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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
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 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
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 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{
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ــال مــعــرض  ــمــ اخــتــتــمــت أعــ
الـــتـــمـــويـــات اإلســـكـــانـــيـــة الــــذي 
اإلســــــــكــــــــان  وزارة  ــه  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ نـ
بالتعاون  العمراني  والتخطيط 
مع بنك اإلسكان بمجمع سيتي 
ســنــتــر الــبــحــريــن، وذلــــك خــال 
نــوفــمــبــر  الــــى 8  الـــفـــتـــرة مـــن 2 
ــــط اقــــبــــال كــبــيــر  ــاري، وســ ــ ــجــ ــ الــ
الراغبين  المواطنين  قبل  مــن 
فــي االســتــفــادة مــن الــتــمــويــات 
ــدة الـــتـــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ اإلســــكــــانــــيــــة الـ
مــؤخــرًا، حيث  الـــوزارة  طرحتها 
تــجــاوز عـــدد الــزائــريــن 23 ألــف 

مواطن.
ويــأتــي مــعــرض الــتــمــويــات 
اإلســــــكــــــانــــــيــــــة الــــــــــــذي تـــفـــضـــل 
ــالــــد بــن  ــيـــخ خــ بـــافـــتـــتـــاحـــه الـــشـ
األربعاء  يوم  آل خليفة  عبداهلل 
بــحــضــور  الـــــجـــــاري  نـــوفـــمـــبـــر   2
والمسؤولين  الـــــوزراء  مــن  عـــدد 
ــي  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ بـــــالـــــقـــــطـــــاعـــــيـــــن الـ
ــد مـــخـــرجـــات  ــأحــ والــــــخــــــاص، كــ
فــعــالــيــة الـــشـــراكـــة مـــع الــقــطــاع 
األسبوع  أقيمت  التي  الــخــاص، 
الــمــاضــي تــحــت رعـــايـــة صــاحــب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 

رئيس مجلس الوزراء.
آمنة  السيدة  وقــد صرحت   
ــرة  ــ بـــنـــت أحـــمـــد الـــرمـــيـــحـــي وزيـ
العمراني  والتخطيط  اإلسكان 
بـــأن الــمــعــرض شــهــد عــلــى مــدار 
األيـــــــام الـــمـــاضـــيـــة تـــفـــاعـــًا مــن 

قــبــل الــمــواطــنــيــن مــع الــعــروض 
ــا  ــهـ ــتـ ــدمـ ــة الــــــتــــــي قـ ــ ــريـ ــ ــصـ ــ ــحـ ــ الـ
الشركات العقارية المشاركة في 
المعرض، والتي بلغ عددها 11 
العروض  إلــى  باإلضافة  شــركــة، 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــاصـ ــ ــــخـ الـــتـــمـــويـــلـــيـــة الـ
قــدمــتــهــا الـــبـــنـــوك والـــمـــصـــارف 
بالمعرض،  المشاركة  التجارية 
الشركات  بجهود جميع  مشيدًة 
والبنوك وتعاونهم الكبير طوال 
لخدمة  المعرض  انعقاد  فــتــرة 
المواطنين، وتسهيل اجراءاتهم 
واٍف حــول جميع  وتقديم شــرح 
منتجاتهم العقارية والتمويلية.

ــرة آمــنــة  ــوزيــ ــارت الــ ــ كــمــا أشــ
الــمــعــرض  أن  إلـــــى  الـــرمـــيـــحـــي 
شهد إقبااًل على حجز مخطط 
»الــمــســيــان« الـــذي طــرحــه بنك 
ــذي  ــ اإلســــكــــان بـــالـــمـــعـــرض، والـ

بــمــنــطــقــة  قــســيــمــة   260 يـــوفـــر 
ــار الــمــحــرق، حــيــث تــم حتى  ديــ
الــــــســــــاعــــــات األخــــــــيــــــــرة حـــجـــز 
قبل  مـــن  ســكــنــيــة  قــســيــمــة   190
الــمــواطــنــيــن، وأشـــــاد الـــزائـــرون 
بالمشروع نظرًا الى توافر البنية 
سرعة  يسهل  مما  بــه،  التحتية 

البناء بعد إتمام كل اإلجراءات 
فضًا  والتمويلية،  التعاقدية 
عن تميز موقع المخطط الذي 
يــقــع فـــي وســــط ديــــار الــمــحــرق 
ويقع في محيطه كل الخدمات 

والمرافق.
أن  بـــــــالـــــــذكـــــــر  الـــــــجـــــــديـــــــر 

يزيد  ما  عــرض  المعرض شهد 
وقــســيــمــة  وحــــــــدة   5500 عـــلـــى 
وشــقــة ســكــنــيــة بــأســعــار خــاصــة 
التمويات  قيمة  مــع  تتناسب 
تــوفــرهــا وزارة  الــتــي  اإلســكــانــيــة 
العمراني  والتخطيط  اإلسكان 

للمواطنين. 

�سهد اإقباال كبيرا تجاوز الـ23 األف زائر.. وحجز 190 ق�سيمة في مخطط »الم�سيان« 

»الإ�سكان والتخطيط العمراني« تختتم معر�ض التمويالت الإ�سكانية

} وزيرة الإ�سكان.

الدولي  باليوم  االحــتــفــال  مــع  تــزامــًنــا 
لمكافحة كل أشكال التنمر اإللكتروني في 
والتعليم  التربية  وزارة  أقامت  الــمــدارس، 
الوطني  الميثاق  في صرح  حفًا ختامًيا 
تمت  التي  التوعوية  والـــورش  للفعاليات 
بمشاركة متميزة من قبل طلبة المدارس 
نوال  برعاية  وذلــك  والخاصة  الحكومية 
للسياسات  الــوزارة  وكيل  الخاطر  إبراهيم 
وبـــحـــضـــور  واألداء،  ــيــــات  ــيــــجــ ــتــــراتــ واالســ
المدير  أحمد  بن  مبارك  محمد  الدكتور 

ــــدارس والــمــســؤولــيــن  ــمـ ــ الــــعــــام لــــشــــؤون الـ
بالوزارة وشركاء الوزارة المحليين ممثلي 
االتصاالت  تنظيم  وهيئة  الداخلية  وزارة 
تفضلت  حيث  والصناعة،  التجارة  ووزارة 
إبــراهــيــم الــخــاطــر بإلقاء  نـــوال  األســـتـــاذة 
المهم  الــدور  واستعرضت  ترحيبية  كلمة 
ــذي يـــقـــوم بــــه مــــشــــروع جـــالـــة الــمــلــك  ــ الــ
حـــمـــد لـــــمـــــدارس الـــمـــســـتـــقـــبـــل وبـــرنـــامـــج 
تعزيز  فــي  التعليم  فــي  الرقمي  التمكين 
التنمر  ظاهرة  لمكافحة  الوطني  الوعي 

اإللكتروني، ونشر ثقافة االستعمال اآلمن 
للتكنولوجيا في المدارس.

ثــم قـــام عــامــر صــالــح إبــراهــيــم رئيس 
اإللكترونية  الجرائم  مكافحة  بــإدارة  فرع 
بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة بـــإلـــقـــاء كـــلـــمـــة بــهــذه 
المناسبة، وأثنى على جهود وزارة التربية 
والتعليم في الحرص على األمان الرقمي 
والفكري للطلبة أثناء استعمال االنترنت 
أوضح  كما  أنواعها.  بشتى  والتكنولوجيا 
مكافحة  فــي  الفاعل  الداخلية  وزارة  دور 

المواطنين  وتوعية  اإللكترونية  الجرائم 
بقوانين مملكة البحرين في هذا المجال.

وشاركت طالبات مدرسة الحد الثانوية 
الــعــدويــة للبنات  رابــعــة  لــلــبــنــات ومـــدرســـة 
بفقرات متميزة وهادفة بمواضيع مختلفة 
عن التنمر اإللكتروني في المدارس. كما 
ــاذة نــــوال إبــراهــيــم الــخــاطــر  ــتـ كــرمــت األسـ
للسياسات  والتعليم  التربية  وزارة  وكيل 
المدارس  جميع  واألداء  واالستراتيجيات 

والطلبة المشاركين في هذه الفعاليات.

} جانب من الحفل الختامي.
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ل��م��ك��اف��ح��ة ك���ل اأ���ش��ك��ال ال��ت��ن��م��ر الإل��ك��ت��رون��ي ف���ي ال��م��دار���س

الشيخة  الـــدكـــتـــورة  الــتــقــت 
رنــــا بــنــت عــيــســى بـــن دعـــيـــج آل 
لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي نـــائـــب رئــيــس 
التعليم  مجلس  أمــنــاء  مجلس 
أوجينيو  الــبــروفــيــســور  الــعــالــي، 
ــيــــس جــامــعــة  غــولــيــيــلــمــيــلــي رئــ
والدكتور  رومــا  فــي  ميديكو  بيو 
أليساندرو بيرينجو، نائب رئيس 

المدير  واندريا روسي  الجامعة، 
ــددًا  ــ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــجــامــعــة وعـ
األكــاديــمــيــة  الهيئة  أعــضــاء  مــن 
واإلداريـــــــــــــــــــــــة فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 

اإليطالية.
الــــلــــقــــاء،   وجــــــــــرى خــــــــال 
ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ مـــــنـــــاقـــــشـــــة فـــــــــــرص الــ
التعليم  مجال  فــي  واالستثمار 
الطبية  والــتــخــصــصــات  الــعــالــي 

ــريـــن وجــــامــــعــــة بــيــو  ــبـــحـ ــيـــن الـ بـ
ــز الــتــنــســيــق  ــزيــ ــعــ مـــيـــديـــكـــو، وتــ
من  الخبرات  لتبادل  المشترك 
الــتــبــادل الطابي  خــال بــرامــج 
العالي  التعليم  مــؤســســات  بين 
ــبــــحــــريــــن وجــــامــــعــــة بــيــو  فـــــي الــ
مــيــديــكــو، وإمــكــانــيــة اســتــحــداث 
تــخــصــصــات طــبــيــة جــديــدة عبر 
وإيجاد  االستثمار،  تعزيز فرص 

مستحدثة  جامعية  تخصصات 
في مجال الطب بالبحرين.

وأشـــــارت األمــيــن الــعــام إلــى 
أهــمــيــة االســتــفــادة مــن الــبــرامــج 
النوعية التي يقدمها مستشفى 
جــــامــــعــــة بــــيــــو مــــيــــديــــكــــو، مــن 
ــــرص الـــتـــدريـــب  ــــال إتــــاحــــة فـ خـ
الطبية  التخصصات  لخريجي 
لــــدى الــجــامــعــات الــمــحــلــيــة في 

الـــبـــحـــريـــن، فــــي الــمــســتــشــفــيــات 
العالمية كمستشفى جامعة بيو 

ميديكو.
ومــــن جـــانـــبـــه، أثـــنـــى رئــيــس 
جامعة بيو ميديكو على التعاون 
بــمــا يــخــدم مصلحة  الــمــشــتــرك 
األمين  حرص  وعلى  الطرفين، 
التعليم  بقطاع  لارتقاء  الــعــام 

العالي في مملكة البحرين.

الأمي��ن الع��ام لمجل���س التعلي��م العال��ي: ال�ش��تثمار ف��ي التخ�ش�ش��ات

الطبي�ة وتعزي�ز التبادل الطالبي مع موؤ�ش�ش�ات التعلي�م العالي الإيطالية

محميد احملميد

قبل شركات  مــن  الــســيــارات  تأمين  أســعــار 
الـــتـــأمـــيـــن، مــلــف بــحــاجــة إلــــى إعــــــادة دراســــة 
إلــى وضــع مــبــادرات تعزز  ومــراجــعــة، وبحاجة 
في  وتــســهــم  الــوطــنــيــة،  المجتمعية  الــشــراكــة 
الــمــروريــة،  الـــحـــوادث  تقليل  عــلــى  التشجيع 
وتحقيق السامة المرورية، ومكافأة الشخص 
التعاون  مــبــادرات  ظل  في  بالقانون،  الملتزم 
بــوزارة  المرور  إدارة  بها  قامت  التي  والشراكة 
الداخلية مشكورة مع شركات التأمين.. فمن 
غير المعقول أن تستمر أسعار تأمين السيارات 

في التصاعد، من دون تقويم وتقييم.
كــبــيــرة وضخمة،  الــتــأمــيــن  ــاح شــركــات  أربــ
الـــســـيـــارات في  ــبــــارك(، وأعـــــداد  )اهلل يــزيــد ويــ
أسعار  فيما  يــوم،  بعد  يوما  تتضاعف  الــبــاد 
البعض  تزداد كل عام، ويرى  السيارات  تأمين 
أنهم يدفعون مبالغ طائلة لشركات التأمين، 
وال يجدون أي نفع من هذا التأمين، وخاصة 
حينما ال يتسببون في أي حادث، ويحرصون 
على االلتزام بالقانون، وال تبادر تلك الشركات 
بمكافأة الملتزمين، بل إنه في حال التعرض 
أو التسبب في حادث مروري، تكون اإلجراءات 
طويلة، والمطالبات معقدة، والسعر يتضاعف 
وباالتفاق  بل  التالية،  للسنة  التسجيل  عند 
بين كل شركات التأمين، حال رغب الشخص 
في االنتقال والتحول إلى شركة أخرى، بسبب 
ما  ويــن  )يعني  للشخص،  الــمــروري  السجل 

بتروح، صايدينك صايدينك(..!!  
ــاألمـــس أعــلــنــت هــيــئــة الــتــأمــيــن بــدولــة  بـ
اإلمارات الشقيقة، أنه تماشيًا مع الممارسات 
العالمية والمبادئ التأمينية، وتحقيقًا لمبدأ 
الجيد،  السلوك  ومكافأة  والعقاب(  )الــثــواب 
الحوادث  إطــار اإلسهام في خفض عــدد  وفــي 
والوفيات، فقد سعت الهيئة إلى إجراء تعديل 
على  التأمين  وثائق  أسعار  تعرفة  نظام  على 
الــشــركــة خــيــار تقديم  مــنــحــت  إذ  الــمــركــبــات، 
المركبة،  لقائد  التأمين  قسط  على  خصم 

صاحب السجل الخالي من الحوادث.
وقـــد وضــعــت هــيــئــة الــتــأمــيــن اإلمــاراتــيــة، 
اشتراطات يمكن للشركة منح خفض القسط، 
األدنــى  الحد  عــن   )%10( بنسبة  تكون  بحيث 
من قسط التأمين لمالك المركبة، الذي لم 

إلــى مطالبة خال  يـــؤدي  حـــادث  فــي  يتسبب 
السنة التأمينية السابقة.. و)15%( عن الحد 
المركبة،  لمالك  التأمين  قسط  مــن  األدنـــى 
الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة 
خال السنتين السابقتين.. و)20%( عن الحد 
المركبة،  لمالك  التأمين  قسط  مــن  األدنـــى 
الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة 
الثاث السابقة.. و)10%( عن  خال السنوات 
ــى مــن قــســط الــتــأمــيــن كـ»خفض  الــحــد األدنــ
المركبة  لمالك  يمنح  للشركة«،  لعماء  والء 
عند تجديد وثيقته لدى شركة التأمين ذاتها، 
على أال يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر.
تطبقها  ال  لماذا  المتميزة،  الفكرة  هــذه 
البحرين؟ وبذلك تسهم  التأمين في  شركات 
في التشجيع على تقليل الحوادث المرورية، 
دورهــا  مــن  وتنتقل  مجتمعية،  خدمة  وتــقــدم 
ــى مــســاهــم ومـــشـــارك  ــوال، إلــ ـــأمــ كــمــحــصــل لـ
ــداف وجــهــود  ومــحــفــز كــذلــك، فــي تحقيق أهــ

الدولة.
التأمين  عــلــى  كــذلــك  ينطبق  األمـــر  ذات 
الــصــحــي، فـــي ظـــل الــتــعــاون والـــشـــراكـــة الــتــي 
شركات  مع  مشكورا  الصحة  مجلس  بها  قــام 
ــا الـــمـــؤســـســـات  ــهـ ــع لـ ــدفــ الـــتـــأمـــيـــن، والــــتــــي تــ
والــشــركــات وحــتــى األفــــراد، مــئــات اآلالف من 
والكثير  الصحي،  التأمين  أجل  من  الدنانير 
مــنــا ربــمــا ال يــســتــخــدم بــطــاقــة الــتــأمــيــن، أو 
بعض خدماتها إطاقا، وال يزور المستشفى 
إال عــنــد الــمــرض الــشــديــد.. فــلــمــاذا ال تــبــادر 
شـــركـــات الــتــأمــيــن بــالــتــشــجــيــع عــلــى الــصــحــة 
وأصحاب  وعمل تخفيض لأصحاء،  العامة، 
ومعايير  نسب  وفق  السليم،  الصحي  السجل 
ــن الـــوضـــع  ــ واشـــــتـــــراطـــــات واضـــــحـــــة، بــــــدال مـ

الحاصل في كل عام.
ــات الـــــتـــــأمـــــيـــــن، ودورهـــــــــــا  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــار شـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أسـ
يستحق  مــلــف  الــمــجــتــمــعــيــة،  ومــســاهــمــاتــهــا 
أن يـــتـــم مـــراجـــعـــتـــه وتــــطــــويــــره، تـــمـــاشـــيـــًا مــع 
التأمينية،  والــمــبــادئ  العالمية  الــمــمــارســات 
تفعيله  بــادرت في  التي  الــدول  نماذج  وتنفيذ 
بـــصـــورة حــضــاريــة رفــيــعــة، ومــكــافــأة الــســلــوك 
ــة،  ــهـــود الـــدولـ ــا لــتــوجــهــات وجـ ــمـ الــجــيــد، ودعـ
والشراكة المجتمعية الفاعلة.. فما رأيكم..؟؟

malmahmeed7@gmail.com

�شركات التاأمين..

