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ملحق اجتماعي شهري

مستقبل البحرين في عيون شبابها
في عيدنا الوطني المجيد يستلهم شبابنا كلماتهم من حب البحرين. يروون 
مشاعرهم التي ال تنضب، ويبدون آراءهم ومقترحاتهم التي هي بال شك عماد 
وركيزة للبحرين، إذ إن نظرة الشباب الحيوية دائًما ما تصيب الهدف المرجو؛ 

ألنهم ينظرون بعين المستقبل.

* مهما أعطينا الوطن نبقى مقصرين بحقه.

* البحرين متطورة في العديد من المجاالت مقارنة ببقية الدول.

* يحتاج الشباب لقليل من الدعم حتى يتطور. 

* األعمال التطوعية خير وسيلة ليكون الفرد فاعًلا في المجتمع.

* توفير دورات تدريبية للطلبة لتغنيهم عن سنوات الخبرة المطلوبة.

* إذا عرف كل شاب رسالته وهدفه ُيخلق مجتمع متطور.

* لتوفير مناهج للمكفوفين.

* للوطن دين علينا، يجب تسديده برفع اسم المملكة عالًيا.

* تطوير المناهج الدراسية هو الشرارة لالزدهار.

* المملكة منحت المرأة حقوقها السياسية واالجتماعية كافة.

البالد”  “أضواء  أجرته  شبابي  استطالع  في  جاء  ما  أبرز  من  األفكار  هذه  كانت 
يمثلون  الذين  الشباب  من  شريحة  على  المجيد  الوطني  العيد  بمناسبة 
مستقبل مملكة البحرين الواعد، ويشكلون قوًة قادمًة لتمضي بالوطن عبر 

آرائهم وطموحاتهم المتعلقة بالمستقبل المزدهر. 

“أضواء البالد”
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تتطلع مملكة البحرين لالرتقاء 
وتأسيس���هم  ش���بابها  ب���دور 
بحيث يكون���ون لِبنات مجتمٍع 
بحقوق���ه  ع���ارف  وق���وي،  واٍع 
للبحري���ن  وممث���ل  وواجبات���ه، 
بش���رٍف ف���ي ش���تى المحاف���ل. 
م���ا يؤك���د ذلك ح���رص القيادة 
الرش���يدة الت���ام عل���ى ش���باب 
ه���ذا البلد واألخ���ذ بهم بعين 
االعتب���ار؛ لقدرتهم على تحمل 
المس���ؤولية واالنخ���راط في أّي 
مج���ال على مختل���ف األصعدة 

العلمية والعملية.

بمناسبة العيد الوطني... 
كلمات مضيئة في حق شباب البحرين

 إننا نتطلع من شبابنا أن يكون لهم دور وإسهامات عالمية؛ لتحقيق السالم 
والتعايش والتنمية المستدامة، وقد أطلقنا هذا العام جائزة الملك حمد 
لتمكين الش���باب لتحقيق أهداف التنمية المس���تدامة، داعين من خاللها 
المؤسس���ات والمنظمات والقطاعات الحكومية واألهلية والخاصة واألفراد 
ليكون لهم دور في تمكين الشباب لتحقيق هذه األهداف، والتي تسعى 
لتحسين الصحة والتعليم وتحقيق النمو االقتصادي وتوفير طاقة نظيفة 
ومعالجة تغير المناخ وغيرها من األهداف التي ستساهم في تنمية دول 

العالم بشكل مستدام.

جاللة الملك:

أكد رئي���س الوزراء صاحب الس���مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليف���ة، لدى اس���تقباله جموًعا من 
األس���بوعي،  المواطنين بمجلس���ه 
ال���دور الطليعي لش���باب البحرين، 
مشيًرا سموه إلى أن شباب البحرين 
كانوا وال يزالون محل الثقة، واألمل 
المعقود عليهم موثوق التحقيق؛ 
بفض���ل طموحاتهم الت���ي ال تعرف 

اليأس وال يحدها حدود.

المجال مفتوح أمام الش���باب للمش���اركة بفكرهم الواعد في صنع 
مستقبل مملكة البحرين.

إن الحكوم���ة أولت الش���باب جل اهتمامها، وجعلت نفس���ها قريبة 
من قضاياهم ومشاكلهم لتسهم في حلها. 

صق���ل مهارات الك���وادر الوطنية عل���ى مختلف الصع���د يكون عبر 
توفي���ر البرام���ج العلمي���ة والعملي���ة والمش���اريع المتخصص���ة م���ن 
ش���أنه أن يضمن اس���تمرار عملية التنمية المس���تدامة على الصعد 

االجتماعية والثقافية واالقتصادية كافة.
ويجب تفعيل التواصل البناء بين الشباب ومختلف القطاعات؛ من 
أج���ل بناء مجتمع مدني فاعل يدع���م عملية التنمية المطردة التي 

تشهدها المملكة.

سمو رئيس الوزراء:
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إن الك���وادر الوطني���ة الش���ابة أثبت���ت ف���ي كاف���ة الميادي���ن 
جدارته���ا ف���ي تحقي���ق النجاحات تل���و األخرى س���واء كان ذلك 
على المس���توى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي، رافعين بذلك 
اس���م البحرين عالًيا، ونحن اليوم في هذه القمة نؤكد دعمنا 
المس���تمر لقطاع الش���باب الذي س���يظل محوًرا أساس���ًيا في 
أولويات اهتماماتنا، عبر تقديم كافة الدعم والمس���اندة التي 
يحتاجها الش���باب لتحقيق تطلعاتهم المنش���ودة بما يخدم 

المسيرة التنموية الشاملة للوطن.

