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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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ــيـــخ  اجــــتــــمــــع الـــــدكـــــتـــــور الـــشـ
خــلــيــفــة  آل  ــد  ــمــ أحــ ــن  ــ بـ ــــداهلل  ــبـ ــ عـ
لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكـــيـــل 
ــع ديــمــتــرو  الـــســـيـــاســـيـــة، أمــــــس، مــ
سينك سفير فوق العادة ومفوض 
البحرين  مملكة  لـــدى  ألوكــرانــيــا 
على  وذلــك  أبوظبي،  في  والمقيم 
ــامـــش أعــــمــــال الــــــــدورة الــثــامــنــة  هـ
عــشــرة لــمــؤتــمــر األمــــن اإلقــلــيــمــي 

»حوار المنامة«.
وتــــــــــــم خــــــــــــال االجـــــــتـــــــمـــــــاع، 
اســتــعــراض ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
البحرين  مملكة  بــيــن  والــصــداقــة 
التوصل  سبل  ومتابعة  وأوكــرانــيــا، 
الــنــزاعــات  إلنــهــاء  لــحــلــول سلمية 
والــدولــيــة  اإلقليمية  والــصــراعــات 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا يــــعــــزز األمــــــــن واالسـ بــــمــ
والسام لشعوب المنطقة والعالم.

وزارة  وكـــــيـــــل  اجــــتــــمــــع  كــــمــــا 
الــخــارجــيــة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة، 
لوغال  هيلين  الــســيــدة  مــع  أمـــس، 
مدير عــام شــؤون الــشــرق األوســط 
ــال إفـــريـــقـــيـــا بــهــيــئــة الــعــمــل  ــمــ وشــ
الــــخــــارجــــي بــــاالتــــحــــاد األوروبــــــــي، 

الــدورة  أعــمــال  وذلــك على هامش 
ــن  الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة لــمــؤتــمــر األمــ

اإلقليمي »حوار المنامة«.
وتـــــــــــم خـــــــــــال االجـــــــتـــــــمـــــــاع، 
ــتــــعــــاون  ــراض عـــــاقـــــات الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الوطيدة  والشراكة االستراتيجية 

واالتــحــاد  الــبــحــريــن  مملكة  بــيــن 
األوروبي، وسبل تعزيزها في ضوء 
الـــنـــتـــائـــج اإليـــجـــابـــيـــة لــاجــتــمــاع 
ــوزارة  بــ الــمــســؤولــيــن  لــكــبــار  األول 
الخارجية وهيئة العمل الخارجي 
ــو الـــمـــاضـــي  ــيـ ــونـ األوروبـــــــــــي فــــي يـ

البلجيكية  بالعاصمة  المنعقد 
تحقيق  يستهدف  بــمــا  بــروكــســل، 
ــح الــــمــــشــــتــــركــــة لـــكـــا  ــ ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
ــة فــي  ــمــ ــاهــ ــســ ــمــ ــيــــن، والــ ــبــ ــانــ الــــجــ
اإلقليمي  والــســام  األمـــن  تــعــزيــز 

والعالمي.

ذيــاب بن صقر  الركن  الفريق  ودع 
اللواء  األركــــان،  هيئة  رئيس  النعيمي 
رئيس  الحنيطي  أحمد  يوسف  الركن 
هـــيـــئـــة األركـــــــــان الـــمـــشـــتـــركـــة لـــلـــقـــوات 
المسلحة بالمملكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة، صباح أمس األحد 20 نوفمبر 
البحرين  مطار  مغادرته  لــدى  2022م، 
الدولي بعد زيارة رسمية شارك خالها 
فــي فــعــالــيــات الــمــنــتــدى الــثــامــن عشر 

لـ»مؤتمر حوار المنامة 2022«.

كــان الــفــريــق الــركــن عبداهلل 
شــؤون  وزيـــر  النعيمي  حسن  بــن 
الدفاع في مقدمة مودعي السيد 
األعلى  الدولة  وزير  زكي محمد 
بــجــمــهــوريــة  الــــدفــــاع  وزارة  فــــي 
سنغافورة الصديقة، مساء امس 
لدى  2022م،  نوفمبر   20 األحــد 
الدولي  البحرين  مغادرته مطار 
ــة لــمــمــلــكــة  ــيــ ــمــ ــعــــد زيــــــــــارة رســ بــ
الـــبـــحـــريـــن شــــــارك خـــالـــهـــا فــي 
عشر  الثامن  المنتدى  فعاليات 

لـ»مؤتمر حوار المنامة 2022«.

وزي����ر ����ش����ؤون ال���دف���اع ي�����ش��ي��د ب��ع��اق��ات 

ال�����ش��داق��ة ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن واإ���ش��ت���ن��ي��ا

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل الــــــــدكــــــــتــــــــور 
الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف 
وزيـــر الــخــارجــيــة، امـــس، السيد 
كولين بروكس، كبير الموظفين 
ــنـــيـــيـــن بـــلـــجـــنـــة الــــعــــاقــــات  الـــفـ
الشيوخ  مجلس  في  الخارجية 
األمريكية  المتحدة  بالواليات 
الصديقة، وذلك بمناسبة زيارته 
لمملكة البحرين للمشاركة في 
أعـــمـــال الـــــدورة الــثــامــنــة عــشــرة 

لمؤتمر حوار المنامة.
وجــــــــــــرى خـــــــــال الـــــلـــــقـــــاء، 
بــحــث مــســار عــاقــات الــصــداقــة 
تربط  التي  الوثيقة  التاريخية 
بين مملكة البحرين والواليات 
الصديقة،  األمريكية  المتحدة 
ومــــــا تـــشـــهـــده هــــــذه الـــعـــاقـــات 
الثنائية من تميز على مختلف 
ــات، وســــبــــل تـــعـــزيـــز  ــويــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
الـــشـــراكـــة االســتــراتــيــجــيــة بين 
األهـــداف  بــمــا يحقق  الــبــلــديــن 
إضافة  المشتركة،  والــمــصــالــح 
ــن الــقــضــايــا  ــدد مـ ــى بــحــث عــ إلــ
ــة مــحــل  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة والـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ اإلقـ

االهتمام المشترك. 

ــاء، الــســفــيــر  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــر الـ حــــضــ
ــلـــي آل  الـــشـــيـــخ عــــبــــداهلل بــــن عـ
ــاع شــــؤون  ــيــــس قــــطــ خــلــيــفــة رئــ
الهادئ،  والمحيط  األمريكتين 
حسن  أروى  الــدكــتــورة  والسفير 
السيد رئيس قطاع شؤون حقوق 

اإلنسان بوزارة الخارجية. 
كما استقبل وزير الخارجية، 
أمــــس، الــســفــيــر ويــلــيــام روبــــاك 
دول  لمعهد  التنفيذي  الرئيس 
واشنطن،  فــي  العربية  الخليج 
لمملكة  زيارته  بمناسبة  وذلــك 
أعمال  في  للمشاركة  البحرين 

لمؤتمر  عــشــرة  الثامنة  الــــدورة 
حوار المنامة.

وتـــــــــــــم خـــــــــــــال الـــــــلـــــــقـــــــاء، 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـــمـــق عـــاقـــات 
ــة الـــتـــي تــجــمــع بــيــن  الــــصــــداقــ
ــات  مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــــواليــ
المتحدة األمريكية الصديقة، 
ــيــــه مــــن تــطــور  ــلــــت إلــ ومـــــا وصــ
ــدة كـــافـــة،  ــعــ ونــــمــــاء عـــلـــى األصــ
واســــــــتــــــــعــــــــراض مــــســــتــــجــــدات 
ــقــــة  ــنــــطــ ــمــ األوضـــــــــــــــــــاع فــــــــي الــ
األمن  تواجه  التي  والتحديات 
ذات  والــــقــــضــــايــــا  ــي  ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ

االهتمام المشترك.
واســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل الـــــــدكـــــــتـــــــور 
عـــــبـــــدالـــــلـــــطـــــيـــــف بـــــــــن راشـــــــــد 
السيد جيسون  الزياني، أمس، 
ــؤون  ــشــ ــيــــس الــ إيـــــزاكـــــســـــون، رئــ
السياسية في اللجنة اليهودية 
األمـــريـــكـــيـــة، بــمــنــاســبــة زيـــارتـــه 
لمملكة البحرين للمشاركة في 
ــــدورة الــثــامــنــة عشرة  أعــمــال الـ

لمؤتمر حوار المنامة.
اللقاء، بحث  وجرى خال 
البحرينية  الــصــداقــة  عــاقــات 
ــة والــــجــــهــــود الـــتـــي  ــيــ ــكــ ــريــ األمــ

ــدان مـــــن أجــــل  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ يـــبـــذلـــهـــا الـ
تطوير وتنمية التعاون الثنائي 
فـــي جــمــيــع الــمــجــاالت خــدمــًة 
للمصالح المتبادلة، باإلضافة 
إلى تدارس مستجدات األوضاع 
والقضايا  والدولية  اإلقليمية 

ذات االهتمام المشترك.
حــضــر الــلــقــاءيــن الــســفــيــر 
ــبــــداهلل بــــن عـــلـــي آل  الـــشـــيـــخ عــ
ــؤون  خــلــيــفــة رئـــيـــس قـــطـــاع شــ
الهادئ  والمحيط  األمريكتين 

بوزارة الخارجية. 

وزير الخارجية يلتقي عددا من ممثلي الدول الم�شاركة في حوار المنامة

وك���ي���ل ال���خ���ارج���ي���ة ي��ب��ح��ث م����ع ع�����دد م����ن ال��م�����ش��وؤول��ي��ن 
ف������ي ح����������وار ال����م����ن����ام����ة ال�����ت�����ع�����اون ال���م�������ش���ت���رك

ــريــــق  ــفــ ــل الــ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
الركن عبداهلل بن حسن 
الـــنـــعـــيـــمـــي وزيـــــــر شــــؤون 
اودا  الــــســــيــــدة  ــاع،  ــ ــدفــ ــ الــ
رئيس  نائب  بينو  لييس 
استونيا  جمهورية  بعثة 
المملكة  لدى  الصديقة 
أبــوظــبــي،  فــي  والمقيمة 
وذلك صباح أمس األحد 

20 نوفمبر 2022م.
اللقاء رحب  وخــال 
وزيــــــــــر شــــــــــؤون الـــــدفـــــاع 
ــــس بـــعـــثـــة  ــيــ ــ ــــب رئــ ــائـ ــ ــنـ ــ بـ
ــة اســـتـــونـــيـــا،  ــوريــ ــهــ ــمــ جــ

مـــشـــيـــدًا بـــعـــاقـــات الــصــداقــة 
المستمرة والمتميزة القائمة 
في  الصديقين  البلدين  بين 

مختلف المجاالت.
ــاء الـــــلـــــواء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ حــــضــــر الـ

ــخ مــحــمــد  ــيـ ــشـ ــار الـ ــيــ ركــــــن طــ
مدير  خليفة  آل  ســلــمــان  بــن 
ــدد  ــكـــري، وعــ ــعـــسـ الــــتــــعــــاون الـ
ــاع  ــوة دفــ ــ ــاط قـ ــبـ ــار ضـ ــبـ مــــن كـ

البحرين.

وزير �شوؤون الدفاع يودع وزير الدولة ال�شنغافوري

رئي��س هيئ�ة الأركان ي�ودع نظي�ره الأردن�ي

الــــــتــــــقــــــى جـــــمـــــيـــــل بـــن 
ــدان،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــي حـ ــلـ ــ ــد عـ ــمــ ــحــ مــ
ــر الــعــمــل، زكــــي مــحــمــد،  ــ وزيـ
وزيـــــــر الـــــدولـــــة األعــــلــــى فــي 
الــقــوى  ووزارة  الــدفــاع  وزارة 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي جـــمـــهـــوريـــة 
والذي  الصديقة،  سنغافورة 
ــاركـــة  ــلـــمـــشـ يـــــــــزور الــــــبــــــاد لـ
فــــــي فــــعــــالــــيــــات الـــمـــنـــتـــدى 
حــوار  لمؤتمر  عشر  الثامن 
وخـــــال   .2022 ــة  ــامــ ــنــ ــمــ الــ
ــلـــقـــاء تــــم بـــحـــث الـــتـــعـــاون  الـ
تنمية  مجال  في  المشترك 
الــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة، إضــافــة 
ــى اســـتـــعـــراض الـــتـــجـــارب  ــ الـ
فــــي الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــيــن 

العمالية  الــتــشــريــعــات  تــطــويــر  فــي 
ــن حــقــوق  الـــوطـــنـــيـــة بـــمـــا يـــعـــزز مــ
العمل اآلمنة  بيئة  وتوفير  العمال 
والسليمة، حيث أشاد حميدان في 
هذا السياق بتجربة سنغافورة في 
مــؤكــدًا  الــبــشــريــة،  التنمية  مــجــال 
بالسياسات  االرتــقــاء  أهمية  على 
المستجدات  ومــواكــبــة  الــتــدريــبــيــة 

ــن جـــانـــبـــه،  ــ ــل. مـ ــمــ ــعــ ــي ســــــوق الــ ــ فـ
البحرين  به  تتمتع  بما  زكــي  أشــاد 
مــن تــقــدم ونــمــاء فــي هـــذا العصر 
الزاهر، الفتًا إلى تجربتها الرائدة 
فــي اصــــاح وتــطــويــر ســـوق العمل 
الوطنية،  البشرية  الموارد  وتنمية 
مقومات  مــن  تمتلكه  بــمــا  مــنــوهــًا 
بيئة العمل المحفزة على اإلنتاج.

وزير العمل ونظيره ال�شنغافوري يبحثان التعاون الم�شترك

ثقافية ندوة  في  عبدالحليم  ر�شا  الم�شري  الآثار  عالم  ت�شت�شيف  الأهلية  الجامعة 
المصري  اآلثار  أكد عالم 
أن  عبدالحليم  رضــا  الــدكــتــور 
مــصــر تــحــتــوي عــلــى أكــثــر من 
مــنــهــا  ــا  ــرمـ هـ  25 ــا،  هــــرمــ  140
الـــتـــكـــويـــن ال حـــجـــري،  لــبــنــي 
للملوك،  مــقــابــر  األهــــرام  وأن 
القديم  المصري  اختار  حيث 
غـــــرب الـــنـــيـــل لـــيـــكـــون مــوقــًعــا 
منوها  الجنائزية،  آثـــاره  لكل 
إلـــى أن تـــاريـــخ مــصــر الــقــديــم 
يضم 30 أسرة مصرية قديمة 
ــي 550  ــوالـ حــكــمــت مــصــر، وحـ

نفسه  الــوقــت  فــي  وأكـــد  ملكا، 
أن األهرامات تعبر عن عظمة 
والهندسي  الــمــعــمــاري  الــفــكــر 

في مصر القديمة.
جــــــــــاء ذلــــــــــك فــــــــي نــــــــدوة 
ــوان »الــهــنــدســة  ــنـ ــعـ ثــقــافــيــة بـ
المصرية«  لألهرام  المعمارية 
العربية  الــلــغــة  مــركــز  نظمها 
ــات الـــشـــرق أوســطــيــة  ــدراســ والــ
ــة األهـــــلـــــيـــــة عــبــر  ــعــ ــامــ ــجــ ــالــ بــ
الــــــــتــــــــواصــــــــل االلــــــكــــــتــــــرونــــــي 
الــتــفــاعــلــي بــحــضــور عـــدد من 

ــذة الــجــامــعــة وطــلــبــتــهــا  ــاتــ اســ
حيث  والمهتمين،  والباحثين 
الدكتور  المصري  العالم  دعا 
رضــــــا عـــبـــدالـــحـــلـــيـــم صــانــعــي 
ــيــــن  الــــســــيــــاســــات والــــمــــســــؤولــ
ـــن االهـــتـــمـــام  إلـــــى الـــمـــزيـــد مـ
ــار فـــي الـــوطـــن الــعــربــي  ــاآلثــ بــ
عــلــى نــحــو عــــام ومـــصـــر على 
ــاص، مــنــوهــا إلـــى أنــه  نــحــو خــ
ــرى مــــن نــهــب  ــ ــا جـ ــم كــــل مــ ــ رغـ
مــؤلــم لــآثــار الــمــصــريــة على 
التي  الحديث،  تاريخها  مدى 
في  الــيــوم  مسروقاتها  تنتشر 
المتاحف الغربية ورغم كل ما 
اهمال  من  آثارها  له  تعرضت 
مــصــر  تــــــــزال  ال  ــاء،  ــ ــطــ ــ أخــ أو 
الحديثة تكتسي عظمة وبهاء 
بتاريخها، وال تزال تستمد من 
التاريخ تميزها وجمالها  هذا 
الحضاري  وإشعاعها  وتألقها 

على مستوى العالم.
مــلــيــئــة  مــــصــــر  إن  وقــــــــال 
ــى الـــجـــنـــوب  ــ مــــن الـــشـــمـــال إلــ
واألهرامات  األثرية  بالمواقع 
والـــعـــديـــد مــنــهــا لــــم يــكــتــشــف 
إلى  منوها  اللحظة،  إلــى حد 
اكــتــشــافــه تــمــثــاال ثــانــيــا ألبــو 
ــهــــول مــــوجــــود فــــي مــنــطــقــة  الــ
آثار الهرم وهو أحد الكشوفات 
التي يعتز بها ويرى أنها نقلة 
كبيرة جــديــا فــي تــاريــخ اآلثــار 

المصرية.
وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور رضـــــا 
ــر الـــعـــام  عــبــدالــحــلــيــم الـــمـــديـ

للعاقات العامة بمنطقة آثار 
بـــوزارة اآلثـــار المصرية  الــهــرم 
في ندوة استضافتها الجامعة 
األهــــــلــــــيــــــة عـــــبـــــر الـــــتـــــواصـــــل 
االلكتروني التفاعلي بتنظيم 
ــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة  مـــــن مــــركــــز الــ
ــات الـــشـــرق أوســطــيــة  ــدراســ والــ
الحلم«  »لــوحــة  إن  بالجامعة 
الــمــكــتــشــفــة حـــديـــثـــا فــــي عـــام 
تمثال  فــي  الــمــوجــودة   ،2016
أبو الهول المعروف، تشير إلى 
ــود تــمــثــالــيــن ألبـــو الــهــول،  وجــ
اليمين  الـــى  يــنــظــر  أحــدهــمــا 

واآلخر ينظر إلى الشمال. 
ــة  ــ ــــاقـ وتـــــــــطـــــــــرق إلـــــــــــى عـ
ــلـــوم الـــفـــلـــك،  ــعـ االهــــــرامــــــات بـ
موضحا أن مدخل األهرامات 
الــرئــيــســي بــنــي فـــي الــنــاحــيــة 
الشمالية لكي ال يتعارض مع 
تــؤثــر عليه  بــحــيــث ال  الـــريـــاح 
وتطرق  في سقوطه،  وتتسبب 
القديم  المصري  اهتمام  إلى 
وصــابــتــهــا  األرض  بـــاخـــتـــبـــار 
ــاء مــن  ــنـ ــبـ لـــتـــقـــديـــر تــحــمــل الـ
عدمه قبل البدء ببناء أي أثر. 
ــة  ــاومـ ــقـ مـ أن  إلـــــــى  ونــــــــوه 
والبراكين  للزالزل  االهرامات 
تــــــــرجــــــــع إلـــــــــــــى هــــنــــدســــتــــهــــا 
الــمــعــمــاريــة الـــفـــريـــدة وإتــقــان 
بنائها، يعزز ذلك اقامتها على 
شكل مثلث وهو أكثر األشكال 

الهندسية ثباتا واستقرارا

} وزير الخارجية يستقبل رئيس الشؤون السياسية في اللجنة اليهودية األمريكية.. ويستقبل الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن.

} وكيل الخارجية يستقبل سفير اوكرانيا.. ويستقبل مدير عام شؤون الشرق األوسط باالتحاد األوروبي.

شاركت الدكتورة مريم إبراهيم 
الهاجري الوكيل المساعد للصحة 
العامة كمتحدثة في أعمال مؤتمر 
والــــذي   ،2022 الــتــاســع  »صــحــتــي« 
نوفمبر   16-15 الفترة  خــال  عقد 

2022م عبر االتصال المرئي.
وأقـــيـــم الــمــؤتــمــر تــحــت رعــايــة 
ــم  ــاكـ ــو حـ ــمــ ــســ ــب الــ ــ ــاحـ ــ ــة صـ ــنــ ــريــ قــ
الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت 
المجلس  رئيسة  القاسمي  محمد 
بالشارقة،  األســـرة  لــشــؤون  األعــلــى 

وبــمــشــاركــة قــــادة ومــمــثــلــي عــــدد من 
على  الصحية  والجهات  المؤسسات 

العالمية،  الصحة  منظمة  أبرزهم  من  والعالمي،  اإلقليمي  المستويين 
ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الــوكــيــل المساعد  الــهــاجــري  الــدكــتــورة مــريــم  بــالــذكــر أن  والــجــديــر 
للصحة العامة قد قدمت ورقة عمل في اليوم الثاني للمؤتمر عن تجربة 
مملكة البحرين لمشروع المول الصحي، حيث تناولت في حديثها نبذة 
عن بداية إطاق المشروع، أهدافه، آلية التنفيذ، ومعايير اختيار المول 

الصحي، وكيفية الترويج للمشروع.
والصحة  المستدامة  التنمية  أهداف  إلى تحقيق  المشروع  ويهدف 
للجميع وبالجميع من خال توفير بيئة معززة ألنماط الحياة الصحية، 
فئات  بــيــن مختلف  الــبــدنــي  الــنــشــاط  لــمــمــارســة  مــســانــدة  بيئة  وتــوفــيــر 
الــقــطــاعــات،  مختلف  بــيــن  المجتمعية  الــشــراكــة  وتــحــقــيــق  الــمــجــتــمــع، 

والمحافظة على صحة البيئة، ودعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

م�شروع في  تجربتها  ت�شتعر�س  البحرين 
المول ال�شحي في موؤتمر »�شحتي« بال�شارقة

} د. مريم الهاجري.
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ــيــــرة مــن  ــبــ ــوع الــــكــ ـــمــ ــجـ ــذه الــ ــ ــ كـــــل هـ
نداء  لبوا  الذين  األوفــيــاء،  المواطنين 
الواجب الوطني، وأدوا الحق الدستوري، 
وشـــــاركـــــوا فــــي االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
ونــاخــبــيــن،  مــرشــحــيــن   ،2022 والــبــلــديــة 
ــيــــن، مـــوظـــفـــيـــن  ــتــــطــــوعــ مـــنـــظـــمـــيـــن ومــ
تحقيق  في  وأسهموا  مجهولة،  وجنود 
يستحقون   ،%73 مــشــاركــة  نسبة  أعــلــى 
والــدعــم  والــتــقــديــر،  الشكر  مــن  المزيد 
والمساندة، وتحقيق تطلعاتهم، وتلبية 

احتياجاتهم.
هــــؤالء جــمــيــعــا وقـــفـــوا مـــع الــوطــن، 
وقــــالــــوا »نــــصــــوت لـــلـــبـــحـــريـــن«، وفــعــلــوا 
إخـــاص  وبــكــل  بــكــل حـــب ووالء،  ذلــــك 
أحسوا  خــاصــة حينما  انــتــمــاء،  وصـــدق 
ــر عــــلــــى الـــــــوطـــــــن، وشـــــعـــــروا  ــطــ ــخــ ــالــ بــ
بها  قــامــت  الــتــي  اليائسة  بــالــمــحــاوالت 
الــجــهــات الـــمـــعـــروفـــة.. وكـــانـــوا الـــرهـــان 
ويــتــرقــبــون  الــبــحــريــن،  لمملكة  الـــرابـــح 
تعينهم في  وتــوجــيــهــات،  ــرارات  قــ الــيــوم 
معيشتهم، ومراجعة وإعادة دراسة بعض 
اإلجراءات، التي كانت محل إجماع لدى 
كل المرشحين، وبرامجهم االنتخابية.

المواطن،  يترقبه  مــا  أبــرز  مــن  لعل 
وبعد انتهاء االنتخابات بنجاح ساحق، 
ــتـــي تــشــكــلــت،  والــمــلــحــمــة الـــوطـــنـــيـــة الـ
هـــي مــســألــة »الــمــتــقــاعــديــن والـــعـــاوة 
على  ستكون  بالتأكيد  وهــي  السنوية«، 
القادم،  البرلماني  العمل  أولويات  سلم 
ــرار، ووضــع  ــقـ ــأس مــن مــراجــعــة الـ وال بـ
ــم الــمــتــقــاعــد  ــدعـ بــــدائــــل ومــــــبــــــادرات، تـ
وأسرته، وتؤكد صواب مشاركته، وتعزيز 

دور المجالس المنتخبة.
كــمــا أن مــســألــة الــتــوظــيــف وإحـــال 
األهمية،  غاية  في  مسألة  المواطنين، 
بــيــت، وكــل رب أســرة،  وقـــرار يترقبه كــل 
هناك  أن  بحريني.. صحيح  شــاب  وكــل 
جهودا بارزة ومتواصلة تقوم بها الدولة 
مشكورة في هذه المسألة، ولكن الناس 
تترقب التسريع في تنفيذ التوجيهات، 
وإصـــــــــــــدار قـــــــــــــرارات إلعــــــــــــادة هـــنـــدســـة 

التوظيف، وبرواتب وامتيازات معقولة، 
ــروف الــمــعــيــشــة والــحــيــاة  ــظـ مــنــاســبــة لـ

الكريمة.
هناك الملف اإلسكاني، الذي يشغل 
هـــم الـــدولـــة والـــمـــواطـــن مـــعـــا.. وهــنــاك 
الــمــلــف الــصــحــي وضـــمـــان اســتــمــراريــة 
مــجــانــيــة الـــعـــاج، وإن تــوجــهــت الــدولــة 
نحو مشروع التأمين الصحي.. وهناك 
الــمــلــف الــتــعــلــيــمــي، وهـــنـــاك الــكــهــربــاء 
ــار والـــضـــرائـــب،  ــعـ والــــمــــاء، وهـــنـــاك األسـ
ــرواتــــب.. وغيرها  والــ الـــقـــروض  وهــنــاك 

كثير، ينتظر المواطن قرارات بشأنها.
قــرارات لدول  الناس هنا،  تابع  ربما 
السلع  بعض  أســعــار  تحديد  فــي  قريبة 
بجانب  بها،  المساس  وعــدم  األساسية، 
الجنسيات،  أصحاب  بعض  دخــول  منع 
وما  الباد،  إلى  أن دخولها  بعدما ثبت 
قانونية،  مــمــارســات غير  مــن  بــه  قــامــت 
وسلوكيات سيئة، قد تؤثر مستقبا في 
أخبار  الناس  وتابع  المجتمعي،  األمــن 
مــســتــمــر، فضا  بــشــكــل  عليها  الــقــبــض 
عن احتكارها بعض الوظائف والمهن.. 
بعد  الــمــواطــن  ينتظرها  قـــرارات  وتلك 
دائما  كــانــت حديثا  االنــتــخــابــات، ألنــهــا 
في معظم الخيم والمقرات االنتخابية.
الــمــواطــن من  يترقبه  مــا  أن  نـــدرك 
كــثــيــرة، تشكل جـــزءا مــن هموم  ــرارات  قــ
وهـــواجـــس ومــطــالــب عـــديـــدة.. ونـــدرك 
األخــرى  هي  حريصة  الدولة  أن  كذلك 
ــاز، من  ــ ــجـ ــ عــلــى مـــواصـــلـــة الــعــمــل واإلنـ
محور  باعتباره  المواطن،  خدمة  أجــل 

التنمية.
قد  الــمــعــنــيــة  الــجــهــات  أن  وال شـــك 
الخيام  في  قيل  ما  كل  ورصــدت  تابعت 
ــة الــوطــنــيــة،  ــافـ ــيـــة، والـــصـــحـ ــابـ ــتـــخـ االنـ
وبالتأكيد  المتعددة..  اإلعــام  ووسائل 
وبــالــتــعــاون مـــع السلطة  أنــهــا ســتــعــمــل 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، لـــتـــحـــقـــيـــق مـــــا يـــنـــشـــده 
الـــمـــواطـــن، ومـــا يــنــتــظــره ويــتــرقــبــه من 
قــــرارات وطــنــيــة، ويــجــنــي ثــمــار وجـــدوى 

مشاركته في صنع القرار.

malmahmeed7@gmail.com

قرارات ينتظرها المواطن..

