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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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أّكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه 
ــر الــنــفــط والــبــيــئــة الــمــبــعــوث الــخــاص  ــ وزيـ
فــي عقد  االســتــمــرار  أهمية  المناخ  لــشــؤون 
في  تسهم  الــتــي  المتخصصة  الــمــؤتــمــرات 
بمملكة  القطاعات  مختلف  تطوير  تعزيز 
ــرات  ــبـ ــال تــــبــــادل الـــخـ ــ الـــبـــحـــريـــن، مــــن خــ
ــتــــجــــارب بـــيـــن جــمــيــع الـــمـــشـــاركـــيـــن مــن  والــ
مــخــتــلــف دول الــعــالــم بــمــا يــعــزز مـــن طــرح 
التطلعات  ويخدم  البّناءة  واألفكار  الحلول 

المشتركة.
جـــاء ذلـــك خـــال افــتــتــاح وزيـــر النفط 
المناخ  لــشــؤون  الــخــاص  المبعوث  والبيئة 
الــنــســخــة الــتــاســعــة مـــن فــعــالــيــات مــؤتــمــر 
المتبقي  الـــوقـــود  لـــزيـــت  األوســـــط  الـــشـــرق 
وتكنولوجيا المحفزة في اإلنتاج، بمشاركة 
المتخصصين  المسئولين  كــبــار  مــن  عـــدد 
لمناقشة  والتقني  الفني  المجال  هــذا  في 
للوقود  والمستقبلية  الحالية  التحديات 
ــات الـــنـــفـــط وإيــــجــــاد  ــ ــزانـ ــ الــمــتــبــقــي فــــي خـ

للحفاظ  المبتكرة  التكنولوجية  الحلول 
والقدرة  العالية  اإلنتاجية  مستويات  على 
وذلك  والربحية،  والمرونة  التنافسية  على 
ــة لــاســتــشــارات  ــيــ بــتــنــظــيــم الــشــركــة األوروبــ
النفطية بالتعاون مع وزارة النفط والبيئة 
المتخصصة في  الشركات  وبدعم عدد من 

هذا القطاع الحيوي والمهم.
إلــى أهمية  والبيئة  النفط  وزيــر  وأشــار 
في  المؤتمر  لها  تطرق  الــذي  الموضوعات 
ــل مــعــالــجــة النفط  ــدة اتــجــاهــات مــن أجـ عـ
ــة مــع  ــبـ ــواكـ ــتـ ــة مـ ــثـ ــديـ الـــمـــتـــبـــقـــي بــــطــــرق حـ
يعتبر  والبيئية، حيث  التشريعية  القوانين 
والخبرات  المعرفة  لتبادل  فرصة  المؤتمر 
والمشاركة البناءة في تعزيز قدرات ومهارات 
المهم  الــقــطــاع  هـــذا  فــي  الــبــشــري  العنصر 
ــكـــفـــاءة واإلبــــــــداع لــلــمــســاهــمــة في  لـــرفـــع الـ
العمليات  لتحسين  الفنية  الحلول  إيجاد 

التشغيلية وزيادة اإلنتاج.
وأضاف أن طرق التكرير التقليدية لم 

تعد هي المصدر الوحيد لتحقيق األرباح، 
وهناك اتجاه عالمي لتعزيز سبل االستفادة 
الوقود كأحد مصادر الطاقة التي  من زيت 
ســعــادة  ــــرب  وأعـ ــد،  ــ واعـ يــنــتــظــرهــا مستقبل 
الــدكــتــور مــحــمــد بـــن مـــبـــارك بـــن ديــنــه عن 
ــلـــى تــنــظــيــم  خــــالــــص شــــكــــره لــلــقــائــمــيــن عـ
الــمــؤتــمــر والــمــشــاركــيــن فــيــه وعــلــى الجهود 
الحثيثة التي بذلوها في اإلعداد للمؤتمر 
وتوفير كل ما يحقق له النجاح في تحقيق 
أهدافه، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
ــمـــر عــــــدد مــن  ــمـــؤتـ ــعــــرض الـ ــتــ وقــــــد اســ
المتحدثين  المواضيع بمشاركة نخبة من 
مثل  الشركات  مختلف  من  واالستشاريين 
شـــركـــة نــفــط الــبــحــريــن )بـــابـــكـــو(، وشــركــة 
ــة الــــســــعــــوديــــة )أرامــــــكــــــو(،  ــيـ ــربـ ــعـ ــــت الـ ــزيـ ــ الـ
البترولية  للصناعات  الكويتية  والــشــركــة 
باركو لصناعة  المتكاملة )كيبيك(، وشركة 
تــوتــال للتكرير  الــمــدافــىء، وشــركــة أرامــكــو 
والــبــتــروكــيــمــاويــات )ســــاتــــورب(، بــاإلضــافــة 

العالمية  الــشــركــات  إلــى االســتــشــاريــيــن فــي 
المتخصصة.

ــي تــم  ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ ــمـ ــ ومـــــــن أهـــــــم الـ
ــة عـــلـــى الـــســـوق  ــامـ ــرة عـ ــظـ اســـتـــعـــراضـــهـــا: نـ
ــات وقــــصــــص الـــنـــجـــاح وأفـــضـــل  ــ ــاهـ ــ ــــجـ واالتـ
)التطورات  المحفز  والتركيز  الممارسات، 
والــتــعــافــي(،  الــمــحــفــزات  وإدارة  الـــجـــديـــدة 
ودور  والمعدات،  واألدوات  التقنيات  وأفضل 
تــرقــيــة الــمــخــلــفــات فـــي ظـــل تــغــيــر طبيعة 
الــتــكــريــر واهــمــيــة االســتــثــمــار فـــي مــشــاريــع 

انتقال الطاقة.
وعـــلـــى هـــامـــش الـــمـــؤتـــمـــر قـــــام ســـعـــادة 
المعرض  فــي  بجولة  والبيئة  النفط  وزيــر 
ــــب، حــــيــــث الــــتــــقــــى فــــيــــه كـــبـــار  ــاحـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
الشخصيات في الشركات النفطية واستمع 
إلــى أهــم الحلول واألطــروحــات والــدراســات 
في هذا الشأن، باإلضافة إلى اطاع سعادته 
على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات 

في هذا المجال.

كورب«  »�سول  �سركـة  توؤ�س�س  كابيتـال  جيـت  ديفيدند 
لت�سغيل الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة في المنطقة »البركة االإ�سالمي« يعلن تد�سين حملته للبطاقات االئتمانية »ادفع واربح«

»طيران الخليج« تحتفل بخريجيها في برنامج االإحالل

ــعــــاء  ــــس األربــ ــــال اســـتـــعـــراض الـــغـــرفـــة أمـ ــد خـ ــ وأكــ
لخطط وأهداف اللجان الدائمة خال الفترة المقبلة 
نحو  ومساعيها  نهجها  استكمال  إطــار  في  »الغرفة«  أن 
ــدورة الــثــاثــيــن ســتــدفــع  ــلـ تــنــفــيــذ أهـــــداف بــرنــامــجــهــا لـ
بمؤسسات القطاع الخاص نحو تأسيس مصنعين لدعم 
توزيع  وهما مصنع  الــبــاد،  في  الغذائي  األمــن  أهــداف 
المستوى  على  ســواء  الغذائية  الــمــواد  وتغليف  وتعبئة 
مع  والتنسيق  بــالــتــعــاون  وذلـــك  الــتــصــديــر،  أو  المحلي 
الجهات الحكومية المعنية، بجانب العمل على تأسيس 
مصانع للمواد األولية المكملة للصناعات الغذائية من 

الشركة  مع  والتنسيق  وبالتعاون  الحال  مركز  خــال 
والتجارة،  الصناعة  لــوزارة  التابعة  الزراعية  البحرينية 
تحقيق  تــدعــم  مقترحات  تقديم  هــو  الــهــدف  أن  مبينا 
األمن الغذائي والمائي في البحرين، وذلك عبر التوجه 
العام  القطاعين  بين  مشترك  عمل  فريق  تشكيل  إلــى 

والخاص.
الــغــرفــة تعكف في  بــالــقــول إن  وتــابــع كــانــو حــديــثــه 
للمستثمرين  دلــيــل شــامــل  اعـــداد  الــراهــن على  الــوقــت 
ــادرات  صــ مــع  بالتنسيق  والــتــصــديــر،  االســتــيــراد  ــول  حـ
عــمــل مشاريع  لتنظيم  مــقــتــرحــات  وتــقــديــم  الــبــحــريــن، 

الحثيث  عــن سعيها  فــضــًا  الــمــرخــصــة،  غــيــر  األغــذيــة 
بالتمهين  العمل  ســوق  احتياجات  تطوير  و  ربــط  نحو 
مع المؤسسات التعليمية والتدريبية العامة والخاصة 
إليها  يحتاج  التي  المهن  بتحديد  ومهنيًا(  )أكاديميًا 
الــســوق الــمــحــلــي واإلقــلــيــمــي وتــقــديــمــهــا لــلــجــهــات ذات 
العاقة، كذلك العمل على إعداد مسودة مشروع قانون 
على  لعرضه  الــمــقــاوالت«،  قطاع  تنظيم  »هيئة  إلنشاء 
ذات  والــجــهــات  األشــغــال  وزارة  مــع  بالتنسيق  الحكومة 
العاقة استعدادًا لرفع هذه المسودة في صورة مشروع 

قانون إلى السلطة التشريعية.

ولفت إلى أن لجان الغرفة تعتبر المساند األساسي 
القطاعات  تطوير  في  اإلدارة  مجلس  لجهود  والرئيس 
التجارية في المملكة، وأنها إحدى أهم أدوات التواصل 
بين الــغــرفــة وأعــضــائــهــا مــن خــال األنــشــطــة والــبــرامــج 
التي تعكف على العمل عليها بشكل مستمر، فضًا عن 
دورها في خلق مجاالت التعاون والتنسيق مع الجهات 
أعضاء  ومــقــتــرحــات  وشــكــاوى  رؤى  إليــصــال  الحكومية 
الغرفة من خال اجتماعاتها الدورية مع صناع القرار 
القطاعات  لتطوير  الحكومية  والهيئات  الجهات  فــي 

االقتصادية ودعما لاقتصاد الوطني.

أداة  هــي  الــدائــمــة  القطاعية  اللجان  أن  كانو  وأكــد 
بشكل  الخاص  القطاع  أوضــاع  على  التعرف  أدوات  من 
مع  متابعته  على  والعمل  ومعوقاته  ومشاكله  مستمر 
لكل  وعاجلة  سريعة  حــلــول  إليــجــاد  الحكومية  جــهــات 
مبادرات  أن  مبينًا  نموه،  حركة  تواجه  التي  المعوقات 
خارطة  تعتبر  الثاثين  لــلــدورة  الــــ22  البحرين  غــرفــة 
بيئة  تحفيز  يتضمن  بــمــا  الــلــجــان  عــمــل  ــام  أمــ طــريــق 
االســتــثــمــار وتــهــيــئــة الــبــنــيــة الــتــشــريــعــات االقــتــصــاديــة، 
الستراتيجيات  مكملة  اســتــراتــيــجــيــات  إلـــى  والــتــوصــل 

اإلقليم.

»الغرفة« تعلن خريطة اللجان القطاعية لل�سنتين القادمتين
 وليد كانو: اإعداد درا�ستين حول تاأثيرات التاأمين ال�سحي على »الخا�س« ونق�س الكوادر الطبية

افتتح موؤمتر »ال�سرق الأو�سط لزيت الوقود املتبقي«.. وزير النفط:

طرق التكرير التقليدية لم تعد هي الم�سدر الوحيد لتحقيق االأرباح
اجتاه عاملي اإىل تعزيز �سبل ال�ستفادة من زيت الوقود كاأحد م�سادر الطاقة

 احتفلت طيران الخليج – الناقلة الوطنية 
بــتــخــريــج أول دفـــعـــة من  الـــبـــحـــريـــن،   لــمــمــلــكــة 
يهدف  الــذي  لــإحــال؛  برنامجها  فــي  خريجي 
إلى تأمين الكفاءات الواعدة البحرينية بالناقلة 
بكل األدوات والمهارات التي تحتاج اليها إلحال 

الوظائف العليا بالشركة في المستقبل.
التنفيذي  الرئيس  عقب  الــصــدد،  هــذا  فــي 
بقوله:  العلوي  وليد  القبطان  الخليج  لطيران 
»يــســعــدنــي الـــيـــوم أن أكـــــون مـــع هــــذه الــكــوكــبــة 
ــال من  ــ الــمــتــمــيــزة مـــن خــريــجــي بــرنــامــج اإلحـ
موظفي طيران الخليج الذين أفخر بإنجازاتهم 
هذا  ضمن  تخرجهم  إلــى  أدت  التي  وكفاءاتهم 
البرنامج الواعد. تلعب الموارد البشرية لطيران 
اســتــراتــيــجــيــة  تــطــبــيــق  فـــي  الــخــلــيــج دورًا مــهــمــًا 
الــنــاقــلــة إلشــراكــهــم  مــوظــفــي  مــحــورهــا  تنافسية 
فـــي مــجــمــوعــة الـــمـــهـــارات الـــتـــي نــحــتــاج الــيــهــا 
الشركة.  داخل  والترقيات  المستقبلي  للتطوير 
الناقلة  ثقافة  في  ملحوظًا  تغييرًا  شهدنا  لقد 
فــي اآلونــــة األخـــيـــرة، مــع الــتــركــيــز عــلــى الــتــوازن 
لموظفينا،  االجــتــمــاعــيــة  والــحــيــاة  الــعــمــل  بــيــن 
ومكافأة المجدين منهم واالحتفال بإنجازاتهم، 
واالرتقاء  التدريب  فرص  توفير  على  والحرص 

الوظيفي«.
»أهــنــئ خريجي  الــعــلــوي:  القبطان  وأضـــاف 
الــبــرنــامــج بتحقيق هـــذا اإلنـــجـــاز، وأتــطــلــع إلــى 
ــدام الـــمـــهـــارات الـــتـــي اكــتــســبــوهــا ضمن  ــتـــخـ اسـ
الـــبـــرنـــامـــج فـــي مـــواقـــع أعـــمـــالـــهـــم، كــمــا أتــطــلــع 
العليا  الــمــنــاصــب  كــافــة  تــبــوئــهــم  إلـــى  مستقبًا 
وقـــيـــادتـــهـــم لــلــنــاقــلــة الـــوطـــنـــيـــة نـــحـــو تــحــقــيــق 
هنا  يفوتني  وال  الــمــســتــدام.  والــنــجــاح  الــتــطــور 
المصرفية  للدراسات  البحرين  معهد  أشكر  أن 
لتصميم  معنا  تعاونهم  على   )BIBF( والمالية 
إعداد  على  الــذي يحرص  الرائد  البرنامج  هذا 
أجيال مهنية تسهم في تطوير الناقلة الوطنية 

وتحسين مهارات قواها البحرينية العاملة«.
البرنامج هو ضمن  أن هذا  بالذكر  الجدير 
خطة طيران الخليج لإحال التي بدأت الناقلة 
الــوطــنــيــة فـــي الــتــعــاون مـــن خــالــهــا مـــع معهد 
 )BIBF( البحرين للدراسات المصرفية والمالية
الناقلة  فيه  تـــدرب  والـــذي  الــمــاضــي،  يوليو  فــي 
المختلفة  واإلدارات  القطاعات  مــن  موظفيها 
القيادية  المناصب  لتولي  لتأهيلهم  بالشركة 
من  ويعزز  البحرين  مملكة  اقتصاد  يخدم  بما 

الكفاءات الوطنية التي تزخر بها المملكة.

كابيتال  جــيــت  ديــفــيــدنــد  مجموعة  أعــلــنــت 
عن  »المجموعة«،  أو  كابيتال«  جيت  »ديفيدند 
ــول كـــــورب« والــمــمــلــوكــة لها  ــ تــأســيــس شـــركـــة »سـ
التشغيلية في  بنسبة 100% لفصل استثماراتها 
بتقديم  ستختص  والــتــي  الــقــطــاعــات،  مختلف 
كــافــة الــخــدمــات اإلداريــــة واالســتــشــاريــة وتصبح 
التابعة  لــلــشــركــات  والتشغيلي  اإلداري  الــــذراع 

لشركة ديفيدند جيت كابيتال وشركائها.
جــــاءت فــكــرة تــأســيــس شــركــة »ســــول كـــورب« 
استجابة  ومستقلة  مــوحــدة  شــركــة  لتخصيص 
المنطقة،  فـــي  والــتــشــغــيــلــيــة  اإلداريــــــة  لــلــفــرص 
العناصر اإلدارية لذوي الخبرة  وتوفير وتطوير 
جيت  ديفيدند  شــركــة  تمتلكها  الــتــي  والــكــفــاءة 
شركات  مجموعة  كــورب  ســول  ستدير  كابيتال. 
األصـــول  مــن  أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــون   20 بقيمة 

في  وشركائها  كابيتال  جيت  لديفيدند  التابعة 
والتجارة  الخفيفة  والصناعات  الضيافة  مجال 

وغيرها الموجودة في منطقة الخليج وآسيا.
فـــي حـــلـــول اإلدارة  ــورب  ــ كـ تــتــخــصــص ســــول 
واستثمارات خدمات الضيافة والتعليم والصناعة 
التي تركز على تسريع نمو وتطوير األصول في 
منطقة الخليج واألسواق العالمية. ومن المقرر 
أن تدير شركة »سول كورب« االستثمارات التابعة 
ذات  األخـــرى  والــشــركــات  وشركائها  للمجموعة 
الــصــلــة، بــاإلضــافــة الـــى تــقــديــم جميع خــدمــات 
تتطلع  كما  واالســتــثــمــار،  واالســتــشــارات  اإلدارة 
الــمــنــاســبــة للقيام  الــتــراخــيــص  قــريــبــًا إلضــافــة 
بعمل في مجال التمويل الجماعي بغرض رفع 
للمجموعة  التابعة  للشركات  السيولة  مستوى 

وشركائها.

اإلسامي  البركة  بنك  أعلن 
تـــدشـــيـــن حـــمـــلـــة »ادفـــــــــع واربــــــــح« 
ــة إلــــى  ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ ــُمـ ــ ــة والـ ــيــ ــرويــــجــ ــتــ الــ
ــات مـــاســـتـــركـــارد  ــاقــ ــطــ حـــامـــلـــي بــ
االئــتــمــانــيــة لـــدى الــبــنــك، والــتــي 
البنك  الـــتـــزام  منطلق  مــن  تــأتــي 
بإثراء تجربة عمائه المصرفية. 
نقطة  آالف   10 الحملة  وستقدم 
خال  شهرًيا  فــائــزا  لـــ20  مكافآت 

هذا العام.
حــــــيــــــُث ســـــتـــــوفـــــر الـــحـــمـــلـــة 
الـــتـــرويـــجـــيـــة الــــجــــديــــدة فـــرًصـــا 
ــاقـــات  ــبـــطـ ــلـــي الـ ــامـ حـــصـــريـــة لـــحـ
ــادرة مــــن بــنــك  ــ ــصـ ــ االئـــتـــمـــانـــيـــة الـ
ــبـــركـــة اإلســــامــــي لــلــتــأهــل فــي  الـ
الـــســـحـــوبـــات الـــشـــهـــريـــة عـــلـــى 10 
آالف نقطة مكافآت، وذلك مع كل 
هذه  بــواســطــة  ُتنجز  دفــع  عملية 

الحملة.  فــتــرة  طــيــلــة  الــبــطــاقــات 
ــلــــة ســعــي  ــكــــس هـــــــذه الــــحــــمــ ــعــ وتــ

»البركة اإلسامي« لتقديم أفضل 
ــلـــول الــمــصــرفــيــة لــلــعــمــاء،  الـــحـ

وحمات  عروضا  منحهم  بجانب 
وثقتهم  والءهــم  تكافئ  ترويجية 

المتواصلة بالبنك.
ــة، قـــالـــت  ــبــ ــاســ ــنــ ــ ــُم وبـــــهـــــذه الــ
الخدمات  رئيس  العلوي،  فاطمة 
البركة  ببنك  لــأفــراد  المصرفية 
ــًدا بتدشين  »نــعــتــز جـ اإلســـامـــي: 
ــة  ــيـ ــرويـــجـ ــتـ أحــــــــدث حـــمـــاتـــنـــا الـ
البطاقات  لحاملي  الُمخصصة 
ــام. حــيــُث  ــعــ االئــتــمــانــيــة لـــهـــذا الــ
أردنــا عبر حملة »ادفــع واربــح« أن 
الذين  عمائنا  احتياجات  نلبي 
ــيــــرة مــن  ــبــ ــلــــون شــــريــــحــــة كــ ــ ــّك يــــشــ
عـــمـــاء بــنــك الـــبـــركـــة اإلســـامـــي 
عبر  المصرفية  تجربتهم  وإثــراء 
والجوائز  المكافآت  هــذه  تقديم 

الشهرية«.
إياد  أيضًا، صرح  جانبه  ومن 

البطاقات  مــركــز  رئــيــس  العباسي 
قائًا:  اإلسامي  البركة  بنك  في 
»يـــســـرنـــا بــــإطــــاق حـــمـــلـــة »ادفـــــع 
البطاقات  حاملي  تمكين  واربـــح« 
االئتمانية من عمائنا الحاليين 
ــادة بكسب  ــفـ ــتـ ــن االسـ مـ والــــجــــدد 
هذه النقاط في أحد أكثر برامج 
ــا فـــي الــمــمــلــكــة،  ــذًبـ الــمــكــافــآت جـ
ومنحهم فرصة استبدال نقاطهم 
اســتــرداد  متنوعة،  جــوائــز  مقابل 
أو حتى  جــويــة  أمـــيـــال  أو  نــقــدي 
المؤسسات  لمختلف  بها  التبرع 
والـــجـــهـــات الـــخـــيـــريـــة مــــن خـــال 
لــذلــك،  الــبــركــة.  مــكــافــآت  تطبيق 
الــعــمــاء عــلــى االســتــفــادة  نشجع 
مــــن اســـتـــخـــدام بــطــاقــاتــهــم عــنــد 
التسوق لزيادة فرصهم في الفوز 

ونتمنى لهم حظا سعيدا«.

} إياد العباسي.} فاطمة العلوي.

الدفع بتاأ�سي�س م�سانع لدعم اأهداف االأمن الغذائي والمائي بال�سراكة والتن�سيق مع القطاع الحكومي

التنسيقية  المجموعة  رئــيــس  المالي  األمــيــن  نــائــب  كشف 
»الغرفة«  إعــداد  عن  كانو  وليد  البحرين  وصناعة  تجارة  لغرفة 
دراستين معنيتين بالقطاع الصحي، األولى للتعرف على نظام 
ــة تأثيراته  الــتــأمــيــن الــصــحــي الــوطــنــي )صــحــتــي(، بــهــدف دراســ
لمجتمع  المناسبة  التوعية  وتقديم  المعنية  القطاعات  على 
األعمال حول تطبيقات النظام، أما الثانية فهي دراسة تفصيلية 
الكفاءة  ذات  المتميزة  الطبية  الكوادر  نقص  حول  استقصائية 
المجاالت  تحديد  بهدف  الحيوية،  التخصصات  مــن  عــدد  فــي 
)نهرا  الحكومية  للجهات  لتقديمها  المطلوبة  والتخصصات 

والمجلس األعلى للصحة ووزارة الصحة(.

الــدوري  اجتماعها  مــؤخــرًا  »بــابــكــو«  البحرين  نفط  شركة  عقدت 
الــمــعــتــاد وذلــــك فـــي قــاعــة نــــادي بــابــكــو بــالــعــوالــي بــحــضــور الــدكــتــور 
عدد  وبمشاركة  للشركة،  التنفيذي  الرئيس  جــواهــري،  عبدالرحمن 
من الموظفين، باإلضافة إلى المديرين التنفيذيين ورؤساء األقسام 

والمشرفين وممثلي نقابتي العمال بالشركة.
في بداية االجتماع، ألقى الدكتور عبدالرحمن جواهري كلمة نقل 
فيها تحيات وتقدير رئيس مجلس اإلدارة عبداهلل جهاد الزين وأعضاء 
مجلس اإلدارة. كما تحدث في كلمته عن اإلنجازات الكبيرة والجوائز 
في  تحقيقها  في  الشركة  نجحت  التي  القياسية  واألرقـــام  المرموقة 
عام 2022 والذي وصفه بأنه عام ناجح بجميع المقاييس، حيث أعرب 
الرئيس التنفيذي عن جزيل شكره وتقديره لجميع أفراد فريق العمل 

بالشركة على التزامهم والمهنية الكبيرة التي أظهروها ما أسهم في 
تحقيق هذا النجاح المتفّرد.

كما استعرض الدكتور جواهري في كلمته أبرز الخطوط العريضة 
خال  تنفيذها  الشركة  تعتزم  التي  القادمة  االستراتيجية  للخطط 
على  البناء  إلــى  خالها  الشركة  تتطلع  والــتــي   ،2023 الــجــاري  الــعــام 
االلــتــزام  لمواصلة  الكبيرة  األهمية  مــؤكــدًا  مــنــجــزات،  مــن  تحقق  مــا 
التي  الــخــطــط االســتــراتــيــجــيــة  الــعــمــل لتنفيذ هـــذه  فــي  ــــاص  واإلخـ
تكتسب أهمية كبرى نظرًا لتزامنها مع تنفيذ المشروع االستراتيجي 
من  كبيرًا  قطع شوطًا  الــذي  المصفاة  تحديث  مشروع  وهو  الضخم، 

مراحل تنفيذه.
شركة  تجده  الــذي  الامحدود  بالدعم  التنفيذي  الرئيس  وأشــاد 

بابكو من قيادة الوطن الرشيدة ممثلة في سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، إضافة 
جهاد  عبداهلل  السيد  برئاسة  اإلدارة  لمجلس  الحثيثة  المتابعة  إلى 

الزين.
وتحدث بعد ذلك عدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة حيث 
المعنية  دوائرهم  التي تحققت في  اإلنجازات  أهم  باستعراض  قاموا 
بما في ذلك المراحل التي تم استكمالها من مشروع الشركة الواعد، 
الذي سيشكل عند استكماله نقلة نوعّية  بابكو  وهو تحديث مصفاة 
مــن مجرد  حــيــث ستتحول  بــالــشــركــة  الــعــمــل  بمنظومة  االرتـــقـــاء  فــي 
وحدات تشغيل محدودة إلى مرفق عالمي حديث ومطور لُيشّكل بذلك 
ذاتــه  الــوقــت  فــي  كما سيعّزز  بابكو،  تــاريــخ  فــي  فــارقــة ومحورية  عامة 

العالمي.  االقتصاد  صعيد  على  البحرين  لمملكة  التنافسية  القدرة 
تنفيذها  سيتم  التي  واالستراتيجيات  الخطط  إلــى  التطرق  تم  كما 

خال العام الجاري 2023.