ف���ي ش���هر نوفمبر الماضي تم افتتاح حفل قمة الش���باب 2018 برعاي���ة ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان 
بن حمد آل خليفة، إذ أكد س���موه أن االس���تثمار في ش���باب الوطن يأت���ي كأحد األهداف 
األساسية المدرجة ضمن خطط المملكة اإلستراتيجية التي تترجم رؤى وتطلعات عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيًرا سموه إلى أن الشباب هم 
عماد المستقبل وثروته الحقيقية، إذ تسعى البحرين دوًما ألن يكونوا محوًرا للمبادرات 

والبرامج والسياسات التي تعمل عليها.

سمو ولي العهد:

بع���ث ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال الخيرية وش���ؤون 
الش���باب رئي���س المجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة 
رئي���س اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر 
ب���ن حمد آل خليفة رس���الة للش���باب البحريني في يوم 

الشباب الدولي. 

نؤمن بقدرات وإبداعات وإس���هامات الش���باب في العديد من المجاالت 
الس���يما الثقافي���ة، فه���ي تعكس م���ا يتمتع���ون به من عل���م ومعرفة 
بمختل���ف أن���واع الثقاف���ة. ف���إن الثقاف���ة ج���زء م���ن بن���اء ص���روح العلم 
بالمجتمع���ات، وهي وس���يلة للنه���وض بأفرادها ورفعته���ا وازدهارها، 
ومم���ا الش���ك فيه أن تش���جيع الش���باب ليكون���وا قادرين عل���ى العطاء 
الثقافي في مختلف أوجه وأش���كال الثقاف���ة، له مردودات إيجابية تعزز 
م���ن الجوانب األدبية والثقافية لديهم وتحقق التوازن مع اهتماماتهم 

األخرى التي يتجهون لها في هذا الوقت الحالي.

أيه���ا الش���باب البحريني األبي، نود أن يك���ون هذا اليوم 
يومك���م أيًضا، لك���ي يكون فعًلا عالم���ة فارقة في نضج 
الوع���ي والنهوض لحمل المس���ؤولية، وكل في موقعه 
مطالب بالتفاعل مع أقرانه من دول العالم لرسم مالمح 
مستقبل العالم عبر السالم واألمن والمشاركة الفاعلة 
ف���ي طرح األفكار التي تؤدي إلى تحقيق الس���الم العادل 
والش���امل، والذي يقود إلى انصه���ار الجهود في بوتقة 
واحدة إلرس���اء التنمية عوًضا عن الحروب والنزاعات التي 

ال تجلب للعالم إال الويالت والدمار.

هناك العديد م���ن الجوائز التي تنظمها المملكة لتحفيز 
الش���باب على العطاء، مثل فعالية »جائزة الخليج العربي 
للروائيين الشباب« المقامة تحت رعاية النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني 
أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والتي 
كان لس���موه كلمة فيه���ا، إذ تأتي ضمن مبادرات س���موه 

لدعم الشباب في المجال الثقافي.

سمو الشيخ خالد بن حمد:

سمو الشيخ ناصر بن حمد:
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شاركتنا المدربة البش����رية الشابة دانة القاضي بقولها »مهما 
كتبت من عبارات وأش����عار ال يمكن وص����ف الحب الذي بداخلي 
للبحرين. تعجز الكلم����ات وتخونني الحروف بوصف حبي لهذا 
الوطن الغالي الذي أعت����ز بانتمائي له، وأفخر بإنجازاته وتطوره 

وتقدمه في جميع المجاالت وباحتضانه لشعبه«.
وبين����ت دان����ة أنه م����ن الممكن للمواط����ن أن يك����ون  فاعال في 
مجتمعه عن طريق المساهمة في البرامج المجتمعية وتقديم 
األفكار اإلبداعية والتطويرية، وكذلك المشاركة في األمور التي 
تس����اعد في نهضة الوطن ورفع اس����مه خارجي����ا؛ خصوًصا أنها 

من هواة السفر، وتكون خارج البحرين في معظم األوقات.

كما تعتقد دانة أن مجال الصحة في البحرين بحاجة لدفعه 
لألمام قليًلا من خالل تطبيق نظام التأمين الصحي؛ ليتم 
تسهيل األمور على جميع المواطنين. أما بالنسبة لمجال 
التربية والتعليم فتتمنى تطبيق رؤية سمو الشيخ ناصر 
بن حم���د وتخفي���ف العبء عل���ى الطلبة؛ ليتس���نى لهم 

اإلبداع في مجاالت أخرى.
وبعثت دانة تهانيها بمناسبة العيد الطني المجيد قائلًة 
»كل ع���ام ومملكة البحرين وملكها وحكامها وش���عبها 
بخي���ر، وأس���أل اهلل أن يدي���م عليه���ا نعم���ة األم���ن واألمان 

وتسمو بالتقدم والعطاء واالزدهار«.

التأمين الصحي مهم... ولتطبيق 
رؤية ناصر بن حمد للتعليم

التطور يقاس بتطبيق 
التكنولوجيا وواجبنا 

االرتقاء بالوطن

نورية محمد 

نورية محمد، مسجل مهن التمريض والقبالة والحاصلة على ماجستير إدارة الرعاية 
الصحية، ش���اركتنا مش���اعرها تجاه البحرين، بلدها األم، إذ قال���ت »البحرين هي تلك 
المس���احة التي ش���هدت والدت���ي. ه���ي األرض، والح���ب، والذكريات واألح���داث. وحب 
البحرين أقوى من كل منطق، فهو غريزة تش���عل ش���عور الحنين إليه إذا غاب عنه، 
وتدافع عنه إذا هوجم، وتغضب له إذا انُتقص. وطني الذي نشأت فيه وتعلمت منه، 