 بعد االنتخابات

كانو  أحمد  بن  يوسف  أعلنت جائزة 
)تطوير  العلمي  البحث  مسابقة  إقــامــة 
التكنولوجيا في خدمة اإلنسانية( وذلك 
لطلبة كلية البحرين التقنية )بوليتكنك 
الــبــحــريــن( والـــتـــي تــســتــمــر حــتــى نــهــايــة 
وقــد   .2023  -  2022 ــة  ــيـ الـــدراسـ الــســنــة 
بحضور  المسابقة  إعـــان  مــراســم  تــمــت 
رئيس مجلس أمناء بوليتكنك البحرين 
والبروفيسور  الــمــبــارك،  وائــل  المهندس 
ــان الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي،  ــ ــوهـ ــ كــــيــــران أوكـ
بن  يوسف  جائزة  أمناء  مجلس  ورئيس 
أحــمــد كــانــو الــوجــيــه خــالــد كــانــو، ونــائــب 
أحــمــد كانو  بــن  يــوســف  رئــيــس مجموعة 

الوجيه فوزي كانو. 
وســـــوف يــتــســابــق طــلــبــة بــولــيــتــكــنــك 
البحرين المتخصصون في مجالي علوم 
الكمبيوتر والهندسة في تقديم البحوث 
الــعــلــمــيــة الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــتــكــنــولــوجــيــا 

ــان،  ــســ وكــيــفــيــة تــوظــيــفــهــا لـــخـــدمـــة اإلنــ
وذلك تحت إشراف أساتذة البوليتكنك. 
وبدورها ستقدم جائزة يوسف بن أحمد 
كانو مكافآت مالية للفائزين في المراكز 
الثاثة األولى من المسابقة والتي يصل 

مجموعها إلى 22 ألف دوالر. 
وبهذه المناسبة، ثمن المهندس وائل 
المبارك رئيس مجلس أمناء بوليتكنك 
البحرين مبادرة جائزة يوسف بن أحمد 
كـــانـــو الـــتـــي تــشــجــع طــلــبــة بــولــيــتــكــنــك 
البحرين على التنافس في مجال العلوم 
على  القائمين  بدور  مشيدًا  التطبيقية، 
الــجــائــزة وعــائــلــة كــانــو فــي دعـــم الجهود 
التعليمية  بالعملية  لارتقاء  المبذولة 
خــاصــة فـــي الــجــانــب الــتــطــبــيــقــي مــنــهــا، 
والذي أكد أنه يحظى باهتمام كبير من 
رفــد سوق  فــي  ويــعــول عليه  الــدولــة  قبل 
تأهيا  الــمــؤهــلــيــن  بالخريجين  الــعــمــل 

ــد الــوجــيــه خالد  جـــيـــدًا. ومـــن جــانــبــه أكـ
يوسف  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  كانو 
بــن أحــمــد كــانــو أن الــجــائــزة فــي خدمة 
الــبــحــريــن وفـــي خــدمــة كــل مــا يــصــب في 
ودأبت  العلمي،  والبحث  العلوم  مصلحة 
منذ تأسيسها في عام 1998 على تشجيع 
العلوم  مجاالت  في  المتميزين  وتكريم 
بــأنــواعــهــا ســـواء فــي الــبــحــريــن أو الـــدول 
الــعــربــيــة، مــعــربــًا عـــن ســعــادتــه فـــي دعــم 
التي تحرص  البحرين  جهود بوليتكنك 

على تقديم أعلى مستويات التعليم.
وأكــــد الــبــروفــيــســور كـــيـــران أوكـــوهـــان 
البحرين  التنفيذي لبوليتكنك  الرئيس 
أكـــثـــر  ــن  ــ مـ الـــبـــولـــيـــتـــكـــنـــك  خـــريـــجـــي  أن 
العمل  فــرص  على  حــصــواًل  الخريجين 
الخريجين،  من   %87 إلــى  تصل  وبنسبة 
ــــدل عـــلـــى كــــفــــاءة وجـــــــودة الــتــعــلــيــم  ــا يـ مــ
يؤهل  والـــذي  وتــطــوره،  البوليتكنك  فــي 

الــطــالــب لـــدخـــول ســــوق الــعــمــل بــســرعــة 
كـــبـــيـــرة. كــمــا تـــقـــدم بــالــشــكــر لــلــقــائــمــيــن 
على  كانو  أحمد  بــن  يوسف  جــائــزة  على 
تخصيص مسابقة البحث العلمي للدورة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة لــطــلــبــة الــبــولــيــتــكــنــك، 
ــى اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون بــيــن  ــ مــتــطــلــًعــا إلـ
الــمــؤســســتــيــن. ومـــن جــانــبــه أكـــد الوجيه 
فوزي كانو نائب رئيس مجموعة يوسف 
بن أحمد كانو أن المجموعة تسعى إلى 
ــاءات مـــن الــخــريــجــيــن  ــفـ ــكـ اســتــقــطــاب الـ
البحرينيين من بوليتكنك البحرين في 
على  مثنيًا  التقنية،  المجموعة  أقــســام 
الـــدور الــرائــد الـــذي تــقــوم بــه بوليتكنك 

البحرين في العلوم التطبيقية. 
حضر مراسم إعان مسابقة البحث 
الــعــلــمــي أعـــضـــاء مــجــلــس أمـــنـــاء جــائــزة 
يوسف بن أحمد كانو وممثلون عن إدارة 

بوليتكنك البحرين. 
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الوجيه خالد كانو: الجائزة في خدمة البحرين وم�صلحة العلوم والبحث العلمي 

اختتمت في جامعة الخليج 
الدولي  المؤتمر  أعمال  العربي 
ــــوالدة  الــثــانــي لــطــب الــنــســاء والـ
الخليج  جــامــعــة  نظمته  الــــذي 
الــعــربــي بــرعــايــة الــفــريــق طبيب 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
ــة، وشـــــهـــــد عــــلــــى مــــدى  ــفــ ــيــ ــلــ خــ
الـــيـــومـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن تــقــديــم 
لمتحدثين  بحثية  أوراق  عشر 
عالميين من الواليات المتحدة 
األمــريــكــيــة، الـــيـــونـــان، الــكــويــت، 
إيــطــالــيــا، الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، 
التشيك، أذربيجان، وتركيا. إلى 
جانب مشاركة ثمانية متحدثين 
مـــــن األطــــــبــــــاء االســـتـــشـــاريـــيـــن 
فـــي الــبــحــريــن فـــي مـــجـــال طب 
ـــوالدة. كما عــرض 5  الــنــســاء والــ
ملصقات علمية لدراسات قيمة، 
أقـــيـــمـــت عـــلـــى حــــــاالت ســريــريــة 
خال  مــن  أو  المستشفيات  فــي 

الدراسات المخبرية. 
ــيــــس  إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال رئــ
الـــدكـــتـــور ضــيــاء رزق:  الــمــؤتــمــر 
طـــرح  ــــي  فـ نـــجـــح  الـــمـــؤتـــمـــر  إن 
الحديثة  الــتــطــورات  ومــنــاقــشــة 

في  الشائعة  المشاكل  إدارة  في 
ــا في  صــحــة الـــمـــرأة الـــتـــي نـــراهـ
منطقتنا بهدف تقديم خدمات 
رعـــايـــة صــحــيــة عــالــيــة الـــجـــودة 
للنساء وتحسين نوعية حياتهن 
ــم عــلــى  ــائــ ــديـــث قــ وتــــقــــديــــم تـــحـ
األدلـــة فــي طــب أمـــراض النساء 

والوالدة. 
واسعة  مجموعة  طــرح  كما 

الجديدة  الطبية  القضايا  مــن 
المستجدات  حجم  تبين  الــتــي 
التخصص  هــذا  في  المتسارعة 
الـــحـــيـــوي الـــمـــهـــم، مــنــهــا صحة 
ــنــــاء فــتــرة  الــــمــــرأة والـــجـــنـــيـــن أثــ
الـــحـــمـــل بـــمـــا فــيــهــا ذلـــــك ســكــر 
الحمل والغدة الدرقية، ومتابعة 
نـــمـــو الـــجـــنـــيـــن، ومـــشـــكـــات قـــاع 
الحوض لدى المرأة والعاجات 

الجهدي  البول  لسلس  البديلة 
وغيرها  المثانة،  ألــم  ومتازمة 

من العناوين المهمة.
ونــــاقــــش الـــمـــؤتـــمـــر الــعــديــد 
مــن الــمــواضــيــع الــحــيــويــة التي 
والتي  النسائية،  األورام  تتناول 
العالمية  التوصيات  تستعرض 
الــــمــــســــتــــجــــدة فـــــــي مــــواضــــيــــع 
ــة كــــتــــشــــخــــيــــص وعـــــــاج  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ

الــحــمــل،  فــتــرة  الــمــبــايــض  أورام 
الطمث،  انقطاع  بعد  مــا  وفــتــرة 
ــــروس الــــــورم  ــيـ ــ ــــن فـ ــكــــشــــف عـ والــ
والمساعدة  البشري،  الحليمي 
عــلــى اإلنــجــاب والــعــقــم نصيب، 
عاج  في  الحديثة  والتوصيات 
ــــاج  ــرر وعــ ــكــ ــتــ ــمــ اإلجــــــهــــــاض الــ
األورام الليفية في حاالت تأخر 

اإلنجاب.

م�����وؤت�����م�����ر ط������ب �ل����ن���������س����اء و�ل���������������والدة ي����ن����ج����ح ف��ي 
م����ن����اق���������س����ة�ل����ت����ط����ور�ت �ل����ح����دي����ث����ة ل�������س���ح���ة �ل�����م�����ر�أة

ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
مــــــــــــاجــــــــــــد بــــــــــــــن عـــــلـــــي 
التربية  وزيـــر  النعيمي 
ــادة  ــ ــهــ ــ ــم، شــ ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــ
ــة  ــســ ــؤســ ــمــ ــل الــ ــيــ ــجــ ــســ تــ
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــخـــاصـــة 
ــد الــتــرخــيــص(  ــديـ )تـــجـ
لــمــدرســة الــمــجــد، مــدة 

ــــك وفـــقـــًا  ــوات، وذلــ ــنــ ــــاث ســ ثـ
للمادة رقم )9( من المرسوم 
بقانون رقم )25( لسنة 1998 
التعليمية  المؤسسات  بشأن 
ــيـــة الــــخــــاصــــة، مــع  ــبـ ــتـــدريـ والـ
االلتزام بالطاقة االستيعابية 
الـــوزارة  قبل  مــن  المسموحة 

لتلك المؤسسة التعليمية.

�ل��ت��رب��ي��ة ت���ج���دد �ل��ت��رخ��ي�����ص 
ل������م������در�������س������ة �ل����م����ج����د

} وزير التربية والتعليم.

كتبت فاطمة علي:
ــاريـــة  ــتـــشـ أكــــــــدت اسـ
الصماء وسكري  الغدد 
االطـــــــــفـــــــــال بـــمـــجـــمـــع 
الـــســـلـــمـــانـــيـــة الـــطـــبـــي 
الدكتورة خديجة العا 
الــتــعــاون والــتــواصــل  أن 
الخدمات  بين مقدمي 
ــة وأولــــــــيــــــــاء  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
األمــــــــــور والـــتـــربـــويـــيـــن 
ــي الـــمـــدرســـة يـــعـــدان  فــ
لصحة  ــاس  األسـ حجر 
وســـامـــة الـــطـــفـــل، لــذا 
من الضروري التنسيق 
بـــــيـــــن اولـــــــــيـــــــــاء امــــــــور 
الـــطـــلـــبـــة الـــمـــصـــابـــيـــن 
والمعنيين  بــالــســكــري 
وإخطارهم  بمدارسهم 
بـــخـــطـــة الــــعــــاج الــتــي 
تــــــــشــــــــمــــــــل جــــــــــرعــــــــــات 
اإلنـــســـولـــيـــن وأعــــــراض 
وارتـــفـــاع معدل  هــبــوط 
مناقشة  كذلك  السكر، 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــواجــــب 
ــا لـــحـــصـــص  ــ ــهــ ــ ــاعــ ــ ــبــ ــ ــ ات
ــاق  ــ ــفـ ــ ــة، واالتـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
شخص  لتعيين  معهم 
ــن فــحــص  ــ ــؤول عــ ــ ــســ ــ مــ
ــعـــدل الـــســـكـــر وحــقــن  مـ
الــطــفــل فـــي حـــال عــدم 
قدرة الطفل على ذلك.

الدكتورة  وأوضحت 
الحساب  عبر  خديجة 
للمستشفيات  الرسمي 
أن  الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــيـــــــــة 
االنــــــــــــخــــــــــــفــــــــــــاضــــــــــــات 
المتكررة  واالرتــفــاعــات 
ــر تــــــؤثــــــر عـــلـــى  ــكــ ــســ ــلــ لــ
الطفل،  وســلــوك  مـــزاج 

الــقــدرة  تــؤثــر على  أنــهــا  كما 
ــى الـــتـــحـــصـــيـــل الــعــلــمــي  ــلـ عـ
ــي األنــشــطــة  والـــمـــشـــاركـــة فــ
يفضل  لـــذلـــك  الــمــخــتــلــفــة، 
أن تكون معدالت السكر في 

النطاق الطبيعي اآلمن.
األطـــــفـــــال  أن  وذكــــــــــــرت 
ــن نــصــف  ــ يـــقـــضـــون أكــــثــــر مـ
ســاعــات الــيــقــظــة يــومــيــا في 
المدرسة، لذا من الضروري 
مريحة  بيئة  تهيئة  يتم  أن 
وآمـــــنـــــة لـــضـــمـــان تـــطـــورهـــم 
وعلى  والــنــفــســي،  التعليمي 
المعنيين بالمدارس السماح 
دورة  إلـــى  بــالــذهــاب  للطفل 
الــمــيــاه مــتــى مــا احــتــاج إلــى 
تكرار  ماحظة  وعند  ذلــك، 
ــه الـــمـــســـتـــمـــر يــفــضــل  ــ ــابـ ــ ذهـ
إبــــاغ ولــــي األمــــر ألن ذلــك 
السكر  مــعــدل  ارتــفــاع  يعني 
ــى  ــاج إلــ ــتــ ــحــ ــه، وقـــــــد يــ ــ ــديــ ــ لــ
أو تعديل  جرعة تصحيحية 
جــرعــات اإلنــســولــيــن، كذلك 
الـــســـمـــاح لــــه بـــشـــرب الـــمـــاء 
ــى ذلـــك،  ــاج الــ ــتـ ــا احـ مــتــى مـ
مــؤكــدة ضـــرورة عــدم الطلب 

نهاية  إلــى  ذلــك  تأجيل  منه 
الحصة والسماح له بقياس 
معدل السكر متى ما احتاج 
الــــــى ذلــــــــك، كـــمـــا يـــجـــب أن 
طفل  أي  يعامل  كما  يعامل 
آخر بدون تمييز وأن تحترم 
ــاء قــيــاس  ــنــ خــصــوصــيــتــه أثــ
مــعــدل الــســكــر وأثـــنـــاء حقن 
ــيــــن والــــســــمــــاح لــه  األنــــســــولــ
تغيير  وعدم  وجبته،  بإكمال 
ــتـــه وتــشــجــيــعــه  ــبـ مــــوعــــد وجـ
على إخبار المدرس في حال 
شعوره بأعراض الهبوط مع 
التأكيد على سرعة االتصال 
أي  األمــر عند حــدوث  بولي 

حالة طارئة.
أن  الــــــــــعــــــــــا  وأكـــــــــــــــــــــــدت 
الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
-وتــــحــــديــــدا وحـــــــدة ســكــري 
األطفال بمجمع السلمانية 
الطبي- حريصة على تقديم 
لجميع  والــمــســانــدة  الــدعــم 
العاملين في المدارس فيما 
ــال،  ــ ــفـ ــ ــري األطـ ــكــ يـــخـــص ســ
ورش  تقديم  بإمكاننا  حيث 
عـــمـــل وتـــــدريـــــب الــعــامــلــيــن 
عــلــى قـــيـــاس الــســكــر وحــقــن 
التعامل  وكيفية  األنسولين 
ــة،  ــ ــارئـ ــ ــطـ ــ مــــــع الـــــــحـــــــاالت الـ
الـــى امــكــانــيــة توفير  مــشــيــرة 
والــمــدرســة  للطالب  مــلــزمــة 
ــفـــل  ــمــــل جــــــرعــــــات الـــطـ تــــشــ
وقــنــوات الــتــواصــل وأعـــراض 
ارتــــفــــاع وانـــخـــفـــاض مــعــدل 
في  التعامل  وكيفية  السكر 

حال حدوثهما.

ا�صت�صارية الغدد ال�صماء وال�صكري بال�صلمانية توؤكد:

ي��وؤث��ر  للطفل  �ل�����س��ك��ر  م��ع��دل  �خ��ت��ال 
عل���ى مز�ج���ه و�س���لوكه وتح�سيل���ه �لعلمي

} د. خديجة العا.
كتبت: نوال عباس

حصدت المرأة البحرينية 
االنتخابات  في  باهرا  نجاحا 
مــن  وذلــــــك   ،2022 الـــنـــيـــابـــيـــة 
خال فوز 8 نساء في أكبر عدد 
لــلــمــرأة تــحــت قــبــة الــبــرلــمــان 
وراء  األسباب  فما   ،2002 منذ 
من  الكبير  الــعــدد  هــذا  حصد 
السيدات كراسي في البرلمان 
ــو وعـــي  ــل هــ بـــهـــذه الـــــــــدورة، هــ
المواطنين بدور المرأة والثقة 
في  رغبتهم  أم  إمكاناتها،  فــي 
جــديــدة،  ــاء  دمـ وضـــخ  التغيير 
مــن  بـــالـــخـــذالن  ــعـــورهـــم  شـ أم 
في  ورغبتهم  السابقة  ــدورة  الـ
الحصول على إنجازات أكثر؟!
فــي الــبــدايــة تــقــول النائب 
بــاســمــة مـــبـــارك عـــن الـــدائـــرة 
الــحــاديــة عــشــرة )الــشــمــالــيــة(: 
»إن من أهم أسباب زيادة عدد 
النائبات في الدورة االنتخابية 
عند  وعــي جديد  وجــود   2022
المواطنين وهو اختيار األكفأ، 
العلمية  الــشــهــادات  حيث  مــن 
انهم  رغم  العملية،  والتجارب 
فـــي الـــــــدورات الــســابــقــة كــانــوا 

يــخــتــارون الــنــواب على أســاس 
باإلضافة  النسب،  أو  المعرفة 
الـــــى حــــب الــتــغــيــيــر لـــلـــوجـــوه 
الــســابــقــة ورغــبــتــهــم فـــي ضخ 
البرلمان  تدخل  جديدة  دمــاء 
سواء من السيدات أو الرجال، 
وخــاصــة أن دائــرتــنــا الــتــي لم 
تمثلها امرأة في البرلمان منذ 
إلــى  أدى  مـــا  مــضــت،  ســنــة   20
الشباب  مــن  كبير  عــدد  إقــبــال 
والــمــتــقــاعــديــن عــلــى تــرشــيــح 
ــان شــعــاري  الـــنـــســـاء، لـــذلـــك كــ

التغيير يبدأ بكم.

بينما أشارت النائب إيمان 
العاشرة  الــدائــرة  عــن  شويطر 
بــمــحــافــظــة الــعــاصــمــة إلـــى ان 
كل دائرة لها ظروفها الخاصة، 
والمرأة أثبتت نفسها، ما أدى 
الــى زيــادة وعــي الناس بعطاء 
الــــــمــــــرأة مـــــن خـــــــال الـــــــــدورة 
يضعون  جعلهم  مــا  السابقة، 
آمــالــهــم بــالــســيــدات مـــن أجــل 

تحقيق طموحاتهم.
وأضــــافــــت: »بــالــنــســبــة لي 
كـــــــان لـــــي تـــــاريـــــخ اجـــتـــمـــاعـــي 
ــي الـــــدائـــــرة مــنــذ  وتـــطـــوعـــي فــ

ترشحي  الــى  باإلضافة  سنين 
وتواصلي   2018 انتخابات  في 
أكثر  قربني  الـــذي  الــنــاس  مــع 
ــا ذلــــــك أهــلــنــي  ــ ــمـ ــ مـــنـــهـــم، وربـ
للفوز، رغم أن هناك كثيرا من 
في  لــي  المنافسات  الــســيــدات 
الدائرة يملكن شهادات علمية 
جيدة،  تــجــارب  ولديهن  كبيرة 
مشيرة الى ان دخول 8 سيدات 
الى البرلمان سيتيح الفرصة 
لمناقشة قضايا المرأة وحلها.

ــائــــب حـــنـــان  ــنــ وعـــلـــقـــت الــ
الـــــــــدائـــــــــرة 12  فــــــــــــــردان عـــــــن 

»ان  الــشــمــالــيــة  لــلــمــحــافــظــة 
من اهم أسباب وصول المرأة 
ــو دعــمــهــا  ــي االنـــتـــخـــابـــات هـ فـ
ــا مــــــن الـــمـــجـــلـــس  ــهــ ــلــ ــيــ ــأهــ وتــ
األعلى للنهوض بالمرأة حتى 
تــصــل إلــــى أعــلــى الــمــنــاصــب، 
ــرار، ولــقــد  ومـــواقـــع صــنــع الـــقـ
ــاذج  ــ ـــمــ ــ وجــــــــدنــــــــا مــــــــؤخــــــــرا نـ
لـــتـــجـــارب نـــســـائـــيـــة نـــاجـــحـــة، 
مــا أدى الـــى ايــمــان االخــريــن 
وإمكاناتهن،  السيدات  بقدرة 
ودخول  التغيير  في  ورغبتهم 
ــاء  الـــحـــضـــور الـــنـــســـوي والـــدمـ
الجديدة منهم إلى البرلمان، 
مــشــيــرة الـــى ان هــنــاك نــمــاذج 
مــــــن الــــــســــــيــــــدات كـــــانـــــت فــي 
والبلدي  النيابي  المجلسين 
ــا بــــاهــــرا فــي  ــاحـ أظــــهــــرن نـــجـ
مــجــال عــمــلــهــن، مـــا أدى الــى 
رغبة الناس في دعم اكبر عدد 
مــمــكــن مــن الــنــســاء لــلــوصــول 
الى كراسي البرلمان، وخاصة 
أن الـــمـــرأة عــنــدمــا تــصــل الــى 
ــر  ــعـ ــشـ مـــــنـــــصـــــب ســــــيــــــاســــــي تـ
المنصب  هــذا  الــى  باالنتماء 
ــي وســعــهــا  ــ ــا فـ ــ ــل مـ ــ ــذل كـ ــ ــبـ ــ وتـ

لتتميز في عملها. 

نائبات جدد في مجل�س النواب 2022:

ثقة �لناخبين في �إمكانات �لمر�أة �سبب و�سول 8 �سيد�ت �إلى �لبرلمان 
ح���ب التغيي���ر و�ص���خ دم���اء جدي���دة اأه���م اأ�ص���باب ه���ذا الإنجاز 

} إيمان شويطر.} حنان فردان} باسمة مبارك
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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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محميد احملميد

ــيــــرة مــن  ــبــ ــوع الــــكــ ـــمــ ــجـ ــذه الــ ــ ــ كـــــل هـ
نداء  لبوا  الذين  األوفــيــاء،  المواطنين 
الواجب الوطني، وأدوا الحق الدستوري، 
وشـــــاركـــــوا فــــي االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
ونــاخــبــيــن،  مــرشــحــيــن   ،2022 والــبــلــديــة 
ــيــــن، مـــوظـــفـــيـــن  ــتــــطــــوعــ مـــنـــظـــمـــيـــن ومــ
تحقيق  في  وأسهموا  مجهولة،  وجنود 
يستحقون   ،%73 مــشــاركــة  نسبة  أعــلــى 
والــدعــم  والــتــقــديــر،  الشكر  مــن  المزيد 
والمساندة، وتحقيق تطلعاتهم، وتلبية 

احتياجاتهم.
هــــؤالء جــمــيــعــا وقـــفـــوا مـــع الــوطــن، 
وقــــالــــوا »نــــصــــوت لـــلـــبـــحـــريـــن«، وفــعــلــوا 
إخـــاص  وبــكــل  بــكــل حـــب ووالء،  ذلــــك 
أحسوا  خــاصــة حينما  انــتــمــاء،  وصـــدق 
ــر عــــلــــى الـــــــوطـــــــن، وشـــــعـــــروا  ــطــ ــخــ ــالــ بــ
بها  قــامــت  الــتــي  اليائسة  بــالــمــحــاوالت 
الــجــهــات الـــمـــعـــروفـــة.. وكـــانـــوا الـــرهـــان 
ويــتــرقــبــون  الــبــحــريــن،  لمملكة  الـــرابـــح 
تعينهم في  وتــوجــيــهــات،  ــرارات  قــ الــيــوم 
معيشتهم، ومراجعة وإعادة دراسة بعض 
اإلجراءات، التي كانت محل إجماع لدى 
كل المرشحين، وبرامجهم االنتخابية.

المواطن،  يترقبه  مــا  أبــرز  مــن  لعل 
وبعد انتهاء االنتخابات بنجاح ساحق، 
ــتـــي تــشــكــلــت،  والــمــلــحــمــة الـــوطـــنـــيـــة الـ
هـــي مــســألــة »الــمــتــقــاعــديــن والـــعـــاوة 
على  ستكون  بالتأكيد  وهــي  السنوية«، 
القادم،  البرلماني  العمل  أولويات  سلم 
ــرار، ووضــع  ــقـ ــأس مــن مــراجــعــة الـ وال بـ
ــم الــمــتــقــاعــد  ــدعـ بــــدائــــل ومــــــبــــــادرات، تـ
وأسرته، وتؤكد صواب مشاركته، وتعزيز 

دور المجالس المنتخبة.
كــمــا أن مــســألــة الــتــوظــيــف وإحـــال 
األهمية،  غاية  في  مسألة  المواطنين، 
بــيــت، وكــل رب أســرة،  وقـــرار يترقبه كــل 
هناك  أن  بحريني.. صحيح  شــاب  وكــل 
جهودا بارزة ومتواصلة تقوم بها الدولة 
مشكورة في هذه المسألة، ولكن الناس 
تترقب التسريع في تنفيذ التوجيهات، 
وإصـــــــــــــدار قـــــــــــــرارات إلعــــــــــــادة هـــنـــدســـة 

التوظيف، وبرواتب وامتيازات معقولة، 
ــروف الــمــعــيــشــة والــحــيــاة  ــظـ مــنــاســبــة لـ

الكريمة.
هناك الملف اإلسكاني، الذي يشغل 
هـــم الـــدولـــة والـــمـــواطـــن مـــعـــا.. وهــنــاك 
الــمــلــف الــصــحــي وضـــمـــان اســتــمــراريــة 
مــجــانــيــة الـــعـــاج، وإن تــوجــهــت الــدولــة 
نحو مشروع التأمين الصحي.. وهناك 
الــمــلــف الــتــعــلــيــمــي، وهـــنـــاك الــكــهــربــاء 
ــار والـــضـــرائـــب،  ــعـ والــــمــــاء، وهـــنـــاك األسـ
ــرواتــــب.. وغيرها  والــ الـــقـــروض  وهــنــاك 

كثير، ينتظر المواطن قرارات بشأنها.
قــرارات لدول  الناس هنا،  تابع  ربما 
السلع  بعض  أســعــار  تحديد  فــي  قريبة 
بجانب  بها،  المساس  وعــدم  األساسية، 
الجنسيات،  أصحاب  بعض  دخــول  منع 
وما  الباد،  إلى  أن دخولها  بعدما ثبت 
قانونية،  مــمــارســات غير  مــن  بــه  قــامــت 
وسلوكيات سيئة، قد تؤثر مستقبا في 
أخبار  الناس  وتابع  المجتمعي،  األمــن 
مــســتــمــر، فضا  بــشــكــل  عليها  الــقــبــض 
عن احتكارها بعض الوظائف والمهن.. 
بعد  الــمــواطــن  ينتظرها  قـــرارات  وتلك 
دائما  كــانــت حديثا  االنــتــخــابــات، ألنــهــا 
في معظم الخيم والمقرات االنتخابية.
الــمــواطــن من  يترقبه  مــا  أن  نـــدرك 
كــثــيــرة، تشكل جـــزءا مــن هموم  ــرارات  قــ
وهـــواجـــس ومــطــالــب عـــديـــدة.. ونـــدرك 
األخــرى  هي  حريصة  الدولة  أن  كذلك 
ــاز، من  ــ ــجـ ــ عــلــى مـــواصـــلـــة الــعــمــل واإلنـ
محور  باعتباره  المواطن،  خدمة  أجــل 

التنمية.
قد  الــمــعــنــيــة  الــجــهــات  أن  وال شـــك 
الخيام  في  قيل  ما  كل  ورصــدت  تابعت 
ــة الــوطــنــيــة،  ــافـ ــيـــة، والـــصـــحـ ــابـ ــتـــخـ االنـ
وبالتأكيد  المتعددة..  اإلعــام  ووسائل 
وبــالــتــعــاون مـــع السلطة  أنــهــا ســتــعــمــل 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، لـــتـــحـــقـــيـــق مـــــا يـــنـــشـــده 
الـــمـــواطـــن، ومـــا يــنــتــظــره ويــتــرقــبــه من 
قــــرارات وطــنــيــة، ويــجــنــي ثــمــار وجـــدوى 

مشاركته في صنع القرار.

malmahmeed7@gmail.com

قرارات ينتظرها المواطن..

 بعد االنتخابات

كانو  أحمد  بن  يوسف  أعلنت جائزة 
)تطوير  العلمي  البحث  مسابقة  إقــامــة 
التكنولوجيا في خدمة اإلنسانية( وذلك 
لطلبة كلية البحرين التقنية )بوليتكنك 
الــبــحــريــن( والـــتـــي تــســتــمــر حــتــى نــهــايــة 
وقــد   .2023  -  2022 ــة  ــيـ الـــدراسـ الــســنــة 
بحضور  المسابقة  إعـــان  مــراســم  تــمــت 
رئيس مجلس أمناء بوليتكنك البحرين 
والبروفيسور  الــمــبــارك،  وائــل  المهندس 
ــان الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي،  ــ ــوهـ ــ كــــيــــران أوكـ
بن  يوسف  جائزة  أمناء  مجلس  ورئيس 
أحــمــد كــانــو الــوجــيــه خــالــد كــانــو، ونــائــب 
أحــمــد كانو  بــن  يــوســف  رئــيــس مجموعة 

الوجيه فوزي كانو. 
وســـــوف يــتــســابــق طــلــبــة بــولــيــتــكــنــك 
البحرين المتخصصون في مجالي علوم 
الكمبيوتر والهندسة في تقديم البحوث 
الــعــلــمــيــة الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــتــكــنــولــوجــيــا 

ــان،  ــســ وكــيــفــيــة تــوظــيــفــهــا لـــخـــدمـــة اإلنــ
وذلك تحت إشراف أساتذة البوليتكنك. 
وبدورها ستقدم جائزة يوسف بن أحمد 
كانو مكافآت مالية للفائزين في المراكز 
الثاثة األولى من المسابقة والتي يصل 

مجموعها إلى 22 ألف دوالر. 
وبهذه المناسبة، ثمن المهندس وائل 
المبارك رئيس مجلس أمناء بوليتكنك 
البحرين مبادرة جائزة يوسف بن أحمد 
كـــانـــو الـــتـــي تــشــجــع طــلــبــة بــولــيــتــكــنــك 
البحرين على التنافس في مجال العلوم 
على  القائمين  بدور  مشيدًا  التطبيقية، 
الــجــائــزة وعــائــلــة كــانــو فــي دعـــم الجهود 
التعليمية  بالعملية  لارتقاء  المبذولة 
خــاصــة فـــي الــجــانــب الــتــطــبــيــقــي مــنــهــا، 
والذي أكد أنه يحظى باهتمام كبير من 
رفــد سوق  فــي  ويــعــول عليه  الــدولــة  قبل 
تأهيا  الــمــؤهــلــيــن  بالخريجين  الــعــمــل 

ــد الــوجــيــه خالد  جـــيـــدًا. ومـــن جــانــبــه أكـ
يوسف  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  كانو 
بــن أحــمــد كــانــو أن الــجــائــزة فــي خدمة 
الــبــحــريــن وفـــي خــدمــة كــل مــا يــصــب في 
ودأبت  العلمي،  والبحث  العلوم  مصلحة 
منذ تأسيسها في عام 1998 على تشجيع 
العلوم  مجاالت  في  المتميزين  وتكريم 
بــأنــواعــهــا ســـواء فــي الــبــحــريــن أو الـــدول 
الــعــربــيــة، مــعــربــًا عـــن ســعــادتــه فـــي دعــم 
التي تحرص  البحرين  جهود بوليتكنك 

على تقديم أعلى مستويات التعليم.
وأكــــد الــبــروفــيــســور كـــيـــران أوكـــوهـــان 
البحرين  التنفيذي لبوليتكنك  الرئيس 
أكـــثـــر  ــن  ــ مـ الـــبـــولـــيـــتـــكـــنـــك  خـــريـــجـــي  أن 
العمل  فــرص  على  حــصــواًل  الخريجين 
الخريجين،  من   %87 إلــى  تصل  وبنسبة 
ــــدل عـــلـــى كــــفــــاءة وجـــــــودة الــتــعــلــيــم  ــا يـ مــ
يؤهل  والـــذي  وتــطــوره،  البوليتكنك  فــي 

الــطــالــب لـــدخـــول ســــوق الــعــمــل بــســرعــة 
كـــبـــيـــرة. كــمــا تـــقـــدم بــالــشــكــر لــلــقــائــمــيــن 
على  كانو  أحمد  بــن  يوسف  جــائــزة  على 
تخصيص مسابقة البحث العلمي للدورة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة لــطــلــبــة الــبــولــيــتــكــنــك، 
ــى اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون بــيــن  ــ مــتــطــلــًعــا إلـ
الــمــؤســســتــيــن. ومـــن جــانــبــه أكـــد الوجيه 
فوزي كانو نائب رئيس مجموعة يوسف 
بن أحمد كانو أن المجموعة تسعى إلى 
ــاءات مـــن الــخــريــجــيــن  ــفـ ــكـ اســتــقــطــاب الـ
البحرينيين من بوليتكنك البحرين في 
على  مثنيًا  التقنية،  المجموعة  أقــســام 
الـــدور الــرائــد الـــذي تــقــوم بــه بوليتكنك 