 وال�شجالت النظيفة

اســـتـــقـــبـــل الـــعـــمـــيـــد فـــــواز 
األكاديمّية  آمــر  الحسن  حسن 
فــي مكتبه  لــلــشــرطــة  الــمــلــكــّيــة 
األكاديمّية  آمــر  نــائــب  بحضور 
ــّيـــة لـــلـــشـــرطـــة الــعــمــيــد  الـــمـــلـــكـ
مـــــوســـــى عـــيـــســـى الـــــــدوســـــــري، 
الـــدكـــتـــور عـــبـــداهلل بـــن عــلــي آل 
خــلــيــفــة مـــديـــر مـــركـــز دراســـــات 
الــبــحــريــن بــجــامــعــة الــبــحــريــن، 
ــار الـــزيـــارة الــتــي  وذلــــك فـــي إطــ
والتعاون  التنسيق  تأتي لبحث 
الــمــســتــمــريــن بــيــن األكــاديــمــّيــة 
البحرين في مختلف  وجامعة 

المجاالت األكاديمّية.
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش الــــــزيــــــارة 
ــد اجـــتـــمـــاع تــنــســيــقــي بــيــن  ــقـ ُعـ
الجانبين، حيث ترأس نائب آمر 
للشرطة  الملكية  األكــاديــمــّيــة 
جانب األكاديمّية، بحضور آمر 
ومدير  الــضــبــاط،  تــدريــب  كلّية 
والـــتـــســـجـــيـــل،  ــول  ــبــ ــقــ الــ إدارة 
الدكتور  الجامعة  جــانــب  ومــن 

ــبـــداهلل بـــن عــلــي آل خــلــيــفــة،  عـ
ــن الـــمـــواضـــيـــع  لــبــحــث عـــــدد مــ
المشتركة، والتي تأتي في إطار 
بين  المبرمة  التفاهم  مــذكــرة 
الجانبين. وفي ختام االجتماع 
أشــــــاد نـــائـــب آمـــــر األكـــاديـــمـــيـــة 
الــمــلــكــيــة لــلــشــرطــة بــالــتــعــاون 

الــبــنــاء مـــع جــامــعــة الــبــحــريــن، 
شاكرًا ومثمنًا للدكتور عبداهلل 
ــه،  ــارتــ زيــ عـــلـــي آل خــلــيــفــة  ــن  بــ
وحرص الجامعة على استمرار 
التعاون بين الجانبين، وخاصًة 
في الجانب األكاديمي والبحث 

العلمي. 

مركز  مدير  ي�شتقبل  ال�شرطة  اأكاديمية  اآمر 

التعاون ويبحثان  البحرين  بجامعة  درا�شات 

في إضافة جديدة لمنجزاته 
في  الفعالة  ومساهمته  الدولية 
وتقدمه،  الصناعي  التعليم  دعم 
حــــــــاز مـــــركـــــز نـــــاصـــــر لـــلـــتـــأهـــيـــل 
والـــــتـــــدريـــــب الـــمـــهـــنـــي، الـــمـــركـــز 
التعليم  فـــي  الـــرائـــد  الــتــعــلــيــمــي 
البحرين،  مملكة  فــي  الصناعي 
لقب أفضل مزود للتدريب الدولي 
عـــن منطقة  اإلقــلــيــمــي  والــفــائــز 
الـــشـــرق األوســـــــط، وذلـــــك خــال 
ــتـــفـــال الــتــأســيــســي الــعــاشــر  االحـ
ــتــــدريــــب الــصــنــاعــي  لــمــجــلــس الــ
والـــبـــنـــاء الــهــنــدســي الــبــريــطــانــي
ECITB في العاصمة البريطانية 
كبيرة  مجموعة  بحضور  لــنــدن، 
العالمية  الــتــدريــب  مــعــاهــد  مـــن 
والشركات الصناعية المساهمة.

وأعـــرب الــدكــتــور عــبــداهلل بن 
ناصر النعيمي المدير التنفيذي 
والتدريب  للتأهيل  ناصر  لمركز 
المهني عن سعادته بنيل المركز 
أن هذا  إلــى  التكريم، الفــتــًا  هــذا 
الذي  الجاد  العمل  الفوز يعكس 
يقوم به فريق المركز والتزامهم 
ــات ســمــو  ــهــ ــيــ ــة تــــوجــ ــمــ فـــــي تــــرجــ
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــمــثــل جــالــة الــمــلــك لــأعــمــال 
رئيس  الشباب  وشؤون  اإلنسانية 
ــر  ــاصـ مـــجـــلـــس أمــــــنــــــاء مـــــركـــــز نـ

لــلــتــأهــيــل والــــتــــدريــــب الــمــهــنــي 
للتعليم  جديد  مفهوم  بتقديم 
ــم عـــلـــى تــحــفــيــز  ــائـ الـــصـــنـــاعـــي قـ
ــــب مــتــطــلــبــات  ــواكـ ــ ــار، ويـ ــكــ ــتــ االبــ
العصر ومبادئ الثورة الصناعية 
التمكين  على  ويستند  الرابعة، 
الـــشـــامـــل لــلــطــلــبــة الــمــنــتــســبــيــن 
ــال مــــنــــاهــــج تــعــلــيــمــيــة  ــ ــ مـــــن خـ
ــة  ــدســ ــنــ ــهــ ــة فـــــــي الــ ــتــــخــــصــــصــ مــ
والــــصــــنــــاعــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
وبشهادات ذات اعتماد دولي تعزز 
العمل  تنافسيتهم في سوق  من 
التقدم  في  فعال  بشكل  وتسهم 

الصناعي للمملكة. 
بمثابة  التكريم  هــذا  ويأتي 
الرامية  المركز  لجهود  ترجمة 
علمية  مدينة  إلــى  تحويله  إلــى 

رائـــــــــــدة فــــــي تــــقــــديــــم الـــحـــلـــول 
ــوادر  ــكــ ــريـــج الــ الــمــتــكــامــلــة وتـــخـ
تعمل  الــمــتــمــيــزة،  الــبــحــريــنــيــة 
ضمن شراكات إقليمية وعالمية 
قوية لتكون قوة دافعة للمهتمين 
والتكنولوجيا  الصناعة  بمجال 

والذكاء االصطناعي.
ــل مــجــمــوعــة  ــفـ ــحـ ــر الـ حـــضـ
الصناعية  الــشــركــات  مــن  كبيرة 
العالمية  الــتــدريــبــيــة  والــمــراكــز 
الذين أبدوا إعجابهم بمنجزات 
التعليم  فـــي  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
وبــاألخــص  والــتــقــنــي،  الصناعي 
فـــي بـــرامـــج الــتــدريــب الــمــوجــهــة 
والمشاريع  الصناعية  للشركات 
الصناعية المنجزة منذ تأسيس 

المركز في عام 2014.

المهني  وال��ت��دري��ب  ل��ل��ت��اأه��ي��ل  ن��ا���ش��ر  م��رك��ز 

ي��ن��ال ل��ق��ب اأف�����ش��ل م���زود ل��ل��ت��دري��ب ال��دول��ي

وفاء جناحيجعفر عباس jafasid09@hotmail.comjafasid09@hotmail.com

مملكة الأمن وال�سالموح�ستني ر�سائلكم

أشتهي  الزاوية كما  أقرأ هذه  أنني ال  كثيرا  يحز في نفسي 
بعد نشرها، ألن هذه الصحيفة ال تصل إلي إال عبر النت، ولك 
أن تتساءل: ولماذا تريد قراءتها وأنت من كتبها وأصلها موجود 
عندك؟ فأنا دقة قديمة، وما لم أمسك الصحيفة بيدي فإنني ال 
أحس بمتعة القراءة، والصحيفة التي تنشر هذه الزاوية »أخبار 
الخليج« لديها موقع رائع وبديع التصميم على اإلنترنت، ولكنه 
أهملت  فقد  السبب  ولنفس  الــورقــيــة،  النسخة  روعـــة  فــي  ليس 
الــفــانــي ثمنا لــه ألنــه يوفر  الــشــيء  الـــذي دفــعــت  جــهــاز كيندل 
مئات الكتب االلكترونية، ولكن قراءة ال تستوجب تقليب األوراق 

ال تستهويني.
اإللكتروني صلتي  البريد  الدهر ظل  وإلى حين طويل من 
الوحيدة بالزاوية، ألنني كنت أتلقى عبره تعقيبات القراء على 
ما أكتب، ولكن، وألنني دقة قديمة، كانت تبدو خالية من الروح 
رسالة على مدى عدة  ألف  تأتيك  أن  اإلنساني: تخيل  والنفس 
أشهر وكلها مكتوبة بنفس الخط والفونت )الذي نسميه »بنط«(، 
وجميعها سيم نمونة! يا حليل زمن الرسائل الحقيقية »السام 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته وإذا سألتم عنا فنحن بخير وعافية 
يجمعنا  أن  اهلل  من  ونتمنى  الغالية  رؤيــاكــم  ســوى  تنقصنا  وال 
في ساعة خير، ونفيدكم بأننا استلمنا المبلغ الذي أرسلته مع 
هاشم مصطفى ونشكرك عليه ولكنك تعرف أن الظروف صارت 
صعبة، وقد رفع صاحب البيت اإليجار، مطالبًا بخمسين قرشًا 
من  لنا  ما  ولكن  بطلباتنا  نرهقك  أننا  نعلم  نعلم..  إضافية.. 
رزقت  وقد  نفيسة  الحاجة  وأقبل سام  اهلل..  بعد  ســواك  معين 
بنتها سكينة بولد أسموه سعيد على اسم جده، ويقرئك السام 
أيضًا عمك زغلول ويقول لك اطمئن، من ناحيته فقد ذهب إلى 
المستشفى وعالجوه من المغص الذي كان يعاني منه.. وأخوك 
إنه  عز الدين لم يدخل المدرسة هذه السنة ألن المفتش قال 
السنة  تسجيله  سيتم  وعليه  بأسبوع،  القانونية  السن  من  أقــل 
له  أرسلتها  التي  المدرسية  المابس  أن  هــذا  ومعنى  المقبلة 
ستكون ضيقة عليه العام المقبل، ونرجو إرسال مابس جديدة 

بعد بضعة أشهر مع أول شخص من طرفكم يأتي إلى البلد«.
ويكون مثل هذا الخطاب مكتوبًا على ورقة مقطوعة من دفتر 
مدرسي وال أثر فيه للهمزات والتاء المربوطة، ولكنك تحتفظ 
به مع الرسائل السابقة، التي ترجع إليها كل بضعة أشهر لتشم 
فيها رائحة األهل، بينما يفتح الواحد منا الرسالة اإللكترونية 
أي يمسحها، ألن  »ديليت«..  ثم  يــرد،  ال  أو  عليها  ويــرد  ويقرأها 
للرسائل  العاطفية  القيمة  يعرف  وال  أحاسيس،  با  الكمبيوتر 
التي تريد االحتفاظ بها، ويعطيك إنذارا بأنك تجاوزت حدود 

التخزين المسموح بها!!
ــدوران هــي أنــنــي صـــرت أشــتــاق  ــ وخــاصــة كــل هـــذا الــلــف والــ
الــرســائــل يستغرق  الـــرد على  إلــى بــريــدي اإللــكــتــرونــي، رغــم أن 
مني وقتًا طويا، ولكن ما يسمى وسائط التواصل االجتماعي 
جعلت البريد االلكتروني )اإليميل( من فصيلة حضارات سادت 
رسائل  ســوى  يستقبل  الكمبيوتري  بــريــدي  يعد  ولــم  بـــادت،  ثــم 
بأنني  بإباغي  طال  بن  وليد  األمير  يقوم  ويوميا  االستهبال، 
القذافي  كسبت جائزة قدرها 500 ألف دوالر، ثم يبلغني معمر 
ــه اخــتــارنــي دون ســائــر خــلــق اهلل ألضــع  أنـــه »حــيــة تــســعــى«، وأنــ
حسابي  فــي  للمجاري  أنــبــوب  فــي  يخبئها  التي  دوالر  البليوني 
الخاص إلى حين تمكنه من استردادها مني بعد منحي 38% من 

ذلك المبلغ عمولة.
هّم  فيه  أشيل  كنت  الــدهــر  مــن  علي حين  أتــى  اهلل  سبحان 
الرد على رسائل اإليميل، وكنت حريصا على الرد على كل رسالة 
تصل إلي ولو بكلمتين، ولكن كلمتين في كلمتين تصبحان بضع 
التي  الرسائل  مــن  والكثير  يوميًا،  الكلمات  مــن  آالف  أو  مئات 
كانت تصل إلي كانت ممتعة الحتوائها على معلومات وطرائف، 
دم  جعلوا  ومسنجر  وإيمو  واتساب  ولكن  بها،  أسمع  لم  ووقائع 
القراء »ثقيا«، فانصرفوا عني وعن غيري من الكتاب، بل صاروا 
ال يقرأون حتى الصحف االلكترونية البلوشية، ألنهم مشغولون 
ينشرها  »ومــن  المباركة  واألدعــيــة  األكــاذيــب،  ــداول  وتـ بالوتسبة 
ال  ومــن  مستجابة،  طلباته  أغلى  ستكون  شخصا  عشرين  على 
نحو خمسين  أسبوعيا  إلــي  وتصل  داهــيــة«،  في  سيروح  ينشرها 
»جمعة مباركة«، فأرد على من يرسلونها: ولماذا ال يكون السبت 

والثاثاء والخميس أيضا حافات بالبركة؟
ال توتسبوا معي بل تواصلوا معي بالبريد االلكتروني. واهلل 

مشتاق لرسائلكم.

ما  بكل  متناقض  شعب  بأننا  اعــتــقــادي  يـــزداد  يــوم  كــل 
الكلمة من معنى، شعب كل تصرفاته تصرخ وتقول  تحمله 

نحن متناقضون.
نـــحـــن شـــعـــب نـــدعـــو إلـــــى الــــســــام ونـــطـــالـــب بــالــحــريــة 
ــور نتذمر  األمــ هـــذه  عــنــدمــا تتحقق  ولــكــن  والــديــمــقــراطــيــة 

و)نتحلطم( ونشجب ونستنكر! 
السام هو من اهم مبادئ ديننا العظيم، وعندما يحقق 
لنا  يوفر  ان  جهد  بكل  ويــحــاول  مطلبنا  الملك  جالة  لنا 
األمـــن والــســام والــتــوافــق مــع كــل الــشــرائــح الــمــوجــودة على 
أرض الوطن ويتصالح مع كل األديان ويتعامل معهم بالعدل 
في  الكبيرة  جهوده  ونقدر  نشكره  أن  وبــدل  والديمقراطية، 
األديــان، نستنكر )ونتحلطم(  السلمي بين  التوافق  تحقيق 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.
إذا  اال  تــرتــاح  وال  تهدأ  ال  المجتمع  فــي  شريحة  هناك 
أعطت صورة مغايرة جدا لكل ما يحدث في البحرين، وما إن 
تحاول الدولة أن تفعل أي فعالية فيها خير وسام للوطن 
حتى تخرج هذه الشريحة لتشتم وتستنكر وتحاول أن تقلل 

من مجهود الدولة.
الدول األخرى تدفع المايين لكي تلفت إليها األنظار 
البحرين  ومملكة  وســيــاحــيــا،  وتــجــاريــا  اقــتــصــاديــا  وتنتعش 
توافق  في  الحكيمة  وسياسته  ونيته  الملك  جالة  بقيادة 
األديان ونشر العدل والحرية استطاع أن يلفت انظار العالم 
إلينا وخصوصا بعد الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان 
لمملكتنا الغالية الصغيرة في المساحة العظيمة والكبيرة 
في مواقفها السياسية، وبدل أن نشكر جالة الملك ونشيد 
بسياسته وتبنيه مشروع توافق األديان والسماح لكل األديان 
بالعيش في كنف مملكة متسامحة وعادلة في أداء شعائرهم 
الدينية بطريقة ال تمس وال تضر سياسة وديانة المملكة، 
اإليجابية  غير  التعليقات  وتكتب  تستنكر  شريحة  خرجت 

عبر تويتر وجميع وسائل التواصل االجتماعي.
المفروض ان نفتخر بأننا نعيش في بلد متسامح، بلد 
ممارسة  فــي  الــحــريــات  بلد  األديــــان،  وكــل  اإلنسانية  يحترم 
يــحــتــرم وال يفرق  بــلــد  والــمــذاهــب،  طــقــوس جميع األديــــان 
والسني  والهندوسي،  والــيــهــودي،  والمسيحي،  المسلم  بين 
والشيعي، بلد قائده قبل شعبه متسامح مع جميع األديان 
والمذاهب ويصدر تعليماته لتوفير كل اإلمكانيات لممارسة 

العبادات والمذاهب المختلفة دون أي تفرقة. 
كــفــاكــم تــدمــيــرا لــكــل عــمــل جــمــيــل تـــحـــاول ان تــقــوم به 
فقط  واحـــدة  مــرة  ولــو  ايجابيين  وكــونــوا  الغالية،  مملكتنا 
وافرحوا بأنكم في بلد األمن واألمان والتعايش السلمي مع 

جميع األديان والمذاهب.

انـــــــطـــــــلـــــــق فـــــــــــي األيــــــــــــــام 
الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة الــمــشــروع 
الــعــالــم،  فـــي  نــوعــه  مـــن  األول 
بدأت  والتي  ــي«  »داركـ فعاليات 
ــاء فــــي الـــظـــام  ــشـ بـــمـــشـــروع عـ
بشكل  بتشغيله  ويــقــوم  يــديــره 
المكفوفون  األشــخــاص  كامل 
جميعها  بحرينية  وبــطــاقــات 
الــبــصــريــة  ــة  ــاقــ اإلعــ ذوي  مــــن 
وبدعم من )جمعيتي الصداقة 
للمكفوفين واقتصاد اإللهام(.

الــحــضــور ليس  يــســتــمــتــع 
ــيـــش فــي  ــعـ ــقـــط بـــتـــجـــربـــة الـ فـ
الــظــام الـــدامـــس واألكـــــل، بل 
ســـيـــكـــون هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــن 
الــفــقــرات الــتــرفــيــهــيــة وتــبــادل 
الـــقـــصـــص وخــــــــوض الـــعـــديـــد 
مـــن الـــمـــغـــامـــرات الــتــشــويــقــيــة 
تــعــززه تجربة  الـــذي  والــتــأمــل 

الظام الفريدة. 
ــي«  »داركـ فعاليات  وتتميز 
العشاء  مطاعم  مختلف  عــن 
وتشغل  تــدار  بأنها  الظام  في 
ــبــل الــمــكــفــوفــيــن الــذيــن  مـــن ِق
المبصرين في هذه  سيقودون 
الفعالية مما يعزز من خوض 
تجربة حقيقية وأكثر واقعية، 
في  السبق  لهم  سيكون  حيث 
الدامس  الظام  مع  التعامل 

الذي لم يتعرف عليه معظمنا 
في رحلة هذه الحياة.