وأكلت من رزقه، فهل هناك أجمل من هذا؟«.
وترى نورية أن من التطورات المهمة التي يجب أن تلتفت لها اإلدارات في المملكة هو 
التطور التكنولوجي على جميع المس���تويات، موضحة »يعتبر التحدي التكنولوجي 
م���ن أه���م التحدي���ات التي تواجه الجمي���ع، فقد تغي���رت معالم الحي���اة ومتطلباتها؛ 
بفع���ل التطورات واإلنج���ازات التكنولوجية والعلمية المتالحقة، حتى أمس���ى تطور 
األم���م يق���اس بم���دى تمكنها وتطبيقه���ا التكنولوجي���ا في مختلف المج���االت. ولم 
تك���ن النظم الصحي���ة والتربوية أو االجتماعية بمعزل عن تأثي���ر تلك التطورات، مما 
يستلزم عناية خاصة في مواجهة التغيرات الحاصلة في العالم خصوصا في المجال 

التكنولوجي والمعرفي«.
كم���ا بين���ت أن من واجب الف���رد تجاه وطنه التعل���م والتدرب؛ للوص���ول إلى المراتب 
العلي���ا في العل���م؛ من أجل العم���ل على تطوير الوط���ن وزيادة قوته ف���ي المجاالت 

المختلفة.
وف���ي ختام حديثها، بعثت نورية رس���اله قصيرة إلى البحرين تق���ول فيها »بحريننا، 

إليك أنتمي فكيف ال أفخر؟ كل عام وموطني بخير«.

دانة القاضي
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س���كينة الصائغ، الطالب���ة في مجال الصيرف���ة والتمويل، 
أه���دت البحري���ن كلماته���ا قائل���ة »البحرين ه���ي الحبيبة 
الوفي���ة الت���ي ال تخ���ون، تحتضن���ي كيفم���ا كن���ت ومهم���ا 

أخطأت«.
ولم���ا قدمت���ه له���ا المملك���ة عل���ى الصعي���د الش���خصي 
عاهدت س���كينة نفس���ها دوًما بأن تكاف���ح وتجتهد؛ من 
أج���ل رفعتها، فكانت من أوائل المش���اركين في الحمالت 

التطوعية والفعاليات التي ترفع اسم البحرين عالًيا.
وتتمنى سكينة لو كان هناك زيادة في استثمار الطاقات 
الش���بابية الموجودة في المجتمع البحريني؛ ألن الش���باب 
ه���م عم���اد الوطن وه���م الذين س���وف ينهضون باس���م 

البحرين عالًيا.
كم���ا اقترحت أن يت���م حل المش���اكل المتعلق���ة بالمجال 
الصح���ي وإيالء االهتمام بها، وكذلك النظر في مش���كلة 

البطالة والقضاء عليها.

وتحت مبدأ »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته« تقول 
س���كينة »هذه بالدنا ومس���ؤوليتنا جميًعا، وهي ليس���ت 
حص���ًرا على أحد، وأنا كمواطن���ة بحرينية مخلصة للوطن 
س���أمد ي���د العون ل���كل محت���اج وضعيف؛ لنمس���ك أيدي 

بعضنا ونجعل راية البحرين خفاقة«.
وأضاف���ت »قلوبنا جميًعا مزدانة في هذه األجواء الوطنية 
الجميل���ة، وأوُد تهنئ���ة القيادة الحكيمة وش���عب البحرين 

ووافديه بالعيد الوطني المجيد«.

الموظ����ف الحكوم����ي عدنان أرحم����ه يق����ول »البحرين هي 
الوط����ن والم����كان ال����ذي عش����نا في����ه طفولتنا وش����هدنا 
في����ه خبراتن����ا األولى، وتعلمن����ا فيه معاني الح����ب والوفاء 
والتضحية. الوطن بالنسبة لكثير من الناس هو المكان 
ال����ذي يوجد به األه����ل واألحب����اب، وهو الج����ذور التي نرجع 

إليه����ا دائًم����ا عندم����ا يأخذنا الحنين إلى مكان نش����عر فيه باألمان، فعند وجود الوطن يكون لإلنس����ان هوية 
وعنوان مميز يستطيع من خالله التحرك في مختلف بقاع األرض بكل جرأٍة وثقٍة. قدمت لي مملكة البحرين 

كل شيء، من التعليم المجاني وحق العالج إلى بقية الحقوق المدنية األخرى«.

سكينة الصائغ

عدنان أرحمه

استثمار الطاقات الشبابية 
والقضاء على البطالة

التعليم السالح األكبر 
ويجب أن نتسلح به

وي���رى عدن���ان أن البحري���ن بحاجة إل���ى تطوير بع���ض المجاالت، 
فيق���ول ع���ن المجتمع »الب���د أن نس���عى لمواكب���ة المجتمعات 
المتحضرة إلى التقدم باضطراد في مجاالت التنمية ومستوى 
المعيشة وإقامة المنشآت المدنية والبنية التحتية، والمشاركة 

بمختلف مناحي االزدهار الفكري واألدبي والعلمي والفني«.
وع���ن الصحة يؤكد »هي علم وفن الوقاية من األمراض، وإطالة 
الحي���اة واالرتقاء به���ا من خالل الجه���ود المنظم���ة واالختيارات 
االستعالمية للمجتمع، المنظمات، المجتمعات الخاصة والعامة 

واألفراد كذلك«.
ويؤكدعدن���ان أن التعلي���م ه���و الس���الح األكب���ر ال���ذي يجب أن 
تتس���لح به مملك���ة البحري���ن، وهو األم���ر الوحيد ال���ذي يمّكن 
المجتم���ع م���ن النه���وض واالرتقاء نح���و األفضل، ف���ال فائدة من 
األم���وال وال الق���وة وال كث���رة الش���باب م���ن دون أن يك���ون فكر 

المجتمع راقًيا ومتحضًرا.

كم���ا يق���ول أرحمه إن م���ن الممكن للف���رد أن يك���ون فاعال في 
وطن���ه عبر االجتهاد في التعلم والتدرب للوصول إلى المراتب 
العلي���ا في العل���م؛ من أجل العمل على تطوي���ر الوطن وزيادة 

قوته، مما يزيد من قدرة المواطن على االكتشاف واالختراع.

