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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــار فـــي هـــذا الـــصـــدد إلــى  ــ وأشـ
تــمــتــلــكــه  الــــــــذي  ــر  ــيـ ــبـ ــكـ الـ اإلرث 
جمعية الهالل األحمر البحريني 
والذي مكنها على مدى 50 عامًا 
من مواصلة جهودها الفاعلة، ال 
فحسب،  المحلي  المستوى  على 
بــــل عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى اإلقــلــيــمــي 
والــعــالــمــي كــذلــك، والــرامــيــة إلــى 
تــخــفــيــف الـــمـــعـــانـــاة اإلنـــســـانـــيـــة، 
والمساعدات  الخدمات  وتقديم 
االجــتــمــاعــيــة، وتــــدريــــب وتــأهــيــل 
الــمــتــطــوعــيــن، والــمــســاهــمــة في 
اإلنساني،  الــدولــي  الــقــانــون  نشر 
وذلـــــك بــفــضــل شــبــكــة شــراكــاتــهــا 
االســتــراتــيــجــيــة الــنــاجــحــة الــتــي 

تتمتع بها.
جاء ذلك لدى تفضله صباح 
ــم تــوقــيــع  ــ ــراسـ ــ ــة مـ ــايــ ــرعــ أمــــــس بــ
ــرة الـــتـــفـــاهـــم بـــيـــن جــمــعــيــة  ــذكــ مــ

ــي،  ــنـ ــريـ ــبـــحـ الـــــهـــــالل األحـــــمـــــر الـ
في  للجراحين  الملكية  والكلية 
إيـــرلـــنـــدا – الــبــحــريــن، وجــمــعــيــة 
الــــــــهــــــــالل األحــــــــمــــــــر األردنــــــــــــــــي، 
تشايلد اليف  أوبريشن  ومؤسسة 
بحضور   ،)Operation Childlife(
الدكتورة جليلة بنت السيد جواد 
وعــدد من  الصحة،  وزيـــرة  حسن، 
ــيـــن والــــمــــدعــــويــــن مــن  الـــمـــســـؤولـ

مختلف الجهات ذات العالقة.
إلى  التفاهم  مذكرة  وتهدف 
االتــفــاق  أطـــراف  مشاركة  تنسيق 
في األنشطة اإلنسانية والخيرية 
من  المتضررون  منها  ليستفيد 
ــوارث الــطــبــيــعــيــة والــــحــــروب،  ــكــ الــ
العون اإلغاثي  إلى  والمحتاجون 
واإلنساني في المنطقة والعالم.

وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، أعـــــرب 
ــد بــــن عــــبــــداهلل آل  ــالــ ــيـــخ خــ ــشـ الـ

فـــي أن تسهم  ثــقــتــه  خــلــيــفــة عـــن 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم فـــي فــتــح آفـــاق 
جــــديــــدة مــــن الـــعـــمـــل اإلنـــســـانـــي 
ــاثـــي ألطــــراف االتـــفـــاق من  واإلغـ
خالل رفع مستوى التنسيق فيما 
في  كــل  الــخــبــرات  وتــبــادل  بينها، 

مجاله.
عـــن جمعية  الــمــذكــرة  ــع  ووقــ
ــنـــي  ــريـ ــحـ ــبـ الــــــهــــــالل األحــــــمــــــر الـ
ــور فــــــــوزي أمـــــيـــــن، عــضــو  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الــكــلــيــة  وعـــــن  اإلدارة،  مـــجـــلـــس 
إيرلندا  فــي  للجراحين  الملكية 
الــبــروفــيــســور سمير  الــبــحــريــن   –
ــن  ــة، وعـ ــيـ ــلـ ــكـ ــيــــس الـ ــوم، رئــ ــتــ ــعــ الــ
األردنـــي  الــهــالل األحــمــر  جمعية 
رئيس  الــحــديــد،  الــدكــتــور محمد 
الجمعية، وعن مؤسسة أوبريشن 
تشايلد اليف السيد جون كولينز، 

رئيس المؤسسة.
وســتــعــمــل األطـــــراف األربــعــة 
بموجب مذكرة التفاهم هذه على 
فيما  بينها  فيما  التعاون  تعزيز 
المجتمعية  بــاألنــشــطــة  يــتــعــلــق 
والتعليمية، وذلك بما  والخيرية 
يعود بالنفع والفائدة على الناس 
وإقليميًا  مــحــلــيــًا  والــمــجــتــمــعــات 
وعالميًا، من خالل تبادل أعضاء 
والطالبية،  التدريسية  الهيئات 

تعاونية،  بحثية  مشاريع  وإجــراء 
وإقـــامـــة الـــمـــحـــاضـــرات، وتــنــظــيــم 
الـــــنـــــدوات، وتــــبــــادل الــمــعــلــومــات 

والمواد األكاديمية.
ــارك  ــبــ ــه، أكـــــــد مــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
الحادي، أمين عام جمعية الهالل 
أن مــذكــرة  الــبــحــريــنــي،  ــر  ــمـ األحـ
تفعيل  في  تساعد  هــذه  التفاهم 
واإلنساني  اإلغاثي  العمل  جهود 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــالــتــعــاون 
مــع الــشــركــاء، وبــنــاء الــقــدرات في 
مـــجـــال الـــوصـــول إلــــى مــحــتــاجــي 
ــون، وتـــقـــديـــم دعــــم مــتــكــامــل  ــعــ الــ
ونــوعــي وســريــع لــهــم، إضــافــة إلى 
تلبية النداءات اإلغاثية الصادرة 
للصليب  الــــدولــــي  ــاد  االتــــحــ عـــن 

األحمر والهالل األحمر.
إلــــــــى أن  الـــــــحـــــــادي  وأشــــــــــــار 
الجمعية ستقوم بكل ما يلزم من 
التعاون مع  إنجاح مجاالت  أجل 

شركائها بموجب هذا االتفاق.
الدكتور محمد الحديد،  أما 
ــهـــالل األحــمــر  رئـــيـــس جــمــعــيــة الـ
األردني، فقد أشار إلى أن مذكرة 
ــذه تــشــكــل نـــمـــوذجـــًا  ــ الـــتـــفـــاهـــم هـ
بين  الــتــعــاون  فــي مجال  يحتذى 
ــي مـــجـــال تــقــديــم  ــاء فـ ــركـ عــــدة شـ
العون اإلغاثي واإلنساني، وترفع 

ــدرة الــجــمــعــيــات الــوطــنــيــة  ــ مـــن قـ
على تقديم هذا النوع من العون 

للمحتاجين.
التفاهم فرصًا  وتوفر مذكرة 
ألعـــضـــاء الــهــيــئــتــيــن الــتــدريــســيــة 
الملكية  الــكــلــيــة  فــي  والــطــالبــيــة 
لــــلــــجــــراحــــيــــن فــــــي إيــــــرلــــــنــــــدا – 
البحرين، للمشاركة في األنشطة 
جمعية  تنظمها  التي  التطوعية 
ــي  ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الــــــهــــــالل األحــــــمــــــر الـ

ونظيرتها األردنية.
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــــصــــــــدد قـــــال 
رئيس  العتوم،  البروفيسور سمير 
الــكــلــيــة: »يــســعــدنــا تــوقــيــع مــذكــرة 
ــذه الــمــنــظــمــات  ــ الـــتـــفـــاهـــم مــــع هـ
ــن خــــــالل تــقــديــم  ــ ــيــــة مـ ــانــ اإلنــــســ
الـــمـــســـاعـــدة الــصــحــيــة لــالجــئــيــن 
ــرق األوســـــــــط وتـــعـــزيـــز  ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ مـ
ــن الـــشـــركـــاء  شــبــكــة الـــجـــامـــعـــة مــ

المجتمعيين«.
وأضاف قائاًل: »من خالل هذا 
لطالبنا  سُتتاح  الجديد  التعاون 
وموظفينا الفرصة للمشاركة في 
أنشطة تطوعية مختلفة ونتطلع 
والتأثير  مساهماتهم  رؤيـــة  إلـــى 
اإليجابي الذي سيحدثه تعاوننا 
ــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــعـــات فــــي جــمــيــع  عـ

أنحاء المنطقة«.

} جانب من توقيع مذكرة التفاهم.

مذك�رة تفاه�م بي�ن »اله�ال الأحم�ر« وع�دد م�ن ال�ش�ركاء

خ���ال���د ب���ن ع����ب����داهلل: ت��و���ش��ي��ع ن���ط���اق ال�������ش���راك���ات ب��ي��ن م��ن��ظ��م��ات 

المتنوع��ة الخب��رات  م��ن  اال�س��تفادة  لتعظي��م  والطب��ي  االإن�س��اني  العم��ل 

رئيس مجلس  آل خليفة،  عــبــداهلل  بــن  خالد  الشيخ  أكــد 
توسيع نطاق  أهمية  البحريني،  الهالل األحمر  إدارة جمعية 
الـــشـــراكـــات بــيــن األطــــــراف ذات الــعــالقــة بــالــعــمــل اإلنــســانــي 
الخبرات  مــن  االســتــفــادة  بــهــدف تعظيم  والــطــبــي،  واإلغــاثــي 

المتنوعة التي تكمل بعضها بعضًا.

ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
آل خــلــيــفــة وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، أمـــــس، اجــتــمــاع 
مجلس المرور، وذلك بحضور محمد بن ثامر 
الكعبي وزير المواصالت واالتصاالت، وإبراهيم 
بــن حسن الــحــواج وزيـــر األشــغــال، وآمــنــة بنت 
والتخطيط  اإلســكــان  ــرة  وزيـ الرميحي  أحــمــد 
ــدد مــــن وكــــالء  ــ ــى عـ ــ ــي، بـــاإلضـــافـــة إلـ ــرانـ ــمـ ــعـ الـ

الوزارات والجهات أعضاء المجلس.
وقد رحب الوزير بأعضاء المجلس مؤكدا 
لتعزيز  المخلصة  الــجــهــود  مــواصــلــة  ضــــرورة 
الطريق،  لكافة مستخدمي  المرورية  السالمة 
من  عــدد  ببحث  اجتماعه  المجلس  بــدأ  حيث 
الــمــوضــوعــات الــمــدرجــة على جـــدول األعــمــال، 
ــة الــتــي قــدمــتــهــا وزارة  وفـــي مــقــدمــتــهــا الـــدراسـ
ــام الـــمـــروري عــلــى شبكة  ــ األشـــغـــال عــن االزدحــ

الطرق في مملكة البحرين.
ــر الــداخــلــيــة رئــيــس مجلس  ــا وزيــ وقـــد دعـ
المرور للتشجيع على استخدام وسائل النقل 
العام وجعلها وسيلة موثوقة وسريعة ومقبولة 
خطوط  ودراســة  االستخدام  في  سهولة  وأكثر 
وســائــل الــنــقــل الــعــام ومــواقــعــهــا والــعــمــل على 
مسارات  وجــود  أهمية  إلــى  منوها  مضاعفتها، 
للطوارئ في الشوارع الجديدة لتحقيق سرعة 
االســـتـــجـــابـــة. فـــي ســـيـــاق مــتــصــل أكــــد مجلس 
الــــمــــرور أهـــمـــيـــة دراســـــــة مـــنـــاطـــق االكـــتـــظـــاظ 

وتــقــديــم الــحــلــول الــــالزمــــة، حــيــث أشــــاد وزيـــر 
المرورية  الــحــوادث  مباشرة  بإسناد  الداخلية 
ــتــــي القـــت  الــبــســيــطــة لـــشـــركـــات الـــتـــأمـــيـــن، والــ
ــادة كــبــيــرة وقــلــلــت مــن حـــدة االزدحـــــام. كما  إشــ
لالطالع  الفنية  اللجنة  الــمــرور  مجلس  دعــا 
المستقبلية  والمشاريع  االستراتيجيات  على 
وتقديم التوصيات الالزمة فيما يتعلق بالوضع 

االحصائيات  على  المجلس  واطلع  الــمــروري. 
الــمــروريــة والــتــي عــكــســت تــراجــعــا فــي حـــوادث 
على  العمل  اســتــمــرار  اهمية  مــؤكــدا  الــوفــيــات، 
خفض معدل حوادث الوفيات، ودراسة أسبابها 
ومــواقــعــهــا والـــحـــد مــنــهــا. كــمــا بــحــث مجلس 
عـــدادات  وتنظيم  إدارة  إســنــاد  مــوضــوع  الــمــرور 

وقوف المركبات للقطاع الخاص.

وفي نهاية االجتماع أعرب وزير الداخلية 
عــن شــكــره وتــقــديــره ألعــضــاء مجلس الــمــرور 
الممتدة  وجهودهم  المستمرة  متابعتهم  على 
مشيرا  الــمــروريــة،  الــســالمــة  متطلبات  لتلبية 
إلى أهمية العمل الميداني ومستوى الجاهزية 
المرورية  الحركة  لمراقبة  الساعة  مــدار  على 

والعمل على انسيابها.

في اجتماعه برئا�سة وزير الداخلية.. مجل�س المرور:

ا���ش��ت��م��رار ال��ع��م��ل ع��ل��ى خ��ف�����ض م��ع��دل ح�����وادث ال��وف��ي��ات 

ودرا�ش��ة مناط��ق الكتظ��اظ الم��روري وتقدي��م الحل��ول الازم��ة

} �زير الداخلية خالل تر�ؤ�سه االجتماع.

 اســتــقــبــل أســـامـــة بـــن أحــمــد 
ــر الــتــنــمــيــة  ــ خـــلـــف الـــعـــصـــفـــور وزيــ
االجــتــمــاعــيــة، فــي مــكــتــبــه، رئيس 
االعاقة  لــذوي  المسرحي  الفريق 
ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ ــع لـــلـــمـــؤســـســـة الـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيـــن، الـــســـيـــدة  ــاقـ ــعـ ــمـ لــــخــــدمــــات الـ
ــــي،  ــكـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ شـــــريـــــفـــــة عـــــــبـــــــداهلل الـ
الفريق  أعضاء  من  عــدد  بحضور 

المسرحي.
ــر  ــع وزيــ ــلـ ــاء اطـ ــقـ ــلـ وخــــــالل الـ
جهود  على  االجتماعية  التنمية 
ذوي  مـــــن  الــــمــــســــرحــــي  الــــفــــريــــق 
ــــرز االهـــــــداف الــتــي  الــعــزيــمــة، وأبــ
عبر  وذلـــك  تحقيقها  إلــى  يسعى 
ــة الــمــســرحــيــة فــي  ــركـ إثـــــــراء الـــحـ
مواهب  وتعزيز  البحرين،  مملكة 
مـــخـــتـــلـــف  ــي  ــ ــ فـ ــة  ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ الـ ذوي 
بالمسرح،  العالقة  ذات  المجاالت 
عالوة على اإلنجازات التي حققها 
المحلي  المستويين  الفريق على 

والـــدولـــي، والــتــي نـــال عــلــى أثــرهــا 
الــعــديــد مــن الــجــوائــز والــتــكــريــم، 
كما تــم بحث أوجـــه الــدعــم الــذي 

التنمية االجتماعية  وزارة  تقدمه 
لمؤسسات ذوي العزيمة في إطار 
إتاحة اإلمكانيات والفرص لتنمية 

قدرات ومواهب هذه الفئة.
ــه، أشــــــــاد الــــوزيــــر  ـــبــ ــانـ مـــــن جــ
الـــــعـــــصـــــفـــــور بـــــجـــــهـــــود الــــفــــريــــق 

الــعــزيــمــة،  ذوي  مــــن  الـــمـــســـرحـــي 
حققها  الــتــي  الفنية  واإلنـــجـــازات 
منوهًا  المستويات،  مختلف  على 
بــأهــمــيــة مــواصــلــة تــفــعــيــل مــبــادئ 
الــشــراكــة الــمــجــتــمــعــيــة والــتــكــافــل 
المدني  المجتمع  مــؤســســات  مــع 
االجتماعية  المكتسبات  لتعزيز 
البحرين،  مملكة  فــي  والتنموية 
وزارة  دعم  السياق  مؤكدًا في هذا 
ومساندتها  االجتماعية  التنمية 
المستمرة لكافة جهود المنظمات 
الــمــعــنــيــة بـــاألشـــخـــاص مـــن ذوي 
على  قـــادرة  يجعلها  بما  العزيمة 
االستمرارية في تقديم المشاريع 
النوعية، ولضمان توفير الحماية 
الشاملة لفئة ذوي االعاقة، وذلك 
فـــي إطــــار الــمــنــظــومــة الــقــانــونــيــة 
ــي مـــجـــال دعـــم  الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا فــ
ــة بــمــمــلــكــة  ــيــ ــلــ ــات األهــ ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ الـ

البحرين.

تفعيل  م��وا���ش��ل��ة  اأه��م��ي��ة  ي���وؤك���د  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزي����ر 

ال�������ش���راك���ة ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��م��ك��ت�����ش��ب��ات ال��ت��ن��م��وي��ة

} وزير التنمية خالل لقاء رئيس الفريق المسرحي من ذوي العزيمة.

الــشــيــخ خليفة  الـــركـــن  الــمــشــيــر  اســتــقــبــل 
دفــاع  لقوة  الــعــام  القائد  خليفة  آل  أحمد  بــن 
البحرين الفريق الركن صغير حمود بن عزيز 
العمليات  قــائــد  الــعــامــة  األركــــان  هيئة  رئــيــس 
والوفد  الشقيقة  اليمن  بجمهورية  المشتركة 
بن  عــبــداهلل  الــركــن  الفريق  الــمــرافــق، بحضور 
والفريق  الــدفــاع،  شــؤون  وزيــر  النعيمي  حسن 
رئــيــس هيئة  النعيمي  بــن صــقــر  ذيـــاب  الــركــن 

األركان، وذلك صباح أمس.
وخــــالل الــلــقــاء رحـــب الــقــائــد الــعــام لقوة 
العامة  ــان  األركــ هيئة  برئيس  البحرين  دفـــاع 
اليمن  بجمهورية  المشتركة  العمليات  قــائــد 
الـــمـــرافـــق، مـــشـــيـــدًا بعمق  ــوفــــد  الــشــقــيــقــة والــ

الشقيقين،  البلدين  بين  القائمة  الــعــالقــات 
الــــدوام تــطــورًا وتــقــدمــًا في  والــتــي تشهد على 
مختلف المجاالت، كما تم بحث أوجه التعاون 
إلى  باإلضافة  المشترك  العسكري  والتنسيق 
االهتمام  ذات  الموضوعات  مــن  عــدد  مناقشة 

المشترك.
الــركــن حسن محمد  الــلــواء  اللقاء  حضر 
سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن 
هيئة  رئــيــس  مساعد  الفضالة  إبــراهــيــم  غــانــم 
الشيخ  الركن طيار  واللواء  للعمليات،  األركــان 
الــتــعــاون  مــديــر  آل خليفة  ســلــمــان  بــن  محمد 
الــعــســكــري، وعــــدد مــن كــبــار ضــبــاط قـــوة دفــاع 

البحرين.

هيئة  رئ��ي�����ض  م��ع  ي��ب��ح��ث  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 

الأركان اليمني التن�ش�يق الع�ش�كري الم�ش�ترك

} القائد العام خالل اللقاء.

ــور الــشــيــخ  ــتـ ــدكـ أكــــد الـ
خالد بن خليفة آل خليفة 
رئيس مجلس أمناء مركز 
الـــمـــلـــك حـــمـــد الـــعـــالـــمـــي 
للتعايش السلمي أن عاهل 
الـــبـــالد الــمــعــظــم صــاحــب 
بن  حمد  الملك  الجاللة 
من  هــو  خليفة  آل  عيسى 
البحريني  الــنــمــوذج  نــقــل 
فـــي الــتــعــايــش والــتــســامــح 
ــــالم إلـــــى الــعــالــمــيــة  ــسـ ــ والـ
بفضل جهوده   ،2001 منذ 
النبيلة المبنية على إيمان 
والمحبة  بــاألخــوة  عميق 
اإلنــســانــيــة، وانــطــالقــًا من 
مــــــوروث راســـــخ فـــي تــاريــخ 

وثقافة البحرين.
اليوم  بمناسبة  لــه  تصريح  فــي  وأشـــار 
ــي لـــلـــتـــســـامـــح، الــــــذي يــــصــــادف 16  ــ ــدولـ ــ الـ
نوفمبر من كل عام، إلى أن »إعالن مملكة 
ــة جـــاللـــة الــمــلــك  ــ الــبــحــريــن« يــلــخــص رؤيـ
المعظم الثاقبة في إرساء دعائم االستقرار 
جوهره  فــي  القائم  المجتمعي  واالزدهــــار 
عــلــى اإليـــمـــان بــحــريــة االعـــتـــقـــاد والـــديـــن 
وصون الحريات بما ال يمس حدود احترام 
وقبول االختالفات والتنوع واالنفتاح على 
نابعًا  ذلــك جــاء  أن  اآلخــريــن، منوهًا على 
البحرين  مملكة  فــي  المجتمع  واقـــع  مــن 
وتاريخها العريق الذي يعّد نموذًجا فريًدا 
التسامح  روح  وإشــاعــة  تبني  في  نوعه  من 

والــــــمــــــحــــــبــــــة واحـــــــــتـــــــــواء 
اآلخرين بغّض النظر عن 
ــراق واألفـــكـــار  ــ تــبــايــن األعــ

والمعتقدات واألديان.
تــــاريــــخ  أن  وأضــــــــــــاف 
يشير  الحديث  البحرين 
إلــــــــى تـــــجـــــذر الـــتـــعـــايـــش 
الــســلــمــي فـــي الــمــجــتــمــع، 
وهــي مــؤشــرات تدلل على 
سياسية  منظومة  وجـــود 
ــلـــى  وطـــــنـــــيـــــة قـــــائـــــمـــــة عـ
التسامح، وانتهجها حكام 
خليفة  آل  مــن  الــبــحــريــن 
طــــــوال عـــهـــدهـــم الــمــلــيء 
تستلهم  التي  باإلنجازات 
أساسية  كقيمة  التسامح 
الـــدولـــة  شـــــؤون  إدارة  فـــي 

والمجتمع.
ــتــــور الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــن  وأوضـــــــح الــــدكــ
خليفة آل خليفة أن العهد الزاهر لصاحب 
ــاز بـــإبـــراز  ــتـ الـــجـــاللـــة الــمــلــك الــمــعــظــم امـ
فــي تطور  الــتــي أضــحــت جلية  القيم  هــذه 
التشريعات والقوانين من جهة، والمبادرات 
والمشروعات العالمية من جهة أخرى، مما 
تــعــزيــز ظهور  فــي  الــســبــق  أعــطــى لجاللته 
النموذج البحريني في التسامح والتعايش 
ورســــخ مكانتها  الــدولــيــة،  الــخــارطــة  عــلــى 
من  الــعــديــد  بــيــن  للتعددية  حــاضــن  كبلد 
بلدان المنطقة والعالم، وشريك فاعل في 

إرساء دعائم السالم العالمي.

بمنا�سبة اليوم الدولي للت�سامح..

نقل في  ال�شبق  له  الملك  جالة  خليفة:  بن  خالد  د. 

النموذج البحريني في الت�شامح والتعاي�ض اإلى العالمية

} د. الشيخ خالد بن خليفة.

اســتــقــبــل الـــفـــريـــق الـــركـــن ذيـــــاب بـــن صقر 
نورمان  العقيد  األركـــان،  هيئة  رئيس  النعيمي 
كــيــســتــن الــمــلــحــق الـــعـــســـكـــري بـــســـفـــارة جــنــوب 
إفريقيا الصديقة المعتمد لدى البالد المقيم 

في الرياض، وذلك صباح أمس.
وخـــالل الــلــقــاء رحـــب رئــيــس هيئة األركـــان 

بــالــمــلــحــق الــعــســكــري بــســفــارة جــنــوب إفــريــقــيــا 
الــصــديــقــة الــمــعــتــمــد لـــدى الـــبـــالد الــمــقــيــم في 
المواضيع  الــريــاض، كما جــرى بحث عــدد مــن 
اللواء  اللقاء  المشترك. حضر  االهــتــمــام  ذات 
ــار الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان آل  ــيـ الــــركــــن طـ

خليفة مدير التعاون العسكري.

الملحق  ي�����ش��ت��ق��ب��ل  الأرك�������ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض 

ال��ع�����ش��ك��ري ب�������ش���ف���ارة ج���ن���وب اإف��ري��ق��ي��ا
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محميد احملميد

أول السطر:
المختصة،  الجهات اإلعالمية  نتمنى من 
اإلعالمية،  للتغطية  إحصائي  عــرض  تقديم 
البحرينية،  لالنتخابات  والــدولــيــة،  المحلية 
ليعلم الرأي العام أن نجاح الملحمة الوطنية 
اهتمام  كانت محل  الجميع،  فيها  أسهم  التي 
قوال  كان  للبحرين«  »نصوت  وأن شعار  العالم، 

وفعال.
حتية واجبة.. للكتيبة اإلعالمية:

الــجــهــود الـــجـــبـــارة الــتــي قــامــت بــهــا وزارة 
في  النعيمي،  رمــزان  د.  بقيادة  اإلعــالم  شــؤون 
اإلذاعة والتلفزيون، وفي مركز األخبار ووكالة 
األنـــبـــاء، وكــذلــك فــي مــركــز االتــصــال الوطني 
والــجــهــات الــمــخــتــصــة ذات الــصــلــة والــعــالقــة، 
التواصل  ووسائل  الوطنية،  الصحافة  بجانب 
االجتماعي، تستحق أن نتوقف عندها، ونشيد 
مــدار  على  عملت  وقــد  منها،  ونتعلم  بــأدائــهــا، 

الساعة.
التي  الــوطــنــيــة،  اإلعــالمــيــة  الكتيبة  هـــذه 
واصـــلـــت الــعــمــل، وضــاعــفــت فـــي اإلنـــجـــاز، في 
وكــان  الــتــوقــيــت،  فــي  متقاربة  كثيرة  مناسبات 
بــدءا من  والحرفية..  الــروعــة  أداؤهـــا في غاية 
الــتــغــطــيــة اإلعـــالمـــيـــة لـــزيـــارة جــاللــة ســلــطــان 
عمان، ثم زيارة بابا الفاتيكان وملتقى الحوار، 
ثم المشاركة في قمة المناخ في شرم الشيخ، 
وتــبــعــهــا مــعــرض الــبــحــريــن الـــدولـــي لــلــطــيــران، 
يــوم  وسيتبعها   ،2022 انــتــخــابــات  فــي  والـــيـــوم 
المرأة البحرينية، ثم افتتاح الفصل التشريعي 
السادس، وبعده االحتفال بالعيد الوطني ويوم 
الشهيد، بجانب عدد من المناسبات والبرامج 
الوطنية، باإلضافة إلى الحرص على استمرار 

العمل اإلعالمي اليومي المتواصل.
وزارة شــؤون  فــي  قــيــادات وموظفين  أعــرف 
واصلوا  وغيرها،  الوطنية  والصحافة  اإلعــالم 
وال  كلل  دون  من  االنتخابات،  لتغطية  العمل 
ملل، وبعضهم لم ينم 48 ساعة، فقط من أجل 

حبهم للوطن وخدمة المواطن، وإبراز قصص 
العمل  يعشقون  وهـــؤالء  البحرينية،  الــنــجــاح 
اإلعالمي من دون انتظار مكافأة، وال احتساب 
العمل  سر  يكمن  وهنا  إضافية،  عمل  ساعات 

الوطني والموظف البحريني. 
أعرف مذيعين ومذيعات، وفنيين وإداريين، 
الــعــمــل مــنــذ ســاعــات الفجر  كــانــوا عــلــى رأس 
ــوا الــعــمــل حــتــى إعــــالن نتائج  ــلـ األولـــــى، وواصـ
اليوم  صــبــاح  فــي  لالنتخابات  األولـــى  الــجــولــة 
والــجــهــود كذلك  الــتــالــي، وســـوف يتكرر األمـــر 
تماما  القادم،  السبت  يوم  الثانية  الجولة  في 
كــمــا هـــم الــعــامــلــون فـــي كـــل الــجــهــات األمــنــيــة 

واالنتخابية وغيرها.
محل  الوطنية،  اإلعالمية  الكتيبة  جهود 
فــخــر واعـــــتـــــزاز، ودلـــيـــل واضـــــح عــلــى الــرغــبــة 
البحريني،  اإلعــالم  لدى  والمخلصة  الصادقة 
ــيـــان وإبـــــــراز مـــنـــجـــزات الـــوطـــن الــغــالــي،  فـــي بـ
وفـــي دعـــم الــمــســيــرة الــمــبــاركــة، وفـــي تشجيع 
الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة، وفـــــي إطــــالع 
بــأول، وإن كانت  الــرأي العام على النتائج أوال 
التطلعات الشعبية تترقب المزيد من البرامج 
وأثــنــاء  قبل  االنتخابية،  للعملية  التحليلية 

وبعد االنتخابات.
آخر السطر:

تعمل  بحرينية،  شابة  الشايب«..  »عائشة 
ــداع  ــ اإلبـ إدارة  فـــي  اإلعــــــالم،  ــؤون  ــ شـ وزارة  فـــي 
واإلعــــــالم اإللـــكـــتـــرونـــي.. تــألــقــت وتــمــيــزت في 
التغطية المباشرة لالنتخابات مع كل الزمالء، 
واحترفت العمل في قنوات إعالمية، واكتسبت 
الخبرة والمهنية واإلبداع، وشاركت في إخراج 
الــعــديــد مـــن الــبــرامــج الــمــحــلــيــة والــريــاضــيــة، 
فروسية،  وبطلة  رياضية  ذاتــه  الوقت  في  وهي 
وتطمح  والتحمل،  القدرة  في سباقات  تشارك 
المهني  المستوى  على  إنــجــازات  تحقيق  إلــى 
والرياضي، من أجل رفع اسم مملكة البحرين، 
عاليا خفاقا.. وتستحق اإلشادة واإلشارة معا.

malmahmeed7@gmail.com

تحية واجبة.. للكتيبة الإعالمية 

ــتــــور رمــــــــزان بــــن عـــبـــد اهلل  حـــضـــر الــــدكــ
فعاليات  أمس  اإلعــالم  وزير شؤون  النعيمي 
اليوم الثاني من الكونغرس العالمي لإلعالم 
ألقى  حيث  أبوظبي،  اإلمــاراتــيــة  بالعاصمة 
ــبـــارك آل نــهــيــان وزيـــر  الــشــيــخ نــهــيــان بـــن مـ
التسامح والتعايش بدولة اإلمارات العربية 
الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة كــلــمــة بــمــنــاســبــة الــيــوم 
نوفمبر   16 يــوافــق  الـــذي  للتسامح  الــدولــي 

من كل عام.
وفي تصريح بهذه المناسبة، أشاد وزير 
دولــة  توليها  الــتــي  بالجهود  اإلعـــالم  شـــؤون 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم 
وتــرســيــخ أســـس ثــقــافــة الــتــعــايــش اإلنــســانــي 
والسالم كقيم إنسانية مشتركة تحقق األمن 

واالستقرار للدول والشعوب.
وأكد أن مملكة البحرين بقيادة حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
وبمساندة  المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
ــم مـــن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر  ودعــ
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الـــوزراء، تتطابق مع دولــة اإلمــارات  مجلس 
النهج  ذات  فــي  الشقيقة  المتحدة  العربية 

دعائم  لترسيخ  النبيلة  اإلنسانية  والرسالة 
الحوار واألخوة اإلنسانية بين شعوب العالم.
أطلقت  البحرين  مملكة  أن  إلــى  وأشــار 
ــبــــادرات الــــرائــــدة فـــي هــذا  الـــعـــديـــد مـــن الــــمــ
المجال من خالل رؤية ملكية سامية تؤمن 
اإلنساني  والــحــوار  والتسامح  التعايش  بــأن 
ركيزة أساسية لدعم جهود الدول في مجال 

التنمية الشاملة والمستدامة.
إن ملتقى  وزيــــر شــــؤون اإلعـــــالم:  وقــــال 
أجل  من  والــغــرب  »الــشــرق  للحوار  البحرين 
التعايش اإلنساني«، الذي عقد برعاية ملكية 
سامية تزامًنا مع الزيارة الرسمية التاريخية 
لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وزيارة 
الدكتور أحمد الطيب  فضيلة اإلمام األكبر 
الــبــحــريــن،  لمملكة  الــشــريــف  ــر  ــ األزهـ شــيــخ 
تلبية لدعوة جاللة المعظم، وكذلك إعالن 
للحوار  الدولية  حمد  الملك  جائزة  إنشاء 
لمسيرة  تتويًجا  جــاءت  السلمي،  والتعايش 
انــطــلــقــت من  الــتــي  الــمــبــادرات  مضيئة مــن 
النموذج التاريخي والحضاري للبحرين في 

مجال التعايش السلمي.
ــنــــى وزيــــــر شــــــؤون اإلعـــــــالم عـــلـــى مــا  وأثــ

تــضــمــنــتــه كــلــمــة الــشــيــخ نــهــيــان بـــن مــبــارك 
بدولة  والــتــعــايــش  التسامح  وزيـــر  نهيان  آل 
اإلمــارات أمس من تأكيدات على أهمية دور 
قــدرات  وسائل اإلعــالم واالتــصــال في تنمية 
المجتمعات المحلية والعالمية على األخذ 

اإلنسانية، مؤكًدا  واألخوة  التسامح  بمبادئ 
من  تتطلب  الــراهــنــة  الــتــحــديــات  طبيعة  أن 
وأن  المسؤولية  قــدر  على  يكون  أن  اإلعـــالم 
يكون له إسهام فاعل ومؤثر في بناء مجتمع 

عالمي أكثر تعاوًنا وتسامًحا.