»بابكو« تعقد اجتماعها الدوري ال�ستعرا�س الخطط اال�ستراتيجية لهذا العام

ارتكبت مضيفة طيران بريطانية خطأ فادحا كلف شركة طيران 
عملها  يوم  في  إسترليني،  50.000 جنيه  الجوية حوالي  الخطوط 
المضيفة  فتحت  »اإلندبندنت«  صحيفة  ذكرته  ما  وبحسب  األول. 
التي لم يتم الكشف عن اسمها باب الطوارئ عن طريق الخطأ، مما 
تسبب في انزالق الشرائح القابلة للنفخ التي تستخدم في حاالت 

الطوارئ. 
وأكدت شركة الطيران أن الموظفة كانت تؤدي عملها خالل رحلة 

إلى الجوس يوم الجمعة )13 يناير(، حيث تسبب الباب المفتوح في 
انتفاخ منزلقات الطوارئ في طائرة بوينج 777 وخروجها من جانب 
الطائرة،  إلــى محاصرة  الــطــوارئ  فــرق خــدمــات  الــطــائــرة، مما دفــع 

العتقادهم أنها على وشك اإلخالء.
ســاعــات.  ألربـــع  الــركــاب  رحــلــة  لتأخير  المضيفة  خطأ  وتسبب 
وقالت شركة الطيران »إنها زودت الركاب بقسائم طعام وشراب أثناء 

االنتظار، واعتذرت عن الحادث«.
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حــــــــصــــــــلــــــــت الــــــنــــــجــــــمــــــة 
األمـــريـــكـــيـــة كــيــم كـــارداشـــيـــان 
على أمر تقييدي مؤقت ضد 
رجـــل تــســلــل إلـــى مــنــزلــهــا في 
أنها  وادعــى  أكثر من مناسبة 
وأرســل لها خاتًما من  زوجته 
األلــمــاس. وقــالــت كــارداشــيــان 
إن  المحكمة  مــســتــنــدات  فــي 
ُيدعى جوميني  الذي  الرجل 
فـــيـــكـــتـــور زيــــجــــلــــر، بـــــــدأ فــي 
ــنـــذ الــشــهــر  ــا مـ ــهـ ــال بـ ــ ــصـ ــ االتـ

الماضي.
البالغة  النجمة  وأضافت 
أن األمن  العمر 42 عاًما  من 
تدخل إليــقــاف الــرجــل الــذي 
عـــاًمـــا  الـــعـــمـــر 28  ــن  مــ يــبــلــغ 
ــى مــنــزلــهــا  ــ ــب إلــ ــ ــا ذهــ ــدمـ ــنـ عـ
نشر  وأنـــه  مناسبات  عــدة  فــي 
ــا عــبــر  ــهـ ــنـ ــئــــة عـ رســـــائـــــل بــــذيــ

اإلنترنت ووصفها بزوجته. 
زيجلر  أن  أيـــًضـــا  ــرت  ــ وذكـ
أرسل مجموعة من األغراض 
إلـــــى مـــنـــزلـــهـــا مـــثـــل الـــخـــاتـــم 
ومفاتيح غرفة فندق، مشيرة 
إلى أنه لديه خلفية إجرامية 
تتعلق باألسلحة والتهديدات 
الموجهة. وأضافت أنه تسبب 
ــي ضـــائـــقـــة عــاطــفــيــة  ــ لـــهـــا فـ
الــمــرغــوب  غــيــر  تعقبه  وســـط 
فيه، ومن المقرر عقد جلسة 
بشأن  المقبل  الشهر  استماع 

هذه المسألة. 
وكـــــــــانـــــــــت قـــــــــد حـــصـــلـــت 
كـــارداشـــيـــان الــشــهــر الــمــاضــي 
أيـــــًضـــــا عـــلـــى أمــــــر تــقــيــيــدي 
مــــــــدة خــــمــــس ســــــنــــــوات ضــد 
أنــدريــه بيرسود،  يــدعــى  رجــل 
معها  التواصل  ادعــى  والـــذي 
عــن بــعــد. وتـــردد الــرجــل على 

مرات  ثــالث  كارداشيان  منزل 
فــي أغسطس مــن عــام 2022، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا خــشــيــت أن 
يــســتــخــدم الــعــنــف تــجــاهــهــا. 
وبــنــاء عــلــى ذلــــك، أمـــر قــاض 
ــــوس أنـــجـــلـــوس الـــرجـــل  فــــي لـ

ــتـــواصـــل  بـــعـــدم االتــــصــــال والـ
ــرة أخــــرى  ــ ــان مـ ــيــ ــارداشــ مــــع كــ
يـــاردة  واالبــتــعــاد مــســافــة 100 
عــلــى األقـــل مــن الــنــجــمــة مع 
تسليم أي أسلحة نارية لديه 

إلى السلطات.

اأر�ضل لها خاتما من الألما�س.. كيم كاردا�ضيان تقا�ضي معجبا يالحقها

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

تو�ضعة 

ــة دائــــــــرة الــــحــــوادث  ــعـ ــوسـ ــكــــون تـ ــا تــ ــمــ ربــ
والطوارئ بمستشفى السلمانية هي البداية 
لــحــل الــمــشــكــالت الــتــي تــحــدث عــنــهــا بعض 
النواب أهمية تشكيل  المواطنين والتي رأى 

لجنة تحقيق بشأنها.
لقد كانت أهم الشكاوى تنصب على تأخر 
المواعيد ونقص األسرة واألطباء وربما تكون 
التوسعة هي البداية لحل المشكالت الباقية 
مستوى  عــلــى  السلمانية  مستشفى  وجــعــل 
أنه  وخاصة  منه  المواطن  يأمله  ومــا  األمــل 

هو المستشفى العريق في البحرين.
والــحــديــث عــن شــكــاوى الــمــواطــنــيــن من 
ال  واألســـرة  األطــبــاء  ونقص  المواعيد  تأخر 
الــكــادر  بجهود  الجميع  اعــتــراف  عــدم  يعني 
أيــام  البحرين وخــاصــة مــا حــدث  الطبي فــي 
كـــورونـــا لــيــس بــعــيــدا عــنــا وال نــنــســى مـــا قــام 
بــه األطــبــاء مــن جــهــود وتضحيات مــن أجل 
وبــاء شرس لم تتمكن من  انقاذ وطنهم من 
السيطرة عليه كوادر طبية في دول أكبر من 
أضعاف  ميزانياتها  وتبلغ  بكثير  البحرين 

ميزانية البحرين.
لكن ما يحتاج إلى االهتمام به هو إكمال 
هذه الصورة الجميلة بإيجاد األماكن الكافية 
واألسرة الكافية وأعداد األطباء الكافية لكي 
الوقت  في  العالج  إيجاد  المواطن  يستطيع 

المناسب وإيجاد المكان المالئم لعالجه.
وال بــأس مــن الــتــشــاور مــع الــنــواب حول 
إيــجــاد الــحــلــول وكــذلــك الــتــعــاون مــع جهات 
أخـــرى ســـواء فــي الــقــطــاع الــعــام أو الــخــاص، 
أيام كورونا  وقد كانت تجربة تعاون الجميع 
ــادة مــنــه لــلــتــعــاون في  ــفـ ــتـ ــا يــمــكــن االسـ ــ درسـ
جميع األوقات على حل المشكالت العالجية 

والبحث عن مخرج لها.

ت��رت��ك��ب  م�����ض��ي��ف��ة  الأول..  ع��م��ل��ه��ا  ي�����وم  ف����ي 
اإ���ض��ت��رل��ي��ن��ي األ������ف   50 ال�������ض���رك���ة  ي��ك��ل��ف  خ���ط���اأ 

ــوج الـــكـــثـــيـــفـــة  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــت الـ ــطــ غــ
مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن الــيــابــان 
ــاء وأعـــاقـــت حــركــة  ــعــ أمــــس االربــ
مئات  إلغاء  في  وتسببت  النقل 
حركة  وتعطل  الجوية  الرحالت 
ــا لـــقـــي شــخــص  الــــقــــطــــارات كـــمـ

واحد على االقل حتفه. 
بــارد على نحو  وأدى طقس 
جوية  ومنخفضات  معتاد  غير 
ــاقـــط الـــثـــلـــوج  ــسـ ــة إلــــــى تـ ــيـ ــاسـ قـ
ــاح قـــويـــة فـــي جميع  ــ ــبـــوب ريـ وهـ
ــوم  أنــــحــــاء الــــبــــالد بـــــــدءا مــــن يـ

الثالثاء. 

بكثافة  الــثــلــوج  وتــســاقــطــت 
ــــاص فــي  شــــديــــدة عـــلـــى نـــحـــو خـ
الجزء المطل على بحر اليابان 
قــيــاســيــة على  ثــلــوج  إذ ســقــطــت 
مــديــنــة مـــانـــيـــوا بـــغـــرب الــيــابــان 
ســـنـــتـــيـــمـــتـــرا   93 الــــــــى  وصـــــلـــــت 
كــبــيــر  وقــــــال  ــة.  ــاعــ خـــــالل 24 ســ
هيروكازو  الــوزراء  مجلس  أمناء 
مــؤتــمــر صحفي  فـــي  مــاتــســونــو 
لــقــي حــتــفــه جـــراء  إن شــخــصــا 
الــعــاصــفــة ويـــجـــري الــتــأكــد من 
لها صلة  اخرين  اثنين  وفــاة  أن 
بــــاألجــــواء الــــبــــاردة. ولــــم تــتــوفــر 

حتى اآلن تفاصيل أخرى. 
ــــالم بــأن  ــائـــل إعـ وأفــــــادت وسـ
شـــركـــات طـــيـــران مــحــلــيــة ألــغــت 
جـــويـــة  ــة  ــ ــلـ ــ رحـ  300 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
وجرى تعليق خدمات القطارات 
شمال  في  تأجيلها  أو  السريعة 

اليابان. 
وقــــــــالــــــــت هــــيــــئــــة اإلذاعــــــــــــة 
والتلفزيون اليابانية إن الجليد 
ــارات  ــيــ ــســ ــف الــ ــوقــ ــي تــ ــ تـــســـبـــب فـ
والشاحنات لمسافة نحو عشرة 
كــيــلــومــتــرات عــلــى طــريــق سريع 

بوسط اليابان. 

بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم 
ألعاب  وانــتــشــار  الــروســي،  »تشيبوراشكا« 
قررت  الفيلم،  هذا  بطل  تشبه  لألطفال 
في  المنتجات  جــودة  على  الرقابة  هيئة 

روسيا التحقق من جودة هذه األلعاب.
وجـــاء فــي بــيــان صـــادر عــن الخدمة 
النجاح  خلفية  »على  للهيئة  الصحفية 
تشيبوراشكا،  فيلم  حققه  الــذي  الكبير 
على  الروسية  األســواق  في  الطلب  ازداد 
الفيلم،  هـــذا  بــطــل  تشبه  الــتــي  األلــعــاب 
جـــــودة  ذات  مـــــــــواد  مـــــن  ــة  ــوعــ ــنــ ــمــــصــ والــ
األلعاب  ما تصنع هذه  وغالبا  مختلفة، 

في الصين«.
قــررت  الهيئة  أن  إلـــى  الــبــيــان  ــار  وأشــ
التحقق من جودة األلعاب المذكورة بعد 
أن وردتها شكاوى سلبية على جودة تلك 
األلعاب من قبل المستهلكين، بما فيها 
شكاوى تقدم بها أهالي بعض األطفال، 
المنتشرة  األلــعــاب  أن  مــن  ستتأكد  كما 
في األسواق تشبه بطل الفيلم المذكور. 
ــإن الــمــســتــهــلــكــيــن  ــ وتـــبـــعـــا لــلــهــيــئــة فـ
يخشون بشكل أساسي من استعمال مواد 
ذات جودة منخفضة في صناعة األلعاب 
أو  تهترئ  قد  المواد  هذه  وأن  المذكورة، 
تتخرب بسرعة، فضال عن انبعاث رائحة 
كيميائية كريهة من بعض تلك األلعاب. 

»وتشيبوراشكا« هو حيوان خيالي لطيف 
ــا تــمــســاح يــدعــى  ــمـ الـــشـــكـــل، يـــرافـــقـــه دائـ
»غينا«، ابتكره الكاتب السوفيتي الراحل، 

أدوارد أوسْبِينسكي، بالتعاون مع الرسام، 
أبطال  أحــد  ليكون  شفارتسَمن،  ليونيد 
أفــــالم الـــرســـوم الــمــتــحــركــة الــســوفــيــتــيــة، 

ــزا  ــذا الـــحـــيـــوان الــخــيــالــي رمـ ــبـــح هــ وأصـ
ــة »ســــــويــــــوز مـــولـــتـــفـــيـــلـــم«  ــ ــركـ ــ ألفـــــــــالم شـ

السوفيتية لإلنتاج الفني.

} طابور من السيارات عالق بسبب الثلوج. 

هيئة الرقابة الرو�ضية تتحقق من جودة األعاب »ت�ضيبورا�ضكا«

العلماء  مــجــمــوعــة  أعــلــنــت 
الـــتـــي تـــديـــر »ســـاعـــة الــقــيــامــة« 
أنَّ  الثالثاء،  يــوم  واشنطن،  في 
ــات منتصف  بـ الــســاعــة  تــوقــيــت 
الليل إال تسعين ثانية، بمعنى 
أقرَب  البشرية لم تكن يومًا  أنَّ 

إلى نهاية العالم منها اليوم. 
ــرة عـــلـــمـــاء  ــ ــشــ ــ ــفــــت »نــ ــشــ وكــ
ــــذرة« الــمــشــرفــة عــلــى مــشــروع  الـ
»ســاعــة الــقــيــامــة« الــرمــزي منذ 
صحفي  مؤتمر  في   ،1947 عــام 
في واشنطن، التوقيت الجديد 
لــلــســاعــة الـــتـــي تـــراقـــب انــتــهــاء 
وتــقــيــس  الـــــوقـــــت،  األزمـــــنـــــة ال 
بالتالي احتماالت حدوث كارثة 
القرار  اتــخــاذ  تــّم  وقــد  عالمية. 
على خلفية الحرب في أوكرانيا 

وأزمات أخرى. 
المشرفة  المنظمة  وتصف 
ــهــا  عــلــى الــمــشــروع الــســاعــة بــأنَّ
ــرب  ــن مـــــــدى قــ ــ »اســــــتــــــعــــــارة« عــ

الــذاتــي،  التدمير  مــن  البشرية 
وتقول إنَّ عملية إعادة الضبط 
إليها  ُينظر  أن  يجب  السنوية 
ــوة لــلــعــمــل على  ــ ـــهـــا »دعـ عــلــى أنَّ
ــى الـــــــوراء«.  إعــــــادة الـــعـــقـــارب إلــ
ويــتــم اتــخــاذ قـــرار إعـــادة ضبط 

ــام مــن  ــ ــارب الـــســـاعـــة كــــل عـ ــقــ عــ
ــلــــوم واألمــــــــن فــي  مـــجـــلـــس الــــعــ
الــذي  الــرعــاة  ومجلس  النشرة 
يــضــم 11 مـــن حــامــلــي جــائــزة 

نوبل. 
وأخـــذت الــنــشــرة عــام 2023 

فــي االعــتــبــار الــحــرب الــروســيــة 
ــدات  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ األوكـــــــرانـــــــيـــــــة، والـ
األسلحة  وانتشار  البيولوجية، 
المناخ  أزمة  واستمرار  النووية، 
وحمالت التضليل التي ترعاها 
التخريبية.  والتقنيات  الـــدول 
وتم تقريب التوقيت عشَر ثوان 
عما كان عليه. وكان تّم تحريك 
قبل  ثانية   100 الساعة  عقارب 
منتصف الليل في يناير 2021، 
وكانت أقرب نقطة من منتصف 
ت  الليل في تاريخ الساعة، وظلَّ
ــام  ــعــ ــت الــ ــيــ ــوقــ ــتــ ــى هـــــــذا الــ ــلــ عــ

الماضي. 
ــنـــشـــرة فــــي بــيــان  ــالــــت الـ وقــ
خـــالل تــحــديــث الــســاعــة الــعــام 
ــة فــي  ــاعـ ــسـ ــي »تـــظـــل الـ ــاضـ ــمـ الـ
أقرب نقطة على اإلطالق ليوم 
ألنَّ  الــحــضــارة  ونهاية  القيامة 
العالم ال يزال عالقًا في لحظة 

خطيرة للغاية«

تحدي�ث �ض�اعة »ي�وم القيام�ة« عل�ى خلفي�ة ح�رب اأوكراني�ا

ب�ضبب  ب���ال���ي���اب���ان  ال��ن��ق��ل  ح���رك���ة  ف���ي  ���ض��ل��ل 
ال���ث���ل���وج ال���ك���ث���ي���ف���ة وال�����ب�����رد ال���ق���ار����س

}  ألعاب »تشيبوراشكا«.

} كيم كارداشيان.

} ساعة يوم القيامة.

حــكــمــت مــحــكــمــة فـــي غــــرب الــهــنــد عــلــى رجــــل مسلم 
في  قائلة  الحياة،  مــدى  بالسجن  ماشية،  بتهريب  متهم 
البيوت  إن  الــبــالد،  فــي  األبــقــار  قدسية  تأكيد  يجدد  حكم 
تــداعــيــات  الــبــقــر محمية حــتــى مــن  الــمــصــنــوعــة مــن روث 
بــاحــتــرام كبير فــي معظم  اإلشــعــاعــات. وتــحــظــى األبــقــار 
أنــحــاء الــهــنــد، وقـــد اتــخــذت الــســلــطــات إجـــــراءات صــارمــة 
بمساعدة  األخيرة،  السنوات  في  المواشي  ذبح  لمكافحة 

الجماعات القومية الهندوسية. 
رجل  قضية  في  تفصل  غــوجــارات  في  محكمة  وكانت 
قانونية  غير  ممارسة  وهــي  لقتله،  قطيع  بتهريب  متهم 
المحكمة سمير  رئــيــس  وقـــال  الـــواليـــة.  قــوانــيــن  بــمــوجــب 
فينوشاندرا فياس إن تصرفات الشاب البالغ 22 عامًا كانت 
»مخيبة لآلمال للغاية«، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة 
بعد أن خلص إلى أن ذبح األبقار كان مصدر مشاكل كثيرة. 

وقال بحسب نسخة من الحكم الذي صدر في نهاية 
»ثبت  الــمــاضــي  األســبــوع  ُنــشــر خــالل  ولــكــن  نوفمبر 2022 
علميًا أن اإلشعاعات الذرية ال يمكن أن تؤثر على البيوت 

المصنوعة من روث البقر. 
شرب بول البقر قادر على معالجة الكثير من األمراض 
المستعصية«. لكن القاضي لم يقدم أي أدلة علمية على 

هذه المزاعم.  

روث البق�ر يحم�ي م�ن الإ�ض�عاعات النووي�ة بح�ض�ب الق�ض�اء الهن�دي 

انتحار �ضاب م�ضلح بعد قتله ثالثة 
اأ�ض�خ�ا�س ف�ي ولي�ة وا�ض�ن�ط�ن 
ثالثة  قتله  بعد  نفسه  على  النار  بإطالق  االنتحار  على  شــاب  أقــدم 
أشــخــاص يــوم الــثــالثــاء فــي واليــة واشــنــطــن، فــي حــادث وصفته الشرطة 
األمريكية بأنه اعتداء عشوائي. وتأتي هذه الجريمة المروعة في أعقاب 
عمليتي إطالق نار جماعيتين مماثلتين في كاليفورنيا أوقعتا منذ يوم 
القريبة من سياتل  وأفــادت الشرطة في مدينة ياكيما  السبت 18 قتيال. 
بأن شابا يدعى جاريد هادوك ويبلغ 21 عاما أطلق النار على اشخاص 
داخل وحول متجر صغير ليال قبل أن يلوذ بالفرار. وقال مات موراي قائد 
الشرطة في المدينة إن المحّققين يجهلون حتى الساعة دوافع المهاجم، 
مشيرا إلى أّن إطالق النار خّلف ثالثة قتلى.  وبحسب موراي فإّن إطالق 
نــزاع واضــح بين  أّي  »لــم يقع  إذ  إنـــذار  الــنــار حصل فجأة مــن دون سابق 
الناس« الذين كانوا في المكان. وأظهرت تسجيالت كاميرات المراقبة في 
المتجر أن »الرجل دخل وراح يطلق النار فحسب«، وفقًا لقائد الشرطة. 
وأضاف موراي أّن المسّلح »خرج بعدها من المتجر وأطلق النار على أحد 
الضحايا ثم اجتاز الشارع وأطلق النار على شخص آخر على ما يبدو«، 
قبل أن يسرق سيارة ويفّر على متنها. وبعد ساعات تلقت الشرطة مكالمة 
وكشف  هاتفها.   استعار  المطلوب  المسلح  إن  قالت  امـــرأة  مــن  طـــوارئ 
عدة  بتصريحات  وأدلــى  بوالدته  »اتصل  المسلح  أن  للصحفيين  مــوراي 
ذكر خالل حديثه  أنه  الناس(«، مضيفا  هــؤالء  قتلت  )لقد  تدينه تشمل 
معها أنه »سيقتل نفسه بعد ذلك«.  ومع وصول الشرطة إلى موقع إطالق 
النار بالقرب من المتجر ُسمعت طلقات نارية، حيث تبين ان الشاب أقدم 

على االنتحار وفارق الحياة رغم محاولة اسعافه. 

ك��ل��ب ي��ق��ت��ل رج����ال ب��ال��ر���ض��ا���س 
ف�����ي ال������ولي������ات ال���م���ت���ح���دة 
قتل كلب بالرصاص صيادًا أمريكيًا كان جالسًا في المقعد األمامي 
لمركبة بيك - اب، إثر دوسه على بندقية موضوعة في المقاعد الخلفية، 
في وسط الواليات المتحدة في األيام الماضية، على ما قالت الشرطة. 
وكان الحيوان موجودًا يوم السبت في مؤخر المركبة، حيث كانت توجد 
»معدات للصيد وبندقية«، عندما »داس على السالح ما أدى إلى تشغيله«، 
وفـــق مــا أوضـــح مكتب قــائــد شــرطــة مــقــاطــعــة ســامــر فــي واليـــة كنساس 

الريفية. 
وأشــــارت الــســلــطــات إلـــى أن الــضــحــيــة، وهـــو رجـــل فــي ســن الثالثين، 
»توفي  وقد  بالرصاص.  أصيب  عندما  السائق  مقعد  بجانب  كان جالسًا 
لكن، بحسب  التحقيق متواصال،  يزال  بإصابته«. وال  الفور متأثرًا  على 
أكد  ما  وفــق  بـــ»حــادث صيد«،  فــإن ما حصل مرتبط  األولــيــة،  المعلومات 
كان الضحية صاحب  إذا  السلطات ما  ولم تكشف  الشرطة.  قائد  مكتب 

الكلب. 
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

P  12

Link

P  6

Link

حمليات 06www.alayam.com

اخلمي�س 4 رجب 1444 ـ العدد 12346

Thursday 26th January 2023 - No. 12346

اأما على �صعيد تنفيذ التو�صيات الواردة يف تقرير ديوان 

الرقابة ال�صابق لعامي 2020-2021 لوحده، فقد ذكر التقرير 

تو�صية،  على 328  الديوان  بها  قام  التي  املتابعة  اأعمال  باأن 

اإجراءات  باتخاذ  احلكومية  واجلهات  الوزارات  قيام  اأظهرت 

فاعلة �صاهمت يف تنفيذ 234 تو�صية وبن�صبة 71% من اإجمايل 

التو�صيات، فيما بقيت 94 تو�صية دون تنفيذ بن�صبة %29.

اجلهات  قبل  من  التو�صيات  تنفيذ  باأن  الديوان  وقال 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  يوليه  الذي  االهتمام  يعك�س  احلكومية 

للجهات  امل�صتمر  وتوجيهه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

الوقوف  مّت  التي  املالحظات  الديوان ملعاجلة  برقابة  امل�صمولة 

عليها، وتعزيز اإجراءات الرقابة الداخلية على عملياتها.

العدد  هذا  بتنفيذ  اجلهات  تلك  قيام  اأن  الديوان  اأكد  كما 

الكبري من التو�صيات املرفوعة ُيعد موؤ�صًرا اإيجابًيا على اهتمام 

وح�صن تعامل تلك اجلهات مع مالحظات وتو�صيات الديوان، 

رئي�س جمل�س  العهد  �صمو ويل  توجيهات  تنفيذ  وجناحها يف 

الوزراء ب�صاأن اتخاذ االإجراءات املنا�صبة مبو�صوعية و�صفافية 

لتحقيق اأق�صى درجات الرقابة على املال العام و�صمان ح�صن 

اإدارته بالطريقة املثلى.

وبح�صب تقرير الديوان لل�صنة املهنية 2021-2022، فقد 

اإىل حت�صني اخلدمات احلكومية،  اأ�صدر 207 تو�صيات تهدف 

اأف�صل  مواكبة  اأو  التناف�صية  تعزيز  اإىل  تهدف  تو�صية  و337 

املمار�صات العاملية، و89 تو�صية تهدف اإىل تقلي�س امل�صروفات 

اإىل تنمية االإيرادات  ورفع كفاءة االإنفاق، و44 تو�صية تهدف 

احلكومية، و530 تو�صية تهدف اإىل تنمية االإيرادات احلكومية، 

بلحاظ اأنه مت اإدراج بع�س التو�صيات �صمن اأكرث من ت�صنيف 

من الت�صنيفات االآنفة كونها ت�صاهم يف حتقيق اأكرث من هدف.

التدقيق اال�صتق�صائي

املهنية  ال�صنة  خالل  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  قام 

اال�صتق�صائي،  التدقيق  يف  متخ�ص�س  فريق  بت�صكيل   2020

و�صرع يف العام الالحق 2021 بتنفيذ برنامج تعزيز القدرات 

املوؤ�ص�صية والفنية يف جمال التدقيق اال�صتق�صائي بالتعاون مع 

اإحدى ال�صركات العاملية الرائدة يف هذا املجال.

وقال الديوان اإنه قام خالل العام 2021 و2022 باإ�صدار 

التدقيق  فريق  ملبا�صرة  املنظمة  واالإجراءات  ال�صيا�صات  دليل 

االخت�صا�صات  واالإدارية  املالية  الرقابة  بديوان  اال�صتق�صائي 

التدقيق  مهام  من  تنفيذ عدد  اإىل  باالإ�صافة  بها،  املكلف  واملهام 

ت�صتغل الرتكاب  قد  التي  الثغرات  �صّد  اال�صتق�صائي، مبا يكفل 

جرائم املال العام واملخالفات ذات الطبيعة املالية واالإدارية، مع 

ارتكاب تلك  التي قد تنطوي على �صبهات  الوقائع  الك�صف عن 

اجلرائم، وتقدمي تقارير بنتائج تلك املهام اإىل ال�صلطة الق�صائية 

واأجهزة الدولة وغريها من اجلهات املخت�صة.

تقريره  يف  الديوان  اأكد  اال�صتق�صائي،  التدقيق  مهام  وعن 

م�صتوى  رفع  �صملت:  مهمة،   14 اإجناز  يف  جنح  اأنه  اجلديد 

واأ�صاليب حماية املال العام، م�صاعدة اجلهات امل�صمولة بالرقابة 

على �صّد الثغرات وتعزيز اأنظمة الرقابة الداخلية، تاليف وقوع 

املخالفات والتجاوزات ب�صكل ا�صتباقي، تطوير اأ�صاليب الرقابة 

ا وعمًقا ينعك�س على النتائج. واإعطائها ُبعًدا فنًيا اأكرث تخ�ص�صً

االإجراءات  واأدلة  ال�صيا�صات  باإعداد  قام  اإنه  الديوان  وقال 

اإحدى  مع  بالتعاون  اال�صتق�صائي  بالتدقيق  العالقة  ذات 

�صيا�صة  يف:  متثلت  املجال،  هذا  يف  الرائدة  العاملية  ال�صركات 

دليل  املخالفات،  عن  االإبالغ  �صيا�صة  اال�صتق�صائي،  التدقيق 

اإجراءات التدقيق اال�صتق�صائي.