وبمناس���بة العيد الوطن���ي المجيد وذكرى تول���ي جاللة الملك 
مقاليد الحكم، تقدم عدنان بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة، وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين الوفي.

أتمنى أن تكون المرأة 
عنصًرا فاعال في 

المجتمع

 ندى إبراهيم

موظفة سجل الرواتب ندى إبراهيم تقول »البحرين هي األم التي تضمنا جميعا، وفي حضنها نشعر باألمن واألمان«.
وبش����أن التطويرات التي تحب أن تراها بالمملكة في مختلف المجاالت تضيف ندى »ال ش����ك أن اقتصاد البحرين يزخر بالكثير من 
اإلمكان����ات لتحقي����ق مزي����د من النمو والتطور، ومن الممكن تكثي����ف الجهود لتوفير الرعاية الطبية الش����املة في جميع األوقات. 

وعلى صعيد التعليم، فمن الجيد تطبيق التعليم النموذجي وفق أحدث المعايير الدولية في المدارس«.
وع����ن كيفي����ة أن يك����ون الفرد فاعًلا في وطنه قالت »بالمس����اهمة في األنش����طة الش����بابية المختلفة والس����عي لتمثيل مملكة 

البحرين على الساحة الدولية. وأتمنى أن تكون المرأة عموما عنصرا فاعال في المجتمع، بوجودها في المحافل كافة«.

وتختتم حديثها »أود أن أهنئ القيادة الرشيدة وعلى رأسها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعل���ى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، والشعب البحريني الوفي؛ بمناسبة العيد الوطني المجيد«.
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تب���دأ موظف���ة العالق���ات اإلعالمي���ة فاطم���ة الصال���ح 
حديثه���ا بقولها »البحرين بالنس���بة ل���ي هي األهل 
واألصدق���اء والمع���ارف الطيبة. وق���د منحتني جميع 
حقوق���ي كمواطنة، إذ تمكنت م���ن خاللها أن أكون 
عض���ًوا فاعًلا في المجتمع وأس���اهم في تنمية هذا 

الوطن«.

أم���ا عن التطويرات التي يجب أن تقوم بها المملكة 
ف���ي مختل���ف المج���االت تق���ول »ال ش���ك أن التطوي���ر 
المس���تمر أمر مطلوب، فمثًلا م���ن الممكن توظيف 
المدارس في تشجيع العمل التطوعي في المجتمع 
بي���ن الطلب���ة في س���ن مبك���رة. وكذلك استش���ارة 
المعنيين )عن طريق عمل مس���ح أو اس���تفتاء(  في 
قرارات ال���وزارات المختلف���ة، كأولياء األمور بالنس���بة 
لوزارة التربي���ة، والمراجعين ب���وزارة الصحة، وغيرها؛ 
م���ن حاج���ة  انطالًق���ا  الق���رارات  ه���ذه  تك���ون  حت���ى 
المواطن؛ لتص���ب في مصلحته وتوف���ي احتياجاته. 
وم���ن الممك���ن تطوير الخدم���ات المخصص���ة لذوي 

االحتياجات الخاصة )ذوي العزيمة(«.
وتضي���ف »أن تك���ون فاعًل���ا ه���و أن تعم���ل بإخ���الص 
وتفاٍن مهما كان العمل الذي تقوم به. إذا استطعنا 
تحقيق ذلك، فيمكن ألي ش���خص مهما كان موقعه 

أن يكون فاعًلا في المجتمع«. 
وختاًم���ا قال���ت »أود أن أهنئ مملك���ة البحرين قيادة 
وشعًبا، وكل عام وبحريننا بألف خير وفي مزيد من 

التقدم والرخاء«.

تطوير الخدمات المخصصة 
لذوي العزيمة

فاطمة الصالح
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الش���اب يونس عطية، رجل أعمال ومؤسس شركة 
»اليمفش ديزاين«، عبر عن حبه لبلده البحرين بقوله 
»ل���و تس���افر العال���م كله، م���ا تلقى نف���س البحرين. 
بطيب���ة أهله���ا وإخالص ناس���ها، البحري���ن هي أمنا 
التي ربينا وتعلمنا وكبرنا فيها، هي المدرسة، هي 
العائلة، ه���ي الذاكرة وطفولتنا، ه���ي هويتنا، هي 

الوطن، هي البحرين الغالية«.

وعند س���ؤاله عما قدمته ل���ه البحرين على الصعيد 
الش���خصي أج���اب »ال أنتظ���ر م���ن البحري���ن أن تقدم 
أي ش���ي وال أم���ّن على بلدي بأي خدمة، بل الس���ؤال 
يج���ب أن يكون ماذا قدم���ت لوطني؟ وهذا يجب أن 
يك���ون موضع تس���اؤل عند الجمي���ع. برأيي أنه يجب 
تغيير ثقافة أن الوطن يجب أن يقدم لنا شيئا ونبدأ 

بالتفكير عما قدمنا له...«.

و أضاف يونس أن���ه يجب أن يكون هناك تطوير في 
التعليم بش���كل إستراتيجي يتماشى مع التغيرات 
التكنولوجية واحتياجات س���وق العم���ل، فالتعليم 

يج���ب أن يرك���ز على الجودة وليس الك���م، ويجب أن 
يكون هن���اك دعم وتطوير أكث���ر للتعليم المهني 
غي���ر التقلي���دي ال���ذي يرك���ز عل���ى تجهي���ز الطلب���ة 
وإعداده���م للدخول إلى س���وق العم���ل وإعطائهم 

مهارات حياتية مهمة.