} وزير االإعالم خالل م�شاركته في االجتماع.
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السمو  صاحب  رعاية  تحت 
ــن راشــــــــد آل  ــ الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـ
مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
الــوزراء  رئيس  المتحدة  العربية 
ــاكــــم دبـــــــي، انـــطـــلـــقـــت أعـــمـــال  حــ
الذي  العالمي،  التعليم  منتدى 
يــعــقــد بــالــتــزامــن مـــع الــمــعــرض 
الــعــالــمــي لــمــســتــلــزمــات وحــلــول 
شــعــار  تــحــت   )GESS( الــتــعــلــيــم 
)تــشــكــيــل مــســتــقــبــل الــتــعــلــيــم(، 
ــور مــاجــد  ــتــ ــدكــ ــيـــث شـــــــارك الــ حـ
التربية  وزيـــر  النعيمي  علي  بــن 
في  رئيسي  كمتحدث  والتعليم 
الـــمـــنـــتـــدى الــــــذي حـــمـــل عـــنـــوان 
مستقبل  ومــســرعــات  »مــرتــكــزات 

التعليم في الدول«.
وخـــــــــــالل كــــلــــمــــتــــه، تــــحــــدث 

التربية  وزارة  ــة  رؤيــ عــن  الـــوزيـــر 
والــتــعــلــيــم لــمــســتــقــبــل الــتــعــلــيــم، 
وأبــــرز األهـــــداف االســتــراتــيــجــيــة 
والتي  والتعليم،  التربية  لـــوزارة 
العملية  جــــودة  تحسين  تــشــمــل 
ــع  ــ ــّلـــمـــيـــة ورفـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــعـ
كفاءة مخرجاتها، وذلك بتعزيز 
الـــتـــمـــكـــيـــن الــــرقــــمــــي، وتـــطـــويـــر 
ــة لــمــواكــبــة  ــيــ ــدراســ الـــمـــنـــاهـــج الــ
ــام  ــمـ ــتـ مـــتـــطـــلـــبـــات الــــعــــصــــر، واهـ
الوزارة بالتعليم المبكر، وتطوير 
من  والــتــعــلــيــمــي  اإلداري  األداء 
ــل تــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات،  أجـ
ــدارس والـــمـــبـــانـــي  ــ ــمــ ــ وإنـــــشـــــاء الــ
األكـــاديـــمـــيـــة وفــــق الــمــواصــفــات 
الـــحـــديـــثـــة، تــلــبــيــًة الحــتــيــاجــات 
التوسع ومواكبة النمو في أعداد 

الـــطـــلـــبـــة، إلـــــى جـــانـــب تــحــســيــن 
ــم الـــعـــالـــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ مــــخــــرجــــات الـ
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، والــتــشــجــيــع 
ــتــــقــــطــــاب الـــجـــامـــعـــات  ــلــــى اســ عــ
اإلقــلــيــمــيــة والــخــارجــيــة، وطـــرح 
البرامج األكاديمية التي تتناسب 
ــوق الــعــمــل،  ــ ــيـــاجـــات سـ ــتـ ــع احـ مــ
واالستفادة من التجارب الدولية 
في  الــمــمــارســات  أفــضــل  لتنفيذ 
ــات  ــمــــؤســــســ مـــــجـــــال تــــطــــويــــر الــ

التعليمية بمختلف مراحلها.
كــمــا اســـتـــعـــرض الــــوزيــــر في 
كلمته مقترحًا لخريطة عالمية 
لتشكيل مستقبل التعليم، تقوم 
على عدد من العناصر األساسية، 
ــز فـــــي الــتــعــلــم  ــيــ ــركــ ــتــ ــا: الــ ــهــ ــنــ مــ
على  الــقــائــم  الــنــشــط  التفاعلي 

واالســتــخــدام  المتعّلم،  مــركــزيــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا  ألدوات  ــثــــل  األمــ
التركيز  من  والتحّول  الرقمية، 
في  التركيز  إلــى  المعلومات  في 
المطلوبة  والــمــهــارات  الكفايات 
ــة  ــعــ ــرابــ لــــلــــثــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــ
والــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، 
وتـــوظـــيـــف الــــواقــــع االفـــتـــراضـــي 
وروبـــوتـــات الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
ثالثية  والطباعة  والترانزميديا 
األبـــــعـــــاد وأجـــــهـــــزة االســـتـــشـــعـــار 
ــم اآللــــــــة فــي  ــ ــّل ــعــ ــكــــات وتــ ــبــ والــــشــ
ــيـــات الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــعـــّلـــم،  ــلـ عـــمـ
ــادة من  ــفـ ــتـ ــى االسـ بـــاإلضـــافـــة إلــ
بـــــحـــــوث ودراســـــــــــــــات األعـــــصـــــاب 
ــة الــلــغــويــة  ــبـــرمـــجـ والـــــدمـــــاغ والـ
المتعددة  والـــذكـــاءات  العصبية 

والريادة  الرقمية  والتكنولوجيا 
المتعددة  وتطبيقاتها  واالبتكار 
فــــــي مـــــجـــــال تــــطــــويــــر الـــتـــعـــّلـــم 
مــواد  تعليم  وتــطــويــر  والتعليم، 
وتــقــنــيــات  عــلــوم  مـــن   )STEAM(

وهندسات وفنون ورياضيات.
كما تطرق الوزير إلى أهمية 
التمكين  كــفــايــات  على  التركيز 
ــن الـــقـــرائـــيـــة  الــــرقــــمــــي، بـــــــدءًا مــ
الــرقــمــيــة، والـــتـــواصـــل الــرقــمــي، 
ــتــــوى الــــرقــــمــــي،  وإنــــــتــــــاج الــــمــــحــ
ــواًل إلــى  ــ ــان الـــرقـــمـــي، وصــ ــ ــ واألمـ

االبتكار الرقمي.
الجدير بالذكر أن المنتدى 
اشــتــمــل عــلــى جــلــســات حـــواريـــة 
مـــرتـــكـــزات  حــــــول  عـــمـــل  وورش 

ومسرعات مستقبل التعليم.

وزي�������ر ال���ت���رب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م م���ت���ح���دث���ا رئ��ي�����س��ي��ا 

ف���ي م��ن��ت��دى ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��م��ي ال��م��ن��ع��ق��د ف���ي دب��ي

فــــي الــــرابــــع عـــشـــر مــــن شــهــر 
ــام يــحــتــفــل  ــ نـــوفـــمـــبـــر مــــن كــــل عــ
للسكري،  العالمي  باليوم  العالم 
هو  الــعــام  لهذا  االحتفال  وشــعــار 

»تعليٌم من أجل حصانة الغد«.
رفع  إلــى  الشعار  هــذا  يهدف 
مــســتــوى الــوعــي ومــعــرفــة عــوامــل 
الـــخـــطـــورة الــمــســبــبــة لــلــســكــري، 
ــل الـــتـــحـــذيـــريـــة، دالئــــل  ــوامــ ــعــ الــ
الــســكــري، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
الـــســـكـــري وعــــالجــــه والـــســـيـــطـــرة 

عليه. 
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة يــحــتــفــل  ــهــ وبــ
الــمــســتــشــفــى الــعــســكــري بــإقــامــة 
ــر الــعــالــمــي  ــكـ ــوم الـــسـ ــ فـــعـــالـــيـــة يــ
ــلــــواء بــروفــيــســور  ــة الــ ــايـ تــحــت رعـ
ــي آل  ــ ــلـ ــ ــخ خــــــالــــــد بـــــــن عـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
الطبية  الــخــدمــات  قــائــد  خليفه 
الملكية، وذلك بمركز ولي العهد 
وقد  الطبية،  والبحوث  للتدريب 
الفعالية  إعــداد هذه  أشــرف على 

الصماء  والــغــدد  السكري  أطــبــاء 
بالمستشفى العسكري. 

الدكتورة  الفعالية  افتتحت 
ــة  ــاريــ ــشــ ــتــ جــــيــــهــــان عــــــبــــــداهلل اســ
ــدد  ــغــ ــيـــة والــــســــكــــري والــ ــنـ ــبـــاطـ الـ
الصماء بعرض فيديو توضيحي 

ــن مــرض  ــن كــيــفــيــة الـــوقـــايـــة مـ عـ
السكري.

ــدمــــت الــــدكــــتــــورة هــيــا  ثــــم قــ
ــاط اســــتــــشــــاري  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ مــــحــــمــــد الـ
والــســكــري  الـــصـــمـــاء  الـــغـــدد  أول 
لــأطــفــال مــحــاضــرة عـــن أحـــدث 

عالجات السكري عند االطفال.
وقـــــــد شــــــــارك الـــبـــروفـــيـــســـور 
أســامــة حــمــدي أســتــاذ األمـــراض 
الـــبـــاطـــنـــيـــة والـــســـكـــري بــجــامــعــة 
ــارد االمــريــكــيــة بــمــحــاضــرة  ــارفــ هــ
السكري  مــن  الــوقــايــة  كيفية  عــن 

وعالجه. 
زمــان  آل  يحيى  الدكتور  أمــا 
اســـتـــشـــاري الــبــاطــنــيــة والــســكــري 
ــيــــس قــســم  ــدد الـــصـــمـــاء رئــ ــ ــغـ ــ والـ
الباطنية فقد تحدث عن القواعد 

اإلرشادية لعالج السكري.
أعقب ذلك محاضرة العقيد 
طــبــيــب فــريــال الــســبــر اســتــشــاري 
ــدد  ــغــ ــيـــة والــــســــكــــري والــ ــنـ ــبـــاطـ الـ
والسكري،  السمنة  عــن  الصماء 
ــورة جــيــهــان  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ واخـــتـــتـــمـــت الـ
عن  بمحاضرة  الفعالية  عبداهلل 
الخطة العالجية لعالج السكري 
ــد االرشــــــاديــــــة  ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ بـــحـــســـب الـ

العالمية.
إلـــــى جــــانــــب ذلـــــك تــضــمــنــت 
الــفــعــالــيــة مـــعـــرضـــًا صــحــيــًا لما 
اســتــجــد مـــن عـــالجـــات الــســكــري، 
أطباء  الفعالية  هــذه  حضر  وقــد 
وممرضين وصيادلة من مختلف 

مستشفيات البحرين.

الم�ست�س��فى الع�س��كري ينظ��م احتف��ال بالي��وم العالم��ي لل�س��كري

أعلن مجلس التعليم العالي 
انضمامه إلى نظام إصدار رخص 
النظام  ويــتــيــح  »بــنــايــات«،  الــبــنــاء 
ــالـــي  ــعـ ــلـــيـــم الـ ــتـــعـ لــــمــــؤســــســــات الـ
والــمــســتــثــمــريــن بــتــقــديــم طــلــب 
الـــحـــصـــول عـــلـــى رخـــــص الــبــنــاء 
الالزمة إلنشاء المباني والمرافق 
الرسمي  الموقع  عبر  الجامعية، 
لـــــ»بــــنــــايــــات«، ويــــقــــوم الــمــجــلــس 
بــمــراجــعــة الــطــلــبــات والــمــوافــقــة 
ــات  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ عـــلـــيـــهـــا بـــحـــســـب االشـ

العامة عبر النظام إلكترونيًا.
وأكدت الدكتورة الشيخة رنا 
خليفة  آل  دعيج  بن  عيسى  بنت 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
ــيــــس مــجــلــس  ــب رئــ ــائــ ــالــــي نــ ــعــ الــ
أمناء مجلس التعليم العالي، أن 
العالي  التعليم  مجلس  انضمام 
إلــى نــظــام إصـــدار رخــص البناء، 
من شأنه تسهيل إجراءات البناء 
التعليم  لــمــؤســســات  والــتــوســعــة 
الفتة  إلــكــتــرونــي،  بشكل  الــعــالــي 
الــنــظــام ســيــتــصــل بشكل  ان  ــى  إلـ
ــســـجـــالت  ــاشــــر مـــــع نــــظــــام الـ ــبــ مــ
ــة »ســــــجــــــالت« إلتــــمــــام  ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
اجراء جميع الخدمات المتعلقة 
تعالي  تعليم  مؤسسة  بتسجيل 
جديدة إلكترونيًا. وذكرت األمين 
حـــريـــص  ــلـــس  الـــمـــجـ ان  الـــــعـــــام، 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر أفـــضـــل الـــخـــدمـــات 
لــمــؤســســاتــه مـــن خــــالل مــواكــبــة 
وتسهيل  الــتــكــنــولــوجــي،  الــتــطــور 

اإلجــــــــراءات أمــــام الــمــســتــفــيــديــن 
ــام  ــمــ مـــــن خــــدمــــاتــــه وضـــــمـــــان إتــ
المعامالت بأقل وقت ووفق أعلى 
على  والــحــرص  الــجــودة،  معايير 
رضى المستفيدين من الخدمات 

وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.
الـــمـــجـــلـــس  أن  وأضــــــــافــــــــت، 
يــــتــــجــــه نـــــحـــــو رقـــــمـــــنـــــة جـــمـــيـــع 
خـــدمـــاتـــه الــمــقــدمــة لــمــؤســســات 
عدد  خــالل  مــن  العالي،  التعليم 
ــن الــــمــــبــــادرات الـــتـــي اتــخــذهــا  مــ
الـــــمـــــجـــــلـــــس، بــــــهــــــدف تـــســـهـــيـــل 
الجمهور، حيث  امــام  ــراءات  اإلجـ
ــام الــمــجــلــس بــتــحــويــل تــقــديــم  قــ

رخصة  على  للحصول  الطلبات 
ــلـــس تـــعـــلـــيـــم عـــالـــي  إنـــــشـــــاء مـــجـ
ــام الـــســـجـــالت  ــى نــــظــ ــ جــــديــــدة إلــ
التجارية »سجالت« التابع لوزارة 
بــمــا يتيح  ــارة،  ــتـــجـ الــصــنــاعــة والـ
ــديـــم جــمــيــع  ــقـ لــلــمــســتــثــمــريــن تـ
الـــمـــســـتـــنـــدات الــمــطــلــوبــة لــفــتــح 
إلكترونيا،  عـــاٍل  تعليم  مــؤســســة 
كــمــا انــضــم الــمــجــلــس إلـــى نظام 
واالقتراحات،  للشكاوى  »تواصل« 
بتقديم  للجمهور  يسمح  والــذي 
استفساراتهم ومقترحاتهم والرد 
يلبي  وبما  وقــت  أســرع  في  عليها 

تطلعاتهم.

التعليم العالي: اإ�س�دار رخ��ص ال�ب�ناء لموؤ�س�سات

التعلي�م ال�ع�ال��ي والم���ستثمرين عب�ر »بناي�ات«

دعـــت عــمــيــدة كــلــيــة الــعــلــوم 
الصحية والرياضية في جامعة 
محمد  لينا  الدكتورة  البحرين 
ــــى  ــــي، الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن إلـ ــــجـ ــنـ ــ خـ
والمواطنين  البحرين  جامعة 
والمقيمين في مملكة البحرين، 
ــاركــــة واالســــتــــفــــادة  إلــــــى الــــمــــشــ
مــن بــرنــامــج االحــتــفــال بــالــيــوم 
الـــعـــالـــمـــي لـــمـــرضـــى الـــســـكـــري. 
الـــخـــمـــيـــس )17  الــــيــــوم  وذلـــــــك 
نوفمبر 2022(، بمجمع السيف 
في المنامة، من الساعة الثالثة 
ــرًا، إلــــى الــتــاســعــة مـــســـاًء،  عــــصــ
تــحــت شـــعـــار: »تــعــّلــم الـــيـــوم من 

أجل حمايتك غدًا«. 
الــبــرنــامــج  يتضمن  وســــوف 
مــنــصــات، يتم مــن خاللها  عــدة 
ــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ ــم الــ ــيــ ــيــ ــقــ تــ
المجمع،  ــزوار  ــ ولـ لــلــمــشــاركــيــن، 
مــثــل: قــيــاس نــســبــة الــســكــر في 
الــــــــدم، والــــعــــالمــــات الـــحـــيـــويـــة، 
باإلضافة  الجسم،  كتلة  وقياس 
الصحي  التثقيف  منصة  إلـــى 
الـــســـكـــري  داء  ــن  ــ مــ ــة  ــايــ ــوقــ ــلــ لــ
وأنــــــــواعــــــــه، وأهـــــــــم األعـــــــــــراض، 

واألسباب المؤدية إلى المرض، 
وكيفية  مــنــه،  الــوقــايــة  وأهــمــيــة 
اتـــــــبـــــــاع نـــــمـــــط حــــــيــــــاة صـــحـــي 
وريــــــاضــــــي، وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل 
مـــع الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة. كما 
تهدف  توعوية  أنشطة  يتضمن 
إلـــى تــعــزيــز الــصــحــة والــوقــايــة، 
المجتمع  في  السكري  داء  من 

البحريني.
»إن  ــنــــجــــي:  خــ د.  وقـــــالـــــت 

العلوم  بكلية  الــتــمــريــض  قــســم 
بجامعه  والــريــاضــيــة  الــصــحــيــة 
البحرين، سوف ينظم برنامجًا 
والتثقيف،  التوعية  إلى  يهدف 
الجامعة  إطــار حرص  في  يأتي 
الوعي  رفــع  فــي  المشاركة  على 
ــري،  ــكـ ــسـ الـــمـــجـــتـــمـــعـــي بـــــــداء الـ
ــًا لــلــمــجــهــودات الــرامــيــة  ــمــ ودعــ
ــا الـــمـــؤســـســـات  ــهـ ــوم بـ ــقــ ــي تــ ــتــ الــ
الــصــحــيــة، بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 

لتعزيز الوعي بداء السكري«.
ويــــــــحــــــــتــــــــفــــــــل الــــــــعــــــــالــــــــم 
كـــل  مـــــــــن  نـــــوفـــــمـــــبـــــر   14 فـــــــــي 
عــــــــــــــــام، بــــــــالــــــــيــــــــوم الـــــعـــــالـــــمـــــي 
ــوم  ــو يــ ــكــــري، وهــ ــســ لـــمـــرضـــى الــ
عالمي للتوعية من مخاطر داء 
السكري.  ويتم التركيز في اليوم 
عــام،  كــل  فــي  للسكري  العالمي 
لها صلة بمرض  على مواضيع 
الــــســــكــــري وحــــقــــوق اإلنـــــســـــان، 
ــيــــاة  ــري وأســـــــلـــــــوب الــــحــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ الـ
الــعــصــريــة، الــســكــري والــســمــنــة، 
وسيئي  الضعفاء  فــي  الــســكــري 
األطفال  في  السكري  التغذية، 

والمراهقين.

جامع�ة البحري�ن تدع�و الجمه�ور اإل�ى الم�س�اركة 

الي�وم لل�س�كري  العالم�ي  بالي�وم  الحتف�ال  ف�ي 

} د. لينا خنجي.
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــة الــــجــــهــــود  ــعــ ــابــ ــتــ نــــحــــو مــ
الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر 
بالقدرات  وتزويدهم  الوطنية 
الالزمة التي تسهم في تحقيق 
التطّلعات الوطنية ُيطلق معهد 
البرنامج  »بيبا«  العامة  اإلدارة 
القيادي »تطوير« بالتعاون مع 
الــذي  لــلــبــتــرول،  شــركــة تطوير 
الــمــواضــيــع  مختلف  يــتــضــّمــن 
المتنّوعة،  والقيادية  اإلداريـــة 
لرفع قـــدرات ومــهــارات الــكــوادر 
الخاص،  القطاع  في  الوطنية 
حـــيـــث تــســتــنــد هـــــذه الـــــــدورات 
ــلــــى ُأســـــس  فـــــي تـــصـــمـــيـــمـــهـــا عــ
مفهوم  ُتــعــزز  منهجية  علمية 
االبتكار وُتحاكي في مضمونها 
ألهــداف  الرئيسية  الــمــؤشــرات 

الشركة.
رائــد محمد  الدكتور  وأّكــد 
بن شمس المدير العام لمعهد 
أهمية  »بــيــبــا«  الــعــامــة  اإلدارة 
في  الوطنية  الــقــيــادات  تطوير 
ما  والــخــاص  العام  القطاعين 
القطاعين  الــتــقــاء  فــي  يسهم 
عــلــى هـــدف واحـــد يــرتــكــز على 
تلبية التطّلعات الوطنية ورفع 
ــاءة الــــخــــدمــــات الــمــقــّدمــة  ــفــ كــ
ــن واالرتــــــــــقــــــــــاء  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
باالقتصاد الوطني، مشيًرا إلى 
أن الــمــعــهــد يــســعــى مـــن خــالل 

الحالية  والــمــبــادرات  الــبــرامــج 
مساٍر  رســم  إلــى  والمستقبلية 
متوازن الحتياجات القطاعين 
الوطنية  الــقــيــادات  يجعل  بما 
مــســاهــمــة فــعــلــيــة فــــي خــطــط 

التنمية الوطنية.
أن  بـــن شــمــس  د.  وأوضــــــح 
البرنامج ُصمم من قبل معهد 
لتطوير  »بيبا«  العامة  اإلدارة 
الكفاءات البحرينية في شركة 
ــلـــبـــتـــرول مــــن خـــالل  تـــطـــويـــر لـ
تـــزويـــدهـــم الــمــنــاهــج الــعــلــمــيــة 
وأفضل الممارسات التطبيقية 
القيادة  المهارات  من  يرفع  ما 
ــكـــس بـــــــــدوره فـــــي جـــــودة  ــعـ ــنـ ويـ

ــات  الـــخـــدمـ ومــــســــتــــوى  األداء 
الــــمــــقــــّدمــــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن فــي 
ــن. وأشــــــــار  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ مـــمـــلـــكـــة الـ
الــبــرنــامــج يــتــكــّون من  إلـــى أن 
على  للتركيز  اثنين  مستويين 
االحتياجات الفعلية للموظف 
الــوظــيــفــي.  الــمــســتــوى  بحسب 
في  البرنامج سيسهم  أن  وأكــد 
تطوير إطار العمل في القطاع 
االحــتــيــاجــات  وتلبية  الــخــاص 
عمل  ثقافة  تكوين  خــالل  مــن 
ــى أســـــــس إداريـــــــــة  ــلــ ــة عــ ــيـ ــنـ ــبـ مـ

وقيادية سليمة.
من جانبه صّرح المهندس 
ــان عـــلـــي الــمــهــنــا الــقــائــم  ــّســ غــ

ــال الــــعــــضــــو الـــمـــنـــتـــدب  ــمــ ـــأعــ بـ
فــــي شــــركــــة تـــطـــويـــر لــلــبــتــرول 
ــــأن شـــركـــة تـــطـــويـــر لــلــبــتــرول  بـ
ــاء  ــ ــقـ ــ تـــســـعـــى دائــــــًمــــــا إلـــــــى ارتـ
لتحقيق  وتــمــكــيــنــه  الــمــوظــف 
الــرؤى  وتنفيذ  الشركة  أهــداف 
والـــتـــوّجـــهـــات االســتــراتــيــجــيــة 
لـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن بـــإتـــقـــان 
شركة  يسر  ذلــك  وعلى  ز،  وتميُّ
تــوّلــي معهد  تــطــويــر لــلــبــتــرول 
دور  ــا«  ــبــ ــيــ »بــ ــة  ــامــ ــعــ الــ اإلدارة 
الـــشـــريـــك الـــمـــؤّثـــر فــــي نــجــاح 
خططه واالستفادة من خبرات 

الكوادر الوطنية. 
وأّكد المهندس غّسان علي 

الــرشــيــدة  الـــقـــيـــادة  أن  الــمــهــنــا 
رســمــت نــهــًجــا وطــنــًيــا واضــًحــا 
الوطنية  الطاقات  على  قائًما 
لــــالرتــــقــــاء بــمــنــظــومــة الــعــمــل 
أهـــــــداف  وتــــحــــقــــيــــق  اإلداري 
ُمــشــيــًدا  الــمــســتــدامــة،  التنمية 
ــدور ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بن  ــ بـ
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد 
الـــمـــلـــك لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
رئيس مجلس  الشباب  وشــؤون 
للنفط  القابضة  الشركة  إدارة 
والــغــاز فــي وضــع رؤيـــة شبابية 
ــوادر  ــ ــكـ ــ ــهــــدف إلــــــى تـــنـــمـــيـــة الـ تــ
الوطنية إلدارة عملية التنمية 

بروح اإلبداع والتميز.

مب�ساركة رئي�س الوزراء الربيطاين الأ�سبق توين بلري
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حتت رعاية رئي�س جمل�س اأمنائها
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ــة جــي  ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــــت مــ ــتــ ــتــ اخــ
مــــؤتــــمــــرا  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ إتـــــــــش  إف 
ماندارين  في  أقيم  للمستثمرين 
ــنـــدن،  ــايــــد بــــــــارك، لـ أوريــــنــــتــــال هــ
الفرص  مركز  بشكل  تناول  حيث 
الــعــقــاريــة فـــي أوروبــــــا والـــواليـــات 
الــمــتــحــدة، فيما تــواصــل جــي إف 
إتــــش تــوســيــع تـــواجـــدهـــا وتــعــزيــز 
حـــضـــورهـــا الــــدولــــي ومــحــفــظــتــهــا 
العقارية  األصــول  من  المتنامية 
أنه  إلى  المتنوعة. تجدر اإلشــارة 
الماضيين  الـــــعــامــيــن  مــــدار  عــلــى 
اســتــثــمــرت الــمــجــمــوعــة مــا يقرب 
في  أمريكي  دوالر  مليارات   6 من 
ــة واألمــريــكــيــة  ــيـ الــعــقــارات األوروبـ
بــاإلضــافــة إلـــى االســتــحــواذ على 
و  Roebuck في  األغلبية  حصص 
و  )SQ Asset Management )SQ

Big Sky، وهي من كبرى الشركات 
الــعــقــاريــة فـــي أوروبــــــا والـــواليـــات 

المتحدة.
مستثمرون  الــمــؤتــمــر  حــضــر 
ــرق األوســــــط  ــ ــشـ ــ ــن مـــنـــطـــقـــة الـ ــ مـ
وأوروبا والواليات المتحدة وآسيا، 
وتـــنـــاول عـــــددًا مـــن الــمــوضــوعــات 
ــي ذلــــــك الــجــيــوســيــاســيــة  ــ بـــمـــا فـ
مع  والنقدية  المالية  والسياسة 
رؤى من المتحدثين البارزين من 
البريطاني  الـــوزراء  رئيس  بينهم 
الــســابــق تــونــي بــلــيــر. كــمــا استمع 
ــى الـــتـــطـــورات  ــ الـــمـــســـتـــثـــمـــرون إلــ
المتعلقة  األخــرى  والموضوعات 
والرعاية  اللوجستية  بالخدمات 

ــــالب مــن  ــــطـ ــن الـ ــكــ الـــصـــحـــيـــة وســ
وكـــان   .Big Skyو  SQو  Roebuck
ــن بــيــن الـــضـــيـــوف الــمــرمــوقــيــن  مـ
اآلخـــريـــن الـــلـــورد مــيــرفــن كــيــنــج، 
-2003( إنــجــلــتــرا  بــنــك  مــحــافــظ 

مالجرين،  بيبا  الدكتورة   ،)2013
الــمــســتــشــار االقـــتـــصـــادي الــســابــق 
في  اآلن  ويــقــيــم  األبــيــض  للبيت 
المملكة المتحدة، وتينا فوردهام، 
مؤسس فوردهام جلوبال إنسايت.

فــي  إتــــــش  إف  ــــي  جـ تـــمـــتـــلـــك 
الـــوقـــت الــحــاضــر مــحــفــظــة تضم 
دوالر  مـــلـــيـــار   17 ــن  مــ يـــقـــرب  ــا  مــ
العالمية،  األصــــول  مــن  أمــريــكــي 
ــارات فــي  ــثــــمــ ــتــ ــــك اســ ــا فــــي ذلــ ــمـ بـ
ــارات الــلــوجــســتــيــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــاع الـ ــطــ قــ
ــا والـــواليـــات الــمــتــحــدة،  ــ فــي أوروبـ
تضم أصـــوال مــؤجــرة إلــى أمـــازون 

وفيديكس وميشالن وغيرها. وفي 
الواليات المتحدة وأوروبــا، قامت 
المجموعة أيضًا بإنشاء محفظة 
عقارات ومحفظة متنامية سكنية 

ولسكن الطالب.
تعمل مجموعة جي إف إتش، 
ــع الـــشـــركـــات  ــى جـــنـــب مــ ــ جــنــبــا إلـ
المتخصصين  والشركاء  التابعة 
على  العقارية،  األصــول  إدارة  في 
زيادة تواجدها في هذه القطاعات 
الجذابة في سوق العقارات، والتي 
وفقا للمتحدثين في المؤتمر، ال 
القوية  األساسيات  تدعمها  تــزال 

ومعدالت الطلب المرتفعة.
واخـــــتـــــتـــــم هـــــشـــــام الـــــريـــــس، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة 
»يسعدنا  الــمــالــيــة،  إتـــش  إف  جــي 
والشركات  مستثمرينا  نجمع  أن 

العقارية  األصـــول  إلدارة  التابعة 
ــا  ــ مـــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة وأوروبـ
بناء  نــواصــل  لندن حيث  فــي  هنا 
ــواق  ــ ــذه األسـ اســتــثــمــاراتــنــا فـــي هــ
وتــحــقــيــق تــطــلــعــات الــمــجــمــوعــة 
على  الــعــالــمــيــة.  األصـــــول  إلدارة 
الرغم من ظروف السوق الصعبة، 
لتعزيز  قــويــة  فــرصــا  نــــرى  فــإنــنــا 
حــــضــــورنــــا ومـــحـــفـــظـــة األصـــــــول 
العقارية في القطاعات األساسية 
المعرفة والخبرة  واالستفادة من 
الــــتــــي اكـــتـــســـبـــنـــاهـــا بـــالـــفـــعـــل مــن 
خـــــالل اســـتـــثـــمـــاراتـــنـــا جــنــبــا إلـــى 
الخبرة  ذوي  الــشــركــاء  مــع  جــنــب 
ــة والـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــقـ ــيـ ــمـ ــعـ الـ
الـــســـوق الــمــحــلــيــة فـــي الــخــدمــات 
الصحية  والــرعــايــة  الــلــوجــســتــيــة 
حققنا  كما  السكنية.  والــعــقــارات 

ــرام  إنــجــازا كــبــيــرا فــي تــحــديــد وإبـ
معايير  تناسب  التي  المعامالت 
االســـتـــثـــمـــار الــمــوضــوعــيــة لــديــنــا 
وبــــــمــــــا يــــتــــمــــاشــــى مـــــــع الـــطـــلـــب 
الـــــمـــــتـــــزايـــــد مــــــن مـــســـتـــثـــمـــريـــنـــا 
للوصول إلى هذه القطاعات التي 
الجيد.  واألداء  بــالــمــرونــة  تتسم 
لدينا مجموعة قوية من الفرص 
الــــتــــي نــســتــكــشــفــهــا فـــــي أوروبــــــــا 
والـــواليـــات الــمــتــحــدة، بــاإلضــافــة 
ــتـــســـاب مـــديـــري  ــى الـــســـعـــي الكـ ــ إلـ
أصول متخصصين آخرين يمكن 
أن يــســاعــدوا فـــي تــســريــع نــمــونــا، 
أداء  وتعظيم  قدراتنا  بناء  وزيــادة 
أصولنا الحالية. كما نتطلع إلى 
سنويا  حدثا  المؤتمر  هــذا  جعل 
لمستثمرينا لمشاركة رؤى السوق 

والفرص الجذابة المتوفرة«.

عقدت كلية البحرين التقنية 
االجتماع  البحرين(  )بوليتكنك 
ــنــــوي لـــلـــجـــنـــة االســـتـــشـــاريـــة  الــــســ
ــي تـــضـــم الــعــديــد  ــتـ لــلــمــنــاهــج، الـ
العمل مــن مختلف  مــن أصــحــاب 
الــقــطــاعــات، وذلــــك تــحــت رعــايــة 
المهندس وائل بن ناصر المبارك 
وزيـــر شـــؤون الــبــلــديــات والـــزراعـــة، 
ــاء كـــلـــيـــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلــــس أمـ ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ رئــ
الــبــحــريــن الــتــقــنــيــة )بــولــيــتــكــنــك 
البحرين(، أمس األربعاء الموافق 
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الدبلومات راديسون بلو. 
ويــــــــــهــــــــــدف هـــــــــــــذا الــــــلــــــقــــــاء 
ــوي إلــــــــى االطــــــــــــالع عــلــى  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
الــمــمــارســات فــي مختلف  أحــــدث 
والمهارات  الصناعية،  القطاعات 
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا ســـوق العمل 
من وجهة نظر أصحاب األعمال، 
فـــي خـــطـــوة تــســعــى الــبــولــيــتــكــنــك 
منظومة  تطوير  إلــى  من خاللها 
ــاهــــج الـــــدراســـــيـــــة لــجــمــيــع  ــنــ ــمــ الــ

البرامج التي تطرحها.
وبهذه المناسبة، أثنى سعادة 
المهندس وائل بن ناصر المبارك 

ــؤون الــبــلــديــات والـــزراعـــة  ــر شــ وزيــ
البوليتكنك  أمناء  رئيس مجلس 
عــلــى مــشــاركــة الــحــضــور وشــركــاء 
ــنـــاعـــة فــــي هـــــذه الــفــعــالــيــة،  الـــصـ
على  البوليتكنك  حــرص  مــؤكــًدا 
مواصلة الجهود لتقييم المناهج 
ــل تــقــديــم  الـــتـــي تــقــدمــهــا مـــن أجــ
يحتاجها  الــتــي  الــبــرامــج  أفــضــل 

سوق العمل. 
يــكــون  أن  ــا  ــعـــدنـ »يـــسـ وقــــــــال: 
ــزًءا فــاعــاًل في  أصــحــاب العمل جـ
بوليتكنك  فــي  الــعــمــل  مــنــظــومــة 

الكلية  اعـــتـــادت  الــبــحــريــن، حــيــث 
العمل  بــأصــحــاب  االلــتــقــاء  عــلــى 
لما آلرائهم من أهمية في تشكيل 
مــنــاهــجــنــا الـــدراســـيـــة والــمــهــارات 
ــامـــج حــيــث  ــرنـ الــمــرتــبــطــة بـــكـــل بـ
ــااًل عــمــلــًيــا  ــثــ ــوم مــ ــيــ تـــالمـــســـون الــ
ومقترحاتكم،  بآرائكم  الهتمامنا 
مخرجات  اهلل  ــإذن  بـ وســتــشــهــدون 
هذه اللقاءات من خالل خريجين 
ومــهــارات  مــعــارف  ذوي  متميزين 
ــريــــب  ــقــ تــــســــعــــون إلــــيــــهــــم فــــــي الــ

العاجل«. 

