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«التنظيم العقاري» ترخ�ص م�شاريع
البيع على اخلريطة بقيمة  553مليون دينار

ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة

ذكر ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة التنظيم العقاري �أنه «قد بلغ حجم
امل�شاريع املرخ�صة قيمة �إجمالية تفوق ( 553مليون دينار بحريني) من م�شاريع البيع على اخلريطة
املرخ�صة من قبل م�ؤ�س�سة التظيم العقاري منذ بدء �أعمالها قبل � 15شه ًرا من الآن.
وهذا ما نتج عنه  5571وحدة عقارية جديدة مت طرحها يف ال�سوق ،حيث يعتربذلك �إ�شادة قوية بالثقة
من قبل املطورين وامل�ستثمرين يف القطاع العقاري ململكة البحرين مما يدل على �أهمية تطبيق لوائح قوية
ومبتكرة يف الوقت ذاته خلدمة هذا القطاع».
و�أ�ضاف الرئي�س التنفيذي «�أن امل�ؤ�س�سة تخطو خطواتها ال�صحيحة نحو طريق حتقيق �أهدافها الرئي�سية
لعام � .2019إ�ضافة على م�شاريع البيع على اخلريطة املرخ�صة التي تفوق  1.4مليار دوالر ،ف�إن امل�ؤ�س�سة
ً
و�سيطا عقار ًيا 431 ،وكيل
قامت برتخي�ص ما يجاوز  1300ترخي�ص عقاري متخ�ص�ص ،يت�ضمن 598
مبيعات 140 ،مدير عقارات 14 ،مدير احتاد مالك و 126مطو ًرا عقار ًيا».
كما �أ�ضاف «�إن امل�ؤ�س�سة تعمل على م�سافة واحدة مع �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني ل�ضمان التنفيذ
والعمل على اللوائح واملبادرات التي �ست�ساعد على بناء قطاع عقاري قوي وجعل البحرين الوجهة الأوىل
لال�ستثمار على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي».

للت�سهيل على العمالء وتقليل فرتات االنتظار

«�سوق العمل» تخوّل «م�صرف ال�سالم» بتح�صيل ر�سوم العمل
وقعت هيئة تنظيم �سوق
العمل يوم �أم�س اتفاقية مع
م�صرف ال�سالم  -البحرين تخ ّوله
حت�صيل الر�سوم امل�ستحقة على
�أ�صحاب العمل ل�صالح الهيئة،
لريتفع بذلك عدد البنوك التي
ميكن للعمالء الدفع من خاللها �إىل
 3بنوك ت�ضم  20فرعً ا مبختلف
حمافظات اململكة.
وقع االتفاقية  -التي تدخل
حيز التنفيذ مبا�شرة  -نائب
للموارد
التنفيذي
الرئي�س
واخلدمات بهيئة تنظيم �سوق
العمل �أ�شرف حافظ �إمام ،ونائب
مل�صرف
التنفيذي
الرئي�س
ال�سالم-البحرين �أنور حممد مراد،
بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني يف
الهيئة وامل�صرف.
وقال �إمام على هام�ش توقيع
االتفاقية يوم االثنني املوافق 1
يوليو � ،2019إن هيئة تنظيم
�سوق العمل حري�صة على تقدمي
كافة الت�سهيالت �إىل العمالء
وا�ستحداث اخلدمات والإجراءات

التي ت�سهم يف االرتقاء بجودة
ودقة العمل ،وتقليل مدة �إجناز
املعامالت.
ولفت �إىل �أن املهام التي
�ستناط مب�صرف ال�سالم تتمثل
يف حت�صيل ر�سوم ا�ستخراج
وجتديد ت�صاريح عمل جديدة
للعمال الوافدين وامللتحقني بهم،
وحت�صيل الر�سوم ال�شهرية
لت�صاريح العمالة الوافدة،
وحت�صيل ر�سوم الت�صالح عن
خمالفات �أ�صحاب الأعمال،