وع���ن كيفي���ة ك���ون الش���خص فاعًلا ف���ي مجتمعه 
قال عطي���ة »بالعلم والعمل؛ ألنه ال س���الح أقوى من 
العلم، فأي ش���عب يهت���م بالعل���م وتطويره يكون 
من أقوى الشعوب، وال شيء أفضل من بناء الوطن 
والمس���اهمة ف���ي عل���وه. أح���ث جميع الش���باب في 
البحرين على عدم التوقف عن التعليم، سواء كان 
تعليم���ا أكاديميا أو تطويرا مهنيا أو ش���خصيا، وأن 
يعمل���وا في المج���االت التي يحبونه���ا؛ لكي يبدعوا 

ويخلصوا في عملهم«. 
وبمناسبة العيد الوطني المجيد تمنى يونس دوام 
األفراح والمس���رات واس���تغالل مثل هذه المناسبات 
الس���عيدة لزيادة البذل؛ من أج���ل رفعة الوطن في 

كل المجاالت. 

يونس عطية
أدعو الستغالل األعياد 

الوطنية ألجل رفعة 
البحرين

مري���م عل���ي ش���كري، الناش���طة ف���ي وس���ائل 
التواص���ل، بينت أنه���ا وباختصار ش���ديد تعتبر 
البحري���ن األم والحض���ن، والت���ي عرف���ت فيه���ا 

معنى حب الوطن.
وبالنسبة إلى طموح مريم لمستقبل المملكة 
قالت إنها تتمنى أن يك���ون هناك اهتمام أكبر 
م���ن ناحي���ة الخدم���ات العالجي���ة والدوائية التي 
تقدمه���ا وزارة الصح���ة، غير متناس���ية ش���كرها 

على جهودها الكبيرة المبذولة.
أم���ا من ناحي���ة التعليم، فتتمن���ى مريم الخروج 
م���ن الدائ���رة المعت���ادة ف���ي أس���اليب التعليم، 
والدخول في البواب���ة الرقمية المليئة بالتجدد، 
مم���ا يس���اهم ف���ي تحبي���ب الطلب���ة بالدراس���ة 

وكذل���ك تش���جيع المدرس���ين على ب���ذل جهد 
أكبر؛ لتحسين المستوى التعليمي واالرتقاء به 

إلى أعلى المراتب.

كذلك بينت أن بعض القرارات المجتمعية التي 
تتعل���ق بالمواطن بحاج���ة إلى تعدي���الت، عالوة 
عل���ى تس���ريع اإلج���راءات المتعلق���ة بتحس���ين 

معيشة المواطن.
وبالنس���بة لمريم، ف���إن المواط���ن الصالح الذي 
يق���دم الخي���ر بأقوال���ه وأفعاله للبل���د وأهله هو 
الش���خص الفاع���ل ال���ذي يس���تفيد وطن���ه منه، 
وكذلك الذي يس���اهم ف���ي النقل���ة االقتصادية 

والمؤدي لواجباته الوطنية.

مريم شكري
تسريع بعض 

اإلجراءات لتحسين 
معيشة المواطن
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قدم���ت طالب���ة الحق���وق جه���اد جاس���م 
تهانيها للبحرين وتبريكاتها بمناس���بة 
العيد الوطني تحت شعار »مًعا سنمضي 
للمجد ونرتقي بإذن اهلل بالوفاء والوالء«.

إياه���ا  واصف���ًة  البحري���ن  ع���ن  وتحدث���ت 
بال���روح والغاية، االنتماء والوجود، الهوية 
واألص���ل، والحياة التي تس���تحق العيش 
أو الموت من أجلها، معبرًة عن امتنانها 
لم���ا قدمت���ه له���ا البحري���ن م���ن التعليم 
ذات  أجي���ال  لبن���اء  واإللزام���ي  المجان���ي 
كف���اءة تخ���دم الوط���ن، وتقدي���م الرعاية 
الصحي���ة المجاني���ة والفح���وص الدوري���ة 
التميي���ز  ع���دم  وكذل���ك  والتطعيم���ات، 
بين الرجل والم���رأة في مختلف المجاالت 
واألصع���دة، ودعمه���ا للبحريني���ة بوجود 
المجل���س األعل���ى للم���رأة مما ي���دل على 

الوعي المجتمعي والثقافي.

كما بينت جه���اد أن هناك بعض النقاط 
التي يجب االلتفات إليها لتحقيق التطور 
الملم���وس وس���ّد بعض الثغ���رات، فمثًلا 
بالنس���بة للقط���اع الصح���ي نحت���اج إل���ى 

زيادة المرافق وتقليل فترات االنتظار.
وعل���ى المس���توى التعليم���ي، ال���ذي هو 
واٍع  مجتم���ع  لبن���اء  األس���اس  المك���ون 
ومثق���ف، تتمنى جهاد أن يك���ون إلزامًيا 
ومجانا بكل المراحل من االبتدائية حتى 
الدراس���ية  المناه���ج  الجامع���ة، وتطوي���ر 
ف���ي  الحديث���ة  الوس���ائل  واس���تخدام 
التعلي���م، وتوظي���ف المعلمي���ن األكفاء 
الجي���ل  ه���ذا  يبن���ون  الذي���ن  المميزي���ن 
للبحري���ن الحبيب���ة، كم���ا يج���ب التركي���ز 
الكبير على مراكز محو األمية. كذلك من 

واجبنا تعزيز السياحة في المملكة؛ لرفع 
اقتصادها.

أما بالنسبة للمجتمع، فتقول »إن أهم ما 
يطوره هو القان���ون، فهنالك الكثير من 
القواني���ن التي وضعت في الس���بعينات 
وال زال���ت تطب���ق حت���ى اآلن إذ تحتاج إلى 
تطوي���ر؛ لتتماش���ى م���ع الحي���اة الحالي���ة. 
وهناك ثغرات في بعض القوانين تحتاج 
إل���ى إكمالها، فمجتم���ع متطور يعني أن 
لديه قوانين وتشريعات متطورة. أتمنى 
م���ن المجل���س النياب���ي المقب���ل تطوير 

بعض القوانين«.