الذي  المشروع  هــذا  يأتي 
من  أكثر  لــُه  اإلعـــداد  استغرق 
ــدريــــب مــكــثــف  ــن تــ 9 أشـــهـــر مــ
ــيــــة مــن  ــبــ ــات تــــجــــريــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وفـ
أجـــل تــعــزيــز أهــمــيــة مــثــل هــذه 
التجارب التي تقلل من اآلثار 
جائحة  لــتــداعــيــات  الــنــفــســيــة 
الناس  بــه  يمر  ومــا   19 كوفيد 
التغيرات  بسبب  صدمات  من 

السريعة في العالم.
قام الفريق العلمي بداركي 
ــات وأبــحــاث  ــ بــنــشــر عـــدت دراسـ
لتأكيد  انطاقته  منذ  علمية 
دور الظام الدامس في تعزيز 
الـــمـــرونـــة الــعــصــبــيــة لــلــدمــاغ 
البشري وحاجة اإلنسان اليوم 
إلــى هــذه الــدرجــة مــن الظام 

المفقود في حياتنا. 
ــتـــاح  ــتـ ولــــقــــد حـــضـــر االفـ
الرسمي عدد من المبصرين 
ــنــــان  كــــــــان مــــــن بـــيـــنـــهـــم الــــفــ
الــبــحــريــنــي األســــتــــاذ حــســن 
ــد والــــكــــابــــتــــن حـــمـــود  ــمـ ــحـ مـ
ــاص  ــخــ ســـلـــطـــان وقـــــــام األشــ
الـــــــمـــــــكـــــــفـــــــوفـــــــون بــــــقــــــيــــــادة 
المبصرين إلى داخل القاعة 
المظلمة والتي كان بداخلها 

ــامــــرات  ــغــ ــمــ الــــعــــديــــد مـــــن الــ
التشويقية والتي ساهمت في 
جعل المبصرين يستشعرون 
وكيفية  الحواس  باقي  نعمة 
تــوظــيــفــهــا بــالــشــكــل األمــثــل 
وكــــأنــــهــــم مـــكـــفـــوفـــون، حــيــث 
استغرقت التجربة اإلبداعية 
75 دقيقة ما بين عشاء ولعب 
واالستماع للموسيقى وقصة 
المكفوفين  حــيــاة  ــع  واقـ مــن 
حيث لمسنا التفاعل الكبير 
من المشاركين في الفعالية.
بحرينية  فعالية  داركــــي 
ــام ألنـــهـــا  ــمــ ــتــ ــرة بــــاالهــ ــ ــديـ ــ جـ
بحرينية  وطــاقــات  أفكار  من 

ملهمة وهدفها الوصول إلى 
صنع  ثقافة  ونشر  العالمية 
لــلــمــكــفــوفــيــن وأن  الــوظــائــف 
من  لغيرهم  ملهمين  يكونو 

األشخاص.
يـــــرحـــــب فـــــريـــــق داركــــــــي 
بـــالـــمـــشـــاركـــيـــن ومـــــــن لـــديـــه 
التجربة  خــوض  فــي  الرغبة 
ــتــــواصــــل  ــن الــ ــكـ ــمـ األمـــــثـــــل يـ
أو   36897379 رقـــــــم:  ــى  ــلـ عـ
مـــــــن خــــــــــال اإلنـــــســـــتـــــغـــــرام 
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ع�ساء في الظالم يقوده وينظمه المكفوفون

المتنزهات  دخول  من  الن�ساء  منع 

ف���ي ال��ع��ا���س��م��ة الأف��غ��ان��ي��ة
منعت نساء أفغانيات من دخول المتنزهات في كابول أمس 
سيتم  انــه  طالبان  لحركة  التابعة  األخـــاق  وزارة  قــالــت  بعدما 

فرض قيود على دخول النساء الى المتنزهات العامة.
وأكد متحدث باسم وزارة الصاة واإلرشاد واألمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أنه سيتم تقييد دخول النساء الى المتنزهات 
وذلك ردا على سؤال من رويترز لكنه لم يرد على طلبات بتوفير 
القيود  تطبيق  نــطــاق  مــدى  يتضح  ولــم  التفاصيل.  مــن  مــزيــد 
يجب  انه  تقول  الــوزارة  أصدرتها  سابقة  قاعدة  على  تأثيرها  أو 
المناطق  ذلــك  فــي  بما  المتنزهات  فــي  الجنسين  بين  الفصل 

المفتوحة وانه سيتم تخصيص أيام محددة للنساء.
طالبان  ادارة  بــاســم  المتحدث  نــائــب  كريمي  بــال  يــرد  ولــم 

المتشددة على طلب التعليق.
وفي متنزه بكابول يضم ألعابا مثل سيارات التصادم ودوالب 
أن مسؤولي  رويــتــرز  الـــدوارة( الحــظ شهود من  )العجلة  الــهــواء 
المتنزه صرفوا العديد من النساء في وجود وكاء من طالبان 

لمراقبة الوضع.

نــجــح رجــــل مــشــلــول وغـــيـــر قـــــادر على 
الكام أو طباعة األحرف، في التعبير بأكثر 
من ألف كلمة بفضل جهاز تعويض عصبي 
ــى عـــبـــارات  يــتــرجــم مـــوجـــاتـــه الــدمــاغــيــة إلــ

فعلية، على ما أعلن باحثون أمريكيون. 
ــتــــزغــــر مــــــن جـــامـــعـــة  ــيــ وقـــــــــال شــــــــون مــ
كــالــيــفــورنــيــا فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو، وهــو 
نتائجها  التي نشرت  للدراسة  األول  المعد 
إن  كوميونيكيشن«  »نيتشر  مجلة  الثاثاء 
شيء  »ال  كــانــت  المفضلة  الــمــريــض  جملة 

مستحيل«. 
وقــــــــد أثـــــبـــــت فـــــريـــــق هــــــــذه الـــجـــامـــعـــة 
تربط  واجهة  أن  الماضي  العام  األمريكية 
التعبير  بإمكانها  والكمبيوتر  الــدمــاغ  بين 
متداولة  كلمة  بخمسين  المحكية  باللغة 

كان الرجل يحاول النطق بها. 
ــدة فــقــد أثــبــتــت  ــديـ ــجـ أمــــا الــــدراســــة الـ
26 حــرفــًا  تفكيك  عــلــى  قــــادرة  الــواجــهــة  أن 
مـــن األبـــجـــديـــة الــلــفــظــيــة الــعــالــمــيــة الــتــي 
يستخدمها الرجل لنطق الكلمات بصمت. 
وشرح ميتزغر لوكالة فرانس برس هذه 
اآللية موضحًا أنه »لقول كلمة +cat+ )»هر« 
 Charlie - Alpha+ باإلنكليزية(، كان يلفظ
المستخدمة  الــكــلــمــات  )وهــــي   »+- Tango
تتكون  التي  الثاثة  األحـــرف  إلــى  للداللة 

منها هذه الكلمة(. 
ــم تــســتــخــدم الـــواجـــهـــة نـــظـــامـــًا يضع  ثـ
الـــوقـــت الفعلي  لــغــويــة فـــي  بــيــانــيــة  نـــمـــاذج 
المكتشفة  األخــطــاء  أو  الكلمات  لتحديد 

في تسلسل الحروف المنطوقة. 
الباحثون من فك شفرة  وبذلك تمكن 

»أكــثــر من  كــلــمــة، مــا يمثل  أكــثــر مــن 1150 
85% من محتوى الجمل المعتادة في اللغة 

اإلنكليزية«. 
مجموعة  أن  محاكاة  عملية  وأظــهــرت 
المفردات هذه يمكن أن تتوسع لتصل إلى 
أكثر من 9000 كلمة، »أي عدد الكلمات التي 
عام«،  مدار  على  الناس  يستخدمها معظم 

بحسب ميتزغر. 
واستطاعت الواجهة فك شفرة حوالي 
29 حرفًا في الدقيقة، بمعدل خطأ يبلغ %6، 
أي ما يقرب من سبع كلمات في الدقيقة. 

ويرى ميتزغر أن هذه السرعة قد تكون 
أعلى في المستقبل، مع الجمع بين قدرات 
فــهــم 50 كلمة مــتــداولــة، مع  فــي  الــواجــهــة 
فــهــم األبــجــديــة الــلــفــظــيــة لــلــكــلــمــات األقــل 

استخدامًا. 
ــد ُســـمـــي الـــمـــشـــارك فــــي الــتــجــربــة  ــ وقـ
اســم  إلــــى  ــادا  ــنـ ــتـ اسـ »بـــــرافـــــو1«،   BRAVO1
 Brain-Computer Interface( الـــواجـــهـــة 

 .)Restoration of Arm and Voice trial
ــان قــد  ــ ــذا الـــمـــريـــض الـــثـــاثـــيـــنـــي كــ ــ هــ
تــعــّرض لــهــجــوم فــي ســن الــعــشــريــن تسبب 
لــه بــاضــطــراب فــي الــكــام يسمى أنــارثــريــا، 
يــجــعــل الــنــطــق عــنــد الــشــخــص الــمــصــاب 
تبقى  اإلدراكية  وظائفه  فيما  مفهوم،  غير 

طبيعية. 
ــل عــــــــادة مـــــع اآلخــــريــــن  ــواصــ ــتــ وهــــــو يــ
ــتـــخـــدام قـــلـــم ضـــوئـــي مــتــصــل بــقــبــعــة  ــاسـ بـ
إلى  رأســـه  بتوجيه  لــه  يسمح  مــا  بيسبول، 

الحروف على الشاشة. 

تراخي���ص �س��حب  اإندوني�س��يا.. 

���س��رك��ت��ي��ن ب�����س��ب��ب ���س��ك��وك

ف���ي ���س��الم��ة اأدوي������ة ���س��ائ��ل��ة 
سحبت السلطات اإلندونيسية أمس رخصتي شركتين 
ــة عــلــى خــلــفــيــة تــوزيــعــهــمــا مــكــونــات  ــيـ ــدوائـ لــلــصــنــاعــات الـ
ــة ســائــلــة عــلــى صــلــة بــمــوجــة وفــيــات  ــ مــســتــخــدمــة فـــي أدويـ

ألطفال مؤخرا في الباد. 
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة حاالت قصور كلوي حاد 
منذ شهر أغسطس أودت بحياة حوالي مائتي طفل وأدت 
أنـــواع مــن األدويـــة  إلــى فتح تحقيق وحــظــر بيع أو وصــف 

السائلة. 
ميغا  تــي  »بــي  شركتي  الصحية  السلطات  منعت  وقــد 
من  كيميندو«  بــوانــا  تيرتا  تــي  و»بـــي  كيميا«  أغــونــغ  سيتيا 
ــود مـــادتـــي إثيلين  ــيـــة بــعــد رصـــد وجــ تـــوزيـــع مــكــونــات دوائـ
يحمان  منتجان  وهما  غليكول،  إثيلين  وثنائي  غليكول 
غليكول،  بروبيلين  مــن  شحناتهما  فــي  محتملة،  خــطــورة 
لوكيتو  بيني  الصحية  السامة  وكالة  رئيس  قــال  ما  وفــق 

للصحفيين. 
صناعية  منتجات  في  المذكوران  المكونان  وُيستخدم 
بينها مضادات التجمد، كما تم ربطها بحاالت قصور كلوي 

ُسجلت أخيرًا. 
ــار لــوكــيــتــو إلـــى ســحــب رخـــص الــتــوزيــع الــمــعــطــاة  ــ وأشـ
الرسمية«،  المواصفات  مطابقة  »عــدم  بسبب  للشركتين 
غليكول  بإثيلين  ملوثة  منتجات  تــوزعــان  »هــمــا  مضيفا: 
تدقيق  عملية  أي  تجريا  لم  كما  غليكول.  إثيلين  وثنائي 

لضمان جودة السوائل«. 
كما أمرت الوكالة الصحية اإلندونيسية بسحب أدوية 
سائلة تابعة لشركتين دوائيتين هما »بي تي سامكو فارما« 
و»بي تي سيوبروس فارما«، بعدما كشفت فحوص وجود آثار 

لهاتين المادتين الخطرتين في منتجاتهما. 
وأمـــــرت الـــوكـــالـــة أيـــضـــًا بـــإتـــاف مــنــتــجــات مـــن هــاتــيــن 
إثيلين  وثنائي  غليكول  إلثيلين  آثـــارًا  تحمل  الشركتين 

غليكول. 

العدد )16302( - السنة السابعة واألربعون - الخميس 16 ربيع اآلخر 1444هـ - 10 نوفمبر 2022م26

جهاز تعوي�ص ع�سبي يعيد لرجل م�سلول القدرة على التعبير 

بــيــعــت ســيــارة الــســائــق األلــمــانــي الــســابــق مايكل 
شوماخر، التي فاز بها بلقب بطولة العالم في سباقات 
سيارات فورموال / 1 لعام 2003 مع فريقه فيراري، في 
مزاد مقابل 13 مليون فرنك سويسري )13,23 مليون 
دوالر(.  وكشفت دار سوثبي للمزادات أن السعر الذي 
أيــه(،  )إف 2003 - جي  للسيارة، من طــراز  تم عرضه 
كان األعلى على اإلطاق إلحدى سيارات فورموال/1 
ــاز شــومــاخــر بــســتــة ســبــاقــات للجائزة  الــحــديــثــة.  وفــ
الـــذي شــهــد تتويجه بلقبه  الــعــام،  ذلـــك  فــي  الــكــبــرى 
من  فــورمــوال1/  لسيارات  العالم  بطولة  في  الــســادس 
إجمالي 7 ألقاب فاز بها، فيما نال فريق فيراري، لقب 
على  الخامسة  للمرة  الصانعين  لفئة  العالم  بطولة 

التوالي آنذاك. 

���س��وم��اخ��ر ل��م��اي��ك��ل   1 ف����ورم����ول  ����س���ي���ارة  ب���ي���ع 

دولر  م���ل���ي���ون   13 م����ن  ب���اأك���ث���ر   ٢٠٠3 ل���ع���ام 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16302/pdf/1-Supplime/16302.pdf?fixed5840
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
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315461
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315371
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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

P  12

Link

P  15

Link

Link

P  9

Link

09حمليات www.alayam.com

اخلمي�س 16 ربيع الآخر 1444 ـ العدد 12269

Thursday 10th November 2022 - No. 12269

نداء الإمام الأكرب 

لوحدة �صف علماء الأمة

الأيام  تتجاوز  ل  قيا�سية  فرتة  وخالل  باأ�سره،  العامل  البحرين  اأَ�سمَعت 

املعدودة، جملًة من الر�سائل العميقة التي ت�ستدعي التمعن فيها والإبحار يف 

على  بانفتاحها  ُعرفت  التي  اجلزيرة  هذه  ا�ستطاعت  فقد  واأبعادها،  معانيها 

ح�سارات ال�سرق والغرب، وبلياقتها الدبلوما�سية الرفيعة، اأن تربهن جمدًدا، 

باأنها اأمنوذج متح�سر للتعاي�س الإن�ساين والحرتام املتبادل، ومنرب للفكر احلر 

القائم على احلوار احل�ساري بني املجتمعات، واملحت�سن لكل طرح نافع يهدف 

اإىل وحدة ال�سفوف وتهدئة النفو�س من اأجل عامل اأكرث طماأنينة وا�ستقراًرا.

حتتفي  والبحرين  الدويل،  املجتمع  تابعها  التي  الأربعة  الأيام  فعاليات 

علماء  من  نخبة  ومعهما  الأكرب،  والإمام  الأعظم  احلرب  الكبريين،  ب�سيفيها 

انعقادها  توقيت  ا�ستثنائية، من حيث  تظاهرة  لهي  والغرب،  ال�سرق  وحكماء 

وح�سن اختيار �سيوفها من اأ�سحاب املكانة الروحية والفكرية الرفيعة، ومن 

حيث ما جاءت به روؤاهم من طرح جاد وفكر متجدد لتعزيز وحدتنا الإن�سانية. 

انطباعات امل�ساركني مل تخُل من التقدير الكبري للبلد امل�سيف الذي ا�ستوعب 

التفاعل معه على  احلدث العاملي ال�سخم، بكل ترحاب وحمبة، وحر�س على 

امل�ستويات والأ�سعدة كافة، بدًءا من تاأييد �ساحب اجلاللة العاهل املعظم، راعي 

هذا التجمع العاملي ملخرجاته، والذي تتالقى روؤيته، من اأجل �سالم عاملي �سامل 

يتجاوز احلدود اجلغرافية، مع روؤية القيادات الدينية بعلمائها ومفكريها، هذا 

اأبلغ الأثر  غري حفاوته، حفظه اهلل ورعاه، التي لم�ست قلوب اجلميع وتركت 

على نفو�سهم بتج�سيده لإن�سانية وكرم ورقي ال�سخ�سية البحرينية الأ�سيلة.

والالفت، كذلك، �سمن هذه التظاهرة العاملية، هو تفاعل املوؤ�س�سات املخت�سة 

ل�ستثمار  الزخم،  بذات  ي�ستمر  اأن  يجب  تفاعالً  باأنه  ونرى  نتائجها،  اأبرز  مع 

ا ما تعلق بدعوة الإمام اأحمد الطيب،  نتائج هذه التظاهرة العاملية، وخ�سو�سً

وهي  الإ�سالمية،  الأمة  علماء  بني  احلوار  قنوات  لفتح  ال�سريف،  الأزهر  �سيخ 

دعوة تنادي لـ»املودة يف القربى« وما تفرت�سه هذه املودة من رحمة وحمبة 

وت�سامح بني اأهل البيت الواحد اأولً.

