـبـــب  ــنــــة(  ســ  40(
بمنطقة  الــمــرور  أولــويــة  على 
أحدهما  بإصابة  انتهت  عالي 
بـــعـــاهـــة مـــســـتـــديـــمـــة قـــدرتـــهـــا 
 ،%5 بنسبة  الطبية  التقارير 
الواقعة  كاميرات  كشفت  وقــد 
اعتداء كل منهما على اآلخر، 
إلــــى األول  الــنــيــابــة  فــأســنــدت 
اعتدى على سالمة جسم  أنه 
فعل  وأفــضــى  الــثــانــي  المتهم 
االعــتــداء إلــى إصــابــتــه بعاهة 
مـــســـتـــديـــمـــة قــــــــدرت نــســبــتــهــا 
الــثــانــي  يـــعـــاقـــب  فــيــمــا  بـ%5 

على االعتداء على األول ولم 
يفض االعتداء إلى عجزه عن 
القيام بأعمال الشخصية مدة 

تزيد على 20 يوما.
وتــــقــــدم أحــــدهــــمــــا بــبــالغ 
ــده  ــ ــواجـ ــ ــه حـــــــال تـ ــ ــأنـ ــ يـــفـــيـــد بـ
بــمــنــطــقــة عــــالــــي، كـــــان يــقــود 
ســيــارتــه بــأحــد الـــشـــوارع وكــان 
ــارة يــضــغــط  ــيــ ــد ســ ــائـ خــلــفــه قـ
بــشــكــل مستمر  »الـــهـــرن«  عــلــى 
عن  ليسأل  السيارة  من  فنزل 
ــبـــب ذلـــــك فـــفـــوجـــئ بــقــائــد  سـ
ــي تــســيــر خــلــفــه  ــتـ الـــســـيـــارة الـ
بالضرب  عليه  ويعتدي  ينزل 
عليه  واعــتــدى  أرضـــا،  ويدفعه 
ــا كــــــان مـــلـــقـــى عــلــى  ــ ــاء مـ ــ ــنـ ــ أثـ
األرض إلى أن حضر مجموعة 
مـــــــــن األشـــــــــــخـــــــــــاص وفــــــكــــــوا 
إلى  فتوجه  بينهما،  الــشــجــار 
الــمــســتــشــفــى وتــبــيــن إصــابــتــه 
بــكــســر فـــي الـــقـــدم وأبـــلـــغ عن 
الواقعة.. في حين أنكر الثاني 
مــا نسب إلــيــه، وأقـــر بــأنــه كان 
زوجــتــه  رفــقــة  عــالــي  بمنطقة 
بالسيارة  متوقفا  األول  وكــان 

إلى  عــاد  ثــم  الــطــريــق  ويعطل 
الخلف فجأة فكاد يصطدم به 
»الــهــرن«  على  بالضغط  فــقــام 
السيارة  قــائــد  أن  إال  لتنبيهه 
الــتــي أمـــامـــه نــــزل مــنــهــا وبـــدأ 
ــلـــوب غــيــر  يـــتـــحـــدث مـــعـــه بـــأسـ
الئــــق ويــســخــر مـــنـــه، فــأخــبــره 
يــصــح  زوجــــتــــه وال  ــه  ــعـ مـ ــه  ــ أنــ
أن يــتــحــدث بــذلــك األســلــوب، 
ــرة بــيــنــهــمــا  ــاجــ ــشــ فـــنـــشـــبـــت مــ
ولم  البعض  بعضهما  وضــربــا 

يقصد أن يسقطه أرضا.
وباالطالع على الكاميرات 
ــرب مـــن  ــ ــقــ ــ ــالــ ــ ــ الـــــــمـــــــوجـــــــودة ب
التحقيقات  رصــــدت  الــمــكــان 
قــيــام الــشــخــصــيــن بــاالعــتــداء 
عـــلـــى بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض مــع 
ــــض األشــــــخــــــاص  ــعـ ــ وجـــــــــــود بـ
ــون الـــتـــفـــريـــق بــيــنــهــمــا  ــاولـ ــحـ يـ
وفــــض الــمــشــاجــرة، كــمــا ثبت 
مـــن الــتــقــريــر الــطــبــي إصــابــة 
بعاهة مستديمة في  أحدهما 
للكسر  تــعــرضــه  جــــراء  قــدمــه 
ــاريــــر الــطــبــيــة  ــتــــقــ ــا الــ ــهــ قــــدرتــ

بنسبة %5.

مقاول بناء يحتال على مواطنين وي�ستولي على مبالغ مالية منهم

طالب����ا باتخاذ اإج���راءات �س���ده منعا ل�س���ق�ط �سحاي���ا اآخرين 

في اإطار الت�سدي لجرائم التهرب ال�سريبي..

النياب�ة تحي�ل متهمي�ن اإلى المحاكمة ب�س�بب ته�رب جاوز ن�س�ف الملي�ن دينار

بعد اإ�سابة اأحدهما بعاهة بن�سبة %5..

ح��ب�����س ب��ح��ري��ن��ي ���س��ن��ة وت���غ���ري���م اآخ�����ر ج���زاء 
ع��راك��ه��م��ا ب�����س��ب��ب اأول����ي���ة ال���م���رور ب��ال�����س��ي��ارة

بن  الــشــيــخ خليفة  ســمــو  ــرم  كـ
علي بن خليفة آل خليفة محافظ 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، مــوظــفــي 
ــادة  ــ ــي عــ ــ ــة، وذلـــــــــك فــ ــظــ ــافــ ــحــ ــمــ الــ
المحافظة  عليها  حرصت  سنوية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــتـــكـــريـــم مــنــتــســبــيــهــا 
بــشــكــل مــســتــمــر نــظــيــر جــهــودهــم 
في  الرائدة  واسهاماتهم  المبذولة 
تنفيذ  ومتابعة  المحافظة  خدمة 
ودعم  جهة،  من  فيها  المشروعات 
ــافـــظـــة لــلــعــنــصــر الـــبـــشـــري  الـــمـــحـ
ــيــــس فــي  ــرئــ ــور الــ ــحــ ــمــ بـــوصـــفـــه الــ

العملية التنموية من جهة ثانية.
الحفل،  ــاد ســمــوه، خـــالل  وأشــ
يتمّيز  الــذي  الواحد  الفريق  بــروح 
ــه جــمــيــع مـــوظـــفـــي الــمــحــافــظــة  بــ
الجنوبية وسعيهم المستمر لرفع 
مؤشر اإلنتاجية واألداء  من خالل 

لمنتسبي  المنوطة  المهام  إنجاز 
المحافظة على نحو فّعال ومتمّيز، 
الـــبـــارز فيما  لــه دوره  كـــان  مــا  وهـــو 
انــجــازات،  مــن  المحافظة  حققته 
مــعــربــًا ســـمـــوه عـــن خـــالـــص شــكــره 
اظهروه  لما  للموظفين  وتــقــديــره 
من كفاءة في العمل وحرص على 
تقديم الخدمات المبتكرة في بيئة 
اهالي  عــمــوم  خــدمــة  غايتها  عمل 

المحافظة الجنوبية.
ــــن جـــهـــتـــهـــم، عـــبـــر مــوظــفــو  مـ
ــن بــالــغ  الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة عـ
الشيخ  لسمو  وتقديرهم  شكرهم 
خــلــيــفــة بــــن عـــلـــي بــــن خــلــيــفــة آل 
خليفة لما يوليه سموه من رعاية 
ــذي شكل  ــر الــ واهــتــمــام بــهــم، االمــ
حافزا لهم لبذل مزيد من الجهد 
والــعــطــاء فــي كــل مــا يــخــدم أهالي 

تنميتها،  فــي  ويــســهــم  الــمــحــافــظــة 
مــعــربــيــن عـــن ســعــادتــهــم بــالــلــفــتــة 
الــكــريــمــة مـــن ســـمـــوه بــتــكــريــمــهــم، 
ــم  ــريــ ــكــ ــتــ الــ ذلـــــــــك  أن  ــن  ــ ــديــ ــ ــؤكــ ــ مــ
يزيدهم اصــرارا وعزما على مزيد 
ــاز الــــذي يلبي  ــجـ مـــن الــعــمــل واإلنـ
بمسيرة  ويرتقي  األهالي  تطلعات 
الــعــمــل الــتــنــمــوي والـــخـــدمـــي في 

المحافظة الجنوبية.
وتــضــمــن الــحــفــل عـــرض فيلم 
المحافظة  مــوظــفــي  امــنــيــات  عــن 
من  المزيد  لتحقيق  القادم  للعام 
االنجازات لخدمة االهالي، بعدها، 
ــم مــنــتــســبــي  ــريـ ــكـ ــل تـ ــفـ ــل الـــحـ ــمـ شـ
ــودهــــم  ــهــ ــر جــ ــيــ الــــمــــحــــافــــظــــة نــــظــ
الــى جانب  الــعــام،  المبذولة طــوال 
تــكــريــم الــمــوظــفــيــن الــمــلــتــحــقــيــن 

بالدورات التدريبية لعام 2021م.

م����ح����اف����ظ ال���ج���ن����ب���ي���ة ي����ك����رم م����ظ���ف���ي
المحافظ�ة تقدي�را لجه�ده�م ف�ي خدم�ة الأهال�ي

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة 
إدارة  من  بالغين  تلقت  قد  العامة  النيابة  بــأن 
الــصــحــة الــعــامــة بـــــوزارة الــصــحــة مــفــادهــمــا أنــه 
األول  أمس  يوم  التفتيشية  الحمالت  بناء على 
من  للتأكد  الميالدية  السنة  أيــام  أول  الموافق 
مـــدى الــتــزام الــمــحــال الــتــجــاريــة بــاالشــتــراطــات 
واإلجــــــــــراءات الــصــحــيــة الـــتـــي يــتــعــيــن اتــبــاعــهــا 
ــة عـــمـــل اإلشــــــارة  ــيـ ــفــــر آللـ فــــي الـــمـــســـتـــوى األصــ
تم  كــورونــا  فــيــروس  انــتــشــار  الــضــوئــيــة لمستوى 
ضــبــط مــحــلــيــن تــجــاريــيــن مــخــالــفــيــن تــنــوعــت 
مخالفتهما بين عدم التأكد من قبل الموظفين 
المطلوبة،  التطعيمات  الزبائن  استكمال  حول 
ودخول زبائن غير حاملين الدرع األخضر حيث 
بحسب  التطعيمات  مكتملي  غير  بعضهم  إن 
اشتراطات وزارة الصحة الخاصة بالمتطعمين 
الزبائن  التزام  عدم  إلى  باإلضافة  والمتعافين، 
تــم تحرير  الــوقــائــي، حيث  الــوجــه  بــارتــداء كمام 
المخالفة  التجارية  المحال  وغلق  المخالفات 

إداريًا. 
فور  إجــراءاتــهــا  العامة  النيابة  بــاشــرت  وقــد 
المسؤولين  إلى  االتهام  وأسندت  البالغين  ورود 
المخالفين فضاًل عن تقديم المطعم والمقهى 
كــأشــخــاص اعــتــبــاريــيــن وأحـــالـــت الــقــضــايــا في 
وقد  الجنائية،  المحاكمة  إلى  عاجلة  محاكمة 
أحكامًا  الجنائية  الصغرى  المحكمة  أصـــدرت 
ضد المخالفين بالغرامة التي تتراوح بين ألف 

وألفي دينار وبلغ مجموعهما 6 آالف دينار.
ومن جها اخرى أعلنت وزارة الصحة إغالق 
العاصمة  محافظة  فــي  إداريــــًا  غلًقا  مطعمين 
والــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة مــســاء أول يــــوم أمــس 
الموافق 1 يناير 2022، لمخالفتهما اإلجراءات 
االحترازية واالشتراطات المعلن عنها للتصدي 

لــفــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19(، الــمــدرجــة تحت 
الضوئية  اإلشــارة  آلية  المستوى األصفر ضمن 
لــمــســتــوى انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، وتـــم اتــخــاذ 
ــة وإحــالــتــهــمــا إلـــى الــجــهــات  اإلجـــــــراءات الـــالزمـ

القانونية.
الــزيــارات التفتيشية التي  جــاء ذلــك خــالل 
الداخلية،  وزارة  مــع  والتنسيق  بــالــتــعــاون  تمت 
وهيئة  والــســيــاحــة،  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  ووزارة 
البحرين للسياحة والمعارض، في إطار تكثيف 
التأكد  إلـــى  تــهــدف  الــتــي  التفتيشية  ــارات  ــزيـ الـ
بــاالشــتــراطــات الصحية  الــمــنــشــآت  الـــتـــزام  مــن 
األصفر  المستوى  ضمن  المدرجة  واإلجـــراءات 
ــق آلــيــة اإلشـــــارة الــضــوئــيــة لــمــســتــوى انــتــشــار  وفـ
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

P  16

Link

العدد:  15991

قـــالـــت صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم 
ســـيـــاح   3 إن  الــــعــــبــــريــــة  بــــــوســــــت« 
بعد  دبـــي،  فــي  أوقــفــوا  إسرائيليين 
سرقتهم عددا من البضائع المعفاة 
السوق  مــن  الجمركية  الــرســوم  مــن 
الـــحـــرة فـــي مــطــار دبـــــي.. فـــي حين 
اعتقل آخر في قضية منفصلة لها 

ارتباط بالمخدرات أو السرقة.
وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن 
كــحــول،  الــســرقــات شملت زجــاجــات 
ــوات مـــن الـــشـــوكـــوالتـــة، إضــافــة  ــبـ وعـ
بالذهب.  مطلي  آيــفــون  جــهــاز  إلــى 
وأجريت تحقيقات مع الثالثة، من 
السرقات،  بشأن  إفـــادة  تقديم  أجــل 
عقب ذلك قاموا بدفع غرامة تقدر 
ــة، قبل  ــيــ ــاراتــ بـــــآالف الــــدراهــــم اإلمــ
الطائرة  إلى  السماح لهم بالصعود 

والعودة إلى إسرائيل. 
ويـــعـــد الـــســـيـــاح اإلســرائــيــلــيــون 
أبرز زبائن السوق الحرة اإلماراتية، 
ــــب  ــلــ ــ ــب الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة، وأغــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ بـ
المشروبات  تتركز على  مشترياتهم 
الثمن، وخاصة  الباهظة  الكحولية 
الـــويـــســـكـــي، وعــــبــــوات الـــشـــوكـــوالتـــة 
ــرة والـــــهـــــدايـــــا الــــتــــذكــــاريــــة  ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ الـ
الــــعــــالمــــات  ذات  والـــــمـــــجـــــوهـــــرات 

التجارية.
ــل، أوقـــــف  ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ

إسرائيلي، قبل نحو أسبوعين، لدى 
العمر  من  ويبلغ  دبــي،  إلــى  وصوله 
تورطه  فــي  االشتباه  بعد  عــامــا،   29
وفقا  أو سرقة،  في قضية مخدرات 
خارجية  وزارة  وأكــــدت  للصحيفة. 
رفضت  لكنها  توقيفه،  نبأ  اسرائيل 

للصحيفة.  وفقا  تفاصيل،  تقديم 
التقارير  مــن  العديد  أن  إلــى  يــشــار 
سيئة  سمعة  عــن  تحدثت  الغربية 
للسياح اإلسرائيليين في اإلمارات، 

بسبب السرقات. 
الـــســـيـــاح  أن  تـــقـــاريـــر  وكـــشـــفـــت 

مواد  بسرقة  يقومون  اإلسرائيليين 
ــا، مــن  ــهـ ــنـــزلـــون بـ ــي يـ ــتـ الـــفـــنـــادق الـ
طعام  إعـــداد  ومستلزمات  مناشف 
وشــــــراب، فــضــال عـــن فـــقـــدان بعض 
قطع اإلنارة من داخل الغرف التي 

نزلوا بها.

تطال�ب  بريطاني�ا  ف�ي  عري�ض�ة 

و�س�ام  م�ن  بلي�ر  تون�ي  بحرم�ان 
وقع أكثر من 100 ألف شخص خالل نصف يوم فقط على عريضة 
وسام  من  بلير  توني  األسبق  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  بحرمان  تطالب 

الرباط، وهو أعلى وسام للفرسان في البالد. 
وتأسس عام  الساق،  ربطة  أوسمة  رتبة ضمن  أعلى  الوسام هو  وهذا 
1348، ويعتبر أعلى مراتب الفرسان المحاربين اإلنجليز على اإلطالق. 
في وقت سابق، نال بلير هذا الوسام تقديرا لنشاطه خالل عمله رئيسا 

للوزراء. 
change.org بعد ظهر السبت، من قبل  تم نشر العريضة على موقع 
األحــد  يــوم  مــن   04:30 الساعة  ومــع حلول  ســكــوت.  أنــجــوس  المستخدم 

بتوقيت موسكو، وقع عليها 104873 شخصا.
وجاء في نص العريضة: »تسبب توني بلير في ضرر ال يمكن إصالحه 
يتحمل  وهـــو  ــه.  ذاتــ األمـــة  مجتمع  ولبنية  الــمــتــحــدة  المملكة  لــدســتــور 
شخصيا مسؤولية مقتل عدد كبير من المدنيين األبرياء والمشاركة في 
ارتكاب جرائم  أن يحاسب على  المختلفة. ولهذا وحده، يجب  النزاعات 

الحرب«.
وشددت العريضة، على أن توني بلير بالذات أقل شخص يستحق نيل 

جوائز وأوسمة حكومية.
ودعـــت الــعــريــضــة رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون إلــى 

مناشدة الملكة إليزابيث الثانية تجريد بلير من هذا الوسام.

