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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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أيـــدت محكمة االســتــئــنــاف الــجــنــائــيــة عــقــوبــة الــســجــن 7 ســنــوات 
صاحب  رضيعها  مـــوت  فــي  وتسببت  إنسانيتها  عــن  تخلت  آلســيــويــة 
العامين الذي أتى إلى الدنيا ورحل من دون أن يعرف أباه، حيث تركته 
على  مصرعه  لقي  أن  إلــى  بعملها  النشغالها  األيـــادي  بين  يتقاذف 
أيدي آسيوية أخرى انهالت عليه ضربا وعضا وعنفا، كما أيدت نفس 

العقوبة واإلبعاد على مربية المجني عليه.
بعد  المستشفى  إلى  الطفل  وصــول  إلى  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
وفاته، حيث أفاد أحد الشهود وهو أحد جيران المتهمة الثانية بأنها 
ال  بــه  االعتناء  إليها  اوكــل  الــذي  الطفل  بــأن  وأخبرته  معه  تواصلت 
ال  كونها  بــاإلســعــاف  االتــصــال  منه  وطلبت  طبيعية  بــصــورة  يتنفس 
تحمل إقامة صالحة للبقاء في مملكة البحرين، وعليه قام باالتصال 
اإلسعاف  قبل  ووصــل  المتهمة  مسكن  الــى  بعدها  وتوجه  باإلسعاف 
إذا  أنها ال تعلم  حيث شاهد الطفل ال يتحرك، فيما ادعت المتهمة 
كان الطفل ميتا او نائما وعند وصول اإلسعاف تبين أن الطفل توفي.
وكشف تقرير الطبيب الشرعي أن الطفل به العديد من الكدمات 
الصفة  وبــإجــراء  مــن جــســده،  بــأنــحــاء متفرقة  العنيف  الــعــض  وآثـــار 
التشريحية تبين وجود أماكن نزيف بأنحاء جسده وكسر في العظام 
والجمجمة وانتهى التقرير إلى أن المجني عليه تعرض لعنف شديد، 
الثانية  المتهمة  ألسنان  مطابقة  أنها  تبين  العض  أماكن  وبمناظرة 

وخاصة مع وجود عالمات التقويم في فمها.
صديقها  من  فيه  حملت  الطفل  أم  أن  التحقيقات  كشفت  فيما 
اآلسيوي وتركها عقب والدته فما كان منها إال أن تركته لدى أشخاص 
ال تعرفهم بهدف رعاية الطفل كونها تعمل وال تقدر على رعاية الطفل 
نظرا إلى ظروف عملها، حيث تركته في آخر مرة لدى المتهمة األولى 
بهدف رعايته مقابل 40 دينارا أسبوعيا من دون أن تسأل عنه أو تولي 

االهتمام والرعاية به حتى أنه لم يحصل على التطعيمات الخاصة به 
طوال تلك الفترة، فيما كان يتعرض المجني عليه ألشد أنواع العنف 
على أيدي المتهمة الثانية، التي اعتادت ضربه وعضه بعنف معترفة 

بتعنيف المجني عليه.
المتهمتان )36 – 33( سنة أسندت إليهما النيابة للمتهمة األولى 
مــن عمره،  ســنــوات   7 يتجاوز  لــم  راعــيــة طفل  االتــفــاق  كونها بحسب 
موته  ذلــك  عــن  نشأ  وقــد  الجسدية  المعاملة  ســوء  لــحــاالت  عرضته 
بأن قامت بالتعدي عليه بالضرب والعض وأهملت رعايته محدثة به 
االصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي وامتنعت عن عالجه، ما 
النيابة لألم كونها والدته وأوجب عليها  أدى إلى وفاته، فيما أسندت 
القانون رعاية الطفل الذي لم يتجاوز 7 سنوات وعرضته لحاالت سوء 

المعاملة واإلهمال.
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ــة  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ صــــــــرحــــــــت رئــــــــيــــــــس نـ
الكبرى  المحكمة  بأن  االستئناف 
االســـتـــئـــنـــافـــيـــة أصــــــــــدرت حـــكـــمـــًا 
حـــضـــوريـــا بــقــبــول طــعــن الــنــيــابــة 
ــوع  ــوضـ ــمـ ــاًل وفــــــي الـ ــكــ ــامــــة شــ ــعــ الــ
الــمــحــكــمــة  قـــضـــاة  آراء  ــاع  ــمـ ــإجـ بـ
بإلغاء حكم ببراءة طبيب تخدير 
وحبسه ثالثة أشهر نتيجة إخالله 

بما تفرضه عليه أصول مهنته.
وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة قــد 
ــن والــــــــد طــفــلــة  ــ ــًا مـ ــ ــالغـ ــ ــلـــقـــت بـ تـ
رضيعة تبلغ من العمر أربعة أشهر 
مفاده أن كريمته كانت تعاني من 
مــشــكــلــة بــالــقــولــون وأجـــريـــت لها 
عملية بأحد المستشفيات، وعقب 
ــتـــشـــف وجـــــــود حـــرق  خـــروجـــهـــا اكـ
شديد في قدمها، وباالستعالم من 
المستشفى  بداخل  األطباء  أحد 
أخبره أنه تم وضع اإلبرة الوريدية 
فـــي مـــكـــان خـــاطـــئ مــمــا أدى إلــى 
ــة خـــارج الــوريــد في  انــدفــاع األدويــ

القدم مسببًا حرق قدم كريمته.
ــعــــامــــة  بــــــاشــــــرت الــــنــــيــــابــــة الــ
الــــبــــالغ  ورود  فــــــــور  ــيــــق  ــقــ ــتــــحــ الــ
واســـتـــمـــعـــت إلــــــى والـــــــد الــطــفــلــة 
وأصــدرت قــرارًا بندب لجنة طبية 
ــن الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم  مــ

وقد  الصحية،  والخدمات  المهن 
آراء  بإجماع  تقريرها  فــي  انتهت 
ــود خــطــأ طبي  أعــضــائــهــا إلـــى وجــ
يتمثل  التخدير  طبيب  قبل  مــن 
فـــي وضــــع إبـــــرة وريــــديــــة إلعــطــاء 
خالل  المتابعة  دون  من  السوائل 
إلـــى  أدى  ــا  ــمـ مـ الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــرة  ــتــ فــ
ــــدوث حــــرق فـــي رجــــل الــطــفــلــة،  حـ
إلى  العامة  النيابة  استمعت  كما 
شهادة أعضاء اللجنة الذين أكدوا 
تقصير الطبيب المتهم في العالج 
مما أدى إلى إصابة الطفلة بحرق 
النيابة  أحــالــتــه  وقـــد  رجــلــهــا،  فــي 
الجنائية  المحاكمة  إلــى  العامة 
فقضت محكمة أول درجة ببراءته 

من االتهام المسند إليه.

ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــت الـ ــنــ ــعــ طــ
أن  حاصلها  ألسباب  باالستئناف 
العناية  المتهم لم يبذل  الطبيب 
الــالزمــة عــنــد عـــالج الــطــفــلــة، وأن 
ــق  ــن وفـ ــكـ ــم يـ ــ ــــالج الــــمــــقــــدم لـ ــعـ ــ الـ
ــتــــعــــارف  ــيــــة الــــمــ ــبــ األصـــــــــــول الــــطــ
حــدوث ضرر  إلــى  أدى  مما  عليها 
حرق  في  يتمثل  بالطفلة  جسيم 
قدمها.. فقضت المحكمة الكبرى 
االســتــئــنــافــيــة بــحــكــمــهــا الــمــتــقــدم 
بـــقـــبـــول طـــعـــن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
باالستئناف شكاًل، وفي الموضوع 
الــحــكــم  بـــإلـــغـــاء  اآلراء  وبـــإجـــمـــاع 
ــاء مــــجــــددًا  ــضــ ــقــ الـــمـــســـتـــأنـــف والــ
بحبسه  المتهم  الطبيب  بمعاقبة 

ثالثة أشهر.

طبي.. بخط�أ  ر�ضيع  قدم  يحرق  تخدير  طبيب 
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عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية األولى 
ثالثة متهمين، بينهم أب ونجله، حاولوا تهريب 
قضائي  حكم  تنفيذ  عن  االمتناع  بقصد  أمــوال 
األول  المتهمين  بحبس  وذلــك  عليها،  بالحجز 
كفالة  المحكمة  وقـــدرت  أشــهــر،  ثــالثــة  والــثــالــث 
الــتــنــفــيــذ، وبــحــبــس المتهم  مــائــة ديـــنـــار لــوقــف 
الثاني ثالثة أشهر لالرتباط، وقدرت كفالة مائة 
دينار لوقف التنفيذ وبتغريم الشركة ثالثة آالف 

دينار.
وتـــعـــود تــفــاصــيــل الـــواقـــعـــة إلــــى أن الــمــتــهــم 
مع  والمساعدة  االتــفــاق  بطريق  اشترك  الثاني 
المتهم األول في تهريب أموال األخير، وذلك بأن 
إلى  الخاص بموجب ملف تنفيذ  المنفذ  توجه 
منزل المتهم األول لمعاينة السيارات المحجوز 
ذلك  رفــض  )ابنه(  الثاني  المتهم  أن  إال  عليها، 
المتهم األول  أن  التنفيذ، كما  إجــراءات  معرقاًل 
على  الــســيــارات  معاينة  على  بالموافقة  يقم  لــم 
الرغم من علمه بصدور أمر قضائي بذلك، كما 
أن المتهم الثالث قدم استمارة إفصاح ودون فيها 
عنوانا غير صحيح وارتكب بذلك الفعل لحساب 
األول  المتهمان  يملكها  التي  )الشركة(  ومنفعة 

والثالث.
المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت  وأكــدت 
الـــواقـــعـــة وتــــوافــــر األدلــــــة عــلــى صحتها  حـــــدوث 
بــشــهــادة الــمــنــفــذ الـــخـــاص بــتــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
الــعــامــة ومــســتــخــرج الــســجــل الــتــجــاري ومحضر 
التنفيذ  إدارة  إجراءات المنفذ الخاص وخطاب 

الحكم  حيثيات  في  وأضــافــت  القضائي.  واألمــر 
في  اإلفــصــاح  أحــكــام  بّين  البحريني  المشرع  أن 
القانون رقم 22 لسنة 2021 بشأن إصــدار قانون 
فقد  والــتــجــاريــة،  الــمــدنــيــة  الــمــواد  فــي  التنفيذ 
»يلتزم  أن  على  القانون  من   24 الــمــادة  في  نص 
تاريخ إعالنه  التالي من  اليوم  المنفذ ضده في 
أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، وخالل 
سبعة أيام باإلفصاح على النموذج المعّد لذلك 
ــدود مـــا يــغــطــي قــيــمــة الــديــن  عـــن أمـــوالـــه فـــي حــ
ــإذا كــانــت أمـــوالـــه ال  مــحــل الــســنــد الــتــنــفــيــذي، فــ

تغطي قيمة السند التنفيذي، فيجب أن يفصح 
إفصاحًا كاماًل عن كافة أمواله سواء أكانت لديه 
األموال  باإلفصاح عن  يلتزم  كما  الغير،  أم لدى 
التي ترد إليه مستقباًل. وفي حال اإلفصاح وفقًا 
ــده أن  لــلــفــقــرة الــســابــقــة يــجــب عــلــى الــمــنــفــذ ضـ
منذ  لديه  كانت  التي  األمـــوال  كافة  عــن  يفصح 
تاريخ رفع الدعوى التي يتم التنفيذ بموجبها أو 
التزامه  ويستمر  التنفيذي.  السند  إنشاء  تاريخ 
بــاإلفــصــاح عــن أمــوالــه خــالل سبعة أيـــام مــن أي 

تغيير يطرأ عليها حتى تمام التنفيذ«.
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ألزمت المحكمة الكبرى المدنية 
تــاجــر مــجــوهــرات ســـداد 8500 ديــنــار 
ــرات شــهــيــر،  ــوهـ لــصــاحــب مــحــل مـــجـ
25 قطعة  عليه  المدعى  تسلم  حيث 
ذهــبــيــة عــلــى أمـــل الـــســـداد الحــقــا إال 
أنه تخلف عن سداد المستحق عليه 
وادعـــى عــدم وجــود اتــفــاق على ســداد 
على  اتفاق  وإنما  المجوهرات  قيمة 
عــرضــهــا لــلــبــيــع فـــي أحـــد الـــمـــزادات، 
وأكمل ادعاءه بأن المجوهرات سرقت 
قبل عرضها في المزاد، حيث رفضت 
الــمــحــكــمــة االدعـــــاء وألــزمــتــه بــســداد 
بتسلمها  ــراره  ــ إقـ أن  مــؤكــدة  قيمتها 
هـــي حــجــة قــاطــعــة عــلــى تــســلــمــه لها 
ومسؤوليته عن سداد ثمنها أو ردها.

الــذوادي،  المحامي محمد  وقــال 
إن مــوكــلــه تــاجــر ذهـــب ويــتــعــامــل مع 
ــام بــتــزويــد  تـــجـــار الــتــجــزئــة، حــيــث قــ
مـــن  ــة  ــعــ ــطــ قــ  25 ــه  ــيــ ــلــ عــ الـــــمـــــدعـــــى 
الــمــشــغــوالت الــذهــبــيــة والــمــجــوهــرات 
أن  على  دينار  آالف   8 جــاوزت  بقيمة 
التــفــاق  وفــقــا  قيمتها الحــقــا  يــســدد 
المجوهرات  ووصــف  بنوعية  مكتوب 
وقيمتها ـ إال أن المدعى عليه تخلف 
عن سداد قيمتها رغما عن مطالبته 
أكــثــر مــن مـــرة، حــيــث طــلــب الــــذوادي 
ليثبت  التحقيق  إلى  الدعوى  إحالة 
ــاء مــوكــلــه،  ــ ــ بـــكـــل الــــطــــرق صـــحـــة ادعـ

أن  عليه  المدعى  ادعـــاء  بعد  خاصة 
الــمــشــغــوالت لــم تــكــن بــمــقــابــل وإنــمــا 
ــغــــرض بــيــعــهــا فــــي مــــزاد  تــســلــمــهــا بــ
لــلــســرقــة فيما  إلــكــتــرونــي وتــعــرضــت 

بعد.
ودفع الذوادي بإقرار المدعى عليه 
الواقع عليه،  قضائيا بثبوت االلتزام 
موضحا أن ذلك اإلقرار القضائي هو 
اعتراف الخصم أمام القضاء بثبوت 
أثناء  واقعة قانونية مدعي بها عليه 
سير الدعوى، مشيرا إلى أن المدعى 

ــر بــتــســلــم تــلــك الــمــشــغــوالت  عــلــيــه أقـ
وادعــى أنــه وقــع على ورقــة عادية بها 
بغرض  وقيمها  وأوزانــهــا  القطع  عدد 
بيعها على اإلنستجرام وأكمل ادعاءه 
الــمــشــغــوالت ســرقــت، حيث  بــأن تلك 
الـــــذوادي أن ذلـــك اإلقــــرار يؤكد  أكـــد 
ادعــاء  وأن  الــمــشــغــوالت  تلك  تسلمه 
سرقتها ال يعفيه من المسؤولية عن 
وخــاصــة  قيمتها،  ســـداد  أو  إرجــاعــهــا 
قاطعة  حــجــة  الــقــضــائــي  اإلقـــــرار  أن 
عــلــى الــمــقــر وقـــاصـــرة عــلــيــه ومــلــزمــة 

للقاضي.
ــأقــــوال  ــا تـــمـــســـك الـــــــــــذوادي بــ ــمـ كـ
الشهود الذين أكدوا أن المدعى عليه 
ــم لــمــحــل الــمــدعــي ويــقــوم  ــ ــون دائـ ــ زبـ
بتسلم الذهب من حين آلخر ويقوم 
اتــفــاق  بــســداد ثمنه الحــقــا بــمــوجــب 
تسلم  األخــيــرة  الــمــرة  أن  إال  مكتوب 
كالمعتاد  الواقعة  محل  المشغوالت 
وتــمــت اإلجـــــــراءات ولــــم يــقــم بــســداد 
أشــار  حيث  عليه،  المستحق  المبلغ 
الــمــحــامــي مــحــمــد الــــــذوادي إلـــى أن 
شهادة الشهود تثبت بما ال يدع للشك 
المدعى عليه  انشغال ذمة  الريبة  أو 
بمبلغ المطالبة لثبوت واقعة تسلمه 

المجوهرات وعدد سداد قيمتها.
في  المحكمة  أكـــدت  جانبها  مــن 
حــيــثــيــات حــكــمــهــا أنـــه وفــقــا لــمــا أقــر 

قطعة   25 بتسلم  عليه  الــمــدعــى  بــه 
مــن الــذهــب والــلــؤلــؤ مــن مــجــوهــرات 
ــام بــالــتــوقــيــع عــلــى ورقــة  الــمــدعــي وقــ
عادية مبينا بها أوزان القطع وقيمتها 
بيعها في االنستجرام ومن  من أجل 
الــمــدعــي،  بــالــســداد لمحل  ثــم يــقــوم 
المشغوالت  تلك  قيمة  بــأن  أقــر  كما 
لـــم تــســدد مــمــا تــكــون ذمــــة الــمــدعــى 
ومن  المطالبة  بمبلغ  مشغولة  عليه 
عليه  قاطعة  حجة  اإلقـــرار  يكون  ثم 
وتقضي معه المحكمة بإلزامه بسداد 
المبلغ. وقالت عن طلب سداد الفائدة 
الــتــأخــيــريــة إنـــهـــا انــتــهــت ســلــفــا إلــى 
المقضي  المبلغ  المدعي في  أحقية 
به وكان العمل تجاريا وإعماال بنص 
الـــمـــادة 81 مـــن قـــانـــون الــتــجــارة فــإن 
المدعي يستحق فائدة تأخيرية من 
المحكمة  تــقــدره  االستحقاق  تــاريــخ 
لــمــا لــهــا مـــن ســلــطــة بـــواقـــع %0.1 
المطالبة  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــارا  سنويا 
ولــهــذه األسباب  الــتــام.  الــســداد  حتى 
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه 
بأن يؤدي للمدعي مبلغا قدره 8300 
القانونية  بــالــفــائــدة  إلـــزام  مــع  ديــنــار 
على المبلغ المقضي به بواقع %0.1 
القضائية حتى  المطالبة  تاريخ  من 
وأتعاب  المصاريف  وألزمته  الــســداد 

المحاماة. 

ت�جر ذهب يت�ضلم ب�ض�عة ويرف�س �ضد�د قيمته� مدعي� �ضرقته

المحكمة رف�ست االدعاء واأكدت: »اإقراره بالت�سلم يلزمه ال�سداد«

} المحامي محمد الذوادي.