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ وبــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــال الـ
البحرين  لبوليتكنك  التنفيذي 
»كل  أوكــوهــان:  كيران  البروفيسور 
عــــام، نــلــتــقــي بــأعــضــاء الــصــنــاعــة 
الرئيسيين في مجموعة متنوعة 
مــــن الـــقـــطـــاعـــات، بـــهـــدف تــعــزيــز 
ــة  ــافــ ــة وإضــ ــ ــيـ ــ ــــدراسـ مـــنـــاهـــجـــنـــا الـ
بــرامــج جــديــدة تــصــب فــي صالح 
الـــتـــطـــور األكــــاديــــمــــي لــطــلــبــتــنــا، 
العمل،  ســـوق  احــتــيــاجــات  وتلبية 
رؤيــة  أهــــداف  فــضــاًل عــن تحقيق 
البحرين 2030، وقد أسفرت هذه 

الــلــقــاءات عــن طـــرح الــعــديــد من 
والتخصصات  الجديدة  البرامج 
الجديدة خالل العام الحالي، في 
وتكنولوجيا  األعمال  إدارة  كليات 
المعلومات واالتصاالت والهندسة 
والــــتــــصــــمــــيــــم، والـــبـــولـــيـــتـــكـــنـــك 
شركائها  مــع  الــتــعــاون  ســتــواصــل 
فـــي الــصــنــاعــة لــتــطــويــر الــبــرامــج 
نعد  أخــرى، حيث  برامج  وإضافة 

طلبتنا لمستقبل واعد«.
كما ألــقــى رئــيــس االتــصــاالت 
الــمــؤســســيــة فـــي بــنــك الــبــحــريــن 
أبــوالــفــتــح كلمة  الــوطــنــي هــشــام 
أشاد فيها بطلبة البوليتكنك وما 
وإمكانات  مــهــارات  مــن  يمتلكونه 
العمل،  ســوق  احتياجات  تالمس 
مشيًرا إلى أن مبادرة البوليتكنك 
بـــتـــنـــظـــيـــم هـــــــذا الــــلــــقــــاء وجـــمـــع 
ــات  ــسـ ــؤسـ ــمـ ــات والـ ــركــ ــشــ ــبــــرى الــ كــ
ــات لــدلــيــل  ــاعــ ــقــــطــ بـــمـــخـــتـــلـــف الــ
عــلــى مــــدى حــــرص الــكــلــيــة على 
مــواكــبــة مــســتــجــدات ســـوق العمل 
ــه ودعــــــم االقـــتـــصـــاد  ــاتـ ــاجـ ــيـ ــتـ واحـ
متمكنة  شبابية  بطاقات  الوطني 

في مجالها.  

حتت رعاية ملك الأردن ومب�ساركة عاملية

ال��ن�����س��ي��ط واأك��ث��ر م��ن 700 ���س��خ�����س��ي��ة ف��ي

المنت���دى الع����المي لل�سي��احة الع��الجي���ة

تقديراً لأدائها املتميز

)بابك��و(  البحرين  نفط  ل�سرك��ة  التنفيذي  الرئي�ش 

ح�س��ن  خلود  الب�س��رية  الم����وارد  موظف���ة  يكرم 

البحريني  اإلعــالمــي  قـــال 
رئيس  نــائــب  النشيط  محمود 
ــــالم  ــــإعـ الـــــمـــــركـــــز الـــــعـــــربـــــي لـ
السياحي فرع مملكة البحرين: 
الــمــنــتــدى  فــــي  الـــمـــشـــاركـــة  إن 
العالجية،  للسياحة  العالمي 
ــل عـــامـــيـــن فــي  ــ ــام كـ ــقــ الـــــــذي يــ
ــان  ــمـ ــة األردنـــــــيـــــــة عـ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
للتعرف  جــــدًا  مــهــمــة  مــنــاســبــة 
عــلــى جـــهـــود الــمــخــتــصــيــن في 
الــســيــاحــة الــعــالجــيــة والــســفــر 
ــــن حــــــول الـــعـــالـــم،  الـــصـــحـــي مـ
وأجانب  عــرب  وزراء  بينهم  من 
ــــون  ــقـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــمـ ــ والــــــــســــــــفــــــــراء والـ
ــن الـــــــدول الــتــي  الـــصـــحـــيـــون مــ
تــعــاون صحي  عــالقــات  تربطها 

مع األردن.
اإلعــالم  بأهمية  »إيماًنا  النشيط:  واضــاف 
فـــي نــشــر ثــقــافــة الــمــؤتــمــر وتــشــجــيــع الــســيــاحــة 
العالجية حصلت مجلة »السياحية البحرينية« 
بحرينيتان،  مجلتان  وهما  )الطبي(  وزميلتها 
عــلــى الــرعــايــة اإلعــالمــيــة لــلــمــؤتــمــر مـــن خـــارج 
أرأس  الــلــتــيــن  »لــلــمــجــلــتــيــن  وواصــــــل:  األردن«. 
ــى ســنــوات  ــة تــمــتــد إلــ ــعـ تــحــريــرهــمــا خـــبـــرة واسـ
الصحية  الثقافة  نشر  فــي  متخصصة  طويلة 
ــبــــحــــريــــن. وســـتـــشـــارك  والـــســـيـــاحـــيـــة داخــــــــل الــ
المجلتان في المعرض الذي يقام على هامش 
الخدمات  المنتدى لعرض جانب من مقومات 

الطبية والسياحية التي تتمتع بها المملكة«.
الــدكــتــور  رئــيــس الجمعية  بــيــن  مــن جــانــبــه 
المنتدى  يناقش  سوف  قائاًل:  الحموري  فــوزي 
ودور  واألنـــظـــمـــة  والــتــشــريــعــات  الــقــوانــيــن  دور 
ــات فــــي ضــمــان  ــدمــ ــخــ ــاديــــة وجــــــــودة الــ ــمــ ــتــ االعــ

ــات صــحــيــة،  ــ ــــدمـ تـــوفـــيـــر خـ
وفـــقـــا لــلــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة 
ــوق  ــ ــقـ ــ وبــــــــمــــــــا يـــــحـــــفـــــظ حـ
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الــــــــــمــــــــــرضــــــــــى، وأهـ
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات 
ــاء االصــطــنــاعــي في  ــذكــ والــ
ودور  الـــصـــحـــيـــة،  ــة  ــايــ ــرعــ الــ
الــدبــلــومــاســيــيــن األردنــيــيــن 
التعاون  تعزيز  فــي  والــعــرب 
الصحي بين الدول العربية، 
ودور المنظمات الدولية في 

تعزيز التعاون الصحي.
كــمــا يـــهـــدف الــمــنــتــدى 
ــى تــســلــيــط الـــضـــوء على  إلــ
جميع أنواع السفر الصحي 
ــــالن عــمــان  الـــــــواردة فـــي »إعــ
2017«، منها السياحة العالجية، واالستشفائية 
وســيــاحــة طــب األســـنـــان، والــمــنــتــجــعــات، واألكـــل 
ــيــــة، وســـيـــاحـــة  الـــصـــحـــي، والـــســـيـــاحـــة الــــريــــاضــ
تعزيز  إلى  تفعيلها سيؤدي  أن  التقاعد، مؤكًدا 

مكانة األردن كمقصد للعالج واالستشفاء.
اللقاء  في هذا  يشارك  أنه  بالذكر  الجدير 
الــــذي يــقــام كـــل عــامــيــن ومــــن تــنــظــيــم جمعية 
بــالــشــراكــة مـــع وزارة  الــخــاصــة  الــمــســتــشــفــيــات 
الصحة وهيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع 
اتحاد المستشفيات الدولي، والمجلس العالمي 
لــلــســيــاحــة الــعــالجــيــة، واتـــحـــاد الــمــســتــشــفــيــات 
العربية أكثر من 700 مشارك من حول العالم، 
أكــثــر مــن 10 جلسات حــواريــة مــن بينها  وتــقــام 
جــلــســة وزاريــــــة بـــعـــنـــوان: »الـــتـــوســـع فـــي الــســفــر 
التعافي من  بعد  األمــام  إلى  الطريق  الصحي، 
األمين  مشاركة  إلى  باإلضافة  كورونا«،  جائحة 

العام المساعد لجامعة الدول العربية.

»بيبا« يطلق البرنامج القيادي »تطوير« مع �سركة تطوير للبترول
د. بن �سم�س: الربنامج لتلبية احتياجات الكوادر الوطنية يف القطاع اخلا�س

} محمود النشيط.

ــلــــى دعــــم  ــل عــ ــواصــ ــتــ ــمــ ضــــمــــن حــــرصــــه الــ
الــمــوظــفــيــن الــمــتــمــيــزيــن وتــشــجــيــعــهــم عــلــى 
مواصلة تميزهم في أداء أعمالهم ومسؤولياتهم 
عبدالرحمن  الــدكــتــور  استقبل  بــهــم،  المناطة 
جواهري، الرئيس التنفيذي للشركة الموظفة 
وذلك  البشرية  الــمــوارد  دائــرة  خلود حسن من 
لتكريمها نظير ما تقوم به من أداء متميز في 
العمل، بما في ذلك حرصها على تهيئة أجواء 
لموظفي  والــمــحــفــزة  اإليــجــابــيــة  الــعــمــل  بيئة 

الشركة المستجدين في العمل.
وقد تمكنت الموظفة خلود حسن، وخالل 
فترة قصيرة، من تحقيق كفاءة عالية في تنفيذ 
جميع المسؤوليات والمهام المتعلقة بطبيعة 
عــمــلــهــا فـــي قــســم الــتــوظــيــف بـــدائـــرة الـــمـــوارد 
في  ذلــك  إلــى  باإلضافة  أسهمت  كما  البشرية، 
تقديم عدد من االقتراحات المبتكرة التي من 
بالدائرة.  العمل  تطوير  في  المساعدة  شأنها 
بتقديم  الموظفة خلود  تقوم  آخــر،  من جانب 
إلى  إضــافــة  الــجــدد  للموظفين  الـــالزم  الــدعــم 

إسهامها في نشر وتعزيز الروح اإليجابية لدى 
لتولي  وإعدادهم  تأهيلهم  المستجدين بهدف 
على  ومساعدتهم  أعمالهم،  ومسؤوليات  مهام 
والممارسات  العمل  بيئة  مع  السريع  التأقلم 

المتبعة في الشركة.
من جانبها، أثنت الموظفة خلود على هذه 
التنفيذية،  الشركة  إدارة  مــن  الطيبة  الــبــادرة 
وأعــــربــــت عــــن شـــكـــرهـــا وتـــقـــديـــرهـــا الــكــبــيــريــن 
للدكتور عبدالرحمن جواهري على ما يظهره 
ــم الــمــوظــفــيــن  ــرٍص مــتــواصــل عــلــى دعــ ــ مـــن حـ
ومتابعة احتياجاتهم واالستماع إليهم، منوهة 
يبديه  الذي  الفائق  باالهتمام  ذاته  الوقت  في 

الرئيس التنفيّذي لفئة الشباب بالشركة.
وأضافت أن هذا التكريم يأتي بعد إكمالها 
في  بعملها  التحاقها  منذ  فقط  واحـــدا  عاما 
شــركــة »بــابــكــو« مـــؤكـــدة أن ذلـــك ســيــكــون خير 
بــه مــن مهام  تــقــوم  دافـــع لها لــالســتــمــرار فيما 
يعملون  الــذيــن  ومنتسبيها  الــشــركــة  لــخــدمــة 

كفريق واحد.

 »�سبير للتقنيات« تعلن �سراكتها مع »اإيزي للخدمات المالية« 

المملك���ة  في  المفتوح��ة  الم�س�رفية  الخدمات  لتمكين 

المصرفية  الخدمات  منصة  أعلنت سبير، 
المفتوحة المرخصة من قبل مصرف البحرين 
للخدمات  إيــزي  شركة  مع  شراكتها  المركزي، 
الرائدة  البحرينية  الشركة  بي«،  »إيزي  المالية 
في  والمتخصصة  الــدفــع،  خــدمــات  تقديم  فــي 
ــتـــرنـــت، وذلـــك  نـــقـــاط الــبــيــع والـــدفـــع عــبــر اإلنـ
في  المفتوحة  المصرفية  الــخــدمــات  لتمكين 

مملكة البحرين.
ــا من  تـــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة رســمــًي
لشركة  العام  المدير  العثمان  عبدالعزيز  قبل 
سبير، ونايف توفيق العلوي المؤسس والرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة إيــــزي لــلــخــدمــات الــمــالــيــة، 
ــدف الــمــشــتــرك  ــهــ ــي الــ بـــغـــرض الـــمـــســـاهـــمـــة فــ
المتمثل في تسريع اعتماد الخدمات المصرفية 
المفتوحة في المملكة، وذلك تماشًيا مع رؤية 
إلى  تسعى  الــتــي   2030 االقــتــصــاديــة  البحرين 
المالي. ومن خالل  القطاع  تعزيز  الدفع نحو 
البائعين  بـــي«  »إيــــزي  الــشــراكــة، ســُتــمــّكــن  هـــذه 
المفتوحة  المصرفية  الــمــدفــوعــات  قــبــول  مــن 
الــمــدعــومــة مــن »ســبــيــر«، والــتــي ستضيف إلــى 
خيارات الدفع الحالية المتاحة. كما ستتمكن 
ــا مـــن اســتــخــدام  الـــشـــركـــات بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـ
أموالها.  لتحصيل  ومــالءمــًة  أمــاًنــا  أكثر  طــرق 
السلسة  الدفع  العمالء من حلول  وسيستفيد 
حساباتهم  مــن  مــبــاشــرة  الــدفــع  يمكنهم  حيث 
المصرفية. وسيسمح هذا التعاون أيًضا لشركة 
»إيزي بي« باالستفادة من الخدمات المصرفية 
لتقديم  »سبير«  توفرها شركة  التي  المفتوحة 

خدمات جديدة لعمالئها.
بي«  »إيزي  المالية  للخدمات  »إيزي  شركة 
رائــدة متخصصة  بحرينية  مالية  هي مؤسسة 
فــي خــدمــات نــقــاط الــبــيــع وبـــوابـــة الــدفــع عبر 
اإلنـــتـــرنـــت، وهــــي مــرخــصــة ومــنــظــمــة مـــن قبل 

مصرف البحرين المركزي.
ــرح عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــ ــبـــة، صــ ــنـــاسـ وبــــهــــذه الـــمـ
الــعــثــمــان، الــمــديــر الــعــام فــي شــركــة »ســبــيــر«، 
بالقول: »نحن سعداء بالتعاون مع »إيزي بي« 
ال  المفتوحة.  المصرفية  الخدمات  لتوفير 
شك أن اعتماد حلول شركة »سبير« المبتكرة 
ســيــحــقــق فـــوائـــد كــبــيــرة لــلــمــســتــخــدمــيــن من 
خالل تجربة سلسة وسريعة مع تمكينهم من 
استخدام خدمات مالية جديدة ومخصصة«.

بدوره، علق نايف توفيق العلوي المؤسس 
والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي فــي شــركــة »إيــــزي بــي«، 
الشراكة مع سبير،  قائاًل: »نحن سعداء بهذه 
لتقديم  المستمر  التزامنا  مع  يتماشى  بما 
والسرعة  بالسهولة  تتميز  مبتكرة  دفع  طرق 
هذه  إنشاء  أن  نعتقد  العمالء.  يريدها  التي 
في  الــرائــدة  الشركات  الــشــراكــات، وخاصة مع 
لمختلف  الـــمـــجـــال  ســيــفــتــح  الـــمـــجـــال،  هــــذا 
المؤسسات الكتساب القدرات الالزمة وتقديم 
والفريدة  المبتكرة  الــخــدمــات  مــن  مجموعة 
نتطلع  والمنطقة.  المملكة  في  العمالء  إلى 
شركة  مــع  المثمرة  الــعــالقــة  هــذه  تعزيز  إلــى 
ــــالل الـــســـنـــوات  ــع خـ ــ ــاق أوســ ــ »ســـبـــيـــر« نـــحـــو آفــ

القادمة«.
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محميد احملميد

أول السطر:
المختصة،  الجهات اإلعالمية  نتمنى من 
اإلعالمية،  للتغطية  إحصائي  عــرض  تقديم 
البحرينية،  لالنتخابات  والــدولــيــة،  المحلية 
ليعلم الرأي العام أن نجاح الملحمة الوطنية 
اهتمام  كانت محل  الجميع،  فيها  أسهم  التي 
قوال  كان  للبحرين«  »نصوت  وأن شعار  العالم، 

وفعال.
حتية واجبة.. للكتيبة اإلعالمية:

الــجــهــود الـــجـــبـــارة الــتــي قــامــت بــهــا وزارة 
في  النعيمي،  رمــزان  د.  بقيادة  اإلعــالم  شــؤون 
اإلذاعة والتلفزيون، وفي مركز األخبار ووكالة 
األنـــبـــاء، وكــذلــك فــي مــركــز االتــصــال الوطني 
والــجــهــات الــمــخــتــصــة ذات الــصــلــة والــعــالقــة، 
التواصل  ووسائل  الوطنية،  الصحافة  بجانب 
االجتماعي، تستحق أن نتوقف عندها، ونشيد 
مــدار  على  عملت  وقــد  منها،  ونتعلم  بــأدائــهــا، 

الساعة.
التي  الــوطــنــيــة،  اإلعــالمــيــة  الكتيبة  هـــذه 
واصـــلـــت الــعــمــل، وضــاعــفــت فـــي اإلنـــجـــاز، في 
وكــان  الــتــوقــيــت،  فــي  متقاربة  كثيرة  مناسبات 
بــدءا من  والحرفية..  الــروعــة  أداؤهـــا في غاية 
الــتــغــطــيــة اإلعـــالمـــيـــة لـــزيـــارة جــاللــة ســلــطــان 
عمان، ثم زيارة بابا الفاتيكان وملتقى الحوار، 
ثم المشاركة في قمة المناخ في شرم الشيخ، 
وتــبــعــهــا مــعــرض الــبــحــريــن الـــدولـــي لــلــطــيــران، 
يــوم  وسيتبعها   ،2022 انــتــخــابــات  فــي  والـــيـــوم 
المرأة البحرينية، ثم افتتاح الفصل التشريعي 
السادس، وبعده االحتفال بالعيد الوطني ويوم 
الشهيد، بجانب عدد من المناسبات والبرامج 
الوطنية، باإلضافة إلى الحرص على استمرار 

العمل اإلعالمي اليومي المتواصل.
وزارة شــؤون  فــي  قــيــادات وموظفين  أعــرف 
واصلوا  وغيرها،  الوطنية  والصحافة  اإلعــالم 
وال  كلل  دون  من  االنتخابات،  لتغطية  العمل 
ملل، وبعضهم لم ينم 48 ساعة، فقط من أجل 

حبهم للوطن وخدمة المواطن، وإبراز قصص 
العمل  يعشقون  وهـــؤالء  البحرينية،  الــنــجــاح 
اإلعالمي من دون انتظار مكافأة، وال احتساب 
العمل  سر  يكمن  وهنا  إضافية،  عمل  ساعات 

الوطني والموظف البحريني. 
أعرف مذيعين ومذيعات، وفنيين وإداريين، 
الــعــمــل مــنــذ ســاعــات الفجر  كــانــوا عــلــى رأس 
ــوا الــعــمــل حــتــى إعــــالن نتائج  ــلـ األولـــــى، وواصـ
اليوم  صــبــاح  فــي  لالنتخابات  األولـــى  الــجــولــة 
والــجــهــود كذلك  الــتــالــي، وســـوف يتكرر األمـــر 
تماما  القادم،  السبت  يوم  الثانية  الجولة  في 
كــمــا هـــم الــعــامــلــون فـــي كـــل الــجــهــات األمــنــيــة 

واالنتخابية وغيرها.
محل  الوطنية،  اإلعالمية  الكتيبة  جهود 
فــخــر واعـــــتـــــزاز، ودلـــيـــل واضـــــح عــلــى الــرغــبــة 
البحريني،  اإلعــالم  لدى  والمخلصة  الصادقة 
ــيـــان وإبـــــــراز مـــنـــجـــزات الـــوطـــن الــغــالــي،  فـــي بـ
وفـــي دعـــم الــمــســيــرة الــمــبــاركــة، وفـــي تشجيع 
الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة، وفـــــي إطــــالع 
بــأول، وإن كانت  الــرأي العام على النتائج أوال 
التطلعات الشعبية تترقب المزيد من البرامج 
وأثــنــاء  قبل  االنتخابية،  للعملية  التحليلية 

وبعد االنتخابات.
آخر السطر:

تعمل  بحرينية،  شابة  الشايب«..  »عائشة 
ــداع  ــ اإلبـ إدارة  فـــي  اإلعــــــالم،  ــؤون  ــ شـ وزارة  فـــي 
واإلعــــــالم اإللـــكـــتـــرونـــي.. تــألــقــت وتــمــيــزت في 
التغطية المباشرة لالنتخابات مع كل الزمالء، 
واحترفت العمل في قنوات إعالمية، واكتسبت 
الخبرة والمهنية واإلبداع، وشاركت في إخراج 
الــعــديــد مـــن الــبــرامــج الــمــحــلــيــة والــريــاضــيــة، 
فروسية،  وبطلة  رياضية  ذاتــه  الوقت  في  وهي 
وتطمح  والتحمل،  القدرة  في سباقات  تشارك 
المهني  المستوى  على  إنــجــازات  تحقيق  إلــى 
والرياضي، من أجل رفع اسم مملكة البحرين، 
عاليا خفاقا.. وتستحق اإلشادة واإلشارة معا.

malmahmeed7@gmail.com

تحية واجبة.. للكتيبة الإعالمية 

ــتــــور رمــــــــزان بــــن عـــبـــد اهلل  حـــضـــر الــــدكــ
فعاليات  أمس  اإلعــالم  وزير شؤون  النعيمي 
اليوم الثاني من الكونغرس العالمي لإلعالم 
ألقى  حيث  أبوظبي،  اإلمــاراتــيــة  بالعاصمة 
ــبـــارك آل نــهــيــان وزيـــر  الــشــيــخ نــهــيــان بـــن مـ
التسامح والتعايش بدولة اإلمارات العربية 
الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة كــلــمــة بــمــنــاســبــة الــيــوم 
نوفمبر   16 يــوافــق  الـــذي  للتسامح  الــدولــي 

من كل عام.
وفي تصريح بهذه المناسبة، أشاد وزير 
دولــة  توليها  الــتــي  بالجهود  اإلعـــالم  شـــؤون 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم 
وتــرســيــخ أســـس ثــقــافــة الــتــعــايــش اإلنــســانــي 
والسالم كقيم إنسانية مشتركة تحقق األمن 

واالستقرار للدول والشعوب.
وأكد أن مملكة البحرين بقيادة حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
وبمساندة  المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
ــم مـــن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر  ودعــ
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الـــوزراء، تتطابق مع دولــة اإلمــارات  مجلس 
النهج  ذات  فــي  الشقيقة  المتحدة  العربية 

دعائم  لترسيخ  النبيلة  اإلنسانية  والرسالة 
الحوار واألخوة اإلنسانية بين شعوب العالم.
أطلقت  البحرين  مملكة  أن  إلــى  وأشــار 
ــبــــادرات الــــرائــــدة فـــي هــذا  الـــعـــديـــد مـــن الــــمــ
المجال من خالل رؤية ملكية سامية تؤمن 
اإلنساني  والــحــوار  والتسامح  التعايش  بــأن 
ركيزة أساسية لدعم جهود الدول في مجال 

التنمية الشاملة والمستدامة.
إن ملتقى  وزيــــر شــــؤون اإلعـــــالم:  وقــــال 
أجل  من  والــغــرب  »الــشــرق  للحوار  البحرين 
التعايش اإلنساني«، الذي عقد برعاية ملكية 
سامية تزامًنا مع الزيارة الرسمية التاريخية 
لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وزيارة 
الدكتور أحمد الطيب  فضيلة اإلمام األكبر 
الــبــحــريــن،  لمملكة  الــشــريــف  ــر  ــ األزهـ شــيــخ 
تلبية لدعوة جاللة المعظم، وكذلك إعالن 
للحوار  الدولية  حمد  الملك  جائزة  إنشاء 
لمسيرة  تتويًجا  جــاءت  السلمي،  والتعايش 
انــطــلــقــت من  الــتــي  الــمــبــادرات  مضيئة مــن 
النموذج التاريخي والحضاري للبحرين في 

مجال التعايش السلمي.
ــنــــى وزيــــــر شــــــؤون اإلعـــــــالم عـــلـــى مــا  وأثــ

تــضــمــنــتــه كــلــمــة الــشــيــخ نــهــيــان بـــن مــبــارك 
بدولة  والــتــعــايــش  التسامح  وزيـــر  نهيان  آل 
اإلمــارات أمس من تأكيدات على أهمية دور 
قــدرات  وسائل اإلعــالم واالتــصــال في تنمية 
المجتمعات المحلية والعالمية على األخذ 

اإلنسانية، مؤكًدا  واألخوة  التسامح  بمبادئ 
من  تتطلب  الــراهــنــة  الــتــحــديــات  طبيعة  أن 
وأن  المسؤولية  قــدر  على  يكون  أن  اإلعـــالم 
يكون له إسهام فاعل ومؤثر في بناء مجتمع 

عالمي أكثر تعاوًنا وتسامًحا.

} وزير االإعالم خالل م�شاركته في االجتماع.
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السمو  صاحب  رعاية  تحت 
ــن راشــــــــد آل  ــ الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـ
مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
الــوزراء  رئيس  المتحدة  العربية 
ــاكــــم دبـــــــي، انـــطـــلـــقـــت أعـــمـــال  حــ
الذي  العالمي،  التعليم  منتدى 
يــعــقــد بــالــتــزامــن مـــع الــمــعــرض 
الــعــالــمــي لــمــســتــلــزمــات وحــلــول 
شــعــار  تــحــت   )GESS( الــتــعــلــيــم 
)تــشــكــيــل مــســتــقــبــل الــتــعــلــيــم(، 
ــور مــاجــد  ــتــ ــدكــ ــيـــث شـــــــارك الــ حـ
التربية  وزيـــر  النعيمي  علي  بــن 
في  رئيسي  كمتحدث  والتعليم 
الـــمـــنـــتـــدى الــــــذي حـــمـــل عـــنـــوان 
مستقبل  ومــســرعــات  »مــرتــكــزات 

التعليم في الدول«.
وخـــــــــــالل كــــلــــمــــتــــه، تــــحــــدث 

التربية  وزارة  ــة  رؤيــ عــن  الـــوزيـــر 
والــتــعــلــيــم لــمــســتــقــبــل الــتــعــلــيــم، 
وأبــــرز األهـــــداف االســتــراتــيــجــيــة 
والتي  والتعليم،  التربية  لـــوزارة 
العملية  جــــودة  تحسين  تــشــمــل 
ــع  ــ ــّلـــمـــيـــة ورفـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــعـ
كفاءة مخرجاتها، وذلك بتعزيز 
الـــتـــمـــكـــيـــن الــــرقــــمــــي، وتـــطـــويـــر 
ــة لــمــواكــبــة  ــيــ ــدراســ الـــمـــنـــاهـــج الــ
ــام  ــمـ ــتـ مـــتـــطـــلـــبـــات الــــعــــصــــر، واهـ
الوزارة بالتعليم المبكر، وتطوير 
من  والــتــعــلــيــمــي  اإلداري  األداء 
ــل تــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات،  أجـ
ــدارس والـــمـــبـــانـــي  ــ ــمــ ــ وإنـــــشـــــاء الــ
األكـــاديـــمـــيـــة وفــــق الــمــواصــفــات 
الـــحـــديـــثـــة، تــلــبــيــًة الحــتــيــاجــات 
التوسع ومواكبة النمو في أعداد 

الـــطـــلـــبـــة، إلـــــى جـــانـــب تــحــســيــن 
ــم الـــعـــالـــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ مــــخــــرجــــات الـ
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، والــتــشــجــيــع 
ــتــــقــــطــــاب الـــجـــامـــعـــات  ــلــــى اســ عــ
اإلقــلــيــمــيــة والــخــارجــيــة، وطـــرح 
البرامج األكاديمية التي تتناسب 
ــوق الــعــمــل،  ــ ــيـــاجـــات سـ ــتـ ــع احـ مــ
واالستفادة من التجارب الدولية 
في  الــمــمــارســات  أفــضــل  لتنفيذ 
ــات  ــمــــؤســــســ مـــــجـــــال تــــطــــويــــر الــ

التعليمية بمختلف مراحلها.
كــمــا اســـتـــعـــرض الــــوزيــــر في 
كلمته مقترحًا لخريطة عالمية 
لتشكيل مستقبل التعليم، تقوم 
على عدد من العناصر األساسية، 
ــز فـــــي الــتــعــلــم  ــيــ ــركــ ــتــ ــا: الــ ــهــ ــنــ مــ
على  الــقــائــم  الــنــشــط  التفاعلي 

واالســتــخــدام  المتعّلم،  مــركــزيــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا  ألدوات  ــثــــل  األمــ
التركيز  من  والتحّول  الرقمية، 
في  التركيز  إلــى  المعلومات  في 
المطلوبة  والــمــهــارات  الكفايات 
ــة  ــعــ ــرابــ لــــلــــثــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــ
والــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، 
وتـــوظـــيـــف الــــواقــــع االفـــتـــراضـــي 
وروبـــوتـــات الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
ثالثية  والطباعة  والترانزميديا 
األبـــــعـــــاد وأجـــــهـــــزة االســـتـــشـــعـــار 
ــم اآللــــــــة فــي  ــ ــّل ــعــ ــكــــات وتــ ــبــ والــــشــ
ــيـــات الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــعـــّلـــم،  ــلـ عـــمـ
ــادة من  ــفـ ــتـ ــى االسـ بـــاإلضـــافـــة إلــ
بـــــحـــــوث ودراســـــــــــــــات األعـــــصـــــاب 
ــة الــلــغــويــة  ــبـــرمـــجـ والـــــدمـــــاغ والـ
المتعددة  والـــذكـــاءات  العصبية 

والريادة  الرقمية  والتكنولوجيا 
المتعددة  وتطبيقاتها  واالبتكار 
فــــــي مـــــجـــــال تــــطــــويــــر الـــتـــعـــّلـــم 
مــواد  تعليم  وتــطــويــر  والتعليم، 
وتــقــنــيــات  عــلــوم  مـــن   )STEAM(

وهندسات وفنون ورياضيات.
كما تطرق الوزير إلى أهمية 
التمكين  كــفــايــات  على  التركيز 
ــن الـــقـــرائـــيـــة  الــــرقــــمــــي، بـــــــدءًا مــ
الــرقــمــيــة، والـــتـــواصـــل الــرقــمــي، 
ــتــــوى الــــرقــــمــــي،  وإنــــــتــــــاج الــــمــــحــ
ــواًل إلــى  ــ ــان الـــرقـــمـــي، وصــ ــ ــ واألمـ

االبتكار الرقمي.
الجدير بالذكر أن المنتدى 
اشــتــمــل عــلــى جــلــســات حـــواريـــة 
مـــرتـــكـــزات  حــــــول  عـــمـــل  وورش 

ومسرعات مستقبل التعليم.

وزي�������ر ال���ت���رب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م م���ت���ح���دث���ا رئ��ي�����س��ي��ا 

ف���ي م��ن��ت��دى ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��م��ي ال��م��ن��ع��ق��د ف���ي دب��ي

فــــي الــــرابــــع عـــشـــر مــــن شــهــر 
ــام يــحــتــفــل  ــ نـــوفـــمـــبـــر مــــن كــــل عــ
للسكري،  العالمي  باليوم  العالم 
هو  الــعــام  لهذا  االحتفال  وشــعــار 

»تعليٌم من أجل حصانة الغد«.
رفع  إلــى  الشعار  هــذا  يهدف 
مــســتــوى الــوعــي ومــعــرفــة عــوامــل 
الـــخـــطـــورة الــمــســبــبــة لــلــســكــري، 
ــل الـــتـــحـــذيـــريـــة، دالئــــل  ــوامــ ــعــ الــ
الــســكــري، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
الـــســـكـــري وعــــالجــــه والـــســـيـــطـــرة 

عليه. 
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة يــحــتــفــل  ــهــ وبــ
الــمــســتــشــفــى الــعــســكــري بــإقــامــة 
ــر الــعــالــمــي  ــكـ ــوم الـــسـ ــ فـــعـــالـــيـــة يــ
ــلــــواء بــروفــيــســور  ــة الــ ــايـ تــحــت رعـ
ــي آل  ــ ــلـ ــ ــخ خــــــالــــــد بـــــــن عـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
الطبية  الــخــدمــات  قــائــد  خليفه 
الملكية، وذلك بمركز ولي العهد 
وقد  الطبية،  والبحوث  للتدريب 
الفعالية  إعــداد هذه  أشــرف على 

الصماء  والــغــدد  السكري  أطــبــاء 
بالمستشفى العسكري. 

الدكتورة  الفعالية  افتتحت 
ــة  ــاريــ ــشــ ــتــ جــــيــــهــــان عــــــبــــــداهلل اســ
ــدد  ــغــ ــيـــة والــــســــكــــري والــ ــنـ ــبـــاطـ الـ
الصماء بعرض فيديو توضيحي 

ــن مــرض  ــن كــيــفــيــة الـــوقـــايـــة مـ عـ
السكري.