�إي����ل����ون م��ا���س��ك ي��ت��وق��ع 
م��ن��اف�����س��ة »ت�����س��ا ب���وت« 
�لب�سر رف��ق��ة  ف��ي  ل��ل��ك��اب 

األمريكية  »تسال«  لشركة  التنفيذي  الرئيس  ماسك«  »إيــلــون  كشف 
للسيارات الكهربائية، أن الروبوت »تسال بوت« يمكنه أن يكون صديقا أو 
رفيقا لمالكه )اإلنسان( أو مستخدميه، إضافة إلى المهام الرئيسية التي 

سيتم صنعه للقيام بها. 
جــاء ذلــك خــالل مقابلة صوتية )بــودكــاســت(، أجــراهــا »مــاســك« مع 
»ديلي  موقع  نقل  حسبما  فريدمان«،  »ليكس  االصطناعي  الذكاء  باحث 

ميل«. 
وفي أغسطس المنصرم، أعلن »ماسك«، أن مهمة الروبوت »تسال بوت« 
الذي سيكون شبيها للبشر، تتمثل في أداء أعمال خطيرة ومتكررة ومملة 

ال يروق للناس القيام بها في أي مصنع. 
رفيقا  يكون  أن  يمكنه  بوت  »تسال  إن  البودكاست،  ماسك خالل  قال 
الــروبــوت  »شخصية  أن  الــكــلــب«، مضيفا  غـــرار  على  لإلنسان  جــدا  جــيــدا 
أو  مالكه  احتياجات  لتالئم  الــوقــت  مــرور  مــع  تتطور  أن  يمكن  الــمــذكــور 

مستخدميه اليوميين«. 
وعقب الرئيس التنفيذي لشركة »تسال« قائال: »يرتكز هدفنا أوال على 

جعله مفيدا«، في إشارة إلى »تسال بوت«. 
إنــجــازه. ولكنه غير متأكد من  بــوت سيتم  أن »تسال  وأوضــح ماسك، 

اإلطار الزمني الذي ستبدأ فيه عملية التطوير واالنتهاء منه«.
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فرَّ آالف األشخاص من المنازل التي غمرتها 
ــّراء األمــــطــــار الـــغـــزيـــرة الـــتـــي فــاقــمــت  ــ الـــمـــيـــاه جــ
الــفــيــضــانــات فــي ســبــع واليــــات مــالــيــزيــة، وفـــق ما 
أفاد مسؤولون أمس األحد، فيما تم إجالء أكثر 
منتصف  منذ  بالمجمل  شخص  ألــف   125 مــن 
الكوارث  إلدارة  الوطنية  الهيئة  وذكــرت  ديسمبر. 
أن أحوال الطقس السيئة المستمرة منذ أسابيع 
ستتواصل حتى الثالثاء. وتم رصد ارتفاع خطير 

في منسوب المياه في أنهار بخمس واليات على 
األقل، بحسب موقع رصد حكومي أمس األحد، 
فيما سّجل ارتفاع في منسوب المياه في العديد 

من المناطق األخرى. 
فيسبوك  على  منشور  فــي  الشرطة  وأعلنت 
اآلن  حتى  قــضــوا  شخصا   50 حــوالــي  أن  السبت 
جّراء الفيضانات فيما ما زال شخصان مفقودين. 
في جنوب شرق  االستوائية  الــدولــة  وتــواجــه 

فيما  عــادة،  العام  نهاية  في  عاصفا  طقسا  آسيا 
إلى عمليات إجالء  الموسمية  الفيضانات  تؤدي 

واسعة.
لكن السلطات فوجئت بهطول األمطار بشكل 
ارتــفــاع  إلــى  أدى  مــا  ديسمبر،   17 منذ  مــتــواصــل 
في  أحدثت فيضانات  التي  األنهار  مياه  منسوب 
المركز  تعد  التي  سالغور،  واليــة  وكانت  المدن. 

المالي للبالد، من بين األكثر تضررا. 

} توني بلير.

} سمكة سقطت من السماء.

توقيف �سياح �إ�سر�ئيليين بمطار دبي بعد �سرقتهم ب�سائع من �ل�سوق �لحرة

�ل�����س��م��اء ت��م��ط��ر »���س��م��ك��ا« 

ف���ي ت��ك�����س��ا���س �لأم��ري��ك��ي��ة
الحظ سكان مدينة تيكساركانا بوالية تكساس 
والــشــوارع  المنازل  على  أسماك  تساقط  األمريكية 
أمــطــار جـــراء عاصفة رعدية  فــتــرة مــن هــطــول  بعد 
»اإلنــدبــنــدنــت«  صحيفة  أوردت  حسبما  ضــربــتــهــم، 

البريطانية. 
إنه  للسيارات،  محل  مدير  بريجهام،  تــوم  وقــال 
العاصفة  رأى األسماك تتساقط من السماء خالل 
»كــان الجو  يــوم األربــعــاء. وقــال بريجهام:  الــرعــديــة 
ممطرا وبدا وكأنه على وشك أن يكون هناك إعصار.. 
ثم الحظنا تساقط األسماك«، مضيفا أنه الحظ ما 
الواحدة  يتراوح طــول  إلــى 30 سمكة،  إلــى 25  يصل 
من ست إلى سبع بوصات، تناثرت على األرض خارج 
محله، وكان هناك المزيد في العقار المجاور. كما 
رأى السكان أن األسماك »فتحت رؤوسها« مما يشير 
بريجهام  وأشار  أنهم سقطوا من مكان مرتفع،  إلى 
وكــان  ســقــطــوا.  عندما  بالخرسانة  ارتــطــمــوا  بأنهم 
الــقــدم، حيث  لــكــرة  فــي ملعب  هــنــاك مشهد مشابه 
الحظ الالعبون أسماكا ملقاة بالقرب من الخطوط 

الجانبية. 
وقــال خبير األرصــاد في دائــرة األرصــاد الجوية 
الــوطــنــيــة، جـــاري شــاتــيــلــيــان«: »األســمــاك تلتقطهم 
أن  الريح وتنزلهم مثل أي حطام. كان من الممكن 
يتم انتقاؤهم في مكان ما مثل بحيرة تيكسوما. من 

الممكن أن يأتوا من أي مكان«.

�أف��غ�ان  ��س�ت�خ�بار�ت  ع�ن�ا�س�ر 
م����ن  ل�ت��ر  �آلف   3 ي�ت�ل��ف��ون 
كابول  في  ماء  قناة  في  �لكحول 
قرابة  األفغانية  االستخبارات  مــن  فريق  أتلف 
كابول،  في  مياه  مجرى  في  الكحول  من  لتر   3000
حسبما أعلنت وكالة االستخبارات أمس األحد، في 
وقت تشدد سلطات طالبان تدابيرها لمكافحة بيع 
الكحول. وأظهرت مشاهد مسجلة نشرتها المديرية 
العامة لالستخبارات عناصر من الوكالة وهم يرمون 
الــكــحــول الــمــعــبــأ فــي بــرامــيــل فــي قــنــاة الــمــيــاه بعد 
مــصــادرتــه خـــالل عملية دهـــم فــي الــعــاصــمــة. وقــال 
نشر  الــذي  التسجيل  في  االستخبارات  في  مسؤول 
االمتناع  المسلمين جديا  »على  األحد:  تويتر  على 

عن تصنيع وتسليم الكحول«. 
أو  الــدهــم  تــاريــخ تنفيذ عملية  ُيكشف عــن  ولــم 
إتالف الكحول، لكن بيانا للوكالة أكد توقيف ثالثة 

تجار خالل العملية. 
وكان بيع واستهالك الكحول محظورا حتى في 
ظل النظام السابق المدعوم من الغرب. لكن طالبان 
المعروفة بتفسيرها المتشدد لإلسالم أكثر صرامة 

في معارضتها لذلك. 

} إجالء سكان من منطقة غمرتها الفيضانات.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

تزهو

كـــل عــــام والـــبـــحـــريـــن الــغــالــيــة بــخــيــر كل 
عام  كــل  خــيــر،  بــألــف  الحبيبة  والبحرين  عــام 
وجدها  بإنجازاتها  تزهو  الحبيبة  والبحرين 
يدا  يسيرون  البحرين  وأهــل  عــام  كل  وعملها، 
الخير  بحرين  بناء  نحو  واحــدا  وقلبا  واحــدة 

والجمال والسالم.
عــشــنــا عـــامـــا صــعــبــا ولـــكـــن اســتــطــعــنــا أن 
والعمل  والتالحم  بالتكاتف  مصاعبه  نواجه 
يدا واحدة، عمل الجميع بروح الفريق الواحد 
الروح  وإمكانياته، وظهرت  بكل طاقاته  وعمل 
والــحــزم  الــعــزم  روح  البحرين  ألهــل  الجميلة 
لحماية  والــعــطــاء  والــبــذل  الجهود  ومــواصــلــة 
البحرين الحبيبة حتى وإن زاد التعب والسهر 
إلــى كل  واحــتــاج  ونــهــارا  العمل ليال  وتــواصــل 

الجهود المتواصلة.
ظهرت روح التطوع الذي ظن البعض أنها 
تراجعت في البحرين ولكن حين الح الخطر 
على البحرين الحبيبة هب الجميع يواجهون 
الــخــطــر الــبــعــض تــطــوع بــمــال والــبــعــض بما 
وجهده،  بوقته  والبعض  إمكانيات  من  يملك 
آالف مؤلفة تركت منازلها لتمد يدها بالعون 
في  يعملون  والــبــعــض  والمسؤولين  لــأطــبــاء 
مــجــال الــوقــايــة والــبــعــض فــي مــجــال الــرقــابــة 
حــتــى صــــارت الــبــحــريــن مــضــربــا لــلــمــثــال في 
الحكيمة  وقــراراتــهــا  وجــدهــا  وعملها  جهدها 
التي اتخذتها قيادتها حتى قبل ظهور المرض 
حيث  وتعليمه  اإلنسان  صحة  على  بالحرص 
ــة ولـــم  ــ ــ ــــالل األزمـ ــارت مـــركـــب الـــبـــحـــريـــن خـ ــ ســ
يــتــوقــف فــيــهــا أي جــانــب مــن جــوانــب الــحــيــاة 

وصار العالم يتعلم منها.
فعسى أن تظل البحرين مضربا لأمثال 
تــواصــل  الـــعـــالـــم أجـــمـــع وأن  يــتــعــلــمــه  ودرســــــا 
بيد  يــدا  مجال  كل  في  ونجاحاتها  إنجازاتها 
الذين  الــبــررة  وأبنائها  الحكيمة  قيادتها  مــع 

وعوا درسهم وطريقهم.

ذه�����ب  ل�������س���ر�ء �ل��ح��ل��ي��ب 
ف���ت���ح���ول �إل������ى م��ل��ي��ون��ي��ر

رحلة أقل من عادية إلى متجر غذائي، لشراء الحليب، أصبحت قصة 
»مذهلة«، وحولت رجال عاديا إلى مليونير. كان دينس ويلوباي ذاهبا في 
رحلة عادية لشراء حليب الشوكوالتة ألطفاله، من متجر »سيفن إليفن« 
بوالية فرجينيا األمريكية، قبل أن يقرر شراء بطاقة يانصيب عندما كان 

يهم بدفع قيمة الحليب. 
بيانصيب  الجديد  الفائز  أنــه  أعلنوا  عندما  الحقا  ويلوباي  فوجئ 
الوالية، وقيمته مليون دوالر، وهو أمر مذهل خاصة وأن احتمالية الفوز 

هي 1 من أصل 1.63 مليون، وفقا لموقع »سي إن إن«. 
دفعات  الحصول على  األمريكي خيار  األب  المسابقة على  وعرضت 
ألف   640 مبلغ  على  الحصول  أو  عــامــا،   30 مــدة  تستمر  للمبلغ  سنوية 
ليختار  الضرائب،  بسبب  مخصوم  مبلغ  وهــو  واحـــدة،  دفعة  كامال  دوالر 

الخيار األول.

} دينس ويلوباي.

عبداملنعم إبراهيم

7 �سنو�ت و)�لأمم �لمتحدة( توفر �لأك�سجين للحوثيين كلما �ختنقو�!
ٍم عسكري  ِة القادمِة من اليمن تشيُر إلى تحقيِق تقدُّ كلُّ األخباِر العسكريَّ
الجيِش  وقـــواِت  السعودية،  بقيادة  العربي  التحالِف  قــواِت  لصالِح  ميداني 
للمليشياِت  وتراجٍع ملحوٍظ  متعددة،  في جبهاٍت  العمالقة  وقواِت  اليمني، 
ِة المدعومِة من إيران، حيث تمكنت قواُت الجيِش اليمني يوم السبت  الحوثيَّ
الماضي من التقدِم تجاه مواقع جديدة وتحريرها من قبضة الحوثيين في 
ت عمليًة عسكرية  مديرية عسيالن بمحافظة شبوة، وأن قوات العمالقة شنَّ
واسعة تجاه مناطق ميليشا الحوثي في مديرية  عسيالن، وأن االشتباكاِت 
العمالقِة من قطع  الجانبين، كما تمكنت قواُت  مستمرة بشكٍل عنيف بين 
الموجودين في منطقة الصفراء، وأن االشتباكات  خط إمدادات الحوثيين 

تجري تحت غطاء جوي كثيف من مقاتالت التحالف لدعم الشرعية.
مخازن  تدميَر  الماضي  األســبــوع  أعلَن  أن  العربي  للتحالِف  سبق  كما 
تابعة  ومواقع طائرات مسيرة مفخخة  باليستية  أسلحة ومنصات صواريخ 
صنعاء(  )مــطــار  الحوثيون  يستغل  حيث  صــنــعــاء(،  )مــطــار  فــي  للحوثيين 
كمنطقٍة آمنة خارج عمليات التحالف الجوية، ومن هناك يطلقون الصواريَخ 
قتيلين  سقوط  آخرها  كــان  السعودية،  والمطارات  المدن  ضد  والمسيرات 
ممتلكات  وتدمير  المواطنين  من  العشرات  وجــرح  مقيم(  يمني  )أحدهما 

وبيوت ومتاجر وسيارات بسبب المقذوف العسكري الحوثي.
بقيادة  العربي  التحالف  قــواُت  تواجهها  التي  الحقيقية  المشكلة  لكن 
تقتصر  ال  اليمنية  والحكومة  اليمني،  الجيش  قــواُت  وتواجهها  السعودية، 
على تعنت االنقالبيين الحوثيين، ورفضهم مبادرات السالم المطروحة منذ 
عام 2014 حتى اآلن، بل المشكلة الحقيقية تكمن في موقف الدول الغربية 
)أمريكا وأوروبا( الرافض ألي حسم عسكري من قبل التحالف العربي ضد 

الحوثيين!
في  اليمني عسكريا  والجيش  التحالف  قــوات  فيه  تتقدُم  مــرة  كل  وفــي 
جبهات القتال يوعز الغرب لأمم المتحدة بالتدخل لوقف القتال بذرائع 
)الحاالت اإلنسانية( التي ال تظهر إال حين يتقدُم التحالُف العربي بقيادة 
هذه  آخر  ولعل  الحوثية!  المليشيات  ضد  انتصارات  تحقيق  في  السعودية 
المتحدة(  )األمــم  دعــت  حين  فقط،  يومين  من  حدثت  اللئيمة  المناورات 
ا إلى السماح باستيراد أجهزة اتصاالت  الحكومة اليمنية المعترف بها دولّيً

جــــديــــدة لـــمـــطـــار صـــنـــعـــاء الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة 
سالمة  )ضــمــان  بحجة  الحوثيين  المتمردين 
الـــرحـــالت الــجــويــة اإلنــســانــيــة(! وقــــال )ديــفــيــد 

غــريــســلــي( منسق األمـــم الــمــتــحــدة لــلــشــؤون اإلنــســانــيــة فــي بــيــان: تعرضت 
18 شهرا  طـــوال  وأنـــه  فنية!  لمشاكل  مــطــار صنعاء  فــي  االتــصــاالت  أجــهــزة 
المتحدة  التابعة لأمم  اإلنسانية  الجوية  الرحالت  أطقم  أبلغت  الماضية 
المراقبة  بــبــرج  االتــصــال  مــن  فيها  يتمكنوا  لــم  األقـــل  على  حـــاالت   10 عــن 
غريسلي:  وقــال  واضحة،  غير  االتصاالت  وكانت  صنعاء،  مطار  من  الجوية 
التي  األجهزة  باستيراد  تسمح  أن  عاجلة  بصورة  اليمنية  الحكومة  )أناشد 
تم التحقق من محتوياتها من قبل خلية اإلجالء والعمليات اإلنسانية في 

ديسمبر 2021(!
ــداد أكــثــر مـــن 7 ســـنـــوات مـــن عــمــر الـــحـــرب الــيــمــنــيــة، واألمـــم  ــتـ عــلــى امـ
المتحدة توفر الغطاء الدبلوماسي للحوثيين، بل في حاالت كثيرة يقدمون 
المساعدات اإلنسانية من الغذاء والدواء إلى المليشيات الحوثية التي تقوم 
ببيعها في )السوق السوداء( بأثمان باهظة لتمويل ميزانية حربها وتجنيد 

األطفال في المعارك إلى جانب صفوفها!
7 سنوات من الحرب واألمم المتحدة تمد طوق النجاة إلى الحوثيين 
مساعدة  يــريــدون  المرة  هــذه  وهــم  العسكرية..  الــدوائــر  عليهم  كلما ضاقت 
ــاالت والــمــراقــبــة  الــحــوثــيــيــن وتــمــكــيــنــهــم مـــن الــســيــطــرة عــلــى أجـــهـــزة االتـــصـ
كما يدعي  اإلنسانية  المساعدات  لتأمين  الجوية في )مطار صنعاء( ليس 
)غيريسلي(، وإنما لكي يمنعوا قوات التحالف العربي بقيادة السعودية من 
استهداف مخازن األسلحة الحوثية، ومنصات إطالق الصواريخ الباليستية، 
يكون  وأن  صنعاء(  )مطار  من  تنطلق  التي  المفخخة  المسيرة  والطائرات 
لضرب  الستخدامها  اإليــرانــيــة  والــصــواريــخ  لأسلحة  تهريب  قناة  المطار 

المدن والمطارات المدنية السعودية.. هذه هي الحقيقة.
ــا ضد  7 ســـنـــوات، كــلــمــا تــقــدمــت الــســعــوديــة والــجــيــش الــيــمــنــي عــســكــرّيً
الحوثيين، رفعت )األمم المتحدة( ومن ورائها الغرب الفتة )وقف القتال( 

ضد الحوثيين لتوفير األكسجين إلنعاشهم من جديد!