اإ�سالمي من مملكة  اإطالق نداءه حلوار  والإمام الطيب الذي حر�س على 

البحرين، قد ا�ست�سعر دون اأدنى �سك، باأن هذه الدعوة �ستجد من يحت�سنها 

البحرين من ف�ساء روحي رحب  به  تتمتع  ما  ويعمل على م�ساندتها، بحكم 

اإمكانات فكرية وعلمية وجتارب عديدة  الأفكار والعقائد، ومن  بتاأليفها بني 

يف التقريب بني الأديان واملذاهب، ول نن�سى بالطبع، فرادة ن�سيجها الوطني 

حماولت  لأية  واملعار�س  الديني،  والعتدال  املذهبية  للتعددية  احلا�سن 

تدعو للتخوين اأو التكفري، اأو اخللط بني ال�سيا�سة والدين عند اإدارة الدولة. 

الطيب  اأحمد  الدكتور  الأزهر  ل�سيخ  يكون  اأن  مب�ستغرب  لي�س  اأنه  كما 

الإ�سالمي،  التقريب  �سعيد  على  جديدة  ملحاولة  ال�سريحة  الوقفة  هذه  مثل 

تاريخها،  مر  على  الأجالء،  علمائها  عمل  التي  الأزهر  موؤ�س�سة  ابن  فهو 

بني  التوافق  م�ساحة  ات�ساع  على  والتاأكيد  والتكامل،  التوا�سل  ج�سور  مبد 

فتواه  اأ�سدر  الذي  �سلتوت  �سيخها حممود  بالذكر،  الإ�سالم، ونخ�س  مذاهب 

التاريخية، يف العام 1959م، حول �سالمة مذهب الثني ع�سرية والعرتاف 

به.

ال�سجاعة،  املبادرات  هذه  مثل  اليوم  الأزهر  ل�سيخ  يكون  اأن  َعجب  ول   

يف   2011 العام  يف  ال�سادرة  الأزهر  وثيقة  وهي  اأحدها،  عند  هنا  واأتوقف 

ذروة انقالبات ما �ُسمي بـ»الربيع العربي« وانعكا�ساته على الداخل امل�سري، 

وهي وثيقة �سديدة الأهمية، جاءت بعد حماورات وم�ساورات جادة مع قوى 

الدولة  بني  تنظيمها  وطرق  العالقة  لتو�سيح  املختلفة،  وتياراته  املجتمع 

والدين، ولتثبيت موقف قيادة الأزهر باإبعاد املوؤ�س�سات الدينية عن ال�سراعات 

»الدولة  وا�ستقرار  لتاأ�سي�س  ال�سريح  ال�سيا�سية، ودعمه  وامل�سالح  واحلزبية 

وال�سابطة  للحريات  احلامية  احلديثة«،  الدميقراطية  الد�ستورية  الوطنية 

لآداب الختالف واأخالقيات احلوار. 

الطيب،  الإمام  ال�سادرة من ف�سيلة  الدعوة  فاإن هذه  وبراأينا -املتوا�سع- 

يبداأ  ال�سجاعة،  الدعوة  هذه  مل�ستوى  يرتقي  وتفاعالً  ا  خا�سً اهتماًما  تتطلب 

ما يتحملون من م�سوؤوليات عظيمة  الإ�سالمية، بحكم  اأمتنا  -اأولً- من علماء 

الإ�سالم، وقامت  التي �سّكلت ح�سارة  العليا،  الدين ومبادئه وُمثله  لن�سر قيم 

ع�سوره الذهبية على اأف�سل املبادئ واملتمثلة يف الوحدة والعدالة وال�سورى 

ون�سر الت�سامح لي�س فقط باملوعظة احل�سنة، واإمنا بالعمل ال�سالح وال�سلوك 

النافع لتكون تلك القيم جزًءا ل يتجزاأ من تكوين ال�سخ�سية الإ�سالمية. وهذا 

يتطلب، يف خطوة تالية، اإىل حراك ميداين، ديني وثقايف ودبلوما�سي، لك�سب 

النظر يف �ُسبل جتاوز  الكرمية، لتتوا�سل بعدها م�ساعي  الدعوة  التاأييد لهذه 

ال�سراعات التاريخية املرت�سبة واملعيقة لأي حماولت جادة ت�سعى اإىل اإيجاد 

�سيغة م�ستقرة للعالقات بني اأهل البيت الواحد.

واحلافل  الإ�سالمية  الع�سور  يف  للبحرين  الثقايف  التاريخ  اإىل  وبالنظر 

بن  قا�سم  كال�سيخ  اخل�سب،  الفكري  وتراثهم  -الأوائل-  علمائه  مبجهودات 

مهزع، وال�سيخ ميثم البحراين، وغريهم الكثري، واإىل ما تتوله موؤ�س�سة ال�سوؤون 

الإ�سالمية وجمل�سها الأعلى من جهود للتقريب بني الأديان واملذاهب الإ�سالمية، 

منذ تاأ�سي�سها اإىل يومنا هذا، نتطلع اإىل اأن ت�سهد البحرين، يف امل�ستقبل القريب، 

النطالقة الأوىل لهذا امل�سروع الطموح، وهو م�سروع ل غنى عنه لتقريب اأهل 

من  هواًنا  وكفانا  وتناحر،  فرقة  كفانا  اإذ  كلمتهم..  يجمع  وملا  الواحدة  امللة 

تناق�س الأفكار مع الأفعال.. فـ»كرب مقًتا عند اهلل اأن تقولوا ما ل تفعلون«.

* ع�سو موؤ�س�س دارة حممد جابر الأن�ساري للفكر والثقافة

* هالة م. ج. الأن�صاري

الإعالن عن اأ�صماء الفائزين يف نهاية نوفمرب اجلاري.. الأن�صاري:

356 م�صاركة بجائزة الأمرية �صبيكة بنت اإبراهيم لتقدم املراأة البحرينية
الأن�ساري  هالة  ك�سفت 

الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني 

جائزة  جلنة  رئي�سة  للمراأة 

الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة 

اأن  البحرينية  املراأة  لتقدم 

طلب   356 تلقت  اجلائزة 

اإجمايل  بذلك  لريتفع  م�ساركة 

هذا  اجلائزة  يف  امل�ساركة  ن�سبة 

ال�سعف عما  يفوق  ما  اإىل  العام 

ال�سابقة  الدورة  يف  عليه  كانت 

طلبات  عدد  اإجمايل  بلغ  عندما 

امل�ساركة 171 طلًبا.

اأن  الأن�ساري  واأو�سحت 

على  الإقبال  يف  الكبري  الرتفاع 

التي  النوعية  اجلائزة  هذه 

حتمل ا�سم �ساحبة ال�سمو امللكي 

للمراأة،  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 

العائد  على  اإيجابي  موؤ�سر  لهو 

متكن  علمية  كاأداة  اجلائزة،  من 

تناف�سيتهم  خالل  من  اجلهات 

قيا�س  من  اجلائزة  على 

وا�ستجابة  املوؤ�س�سية  اجلاهزية 

لتحقيق  وبراجمها  �سيا�ساتها 

على  اجلن�سني  بني  التوازن 

م�ستوى  على  اأو  املهني  ال�سعيد 

للم�ستفيدين  املقدمة  اخلدمات 

املراأة  لحتياجات  واملراعية 

والأ�سرة.

للجنة  اجتماع  وخالل 

طريق  عن  جرى  اجلائزة 

اأم�س،  م�ساء  املرئي  الت�سال 

مقدم  لإيجاز  اللجنة  ا�ستمعت 

التدقيق  جلنة  رئي�س  قبل  من 

امل�ساركة،  اجلهات  بيانات  على 

اآل  را�سد  بنت  دينا  ال�سيخة 

العام،  الأمني  م�ساعد  خليفة، 

التي  الإجراءات  طبيعة  يو�سح 

ال�سابعة«  »الدورة  خالل  متت 

فح�س  يف  واملتمثلة  للجائزة 

من  للم�ساركني  ال�ستمارات 

العام  القطاع  موؤ�س�سات 

والأفراد،  والأهلي  واخلا�س 

امليدانية  الزيارات  واإجراء 

على  للح�سول  اجلهات  لأف�سل 

جانب  اإىل  املعلومات،  من  املزيد 

املبدئية  النتائج  ا�ستعرا�س 

�سروحات  وتقدمي  للفائزين 

تف�سيلية ملربرات متيزهم.

اجلائزة  ت�سليم  حفل  ويقام 

مبوقع  اجلاري  نوفمرب   30 يف 

ن�سب املراأة البحرينية »اأثر« يف 

اإطار  يف  املنامة  العا�سمة  قلب 

بيوم  البحرين  مملكة  احتفالت 

املراأة البحرينية 2022.

جلنة  اأن  بالذكر  واجلدير 

امللكي  ال�سمو  �ساحبة  جائزة 

اآل  ابراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية 

البحرينية  املراأة  لتقدم  خليفة 

ت�سم يف ع�سويتها كل من مرمي 

املجل�س  ع�سو  جمعان  اأحمد 

عبد  والدكتور  للمراأة،  الأعلى 

جواهري  عبداحل�سني  الرحمن 

نفط  �سركة  التنفيذي  الرئي�س 

والدكتورة  »بابكو«،  البحرين 

رئي�س  امل�سحكي  �ساهني  جواهر 

البحرين، وجنالء حممد  جامعة 

التنفيذي  الرئي�س  ال�سرياوي 

لـ»�سيكو«، والدكتور عبدالرزاق 

باأعمال  القائم  القحطاين  حممد 

ل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب 

العمليات بالهيئة العامة للتاأمني 

عبدالر�سول  وخليل  الجتماعي، 

ال�سيا�سات  عام  مدير  بوجريي 

والأجور بجهاز اخلدمة املدنية.

�جتماع جلنة جائزة �لأمرية �سبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة لتقدم �ملر�أة  �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى للمر�أة

»�صوق العمل«: حملة تفتي�صية م�صرتكة 

مع »اجلوازات« و»�صرطة املحرق«

تفتي�سية  حملة  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  نفذت 

اجلن�سية  �سوؤون  مع  بالتعاون  املحرق  مبحافظة 

�سرطة  ومديرية  الداخلية،  بوزارة  والإقامة  واجلوازات 

حمافظة املحرق، �سملت عدًدا من مواقع العمل باملحافظة، 

وذلك يف اإطار اجلهود املبذولة للت�سديد على املخالفني من 

اأ�سحاب العمل والعمال.

املخالفات  من  عدد  �سبط  عن  احلملة  واأ�سفرت   

مبحافظة املحرق التي تتعلق باأحكام قانون هيئة تنظيم 

و�سبط  البحرين،  مبملكة  الإقامة  وقانون  العمل  �سوق 

عدد من املخالفني لالأنظمة والقوانني، واتخاذ الإجراءات 

القانونية ب�ساأنها.

جميع  دعوتها  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  وجددت   

اأفراد املجتمع اإىل دعم جهود اجلهات احلكومية للت�سدي 

للممار�سات غري القانونية يف �سوق العمل والعمالة غري 

النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية اجلمهور لالإبالغ عن 

اأية �سكاوى تتعلق مبخالفات �سوق العمل والعمالة غري 

النظامية من خالل ملء ال�ستمارة الإلكرتونية املخ�س�سة 

اأو   www.lmra.bh لالإبالغ على املوقع الر�سمي للهيئة

الت�سال على مركز ات�سال الهيئة 17506055.

الع�صفور يبحث �صبل التعاون مع 

الرئي�س التنفيذي ل�صركة مطار البحرين

ا�ستقبل اأ�سامة بن اأحمد خلف الع�سفور وزير التنمية 

التنفيذي  الرئي�س  البنفالح،  يو�سف  حممد  الجتماعية، 

ل�سركة مطار البحرين.

التعاون  �سبل  اجلانبان  ا�ستعر�س  اللقاء  وخالل 

القطاعات  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  وتعزيز  امل�سرتك 

املدين من خالل  املجتمع  وموؤ�س�سات  احلكومية واخلا�سة 

التكافل  تعزيز  اإىل  الرامية  املتنوعة  املبادرات  من  عدد 

الجتماعي يف العديد من املجالت املجتمعية واملهنية.

وم�ساندتها  الوزارة  دعم  الع�سفور  اأكد  جانبه،  من 

لالأحكام  امل�سرتك، طبًقا  التعاون  مبادرات  لكافة  امل�ستمرة 

والإجراءات القانونية املعمول بها يف اململكة.

تق�صي بتوفري بيئة حمفزة لإجراء البحوث وتدريب اأطباء املراكز

اتفاقية تعاون بني مراكز الرعاية ال�صحية وجامعة اخلليج العربي
وقعت مراكز الرعاية ال�سحية الأولية، 

جامعة  مع  م�سرتك  تعاون  اتفاقية  اأم�س 

اخلليج العربي، اإذ تهدف هذه التفاقية اإىل 

ا�ستثمار ما يزخر به اجلانبان من خربات 

واإمكانات مبا من �ساأنه امل�ساهمة يف تطوير 

ال�سحية  الكوادر  ال�سحية وبناء  املنظومة 

والتدريب  الطبي  التعليم  جمــالت  يف 

والبحث العلمي.

مقر  يف  التفاقية  توقيع  مت  ــد  وق

القائم  بح�سور  العربي،  اخلليج  جامعة 

الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال 

را�سد  لولوة  الدكتورة  الأولية  ال�سحية 

اخلليج  جامعة  رئي�س  ونائب  �سويطر، 

يو�سف  عبدالرحمن  الدكتور  العربي 

اأمناء  جمل�س  واأع�ساء  ورئي�س  اإ�سماعيل، 

مراكز الرعاية ال�سحية الأولية، وعدد من 

امل�سوؤولني من الطرفني.

الدكتورة لولوة را�سد �سويطر  واأكدت 

ملراكز  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم 

اأن هذه التفاقية  الأولية  الرعاية ال�سحية 

تاأتي انطالًقا من اللتزام املتبادل بني مراكز 

الرعاية ال�سحية الأولية وجامعة اخلليج 

ال�سحية  الرعاية  التميز يف  نحو  العربي، 

املهمات  من  وهما  ال�سريري،  والتدريب 

اأن  املوؤمل  ومن  الطرفني،  لكال  الأ�سا�سية 

تعود بالفائدة على الطرفني حيث �ست�سهم 

يف  واملادية  الب�سرية  اجلامعة  اإمكانات 

اأن  كما  ال�سحية،  الرعاية  وتطوير  تعزيز 

الأولية،  ال�سحية  الرعاية  مراكز  مرافق 

وكوادرها الب�سرية �ست�ساند عملية التعليم 

الطبي والتدريب.

اخلليج  جامعة  رئي�س  نائب  واأ�ساد 

العربي الدكتور عبدالرحمن اإ�سماعيل بهذه 

م�سرية  لتوا�سل  تاأتي  اإنها  حيث  التفاقية 

جامعة  اإن�ساء  منذ  بــداأت  م�سرتك  جناح 

بني  التعاون  �سكل  حيث  العربي،  اخلليج 

وجامعة  الأولية  ال�سحية  الرعاية  مراكز 

من  ركيزًة  ــدوام  ال على  العربي  اخلليج 

ركائز جناح ومتيز جامعة اخلليج العربي، 

و�سبًبا يف متتع طلبتها باخلربات ال�سريرية 

ال�سريري  التدريب  برنامج  جراء  املتميزة 

الرعاية ال�سحية  الذي تقدمه مراكز  املميز 

الأولية خالل املرحلة ال�سريرية من الدرا�سة.

واأ�سار اإىل اأن هذه التفاقية تعمل على 

توفري بيئة حمفزة لإجراء البحوث العلمية 

بتدريب  للجودة،  الدولية  املعايري  ح�سب 

اأطباء مراكز الرعاية ال�سحية الأولية ح�سب 

العلمية،  البحوث  مناهج  يف  احتياجاتهم 

الدولية  املجالت  يف  الن�سر  من  ومتكينهم 

املعتمدة، موؤكًدا اأن هذه التفاقية تهدف اإىل 

ا�ستثمار ما يزخر به اجلانبان من خربات 

واإمكانات مبا من �ساأنه امل�ساهمة يف تطوير 

ال�سحية  الكوادر  ال�سحية وبناء  املنظومة 

والبحث  والتدريب  التعليم  جمالت  يف 

العلمي.

اإجراء  ت�سجيع  على  الطرفان  ويعمل 

البحوث متعددة املراكز ذات البعد الإقليمي 

ال�سحية  بالأولويات  املتعلقة  ــدويل  وال

هذه  و�ستتيح  العربي.  اخلليج  منطقة  يف 

املوارد  من  ال�ستفادة  للطرفني  التفاقية 

واملختربات  الدرا�سة،  كقاعات  التعليمية 

املتخ�س�سة،  الطبية  اجلامعة  ومراكز 

ومركز املحاكاة الطبية واملكتبات، لأغرا�س 

الور�س  وعقد  والتدريب  المتحانات 

التدريبية واملوؤمترات العلمية.
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 للفرتة املنتهية يف 30 �صبتمرب 2022

عقارات ال�صيف حتقق اأرباًحا �صافية بقيمة 5.20 مليون دينار

�س.م.ب  ال�سيف  عقارات  �سركة  اأعلنت 

 )SEEF البحرين:  بور�سة  يف  التداول  )رمز 

 30 يف  املنتهي  الثالث  للربع  املالية  نتائجها 

اأرباًحا  ال�سركة  حققت  اإذ   ،2022 �سبتمرب 

حاملي  اإىل  عائدين  �سامًل  ودخًل  �سافية 

دينار  مليون  بقيمة 2.18  الأم  ال�سركة  اأ�سهم 

بحريني خلل الربع الثالث من 2022، مقابل 

الربع  خلل  بحريني  دينار  مليون   1.24

ن�سبته  بارتفاع  اأي  املا�سي،  العام  من  املقابل 

�سايف  يف  الرتفاع  هذا  ويرجع   ،%75.62

الربح بالربع الثالث اإىل زيادة الإيرادات يف كل 

العودة  ب�سبب  والرتفيه  ال�سيافة  قطاعي  من 

الطبيعية  �سبه  الت�سغيلية  امل�ستويات  اإىل 

من  ال�سفر وغريها  قيود  تخفيف  عن  الناجتة 

»يبيله«،  افتتاح  اإىل  اإ�سافة  الوبائية،  القيود 

الليوان  يف  اجلديد  العائلي  الرتفيه  مركز 

والذي تديره الذراع الرتفيهية لل�سركة.