وقال الديوان باأنه و�صع خطة عمل لل�صنة املهنية 2021-

م�صتجدات  مع  التفاعل  بوجوب  لر�صالته  انعكا�ًصا   2022

اإحكام  يف  دوره  اأهمية  وتعاظم  الراهن،  االقت�صادي  الو�صع 

يف  واالإ�صهام  االإنفاق،  وتر�صيد  العامة  االأموال  على  الرقابة 

لتح�صني  و�صواًل  برقابته  امل�صمولة  احلكومية  االأجهزة  تطوير 

جودة اخلدمات التي تقدمها، وذلك كله يف االإطار الزمني لتنفيذ 

حتى   2021 يوليو  من  للفرتة  اال�صرتاتيجية  الديوان  خطة 

يونيو 2025.

 أرقام »الرقابة المالية« الجديد )2(

%92
تو�صية من ال�صنوات ال�صابقة جنحت اجلهات احلكومية يف تنفيذها 1363

 ن�صبة تنفيذ اجلهات احلكومية لتو�صيات ديوان الرقابة املالية

»الأيام« خا�ص:

لعامي  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأظهر 

-2021 2022 جناح اجلهات احلكومية امل�شمولة بالرقابة 

يف تنفيذ 1363 تو�شية رفعها الديوان يف تقاريره ال�شابقة، 

حيث اأّكد الديوان يف تقريره الأخري اأّنه حتّقق من قيام تلك 

اجلهات بتنفيذ جميع تلك التو�شيات.

2021- املهنية  ال�شنة  خالل  تابع  باأنه  الديوان  وذكر 

2022 نتائج تنفيذ التو�شيات الواردة يف تقاريره الرقابية 
التي اأ�شدرها �شابًقا، وقد اأ�شفرت اأعمال املتابعة املذكورة 

عن حتقق الديوان من تنفيذ اجلهات امل�شمولة برقابته اأو 

اأعمال  اأ�شفرت  كما   ،79% ن�شبته  ما  التنفيذ  يف  �شروعه 

املتابعة الثانية التي اأجنزها الديوان خالل ال�شنة املهنية عن 

الوقوف على تنفيذ اجلهات امل�شمولة برقابته اأو �شروعها 

يف التنفيذ ما ن�شبته %92 من اإجمال التو�شيات التي مّتت 

متابعتها.

تنفيذ الجهات الحكومية لتوصيات ديوان الرقابة المالية السابقة

نسبة عدد التوصياتالجهة الحكومية
التنفيذ

100%26وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
100%25هيئة البحرين للسياحة والمعارض

100%15وزارة الداخلية- اإلدارة العامة للدفاع المدني
100%21المجلس األعلى للبيئة

100%10وزارة المواصالت واالتصاالت
100%6وزارة التربية والتعليم

100%10وزارة العمل والتنمية االجتماعية- شؤون التنمية االجتماعية
100%6وزارة المواصالت واالتصاالت

100%9وزارة العمل والتنمية االجتماعية – شؤون العمل
100%10الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

100%8جهاز الخدمة المدنية
100%12وزارة األشغال والبلديات – شؤون البلديات
100%5وزارة األشغال والبلديات- شؤون األشغال

100%12مجلس المناقصات والمزايدات
100%5هيئة جودة التعليم والتدريب

95%18إدارة الصحة العامة- وزارة الصحة
92%11هيئة تنظيم سوق العمل- الرقابة على أعمال التفتيش

92%22هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
86%6وزارة اإلسكان

83%5الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
80%4هيئة الكهرباء والماء- الرقابة على الحوكمة

80%33جامعة البحرين
78%18بنك البحرين للتنمية

73%11وزارة األشغال والبلديات والتخطيط العمراني- الرقابة على إجراءات التفتيش
67%4المجلس األعلى للصحة

68%38هيئة الكهرباء والماء- الرقابة على اإليرادات
60%53وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني- الرقابة على رسوم اإلعالنات

56%44إدارة األوقاف الجعفرية
50%2وزارة الصحة

97%29إدارة األوقاف السنية
95%35شركة طيران الخليج

64%9هيئة تنظيم سوق العمل- الرقابة على تصريح العمل المرن

ديوان الرقابة: �صّد 

الثغرات التي قد ُت�صتغل 

الرتكاب جرائم املال العام

ت�صكيل فريق متخ�ص�ص 

يف التدقيق اال�صتق�صائي 

وتعزيز قدراته بالتعاون 

مع �صركة عاملية

قيام اجلهات احلكومية 

بتنفيذ عدد كبري من 

التو�صيات موؤ�صر اإيجابي 

على االهتمام واملتابعة

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12346/PDF/INAF_20230126004515506.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/996770/News.html
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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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�ش�ؤون  وزيرة  ت�فيقي  جنيب  بنت  روان  اأكدت 

مع  ال�شبابي  التعاون  تعزيز  اأهمية  على  ال�شباب 

بني  ال�شبابي  بالعمل  االرتقاء  يف  ي�شهم  مبا  اليابان 

البلدين ال�شديقني واال�شتفادة من التجارب الناجحة 

مبادراتهم  ودعم  ال�شباب  متكني  يف  ت�شاهم  والتي 

وم�شروعاتهم يف خمتلف املجاالت.

 واأ�شادت وزيرة �ش�ؤون ال�شباب خالل ا�شتقبالها، 

ميام�ت� ما�شاي�كي �شفري اليابان لدى مملكة البحرين، 

وما  ال�شديقني،  البلدين  بني  القائمة  العالقات  بعمق 

ي�شهده التعاون امل�شرتك بني مملكة البحرين واليابان 

يف  ا  وخ�ش��شً املجاالت  كافة  يف  وتط�ر  تقدم  من 

اجلانب ال�شبابي.

حر�س  عن  الياباين  ال�شفري  اأعرب  جانبه،  من   

مبا  البحرين  مملكة  مع  التعاون  تط�ير  على  بالده 

م�ؤكًدا  ال�شديقني  وال�شعبني  البلدين  طم�حات  يلبي 

مع  بالده  عالقات  وتنمية  تط�ير  اإىل  الدائم  �شعيه 

اململكة على كافة امل�شت�يات مبا فيها القطاع ال�شبابي.

وزيرة �ش�ؤون ال�شباب تبحث مع

 ال�شفري الياباين التعاون ال�شبابي

تت�شمن عدًدا من املبادئ التي ت�شّكل ركائز التعاي�ش كمنهج لل�شالم يف العامل

تد�شني وثيقة اإعالن مملكة البحرين يف اأوروبا انطالًقا من روما الي�م

الأمني العام ملجل�ش التعليم العايل 

ت�شتقبل النائب د. ه�شام الع�شريي

ا�شتقبلت ال�شيخة الدكت�رة رنا بنت عي�شى بن دعيج 

اآل خليفة االأمني العام ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س 

جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل، النائب الدكت�ر ه�شام 

والقان�نية  الت�شريعية  ال�ش�ؤون  جلنة  ع�ش�  الع�شريي 

وحق�ق االإن�شان يف جمل�س الن�اب.

امل�ا�شيع  من  عدد  مناق�شة  اللقاء  خالل  وجرى 

امل�شرتكة، وبحث �شبل تعزيز التعاون مع خمتلف اجلهات 

التعليم  تط�ير  واملتعلقة يف  امل�شرتكة  لالأهداف  لل��ش�ل 

العمل  �ش�ق  بني  الفج�ة  وتقليل  وخمرجاته،  العايل 

والتخ�ش�شات اجلامعية.

بن  عي�شى  بنت  رنا  ال�شيخة  الدكت�رة  وا�شتعر�شت 

دعيج اآل خليفة اجله�د املبذولة يف حتديث التخ�ش�شات 

تتنا�شب  جديدة  تخ�ش�شات  وا�شتحداث  اجلامعية 

باأهمية  الطالب  وت�عية  العمل،  �ش�ق  احتياجات  مع 

التخ�ش�شات اجلديدة وت�شجيعهم لدرا�شتها.

اأمني عام التعليم العايل والنائب ال�شالح 

يبحثان الرتقاء بامل�ؤ�ش�شات اجلامعية

ا�شتقبلت ال�شيخة الدكت�رة رنا بنت عي�شى بن دعيج 

اآل خليفة االأمني العام ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س 

ممدوح  النائب  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س 

ال�شالح رئي�س جلنة اخلدمات يف جمل�س الن�اب.

التعليم  م�شتجدات  اأبرز  مناق�شة  اللقاء  خالل  وجرى 

العايل والبحث العلمي يف البحرين، وما ت�ليه اململكة من 

اهتمام بالغ ل�شمان �شري العملية التعليمية وفق املتطلبات 

احلديثة التي ت�اكب �ش�ق العمل.

»الرتبية«: منح ح�شانة

 »طفل ديزين« مهلة لت�شحيح اأو�شاعها

اأو�شحت وزارة الرتبية والتعليم اأنه بناًء على ت�ا�شل 

مالكة ح�شانة »طفل ديزين« وطلبها مهلة لت�شحيح اأو�شاع 

م�ؤقتة  احل�شانة فرتة  ال�شماح مبنح  تقرر  فقد  احل�شانة، 

واأنه  العام اجلاري،  نهاية �شهر ي�ني� من  تنتهي بحل�ل 

يف حال عدم ا�شتيفاء متطلبات جتديد الرتخي�س الر�شمية 

بحل�ل امل�عد املقرر فاإن قرار اإغالق احل�شانة �شيك�ن نافًذا 

ب�شكل نهائي.

االأطفال  اأم�ر  اأولياء  من  عدًدا  اأن  ال�زارة  اأفادت  كما 

تراخي�س  اإدارة  مع  ت�ا�شل�ا  قد  احل�شانة  يف  امل�شجلني 

ح�شانات  اإىل  اأطفالهم  نقل  لطلب  املبكر  التعليم  ومتابعة 

اأخرى وقد اأعطتهم ال�زارة امل�افقات الالزمة لذلك.

جانب من االجتماع

تراأ�شت ق�شم الت�ليد بامل�شت�شفى الع�شكري ومركز بن�ن

املــــ�ت يغّيـــب العميـــد طبيــــب مـــ�زة را�شــد ب�نا�شــي

خديجة العرادي: 

غّيب امل�ت العميد طبيب م�زة را�شد ب�نا�شي مدير مركز بن�ن 

للم�شاعدة على االإجناب واالإخ�شاب اخلارجي ورئي�س ق�شم الت�ليد 

واأمرا�س الن�شاء باخلدمات الطبية امللكية امل�شت�شفى الع�شكري.

واأطفال  االإجناب  �شع�بة  عالج  يف  متخ�ش�شة  والفقيدة 

االأنابيب، ومتخ�ش�شة يف عدد من اال�شت�شارات، كت�شخي�س اأ�شباب 

واحلقن  االأنابيب  اأطفال  عمليات  واإجراء  احلمل،  تاأخر  حاالت 

احلمل،  قبل  لالأجنة  ال�راثية  االأمرا�س  وت�شخي�س  املجهري، 

ومتابعة احلمل وم�شاعفاته كال�شغط وال�شكر، اإىل جانب االإ�شراف 

ومتابعة احلمل املتعدد، ومتابعة احلمل مع وج�د االألياف واأكيا�س 

األياف  وج�د  يف  القي�شرية  العمليات  باإجراء  وتق�م  املباي�س، 

الليفية  االأورام  اإزالة  وعمليات  والتل�شقات  املبي�س  وتكي�شات 

املتكررة، والفح�س  املهبلية  وتكي�شات املبي�س، وعالج االلتهابات 

والتغريات  االلتهابات  الرحم وعالج  عنق  م�شحة  الإجراء  الدوري 

يف منطقه عنق الرحم، كما تق�م الفقيدة باإجراء عملية اإزالة الرحم 

واملباي�س وعمليات التجميل املهبلي وعالج �شل�س الب�ل. والفقيدة 

بكال�ري��س  على  حا�شلة  ب�نا�شي  را�شد  م�زة  طبيب  العميد 

طب وجراحة، وهي ع�ش� الكلية امللكية الأطباء الن�شاء والت�ليد، 

على  بامل�شاعدة  فرعي  تخ�ش�س   - العربي  الب�رد  على  وحا�شلة 

االإجناب. 

ووالدة  ن�شاء  طبيب   - الت�ليد  ا�شت�شاري  من�شب  وتقلّدت 

االإجناب  على  امل�شاعدة  يف  ا  اأي�شً متخ�ش�شة  وهي  واإخ�شاب. 

االأورام  كا�شتئ�شال  مهارات  بعدة  وتق�م  الياأ�س،  �شن  عيادة   -

التدريب  وتلقت  املهبلية.  واملناظري  الرحم،  وا�شتئ�شال  الع�شلية، 

القاهرة  م�شت�شفى  لغاية 29/ 4/ / 1984 يف   1983 /3 /1 من 

اجلامعي، ومن 1/ 5/ 1984 لغاية 30/ 5/ 1986 م�شرفة ت�ليد 

بامل�شت�شفى الع�شكري، ومن 1/ 6/ 1986 لغاية 30/ 12/ 1986 

م�شرفة ت�ليد يف م�شت�شفى ك�مبي للن�شاء - ايرلندا، وهي حا�شلة 

 العميد طبيب موزة را�شد بونا�شيعلى و�شام الكفاءة عام 2013.

جمل�ش اإدارة جديد لحتاد جمعيات امل�شرحيني البحرينيني

امل�شرحيني  جمعيات  احتاد  اإدارة  جمل�س  عقد 

البحرينيني، حديًثا، اجتماع ت�زيع املهام االإدارية 

احلالية 2025- للدورة  املنتخبني  االأع�شاء  على 

2023، وجاءت املنا�شب على النح� االآتي: عبداهلل 

ملك رئي�ًشا لالحتاد، حممد ال�شفار نائب الرئي�س، 

حممد �شاهني اأمني ال�شر، جا�شم العايل االأمني املايل، 

فريوز  منى  املايل،  االأمني  نائب  العطاوي  ن�شال 

العامة، حممد احلجريي  االإعالم والعالقات  جلنة 

جلنة اإدارة املهرجانات، اأحمد مبارك ع�ش� اإداري.

البحرينيني  امل�شرحيني  جمعيات  احتاد  وكان 

يناير   22 االأحد  ي�م  العم�مية  جمعيته  عقد 

.2023

احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قال  ذلك،  اإىل 

ملك:  عبداهلل  البحرينيني  امل�شرحيني  جمعيات 

لتنفيذ  االإدارة يف دورته احلالية  »ي�شعى جمل�س 

تط�ير  مقدمتها  يف  ياأتي  رئي�شة،  اأهداف  عدة 

وتقليل  البحرين  مملكة  يف  امل�شرحي  احلراك 

م��شًحا  البحرينيني«،  امل�شرحيني  على  ال�شعاب 

لتلبية  واحد  كفريق  �شيعمل  االإدارة  »جمل�س  اأن 

مبداأ  ويثبت  البحرينيني  امل�شرحيني  احتياجات 

ال�شراكة يف العمل«

كما اأ�شار ملك اإىل اأنه »من �شمن اأهداف جمل�س 

االإدارة يف دورته احلالية ه� و�شع برنامج متكامل 

لت�ثيق جتربة امل�شرح البحريني، واإعداد برنامج 

املقرتحة  امل�شرح  اأن�شطة  جلميع  متكامل  تدريبي 

على مدى الدورة االإدارية«.

تد�شن مملكة البحرين الي�م اخلمي�س 

وثيقة  روما  االإيطالية  العا�شمة  يف 

اأوروبا،  يف  البحرين«  مملكة  »اإعالن 

وهي ال�ثيقة التي تعرب عن فكر وفل�شفة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

ركائز  ت�شكل  املبادئ  من  عدًدا  وتت�شمن 

التعاي�س كمنهج لل�شالم يف العامل.

 وبهذه املنا�شبة، اأكد د. ال�شيخ خالد 

بن خليفة اآل خليفة رئي�س جمل�س اأمناء 

مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي 

اأن وثيقة »اإعالن مملكة البحرين«، التي 

وفكًرا،  ا  ن�شً املعظم  امللك  جاللة  خطها 

تنطلق من اأ�ش�س تاريخية ح�ل التعاي�س 

يف البحرين والنهج الديني الق�مي.

يف  االإعالن  وثيقة  انطالق  اأن  واأكد   

لتعريف  مهمة  مرحلة  ي�شكل  اأوروبا 

تت�شمنه  ما  باأهمية  الدويل  املجتمع 

البحريني  النم�ذج  يعك�س  مبا  ال�ثيقة، 

يف التعاي�س ال�شلمي، والذي يعترب الي�م 

من�ذًجا رائًدا يحتذى به.

البحرين«  مملكة  »اإعالن  اإن  وقال 

حظي باإ�شادة من قدا�شة البابا فرن�شي�س 

التاريخية  زيارته  خالل  الفاتيكان  بابا 

يف  البحرين  مملكة  اإىل  بها  قام  التي 

اأن االإعالن  ن�فمرب 2022، واأكد خاللها 

حق�ق  الحرتام  مهمة  وثيقة  يعترب 

االإن�شان واحل�ار.

خليفة  بن  خالد  ال�شيخ  د.  واأ�شاف   

البحرين  مملكة  تاريخ  »اإن  خليفة:  اآل 

�ش�رة  يعك�س  التاريخ  عرب  الرا�شخ 

فريدة  تاريخية  لتجربة  من�ذجية 

التعاي�س  اإطار  يف  وت�شب  ن�عها  من 

الفئات  خمتلف  بني  واالإن�شانية  ال�شلمي 

باال�شتدالل  ذلك  ون�شتنبط  املجتمع،  يف 

اململكة  وتاريخ  وم�روث  اإرث  ب�اقع 

واأ�شل�ب حياة ال�شعب على مر ال�شنني«.

�شبتمرب   14 تاريخ  »يف  وقال:   

2017 د�شنت مملكة البحرين يف مدينة 

)اإعالن  وثيقة  االأمريكية  اأجنل��س  ل��س 

مملكة البحرين(، وهي منهج لل�شالم يف 

العامل.. كما اأن االإعالن ي�شتند على اأهمية 

بغ�س  الفرد،  به  ي�ؤمن  معتقد  وج�د 

اإن  حيث  ومنطلقاته،  �شكله  عن  النظر 

الذي  واالإطار  االإن�شانية  اأمل  ه�  االإميان 

يحدد اأ�ش�س احلياة واأخالقيات التعاي�س 

بني ال�شع�ب«.

 ودعا اإىل �شرورة احلفاظ على اأ�شالة 

االندماجات  عن  بعيدا  النا�س  معتقدات 

والتدني�س،  الت�ش�يه  وع�امل  وامل�ؤثرات 

االختيار  حرية  مبداأ  اأهمية  م�ؤكًدا 

االإن�شانية  ا�شتمرار  واأن  واالعتقاد، 

بحريــة  مرتبطان  ب�شالم  وتعاي�شها 

ممــار�شة العقيدة ورف�س االإكراه الــذي 

يق�م على اإجبار النا�س على فكر ما.

د. ال�شيخ خالد بن خليفة

وزير العمل: من� القطاع املايل يف

 البحرين ي�ّفر املزيد من فر�ش العمل الن�عية
اأكد جميل بن حممد علي حميدان وزير 

اخلدمات  لقطاع  احلك�مة  دعم  العمل 

الفر�س  من  املزيد  ال�شتقطاب  املالية 

اال�شتثمارية لتعزيز م�قع مملكة البحرين 

اأن  اإىل  القطاع، م�شرًيا  لهذا  اإقليمًيا  مركًزا 

لت�ظيف  اأول�ية  تعطى  العمل  وزارة 

والذي  الن�عية،  القطاعات  يف  امل�اطنني 

ياأتي القطاع املايل يف �شدارتها من خالل 

االحرتايف  التدريب  منظ�مة  حتديث 

م�ؤكًدا  التكن�ل�جية،  للتط�رات  امل�اكب 

اأن من� ال�شركات املالية غري امل�شرفية يف 

اململكة ي�شكل رافدا مهما يف دعم االقت�شاد 

اال�شتثمارية  الفر�س  وت�فري  ال�طني 

الن�عية امل�لدة لل�ظائف.

العمل  لل�زير  ت�شريح  ذلك يف  جاء   

املالية  اخلدمات  ل�شركة  زيارته  خالل 

�شليمان  �شامر  التقى  حيث  العربية، 

من  وعدد  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

خطط  على  واطلع  بال�شركة،  امل�ش�ؤولني 

قامت  اإذ  ال�شركة،  يف  امل�اطنني  ت�ظيف 

عامي  خالل  بحرينًيا   64 بت�ظيف 

2021-2022 من اإجمايل 148 بحرينًيا 

يف ال�شركة، بينما جتاوزت ن�شبة البحرنة 

خطة  على  اطلع  كما   ،%66 ال�شركة  يف 

عمل  عن  الباحثني  تدريب  يف  ال�شركة 

وطالب اجلامعات والتي تتم ب�شكل دوري 

باملن�شاأة.

امل�ظفني  من  بعدد  حميدان  والتقى 

ترقيتهم  مت  ممن  العديد  بينهم  امل�اطنني 

من  �شطروا  عليا  اإدارية  وم�اقع  ملنا�شب 

اأهلتهم  ال�شركة  خاللها ق�ش�س جناح يف 

الق�ش�س  بتلك  واأ�شاد  ال�ظيفي،  للرتقي 

التي تعد من�ذجا يحتذى، داعًيا امل�ظفني 

الذاتي  التط�ر  يف  جه�دهم  م�ا�شلة  اإىل 

لالرتقاء  وان�شباط  جد  بكل  والعمل 

مب�شت�ى  من�ًها  ال�ظيفي،  باإنتاجهم 

يف  ال�طنية  للعمالة  ال�ظيفي  اال�شتقرار 

ظل بيئة العمل امل�شجعة، معرًبا عن فخره 

للك�ادر البحرينية التي تعمل يف القطاع 

املايل.

وتقديره  �شكره  عن  حميدان  واأعرب   

ال�طني  العن�شر  على  ال�شركة  باعتماد 

الت�ظيفية  خططها  اأول�يات  من  وعّده 

ال�شركات  اهتمام  اأن  م�ؤكًدا  امل�شتقبلية، 

اخلا�س  القطاع  يف  العاملة  وامل�ؤ�ش�شات 

قناعة  ظل  يف  ياأتي  امل�اطنني  بت�ظيف 

بالعمالة  املن�شاآت  يف  العمل  اأ�شحاب 

ال�طنية وقدرتها على اإدارة حركة االإنتاج 

ف�شال  االإنتاجية،  القطاعات  خمتلف  يف 

لل�شركات  احلك�مة  من  املقدم  الدعم  عن 

ت�ظيف  ت�شتقطب  التي  وامل�ؤ�ش�شات 

امل�اطنني، والق�انني والت�شهيالت املحفزة 

على االإنتاج، الفًتا اإىل اأن ال�زارة ت�شتهدف 

اإعداد باحثني عن عمل مزودين باملهارات 

التدريبية املهنية الالزمة ليك�ن�ا اخليار 

االأول عند الت�ظيف يف خمتلف القطاعات، 

واال�شتفادة  املايل  القطاع  مقدمتها  ويف 

البحرين  يف  املالية  امل�ؤ�ش�شات  تزايد  من 

لتعزيزها بالعن�شر ال�طني امل�ؤهل.

التنفيذي  الرئي�س  عرب  جانبه،  من 

هذه  على  لل�زير  �شكره  عن  لل�شركة 

اأكرب  دافًعا  �شتك�ن  اأنها  م�ؤكدا  الزيارة، 

ت�ظيف  يف  جه�دها  ال�شركة  مل�ا�شلة 

ال�شركة يف  اأن جناح  اإىل  امل�اطنني، الفًتا 

ال�طنية  الب�شرية  للم�ارد  ا�شتقطابها 

ياأتي لت�فري وزارة العمل الك�ادر املدربة 

بيئة  البحرين  اأن  م�ؤكًدا  القطاع،  هذا  يف 

خ�شبة يف امل�ارد الب�شرية بف�شل االهتمام 

بالتدريب املهني االحرتايف ودعم احلك�مة 

للعمالة ال�طنية الذي اأ�شهم يف تف�شيلهم 

ال�ظائف  خمتلف  �شغل  يف  للم�اطنني 

االإدارية والفنية يف ال�شركة.
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»الغرفة« تعلن خريطة اللجان القطاعية لل�سنتني القادمتني.. وليد كانو:

اإعداد درا�ستني حول تاأثريات التاأمني ال�سحي على »اخلا�ص« ونق�ص الكوادر الطبية

غرفة البحرين:

ك�شف نائب الأمني املايل رئي�س املجموعة 

البحرين،  التن�شيقية لغرفة جتارة و�شناعة 

لدرا�شتني  »الغرفة«  اإعداد  عن  كانو،  وليد 

للتعرف  الأوىل  ال�شحي،  بالقطاع  معنيتني 

اإىل نظام التاأمني ال�شحي الوطني »�شحتي« 

بهدف درا�شة تاأثرياته على القطاعات املعنية 

الأعمال  ملجتمع  املنا�شبة  التوعية  وتقدمي 

حول تطبيقات النظام، اأما الثانية فهي درا�شة 

الكوادر  نق�س  حول  ا�شتق�شائية  تف�شيلية 

من  عدد  يف  الكفاءة  ذات  املتميزة  الطبية 

التخ�ش�شات احليوية، بهدف حتديد املجالت 

للجهات  لتقدميها  املطلوبة  والتخ�ش�شات 

احلكومية؛ »نهرا«، واملجل�س الأعلى لل�شحة، 

ووزارة ال�شحة. 

اأم�س  الغرفة،  ا�شتعرا�س  خالل  واأكد 

الدائمة  اللجان  واأهداف  خلطط  الأربعاء، 

اإطار  يف  »الغرفة«،  اأن  املقبلة،  الفرتة  خالل 

ا�شتكمال نهجها وم�شاعيها نحو تنفيذ اأهداف 

برناجمها للدورة الثالثني، �شتدفع مبوؤ�ش�شات 

القطاع اخلا�س نحو تاأ�شي�س م�شنعني لدعم 

م�شنع  هما  البالد،  يف  الغذائي  الأمن  اأهداف 

توزيع وتعبئة وتغليف املواد الغذائية �شواء 

وذلك  الت�شدير  اأو  املحلي  امل�شتوى  على 

احلكومية  اجلهات  مع  والتن�شيق  بالتعاون 

تاأ�شي�س م�شانع  العمل على  بجانب  املعنية، 

للمواد الأولية املكملة لل�شناعات الغذائية من 

خالل مركز احلالل وبالتعاون والتن�شيق مع 

لوزارة  التابعة  الزراعية  البحرينية  ال�شركة 

ال�شناعة والتجارة، مبيًنا اأن الهدف هو تقدمي 

مقرتحات تدعم حتقيق الأمن الغذائي واملائي 

يف البحرين، وذلك عرب التوجه بت�شكيل فريق 

عمل م�شرتك بني القطاعني العام واخلا�س.