ف�ر�ر �لآلف م�ن منازله�م ج�ّر�ء �لفي�سان�ات ف�ي ماليزي�ا

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1280340
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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جميع الطرق احليوية �سالكة

جهود كبرية تنجح يف ال�سيطرة على اأزمة الأمطار

فريق »الأيام«:

املا�ضيني،  اليومني  خالل  اململكة  على  كثيفة  اأمطار  هطلت 

على  املواطنون  ا�ضتيقظ  اإذ  الأحد،  اأم�س  فجر  ذروتها  كانت 

جتّمعات كبرية من املياه غمرت الكثري من ال�ضوارع والطرقات 

وال�ضاحات يف مناطق خمتلفة من اململكة.

ومل تتوقف ع�ضرات ال�ضهاريج عن العمل منذ م�ضاء اجلمعة 

وزارة  يف  وعاملون  وموظفون  م�ضوؤولون  وق�ضى  املا�ضي، 

الأ�ضغال والبلديات �ضاعات طويلة يف �ضفط املياه، اإذ اأ�ضفرت تلك 

اجلهود عن اإعادة فتح جميع الطرقات املغلقة، ومل ت�ضهد اأغلب 

ال�ضوارع الرئي�ضة اأّي م�ضكالت اأو عوائق يف حركة ال�ضيارات.

الأ�ضغال  وزير  يتقدمهم  امل�ضوؤولني،  من  عدد  وحر�س 

والبلديات ع�ضام خلف، على احل�ضور يف عدد من املواقع، فيما 

بادر عدد من اجلهات اإىل معاينة الأ�ضرار واتخاذ قرارات عاجلة 

�ضهدت  التي  املنازل  اإىل  الكهرباء  واإعادة  الأ�ضر،  بع�س  باإيواء 

انقطاع التيار ب�ضبب الأمطار.

من  حمد  اللوزي مبدينة  منطقة  الأحياء يف  بع�س  وعانت 

واأ�ضرار  تلفيات  واإحداث  املنازل  من  الكثري  اإىل  املياه  دخول 

كبرية، بينما مل ت�ضهد اأغلب مناطق اململكة اأّي ت�ضّرب لالأمطار، 

�ضابقة  مبوا�ضم  مقارنًة  ال�ضكاوى  عدد  تراجع  بلديون  واأكد 

لالأمطار.

من جهة اأخرى، وا�ضلت وزارة الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات 

الأمطار  مياه  العمراين اجلهود يف �ضفط جتّمعات  والتخطيط 

ومبا�ضرة البالغات اإثر هطول اأمطار اخلري، خا�ضة يف ال�ضوارع 

وامل�ضاجد  ال�ضحية  واملراكز  بامل�ضت�ضفيات  واملحيطة  الرئي�ضة 

واملوؤ�ض�ضات الر�ضمية، ويف داخل املدن والقرى والأحياء، ويف 

البحرين  يف  واحليوية  الرئي�ضة  الطرق  جميع  فاإن  �ضوئها 

�ضالكة.

امل�������ي�������اه �������س������ف������ط  يف  م������ت������وا�������س������ل������ة  ع�������م�������ل  ��������س�������اع�������ة   48

 �سيا�سيون وبرملانيون يف ندوة تقييم العمل النيابي يف »الأيام«:

غياب الربامج والعمل اجلماعي يف الربملان

م�ضطفى ال�ضاخوري:

قال �ضيا�ضيون وبرملانيون اإن غياب 

اجلماعي  والعمل  ال�ضيا�ضية  الربامج 

جمل�س  داخــل  الربملانية  والتكتالت 

اأداء  �ضعف  يف  رئي�س  �ضبب  النواب 

املجل�س.

حول  ــام«  »الأي نظمتها  ندوة  ويف 

بعد  احلايل  النواب  جمل�س  اأداء  تقييم 

دور  يف  ودخــولــه  �ضنوات   3 ــرور  م

اأن  امل�ضاركون  اأكــد  ــري،  الأخ النعقاد 

النيابي  املجل�س  اأداء  تقوية  م�ضوؤولية 

تقع على عاتق اجلميع.

نا�سر بن حمد يوّجه مب�ساعدة 

الأ�سر املت�سّررة من الأمطار

اإىل موجة الأمطار التي هطلت على البالد خالل  نظًرا 

وّجه  املنازل،  من  العديد  ت�ضّرر  اإىل  واأدت  املا�ضية  الأيام 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  ال�ضباب  و�ضوؤون  الإن�ضانية  لالأعمال 

الأ�ضر  مب�ضاعدة  الإن�ضانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ض�ضة 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�ض�ضة  كلّف  اإذ  الأمطار،  من  املت�ضّررة 

الإن�ضانية بالإ�ضراف على تقييم الطلبات املقّدمة، وال�ضرف 

بح�ضب اأنظمة املوؤ�ض�ضة املعتمدة.

ال�ضكر  بخال�س  اخلليفة  حمد  بن  نا�ضر  �ضمو  وتقّدم 

والتقدير والمتنان اإىل �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

للموؤ�ض�ضة  الفخري  الرئي�س  املفدى،  البالد  اآل خليفة عاهل 

امللكية لالأعمال الإن�ضانية، واإىل �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

الالحمدود  والدعم  واملتوا�ضل  الكبري  الهتمام  املوقر، على 

الذي توليه القيادة الر�ضيدة للمواطنني يف خمتلف الظروف 

واأن  اأعمارهما  يف  يبارك  اأن  الكرمي  املوىل  �ضائالً  ال�ضعبة، 

يجعلهما ذخًرا وعوًنا و�ضنًدا للوطن واملواطنني، واأن يجعل 

ذلك يف موازين ح�ضناتهما.

التهرب  جرائم  وحدة  رئي�س  �ضّرح 

الوحدة  باأن  العامة  بالنيابة  ال�ضريبي 

تهّرب  وقائع  �ضبع  يف  حتقيقاتها  اأجنزت 

�ضريبي باملخالفة لأحكام القانون رقم 40 

النتقائية،  ال�ضريبة  ب�ضاأن   2017 ل�ضنة 

املحكمة  اإىل  املتهمني  اإحالة  وقّررت 

اجلنائية.

من  بالغات  تلّقت  قد  الوحدة  وكانت 

باكت�ضاف  لالإيرادات  الوطني  اجلهاز 

ن�ضاط  يف  تعمل  جتارية  حمال   7 ور�ضد 

ومنتجاته،  التبغ  وبيع  ا�ضترياد  جتارة 

ال�ضريبة  قانون  عليه  ن�ّس  ما  خالفت  قد 

وجوب  من  التنفيذية  ولئحته  النتقائية 

ت�ضجيل ال�ضلع النتقائية، املتمثلة يف التبغ 

الإلكرتونية  ال�ضي�ضة  واأجهزة  وم�ضتقاته 

وال�ضائل التبغي، و�ضداد ال�ضريبة امل�ضتحقة 

�ضريبة  مبلغ  احت�ضابها  عن  ف�ضالً  عنها، 

جزئًيا على تلك ال�ضلع، و�ضنع واإنتاج �ضلع 

امل�ضتحقة  ال�ضريبة  �ضداد  دون  انتقائية 

غري  واإقرارات  م�ضتندات  وتقدمي  عنها، 

من  التهّرب  بق�ضد  جميعه  وذلك  �ضحيحة، 

جمموع  فاق  اإذ  امل�ضتحقة،  ال�ضريبة  �ضداد 

املبالغ ال�ضريبية ن�ضف مليون دينار.

اإجراءاتها  الوحدة  وا�ضتكملت 

باملحال  امل�ضوؤولني  با�ضتجواب 

البالغات،  تلك  يف  واملتهمني  املخالفة 

اجلنائية  املحكمة  اإىل  باإحالتهم  واأمرت 

املخت�ضة.

جتاوزت ن�سف مليون دينار.. النيابة:

7 حمال جتارية تهّربت من ال�سريبة
م�ساريع كربى يف البحرين واخلليج.. كانو للعقارات: 

موؤ�ّس��رات عل�ى تع��اف�ي القط�اع العق��اري

املحرر القت�ضادي:

ك�ضف في�ضل خالد كانو رئي�س كانو للعقارات ب�ضركة يو�ضف بن اأحمد كانو عن حمادثات مع 

العديد من اجلهات احلكومية؛ للنظر يف اإقامة عدد من امل�ضاريع ال�ضياحية فى البحرين.

الكربى يف  العقارية  امل�ضاريع  من  لعدد  الأ�ضا�س  و�ضع حجر  �ضي�ضهد  اجلاري  العام  اأن  واأكد 

البحرين ودول جمل�س التعاون، �ضمن ا�ضرتاتيجية ال�ضركة للتو�ضع العقاري.

تداعيات  العقاري من  ال�ضوق  اإىل وجود موؤ�ضرات جيدة لتعايف  واأ�ضار 

بروح  وتعاونت  تعاملت  للعقارات  كانو  اإن  وقال  كورونا،  جائحة 

امل�ضوؤولية مع امل�ضتاأجرين من �ضركات وحمال.

التنظيم  موؤ�ض�ضة  دور  اأهمية وحيوية  كانو على  في�ضل  و�ضدد 

العقاري، من  بال�ضوق  املرتبطني  العقاري ودورها يف حماية جميع 

مطّورين وم�ضّوقني وم�ضتثمرين وعمالء، وكذلك على �ضعيد حماية 

�ضمعة القطاع العقاري.

في�صل 

كانو

جانب من الندوة

ال�صيخ نا�صر بن حمد

ال�سيدليات �ستتحّمل امل�سوؤولية القانونية

منع �سرف اأبر »فقدان الوزن« من دون و�سفة
�ضارة جنيب:

اأ�ضدرت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�ضحية »نهرا« قراًرا مينع ال�ضيدليات من بيع 

اأبر )فيكتوزا، �ضاك�ضيندا، اأوزميبك( من دون و�ضفة طبية.

نع �ضرف الأبر التي ت�ضتخدم لعالج مر�ضى ال�ضكري للراغبني يف  وبح�ضب القرار، فاإنه ميمُ

قبل  من  موّقعة  املري�س و�ضفة طبية حديثة  لدى  يكن  ما مل  والتخ�ضي�س  الوزن  فقدان 

الطبيب.

بالكامل  القانونية  امل�ضوؤولية  �ضتتحمل  ال�ضيدليات  اأن  على  القرار  و�ضدد 

املذكورة من دون و�ضفة،  الأبر  رفت  اإذا �ضمُ اأي  اللتزام بتطبيقه،  يف حال عدم 

قبل  من  رفت  �ضمُ التي  الطبية  الو�ضفات  بجميع  الحتفاظ  �ضرورة  موؤكًدا 

اأطباء للمر�ضى حلني طلب مفت�س الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

ال�ضحية. 
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توظيف 642 وتدريب 353 يف 

الفرتة من 26 حتى 30 دي�سمرب 2021

وزارة اخلارجية تدين ب�سّدة اإطالق ميلي�سيا احلوثي 

الإرهابية طائرات م�سرية جتاه ال�سعودية

اأعلنت وزارة العمل والتنمية الجتماعية اأنه مت خالل الفرتة من 26 حتى 30 دي�سمرب 

2021 ت�ظيف )642( باحًثا عن عمل يف )403( �سركات وم�ؤ�س�سات عاملة يف القطاع 

ال�ظيفية  واملجالت  التخ�س�سات  يف  وذلك  الدرا�سية،  امل�ؤهالت  خمتلف  من  اخلا�ص 

ا يف خمتلف الربامج التدريبية. واملهنية املالئمة، اإىل جانب تدريب )353( �سخ�سً

وبالتايل فقد بلغ العدد الإجمايل للمت�ظفني )26344( يف )6826( من�ساأة، متجاوزا 

الثانية خالل  ن�سخته  للت�ظيف يف  ال�طني  الربنامج  �سمن  ت�ظيفه  املقرر  العدد  بذلك 

 )12841( تدريبهم  مت  من  اإجمايل  و�سل  بينما  م�اطن،  األف   25 وه�   ،2021 العام 

تدريبية يف  اآلف فر�سة  امل�ستهدف، وه� ع�سرة  املتدربني  اإجمايل عدد  متدرًبا، متجاوًزا 

العام 2021.

وميكن للمهتمني الطالع على قائمة اأ�سماء ال�سركات وامل�ؤ�س�سات ب�س�رة تف�سيلية، 

وكذلك اأعداد املت�ظفني يف كل من�ساأة والتي يتم حتديثها ب�سكل دوري، وذلك عرب م�قع 

.www.mlsd.gov.bh :ال�زارة الإلكرتوين

ثالث  الإرهابية  احل�ثي  ملي�سيا  اإطالق  ب�سدة  البحرين  خارجية مملكة  وزارة  تدين 

م�سيدة  ال�سقيقة،  ال�سع�دية  العربية  باململكة  اجلن�بية  املنطقة  جتاه  م�سرية  طائرات 

بيقظة وكفاءة ق�ات حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن التي متكنت من اعرتا�ص الطائرات 

وتدمريها.

وجتدد وزارة اخلارجية م�قف مملكة البحرين الداعم بق�ة للمملكة العربية ال�سع�دية 

وت�سامنها التام معها يف كل ما تتخذه من اإجراءات للحفاظ على اأمنها وا�ستقرارها، م�ؤكدة 

اأن الأعمال الإرهابية التي تق�م بها ميلي�سيا احل�ثي ب�سكل ممنهج ومتعمد ت�سكل اعتداًء 

�سافًرا على �سيادة اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة وا�ستقرارها و�سالمة اأرا�سيها.

كّرم موظفي املحافظة اجلنوبية تقديًرا جلهودهم.. خليفة بن علي:

تقدمي اخلدمات املبتكرة يف بيئة عمل غايتها خدمة عموم الأهايل

الهالل الأحمر البحريني يكّرم امل�ساركني بامللتقى اخلليجي جلمعيات الهالل الأحمر

ا�ستفاد منها اأكرث من 10 اآلف فرد وقّدمها 157 من الكفاءات الوطنية

113 فعالية توعوية وتدريبية لـ»التنمية ال�سيا�سية« يف 2021

كرم �سم� ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة 

اآل خليفة حمافظ اجلن�بية، م�ظفي املحافظة، 

وذلك يف عادة �سن�ية حر�ست عليها املحافظة 

اجلن�بية لتكرمي منت�سبيها ب�سكل م�ستمر نظري 

جه�دهم املبذولة وا�سهاماتهم الرائدة يف خدمة 

من  فيها  امل�سروعات  تنفيذ  ومتابعة  املحافظة 

الب�سري  العن�سر  جهة، ودعم واملحافظة على 

التنم�ية  العملية  يف  الرئي�ص  املح�ر  ب��سفه 

من جهة ثانية.

الفريق  بروح  احلفل،  خالل  �سم�ه،  اأ�ساد 

ال�احد الذي يتمّيز به جميع م�ظفي املحافظة 

م�ؤ�سر  لرفع  امل�ستمر  و�سعيهم  اجلن�بية 

املهام  اإجناز  خالل  من  والأداء  الإنتاجية 

فّعال  نح�  على  املحافظة  ملنت�سبي  املن�طة 

فيما  البارز  دوره  له  كان  ما  وه�  ومتمّيز، 

�سم�ه  معرًبا  اجنازات،  من  املحافظة  حققته 

على  للم�ظفني  وتقديره  �سكره  خال�ص  عن 

العمل وحر�ص على  اظهروه من كفاءة يف  ما 

غايتها  عمل  بيئة  يف  املبتكرة  اخلدمات  تقدمي 

خدمة عم�م اهايل املحافظة اجلن�بية.

من جهتهم، عرب م�ظف� املحافظة اجلن�بية 

عن بالغ �سكرهم وتقديرهم ل�سم� ال�سيخ خليفة 

ي�ليه  ما  على  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن 

�سم�ه من رعاية واهتمام بهم، الأمر الذي �سكل 

والعطاء  اجلهد  من  مزيد  بذل  على  لهم  حافًزا 

يف  وي�سهم  املحافظة  اأهايل  يخدم  ما  كل  يف 

تنميتها، معربني عن �سعادتهم باللفتة الكرمية 

التكرمي  اأن ذلك  من �سم�ه بتكرميهم، م�ؤكدين 

العمل  من  مزيد  على  وعزًما  اإ�سراًرا  يزيدهم 

ويرتقي  الأهايل  تطلعات  يلبي  الذي  والإجناز 

مب�سرية العمل التنم�ي واخلدمي يف املحافظة 

اجلن�بية.

