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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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P  1

P  2

Link

Link

ال�م�ت��غيبة  ال�ف�ت��اة  ال�داخ�ل�ي��ة: 
مازال�ت ف�ي البحري�ن.. وخالف�ات 
منزله�ا م�ن  خروجه�ا  وراء  عائلي�ة 

كشف وزارة الداخلية عن أول خيوط حّلّ لغز تغيب فتاة بمدينة 
أن  ــوزارة  الــ أعلنت  إذ  الــمــاضــي،  الجمعة  يــوم  مــن  منزلها  عــن  عيسى 
خالفات عائلية وراء خروج الفتاة من المنزل بمحض إرادتها، بحسب 

المعلومات األولية. 
وقالت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية في بيان لها أمس إنها 
 15« الفتاة  على  للعثور  األمنية  وإجراءاتها  جهودها  تواصل  مازالت 
تلقي بالغ  التي تغيبت عن منزلها بمدينة عيسى، وذلك منذ  عاما« 

بالواقعة الساعة الـ6 من مساء الجمعة 14 يناير 2022.
خرجت  المتغيبة  أن  إلى  تشير  األولية  المعلومات  أن  وأوضحت 
من منزل أسرتها بمحض إرادتها، إثر خالف عائلي، وأنها مازالت في 
تكثيف  إلــى  الجنوبية  المحافظة  شرطة  مديرية  وأشــارت  البحرين، 
أعــمــال الــبــحــث والــتــحــري لــكــشــف مــالبــســات الــواقــعــة والــعــثــور على 

المتغيبة، على أن يتم الكشف عن التفاصيل الحقا.

مليار دوالر  360 خ�ب�ي�ر عراقي: 
ف���ات���ورة ال��ف�����س��اد ف��ي ال��ب��الد

كشف خبير عراقي في مكافحة الفساد أن فاتورة الفساد واإلهدار 
في بالده بلغت 360 مليار دوالر.

ونقلت وكالة األنباء العراقية عن الخبير سعيد موسى أن البيان 
الحكومي يكشف أن حجم األموال المهدورة نتيجة الفساد يبلغ 300 

مليار دوالر. 
»العراق يبحث عن مبلغ 360 مليار دوالر، وهو عبارة  أن  وأضــاف 

عن تكاليف الفساد في المشاريع االستثمارية الوهمية والمتلكئة«. 
المنهوبة عملية  أن عملية استعادة واسترداد األمــوال  إلى  وأشار 
تكاليف  إلــى  باإلضافة  طويلة،  سنوات  تستغرق  وقــد  للغاية  مرهقة 

المالحقة.
المبالغ  هــذه  إن  الخفاجي  فــالح  السابق  النائب  قــال  جانبه  من 

الطائلة أهدرت في مشاريع لم تكتمل بأغلب المحافظات.
بابل من  أن هناك مشاريع في  ذلــك هو  الدليل على  أن  وأوضــح 
سنوات 2008 و2009 و2011 كان يمكن أن يكون لها مردود إيجابي على 

المحافظة إال أنها لم تنفذ. 
وقال إن مشروع مجلس محافظة بابل وحده تسبب في إهدار 16 
لالستثمار  إحالته  ويجب  فيه  العمل  وتوقف   2010 منذ  دينار  مليار 

أفضل من بقائه واندثاره.

ت�ق�ري���ر: ال�م�ع�ار�س��ة ال��س��يعية 
لبن�ان  ف�ي  ت�ت��س�اع��د  اهلل  لح�زب 
الــدولــة  الــرغــم مــن أن حـــزب اهلل بمفاصل  أنـــه عــلــى  تــقــريــر  ذكـــر 
»شيعية«  أصــوات  ثمة  أن  إال  فيه  الحكومي  القرار  ويصادر  اللبنانية، 
»اندبندنت  نشرته  الــذي  التقرير  وذكــر  بوجهه.  تعلو  بــدأت  معارضة 
عن  بمنأى  لبنان  في  الشيعية  الحالة  أن  صحيحًا  ليس  أنــه  عربية« 
األزمات السياسية واالقتصادية التي تواجهها مختلف مكونات البالد. 
وقال: تشير أوساط شيعية معارضة إلى أنه على الرغم من االضطهاد 
المستمرة  والــتــهــديــدات  اهلل،  حــزب  معارضو  يعانيه  الـــذي  الممنهج 
لقمان  واإلعــالمــي  السياسي  الــنــاشــط  اغــتــيــال  إلــى  إضــافــة  بحقهم، 
أن  إلــى  الثلج، مشيرة  ككرة  تكبر  باتت  االعــتــراض  »فــإن حركة  سليم، 
الحزب ال يكتفي بترهيب المعارضين إنما يستخدم مؤسسات الدولة 
من أجهزة أمنية وقضائية ضدهم، إذ تهم العمالة مع إسرائيل وغيرها 

من الملفات جاهزة حسب الطلب«.
وتــكــشــف األوســـــاط، وفــًقــا لـــ»إنــدبــنــدنــت عــربــيــة«، عــن أن مشكلة 
الــمــعــارضــة أنــهــا ال تـــزال عــبــارة عــن مــعــارضــات مــتــنــاثــرة لــم تستطع 
الحالة  كــانــت  بــعــدمــا  لــكــن  متكاملة،  سياسية  منصة  فــي  االنــســجــام 
االعتراضية صامتة، بدأت أصوات االعتراض تخرج إلى العلن في كل 
مناسبة وجلسة، بعدما كانت تقمع قبل خروجها من األفواه. والالفت، 
بحسب أن بعض أبناء المنطقة وعلماء دين بدأوا يعبرون عن آرائهم، 
شن  الــذي  الهرمل،  بعلبك  من  دنــدش،  عبدالسالم  الشيخ  »وآخــرهــم 
عن  مختلفة  مقاومة  عن  معلنًا  اهلل  حــزب  قيادة  ضد  الذعــًا  هجومًا 
مقاومة الحزب«، قائاًل لألمين العام لحزب اهلل: »أنت حامل المقاومة 
مــثــل قميص عــثــمــان، اســمــح لــنــا فــيــهــا، كــل شــعــب لــبــنــان مــقــاوم، أمــا 
مقاومتك فعايش منها بنعيم من دوالرات أمريكا، أما مقاومتنا فهي 
بالجوع والفقر، وأنت مقاوم بالتخمة والبطر، نحن مقاومون لكذبكم 
يلي  والفلتان  وبالخراب  للمنطقة  وأظهرتوه  يلي  والجهل  وبالمرض 

عملتموه فينا وأنتم مقاومون بالخداع والتعدي«.

كتب أحمد عبداحلميد:

إعــادة  نــاس  رجــل األعمال سمير عبداهلل  أعلن 
ح  للترشُّ  »22 »تجار  اســم  تحت  تجار،  ُكتلة  تشكيل 
وصــنــاعــة  ــارة  تــــجــ غـــرفـــة  إدارة  مــجــلــس  لــعــضــويــة 
البحرين للدورة الثالثين، وكشف أن قائمته تضم 

18 مرشحا، من بينهم 8 مرشحين جدد.
ــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي مــوســع  ــــالل مـ ــعــــرض خــ ــتــ واســ
تحت  االنــتــخــابــي  برنامجها  أمـــس  الكتلة  عــقــدتــه 
األربع  للسنوات  االنتخابي  ونماء«  »استدامة  شعار 
تتكامل  السوق  12 مبادرة لحماية  القادمة، ويضم 
الـــحـــكـــومـــي، و10 مـــبـــادرات  الــتــعــافــي  بـــرنـــامـــج  مـــع 
نحو  واالنـــطـــالق  والــنــمــاء«  »االســـتـــدامـــة  لتحقيق 

العالمية.
أكبِر  ثقِة  َنــيــَل  ستحاول  الكتلة  إن  نــاس  وقــال 
شــريــحــٍة مــن ِقــطــاعــاِت الــصــنــاعــِة والـــتـــجـــارة، فقد 
الــدورة  في  تمثيلهم  في  ونجاَحها  َجَداَرتها  أثبتت 
الــســابــقــة بــقــوة وفــاعــلــيــة عــلــى مــخــتــلــِف األصــعــدة، 
مــشــيــرًا إلـــى أن الــســنــواِت األربــــع الــمــاضــيــة شهدت 
الغرفة،  المتينة في عمِل  ترسيخ بعض األساساِت 
لَع الثالث في مراِحل  حيث َغَدت -بحمد اهلل- الضِّ
َتشكيِل الَقراَراِت االقتصاديِة، كشريٍك ُمؤثٍر وُمتأّثٍر 

لطتين التنفيذية والتشريعية. هات السُّ بتَوجُّ

وتــطــرق إلــى أنــه خــالل تــولــي كتلة تــجــار إدارة 
استراتيجية  تبنت  البحرين،  وصناعة  تجارة  غرفة 
مــــزدوجــــة؛ تــهــدف األولـــــى إلــــى حــمــايــة واســتــدامــة 
نظرا  المتاحة،  اإلمــكــانــات  قــدر  المحلية  األســـواق 
إلـــى الـــظـــروف االســتــثــنــائــيــة غــيــر الــمــســبــوقــة التي 
مررنا بها جميعا صحيا واقتصاديا، تضررنا جميعا 
مستوى  أيَّ  الضرُر  َيسَتثِن  ولم  متفاوتة،  بدرجات 
من المستويات، ال المؤسسات الكبيرة وال الصغيرة 

أو المتناهية الصغر، فإذا كانت الصغيرة تعاني من 
التدفقات وااللتزامات المالية التي ال تنتهي، فإن 
إعــالن  قضايا  يــواجــه  بعضها  الكبيرة  المؤسسات 
اإلفالس اآلن، إلى جانب ُشّح السيولة، والُكّل ُيعاني 

بحسب حجمه وسوقه.
يرتكز  االنــتــخــابــي  بــرنــامــجــهــم  أن  إلـــى  ــار  ــ وأشـ
االستثنائية،  التحديات  مــع  الــمــرن  التعامل  على 
مشددا على أن جائحة كورونا تفرض على الجميع 

التكاتف من أجل تعزيز بنية االقتصاد الوطني.
وأكد أنور عبدالرحمن رئيس التحرير أن برنامج 
البحرين  غرفة  انتخابات  لخوض   »22 »تجار  كتلة 
نسبة  تحققت  وإذا  للمستقبل،  طموح  برنامج  هو 
10% منه فإنه سيكون إنجازا كبيرا للشارع التجاري، 
منوها إلى أن ثقة التجار بالمؤسسة التجارية لم 
4 سنوات  أن  العلم  مع  اليقين،  إلــى مستوى  تصل 
تعتبر قليلة حتى يمكن تحقيق مختلف طموحات 
الشارع التجاري، وخاصة أن الجميع ظل محبوسا 

في »زنزانة كورونا«.
ناس  أعرب  التحرير  رئيس  تساؤالت  على  وردا 
االستثمار  لتنظيم  قــانــون  إصـــدار  إلــى  تطلعه  عــن 
األجنبي ووضع ضوابط لحماية السوق البحريني 
عــبــر تــشــجــيــع الــمــســتــثــمــر األجـــنـــبـــي الـــــذي يمثل 
نقل  في  ويسهم  الوطني،  لالقتصاد  مضافة  قيمة 
التكنولوجيا ويوفر فرص عمل للبحرينيين ويضخ 

أمواال لالستثمار في البحرين. 
وشدد على أن تركيز الجهود لدعم المؤسسات 
التمويل  تسهيل  خــالل  من  والمتوسطة  الصغيرة 
ــادرات تــمــويــل نــوعــيــة،  ــبــ لـــهـــذه الــمــؤســســات عــبــر مــ

والعمل على إنشاء منصة لتصنيف المؤسسات.

ــام بــن  ــ ــشـ ــ ــخ هـ ــيــ ــشــ ــشــــف الــ كــ
وكــيــل  عــبــدالــرحــمــن آل خــلــيــفــة 
الداخلية لشؤون الجوازات  وزارة 
البحرين  أن  والجنسية واإلقامة 
السفر  جــواز  نظام  تــدرس حاليا 
تطبيقه  سيتم  وأنــه  اإللكتروني، 
هناك  أن  إلى  الفتا  القريب،  في 
العالم  دولــة حــول  أكثر مــن 150 
في  اإللكتروني  الجواز  تستخدم 

ظل توجه عالمي لتطبيقه.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل جــلــســة 
مــجــلــس الـــشـــورى أمـــس بــرئــاســة 
عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح رئيس 
موافقة  شــهــدت  الــتــي  المجلس، 
الــمــجــلــس عــلــى مــنــح صــالحــيــة 
وسائل  لتحديد  الداخلية  لوزير 
البحرين  مملكة  لمغادرة  أخــرى 
أو الـــعـــودة إلــيــهــا، وكــــذا األمــاكــن 
ــول مــمــلــكــة  ــ ــدخـ ــ الـــمـــخـــصـــصـــة لـ
الـــبـــحـــريـــن والـــــخـــــروج مـــنـــهـــا، إذ 
ــى  ــروع الــــقــــانــــون إلـ ــ ــشـ ــ ــهــــدف مـ يــ
الجريمة  تعزيز األمن ومكافحة 
وتــســهــيــل عــمــلــيــة تــحــديــد هــويــة 
المبعدين  وإيـــقـــاف  األشـــخـــاص 
ــا فــــي الـــمـــنـــافـــذ،  ــ ــيـ ــ مــحــلــيــا ودولـ
ودعـــم الــتــعــاون األمــنــي الــدولــي، 
فــضــال عـــن تــســهــيــل حــركــة عــبــور 
الـــمـــســـافـــريـــن الــــمــــغــــادريــــن مــن 
مملكة البحرين والقادمين إليها 

اإللكترونية  البوابات  طريق  عن 
بمطار البحرين الدولي.

لديها  الــبــحــريــن  أن  وكــشــف 
إلكترونية مقسمة بين  بوابة   22
بـــوابـــات  و10  ــادرة  ــغــ مــ بـــوابـــة   12
قدوم، وهي البوابات التي ترتبط 
بنظام الجوازات، الفتا إلى أنه تم 
تحديد سن من يمكن أن يسجل 
اإللكترونية  الــبــوابــات  نــظــام  فــي 

بعمر 10 سنوات فما فوق.
ــه بــالــتــعــاون  ــ ـــدد عـــلـــى أنـ ــ وشـ
ــوق الــعــمــل  مـــع هــيــئــة تــنــظــيــم ســ

لديه عقد عمل  أي شخص  فإن 
فــي الــبــحــريــن يــتــم أخـــذ صــورتــه 
عــن  إبــــعــــاده  تــــم  وإذا  وبـــصـــمـــتـــه، 
يمكن  فــإنــه  ســبــب  ألي  المملكة 
التعرف عليه واكتشافه حتى إن 
حاول هذا الشخص تغيير جواز 
البيانات  سفره من خالل قاعدة 
ــي الــنــظــام  الــمــســجــلــة لـــديـــنـــا فــ

اإللكتروني.

كتب علي عبداخلالق:

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات 
والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة مــحــمــد الــقــائــد أن 
خدماتها  كل  تنقل  دولــة  أول  تعتبر  البحرين 
ـــى الــحــوســبــة الــســحــابــيــة على  الــحــكــومــيــة إلـ
مستوى وطني وتتبنى هذه السياسة في جميع 
الوزارات، مؤكدا أنه توجه استراتيجي لتقليل 
وقت تقديم الخدمات وتطويرها بنسبة ال تقل 

عن %50.
وأضــاف خــالل مؤتمر صحفي عقد أمس 
السحابية  الحوسبة  سياسة  أن  الهيئة  بمقر 
ــى من  ــ بــــدأت فـــي 2017 كــانــت هـــي األولـ الــتــي 
نوعها، وأن الحكومة وقعت مع أمازون لخدمات 
مع  وبــاتــفــاقــيــة مماثلة  الــســحــابــيــة  الــحــوســبــة 
الحكومة  أن  إلى  مشيرا  مايكروسوفت،  شركة 

اإللكترونية استطاعت نقل 72 جهة حكومية 
إلى الحوسبة السحابية في فترة وجيزة لهذا 

النوع من عمليات النقل.
من  خفضت  العملية  هــذه  أن  إلــى  ولــفــت 
التحتية  البنية  فــي  التشغيلية  الــمــصــروفــات 
في  و%80،   %60 بين  تــتــراوح  بنسب  واألنــظــمــة 
ــــالق مـــركـــز بــيــانــات 32 جهة  ــه تـــم إغـ حــيــن أنــ
حــكــومــيــة بــشــكــل كـــامـــل إذ أكــمــلــت انــتــقــالــهــا 
 4 أن  كما  السحابية،  الحوسبة  إلــى  بالكامل 
جهات حكومية تأسست من دون مراكز اتصال 
واستخدمت الحوسبة السحابية بشكل مباشر، 
مشددا على أن الحكومة تمكنت من توفير ما 
ال يقل عن مليوني دينار جراء استخدام هذا 

النظام.

ــؤول  ــ ــســ ــ ذكـــــــــــر مـــــــصـــــــدر مــ
بــإدارة األرصــاد الجوية بــوزارة 
الـــمـــواصـــالت واالتــــصــــاالت أن 
ــاح الــســطــحــيــة  ــ ــريـ ــ ــرائــــط الـ خــ
ــاح  ــريــ تـــشـــيـــر إلــــــى مـــــعـــــاودة الــ
الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة مـــن يــوم 
يــنــايــر  الـــمـــوافـــق 18  الـــثـــالثـــاء 
إلـــى شــديــدة  لتصل مــن قــويــة 
ــًا، تــصــحــبــهــا  ــانــ ــيــ ــة أحــ ــرعـ ــسـ الـ
موجة باردة تتأثر بها المملكة 
في األيام القادمة تتدنى على 
أثرها درجــات الــحــرارة إلــى ما 
مــئــويــة خــالل  ــات  درجــ دون 10 

نهاية هذا األسبوع.
الـــمـــمـــلـــكـــة  أن  وأضــــــــــــاف 
شــــــهــــــدت خــــــــــالل يــــــــــوم أمـــــس 
أمــطــار  تــســاقــط  الــســبــت  األول 
مـــتـــفـــاوتـــة الـــــغـــــزارة تــخــلــلــتــهــا 
بــعــض الــخــاليــا الــرعــديــة وقــد 

أمس  صبيحة  حتى  استمرت 
األحد، تلتها فترة استقرار في 
حالة الطقس، وقد بلغت كمية 
رصدتها  مــا  بحسب  الــهــطــول 
مــحــطــات الــرصــد 17 مــلــم في 

بعض محافظات المملكة. 
وتــوقــع أن تــعــاود الــفــرص 
ــرة  ــاطــ ــمــ ــكـــل الــــغــــيــــوم الــ ــتـــشـ لـ
ــيــــوم  ــق مـــــن الــ ــ ــ ــت الحـ ــ ــ فـــــي وقـ
ـــد تـــكـــون  ــي قــ ــ ـــتـ اإلثــــنــــيــــن، والــ
ــبـــات  ــهـ ــة بـ ــوبــ ــحــ رعــــــديــــــة مــــصــ
بسبب  وذلــك  السرعة،  شديدة 
اقتراب منخفض جوي شمال 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، ومــن 
يوم  حتى  تستمر  أن  المتوقع 
األربــــعــــاء وتـــكـــون عــلــى فــتــرات 

زمنية متقطعة.

المملك�ة ت�س�هد اأ�س�بوعا ممطرا ودرجة ح�رارة دون 10

كتل�ة »تج�ار22«: 22 مب�ادرة لحماية ال�س�وق وتحقي�ق النماء

ج�واز �س�فر بحرين�ي اإلكترون�ي قريبا
�إلـكـتـرونـيـة  بـو�بـة   22 الـجـوازات:  وكــيـل 
بـالـمـطـار لـتـ�سـهــيـل حـركـة الـمـ�سـافـريـن

ال��ب��ح��ري��ن االأول������ى ف���ي اع��ت��م��اد »ال��ح��و���س��ب��ة 
ال�����س��ح��اب��ي��ة« ل��ج��م��ي��ع خ��دم��ات��ه��ا ال��ح��ك��وم��ي��ة

نا�ـس: نتطلـع اإلـى قانـون لال�سـتثمار الأجنبي.. وندعـم »ال�سغيرة والمتو�سـطة«

رئ��ي�����س ال��ت��ح��ري��ر ي��ط��رح ت�������س���اوؤالت وه���م���وم ال�����س��ارع ال��ت��ج��اري

} سمير ناس خالل المؤتمر الصحفي وبجواره وليد كانو.

ص7 ص10

ص8و9

أخبار البحرين المال واالقتصاد

أخبار البحرين

ص12 عربية ودولية
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} وكيل الداخلية لشؤون الجوازات خالل جلسة الشورى.

} خالل المؤتمر الصحفي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

كتبت فاطمة علي:

ــرت هـــيـــئـــة تــنــظــيــم  ــ ــظـ ــ حـ
الصحية  والــخــدمــات  الــمــهــن 
ــر مــخــصــصــة لــعــالج  صــــرف إبــ
دون  مـــــن  ــري  ــكــ ــســ الــ مــــرضــــى 
ــد  ــ ــد رصـ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــيــ ــبــ ــة طــ ــ ــفــ ــ وصــ
من  استخدامها  في  عشوائية 
ــيـــن فــي  ــبـ قـــبـــل األفــــــــراد الـــراغـ
إنقاص وزنهم، مشيرة إلى أن 
هـــذا الــنــوع مــن اإلبـــر يخضع 
مــن حيث  الطبيب  الســتــشــارة 
مــنــاســبــتــهــا لــلــمــريــض ومـــدى 
االســتــفــادة مــنــهــا إضــافــة إلــى 
تــحــديــد نــوعــيــة الــمــضــاعــفــات 
يمكن  ال  لــذا  عنها،  الناجمة 
نفسه  تلقاء  من  شخص  ألي 
دون  من  استخدامها  يقرر  أن 

مشورة طبية.
ــيــــس  ـــرئــ ذكـــــــــــرت ذلـــــــــك الـ

ــذي لـــهـــيـــئـــة تــنــظــيــم  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الصحية  والــخــدمــات  الــمــهــن 
الـــدكـــتـــورة مـــريـــم الــجــالهــمــة، 
وقالت إن قرار الحظر يخص 
إبر GLP-1 وتشمل )ساكسيندا 
فيكتوزا، أوزيمبك(، وقد عمم 
ــى جـــمـــيـــع الـــصـــيـــدلـــيـــات  ــلــ عــ
وبـــــمـــــوجـــــبـــــه يــــمــــنــــع عـــلـــيـــهـــا 

صــــــرف هــــــذه اإلبـــــــر مــــن دون 
موقعة  حــديــثــة  طبية  وصــفــة 
مــــن االســــتــــشــــاري الـــمـــعـــالـــج، 
ــالــــفــــون  وســــيــــحــــاســــب الــــمــــخــ

قانونيا.
االحتفاظ  وأكدت ضرورة 
بــجــمــيــع الـــوصـــفـــات الــطــبــيــة 
الــتــي صــرفــت مــن قــبــل أطــبــاء 
ــلـــمـــرضـــى إلــــــى حـــيـــن طــلــب  لـ
ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ ــئــــة الـ ــيــ مـــفـــتـــش الــــهــ
لــتــنــظــيــم الــمــهــن والــخــدمــات 
الــصــحــيــة الــــذيــــن ســيــنــفــذون 
حــــمــــالت تــفــتــيــش ومـــتـــابـــعـــة، 
ــات  ــيـ ــدلـ ــيـ الـــصـ أن  ــة  مــــوضــــحــ
ــتـــســـاب جــمــيــع  مـــطـــالـــبـــة بـــاحـ
ــتـــقـــريـــر مــفــصــل  األصـــــنـــــاف بـ
كــامــل ودعــمــهــا بــوصــفــة طبية 

أيًضا.

ص2 أخبار البحرين ص2 أخبار البحرين

من�ع �س�رف اإب�ر مخ�س�س�ة لع�الج ال�س�كر م�ن دون و�سف�ة طبي�ة

} د. مريم الجالهمة.

العدد )16005( - السنة السادسة واألربعون - اإلثنين 14 ُجمادى اآلخرة 1443هـ - 17 يناير 2022م 2

آل  بــن حمد  األمــيــر سلمان  الملكي  السمو  عــن صــاحــب  صــدر 
قــرار رقم )3( لسنة 2022  الــوزراء  العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 

بتعيين مديرين في وزارة النفط ، جاء فيه:
 المادة األولى: ُيعين في وزارة النفط كل من:

1- السيدة عز أحمد علي المناعي 
مديرًا إلدارة السياسات والتخطيط االستراتيجي.

2- السيد عدنان سعيد محمد المخرق
مديرًا إلدارة الرقابة والتراخيص.

المادة الثانية: على وزير النفط تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل 
به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

ول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء ي�ص�در 

ق�رارا بتعيي�ن مديري�ن ف�ي النف�ط
اســتــقــبــل الــمــشــيــر الـــركـــن 
ــد  ــمـ ــة بــــــن أحـ ــفـ ــيـ ــلـ الــــشــــيــــخ خـ
الــــعــــام  ــد  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ خـــلـــيـــفـــة  آل 
ــوة دفـــــــــاع الــــبــــحــــريــــن، فــي  ــ ــقـ ــ لـ
ــة،  ــامــ ــعــ ــه بــــالــــقــــيــــادة الــ ــبـ ــتـ ــكـ مـ
آل  بــن خليفة  ســلــمــان  الــشــيــخ 

خليفة وزير المالية واالقتصاد 
ــــك صـــبـــاح أمــس  الـــوطـــنـــي، وذلـ

األحد 16 يناير 2022م.
ــد أن رحـــــــــــب الـــقـــائـــد  ــ ــعـ ــ وبـ
ــاع الــبــحــريــن  ــ ــ الــــعــــام لــــقــــوة دفـ
ــاد  ــتــــصــ ــة واالقــ ــيــ ــالــ ــمــ ــر الــ ــوزيــ بــ

الـــوطـــنـــي تــــم بـــحـــث عـــــدد مــن 
ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الــــــمــــــوضــــــوعــــــات الـ
والتنسيق  الــتــعــاون  بــمــجــاالت 
البحرين  دفاع  قوة  بين  القائم 
ووزارة الــــمــــالــــيــــة واالقــــتــــصــــاد 

الوطني.

القائ��د الع��ام ي�س��تقبل وزي��ر المالي��ة

} جانب من اال�ستقبال.

ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة وزيـــر  ــد بـــن عـ ــ اســتــقــبــل الــفــريــق أول الــشــيــخ راشـ
لدى  إسرائيل  دولــة  سفير  نائيه  ايــتــان  السفير  أمــس،  صباح  الداخلية، 
مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه، وذلك بحضور الفريق طارق بن حسن 

الحسن رئيس األمن العام.
تمنياته  عــن  لــه  معربا  بالسفير،  الــوزيــر  رحــب  الــلــقــاء،  مستهل  فــي 
بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، ومؤكدا أن النهج اإلصالحي لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 

يقوم على تعزيز قيم التفاهم والحوار واالنفتاح على اآلخر.
في  البلدين،  بين  الثنائية  الــعــالقــات  اســتــعــراض  اللقاء  خــالل  وتــم 
ضوء توقيع إعالن تأييد السالم واتفاق مبادئ إبراهيم، والذي يسهم في 
تعزيز األمن واالستقرار، ومن أجل أن يعم السالم في المنطقة. كما تم 
البلدين، بما يخدم  الخبرات بين  وتبادل  التعاون األمني  بحث مجاالت 

} خالل اللقاء.المصالح المشتركة.

الثنائي���ة العالق���ات  الإ�س���رائيلي  ال�س���فير  م���ع  ي�س���تعر�ض  الداخلي���ة  وزي���ر 

} ال�سفير عبدالله الدوسري يلتقي مسؤولين بهيئة العمل الخارجي.

اجــتــمــع الــســيــد عــبــداهلل بــن فيصل بــن جــبــر الـــدوســـري، سفير 
مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، مع السيد فيرناندو جنتليني
Fernando Gentilini، مدير عام شؤون الشرق األوسط وشمال 
 Carl كــــارل هــيــلــيــغــارد  الــخــارجــي، والــســيــد  الــعــمــل  إفــريــقــيــا بهيئة 
وشمال  األوســط  الشرق  لشؤون  العام  المدير  نائب   ،Hallergard

إفريقيا بهيئة العمل الخارجي.
 وخالل االجتماع، أشاد السفير بالشراكة والتعاون بين مملكة 
التعاون  عالقات  تعزيز  أهمية  مؤكًدا  األوروبـــي،  واالتــحــاد  البحرين 
ومواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في العديد من 
 Foreign( المجاالت المختلفة كمشروع آلية السياسة الخارجية
Policy Instrument(، وعدد من المشاريع والدورات المختلفة 

من أجل تحقيق األهداف المشتركة مع مملكة البحرين. 
كما تم خالل االجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

ي�سيد  ب��ل��ج��ي��ك��ا  ل����دى  ال��م��م��ل��ك��ة  ���س��ف��ي��ر 
ب��ال�����س��راك��ة م���ع الت����ح����اد الأوروب�������ي

كتبت : فاطمة علي
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة تــنــظــيــم الــمــهــن  ــرئـ أكــــــدت الـ
قــرار  أن   الجالهمة  مــريــم  الــدكــتــورة  الصحية  والــخــدمــات 
فيكتوزا،  )ســاكــســيــنــدا،  وتــشــمــل   1-GLP أبـــر  حــظــر صـــرف 
أوزيمبك( المرخصة لعالج مرضى السكري من دون وصفة 
قبل  مــن  استخدامها  فــي  عشوائية  رصــد  بعد  جــاء  طبية 
النوع  اوزانهم، مؤكدة أن هذا  انقاص  الراغبين في  االفــراد 
مناسبته  حيث  مــن  الطبيب  الســتــشــارة  يخضع  االبـــر  مــن 
نوعية  تحديد  الى  إضافة  منه  االستفادة  ومــدى  للمريض 
من  شخص  ألي  يمكن  ال  لــذا  عنه  الناجمة  المضاعفات 

تلقاء نفسه ان يقرر استخدامها دون مشورة طبية.
ــــذي عــمــمــتــه الــهــيــئــة عــلــى جميع  وبــحــســب الـــقـــرار الـ
الــصــيــدلــيــات قــبــل نــحــو ثــالثــة اســابــيــع  يــمــنــع صـــرف هــذه 
االســتــشــاري  مــن  موقعة  وصــفــة طبية حديثة  بـــدون  اإلبـــر 
الــمــعــالــج، وســيــحــاســب الــمــخــالــفــون قــانــونــيــا، مـــؤكـــًدا على 
صرفت  التي  الطبية  الوصفات  بجميع  االحتفاظ  ضــرورة 
مـــن قــبــل أطـــبـــاء لــلــمــرضــى لــحــيــن طــلــب مــفــتــش الــهــيــئــة 
ــات الــصــحــيــة الــذيــن  الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـ
أن  إلــى  الــقــرار  وأشـــار  ومتابعة،  تفتيش  حمالت  سينفذون 
على الصيدليات احتساب جميع األصناف بتقرير مفصل 

كامل ودعمها بوصفة طبية أيًضا.
يذكر أن استخدام هذه االبر انتشر في االونة األخيرة 
الــغــرض  الــعــالــم،  بينما  فــي مــعــظــم دول  الــــوزن  إلنــقــاص 
االطــبــاء  ان  اال  الــســكــري،  مــرضــى  عـــالج  هــو  منها  الفعلي 
لــهــا هــو التخفيف  الــجــانــبــيــة  ــراض  ــ الحــظــوا ان احـــد االعـ
تم  بينما  الـــــوزن،  تخفيض  وبــالــتــالــي  لــالكــل  الــشــهــيــة  مــن 
ــاِر الــجــانــبــيــة لــهــذه االبــــر والــتــي يتخوف  ــ رصـــد بــعــَض االثـ
الـــحـــاالت بهبوط  بــعــض  فــي  مــنــهــا حــيــث تتسبب  الــبــعــض 
السكر، التهاب البنكرياس، انتفاخات بالبطن او الحموضة 

وغيرها.
بشكل  يــوجــد  هــرمــوًنــا  يشبه  الـــذي  ســاكــســيــنــدا  ودواء 
طبيعي في الجسم يسمى »GLP-1«  يتم إفرازه من األمعاء 
والــدهــون  النشويات  لــوجــود  استجابة  األكــل  بعد  الدقيقة 
الدم  مجرى  إلــى  يصل  عندما  الهرمون  هــذا  والبروتينات، 
ال  ولكن  بــالــدم،  السكر  مستوى  إنــقــاص  على  يساعد  فإنه 
يفعل  كما  مباشرة  بالدم  السكر  مستوى  إنقاص  يستطيع 

إنه  إذ  األنسولين، وإنما يقوم بذلك بطريقة غير مباشرة، 
يقوم بتحفيز خاليا بيتا في البنكرياس إلفراز األنسولين 
من  يحد  )وهــذا  محتوياتها  من  المعدة  تفريغ  يؤخر  كما 
ويمنع  الرئيسة(  الوجبة  بعد  الــدم  لسكر  العالي  االرتــفــاع 
البنكرياس  )Glucagon( من  الجلوكاجون  إفراز هرمون 
يزيد  أي  األنــســولــيــن،  عكس  مفعواًل  يعطي  هــرمــون  )وهـــو 
السكر في الدم، فهذا الهرمون ُيمنع إفرازه، وبالتالي يعمل 

على إنقاص السكر بالدم(.
كل هذه العوامل تجعل هذا الهرمون هرموًنا جيًدا في 
إنقاص السكر بالدم، لكنه أيًضا يعمل على مستقبالت في 
الدماغ تتحكم في الشهية وتنقصها ويعمل دواء ساكسيندا 
بما يشبه الهرمون »GLP-1« ، وذلك االرتباط بمستقبالت 
بالجوع مع  الشعور  لتقليل  وتنشيطها،   ”1-GLP“ هرمون 
زيادة الشعور بالشبع، ما يساعد على تناول كميات أقل من 

الطعام.

بعد ر�سد �سوء ا�ستخدامها 

الجالهمة: منع �سرف اإبر »ال�ساك�سيندا« بدون و�سفة طبية

اجـــتـــمـــع الـــشـــيـــخ هـــشـــام بــن 
وكــيــل  آل خــلــيــفــة  عــبــدالــرحــمــن 
الجنسية  لشؤون  الداخلية  وزارة 
والمهندس  واإلقــامــة  والــجــوازات 
ــيـــس جــمــعــيــة  ــارف هـــجـــرس رئـ ــ عــ
البحرينية،  الــعــقــاري  الــتــطــويــر 
ــواء عــبــدالــرحــمــن  ــ ــلـ ــ بـــحـــضـــور الـ
المساعد  الوكيل  السنان  صالح 

ــبـــحـــث والــمــتــابــعــة  لــلــمــنــافــذ والـ
ــبـــداهلل آل  والــشــيــخ أحـــمـــد بـــن عـ
الــتــأشــيــرات  إدارة  مــديــر  خــلــيــفــة 
واإلقـــــــامـــــــة وعــــــــدد مـــــن أعــــضــــاء 
التطوير  جمعية  إدارة  مــجــلــس 

العقاري. 
وفــــــــــي بــــــــدايــــــــة االجـــــتـــــمـــــاع 
ــل شـــــــؤون الــجــنــســيــة  ــيــ أشـــــــاد وكــ
والـــــــــجـــــــــوازات واإلقــــــــامــــــــة بــــــدور 
جــمــعــيــة الــتــطــويــر الــعــقــاري في 
دعـــم االقــتــصــاد الــوطــنــي وجــذب 
على  وتشجيعهم  المستثمرين 
اإلقــامــة فــي الــبــحــريــن، موضحا 
الـــعـــمـــل  االجـــــتـــــمـــــاع  هــــــــدف  أن 
ــة  عــلــى تــذلــيــل الــمــعــوقــات ودراســ
تطوير  إلى  الهادفة  المقترحات 
يضمن  بما  المقدمة  الخدمات 
جــــذب وتــشــجــيــع الــمــســتــثــمــريــن 

العقاريين.
وتــم خــالل االجــتــمــاع دراســة 
دخــول  بتسهيل  الكفيلة  السبل 
الــبــالد،  فــي  المستثمرين  وبــقــاء 
التطوير  جمعية  طــالــبــت  حــيــث 
ــار وســــرعــــة  ــتــــصــ ــاخــ ــاري بــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
إلى عدد من  اإلجـــراءات، منوهة 
االقتراحات في هذا الشأن، منها 
للمستثمرين  تأشيرة  تخصيص 

ورجــــال األعـــمـــال، وإعــــادة النظر 
ــار لـــأجـــنـــبـــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــي قـــيـــمـــة الـ ــ فــ
فـــي مملكة  يــمــلــك ســكــنــا  ــــذي  الـ
على  للحصول  كشرط  البحرين 
االقـــامـــة بــالــكــفــالــة الــشــخــصــيــة، 
بــاإلضــافــة إلــى اقــتــراحــات أخــرى 
العقارات  شــراء  بتشجيع  تتعلق 
عــلــى الـــخـــرائـــط فـــي الــمــشــاريــع 
الــجــديــدة بــمــا يــســهــم فـــي جــذب 

المستثمرين.
وأكــــــــــد الــــشــــيــــخ هـــــشـــــام بــن 
عبدالرحمن آل خليفة أن شؤون 

ــوازات واإلقــامــة  الــجــنــســيــة والــــجــ
تــعــمــل عــلــى تــقــديــم الــعــديــد من 
ــيــــالت لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن،  ــهــ ــتــــســ الــ
بالكفالة  االقـــامـــة  خــدمــة  مــنــهــا 
الــشــخــصــيــة لــــثــــالث فــــئــــات، هــم 
الــمــســتــثــمــرون األجـــانـــب الــذيــن 
ــي الــمــمــلــكــة  ــ ــكـــون ســـكـــنـــا فـ ــلـ ــمـ يـ
واألجـــنـــبـــي الـــمـــتـــقـــاعـــد، وتـــكـــون 
عشر  أو  خمس  أو  سنتين  المدة 
بـــإمـــكـــان  أن  مـــضـــيـــفـــا  ــوات،  ــ ــنــ ــ ســ
ــل الــمــقــيــمــيــن بــــــدول مــجــلــس  كــ
تأشيرة  على  الــحــصــول  الــتــعــاون 

فـــوريـــة عــنــد الـــوصـــول، فـــي إطـــار 
العقار في  تشجيعهم على شراء 
المملكة ومنحهم كل التسهيالت 
يمكن  كما  عوائلهم،  مع  للسكن 
لمواطني 69 دولة الحصول على 

تأشيرة فورية عند الوصول.
التنسيق  أهــمــيــة  إلـــى  ــار  وأشــ
آفاق  من  مزيد  وفتح  والمتابعة 
مع  وخصوصا  المثمر،  التعاون 
ــاري، مــنــوهــا إلــى  ــقـ ــعـ الـــقـــطـــاع الـ
أهــمــيــة هــــذه الـــلـــقـــاءات ودورهـــــا 
آلــيــات عمل تسهم في  فــي وضــع 

تسريع وتيرة تقديم الخدمات.
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــــــرب رئـــيـــس 
ــاري  ــقــ ــعــ ــر الــ ــويــ ــطــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــعـ ــمـ جـ
عــن  اإلدارة  مـــجـــلـــس  وأعـــــضـــــاء 
ــؤون  ــود شـ ــهـ تــقــديــرهــم لـــــدور وجـ
ــوازات واإلقــامــة  الــجــنــســيــة والــــجــ
ــام بــن  ــيـــخ هــــشــ ــه الـــشـ ــيـ ــولـ ــا يـ ــ ومــ
دعم  آل خليفة من  عبدالرحمن 
واهتمام للشركاء االستراتيجيين 
والمستثمرين  األعــمــال  ورجــــال 
مقترحات  دراســـة  على  وحــرصــه 

وتطلعات هذا القطاع الحيوي.