ــدمــــت الــــدكــــتــــورة هــيــا  ثــــم قــ
ــاط اســــتــــشــــاري  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ مــــحــــمــــد الـ
والــســكــري  الـــصـــمـــاء  الـــغـــدد  أول 
لــأطــفــال مــحــاضــرة عـــن أحـــدث 

عالجات السكري عند االطفال.
وقـــــــد شــــــــارك الـــبـــروفـــيـــســـور 
أســامــة حــمــدي أســتــاذ األمـــراض 
الـــبـــاطـــنـــيـــة والـــســـكـــري بــجــامــعــة 
ــارد االمــريــكــيــة بــمــحــاضــرة  ــارفــ هــ
السكري  مــن  الــوقــايــة  كيفية  عــن 

وعالجه. 
زمــان  آل  يحيى  الدكتور  أمــا 
اســـتـــشـــاري الــبــاطــنــيــة والــســكــري 
ــيــــس قــســم  ــدد الـــصـــمـــاء رئــ ــ ــغـ ــ والـ
الباطنية فقد تحدث عن القواعد 

اإلرشادية لعالج السكري.
أعقب ذلك محاضرة العقيد 
طــبــيــب فــريــال الــســبــر اســتــشــاري 
ــدد  ــغــ ــيـــة والــــســــكــــري والــ ــنـ ــبـــاطـ الـ
والسكري،  السمنة  عــن  الصماء 
ــورة جــيــهــان  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ واخـــتـــتـــمـــت الـ
عن  بمحاضرة  الفعالية  عبداهلل 
الخطة العالجية لعالج السكري 
ــد االرشــــــاديــــــة  ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ بـــحـــســـب الـ

العالمية.
إلـــــى جــــانــــب ذلـــــك تــضــمــنــت 
الــفــعــالــيــة مـــعـــرضـــًا صــحــيــًا لما 
اســتــجــد مـــن عـــالجـــات الــســكــري، 
أطباء  الفعالية  هــذه  حضر  وقــد 
وممرضين وصيادلة من مختلف 

مستشفيات البحرين.

الم�ست�س��فى الع�س��كري ينظ��م احتف��ال بالي��وم العالم��ي لل�س��كري

أعلن مجلس التعليم العالي 
انضمامه إلى نظام إصدار رخص 
النظام  ويــتــيــح  »بــنــايــات«،  الــبــنــاء 
ــالـــي  ــعـ ــلـــيـــم الـ ــتـــعـ لــــمــــؤســــســــات الـ
والــمــســتــثــمــريــن بــتــقــديــم طــلــب 
الـــحـــصـــول عـــلـــى رخـــــص الــبــنــاء 
الالزمة إلنشاء المباني والمرافق 
الرسمي  الموقع  عبر  الجامعية، 
لـــــ»بــــنــــايــــات«، ويــــقــــوم الــمــجــلــس 
بــمــراجــعــة الــطــلــبــات والــمــوافــقــة 
ــات  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ عـــلـــيـــهـــا بـــحـــســـب االشـ

العامة عبر النظام إلكترونيًا.
وأكدت الدكتورة الشيخة رنا 
خليفة  آل  دعيج  بن  عيسى  بنت 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
ــيــــس مــجــلــس  ــب رئــ ــائــ ــالــــي نــ ــعــ الــ
أمناء مجلس التعليم العالي، أن 
العالي  التعليم  مجلس  انضمام 
إلــى نــظــام إصـــدار رخــص البناء، 
من شأنه تسهيل إجراءات البناء 
التعليم  لــمــؤســســات  والــتــوســعــة 
الفتة  إلــكــتــرونــي،  بشكل  الــعــالــي 
الــنــظــام ســيــتــصــل بشكل  ان  ــى  إلـ
ــســـجـــالت  ــاشــــر مـــــع نــــظــــام الـ ــبــ مــ
ــة »ســــــجــــــالت« إلتــــمــــام  ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
اجراء جميع الخدمات المتعلقة 
تعالي  تعليم  مؤسسة  بتسجيل 
جديدة إلكترونيًا. وذكرت األمين 
حـــريـــص  ــلـــس  الـــمـــجـ ان  الـــــعـــــام، 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر أفـــضـــل الـــخـــدمـــات 
لــمــؤســســاتــه مـــن خــــالل مــواكــبــة 
وتسهيل  الــتــكــنــولــوجــي،  الــتــطــور 

اإلجــــــــراءات أمــــام الــمــســتــفــيــديــن 
ــام  ــمــ مـــــن خــــدمــــاتــــه وضـــــمـــــان إتــ
المعامالت بأقل وقت ووفق أعلى 
على  والــحــرص  الــجــودة،  معايير 
رضى المستفيدين من الخدمات 

وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.
الـــمـــجـــلـــس  أن  وأضــــــــافــــــــت، 
يــــتــــجــــه نـــــحـــــو رقـــــمـــــنـــــة جـــمـــيـــع 
خـــدمـــاتـــه الــمــقــدمــة لــمــؤســســات 
عدد  خــالل  مــن  العالي،  التعليم 
ــن الــــمــــبــــادرات الـــتـــي اتــخــذهــا  مــ
الـــــمـــــجـــــلـــــس، بــــــهــــــدف تـــســـهـــيـــل 
الجمهور، حيث  امــام  ــراءات  اإلجـ
ــام الــمــجــلــس بــتــحــويــل تــقــديــم  قــ

رخصة  على  للحصول  الطلبات 
ــلـــس تـــعـــلـــيـــم عـــالـــي  إنـــــشـــــاء مـــجـ
ــام الـــســـجـــالت  ــى نــــظــ ــ جــــديــــدة إلــ
التجارية »سجالت« التابع لوزارة 
بــمــا يتيح  ــارة،  ــتـــجـ الــصــنــاعــة والـ
ــديـــم جــمــيــع  ــقـ لــلــمــســتــثــمــريــن تـ
الـــمـــســـتـــنـــدات الــمــطــلــوبــة لــفــتــح 
إلكترونيا،  عـــاٍل  تعليم  مــؤســســة 
كــمــا انــضــم الــمــجــلــس إلـــى نظام 
واالقتراحات،  للشكاوى  »تواصل« 
بتقديم  للجمهور  يسمح  والــذي 
استفساراتهم ومقترحاتهم والرد 
يلبي  وبما  وقــت  أســرع  في  عليها 

تطلعاتهم.

التعليم العالي: اإ�س�دار رخ��ص ال�ب�ناء لموؤ�س�سات

التعلي�م ال�ع�ال��ي والم���ستثمرين عب�ر »بناي�ات«

دعـــت عــمــيــدة كــلــيــة الــعــلــوم 
الصحية والرياضية في جامعة 
محمد  لينا  الدكتورة  البحرين 
ــــى  ــــي، الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن إلـ ــــجـ ــنـ ــ خـ
والمواطنين  البحرين  جامعة 
والمقيمين في مملكة البحرين، 
ــاركــــة واالســــتــــفــــادة  إلــــــى الــــمــــشــ
مــن بــرنــامــج االحــتــفــال بــالــيــوم 
الـــعـــالـــمـــي لـــمـــرضـــى الـــســـكـــري. 
الـــخـــمـــيـــس )17  الــــيــــوم  وذلـــــــك 
نوفمبر 2022(، بمجمع السيف 
في المنامة، من الساعة الثالثة 
ــرًا، إلــــى الــتــاســعــة مـــســـاًء،  عــــصــ
تــحــت شـــعـــار: »تــعــّلــم الـــيـــوم من 

أجل حمايتك غدًا«. 
الــبــرنــامــج  يتضمن  وســــوف 
مــنــصــات، يتم مــن خاللها  عــدة 
ــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ ــم الــ ــيــ ــيــ ــقــ تــ
المجمع،  ــزوار  ــ ولـ لــلــمــشــاركــيــن، 
مــثــل: قــيــاس نــســبــة الــســكــر في 
الــــــــدم، والــــعــــالمــــات الـــحـــيـــويـــة، 
باإلضافة  الجسم،  كتلة  وقياس 
الصحي  التثقيف  منصة  إلـــى 
الـــســـكـــري  داء  ــن  ــ مــ ــة  ــايــ ــوقــ ــلــ لــ
وأنــــــــواعــــــــه، وأهـــــــــم األعـــــــــــراض، 

واألسباب المؤدية إلى المرض، 
وكيفية  مــنــه،  الــوقــايــة  وأهــمــيــة 
اتـــــــبـــــــاع نـــــمـــــط حــــــيــــــاة صـــحـــي 
وريــــــاضــــــي، وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل 
مـــع الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة. كما 
تهدف  توعوية  أنشطة  يتضمن 
إلـــى تــعــزيــز الــصــحــة والــوقــايــة، 
المجتمع  في  السكري  داء  من 

البحريني.
»إن  ــنــــجــــي:  خــ د.  وقـــــالـــــت 

العلوم  بكلية  الــتــمــريــض  قــســم 
بجامعه  والــريــاضــيــة  الــصــحــيــة 
البحرين، سوف ينظم برنامجًا 
والتثقيف،  التوعية  إلى  يهدف 
الجامعة  إطــار حرص  في  يأتي 
الوعي  رفــع  فــي  المشاركة  على 
ــري،  ــكـ ــسـ الـــمـــجـــتـــمـــعـــي بـــــــداء الـ
ــًا لــلــمــجــهــودات الــرامــيــة  ــمــ ودعــ
ــا الـــمـــؤســـســـات  ــهـ ــوم بـ ــقــ ــي تــ ــتــ الــ
الــصــحــيــة، بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 

لتعزيز الوعي بداء السكري«.
ويــــــــحــــــــتــــــــفــــــــل الــــــــعــــــــالــــــــم 
كـــل  مـــــــــن  نـــــوفـــــمـــــبـــــر   14 فـــــــــي 
عــــــــــــــــام، بــــــــالــــــــيــــــــوم الـــــعـــــالـــــمـــــي 
ــوم  ــو يــ ــكــــري، وهــ ــســ لـــمـــرضـــى الــ
عالمي للتوعية من مخاطر داء 
السكري.  ويتم التركيز في اليوم 
عــام،  كــل  فــي  للسكري  العالمي 
لها صلة بمرض  على مواضيع 
الــــســــكــــري وحــــقــــوق اإلنـــــســـــان، 
ــيــــاة  ــري وأســـــــلـــــــوب الــــحــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ الـ
الــعــصــريــة، الــســكــري والــســمــنــة، 
وسيئي  الضعفاء  فــي  الــســكــري 
األطفال  في  السكري  التغذية، 

والمراهقين.

جامع�ة البحري�ن تدع�و الجمه�ور اإل�ى الم�س�اركة 

الي�وم لل�س�كري  العالم�ي  بالي�وم  الحتف�ال  ف�ي 

} د. لينا خنجي.
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
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التربية بدون نظريات

ــال وعـــم وجـــد فـــإن لــي نــظــريــة واضــحــة  بحكم أنــنــي أب وخـ
المعالم في تربية العيال، أعني عيالي بالتحديد، وجوهر هذه 
وتنشئة  بتربية  المتعلقة  النظريات  كــل  تجاهل  هــو  النظرية 
الصغار، بمعنى أنني ال أثق في تربوي، أمريكيًا كان أو سويديا 
أو لبنانيا مرموقا، وله كتب متداولة على نطاق واسع في مجال 
أعــرف،  مما  أكــثــر  عيالي  عــن  يــعــرف  ال  بالتأكيد  ألنــه  التربية، 
واألهم من كل ذلك هو أنني ال أؤمن بأن هناك كتالوجا للزواج 
الناجح أو التنشئة السليمة، فالعيال ينشأون متشبعين بالقيم 
السائدة في البيت، وال أؤمن بالكالم الفارغ بأن من يتزوج كمن 
يــشــتــري بــطــيــخــة: أنـــت وبــخــتــك، يــمــكــن تــطــلــع حــمــراء وحــلــوة، 
ويــمــكــن تطلع بــيــضــاء ومــاســخــة فــتــقــرر الــتــخــلــص مــنــهــا، فمن 
أهبل  »المقفولة«،  البطيخة  بنظام شراء  الحياة  يختار شريكة 
وِقْفل، فحتى مشتري البطيخ »الواعي«، يشترط أن يقوم البائع 
بقطعها ليتأكد من أنها حمراء وحلوة، أو لديه المهارة لمعرفة 
أنت  »لــوتــري«:  ليس  الــزوجــة  واخــتــيــار  عليها،  بالطرق  جودتها 
وبختك، بل ينبغي أن يكون عملية دقيقة ألن الزوجة ستصبح 

أيضا، أما وتؤثر في تنشئة العيال.
إلى درجة  الغرباء  أن يتجنبوا  الغرب يعلمون صغارهم  في 
احترام  عيالنا على  نربي  بينما نحن  تحاياهم،  الرد على  عدم 
واستقباله  يعرفونه  يكونوا  لــم  لــو  حتى  أبوابنا  يطرق  مــن  كــل 
يتولون  العائلة،  على  ضيف  أنــه  أدركــوا  وإذا  الترحاب،  بعبارات 

تقديم الشاي والعصير له.
عــلــى الــمــســتــوى الــشــخــصــي، كــانــت أمــــي رحــمــهــا اهلل وهــي 
أنها ربتني على  التي تولت رعايتي في صغري، تعتقد وأعتقد 
منظومة من الفضائل والقيم والمثل ومكارم األخالق، ولكنني 
بتربية  يتعلق  فيما  حــرفــيــا  وأســالــيــبــهــا  بتوجيهاتها  ألــتــزم  لــم 
عيالي. أحيانًا ومن باب البكش – خاصة عند تقديم طلب قد 
ممكن  الجعافر..  أبو  عيالي:  أحد  يناديني   - للرفض  يتعرض 
كذا وكذا!  كانت أمي تسمع هذا الكالم وتنفر عروق رقبتها من 
وأحاول  أدب(  )قلة  الجعافر  بأبي  مناداتي  تعتبر  ألنها  الغضب 
دلــع(  )اســم  تمنحني  لــم  بأنها  إليها  الهجوم  بتوجيه  تهدئتها 
أبــو الجعافر، وال  دلــع لنفسي هو  اســم  اخــتــراع  إلــى  فاضطررت 

غضاضة في أن يستخدمه عيالي.
ذات يوم كنا جميعًا نجلس في غرفة واحدة وكانت أمي وقتها 
صفحاتها،  أقلب  بمجلة  ممسكًا  كرسي  على  فجلست  تــزورنــا، 
تــقــدم أصــغــر عيالي وانــتــزع المجلة مــن يــدي وقـــال ما  وفــجــأة 
معناه: ليس من الذوق أن تجلس بيننا ومعنا أمك ثم تتصرف 
وكأننا لسنا هنا، وتندمج في القراءة، ابتسمت وقلت له »معك 
حق«، ولكن أمي تحولت إلى بركان: كيف تسمح لهذا المفعوص 
إليك! هي طبعًا  النصائح  يوجه  ثم  يــدك  من  ينتزع مجلة  أن 
والبنت، وتعتبر  التعامل بين األب واالبن  لديها فهمها ألصول 
رفع التكليف بين الطرفين سوء أدب، بينما أحرص من جانبي 
على أن تتخذ عالقتي بعيالي طابع الصداقة طالما أنني واثق 

من أنهم يحترمونني كثيرًا ويحبونني كثيرا.
في  فــي جامعة  يـــدرس  كــان  عندما  أنــه  عيالي  أكــبــر  يحكي 
نيوزيلندا طلب منه أحد أصدقائه من الطالب العرب أن يطلع 
عــلــى عـــدد مــن الــطــرف الــتــي وصــلــتــه عــبــر الــبــريــد اإللــكــتــرونــي، 
»أنا«  وصعق صاحبنا عندما علم أن من أرسل تلك الطرف هو 
أبــو صديقه وقـــال لــه: أبـــوك يــرســل لــك نــكــاتــًا وصــــورًا طريفة؟  
ولـــدي هي  عــنــد صــديــق  لـــأب  النمطية  الــصــورة  ســبــحــان اهلل! 
أو تبليغ ألنباء رسمية:  وأوامــر  لرجل حــازم، كالمه كله نصائح 
أختك خطبوها.. وأمك ركبت طقم أسنان كلفنا الشيء الفالني 

فاقتصد في اإلنفاق.
وقد  الــعــيــال،  تربية  فــي  مــع طريقتي  كــثــيــرون  يتفق  قــد ال 
تتحلى  ذريــة صالحة  أخــرى تجعل من عيالهم  يتبعون طريقة 
ــالق. الــمــهــم هــو أنـــه ليست هــنــاك نظرية  بــــاألدب ومــكــارم األخــ
مكتوبة تصلح لكل العائالت، بل هناك »منظومة تربوية متعارف 
معافى  جيل  تنشئة  لضمان  عنها  الحياد  عــدم  ينبغي  عليها« 

نفسيا وجسديا.

بــيــعــت لـــوحـــتـــان أنــجــزهــمــا 
آنــدي وارهـــول خــالل شبابه في 
ــثـــالثـــاء في  مـــــزاد ُنـــّظـــم يــــوم الـ
للبيع  نيويورك عقب طرحهما 
بفن  الشهير  الفنان  عائلة  من 

البوب.
دفعة  أول  العمالن  ويشكل 
من سلسلة لوحات غير معروفة 
للفنان األمريكي ُيعتزم طرحها 
ــا قـــــال ابـــــن أخ  لــلــبــيــع، عـــلـــى مــ

وارهول لوكالة فرانس برس. 
الـــذي نظمته  الـــمـــزاد  وفـــي 
لـــوحـــة  بــــيــــعــــت  ــبـــس  ــيـ ــلـ ــيـ فـ دار 
مي«  أون  بيك  واي  »نــوزبــيــكــر1: 
ــه آلنــــدي  ــريــ ــورتــ ــتــــي تـــمـــثـــل بــ الــ
و400  ألفا   491 مقابل  وارهـــول 
دوالر من ضمنها الرسوم، فيما 
بيعت لوحة »ليفينغ روم« بـ315 
يــعــودان  والــعــمــالن  دوالر.  ألـــف 

إلى عام 1948.
لكّن هذين السعرين بعيدان 
ــبـــالـــغ الــــتــــي حــقــقــتــهــا  عــــن الـــمـ
أعـــمـــال شــهــيــرة آلنــــدي كــلــوحــة 
»شوت سايدج بلو مارلين« التي 
لمارلين  بــورتــريــه  ــورة  صـ تمثل 
ُنظم  مزاد  وبيعت ضمن  مونرو 
في مايو لقاء 195 مليون دوالر، 
في سعر قياسي لعمل فني يعود 

إلى القرن العشرين.

وقال الفنان جيمس وارهول 
وارهــــــول  أخ  ــن  ــ ابـ ــًا(،  ــ ــامـ ــ عـ  67(
اللوحتين  »هــاتــيــن  إّن  األكـــبـــر، 
وهو  شبابه  مرحلة  فــي  ُأنجزتا 
ــًا بــأعــمــالــه  مــــعــــروف خــــصــــوصــ
التي اعتمد فيها تقنية طباعة 
الشاشة الحريرية، لكننا سعداء 

جدًا ببيع هذه األعمال«.
ــيــــمــــس الــــــذي  وأضــــــــــــاف جــ
إّن  الــمــزاد  فــي  اللوحتين  طــرح 
ــدان بــعــض  ــعـ ــسـ ــُيـ »الـــعـــمـــلـــيـــن سـ

هواة الجمع«، مشيرًا إلى أنهما 
دفــعــة  أول  ويـــمـــثـــالن  »نــــــــــادران 
من  المكونة  المجموعة  ضمن 

عشر لوحات سُتطرح للبيع«.
وتــــــعــــــود الـــــلـــــوحـــــتـــــان إلــــى 
ــان فــيــهــا آنـــدي  الــفــتــرة الـــتـــي كــ
تنتمي  ابن عائلة  وهو  وارهــول، 
إلــــــى الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة ومـــن 
المهاجرين من أوروبا الشرقية، 
ــال الـــفـــنـــون  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــًا فــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ طـ
ويبلغ  بيتسبرج  رأســه  بمسقط 

عشرين سنة، قبل أن يسافر إلى 
نيويورك لينطلق منها.

وهـــنـــاك عــمــل بـــدايـــة فــنــانــًا 
إعــــالنــــيــــًا، وبـــــــدأ مـــســـيـــرتـــه فــي 
ثم  الــفــائــت  الــقــرن  خمسينيات 
حصد شهرة في الستينيات من 
المجتمع  تناولت  أعمال  خالل 
ومفهوم  والتسويق  االستهالكي 
الــشــهــرة. وتــوفــي آنـــدي وارهـــول 

عام 1987. 

ــًا طـــرح  ــ ــامـ ــ ــيــــن عـ ــعــ ــل أربــ قـــبـ
»ثريلر«  ألــبــوم  جــاكــســون  مايكل 
الـــــذي أصـــبـــح أكـــثـــر األلـــبـــومـــات 
مــبــيــعــًا عــلــى اإلطــــــالق، لــيــرســي 
معه أسلوبًا هجينًا في موسيقى 

البوب استحال معيارًا مذاك.
ــعــــت »أكـــــثـــــر مـــــن مـــائـــة  ــيــ وبــ
مليون« نسخة من »ثريلر« الذي 
 ،1982 نـــوفـــمـــبـــر   30 ــي  فــ ُطــــــرح 
ــونــــي« وورثــــة  بــحــســب شـــركـــة »ســ
جاكسون الذي توفي عام 2009.

وكـــان لــهــذا األلــبــوم الفضل 
فــي إعــطــاء لــقــب »مــلــك الــبــوب« 
هــذا  ــورة  ــ صـ أّن  إال  لــجــاســكــون. 
تعد كما هي  ولم  تبّدلت  النجم 

إاّل لمعجبيه.
ــاد عــمــل وثــائــقــي القــى  ــ وأعــ
ــة جـــاكـــســـون  ــ ــ مـــعـــارضـــة مــــن ورثـ
المغني  اتــهــامــات طــالــت  تــنــاول 
أطــفــال،  على  جنسيًا  باعتدائه 
نــفــاه خــالل حياته ولم  وهــو مــا 

ُيدن به مطلقًا.
ــوم  ــبــ ــل ألــ ــ ــّكـ ــ ومـــــــع ذلـــــــــك، شـ
التاريخ  في  بــارز  عالمة  »ثريلر« 
الــمــوســيــقــي. واســـتـــوحـــي ألــبــوم 
ويكند  ذي  للمغني  ام«  اف  »دون 
ــام 2022  ــ أوائـــــــل عـ ــدر  ــ الــــــذي صـ
مـــن ألـــبـــوم جـــاكـــســـون الــشــهــيــر. 
صاحب  الــكــنــدي  المغني  وقـــال 
الــكــثــيــر مــن األغــنــيــات الــضــاربــة 
كيو«:  »جــي  لمجلة  تصريح  فــي 
»أنا معجب بمايكل، فهو شخص 
ــل. وعـــنـــدمـــا انــطــلــقــت في  مـــذهـ
عالم الموسيقى كنت أطمح إلى 

أن أحقق ما أنجزه«.
ــعـــود الــتــنــوع الــمــوســيــقــي  ويـ
ألــبــوم »ثــريــلــر« إلــى التعاون  فــي 
والمنتج  جــاكــســون  مــايــكــل  بــيــن 
ــذي ســبــق أن  كــويــنــســي جــونــز الــ
ذي  »أوف  ألبوم  لجاكسون  أنتج 

وول« سنة 1979. 
ــــل  ــواصـ ــ وفـــــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة، تـ
مــع جــونــز لمساعدته  جــاكــســون 
كان  فما  منتج،  على  العثور  في 
من »كيو«، وهو لقب كان فرانك 
ســـيـــنـــاتـــرا يــطــلــقــه عـــلـــى جـــونـــز، 
لــلــعــمــل مع  نــفــســه  طــــرح  أن  إال 

المغني. 
أوليفييه  الفرنسي  ويشير 
كـــاشـــان، مــؤلــف كــتــابــي »مــايــكــل 

جـــــــاكـــــــســـــــون، حـــــــيـــــــاة الـــــــبـــــــوب« 
و»مــايــكــل جــاكــســون، الــتــحــوالت 
الــمــوســيــقــيــة«، فـــي حـــديـــث إلــى 
إلــــــى أّن  بــــــرس  وكــــالــــة فــــرانــــس 
ــتــــاج كـــانـــت تــعــارض  »شـــركـــة اإلنــ
مشاركة كوينسي جونز في ألبوم 
نظرتها  بسبب  وول(  ذي  )اوف 
خــلــفــيــة  ذي  لــمــنــتــج  الــســلــبــيــة 
خــاصــة بــمــوســيــقــى الــجــاز التي 
مربحة  غير  آنــذاك  ُتعتبر  كانت 

في قطاع الموسيقى«. 
جــونــز  بــيــن  الــتــعــاون  أّن  إال 
سويًا  أنتجا  اللذين  وجــاكــســون 
ــلــــر« أحــــــدث شـــــرارة  ــوم »ثــــريــ ــبــ ألــ
لنجاح األلبوم، بالمعنى الفعلي 

والمجازي. 
»رولينج  لمجلة  جونز  وقال 
ســتــون«: »اســتــغــرق إنــجــاز أغنية 
)بيت إت( خمسة أيام ولياٍل من 
أخذ  دون  من  المتواصل  العمل 
قسط من الراحة، إلى درجة أّن 
االستوديو  فــي  الــصــوت  مكبرات 

سخنت واشتعلت«.
وشــــارك فــي األغــنــيــة عــازف 
ــر، كما  ــاثـ ــوكـ الــجــيــتــار ســتــيــف لـ
ــعــــازف إدي  ُســجــلــت مـــشـــاركـــة الــ
فـــان هــالــن فــي األلـــبـــوم، وبــذلــك 
تحوي  أغاني  يضّم  »ثريلر«  كان 
ــع مـــوســـيـــقـــيـــة صـــاخـــبـــة،  ــاطـ ــقـ مـ

ــو  ــتـ ــه دويـ ــّمــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى ضــ
مــايــن«  إز  جـــيـــرل  »ذي  بـــعـــنـــوان 
ــول  ــون وبــ ــسـ ــاكـ جـــمـــع مـــايـــكـــل جـ

ماكارتني.
»وانا  واسُتخدمت في أغنية 
بي ستارتين سامثينج« موسيقى 
الــــراب ومــقــاطــع مــوســيــقــيــة من 
ــــول مـــاكـــوســـا« لــعــازف  أغــنــيــة »سـ
الذي  ديبانغو  مانو  الساكسفون 
ــرز األســـمـــاء في  ــ ــد أبـ يــشــكــل أحــ
مــوســيــقــى األفــــرو جــــاز، مــا فتح 

الباب أمام سلسلة من الدعاوى 
بالسرقة  المرتبطة  القضائية 

األدبية انتهت بتسوية مالية. 
وتزامنًا مع الذكرى األربعين 
الجمعة  غـــدا  ُيـــطـــرح  لـــصـــدوره، 
الــذي سيضم   »40 »ثريلر  ألــبــوم 
أعمااًل غير مسبوقة لجاكسون. 
أما األلبوم األساسي الذي يضم 
9 أغان فجرى تصوير عدد منها 

عام 1983. 

قضت محكمة في إسطنبول األربعاء 
أدين  الذي  أوكتار  الداعية عدنان  بسجن 
اعـــتـــداءات  بينها  الــجــرائــم  مــن  بسلسلة 

جنسية، ألكثر من 8600 سنة. 
هــارون  باسم  المعروف  أوكــتــار  حصد 
برنامجًا  تقديمه  يحيى شهرة من خالل 
على قناة عبر اإلنترنت يظهر فيه محاطًا 
بنساء يرتدين مالبس مثيرة كان يسميهّن 

»القطط«.
الــذي  الستيني  الــرجــل  عــلــى  وُحــكــم 
 8658 بالسجن   ،2018 يوليو  فــي  اعــُتــقــل 
عـــامـــًا إلدانـــتـــه بــجــرائــم تــشــمــل االعـــتـــداء 
الجنسي وسرقة بيانات شخصية واحتجاز 
حرية، على ما نقلت وكالة أنباء األناضول 

التركية الرسمية. 
وصـــــــدرت الـــعـــقـــوبـــة نــفــســهــا فــــي حــق 

عشرة متهمين هم أعضاء في منظمته. 
وسبق أن أدين أوكتار أوائل يناير 2021 

بالسجن 1075 عامًا، قبل أن تلغي محكمة 
استئناف الحكم الصادر في حقه. 

اتـهـامـات جـنـ�سـيـة جـديـدة 

لكيفين �سبي�سي في بريطانيـا
قالت هيئة االدعاء العام البريطانية أمس إنها أجازت توجيه 
سبيسي  كيفين  األمريكي  الممثل  ضد  إضافية  اتهامات  سبعة 
الحائز على جائزة أوسكار في عدد من االعتداءات الجنسية ضد 

رجل بين عامي 2001 و2004.
وتــشــمــل االتــهــامــات الــجــديــدة اتــهــامــا بــإجــبــار شــخــص على 
االنخراط في نشاط جنسي من دون رضاه واتهامات أخرى منها 
االعتداء الجنسي. وتأتي االتهامات الجديدة في أعقاب مراجعة 

األدلة التي جمعتها الشرطة البريطانية.
فــي خمسة  اتــهــامــات سابقا  عــامــا(   63( إلــى سبيسي  ووجـــه 
انتهاكات في بريطانيا أربعة منها باالعتداء الجنسي عن طريق 
اللمس واتهام أخطر يتمثل في إجبار شخص على االنخراط في 

نشاط جنسي كامل من دون موافقته.
وكان محاميه قد قال في يونيو إن سبيسي ينفي بشدة هذه 

المزاعم باالنتهاكات الجنسية.
الــدفــاع عــن سبيسي في  بــاتــريــك جيبس مــحــامــي  يـــرد  ولـــم 
للتعليق  اإللكتروني  بالبريد  رسالة  على  الفور  على  بريطانيا 

على أحدث االتهامات.
ــرج ســبــيــســي مــنــتــصــرا الــشــهــر  ــات الــمــتــحــدة خــ ــواليــ ــي الــ وفــ
الماضي من قضية كان متهما فيها باالعتداء الجنسي بعد أن 
يثبت  لم  المدعي  أن  مانهاتن  في  المحلفون في محاكمة  وجد 
مزاعمه بأن سبيسي تحرش به جنسيا حين كان عمره 14 عاما.

بيع لوحتين لآندي وارهول تعودان اإلى مرحلة �شبابه في مزاد بنيويورك

منذ  اأر�����ش����ى  ج��اك�����ش��ون  ل��م��اي��ك��ل  »ث���ري���ل���ر«  األ����ب����وم 

اأرب��ع��ي��ن ع��ام��ا اأ���ش��ل��وب��ا ه��ج��ي��ن��ا ف���ي م��و���ش��ي��ق��ى ال��ب��وب

جن�شية  بجرائم  اأدين  تركي  لداعية  عام   8600 ال�شجن 

ب����ي����ون���������ش����ي����ه ت���ت�������ش���در 

ال��ت��ر���ش��ي��ح��ات ل��ج��وائ��ز ج��رام��ي
حصدت المغنية بيونسيه الثالثاء أكبر عدد من الترشيحات 
ما  فئات،  تسع  2023، مع  عام  المقبلة  بنسختها  لجوائز جرامي 
أديل  البريطانية  البوب  يمهد الطريق لمواجهة ثانية مع نجمة 

التي حصلت على سبعة ترشيحات. 
الــراب األمريكي  التي برز فيها أيضًا مغني  القائمة  مع هذه 
براندي  روك  الفولك  )ثمانية ترشيحات( ومغنية  كندريك المار 
كــارلــيــل )ســبــعــة تــرشــيــحــات(، ســتــبــدو حــفــلــة جـــرامـــي بنسختها 
الخامسة والستين في لوس أنجليس في 5 فبراير 2023، وكأنها 

مباراة اإلياب بين بيونسيه وأديل. 
في  المنافسة  البريطانية  الفنانة  اكتسحت   ،2017 عام  ففي 
على   ،»25« ألبومها  مع  جوائز  بخمس  وفــازت  الرئيسية،  الفئات 
حساب المغنية المولودة في هيوستن التي اكتفت بجائزة أفضل 
»ليمونادا«  ألبومها  مــع  المعاصرة  الحضرية  للموسيقى  ألــبــوم 

الذي أصبح من الكالسيكيات. 
ــادت أديــل  وعــلــى خشبة الــمــســرح خـــالل الــحــفــلــة حــيــنــهــا، أشــ
القائمة  أكاديمي«،  »ريكوردينغ  اُتهمت  فيما  بيونسيه،  بـ»الملكة« 
على جوائز جرامي الموازية بأهميتها موسيقيًا لجوائز األوسكار 
في السينما، مجددًا بالتمييز ضد الفنانين ذوي البشرة الملونة.
وبعد خمس سنوات، ها هي بيونسيه تحتل صدارة المنافسة 
مع ألبومها »رينيسانس« الذي صدر في يوليو، وهو عمل موسيقي 
يمزج أنواعًا عدة بينها الدانس والهاوس والديسكو، في ما يشبه 

النداء العاجل للعودة إلى حلبات الرقص بعد الجائحة.
بينها  فــئــات،  تــســع  فــي  عــامــًا   41 الــبــالــغــة  المغنية  وُرشـــحـــت 
الــعــام وأفــضــل تسجيل، مع  الــعــام، وأغــنــيــة  ألــبــوم  الــرئــيــســيــة، أي 
األلبوم دخلت  أخــرى من  أغنيات  لكن  »بريك ماي ســول«.  أغنية 
المنافسة، بينها »فيرجوز جروف« في فئة أفضل أداء لموسيقى آر 

أند بي، أو »كاف إت« في فئة أفضل أغنية آر أند بي. 
وقد انضمت المغنية إلى زوجها، مغني الراب جاي زي، كأكثر 

الفنانين نياًل للترشيحات على اإلطالق، مع 88 ترشيحًا.