امنيات  عن  فيلم  عر�ص  احلفل،  وت�سمن 

املزيد  لتحقيق  القادم  للعام  املحافظة  م�ظفي 

�سمل  بعدها،  الأهايل،  خلدمة  الجنازات  من 

احلفل تكرمي منت�سبي املحافظة نظري جه�دهم 

املبذولة ط�ال العام، اىل جانب تكرمي امل�ظفني 

امللتحقني بالدورات التدريبية للعام 2021م.

البحريني؛  الأحمر  الهالل  جمعية  كرمت 

وبالتعاون مع الأمانة العامة ملجل�ص التعاون 

امللتقى  امل�ساركني يف  العربية؛  اخلليج  لدول 

الهالل  وجمعيات  لهيئات  الثاين  اخلليجي 

اجلمعية  نظمته  الذي  اخلليجية  الأحمر 

»اإن�سان  عن�ان  حتت  م�ؤخرا  البحرين  يف 

العطاء«، وبرعاية علي بن حممد مراد نائب 

رئي�ص اجلمعية.

و�سلَّم الأمني العام جلمعية الهالل الأحمر 

التكرمي  دروع  احلادي  مبارك  البحريني 

الأحمر  الهالل  وجمعيات  هيئات  ملمثلي 

اخلليجية التي �ساركت يف هذا امللتقى، وذلك 

ممثل  الفهدي  عبدالرحمن  الدكت�ر  بح�س�ر 

الأمانة العامة ملجل�ص التعاون لدول اخلليج 

اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  وع�س�تا  العربية، 

ك�ثر  والدكت�رة  الهاجري  مرمي  الدكت�رة 

العيد.

واأكد احلادي اأهمية ما تقدم به امل�سارك�ن 

يف امللتقى من مناق�سات واأوراق عمل �ساهمت 

عن  معرًبا  اأعماله،  وجناح  امللتقى  اإثراء  يف 

�سكره لهم اإزاء م�ساركتهم املثمرة يف امللتقى، 

الأحمر  الهالل  جمعية  حر�ص  اإىل  وم�سرًيا 

العاملني  بني  الروابط  تعزز  على  البحريني 

امل�ست�ى  على  والإغاثي  الإن�ساين  املجال  يف 

الطاقات  ت�جيه  يف  ي�سهم  ومبا  اخلليجي، 

جمتمعاتهم،  يخدم  ملا  اخلليجية  ال�سبابية 

من  التط�عي  العمل  حب  غر�ص  اإىل  اإ�سافة 

اأ�سحاب  بني  الت�ا�سل  اأوا�سر  تعميق  خالل 

الب�سمات التط�عية مبختلف الأجيال.

�سكرهم  عن  املكرم�ن  اأعرب  جانبهم  من 

جلمعية الهالل الأحمر البحريني على ح�سن 

على  و�سددوا  ال�ست�سافة،  وكرم  التنظيم 

والدورات  امللتقيات  من  املزيد  عقد  اأهمية 

املتط�عني  اإك�ساب  اإىل  الهادفة  العمل  وور�ص 

اخلريي  العمل  يف  واإدارية  ميدانية  خربات 

الب�سرية  الطاقات  وت�جيه  والتنظيمي 

العمل  بناء فريق  املجتمع من خالل  مل�سلحة 

تع�د  متعددة  ج�انب  يف  الذات  وتط�ير 

باخلري والنفع له وملجتمعه.

للتنمية  البحرين  معهد  ختم 

براجمه   ،2021 عام  ال�سيا�سية 

حيث  كبري،  بنجاح  وفعالياته 

متكن املعهد من ال�ستغالل الأمثل 

احلديثة،  الت�سالت  لتكن�ل�جيا 

فعالية   113 بتنفيذ  قام  حيث 

برناجًما،   18 خالل  من  متن�عة، 

اآلف   10 من  اأكرث  منها  ا�ستفاد 

م�سارك وقّدمها 157 من الكفاءات 

اإ�سدار  جانب  اإىل  ال�طنية، 

والدرا�سات  الكتب  من  جمم�عة 

وتعزيز  بتنمية  املعنية  والأبحاث 

ال�سيا�سية،  التنمية  ق�سايا 

للدميقراطية،  الأ�سا�سية  واملبادئ 

الدميقراطي،  التح�ل  وق�سايا 

املتخ�س�سة  الكتب  اإىل  اإ�سافة 

والت�سريعية  القان�نية  بال�س�ؤون 

والد�ست�رية.

وياأتي ذلك انطالًقا من حر�ص 

املعهد على على اللتزام يف تنفيذ 

من  املعتمدة  والربامج  اخلطط 

تكييف  مع  الأمناء،  جمل�ص  قبل 

تنفيذها مبا يت�افق مع الإجراءات 

ال�سادرة  الحرتازية  والتدابري 

للت�سدي  ال�طني  الفريق  عن 

عمل  حيث  ك�رونا،  لفريو�ص 

تعزيز  على  اجلاري  العام  خالل 

منظ�مته الإلكرتونية والت�سالية 

واأن�سطته  براجمه  تقدمي  ل�سمان 

وال��س�ل  و�سه�لة،  ي�سر  بكل 

ب�سكل مبا�سر اإىل كل فئات املجتمع 

يف  ورد  ما  ح�سب  امل�ستهدفة، 

مر�س�م اإن�سائه، تنفيًذا لت�جيهات 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

اآل خليفة، عاهل البالد  بن عي�سى 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، وترجمة 

امللكي  ال�سم�  �ساحب  لروؤية 

خليفة،  اآل  بن حمد  �سلمان  الأمري 

حفظه  ال�زراء  رئي�ص  العهد  ويل 

اإىل فر�ص  التحديات  اهلل، بتح�يل 

حقيقية والفر�ص اإىل اإجنازات. 

الفعاليات  �سهدت  وقد 

املعهد  نفذها  التي  والأن�سطة 

ملح�ًظا  منً�ا   ،2021 عام  خالل 

والن�عية  العدد  ناحية  من 

ت�زعت  والتي  امل�ساركة،  وحجم 

وم�ظفي  العام،  اجلمه�ر  على 

والأهلية،  الر�سمية  امل�ؤ�س�سات 

واجلامعات،  املدار�ص  وطلبة 

ال�س�رى  جمل�سي  واأع�ساء 

املجال�ص  واأع�ساء  والن�اب 

البلدية، ومنها:

برملانية  مهارات  برنامج   ]

لأع�ساء جمل�ص ال�س�رى.

برملانية  مهارات  برنامج   ]

لأع�ساء جمل�ص الن�اب.

الربملاين  الدعم  برنامج   ]

ملجل�ص  العامة  الأمانة  مل�ظفي 

الن�اب.

بلدية  مهارات  برنامج   ]

لأع�ساء اأمانة العا�سمة واملجال�ص 

البلدية.

�سيا�سية  مهارات  برنامج   ]

.2

الإن�سان  حق�ق  برنامج   ]

اخلا�ص ب�سباط الأمن العام.

[ برنامج معارين. 

[ برنامج رهان امل�ستقبل.

ال�طني  برنامج   ]

والبلدية  النيابية  لالنتخابات 

»درب 2«.

 برنامج �سفراء ال�طن 5.

[ برنامج الإعالمي ال�سيا�سي.

من  اإ�ساءات  برنامج   ]

امليثاق.

ال�سيا�سي  ال�عي  برنامج   ]

 .3

[ برنامج التنمية املجتمعية.

[ برنامج الت�عية الطالبية.

[ برنامج ت�سريع وتنمية.

[ برنامج نهج.

[ برنامج قراءة يف كتاب 2.

ال�سيدليات �ستتحّمل امل�سوؤولية القانونية

منع �سرف اأبر »فقدان الوزن« من دون و�سفة طبية

خالفوا الإجراءات الحرتازية �سمن اآلية »الإ�سارة ال�سوئية«

»ال�سحة«: اإغالق مطعمني وخمالفة 22 مطعًما ومقهى

�سارة جنيب:

لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  اأ�سدرت 

قراًرا  »نهرا«  ال�سحية  واخلدمات  املهن 

)فيكت�زا،  اأبر  بيع  من  ال�سيدليات  مينع 

و�سفة  دون  من  واأوزميبك(  �ساك�سيندا 

طبية.

وبح�سب القرار فاإنه مينع �سرف الأبر 

ال�سكري  مر�سى  لعالج  ت�ستخدم  التي 

ما  والتخ�سي�ص  ال�زن  فقدان  يف  للراغبني 

حديثة  طبية  و�سفة  املري�ص  لدى  يكن  مل 

م�قعة من قبل الطبيب.

ال�سيدليات  اأن  على  القرار  و�سّدد 

بالكامل يف  القان�نية  امل�س�ؤولية  �ستتحمل 

حال عدم اللتزام بتطبيقه اأي اإذا مت �سرف 

الأبر املذك�رة من دون و�سفة، م�ؤكًدا على 

�سرورة الحتفاظ بجميع ال��سفات الطبية 

للمر�سى  اأطباء  قبل  من  �سرفها  مت  التي 

لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  حلني طلب مفت�ص 

القرار  واأ�سار  ال�سحية.  واخلدمات  املهن 

جميع  احت�ساب  ال�سيدليات  على  اأن  اإىل 

ودعمها  كامل  مف�سل  بتقرير  الأ�سناف 

ا. ب��سفة طبية اأي�سً

ال�سيدلة  مهنة  تنظيم  قان�ن  وبح�سب 

واملراكز ال�سيدلية رقم )18( ل�سنة 1997 

فاإنه فيما عدا الأدوية الب�سيطة التي ي�سدر 

اأن تك�ن  بتحديدها قرار من ال�زير، يجب 

ال��سفات الطبية �سادرة من طبيب م�سرح 

طب  اأو  الب�سري  الطب  مهنة  مبزاولة  له 

وعن�انه  ا�سمه  تت�سمن  اأن  على  الأ�سنان، 

وت�قيع وتاريخ حتريرها، ول يج�ز تكرار 

طبية  و�سفة  مب�جب  اإل  الأدوية  �سرف 

طبية  و�سفة  اأية  �سرف  ويحظر  جديدة. 

حتت�ي على اأدوية خا�سعة للرقابة، ما مل 

تكن مكت�بة على و�سفات خا�سة ت�سدرها 

وحتدد بياناتها اجلهة املخت�سة.

يج�ز  »ل  اأنه  على  القان�ن  وين�ص 

من  اإل  للرقابة  اخلا�سعة  الأدوية  �سرف 

اأن يخ�س�ص يف  قان�ين، على  قبل �سيديل 

املركز ال�سيديل �سجل لقيد الكميات ال�اردة 

الطبيب  وا�سم  �سرفها  وتاريخ  واملن�سرفة 

تت�سمن  التي  الطبية  ال��سفة  الــذي حّرر 

ال��سفة  بهذه  الحتفاظ  مع  الأدوية،  هذه 

ملدة �سنة واحدة«.

التفتي�سية،  احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

غلًقا  اإغالق مطعمني  ال�سحة  اأعلنت وزارة 

واملحافظة  العا�سمة  حمافظة  يف  اإدارًيا 

ال�سبت،  الأول  اأم�ص  ي�م  م�ساء  ال�سمالية 

الحرتازية  الإجراءات  ملخالفتهما 

للت�سدي  عنها  املعلن  وال�سرتاطات 

املدرجة  )ك�فيد-19(،  ك�رونا  لفريو�ص 

الإ�سارة  اآلية  الأ�سفر �سمن  امل�ست�ى  حتت 

ال�س�ئية مل�ست�ى انت�سار فريو�ص ك�رونا، 

واإحالتهما  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  ومت 

للجهات القان�نية.

التفتي�سية  الزيارات  خالل  ذلك  جاء 

وزارة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  متت  التي 

والتجارة  ال�سناعة  ووزارة  الداخلية، 

لل�سياحة  البحرين  وهيئة  وال�سياحة، 

الزيارات  تكثيف  اإطار  يف  واملعار�ص، 

التفتي�سية التي تهدف اإىل التاأكد من التزام 

املن�ساآت بال�سرتاطات ال�سحية والإجراءات 

اآلية  وفق  الأ�سفر  امل�ست�ى  �سمن  املدرجة 

الإ�سارة ال�س�ئية مل�ست�ى انت�سار فريو�ص 

ك�رونا.

املعنية  اجلهات  مفت�س�  قام  وقد 

الزيارات  خالل  املخالفات  من  عدد  بر�سد 

من�ساأة   248 زيارة  متت  اإذ  التفتي�سية، 

ال�سياحية،  واملرافق  واملقاهي،  املطاعم  من 

منها  من�ساأة   22 خمالفة  ومت  والفنادق، 

لعدم اللتزام بالإجراءات الحرتازية، ومت 

اتخاذ الإجراءات القان�نية الالزمة جتاهها.

احلك�مية  اجلهات  دعت  ذلك،  اإىل 

اللتزام  م�ا�سلة  اإىل  اجلميع  املخت�سة 

والإبالغ  العالية،  بامل�س�ؤولية  والتحلي 

اأو جتاوزات يتم  اأي خمالفات  الف�ري عن 

ر�سدها، م��سحة اأن هذه اخلط�ات املهمة 

تاأتي لتاأمني ال�سحة العامة للحد من انت�سار 

الفريو�ص و�سمان �سحة و�سالمة اجلميع.

https://www.alayam.com/alayam/first/940945/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/940945/News.html


العدد:  11958

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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توظيف 642 وتدريب 353 يف 

الفرتة من 26 حتى 30 دي�سمرب 2021

وزارة اخلارجية تدين ب�سّدة اإطالق ميلي�سيا احلوثي 

الإرهابية طائرات م�سرية جتاه ال�سعودية

اأعلنت وزارة العمل والتنمية الجتماعية اأنه مت خالل الفرتة من 26 حتى 30 دي�سمرب 

2021 ت�ظيف )642( باحًثا عن عمل يف )403( �سركات وم�ؤ�س�سات عاملة يف القطاع 

ال�ظيفية  واملجالت  التخ�س�سات  يف  وذلك  الدرا�سية،  امل�ؤهالت  خمتلف  من  اخلا�ص 

ا يف خمتلف الربامج التدريبية. واملهنية املالئمة، اإىل جانب تدريب )353( �سخ�سً

وبالتايل فقد بلغ العدد الإجمايل للمت�ظفني )26344( يف )6826( من�ساأة، متجاوزا 

الثانية خالل  ن�سخته  للت�ظيف يف  ال�طني  الربنامج  �سمن  ت�ظيفه  املقرر  العدد  بذلك 

 )12841( تدريبهم  مت  من  اإجمايل  و�سل  بينما  م�اطن،  األف   25 وه�   ،2021 العام 

تدريبية يف  اآلف فر�سة  امل�ستهدف، وه� ع�سرة  املتدربني  اإجمايل عدد  متدرًبا، متجاوًزا 

العام 2021.

وميكن للمهتمني الطالع على قائمة اأ�سماء ال�سركات وامل�ؤ�س�سات ب�س�رة تف�سيلية، 

وكذلك اأعداد املت�ظفني يف كل من�ساأة والتي يتم حتديثها ب�سكل دوري، وذلك عرب م�قع 

.www.mlsd.gov.bh :ال�زارة الإلكرتوين

ثالث  الإرهابية  احل�ثي  ملي�سيا  اإطالق  ب�سدة  البحرين  خارجية مملكة  وزارة  تدين 

م�سيدة  ال�سقيقة،  ال�سع�دية  العربية  باململكة  اجلن�بية  املنطقة  جتاه  م�سرية  طائرات 

بيقظة وكفاءة ق�ات حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن التي متكنت من اعرتا�ص الطائرات 

وتدمريها.

وجتدد وزارة اخلارجية م�قف مملكة البحرين الداعم بق�ة للمملكة العربية ال�سع�دية 

وت�سامنها التام معها يف كل ما تتخذه من اإجراءات للحفاظ على اأمنها وا�ستقرارها، م�ؤكدة 

اأن الأعمال الإرهابية التي تق�م بها ميلي�سيا احل�ثي ب�سكل ممنهج ومتعمد ت�سكل اعتداًء 

�سافًرا على �سيادة اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة وا�ستقرارها و�سالمة اأرا�سيها.

كّرم موظفي املحافظة اجلنوبية تقديًرا جلهودهم.. خليفة بن علي:

تقدمي اخلدمات املبتكرة يف بيئة عمل غايتها خدمة عموم الأهايل

الهالل الأحمر البحريني يكّرم امل�ساركني بامللتقى اخلليجي جلمعيات الهالل الأحمر

ا�ستفاد منها اأكرث من 10 اآلف فرد وقّدمها 157 من الكفاءات الوطنية

113 فعالية توعوية وتدريبية لـ»التنمية ال�سيا�سية« يف 2021

كرم �سم� ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة 

اآل خليفة حمافظ اجلن�بية، م�ظفي املحافظة، 

وذلك يف عادة �سن�ية حر�ست عليها املحافظة 

اجلن�بية لتكرمي منت�سبيها ب�سكل م�ستمر نظري 

جه�دهم املبذولة وا�سهاماتهم الرائدة يف خدمة 

من  فيها  امل�سروعات  تنفيذ  ومتابعة  املحافظة 

الب�سري  العن�سر  جهة، ودعم واملحافظة على 

التنم�ية  العملية  يف  الرئي�ص  املح�ر  ب��سفه 

من جهة ثانية.