وكيل الداخلية للجن�سية والجوازات يبحث مع »التطوير العقاري« تذليل العقبات اأمام الم�ستثمرين

} لقاء جمعية التطوير العقاري مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة.

الملكية  التوجيهات  إطـــار  فــي 
ألــــف وحـــدة  بــتــوفــيــر 40  الــســامــيــة 
ــر صــاحــب  ــ ســـكـــنـــيـــة، وتـــنـــفـــيـــًذا ألمــ
بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
الــوزراء بتوزيع 2000 وحدة  مجلس 
المواطنين،  عــلــى  إضــافــيــة  سكنية 
بتسليم  أمــس  اإلســكــان  وزارة  قامت 
شرق  بمدينة  التخصيص  شــهــادات 
شرق  مدينة  فــي  والمفاتيح  ســتــرة، 
ضمن  الطلبات  أصحاب  إلى  الحد 
ــم الــــتــــي قــــامــــت بـــإعـــدادهـــا  ــوائــ ــقــ الــ
بـــــــصـــــــورة مــــســــبــــقــــة، حـــــيـــــث تـــمـــت 
لــإجــراءات  وفــقــًا  التسليم  عملية 
ــيــــة الــــالزمــــة  ــائــ ــة والــــوقــ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ

وزارة  وأكــــدت  الــتــوزيــع.  عملية  فــي 
التوزيعات  اإلسكان مواصلة عملية 
ــيــــن  ــنــ ــة عــــلــــى الــــمــــواطــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ اإلسـ
الــــمــــســــتــــحــــقــــيــــن مـــــــــن مـــخـــتـــلـــف 
بوتيرة  البحرين  مملكة  محافظات 
عــمــل مــتــســارعــة ومــســتــمــرة، ضمن 
ــنـــي يــنــتــهــي خــــالل شهر  جـــــدول زمـ
تكامل  إلــى  مشيرة  المقبل،  فبراير 
بــإنــشــاء  فــيــمــا يتعلق  الــعــمــل  خــطــة 
ــاريــــع تــنــمــويــة  مـــــدن جــــديــــدة ومــــشــ
تسهم في خلق مزيد من المشاريع 
للمواطنين  يمكن  التي  اإلسكانية 
تحقيًقا  ــــك  وذلـ مــنــهــا،  االســـتـــفـــادة 
ألهداف خطة التعافي االقتصادي.

أن  إلـــى  وزارة اإلســكــان  ولــفــتــت 

هــــذه الـــمـــشـــاريـــع اإلســـكـــانـــيـــة تــوفــر 
لــمــمــارســة ريــاضــة المشي  مـــســـارات 
ــات الـــهـــوائـــيـــة، فـــضـــاًل عن  ــ ــدراجـ ــ والـ
تـــــوافـــــر الــــمــــســــاحــــات الـــمـــفـــتـــوحـــة 
والمساحات  بالتشجير  واالهــتــمــام 
ــا يـــتـــمـــيـــز بــعــضــهــا  ــمـ ــراء، كـ ــ ــــضـ ــــخـ الـ
بــمــواقــعــهــا الــمــطــلــة عــلــى واجـــهـــات 
ــار حـــرص  ــ ــ ــك فــــي إطـ ــ ــ بـــحـــريـــة، وذلـ
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــوفـــيـــر مــقــومــات 
جودة الحياة بالمشاريع اإلسكانية، 
مــشــيــرة إلـــى حــرصــهــا الـــدائـــم على 
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــبـــات اإلسـ ــلـ ــتـــطـ تـــوفـــيـــر الـــمـ
أفضل  تقديم  أجــل  مــن  والتنموية 
تلبي  الــتــي  للمواطنين  الــخــدمــات 

كافة التطلعات المستقبلية.

الإ�سكان توا�سل توزيع 2000 وحدة �سكنية اإ�سافية في »�سرق �سترة« و»�سرق الحد«

} جانب من توزيع الوحدات ال�سكنية على المواطنين.

} خالل الحمالت التفتي�سية على المطاعم.

شـــهـــدت الــمــمــلــكــة خـــــالل يـــوم 
أمــــــــس الــــســــبــــت تــــســــاقــــط أمــــطــــار 
ــغــــزارة تــخــلــلــتــهــا بعض  مــتــفــاوتــة الــ
الــخــاليــا الـــرعـــديـــة حــيــث اســتــمــرت 
ــد، تلتها  ــ ــوم األحــ يــ حــتــى صــبــيــحــة 
فترة استقرار في حالة الطقس وقد 
رصدتها  كما  الــهــطــول  كمية  بلغت 
في بعض  ملم   17 الرصد  محطات 

محافظات المملكة. 
ــدر مــــســــؤول بــــــإدارة  وذكــــــر مـــصـ
األرصــاد الجوية بــوزارة المواصالت 
واالتـــــــصـــــــاالت أنـــــــه مـــــن الـــمـــتـــوقـــع 
أن تـــعـــاود الـــفـــرص لــتــشــكــل الــغــيــوم 

الـــمـــاطـــرة فـــي وقــــت الحــــق مـــن يــوم 
ــتـــي قـــد تـــكـــون رعــديــة  اإلثـــنـــيـــن، والـ
السرعة،  شــديــدة  بهبات  مصحوبة 
ــراب مــنــخــفــض  ــ ــتـ ــ وذلــــــك بــســبــب اقـ
العربية،  الجزيرة  جوي شمال شبه 
يوم  حتى  تستمر  أن  المتوقع  ومــن 
فــتــرات زمنية  األربــعــاء وتــكــون على 
»تشير  المصدر:  واضــاف  متقطعة. 
ــاح الــســطــحــيــة إلـــى  ــ ــريـ ــ ــط الـ ــرائــ خــ
الغربية  الشمالية  الــريــاح  مــعــاودة 
يناير   18 الموافق  الثالثاء  يوم  من 
لتصل من قوية إلى شديدة السرعة 
أحيانًا، تصحبها موجة باردة تتأثر 

بــهــا الــمــمــلــكــة فـــي األيـــــام الــقــادمــة 
الــحــرارة  إثــرهــا درجـــات  تتدنى على 
إلى أقل من 10 درجات مئوية خالل 

نهاية هذا األسبوع«. 
الــجــويــة  األرصـــــاد  إدارة  ودعــــت 
ــمــــواصــــالت واالتــــصــــاالت  بــــــــوزارة الــ
ــة  ــ ــاصـ ــ ــن الــــــــكــــــــرام وخـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ الـ
مــرتــادي الــبــحــر إلـــى أخـــذ الحيطة 
والـــحـــذر اثـــنـــاء الــتــقــلــبــات الــجــويــة، 
كــمــا تــنــصــحــهــم بــمــتــابــعــة الــنــشــرات 
من  الصادرة  الرسمية  والتحذيرات 
القنوات  الجوية عبر  األرصــاد  إدارة 

الرسمية المتعددة.

أعلنت المملكة ت�سهد نهاية الأ�سبوع درجات حرارة تحت 10 مئوية التفتيشية  الــحــمــالت  تكثيف  إطـــار  فــي 
الــــزيــــارات  خــــالل  مــخــالــفــة   11 ــد  رصــ الــصــحــة  وزارة 
أمس  مساء  وذلــك  والمقاهي  للمطاعم  التفتيشية 
األحــــد، إذ تــم اتــخــاذ اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة الــالزمــة 
المطاعم  لهذه  مخالفات  بتحرير  أصحابها  تجاهه 
ــة  ــرازيـ ــتـ ــاهـــي، لــمــخــالــفــتــهــا اإلجــــــــــراءات االحـ ــقـ ــمـ والـ
واالشـــتـــراطـــات الــمــعــلــنــة لــلــتــصــدي لــفــيــروس كــورونــا 
)كوفيد-19(، المدرجة تحت المستوى األصفر ضمن 
آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، 

وتم إحالتهم إلى الجهات القانونية.
جــــاء ذلــــك خــــالل الـــــزيـــــارات الــتــفــتــيــشــيــة الــتــي 
ووزارة  الداخلية،  وزارة  مع  والتنسيق  بالتعاون  تمت 
ــارة والـــســـيـــاحـــة، وهــيــئــة الــبــحــريــن  ــتـــجـ الــصــنــاعــة والـ
ــارات  ــزيـ ــعـــارض، فـــي إطــــار تــكــثــيــف الـ ــمـ لــلــســيــاحــة والـ

التفتيشية التي تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت 
ضمن  المدرجة  واإلجـــراءات  الصحية  باالشتراطات 
المستوى األصفر وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 

انتشار فيروس كورونا.
وقــــــد قــــــام مــفــتــشــو الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة بــرصــد 
تمت  حيث  التفتيشية،  الــزيــارات  خــالل  المخالفات 

زيارة 227 منشأة من المطاعم والمقاهي.
ــت الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة  ـــــك دعــــ ــانــــب ذلـ ـــى جــ إلـــ
والتحلي  االلــتــزام  مواصلة  إلــى  الجميع  المختصة 
ــوري عـــن أي  ــفــ بــالــمــســؤولــيــة الـــوطـــنـــيـــة، واإلبـــــــالغ الــ
هذه  أن  رصدها، موضحة  يتم  تجاوزات  أو  مخالفات 
في  العامة  الصحة  لتأمين  تأتي  المهمة  الخطوات 
البالد بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا 

وضمان صحة وسالمة الجميع. 

وم��ق��ه��ى  م��ط��ع��م��ا   11 م��خ��ال��ف��ة  ال�����س��ح��ة:  وزارة 
ل��م��خ��ال��ف��ت��ه��ا اإج����������راءات ال��م�����س��ت��وى الأ����س���ف���ر 

استقبل الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
الوطني السفير الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، وذلك 
لمملكة  ســفــيــرًا  بتعيينه  الــســامــي  الملكي  الــمــرســوم  ــدور  صـ بمناسبة 

البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وخالل اللقاء هنأ وزير المالية واالقتصاد الوطني السفير الشيخ 
الملكية  الثقة  نيله  بمناسبة  خليفة  آل  علي  بن  عبدالرحمن  بن  علي 
العربية  المملكة  لـــدى  الــبــحــريــن  لمملكة  ســفــيــرًا  بتعيينه  الــســامــيــة 
التوفيق والسداد، لمواصلة تعزيز  دوام  له  الشقيقة، متمنيًا  السعودية 
الشقيقين،  البلدين  بين  الراسخة  االستراتيجية  العالقات  والشراكة 
منوهًا بعمق العالقات األخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين 

ونماء  تــطــور  مــن  تشهده  ومــا  الشقيقة،  السعودية  العربية  والمملكة 
مستمر على كافة األصعدة بفضل الرعاية واالهتمام الذي تحظى به 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  من 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم  وأخيه  المفدى،  البالد 

عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
من جانبه، أعرب الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة 
هذا  فــي  بتعيينه  السامية  الملكية  للثقة  وامتنانه  اعــتــزازه  بالغ  عــن 
المنصب، مؤكدًا حرصه على بذل المزيد من الجهود لتطوير وتعزيز 
آفاق التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجاالت لما فيه خير 

وصالح الشعبين الشقيقين.

وزير المالية ي�ستقبل �سفير البحرين لدى ال�سعودية

} جانب من اال�ستقبال.
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 ;»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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آل  بــن حمد  األمــيــر سلمان  الملكي  السمو  عــن صــاحــب  صــدر 
قــرار رقم )3( لسنة 2022  الــوزراء  العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 

بتعيين مديرين في وزارة النفط ، جاء فيه:
 المادة األولى: ُيعين في وزارة النفط كل من:

1- السيدة عز أحمد علي المناعي 
مديرًا إلدارة السياسات والتخطيط االستراتيجي.

2- السيد عدنان سعيد محمد المخرق
مديرًا إلدارة الرقابة والتراخيص.

المادة الثانية: على وزير النفط تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل 
به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

ول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء ي�ص�در 

ق�رارا بتعيي�ن مديري�ن ف�ي النف�ط
اســتــقــبــل الــمــشــيــر الـــركـــن 
ــد  ــمـ ــة بــــــن أحـ ــفـ ــيـ ــلـ الــــشــــيــــخ خـ
الــــعــــام  ــد  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ خـــلـــيـــفـــة  آل 
ــوة دفـــــــــاع الــــبــــحــــريــــن، فــي  ــ ــقـ ــ لـ
ــة،  ــامــ ــعــ ــه بــــالــــقــــيــــادة الــ ــبـ ــتـ ــكـ مـ
آل  بــن خليفة  ســلــمــان  الــشــيــخ 

خليفة وزير المالية واالقتصاد 
ــــك صـــبـــاح أمــس  الـــوطـــنـــي، وذلـ

األحد 16 يناير 2022م.
ــد أن رحـــــــــــب الـــقـــائـــد  ــ ــعـ ــ وبـ
ــاع الــبــحــريــن  ــ ــ الــــعــــام لــــقــــوة دفـ
ــاد  ــتــــصــ ــة واالقــ ــيــ ــالــ ــمــ ــر الــ ــوزيــ بــ

الـــوطـــنـــي تــــم بـــحـــث عـــــدد مــن 
ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الــــــمــــــوضــــــوعــــــات الـ
والتنسيق  الــتــعــاون  بــمــجــاالت 
البحرين  دفاع  قوة  بين  القائم 
ووزارة الــــمــــالــــيــــة واالقــــتــــصــــاد 

الوطني.

القائ��د الع��ام ي�س��تقبل وزي��ر المالي��ة

} جانب من اال�ستقبال.

ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة وزيـــر  ــد بـــن عـ ــ اســتــقــبــل الــفــريــق أول الــشــيــخ راشـ
لدى  إسرائيل  دولــة  سفير  نائيه  ايــتــان  السفير  أمــس،  صباح  الداخلية، 
مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه، وذلك بحضور الفريق طارق بن حسن 

الحسن رئيس األمن العام.
تمنياته  عــن  لــه  معربا  بالسفير،  الــوزيــر  رحــب  الــلــقــاء،  مستهل  فــي 
بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، ومؤكدا أن النهج اإلصالحي لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 

يقوم على تعزيز قيم التفاهم والحوار واالنفتاح على اآلخر.
في  البلدين،  بين  الثنائية  الــعــالقــات  اســتــعــراض  اللقاء  خــالل  وتــم 
ضوء توقيع إعالن تأييد السالم واتفاق مبادئ إبراهيم، والذي يسهم في 
تعزيز األمن واالستقرار، ومن أجل أن يعم السالم في المنطقة. كما تم 
البلدين، بما يخدم  الخبرات بين  وتبادل  التعاون األمني  بحث مجاالت 

} خالل اللقاء.المصالح المشتركة.

الثنائي���ة العالق���ات  الإ�س���رائيلي  ال�س���فير  م���ع  ي�س���تعر�ض  الداخلي���ة  وزي���ر 

} ال�سفير عبدالله الدوسري يلتقي مسؤولين بهيئة العمل الخارجي.

اجــتــمــع الــســيــد عــبــداهلل بــن فيصل بــن جــبــر الـــدوســـري، سفير 
مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، مع السيد فيرناندو جنتليني

Fernando Gentilini، مدير عام شؤون الشرق األوسط وشمال 
 Carl كــــارل هــيــلــيــغــارد  الــخــارجــي، والــســيــد  الــعــمــل  إفــريــقــيــا بهيئة 
وشمال  األوســط  الشرق  لشؤون  العام  المدير  نائب   ،Hallergard

إفريقيا بهيئة العمل الخارجي.
 وخالل االجتماع، أشاد السفير بالشراكة والتعاون بين مملكة 
التعاون  عالقات  تعزيز  أهمية  مؤكًدا  األوروبـــي،  واالتــحــاد  البحرين 
ومواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في العديد من 
 Foreign( المجاالت المختلفة كمشروع آلية السياسة الخارجية
Policy Instrument(، وعدد من المشاريع والدورات المختلفة 

من أجل تحقيق األهداف المشتركة مع مملكة البحرين. 
كما تم خالل االجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

ي�سيد  ب��ل��ج��ي��ك��ا  ل����دى  ال��م��م��ل��ك��ة  ���س��ف��ي��ر 
ب��ال�����س��راك��ة م���ع الت����ح����اد الأوروب�������ي

كتبت : فاطمة علي
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة تــنــظــيــم الــمــهــن  ــرئـ أكــــــدت الـ
قــرار  أن   الجالهمة  مــريــم  الــدكــتــورة  الصحية  والــخــدمــات 
فيكتوزا،  )ســاكــســيــنــدا،  وتــشــمــل   1-GLP أبـــر  حــظــر صـــرف 
أوزيمبك( المرخصة لعالج مرضى السكري من دون وصفة 
قبل  مــن  استخدامها  فــي  عشوائية  رصــد  بعد  جــاء  طبية 
النوع  اوزانهم، مؤكدة أن هذا  انقاص  الراغبين في  االفــراد 
مناسبته  حيث  مــن  الطبيب  الســتــشــارة  يخضع  االبـــر  مــن 
نوعية  تحديد  الى  إضافة  منه  االستفادة  ومــدى  للمريض 
من  شخص  ألي  يمكن  ال  لــذا  عنه  الناجمة  المضاعفات 

تلقاء نفسه ان يقرر استخدامها دون مشورة طبية.
ــــذي عــمــمــتــه الــهــيــئــة عــلــى جميع  وبــحــســب الـــقـــرار الـ
الــصــيــدلــيــات قــبــل نــحــو ثــالثــة اســابــيــع  يــمــنــع صـــرف هــذه 
االســتــشــاري  مــن  موقعة  وصــفــة طبية حديثة  بـــدون  اإلبـــر 
الــمــعــالــج، وســيــحــاســب الــمــخــالــفــون قــانــونــيــا، مـــؤكـــًدا على 
صرفت  التي  الطبية  الوصفات  بجميع  االحتفاظ  ضــرورة 
مـــن قــبــل أطـــبـــاء لــلــمــرضــى لــحــيــن طــلــب مــفــتــش الــهــيــئــة 
ــات الــصــحــيــة الــذيــن  الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـ
أن  إلــى  الــقــرار  وأشـــار  ومتابعة،  تفتيش  حمالت  سينفذون 
على الصيدليات احتساب جميع األصناف بتقرير مفصل 

كامل ودعمها بوصفة طبية أيًضا.
يذكر أن استخدام هذه االبر انتشر في االونة األخيرة 
الــغــرض  الــعــالــم،  بينما  فــي مــعــظــم دول  الــــوزن  إلنــقــاص 
االطــبــاء  ان  اال  الــســكــري،  مــرضــى  عـــالج  هــو  منها  الفعلي 
لــهــا هــو التخفيف  الــجــانــبــيــة  ــراض  ــ الحــظــوا ان احـــد االعـ
تم  بينما  الـــــوزن،  تخفيض  وبــالــتــالــي  لــالكــل  الــشــهــيــة  مــن 
ــاِر الــجــانــبــيــة لــهــذه االبــــر والــتــي يتخوف  ــ رصـــد بــعــَض االثـ
الـــحـــاالت بهبوط  بــعــض  فــي  مــنــهــا حــيــث تتسبب  الــبــعــض 
السكر، التهاب البنكرياس، انتفاخات بالبطن او الحموضة 

وغيرها.
بشكل  يــوجــد  هــرمــوًنــا  يشبه  الـــذي  ســاكــســيــنــدا  ودواء 
طبيعي في الجسم يسمى »GLP-1«  يتم إفرازه من األمعاء 
والــدهــون  النشويات  لــوجــود  استجابة  األكــل  بعد  الدقيقة 
الدم  مجرى  إلــى  يصل  عندما  الهرمون  هــذا  والبروتينات، 
ال  ولكن  بــالــدم،  السكر  مستوى  إنــقــاص  على  يساعد  فإنه 
يفعل  كما  مباشرة  بالدم  السكر  مستوى  إنقاص  يستطيع 

إنه  إذ  األنسولين، وإنما يقوم بذلك بطريقة غير مباشرة، 
يقوم بتحفيز خاليا بيتا في البنكرياس إلفراز األنسولين 
من  يحد  )وهــذا  محتوياتها  من  المعدة  تفريغ  يؤخر  كما 
ويمنع  الرئيسة(  الوجبة  بعد  الــدم  لسكر  العالي  االرتــفــاع 
البنكرياس  )Glucagon( من  الجلوكاجون  إفراز هرمون 
يزيد  أي  األنــســولــيــن،  عكس  مفعواًل  يعطي  هــرمــون  )وهـــو 
السكر في الدم، فهذا الهرمون ُيمنع إفرازه، وبالتالي يعمل 

على إنقاص السكر بالدم(.
كل هذه العوامل تجعل هذا الهرمون هرموًنا جيًدا في 
إنقاص السكر بالدم، لكنه أيًضا يعمل على مستقبالت في 
الدماغ تتحكم في الشهية وتنقصها ويعمل دواء ساكسيندا 
بما يشبه الهرمون »GLP-1« ، وذلك االرتباط بمستقبالت 
بالجوع مع  الشعور  لتقليل  وتنشيطها،   ”1-GLP“ هرمون 
زيادة الشعور بالشبع، ما يساعد على تناول كميات أقل من 

الطعام.

بعد ر�سد �سوء ا�ستخدامها 

الجالهمة: منع �سرف اإبر »ال�ساك�سيندا« بدون و�سفة طبية

اجـــتـــمـــع الـــشـــيـــخ هـــشـــام بــن 
وكــيــل  آل خــلــيــفــة  عــبــدالــرحــمــن 
الجنسية  لشؤون  الداخلية  وزارة 
والمهندس  واإلقــامــة  والــجــوازات 
ــيـــس جــمــعــيــة  ــارف هـــجـــرس رئـ ــ عــ
البحرينية،  الــعــقــاري  الــتــطــويــر 
ــواء عــبــدالــرحــمــن  ــ ــلـ ــ بـــحـــضـــور الـ
المساعد  الوكيل  السنان  صالح 

ــبـــحـــث والــمــتــابــعــة  لــلــمــنــافــذ والـ
ــبـــداهلل آل  والــشــيــخ أحـــمـــد بـــن عـ
الــتــأشــيــرات  إدارة  مــديــر  خــلــيــفــة 
واإلقـــــــامـــــــة وعــــــــدد مـــــن أعــــضــــاء 
التطوير  جمعية  إدارة  مــجــلــس 

العقاري. 
وفــــــــــي بــــــــدايــــــــة االجـــــتـــــمـــــاع 
ــل شـــــــؤون الــجــنــســيــة  ــيــ أشـــــــاد وكــ
والـــــــــجـــــــــوازات واإلقــــــــامــــــــة بــــــدور 
جــمــعــيــة الــتــطــويــر الــعــقــاري في 
دعـــم االقــتــصــاد الــوطــنــي وجــذب 
على  وتشجيعهم  المستثمرين 
اإلقــامــة فــي الــبــحــريــن، موضحا 
الـــعـــمـــل  االجـــــتـــــمـــــاع  هــــــــدف  أن 
ــة  عــلــى تــذلــيــل الــمــعــوقــات ودراســ
تطوير  إلى  الهادفة  المقترحات 
يضمن  بما  المقدمة  الخدمات 
جــــذب وتــشــجــيــع الــمــســتــثــمــريــن 

العقاريين.
وتــم خــالل االجــتــمــاع دراســة 
دخــول  بتسهيل  الكفيلة  السبل 
الــبــالد،  فــي  المستثمرين  وبــقــاء 
التطوير  جمعية  طــالــبــت  حــيــث 
ــار وســــرعــــة  ــتــــصــ ــاخــ ــاري بــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
إلى عدد من  اإلجـــراءات، منوهة 
االقتراحات في هذا الشأن، منها 
للمستثمرين  تأشيرة  تخصيص 

ورجــــال األعـــمـــال، وإعــــادة النظر 
ــار لـــأجـــنـــبـــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــي قـــيـــمـــة الـ ــ فــ
فـــي مملكة  يــمــلــك ســكــنــا  ــــذي  الـ
على  للحصول  كشرط  البحرين 
االقـــامـــة بــالــكــفــالــة الــشــخــصــيــة، 
بــاإلضــافــة إلــى اقــتــراحــات أخــرى 
العقارات  شــراء  بتشجيع  تتعلق 
عــلــى الـــخـــرائـــط فـــي الــمــشــاريــع 
الــجــديــدة بــمــا يــســهــم فـــي جــذب 

المستثمرين.
وأكــــــــــد الــــشــــيــــخ هـــــشـــــام بــن 
عبدالرحمن آل خليفة أن شؤون 

ــوازات واإلقــامــة  الــجــنــســيــة والــــجــ
تــعــمــل عــلــى تــقــديــم الــعــديــد من 
ــيــــالت لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن،  ــهــ ــتــــســ الــ
بالكفالة  االقـــامـــة  خــدمــة  مــنــهــا 
الــشــخــصــيــة لــــثــــالث فــــئــــات، هــم 
الــمــســتــثــمــرون األجـــانـــب الــذيــن 
ــي الــمــمــلــكــة  ــ ــكـــون ســـكـــنـــا فـ ــلـ ــمـ يـ
واألجـــنـــبـــي الـــمـــتـــقـــاعـــد، وتـــكـــون 
عشر  أو  خمس  أو  سنتين  المدة 
بـــإمـــكـــان  أن  مـــضـــيـــفـــا  ــوات،  ــ ــنــ ــ ســ
ــل الــمــقــيــمــيــن بــــــدول مــجــلــس  كــ
تأشيرة  على  الــحــصــول  الــتــعــاون 

فـــوريـــة عــنــد الـــوصـــول، فـــي إطـــار 
العقار في  تشجيعهم على شراء 
المملكة ومنحهم كل التسهيالت 
يمكن  كما  عوائلهم،  مع  للسكن 
لمواطني 69 دولة الحصول على 

تأشيرة فورية عند الوصول.
التنسيق  أهــمــيــة  إلـــى  ــار  وأشــ
آفاق  من  مزيد  وفتح  والمتابعة 
مع  وخصوصا  المثمر،  التعاون 
ــاري، مــنــوهــا إلــى  ــقـ ــعـ الـــقـــطـــاع الـ
أهــمــيــة هــــذه الـــلـــقـــاءات ودورهـــــا 
آلــيــات عمل تسهم في  فــي وضــع 

تسريع وتيرة تقديم الخدمات.
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــــــرب رئـــيـــس 
ــاري  ــقــ ــعــ ــر الــ ــويــ ــطــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــعـ ــمـ جـ
عــن  اإلدارة  مـــجـــلـــس  وأعـــــضـــــاء 
ــؤون  ــود شـ ــهـ تــقــديــرهــم لـــــدور وجـ
ــوازات واإلقــامــة  الــجــنــســيــة والــــجــ
ــام بــن  ــيـــخ هــــشــ ــه الـــشـ ــيـ ــولـ ــا يـ ــ ومــ
دعم  آل خليفة من  عبدالرحمن 
واهتمام للشركاء االستراتيجيين 
والمستثمرين  األعــمــال  ورجــــال 
مقترحات  دراســـة  على  وحــرصــه 

وتطلعات هذا القطاع الحيوي.

وكيل الداخلية للجن�سية والجوازات يبحث مع »التطوير العقاري« تذليل العقبات اأمام الم�ستثمرين

} لقاء جمعية التطوير العقاري مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة.

الملكية  التوجيهات  إطـــار  فــي 
ألــــف وحـــدة  بــتــوفــيــر 40  الــســامــيــة 
ــر صــاحــب  ــ ســـكـــنـــيـــة، وتـــنـــفـــيـــًذا ألمــ
بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
الــوزراء بتوزيع 2000 وحدة  مجلس 
المواطنين،  عــلــى  إضــافــيــة  سكنية 
بتسليم  أمــس  اإلســكــان  وزارة  قامت 
شرق  بمدينة  التخصيص  شــهــادات 
شرق  مدينة  فــي  والمفاتيح  ســتــرة، 
ضمن  الطلبات  أصحاب  إلى  الحد 
ــم الــــتــــي قــــامــــت بـــإعـــدادهـــا  ــوائــ ــقــ الــ
بـــــــصـــــــورة مــــســــبــــقــــة، حـــــيـــــث تـــمـــت 
لــإجــراءات  وفــقــًا  التسليم  عملية 
ــيــــة الــــالزمــــة  ــائــ ــة والــــوقــ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ

وزارة  وأكــــدت  الــتــوزيــع.  عملية  فــي 
التوزيعات  اإلسكان مواصلة عملية 
ــيــــن  ــنــ ــة عــــلــــى الــــمــــواطــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ اإلسـ
الــــمــــســــتــــحــــقــــيــــن مـــــــــن مـــخـــتـــلـــف 
بوتيرة  البحرين  مملكة  محافظات 
عــمــل مــتــســارعــة ومــســتــمــرة، ضمن 
ــنـــي يــنــتــهــي خــــالل شهر  جـــــدول زمـ
تكامل  إلــى  مشيرة  المقبل،  فبراير 
بــإنــشــاء  فــيــمــا يتعلق  الــعــمــل  خــطــة 
ــاريــــع تــنــمــويــة  مـــــدن جــــديــــدة ومــــشــ
تسهم في خلق مزيد من المشاريع 
للمواطنين  يمكن  التي  اإلسكانية 
تحقيًقا  ــــك  وذلـ مــنــهــا،  االســـتـــفـــادة 
ألهداف خطة التعافي االقتصادي.
أن  إلـــى  وزارة اإلســكــان  ولــفــتــت 

هــــذه الـــمـــشـــاريـــع اإلســـكـــانـــيـــة تــوفــر 
لــمــمــارســة ريــاضــة المشي  مـــســـارات 
ــات الـــهـــوائـــيـــة، فـــضـــاًل عن  ــ ــدراجـ ــ والـ
تـــــوافـــــر الــــمــــســــاحــــات الـــمـــفـــتـــوحـــة 
والمساحات  بالتشجير  واالهــتــمــام 
ــا يـــتـــمـــيـــز بــعــضــهــا  ــمـ ــراء، كـ ــ ــــضـ ــــخـ الـ
بــمــواقــعــهــا الــمــطــلــة عــلــى واجـــهـــات 
ــار حـــرص  ــ ــ ــك فــــي إطـ ــ ــ بـــحـــريـــة، وذلـ
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــوفـــيـــر مــقــومــات 
جودة الحياة بالمشاريع اإلسكانية، 
مــشــيــرة إلـــى حــرصــهــا الـــدائـــم على 
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــبـــات اإلسـ ــلـ ــتـــطـ تـــوفـــيـــر الـــمـ
أفضل  تقديم  أجــل  مــن  والتنموية 
تلبي  الــتــي  للمواطنين  الــخــدمــات 

كافة التطلعات المستقبلية.

الإ�سكان توا�سل توزيع 2000 وحدة �سكنية اإ�سافية في »�سرق �سترة« و»�سرق الحد«

} جانب من توزيع الوحدات ال�سكنية على المواطنين.

} خالل الحمالت التفتي�سية على المطاعم.

شـــهـــدت الــمــمــلــكــة خـــــالل يـــوم 
أمــــــــس الــــســــبــــت تــــســــاقــــط أمــــطــــار 
ــغــــزارة تــخــلــلــتــهــا بعض  مــتــفــاوتــة الــ
الــخــاليــا الـــرعـــديـــة حــيــث اســتــمــرت 
ــد، تلتها  ــ ــوم األحــ يــ حــتــى صــبــيــحــة 
فترة استقرار في حالة الطقس وقد 
رصدتها  كما  الــهــطــول  كمية  بلغت 
في بعض  ملم   17 الرصد  محطات 

محافظات المملكة. 
ــدر مــــســــؤول بــــــإدارة  وذكــــــر مـــصـ
األرصــاد الجوية بــوزارة المواصالت 
واالتـــــــصـــــــاالت أنـــــــه مـــــن الـــمـــتـــوقـــع 
أن تـــعـــاود الـــفـــرص لــتــشــكــل الــغــيــوم 

الـــمـــاطـــرة فـــي وقــــت الحــــق مـــن يــوم 
ــتـــي قـــد تـــكـــون رعــديــة  اإلثـــنـــيـــن، والـ
السرعة،  شــديــدة  بهبات  مصحوبة 
ــراب مــنــخــفــض  ــ ــتـ ــ وذلــــــك بــســبــب اقـ
العربية،  الجزيرة  جوي شمال شبه 
يوم  حتى  تستمر  أن  المتوقع  ومــن 
فــتــرات زمنية  األربــعــاء وتــكــون على 
»تشير  المصدر:  واضــاف  متقطعة. 
ــاح الــســطــحــيــة إلـــى  ــ ــريـ ــ ــط الـ ــرائــ خــ
الغربية  الشمالية  الــريــاح  مــعــاودة 
يناير   18 الموافق  الثالثاء  يوم  من 
لتصل من قوية إلى شديدة السرعة 
أحيانًا، تصحبها موجة باردة تتأثر 

بــهــا الــمــمــلــكــة فـــي األيـــــام الــقــادمــة 
الــحــرارة  إثــرهــا درجـــات  تتدنى على 
إلى أقل من 10 درجات مئوية خالل 

نهاية هذا األسبوع«. 
الــجــويــة  األرصـــــاد  إدارة  ودعــــت 
ــمــــواصــــالت واالتــــصــــاالت  بــــــــوزارة الــ
ــة  ــ ــاصـ ــ ــن الــــــــكــــــــرام وخـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ الـ
مــرتــادي الــبــحــر إلـــى أخـــذ الحيطة 
والـــحـــذر اثـــنـــاء الــتــقــلــبــات الــجــويــة، 
كــمــا تــنــصــحــهــم بــمــتــابــعــة الــنــشــرات 
من  الصادرة  الرسمية  والتحذيرات 
القنوات  الجوية عبر  األرصــاد  إدارة 

الرسمية المتعددة.

أعلنت المملكة ت�سهد نهاية الأ�سبوع درجات حرارة تحت 10 مئوية التفتيشية  الــحــمــالت  تكثيف  إطـــار  فــي 
الــــزيــــارات  خــــالل  مــخــالــفــة   11 ــد  رصــ الــصــحــة  وزارة 
أمس  مساء  وذلــك  والمقاهي  للمطاعم  التفتيشية 
األحــــد، إذ تــم اتــخــاذ اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة الــالزمــة 
المطاعم  لهذه  مخالفات  بتحرير  أصحابها  تجاهه 
ــة  ــرازيـ ــتـ ــاهـــي، لــمــخــالــفــتــهــا اإلجــــــــــراءات االحـ ــقـ ــمـ والـ
واالشـــتـــراطـــات الــمــعــلــنــة لــلــتــصــدي لــفــيــروس كــورونــا 
)كوفيد-19(، المدرجة تحت المستوى األصفر ضمن 
آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، 

وتم إحالتهم إلى الجهات القانونية.
جــــاء ذلــــك خــــالل الـــــزيـــــارات الــتــفــتــيــشــيــة الــتــي 
ووزارة  الداخلية،  وزارة  مع  والتنسيق  بالتعاون  تمت 
ــارة والـــســـيـــاحـــة، وهــيــئــة الــبــحــريــن  ــتـــجـ الــصــنــاعــة والـ
ــارات  ــزيـ ــعـــارض، فـــي إطــــار تــكــثــيــف الـ ــمـ لــلــســيــاحــة والـ

التفتيشية التي تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت 
ضمن  المدرجة  واإلجـــراءات  الصحية  باالشتراطات 
المستوى األصفر وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 

انتشار فيروس كورونا.
وقــــــد قــــــام مــفــتــشــو الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة بــرصــد 
تمت  حيث  التفتيشية،  الــزيــارات  خــالل  المخالفات 

زيارة 227 منشأة من المطاعم والمقاهي.
ــت الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة  ـــــك دعــــ ــانــــب ذلـ ـــى جــ إلـــ
والتحلي  االلــتــزام  مواصلة  إلــى  الجميع  المختصة 
ــوري عـــن أي  ــفــ بــالــمــســؤولــيــة الـــوطـــنـــيـــة، واإلبـــــــالغ الــ
هذه  أن  رصدها، موضحة  يتم  تجاوزات  أو  مخالفات 
في  العامة  الصحة  لتأمين  تأتي  المهمة  الخطوات 
البالد بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا 

وضمان صحة وسالمة الجميع. 

وم��ق��ه��ى  م��ط��ع��م��ا   11 م��خ��ال��ف��ة  ال�����س��ح��ة:  وزارة 
ل��م��خ��ال��ف��ت��ه��ا اإج����������راءات ال��م�����س��ت��وى الأ����س���ف���ر 

استقبل الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
الوطني السفير الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، وذلك 
لمملكة  ســفــيــرًا  بتعيينه  الــســامــي  الملكي  الــمــرســوم  ــدور  صـ بمناسبة 

البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وخالل اللقاء هنأ وزير المالية واالقتصاد الوطني السفير الشيخ 
الملكية  الثقة  نيله  بمناسبة  خليفة  آل  علي  بن  عبدالرحمن  بن  علي 
العربية  المملكة  لـــدى  الــبــحــريــن  لمملكة  ســفــيــرًا  بتعيينه  الــســامــيــة 
التوفيق والسداد، لمواصلة تعزيز  دوام  له  الشقيقة، متمنيًا  السعودية 
الشقيقين،  البلدين  بين  الراسخة  االستراتيجية  العالقات  والشراكة 
منوهًا بعمق العالقات األخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين 

ونماء  تــطــور  مــن  تشهده  ومــا  الشقيقة،  السعودية  العربية  والمملكة 
مستمر على كافة األصعدة بفضل الرعاية واالهتمام الذي تحظى به 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  من 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم  وأخيه  المفدى،  البالد 

عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
من جانبه، أعرب الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة 
هذا  فــي  بتعيينه  السامية  الملكية  للثقة  وامتنانه  اعــتــزازه  بالغ  عــن 
المنصب، مؤكدًا حرصه على بذل المزيد من الجهود لتطوير وتعزيز 
آفاق التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجاالت لما فيه خير 

وصالح الشعبين الشقيقين.