وبلغت قيمة الن�سيب الأ�سا�سي واملخف�س 

اأ�سهم  حاملي  اإىل  العائد  الأرباح  يف  لل�سهم 

العام  من  الثالث  الربع  يف  الأم  ال�سركة 

بحريني،  فل�س   4.74 وقدره  مبلًغا   2022

من  املقابل  للربع  بحريني  فل�س   2.70 مقابل 

الربع  خلل  ال�سركة  و�سجلت  املا�سي.  العام 

الأرباح  يف  ارتفاًعا   2022 العام  من  الثالث 

الت�سغيلية بن�سبة 51.67% لت�سل اإىل 3.08 

مليون   2.03 مقابل  بحريني،  دينار  مليون 

دينار بحريني للربع املقابل من العام املا�سي. 

وارتفعت الإيرادات يف الربع الثالث من 2022 

دينار  مليون   4.13 لتبلغ   %55.77 بن�سبة 

بحريني  دينار  مليون   2.65 مقابل  بحريني، 

للربع املقابل من العام املا�سي.

ودخًل  �سافية  اأرباًحا  ال�سركة  وحققت 

قدرهما  ال�سركة  م�ساهمي  على  عائدين  �سامًل 

ت�سعة  لفرتة  بحريني  دينار  مليون   5.20

الأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2022، مقارنًة 

مع 3.54 مليون دينار بحريني لنف�س الفرتة 

 %46.85 ن�سبته  بارتفاع  املا�سي،  العام  من 

مقارنة مع العام املا�سي، ويعود هذا الرتفاع 

ب�سكل رئي�س اإىل الأ�سباب املذكورة اأعله.

وبلغت قيمة الن�سيب الأ�سا�سي واملخف�س 

اأ�سهم  حاملي  اإىل  العائد  الأرباح  يف  لل�سهم 

�سبتمرب   30 يف  املنتهية  للفرتة  الأم  ال�سركة 

فل�س بحريني،  مبلًغا وقدره 11.31   2022

الفرتة  يف  بحريني  فل�س   7.70 مع  مقارنة 

ال�سركة  و�سجلت  املا�سي.  العام  من  ذاتها 

للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2022 ارتفاًعا 

يف الأرباح الت�سغيلية بن�سبة 26.19% لت�سل 

اإىل 9.27 مليون دينار بحريني، مقابل 7.35 

العام  من  ذاتها  للفرتة  بحريني  دينار  مليون 

املا�سي. وارتفعت الإيرادات للفرتة املنتهية يف 

لتبلغ   %31.08 بن�سبة   2022 �سبتمرب   30

 8.91 مقابل  بحريني،  دينار  مليون   11.67

العام  من  ذاتها  للفرتة  بحريني  دينار  مليون 

املا�سي.

)بعد  امل�ساهمني  حقوق  اإجمايل  و�سجل 

ارتفاًعا لفرتة ت�سعة  الأقلية(  ا�ستبعاد حقوق 

الأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2022 بن�سبة 

دينار  مليون   157.33 اإىل  لي�سل   %1.58

دينار  مليون   154.88 مع  مقارنة  بحريني، 

بحريني لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 

للفرتة  املوجودات  اإجمايل  وارتفع   .2021

املنتهية يف 30 �سبتمرب 2022 بن�سبة %1.27 

ليبلغ 182.16 مليون دينار بحريني، مقارنة 

لل�سنة  بحريني  دينار  مليون   179.87 مع 

املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021.

ويف معر�سه تعليقه على النتائج املالية، 

جمل�س  رئي�س  جنيبي  حممد  عي�سى  �سرح 

»ي�سرنا  بالقول:  ال�سيف  عقارات  �سركة  اإدارة 

الربع  يف  اإيجابية  مالية  نتائج  عن  الإعلن 

القوي  الأداء  تاأتي من�سجمة مع  الثالث والتي 

املتوا�سل الذي تقدمه ال�سركة على ال�سعيدين 

املايل والت�سغيلي خلل الأ�سهر الت�سعة الأوىل 

عملها  منوذج  بف�سل  وذلك  العام،  هذا  من 

وان�سطتها  ا�ستثماراتها  حمفظة  وتنوع  املرن 

الت�سوق  مراكز  اإدارة  قطاعات  يف  املختلفة 

ت�سري  يجعلها  ما  وال�سيافة،  الرتفيه  ومراكز 

اأهداف  حتقيق  نحو  ال�سحيح  الطريق  على 

والزدهار  النمو  ا�ستدامة  يف  ا�سرتاتيجيتها 

م�سالح  يخدم  مبا  الدخل  م�سادر  وتنويع 

م�ساهميها و�سركائها يف النجاح«. 

�سركة  »توا�سل  قائًل:  جنيبي  واأ�ساف 

حتقيق  جتاه  قدًما  ال�سري  ال�سيف  عقارات 

مايل  باأداء  والعملء  امل�ساهمني  تطلعات 

معدلت  على  واحلفاظ  ا�ستثنائي،  وت�سغيلي 

منو �سحية يف الربحية والإيرادات وال�سيولة 

مبنحى ت�ساعدي م�ستدام. و�ستوا�سل ال�سركة 

قطاعات  يف  وفريد  جديد  هو  ما  كل  طرح 

وال�سيافة  التجارية  املراكز  واإدارة  الت�سوق 

املت�سوقني  احتياجات  يلبي  مبا  والرتفيه 

وي�سهم يف تر�سيخ ريادة ال�سركة ب�سكل عام، 

على  اإيجابي  انعكا�س  له  �سيكون  الذي  الأمر 

القوائم املالية لل�سركة وعملياتها الت�سغيلية«.

الرئي�س  يو�سف  اأحمد  قال  جانبه،  من   

»مت�سي  ال�سيف:  عقارات  ل�سركة  التنفيذي 

موا�سلة  جتاه  بثبات  ال�سيف  عقارات  �سركة 

ال�سيافة  يف  عملها  قطاعات  يف  ريادتها 

ومع  التجارية،  املراكز  وادارة  والتجزئة 

الت�سعة  الأ�سهر  يف  الت�سغيلي  اأدائها  حت�سن 

الأوىل من هذا العام، تفخر ال�سركة با�ستقبال 

املزيد من العلمات التجارية املرموقة يف كافة 

املراكز التجارية املن�سوية حتت مظلتها«.

عقارات  »�سركة  يو�سف:  اأحمد  واأ�ساف   

ال�سيف مهياأة اكرث من اأي وقت م�سى لت�سجيل 

حمفظة  تنوع  بف�سل  اأقوى  مالية  نتائج 

املراكز  اإدارة  لقطاع  وريادتها  م�ساريعها 

مرتاكمة يف  من خربات  وما متلكه  التجارية 

ي�سهم  ما  وال�سيافة،  والرتفيه  الت�سوق  عامل 

كمراكز  ال�سيف  جممعات  دور  تعزيز  يف 

اململكة.  م�ستوى  على  ا�ستثنائية  ت�سوق 

نتائج  حتقيق  نحو  ثقة  بكل  ال�سركة  وت�سري 

العام،  هذا  من  الأخري  الربع  اأف�سل يف  مالية 

اإدارة مبتكرة مل�ساريعها  اإىل  ذلك  م�ستندة يف 

وال�سركاء  الزوار  من  اأكرب  اأعداد  وجذب 

اجلدد«.

واأكد اأحمد يو�سف ان التعايف القت�سادي 

الذي ت�سهده مملكة البحرين بخطى مت�سارعة 

النمو  تعزيز  يف  ي�سهم  الراهن  الوقت  يف 

من  ملزيد  وا�سعة  جمالت  ويفتح  القت�سادي 

وهذا  والتجاري،  ال�سياحي  النتعا�س  فر�س 

ال�سيافة  قطاعات  اأداء  حت�سن  يف  نلحظه  ما 

اإ�سغال  معدلت  �سجلت  والتي  والرتفيه، 

من  الزوار  اعداد  م�ساعفة  مع  خا�سة  كبرية، 

اململكة  مواطني  من  خا�سة  اململكة،  خارج 

مواطني  من  والأ�سقاء  ال�سعودية  العربية 

ومقيمي دول جمل�س التعاون اخلليجي.

عي�سى جنيبي �أحمد يو�سف

جمموعة الربكة حتقق �صايف اأرباح 

بقيمة 126 مليون دوالر يف 9 اأ�صهر من 2022

�س.م.ب  الربكة  جمموعة  اأم�س  اأعلنت 

الرمز  حتت  اأ�سهمها  املتداول  )املجموعة(، 

نتائجها  البحرين،  بور�سة  »BARKA« يف 

املالية للربع الثالث من العام 2022.

وقد اأعلنت املجموعة حتقيق �سايف دخل 

عائد مل�ساهمي ال�سركة الأم قدره 41 مليون 

دولر اأمريكي للربع الثالث من العام 2022، 

لنف�س  اأمريكي  مقارنة مع 34 مليون دولر 

الفرتة من العام املا�سي، م�سجًل بذلك ارتفاًعا 

بن�سبة %22.

واملخف�س  الأ�سا�سي  الن�سيب  بلغ  وقد 

لل�سهم يف الأرباح 3.41 �سنت اأمريكي للربع 

 2.8 مع  مقارنة   2022 العام  من  الثالث 

�سنت اأمريكي لنف�س الفرتة من العام املا�سي.

ارتفاًعا  املجموعة  دخل  �سايف  و�سّجل 

بن�سبة 50% ليبلغ 70 مليون دولر اأمريكي 

يف الربع الثالث من العام 2022 مقارنة مع 

من  الفرتة  لنف�س  اأمريكي  دولر  مليون   46

العام 2021. 

الت�سغيلي  الدخل  اإجمايل  ارتفع  كما 

دولر  مليني  اإىل 305  لي�سل  بن�سبة %39 

اأمريكي خلل الربع الثالث من عام 2022، 

مقارنة مع 220 مليون دولر اأمريكي لنف�س 

الفرتة من العام املا�سي.

االأداء املايل لت�صعة االأ�صهر

املنتهية يف 30 �صبتمرب 2022:

خلل  املجموعة  لنتائج  بالن�سبة  اأما 

 ،2022 �سبتمرب  يف  املنتهية  الأ�سهر  ت�سعة 

عائد  دخل  �سايف  املجموعة  حققت  فقد 

مليون   126 قدره  الأم  ال�سركة  مل�ساهمي 

دولر  مليون  بـ79  مقارنة  اأمريكي  دولر 

اأمريكي لنف�س الفرتة يف عام 2021، م�سجًل 

اإىل  ذلك  ويرجع   .%59 بن�سبة  منًوا  بذلك 

وامل�ساهمة  املجموعة  لوحدات  الأف�سل  الأداء 

الكبرية يف الدخل من التمويل وال�ستثمار.

واملخّف�س  الأ�سا�سي  الن�سيب  وبلغ 

اأمريكي  �سنت   9.09 الأرباح  يف  لل�سهم 

املنتهية يف �سبتمرب 2022،  الأ�سهر  لت�سعة 

مقارنة مع 5.26 �سنت اأمريكي لنف�س الفرتة 

من العام املا�سي. 

اأداء  يف  امل�ستمر  التح�سن  اأّدى  وقد 

املجموعة ووحداتها امل�سرفية وال�سغط على 

الدخل  �سايف  جمموع  ارتفاع  اإىل  النفقات 

 2022 �سبتمرب  يف  املنتهية  الأ�سهر  لت�سعة 

باملقارنة  اأمريكي،  ليبلغ 207 مليني دولر 

نف�س  يف  اأمريكي  دولر  مليون   118 مع 

الفرتة من العام املا�سي، م�سّجًل بذلك ارتفاًعا 

بن�سبة %75. 

بن�سبة  الت�سغيلي  الدخل  اإجمايل  وارتفع 

اأمريكي  اإىل 974 مليون دولر  42% لي�سل 

 ،2022 �سبتمرب  يف  املنتهية  اأ�سهر  للت�سعة 

مقارنة مع 685 مليون دولر اأمريكي لنف�س 

اإىل  ذلك  ويعود  املا�سي،  العام  من  الفرتة 

املجموعة،  لوحدات  املايل  الأداء  التح�سن يف 

ما اأدى اإىل ارتفاع الدخل.

كما بلغ جمموع احلقوق العائدة مل�ساهمي 

مليار  ال�سكوك 1.31  الأم وحاملي  ال�سركة 

 ،2022 �سبتمرب  بنهاية  اأمريكي  دولر 

مقارنة مع 1.36 مليار دولر اأمريكي بنهاية 

ا  انخفا�سً بذلك  م�سجًل   ،2021 دي�سمرب 

الأجنبية  العملت  تاأثري  ب�سبب   %4 بن�سبة 

يف العديد من الأ�سواق التي تعمل املجموعة 

 %1 بن�سبة  احلقوق  جمموع  وارتفع  فيها. 

بنهاية  اأمريكي  دولر  مليار   2.02 ليبلغ 

دولر  مليار   2 مع  مقارنًة  �سبتمرب 2022، 

اأمريكي بنهاية دي�سمرب 2021، ويعود ذلك 

اإىل ازدياد احل�س�س غري امل�سيطرة.

وقد اأّدى انخفا�س العملت املحلية مقابل 

الدولر الأمريكي يف العديد من الأ�سواق التي 

جمموع  انخفا�س  اإىل  فيها  املجموعة  تعمل 

 26 ليبلغ   %7 بن�سبة  للمجموعة  الأ�سول 

 ،2022 �سبتمرب  نهاية  يف  دولر  مليار 

يف  اأمريكي  دولر  مليار   28 مع  باملقارنة 

نهاية دي�سمرب 2021.

 

الت�صريحات

ونتائجها  املجموعة  اأداء  على  وتعليًقا 

قال   ،2022 عام  من  الثالث  الربع  خلل 

جمل�س  رئي�س  كامل  �سالح  عبداهلل  ال�سيخ 

اإدارة املجموعة: »لقد وا�سلنا حتقيق نتائج 

بالأداء  �سعداء  ونحن  الفرتة،  خلل  ممتازة 

التحديات  من  الرغم  على  لوحداتنا  القوي 

التي  الأ�سواق  من  عدد  يف  نواجهها  التي 

نعمل فيها، مع تزايد املخاطر اجليو�سيا�سية، 

تكلفة  وزيادة  الت�سخم  معدلت  وارتفاع 

يف  ا�سرتاتيجيتنا  ت�ستمر  و�سوف  التمويل. 

عوائد  حتقق  التي  الأ�سواق  على  الرتكيز 

اأعلى«.

وقال ح�سام بن حاج عمر ع�سو جمل�س 

للمجموعة:  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة 

الت�سغيل  منوذج  املمتازة  نتائجنا  »تعك�س 

الفعال والناجح الذي لدينا. كما يت�سح من 

قدرتنا على خف�س نفقات الت�سغيل اإىل 382 

الت�سعة  الأ�سهر  يف  اأمريكي  دولر  مليون 

العام من 391 مليون دولر  الأوىل من هذا 

اأمريكي يف نف�س الفرتة من عام 2021 على 

العالية.  الت�سخمية  ال�سغوط  من  الرغم 

و�سوف ن�ستمر يف تلبية الحتياجات املالية 

الإمكانيات  لعملئنا من خلل ال�ستفادة من 

الكاملة للرقمنة ومن خلل التكّيف مع التغرّي 

واحتياجاتهم  العملء  �سلوك  يف  ال�سريع 

و�سعبة،  ديناميكية  بيئة  ظل  يف  املالية 

ونتطلع اإىل نتائج اأقوى يف امل�ستقبل«.

بالإ�سافة  ال�سحايف،  البيان  هذا  يتوافر 

الكاملة للمجموعة، على  املالية  البيانات  اإىل 

وعلى  البحرين  لبور�سة  الإلكرتوين  املوقع 

www. الإنرتنت:  على  املجموعة  موقع 

albaraka.com

حول جمموعة الربكة 

�سركة  هي  �س.م.ب  الربكة  جمموعة 

الإ�سلمية(  )املبادئ   »1« الفئة   - ا�ستثمار 

مرخ�سة من قبل م�سرف البحرين املركزي، 

ومقّرها  البحرين  بور�سة  يف  ومدرجة 

الرئي�س يف مملكة البحرين.

مالية  جمموعة  هي  الربكة  جمموعة 

 16 يف  وجود  لها  رائدة  دولية  اإ�سلمية 

امل�سرفية  �سركاتها  خلل  من  وتقّدم  دولة، 

املنتجات  الزميلة  و�سركاتها  التابعة 

وال�سركات  للأفراد  امل�سرفية  واخلدمات 

واخلزينة  ال�ستثمار  خدمات  اإىل  بالإ�سافة 

خلل  من  الإ�سلمية  ال�سريعة  ملبادئ  وفًقا 

املال  راأ�س  ويبلغ  فرًعا.   650 عن  يزيد  ما 

دولر  مليار   2.5 للمجموعة  به  امل�سّرح 

اأمريكي.

ح�سام بن حاج عمر عبد�هلل �سالح كامل

»األبا« تفوز بجائزة ال�صحة وال�صالمة 

لعام 2022 من املجل�س اخلليجي لالأملنيوم

فازت �سركة اأملنيوم البحرين �س.م.ب. 

)األبا(، اأحد اأكرب م�ساهر الأملنيوم يف العامل، 

بجائزة ال�سحة وال�سلمة لعام 2022 من 

خلل  وذلك  للأملنيوم،  اخلليجي  املجل�س 

بتاريخ  املجل�س  نظمه  الذي  الع�ساء  حفل 

الريتز كارلتون،  بفندق  2 نوفمرب 2022 

البحرين.

قام رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة وراعي 

احلفل ال�سيخ دعيج بن �سلمان بن دعيج اآل 

التنفيذي  للرئي�س  اجلائزة  بت�سليم  خليفة 

ل�سركة األبا علي البقايل. 