الفريق  بروح  احلفل،  خالل  �سم�ه،  اأ�ساد 

ال�احد الذي يتمّيز به جميع م�ظفي املحافظة 

م�ؤ�سر  لرفع  امل�ستمر  و�سعيهم  اجلن�بية 

املهام  اإجناز  خالل  من  والأداء  الإنتاجية 

فّعال  نح�  على  املحافظة  ملنت�سبي  املن�طة 

فيما  البارز  دوره  له  كان  ما  وه�  ومتمّيز، 

�سم�ه  معرًبا  اجنازات،  من  املحافظة  حققته 

على  للم�ظفني  وتقديره  �سكره  خال�ص  عن 

العمل وحر�ص على  اظهروه من كفاءة يف  ما 

غايتها  عمل  بيئة  يف  املبتكرة  اخلدمات  تقدمي 

خدمة عم�م اهايل املحافظة اجلن�بية.

من جهتهم، عرب م�ظف� املحافظة اجلن�بية 

عن بالغ �سكرهم وتقديرهم ل�سم� ال�سيخ خليفة 

ي�ليه  ما  على  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن 

�سم�ه من رعاية واهتمام بهم، الأمر الذي �سكل 

والعطاء  اجلهد  من  مزيد  بذل  على  لهم  حافًزا 

يف  وي�سهم  املحافظة  اأهايل  يخدم  ما  كل  يف 

تنميتها، معربني عن �سعادتهم باللفتة الكرمية 

التكرمي  اأن ذلك  من �سم�ه بتكرميهم، م�ؤكدين 

العمل  من  مزيد  على  وعزًما  اإ�سراًرا  يزيدهم 

ويرتقي  الأهايل  تطلعات  يلبي  الذي  والإجناز 

مب�سرية العمل التنم�ي واخلدمي يف املحافظة 

اجلن�بية.

امنيات  عن  فيلم  عر�ص  احلفل،  وت�سمن 

املزيد  لتحقيق  القادم  للعام  املحافظة  م�ظفي 

�سمل  بعدها،  الأهايل،  خلدمة  الجنازات  من 

احلفل تكرمي منت�سبي املحافظة نظري جه�دهم 

املبذولة ط�ال العام، اىل جانب تكرمي امل�ظفني 

امللتحقني بالدورات التدريبية للعام 2021م.

البحريني؛  الأحمر  الهالل  جمعية  كرمت 

وبالتعاون مع الأمانة العامة ملجل�ص التعاون 

امللتقى  امل�ساركني يف  العربية؛  اخلليج  لدول 

الهالل  وجمعيات  لهيئات  الثاين  اخلليجي 

اجلمعية  نظمته  الذي  اخلليجية  الأحمر 

»اإن�سان  عن�ان  حتت  م�ؤخرا  البحرين  يف 

العطاء«، وبرعاية علي بن حممد مراد نائب 

رئي�ص اجلمعية.

و�سلَّم الأمني العام جلمعية الهالل الأحمر 

التكرمي  دروع  احلادي  مبارك  البحريني 

الأحمر  الهالل  وجمعيات  هيئات  ملمثلي 

اخلليجية التي �ساركت يف هذا امللتقى، وذلك 

ممثل  الفهدي  عبدالرحمن  الدكت�ر  بح�س�ر 

الأمانة العامة ملجل�ص التعاون لدول اخلليج 

اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  وع�س�تا  العربية، 

ك�ثر  والدكت�رة  الهاجري  مرمي  الدكت�رة 

العيد.

واأكد احلادي اأهمية ما تقدم به امل�سارك�ن 

يف امللتقى من مناق�سات واأوراق عمل �ساهمت 

عن  معرًبا  اأعماله،  وجناح  امللتقى  اإثراء  يف 

�سكره لهم اإزاء م�ساركتهم املثمرة يف امللتقى، 

الأحمر  الهالل  جمعية  حر�ص  اإىل  وم�سرًيا 

العاملني  بني  الروابط  تعزز  على  البحريني 

امل�ست�ى  على  والإغاثي  الإن�ساين  املجال  يف 

الطاقات  ت�جيه  يف  ي�سهم  ومبا  اخلليجي، 

جمتمعاتهم،  يخدم  ملا  اخلليجية  ال�سبابية 

من  التط�عي  العمل  حب  غر�ص  اإىل  اإ�سافة 

اأ�سحاب  بني  الت�ا�سل  اأوا�سر  تعميق  خالل 

الب�سمات التط�عية مبختلف الأجيال.

�سكرهم  عن  املكرم�ن  اأعرب  جانبهم  من 

جلمعية الهالل الأحمر البحريني على ح�سن 

على  و�سددوا  ال�ست�سافة،  وكرم  التنظيم 

والدورات  امللتقيات  من  املزيد  عقد  اأهمية 

املتط�عني  اإك�ساب  اإىل  الهادفة  العمل  وور�ص 

اخلريي  العمل  يف  واإدارية  ميدانية  خربات 

الب�سرية  الطاقات  وت�جيه  والتنظيمي 

العمل  بناء فريق  املجتمع من خالل  مل�سلحة 

تع�د  متعددة  ج�انب  يف  الذات  وتط�ير 

باخلري والنفع له وملجتمعه.

للتنمية  البحرين  معهد  ختم 

براجمه   ،2021 عام  ال�سيا�سية 

حيث  كبري،  بنجاح  وفعالياته 

متكن املعهد من ال�ستغالل الأمثل 

احلديثة،  الت�سالت  لتكن�ل�جيا 

فعالية   113 بتنفيذ  قام  حيث 

برناجًما،   18 خالل  من  متن�عة، 

اآلف   10 من  اأكرث  منها  ا�ستفاد 

م�سارك وقّدمها 157 من الكفاءات 

اإ�سدار  جانب  اإىل  ال�طنية، 

والدرا�سات  الكتب  من  جمم�عة 

وتعزيز  بتنمية  املعنية  والأبحاث 

ال�سيا�سية،  التنمية  ق�سايا 

للدميقراطية،  الأ�سا�سية  واملبادئ 

الدميقراطي،  التح�ل  وق�سايا 

املتخ�س�سة  الكتب  اإىل  اإ�سافة 

والت�سريعية  القان�نية  بال�س�ؤون 

والد�ست�رية.

وياأتي ذلك انطالًقا من حر�ص 

املعهد على على اللتزام يف تنفيذ 

من  املعتمدة  والربامج  اخلطط 

تكييف  مع  الأمناء،  جمل�ص  قبل 

تنفيذها مبا يت�افق مع الإجراءات 

ال�سادرة  الحرتازية  والتدابري 

للت�سدي  ال�طني  الفريق  عن 

عمل  حيث  ك�رونا،  لفريو�ص 

تعزيز  على  اجلاري  العام  خالل 

منظ�مته الإلكرتونية والت�سالية 

واأن�سطته  براجمه  تقدمي  ل�سمان 

وال��س�ل  و�سه�لة،  ي�سر  بكل 

ب�سكل مبا�سر اإىل كل فئات املجتمع 

يف  ورد  ما  ح�سب  امل�ستهدفة، 

مر�س�م اإن�سائه، تنفيًذا لت�جيهات 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

اآل خليفة، عاهل البالد  بن عي�سى 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، وترجمة 

امللكي  ال�سم�  �ساحب  لروؤية 

خليفة،  اآل  بن حمد  �سلمان  الأمري 

حفظه  ال�زراء  رئي�ص  العهد  ويل 

اإىل فر�ص  التحديات  اهلل، بتح�يل 

حقيقية والفر�ص اإىل اإجنازات. 

الفعاليات  �سهدت  وقد 

املعهد  نفذها  التي  والأن�سطة 

ملح�ًظا  منً�ا   ،2021 عام  خالل 

والن�عية  العدد  ناحية  من 

ت�زعت  والتي  امل�ساركة،  وحجم 

وم�ظفي  العام،  اجلمه�ر  على 

والأهلية،  الر�سمية  امل�ؤ�س�سات 

واجلامعات،  املدار�ص  وطلبة 

ال�س�رى  جمل�سي  واأع�ساء 

املجال�ص  واأع�ساء  والن�اب 

البلدية، ومنها:

برملانية  مهارات  برنامج   ]

لأع�ساء جمل�ص ال�س�رى.

برملانية  مهارات  برنامج   ]

لأع�ساء جمل�ص الن�اب.

الربملاين  الدعم  برنامج   ]

ملجل�ص  العامة  الأمانة  مل�ظفي 

الن�اب.

بلدية  مهارات  برنامج   ]

لأع�ساء اأمانة العا�سمة واملجال�ص 

البلدية.

�سيا�سية  مهارات  برنامج   ]

.2

الإن�سان  حق�ق  برنامج   ]

اخلا�ص ب�سباط الأمن العام.

[ برنامج معارين. 

[ برنامج رهان امل�ستقبل.

ال�طني  برنامج   ]

والبلدية  النيابية  لالنتخابات 

»درب 2«.

 برنامج �سفراء ال�طن 5.

[ برنامج الإعالمي ال�سيا�سي.

من  اإ�ساءات  برنامج   ]

امليثاق.

ال�سيا�سي  ال�عي  برنامج   ]

 .3

[ برنامج التنمية املجتمعية.

[ برنامج الت�عية الطالبية.

[ برنامج ت�سريع وتنمية.

[ برنامج نهج.

[ برنامج قراءة يف كتاب 2.

ال�سيدليات �ستتحّمل امل�سوؤولية القانونية

منع �سرف اأبر »فقدان الوزن« من دون و�سفة طبية

خالفوا الإجراءات الحرتازية �سمن اآلية »الإ�سارة ال�سوئية«

»ال�سحة«: اإغالق مطعمني وخمالفة 22 مطعًما ومقهى

�سارة جنيب:

لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  اأ�سدرت 

قراًرا  »نهرا«  ال�سحية  واخلدمات  املهن 

)فيكت�زا،  اأبر  بيع  من  ال�سيدليات  مينع 

و�سفة  دون  من  واأوزميبك(  �ساك�سيندا 

طبية.

وبح�سب القرار فاإنه مينع �سرف الأبر 

ال�سكري  مر�سى  لعالج  ت�ستخدم  التي 

ما  والتخ�سي�ص  ال�زن  فقدان  يف  للراغبني 

حديثة  طبية  و�سفة  املري�ص  لدى  يكن  مل 

م�قعة من قبل الطبيب.

ال�سيدليات  اأن  على  القرار  و�سّدد 

بالكامل يف  القان�نية  امل�س�ؤولية  �ستتحمل 

حال عدم اللتزام بتطبيقه اأي اإذا مت �سرف 

الأبر املذك�رة من دون و�سفة، م�ؤكًدا على 

�سرورة الحتفاظ بجميع ال��سفات الطبية 

للمر�سى  اأطباء  قبل  من  �سرفها  مت  التي 

لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  حلني طلب مفت�ص 

القرار  واأ�سار  ال�سحية.  واخلدمات  املهن 

جميع  احت�ساب  ال�سيدليات  على  اأن  اإىل 

ودعمها  كامل  مف�سل  بتقرير  الأ�سناف 

ا. ب��سفة طبية اأي�سً

ال�سيدلة  مهنة  تنظيم  قان�ن  وبح�سب 

واملراكز ال�سيدلية رقم )18( ل�سنة 1997 

فاإنه فيما عدا الأدوية الب�سيطة التي ي�سدر 

اأن تك�ن  بتحديدها قرار من ال�زير، يجب 

ال��سفات الطبية �سادرة من طبيب م�سرح 

طب  اأو  الب�سري  الطب  مهنة  مبزاولة  له 

وعن�انه  ا�سمه  تت�سمن  اأن  على  الأ�سنان، 

وت�قيع وتاريخ حتريرها، ول يج�ز تكرار 

طبية  و�سفة  مب�جب  اإل  الأدوية  �سرف 

طبية  و�سفة  اأية  �سرف  ويحظر  جديدة. 

حتت�ي على اأدوية خا�سعة للرقابة، ما مل 

تكن مكت�بة على و�سفات خا�سة ت�سدرها 

وحتدد بياناتها اجلهة املخت�سة.

يج�ز  »ل  اأنه  على  القان�ن  وين�ص 

من  اإل  للرقابة  اخلا�سعة  الأدوية  �سرف 

اأن يخ�س�ص يف  قان�ين، على  قبل �سيديل 

املركز ال�سيديل �سجل لقيد الكميات ال�اردة 

الطبيب  وا�سم  �سرفها  وتاريخ  واملن�سرفة 

تت�سمن  التي  الطبية  ال��سفة  الــذي حّرر 

ال��سفة  بهذه  الحتفاظ  مع  الأدوية،  هذه 

ملدة �سنة واحدة«.

التفتي�سية،  احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

غلًقا  اإغالق مطعمني  ال�سحة  اأعلنت وزارة 

واملحافظة  العا�سمة  حمافظة  يف  اإدارًيا 

ال�سبت،  الأول  اأم�ص  ي�م  م�ساء  ال�سمالية 

الحرتازية  الإجراءات  ملخالفتهما 

للت�سدي  عنها  املعلن  وال�سرتاطات 

املدرجة  )ك�فيد-19(،  ك�رونا  لفريو�ص 

الإ�سارة  اآلية  الأ�سفر �سمن  امل�ست�ى  حتت 

ال�س�ئية مل�ست�ى انت�سار فريو�ص ك�رونا، 

واإحالتهما  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  ومت 

للجهات القان�نية.

التفتي�سية  الزيارات  خالل  ذلك  جاء 

وزارة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  متت  التي 

والتجارة  ال�سناعة  ووزارة  الداخلية، 

لل�سياحة  البحرين  وهيئة  وال�سياحة، 

الزيارات  تكثيف  اإطار  يف  واملعار�ص، 

التفتي�سية التي تهدف اإىل التاأكد من التزام 

املن�ساآت بال�سرتاطات ال�سحية والإجراءات 

اآلية  وفق  الأ�سفر  امل�ست�ى  �سمن  املدرجة 

الإ�سارة ال�س�ئية مل�ست�ى انت�سار فريو�ص 

ك�رونا.

املعنية  اجلهات  مفت�س�  قام  وقد 

الزيارات  خالل  املخالفات  من  عدد  بر�سد 

من�ساأة   248 زيارة  متت  اإذ  التفتي�سية، 

ال�سياحية،  واملرافق  واملقاهي،  املطاعم  من 

منها  من�ساأة   22 خمالفة  ومت  والفنادق، 

لعدم اللتزام بالإجراءات الحرتازية، ومت 

اتخاذ الإجراءات القان�نية الالزمة جتاهها.

احلك�مية  اجلهات  دعت  ذلك،  اإىل 

اللتزام  م�ا�سلة  اإىل  اجلميع  املخت�سة 

والإبالغ  العالية،  بامل�س�ؤولية  والتحلي 

اأو جتاوزات يتم  اأي خمالفات  الف�ري عن 

ر�سدها، م��سحة اأن هذه اخلط�ات املهمة 

تاأتي لتاأمني ال�سحة العامة للحد من انت�سار 

الفريو�ص و�سمان �سحة و�سالمة اجلميع.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

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

الإثنني 30 جمادى الأوىل 1443 ـ العدد 11958

20 صفحة 220 فلًسا

@fine_woman76

اجلميع بذل جهوًدا م�شكورًة ومقّدرًة الحتواء ما 

خلّفته اأمطار اخلري التي هطلت على البحرين.. ناأمُل 

ا�شتعداًدا ملواجهة  اأكرث  اأن نكون  القادمة  االأعوام  يف 

غزارة االأمطار املفاجئة.

وتلّقي  االهتمام  على  االأ�شغال  وزارة  �شكًرا 

بالغات االأمطار من اأهايل منطقة العكر.

نقّدر متابعة كل م�شوؤول يف احلكومة مل�شكلة 

ب�شبب  في�شانات  من  تعاين  متقّدمة  دول  االأمطار، 

االأمطار والبحرين تواجه اأمطاًرا غزيرًة وت�شمد..
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الغيوم تغّطي �شماء مملكة البحرين يوم اأم�س

[ 1496 - ليوناردو دا فين�شي يف�شل يف 

جتربة اآلة طريان كان قد �شّممها بنف�شه.

ينزل  العا�شر  ليون  البابا   -  1521  ]

احلرمان الكن�شي بحق مارتن لوثر.

علم  يف  الربيطاين  العامل   -  1924  ]

تابوت  يكت�شف  كارتر  هوارد  امل�شريات 

اأمون بعد نحو عامني من  الفرعون توت عنخ 

اكت�شاف مقربته.

اأول ن�شخة من جملة  1939 - �شدور   ]

الثقافة امل�شرية.

[ 1956 - بداية البث التلفزيوين العراقي 

ليكون ثاين بلد عربي بعد م�شر يدخل به البث 

التلفزيوين.

[ 1962 - الواليات املتحدة تقطع عالقتها 

مع كوبا.

[ 1970 - كورت فالدهامي يتوىل االأمانة 

العامة لالأمم املتحدة.

كانت  م�شرية  طائرة  حتطم   -  2004  ]

مدينة  من  طريقها  يف  فرن�شيني  �شياًحا  تقل 

�شرم ال�شيخ اإىل القاهرة حيث �شقطت يف البحر 

االأحمر واأدى ذلك ملقتل 148 �شخ�ًشا.

من  عدًدا  تعتقل  الكويت   -  2005  ]

ل�شرب  التخطيط  بتهمة  الكويتيني  الع�شكريني 

القوات االأمريكية يف الكويت.

»حليب �ل�شوكوالتة« يحول رجل �إىل مليونري

احلظ يبت�شم ل�شاحبه.. هذه املق�لة تنطبق على رجل ذهب ل�شراء حليب لأطفاله فاأ�شبح ملي�نرًيا.

ويف رحلة اأقل من عادية اإىل متجر غذائي، ل�شراء احلليب، اأ�شبحت ق�شة »مذهلة«، وح�لت رجالً 

عادًيا اإىل ملي�نري.