البحرين في العلوم التطبيقية. 
حضر مراسم إعان مسابقة البحث 
الــعــلــمــي أعـــضـــاء مــجــلــس أمـــنـــاء جــائــزة 
يوسف بن أحمد كانو وممثلون عن إدارة 

بوليتكنك البحرين. 
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الوجيه خالد كانو: الجائزة في خدمة البحرين وم�صلحة العلوم والبحث العلمي 

اختتمت في جامعة الخليج 
الدولي  المؤتمر  أعمال  العربي 
ــــوالدة  الــثــانــي لــطــب الــنــســاء والـ
الخليج  جــامــعــة  نظمته  الــــذي 
الــعــربــي بــرعــايــة الــفــريــق طبيب 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
ــة، وشـــــهـــــد عــــلــــى مــــدى  ــفــ ــيــ ــلــ خــ
الـــيـــومـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن تــقــديــم 
لمتحدثين  بحثية  أوراق  عشر 
عالميين من الواليات المتحدة 
األمــريــكــيــة، الـــيـــونـــان، الــكــويــت، 
إيــطــالــيــا، الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، 
التشيك، أذربيجان، وتركيا. إلى 
جانب مشاركة ثمانية متحدثين 
مـــــن األطــــــبــــــاء االســـتـــشـــاريـــيـــن 
فـــي الــبــحــريــن فـــي مـــجـــال طب 
ـــوالدة. كما عــرض 5  الــنــســاء والــ
ملصقات علمية لدراسات قيمة، 
أقـــيـــمـــت عـــلـــى حــــــاالت ســريــريــة 
خال  مــن  أو  المستشفيات  فــي 

الدراسات المخبرية. 
ــيــــس  إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال رئــ
الـــدكـــتـــور ضــيــاء رزق:  الــمــؤتــمــر 
طـــرح  ــــي  فـ نـــجـــح  الـــمـــؤتـــمـــر  إن 
الحديثة  الــتــطــورات  ومــنــاقــشــة 

في  الشائعة  المشاكل  إدارة  في 
ــا في  صــحــة الـــمـــرأة الـــتـــي نـــراهـ
منطقتنا بهدف تقديم خدمات 
رعـــايـــة صــحــيــة عــالــيــة الـــجـــودة 
للنساء وتحسين نوعية حياتهن 
ــم عــلــى  ــائــ ــديـــث قــ وتــــقــــديــــم تـــحـ
األدلـــة فــي طــب أمـــراض النساء 

والوالدة. 
واسعة  مجموعة  طــرح  كما 

الجديدة  الطبية  القضايا  مــن 
المستجدات  حجم  تبين  الــتــي 
التخصص  هــذا  في  المتسارعة 
الـــحـــيـــوي الـــمـــهـــم، مــنــهــا صحة 
ــنــــاء فــتــرة  الــــمــــرأة والـــجـــنـــيـــن أثــ
الـــحـــمـــل بـــمـــا فــيــهــا ذلـــــك ســكــر 
الحمل والغدة الدرقية، ومتابعة 
نـــمـــو الـــجـــنـــيـــن، ومـــشـــكـــات قـــاع 
الحوض لدى المرأة والعاجات 

الجهدي  البول  لسلس  البديلة 
وغيرها  المثانة،  ألــم  ومتازمة 

من العناوين المهمة.
ونــــاقــــش الـــمـــؤتـــمـــر الــعــديــد 
مــن الــمــواضــيــع الــحــيــويــة التي 
والتي  النسائية،  األورام  تتناول 
العالمية  التوصيات  تستعرض 
الــــمــــســــتــــجــــدة فـــــــي مــــواضــــيــــع 
ــة كــــتــــشــــخــــيــــص وعـــــــاج  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ

الــحــمــل،  فــتــرة  الــمــبــايــض  أورام 
الطمث،  انقطاع  بعد  مــا  وفــتــرة 
ــــروس الــــــورم  ــيـ ــ ــــن فـ ــكــــشــــف عـ والــ
والمساعدة  البشري،  الحليمي 
عــلــى اإلنــجــاب والــعــقــم نصيب، 
عاج  في  الحديثة  والتوصيات 
ــــاج  ــرر وعــ ــكــ ــتــ ــمــ اإلجــــــهــــــاض الــ
األورام الليفية في حاالت تأخر 

اإلنجاب.
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ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
مــــــــــــاجــــــــــــد بــــــــــــــن عـــــلـــــي 
التربية  وزيـــر  النعيمي 
ــادة  ــ ــهــ ــ ــم، شــ ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــ
ــة  ــســ ــؤســ ــمــ ــل الــ ــيــ ــجــ ــســ تــ
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــخـــاصـــة 
ــد الــتــرخــيــص(  ــديـ )تـــجـ
لــمــدرســة الــمــجــد، مــدة 

ــــك وفـــقـــًا  ــوات، وذلــ ــنــ ــــاث ســ ثـ
للمادة رقم )9( من المرسوم 
بقانون رقم )25( لسنة 1998 
التعليمية  المؤسسات  بشأن 
ــيـــة الــــخــــاصــــة، مــع  ــبـ ــتـــدريـ والـ
االلتزام بالطاقة االستيعابية 
الـــوزارة  قبل  مــن  المسموحة 

لتلك المؤسسة التعليمية.

�ل��ت��رب��ي��ة ت���ج���دد �ل��ت��رخ��ي�����ص 
ل������م������در�������س������ة �ل����م����ج����د

} وزير التربية والتعليم.

كتبت فاطمة علي:
ــاريـــة  ــتـــشـ أكــــــــدت اسـ
الصماء وسكري  الغدد 
االطـــــــــفـــــــــال بـــمـــجـــمـــع 
الـــســـلـــمـــانـــيـــة الـــطـــبـــي 
الدكتورة خديجة العا 
الــتــعــاون والــتــواصــل  أن 
الخدمات  بين مقدمي 
ــة وأولــــــــيــــــــاء  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
األمــــــــــور والـــتـــربـــويـــيـــن 
ــي الـــمـــدرســـة يـــعـــدان  فــ
لصحة  ــاس  األسـ حجر 
وســـامـــة الـــطـــفـــل، لــذا 
من الضروري التنسيق 
بـــــيـــــن اولـــــــــيـــــــــاء امــــــــور 
الـــطـــلـــبـــة الـــمـــصـــابـــيـــن 
والمعنيين  بــالــســكــري 
وإخطارهم  بمدارسهم 
بـــخـــطـــة الــــعــــاج الــتــي 
تــــــــشــــــــمــــــــل جــــــــــرعــــــــــات 
اإلنـــســـولـــيـــن وأعــــــراض 
وارتـــفـــاع معدل  هــبــوط 
مناقشة  كذلك  السكر، 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــواجــــب 
ــا لـــحـــصـــص  ــ ــهــ ــ ــاعــ ــ ــبــ ــ ــ ات
ــاق  ــ ــفـ ــ ــة، واالتـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
شخص  لتعيين  معهم 
ــن فــحــص  ــ ــؤول عــ ــ ــســ ــ مــ
ــعـــدل الـــســـكـــر وحــقــن  مـ
الــطــفــل فـــي حـــال عــدم 
قدرة الطفل على ذلك.
الدكتورة  وأوضحت 
الحساب  عبر  خديجة 
للمستشفيات  الرسمي 
أن  الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــيـــــــــة 
االنــــــــــــخــــــــــــفــــــــــــاضــــــــــــات 
المتكررة  واالرتــفــاعــات 
ــر تــــــؤثــــــر عـــلـــى  ــكــ ــســ ــلــ لــ
الطفل،  وســلــوك  مـــزاج 

الــقــدرة  تــؤثــر على  أنــهــا  كما 
ــى الـــتـــحـــصـــيـــل الــعــلــمــي  ــلـ عـ
ــي األنــشــطــة  والـــمـــشـــاركـــة فــ
يفضل  لـــذلـــك  الــمــخــتــلــفــة، 
أن تكون معدالت السكر في 

النطاق الطبيعي اآلمن.
األطـــــفـــــال  أن  وذكــــــــــــرت 
ــن نــصــف  ــ يـــقـــضـــون أكــــثــــر مـ
ســاعــات الــيــقــظــة يــومــيــا في 
المدرسة، لذا من الضروري 
مريحة  بيئة  تهيئة  يتم  أن 
وآمـــــنـــــة لـــضـــمـــان تـــطـــورهـــم 
وعلى  والــنــفــســي،  التعليمي 
المعنيين بالمدارس السماح 
دورة  إلـــى  بــالــذهــاب  للطفل 
الــمــيــاه مــتــى مــا احــتــاج إلــى 
تكرار  ماحظة  وعند  ذلــك، 
ــه الـــمـــســـتـــمـــر يــفــضــل  ــ ــابـ ــ ذهـ
إبــــاغ ولــــي األمــــر ألن ذلــك 
السكر  مــعــدل  ارتــفــاع  يعني 
ــى  ــاج إلــ ــتــ ــحــ ــه، وقـــــــد يــ ــ ــديــ ــ لــ
أو تعديل  جرعة تصحيحية 
جــرعــات اإلنــســولــيــن، كذلك 
الـــســـمـــاح لــــه بـــشـــرب الـــمـــاء 
ــى ذلـــك،  ــاج الــ ــتـ ــا احـ مــتــى مـ
مــؤكــدة ضـــرورة عــدم الطلب 

نهاية  إلــى  ذلــك  تأجيل  منه 
الحصة والسماح له بقياس 
معدل السكر متى ما احتاج 
الــــــى ذلــــــــك، كـــمـــا يـــجـــب أن 
طفل  أي  يعامل  كما  يعامل 
آخر بدون تمييز وأن تحترم 
ــاء قــيــاس  ــنــ خــصــوصــيــتــه أثــ
مــعــدل الــســكــر وأثـــنـــاء حقن 
ــيــــن والــــســــمــــاح لــه  األنــــســــولــ
تغيير  وعدم  وجبته،  بإكمال 
ــتـــه وتــشــجــيــعــه  ــبـ مــــوعــــد وجـ
على إخبار المدرس في حال 
شعوره بأعراض الهبوط مع 
التأكيد على سرعة االتصال 
أي  األمــر عند حــدوث  بولي 

حالة طارئة.
أن  الــــــــــعــــــــــا  وأكـــــــــــــــــــــــدت 
الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
-وتــــحــــديــــدا وحـــــــدة ســكــري 
األطفال بمجمع السلمانية 
الطبي- حريصة على تقديم 
لجميع  والــمــســانــدة  الــدعــم 
العاملين في المدارس فيما 
ــال،  ــ ــفـ ــ ــري األطـ ــكــ يـــخـــص ســ
ورش  تقديم  بإمكاننا  حيث 
عـــمـــل وتـــــدريـــــب الــعــامــلــيــن 
عــلــى قـــيـــاس الــســكــر وحــقــن 
التعامل  وكيفية  األنسولين 
ــة،  ــ ــارئـ ــ ــطـ ــ مــــــع الـــــــحـــــــاالت الـ
الـــى امــكــانــيــة توفير  مــشــيــرة 
والــمــدرســة  للطالب  مــلــزمــة 
ــفـــل  ــمــــل جــــــرعــــــات الـــطـ تــــشــ
وقــنــوات الــتــواصــل وأعـــراض 
ارتــــفــــاع وانـــخـــفـــاض مــعــدل 
في  التعامل  وكيفية  السكر 

حال حدوثهما.

ا�صت�صارية الغدد ال�صماء وال�صكري بال�صلمانية توؤكد:

ي��وؤث��ر  للطفل  �ل�����س��ك��ر  م��ع��دل  �خ��ت��ال 
عل���ى مز�ج���ه و�س���لوكه وتح�سيل���ه �لعلمي

} د. خديجة العا.
كتبت: نوال عباس

حصدت المرأة البحرينية 
االنتخابات  في  باهرا  نجاحا 
مــن  وذلــــــك   ،2022 الـــنـــيـــابـــيـــة 
خال فوز 8 نساء في أكبر عدد 
لــلــمــرأة تــحــت قــبــة الــبــرلــمــان 
وراء  األسباب  فما   ،2002 منذ 
من  الكبير  الــعــدد  هــذا  حصد 
السيدات كراسي في البرلمان 
ــو وعـــي  ــل هــ بـــهـــذه الـــــــــدورة، هــ
المواطنين بدور المرأة والثقة 
في  رغبتهم  أم  إمكاناتها،  فــي 
جــديــدة،  ــاء  دمـ وضـــخ  التغيير 
مــن  بـــالـــخـــذالن  ــعـــورهـــم  شـ أم 
في  ورغبتهم  السابقة  ــدورة  الـ
الحصول على إنجازات أكثر؟!
فــي الــبــدايــة تــقــول النائب 
بــاســمــة مـــبـــارك عـــن الـــدائـــرة 
الــحــاديــة عــشــرة )الــشــمــالــيــة(: 
»إن من أهم أسباب زيادة عدد 
النائبات في الدورة االنتخابية 
عند  وعــي جديد  وجــود   2022
المواطنين وهو اختيار األكفأ، 
العلمية  الــشــهــادات  حيث  مــن 
انهم  رغم  العملية،  والتجارب 
فـــي الـــــــدورات الــســابــقــة كــانــوا 

يــخــتــارون الــنــواب على أســاس 
باإلضافة  النسب،  أو  المعرفة 
الـــــى حــــب الــتــغــيــيــر لـــلـــوجـــوه 
الــســابــقــة ورغــبــتــهــم فـــي ضخ 
البرلمان  تدخل  جديدة  دمــاء 
سواء من السيدات أو الرجال، 
وخــاصــة أن دائــرتــنــا الــتــي لم 
تمثلها امرأة في البرلمان منذ 
إلــى  أدى  مـــا  مــضــت،  ســنــة   20
الشباب  مــن  كبير  عــدد  إقــبــال 
والــمــتــقــاعــديــن عــلــى تــرشــيــح 
ــان شــعــاري  الـــنـــســـاء، لـــذلـــك كــ

التغيير يبدأ بكم.

بينما أشارت النائب إيمان 
العاشرة  الــدائــرة  عــن  شويطر 
بــمــحــافــظــة الــعــاصــمــة إلـــى ان 
كل دائرة لها ظروفها الخاصة، 
والمرأة أثبتت نفسها، ما أدى 
الــى زيــادة وعــي الناس بعطاء 
الــــــمــــــرأة مـــــن خـــــــال الـــــــــدورة 
يضعون  جعلهم  مــا  السابقة، 
آمــالــهــم بــالــســيــدات مـــن أجــل 

تحقيق طموحاتهم.
وأضــــافــــت: »بــالــنــســبــة لي 
كـــــــان لـــــي تـــــاريـــــخ اجـــتـــمـــاعـــي 
ــي الـــــدائـــــرة مــنــذ  وتـــطـــوعـــي فــ

ترشحي  الــى  باإلضافة  سنين 
وتواصلي   2018 انتخابات  في 
أكثر  قربني  الـــذي  الــنــاس  مــع 
ــا ذلــــــك أهــلــنــي  ــ ــمـ ــ مـــنـــهـــم، وربـ
للفوز، رغم أن هناك كثيرا من 
في  لــي  المنافسات  الــســيــدات 
الدائرة يملكن شهادات علمية 
جيدة،  تــجــارب  ولديهن  كبيرة 
مشيرة الى ان دخول 8 سيدات 
الى البرلمان سيتيح الفرصة 
لمناقشة قضايا المرأة وحلها.

ــائــــب حـــنـــان  ــنــ وعـــلـــقـــت الــ
الـــــــــدائـــــــــرة 12  فــــــــــــــردان عـــــــن 

»ان  الــشــمــالــيــة  لــلــمــحــافــظــة 
من اهم أسباب وصول المرأة 
ــو دعــمــهــا  ــي االنـــتـــخـــابـــات هـ فـ
ــا مــــــن الـــمـــجـــلـــس  ــهــ ــلــ ــيــ ــأهــ وتــ
األعلى للنهوض بالمرأة حتى 
تــصــل إلــــى أعــلــى الــمــنــاصــب، 
ــرار، ولــقــد  ومـــواقـــع صــنــع الـــقـ
ــاذج  ــ ـــمــ ــ وجــــــــدنــــــــا مــــــــؤخــــــــرا نـ
لـــتـــجـــارب نـــســـائـــيـــة نـــاجـــحـــة، 
مــا أدى الـــى ايــمــان االخــريــن 
وإمكاناتهن،  السيدات  بقدرة 
ودخول  التغيير  في  ورغبتهم 
ــاء  الـــحـــضـــور الـــنـــســـوي والـــدمـ
الجديدة منهم إلى البرلمان، 
مــشــيــرة الـــى ان هــنــاك نــمــاذج 
مــــــن الــــــســــــيــــــدات كـــــانـــــت فــي 
والبلدي  النيابي  المجلسين 
ــا بــــاهــــرا فــي  ــاحـ أظــــهــــرن نـــجـ
مــجــال عــمــلــهــن، مـــا أدى الــى 
رغبة الناس في دعم اكبر عدد 
مــمــكــن مــن الــنــســاء لــلــوصــول 
الى كراسي البرلمان، وخاصة 
أن الـــمـــرأة عــنــدمــا تــصــل الــى 
ــر  ــعـ ــشـ مـــــنـــــصـــــب ســــــيــــــاســــــي تـ
المنصب  هــذا  الــى  باالنتماء 
ــي وســعــهــا  ــ ــا فـ ــ ــل مـ ــ ــذل كـ ــ ــبـ ــ وتـ

لتتميز في عملها. 

نائبات جدد في مجل�س النواب 2022:

ثقة �لناخبين في �إمكانات �لمر�أة �سبب و�سول 8 �سيد�ت �إلى �لبرلمان 
ح���ب التغيي���ر و�ص���خ دم���اء جدي���دة اأه���م اأ�ص���باب ه���ذا الإنجاز 

} إيمان شويطر.} حنان فردان} باسمة مبارك
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بشّدة  البركة  مجموعة  أدانــت 
ــذه مـــصـــرف  ــ ــخــ ــ الــــــقــــــرار الـــــــــذي اتــ
لــبــنــان الــمــركــزي ضــد بــنــك البركة 
تابعة  مصرفية  وحـــدة  وهــي  لبنان 

للمجموعة، بوضعه تحت إدارته. 
وبحسب بيان مجموعة البركة، 
ــراره  ــع مـــصـــرف لــبــنــان قــ ــ فــقــد أرجـ
الــبــركــة لبنان  الــمــتــخــذ ضـــد بــنــك 
بتعاميم  البنك  امــتــثــال  عــدم  إلــى 
مــحــددة بما فــي ذلــك غــيــاب خطة 
إلــى  ودعــــوات  للبنك  هيكلة  إعــــادة 

مساهميه بضخ السيولة. 
وتــــؤكــــد الـــمـــجـــمـــوعـــة رفــضــهــا 
ــان لــلــوضــع  ــنـ ــبـ تــفــســيــر مــــصــــرف لـ
ــى حــقــيــقــة أّن  ــ وذلــــــك اســـتـــنـــادا إلـ
مصرف لبنان قد أخفق في توفير 
مصداقية  ذات  هيكلة  إعــادة  خطة 
تراعي  المصرفي  للقطاع  وشاملة 

المعنية،  األطــراف  جميع  مصالح 
إتاحة  لبنان رفض  أّن مصرف  كما 
لبنان وغيره  البركة  المجال لبنك 
مــــن الـــبـــنـــوك الـــعـــامـــلـــة فــــي لــبــنــان 
للوصول إلى األصول التي أودعتها 
لــــدى الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي والــتــي 
البنوك  هــذه  تمّكن  أن  شأنها  مــن 

المصرفية  األنشطة  استئناف  من 
العادية. 

فمنذ بداية األزمة المصرفية 
عملت   ،2019 عــــام  فـــي  لــبــنــان  فـــي 
الــمــجــمــوعــة وبـــنـــك الــبــركــة لــبــنــان 
ــق مــــع مـــصـــرف لــبــنــان  ــيـ بــشــكــل وثـ
الصلة  ذات  الــســلــطــات  مــن  وغــيــره 

الــســيــولــة وحــمــايــة مصالح  لــدعــم 
بنك  أودع  الــغــايــة،  ولــهــذه  عمالئه. 
أكـــثـــر مـــن 80% من  لــبــنــان  الــبــركــة 
أصوله، والتي تمثل ودائع العمالء، 
ــدى الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي الــــذي  ــ لـ
يــرفــض فــي الــمــقــابــل مــنــح البنك 

حّقه في استرجاعها. 
بأّنها  اآلن  المجموعة  وتــؤّكــد 
بصدد اتخاذ جملة من اإلجراءات 
وسبل  القانونية  خياراتها  لتقييم 
ــــل  ــل داخـ ــامــ االنــــتــــصــــاف بـــشـــكـــل كــ
ــارج لبنان مــن أجــل االســتــمــرار  وخـ
ــالــــح  فــــــي حــــمــــايــــة حـــــقـــــوق ومــــصــ

مساهميها وعمالئها.
وتبّين المجموعة أّنه في حين 
أّن هذا اإلجراء من جانب مصرف 
للقلق  مثيرة  سابقة  يمّثل  لبنان 
والمستثمرين  المالية  للمؤسسات 

أنــــه  إاّل  ــان،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ فــــــي  األجـــــــانـــــــب 
لــيــس لـــه أي تــأثــيــر عــلــى الــوضــع 
للمجموعة،  والتنظيمي  الــمــالــي 
الــتــي يــنــظــمــهــا مــصــرف الــبــحــريــن 
المركزي والتي سبق لها أن وضعت 
مــخــّصــصــات مــقــابــل نــشــاطــهــا في 

لبنان.
واألهــــــــــــــــم مــــــــن ذلـــــــــــــك، فــــــــإّن 
مصرف  يتخذها  التي  ــراءات  اإلجــ
ــر فــي  ــيـ ــأثـ تـ ــا أي  ــهـ لـ ــيـــس  لـ ــان  ــنـ ــبـ لـ
عــمــالء  أو  الــمــصــرفــيــة  األنـــشـــطـــة 
الـــشـــريـــكـــة  أو  ــعــــة  ــابــ ــتــ الــ الــــبــــنــــوك 
الخمسة  البلدان  عبر  للمجموعة 
ــرى الـــتـــي تــعــمــل فــيــهــا،  ــ عــشــر األخــ
والتي تدار كّل منها بشكل مستقل 
تـــحـــت إشــــــــراف الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي 
الــمــحــلــي فــي الـــدولـــة الــتــي تنشط 

فيها.

»مجموعة البركة« تدين قرار م�ضرف لبنان �ضد »بنك البركة لبنان«
الخليج  طــيــران  أعــلــنــت 
لمملكة  الوطنية  الناقلة   -
األكثر  والطيران  البحرين، 
ــورًا فــــي الـــعـــالـــم - عــن  ــ ــطـ ــ تـ
ــام بــعــمــلــيــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــا الـ ــهــ ــزمــ عــ
ــة لـــفـــتـــح زالجـــــــات  ــيــ ــبــ ــدريــ تــ
الطوارئ لطائرتها من طراز 
دريــمــاليــنــر   787-9 بـــويـــنـــج 
الدولي  البحرين  مطار  في 
الــيــوم اإلثــنــيــن الــمــوافــق 21 
ــــك  ــبـــر الــــــجــــــاري، وذلـ نـــوفـــمـ
بمشاركة عدد من موظفيها 
وبـــالـــتـــعـــاون  الـــعـــالقـــة،  ذوي 
ــلـــطـــات  ــات والـــسـ ــهــ ــع الــــجــ ــ مـ

المعنية.
وتـــــــــحـــــــــرص الـــــنـــــاقـــــلـــــة 

ــب  ــ ــدريـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ــا بـــــاســـــتـــــمـــــرار  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــوظـ ــ مـ
أتم االستعداد  ليكونوا على 
ــة أزمــــــــــات أو  ــ ــ لــــمــــواجــــهــــة أيـ

طوارئ يتعرضون لها؛ حيث 
تــبــقــى الــســالمــة ضــمــن أهــم 
في  الخليج  طيران  أولويات 
رحالتها وعملياتها اليومية.

لل�ضالمة تدريبا  تقيم  الخليج  طيران 

ــيـــر عـــــبـــــداهلل نـــاس  أشــــــــاد ســـمـ
ــة  ــاعـ ــنـ ــة تـــــجـــــارة وصـ ــ ــرفـ ــ ــيـــــس غـ ــ رئـ
الـــبـــحـــريـــن، بـــالـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة 
مملكة  تجمع  الــتــي  واالقــتــصــاديــة 
الـــبـــحـــريـــن بـــجـــمـــهـــوريـــة الــنــيــبــال، 
مؤكدًا تطلع الغرفة إلى زيادة آفاق 
من  البلدين  بين  البينية  التجارة 
زيــادة حجم  التشجيع على  خــالل 
الزيارات  وتبادل  التجاري  التبادل 
االقــتــصــاديــة، السيما  الــوفــود  بين 
فـــــي ظـــــل الــــمــــقــــومــــات والــــفــــرص 

االستثمارية.

جاء ذلك خالل استقبال ناس 
جمهورية  سفير  الــتــجــار  بــيــت  فــي 
ــــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــري،  الـــنـــيـــبـــال لـ
الغرفة  أن  وأكـــد  واجـــل.  راج  تيرثا 
أتم  على  الخاص  للقطاع  كممثل 
الشراكة  فــرص  لبحث  االســتــعــداد 
الــتــجــاري مــع جمهورية  والــتــعــاون 
الــنــيــبــال وتـــبـــادل الــخــبــرات بهدف 
ــكـــاســـب  ــد مـــــن الـــمـ ــ ــزيـ ــ ــيـــق مـ تـــحـــقـ
لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص واالقــــتــــصــــاد 
ــا يــــخــــدم األهـــــــداف  ــمـ ــي، بـ ــنــ ــوطــ الــ

والتطلعات المشتركة.

»غ���رف���ة ال��ب��ح��ري��ن« ت��ب��ح��ث م���ع ال�����ض��ف��ي��ر ال��ن��ي��ب��ال��ي 
ــالم ���ض��ب��ل ت��ن��م��ي��ة ال���ت���ج���ارة ال��ب��ي��ن��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن  ــ ــسـ ــ ــك الـ ــ ــنـ ــ أطــــــلــــــق بـ

ــه  ــمـــالتـ مـــــــؤخـــــــًرا أحــــــــــدث حـ
بــكــم ومعكم«  »نــنــمــو  بــعــنــوان 
التي تأتي احتفااًل بالمرحلة 
النمو  مسيرة  مــن  الــجــديــدة 
ــور الــــتــــي يــشــهــدهــا  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ والـ
التزامه  البنك وانطالًقا من 
ــم الـــرفـــاهـــيـــة  ــدعــ الـــــراســـــخ بــ
ــة والــــمــــالــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
لــلــمــجــتــمــع، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
ــى الـــحـــوكـــمـــة  ــلــ ــز عــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
ــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــيــ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
 .)ESG( الــشــركــات  وحــوكــمــة 

إلشـــراك  الحملة  وتــســعــى 
ــه فــي  ــلـ ــمـ ــأكـ الـــمـــجـــتـــمـــع بـ
ــادرة زراعـــــــة األشـــجـــار  ــ ــبـ ــ مـ
خــضــراء  الــبــحــريــن  لجعل 

أكثر. 
وقد بدأت حملة »ننمو بكم ومعكم« األسبوع 
الماضي من 16 إلى 19 نوفمبر 2022، وستتواصل 
 2022 نوفمبر   26 إلــى   23 مــن  الحملة  فعاليات 
فـــي مــنــصــة بــنــك الـــســـالم بــمــجــمــع ســيــتــي سنتر 
»ننمو بكم ومعكم«  البحرين. يأتي إطالق حملة 
ــام بـــنـــك الــــســــالم لــصــفــقــتــه الــنــاجــحــة  ــمــ بـــعـــد إتــ
مليار   2.2 بقيمة  الــقــابــضــة  اإلثـــمـــار  شــركــة  مــع 
الخدمات  قطاع  على  لالستحواذ  أمريكي  دوالر 
ــار ومــجــمــوعــة  ــمـ ــراد لــبــنــك اإلثـ ــأفـ الــمــصــرفــيــة لـ
ــتـــي اســهــمــت  ــرى والـ ــ ــول األخــ ــ مـــخـــتـــارة مـــن األصــ

في  إســالمــي  بنك  أكــبــر  بجعله 
المقرر  ومــن  البحرين.  مملكة 
المصرفية  الــخــدمــات  انــتــقــال 
لــأفــراد مــن بــنــك اإلثــمــار إلــى 
بــنــك الـــســـالم بــالــكــامــل نــهــايــة 
الــذي سيعزز  عــام 2022، األمــر 
ويطور من التجربة المصرفية 
ــن مــــــن خــــــــالل شــبــكــة  ــائــ ــزبــ ــلــ لــ
ــروع وأجـــهـــزة  ــفــ مــوســعــة مـــن الــ
الصراف اآللي ومجموعة كبيرة 

من عناصر القوة المشتركة.
ــا عــــلــــى إطــــــالق  ــ ــًق ــيــ ــلــ ــعــ وتــ
النايض  رفــيــق  ــّرح  الــحــمــلــة، صـ
الــــــــرئــــــــيــــــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي 
السالم  بنك  في  للمجموعة 
ــكــــس الـــتـــوســـع  ــعــ قــــــائــــــاًل: »يــ
ــا  ــنــ ــمــ ــديــ ــقــ األخـــــــــيـــــــــر فـــــــــي تــ
ــة  ــيــ ــرفــ ــمــــصــ لـــــلـــــخـــــدمـــــات الــ
مكانتنا  يــعــزز  الـــذي  الــمــتــســارع  بالنمو  الــتــزامــنــا 
كأكبر بنك إسالمي على مستوى مملكة البحرين، 
ــول  ــ ــا عـــلـــى الـــمـــزيـــد مــــن األصـ ــواذنـ ــتـــحـ ــد اسـ ــعـ وبـ
في  لإللهام  أصبحنا مصدرًا  والكفاءات  والموارد 
لزبائننا  لــهــا  مثيل  ال  مــصــرفــيــة  تــجــربــة  تــقــديــم 
االستثمار  لمواصلة  متحمسون  ونــحــن  الــكــرام. 
التي  المتأصلة  وقيمنا  ومجتمعنا  كــوادرنــا  فــي 
ــســــالم، حــيــث ســنــحــافــظ على  يــعــكــســهــا بــنــك الــ
المجتمع  رفــاهــيــة  ودعـــم  الجميل  بـــرد  الــتــزامــنــا 

والذي نعتبره أساس نجاحاتنا«. 

»ب������ن������ك ال���������������ض�������الم« ي���ط���ل���ق 
ح���م���ل���ة »ن����ن����م����و ب����ك����م وم���ع���ك���م«

}  رفيق النايض.