كتبت: زينب إسماعيل 
ــيـــات الــهــيــئــة  ــائـ كــشــفــت أحــــــدث إحـــصـ
الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والـــخـــدمـــات 
تــســجــيــل عــدد  لـــعـــام 2021 عـــن  الــصــحــيــة 
إصــابــات أكــبــر لــإنــاث بــأمــراض السرطان 
تــم تسجيل 756  بــالــذكــور، حــيــث  مــقــارنــة 
لــلــنــســاء مــقــابــل 523  بــنــســبــة %59  إصـــابـــة 

إصابة للذكور.
ــام الــرســمــيــة أن الــرقــم  ــ ــ ــرت األرقـ ــ وذكــ
المصابة  الحاالت  عــدد  حيث  من  األعلى 
القولون  لسرطان  كان  الذكور  أوســاط  في 

البروستات  ســرطــان  يليه  حــالــة   80 بــعــدد 
بعدد 75 حالة. فيما لم يكشف عن مواقع 

اإلصابة لدى 259 حالة أخرى. 
بسرطان  الذكور  فــردا من   53 وأصيب 
الدم و29 آخر  الرئتين و30 فردا بسرطان 

في المثانة.
سرطان  تصدر  اإلنـــاث،  إلــى  وبالنسبة 
ــثـــدي الــقــائــمــة لــلــمــصــابــات بـــعـــدد 309  الـ
حاالت تم تسجيلها خالل العام الماضي، 
وبنسبة تقارب 41% من إجمالي اإلصابات 

بجميع انواع السرطان لدى السيدات.
فيما جاء في الترتيب الثاني سرطان 

القولون  أمــا  حــالــة.   89 بتسجيله  الــرحــم 
فكان عدد حاالته 61 حالة.

ــن 17 حــالــة  كـــمـــا كــشــفــت األرقـــــــــام عــ
و33  لــلــمــثــانــة  و10  الـــرئـــتـــيـــن  لـــســـرطـــان 
ــدم، إلــى جــانــب 237 حــالــة لم  لــســرطــان الـ

تحدد مواقع اإلصابة ألفرادها.
ــيــــات نــســب  ــائــ ــا لــــم تــــذكــــر اإلحــــصــ كـــمـ
الوفيات بين حاالت اإلصابة بجميع أنواع 
السرطان، في الوقت الذي شهد عام 2020 
وفاة ما نسبته 14% من إجمالي اإلصابات، 

وعام 2019 وفاة نحو %15.3.

الإن�����اث اأك��ث��ر اإ���ش��اب��ة ب��ال�����ش��رط��ان م��ن ال��ذك��ور
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تناق�شات الإعالم 

التلفزيوني الخليجي؟

تعبت وأنا أقول: كل إنسان حر في تصرفاته مادام أنه ال يضر 
وأنا أيضا حرة  غيره، يفعل ما يشاء في نفسه وحياته )كيفه(، 
أتقبل ما أراه مناسبا لتفكيري ومعتقداتي أو أرفضه دون أن أضر 
أحد، سواء بالفعل أو الكالم! وتعبت أكثر وأنا أقول إننا مجتمع 

متناقض نصرح بشيء ونفعل العكس.
يرفضها  الــتــي  الــنــمــاذج  مــن  الكثير  فيه  تــوك  التيك  عــالــم 
مجتمعنا المتناقض، ويصرح بذلك في جميع وسائل اإلعالم، 
والبرامج  اإلعــالم  تلهف  تشاهد  عندما  الكبرى  الصدمة  ولكن 

التلفزيونية الستقبال هذه النماذج.
انصدمت منذ أسبوع وأنا أشاهد سجاال حارا بين مذيع في 
النماذج، حيث  وأحد هذه  الخليجية  التلفزيونية  البرامج  أحد 
النماذج  هــذه  مــن  شــاب  على  يفرش عضالته  أن  المذيع  حــاول 
لديه صفحة في تيك توك ولكن محتواه فيه الكثير من الكلمات 
والحركات المبتذلة، ولكن الشاب المعروف طبعا بطول لسانه 
الحوار  مستوى  من  كثيرا  أنزلت  ردودا  عليه  رد  بديهته  وسرعة 
تلفزيوني  بــرنــامــج  فــي  أنــت كمذيع  الــمــهــم:  الــســؤال  والــمــذيــع! 
معروف المفروض أنك تهاجم هذه النوعية من النماذج فلماذا 
أكثر  أصال تستقبله في برنامجك؟ أال تعتبر بهذا قد أعطيته 
من حجمه وسعيت لشهرته أكثر؟ هل دورك كإعالمي استقبال 
هذا النوع من البشر؟ أال يعتبر هذا التصرف قمة في التناقض؟

الــصــاعــقــة فــكــانــت عــنــدمــا شــاهــدت مــقــابــلــة تلفزيونية  أمـــا 
التيك توك،  الخليجية أيضا مع فتاة من  القنوات  على إحدى 
محتواها أقل ما يقال عنه أنه بذيء، حيث إنها تخلت عن كل 
أنواع الذوق واالحترام من حيث الحركات أو الكالم، بل األفظع 
أنها تطلق الريح على الهواء مباشرة وهي تكلم الناس وتتجشأ 
وهـــي تــأكــل بــطــريــقــة مــقــرفــة، هـــل هـــذه نـــمـــاذج تــدخــل إعــالمــنــا 
للمرأة  الرجل  الــذي سمعته فهو عن حب  الحوار  أمــا  وتــحــاور؟ 
راق في  حــوار  هــذا مستوى  هــل  بــذلــك!!  بوحه  وعــدم  الممتلئة 
برنامج تلفزيوني يدخل كل البيوت ويشاهده كل أفراد العائلة؟ 
كنت أقول في السابق إن اإلنسان حر يفعل ما يشاء في بيته 
وعلى صفحته، وليس لدي الحق أن أشتمه إذا دخلت صفحته، 
في  أستقبله  أن  ولــكــن  أصـــال،  الصفحة  أدخـــل  أال  فــالــمــفــروض 
الضوء  أسلط  الخطأ، ألنني  فهذا هو  كإعالمي  وأحــاوره  قناتي 
على نماذج غير سوية وأشجع الشباب على هذه التصرفات غير 

المحترمة عندما أحترمهم وأستقبلهم في التلفزيون.

وفاء جناحي waffajanahi@gmail.com

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16309/pdf/1-Supplime/16309.pdf?fixed3859
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/section/CLRS
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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رعى توقيع مذكرة تفاهم بني »الهالل الأحمر« وعدد من ال�شركاء.. خالد بن عبدالـله:

تو�شيع ال�شراكات بني منظمات العمل الإن�شاين والإغاثي والطبي

اأكد ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س 

البحريني  الأحمر  الهالل  جمعية  اإدارة  جمل�س 

الأطراف  بني  ال�شراكات  نطاق  تو�شيع  اأهمية 

ذات العالقة بالعمل الإن�شاين والإغاثي والطبي، 

املتنوعة  اخلربات  من  ال�شتفادة  تعظيم  بهدف 

ا. التي تكمل بع�شها بع�شً

واأ�شار يف هذا ال�شدد اإىل الإرث الكبري الذي 

والذي  البحريني  الأحمر  الهالل  متتلكه جمعية 

مكنها على مدى 50 عاًما من موا�شلة جهودها 

فح�شب،  املحلي  امل�شتوى  على  ل  الفاعلة، 

كذلك،  والعاملي  الإقليمي  امل�شتوى  على  بل 

والرامية اإىل تخفيف املعاناة الإن�شانية، وتقدمي 

وتدريب  الجتماعية،  وامل�شاعدات  اخلدمات 

القانوين  ن�شر  والإ�شهام يف  املتطوعني،  وتاأهيل 

�شراكاتها  �شبكة  بف�شل  وذلك  الإن�شاين،  الدويل 

ال�شرتاتيجية الناجحة التي تتمتع بها.

مرا�شم  برعاية  اأم�س  تف�شل  لدى  ذلك  جاء 

توقيع مذكرة التفاهم بني جمعية الهالل الأحمر 

البحريني، والكلية امللكية للجراحني يف اأيرلندا 

الأردين،  الأحمر  الهالل  وجمعية  البحرين،   -

 Operation( وموؤ�ش�شة اأوبري�شن ت�شايلد ليف

بنت  جليلة  الدكتورة  بح�شور   ،)Childlife
من  وعدد  ال�شحة،  وزيرة  ح�شن  جواد  ال�شيد 

ذات  اجلهات  خمتلف  من  واملدعوين  امل�شوؤولني 

العالقة.

م�شاركة  تن�شيق  اإىل  التفاهم  مذكرة  وتهدف 

اأطراف التفاق يف الأن�شطة الإن�شانية واخلريية 

لي�شتفيد منها املت�شررون من الكوارث الطبيعية 

الإغاثي  العون  اإىل  واملحتاجون  واحلروب، 

والإن�شاين يف املنطقة والعامل.

واأعرب ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة عن 

اآفاق  فتح  التفاهم يف  مذكرة  ت�شهم  اأن  ثقته يف 

لأطراف  والإغاثي  الإن�شاين  العمل  من  جديدة 

فيما  التن�شيق  م�شتوى  رفع  خالل  من  التفاق 

بينها، وتبادل اخلربات كل يف جماله.

الأحمر  الهالل  جمعية  عن  املذكرة  ووقع 

جمل�س  ع�شو  اأمني  فوزي  الدكتور  البحريني 

الإدارة، وعن الكلية امللكية للجراحني يف اأيرلندا 

رئي�س  العتوم  �شمري  الربوفي�شور  البحرين   -

الأردين  الأحمر  الهالل  جمعية  وعن  الكلية، 

وعن  اجلمعية،  رئي�س  احلديد  حممد  الدكتور 

كولينز  جون  ليف  ت�شايلد  اأوبري�شن  موؤ�ش�شة 

رئي�س املوؤ�ش�شة.

مذكرة  مبوجب  الأربعة  الأطراف  و�شتعمل 

بينها  فيما  التعاون  تعزيز  على  هذه  التفاهم 

واخلريية  املجتمعية  بالأن�شطة  يتعلق  فيما 

والفائدة  بالنفع  يعود  مبا  وذلك  والتعليمية، 

على النا�س واملجتمعات حملًيا واإقليمًيا وعاملًيا، 

التدري�شية  الهيئات  اأع�شاء  تبادل  خالل  من 

تعاونية،  بحثية  م�شاريع  واإجراء  والطالبية، 

وتبادل  الندوات،  وتنظيم  املحا�شرات،  واإقامة 

املعلومات واملواد الأكادميية.

عام  اأمني  احلادي  مبارك  اأكد  جانبه،  من 

مذكرة  اأن  البحريني  الأحمر  الهالل  جمعية 

العمل  جهود  تفعيل  يف  ت�شاعد  هذه  التفاهم 

الإغاثي والإن�شاين يف مملكة البحرين بالتعاون 

الو�شول  القدرات يف جمال  ال�شركاء، وبناء  مع 

ونوعي  متكامل  دعم  وتقدمي  العون،  ملحتاجي 

و�شريع لهم، اإ�شافة اإىل تلبية النداءات الإغاثية 

الأحمر  لل�شليب  الدويل  الحتاد  عن  ال�شادرة 

والهالل الأحمر.

بكل  �شتقوم  اجلمعية  اأن  اإىل  احلادي  ولفت 

مع  التعاون  جمالت  اإجناح  اأجل  من  يلزم  ما 

�شركائها مبوجب هذا التفاق.

جمعية  رئي�س  احلديد  حممد  الدكتور  اأما 

مذكرة  اأن  اإىل  اأ�شار  فقد  الأردين  الأحمر  الهالل 

جمال  يف  يحتذى  منوذًجا  ت�شكل  هذه  التفاهم 

التعاون بني عدة �شركاء يف جمال تقدمي العون 

اجلمعيات  قدرة  من  وترفع  والإن�شاين،  الإغاثي 

العون  من  النوع  هذا  تقدمي  على  الوطنية 

للمحتاجني.

لأع�شاء  ا  فر�شً التفاهم  مذكرة  وتوفر 

الهيئتني التدري�شية والطالبية يف الكلية امللكية 

للجراحني يف اأيرلندا - البحرين، للم�شاركة يف 

الهالل  تنظمها جمعية  التي  التطوعية  الأن�شطة 

الأحمر البحريني ونظريتها الأردنية.

رئي�س  العتوم  �شمري  الربوفي�شور  وقال 

الكلية: »ي�شعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع هذه 

امل�شاعدة  تقدمي  خالل  من  الإن�شانية  املنظمات 

وتعزيز  الأو�شط  ال�شرق  من  لالجئني  ال�شحية 

�شبكة اجلامعة من ال�شركاء املجتمعيني«.

القائد العام يبحث التن�شيق

الع�شكري مع رئي�س هيئة الأركان اليمني

املحكمة الد�شتورية تقّرر حجز

دعوة د�شتورية اإىل ال�شابع من دي�شمرب

خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

بن  حمود  �شغري  الركن  الفريق  البحرين، 

قائد  العامة  الأركان  هيئة  رئي�س  عزيز 

العمليات امل�شرتكة بجمهورية اليمن ال�شقيقة 

والوفد املرافق، بح�شور الفريق الركن عبداهلل 

الدفاع،  �شوؤون  وزير  النعيمي  ح�شن  بن 

والفريق الركن ذياب بن �شقر النعيمي رئي�س 

هيئة الأركان، وذلك �شباح اأم�س الأربعاء 16 

نوفمرب 2022.

وخالل اللقاء رّحب القائد العام لقوة دفاع 

قائد  العامة  الأركان  هيئة  برئي�س  البحرين 

العمليات امل�شرتكة بجمهورية اليمن ال�شقيقة 

والوفد املرافق، م�شيًدا بعمق العالقات القائمة 

بني البلدين ال�شقيقني والتي ت�شهد على الدوام 

مت  كما  املجالت،  خمتلف  يف  وتقدًما  تطوًرا 

الع�شكري  والتن�شيق  التعاون  اأوجه  بحث 

من  عدد  مناق�شة  اإىل  بالإ�شافة  امل�شرتك، 

املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

حممد  ح�شن  الركن  اللواء  اللقاء  ح�شر 

واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير  �شعد 

رئي�س  م�شاعد  الف�شالة  اإبراهيم  غامن  الركن 

هيئة الأركان للعمليات، واللواء الركن طيار 

مدير  خليفة  اآل  �شلمان  بن  حممد  ال�شيخ 

�شباط  كبار  من  وعدد  الع�شكري،  التعاون 

قوة دفاع البحرين.

اأم�س  الد�شـتورية  املحكمة  عـقدت 

 2022 نوفمرب   16 املوافـق  الأربعاء 

جل�شتها برئا�شة  امل�شت�شار عبداهلل بن ح�شن 

البوعينني رئي�س املحكمة، وع�شوية الق�شاة 

امل�شت�شار اأحمد اإبراهيم را�شد املال نائب رئي�س 

الدوي�شان، عي�شى بن  املحكمة، علي عبداهلل 

مبارك الكعبي، الدكتورة منى جا�شم حممد 

الدو�شري،  عبداهلل  حمد  اأحمد  الكواري، 

وبح�شور اأمني ال�شر عمر عبدالعزيز ح�شاين، 

رقم  الد�شتورية  الدعوى  املحكمة  نظرت  اإذ 

احلكم  طلب  ب�شاأن  )م.ت/ 1/ 2022( 

الد�شتورية  املحكمة  تنفيذ حكم  بامل�شي يف 

يف الدعوى )د/ 1/ 2020( والإحالة امللكية 

املحكمة  وقررت  )اإ.ح.م/ 1/ 2009(.  رقم 

الأربعاء  جلل�شة  للحكم  الدعوى  حجز 
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كاظم عبداهلل:

�ص��ركة »اآرال ف��ود« املتخ�ص�ص��ة يف �صناع��ة منتج��ات 

االألب��ان واالأجب��ان واالأغذي��ة، له��ا روؤي��ة عاملي��ة وحملي��ة 

اإىل متك��ن ال�ص��باب وبن��اء قدراته��م ب�ص��كل م�ص��تمر. 

برنام��ج  تد�ص��ن  ع��ن  اأعلن��ت  املنطل��ق،  ذل��ك  وم��ن 

»اإع��داد الق��ادة يف �صال�ص��ل التوري��د«، وه��و برنام��ج 

تدريب��ي يت��م م��ن خالل��ه اخ�ص��اع اخلريج��ن الذي��ن 

يت��م اختياره��م للربنام��ج اإىل تدري��ب متخ�ص���ص يف 

مواق��ع خمتلف��ة لل�ص��ركة به��دف اعداده��م وتاأهيله��م 

لقي��ادة عملي��ات االإنت��اج والتوزي��ع اخلا�ص��ة بال�ص��ركة 

يف امل�ص��تقبل.

من��ى  بال�ص��ركة  الب�ص��رية  امل��وارد  رئي���ص  وقال��ت 

ال�ص��اري اأن م��ن خ��الل ه��ذا الربنام��ج، يخ�ص��ع جمي��ع 

م��ن   2 الختي��ار  خمتلف��ة  اختب��ارات  اإىل  املتقدم��ن 

املتقدم��ن للربنام��ج، م�ص��رة اإىل اأن ال�ص��ركة �ص��تقوم 

به��ذا الربنام��ج كل �ص��نتن. وبين��ت اأن م��دة الربنام��ج 

مواق��ع  ب��ن  االأوىل  ال�ص��نة  �ص��نوات، يف   3 �ص��تكون 

ال�ص��ركة يف ال�ص��رق االأو�ص��ط. 

وتابع��ت قائل��ة اإن املتدرب��ن �ص��ينتقالن بعده��ا للتدري��ب 

مل��دة �ص��نتن يف مواق��ع ال�ص��ركة يف اأوروب��ا.

واأ�صاف��ت ال�ص��اري اأن فك��رة الربنام��ج االأ�صا�ص��ية تعتم��د 

عل��ى تاأهي��ل اخلريج��ن اجل��دد واإعداده��م يف جم��ال 

�صل�ص��لة التوري��دات والت��ي تب��داأ م��ن االإنت��اج حت��ى 

النقط��ة الثاني��ة وه��ي الزبائ��ن. 

خا���ص  الربنام��ج  ه��ذا  اأن  عل��ى  ال�ص��اري  واأك��دت 

ب�ص��ركة »اآرال ف��ود« البحري��ن، وه��و مدع��وم بالكام��ل 

م��ن ال�ص��ركة، حي��ث ياأت��ي ه��ذا الربنام��ج �صم��ن اإط��ار 

خططه��ا لتمك��ن الك��وادر البحريني��ة واإعداده��م للمراك��ز 

القيادي��ة، وزي��ادة ن�ص��بة البحرن��ة يف ال�ص��ركة.

زيادة انتاج ال�شركة

م��ن جان��ب اآخ��ر، ق��ال مدي��ر �صل�ص��لة التوري��د يف 

ال�ص��رق االأو�ص��ط )يورغ��ن غري��ف(، اأن �ص��ركة اآرال ف��ود 

متث��ل االآن راب��ع اأك��رب �ص��ركة الب��ان يف الع��امل، واأك��رب 

�ص��ركة يف الع��امل لالألب��ان الع�صوي��ة، ويتج��اوز ع��دد 

ف��روع ال�ص��ركة 100 ف��رع ح��ول الع��امل، ويع��د ف��رع 

البحري��ن ه��و اأك��رب م�صن��ع لل�ص��ركة يف منطق��ة ال�ص��رق 

االأو�ص��ط.

واأ�ص��اف اأن ال�ص��ركة ا�ص��تحوذت عل��ى �ص��ركة موندلي��ز 

الت��ي كان��ت موج��ودة يف البحري��ن، وكان يبل��غ حج��م 

انتاجه��ا 20 األ��ف ط��ن �ص��نويا تقريب��ا، ومن��ذ الع��ام 

ط��ن  األ��ف   60 اإىل  انتاجه��ا  ال�ص��ركة  زادت   2020

�ص��نويا، ويف 2022 رفع��ت ال�ص��ركة انتاجه��ا اإىل 90 

األ��ف ط��ن، ويف امل�ص��تقبل ت�ص��عى ال�ص��ركة اإىل رف��ع 

حج��م انتاجه��ا لي�ص��ل اإىل 150 األ��ف ط��ن �ص��نويا، وق��د 

يتب��ع ذل��ك عملي��ات تو�ص��عة م��ن اأج��ل بل��وغ حج��م 

االإنت��اج امل�ص��تهدف.

وتاب��ع قائ��ال اأن االأ�ص��واق اخلليجي��ة مازال��ت ه��ي اأك��رب 

االأ�ص��واق لتوزي��ع منتج��ات »اآرال ف��ود« البحري��ن، اإال اأن 

هن��اك خط��ط للت�صدي��ر اإىل دول اأخ��رى.

ا�شتثمار 80 مليون يورو

واأ�ص��ار )يورغ��ن غري��ف( اإىل اأن ال�ص��ركة ا�ص��تثمرت 

ف��رع  يف  ي��ورو  ملي��ون   80 ح��وايل  االآن  حت��ى 

البحري��ن، موؤك��دا عل��ى اأن ال�ص��ركة �ص��ت�صخ املزي��د م��ن 

اال�ص��تثمارات يف امل�ص��تقبل م��ن اأج��ل تنفي��ذ خططه��ا 

انتاجه��ا. وزي��ادة  التو�ص��عية 

دعم وت�شهيالت كبرية من البحرين

وع��ن حج��م الت�ص��هيالت الت��ي حظي��ت به��ا ال�ص��ركة يف 

البحري��ن ق��ال )يورغ��ن غري��ف( اأن البيئ��ة اال�ص��تثمارية 

يف البحري��ن م�ص��جعة ج��دا للم�ص��تثمرين، مبيّن��ا اأن اآرال 

ف��ود ح�صل��ت عل��ى الكث��ر م��ن التع��اون والدع��م م��ن 

قب��ل اجله��ات املعني��ة يف البحري��ن وم��ن اأبرزه��ا متك��ن، 

وجمل���ص التنمي��ة االقت�صادي��ة ووزارة العم��ل، حي��ث 

كان لذل��ك التع��اون اأث��ر كب��ر يف ا�ص��تقرار ال�ص��ركة 

والتط��ور يف انتاجه��ا واأدائه��ا م��ن ع��ام الآخ��ر.

واأ�ص��اف اأن البحري��ن بل��د منفت��ح وقري��ب م��ن اأ�ص��واق 

املنطق��ة، وه��ذا رمب��ا يك��ون اأح��د االأ�ص��باب الرئي�ص��ية 

الت��ي جعل��ت ال�ص��ركة تق��رر التواج��د يف البحري��ن 

وبن��اء اأكربم�صن��ع له��ا يف ال�ص��رق االأو�ص��ط.

واأك��د عل��ى ال��دور الكب��ر ال��ذي لعبت��ه متك��ن وجمل���ص 

ال�ص��ركة،  م��ع  التع��اون  يف  االقت�صاددي��ة  التنمي��ة 

الدع��م وتدري��ب  وخ�صو�ص��ا فيم��ا يتعل��ق بربام��ج 

املوظف��ن، حي��ث �ص��اعد ذل��ك ال�ص��ركة عل��ى اال�ص��تقرار 

وتوف��ر العمال��ة املدرب��ة لعملي��ات ال�ص��ركة املختلف��ة.

اأبرز التحديات

وع��ن اأب��رز التحدي��ات الت��ي تواج��ه اآرال ف��ود ق��ال 

)يورغ��ن غري��ف( اأن التحدي��ات متواج��دة ب�ص��كل يوم��ي، 

اإال اأن التح��دي االأك��رب يتثم��ل يف حتقي��ق اال�ص��تمرارية يف 

االأداء واالإنتاجي��ة.

واأ�ص��اف اأن اآرال ف��ود تبن��ي عل��ى موظفيه��ا م��ن اأج��ل 

حتقي��ق اأهدافه��ا ورف��ع م�ص��توى انتاجيته��ا، موؤك��دا 

اأن ال�ص��ركة ال تعم��ل فق��ط لع��ام 2022 اأو 2023 اأو 

2024، ب��ل لديه��ا خط��ط م�ص��تقبلية ت�ص��عى لتنفيذه��ا، 

وال ميك��ن حتقي��ق ذل��ك م��ن دون وج��ود ك��وادر وظيفي��ة 

موؤهل��ة، وق��ادة ي�ص��تطيعون حتقي��ق اه��داف ال�ص��ركة 

امل�ص��تقبلية.

وب��ّن اأن ال�ص��ركة عن��د انط��الق اأعماله��ا يف البحري��ن 

كان��ت تواج��ه حتدي��ا كب��را يف توف��ر العمال��ة ذات 

التعام��ل  كيفي��ة  االأغذي��ة، ويف  اخل��ربة يف �صناع��ة 

م��ع االأجه��زة الدقيق��ة احلديث��ة، اإال اأنن��ا تغلبن��ا عل��ى 

ذل��ك التح��دي م��ن خ��الل تدري��ب املوظف��ن وبدع��م م��ن 

متك��ن واجله��ات االأخ��رى يف البحري��ن.

حتد جديد

م��ن جه��ة ثاني��ة، اأع��رب اأحم��د حمم��د عب��داهلل اأح��د 

املتدرب��ن الذي��ن مت اختياره��م خلو���ص ه��ذا الربنام��ج 

التدريب��ي ع��ن امتنان��ه ل�ص��ركة اآرال ف��ود الإتاح��ة ه��ذه 

الفر�ص��ة التدريبي��ة املهم��ة ل��ه، والت��ي و�صفه��ا باأنه��ا 

حت��د كب��ر ومه��م و�ص��يعمل عل��ى جت��اوزه وتاأكي��د 

جدارت��ه بالثق��ة الت��ي منح��ت ل��ه م��ن قب��ل ال�ص��ركة.

وق��ال عب��داهلل اأن��ه م��ن خ��الل تواج��ده يف ال�ص��ركة خ��الل 

الف��رة املا�صي��ة �ص��عر باالرتي��اح واالجن��ذاب لل�ص��ركة 

مل��ا مل�ص��ه م��ن اهتم��ام وترحي��ب م��ن قب��ل اجلمي��ع 

داخ��ل ال�ص��ركة باالإ�صاف��ة اإىل حر���ص ال�ص��ركة عل��ى 

�صح��ة و�ص��المة املوظف��ن، وه��ي م��ن االأم��ور املهم��ة 

الأي موظ��ف يف اأي �ص��ركة، حي��ث اأن ال�ص��عور باالأم��ان 

داخ��ل ال�ص��ركة ي�ص��عره باإهتم��ام ال�ص��ركة مبوظفيه��ا 

وحر�صه��ا عل��ى �ص��المتهم، كم��ا اأ�ص��اد ب��روح التع��اون 

والعم��ل كفري��ق عم��ل داخ��ل ال�ص��ركة، الفت��ا اإىل اأن ذل��ك 

يح�ص��ب للم�ص��وؤولن الذي��ن متكن��وا م��ن بن��اء ثقاف��ة 

التع��اون والعم��ل ب��روح الفري��ق ب��ن املوظف��ن، واالأه��م 

م��ن ذل��ك ه��و حتفي��ز ال�ص��ركة للموظف��ن وحثه��م عل��ى 

التط��ور واالب��داع م��ن خ��الل التدري��ب امل�ص��تمر، واإتاح��ة 

الفر���ص له��م لالإب��داع وفت��ح فر���ص التط��ور والرقي��ة 

جلمي��ع املوظف��ن.

االهتمام بالبيئة

ال��ذي �ص��يخ�صع  االآخ��ر  الط��رف  القط��ان  لين��ا  اأم��ا 

للربنام��ج التدريب��ي، فق��د اأ�ص��ادت بفك��رة الربنام��ج، 

للك��وادر  الفر�ص��ة  اتاح��ة  عل��ى  ال�ص��ركة  وحر���ص 

البحريني��ة ليكون��وا ق��ادة ال�ص��ركة يف امل�ص��تقبل م��ن 

خ��الل ه��ذا الربنام��ج التدريب��ي املمي��ز.

وقال��ت القط��ان اأن هن��اك ع��دة عوام��ل جذبته��ا للعم��ل 

يف �ص��ركة اآرال ف��ود، فباالإ�صاف��ة اإىل النق��اط الت��ي تط��رق 

اإليه��ا زميله��ا يف الربنام��ج اأحم��د عب��داهلل، فاإنه��ا اأب��دت 

اعجابه��ا باإهتم��ام ال�ص��ركة بالبيئ��ة وحر�صه��ا عل��ى 

خف���ص ن�ص��بة االنبعاث��ات الكربوني��ة، م�ص��رة اإىل اأن 

لديه��ا اهتم��ام كب��ر به��ذا اجلان��ب، واأنه��ا تفخ��ر بالعم��ل 

م��ع �ص��ركة ت��ويل اهتمام��ا بالبيئ��ة.

وع��ن خو�صه��ا له��ذا التح��دي يف الربنام��ج التدريب��ي 

قال��ت القط��ان اأن الربنام��ج حمف��ز له��ا ولزميله��ا، حي��ث 

يتي��ح لهم��ا الفر�ص��ة للتعب��ر ع��ن قدراتهم��ا واإخ��راج 

م��ا ميلكان��ه م��ن طاق��ات ومه��ارات عل��ى الرغ��م م��ن 

خربتهم��ا القليل��ة، حي��ث اأنهم��ا حديث��ي التخ��رج ولي���ص 

ق�ص��ارى  �ص��يبذالن  لكنهم��ا  عملي��ة،  خ��ربة  لديهم��ا 

جهدهم��ا م��ن اأج��ل تاأكي��د ثق��ة ال�ص��ركة يف اختيارهم��ا 

للربنام��ج.

بهدف �شناعة قادة بحرينيني يف جمال �شل�شلة التوريد

»اآرال فود« تد�شن برنامج تدريبي جديد حلديثي التخرج

يورغن غريف

مدير �سل�سلة التوريد بال�سرق الأو�سط

منى ال�ساري

رئي�س املوارد الب�سرية

لينا علي ح�سن مهدي ح�سن القطان 

برنامج خريجي �سل�سلة التوريد

احمد حممد عبداهلل حممد علي

برنامج خريجي �سل�سلة التوريد

ت�شوير: ح�شن قربان
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�سموه يزور ال�سركة العربية لإ�سالح ال�سفن.. نا�سر بن حمد:

اإح���������داث ن��ق��ل�����ة ن��وع��ي�����ة يف ال�����س��ن�����اع��ة ال��ب��ح�����ري��ة

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  اأكد 

و�صوؤون  الإن�صانية  للأعمال  امللك  جللة  ممثل 

القاب�صة  ال�صركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  ال�صباب، 

للنفط والغاز، اأن ال�صركات اخلا�صة يف البحرين 

الزدهار  موا�صلة  نحو  ثابتة  بخطى  مت�صي 

والتطور.

بزيارة  �صموه  تف�صل  خلل  ذلك  جاء 

ال�صفن  واإ�صلح  لبناء  العربية  ال�صركة  اإىل 

»اأ�صري«.

 واأو�صح �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة 

اأن �صركة »اأ�صري« ُتعد من ال�صركات الرائدة يف 

قطاع  م�صتوى  على  �صاملة  نوعية  نقلة  اإحداث 

ال�صناعة البحرية يف املنطقة، ويوؤكد ما تتمتع 

تعمل  بحرينية خمل�صة  �صبابية  كفاءات  من  به 

بجهد واإخل�س من اأجل نه�صة القطاع ال�صناعي 

يف مملكة البحرين، مبا يتما�صى مع روؤية جللة 

امللك يف دعم وت�صجيع ال�صباب البحريني لدفع 

عجلة التنمية القت�صادية باململكة.
نا�سر بن حمد خالل زيارته �سركة »�أ�سري«

جانب من �للقاء �ال�ست�ساري لغرفة �لتجارة 

خادم �حلرمني �ل�سريفني

 نرتقب قرارات جديدة ت�سّر ال�سارع التجاري بالقطاع ال�سحي

خريطة لتفعيل قانون الإفال�س اجلديد.. »غرفة البحرين«:

اإطالق »بنك اخلرباء« للقطاعات التجارية وال�سناعية 

البحرين  غرفة جتارة و�صناعة  رئي�س  اأكد 

اإطلق  ب�صدد  »الغرفة«  اأن  نا�س  عبداهلل  �صمري 

يت�صمن  اإذ  املقبلة،  الفرتة  خلل  اخلرباء  بنك 

قطاعات  جميع  يف  خبري   3000 من  جمموعة 

ال�صوق التجارية وال�صناعية.

لقاء  خلل  البحرين،  غرفة  رئي�س  ولفت 

اأن »الغرفة« ب�صدد  اإىل  مع املجل�س الت�صاوري، 

عقد ور�س عمل م�صرتكة مع وزارة العدل لر�صم 

خريطة تنفيذ قانون الإفل�س.

ال�صارع  ت�صّر  وتوقع �صدور قرارات جديدة 

التجاري بالقطاع ال�صحي.

وقال: »اإن غرفة البحرين تعكف على درا�صة 

ملف الت�صخم يف الفرتة احلالية لو�صع ال�صبل 

ر�صد  مت  اإذ  الأ�صعار،  ارتفاع  جماح  كبح  اأمام 

القطاعات التي تعاين من الت�صخم«.

خادم احلرمني: ح�سور امللك �سيكون له الأثر يف حتقيق اأهداف القمتني

 دعوة امللك للقمتني اخلليجية ال�سينية والعربية ال�سينية

امللك  اجلللة  �صاحب  ح�صرة  تلقى 

البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

احلرمني  خادم  اأخيه  من  دعوة  املعظم، 

ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل 

ال�صعودية  العربية  اململكة  ملك  �صعود 

جللته  دعـــوة  تت�صمن  ال�صقيقة، 

ال�صينية،  اخلليجية  القمة  حل�صور 

اللتني  ال�صينية،  العربية  والقمة 

ال�صعودية  العربية  اململكة  ت�صت�صيفهما 

دي�صمرب  �صهر  خلل  الريا�س  مدينة  يف 

املقبل.