وحت�صيل ر�سوم نفقات ترحيل
العمالة الوافدة.
و�أو�ضح نائب الرئي�س
التنفيذي لهيئة تنظيم �سوق
العمل للموارد واخلدمات� ،أنه
�سيكون ب�إمكان العمالء بالقطاع
التجاري �إجناز معامالتهم املالية
مبوجب هذه االتفاقية من خالل 5
فروع مل�صرف ال�سالم� ،إىل جانب
ا�ستمرار تقدمي ذات اخلدمات من
خالل  10فروع للبنك الأهلي
املتحد ،و 5فروع للهالل للخدمات

ريا
امل�صرفية الإ�سالمية ،م�ش ً
�إىل �أن التو�سع يف فتح قنوات
حت�صيل الر�سوم يهدف �إىل منح
العمالء فر�صة اختيار البنوك
التي يرغبون يف التعامل معها،
كما ي�سهل عليهم �سرعة الو�صول
اىل عدة نقاط دفع منت�شرة يف
�أنحاء البالد ،عالوة على تقليل
فرتات االنتظار .ومن جانبه قال
نائب الرئي�س التنفيذي مل�صرف
ال�سالم-البحرين �أنور حممد مراد:
«يفخر م�صرف ال�سالم بعقد هذه
ال�شراكة املثمرة مع هيئة تنظيم
�سوق العمل ،والتي ت�أتي يف �إطار
التزامه الرا�سخ بامل�شاركة يف
الربامج احلكومية التي تهدف �إىل
االرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة
للمجتمع البحريني ورفع كفاءتها
�إىل م�ستويات تناف�سية .و�سع ًيا
�إىل ت�سهيل عملية �سداد م�ستحقات
الهيئة ،يوفر امل�صرف خدمات
الدفع يف خم�سة فروع ،وهي
املنامة والبديع و�سلماباد وتوبلي
ومدينة عي�سى».

«بوليتكنك» و«متكني» توقعان اتفاقية
لدعم �إن�شاء �أول �أكادميية للذكاء اال�صطناعي
وقعت كل من بوليتكنك البحرين
و�صندوق العمل «متكني» اتفاقية تعاون
تهدف �إىل دعم �إن�شاء �أكادميية بوليتكنك
البحرين للذكاء اال�صطناعي ،والتي مت
الإعالن عن تد�شينها على هام�ش احلفل
اخلتامي مل�سابقة خالد بن حمد لالبتكار
يف الذكاء اال�صطناعي.
وي�أتي �إطالق هذه االكادميية
ان�سجا ًما مع ر�ؤية �سمو ال�شيخ خالد
بن حمد �آل خليفة النائب الأول لرئي�س
املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة
رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية،
الرامية �إىل الأ�سراع يف �إدراج تخ�ص�صات
الذكاء اال�صطناعي يف املنظومة
التعليمية يف اململكة ،وذلك بالتعاون مع
�صندوق العمل (متكني) بو�صفه �شري ًكا
ا�سرتاتيج ًيا ،و�شركة مايكرو�سوفت
وبوليتكنك البحرين ،حيث تعد هذه
الأكادميية الأوىل من نوعها على م�ستوى
املنطقة وال�شرق الأو�سط ،والتي يتم من
خاللها ا�ستخدام من�صة التعليم كخدمة
لتقدمي برنامج تخ�ص�صي متكامل يقوم
على تعزيز قدرات االبتكار والإبداع يف
جمال الذكاء اال�صطناعي.
ويعد هذا الربنامج خطوة
ا�سرتاتيجية �أ�سا�سية على طريق تعزيز
موقع مملكة البحرين الريادي يف املنطقة
يف تكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي،
وت�أهيل �صف ريادي من خالل ت�أ�سي�س
قاعدة خرباتية متخ�ص�صة من الكفاءات
والكوادر البحرينية يف املنطقة.
وبهذه املنا�سبة� ،أ�شار الرئي�س
التنفيذي لـ«متكني» �إبراهيم حممد
جناحي �إىل �أن هذه املبادرة الواعدة
مبثابة ركيزة �أ�سا�سية ت�سهم يف تعزيز
مواكبة التطورات التي ي�شهدها العامل