ألمنيوم  لشركة  التنفيذي  الرئيس  عقد 
ــبـــا(، عــلــي الــبــقــالــي، ورشــــة عمل  الــبــحــريــن )الـ
لــتــعــزيــز الــتــوافــق والــعــمــل الــمــشــتــرك الــفــّعــال 
والمديرون  التنفيذية  اإلدارة  أعضاء  حضرها 
نوفمبر   17 بتاريخ  الــدوائــر  ومديرو  اإلداريـــون 

2022 بفندق ويندهام جراند المنامة. 
ــة الــعــمــل بشكل رئــيــســي إلــى  وهــدفــت ورشـ
مــنــاقــشــة أوضــــــاع وظــــــروف الـــســـوق بــتــقــلــبــاتــه 
األهــــداف  تحقيق  كيفية  وبــحــث  الــمــخــتــلــفــة، 
اإلنــتــاجــيــة وأهــــداف الــســالمــة لــلــعــام الــحــالــي، 
إلــى جــانــب االســتــعــداد ألهـــداف الــشــركــة لعام 
اليقين  عــدم  وحالة  التحديات  ظل  في   2023

المتزايدة التي يشهدها السوق. 
التنفيذي  الرئيس  صــرح  حديثه،  وخــالل 
علي البقالي قائاًل: في ظل التغير الدائم الذي 
يشهده السوق، يجب علينا مواكبة التوجهات 
المستثمرين  نــظــرة  مـــع  والــتــأقــلــم  الــحــالــيــة 
للسوق بما يخدم مصلحة الشركة. ال يمكننا 
التحكم في نظرة المستثمرين للسوق، ولكننا 
مع  للتأقلم  تفكيرنا  نــمــط  تغيير  نستطيع 
مــخــتــلــف الــمــتــغــيــرات، وذلــــك لـــن يــتــحــقــق إال 

الــواحــد والعمل  الــفــريــق  بــنــاء روح  مــن خــالل 
المشترك الفّعال بين أعضاء الفريق اإلداري 

للشركة«. 

الهيئ�ة لأع�ض�اء  عم�ل  ور�ض�ة  تعق�د  »الب�ا« 
الم�ضترك  والعمل  التوافق  لتعزيز  الإدارية 

} علي البقالي.

أعلنت صادرات البحرين توقيع مذكرة 
تفاهم مع طيران اإلمارات الرائدة والحائزة 
العديد من الجوائز العالمية خالل معرض 
 )BIAS(  2022 للطيران  الــدولــي  البحرين 
والـــذي جــاء تــزامــًنــا مــع أســبــوع الــصــادرات، 
لتعزيز  الدؤوبة  مساعيها  من ضمن  وذلك 
ــن الــــــصــــــادرات والــــخــــدمــــات  خــــدمــــات شـــحـ

اللوجستية.
ــــى وضـــع  وتـــســـعـــى مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم إلـ
وذلك  الطرفين،  بين  وثيق  لتعاون  األسس 
عبر تعزيز مساعي عمالء صادرات البحرين 
العالمية من خالل تقديم مجموعة متنوعة 
من الخدمات والعروض بما يتضمن أسعار 
والتي  الشحن  لخدمات  خاصة  تفضيلية 
والتأمين  المضافة  القيمة  خدمات  تشمل 
والتغليف.  والتعبئة  الجمركي  والتخليص 
ــار  ــبـ ــتـ ــم اعـ ــتـ ــيـ وبـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، سـ
ألول  إلدراجها  الصنع  المحلية  المنتجات 
إيميرتس  أرفـــف  عــلــى  المستقبل  فــي  مـــرة 
ريد، والتي تعتبر أول قناة تسوق تلفزيونية 

دبي  وســوق  الــطــائــرة،  العالم على متن  فــي 
الحرة تحت شعار صادرات البحرين.

انعكاًسا  المثمرة  الشراكة  هــذه  وتــأتــي 
لجهود صادرات البحرين وطيران اإلمارات 

المؤسسات  إلبــداعــات  والمحفزة  الداعمة 
عــلــى نطاق  الــبــحــريــن  فــي مملكة  الــقــائــمــة 
التعاون  هــذا  سياق  وفــي  وعالمي.  إقليمي 
مع الناقلة العالمية، سيعمل الطرفان على 

الــنــهــوض بــاالقــتــصــاد الــوطــنــي عــبــر إتــاحــة 
فرص تصديرية واعدة مع دعم المصدر في 

كل مرحلة من عملياته التصديرية.
شريف  صفاء  علقت  المناسبة،  وبهذه 
لصادرات  التنفيذي  الرئيس  عبدالخالق، 
البحرين، بالقول: »تسعى صادرات البحرين 
الخدمات  مــن  متنوعة  مجموعة  بناء  إلــى 
والــــعــــروض الـــتـــي تــســهــم فـــي دعــــم أهــــداف 
منتجاتها  تصدير  مــن  المؤسسات  تمكين 
ــى األســـــواق  وخــدمــاتــهــا بــيــســر وســـهـــولـــة إلــ
ــادرات  الــعــالــمــيــة والــتــوســع فـــي حــجــم الـــصـ
فــيــمــا يـــعـــزز فــــرص الــنــمــو وتــنــويــع مــصــادر 
ــي. بــفــضــل  ــنـ ــوطـ ــاد الـ ــتـــصـ الــــدخــــل فــــي االقـ
شراكتنا االستراتيجية مع طيران اإلمارات، 
سيتمكن المصدر من الدخول إلى أي سوق 
يطمح في الوصول إليه من دون أي عوائق. 
وباإلضافة إلى ذلك، سيستفيد المصدر من 
خبرات اإلمارات للشحن الجوي والعروض 
التفضيلية المقدمة له والتي من شأنها أن 

تفتح آفاقا جديدة لفرص التصدير.«

»����ض���ادرات ال��ب��ح��ري��ن« ت��وق��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع »ط���ي���ران الإم�����ارات« 
ل��ت��ط��وي��ر خ���دم���ات ���ض��ح��ن ال���������ض����ادرات وال���خ���دم���ات ال��ل��وج�����ض��ت��ي��ة

تـــــواصـــــل زيـــــــن الــــبــــحــــريــــن، الـــشـــركـــة 
ــال االتــــــصــــــاالت فــي  ــجــ ــــي مــ ــبـــتـــكـــرة فـ الـــمـ
الصحية  لــلــتــوعــيــة  بــرنــامــجــهــا  الــمــمــلــكــة، 
مــبــادرة  خــالل  مــن   »Be Well« للموظفين 
المبادرة على  تعمل هذه  ZainTalks. حيث 
طرح جلسات شهرية لتشجيع الموظفين 
على اتــبــاع أســلــوب حــيــاة أكــثــر صــحــة، من 
وتقليل  الصحي  سلوكهم  تحسين  خــالل 

األفكار السلبية. 
من  كـــجـــزء   ZainTalks بــرنــامــج  يـــأتـــي 
استراتيجية زين التي تعزز تنمية موظفيها 
من خالل استضافة مختلف المتحدثين 
إللقاء  والدوليين  المحليين  المحترفين 

الـــمـــحـــاضـــرات اإلرشــــاديــــة لــمــوظــفــي زيــن 
ــذه االســتــراتــيــجــيــة  الــبــحــريــن. وتــعــمــل هــ
للموظفين  العقلي  الرفاه  أن  على ضمان 
ال يــقــل أهــمــيــة عــن أي جــانــب يــومــي آخــر 

وتوفير بيئة عمل صحية.
مــؤخــرًا   ZainTalks بــرنــامــج  اســتــضــاف 
اإلداري  الشريك  المهاجر  رامين  الدكتور 
لمعهد أسباير مسقط 27 عامًا من الخبرة 
ــوارد الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة  ــمــ ــي تــنــمــيــة الــ فـ
الشخصية والمهنية. كما عقدت الدكتورة 
أمــل الــجــودر جلسة فــي الــمــوضــوع نفسه، 
فهي طبيب أسرة غير ممارس بخبرة تزيد 

عن 30 عامًا في وزارة الصحة.

»زي����������ن ال�����ب�����ح�����ري�����ن« ت����وا�����ض����ل
)BeWell( ال�ضحي���ة  للتوعي���ة  برنامجه���ا 

ا في مجال  ا ومحلّيً أطلقت »طلبات« المنصة الرائدة إقليمًيّ
توصيل األطعمة والتجارة السريعة، حملتها الفريدة من نوعها 
حتى  يــومــي  بشكل  لعمالئها   »14 »آيــفــون  جــهــاز  على  بالسحب 
للعمالء  المقدمة  األجــهــزة  عــدد  إجــمــالــي  ليصل   ،2022 نهاية 
عمالء  جميع  السحب  لهذا  ويتأهل  جــهــاز.    100 الــعــام  بنهاية 
الطلب،  إتــمــام  قبل   WIN14 قسيمة  استخدامهم  عند  طلبات 

من دون أية قيود على حجم أو قيمة الطلب، ولجميع عمالئها 
الحاليين والجدد، كلما زاد استخدام العميل للقسيمة تضاعفت 
مؤيد عقل  الحملة، صرح  هذه  وفي حديثه عن  للفوز!   فرصه 
أن  إلــى  نسعى  »كنا  قائاًل:  البحرين  لطلبات  التنفيذي  المدير 
نقدم هذا العام حملة فريدة من نوعها لتقديم مكافأة مجزية 
آيــفــون. نحن سعداء  يــوم  كــل  لــذا جــاءت حملة  لعمالء طلبات، 

عمالئنا  أفــعــال  ردود  لــرؤيــة  ومتحمسون  الحملة  هــذه  بــإطــالق 
أفضل  لتقديم  دائـــم  بشكل  نعمل  »نــحــن  ويــضــيــف  األوفــــيــــاء«.  

العروض الترويجية لعمالئنا لتلبية كل طموحاتهم«. 
وقد بدأت الحملة في بداية أكتوبر الماضي وستستمر حتى 
نهاية العام، ويتأهل العميل للسحب بمجرد استخدامه قسيمة 

WIN14 عند إتمامهم الطلب.

»طلب��ات« تق��دم 100 »اآيف��ون 14« لعمالئه��ا حت��ى نهاي��ة الع��ام

للبريد  الــقــومــيــة  الــهــيــئــة  أعــلــنــت 
 BeyonConnect المصري وشركة 
فـــي الــبــحــريــن عـــن إطـــــالق »بـــريـــدي« 
المعني  المتحدة  األمــم  مؤتمر  خالل 
والــــذي   ،)COP27( الـــمـــنـــاخ  بــتــغــّيــر 
ُعـــقـــد فـــي مــصــر خــــالل الــفــتــرة 18-6 
بعد  »بــريــدي«  إطـــالق  ويــأتــي  نوفمبر. 
توقيع اتفاقية بين الطرفين في مارس 
2022 في البحرين، بهدف إنشاء حلول 
وخـــدمـــات صــنــاديــق بـــريـــد رقــمــيــة في 
تــمــاشــًيــا مــع أهــدافــهــا الخاصة  مــصــر 

باالستدامة.
وســيــتــم اســتــضــافــة حـــل صــنــدوق 
ــدي«، الــمــقــدم  ــ ــريـ ــ الـــبـــريـــد الـــرقـــمـــي »بـ
 ،Beyon Connect ــة  ــركــ شــ مــــن 
بالكامل في مصر وهو يمّكن خدمات 
اتـــصـــاالت وطــنــيــة بــيــن الــقــطــاع الــعــام 
والــشــركــات الــخــاصــة والــمــقــيــمــيــن في 
باإلضافة  وسلسة  آمنة  رقمية  منصة 

ــة مــن  ــيـ ــالـ إلـــــى كـــونـــهـــا مـــســـتـــدامـــة وخـ
البريد العشوائي. والجدير بالذكر أن 
تبسيط  في  ستساعد  »بريدي«  منصة 
وتتوافق  اليومية  الرقمية  االتــصــاالت 
ــن الـــخـــصـــوصـــيـــة وحــمــايــة  ــيـ ــوانـ ــع قـ مــ

البيانات الشخصية الدولية.
بـــن خليفة  الــشــيــخ مــحــمــد  وقــــال 
إدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــس  ــة،  ــفـ خـــلـــيـ آل 
الـــذي   ،Beyon Connect شــركــة 
حــضــر حــفــل اإلطـــــــالق: »يــســعــدنــا أن 
نــــرى شــراكــتــنــا مـــع الــبــريــد الــمــصــري 
ــــالق »بـــريـــدي«.  تـــؤتـــي ثــمــارهــا مـــع إطـ
كــمــا نــتــطــلــع الـــى أن نــكــون جــــزءا من 
رحـــلـــة الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي لــجــمــهــوريــة 
مـــصـــر، جــنــًبــا إلــــى جــنــب مـــع الــبــريــد 
الــمــصــري، مــن خــالل إضــافــة خدمات 
صندوق البريد الرقمية المبتكرة التي 
رقمية  تحتية  بنية  بناء  في  ستساهم 

آمنة وأكثر استدامة لمصر«.

الهيئ�ة القومي�ة للبري�د الم�ضري و»بي�ون كونكت« يطلق�ان »بريدي«
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1316472
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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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املن�صة   - فايندر  بحرين  �صركة  اأعلنت 

العقارية البحرينية الأوىل - عن م�صاركتها يف 

معر�ض البحرين �صيتي �صكيب العقاري والذي 

مركز  مرة يف  لأول  البحرين  ت�صت�صيفه مملكة 

للمعار�ض وامل�ؤمترات اجلديد  الدويل  البحرين 

اإىل 24  مبنطقة ال�صخري خالل الفرتة من 22 

العام اجلاري، حتت رعاية كرمية  ن�فمرب من 

من �صاحب ال�صم� امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

ال�زراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل 

حفظه اهلل.

فايندر  لبحرين  التنفيذي  الرئي�ض  واأكد 

يف  املن�صة  م�صاركة  حر�ض  الن�صابة،  جابر 

املعر�ض الذي ت�صت�صيفه اململكة لأول مرة لك�نه 

اأهم حدث عقاري على م�صت�ى ال�صرق الأو�صط 

الن�صابة  اأثنى  كما  البحرين،  تاريخ  والأكرب يف 

على ت�جه اململكة با�صت�صافة وتنظيم مثل هذه 

م�ؤ�ص�صة  من خالل  الرائدة  العقارية  الفعاليات 

بن  �صلمان  ال�صيخ  برئا�صة  العقاري  التنظيم 

عبداهلل اآل خليفة رئي�ض جمل�ض الإدارة، وال�صيخ 

التنفيذي،  الرئي�ض  خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد 

وذلك لأهمية هذه الأحداث التي ت�صع البحرين 

على خارطة الفعاليات العقارية العاملية.

وتعترب م�صاركة بحرين فايندر يف معر�ض 

البحرين �صيتي �صكيب العقاري هي الأوىل لها 

تد�صينها  منذ  العقارية  املعار�ض  م�صت�ى  على 

الفرتة  هذه  وخالل   ،2021 �صبتمرب  يف 

ال�جيزة من اإنطالقتها اأ�صبحت بحرين فايندر 

)BahrainFinder.bh( رقماً بارزاً يف ال�ص�ق 

عقارية  من�صة  اأول  ك�نها  البحريني  العقاري 

بحرينية جتمع ال�صركات العقارية حتت �صقف 

من  املرخ�صة  ال�صركات  من  عدداً  وتظم  واحد، 

عملية  وُت�صهل  العقاري  التنظيم  م�ؤ�ص�صة  قبل 

يف  امل�صرتين  ت�صارك  كما  العقاري  العر�ض 

الختيار ال�صحيح للعقار.
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جمعية النور للرب تكّرم الفوجني

 الرابع واخلام�س من حافظات كتاب الـله

بنت  ملياء  ال�صيخة  من  كرمية  رعاية  حتت 

مت  للرب،  الن�ر  جمعية  رئي�صة  خليفة  اآل  حممد 

حافظات  من  واخلام�ض  الرابع  الف�جني  تكرمي 

و�صريفة  �صيخان  مركز  من  تعاىل  اهلل  كتاب 

الفار�صي للن�صاء بالرفاع، وجرت مرا�صيم احلفل 

امل�افق 13 ن�فمرب 2022 يف  الأحد  م�صاء ي�م 

القاعة امللكية يف البحري.

وقد ت�صمن احلفل برامج عديدة منها تالوات 

هاجر  واخلامتة  ف�ؤاد  فاطمة  للحافظات  متعددة 

جنيب، ثم قدمت م�صرفة املركز اأ.منال اأحمد كلمتها 

بنت  ملياء  لل�صيخة  خا�صا  �صكرا  ت�صمنت  التي 

اآل خليفة لرعايتها لهذا احلفل، كما قدمت  حممد 

ال�صكر للحافظات والثناء عليهن نظري هذا الإجناز 

من احلفظ، كما تلت هذه الفقرة كلمة احلافظات 

الالتي  للمعلمات  وتقديرا  �صكرا  ت�صمنت  التي 

تقدمي  مت  ثم  احلفظ،  رحلة  ط�ال  عليهن  اأ�صرفن 

ق�صيدة واأن�ص�دة من اأداء احلافظات واخلامتات.

حافظة   35 بتكرمي  ملياء  ال�صيخة  وقامت 

ال�صيد  نادية حمم�د  التلميذة  بينهن  من  للقراآن، 

التي انت�صبت للمركز عندما كان عمرها 4 �صن�ات، 

وختمت القراآن الكرمي يف عمر 5 �صن�ات، كما اأنها 

احلفظ،  �صهادة  على  وح�صلت  بالفاحت  اختربت 

و�صهادة علم التج�يد، وهي الآن يف ال�صف الأول، 

اأن  كما  برواية حف�ض،  ال�صند  لنيل  القراآن  وتقراأ 

حافظة القراآن بدرية طالب -التي ُتعد اأكرب حافظة 

م�صنة- ختمت القراآن وهي ذات 70 عاًما.

وقالت حنان �صيف رئي�صة العالقات العامة 

واللجنة الإعالمية بجمعية الن�ر للرب: »لقد كان 

احلفل حماًطا باملالئكة بالفعل، واإننا ن�صيد بدور 

حلقات التحفيظ وختم القراآن يف مراكز التحفيظ 

على م�صت�ى مملكة البحرين، وعظيم اأثر التحفيظ 

وتنمية  الفرد  �صل�ك  تق�مي  على  القراآن  وقراءة 

ومن  املراكز،  مرتادي  نف��ض  يف  الديني  ال�ازع 

هذا املنرب ندع� اهلل العلي القدير اأن يجعل القراآن 

�صفيًعا لهن واأن ينفع بهن ويرفعهن به، فهنيًئا لهن 

حفظ القراآن وهنيًئا لهن عظيم الأجر والث�اب«.

جائزة يو�شف بن اأحمد كانو وبوليتكنك البحرين تطلقان م�شابقة البحث العلمي

اإقامة  كان�  اأحمد  بن  ي��صف  جائزة  اأعلنت 

التكن�ل�جيا يف  )تط�ير  العلمي  البحث  م�صابقة 

البحرين  كلية  لطلبة  وذلك  الإن�صانية(  خدمة 

حتى  ت�صتمر  اإذ  البحرين(،  )ب�ليتكنك  التقنية 

وقد   .2023-2022 الدرا�صية  ال�صنة  نهاية 

متت مرا�صم الإعالن عن امل�صابقة بح�ص�ر رئي�ض 

وائل  املهند�ض  البحرين  ب�ليتكنك  اأمناء  جمل�ض 

الرئي�ض  اأوك�هان  كريان  والربوفي�ص�ر  املبارك، 

ي��صف  جائزة  اأمناء  جمل�ض  ورئي�ض  التنفيذي، 

بن اأحمد كان� ال�جيه خالد كان�، ونائب رئي�ض 

ف�زي  ال�جيه  كان�  اأحمد  بن  ي��صف  جمم�عة 

كان�. 

البحرين  ب�ليتكنك  طلبة  يت�صابق  و�ص�ف 

احلا�ص�ب  عل�م  جمايل  يف  املتخ�ص�صني 

والهند�صة يف تقدمي البح�ث العلمية التي تتعلق 

الإن�صان،  خلدمة  ت�ظيفها  وكيفية  بالتكن�ل�جيا 

الب�ليتكنك. بدورها،  اأ�صاتذة  اإ�صراف  وذلك حتت 

�صتقدم جائزة ي��صف بن اأحمد كان� مكافاآت مالية 

امل�صابقة  من  الأوىل  الثالثة  املراكز  يف  للفائزين 

ي�صل جمم�عها اإىل 22 األف دولر. 

املبارك  وائل  املهند�ض  ثمن  املنا�صبة،  وبهذه 

مبادرة  البحرين  ب�ليتكنك  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض 

طلبة  ت�صجع  التي  كان�  اأحمد  بن  ي��صف  جائزة 

جمال  يف  التناف�ض  على  البحرين  ب�ليتكنك 

على  القائمني  بدور  م�صيًدا  التطبيقية،  العل�م 

املبذولة  اجله�د  دعم  يف  كان�  وعائلة  اجلائزة 

اجلانب  يف  خا�صة  التعليمية  بالعملية  لالرتقاء 

باهتمام  يحظى  اأنه  اأكد  والذي  منها،  التطبيقي 

الدولة ويع�ل عليه يف رفد �ص�ق  كبري من قبل 

من  جيًدا.  تاأهلًيا  امل�ؤهلني  باخلريجني  العمل 

جمل�ض  ورئي�ض  كان�  خالد  ال�جيه  اأكد  جانبه، 

اجلائزة  اأن  كان�  اأحمد  بن  ي��صف  جائزة  اأمناء 

يف  ي�صب  ما  كل  خدمة  ويف  البحرين  خدمة  يف 

منذ  وداأبت  العلمي،  والبحث  العل�م  م�صلحة 

ت�صجيع وتكرمي  العام 1998 على  تاأ�صي�صها يف 

�ص�اء يف  باأن�اعها  العل�م  املتميزين يف جمالت 

البحرين اأو الدول العربية، معرًبا عن �صعادته يف 

دعم جه�د ب�ليتكنك البحرين التي حتر�ض على 

تقدمي اأعلى م�صت�يات التعليم.

»األبا« تعقد ور�شة لأع�شاء الهيئة الإدارية لتعزيز العمل امل�شرتك

عقد الرئي�ض التنفيذي ل�صركة اأملني�م البحرين 

لتعزيز  عمل  ور�صة  البقايل  علي  )األبا(  �ض.م.ب. 

اأع�صاء  ح�صرها  الفّعال،  امل�صرتك  والعمل  الت�افق 

ومديرو  الإداري�ن  واملديرون  التنفيذية  الإدارة 

الدوائر، بتاريخ 17 ن�فمرب 2022 بفندق ويندهام 

جراند املنامة. 

وهدفت ور�صة العمل ب�صكل رئي�ض اإىل مناق�صة 

وبحث  املختلفة،  بتقلباته  ال�ص�ق  وظروف  اأو�صاع 

ال�صالمة  واأهداف  الإنتاجية  الأهداف  حتقيق  كيفية 

للعام احلايل، اإىل جانب ال�صتعداد لأهداف ال�صركة 

اليقني  عدم  وحالة  التحديات  ظل  يف   2023 لعام 

املتزايدة التي ي�صهدها ال�ص�ق. 

علي  التنفيذي  الرئي�ض  �صرح  حديثه،  وخالل 

البقايل قائالً: 

ال�ص�ق،  ي�صهده  الذي  الدائم  التغري  ظل  »يف 

والتاأقلم  احلالية  الت�جهات  م�اكبة  علينا  يجب 

م�صلحة  يخدم  مبا  لل�ص�ق  امل�صتثمرين  نظرة  مع 

ال�صركة. 

ل ميكننا التحكم يف نظرة امل�صتثمرين لل�ص�ق، 

مع  للتاأقلم  تفكرينا  منط  تغيري  ن�صتطيع  ولكننا 

خالل  من  اإل  يتحقق  لن  وذلك  املتغريات،  خمتلف 

الفّعال  امل�صرتك  والعمل  ال�احد  الفريق  روح  بناء 

بني اأع�صاء الفريق الإداري لل�صركة«. 

التي  الرئي�صة  كلمته  خالل  البقايل  ركز  وقد 

الت�افق  حتقيق  اأهمية  على  ال�ر�صة  خالل  األقاها 

ال�صرتاتيجي بني وحدات الأعمال بال�صركة ل�صمان 

حتقيق النجاح يف العام املقبل يف ظل التحديات. كما 

الرئي�ض  التنفيذية، وهم كل من  الإدارة  اأع�صاء  قام 

حبيب،  د.عبداهلل  الإنتاجية  للعمليات  التنفيذي 

هاري�ض،  براين  املالية  لل�ص�ؤون  التنفيذي  الرئي�ض 

عبداللطيف،  خالد  للت�ص�يق  التنفيذي  الرئي�ض 

والرئي�ض  �صلطان،  اأمني  للطاقة  التنفيذي  الرئي�ض 

التنفيذي لالإمدادات وليد التميمي، با�صتعرا�ض اأهم 

الإجنازات التي حتققت خالل هذا العام يف الدوائر 

للعام  وت�قعاتهم  املختلفة،  ملجم�عاتهم  التابعة 

املقبل 2023.

برعاية هيئة املهن ال�شحية وبالتن�شيق مع جمموعة �شوليدرتي - البحرين

الهالل للرعـاية الطبية تنّظم ماراثـون امل�شي تزامًنا مع يوم ال�شـكر 

ماراث�ن  الطبية  للرعاية  الهالل  جمم�عة  نظمت 

الهيئة  رعاية  حتت  العاملي  الي�م  مع  تزامًنا  امل�صي 

مع  بالتعاون  ال�صحية،  املهن  لتنظيم  ال�طنية 

جمم�عة �ص�ليدرتي - البحرين. 

م�صارك   1000 من  اأكرث  الفعالية  يف  �صارك 

امل�صاحبة،  الن�صطة  من  العديد  الفعالية  و�صملت 

كفح�ض �صغط الدم وم�صت�ى ال�صكر ومنح ك�ب�نات 

الفح��صات  من  العديد  ت�صمل  للم�صاركني  جمانية 

املخربية.

للهيئة  التنقيذي  الرئي�ض  الفعالية  ح�صرت 

الدكت�رة مرمي عذبي  ال�صحية  املهن  لتنظيم  ال�طنية 

�ص�ليتدرتي  ملجم�عة  التنقيذي  والرئي�ض  اجلالهمة، 

ج�اد حممد، وانيل ن�اين الرئي�ض التنفيذي ملجم�عة 

العمال  تط�ير  مدير  باندي  وبركا�ض  مارت،  ميجا 

الفليبني  �صفري  باأعمال  والقائم  �ص�ليتدرتي،  ملجم�عة 

اين جالندو ل�ي�ض. يف بداية الفعالية، قامت الدكت�رة  

لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  اجلالهمة  عذبي  مرمي 

اإيذانا  الفتتاح  �صريط  بق�ض  ال�صحية  املهن  تنظيم 

الفعالية يف مم�صى دوحة عراد مبعية كبار  باإنطالق 

الرئي�ض  جاندران  �صارات  الدكت�ر   منهم  ال�صخ�صيات 

وا�صف  الطبية،  للرعاية  الهالل  ملجم�عة  التنقيذي 

حممد املدير القليمي لتط�ير العمال، و�صاحل جمال 

املجم�عة، وفرانك�  واملالية يف  املحا�صبة  الدين مدير 

فران�صي�ض مدير م�صت�صفى الهالل - فرع املحرق.

وقدمت الدكت�رة مرمي اجلالهمة �صكرها اجلزيل 

ملجم�عة الهالل للرعاية الطبية، وقالت: »اقدم �صكري 

اقامتها  الطبية على  للرعاية  الهالل  اجلزيل ملجم�عة 

مثل هذه الفعاليات التي من �صاأنها تغيري منط احلياة 

الغذائي  النظام  واتباع  الريا�صة  ممار�صة  خالل  من 

انت�صار  من  احلد  يف  كبري  ب�صكل  ي�صهم  الذي  ال�صليم 

الفعال  الإ�صهام  اخفي  ل  كما  )ال�صكري(.  املر�ض  هذا 

للمجم�عة يف احلد والتقليل منه، بن�صر الت�عية بني 

افراد املجتمع«.

»FJ Cruiser« تويوتا تك�شف عن »الإ�شدار الأخري« من
البحرين،  ت�ي�تا يف مملكة  ل�صيارات  احل�صري  ال�كيل  كان�،  خليل  اإبراهيم  �صركة  اأعلنت 

اإطالق طراز العام 2023 من مركبة FJ Cruiser يف البحرين، بالإ�صافة اإىل فئة تذكارية خا�صة 

اإنتاج  ال�صهرية. �صيقت�صر  املركبة  لت�دِّع م�صرية هذه  الأخري«؛  »الإ�صدار  ا�صم  وح�صرية حتمل 

و�صتمنح  الفريدة،  امليزات  من  بالعديد  تتمتع  فقط،  مركبة  على 1000  الأخري«  »الإ�صدار  فئة 

املغامرين على الطرقات ال�عرة فر�صة ا�صتثنائية لقتناء هذه املركبة املميزة، والحتفاظ بجزء 

من تاريخ هذه املركبة ال�صهرية. 

اأكرث من 15  FJ Cruiser يف دي�صمرب 2022، بعد م�صي  اإنتاج مركبة  اإيقاف  ومن املقرر 

�صهرًة يف  ال�صتعمالت  املتعددة  الريا�صية  املركبات  اأكرث  اإحدى  ب�صفتها  ت�صدرت خاللها  عاًما 

اأُ�صيف  الذي  اخلارجي،  للت�صميم  بيج  بل�ن   2023 لعام  الأخري«  »الإ�صدار  يت�افر  املنطقة.  

ا اإىل الفر�ض الداخلي واملجم�عة املركزية، ما ي�صفي على املركبة مل�صًة مميزًة من احلداثة.  اأي�صً

ومينح الطالء الأ�ص�د الذي اأُ�صيف اإىل كل من ال�صبك الأمامي وامل�صدات، واملرايا اخلارجية، 

ومقاب�ض الأب�اب، وغطاء الإطار الحتياطي مزيًدا من ال�صع�ر مبتانة املركبة. 

»بحرين فايندر« ت�شارك يف

اأكرب حدث عقاري يف تاريخ البحرين

جابر الن�شابة

»زين البحرين« توا�شل 

»Be Well« برناجمها للتوعية ال�شحية

ـــل زيـــن  ـــ�ا�ـــص ت

التداول:  البحرين )رمز 

ال�صركة   ،)ZAINBH
جمــال  يف  ــكــرة  ــت ــب امل

اململكة،  يف  الت�صالت 

للت�عية  برناجمها 

خالل  من   )Be Well( للم�ظفني  ال�صحية 

املبادرة  هذه  تعمل  اإذ   .ZainTalks مبادرة 

على طرح جل�صات �صهرية لت�صجيع امل�ظفني 

على اتباع اأ�صل�ب حياة اأكرث �صحة، من خالل 

الأفكار  وتقليل  ال�صحي  �صل�كهم  حت�صني 

ال�صلبية. 

من  جــزًءا   ZainTalks برنامج  ياأتي 

ا�صرتاتيجية زين التي تعزز تنمية م�ظفيها من 

املحرتفني  املتحدثني  خمتلف  ا�صت�صافة  خالل 

والدوليني  املحليني 

املحا�صرات  ــاء  ــق لإل

مل�ظفي  ــة  ــادي ــص الإر�

وتعمل  البحرين.  زين 

ال�صرتاتيجية  ــذه  ه

الرفاه  اأن  �صمان  على 

اأي جانب  اأهمية عن  العقلي للم�ظفني ل يقل 

ي�مي اآخر وت�فري بيئة عمل �صحية.

م�ؤخًرا   ZainTalks برنامج  ا�صت�صاف 

الإداري ملعهد  ال�صريك  املهاجر  رامني  الدكت�ر 

ا�صباير م�صقط، 27 عاًما من اخلربة يف تنمية 

امل�ارد الب�صرية والتنمية ال�صخ�صية واملهنية. 