الغرفة  اإن  بالقول  حديثه  كانو  وتابع 

تعكف يف الوقت الراهن على اإعداد دليل �شامل 

والت�شدير،  ال�شترياد  حول  للم�شتثمرين 

وتقدمي  البحرين،  �شادرات  مع  بالتن�شيق 

الأغذية  م�شاريع  عمل  لتنظيم  مقرتحات 

احلثيث  �شعيها  عن  ف�شاًل  املرخ�شة،  غري 

العمل  �شوق  احتياجات  تطوير  و  ربط  نحو 

بالتمهني مع املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية 

العامة واخلا�شة -اأكادميًيا ومهنًيا- بتحديد 

املهن التي يحتاجها ال�شوق املحلي والإقليمي 

العمل  كذلك  العالقة،  ذات  للجهات  وتقدميها 

لإن�شاء  قانون  م�شروع  م�شودة  اإعداد  على 

لعر�شه  املقاولت«،  قطاع  تنظيم  »هيئة 

الأ�شغال  بالتن�شيق مع وزارة  على احلكومة 

هذه  لرفع  ا�شتعداًدا  العالقة  ذات  واجلهات 

امل�شودة يف �شورة م�شروع قانون اإىل ال�شلطة 

الت�شريعية.

امل�شاند  ُتعد  الغرفة  جلان  اأن  اإىل  ولفت 

الإدارة  جمل�س  جلهود  والرئي�س  الأ�شا�شي 

اململكة،  يف  التجارية  القطاعات  تطوير  يف 

الغرفة  بني  التوا�شل  اأدوات  اأهم  اأحد  واأنها 

والربامج  الأن�شطة  خالل  من  واأع�شائها 

م�شتمر،  ب�شكل  عليها  العمل  تعكف  التي 

التعاون  جمالت  خلق  يف  دورها  عن  ف�شالً 

لإي�شال  احلكومية  اجلهات  مع  والتن�شيق 

روؤى و�شكاوى ومقرتحات اأع�شاء الغرفة من 

القرار  �شناع  مع  الدورية  اجتماعاتها  خالل 

لتطوير  احلكومية  والهيئات  اجلهات  يف 

لالقت�شاد  ودعًما  القت�شادية  القطاعات 

الوطني.

الدائمة  القطاعية  اللجان  اأن  كانو  واأكد 

اأو�شاع  اإىل  التعرف  الأدوات  من  اأداة  هي 

وم�شاكله  م�شتمر  ب�شكل  اخلا�س  القطاع 

جهات  مع  متابعته  على  والعمل  ومعوقاته، 

وعاجلة  �شريعة  حلول  لإيجاد  احلكومية 

لكل املعوقات التي تواجه حركة منوه، مبيًنا 

للدورة  الـ22  البحرين  غرفة  مبادرات  اأن 

الثالثني ُتعد خريطة طريق اأمام عمل اللجان 

وتهيئة  ال�شتثمار  بيئة  حتفيز  يت�شمن  مبا 

والتو�شل  القت�شادية،  الت�شريعات  البنية 

ل�شرتاتيجيات مكملة ل�شرتاتيجيات الإقليم.

احلكومي القطاع  مع  والتن�سيق  بال�سراكة  واملائي  الغذائي  الأم��ن  اأه��داف  لدعم  م�سانع  بتاأ�سي�ص  الدفع 

»بابكو« ت�ستعر�ص خططها ال�سرتاتيجية لعام 2023
عقدت �شركة نفط البحرين »بابكو« موخًرا 

اجتماعها الدوري املعتاد، وذلك يف قاعة نادي 

عبدالرحمن  الدكتور  بح�شور  بالعوايل  بابكو 

لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  جواهري، 

اإىل  بالإ�شافة  املوظفني  من  عدد  ومب�شاركة 

املديرين التنفيذيني وروؤ�شاء الأق�شام وامل�شرفني 

وممثلي نقابتي العمال بال�شركة.

الدكتور  األقى  الجتماع،  بداية  ويف 

حتيات  فيها  نقل  كلمة  جواهري  عبدالرحمن 

جهاد  عبداهلل  الإدارة  جمل�س  رئي�س  وتقدير 

كما حتدث يف  الإدارة.  واأع�شاء جمل�س  الزين 

كلمته عن الإجنازات الكبرية واجلوائز املرموقة 

يف  ال�شركة  جنحت  التي  القيا�شية  والأرقام 

حتقيقها يف عام 2022 والذي و�شفه باأنه عام 

الرئي�س  اأعرب  حيث  املقايي�س،  بجميع  ناجح 

التنفيذي عن جزيل �شكره وتقديره جلميع اأفراد 

واملهنية  التزامهم  على  بال�شركة  العمل  فريق 

هذا  بتحقيق  اأ�شهم  مما  اأظهروها  التي  الكبرية 

النجاح املتفّرد.

كما ا�شتعر�س الدكتور جواهري يف كلمته 

اأبرز اخلطوط العري�شة للخطط ال�شرتاتيجية 

خالل  تنفيذها  ال�شركة  تعتزم  التي  القادمة 

ال�شركة  تتطلع  والتي   ،2023 اجلاري  العام 

خاللها للبناء على ما حتقق من منجزات، موؤكًدا 

الأهمية الكبرية ملوا�شلة اللتزام والإخال�س يف 

التي  ال�شرتاتيجية  اخلطط  هذه  لتنفيذ  العمل 

تنفيذ  مع  لتزامنها  نظًرا  كربى  اأهمية  تكت�شب 

م�شروع  وهو  ال�شخم  ال�شرتاتيجي  امل�شروع 

من  كبرًيا  �شوًطا  قطع  التي  امل�شفاة  حتديث 

مراحل تنفيذه.

واأ�شاد الرئي�س التنفيذي بالدعم الالحمدود 

الوطن  قيادة  من  بابكو  �شركة  جتده  الذي 

بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  يف  ممثلة  الر�شيدة 

ال�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  حمد 

املتابعة  اإىل  اإ�شافة  والغاز،  للنفط  القاب�شة 

جهاد  عبداهلل  برئا�شة  الإدارة  ملجل�س  احلثيثة 

الزين.

الإدارة  اأع�شاء  من  عدد  ذلك  بعد  وحتدث 

با�شتعرا�س  قاموا  حيث  بال�شركة،  التنفيذية 

اأهم الإجنازات التي حتققت يف دوائرهم املعنية 

من  ا�شتكمالها  مت  التي  املراحل  ذلك  يف  مبا 

م�شفاة  حتديث  وهو  الواعد  ال�شركة  م�شروع 

نقلة  ا�شتكماله  عند  �شي�شكل  الذي  »بابكو« 

بال�شركة،  العمل  مبنظومة  الرتقاء  يف  نوعّية 

ت�شغيل  وحدات  جمرد  من  �شتتحول  حيث 

حمدودة، اإىل مرفق عاملي حديث ومطور لُي�شّكل 

بذلك عالمة فارقة وحمورية يف تاريخ »بابكو«، 

التناف�شية  القدرة  ذاته  الوقت  يف  �شيعزز  كما 

العاملي،  القت�شاد  البحرين على �شعيد  ململكة 

وال�شرتاتيجيات  اإىل اخلطط  التطرق  كذلك مت 

التي �شيتم تنفيذها خالل العام اجلاري2023.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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اتجاه عالمي لتعزيز سبل االستفادة من زيت الوقود

 وزير النفط: طرق التكرير التقليدية 
لم تعد مصدرًا وحيدًا لتحقيق األرباح

أكد وزير النفط والبيئ��ة المبعوث الخاص 
لش��ؤون المن��اخ الدكتور محم��د بن دينه، 
أن ط��رق التكري��ر التقليدية ل��م تعد هي 
المص��در الوحي��د لتحقيق األرب��اح، وهناك 
اتجاه عالمي لتعزيز س��بل االس��تفادة من 
زي��ت الوق��ود كأحد مص��ادر الطاق��ة التي 

ينتظرها مستقبل واعد. 
جاء ذلك، خالل افتتاحه النس��خة التاس��عة 
من فعاليات مؤتمر الش��رق األوسط لزيت 
الوقود المتبقي وتكنولوجي��ا المحفزة في 
اإلنتاج، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين 
المتخصصين في هذا المجال الفني والتقني 
والمستقبلية  الحالية  التحديات  لمناقش��ة 
للوقود المتبق��ي في خزانات النفط وإيجاد 

المبتك��رة للحفاظ  التكنولوجي��ة  الحل��ول 
على مس��تويات اإلنتاجية العالية والقدرة 
على التنافس��ية والمرونة والربحية، وذلك 
بتنظي��م الش��ركة األوروبية لالستش��ارات 
النفطية بالتعاون مع وزارة النفط والبيئة 
وبدعم عدد من الش��ركات المتخصصة في 

هذا القطاع الحيوي والمهم.
وش��دد عل��ى أهمي��ة االس��تمرار ف��ي عقد 
تس��هم  الت��ي  المتخصص��ة  المؤتم��رات 
ف��ي تعزيز تطوي��ر مختل��ف القطاعات في 
البحرين، من خالل تبادل الخبرات والتجارب 
بين جمي��ع المش��اركين م��ن مختلف دول 
العالم، بما يع��زز من طرح الحلول واألفكار 

البناءة ويخدم التطلعات المشتركة.

وأك��د أهمية الموضوع��ات التي تطرق لها 
المؤتمر في عدة اتجاهات من أجل معالجة 
النف��ط المتبقي بطرق حديثة متواكبة مع 
القوانين التش��ريعية والبيئية، حيث يعتبر 
المؤتمر فرص��ة لتبادل المعرفة والخبرات 
والمش��اركة البن��اءة ف��ي تعزي��ز ق��درات 
ومهارات العنصر البش��ري في هذا القطاع 
المهم لرف��ع الكفاءة واإلبداع للمس��اهمة 
في إيجاد الحلول الفنية لتحسين العمليات 

التشغيلية وزيادة اإلنتاج.
وأع��رب عن ش��كره للقائمين عل��ى تنظيم 
المؤتم��ر والمش��اركين فيه عل��ى الجهود 
الحثيثة الت��ي بذلوها في اإلعداد للمؤتمر 
وتوفير كل ما يحقق ل��ه النجاح في تحقيق 

أهدافه، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
واس��تعرض المؤتمر عددا م��ن المواضيع 
المتحدثي��ن  م��ن  نخب��ة  بمش��اركة 
واالستش��اريين من مختلف الش��ركات مثل 
ش��ركة نفط البحري��ن »بابكو«، وش��ركة 
»أرامك��و«،  الس��عودية  العربي��ة  الزي��ت 
والش��ركة الكويتي��ة للصناع��ات البترولية 
المتكاملة »كيبيك«، وشركة باركو لصناعة 
المداف��ئ، وش��ركة أرامكو توت��ال للتكرير 
باإلضافة  »س��اتورب«،  والبتروكيماوي��ات 
إلى االستش��اريين في الش��ركات العالمية 

المتخصصة.
ت��م  الت��ي  الموضوع��ات  أه��م  وم��ن 
اس��تعراضها: نظ��رة عام��ة على الس��وق 

وأفض��ل  النج��اح  وقص��ص  واالتجاه��ات 
الممارس��ات، والتركي��ز المحفز »التطورات 
والتعاف��ي«،  المحف��زات  وإدارة  الجدي��دة 
والمع��دات،  واألدوات  التقني��ات  وأفض��ل 
ودور ترقية المخلفات في ظل تغير طبيعة 
التكري��ر وأهمي��ة االس��تثمار في مش��اريع 

انتقال الطاقة.
 وعلى هامش المؤتم��ر، قام الوزير بجولة 
في المعرض المصاح��ب، حيث التقى كبار 
الشخصيات في الشركات النفطية واستمع 
إل��ى أهم الحل��ول واألطروحات والدراس��ات 
في هذا الش��أن، باإلضافة إلى اطالعه على 
أحدث م��ا توصلت إلي��ه التكنولوجيات في 

هذا المجال.

 تغطية أذونات
حكومية بـ35 مليون دينار

أعل��ن مص��رف البحري��ن المركزي، أن��ه تمت تغطي��ة إصدار 
أذون��ات خزانة حكومية ش��هرية يصدرها »المرك��زي« نيابة 
ع��ن الحكومة، حيث تبلغ قيمة اإلصدار 35 مليون دينار لفترة 
استحقاق 182 يومًا تبدأ ف�ي 29 يناير الحالي وتنتهي في 30 
يوليو المقبل، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه األذونات 
6.13% مقارنة بسعر الفائدة 6.09% لإلصدار السابق في 25 

ديسمبر 2022.
وبل��غ مع��دل س��عر الخص��م 96.996% وتم قبول أقل س��عر 
للمش��اركة بواقع 96.961% علمًا بأن��ه تمت تغطية اإلصدار 
بنسبة 235%. كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا 

اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار.

»الغرفة« تعلن خريطة اللجان القطاعية للعامين القادمين

 كانو: دراستان حول تأثيرات التأمين 
الصحي على »الخاص« ونقص الكوادر الطبية

كش��ف نائب األمي��ن المال��ي رئيس 
المجموع��ة التنس��يقية لغرفة تجارة 
وصناع��ة البحري��ن، ولي��د كانو، عن 
بالقطاع  معنيتي��ن  دراس��تين  إعداد 
الصح��ي، األولى للتع��رف على نظام 
التأمي��ن الصحي الوطن��ي »صحتي«، 
لدراس��ة تأثيرات��ه عل��ى القطاع��ات 
المعني��ة وتقديم التوعية المناس��بة 
لمجتم��ع األعم��ال ح��ول تطبيق��ات 
النظ��ام، أم��ا الثاني��ة فه��ي دراس��ة 
تفصيلي��ة اس��تقصائية ح��ول نقص 
الكوادر الطبية المتميزة ذات الكفاءة 
ف��ي عدد م��ن التخصص��ات الحيوية، 
بهدف تحديد المجاالت والتخصصات 
للجه��ات  لتقديمه��ا  المطلوب��ة 
الحكومي��ة »نه��را« والمجلس األعلى 

للصحة ووزارة الصحة. 
وأك��د خالل اس��تعراض الغرفة أمس 
لخطط وأهداف اللجان الدائمة خالل 
العامين المقبلين، أن العمل جاٍر على 
إعداد مسودة مش��روع قانون إلنشاء 
»هيئ��ة تنظي��م قطاع المق��اوالت«، 
لعرضه على الحكومة بالتنس��يق مع 
وزارة األش��غال والجهات ذات العالقة 
اس��تعدادًا لرف��ع هذه المس��ودة  في 
ص��ورة مش��روع قانون إلى الس��لطة 

التشريعية.
وأض��اف كان��و، أن »الغرف��ة« -وفي 
إط��ار اس��تكمال نهجها ومس��اعيها 
نح��و تنفيذ أه��داف برنامجها للدورة 
الثالثين- ستدفع بمؤسسات القطاع 
الخاص نحو تأسيس مصنعين لدعم 
أهداف األمن الغذائي في البالد، وهما 
مصنع توزي��ع وتعبئة وتغليف المواد 
الغذائية سواء على المستوى المحلي 
أو التصدير، بالتعاون والتنس��يق مع 
الجه��ات الحكومي��ة المعنية، بجانب 
العم��ل على تأس��يس مصانع للمواد 
األولية المكمل��ة للصناعات الغذائية 
من خ��الل مرك��ز الح��الل وبالتعاون 
والتنس��يق م��ع الش��ركة البحريني��ة 
الزراعي��ة التابع��ة ل��وزارة الصناع��ة 

والتجارة.
وبي��ن كان��و، أن اله��دف ه��و تقديم 
األم��ن  تحقي��ق  تدع��م  مقترح��ات 
البحري��ن  ف��ي  والمائ��ي   الغذائ��ي 
وذل��ك عب��ر التوج��ه بتش��كيل فريق 
عمل مش��ترك بي��ن القطاعين العام 

والخاص.
ولف��ت إل��ى أن »الغرف��ة« تعكف في 

الوق��ت الراه��ن عل��ى إع��داد دلي��ل 
االستيراد  للمس��تثمرين حول  شامل 
والتصدي��ر، بالتنس��يق م��ع صادرات 
البحرين، وتقدي��م مقترحات لتنظيم 
عمل مش��اريع األغذية غير المرخصة، 
فضاًل عن س��عيها الحثي��ث نحو ربط 
العم��ل  س��وق  احتياج��ات  وتطوي��ر 
التعليمية  المؤسسات  بالتمهين مع 
والتدريبية العامة والخاصة أكاديميًا 
ومهنيًا، بتحديد المهن التي يحتاجها 

الس��وق المحلي واإلقليمي وتقديمها 
للجهات ذات العالقة.

وأش��ار إل��ى أن لج��ان الغرف��ة تعتبر 
المس��اند األس��اس والرئيس لجهود 
مجلس اإلدارة ف��ي تطوير القطاعات 
التجارية في المملكة، وأنها أحد أهم 
أدوات التواصل بين الغرفة وأعضائها 
من خ��الل األنش��طة والبرام��ج التي 
تعكف العمل عليها بش��كل مستمر، 
فض��اًل عن دوره��ا في خل��ق مجاالت 

الجه��ات  م��ع  والتنس��يق  التع��اون 
وش��كاوى  رؤى  إليص��ال  الحكومي��ة 
ومقترح��ات أعض��اء الغرفة من خالل 
اجتماعاتها الدوري��ة مع صناع القرار 
ف��ي الجه��ات والهيئ��ات الحكومي��ة 
لتطوير القطاعات االقتصادية ودعمًا 

لالقتصاد الوطني.
القطاعي��ة  اللج��ان  أن  كان��و  وأك��د 
الدائمة هي أداة من األدوات التعرف 
عل��ى أوض��اع القطاع الخاص بش��كل 
مستمر ومشاكله ومعوقاته والعمل 
على متابعته م��ع الجهات الحكومية 
إليج��اد حلول س��ريعة وعاجل��ة لكل 
المعوق��ات التي تواج��ه حركة نموه، 
مبين��ًا أن مبادرات غرف��ة البحرين ال� 
22 لل��دورة الثالثي��ن تعتب��ر خارطة 
طري��ق أمام عمل اللجان بما يتضمن 
تحفيز بيئة االستثمار وتهيئة البنية 
التش��ريعات االقتصادي��ة، والتوصل 
الس��تراتيجيات مكملة الستراتيجيات 

اإلقليم.

تأسيس مصانع لدعم أهداف األمن 
الغذائي بالشراكة مع القطاع الحكومي

 اقتراح بقانون إلنشاء هيئة
تنظيم المقاوالت لرفعه لـ»النواب«

إصدار دليل شامل للمستثمرين 
بالتنسيق مع صادرات البحرين

»ديفيدند جيت كابيتال« تؤسس 
»سول كورب« في البحرين لتشغيل 

المشاريع الصغيرة بالمنطقة

أعلنت مجموعة ديفيدند جيت كابيتال )»ديفيدند جيت كابيتال« 
أو »المجموعة«(، عن تأسيس شركة »سول كورب« في البحرين 
والمملوكة لها بنس��بة 100% لفصل اس��تثماراتها التش��غيلية 
في مختلف القطاعات، والتي س��تختص بتقديم كافة الخدمات 
اإلدارية واالستش��ارية للش��ركات الصغيرة والمتوسطة وتصبح 
الذراع اإلداري والتش��غيلي للش��ركات التابعة لش��ركة ديفيدند 

جيت كابيتال وشركائها.
 وجاءت فكرة تأس��يس »س��ول كورب« لتخصيص شركة موحدة 
ومس��تقلة اس��تجابة للفرص اإلدارية والتشغيلية في المنطقة، 
وتوفي��ر وتطوير العناص��ر اإلدارية لذوي الخب��رة والكفاءة التي 
تمتلكه��ا ش��ركة ديفيدند جيت كابيتال. س��تدير س��ول كورب 
مجموعة ش��ركات بقيمة 20 مليون دوالر م��ن األصول التابعة 
لديفيدند جيت كابيتال وشركائها في مجال الضيافة والصناعات 

الخفيفة والتجارة وغيرها الموجودة في منطقة الخليج وآسيا.
 وتتخصص س��ول كورب في حلول اإلدارة واس��تثمارات خدمات 
الضيافة والتعليم والصناعة التي تركز على تسريع نمو وتطوير 

األصول في منطقة الخليج واألسواق العالمية. 
وم��ن المق��رر أن تدي��ر »س��ول ك��ورب« االس��تثمارات التابعة 
للمجموعة وشركائها والش��ركات األخرى ذات الصلة، باإلضافة 
إلى تقديم جميع خدمات اإلدارة واالستش��ارات واالستثمار، كما 
تتطل��ع قريب��ًا إلضاف��ة التراخيص المناس��بة لقي��ام بعمل في 
مجال التمويل الجماعي بغرض رفع مس��توى السيولة للشركات 

التابعة للمجموعة وشركائها.
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جواهر المضاحكة: أهمية لقاءات القيادات 
الجامعية لبحث أفضل الممارسات التعليمية

تشارك رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر 
بنت ش��اهين المضاحكة في االجتماع الخامس 
والعش��رين للجن��ة رؤس��اء ومدي��ري الجامعات 
ومؤسس��ات التعلي��م العال��ي ب��دول مجل��س 
التع��اون الخليج��ي، ال��ذي تس��تضيفه جامعة 
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام في 
المملك��ة العربية الس��عودية، خالل الفترة من 

25 إلى 26 يناير الجاري. 
وأك��دت د. المضاحك��ة أهمي��ة اللق��اءات بين 
القيادات الجامعية الخليجية، لبحث أبرز وأفضل 
الممارس��ات التعليمي��ة، وم��ا ط��رأ عليها من 
مس��تجدات في مختل��ف المجاالت، مش��يرًة إلى 
ض��رورة تب��ادل الخبرات بي��ن جامع��ات الدول 
الش��قيقة بالنس��بة إلى ما يس��تجد في طرائق 
التعليم العالي، والتعاون اإلقليمي لبحث قضايا 

التعليم وسبل تطويره. 
ومن المق��رر أن ينعقد اجتماع رؤس��اء ومديري 

الجامع��ات ومؤسس��ات التعليم العال��ي اليوم 
الخمي��س وس��بق االجتم��اع ن��دوة أكاديمي��ة، 

وعرض للدليل االسترشادي للتعليم اإللكتروني 
في أمس األربعاء 25 يناير. 

وبحث��ت الن��دوة »دور الجامع��ات ف��ي تحقي��ق 
مس��تهدفات برنامج تنمية القدرات البش��رية« 
حي��ث اس��تعرضت اللجن��ة ثالثة مح��اور، هي: 
س��مات المواطن المنافس عالمي��ًا، والجامعات 
وسوق العمل المستقبلي، والتعلُّم مدى الحياة. 
وكان نائ��ب رئي��س جامع��ة البحري��ن للبرامج 
األكاديمي��ة والدراس��ات العلي��ا الدكتور محمد 
رض��ا قادر ش��ارك أم��س األربعاء ف��ي االجتماع 
التحضي��ري ل��وكالء ون��واب مدي��ري الجامعات 
ومؤسس��ات التعلي��م العال��ي ب��دول مجل��س 

التعاون. 
كما ش��ارك في زيارة نظمتها إدارة التعليم في 
األمانة العام��ة لمجلس التعاون ل��دول الخليج 
العربية للمش��اركين في الفعالية لمركز الملك 

عبدالعزيز الثقافي العالمي »إثراء«.

رنا بنت عيسى تستعرض 
والصالح تحقيق الجودة 

بالتعليم العالي

اس��تقبلت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجلس أمن��اء مجلس التعليم العالي الش��يخة الدكتورة رنا بنت 
عيس��ى بن دعي��ج آل خليفة، رئي��س لجنة الخدم��ات في مجلس 
الن��واب ممدوح الصالح حيث اس��تعرضت الجه��ود المبذولة في 
العمل على توفير البيئة المهيئة لمؤسسات التعليم العالي في 
سبيل االرتقاء بخدماتها التعليمية وتعزيز الكفاءات األكاديمية 

لتحقيق الجودة في قطاع التعليم العالي.
وج��رى خالل اللق��اء، مناقش��ة أبرز مس��تجدات التعلي��م العالي 
والبح��ث العلمي ف��ي البحرين، وما توليه المملك��ة من اهتمام 
بالغ لضمان س��ير العملية التعليمية وف��ق المتطلبات الحديثة 

التي تواكب سوق العمل.
فيما عبر الصالح عن اعت��زازه بالجهود المبذولة من قبل األمين 
الع��ام، وم��ا تولي��ه من اهتم��ام وحرص ف��ي تطوي��ر العملية 
التعليمي��ة لضمان تخري��ج كوادر وطنية مدربة ومهيأة لس��وق 

العمل بحسب االحتياجات الحالية.

 رنا بنت عيسى: تقليل
الفجوة بين سوق العمل 

والتخصصات الجامعية
اس��تقبلت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجلس أمن��اء مجلس التعليم العالي الش��يخة الدكتورة رنا بنت 
عيس��ى ب��ن دعيج آل خليف��ة، عضو لجنة الش��ؤون التش��ريعية 
والقانونية وحقوق اإلنس��ان في مجلس الن��واب النائب الدكتور 
هشام العش��يري. وجرى خالل اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع 
المش��تركة، وبح��ث س��بل تعزيز التع��اون مع مختل��ف الجهات 
للوص��ول لأله��داف المش��تركة والمتعلقة في تطوي��ر التعليم 
العالي ومخرجاته، وتقليل الفجوة بين سوق العمل والتخصصات 
الجامعية.  واس��تعرضت الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن 
دعي��ج آل خليف��ة، الجه��ود المبذولة ف��ي تحدي��ث التخصصات 
الجامعية واس��تحداث تخصصات جديدة تتناس��ب مع احتياجات 
س��وق العمل، وتوعي��ة الط��الب بأهمية التخصص��ات الجديدة 
وتش��جيعهم لدراس��تها. من جانبه، عبر النائب هشام العشيري 
عن تقديره لما تبذله األمين العام لمجلس التعليم العالي، وما 
تولي��ه من اهتمام وح��رص في تطوير العملي��ة التعليمية بما 

يتناسب مع التطورات الحديثة.

تتضمن ركائز التعايش كمنهج للسالم في العالم

 تدشين وثيقة »إعالن البحرين« 
في أوروبا من روما اليوم

اليوم  البحري��ن  تدش��ن مملكة 
الخميس في العاصمة اإليطالية 
روم��ا وثيق��ة »إع��الن مملك��ة 
وه��ي  أوروب��ا،  ف��ي  البحري��ن« 
الوثيق��ة الت��ي تعب��ر ع��ن فكر 
وفلس��فة حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م حفظ��ه 
اهلل ورعاه، وتتضم��ن عددًا من 
المبادئ تش��كل ركائز التعايش 

كمنهج للسالم في العالم.
وأكد د. الشيخ خالد بن خليفة آل 
خليفة رئيس مجلس أمناء مركز 
الملك حم��د العالمي للتعايش 
»إع��الن  وثيق��ة  أن  الس��لمي 
مملك��ة البحري��ن«، التي خطها 
جاللة المل��ك المعظم أيده اهلل 
نص��ًا وفكرًا، تنطلق من أس��س 
تاريخي��ة ح��ول التعاي��ش ف��ي 

البحرين والنهج الديني القويم.
وأكد أن انط��الق وثيقة اإلعالن 

ف��ي أوروبا يش��كل مرحلة هامة 
الدول��ي  المجتم��ع  لتعري��ف 
بأهمي��ة ما تتضمن��ه الوثيقة، 
بم��ا يعكس النم��وذج البحريني 
ف��ي التعايش الس��لمي، والذي 
رائ��دًا  نموذج��ًا  الي��وم  يعتب��ر 

يحتذى به.