وكان دين�ص ويل�باي ذاهًبا يف رحلة عادية ل�شراء حليب ال�ش�ك�لتة لأطفاله، من متجر »�شيفن 

اإليفن« ب�لية فرجينيا الأمريكية، قبل اأن يقرر �شراء بطاقة يان�شيب عندما كان يهم بدفع قيمة احلليب.

وتفاجاأ ويل�باي لحًقا عندما اأعلن�ا اأنه الفائز اجلديد بيان�شيب ال�لية، وقيمته ملي�ن دولر، وه� 

اأمر مذهل خا�شة واأن احتمالية الف�ز هي 1 من اأ�شل 1.63 ملي�ن، وفقا مل�قع »�شي اإن اإن«.

وعر�شت امل�شابقة على الأب الأمريكي خيار احل�ش�ل على دفعات �شن�ية للمبلغ ت�شتمر ملدة 30 

عاًما، اأو احل�ش�ل على مبلغ 640 األف دولر كامالً دفعة واحدة، وه� مبلغ خم�ش�م ب�شبب ال�شرائب، 

ليختار اخليار الأول.

واأ�شار الرجل الأمريكي اإىل اأنه مل يقرر �شراء تذكرة اليان�شيب من قبل الذهاب، لكنه ت�شجع عندما 

راآها خالل �شرائه حليب ال�ش�ك�لتة، وفًقا ملا نقله م�قع �شكاي ني�ز.

�إنفلونز� �لطيور

 يعدم 39 �ألف دجاجة

البيطرية  ال�شلطات  اإن  بلغاري  م�ش�ؤول  قــال 

البلغارية بداأت، الأحد، اإعدام اأكرث من 39 األف دجاجة 

يف قرية كريف� ب�ل اجلن�بية، بعد تاأكيد تف�شي اإنفل�نزا 

اأجنيل�ف  مينك�  وقال  هناك.  مزرعتني  يف  الطي�ر 

حمافظ منطقة ها�شك�ف� اإن املزرعتني اأ�شيبتا بفريو�ص 

اإنفل�نزا الطي�ر �شديد العدوى من ن�ع )اإيه(. وُيعد هذا 

ثاين تف�ص يف تلك القرية منذ اأبريل، عندما مت اإعدام اأكرث 

من 40 األف دجاجة.

وتف�شت اأ�شكال حادة من اإنفل�نزا الطي�ر يف اأوروبا 

اإنفل�نزا  تك�ن  ما  الأخرية. وغالًبا  الأ�شابيع  واآ�شيا يف 

الطي�ر قاتلة للدواجن، لكن ل ميكن انتقالها عن طريق 

القلق  اأثارت  الب�شرية  الإ�شابات  بع�ص  اأن  مع  الغذاء، 

بني علماء الأوبئة.

هندي يدخل مو�شوعة جيني�س ملو�زنة كرة �لقدم على ركبته

متكن ال�شاب الهندي، ح�شن 

م��ش�عة  دخ�ل  من  اأ�شكارى، 

من  القيا�شية،  لالأرقام  جيني�ص 

خــالل مــ�ازنــة كــرة قــدم على 

و16.98  دقائق   6 ملدة  ركبته 

»لقد  اأ�شكرى:  ــال  وق ثانية، 

حياتي  ــن  م عــامــني  كــّر�ــشــت 

لتحقيق هذا العمل، كنت اأت�شفح 

يــ�م ووجــدت  ذات  الإنــرتنــت 

اأردت  عاملًيا  قيا�شًيا  رقــًمــا 

و�شه�ر  ــام  اأي بعد  حتطيمه، 

مالأت  امل�شتمرة،  املمار�شة  من 

امل�افقة  على  وح�شلت  الطلب، 

جيني�ص  كتاب  يف  و�شجلت 

العاملية، وفًقا  القيا�شية  لالأرقام 

ل�شحيفة هندو�شتان تاميز.

حتقيق  »حاولت  واأ�شاف: 

هذا الرقم القيا�شي يف 13 اأبريل 

من  �شهادات  على  وح�شلت 

املا�شي«،  ال�شهر  كتاب جيني�ص 

اأ�شاتذتي  �شجعني  »لقد  متابعا: 

اهتمامي  روؤية  خالل  من  دائًما 

دعمهم  وبف�شل  بالريا�شة، 

ت�شجيل  من  متكنت  وت�جيههم 

اأنه  م�ؤكًدا  عاملي«،  قيا�شي  رقم 

باأنه  تفيد  بالربيد  �شهادة  تلقى 

جيني�ص  م��ش�عة  �شاحب 

وقت  لأط�ل  القيا�شية  لالأرقام 

مل�ازنة كرة قدم على الركبة.

اإن  اأق�ل  اأن  »اأريــد  وتابع: 

عن  يتغا�ش�ن  ما  غالًبا  النا�ص 

يعان�ن  الريا�شيني  اأن  حقيقة 

بذل  ويتم  كثرية.  اإ�شابات  من 

الكثري من اجلهد لتحقيق �شيء 

ما. قال ح�شن: »ل يالحظ النا�ص 

جهد وت�شحيات الالعب«.

ت�شوير: حميد جعفر

مقطع  يف  نابل�شي  اأدهم  املعتزل  الأردين  الفنان  ظهر 

الت�ا�شل  م�اقع  من�شات  عرب  متداول  جديد  فيدي� 

باأحد  الع�شاء  �شالة  يف  بامل�شلني  ي�ؤم  وه�  الجتماعي، 

قام  من  بتعليق  م�شح�ًبا  الفيدي�  تداول  ومت  امل�شاجد، 

اأكتبه.. ب�ص الي�م  اإذ كتب: »اآخر �شي ت�قعت  بت�ش�يره، 

الإمام ب�شالة الع�شاء كان اأدهم نابل�شي«، واختلفت الآراء 

التح�ل  من  ده�شتهم  عن  بع�ٌص  عرّب  اإذ  الفيدي�،  ح�ل 

دعمهم  عن  عرّبوا  اآخر  وبع�ٌص  اأدهم،  حياة  يف  املفاجئ 

لقراره بعد اعتزاله الفن.

واأثار اأدهم نابل�شي جدلً وا�شًعا خالل الفرتة املا�شية، 

بعد قرار اعتزاله الفن ب�شكل نهائي، اإذ اأ�شار اإىل اأنه »كان 

ين�ي اأن يتخذ هذه اخلط�ة منذ فرتة؛ وذلك لأن الطريق 

الذي كان ي�شلكه ل ير�شي اهلل«.

قناته  فيدي�هاته يف  نابل�شي كل  اأدهم  الفنان  وحذف 

الر�شمية مب�قع الفيدي�هات ال�شهري )ي�تي�ب(، وذلك بعد 

اإعالن اعتزاله للفن، ومل يرتك �ش�ى فيدي� اإعالن اعتزال 

الفن، وه� ما اأثار �شجة كبرية.

بعد �عتز�له �لفن..

�أدهم نابل�شي �إماًما للم�شلني

ت�شجيل حالة وفاة بكورونا و667 

�إ�شابة جديدة وتعايف 179 حالة

بفريو�ص  قائمة  حالة  وفاة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

ك�رونا، وقالت اأن الفح��شات التي بلغ عددها 20511 

حالة  ت�شجيل 667  اأظهرت  يناير 2022،   2 ي�م  يف 

وافدة، و 380  لعمالة  منها 190 حالة  قائمة جديدة 

من  قادمة  حالة   97 و  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة  تعافت 179  كما  اخلارج، 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 277680.

https://www.alayam.com/online/local/940886/News.html
https://www.alayam.com/online/local/940902/News.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار حفـــظ النظـــام ومكافحـــة الجريمـــة، تمكنت شـــرطة مكافحـــة المخدرات 
بـــاإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية من القبض على آســـيويين )35 و 38عامًا( 
بحوزتهما مواد مخدرة تزن أكثر من 300 غرام، والتي تقدر قيمتها بـحوالي 23 ألف 
دينـــار. وأوضحـــت اإلدارة أنه فور ورود معلومات في هذا الشـــأن، باشـــرت عمليات 
البحـــث والتحـــري، والتـــي أســـفرت عن تحديـــد هويـــة المتورطين والقبـــض عليهما 
وبحوزتهمـــا المـــواد المخـــدرة باإلضافـــة إلى مبالغ ماليـــة يعتقد بأنهـــا حصيلة البيع، 
مشـــيرًة إلى أنه تـــم تحريز المواد المضبوطـــة واتخاذ اإلجـــراءات القانونية الالزمة 

تمهيدًا إلحالة القضية للنيابة العامة.

القبض على آسيويين بحوزتهما مواد مخدرة

في إطار تكثيف الحمالت التفتيشـــية، 
ة عـــن إغـــالق  ـ ـ ـت وزارة الصحـ ـ ـ ن أعل
مطعميـــن غلًقـــا إداريـــًا فـــي محافظـــة 
العاصمة و المحافظة الشـــمالية مساء 
أمـــس األول، لمخالفتهمـــا اإلجـــراءات 
االحترازية واالشـــتراطات المعلن عنها 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-(، 
ـر  ـ ـتوى األصفـ ـ ــت المسـ ـة تحـ ـ المدرجـ
ضمن آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى 

انتشـــار فيـــروس كورونـــا، وتـــم اتخاذ 
اإلجـــراءات الالزمة وإحالتهما للجهات 

القانونية.
جـــاء ذلك خـــالل الزيارات التفتيشـــية 
التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الداخليـــة، ووزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة، وهيئـــة البحرين للســـياحة 
والمعارض، في إطـــار تكثيف الزيارات 
التفتيشية والتي تهدف إلى التأكد من 
التزام المنشآت باالشتراطات الصحية 

واإلجراءات المدرجة ضمن المســـتوى 
األصفـــر وفـــق آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة 

لمستوى انتشار فيروس كورونا.
وقـــد قـــام مفتشـــو الجهـــات المعنيـــة 
ي  ـ ـ ـ ف ات  ـ ـ ـ ف ل مخا ل ا ن  ـ ـ ـ م دد  ـ ـ ـ ع د  ـ ـ رصـ ب
الزيارات التفتيشـــية، حيث تمت زيارة 
248 منشـــأة مـــن المطاعـــم والمقاهـــي، 
والمرافـــق الســـياحية، والفنـــادق، وتـــم 
مخالفة 22 منشـــأة منها لعـــدم االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة، وتـــم اتخـــاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة تجاهها.
إلـــى ذلـــك دعـــت الجهـــات الحكوميـــة 
المختصة الجميع إلى مواصلة االلتزام 

والتحلي بالمســـؤولية العالية، واإلبالغ 
الفـــوري عن أي مخالفـــات أو تجاوزات 
ه  ذ ـ ـ ـ ه ن  أ ة  ـ ـ ـ ح ض و م  ، ا ـ ـ ـ ه د ص ر م  ـ ـ ـ ت ي

الخطـــوات المهمة تأتي لتأمين الصحة 
العامـــة للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس 

وضمان صحة وسالمة الجميع.

صـــرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة 
أن النيابـــة العامة قد تلقـــت بالغين من إدارة 
الصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة مفادها بناء 
علـــى الحمالت التفتيشـــية بيـــوم أمس األول 
الموافق أول أيام الســـنة الميالدية للتأكد من 
مـــدى التزام المحـــال التجارية لالشـــتراطات 
واإلجـــراءات الصحيـــة والتي يتعيـــن اتباعها 
فـــي المســـتوى األصفـــر آلليـــة عمـــل اإلشـــارة 
الضوئية لمستوى انتشار فايروس كورونا، إذ 
تم ضبط محليـــن تجاريين مخالفين تنوعت 
مخالفتهمـــا بعدم التأكد مـــن الموظفين حول 

ـة،  ـ ـات المطلوبـ ـ ــن التطعيمـ ـتكمال الزبائـ ـ اسـ
ودخـــول زبائن غيـــر حاملين الـــدرع األخضر، 
ــات  ــن التطعيمـ ـر مكتمليـ ـ ــم غيـ إذ إن بعضهـ
حســـب اشـــتراطات وزارة الصحـــة الخاصـــة 
بالمتطعميـــن والمتعافين، إضافة لعدم التزام 

الزبائـــن بارتـــداء كمام الوجـــه الوقائي، حيث 
تم تحرير المخالفات وغلق المحال التجارية 

المخالفة إدارًيا.
وباشـــرت النيابة العامـــة إجراءاتها فور ورود 
البالغيـــن وأســـندت االتهـــام إلى المســـؤولين 
المخالفيـــن فضاًل عن تقديم المطعم والمقهى 
كأشـــخاص اعتبارييـــن وأحالـــت القضايا في 
محاكمـــة عاجلـــة للمحاكمـــة الجنائيـــة، وقـــد 
أصـــدرت المحكمة الصغـــرى الجنائية أحكاًما 
ضـــد المخالفيـــن بالغرامـــة التي تتـــراوح بين 
ألف إلـــى ألفين دينار وبلغ مجموعهما 6 آالف 

دينار.

الصناعـــة  وزارة  حـــرص  لـــق  ط ن م ن  ـ ـ ـ م
ــارة والســـياحة والجهـــاز الوطنـــي  والتجـ
الســـليم  التطبيـــق  ـــى  ل ع ت  ا د ا ر ـ ـ ـ ي إل ل
للقيمـــة المضافـــة بكافـــة جوانبهـــا الفنيـــة 
النحـــو  علـــى  ة  ـ ـ ـ ي ئ ة واإلجرا ـ ـ ـ تنظيمي ل وا
الـــذي يكفل مصلحة المســـتهلكين بشـــكل 
رئيســـي، وكجزء من إجـــراءات التفتيش 
والرقابـــة علـــى المنشـــآت التجاريـــة فـــي 
أغلـــب محافظات مملكـــة البحرين، قامت 
ـياحة  ـ ـارة والسـ ـ ـة والتجـ ـ وزارة الصناعـ
بالتعـــاون مـــع الجهـــاز الوطنـــي لإليرادات 
بتفتيـــش111 محـــاًل ومنشـــأة تجارية في 
عدد من المناطـــق التجارية الحيوية منها 
)مجمـــع التأمينات، مجمع األتريوم، مجمع 
الضلع، مجمع الدانة، مجمع اإلنماء، مجمع 
الريـــم ســـنتر، مجمـــع العالي، مجمـــع هملة 
هلـــز( وذلـــك لالطالع علـــى آليـــة التطبيق 
السليم للقيمة المضافة بنسبتها األساسية 
المعدلـــة فـــي جميـــع المنشـــآت التجاريـــة 

ونشـــر الوعـــي باآلليـــات الواجـــب اتباعها 
خالل هذه المرحلة. 

وتـــم خـــالل الحمـــالت التفتيشـــية رصـــد 
77 مخالفـــة تســـتوجب فـــرض الغرامـــات 
اإلداريـــة التـــي قـــد تصـــل إلـــى 10 آالف 
دينـــار وفقًا لقانـــون القيمـــة المضافة. إلى 
جانـــب رصـــد بعـــض الحـــاالت التـــي قـــد 
تعـــد مـــن حـــاالت عـــدم االمتثـــال الســـليم 

لتطبيـــق القيمـــة المضافـــة وفًقـــا لقانـــون 
القيمـــة المضافـــة والتـــي اســـتوجبت غلق 
محليـــن اثنين تحفظيـــًا، وبنـــاًء عليه فإن 
ـياحة  ـ ـارة والسـ ـ ـة والتجـ ـ وزارة الصناعـ
والجهـــاز الوطني لإليـــرادات بصدد اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة حيـــال المنشـــآت 
المخالفـــة، وإحالـــة مـــن يثبـــت ارتكابـــه 
ألحـــد جرائم التهرب مـــن القيمة المضافة 

- والتـــي قـــد تصـــل عقوبتهـــا إلى الســـجن 
لمـــدة 5 ســـنوات والغرامـــة التـــي تعادل 3 
أمثـــال القيمـــة المضافـــة المتهـــرب عنها - 
إلى الجهـــات المختصة لتحريـــك الدعوى 

الجنائية في مواجهته.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
والجهاز الوطني لإليرادات المنشـــآت إلى 
االلتزام بتطبيـــق آليات المرحلة االنتقالية 

للقيمـــة المضافة، والتعامل بكفاءة ووعي 
تحقيقًا للتطبيق السليم للقيمة المضافة.