الآ���ض��ي��وي��ت��ي��ن  ����ض���ن���و�ت   7 �ل�����ض��ج��ن  ت����أي���ي���د 

ت�������ض���ب���ب �إه����م�����ل����ه����م����� ف�����ي م�������وت ر����ض���ي���ع

 نـــفـــذت هــيــئــة تــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل حملة 
الــجــنــوبــيــة،  الــمــحــافــظــة  فــي  مــشــتــركــة  تفتيشية 
ــوازات  ــ ــجـ ــ بــالــتــنــســيــق مــــع شــــــؤون الــجــنــســيــة والـ
ــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، ومـــديـــريـــة شــرطــة  ــ ــ ــة بـ ــامــ واإلقــ
المحال  من  عــدًدا  الجنوبية، شملت  المحافظة 
العمالة  تجمع  وأماكن  العمل  ومواقع  التجارية 

بالمحافظة.
وقــــد أســـفـــرت الــحــمــلــة عـــن رصــــد عــــدد من 
هيئة  قــانــون  بــأحــكــام  تتعلق  الــتــي  الــمــخــالــفــات 
ــامـــة بمملكة  ــانـــون اإلقـ الــعــمــل وقـ تــنــظــيــم ســـوق 

البحرين.
دعوتها  الــعــمــل  ســـوق  تنظيم  هيئة  وجــــددت 
الجهات  دعــم جهود  إلــى  المجتمع  أفــراد  جميع 
القانونية  غير  للممارسات  للتصدي  الحكومية 
النظامية حماية  والعمالة غير  العمل  في سوق 
ــالغ  ــى اإلبــ ــة الــجــمــيــع إلــ ــيـ لــلــمــجــتــمــع كـــكـــل، داعـ
العمل  ســوق  بمخالفات  تتعلق  شــكــاوى  أيــة  عــن 

والعمالة غير النظامية من خالل ملء االستمارة 
الموقع  عــلــى  لــإبــالغ  المخصصة  اإللــكــتــرونــيــة 
االتصال  أو   www.lmra.bh للهيئة  الرسمي 

على مركز اتصال الهيئة 17506055.
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أعمال  افتتاح  مستهل  وفــي 
وزارة  وكــــيــــل  ألــــقــــى  الــــمــــؤتــــمــــر 
ــــب خــالــهــا  الـــصـــحـــة كـــلـــمـــة رحــ
بـــالـــحـــضـــور والــــمــــشــــاركــــيــــن فــي 
العلمي  المؤتمر  هــذا  فعاليات 
مــــن داخـــــــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وخارجها، كما نقل إلى الجميع 
الــفــريــق طــبــيــب الشيخ  تــحــيــات 
آل خليفة  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
المؤتمر  هــذا  عقد  تنظيم  على 

وأمنياته بالتوفيق والنجاح.
المانع  وليد  الدكتور  وأشــار 
إلى أن هذا المؤتمر يشكل حدثا 
يامس واحدًا من أهم القضايا 
عربيًا  واإلنــســانــيــة  االجتماعية 
تجويد  إلى  السعي  وهي  ودوليًا 
وأسرهم،  األيتام  رعاية  خدمات 
وتطبيقات  ممارسات  تبني  عبر 
عالمية حققت نجاحات عديدة 
فـــي مــنــاطــق كــثــيــرة مـــن الــعــالــم 
ويمكن التعرف عليها وتوظيفها، 
المؤتمر  والتي تحددت في هذا 
أوراق  ــر  ــبـ عـ مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا  لـــيـــتـــم 
حيث  متخصصة،  عــمــل  وورش 
ســتــتــنــاول مـــوضـــوع »االســتــثــمــار 

االجتماعي«.
الــدكــتــور ولــيــد المانع  وأكـــد 

بقيادة  البحرين  مملكة  اهتمام 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الباد المعظم الرئيس الفخري 
لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
ــة مـــنـــقـــطـــع الــنــظــيــر  ــيــ ــانــ اإلنــــســ
ــه الــــراعــــي  ــتـ ــام، فـــجـــالـ ــ ــتـ ــ ــاأليـ ــ بـ
ورؤيته  وبتوجيهاته  لهم،  األول 
الدائم  وحضوره  االستراتيجية، 
بينهم قدم أعظم نموذج »للقائد 
اإلنـــــســـــان«، فــجــالــتــه الـــقـــائـــل: 
منا  يستحقون  أوالدنــــا  »هــــؤالء 
كــل الــرعــايــة مــثــل أي أبــنــاء في 
هذا الوطن«، األمر الذي يبرهن 
مــنــهــجــه األبــــــوي لــلــتــعــامــل مع 
أن  مبينا  البحرين،  فــي  األيــتــام 
كريم  بدعم  يقام  المؤتمر  هــذا 
ــــي صـــاحـــبـــة الــســمــو  ــرسـ ــ ــن »كـ ــ مـ
بنت  الــجــوهــرة  األمــيــرة  الملكي 
إبراهيم البراهيم لبناء القدرات 
ــبــــشــــريــــة بــــمــــؤســــســــات رعــــايــــة  الــ

األيتام بالدول العربية«.
مــســيــرة جالة  أن  أكـــد  كــمــا 
الملك المعظم في إطار تنظيم 
لجنة  منذ  األيتام قدمت  رعاية 
ــة األيــــــتــــــام وصــــــــــواًل إلــــى  ــالــ ــفــ كــ
الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
للتنظيم  أنـــمـــوذجـــًا  اإلنــســانــيــة 

الـــــذي يـــراعـــي تــوفــيــر وتــســهــيــل 
كــل الــخــدمــات مــن رعــايــة طبية 
يـــقـــول جــالــتــه  تــعــلــيــم، إذ  إلــــى 
الرعاية  »يستحقون  األيتام  عن 
الـــطـــيـــبـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـــــــذي هــو 
ــم وأســــــــاس كــــل شـــــــيء، وهـــم  ــ أهــ
مــن  وتــــــخــــــرج  أثــــــبــــــتــــــوا..  اآلن 
وأنجزوا..  أوائــل،  وبناتنا  أبنائنا 
ويــــعــــمــــلــــون ويــــحــــصــــلــــون عــلــى 

الوظائف والمراكز الطيبة«.
المانع  وليد  الــدكــتــور  وقــال 
إلـــــى حــكــومــة  يـــمـــتـــد  ــر  ــ ــ األمـ إن 
ــة  ــاســ ــرئــ مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن بــ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
آل خــلــيــفــة  بــــن حـــمـــد  ــلـــمـــان  سـ
ـــس مــجــلــس  ــيــ ــ ــد رئـ ــهــ ــعــ ولــــــــي الــ
الحكومة  تعكف  حيث  الــــوزراء، 
ــتـــواصـــل عـــلـــى تــقــديــم  بــشــكــل مـ
ــات لــأيــتــام  ــدمــ الـــرعـــايـــة والــــخــ
ــذلـــك الــمــنــظــمــات  ــم، وكـ ــرهــ وأســ
حتى  المجتمعية،  والجمعيات 
ــوذج الـــبـــحـــريـــنـــي  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ أصــــبــــح الـ
القطاعات  فيها  تتشارك  والذي 
الــــحــــكــــومــــيــــة والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
والـــخـــاصـــة فــــي تـــقـــديـــم خــدمــة 
متميزا  نموذجا  لأيتام  نوعية 

ــان، مــعــربــًا  ــنـ ــبـ ــالـ ــار إلـــيـــه بـ ــشــ ويــ
هذه  على  للقائمين  شــكــره  عــن 

الجهود.
المانع  الــدكــتــور  رحـــب  كــمــا 
بالمشاركين من ضيوف مملكة 
الشقيقة  الــــدول  مــن  الــبــحــريــن 
في هذا المؤتمر، والذي يتناول 
موضوع »االستثمار االجتماعي 
منظمات  فــي  تــوظــيــفــه  وأدوات 
رعاية األيتام«، متمنيًا أن يقدم 
لــــهــــذا الــــقــــطــــاع الــمــتــخــصــص 
للكيفية  اســتــرشــاديــة  مــوجــهــات 
الــتــي يــتــم مــن خــالــهــا تعظيم 
والــمــبــادرات  للمشروعات  األثـــر 
باأليتام  الصلة  ذات  واألنشطة 

في منطقتنا العربية.
كـــمـــا بــــــارك الـــدكـــتـــور ولــيــد 
ــهــــات الـــــتـــــي تــم  ــلــــجــ ــع لــ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ الـ
اخـــتـــيـــارهـــا لــلــتــكــريــم بـــجـــوائـــز 
ــز فــــــي مـــــجـــــال رعــــايــــة  ــيــ ــمــ ــتــ الــ
ــي هـــــذه الـــــــــدورة مــن  ــام فــ ــ ــتـ ــ األيـ
لها  مــتــمــنــيــا  الـــمـــؤتـــمـــر،  دورات 
يعود  لما  التميز  هــذا  استدامة 
بــعــظــيــم األثـــــر والـــفـــائـــدة على 
ــتـــهـــدفـــيـــن مـــــن خــــدمــــات  الـــمـــسـ

مؤسساتهم.

ــا ألــــقــــى الـــبـــروفـــيـــســـور  ــمــ كــ
ــد الــــغــــفــــار رئـــيـــس  ــبــ ــــف عــ ــوسـ ــ يـ
اإلقليمية  الشبكة  إدارة  مجلس 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة االجــ ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ ــلــ لــ
ــي لــفــعــالــيــات  ــرفـ ــشـ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
المؤتمر العالمي الرابع لرعاية 
بهذه  كلمة  2023م  لعام  األيــتــام 
تكريم  تــم  ذلــك  بعد  المناسبة، 
الــفــائــزيــن بــجــائــزة الــمــؤســســات 
ــايـــة  الـــمـــتـــمـــيـــزة فــــي مــــجــــال رعـ
برنامج  إطــاق  تم  األيــتــام، كما 
ــاريــــة لــتــأهــيــل  ــتــــشــ ــة اســ ــ ــدمـ ــ وخـ
ــة  ــواءمــ ــمــ ــة لــ ــيــ ــربــ جــــمــــعــــيــــات عــ
أعمالها مع معيار دولي بقياس 

جودة حياة اليتيم.
وقد تضمنت أعمال المؤتمر 
من  تـــم  عــمــل  وأوراق  جــلــســات 
مستلزمات  اســتــعــراض  خالها 
منظومة  تــأســيــس  ومــتــطــلــبــات 
مؤسسية لاستثمار االجتماعي 
ــات رعـــــايـــــة االيـــــتـــــام،  ــســ ــؤســ ــمــ بــ
إلـــى جــانــب تــجــارب ومــمــارســات 
دولـــيـــة فـــي تــوظــيــف االســتــثــمــار 
االجــتــمــاعــي بــمــؤســســات رعــايــة 
ــذلـــك االبـــتـــكـــار في  ــام، وكـ ــتــ األيــ
االجتماعي  االستثمار  مشاريع 
فـــي مـــؤســـســـات رعـــايـــة األيـــتـــام، 
التجارب  واستعراض بعض من 
الــنــاجــحــة فـــي الـــــدول الــعــربــيــة 

المتعلقة بهذا المجال.
ــيـــوم الــثــانــي  كــمــا تــضــمــن الـ
لـــلـــمـــؤتـــمـــر عــــقــــد ورقـــــــــة عــمــل 
االجتماعي  »االستثمار  بعنوان 
ــاتــــه فــــــي مــــؤســــســــات  ــقــ ــيــ ــبــ وتــــطــ
والــتــي يقدمها  األيـــتـــام«  رعــايــة 
عبدالغفار  يوسف  البروفيسور 
الــشــبــكــة  إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ
ــة لــــلــــمــــســــؤولــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ اإلقــ

االجتماعية.

كتبت فاطمة علي:
األشـــغـــال  وزارة  اســتــحــدثــت 
لدراسة  إلكترونيا جديدا  نظاما 
وإقرار طلبات المجالس البلدية 
إزالـــــــة  أو  بــــانــــشــــاء  ــلـــقـــة  الـــمـــتـــعـ
على  السرعة  تخفيف  مرتفعات 
الداخلية في مدن وقرى  الطرق 
مملكة البحرين، وألزمت أعضاء 
تقديم  إلغاء  البلدية  المجالس 
الطلبات اليدوية، برفع الطلبات 

عبر الموقع اإللكتروني للوزارة.
ــار الــخــلــيــج«  ــ ــبـ ــ ــلـــمـــت »أخـ وعـ
أن طلبات  مــطــلــعــة  مـــصـــادر  مـــن 
إنشاء أو إزالة مرتفعات تخفيف 
الداخلية  الــطــرق  على  الــســرعــة 
ــات  ــراطــ ــتــ تـــخـــضـــع لـــخـــمـــســـة اشــ
لن  بحيث  استحداثها  تــم  فنية 
يــتــم قــبــول أي طــلــب مــا لــم يكن 
مستوفيا لها، على أن يتم عرضها 
بعد قبولها إلكترونيا على لجنة 
مــخــتــصــة شــكــلــت حــديــثــا تجمع 
فــــي عـــضـــويـــتـــهـــا مــمــثــلــي قــطــاع 
الطرق وقسم التنسيق والتنمية 
وممثا  األشــغــال  بـــوزارة  البلدية 
إلــى  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  عــن 
ــــب مـــمـــثـــل عـــــن الـــمـــجـــلـــس  ــانـ ــ جـ
الـــبـــلـــدي، وأكـــــــدت األشــــغــــال أنـــه 
ــات غــيــر  ــبــ ــلــ ــطــ ســـيـــتـــم رفـــــــض الــ

المستوفية للشروط، مع التأكيد 
على رفض أي طلب جديد بشأن 

أي مرتفع رفض من قبل.
إلى  ذاتــهــا  المصادر  ــارت  وأشـ
جمع  اعتيادي  غير  اجتماعا  أن 
مهندسي وزارة األشغال وأعضاء 
مجلس بلدي الجنوبية األسبوع 
ــاح  ــه إيــــضــ ــ ــالـ ــ ــم خـ ــ الــــمــــاضــــي تــ
طلبات  لــدراســة  الجديدة  اآللية 
ــة،  ــرعـ ــسـ ــات تـــخـــفـــيـــف الـ ــعـ ــفـ ــرتـ مـ
وذلــــــــــك بـــــنـــــاء عــــلــــى الــــخــــطــــاب 
ــذي بـــعـــث بــــه وكــيــل  ــ الـــرســـمـــي الــ
الــمــجــلــس  ــى  ــ إلـ األشــــغــــال  وزارة 
 3 االجتماع  وتناول  الشأن،  بهذا 
محاور رئيسية تطرق االول منها 

الخاصة  الطلبات  رفــع  آلية  إلــى 
بمشاريع الصرف الصحي، فيما 
ــان الــمــحــور الــثــانــي حـــول آلية  كـ
الــعــامــة كالطرق  الــطــلــبــات  شـــرح 
وتحسينها، بينما تناول الطرفان 
رفع  آللية  الجديد  االســتــحــداث 
مرتفعات  إزالــة  أو  إنشاء  طلبات 
تــخــفــيــف الــســرعــة عــلــى الــطــرق 
وقرى مملكة  في مدن  الداخلية 
إلى  المصادر  ولفتت  البحرين. 
ــأن طلبات  بـ أفــــادت  األشـــغـــال  أن 
إنـــشـــاء الــمــرتــفــعــات الــمــرفــوعــة 
مــــن الـــمـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي ســتــتــم 
ــبــــدئــــي مــن  ــكـــل مــ ــا بـــشـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ دراسـ
ــي الـــــــوزارة  قـــبـــل الــمــخــتــصــيــن فــ

الفعلية  الــحــاجــة  مـــدى  لتقييم 
لــــلــــمــــرتــــفــــعــــات عـــــلـــــى الـــــطـــــرق 
الـــمـــحـــددة فـــي الــطــلــبــات ومـــدى 
اســتــيــفــائــهــا لـــلـــشـــروط الــفــنــيــة، 
الــطــلــبــات  إدراج  يـــتـــم  أن  ــلـــى  عـ
المستوفية للشروط فقط ضمن 
تم  الــزيــارات للجنة فنية  جــدول 

تشكيلها. 
بين  من  أن  المصادر  وبينت 
الـــشـــروط الـــمـــدرجـــة فـــي الـــقـــرار 
ــرم الــطــريــق  ــ الـــجـــديـــد تــــوافــــر حـ
الــــمــــطــــلــــوب إلنـــــشـــــاء الـــمـــرتـــفـــع 
يشجع  للطريق  امــتــداد  ووجــــود 
عــــلــــى الـــــســـــرعـــــة، كـــــذلـــــك عــــدم 
ــود مــرتــفــعــات تــفــي بــالــغــرض  وجــ

قــريــبــة مـــن الــمــوقــع الــمــطــلــوب، 
وعــــــــدم وقــــــــوع الـــمـــنـــطـــقـــة تــحــت 
ــراف جــهــات أخـــرى مع  إدارة واشــ
ضرورة استيفاء الطلب للشروط 
العامة  الــمــرافــق  كــوجــود  الفنية 
كالمساجد والمدارس والحدائق 

والمستشفيات.
الــمــصــادر أن من  وأوضـــحـــت 
ضمن الشروط ألي طلب جديد 
وتحديد  كاما  بالعنوان  تأكيده 
أقــرب مبنى له مع ضــرورة إرفاق 
ــة لــلــمــوقــع  ــيــ ــرافــ ــوتــــوغــ صــــــــورة فــ
ــو  ــة كــــذلــــك، وهـ ــويــ وخــــريــــطــــة جــ
مــا اســتــدعــى اســتــيــضــاحــا أعمق 
ــروط، وهــو  ــشـ لــهــذا الــبــنــد مـــن الـ
االعضاء  على طلب  بناء  تــم  مــا 
خال االجتماع، مبينة أن اآللية 
الـــســـابـــقـــة كــــانــــت تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
اســتــمــارة رسمية  خــطــاب ضــمــن 
يرفعه العضو البلدي إلى رئيس 
المجلس الذي يرفعه بدوره إلى 
أو  إقــــــراره  لــيــتــم  االشـــغـــال  وزارة 
معنية  زمنية  فترة  خــال  رفضه 
قــد تــســتــغــرق شـــهـــورا، فــيــمــا بين 
االجــتــمــاع  ــوزارة خـــال  ــ الـ ممثلو 
أن الطريقة اإللكترونية ستسرع 
اإلجــــــــــــراءات وتـــســـهـــلـــهـــا وســيــتــم 
بعكس  قياسي  وقت  في  إنجازها 

المتعارف عليه.

مازال فيلم »شيخ التنوير« 
الــــــذي أنـــتـــجـــه مـــركـــز الــشــيــخ 
آل خليفة  بن محمد  إبراهيم 
بمناسبة  والــبــحــوث  لــلــثــقــافــة 
ذكـــــــــرى تـــأســـيـــســـه الـــعـــشـــريـــن 
يحصد الجوائز العالمية، وها 
هو يفوز بجائزة أفضل إخراج 
للمخرجة إيفا داود لهذا العام 
للسينما  »هــالــو  مــهــرجــان  مــن 
الــعــالــمــيــة« فـــي مــديــنــة ســانــت 
بطرسبرغ الروسية، كما حظي 
ونــال  التحكيم  لجنة  بــإشــادة 
جمهور  مــن  كبيرًا  استحسانًا 

المهرجان.
ــّم إنــتــاجــه  الــفــيــلــم الــــذي تـ
بـــدعـــم مـــن مــجــلــس الــتــنــمــيــة 
بتلكو  وشـــركـــة  ــة،  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
وشـــــركـــــة الـــخـــلـــيـــج لـــصـــنـــاعـــة 
هو  »جيبك«،  البتروكيماويات 
المخرجة  وتأليف  إخــراج  من 
األمـــاكـــن  عـــن  ويـــتـــحـــّدث  داود 
رؤية  عاكسًا  لــأوطــان،  كذاكرة 
توجد  »ال  بأنه  وإدارتــه  المركز 
آيلة للسقوط، بل بيوت  بيوٌت 

تخلى أهلها عن حبها«.
وهــــــكــــــذا يــــــقــــــّدم الـــفـــيـــلـــم 

ــيــــخ الـــتـــنـــويـــر«  الـــوثـــائـــقـــي »شــ
ــام بــهــا مــركــز  مــســيــرة إبـــــداع قــ
غير  كمؤسسة  إبراهيم  الشيخ 
ربحية عملت على إعادة إحياء 
بــيــوت قــديــمــة تــمــتــّد أعــمــارهــا 
إلــــــى عــــقــــود مــــضــــت، وحــــــاول 
ــافــــظــــة عــلــى  ــز الــــمــــحــ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الـ
أســـمـــاء أصــحــابــهــا األصــلــيــيــن 
ومزجها  عليها  الحفاظ  بعد 
بالحداثة لمواكبة روح العصر. 
أهمية  إلــى  الفيلم  يشير  كما 
اســتــخــدام هـــذه الــبــيــوت الــتــي 
لـــم تــتــحــّول إلــــى مــتــحــف، بل 
ــّدم  ــقـ ــة تـ ــّيـ ــافـ ــقـ إلــــــى مــــواقــــع ثـ
الثقافية  الــمــحــاضــرات  فــيــهــا 
الشعرية  والعلمّية واألمسيات 
ــّيـــة بــشــكــل  ــنـ الــمــفــتــوحــة والـــفـ
المركز  رّواد  لجميع  مــّجــانــّي 
وزائــــــــريــــــــه مــــــن بـــحـــريـــنـــيـــيـــن، 
لــمــمــلــكــة  وزوار  ــن  ــيــ ــنــ ــاطــ وقــ

البحرين.
ــذا الــــفــــوز إلـــى  ــ يــــضــــاف هــ
عدد من الجوائز التي فاز بها 
عديدة  مهرجانات  في  الفيلم 
منها مهرجان الكويت لأفام 
في  أفــران  ومهرجان  القصيرة 

مملكة المغرب.
هــالــو  مـــهـــرجـــان  أن  ُيـــذكـــر 
للسينما العالمية يكّرم أفامًا 
ــعـــرف بــجــودتــهــا  مـــن الــعــالــم ُتـ
األفام  عرض  ويتّم  وفرادتها، 
في  المهرجان  خــال  الــفــائــزة 
الــمــركــز الــثــقــافــي والــتــاريــخــي 
بطرسبرغ  ســانــت  فــي  الشهير 

»بوشكينسكايا 10«.

أقامت األكاديمية الملكية للشرطة المسابقة 
ــة الـــســـنـــويـــة لــعــصــا قـــيـــاس الـــخـــطـــوات  ــيـ ــلـ الـــداخـ
باألكاديمية  الــتــدريــب  بميدان  وذلـــك  العسكرية، 

الملكية للشرطة.
العناصر  واختيار  فرز  إلى  المسابقة  وتهدف 
الــمــتــمــيــزة مـــن الـــفـــرق الــمــشــاركــة لــتــكــون ضمن 
في  الداخلية  وزارة  ُيمّثل  الــذي  الفريق  تشكيلة 
ــيـــة لــعــصــا قـــيـــاس الــخــطــوات  الــمــســابــقــات الـــدولـ

العسكرية.
فريقًا   )12( عدد  المسابقة  هذه  في  وتنافس 
بعض  ُتــمــّثــل  العسكرية  الــخــطــوات  قــيــاس  لعصا 
األكاديمية  شاركت  حيث  الداخلية؛  وزارة  إدارات 
بثمانية فرق، منها فريقان من فئة اإلناث، وشاركت 
قيادة قوة األمن الخاصة بفريق واحد، كما شاركت 

إدارة المراسم بثاثة فرق، وقد اتسمت المسابقة 
بالتنافس والندّية بين المشاركين.

ــري  ــ ــدوسـ ــ ــيـــد مــــوســــى عـــيـــســـى الـ ــمـ ــعـ وقــــــــام الـ
بتوزيع  للشرطة  الملكية  األكــاديــمــيــة  آمــر  نــائــب 
الجوائز على الفرق الفائزة، وكذلك المتسابقين 
الــمــتــمــيــزيــن فـــي الـــبـــطـــولـــة، حــيــث حــصــل فــريــق 
األكــاديــمــيــة الــمــلــكــيــة لــلــشــرطــة )أ( عــلــى الــمــركــز 
األول في المسابقة، بينما حصل فريق قيادة قوة 
األمن الخاصة على المركز الثاني في المسابقة، 
وعلى المستوى الفردي حصل العريف فتح ناجي 
أبـــا شــعــر عــلــى الــجــائــزة األولــــى ألفــضــل متسابق 
على  أحمد  عمران  العريف  وحصل  البطولة،  في 
البطولة،  فــي  متسابق  ألفــضــل  الثانية  الــجــائــزة 

وكاهما من فريق األكاديمية.