وزير المالية ي�ستقبل �سفير البحرين لدى ال�سعودية

} جانب من اال�ستقبال.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16005/pdf/1-Supplime/16005.pdf?fixed9360
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281851
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 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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ــورى فـــي جلسته  ــشـ الـ وافــــق مــجــلــس 
أمــــس بــرئــاســة عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح 
ــانـــون  ــلـــى تـــعـــديـــل قـ رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس عـ
جوازات السفر بما يجيز لوزير الداخلية 
لمغادرة  أخــرى  وسائل  تحديد  منه  بقرار 
وكــذا  إلــيــهــا،  الــعــودة  أو  الــبــحــريــن  مملكة 
األمــــاكــــن الــمــخــصــصــة لــــدخــــول مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن والـــخـــروج مــنــهــا، حــيــث يهدف 
مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون إلــــــى تـــعـــزيـــز األمـــــن 
ومـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة وتــســهــيــل عــمــلــيــة 
ـــد هـــــويـــــة األشـــــــخـــــــاص وإيـــــقـــــاف  ــديـ ــحــ تــ
الــمــبــعــديــن مــحــلــًيــا ودولـــًيـــا فــي الــمــنــافــذ، 
الدولي، فضاًل عن  األمني  التعاون  ودعم 
تسهيل حركة عبور المسافرين المغادرين 
إليها  والــقــادمــيــن  الــبــحــريــن  مملكة  مــن 
بمطار  اإللكترونية  الــبــوابــات  طريق  عــن 

البحرين الدولي.
ــلـــس الــــشــــورى  وأشــــــــــاد أعـــــضـــــاء مـــجـ
األمــن  بسط  فــي  الداخلية  وزارة  بجهود 
وحــمــايــة  الــبــحــريــن  بمملكة  واالســـتـــقـــرار 
ضبط  من  بداية  والمقيمين  المواطنين 
الحدود والمنافذ، مؤكدين أهمية تعديل 

قانون جوازات السفر. 
عبدالرحمن  بــن  هشام  الشيخ  وقــال 
لشؤون  الداخلية  وزارة  وكــيــل  خليفة  آل 
ــون ال  ــانـ ــقـ الـ الـــــجـــــوازات والــجــنــســيــة، إن 
يقتصر على الجوازات البحرينية، ولكنه 
إلى  الفتا  السفر،  جـــوازات  جميع  يشمل 
تحديد سن من يمكن أن يسجل في نظام 
البوابات االلكترونية بعمر 10 سنوات فما 

فوق.
تكون  االلكترونية  البوابة  أن  وأضاف 
ــوازات، والــمــرحــلــة  ــ ــجـ ــ مــرتــبــطــة بــنــظــام الـ
المواطنين  ستشمل  النظام  مــن  األولـــى 
والـــمـــقـــيـــمـــيـــن بـــالـــمـــمـــلـــكـــة، مـــــن خــــالل 
إلى  مشيرا  لدينا،  المتوافرة  المعلومات 
يمكن  فإنه  المعلومات  تــوافــرت  متى  أنــه 
للشخص استخدام البوابات االلكترونية، 
من ناحية توافر البصمة أو البايوميترك، 
أو أي  الــمــســتــقــبــل،  الــعــيــن فــي  أو بــصــمــة 
الفتا  الشأن،  هذا  في  تكنولوجيا جديدة 
مواكبة  عليها  الــبــحــريــن  مملكة  أن  إلـــى 
به  معمول  هــو  ومــا  التكنولوجي  التطور 
الجوار،  دول  أو  التعاون  مجلس  دول  في 
ــة أن هـــنـــاك تــوجــهــا عــالــمــيــا إلــى  وخـــاصـ

الجواز االلكتروني وهو التطور القادم.
لــشــؤون  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــيــل  وذكــــر 
القانون  مشروع  أن  والجنسية  الــجــوازات 
تحديد  الداخلية  لوزير  الصالحية  يتيح 

أو مــغــادرتــهــا  الـــبـــحـــريـــن  وســـيـــلـــة دخــــــول 
هذا  في  التكنولوجية  التطورات  لمواكبة 
الـــشـــأن، مــوضــحــا أن هـــذا الــنــظــام ســوف 
يــســهــم فـــي الــتــســهــيــل عــلــى الــمــســافــريــن 
بــصــورة  المقيمين  أو  الــمــواطــنــيــن  ســـواء 
سلسة وسريعة من أجل استخدام بوابات 

إلكترونية متطورة.
وأوضح الشيخ هشام بن عبدالرحمن 
تنظيم  هيئة  مع  بالتعاون  أنه  آل خليفة 
لــديــه عقد  أي شخص  فــإن  العمل  ســوق 
عــمــل فـــي الـــبـــحـــريـــن، يــتــم أخــــذ صــورتــه 
وبصمته، وإذا تم ابعاده عن المملكة ألي 
التعرف عليه واكتشافه  سبب فإنه يمكن 
حتى وإن حاول هذا الشخص تغيير جواز 
سفره من خالل قاعدة البيانات المسجلة 

لدينا في النظام االلكتروني.
وتـــــطـــــرق وكــــيــــل شــــــــؤون الــــــجــــــوازات 
والــجــنــســيــة إلــــى أن الــعــالــم يــتــوجــه إلــى 
ــواز الــســفــر االلــكــتــرونــي،  اعــتــمــاد نــظــام جـ
دولـــة يستخدمون   150 مــن  أكــثــر  وهــنــاك 
الــجــواز  يشبه  أنــه  الــجــواز، موضحا  هــذا 
ــه شــريــحــة  ــيــ ــاف إلــ ــن مــــضــ ــكــ الـــــعـــــادي ولــ
الــكــتــرونــيــة تـــحـــوي جــمــيــع الــمــعــلــومــات 
ــواز الــســفــر، والــمــســافــر  الــمــســجــلــة فـــي جــ
التعاطي  من  يمكنه  خــاص  مفتاح  لديه 
الــعــالــم، مشيرا  فــي  األنــظــمــة  مــع جميع 
االلكتروني في طور  السفر  جــواز  أن  إلى 
الــــدراســــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن حــالــيــا 

وسوف نطبقه قريبا.
الــــقــــانــــون  مـــــشـــــروع  أن  ــى  ــ ــ إلـ وأشــــــــــار 
يــوفــر الــمــرونــة الــالزمــة لــمــواكــبــة التطور 
التكنولوجي بما يسهل على المسافرين، 
ــــن الــــــدول  ــــي عــــــدد مـ ــال فـ ــ ــــحـ ــو الـ ــ كـــمـــا هـ
البيانات  أو  البصمة  بــأخــذ  تسمح  الــتــي 

يمكنه  ثم  ومــن  للشخص،  البايوميترية 
هذا  فــي  االلكترونية  الــبــوابــات  استخدام 

البلد.
وكشف الشيخ هشام بن عبدالرحمن 
الكترونية  بــوابــة   22 لديها  البحرين  أن 
مقسمة بين 12 بوابة مغادرة و10 بوابات 
بنظام  ترتبط  التي  البوابات  وهي  قــدوم، 

الجوازات لدينا.
بدوره أكد المقدم فواز ناصر الجيران 
الـــجـــوازات  بـــشـــؤون  الــمــنــافــذ  إدارة  مــديــر 
والــجــنــســيــة أنـــه فــي ظــل الــقــانــون الــمــراد 
تعديله فإن المسافر عليه أن يحصل على 
أما مشروع  الجوازات،  تأشير من موظف 
الـــقـــانـــون فـــإنـــه يــســمــح لـــوزيـــر الــداخــلــيــة 
ــات  ــوابــ ــبــ ــالــ بـــتـــحـــديـــد وســـــائـــــل أخـــــــــرى كــ
استخدامها،  للمسافر  يمكن  االلكترونية 
مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الصناعي 
أفـــضـــل من  الــبــايــومــيــتــريــة  الـــبـــيـــانـــات  أو 
ــخــــاص،  تـــدقـــيـــق الـــمـــوظـــفـــيـــن عـــلـــى األشــ
حيث بإمكان أي شخص ممنوع أو مبعد 
أي شخص  شــخــصــيــة  يــنــتــحــل  أن  دولـــيـــا 
للغير  صحيحا  محررا  يستخدم  أو  آخــر 
للتحايل من أجل دخول البحرين، ولكن 
تحديد  يتم  الصناعي  الذكاء  باستخدام 
هوية الشخص من خالل بصمة االصبع 
أو البيانات البايوميترية أو بصمة الوجه 
والخطأ قليل جدا، وهو األمر الذي يسهم 

في تعزيز األمن ومكافحة الجريمة.
ومـــن جــانــبــه أشــــار عــبــدالــرحــمــن بن 
دعيج آل خليفة مدير إدارة الجوازات إلى 
متالحقا  تــطــورا  تشهد  التكنولوجيا  أن 
وهناك دراسات تجرى حاليا حول كيفية 
اســتــخــدام الــهــاتــف الــنــقــال كــوســيــلــة من 
المعلومات، ومن  وتبادل  وسائل االنتقال 

الــدراســة  هــذه  نتائج  تظهر  أن  المنتظر 
منتدى  يعدها  والتي  وهولندا  كندا  بين 
فإننا  لــذا   ،2024 فــي  العالمي  االقــتــصــاد 
مع  ويتناسب  مرنا  ليكون  القانون  نعدل 

تطور المتطلبات الدولية.
االلــكــتــرونــيــة  الـــبـــوابـــات  أن  وأضــــــاف 
أخذ  على  وتقوم  كثيرة،  اختصاصات  لها 
باالعتماد  وذلــك  واالصبع  الوجه  بصمة 
تــنــظــمــهــا هيئة  الـــتـــي  عــلــى االتـــفـــاقـــيـــات 
ــا يتعلق  الـــدولـــيـــة ومــ الــمــدنــي  الـــطـــيـــران 

بالجوازات والمعلومات الواردة فيها.
لجنة  رئيس  النعيمي  فيصل  وكشف 
ــيـــة والـــــدفـــــاع واألمـــــن  ــارجـ ــخـ ــؤون الـ ــ ــشـ ــ الـ
الــوطــنــي عـــن أن الـــبـــوابـــات اإللــكــتــرونــيــة 
ــورة عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــصــ ــقــ ســـتـــكـــون مــ
وليست  فقط  البحرين  فــي  والمقيمين 

متاحة ألي وافد بشكل عام.
وأكــــدت دالل الـــزايـــد دعــمــهــا مــشــروع 
ــوازات الــســفــر  ــ ــ ــانـــون جـ ــانـــون بــتــعــديــل قـ قـ
ألخذه الوسائل الحديثة وتسهيله عملية 
البحرين  مــطــار  مــن  والـــخـــروج  الـــدخـــول 
ــال تــســلــيــم  ــ ــــجـ ــاون فـــــي مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وأيـــــضـــــا الـ
المطلوبين إقليميا ودوليا، منوهة بجهود 

وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وتـــســـاءلـــت جــمــيــلــة ســلــمــان عــمــا إذا 
مفعلة  اإللكترونية  البوابة  خدمة  كانت 
ــل هــنــاك  ــاون، وهــ ــعـ ــتـ الـ مـــع دول مــجــلــس 
تــحــديــد لــســن مــعــيــن الســتــخــدام بطاقة 
الــهــويــة فــي هــذه الــبــوابــات، وهــل سيفعل 
التعاون على مستوى العالم الستخدامها 
تحقيًقا للتعاون األمني إقليمًيا أو دولًيا.
وأشــــار جــمــعــة الــكــعــبــي إلـــى ان جــواز 
ــة الـــدخـــول  الـــســـفـــر مـــهـــم لـــمـــراقـــبـــة حـــركـ
والـــخـــروج حــيــث يسهم فــي حــفــظ األمــن 

ووزارة  األمـــنـــيـــة،  الـــســـلـــطـــات  ومـــســـاعـــدة 
ــار فــــي هـــذا  ــبـ ــوم بــعــمــل جـ ــقـ الـــداخـــلـــيـــة تـ

المجال.
الــدوســري مــن مخاطر  وحــذر صباح 
الــجــرائــم االلــكــتــرونــيــة الــتــي بــاتــت عــابــرة 
للقارات، الفتا إلى أن هذا التعديل يسهم 

في الحد من هذه الجرائم.
وأشارت د.جهاد الفاضل إلى أن خطة 
التعافي االقتصادي هي بوصلة المرحلة 
ــا تــشــمــلــه مـــن اســتــراتــيــجــيــة  الـــقـــادمـــة، ومـ
للسياحة والبحرين ستشهد حركة نشطة 
للمسافرين بما يتطلب عمل تقني عال، 
فرص  من  ستقلل  اإللكترونية  والبوابات 
االحتيال وهذا التشريع متقدم وعصري 
وأمن  التكنولوجي  التطور  مع  ويتماشى 

المعلومات.
ــمـــد الــــحــــداد بـــجـــهـــود وزيــــر  ــوه أحـ ــ ونــ
ــمــــواصــــالت  ــا وزيـــــــر الــ ــ ــــضـ ــيــــة وأيـ ــلــ الــــداخــ
ــيــــرة فــي  ــبــ ــكــ ــرة الــ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ واالتـــــــصـــــــاالت والـ
الــخــدمــات الــتــي تــقــدم لــلــمــســافــريــن عبر 

مطار البحرين الجديد.
وتــــطــــرق فـــــــؤاد الـــحـــاجـــي إلـــــى شـــدة 
ـــب تــحــديــث  ــوجـ ــا تــ ــًيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة إقـ ــافـــسـ ــنـ ــمـ الـ
في  التقنية  التطورات  لتواكب  القوانين 
األمــوال،  ورؤوس  االستثمارات  استقطاب 
الــبــحــريــن كنقطة  وحــتــى نــســتــرد مــكــانــة 

الربط بين الشرق والغرب.
وأشاد يوسف الغتم بمشروع القانون 
الــــذي يــتــمــاشــى مــع الــتــقــدم اإللــكــتــرونــي 
الدقيق في مجال التعرف على األشخاص 
العين  وبصمة  اإللكترونية  البصمة  عبر 
تتطور  وقــت  في  األمــن، ألهميته  لتعزيز 

فيه أنظمة األمن على مستوى العالم.
عــام  فــي  أنـــه  المسقطي  وذكـــر خــالــد 
2020 صــــدر قــــرار مـــن ســمــو ولــــي الــعــهــد 
ــة لـــلـــنـــظـــر فـــــي الــــجــــواز  ــنـ ــجـ بـــتـــشـــكـــيـــل لـ
اإللــكــتــرونــي الــبــحــريــنــي، فــهــل تــم األخــذ 
االلكتروني  الــجــواز  اســتــخــدام  بــاالعــتــبــار 
سيغني  الــجــواز  هــذا  إن  حيث  مستقبال، 
عن وجــود أي وسيلة أخــرى للسفر سواء 

الهوية أو غيرها.
ــوه د.بـــســـام الــبــنــمــحــمــد بــالــتــوجــه  ــ ونـ
تطوير  في  التكنولوجيا  لتوظيف  الجاد 
الخطة  مع  يتماشى  وهــذا  المنافذ  عمل 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــمـــعـــلـــنـــة فـــــي تــعــزيــز 
الــســيــاحــة وتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 

العديد من المرافق.
ــــى أن هـــذا  ــرادي إلـ ــ ــعـ ــ وأشـــــــار عـــلـــي الـ
الــتــعــديــل يتيح لــوزيــر الــداخــلــيــة أنـــه في 
مع  ثنائية  اتفاقية  البحرين  عقد  حــال 
دولــــة أخــــرى أن يــتــم الــســمــاح بــالــدخــول 

ببطاقة الهوية باالتفاق بين الطرفين. 

ج�������و�ز ����س���ف���ر ب���ح���ري���ن���ي �إل����ك����ت����رون����ي ق��ري��ب��ا
موافق���ة �س���ورية على منح وزي���ر الداخلية �سالحي���ة تحديد و�س���ائل دخول اأو مغ���ادرة البحرين

وكي���ل الجوازات: لدين���ا 22 بوابة اإلكترونية تعتمد عل���ى ب�صمة الإ�صب���ع اأو العين اأو الوجه
ــلـــســـة مــجــلــس  شــــهــــدت جـ
الــشــورى أمـــس ســجــاال طويال 
حول االقتراح بقانون بتعديل 
ــة مــهــنــة الــطــب  ــزاولــ قـــانـــون مــ
البشري وطب األسنان، والذي 
يهدف إلى تبني نظام التأمين 
مــن الــمــســؤولــيــة الــمــدنــيــة عن 
مهنة  لمزاولي  المهنة  أخطاء 
األسنان  وطب  البشري  الطب 
والـــمـــهـــن الــطــبــيــة الـــمـــعـــاونـــة، 
ــت الــــمــــنــــظــــومــــة  ــ ــلــ ــ ــث خــ ــ ــيــ ــ حــ
بمملكة  الــصــحــيــة  الــقــانــونــيــة 
ــنــــص عــلــى  ــن الــ ــ الـــبـــحـــريـــن مـ
األطباء  على  التأمين  وجــوب 
والـــمـــهـــن الـــمـــعـــاونـــة لــهــم ضد 

المسؤولية عن األخطاء الطبية.
وانتهى المجلس بإحالة االقتراح المقدم من األعضاء: د. أحمد 
ود.محمد علي  المناعي،  ودرويش  وعبدالرحمن جمشير،  العريض، 
حسن، ومنى المؤيد إلى الحكومة بعد أن صوت 22 عضوا على رفض 

توصية لجنة الخدمات بمجلس الشورى بعدم الموافقة عليه.
في بداية النقاش انقسم أعضاء مجلس الشورى بين المطالبين 
بتمرير االقتراح إلى الحكومة وبين المطالبين بالتريث في إقراره.

المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  وقــالــت 
والخدمات الصحية د. مريم عذبي الجالهمة إن الجميع متفق على 
أهمية التأمين على األخطاء والمسؤولية الطبية، لذلك فإن قانون 
المؤسسات الصحية الخاصة عالج موضوع التأمين، ومن المفترض 
أن يصدر قرارا من المجلس األعلى للصحة باعتباره مجلس إدارة 
الهيئة ليحدد الفئات التي يجب عليهم التأمين، والسبب في تأجيل 
هذا القرار هو تزامنه مع تطبيق الضمان الصحي، ولم يكن ارتفاع 
كلفة الخدمات الصحية عائقا في تطبيق التنفيذ، ولكن حتى يقوم 

الضمان الصحي بتغطية كل الرسوم الصحية بحسب نوعها.
وأضافت أن النقاش الدائر حول موقع االقتراح بقانون وكيفية 
النظر عن صدور  الواقع وبغض  أرض  أنه على  إلى  تحقيقه، الفتة 
الصحية  المهن  مــن هيئة  قــرار  بمجرد صــدور  أمــر متحقق  الــقــرار 
مــن حق  فــإنــه  المحكمة  أو  النيابة  إلــى  ويــرفــع  بــوجــود خطأ طــبــي، 
والــذي  المهني  من  الخطأ  كــان  ســواء  تعويضا  يطلب  أن  المشتكي 
يتحمل بدوره قيمة التعويض بحسب تعاقده مع المؤسسة الصحية، 
تتحملها  فإنها  الصحية  المؤسسة  على  المسؤولية  كانت  إذا  أمــا 
برئاسة  لجنة  لديها  الصحية  المهن  هيئة  إلــى  مشيرة  بــالــكــامــل، 
قاضي يتولى فحص شكاوى األخطاء الطبية وتثبت الخطأ بالنسب 

للمحاكم.
المتعلق  المتبقي  الــجــزء  أن  إلــى  الجالهمة  مريم  د.  وأشـــارت 
التي  هــي  الحكومية  الجهة  فــإن  الحكومي  القطاع  فــي  بالعاملين 
تتكفل به، الفتة إلى أن وزارة الصحة لم تعد مسؤولة عن األخطاء 
استقاللية  الصحية ألن هناك  المؤسسات  في  التي تحدث  الطبية 
وكل  الصحية،  والرعاية  السلمانية  مجمع  ســواء  المؤسسات  لهذه 
الطبية  المسؤولية  على  التأمين  وقــرار  أمناء  مجلس  لديه  منهما 

سيكون لديهما.
وأكدت أن تعديل قانون مزاولة مهنة الطب ووضع مادة للتأمين 
عــلــى األطـــبـــاء يــســتــلــزم دراســــة بــقــيــة الــقــوانــيــن الــتــي تــنــظــم المهن 
األخــــرى ذات الــعــالقــة، لــذلــك نـــرى الــتــريــث حــتــى اصــــدار قـــرار من 
على  والتطبيق  التأمين  هــذا  لتنظيم  للصحة  األعــلــى  المجلس 
الجهات الحكومية وهو ما سيحقق الغرض المستهدف من االقتراح 

بقانون.
مريم  د.  أشــارت  الطبية  لألخطاء  الجنائية  المسؤولية  وحــول 
الجالهمة إلى أن النيابة العامة تحيل القضية إذا صار هناك ضرر 
بالغير إلى المحكمة الجنائية، أي أن الوضع متحقق اآلن بالنسبة 

للنيابة العامة والمحاكم أو قانون المؤسسات الصحية.
ولفتت إلى أن هناك قانون شامل مقدم من الحكومة وسيصل 
إلى السلطة التشريعية في الوقت المناسب ليشمل جميع المهنيين 

اآلخرين.

} رئيس الشورى.} وكيل شؤون الجوازات.

بعد �سجال طويل..

»ال��ت��اأم��ي��ن ع��ل��ى الأخ���ط���اء ال��ط��ب��ي��ة« 
م����ن ال���������ص����ورى اإل�������ى ال��ح��ك��وم��ة

} د. مريم الجالهمة.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزير  أصدر 
الترخيص  طلب  رســم  تحديد  بشأن  قـــرارا 
لمزاولة مهنة المنفذ الخاص ورسم تجديد 
الترخيص، حيث قدر رسم طلب الترخيص 
االعتباري  الشخص  دينار من ممثل  بـــ500 
)الشركة( ويشمل الرسم الترخيص لثالثة 
منفذين خاصين ويزيد الرسم بـ100 دينار 
أن يكون رسم  آخــر، على  لكل منفذ خــاص 

تجديد الترخيص بنفس المقدار.
ــر نـــشـــر فــي  ــ وأصـــــــدر الــــوزيــــر قـــــــرارا آخـ
الــجــريــدة الــرســمــيــة شــمــل تــنــظــيــم مــزاولــة 
فــي شــروط  الــخــاص، وجــاء  المنفذ  نشاط 
التنظيم أن يكون طالب الترخيص شخصا 
المملكة  فــي  بالعمل  لــه  مرخصا  اعتباريا 
لــمــمــارســة  تــــجــــاري  لــــه ســـجـــل  يــــكــــون  وأن 
الصناعة  وزارة  من  الخاص  المنفذ  نشاط 
ذاتــه  السجل  فــي  أال يجمع  والــتــجــارة على 
بين نشاط المنفذ الخاص وممارسة مهنة 
وأال  الــخــاص،  الموثق  نشاط  أو  المحاماة 
القانوني  الممثل  على  الحكم  سبق  يكون 
للشخص االعتباري بحكم نهائي في جناية 
أو  أو سبق فصله  بالشرف  أو جنحة مخلة 

عزله من منصبه أو شطب اسمه من جدول 
ممارسة مهنة بحكم قضائي باإلضافة إلى 

سداد الرسم المقرر.
وثيقة  يــقــدم  أن  الــشــروط  شملت  كــمــا 
ــوال مـــدة الــتــرخــيــص ضد  تــأمــيــن ســاريــة طـ
األخطاء المهنية وأن يسمى ثالثة أشخاص 

عــلــى األقــــل مـــن الــعــامــلــيــن لــديــه لــمــزاولــة 
ــال واإلجـــــــــــراءات مـــحـــل الــتــرخــيــص  ــمــ األعــ
عــلــى أن يــجــتــاز االخـــتـــبـــارات والــتــدريــبــات 
القضائية  الـــدراســـات  معهد  يــقــررهــا  الــتــي 
والــقــانــونــيــة، وتــكــون مـــدة الــتــرخــيــص ثــالث 
ســنــوات، وحــدد الــقــرار األعــمــال التي يجوز 

الــتــرخــيــص بــهــا وهـــي مــبــاشــرة اإلجـــــراءات 
المنقوالت  على  الــخــاص  للحجز  الــالزمــة 
ــبــــاشــــرة اإلجـــــــــــراءات الـــالزمـــة  وبـــيـــعـــهـــا، ومــ
ــيــــارات  ــارات والــــســ ــقــ ــعــ لــلــتــحــضــيــر لــبــيــع الــ
ــراءات  ــ واألســـهـــم والــســنــدات ومــبــاشــرة اإلجـ
الالزمة للتنفيذ العيني ويجب على المنفذ 
الخاص االلتزام بأحكام القانون والقرارات 
الصادرة تنفيذا له والقرارات واألوامر التي 
الــتــنــفــيــذ، وحــدد  يــصــدرهــا قــاضــي محكمة 
القرار أتعاب المنفذ في حالة عدم االتفاق 
 %5 تتجاوز  ال  بنسبة  له  المنفذ  مع  عليها 

من قيمة السند التنفيذي.
الــخــاص من  الــقــرار المنفذ  كــمــا مــنــع 
كـــان طــرفــا فــي السند  مــبــاشــرة عمله حـــال 
الــــمــــال مــحــل  فــــي  ــا  الـــتـــنـــفـــيـــذي أو شـــريـــكـ
القرار 5 محاذير  التنفيذ، وحــدد  إجــراءات 
الخاص  المنفذ  على  التفتيش  تستدعي 
ومــســاءلــتــه مــثــل مــخــالــفــة أحــكــام الــقــانــون 
أو  التنفيذ  قــاضــي  مــن  الـــصـــادرة  الــقــرار  أو 
إلغاء ترخيص المنفذ الخاص االعتباري، 
وإلــغــاء ترخيص  مــع وضــع شــروط النتهاء 

المنفذ الخاص. 

الع���دل ت�ص���در ق���رارا بتحدي���د �ص���روط عم���ل المنف���ذ الخا�ص
مبا�س���رة اإج���راءات الحج���ز وبي���ع المنق���والت وخط���وات التنفي���ذ العين���ي
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ــة  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ صـــــــــــــرح رئــــــــيــــــــس نـ
النيابة  محافظة المحرق بأن 
إدارة  مــن  بــالغــا  تلقت  الــعــامــة 
مكافحة المخدرات المتضمن 
تــمــكــن ضــابــط الـــجـــمـــارك من 
ضبط شخص عند وصوله إلى 
جالبًا  الدولي  البحرين  مطار 
كــيــلــوجــرامــات  ــزن 4.9  تـ كــمــيــة 
ــدرة  ــخـ ــــن مـــــــادة الـــشـــبـــو الـــمـ مـ
ــأة فـــــي مــــواضــــع  ــبــ ــــت مــــخــ ــانـ ــ كـ
حيث  الــســفــر  بحقيبة  خــفــيــة 
كانت قاعدة الحقيبة مخيطة 
ومحشوة بتلك المادة، كما تم 
ضبط متهمين آخرين كانا في 
انتظار المتهم بالمطار لنقله 
المضبوطة،  المخدرة  والمواد 
كان  إذ  آخــر  متهم  ضبط  وتــم 
في حالة غير طبيعية بمسكن 
أحـــد الــمــتــهــمــيــن، والــــذي عثر 
ــلــــى مـــــــــادة الـــحـــشـــيـــش  ــه عــ ــيــ فــ

والشبو المخدرة.
ــابــــة  ــيــ ــنــ وقـــــــــد بـــــــاشـــــــرت الــ

الواقعة  فــي  التحقيق  العامة 
واستجوبت  البالغ  تلقيها  فور 
بحبسهم  وأمـــــرت  الــمــتــهــمــيــن 
احتياطيًا على ذمة التحقيق، 
المختصين  الــخــبــراء  ونــدبــت 
لـــفـــحـــص الـــمـــضـــبـــوطـــات، وال 

ـــزال الــتــحــقــيــقــات مــســتــمــرة  ــ تـ
الــواقــعــة وورود  بــســمــاع شــهــود 
الــتــحــريــات الــنــهــائــيــة تــمــهــيــدًا 
يثبت  ومن  المتهمين  لتقديم 
اشـــتـــراكـــه فــــي الـــجـــريـــمـــة إلـــى 

المحاكمة.

 4.9 ب����ت����ه����ري����ب  م����ت����ه����م����ي����ن  ح����ب���������ص 
ك���ي���ل���وج���رام���ات ���ص��ب��و ت��م��ه��ي��دا ل��م��ح��اك��م��ت��ه��م

لمرافعة  غــدا  الــكــبــرى  الجنائية  المحكمة  تستمع 
المتهم بتزوير شهادة ميالد مزورة لطفل، حيث قاد خالف 
بتزوير محررات  اتهامه  إلى  األولــى  وزوجته  المتهم  بين 
رسمية ونسب طفل إليه وتقديم مستندات مزورة لجهات 
بسبب  الــزوجــيــة  حياتهما  الــخــالف  شــق  حيث  حكومية، 
الجنسية وبدء استخراج  الثاني من سيدة عربية  زواجه 
فلجأت  الــثــانــيــة،  زوجــتــه  مــن  للطفل  الــثــبــوتــيــة  األوراق 
من  بالتأكد  وطالبت  الشرعية  للمحاكم  األولــى  الزوجة 
اتهام  خيط  أول  بالغها  وكـــان  زوجــهــا  إلــى  الطفل  نسب 

بتزويره للمستندات الثبوتية للطفل.

باستخراج  المتهم  قيام  إلى  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
الــوالدة،  بلد  وهــي  عربية  دولــة  للطفل من  شهادة ميالد 
ــه من  لـ الــثــبــوتــيــة  اســـتـــخـــراج األوراق  فـــي  ــدأ  بــ ــم  ثـ ــن  ومــ
سفر، حيث  جــواز  استخراج  إلــى طلب  وصــوال  البحرين 
رفضت إدارة الجوازات منح الطفل جواز سفر بعد ان ثارت 
تاريخ  مــع  ميالد  تــاريــخ  الشكوك الخــتــالف  بعض  لديها 
الزواج وعدم مطابقة عمر الطفل في شهادة الميالد مع 
عرض  اإلدارة  طلبت  حيث  عليه،  الواضح  الفعلي  عمره 

الطفل على الجهات الطبية لبيان عمره الحقيقي.
وزوجته  المتهم  بين  الخالف  كان  األثناء  تلك  وفي 

ــة الــعــربــيــة  ــى يــتــصــاعــد بــعــد عــلــمــهــا بـــقـــدوم الـــزوجـ ــ األولـ
للبحرين وقيام الزوج بإنهاء اإلجراءات الخاصة بطفله 
من زوجته العربية، حيث عرفا طريق المحاكم الشرعية 
وطعنت زوجته األولى في إثبات نسب الطفل إلى زوجها، 
الطفل  عــرض  ويتم  الشكوك  معه  لتتأكد  بالغها  وجــاء 
ـــ dna الـــذي  عــلــى الـــطـــب الــشــرعــي إلجـــــراء تــحــلــيــل الــ
جاءت نتيجته مفاجأة وأن المتهم ليس األب البيولوجي 
للطفل، حيث أشارت الزوجة األولى في التحقيقات إلى 
ابنه تارة  ابنه تارة وأنه  أن زوجها قال لها إن االبن ليس 

أخرى.

غ������دا م����راف����ع����ة ال���م���ت���ه���م ب����ت����زوي����ر �����ص����ه����ادة ط���ف���ل ون�������ص���ب���ه اإل���ي���ه

معارضة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  تنظر 
ــر مـــســـتـــنـــدات خـــاصـــة  ــزويــ ــتــ ــن اثـــنـــيـــن بــ ــيــ ــدانــ مــ
باستصدار سجل تجاري، حيث قاما وثالث بتزوير 
وتقديمه ضمن  الشركة،  مــال  رأس  إيــداع  رصيد 
المستندات وتمكنوا من استصدار سجل تجاري، 
 5 بالسجن  درجـــة  أول  محكمة  عاقبتهم  حــيــث 
ســنــوات، وصـــدر الــحــكــم غــيــابــيــًا عــلــى المتهمين 
أمــام  بالمعارضة  عليه  فطعنا  والــثــالــث  الــثــانــي 
الــقــضــيــة لجلسة 23  تــأجــيــل  وقــــررت  الــمــحــكــمــة 
يناير لجلب المتهمين من محبسهم والمرافعة 

مع استمرار الحبس.
الواقعة كشفها أحد المخلصين الذي اتفق 
معاملة  تخليص  على  الــثــالثــة  المتهمون  معه 
إصــــدار ســجــل تــجــاري لــهــم مــقــابــل 150 ديـــنـــارًا، 
في عام 2019، وذلك حين حضر إليه المتهمان 
واتفقا معه وبدأ في إجراءات  الشركة،  لتأسيس 
تم  بأنه  رســالــة  إليه  وردت  فترة  وبعد  التأسيس 
إصـــــدار تــرخــيــص تـــجـــاري لــلــشــركــة رغـــم أنـــه لم 
يــســتــكــمــل اإلجــــــــراءات فــاتــصــل بــالــمــتــهــم األول 
والــــذي أخــبــره بــأنــه تــأخــر فــي إنــهــاء اإلجــــراءات 

خطأ  بوجود  فشعر  مستحقاته،  إعطاءه  ورفــض 
ما.

وتــوجــه الــمــخــلــص إلـــى الــبــنــك ومــعــه صــورة 
من إيداع رأس مال الشركة، وسأل عن المعاملة 
وطلب االستعالم عن وجود حساب للشركة لدى 
البنك من عدمه، إال أن الموظف اكتشف تزوير 
الــمــعــامــلــة, حــيــث تبين أنــهــا مــنــســوب صــدورهــا 
الرقم  يختلف  بينما  المحرق  فــي  البنك  لفرع 
الخاص بالفرع عن الموجود في الورقة، وكذلك 
توقيع لموظف بفرع المنامة، فقام بإخطار مدير 
والصناعة  الــتــجــارة  وزارة  أخــطــر  وبــــدوره  البنك 

والسياحة بالواقعة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة 
موظف  مع  المساعدة  بطريق  االشتراك  بتهمة 
السجل  مستندات  تــزويــر  على  النية  حسن  عــام 
التجاري، وتمكنوا من استصدار السجل ومزاولة 
تزويرًا في محرر  ارتكبوا  كما  التجاري،  النشاط 
خــاص وهــو رصــيــد إيـــداع رأس مــال الــشــركــة في 
الــمــزور ضمن  المستند  بــإرفــاق  وقــامــوا  الــبــنــك 

مستندات استصدار السجل التجاري.

ن��ظ��ر م��ع��ار���ص��ة م�����زوري م�����ص��ت��ن��دات ا���ص��ت��خ��راج 
���ص��ن��وات  5 ب��ال�����ص��ج��ن  م��ح��ك��وم��ي��ن  ت���ج���اري  ���ص��ج��ل 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16005/pdf/1-Supplime/16005.pdf?fixed9360
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281783
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�سمن جدول زمني ينتهي خالل �سهر فرباير املقبل.. الإ�سكان:

موا�سلة توزيع 2000 وحدة يف »�سرق �سرتة« و»�سرق احلد«

يف اإطار التوجيهات امللكية ال�سامية بتوفري 

�ساحب  لأمر  وتنفيًذا  �سكنية،  وحدة  األف   40

اآل خليفة  الأمري �سلمان بن حمد  امللكي  ال�سمو 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

على  اإ�سافية  �سكنية  وحدة   2000 بتوزيع 

بت�سليم  اأم�س  الإ�سكان  وزارة  قامت  املواطنني، 

�سرتة،  �سرق  مبدينة  التخ�سي�س  �سهادات 

لأ�سحاب  احلد  �سرق  مدينة  يف  واملفاتيح 

باإعدادها  قامت  التي  القوائم  �سمن  الطلبات 

وفًقا  الت�سليم  عملية  متت  اإذ  م�سبقة،  ب�سورة 

يف  الالزمة  والوقائية  الحرتازية  لالإجراءات 

عملية التوزيع.

عملية  موا�سلة  الإ�سكان  وزارة  واأكدت 

التوزيعات الإ�سكانية على املواطنني امل�ستحقني 

بوترية  البحرين  من خمتلف حمافظات مملكة 

زمني  �سمن جدول  وم�ستمرة،  مت�سارعة  عمل 

اإىل  م�سرية  املقبل،  فرباير  �سهر  خالل  ينتهي 

مدن  باإن�ساء  يتعلق  فيما  العمل  خطة  تكامل 

جديدة وم�ساريع تنموية ت�سهم يف خلق املزيد 

للمواطنني  التي ميكن  الإ�سكانية  امل�ساريع  من 

خطة  لأهداف  حتقيًقا  وذلك  منها،  ال�ستفادة 

التعايف القت�سادي.

ولفتت وزارة الإ�سكان اإىل اأن هذه امل�ساريع 

الإ�سكانية توفر م�سارات ملمار�سة ريا�سة امل�سي 

والدراجات الهوائية، ف�سالً عن توافر امل�ساحات 

وامل�ساحات  بالت�سجري  والهتمام  املفتوحة 

املطلة  مبواقعها  بع�سها  يتميز  كما  اخل�سراء، 

حر�س  اإطار  يف  وذلك  بحرية،  واجهات  على 

احلياة  جودة  مقومات  توفري  على  احلكومة 

بامل�ساريع الإ�سكانية، م�سرية اإىل حر�سها الدائم 

على توفري املتطلبات الإ�سكانية والتنموية من 

التي  للمواطنني  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  اأجل 

خمالفة 11 مطعًما ومقهىتلبي جميع التطلعات امل�ستقبلية.

 ملخالفتها اإجراءات امل�ستوى الأ�سفر

التفتي�سية،  احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

خمالفة   11 ر�سد  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

للمطاعم  التفتي�سية  الزيارات  خالل 

اإذ  الأول،  اأم�س  يوم  م�ساء  وذلك  واملقاهي 

الالزمة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  مت 

املطاعم  لهذه  خمالفات  بتحرير  جتاهها 

الحرتازية  الإجراءات  ملخالفتهما  واملقاهي 

للت�سدي  عنها  املعلن  وال�سرتاطات 

املدرجة  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س 

الإ�سارة  اآلية  الأ�سفر �سمن  امل�ستوى  حتت 

ال�سوئية مل�ستوى انت�سار فريو�س كورونا، 

ومت اإحالتها للجهات القانونية.

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�س، 

التفتي�سية التي تهدف اإىل التاأكد من التزام 

املن�ساآت بال�سرتاطات ال�سحية والإجراءات 

اآلية  وفق  الأ�سفر  امل�ستوى  �سمن  املدرجة 

الإ�سارة ال�سوئية مل�ستوى انت�سار فريو�س 

كورونا.

وقد قام مفت�سو اجلهات املعنية بر�سد 

التفتي�سية،  الزيارات  خالل  املخالفات 

املطاعم  من  من�ساأة   227 زيارة  متت  اإذ 

واملقاهي.

احلكومية  اجلهات  دعت  ذلك،  اإىل 

اللتزام  موا�سلة  اإىل  اجلميع  املخت�سة 

والتحلي بامل�سوؤولية الوطنية.

ه�سام بن عبدالرحمن يبحث مع »التطوير 

العقاري« ت�سجيع امل�ستثمرين العقاريني

عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  اجتمع 

ل�سوؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

اجلن�سية واجلوازات والإقامة، واملهند�س 

التطوير  جمعية  رئي�س  هجر�س  عارف 

اللواء  بح�سور  البحرينية،  العقاري 

عبدالرحمن �سالح ال�سنان الوكيل امل�ساعد 

للمنافذ والبحث واملتابعة، وال�سيخ اأحمد 

بن عبداهلل اآل خليفة مدير اإدارة التاأ�سريات 

اإدارة  اأع�ساء جمل�س  من  وعدد  والإقامة، 

جمعية التطوير العقاري.