كم���ا أضاف���ت جه���اد »يع���د التط���وع من 
إّن  فاعلي���ن.  لنك���ون  الط���رق  أفض���ل 
المش���اركة الفاعلة في المجتمع تتطّلب 
المجموع���ات  مختل���ف  ف���ي  االنخ���راط 
المهنية وبرامج القي���ادة الُمتاحة، بحيث 
يس���مح ه���ذا االنخ���راط بالتق���اء الفرد مع 
أقران���ه ف���ي نف���س المجموع���ة، والبق���اء 
على اط���الع بمختلف المج���االت، ومحاولة 
تطوير مهارات جديدة، كما ُيمكن للفرد 
استغالل فرصة مش���اركته هذه لتقديم 
نظ���رة ثاقب���ة، وإج���راء اتص���االٍت حقيقية، 
وبن���اء عالقاٍت اجتماعي���ة داخل المجتمع، 
مّما يترك أثًرا إيجابًيا على الفرد، إذ يمكن 

أن يجعله ذلك قائًدا«.

لتعزيز السياحة... 
وأرجو من مجلس 

النواب الجديد تطوير 
بعض القوانين

جهاد جاسم
ريم رياض

طرح وتبني برامج الشباب 
لتطوير مهاراتهم

تب���دأ ري���م رياض حديثه���ا بقولها »أول ح���ب يغرس ف���ي قلوبنا منذ 
الوالدة هو حب الوطن. وطني هو الس���ند وهو البطن الذي حملني 
بع���د بطن األم. وطني البحرين، ذلك الحب ال���ذي ال يتوقف، والعطاء 
ال���ذي ال ينض���ب، مهما كتب���ت وقلت فيك ي���ا وطني لم ول���ن أوفيك 
حقك. حب البحرين يجري في عروقي، فهو منزلي الذي ال أرتاح إال فيه 

وال أجد سعادتي إال به، عذرا موطني إن خانتني حروفي«.

وع���ن التط���ورات التي تتطلع ريم لها ف���ي مملكة البحرين 
تق���ول »برأي���ي أنه في مجال التعليم يج���ب تطوير المناهج 
التعليمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وإدخال 
التدري���ب العمل���ي ف���ي مراح���ل متقدم���ة؛ لكي يس���تطيع 

الطلبة اإللمام التام بكيفية تماشي سوق العمل«. 

أم���ا في مج���ال الصح���ة، فتؤك���د أهمي���ة تطوي���ر التغطية 
الصحية لتشمل األمراض المزمنة، وتهيئة األرضية لتشجيع 

استقطاب األطباء المتخصصين وذوي الخبرة من الخارج. 
وبالنس���بة للمجتمع يجب التركيز على فئة الش���باب بطرح 
وتبني برامج ش���بابية؛ لتطوير مهاراتهم وفهم نظرتهم 
وم���ا يحتاجون���ه للوص���ول ألهدافه���م التي تخ���دم الوطن 

والمجتمع.
وتكمل »إضافة لذلك فإن تقدم البالد يتم من خالل الحفاظ 
على البيئة وصحة اإلنسان من وجهة نظري، وذلك يتحقق 

عن طريق:
1. دعم وتشجيع الصناعات المعتمدة على تدوير المخلفات 

والنفايات.
2. التح���ول واالنتق���ال واالس���تثمار ف���ي محط���ات التولي���د 
المعتمدة على الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية. 

3. تثقي���ف المجتمع ورفع الوعي بش���أن أنماط االس���تهالك 
وترشيد استهالك الطاقة«.

وتقول ريم »من المهم أن تكون ش���خصا فاعال في وطنك، 
وأهم خطوة هي االنخراط في الفعاليات المتاحة من برامج 

تطوعي���ة أو غيره���ا لتطوير الذات الذي بدوره س���ينعكس 
عل���ى المجتم���ع، إضاف���ة للتخطي���ط ل���كل عمل تق���وم به، 
ف���كل عمل يحتاج لتخطيط للتمكن م���ن الوصول للنتائج 
المرجوة التي س���تؤثر إيجابا على الوطن والمجتمع حولي. 
دائم���ا أحاول أن أكون مرنة في جميع المواقف، فإن المرونة 
مطلوب���ة لتحقيق النتائج المرجوة والتمكن من التأثير في 

المجتمع«. 

وتخت���م حديثه���ا »ف���ي ذك���رى الي���وم الوطن���ي لمملك���ة 
البحرين أحب أن أرفع أس���مى آيات التهاني والتبريكات إلى 
مق���ام عاهل الب���الد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة، ورئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير 
خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليفة، وول���ي العهد نائ���ب القائد 
األعل���ى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمير س���لمان بن حم���د آل خليف���ة، وإلى حكومة 
وشعب البحرين. في عيدك يا وطني نجدد عهدنا ووعدنا، 
فاللوطن وبالوطن نكون، أطفال نش���أنا وترعرعنا، وطّلاب 
درس���نا وس���هرنا، وموّظفون أينما كّنا حملن���ا أمانة العمل 
ورفع���ة وتق���ّدم الوطن بإخ���الص واجتهاد ومثاب���رة، فنحن 
مخلص���ون في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا، إخالًصا أمام كّل ما 

يرتبط بوطننا«.
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زينة السيهاتي

إيصال أصوات 
المؤثرين للجهات 

المعنية

زينة السيهاتي، فتاة بحرينية مؤثرة على وسائل التواصل االجتماعي وحاصلة على بكالوريوس إدارة األعمال، 
عبرت عن حبها للبحرين بأبيات شعرية كانت قد بعثتها تقول فيها:

»احترت أعبر عن شعوري من غالك..
واحتارت أبياٍت في حقك قليله

كيف الحكي يقدر يوصل مستواك..
 ياللي غالك الكون عيا يشيله«.