جمل�س  رئي�س  �سرح  املنا�سبة،  وبهذه 

»اإن  قائلً:  خليفة  اآل  دعيج  ال�سيخ  الإدارة 

اإل  يتحقق  ل  ال�سلمة  مب�ستوى  الرتقاء 

اأغتنم  لذا،  ال�سركة.  لقيادة  الفاعل  بالدور 

للرئي�س  �سكري  عن  للتعبري  الفر�سة  هذه 

الدائم  ل�سعيهم  الإداري  والفريق  التنفيذي 

وجهودهم امل�ستمرة يف جعل ال�سلمة على 

راأ�س اأولويات ال�سركة. 

جائزة  على  بح�سولنا  �سعداء  ونحن 

اخلليجي  املجل�س  من  وال�سلمة  ال�سحة 

اأعلى  باإر�ساء  فخورون  اأننا  كما  للأملنيوم، 

�سناعة  يف  وزملئنا  لنظرائنا  املعايري 

اأولوية  وال�سلمة  ال�سحة  لتكون  الأملنيوم 

للجميع«.

التنفيذي  الرئي�س  �سّرح  جانبه،  من 

ال�سلمة  تكون  »عندما  قائلً:  البقايل  علي 

على  بالإيجاب  ينعك�س  ذلك  فاإن  اأولوية، 

جميع اجلوانب الأخرى يف العمل. 

وحني يتعلق الأمر بال�سلمة وال�سحة، 

اأجل  من  ال�ستثمار  عن  نتوانى  ل  فاإننا 

من جتاربنا  والتعلم  اجلوانب  هذه  تعزيز 

ثقافة  يجعل  ما  وهذا  ال�سابقة،  وخرباتنا 

ال�سلمة لدينا قوية ورا�سخة.

جلميع  اجلائزة  هذه  اأهدي  اأن  اأود 

بال�سركة  املقاولني  وعمال  املوظفني 

مببداأ  اللتزام  على  امل�ستمر  حلر�سهم 

ال�سلمة اأولً ودائًما«.

 Beyon Connect ان�صمام �صركة

اإىل مبادرة امليثاق العاملي لالأمم املتحدة

اإىل   Beyon Connect �سركة  ان�سمت 

والتي  املتحدة  للأمم  العاملي  امليثاق  مبادرة 

تعد اأكرب مبادرة عاملية ل�ستدامة ال�سركات، 

وُتعد هذه املبادرة ميثاق غري ملزم لت�سجيع 

على  العامل  اأنحاء  جميع  يف  املوؤ�س�سات 

تبني ال�سيا�سات امل�ستدامة وذات امل�سوؤولية 

املجتمعة اإ�سافًة اإىل تقدمي التقارير اخلا�سة 

اأنه مت ت�سميم  عند تنفيذها. اجلدير بالذكر 

منتجات �سركة Beyon Connect املبتكرة 

 OneBox الرقمي  الربيد  �سندوق  كحل 

لُتقدم   OneID الرقمية  الهوية  ومن�سة 

خدمات رقمية متطورة يف البحرين ومنطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، مع الرتكيز 

على تطوير م�ستقبل م�ستدام وخال من الورق 

كجزء ل يتجزاأ من ت�سميم منتجاتها. 

التفاق  ملبادرة  الن�سمام  خلل  ومن 

 Beyonاأعلنت �سركة املتحدة،  العاملي للأمم 

الأ�سا�سية  بامل�سوؤوليات  التزامها   Connect
يف اأربعة جمالت رئي�سة، متمثلة يف حقوق 

الف�ساد  العمل ومكافحة  الإن�سان ومبجالت 

والبيئة متا�سًيا مع اأف�سل ممار�سات الأعمال. 

بدمج   Beyon Connect �سركة  و�ستقوم 

املبادئ الع�سرة للميثاق العاملي للأمم املتحدة 

و�سيا�ساتها،  ال�سركة  ا�سرتاتيجيات  يف 

بالإ�سافة اإىل تر�سيخ ثقافة النزاهة ل�سمان 

الوفاء بامل�سوؤوليات جتاه الأفراد والبيئة من 

اأجل دعم جناح ال�سركة على املدى الطويل. 

كري�ستيان  �سرح  املنا�سبة،  وبهذه 

 Beyon را�سمو�سن الرئي�س التنفيذي ل�سركة

Connect قائًل: »نحن فخورون باأن نكون 
جزًءا من هذه املبادرة العاملية واأن نن�سم اإىل 

اأكرث من 17000 �سركة من 177 دولة تعمل 

العاملي  امليثاق  مبادرة  مع  جنب  اإىل  جنًبا 

للأمم املتحدة«. 

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12269/PDF/INAF_20221110005107232.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/economic/986612/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/986624/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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يع��ود أح��د أب��رز س��ائقي س��باقات 
الس��يارات األكث��ر خبرة ف��ي البحرين 
إلى التنافس في نهاية هذا األس��بوع 
خالل س��باق بابك��و البحرين للتحمل 
8 س��اعات التاب��ع لالتح��اد الدول��ي 
للس��يارات والجولة الختامية لبطولة 
العالم للتحمل والذي سينطلق نهاية 
ه��ذا األس��بوع م��ن الي��وم الخميس 
10 نوفمبر حتى الس��بت 12 نوفمبر 

الجاري.
ومن المقرر مش��اركة الشيخ سلمان 
ب��ن راش��د آل خليفة، األس��طورة في 
رياض��ة الس��يارات ف��ي البحرين في 
بطولة تحدي البورش سبرنت الشرق 
األوس��ط، خالل جولته��ا االفتتاحية 
التي تنطلق كس��باق مساند للسباق 

العالمي.
وحصل س��لمان بن راش��د على لقب 
بطولة البورش خالل موس��م 2010-

2011، حي��ث كان��ت البطولة تنطلق 
بمس��مى تح��دي كأس الب��ورش جي 
تي 3 الشرق األوس��ط. واآلن يشارك 
نهاية هذا األس��بوع بعد انقطاع دام 
8 س��نوات، حيث ش��ارك خالل بطولة 

للكارتنج عام 2021.
وخ��الل مس��يرته الرياضي��ة ش��ارك 
س��لمان بن راشد في نخبة البطوالت 
العالمي��ة وأبرزها بطول��ة الفورموال 
3 البريطاني��ة، فورموال بي إم دبليو، 
وسيش��ارك نهاي��ة هذا األس��بوع في 
سيارة من نوع بورش 992 جي تي 3، 
وسيرفع علم مملكة البحرين من بين 
19 سائقًا مش��اركًا من مختلف أنحاء 

العالم.
كما سيش��ارك إل��ى جانب��ه عدد من 
الس��ائقين م��ن دول الخليج وأبرزهم 
وبن��در  س��عود،  آل  س��عود  األمي��ر 

العيس��ائي، وخالد األحم��دي، وخالد 
الزاي��د وذلك م��ن الس��عودية ومن 

الكويت أحمد الشهاب.
م��ن  ع��دد  مش��اركة  جان��ب  إل��ى 
الس��ائقين من مختلف أنح��اء العالم 
وأليك��س  كين��غ  ه��اري  وأبرزه��م 
ماليكين من بريطاني��ا، ومن بلجيكا 
فلوريان جانيتس وغيس��الن كورديل 
وهاري  فريدريك جيريش  والنمساوي 
جونز، ومن كندا بشار مارديني ومارك 
جيه توماس، وجورجي دونتشيف من 
بلغاريا، واأللماني س��ورين س��بيرنغ، 
واألس��ترالي هاري جونز، ويان دوبير 
من هولندا، وس��يدريك شاس��انغ من 

فرنسا وأرييل ليفي من إسرائيل.
وتعتبر بطولة تحدي البورش سبرنت 
الش��رق األوس��ط انطالقة للمواهب 
وصقلها ف��ي رياضة الس��يارات، كما 
أنها فرص��ة مثالية لمن��ح المواهب 
المحلي��ة الفرصة لصق��ل مهاراتهم 
م��ن خ��الل المش��اركة ف��ي ج��والت 
التج��ارب  خ��الل  م��ن  أو  البطول��ة 

واالختبار.
البطولة سيش��ارك السائقون  وخالل 
ف��ي 3 فئات ضم��ن البطولة وأبرزها 
ب��رو، ب��رو أي��ه إم وأي��ه إم، والت��ي 
التنافس  الس��ائقين  س��تتيح لجميع 
وفقًا للمس��توى الحالي لمس��يرتهم 

المهنية في السباقات.
وكما هو الحال في كل عام منذ بداية 
انطالق��ة البطول��ة في ع��ام 2009، 
ف��إن ليكن��ر ريس��نغ ه��م المنظمون 
والمروج��ون للبطول��ة بالتعاون مع 

بورش وشركاء آخرين.
وستش��هد افتتاحي��ة الموس��م ف��ي 
حصتي��ن  الدولي��ة  البحري��ن  حلب��ة 
م��ن التج��ارب والتأهي��ل وس��باقين 

ف��ي كل جول��ة، والت��ي تختل��ف بين 
يومين وثالثة أيام. وس��تتبع الجولة 
األول��ى ف��ي البحرين خم��س جوالت 
أخ��رى على حلب��ات الخلي��ج، بمعدل 
سباقين لكل فعالية. ومن المقرر أن 
تختتم البطولة بجولتين مس��اندين 
للفورم��وال وان بم��ا في ذل��ك جائزة 
البحري��ن الكبرى وجائزة الس��عودية 

الكبرى عام 2023.

حجز 190 قسيمة سكنية بمخطط »المسيان«

»اإلسكان«: 23 ألف زائر لمعرض التمويالت
أعم��ال معرض  الثالث��اء  اختتم��ت 
التمويالت اإلس��كانية الذي نظمته 
وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني 
بالتعاون مع بنك اإلس��كان بمجمع 
س��يتي س��نتر البحرين، وذلك خالل 
نوفمب��ر   8 وحت��ى   2 م��ن  الفت��رة 
الجاري، وس��ط إقبال كبي��ر من قبل 
المواطنين الراغبين في االس��تفادة 
م��ن التمويالت اإلس��كانية الجديدة 
الت��ي طرحتها ال��وزارة مؤخرًا، حيث 
تجاوز عدد الزائرين 23 ألف مواطن.

ويأتي معرض التمويالت اإلسكانية 
الذي افتتحه الشيخ خالد بن عبداهلل 
آل خليف��ة  2 نوفمبر الجاري بحضور 
والمس��ؤولين  ال��وزراء  م��ن  ع��دد 
بالقطاعين الحكومي والخاص، كأحد 
مخرجات فعالية الشراكة مع القطاع 

الخاص التي أقيمت األسبوع الماضي 
تح��ت رعاية صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء. وقالت 
وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني 

آمن��ة الرميح��ي إن المعرض ش��هد 
على م��دار األي��ام الماضي��ة تفاعاًل 
م��ن قب��ل المواطنين م��ع العروض 
الحصري��ة الت��ي قدمتها الش��ركات 
العقارية المش��اركة ف��ي المعرض، 

ش��ركة،   11 عدده��ا  بل��غ  والت��ي 
باإلضاف��ة إلى الع��روض التمويلية 
البن��وك  قدمته��ا  الت��ي  الخاص��ة 
المش��اركة  التجاري��ة  والمص��ارف 
بالمعرض، مش��يدًة بجه��ود جميع 
الش��ركات والبنوك وتعاونها الكبير 
طوال فترة انعقاد المعرض لخدمة 
المواطني��ن، وتس��هيل إجراءاته��م 
جمي��ع  ح��ول  واٍف  ش��رح  وتقدي��م 
منتجاته��م العقاري��ة والتمويلي��ة. 
وأشارت إلى أن المعرض شهد إقبااًل 
على حجز مخطط »المس��يان« الذي 
طرح��ه بن��ك اإلس��كان بالمعرض، 
وال��ذي يوفر 260 قس��يمة بمنطقة 
ديار المحرق، حيث تم حتى الساعات 
األخيرة حجز 190 قسيمة سكنية من 

قبل المواطنين.
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فوز »ألبا« بجائزة الصحة 
والسالمة من المجلس 

الخليجي لأللمنيوم

تم اإلع��الن عن فوز ش��ركة ألمنيوم البحرين »ألب��ا«، بجائزة 
الصحة والسالمة لعام 2022 من المجلس الخليجي لأللمنيوم 
وذلك خالل حفل العش��اء الذي نظم��ه المجلس بفندق الريتز 

كارلتون، البحرين.
وقام رئيس مجلس إدارة الش��ركة وراعي الحفل، الش��يخ دعيج 
ب��ن س��لمان بن دعي��ج آل خليفة، بتس��ليم الجائ��زة للرئيس 

التنفيذي لشركة ألبا علي البقالي.
وق��ال رئيس مجل��س اإلدارة الش��يخ دعي��ج آل خليف��ة قائاًل: 
»إن االرتقاء بمس��توى الس��المة ال يتحقق إال بال��دور الفاعل 
لقيادة الش��ركة. لذا، أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن ش��كري 
للرئيس التنفيذي والفريق اإلداري لسعيهم الدائم وجهودهم 
المستمرة في جعل السالمة على رأس أولويات الشركة. ونحن 
س��عداء بحصولنا عل��ى جائزة الصحة والس��المة من المجلس 
الخليج��ي لأللمنيوم، كم��ا أننا فخورون بإرس��اء أعلى المعايير 
لنظرائن��ا وزمالئن��ا ف��ي صناع��ة األلمني��وم لتك��ون الصحة 

والسالمة أولوية للجميع«.
وم��ن جانبه، ق��ال الرئيس التنفي��ذي علي البقال��ي: »عندما 
تكون الس��المة أولوية، فإن ذلك ينعكس باإليجاب على جميع 
الجوان��ب األخرى ف��ي العمل. وحي��ن يتعلق األمر بالس��المة 
والصحة، فإننا ال نتوانى عن االس��تثمار م��ن أجل تعزيز هذه 
الجوانب والتعلم من تجاربنا وخبراتنا السابقة، وهذا ما يجعل 
ثقافة الس��المة لدينا قوية وراسخة. أود أن أهدي هذه الجائزة 
لجمي��ع الموظفي��ن وعم��ال المقاولي��ن بالش��ركة لحرصهم 

المستمر على االلتزام بمبدأ السالمة أواًل ودائمًا«.

»ABC« يعين مديرًا عامًا لفرعه في 
سنغافورة ورئيسًا لمنطقة آسيا

أعلن بن��ك ABC عن تعيين ش��يري تينغ مديرًا عام��ًا لفرعه في 
سنغافورة ورئيسًا لمنطقة آسيا. وقد تولت تينغ مهام كاهينغ ليو 
التي شغلت هذا المنصب س��ابقًا، حيث امتدت المسيرة المهنية 

الحافلة للسيدة ليو في بنك ABC ل�16 عامًا.
وقال الرئي��س التنفي��ذي لمجموعة بن��ك ABC بالوكالة صائل 
الوع��ري: »بالتزام��ن م��ع تس��ريع خطتن��ا التحولي��ة لبن��اء بنك 
 .ABC المس��تقبل، يس��رنا أن نرحب بانضمام تين��غ لعائلة بنك
إن س��جل تينغ الحافل باإلنجازات في السوق اآلسيوية يعزز ثقتنا 

بقدراتها على دفع عجلة نمو أعمالنا في هذا السوق الرئيس«.
بدوره��ا قالت تينغ: »هناك من��اخ ُمْفَعم بالَحَيوّية بش��كل واضح 
في القي��ادة العلي��ا للمجموعة والتي تس��عى إلح��داث نقلة في 
البن��ك وعازمة عل��ى التصدي لألوضاع القائم��ة، موضحة أن هذا 
أمر يبعث على الحماس ويش��جع التفكير خ��ارج إطار المألوف. أنا 
ممتنة إلتاح��ة الفرصة لي لقيادة أعمال البنك في آس��يا وأتطلع 

إلى المساهمة مع بقية زمالئي في تطور المجموعة«.
وش��غلت تينغ بنجاح عدة مناصب عليا في قط��اع صيرفة الجملة 
 ABC م��ع بنوك رائ��دة عالميًا. قب��ل انضمامها لمجموع��ة بنك
كان��ت تعمل ف��ي بنك HSBC س��نغافورة حيث تقل��دت منصب 
عضو منتدب ورئي��س الخدمات المصرفية للش��ركات والخدمات 
المصرفية التجارية، مس��ؤولة عن محفظ��ة تضم أكثر من 400 

عالقة تجارية للمجموعة.

 شيري تينغصائل الوعري

 »البحرين الوطني« يمدد عرضه 
للتمويالت اإلسكانية حتى نهاية نوفمبر

 »NBB« ش��ارك بنك البحرين الوطني
التموي��الت  مع��رض  ف��ي  مؤخ��رًا 
اإلس��كانية، ال��ذي ُأقي��م ف��ي مجم��ع 
س��يتي س��نتر البحري��ن، بتنظيم من 
العمراني  والتخطيط  اإلس��كان  وزارة 
وبنك اإلس��كان، ورّك��ز المعرض الذي 
ٌعِق��َد في الفترة م��ن 2 إلى 8 نوفمبر 
2022، على ع��رض البرامج التمويلية 
والق��روض  الجدي��دة  اإلس��كانية 
اإلس��كانية االجتماعي��ة التي يقدمها 
البنك، مثل برنامج »تسهيل« و»مزايا 
المس��تحدث«. وتماش��يًا م��ع التزامه 
بدعم المشاريع اإلسكانية التابعة إلى 
العمراني  والتخطيط  اإلس��كان  وزارة 
وبن��ك اإلس��كان، ق��ام بن��ك البحرين 
الوطن��ي بتروي��ج عروض��ه الخاص��ة 
للعمالء الذين يسعون للتقدم بطلب 
للحص��ول عل��ى تمويل »تس��هيل« أو 
»مزايا المستحدث«، والتي تتمثل في 
تقدي��م هدية بمبل��غ 500 دينار ألول 
خمس��ين عمياًل باإلضافة إلى اإلعفاء 
م��ن الرس��وم اإلداري��ة للق��رض إلى 

نهاية شهر نوفمبر الجاري.