وكيل  اأ�ساد  الجتماع،  بداية  ويف 

والإقامة  واجلوازات  اجلن�سية  �سوؤون 

دعم  يف  العقاري  التطوير  جمعية  بدور 

امل�ستثمرين  وجذب  الوطني  القت�ساد 

البحرين،  يف  الإقامة  على  وت�سجيعهم 

على  العمل  الجتماع  هدف  اأن  مو�سحا 

املقرتحات  ودرا�سة  املعوقات  تذليل 

املقدمة  اخلدمات  تطوير  اإىل  الهادفة 

امل�ستثمرين  وت�سجيع  جذب  ي�سمن  مبا 

العقاريني.

ال�سبل  درا�سة  الجتماع  خالل  ومت 

امل�ستثمرين  وبقاء  دخول  بت�سهيل  الكفيلة 

التطوير  جمعية  طالبت  اإذ  البالد،  يف 

الإجراءات،  و�سرعة  باخت�سار  العقاري 

منوهة بعدد من القرتاحات يف هذا ال�ساأن، 

للم�ستثمرين  تاأ�سرية  تخ�سي�س  منها 

قيمة  يف  النظر  واإعادة  الأعمال،  ورجال 

يف  �سكنا  ميلك  الذي  لالأجنبي  العقار 

على  للح�سول  �سرطا  البحرين  مملكة 

اإىل  الإقامة بالكفالة ال�سخ�سية، بالإ�سافة 

�سراء  بت�سجيع  تتعلق  اأخرى  اقرتاحات 

امل�ساريع  يف  اخلرائط  على  العقارات 

اجلديدة مبا ي�سهم يف جذب امل�ستثمرين.

اآل  ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن  واأكد 

واجلوازات  اجلن�سية  �سوؤون  اأن  خليفة 

من  العديد  تقدمي  على  تعمل  والإقامة، 

خدمة  منها  للم�ستثمرين،  الت�سهيالت 

فئات،  لثالث  ال�سخ�سية  بالكفالة  الإقامة 

هي امل�ستثمرون، والأجانب الذين ميلكون 

�سكنا يف اململكة، والأجنبي املتقاعد، وتكون 

�سنوات،  ع�سر  اأو  خم�س  اأو  �سنتني  املدة 

بدول  املقيمني  جميع  باإمكان  اأن  م�سيفا 

تاأ�سرية  على  احل�سول  التعاون  جمل�س 

ت�سجيعهم  اإطار  الو�سول، يف  عند  فورية 

كل  اململكة ومنحهم  العقار يف  �سراء  على 

الت�سهيالت لل�سكن مع عوائلهم، كما ميكن 

ملواطني 69 دولة احل�سول على تاأ�سرية 

فورية عند الو�سول.

مريزا ميثل اململكة يف اجلمعية العمومية بح�سور اأكرث من 167 دولة

 انتخاب البحرين يف جلنة املراجعة بالوكالة الدولية للطاقة املتجددة
�سارك الدكتور عبداحل�سني بن علي مريزا رئي�س هيئة الطاقة امل�ستدامة يف اأعمال 

املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  العمومية  للجمعية  ع�سرة  الثانية  الدورة  افتتاح 

اإمارة  من  بتنظيم  الثانية،  الفرتا�سية  ن�سختها  يف  بعد،  عن  عقدت  التي   »IRENA«

اأبوظبي بدولة المارات العربية املتحدة ال�سقيقة، وذلك ات�ساقا مع اجلهود العاملية للحد 

من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد مع احلفاظ على وترية امل�سرية التنموية ال�ساملة 

واجلهود العاملية لتحقيق اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة، خا�سة الهدف ال�سابع 

الدولية  الوكالة  لأعمال  اأ�سا�سيا  حمورا  ي�سكل  الذي  امل�ستدامة  بالطاقة  املتعلق  منها 

للطاقة املتجددة »IRENA« بالإ�سافة اإىل جهود الت�سدي للتغري املناخي.

عدد  ويح�سره  لال�ستدامة،  اأبوظبي  اأ�سبوع  فعاليات  �سمن  الجتماع  هذا  وياأتي 

م�سارك  يفوق 1000  وما  املتجددة  الطاقة  القرار يف جمال  الوزراء و�سناع  من  كبري 

من 167 من الدول الأع�ساء يف الوكالة من جميع اأنحاء العامل، بالإ�سافة اإىل ح�سور 

وا�سع جلل�سات اجلمعية العمومية واجتماعات الدورة من خالل قناة اليوتيوب التابعة 

يف  تاأ�سي�سها  منذ  الدولية  الوكالة  هذه  يف  دائم  ع�سو  هي  البحرين  ومملكة  للوكالة، 

عام 2009، ومت تعيني مملكة البحرين ع�سوا يف جلنة املراجعة والتدقيق يف الدورة 

تقريرها  وترفع  الوكالة  �سكرتارية  تتبع  التي  الإدارية  اللجان  اإحدى  وهي  املنعقدة، 

لرئي�س الدورة لالعتماد.

اإعالن مملكة  عن  فيها  الجتماع حتدث  هذا  الدكتور مريزا مبداخلة يف  �سارك  وقد 

البحرين خالل موؤمتر الأمم املتحدة لالأطراف للت�سدي للتغري املناخي »COP26« الذي 

عقد يف جال�سكو نوفمرب املا�سي، عن اعتماد الهدف الوطني للو�سول اىل احلياد ال�سفري 

الكربوين بحلول 2060، وتبني اململكة جمموعة من الأهداف املرحلية والق�سرية املدى 

لتحقيق هذا الهدف املهم، ومن هذه الأهداف املرحلية هو هدف تقليل النبعاثات الكربونية 

الكربون  اإزالة  مبادرات  على  العمل  خالل  من  وذلك   ،2035 عام  بحلول   %30 بن�سبة 

لزيادة ح�سة  الوطني  الهدف  الطاقة، وم�ساعفة  كفاءة  تعزيز  مبادرات  وال�ستثمار يف 

م�سادر الطاقة املتجددة يف املزيج الكلي للطاقة لتكون 20% بحلول عام 2035، وزيادة 

اأ�سجار نبات القرم اإىل اأربعة اأ�سعاف العدد احلايل، وم�ساعفة عدد الأ�سجار ب�سكل عام 

يف البحرين، بالإ�سافة اإىل ال�ستثمار املبا�سر يف تقنيات احتجاز الكربون، موؤكدا اأن هذه 

الر�سيدة  القيادة  التي تتخذها  اأجمع جدية اخلطوات احلثيثة  للعامل  التوجهات تعك�س 

والإقليمي  الوطني  امل�ستوى  على  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  م�سرية  يف  البحرين  ململكة 

واللتزام جتاه تفعيل دور اململكة يف منظومة املجتمع الدويل يف الت�سدي للتغري املناخي. 

العام  البحرين ا�ستطاعت يف نهاية  اأن مملكة  الدكتور مريزا يف مداخالته  اأعلن  كما 

2021 حتقيق الأهداف الوطنية للطاقة املتجددة املقرر حتقيقها يف عام 2025، والذي 

هو زيادة ن�سيب موارد الطاقة املتجددة يف املزيج الكلي للطاقة بن�سبة 5%، اأي قبل املوعد 

املحدد باأربع �سنوات، وا�ستعر�س ال�سوط الكبري الذي قطعته مملكة البحرين يف حتقيق 

خمتلف جوانب ا�سرتاتيجياتها املتعلقة با�ستدامة موارد الطاقة، واأبرز املبادرات واجلهود 

التي مت اإطالقها على امل�ستوى الوطني لت�سجيع ال�ستثمارات يف م�ساريع الطاقة املتجددة 

وزيادة ن�سيب موارد الطاقة املتجددة يف املزيج الكلي للطاقة، و�سمن يف كلمته اجلوانب 

الرئي�سة  التحديات  على  التغلب  من  البحرين  مملكة  متكن  التي  املبادرات  لهذه  املميزة 

اإذ تتوجه اململكة خالل العام  يف تبني م�ساريع الطاقة املتجددة مثل حمدودية امل�ساحة، 

2022 للتو�سع يف م�ساريع الطاقة ال�سم�سية العائمة وم�ساريع الطاقة ال�سم�سية املوزعة 

على اأ�سطح املباين كخيارات بالإ�سافة اإىل امل�ساريع املركزية الكربى، كذلك اجلهود املبذولة 

التنقل  وحلول  الأخ�سر  الهيدروجني  تقنيات  يف  العاملية  التكنولوجيات  اأحدث  ملواكبة 

امل�ستدام، مبا فيها ت�سجيع ا�ستخدام املركبات الكهربائية والهجينة وم�ساريع طاقة الرياح 

يف املياه ال�ساحلية والعميقة، بالإ�سافة اإىل اإن�ساء �سراكات مهمة مع القطاع اخلا�س على 

النطاق الوطني والإقليمي وذلك عن طريق مناق�سات عامة واتفاقيات جلذب ال�ستثمارات 

الأجنبية، وا�ستعر�س كذلك جهود هيئة الطاقة امل�ستدامة يف اأول �سنتني تاأ�سي�سيتني لها 

كاأول هيئة يف مملكة البحرين تخت�س بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة. واأ�سار مريزا يف 

الطاقة املتجددة،  املا�سي مل�ساريع  العام  التي مت طرحها خالل  املناق�سات  اأهم  اإىل  كلمته 

وتقنياتها  املتجددة  الطاقة  ا�ستخدامات  حزمة  لتو�سعة  التجريبية  املبادرات  من  وعدد 

مملكة  حكومة  تعتزم  التي  التطويرية  املدنية  وامل�ساريع  التحتية  البنية  امل�ساريع  يف 

البحرين اإعداد برامج واإ�سرتاتيجيات لتبنيها على م�ستوى وطني، بالإ�سافة اإىل امل�ساريع 

التطويرية للقطاع الزراعي، متطرقا اإىل اللتفاف الوطني من كل اجلهات احلكومية حول 

حتقيق الأهداف املرجوة من خطط مملكة البحرين للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، وبذلك 

حتقيق التزامات مملكة البحرين الوطنية والإقليمية والدولية املتعلقة بالطاقة وا�ستدامة 

مواردها.

كما ت�سمنت كلمة الدكتور مريزا يف الفتتاح ملحة حول اأهمية الطاقة املتجددة لدعم 

التجربة  عك�سته  كما  وذلك  التنموية،  اجلهود  على  واملحافظة  للكوارث  الت�سدي  جهود 

العاملية يف مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد من حاجة لتكثيف اجلهود وت�سريع زيادة 

ن�سيب موارد الطاقة املتجددة والنظيفة لدعم اإ�سهام الطاقة يف الدفع بالقطاعات الأ�سا�سية 

املهمة الأخرى ومن دون التاأثري �سلبا على البيئة، منتهزا الفر�سة للوقوف عند اجلهود 

اجلبارة للفريق الوطني ملكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد ورئي�س الوزراء املوقر، حفظه اهلل ورعاه، والتي 

كانت مو�سع اإ�سادة عاملية.

اإطالق من�سة تداول متقدمة قريًبا.. »رين« للتداول الرقمي:

ت�سجيل منو العمالت امل�سّفرة مع ظهور املتحور

�سارة جنيب:

لتداول  »رين«  ل�سركة  العام  املدير  اأكد 

اأن  عتيق  خالد  حممد  امل�سفرة  العمالت 

العمالت  �سوق  اأن  اإىل  ت�سري  التوقعات 

العام  خالل  منوها  �ستوا�سل  امل�سفرة 

اجلاري، ل �سيما اأننا مل�سنا ت�سجيلها ملعدلت 

املوؤ�سرات  تلك  اأن  اإىل  م�سرًيا  موؤخًرا،  منو 

ظل  يف  التوجه  هذا  ا�ستمرار  لتوقع  تدفعنا 

ظهور املتحورات اجلديدة.

وقال يف ت�سريح لـ»الأيام« اإن املوؤ�س�سة 

تزايد  مع  توازًيا  النمو  هذا  با�ستمرار  توؤمن 

ت�سني«  »بلوك  تقنيات  م�ستخدمي  اأعداد 

للتعامالت الرقمية، ووفرة املعلومات املتاحة 

حول هذه احللول و�سهولة الو�سول اإليها.

�سهدت  »رين«  �سركة  اأن  اإىل  واأ�سار 

العام  مدار  على  مذهلة  منو  م�ستويات 

املا�سي، اآمالً اأن يتوا�سل هذا النمو خالل عام 

2022، اإذ جتاوز عدد موظفي ال�سركة 150 

موظًفا، و�ستوا�سل تعيني املزيد من املواهب 

هذا  م�ستقبل  قادة  ليكونوا  و�سقلها  املحلية 

القطاع يف املنطقة.

ن�ستعد  نحن  اآخر،  »من جانب  واأ�ساف: 

لإطالق باقة من املنتجات اجلديدة واملتميزة، 

وطرح  متقدمة  تداول  من�سة  ذلك  يف  مبا 

نعمل  اأننا  كما  امل�سفرة،  العمالت  من  املزيد 

اجلديد  الرئي�س  املقر  مبنى  ت�سييد  على 

لل�سركة يف البحرين ليكون من�ساأًة متطورًة 

بالعمالت  ال�سغوفني  جميع  طموحات  تلبي 

امل�سفرة«.

واأكد اأن ال�سركة -بالتوازي مع اأن�سطتها 

الوعي  تعزيز  توا�سل  باملنتجات-  اخلا�سة 

امل�سفرة  العمالت  ب�ساأن  املوارد  وح�سد 

ا�ستخدامها  و�سبل  ت�سني«  »بلوك  وتقنية 

وال�سرق  اخلليج  منطقة  اأنحاء  جميع  يف 

تقع  اأنه  مو�سًحا  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط 

رائدة يف  �سركة  على كاهل »رين«، ب�سفتها 

عمالئها  تزويد  م�سوؤولية  باملنطقة،  القطاع 

لتلبية  ومركزية  �ساملة  مبحطة  واجلمهور 

العمالت  قطاع  يف  احتياجاتهم  جميع 

امل�سفرة، و�سنحر�س على حتقيق هذه الغاية 

خالل العام اجلاري.

حممد عتيق

رئي�س هيئة الطاقة لدى م�شاركته يف افتتاح الدورة 
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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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اأقّر نظام التاأمني على الأخطاء الطبية

ال�سورى يقّر قانون ت�سهيل تنقل الأجانب عرب املطار
فاطمة �سلمان:

وافق جمل�ض ال�سورى على م�سروع قانون بتعديل بع�ض 

مملكة  مغادرة  بحظر  املعني  ال�سفر،  جوازات  قانون  اأحكام 

لذلك،  املخ�س�سة  الأماكن  من  اإل  اإليها  العودة  اأو  البحرين 

اأو  مقامه  تقوم  اأخرى  وثيقة  اأي  اأو  ال�سفر  جواز  با�ستخدام 

حتديد  منه  بقرار  الداخلية  لوزير  جتيز  كما  الهوية،  بطاقة 

و�سائل اأخرى ملغادرة مملكة البحرين اأو العودة اإليها، وكذا 

الأماكن املخ�س�سة لدخول مملكة البحرين واخلروج منها.

الأجانب  تنّقل  لت�سهيل حركة  لال�ستعداد  القانون  وميهد 

املقيمني يف مملكة البحرين، �سواء ببطاقة الهوية اأو اأي و�سيلة 

اأخرى قد تطراأ يف امل�ستقبل. وي�سمح م�سروع القانون اجلديد 

لوزير الداخلية بتعيني الو�سيلة املنا�سبة لإذن دخول اململكة، 

�سواء عن طريق موظف اجلوازات كما هو الو�سع حالًيا، اأو 

بوا�سطة البوابات الإلكرتونية، اأو اأي و�سائل اإلكرتونية اأخرى 

قد تطراأ م�ستقبالً.

اجلرمية،  ومكافحة  الأمن  تعزيز  اإىل  القانون  ويهدف 

�سدر  من  واإيقاف  الأ�سخا�ض،  هوية  حتديد  عملية  وت�سهيل 

يف حقهم اأحكام اأو قرارات بالإبعاد حملًيا اأو دولًيا يف منافذ 

مملكة البحرين.

دعم  اإىل  احلكومية،  املذكرة  بح�سب  القانون،  يهدف  كما 

التعاون الأمني الدويل وت�سهيل حركة عبور امل�سافرين، �سواء 

كانوا من املغادرين اأو القادمني اإىل مملكة البحرين، عن طريق 

البوابات الإلكرتونية مبطار البحرين الدويل على نحو ي�سمح 

مبواكبة ما قد يطراأ من م�ستجدات وتطورات يف امل�ستقبل.

وين�ض م�سروع القانون على اأنه »ل جتوز مغادرة مملكة 

لذلك،  املخ�س�سة  الأماكن  من  اإل  ليها  العودة  اأو  البحرين 

اأو  مقامه  تقوم  اأخرى  وثيقة  اأي  اأو  ال�سفر  جواز  با�ستخدام 

لوزير  ويجوز  البحرين،  مملكة  من  ال�سادرة  الهوية  بطاقة 

مملكة  ملغادرة  اأخرى  و�سائل  حتديد  منه  بقرار  الداخلية 

البحرين اأو العودة اإليها«.

جلنة  تو�سية  ال�سورى  جمل�ض  رف�ض  اآخر،  �سياق  يف 

مهنة  مزاولة  ب�ساأن  بقانون  القرتاح  بخ�سو�ض  اخلدمات 

الطب الب�سري وطب الأ�سنان، والتي تن�ض على عدم املوافقة 

على تبني نظام التاأمني عن امل�سوؤولية املدنية عن اأخطاء املهنة 

الطبية  واملهن  الأ�سنان  وطب  الب�سري  الطب  مهنة  ملزاويل 

املعاونة.

القرتاح  يف  النظر  بجواز  الأع�ساء  موافقة  جاءت  كما 

بتحقق  اللجنة  مربرات  رغم  احلكومة  اإىل  واإحالته  بقانون 

م�سروع  الواقع، ووجود  اأر�ض  على  بقانون  القرتاح  اأهداف 

قانون ب�ساأن امل�سوؤولية الطبية اأمام جلنة اخلدمات مبجل�ض 

النواب حالًيا يعالج م�ساألة التاأمني �سد امل�سوؤولية عن اخلطاأ 

اإىل جانب وجود م�سودة م�سروع قانون يعالج هذه  الطبي، 

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  اإليه  اأ�سارت  كما  امل�ساألة 

جلنة  مع  الجتماع  خالل  ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

اخلدمات مبجل�ض ال�سورى، ف�سالً عن اأ�سباب اأخرى.

عادل 

املعاودة

دالل 

الزايد

ال�سيخ ه�سام: »اجلواز الإلكرتوين« مواكب 

للتطور التكنولوجي وت�سهيل حلركة امل�سافرين 

اآل  عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  اأكد 

اجلن�سية  ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  خليفة 

الداخلية،  بوزارة  والإقامة  واجلوازات 

يوم  ال�سورى  مبجل�ض  له  مداخلة  خالل 

اأم�ض، حول م�سروع قانون بتعديل بع�ض 

اأحكام قانون جوازات ال�سفر واملعني بحظر 

مغادرة مملكة البحرين اأو العودة اإليها اإل 

با�ستخدام  لذلك،  املخ�س�سة  الأماكن  من 

تقوم  اأخرى  وثيقة  اأي  اأو  ال�سفر  جواز 

مقامه اأو بطاقة الهوية، اأنه م�سروع يواكب 

البحرين  ململكة  ال�سياحة  ت�سهيل  متطلبات 

يف  به  املعمول  التطور  مواكبة  جانب  اىل 

التوجه  اأن  اىل  لفتا  جماورة،  اأخرى  دول 

الإلكرتوين(  )اجلواز  نحو  يتجه  العاملي 

حتى  دولة   50 من  اأكرث  اعتمدته  الذي 

قيد  الإلكرتوين  اجلواز  يزال  ل  بينما  الآن، 

الدرا�سة يف مملكة البحرين.

كما بني اأن العمر امل�سجل يف هذا النظام 

من 10 �سنوات فما فوق، علما باأن البوابة 

اجلوازات  بنظام  مرتبطة  الإلكرتونية 

وتوفر املعلومات للمواطن واملقيم، مو�سحا 

اأن هذا الربط بجواز ال�سفر يهدف لت�سهيل 

و�سريعة  �سل�سة  بطريقة  امل�سافرين  حركة 

تواكب التطور التكنولوجي.

ياأتي  الذي  القانون  مرونة  اأكد  كما 

بوابة   22 عرب  امل�سافرين  حركة  لت�سهيل 

للمغادرة  خم�س�سة  منها   12 اإلكرتونية، 

و10 بوابات منها للقادمني، و�ستكون جميع 

هذه البوابات مرتبطة بنظام اجلوازات.

مدير  اجلريان  فواز  اأ�سار  جانبه،  من 

الذكاء  ا�ستخدام  »اإن  قائال:  املنافذ  اإدارة 

الإلكرتونية  البيانات  عرب  ال�سطناعي 

�ساأنها حتديد  من  البايومرتية  واملعلومات 

اخلطاأ  وتقليل  وجتنب  ال�سخ�ض  هوية 

مقارنة بالتدقيق ال�سخ�سي عرب املرور من 

منهم،  للمبعدين  خا�سة  املوظفني،  خالل 

اإ�سافة اىل دورها يف تعزيز الأمن ومكافحة 

اجلرمية«.

ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن

مدير اجلوازات: درا�سات لإمكانية

 ا�ستخدام الهواتف بدل جواز ال�سفر

اأكد ال�سيخ عبدالرحمن بن دعيج اآل خليفة مدير ادارة اجلوازات 

وجود درا�سات عاملية تدر�ض كيفية ا�ستخدام الهاتف النقال لعتماده 

و�سيلة م�ستقبلية للتنقل وال�سفر، دون احلاجة اىل حمل اجلواز.

م�سروع  حول  ال�سورى،  مبجل�ض  له  مداخلة  خالل  واأو�سح 

قانون بتعديل بع�ض اأحكام قانون جوازات ال�سفر واملعني بحظر 

مغادرة مملكة البحرين اأو العودة اإليها اإل من الأماكن املخ�س�سة 

لذلك، با�ستخدام جواز ال�سفر اأو اأي وثيقة اأخرى تقوم مقامه اأو بطاقة 

الهوية، كما جتيز لوزير الداخلية بقرار منه حتديد و�سائل اأخرى 

املخ�س�سة  الأماكن  اإليها، وكذا  العودة  اأو  البحرين  ملغادرة مملكة 

لدخول مملكة البحرين واخلروج منها، اأنه ب�ساأن الو�سائل الأخرى 

التي قد تتبع م�ستقبال للتنقل وال�سفر والعبور عرب املنافذ، فاإن هذا 

امل�سروع مرن وقابل ملواكبة التطور امل�ستقبلي واملتطلبات الدولية 

ا�ستخدام  لإمكانية  درا�سات  وجود  اىل  م�سريا  النتقال،  لت�سهيل 

الهواتف الذكية »النقال« و�سيلة م�ستقبلية للتنقل وال�سفر.

الزايد: ال�سفر »ببطاقة الهوية« 

يواكب التطورات احلديثة

اأهداف  على  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  الزايد  دلل  اأكدت  جانبها،  من 

امل�سروع التي ت�سب يف تعزيز الأمن ومكافحة اجلرمية، وت�سهيل عملية 

حتديد هوية الأ�سخا�ض واإيقاف املبعدين حملًيا ودولًيا يف املنافذ، ودعم 

الو�سائل  متطلبات  يواكب  امل�سروع  اأن  الدويل، مو�سحة  الأمني  التعاون 

بداأت تعتمد  اأن هناك دول  اململكة عرب منافذها، خا�سة  احلديثة لدخول 

بطاقة الهوية جواز مرور اإىل ارا�سيها.

الدو�سري: ت�سهيل حركة 

عبور امل�سافرين واملغادرين للمملكة 

اىل  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  الدو�سري  �سباح  اأ�سار  بدوره، 

من  املغادرين  امل�سافرين  عبور  حركة  ت�سهيل  يف  امل�سروع  اإ�سهام 

الإلكرتونية،  البوابات  طريق  عن  اإليها  والقادمني  البحرين  مملكة 

يف  وتطورات  م�ستجدات  من  يطراأ  قد  ما  مبواكبة  ي�سمح  كما 

العالية  املواطنة  روح  من  منبثق  م�سروع  اأنه  مو�سحا  امل�ستقبل، 

ودعم التعاون المني بني الدول.

املعاودة: ال�سياحة وال�ستثمار

 يبداأ من التنقل بال »جواز«

حول  له  مداخلة  عرب  ال�سورى،  جمل�ض  ع�سو  املعاودة  عادل  اأكد 

م�سروع قانون بتعديل بع�ض اأحكام قانون جوازات ال�سفر واملعني بحظر 

اإل من الأماكن املخ�س�سة لذلك،  اإليها  اأو العودة  مغادرة مملكة البحرين 

با�ستخدام جواز ال�سفر اأو اأي وثيقة اأخرى تقوم مقامه اأو بطاقة الهوية، 

اأنه بداية النطالق نحو ال�سياحة وال�ستثمار.

وتابع قائال: »عند ت�سهيل حركة امل�سافرين وخا�سة امل�ستثمرين منهم 

القت�سادي  بالنفع  اململكة  بالغة دون تعرث يذكر، �سيعود على  ب�سال�سة 

الكبري، حيث توافق امل�سروع وروؤية 2030 ب�ساأن ايجاد ت�سريعات �سهلة 

ومي�سرة لدخول امل�ستثمرين وال�سياح للبلد«.

ال�سلمان: التاأمني الطبي

 ل يلغي امل�سوؤولية اجلنائية لالأطباء

ال�سلمان  جميلة  ال�سورية  اأكدت 

لتعوي�ض  الطبي  التاأمني  اأهمية 

اىل  معا،  ال�سحي  والقطاع  املت�سررين 

جانب منافعه على القت�ساد وال�ستثمار 

اململكة،  يف  للعالج  ال�سياحي  واجلذب 

باأي �سكل  املقرتح ل يعفي  اأن  اىل  لفتة 

من الأ�سكال م�سوؤولية الطبيب اجلنائية 

والتاأديبية له.

التاأمني  م�ساألة  اأن  اىل  ا�سارت  كما 

عاملي،  توجه  هو  الطبية  الأخطاء  على 

�سببا  تعد  الطبية  الأخطاء  اأن  خا�سة 

اإ�سناد مهمة  اأن  للوفاة، مو�سحة  رئي�سا 

التعوي�سات  لدفع  ثالثة  جلهة  التامني 

وامل�ست�سفيات  الأطباء  فئة  يخدم  �سوف 

العامة اخلا�سة، كما �سيوؤدي اىل �سرعة 

الإجراءات وتعوي�ض املت�سررين.

فخرو للوزارة: �سحة الإن�سان

 اأهــــم من ارتفـــاع »تكلفـــة التاأميـــن«

اأبدى ع�سو جمل�ض ال�سورى جمال فخرو 

ا�ستغرابه من رد وزارة ال�سحة حول م�سروع 

التاأمني الطبي، والذي اأ�سارت فيه اىل ارتفاع 

»�سحة  قائال:  بالتاأمني،  املتعلقة  التكلفة 

للتاأمني«،  التكلفة  ارتفاع  من  اهم  الإن�سان 

 3 �سيخدم  الذي  امل�سروع  باأهمية  منوها 

الطبية،  الأخطاء  م�ساألة  يف  رئي�سة  اأطراف 

جانب  اىل  والطبيب،  املت�سرر،  املري�ض  وهم 

املوؤ�س�سة ال�سحية نف�سها.

املعنية  الطراف  جميع  اإن  بقوله  وتابع 

اىل جانب احلكومة متفقة على اأهمية التامني 

اللجنة  مربرات  وان  الطبية،  الأخطاء  �سد 

هي  الواقع  اأر�ض  على  حتققه  توؤكد  التي 

القانون  اأن  خا�سة  مدرو�سة،  غري  مربرات 

القطاع  يف  الطبية  املوؤ�س�سات  يغطي  احلايل 

اخلا�ض، ول ي�سمل القطاع العام.

راأي  مع  حاجي  فوؤاد  الع�سو  توافق 

املوؤمن  الأطباء  عدد  عن  وت�ساءل  فخرو، 

عليهم �سمن 2500 طبيب معتمد، ون�سب 

املوؤ�س�سات الطبية اخلا�سعة للتاأمني، لفتا 

التكاليف  من  اأي  هناك  تكون  لن  انه  اىل 

ردها  ال�سحة يف  وزارة  تقول  كما  الزائدة 

حول امل�سروع.

النتظار؟!  متى  »اىل  قائال:  وت�ساءل 

عليه  واملوافقة  امل�سروع  مترير  من  بد  ل 

ال�سحي  القطاع  وحاجة  البالغة  لأهميته 

وتعوي�ض  التاأمني،  من  النوع  لهذا  اليوم 

املت�سررين بال�سال�سة وال�سرعة املطلوبة«.

حاجي: اإىل متى النتظار؟

الدلل: 90% من املوؤ�س�سات الطبية اخلا�سة 

خا�سعة للتاأمني �سد الأخطاء الطبية

اأكدت ع�سو جمل�ض ال�سورى ابت�سام الدلل اأهمية خ�سوع املوؤ�س�سات الطبية اىل جانب 

الأطباء اىل التاأمني �سد الأخطاء الطبية، خا�سة مع الزيادة املطردة يف املوؤ�س�سات ال�سحية 

واأعداد الأطباء اخلريجني، لفتة اإىل اأن 90% من املوؤ�س�سات اخلا�سة خا�سعة للتاأمني اىل 

جانب الطباء العاملني حتت مظلتها اأي�سا.

ولفتت الدلل اىل �سرورة الف�سل بني الأخطاء الطبية وامل�ساعفات الطبية كي ل تختلط 

المور يف هذا ال�سدد، لفتة اإىل اأن القانون احلايل �سامل ولكن غري ملزم، كما اأن الهيئة 

الوطنية لتنظيم املهن ال�سحية قد عملت على رفع تعديالت �ساملة بهذا ال�ساأن، واعتمدت 

من املجل�ض العلى لل�سحة، واجلميع يف انتظار هذا القانون ال�سامل والكامل.

ت�سوير: ح�سن قربانجانب من جل�شة جمل�س ال�شورى
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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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اأقّر نظام التاأمني على الأخطاء الطبية

ال�سورى يقّر قانون ت�سهيل تنقل الأجانب عرب املطار
فاطمة �سلمان:

وافق جمل�ض ال�سورى على م�سروع قانون بتعديل بع�ض 

مملكة  مغادرة  بحظر  املعني  ال�سفر،  جوازات  قانون  اأحكام 

لذلك،  املخ�س�سة  الأماكن  من  اإل  اإليها  العودة  اأو  البحرين 

اأو  مقامه  تقوم  اأخرى  وثيقة  اأي  اأو  ال�سفر  جواز  با�ستخدام 

حتديد  منه  بقرار  الداخلية  لوزير  جتيز  كما  الهوية،  بطاقة 

و�سائل اأخرى ملغادرة مملكة البحرين اأو العودة اإليها، وكذا 

الأماكن املخ�س�سة لدخول مملكة البحرين واخلروج منها.

الأجانب  تنّقل  لت�سهيل حركة  لال�ستعداد  القانون  وميهد 

املقيمني يف مملكة البحرين، �سواء ببطاقة الهوية اأو اأي و�سيلة 

اأخرى قد تطراأ يف امل�ستقبل. وي�سمح م�سروع القانون اجلديد 

لوزير الداخلية بتعيني الو�سيلة املنا�سبة لإذن دخول اململكة، 

�سواء عن طريق موظف اجلوازات كما هو الو�سع حالًيا، اأو 

بوا�سطة البوابات الإلكرتونية، اأو اأي و�سائل اإلكرتونية اأخرى 

قد تطراأ م�ستقبالً.

اجلرمية،  ومكافحة  الأمن  تعزيز  اإىل  القانون  ويهدف 

�سدر  من  واإيقاف  الأ�سخا�ض،  هوية  حتديد  عملية  وت�سهيل 

يف حقهم اأحكام اأو قرارات بالإبعاد حملًيا اأو دولًيا يف منافذ 

مملكة البحرين.

دعم  اإىل  احلكومية،  املذكرة  بح�سب  القانون،  يهدف  كما 

التعاون الأمني الدويل وت�سهيل حركة عبور امل�سافرين، �سواء 

كانوا من املغادرين اأو القادمني اإىل مملكة البحرين، عن طريق 

البوابات الإلكرتونية مبطار البحرين الدويل على نحو ي�سمح 

مبواكبة ما قد يطراأ من م�ستجدات وتطورات يف امل�ستقبل.

وين�ض م�سروع القانون على اأنه »ل جتوز مغادرة مملكة 

لذلك،  املخ�س�سة  الأماكن  من  اإل  ليها  العودة  اأو  البحرين 

اأو  مقامه  تقوم  اأخرى  وثيقة  اأي  اأو  ال�سفر  جواز  با�ستخدام 

لوزير  ويجوز  البحرين،  مملكة  من  ال�سادرة  الهوية  بطاقة 

مملكة  ملغادرة  اأخرى  و�سائل  حتديد  منه  بقرار  الداخلية 

البحرين اأو العودة اإليها«.

جلنة  تو�سية  ال�سورى  جمل�ض  رف�ض  اآخر،  �سياق  يف 

مهنة  مزاولة  ب�ساأن  بقانون  القرتاح  بخ�سو�ض  اخلدمات 

الطب الب�سري وطب الأ�سنان، والتي تن�ض على عدم املوافقة 

على تبني نظام التاأمني عن امل�سوؤولية املدنية عن اأخطاء املهنة 

الطبية  واملهن  الأ�سنان  وطب  الب�سري  الطب  مهنة  ملزاويل 

املعاونة.

القرتاح  يف  النظر  بجواز  الأع�ساء  موافقة  جاءت  كما 

بتحقق  اللجنة  مربرات  رغم  احلكومة  اإىل  واإحالته  بقانون 

م�سروع  الواقع، ووجود  اأر�ض  على  بقانون  القرتاح  اأهداف 

قانون ب�ساأن امل�سوؤولية الطبية اأمام جلنة اخلدمات مبجل�ض 

النواب حالًيا يعالج م�ساألة التاأمني �سد امل�سوؤولية عن اخلطاأ 

اإىل جانب وجود م�سودة م�سروع قانون يعالج هذه  الطبي، 

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  اإليه  اأ�سارت  كما  امل�ساألة 

جلنة  مع  الجتماع  خالل  ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

اخلدمات مبجل�ض ال�سورى، ف�سالً عن اأ�سباب اأخرى.

عادل 

املعاودة

دالل 

الزايد

ال�سيخ ه�سام: »اجلواز الإلكرتوين« مواكب 

للتطور التكنولوجي وت�سهيل حلركة امل�سافرين 

اآل  عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  اأكد 

اجلن�سية  ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  خليفة 

الداخلية،  بوزارة  والإقامة  واجلوازات 

يوم  ال�سورى  مبجل�ض  له  مداخلة  خالل 

اأم�ض، حول م�سروع قانون بتعديل بع�ض 

اأحكام قانون جوازات ال�سفر واملعني بحظر 

مغادرة مملكة البحرين اأو العودة اإليها اإل 

با�ستخدام  لذلك،  املخ�س�سة  الأماكن  من 

تقوم  اأخرى  وثيقة  اأي  اأو  ال�سفر  جواز 

مقامه اأو بطاقة الهوية، اأنه م�سروع يواكب 

البحرين  ململكة  ال�سياحة  ت�سهيل  متطلبات 

يف  به  املعمول  التطور  مواكبة  جانب  اىل 

التوجه  اأن  اىل  لفتا  جماورة،  اأخرى  دول 

الإلكرتوين(  )اجلواز  نحو  يتجه  العاملي 

حتى  دولة   50 من  اأكرث  اعتمدته  الذي 

قيد  الإلكرتوين  اجلواز  يزال  ل  بينما  الآن، 

الدرا�سة يف مملكة البحرين.

كما بني اأن العمر امل�سجل يف هذا النظام 

من 10 �سنوات فما فوق، علما باأن البوابة 

اجلوازات  بنظام  مرتبطة  الإلكرتونية 

وتوفر املعلومات للمواطن واملقيم، مو�سحا 

اأن هذا الربط بجواز ال�سفر يهدف لت�سهيل 

و�سريعة  �سل�سة  بطريقة  امل�سافرين  حركة 

تواكب التطور التكنولوجي.

ياأتي  الذي  القانون  مرونة  اأكد  كما 

بوابة   22 عرب  امل�سافرين  حركة  لت�سهيل 

للمغادرة  خم�س�سة  منها   12 اإلكرتونية، 

و10 بوابات منها للقادمني، و�ستكون جميع 

هذه البوابات مرتبطة بنظام اجلوازات.

مدير  اجلريان  فواز  اأ�سار  جانبه،  من 

الذكاء  ا�ستخدام  »اإن  قائال:  املنافذ  اإدارة 

الإلكرتونية  البيانات  عرب  ال�سطناعي 

�ساأنها حتديد  من  البايومرتية  واملعلومات 

اخلطاأ  وتقليل  وجتنب  ال�سخ�ض  هوية 

مقارنة بالتدقيق ال�سخ�سي عرب املرور من 

منهم،  للمبعدين  خا�سة  املوظفني،  خالل 

اإ�سافة اىل دورها يف تعزيز الأمن ومكافحة 

اجلرمية«.

ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن

مدير اجلوازات: درا�سات لإمكانية

 ا�ستخدام الهواتف بدل جواز ال�سفر

اأكد ال�سيخ عبدالرحمن بن دعيج اآل خليفة مدير ادارة اجلوازات 

وجود درا�سات عاملية تدر�ض كيفية ا�ستخدام الهاتف النقال لعتماده 

و�سيلة م�ستقبلية للتنقل وال�سفر، دون احلاجة اىل حمل اجلواز.

م�سروع  حول  ال�سورى،  مبجل�ض  له  مداخلة  خالل  واأو�سح 

قانون بتعديل بع�ض اأحكام قانون جوازات ال�سفر واملعني بحظر 

مغادرة مملكة البحرين اأو العودة اإليها اإل من الأماكن املخ�س�سة 

لذلك، با�ستخدام جواز ال�سفر اأو اأي وثيقة اأخرى تقوم مقامه اأو بطاقة 

الهوية، كما جتيز لوزير الداخلية بقرار منه حتديد و�سائل اأخرى 

املخ�س�سة  الأماكن  اإليها، وكذا  العودة  اأو  البحرين  ملغادرة مملكة 

لدخول مملكة البحرين واخلروج منها، اأنه ب�ساأن الو�سائل الأخرى 

التي قد تتبع م�ستقبال للتنقل وال�سفر والعبور عرب املنافذ، فاإن هذا 

امل�سروع مرن وقابل ملواكبة التطور امل�ستقبلي واملتطلبات الدولية 

ا�ستخدام  لإمكانية  درا�سات  وجود  اىل  م�سريا  النتقال،  لت�سهيل 

الهواتف الذكية »النقال« و�سيلة م�ستقبلية للتنقل وال�سفر.