ــة الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــداهلل  ــايـ تــحــت رعـ
الفخري  الــراعــي  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل 
للمؤتمر، افتتح الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة 
أعمال المؤتمر العالمي الرابع لرعاية األيتام لعام 2023 وحفل 
رعاية  مجال  في  المتميزة  المؤسسات  بجائزة  الفائزين  تكريم 
األيتام والذي عقد خال 27 و28 من فبراير 2023 بفندق روتانا 
االستثمار  توظيف  منهجيات  المؤتمر  ويستعرض  الــمــنــامــة. 
االجــتــمــاعــي فــي مــؤســســات رعــايــة األيــتــام الــعــربــيــة.. مــمــارســات 

وقصص نجاح.

تحت رعاية رئي�س المجل�س الأعلى لل�صحة

مملكة البحرين ت�ضت�ضيف اأعمال الم�ؤتمر العالمي الرابع لرعاية الأيتام

} د. وليد المانع.} الشيخ محمد بن عبداهلل.

اآلية اإلكترونية جديدة لمرتفعات الطرق من المجال�س البلدية

الأ�ضغال تلغي الطلبات اليدوية وتطلب خريطة ج�ية للم�قع قبل الإقرار

ف��ي��ل��م »���ض��ي��خ ال���ت���ن����ي���ر« ي��ح�����ض��د ج���ائ���زة اأف�������ض���ل اإخ�����راج 

ف����ي م���ه���رج���ان »ه����ال����� ل��ل�����ض��ي��ن��م��ا ال���ع���ال���م���ي���ة« ف����ي رو���ض��ي��ا

} إيفا داود.

الأك���ادي���م���ي���ة ال��م��ل��ك��ي��ة ل��ل�����ض��رط��ة ت��ن��ظ��م 

الع�ضكرية ال��خ��ط���ات  ق��ي��ا���س  ع�����ض��ا  م�����ض��اب��ق��ة 

محميد احملميد

أول السطر:
الــحــديــث عـــن مــعــدل خـــط الــفــقــر، وفــقــا 
للمقياس الدولي، واعتبارات المعيار الوطني، 

بحاجة إلى إعادة النظر.      
للعلم فقط:

كثير من المواطنين وأصحاب المؤسسات 
توقيف  بشأن  البنوك  قرار  بانتظار  التجارية 
أقساط القروض وإعادة جدولتها، على األقل 
ــن تــوجــيــه كــريــم  ــان.. فــهــل مـ ــضــ فـــي شــهــر رمــ
من مصرف البحرين المركزي.. رمضان على 

األبواب.
مبروك للفورموال.. »مملكة البحرين«:

سباقات  الــعــالــم  فيها  يتابع  مــرة  كــل  فــي 
الفورموال )1( في مملكة البحرين، فإنه يتابع 
قــصــة نــجــاح جــديــدة، ويــكــون عــلــى مــوعــد مع 
ــدول  ــع اســمــه فــي مــصــاف قــائــمــة الـ بــلــد، وضـ
المتميزة، في تنظيم الفعاليات الدولية، بكل 

جدارة وكفاءة واستحقاق. 
مــمــلــكــة  فـــــي   )1( الـــــفـــــورمـــــوال  ــة  ــايــ ــكــ حــ
البحرين، نجحت قبل أن تبدأ بسبب اإلعداد 
ــلـــة.. ونــجــحــت  ــامـ ــة الـــشـ ــزيـ ــاهـ الــمــتــقــن والـــجـ
االحترافي  التنظيم  بسبب  انطاقتها  خال 
نجاحها  وواصـــلـــت  الــجــمــاهــيــري..  واإلقـــبـــال 
مملكة  مكانة  رســخــت  ألنــهــا  المسابقة،  بعد 
الــبــحــريــن عــلــى خـــارطـــة الـــنـــجـــاح الــعــالــمــيــة 

والسمعة الدولية.
فــــي مــمــلــكــة  الــــفــــورمــــوال )1(  ــاح  نـــجـ ســــر 
الـــبـــحـــريـــن، يــكــمــن فـــي رؤيـــــة ودعـــــم الــقــيــادة 
وفي  الشاملة..  التنمية  لــمــســارات  الحكيمة 
ــيـــة وإبـــــــراز الــهــويــة  رعـــايـــة الــفــعــالــيــات الـــدولـ
البحرين«  »فريق  وروح  تعاون  وفي  الوطنية.. 

في كل موقع، والتي جعلت العالم يستلهم من 
والريادة  النجاح  وتجارب  الوطن قصص  هذا 

والتميز.
الــبــحــريــن،  مــمــلــكــة  فـــي   )1( الـــفـــورمـــوال 
يؤكد التفوق واإلبداع لنموذج فريد في وطن 
صغير في حجمه.. كبير بإرادة وعزيمة شعبه 
تحقيق  أجــل  مــن  معا  يعملون  ومــؤســســاتــه.. 
هدف واحد، عنوانه النجاح في كل التفاصيل.
تــحــيــة لــكــل أعـــضـــاء فــريــق الــبــحــريــن في 
وجهودهم،  إسهاماتهم  على   ،)1( الــفــورمــوال 
في  سطروها  التي  وتضحياتهم،  وخدماتهم 
مـــيـــدان الــمــســابــقــة الــريــاضــيــة، وســــط هــديــر 
السيارات، وفرحة الناس، واالهتمام اإلعامي 

العالمي المكثف.
ومبروك  النجاح..  هذا  للبحرين  مبروك 
مملكة  اســمــهــا  دولـــــة  عــلــى   )1( لـــلـــفـــورمـــوال 

البحرين.
**ماحظة واجبة:

واضح جدا أننا بحاجة إلى إعادة هندسة 
تطوير  وربــمــا  والتخطيط،  والــطــرق  الــشــوارع 
بعض اإلجراءات والتشريعات، واالستفادة من 
إيجابية  التي حققت معدالت  الــدول  تجارب 

في التقليل من مشكلة »االزدحام المروري«.
آخر السطر: 

جميلة تلك الافتة التي وضعتها السفارة 
التركية في البحرين على بوابتها، وكتبت فيها 
))شكرا جزيا مملكة البحرين((، وذلك على 
إثر  تركيا  مع  البحرين  مملكة  وتضامن  دعم 
لن  تركيا  وأن  بها،  ألم  الــذي  المدمر  الزلزال 
وتضامنها  البحرين  مملكة  وقفة  أبــًدا  تنسى 

إلى جانبها في هذه المحنة األليمة.

malmahmeed7@gmail.com

مبروك للف�رم�ل.. 

»مملكة البحرين«

ــام الـــدكـــتـــور مــحــمــد بن  قــ
ــر الــتــربــيــة  مـــبـــارك جــمــعــة وزيــ
ــارة لــمــدرســة  ــ ــزيـ ــ والـــتـــعـــلـــيـــم بـ
الــــــــــدراز اإلعــــــداديــــــة لــلــبــنــيــن 
التعليمية  للمنطقة  التابعة 
األولــــــــــى بــــحــــضــــور عـــــــدد مــن 
مــــســــؤولــــي الـــــــــــــوزارة، اجــتــمــع 
ــا بــــمــــديــــر الــــمــــدرســــة  خــــالــــهــ
عبداهلل،  علي  محمد  األستاذ 
ــاعـــديـــن  ــمـــسـ ــــن الـ ــريـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ والـ
الهيئتين  منتسبي  من  وعــدد 
ــة واإلداريــــــــــــــــــــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
عــددًا  التقى  كما  بــالــمــدرســة، 
ــبــــة والـــمـــعـــلـــمـــيـــن  ــلــ مــــــن الــــطــ

وأولياء األمور.
وقد أشاد الوزير بالجهود 
التي يبذلها منتسبو المدرسة 
لــتــقــديــم الــتــعــلــيــم والــمــعــرفــة 
دور  عــلــى  أثــنــى  كــمــا  للطلبة، 

ــة فـــي بـــنـــاء عــاقــات  ــمـــدرسـ الـ
طيبة وإيجابية مع المجتمع 

المدرسي وأولياء األمور.
واطــــــلــــــع الـــــــوزيـــــــر خــــال 
الــزيــارة على عــدد مــن مرافق 

المدرسة والفصول الدراسية، 
كما استمع إلى شرح حول أبرز 
مقابل  في  المدرسة  إنجازات 
التحديات التي تتطلب دعما 

من الوزارة.

للبنين  الإعدادية  الدراز  مدر�ضة  يزور  التربية  وزير 
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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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كتبت نوال عباس: 
ــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي  انــطــلــق يــ
ــزة الـــبـــحـــريـــن الـــكـــبـــرى  ــ ــائـ ــ ســــبــــاق جـ
للفورموال ون، وشهدت الفنادق إقباال 
الجماهيري  الحضور  مع  كبيرا جدا 
العالم، وقد  الكبير من مختلف دول 
تنظيم  مــن خــال  الــفــنــادق  استعدت 
ــل جـــذب  ــ ــتـــعـــددة مــــن أجـ فـــعـــالـــيـــات مـ

عشاق الفورموال ون.
ويقول إسام فواد مدير تسويق 
فندق فوسيزن: »بسبب انطاق سباق 
إقباال  الــفــنــادق  فــورمــوال ون، شــهــدت 
والجمهور،  الــزائــريــن  مــن  جــدا  كبيرا 
وأصــبــحــت غــــرف الـــفـــنـــادق مــشــغــولــة 
بدرجة كبيرة من جماهير الفورموال 

ون من مختلف دول العالم«.
وأضاف: »ولقد نظم الفندق عدة 
فعاليات من أجل عشاق الفوموال ون، 
مع  متنوعة،  موسيقية  برامج  ومنها 
)ولفجانج  العالمي  الشيف  حــضــور 
ــى تــنــظــيــم عــدة  ــاك(، بـــاإلضـــافـــة إلــ ــ بــ

برامج لألطفال.
ــدق كـــــــراون  ــ ــنـ ــ ــر فـ ــ ــديـ ــ ـــق  مـ ــ ـــلـ ــ وعـ
بــــازا شــربــل حــنــا قـــائـــا: »إن مــوســم 
الــفــورمــوال ون مــن أفــضــل الــمــواســم، 

الفنادق  إشــغــال  نسبة  ارتفعت  فلقد 
إلى 100% تقريبا، وخاصة هذا العام 
قبل  انطلق  التجريبي  السباق  ألن  
أســبــوع مــن بـــدء الــســبــاق الــفــعــلــي ما 
أدى إلى انتعاش  الحركة في الفنادق 
أســبــوعــيــن تــقــريــبــا، مــشــيــرا  إلــــى أن 
فـــنـــدق كــــــراون بـــــازا اســـتـــضـــاف هــذا 
العام نزالء من المشاركين في سباق 
وفر  ولقد  والتقنيين،  ون  الفورموال 
الممتعة  البرامج  من  كثيرا  الفندق 
لـــهـــم ومـــنـــهـــا الـــبـــرامـــج الــمــوســيــقــيــة 
البحرية.،  العشاء واألكات  وجلسات 
ــة إلـــــى بــــرامــــج لـــألطـــفـــال،  ــافــ بــــاإلضــ

وألعاب على برك السباحة.
ــام لــفــنــدق  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــديــ ــمــ وأكــــــــد الــ
»إن ســبــاق  مـــهـــدي حــنــايــن  ســوفــتــيــل 
فــومــرمــوال ون هـــذا الــعــام وصـــل إلــى 
مــرحــلــة االمـــتـــيـــاز مـــع ارتـــفـــاع نسبة 
نظرا   ،%100 إلى  الفندقي  اإلشغال 
الــجــمــاهــيــري لعشاق  الــحــضــور  إلـــى 
هـــذا  تـــمـــيـــز  والــــــــذي  الــــفــــورمــــوال ون 
بالعام  مقارنة  الكبير  باإلقبال  العام 
الــفــنــدق  إدارة  أن  مــشــيــرا  الـــمـــاضـــي، 
ظل  في  الفعاليات  من  كثيرا  أقامت 
ــجـــذب الــســيــاح  مــنــافــســة الـــفـــنـــادق لـ
عدد  ارتــفــاع  مع  وخاصة  والجماهير 

فــنــادق الــخــمــس نــجــوم وغــيــرهــم في 
توفير  البرامج  ضمن  ومن  المملكة، 
السياح  لــجــذب  المختلفة   الــبــرامــج 
مـــا يــنــعــكــس إيــجــابــيــا عــلــى الــســائــح  
واألسعار  الخدمات  جــودة  ناحية  من 

المقدمة  وتنوع المرافق.
ــبــــرامــــج الــتــي  وأضــــــــاف: »مـــــن الــ
عائلية  أجـــواء  توفير  فندقنا  نظمها 
وخـــاصـــة يــــوم الــجــمــعــة مـــع حــفــات 
أفضل  توفير  مــع  أوروبــيــة  موسيقية 
والشكوالتة  الحلويات  لطبخ  الطهاة 

على أشكال وأنواع مختلفة«.
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تــســتــعــد الـــجـــامـــعـــة الــخــلــيــجــيــة 
ــيـــة تــــعــــاون مــشــتــرك  ــاقـ لـــتـــوقـــيـــع اتـــفـ
مــــع جـــامـــعـــة مـــاكـــرومـــيـــديـــا لــلــعــلــوم 
الــتــطــبــيــقــيــة بـــألـــمـــانـــيـــا وذلـــــــك يـــوم 
الثاثاء القادم الموافق 7 مارس في 

مقر الجامعة الخليجية بسند.
وســــــيــــــمــــــثــــــل الـــــــــتـــــــــعـــــــــاون بــــيــــن 
منها:  اتــجــاهــات،  عــدة  فــي  الطرفين 
العلمي  والبحث  األكاديمي  التعاون 
والتشارك في مجال البرامج العلمّية 
ــارات والـــتـــقـــيـــيـــم، وكـــذلـــك  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ واالسـ
أنشطة  وتــنــظــيــم  الــطــابــي  الــتــبــادل 
تدريبية  وبــرامــج  مشتركة  ومــشــاريــع 

تهدف إلى التطوير المهني.
ــدد، قــــال رئــيــس  وفــــي هــــذا الــــصــ
الدكتور  األستاذ  الخليجية  الجامعة 
ــي، فــــي تـــصـــريـــح،  ــدانـ ــهـ ــشـ ــمـ مـــهـــنـــد الـ
ــار  ــذه االتــفــاقــيــة تــصــب فـــي إطـ إن هــ
الرامية  الحكيمة  القيادة  توجيهات 
بما  الــعــالــي،  بالتعليم  االرتـــقـــاء  إلـــى 

ــة الــبــحــريــن 2030،  يــتــمــاشــى مــع رؤيــ
ومـــــع تـــوجـــيـــهـــات الــمــجــلــس األعـــلـــى 
ووزارة  والـــتـــدريـــب  الــتــعــلــيــم  لــتــطــويــر 
ــة الــعــامــة  ــانـ الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم واألمـ

لمجلس التعليم العالي.
هـــذه  أن  الـــمـــشـــهـــدانـــي  وأوضـــــــح 
ــادرة تــعــلــيــمــيــة  ــ ــبــ ــ ــي مــ ــ ــة هـ ــيــ ــاقــ ــفــ االتــ

ــودة، ومــا  تــتــمــاشــى مـــع مــعــايــيــر الــــجــ
ــــن خـــبـــرات  يـــطـــلـــبـــه ســــــوق الـــعـــمـــل مـ
التعاون  وتعزز  الطالب،  تثري تجربة 
المتبادل في مجال التعليم والبحث 
العلمي والسعي إلى تحقيق األهداف 
ــات  ــعـــاقـ األكـــاديـــمـــيـــة والــعــلــمــيــة والـ

المهنية.
كــــمــــا أضــــــــاف الــــمــــشــــهــــدانــــي أن 
االتـــفـــاقـــيـــة ســتــوفــر فـــرصـــا تــدريــبــيــة 
ينعكس  ما  الخليجية  لطلبة  ذهبية 
عــلــى مــهــاراتــهــم ويــرفــع مــن تأهيلهم 
المحلي  العمل  ســوق  في  لانخراط 

والعالمي، وكذلك سيكون لها دور في 
تبادل الخبرات مع مؤسسات تعليمية 
ــتــــعــــرف عـــلـــى الــتــجــربــة  عـــالـــمـــيـــة والــ
وفــي  الــعــالــي  التعليم  فــي  األلــمــانــيــة 

مجال الصناعة.
الــجــامــعــة  أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
الــخــلــيــجــيــة حــاصــلــة عــلــى االعــتــمــاد 
حاصلة  برامجها  وجميع  المؤسسي 
التعليم  جــودة  هيئة  مــن  الثقة  على 
والتدريب، وافتتحت خال هذا العام 
برنامج ماجستير إعام وبكالوريوس 
إلــى ذلــك فقد دشنت  قــانــون إضــافــة 
إعــام في  أول كلية  العام  خــال هــذا 
مملكة البحرين. كما افتتحت خال 
العام الماضي باب القبول والتسجيل 
بالتعاون  أكاديمية جديدة  في برامج 
بالمملكة  نورثهامبتون  جامعة  مــع 
ــك فــــي بـــكـــالـــوريـــوس  ــ الـــمـــتـــحـــدة، وذلــ
واإللكترونية«  الكهربائية  »الهندسة 

و»الهندسة الميكانيكية«.

تعاون م�شترك بين »�لخليجية« و»ماكروميديا للعلوم �لتطبيقية« باألمانيا

} د. مهند المشهداني.

الــمــعــراج مــحــافــظ مــصــرف البحرين  تــــرأس رشــيــد 
جمعية  إدارة  مجلس  مــع  الــــدوري  االجــتــمــاع  الــمــركــزي 
في  العاملة  المصارف  وكبار مسؤولي  البحرين  مصارف 
 ،2023 مــارس   2 الموافق  الخميس  يوم  البحرين  مملكة 
والتشريعية  االستراتيجية  المواضيع  لمناقشة  وذلــك 
والــرقــابــيــة الــتــي تــخــص الــقــطــاع الــمــالــي بــاإلضــافــة إلــى 
قطاع  تــطــويــر  استراتيجية  يــخــص  فيما  إنــجــازه  تــم  مــا 
الخدمات المالية التي تم إعدادها ضمن خطة التعافي 

االقتصادي لمملكة البحرين.
ــاع بــالــتــرحــيــب  ــمــ ــتــ ــافـــظ االجــ ــتـــهـــل الـــمـــحـ وقـــــد اسـ
القطاع  جهود  على  والتقدير  الشكر  وتقديم  بالحضور 
مرحلة  خــال  نفذتها  الــتــي  الــمــبــادرات  على  المصرفي 
الــتــعــافــي مــن جــائــحــة كـــورونـــا وتــعــاونــه مــع الــعــمــاء من 
تأجيل  السيولة عبر  توفير  والشركات من خال  األفــراد 
ــــك فـــي ظل  أقـــســـاط الـــقـــروض فـــي فـــتـــرة الــجــائــحــة وذلـ

مبادرات الحكومة الموقرة في مواجهة الجائحة.
كــمــا اســتــعــرض خـــال االجــتــمــاع نــبــذة عــن مــشــروع 
مراجعة وتحسين كل أجزاء مجلدات التوجيهات الرقابية 
التي يصدرها مصرف البحرين المركزي وذلك لمواكبة 
التطورات في القطاع المالي وتشجيع النمو، بما يساعد 
على  والتكلفة  ــة  اإلداريــ اإلجــــراءات  مــن  التخفيف  على 

المؤسسات المالية العاملة في المملكة.
وشدد المحافظ على أهمية إعداد الكوادر البحرينية 
لتولي المناصب القيادية في القطاع من خال التدريب 
المهني والتأهيل الممنهج. وقد سلط االجتماع الضوء 
على أهمية تعزيز الممارسات واألنظمة الخاصة باألمن 
توفير  على  والحرص  المصرفي  القطاع  في  السيبراني 
من  األفــــراد  وحــمــايــة  المصرفية  للمعامات  آمــنــة  بيئة 
المحاوالت االحتيالية، كما طلب المحافظ من البنوك 
العماء  مع  التعامل  وأساليب  ضــرورة تحسين سياسات 

من أجل توفير خدمات ومنتجات ذات جودة ممتازة.
استمرار  أهمية  على  الــبــنــوك  المحافظ  حــث  وقــد 

ــي الــمــعــامــات  إدخــــــال الــتــقــنــيــات الــمــالــيــة الــحــديــثــة فـ
المصرفية تماشيًا مع متطلبات االقتصاد الرقمي بهدف 
المصرفية  الخدمات  الستيعاب  المناسبة  البيئة  تهيئة 
إطار  في  وباألخص  المجال  هذا  في  والتوسع  الجديدة 

الخدمات المصرفية المفتوحة والصيرفة الرقمية.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف 
هذا  تنظم  الجمعية  إن  يوسف  أحمد  عــدنــان  البحرين 
االجتماع الدوري بهدف استعراض أهم المواضيع التي 
تهم القطاع المصرفي في الوقت الحاضر، وتبادل الرؤى 
يخدم  بــمــا  معها  الــتــعــامــل  لكيفية  الــســبــل  أفــضــل  حـــول 
عدنان  السيد  وقــال  المصرفية.  الصناعة  مسيرة  تعزيز 
تــمــثــل صــوت  الــتــي  الــبــحــريــن  »إن دور جــمــعــيــة مـــصـــارف 
ــات مهما  ومــصــالــح الــقــطــاع الــمــصــرفــي فــي الــبــحــريــن بـ
للغاية في الوقت الراهن في ظل ما رسمته استراتيجية 
تــطــويــر قــطــاع الـــخـــدمـــات الــمــالــيــة وبـــرنـــامـــج الــحــكــومــة 
لاستدامة من مهام ومسؤوليات أمام القطاع المصرفي 

للنهوض بها«.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف 
على  الجمعية  حــرص  القاسم  وحيد  الدكتور  البحرين 
ــدوري من  ــ مــتــابــعــة مــا جـــرى طــرحــه خـــال االجــتــمــاع الـ
بالصناعة  للنهوض  كبيرة  أهمية  ذات  وقضايا  مواضيع 
إلى أن  البحرين، مشيرا  المالية والمصرفية في مملكة 
االحتياجات  لمناقشة  مهمة  منصة  بــات  االجتماع  هــذا 
الــدقــيــقــة لــلــقــطــاع الــمــصــرفــي عــلــى صــعــيــد الــتــشــريــعــات 
القاسم  الدكتور  وقــال  الممارسات.  وأفضل  واإلجـــراءات 
ــار مــواصــلــة  ــ ــأتـــي فــــي إطــ ــذا االجـــتـــمـــاع الــــــــدوري يـ ــ إن هـ
تــبــنــي مختلف قضايا  فــي  بـــدورهـــا  الــنــهــوض  الــجــمــعــيــة 
وتــحــديــات الــقــطــاع الــمــالــي والــمــصــرفــي، وطــرحــهــا على 
طاولة النقاش بين جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، 
والقيام بعمليات قياس األداء والتقييم وإعادة التوجيه، 
يعزز من قدرة  وبما  الشركاء،  بالتعاون مع جميع  وذلك 

الجمعية على تلبية تطلعات أعضائها.