من جانبه شـــدد الجهاز الوطني لإليرادات 
علـــى أهمية تضافر جهـــود كافة األطراف 
ة  ـ ـ ـ ف المختل ل  ـ ـ المراحـ اح  ـ ـ ة، إلنجـ ـ ـ ـ المعني
ة  ـ ـ ـ ف تهلكين وكا ـ ـ لمسـ ا ًا  ـ ـ ـ عي دا ق،  ـ ـ ـ ي لتطب ل
المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوى 
عند مالحظـــة أية مخالفـــات أو تجاوزات 

لقانـــون القيمة المضافـــة أو تطبيق القيمة 
المضافة بنسبتها األساسية المعدلة وذلك 

عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.
كما جدد الجهاز دعوة المستهلكين وقطاع 
األعمـــال للتواصـــل وطرح االستفســـارات 
حـــول كل ما يتعلق بالقيمـــة المضافة عبر 
التواصـــل مـــع مركـــز االتصال علـــى الرقم 
ـن  ـ ـع المختصيـ ـ ـل مـ ـ 80008001 للتواصـ
بالجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات المتواجدين 
علـــى مدار الســـاعة، طوال أيام األســـبوع، 
أو إرســـال االستفســـارات او المالحظـــات 
vat@nbr.gov. علـــى البريـــد اإللكترونـــي

bh إضافـــة إلى االســـتفادة من المعلومات 
المفصلـــة المتاحة على الموقع اإللكتروني 
w w w ت . ا د ا ر ـ ـ ـ ي إل ل ي  ـ ـ ـ ن ط و ل ا ز  ا ـ ـ ـ ه ج ل ل
nbr.gov.bh. كمـــا يمكـــن االطـــالع علـــى 
المعلومات التي ينشـــرها الجهاز باستمرار 
مـــن خـــالل قنـــوات التواصـــل االجتماعي 
Bahrain- @تويتر وانستغرام ويوتيوب )
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تغـريــم متهميـــن ومحليـــن 
تجارييـن 6 آالف دينـار

غلق محلين تحفظيا لعدم االمتثال للتطبيق السليم لـ “المضافة”

لعدم االلتزام بإجراءات المستوى األصفر

لمخالفتهم المستوى األصفر في أول أيام السنة الجديدة

تفتيش 111.. و77 مخالفة تستوجب فرض غرامات تصل إلى 10 آالف دينار

التحقيق في 7 بالغات تهرب ضريبي بـ 679 ألف دينار
“النيابة” تواجه المتهمين باألدلة وتحيلهم للمحكمة الجنائية المختصة

صـــرح رئيـــس وحـــدة جرائـــم التهرب 
الضريبـــي بالنيابة العامـــة بأن الوحدة 
قد أنجزت تحقيقاتها في ســـبع وقائع 
بالمخالفـــة ألحـــكام  ـي  ـ ـ ـرب ضريب ـ تهـ
القانـــون رقـــم 40 لســـنة 2017 بشـــأن 
الضريبـــة االنتقائيـــة وقـــررت إحالـــة 

المتهمين إلى المحكمة الجنائية.
وكانت الوحدة قـــد تلقت بالغات من 
الجهـــاز الوطني لإليرادات باكتشـــاف 
ورصـــد ســـبعة محالت تجاريـــة تعمل 
ــارة اســـتيراد وبيـــع  فـــي نشـــاط تجـ
التبـــغ ومنتجاتـــه قـــد خالفـــت ما نص 
ة  ـ ـ ـ ة االنتقائي ـ ـ ـ ـون الضريب ـ ـ ن ه قا ـ ـ ـ ي عل
وب  ـ ـ ن وجـ ـ ـ ـ م ة  ـ ـ ـ تنفيذي ل ا ه  ـ ـ ـ والئحت
تســـجيل الســـلع االنتقائيـــة المتمثلـــة 
في التبغ ومشـــتقاته وأجهزة الشيشة 
اإللكترونية والســـائل التبغي، وســـداد 

الضريبة المســـتحقة عنهـــا، فضال عن 
احتسابها مبلغ ضريبة جزئي على تلك 
الســـلع، وصنـــع وإنتـــاج ســـلع انتقائية 
دون ســـداد الضريبة المستحقة عنها، 
وتقديـــم مســـتندات وإقـــرارات غيـــر 
صحيحة، وذلك جميعه بقصد التهرب 

من سداد الضريبة المستحقة.

وعليـــه، باشـــرت الوحـــدة إجـــراءات 
ــوري  ـوال مأمـ ـ ـماع أقـ ـ ــق بسـ التحقيـ
الضبط القضائي المدققين من الجهاز 
الوطنـــي لإليـــرادات القائميـــن علـــى 
ضبـــط الوقائـــع وذلـــك فيمـــا رصـــدوه 
من خالل تفتيشـــهم المحـــالت وجرد 
السلع وفحص المستندات الدالة على 

اســـتيراد البضاعة وكمياتهـــا وقيمتها 
وبيان الضريبة االنتقائية المســـتحقة 
ع  ـ ـ ـ ـي جمي ـ فـ ا  ـ ـ غ مجموعهـ ـ ـ ـ ل ب ـي  ـ ـ ت ل وا

البالغات 679 ديناًرا.
فيمـــا اســـتكملت الوحـــدة إجراءاتهـــا 
ال  ـ ـ محـ ل ا ب ين  ول ئ ـ ـ مسـ ل ا تجواب  ـ ـ سـ ا ب
المخالفة والمتهمين في تلك البالغات 
وواجهتهـــم باألدلـــة الثابتـــة ضدهـــم، 
ة  ـ ـ ـ لمحكم ا ى  ـ ـ ـ ل إ م  ـ ـ ـ ته ل بإحا رت  ـ ـ مـ وأ

الجنائية المختصة.
وأكـــد رئيـــس وحـــدة جرائـــم التهـــرب 
الضريبـــي أن النيابة العامة لن تتهاون 
فـــي اتخاذ كافـــة اإلجـــراءات المقررة 
قانوًنـــا للتصـــدي لهـــذه النوعيـــة مـــن 
ــم  ــن الجرائـ ـا مـ ـ ــاوزات وغيرهـ التجـ
االقتصادية والماليـــة لما لها من تأثير 
بالغ الضرر على االســـتثمار واالقتصاد 

الوطني.
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المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار حفـــظ النظـــام ومكافحـــة الجريمـــة، تمكنت شـــرطة مكافحـــة المخدرات 
بـــاإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية من القبض على آســـيويين )35 و 38عامًا( 
بحوزتهما مواد مخدرة تزن أكثر من 300 غرام، والتي تقدر قيمتها بـحوالي 23 ألف 
دينـــار. وأوضحـــت اإلدارة أنه فور ورود معلومات في هذا الشـــأن، باشـــرت عمليات 
البحـــث والتحـــري، والتـــي أســـفرت عن تحديـــد هويـــة المتورطين والقبـــض عليهما 
وبحوزتهمـــا المـــواد المخـــدرة باإلضافـــة إلى مبالغ ماليـــة يعتقد بأنهـــا حصيلة البيع، 
مشـــيرًة إلى أنه تـــم تحريز المواد المضبوطـــة واتخاذ اإلجـــراءات القانونية الالزمة 

تمهيدًا إلحالة القضية للنيابة العامة.

القبض على آسيويين بحوزتهما مواد مخدرة

في إطار تكثيف الحمالت التفتيشـــية، 
ة عـــن إغـــالق  ـ ـ ـت وزارة الصحـ ـ ـ ن أعل
مطعميـــن غلًقـــا إداريـــًا فـــي محافظـــة 
العاصمة و المحافظة الشـــمالية مساء 
أمـــس األول، لمخالفتهمـــا اإلجـــراءات 
االحترازية واالشـــتراطات المعلن عنها 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-(، 
ـر  ـ ـتوى األصفـ ـ ــت المسـ ـة تحـ ـ المدرجـ
ضمن آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى 

انتشـــار فيـــروس كورونـــا، وتـــم اتخاذ 
اإلجـــراءات الالزمة وإحالتهما للجهات 

القانونية.
جـــاء ذلك خـــالل الزيارات التفتيشـــية 
التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الداخليـــة، ووزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة، وهيئـــة البحرين للســـياحة 
والمعارض، في إطـــار تكثيف الزيارات 
التفتيشية والتي تهدف إلى التأكد من 
التزام المنشآت باالشتراطات الصحية 

واإلجراءات المدرجة ضمن المســـتوى 
األصفـــر وفـــق آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة 

لمستوى انتشار فيروس كورونا.
وقـــد قـــام مفتشـــو الجهـــات المعنيـــة 
ي  ـ ـ ـ ف ات  ـ ـ ـ ف ل مخا ل ا ن  ـ ـ ـ م دد  ـ ـ ـ ع د  ـ ـ رصـ ب
الزيارات التفتيشـــية، حيث تمت زيارة 
248 منشـــأة مـــن المطاعـــم والمقاهـــي، 
والمرافـــق الســـياحية، والفنـــادق، وتـــم 
مخالفة 22 منشـــأة منها لعـــدم االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة، وتـــم اتخـــاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة تجاهها.
إلـــى ذلـــك دعـــت الجهـــات الحكوميـــة 
المختصة الجميع إلى مواصلة االلتزام 

والتحلي بالمســـؤولية العالية، واإلبالغ 
الفـــوري عن أي مخالفـــات أو تجاوزات 
ه  ذ ـ ـ ـ ه ن  أ ة  ـ ـ ـ ح ض و م  ، ا ـ ـ ـ ه د ص ر م  ـ ـ ـ ت ي

الخطـــوات المهمة تأتي لتأمين الصحة 
العامـــة للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس 

وضمان صحة وسالمة الجميع.

صـــرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة 
أن النيابـــة العامة قد تلقـــت بالغين من إدارة 
الصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة مفادها بناء 
علـــى الحمالت التفتيشـــية بيـــوم أمس األول 
الموافق أول أيام الســـنة الميالدية للتأكد من 
مـــدى التزام المحـــال التجارية لالشـــتراطات 
واإلجـــراءات الصحيـــة والتي يتعيـــن اتباعها 
فـــي المســـتوى األصفـــر آلليـــة عمـــل اإلشـــارة 
الضوئية لمستوى انتشار فايروس كورونا، إذ 
تم ضبط محليـــن تجاريين مخالفين تنوعت 
مخالفتهمـــا بعدم التأكد مـــن الموظفين حول 

ـة،  ـ ـات المطلوبـ ـ ــن التطعيمـ ـتكمال الزبائـ ـ اسـ
ودخـــول زبائن غيـــر حاملين الـــدرع األخضر، 
ــات  ــن التطعيمـ ـر مكتمليـ ـ ــم غيـ إذ إن بعضهـ
حســـب اشـــتراطات وزارة الصحـــة الخاصـــة 
بالمتطعميـــن والمتعافين، إضافة لعدم التزام 

الزبائـــن بارتـــداء كمام الوجـــه الوقائي، حيث 
تم تحرير المخالفات وغلق المحال التجارية 

المخالفة إدارًيا.
وباشـــرت النيابة العامـــة إجراءاتها فور ورود 
البالغيـــن وأســـندت االتهـــام إلى المســـؤولين 
المخالفيـــن فضاًل عن تقديم المطعم والمقهى 
كأشـــخاص اعتبارييـــن وأحالـــت القضايا في 
محاكمـــة عاجلـــة للمحاكمـــة الجنائيـــة، وقـــد 
أصـــدرت المحكمة الصغـــرى الجنائية أحكاًما 
ضـــد المخالفيـــن بالغرامـــة التي تتـــراوح بين 
ألف إلـــى ألفين دينار وبلغ مجموعهما 6 آالف 

دينار.

الصناعـــة  وزارة  حـــرص  لـــق  ط ن م ن  ـ ـ ـ م
ــارة والســـياحة والجهـــاز الوطنـــي  والتجـ
الســـليم  التطبيـــق  ـــى  ل ع ت  ا د ا ر ـ ـ ـ ي إل ل
للقيمـــة المضافـــة بكافـــة جوانبهـــا الفنيـــة 
النحـــو  علـــى  ة  ـ ـ ـ ي ئ ة واإلجرا ـ ـ ـ تنظيمي ل وا
الـــذي يكفل مصلحة المســـتهلكين بشـــكل 
رئيســـي، وكجزء من إجـــراءات التفتيش 
والرقابـــة علـــى المنشـــآت التجاريـــة فـــي 
أغلـــب محافظات مملكـــة البحرين، قامت 
ـياحة  ـ ـارة والسـ ـ ـة والتجـ ـ وزارة الصناعـ
بالتعـــاون مـــع الجهـــاز الوطنـــي لإليرادات 
بتفتيـــش111 محـــاًل ومنشـــأة تجارية في 
عدد من المناطـــق التجارية الحيوية منها 
)مجمـــع التأمينات، مجمع األتريوم، مجمع 
الضلع، مجمع الدانة، مجمع اإلنماء، مجمع 
الريـــم ســـنتر، مجمـــع العالي، مجمـــع هملة 
هلـــز( وذلـــك لالطالع علـــى آليـــة التطبيق 
السليم للقيمة المضافة بنسبتها األساسية 
المعدلـــة فـــي جميـــع المنشـــآت التجاريـــة 

ونشـــر الوعـــي باآلليـــات الواجـــب اتباعها 
خالل هذه المرحلة. 

وتـــم خـــالل الحمـــالت التفتيشـــية رصـــد 
77 مخالفـــة تســـتوجب فـــرض الغرامـــات 
اإلداريـــة التـــي قـــد تصـــل إلـــى 10 آالف 
دينـــار وفقًا لقانـــون القيمـــة المضافة. إلى 
جانـــب رصـــد بعـــض الحـــاالت التـــي قـــد 
تعـــد مـــن حـــاالت عـــدم االمتثـــال الســـليم 

لتطبيـــق القيمـــة المضافـــة وفًقـــا لقانـــون 
القيمـــة المضافـــة والتـــي اســـتوجبت غلق 
محليـــن اثنين تحفظيـــًا، وبنـــاًء عليه فإن 
ـياحة  ـ ـارة والسـ ـ ـة والتجـ ـ وزارة الصناعـ
والجهـــاز الوطني لإليـــرادات بصدد اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة حيـــال المنشـــآت 
المخالفـــة، وإحالـــة مـــن يثبـــت ارتكابـــه 
ألحـــد جرائم التهرب مـــن القيمة المضافة 

- والتـــي قـــد تصـــل عقوبتهـــا إلى الســـجن 
لمـــدة 5 ســـنوات والغرامـــة التـــي تعادل 3 
أمثـــال القيمـــة المضافـــة المتهـــرب عنها - 
إلى الجهـــات المختصة لتحريـــك الدعوى 

الجنائية في مواجهته.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
والجهاز الوطني لإليرادات المنشـــآت إلى 
االلتزام بتطبيـــق آليات المرحلة االنتقالية 

للقيمـــة المضافة، والتعامل بكفاءة ووعي 
تحقيقًا للتطبيق السليم للقيمة المضافة.

من جانبه شـــدد الجهاز الوطني لإليرادات 
علـــى أهمية تضافر جهـــود كافة األطراف 
ة  ـ ـ ـ ف المختل ل  ـ ـ المراحـ اح  ـ ـ ة، إلنجـ ـ ـ ـ المعني
ة  ـ ـ ـ ف تهلكين وكا ـ ـ لمسـ ا ًا  ـ ـ ـ عي دا ق،  ـ ـ ـ ي لتطب ل
المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوى 
عند مالحظـــة أية مخالفـــات أو تجاوزات 

لقانـــون القيمة المضافـــة أو تطبيق القيمة 
المضافة بنسبتها األساسية المعدلة وذلك 

عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.
كما جدد الجهاز دعوة المستهلكين وقطاع 
األعمـــال للتواصـــل وطرح االستفســـارات 
حـــول كل ما يتعلق بالقيمـــة المضافة عبر 
التواصـــل مـــع مركـــز االتصال علـــى الرقم 
ـن  ـ ـع المختصيـ ـ ـل مـ ـ 80008001 للتواصـ
بالجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات المتواجدين 
علـــى مدار الســـاعة، طوال أيام األســـبوع، 
أو إرســـال االستفســـارات او المالحظـــات 
vat@nbr.gov. علـــى البريـــد اإللكترونـــي

bh إضافـــة إلى االســـتفادة من المعلومات 
المفصلـــة المتاحة على الموقع اإللكتروني 
w w w ت . ا د ا ر ـ ـ ـ ي إل ل ي  ـ ـ ـ ن ط و ل ا ز  ا ـ ـ ـ ه ج ل ل
nbr.gov.bh. كمـــا يمكـــن االطـــالع علـــى 
المعلومات التي ينشـــرها الجهاز باستمرار 
مـــن خـــالل قنـــوات التواصـــل االجتماعي 
Bahrain- @تويتر وانستغرام ويوتيوب )
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تغـريــم متهميـــن ومحليـــن 
تجارييـن 6 آالف دينـار

غلق محلين تحفظيا لعدم االمتثال للتطبيق السليم لـ “المضافة”

لعدم االلتزام بإجراءات المستوى األصفر

لمخالفتهم المستوى األصفر في أول أيام السنة الجديدة

تفتيش 111.. و77 مخالفة تستوجب فرض غرامات تصل إلى 10 آالف دينار

التحقيق في 7 بالغات تهرب ضريبي بـ 679 ألف دينار
“النيابة” تواجه المتهمين باألدلة وتحيلهم للمحكمة الجنائية المختصة

صـــرح رئيـــس وحـــدة جرائـــم التهرب 
الضريبـــي بالنيابة العامـــة بأن الوحدة 
قد أنجزت تحقيقاتها في ســـبع وقائع 
بالمخالفـــة ألحـــكام  ـي  ـ ـ ـرب ضريب ـ تهـ
القانـــون رقـــم 40 لســـنة 2017 بشـــأن 
الضريبـــة االنتقائيـــة وقـــررت إحالـــة 

المتهمين إلى المحكمة الجنائية.
وكانت الوحدة قـــد تلقت بالغات من 
الجهـــاز الوطني لإليرادات باكتشـــاف 
ورصـــد ســـبعة محالت تجاريـــة تعمل 
ــارة اســـتيراد وبيـــع  فـــي نشـــاط تجـ
التبـــغ ومنتجاتـــه قـــد خالفـــت ما نص 
ة  ـ ـ ـ ة االنتقائي ـ ـ ـ ـون الضريب ـ ـ ن ه قا ـ ـ ـ ي عل
وب  ـ ـ ن وجـ ـ ـ ـ م ة  ـ ـ ـ تنفيذي ل ا ه  ـ ـ ـ والئحت
تســـجيل الســـلع االنتقائيـــة المتمثلـــة 
في التبغ ومشـــتقاته وأجهزة الشيشة 
اإللكترونية والســـائل التبغي، وســـداد 

الضريبة المســـتحقة عنهـــا، فضال عن 
احتسابها مبلغ ضريبة جزئي على تلك 
الســـلع، وصنـــع وإنتـــاج ســـلع انتقائية 
دون ســـداد الضريبة المستحقة عنها، 
وتقديـــم مســـتندات وإقـــرارات غيـــر 
صحيحة، وذلك جميعه بقصد التهرب 

من سداد الضريبة المستحقة.