يف  جل�صة  اجل�در  اأمل  الدكت�رة  عقدت  كما 

امل��ص�ع نف�صه، فهي طبيب اأ�صرة غري ممار�ض 

بخربة تزيد على 30 عاًما يف وزارة ال�صحة.

املن�صة   - فايندر  بحرين  �صركة  اأعلنت 

العقارية البحرينية الأوىل - عن م�صاركتها يف 

معر�ض البحرين �صيتي �صكيب العقاري والذي 

مركز  مرة يف  لأول  البحرين  ت�صت�صيفه مملكة 

للمعار�ض وامل�ؤمترات اجلديد  الدويل  البحرين 

اإىل 24  مبنطقة ال�صخري خالل الفرتة من 22 

العام اجلاري، حتت رعاية كرمية  ن�فمرب من 

من �صاحب ال�صم� امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

ال�زراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل 

حفظه اهلل.

فايندر  لبحرين  التنفيذي  الرئي�ض  واأكد 

يف  املن�صة  م�صاركة  حر�ض  الن�صابة،  جابر 

املعر�ض الذي ت�صت�صيفه اململكة لأول مرة لك�نه 

اأهم حدث عقاري على م�صت�ى ال�صرق الأو�صط 

الن�صابة  اأثنى  كما  البحرين،  تاريخ  والأكرب يف 

على ت�جه اململكة با�صت�صافة وتنظيم مثل هذه 

م�ؤ�ص�صة  من خالل  الرائدة  العقارية  الفعاليات 

بن  �صلمان  ال�صيخ  برئا�صة  العقاري  التنظيم 

عبداهلل اآل خليفة رئي�ض جمل�ض الإدارة، وال�صيخ 

التنفيذي،  الرئي�ض  خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد 

وذلك لأهمية هذه الأحداث التي ت�صع البحرين 

على خارطة الفعاليات العقارية العاملية.

وتعترب م�صاركة بحرين فايندر يف معر�ض 

البحرين �صيتي �صكيب العقاري هي الأوىل لها 

تد�صينها  منذ  العقارية  املعار�ض  م�صت�ى  على 

الفرتة  هذه  وخالل   ،2021 �صبتمرب  يف 

ال�جيزة من اإنطالقتها اأ�صبحت بحرين فايندر 

)BahrainFinder.bh( رقماً بارزاً يف ال�ص�ق 

عقارية  من�صة  اأول  ك�نها  البحريني  العقاري 

بحرينية جتمع ال�صركات العقارية حتت �صقف 

من  املرخ�صة  ال�صركات  من  عدداً  وتظم  واحد، 

عملية  وُت�صهل  العقاري  التنظيم  م�ؤ�ص�صة  قبل 

يف  امل�صرتين  ت�صارك  كما  العقاري  العر�ض 

الختيار ال�صحيح للعقار.
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جمعية النور للرب تكّرم الفوجني

 الرابع واخلام�س من حافظات كتاب الـله

بنت  ملياء  ال�صيخة  من  كرمية  رعاية  حتت 

مت  للرب،  الن�ر  جمعية  رئي�صة  خليفة  اآل  حممد 

حافظات  من  واخلام�ض  الرابع  الف�جني  تكرمي 

و�صريفة  �صيخان  مركز  من  تعاىل  اهلل  كتاب 

الفار�صي للن�صاء بالرفاع، وجرت مرا�صيم احلفل 

امل�افق 13 ن�فمرب 2022 يف  الأحد  م�صاء ي�م 

القاعة امللكية يف البحري.

وقد ت�صمن احلفل برامج عديدة منها تالوات 

هاجر  واخلامتة  ف�ؤاد  فاطمة  للحافظات  متعددة 

جنيب، ثم قدمت م�صرفة املركز اأ.منال اأحمد كلمتها 

بنت  ملياء  لل�صيخة  خا�صا  �صكرا  ت�صمنت  التي 

اآل خليفة لرعايتها لهذا احلفل، كما قدمت  حممد 

ال�صكر للحافظات والثناء عليهن نظري هذا الإجناز 

من احلفظ، كما تلت هذه الفقرة كلمة احلافظات 

الالتي  للمعلمات  وتقديرا  �صكرا  ت�صمنت  التي 

تقدمي  مت  ثم  احلفظ،  رحلة  ط�ال  عليهن  اأ�صرفن 

ق�صيدة واأن�ص�دة من اأداء احلافظات واخلامتات.

حافظة   35 بتكرمي  ملياء  ال�صيخة  وقامت 

ال�صيد  نادية حمم�د  التلميذة  بينهن  من  للقراآن، 

التي انت�صبت للمركز عندما كان عمرها 4 �صن�ات، 

وختمت القراآن الكرمي يف عمر 5 �صن�ات، كما اأنها 

احلفظ،  �صهادة  على  وح�صلت  بالفاحت  اختربت 

و�صهادة علم التج�يد، وهي الآن يف ال�صف الأول، 

اأن  كما  برواية حف�ض،  ال�صند  لنيل  القراآن  وتقراأ 

حافظة القراآن بدرية طالب -التي ُتعد اأكرب حافظة 

م�صنة- ختمت القراآن وهي ذات 70 عاًما.

وقالت حنان �صيف رئي�صة العالقات العامة 

واللجنة الإعالمية بجمعية الن�ر للرب: »لقد كان 

احلفل حماًطا باملالئكة بالفعل، واإننا ن�صيد بدور 

حلقات التحفيظ وختم القراآن يف مراكز التحفيظ 

على م�صت�ى مملكة البحرين، وعظيم اأثر التحفيظ 

وتنمية  الفرد  �صل�ك  تق�مي  على  القراآن  وقراءة 

ومن  املراكز،  مرتادي  نف��ض  يف  الديني  ال�ازع 

هذا املنرب ندع� اهلل العلي القدير اأن يجعل القراآن 

�صفيًعا لهن واأن ينفع بهن ويرفعهن به، فهنيًئا لهن 

حفظ القراآن وهنيًئا لهن عظيم الأجر والث�اب«.

جائزة يو�شف بن اأحمد كانو وبوليتكنك البحرين تطلقان م�شابقة البحث العلمي

اإقامة  كان�  اأحمد  بن  ي��صف  جائزة  اأعلنت 

التكن�ل�جيا يف  )تط�ير  العلمي  البحث  م�صابقة 

البحرين  كلية  لطلبة  وذلك  الإن�صانية(  خدمة 

حتى  ت�صتمر  اإذ  البحرين(،  )ب�ليتكنك  التقنية 

وقد   .2023-2022 الدرا�صية  ال�صنة  نهاية 

متت مرا�صم الإعالن عن امل�صابقة بح�ص�ر رئي�ض 

وائل  املهند�ض  البحرين  ب�ليتكنك  اأمناء  جمل�ض 

الرئي�ض  اأوك�هان  كريان  والربوفي�ص�ر  املبارك، 

ي��صف  جائزة  اأمناء  جمل�ض  ورئي�ض  التنفيذي، 

بن اأحمد كان� ال�جيه خالد كان�، ونائب رئي�ض 

ف�زي  ال�جيه  كان�  اأحمد  بن  ي��صف  جمم�عة 

كان�. 

البحرين  ب�ليتكنك  طلبة  يت�صابق  و�ص�ف 

احلا�ص�ب  عل�م  جمايل  يف  املتخ�ص�صني 

والهند�صة يف تقدمي البح�ث العلمية التي تتعلق 

الإن�صان،  خلدمة  ت�ظيفها  وكيفية  بالتكن�ل�جيا 

الب�ليتكنك. بدورها،  اأ�صاتذة  اإ�صراف  وذلك حتت 

�صتقدم جائزة ي��صف بن اأحمد كان� مكافاآت مالية 

امل�صابقة  من  الأوىل  الثالثة  املراكز  يف  للفائزين 

ي�صل جمم�عها اإىل 22 األف دولر. 

املبارك  وائل  املهند�ض  ثمن  املنا�صبة،  وبهذه 

مبادرة  البحرين  ب�ليتكنك  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض 

طلبة  ت�صجع  التي  كان�  اأحمد  بن  ي��صف  جائزة 

جمال  يف  التناف�ض  على  البحرين  ب�ليتكنك 

على  القائمني  بدور  م�صيًدا  التطبيقية،  العل�م 

املبذولة  اجله�د  دعم  يف  كان�  وعائلة  اجلائزة 

اجلانب  يف  خا�صة  التعليمية  بالعملية  لالرتقاء 

باهتمام  يحظى  اأنه  اأكد  والذي  منها،  التطبيقي 

الدولة ويع�ل عليه يف رفد �ص�ق  كبري من قبل 

من  جيًدا.  تاأهلًيا  امل�ؤهلني  باخلريجني  العمل 

جمل�ض  ورئي�ض  كان�  خالد  ال�جيه  اأكد  جانبه، 

اجلائزة  اأن  كان�  اأحمد  بن  ي��صف  جائزة  اأمناء 

يف  ي�صب  ما  كل  خدمة  ويف  البحرين  خدمة  يف 

منذ  وداأبت  العلمي،  والبحث  العل�م  م�صلحة 

ت�صجيع وتكرمي  العام 1998 على  تاأ�صي�صها يف 

�ص�اء يف  باأن�اعها  العل�م  املتميزين يف جمالت 

البحرين اأو الدول العربية، معرًبا عن �صعادته يف 

دعم جه�د ب�ليتكنك البحرين التي حتر�ض على 

تقدمي اأعلى م�صت�يات التعليم.

»األبا« تعقد ور�شة لأع�شاء الهيئة الإدارية لتعزيز العمل امل�شرتك

عقد الرئي�ض التنفيذي ل�صركة اأملني�م البحرين 

لتعزيز  عمل  ور�صة  البقايل  علي  )األبا(  �ض.م.ب. 

اأع�صاء  ح�صرها  الفّعال،  امل�صرتك  والعمل  الت�افق 

ومديرو  الإداري�ن  واملديرون  التنفيذية  الإدارة 

الدوائر، بتاريخ 17 ن�فمرب 2022 بفندق ويندهام 

جراند املنامة. 

وهدفت ور�صة العمل ب�صكل رئي�ض اإىل مناق�صة 

وبحث  املختلفة،  بتقلباته  ال�ص�ق  وظروف  اأو�صاع 

ال�صالمة  واأهداف  الإنتاجية  الأهداف  حتقيق  كيفية 

للعام احلايل، اإىل جانب ال�صتعداد لأهداف ال�صركة 

اليقني  عدم  وحالة  التحديات  ظل  يف   2023 لعام 

املتزايدة التي ي�صهدها ال�ص�ق. 

علي  التنفيذي  الرئي�ض  �صرح  حديثه،  وخالل 

البقايل قائالً: 

ال�ص�ق،  ي�صهده  الذي  الدائم  التغري  ظل  »يف 

والتاأقلم  احلالية  الت�جهات  م�اكبة  علينا  يجب 

م�صلحة  يخدم  مبا  لل�ص�ق  امل�صتثمرين  نظرة  مع 

ال�صركة. 

ل ميكننا التحكم يف نظرة امل�صتثمرين لل�ص�ق، 

مع  للتاأقلم  تفكرينا  منط  تغيري  ن�صتطيع  ولكننا 

خالل  من  اإل  يتحقق  لن  وذلك  املتغريات،  خمتلف 

الفّعال  امل�صرتك  والعمل  ال�احد  الفريق  روح  بناء 

بني اأع�صاء الفريق الإداري لل�صركة«. 

التي  الرئي�صة  كلمته  خالل  البقايل  ركز  وقد 

الت�افق  حتقيق  اأهمية  على  ال�ر�صة  خالل  األقاها 

ال�صرتاتيجي بني وحدات الأعمال بال�صركة ل�صمان 

حتقيق النجاح يف العام املقبل يف ظل التحديات. كما 

الرئي�ض  التنفيذية، وهم كل من  الإدارة  اأع�صاء  قام 

حبيب،  د.عبداهلل  الإنتاجية  للعمليات  التنفيذي 

هاري�ض،  براين  املالية  لل�ص�ؤون  التنفيذي  الرئي�ض 

عبداللطيف،  خالد  للت�ص�يق  التنفيذي  الرئي�ض 

والرئي�ض  �صلطان،  اأمني  للطاقة  التنفيذي  الرئي�ض 

التنفيذي لالإمدادات وليد التميمي، با�صتعرا�ض اأهم 

الإجنازات التي حتققت خالل هذا العام يف الدوائر 

للعام  وت�قعاتهم  املختلفة،  ملجم�عاتهم  التابعة 

املقبل 2023.

برعاية هيئة املهن ال�شحية وبالتن�شيق مع جمموعة �شوليدرتي - البحرين

الهالل للرعـاية الطبية تنّظم ماراثـون امل�شي تزامًنا مع يوم ال�شـكر 

ماراث�ن  الطبية  للرعاية  الهالل  جمم�عة  نظمت 

الهيئة  رعاية  حتت  العاملي  الي�م  مع  تزامًنا  امل�صي 

مع  بالتعاون  ال�صحية،  املهن  لتنظيم  ال�طنية 

جمم�عة �ص�ليدرتي - البحرين. 

م�صارك   1000 من  اأكرث  الفعالية  يف  �صارك 

امل�صاحبة،  الن�صطة  من  العديد  الفعالية  و�صملت 

كفح�ض �صغط الدم وم�صت�ى ال�صكر ومنح ك�ب�نات 

الفح��صات  من  العديد  ت�صمل  للم�صاركني  جمانية 

املخربية.

للهيئة  التنقيذي  الرئي�ض  الفعالية  ح�صرت 

الدكت�رة مرمي عذبي  ال�صحية  املهن  لتنظيم  ال�طنية 

�ص�ليتدرتي  ملجم�عة  التنقيذي  والرئي�ض  اجلالهمة، 

ج�اد حممد، وانيل ن�اين الرئي�ض التنفيذي ملجم�عة 

العمال  تط�ير  مدير  باندي  وبركا�ض  مارت،  ميجا 

الفليبني  �صفري  باأعمال  والقائم  �ص�ليتدرتي،  ملجم�عة 

اين جالندو ل�ي�ض. يف بداية الفعالية، قامت الدكت�رة  

لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  اجلالهمة  عذبي  مرمي 

اإيذانا  الفتتاح  �صريط  بق�ض  ال�صحية  املهن  تنظيم 

الفعالية يف مم�صى دوحة عراد مبعية كبار  باإنطالق 

الرئي�ض  جاندران  �صارات  الدكت�ر   منهم  ال�صخ�صيات 

وا�صف  الطبية،  للرعاية  الهالل  ملجم�عة  التنقيذي 

حممد املدير القليمي لتط�ير العمال، و�صاحل جمال 

املجم�عة، وفرانك�  واملالية يف  املحا�صبة  الدين مدير 

فران�صي�ض مدير م�صت�صفى الهالل - فرع املحرق.

وقدمت الدكت�رة مرمي اجلالهمة �صكرها اجلزيل 

ملجم�عة الهالل للرعاية الطبية، وقالت: »اقدم �صكري 

اقامتها  الطبية على  للرعاية  الهالل  اجلزيل ملجم�عة 

مثل هذه الفعاليات التي من �صاأنها تغيري منط احلياة 

الغذائي  النظام  واتباع  الريا�صة  ممار�صة  خالل  من 

انت�صار  من  احلد  يف  كبري  ب�صكل  ي�صهم  الذي  ال�صليم 

الفعال  الإ�صهام  اخفي  ل  كما  )ال�صكري(.  املر�ض  هذا 

للمجم�عة يف احلد والتقليل منه، بن�صر الت�عية بني 

افراد املجتمع«.

»FJ Cruiser« تويوتا تك�شف عن »الإ�شدار الأخري« من
البحرين،  ت�ي�تا يف مملكة  ل�صيارات  احل�صري  ال�كيل  كان�،  خليل  اإبراهيم  �صركة  اأعلنت 

اإطالق طراز العام 2023 من مركبة FJ Cruiser يف البحرين، بالإ�صافة اإىل فئة تذكارية خا�صة 

اإنتاج  ال�صهرية. �صيقت�صر  املركبة  لت�دِّع م�صرية هذه  الأخري«؛  »الإ�صدار  ا�صم  وح�صرية حتمل 

و�صتمنح  الفريدة،  امليزات  من  بالعديد  تتمتع  فقط،  مركبة  على 1000  الأخري«  »الإ�صدار  فئة 

املغامرين على الطرقات ال�عرة فر�صة ا�صتثنائية لقتناء هذه املركبة املميزة، والحتفاظ بجزء 

من تاريخ هذه املركبة ال�صهرية. 

اأكرث من 15  FJ Cruiser يف دي�صمرب 2022، بعد م�صي  اإنتاج مركبة  اإيقاف  ومن املقرر 

�صهرًة يف  ال�صتعمالت  املتعددة  الريا�صية  املركبات  اأكرث  اإحدى  ب�صفتها  ت�صدرت خاللها  عاًما 

اأُ�صيف  الذي  اخلارجي،  للت�صميم  بيج  بل�ن   2023 لعام  الأخري«  »الإ�صدار  يت�افر  املنطقة.  

ا اإىل الفر�ض الداخلي واملجم�عة املركزية، ما ي�صفي على املركبة مل�صًة مميزًة من احلداثة.  اأي�صً

ومينح الطالء الأ�ص�د الذي اأُ�صيف اإىل كل من ال�صبك الأمامي وامل�صدات، واملرايا اخلارجية، 

ومقاب�ض الأب�اب، وغطاء الإطار الحتياطي مزيًدا من ال�صع�ر مبتانة املركبة. 

»بحرين فايندر« ت�شارك يف

اأكرب حدث عقاري يف تاريخ البحرين

جابر الن�شابة

»زين البحرين« توا�شل 

»Be Well« برناجمها للتوعية ال�شحية

ـــل زيـــن  ـــ�ا�ـــص ت

التداول:  البحرين )رمز 

ال�صركة   ،)ZAINBH
جمــال  يف  ــكــرة  ــت ــب امل

اململكة،  يف  الت�صالت 

للت�عية  برناجمها 

خالل  من   )Be Well( للم�ظفني  ال�صحية 

املبادرة  هذه  تعمل  اإذ   .ZainTalks مبادرة 

على طرح جل�صات �صهرية لت�صجيع امل�ظفني 

على اتباع اأ�صل�ب حياة اأكرث �صحة، من خالل 

الأفكار  وتقليل  ال�صحي  �صل�كهم  حت�صني 

ال�صلبية. 

من  جــزًءا   ZainTalks برنامج  ياأتي 

ا�صرتاتيجية زين التي تعزز تنمية م�ظفيها من 

املحرتفني  املتحدثني  خمتلف  ا�صت�صافة  خالل 

والدوليني  املحليني 

املحا�صرات  ــاء  ــق لإل

مل�ظفي  ــة  ــادي ــص الإر�

وتعمل  البحرين.  زين 

ال�صرتاتيجية  ــذه  ه

الرفاه  اأن  �صمان  على 

اأي جانب  اأهمية عن  العقلي للم�ظفني ل يقل 

ي�مي اآخر وت�فري بيئة عمل �صحية.

م�ؤخًرا   ZainTalks برنامج  ا�صت�صاف 

الإداري ملعهد  ال�صريك  املهاجر  رامني  الدكت�ر 

ا�صباير م�صقط، 27 عاًما من اخلربة يف تنمية 

امل�ارد الب�صرية والتنمية ال�صخ�صية واملهنية. 

يف  جل�صة  اجل�در  اأمل  الدكت�رة  عقدت  كما 

امل��ص�ع نف�صه، فهي طبيب اأ�صرة غري ممار�ض 

بخربة تزيد على 30 عاًما يف وزارة ال�صحة.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12280/PDF/INAF_20221121011302770.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/988315/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/988313/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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العوضي: أهمية حضور رجال 
األعمال في المجلس التشريعي

أك��د خبير تقني��ة المعلومات ورج��ل األعمال يعق��وب العوضي 
أهمي��ة حض��ور رجال األعمال ف��ي المجلس التش��ريعي القادم، 
لخدمة االقتصاد الوطني وس��ن تشريعات تواكب خطة التعافي 
االقتصادي التي وضعتها الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه الشريحة 
المجتمعية هي األكثر قدرة على وضع مسارات نموذجية للعمل 
التش��ريعي نظرًا لما تتمتع به من خبرات متنوعة تس��تطيع أن 

ترتقي بأداء المجلس.
ون��وه بالنس��بة األكبر م��ن المش��اركين على صعيدي الترش��ح 
والتصوي��ت، حيث تجاوز عدد المرش��حين 500 مرش��ح، وبلغت 
نسبة المشاركة الشعبية في التصويت بالجولة األولى 73% من 

الكتلة االنتخابية الكلية بالمملكة.
ولفت إلى المش��اركة الش��بابية الواس��عة ودخ��ول المرأة بقوة 
على خط المنافس��ة في المجلس��ين النيابي والبل��دي، مبينًا أن 
هذه األرقام ترس��م مالمح دولة عصرية لديها شعب واٍع ومدرك 

ألهمية صوته في تحديد مستقبل وطنه.
وأكد أن هذا الوعي المتمثل في المشهد االنتخابي لم يكن وليد 
الصدف��ة، وإنما ثم��رة البنية التحتية التعليمي��ة للبحرين التي 
ب��دأت منذ مطلع القرن الماضي، وح��رص دولة البحرين على أن 
تكون للمرأة مكان فيه، وكذلك التطور التكنولوجي المتس��ارع 
ف��ي المجتم��ع، س��واء على صعي��د التعلي��م أو الثقاف��ة وأيضًا 
التدريب الذي أحدث نقلة نوعية في فكر المجتمع الشبابي حيث 
ظهر الش��باب بقوة ف��ي التصويت باالنتخاب��ات. ودعا العوضي 
إلى التفكير بإمكانية أتمتة بع��ض جوانب العملية االنتخابية 
لتك��ون أكثر تنظيم��ًا وموثوقي��ة ال تقب��ل الجدل، مش��يرًا إلى 
ضرورة االس��تفادة م��ن تجربة جائحة كورون��ا التي فرضت في 
مرحلة، احتمال التوجه لالقتراع اإللكتروني. وقال: »إن الحكومة 
استطاعت أن تتعامل مع التحدي التقني خالل الجائحة، وعليها 
أن تواص��ل وضع االحتياطات الالزمة لس��يناريوهات مماثلة في 
المس��تقبل واالس��تعداد لها بكل الس��بل الممكن��ة«. وأضاف، 
أن فك��رة الف��رز اإللكتروني ستس��هم في وضع حد للش��ائعات 
التي ب��رزت بعد االقتراع، كما أن إمكانية ع��رض عمليات الفرز 
على شاش��ات التلفزي��ون وبثها في مواقع التواصل س��يعزز من 
الضمانات الخاصة بس��المة العملية االنتخابية، ويحقق تفاعاًل 
أكبر من المواطنين مع الحدث األبرز كل 4 سنوات، وإلسكات أية 

أصوات ظالمية تحاول التشكيك في نزاهة االنتخابات.

دائرة بلدية نسائية بالمحرق تلغي 
االحتكار الذكوري بانتخابات 2018

ياسمينا صالح «

أظهرت الجولة الثانية من انتخابات 2022، تفوق المترشحة 
دالل المقهوي على محمد السندي في العملية االنتخابية في 
عدد األصوات، حيث تنافست منذ الجولة األولى مع 3 مرشحين 

وهم محمد السندي ومحمود المالكي ونبيل عريفي.
وحس��مت الجولة األولى بين دالل المقهوي ومحمد الس��ندي 
بالمنافس��ة في الجولة الثانية، واختتمت بفوز دالل المقهوي 
بحصوله��ا على 2134 صوتًا ومحمد الس��ندي 1810 أصوات، 
وألغ��ت المرش��حة االحكت��ار الذك��وري منذ انتخاب��ات 2018 

بفوزها في هذا العرس االنتخابي.

إطالق برنامج توظيف الطلبة الجامعيين بدوام جزئي قريبًا

السلوم:  ثقة المواطنين »تكليف وأمانة«.. 
وسنبدأ بالعمل واإلنجاز فورًا

ق��ال النائ��ب أحم��د الس��لوم عقب فوزه ف��ي جولة 
اإلعادة التي جرت أمس إنه يتوجه  بخالص الش��كر 
والتقدي��ر والعرفان إل��ى أهالي الدائرة الخامس��ة 
بمحافظ��ة العاصم��ة  وإل��ى جميع ش��عب البحرين 
على هذه الصورة الحضارية المش��رفة لالنتخابات.  
 ورفع السلوم خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك الب��الد المعظم، وإلى صاحب الس��مو الملكي 
 األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين 
رئي��س مجلس الوزراء على نجاح االنتخابات النيابية 
والبلدي��ة بهذا الحجم من المش��اركة والمنافس��ة 
 الش��ريفة بي��ن جمي��ع المرش��حين، مبين��ًا في هذا 
الص��دد أن حصوله على المركز األول  برصيد 1472 
صوتًا هو بمثابة »تكليف وأمانة« وس��يعمل جاهدًا 
عل��ى تنفي��ذ البرنام��ج  الذي دش��نه خ��الل الحملة 
االنتخابي��ة مثلما وعد وأوفى في حملة 2018 ونفذ 

جميع بنود  البرنامج الذي وعد به.  
  وأك��د أن أهم ما يميز عالقت��ه بأهالي دائرته هي 
»المصداقي��ة والعمل الجاد  المثمر«، مبينًا في هذا 
الص��دد أن األهالي لم يخيبوا ظنه أبدًا برغم حمالت 
التش��ويه  الممنهج��ة المقص��ودة ط��وال الحمل��ة 
االنتخابية، واألكاذيب والشائعات التي لم يكن لها 
أي  س��بب حقيقي إال الحقد والحسد من قلة مسيئة 
م��ن أعداء النجاح س��واء في القط��اع التجاري  أو قلة 
من المنافسين الذين يس��وءهم رؤية شخص ناجح 

بجهده وعمله ورضا والديه عليه. 
 وتابع الس��لوم قائاًل »كما قولت سلفًا وأكرر حاليًا.. 
لن ألتفت إلى كل االفتراءات  واألكاذيب وس��نمضي 
ب��إذن اهلل ف��ي عملن��ا وف��ي طريقن��ا نح��و خدم��ة 
الدائ��رة والوط��ن ب��كل م��ا  أوتينا من ع��زم وجهد 
وس��عي، جميع أبناء الدائرة أن��ا نائبهم من الحين، 
حتى منافس��يني ف��ي  االنتخابات ص��اروا من الحين 
مواطنين لهم حقوق ومطالب وسأس��عى في خدمة 
الجميع  تحت مظل��ة القانون، أع��د الجميع بالعمل 
واإلنجاز وس��نعمل جاهدين على تحقي��ق البرنامج 
 خالل الس��نوات األرب��ع القادمة، وس��نواصل العمل 
لتحقي��ق مطالب أهل البحرين عام��ة  وأهل الدائرة 
الخامس��ة خاصة من خالل فريق عم��ل متميز بذل 
الجهد الوفي��ر في خدمة  أهالي الدائرة والبحرين«.   

وقال »أن خدمات مكتبه لم تقتصر أبدًا على أهالي 
الدائرة الخامسة، بل هناك  العشرات والعشرات من 
المطال��ب التي تم تلبيتها م��ن مواطنين من خارج 
الدائرة ف��ي  المحرق والعاصم��ة وغيرها من دوائر 
البحرين توس��موا في شخصي الضعيف القدرة  على 
مس��اعدتهم، وهذه هبة من اهلل وخير يس��وقه اهلل 
إلينا وهي خدمة الناس وحب الناس  وعسى أن أكون 
من رجال أختصهم اهلل بقض��اء حوائج الناس وهذا 
فضل عظيم أتمنى أن  أستمر عليه وأداوم في قضاء 

حوائج الناس بكل حب«. 
  وأكد أن تنفيذ برنامجه االنتخابي سيكون »أولوية« 
ف��ي الفترة القادمة، مبين��ًا أن  فكرة »توظيف طلبة 
الجامعات بنظ��ام دوام جزئي« خالل الدراس��ة من 
األفكار المبتكرة  والتي أس��همت  ف��ي إعداد الطلبة 
لس��وق العمل وتهيئته��م للتعامل مع مس��ؤولي 
التوظيف  والوظائف المتاح��ة وإيجاد  مرونة لديهم 
في نوعية الوظائف، مش��يرًا إلى أن المشروع  أطلقه 
ضم��ن البرنامج االنتخابي والقت  الفكرة  اس��تجابة 
من 80 مؤسس��ة تجاري��ة أعضاء  بغرف��ة التجارة، 
ويمك��ن إطالق نس��خته األولى م��ن البرنامج التي 

ستوفر 3 آالف  فرصة  عمل جزئي. 
وبي��ن أن الفك��رة نبتت من خالل مب��ادرة للتعاون 

م��ع أهالي الدائرة لمش��اركتي في وض��ع  برنامجي 
االنتخاب��ي وتلقيت أكثر من 200  اقتراح ومش��كلة 
من جانب األهال��ي تحتوي  مطالبهم، تم تلخيصها 
والبح��ث ع��ن حلول له��ا، وق��د كانت فك��رة طلبة 
الجامعة تنبع  من  انعدام الخبرة لدى الخريج بش��أن 
س��وق العم��ل ومتطلبات��ه وال��ذي يس��تلزم خبرة 
س��ابقة،  فضال عن  تحم��ل أولياء األم��ور لمصاريف 
الدراس��ة الجامعي��ة التي تمث��ل عبئا عل��ى كاهل 
 العوائل البحرينية،  ولذلك سعيت إليجاد وظائف في 
قطاع��ات بدوام جزئي يس��تطيع  الطالب أن يحصل 
م��ن خالله عل��ى  خبرة عملي��ة، ودخل يس��اهم في 
مصروفاته الجامعية  واس��تثمار وق��ت الفراغ الذي 
يكون لدى فئة  الشباب، وأيضا خلق شخصية جديدة 
للطال��ب  م��ن خ��الل تعرفه عل��ى البيئ��ة العملية 
واالختالط مع  اآلخرين، وبذلك يكتسب الطالب عدة 

 مهارات تجعله مهيئا للعمل في القطاع الخاص. 
  وقال إن جميع بنود البرنامج ستنفذ بإذن اهلل تباعا 
على مدار الس��نوات األربع  القادمة وس��يتم متابعة 
الملف اإلس��كاني ومبادرة العقوب��ات البديلة وملف 
الرعاية الصحية  للمواطنين وغيرها من ملفات ذات 

أولوية لعموم الشعب البحريني وألهالي الدائرة. 

70٪ نسبة الوجوه الجديدة بالمجلس النيابي
حسن الستري «

أفرزت االنتخابات النيابية عن دخول 28 وجهًا 
جديدًا للمجلس النيابي للمرة األولى، ما يعني 
أن الوجوه الجديدة بالمجلس تشكل 70% من 
المجلس، بانخفاض بل��غ 12.5%عن المجلس 
الس��ابق الذي ش��هد دخ��ول 33 نائب��ًا للمرة 

األولى، م��ا يعني أن نس��بة الوج��وه الجديدة 
كانت آنذاك 82.5%. وسجلت االنتخابات إعادة 
 انتخاب 7 نواب من مجلس 2018 بنسبة بلغت
 17.5%، ف��ي حي��ن كان ع��دد الذي��ن أعي��د 
انتخابه��م بالمجل��س الس��ابق م��ن مجلس 
2014، 3 ن��واب فق��ط بنس��بة بلغ��ت %7.5، 
ما يعني ارتفاع نس��بة إعادة انتخ��اب النواب 

الحاليي��ن بواق��ع 10 % م��ن مجم��وع ن��واب 
المجلس.