مناق�شة تطوير قطاع �لخدمات �لمالية في �لجتماع 

�لدوري بين »�لم�شرف �لمركزي« و»م�شارف �لبحرين«

ــه  ــنـــك الــــســــام إطـــاقـ ــلــــن بـ أعــ
الــزبــائــن  تــســتــهــدف  حملة حــصــريــة 
الـــــذيـــــن يـــــــبـــــــادرون بـــفـــتـــح حـــســـاب 
مــصــرفــي جـــديـــد فـــي بــنــك الــســام 
التطبيق  عبر  وذلـــك  رقــمــي،  بشكل 
منصة  أو  بالبنك  الخاص  الرقمي 
الــخــدمــة الــذاتــيــة الــتــي تــم طرحها 
مؤخًرا. وقد جاء طرح هذه الحملة 
تــمــاشــًيــا مــع الــتــوســع الـــذي يشهده 
ــوى الـــقـــطـــاع  ــتــ ــســ ــى مــ ــلــ ــنــــك عــ ــبــ الــ
ــواذه عــلــى  ــتــــحــ الـــمـــصـــرفـــي بـــعـــد اســ
المصرفية لألفراد  الخدمات  قطاع 
الــتــابــع لبنك اإلثــمــار، وهــي خطوة 
عملية  وتيسير  تسهيل  في  ستسهم 

االنتقال.
وخال الحملة، سيكافئ البنك 

إجراءات  يستكملون  الذين  الزبائن 
فتح حسابهم الجديد عبر منصات 
الــتــطــبــيــق  أو  الــــذاتــــيــــة  ــة  ــدمــ ــخــ الــ
الــرقــمــي، وذلـــك عــن طــريــق التأهل 
لــدخــول الــســحــب الــشــهــري لفرصة 
 250 بقيمة  نــقــديــة  بــجــائــزة  الــفــوز 
الحملة  بــدأت  وقد  بحرينيا.  دينارا 
من شهر فبراير الماضي وستستمر 

حتى ديسمبر 2023.
ــة، صـــــــّرح  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وبـــــــهـــــــذه الـ
الــخــدمــات  رئــيــس  بــوحــجــي،  محمد 
المصرفية لألفراد في بنك السام 
قائًا: »نحن في بنك السام ننتهج 
ــاقــة، نــطــمــح من  عــقــلــيــة رقــمــيــة ســّب
خـــالـــهـــا لــتــعــزيــز تـــجـــربـــة زبــائــنــنــا 
بــخــدمــات مــصــرفــيــة مــبــتــكــرة ذكــيــة 

ــو مــــا جــعــلــنــا نــعــتــزم  ــ ــة. وهــ ــالــ ــعــ وفــ
تشجيع  بــهــدف  الحملة  هــذه  طــرح 

ــائـــن عــلــى اعـــتـــمـــاد الــخــدمــات  ــزبـ الـ
الــرقــمــيــة واالســتــفــادة مــن مــزايــاهــا 
ــا الـــحـــصـــريـــة، وتــقــلــيــل  ــهـ ــآتـ ــافـ ــكـ ومـ
الــفــروع. وتتميز  زيــارة  إلــى  الحاجة 
الوسائل الرقمية بتكاملها وسهولة 
ــا عــلــى مـــدار  ــتـــخـــدام وتـــوافـــرهـ االسـ
الزبائن  منح  يضمن  بما  الــســاعــة، 
والبساطة  بــالــراحــة  تتميز  تــجــربــة 
بالجميع  نــرحــب  نــحــن  والـــكـــفـــاءة. 
لــانــضــمــام مــعــنــا فـــي رحــلــة تــحــول 
استثنائية مع بنك السام عبر فتح 
حــســاب جــديــد مــن خــال التطبيق 
الرقمي أو منصات الخدمة الذاتية 
للحصول على فرصة الفوز بجوائز 
بحرينيا  ديــنــارا   250 بقيمة  نقدية 
المزايا  العديد من  واالستفادة من 

والمكافآت الحصرية«.
ويـــواصـــل بــنــك الــســام جــهــوده 
في مواكبة أحدث التقنيات الرقمية 
ــم بــمــا يــضــمــن االرتـــقـــاء  ــ بــشــكــل دائـ
ــًرا إلـــى  ــ ــظــ ــ ــن. ونــ ــ ــائـ ــ ــزبـ ــ ــة الـ ــربـ ــتـــجـ بـ
بالمعلومات  مــدعــومــة  رؤى  تبنيه 
متطورة  لتكنولوجيا  واســتــخــدامــه 
ــلـــى مـــســـتـــوى، تــمــكــن بنك  عــلــى أعـ
السام من تدشين مجموعة واسعة 
الرقمية  والمنتجات  الخدمات  من 
عــبــر مختلف  ــدة  ــرائــ والــ الــمــبــتــكــرة 
التطبيق  مــن ضــمــنــهــا:  الــمــنــصــات، 
الرقمي والفرع االفتراضي وتطبيق 
الـــــواتـــــســـــاب وخـــــدمـــــة الـــمـــحـــادثـــة 
ــات الــخــدمــة  ــنـــصـ ــيـــة ومـ ــتـــرونـ ــكـ اإللـ

الذاتية.

متا�شيا مع توجهاته نحو تعزيز رحلة التحول الرقمي 

»بنك �ل�شالم« يطلق حملة للزبائن �لذين يفتحون ح�شاباتهم �لم�شرفية رقميا

} محمد بو حجي.

ــبـــحـــريـــن فــــي جــهــد  اخـــتـــتـــمـــت صـــــــــادرات الـ
تعاوني ورشة عمل تحت عنوان »إجـراءات دخــول 
العربية  المملكة  إلى  واألدويــة  الغذائية  المواد 
الــســعــوديــة« الــمــقــدمــة مــن قــبــل الــهــيــئــة الــعــامــة 
السعودية  العربية  المملكة  في  والــدواء  للغذاء 
بــالــتــنــســيــق مـــع صــــــادرات الــبــحــريــن مـــع تــعــاون 
البحرين،  الصحة في مملكة  وزارة  مشترك مع 
والتعريف  المصدرين  تزويد  إلــى  هدفت  والتي 
قبل  اتــخــاذهــا  الـــازم  واإلجـــــراءات  بالمتطلبات 
تصدير المنتجات الغذائية إلى المملكة العربية 
الــســعــوديــة، وذلـــك انــطــاقــًا مــن الـــدور التوعوي 
بهدف تعريف المجتمع التجاري والشركات في 
والتشريعات  القوانين  بكافة  البحرين  مملكة 
التجارية التي تمس القطاع الخاص، بما ُيسهم 
التنمية  فــي  مساهمته  وزيــــادة  دوره  تطوير  فــي 

االقتصادية بمملكة البحرين.
وقد حضر ورشة العمل أكثر من 100 مشارك 
من رواد األعمال والخبراء وأصحاب المصلحة 
العربية  والمملكة  البحرين  مملكة  من  كل  من 
ــاح اإلجــــــراءات  الــســعــوديــة لــلــمــشــاركــة فـــي إيـــضـ
المنتجات  تــصــديــر  ــول  حـ الــمــتــعــلــقــة  والـــلـــوائـــح 
الغذائية واألدوية والمستحضرات الطبية، حيث 
قدمت الجلسات النقاشية مفاهيم شاملة حول 
المملكة  في  والــدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  دور 
العربية السعودية والوثائق الازمة واإلجراءات 
مملكة  في  الصحة  وزارة  دور  وكذلك  المطلوبة 
البحرين لضمان االمتثال للتنظيمات واللوائح.

كــمــا تـــم خـــال الـــورشـــة فــتــح بـــاب األســئــلــة 
وتــصــديــر  بــاســتــيــراد  المتعلقة  واالســتــفــســارات 
الــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة إلــــى الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وتم اإلجابة عنها من ِقبل المختصين 
المعنيين في وزارة الصحة في مملكة البحرين 
لــلــغــذاء والـــــدواء فــي المملكة  الــعــامــة  والــهــيــئــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وتــرتــيــب اجــتــمــاعــات فــرديــة 

لعدد من الشركات والمؤسسات مع المختصين 
المعنيين من الجهات.

ويــعــكــس نــجــاح ورشــــة الــعــمــل ومـــا أســفــرت 
عنه من نتائج التزام صادرات البحرين والهيئة 
العربية  المملكة  فــي  والـــــدواء  لــلــغــذاء  الــعــامــة 
السعودية في إطار التنسيق والتعاون المشترك 
بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 
والــتــجــارة  االقــتــصــادي  النمو  تعزيز  نحو  سعًيا 
البلدين وتيسير إجــراءات التصدير وآليات  بين 
الفسح بالمنتجات الغذائية واألدوية، وباألخص 
للمؤسسات في قطاعي األدوية والمواد الغذائية 
التي تتخذ من البحرين مقًرا لها وتتطلع إلى 

التوسع في األسواق السعودية.
ــى أهــمــيــة  ــوهـــت فــاطــمــة عـــزيـــز رســـتـــم إلــ ونـ
»يــعــّد  قــائــلــة:  المملكتين،  بــيــن  الــتــجــارة  تــعــزيــز 
مملكة  بين  االقتصادية  الروابط  وتقوية  تعزيز 
الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة أمـــرا 
بين  مزدهر  تجاري  مستقبل  لتحقيق  ضــروريــا 
الــبــلــديــن، حــيــث يــوفــر الــســوق الــســعــودي فرصا 
البحرينية.  للمؤسسات  مــحــدودة  وغير  واســعــة 
العامة  والهيئة  البحرين  ــادرات  صـ جهود  وتــعــّد 

السعودية  العربية  المملكة  في  والــدواء  للغذاء 
بمثابة محفز للنمو واالزدهار«.

»حيث  بالقول:  البحرين  وأضافت صــادرات 
ــة الــعــمــل تــأكــيــًدا عــلــى ضــــرورة زيـــادة  ــاءت ورشـ جـ
الــتــعــاون بــيــن الــطــرفــيــن مــن أجـــل نــشــر الــوعــي، 
الــورشــة  أعــمــال  تــكــلــل  أن  تمنياتها  عــن  مــعــربــة 
الـــمـــرجـــوة منها  بــالــنــجــاح وتــحــقــيــق األهـــــــداف 

والخروج بتوصيات فاعلة«.
والــدواء:  للغذاء  العامة  الهيئة  علقت  وقد 
بين  الــتــجــارة  وتسهيل  بتعزيز  ملتزمون  »نــحــن 
البحرين،  ومملكة  السعودية  العربية  المملكة 
صــادرات  مع  المشتركة  أهدافنا  لتحقيق  وذلــك 
البحرين لضمان نجاح ونمو األعمال التجارية 

في هذه القطاعات الحيوية«.
وأضـــافـــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــغــذاء والــــدواء 
هدفنا  تحقيق  على  حــريــصــون  »نــحــن  بــالــقــول: 
المتمثل في تطوير عاقة تجارية مزدهرة بين 
المملكتين، وسنواصل اتخاذ خطوات كبيرة في 

هذا االتجاه«.

»�شادر�ت �لبحرين« تعقد ور�شة عمل »�إج�ر�ء�ت دخ��ول �لمو�د �لغذ�ئية و�لأدوية �إلى �ل�شعودية«

يف اإطار برنامج عملها خالل الفورموال1..

»�ل�شياحة« ت�شت�شيف وكالء �شفر من دول �لعالم للترويج للبحرين
استضافت وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض خال »الفورموال 
1« عددا من وكاء السياحة والسفر العالميين الذين يمثلون شركات تنظيم رحات 
وجوالت في عدد من أبرز دول العالم المصدرة للسياح من بينها ألمانيا وإسبانيا 
الحرص  إطــار  في  وذلــك  التعاون،  دول مجلس  إلى  إضافة  ومصر،  والهند  وبولندا 
سياحيا  للبحرين  الترويج  أجل  من  العالمي  الرياضي  الحدث  هذا  استثمار  على 
للمملكة  والـــزوار  السياح  من  المزيد  واستقطاب  والعالم،  المنطقة  مستوى  على 

على مدار العام.
وحرصت وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة على تنظيم برنامج زيارات 
بتنوع  قــرب  مــن  تعريفهم  تضمن  العالميين،  السياحيين  الــوكــاء  لــهــؤالء  حــافــل 
المختلفة،  الفعاليات  الكثير من  ووجود  البحرين،  السياحية في مملكة  الوجهات 
إضافة إلى التطورات النوعية التي يشهدها القطاع السياحي وتمكنه من تحقيق 
مايين  تسعة  من  ألكثر  البحرين  استقطاب  عليها  يبرهن  مسبوقة  غير  إنجازات 

سائح وتحقيق عوائد استثنائية فاقت المليار ونصف مليار دينار في عام 2022.
ومهدت هذه االستضافة لعقد لقاءات بين الوكاء السياحيين العالميين وعدد 
والترفيه  والضيافة  الفندقة  قطاع  في  البحرينية  السياحية  المنشآت  ممثلي  من 
تــعــاون سياحي  اتــفــاقــيــات  فــي  الــدخــول  بــهــدف  وذلـــك  وغــيــرهــا،  الفعاليات  وتنظيم 
مشتركة تمكن القطاع السياحي الخاص من النهوض بدوره في جذب المزيد من 

الزوار والسياح ورفع نسب التشغيل.
كــمــا مــهــدت هـــذه االســتــضــافــة أيــضــا إلطـــاق الــمــزيــد مــن الــبــاقــات السياحية 
المشاركين  السياحيين  الوكاء  ومكاتب  شركات  تقوم  والتي  والتنافسية،  الجاذبة 
التي تعمل فيها، والبناء على  الدول  أو  الدولة  بالترويج لها في أسواق  الزيارة  في 

النجاحات السابقة التي تحققت في هذا المجال.
قائمة  فــي  التوسع  على  للسياحة  البحرين  وهيئة  السياحة  وزارة  وتــحــرص 

األسواق المستهدفة ضمن االستراتيجية السياحية لمملكة البحرين، والتي تبلغ 
حاليا 14 سوقًا من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، فيما تم التوقيع مع أكثر 
من 100 مكتب سياحي حتى اآلن من مختلف دول العالم لجذب المزيد من السّياح 

إلى مملكة البحرين.
وكان اإلعان قد جرى عن تنظيم مجموعة من الفعاليات السياحية والترفيهية 
الداعمة لهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير على أرض مملكة البحرين، بهدف 
إثراء برنامج إقامة السياح والزوار متابعي سباق الفورموال1 في البحرين، ومد فترة 

إقامتهم وتحقيق تطلعاتهم.
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أيـــدت محكمة االســتــئــنــاف الــجــنــائــيــة عــقــوبــة الــســجــن 7 ســنــوات 
صاحب  رضيعها  مـــوت  فــي  وتسببت  إنسانيتها  عــن  تخلت  آلســيــويــة 
العامين الذي أتى إلى الدنيا ورحل من دون أن يعرف أباه، حيث تركته 
على  مصرعه  لقي  أن  إلــى  بعملها  النشغالها  األيـــادي  بين  يتقاذف 
أيدي آسيوية أخرى انهالت عليه ضربا وعضا وعنفا، كما أيدت نفس 

العقوبة واإلبعاد على مربية المجني عليه.
بعد  المستشفى  إلى  الطفل  وصــول  إلى  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
وفاته، حيث أفاد أحد الشهود وهو أحد جيران المتهمة الثانية بأنها 
ال  بــه  االعتناء  إليها  اوكــل  الــذي  الطفل  بــأن  وأخبرته  معه  تواصلت 
ال  كونها  بــاإلســعــاف  االتــصــال  منه  وطلبت  طبيعية  بــصــورة  يتنفس 
تحمل إقامة صالحة للبقاء في مملكة البحرين، وعليه قام باالتصال 
اإلسعاف  قبل  ووصــل  المتهمة  مسكن  الــى  بعدها  وتوجه  باإلسعاف 
إذا  أنها ال تعلم  حيث شاهد الطفل ال يتحرك، فيما ادعت المتهمة 
كان الطفل ميتا او نائما وعند وصول اإلسعاف تبين أن الطفل توفي.

وكشف تقرير الطبيب الشرعي أن الطفل به العديد من الكدمات 
الصفة  وبــإجــراء  مــن جــســده،  بــأنــحــاء متفرقة  العنيف  الــعــض  وآثـــار 
التشريحية تبين وجود أماكن نزيف بأنحاء جسده وكسر في العظام 
والجمجمة وانتهى التقرير إلى أن المجني عليه تعرض لعنف شديد، 
الثانية  المتهمة  ألسنان  مطابقة  أنها  تبين  العض  أماكن  وبمناظرة 

وخاصة مع وجود عالمات التقويم في فمها.
صديقها  من  فيه  حملت  الطفل  أم  أن  التحقيقات  كشفت  فيما 
اآلسيوي وتركها عقب والدته فما كان منها إال أن تركته لدى أشخاص 
ال تعرفهم بهدف رعاية الطفل كونها تعمل وال تقدر على رعاية الطفل 
نظرا إلى ظروف عملها، حيث تركته في آخر مرة لدى المتهمة األولى 
بهدف رعايته مقابل 40 دينارا أسبوعيا من دون أن تسأل عنه أو تولي 

االهتمام والرعاية به حتى أنه لم يحصل على التطعيمات الخاصة به 
طوال تلك الفترة، فيما كان يتعرض المجني عليه ألشد أنواع العنف 
على أيدي المتهمة الثانية، التي اعتادت ضربه وعضه بعنف معترفة 

بتعنيف المجني عليه.
المتهمتان )36 – 33( سنة أسندت إليهما النيابة للمتهمة األولى 
مــن عمره،  ســنــوات   7 يتجاوز  لــم  راعــيــة طفل  االتــفــاق  كونها بحسب 
موته  ذلــك  عــن  نشأ  وقــد  الجسدية  المعاملة  ســوء  لــحــاالت  عرضته 
بأن قامت بالتعدي عليه بالضرب والعض وأهملت رعايته محدثة به 
االصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي وامتنعت عن عالجه، ما 
النيابة لألم كونها والدته وأوجب عليها  أدى إلى وفاته، فيما أسندت 
القانون رعاية الطفل الذي لم يتجاوز 7 سنوات وعرضته لحاالت سوء 

المعاملة واإلهمال.
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ــة  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ صــــــــرحــــــــت رئــــــــيــــــــس نـ
الكبرى  المحكمة  بأن  االستئناف 
االســـتـــئـــنـــافـــيـــة أصــــــــــدرت حـــكـــمـــًا 
حـــضـــوريـــا بــقــبــول طــعــن الــنــيــابــة 
ــوع  ــوضـ ــمـ ــاًل وفــــــي الـ ــكــ ــامــــة شــ ــعــ الــ
الــمــحــكــمــة  قـــضـــاة  آراء  ــاع  ــمـ ــإجـ بـ
بإلغاء حكم ببراءة طبيب تخدير 
وحبسه ثالثة أشهر نتيجة إخالله 

بما تفرضه عليه أصول مهنته.
وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة قــد 
ــن والــــــــد طــفــلــة  ــ ــًا مـ ــ ــالغـ ــ ــلـــقـــت بـ تـ
رضيعة تبلغ من العمر أربعة أشهر 
مفاده أن كريمته كانت تعاني من 
مــشــكــلــة بــالــقــولــون وأجـــريـــت لها 
عملية بأحد المستشفيات، وعقب 
ــتـــشـــف وجـــــــود حـــرق  خـــروجـــهـــا اكـ
شديد في قدمها، وباالستعالم من 
المستشفى  بداخل  األطباء  أحد 
أخبره أنه تم وضع اإلبرة الوريدية 
فـــي مـــكـــان خـــاطـــئ مــمــا أدى إلــى 
ــة خـــارج الــوريــد في  انــدفــاع األدويــ

القدم مسببًا حرق قدم كريمته.
ــعــــامــــة  بــــــاشــــــرت الــــنــــيــــابــــة الــ
الــــبــــالغ  ورود  فــــــــور  ــيــــق  ــقــ ــتــــحــ الــ
واســـتـــمـــعـــت إلــــــى والـــــــد الــطــفــلــة 
وأصــدرت قــرارًا بندب لجنة طبية 
ــن الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم  مــ

وقد  الصحية،  والخدمات  المهن 
آراء  بإجماع  تقريرها  فــي  انتهت 
ــود خــطــأ طبي  أعــضــائــهــا إلـــى وجــ
يتمثل  التخدير  طبيب  قبل  مــن 
فـــي وضــــع إبـــــرة وريــــديــــة إلعــطــاء 
خالل  المتابعة  دون  من  السوائل 
إلـــى  أدى  ــا  ــمـ مـ الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــرة  ــتــ فــ
ــــدوث حــــرق فـــي رجــــل الــطــفــلــة،  حـ
إلى  العامة  النيابة  استمعت  كما 
شهادة أعضاء اللجنة الذين أكدوا 
تقصير الطبيب المتهم في العالج 
مما أدى إلى إصابة الطفلة بحرق 
النيابة  أحــالــتــه  وقـــد  رجــلــهــا،  فــي 
الجنائية  المحاكمة  إلــى  العامة 
فقضت محكمة أول درجة ببراءته 

من االتهام المسند إليه.

ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــت الـ ــنــ ــعــ طــ
أن  حاصلها  ألسباب  باالستئناف 
العناية  المتهم لم يبذل  الطبيب 
الــالزمــة عــنــد عـــالج الــطــفــلــة، وأن 
ــق  ــن وفـ ــكـ ــم يـ ــ ــــالج الــــمــــقــــدم لـ ــعـ ــ الـ
ــتــــعــــارف  ــيــــة الــــمــ ــبــ األصـــــــــــول الــــطــ
حــدوث ضرر  إلــى  أدى  مما  عليها 
حرق  في  يتمثل  بالطفلة  جسيم 
قدمها.. فقضت المحكمة الكبرى 
االســتــئــنــافــيــة بــحــكــمــهــا الــمــتــقــدم 
بـــقـــبـــول طـــعـــن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
باالستئناف شكاًل، وفي الموضوع 
الــحــكــم  بـــإلـــغـــاء  اآلراء  وبـــإجـــمـــاع 
ــاء مــــجــــددًا  ــضــ ــقــ الـــمـــســـتـــأنـــف والــ
بحبسه  المتهم  الطبيب  بمعاقبة 

ثالثة أشهر.

طبي.. بخط�أ  ر�ضيع  قدم  يحرق  تخدير  طبيب 

�أ�ض�هر  3 وتحب�ض�ه  بر�ءت�ه  تلغ�ي  و�ال�ض�تئن�ف 

عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية األولى 
ثالثة متهمين، بينهم أب ونجله، حاولوا تهريب 
قضائي  حكم  تنفيذ  عن  االمتناع  بقصد  أمــوال 
األول  المتهمين  بحبس  وذلــك  عليها،  بالحجز 
كفالة  المحكمة  وقـــدرت  أشــهــر،  ثــالثــة  والــثــالــث 
الــتــنــفــيــذ، وبــحــبــس المتهم  مــائــة ديـــنـــار لــوقــف 
الثاني ثالثة أشهر لالرتباط، وقدرت كفالة مائة 
دينار لوقف التنفيذ وبتغريم الشركة ثالثة آالف 

دينار.
وتـــعـــود تــفــاصــيــل الـــواقـــعـــة إلــــى أن الــمــتــهــم 
مع  والمساعدة  االتــفــاق  بطريق  اشترك  الثاني 
المتهم األول في تهريب أموال األخير، وذلك بأن 
إلى  الخاص بموجب ملف تنفيذ  المنفذ  توجه 
منزل المتهم األول لمعاينة السيارات المحجوز 
ذلك  رفــض  )ابنه(  الثاني  المتهم  أن  إال  عليها، 
المتهم األول  أن  التنفيذ، كما  إجــراءات  معرقاًل 
على  الــســيــارات  معاينة  على  بالموافقة  يقم  لــم 
الرغم من علمه بصدور أمر قضائي بذلك، كما 
أن المتهم الثالث قدم استمارة إفصاح ودون فيها 
عنوانا غير صحيح وارتكب بذلك الفعل لحساب 
األول  المتهمان  يملكها  التي  )الشركة(  ومنفعة 

والثالث.
المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت  وأكــدت 
الـــواقـــعـــة وتــــوافــــر األدلــــــة عــلــى صحتها  حـــــدوث 
بــشــهــادة الــمــنــفــذ الـــخـــاص بــتــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
الــعــامــة ومــســتــخــرج الــســجــل الــتــجــاري ومحضر 
التنفيذ  إدارة  إجراءات المنفذ الخاص وخطاب 

الحكم  حيثيات  في  وأضــافــت  القضائي.  واألمــر 
في  اإلفــصــاح  أحــكــام  بّين  البحريني  المشرع  أن 
القانون رقم 22 لسنة 2021 بشأن إصــدار قانون 
فقد  والــتــجــاريــة،  الــمــدنــيــة  الــمــواد  فــي  التنفيذ 
»يلتزم  أن  على  القانون  من   24 الــمــادة  في  نص 
تاريخ إعالنه  التالي من  اليوم  المنفذ ضده في 
أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، وخالل 
سبعة أيام باإلفصاح على النموذج المعّد لذلك 
ــدود مـــا يــغــطــي قــيــمــة الــديــن  عـــن أمـــوالـــه فـــي حــ
ــإذا كــانــت أمـــوالـــه ال  مــحــل الــســنــد الــتــنــفــيــذي، فــ

تغطي قيمة السند التنفيذي، فيجب أن يفصح 
إفصاحًا كاماًل عن كافة أمواله سواء أكانت لديه 
األموال  باإلفصاح عن  يلتزم  كما  الغير،  أم لدى 
التي ترد إليه مستقباًل. وفي حال اإلفصاح وفقًا 
ــده أن  لــلــفــقــرة الــســابــقــة يــجــب عــلــى الــمــنــفــذ ضـ
منذ  لديه  كانت  التي  األمـــوال  كافة  عــن  يفصح 
تاريخ رفع الدعوى التي يتم التنفيذ بموجبها أو 
التزامه  ويستمر  التنفيذي.  السند  إنشاء  تاريخ 
بــاإلفــصــاح عــن أمــوالــه خــالل سبعة أيـــام مــن أي 

تغيير يطرأ عليها حتى تمام التنفيذ«.

ت��ن��ف��ي��ذ  ل���ع���رق���ل���ة  �أ�����ض����ه����ر   3 و�ب�����ن�����ه  �أب  ح���ب�������س 

ح�����ك�����م ق���������ض�����ئ����ي ب�����ل����ح����ج����ز ع�����ل�����ى ������ض�����ي������ر�ت

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية 
تــاجــر مــجــوهــرات ســـداد 8500 ديــنــار 
ــرات شــهــيــر،  ــوهـ لــصــاحــب مــحــل مـــجـ
25 قطعة  عليه  المدعى  تسلم  حيث 
ذهــبــيــة عــلــى أمـــل الـــســـداد الحــقــا إال 
أنه تخلف عن سداد المستحق عليه 
وادعـــى عــدم وجــود اتــفــاق على ســداد 
على  اتفاق  وإنما  المجوهرات  قيمة 
عــرضــهــا لــلــبــيــع فـــي أحـــد الـــمـــزادات، 
وأكمل ادعاءه بأن المجوهرات سرقت 
قبل عرضها في المزاد، حيث رفضت 
الــمــحــكــمــة االدعـــــاء وألــزمــتــه بــســداد 
بتسلمها  ــراره  ــ إقـ أن  مــؤكــدة  قيمتها 
هـــي حــجــة قــاطــعــة عــلــى تــســلــمــه لها 
ومسؤوليته عن سداد ثمنها أو ردها.

الــذوادي،  المحامي محمد  وقــال 
إن مــوكــلــه تــاجــر ذهـــب ويــتــعــامــل مع 
ــام بــتــزويــد  تـــجـــار الــتــجــزئــة، حــيــث قــ
مـــن  ــة  ــعــ ــطــ قــ  25 ــه  ــيــ ــلــ عــ الـــــمـــــدعـــــى 
الــمــشــغــوالت الــذهــبــيــة والــمــجــوهــرات 
أن  على  دينار  آالف   8 جــاوزت  بقيمة 
التــفــاق  وفــقــا  قيمتها الحــقــا  يــســدد 
المجوهرات  ووصــف  بنوعية  مكتوب 
وقيمتها ـ إال أن المدعى عليه تخلف 
عن سداد قيمتها رغما عن مطالبته 
أكــثــر مــن مـــرة، حــيــث طــلــب الــــذوادي 
ليثبت  التحقيق  إلى  الدعوى  إحالة 
ــاء مــوكــلــه،  ــ ــ بـــكـــل الــــطــــرق صـــحـــة ادعـ

أن  عليه  المدعى  ادعـــاء  بعد  خاصة 
الــمــشــغــوالت لــم تــكــن بــمــقــابــل وإنــمــا 
ــغــــرض بــيــعــهــا فــــي مــــزاد  تــســلــمــهــا بــ
لــلــســرقــة فيما  إلــكــتــرونــي وتــعــرضــت 

بعد.
ودفع الذوادي بإقرار المدعى عليه 
الواقع عليه،  قضائيا بثبوت االلتزام 
موضحا أن ذلك اإلقرار القضائي هو 
اعتراف الخصم أمام القضاء بثبوت 
أثناء  واقعة قانونية مدعي بها عليه 
سير الدعوى، مشيرا إلى أن المدعى 

ــر بــتــســلــم تــلــك الــمــشــغــوالت  عــلــيــه أقـ
وادعــى أنــه وقــع على ورقــة عادية بها 
بغرض  وقيمها  وأوزانــهــا  القطع  عدد 
بيعها على اإلنستجرام وأكمل ادعاءه 
الــمــشــغــوالت ســرقــت، حيث  بــأن تلك 
الـــــذوادي أن ذلـــك اإلقــــرار يؤكد  أكـــد 
ادعــاء  وأن  الــمــشــغــوالت  تلك  تسلمه 
سرقتها ال يعفيه من المسؤولية عن 
وخــاصــة  قيمتها،  ســـداد  أو  إرجــاعــهــا 
قاطعة  حــجــة  الــقــضــائــي  اإلقـــــرار  أن 
عــلــى الــمــقــر وقـــاصـــرة عــلــيــه ومــلــزمــة 

للقاضي.
ــأقــــوال  ــا تـــمـــســـك الـــــــــــذوادي بــ ــمـ كـ
الشهود الذين أكدوا أن المدعى عليه 
ــم لــمــحــل الــمــدعــي ويــقــوم  ــ ــون دائـ ــ زبـ
بتسلم الذهب من حين آلخر ويقوم 
اتــفــاق  بــســداد ثمنه الحــقــا بــمــوجــب 
تسلم  األخــيــرة  الــمــرة  أن  إال  مكتوب 
كالمعتاد  الواقعة  محل  المشغوالت 
وتــمــت اإلجـــــــراءات ولــــم يــقــم بــســداد 
أشــار  حيث  عليه،  المستحق  المبلغ 
الــمــحــامــي مــحــمــد الــــــذوادي إلـــى أن 
شهادة الشهود تثبت بما ال يدع للشك 
المدعى عليه  انشغال ذمة  الريبة  أو 
بمبلغ المطالبة لثبوت واقعة تسلمه 

المجوهرات وعدد سداد قيمتها.
في  المحكمة  أكـــدت  جانبها  مــن 
حــيــثــيــات حــكــمــهــا أنـــه وفــقــا لــمــا أقــر 

قطعة   25 بتسلم  عليه  الــمــدعــى  بــه 
مــن الــذهــب والــلــؤلــؤ مــن مــجــوهــرات 
ــام بــالــتــوقــيــع عــلــى ورقــة  الــمــدعــي وقــ
عادية مبينا بها أوزان القطع وقيمتها 
بيعها في االنستجرام ومن  من أجل 
الــمــدعــي،  بــالــســداد لمحل  ثــم يــقــوم 
المشغوالت  تلك  قيمة  بــأن  أقــر  كما 
لـــم تــســدد مــمــا تــكــون ذمــــة الــمــدعــى 
ومن  المطالبة  بمبلغ  مشغولة  عليه 
عليه  قاطعة  حجة  اإلقـــرار  يكون  ثم 
وتقضي معه المحكمة بإلزامه بسداد 
المبلغ. وقالت عن طلب سداد الفائدة 
الــتــأخــيــريــة إنـــهـــا انــتــهــت ســلــفــا إلــى 
المقضي  المبلغ  المدعي في  أحقية 
به وكان العمل تجاريا وإعماال بنص 
الـــمـــادة 81 مـــن قـــانـــون الــتــجــارة فــإن 
المدعي يستحق فائدة تأخيرية من 
المحكمة  تــقــدره  االستحقاق  تــاريــخ 
لــمــا لــهــا مـــن ســلــطــة بـــواقـــع %0.1 
المطالبة  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــارا  سنويا 
ولــهــذه األسباب  الــتــام.  الــســداد  حتى 
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه 
بأن يؤدي للمدعي مبلغا قدره 8300 
القانونية  بــالــفــائــدة  إلـــزام  مــع  ديــنــار 
على المبلغ المقضي به بواقع %0.1 
القضائية حتى  المطالبة  تاريخ  من 
وأتعاب  المصاريف  وألزمته  الــســداد 

المحاماة. 

ت�جر ذهب يت�ضلم ب�ض�عة ويرف�س �ضد�د قيمته� مدعي� �ضرقته

المحكمة رف�ست االدعاء واأكدت: »اإقراره بالت�سلم يلزمه ال�سداد«

} المحامي محمد الذوادي.

الآ���ض��ي��وي��ت��ي��ن  ����ض���ن���و�ت   7 �ل�����ض��ج��ن  ت����أي���ي���د 

ت�������ض���ب���ب �إه����م�����ل����ه����م����� ف�����ي م�������وت ر����ض���ي���ع

 نـــفـــذت هــيــئــة تــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل حملة 
الــجــنــوبــيــة،  الــمــحــافــظــة  فــي  مــشــتــركــة  تفتيشية 
ــوازات  ــ ــجـ ــ بــالــتــنــســيــق مــــع شــــــؤون الــجــنــســيــة والـ
ــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، ومـــديـــريـــة شــرطــة  ــ ــ ــة بـ ــامــ واإلقــ
المحال  من  عــدًدا  الجنوبية، شملت  المحافظة 
العمالة  تجمع  وأماكن  العمل  ومواقع  التجارية 

بالمحافظة.
وقــــد أســـفـــرت الــحــمــلــة عـــن رصــــد عــــدد من 
هيئة  قــانــون  بــأحــكــام  تتعلق  الــتــي  الــمــخــالــفــات 
ــامـــة بمملكة  ــانـــون اإلقـ الــعــمــل وقـ تــنــظــيــم ســـوق 

البحرين.
دعوتها  الــعــمــل  ســـوق  تنظيم  هيئة  وجــــددت 
الجهات  دعــم جهود  إلــى  المجتمع  أفــراد  جميع 
القانونية  غير  للممارسات  للتصدي  الحكومية 
النظامية حماية  والعمالة غير  العمل  في سوق 
ــالغ  ــى اإلبــ ــة الــجــمــيــع إلــ ــيـ لــلــمــجــتــمــع كـــكـــل، داعـ
العمل  ســوق  بمخالفات  تتعلق  شــكــاوى  أيــة  عــن 

والعمالة غير النظامية من خالل ملء االستمارة 
الموقع  عــلــى  لــإبــالغ  المخصصة  اإللــكــتــرونــيــة 
االتصال  أو   www.lmra.bh للهيئة  الرسمي 

على مركز اتصال الهيئة 17506055.

����ض���وق �ل���ع���م���ل: ر����ض���د ع�����دد م����ن �ل���م���خ����ل���ف����ت ف��ي 

ح��م��ل��ة ت��ف��ت��ي�����ض��ي��ة م�����ض��ت��رك��ة ف���ي �ل��م��ح���ف��ظ��ة �ل��ج��ن��وب��ي��ة 

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16418/pdf/1-Supplime/16418.pdf?fixed2347
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1324914
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1324941
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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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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

الأنا�سيد

اخلم�شينيات  عقدي  يف  املدار�س  ذكريات  ومن 

املا�شي  القرن  من  ال�شبعينيات  بداية  حتى  وال�شتينيات 

كاملة،  لها ح�شة  ُتفرد  واملحفوظات، حيث  االأنا�شيد  تاأتي 

نهاية  يف  وتكون  كاملتان،  ح�شتنا  املدار�س  بع�س  ويف 

اأو  وال�شاد�شة  اخلام�شة  احل�شتني  يف  اأي  الدرا�شي  اليوم 

يف احل�شتني الرابعة واخلام�شة، وهنا اأّود اأن اأذكر االأخوة 

كانت  التي  االأنا�شيد  بعنوانني  الفرتة  هذه  عا�شروا  الذين 

ُتعطى للطلبة، تلك االأنا�شيد التي توؤكد على البعد القومي 

العربي، واأخرى توؤكد على املوروثات واملمار�شات خا�شة 

البيئة  وروح  م�شر  من  تاأتي  التي  الدرا�شية  الكتب  واأن 

امل�شرية ُتغلف هذه االأنا�شيد واملحفوظات.

ال�شهادة  يف  خانة  ُتفرد  املو�شوع،  هذا  الأهمية  ونظًرا 

اأُدخلت  وعندما  واملحفوظات،  االأنا�شيد  درجة  فيها  ُير�شد 

املو�شيقى  اخلانة  هذه  يف  ُكِتَب  املدار�س،  يف  املو�شيقى 

واالأنا�شيد، وهنا البد اأن اأذكر باالأنا�شيد التي تثري احلما�س 

م�شامعنا  يف  ترن  اإذ  نرددها،  زلنا  وما  حفظناها  والتي 

كن�شيد بالد العرب اأوطاين )حيث اأفردنا �شابًقا لها عموًدا 

كامالً(، ون�شيد موطني، ون�شيد اهلل اأكرب فوق كيد املعتدي، 

ون�شيد عليك مني ال�شالم يا اأر�س اأجدادي، ون�شيد اأجماد 

الطالب  تك�شب  احلما�شية  االأنا�شيد  هذه  اأجماد،  عرب  يا 

لي�س  العربي  الوطن  اإىل  والنظر  العربي  القومي  ال�شعور 

يف �شورته امل�شغرة واإمنا يف �شورته الكربى من املحيط 

اأبناء  جميع  بها  يتغنى  اإذ  العربي،  اخلليج  اإىل  االأطل�شي 

التي توؤخذ من  االأنا�شيد  اأما  الوطن العربي دون ا�شتثناء، 

البيئة امل�شرية عنواًنا هي ن�شيد الطنبور، ون�شيد املحراث، 

ون�شيد  امل�شرية،  اجلو  ن�شور  ون�شيد  االأهرامات،  ون�شيد 

فل�شطني وغريها.

مع  يتفاعلون  الن�شيد  معلمي  اأن  االأمر  يف  والعجيب 

املوقف من حيث احلركات فيقوم الطالب مبحاكاتهم، وما اأن 

يقرع جر�س اخلروج وانتهاء اليوم الدرا�شي يندفع الطالب 

اإىل اخلارج وهم يتابعون ترديد الن�شيدة حتى اأن ي�شلوا 

احلما�شي  الطابع  ذات  االأنا�شيد  تلك  وخا�شة  بيوتهم،  اإىل 

والتي توؤكد على البعد القومي العربي، وال يقت�شر الرتديد 

ويف  ال�شباحي  الطابور  اإىل  ذلك  يتعدى  بل  ال�شف  يف 

املدر�شية  والرحالت  بالبا�س(  ُينقلون  كانوا  )اإذا  البا�س 

ذهاًبا واإياًبا، هذه االأنا�شيد قد غابت وانطفاأ ذكرها االآن واإن 

�شاحبتها  واإن  ال�شابق  واحلما�س  بالزخم  فلي�شت  وجدت 

املو�شيقى يف بع�س املدار�س.

وقد متخ�س عن هذه االأنا�شيد يف وجود فرق االإن�شاد 

اأو جمعية الن�شيد خا�شة عندما اأدخلت املو�شيقى يف بع�س 

املدار�س، وهنا البد اأن ن�شيد اإىل االأنا�شيد الدينية يف املولد 

النبوي ال�شريف والهجرة النبوية، اإذ كانت اإذاعة البحرين 

وتلفزيونها ينقلون احتفاالت املدار�س جمتمعة اأو منفردة 

يف هاتني املنا�شبتني واملنا�شبات االأخرى يف جميع املدار�س، 

اإذ نذكر يف فرتة ال�شتينيات من القرن املا�شي على �شبيل 

للبنات  االإعدادية  عي�شى  مدينة  مدر�شة  قدمته  ما  املثال 

على م�شرحها ن�شيدة طلع البدر علينا عندما كانت مديرة 

املدر�شة املربية الفا�شلة بهية علي الغامن رحمها اهلل، واإىل 

ذاكرة اأخرى. 

حتت رعاية رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة 

البحرين ت�ست�سيف املوؤمتر العاملي الرابع لرعاية الأيتام

حتت رعاية الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن 

اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة  عبداهلل 

وليد  الدكتور  افتتح  للموؤمتر،  الفخري  الراعي 

خليفة املانع وكيل وزارة ال�شحة اأعمال املوؤمتر 

العاملي الرابع لرعاية االأيتام لعام 2023 وحفل 

يف  املتميزة  املوؤ�ش�شات  بجائزة  الفائزين  تكرمي 

جمال رعاية االأيتام والذي عقد خالل 27 و28 

حيث  املنامة،  روتانا  بفندق   2023 فرباير  من 

ي�شتعر�س املوؤمتر »منهجيات توظيف اال�شتثمار 

االجتماعي يف موؤ�ش�شات رعاية االأيتام العربية.. 