الزايد: ال�سفر »ببطاقة الهوية« 

يواكب التطورات احلديثة

اأهداف  على  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  الزايد  دلل  اأكدت  جانبها،  من 

امل�سروع التي ت�سب يف تعزيز الأمن ومكافحة اجلرمية، وت�سهيل عملية 

حتديد هوية الأ�سخا�ض واإيقاف املبعدين حملًيا ودولًيا يف املنافذ، ودعم 

الو�سائل  متطلبات  يواكب  امل�سروع  اأن  الدويل، مو�سحة  الأمني  التعاون 

بداأت تعتمد  اأن هناك دول  اململكة عرب منافذها، خا�سة  احلديثة لدخول 

بطاقة الهوية جواز مرور اإىل ارا�سيها.

الدو�سري: ت�سهيل حركة 

عبور امل�سافرين واملغادرين للمملكة 

اىل  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  الدو�سري  �سباح  اأ�سار  بدوره، 

من  املغادرين  امل�سافرين  عبور  حركة  ت�سهيل  يف  امل�سروع  اإ�سهام 

الإلكرتونية،  البوابات  طريق  عن  اإليها  والقادمني  البحرين  مملكة 

يف  وتطورات  م�ستجدات  من  يطراأ  قد  ما  مبواكبة  ي�سمح  كما 

العالية  املواطنة  روح  من  منبثق  م�سروع  اأنه  مو�سحا  امل�ستقبل، 

ودعم التعاون المني بني الدول.

املعاودة: ال�سياحة وال�ستثمار

 يبداأ من التنقل بال »جواز«

حول  له  مداخلة  عرب  ال�سورى،  جمل�ض  ع�سو  املعاودة  عادل  اأكد 

م�سروع قانون بتعديل بع�ض اأحكام قانون جوازات ال�سفر واملعني بحظر 

اإل من الأماكن املخ�س�سة لذلك،  اإليها  اأو العودة  مغادرة مملكة البحرين 

با�ستخدام جواز ال�سفر اأو اأي وثيقة اأخرى تقوم مقامه اأو بطاقة الهوية، 

اأنه بداية النطالق نحو ال�سياحة وال�ستثمار.

وتابع قائال: »عند ت�سهيل حركة امل�سافرين وخا�سة امل�ستثمرين منهم 

القت�سادي  بالنفع  اململكة  بالغة دون تعرث يذكر، �سيعود على  ب�سال�سة 

الكبري، حيث توافق امل�سروع وروؤية 2030 ب�ساأن ايجاد ت�سريعات �سهلة 

ومي�سرة لدخول امل�ستثمرين وال�سياح للبلد«.

ال�سلمان: التاأمني الطبي

 ل يلغي امل�سوؤولية اجلنائية لالأطباء

ال�سلمان  جميلة  ال�سورية  اأكدت 

لتعوي�ض  الطبي  التاأمني  اأهمية 

اىل  معا،  ال�سحي  والقطاع  املت�سررين 

جانب منافعه على القت�ساد وال�ستثمار 

اململكة،  يف  للعالج  ال�سياحي  واجلذب 

باأي �سكل  املقرتح ل يعفي  اأن  اىل  لفتة 

من الأ�سكال م�سوؤولية الطبيب اجلنائية 

والتاأديبية له.

التاأمني  م�ساألة  اأن  اىل  ا�سارت  كما 

عاملي،  توجه  هو  الطبية  الأخطاء  على 

�سببا  تعد  الطبية  الأخطاء  اأن  خا�سة 

اإ�سناد مهمة  اأن  للوفاة، مو�سحة  رئي�سا 

التعوي�سات  لدفع  ثالثة  جلهة  التامني 

وامل�ست�سفيات  الأطباء  فئة  يخدم  �سوف 

العامة اخلا�سة، كما �سيوؤدي اىل �سرعة 

الإجراءات وتعوي�ض املت�سررين.

فخرو للوزارة: �سحة الإن�سان

 اأهــــم من ارتفـــاع »تكلفـــة التاأميـــن«

اأبدى ع�سو جمل�ض ال�سورى جمال فخرو 

ا�ستغرابه من رد وزارة ال�سحة حول م�سروع 

التاأمني الطبي، والذي اأ�سارت فيه اىل ارتفاع 

»�سحة  قائال:  بالتاأمني،  املتعلقة  التكلفة 

للتاأمني«،  التكلفة  ارتفاع  من  اهم  الإن�سان 

 3 �سيخدم  الذي  امل�سروع  باأهمية  منوها 

الطبية،  الأخطاء  م�ساألة  يف  رئي�سة  اأطراف 

جانب  اىل  والطبيب،  املت�سرر،  املري�ض  وهم 

املوؤ�س�سة ال�سحية نف�سها.

املعنية  الطراف  جميع  اإن  بقوله  وتابع 

اىل جانب احلكومة متفقة على اأهمية التامني 

اللجنة  مربرات  وان  الطبية،  الأخطاء  �سد 

هي  الواقع  اأر�ض  على  حتققه  توؤكد  التي 

القانون  اأن  خا�سة  مدرو�سة،  غري  مربرات 

القطاع  يف  الطبية  املوؤ�س�سات  يغطي  احلايل 

اخلا�ض، ول ي�سمل القطاع العام.

راأي  مع  حاجي  فوؤاد  الع�سو  توافق 

املوؤمن  الأطباء  عدد  عن  وت�ساءل  فخرو، 

عليهم �سمن 2500 طبيب معتمد، ون�سب 

املوؤ�س�سات الطبية اخلا�سعة للتاأمني، لفتا 

التكاليف  من  اأي  هناك  تكون  لن  انه  اىل 

ردها  ال�سحة يف  وزارة  تقول  كما  الزائدة 

حول امل�سروع.

النتظار؟!  متى  »اىل  قائال:  وت�ساءل 

عليه  واملوافقة  امل�سروع  مترير  من  بد  ل 

ال�سحي  القطاع  وحاجة  البالغة  لأهميته 

وتعوي�ض  التاأمني،  من  النوع  لهذا  اليوم 

املت�سررين بال�سال�سة وال�سرعة املطلوبة«.

حاجي: اإىل متى النتظار؟

الدلل: 90% من املوؤ�س�سات الطبية اخلا�سة 

خا�سعة للتاأمني �سد الأخطاء الطبية

اأكدت ع�سو جمل�ض ال�سورى ابت�سام الدلل اأهمية خ�سوع املوؤ�س�سات الطبية اىل جانب 

الأطباء اىل التاأمني �سد الأخطاء الطبية، خا�سة مع الزيادة املطردة يف املوؤ�س�سات ال�سحية 

واأعداد الأطباء اخلريجني، لفتة اإىل اأن 90% من املوؤ�س�سات اخلا�سة خا�سعة للتاأمني اىل 

جانب الطباء العاملني حتت مظلتها اأي�سا.

ولفتت الدلل اىل �سرورة الف�سل بني الأخطاء الطبية وامل�ساعفات الطبية كي ل تختلط 

المور يف هذا ال�سدد، لفتة اإىل اأن القانون احلايل �سامل ولكن غري ملزم، كما اأن الهيئة 

الوطنية لتنظيم املهن ال�سحية قد عملت على رفع تعديالت �ساملة بهذا ال�ساأن، واعتمدت 

من املجل�ض العلى لل�سحة، واجلميع يف انتظار هذا القانون ال�سامل والكامل.

ت�سوير: ح�سن قربانجانب من جل�شة جمل�س ال�شورى
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اأقّر نظام التاأمني على الأخطاء الطبية

ال�سورى يقّر قانون ت�سهيل تنقل الأجانب عرب املطار
فاطمة �سلمان:

وافق جمل�ض ال�سورى على م�سروع قانون بتعديل بع�ض 

مملكة  مغادرة  بحظر  املعني  ال�سفر،  جوازات  قانون  اأحكام 

لذلك،  املخ�س�سة  الأماكن  من  اإل  اإليها  العودة  اأو  البحرين 

اأو  مقامه  تقوم  اأخرى  وثيقة  اأي  اأو  ال�سفر  جواز  با�ستخدام 

حتديد  منه  بقرار  الداخلية  لوزير  جتيز  كما  الهوية،  بطاقة 

و�سائل اأخرى ملغادرة مملكة البحرين اأو العودة اإليها، وكذا 

الأماكن املخ�س�سة لدخول مملكة البحرين واخلروج منها.

الأجانب  تنّقل  لت�سهيل حركة  لال�ستعداد  القانون  وميهد 

املقيمني يف مملكة البحرين، �سواء ببطاقة الهوية اأو اأي و�سيلة 

اأخرى قد تطراأ يف امل�ستقبل. وي�سمح م�سروع القانون اجلديد 

لوزير الداخلية بتعيني الو�سيلة املنا�سبة لإذن دخول اململكة، 

�سواء عن طريق موظف اجلوازات كما هو الو�سع حالًيا، اأو 

بوا�سطة البوابات الإلكرتونية، اأو اأي و�سائل اإلكرتونية اأخرى 

قد تطراأ م�ستقبالً.

اجلرمية،  ومكافحة  الأمن  تعزيز  اإىل  القانون  ويهدف 

�سدر  من  واإيقاف  الأ�سخا�ض،  هوية  حتديد  عملية  وت�سهيل 

يف حقهم اأحكام اأو قرارات بالإبعاد حملًيا اأو دولًيا يف منافذ 

مملكة البحرين.

دعم  اإىل  احلكومية،  املذكرة  بح�سب  القانون،  يهدف  كما 

التعاون الأمني الدويل وت�سهيل حركة عبور امل�سافرين، �سواء 

كانوا من املغادرين اأو القادمني اإىل مملكة البحرين، عن طريق 

البوابات الإلكرتونية مبطار البحرين الدويل على نحو ي�سمح 

مبواكبة ما قد يطراأ من م�ستجدات وتطورات يف امل�ستقبل.

وين�ض م�سروع القانون على اأنه »ل جتوز مغادرة مملكة 

لذلك،  املخ�س�سة  الأماكن  من  اإل  ليها  العودة  اأو  البحرين 

اأو  مقامه  تقوم  اأخرى  وثيقة  اأي  اأو  ال�سفر  جواز  با�ستخدام 

لوزير  ويجوز  البحرين،  مملكة  من  ال�سادرة  الهوية  بطاقة 

مملكة  ملغادرة  اأخرى  و�سائل  حتديد  منه  بقرار  الداخلية 

البحرين اأو العودة اإليها«.

جلنة  تو�سية  ال�سورى  جمل�ض  رف�ض  اآخر،  �سياق  يف 

مهنة  مزاولة  ب�ساأن  بقانون  القرتاح  بخ�سو�ض  اخلدمات 

الطب الب�سري وطب الأ�سنان، والتي تن�ض على عدم املوافقة 

على تبني نظام التاأمني عن امل�سوؤولية املدنية عن اأخطاء املهنة 

الطبية  واملهن  الأ�سنان  وطب  الب�سري  الطب  مهنة  ملزاويل 

املعاونة.

القرتاح  يف  النظر  بجواز  الأع�ساء  موافقة  جاءت  كما 

بتحقق  اللجنة  مربرات  رغم  احلكومة  اإىل  واإحالته  بقانون 

م�سروع  الواقع، ووجود  اأر�ض  على  بقانون  القرتاح  اأهداف 

قانون ب�ساأن امل�سوؤولية الطبية اأمام جلنة اخلدمات مبجل�ض 

النواب حالًيا يعالج م�ساألة التاأمني �سد امل�سوؤولية عن اخلطاأ 

اإىل جانب وجود م�سودة م�سروع قانون يعالج هذه  الطبي، 

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  اإليه  اأ�سارت  كما  امل�ساألة 

جلنة  مع  الجتماع  خالل  ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

اخلدمات مبجل�ض ال�سورى، ف�سالً عن اأ�سباب اأخرى.

عادل 

املعاودة

دالل 

الزايد

ال�سيخ ه�سام: »اجلواز الإلكرتوين« مواكب 

للتطور التكنولوجي وت�سهيل حلركة امل�سافرين 

اآل  عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  اأكد 

اجلن�سية  ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  خليفة 

الداخلية،  بوزارة  والإقامة  واجلوازات 

يوم  ال�سورى  مبجل�ض  له  مداخلة  خالل 

اأم�ض، حول م�سروع قانون بتعديل بع�ض 

اأحكام قانون جوازات ال�سفر واملعني بحظر 

مغادرة مملكة البحرين اأو العودة اإليها اإل 

با�ستخدام  لذلك،  املخ�س�سة  الأماكن  من 

تقوم  اأخرى  وثيقة  اأي  اأو  ال�سفر  جواز 

مقامه اأو بطاقة الهوية، اأنه م�سروع يواكب 

البحرين  ململكة  ال�سياحة  ت�سهيل  متطلبات 

يف  به  املعمول  التطور  مواكبة  جانب  اىل 

التوجه  اأن  اىل  لفتا  جماورة،  اأخرى  دول 

الإلكرتوين(  )اجلواز  نحو  يتجه  العاملي 

حتى  دولة   50 من  اأكرث  اعتمدته  الذي 

قيد  الإلكرتوين  اجلواز  يزال  ل  بينما  الآن، 

الدرا�سة يف مملكة البحرين.

كما بني اأن العمر امل�سجل يف هذا النظام 

من 10 �سنوات فما فوق، علما باأن البوابة 

اجلوازات  بنظام  مرتبطة  الإلكرتونية 

وتوفر املعلومات للمواطن واملقيم، مو�سحا 

اأن هذا الربط بجواز ال�سفر يهدف لت�سهيل 

و�سريعة  �سل�سة  بطريقة  امل�سافرين  حركة 

تواكب التطور التكنولوجي.

ياأتي  الذي  القانون  مرونة  اأكد  كما 

بوابة   22 عرب  امل�سافرين  حركة  لت�سهيل 

للمغادرة  خم�س�سة  منها   12 اإلكرتونية، 

و10 بوابات منها للقادمني، و�ستكون جميع 

هذه البوابات مرتبطة بنظام اجلوازات.

مدير  اجلريان  فواز  اأ�سار  جانبه،  من 

الذكاء  ا�ستخدام  »اإن  قائال:  املنافذ  اإدارة 

الإلكرتونية  البيانات  عرب  ال�سطناعي 

�ساأنها حتديد  من  البايومرتية  واملعلومات 

اخلطاأ  وتقليل  وجتنب  ال�سخ�ض  هوية 

مقارنة بالتدقيق ال�سخ�سي عرب املرور من 

منهم،  للمبعدين  خا�سة  املوظفني،  خالل 

اإ�سافة اىل دورها يف تعزيز الأمن ومكافحة 

اجلرمية«.

ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن

مدير اجلوازات: درا�سات لإمكانية

 ا�ستخدام الهواتف بدل جواز ال�سفر

اأكد ال�سيخ عبدالرحمن بن دعيج اآل خليفة مدير ادارة اجلوازات 

وجود درا�سات عاملية تدر�ض كيفية ا�ستخدام الهاتف النقال لعتماده 

و�سيلة م�ستقبلية للتنقل وال�سفر، دون احلاجة اىل حمل اجلواز.

م�سروع  حول  ال�سورى،  مبجل�ض  له  مداخلة  خالل  واأو�سح 

قانون بتعديل بع�ض اأحكام قانون جوازات ال�سفر واملعني بحظر 

مغادرة مملكة البحرين اأو العودة اإليها اإل من الأماكن املخ�س�سة 

لذلك، با�ستخدام جواز ال�سفر اأو اأي وثيقة اأخرى تقوم مقامه اأو بطاقة 

الهوية، كما جتيز لوزير الداخلية بقرار منه حتديد و�سائل اأخرى 

املخ�س�سة  الأماكن  اإليها، وكذا  العودة  اأو  البحرين  ملغادرة مملكة 

لدخول مملكة البحرين واخلروج منها، اأنه ب�ساأن الو�سائل الأخرى 

التي قد تتبع م�ستقبال للتنقل وال�سفر والعبور عرب املنافذ، فاإن هذا 

امل�سروع مرن وقابل ملواكبة التطور امل�ستقبلي واملتطلبات الدولية 

ا�ستخدام  لإمكانية  درا�سات  وجود  اىل  م�سريا  النتقال،  لت�سهيل 

الهواتف الذكية »النقال« و�سيلة م�ستقبلية للتنقل وال�سفر.

الزايد: ال�سفر »ببطاقة الهوية« 

يواكب التطورات احلديثة

اأهداف  على  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  الزايد  دلل  اأكدت  جانبها،  من 

امل�سروع التي ت�سب يف تعزيز الأمن ومكافحة اجلرمية، وت�سهيل عملية 

حتديد هوية الأ�سخا�ض واإيقاف املبعدين حملًيا ودولًيا يف املنافذ، ودعم 

الو�سائل  متطلبات  يواكب  امل�سروع  اأن  الدويل، مو�سحة  الأمني  التعاون 

بداأت تعتمد  اأن هناك دول  اململكة عرب منافذها، خا�سة  احلديثة لدخول 

بطاقة الهوية جواز مرور اإىل ارا�سيها.

الدو�سري: ت�سهيل حركة 

عبور امل�سافرين واملغادرين للمملكة 

اىل  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  الدو�سري  �سباح  اأ�سار  بدوره، 

من  املغادرين  امل�سافرين  عبور  حركة  ت�سهيل  يف  امل�سروع  اإ�سهام 

الإلكرتونية،  البوابات  طريق  عن  اإليها  والقادمني  البحرين  مملكة 

يف  وتطورات  م�ستجدات  من  يطراأ  قد  ما  مبواكبة  ي�سمح  كما 

العالية  املواطنة  روح  من  منبثق  م�سروع  اأنه  مو�سحا  امل�ستقبل، 

ودعم التعاون المني بني الدول.

املعاودة: ال�سياحة وال�ستثمار

 يبداأ من التنقل بال »جواز«

حول  له  مداخلة  عرب  ال�سورى،  جمل�ض  ع�سو  املعاودة  عادل  اأكد 

م�سروع قانون بتعديل بع�ض اأحكام قانون جوازات ال�سفر واملعني بحظر 

اإل من الأماكن املخ�س�سة لذلك،  اإليها  اأو العودة  مغادرة مملكة البحرين 

با�ستخدام جواز ال�سفر اأو اأي وثيقة اأخرى تقوم مقامه اأو بطاقة الهوية، 

اأنه بداية النطالق نحو ال�سياحة وال�ستثمار.

وتابع قائال: »عند ت�سهيل حركة امل�سافرين وخا�سة امل�ستثمرين منهم 

القت�سادي  بالنفع  اململكة  بالغة دون تعرث يذكر، �سيعود على  ب�سال�سة 

الكبري، حيث توافق امل�سروع وروؤية 2030 ب�ساأن ايجاد ت�سريعات �سهلة 

ومي�سرة لدخول امل�ستثمرين وال�سياح للبلد«.

ال�سلمان: التاأمني الطبي

 ل يلغي امل�سوؤولية اجلنائية لالأطباء

ال�سلمان  جميلة  ال�سورية  اأكدت 

لتعوي�ض  الطبي  التاأمني  اأهمية 

اىل  معا،  ال�سحي  والقطاع  املت�سررين 

جانب منافعه على القت�ساد وال�ستثمار 

اململكة،  يف  للعالج  ال�سياحي  واجلذب 

باأي �سكل  املقرتح ل يعفي  اأن  اىل  لفتة 

من الأ�سكال م�سوؤولية الطبيب اجلنائية 

والتاأديبية له.

التاأمني  م�ساألة  اأن  اىل  ا�سارت  كما 

عاملي،  توجه  هو  الطبية  الأخطاء  على 

�سببا  تعد  الطبية  الأخطاء  اأن  خا�سة 

اإ�سناد مهمة  اأن  للوفاة، مو�سحة  رئي�سا 

التعوي�سات  لدفع  ثالثة  جلهة  التامني 

وامل�ست�سفيات  الأطباء  فئة  يخدم  �سوف 

العامة اخلا�سة، كما �سيوؤدي اىل �سرعة 

الإجراءات وتعوي�ض املت�سررين.

فخرو للوزارة: �سحة الإن�سان

 اأهــــم من ارتفـــاع »تكلفـــة التاأميـــن«

اأبدى ع�سو جمل�ض ال�سورى جمال فخرو 

ا�ستغرابه من رد وزارة ال�سحة حول م�سروع 

التاأمني الطبي، والذي اأ�سارت فيه اىل ارتفاع 

»�سحة  قائال:  بالتاأمني،  املتعلقة  التكلفة 

للتاأمني«،  التكلفة  ارتفاع  من  اهم  الإن�سان 

 3 �سيخدم  الذي  امل�سروع  باأهمية  منوها 

الطبية،  الأخطاء  م�ساألة  يف  رئي�سة  اأطراف 

جانب  اىل  والطبيب،  املت�سرر،  املري�ض  وهم 

املوؤ�س�سة ال�سحية نف�سها.

املعنية  الطراف  جميع  اإن  بقوله  وتابع 

اىل جانب احلكومة متفقة على اأهمية التامني 

اللجنة  مربرات  وان  الطبية،  الأخطاء  �سد 

هي  الواقع  اأر�ض  على  حتققه  توؤكد  التي 

القانون  اأن  خا�سة  مدرو�سة،  غري  مربرات 

القطاع  يف  الطبية  املوؤ�س�سات  يغطي  احلايل 

اخلا�ض، ول ي�سمل القطاع العام.

راأي  مع  حاجي  فوؤاد  الع�سو  توافق 

املوؤمن  الأطباء  عدد  عن  وت�ساءل  فخرو، 

عليهم �سمن 2500 طبيب معتمد، ون�سب 

املوؤ�س�سات الطبية اخلا�سعة للتاأمني، لفتا 

التكاليف  من  اأي  هناك  تكون  لن  انه  اىل 

ردها  ال�سحة يف  وزارة  تقول  كما  الزائدة 

حول امل�سروع.

النتظار؟!  متى  »اىل  قائال:  وت�ساءل 

عليه  واملوافقة  امل�سروع  مترير  من  بد  ل 

ال�سحي  القطاع  وحاجة  البالغة  لأهميته 

وتعوي�ض  التاأمني،  من  النوع  لهذا  اليوم 

املت�سررين بال�سال�سة وال�سرعة املطلوبة«.

حاجي: اإىل متى النتظار؟

الدلل: 90% من املوؤ�س�سات الطبية اخلا�سة 

خا�سعة للتاأمني �سد الأخطاء الطبية

اأكدت ع�سو جمل�ض ال�سورى ابت�سام الدلل اأهمية خ�سوع املوؤ�س�سات الطبية اىل جانب 

الأطباء اىل التاأمني �سد الأخطاء الطبية، خا�سة مع الزيادة املطردة يف املوؤ�س�سات ال�سحية 

واأعداد الأطباء اخلريجني، لفتة اإىل اأن 90% من املوؤ�س�سات اخلا�سة خا�سعة للتاأمني اىل 

جانب الطباء العاملني حتت مظلتها اأي�سا.

ولفتت الدلل اىل �سرورة الف�سل بني الأخطاء الطبية وامل�ساعفات الطبية كي ل تختلط 

المور يف هذا ال�سدد، لفتة اإىل اأن القانون احلايل �سامل ولكن غري ملزم، كما اأن الهيئة 

الوطنية لتنظيم املهن ال�سحية قد عملت على رفع تعديالت �ساملة بهذا ال�ساأن، واعتمدت 

من املجل�ض العلى لل�سحة، واجلميع يف انتظار هذا القانون ال�سامل والكامل.

ت�سوير: ح�سن قربانجانب من جل�شة جمل�س ال�شورى

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11972/pdf/INAF_20220117012630701.pdf
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/942961/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/942963/News.html


العدد:  11972

P  20

Link

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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تزايد خمالفات بع�ض املطاعم واملقاهي لالجراءات 

للت�صدي  عنها  املعلن  واال�صرتاطات  االحرتازية 

لفريو�ض كورونا، ي�صتدعى ت�صديد العقوبات يف هذا 

املرحلة من عملية مكافحة الفريو�ض.

لالأ�صف بدينا ن�صوف هبّة جديدة يف ا�صتغالل املوا�صيع 

الرت�ّصح  اأجل  من  بالنا�ض  واحل�صا�صة  اخلا�صة  االإن�صانية 

للربملانات واملجال�ض البلدية اأو من اأجل اإعادة االنتخاب �صواء 

مرا�صل  اإىل  ال�صخ�ض  بتحّول  اأو  املبطنة  بالدعاية  اأو  بالتمثيل 

تغطية للخرب. ال هو �صنعنا و ال �صيمتنا يف البحرين ا�صتغالل م�صايب النا�ض.
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القطبية  الدائرة  يعرب  ك�ك  جيم�ص   -  1773

اجلن�بية ليك�ن بذلك اأول من يعربها.

1917 - ال�ليات املتحدة تدفع 25 ملي�ن دولر 

البحر  يف  العذراء  اجلزر  عن  التنازل  مقابل  للدمنارك 

الكاريبي.

1946 - انعقاد اأول جل�شة ملجل�ص الأمن الدويل.

1962 - ت�شكيل اأول حك�مة يف الك�يت، وذلك بعد 

انتخابات املجل�ص التاأ�شي�شي، وكانت احلك�مة برئا�شة 

اأمري الك�يت ال�شيخ عبداهلل ال�شامل ال�شباح.

1986 - الزعيم الليبي معمر القذايف ي�شدر اأوامر 

ب�قف الهج�م الإعالمي على م�شر.

ال�شحراء يف حرب  بداية عملية عا�شفة   - 1991

الغزو  من  الك�يت  لتحرير  وذلك  الثانية،  اخلليج 

العراقي.

1996 - قب�ل الت�شيك ع�شً�ا يف الحتاد الأوروبي.

2009 - منتخب ُعمان يف�ز بكاأ�ص بط�لة اخلليج 

عمان  �شلطنة  يف  واملقامة  ع�شرة  التا�شعة  القدم  لكرة 

املنتخب  على  ف�زه  بعد  وذلك  تاريخه،  يف  مرة  لأول 

ال�شع�دي بركالت الرتجيح.

طيار يهبط يف �ل�سعودية ويرف�ض مو��سلة رحلته �إىل باك�ستان قرية �لبخور ت�ستعد لالحتفال بر�أ�ض �ل�سنة �لقمرية

ل�شركة  تابع  طيار  رف�ص 

الدولية  اجل�ية  اخلط�ط 

اإىل  الدمام  من  ال�شفر  الباك�شتانية، 

م�اعيد  لأن  الأحد  اأم�ص  اآباد  اإ�شالم 

عمله قد انتهت.

 PK« رقم  الرحلة  وكانت 

من  لالنطالق  جاهزة   »9754

ولكنها  اآباد،  اإ�شالم  اإىل  الريا�ص 

تاأخرت ب�شبب �ش�ء الأح�ال اجل�ية، 

ا�شطرارًيا  الهب�ط  الطيار  وقرر 

دوام  انتهى  حيث  الدمام،  مطار  يف 

عمله، ورف�ص م�ا�شلة الرحلة.

تاأخري  على  الركاب  واحتّج 

الطائرات،  تغيري  ورف�ش�ا  الرحلة 

وبعد ب�شع دقائق ت�تر ال��شع، ومت 

ا�شتدعاء رجال الأمن.

كما قال متحدث با�شم اخلط�ط 

اأن  »يجب  الباك�شتانية:  اجل�ية 

�شروري  ذلك  لأن  الطيار  ي�شرتيح 

جميع  و�شي�شل  الطريان،  ل�شالمة 

اإىل مطار  ال�شاعة 11 م�شاًء  الركاب 

مت  احلني،  ذلك  وحتى  اآباد،  اإ�شالم 

اإجراء جميع الرتتيبات يف الفنادق«.

تتميز »قرية البخ�ر« يف فيتنام 

يق�م  حيث  املبهر،  ال�ردي  بالل�ن 

لعطلة  البخ�ر  عيدان  باإعداد  العمال 

راأ�ص ال�شنة القمرية اجلديدة »تيت«، 

ال�اقعة  كاو  ف�  ك�اجن  قرية  يف 

الفيتنامية  العا�شمة  من  بالقرب 

هان�ي املعروفة بهذه احلرفة.

فاإنه  ني�ز«  »ي�رو  مل�قع  ووفًقا 

ل�قف  حالًيا  املتبعة  الق�اعد  ب�شبب 

امل�شتجد  ك�رونا  فريو�ص  انت�شار 

لالأع�ام  خالفا  املدينة  بريق  �شعف 

البخ�ر  �شناع  اأحد  ويق�ل  املا�شية، 

�شد  ال�قائية  الإجراءات  ب�شبب  اإنه 

ك�فيد، ل ميكن حتريك ال�شاحنات لذا 

اأبطاأ«،  ب�شكل  تتحرك  منتجاتنا  فاإن 

م�شيًفا اأن املبيعات انخف�شت بن�شبة 

30 باملئة مقارنة بالعام املا�شي. كما 

حتتفل ال�شني يف 12 فرباير 2021 

اجلديدة،  القمرية  ال�شنة  راأ�ص  بعيد 

اأو  الربيع  بعيد  ا  اأي�شً ي�شمى  ما  اأو 

للتق�مي  وفًقا  اجلديد  القمري  العام 

ال�شيني اإىل جانب العديد من البلدان 

عمرها  يع�د  تقاليد  وهي  اآ�شيا  يف 

تاريخًيا لأربعة اآلف �شنة.

و�شف الأمري الربيطاين ت�شارلز، يف اأكرب معر�ص 

للفن،  الت�شاحلية  الف�ائد  الآن،  حتى  املائية  لأل�انه 

قائالً اإنه »ينقله اإىل بعد اآخر«.

»من  الر�شم  اأن  الربيطاين  العر�ص  وريث  وتابع 

اأكرث التمارين التي اأعرفها ا�شرتخاء وعالًجا«، لفًتا 

اإىل اأن ه�ايته »تنع�ص اأجزاء من الروح ل ت�شتطيع 

الأن�شطة الأخرى ال��ش�ل اإليها«.

الأمري 79  الذي يقيمه  ويجمع املعر�ص اجلديد 

وتظهر  لالأمري،  الطبيعية  املناظر  ل�حات  من  ل�حة 

فرباير،  منت�شف  حتى  لندن  يف  املعرو�شة  الأعمال 

م�شاهد من الريف الفرن�شي واملرتفعات ال�شكتلندية 

وتنزانيا، وهي »اأحد الأماكن املف�شلة لالأمري للر�شم«، 

التعليمية  م�ؤ�ش�شته  عن  �شادر  �شحفي  لبيان  وفًقا 

بالر�شم  انغم�شت  »لقد  ق�له:  عنه  ونقل  اخلريية. 

اأقل  الف�ت�غرايف  الت�ش�ير  وجدت  لأنني  بالكامل؛ 

يف  غامرة  برغبة  �شعرت  ب�شاطة،  بكل  مر�ص..  من 

املائية،  الأل�ان  و�شط  خالل  من  راأيته  عما  التعبري 

ونقل هذا الإح�شا�ص الداخلي..تقريبا بامللم�ص، الذي 

ي�شتحيل حتقيقه عرب الت�ش�ير الف�ت�غرايف«.

فاإن  الإنرتنت،  على  الر�شمي  م�قعه  وبح�شب 

الأمري، مثل جدته، امللكة فيكت�ريا الأوىل، ه� »ر�شام 

الزمني  جدوله  �شمح  كلما  ير�شم  متحم�ص..  مائي 

بذلك«.

على الرغم من اأن الأمري ل يبيع ل�حاته املائية، 

ت�شتخدم جلمع  لأعماله  احلجرية  املطب�عات  اأن  اإل 

الأم�ال ل�شندوقه اخلريي، بح�شب »�شي اإن اإن«.

�جلدة �لفوالذية

 حتتفل بعيد ميالدها �لـ100

يف  ال�شابقة  املمر�شة  ك�لتاك�فا،  ماريا  احتفلت 

الق�ات الرو�شية، بعيد ميالدها الـ100 بطريقة فريدة 

من ن�عها، وفق ما ذكرت وكالة »�شب�تنيك« الرو�شية.

الف�شاء  ق�ات  تدريب  مركز  من  طالب   100 وهّناأ 

بعيد  ك�لتاك�فا  ماريا  الف�لذية  اجلدة  الرو�شية 

ميالدها، اإذ قام�ا باإطالق 100 بال�ن يف اله�اء ح�شب 

عدد ال�شن�ات التي عا�شتها.

باأدوار  املنا�شبة،  هذه  يف  الف�لذية،  اجلدة  وقامت 

تقت�شر على الأ�شخا�ص، الذين يتمتع�ن بحي�ية كربى، 

اإذ قفزت باملظلة وقامت برك�ب دبابة ب�شكل احرتايف.

يف  اأفكر  مل  البداية،  »يف  ك�لتاك�فا:  ماريا  وقالت 

الأمر، اأنني �شاأعي�ص حتى اأ�شبح عمري مئة عام. وفعلت 

ما األزمني به ال�طن الأم وفعلت كل �شيء«.

احلديدية،  اجلدة  ا�شم  خطاأً  عليها  يطلق  وحينما 

الف�لذ،  �شرعان ما ت�شححها لتق�ل: »لي�ص احلديد بل 

لأن احلديد ي�شداأ«.

العاملية  احلرب  الف�لذية مبعارك  اجلدة  و�شاركت 

مدن  وحترير  ب�لج،  ك�ر�شك  معارك  ومنها  الثانية، 

لف�ف وخارك�ف وت�شيك��شل�فاكيا وب�لندا.

باملظلة،  لها  قفزة  باأول  قامت  ك�لتاك�فا  اأن  يذكر 

وهي يف �شن الـ93، من ارتفاع ثالثة اآلف مرت.

�الأمري ت�سارلز يقدم موهبته يف �لر�سم يف �أكرب معر�ض الألو�نه �ملائية

تتح�ّصر النجمة امل�صرية ي�صرا لبدء برناجمها اجلديد على قناة mbc1 حتت عنوان »كالم يف احلب«، الذي ينطلق يف 31 يناير 

اجلاري. وهي ن�صرت يف �صفحتها على موقع »اإن�صتغرام« جمموعة من ال�صور ترّوج لهذا الربنامج بدت خاللها باإطاللة من 

االأجمل يف تاريخها. اهتّم خبري املظهر �صيدريك حّداد بتن�صيق اإطاللة ي�صرا التي بدت جّذابة و�صاحرة على ال�صواء. تاألّفت هذه 

االإطاللة من ثوب اأحمر عاري الكتفني مرفق بذيل طويل وقفازات، وقد حمل هذا الثوب ذو الطابع الهوليوودي توقيع امل�صممة 

زينة زكي التي جنحت من خالله باإبراز كل مكامن اجلمال يف ج�صم ي�صرا واأخفت جميع عيوبه.

�ل�سحة ت�سجل 2594 �إ�سابة

 جديدة بكورونا وتعايف 1494 حالة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأم�ص عن ت�شجيل 2594 اإ�شابة 

جديدة ب فريو�ص ك�رونا، وتعايف 1494 حالة اإ�شافية.

الأحد  الي�م  اأجريت  التي  الفح��شات  اأن  اإىل  واأ�شارت 

ت�شجيل  اأظهرت   ، عددها 25841  بلغ  يناير 2022   16

حالة   1494 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   2594

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.286799

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 19811 حالة، 

منها 57 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و5 حالت يف 

العناية املركزة.
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اأقّر نظام التاأمني على الأخطاء الطبية

ال�سورى يقّر قانون ت�سهيل تنقل الأجانب عرب املطار
فاطمة �سلمان:

وافق جمل�ض ال�سورى على م�سروع قانون بتعديل بع�ض 

مملكة  مغادرة  بحظر  املعني  ال�سفر،  جوازات  قانون  اأحكام 

لذلك،  املخ�س�سة  الأماكن  من  اإل  اإليها  العودة  اأو  البحرين 

اأو  مقامه  تقوم  اأخرى  وثيقة  اأي  اأو  ال�سفر  جواز  با�ستخدام 

حتديد  منه  بقرار  الداخلية  لوزير  جتيز  كما  الهوية،  بطاقة 

و�سائل اأخرى ملغادرة مملكة البحرين اأو العودة اإليها، وكذا 

الأماكن املخ�س�سة لدخول مملكة البحرين واخلروج منها.

الأجانب  تنّقل  لت�سهيل حركة  لال�ستعداد  القانون  وميهد 

املقيمني يف مملكة البحرين، �سواء ببطاقة الهوية اأو اأي و�سيلة 

اأخرى قد تطراأ يف امل�ستقبل. وي�سمح م�سروع القانون اجلديد 

لوزير الداخلية بتعيني الو�سيلة املنا�سبة لإذن دخول اململكة، 

�سواء عن طريق موظف اجلوازات كما هو الو�سع حالًيا، اأو 

بوا�سطة البوابات الإلكرتونية، اأو اأي و�سائل اإلكرتونية اأخرى 

قد تطراأ م�ستقبالً.

اجلرمية،  ومكافحة  الأمن  تعزيز  اإىل  القانون  ويهدف 

�سدر  من  واإيقاف  الأ�سخا�ض،  هوية  حتديد  عملية  وت�سهيل 

يف حقهم اأحكام اأو قرارات بالإبعاد حملًيا اأو دولًيا يف منافذ 

مملكة البحرين.

دعم  اإىل  احلكومية،  املذكرة  بح�سب  القانون،  يهدف  كما 

التعاون الأمني الدويل وت�سهيل حركة عبور امل�سافرين، �سواء 

كانوا من املغادرين اأو القادمني اإىل مملكة البحرين، عن طريق 

البوابات الإلكرتونية مبطار البحرين الدويل على نحو ي�سمح 

مبواكبة ما قد يطراأ من م�ستجدات وتطورات يف امل�ستقبل.

وين�ض م�سروع القانون على اأنه »ل جتوز مغادرة مملكة 

لذلك،  املخ�س�سة  الأماكن  من  اإل  ليها  العودة  اأو  البحرين 

اأو  مقامه  تقوم  اأخرى  وثيقة  اأي  اأو  ال�سفر  جواز  با�ستخدام 

لوزير  ويجوز  البحرين،  مملكة  من  ال�سادرة  الهوية  بطاقة 

مملكة  ملغادرة  اأخرى  و�سائل  حتديد  منه  بقرار  الداخلية 

البحرين اأو العودة اإليها«.

جلنة  تو�سية  ال�سورى  جمل�ض  رف�ض  اآخر،  �سياق  يف 

مهنة  مزاولة  ب�ساأن  بقانون  القرتاح  بخ�سو�ض  اخلدمات 

الطب الب�سري وطب الأ�سنان، والتي تن�ض على عدم املوافقة 

على تبني نظام التاأمني عن امل�سوؤولية املدنية عن اأخطاء املهنة 

الطبية  واملهن  الأ�سنان  وطب  الب�سري  الطب  مهنة  ملزاويل 

املعاونة.