كم��ا أنتج��ت االنتخاب��ات عودة 5 ن��واب من 
المجال��س الس��ابقة بنس��بة بلغ��ت %12.5. 
في حي��ن كان ع��دد النواب الس��ابقين الذين 
اس��تعادوا مقعده��م البرلمان��ي بالمجل��س 

السابق 4 نواب بنسبة بلغت %10.
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 دور فاعل لمواقع التواصل 
في المشهد االنتخابي والتصدي للشائعات

تعتب��ر مواقع ومنصات التواص��ل االجتماعي المعروفة 
ب�»السوش��ال ميديا«، أح��د أهم روافد اإلع��الم الحديثة 
التي أثبتت فاعليتها في الوصول إلى شرائح عريضة من 
الجمهور بكل سهولة ويس��ر عبر الوسائط اإللكترونية 
المختلف��ة، حي��ث أثبت��ت دوره��ا الفاعل في المش��هد 

االنتخابي والتصدي للشائعات واألخبار المضللة.
وبنس��بة كبيرة، نجح اإلعالم الرقمي بش��قيه الرس��مي 
والخاص، في لفت االنتباه، وأن يكون رقمًا فاعاًل ومؤثرًا 
ل��دى الرأي الع��ام الجماهيري، فال أح��د يختلف على أنه 
س��الح ذو حدين، متى أس��يء اس��تخدامه، أصبح معول 
ه��دم وأداة إلث��ارة الفوض��ى والتضليل ومنصة لنش��ر 
الشائعات واألكاذيب وإحداث البلبلة داخل المجتمعات، 
ومتى أحس��ن اس��تثماره بأمانة ومهنية، تحول إلى قوة 

هادرة في البناء ورفع الوعي.
وفي البحرين لعبت منصات التواصل االجتماعي ومواقع 
اإلع��الم الرقمي��ة دورًا مهمًا ف��ي االنتخاب��ات النيابية 
والبلدية 2022، حيث س��اهمت ف��ي تعزيز وعي جمهور 
الناخبين المعرف��ي تجاه العملية االنتخابية خاصة بين 
قطاع الش��باب ال��ذي يعتبر األكثر إقبااًل على اس��تخدام 
هذه المنصات، إضافة إلى تس��هيل وصول المترشحين 
إلى الناخبين، والقيام بدور وطني بمثابة حائط سد، في 

التصدي للشائعات واألخبار المضللة.
واس��تطلعت »بن��ا«  آراء بعض المرش��حين والناخبين، 
للتعرف على الدور ال��ذي لعبته منصات اإلعالم الرقمي 
ف��ي رف��د اإلع��الم التقلي��دي ف��ي االنتخاب��ات بمملكة 
البحري��ن، وكيف اس��تفاد منها الناخبون والمترش��حون 

بشكل يخدم العملية االنتخابية؟.
ويقول أس��تاذ اإلعالم السياس��ي المس��اعد في جامعة 
البحرين الدكتور عدنان بومطيع: »إن وس��ائل التواصل 
االجتماعي الرقمية قامت بدور مميز جدًا في االنتخابات 
البرلماني��ة والبلدية 2022، فقد اس��تخدمت على نطاق 
واس��ع في تدش��ين الحمالت االنتخابية وعرض وجهات 
النظر المختلفة والتصدي للش��ائعات والرد عليها، فيما 

اعتمد أغلب المترش��حين منص��ات التواصل االجتماعي 
المباش��رة  االنتخابي��ة  لحملته��م  أساس��ي  كمص��در 
والمس��جلة عبر حساباتهم الش��خصية أو حتى اإلعالنية 

المدفوعة«.
وأضاف أن إعالنات المرش��حين في الشوارع اإللكترونية 
والمطويات الدعائية الورقية، لم تخل من إدراج عناوين 
حساباتهم الش��خصية على المنصات لتسهيل التواصل 
الجماهي��ري، ف��ي واق��ع ف��رض نفس��ه عل��ى الحمالت 
االنتخابية والتي أصب��ح لزاما عليها مواكبة هذا التطور 
الهائل لوس��ائل اإلعالم الحديث��ة وما تتيحه من ميزات 
كالتفاعلية وتنوع الوسائط في بث الرسائل المختلفة.

فيم��ا أكد عمي��د كلية االتص��ال بجامعة الش��ارقة في 
دولة اإلمارات الدكتور عصام نصر، أن اس��تخدام وسائل 
التواص��ل االجتماعي في دعم األط��ر التقليدية للدعاية 
االنتخابية يعد أمرًا مهمًا ال غنى عنه في وقتنا الحاضر، 
س��واء من حيث رف��ع الوعي ل��دى الناخبي��ن وتحفيزهم 
للمش��اركة الفعالة في التصويت أو إعالن المترش��حين 

عن برامجهم االنتخابية.
اإلع��الم  وس��ائل  وتوظي��ف  اس��تثمار  أن  إل��ى  وأش��ار 
اإللكتروني��ة يجب أن يبقى ضمن م��ا تفرضه أخالقيات 
التخاط��ب والتواصل مع الجمهور، وفي إطار من االلتزام 
القانوني واألخالقي بضوابط اس��تخدام هذه الوسائل، 
وبما يتماشى مع هامش الحريات الواسعة المكفول في 

مملكة البحرين الشقيقة.
وأوضح أن وسائل التواصل االجتماعي مكنت كل مرشح 
من خل��ق بيئة إلكترونية خاص��ة للتواصل مع الجمهور 
بإمكانيات وم��وارد متاحة للجميع، ومن ثم وفرت مناخًا 
ديمقراطيًا تفاعلي��ًا بين المرش��حين والناخبين لتبادل 
اآلراء، محذرًا من اس��تغالل البعض لسهولة وتأثير تلك 
الوسائل اإلعالمية الحديثة للتالعب بالعقول والتضليل 
وبث الش��ائعات، وه��ذه المحاوالت المغرضة تس��تلزم 
وعيًا وحس��ًا وطني��ًا عاليًا، وثوابت راس��خة لدى الجمهور 

بأهمية المشاركة الديمقراطية المسؤولة.

وكخبي��ر متخصص ف��ي اإلع��الم الرقمي، أثن��ى رئيس 
االجتماع��ي  العالم��ي لإلع��الم  الن��ادي  إدارة  مجل��س 
عل��ي س��بكار، عل��ى ال��دور الملح��وظ والكبير لوس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي ومنص��ات اإلع��الم الرقم��ي في 
توفي��ر المعلومات المتعلق��ة باالنتخابات للجمهور في 

االنتخابات النيابية والبلدية 2022.
وأك��د أهمية عاملي الثقة والمصداقية اللذين وفرتهما 
الحس��ابات الرس��مية لالنتخاب��ات والجه��ات الحكومية 
أمام الجمهور الذي اعتمد الرس��ائل الت��ي كانت تبثها 
تلك الحس��ابات من معلومات وبيان��ات وأرقام كمصدر 
موثوق ومعتمد لألخبار، ما س��اهم في الحد من انتشار 

الشائعات أو تداول األخبار المغلوطة عن االنتخابات.
 وأوض��ح س��بكار، أن منص��ات التواص��ل االجتماعي جاء 
دورها مؤثرًا ومكماًل لوسائل اإلعالم التقليدية من حيث 
التركيز على نش��ر كافة المعلومات والبرامج والحوارات 
المتبادل��ة بين الناخبين والمترش��حين عب��ر منصاتها 
الرقمي��ة طوال الوقت بال توق��ف، إضافة إلى أنها كانت 
بمثابة المصدر الرئيسي والفعال والسريع للمترشحين 
إليصال رس��ائلهم وبرامجهم االنتخابي��ة للناخبين على 

نطاق تفاعلي واسع جدا.
 م��ن جانبه، عبر الخبير اإلعالمي والمستش��ار التنفيذي 
لع��دد من المؤسس��ات اإلعالمي��ة بالوالي��ات المتحدة 
األمريكية فهد حسين، عن إعجابه بما تابعه عبر مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي والمواق��ع اإللكتروني��ة للصحف 
والحس��ابات الش��خصية لإلعالميي��ن البحرينيي��ن م��ن 
تغطية مباشرة لالنتخابات، وهو أمر ساهم بشكل كبير 
في نقل صورة مش��رفة وحية عن مراحل وتفاصيل هذا 

الحدث للجمهور والمهتمين في الداخل والخارج.
وأوض��ح أن��ه تمكن من متابع��ة أخب��ار االنتخابات منذ 
لحظ��ة فتح الصناديق وحتى إغالقها وإعالن النتائج رغم 
فرق التوقيت الزمني بين البحرين وأمريكا، إال أن اإلعالم 
البحريني كان خي��ر ناقل للحدث، وقامت برفده بش��كل 
مبه��ر مواقع اإلع��الم اإللكتروني والمنص��ات الرقمية، 

وهذا هو ال��دور الجوهري لهذه الوس��ائل الحديثة وهو 
النجاح في إيصال عش��رات الرسائل اإلعالمية الموثوقة 

ألكبر شريحة من المتلقين في كل أرجاء المعمورة.
 أما المرش��حون والناخب��ون، أكدوا أهمي��ة دور اإلعالم 
الرقم��ي ومواق��ع التواصل االجتماعي ف��ي تعزيز آليات 
التواصل بين المرش��حين والجمهور م��ن حيث الوصول 
الواس��ع إلى أكبر عدد ممكن من أبن��اء وأهالي الدائرة، 
باس��تخدام أدوات حديثة وسهلة وسريعة وغير مكلفة، 
لع��رض برامجه��م االنتخابية وس��يرهم الذاتي��ة أمام 
الناخبين داخل وخارج البحرين، مما سهل عملية الوصول 

إلى أبناء البحرين من الناخبين في الخارج أيضًا.
 وأوض��ح المرش��حون، أن التكنولوجي��ا الحديثة لإلعالم 
الرقم��ي قلب��ت الموازين، وقرب��ت المس��افات وحركت 
المياه الراكدة في س��وق الدعاية االنتخابية المتعارفة، 
إال أنها ورغم أهميتها، لم تس��تطع أن تلغي في الوقت 
نفسه الدور الكبير والمؤثر للتواصل الشخصي المباشر 
واللق��اءات الجماهيري��ة المفتوح��ة مع األهال��ي والتي 

تتميز بالحميمية والدفء والتلقائية.
بينم��ا عبر الناخب��ون عن حجم تجاوبه��م الكبير جدا مع 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي، ولفتوا إل��ى أن منصات 
اإلعالم اإللكترونية مهمتها األساسية تتركز في شقين، 
األول: تعريف��ي باإلج��راءات واالش��تراطات االنتخابية، 
والثاني: ترويجي أو تس��ويقي لبرامج المرشحين، ولكن 
ال ينبغ��ي لها أن تك��ون أبعد من ذلك ف��ي القيام بدور 
االس��تقطاب والش��حن والتضلي��ل واإلس��اءة لألج��واء 
الديمقراطي��ة التي تس��ير بها العملي��ة االنتخابية في 
مملكة البحرين في إطار من الشفافية والحرية والنزاهة 
وه��ذا م��ا عهدناه ف��ي مواقعن��ا اإللكتروني��ة الوطنية 
ولمسناه من حسابات المرشحين الشخصية حيث حرصوا 
عل��ى الرق��ي واالحت��رام والتقي��د بالقواني��ن المنظمة 

للدعاية.
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دعم وثقة أهالي دائرتي سبب وصولي لقبة البرلمان.. حسن إبراهيم:

البدء بتنفيذ البرنامج االنتخابي 
وتشكيل أول مجلس تشاوري لألهالي

والفائ��ز  األعم��ال  رج��ل  أك��د 
الدائرة  النيابية ع��ن  باالنتخاب��ات 
الش��مالية  بالمحافظ��ة  الرابع��ة 
حس��ن إبراهي��م، أنه س��يعمل على 
بذل كل ما بوسعه من أجل تحقيق 
التطلعات والدفع قدمًا بالمش��اريع 
على أرض الواقع، إلى جانب س��عيه 
إلنش��اء أول مجلس تشاوري ألهالي 

منطقته لبحث كافة االحتياجات.
وأش��ار إلى أنه  سيسعى إلى إطالق 
صن��دوق التعلي��م المهن��ي، وإيالء 
األهمي��ة الكبرى للش��باب من خالل 
التأكيد عل��ى أهمي��ة ودور األندية 
لهم، باإلضافة إلى استمرار الجهود 
العقوب��ات  قان��ون  تطبي��ق  ف��ي 
البديل��ة، وإيج��اد آلي��ة فاعل��ة في 

تسريع التوظيف الحكومي.
وقدم الشكر إلى أهالي دائرته على 
ل��ه وحصوله  ثقته��م وتصويتهم 
عل��ى أعل��ى األص��وات ف��ي الجولة 
األول��ى والحاس��مة والت��ي تكلل��ت 

بوصوله إلى مجلس النواب.
وأك��د أن المش��اركة الش��عبية في 
االنتخابات النيابية والبلدية وحرص 
المواطني��ن على إيص��ال الكفاءات 
الش��ابة إل��ى مجلس الن��واب، دافع 
الجهود وإنجاح  للجميع بمضاعف��ة 
التجرب��ة البرلماني��ة الت��ي أرس��ى 
قواعده��ا حض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 

عاهل البالد المعظم.
وذكر أنه س��يعمل خالل الس��نوات 

برنامجه  لتنفي��ذ  القادم��ة  األرب��ع 
الطموح��ات  وتحقي��ق  االنتخاب��ي 
والتطلع��ات عب��ر مجل��س الن��واب 
القانوني��ة  األدوات  باس��تخدام 
والتي س��يضع كل جهده في سبيل 
تحقيقها والعمل بشكل ميداني مع 

أهالي دائرته.
وأكد أنه في ظل المرتكزات الحالية 
والت��ي نتطلع إل��ى االرتقاء بالعمل 
الشبابي والرياضي من خالل توفير 
المزي��د م��ن الدع��م لألندي��ة، إلى 
جانب االهتم��ام بالبني��ة التحتية، 
إل��ى جانب المؤش��رات االقتصادية 
الناجحة والتي س��يعمل على توفير 
فرص وظيفية للخريجين مع تفعيل 
الش��راكة مع القطاع الخاص ليقوم 
ب��دوره ف��ي ه��ذا الجان��ب، وكذلك 
أهمي��ة ط��رح الجامع��ات للبرام��ج 
المهنية التي تتناسب مع احتياجات 

سوق العمل.
وأكد أننا عل��ى أعتاب دخول مرحلة 
االنتخاب��ات  م��ن  واع��دة  جدي��دة 
النيابية بفضل المشروع اإلصالحي 
الش��امل لحض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
والت��ي  المعظ��م،  الب��الد  عاه��ل 
تتطلب المش��اركة الفاعلة في هذا 
بناء  ف��ي  للمس��اهمة  االس��تحقاق 

حاضر ومستقبل البحرين.
ولف��ت إبراهيم، إلى أن المش��اركة 
في هذا الحدث الوطني الكبير تأتي 
اس��تجابة لن��داء الواج��ب الوطن��ي 
في تحم��ل المس��ؤولية، وكلنا أمل 
ف��ي توس��يع دائ��رة صناع��ة القرار 
السياس��ي، وإيصال صوت المواطن 
إلى المجلس التش��ريعي، وهو حق 
كفلة دس��تور المملكة لمواطنيها، 
ويجب علينا جميًعا المش��اركة بكل 
فاعلي��ة وبكثاف��ة في ه��ذا العرس 
االنتخابي إليصال الكفاءات القادرة 

على التطوير والتحديث.
ون��وه بأن��ه س��يعمل عل��ى إي��الء 
المتقاعدي��ن األهمي��ة الكبرى عن 
طريق المحافظة على مكتسباتهم، 
وإيج��اد الحل��ول الكفيل��ة لضم��ان 
اس��تمرار الزي��ادة الس��نوية له��م، 
والمزي��د م��ن الحوافز األخ��رى في 
ظل ارتفاع المؤش��رات االقتصادية 
وزيادة ارتفاع النفط، والمس��اهمة 
في تق��دم المرأة البحرينية والعمل 
على زيادة التشريعات بما يتناسب 

والملفات  المعيش��ية  أوضاعها  مع 
العالقة.

وأضاف أن البرنامج االنتخابي الذي 
دش��نه بمش��اركة ومش��ورة أهالي 
الدائرة، ش��ركاؤنا في المس��ؤولية 
وال��دور الوطن��ي، يتضم��ن الكثير 
م��ن المح��اور العامة الت��ي تخدم 
المواطني��ن، وم��ن بينه��ا المح��ور 
االقتصادي في ظل وجود المؤشرات 
االقتصادي��ة المبش��رة م��ن خ��الل 
والس��عي  النف��ط  أس��عار  ارتف��اع 
للوصول الى نقط��ة التوازن المالي 
قريًب��ا وخطة التعاف��ي االقتصادي 
والتي س��تعمل عل��ى توفير فرص 
وظيفية للخريجين الشباب وتفعيل 
الخ��اص،  القط��اع  م��ع  الش��راكة 
وتحفيز بيئة االس��تثمار عبر تقديم 
الحلول الالزمة بش��أن معالجة عجز 
للدول��ة وإدارة  العام��ة  الميزاني��ة 
الدين العام في ظل وجود مؤشرات 
اقتصادي��ة كبيرة من خ��الل ارتفاع 
أس��عار النفط، والنج��اح في تحقيق 
خطة التعاف��ي االقتصادي في ظل 
وج��ود بني��ة اقتصادي��ة مش��جعة 
اص��دار  ف��ي  المس��اهمة  تتطل��ب 
المزيد من التش��ريعات الستقطاب 
المس��تثمرين م��ع  التركي��ز عل��ى 
الملفات االقتصادية التي س��تكون 
محركًا أساس��يًا في عملية التنمية، 
باإلضافة إلى المس��اهمة في خلق 
الوظيفي��ة  الف��رص  م��ن  المزي��د 

للمواطنين.

حسن إبراهيم

العسبول: نسعى لحلحلة 
قضايا المواطنين الشائكة

دعا المرشح الفائز بالدائرة 
محافظ��ة  ف��ي  التاس��عة 
العاصمة محسن العسبول 
المواطني��ن للتواصل معه 
والهموم  المش��اكل  وطرح 

التي تمسهم.
وقدم ش��كره إل��ى كل من 
االنتخاب��ي  حق��ه  م��ارس 
بالتصوي��ت، حي��ث إن ثقة 
عل��ى  تض��ع  المواطني��ن 
عاتق��ي مس��ؤولية كبي��رة 

تحت��اج تعاون الجميع من جهات أهلية ورس��مية، البد 
أن يك��ون هناك تعاونًا م��ن الناس، أدع��و المواطنين 
للتواصل وطرح آرائهم واألمور التي تمسهم والمشاكل 

التي تعنيهم.
وتاب��ع: »نس��عى لحلحل��ة القضايا المهم��ة من خالل 
اس��تخدام األدوات المتاحة في البرلمان، وأهمها ملف 
اإلسكان والملف المعيشي«، داعيًا جميع النواب للعمل 
بج��د من أج��ل أن تغيير النظرة الس��لبية للمجلس عبر 

سن تشريعات تحقق رضا المواطن وطموحه.

 الرفاعي: ملف البطالة 
على رأس األولويات بعملنا النيابي

سماهر سيف اليزل  «

الثالث��ة  الدائ��رة  ممث��ل  ق��ال 
بالمحافظة الجنوبي��ة النائب محمد 
إل��ى  بالتهنئ��ة  »أتوج��ه  الرفاع��ي 
القي��ادة الرش��يدة وش��عب البحرين 
العزي��ز بنج��اح العملي��ة االنتخابية 
والشكر هلل عز وجل على التوفيق في 
االنتخابات ثم الش��كر الجزيل لجميع 
أهال��ي الدائ��رة الثالث��ة الجنوبي��ة 
وكذل��ك  الثق��ة  منحون��ي  الذي��ن 
لآلخرين الذي��ن صوتوا إلخواني من 
المرش��حين المنافس��ين، فأنا اليوم 
أمث��ل أص��وات جميع أهال��ي الدائرة 
الثالثة الجنوبية ف��ي مجلس النواب 
وأس��أل اهلل عز وج��ل أن يوفقني في 
حمل هذه المسؤولية لخدمة قضايا 

شعب البحرين ومملكتنا الغالية«.
وحول أهم الملفات التي سيتم العمل 
عليه��ا واالهتمام ق��ال »إن الملفات 
الخدمي��ة هي ف��ي أولوي��ة برنامجنا 

بالس��عي ال��دؤوب لتحقيق تطلعات 
المواط��ن البحرين��ي وعل��ى رأس��ها 
مل��ف البطال��ة الذي يش��كل هاجس 
كبير لألس��ر البحرينية وسنعمل على 
تقدي��م حل��ول ومقترح��ات مبتكرة 
إلح��راز تقدم ملموس في هذا الملف 
إن ش��اء اهلل وف��ق رؤي��ة مدروس��ة، 
وإص��الح  التقاع��د  مل��ف  وكذل��ك 
صناديق التقاعد ومحاولة اس��تعادة 
المتقاعدي��ن،  ومكتس��بات  حق��وق 
وكذلك حماية المواطن من فرض أي 
ضرائب جديدة والمطالبة بمواجهة 
أمام  الكبرى  االقتصادي��ة  التحديات 
الحكومة من خ��الل حلول ومعالجات 

بعيدة عن جيب المواطن«.
أخ��رى  موضوع��ات  »هن��اك  وق��ال: 
مهم��ة مث��ل اإلس��كان والكهرب��اء 

وملف التأمي��ن الصحي الذي يتطلب 
مواقف واضحة من البرلمان لضمان 
الحق الدس��توري ف��ي مجانية العالج 
يأت��ي  ال  وأن  البحرين��ي  للمواط��ن 
مشروع التأمين الصحي على حساب 
مجانية العالج في الوقت الذي يتطلع 
في��ه المواطن البحرين��ي للمزيد من 
الخدمات  مس��توى  على  المكتسبات 

الصحية«.
وتابع قائاًل: »م��ن الملفات المهمة 
الت��ي سنباش��ر العم��ل فيه��ا مل��ف 
اس��تعادة صالحيات مجل��س النواب 
واستعادة فعالية أدواته التشريعية 
ه��و  المل��ف  ه��ذا  ألن  والرقابي��ة 
الضام��ن لتحقي��ق س��يادة حقيقية 
لمجلس النواب ألداء دوره التشريعي 

والرقابي بكفاءة«.

محمد الرفاعي

جميل مال حسن: تحسين معيشة 
المواطن والمتقاعد أولوية

سماهر سيف اليزل  «

أكد ممثل الدائرة العاش��رة 
ف��ي المحافظ��ة الش��مالية 
النائب جميل مال حسن، أنه 
س��يبدأ العمل على تحسين 
معيشة المواطن التي تأتي 
ضم��ن أول��ى اهتمامات��ه، 
إلى تخفيض  فيما سيسعى 
القيم��ة المضافة إلى 5% أو 
اقت��راح بعض التش��ريعات 

التي تخف��ف من أعبائها مث��ل زيادة الس��لع المعفية، 
أو إص��دار بطاقة تموينية، أو زي��ادة الدعم المادي مثل 
عالوة الغالء، وكذلك إرجاع حقوق المتقاعدين واستمرار 

نسبة %3.
 وب��ارك لحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المعظم، وصاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
الوزراء، نجاح العرس البحريني الديمقراطي في جولتيه 

األولى والثانية.
كما قدم ش��كره إلى أهالي الدائرة العاشرة بالشمالية 
عل��ى ثقته��م الغالي��ة الت��ي ترجموها ف��ي التصويت 
ب���5596 صوتًا، معبرًا عن أمله، بأن يكون عند حس��ن 
ظنهم في إيصال صوتهم وتلبية طلباتهم وخدمتهم. 

وأشار إلى أنه س��تتم المطالبة بوحدات سكنية ألهالي 
المحافظة الش��مالية واإلس��راع في الطلبات المتأخرة، 
حي��ث تحت��اج مدينة حم��د أم��ورًا كثيرة منها مدرس��ة 
ثانوي��ة للبني��ن، كما نحتاج لس��وق ومستش��فى عام، 
وخدمات في اإلس��كان الحالي والعمل على توظيف أبناء 
الوطن، خصوصًا أنه ال يخلو بيت بحريني من العاطلين، 
حي��ث س��يتم ذلك من خ��الل التعاون م��ع وزارة العمل 
وإحالل المواط��ن مكان األجنبي والتعاون مع ش��ركات 

القطاع الخاص.

جميل مال حسن

فردان: لنعمل بإخالص كي 
يكون البرلمان القادم مثمرًا

جمعي��ة  مرش��ح  أع��رب 
الفائز  اإلس��المية  الرابطة 
السادس��ة  الدائ��رة  ع��ن 
العاصم��ة  بمحافظ��ة 
المحام��ي محم��ود ف��ردان 
عن شكره وتقديره ألهالي 
الدائ��رة على منح��ه الثقة 
لحمل المس��ؤولية، س��ائاًل 
ويوفق��ه  يعين��ه  أن  اهلل 
ليك��ون عند حس��ن الظن، 
آماًل من الجميع المس��اندة 

والتوجيه.
وأض��اف ف��ردان ف��ي أول تصري��ح ل��ه بعد ف��وزه في 
االنتخاب��ات: في هذه اللحظة أجدد العهد أمام الجميع 
بأني س��أجعل من برنامج��ي االنتخابي خريطة طريق 

أعمل على تحقيقها بكل ما وسعني من قوة. 
ووجه رسالة محبة وشكر إلى جميع المنافسين خصوصًا 
محمد الس��هالوي الذي وصفه باألخ والصديق، موجهًا 
له دعوة مفتوحة للعمل المش��ترك في خدمة الوطن 

والدائرة لما فيه الخير والصالح.
وتاب��ع: أتقدم بالتهنئة لجميع المرش��حين الفائزين، 
وأدع��و الجمي��ع لتغلي��ب المش��تركات العام��ة التي 
تضمنتها جميع البرامج االنتخابية وإعطائها األولوية، 
داعيًا في الوقت نفس��ه إلى الوقوف صفًا واحدًا لصون 
القي��م وحف��ظ الهوي��ة والخصوصي��ات والدف��اع عن 
منج��زات الوط��ن ومكتس��بات أبنائ��ه، والعم��ل بجد 
وإخالص ليكون المجلس القادم نموذجًا طيبًا وتجربة 

نيابية مثمرة.

محسن العسبول

محمود فردان

مرشحون تصدروا الجولة األولى وخسروا بالثانية 

»ريمونتادا« اإلعادة تقلب موازين 11 دائرة نيابية
محمد نصرالدين  «

أظه��رت نتائ��ج جول��ة اإلع��ادة 
 11 النيابي��ة تفوق  لالنتخاب��ات 
مرشحًا ومرش��حة حلوا بالمرتبة 
الثانية ف��ي الجول��ة األولى على 
تص��دروا  الذي��ن  منافس��يهم 
النتائج س��لفًا، حي��ث نجح هؤالء 
أكب��ر  باس��تقطاب  المرش��حون 
لألصوات ممن لم يحالفهم الحظ 
بالجولة األول��ى ليقلبوا تأخرهم 
إل��ى فوز كبي��ر على منافس��يهم 
بجولة اإلع��ادة والظفر بالمقعد 

النيابي.
ففي الدائرة الس��ابعة بمحافظة 
المحرق خسر عثمان شريف أمام 
عب��داهلل الظاع��ن بع��د أن كان 
متقدم��ًا علي��ه بالجول��ة األولى 

بفارق كبير 1392 صوتًا.
وفي ثالثة الجنوبية خس��ر أحمد 
الرفاعي  األنص��اري أمام محم��د 
علي��ه  متقدم��ًا  كان  أن  بع��د 
بالجولة األولى بفارق 783 صوتًا.
وفي عاشرة الجنوبية خسر محمد 
السيسي أمام لولوة الرميحي بعد 
أن كان متقدم��ًا عليه��ا بالجولة 

األولى بفارق 650 صوتًا.
بالمحافظ��ة   11 الدائ��رة  وف��ي 
الش��مالية خس��ر محم��د س��ويد 

أمام باس��مة مبارك بعد أن كان 
األولى  بالجول��ة  متقدم��ًا عليها 

بفارق 598 صوتًا.
وف��ي أولى الجنوبية خس��ر أحمد 
العامر أمام عبداهلل الرميحي بعد 
أن كان متقدم��ًا علي��ه بالجولة 

األولى بفارق 274 صوتًا.
وف��ي عاش��رة الش��مالية خس��ر 
أم��ام جمي��ل  المالك��ي   باس��م 
مال حس��ن بع��د أن كان متقدمًا 
علي��ه بالجولة األولى بفارق 208 

أصوات.
بالمحافظ��ة   12 الدائ��رة  وف��ي 
الش��مالية خسر محمود البحراني 
أمام حن��ان فردان بع��د أن كان 
األولى  بالجول��ة  متقدم��ًا عليها 

بفارق 132 صوتًا.
وفي خامسة الشمالية خسر فالح 
هاش��م أمام مري��م الصائغ بعد 
أن كان متقدم��ًا عليه��ا بالجولة 

األولى بفارق كبير 67 صوتًا.
وفي سابعة الشمالية خسر مجيد 

أدي��ب أم��ام منير س��رور بعد أن 
كان متقدمًا عليه بالجولة األولى 

بفارق كبير 31 صوتًا.
وفي ثانية المحرق خسر إبراهيم 
النفيعي أمام حمد الدوي بعد أن 
كان متقدمًا عليه بالجولة األولى 

بفارق 42 صوتًا.
وفي تاسعة العاصمة خسر عمار 
عباس أمام محسن العسبول بعد 
أن كان متقدم��ًا علي��ه بالجولة 

األولى بفارق ضئيل 14 صوتًا.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/21/watan-20221121.pdf?1669004667
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1038022
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/21/watan-20221121.pdf?1669004667
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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

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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احتماالت بين نواب الخبرة السابقة ورغبة المرأة في أحد المقاعد الثالثة

من سيكون رئيس المجلس القادم ومن نائباه؟
أيمن شكل «

من المنتظر أن يحتدم التنافس على رئاسة البرلمان 
الجدي��د بعد اإلعالم الرس��مي عن نتائ��ج االنتخابات 

النيابية أول أمس.
ُيظهر المش��هد الحالي من تنوع الفائزين وتاريخهم، 
ازدياد سيناريوهات الترشح للرئاسة من نواب سابقين 
يعتمدون على خبرتهم ف��ي المجلس، واحتمااًل كبيرًا 
ألحد الجدد الذي يعتبر الطريق ممهدًا له بحسب رؤية 
الجمهور، إال أن شهية بعض الوجوه النسائية لخالفة 
الرئيس��ة الس��ابقة قد ترفع م��ن احتمالي��ة تنافس 

إحداهن على المقعد األعلى.
وال يقتص��ر األم��ر على مقع��د الرئيس فق��ط، ولكن 
هناك أيض��ًا مقعدي النائبي��ن األول والثاني واللذين 
أيضًا محل منافس��ة وس��باق، حيث أش��ار أح��د النواب 
ال��ذي فضل عدم ذكر اس��مه إل��ى أن احتمالية مقعد 
الرئاس��ة قد تذه��ب لنائب جديد من ن��واب المحرق 
بنس��بة كبيرة، لكن على الجان��ب اآلخر قد يرى النواب 
ذوو الخبرة أحقيتهم في الترش��ح لرئاس��ة المجلس، 
حي��ث يحمل كل من أحم��د قراطة وحس��ن بوخماس 
وخالد بوعنق ومحمد األحمد ومحمد المعرفي تجربة 
س��ابقة في المجلس النيابي، وقد يرى أحدهم أحقيته 

في الترشح للمقعد العالي.
أما بالنس��بة للنائ��ب األول فقد ألم��ح البعض إلى أن 
المنافسة ستنحصر بين ثالثة وهم: النائب عبدالنبي 
سلمان الذي سيرغب في االحتفاظ بهذا المنصب من 
المجلس الس��ابق، إال إذا نافس��ه ج��الل كاظم، أو فكر 
النائ��ب أحمد الس��لوم في ذل��ك، وربما يح��اول نواب 
المجال��س الس��ابقة أيضًا الحصول عل��ى جزء الكعكة 
الخ��اص بمقعد النائ��ب الثاني بعد خ��روج علي زايد 
وش��غور المقع��د ف��ي الوقت الحال��ي، وهو م��ا يفتح 
المجال أم��ام احتماالت الن��واب القادمين من ماضي 

المجالس أو على األقل خمسة منهم.