ممار�شات وق�ش�س جناح«.

ويف م�شتهل افتتاح اأعمال املوؤمتر األقى وكيل 

باحل�شور  خاللها  رحب  كلمة  ال�شحة  وزارة 

العلمي من  املوؤمتر  هذا  فعاليات  وامل�شاركني يف 

داخل مملكة البحرين وخارجها، كما نقل للجميع 

ال�شيخ  طبيب  الفريق  معايل  ومتنيات  حتيات 

حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى 

لل�شحة للقائمني على تنظيم عقد هذا املوؤمتر كل 

التوفيق والنجاح.

واأ�شار الدكتور وليد املانع اإىل اأن هذا املوؤمتر 

الق�شايا  اأهم  من  واحًدا  يالم�س  حدًثا  ي�شكل 

وهي  ودولًيا  عربًيا  واالإن�شانية  االجتماعية 

االأيتام واأ�شرهم،  ال�شعي لتجويد خدمات رعاية 

حققت  عاملية  وتطبيقات  ممار�شات  تبّني  عرب 

العامل  من  كثرية  مناطق  يف  عديدة  جناحات 

وميكن التعرف عليها وتوظيفها، والتي حتددت 

يف هذا املوؤمتر ليتم مناق�شتها عرب اأوراق وور�س 

مو�شوع  �شتتناول  حيث  متخ�ش�شة،  عمل 

»اال�شتثمار االجتماعي«.

واأكد الدكتور وليد املانع على اهتمام مملكة 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بقيادة  البحرين 

املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

للموؤ�ش�شة  الفخري  الرئي�س  ورعاه  اهلل  حفظه 

النظري  منقطع  االإن�شانية  لالأعمال  امللكية 

باالأيتام، فجاللته يحفظه اهلل الراعي االأول لهم، 

وح�شوره  اال�شرتاتيجية،  وروؤيته  وبتوجيهاته 

الدائم بينهم قدم اأعظم منوذج لـ»القائد االإن�شان«، 

منا  ي�شتحقون  اأوالدنا  »هوؤالء  القائل  فجاللته 

االأمر  اأبناء يف هذا الوطن«،  اأي  الرعاية مثل  كل 

االأيتام  مع  للتعامل  االأبوي  منهجه  الذي يربهن 

بدعم  يقام  املوؤمتر  هذا  باأن  مبينا  البحرين.  يف 

االأمرية  امللكي  ال�شمو  كرمي من »كر�شي �شاحبة 

القدرات  لبناء  الرباهيم  اإبراهيم  بنت  اجلوهرة 

بالدول  االأيتام  رعاية  مبوؤ�ش�شات  الب�شرية 

العربية«.

يف  املعظم  امللك  جاللة  م�شرية  باأن  اأكد  كما 

اإطار تنظيم رعاية االأيتام قدمت منذ جلنة كفالة 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  اإىل  و�شواًل  االأيتام 

توفري  يراعي  الذي  للتنظيم  اأمنوذًجا  االإن�شانية 

وت�شهيل كل اخلدمات من رعاية طبية اإىل تعليم، 

اإذ يقول جاللته عن االأيتام »ي�شتحقون الرعاية 

الطيبة والتعليم الذي هو اأهم واأ�شا�س كل �شيء، 

وبناتنا  اأبنائنا  من  وتخرج  اأثبتوا..  االآن  وهم 

على  ويح�شلون  ويعملون  واأجنزوا..  اأوائل، 

الوظائف واملراكز الطيبة«.

وقال الدكتور وليد املانع باأن االأمر ميتد اإىل 

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  البحرين  حكومة مملكة 

امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

تعكف  حيث  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

الرعاية  تقدمي  على  متوا�شل  ب�شكل  احلكومة 

املنظمات  وكذلك  واأ�شرهم،  لالأيتام  واخلدمات 

النموذج  اأ�شبح  حتى  املجتمعية،  واجلمعيات 

القطاعات  فيها  تت�شارك  والذي  البحريني 

احلكومية واملجتمعية واخلا�شة يف تقدمي خدمة 

نوعية لالأيتام منوذج متميز وي�شار اإليه بالبنان، 

معرًبا عن �شكره للقائمني على هذه اجلهود.

ال�شيخ  االأ�شغال  وزارة  وكيل  اأكد 

اأنه مت تر�شية  اآل خليفة  م�شعل بن حممد 

الوزارة  قطاعات  مبختلف  مناق�شة   12

خالل �شهر يناير من العام احلايل 2023، 

اإجمالية بلغت -/7،920،367  وبتكلفة 

وع�شرون  وت�شعمائة  ماليني   7( ديناًرا 

ديناًرا  و�شتون  و�شبعة  وثالثمائة  األًفا 

مناق�شات   10 طرح  مت  فيما  بحرينًيا(، 

ت�شل  تقديرية  بتكلفة  خمتلفة  مل�شاريع 

)ت�شعة  ديناًرا   69،129،362/- اإىل 

وع�شرون  وت�شعة  ومائة  مليوًنا  و�شتون 

ديناًرا  و�شتون  واثنان  وثالثمائة  األًفا 

بحرينًيا(.

امل�شاريع  اأن  االأ�شغال  وكيل  واأو�شح 

خطط  �شمن  تاأتي  تر�شيتها  متت  التي 

مبا  التحتية  البنية  لتطوير  الوزارة 

االقت�شادية  التنمية  دفع عجلة  ي�شهم يف 

واال�شتثماري  العمراين  التطور  ومواكبة 

وذلك  البحرين،  مملكة  ت�شهده  الذي 

والتطلعات  املرجوة  االأهداف  لتحقيق 

اخلدمات  مب�شتوى  لالرتقاء  املاأمولة 

العامة التي تقدمها وزارة االأ�شغال لتعزيز 

جودة حياة املواطنني واملقيمني.

واأ�شاف الوكيل اأنه من بني املناق�شات 

 5 هناك  كانت  تر�شيتها،  متت  التي 

اإجمالية  بتكلفة  الطرق  لقطاع  مناق�شات 

)ثالثة  ديناًرا   3،916،693/- بلغت 

األًفا  ع�شر  و�شتة  وت�شعمائة  ماليني 

كان  ديناًرا(،  وت�شعون  وثالثة  و�شتمائة 

من اأبرزها م�شروع ت�شريف مياه االأمطار 

يف  املياه  مب�شب  اللوزي  بحرية  لربط 

الهملة - املرحلة الثانية وم�شروع االأعمال 

الريا�شية،  املدينة  مل�شروع  التح�شريية 

ومناق�شة اخلدمات اال�شت�شارية للت�شميم 

واالإ�شراف على م�شروع مد �شارع البحرين 

وم�شروع   ،)F-G-C( الق�شم  الدائري 

حت�شني �شارع الدير.

ال�شرف  بقطاع  يتعلق  وفيما 

متت  اأنه  االأ�شغال  وكيل  بنّي  ال�شحي، 

اإجمالية  بتكلفة  مناق�شات   4 تر�شية 

)مليونان  ديناًرا   2،588،586/- بلغت 

األًفا  وثمانون  وثمانية  وخم�شمائة 

وخم�شمائة و�شتة وثمانون ديناًرا(، كان 

من اأبرزها م�شروع تنظيف �شبكات ال�شرف 

ال�شحي وم�شارف املياه وم�شروع حتويل 

املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف  مياه  �شبكات 

تاأتي  والتي  املتنوعة،  االأعمال  وبع�س 

�شبكة  ت�شغيل  يف  الوزارة  خطط  �شمن 

ال�شرف ال�شحي باأعلى معايري اجلودة.

متت  اأنه  اإىل  م�شعل  ال�شيخ  واأ�شار 

م�شاريع  لقطاع  م�شروعني  تر�شية 

بلغت  اأجمالية  بتكلفة  وال�شيانة  البناء 

-/1،385،775 ديناًرا )مليون وثالثمائة 

وخم�شة وثمانون األًفا و�شبعمائة وخم�شة 

يف  يتمثالن  بحرينًيا(،  ديناًرا  و�شبعون 

ملدر�شة  ال�شاملة  ال�شيانة  اأعمال  م�شروع 

�شعد  ومدر�شة  للبنات  االإعدادية  يرثب 

واأعمال  للبنني،  االبتدائية  وقا�س  اأبي  بن 

اجلابرية  ملدر�شة  ال�شاملة  ال�شيانة 

ال�شناعية الثانوية للبنني.

وزارة  وكيل  اأكد  ذاته،  ال�شياق  ويف 

يف  مناق�شات   5 طرح  مت  اأنه  االأ�شغال 

اإعادة  م�شروع  اأبرزها  من  الطرق  قطاع 

تطوير  وم�شروع  الزالق،  �شارع  تاأهيل 

مبجمع  املحرق  يف  حمد  ال�شيخ  �شارع 

املوؤدية  الطرق  اإن�شاء  وم�شروع   ،211

االأوىل،  املرحلة  �شرتة  �شرق  مدينة  اىل 

الدائري  املحرق  �شارع  اإن�شاء  وم�شروع 

احلزمة  �شمن  الرابع  للج�شر  املوؤدي 

الثالثة، حيث تهدف هذه امل�شاريع لت�شهيل 

خطة  �شمن  وتاأتي  املرورية  احلركة 

على  املرورية  االختناقات  لتقليل  الوزارة 

�شبكة الطرق يف اململكة.

مت  اأنه  االأ�شغال  وكيل  واأ�شاف 

قطاع  يف  م�شروعني  مناق�شة  طرح 

اخلدمات  م�شروع  وهما  ال�شحي  ال�شرف 

ملياه  الناقل  اخلط  لتحويل  اال�شت�شارية 

وم�شروع  املعاجلة،  ال�شحي  ال�شرف 

ال�شخ ل�شبكات  ت�شغيل و�شيانة حمطات 

مياه ال�شرف ال�شحي.

البناء  م�شاريع  بقطاع  يتعلق  وفيما 

اإىل  ا  اأي�شً م�شعل  ال�شيخ  اأ�شار  وال�شيانة 

اأنه مت طرح 3 م�شاريع، من اأبرزها م�شروع 

تطوير الواجهة البحرية للعا�شمة املرحلة 

اال�شت�شارية  اخلدمات  وم�شروع  االأوىل، 

�شاطئ  واالإ�شراف على م�شروع  للت�شميم 

ومم�شى كرزكان.

اآل  حممد  بن  م�شعل  ال�شيخ  واأكد 

خليفة اأن وزارة االأ�شغال ما�شية يف تنفيذ 

امل�شاريع اخلدمية التي ت�شهم يف االرتقاء 

االأهداف  ويحقق  العامة  اخلدمات  بجودة 

املن�شودة.

�سمن خطط الوزارة لتطوير البنية التحتية.. »الأ�سغال«:

تر�سية 12 مناق�سة بتكلفة تتجاوز 7 ماليني دينار خالل يناير املا�سي

ال�شيخ م�شعل بن حممد

»ال�سياحة« ت�ست�سيف وكالء �سفر من دول العامل للرتويج للبحرين

البحرين  وهيئة  ال�شياحة  وزارة  ا�شت�شافت 

من  عدًدا   »1 »الفورموال  خالل  واملعار�س  لل�شياحة 

وكالء ال�شياحة وال�شفر العامليني الذين ميثلون �شركات 

العامل  دول  اأبرز  من  عدد  يف  وجوالت  رحالت  تنظيم 

وبولندا  واإ�شبانيا  اأملانيا  بينها  من  لل�شياح  امل�شدرة 

اإىل دول جمل�س التعاون، وذلك  والهند وم�شر ا�شافة 

الريا�شي  احلدث  هذا  ا�شتثمار  على  احلر�س  اإطار  يف 

على  �شياحًيا  للبحرين  الرتويج  اأجل  من  العاملي 

م�شتوى املنطقة والعامل، وا�شتقطاب املزيد من ال�شياح 

والزوار للمملكة على مدار العام.

البحرين  وهيئة  ال�شياحة  وزارة  وحر�شت 

لهوؤالء  حافل  زيارات  برنامج  تنظيم  على  لل�شياحة 

الوكالء ال�شياحيني العامليني، ت�شمن تعريفهم عن قرب 

بتنوع الوجهات ال�شياحية يف مملكة البحرين، ووجود 

التطورات  اإىل  اإ�شافة  املختلفة،  الفعاليات  من  الكثري 

من  ومتكنه  ال�شياحي  القطاع  ي�شهدها  التي  النوعية 

ا�شتقطاب  اإجنازات غري م�شبوقة يربهن عليها  حتقيق 

البحرين الأكرث من ت�شعة ماليني �شائح وحتقيق عوائد 

العام  يف  دينار  مليار  ون�شف  املليار  فاقت  ا�شتثنائية 

.2022

الوكالء  بني  لقاءات  لعقد  اال�شت�شافة  هذه  ومهدت 

املن�شاآت  ممثلي  من  وعدد  العامليني  ال�شياحيني 

وال�شيافة  الفندقة  قطاع  يف  البحرينية  ال�شياحية 
بهدف  وذلك  وغريها،  الفعاليات  وتنظيم  والرتفيه 

متكن  م�شرتكة  �شياحي  تعاون  اتفاقيات  يف  الدخول 

القطاع ال�شياحي اخلا�س من النهو�س بدوره يف جذب 

املزيد من الزوار وال�شياح ورفع ن�شب الت�شغيل.

»العربي للرتاث العاملي« 

و»اإيكروم« ينّظمان ور�سة اإدارة املخاطر

للرتاث  العربي  االإقليمي  املركز  �شهد 

ور�شة  اأعمال  انطالقة  اأم�س  العاملي 

الور�شة  العاملي:  للرتاث  املناخي  العمل 

مواقع  يف  املخاطر  اإدارة  حول  املتقدمة 

العربية  الدول  منطقة  يف  العاملي  الرتاث 

بالتعاون مع املركز الدويل لدرا�شة �شون 

وترميم املمتلكات الثقافية )اإيكروم(، وذلك 

مديرة  عبدالعزيز  هبة  الدكتور  بح�شور 

مدير  جيجيا�شو  روهيت  والدكتور  املركز 

املناخ  وتغري  العمراين  الرتاث  م�شروع 

واإدارة خماطر الكوارث لدى اإيكروم. 

وتاأتي ور�شة العمل هذه، والتي ت�شتمر 

حتى 9 من ال�شهر اجلاري، امتداًدا لربنامج 

بناء قدرات اخلرباء العرب يف جمال قيادة 

ينّفذه  والذي  املنطقة،  يف  املخاطر  اإدارة 

اإيكروم.  مع  بالت�شارك  االإقليمي  املركز 

وي�شارك يف الور�شة 10 خرباء ومديرين 

الدول  من  عدد  من  عاملي  تراث  ملواقع 

املتحدة،  العربية  االإمارات  منها:  العربية 

ليبيا،  �شوريا،  لبنان،  فل�شطني،  االأردن، 

اإىل  الور�شة  تهدف  حيث  اليمن،  م�شر، 

التغري  باملعلومات حول  امل�شاركني  تزويد 

والتخفيف  خماطره  اإدارة  و�شبل  املناخي 

الثقافية  املمتلكات  على  اآثاره  من  واحلد 

والطبيعية. 

للرتاث  العربي  االإقليمي  املركز  وكان 

يوليو  �شهر  خالل  ا�شت�شاف  قد  العاملي 

حول  اإقليمية  عمل  ور�شة  اأول  2022م، 

اإيكروم  مع  بالتعاون  املخاطر  اإدارة 

مواقع  مديري  من  م�شارًكا   19 بح�شور 

يف  قّدموا  حيّث  عاملي،  تراث  وخرباء 

نهايتها مقرتحات مل�شاريع �شيدر�س املركز 

لتنفيذها يف  وذلك  اأحدها  االإقليمي متويل 

مواقع الرتاث العاملي التي ي�شرفون عليها. 

ومت تنظيم عدد من االجتماعات بالتعاون 

التابع  العاملي  الرتاث  قيادة  برنامج  مع 

الإيكروم واالحتاد الدويل ل�شون الطبيعة، 

عرب تقنيات االت�شال املرئي مب�شاركة عدد 

�شهر  ور�شة  �شهدوا  الذين  اخلرباء  من 

النتائج  تعزيز  اأجل  من  وذلك  يوليو، 

خالل  اإليها  التو�شل  مت  التي  االإيجابية 

الور�شة. 

E-mail:biz@alayam.com
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»املركزي« يبحث مع »م�صارف البحرين« الت�صريعات الرقابية للقطاع املايل

ر�شيد  املركزي  البحرين  م�شرف  حمافظ  تراأ�س   

جمعية  اإدارة  جمل�س  مع  الدوري  االجتماع  املعراج 

يف  العاملة  امل�شارف  م�ش�ؤويل  وكبار  البحرين  م�شارف 

مملكة البحرين، اخلمي�س امل�افق 2 مار�س 2023، وذلك 

والرقابية  والت�شريعية  اال�شرتاتيجية  امل�ا�شيع  ملناق�شة 

التي تخ�س القطاع املايل، باالإ�شافة اإىل ما مت اإجنازه فيما 

يخ�س ا�شرتاتيجية تط�ير قطاع اخلدمات املالية التي مت 

اإعدادها �شمن خطة التعايف االقت�شادي ململكة البحرين.

باحل�ش�ر  بالرتحيب  االجتماع  املحافظ  ا�شتهل  وقد 

امل�شريف على  القطاع  والتقدير على جه�د  ال�شكر  وتقدمي 

جائحة  من  التعايف  مرحلة  خالل  نفذتها  التي  املبادرات 

من  وال�شركات  االأفراد  من  العمالء  مع  وتعاونه  ك�رونا، 

يف  القرو�س  اأق�شاط  تاأجيل  عرب  ال�شي�لة  ت�فري  خالل 

فرتة اجلائحة، وذلك يف ظل مبادرات احلك�مة امل�قرة يف 

م�اجهة اجلائحة. 

م�شروع  عن  نبذة  االجتماع  خالل  ا�شتعر�س  كما 

الت�جيهات  جملدات  اأجزاء  جميع  وحت�شني  مراجعة 

وذلك  املركزي،  البحرين  م�شرف  ي�شدرها  التي  الرقابية 

مبا  النم�،  وت�شجيع  املايل  القطاع  يف  التط�رات  مل�اكبة 

ي�شاعد على التخفيف من االإجراءات االإدارية والتكلفة على 

امل�ؤ�ش�شات املالية العاملة يف اململكة. 

البحرينية  الك�ادر  اإعداد  اأهمية  على  املحافظ  و�شدد 

التدريب  خالل  من  القطاع  يف  القيادية  املنا�شب  لت�يل 

ال�ش�ء  االجتماع  �شلط  وقد  املمنهج.  والتاأهيل  املهني 

باالأمن  اخلا�شة  واالأنظمة  املمار�شات  تعزيز  اأهمية  على 

ال�شيرباين يف القطاع امل�شريف واحلر�س على ت�فري بيئة 

املحاوالت  من  االفراد  وحماية  امل�شرفية  للمعامالت  اآمنة 

االحتيالية، كما طلب املحافظ من البن�ك �شرورة حت�شني 

ت�فري  اجل  من  العمالء  مع  التعامل  واأ�شاليب  �شيا�شات 

خدمات ومنتجات ذات ج�دة ممتازة. 

اإدخال  ا�شتمرار  اأهمية  على  البن�ك  املحافظ  وقد حث 

متا�شًيا  امل�شرفية  املعامالت  يف  احلديثة  املالية  التقنيات 

مع متطلبات االقت�شاد الرقمي بهدف تهيئة البيئة املنا�شبة 

هذا  يف  والت��شع  اجلديدة  امل�شرفية  اخلدمات  ال�شتيعاب 

املفت�حة  امل�شرفية  اخلدمات  اإطار  يف  وباالأخ�س  املجال، 

وال�شريفة الرقمية. 

اإدارة جمعية م�شارف  من جانبه، قال رئي�س جمل�س 

هذا  تنظم  اجلمعية  اإن  ي��شف  اأحمد  عدنان  البحرين 

االجتماع الدوري بهدف ا�شتعرا�س اأهم امل�ا�شيع التي تهم 

الروؤى ح�ل  ال�قت احلا�شر، وتبادل  القطاع امل�شريف يف 

اأف�شل ال�شبل لكيفية التعامل معها مبا يخدم تعزيز م�شرية 

ال�شناعة امل�شرفية. 

وقال عدنان: »اإن دور جمعية م�شارف البحرين التي 

بات  البحرين  يف  امل�شريف  القطاع  وم�شالح  �ش�ت  متثل 

مهًما للغاية يف ال�قت الراهن، يف ظل ما ر�شمته ا�شرتاتيجية 

تط�ير قطاع اخلدمات املالية وبرنامج احلك�مة لال�شتدامة 

من مهام وم�ش�ؤوليات اأمام القطاع امل�شريف للنه��س بها«.

م�شارف  جلمعية  التنفيذي  الرئي�س  اأكد  جانبه،  من 

على  اجلمعية  حر�س  القا�شم  وحيد  الدكت�ر  البحرين 

من  الدوري  االجتماع  خالل  طرحه  جرى  ما  متابعة 

بال�شناعة  للنه��س  كبرية  اأهمية  ذات  وق�شايا  م�ا�شيع 

هذا  اأن  اإىل  م�شرًيا  البحرين،  مملكة  يف  وامل�شرفية  املالية 

الدقيقة  االحتياجات  ملناق�شة  مهمة  من�شة  بات  االجتماع 

واالإجراءات  الت�شريعات  �شعيد  على  امل�شريف  للقطاع 

واأف�شل املمار�شات. 