القرتاح  يف  النظر  بجواز  الأع�ساء  موافقة  جاءت  كما 

بتحقق  اللجنة  مربرات  رغم  احلكومة  اإىل  واإحالته  بقانون 

م�سروع  الواقع، ووجود  اأر�ض  على  بقانون  القرتاح  اأهداف 

قانون ب�ساأن امل�سوؤولية الطبية اأمام جلنة اخلدمات مبجل�ض 

النواب حالًيا يعالج م�ساألة التاأمني �سد امل�سوؤولية عن اخلطاأ 

اإىل جانب وجود م�سودة م�سروع قانون يعالج هذه  الطبي، 

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  اإليه  اأ�سارت  كما  امل�ساألة 

جلنة  مع  الجتماع  خالل  ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

اخلدمات مبجل�ض ال�سورى، ف�سالً عن اأ�سباب اأخرى.

عادل 

املعاودة

دالل 

الزايد

ال�سيخ ه�سام: »اجلواز الإلكرتوين« مواكب 

للتطور التكنولوجي وت�سهيل حلركة امل�سافرين 

اآل  عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  اأكد 

اجلن�سية  ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  خليفة 

الداخلية،  بوزارة  والإقامة  واجلوازات 

يوم  ال�سورى  مبجل�ض  له  مداخلة  خالل 

اأم�ض، حول م�سروع قانون بتعديل بع�ض 

اأحكام قانون جوازات ال�سفر واملعني بحظر 

مغادرة مملكة البحرين اأو العودة اإليها اإل 

با�ستخدام  لذلك،  املخ�س�سة  الأماكن  من 

تقوم  اأخرى  وثيقة  اأي  اأو  ال�سفر  جواز 

مقامه اأو بطاقة الهوية، اأنه م�سروع يواكب 

البحرين  ململكة  ال�سياحة  ت�سهيل  متطلبات 

يف  به  املعمول  التطور  مواكبة  جانب  اىل 

التوجه  اأن  اىل  لفتا  جماورة،  اأخرى  دول 

الإلكرتوين(  )اجلواز  نحو  يتجه  العاملي 

حتى  دولة   50 من  اأكرث  اعتمدته  الذي 

قيد  الإلكرتوين  اجلواز  يزال  ل  بينما  الآن، 

الدرا�سة يف مملكة البحرين.

كما بني اأن العمر امل�سجل يف هذا النظام 

من 10 �سنوات فما فوق، علما باأن البوابة 

اجلوازات  بنظام  مرتبطة  الإلكرتونية 

وتوفر املعلومات للمواطن واملقيم، مو�سحا 

اأن هذا الربط بجواز ال�سفر يهدف لت�سهيل 

و�سريعة  �سل�سة  بطريقة  امل�سافرين  حركة 

تواكب التطور التكنولوجي.

ياأتي  الذي  القانون  مرونة  اأكد  كما 

بوابة   22 عرب  امل�سافرين  حركة  لت�سهيل 

للمغادرة  خم�س�سة  منها   12 اإلكرتونية، 

و10 بوابات منها للقادمني، و�ستكون جميع 

هذه البوابات مرتبطة بنظام اجلوازات.

مدير  اجلريان  فواز  اأ�سار  جانبه،  من 

الذكاء  ا�ستخدام  »اإن  قائال:  املنافذ  اإدارة 

الإلكرتونية  البيانات  عرب  ال�سطناعي 

�ساأنها حتديد  من  البايومرتية  واملعلومات 

اخلطاأ  وتقليل  وجتنب  ال�سخ�ض  هوية 

مقارنة بالتدقيق ال�سخ�سي عرب املرور من 

منهم،  للمبعدين  خا�سة  املوظفني،  خالل 

اإ�سافة اىل دورها يف تعزيز الأمن ومكافحة 

اجلرمية«.

ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن

مدير اجلوازات: درا�سات لإمكانية

 ا�ستخدام الهواتف بدل جواز ال�سفر

اأكد ال�سيخ عبدالرحمن بن دعيج اآل خليفة مدير ادارة اجلوازات 

وجود درا�سات عاملية تدر�ض كيفية ا�ستخدام الهاتف النقال لعتماده 

و�سيلة م�ستقبلية للتنقل وال�سفر، دون احلاجة اىل حمل اجلواز.

م�سروع  حول  ال�سورى،  مبجل�ض  له  مداخلة  خالل  واأو�سح 

قانون بتعديل بع�ض اأحكام قانون جوازات ال�سفر واملعني بحظر 

مغادرة مملكة البحرين اأو العودة اإليها اإل من الأماكن املخ�س�سة 

لذلك، با�ستخدام جواز ال�سفر اأو اأي وثيقة اأخرى تقوم مقامه اأو بطاقة 

الهوية، كما جتيز لوزير الداخلية بقرار منه حتديد و�سائل اأخرى 

املخ�س�سة  الأماكن  اإليها، وكذا  العودة  اأو  البحرين  ملغادرة مملكة 

لدخول مملكة البحرين واخلروج منها، اأنه ب�ساأن الو�سائل الأخرى 

التي قد تتبع م�ستقبال للتنقل وال�سفر والعبور عرب املنافذ، فاإن هذا 

امل�سروع مرن وقابل ملواكبة التطور امل�ستقبلي واملتطلبات الدولية 

ا�ستخدام  لإمكانية  درا�سات  وجود  اىل  م�سريا  النتقال،  لت�سهيل 

الهواتف الذكية »النقال« و�سيلة م�ستقبلية للتنقل وال�سفر.

الزايد: ال�سفر »ببطاقة الهوية« 

يواكب التطورات احلديثة

اأهداف  على  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  الزايد  دلل  اأكدت  جانبها،  من 

امل�سروع التي ت�سب يف تعزيز الأمن ومكافحة اجلرمية، وت�سهيل عملية 

حتديد هوية الأ�سخا�ض واإيقاف املبعدين حملًيا ودولًيا يف املنافذ، ودعم 

الو�سائل  متطلبات  يواكب  امل�سروع  اأن  الدويل، مو�سحة  الأمني  التعاون 

بداأت تعتمد  اأن هناك دول  اململكة عرب منافذها، خا�سة  احلديثة لدخول 

بطاقة الهوية جواز مرور اإىل ارا�سيها.

الدو�سري: ت�سهيل حركة 

عبور امل�سافرين واملغادرين للمملكة 

اىل  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  الدو�سري  �سباح  اأ�سار  بدوره، 

من  املغادرين  امل�سافرين  عبور  حركة  ت�سهيل  يف  امل�سروع  اإ�سهام 

الإلكرتونية،  البوابات  طريق  عن  اإليها  والقادمني  البحرين  مملكة 

يف  وتطورات  م�ستجدات  من  يطراأ  قد  ما  مبواكبة  ي�سمح  كما 

العالية  املواطنة  روح  من  منبثق  م�سروع  اأنه  مو�سحا  امل�ستقبل، 

ودعم التعاون المني بني الدول.

املعاودة: ال�سياحة وال�ستثمار

 يبداأ من التنقل بال »جواز«

حول  له  مداخلة  عرب  ال�سورى،  جمل�ض  ع�سو  املعاودة  عادل  اأكد 

م�سروع قانون بتعديل بع�ض اأحكام قانون جوازات ال�سفر واملعني بحظر 

اإل من الأماكن املخ�س�سة لذلك،  اإليها  اأو العودة  مغادرة مملكة البحرين 

با�ستخدام جواز ال�سفر اأو اأي وثيقة اأخرى تقوم مقامه اأو بطاقة الهوية، 

اأنه بداية النطالق نحو ال�سياحة وال�ستثمار.

وتابع قائال: »عند ت�سهيل حركة امل�سافرين وخا�سة امل�ستثمرين منهم 

القت�سادي  بالنفع  اململكة  بالغة دون تعرث يذكر، �سيعود على  ب�سال�سة 

الكبري، حيث توافق امل�سروع وروؤية 2030 ب�ساأن ايجاد ت�سريعات �سهلة 

ومي�سرة لدخول امل�ستثمرين وال�سياح للبلد«.

ال�سلمان: التاأمني الطبي

 ل يلغي امل�سوؤولية اجلنائية لالأطباء

ال�سلمان  جميلة  ال�سورية  اأكدت 

لتعوي�ض  الطبي  التاأمني  اأهمية 

اىل  معا،  ال�سحي  والقطاع  املت�سررين 

جانب منافعه على القت�ساد وال�ستثمار 

اململكة،  يف  للعالج  ال�سياحي  واجلذب 

باأي �سكل  املقرتح ل يعفي  اأن  اىل  لفتة 

من الأ�سكال م�سوؤولية الطبيب اجلنائية 

والتاأديبية له.

التاأمني  م�ساألة  اأن  اىل  ا�سارت  كما 

عاملي،  توجه  هو  الطبية  الأخطاء  على 

�سببا  تعد  الطبية  الأخطاء  اأن  خا�سة 

اإ�سناد مهمة  اأن  للوفاة، مو�سحة  رئي�سا 

التعوي�سات  لدفع  ثالثة  جلهة  التامني 

وامل�ست�سفيات  الأطباء  فئة  يخدم  �سوف 

العامة اخلا�سة، كما �سيوؤدي اىل �سرعة 

الإجراءات وتعوي�ض املت�سررين.

فخرو للوزارة: �سحة الإن�سان

 اأهــــم من ارتفـــاع »تكلفـــة التاأميـــن«

اأبدى ع�سو جمل�ض ال�سورى جمال فخرو 

ا�ستغرابه من رد وزارة ال�سحة حول م�سروع 

التاأمني الطبي، والذي اأ�سارت فيه اىل ارتفاع 

»�سحة  قائال:  بالتاأمني،  املتعلقة  التكلفة 

للتاأمني«،  التكلفة  ارتفاع  من  اهم  الإن�سان 

 3 �سيخدم  الذي  امل�سروع  باأهمية  منوها 

الطبية،  الأخطاء  م�ساألة  يف  رئي�سة  اأطراف 

جانب  اىل  والطبيب،  املت�سرر،  املري�ض  وهم 

املوؤ�س�سة ال�سحية نف�سها.

املعنية  الطراف  جميع  اإن  بقوله  وتابع 

اىل جانب احلكومة متفقة على اأهمية التامني 

اللجنة  مربرات  وان  الطبية،  الأخطاء  �سد 

هي  الواقع  اأر�ض  على  حتققه  توؤكد  التي 

القانون  اأن  خا�سة  مدرو�سة،  غري  مربرات 

القطاع  يف  الطبية  املوؤ�س�سات  يغطي  احلايل 

اخلا�ض، ول ي�سمل القطاع العام.

راأي  مع  حاجي  فوؤاد  الع�سو  توافق 

املوؤمن  الأطباء  عدد  عن  وت�ساءل  فخرو، 

عليهم �سمن 2500 طبيب معتمد، ون�سب 

املوؤ�س�سات الطبية اخلا�سعة للتاأمني، لفتا 

التكاليف  من  اأي  هناك  تكون  لن  انه  اىل 

ردها  ال�سحة يف  وزارة  تقول  كما  الزائدة 

حول امل�سروع.

النتظار؟!  متى  »اىل  قائال:  وت�ساءل 

عليه  واملوافقة  امل�سروع  مترير  من  بد  ل 

ال�سحي  القطاع  وحاجة  البالغة  لأهميته 

وتعوي�ض  التاأمني،  من  النوع  لهذا  اليوم 

املت�سررين بال�سال�سة وال�سرعة املطلوبة«.

حاجي: اإىل متى النتظار؟

الدلل: 90% من املوؤ�س�سات الطبية اخلا�سة 

خا�سعة للتاأمني �سد الأخطاء الطبية

اأكدت ع�سو جمل�ض ال�سورى ابت�سام الدلل اأهمية خ�سوع املوؤ�س�سات الطبية اىل جانب 

الأطباء اىل التاأمني �سد الأخطاء الطبية، خا�سة مع الزيادة املطردة يف املوؤ�س�سات ال�سحية 

واأعداد الأطباء اخلريجني، لفتة اإىل اأن 90% من املوؤ�س�سات اخلا�سة خا�سعة للتاأمني اىل 

جانب الطباء العاملني حتت مظلتها اأي�سا.

ولفتت الدلل اىل �سرورة الف�سل بني الأخطاء الطبية وامل�ساعفات الطبية كي ل تختلط 

المور يف هذا ال�سدد، لفتة اإىل اأن القانون احلايل �سامل ولكن غري ملزم، كما اأن الهيئة 

الوطنية لتنظيم املهن ال�سحية قد عملت على رفع تعديالت �ساملة بهذا ال�ساأن، واعتمدت 

من املجل�ض العلى لل�سحة، واجلميع يف انتظار هذا القانون ال�سامل والكامل.

ت�سوير: ح�سن قربانجانب من جل�شة جمل�س ال�شورى

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11972/pdf/INAF_20220117012630701.pdf
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/942960/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/942962/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  4

Link

أطلق��ت جمعي��ة البحرين لمراقبة حقوق اإلنس��ان 
والمرك��ز الخليجي األوروبي لحقوق اإلنس��ان أمس 
من العاصمة البريطانية لندن تقريرهما الحقوقي 
األول لعام ٢٠٢٢ بعنوان )من يقف وراء اس��تغالل 
أطف��ال البحري��ن سياس��يًا!(. وصرح األمي��ن العام 
فيصل فوالذ ب��أن التقرير صدر بع��دد من اللغات 
وه��و بداية النطالق حملة لحماية أطفال البحرين، 
من االستغالل والتوظيف ألغراض سياسية تحّركها 
ن��وازع طائفية، بعد أن تحّول تجنيد األطفال إلثارة 
االضطراب��ات في الش��وارع وحتى لتنفي��ذ عمليات 
إرهابي��ة، ظاهرة متواترة، وممارس��ة منهجية من 
قبل أط��راف تصّنف نفس��ها ك�”معارضة” حين هي 
عميل��ة للخ��ارج، األمر ال��ذي عّرض حي��اة األطفال 

ومس��تقبلهم للخطر، فضاًل ع��ن محاذير زرع نوازع 
العنف والطائفية في أنفس تلك الشريحة الهشة.  
وأضاف فوالذ، الذي لفت إلى ما تتعرض له مملكة 
البحرين من خطر استغالل قوى المعارضة لألطفال 
والزج بهم في المس��يرات وأعمال العنف والتخريب 
التي ت��ؤدي إلى اإلض��رار بمس��تقبلهم عن طريق 
اس��تخدامهم لتحقيق مكاسب سياس��ية وإعالمية 
ضمن أجن��دة خارجية باتت مكش��وفة وفي ازدياد 
تترجمه��ا أعمال التخري��ب التي طال��ت البحرين، 
حي��ث يتّم تعبئة األطفال في ع��دد من قرى البالد 
بشكل روتيني للزّج بهم في مواجهات عنيفة. وفي 
كثي��ر من األحي��ان يحملون المولوت��وف والعبوات 
الحارق��ة واألس��لحة البيضاء. وقال إن ال��رأي العام 

في مملكة البحرين ش��هد في عام ٢٠١٤ وبعدها، 
عددًا من الحوادث ه��ّزت المجتمع بعنف منها على 
س��بيل المثال عندما جّند إرهابيون بالغون أطفااًل 
تت��راوح أعمارهم بي��ن 10 و11 عام��ًا لنقل عبوات 
ناس��فة لكّن إحدى تلك العب��وات انفجرت خطأ في 
وجه حامليه��ا من األطفال، فس��ببت لهم إصابات 
خط��رة، وجعلت منه مثااًل صارخًا عن ضحايا س��وء 
المعامل��ة م��ن قب��ل المتطرفين. وقال ف��والذ إّن 
هذا الح��دث على خطورته م��ّر دون أن يلحظه أحد 
من نش��طاء منظمات حقوق اإلنسان الغربية وهي 
متعم��دة عدم إب��رازه، ودون اهتمام من وس��ائل 
اإلعالم المسيطر عليها من اليسار العالمي الغربي 

والتابعة لهم.
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 فوالذ: حملة لحماية أطفال البحرين
من االستغالل السياسي والطائفي

وزير الداخلية يبحث وسفير إسرائيل التعاون األمني
بح��ث وزي��ر الداخلي��ة الفريق أول 
الشيخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، 
دول��ة  س��فير  اس��تقباله  خ��الل 
إسرائيل لدى مملكة البحرين ايتان 
نائيه، بمناس��بة تعيين��ه مجاالت 
الخبرات  التع��اون األمني وتب��ادل 
بين البلدين، بم��ا يخدم المصالح 

المشتركة.
وأعرب الوزير، خ��الل اللقاء - الذي 
حضره رئيس األم��ن العام الفريق 
تمنيات��ه  ع��ن   - الحس��ن  ط��ارق 
بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، 
مؤكدا أن النهج اإلصالحي لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الب��الد 
المف��دى، يق��وم على تعزي��ز قيم 

التفاه��م والح��وار واالنفت��اح على 
اآلخر.

اس��تعراض  اللق��اء،  خ��الل  وت��م 

البلدين،  بي��ن  الثنائية  العالق��ات 
في ضوء توقيع إعالن تأييد السالم 
والذي  إبراهي��م،  مب��ادئ  واتف��اق 

يسهم في تعزيز األمن واالستقرار 
وم��ن أج��ل أن يع��م الس��الم ف��ي 

المنطقة.

ميرزا: تحقيق األهداف الوطنية للمتجددة قبل موعدها بـ4 سنوات

 البحرين عضوًا بلجنة 
المراجعة لعمومية وكالة الطاقة المتجددة

ت��م انتخاب مملك��ة البحرين، عضوًا 
والتدقي��ق  المراجع��ة  لجن��ة  ف��ي 
للجمعي��ة العمومية للوكالة الدولية 
للطاقة المتجددة »IRENA«، وذلك 
خ��الل الجمعي��ة العمومي��ة للوكالة 

بمشاركة أكثر من 167 دولة.
الطاق��ة  هيئ��ة  رئي��س  وش��ارك 
عبدالحس��ين  الدكت��ور  المس��تدامة 
مي��رزا، ف��ي افتت��اح ال��دورة ال���12 
للجمعية العمومية، والتي عقدت عن 
ُبعد في نسختها االفتراضية الثانية 
بتنظي��م من إم��ارة أبوظب��ي بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، 
اتساقًا مع الجهود العالمية للحد من 
انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على 
الش��املة  التنموية  المس��يرة  وتيرة 
العالمية لتحقي��ق أهداف  والجه��ود 
األمم المتحدة للتنمية المس��تدامة، 
خاصًة الهدف الس��ابع منها المتعلق 
بالطاقة المس��تدامة والذي يش��كل 
الوكال��ة  ألعم��ال  أس��اس  مح��ور 
باإلضاف��ة إلى جهود التصدي للتغير 

المناخي.
ويأت��ي االجتم��اع ضم��ن فعالي��ات 
أس��بوع أبوظبي لالستدامة ويحضره 
عدد كبير من الوزراء وصناع القرار في 
مج��ال الطاقة المتج��ددة وما يفوق 
1000 مش��ارك من أكث��ر و 167 من 

الدول األعضاء في الوكالة من جميع 
أنح��اء العالم، باإلضاف��ة إلى حضور 
واس��ع لجلس��ات الجمعية العمومية 
واجتماع��ات ال��دورة من خ��الل قناة 
اليوتي��وب التابع��ة للوكال��ة. يذكر 
أن البحري��ن عضو دائم ف��ي الوكالة 
2009م،  ع��ام  ف��ي  منذ تأسيس��ها 
حي��ث تم تعيين البحري��ن عضوًا في 
لجنة المراجع��ة والتدقيق في الدورة 
المنعقدة، وهي إحدى اللجان اإلدارية 
التي تتبع س��كرتارية الوكالة وترفع 

تقريرها لرئيس الدورة لالعتماد.
وش��ارك ميرزا بمداخلة في االجتماع، 
تح��دث فيه��ا ع��ن إع��الن البحري��ن 

المتح��دة  األم��م  مؤتم��ر  خ��الل 
المناخي  للتغي��ر  للتص��دي  لألطراف 
COP26 وال��ذي ُعِق��د في جالس��كو 
نوفمب��ر الماضي، عن اعتماد الهدف 
الوطن��ي للوصول إلى الحياد الصفري 
وتبن��ي   ،2060 بحل��ول  الكربون��ي 
األه��داف  المملك��ة مجموع��ة م��ن 
المدى لتحقيق  المرحلية والقصي��رة 

هذا الهدف الهام.
وأك��د أن من هذه األهداف المرحلية، 
تقليل االنبعاثات الكربونية بنس��بة 
30% بحل��ول ع��ام 2035، م��ن خالل 
العمل عل��ى مبادرات إزال��ة الكربون 
تعزي��ز  مب��ادرات  ف��ي  واالس��تثمار 

كف��اءة الطاق��ة، ومضاعف��ة الهدف 
الوطني لزي��ادة حصة مصادر الطاقة 
المتجددة في المزي��ج الكلي للطاقة 
 ،2035 ع��ام  بحل��ول   %20 لتك��ون 
وزيادة أش��جار نبات القرم إلى أربعة 
أضع��اف الع��دد الحال��ي، ومضاعفة 
عدد األشجار بشكل عام في البحرين، 
باإلضافة إلى االس��تثمار المباشر في 

تقنيات احتجاز الكربون.
وأوض��ح، أن ه��ذه التوجه��ات إنم��ا 
تعكس للعالم أجمع جدية الخطوات 
الحثيث��ة الت��ي تتخذها القي��ادة في 
المستدامة  التنمية  تحقيق  مس��يرة 
عل��ى المس��توى الوطن��ي واإلقليمي 
وااللتزام تجاه تفعي��ل دور المملكة 
ف��ي منظوم��ة المجتم��ع الدولي في 

التصدي للتغير المناخي.
وأعل��ن ميرزا أن البحرين اس��تطاعت 
ف��ي نهاي��ة الع��ام 2021، تحقي��ق 
األهداف الوطني��ة للطاقة المتجددة 
المق��رر تحقيقها في عام 2025 وهو 
زيادة نصيب موارد الطاقة المتجددة 
في المزيج الكلي للطاقة بنس��بة %5 
أي قبل الموعد المحدد ب�4 س��نوات، 
واس��تعرض الش��وط الكبي��ر ال��ذي 
قطعته البحرين ف��ي تحقيق مختلف 
المتعلق��ة  اس��تراتيجياتها  جوان��ب 

باستدامة موارد الطاقة.

»شرطة الجنوبية«: الفتاة 
المتغّيبة خرجت من منزل 

أسرتها بإرادتها إثر خالف عائلي
أك��دت مديري��ة ش��رطة المحافظ��ة الجنوبية، أنه��ا مازالت 
تواص��ل جهودها وإجراءاتها األمنية للعث��ور على الفتاة »15 
عام��ًا« الت��ي تغيبت عن منزله��ا بمدينة عيس��ى، منذ تلقي 
بالغًا بالواقعة الس��اعة 6 مساء الجمعة 14 يناير، موضحة أن 
المعلومات األولية، تش��ير إلى أن المتغيبة، خرجت من منزل 
أس��رتها بمحض إرادتها، إثر خالف عائل��ي، وأنها مازالت في 

البحرين.
وأش��ارت مديري��ة ش��رطة المحافظ��ة الجنوبية، إل��ى تكثيف 
أعمال البحث والتحري لكش��ف مالبسات الواقعة والعثور على 

المتغيبة، على أن يتم الكشف عن التفاصيل في وقت الحق.

»التأمين االجتماعي«: ٪60.2 
 نسبة البحرينيين العاملين 

بالسعودية بالربع األخير 2021
سماهر سيف اليزل  «

تص��درت المملكة العربية الس��عودية، دول مجلس التعاون 
الخليج��ي التي يعمل به��ا البحرينيين، حيث بلغت نس��بتهم 
60.2% م��ن إجمال��ي البحرينيي��ن العاملين ف��ي دول الخليج 
حتى الربع األخير من 2021، تلتها اإلمارات العربية المتحدة 

بنسبة %20.7.
فيم��ا بلغت نس��بة العاملي��ن البحرينيين في دول��ة الكويت 
7.5%، و 3.2% في عمان بحسب تقرير للهيئة العامة للتأمين 

االجتماعي. 
وجاء الس��عوديون في مقدمة مواطن��ي الخليج الذي يعملون 
في البحرين بنسبة 72.6% %، تالهم العمانيون بنسبة %21، 

فيما بلغت نسبة الكويتيين 4.7%، واإلماراتيين %1.1.

 نيابة المحرق: حبس 
متهمين بمحاولة تهريب 

مخدرات عبر المطار
أك��د رئيس نياب��ة محافظة المحرق أن النياب��ة العامة تلقت 
بالغًا م��ن إدارة مكافحة المخدرات والمتضمن تمكن ضابط 
الجم��ارك من ضبط ش��خص عند وصوله إلى مط��ار البحرين 
الدول��ي جالب��ًا كمية ت��زن 4.9 كيلو غ��رام من مادة الش��بو 
المخ��درة كانت مخبأة في مواضع خفية بحقيبة الس��فر حيث 

كانت قاعدة الحقيبة مخيطة ومحشوة بتلك المادة.
كما تم ضبط متهمين آخرين كانا في انتظار المتهم بالمطار 
لنقله والمواد المخ��درة المضبوطة، وتم ضبط متهم آخر إذ 
وجد في حالة غير طبيعية بمسكن أحد المتهمين، والذي عثر 

فيه على مادة الحشيش والشبو المخدرة.
 وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البالغ 
واس��تجوبت المتهمين وأمرت بحبس��هم احتياطيًا على ذمة 
التحقيق، وندب��ت الخبراء المختصين لفح��ص المضبوطات، 
وما زالت التحقيقات مس��تمرة بسماع ش��هود الواقعة وورود 
التحري��ات النهائية تمهي��دًا لتقديم المتهمي��ن ومن يثبت 

اشتراكه في الجريمة للمحاكمة.

»الصحة«: إجراءات ضد 11 مطعمًا 
ومقهى لمخالفة »األصفر«

أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن رص��د 11 مخالفة خ��الل الزيارات 
التفتيش��ية للمطاعم والمقاهي مس��اء أمس األول، حيث تم 
اتخاذ اإلجراءات القانوني��ة الالزمة تجاههم بتحرير مخالفات 
لهذه المطاع��م والمقاهي، لمخالفتهما اإلجراءات االحترازية 
واالشتراطات المعلن عنها للتصدي لفيروس كورونا، المدرجة 
تحت المستوى األصفر ضمن آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 

انتشار فيروس كورونا، وتم إحالتهم للجهات القانونية.
ج��اء ذلك خ��الل الزي��ارات التفتيش��ية التي تم��ت بالتعاون 
والتنس��يق م��ع وزارة الداخلي��ة، ووزارة الصناع��ة والتج��ارة 
والس��ياحة، وهيئ��ة البحرين للس��ياحة والمع��ارض، في إطار 
تكثيف الزيارات التفتيشية والتي تهدف إلى التأكد من التزام 
المنش��آت باالش��تراطات الصحية واإلجراءات المدرجة ضمن 
المستوى األصفر وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 

فيروس كورونا.
وق��د قام مفتش��و الجه��ات المعنية برص��د المخالفات خالل 
الزي��ارات التفتيش��ية، حي��ث تم��ت زي��ارة 227 منش��أة من 

المطاعم والمقاهي.
ودع��ت الجهات الحكومي��ة المختص��ة الجميع إل��ى مواصلة 
االلت��زام والتحل��ي بالمس��ؤولية الوطني��ة، واإلب��الغ الفوري 
ع��ن أية مخالف��ات أو تجاوزات يتم رصده��ا، موضحة أن هذه 
الخط��وات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة في البالد بما 
يس��هم في الح��د من انتش��ار فيروس كورون��ا وضمان صحة 

وسالمة الجميع.

في إطار التوجيهات الملكية وتنفيذًا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء

»اإلسكان« تسلِّم المنتفعين 
شهادات التخصيص في سترة والحد

 سلمت وزارة اإلسكان أمس، شهادات التخصيص 
بمدينة شرق س��ترة، والمفاتيح في مدينة شرق 
الحد ألصحاب الطلبات ضمن القوائم التي قامت 
بإعداده��ا بص��ورة مس��بقة، حيث تم��ت عملية 
التس��ليم وفقًا لإلج��راءات االحترازي��ة والوقائية 

الالزمة في عملية التوزيع.
يأتي ذلك، في إطار التوجيهات الملكية السامية 
بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، وتنفيذًا ألمر صاحب 
السمو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء بتوزيع 2000 

وحدة سكنية إضافية على المواطنين.
 وأك��دت ال��وزارة، مواصل��ة عملي��ة التوزيع��ات 
اإلس��كانية عل��ى المواطني��ن المس��تحقين من 
مختلف محافظات البحرين بوتيرة عمل متسارعة 
ومستمرة، ضمن جدول زمني ينتهي خالل فبراير 
المقبل. وأش��ارت إلى تكامل خط��ة العمل، فيما 
يتعلق بإنش��اء م��دن جديدة ومش��اريع تنموية 
تس��هم في خلق المزيد من المشاريع اإلسكانية 
التي يمكن للمواطنين االس��تفادة منها، تحقيقًا 

ألهداف خطة التعافي االقتصادي.
 ولفتت إلى أن هذه المش��اريع اإلس��كانية توفر 
مس��ارات لممارس��ة رياض��ة المش��ي والدراجات 
الهوائية، فضاًل عن توفر المس��احات المفتوحة 

واالهتمام بالتشجير والمس��احات الخضراء، كما 
يتمي��ز بعضها بمواقعه��ا المطلة على واجهات 
بحرية، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير 

مقومات جودة الحياة بالمشاريع اإلسكانية. 

وأشارت إلى حرصها الدائم على توفير المتطلبات 
اإلس��كانية والتنموي��ة م��ن أجل تقدي��م أفضل 
الخدمات للمواطني��ن التي تلبي كافة التطلعات 

المستقبلية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/17/watan-20220117.pdf?1642395564
https://alwatannews.net/article/984903
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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الطاقــة  بينهــا  حديثــة  مجــاالت  فــي  البحريــن  تقــدم 
المتجددة وسياســة الحوســبة الســحابية يمثل حصادًا 

لتوجيهات ملكية سامية ومتابعة حكومية متميزة.

باألحمر

1 7 4 9 6 6 6 6 8التحرير:  0 0 0 1 1 3 3  : رقـــــم 
3االشتراكات مجاني 8 8 0 1 ص . ب:  1 7 4 9 6 6 8 2 1اإلعالنـات:  7 4 9 6 6 7 8 الفاكس:  1 7 4 9 6 6 1 2  : للمقترحات 

والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

Mon 17 Jan 2022  |  السنة 17  |   العدد 5882   |  االثنين 14 جمادى اآلخرة 1443هـ

أغلقوا غطاء »البالوعة«
على قدر ما لوس��ائل التواصل االجتماعي من فوائد جمة تس��اعدنا في تلقي 
المعلومات بسرعة وفهم ما يجري حولنا في العالم وبقدر ما تتيح لنا المجال 
لتنوع مصادر المعلومات، إال أن وجود عدد كبير من أصحاب النفوس المريضة 
الت��ي تح��وم كالذباب فيها بأس��راب كبيرة، حول هذه الوس��يلة المفيدة إلى 

مقيتة إلى »جاذبة للمغثة« وضيق النفس ووارد جدًا أن تقودك لالكتئاب. 
حقيقة ال أجد وصفًا يليق بمن فبرك خبر العثور على الطفلة ش��هد يوم أمس 
األول، أكت��ب ه��ذا المقال صباح األحد وأتمنى من اهلل ع��ز وجل أن يعثر على 
الطفل��ة إلى حين موعد نش��ره صب��اح االثنين، إنما توقفت عند نفس��ية من 
»اجته��د« ووضع صورة الفت��اة وكتب معلومات مغلوط��ة وتفنن في اختيار 
الخط واختيار حجم الصورة وخلفيتها وووو يعني اجتهد وتعب حتى وصل إلى 
الش��كل النهائي ثم نش��رها وهو جالس في بيته غير عابئ باألرواح واألنفس 

التي عبث بها بما فيها األم التي ينخلع قلبها في تلك اللحظة..!! 
هذه األشكال تتنوع أس��باب دخولها الساحة، بتنوع أهدافها، فبعضها مجند 
ويدف��ع له من أجل خلق البلبلة في المجتمع، وهو نوع حقير ممكن يكون من 
أبن��اء البلد لكنه رخيص قابل للش��راء والبيع بأبخس األثم��ان، وهناك الكثير 

منهم وأغلبهم خارج البحرين تدفع لهم دول مجاورة خليجية وغير خليجية!! 
وبعضهم موجود بيننا وهم مرضى نفسيون، جماعة تفرغ شحناتها الغاضبة 
في غيرها، لو قيض لها حرق العالم لحرقته، يدخل الواحد منهم ألف حس��اب 
عل��ى وس��ائل التواصل في اليوم يفرغ ش��حنات الوس��واس وش��حنات العقد 
االضطهادي��ة وش��حنات الغضب التي ال يتمكن من الس��يطرة عليها في َمن 
أمامه، دون أي اعتبار آلثار دماره الش��امل وعلى م��ن علق عليه، أطفااًل، كبار 
سن، فنانين، كتابًا، أو حتى أشخاصًا عاديين، يعتقد أن عالجه ممكن أن يتم 
إن أفرغ تلك الش��حنة في غيره، يش��عر باالرتياح إن أضاف شخصًا جديدًا يقف 
معه في طابور التعس��اء، فال يكون وحي��دًا، ال ينام إال بعد أن يروي ظمأ تلك 

الحفرة السوداء في قلبه.  
وبعضه��م مجرد فراغ، ف��راغ وقت، وفراغ عقل، وخواء روح��ي، ال هو مجند وال 
ه��و مريض حاقد، إنما ش��خص »متملل« باختصار ويريد قض��اء هذا الوقت 
والتس��لية باآلخرين، فإن وجد الفراغ مع قلة التربية النتيجة هذه الفئة التي 
تتسلى بعذابات الناس، هؤالء هم من يرى »نقعة« ماء وأناسًا يقفون جنبها 
فيسرع بسيارته ليرش الماء عليهم ويتلذذ وهو يراهم في مرآة السيارة وهم 

يسبون ويشتمون. 
أال م��ا أكثر هذه األش��كال في وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي يفرغون ما في 

جوفهم ويحولون الوسط إلى صندوق قمامة مفتوح ومكب للنفايات. 
كان اهلل ف��ي عون الجرائ��م اإللكترونية فتعقبهم صع��ب ومعاقبتهم أحيانًا 
صعبة والقانون غير مكتمل وعددهم في زيادة، ودور المجتمع اآلن والسلطة 
التش��ريعية في البحث عن وس��ائل رادعة تخفف حدة اآلثار على األقل، فربما 
نقول ربما لو كانت العقوبة مش��ددة ومغلظة ويتم نش��رها وفضح من يتم 
إدانت��ه لربما يتأدب غيره ويفك��ر ألف مرة قبل أن يتعمد ترك غطاء البالوعة 

التي في عقله مفتوحًا!

»ماتت من فرحتها«.. وفاة عروس ليلة زفافها
كش��ف ش��اب مصري تفاصيل وفاة عروس��ه ليلة زفافها، 
دون أس��باب ظاهرية واضحة، وتح��دث عما جرى في تلك 
الليلة، من لحظة وصولهما شقتهما في منطقة الطالبية 
بمحافظ��ة الجيزة، حت��ى اكتش��افه وفاتها داخ��ل حمام 

الشقة.
وقالت صحيفة اليوم السابع إن قسم شرطة الهرم كان قد 
تلقى بالغًا بوفاة ربة منزل داخل ش��قتها، وبعدها انتقل 
رج��ال المباحث إلى محل الواقعة إلج��راء التحريات، وقالوا 
إن المتوف��اة متزوج��ة حديثًا »وتعرضت الختناق بس��بب 

تسرب غاز السخان«. 
لكن زوجها، إس��الم، نفى في تصريح��ات نقلتها صحيفة 
المصري اليوم صحة حدوث تس��رب للغ��از وقال »لو حدث 

ذلك كنا عرفنا«.
وقال الش��اب الثالثين��ي للصحيفة: »هاج��ر كانت فرحانة 
قوى ألننا تزوجنا.. صديقة هاجر اتصلت بي ُمنهارة وقالت 

ل��ّي: »ماتت من كتر )كثرة( فرحتها إنكم خالص اتجوزتم 
)تزوجتما(«. وقال الش��اب، الذي يعمل مهندس��ًا في دبي 
منذ نحو س��بع سنوات، إنها كانت س��عيدة للغاية لرؤيته 
وإتمام الزفاف، مشيرًا إلى أنهما لم يلتقيا منذ نحو خمس 
س��نوات وأنه حضر إلى القاهرة يوم الثالث من يناير دون 

أن يعلمها مسبقًا.

 معرض »ُعمق« يعرض 
لوحات 21 طالبًا بجامعة البحرين

تح��ت رعاي��ة رئيس المجل��س الوطن��ي للفنون 
الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وبحضور أعضاء 
المجل��س وعدد م��ن الس��فراء وجم��ع غفير من 
الفناني��ن والمثقفين، اس��تضافت منصة »ألوان 
الش��رق« بفرعه��ا بمجمع الس��يف ف��ي المحرق 
مؤخرًا طلبة البكالوريوس في الفنون والتصميم 
بجامعة البحرين في معرض فني بعنوان »ُعمق« 

تحت إشراف الدكتورة نسرين العابد. 
ويض��م العرض لوح��ات فنية مدعوم��ة بالبحث 
العلمي تعود لواحد وعشرين طالبًا في البرنامج، 
ويتمي��ز المعرض بعم��ق في التجرب��ة واإلبداع 
الفني إلى حد الغوص في ُعمق الُعمق ذاته حيُث 
عبر الط��الب عن أفكارهم العميقة وفلس��فتهم 
وتأمالتهم ورؤيتهم الفريدة للعالم من حولهم. 
ويحتوى مع��رض »عمق« على أعمال تش��كيلية 
من مختلف المدارس الفنية التي أبدع بها طالب 
الفن��ون، وذلك بعد عمل دراس��ات مس��تفيضة 
للفناني��ن العالميي��ن الكبار من الذي��ن أصبحوا 
عالم��ات فارق��ة ف��ي تاري��خ الف��ن واس��تنباط 
والمعالج��ات  الفن��ي  واألس��لوب  الموضوع��ات 
اللوني��ة والش��كلية وتطبيقه��ا ف��ي لوحات من 

أفكارهم الخاصة.
وأظه��ر المعرض مدى قدرة ط��الب الفنون على 
خل��ق ترجمة بصري��ة ممتازة ألفكاره��م الفنية 
وذات مس��توى إبداعي رفيع في لوحاتهم الفنية، 

حيُث قام كل الطلبة بترجمة أفكارهم في لوحات 
فني��ة تعكس إبداعهم الفني والجرأة في التعبير 
والخروج عن المألوف إلرسال رسالتهم للمشاهد، 
يخل��ق  أن  اس��تطاع  وطالب��ة  طال��ب  كل  إن  إذ 
بصمته الخاصة على عمله الفني، حيُث جّس��دت 
اللوح��ات معاني متع��ددة، لكنه��ا ارتكزت على 
اإلحساس وُعمق المعنى خلف ُكل عمل فني، مما 
جعل اللوحات مليئة بالجمال، ومثيرة للدهش��ة 

والتساؤل في نفس الوقت.
وخالل المعرض، صرح رئي��س المجلس الوطني 
للفنون الش��يخ راشد بن خليفة آل خليفة عن دور 
المجل��س الوطني للفنون منوه��ا برؤية القيادة 
الحكيمة لالرتق��اء بالمجتمع عبر الفنون ودورها 

في ثقافة المجتمع مرحبا بالمبادرات والمشاريع 
الفنية مؤك��دا دعم المجلس لكاف��ة التجمعات 

والمؤسسات والجهات المعنية بالفنون.
وأش��اد بالمستوى التنظيمي معربا عن سعادته 
باالطالع على فلسفة األعمال المعروضة من قبل 
الطلبة، مؤكدا على دعم أهالي الفنانين والطلبة 

وتشجيعهم للمضي قدما في هذا المجال.
من جهته أكد المدي��ر التنفيذي للمنصة الفنان 
مه��دي الجالوي على أهمي��ة التعاون مع جامعة 
البحرين ودعم طلبة الفنون والتصميم الحتضان 
المواهب الفنية المتنوعة وتش��جيع الطلبة على 
المساهمة في الس��احة الفنية بمختلف القضايا 

المجتمعية وتطوير مهاراتهم. 