 وقال إن )إعالن مملكة البحرين( 
حظي بإش��ادة من قداسة البابا 
الفاتيكان خالل  بابا  فرنس��يس 
زيارت��ه التاريخي��ة التي قام بها 
إلى مملك��ة البحرين في نوفمبر 
2022، وأك��د خاللها أن اإلعالن 
يعتب��ر وثيق��ة مهم��ة الحترام 

حقوق اإلنسان والحوار.
وأضاف د. الشيخ خالد بن خليفة 
آل خليف��ة: »أن تاري��خ مملك��ة 
البحري��ن الراس��خ عب��ر التاري��خ 
يعكس صورة نموذجية لتجربة 
تاريخية فريدة من نوعها وتصب 
ف��ي إط��ار التعاي��ش الس��لمي 
واإلنس��انية بين مختلف الفئات 
المجتم��ع، ونس��تنبط ذلك  في 
باالس��تدالل بواقع إرث وموروث 
وتاري��خ المملكة وأس��لوب حياة 

الشعب على مر السنين«.
وقال: »ف��ي تاريخ 14 س��بتمبر 
2017 دشنت مملكة البحرين في 

أنجلوس األمريكية  مدينة لوس 
وثيقة »إعالن مملكة البحرين«، 
وهي منهج للس��الم في العالم.. 
كم��ا أن اإلع��الن يس��تند عل��ى 
أهمية وجود معتق��د يؤمن به 
الف��رد، بغض النظر عن ش��كله 
ومنطلقات��ه، حي��ث إن اإليم��ان 
هو أمل اإلنس��انية واإلطار الذي 
يحدد أس��س الحي��اة وأخالقيات 

التعايش بين الشعوب«.
ودعا إل��ى ض��رورة الحفاظ على 
أصال��ة معتقدات الن��اس بعيدًا 
والمؤث��رات  االندماج��ات  ع��ن 
والتدنيس،  التش��ويه  وعوام��ل 
حري��ة  مب��دأ  أهمي��ة  مؤك��دًا 
وأن استمرار  االختيار واالعتقاد، 
اإلنس��انية وتعايش��ها بس��الم 
ممارس��ة  بحري��ة  مرتبط��ان 
العقي��دة ورف��ض اإلك��راه الذي 
 يق��وم عل��ى إجب��ار الن��اس على 

فكر ما.

الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

إلطالع الجمهور على البرامج والتخصصات

 »التطبيقية« تقيم معرضها 
التعريفي في »سيتي سنتر«

تقي��م جامع��ة العل��وم التطبيقية 
معرضًا تعريفيًا في مجمع البحرين 
س��يتي س��نتر لتعري��ف الجمه��ور 
الت��ي  والتخصص��ات  بالبرام��ج 
تقدمه��ا، حي��ث س��يتيح المعرض 
لل��زوار فرصة االطالع عل��ى البرامج 
الجامع��ة والتعرف  التي تطرحه��ا 
على التس��هيالت والمنح الدراس��ية 
التي تقدمها لطلبتها، كما سيشكل 
المهتمين  للطلب��ة  فرصة مهم��ة 
والطلب��ة  بالجامع��ة،  بااللتح��اق 
الراغبي��ن بالتحويل م��ن الجامعات 
األخ��رى تزامنًا مع اس��تمرار القبول 
والتس��جيل للفصل الدراسي الثاني 

.2023/2022
ويأت��ي ه��ذا المع��رض ف��ي إط��ار 
الخطط الرامية إلى تعريف الجمهور 
بالجامع��ة وما تطرحه م��ن برامج 
أكاديمية متميزة، وتلبي احتياجات 
سوق العمل في البحرين والمنطق، 
م��ن جهتها صرح��ت مدي��رة إدارة 
التس��ويق والعالق��ات العامة رقية 

محسن أن المعرض س��يتيح للزوار 
م��ن ط��الب وأولي��اء أم��ور فرص��ة 
االطالع على التخصص��ات والبرامج 
الت��ي تقدمها الجامع��ة وتعرفهم 
والتس��جيل  القبول  إج��راءات  عل��ى 
لاللتحاق بالجامعة، مش��يرة إلى أن 
باب القبول مفت��وح في تخصصات 
البكالوري��وس ف��ي الحق��وق، إدارة 

األعمال، المحاسبة، العلوم المالية 
والمحاسبة، العلوم السياسية، نظم 
المعلومات اإلدارية، علم الحاسوب، 
التصمي��م  الجرافيك��ي،  التصمي��م 
الماجس��تير  الداخل��ي، وتخصصات 
ف��ي القان��ون، والقان��ون التجاري، 
الم��وارد  وإدارة  األعم��ال،  وإدارة 
البش��رية، والمحاس��بة والتموي��ل، 
كم��ا نوهت بأن الطلب��ة المحولين 
بالجامع��ة  بااللتح��اق  الراغبي��ن 
والحص��ول على ش��هادة بريطانية 
المدني��ة،  الهندس��ة  برام��ج  ف��ي 
والهندس��ة المعمارية والهندس��ة 
الميكانيكية، والهندسة الكهربائية 
واإللكترونية، بإمكانهم اس��تكمال 
إج��راءات تحويله��م بعد اس��تيفاء 

اإلجراءات والشروط المطلوبة.
وأك��دت أن الجامع��ة وف��ي ظل ما 
حققته من إنجازات عربية وعالمية 
برامجه��ا  تطوي��ر  عل��ى  تعم��ل 
وتحديثها باستمرار من خالل النظر 
الحتياجات سوق العمل واالستفادة 

الجامع��ات  أفض��ل  خب��رات  م��ن 
التي  التغي��رات  العالمي��ة لتواكب 
تجري في مجاالت التخصصات التي 
تقدمه��ا، بم��ا يس��هم ف��ي تزويد 
التي  العلمية  بالق��درات  الخريجين 
تمكنه��م م��ن متابعة الدراس��ات 
دراس��تهم،  مج��االت  ف��ي  العلي��ا 
والحص��ول على وظائف مرموقة في 

سوق العمل.
وختمت حديثها بدعوة كافة الطلبة 
بالجامع��ة  بااللتح��اق  الراغبي��ن 
للفصل الدراس��ي الثان��ي إلى زيارة 
مع��رض الجامع��ة التعريف��ي في 
مجمع س��يتي س��نتر مقاب��ل بوابة 
رق��م 1 أي��ام الخمي��س والجمع��ة 
 10:00 الس��اعة  م��ن  والس��بت 
صباحًا إلى الس��اعة 10:00 مس��اًء، 
الكافية  المعلوم��ات  للحصول على 
للتسجيل بالجامعة ولقاء نخبة من 
أس��اتذة الجامعة الذين س��يجيبون 
ع��ن أس��ئلتهم بخص��وص البرامج 

األكاديمية.

رقية محسن

 السلوم عضوًا بلجنة تعزيز سالسل 
توريد الغذاء والدواء لدول الخليج

االستش��ارية  الهيئ��ة  بحث��ت 
اجتماعها  خ��الل  األعلى  للمجلس 
األول لدورتها السادسة والعشرين 
في س��لطنة عمان يومي 25 و26 
يناير الج��اري، الموضوع��ات التي 
حظي��ت بأغلبي��ة أص��وات ممثلي 
الهيئ��ة م��ن دول المجلس كونها 
أكث��ر الموضوعات أهمي��ة، والتي 
كان في مقدمتها تعزيز سالس��ل 
التوري��د للغ��ذاء وال��دواء في دول 
الخلي��ج العربية، فيما ت��م اختيار 
النائب  البحري��ن  ممث��ل مملك��ة 
أحم��د الس��لوم عض��وًا ف��ي لجنة 
بحث تعزيز سالس��ل توريد الغذاء 

والدواء لدول الخليج.
وحظ��ي موضوعا تعزي��ز التكامل 

السياحي بين دول مجلس التعاون 
في ضوء مستجدات قطاع السياحة، 

إضاف��ة إلى س��بل تعزي��ز وحماية 
القي��م الخليجية باهتمام متس��اٍو 
ل��دى ممثل��ي دول المجل��س ف��ي 
الهيئ��ة، وذلك تنفيذًا لما تمخض 
األعل��ى  المجل��س  اجتم��اع  عن��ه 
الخليج  ل��دول  التع��اون  لمجل��س 
العربية في دورت��ه 43 المنعقدة 

في 9 ديسمبر 2022.
وجرى خالل اجتماع القادة التأكيد 
عل��ى التنفي��ذ الكام��ل والدقي��ق 
لرؤي��ة خادم الحرمين الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عب��د العزيز آل 
س��عود، بما ف��ي ذلك اس��تكمال 
االقتصادي��ة  الوح��دة  مقوم��ات 
والمنظوم��ة الدفاعي��ة واألمني��ة 
المش��تركة، وتنسيق المواقف في 

ما يع��زز م��ن تضامن واس��تقرار 
دول مجل��س التع��اون، والحفاظ 
على مصالحها ويجنبها الصراعات 
اإلقليمية والدولية ويلبي تطلعات 
مواطنيه��ا وطموحاته��م، إضافة 
والمجالس  الهيئ��ات  إلى تكلي��ف 
واللج��ان الوزارية والفنية باألمانة 
العام��ة وكافة أجه��زة المجلس، 
بمضاعفة الجهود الس��تكمال ما 
تبق��ى من خط��وات لتنفي��ذ رؤية 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين وفقًا 
لج��دول زمن��ي مح��دد، ومتابع��ة 
دقيق��ة وتكلي��ف األمان��ة العامة 
برفع تقرير مفصل في هذا الشأن 
خ��الل ال��دورة المقبل��ة للمجلس 

األعلى.

أحمد السلوم

 وزيرة الشباب تبحث مع
السفير الياباني التعاون الشبابي

أك��دت وزيرة ش��ؤون الش��باب روان بنت نجي��ب توفيقي على 
أهمي��ة تعزيز التعاون الش��بابي مع اليابان بما يس��اهم في 
االرتقاء بالعمل الشبابي بين البلدين الصديقين واالستفادة 
من التجارب الناجحة والتي تساهم في تمكين الشباب ودعم 

مبادراتهم ومشروعاتهم في مختلف المجاالت.
جاء ذلك أثناء اس��تقبال وزيرة ش��ؤون الشباب س��فير اليابان 
لدى مملكة البحرين مياموتو ماسايوكي. وخالل اللقاء أشادت 
وزيرة ش��ؤون الش��باب بعمق العالقات القائمة بين البلدين 
الصديقي��ن، وم��ا يش��هده التعاون المش��ترك بي��ن مملكة 
البحرين واليابان من تقدم وتطور في كافة المجاالت وخاصة 
في الجانب الش��بابي. من جانبه، أعرب الس��فير الياباني عن 
حرص بالده على تطوير التعاون مع مملكة البحرين بما يلبي 
طموحات البلدين والشعبين الصديقين مؤكدًا سعيه الدائم 
إل��ى تطوير وتنمي��ة عالقات بالده م��ع المملك��ة على كافة 

المستويات بما فيها القطاع الشبابي.

وزير الكهرباء والماء: تعزيز 
الشراكة مع مجلس النواب

استقبل وزير ش��ؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان، النائب منير 
س��رور.  وخالل اللقاء رحب الوزير بالنائب، مش��يدًا بالدور المهم 
لمجل��س النواب في تعزيز الش��راكة بين الس��لطتين التنفيذية 
والتش��ريعية، وبم��ا يبذل��ه النواب م��ن جه��ود ويقدمونه من 
إس��هامات إيجابية لدعم المس��يرة التنموية الش��املة واالرتقاء 
به��ا نحو تحقي��ق مزيد من التق��دم والنماء.  وأك��د حرص وزارة 
ش��ؤون الكهرباء والماء على تعزيز الش��راكة مع مجلس النواب، 
بما يسهم في تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز 
م��ن كفاءتها.  من جانبه أعرب س��رور عن تطلع��ه إلى التعاون 
مع وزارة ش��ؤون الكهرباء والماء للعمل على كل ما من شأنه أن 

يحقق المنفعة العامة للوطن والمواطنين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/01/26/watan-20230126.pdf?1674710432
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/1048416
https://alwatannews.net/search/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%20%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
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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
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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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وليد صبري «

 كش��ف أخصائ��ي زراع��ة األس��نان 
د. أديب قرموط أن زراعة األس��نان 
تعد خيارًا مثاليًا لتعويض األسنان 
الزراع��ة  أن  المفق��ودة، موضح��ًا 
تتضمن خطة عالجية من الطبيب 
وف��ق معايي��ر معينة، مش��يرًا إلى 
أن األس��نان المزروعة تعمل مثل 

الطبيعية في مرحلة المضغ.
وأضاف د. قرم��وط في تصريحات 
زراع��ة  عملي��ة  أن  ل�»الوط��ن« 
األسنان تمكن المريض من الكالم 
والحديث بس��هولة ودون قلق من 
وق��وع الس��ن الصناع��ي، متحدثًا 
الصناعي��ة  الج��ذور  متان��ة  ع��ن 

المستخدمة في زراعة األسنان.
وق��ال إن��ه ت��دور ش��ائعات بي��ن 
العامة وغير المختصين بأن زراعة 
األس��نان إنم��ا هي عم��ل تجميلي 
وربم��ا رفاهية طبي��ة، لذلك يكون 
لزام��ًا علين��ا إيضاح مخاط��ر مثل 
هذه الش��ائعات التي إن ترس��خت 
ف��ي وعي الناس جلب��ت على صحة 

معن��ى  ب��كل  الخ��راب  أس��نانهم 
الكلمة.

وتاب��ع »هن��ا ننطلق م��ن حقيقة 
طبية حول زراعة األس��نان مفادها 
أن عملي��ات زراع��ة األس��نان قد ال 
تك��ون أمرًا طارئ��ًا، بمعنى أنها ال 
تس��تدعي تدخاًل جراحيًا عاجاًل من 
الطبي��ب إلنقاذ حياة ش��خص ما، 
كما ال تس��توجب إيق��اظ الطبيب 
أن  إال  المري��ض،  آالم  لتخفي��ف 

ه��ذا ال يعن��ي أن زراعة األس��نان 
ضروري��ًا  جراحي��ًا  عم��اًل  ليس��ت 
وبامتياز، إذ إن الضرورة هنا تعني 
بأن زراعة األس��نان يجب أن تدخل 
ضمن خطة عالج يضعها الطبيب 
وفقًا لمعايير معينة، بعد أن يعد 
ويجهز نفسه علميًا وتقنيًا لدراسة 
الحال��ة به��دف معالجته��ا عل��ى 

الوجه األمثل«.
وأوض��ح أن��ه »بالتال��ي كل ه��ذا 
ينف��ي م��ا يت��م التروي��ج ل��ه من 
البعض س��واًء بقصد أو دون قصد 
وبس��وء نية أو بطيبها، بأن زراعة 
األسنان سلعة في سوق، بينما في 
الحقيقة فإن زراعة األس��نان باتت 
بدي��اًل صناعي��ًا لج��ذور األس��نان، 
وتم��د التركيب��ات الصناعية على 
الزرعات سواء الدائمة أو المؤقتة 
بأساس قوي يجعلها تالئم الشكل 
الطبيعي لألس��نان بشكل أكبر، ما 
يجعل زراعة األسنان خدمة عالجية 

وضرورية في حاالت معينة«.

وأش��ار د. قرم��وط إل��ى أنه »يجب 
التفكير في عملية زراعة األس��نان 
بشكل جدي عند فقد أي سن سواء 
كان ف��ي مرحل��ة مبك��رة من تلف 
الس��ن، أو نتيجة للقل��ع في مرحلة 
متأخ��رة، ما يضع طبيب األس��نان 
أم��ام خيارات على رأس��ها وأكثرها 
مثالية خيار زراعة األسنان كواحدة 
م��ن اإلمكانيات لترمي��م الفكين، 

وتعويض األسنان المفقودة«.
ونوه إلى أن��ه »رغم أن القرار يجب 
أن يتخذ بمشاركة المريض، إال أن 
المهمة األولى للطبيب هنا تقديم 
ش��رح علمي وكاٍف وواٍف للمريض 
والس��لبيات  اإليجابي��ات  ح��ول 
م��ع  بالمقارن��ة  العملي��ة  له��ذه 
الحلول األخ��رى الموج��ودة، مثل: 
جس��ر الخ��زف، أو طق��م األس��نان 

االصطناعي الجزئي«.
 وذكر أن »كثير من أخصائيِّ زراعة 
األس��نان يتفق��ون عل��ى أن ه��ذه 
العملية تعتبر ض��رورة في حاالت 

محددة، بحيث تمنع ضمور العظم، 
وتوق��ف عل��ى الفور أي خ��راب في 
نظام األس��نان واعوجاجه، كما أن 
الزراع��ة تحاف��ظ عل��ى العظم مع 
النجاح في تعويض السن المفقود 
بما يتناسب مع الشكل التشريحي 

والعملي للفم«.
وأوضح أن��ه »وفقًا لتجارب وخبرات 
واس��عة في مجال زراعة األس��نان 
يمك��ن الق��ول إن ه��ذه العمليات 
تجع��ل المري��ض يش��عر كأنه��ا 
أسنانه الطبيعية، إضافة إلى أنها 
تندمج مع العظام لذا فهي تصبح 

دائمة«.
وأوضح أنه »من أهم محاسن زراعة 
األس��نان تحس��ين نطق المريض 
ال��ذي كان يش��عر بتعثر في نطق 
األس��نان  تركي��ب  عن��د  ال��كالم 
الصناعي��ة ضعيفة الثب��ات، بينما 
زراع��ة األس��نان تس��مح للمريض 
بالتح��دث بدون قل��ق من إمكانية 

وقوع السن الصناعي«.

أخصائ��ي زراعة األس��نان، قال إن 
»كثي��رًا مم��ن خضع��وا لعمليات 
زراعة أس��نان يجمع��ون على أنها 
تعط��ي ش��عورًا بالراح��ة بحي��ث 
تصب��ح ه��ذه األس��نان المزروع��ة 
جزءًا ال يتجزأ من المريض، بخالف 

التركيبات المؤقتة«.
ولف إلى أنه في مرحلة المضغ تعمل 
األس��نان المزروع��ة وكأنها أس��نان 
طبيعية بحيث يتمكن المريض من 
تناول ما يش��اء م��ن األطعمة بثقة 

ودون الشعور بأي ألم. 
وأش��ار إلى أن »اندماج التيتانيوم 
الموج��ود ف��ي زرعات األس��نان مع 
عظام الف��ك يحافظ عل��ى العظم 
ويمنعه من التآكل والضمور الذي 

يحدث بعد قلع وخلع السن«.
وفيم��ا يتعل��ق بالش��ق النفس��ي، 
أف��اد د. قرم��وط ب��أن »دراس��ات 
تحس��ن  كش��فت  ع��دة  وبح��وث 
النفس��ية للمريض، خاصة  الحالة 
وأن زراع��ة األس��نان تجع��ل م��ن 
عان��ى م��ن قلع األس��نان يبتس��م 
مج��ددًا، ليس فقط ج��راء المظهر 
أيض��ًا  ب��ل  والطبيع��ي،  الجمي��ل 
بفض��ل الصالب��ة والمتان��ة التي 
تأتي من متان��ة الجذور الصناعية 

المستخدمة في الزراعة«.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ح��ول عدد 
العملي��ات التي أجراه��ا، أوضح د. 
قرموط أن��ه أجرى أكثر من 3 آالف 
عملية زراعة أس��نان، مش��ددًا على 
أن زراعة األسنان ليست أمرًا طارئًا 
لكنه��ا في حاالت مح��ددة ال بديل 

عنها.

الطاقة البديلة: ُمصطلٌح ُيطلق على الطاقة المتجددة التي س��تحل محل الوقود األحفوري مثل البترول، والصخر الزيتي، والغاز الطبيعي، وهي طاقة أقل ضررًا على البيئة، وأكثر ديمومًة، العتمادها بش��كٍل أساس��ي على الموارد 
الطبيعية المتجددة. وتتمّيز بعدة مزايا تجعل منها أماًل للمس��تقبل القريب، إذ إّنها أيضًا أقل تكلفًة من طاقة الوقود األحفوري، حيث تقتصر التكلفة التي يتم إنفاقها على الطاقة البديلة على األدوات والمعدات المس��تخدمة، 

باإلضافة لتكاليف الصيانة. وكلما تقدم الزمن، أصبحت االستفادة من مّيزات الطاقة البديلة أكثر انتشارًا.

معلومة

الزراعة ليست أمرًا طارئًا لكنها في حاالت محددة ال بديل عنها

متانة الجذور الصناعية المستخدمة في زراعة األسنان

زراعة األسنان تتضمن خطة عالجية من الطبيب وفق معايير معينة

الزراعة تحافظ على العظم مع تعويض السن المفقود

يجب التفكير في عملية الزراعة بشكل جدي عند فقد األسنان

سهولة الكالم والحديث دون قلق من وقوع السن الصناعي

رنا بنت عيسى: تحقيق التطلعات المستقبلية 
لتطوير التعليم العالي برؤية واضحة

أكدت األمي��ن العام لمجل��س التعليم 
العال��ي نائ��ب رئي��س مجل��س أمن��اء 
الدكت��ورة  العال��ي  التعلي��م  مجل��س 
الش��يخة رنا بنت عيس��ى ب��ن دعيج آل 
خليف��ة أن األمان��ة العام��ة لمجل��س 
التعلي��م العالي حريص��ة على مواصلة 
العم��ل لتحس��ين مخرج��ات التعلي��م 
العال��ي ومواكب��ة التط��ورات الحديثة 
في التعليم، والمضي قدمًا في س��بيل 
تحقيق التطلعات المستقبلية لمملكة 
البحري��ن من خالل العمل بخطى ثابتة 
ورؤي��ة واضحة تس��تهدف تعزيز قطاع 
التعلي��م العال��ي وتطوي��ر مخرجات��ه 

وفرص االرتقاء به. 
وأوضح��ت أن التعلي��م ف��ي البحري��ن 
لطالم��ا حظي باهتم��ام ودعم كبيرين 
بفض��ل الرعاية الس��امية م��ن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المعظم، والمتابعة 
المس��تمرة من صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، لتطوير 
س��بل التعليم وتحس��ين جودته كأحد 
أهم أهداف التنمية المستدامة، ورؤية 
البحري��ن االقتصادية 2030، بما يؤكد 
دائمًا أهمية العنصر البشري ومواصلة 

االس��تثمار فيه كونه الرافد األساس��ي 
للتنمية.

الدول��ي  الي��وم  بمناس��بة  وأضاف��ت   
للتعليم، والذي أقرته الجمعية العامة 
لألم��م المتح��دة في 24 يناي��ر من كل 
عام تحت شعار »إيالء األولوية للتعليم 
كوسيلة لالس��تثمار في البشر«، وذلك 
لالحتف��اء بال��دور ال��ذي يضطل��ع ب��ه 
التعلي��م في تحقيق الس��الم والتنمية، 
ب��أن هذا الي��وم يعد مناس��بة لتحقيق 
جميع أهداف التنمية المس��تدامة، بما 

فيها األهداف المتعلقة بالتعليم.

د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة

المريض يتناول ما يشاء دون الشعور بآالم

قرموط: الزراعة خيار مثالي لتعويض األسنان المفقودة

د. أديب قرموط

مضاد للميكروبات وااللتهابات

 »المارشميلو«.. مكافح 
للشيخوخة ومعالج للحروق

كش��ف خب��راء الصح��ة والتغذي��ة ع��ن فوائد اس��تخدام عش��بة 
المارش��ميلو مش��يرين إلى أنها تس��تخدم في عالج حروق الجلد 
ول��دغ الحش��رات، فيما أك��دت الدراس��ات العلمي��ة والطبية أن 
له��ذا النبات تأثيرات مضادة للميكروب��ات ومضادة لاللتهابات 
ومعدلة للمناعة، وتم اس��تخدامه لعالج��ات جمالية عديدة من 
بينها ترطيب البش��رة فهو يعتبر مرطبًا قويًا، وهو مثاليًا لتقليل 
 ظهور الخطوط وعالج الجفاف بفضل قدرته على مساعدة البشرة 

في االحتفاظ بالرطوبة.
ويس��تخدم المارش��ميلو ف��ي تهدئ��ة البش��رة الحساس��ة نظرًا 
لخصائص��ه المض��ادة لاللتهابات، كم��ا أنه ق��ادر على ترطيب 
البش��رة باإلضاف��ة إلى أنه مك��ون رئيس لمكافحة الش��يخوخة، 
وكذل��ك يس��اعد عل��ى تعزي��ز ل��ون البش��رة وتقلي��ل الخطوط 
الدقيق��ة وزيادة إش��راقها، حي��ث يحتوي مس��تخلص الجذر على 
 السكريات والفالفونويد وغيرها من المكونات الجيدة التي تعزز 

صحة الجلد.
وتستخدم نبتة المارشميلو أو ما يطلق عليها »الخطمية«، في 
عالج التهاب الحلق أو السعال أو البرد، ويمكن تناولها عن طريق 
الف��م لتقليل األلم والتورم واالحتق��ان، ولها خصائص مضادة 
للس��عال وقدرات الصمغ تس��مح له بتقليل االلتهاب والتهيج، 
وتقلل التورم في الغدد الليمفاوية، وتسرع وقت الشفاء وتقلل 

السعال الجاف، فهي أكثر عالجات السعال الطبيعية فعالية.
كم��ا أنها تعالج الته��اب اللوزتين والش��عب الهوائية وعدوى 
المس��الك البولية وع��دوى الجهاز التنفس��ي، فتعال��ج التورم 
والح��رق وتخف��ف من األع��راض، وتس��اعد في تس��ريع عملية 

الش��فاء وتقتل بش��كل طبيعي البكتيريا التي يمكن أن تسبب 
أمراضًا مختلفة.

ويصنفه��ا العلم��اء والخب��راء على أنها وس��يلة رائع��ة لعالج 
اضطرابات الجهاز الهضمي، منها متالزمة األمعاء المتسربة، 
والتي تحدث عندما تتس��رب الجزيئات خارج الفتحات الصغيرة 
في بطانة القناة الهضمية، ما يس��مح لها بدخول مجرى الدم، 
حي��ث يمكن أن ت��ؤدي إلى تفاعالت المناع��ة الذاتية، وتقليل 
مش��اكل القول��ون، فتصل األصم��اغ إلى القول��ون وتقلل من 

أعراض االلتهابات.
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وليد صبري «

 كش��ف أخصائ��ي زراع��ة األس��نان 
د. أديب قرموط أن زراعة األس��نان 
تعد خيارًا مثاليًا لتعويض األسنان 
الزراع��ة  أن  المفق��ودة، موضح��ًا 
تتضمن خطة عالجية من الطبيب 
وف��ق معايي��ر معينة، مش��يرًا إلى 
أن األس��نان المزروعة تعمل مثل 

الطبيعية في مرحلة المضغ.
وأضاف د. قرم��وط في تصريحات 
زراع��ة  عملي��ة  أن  ل�»الوط��ن« 
األسنان تمكن المريض من الكالم 
والحديث بس��هولة ودون قلق من 
وق��وع الس��ن الصناع��ي، متحدثًا 
الصناعي��ة  الج��ذور  متان��ة  ع��ن 

المستخدمة في زراعة األسنان.
وق��ال إن��ه ت��دور ش��ائعات بي��ن 
العامة وغير المختصين بأن زراعة 
األس��نان إنم��ا هي عم��ل تجميلي 
وربم��ا رفاهية طبي��ة، لذلك يكون 
لزام��ًا علين��ا إيضاح مخاط��ر مثل 
هذه الش��ائعات التي إن ترس��خت 
ف��ي وعي الناس جلب��ت على صحة 

معن��ى  ب��كل  الخ��راب  أس��نانهم 
الكلمة.