وعليـــه، باشـــرت الوحـــدة إجـــراءات 
ــوري  ـوال مأمـ ـ ـماع أقـ ـ ــق بسـ التحقيـ
الضبط القضائي المدققين من الجهاز 
الوطنـــي لإليـــرادات القائميـــن علـــى 
ضبـــط الوقائـــع وذلـــك فيمـــا رصـــدوه 
من خالل تفتيشـــهم المحـــالت وجرد 
السلع وفحص المستندات الدالة على 

اســـتيراد البضاعة وكمياتهـــا وقيمتها 
وبيان الضريبة االنتقائية المســـتحقة 
ع  ـ ـ ـ ـي جمي ـ فـ ا  ـ ـ غ مجموعهـ ـ ـ ـ ل ب ـي  ـ ـ ت ل وا

البالغات 679 ديناًرا.
فيمـــا اســـتكملت الوحـــدة إجراءاتهـــا 
ال  ـ ـ محـ ل ا ب ين  ول ئ ـ ـ مسـ ل ا تجواب  ـ ـ سـ ا ب
المخالفة والمتهمين في تلك البالغات 
وواجهتهـــم باألدلـــة الثابتـــة ضدهـــم، 
ة  ـ ـ ـ لمحكم ا ى  ـ ـ ـ ل إ م  ـ ـ ـ ته ل بإحا رت  ـ ـ مـ وأ

الجنائية المختصة.
وأكـــد رئيـــس وحـــدة جرائـــم التهـــرب 
الضريبـــي أن النيابة العامة لن تتهاون 
فـــي اتخاذ كافـــة اإلجـــراءات المقررة 
قانوًنـــا للتصـــدي لهـــذه النوعيـــة مـــن 
ــم  ــن الجرائـ ـا مـ ـ ــاوزات وغيرهـ التجـ
االقتصادية والماليـــة لما لها من تأثير 
بالغ الضرر على االســـتثمار واالقتصاد 

الوطني.
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دخول زبائن ال يحملون 
الدرع األخضر... وال 

التزام بالكمامات
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الصحافة قوة محركة
الصحافة رسالة سامية، يجب أن تفهم على هذا األساس، فما من دولة 
تســـتطيع أن تمضـــي فـــي طريقهـــا ما لم تكـــن إلى جانبهـــا صحافة ذات 
حرية غير محدودة، هكذا هي الصحافة كما تعلمناها من أساتذتنا ومن 
ســـبقونا فـــي هذا الميدان الشـــاق، كما أن ســـيدي جاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفدى حفظه هللا ورعـــاه الداعم األول 
لحرية الصحافة واإلعالم وحرية الرأي والتعبير، ويعتبر الصحافة أيده 

هللا شريكا أساسيا في البناء والتطوير.
إن الصحافـــة فـــي المجتمعـــات الديمقراطيـــة تتمتـــع بقداســـة خاصـــة 
وحصانـــة، ألن األفـــكار الحـــرة ضرورة لـــكل نهضة حقيقيـــة، واالعتداء 
علـــى الصحافة بمثابة االســـتهتار بحرية الرأي واألفـــكار، وال حاجة إلى 

توضيح أكثر.
تابـــع الوســـط الصحافـــي واإلعالمـــي بســـخط شـــديد “مـــا تعرضـــت لـــه 
الزميلـــة هـــدى عبدالحميـــد، الصحافيـــة بصحيفـــة الوطـــن، مـــن اعتداء 
جســـدي خـــالل تغطيتها إحـــدى الفعاليات، حيث فوجئـــت بأحد أعضاء 
الجمعيـــة المنظمـــة يلكمها على ظهرها بعنف بحجة فســـح الطريق أمام 

راعي الحفل، األمر الذي تســـبب لها بكدمات أكدها الحقا تقرير الفحص 
الطبي، وتقرير مركز الشـــرطة الذي لجأت إليه، فيما برر عضو الجمعية 
ذلـــك بأنـــه كان يحاول أن يفســـح الطريق لراعي الحفل، كما اســـتنكرت 
جمعيـــة الصحفييـــن البحرينية هذا االعتداء غير المســـؤول، وأكدت أن 
كرامة وســـالمة الزمالء الصحافيين تمثل خطا أحمر ال يجوز المســـاس 
به، السيما مع التقدير الكبير والرعاية الكريمة من قبل القيادة الحكيمة 

في البحرين للصحافة المحلية والصحافيين”.
لنرى حقائق األشـــياء يجـــب علينا أحيانا أن ننظر إليهـــا من بعيد، ابتعد 
عـــن الصورة قليـــال تجدها فوق الجـــدار واضحة الخطـــوط، والبعد في 
المكان أو في الزمان ســـيان، لهذا يحســـن البحث فيمـــا فعلته الصحافة 
البحرينية وما قدمته من منافع للمجتمع، وما تحمله أصحابها من جهد 

طويل وعناء ثقيل وصبر ال يطيقه إال األقوياء المصممون.
نقـــول لمـــن ال يحترمنـــا ويعتـــدي على ســـالمة أجســـادنا، الصحافة قوة 
محركة موجهة، تؤثر في الدولة والمجتمع تأثيرا ظاهرا فعاال، ويحسب 

لها ألف حساب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

فـــي البدايـــة أهنئكم بحلول العـــام الجديـــد، متمنيًا لوطني العزيـــز وقيادته 
وشـــعبه الطيب كل الخير والحب وأجمل معاني السعادة والفرح على كامل 
ترابـــه، لنبـــدأ عامـــًا جديـــدًا نتطلع فيه للمزيـــد من األمل والطمـــوح والنجاح 
والتمســـك بشـــعور اإلصـــرار فـــي تحقيـــق تطلعاتنـــا، ســـواء على المســـتوى 
الشـــخصي أو علـــى مســـتوى الوطن الذي يســـتحق منـــا أن نشـــاركه الهموم 
والمســـؤولية، والحفـــاظ علـــى اللحمة الوطنيـــة، وصناعة وطـــن قوي متين 

يتمتع بالثوابت الوطنية الصرفة.
هـــا نحن نســـتقبل العام الجديد وجميعنا نلهـــج بالدعاء إلى هللا عز وجل أن 
يرفع عنا هذا الوباء الذي تغلغل في كل بقاع العالم، وكلنا أمل وتفاؤل بحياة 
مقبلـــة تعيـــد إلينا البهجة والفرح الذي افتقدناه خالل الســـنتين الماضيتين، 
هـــذه الفترة التـــي مرت علينا بقســـاوتها وصعوبتها، خصوصا أن الســـالالت 
المتحورة من فيروس كورونا أصبحت تتســـارع وتنتشـــر في حياتنا بشكل 

مخيـــف، مـــا يجعلنـــا أمـــام خيـــار االعتماد علـــى الـــذات والتعاون مـــع جميع 
الجهـــات التـــي تعمـــل على الحد من انتشـــار الوباء، وأن نســـتمر في االلتزام 

باإلجراءات االحترازية التي وضعتها الدولة لمكافحة هذه الجائحة.
كل ما نتمناه ونتطلع إليه في هذا العام الجديد أن نتفاءل بعد كل تلك األيام 
االستثنائية والصعبة التي مرت علينا، وأن نتعاون جميعنا مع الجهات التي 
تعمل في مواجهة الجائحة بروح وطنية لنتمكن من خفض أعداد اإلصابات 
بفيـــروس كورونا وتجاوز هذه األزمة الصحيـــة، والعودة إلى منطقة األمان 

الصحي على مستوى المملكة.
خيـــر الـــكالم في هـــذه األيام هـــو الدعاء “اللهـــم احفظ هـــذه األرض وأهلها، 
واحفظ اإلنسانية جمعاء من شر هذه الجائحة، واصرف عنا الوباء، بلطفك 

يا لطيف، إنك على كل شيء قدير”.

د. خالد زايد

عاما جديدا وانفراجا بإذن اهلل

إنهـــا فئة شـــاءت أقدارها أن تتجرع اآلالم وتكابد المـــرارات كل الوقت، 
لكنهـــا تتقبل ذلك بالرضا والتســـليم الكاملين، الدولـــة أنجزت الكثير من 
أحالمهـــم كإقامـــة مراكز التأهيل وصرف عالوة شـــهرية وغيرها، بيد أن 
بعضهـــم ونعني ذوي التخلف العقلي والجســـدي الشـــديد، لـــم تتوفر لهم 
المراكـــز الخاصـــة بحاالتهم، وإذا كان المقتدرون منهم فقط يلجأون إلى 
المراكـــز الخاصـــة، فـــإّن اآلخريـــن أي غيـــر المقتدرين يبقـــون محرومين 
منها، لذا فإّن الحاجة باتت أكثر من ملحة إلنشاء األقسام التي تتطلبها 

حاالتهم.
هنـــاك هاجـــس آخـــر أصبـــح مؤرقـــا لـــذوي الهمم يتمثـــل فـــي التوظيف، 
والواقـــع أّن من تم توظيفهم ال يشـــكلون ســـوى نســـبة ضئيلـــة جدا، من 
هنـــا فإّنهـــم يتمنون لو تتـــم مخاطبة القطاعيـــن العام والخـــاص بتوفير 
وظائف تتناسب وإمكانياتهم، ونحن واثقون بأن المسألة ليست معقدة 
كمـــا يتصور البعـــض، فقط تتطلب التحرك بشـــأنها، وانطالقا من واجبها 
الوطني والمجتمعي فإننا نطالب مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة منها 

وحتـــى الصغيرة باالســـتجابة إلى طلبات هذه الفئـــة بالتوظيف، بوصفه 
حقـــا مـــن حقوقها أوالً، وألنهـــم بأمس الحاجة إلى الوظيفـــة ثانيًا، ولكي 
نشعرهم بما يمتلكون من قدرات، والجدير بالذكر هنا أّن من تم توظيفهم 

من ذوي الهمم في كل القطاعات أثبتوا جدارتهم في وظائفهم. 
يبقـــى أن نذكر بقضية بالغة األهمية، ونعنـــي المواقف المخصصة لذوي 
الهمم في المجمعات التجارية، وهو ما ينم عن إدراكهم الكبير وتقديرهم 
لمعاناتهم وما حرموا منه من قدرات يتمتع بها األصحاء، لكن الذي يبعث 
على األلم أّن هناك من يتعدى على حقوقهم ويحرمهم منها، ما يعرضهم 
لمتاعب شديدة ال طاقة لهم بها، وإال هل يعتقد من يمارس هذا التعدي 
الســـافر على المواقـــف الخاصة بذوي الهمم أنـــه يجعلهم عرضة للعذاب 
واأللم؟ شـــخصيا غير مرة حاولت إشـــعار من مارس هذا الفعل بأّنه غير 
جائز قانونا وأخالقيا، لكّن المؤســـف أن الرد هو اإلصرار على المكابرة.. 
لذا أرى أّنه ال مفر من فرض غرامة مالية على كل من يتعدى على حقوق 

ذوي الهمم فهو السبيل األجدى.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

ارحموا ذوي اإلعاقة

أما آن إليران أن تهدأ؟
دأب النظام اإليراني منُذ 1979م على عدم االستقرار في سياساته الدينية 
والسياســـية، وعلـــى مـــدى ســـنوات ُحكمـــه اختلق الكثيـــر من المشـــاكل مع 
األقطار العربية، والزم نهج العداء الديني والسياسي لها، بجانب استمراره 
فـــي احتالل بعض األجزاء العربية كإقليم األحـــواز والجزر العربية الثالث، 
وتدخلـــه السياســـي الُمســـتدام فـــي الشـــؤون العربيـــة كما يحصـــل اآلن في 

العراق ولبنان وسوريا واليمن.
فهل يبدأ النظام اإليراني في 2022م تغيير هذا النهج؟ والبدء بنهج سياسي 
حكيـــم ُيحقق االســـتقرار لـــه وللمنطقة العربية؟ هل َيجنح لطريق الســـالم؟ 
وهـــل يثمـــر 2022م تعاونـــا جيدا بيـــن الدولـــة اإليرانية والمجتمـــع الدولي 
فيما يخص البرنامج النووي وتطوير البرامج الصواريخ الباليســـتية؟ وهل 
تتخلى إيران عن فخرها بأنها ُتســـيطر على عواصم بعض األقطار العربية؟ 
هل ستتوقف عن دعمها الميليشيات الدينية التي زرعتها في خاصرة األمة 

العربية؟
نأمـــل أن ُتغيـــر الدولة اإليرانية نهجها وتصبح جاًرا يســـُر التعامل معه، وأن 
ُتغير سياســـتها وســـلوكها الســـلبي تجـــاه المنطقـــة، وأن تتجه نحـــو الحوار 
والتعاون مع أقطار الخليج العربي بنية خالية من شـــوائب التطرف الديني 
والنهـــج العدائي، ونأمـــل أن ينتهي هذا القلق المُخِيم علـــى منطقتنا نتيجة 
سياســـة الدولة اإليرانية المزعزعة لألمن واالســـتقرار، فلم ُيقدم ذلك لدول 
المنطقة وشـــعبها ســـوى الصراعـــات والنزاعـــات والحروب والدمـــار، محقًقا 
لهدف واحد هو السيطرة اإليرانية وتعزيز هيمنتها على المنطقة، وهو نهج 
يتناقض مع تحقيق األمن والســـالم الذي تهدف إليه سياســـة العالقات بين 

الدول، وال يتناغم مع القوانين والشرائع والمواثيق الدولية.
لقـــد آن للنظـــام اإليرانـــي أن يركن إلى تغليـــب مصلحة التعـــاون بينه وبين 
األمة العربية، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعبان اإليراني والعربي 
من أمن واســـتقرار وبناء ورخاء، وإيقاف سياســـة الهيمنة، ونأمل أن تتغير 
سياســـتها وســـلوكها، خصوصـــا أن عالقة إيران مـــع أقطارنـــا الخليجية من 
محددات اســـتقرار منطقة الخليج العربي، وقد آن األوان ألن تتضح معالم 
السياســـة اإليرانيـــة وأهدافها في المنطقة، وتنأى بنفســـها عـــن التدخل في 
شـــؤون األقطـــار العربية بتخليهـــا عن طموحها العميـــق الممتد لتحقيق دور 
إقليمـــي ُمميز ومؤثر بشـــكل ســـلبي عليها وعلـــى المنطقـــة، وأن تعمل على 
توظيـــف المصالح اإليرانية لتعزيز عالقتها مع العرب، ولتفادي االنزالق إلى 

مواجهات غير حميدة، وإلنهاء أزماتها مع أقطار الخليج العربي والعالم.

عبدعلي الغسرة

العمالت الرقمية... مجاراة التطور
انتشـــر في اآلونة األخيرة ســـيط العمالت الرقمية، حيث عرف العالم أول عملة 
رقميـــة عام ٢٠٠٨، وخالل الســـنوات العشـــر التي تلتها انتشـــر مفهـــوم العمالت 

الرقمية التي يقدر عددها اليوم باآلالف، وهي في ازدياد متسارع.
ومن أكثر النقاط التي ســـاهمت في انتشـــار شـــعبيتها واإلقبال الكبير عليها بين 
األشـــخاص العوائد الضخمة التي يتم تـــداول قصصها بين المجتمع، فمنهم من 
تســـارع لمعرفة تفاصيلها واقتنائها، ومنهم من قام بإنشـــاء عمالته الخاصة، كل 
ذلـــك بعيـــدًا عن حكمها الشـــرعي أو القانوني أو األثر االقتصـــادي أو تنظيمها أو 
المخاطـــر والفوائـــد المحيطة بها، والتي ال يـــزال يحفها الغموض في العديد من 
النقاط، وما يهمنا عزيزي القارئ هنا تسليط الضوء لما للتكنولوجيا من دور في 

إنشاء العمالت الرقمية.
ففـــي الماضـــي القريـــب كانت العمـــالت المتداولـــة تنحصر في مفهـــوم العمالت 
الورقية التي تصدرها الدول فقط، وما يشمل ذلك من عمليات تنظيم وتعريف 
للعملـــة وقيمتها الســـوقية، لكن اليوم ومع تطـــور التكنولوجيا والدخول في كل 
مجـــاالت الحيـــاة، ووالدة هـــذه العمـــالت الرقمية، والتي أصبح مـــن الممكن ألي 
فـــرد أو مجموعة إنشـــاؤها وطرحها وتداولها باألســـواق، حيث نســـمع من حين 
آلخر عن التنافس للدخول لهذا الســـباق إما من إعالن الشركات الضخمة إنشاء 
عملة خاصة بها، أو من خالل األفراد، وتختلف كل عملة عن األخرى في طريقة 
إنشـــائها أو ما يســـمى خوارزمياتها التـــي تعتمد عليها، والتـــي تحولت بين ليلة 
وضحاها لمنافس قوي للعمالت الورقية، بل وأصبح على الدول دراسة مواقفها 
بيـــن مؤيد ومعارض لتـــداول هذه العمالت الرقمية ومـــدى توافقها مع العمالت 

الورقية.
فالعمـــالت الرقميـــة مازالت تحت ضـــوء المشـــاهدة والدراســـة، وتحتاج لوضع 
ضوابط وقوانين أكثر، ما يجعل المجتمع الدولي تحت تحد قوي إما باالعتراف 

بها وتنظيمها أو رفضها في تحد واضح بينها وبين التكنولوجيا.
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