 3.8 تريليون ساعة قضاها العالم 
في استخدام األجهزة المحمولة خالل 2021

أظه��ر تقري��ر صدر حديث��ًا، أن س��كان العالم أمض��وا 3.8 تريليون س��اعة في 
اس��تخدام األجهزة المحمولة خالل العام الماضي، وقام��وا بتنزيل حوالي 230 
مليار نس��خة من التطبيق��ات المختلفة وأنفقوا عليها حوال��ي 170 مليار دوالر 

بزيادة نسبتها 20% تقريبًا عن العام السابق.
وأرجع تقرير، أعدته شركة االستشارات آب آني بعنوان »حالة األجهزة المحمولة 
2022«، هذه الزيادة إلى إجراءات اإلغالق التي تم تطبيقها في العديد من دول 
العالم خالل العام الماضي بسبب جائحة كورونا، والتي زادت من متوسط عدد 
الس��اعات التي قضاها المس��تخدمون في أكبر 10 أس��واق على مستوى العالم 
في اس��تخدام أجهزتهم اإللكترونية إلى نحو 4.8 س��اعة يوميًا للشخص بزيادة 

نسبتها 30% عن المدة في 2019 قبل تفشي الجائحة.
وأظه��ر التقرير نمو إنفاق المس��تهلكين عل��ى ألعاب األجه��زة المحمولة في 
الوالي��ات المتحدة خالل العام الماضي إلى 27.3 مليار دوالر، كما زادت مبيعات 
تطبيق��ات المواعدة والتعارف ف��ي العالم إلى 4.2 مليار دوالر بزيادة نس��بتها 

52% عن مستويات ما قبل الجائحة.

أغنية تحصد 10 مليارات مشاهدة

حقق فيديو أغنية »بيبي ش��ارك« الش��هيرة، التي صدرت ف��ي يونيو عام 
2016، كجزء من سلس��لة أغاني األطفال لش��ركة »بينك فونغ«، وتحولت 
إلى ظاهرة عالمية بسبب ألحانها وكلماتها الجذابة، أكثر من 10 مليارات 

مشاهدة خالل األيام الماضية.
وأصب��ح ذاك الفيدي��و الش��هير، أول فيدي��و يحصد أكثر م��ن 10 مليارات 
مش��اهدة في تاري��خ الموقع، وفقًا لم��ا ذكرته الش��ركة المنتجة لألغنية 

الخميس الماضي.
وقالت شركة »بينك فونغ« Pinkfong: »إن الفيديو حقق العالمة الفارقة 
في حوالي الس��اعة 4 مس��اء الخميس«، مضيفة أنه أول فيديو في العالم 

يتجاوز 10 مليارات مشاهدة.
في حين اتس��ع الف��ارق بين الفيديو وبين الفيدي��و التالي له، وهو فيديو 

أغنية »ديسباسيتو« الذي حصل على 7.7 مليار مشاهدة.

طفل في مكب نفايات يقرأ كتابًا.. 
صورة تفجر عاصفة في لبنان

صورته واقفًا في مكب القمامة، ممس��كًا كتابًا انتش��له من بين 
النفاي��ات، أذابت القلوب على مواقع التواصل، الس��يما في لبنان. 

وأشعلت عاصفة تعاطف مع ابن العشر سنوات.
فقد أحدث حس��ين، الطفل السوري ضّجة واسعة بعد أن انتشرت 
صورت��ه ه��ذه، مثيرة إعجاب وتعاط��ف المتابعي��ن، الذين راحوا 

يبحثون ويسألون عن هذا الصغير وعنوانه من أجل مساعدته.
أما ملتقط تلك الصورة، فلم يكن س��وى مهندس لبناني ش��اب، 
وأستاذ جامعي يدعى رودريغ مغامس، رأى الطفل قرب مقر مكتبه 
في إح��دى المناطق القريبة من بيروت، فلفته المش��هد والتقط 
صورته عله يس��تطيع مساعدته. وقال مغامس ل�»العربية.نت«، 
»إنه التقط صورة حسين وهو ال ُيصّدق ما يراه، ألنه ظّل يتصّفح 
الكتاب ألكثر من سبع دقائق بشغف وحب، وكأنه يبحث عن مكانه 
ف��ي إحدى صفحاته، علمًا أن الكت��اب ليس لألطفال«. كما أضاف 
»بعد ذل��ك اقتربت منه وطلبت منه أن ألتقط صورة »س��يلفي« 
معه، لكنه ترّدد في البداية إال أنه وافق الحقا فاستطعت بعدها 

التقّرب منه وسؤاله عن أحواله«.
إل��ى ذلك، أوض��ح أن »حس��ين طفل ذكي ج��دًا ويحب الدراس��ة، 
فه��و يذهب إلى المدرس��ة »ف��ي منطقة برج حّم��ود في المتن« 
قبل الظه��ر ويعمل في جمع الخردة بع��د الظهر، وذلك من أجل 
مساعدة والده المريض وأخواته األربع«. كذلك أشار مغامس إلى 
أن��ه يعمل مع إحدى الجمعيات على جمع األموال الالزمة من أجل 
مس��اعدة حسين وعائلته، ش��رط أال يعود إلى جمع الخردة وإنما 
التفّرغ لدراس��ته. وتابع »عائلة الطفل تفتقر ألبس��ط مقّومات 
الحياة، ونح��ن نعمل على تأمينها ودفع إيج��ار البيت كي تعيش 

بظروف حياتية مناسبة«.

ميزة انتظرها الماليين.. »واتساب« يعمل دون إنترنت
أخيرًا وبعد طول انتظار، أتاح تطبيق »واتس��اب«، بشكل رسمي 
واح��دة من أبرز المزايا التي ينتظرها الماليين، وتس��مح الميزة 
الجديدة للمس��تخدم بربط حس��ابه بجهاز ثاٍن مثل الكمبيوتر، 
وإرس��ال واس��تقبال الرس��ائل بدون الحاجة إلى اتص��ال الهاتف 
الذك��ي األساس��ي باإلنترن��ت. ووفق��ًا لصفحة الدع��م الخاصة 
بتطبيق »واتس��اب«، فإنه أصبح بإمكان الماليين من األشخاص 
في الوقت الحالي استخدام ما يصل إلى 4 أجهزة مرتبطة وهاتف 

واحد في المرة الواحدة، حيث يمكن اس��تخدام خدمة الدردش��ة 
عل��ى الوي��ب والكمبيوت��ر واألجه��زة األخ��رى من خ��الل ربطها 

بهاتفك سواء كان متصاًل باإلنترنت أو ال.
وتوفر ميزة »األجهزة المرتبطة« حاًل جديدًا ألحد قيود واتس��اب 
البارزة والتي تمنع المس��تخدمين من فتح حساباتهم على جهاز 
آخ��ر واالس��تمرار في اس��تخدام الخدمة مع بق��اء الهاتف الذكي 

المسجل عليه الحساب متصاًل باإلنترنت.
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الجواز اإللكتروني معتمد في 150 دولة

 هشام بن عبدالرحمن: 
الُمبعد ال يستطيع العودة إلى البحرين

حسن الستري «

أك��د وكي��ل وزارة الداخلي��ة لش��ؤون الجنس��ية 
والجوازات واإلقامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن 
آل خليفة أن اإلدارة تتعاون مع هيئة تنظيم سوق 
العمل وتأخذ على العمال بصمتهم، وبالتالي لو 
غّير الشخص الُمبعد جوازه ورجع نتعّرف عليه عن 
طريق البصم��ة الموجودة بالنظ��ام ويتم إرجاع 

الشخص.
وذكر خالل حضوره جلسة مجلس الشورى، أن أكثر 
من 150 دولة اعتمدت الج��واز اإللكتروني، وهو 
جواز عادي فيه ش��ريحة بها جمي��ع المعلومات، 
وبه مفتاح خاص ويس��اَفر ب��ه ألي جهة تمر بها 
من غير قراءة معلوماتك، موضحًا أنه حاليًا توجد 
22 بواب��ة إلكترونية، 12 للمغادرة و10 للقدوم، 
ويمر بها األش��خاص م��ن عمر 10 س��نوات فما 

فوق.
وق��ال: »نواصل في ش��ؤون الجنس��ية والجوازات 
اتباع سياس��ة الباب المفت��وح وتطوير خدماتنا، 
والبواب��ة اإللكترونية مرتبطة بنظ��ام الجوازات، 
والمعلوم��ات متوف��رة لدين��ا، المرحل��ة األولى 
للمواطنين والمقيمين، وبصمة العين سنطبقها 
مستقباًل، العالم يتطور ونحن نتجه لهذا التطور، 
والقانون أعطى صالحي��ة لوزير الداخلية لتحديد 
هذه الطريقة، والهدف األساس من هذا القانون 
التسهيل على المسافرين س��واء من المواطنين 

والمقيمين«.

م��ن جانب��ه، ق��ال مدي��ر إدارة المناف��ذ المقدم 
ف��واز الجيران: »القانون الم��راد تعديله ذكر في 
س��فر األش��خاص أنه البد أن يمر المس��افر على 
الموظ��ف، والمش��روع يح��دد طرقًا أخرى حس��ب 
الوزير، فالبيانات البيومترية أفضل من التدقيق 
على األش��خاص، فقد يخطئ الموظف في تحديد 
الش��خص، لذل��ك القان��ون يه��دف إل��ى تعزيز 
األمن ومكافحة الجرائ��م«. إلى ذلك، أقر مجلس 
الش��ورى مشروع قانون يحظر مغادرة البحرين أو 
الع��ودة إليها إال من األماك��ن المخصصة لذلك، 
باس��تخدام جواز الس��فر أو أي وثيقة أخرى تقوم 
مقام��ه أو بطاق��ة الهوية، وأجازت ه��ذه المادة 
لوزي��ر الداخلية بق��رار منه تحديد وس��ائل أخرى 
لمغ��ادرة المملكة أو العودة إليها، وكذا األماكن 

المخصصة لدخول البحرين والخروج منها.
وثمن األعضاء جهود وزارة الداخلية في ترس��ية 

األمن وتسليم المطلوبين.
وذكرت العضوة دالل الزايد أن هذا التش��ريع جاء 
مع متطلبات الوس��ائل الحديثة لتسهيل الدخول 
والخروج، فيما تس��اءلت العضوة جميلة سلمان: 
»هل س��يكون هناك تفعيل للتعاون فيما يتعلق 

بالبوابات اإللكترونية على مستوى العالم«.
وق��ال العض��و ف��ؤاد حاج��ي: »رأين��ا دور وزارة 
الداخلي��ة المش��هود ف��ي حفظ األمن وس��رعة 
القبض عل��ى المجرمي��ن، وزارة الداخلية صّفرت 
الحوادث المميت��ة، إذا رأينا أن ننافس وان تعود 
للبحرين مكانتها السابقة وأن تكون أهم نقطة 

ترانزيت، فالبد أن نحّدث التشريعات«.

»الشورى« يقر »التأمين على األخطاء الطبية«
حسن الستري «

مرر مجلس الشورى اقتراحًا بقانون 
يهدف إل��ى تبني نظام التأمين من 
المدني��ة ع��ن أخطاء  المس��ؤولية 
الط��ب  مهن��ة  لمزاول��ي  المهن��ة 
البش��ري وط��ب األس��نان والمه��ن 
الطبي��ة المعاون��ة، مخالف��ًا بذلك 
توصي��ة لجنة الخدمات التي رأت أن 

المقترح متحقق على أرض الواقع.
وقال��ت العضوة نانس��ي خضوري: 
»من حق الطبي��ب أن يكون محميًا 
من قبل المؤسسة التي يعمل بها«، 
وأيدته��ا العض��وة جميلة س��لمان 
بقوله��ا: »التأمين ضد األخطاء في 
جميع المهن حاجة ضرورية لحماية 
األش��خاص المتعاملي��ن م��ع هذه 
الجهات فضاًل عن الجهات نفسها«، 
فيم��ا قالت العضوة من��ى المؤيد: 
م��ن  الطبي��ب  يحم��ي  »االقت��راح 
الخس��ائر المادية، التأمين الصحي 
من الضروري��ات الملحة، وهو متبع 

في جميع الدول المتقدم طبيا«.
وقال النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الش��ورى جمال فخرو: »هناك أحكام 
قد تؤدي إلى إغالق المؤسسة أو أن 
الطبيب ال يم��ارس عمله ألن حجم 
الخطأ يزي��د عن إمكانيات��ه، لماذا 

ننتظر اآلخرين إلنهاء عملهم«.
الرئيس��ة  قال��ت  جهته��ا،  م��ن 
التنفيذي��ة للهيئة الوطنية لتنظيم 
مريم  الصحي��ة  والخدمات  المه��ن 
األخطاء  »التأمي��ن على  الجالهمة: 
الطبي��ة الكل متفق عليه، والقانون 

التأمي��ن  موض��وع  عال��ج  الناف��ذ 
والمفت��رض أن يص��در الق��رار من 
المجلس األعلى للصحة والسبب في 
تأجيل القرار لتزامن صدور الضمان 

الصحي«.
ورأى العض��و دروي��ش المناعي أن 
ق��رار لجن��ة الخدم��ات يس��اهم في 
وج��ود أطباء كثيري��ن األخطاء دون 
اإللزام��ي س��يكون  التأمي��ن  رادع، 
رادع��ًا ألن ش��ركات التأمي��ن ل��ن 

تؤمن األطباء كثيري األخطاء.
بدوره، قال مق��دم المقترح العضو 
أحم��د العري��ض: »عمل��ت ب��وزارة 
الصحة 30 عامًا، وهذا المشروع غير 
مطّبق على أرض الواقع، لدينا 2500 
طبيب، ليس لدينا في ميزانية وزارة 
الصحة بن��د للتعوي��ض، فمن أين 
يعوضون، المستشفيات ال تعوض 
المس��ؤولية  الطبية،  األخط��اء  عن 
فردية ولهذا وجدت شركات التأمين 
للتغطية، وال يوجد مستش��فى في 

أوروبا يسمح ألحد بالعمل فيه دون 
تأمين«.

في حي��ن قال��ت العضوة إبتس��ام 
ال��دالل إن المستش��فيات الخاص��ة 
90% مؤمن��ة كمؤسس��ات، وهناك 
تأمي��ن عل��ى جميع المستش��فيات 
بي��ن  للفص��ل  داعي��ة  الخاص��ة، 
والمضاعف��ات  الطبي��ة  األخط��اء 
العضو  كثقافة مجتمعية، وأجابها 
عبدالعزي��ز أبل: »اتصل��ت برئيس 
جمعية التأمين وهو رئيس تنفيذي 
ف��ي إحدى الش��ركات، وأك��د لي أن 
التأمين الذي تطلبه المستشفيات 
عل��ى المباني والمع��دات وال يمتد 
إل��ى األخط��اء الطبية«، لت��رد عليه 
الدالل: »هناك مستش��فيات وأعرف 

أسعار التأمين أيضًا«.
وانتقد العض��و علي العرادي تقرير 
اللجن��ة الذي ج��اء في��ه أن القانون 
قد يس��تغل من المحامي��ن، وقال: 
بع��ض  ل��دي  محامي��ًا،  »كون��ي 

التحفظ، اإلش��ارة للمحامين بأنهم 
مس��تغلون إش��ارة في غير محلها، 
المحامي��ن بالمنطق��ة ه��م  كب��ار 
محامون بحريني��ون، فالمحاماة هو 
القض��اء الواقف وهو الذي يس��عى 

لتحقيق العدالة«.
وق��ال العض��و ص��ادق آل رحم��ة: 
»المريض ال��ذي وقع علي��ه الضرر 
يلجأ للقضاء وربما يحكم له بمبالغ 
كبيرة، ماذا لو لم يس��تطع الطبيب 
أو المؤسسة دفع المبلغ؟ هل يضيع 
حق المتضرر؟ هل يضيع مس��تقبل 
الطبي��ب ألن��ه مدي��ن، ه��ل تغلق 
المؤسسة الطبية نتيجة للخطأ، إذا 
كان الخطأ مؤمنًا عليه سيتم الدفع 

من خالل شركة التأمين«.
وفيم��ا ق��ال وزير ش��ؤون مجلس��ي 
الش��ورى والنواب غان��م البوعينين: 
»الموض��وع حس��اس يحت��اج إل��ى 
مزيد من الدراس��ة، يج��ب أن ينظم 
عمل ش��ركات التأمي��ن، وال تكون 
هن��اك مبالغة باألقس��اط والقيمة 
التأميني��ة«. وقال��ت رئيس��ة لجنة 
الخدم��ات جهاد الفاض��ل: »بعض 
المداخ��الت أوح��ت ب��أن األخط��اء 
الطبي��ة ظاه��رة بالبحري��ن، هذا ال 
يجوز ويؤثر على السياحة العالجية، 
التش��ريع ال يك��ون كأداة رقابية أو 

ضغط على الحكومة«.
وأجابها رئيس المجلس علي الصالح 
بالبحري��ن  الصح��ي  النظ��ام  ب��أن 
مشهود له بالكفاءة، المقترح ليس 
تقلياًل م��ن هذا النظام ه��و تعزيز 

لهذا النظام.

»التحقيق البرلمانية«: وضع الخطط واالستراتيجيات لالرتقاء بالشركة

 »طيران الخليج«: تسكين 100 وظيفة شاغرة 
للبحرينيين والبحرينيات في الضيافة

أكدت لجن��ة التحقي��ق البرلمانية بش��أن طيران 
الخلي��ج بمجل��س الن��واب، أهمية وض��ع الخطط 
واالس��تراتيجيات الهادفة لالرتقاء بدور الش��ركة 
والعاملي��ن فيه��ا وتعزيز مس��تويات الش��فافية 
والتطوي��ر اإلداري عل��ى أس��س تلت��زم بمعايير 
الكف��اءة وإعطاء األلوي��ة في التدري��ب واإلحالل 
للكف��اءات الوطني��ة ضم��ن خطط مدروس��ة في 

جميع أقسام ومحطات الشركة داخليًا وخارجيًا.
فيما أوض��ح ممثلي طي��ران الخليج، أن الش��ركة 
تسعى إلى زيادة نسبة البحرنة في جميع اإلدارات 
واألقسام المختلفة في الشركة، وأن هناك دراسة 
للقيام بخطة الس��تقطاب المواهب البحرينية في 
المس��تقبل، كما تسعى الش��ركة إلى العودة إلى 

الربحية.
جاء ذلك، خ��الل اجتماع عقدته اللجنة، برئاس��ة 
النائ��ب األول لرئيس��ة مجلس الن��واب عبدالنبي 
المواص��الت  وزي��ر  بحض��ور  أم��س،  س��لمان، 
واالتصاالت كمال أحمد، ووزير الصناعة والتجارة 
والس��ياحة رئي��س مجل��س إدارة ش��ركة طيران 

الخليج زايد الزياني.
وت��م مناقش��ة ع��دد م��ن القضايا والتس��اؤالت 
والمواضي��ع ذات العالق��ة بعم��ل اللجن��ة، كم��ا 
اس��تعرضت اإلدارة التنفيذي��ة لطي��ران الخلي��ج 
أم��ام اللجنة خطط الناقلة الوطنية المس��تقبلية 
فيم��ا يتعلق بتطوير عمل الش��ركة والعديد من 
الممارسات اإلدارية المتبعة، والوجهات الجديدة 

وتقييم عمليات الربح والخسارة لدى الشركة.
وت��م التأكي��د م��ن قب��ل المجتمعي��ن عل��ى ما 
تمثله طيران الخليج بالنس��بة لالقتصاد الوطني 
للمملك��ة، وال��دور الرائ��د ال��ذي اضطلع��ت به 
الش��ركة في ازدهار صناع��ة الطيران في البحرين 

والمنطقة بشكل عام.
ونوهت اإلدارة التنفيذية للش��ركة إلى أن نس��بة 
البحرن��ة بلغ��ت 71%، وبحس��ب م��ا ذك��روا فإن 
الش��ركة لن تتوقف عند هذه النس��بة بل تسعى 

باستمرار إلى زيادتها.
وأش��ارت إلى إعالن الشركة مؤخرًا عن وجود 100 
وظيفة شاغرة للبحرينيين والبحرينيات في قطاع 
الضياف��ة وجار تس��كينها، منوهة إل��ى أن طيران 

الخليج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة  
ملتزمة أيضًا بتنفيذ برامج عديدة في هذا الشأن.

وكانت لجن��ة التحقيق البرلماني��ة، حددت محاور 
عملها في التحقق من إجراءات الفصل وأس��بابها 
بح��ق بع��ض العاملي��ن البحرينيي��ن بالش��ركة، 
وبح��ث األنظم��ة اإلداري��ة واإلرش��ادات وتقارير 
المحاسبة اإلدارية والمالية، ومناقشة السياسات 
التدريبية والتطوي��ر الوظيفي وإحالل البحرينيين 
مح��ل األجان��ب، والتحق��ق م��ن عق��ود العم��ل، 
وسياسات األجور المتبعة، والتحقق من اإليرادات 
والمصروف��ات، وم��دى الت��زام الش��ركة بقانون 
المناقصات والمزايدات والمش��تريات والمبيعات 

الحكومية.

 زينل: تطور وتكامل مطرد
بين البحرين والسعودية

أك��دت رئيس��ة مجل��س الن��واب فوزي��ة زين��ل، عم��ق العالقات 
التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية 
السعودية الش��قيقة، وما تشهده من تطور وتكامل استراتيجي 
ب��ارز في كافة المجاالت التنموية، في ظل ما تحظى به من دعم 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

جاء ذلك لدى لقائها، أمس، الس��فير الشيخ علي بن عبد الرحمن 
بن علي آل خليفة بمناس��بة ص��دور المرس��وم الملكي بتعيينه 
رئيس��ًا للبعث��ة الدبلوماس��ية لمملك��ة البحرين ل��دى المملكة 
العربي��ة الس��عودية الش��قيقة، حي��ث هنأت��ه بالثق��ة الملكية 
الس��امية، بتعيينه في هذا المنصب، متمنية له التوفيق في أداء 
مهامه ومس��ؤولياته الوطنية الرفيعة. وأش��ادت بجهود صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب الس��مو الملكي األمير محمد 
بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في تعزيز مسارات 
التعاون المش��ترك. وأش��ارت خالل اللقاء - ال��ذي حضره النائب 
الثاني لرئيس��ة مجل��س النواب عل��ي زايد - إلى الدع��م النيابي 
والتنس��يق المتواصل مع مجلس الشورى السعودي لتحقيق آمال 

وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

رئيسة النواب: تعزيز التعاون 
البرلماني بين البحرين وإيطاليا

أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل، حرص البحرين بقيادة 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى، عل��ى تعزيز التعاون المش��ترك م��ع جمهورية 
إيطالي��ا الصديق��ة، وفت��ح آف��اق أرح��ب ف��ي مختل��ف المجاالت 
التنموي��ة والقطاعات الحيوية. وأكدت أن البحرين، وانطالقًا من 
رؤي��ة جاللة الملك المفدى، تولي اهتمام��ًا بالغًا في تعزيز قيم 
ومفاهيم ومبادئ السالم والتعايش والتسامح والتعددية، حيث 
قامت بتدش��ين العديد من المبادرات الحضاري��ة الرائدة، ومن 
ضمنها مشروع كرسي الملك حمد للحوار بين األديان والتعايش 
السلمي بجامعة س��ابينزا اإليطالية. جاء ذلك لدى لقائها أمس، 
عضو مجلس النواب اإليطالي س��يرجيو تورومينو، حيث تم بحث 
س��بل تعزيز مسارات التعاون المش��ترك مع البرلمان اإليطالي، 
وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بحضور رئيس 
لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني محمد السيسي 
البوعيني��ن. من جانبه، أع��رب عضو مجلس الن��واب بجمهورية 
إيطاليا الصديقة، عن ش��كره لما تحظ��ى به العالقات البحرينية 
اإليطالية من دعم واهتمام مس��تمر، مش��يدًا بجه��ود البحرين 
في تعزيز قيم ومبادئ التس��امح والتعاي��ش إقليميًا ودوليًا، وما 

تحظى به من مبادرات ومشاريع وبرامج نوعية حضارية.
وأكد حرص ب��الده على مواصل��ة تعزيز التعاون المش��ترك مع 
البحري��ن على كافة األصعدة، وخصوصا ف��ي المجال االقتصادي 
واالس��تثماري، مش��يرًا إل��ى أهمية تعزي��ز التع��اون البرلماني، 
والعم��ل مع��ًا ف��ي دع��م العالق��ات المش��تركة بي��ن البلدين 

الصديقين.

 »التنمية السياسية« 
يطلق أول منصة من نوعها 

لألبحاث الجامعية
أطلق معهد البحرين للتنمية 
السياس��ية، أول منصة بحثية 
متخصص��ة م��ن نوعه��ا في 
البحرين وهي »منصة األبحاث 
حيث  الجامعية«،  والدراس��ات 
المتعلق��ة  البح��وث  تق��دم 
ف��ي  السياس��ية  بالتنمي��ة 
المملك��ة باللغتي��ن العربية 
واإلنجليزي��ة، وذلك بالتعاون 
الجامع��ات  م��ن  ع��دد  م��ع 
للجمهور  ويمك��ن  البحرينية، 
االطالع على األبحاث عبر موقع 
وأك��دت   .bipd.org المعه��د 

مدي��ر الدراس��ات والبحوث بالمعه��د مريم اليام��ي، أن المنصة 
تهدف إلى تش��جيع الباحثين على االهتمام بموضوعات وقضايا 
التنمية السياس��ية في المملكة، وتنمية مهاراتهم، وتحفيزهم 
على ثقافة البحث وتش��جيع تبادل المعرفة ونشر نتائج األبحاث 

في مختلف التخصصات ذات العالقة بعمل المعهد.
وش��ددت على أهمية دعم األبحاث والدراسات العملية المختصة 
ف��ي المج��االت السياس��ية، والقانونية، واإلعالمي��ة، وبما يحقق 
أه��داف المعهد في نش��ر ثقاف��ة الديمقراطية ورفع المس��توى 
المعرف��ي للمهتمين م��ن كافة فئات المجتمع، وحس��ب الرؤية 
الملكية الس��امية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، عاهل البالد المفدى، وبما يتوافق مع ما جاء في ميثاق 

العمل الوطني ودستور المملكة.

مريم اليامي

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/17/watan-20220117.pdf?1642395564
https://alwatannews.net/article/984991
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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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^ طـــرح النائب األول لرئيس 
فخـــرو  جمـــال  الشـــورى  مجلـــس 
عدد من التســـاؤالت بشأن القانون 
الجديـــد، والمتعلـــق بتعديل بعض 
لســـنة   11 رقـــم  القانـــون  أحـــكام 

1975بشأن جوزات السفر.
المذكـــرة  “فـــي  فخـــرو  واســـتدرك 
هيئـــة  مـــن  الـــواردة  التفســـيرية 
تـــم  القانونـــي  والـــرأي  التشـــريع 
اإلشـــارة إلى أنـــه سيســـهل دخول 
األجانـــب، فهـــل هنالـــك عالقة بين 
قانون جـــوازات الســـفر البحرينية 

ودخـــول األجانب؟ أمـــا أن دخول األجانب ينظم دخولهـــم وخروجهم بموجب قانون 
الهجرة للعام 1965”.

وتابع “ذكرت المادة بأن وزير الداخلية ســـيحدد وســـائل أخرى للمغادرة، فما هي هذه 
الوسائل والتي قد تطرأ في المستقبل؟”.

وزاد “تـــم اإلشـــارة إلـــى أن القانـــون سيســـاهم فـــي تعزيـــز األمـــن ومكافحـــة الجريمة 
وتسهيل عملية تحديد األشخاص وإيقاف المبعدين محليا ودوليا في المنافذ، ونحن 

بحاجة لمعرفة مقدرة هذا التعديل على تحقيق ذلك؟”.
ويقول “هل المقصود بتسهيل دخول األجانب هم المقيمون ببطاقات الهوية فقط أم 

إنه أيُّ أجنبي آخر؟”.

أسئلة فخرو بمناقشة قانون الجوازات

مدير الجوازات: التعرف على بصمة اإلصبع والعين عبر البوابات اإللكترونية

العرادي: تعديل قانون الجوازات لمكافحة الجريمة
^ قال عضو مجلس الشورى علي عبدهللا العرادي 
إن القانـــون الجديد ســـيحقق جملة من األهداف ترتبط 
باألساس بتعزيز األمن وتعزيز التعاون األمني الدولي.

وأضاف العرادي “يمكن االعتماد عليه أيضا في مكافحة 
الجريمـــة، وفـــي تحديـــد هوية األشـــخاص لألشـــخاص 
المخالفيـــن في البحرين أو خليجيـــا، ومعرفة المبعدين 
محليـــا ودوليا، ومعرفـــة المخالفين القادميـــن للبحرين 

عن طريق الدول األخرى”.
وتابـــع “قانـــون جـــوازات الســـفر ال يطبـــق فقـــط علـــى 
البحرينييـــن، بخالف قانون الجنســـية الذي يطبق على 
البحرينييـــن فقط، وأتصور أن تحديد األماكن المحددة 
للدخـــول أمـــر مهـــم جًدا، سيســـاعد على تســـهيل حركة 
المـــرور، وكذلـــك الوســـائل المتبعـــة، التقليديـــة وغيـــر 

التقليدية كالبوابات اإللكترونية”.
وقال مدير الجوازات الشـــيخ عبدالرحمن بن دعيج آل 
خليفة بشأن الوسائل األخرى التي قد يطرأ استخدامها 
بالمســـتقبل “هنالك دراسات كثيرة عن إمكان استخدام 
الهاتـــف النقال كوســـيلة النتقال المعلومـــة، وهي قائمة 

قيد الدراسة ما بين هولندا وكندا”.
عـــن  العـــرادي  علـــي  الشـــوري  للتســـاؤل  إجابـــة  وفـــي 
إمـــكان عـــودة المبعدين بجوازات أخرى، أجاب الشـــيخ 

عبدالرحمن آل خليفة “البوابات اإللكترونية بها تقنيات 
حديثة ومتطورة، كالتعرف على الشـــخصية عن طريق 

بصمة األصبع أو بصمة العين”.
وأضـــاف “منظمـــة الطيران المدنـــي ومقرهـــا مونتريال 
تنظـــم كيفية وضع الجوازات والمعلوماتية اإللكترونية 
بهـــا، فإن كانت البصمة موجودة وتم نقلها، فإنها ترصد 

الشخص مباشرة”.
وقـــال رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي صالـــح الصالـــح 
“التســـاؤل المطـــروح هو: هـــل بإمكان الشـــخص المبعد 

العودة للبحرين مجدًدا بجواز آخر؟”.
الجنســـية  شـــؤون  وكيـــل  أجـــاب  لـــه،  مداخلـــة  وفـــي 
والجوازات واإلقامة الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمن آل 
خليفـــة “بالتعاون مع هيئة تنظيم ســـوق العمل، فإن أي 
شـــخص يعمـــل فـــي البحرين، فـــإن الهيئة تأخـــذ صورة 
للشـــخص، فـــي حيـــن تأخـــذ إدارة الهجـــرة والجوازات 
بصمتـــه والتـــي تمكـــن من اكتشـــافه من خـــالل البصمة 
إرجـــاع  إثرهـــا  علـــى  ويتـــم  النظـــام،  فـــي  الموجـــودة 

الشخص”.

علي العرادي

جمال فخرو

النعيمي: األجانب ال يستخدمون البوابات اإللكترونية بالمطار

الفاضل: خطة التعافي االقتصادي بوصلة العمل
^ وافق مجلس الشورى على تعديل تشريعي 
بقانون جوازات السفر يتضمن حظر مغادرة مملكة 
البحرين أو العودة إليها إال من األماكن المخصصة 
لذلك، باســـتخدام جواز الســـفر أو أي وثيقة أخرى 

تقوم مقامه أو بطاقة الهوية.
وأجاز مشروع القانون لوزير الداخلية إصدار قرار 
بتحديد وســـائل أخـــرى لمغـــادرة مملكـــة البحرين 
أو العـــودة إليها، وكذا األماكـــن المخصصة لدخول 

مملكة البحرين والخروج منها.
وقبـــل التصويـــت، علقـــت رئيـــس لجنـــة الخدمات 
بمجلـــس الشـــورى جهـــاد الفاضـــل بأنه “لم نســـجل 
حـــوادث بدخـــول غير مشـــروع لحـــاالت كثيرة، أو 
عناصـــر تضر بأن األمن الوطنـــي، ووزارة الداخلية 

تقوم بدور مشكورة بشأن ذلك”.
وزادت الفاضـــل “خطـــة التعافـــي االقتصادية هي 
وهنالـــك  المقبلـــة،  الفتـــرة  خـــالل  العمـــل  بوصلـــة 
العديـــد مـــن االســـتراتيجيات والتـــي مـــن ضمنهـــا 
االســـتراتيجية الســـياحية، مـــا يعنـــي أن البحرين 
ستشـــهد خـــالل المرحلـــة المقبلـــة حركـــة نشـــطة 
للمســـافرين عبـــر المنافـــذ التعامـــل التقنـــي مع من 
ســـيدخل، والبوابـــات اإللكترونيـــة ســـتقلل هامش 
الخطـــأ لمـــن ســـيدخل، خصوصـــا للغيـــر المرغـــوب 

فيهم، أو من ينتحلون شخصيات غيرهم”.
وأشـــادت النائـــب الثانـــي لرئيس مجلس الشـــورى 
جميلة علي ســـلمان، متســـائلة “النص جاء بشـــكل 

عـــام، وهنالك بعـــض التفاصيل التـــي ذكرتها هيئة 
التشـــريع والـــرأي القانونـــي فيما يتعلـــق بالبوابات 
اإللكترونيـــة، وهـــل هـــي مفعلـــة مـــع دول مجلـــس 
التعاون؟ وهل هنالك ســـن محدد الســـتخدام هذه 

البوابات؟”.
وأكـــد العضـــو فـــؤاد الحاجـــي أن المنافســـة علـــى 
تتطلـــب تحديـــث  والدولـــي  اإلقليمـــي  المســـتوى 
المشـــروعات والقوانين لتواكـــب متطلبات العصر، 

مع وجود المنافسة الشرسة بين الدول الستقطاب 
األموال واالستثمارات.

وقـــال رئيـــس لجنـــة الشـــئون الخارجيـــة والدفاع 
واألمـــن الوطني بمجلس الشـــورى فيصل النعيمي 
إن “اســـتخدام البوابـــات اإللكترونيـــة فـــي المنافذ 
مقصـــورة علـــى المواطنين والمقيميـــن في مملكة 
وافـــد  أي  يســـتطيع  “ال  وزاد  فقـــط”،  البحريـــن 

استخدامها”.

^ أمضى مجلس الشورى بالموافقة على االقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحكام المرسوم بقانون رقم )7( لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري 
وطب األســـنان )التأمين على األخطاء الطبيـــة(، والمقدم من األعضاء: أحمد 
ســـالم العريض، عبدالرحمن محمد جمشـــير، درويش محمـــد المناعي، محمد 

علي حسن، منى يوسف المؤيد.
وانتهـــى المجلس بعد مناقشـــات مســـتفيضة لالقتراح بقانـــون، إلى الموافقة 

على جواز النظر في االقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

الموافقة على اقتراح تأمين األخطاء

^ أكـــد رئيس لجنة الشـــؤون 
بمجلـــس  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
علـــى  المســـقطي  خالـــد  الشـــورى 
أهميـــة وجـــود إشـــارة إلـــى جـــواز 
بالتعديـــل  اإللكترونـــي  الســـفر 

التشريعي الجديد.
وتابع المســـقطي “فـــي العام 2020 
صدر قرار من قبل سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تعني 
اإللكترونـــي،  البحرينـــي  بالجـــواز 
والذي سيأخذ باالعتبار الكثير من 

األمور التي نتحدث عنها اليوم”.
وفـــي رد منـــه، قـــال مدير الجوازات الشـــيخ عبدالرحمـــن بن دعيـــج آل خليفة “هنالك 
توصيات معينة تصدر من منظمة الطيران الدولي وتحدد ســـنويا، وتحدد المعلومات 

التي يجب وضعها بالشريحة اإللكترونية”.
وقـــال عضو مجلس الشـــورى عـــادل المعاودة إن المـــادة التشـــريعية الجديدة فيها ما 
يكفي، وبأن الوســـائل متروكة للمســـؤولين ســـواء بالبصمة أو بالعيـــن، ألن المتغيرات 

سريعة، وتتطلب المواكبة.
وأكمـــل المعـــاودة “ما يجب أن نركز عليه ليس الســـياحة فقط، وإنما االســـتثمار، فإذا 
لم يتم تســـهيل دخول المســـتثمر بسالســـة فغيره غير مهم، وأرجو أن يسهل مثل هذا 

التشريع، وال يصعب”.
ورأى عضو مجلس الشـــورى بســـام البنمحمد أن التعديل التشريعي الجديد سيساعد 

في مكافحة الجريمة وتسهيل اإلجراءات وغيرها.

المعاودة: لتسهيل دخول المستثمرين

عادل المعاودة
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جهاد الفاضل

أكـــد وكيـــل شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامة 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة اســـتمرار 
اإلدارة في السير بنهج األبواب المفتوحة مع الجميع.
وأوضـــح الشـــيخ هشـــام رًدا علـــى تســـاؤالت بعـــض 
أعضاء مجلس الشـــورى بشأن التعديالت على بعض 
أحـــكام القانـــون رقـــم 11 لســـنة 1975بشـــأن جوزات 
الســـفر بأنه “القانون لم يحدد جواز الســـفر البحريني 

فحسب، وإنما الجوازات بشكل عام”.
وتابـــع “بالنســـبة للعمـــر الـــذي يمكـــن أن يســـجل بهذا 
النظام، هو لعشر سنوات فما فوق، وستكون البوابات 
اإللكترونيـــة مرتبطـــة بنظـــام الجـــوازات، وســـتكون 

هـــي  األولـــى  المرحلـــة  فـــي  الموجـــودة  المعلومـــات 
للمواطنيـــن والمقيمين، وكل مـــا توافرت المعلومات، 
يســـتطيع الشخص اســـتخدام البوابة سواء بالبصمة 
أو بصمـــة العين مســـتقباًل، فالتكنولوجيـــا في تطور، 

وعلينا أن نواكب هذا التطور”.
وفـــي مداخلـــة أخرى، قـــال وكيل شـــؤون الجنســـية 
والجوازات واإلقامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل 
خليفـــة إن هنالك 150 دولة تعتمد اســـتخدام الجواز 

اإللكتروني.
وأضـــاف “الجـــواز اإللكترونـــي هو جواز عـــادي، لكنه 
يحتـــوي علـــى شـــريحة بهـــا كل المعلومـــات المتعلقة 

بصاحبـــة، وللمســـافر مفتـــاح خـــاص تقرأ مـــن خالله 
المعلومات في أي بلد بالعالم”.