وتاب��ع »هن��ا ننطلق م��ن حقيقة 
طبية حول زراعة األس��نان مفادها 
أن عملي��ات زراع��ة األس��نان قد ال 
تك��ون أمرًا طارئ��ًا، بمعنى أنها ال 
تس��تدعي تدخاًل جراحيًا عاجاًل من 
الطبي��ب إلنقاذ حياة ش��خص ما، 
كما ال تس��توجب إيق��اظ الطبيب 
أن  إال  المري��ض،  آالم  لتخفي��ف 

ه��ذا ال يعن��ي أن زراعة األس��نان 
ضروري��ًا  جراحي��ًا  عم��اًل  ليس��ت 
وبامتياز، إذ إن الضرورة هنا تعني 
بأن زراعة األس��نان يجب أن تدخل 
ضمن خطة عالج يضعها الطبيب 
وفقًا لمعايير معينة، بعد أن يعد 
ويجهز نفسه علميًا وتقنيًا لدراسة 
الحال��ة به��دف معالجته��ا عل��ى 

الوجه األمثل«.
وأوض��ح أن��ه »بالتال��ي كل ه��ذا 
ينف��ي م��ا يت��م التروي��ج ل��ه من 
البعض س��واًء بقصد أو دون قصد 
وبس��وء نية أو بطيبها، بأن زراعة 
األسنان سلعة في سوق، بينما في 
الحقيقة فإن زراعة األس��نان باتت 
بدي��اًل صناعي��ًا لج��ذور األس��نان، 
وتم��د التركيب��ات الصناعية على 
الزرعات سواء الدائمة أو المؤقتة 
بأساس قوي يجعلها تالئم الشكل 
الطبيعي لألس��نان بشكل أكبر، ما 
يجعل زراعة األسنان خدمة عالجية 

وضرورية في حاالت معينة«.

وأش��ار د. قرم��وط إل��ى أنه »يجب 
التفكير في عملية زراعة األس��نان 
بشكل جدي عند فقد أي سن سواء 
كان ف��ي مرحل��ة مبك��رة من تلف 
الس��ن، أو نتيجة للقل��ع في مرحلة 
متأخ��رة، ما يضع طبيب األس��نان 
أم��ام خيارات على رأس��ها وأكثرها 
مثالية خيار زراعة األسنان كواحدة 
م��ن اإلمكانيات لترمي��م الفكين، 

وتعويض األسنان المفقودة«.
ونوه إلى أن��ه »رغم أن القرار يجب 
أن يتخذ بمشاركة المريض، إال أن 
المهمة األولى للطبيب هنا تقديم 
ش��رح علمي وكاٍف وواٍف للمريض 
والس��لبيات  اإليجابي��ات  ح��ول 
م��ع  بالمقارن��ة  العملي��ة  له��ذه 
الحلول األخ��رى الموج��ودة، مثل: 
جس��ر الخ��زف، أو طق��م األس��نان 

االصطناعي الجزئي«.
 وذكر أن »كثير من أخصائيِّ زراعة 
األس��نان يتفق��ون عل��ى أن ه��ذه 
العملية تعتبر ض��رورة في حاالت 

محددة، بحيث تمنع ضمور العظم، 
وتوق��ف عل��ى الفور أي خ��راب في 
نظام األس��نان واعوجاجه، كما أن 
الزراع��ة تحاف��ظ عل��ى العظم مع 
النجاح في تعويض السن المفقود 
بما يتناسب مع الشكل التشريحي 

والعملي للفم«.
وأوضح أن��ه »وفقًا لتجارب وخبرات 
واس��عة في مجال زراعة األس��نان 
يمك��ن الق��ول إن ه��ذه العمليات 
تجع��ل المري��ض يش��عر كأنه��ا 
أسنانه الطبيعية، إضافة إلى أنها 
تندمج مع العظام لذا فهي تصبح 

دائمة«.
وأوضح أنه »من أهم محاسن زراعة 
األس��نان تحس��ين نطق المريض 
ال��ذي كان يش��عر بتعثر في نطق 
األس��نان  تركي��ب  عن��د  ال��كالم 
الصناعي��ة ضعيفة الثب��ات، بينما 
زراع��ة األس��نان تس��مح للمريض 
بالتح��دث بدون قل��ق من إمكانية 

وقوع السن الصناعي«.

أخصائ��ي زراعة األس��نان، قال إن 
»كثي��رًا مم��ن خضع��وا لعمليات 
زراعة أس��نان يجمع��ون على أنها 
تعط��ي ش��عورًا بالراح��ة بحي��ث 
تصب��ح ه��ذه األس��نان المزروع��ة 
جزءًا ال يتجزأ من المريض، بخالف 

التركيبات المؤقتة«.
ولف إلى أنه في مرحلة المضغ تعمل 
األس��نان المزروع��ة وكأنها أس��نان 
طبيعية بحيث يتمكن المريض من 
تناول ما يش��اء م��ن األطعمة بثقة 

ودون الشعور بأي ألم. 
وأش��ار إلى أن »اندماج التيتانيوم 
الموج��ود ف��ي زرعات األس��نان مع 
عظام الف��ك يحافظ عل��ى العظم 
ويمنعه من التآكل والضمور الذي 

يحدث بعد قلع وخلع السن«.
وفيم��ا يتعل��ق بالش��ق النفس��ي، 
أف��اد د. قرم��وط ب��أن »دراس��ات 
تحس��ن  كش��فت  ع��دة  وبح��وث 
النفس��ية للمريض، خاصة  الحالة 
وأن زراع��ة األس��نان تجع��ل م��ن 
عان��ى م��ن قلع األس��نان يبتس��م 
مج��ددًا، ليس فقط ج��راء المظهر 
أيض��ًا  ب��ل  والطبيع��ي،  الجمي��ل 
بفض��ل الصالب��ة والمتان��ة التي 
تأتي من متان��ة الجذور الصناعية 

المستخدمة في الزراعة«.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ح��ول عدد 
العملي��ات التي أجراه��ا، أوضح د. 
قرموط أن��ه أجرى أكثر من 3 آالف 
عملية زراعة أس��نان، مش��ددًا على 
أن زراعة األسنان ليست أمرًا طارئًا 
لكنه��ا في حاالت مح��ددة ال بديل 

عنها.

الطاقة البديلة: ُمصطلٌح ُيطلق على الطاقة المتجددة التي س��تحل محل الوقود األحفوري مثل البترول، والصخر الزيتي، والغاز الطبيعي، وهي طاقة أقل ضررًا على البيئة، وأكثر ديمومًة، العتمادها بش��كٍل أساس��ي على الموارد 
الطبيعية المتجددة. وتتمّيز بعدة مزايا تجعل منها أماًل للمس��تقبل القريب، إذ إّنها أيضًا أقل تكلفًة من طاقة الوقود األحفوري، حيث تقتصر التكلفة التي يتم إنفاقها على الطاقة البديلة على األدوات والمعدات المس��تخدمة، 

باإلضافة لتكاليف الصيانة. وكلما تقدم الزمن، أصبحت االستفادة من مّيزات الطاقة البديلة أكثر انتشارًا.

معلومة

الزراعة ليست أمرًا طارئًا لكنها في حاالت محددة ال بديل عنها

متانة الجذور الصناعية المستخدمة في زراعة األسنان

زراعة األسنان تتضمن خطة عالجية من الطبيب وفق معايير معينة

الزراعة تحافظ على العظم مع تعويض السن المفقود

يجب التفكير في عملية الزراعة بشكل جدي عند فقد األسنان

سهولة الكالم والحديث دون قلق من وقوع السن الصناعي

رنا بنت عيسى: تحقيق التطلعات المستقبلية 
لتطوير التعليم العالي برؤية واضحة

أكدت األمي��ن العام لمجل��س التعليم 
العال��ي نائ��ب رئي��س مجل��س أمن��اء 
الدكت��ورة  العال��ي  التعلي��م  مجل��س 
الش��يخة رنا بنت عيس��ى ب��ن دعيج آل 
خليف��ة أن األمان��ة العام��ة لمجل��س 
التعلي��م العالي حريص��ة على مواصلة 
العم��ل لتحس��ين مخرج��ات التعلي��م 
العال��ي ومواكب��ة التط��ورات الحديثة 
في التعليم، والمضي قدمًا في س��بيل 
تحقيق التطلعات المستقبلية لمملكة 
البحري��ن من خالل العمل بخطى ثابتة 
ورؤي��ة واضحة تس��تهدف تعزيز قطاع 
التعلي��م العال��ي وتطوي��ر مخرجات��ه 

وفرص االرتقاء به. 
وأوضح��ت أن التعلي��م ف��ي البحري��ن 
لطالم��ا حظي باهتم��ام ودعم كبيرين 
بفض��ل الرعاية الس��امية م��ن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المعظم، والمتابعة 
المس��تمرة من صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، لتطوير 
س��بل التعليم وتحس��ين جودته كأحد 
أهم أهداف التنمية المستدامة، ورؤية 
البحري��ن االقتصادية 2030، بما يؤكد 
دائمًا أهمية العنصر البشري ومواصلة 

االس��تثمار فيه كونه الرافد األساس��ي 
للتنمية.

الدول��ي  الي��وم  بمناس��بة  وأضاف��ت   
للتعليم، والذي أقرته الجمعية العامة 
لألم��م المتح��دة في 24 يناي��ر من كل 
عام تحت شعار »إيالء األولوية للتعليم 
كوسيلة لالس��تثمار في البشر«، وذلك 
لالحتف��اء بال��دور ال��ذي يضطل��ع ب��ه 
التعلي��م في تحقيق الس��الم والتنمية، 
ب��أن هذا الي��وم يعد مناس��بة لتحقيق 
جميع أهداف التنمية المس��تدامة، بما 

فيها األهداف المتعلقة بالتعليم.

د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة

المريض يتناول ما يشاء دون الشعور بآالم

قرموط: الزراعة خيار مثالي لتعويض األسنان المفقودة

د. أديب قرموط

مضاد للميكروبات وااللتهابات

 »المارشميلو«.. مكافح 
للشيخوخة ومعالج للحروق

كش��ف خب��راء الصح��ة والتغذي��ة ع��ن فوائد اس��تخدام عش��بة 
المارش��ميلو مش��يرين إلى أنها تس��تخدم في عالج حروق الجلد 
ول��دغ الحش��رات، فيما أك��دت الدراس��ات العلمي��ة والطبية أن 
له��ذا النبات تأثيرات مضادة للميكروب��ات ومضادة لاللتهابات 
ومعدلة للمناعة، وتم اس��تخدامه لعالج��ات جمالية عديدة من 
بينها ترطيب البش��رة فهو يعتبر مرطبًا قويًا، وهو مثاليًا لتقليل 
 ظهور الخطوط وعالج الجفاف بفضل قدرته على مساعدة البشرة 

في االحتفاظ بالرطوبة.
ويس��تخدم المارش��ميلو ف��ي تهدئ��ة البش��رة الحساس��ة نظرًا 
لخصائص��ه المض��ادة لاللتهابات، كم��ا أنه ق��ادر على ترطيب 
البش��رة باإلضاف��ة إلى أنه مك��ون رئيس لمكافحة الش��يخوخة، 
وكذل��ك يس��اعد عل��ى تعزي��ز ل��ون البش��رة وتقلي��ل الخطوط 
الدقيق��ة وزيادة إش��راقها، حي��ث يحتوي مس��تخلص الجذر على 
 السكريات والفالفونويد وغيرها من المكونات الجيدة التي تعزز 

صحة الجلد.
وتستخدم نبتة المارشميلو أو ما يطلق عليها »الخطمية«، في 
عالج التهاب الحلق أو السعال أو البرد، ويمكن تناولها عن طريق 
الف��م لتقليل األلم والتورم واالحتق��ان، ولها خصائص مضادة 
للس��عال وقدرات الصمغ تس��مح له بتقليل االلتهاب والتهيج، 
وتقلل التورم في الغدد الليمفاوية، وتسرع وقت الشفاء وتقلل 

السعال الجاف، فهي أكثر عالجات السعال الطبيعية فعالية.
كم��ا أنها تعالج الته��اب اللوزتين والش��عب الهوائية وعدوى 
المس��الك البولية وع��دوى الجهاز التنفس��ي، فتعال��ج التورم 
والح��رق وتخف��ف من األع��راض، وتس��اعد في تس��ريع عملية 

الش��فاء وتقتل بش��كل طبيعي البكتيريا التي يمكن أن تسبب 
أمراضًا مختلفة.

ويصنفه��ا العلم��اء والخب��راء على أنها وس��يلة رائع��ة لعالج 
اضطرابات الجهاز الهضمي، منها متالزمة األمعاء المتسربة، 
والتي تحدث عندما تتس��رب الجزيئات خارج الفتحات الصغيرة 
في بطانة القناة الهضمية، ما يس��مح لها بدخول مجرى الدم، 
حي��ث يمكن أن ت��ؤدي إلى تفاعالت المناع��ة الذاتية، وتقليل 
مش��اكل القول��ون، فتصل األصم��اغ إلى القول��ون وتقلل من 

أعراض االلتهابات.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6256
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كي��ف تقيم��ون العالق��ات بي��ن البحري��ن والهن��د عل��ى 
المستويين السياسي والدبلوماسي؟

- ترتب��ط الهن��د م��ع مملكة البحري��ن برواب��ط تاريخية 
عميقة الجذور من الصداقة والعالقات الثقافية والشعبية 
والتجارية التي تعود إلى حضاراتي دلمون ووادي الس��ند. 
وف��ي الوقت الحاض��ر تتمي��ز عالقاتنا الثنائي��ة بتبادالت 
وتفاعالت سياس��ية منتظمة رفيعة المس��توى، وعالقات 
سياس��ية وأمنية واقتصادي��ة وتجارية وثقافية وش��عبية 

ودية.
وقد أسهمت الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليفة مل��ك مملكة  
البحري��ن المعظ��م في ع��ام 2014 للهند وكذل��ك الزيارة 
المهم��ة لرئي��س وزراء الهند ناريندرا م��ودي للبحرين في 
عام 2019، في تحديد خارطة طريق لتعزيز ودفع العالقات 

الثنائية الوطيدة بين البلدين في كافة المجاالت.
وعل��ى مر الس��نين، وحت��ى خالل فت��رة الوباء، اس��تمرت 
الزي��ارات الوزارية والرس��مية فضاًل عل��ى التواصل الدائم 
والمس��تمر بين قيادتي البلدين، فقد أجرى رئيس الوزراء 
الهن��دي نارين��درا م��ودي محادث��ات هاتفي��ة م��ع حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة في أبريل 
2020 ومع صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء ف��ي فبراير 
2022. وانعق��د االجتماع الثالث للجنة العليا المش��تركة 
بين الهند والبحرين برئاس��ة وزي��ري خارجية البلدين في 
أبريل 2021 والجولة الخامسة لمش��اورات وزارة الخارجية 
في مارس 2022. وتواصلت كذلك زيارات الوفود الدفاعية 
والتجاري��ة العام الماض��ي. كما زار نائ��ب رئيس األركان 
البحرية الهندية، األدميرال سانجاي ماهيندرو البحرين في 
يوليو 2022، وش��اركت وفود أمنية رفيعة المس��توى من 
الهند في حوار المنامة ومعرض البحرين الدولي للطيران، 
فيم��ا ش��اركت البحرين ف��ي مع��رض الدف��اع والجمعية 
العامة لإلنتربول ومؤتم��ر »تجفيف منابع اإلرهاب« الذي 
استضافته الهند. كما حدثت إنجازات مهمة العام الماضي 
على الس��احة متعددة األطراف، حيث انضمت البحرين إلى 
التحالف الدولي للطاقة الشمسية بصفتها العضو رقم 86 
 ،»CMF« وانضمت الهند إلى القوات البحرية المش��تركة

ومقرها البحرين كشريك مشارك.
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين؟

- حقق��ت البحرين والهند مس��تويات قياس��ية في التجارة 
الثنائية واالستثمارات العام الماضي، حيث سجلت التجارة 
الثنائية نموًا بنحو 55% في 2022 لتصل إلى أعلى مستوى 
لها على اإلط��الق عند 1.65 ملي��ار دوالر. وتعد الهند من 
أكب��ر الش��ركاء التجاريين للبحري��ن. وبوادر أرقام الس��نة 
المالي��ة 2022-2023 مش��جعة ج��دًا، وم��ن المرج��ح أن 

نتجاوز أرقام التجارة في العام الماضي.
ما هي أبرز الصادرات والواردات بين البلدين؟

- س��لة الصادرات المتبادلة متنوعة ج��دًا، وأهم الواردات 
م��ن الهن��د إل��ى البحرين تتمث��ل ف��ي الم��واد الغذائية 
مث��ل األرز والزب��دة واللح��وم الخالية من العظم والس��كر 
والهوات��ف الذكي��ة والبوليم��رات والمنتجات الهندس��ية، 
مثل صمام��ات أس��طوانات الغ��از واألنابيب والش��احنات 
والس��يارات والحديد وس��بائك الصل��ب واألدوية ومنتجات 
الرعاي��ة الصحي��ة والمجوهرات من الذه��ب. فيما تتمثل 
أهم الصادرات الرئيسية من البحرين إلى الهند في اليوريا 
وسبائك األلمنيوم والميثانول واألمونيا واأللياف الزجاجية 
والنفاي��ات القابل��ة إلع��ادة التدوير مثل الصح��ف وخردة 

القصدير والنحاس وما إلى ذلك.
ما أبرز القطاعات التجارية التي ترون أهمية التركيز عليها 

الفترة المقبلة؟
- التعاون االقتصادي والتجاري بين البلدين يتسع بصورة 
ملحوظة م��ن المج��االت التقليدي��ة إلى مج��االت جديدة 
وناش��ئة. ون��رى كثيرًا م��ن اإلمكانات للتع��اون في مجال 
تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجي��ا المالية وتكنولوجيا 
الفضاء واألمن الغذائي والطاقة المتجددة. وهناك تعاون 
متزاي��د حاليًا في قطاع التعليم والصحة واألدوية. ونتطلع 
كذلك إلى تحويل العالق��ات التجارية التقليدية في قطاع 
األغذية والزراعة إلى عالقات إستراتيجية لتلبية متطلبات 
األم��ن الغذائ��ي. وهن��اك كثي��ر م��ن الفرص للش��ركات 
البحرينية للمش��اركة في االس��تثمار ف��ي القطاع الغذائي 
وسالس��ل اإلمداد والتموين بين البحرين والهند. ونعتزم 
أيضًا إنش��اء جس��ر لبدء التش��غيل بين النظام البيئي في 

البلدين يشمل جميع هذه القطاعات.
كم عدد الشركات االستثمارية الهندية في البحرين؟ وكم 

حجم االستثمارات البحرينية في الهند؟
- هناك زيادة باالس��تثمارات الثنائي��ة في كال االتجاهين. 
الهند حاليًا س��ادس أكبر مستثمر في البحرين، حيث وصل 
االس��تثمار الهندي في البحرين إلى حوالي 1.5 مليار دوالر، 
بزي��ادة أكثر م��ن 35% منذ عام 2019. وه��ذا يؤكد بيئة 
األعم��ال الصديقة وجاذبية البحرين كوجهة اس��تثمارية. 

وهن��اك أكث��ر م��ن 7500 وكال��ة تجاري��ة هندي��ة وفروع 
لش��ركات هندية بارزة وش��ركات هندية-هندية مشتركة 
مس��جلة في البحرين. وتمثل الخدمات المالية أعلى قيمة 
اس��تثمارية. ومن مجاالت االس��تثمار البارزة األخرى أيضًا 
العق��ارات، والضيافة، والصح��ة، وتكنولوجيا المعلومات، 

والتعليم، واألغذية وقطاع التصنيع.
وبالمقابل، تش��هد اس��تثمارات البحرين في الهند اتجاهًا 
متزايدًا، حيث بلغ االس��تثمار التراكمي من البحرين حوالي 
185 مليون دوالر. ونتلقى كثيرًا من االهتمام لالس��تثمار 
ف��ي الهن��د وخاص��ة ف��ي قط��اع تكنولوجي��ا المعلومات 
والخدم��ات اللوجس��تية. وهن��اك تزايد في االس��تثمارات 
البحرينية في الهند بوتيرة متس��ارعة. ومنها قيام شركة 
إنفس��تكورب، وهي مجموعة اس��تثمارية بحرينية رائدة، 
باالس��تثمار في محفظة استثمارات في الهند بقيمة 600 
ملي��ون دوالر. وبالمثل، هناك فرص للمؤسس��ات المالية 
األخرى والمس��تثمرين من البحرين لالس��تثمار في الهند، 
والت��ي تعد اليوم واحدة من أس��رع االقتص��ادات نموًا في 

العالم.
ما ه��ي تطلعاتك��م لزيادة آف��اق التعاون والش��راكة في 

المجاالت االقتصادي والتجاري واالستثماري؟
- بالطب��ع، نتطل��ع إل��ى االرتق��اء بش��راكتنا االقتصادية 
والتجارية إل��ى التكامل بين البلدين ف��ي كافة المجاالت، 
لي��س فقط عل��ى المس��توى الحكومي، وإنم��ا كذلك على 
مس��توى الكيان��ات التجاري��ة والقط��اع الخ��اص لتعظيم 
الفوائ��د والمصال��ح المش��تركة التي تع��ود بالنماء على 
البلدين والشعبين. وتنويع قطاعات التعاون في المجاالت 
االقتصادي��ة والتجارية واالس��تثمارية ف��ي قطاعات مثل 
الصحة واألدوية، والهيدروكربون��ات، والطاقة المتجددة، 
وتكنولوجيا المعلوم��ات، والتكنولوجيا المالية، والتعليم، 
والبني��ة التحتي��ة، وتكنولوجيا الفضاء، واألم��ن الغذائي. 
كم��ا نتطلع إلى التكامل في سالس��ل التوريد والقيمة في 
قطاع التصنيع وتعزيز االستفادة من الخدمات اللوجستية 
البحرية والجوية في البحرين وأيضًا إنش��اء ش��راكة لتلبية 
احتياج��ات األم��ن الغذائي ف��ي البحرين. كم��ا نتطلع إلى 
مش��اركة أكبر للش��ركات الهندي��ة في مختلف المش��اريع 
التي يت��م إطالقها في البحرين. وإلى زيادة االس��تثمارات 

البحرينية في الهند.
كم عدد أبناء الجالية الهندية في البحرين؟ وأبرز القطاعات 

التي يعملون بها؟  
- الجالية الهندية في البحري��ن هي أكبر جالية أجنبية في 
مملكة البحرين حيث تستضيف المملكة أكثر من 350 ألف 
هندي. والذين برعوا باحتراف في كافة المهن ويعيش��ون 
بحرية وأمان وس��الم بفضل سياس��ات المملك��ة القائمة 

على التس��امح والتعايش الس��لمي ومجتمعه��ا المنفتح 
والمضياف. الهنود يعملون ف��ي جميع قطاعات االقتصاد 
البحرين��ي تقريب��ًا، ويش��غلون وظائ��ف ومناصب رؤس��اء 
تنفيذيين ومديرين ماليين ومهنيين عاملين في الشركات 
البحرينية الرائدة ومحاسبين قانونيين وأطباء ومهندسين 
ومعلمي��ن وممرضات وغيرهم. كما أن عددًا من العائالت 
الهندية تمتل��ك وتدير أعمااًل ناجح��ة بالمملكة، بما في 

ذلك أولئك الذين استقروا هنا أكثر من قرنين.
وأغتنم ه��ذه الفرصة ألعرب ع��ن امتناننا لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البحرين 
المعظم، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحكومة وش��عب 
البحري��ن على ترحيبهم بالجالي��ة الهندية بأذرع مفتوحة 

وضمان رفاهيتهم وسالمتهم وأمنهم.
كي��ف تنظرون إلى قرار إلغاء الفيزا المرنة، ومدى تأثيراته 

على العمالة الهندية بالمملكة؟
- نح��ن ندرك أهمية هذا القرار القتصاد المملكة وأنه جاء 
كجزء من سياس��ات إصالحات العمل باس��تبدال التأشيرة 
المرن��ة ببرام��ج تس��جيل العمال��ة الجديدة. والس��لطات 
والجه��ات المعني��ة ذات الصلة في البحري��ن على اتصال 
مس��تمر بالس��فارة وأبلغتنا في كل المراحل بش��أن آليات 
تطبيق هذا القرار، ونحن ممتنون لهم، والسفارة هنا على 
اتصال بأعضاء الجالية الهندية الذين اش��تركوا في نظام 
التأش��يرات الس��ابق، وش��جعتهم على التغيير إلى النظام 

الجديد في أقرب وقت ممكن.
كي��ف تقيم��ون تجربة البحري��ن في التعافي م��ن جائحة 

كورونا؟
- تجرب��ة البحري��ن كانت رائ��دة وفعالة ف��ي التعامل مع 
الجائحة من خالل معدالت التطعيم المرتفعة للمواطنين 
والمقيمي��ن والتدابي��ر المهنية الفعال��ة والمنظمة التي 
اتخذها فريق البحرين تحت قيادة صاحب الس��مو الملكي 

ولي العهد رئيس الوزراء.
وقد أثنى المجتم��ع الدولي على تجرب��ة البحرين الناجحة 
لمواجهة الوباء. حيث اتس��مت سياس��ة المملكة للتعامل 
مع جائح��ة »كوفي��د-19«، بالكفاءة والتقدم والش��مول، 

وكانت في الواقع من بين األفضل فى العالم.
كم عدد رعاي��ا الهند الذين غادروا البحرين خالل الجائحة؟ 

وماذا عن عودتهم بعد انتهائها؟
- خ��الل الفت��رة األولى للجائحة عاد ما يق��رب من 25 ألف 
عام��ل إلى الهند. لكن عاد معظمه��م اآلن. ووفقًا لألرقام 
األخي��رة، زاد توظيف الهنود بنحو 18500 في النصف األول 

من عام 2022.

ك��م عدد الط��الب البحرينيين الذين يدرس��ون في الهند؟ 
وأبرز مجاالت الدراسة والتخصص؟

- تتمت��ع البحري��ن والهن��د بتاريخ ثري م��ن التعاون في 
المج��ال التعليم��ي، وق��د درس ع��دد م��ن الش��خصيات 
البحريني��ة الب��ارزة في الهند ف��ي الماضي، وش��كلوا اآلن 
جمعية خريجي الجامعات الهندية بالتعاون مع السفارة. 
وتبذل الحكومتان جهودًا لتعزيز التعاون في هذا المجال 

الرئيسي.
كان عدد الطالب الذين يدرس��ون في الهند قبل الجائحة، 
ف��ي عام��ي 2018 و2019 أكث��ر م��ن 350 طالب��ًا، وق��د 
انخفض الع��دد في أثناء الوباء، ثم انتعش مرة أخرى في 
ع��ام 2022 مع ما يق��رب من 50 طالبًا بحرينيًا يدرس��ون 
حاليًا في الهند، وخاصة في الدورات الهندس��ية في بيون 
وماهاراش��ترا ونويدا. ومع عودة العالم إلى طبيعته بعد 
كوفيد، أنا متأكد أن هذا الرقم س��يرتفع بش��كل كبير في 

المستقبل.
م��ا أوج��ه التع��اون ف��ي المج��االت الثقافي��ة والصحية 
واالجتماعية وغيرها؟ وما هي مجاالت التعاون المستقبلي 

بين البلدين؟
- العالق��ات الثقافية والش��عبية التي ترب��ط بين بلدينا 
تعود إلى آالف الس��نين. وتظهر آث��ار الثقافة الهندية في 
جمي��ع مناح��ي الحياة ف��ي البحرين، مث��ل المطبخ والفن 
واألدوية التقليدية. وحصلت العالقات الثقافية على دفعة 
كبيرة بعد توقيع برنامج التبادل الثقافي بين بلدينا خالل 
زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للبحرين في عام 2019.