ال�صريفني  احلرمني  خادم  واأعــرب 

عن ثقته باأن ح�صور جللة امللك املعظم 

�صيكون له اأطيب الأثر يف حتقيق اأهداف 

التوافق  يف  والإ�صهام  القمتني،  هاتني 

على خمرجاتهما، مبا يعود بالنفع على 

ململكة  متمنًيا  اأجمع،  والعامل  دولنا 

البحرين دوام التقدم والزدهار.

اإ�سناد عّدادات وقوف املركبات للقطاع اخلا�س.. جمل�س املرور: 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى خ��ف�����س الك���ت���ظ���اظ امل����روري

بن  را�صد  ال�صيخ  اأول  الفريق  دعا 

رئي�س  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

ا�صتخدام  على  للت�صجيع  املرور،  جمل�س 

و�صائل النقل العام.

جاء ذلك خلل تروؤ�صه، اأم�س، اجتماع 

جمل�س املرور.

املجل�س  اطلع  مت�صل،  �صياق  يف 

عك�صت  التي  املرورية  الإح�صاءات  على 

تراجًعا يف حوادث الوفيات، موؤكًدا اأهمية 

ا�صتمرار العمل على خف�س معدل حوادث 

الوفيات، كما بحث املجل�س اإ�صناد عدادات 

وقوف املركبات للقطاع اخلا�س.

جاللة �مللك

400 مليون دينار ال�سادرات 
ال�سلعية بحرينية املن�ساأ

واحلكومة  املعلومات  هيئة  ــدرت  ــص اأ�

التجارة  لإح�صاءات  الأويل  تقريرها  الإلكرتونية 

 ،2022 العام  من  اأكتوبر  ل�صهر  اخلارجية 

الــواردات  عن  بيانات  على  التقرير  ي�صتمل  اإذ 

الت�صدير،  واإعادة  املن�صاأ(  )وطنية  وال�صادرات 

بالإ�صافة اإىل امليزان التجاري.

وذكر التقرير اأنه خلل �صهر اأكتوبر املا�صي، 

بلغت قيمة اإجمايل الواردات ال�صلعية نحو )500 

مليون دينار(، مقابل )452 مليون دينار( لنف�س 

 .%11 ارتفاع  بن�صبة  ال�صابق،  العام  من  ال�صهر 

وميثل جمموع واردات اأهم ع�صر دول ما ن�صبته 

68% من حجم اإجمايل الواردات، اأما الواردات من 

باقي الدول فهي متثل ن�صبة %32.

بريطانيا: اإيران خّططت

لغتيال 10 مواطنني بريطانيني

ك�صفت ال�صتخبارات الربيطانية، اأم�س، اأن اإيران 

يقل عن 10 مواطنني  ما ل  خططت لغتيال وخطف 

بريطانيني، تتهمهم باأنهم »اأعداء للنظام«.

ويف خطابه ال�صنوي حول التهديدات التي تواجه 

اململكة املتحدة، قال املدير العام جلهاز ال�صتخبارات 

»اأجهزة  اإن  ماكالوم  كني   »5 اآي  »اإم  الداخلية 

�صّن  اإىل  انتقلت  قد  العدائية«  الإيرانية  ال�صتخبارات 

هجمات اإرهابية على الأرا�صي الربيطانية

يف حني اأردف اأن املوجة احلالية من الحتجاجات 

العنف  اإىل  »اللجوء  اإىل  النظام  دفعت  اإيران  يف 

تهديًدا  متثل  »اإيران  اأن  م�صيًفا  املنتقدين«،  لإ�صكات 

مبا�صًرا للمملكة املتحدة من خلل اأجهزة ا�صتخباراتها 

العدائية«.

خالل البّث املبا�سر قبل املونديال

الأمن القطري يهّدد بك�سر كامريا طاقم تلفزيون الدمنارك

املبا�صر   قاطع   اأفراد   الأمن   البث 

 لطاقم   تلفزيون   دمناركي   يف   قطر،  

 وهّددوا   بك�صر الكامريا ،  ب�صبب   مزاعم  

 باأنه   لي�س   لديهم   ت�صريح . 

 )TV2( وكان   مرا�صل   قناة 

 را�صمو�س   تانتولدت   يقدم   تقريًرا  

 مبا�صًرا   من   اأحد   �صوارع   الدوحة   قبل  

 كاأ�س   العامل   FIFA  ، عندما   اأوقفه  

 امل�صوؤولون   يف   وقت   متاأخر   اأم�س 

الأول، وهّددوه بك�صر كامريته.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

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

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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خالل مشاركته في ملتقى الحكومة الرقمية بالرياض

 القائد يستعرض مقومات نجاح 
تجربة الحكومة اإللكترونية في البحرين

استعرض الرئيس التنفيذي بهيئة 
المعلوم��ات والحكومة اإللكترونية 
محم��د القائد، خالل مش��اركته في 
الجلسة الحوارية الثانية من ملتقى 
الحكومة الرقمية 2022 والذي عقد 
بالري��اض، مقوم��ات نج��اح وتطور 
تجرب��ة الحكوم��ة اإللكتروني��ة في 

مملكة البحرين.
وش��اركت البحرين ممثل��ة بالهيئة 
في الملتقى، والذي ُيعد حدثًا رقميًا 
رائدًا تقيمه هيئة الحكومة الرقمية 
رفيعي  بالرياض، ويجمع متحدثين 
المس��توى من الوزراء والمسؤولين 
والمتخصصي��ن بمج��ال الحكوم��ة 
الرقمية عل��ى الصعيدين اإلقليمي 

والعالمي.
وال��ذي  الملتق��ى  انعق��اد  ويأت��ي 
أقيم تحت ش��عار »نح��و أفق رقمي 
إنجازات  اس��تعراض  بهدف  واعد«، 
وتعزي��ز  الرقمي��ة،  الحكوم��ات 
التواص��ل وتبادل آخر المس��تجدات 
وبحث  الرقمي  بالتح��ول  المتعلقة 
أبرز التحديات وأفضل الممارس��ات 
وط��رق تعزي��ز وتطوير الش��راكات 
بين الدول العربية بمجال الحكومة 
الرقمي��ة إل��ى جانب بح��ث الفرص 
القطاع  الواعدة ف��ي  االس��تثمارية 
الرقم��ي، والتي سيس��هم تحقيقها 
ف��ي إبراز جهود الجه��ات الحكومية 
المس��تفيدين  تجرب��ة  وتحس��ين 
الحكومي  العم��ل  وتعزي��ز كف��اءة 
وتس��ريع وتي��رة التح��ول الرقم��ي 
وتحس��ين جودة حياة األفراد فضاًل 

ع��ن زي��ادة التنافس��ية م��ن خالل 
الخدم��ات الرقمية وترس��يخ ثقافة 
اس��تخدام  ف��ي  والتمي��ز  االبت��كار 

التقنيات الناشئة.
وشارك القائد في الجلسة الحوارية 
الثاني��ة من الملتق��ى، والتي جاءت 
الحكوم��ات  »مس��تقبل  بعن��وان: 
المؤش��رات  أب��رز  وف��ق  الرقمي��ة 
الدولي��ة«، حيث اس��تعرض خاللها 
تجرب��ة البحرين في مجال الحكومة 

الرقمية.
وأكد أن المملكة وبفضل الدعم غير 
المحدود وال��ذي توليه قيادة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
تمكنت م��ن توفير بنية تقنية عالية 
الجاهزية وقنوات إلكترونية متنوعة 
عززت من توفير الخدمات الحكومية 
إلكتروني��ًا للمواطني��ن والمقيمي��ن 

األنظم��ة  م��ن  مجموع��ة  وإتاح��ة 
الحديثة التي حققت الربط والتكامل 
اإللكتروني بين العديد من األنظمة 
السياس��ات  وتوفي��ر  الحكومي��ة، 
الداعمة للقطاع التقني ومنها إطالق 
السياسات الرقمية للبحرين وسياسة 
التقني��ات  وتوظي��ف  أواًل  الس��حابة 
الحديث��ة مث��ل ال��ذكاء االصطناعي 
وإط��الق األنظم��ة الحكومي��ة مث��ل 
تدشين تطبيق التاجر ونظام بنايات 
ونظ��ام س��جالت والت��ي ع��ززت من 
االبتكار الرقمي ودعم ريادة األعمال 

وحوكمة البيانات.
ولف��ت إلى أن جميع هذه المقومات 
تمكي��ن  ف��ي  رئيس��ًا  دورًا  لعب��ت 
البحري��ن م��ن مواجه��ة التحديات 
الطارئ��ة الت��ي فرضته��ا جائح��ة 
كورون��ا. كم��ا جاءت متماش��ية مع 
أهداف استراتيجية المملكة لقطاع 
االتص��االت وتكنولوجيا المعلومات 
واالقتص��اد الرقم��ي 2026-2022 

ضمن خطة التعافي االقتصادي.
وأك��د أن المفت��اح الرئيس لعملية 
التح��ول الرقم��ي هو وج��ود هوية 
رقمية موح��دة للش��ركات واألفراد 
والتي سعت لالستفادة  بالمملكة، 
م��ن أح��دث التطبيق��ات لتقني��ات 
الحيوي��ة مثل »ش��بكة  القياس��ات 
العي��ن والتع��رف على الوج��ه، إلى 
جان��ب االتجاه نحو حوكمة البيانات 
ف��ي  س��اهمت  والت��ي  الوطني��ة 
الوطنية  البيانات  اس��ترجاع  ضمان 
الصحيحة والموثوقة، واالس��تفادة 

من ال��ذكاء االصطناع��ي في مجال 
صناعة واتخاذ القرارات.

وبي��ن القائ��د أن البحري��ن حرصت 
على تب��ادل التج��ارب والخبرات مع 
الدول ال س��يما على صعيد مشاركة 
البيانات مس��تعرضا بعض النماذج 
ومنها مش��اركة البحرين والمملكة 
العربية السعودية لبيانات تطعيم 
خ��الل  والمقيمي��ن  المواطني��ن 
الجائح��ة، كم��ا لف��ت إل��ى أهمية 
منظمة التع��اون الرقمي العالمية 
والت��ي تعمل على تعزي��ز التعاون 
عب��ر ريادة األعم��ال واالبتكار ونمو 
األعم��ال والتوظي��ف ف��ي اقتص��اد 

رقمي مشترك.
المنظم��ات  جه��ود  إل��ى  وأش��ار 
الش��ؤون  إدارة  مث��ل  الدولي��ة 
التابعة  واالجتماعي��ة  االقتصادية 
لألم��م المتح��دة واالتح��اد الدولي 
لالتص��االت واليونس��كو ف��ي دعم 
وتعزيز عمليات التحول الرقمي من 
خ��الل تبادل المعلوم��ات والخبرات 

الرقمية.
وت��م على هام��ش الملتق��ى، عقد 
المصاحبة  األنش��طة  مجموعة من 
اللجن��ة  اجتم��اع  عق��د  ومنه��ا 
التنفيذي��ة للحكوم��ة اإللكتروني��ة 
بدول مجلس التعاون وإعالن نتائج 
قياس التحول الرق��م للعام 2022، 
إلى جانب إط��الق منتجات حكومية 
رقمي��ة جدي��دة وتكريم ع��دد من 
الرقمية  الحكومة  بجائزة  الفائزين 

بالمملكة العربية السعودية.

محمد القائد

رعى توقيع مذكرة تفاهم بين »الهالل األحمر« وبعض الشركاء.. خالد بن عبد اهلل:

 توسيع الشراكات بين المنظمات اإلنسانية 
والطبية لتعظيم االستفادة من الخبرات المتنوعة

أك��د رئي��س مجل��س إدارة جمعي��ة الهالل 
األحم��ر البحريني الش��يخ خالد ب��ن عبد اهلل 
آل خليفة، أهمية توس��يع نطاق الش��راكات 
بين األطراف ذات العالقة بالعمل اإلنساني 
واإلغاثي والطبي، بهدف تعظيم االستفادة 
من الخبرات المتنوع��ة التي تكمل بعضها 

بعضًا.
ال��ذي تمتلك��ه  الكبي��ر  إل��ى اإلرث  وأش��ار 
الجمعي��ة والذي مكنها على م��دى 50 عامًا 
م��ن مواصل��ة جهوده��ا الفاعل��ة، ال عل��ى 
المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى 
اإلقليم��ي والعالم��ي كذل��ك، والرامية إلى 
وتقدي��م  اإلنس��انية،  المعان��اة  تخفي��ف 
الخدمات والمساعدات االجتماعية، وتدريب 
وتأهيل المتطوعين، والمس��اهمة في نشر 
القانون��ي الدولي اإلنس��اني، وذلك بفضل 
شبكة شراكاتها االستراتيجية الناجحة التي 

تتمتع بها.
جاء ذلك، لدى رعايته مراس��م توقيع مذكرة 
التفاه��م بي��ن الجمعية، والكلي��ة الملكية 
للجراحي��ن في إيرلن��دا – البحرين، وجمعية 
الهالل األحمر األردني، ومؤسس��ة أوبريشن 
 ،»Operation Childlife« الي��ف  تش��ايلد 
بحض��ور وزي��رة الصح��ة الدكت��ورة جليل��ة 
الس��يد، وعدد من المس��ؤولين والمدعوين 

من مختلف الجهات ذات العالقة.
وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تنسيق مشاركة 
أط��راف االتف��اق في األنش��طة اإلنس��انية 
والخيرية ليس��تفيد منه��ا المتضررون من 
الك��وارث الطبيعية والح��روب، والمحتاجون 
إلى العون اإلغاثي واإلنس��اني في المنطقة 

والعالم.
وأعرب الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة عن 
ثقته في أن تسهم مذكرة التفاهم في فتح 
آفاق جديدة من العمل اإلنس��اني واإلغاثي 
ألط��راف االتف��اق م��ن خ��الل رفع مس��توى 
التنسيق فيما بينها، وتبادل الخبرات كل في 

مجاله.
ووقع المذك��رة عن جمعية اله��الل األحمر 
البحريني عضو مجلس اإلدارة الدكتور فوزي 
أمي��ن، وع��ن الكلية الملكي��ة للجراحين في 
إيرلندا – البحرين، رئيس الكلية البروفيسور 
س��مير العتوم، وعن جمعية الهالل األحمر 
األردني رئيسها الدكتور محمد الحديد، وعن 
مؤسس��ة أوبريشن تش��ايلد اليف، رئيسها 

جون كولينز.
وس��تعمل األطراف األربعة بموجب مذكرة 
التفاهم هذه على تعزيز التعاون فيما بينها 
فيما يتعلق باألنشطة المجتمعية والخيرية 
والتعليمية، بما يعود بالنفع والفائدة على 
الناس والمجتمعات محليًا وإقليميًا وعالميًا، 
من خالل تبادل أعضاء الهيئات التدريس��ية 
والطالبية، وإجراء مش��اريع بحثية تعاونية، 
الن��دوات،  وتنظي��م  المحاض��رات،  وإقام��ة 

وتبادل المعلومات والمواد األكاديمية.
م��ن جانبه، أك��د أمين ع��ام جمعية الهالل 
األحم��ر البحريني مبارك الح��ادي، أن مذكرة 
التفاهم تس��اعد في تفعي��ل جهود العمل 
اإلغاث��ي واإلنس��اني ف��ي مملك��ة البحرين 

بالتع��اون مع الش��ركاء، وبن��اء القدرات في 
مجال الوص��ول لمحتاجي الع��ون، وتقديم 
دعم متكام��ل ونوعي وس��ريع لهم، إضافة 
إل��ى تلبية الن��داءات اإلغاثي��ة الصادرة عن 
االتح��اد الدول��ي للصليب األحم��ر والهالل 

األحمر، مشيرًا إلى أن الجمعية ستقوم بكل 
ما يلزم من أج��ل إنجاح مجاالت التعاون مع 

شركائها بموجب هذا االتفاق.
أما رئي��س جمعية الهالل األحم��ر األردني، 
أش��ار إلى أن مذك��رة التفاهم هذه تش��كل 

نموذج��ًا يحت��ذى في مج��ال التع��اون بين 
عدة شركاء في مجال تقديم العون اإلغاثي 
واإلنس��اني، وترف��ع م��ن ق��درة الجمعيات 
الوطني��ة على تقديم هذا الن��وع من العون 

للمحتاجين.
وتوف��ر مذك��رة التفاه��م فرص��ًا ألعض��اء 
الهيئتين التدريس��ية والطالبية في الكلية 
الملكي��ة للجراحين في إيرلن��دا – البحرين، 
للمش��اركة في األنش��طة التطوعي��ة التي 
تنظمه��ا جمعي��ة الهالل األحم��ر البحريني 

ونظيرتها األردنية.
وقال رئيس الكلية: »يسعدنا توقيع مذكرة 
التفاهم مع هذه المنظمات اإلنس��انية من 
خالل تقديم المس��اعدة الصحي��ة لالجئين 
من الش��رق األوسط وتعزيز شبكة الجامعة 

من الشركاء المجتمعيين«.
وأوضح، أنه من خالل ه��ذا التعاون الجديد 
سُتتاح لطالبنا وموظفينا الفرصة للمشاركة 
في أنش��طة تطوعية مختلف��ة ونتطلع إلى 
رؤية مس��اهماتهم والتأثي��ر اإليجابي الذي 
سيحدثه تعاوننا على المجتمعات في جميع 

أنحاء المنطقة.

»ناصر للتأهيل« يبحث واألنصاري 
توظيف تقنيات الذكاء 

االصطناعي بالعمليات الصحية

بح��ث المدير التنفيذي لمركز ناص��ر للتأهيل والتدريب 
المهن��ي الدكت��ور عب��داهلل النعيم��ي، خالل اس��تقباله 
الرئي��س التنفيذي للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور 
أحمد محمد األنصاري في مقر المركز، مسارات التعاون 
والموضوعات المتعلقة بتوظيف تكنولوجيا المستقبل 
ف��ي منظوم��ة الخدم��ات الصحي��ة وتضمي��ن الرعاية 
المتوفرة في المستش��فيات الحكومية، وأبرزها توظيف 
تقني��ات ال��ذكاء االصطناع��ي ف��ي العملي��ات اإلدارية 

والصحية المختلفة.
وس��تتيح هذه التقنيات تتيح جملة م��ن الحلول الذكية 
أبرزه��ا أنظم��ة االستش��عار والتحكم الخاص��ة بظروف 
التخزين لألدوية والمكونات العالجية، مما يس��اهم في 
الحف��اظ على فعالي��ة األدوية وتركيزه��ا باإلضافة إلى 
اس��تخدام تقنيات التنبؤ بكميات األدوية الالزمة وعدد 

المرضى الزائرين للمستشفيات من جهة.
 كما ناقش الطرفان، عددًا من المش��اريع المس��تقبلية 
المتعلق��ة بالمعالجة االس��تباقية لألم��راض المزمنة، 
واألم��راض الوراثي��ة واألورام م��ن خالل تقني��ة التنبؤ 
التي تس��اهم في الكش��ف المبكر عن األمراض وتحديد 
البرامج العالجية المناسبة وعدد األطباء الالزمين لعالج 
المرض��ى من جهة أخرى مما يس��اهم في رفع مس��توى 

اإلعداد والجاهزية.
وأوض��ح النعيمي، أن مبادرات المركز س��باقة في تعزيز 
مكانة البحرين في مجالي البحوث والتطوير في القطاع 
الصحي، حيث س��بق للمرك��ز توقيع مذك��رة تفاهم مع 
المجلس األعلى للصحة العام الماضي لدراسة احتياجات 
المراكز الصحية والمستش��فيات وتوفير الحلول المبنية 
على الذكاء االصطناعي بهدف تعزيز الكفاءة واإلنتاجية 

بما يؤدي إلى تعزيز الخدمات الصحية المقدمة.
 م��ن جانبه، أش��اد األنصاري بمس��توى التعليم التقني 
والمهن��ي بمرك��ز ناص��ر للتأهي��ل والتدري��ب المهني 
ومبادرات��ه النوعية في تضمين االبت��كار والتطوير في 
بيئ��ة األعمال وفي مختلف القطاع��ات من خالل الحلول 
الذكي��ة المقدمة في مركز س��مو الش��يخ ناصر للبحوث 
والتطوي��ر في الذكاء االصطناع��ي، مثمنًا توجه المركز 
نحو تحقيق التطلعات المشتركة في ما يصب في ريادة 
المملكة في مختلف المجاالت ومواكبة التوجه العالمي 
نحو تبني تقني��ات تعلم اآللة وال��ذكاء االصطناعي في 

مختلف العمليات.

 خالد بن خليفة: الملك نقل النموذج البحريني 
في التسامح والتعايش إلى العالمية

أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي 
للتعايش الس��لمي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة 
آل خليف��ة، أن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم هو من 
نقل النم��وذج البحريني في التعايش والتس��امح 
والس��الم إلى العالمية منذ 2011، بفضل جهوده 
النبيل��ة والمبني��ة عل��ى إيم��ان عمي��ق باألخ��ّوة 
والمحبة اإلنسانية، وانطالقًا من موروث راسخ في 

تاريخ وثقافة البحرين. 
وأشار في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، 
ال��ذي يص��ادف 16 نوفمب��ر من كل ع��ام، إلى أن 
»إع��الن مملك��ة البحري��ن« يلخص رؤي��ة جاللة 
الملك المعظم الثاقبة في إرساء دعائم االستقرار 

واالزده��ار المجتمع��ي القائ��م في جوه��ره على 
اإليم��ان بحرية االعتقاد والدي��ن وصون الحريات 
بم��ا ال يمس ح��دود احت��رام وقب��ول االختالفات 

والتنوع واالنفتاح على اآلخرين.
ون��وه إلى أن ذلك جاء نابعًا من واقع المجتمع في 
البحرين وتاريخها العريق الذي يعد نموذجًا فريدًا 
من نوعه في تبني وإشاعة روح التسامح والمحبة 
واحت��واء اآلخرين بغض النظر ع��ن تباين األعراق 

واألفكار والمعتقدات واألديان. 
ر  وأضاف أن تاريخ البحرين الحديث يش��ير إلى َتجذُّ
التعايش الس��لمي في المجتمع، وهي مؤش��رات 
تدّلل على وجود منظومة سياس��ية وطنية قائمة 
عل��ى التس��امح، وانتهجها ح��كام البحرين من آل 

خليف��ة ط��وال عهدهم المل��يء باإلنج��ازات التي 
تستلهم التسامح كقيمة أساسية في إدارة شؤون 
الدولة والمجتمع. وأوضح الدكتور الشيخ خالد بن 
خليف��ة آل خليفة أن العهد الزاهر لصاحب الجاللة 
المل��ك المعظ��م امتاز بإب��راز هذه القي��م والتي 
أضحت جلية في تطور التش��ريعات والقوانين من 
جهة، والمبادرات والمشروعات العالمية من جهة 
أخ��رى، ما أعطى لجاللته الس��بق في تعزيز ظهور 
النم��وذج البحريني في التس��امح والتعايش على 
الخارط��ة الدولية، ورس��خ مكانته��ا كبلد حاضن 
للتعددي��ة بي��ن العدي��د م��ن بل��دان المنطق��ة 
والعالم، وش��ريك فاعل في إرس��اء دعائم السالم 

العالمي.
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خالل مشاركته في ملتقى الحكومة الرقمية بالرياض

 القائد يستعرض مقومات نجاح 
تجربة الحكومة اإللكترونية في البحرين

استعرض الرئيس التنفيذي بهيئة 
المعلوم��ات والحكومة اإللكترونية 
محم��د القائد، خالل مش��اركته في 
الجلسة الحوارية الثانية من ملتقى 
الحكومة الرقمية 2022 والذي عقد 
بالري��اض، مقوم��ات نج��اح وتطور 
تجرب��ة الحكوم��ة اإللكتروني��ة في 

مملكة البحرين.
وش��اركت البحرين ممثل��ة بالهيئة 
في الملتقى، والذي ُيعد حدثًا رقميًا 
رائدًا تقيمه هيئة الحكومة الرقمية 
رفيعي  بالرياض، ويجمع متحدثين 
المس��توى من الوزراء والمسؤولين 
والمتخصصي��ن بمج��ال الحكوم��ة 
الرقمية عل��ى الصعيدين اإلقليمي 

والعالمي.
وال��ذي  الملتق��ى  انعق��اد  ويأت��ي 
أقيم تحت ش��عار »نح��و أفق رقمي 
إنجازات  اس��تعراض  بهدف  واعد«، 
وتعزي��ز  الرقمي��ة،  الحكوم��ات 
التواص��ل وتبادل آخر المس��تجدات 
وبحث  الرقمي  بالتح��ول  المتعلقة 
أبرز التحديات وأفضل الممارس��ات 
وط��رق تعزي��ز وتطوير الش��راكات 
بين الدول العربية بمجال الحكومة 
الرقمي��ة إل��ى جانب بح��ث الفرص 
القطاع  الواعدة ف��ي  االس��تثمارية 
الرقم��ي، والتي سيس��هم تحقيقها 
ف��ي إبراز جهود الجه��ات الحكومية 
المس��تفيدين  تجرب��ة  وتحس��ين 
الحكومي  العم��ل  وتعزي��ز كف��اءة 
وتس��ريع وتي��رة التح��ول الرقم��ي 
وتحس��ين جودة حياة األفراد فضاًل 

ع��ن زي��ادة التنافس��ية م��ن خالل 
الخدم��ات الرقمية وترس��يخ ثقافة 
اس��تخدام  ف��ي  والتمي��ز  االبت��كار 

التقنيات الناشئة.
وشارك القائد في الجلسة الحوارية 
الثاني��ة من الملتق��ى، والتي جاءت 
الحكوم��ات  »مس��تقبل  بعن��وان: 
المؤش��رات  أب��رز  وف��ق  الرقمي��ة 
الدولي��ة«، حيث اس��تعرض خاللها 
تجرب��ة البحرين في مجال الحكومة 

الرقمية.
وأكد أن المملكة وبفضل الدعم غير 
المحدود وال��ذي توليه قيادة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
تمكنت م��ن توفير بنية تقنية عالية 
الجاهزية وقنوات إلكترونية متنوعة 
عززت من توفير الخدمات الحكومية 
إلكتروني��ًا للمواطني��ن والمقيمي��ن 

األنظم��ة  م��ن  مجموع��ة  وإتاح��ة 
الحديثة التي حققت الربط والتكامل 
اإللكتروني بين العديد من األنظمة 
السياس��ات  وتوفي��ر  الحكومي��ة، 
الداعمة للقطاع التقني ومنها إطالق 
السياسات الرقمية للبحرين وسياسة 
التقني��ات  وتوظي��ف  أواًل  الس��حابة 
الحديث��ة مث��ل ال��ذكاء االصطناعي 
وإط��الق األنظم��ة الحكومي��ة مث��ل 
تدشين تطبيق التاجر ونظام بنايات 
ونظ��ام س��جالت والت��ي ع��ززت من 
االبتكار الرقمي ودعم ريادة األعمال 

وحوكمة البيانات.
ولف��ت إلى أن جميع هذه المقومات 
تمكي��ن  ف��ي  رئيس��ًا  دورًا  لعب��ت 
البحري��ن م��ن مواجه��ة التحديات 
الطارئ��ة الت��ي فرضته��ا جائح��ة 
كورون��ا. كم��ا جاءت متماش��ية مع 
أهداف استراتيجية المملكة لقطاع 
االتص��االت وتكنولوجيا المعلومات 
واالقتص��اد الرقم��ي 2026-2022 

ضمن خطة التعافي االقتصادي.
وأك��د أن المفت��اح الرئيس لعملية 
التح��ول الرقم��ي هو وج��ود هوية 
رقمية موح��دة للش��ركات واألفراد 
والتي سعت لالستفادة  بالمملكة، 
م��ن أح��دث التطبيق��ات لتقني��ات 
الحيوي��ة مثل »ش��بكة  القياس��ات 
العي��ن والتع��رف على الوج��ه، إلى 
جان��ب االتجاه نحو حوكمة البيانات 
ف��ي  س��اهمت  والت��ي  الوطني��ة 
الوطنية  البيانات  اس��ترجاع  ضمان 
الصحيحة والموثوقة، واالس��تفادة 

من ال��ذكاء االصطناع��ي في مجال 
صناعة واتخاذ القرارات.

وبي��ن القائ��د أن البحري��ن حرصت 
على تب��ادل التج��ارب والخبرات مع 
الدول ال س��يما على صعيد مشاركة 
البيانات مس��تعرضا بعض النماذج 
ومنها مش��اركة البحرين والمملكة 
العربية السعودية لبيانات تطعيم 
خ��الل  والمقيمي��ن  المواطني��ن 
الجائح��ة، كم��ا لف��ت إل��ى أهمية 
منظمة التع��اون الرقمي العالمية 
والت��ي تعمل على تعزي��ز التعاون 
عب��ر ريادة األعم��ال واالبتكار ونمو 
األعم��ال والتوظي��ف ف��ي اقتص��اد 

رقمي مشترك.
المنظم��ات  جه��ود  إل��ى  وأش��ار 
الش��ؤون  إدارة  مث��ل  الدولي��ة 
التابعة  واالجتماعي��ة  االقتصادية 
لألم��م المتح��دة واالتح��اد الدولي 
لالتص��االت واليونس��كو ف��ي دعم 
وتعزيز عمليات التحول الرقمي من 
خ��الل تبادل المعلوم��ات والخبرات 

الرقمية.
وت��م على هام��ش الملتق��ى، عقد 
المصاحبة  األنش��طة  مجموعة من 
اللجن��ة  اجتم��اع  عق��د  ومنه��ا 
التنفيذي��ة للحكوم��ة اإللكتروني��ة 
بدول مجلس التعاون وإعالن نتائج 
قياس التحول الرق��م للعام 2022، 
إلى جانب إط��الق منتجات حكومية 
رقمي��ة جدي��دة وتكريم ع��دد من 
الرقمية  الحكومة  بجائزة  الفائزين 

بالمملكة العربية السعودية.

محمد القائد

رعى توقيع مذكرة تفاهم بين »الهالل األحمر« وبعض الشركاء.. خالد بن عبد اهلل:

 توسيع الشراكات بين المنظمات اإلنسانية 
والطبية لتعظيم االستفادة من الخبرات المتنوعة

أك��د رئي��س مجل��س إدارة جمعي��ة الهالل 
األحم��ر البحريني الش��يخ خالد ب��ن عبد اهلل 
آل خليفة، أهمية توس��يع نطاق الش��راكات 
بين األطراف ذات العالقة بالعمل اإلنساني 
واإلغاثي والطبي، بهدف تعظيم االستفادة 
من الخبرات المتنوع��ة التي تكمل بعضها 

بعضًا.
ال��ذي تمتلك��ه  الكبي��ر  إل��ى اإلرث  وأش��ار 
الجمعي��ة والذي مكنها على م��دى 50 عامًا 
م��ن مواصل��ة جهوده��ا الفاعل��ة، ال عل��ى 
المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى 
اإلقليم��ي والعالم��ي كذل��ك، والرامية إلى 
وتقدي��م  اإلنس��انية،  المعان��اة  تخفي��ف 
الخدمات والمساعدات االجتماعية، وتدريب 
وتأهيل المتطوعين، والمس��اهمة في نشر 
القانون��ي الدولي اإلنس��اني، وذلك بفضل 
شبكة شراكاتها االستراتيجية الناجحة التي 

تتمتع بها.
جاء ذلك، لدى رعايته مراس��م توقيع مذكرة 
التفاه��م بي��ن الجمعية، والكلي��ة الملكية 
للجراحي��ن في إيرلن��دا – البحرين، وجمعية 
الهالل األحمر األردني، ومؤسس��ة أوبريشن 
 ،»Operation Childlife« الي��ف  تش��ايلد 
بحض��ور وزي��رة الصح��ة الدكت��ورة جليل��ة 
الس��يد، وعدد من المس��ؤولين والمدعوين 

من مختلف الجهات ذات العالقة.
وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تنسيق مشاركة 
أط��راف االتف��اق في األنش��طة اإلنس��انية 
والخيرية ليس��تفيد منه��ا المتضررون من 
الك��وارث الطبيعية والح��روب، والمحتاجون 
إلى العون اإلغاثي واإلنس��اني في المنطقة 

والعالم.
وأعرب الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة عن 
ثقته في أن تسهم مذكرة التفاهم في فتح 
آفاق جديدة من العمل اإلنس��اني واإلغاثي 
ألط��راف االتف��اق م��ن خ��الل رفع مس��توى 
التنسيق فيما بينها، وتبادل الخبرات كل في 

مجاله.
ووقع المذك��رة عن جمعية اله��الل األحمر 
البحريني عضو مجلس اإلدارة الدكتور فوزي 
أمي��ن، وع��ن الكلية الملكي��ة للجراحين في 
إيرلندا – البحرين، رئيس الكلية البروفيسور 
س��مير العتوم، وعن جمعية الهالل األحمر 
األردني رئيسها الدكتور محمد الحديد، وعن 
مؤسس��ة أوبريشن تش��ايلد اليف، رئيسها 

جون كولينز.
وس��تعمل األطراف األربعة بموجب مذكرة 
التفاهم هذه على تعزيز التعاون فيما بينها 
فيما يتعلق باألنشطة المجتمعية والخيرية 
والتعليمية، بما يعود بالنفع والفائدة على 
الناس والمجتمعات محليًا وإقليميًا وعالميًا، 
من خالل تبادل أعضاء الهيئات التدريس��ية 
والطالبية، وإجراء مش��اريع بحثية تعاونية، 
الن��دوات،  وتنظي��م  المحاض��رات،  وإقام��ة 

وتبادل المعلومات والمواد األكاديمية.
م��ن جانبه، أك��د أمين ع��ام جمعية الهالل 
األحم��ر البحريني مبارك الح��ادي، أن مذكرة 
التفاهم تس��اعد في تفعي��ل جهود العمل 
اإلغاث��ي واإلنس��اني ف��ي مملك��ة البحرين 

بالتع��اون مع الش��ركاء، وبن��اء القدرات في 
مجال الوص��ول لمحتاجي الع��ون، وتقديم 
دعم متكام��ل ونوعي وس��ريع لهم، إضافة 
إل��ى تلبية الن��داءات اإلغاثي��ة الصادرة عن 
االتح��اد الدول��ي للصليب األحم��ر والهالل 

األحمر، مشيرًا إلى أن الجمعية ستقوم بكل 
ما يلزم من أج��ل إنجاح مجاالت التعاون مع 

شركائها بموجب هذا االتفاق.
أما رئي��س جمعية الهالل األحم��ر األردني، 
أش��ار إلى أن مذك��رة التفاهم هذه تش��كل 

نموذج��ًا يحت��ذى في مج��ال التع��اون بين 
عدة شركاء في مجال تقديم العون اإلغاثي 
واإلنس��اني، وترف��ع م��ن ق��درة الجمعيات 
الوطني��ة على تقديم هذا الن��وع من العون 

للمحتاجين.
وتوف��ر مذك��رة التفاه��م فرص��ًا ألعض��اء 
الهيئتين التدريس��ية والطالبية في الكلية 
الملكي��ة للجراحين في إيرلن��دا – البحرين، 
للمش��اركة في األنش��طة التطوعي��ة التي 
تنظمه��ا جمعي��ة الهالل األحم��ر البحريني 

ونظيرتها األردنية.
وقال رئيس الكلية: »يسعدنا توقيع مذكرة 
التفاهم مع هذه المنظمات اإلنس��انية من 
خالل تقديم المس��اعدة الصحي��ة لالجئين 
من الش��رق األوسط وتعزيز شبكة الجامعة 

من الشركاء المجتمعيين«.
وأوضح، أنه من خالل ه��ذا التعاون الجديد 
سُتتاح لطالبنا وموظفينا الفرصة للمشاركة 
في أنش��طة تطوعية مختلف��ة ونتطلع إلى 
رؤية مس��اهماتهم والتأثي��ر اإليجابي الذي 
سيحدثه تعاوننا على المجتمعات في جميع 

أنحاء المنطقة.