وزاد الشـــيخ هشـــام “الموضوع قيد الدراســـة، ونأمل 
تطبيقه قريًبا، ولقد أعطى القانون مرونة؛ ألن التغير 
ســـريع، والكثير من الـــدول تعتمد علـــى نظام بصمة، 
وبحيـــث تخـــزن فـــي قاعـــدة البيانات لديهـــم، لتمكن 

المسافر من استخدام البوابات اإللكترونية الحقا”.
وأردف “لدينـــا اآلن 22 بوابـــة إلكترونيـــة، 12 منهـــا 
للمغـــادرة و10 للقـــدوم، ومرتبطـــة بنظـــام الجوازات 

لدينا”.

إبراهيم النهام

الكثير من الدول تعتمد على نظام بصمة لتخزين البيانات

وكيل الجوازات: 150 دولة تعتمد الجواز اإللكتروني

^ قال مدير إدارة المنافذ المقدم فواز ناصر الجيران إن القانون الجديد 
سيسهم بتعزيز األمن وتحديد الهوية.

وأضاف “القانون الســـابق حدد بأن المسافر يجب أن يمر من خالل الموظف، 
في حين القانون الجديد يوفر ميزة البوابات اإللكترونية بذلك”.

وتابع الجيران “اســـتخدام الذكاء الصناعي أو البيانات البيومترية أفضل من 
التدقيق الشـــخصي؛ ألن باإلمكان ألن يتحل شـــخصية أي فرد آخر، ولكن مع 

استخدام الذكاء الصناعي فإن األخطاء قليلة جدا”.

مدير المنافذ: استخدام الذكاء الصناعي

المشاركون بالجلسة عن بعد
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لشـــئون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة الشـــيخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة مع رئيس 
البحرينيـــة،  العقـــاري  التطويـــر  جمعيـــة 
عـــارف هجـــرس، وذلـــك بحضـــور الوكيل 
والمتابعـــة  والبحـــث  للمنافـــذ  المســـاعد 
اللـــواء عبدالرحمن صالح الســـنان، ومدير 
إدارة التأشـــيرات واإلقامـــة الشـــيخ أحمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، وعـــدد من أعضاء 

مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري.
وكيـــل  أشـــاد  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية  شـــئون 
بـــدور جمعية التطويـــر العقـــاري في دعم 

االقتصـــاد الوطنـــي وجـــذب المســـتثمرين 
وتشـــجيعهم علـــى اإلقامـــة فـــي البحرين، 
موضحـــا أن هـــدف االجتمـــاع العمل على 
المقترحـــات  ودراســـة  المعوقـــات  تذليـــل 
الهادفـــة إلـــى تطويـــر الخدمـــات المقدمـــة 
بمـــا يضمن جذب وتشـــجيع المســـتثمرين 
العقارييـــن. وتـــم خالل االجتماع، دراســـة 
الســـبل الكفيلـــة بتســـهيل دخـــول وبقـــاء 
المســـتثمرين فـــي البـــالد، حيـــث طالبـــت 
باختصـــار  العقـــاري  التطويـــر  جمعيـــة 
وســـرعة اإلجراءات، منوهـــة إلى عدد من 
االقتراحات في هذا الشأن، منها تخصيص 
األعمـــال،  ورجـــال  للمســـتثمرين  تأشـــيرة 
وإعـــادة النظـــر في قيمـــة العقـــار لألجنبي 

الـــذي يملـــك ســـكنا فـــي مملكـــة البحريـــن 
كشـــرط للحصـــول علـــى االقامـــة بالكفالة 
اقتراحـــات  إلـــى  باإلضافـــة  الشـــخصية، 
أخـــرى تتعلـــق بتشـــجيع شـــراء العقـــارات 
علـــى الخرائط في المشـــاريع الجديدة بما 

يسهم في جذب المستثمرين.
وأكـــد الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة أن شـــئون الجنســـية والجـــوازات 
واإلقامـــة، تعمـــل علـــى تقديـــم العديد من 
خدمـــة  منهـــا  للمســـتثمرين،  التســـهيالت 
االقامـــة بالكفالة الشـــخصية لثـــالث فئات 
الذيـــن  األجانـــب  المســـتثمرون،  وهـــم 
واألجنبـــي  المملكـــة  فـــي  ســـكنًا  يملكـــون 
المتقاعـــد، وتكون المدة ســـنتين أو خمس 

أو عشـــر ســـنوات، مضيفا أن بإمكان كافة 
المقيمين بدول مجلس التعاون، الحصول 
علـــى تأشـــيرة فورية عنـــد الوصـــول، في 
إطـــار تشـــجيعهم علـــى شـــراء العقـــار في 
المملكة ومنحهم كافة التســـهيالت للسكن 
 69 لمواطنـــي  يمكـــن  كمـــا  مـــع عوائلهـــم، 
دولـــة الحصول علـــى تأشـــيرة فورية عند 

التنســـيق  أهميـــة  إلـــى  الوصـــول. وأشـــار 
والمتابعـــة وفتـــح مزيد من آفـــاق التعاون 
المثمـــر، خصوصـــا مـــع القطـــاع العقـــاري، 
منوها إلـــى أهمية هذه اللقـــاءات ودورها 
فـــي وضـــع آليات عمل تســـهم في تســـريع 
جهتـــه،  مـــن  الخدمـــات.  تقديـــم  وتيـــرة 
أعـــرب رئيـــس جمعيـــة التطويـــر العقـــاري 

وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة عـــن تقديرهـــم 
لدور وجهود شـــئون الجنسية والجوازات 
واإلقامـــة ومـــا يوليـــه الشـــيخ هشـــام بـــن 
عبدالرحمـــن آل خليفة من دعـــم واهتمام 
للشركاء االســـتراتيجيين ورجال األعمال 
دراســـة  علـــى  وحرصـــه  والمســـتثمرين 
مقترحات وتطلعات هذا القطاع الحيوي.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجوازات” و“التطوير العقاري”: تذليل المعوقات وتشجيع المستثمرين العقاريين
بحث اآلليات الكفيلة بجذب رجال األعمال وتشجيعهم لإلقامة بالبحرين

المنامة - وزارة الصحة

رصـــد  عـــن  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
الزيـــارات  خـــالل  مخالفـــة   11
والمقاهـــي  للمطاعـــم  التفتيشـــية 
وذلـــك مســـاء أمس األول )الســـبت(، 
إذ تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 
الالزمـــة تجاههم بتحريـــر مخالفات 
والمقاهـــي،  المطاعـــم  لهـــذه 
لمخالفتهـــا اإلجـــراءات االحترازيـــة 
واالشـــتراطات المعلن عنها للتصدي 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
المدرجـــة تحـــت المســـتوى األصفـــر 
الضوئيـــة  اإلشـــارة  آليـــة  ضمـــن 
لمســـتوى انتشـــار فيـــروس كورونـــا، 
وتم إحالتها للجهات القانونية. جاء 
ذلك خالل الزيارات التفتيشية التي 
تمـــت بالتعاون والتنســـيق مع وزارة 

الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة البحرين 
للسياحة والمعارض، في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية، التي 

تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت 
الصحية واإلجراءات  باالشتراطات 
المدرجـــة ضمـــن المســـتوى األصفـــر 
وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
ورصـــد  كورونـــا.  فيـــروس  انتشـــار 
مفتشـــو الجهات المعنية المخالفات 
خـــالل الزيـــارات التفتيشـــية، حيث 
تمت زيارة 227 منشأة من المطاعم 

والمقاهي.
إلـــى ذلك، دعت الجهـــات الحكومية 
مواصلـــة  إلـــى  الجميـــع  المختصـــة 
بالمســـؤولية  والتحلـــي  االلتـــزام 
الوطنيـــة، واإلبـــالغ الفـــوري عن أية 
مخالفـــات أو تجاوزات يتم رصدها، 
موضحـــة أن هذه الخطـــوات المهمة 
تأتـــي لتأميـــن الصحـــة العامـــة فـــي 
البـــالد بما يســـهم في الحد من انتشـــار فيـــروس كورونا وضمان 

صحة وسالمة الجميع.

“الصحــة” تخالـف 11 مطعمــا ومقهــى

المنامة - بنا

شـــهدت المملكة خالل يوم أمس الســـبت 
تســـاقط أمطار متفاوتة الغـــزارة تخللتها 
بعـــض الخاليـــا الرعديـــة حيث اســـتمرت 
حتـــى صبيحـــة يـــوم األحـــد، تلتهـــا فترة 
استقرار في حالة الطقس وقد بلغت كمية 
الهطول كمـــا رصدتها محطات الرصد 17 
ملـــم في بعض محافظات المملكة.  وذكر 
مصدر مســـؤول بـــإدارة األرصـــاد الجوية 
أنـــه  واالتصـــاالت  المواصـــالت  بـــوزارة 
مـــن المتوقـــع أن تعـــاود الفـــرص لتشـــكل 
الغيـــوم الماطـــرة فـــي وقـــت الحـــق مـــن 
اليـــوم اإلثنيـــن، والتـــي قد تكـــون رعدية 
مصحوبة بهبات شـــديدة الســـرعة، وذلك 
بسبب اقتراب منخفض جوي شمال شبه 
الجزيرة العربية، ومن المتوقع أن تستمر 
حتـــى يـــوم األربعاء وتكون علـــى فترات 

زمنية متقطعة. وأضاف المصدر: “تشـــير 
خرائـــط الريـــاح الســـطحية إلـــى معاودة 
الرياح الشـــمالية الغربية من يوم الثالثاء 
الموافـــق 18 ينايـــر لتصـــل مـــن قوية إلى 
شـــديدة الســـرعة أحيانًا، تصحبها موجة 
باردة تتأثر بها المملكة في األيام القادمة 
تتدنـــى على إثرهـــا درجات الحـــرارة إلى 
أقـــل مـــن 10 درجات مئوية خـــالل نهاية 

هـــذا األســـبوع”.  ودعـــت إدارة األرصـــاد 
الجويـــة بوزارة المواصـــالت واالتصاالت 
المواطنيـــن الكرام وخاصة مرتادي البحر 
إلى أخذ الحيطة والحـــذر اثناء التقلبات 
الجويـــة، كما تنصحهم بمتابعة النشـــرات 
والتحذيرات الرســـمية الصادرة من إدارة 
األرصـــاد الجوية عبـــر القنوات الرســـمية 

المتعددة.

استمرار األمطار حتى األربعاء على فترات زمنية متقطعة

البحرين تشهد درجات حرارة تحت 10 مئوية بنهاية األسبوع

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

البحريـــة  الرقابـــة  إدارة  مديـــر  قـــال 
بوكالـــة الزراعة والثـــروة البحرية خالد 
الشـــيراوي إن الفـــرق التابعـــة لـــإدارة 
قامت في العـــام الماضي )2021( وفي 
إطار في تنفيذ المرسوم رقم 20 لسنة 
2002 بشـــأن تنظيـــم صيد واســـتغالل 
طًنـــا   3.5 بضبـــط  البحريـــة،  الثـــروة 
مـــن الثـــروة البحريـــة التي تـــم صيدها 
بطـــرق مخالفـــة للقانون واتخـــاذ كافة 
اإلجـــراءات القانونية تجـــاه المخالفين 
المخالفيـــن  أن  إلـــى  وأشـــار  منهـــم. 
البحرينييـــن بلـــغ عددهـــم 78 بحرينًيا، 
فـــي مقابـــل 41 مخالًفـــا مـــن األجانب، 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  وتـــم 
الالزمـــة حيالهـــم. وأوضـــح الشـــيراوي 
أن عـــدد المخالفـــات بلـــغ 195 مخالفـــة 
صيـــد، مـــن أهمهـــا 92 مخالفـــة لعـــرض 
 وبيع صغار األســـماك، 52 مخالفة لقرار 
 منع صيد الروبيان بطريقة شـــباك الجر 
القاعية “الكـــراف”، و25 مخالفة تتعلق 
بشـــباك صيـــد ممنوعـــة وفقـــا للقانون. 
وأكـــد الشـــيرواي مضـــي اإلدارة ووفًقا 

والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  لتوجيهـــات 
الحـــواج  حســـن  إبراهيـــم  البحريـــة 
باتخـــاذ اإلجـــراءات الكفيلـــة بمنـــع أية 
مخالفات تؤثر على المخزون الســـمكي 
لمملكـــة البحرين.   ودعت إدارة الرقابة 
البحريـــة جميـــع الصياديـــن ومرتديـــن 
البحـــر لاللتـــزام بمـــا ورد في المرســـوم 
رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد 
واســـتغالل الثروة البحريـــة والقرارات 
المنفـــذة بهـــدف الحفـــاظ علـــى الثروة 

البحرية في مملكة البحرين.

مصادرة 3.5 أطنان من الثروة البحرية جراء 195 مخالفة صيد
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تخصيص تأشيرة 
للمستثمرين 

ورجال األعمال

تشجيع شراء العقارات 
على الخرائط بالمشاريع 

الجديدة لجذب المستثمرين

إعادة النظر بقيمة 
العقار لألجنبي كشرط 
للحصول على اإلقامة 

المنامة - وزارة الصحة

أفـــادت مراكـــز الرعايـــة الصحّيـــة األولية فـــي بيان 
ردت فيـــه أمـــس، على الخبر المنشـــور في صحيفة 
تحـــت   2022 ينايـــر   15 الموافـــق  الســـبت  البـــالد 
األوليـــة  الرعايـــة  أطبـــاء  مـــن  “مجموعـــة  عنـــوان 
يناشـــدون: بقاؤنـــا بنظـــام النوبـــات مخالـــف ويؤثر 
علـــى أدائنـــا”، بأّنـــه وفقـــًا لتعليمـــات جهـــاز الخدمة 
المدنيـــة فـــإن تحديد نظـــام العمل يدخـــل في إطار 
السلطة التقديرية للجهة الحكومية بما تراه محققًا 

للمصلحـــة العامة والتي تســـتلزم دائمًا ضمان ســـير 
العمـــل بانتظـــام فـــي المرافـــق العامة الســـيما التي 

ُتعنى بصحة المواطنين والمقيمين.
وأضافـــت أن تحديـــد مواعيد العمـــل لبعض الفئات 
مـــن الموظفيـــن أو لوظائـــف ُمعّينة يكـــون من قبل 
الجهة اإلدارية بحســـب طبيعة العمـــل الخاصة بها؛ 
وذلـــك وفقـــًا لما نّصـــت عليه المـــادة )25( من الئحة 
الصحيـــة  بالمؤسســـات  العامليـــن  شـــؤون  تنظيـــم 
الحكومية، والمادة )19( من قانون الخدمة المدنية، 
والمـــادة )26( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة 

المدنيـــة، ومـــن ثم فإن عمـــل بعض أطبـــاء الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة بالمراكز الصحية بنظـــام النوبات 
بدالً من العمل بالنظام االعتيادي، يّتفق مع صحيح 

الواقع والقانون.
وتابـــع البيـــان، وبمـــا أن صميم عمل مراكـــز الرعاية 
الصحيـــة يرتكـــز علـــى تقديـــم الخدمـــات الصحيـــة 
للمواطنيـــن والمقيمين، فإن أنظمة العمل بها توجه 
بشـــكل أساســـي لتحقيق هذه المهمة النبيلة بأعلى 
درجات الكفاءة، ويســـاهم نظام النوبات على وجه 
الخصـــوص في تحقيق ذلك، وهـــو نظام معمول به 

في مختلف المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
وأورد أن كافـــة مســـارات العمـــل بالمراكـــز تخضـــع 
لضمـــان  الدوريـــة  والمراجعـــة  المســـتمر  للتقييـــم 
فـــي  بمـــا  الخدمـــة،  وجـــودة  الفضلـــى  االنســـيابية 
ذلـــك الجوانـــب المختلفـــة المتعلقـــة ببيئـــة العمـــل، 
مؤكـــدًة حرصها علـــى التطويـــر المســـتمر لها ضمن 

استراتيجياتها وخطط العمل الموضوعة.
األوليـــة  أنهـــا  الصحّيـــة  الرعايـــة  مراكـــز  وذكـــرت  
ُتمّثـــل حلقة الوصل األولى بيـــن المجتمع ومقدمي 
علـــى  بنـــاًء  بأنـــه  مؤّكـــدة  الصحيـــة،  الخدمـــات 

اســـتراتيجية التســـيير الذاتي، تلعب مراكز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة دورًا محوريـــًا ضمـــن المنظومـــة 
الصحيـــة بمملكة البحرين من خـــالل تعزيز المبادئ 
المرتبطـــة بتكويـــن منظومـــة للصحة األوليـــة ُتدار 
بشـــكل ذاتـــي، إلـــى جانـــب تقديم خدمـــات صحية 
متكاملة ومســـتدامة، مؤكدة فخرها بدور كوادرها 
المخلـــص فـــي مجابهـــة جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد19-( ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين 
الواحد، والعمل بالتوازي مع ذلك لتأمين استمرارية 
خدمات الرعاية الصحية األولية المقدمة للمجتمع.

تقييم مستمر لضمان االنسيايبة وجودة الخدمة.. “الرعاية الصحية األولية” ترد:

عمل بعض األطباء بنظام النوبات غير مخالف للقانون

خالد الشيراوي

فتح باب تلقي طلبات الترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص
وكيل العدل: يجوز له مباشرة إجراءات الحجز وبيع العقارات والسيارات واألسهم والسندات

فـــي إطـــار توجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
 ، خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
بتوفيـــر البنيـــة الالزمـــة لتطبيق المرســـوم 
بقانـــون بشـــأن التنفيذ في المـــواد المدنية 
العـــدل  وزيـــر  معالـــي  أصـــدر  والتجاريـــة، 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف الشـــيخ 
خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة، وبعـــد موافقة 
المجلـــس األعلـــى للقضـــاء، قـــراًرا رقم )4( 
لســـنة 2022 بشـــأن تنظيـــم مزاولة نشـــاط 
العـــدل  وكيـــل  وبيـــن   الخـــاص.  المنفـــذ 
عيســـى  القاضـــي  اإلســـالمية  والشـــؤون 
ســـامي المناعي أنـــه طبًقا للقرار، ُيشـــترط 
لمنـــح الترخيـــص بمزاولـــة نشـــاط المنفـــذ 
الخاص أن يكون طالب الترخيص شخصا 
اعتباريـــا مرخصا لـــه بالعمل فـــي المملكة. 
وأضاف  أن ال يكون قد ســـبق الحكم على 
الممثل القانوني للشخص االعتباري بحكم 

نهائـــي فـــي جنايـــة أو فـــي جنحـــة مخلـــة 
بالشـــرف أو األمانـــة، مالم يكن قـــد رد إليه 
اعتباره، وال يكون قد سبق فصله من عمله 
أو عزلـــه مـــن منصبه أو شـــطب اســـمه من 
جدول ممارسة مهنة بحكم قضائي نهائي 
أو بقـــرار تأديبي نهائي مالم تمض على أي 

منهما ثالث سنوات على األقل.

علـــى  أشـــخاص   3 يســـمي  وكذلـــك  أن 
لمزاولـــة  لديـــه  العامليـــن  مـــن  األقـــل 
الترخيـــص  محـــل  واإلجـــراءات  األعمـــال 
كمنفذيـــن خاصيـــن طبيعيين، وذلـــك تبًعا 
للشـــروط المقـــررة ومنهـــا أن يجتاز بنجاح 
االختبارات والتدريبات التي يقررها معهد 
الدراسات القضائية والقانونية، وأن يقدم 
ممثـــل الشـــخص االعتبـــاري وثيقـــة تأمين 
ســـارية المفعول طيلة مدة الترخيص ضد 
المســـئولية عـــن األخطاء المهنيـــة، صادرة 
صة في  عن إحدى شـــركات التأميـــن المرخَّ
المملكـــة، علـــى أال يقـــل مبلـــغ التأميـــن عن 
ثالثيـــن ألـــف دينـــار. وأعلـــن  وكيـــل العدل 
والشؤون اإلسالمية عن فتح الباب لتلقي 
لمزاولـــة  بالترخيـــص  الراغبيـــن  طلبـــات 
أعمـــال المنفـــذ الخـــاص، وذلك مـــن خالل 
تقديـــم الطلبـــات لـــدى إدارة التنفيـــذ عبـــر 
 ،Bailiffs@moj.gov.bh البريد اإللكتروني
مـــن خالل مـــلء االســـتمارة المعـــدة لذلك 
www.moj. والمنشورة على موقع الوزارة

gov.bh، وذلك اعتباًرا من أمس.
وتًبعا للقرار، يجوز للمنفذ الخاص مباشرة 
اإلجراءات الالزمة للحجز على المنقوالت 
والســـيارات  العقـــارات  وبيـــع  وبيعهـــا، 
واألسهم والســـندات، والتنفيذ العيني، مع 
وجوب االلتزام بأحكام القانون والقرارات 
الصادرة تنفيذًا له والقرارات واألوامر التي 
يصدرهـــا قاضـــي محكمة التنفيـــذ في هذا 
الشـــأن. كما يجوز للمنفذ الخاص بالنســـبة 
للتنفيذ على األشخاص الخاضعين للفصل 
الثانـــي مـــن القانـــون أن يعرض الوســـاطة 
علـــى أطراف الســـند التنفيـــذي قبل تقديم 
طلب التنفيـــذ، ويجوز له بالنســـبة للتنفيذ 
على الشركات الخاضعة للفصل الثالث من 
القانـــون أن يعرض الوســـاطة على أطراف 
السند التنفيذي خالل واحد وعشرين يومًا 
مـــن تاريـــخ تقديم طلـــب التنفيـــذ، ويكون 
عـــرض الوســـاطة في جميع األحـــوال بناء 

على طلب المنفذ له أو المنفذ ضده. 

المنامة - وزارة العدل

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/01/484317011407.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4843/bahrain/741351.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4843/bahrain/741306.html
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ال عليكم من نيران حرب المتخلفين والمتشددين
عندما يكتب األديب أو يقف الفنان أمام الكاميرا أو على خشـــبة 
المســـرح، فإنـــه قادر علـــى تصوير الحيـــاة بكامل أبعادهـــا، بل إنه 
قـــادر على أن يصور الحب والجمال، وقـــادر على أن يبعث الرعد 
فـــي النفوس، ويبعث الطمأنينـــة والراحة والصفاء فينا، وفي كل 
مجتمـــع ومرحلة تاريخية يبـــرز المتخلفون والمتشـــددون الذين 
ينادون بمحاكمة األقالم والكتاب ضمير األمة، فهؤالء المتخلفون 
وكمـــا يقول أحد الكتاب المصريين “يقرأون عن األشـــخاص أكثر 

مما يقرأون عن األشياء”.
إن محاكمـــة الثقافـــة ال تكـــون حادثـــة تاريخيـــة عابـــرة، بل حدثا 
إنســـانيا هائـــال، نموذجـــا حيا لما يحيـــط بالمجتمـــع المتحضر من 
أخطار تضافرت عليها قوى الشر والتخلف، لقد لعبت الديمقراطية 
وحرية الرأي في مجتمعنا دورا أساســـيا في تحطيم كل الجمود 
وشـــق الطريق أمـــام كل األدبـــاء والفنانين، وإفســـاح المجال لهم 
للتعبيـــر عن أنفســـهم، عن مشـــاعرهم، عن آرائهـــم وأفكارهم بكل 
حريـــة وبال مواربة والتواء، لذا مـــن المفترض أن تتبادل مفاهيم 

الفن من السعي وراء الفرجة إلى السعي وراء التعبير عن الشعور 
اإلنســـاني الصادق، عن المشاركة اإلنســـانية بكل مداها وعلى كل 

المستويات.
إن محاكمـــة الثقافـــة فـــي أي مجتمـــع كان، يفتـــرض أن تمنحـــه 
قـــوة مضاعفـــة، تهـــز النفـــوس وتوقظ النـــاس من الغفلـــة وتفجر 
الثورات في شـــتى المياديـــن بما فيها الفنيـــة والثقافية، وترفعها 
إلى المســـتوى الذي يحتم عليها أن تطل منه، وال مجال لعوارض 
القلـــق وبـــوادر الشـــكوك والخـــوف. لقـــد كان ابن حزم األندلســـي 
مبتليا في زمانه بحســـد الحســـاد، فأثاروا عليـــه الخاصة والعامة 
وأحرقـــوا كتبه وحرموا قراءتـــه فقال: “لئن تحرقوا القرطاس لن 
تحرقوا الذي مألت به القرطاس، بل هو في صدري”، ثم بقى ابن 
حزم في كتبه المأثورة وزال حاســـدوه فال يذكرهم الناس إال إذا 

ذكروه ليصغروهم ويكبروه.
إلى األمام أيها األدباء والفنانون، حرثا وزرعا، وفي نور المعرفة، 

وال عليكم من نيران حرب المتخلفين والمتشددين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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يتأثـــر الفـــرد داخل أي مجتمع من المجتمعات بما يقـــرأه من أخبار وأحداث وتحليل 
وغيرهـــا مـــن الصـــور والفنـــون اإلعالميـــة التـــي يتـــم تداولها عبـــر وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، حيث باتـــت هذه المواقع والمنصـــات على اختالفها من أكثر الوســـائل 
فعاليـــة فـــي نقـــل المعلومات بين الناس، نظرًا لســـهولة الوصول إليها وســـرعة إنتاج 
المادة اإلعالمية من خاللها، حيث أصبحت واقعا جديدا لإلعالم وأحد مصادر الثقة 

للمستخدمين في مختلف الدول.
وظهـــر لنـــا مصطلـــح “صحافـــة المواطـــن” الـــذي ُيعـــرف بأنـــه صحافـــة لشـــخص أو 
مجموعة من األشـــخاص غير مختصين بالعمل الصحافي، يلعبون بشـــكل كبير دورًا 
نشـــطًا في اختيـــار وجمع وتحليل ونشـــر المعلومـــات والموضوعـــات المختلفة، عبر 
وســـائل التواصل االجتماعي، خصوصـــًا في عصر اإلنترنـــت والتكنولوجيا الحديثة 

والمتسارعة في وقتنا الحاضر.
وقد برزت ظاهرة صحافة المواطن كشـــكل جديد من أشكال الممارسات الصحافية 

غير المهنية، وبدأت تأخذ حصتها من الدراسة واألبحاث في البلدان المتقدمة على 
المستوى اإلعالمي، وبناء على ذلك ظهرت عدة تيارات بحثية تدعو لالهتمام بهذه 
األنواع الجديدة من األشـــكال الصحافية، وإحداث تغييرات في طبيعة الممارسات 

الصحافية واإلعالمية المتبعة في وسائل اإلعالم التقليدية.
وانطالقًا من ذلك يمكن القول إن صحافة المواطن دخلت وسائل اإلعالم عبر آليات 
جديدة، وساعدت على ذلك التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها 
من تغيرات بشـــرية شـــهدها العالم في الســـنوات األخيرة، والتي لعبت فيها صحافة 
المواطـــن دورًا ال يمكـــن إنكاره، مـــا دفع الجمهور للبحث عن وســـائل جديدة لمعرفة 
األخبـــار التـــي تـــدور من حولـــه، ومن هنا جـــاءت الحاجة إلى دراســـة هـــذه الظاهرة 
اإلعالمية الجديدة وهذا النمط االتصالي الجديد، كي يكون أحد الروافد اإلعالمية 

المستحدثة لخدمة الدول فيما يتعلق بنشر المعلومات واألخبار.

د. خالد زايد

صحافة المواطن

إنـــه العاُم ألفان وثالثون للميالد، الشـــوارُع شـــبه خاليـــة، والمجمعاُت 
َع العالُم  التجاريـــة والمقاهـــي تبعـــث علـــى الهـــدوء والراحـــة، قـــد ودَّ
ُملفـــت.. ال  المروريـــة بشـــكٍل  الحـــوادث  االزدحـــام وانحـــدر معـــدُل 
مهاتـــرات وال مشـــاجرات فـــي الشـــارع والعمـــل، وبيـــن أفراد اأُلســـر، 
الجميع يملك جهازًا مصاحبًا لهواتفهم النقالة، يســـتخدمونه أكثر من 
جواالتهـــم األثيرة حتى، جهاُز “الحظر والحذف”، ليس معقدًا بالمرة، 
فهو يشبُه جهاز التحكم عن بعد، تتحكُم فيه باألشخاِص من حولك، 
وهو ال يحتوي سوى على ثالثة أزرار، “حظر، حذف، ومتابعة”، حين 
يســـتفزك شـــخٌص مـــا أو ُيؤذيـــك، أو يتحـــرُش بـــك، فما عليك ســـوى 
الضغـــط علـــى زر الحظـــر، والحذف، أما إْن كان هذا الشـــخص ملتزمًا 
باالحتـــراِم والـــذوق العام، فيكفـــي أْن تضغط علـــى زِر متابعة.. بهذه 
البســـاطة، وهذا ما خفف االختناقات المرورية والتفجر السكاني في 
العالـــم، وجعل التســـوق والذهـــاب لمراكز الترفيه أكثـــَر متعة، وباتْت 
الكـــرُة األرضيـــة أكثـــَر أمانًا من ذي قبـــل، “اْحظر الســـيئين واحذفهم، 
وأبـــق علـــى الخيريـــن وقربهم”، هي الرؤيـــُة الحاضرة لهـــذه المرحلة، 
فهـــل نحـــن بصدد تحقيق هـــذه الرؤية لمســـتقبلنا وســـالمنا الداخلي 
لنحيا بمأمٍن من المتطفلين والفضوليين في زمن عصفْت به العولمة، 

وحشَر ُكٌل أنفُه في حياِة اآلخر؟

هل نقوُل للمتدخلين في حياتنا الخاصة وداعًا، ال حاجة لمعرفتكم؟ 
لكِل أولئَك الذين يظنون أنهم مدعوون لفتِح حواٍر أو إجراِء اتصاالٍت 
معـــك عبـــر السوشـــال ميديـــا؛ ألنـــك أحـــُد المشـــاهير، أو ألن خاصيَة 
طلـــِب الصداقـــة أو المتابعة متاحٌة في بعض وســـائل التواصل، أنتم 

مدعوون للمتابعة والتعليق بكل احتراٍم، إْن شئتم، ليس إال.
ليس عبر وســـائل التواصِل االجتماعي فحســـب تقابُل هذا النوع من 
البشـــر، بـــل وحتى فـــي المجتمع الـــذي تحيا فيه، حيث يـــدسُّ بعُض 
زمالء العمل أو المعارف أنوَفهم في كل خصوصياتَك ويسألونك عن 
كل شـــيء، وإْن كان خاصًا وحساســـًا بالنســـبة لك في حضرِة آخرين 
يشـــاطرونه فضوله فتشرئبَّ أعناُقهم لسماِع إجاباٍت ال يجدُر بَك أْن 
ْل جهـــاَز عقلك، وامنْح قلبَك الطيب  تتفضـــَل بها أمام المأل. أقول، فعِّ
إجازة، واْحظر هؤالء واحذفهم من حياتك لألبد، وإْن عزَّ عليك ذلك، 
فأفش بينهم السالم وال ُتفش شيئا من أسرارَك ألحد، قل لهم ال دونما 
خجـــل، ال لـــن أجيب على ســـؤالك، ال دخل لكم فـــي حياتي الخاصة، 
ليس لكم مني سوى حسن الُخُلق والتعامل، حياتي تخصني وحدي، 
وأنـــا فقط مـــن يقرر أْن يشـــارككم بعـــَض أحداثها، أعِطهـــم فرصًة أو 
اثنتين، وإن لم ينتهوا فلن ُينهيهم سوى الحظر والحذف من حياتَك 

افتراضا وواقعا.

حْظر... حْذف!

االرتقاء بالعمل الصحي
يرتقـــي المجتمـــع ويتطـــور أفـــراده بمـــا تقدمـــه الدولة مـــن خدمات، مـــن تعليم 
وصحة وبنية تحتية وغيرها، وُيساهم العمل الصحي في تحسين حياة الناس 
واســـتدامتها، بفضـــل الرعايـــة الصحية الطبيـــة والعالجيـــة والدوائية، وظروف 
جائحـــة كورونـــا التي مرت بالبـــالد أثبتت قـــدرة الطاقم الطبـــي البحريني على 
تحمـــل األعبـــاء اإلضافيـــة التراكميـــة، وجدارتـــه بتحمـــل المســـؤولية المهنيـــة 
واإلنســـانية تجـــاه المجتمـــع، فالصحـــة المســـتدامة جزء مـــن التنميـــة الوطنية، 
واالرتقـــاء بالقطـــاع الصحـــي ِعلمًيـــا وتكنولوجًيـــا وبحثًيـــا ومهنًيـــا يســـاهم في 
نهوض القطاع الصحي، ويتم ذلك باســـتثمار العمل الجيد في تطوير السياســـة 
الصحيـــة وأنظمة الرعاية الصحية، وتنميـــة الُبنى التحتية في القطاع الصحي، 
واالســـتفادة مـــن التقنيات العالية، واالســـتفادة مـــن كل جديد، وتعزيـــز الثقافة 

الصحية المجتمعية.
ُيَمِكـــن االرتقـــاء بالقطاع الصحي عبر رفع مســـتوى جاهزيتـــه من خالل تحويل 
المعرفة الطبية والِعلمية إلى سياسات وتوصيات وخطط َعملية قابلة للتطبيق، 
وصقـــل قـــدرات الطواقـــم الصحيـــة، فالصحـــة تعتبـــر أمنـــا قوميا يحمـــي أفراد 
ـ من األوبئة واألمـــراض، وتوفير  ــــ الذين ُيعتمـــد عليهم بتنمية البـــالدـ  المجتمـــعـ 
الرعايـــة الصحية لهم لتســـتمر قدرتهم على العمل، كمـــا أن االرتقاء بهذا القطاع 
الحيـــوي لتحســـين قدرتـــه على مواجهـــة أية تحديـــات ألوبئة قادمـــة، وليكون 

مؤهاًل لالستجابة ألداء مهمته بتقنية ِعلمية عالية وباحتراف مهني سديد.
وكشـــفت جائحـــة كورونـــا عـــن مـــدى فاعليـــة أنظمـــة الرعايـــة الصحيـــة بجميع 
دول العالـــم، وعن مســـتوى أدائهـــا المهني، وقدرة اســـتجابتها ألية أزمة صحية، 
والمتطـــور منهـــا وظـــف قدراتـــه وابتكاراتـــه التكنولوجية، فاألزمـــات ال تتوقف 
واألوبئة تتنوع وتتجدد، وقد تكون أشرس، لذا، فالتعامل مع الجانب الصحي ال 
يكون آنيا بل برؤية متقدمة قادرة على التعامل مع كل أزمة صحية مستقبلية. 
ويعتبر إنشـــاء مراكز لألبحاث العلمية والطبيـــة والصحية والدوائية في الدول 
مـــن التجهيزات األساســـية للقطـــاع الصحي، وأال يكون عملهـــا التنبؤ باألحداث؛ 
بل وضع اســـتراتيجيات عـــن كيفية مواجهتها، لتكون قادرة وُمســـتعدة بجانب 
دورهـــا بتقييـــم األداء الصحـــي، وتعبيد ُســـبل تطوره، ومتابعة خطط تحســـين 

الوضع الصحي واالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

عبدعلي الغسرة

الجائحة ووجوه أخرى لإلرهاب
مـــن المالحـــظ أن هناك انخفاًضا في األنشـــطة اإلرهابيـــة التقليدية منذ 
بدايـــة جائحـــة كورونـــا “كوفيـــد 19” قبل عاميـــن، فلم نعد نســـمع كثيًرا 
عـــن تفجيـــرات ضخمة أو أعمـــال انتحارية كبيرة، إال أن هـــذه الجائحة 
قـــد تزيد األرضيـــة التي تلجأ إليهـــا التنظيمات اإلرهابيـــة لضمان البقاء 

واالستمرار وربما التمدد بعد ذلك.
فدراســـة مهمة لمركز تريندز للبحوث واالستشـــارات بأبوظبي ونشـــرها 
موقع سكاي نيوز عربية على اإلنترنت تدق ناقوس الخطر وتنبه الجميع 
من مواطنين ومســـؤولين لروافد قد تكون مســـتترة للتطرف واإلرهاب 
ا  ترتبـــط بتداعيـــات الجائحة، محذرة من زيادة النشـــاط اإلرهابي عالميًّ
عام 2022، حيث صبت الجائحة في صالح نشاط التنظيمات اإلرهابية 
حول العالم، رغم االحتياطات األمنية من جانب السلطات على مستوى 

غالبية الدول لمواجهة التطرف واإلرهاب.
من الوجوه التي حذرت منها الدراسة ما يتعلق بأبنائنا وبناتنا، إذ تشير 
إلـــى أن حظـــر الخـــروج والتزام المنـــازل أدى إلى زيـــادة عمليات دخول 
األفـــراد إلـــى شـــبكة اإلنترنـــت، ومن ثـــم زيـــادة احتمالية الوصـــول إلى 
المحتوى المتطرف، وهو أمر يجب أن ينتبه إليه اآلباء واألمهات بزيادة 
جرعـــات المراقبة ومحاولة فـــك االرتباط طويل المـــدى بين المراهقين 

واإلنترنت حتى ال يتم التالعب بهم واستغاللهم.
رافـــد محتمـــل آخر للتنظيمـــات اإلرهابيـــة يتمثل في هـــؤالء الرافضين 
والمتضررين من إجراءات وتدابير مواجهة فيروس كورونا من تطعيم 
وإغـــالق وحظر وغيرها من اإلجـــراءات، حيث كانت هذه الفئات محط 

اهتمام اليمين المتطرف في أوروبا على سبيل المثال.
جانب خطير ومهم أشارت إليه الدراسة وهو أن زيادة هروب السجناء 
مـــن المنتمين للتنظيمـــات اإلرهابية مثل داعش وغيرهـــا نتيجة تراجع 
الحالة االنضباطية المشددة والمعهودة على مثل هذه السجون في ظل 

خوف المعنيين من اإلصابة بالفيروس.
ثـــم يأتـــي الجانـــب المالي ليكون مدخـــال آخر للتنظيمـــات اإلرهابية بعد 
أن أنهكـــت الجائحـــة موارد جميع دول العالم التـــي ركزت جهودها على 
القطـــاع الصحـــي حفظـــا لصحـــة وســـالمة أبنائهـــا، ما كان على حســـاب 
المـــوارد المخصصـــة لغيرهـــا مـــن االســـتخدامات ومـــن بينهـــا مكافحـــة 

اإلرهاب وتراجع االهتمام الدولي المشترك في هذا المجال.

Ata2928@gmail.com
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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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