يف القطاع التقني واملعلوماتي ،وال�سيما
ما تقدمه هذه التقنيات من تطبيقات
وا�سعة ت�سهم يف تعزيز كفاءة اجلوانب
احلياتية على خمتلف الأ�صعدة ،الأمر
الذي من �ش�أنه �أن ي�أتي ب�أفكار وحلول
ابتكارية ملختلف التطبيقات العملية
واملهنية.
ونوه د .جناحي �إىل �أن هذه ال�شراكة
ت�سهم ب�شكل �أ�سا�سي يف ربط املخرجات
التعليمية بواقع �سوق العمل وهو ما
جتيد القيام به بوليتكنك البحرين ،حيث
تفتح الآفاق وا�سعة �أمام حتقيق �أهداف
ا�ستدامة النمو االقت�صادي ،ومتنح
اً
جمال لال�ستفادة من الفر�ص
ال�شباب
االبداعية التي تقدمها تطبيقات الذكاء
اال�صطناعي مبا يعزز من م�ستقبلهم
املهني ،ال�سيما يف قطاع ريادة الأعمال
الذي ميثل اليوم �أحد �أهم روافد التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة .ومن جهته،
�أعرب الدكتور جيف زابود�سكي الرئي�س
التنفيذي لبوليتكنك البحرين عن عظيم
تقديره لتمكني ومايكرو�سوفت ملا منحوه
من ثقة للبوليتكنك الحت�ضان هذه
الأكادميية االوىل من نوعها يف مملكة
البحرين مبا يعك�س امل�ستوى املتقدم
الذي و�صل �إليه خريجي البوليتكنك
وقدرتهم على تلبية متطلبات �سوق
العمل ،الأمر الذي ي�شهد به �أرباب العمل
يف كربيات ال�شركات العاملة يف مملكة
البحرين .يف ذات ال�سياق �أكد ال�شيخ
�سيف بن هالل احلو�سني املدير العام
لدى �شركة مايكرو�سوفت البحرين
وعُ مان على �ضرورة ت�ضافر اجلهود؛
من �أجل خلق ودعم مثل هذه املن�صات
التقنية التي تعزز من خطة بناء اقت�صاد
قائم على املعرفة.

مدير مديرية �شرطة املطار ي�ؤكد على
�أمن و�سالمة امل�سافرين و�إنهاء �إجراءاتهم بكفاءة
«احم قلبك»
�ش�ؤون اجلن�سية واجلوازات ت�ست�ضيف فعالية ِ
ا�ست�ضافت �ش�ؤون اجلن�سية واجلوازات والإقامة،
«احم قلبك» التي
مببناها الرئي�سي �أم�س ،فعالية
ِ
تنظمها وحدة مكافحة الأمرا�ض ال�سارية ب�إدارة
ال�صحة العامة بوزارة ال�صحة.
وتهدف احلملة �إىل �إي�صال اخلدمات ال�صحية
الوقائية �إىل كل العاملني يف �أماكن عملهم ،حيث مت
عمل الفحو�صات الالزمة للموظفني للك�شف املبكر عن
الأمرا�ض املزمنة وعوامل اخلطورة املرتبطة مثل (داء
ال�سكري ،ارتفاع �ضغط الدم ،ارتفاع الكولي�سرتول،
الدهون الثالثية وال�سمنة) وتوعيتهم ب�أهمية حماية
القلب وتبني برامج تعزيز ال�صحة يف �أماكن العمل

و�إتباع �أمناط حياتية �صحية للوقاية من هذه
الأمرا�ض واحلد من م�ضاعفاتها ،بالإ�ضافة �إىل خلق
بيئة عمل وجمتمع �سليم بعيد عن الأمرا�ض غري
ال�سارية وال�سعي لتعزيز ال�صحة يف مملكة البحرين.
و�شهدت احلملة �إقباالً وا�ستح�سا ًنا من املوظفني
وامل�سئولني ،معربني عن ت�شجيعهم اال�ستمرار يف
تنظيم مثل هذه الفعاليات التثقيفية املفيدة بالن�سبة
للموظفني و�صحتهم ومنط حياتهم ،و�أجمعوا على
�أن ا�ست�ضافة مثل هذه الفعاليات تو�ضح مدى اهتمام
وحــر�ص الإدارة على الت�أكد من �سالمة موظفيها
ب�شكل دوري.