وبين���ت زين���ة أن البحرين بالنس���بة لها وطن األمان والجزء الذي ال يتجزأ من الروح، مضيفًة أن اإلنس���ان ليصبح  
فاعال في بلده يجب عليه أن يكون شخًصا معطاًء وشفاًفا في التعامل مع اآلخرين بغض النظر عن جنسهم 
أو جنسيتهم أو دينهم أو طائفتهم ومن دون غرور أو تعاٍل عليهم، وكذلك يجب الحرص على الحضور في 

كل المحافل المقامة على مستوى المملكة.

كما أكدت أن البحرين بالنس���بة لها س���ّباقة في كل المجاالت ومواِكبة للتطور، ولكن من الناحية االجتماعية 
ترى أن الشباب يحتاج للدعم أكثر، بينما يحتاج المؤثرون في وسائل التواصل أن تصل أصواتهم إلى الجهات 

المعنية؛ لتتجاوب معهم بشكل أسرع.

وختاًما هنأت زينة مملكة البحرين حكومًة وش���عًبا؛ بمناس���بة العيد الوطني المجيد، راجيًة من اهلل أن يديم 
عليها نعمة األمن واألمان.

Bahrain’s National E-Wallet

شركة بنفت مرخصه من قبل مصرف البحرين المركزي كمقدم للخدمات المساندة

•  @الجوائز الكبرى للمعامالت التي تتم خالل يومي العيد الوطني ١٦ و ١٧ ديسمبر.
•  كل معاملة بقيمة ١ دينار أو أكثر (شراء ودفع الفواتير) يخولك الحصول على 

  بطاقة سحب واحدة.
•  تاريخ السحب ١٥ /٢٠١٩/١. 

@benefit.bh تابعنا

تطبق الشروط وا¬حكام.

BenefitPay أدفع مع

خالل شهر ديسمبر.
واحصل على فرصة للفوز بجوائز نقدية

BD 1,000 x 5*

BD 200 x 40
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فاطم���ة المدح���وب، طبيب���ة األس���نان البحريني���ة، وصفت 
البحري���ن بوصف قصي���ر لكنه بلي���غ قائل���ة »البحرين، أول 

شعوٍر باالنتماء«.

وأش���ارت إلى أن البحرين قدمت لها ما ال يعد، لكن شعور 
التمس���ك بهذا الوطن وش���عور التأكد أن���ه األفضل مهما 
س���افرت إل���ى البل���دان األخ���رى ه���و أهم نت���اٍج لم���ا قدمته 

البحرين وما زالت.

وتحدثت فاطمة عن التطورات التي تتمنى أن تش���هدها 
في القطاع الصحي؛ كونها تنتمي لهذا المجال، فأش���ارت 
إلى ض���رورة خلق فرص أكبر لتوظي���ف الكفاءات الوطنية 
لخدم���ة الوط���ن والمواط���ن، مضيف���ًة »من وجه���ة نظري 
كطبيبة أرى أن توثيق االرتباط بين وزارة التربية والتعليم 
والعمل، سيس���اهم بش���كل كبي���ر في حل أزم���ة األطباء 
خصوصا، كما ينطبق ذلك على بقية التخصصات عموما، 
إذ إن ارتباط وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم سيساهم 
في معرفة النس���ب الحقيقية ألي وظيفة وشواغرها، مما 
سيقنع الطالب المقبل على الجامعة بدراسة تخصص ما 
أو تغيي���ره، األمر الذي س���يصل له عن طري���ق وزارة التربية 
والتعلي���م. كم���ا أن المعرف���ة التامة لكل قط���اع والخطط 
المس���تقبلية القريبة له وجدولة احتياجات س���وق العمل 
بش���كل واضح وصريح ستس���اهم في الحّد م���ن االكتفاء 
الوظيفي وارتفاع الطاقات الش���بابية العاطلة عن العمل، 
إذ إن هذا كله نتيجة س���وء االختيار، الناتج عن عدم وجود 

إثباتات مكتوبة وصريحة ُيعتمد عليها«.

وكطبيبة، تسعى المدحوب لخدمة هذا الوطن والمجتمع 
بنشاطها في األعمال التطوعية، والمساهمة في التوعية 
المجتمعية، وكذلك بالمش���اركة ف���ي الفعاليات الوطنية؛ 
لت���رك بصمته���ا ف���ي ه���ذا البلد ال���ذي س���تظل مدينًة له 

وألهله مهما ساهمت وأعطت.

وبعث���ت أح���ّر تهانيه���ا لش���عب البحرين عل���ى نعمة هذا 
الوطن، الذي جعل منا ش���عًبا مثقًف���ا واعًيا ومنطلًقا في 

جميع المجاالت، ومعروًفا بأخالقه أينما ُوجد.

ارتباط “التربية” بقطاع 
األعمال سيساهم في 

معرفة الشواغر

فاطمة المدحوب
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ولء علي، طالبة �لتمري�ص، 
عربت ع���ن م�ساعرها جتاه 
�لبحري���ن باأبي���ات �سعري���ة 

كتبتها بقلمها تقول فيها:

انمسيك وانصبحك يا وطن يا غالي 
ونقول الك يا هال والراس بك عالي 
وخير الكالم الذي بيدل على معنى 

وانا حچيي اسمعه توصل الى المعنى 
يا الشاركتنا بسويعات الفرح معنى 
كلنا نعيش الفرح بالموطن الغالي 

غالي الوطن وافهمه واعرف له حقوقه 
واقراه في صفحته وافتر في سوقه 
يا عاشق الديرتي بحرين معشوقه 