للخدم��ات  تنفي��ذي  رئي��س  وق��ال 
المصرفي��ة لألفراد في بن��ك البحرين 
الوطن��ي صب��اح عبداللطي��ف الزياني: 
»ضم��ن ش��راكتنا المديدة م��ع وزارة 
العمران��ي  والتخطي��ط  اإلس��كان 
دواع��ي  م��ن  كان  اإلس��كان،  وبن��ك 
سرورنا المش��اركة في هذا المعرض 
والمس��اهمة ف��ي دع��م المواطني��ن 
المتالك مس��كنهم الخاص، حيث إننا 

حرصن��ا عل��ى مواصلة التزامن��ا تجاه 
عمالئنا وش��ركائنا من خ��الل تمديد 
عرضنا الحص��ري إلعط��اء المزيد من 
العم��الء الفرصة لتقدي��م طلباتهم. 
ونح��ن نس��عى إل��ى االس��تمرار ف��ي 
تلب��ي  مس��تدامة  منتج��ات  تقدي��م 
مختل��ف احتياجات عمالئنا الس��كنية، 
ونتطل��ع إلى توس��يع قاع��دة عمالئنا 
من خالل تقديم مجموعة من الحلول 

التمويلي��ة المصممة خصيصًا لتلبية 
احتياجاتهم«. 

وم��ن جانب��ه، ق��ال رئي��س عالق��ات 
الزبائن للخدم��ات المصرفية لألفراد 
في بنك البحرين الوطني محمد رئيس: 
»كان فريقن��ا متواج��دًا ط��وال فت��رة 
المعرض لتقديم خدمات االستشارات 
بالتقدم  المهتمين  للعم��الء  المالية 
بطل��ب للحص��ول عل��ى تمويل ضمن 
البرامج اإلس��كانية الجديدة. ونسعى 
لمواصل��ة التعاون مع بنك اإلس��كان 
لتلبي��ة احتياج��ات مختل��ف الش��رائح 
في مجتمعنا وتس��هيل اس��تفادتهم 
من الخدمات اإلس��كانية المختلفة«. 
يواص��ل بن��ك البحري��ن الوطني دعم 
العمراني  والتخطيط  اإلس��كان  وزارة 
وبنك اإلس��كان م��ن خ��الل برنامجه 
م��ع  تماش��يًا  الجدي��د،  التمويل��ي 
الت��زام البنك المس��تمر بممارس��ات 
واالجتماعي��ة  البيئي��ة  الحوكم��ة 
وحوكم��ة الش��ركات، ودوره الفّع��ال 
ف��ي المس��اهمة ف��ي تحقي��ق الرؤية 

االقتصادية للمملكة 2030.

محمد رئيسصباح الزياني

ضمن برنامج التمويالت اإلسكانية الجديدة

 »البحرين والكويت« يوقع اتفاقية 
مع »اإلسكان« لتقديم تمويالت لعمالئه

والكوي��ت،  البحري��ن  بن��ك  أعل��ن 
البن��ك الرائد ف��ي مج��ال الخدمات 
المصرفية للمؤسسات واألفراد في 
البحرين، عن شراكة جديدة مع بنك 
اإلس��كان يقدم م��ن خاللها تموياًل 
المؤهلي��ن  للمواطني��ن  ميس��رًا 
التمويالت  لالس��تفادة من برنامج 
اإلس��كانية الجديدة، وذلك في إطار 
ح��رص البن��ك عل��ى تعزي��ز حزمة 
الت��ي يوفرها  القروض اإلس��كانية 
لعمالئه وتلبية تطلعاتهم بش��أن 
امت��الك بي��ت العمر ضم��ن جهود 
وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني 
وبنك اإلس��كان الرامية لطرح مزيد 
الخدمات اإلس��كانية بالتعاون  من 
مع البنوك الممولة بما يس��هم في 

تنويع خيارات المواطنين.
وبناء على هذه الش��راكة يس��تطيع 
والكوي��ت  البحري��ن  بن��ك  عم��الء 
الحصول على تمويل إسكاني ميسر 
عبر إحدى خيارات برنامج »تسهيل« 
الذي يضم ثالث فئات هي »تسهيل 
عقاري« و»تس��هيل البي��ت العود« 
باإلضاف��ة  تع��اون«،  و«تس��هيل 
لبرنامج مزايا الحالي وبرنامج مزايا 
»الفئة المستحدثة« إذ يوفر برنامج 
على  الجديدة  اإلسكانية  التمويالت 
خي��ارات متنوع��ة للتموي��ل ومزيد 

من أغ��راض التموي��ل المرنة التي 
تتناسب مع مختلف الحاالت.

قال مدير ع��ام الخدمات المصرفية 
لألفراد في بن��ك البحرين والكويت 
الدكتور عادل سالم: »يسرنا توقيع 
اتفاقية التعاون مع بنك اإلس��كان 
في خط��وة أخرى نعزز م��ن خاللها 
شراكتنا الطويلة والراسخة مع بنك 
اإلس��كان في برامج توفي��ر الحلول 
التمويلي��ة عب��ر البن��وك الممول��ة 
للمواطنين المستفيدين من برامج 
التموي��ل اإلس��كانية، وتمكينه��م 
من ش��راء وتملك منازلهم الخاصة، 

األس��ري  اس��تقرارهم  وضم��ان 
ورفاهيتهم«.

وأضاف الدكتور ع��ادل: »نفخر بأن 
بنك البحرين والكويت يساهم اليوم 
- ف��ي دعم جه��ود وزارة اإٍلس��كان 
وبن��ك  العمران��ي  والتخطي��ط 
اإلسكان لتطوير آليات خدمة الملف 
اإلس��كاني، والش��راكة ف��ي برام��ج 
تمويالت إس��كانية تتسم بالكفاءة 
والسهولة، متطلعين دائمًا لتعزيز 
دورن��ا ف��ي دع��م مس��يرة التنمية 

واالزدهار بمملكة البحرين«.
وبمناس��بة توقي��ع بن��ك اإلس��كان 

البرامج  التع��اون بش��أن  اتفاقي��ة 
البحري��ن  بن��ك  م��ع  التمويلي��ة 
والكويت، قال الدكتور خالد عبداهلل 
مدير ع��ام بن��ك اإلس��كان إن بنك 
اإٍلس��كان حري��ص عل��ى مواصل��ة 
العم��ل على تحقي��ق أهدافه وعلى 
التموي��ل  خدم��ة  تطوي��ر  رأس��ها 
وتعزيز دور ش��ركائنا م��ن القطاع 
الخاص ضمن برام��ج توفير الحلول 

اإلسكانية.
كما أش��اد الدكت��ور خال��د عبداهلل 
بحرص بنك البحرين والكويت على 
أن يبق��ى دائم��ًا مس��اهمًا رئيس��ًا 
لبرام��ج  الداعم��ة  البن��وك  ضم��ن 
التمويل اإلس��كانية بما توفره من 
حلول وفرص مبتكرة وميسرة تكفل 
تسريع وتسهيل حصول المواطنين 
على التمويل المناسب لهم، وتلبية 
تطلعاته��م ف��ي الس��كن المالئم، 
وذل��ك ف��ي إط��ار ال��دور المس��اند 
والمه��م ال��ذي تق��وم ب��ه البنوك 
واس��تجابتها  البحرينية  والمصارف 
الفاعلة والمثمرة للتعاون مع بنك 
اإلسكان ووزارة اإلسكان والتخطيط 
العمراني ونحن سعداء بتعزيز هذه 
الش��راكة بتوقي��ع اتفاقية التعاون 
بشأن برنامج التمويالت اإلسكانية 

الجديدة.

 سلمان بن راشد يعود للمشاركة 
في تحدي البورش سبرنت الشرق األوسط

الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة

p r @ a l w a t a n n e w s . n e tمجتمع األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

اســـتقبل وزير التنميـــة االجتماعية 
أســـامة العصفور الرئيس التنفيذي 
محمـــد  البحريـــن  مطـــار  لشـــركة 

البنفالح.
وخـــالل اللقاء اســـتعرض الجانبان 
وتعزيـــز  المشـــترك  التعـــاون  ســـبل 
مـــع  االســـتراتيجية  الشـــراكة 
والخاصـــة  الحكوميـــة  القطاعـــات 
المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات 

المبـــادرات  مـــن  عـــدد  خـــالل  مـــن 
تعزيـــز  إلـــى  الراميـــة  المتنوعـــة 
التكافل االجتماعي في العديد من 

المجاالت المجتمعية والمهنية.
دعـــم  العصفـــور  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
الوزارة ومساندتها المستمرة لكافة 
مبـــادرات التعـــاون المشـــترك، طبقًا 
القانونيـــة  واإلجـــراءات  لألحـــكام 

المعمول بها في المملكة.

تعزيز التعاون بين “التنمية 
االجتماعية” وشركة مطار البحرين

خليفـة: الملــك المعظــم مؤيــد لوحــدة التــراب المغربــي
أكـــد المفكـــر البحريني نـــوح خليفة 
في تصريح لوكالـــة المغرب العربي 
لألنبـــاء الروابط القويـــة التي تجمع 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وبقضاياهـــا  المغربيـــة  بالمملكـــة 
الوطنيـــة الســـيادية طوال مســـيرة 
جاللتـــه منـــذ بداياتـــه كولـــي عهـــد 

لمملكة البحرين إلى الزمن الحالي.
وأبرز مواقف جاللـــة الملك المعظم 
القويـــة المؤيـــدة للمغـــرب ولقضيـــة 
وحدتـــه الترابيـــة مـــن خـــالل دعـــم 
مشـــروع الحكم الذاتـــي بالصحراء 

المغربية ومرتكزاته األساسية.
وأوضـــح أن جاللـــة الملـــك المعظـــم 
وخـــالل مختلـــف لقاءاتـــه بصاحب 
الجاللة الملك محمد السادس وعبر 
محطـــات مهمـــة، عّبـــر عـــن تأييـــده 
لســـيادة المغرب على كامل أراضيه، 
المتحـــدة  األمـــم  مقـــر  بـــأن  مذكـــرا 
شـــهد مواقف متجددة من البحرين 
متضامنة مع المملكـــة المغربية في 
قضيتها األولى الصحـــراء المغربية 
ومؤكدة على وحدة التراب الوطني 

المغربي.
إلـــى  الســـياق،  هـــذا  فـــي  وأشـــار، 

بيـــن  القائـــم  القـــوي  التضامـــن 
ذات  القضايـــا  حيـــال  المملكتيـــن 
مـــا  والســـيما  المشـــترك  االهتمـــام 
يتعلـــق بقضاياهمـــا الســـيادية وكذا 
اإلقليمية، الفتا إلى الثقل المتنامي 
للبلديـــن كمركزيـــن اســـتراتيجيين، 

االقتصـــادي  تعاونهمـــا  وتطـــور 
التاريخيـــة  المجيـــدة  والعالقـــات 
المتجددة بين جاللة الملك المعظم 

محمـــد  الملـــك  الجاللـــة  وصاحـــب 
السادس.

إلـــى  البحرينـــي  المفكـــر  لفـــت  كمـــا 
التطابـــق التام لوجهات نظر البلدين 
متعـــددة  إقليميـــة  قضايـــا  حيـــال 
أبرزها الســـالم في الشـــرق األوسط 
والتدخـــالت اإليرانيـــة في شـــؤون 
البلدين وقضية الصحراء المغربية.

وذكـــر بـــأن عاهلـــي البلدين مـــا فتئا 
خـــالل مختلـــف لقاءاتهمـــا يؤكدان 
متانة العالقات بيـــن البلدين، مبرزا 
أن العاهل البحريني كان يؤكد أيضا 
خالل هذه اللقـــاءات الدور الريادي 
للمغـــرب في المنطقة وعلى رصيده 

الغني في مجال العمل المشترك.
المغربيـــة  الصحـــراء  بـــأن  ونـــوه 
أصبحت مجـــاال اقتصاديـــا وثقافيا 
وسياســـيا منفتحا على العالم بفعل 
السياســـات الحكيمـــة التي أرســـاها 
محمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 

السادس.
نـــوح  البحرينـــي  المفكـــر  واختتـــم 
المغربيـــة  الصحـــراء  بـــأن  خليفـــة 
شـــهدت إنجـــازات تنمويـــة متتالية 
بفضـــل هـــذه السياســـات التـــي تعد 
موضـــع تقديـــر كبيـــر مـــن المجتمـــع 
الـــدول  مـــن  كبيـــر  وجمـــع  الدولـــي 

األوروبية واإلفريقية والعربية.

تطابق تام في 
وجهات النظر بين 

البلدين حيال القضايا 
اإلقليمية

نوح خليفة

356 مشاركة بجائزة األميرة سبيكة لتقدم البحرينية بارتفاع 50 %
اإلعالن عن أسماء الفائزين 30 نوفمبر الجاري... األنصاري:

كشـــفت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للمرأة رئيســـة لجنة جائزة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
هالـــة  البحرينيـــة،  المـــرأة  لتقـــدم  خليفـــة 
األنصـــاري أن الجائـــزة تلقـــت 356 طلـــب 
نســـبة  إجمالـــي  بذلـــك  ليرتفـــع  مشـــاركة 
المشـــاركة فـــي الجائـــزة هذا العـــام إلى ما 
يفوق الضعـــف عما كانت عليه في الدورة 
الســـابقة عندمـــا بلـــغ إجمالي عـــدد طلبات 

المشاركة 171 طلًبا.
وأوضحـــت األنصـــاري أن االرتفـــاع الكبير 
في اإلقبال على هذه الجائزة النوعية التي 
تحمل اســـم صاحبة السمو الملكي رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة، لهو مؤشر إيجابي 
علـــى العائـــد مـــن الجائـــزة، كأداة علميـــة 
تمكن الجهات من خالل تنافســـيتهم على 
الجائزة مـــن قياس الجاهزية المؤسســـية 
واســـتجابة سياســـاتها وبرامجها لتحقيق 
الصعيـــد  علـــى  الجنســـين  بيـــن  التـــوازن 
المهني أو على مستوى الخدمات المقدمة 
للمستفيدين والمراعية الحتياجات المرأة 

واألسرة.
جـــرى  الجائـــزة  للجنـــة  اجتمـــاع  وخـــالل 
عـــن طريق االتصـــال المرئي مســـاء أمس 
األربعـــاء، اســـتمعت اللجنة إليجـــاز مقدم 

علـــى  التدقيـــق  لجنـــة  رئيـــس  قبـــل  مـــن 
بيانات الجهات المشـــاركة، مساعد األمين 
العام الشـــيخة دينا بنت راشـــد آل خليفة، 
يوضـــح طبيعـــة اإلجـــراءات التـــي تمـــت 
خالل “الدورة السابعة” للجائزة والمتمثلة 

فـــي فحـــص االســـتمارات للمشـــاركين من 
مؤسسات القطاع العام والخاص واألهلي 
الميدانيـــة  الزيـــارات  وإجـــراء  واألفـــراد، 
ألفضـــل الجهات للحصول على المزيد من 
المعلومات، إلى جانب اســـتعراض النتائج 

شـــروحات  وتقديـــم  للفائزيـــن  المبدئيـــة 
تفصيلية لمبررات تميزهم.

ويقام حفل تسليم الجائزة في 30 نوفمبر 
الجـــاري بموقـــع نصـــب المـــرأة البحرينية 
“أثـــر” في قلب العاصمـــة المنامة في إطار 
احتفـــاالت مملكـــة البحريـــن بيـــوم المرأة 

البحرينية 2022.
الســـمو  جائـــزة صاحبـــة  لجنـــة  أن  يذكـــر 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
تضـــم  البحرينيـــة  المـــرأة  لتقـــدم  خليفـــة 
المجلـــس األعلـــى  فـــي عضويتهـــا عضـــو 
للمرأة مريـــم جمعان، والرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة نفط البحرين )بابكو(، عبدالرحمن 
جواهـــري ورئيس جامعة البحرين جواهر 
المضحكي، والرئيس التنفيذي لـ “ســـيكو” 
االقتصـــاد  ووكيـــل  الشـــيراوي،  نجـــالء 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  مـــن  الوطنـــي 
الوطنـــي أســـامة العلـــوي، والقائـــم بأعمال 
الرئيس التنفيذي-صندوق العمل )تمكين( 
مهـــا مفيـــز والقائـــم بأعمال نائـــب الرئيس 
التنفيذي لشـــئون العمليات بالهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي عبدالرزاق القحطاني، 
ومديـــر عـــام السياســـات واألجـــور بجهاز 

الخدمة المدنية خليل بوجيري.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

هالة األنصاري

إطالق تخصصات جامعية مستحدثة في مجال الطب بالبحرين
رنا بنت عيسى: إتاحة التدريب لخريجي المملكة في مستشفى جامعة بيو ميديكو

التقـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلـــس التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنـــا 
آل خليفـــة،  دعيـــج  بـــن  بنـــت عيســـى 
رئيـــس جامعـــة بيـــو ميديكو فـــي روما 
أوجينيو غولييلميلي ونائبه أليساندرو 
بيرينجـــو، والمديـــر التنفيـــذي للجامعة 
اندريا روسي وعددًا من أعضاء الهيئة 
العاصمـــة  فـــي  واإلداريـــة  األكاديميـــة 

اإليطالية روما.
وجـــرى خـــالل اللقـــاء، مناقشـــة فرص 
التعاون واالســـتثمار في مجال التعليم 
بيـــن  الطبيـــة  والتخصصـــات  العالـــي 
البحريـــن وجامعة بيو ميديكو، وتعزيز 
الخبـــرات  لتبـــادل  المشـــترك  التنســـيق 
من خالل برامج التبـــادل الطالبي بين 
مؤسســـات التعليم العالي في البحرين 

وإمكانيـــة  ميديكـــو،  بيـــو  وجامعـــة 
اســـتحداث تخصصـــات طبيـــة جديدة 
عبـــر تعزيـــز فـــرص االســـتثمار، وإيجاد 
تخصصـــات جامعيـــة مســـتحدثة فـــي 

مجال الطب بالبحرين.
وأشـــارت األمين العام لمجلس التعليم 

العالي إلى أهمية االستفادة من البرامج 
النوعية التي يقدمها مستشفى جامعة 
بيـــو ميديكو، مـــن خـــالل إتاحة فرص 
التدريب لخريجي التخصصات الطبية 
لـــدى الجامعات المحلية فـــي البحرين، 
في المستشـــفيات العالمية كمستشفى 

جامعة بيو ميديكو.
مـــن جانبـــه، أثنـــى رئيـــس جامعـــة بيو 
ميديكـــو علـــى التعـــاون المشـــترك بمـــا 
يخدم مصلحة الطرفين، وعلى حرص 
األميـــن العـــام لالرتقاء بقطـــاع التعليم 