»ناصر للتأهيل« يبحث واألنصاري 
توظيف تقنيات الذكاء 

االصطناعي بالعمليات الصحية

بح��ث المدير التنفيذي لمركز ناص��ر للتأهيل والتدريب 
المهن��ي الدكت��ور عب��داهلل النعيم��ي، خالل اس��تقباله 
الرئي��س التنفيذي للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور 
أحمد محمد األنصاري في مقر المركز، مسارات التعاون 
والموضوعات المتعلقة بتوظيف تكنولوجيا المستقبل 
ف��ي منظوم��ة الخدم��ات الصحي��ة وتضمي��ن الرعاية 
المتوفرة في المستش��فيات الحكومية، وأبرزها توظيف 
تقني��ات ال��ذكاء االصطناع��ي ف��ي العملي��ات اإلدارية 

والصحية المختلفة.
وس��تتيح هذه التقنيات تتيح جملة م��ن الحلول الذكية 
أبرزه��ا أنظم��ة االستش��عار والتحكم الخاص��ة بظروف 
التخزين لألدوية والمكونات العالجية، مما يس��اهم في 
الحف��اظ على فعالي��ة األدوية وتركيزه��ا باإلضافة إلى 
اس��تخدام تقنيات التنبؤ بكميات األدوية الالزمة وعدد 

المرضى الزائرين للمستشفيات من جهة.
 كما ناقش الطرفان، عددًا من المش��اريع المس��تقبلية 
المتعلق��ة بالمعالجة االس��تباقية لألم��راض المزمنة، 
واألم��راض الوراثي��ة واألورام م��ن خالل تقني��ة التنبؤ 
التي تس��اهم في الكش��ف المبكر عن األمراض وتحديد 
البرامج العالجية المناسبة وعدد األطباء الالزمين لعالج 
المرض��ى من جهة أخرى مما يس��اهم في رفع مس��توى 

اإلعداد والجاهزية.
وأوض��ح النعيمي، أن مبادرات المركز س��باقة في تعزيز 
مكانة البحرين في مجالي البحوث والتطوير في القطاع 
الصحي، حيث س��بق للمرك��ز توقيع مذك��رة تفاهم مع 
المجلس األعلى للصحة العام الماضي لدراسة احتياجات 
المراكز الصحية والمستش��فيات وتوفير الحلول المبنية 
على الذكاء االصطناعي بهدف تعزيز الكفاءة واإلنتاجية 

بما يؤدي إلى تعزيز الخدمات الصحية المقدمة.
 م��ن جانبه، أش��اد األنصاري بمس��توى التعليم التقني 
والمهن��ي بمرك��ز ناص��ر للتأهي��ل والتدري��ب المهني 
ومبادرات��ه النوعية في تضمين االبت��كار والتطوير في 
بيئ��ة األعمال وفي مختلف القطاع��ات من خالل الحلول 
الذكي��ة المقدمة في مركز س��مو الش��يخ ناصر للبحوث 
والتطوي��ر في الذكاء االصطناع��ي، مثمنًا توجه المركز 
نحو تحقيق التطلعات المشتركة في ما يصب في ريادة 
المملكة في مختلف المجاالت ومواكبة التوجه العالمي 
نحو تبني تقني��ات تعلم اآللة وال��ذكاء االصطناعي في 

مختلف العمليات.

 خالد بن خليفة: الملك نقل النموذج البحريني 
في التسامح والتعايش إلى العالمية

أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي 
للتعايش الس��لمي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة 
آل خليف��ة، أن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم هو من 
نقل النم��وذج البحريني في التعايش والتس��امح 
والس��الم إلى العالمية منذ 2011، بفضل جهوده 
النبيل��ة والمبني��ة عل��ى إيم��ان عمي��ق باألخ��ّوة 
والمحبة اإلنسانية، وانطالقًا من موروث راسخ في 

تاريخ وثقافة البحرين. 
وأشار في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، 
ال��ذي يص��ادف 16 نوفمب��ر من كل ع��ام، إلى أن 
»إع��الن مملك��ة البحري��ن« يلخص رؤي��ة جاللة 
الملك المعظم الثاقبة في إرساء دعائم االستقرار 

واالزده��ار المجتمع��ي القائ��م في جوه��ره على 
اإليم��ان بحرية االعتقاد والدي��ن وصون الحريات 
بم��ا ال يمس ح��دود احت��رام وقب��ول االختالفات 

والتنوع واالنفتاح على اآلخرين.
ون��وه إلى أن ذلك جاء نابعًا من واقع المجتمع في 
البحرين وتاريخها العريق الذي يعد نموذجًا فريدًا 
من نوعه في تبني وإشاعة روح التسامح والمحبة 
واحت��واء اآلخرين بغض النظر ع��ن تباين األعراق 

واألفكار والمعتقدات واألديان. 
ر  وأضاف أن تاريخ البحرين الحديث يش��ير إلى َتجذُّ
التعايش الس��لمي في المجتمع، وهي مؤش��رات 
تدّلل على وجود منظومة سياس��ية وطنية قائمة 
عل��ى التس��امح، وانتهجها ح��كام البحرين من آل 

خليف��ة ط��وال عهدهم المل��يء باإلنج��ازات التي 
تستلهم التسامح كقيمة أساسية في إدارة شؤون 
الدولة والمجتمع. وأوضح الدكتور الشيخ خالد بن 
خليف��ة آل خليفة أن العهد الزاهر لصاحب الجاللة 
المل��ك المعظ��م امتاز بإب��راز هذه القي��م والتي 
أضحت جلية في تطور التش��ريعات والقوانين من 
جهة، والمبادرات والمشروعات العالمية من جهة 
أخ��رى، ما أعطى لجاللته الس��بق في تعزيز ظهور 
النم��وذج البحريني في التس��امح والتعايش على 
الخارط��ة الدولية، ورس��خ مكانته��ا كبلد حاضن 
للتعددي��ة بي��ن العدي��د م��ن بل��دان المنطق��ة 
والعالم، وش��ريك فاعل في إرس��اء دعائم السالم 

العالمي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/17/watan-20221117.pdf?1668657053
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1037306
https://alwatannews.net/article/1037419
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

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

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »درة البحرين« تتيح للزوار 
التعّرف على »المرجان« في »سيتي سكيب«

تش��ارك درة البحرين -أكبر منتجع 
س��كني فاخ��ر ف��ي البحري��ن- في 
مع��رض س��يتي س��كيب البحرين، 
البحري��ن  بمرك��ز  وال��ذي س��يقام 
الجدي��د  للمع��ارض  العالم��ي 
بالصخي��ر، في الفترة م��ن 22 إلى 
24 نوفمب��ر الجاري، برعاية صاحب 
س��لمان  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء، حيث تعتبر 
لمش��اركات  امت��دادًا  مش��اركتها 
مستمرة في معارض سيتي سكيب 
اإلقليمية منذ العام 2006، ولكون 
المعرض هو أول معرض من نوعه 
في مملك��ة البحرين، وأول معرض 

يقام في مركز المعارض الجديد.
ل��درة  التنفي��ذي  الرئي��س  وأك��د 
البحرين ياس��ر الحم��ادي، أن فريق 
درة البحري��ن يعم��ل بجه��د كبير 

لطرح مش��روعه »المرجان« والذي 
يمثل المرحل��ة الرابعة من منتجع 
األول  الرب��ع  خ��ال  البحري��ن  درة 
م��ن 2023، حي��ث س��يتم اإلعان 
ع��ن تفاصيل أكثر حول المش��روع 

ف��ي المع��رض، إلتاح��ة الفرص��ة 
المع��رض  زوار  م��ن  للمهتمي��ن 
الك��رام للتع��رف عل��ى التصامي��م 
األولي��ة للفل��ل الس��كنية الجديدة 
رس��ائل  وتس��جيل  وإطاالته��ا، 

االهتمام.
وأض��اف أن نس��بة اإلنج��از لفل��ل 
 ،%50 تج��اوزت  المش��روع  ع��رض 
بالمشروع  للمهتمين  حيث ستتيح 
-حال جاهزيتها- االطاع على فلل 
المش��روع على أرض الواقع بجميع 
أش��كالها وإطاالتها، ما سيس��هم 
في تس��هيل عملية اختيار الش��كل 
واإلطالة المناس��بة التي تتماشى 
مع رغباتهم وأذواقهم خال مرحلة 

البيع.
فل��ل  تصامي��م  أن  إل��ى  وأش��ار 
مش��روع »المرج��ان« تج��ري وفق 
أعل��ى المعايي��ر العالمي��ة، لتلبية 

البحرينية  العائل��ة  ورغبات  حاجات 
والخليجية، حيث تعمل درة البحرين 
كعادته��ا عل��ى تجهي��ز فل��ل ذات 
تصمي��م فري��د بتفاصي��ل مميزة، 
على يد ش��ركات ذات خب��رة وتميز 
ف��ي مج��ال التصميم والهندس��ة، 
وتحت إش��راف فري��ق درة البحرين 
المتميز بمهنيته وخبرته الطويلة.

البحري��ن  درة  مش��روع  أن  يذك��ر 
بدأ تدش��ينه في ع��ام 2004، وتم 
تس��ليم فل��ل المرحلتي��ن األول��ى 
كم��ا   ،2009 ع��ام  ف��ي  والثاني��ة 
سلمت فلل المرحلة الثالثة في عام 
2016، بينم��ا يجري حالي��ًا العمل 
على فل��ل المرحلة الرابعة لتكتمل 
بذلك الجزر السكنية اإلحدى عشرة 
ل��درة البحري��ن، بأكثر م��ن 1600 
فيا سكنية فخمة بإطاالت بحرية 

مختلفة.

ياسر الحمادي

 تكريم موظف بـ»زين« 
في المؤتمر الخليجي لخدمة العمالء

رش��حت زين البحرين موظفه��ا، محمد حيدر من 
فريق مرك��ز الخدمة والمش��اريع الخاصة لجائزة 
»موظف الع��ام« من ناحي��ة األداء المتميز خال 
العم��اء  لخدم��ة  الثام��ن  الخليج��ي  المؤتم��ر 
والمراجعين، حيث ت��م تنظيم المؤتمر من قبل 
Origin Group وال��ذي ُعق��د مؤخ��رًا ف��ي فندق 

دبلومات راديسون.
ويهدف المؤتمر، إلى جمع الموظفين المميزين 
ف��ي مج��ال خدم��ة العم��اء لتب��ادل المعرف��ة 
بينه��م من خال حلق��ات النق��اش والمحاضرات 

المطروحة. 
وتم تقديم الجوائز لجميع الموظفين المتميزين 
من قبل خبراء خدمة العماء الدوليين ليندا موير 
والدكتور أحمد البنا تقديرًا لجهودهم المبذولة.

وانضم محمد حي��در ل�»زين البحرين« في 2007 
في قس��م مبيع��ات المس��تهلكين والتس��ويق، 
وحافظ عل��ى أدائه المميز في ه��ذه الفترة من 
خ��ال مس��اهمته ف��ي تقدي��م خدم��ات جديدة 

وتلبية طلبات العماء وحل شكاواهم.

 بتول داداباي تتسلم جائزة المؤسسة
 الدولية لتحدي ريادة األعمال للمرأة بمدريد

ش��ارك وفد من غرفة تج��ارة وصناعة البحرين ضم 
سونيا جناحي، وبتول داداباي، وسوسن أبو الحسن، 
أعضاء مجل��س إدارة غرف��ة البحرين، ف��ي مؤتمر 
 »IWEC« المؤسسة الدولية لتحدي ريادة األعمال
في العاصمة اإلسبانية مدريد لسيدات األعمال من 
جميع أنحاء العالم بهدف تبادل الخبرات والتحديات 
والممارسات وتسليط الضوء على القوة التحويلية 
للقيادة النس��ائية، حيث تس��لمت داداب��اي، جائزة 
المؤسسة الدولية لتحدي ريادة األعمال للمرأة في 

نسختها ال�15 بمدريد لعام 2021.
وض��م المؤتمر الس��نوي جلس��ات ته��دف إلقامة 
ش��بكة عالمي��ة ته��دف لتمكي��ن ري��ادة األعمال 
للمرأة، وسيس��لط المؤتمر في الجلسات الحوارية 
عل��ى عدة مح��اور أهمه��ا تحدي��ات العولمة بعد 
الوباء، واألح��داث العالمية في العامين الماضيين 
والفرص الجديدة التي ظه��رت خاصة في المجال 
التكنلوج��ي، إل��ى جانب جلس��ة حوار ح��ول كيفية 
قدرة الشركات العائلية على التكيف مع التغييرات 
والتط��ورات االقتصادي��ة ف��ي العال��م، إلى جانب 
كيفي��ة تجن��ب الرك��ود والتخفيف من آث��اره على 

صاحبات األعمال. 
وعب��رت داداباي، عن فخره��ا بما تحظى به المرأة 

البحريني��ة في وطنها م��ن منظومة دعم متكاملة 
وبالجه��ود التي يبذله��ا المجلس األعل��ى للمرأة 
برئاس��ة قرينة العاه��ل المفدى م��ن أجل تعزيز 
حضور المرأة في المش��هد االقتصادي وتشجيعها 
عل��ى المض��ي قدم��ًا ف��ي عال��م األعم��ال ورف��ع 

مساهمتها في تنمية االقتصاد الوطني.

وبين��ت أن ه��ذا الدعم أس��هم ف��ي رعاي��ة المرأة 
ودمجها ف��ي المجتمع وتعزي��ز حضورها، موضحة 
أن النموذج البحريني لتمكين المرأة اقتصاديًا بات 
مثااًل يحتذى من قبل كل الدول الساعية إلى تفعيل 
دور المرأة واالس��تفادة القص��وى من طاقاتها في 

التنمية واالزدهار.

 إيمان مجلي تحصل على الماجستير 
في إدارة األعمال من جامعة ستراثكاليد

هن��أ رئي��س مجل��س إدارة ش��ركة البحري��ن الوطنية 
القابضة ف��اروق المؤيد، ورئيس مجلس إدارة ش��ركة 
البحرين الوطنية للتأمين عبدالحسين دواني، الرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة البحري��ن الوطنية للتأمي��ن إيمان 
مجل��ي، بالنياب��ة ع��ن جمي��ع أعض��اء مجل��س اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية لحصولها على ش��هادة الماجس��تير 
في إدارة األعمال من جامعة س��تراثكايد في جاسكو 
باس��كتلندا، بالتعاون م��ع معهد البحرين للدراس��ات 

المصرفية والمالية.
وأش��اد المؤيد بالجهود التي بذلتها مجلس لحصولها 
عل��ى ش��هادة الماجس��تير، مؤك��دًا أنه يس��عى دائمًا 
لدعم ومس��اندة الكوادر في زي��ادة تحصيلهم العلمي، 
ورف��ع كفاءتهم وقدراتهم الوظيفي��ة بما يعود بالنفع 
والفائدة عل��ى إنتاجية العمل. وق��ال »نفخر بالكوادر 
الطموح��ة الت��ي تس��عى لتقدي��م األفضل ف��ي العلم 

والعمل«.
فيما أعربت مجلي عن شكرها على هذه اللفتة الكريمة، 
مش��يدًة بالدع��م الذي تولي��ه اإلدارة لجمي��ع موظفي 
المجموعة، م��ن أجل تعزيز اإلنج��ازات التي تصب في 

كل ما فيه خير ومصلحة للمجموعة ومملكة البحرين.

 المستشفى العسكري 
 يقيم فعالية توعوية 

باليوم العالمي للسكري

أق��ام المستش��فى العس��كري فعالي��ة توعوية بمناس��بة اليوم 
العالم��ي للس��كري تحت رعاية قائ��د الخدمات الطبي��ة الملكية 
اللواء بروفيس��ور الش��يخ خالد ب��ن علي آل خليف��ة، وذلك بمركز 
ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية، وأشرف على إعدادها أطباء 

السكري والغدد الصماء بالمستشفى العسكري.
وافتتحت الفعالية استش��ارية الباطنية والسكري والغدد الصماء 
د. جيهان عبداهلل بعرض فيديو توضيحي عن كيفية الوقاية من 
مرض الس��كري. ثم قدمت استشاري أول الغدد الصماء والسكري 
لألطفال د. هيا الخياط محاضرة عن أحدث عاجات الس��كري عند 
األطفال. وش��ارك أس��تاذ األم��راض الباطنية والس��كري بجامعة 
هارفارد األمريكية أس��امة حمدي بمحاضرة ع��ن كيفية الوقاية 
من الس��كري وعاجه. فيما تحدث استش��اري الباطنية والسكري 
والغ��دد الصماء ورئيس قس��م الباطني��ة د. يحي��ى آل زمان عن 
القواعد اإلرشادية لعاج السكري. وأعقب ذلك محاضرة استشاري 
الباطنية والس��كري والغدد الصماء عن السمنة والسكري العقيد 
طبي��ب فري��ال الس��بر، واختتم��ت الفعالي��ة د. جيه��ان عبداهلل 
بمحاضرة عن الخطة العاجية لعاج الس��كري بحس��ب القواعد 
اإلرش��ادية العالمية.  إلى جانب ذل��ك تضمنت الفعالية معرضًا 
صحيًا لما اس��تجد من عاجات السكري، وقد حضر هذه الفعالية 

أطباء وممرضون وصيادلة من مختلف مستشفيات البحرين.

»سوليدرتي« تنظم حملة 
لتنظيف شواطئ البحرين

نظمت »سوليدرتي البحرين«، إحدى كبريات شركات التأمين في 
المملكة وإحدى الشركات التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، 
فعالي��ة عامة لتنظيف ش��اطئ المالكية بالتع��اون مع كلين اب 
بحرين، بمش��اركة أكثر من 100 متطوع من منتس��بي الشركة، 
وع��دد من أعض��اء جمعي��ة Think Pink Bahrain باإلضافة إلى 
عدد من أفراد المجتمع المحلي، وذلك تماش��يًا مع قيم الش��ركة 

تجاه المسؤولية المجتمعية.
وبصفته��ا ش��ركة تأمي��ن رائ��دة وملتزم��ة بتفعيل مب��ادرات 
المس��ؤولية المجتمعية، تهدف »سوليدرتي البحرين« من خال 
تنظيمها للفعالية لنشر الوعي البيئي ضمن نطاقها المؤسسي 
الداخل��ي، وإحداث أث��ر إيجابي في المجتمع المحلي عبر تش��جيع 
كاف��ة أف��راد المجتمع عل��ى المش��اركة بدوره��م بالحفاظ على 
نظافة البيئة البحرية في المملكة، وذلك عبر تطبيق الممارسات 

الصديقة للبيئة.
وأس��همت الفعالي��ة ف��ي تنمي��ة الوع��ي البيئي ف��ي المجتمع، 
وخلق إحس��اس أكبر بالمس��ؤولية تجاه البيئة، ما أدى لتش��جيع 
أفراد المجتمع على المش��اركة بدورهم ف��ي الحفاظ على البيئة 
المحلية، حيث تعهد كافة المتطوعين بمواصلة القيام بدورهم 
ف��ي حماية البيئ��ة، وذلك من أجل الحفاظ على نظافة ش��واطئ 
المملك��ة. وقد أثمرت الفعالية عن جمع أكثر من 600 كيلوجرام 
من النفايات. وقال مساعد المدير العام لوحدة الدعم المؤسسي 
محم��د عواجي: »نؤم��ن بتفعيل المس��ؤولية المجتمعية كجزء 
اليتجزأ من هوية الش��ركة وقيمها، عبر ط��رح وتنفيذ المبادرات 
والفعاليات التي من ش��أنها إحداث أثر إيجابي في المجتمع الذي 

ننتمي إليه«.

 »لولو هايبر ماركت« ينضم
لالحتفال العالمي بالطعام اإليطالي

ت��م االحتفال بأفض��ل المأك��والت اإليطالي��ة، وهي أح��د أكثر 
المأكوالت ش��عبية في العالم، في لول��و هايبرماركت في مجمع 

األتريوم بسار كجزء من االحتفال العالمي. 
وافتتحت السفيرة اإليطالية في البحرين باوال أمادي، المهرجان 
الذي يعرض أفض��ل المنتجات الغذائي��ة اإليطالية: أجود أنواع 
زيت الزيتون، مجموعة مختارة من أفضل فواكه موسم الخريف، 
الطماط��م، البرقوق، الجبن، الصلصات.. ومجموعة واس��عة من 
المعكرونة المتخصصة وكذلك الحلويات - البس��كويت والكعك 
التقلي��دي. العرض الترويجي الش��هير، والذي يس��تمر حتى 20 
نوفمب��ر، يجلب أفض��ل األذواق اإليطالية إل��ى البحرين، وهناك 
خصم بنس��بة 25٪ على المنتجات اإليطالية المختارة أيضًا. في 
حف��ل االفتتاح، كان هناك عرض طهي المباش��ر لمعكرونة من 
قبل صاحب المطعم المعروف سوقو، الشيف نيكوال فينتشنزيني، 

المطعم المشهور بالمعكرونة المصنوعة يدويًا.
وعرضت أيضًا دراجات فيسبا، دوقاتي التي يتم تسويقها حصريًا 

من قبل ويلز أوف أريبيا لعرض عبقرية الهندسة اإليطالية.
وقالت أمادي: »يس��عدني جًدا أن أرى االهتمام الذي توليه لولو 
هايبرماركت للمطبخ اإليطالي، وأنشطته وللمجموعة الواسعة 
م��ن المنتجات اإليطالية المتاحة. أغتنم ه��ذه الفرصة للتأكيد 
على فكرة التعايش في أسفل تقاليد الطهي المحلية اإليطالية، 
إلى المس��توى العالي من االبتكار في صناعة األغذية اإليطالية 
اس��تناًدا إلى أهميتها، وكذلك ال��دور المركزي للمطبخ اإليطالي 

كمثال على الصحة واألكل الصديق للبيئة«.
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خالل لقاء مع المجلس التشاوري الستعراض خطط »الغرفة« المقبلة

 ناس: »غرفة البحرين« بصدد إطالق بنك 
خبراء يضم 3000 خبير في كل قطاع

أك��د رئيس غرف��ة تجارة وصناع��ة البحرين 
س��مير ناس أن »الغرفة« بصدد إطالق بنك 
الخبراء خالل الفترة المقبلة، والذي يتضمن 
مجموعة من 3000 خبير في جميع قطاعات 
التجاري��ة والصناعية، لالس��تفادة  الس��وق 
م��ن آرائهم الس��ديدة في عم��ل »الغرفة« 
س��واء كان ف��ي الدراس��ات الت��ي نعدها أو 
التوصيات التي س��يتم رفعه��ا إلى الجهات 
المعني��ة وغيره��ا، مش��يرًا إل��ى أن ه��ؤالء 
الخبراء متخصصون في مجاالت كثيرة وغير 

ظاهرين للعلن لالستفادة من خبراتهم.
ون��وه رئيس غرف��ة البحرين خ��الل لقاء مع 
المجل��س التش��اوري إلى أن ه��ذه المبادرة 
تأت��ي ضم��ن 22 مب��ادرة طرحته��ا اإلدارة 
في برنامجه��ا االنتخابي لل��دورة ال�30، تم 
العمل على تحويلها إلى برنامج عمل لألربع 

السنوات المقبلة.
ولفت ن��اس إل��ى أنه ت��م البدء فعلي��ًا في 
خ��الل  م��ن  تدريجي��ة،  بص��ورة  تنفيذه��ا 
العم��ل م��ع مرك��ز التفكي��ر اإلس��تراتيجي 
بالغرف��ة للوقوف على التحديات والمؤثرات 
النم��و  وتي��رة  رف��ع  به��دف  االقتصادي��ة 
االقتص��ادي ف��ي البحري��ن والتركي��ز عل��ى 

الفرص المتاحة.
وأش��ار خالل اس��تعراضه إلى أبرز المبادرات 
أمام المجلس التش��اوري، إلى أن »الغرفة« 
بصدد عق��د ورش عمل مش��تركة مع وزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية لمناقشة رؤيتها 
حول س��بل تنفي��ذ قانون اإلف��الس وإطالع 
الحكومة على مرئياتها بهذا الشأن لتفادي 
أي عقب��ات في أثناء التنفيذ، آماًل خروج هذه 
ال��ورش بخارطة طريق لكيفي��ة تفعيل هذا 
القانون بحيث ال يشكل ضررًا على االقتصاد 

الوطني.
وفيم��ا يتعلق بمبادرة »الغرف��ة« في تبني 
دراس��ة مل��ف التضخ��م ق��ال رئي��س غرفة 
البحري��ن: »إن موضوع التضخم في أس��عار 
المس��تهلك ينقس��م إلى جزأي��ن، األول هي 
التأثيرات الخارجية على المس��توى العالمي 
ال��ذي تعان��ي منه جمي��ع دول العال��م، أما 
الج��زء الثاني فيتمحور في العوامل الداخلية 
الت��ي تعمل غرف��ة البحرين على دراس��تها 
ف��ي الفت��رة الحالي��ة لوض��ع الس��بل أمام 
كب��ح جماح ارتفاع األس��عار، حي��ث تم رصد 
القطاعات التي تعاني من التضخم، وسيتم 
رف��ع المقترحات والمرئيات م��ن جانبنا إلى 

الجهات المعنية«.
وتط��رق ن��اس إل��ى برنامج عم��ل »حاضنة 
التأثي��ر االقتص��ادي« وأهميت��ه ف��ي خلق 
عالق��ات متوازنة ومتوازية م��ع كل الجهات 
القائم��ة عل��ى صناع��ة الق��رار االقتصادي 
تدع��م آليات العمل المش��ترك ف��ي تعزيز 
التنمية االقتصادية بش��كل مرن ومتراكم، 
يتماشى مع خطط وإستراتيجيات الحكومة 
وبرنام��ج الغرف��ة ف��ي تحقيق االس��تدامة 

والنماء االقتصادي.
وأكد ح��رص الغرف��ة على تعزي��ز التكامل 
والتنفيذي��ة  التش��ريعية  الس��لطتين  م��ع 
لبناء اقتصاد مس��تقر ومستدام عبر صياغة 
تش��ريعات اقتصادي��ة تواك��ب مقتضيات 
العص��ر وتعزز دور القط��اع الخاص كمحرك 
للتنمي��ة، وكذل��ك تقري��ب ال��رؤى وتبادل 
األفكار حول المتطلبات التشريعية لتطوير 

المنظومة االقتصادية في البحرين، حيث إن 
أولويات العمل في المرحلة المقبلة تتمثل 
في توفير الس��بل الممكن��ة لتحقيق النماء 
االقتصادي عب��ر تهيئة البيئة التش��ريعية 
لتنفيذ المبادرات المنس��جمة مع متطلبات 
التعاف��ي االقتص��ادي، وخاص��ة ف��ي ظ��ل 

المتغيرات العالمية المتسارعة.

 تعزيز العالقات 
البحرينية السعودية

م��ن جانبه، أكد النائ��ب األول لرئيس غرفة 
البحري��ن خال��د نجيب��ي أهمي��ة العالق��ات 
البحري��ن  الت��ي ترب��ط مملك��ة  الممي��زة 
بالمملكة العربية السعودية، وأهمية تعزيز 
العالق��ات التجاري��ة والنه��وض بمس��توى 
التع��اون، مش��يرًا إلى أنه��م يتواصلون مع 
جه��ات رفيعة المس��توى لتذلي��ل العقبات 
أم��ام تنامي هذه العالق��ات التجارية وإزالة 
التحدي��ات به��دف تنمية مس��توى التبادل 

التجاري بين البلدين الشقيقين.

22 مبادرة خارطة طريق
من جهته، ق��دم رئيس مجموع��ة التفكير 
اإلستراتيجية الدكتور عادل العبداهلل عرضًا 
مرئي��ًا ألعضاء المجلس التش��اوري تضمن 
مس��تجدات عم��ل الغرفة، حي��ث تطرق إلى 
ال���22 مب��ادرة التي تش��كل خارط��ة طريق 
لألرب��ع الس��نوات المقبل��ة لعم��ل مجل��س 
األدوات  م��ن  أداة  تع��د  والت��ي  اإلدارة، 
التعرف على أوضاع القطاع الخاص بش��كل 
مس��تمر ومش��اكله ومعوقاته والعمل على 
متابعته مع جه��ات الحكومية إليجاد حلول 
س��ريعة وعاجل��ة للمعوق��ات كله��ا الت��ي 
تواجه حرك��ة نم��وه، والعمل عل��ى تحفيز 
بيئة االس��تثمار وتهيئة بنية التش��ريعات 
االقتصادي��ة، والتوص��ل إلى إس��تراتيجيات 
مكمل��ة إلس��تراتيجيات ال��دول المج��اورة، 
وخصوصًا الشقيقة الكبرى المملكة العربية 

السعودية.
ونوه إل��ى أن المرحل��ة االقتصادية الراهنة 
اإلدارة  عم��ل  خط��ط  تنوي��ع  تس��تهدف 
للمس��اهمة بإيجابي��ة ف��ي مواجه��ة أب��رز 
التحدي��ات التي تواجه الش��ارع التجاري، ما 
يعزز األهداف المنش��ودة لدع��م االقتصاد، 
وذل��ك عب��ر مزي��د م��ن التنس��يق والعمل 
المش��ترك بي��ن القطاعين الع��ام والخاص 
للنهوض بالقطاعات التجارية واالستثمارية 

والصناعية.

تأسيس مركز المنازعات
وفيم��ا يتعلق بمب��ادرة »الغرفة« بإنش��اء 
مركز لتسوية المنازعات التجارية، قال عضو 
المكتب التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مركز 
تس��وية المنازعات التجارية بالغرفه باسم 
الس��اعي: »يأتي تأس��يس المركز وفقًا لما 
نص علي��ه قانون غرفة البحرين بأن تتولى 
الغرفة التس��وية والتوفيق ف��ي المنازعات 
التجارية التي تنش��أ بي��ن أعضائها للعمل 
عل��ى تذلي��ل المش��اكل والصعوب��ات التي 
تح��د من ق��درة القطاع الخ��اص على النمو 
وتطوير دوره وزيادة مساهمته في التنمية 
االقتصادي��ة، وخصوص��ًا أن العدي��د م��ن 
الدع��اوى بي��ن التجار تأخذ وقت��ًا طوياًل في 
المحاك��م المختص��ة، وس��يكون دور ه��ذا 
المركز مكماًل لخدمات غرفة البحرين، والتي 

تم بناؤها على أسس ومعايير عالمية«.
وأكد الس��اعي أن هذا المركز يأتي متوافقًا 
م��ع السياس��ة العام��ة للدول��ة ف��ي إيجاد 
بيئ��ة تجاري��ة قانوني��ة ُمتقدم��ة تكف��ل 
تس��وية النزاعات التجارية بصورة س��ريعة 
ومتخصص��ة بين أعض��اء الغرف��ة وبينهم 
وبي��ن الغير بما يكفل س��رعة الفصل فيها 
من قبل وس��طاء ومتخصصين ف��ي المجال 

القانوني والتجاري.

قوانين لمنع التحايل
م��ن جانبه، لفت عضو المجلس التش��اوري 
ورجل األعمال فاروق المؤيد إلى أن الس��وق 
بحاجة ماس��ة إلى إج��راءات تمن��ع التحايل 
على األنظم��ة والقوانين، ومن بينها قانون 
اإلفالس، والتس��بب في إفالس صغار التجار 
والمقاولين، والتس��بب في تضرر س��جلهم 

المهني.
وأك��د أهمية س��عي غرفة البحري��ن بصورة 
عاجلة لمحاربة ه��ذا النوع من التحايل على 
األنظم��ة لمنع زي��ادة الش��ركات المتعثرة 
والتقلي��ل من تصني��ف عدد من الش��ركات 
واس��تثنائها من الحصول عل��ى المناقصات 

بسبب تشوه سجل عملها.