وال يخلو المشهد من احتمال فتح شهية المرأة لرئاسة 
المجل��س، خاص��ة النائب��ات الالت��ي أطح��ن بأعضاء 
سابقين مثل إيمان شويطر التي خطفت مقعد عاشرة 
العاصمة من النائب الس��ابق علي إس��حاقي، أو مريم 
الصائغ التي فازت على س��يد فالح هاش��م في خامسة 
الش��مالية، أو حنان فردان التي هزمت النائب محمود 
البحراني في ثانية عشرة الشمالية، أو لولوة الرميحي 
التي تجاوزت النائب محمد السيسي واختطفت مقعد 

عاشرة الجنوبية.
وتظ��ل كل االحتم��االت مفتوح��ة حت��ى موع��د عقد 

الجلسة األولى وإجراء انتخاب الرئيس ونائبيه.

 ال طعون على النتائج 
النهائية أمام محكمة التمييز من المرشحين

أيمن شكل «

النهائي��ة  النتيج��ة  إع��الن  بع��د 
لالنتخاب��ات النيابي��ة والبلدي��ة في 
الجول��ة الثاني��ة الت��ي انتهت فجر 
األحد، لم يتقدم أحد من المرشحين 
الذين تنافس��وا في التصفيات بأية 
طعون على النتائج، حيث يحق لهم 
الطعن أمام محكم��ة التمييز خالل 

15 يوما.
وأوض��ح المحام��ي فريد غ��ازي أنه 

يحق للمرش��ح الطعن عل��ى نتيجة 
االنتخاب��ات، متى ما ُوجدت مخالفة 
أو تجاوز قانوني، حيث نصت المادة 
21 من قانون رقم 15 لس��نة 2002 
بشأن مجلسي الشورى والنواب على 
أن »أن��ه ل��كل مرش��ح ف��ي الدائرة 
االنتخابي��ة حق الطعن ف��ي نتيجة 
االنتخ��اب ال��ذي ج��رى ف��ي دائرته 
أم��ام محكمة التمييز خالل خمس��ة 
عش��ر يومًا من تاريخ إعالن النتيجة 

العامة لالنتخاب«.

وح��ول أحقية المترش��ح في الطعن 
بع��د إع��الن النتائ��ج النهائية في 
الجول��ة الثاني��ة م��ن االنتخاب��ات، 
وم��دى االخت��الف بينه��ا والجول��ة 
األولى التي تقدم فيها 9 مرش��حين 
بطعون وت��م رفضه��ا جميعا، أكد 
المحام��ي غ��ازي أن ن��ص القانون 
صريح ف��ي هذا الش��أن حيث أش��ار 
إلى »الح��ق من تاريخ إعالن النتيجة 
العام��ة لالنتخ��اب« وقال إن��ه بناء 
على ذل��ك النص، فيكون احتس��اب 

الخمس��ة عشر يوما من تاريخ إعالن 
وزير العدل للنتائج النهائية«.

وكان أم��س األحد هو أول أيام فترة 
الح��ق في الطعون، حيث لم يش��هد 
تق��دم أحد م��ن المرش��حين بطلب 
الطع��ن أمام المحكم��ة المختصة، 
فيما يبق��ى أمام المرش��حين، حتى 
تاري��خ 4 ديس��مبر المقب��ل للتقدم 
األولى  الجولة  وش��هدت  بالطعون، 
تقدم كل من المرشحين عبدالحسين 
آل ضيف وأحمد الدمستاني وعدنان 

اللجن��ة  ض��د  بطع��ون  المالك��ي 
االستفتاء  س��المة  على  اإلش��رافية 
واالنتخاب��ات على النتيجة، وس��عيد 
علي الماجد الذي ترشح في الدائرة 
الحادية عشرة بالمحافظة الشمالية 
ول��م يصل للجولة الثانية وس��لمان 
الحوطي ضد أحمد قراطة في ثانية 

العاصمة. 
كما طعن 3 مرش��حين بلديين على 
نتائ��ج الجول��ة األول��ى، وه��م علي 
المعمري في ثالثة الشمالية وعماد 

العلي بثانية الجنوبية وعبداهلل علي 
محم��د بالدائ��رة األول��ى لمحافظة 
المحرق، لتقض��ي المحكمة برفض 

طعونهم.

فريد غازي

 مريم الصائغ: تحقيق آمال 
وتطلعات المواطنين مسؤولية وتكليف

أكدت النائب عن الدائرة الخامسة 
مري��م  الش��مالية  بالمحافظ��ة 
الصائغ، أن أصوات الناخبين وأمانة 
يج��ب حفظها وصيانته��ا، مؤكدة 
ال��ذي يج��ب  أن الش��رف األعظ��م 
أن يفتخ��ر ب��ه النائب، ه��و خدمة 
بتطلعاتهم  واالرتق��اء  المواطنين 
خي��ر  وتمثيله��م  وطموحاته��م، 

تمثيل. 
وأعربت عن ش��كرها لألهالي على 
ثقته��م وتصويته��م واختياره��م 
لها لتمثيلهم ف��ي مجلس النواب، 
الش��عبية  المش��اركة  أن  مبين��ة 
ف��ي االنتخابات النيابي��ة والبلدية 
وح��رص المواطني��ن عل��ى إيصال 
مجل��س  ال��ى  الش��ابة  الكف��اءات 
النواب، هو دافع للجميع بمضاعفة 

الجهود وانجاح التجربة البرلمانية 
الت��ي أرس��ىى قواعده��ا حض��رة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 

عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الب��الد 
المعظم.

وقالت في كلمتها ألهالي دائرتها 
»إن تحقي��ق آمالك��م وتطلعاتكم 
ه��ي مس��ؤولية وتكلي��ف وطن��ي 
عل��ى النائ��ب تأديت��ه. وم��ن أجل 
أبنائك��م  ومس��تقبل  مس��تقبلكم 
سوف نس��عى لبناء وطن ينعم فيه 

الجميع بالخير«.
وأش��ارت إل��ى أنها س��تعمل خالل 
الس��نوات األرب��ع القادم��ة لتنفيذ 
وتحقي��ق  االنتخاب��ي  برنامجه��ا 
عب��ر  والتطلع��ات  الطموح��ات 
مجلس النواب باس��تخدام األدوات 
القانونية والتي س��يضع كل جهده 
في سبيل تحقيقها والعمل بشكل 
ميداني مع األهال��ي، موضحة أنها 

س��تعمل على بذل كل ما بوسعها 
من أجل تحقي��ق التطلعات والدفع 
قدًما بالمش��اريع على أرض الواقع 
بما يخدم المصلحة العامة للوطن 

والمواطنين. 
ورأت الصائ��غ، أن من أهم أولويات 
العم��ل خ��الل المرحل��ة المقبل��ة 
االس��كان  وزارة  برام��ج  تعزي��ز 
وتمكي��ن المواطني��ن م��ن تملك 
النم��و  عجل��ة  وتحري��ك  الس��كن، 
االقتصادي بما يساهم في تحسين 
الوض��ع المعيش��ي للمواطنين إلى 
جانب إيجاد آلية فاعلة في تس��ريع 
الخريجي��ن  ومس��اعدة  التوظي��ف 
ف��ي الحصول على وظائف تناس��ب 
مؤهالتهم، وتس��اعدهم على بناء 

مستقبلهم بافضل صورة ممكنة.

مريم الصائغ

 مريم الظاعن: »األعلى للمرأة« 
مّكن المرأة وعزز دورها بكل المجاالت

أكدت عض��و مجلس الن��واب عن 
بالمحافظ��ة  الثاني��ة  الدائ��رة 
الجنوبية د. مريم الظاعن إن نجاح 
الع��رس الديمقراطي لالنتخابات 
 ،2022 والبلدي��ة  النيابي��ة 
والتج��اوب التاريخي من الش��عب 
البحرين��ي الكريم في المش��اركة 
الكبيرة في عملية التصويت يؤكد 
عل��ى اإليم��ان الراس��خ للمواطن 
الذي  البحريني بالعهد اإلصالحي 
أرس��ى قواع��ده حض��رة صاح��ب 
 الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظم 
وس��تكون  ورع��اه  اهلل  حفظ��ه 
االنتخاب��ات عالم��ة مضيئة على 
الديمقراطية  المس��يرة  استدامة 
لصاح��ب  الش��املة  والتنموي��ة 

الجاللة الملك المعظم.
آي��ات  ورفع��ت الظاع��ن أس��مى 
التبري��كات والتهان��ي بمناس��بة 

نج��اح االنتخاب��ات إل��ى المق��ام 
الس��امي لحضرة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م، حفظ��ه 
اهلل ورع��اه، وإلى صاحب الس��مو 
 الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 

آل خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س 
اهلل  حفظ��ه  ال��وزراء،  مجل��س 
وإل��ى الش��عب البحرين��ي بكافة 
أطيافه الذين ش��اركوا بأجواء من 
الديمقراطي��ة والحرية في اختيار 
م��ن يمثلهم في مجل��س النواب 
بمنته��ى  البلدي��ة  والمجال��س 
والش��فافية  والنزاهة  الحضاري��ة 
تح��ت إش��راف قضائ��ي وك��وادر 

وطنية.
الرعاي��ة واالهتمام من  وثمن��ت 
صاحب��ة الس��مو الملك��ي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة، 
المعظ��م  الب��الد  قرين��ة عاه��ل 
للمرأة  األعل��ى  المجلس  رئيس��ة 
حفظها اهلل، وما أعربته س��موها 
ثمان��ي  بف��وز  س��عادتها  ع��ن 
المجل��س  لعضوي��ة  س��يدات 
النياب��ي وثالث س��يدات لعضوية 
المجالس البلدي��ة، الفتة إلى إن 

المجل��س األعلى المرأة برئاس��ة 
س��موها كان له األث��ر الكبير في 
والدفع  البحرينية  الم��رأة  تمكين 
بمس��يرتها وتعزي��ز دوره��ا في 
والكامل��ة  الفاعل��ة  المش��اركة 
ف��ي البن��اء الوطن��ي ف��ي مختلف 
المجاالت ومنه��ا التمثيل النيابي 
في مجلس الن��واب، والعمل على 

مسافة واحدة مع بقية النواب.
وأعرب��ت الظاع��ن ع��ن فرحته��ا 
الدائ��رة  أهال��ي  بثق��ة  الكبي��رة 
الجنوبي��ة،  بالمحافظ��ة  الثاني��ة 
جمي��ع  ضم��ن  م��ن  واختياره��ا 
ف��ي  لتمثيله��م  المترش��حين 
وإيص��ال صوتهم  النواب  مجلس 
لترجمة  وإص��رار  وحيادية  بق��وة 
البرنامج االنتخابي من خالل عمل 
جماعي مع أعضاء مجلسي النواب 
والش��ورى، والتعاون اإليجابي مع 

السلطة التنفيذية.

د. مريم الظاعن

 سرور: خدمة المواطنين 
من أولويات المرحلة المقبلة

ق��ال نائب الدائرة الس��ابعة 
بالمحافظ��ة الش��مالية منير 
س��رور إن الناخبي��ن اخت��اروا 
مجل��س  ف��ي  ممثليه��م 
أجل مس��تقبل  م��ن  الن��واب 
الوط��ن والمواطني��ن، معربًا 
ع��ن ش��كره العمي��ق ألهالي 
الدائرة على مش��اركتهم في 
االنتخابات التي أس��فرت عن 
النواب  إل��ى مجل��س  وصوله 

بفضل دعمهم.
وأك��د عل��ى أهمي��ة الس��عي 
للعم��ل  والج��اد  الحثي��ث 

التش��ريعي والرقابي، وتشكيل مجلس قوي ذي كفاءة عالية 
يحمل على عاتق��ه هموم المواطني��ن ويرتقي بتطلعاتهم 
وطموحاته��م، ويهت��م بالمصال��ح العليا للوط��ن، ويحمي 

مكتسبات الشعب.
وأش��ار إلى أهمي��ة العمل عل��ى تخفيف معان��اة الناس في 
حياتهم المعيش��ية من خالل التركيز عل��ى الدعم الحكومي 
ورفع قيمة المواطنة إلى جانب توفير وتطوير برامج تدريبية 
نوعي��ة ف��ي ش��تى المج��االت العلمي��ة والفكري��ة لتفعيل 
مواهبه��م وتحفيزهم للعمل بعقلية الش��راكة والقيادة في 

مشاريع تتجاذب مع معاراتهم وميولهم. 
وقال إنه س��يعمل على تعزيز دور الشباب في قيادة الموارد 
الوطني��ة وإيجاد س��بل وطرق جدي��دة تس��توعب الخريجين 
الج��دد تؤهلهم إليجاد ف��رص عمل مناس��بة والقضاء على 
البطالة إلى جانب رفع مس��توى الخدمات الصحية وتش��جيع 
االس��تثمار ووضع اس��تراتيجية مناس��بة للس��وق والخدمات 
المقدم��ة وإنش��اء صندوق الضم��ان الصحي ونظ��ام رعاية 
صحية مستدامة. كما سيعمل على وضع استراتيجية حماية 
االقتصاد الوطني م��ن التحديات الداخلية والخارجية وتعزيز 
االس��تثمار بمش��اريع تنموية تس��اهم في تخفي��ف البطالة 

وتعزيز قوة النشاط في قطاع النصاعات التحويلية. 
وأك��د عل��ى أهمي��ة معالج��ة موض��وع الزي��ادة الس��نوية 
للمتقاعدي��ن م��ن أج��ل تخفي��ف أعب��اء الحياة المعيش��ية، 
ومعالجة أزمة الس��كن من خالل عمل اس��تراتيجية وخطط 
مح��ددة الزم��ن وتوزي��ع ع��ادل إلى جان��ب توفير سياس��ية 
اقتصادي��ة واجتماعي��ة تحق��ق طموحات الش��عب وتعزيز 
العمل المؤسسي وتطبيق القانون حتى يتساوى الجميع في 

الحقوق والواجبات. 
وذك��ر أن من بين الخطط التي يس��عى لها ضمن برنامجه 
االنتخاب��ي تطوير القطاع الس��ياحي وتوظي��ف أرخبيل الجزر 
وإنشاء وتطوير منتجعات عائلية للمساهمة في رفع اقتصاد 
البلد، وكذلك تطوير أس��اليب اس��تهالك الطاقة ومنح دعم 
حكوم��ي لألفراد لتبني تكنولوجيا خض��راء داخل المنازل من 

أجل اقتصاد أفضل. 
وقال: »إننا في حاجة لتصحيح المس��ار والعمل واالجتهاد«، 
مؤك��دًا أن هم��وم المواطنين س��تخلق دواف��ع التغيير، وأن 

تمكين الشباب قوة وطنية كامنة قادرة على إحداث الفرق.

منير سرور

2022، عم��ل مرك��ز  الع��ام  خ��ال 
البحري��ن للمجوهرات على تنش��يط 
عامت��ه التجاري��ة وإط��اق المزيد 
م��ن المنتجات الفاخ��رة، إضافة إلى 
توس��يع أعماله التجارية وانتش��اره 
االرتق��اء  جان��ب  إل��ى  الجغراف��ي، 
بتجرب��ة العماء في جمي��ع متاجره 
في البحرين. س��اهمت هذه الجهود 
في ترس��يخ مكانته كاعب رئيس��ي 
في مجال العامات التجارية الفاخرة 
ف��ي المملكة، حيث يمتل��ك المركز 
حالي��ًا 18 متج��رًا ف��ي كاف��ة أنحاء 
الباد، وأكثر م��ن 90 عامة تجارية 
فاخرة، كما أن��ه يخطط للمزيد من 
النمو وتطوير أعماله خال السنوات 

القادمة.
ويقول، المدير الع��ام للمركز إقبال 
دانس: »م��ع قرب انط��اق معرض 
فإننا متحمس��ون  العربية،  الجواهر 
ج��دًا. ونعل��م أن كل ش��يء ممكن، 
وأنه يمكنن��ا تحقيق كل ما نحلم به 

ونخطط له«.
يذكر أن مرك��ز البحرين للمجوهرات 
أسس��ه الراح��ل الس��يد عبدال��رزاق 
شيرازي والس��يد عبدالمجيد شيرازي 
ش��يرازي،  القاس��م  أب��و  والدكت��ور 
وه��و ش��ركة عائلي��ة قائم��ة على 
أس��س قوي��ة وقيم ثابت��ة. ويتجلى 
ذل��ك في حقيق��ة أنه م��ن انطاقة 
الش��ركة، وض��ع المؤسس��ون له��ا 
ثاثة قيم أساس��ية وثابت��ة، وهي: 
الج��ودة العالي��ة، وخدم��ة العماء 

االستثنائية، واالهتمام بالتميز.
والي��وم، يب��رز اس��م مرك��ز البحرين 
للمجوه��رات ف��ي مج��ال المنتجات 
الفاخ��رة باخت��اف أنواعه��ا، حي��ث 
تقدم الشركة ما يزيد عن 90 عامة 
تجارية فاخرة في متاجرها المنتشرة 
في كافة أنحاء المملكة، وهي الميزة 
التي تتيح للش��ركة تزويد عمائها 
وأكثرها  التجارية  العام��ات  بأفخم 

تميزًا وطلبًا في العالم.

وعلى مدار 45 س��نة، عملنا مع عدد 
من أرقى العامات التجارية الفاخرة 
في العالم، من بينها باتيك فيليب، 
غ��راف،  كونس��تانتين،  فاش��رون 
بريغيه، بياجي��ه، بولغاري، روبيرتو 
كوين، جيجر-لوكولت��ر، تيفاني أند 
كو، ش��وبارد، أوميغ��ا، هوبلو، وتاغ 

هوير. نح��ن فخورون بش��راكتنا مع 
هذه العامات الفاخ��رة، نظرًا ألنها 
تش��اركنا التزامنا بالج��ودة والتميز 

واإلتقان.
ويس��عدني أن أعل��ن ع��ن أن خبي��ر 
المجوه��رات المتمي��ز غ��راف وخبير 
المع��روف  الفرنس��ي  المجوه��رات 
ف��ي  معن��ا  س��يتواجدان  ش��وميه 
 Kismet by أن  كم��ا  المع��رض. 
Milka ستعرض مجموعة راقية من 
المجوه��رات في جناح مركز البحرين 
خبراؤه��ا  وس��يكون  للمجوه��رات، 
متواجدي��ن لمس��اعدة ال��زوار ف��ي 

الحصول على خدمات ثقب األذنين.
كما أن المركز هذا العام هو الراعي 
العربية  الجواهر  لمعرض  الباتيني 
– البحرين، والذي س��يقام على أرض 
مركز البحري��ن العالمي للمعارض. 
سيكون معرض هذا العام هو األكبر 

با منازع.
ونحن متحمسون للمشاركة في هذا 

الموق��ع الجديد والمتميز. سيس��مح 
لن��ا ذل��ك بع��رض أح��دث منتجاتنا 
وعاماتنا التجارية في موقع ال نظير 
له في المملكة. س��يكون جناحنا هو 
األكبر في المع��رض، مما يعني أننا 
س��نعرض هذا العام منتج��ات أكثر 

من أي عام مضى.
مرك��ز البحرين للمجوه��رات ممتن 
كثيرًا عل��ى الدعم الكري��م من لدن 
حض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة، مل��ك الباد 
المعظ��م، وصاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
البحري��ن  وحكوم��ة  اهلل  حفظهم��ا 
الموق��رة، والذين بفض��ل قيادتهم 
الرش��يدة ورؤيته��م المبتكرة، حقق 
مع��رض الجواه��ر العربي��ة نجاح��ًا 
باه��رًا العام الماضي. ويأمل المركز 
أن يحق��ق المع��رض نجاح��ات أكبر 
هذا الع��ام. ويعم��ل المرك��ز حاليًا 

عل��ى تحقي��ق المزيد من التوس��ع، 
حيث ازدادت مس��احة متج��ر أوميجا 
في مودا مول – على سبيل المثال – 
أربع مرات، كما س��يتم افتتاح متجر 
غ��راف وروبيرت��و كوي��ن قريب��ًا في 
مودا مول، والذي س��يضم مجموعة 
حصرية من الس��اعات والمجوهرات 
الفاخرة. س��يتميز المتجران بأرضية 
من الرخام الفاخر مع لمسات ذهبية 
مميزة. وخال عدة أش��هر، سيفتتح 
المركز أيضًا متجرًا جديدًا في مجمع 
مراسي لعرض العديد من العامات 
الفاخ��رة التي يقدمها. وقال دانس: 
األوس��ط  الش��رق  ف��ي  »العم��اء 
بالس��اعات  بش��غفهم  معروف��ون 
والمجوه��رات الفاخرة. هم يعرفون 
ويقدرون أفضل التصاميم الموجودة 
عالميًا، ويبحثون باس��تمرار عن آخر 
المنتج��ات. نحن في مرك��ز البحرين 
للمجوهرات نتطل��ع لخدمتهم على 

أفضل وجه«.
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 فارس الزوادي يفوز 
بسيارة جديدة من مدينة التنين

أقامت مدين��ة التنين البحرين، أكبر مركز تس��وق 
للبي��ع بالجمل��ة والتجزئ��ة ف��ي المملك��ة مؤخرًا، 
خام��س الس��حوبات ضم��ن حملته��ا الترويجي��ة 
»س��حب التنين«، والتي تمنح المتسوقين الفرصة 
لربح واحدة من 6 س��يارات جدي��دة لكل 10 دنانير 
يت��م إنفاقها في الفترة م��ن 2 يونيو 2022 وحتى 
26 نوفمب��ر الجاري، حيث فاز ف��ارس مكي الزوادي 
بس��يارة تويوتا ي��ارس في الس��حب الخامس الذي 
أقي��م مؤخًرا بإش��راف ممثلين ع��ن وزارة الصناعة 
والتج��ارة وبحضور مس��ؤولين من مدين��ة التنين 

البحرين. 
وخصصت مدينة التنين البحرين 6 سيارات جديدة، 
وه��ي 3 س��يارات تويوتا راي��ز و3 س��يارات تويوتا 
ياِرس، يتم السحب عليها في نهاية كل شهر طيلة 
فت��رة الحمل��ة، في حين س��يقام الس��حب على آخر 

سيارة ضمن الحملة بتاريخ 27 نوفمبر 2022.
وانطاًقا من مساعيها المستمرة لتعزيز مكانتها 
البارزة كوجهة تسوق عائلية مفضلة في المملكة، 
تواص��ل مدين��ة التني��ن البحرين تنظي��م حمات 
تس��وق مجزي��ة بانتظ��ام، وتقديم هداي��ا رائعة 
للمتسوقين من مملكة البحرين وخارجها، بما في 
ذلك الس��يارات الجديدة وقس��ائم التسوق وغيرها 
الكثي��ر. ويمكن للزبائن، االختي��ار من بين قائمة 
طويل��ة م��ن المنتج��ات المتنوعة عالي��ة الجودة، 
والتي تشمل المابس الجاهزة واألحذية والحقائب 
واإلكسس��وارات والمكياج ولعب األطف��ال واألثاث 
وأزي��اء األطفال والمع��دات واألجهزة وم��واد البناء 
واألجهزة الصحية واإللكترونيات وغير ذلك الكثير.

 »زين« تواصل
  برنامجها للتوعية 
»Be Well« الصحية

تواصل زين البحرين، الش��ركة المبتكرة في مجال االتصاالت في 
 »Be Well« المملك��ة، برنامجها للتوعي��ة الصحية للموظفي��ن
م��ن خ��ال مب��ادرة ZainTalks، حيث تعمل ه��ذه المبادرة على 
طرح جلسات ش��هرية لتشجيع الموظفين على اتباع أسلوب حياة 
أكثر صحة، من خال تحس��ين س��لوكهم الصحي وتقليل األفكار 

السلبية.
ويأت��ي البرنام��ج، كجزء من اس��تراتيجية زين الت��ي تعزز تنمية 
موظفيه��ا من خال اس��تضافة مختلف المتحدثي��ن المحترفين 
المحليين والدوليين إللقاء المحاضرات اإلرش��ادية لموظفي زين 
البحرين. وتعمل هذه االستراتيجية على ضمان أن الرفاه العقلي 
للموظفي��ن ال يق��ل أهمية عن أي جانب يومي آخ��ر وتوفير بيئة 

عمل صحية.
واستضاف »ZainTalks« مؤخرًا، الدكتور رامين المهاجر الشريك 
اإلداري لمعهد اسباير مسقط، والذي يمتلك 27 عامًا من الخبرة 
في تنمية الموارد البش��رية والتنمية الش��خصية والمهنية. كما 
عق��دت الدكتورة أمل الجودر جلس��ة في الموضوع نفس��ه، فهي 
طبي��ب أس��رة غير مم��ارس بخبرة تزيد ع��ن 30 عامًا ف��ي وزارة 
الصحة. وش��جعت جلسات المناقش��ة موظفي زين البحرين على 
تحس��ين معرفتهم وتنمية نمط حياة أكث��ر صحية، حيث أكدت 
الج��ودر أهمي��ة تبني أس��لوب حياة صحي ش��امل، بم��ا في ذلك 
الصحة البدني��ة والروحية واالجتماعية. وناق��ش الدكتور رامين 
الصح��ة العاطفي��ة، وكيفي��ة التغل��ب عل��ى المش��اكل اليومية 

والتوتر، والممارسات اليومية لاهتمام بالنفس.
وتلتزم زين البحرين بإله��ام موظفيها والحفاظ على بيئة عمل 
صحية تش��جع على القيادة واالبتكار لتعزيز س��عادة الموظفين 
وإبداعه��م وصحته��م العام��ة. تأتي ه��ذه المب��ادرة كجزء من 
اس��تراتيجية زين البحرين المس��تدامة وأه��داف األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة: الهدف الثالث، الصحة الجيدة والرفاه.

 فنادق الخليج 
تتبرع لـ»دار يوكو«

أعلن��ت مجموعة فن��ادق الخليج، عن تبرعه��ا لدار يوكو 
لرعاي��ة الوالدين كجزء من التزامه��ا بواجباتها الخيرية 
وتقديم يد العون للجمعي��ات الخيرية والمجتمع عامة، 
حي��ث قام الرئيس التنفيذي للمجموع��ة جارفيلد جونز، 
بتس��ليم التب��رع إلى األمي��ن المالي لدار يوك��و لرعاية 

الوالدين ثابت الشروقي.

»FJ Cruiser« تويوتا« تكشف عن اإلصدار األخير من«
أعلنت ش��ركة إبراهي��م خليل كانو، 
الوكي��ل الحصري لس��يارات تويوتا 
ف��ي مملك��ة البحرين، ع��ن إطاق 
 FJ طراز الع��ام 2023 م��ن مركبة
Cruiser ف��ي البحري��ن، باإلضاف��ة 
إل��ى فئة تذكاري��ة خاصة وحصرية 
ع  تحمل اسم »اإلصدار األخير«؛ لتودِّ
الش��هيرة.   المركبة  مس��يرة ه��ذه 
وس��يقتصر إنت��اج فئ��ة »اإلص��دار 
األخي��ر« عل��ى 1000 مركبة فقط، 
المي��زات  م��ن  بالعدي��د  تتمت��ع 
الفريدة، وس��تمنح المغامرين على 
الطرقات الوعرة فرصة اس��تثنائية 
القتن��اء ه��ذه المركب��ة الممي��زة، 
واالحتف��اظ بج��زء من تاري��خ هذه 

المركبة الشهيرة. 
وم��ن المقرر إيق��اف إنت��اج مركبة 
FJ Cruiser ف��ي ديس��مبر 2022، 
بع��د مض��ي أكث��ر م��ن 15 عام��ًا 
إحدى  تص��درت خاله��ا بصفته��ا 
أكثر المركبات الرياضية المتعددة 

االستعماالت شهرًة في المنطقة.
واستوحيت مركبة FJ Cruiser من 
طراز FJ40، وهي مركبة دفع رباعي 
االس��تعماالت  متعددة  أس��طورية 
تتمت��ع بتاري��خ طوي��ل م��ن األداء 
القوي على الطرق��ات الوعرة يمتد 
َرت  ألكثر من خمس��ين عام��ًا. وُطوِّ
مركب��ة FJ Cruiser لتكون مركبة 
تتمت��ع  االس��تعماالت  متع��ددة 
بقدرات عالية، وتستهدف على وجه 
التحديد السائقين الذين يتطلعون 
إلى تخطي جميع الحدود المألوفة. 
ُأطلق��ت مركب��ة FJ Cruiser ف��ي 
ع��ام 2007، وش��هدت استحس��انًا 
كبيرًا من العم��اء والنّقاد على حد 
س��واء باعتبارها مركب��ة ذات طابع 

كاس��يكي، ال س��ّيما ف��ي الش��رق 
اهتمامًا  اكتس��بت  األوس��ط؛ حيث 
بي��ن عش��اق  ومتابع��ة حماس��ية 

المغامرات على الطرقات الوعرة.
ويتوف��ر »اإلص��دار األخي��ر« لع��ام 
2023 بلون بيج للتصميم الخارجي، 
ال��ذي ُأضي��ف أيض��ًا إل��ى الف��رش 
المركزي��ة،  والمجموع��ة  الداخل��ي 
مم��ا يضفي عل��ى المركبة لمس��ًة 
مميزًة من الحداث��ة. ويمنح الطاء 
األس��ود ال��ذي ُأضي��ف إل��ى كل من 
الشبك األمامي والمصدات، والمرايا 
األب��واب،  ومقاب��ض  الخارجي��ة، 
وغطاء اإلط��ار االحتياطي مزيدًا من 
الش��عور بمتانة المركبة. كما ُزوَِّد 
أيضًا بعتب��ات جانبية وعجات من 
األلمني��وم مقاس��ها 17 بوصة، في 
حين تؤكد ش��ارة »اإلصدار األخير«، 

إل��ى الرق��م الفري��د  الت��ي تش��ير 
ه��ذا  وحصري��ة  تف��ّرد  للمركب��ة، 
اإلصدار المحدود. ويأتي طراز العام 
 FJ Cruiser مركب��ة  م��ن   2023
مزودًا بمحرك سداسي األسطوانات 
بسعة 4 لتر، يولِّد قوَة 268 حصانًا 
م��ع ع��زم دوران أقصى يبل��غ 380 
نيوتن-متر، ويعمل بتقنية توقيت 
الصمامات المتغير الذكي المزدوج 
مجه��ز  إن��ه  كم��ا   .Dual VVT-i
بمجموع��ة واس��عة م��ن المي��زات 
الس��ائق،  لمس��اعدة  المخصص��ة 
مثل: نظام التحكم النش��ط في منع 
االنزالق )A-TRAC(، ونظام التحكم 
بالزح��ف، ونظام التحك��م في ثبات 
المركبة )VSC( م��ع إمكانية إيقاف 
النظام، ونظ��ام التحكم اإللكتروني 
الخلف��ي،  التفاضل��ي  القف��ل  ف��ي 

باإلضاف��ة إل��ى األداء المتفوق في 
جميع التضاريس، وميزات السامة 
العالمية المس��توى الت��ي تتبناها 
شركة تويوتا؛ مما يجعل السائقين 

ينعمون براحة البال.
 FJ إن المكانة األس��طورية لمركبة
Cruiser النابع��ة م��ن كونه��ا من 
أكثر المركبات الرياضية المتعددة 
االس��تعماالت تف��ّردًا ف��ي نوعه��ا 
من ش��ركة تويوتا، وق��وة التحّمل 
الُمثَبت��ة على مر الس��نين س��تبقى 
حي��ًة ف��ي قل��وب مالكيه��ا وعائلة 
تويوت��ا. وُيمكن لمالك��ي المركبة 
االطمئن��ان إلى أنهم سيس��تمرون 
ف��ي الحصول عل��ى خدم��ة عالمية 
المس��توى من مراكز خدمة تويوتا 
في المملكة عل��ى الرغم من توقف 

إنتاجها.