وقال الدكت�ر القا�شم اإن هذا االجتماع الدوري ياأتي يف 

اإطار م�ا�شلة اجلمعية النه��س بدورها يف تبني خمتلف 

على  وطرحها  وامل�شريف،  املايل  القطاع  وحتديات  ق�شايا 

امل�شلحة،  واأ�شحاب  ال�شركاء  جميع  بني  النقا�س  طاولة 

الت�جيه،  واإعادة  والتقييم  االأداء  قيا�س  بعمليات  والقيام 

قدرة  ال�شركاء، ومبا يعزز من  بالتعاون مع جميع  وذلك 

اجلمعية على تلبية تطلعات اأع�شائها.

»بنك ال�صالم« يطلق حملة ح�صرية

لزبائن فتح احل�صابات امل�صرفية الرقمية

اأعلن بنك ال�شالم اإطالقه حلملة ح�شرية 

بفتح  يبادرون  الذين  الزبائن  ت�شتهدف 

ح�شاب م�شريف جديد يف بنك ال�شالم ب�شكل 

الرقمي اخلا�س  التطبيق  رقمي، وذلك عرب 

مت  التي  الذاتية  اخلدمة  من�شة  اأو  بالبنك 

طرحها م�ؤخًرا. وقد جاء طرح هذه احلملة 

متا�شًيا مع الت��شع الذي ي�شهده البنك على 

ا�شتح�اذه  بعد  امل�شريف  القطاع  م�شت�ى 

على قطاع اخلدمات امل�شرفية لالأفراد التابع 

لبنك االإثمار، وهي خط�ة �شت�شهم يف ت�شهيل 

وتي�شري عملية االنتقال.

الزبائن  البنك  �شيكافئ  احلملة،  وخالل 

ح�شابهم  فتح  اإجراءات  ي�شتكمل�ن  الذين 

اأو  الذاتية  اخلدمة  من�شات  عرب  اجلديد 

التاأهل  طريق  عن  وذلك  الرقمي،  التطبيق 

الف�ز  لفر�شة  ال�شهري  ال�شحب  لدخ�ل 

بجائزة نقدية بقيمة 250 ديناًرا بحرينًيا. 

املا�شي،  بداأت احلملة من �شهر فرباير  وقد 

و�شت�شتمر لغاية دي�شمرب 2023.

ب�حجي  حممد  �شّرح  املنا�شبة،  وبهذه 

بنك  يف  لالأفراد  امل�شرفية  اخلدمات  رئي�س 

ال�شالم قائاًل: »نحن يف بنك ال�شالم ننتهج 

خاللها  من  نطمح  �شّباقة،  رقمية  عقلية 

م�شرفية  بخدمات  زبائننا  جتربة  لتعزيز 

مبتكرة ذكية وفعالة. وه� ما جعلنا نعتزم 

الزبائن  ت�شجيع  بهدف  احلملة  هذه  طرح 

واال�شتفادة  الرقمية  اخلدمات  اعتماد  على 

وتقليل  احل�شرية،  ومكافاآتها  مزاياها  من 

ال��شائل  وتتميز  الفروع.  لزيارة  احلاجة 

اال�شتخدام  و�شه�لة  بتكاملها  الرقمية 

وت�افرها على مدار ال�شاعة، مبا ي�شمن منح 

والب�شاطة  بالراحة  تتميز  جتربة  الزبائن 

لالن�شمام  باجلميع  نرحب  نحن  والكفاءة. 

بنك  مع  ا�شتثنائية  حت�ل  رحلة  يف  معنا 

خالل  من  جديد  ح�شاب  فتح  عرب  ال�شالم 

التطبيق الرقمي اأو من�شات اخلدمة الذاتية 

نقدية  الف�ز بج�ائز  للح�ش�ل على فر�شة 

بقيمة 250 ديناًرا بحرينًيا واال�شتفادة من 

العديد من املزايا واملكافاآت احل�شرية«.

»�صادرات البحرين« و»هيئة الغذاء والدواء« ال�صعودية تتعاونان لتثقيف امل�صّدرين

اختتمت �شادرات البحرين يف جهد تعاوين 

دخــ�ل  »اإجـراءات  عن�ان  حتت  عمل  ور�شة 

العربية  اململكة  اإىل  واالأدوية  الغذائية  امل�اد 

العامة  الهيئة  قبل  من  املقدمة  ال�شع�دية«، 

ال�شع�دية  العربية  اململكة  والدواء يف  للغذاء 

تعاون  مع  البحرين،  �شادرات  مع  بالتن�شيق 

م�شرتك مع وزارة ال�شحة يف مملكة البحرين، 

والتعريف  امل�شدرين  تزويد  اإىل  هدفت  والتي 

قبل  اتخاذها  الالزم  واالإجراءات  باملتطلبات 

العربية  اململكة  اإىل  الغذائية  املنتجات  ت�شدير 

الت�ع�ي  الدور  من  انطالًقا  وذلك  ال�شع�دية، 

وال�شركات  التجاري  املجتمع  تعريف  بهدف 

يف مملكة البحرين بكل الق�انني والت�شريعات 

مبا  اخلا�س،  القطاع  مت�س  التي  التجارية 

يف  م�شاهمته  وزيادة  دوره  تط�ير  يف  ُي�شهم 

التنمية االقت�شادية مبملكة البحرين. 

 100 من  اأكرث  العمل  ور�شة  ح�شر  وقد 

م�شارك من رواد االأعمال واخلرباء واأ�شحاب 

البحرين واململكة  امل�شلحة من كل من مملكة 

اإي�شاح  يف  للم�شاركة  ال�شع�دية  العربية 

ت�شدير  ح�ل  املتعلقة  والل�ائح  االإجراءات 

وامل�شتح�شرات  واالأدوية  الغذائية  املنتجات 

مفاهيم  النقا�شية  اجلل�شات  قدمت  اإذ  الطبية، 

للغذاء  العامة  الهيئة  دور  ح�ل  �شاملة 

ال�شع�دية  العربية  اململكة  يف  والدواء 

املطل�بة،  واالإجراءات  الالزمة  وال�ثائق 

مملكة  يف  ال�شحة  وزارة  دور  وكذلك 

بالتنظيمات  االمتثال  ل�شمان  البحرين 

والل�ائح. 

االأ�شئلة  باب  فتح  ال�ر�شة  خالل  مت  كما 

وت�شدير  با�شترياد  املتعلقة  واال�شتف�شارات 

العربية  اململكة  اإىل  الغذائية  املنتجات 

قبل  من  عليها  االإجابة  ومت  ال�شع�دية 

يف  ال�شحة  وزارة  يف  املعنيني  املخت�شني 

للغذاء  العامة  والهيئة  البحرين  مملكة 

ال�شع�دية،  العربية  اململكة  يف  والدواء 

من  عدد  مع  فردية  اجتماعات  وترتيب 

املعنيني  ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات مع املخت�شني 

اجلهات. من 

وما  العمل  ور�شة  جناح  ويعك�س 

�شادرات  التزام  نتائج  من  عنه  ا�شفرت 

والدواء  للغذاء  العامة  والهيئة  البحرين 

اإطار  يف  ال�شع�دية،  العربية  اململكة  يف 

مملكة  بني  امل�شرتك  والتعاون  التن�شيق 

�شعًيا  ال�شع�دية  العربية  واململكة  البحرين 

بني  والتجارة  االقت�شادي  النم�  تعزيز  نح� 

واآليات  الت�شدير  اإجراءات  وتي�شري  البلدين 

واالأدوية. الغذائية  باملنتجات  الف�شح 

اأهمية  على  ر�شتم  عزيز  فاطمة  و�شددت 

»ُيعد  قائلة:  اململكتني،  بني  التجارة  تعزيز 

بني  االقت�شادية  الروابط  وتق�ية  تعزيز 

ال�شع�دية  العربية  واململكة  البحرين  مملكة 

اأمر �شروري لتحقيق م�شتقبل جتاري مزدهر 

ال�شع�دي  ال�ش�ق  ي�فر  حيث  البلدين،  بني 

للم�ؤ�ش�شات  حمدودة  وغري  وا�شعة  فر�س 

البحرين  �شادرات  جه�د  وُتعد  البحرينية. 

اململكة  يف  والدواء  للغذاء  العامة  والهيئة 

للنم�  حمفز  مبنزلة  ال�شع�دية  العربية 

واالزدهار«.

املعراج يدعو البنوك لال�صتمرار يف تطوير اخلدمات امل�صرفية املفتوحة وال�صريفة الرقمية

حممد بوحجي

»كالم تيليكوم« تتعاون مع »مايتل« لتقدمي اخلدمات املدارة لل�صركات واحلكومات
ال�شركة   ،)®Mitel( لالت�شاالت  مايتل  �شركة  اأعلنت 

عقد  التجارية،  االت�شاالت  جمال  يف  املتخ�ش�شة  العاملية 

املدارة  اخلدمات  مزود  تيليك�م،  كالم  جمم�عة  مع  �شراكة 

املدارة  اخلدمات  لتقدمي  وذلك  العربي،  العامل  يف  الرائد 

االأوىل من ن�عها يف منطقة ال�شرق االأو�شط. وتتيح ال�شراكة 

احل�شرية التي تركز على النم�ذج الهجني اجلديد للتطبيقات 

ال�ش�ت  حل�ل  تقدمي  تيليك�م  كالم  ملجم�عة  ال�شحابية 

كخدمة  امل�حدة  االت�شاالت  مثل  االأمــان  عالية  والتعاون 

للم�ؤ�ش�شات   )CCaas( كخدمة  االت�شال  ومركز   )UCaas(

ال�شع�دية  العربية  اململكة  اأنحاء  جميع  يف  واحلك�مات 

ومملكة البحرين ودولة الك�يت.

الرئي�شة  االأولــ�يــات  ــدى  اإح العمالء  جتربة  وتعد 

للت�ا�شل  الي�م  ال�شركات  ت�شعى  اإذ  الرقمية،  للم�ؤ�ش�شات 

و�شائط  عرب  عمالئها  مع 

مثل  الــقــنــ�ات  متعددة 

االإنرتنت  على  الدرد�شة 

وروب�تات  وال�ات�شاب 

ــل  ــائ ــش املـــحـــادثـــة وو�

االجتماعي.  الت�ا�شل 

ال�شراكة  هذه  و�شت�شمح 

تيليك�م  كالم  ملجم�عة 

باال�شتفادة من خربة مايتل يف تكن�ل�جيا االت�شاالت امل�حدة 

والتعاون ل�شمان االت�شال ال�شل�س عرب احلل�ل الق�ية مثل 

ويعمل  متميزة.  عمالء  جتربة  لتقدمي   CCaasو  UCaas
تكامل الذكاء اال�شطناعي مع هذه احلل�ل وم�فري اخلدمات 

يف  ال�شحابي  النم�ذج  ميّكن�ن  الذين  العامليني،  ال�شحابية 

بنية  ت�فري  على  املنطقة، 

اأماكن  لبيئات  اآمنة  حتتية 

والهجينة  البعيدة  العمل 

لقطاعات  ــة  ــي ــم ــرق وال

ال�شغرية  املــ�ؤ�ــشــ�ــشــات 

والكبرية  واملت��شطة 

ــات. و�ــشــرح  ــ�م ــك واحل

فرا�س زيدان، مدير مبيعات 

ميتا القطري يف �شركة مايتل، بالق�ل: »لقد �شهد الطلب على 

ا كبرًيا يف اأعقاب تف�شي اجلائحة،  االت�شاالت ال�شحابية من�ًّ

الت��شع  وقابلية  املرونة  اإىل  املتزايدة  لتلبية احلاجة  وذلك 

جمم�عة  مع  �شراكتنا  خالل  ومن  االأعمال.  وا�شتمرارية 

كالم تيليك�م، �شتتمكن امل�ؤ�ش�شات من اال�شتفادة من حل�ل 

االت�شال امل�حد ومركز االت�شال ذات امل�شت�ى العاملي ب�شرعة 

و�شه�لة بالطريقة التي تنا�شب احتياجاتها على اأف�شل وجه 

من حيث اال�شتخدام ومن�ذج ال�شراء«. من جانبه، علّق فري 

با�شي الرئي�س التنفيذي ملجم�عة كالم تيليك�م قائاًل: »لطاملا 

حددت جمم�عة كالم تيليك�م لنف�شها هدًفا يتمثل يف جلب 

اإىل م�ؤ�ش�شات االأعمال،  اإليه التكن�ل�جيا  اأحدث ما ت��شلت 

مع ت�فري ال�شه�لة واملرونة يف كل خط�ة من خط�ات رحلة 

مايتل  مع  �شراكتنا  وتاأتي  بهم.  اخلا�شة  الرقمي  التح�ل 

لتكمل  االت�شال  ومركز  امل�حد  االت�شال  جمال  يف  الرائدة 

حمفظة حل�ل ال�ش�ت والتعاون لدينا، وبالتايل فهي اخليار 

 UCaas االأمثل بالن�شبة لنا لدعم الطلب املتزايد على حل�ل

وCCaas ال�شحابية يف املنطقة. نحن نتطلع اإىل العمل ب�شكل 

وثيق مع مايتل لتلبية هذا الطلب يف ال�ش�ق«.
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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

العدد:  6295
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سفير البحرين لدى بلغاريا يشارك 
في حفل ذكرى اليوم الوطني

ش��ارك س��فير البحرين لدى جمهورية بلغاريا والمقيم في برلين 
عب��داهلل عبداللطي��ف عبداهلل، في حفل االس��تقبال ال��ذي أقامه 
الرئيس رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، وذلك بمناس��بة 
ذك��رى اليوم الوطني لجمهورية بلغاريا، بحضور رؤس��اء البعثات 
الدبلوماسية المعتمدين في صوفيا. وخالل الحفل، نقل السفير 
تهنئ��ة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
ملك البالد المعظم، حفظه اهلل ورعاه، إلى الرئيس رومين راديف، 
بهذه المناسبة، وتمنيات جاللته للرئيس بدوام الصحة والعافية 

ولجمهورية بلغاريا وشعبها الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وم��ن جانب��ه، كل��ف رئي��س جمهوري��ة بلغاريا الس��فير عبداهلل 
عبداللطي��ف عبداهلل، بنق��ل تحياته إلى جاللة المل��ك المعظم، 
وتمنيات��ه لجالل��ة المل��ك المعظ��م بموفور الصحة والس��عادة 
ولمملكة البحرين المزيد من النماء واالزدهار. كما نقل الس��فير 
عبداهلل عبداللطيف عبداهلل تهنئة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة، ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
حفظ��ه اهلل، إلى غاالب دوني��ف، رئيس وزراء جمهوري��ة بلغاريا، 
وتمنيات س��موه لجمهورية بلغاريا وشعبها الصديق المزيد من 

الرفعة والنماء.

صياغة السياسات القائمة على المعرفة واالبتكار

 وزيرة التنمية المستدامة: تبّني
الخطط والمبادرات المترجمة ألجندة 2030

أّك��دت وزيرة التنمية المس��تدامة ن��ور بنت علي 
الخليف أّن البحرين ملتزمة بمواصلة تحقيق جميع 
أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات 
من أجل ضمان أفضل مستويات المعيشة لكافة 
أف��راد المجتمع من المواطنين والمقيمين، وذلك 
عبر تبّن��ي الخطط والمبادرات التي تترجم أجندة 
2030، وصياغة السياسات القائمة على المعرفة 
واالبتكار لتحقيق تقدم مستدام وربطها ببرنامج 

الحكومة، ورؤية البحرين االقتصادية 2030.
جاء ذلك خالل اإليجاز اإلعالمي الذي عقدته وزيرة 
التنمية المس��تدامة، بتنظيم من مركز االتصال 
الوطن��ي، وبحض��ور مندوب��ي اإلع��الم اإلقليم��ي 
والدول��ي، حي��ث رّحب��ت الخلي��ف بجمي��ع ضيوف 
المملكة من المشاركين والزائرين لسباق جائزة 
البحري��ن الكبرى لطي��ران الخلي��ج للفورموال وان 

للعام 2023.
وقال��ت الوزي��رة إّن هذا الس��باق س��يكون األكثر 
استدامة على اإلطالق على حلبة البحرين الدولية 
»موطن رياضة الس��يارات في الش��رق األوسط«، 
والتي أعلنت عن وضع خطط مس��تقبلية لضمان 
تقلي��ل التأثير على الطبيعة ودعم أهداف مملكة 
البحرين والفورموال1 لعام 2030 لتصفير نس��ب 
الكرب��ون، بما يت��وازى م��ع اس��تهداف المملكة 
للوص��ول للحي��اد الصف��ري ف��ي الع��ام 2060، 
بهدف مواجهة تحدي��ات التغير المناخي وحماية 
البيئة، وبما يخدم تبّني المملكة اقتصادًا دائريًا 

للكربون مدعوم��ًا بخطط تحييد مختلفة كتقنية 
احتجاز الكربون والتشجير.

وف��ي ذات الس��ياق، تابعت الخليف ب��أن من أبرز 
مش��اريع حلبة البحرين الدولية الداعمة لذلك هو 
مشروع الطاقة الشمسية التابع للحلبة الذي أنتج 
م��ا يق��ارب 5.28 ميجاوات من الطاق��ة النظيفة، 
م��ا يكفي م��ن الطاقة المتج��ددة لتغطية جميع 
اس��تخدامات س��باق الفورموال وان، باإلضافة إلى 
تنفيذ خطط لتوس��عة مشروع الطاقة الشمسية 
لتكون ق��ادرة على توفير جمي��ع احتياجاتها من 
الطاق��ة النظيف��ة الكافي��ة لتش��غيل اس��تهالك 
الطاق��ة بالكام��ل ف��ي الحلب��ة على م��دار العام 
بأكمل��ه، إلى جانب اعتماد حلبة البحرين الدولية 
نظامًا جديدًا إلدارة المباني لتوفير طاقة اإلضاءة 
وتكيي��ف اله��واء بكفاءة، والذي س��يوفر أكثر من 

30٪ في استخدام الطاقة خالل هذا العام.
وأفادت ب��أن مملكة البحرين نجح��ت في تحقيق 

األهداف اإلنمائية لأللفي��ة، قبل الموعد المحدد 
له��ا في العام 2015، كما أنه��ا ملتزمة بتحقيق 
أه��داف التنمية المس��تدامة ضم��ن أجندة األمم 
المتحدة 2030، مش��يرة إل��ى أن المملكة تقوم 
حاليًا بإعداد االستعراض الوطني الطوعي الثاني 
لمملك��ة البحرين ف��ي عام 2023، ح��ول التقّدم 
الُمحرز ف��ي تحقيق أهداف التنمية الُمس��تدامة، 
وال��ذي يع��ّد تقديمه تجدي��ًدا اللت��زام المملكة 
بإظهار مس��توى ما حققته ضم��ن أجندة أهداف 
التنمي��ة المس��تدامة لع��ام 2030، م��ن بع��د 
الطوع��ي األول أله��داف  الوطن��ي  االس��تعراض 

التنمية المستدامة في العام 2018.
ونّوهت الخليف بأن البحري��ن أوجدت العديد من 
الف��رص الجديدة لالبت��كار واإلبداع ف��ي تحقيق 
النمو المس��تدام، من خالل التح��ول التكنولوجي 
وتوظي��ف التكنولوجيا عبر مجموعة واس��عة من 

القطاعات.

 وزير التربية يزور مدرسة
الدراز اإلعدادية للبنين

قام وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة بزيارة 
لمدرس��ة ال��دراز اإلعدادية للبني��ن التابعة للمنطق��ة التعليمية 
األول��ى بحضور عدد من مس��ؤولي الوزارة، اجتم��ع خاللها بمدير 
المدرس��ة محمد علي عبداهلل، والمديرين المس��اعدين وعدد من 
منتس��بي الهيئتين التعليمي��ة واإلدارية بالمدرس��ة، كما التقى 
عددًا من الطلبة والمعلمين وأولياء األمور. وأشاد الوزير بالجهود 
التي يبذلها منتسبو المدرسة لتقديم التعليم والمعرفة للطلبة، 
كم��ا أثنى على دور المدرس��ة في بناء عالق��ات طيبة وإيجابية مع 
المجتمع المدرس��ي وأولياء األمور. واطلع الوزير خالل الزيارة على 
عدد من مرافق المدرس��ة والفصول الدراس��ية، كما اس��تمع إلى 
شرح حول أبرز إنجازات المدرسة في مقابل التحديات التي تتطلب 

دعمًا من الوزارة.

 سلمان بن محمد: تعزيز
ثقافة األمن السيبراني 

بالقطاعين العام والخاص

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لألمن الس��يبراني الش��يخ 
س��لمان بن محمد آل خليف��ة على األهمية الت��ي توليها مملكة 
البحري��ن باألمن الس��يبراني باعتباره أحد الركائز الرئيس��ية في 
المنظوم��ة التقني��ة، ك��ون اقتصاد مملك��ة البحري��ن وازدهاره 
مرتبط��ًا ارتباطًا كلي��ًا بأمن البني��ة التحتية لقط��اع االتصاالت 
وتقني��ة المعلومات، مش��يرًا إل��ى الدور المحوري ال��ذي يقوم به 
المركز الوطني لألمن السيبراني في تنفيذ استراتيجيته الوطنية، 
التي من ش��أنها توفير فضاء إلكتروني آمن وموثوق في مملكة 
البحرين على نطاق ش��امل لكافة القطاع��ات الحيوية، فضاًل عن 

األفراد ويمتد لتعزيز الشراكات اإلقليمية والدولية.
ج��اء ذلك خالل اجتماعه مع المدي��ر العام لمعهد اإلدارة العامة 
»بيبا« رائد شمس، للتباحث حول أوجه التعاون ووضع المرئيات 
االس��تراتيجية ما بين المركز الوطني لألمن الس��يبراني ومعهد 
اإلدارة العامة »بيبا«. وأوضح الش��يخ سلمان بن محمد آل خليفة 
أن المركز الوطني لألمن الس��يبراني وبالتعاون مع معهد اإلدارة 
العامة »بيبا« بصدد العمل على طرح عدد من البرامج والدورات 
المشتركة الرامية إلى تثقيف المشاركين بسُبل التعامل الفعال 
مع المخاط��ر الس��يبرانية، وتطبيق أساس��يات الحماية في بيئة 

العمل، وكيفية تطبيق أفضل ممارسات األمن السيبراني. 