وتم االحتف��ال باليوبيل الذهبي للعالقات الدبلوماس��ية 
بين البلدين خالل العام الماض��ي. وهناك تواصل ثقافي 
عمي��ق ومس��تمر بي��ن بلدين��ا، حي��ث تش��ارك الهند في 
مهرج��ان البحري��ن الدول��ي للموس��يقى ومهرجان صيف 
البحري��ن، ونتطلع هذا العام إلى عرض لفرقة نواز صبري 

قوالي خالل مهرجان ربيع الثقافة في مارس القادم.
 G2G وف��ي مج��ال الصح��ة ازداد التعاون على مس��تويي 
وB2B. وت��زداد ش��عبية األيورفيدا واليوغا ف��ي البحرين. 
وهناك أيضًا اس��تثمارات هندية كبي��رة في قطاع الصحة 
ف��ي البحري��ن، ومث��ال على ذل��ك التع��اون األخي��ر بين 
مستش��فى البحرين التخصصي ومستشفى أبولو الهندي 
الش��هير. وبالمقاب��ل، ف��إن االس��تثمار م��ن البحرين في 
قطاع الصحة في الهند أظه��ر أيضًا اتجاهًا متزايدًا، حيث 
أنشأت »إنفستكورب البحرينية« شركة استثمارية عالمية 
بقيمة 500 مليون دوالر لزيادة االستثمارات بالهند، وقد 
اس��تثمروا مؤخرًا ف��ي Nephroplus، أكبر مركز لغس��يل 

الكلى في الهند.
الهند ش��ريك اقتصادي رئيس لدول مجلس التعاون، فما 
مدى إمكانية تعزيز هذا التعاون وصواًل إلى إبرام اتفاقية 

للتجارة الحرة بين الجانبين؟
- عالقات الهند مع دول مجلس التعاون الخليجي تاريخية، 
صاغته��ا أجيال م��ن المس��افرين عبروا بح��ر العرب منذ 
قرون. وتعت��ز الهند بعالقاتها الوثيق��ة مع دول مجلس 
التع��اون التي تس��تضيف جالية هندية كبي��رة تصل إلى 
نح��و 10 ماليين، وه��ي مهمة لمصالحن��ا التجارية وأمن 
الطاقة، وهذه العالقة اإلس��تراتيجية في مسار تصاعدي 
مس��تمر بكافة مج��االت التع��اون. ومؤخرًا ف��ي نوفمبر 
2022 أعل��ن وزير التجارة والصناعة الهندي ش��ري بيوش 
غويال، واألمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف خالل 
مؤتمر صحفي في نيودلهي عن مواصلة المفاوضات حول 

اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون.
واتف��ق الجانب��ان عل��ى اإلس��راع ف��ي إنه��اء المتطلبات 
القانونية والفنية الالزمة لالستئناف الرسمي لمفاوضات 
اتفاقية التج��ارة الحرة، ومن المتوق��ع أن تكون اتفاقية 
التج��ارة الحرة اتفاقية حديثة وش��املة مع تغطية كبيرة 
للسلع والخدمات، وأكد الجانبان أن االتفاقية التجارة الحرة 
ستوفر وظائف جديدة، وفرصًا اجتماعية واقتصادية أوسع 
في الهن��د ودول مجل��س التعاون. واتف��ق الجانبان على 
توس��يع وتنويع سلة التجارة بش��كل كبير بما يتماشى مع 

اإلمكانات الهائلة الموجودة لدى الجانبين.
كيف تنظرون إلى ما تتمتع به البحرين من حرية المعتقد 

والتعايش السلمي والتسامح الديني؟
استرشادًا برؤية صاحب الجاللة الملك وقيادته الحكيمة، 
تتمتع البحرين بثقافة قوية من التسامح وتقاليد راسخة 
وعريقة من الوئام والتعايش الس��لمي. المجتمع الهندي 
يحتفل هنا بثقافته وتقاليده بنفس الطريقة التي يحتفل 
به��ا في الهن��د، وينعكس ه��ذا أيضًا في النم��و المطرد 

للجالية الهندية في البحرين على مر السنين.
لقد أتت بع��ض العائالت الهندية المعروفة في البحرين 
إل��ى هنا منذ 200 عام. ويعد معبد ش��ريناثجي الذي يبلغ 
عم��ره 200 ع��ام ف��ي المنام��ة باإلضافة إل��ى تخصيص 
األرض مؤخرًا لبناء معبد بابس سوامينارايان شهادة على 
سياس��ات المملكة الليبرالية والمتسامحة ونهجها الرائد 

في تعزيز التعايش.

17 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tحـوار

زيارة الملك التاريخية للهند 2014 عززت العالقات الوثيقة بين البلدين

1.65 مليار دوالر حجم التجارة الثنائية في 2022 بنسبة نمو ٪55 

7500 وكالة وشركة تجارية هندية تعمل في البحرين

350 طالبًا بحرينيًا درسوا في الهند بين عامي 2018 و2019 

نشكر البحرين قيادة وشعبًا على احتضانهم الجالية الهندية 

785 مليون دوالر استثمارات البحرين في الهند 

الجالية الهندية توفق أوضاعها ببرامج تسجيل العمالة الجديدة

مساٍع إلنجاز اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ومجلس التعاون

محمد نصرالدين  «

أكد السفير الهندي لدى مملكة البحرين بيوش شريفاستاف أن بالده ترتبط مع مملكة البحرين 
برواب��ط تاريخية عميقة الجذور، مش��يرًا إل��ى أن الزيارة التاريخية التي ق��ام بها حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المعظم للهند في عام 2014، قد أسهمت 

في تعزيز العالقات الوثيقة والشراكة الوطيدة بين البلدين في مختلف المجاالت.
وقال السفير بيوش شريفاستاف في حوار خص به »الوطن« بمناسبة االحتفال بيوم الجمهورية 
الهندية اليوم إن البلدين حققا مس��تويات قياسية في حجم التبادل التجاري واالستثمارات خالل 
الع��ام الماضي، حيث س��جلت التجارة الثنائية نم��وًا بنحو 55% في ع��ام 2022 لتصل إلى أعلى 
مس��توى له��ا على اإلطالق عن��د 1.65 مليار دوالر. وتعد الهند حاليًا س��ادس أكبر مس��تثمر في 

البحرين، حيث وصل االس��تثمار الهندي في البحرين إلى حوالي 1.5 مليار دوالر، بزيادة أكثر من 
35% منذ عام 2019. وبالمقابل، بلغت اس��تثمارات البحرين التراكمية حوالي 185 مليون دوالر، 
باإلضافة إلى محفظة اس��تثمارية لش��ركة إنفس��تكورب لالس��تثمار بالهند بقيمة 600 مليون 

دوالر.
وأض��اف أن هناك أكثر م��ن 7500 وكالة تجارية هندية وفروع لش��ركات هندية بارزة تعمل في 
البحرين، كما تس��تضيف البحرين أكثر من 350 ألف هندي يعملون بكافة المهن والتخصصات 
ويعيش��ون بحرية وأمان وس��الم. مش��يرًا إلى أن الس��فارة الهندية عملت خالل األش��هر األخيرة 
على حث وتش��جيع رعاياها لتوفيق أوضاعهم بعد إلغاء الفيزا المرنة واالنضمام لبرامج تسجيل 

العمالة الجديدة. وفيما يأتي نص اللقاء:
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آفاق كبيرة لتعزيز التعاون في التكنولوجيا واألمن الغذائي والطاقة المتجددة 

 سفير نيودلهي لـ                 : 
الهند سادس أكبر مستثمر في البحرين بـ1.5 مليار دوالر

سفير الهند في البحرين خالل حواره مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/01/26/watan-20230126.pdf?1674710432
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/1048456
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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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كثـــٌر ُهـــم من يقعون فـــي خطأ منهجـــي ُمَضلٍل، وهـــو المطابقة بين 
“الخطـــاب الديني” و”المقدس”، وكأنهما شـــيء واحد؛ غير ملتفتين 
إلى أن هذا الخطاب إنما هو نتاج بشر صرف، ال يمتلك أية حصانة 
من النقد أو المســـاءلة أو حتى النقض والتقويض ألسسه التي قام 
عليهـــا، فخالل مســـيرة البشـــرية، قامـــت ثقافات واندثـــرت أخرى، 

بسبب التحوالت الكبرى التي مرت بها اإلنسانية!
هـــذه التوأمة بين “الخطاب الديني” و”المقدس” هي أيضًا في جزء 
منها وســـيلة من التيارات اإلســـالموية لمد نفوذهـــا على الجماهير، 
والتحكـــم فـــي األتبـــاع، ومنـــح أفكارهـــا قـــوة رمزية، تجعـــل أفراد 
المجتمـــع يتـــرددون فـــي مســـاءلتها، حتـــى إن لـــم يقتنعـــوا بالكثير 
من تفاصيلها، إال أنهم يســـلموا تســـليمًا! ظنًا منهم أن في المخالفة 

معصية، أو خروجا عن صف الجماعة.
من هنا يكون فُك االرتباط بين “الخطاب الديني” و”المقدس” مهمة 
ضروريـــة، شـــرط أن تتم بمنهجيـــة علمية، ودون كيدية سياســـية، 
وتأتـــي ضمن نســـق عمليـــة تنوير شـــاملة، تروم جعـــل المجتمعات 
الخليجيـــة أكثـــر مدنية، وأقـــرب إلى روح اإلنســـان الكوني، وتحرر 
الفـــرد مـــن قفص خوفه مـــن مناقدة األفـــكار التي يـــروج لها علماء 

الدين أو األحزاب اإلسالموية في سردياتهم المختلفة.
هـــذا االنفكاك ليس باألمـــر الهين، ألنه َحفَر عميقًا في أذهان الناس، 
وأصبح جزءا من تصوراتهم ويقينياتهم عن “المقدس”، لذا فالمهمة 
دقيقة في كيفية عالج المشكلة، خصوصًا في ظل استخدام الدين 
وســـيلة فـــي الصراعات السياســـية والطائفية فـــي العالمين العربي 

واإلسالمي.
هل ذلك يعني أنه على المثقفين والفالسفة أن يتريثوا، وال يالمسوا 
المناطـــق الغائـــرة في “الخطاب الديني” أو يســـعون لاللتفاف عليها 
وارتـــداء قفـــازات ناعمة وأقنعة تخفي حقيقـــة مواقفهم؟ الجواب 
بظنـــي، هـــو: ال! ألن الخليـــج العربـــي يعيـــش اليـــوم مرحلـــة تغيـــر 
تاريخيـــة، تبـــذُل فيها جهود حثيثة للتأســـيس لوعـــي مدني صرٍف 
متصالح مع قيم العصر، بعيد عن االنغالق والتعصب. وهذا الوعي 
ال يمكـــن أن تـــزداد جذوتـــه، ما لـــم تكن مختلـــف القضايـــا الفكرية، 
وفـــي مقدمتهـــا “الخطاب الديني” محل دراســـة منهجيـــة وتفكيك 
لمتبنياتهـــا الصلبـــة، وإال ســـيراوح التغييـــر المجتمعـــي مكانـــه، ولن 

يكون إال شكليًا ومؤقتًا.

* كاتب وباحث سعودي

* حسن المصطفى

نزُع المقدس عن الخطاب الديني!

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

متى نمنح مستشفى السلمانية حياة جديدة
أكثر ما يثير سخط المواطن الردود الجاهزة التي تأتي على شكل سحر 
التمويـــه من الجهة المعنية بعد وفاة مريض أو مريضة بســـبب اإلهمال 
كما حدث مع الشابة البحرينية التي توفيت قبل أيام بمجمع السلمانية 

بسبب عدم توفر سرير لها بالعناية المركزة إثر نوبة سكلر ألمت بها.
تكرار األنغام التي عهدناها للتغطية على اإلهمال والقصور الذي يصدر، 
أصبـــح مـــن الطـــراز القديـــم والبد من وقفة جـــادة قوية وعمـــل حقيقي 
إلنهـــاء جميع المشـــاكل التـــي تعاني منهـــا المراكز الصحية ومستشـــفى 
الســـلمانية الطبـــي، فالمواطن ليـــس معنيا باإلحصائيـــات والتحدث عن 
االســـتراتيجية والتخطيط والبرامج، إنما تهمـــه بالدرجة األولى نوعية 
الخدمـــة التـــي تقدم له وتبعـــث في نفســـه االطمئنان بالدقـــة والضبط. 
االمتـــداد األفقـــي للقصـــور فـــي مجمـــع الســـلمانية واضـــح، إذ نجـــد في 
المســـتوى األرفع تكدس المرضى مثـــل األوراق، وكأنهم نصوص لغوية، 
وفـــي المســـتوى الثاني نقص األســـرة واألطباء، وكثير مـــن روى لنا عن 
انتظـــاره ســـاعات طويلـــة حتـــى حظـــي بفرصـــة الدخول علـــى ممرض 
التصنيـــف وليـــس الطبيـــب المعالـــج، ألن تلك قصة أخرى بـــكل أبعادها، 

وفـــي المســـتوى الثالث نقص بعـــض األدوية وغيرها مـــن الحاالت التي 
يفترض أن تكون بعيدة عن القطاع الطبي أو باألحرى انتهينا منها.

ال يكفـــي أن نضـــع أيدينـــا لتلمس مظاهر هذه األزمـــة، وهي أقرب بأزمة 
“ارتجال” ومعالجتها بالحلول الظرفية اآلنية العشـــوائية، لكن يجب أن 
يكـــون هنـــاك دور فعال وســـعي إلى التغيير عن طريق إرادات ووســـائل 
عمليـــة تركز أوال على تعدي الردود الجاهزة والشـــعارات، فكثرة الردود 
تعني كثرة المشـــاكل وتراكمها وأوجه القصور، فنحن اليوم أمام قضية 
تفـــرض نفســـها علينـــا بالمعرفـــة العامـــة والمعرفـــة العملية، فمستشـــفى 
الســـلمانية حقل إثبات وتصديق معرفي لصحـــة ما نكتبه في الصحافة 
ومـــا يذكـــره بعـــض الســـادة النـــواب ومـــا ينشـــره المواطـــن في وســـائل 

التواصل االجتماعي.
فمتـــى نمنح هذا المستشـــفى حيـــاة وألوانا جديدة تثريـــه وتقفز به إلى 

األمام.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

من ال حول لهم وال قوة
عندمـــا يعـــود الطفـــل الطبيعـــي من المدرســـة، ويشـــتكي مـــن تعنيف أو 
تنمـــر، يذهـــب والـــداه للتحقق من األمـــر، والوقوف على أســـباب وطرق 
حـــل المشـــكلة، وإن تعـــرض طفلهما لظلم أًيـــا كان نوعه، لن يســـكتا أبًدا 
حتـــى يأخذا حقه، لكن، ما الذي ســـيقوله أطفال من ذوي الهمم آلبائهم، 
وكيف سيشـــكون ما يتعرضون له خالل ســـاعات تواجدهم في المراكز 
والمدارس التي ينتمون إليها؟ خصوًصا غير الناطقين، أو غير المدركين 
لمـــا يحدث حولهم، كأطفال الشـــلل الدماغي مثاًل؟ كيف ســـيعبر هؤالء 

عما تعرضوا له في تلك الفصول المغلقة؟
أن تكتشف األم كدمة أو عضة أو سحجات في جسم ابنها المتوحد غير 
الناطـــق، يعنـــي أن هناك من تعرض له! تستفســـر تأتيها الـــردود ملتوية، 
ُيرمـــى باألمـــر علـــى حادٍث عرضي، أو مشـــاجرة بين األطفـــال، وهو أمر 
طبيعـــي بين األطفال، لكن أحياًنا التبريـــرات ال يمكن هضمها، خصوًصا 
مـــع ادعـــاء تلك المدرســـة أنها توفر لكل طفل رعايـــة خاصة، إن لم تكن 
مدرســـة مشرفة عليه، وإن الصف الواحد ال يزيد طالبه عن عدد أصابع 
اليد! وعلى أساســـه تفرض إدارات تلك المدارس رســـوًما باهظة شهرًيا 
على أولياء األمور! البد من توفير رقابة صارمة على مدارس ذوي الهمم 
مـــن قبـــل وزارة التربية والتعليم، أو من قبـــل وزارة التنمية االجتماعية 
بالنســـبة لمراكز التأهيل، وتفـــرض على إدارات تلك المـــدارس والمراكز 
تشـــغيل كاميـــرات مراقبـــة في جميـــع الفصـــول والردهات وفـــي جميع 
المرافـــق لمنع حدوث أية تجاوزات مع هـــذه الفئة من المجتمع الذين ال 
حول لهم وال قوة، على أن تكون المراقبة بشـــكل يومي ال بشـــكل طارئ 
حـــال وجود شـــكوى أو حادث، فبعض البشـــر يتجردون مـــن ضمائرهم، 

وقد يرتكبون ما قد يرتكبون دون أن يتركوا أثًرا يدينهم.
تلـــك األم تؤكد أن المدرســـة ســـبق وأن فرضت رســـوًما إضافية لتوفير 
خدمة النقل المباشـــر لمتابعة طفلهـــا، إال أنها خدمة غير مفعلة ومؤجلة 
ألعذار واهية، ما يضعها في دائرة شك مما قد يحصل في تلك المدرسة.

ياسمينة:
 وفوق عين الكاميرات عين الله. «

* كاتبة بحرينية

 yasmeeniat@yasmeeniat.com

*ياسمين خلف

أمي الحبيبة
لطالمـــا اقتنعت بأن األم هي مـــن تصقل الرجال، وهي من تعلمهم كيف 
يواجهـــون وحـــوش الغابة الذين نراهم في كل مكان، في ظل انشـــغال 
األب فـــي العمل، وهموم الحياة، ولطالما قرأت قصصا جميلة، تعبر عن 
روح األم التـــي تفتـــح عينهـــا على اآلخـــر، لترى مواهـــب أبنائها إلى أين 

تتجه، وما هو واجب عليها أن تفعل، وما يجب أن ال تفعل.
وفـــي هـــذا الســـياق، اســـتذكرت قصـــة جميلـــة حكتهـــا والـــدة الالعـــب 
البرازيلـــي العالمـــي رونالـــدو بأنـــه “لطالمـــا كنت أحلـــم بالفـــوز بالجائزة 
الكبرى في اليانصيب، اشـــتريت البطاقات أســـبوعيًا، دون أن يحالفني 
الحـــظ، ولـــم أكن أعـــرف أن البطاقة الرابحة كانت فـــي غرفة الجلوس، 
تقوم بكسر المزهريات بكرة قدم”. قصة أخرى تتحدث عن حكمة األم، 
ومهارتهـــا فـــي إدارة المشـــاكل التي تعتـــرض أوالدها، منها على ســـبيل 
المثـــال واقعـــة الطفل توماس، وهـــو طالب أميركي فـــي الصف الثالث 
االبتدائـــي، حيـــث كان يعاني توماس باســـتمرار من تنمـــر أصدقائه في 
المدرســـة بسبب إصراره بأن عمه هو ســـوبرمان “الممثل هنري كافيل”، 
حيـــث كان يقابل بذلك دومًا منهم بالســـخرية واالســـتهزاء والضحك.. 
لكـــن توماس بقى مصرًا علـــى كالمه، ما دفع بإدارة المدرســـة لالتصال 
بعائلته وإبالغهم باألمر، وطلبت منهم الحضور لتدارك المشكلة، لتقوم 
والدة توماس باالتصال بشـــقيق زوجها )الممثـــل هنري كافيل( وطلبت 

منه إحضاره من المدرسة، دون إخباره عن السبب.
وعندمـــا وصـــل هنـــاك، تفاجـــأ الجميع بـــه، وعلمـــوا أن تومـــاس لم يكن 
يكذب، ألنه عمه هو من لعب شـــخصية ســـوبرمان، وهذا الموقف صرح 

به الممثل كافيل في إحدى اللقاءات التلفزيونية.
هـــذه هـــي األم، وهـــذا هـــو دورها العظيـــم الذي ال يقـــدر عليـــه أي كان، 
وأســـتذكر هنـــا أمي الحبيبة التي رحلت عـــام 2003 بأثر طيب، وذكرى 

جميلة ال تنسى، ال تعوضها أية سعادة وأية فرحة، أو بارقة أمل.

* كاتب بحريني

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

*إبراهيم النهام

fatin.hamza 
@gmail.com

لســـنا من دعـــاة التعميم، فهناك من يســـتحق التحية والثنـــاء، أحيانًا 
يتساوى الصمت مع السكوت، وقد يكون السكوت أفضل!

سأحكي لكم قصة ويقينًا مغزاها “يدل دربه”، قيل إن اإلمام الشافعي 
رحمه هللا فوجئ بقدوم شـــخص غريب على مجلســـهم، عليه سمات 
الوقار والوجاهة والهيبة، فاعتقد الجميع أن هذا الشخص من العلماء 
فتحرك كل من في الحلقة العلمية احترامًا له، وكان اإلمام الشـــافعي 
مـــن عادتـــه أن يمـــد قدميه وهو يلقي دروســـه ألنه يشـــكو من مرض 
فـــال يقوى معه على ثني قدميـــه، لكن رد قدميه احترامًا لهذا الرجل، 
ثـــم استرســـل في الـــدرس وكان موضـــوع الدرس عن وقـــت الصيام 
وأنه من أذان الفجر إلى غروب الشمس، فخطر ببال اإلمام الشافعي 

أن يـــرى مـــن علم هذا الشـــيخ فســـأله إن كانـــت لديه أية مســـألة عن 
الصيام، فقال الشـــيخ: وإذا لم تغب الشـــمس فمتى نفطر يا شـــيخنا؟ 
فقال الشـــافعي: “آن للشـــافعي أن يمد قدميه”. رحل اإلمام الشافعي 
وقبلـــه رحلـــت أمم ســـابقة، ومنهم من دفـــن في مقابر عالـــي، ولعلهم 

يستيقظون يومًا ليجدوا جسورا وفنادق تعلو قبورهم.
نحـــن اآلن فـــي أول الطريـــق وبعض الســـادة النواب غاية مـــا أتوا به 
قصـــص أصبحـــت مـــادة للتندر، فمـــاذا يخبئـــون لنا في مـــا تبقى من 

السنوات األربع؟!.

* كاتبة بحرينية
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األميركيـــة  العـــدل  وزارة  رفعـــت 
الثالثـــاء دعوى قضائيـــة ضد “غوغل” 
بســـبب “احتكارهـــا” ســـوق اإلعالنـــات 
علـــى االنترنت، وفق وثيقـــة قضائية، 
فيمـــا تواجه الشـــركة العمالقة دعاوى 
بقانـــون  مرتبطـــة  أخـــرى  قضائيـــة 

المنافسة.
“غوغـــل”  أن  الوثيقـــة  فـــي  وجـــاء 
اســـتخدمت وســـائل مانعة للمنافســـة 
وإقصائيـــة وغيـــر قانونيـــة للقضاء أو 
للتقليل بشـــدة مـــن أي تهديد لهيمنتها 

على تقنيات اإلعالن الرقمي”.
وتطلـــب الـــوزارة 8 واليـــات أميركية، 
بمـــا فيهـــا كاليفورنيـــا ونيويـــورك، من 
المحكمة إدانة الشركة النتهاكها قانون 
المنافســـة وإلزامهـــا دفـــع تعويضـــات 

بيـــع  أنشـــطة  مـــن  بالحـــّد  وأمرهـــا 
المساحات اإلعالنية عبر اإلنترنت.

وتوضح الشـــكوى أن “غوغل” تتحكم 
في التقنيات التي تســـتخدمها “جميع 
لبيـــع  تقريًبـــا”  اإللكترونيـــة  المواقـــع 
الالفتات اإلعالنية أو النوافذ المنبثقة 
للعالمات التجارية، فضالً عن األدوات 
التي يستخدمها المعلنون لشراء هذه 
المســـاحات والســـوق الـــذي تـــم فيـــه 

إجراء المعامالت.
ويقـــول مقدمو الشـــكوى إن “أكثر من 
13 مليـــار إعـــالن ُيبـــاع يومًيـــا” علـــى 

االنترنت في الواليات المتحدة.
وســـبق أن ُغّرمـــت “غوغـــل” النتهاكها 
قبـــل  مـــن  الســـيما  المنافســـة  قانـــون 

االتحاد األوروبي.