اتفاقية تجارة حرة 
وأثن��ى عض��و المجل��س التش��اوري ورج��ل 
األعم��ال خالد الزياني عل��ى الجهود الجبارة 
الت��ي تقوم به��ا غرف��ة البحرين -بحس��ب 
وصف��ة- والنقل��ة النوعية ف��ي أداء العمل، 
مش��يرًا إلى أهمية تعزيز العالقات التجارية 
بصورة أكبر مع المملكة العربية السعودية، 

والدف��ع بمس��تويات التع��اون إل��ى مراحل 
متقدمة من خالل عق��د اتفاقية تجارة حرة 
مع الش��قيقة الكبرى، به��دف تبادل المنافع 
االقتصادي��ة والتجارية واالس��تثمارية بين 

المملكتين الشقيقتين.

مراقبة نقل الثروات
فيم��ا دعا عض��و المكتب التش��اوري ورجل 
األعم��ال، إبراهيم زينل، إلى تش��كيل جهاز 
لمراقب��ة نقل الث��روات لمن��ع التحايل على 
قواني��ن اإلفالس بما يضم��ن عدم التهرب 
من دفع حقوق الناس، مؤكدًا أهمية حرمان 
م��ن يتالعب عل��ى القان��ون من ممارس��ة 

العمل التجاري حتى يؤدي حقوق الناس.
وأش��اد زينل بالدور والطريقة التي تدار بها 
غرفة البحرين عبر االعتماد على األس��اليب 
العلمي��ة ف��ي تبن��ي الملف��ات، وتقديمها 
للجهات المعنية على أسس علمية مدروسة 

تجعل موقفها قويًا عند التفاوض.

اجتماع شهري لألغذية
وقدم عضو المكتب التشاوري ورجل األعمال 
يوسف الصالح ش��كره إلى إدارة غرفة تجارة 
وصناع��ة البحري��ن عل��ى الع��رض المقدم 
والمواضيع والملفات التي تم التطرق إليها 
كونها مواضيع ذات أهمية اقتصادية، الفتًا 
إلى أهمية التركيز على ملف األمن الغذائي 
كونه األبرز خالل الفت��رة الحالية، ويجب أن 
يأخ��ذ حقه من الدراس��ة والتحلي��ل لتذليل 
التحديات التي تواجه ه��ذا الملف من حيث 

نقص اإلمدادات وارتفاع األسعار.
ودع��ا إلى التأس��يس لعقد اجتماع ش��هري 
عال��ي المس��توى لمراجع��ة أس��عار وآلي��ة 
البل��دان  الم��واد الغذائي��ة م��ن  اس��تيراد 
عقب��ات  أي  وتج��اوز  لتف��ادي  المص��درة 
المتقدم��ة،  بال��دول  أس��وة  مس��تقبلية 
وخصوصًا أننا نواجه تحديًا متمثاًل في عدم 
تحقق االكتفاء الذات��ي وارتفاع كلفة النقل 

والتأمين.

أهمية المجلس التشاوري
وأش��ار عض��و المجل��س التش��اوري ورئيس 
تحرير جريدة أخب��ار الخليج أنور عبدالرحمن 
إلى أن غرف��ة البحرين تقوم بعمل جبار من 
خالل إعدادها دراس��ات ميدانية فيما يخص 
الش��ارع التج��اري، وأن المجلس التش��اوري 
عب��ارة عن مب��ادرة متمي��زة وتع��د األولى 
من نوعها ف��ي تاريخ الغرفة عبر تأس��يس 

مجل��س تش��اوري يض��م وجه��اء المملك��ة 
لمناقشة مختلف األمور والقضايا التي تهم 
المجتمع التجاري، مؤكدًا استعداد المجلس 
التش��اوري التام للتعاون مع الغرفة في كل 
ما يسهم في خدمة أصحاب األعمال والتجار 

البحرينيين.
وأك��د أن التواص��ل الدائ��م ف��ي المجل��س 
التش��اوري وتضمن��ه ش��خصيات من حقول 
تجارية مختلفة، يبّين التوجه الس��ليم الذي 
ينتهج��ه مجل��س إدارة الغرفة ف��ي دورته 
الحالية وإس��تراتيجيته الني��رة في معالجة 
كل القضاي��ا الت��ي تهم التج��ار، منوهًا إلى 
أهمي��ة ه��ذا المجل��س لمناقش��ة جميع ما 
يهم التاج��ر البحريني به��دف إيجاد الحلول 
المش��كالت والصعوبات  المناسبة لمختلف 
الت��ي يواجهه��ا التاجر البحريني في س��بيل 
النهوض باالقتصاد الوطن��ي والتغلب على 

مختلف التحديات.

تصريح العمل المرن
بدوره أشاد عضو المجلس التشاوري ورئيس 
مجلس إدارة جريدة البالد عبدالنبي الشعلة 
بأداء »الغرف��ة« في مواجهة تصريح العمل 
المرن بالحجج المنطقية عبر دراس��ة مهمة 
ورصينة، مؤكدًا أن هذا األس��لوب في الطرح 
أخ��ذ »الغرف��ة« إلى نقلة نوعي��ة في األداء، 
داعي��ًا في الوق��ت ذاته إلى أهمي��ة اإلصرار 
عل��ى تعدي��ل بع��ض النق��اط ف��ي قانون 
اإلف��الس بما يضم��ن عدم تك��رار التجارب 
السلبية، باإلضافة إلى أهمية تنمية وتعزيز 
العالق��ات التجارية م��ع المملك��ة العربية 

السعودية.

القطاع الصحي 
ودعا عضو المجلس التشاوري ورجل األعمال 
عادل العالي إلى االهتمام بالقطاع الصحي 
لكونه يش��كل أهمية كبرى بالنسبة للجميع 
وخصوص��ًا بع��د جائحة كورون��ا، مؤكدًا أن 
البحرين قادرة على أن تكون في صدارة دول 
المنطق��ة في قطاع الس��ياحة العالجية لما 
تمتلكه من مقوم��ات وكوادر مدربة وقوية 
ف��ي هذا الجان��ب، الفتًا إلى أهمي��ة التركيز 
على إنش��اء المدن الصحية وس��ن القوانين 
المحفزة لالس��تثمار في ه��ذا القطاع وإزالة 

التحديات والعقبات.

الصغيرة والمتوسطة 
وق��ال عض��و المجل��س التش��اوري ورج��ل 
األعم��ال ج��واد الح��واج إن قط��اع التجزئة 
والمؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة يعاني 
الكثير من التحديات والمشاكل في التواصل 
م��ع المؤسس��ات التمويلي��ة، وخصوصًا مع 
اس��تمرار تغير اإلج��راءات، داعي��ًا إلى بحث 
حل��ول له��ذه المس��ألة لكون ه��ذا القطاع 
يش��كل النس��بة الكبرى من اقتص��اد البلد، 
ويجب أن تك��ون العالقة بينه ومؤسس��ات 
التموي��ل أفضل مما هي عليه اآلن، مضيفًا: 
»ونأم��ل أن يك��ون للغرف��ة دور لمعالج��ة 
التحدي��ات التي يعان��ي منها ه��ذا القطاع 
ف��ي موض��وع التموي��الت مع المؤسس��ات 

التمويلية«.

»الغرفة« تدرس العوامل الداخلية المؤثرة لكبح جماح التضخم ورفعها للحكومة

تعزيز التكامل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لبناء اقتصاد مستقر ومستدام

نعمل مع »العدل« لعقد ورش عمل لرسم خارطة تفعيل قانون اإلفالس الجديد

برنامج عمل »الغرفة« متناغم مع خطط الحكومة في تحقيق االستدامة والنماء االقتصادي

نترقب قرارات جديدة تسر الشارع التجاري خصوصًا في القطاع الصحي

تهيئة البيئة التشريعية لتنفيذ مبادرات متطلبات النمو االقتصادي من أولويات المرحلة المقبلة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/17/watan-20221117.pdf?1668657053
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/search/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://alwatannews.net/article/1037379
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أكــد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الهــال األحمر البحريني الشــيخ خالد بن 
عبــد هللا آل خليفــة، أهميــة توســيع نطــاق الشــراكات بيــن األطــراف ذات 
العاقــة بالعمل اإلنســاني واإلغاثــي والطبي؛ بهدف تعظيم االســتفادة من 

الخبرات المتنوعة التي تكمل بعضها بعضًا.

ــار فــي هـــذا الــصــدد إلـــى اإلرث  وأشــ
الهالل  جمعية  تمتلكه  ــذي  ال الكبير 
على  مكنها  والــذي  البحريني  األحمر 
مواصلة جهودها  من  عامًا   50 مدى 
المحلي  المستوى  على  ال  الفاعلة، 
فحسب، بل على المستوى اإلقليمي 
والعالمي كذلك، والرامية إلى تخفيف 
المعاناة اإلنسانية، وتقديم الخدمات 
وتدريب  االجتماعية،  والمساعدات 
وتأهيل المتطوعين، والمساهمة في 
نشر القانوني الدولي اإلنساني، وذلك 
بفضل شبكة شراكاتها االستراتيجية 

الناجحة التي تتمتع بها.
جــاء ذلــك لــدى تفضله أمــس برعاية 
بين  التفاهم  مــذكــرة  توقيع  مــراســم 
البحريني،  األحــمــر  ــهــالل  ال جمعية 
ــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن في  وال
الهالل  وجمعية  البحرين،   - أيرلندا 
أوبريشن  األردني، ومؤسسة  األحمر 

تـــشـــايـــلـــد اليـــــــف، بــحــضــور  
جليلة  ــصــحــة  ال وزيــــــرة 
ــد، وعــــــــــدد مــن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
والمدعوين  المسؤولين 
مـــن مــخــتــلــف الــجــهــات 

ذات العالقة.
وتــــــــهــــــــدف مــــــذكــــــرة 

التفاهم إلى تنسيق مشاركة أطراف 
االتـــفـــاق فـــي األنــشــطــة اإلنــســانــيــة 
والخيرية ليستفيد منها المتضررون 
والــحــروب،  الطبيعية  ــكــوارث  ال مــن 
ــعــون اإلغــاثــي  والــمــحــتــاجــون إلـــى ال

واإلنساني في المنطقة والعالم.
خالد  الشيخ  أعرب  المناسبة،  وبهذه 
بن عبد هللا آل خليفة عن ثقته في 
فتح  فــي  التفاهم  مــذكــرة  تسهم  أن 
ــاق جــديــدة مــن الــعــمــل اإلنــســانــي  آفـ
واإلغاثي ألطراف االتفاق من خالل 
بينها،  فيما  التنسيق  مستوى  رفــع 

وتبادل الخبرات كل في مجاله.
الــهــالل  الــمــذكــرة عــن جمعية  ــع  ووقـ
فوزي  اإلدارة  مجلس  عضو  األحمر 
أمين، وعن الكلية الملكية للجراحين 
الكلية  رئيس  البحرين   - أيرلندا  في 
الهالل  جمعية  وعــن  الــعــتــوم،  سمير 
الجمعية  رئــيــس  األردنــــــي  األحـــمـــر 

مــحــمــد الـــحـــديـــد، وعـــن 
مؤسسة أوبريشن 

ــد  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــشـ ــ ــ تـ
اليـــف رئــيــس 
ــة  ــســ ــؤســ ــمــ ــ ال
جون كولينز.

وســـــــتـــــــعـــــــمـــــــل 

ــراف األربـــعـــة بــمــوجــب مــذكــرة  ــ األطـ
الــتــفــاهــم هـــذه عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
باألنشطة  يتعلق  فيما  بينها  فيما 
والتعليمية،  والخيرية  المجتمعية 
والفائدة على  بالنفع  يعود  بما  وذلك 
ــمــجــتــمــعــات مــحــلــيــًا  الـــنـــاس وال
ــمــيــًا،  وإقــلــيــمــيــًا وعــال
تبادل  مــن خــالل 
أعضاء الهيئات 
الـــتـــدريـــســـيـــة 
والطالبية، 
وإجــــــــراء 
ــع  ــ ــاري ــشــ مــ

بحثية تعاونية، وإقامة المحاضرات، 
وتنظيم الندوات، وتبادل المعلومات 

والمواد األكاديمية.
مــن جــانــبــه، أكـــد أمــيــن عـــام جمعية 
مذكرة  أن  البحريني،  األحمر  الهالل 

ــذه تــســاعــد في  ــتــفــاهــم هــ تفعيل ال
ــود الـــعـــمـــل  ــ ــ ــه ــ جــ

اإلغــــــــــــاثــــــــــــي 
واإلنــــســــانــــي 

مملكة  فـــي 
الــبــحــريــن 
بــالــتــعــاون 

الشركاء،  مــع 

الوصول  مجال  في  الــقــدرات  وبناء 
لــمــحــتــاجــي الـــعـــون، وتــقــديــم دعــم 
لهم، إضافة  متكامل ونوعي وسريع 
إلى تلبية النداءات اإلغاثية الصادرة 
األحمر  للصليب  الدولي  االتحاد  عن 

والهالل األحمر.
الجمعية  أن  إلــى  الــحــادي  ــار  وأشـ

ــزم؛ من  ــل ســتــقــوم بــكــل مــا ي
ــاح مــجــاالت  ــجـ ــل إنـ أجــ
شركائها  مــع  ــتــعــاون  ال

بموجب هذا االتفاق.
أما رئيس جمعية الهالل 
فقد  األردنــــــــي،  األحـــمـــر 

هذه  التفاهم  مــذكــرة  أن  إلــى  أشـــار 
مجال  فــي  يحتذى  نــمــوذجــًا  تشكل 
التعاون بين عدة شركاء في مجال 
اإلغــاثــي واإلنــســانــي،  الــعــون  تقديم 
وترفع من قدرة الجمعيات الوطنية 
عــلــى تــقــديــم هـــذا الــنــوع مــن الــعــون 

للمحتاجين.
وتوفر مذكرة التفاهم فرصًا ألعضاء 
في  والطالبية  التدريسية  الهيئتين 
الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا 
األنشطة  في  للمشاركة  البحرين،   -
تــنــظــمــهــا جمعية  الــتــي  الــتــطــوعــيــة 
ونظيرتها  البحريني  األحمر  الهالل 

األردنية.
ــعــتــوم  ــال ال ــ ــذا الــــصــــدد، قـ ــ ــي هـ ــ وفـ
مع  التفاهم  مذكرة  توقيع  “يسعدنا 
خالل  من  اإلنسانية  المنظمات  هذه 
لالجئين  الصحية  المساعدة  تقديم 
وتعزيز شبكة  األوســـط  الــشــرق  مــن 

الجامعة من الشركاء المجتمعيين”.
ــالل هـــذا  ــ ــن خـ ــ ــالً: “مـ ــ ــائ ــ ــاف ق ــ ــ وأضـ
لطالبنا  ــتــاح  ســُت الــجــديــد  ــتــعــاون  ال
في  للمشاركة  الــفــرصــة  وموظفينا 
ونتطلع  مختلفة  تطوعية  أنشطة 
مساهماتهم  رؤيــة  إلــى 
والــتــأثــيــر اإليــجــابــي 
الـــــــــذي ســـيـــحـــدثـــه 
ــى  تــــعــــاونــــنــــا عــل
الــمــجــتــمــعــات في 
ــاء  ــ ــحـ ــ ــع أنـ ــ ــي ــ ــم جــ

المنطقة”.

المنامة - بنا

توسيع نطاق الشراكات بين منظمات العمل اإلنساني والطبي
“الهالل األحمر” يبرم اتفاقا إلعانة متضرري الحروب والكوارث  ... خالد بن عبداهلل:
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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المؤيد: نحتاج لقوانين تمنع تحايل التجار 
على األنظمة والتسبب بإفالس آخرين

عبدالرحمن: توجه إدارة الغرفة يسهم 
في معالجة القضايا التي تهم التجار

الشعلة:
اإلصرار على تعديل بعض 

نقاط قانون اإلفالس 
لعدم تكرار السلبيات

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
ســـمير عبـــدهللا نـــاس أن “الغرفـــة” بصـــدد 
إطـــالق بنك الخبراء خالل الفترة المقبلة، 
والـــذي يتضمن مجموعـــة من 3000 خبير 
التجاريـــة  الســـوق  فـــي جميـــع قطاعـــات 
والصناعيـــة، وذلك لالســـتفادة مـــن آرائهم 
الســـديدة في عمل “الغرفة” ســـواء أكانت 
أو  إعدادهـــا  يتـــم  التـــي  الدراســـات  فـــي 
التوصيـــات التـــي ســـيتم رفعهـــا للجهـــات 

المعنية وغيرها.
وأشـــار فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى أن هـــؤالء 
الخبراء متخصصون فـــي مجاالت كثيرة 
مـــن  لالســـتفادة  للعلـــن  ظاهريـــن  وغيـــر 

خبراتهم.
ونـــوه رئيـــس غرفـــة البحرين خـــالل لقاء 
مـــع المجلس التشـــاوري أن هـــذه المبادرة 
تأتـــي ضمـــن 22 مبـــادرة طرحتهـــا اإلدارة 
فـــي برنامجهـــا االنتخابي للـــدورة 30، تم 
العمـــل على تحويلها لبرنامـــج عمل لألربع 
ســـنوات المقبلـــة، الفًتـــا إلى أنه تـــم البدء 
فـــي تنفيذهـــا بصـــورة تدريجيـــة،  فعلًيـــا 
وذلـــك من خـــالل العمل مع مركـــز التفكير 
علـــى  للوقـــوف  بالغرفـــة  االســـتراتيجي 
التحديات والمؤثرات االقتصادية؛ بهدف 
رفع وتيرة النمـــو االقتصادي في البحرين 

والتركيز على الفرص المتاحة.
ألبـــرز  اســـتعراضه  خـــالل  نـــاس  وأشـــار 
المبادرات أمام المجلس التشاوري إلى أن 
“الغرفـــة” بصدد عقد ورش عمل مشـــتركة 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة  مـــع 
لمناقشـــة رؤيتها حول ســـبل تنفيذ قانون 
اإلفالس وإطـــالع الحكومة على مرئياتها 
بهـــذا الشـــأن لتفـــادي أيـــة عقبـــات أثنـــاء 
التنفيذ، آماًل بخروج هذه الورش بخارطة 
طريـــق لكيفية تفعيل هـــذا القانون بحيث 

ال يشكل ضرًرا على االقتصاد الوطني.
وفيمـــا يتعلق بمبـــادرة “الغرفـــة” في تبني 
دراســـة ملـــف التضخـــم قال رئيـــس غرفة 
البحرين “إن موضوع التضخم في أســـعار 
األول  جزئيـــن،  إلـــى  ينقســـم  المســـتهلك 
هـــي التأثيـــرات الخارجية على المســـتوى 
العالمـــي والـــذي تعانـــي منـــه جميـــع دول 
العالـــم، أمـــا الجـــزء الثانـــي فيتمحـــور في 
العوامـــل الداخليـــة والتـــي تعمـــل غرفـــة 
البحرين على دراســـتها في الفترة الحالية 
لوضـــع الســـبل أمـــام كبـــح جمـــاح ارتفـــاع 
القطاعـــات  رصـــد  تـــم  حيـــث  األســـعار، 
التـــي تعانـــي مـــن التضخـــم وســـيتم رفـــع 
المقترحـــات والمرئيـــات مـــن جانبنـــا إلـــى 

الجهات المعنية”.
وتطـــرق ناس إلـــى برنامج عمـــل “حاضنة 
التأثيـــر االقتصـــادي” وأهميتـــه فـــي خلـــق 
عالقات متوازنة ومتوازية مع كل الجهات 
القائمـــة علـــى صناعـــة القـــرار االقتصـــادي 
تدعـــم آليـــات العمل المشـــترك فـــي تعزيز 
التنمية االقتصادية بشـــكل مرن ومتراكم، 
واســـتراتيجيات  خطـــط  مـــع  يتماشـــى 
الحكومـــة وبرنامـــج الغرفـــة فـــي تحقيـــق 
االســـتدامة والنمـــاء االقتصـــادي، مؤكـــًدا 
التكامـــل  تعزيـــز  علـــى  الغرفـــة  حـــرص 
والتنفيذيـــة  التشـــريعية  الســـلطتين  مـــع 
عبـــر  ومســـتدام  مســـتقر  اقتصـــاد  لبنـــاء 
تواكـــب  اقتصاديـــة  تشـــريعات  صياغـــة 

القطـــاع  دور  وتعـــزز  العصـــر  مقتضيـــات 
الخاص كمحـــرك للتنميـــة، وكذلك تقريب 
الـــرؤى وتبـــادل األفـــكار حـــول المتطلبات 
التشريعية لتطوير المنظومة االقتصادية 
فـــي البحريـــن، إذ إن أولويـــات العمـــل في 
المرحلـــة المقبلة تتمثل في توفير الســـبل 
الممكنـــة لتحقيـــق النماء االقتصـــادي عبر 
تهيئة البيئة التشـــريعية لتنفيذ المبادرات 
التعافـــي  متطلبـــات  مـــع  المنســـجمة 
االقتصـــادي خصوصا في ظـــل المتغيرات 

العالمية المتسارعة.

تعزيز العالقات البحرينية السعودية

لرئيـــس  األول  النائـــب  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
غرفـــة البحرين خالد محمـــد نجيبي، على 
أهمية العالقات المميزة التي تربط مملكة 
الســـعودية،  العربيـــة  بالمملكـــة  البحريـــن 
وعلـــى أهميـــة تعزيـــز العالقـــات التجارية 
مشـــيًرا  التعـــاون،  بمســـتوى  والنهـــوض 
إلـــى أنهـــم يتواصلـــون مـــع جهـــات رفيعة 
المســـتوى لتذيـــل العقبـــات أمـــام تنامـــي 
هـــذه العالقات التجارية وإزالة التحديات 
بهدف تنمية مستوى التبادل التجاري بين 

البلدين الشقيقين.

22 مبادرة خارطة طريق

مـــن جهته قـــدم رئيس مجموعـــة التفكير 
عرًضـــا  العبـــدهللا،  عـــادل  االســـتراتيجية 
مرئًيا ألعضاء المجلس التشـــاوري تضمن 
مســـتجدات عمـــل الغرفـــة، حيـــث تطـــرق 
إلـــى الــــ 22 مبـــادرة التـــي تشـــكل خارطة 
طريق لألربع سنوات المقبلة لعمل مجلس 
األدوات  مـــن  أداة  تعـــد  والتـــي  اإلدارة، 
التعـــرف علـــى أوضـــاع القطـــاع الخـــاص 
بشكل مستمر ومشاكله ومعوقاته والعمل 
على متابعته مع جهات الحكومية إليجاد 
حلول سريعة وعاجلة لكل المعوقات التي 
تواجـــه حركة نمـــوه، والعمل علـــى تحفيز 
بيئة االســـتثمار وتهيئة البنية التشريعات 

الســـتراتيجيات  والتوصـــل  االقتصاديـــة، 
مكملـــة الســـتراتيجيات الـــدول المجاورة، 
خصوًصا الشقيقة الكبرى المملكة العربية 

السعودية.
ونوه العبدهللا إلى أن المرحلة االقتصادية 
عمـــل  تنويـــع خطـــط  تســـتهدف  الراهنـــة 
اإلدارة للمســـاهمة بإيجابية فـــي مواجهة 
الشـــارع  تواجـــه  التـــي  التحديـــات  أبـــرز 
التجـــاري ممـــا يعـــزز األهـــداف المنشـــودة 
لدعـــم االقتصـــاد، وذلـــك عبـــر المزيـــد من 
التنسيق والعمل المشـــترك بين القطاعين 
بالقطاعـــات  للنهـــوض  والخـــاص  العـــام 

التجارية واالستثمارية والصناعية.

تأسيس مركز المنازعات

وفيمـــا يتعلـــق بمبـــادرة “الغرفـــة” بإنشـــاء 
مركـــز لتســـوية المنازعـــات التجارية، قال 
عضـــو المكتـــب التنفيذي، رئيـــس مجلس 
أمنـــاء مركز تســـوية المنازعـــات التجارية 
بغرفـــة البحريـــن باســـم محمـــد الســـاعي 
“يأتي تأســـيس هـــذا المركز وفقـــا لما نص 
عليـــه قانـــون غرفـــة البحريـــن بـــأن تتولى 
الغرفة التســـوية والتوفيق في المنازعات 
التجاريـــة التي تنشـــأ بيـــن أعضائها للعمل 
علـــى تذليـــل المشـــاكل والصعوبـــات التي 
تحد من قـــدره القطاع الخاص على النمو 
فـــي  مســـاهمته  وزيـــادة  دوره  وتطويـــر 
التنميـــة االقتصاديـــة، خصوًصا أن العديد 
من الدعاوى بين التجار تأخذ وقًتا طوياًل 
في المحاكم المختصة، وسيكون دور هذا 
المركـــز مكمـــاًل لخدمـــات غرفـــة البحرين، 
والتـــي تـــم بنائهـــا علـــى أســـس ومعاييـــر 

عالمية”.
وأكد الساعي أن هذا المركز يأتي متوافًقا 
مـــع السياســـة العامـــة للدولـــة فـــي إيجـــاد 
تكفـــل  ُمتقدمـــة  قانونيـــة  تجاريـــة  بيئـــة 
تسوية النزاعات التجارية بصورة سريعة 
ومتخصصـــة بيـــن أعضاء الغرفـــة وبينهم 
الفصـــل  ســـرعة  يكفـــل  بمـــا  الغيـــر  وبيـــن 

فيها مـــن قبل وســـطاء ومتخصصين في 
المجال القانوني والتجاري.

قوانين لمنع التحايل

من جانبه، لفت عضو المجلس التشـــاوري 
ورجـــل األعمـــال فـــاروق المؤيـــد، إلـــى أن 
الســـوق بحاجة ماســـة إلى إجراءات تمنع 
التحايـــل علـــى األنظمـــة والقوانيـــن ومـــن 
بينهـــا قانون اإلفالس، والتســـبب بإفالس 
وتتســـبب  والمقاوليـــن،  التجـــار  صغـــار 
بتضرر ســـجلهم المهني، مؤكًدا على غرفة 
البحرين الســـعي وبصورة عاجلة لمحاربة 
هذا النوع مـــن التحايل على األنظمة لمنع 
زيـــادة الشـــركات المتعثـــرة والتقليـــل من 
تصنيف عدد من الشركات واستثنائها من 
الحصـــول على المناقصات بســـبب تشـــوه 

سجل عملها.

اتفاقية تجارة حرة 

وأثنـــى عضو المجلـــس التشـــاوري ورجل 
الجهـــود  علـــى  الزيانـــي  خالـــد  األعمـــال 
الجبـــارة التـــي تقـــوم بهـــا غرفـــة البحرين 
-حســـب وصفه- والنقلة النوعية في أداء 
العمل، مشـــيًرا إلى أهميـــة تعزيز العالقات 
التجارية بصـــورة أكبر مع المملكة العربية 
السعودية، والدفع بمستويات التعاون إلى 
مراحـــل متقدمة مـــن خالل عقـــد اتفاقية 
تجـــارة حـــرة مع الشـــقيقة الكبـــرى، بهدف 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة  المنافـــع  تبـــادل 
واالستثمارية بين المملكتين الشقيقتين.

مراقبة نقل الثروات

ودعـــا عضـــو المكتـــب التشـــاوري ورجـــل 
األعمـــال إبراهيـــم زينـــل لتشـــكيل جهـــاز 
لمراقبـــة نقـــل الثروات لمنـــع التحايل على 
قوانيـــن اإلفالس بما يضمـــن عدم التهرب 
علـــى  مؤكـــًدا  النـــاس،  حقـــوق  دفـــع  مـــن 
أهميـــة حرمـــان من يتالعب علـــى القانون 
مـــن ممارســـة العمل التجـــاري حتى يؤدي 

حقوق الناس.
وأشـــاد زينل بالـــدور والطريقـــة التي تدار 
بهـــا غرفـــة البحريـــن عبـــر االعتمـــاد علـــى 
الملفـــات،  تبنـــي  فـــي  العلميـــة  األســـاليب 
وتقديمهـــا للجهـــات المعنيـــة علـــى أســـس 
علميـــة مدروســـة تجعل مـــن موقفها قويا 

عند التفاوض.

اجتماع شهري لألغذية

وشـــكر عضـــو المكتـــب التشـــاوري ورجل 
غرفـــة  إدارة  الصالـــح  يوســـف  األعمـــال 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن علـــى العـــرض 
المقـــدم والمواضيـــع والملفـــات التـــي تـــم 
التطـــرق إليها كونها مواضيـــع ذات أهمية 
اقتصاديـــة، الفًتا إلى أهميـــة التركيز على 
ملـــف األمـــن الغذائـــي كونـــه األبـــرز خالل 
الفتـــرة الجاريـــة، ويجـــب أن يأخـــذ حقـــه 
مـــن الدراســـة والحليل لتذليـــل التحديات 
التـــي تواجه هـــذا الملف مـــن حيث نقص 
داعًيـــا  األســـعار،  وارتفـــاع  اإلمـــدادات 
عالـــي  شـــهري  اجتمـــاع  لعقـــد  للتأســـيس 
المســـتوى لمراجعة أســـعار وآلية استيراد 
المصـــدرة  البلـــدان  مـــن  الغذائيـــة  المـــواد 
لتفـــادي وتجـــاوز أيـــة عقبات مســـتقبلية، 
أســـوة بالـــدول المتقدمـــة، خصوًصـــا أننـــا 
نواجـــه تحدًيـــا متمثـــاًل فـــي عـــدم تحقـــق 
النقـــل  كلفـــة  وارتفـــاع  الذاتـــي  االكتفـــاء 

والتأمين.

أهمية المجلس التشاوري

وأشـــار عضو المجلس التشـــاوري ورئيس 
أنـــور  الخليـــج  أخبـــار  جريـــدة  تحريـــر 
عبدالرحمـــن أن غرفة البحرين تقوم بعمل 
جبار من خالل إعدادها لدراسات ميدانية 
فيما يخص الشـــارع التجار، وأن المجلس 
التشـــاوري عبارة عن مبادرة متميزة وتعد 
األولى مـــن نوعها في تاريـــخ الغرفة، عبر 
تأســـيس مجلـــس تشـــاوري يضـــم وجهاء 
المملكة لمناقشة مختلف األمور والقضايا 

التي تهـــم المجتمع التجـــاري، مؤكًدا على 
استعداد المجلس التشاوري التام للتعاون 
مـــع الغرفـــة في كل ما يســـهم فـــي خدمة 

أصحاب األعمال والتجار البحرينيين.
وأكـــد أن التواصـــل الدائـــم فـــي المجلـــس 
التشـــاوري وتضمنه شخصيات من حقول 
تجارية مختلفة، يبّين التوجه السليم الذي 
ينتهجه مجلـــس إدارة الغرفـــة في دورته 
الحالية واستراتيجيته النيرة في معالجة 
منوًهـــا  التجـــار،  تهـــم  التـــي  القضايـــا  كل 
بأهميـــة هذا المجلـــس لمناقشـــة جميع ما 
يهم التاجر البحريني بهدف إيجاد الحلول 
المناســـبة لمختلف المشكالت والصعوبات 
التي يواجهها التاجر البحريني في ســـبيل 
النهوض باالقتصاد الوطني والتغلب على 

مختلف التحديات.

تصريح العمل المرن

بـــدوره، أشـــاد عضـــو المجلس التشـــاوري 
ورئيـــس مجلـــس إدارة صحيفـــة “البـــالد” 
فـــي  “الغرفـــة”  بـــأداء  الشـــعلة  عبدالنبـــي 
مواجهـــة تصريـــح العمـــل المـــرن بالحجج 
المنطقيـــة عبـــر دراســـة مهمـــة ورصينـــة، 
مؤكـــًدا أن هذا األســـلوب فـــي الطرح أخذ 
“الغرفة” إلى نقلة نوعية في األداء، داعًيا 
فـــي الوقت ذاته إلى أهميـــة اإلصرار على 
تعديـــل بعض النقاط فـــي قانون اإلفالس 
بما يضمن عـــدم تكرار التجارب الســـلبية، 
إضافـــة إلى أهمية تنمية وتعزيز العالقات 

التجارية مع المملكة العربية السعودية.

القطاع الصحي 

ودعـــا عضـــو المجلـــس التشـــاوري ورجل 
االهتمـــام  إلـــى  العالـــي  عـــادل  األعمـــال 
بالقطـــاع الصحـــي لكونـــه يشـــكل أهميـــة 
بعـــد  خصوًصـــا  للجميـــع  بالنســـبة  كبـــرى 
جائحة كورونا، مؤكـــًدا أن البحرين قادرة 
علـــى أن تكـــون في صـــدارة دول المنطقة 
في قطاع الســـياحة العالجيـــة لما تمتلكه 
مـــن مقومـــات وكـــوادر مدربـــة وقوية في 
هـــذا الجانـــب، الفًتـــا إلـــى أهميـــة التركيـــز 
على إنشاء المدن الصحية وسن القوانين 
المحفزة لالستثمار في هذا القطاع وإزالة 

التحديات والعقبات.

الصغيرة والمتوسطة 

وقـــال عضـــو المجلـــس التشـــاوري ورجل 
األعمـــال جواد الحـــواج إن قطاع التجزئة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  والمؤسســـات 
يعانـــي الكثيـــر مـــن التحديات والمشـــاكل 
فـــي التواصل مـــع المؤسســـات التمويلية، 
خصوًصـــا مع اســـتمرار تغير اإلجـــراءات، 
داعًيا إلى بحث حلول لهذه المسألة لكون 
هـــذا القطـــاع يشـــكل النســـبة األكبـــر مـــن 
اقتصـــاد البلـــد، ويجـــب أن تكـــون العالقة 
بينه ومؤسســـات التمويـــل أفضل مما هي 
عليه اآلن، مضيًفا “ونأمل أن يكون للغرفة 
دور لمعالجـــة التحديـــات التي يعاني منها 
هـــذا القطاع فـــي موضـــوع التمويالت مع 

المؤسسات التمويلية”.

“الغرفة” بصدد إطالق بنك الخبراء يضم 3000 خبير من كل قطاع
تدرس العوامل الداخلية المؤثرة لكبح جماح التضخم ورفعها للحكومة
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