 »االستئنافية« تحكم
بحبس طبيب تخدير 3 أشهر

صرح��ت رئي��س نياب��ة االس��تئناف ب��أن المحكم��ة الكبرى 
االس��تئنافية أص��درت حكم��ًا حضوري��ًا بقبول طع��ن النيابة 
العامة ش��كاًل وفي الموض��وع وبإجماع آراء قض��اة المحكمة 
بإلغاء حكم ببراءة طبيب تخدير وحبس��ه ثالثة أش��هر نتيجة 

إخالله بما تفرضه عليه أصول مهنته.

 بائع على »إنستغرام« يرفض
إعادة مجوهرات استلمها من محل معروف

أيمن شكل «

اتف��ق صاح��ب حس��اب عل��ى انس��تغرام م��ع محل 
مجوهرات معروف بأن يس��تلم منه 25 قطعة على 
أن يس��دد ثمنها بعد عرضها على حس��ابه، إال أنه 
رفض س��داد ثمنها بزع��م أن االتفاق كان لعرضها 
فقط وادعى بأنها س��رقت، لك��ن المحكمة الكبرى 
المدنية ألزمته بس��داد قيمتها وقالت في حيثيات 

الحكم إن إقرار المدعى عليه باس��تالم المجوهرات 
هو حجة قاطعة بمس��ؤوليته عن س��داد قيمتها أو 

ردها.
وح��ول تفاصي��ل الدعوى أوض��ح المحام��ي محمد 
مع��روف  مجوه��رات  تاج��ر  موكل��ه  أن  ال��ذوادي، 
ويتعام��ل م��ع تج��ار التجزئ��ة، وق��د ع��رض عليه 
أحدهم اس��تالم 25 قطعة من المشغوالت الذهبية 
والمجوه��رات بقيم��ة جاوزت 8 آالف دين��ار على أن 

يس��دد قيمتها الحقًا وفقًا التفاق مكتوب يش��تمل 
عل��ى نوعي��ة ووصف المجوه��رات وقيمته��ا، إال أن 
المدع��ى عليه تخلف عن س��داد قيمته��ا رغمًا عن 
مطالبته أكثر من مرة. وفي المحكمة، قال المدعى 
عليه إن المشغوالت الذهبية لم تكن بمقابل وإنما 
اس��تلمها بغرض بيعه��ا في م��زاد إلكتروني وأنه 
تعرض للس��رقة فيم��ا بعد، فطل��ب المحامي من 

المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق.

حبس طالب اعتدى بالضرب على زميله
صّرح��ت القائ��م بأعم��ال رئي��س نيابة اأُلس��رة 
والطف��ل بأنه وعلى ض��وء ورود بالغ من مديرية 
ش��رطة محافظة العاصمة مفاده ما أبلغ به والد 
المجني عليه من تلقيه مقطعًا مصورًا يظهر فيه 

ابنه المجني عليه أثناء خروجه من المدرسة وهو 
يتعّرض لالعتداء على س��المة جس��مه من قبل 
طالب بذات المدرس��ة، وفور ورود محاضر البالغ 
والتي تضّمن��ت تنازل المجني علي��ه ووالده عن 

بالغهما، باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق 
واس��تجوبت المّتهم الذي أقر بما ُنسب إليه من 
اتهام وأمرت بحبس��ه س��بعة أيام احتياطيًا على 

ذمة التحقيق، وجاٍر استكمال إجراءات التحقيق.

 »األشغال«: ترسية 12 مناقصة
بـ7.9 مليون دينار خالل يناير

أعلن وكيل وزارة األش��غال الش��يخ مش��عل بن محمد آل خليفة أنه تم 
ترس��ية 12 مناقصة بمختلف قطاعات الوزارة خالل ش��هر يناير 2023، 
بتكلف��ة إجمالية بلغت 7,920,367 دينارًا، فيما تم طرح 10 مناقصات 
لمش��اريع مختلف��ة بتكلفة تقديرية تص��ل إل��ى 69,129,362 دينارًا. 
وأوضح أن المش��اريع التي تمت ترس��يتها تأتي ضم��ن خطط الوزارة 
لتطوير البنية التحتية، بما يس��هم ف��ي دفع عجلة التنمية االقتصادية 
ومواكبة التطور العمراني واالس��تثماري الذي تشهده مملكة البحرين، 
وذل��ك لتحقي��ق األه��داف المرج��وة والتطلع��ات المأمول��ة لالرتق��اء 
بمس��توى الخدم��ات العامة التي تقدمها وزارة األش��غال لتعزيز جودة 
حياة المواطنين والمقيمين. وأضاف أن من بين المناقصات التي تمت 
ترسيتها، كانت هناك 5 مناقصات لقطاع الطرق بتكلفة إجمالية بلغت 
3,916,693 دينارًا، كان من أبرزها مشروع تصريف مياه األمطار لربط 
بحيرة الل��وزي بمصب المياه ف��ي الهملة - المرحلة الثانية ومش��روع 
األعم��ال التحضيرية لمش��روع المدينة الرياضي��ة، ومناقصة الخدمات 
االستشارية للتصميم واإلشراف على مشروع مد شارع البحرين الدائري 
القس��م )F-G-C(، ومشروع تحسين ش��ارع الدير. وفيما يتعلق بقطاع 
الصرف الصح��ي، بّين أنه تمت ترس��ية 4 مناقص��ات بتكلفة إجمالية 
بلغ��ت 2,588,586 دين��ارًا، كان م��ن أبرزها مش��روع تنظيف ش��بكات 
الصرف الصحي ومصارف المياه ومش��روع تحويل ش��بكات مياه الصرف 
الصح��ي المعالجة وبعض األعمال المتنوعة، والتي تأتي ضمن خطط 

الوزارة في تشغيل شبكة الصرف الصحي بأعلى معايير الجودة.

وأش��ار إلى أنه تمت ترسية مشروعين لقطاع مش��اريع البناء والصيانة 
بتكلفة إجمالية بلغت 1,385,775 دينارًا، يتمثالن في مش��روع أعمال 
الصيانة الش��املة لمدرس��ة يثرب اإلعدادية للبنات ومدرس��ة سعد بن 
أب��ي وق��اص االبتدائية للبني��ن، وأعمال الصيانة الش��املة لمدرس��ة 
الجابري��ة الصناعية الثانوية للبنين. وفي الس��ياق ذاته أكد وكيل وزارة 
األش��غال أنه تم طرح 5 مناقصات في قطاع الطرق، من أبرزها مشروع 
إعادة تأهيل شارع الزالق، ومشروع تطوير شارع الشيخ حمد في المحرق 
بمجمع 211، ومش��روع إنش��اء الطرق المؤدية إلى مدينة ش��رق سترة 
- المرحلة األولى، ومش��روع إنش��اء ش��ارع المحرق الدائري المؤدي إلى 
الجس��ر الرابع ضم��ن الحزمة الثالث��ة، حيث تهدف هذه المش��اريع إلى 
تسهيل الحركة المرورية، وتأتي ضمن خطة الوزارة لتقليل االختناقات 
المرورية على ش��بكة الطرق في المملكة. وأضاف أنه تم طرح مناقصة 
مشروعين في قطاع الصرف الصحي، وهما مشروع الخدمات االستشارية 
لتحويل الخط الناقل لمياه الصرف الصحي المعالجة، ومشروع تشغيل 
وصيانة محطات الضخ لش��بكات مي��اه الصرف الصح��ي. وفيما يتعلق 
بقطاع مش��اريع البناء والصيانة أش��ار أيضًا إلى أنه تم طرح 3 مشاريع، 
من أبرزها مشروع تطوير الواجهة البحرية للعاصمة - المرحلة األولى، 
ومش��روع الخدمات االستش��ارية للتصميم واإلش��راف لمشروع شاطئ 

وممشى كرزكان.
وأكد أن وزارة األشغال ماضية في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تسهم 

في االرتقاء بجودة الخدمات العامة وتحقق األهداف المنشودة.

محمد رامز

الرئيس التنفيذي للشركة: طرح العديد من المنتجات الجديدة

 المبارك: فرع »رامز« الجديد
بعراد إضافة نوعية ألهالي المحرق

سيد حسين القصاب «

هنأ وزير ش��ؤون البلدي��ات والزراعة 
وائل المب��ارك أهال��ي منطقة عراد 
بافتت��اح ف��رع رام��ز ف��ي المنطقة، 
مؤكدًا أن هذا الفرع س��يكون معلمًا 

تجاريًا يخدم أهالي المنطقة.
تنفي��ذه  ت��م  المش��روع  إن  وق��ال 
بالش��راكة بين العديد من الجهات 
وهي وزارة شؤون البلديات والزراعة 
وبلدية المحرق وشركة رامز، متمنيًا 
أن يك��ون إضافة نوعي��ة إلى أهالي 
المحرق بشكل عام وأهالي عراد على 

نحو خاص. من جانبه، أعرب الرئيس 
التنفيذي لشركة رامز التجارية محمد 
رامز عن اعت��زازه بافتتاح فرع عراد، 
مبين��ًا أن الفرع يحت��وي العديد من 
المنتجات الجدي��دة، ومنها منتجات 
وطني��ة صناعة بحريني��ة 100% من 

منتجات غذائية وألمنيوم.
وذكر أن النجاح بافتتاح الفرع الجديد 
أت��ى من خ��الل ثقة الناس بش��ركة 
رام��ز ودع��م عمالئها، وأثن��ى على 
جهود جميع موظفي رامز، متمنيًا أن 
يكون فرع ع��راد مركزًا حيويًا ويخدم 

وزير البلديات والزراعةأهالي المنطقة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/06/watan-20230306.pdf?1678080190
https://alwatannews.net/article/1055237
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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

العدد:  5256

P  12P  21

LinkLink

اختتمت صادرات البحرين في جهد تعاوني 
ورشـــة عمل تحت عنـــوان “إجراءات دخول 
المملكـــة  إلـــى  واألدويـــة  الغذائيـــة  المـــواد 
العربية الســـعودية” المقدمة مـــن قبل الهيئة 
العامة للغـــذاء والدواء فـــي المملكة العربية 
السعودية بالتنسيق مع صادرات البحرين مع 
تعاون مشـــترك مع وزارة الصحة في مملكة 
البحرين والتي هدفت إلى تزويد المصدرين 
والتعريـــف بالمتطلبـــات واإلجـــراءات الالزم 
اتخاذها قبل تصدير المنتجات الغذائية إلى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وذلـــك انطالقًا 
من الـــدور التوعوي بهـــدف تعريف المجتمع 
التجـــاري والشـــركات فـــي مملكـــة البحريـــن 
التجاريـــة  والتشـــريعات  القوانيـــن  بكافـــة 
التـــي تمس القطـــاع الخاص، بما ُيســـهم في 
تطويـــر دوره وزيادة مســـاهمته في التنمية 

االقتصادية بمملكة البحرين. 
 100 وقـــد حضـــر ورشـــة العمـــل أكثـــر مـــن 
والخبـــراء  األعمـــال  رواد  مـــن  مشـــارك 
مملكـــة  مـــن  مـــن كل  المصلحـــة  وأصحـــاب 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
للمشـــاركة فـــي إيضاح اإلجـــراءات واللوائح 
المتعلقـــة حول تصديـــر المنتجـــات الغذائية 
واألدويـــة والمســـتحضرات الطبيـــة، حيـــث 
قدمت الجلســـات النقاشـــية مفاهيم شـــاملة 
حول دور الهيئـــة العامة للغذاء والدواء في 
المملكة العربية الســـعودية والوثائق الالزمة 
واإلجـــراءات المطلوبـــة وكذلـــك دور وزارة 
الصحة في مملكة البحرين لضمان االمتثال 

بالتنظيمات واللوائح. 
كمـــا تـــم خـــالل الورشـــة فتـــح باب األســـئلة 
واالستفســـارات المتعلقة باستيراد وتصدير 
المنتجـــات الغذائيـــة إلـــى المملكـــة العربيـــة 
ِقبـــل  مـــن  عليهـــا  اإلجابـــة  وتـــم  الســـعودية 
الصحـــة  وزارة  فـــي  المعنييـــن  المختصيـــن 
فـــي مملكة البحريـــن والهيئة العامـــة للغذاء 

والـــدواء فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وترتيـــب اجتماعـــات فرديـــة مـــع عـــدد مـــن 
المختصيـــن  مـــع  والمؤسســـات  الشـــركات 

المعنيين من الجهات.
ويعكس نجاح ورشة العمل وما أسفرت عنه 
مـــن نتائج التزام صـــادرات البحرين والهيئة 
العامة للغـــذاء والدواء فـــي المملكة العربية 
والتعـــاون  التنســـيق  إطـــار  فـــي  الســـعودية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة  المشـــترك 

العربيـــة الســـعودية ســـعًيا نحو تعزيـــز النمو 
االقتصـــادي والتجـــارة بين البلدين وتيســـير 
إجراءات التصدير وآليات الفسح بالمنتجات 
الغذائية واألدوية باألخص للمؤسســـات في 
قطاعي االدوية والمواد الغذائية التي تتخذ 
مـــن البحريـــن مقًرا لهـــا وتتطلع إلى التوســـع 

في األسواق السعودية.
ونوهـــت فاطمـــة عزيـــز رســـتم علـــى أهميـــة 
تعزيـــز التجارة بيـــن المملكتيـــن، قائلة: “يعد 
تعزيـــز وتقويـــة الروابـــط االقتصاديـــة بيـــن 
مملكة البحرين والمملكة العربية الســـعودية 
أمر ضروري لتحقيق مستقبل تجاري مزدهر 
بيـــن البلدين، حيث يوفر الســـوق الســـعودي 
فـــرص واســـعة وغيـــر محدودة للمؤسســـات 
البحرينيـــة. وتعـــد جهود صـــادرات البحرين 
والهيئـــة العامة للغذاء والـــدواء في المملكة 
للنمـــو  محفـــز  بمثابـــة  الســـعودية  العربيـــة 

واالزدهار”.
وأضافـــت صادرات البحريـــن بالقول: “حيث 
جـــاءت ورشـــة العمـــل تأكيـــًدا علـــى ضرورة 
زيـــادة التعاون بيـــن الطرفين من أجل نشـــر 
الوعـــي معربـــة عـــن تمنياتهـــا فـــي أن تتـــكل 
أعمـــال الورشـــة بالنجاح وتحقيـــق األهداف 

المرجوة منها والخروج بتوصيات فاعلة”. 
وقـــد علقـــت الهيئـــة العامة للغـــذاء والدواء: 
“نحـــن ملتزمـــون بتعزيـــز وتســـهيل التجارة 
بيـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومملكـــة 
البحريـــن وذلـــك لتحقيق أهدافنا المشـــتركة 
مـــع صـــادرات البحريـــن لضمان نجـــاح ونمو 
القطاعـــات  هـــذه  فـــي  التجاريـــة  األعمـــال 

الحيوية”.
وأضافـــت الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء: 
“نحـــن حرصين على تحقيـــق هدفنا المتمثل 
فـــي تطويـــر عالقـــة تجاريـــة مزدهـــرة بيـــن 
المملكتين، وسنواصل اتخاذ خطوات كبيرة 

في هذا االتجاه”.
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“تامكون” تنال ثالث شهادات بمجال الجودة من قبل “اآليزو”

اجتـــازت شـــركة تامكـــون اختبـــارات تجديـــد ثالث شـــهادات فـــي مجال 
الجـــودة مـــن قبل مجموعـــة توف نـــورد بوصفها شـــركة مانحة للشـــهادة 
 ”ISO“ العالميـــة لنظـــام إدارة الجـــودة التابعـــة للمنظمـــة الدوليـــة للمعايير
والتـــي تمتـــد خـــالل الفتـــرة مـــن 2023 لغايـــة 2026. وتســـلم ياســـر حمد 
الجـــار نائـــب رئيس مجلـــس إدارة شـــركة تامكون شـــهادات الجـــودة من 
الســـيد أنـــوب ســـوريندران مديـــر التصديـــق والتدقيـــق فـــي مجموعـــة 
توفنورد وهي كالتالي: شـــهادة نظام إدارة الجودة “اآليزو 9001:2015”، 
وشـــهادة نظم إدارة البيئة “اآليزو 14001:2015”، وشهادة أنظمة الصحة 

والسالمةالمهنية “اآليزو 45001:2018”.
وبهذه المناســـبة، أكد ياســـر حمد الجار نائب رئيس مجلس إدارة شـــركة 
تامكـــون أن نجـــاح الشـــركة فـــي تجديـــد الحصـــول على شـــهادات اآليزو 
خـــالل األعوامالثالثـــة القادمـــة يؤكـــد مـــدى االهتمام الـــذي توليـــه إدارة 
تامكـــون لالرتقـــاء بجـــودة العمـــل وتلبيـــة كافـــة المتطلبات فـــي مختلف 

المجـــاالت، والذي يأتي حرصًا منها لتطويـــرأداء العمل الوظيفي، وتهيئة 
البيئة المناسبة للعاملين في الشركة، والحفاظ على أعلى معايير الجودة 

المهنية.
ومن جانبه، أشـــار عبدهللا العباســـي الرئيس التنفيذي لشـــركة تامكون أن 
الشـــركة نجحت فـــي اجتياز كافة المراجعات الخارجية من قبل الشـــركة 
المانحـــة مـــن خالل عـــدة جوالت قـــام بها الفريـــق المختص فـــي التقييم 
والمتابعة إلى مقر الشـــركة، لمتابعة تنفيذ كافة االشـــتراطات الموضوعة 
لتجديد شـــهادات الجودة، مشـــيدًابالتعاون الكبير والجهود الحثيثة التي 
قـــام بها منتســـبي شـــركة تامكـــون إلنجـــاح عمليـــة التجديـــد. وقد حضر 
حفل تســـليم الشـــهادات من شركة تامكون كل من ســـي. ساتيش موهان 
مدير الشـــؤون الفنية، و مريم عبدالحميد القاســـمي مديرالعالقات العامة 
وتطوير األعمال والشؤون القانونية باإلنابة، وحسين محمد الزاكي مدير 

األمن والسالمة، ولورلين ر. كاليمليم مراقب المستندات.
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.110

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.200

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.050

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.590

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.123

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.390

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.160

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.320

بنك السالم 
SALAM BD 0.105

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.260

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.320

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.395

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.083

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.503

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.528

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.100

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.248

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.040

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.090

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.649

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.257

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.190

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.280

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.320

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 
BATELCO BD 0.458

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.145

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.092

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.066

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.162

سيكو 

SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.790

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

تيسير إجراءات التصدير وآليات الفسح بالمنتجات 
الغذائية واألدوية بين البحرين والسعودية

“صادرات” و“العامة للغذاء والدواء” تختتمان ورشة عمل

 CERAWeek“ تنطلـــق اليـــوم اإلثنيـــن 6 مـــارس فعاليـــات مؤتمـــر
2023” فـــي مدينـــة هيوســـتن بواليـــة تكســـاس األميركيـــة، وذلك 

بمشـــاركة وفد رفيع المســـتوى من مملكة 
مـــن  المشـــارك  الوفـــد  البحريـــن. ويضـــم 
مملكـــة البحرين، عددا مـــن ممثلي وزارة 
النفـــط والبيئة، والشـــركة القابضة للنفط 
والغـــاز وشـــركاتها التابعـــة المتمثلـــة فـــي 
)بابكـــو( وشـــركة  البحريـــن  نفـــط  شـــركة 

تطوير للبترول. 
ويتماشى هذا الحدث العالمي المهم الذي 
ســـينطلق هـــذا العـــام تحت شـــعار “تعزيز 
دور الطاقـــة والمنـــاخ واألمـــن فـــي زمـــن 
االضطرابات العالمية” مع توجهات مملكة 

البحريـــن والتزامها نحو بناء مســـتقبل مســـتدام يلبي احتياجات 
المملكة الحالية والمســـتقبلية من الطاقة، من خالل تعزيز مفهوم 

االبتكار واالعتماد على التطور والتقدم التكنولوجي. 
ويعتبر مؤتمر “CERAWeek 2023” الذي يأتي بتنظيم من شركة 
المؤتمـــرات  اكبـــر  أحـــد  العالميـــة،   S&P
الدولية للطاقة، حيث يجمع تحت سقفه 
رواد القطـــاع ونخبـــة مـــن صّنـــاع القرار، 
ويوفـــر منصـــة عالميـــة لتبـــادل الخبرات 
ومناقشـــة أبـــرز قضايا وتحديـــات قطاع 

الطاقة المستقبلية.
كما سيناقش الحضور أفضل الممارسات 
العالميـــة التي من شـــأنها أن ترفع الســـعة 
اإلنتاجية للـــدول حول العالم من مصادر 
الطاقـــة المتجددة، وطرح أحدث الحلول 
المبتكـــرة الصديقـــة للبيئة، التـــي بدورها 
ستعزز من كفاءة العمليات التشغيلية وتدعم رحلة التحول حول 

العالم لبناء مستقبل مستدام وأكثر إشراقًا.

وفد بحريني يشارك بمؤتمر “CERAWeek 2023” بأميركا
يضم عددا من ممثلي قطاع النفط والغاز

فاطمة رستم

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/03/525606020814.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.albiladpress.com/news/2023/5256/finance/798053.html