مدير املباحث والأدلة اجلنائية ي�شارك
يف اجتماع مديري التحقيقات بدول جمل�س التعاون
�شارك العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة
العامة للمباحث والأدلة اجلنائية يف االجتماع الثالث والثالثني
للمديرين العامني للتحقيقات واملباحث اجلنائية بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية والذي عقد يف مقر الأمانة العامة
للمجل�س بالريا�ض ،حيث �أكد علي �أهمية تعزيز قدرة الأجهزة
الأمنية على جمابهة التحديات بالتخطيط الواعي والنهج العلمي،
مو�ضحً ا �أن مثل هذه االجتماعات الأمنية ت�ؤكد حر�ص جميع دول
جمل�س التعاون على جت�سيد تطلعاتها لك�سب رهان امل�ستقبل
ً
حفاظا على �أمن وا�ستقرار جمتمعاتها ومكت�سباتها وتنميتها
ورخائها يف عامل ي�شهد تغريات مهمة وحتديات خطرية توجب
�إحكام ال�سيطرة على اجلرمية واحلد من انت�شارها.
و�أ�ضاف �أن انعقاد هذا االجتماع ي�أتي و�سط ظروف بالغة
الأهمية حتمل اجلميع م�س�ؤوليات كبرية تتطلب اليقظة واالنتباه
واجلاهزية والتعاون لتحقيق الأمن واال�ستقرار والت�صدي
للتحديات التي تهدد القيم الأ�صيلة واملنجزات احل�ضارية

�أ�شاد العقيد عبدالعزيز عبدالرحمن
الدو�سري مدير مديرية �شرطة مطار البحرين
الدويل بالتوجيهات ال�سديدة لوزير الداخلية
لتقدمي �أف�ضل اخلدمات الأمنية للم�سافرين،
وفق �أعلى معايري اجلودة ل�ضمان �سهولة
و�سال�سة احلركة يف املطار ،معربا عن �شكره
وتقديره للدعم امل�ستمر من �سعادة رئي�س
الأمن العام ،واملتابعة امل�ستمرة من مدير عام
الإدارة العامة لأمن املنافذ ،ومتثل ذلك يف
�إنهاء �إجراءات امل�سافرين و�أمتعتهم بال�سرعة
والكفاءة املطلوبة.
و�أو�ضح �أن املديرية ت�ضع يف اعتبارها
و�ضمن �أولوياتها �أمن و�سالمة امل�سافرين من
خالل ا�ستدامة اجلهود احلثيثة والتعاون مع
اجلهات ذات العالقة وال�شركات العاملة يف
املطار ،مبا يكفل االلتزام باملعايري املُتبعة
دوليا ً مع الأخذ يف احل�سبان كافة التدابري
واالحرتازات الأمنية ل�ضمان حماية �أمن
من�ش�أة املطار ومن يتواجد فيه ،وزيادة
عدد رجال الأمن يف �أوقات الذروة وموا�سم
ال�سفر ،وتهيئة البيئة املنا�سبة جلميع
مرتادي املطار ،م�ضيفا �أن املديرية قامت عام
 2018بت�أمني ( )786,98من الرحالت
اجلوية وتفتي�ش ( )47,573,84من حقائب
امل�سافرين وتفتي�ش ( )839,818,8م�سافرا
وتنظيم ما يقارب ( )638,195,3من حركة
�سري املركبات �أمام مبنى املطار
و�أ�شار �إىل �أنه من �أجل �ضمان ان�سيابية
احلركة املرورية خالل م�شروع تو�سعة
املطار ،تقوم املديرية بت�سهيل حركة ال�سري
من خالل التعاون والتن�سيق بني غرفة
العمليات باملديرية والإدارة العامة للمرور،
كما يتم اال�ستعانة بالكامريات الأمنية ملراقبة
الطرق يف جميع االجتاهات والأوقات ،تفاديا ً
حلدوث �أي عوائق �أو اختناقات مرورية
مل�ستخدمي الطريق بالإ�ضافة �إىل مبا�شرة
البالغات املرورية اخلا�صة بامل�سافرين
واملوظفني وجميع مرتادي املطار �ضمن
منطقة اخت�صا�ص املديرية
وحول �إر�شادات الأمن وال�سالمة التي