إقبال دانس 

p r @ a l w a t a n n e w s . n e t مجتمع األعمال

المركز العب رئيس في العالمات التجارية الفاخرة بالبحرين

 مدير »البحرين للمجوهرات«:
يمكننا تحقيق كل ما نحلم ونخطط له
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

P  12

Link

P  23

Link

Link

P  21

Link

أطلق بنك السالم مؤخًرا أحدث حمالته بعنوان “ننمو بكم ومعكم” والتي تأتي احتفاًل بالمرحلة الجديدة من مسيرة 
النمــو والتطــور التــي يشــهدها البنــك وانطالًقــا مــن التزامــه الراســخ بدعــم الرفاهيــة الجتماعيــة والماليــة للمجتمع، 
باإلضافة إلى التركيز على الحوكمة البيئية والجتماعية وحوكمة الشركات )ESG(. وتسعى الحملة إلشراك المجتمع 

بأكمله في مبادرة زراعة األشجار لجعل البحرين خضراء أكثر. 

 وقد بدأت حملـــة “ننمو بكم ومعكم” 
األســـبوع الماضـــي مـــن 16 إلـــى 19 
نوفمبر 2022، وســـتتواصل فعاليات 
الحملـــة من 23 إلى 26 نوفمبر 2022 
في منصة بنك السالم بمجمع سيتي 

سنتر البحرين.
يأتي إطالق حملة “ننمو بكم ومعكم” 
لصفقتـــه  الســـالم  بنـــك  إتمـــام  بعـــد 
الناجحـــة مع شـــركة اإلثمـــار القابضة 
بقيمـــة 2.2 مليـــار دوالر لالســـتحواذ 
المصرفيـــة  الخدمـــات  قطـــاع  علـــى 
ومجموعـــة  اإلثمـــار  لبنـــك  لألفـــراد 

مختـــارة من األصول األخـــرى والتي 
ســـاهمت بجعلـــه أكبـــر بنك إســـالمي 
فـــي البحريـــن. ومـــن المقـــرر انتقـــال 
الخدمـــات المصرفية لألفراد من بنك 
اإلثمار إلى بنك السالم بالكامل نهاية 
عام 2022، األمر الذي سيعّزز ويطّور 
مـــن التجربـــة المصرفيـــة للزبائن من 
خـــالل شـــبكة موســـعة مـــن الفـــروع 
وأجهـــزة الصـــراف اآللـــي ومجموعة 

كبيرة من عناصر القوة المشتركة.
ولتشـــجيع المجتمـــع على المشـــاركة 
في الحملة، سيحصل كل مشارك في 

منصة “ننمو بكم ومعكم” على هدية، 
وسيقوم بنك الســـالم بزراعة شجرة 
عن كل مشـــاركة في مختلف مناطق 
عـــام  مـــن  اعتبـــاًرا  البحريـــن  مملكـــة 
2023، وســـيزيد مبلغ دينـــار بحريني 
واحد إلـــى مجموع جائزة المســـابقة 
البنـــك  ســـينظمها  التـــي  األســـبوعية 

لمتابعيه على االنستغرام.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في 
بنـــك الســـالم، رفيق النايـــض “يعكس 
التوسع األخير في تقديمنا للخدمات 
المصرفيـــة التزامنا بالنمو المتســـارع 

الذي يعّزز مكانتنا كأكبر بنك إسالمي 
على مســـتوى مملكـــة البحرين، وبعد 
اســـتحواذنا على المزيـــد من األصول 
والمـــوارد والكفاءات أصبحنا مصدًرا 
لإللهـــام في تقديـــم تجربـــة مصرفية 

ال مثيـــل لهـــا لزبائننـــا الكـــرام. ونحـــن 
متحمســـون لمواصلـــة االســـتثمار في 
كوادرنـــا ومجتمعنا وقيمنـــا المتأصلة 
التـــي يعكســـها بنـــك الســـالم، حيـــث 
ســـنحافظ علـــى التزامنا بـــرد الجميل 
ودعم رفاهية المجتمع والذي نعتبره 

أساس نجاحاتنا”. 
رحلـــة  “إن  قائـــاًل:  النايـــض  وأضـــاف 
أكثـــر  إحـــدى  بنـــاء  تشـــمل  ال  نمونـــا 
المؤسســـات الماليـــة التنافســـية بيـــن 
دول المنطقة فحســـب، بل تهدف إلى 
دعم أهداف التنمية وتوجهات مملكة 
البحريـــن للوصـــول للحيـــاد الصفـــري 
بحلول عـــام 2060، وفًقا لتصريحات 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه في 

المؤتمر السادس والعشرين لألطراف 
في اتفاقية األمـــم المتحدة اإلطارية 
 .)COP26( المنـــاخ  تغيـــر  بشـــأن 
واستلهاًما من رؤية القيادة الحكيمة، 
قمنـــا بإطـــالق برنامج وطنـــي لزراعة 
األشجار للمساهمة في جعل المجتمع 
أكثـــر خضـــرة. وبالمثـــل، فإننـــا نبـــذل 
مـــا في وســـعنا لتنفيـــذ اســـتراتيجية 
معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية 
ودمـــج   )ESG( الشـــركات  وحوكمـــة 
أفضل الممارسات في عملياتنا، وذلك 
تماشـــًيا مـــع جهـــود مملكـــة البحريـــن 
لتطويـــر االقتصـــاد المســـتدام. وفـــي 
ظـــل العهـــد الزاهـــر لمملكـــة البحرين، 
ســـيبقى بنك السالم ركيزة اقتصادية 
وبيئيـــة ومجتمعيـــة مهمـــة تدعم نمو 

البالد والزبائن”.

“السـالم” يطلــــق حملـــة “ننمــــو بكـــم ومعكـــم”
احتفاًل بالمرحلة الجديدة من مسيرة النمو والتطور

رفيق النايض

بحثت وزيرة السياحة فاطمة بنت جعفر الصيرفي مع مدير عام معهد البحرين 
للدراسات المصرفية والمالية )BIBF(، أحمد عبدالحميد الشيخ تعزيز التعاون 
المشــترك بين الجانبين في عدد من الموضوعات، في مقدمتها تنشــيط قطاع 
الســياحة التعليمية بحســب مفردات اســتراتيجية البحرين الســياحية -2022

2026 مــن جهــة، والــدور الرائد للمعهد في اســتقطاب طالب مــن عدد كبير من 
دول العالم من جهة أخرى.

 وفـــي تصريـــح للوزيرة خـــالل زيارتها 
معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفية 
أهميـــة  الصيرفـــي  أكـــدت  والماليـــة، 
الســـياحي  القطاعيـــن  بيـــن  الشـــراكة 
مكمليـــن  باعتبارهمـــا  والمصرفـــي 
األدوار  تعزيـــز  فـــي  بعًضـــا  لبعضهمـــا 
التـــي تؤديها المؤسســـات الوطنية كل 
فـــي موقعـــه، وكذلـــك دعمـــه لخطـــط 
وبرامـــج وزارة الســـياحة ومشـــاريعها 
االســـتثمارية التي تقدم فرًصا واسعة 
المملكـــة،  فـــي  للعمـــل  للمســـتثمرين 
مشـــيرة إلى دور تلك الشراكة الوثيقة 
بيـــن الســـياحة والمصـــارف فـــي دعـــم 
التـــي  االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة 

وضعتها الحكومة الموقرة.
 كمـــا نّوهـــت الوزيـــرة الصيرفي بالدور 
للدراســـات  البحريـــن  لمعهـــد  الفاعـــل 
المصرفيـــة والماليـــة في تأهيـــل وبناء 
قـــدرات الكـــوادر الوطنيـــة فـــي مجال 
الصناعة المالية والمصرفية والمجاالت 
الرديفة مثل األمن الســـيبراني وغيره، 
إضافة إلى احتضان المعهد للكثير من 
الفعاليـــات ذات الصلـــة، مؤكـــدة أهمية 
البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد 
ومـــدى مســـاهمتها بشـــكل فاعـــل فـــي 
خلق وظائف وفـــرص عمل للخريجين 

من الكوادر الوطنية.
ســـعادتها  قامـــت  الزيـــارة  وخـــالل   

بجولـــة فـــي مبنـــى المعهـــد، لالطـــالع 
علـــى مختلف المرافق المتاحة والبنية 
التحتية التعليمية التي تتوفر للطالب 
فـــي المملكة، وذلـــك من خـــالل توفير 
بيئـــة تدريبية وتعليمية ذات مســـتوى 

عاٍل.
الشـــيخ  أحمـــد  رحـــب  جانبـــه،  مـــن   
بالصيرفـــي، معرًبا عـــن جاهزية المعهد 
الكاملـــة لتعزيـــز التعاون فـــي مختلف 
المجاالت مع وزارة الســـياحة، وخاصة 

على صعيد تنشيط السياحة التعليمية 
ا  فـــي المملكة، باعتبـــاره رافًدا أساســـيًّ
واالقتصـــاد  الســـياحي  للقطـــاع  ـــا  مهمًّ

الوطني.
 كمـــا لفـــت إلـــى أن البرامـــج التدريبية 

التي يقدمهـــا المعهد تتناغـــم مع رؤية 
البحرين في تعزيز السياحة التعليمية 
وجعـــل المملكـــة قبلـــة للراغبيـــن فـــي 

الدراسات المتخصصة. 
وأعـــرب الشـــيخ عـــن شـــكره وتقديره 
لوزيـــرة الســـياحة علـــى تفضلهـــا بهذه 
الزيـــارة الكريمـــة التـــي تؤكـــد حـــرص 
مســـتوى  علـــى  للتعـــرف  ســـعادتها 
يقدمهـــا  التـــي  التعليميـــة  الخدمـــات 
مؤكـــًدا  والمتدربيـــن،  للطلبـــة  المعهـــد 
استعداد المعهد للتعاون والتنسيق مع 

الوزارة في مختلف المجاالت.
المعهـــد  أن  العـــام  المديـــر  وأضـــاف 
يســـعى باســـتمرار إلـــى تفعيـــل أدوات 
التعـــاون المشـــترك مـــع كافـــة الجهات 
الحكوميـــة والخاصة لتطوير منظومة 
فـــي  يســـهم  بمـــا  الحكومـــي  العمـــل 
االرتقاء بمســـتوى الخدمـــات المقدمة 
للمواطنيـــن، وذلـــك مـــن خـــالل توفير 
أفضل الخدمـــات التدريبية التي تلبي 

احتياجات الكوادر الوطنية.

”BIBF“ وزيرة السياحة تبحث تنشيط السياحة التعليمية مع
تأكيد الدور الرائد للمعهد في استقطاب طالب من أنحاء العالم
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ريادة األعمال وبناء حضارة المستقبل: البحث والتطوير)4(
 يبرز البحث والتطوير في عدد من المجاالت االقتصادية 
الصحيـــة  والرعايـــة  الرقمنـــة  مثـــل  ســـنغافورة،  فـــي 
والتكنولوجيـــا والصناعـــة والتقنيـــات الخضـــراء وغيرهـــا 
العديـــد من المجاالت األخرى. فلعنصـــر البحث والتطوير، 
كمـــا ذكرنـــا آنًفـــا، الفضـــل فـــي دفـــع عمليـــات التنميـــة في 
القطاعـــات االقتصاديـــة المختلفـــة حتـــى أصبحـــت تـــكاد 
تفـــوق التقنيـــات التـــي تســـتخدم فـــي العديـــد مـــن الدول 
المتقدمـــة. ومـــن هنا، ســـوف نقوم بشـــرح أهـــم القطاعات 
االقتصادية التي اســـتفادت من دعم البحث والتطوير لها 

في سنغافورة:
علـــى  والتطويـــر  البحـــث  ســـاعد  الزراعـــة:  قطـــاع  أواًل، 
االســـتفادة مـــن القطاع الزراعـــي لجعل ســـنغافورة مدينة 
خضـــراء. فركزت بذلـــك على التخطيـــط العمراني واألمن 
الغذائي بشـــكل خاص. تعد ســـنغافورة واحـــدة من أفضل 
المدن في مؤشـــر المدينة الخضراء، حيث تعطي األولوية 
عاليـــة  والتنميـــة  المتكامـــل  التخطيـــط  فـــي  لالســـتدامة 
الكثافـــة والحفـــاظ على المناطـــق الخضراء فـــي المناطق 
الزراعـــة  المطـــورون تكنولوجيـــة  العمرانيـــة. فيســـتخدم 
المســـتدامة والتصميم المدني وزراعـــة المحاصيل، والتي 
هي ظاهرة في أغلب مدن سنغافورة. غالًبا ما يطلق على 
ســـنغافورة اســـم “مدينة الحدائق” أو “المدينـــة الخضراء” 
نظًرا لوجود عدد هائل من الحدائق والمساحات الخضراء 
فيها. أيًضا، تســـتوحي ســـنغافورة من الرؤية المتمثلة في 
“2030 فـــي 30” المتعلقة بزراعـــة األغذية واألمن الغذائي 
في ســـنغافورة وإنتاج ما يصل إلى 30 % من احتياجاتها 
الغذائيـــة المحليـــة وبشـــكل مســـتدام بحلول عـــام 2030. 
وذلك، ألن ســـنغافورة تســـتورد ما تصل نســـبته 90 % من 

المواد الغذائية من الخارج.
ثانًيـــا، قطـــاع الصناعـــة: يعتبـــر القطاع الصناعـــي من أكبر 
القطاعات االقتصادية في سنغافورة والذي يساهم بنسبة 

20 % - 25 % من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي للبالد. 
تشـــمل المجموعات الصناعية الرئيســـية في التصنيع في 
ســـنغافورة اإللكترونيـــات والكيماويـــات والعلـــوم الطبيـــة 
الحيوية واللوجستيات وهندسة النقل. أدركت سنغافورة 
على المســـتوى المحلي أن اســـتثمارات البحـــث والتطوير 
يمكن أن تحفز االبتكارات في عروض المنتجات وعمليات 
اإلنتاج. وتقوم الحكومة السنغافورية بمساعدة الشركات 
الصغيرة والمتوســـطة في تعزيز البحـــث والتطوير لديهم 
ا  لصنـــع أفضـــل الســـلع التـــي يمكـــن االســـتفادة منهـــا محليًّ

وتصدريها إلى الخارج. 
ثالًثـــا، قطـــاع التكنولوجيـــا: بفضـــل ســـنوات مـــن الخبـــرة 
والبحـــث والتطوير، قامت ســـنغافورة ببناء صناعة تقنية 
ا وتواصل استكشـــاف  عالمية المســـتوى وتنافســـية عالميًّ
والحوســـبة  الرقمنـــة  مثـــل  االبتـــكار  فـــي  آفـــاق جديـــدة 
الكميـــة  والحوســـبة  االصطناعـــي  والـــذكاء  الســـحابية 
وتحليـــالت البيانـــات وغيرهـــا مـــن التقنيـــات تســـاعد في 
العديـــد مـــن القطاعات المحلية كالرعايـــة الصحية واألمن 
مـــن  والدفـــاع وغيرهـــا  والطاقـــة  الماليـــة  والتكنولوجيـــا 

المجاالت الحيوية.
 )DSO( الوطنية DSO رابًعا، القطاع العســـكري: مختبرات
هي أكبر مؤسســـة للبحث والتطوير في مجال الدفاع في 
ســـنغافورة، وتتمثل مهمتها الحاســـمة فـــي تطوير الحلول 
التكنولوجيـــة للوصـــول إلى أحدث ما يمكـــن التوصل إليه 
لتعزيـــز األمـــن القومـــي الســـنغافوري. وتمتلك ســـنغافورة 
كذلك شركات خاصة لتصنيع األسلحة والمشاة والدبابات 
والدرونـــز وغيرهـــا العديد من المعدات فـــي أنظمة الدفاع 
الجوي  واالتصاالت وأجهزة االستشـــعار البحرية وحماية 
البنية التحتية. اليوم، تواصل الشركات الخاصة العمل عن 
كثـــب مع حكومة ســـنغافورة، حيث تقـــدم خبرتها لتطوير 
تقنيات دفاعية متطورة والتكنولوجيا المستقبلية لحماية 

األمن القومي وتصدير هذه التقنيات للخارج.
خامًســـا، قطاع التعليم: يعد نظام المدارس في سنغافورة 
مـــن بيـــن األفضـــل فـــي العالـــم - حيـــث يســـجل طالبهـــا 
باستمرار أعلى تصنيفات التعليم في دول منظمة التعاون 
االقتصـــادي والتنمية )OECD(. بفضـــل البحث والتطوير، 
تواصل سنغافورة تنفيذ أفضل السياسات التي من شأنها 

تعزيز قدرات نظامها التعليمي.
سادًســـا، دعـــم القطاع الخاص، لم تقدم ســـنغافورة أفضل 
بيئة عمل لمســـاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، 
بل وفي مبادرة جديدة، هدفت سنغافورة إلى دمج المزيد 
من التكنولوجيا لمســـاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم )SMEs( من أي اضطرابات مستقبلية في سالسل 
التوريد. وهذا يعني تطوير حلول رقمية وآلية مثل الذكاء 
االصطناعي )AI( التي يمكن أن تلبي متطلبات األعمال في 
مختلـــف القطاعات. وتقوم ســـنغافورة بالتعاون مع مراكز 
البحـــث والتطويـــر التكنولوجي إليجاد مثـــل هذه الحلول 
وتقديمها للشـــركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على 

النمو على المستويين المحلي والدولي. 
ا كل  ســـابًعا، قطاع الصحة، تضع سنغافورة برنامًجا تنمويًّ
خمس ســـنوات لتحديد األولويات وتخصص أموااًل كبيرة 
ا 25 مليار دوالر سنغافوري( لتمويل مختلف مساعي  )حاليًّ
البحـــث واالبتـــكار. إحـــدى الخطـــط الحاليـــة هـــي صحـــة 
اإلنســـان، بما في ذلك الصحـــة والعلوم الطبية الحيوية أو

Biomedical sciences. يهـــدف هـــذا التمويـــل إلى تعزيز 
النمـــو االقتصـــادي بعـــد جائحـــة كورونا ومعالجة مشـــاكل 
شـــيخوخة وانخفاض معدالت المواليـــد وصناعة األدوية 
ومواجهـــة الجائحـــات والفايروســـات وغيرهـــا العديد من 
ا على  المجـــاالت الصحية األخرى والتي تعتمد اعتماًدا كليًّ
عناصـــر البحـــث والتطويـــر لالرتقاء بها. كمـــا يوجد هنالك 
أكثـــر مـــن 15 مؤسســـات بحث وتطويـــر تختـــص بالعلوم 

الصحيـــة التـــي تختـــص بدراســـات العيـــون، والســـرطان، 
الحيويـــة،  والهندســـة  الحيويـــة،  والمعالجـــة  والجينـــات، 
والبيولوجيـــا الجزئيـــة، كمـــا أّن لهـــا ارتباًطـــا بالمؤسســـات 
التعليمية والحكومية والمستشفيات والشركات وغيرها.

ثامًنـــا، صنع القرار السياســـي واالقتصـــادي، تقوم حكومة 
ســـنغافورة بالتعـــاون مـــع المراكـــز الفكريـــة إلنتـــاج أفضل 
الدراســـات والبحـــوث المتخصصة في الجانب السياســـي 
ا،  واالقتصـــادي واالســـتراتيجي والبيئـــي وتطبيقهـــا محليًّ
ولهـــذا تتمتـــع ســـنغافورة بوجـــود كـــم هائل مـــن الباحثين 
الذين يزودون المسؤولين الحكوميين في القطاع المدني 
والعســـكري واالقتصادي بأفضل الدراسات التي يمكن من 
شأنها تعزيز شأن دولة سنغافورة وسياساتها على الصعيد 

المحلي والدولي. 
لعّل مـــن أهم التحديات التي تواجـــه دول الخليج العربي 
البحـــث  هـــو إنشـــاء صناديـــق أو مجلـــس خـــاص لدعـــم 
والتطويـــر يضم النخبة من الباحثين المتخصصين لتنمية 
االقتصـــادات المحليـــة. ففي اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، 
تـــم مؤخًرا إنشـــاء برنامـــج دبي للبحـــث والتطويـــر لخلق 
فـــرص اقتصادية جديدة ودعم القطاعات االســـتراتيجية 
في اإلمـــارة، وكان هدف هذا البرنامج هو دفع دبي لجعل 
ا قائًمـــا على المعرفة. كما يســـعى البرنامج  اقتصادهـــا قويًّ
إلى إنشـــاء خبراء محليين ودوليين من القطاع الحكومي 
والخـــاص واألكاديمييـــن لإلشـــراف علـــى مشـــاريع البحث 
مشـــاركة  وتعزيـــز  والتشـــريعات  والمبـــادرات  والتطويـــر 
القطـــاع الخـــاص؛ لزيـــادة إنتاجيـــة قطاعـــات الدولة ودفع 
عجلة النمـــو االقتصادي من خاللها. حيث يعتمد البرنامج 
على أربع ركائز وهي توفير خارطة طريق ونموذج ألفضل 
الممارســـات والحوكمـــة، وتحديـــد األولويـــات وخيـــارات 
التمويل واالستثمار، وبناء المواهب الشابة على المستوى 

المحلي والعالمي للمساهمة في جهود البحث والتطوير.
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استقبل وزير الصناعة والتجارة، زايد 
بن راشد الزياني، بمكتبه صباح أمس 
تــجــارة  غــرفــة  إدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ
عبدهللا  بــن  سمير  البحرين  وصــنــاعــة 
لرئيس  األول  الــنــائــب  بحضور  نـــاس، 
خالد  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة 
محمد نجيبي، ووكيل وزارة الصناعة 
والتجارة إيمان أحمد الدوسري وعدد 
من كبار المسؤولين من كال الجانبين، 

عدد  ومناقشة  اســتــعــراض  تــم  حيث 
من القضايا والموضوعات ذات الصلة 
التطورات  وأهــم  االقتصادي،  بالشأن 
ــقــطــاعــان الــتــجــاري  الــتــي يــشــهــدهــا ال

والصناعي في مملكة البحرين.
ــدور  ــ ــر ال ــــوزيــ ــد ال ــ ــالل الـــلـــقـــاء، أك ــ وخـ
غرفة  تمارسها  التي  الفاعلة  والجهود 
ومحرك  كشريك  والصناعة  الــتــجــارة 
ــال فـــي تــعــزيــز الــواقــع  ــّعـ أســـاســـي وفـ

في  والمساهمة  للمملكة  االقــتــصــادي 
الخاص  القطاع  رفع مستوى مساهمة 
ودورهــا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في 
المشترك  والعمل  التعاون  تفعيل  في 
ــغــرفــة والـــــــوزارة لــمــا فــيــه من  بــيــن ال
مصلحة وطنية ودور في تحقيق رؤية 
والقطاع   2030 االقتصادية  البحرين 
ــتـــصـــادي  ــمـــجـــال االقـ ــــخــــاص فــــي الـ ال

والتنموي.

تأكيد تفعيل التعاون والعمل المشترك بين “الصناعة” و“الغرفة”

الزياني يناقش مع ناس التطورات بالقطاعين التجاري والصناعي

20 نوفمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.01

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.350

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.14

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.320

بنك السالم 
SALAM BD 0.095

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.27

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.076

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.487

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.26

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.60

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

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 0.7

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.468

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.140

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.158

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.755

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

ــاعــة  ــصــن اســـتـــقـــبـــل وزيـــــــر ال
ــارة، زايــــد بـــن راشـــد  ــجـ ــتـ والـ
أمس  صباح  بمكتبه  الزياني 
ســفــيــر  ــي  ــ ــل ــ واك راج  تـــيـــرثـــا 

النيبال لدى مملكة البحرين.
ــالل الــلــقــاء، رحـــب وزيــر  وخـ
بسفير  ــتــجــارة  وال الــصــنــاعــة 
الــنــيــبــال، واســـتـــعـــرض معه 
ــتــي  الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة ال
تــربــط الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن 
ــن تـــطـــورات  ــا تــشــهــده مـ ومــ
ــى جـــمـــيـــع  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ إيـ
ــدة، مـــنـــوًهـــا بــأهــمــيــة  ــعــ األصــ
ترسيخ  على  العمل  مواصلة 
هـــذه الــعــالقــات وتــطــويــرهــا 
الســــيــــمــــا فــــــي الــــمــــجــــاالت 
الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة بما 

يــصــب فـــي صـــالـــح الــبــلــديــن 
الصديقين وتحقيقًا لألهداف 

والتطلعات المشتركة.
ــه، أعــــــرب ســفــيــر  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
البحرين  مملكة  لدى  النيبال 

عــن خــالــص شــكــره وتقديره 
ــتــجــارة،  ــوزيــر الــصــنــاعــة وال ل
المملكة  تــبــذلــه  بــمــا  مــشــيــدًا 
من جهود نحو تعزيز أواصر 
الـــتـــعـــاون بــيــن الــبــلــديــن في 

متطلًعا  الـــمـــجـــاالت،  جــمــيــع 
لتعزيز العالقات بين البحرين 
ونيبال إلى آفــاق أرحــب في 
ظــل الــتــعــاون اإليــجــابــي بين 

الجانبين.

وزير “الصناعة”: ترسيخ العالقات بالمجاالت الصناعية والتجارية مع النيبال

أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
الثنائية  بــالــعــالقــات  ــاس،  ــ ن عــبــدهللا  ســمــيــر 
البحرين  مملكة  تجمع  التي  واالقــتــصــاديــة 
الغرفة  تطلع  مــؤكــًدا  الــنــيــبــال،  بجمهورية 
لزيادة آفاق التجارة البينية بين البلدين من 
التبادل  حجم  زيـــادة  على  التشجيع  خــالل 
ــوفــود  ــارات بــيــن ال ــ ــزي ــ ــبـــادل ال الــتــجــاري وتـ
االقــتــصــاديــة، الســيــمــا فــي ظــل الــمــقــومــات 

والفرص االستثمارية.

جـــاء ذلـــك خـــالل اســتــقــبــال نـــاس فــي بيت 
مملكة  لدى  النيبال  جمهورية  سفير  التجار 
الغرفة  أن  وأكــد  واجــل.  راج  تيرثا  البحري، 
االستعداد  أتم  على  الخاص  للقطاع  كممثل 
لبحث فرص الشراكة والتعاون التجاري مع 
بهدف  الخبرات  وتــبــادل  النيبال  جمهورية 
الخاص  للقطاع  المكاسب  تحقيق مزيد من 
ــداف  واالقــتــصــاد الــوطــنــي، بــمــا يــخــدم األهـ

والتطلعات المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير النيبالي، عن اعتزازه 
النيبال،  وجمهورية  البحرين  بين  بالصداقة 
عالقات  متانة  على  إيــجــاًبــا  ينعكس  الـــذي 
بمعدالت  واالرتــقــاء  البلدين،  بين  الــتــعــاون 
التبادل التجاري، مؤكًدا دعمه لكافة الجهود 
التي من شأنها أن تعّزز التبادل التجاري بين 
االرتقاء  في  يسهم  بما  الصديقين،  البلدين 
بــالــعــالقــات إلــى أعــلــى الــمــســتــويــات، ويعود 

بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.

ناس يبحث مع السفير النيبالي تنمية التجارة البينية بين البلدين

للتوعية  برنامجها  البحرين،  زيــن  تــواصــل 
خالل  مــن   ”Be Well“ للموظفين  الصحية 
المبادرة  هــذه  وتعمل   .ZainTalks مــبــادرة 
عـــلـــى طـــــرح جـــلـــســـات شـــهـــريـــة لــتــشــجــيــع 
أكثر  حــيــاة  أســلــوب  اتــبــاع  على  الموظفين 
صحة، من خالل تحسين سلوكهم الصحي 

وتقليل األفكار السلبية. 
من  كـــجـــزء   ZainTalks بــرنــامــج  ــأتـــي  ويـ
استراتيجية زين التي تعزز تنمية موظفيها 
المتحدثين  مختلف  استضافة  خــالل  مــن 
إللــقــاء  والــدولــيــيــن  المحليين  المحترفين 
الـــمـــحـــاضـــرات اإلرشــــاديــــة لــمــوظــفــي زيــن 
على  االستراتيجية  هــذه  وتعمل  البحرين. 
يقل  ال  للموظفين  العقلي  الرفاه  أن  ضمان 
أهمية عن أي جانب يومي آخر وتوفير بيئة 

عمل صحية.
مــؤخــرًا   ZainTalks بــرنــامــج  واســتــضــاف 
اإلداري  الشريك  المهاجر  رامــيــن  الــدكــتــور 
لمعهد اسباير مسقط، إذ يمتلك 27 عامًا من 
الخبرة في تنمية الموارد البشرية والتنمية 
الشخصية والمهنية. كما عقدت أمل الجودر 
طبيب  فهي  نفسه،  الــمــوضــوع  فــي  جلسة 
أسرة غير ممارس بخبرة تزيد عن 30 عامًا 

في وزارة الصحة.
زين  موظفي  المناقشة  جلسات  وشجعت 

وتنمية  معرفتهم  تحسين  على  البحرين 
نــمــط حــيــاة أكــثــر صــحــيــة. وأوضــحــت أمــل 
شامل،  صحي  حــيــاة  أســلــوب  تبني  أهمية 
بــمــا فــي ذلـــك الــصــحــة الــبــدنــيــة والــروحــيــة 
ــن الــصــحــة  ــيـ ــاقـــش رامـ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. ونـ
المشاكل  على  التغلب  وكيفية  العاطفية، 
اليومية  والــمــمــارســات  ــتــوتــر،  وال الــيــومــيــة 

لالهتمام بالنفس.
تلتزم زين البحرين بإلهام موظفيها والحفاظ 
القيادة  بيئة عمل صحية تشجع على  على 
واالبتكار لتعزيز سعادة الموظفين وإبداعهم 
وصحتهم العامة. تأتي هذه المبادرة كجزء 
المستدامة  البحرين  زين  استراتيجية  من 
وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة: 

الهدف الثالث، الصحة الجيدة والرفاه.

”Be Well“ زين” البحرين تواصل برنامجها للتوعية الصحية“
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