العالي في مملكة البحرين

المنامة - مجلس التعليم العالي

محرر الشؤون المحلية

ِحكم والدي
انتهـــى العام الدراســـي بنجاح، فانتقلـــت حينها إلى صّف الثاني متوســـط، ومع بداية 
الصيـــف، ناديـــت ملـــذات األرض أن أقبلـــي إلـــّي، وخاطبـــت ذراع الكســـل أن احضّني 
وضمنـــي إلـــى صدرك ألســـتمتع بإجازتـــي الصيفيـــة وأشـــحن طاقتي وأنســـى أجواء 

الدراسة واالمتحانات وأخوض في غمار الراحة واالسترخاء!
إال أن والـــدي كانـــت لـــه وجهة نظر أخرى وخطـــط لم تخطر على بالـــي، حيث أخذني 
مـــن يدي إلى اثنين من أعمامي اللذين يتشـــاركان في ورشـــة إعادة طالء الســـيارات 
وحدادتها ألعمل معهما، مما شكل لي صدمة حقيقية وجعل مخططاتي تذهب أدراج 
الرياح، فســـألت نفســـي حينها بتذّمر لماذا أتعلم؟ أليس لكي أصبح طبيبا أو مهندسا؟ 

فمالي ومال طالء السيارات؟
حاولـــت التهـــرب والمماطلـــة والتأخيـــر لعل والدي يقول لنفســـه ال أمل منـــه ويتركني 
أســـتمتع بإجازتي الطويلة، لكنه كان شـــديد اإلصرار على تنفيذ مخططه؛ لذا جعلني 
أقضـــي صيفيـــة في ورشـــة الطـــالء، وأخـــرى في ورشـــة النجـــارة الخاصـــة بأعمامي 

اآلخرين!
لـــم أفهـــم الـــدرس وقتها، كنت أقـــاوم الفكـــرة وحاولت مـــرارا االمتناع عـــن العمل مع 
أعمامـــي، لكننـــي لم أســـتوعب العبـــرة أو الحكمة مـــن وراء ما حصـــل إال حين كبرت، 
فتصرف والدي تمّخض عنه ثالث ِحكم، األولى: أنه ال مكان للكسل وإن كان البد من 
الشـــحن فعلّي بوضعية الشـــحن الســـريع، والثانية أنه ال توجد مهارة بالحياة تتعلمها 
إال وســـوف تعـــود عليـــك بالنفـــع وهـــذا ما أيقنتـــه الحقا عند تأســـيس شـــركة جي بي 
أس وتعاملـــي مـــع متعهدي البناء! فلـــم أغلب والحمد لله، وأمـــا الثالثة، فهي التواضع 
واحتـــرام جميـــع المهن وعدم التكبر على أي عمل بدًءا مـــن الكنس وأعمال التنظيف، 

فهذه كانت مهمتي عندما بدأت مع أعمامي.
أيضـــا مـــن حكـــم والدي أنني عندمـــا كنت أقوم بشـــيء ويعود علي بالضـــرر، فقد كان 
يقـــول لي المثل الشـــهير “يداك اوكتا وفوك نفـــخ” بمعنى تحمل نتائج أعمالك؛ فصرت 

أدقق بأعمالي حتى ال أنفجع بحصاد قاحل.
حكم والدي كثيرة ومتشعبة وتتعلق بأمور حياتية كثيرة من ضمنها موضوع القراءة، 
فقد كان يقول لي إذا اشتريت كتابا واستفدت منه بجملة واحدة، فقد أستحق ثمنه 
وألنهـــا من أجمل الحكم، قرأت الكثير من الكتب المملة واســـتمررت بالقراءة لتذكري 
تلك الحكمة، وبالفعل وجدت العديد من الجمل والحكم المندسة بين مئات الصفحات 

رت منظوري في بعض النقاط وساعدتني في تطوير نفسي. وقد غيَّ
وعندما كنت أستغرب من اختالف األذواق، كمن يحب سيارة معينة وآخر ال تعجبه، 
أو مـــن يتلـــذذ بطبـــق طعـــام معيـــن وآخـــر ال يستســـيغه، فكانـــت إجابته “النـــاس فيما 

يعشقون مذاهب”.
وكان يكـــرر على مســـمعي مقولة بالشـــعبي )اللبس يعلم المشـــي والمـــال يعلم الحكي( 
بمعنـــى أن اللباس الحســـن وامتـــالك المال عنصـــران مهمان؛ لتعزيز الثقـــة في النفس 

وكان يقصد أنهما مهمان، ولكن ليسا كل شيء.
هـــذه بعـــض من حكم والـــدي، قد نظن جميعا أن زماننا مختلـــف وأننا اهل مكة وأعلم 
بشـــعابنا مـــن كبرنـــا، ولكن اعلـــم أخي القـــارئ أن صفحـــات التاريخ تعيد نفســـها، لكن 
بشـــخصيات وزي جديـــد؛ لـــذا وجه صحن أذنيـــك إلى الكبار في عائلتك واســـتمع إلى 

كالمهم لعلهم يشاركونك بعصارة خبراتهم.
شـــكرا لـــك يا أبي وأســـتاذي ومعلمي عدنان الحلواني، وأشـــكر هللا علـــى وجودك في 

حياتي.

رشيد حلواني

أفـــاد ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
اليابـــان أحمـــد الدوســـري أنه أدلى 
بصوتـــه لالنتخابـــات النيابية بمقر 

سفارة المملكة لدى طوكيو.
وأضاف لــــ “البالد” وذلك تزامنًا مع 
موعد االقتراع بالخارج، “أتشـــرف 
بـــأن أكـــون أول مواطـــن يصـــوت 
فـــي هـــذه االنتخابـــات وأن أكـــون 
أول المشـــاركين فـــي دفـــع العجلة 
الديمقراطية التي أرسى قواعدها 

ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
والوصول بهـــذه الديمقراطية إلى 

فضاء أوسع وأرحب”.
تمنياتـــه  الدوســـري  وســـجل 
المترشـــحين  لجميـــع  بالتوفيـــق 
قائـــال “أود أن أهنـــئ مـــن ســـيفوز 
كل  لهـــم  متمنيـــا  باالنتخابـــات، 
التوفيق والنجاح في إثراء أعمال 
خيـــر  فيـــه  لمـــا  القـــادم  المجلـــس 

ومصلحة الوطن والمواطنين”.

“^” تنفــرد بتصريـح 
بحرينيون يخضعون للعالج تجشموا عناء الحضور للتصويتمن سفير البحـرين لـدى اليـابـان

بعضهم قدم من التشيك وبولندا... سفير البحرين في ألمانيا:

رفع ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى جمهورية 
ألمانيا االتحادية عبدهللا عبداللطيف أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى ملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة وإلـــى ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة بمناســـبة العرس 

االنتخابي.
وأوضـــح أن “أبواب الســـفارة فتحـــت أبوابها 
في تمام الثامنة صباحًا والحضور كان جيدا 

وأن ما يثلج الصدر كان وجود أناس يتلقون 
العـــالج إال أنهـــم رغـــم ذلـــك حضـــروا لالدالء 

بأصواتهم”.
وأضـــاف الســـفير أن: بحرينييـــن حضروا من 
مناطـــق بعيـــدة مثـــل “برميـــن” و ”هامبـــورغ” 
ودول نحـــن نغطيهـــا مثـــل التشـــيك وبولندا 
لـــالدالء بأصواتهم، مؤكـــًدا أن هذا دليل على 
مدى اهتمام الناخب البحريني على ممارسة 
حقه في اختيار ممثلين الشعب في البرلمان 

المقبل.
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أكد المترشح النيابي عن الدائرة الثانية عشرة بالمحافظة الشمالية، محمود 
البحرانــي أنــه وضــع ملفــات عــدة نصــب عينيــه وعلــى رأســها حلحلــة ملفات 
البطالة واإلسكان والبنية التحتية ومحاربة الفساد وذلك عبر تفعيل مختلف 

األدوات التشريعية والرقابية.

وتقـــدم بخالص شـــكره وعرفانـــه ألهالي 
الدائـــرة نظيـــر دعمهـــم ومســـاندتهم لـــه، 
معتبـــرًا هـــذا الدعم وســـامًا وعهـــدًا بينه 
وبينهم وليكون األميـــن والمحافظ على 

حقوقهم.
جـــاء ذلك خالل كلمته التي ألقاها خالل 
لقائـــه الجماهيري بأهالي “الثانية عشـــرة 

بالشمالية”. 
وقال البحراني: “نحن على مشارف يوم 
االســـتحقاق االنتخابي، وإنكـــم يا أهالي 
الثانيـــة عشـــرة بالشـــمالية علـــى موعـــد 
يـــوم الســـيت المقبل لتتويج مـــا تعاهدنا 
عليـــه وارتضينـــاه جميعـــًا مـــن برنامـــج 

انتخابي، والذي هو امتداد لجهود األربع 
ســـنوات الماضيـــة، بـــل وتحقيـــق مـــا هو 
أفضـــل بعد اكتســـاب خبـــرة تراكمية في 
العمـــل النيابي، مما ســـيجعلنا نعمل بجد 

وإخالص لتنفيذ ما تصبون إليه”.
وأضـــاف البحرانـــي “ســـينصب تركيزنـــا 
علـــى عمليـــة تطويـــر منظومـــة الحمايـــة 
االجتماعيـــة، ورفع المســـتوى المعيشـــي 
مـــن  البحرينييـــن  للمواطنيـــن، وتمكيـــن 
واالحترافيـــة،  التخصصيـــة  الوظائـــف 
والســـعي لحصـــر بعـــض الوظائـــف علـــى 

المواطنين فقط”.
وتابـــع “كمـــا لن أهمـــل األهداف الرئيســـة 

فـــي برنامجنـــا، مـــن بينها الســـعي لوضع 
قانون يحدد الحد األدنى للمعيشـــة وفق 
األوضاع الحالية، وتشريع قانون بفرض 
ضريبـــة علـــى أربـــاح الشـــركات الكبـــرى، 
بـــإدراج  الحكوميـــة  الشـــركات  وإلـــزام 
أرباحهـــا في الميزانية العامة؛ بهدف رفد 
الميزانيـــة العامـــة للدولـــة بمـــوارد مالية 
أخـــرى، وســـنعمل علـــى تحويـــل األندية 

اســـتثمارية  شـــركات  إلـــى  الرياضيـــة 
لتطوير مواردها المالية واستقالليتها”.

وأكد ســـعيه في تحقيـــق تطلعات أهالي 
دائرته وخصوصا في مجاالت اإلســـكان، 
والتوظيـــف، ومشـــاريع البنيـــة التحتيـــة 
للمنطقـــة ككل بجانـــب رفضـــه مشـــروع 
قانون مضاعفة ضريبـــة القيمة المضافة 
األخيـــرة،  التقاعـــد  قانـــون  وتعديـــالت 

مجلـــس  صالحيـــات  تقييـــد  ومشـــروع 
النواب بشأن األسئلة البرلمانية.

نتطلـــع  “إننـــا  دائرتـــه  أهالـــي  وخاطـــب 
لدعمكـــم والوقوف معنـــا، نعم بمواقف ال 
نحيـــد عنهـــا دفاعـــا ومطالبـــة بحقوقكم، 
الحقـــوق  بشـــأن  راســـخة  ومبـــادئ 
والمحاســـبة، وفـــق رؤية تتمحـــور حول 
الســـعي نحو تحقيق آمالكـــم وتطلعاتكم 

وفـــق ما نـــص عليـــه الدســـتور والميثاق 
المســـتوى  لرفـــع  والســـعي  والقوانيـــن، 
االقتصادي والصحي والتعليمي وبحرنة 
الوظائـــف، وتفعيـــل األدوات البرلمانيـــة 
الرقابيـــة، فلنكمل المســـيرة من أجل غد 
مشـــرق ومســـتقبل زاهر ألبنائنـــا مختتمًا 
بأصواتكم تستمر المسيرة بذات المبادئ 

والمواقف”.

البطالة واإلسكان والبنية التحتية ومحاربة الفساد أبرز األولويات
مؤكدا سعيه لحصر بعض الوظائف على المواطنين... البحراني:

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا االتحادية 

أدلـــى المواطن إســـماعيل عبيد 
بالســـفارة  صوتـــه  الزدجالـــي 
البحرينية لدى المغرب نظرًا إلى 

وجـــوده فـــي المملكـــة المغربية 
الشقيقة بهدف الترفيه.

كمـــا أدلى المواطـــن محمد علي 
جناحي بصوته في االنتخابات 

بسفارة المملكة لدى الرباط.

مواطنون يدلون بأصواتهم 
في سفارة البحرين لدى المغرب

منال الشيخ

سفير مملكة البحرين لدى اليابان 

إسماعيل الزدجالي محمد جناحي 

لتوفير خدمات إسكانية للعازبات... والمطلقات واألرامل بحاجة لمزيد من الدعم
دعا لمشاركة واسعة لدعم مشاركة المرأة في صنع القرار... الريس في لقاء مع نساء المحرق:

المنتجـــة  لألســـر  الدعـــم  مـــن  مزيـــدا  تقـــدم  حكوميـــة  لمبـــادرات  الدعـــوة 

أكد المترشح النيابي المستقل عن الدائرة 
الســـابعة بمحافظة المحرق عثمان الريس 
أساســـية  ركيـــزة  البحرينيـــة  المـــرأة  أن 
لبنـــاء المجتمع وشـــريك في عمليـــة البناء 
والتنميـــة، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة العمل على 
توفير المزيد من الدعم للمرأة، ومساندتها 
لتأديـــة رســـالتها، وتمكينهـــا من المشـــاركة 
الفعلية في صنـــع القرار عبر تبوء مناصب 
تســـمح لهـــا بإيصـــال صوتهـــا والتعبير عن 

تطلعاتها.
وأفـــاد الريـــس فـــي لقـــاء مفتـــوح بمقـــره 
الســـابعة  الدائـــرة  نســـاء  مـــع  االنتخابـــي 
بمحافظة المحرق، إلى أهمية تعبير المرأة 
ومشـــاركتها السياسية في اختيار ممثليها 
في مجلس النواب، موضًحا أن قرار المرأة 
مهـــم ومؤثـــر فـــي العمليـــة الديمقراطيـــة، 
والجميع يدعم ممارستها لحقها االنتخابي 
داعًيـــا  وتوجهاتهـــا،  رأيهـــا  عـــن  والتعبيـــر 
لمشـــاركة واســـعة فـــي االنتخابـــات يكون 

للمرأة دور كبير أساسي في نجاحها.
ولفـــت المترشـــح النيابي المســـتقل عثمان 
شـــريف الريس إلى أن الجهـــود التي تقوم 
بها الحكومة الموقرة، والدور الذي يضطلع 
بـــه المجلـــس األعلـــى للمـــرأة محـــل تقدير 

واعتزاز وإشـــادة مـــن الجميع، خاصة فيما 
يتعلـــق بدعـــم المـــرأة المطلقـــة واألرملـــة، 
ولكـــن ما يـــزال الشـــارع البحرينـــي يطمح 
للمزيـــد، عبـــر توفير خدمات تســـتفيد منها 
المـــرأة العازبـــة وحقهـــا في االســـتفادة من 
الخدمـــات اإلســـكانية، فضـــالً عـــن الدعـــم 

الحكومي الموجه لألسر.
وعبـــر الريـــس عـــن تطلعـــه للعمل لتشـــمل 
المبـــادرات الحكوميـــة تقديـــم المزيـــد من 
الدعـــم لألســـر المنتجـــة، وتقديـــم قروض 

ميســـرة للمـــرأة العاملـــة من المنـــزل، ضمن 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المشـــاريع  دعـــم 
وهو ما ســـيمثل تشـــجيًعا لشـــريحة كبيرة 
مـــن النســـاء للعمـــل مـــن المنـــزل، مبيًنا أن 
إقامة مشاريع تراعي خصوصية المجتمع 
البحرينـــي، والعـــادات والتقاليـــد ســـيمثل 
نقلـــة نوعيـــة لنظـــام العمـــل، ورافـــد جديد 

لالقتصاد الوطني.
واســـتعرض الريس خالل اللقـــاء برنامجه 
والرجـــل  المـــرأة  أن  مبيًنـــا  االنتخابـــي، 

والواجبـــات  الحقـــوق  فـــي  متســـاوون 
الوطنيـــة حســـب مـــا نـــص عليه الدســـتور 
بأنـــه  مفيـــًدا  الوطنـــي،  العمـــل  وميثـــاق 
ســـيواصل جهوده من خالل العمل النيابي 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات ألهالـــي 
الدائرة الســـابعة رجاالً ونســـاًء، ســـواء من 
التعليميـــة  المنظومـــة  اســـتكمال  خـــالل 
بإنشـــاء مـــدارس ثانويـــة للبنيـــن والبنات، 
أو عبر إنشـــاء مرافـــق رياضية ضمن مركز 
رياضي شامل ألهالي الدائرة يستفيد منه 
الرجال والنســـاء، وتوفير فـــرص للتدريب 
والتوظيـــف للخريجين مـــن أهالي الدائرة، 
كبـــار  تخـــدم  اجتماعيـــة  مراكـــز  وإنشـــاء 
الســـن والمتقاعديـــن من الجنســـين، فضالً 
عـــن تحويـــل المركز الصحي فـــي المنطقة 
إلـــى مستشـــفى يقـــدم خدماته علـــى مدار 

الساعة.
وأعـــرب الريـــس عن ســـعادته بلقاء نســـاء 
المحـــرق  بمحافظـــة  الســـابعة  الدائـــرة 
ومالحظاتهـــم  لمرئياتهـــم  واالســـتماع 
وتطلعاتهـــم، مبيًنا أن ما أبرزوه من محاور 
المســـتوى  تبيـــن  وعًيـــا وحكمـــًة  عكســـت 
المتقدم على المستوى التعليمي والثقافي 
الـــذي بلغتـــه المـــرأة فـــي مملكـــة البحريـــن 
عامـــة، وفـــي منطقة عراد وحالتـــي النعيم 

والسلطة خاصة.

 إقامة مشروعات محرر الشؤون المحلية
لعمل المرأة 
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