دعوى ضد “غوغل” الحتكارها سوق اإلعالنات الرقمي

671 جهة تحصل على 1086 شهادة بنظم اإلدارة

62 % ارتفاع بعدد شهادات “اآليزو” في المؤسسات البحرينية
ارتفع عدد شـــهادات الجودة “اآليزو” 
لدى الشركات والمؤسسات البحرينية 
الحكومية والخاصة، في العام 2022 
بنســـبة 62 % علـــى أســـاس ســـنوي، 
في مؤشـــر علـــى زيادة وتيـــرة توجه 
القطاع الخاص نحو تحسين األنظمة 
اإلدارية وأنظمة العمل لهذه الشركات 

وفق الممارسات الدولية المرموقة.
الســـنوي  الوطنـــي  التقريـــر  وأظهـــر 
للجهات الحاصلة على شـــهادات نظم 
اإلدارة )اآليـــزو( في مملكـــة البحرين 
للعـــام 2022، حصـــول مـــا مجموعـــه 
1086 شـــهادة مقارنة مع 671 شهادة 

العام 2021.
والمؤسســـات  الشـــركات  عـــدد  وبلـــغ 
البحرينيـــة الحاصلـــة علـــى شـــهادات 

اآليزو بمختلف أنواعها 652 شركة. 
أهميـــة  اآليـــزو  شـــهادات  وتكتســـب 
بالغـــة فـــي قطاعـــات األعمـــال، حيث 
ترفـــع الطلـــب علـــى المنتجـــات ممـــا 
يعنـــي زيـــادة فـــي أربـــاح الشـــركات، 
وزيـــادة اإلنتاجية عـــن طريق تطبيق 
وخفـــض  الفاقـــد  تقليـــل  سياســـات 
التكاليـــف، إلى جانب المســـاهمة في 
رفع كفاءة عمـــل إدارة الجهات ورفع 
إنتاجيـــة العامليـــن، وتحســـين جودة 
المقدمـــة  الخدمـــات  أو  المنتجـــات 
للمســـتفيدين، ورفع الميزة التنافسية 
للجهات، ما يســـاهم فـــي جعل الجهة 
فـــي مصـــاف الجهـــات المتقدمـــة في 
مجالها، وزيادة الوعي بأهمية تطبيق 
أنظمة الجودة لدى العاملين في هذه 

الجهات. 
وعنـــد تصنيف شـــهادات نظم اإلدارة 
بنـــاًء علـــى مجـــال الشـــهادة، يتبيـــن 
الجـــودة  إدارة  نظـــام  شـــهادة  أن 
ISO9001 تحتـــل المرتبـــة األولى من 
بالحصـــول  الجهـــات  اهتمـــام  حيـــث 
عـــدد  مجمـــوع  بلـــغ  حيـــث  عليهـــا، 
شـــهادة.   564 الصـــادرة  الشـــهادات 
وفـــي بالمرتبـــة الثانيـــة تأتي شـــهادة 

نظام إدارة السالمة والصحة المهنية 
ISO45001 بعـــدد 217 شـــهادة يليها 
 ISO14001 البيئيـــة  اإلدارة  نظـــام 

بعدد بلغ 186 شهادة.
وتشـــكل شـــهادة نظـــام إدارة الجودة 
ISO9001، حوالي 52 % من إجمالي 
عـــدد الشـــهادات المســـجلة، في حين 
تمثـــل شـــهادة نظـــام إدارة الســـالمة 
والصحـــة المهنيـــة ISO45001 نحـــو 
20 %، وشـــهادة نظام اإلدارة البيئية 

ISO14001 بأكثر من 17 %.
وبين تقرير وزارة الصناعة والتجارة 
أن أعلـــى قطاع يضـــم جهات حاصلة 
على شـــهادات نظم اإلدارة هو قطاع 
واالستشـــارية  اإلداريـــة  األنشـــطة 

جهـــات  بعـــدد  والماليـــة  والهندســـية 
بلـــغ 196 جهـــة، يليه قطاع التشـــييد 
والبنـــاء بعـــدد جهـــات بلـــغ 173 جهة، 
فيما أقل قطاع مهتم بشـــهادات نظم 
اإلدارة بحســـب البيانـــات الواردة هو 
والصيدلـــة  والطـــب  الصحـــة  قطـــاع 

بعدد جهات بلغ 4 فقط.
وأوضح التقرير أن أعلى قطاع مهتم 
بالحصول على شـــهادات نظم اإلدارة 
بعـــدد  التشـــييد والبنـــاء  هـــو قطـــاع 
شـــهادات بلغ 352 شهادة، وهذا يعني 
أن الجهة الواحدة في مجال التشييد 
والبناء تهتم بالحصول على شهادات 
نظم اإلدارة في أكثر من مجال واحد، 
وجاء فـــي المرتبة الثانيـــة من حيث 

االهتمـــام بالحصـــول علـــى شـــهادات 
نظم اإلدارة قطاع األنشـــطة اإلدارية 
والماليـــة  والهندســـية  واالستشـــارية 
بعدد شـــهادات بلغ 299 شـــهادة، فيما 
كان قطـــاع الصحة والطب والصيدلة 
و قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة 
أقـــل القطاعـــات المهتمـــة بالحصـــول 
علـــى شـــهادات نظـــم اإلدارة بعـــدد 7 

شهادات فقط لكل منها.
وبالمقارنـــة بين أعداد الشـــهادات في 
مختلـــف أنـــواع الشـــهادات للعاميـــن 
2020 - 2021 والعـــام 2022، نجد أن 
العـــام 2022 شـــهد ارتفاعـــا ملحوظـــا 
إدارة  نظـــام  شـــهادات  عـــدد  فـــي 
اإلدارة  ونظـــام   ISO9001 الجـــودة 
البيئيـــة ISO14001 ونظـــام ســـالمة 
الغـــذاء ISO22000 ونظام إدارة أمن 
كمـــا   ،ISO/IEC27001 المعلومـــات 
شهد ارتفاعا كبيرا في عدد الشهادات 
الســـالمة  إدارة  لنظـــام  المســـجلة 
والصحـــة المهنيـــة ISO45001 بعـــدد 
 2022 العـــام  فـــي  شـــهادة   217 بلـــغ 
مقارنة بعدد 68 شهادة فقط للعامين 

.-2021 2020
يشار إلى أن قسم تطبيق المواصفات 
والرقابة بإدارة الفحـــص والمقاييس 
فـــي وزارة الصناعة والتجـــارة، يقوم 
بإجراء مسح سنوي للجهات الحاصلة 
فـــي  اإلدارة  نظـــم  شـــهادات  علـــى 
البحريـــن منـــذ العـــام 2004. ويوضح 
التقرير الوطني بيانات شهادات نظم 
اإلدارة )اآليـــزو( بمختلـــف المجـــاالت 
والقطاعـــات التي تنتمـــي لها الجهات 
الحاصلة عليها، كما يعمل القسم على 
إصدار تراخيص للجهات التي تزاول 
نشـــاط منـــح الشـــهادات أو األنشـــطة 
وفقـــا  اإلدارة  لنظـــم  االستشـــارية 
للقواعـــد واإلجـــراءات المعمـــول بها، 
والتـــي من شـــأنها االرتقـــاء بخدمات 

هذا النشاط التجاري في المملكة.

“البركة اإلسالمي” يدشن حملته للبطاقات االئتمانية “ادفع واربح”
ستقدم 10 آالف نقطة مكافآت لـ20 فائًزا شهريًّا

أعلــن بنــك البركة اإلســامي عن تدشــين حملــة “ادفع واربــح” الترويجيــة والُموجهة 
لحاملــي بطاقــات ماســتركارد االئتمانيــة لــدى البنــك، والتــي تأتي من منطلــق التزام 
البنك بإثراء تجربة عمائه المصرفية. وســتقدم الحملة 10 آالف نقطة مكافآت لـ20 

ا خال هذا العام. فائًزا شهريًّ

حيُث ستوفر الحملة الترويجية الجديدة 
البطاقـــات  لحاملـــي  حصريـــة  فرًصـــا 
البركـــة  بنـــك  مـــن  الصـــادرة  االئتمانيـــة 
اإلسالمي للتأهل في السحوبات الشهرية 
على 10 آالف نقطة مكافآت، وذلك مع كل 
عملية دفع ُتنجز بواســـطة هذه البطاقات 
طيلة فتـــرة الحملة. وتعكس هذه الحملة 
ســـعي “البركـــة اإلســـالمي” لتقديم أفضل 
بجانـــب  للعمـــالء،  المصرفيـــة  الحلـــول 
منحهم عروض وحمالت ترويجية تكافئ 

والءهم وثقتهم المتواصلة بالبنك.
وبهـــذه الُمناســـبة، قالـــت فاطمـــة العلوي، 
رئيس الخدمـــات المصرفية لألفراد ببنك 
البركـــة اإلســـالمي: “نعتـــز جـــًدا بتدشـــين 
أحـــدث حمالتنـــا الترويجيـــة الُمخصصـــة 
لحاملـــي البطاقات االئتمانية لهـــذا العام. 
حيـــُث أردنـــا عبـــر حملة “ادفـــع واربح” أن 
نلبـــي احتياجات عمالئنا الذين يشـــّكلون 
شـــريحة كبيـــرة مـــن عمـــالء بنـــك البركة 
اإلسالمي وإثراء تجربتهم المصرفية عبر 

تقديم هذه المكافآت والجوائز الشهرية”.
ومـــن جانبـــه أيضًا، صرح إياد العباســـي – 
رئيـــس مركـــز البطاقـــات في بنـــك البركة 

اإلســـالمي قائـــالً: “يســـرنا بإطـــالق حملة 
“ادفـــع واربـــح” تمكيـــن حاملـــي البطاقات 
االئتمانية مـــن عمالئنـــا الحاليين والجدد 

من االستفادة بكسب هذه النقاط في أحد 
أكثـــر برامج المكافآت جذًبـــا في المملكة، 
ومنحهـــم فرصة اســـتبدال نقاطهم مقابل 
جوائز متنوعة، اســـترداد نقـــدي أو أميال 
لمختلـــف  بهـــا  التبـــرع  حتـــى  أو  جويـــة 
المؤسســـات والجهات الخيرية من خالل 
تطبيـــق مكافـــآت البركـــة. لذلـــك، نشـــجع 
العمـــالء علـــى االســـتفادة مـــن اســـتخدام 
بطاقاتهم عند التسوق لزيادة فرصهم في 

الفوز ونتمنى لهم حظا سعيدا”.
ويتمّيـــز بنـــك البركـــة اإلســـالمي بتقديـــم 
أفضـــل برنامـــج للمكافـــآت، حيـــث يتيـــح 
لتعزيـــز  النقـــاط  جمـــع  إمكانيـــة  للعمـــالء 
دفـــع  معاملـــة  كل  مـــع  للفـــوز  فرصهـــم 
محليـــة أو دولية تتم بواســـطة بطاقاتهم 

االئتمانية. وباســـتطاعة العمالء استبدال 
نقاطهـــم فـــوًرا وِبعـــّدة خيارات، وتشـــمل 
اســـتبدالها بتذاكـــر ســـفر لـــدى أكثـــر مـــن 
1,200 شـــركة طيـــران، أو لإلقامـــة لـــدى 
أكثـــر مـــن 100 ألـــف فنـــدق حـــول العالم، 
أو الســـتئجار الســـيارات، باإلضافة لخيار 
االســـترداد النقـــدي وخيـــار التســـوق فـــي 

الموقع اإللكتروني للبنك.
الكـــرام االطـــالع علـــى  العمـــالء  بإمـــكان 
أســـماء الفائزيـــن الشـــهريين بحملة “ادفع 
واربح” مـــن خالل القنـــوات التابعة للبنك 
حيـــث  االجتماعـــي،  التواصـــل  بمنصـــات 
ســـيتم مـــن خاللها اإلعـــالن عـــن الفائزين 
الُجـــدد بصورة شـــهرية حتـــى نهاية فترة 

الحملة الترويجية.

فاطمة العلويإياد العباسي

علي الفردان

“الرفاع فيوز” و“ماساتشوستس للتكنولوجيا”  يستضيفان برنامج المبادرات الدولية للعلوم والتقنية
MIT بمبادرة استثنائية من طلبة بحرينيين من

اســـتضافت مدرســـة الرفاع فيوز الدولية 
برنامج المبادرات الدولية للعلوم والتقنية 
ماساتشوســـتس  لمعهـــد  التابـــع   )MISTI(
للتكنولوجيـــا )MIT( الـــذي أقيـــم في مركز 
االبتـــكار بالمدرســـة برعايـــة مشـــتركة مع 
الســـفارة األميركيـــة في البحريـــن، ليكون 
أول برنامـــج من نوعه في منطقة الخليج 
العربي ويؤسس لحقبة قادمة من التعاون 
بيـــن معهـــد ماساتشوســـتس  المســـتقبلي 
للتكنولوجيا ومدرسة الرفاع فيوز الدولية 

والسفارة األميركية ومملكة البحرين.
شـــارك فـــي تأســـيس البرنامـــج وتنظيمـــه 
ثالث من خريجات معهد ماساتشوستس 
مـــروة  هـــن  البحرينيـــات،  للتكنولوجيـــا 
العلوي )دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
من معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا(، 
ومريم الجميري )طالبـــة دكتوراه بجامعة 
)مهنـــدس  الخيـــاط  ولطيفـــة  هارفـــارد( 
معماريـــة خريجـــة معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا(، إســـهاًما منهـــن فـــي إثـــراء 
فـــي  والتعليميـــة  العلميـــة  المجتمعـــات 
التبـــادل  تشـــجيع  خـــالل  مـــن  البحريـــن 

المؤسســـات  بيـــن  والعلمـــي  الثقافـــي 
والطلبـــة  التدريـــس  وهيئـــات  التعليميـــة 
في البحرين وبين معهد ماساتشوســـتس 
للتعليـــم  نمـــوذج  وإيجـــاد  للتكنولوجيـــا، 

والممارسة العملية متعدد التخصصات.
 وقد تولى مهام التدريس أربعة مدرسين 
من المعهد، هم كريســـتان هيلبي، ومســـرة 
عبدالحســـين، وماكســـويل يـــون، ونجيمـــا 
هليومـــو، بإشـــراف مديـــر مركـــز االبتـــكار 
فيـــه  وشـــارك  وهبـــة،  زاهـــي  األســـتاذ 
عشـــرون من طلبـــة المرحلـــة الثانوية من 
مدرســـة الرفـــاع فيوز الدوليـــة والمدارس 

الخاصة في البحرين، واشـــتمل على عدد 
مـــن المواضيـــع المختلفـــة فـــي مجـــاالت 
واالبتـــكار  للهندســـة  العمليـــة  الممارســـة 
مهـــارات  تطويـــر  للمشـــاركين  أتاحـــت 

ميدانية أساسية.
بحضـــور  البرنامـــج  فعاليـــات  أقيمـــت 
الدكتـــورة ســـناء ســـعيد الحـــداد، الوكيـــل 
المساعد لالســـتراتيجيات واألداء بوزارة 
التربيـــة والتعليـــم، وديفيـــد براونســـتين، 
نائـــب رئيس البعثـــة بالســـفارة األميركية، 
وحسن نور، نائب الرئيس التنفيذي لمركز 

ناصر للتأهيل والتدريب المهني.

ووصفت كريستان هيلبي، طالبة دكتوراه 
ســـنة رابعة ومن مدرســـي المعهـــد األربعة 
في ورشة العمل، تجربتها قائلًة “لقد عملنا 
على تعريف الطلبة بتشـــكيلة واســـعة من 
المصممـــة  الهندســـة والروبوتـــات  أعمـــال 
لشحذ تفكيرهم وصقل مهاراتهم في حل 
المســـائل، وقد أســـهم عزمهـــم وتصميمهم 
وحماسهم لكل مشروع في تعميق شغفي 
تحـــدث  ذلـــك،  جانـــب  إلـــى  بالتدريـــس”. 
بحرينيـــون  خريجـــون  البرنامـــج  خـــالل 
مـــن معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا، 
واستعرضوا للطلبة المشاركين مساراتهم 

المهنيـــة وتجاربهم فـــي المعهد والدروس 
الحياتيـــة التي اســـتلهموها بعـــد تخرجهم 
مـــن الثانويـــة العامـــة. وكان مـــن هـــؤالء 
الخريجيـــن علـــي الموســـوي، الذي يشـــغل 
حالًيـــا منصـــب مديـــر هندســـي أول فـــي 
لـــدى  اآللـــة  وتعلـــم  االصطناعـــي  الـــذكاء 
شـــركة أبل في ســـان فرانسيســـكو، وداود 
روبن، وهو مهنـــدس معماري حاصل على 
ترخيـــص ويعمل حالًيا مطـــوًرا عقارًيا في 
مدينة أوستن بوالية تكساس األميركية. 
 وقـــد أشـــاد الطالـــب دعيـــج آل خليفـــة، 
مـــن الصـــف الثاني عشـــر بمدرســـة الرفاع 

فيـــوز الدوليـــة بهـــذا البرنامـــج. واختتـــم 
ديفيـــد دوليـــف، المديـــر المشـــارك لمبادرة 
التعليـــم العالمـــي بمعهـــد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا رحلتـــه إلـــى البحريـــن قائالً 
“لقـــد رأيـــت العمـــل الباهـــر الـــذي قـــام بـــه 
الطلبة من جميع أنحـــاء المملكة”. الجدير 
بالذكر أن مدرســـي المعهد سوف ينتقلون 
إلـــى الجامعة األميركيـــة بالبحرين إلقامة 
ورشـــة عمل مماثلة لطلبة الجامعة وطلبة 
المـــدارس الحكوميـــة فـــي البحريـــن، كمـــا 
سيقومون بإدارة ورشة عمل لمدة يومين 

للطالب من قبل وزارة شؤون الشباب.
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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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أعلنـــت مجموعـــة ديفيدند جيت كابيتال، عن تأســـيس شـــركة 
“ســـول كورب” والمملوكة لها بنسبة 100 % لفصل استثماراتها 
التشـــغيلية فـــي مختلـــف القطاعـــات، والتي ســـتختص بتقديم 
كافة الخدمات اإلدارية واالستشـــارية وتصبـــح الذراع اإلداري 
والتشـــغيلي للشـــركات التابعـــة لشـــركة ديفيدند جيـــت كابيتال 
وشركائها.  جاءت فكرة تأسيس شركة “سول كورب” لتخصيص 
شـــركة موحدة ومستقلة استجابة للفرص اإلدارية والتشغيلية 

فـــي المنطقة، وتوفير وتطويـــر العناصر اإلداريـــة لذوي الخبرة 
والكفـــاءة التي تمتلكها شـــركة ديفيدند جيت كابيتال. ســـتدير 
ســـول كـــورب مجموعة شـــركات بقيمـــة 20 دوالر مـــن األصول 
التابعـــة لديفيدند جيت كابيتال وشـــركائها في مجال الضيافة 
والصناعـــات الخفيفـــة والتجارة وغيرها الموجـــودة في منطقة 
الخليـــج وآســـيا.  تتخصـــص ســـول كـــورب فـــي حلـــول اإلدارة 
واســـتثمارات خدمـــات الضيافة والتعليـــم والصناعة التي تركز 

على تسريع نمو وتطوير األصول في منطقة الخليج واألسواق 
العالمية. ومن المقرر أن تدير شركة “سول كورب” االستثمارات 
التابعـــة للمجموعة وشـــركائها والشـــركات األخـــرى ذات الصلة، 
واالستشـــارات  اإلدارة  خدمـــات  جميـــع  تقديـــم  إلـــى  إضافـــة 
واالستثمار، كما تتطلع قريًبا إلضافة التراخيص المناسبة لقيام 
بعمل في مجال التمويل الجماعي بغرض رفع مستوى السيولة 

للشركات التابعة للمجموعة وشركائها.

“ديفيدند جيت كابيتال” تؤسس “سول كورب” ومقرها البحرين
لتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة

المجموعـــة  رئيـــس  المالـــي  األميـــن  نائـــب  كشـــف 
التنســـيقية لغرفـــة تجـــارة وصناعة البحريـــن، وليد 
لدراســـتين معنيتيـــن  “الغرفـــة”  إعـــداد  عـــن  كانـــو، 
نظـــام  علـــى  للتعـــرف  األولـــى  الصحـــي،  بالقطـــاع 
التأميـــن الصحي الوطني )صحتي(، بهدف دراســـة 
تأثيراته علـــى القطاعات المعنيـــة وتقديم التوعية 
المناســـبة لمجتمع األعمال حـــول تطبيقات النظام، 
أمـــا الثانيـــة فهـــي دراســـة تفصيليـــة اســـتقصائية 
حول نقـــص الكوادر الطبية المتميـــزة ذات الكفاءة 
فـــي عدد من التخصصات الحيويـــة، بهدف تحديد 
المجاالت والتخصصات المطلوبة لتقديمها للجهات 
الحكوميـــة )نهرا والمجلس األعلـــى للصحة ووزارة 

الصحة(. 
األربعـــاء  أمـــس  الغرفـــة  اســـتعراض  خـــال  وأكـــد 
لخطـــط وأهـــداف اللجـــان الدائمـــة خـــال الفتـــرة 
المقبلـــة أن “الغرفـــة” وفـــي إطـــار اســـتكمال نهجهـــا 
ومســـاعيها نحـــو تنفيـــذ أهـــداف برنامجهـــا للدورة 
الثاثين ســـتدفع بمؤسســـات القطـــاع الخاص نحو 
تأســـيس مصنعين لدعم أهـــداف األمن الغذائي في 
البـــاد، وهما مصنـــع توزيع وتعبئـــة وتغليف المواد 
الغذائية ســـواء على المســـتوى المحلي أو التصدير 
وذلـــك بالتعاون والتنســـيق مع الجهـــات الحكومية 
المعنية، بجانب العمل على تأســـيس مصانع للمواد 
األوليـــة المكملة للصناعات الغذائية من خال مركز 
الحال وبالتعاون والتنســـيق مع الشركة البحرينية 
الزراعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، مبينا أن 
الهـــدف هو تقديـــم مقترحات تدعـــم تحقيق األمن 
الغذائـــي والمائـــي فـــي البحرين وذلك عبـــر التوجه 
بتشـــكيل فريق عمل مشـــترك بيـــن القطاعين العام 

والخاص.
وتابـــع كانـــو حديثـــه بالقـــول إن الغرفـــة تعكف في 
الوقت الراهن على إعداد دليل شـــامل للمستثمرين 
حول االســـتيراد والتصدير، بالتنســـيق مع صادرات 
البحريـــن، وتقديم مقترحات لتنظيم عمل مشـــاريع 
األغذيـــة غير المرخصة، فضاً عن ســـعيها الحثيث 
نحو ربط وتطوير احتياجات سوق العمل بالتمهين 
العامـــة  والتدريبيـــة  التعليميـــة  المؤسســـات  مـــع 
والخاصـــة )أكاديميـــًا ومهنيـــًا( بتحديـــد المهن التي 
يحتاجهـــا الســـوق المحلـــي واإلقليمـــي وتقديمهـــا 
للجهـــات ذات العاقـــة، كذلـــك العمـــل علـــى إعـــداد 
مســـودة مشروع قانون إلنشاء “هيئة تنظيم قطاع 
المقـــاوالت”، لعرضـــه علـــى الحكومة بالتنســـيق مع 
وزارة األشـــغال والجهـــات ذات العاقـــة اســـتعدادًا 
لرفع هذه المســـودة في صورة مشـــروع قانون إلى 

السلطة التشريعية.
ولفت إلى أن لجان الغرفة تعتبر المســـاند األساسي 
تطويـــر  فـــي  اإلدارة  مجلـــس  لجهـــود  والرئيـــس 
القطاعـــات التجاريـــة فـــي المملكة، وأنهـــا أحد أهم 
أدوات التواصـــل بيـــن الغرفة وأعضائهـــا من خال 

األنشـــطة والبرامج التي تعكف العمل عليها بشـــكل 
مستمر، فضاً عن دورها في خلق مجاالت التعاون 
والتنســـيق مـــع الجهـــات الحكوميـــة إليصـــال رؤى 
وشـــكاوى ومقترحـــات أعضـــاء الغرفـــة مـــن خـــال 
اجتماعاتهـــا الدوريـــة مع صناع القـــرار في الجهات 
والهيئات الحكومية لتطوير القطاعات االقتصادية 

ودعما لاقتصاد الوطني.
وأكـــد كانـــو أن اللجـــان القطاعيـــة الدائمـــة هي أداة 
مـــن األدوات التعرف على أوضـــاع القطاع الخاص 
بشـــكل مســـتمر ومشـــاكله ومعوقاتـــه والعمـــل على 
متابعته مع جهات الحكومية إليجاد حلول ســـريعة 
وعاجلـــة لـــكل المعوقـــات التي تواجه حركـــة نموه، 
مبينـــًا أن مبـــادرات غرفـــة البحريـــن الــــ 22 للـــدورة 
الثاثيـــن تعتبـــر خارطـــة طريـــق أمام عمـــل اللجان 
بمـــا يتضمـــن تحفيز بيئة االســـتثمار وتهيئـــة البنية 
التشـــريعات االقتصادية، والتوصل الستراتيجيات 

مكملة الستراتيجيات اإلقليم.

إعداد دراستين بشأن تأثيرات التأمين الصحي على “الخاص” ونقص الكوادر الطبية
“الغرفة” تعلن عن خريطة اللجان القطاعية للسنتين المقبلتين... وليد كانو:

business@albiladpress.com
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الوطنيـــة  الناقلـــة   - الخليـــج  طيـــران  احتفلـــت 
مـــن  دفعـــة  أول  بتخريـــج   - البحريـــن  لمملكـــة 
يهـــدف  والـــذي  لإلحـــال؛  برنامجهـــا  خريجـــي 
لتأميـــن الكفـــاءات الواعـــدة البحرينيـــة بالناقلـــة 
بكافة األدوات والمهارات التي تحتاجها إلحال 

الوظائف العليا بالشركة في المستقبل.
في هذا الصـــدد، عقب الرئيس التنفيذي لطيران 
الخليـــج القبطـــان وليـــد العلوي بقوله “يســـعدني 
أن أكون مع هـــذه الكوكبة المتميزة من خريجي 
برنامـــج اإلحـــال مـــن موظفـــي طيـــران الخليج 
الذيـــن أفخـــر بإنجازاتهـــم وكفاءاتهـــم التي أدت 
إلـــى تخرجهم ضمن هـــذا البرنامج الواعد. تلعب 
الموارد البشـــرية لطيران الخليـــج دورًا هامًا في 
تطبيق اســـتراتيجية تنافســـية محورها موظفو 
المهـــارات  مجموعـــة  فـــي  إلشـــراكهم  الناقلـــة 
التـــي نحتاجها للتطويـــر المســـتقبلي والترقيات 
داخـــل الشـــركة. لقـــد شـــهدنا تغيـــرًا ملحوظًا في 
ثقافـــة الناقلـــة فـــي اآلونـــة األخيرة، مـــع التركيز 

علـــى التـــوازن بيـــن العمـــل والحيـــاة االجتماعية 
لموظفينـــا، ومكافـــأة المجدين منهـــم واالحتفال 
بإنجازاتهم، والحرص على توفير فرص التدريب 
واالرتقـــاء الوظيفـــي”.  وأضـــاف العلـــوي “أهنـــئ 
خريجي البرنامج بتحقيـــق هذا اإلنجاز، وأتطلع 
إلـــى اســـتخدام المهـــارات التي اكتســـبوها ضمن 

البرنامج في مواقع أعمالهم، كما أتطلع مستقباً 
إلـــى تبوئهـــم كافـــة المناصـــب العليـــا وقيادتهـــم 
للناقلـــة الوطنيـــة نحـــو تحقيق التطـــور والنجاح 
معهـــد  أشـــكر  أن  هنـــا  يفوتنـــي  وال  المســـتدام. 
 )BIBF( البحرين للدراســـات المصرفيـــة والمالية
علـــى تعاونهم معنا لتصميم هـــذا البرنامج الرائد 

الذي يحرص على إعداد أجيال مهنية تسهم في 
تطوير الناقلة الوطنية وتحســـين مهارات قواها 

البحرينية العاملة”.
الجديـــر بالذكر أن هذا البرنامـــج هو ضمن خطة 
طيـــران الخليـــج لإلحـــال التـــي بـــدأت الناقلـــة 
الوطنيـــة فـــي التعـــاون مـــن خالهـــا مـــع معهـــد 

 )BIBF( البحرين للدراســـات المصرفيـــة والمالية
فـــي يوليـــو الماضـــي، والذي تـــدرب فيـــه الناقلة 
موظفيهـــا مـــن القطاعـــات واإلدارات المختلفـــة 
بالشـــركة لتأهيلهـــم لتولـــي المناصـــب القياديـــة 
بمـــا يخـــدم اقتصـــاد مملكـــة البحريـــن ويعزز من 

الكفاءات الوطنية التي تزخر بها المملكة.

“طيران الخليج” تحتفل بخريجيها من برنامج اإلحالل
يهدف لتأمين الكفاءات الواعدة البحرينية بالناقلة

الدفع بتأسيس مصانع 
لدعم األمن الغذائي 

والمائي بالشراكة مع 
القطاع الحكومي

اقتراح تشريع حول 
إنشاء “هيئة تنظيم 

قطاع المقاوالت” 
ورفعه لـ“النيابي”

إصدار دليل شامل 
للمستثمرين بشأن 
االستيراد والتصدير 

بالتنسيق مع “صادرات”

كانو: نعمل وفق 
مساعينا لتنفيذ أهداف 

ومبادرات برنامجنا 
للدورة الثالثين
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