ينبغي على امل�سافرين الإملام بها� ،أو�ضح
العقيد عبدالعزيز الدو�سري �أنه يتطلب
احل�ضور �إىل املطار لإنهاء الإجراءات املتعلقة
بال�سفر قبل � 3ساعات من �إقالع الطائرة،
حت�سبًا لأي ظرف قد ي�ؤدي �إىل ت�أخر موعد
الو�صول للمطار ،ولعدم الت�سبب بت�أخري
الرحالت وعدم حمل �أية مواد ال ي�سمح
ب�إدخالها وذلك للحفاظ على ان�سيابية حركة
املرور �أمام املبنى وغريها من الإجراءات
بحيث تكفل عدم وجود �أية معوقات للم�سافر
واملوظف .وعند ال�سفر �إىل �أي منطقة �أو �أي
بلد يف العامل فامل�سافر هو امل�سئول الأول عن
�ضمان �سالمته ال�شخ�صية و�سالمة �أمواله
وممتلكاته لذلك يتوجب عليه دائما �أخذ
احتياطات الأمن وال�سالمة الالزمة واحليطة
واحلذر بجميع املخاطر املحدقة به �أو
الأ�شخا�ص �أو اجلهات امل�شبوهة
وحول ا�ستعدادات مديرية �شرطة املطار
خالل فرتة عيد الأ�ضحى ومو�سم احلج� ،أكد
�أنه يتم القيام بعدد من الرتتيبات الأمنية
ومنها و�ضع �آلية عمل بني �شركة مطار
البحرين ،مديرية �شرطة مطار البحرين
الدويل� ،شئون اجلن�سية واجلوازات
والإقامة ،اجلمارك ،و�شركات الطيـران،

للتن�سيق مع �أع�ضاء جلنة احلج واملقاولني
بخ�صو�ص �إنهاء �إجراءات مغادرة �سفر
احلجاج وعودتهم وا�ستالمهم �أمتعتهم
ب�صالة اجلمارك .كما يتم تكثيف احلرا�سة
الأمنية على النقاط املخ�ص�صة لعبور
امل�سافرين ،وترتيب �أفراد �إ�ضافيني بوحدة
�شرطة املرور خالل هذه الفرتة لتنظيم
حركة املرور �أثناء مغادرة احلجاج ،وترتيب
�شرطة خدمة املجتمع للم�ساهمة يف م�ساعدة
احلجاج و�إر�شادهم.
وحول ابرز الق�ضايا والوقائع التي مت
�ضبطها� ،أ�شار العقيد عبدالعزيز الدو�سري
�إىل �أن مديرية �شرطة مطار البحرين الدويل
�ضبطت م�سافرا كان قد �أخفى ما يقارب املليون
و�سبعمائة وخم�سني �ألف ريال يف علبة
م�سحوق الغ�سيل لتهريبه خارج البحرين،
ومل يف�صح عن املبلغ الذي بحوزته.
و�أكد مدير مديرية �شرطة مطار البحرين
الدويل �أن املديرية على �أمت اال�ستعداد
للت�صدي ملرتكبي اجلرمية وتعقبها وك�شفها
وذلك بف�ضــل التدريـــب امل�ستمر الذي تقدمه
وزارة الداخــلية لأفرادهــا من ال�شرطة
والتوعيــة للمجتمع لتفادي وقــوع مثل
هذه اجلرائم.