والكل يحب هالوطن من اول وتالي 
اهلل خلقنا واوجد هالوطن لينا 

واحنا اله ونقسم بحبه ومضامينه 
هذا اهو شعبه وحامل راية االصالح 
ربان هذي السفينه واألمل به الح 

ولسان هذا الزمن يحجي بقلب مرتاح 
عاش الوطن عاش الوطن 

ويا وطن يا غالي 
عاش الوطن عاش وعاشوا سادته واهله 

هم شيدوا من حضارات المجد الجله 
وكل وطن ما يرتفع إال بوجود اهله 
وشبعه الي رفع راس الوطن عالي 

كمل لنهضة وطنا مواصل المشوار 
عز وفخر والذخر للمعوز المحتار 
ويا قلم اكتب للبحرين موالي 
ويا قلم اكتب للبحرين موالي

والء علي تهنئ البحرين بقوافيها 
لتكثيف الرقابة 

على المؤسسات

كذلك تحدثت والء عما قدمته لها البحرين شخصًيا، 
إذ بين���ت أن المملك���ة قدمت الكثي���ر ومنها المنحة 
المس���ابقات  ف���ي  المس���تمر  والتكري���م  الدراس���ية 
الشعرية التي تقام على مستوى البحرين بالحصول 
عل���ى المركز األول في مس���ابقة الش���عر التي كانت 
بعن���وان »ح���ب الوطن«، كم���ا ُكرمت من قبل س���مو 
الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة في مسابقة حقوق 
الطف���ل ومنظم���ة اليونس���كو الت���ي كان���ت برعاي���ة 
معه���د البحري���ن للتنمي���ة المس���تدامة، إذ حصدت 

المركز الثاني على مستوى مدارس البحرين.

وع���ن التط���ورات الت���ي تتمناه���ا في المملك���ة قالت 
»قب���ل أن أذكر النقص البس���يط ال���ذي يعتري بعض 
الوزارات، س���أقدم كلمة ش���كر لكل من يعمل بتلك 
ال���وزارات العدي���دة... ش���كًرا لم���ا تقدمون���ه من جهد 
وتعب، ش���كًرا لُكل موظف يعمل بُكل رحب وسعة، 
مع بقاء تلك االبتس���امة طيلة ساعات العمل، شكًرا 
م���ن القلب. أما بالنس���بة للتط���ور المرجو م���ن وزارة 
الصح���ة أوًلا، أعتقد أن على الجه���ات المختصة وضع 

حد لنقص األدوية والتزويد المستمر بها«.

وأضاف���ت »كذل���ك أتمنى م���ن وزارة التربي���ة االلتفات 
لبع���ض المش���اكل الت���ي تحصل في الم���دارس في 
اآلونة األخيرة وتكثيف الرقابة على تعامل المدرسين 

مع الطالب والعكس«.
وبينت والء أن الش���خص يمكن أن يكون  فاعال تجاه 
وطن���ه حين يزرع في نفس���ه حب المب���ادرة واألعمال 
التطوعية للبلد وكذلك حين يعمل بإخالص؛ بهدف 

رفع راية الوطن.

كما هنأت والء بمناس���بة العيد الوطني بقولها »يسرني 
أن أتق���دم بأس���مى آي���ات التهان���ي والتبريكات بمناس���بة 
العي���د الوطن���ي المجيد إلى من رعى في ه���ذا البلد، إلى 

من بذل ُجهًدا لعلو مكانته الشامخة..
أع���اده اهلل عز وج���ل علينا وعليكم بالخي���ر واألمان.. داعية 
اهلل عزوج���ل أن يدي���م على الجميع الصح���ة والعافية، وأن 

يسدد على مسرى الخير خطاكم«.
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شريفة المحفوظ 
تزدهر البحرين حين نضع 

حبها نصب أعيننا

عن البحرين تقول ش���ريفة المحفوظ، معدة برامج بالتلفزيون الرس���مي للمملكة »بدايًة 
نهن���ئ أنفس���نا عل���ى نعمة البحري���ن، كل عاٍم وهي بخي���ر ونحن تحت ظالله���ا الوفيرة. 
ث���م إن ح���ب الوطن ليس مجرد كالم، حب الوطن مس���ؤولية كبيرة نحملها على عاتقنا 
خصوًصا نحن الشباب، إذ إننا الجيل الحامل لراية الوطن مستقبًلا وحتى في جزء واسع 
م���ن الحاضر، والبحرين صغيرة بمس���احتها، لكنها كبيرة بأهله���ا وبقيادتها، وعظيمة 

بإنجازاتها«.

وع���ن التط���ور في مملكة البحري���ن قالت المحفوظ »يجب على كل ش���خص س���واء كان 
موظًفا أو مس���ؤوًلا، أن يعمل بأمانة، ويضع حب الوطن ومصلحته نصب عينيه، وبذلك 
سوف تشهد البحرين ازدهاًرا وتطورات وإنجازات أكبر وأكثر مما هي عليه اآلن، وبإمكان 
كل شخص أن يصبح  فاعال في خدمة الوطن، عبر بذل جهده في خدمته والحفاظ على 

أمنه وأمانه«.

وعندما سألناها عما قدمت لها البحرين على الصعيد الشخصي قالت »الوطن معطاء 
مثل األم، واألم ال يمكن حصر عطائها بجمل أو تعابير، كذلك ال يمكنني أن أحدد مقدار ما 
قدمته لي البحرين منذ ولدت حتى اآلن، لكن السؤال األهم، ماذا قدمنا نحن للبحرين؟«. 

خبي���رة المكي���اج نادي���ة زيد، الحاصل���ة على ش���هادة التجميل م���ن بريطانيا، عب���رت بلهجة أهل 
البحري���ن ع���ن حبها له���ا إذ قالت »البحرين هي أم���ي األولى وماقدر أس���تغني عنها وال لي غنى 
عنه���ا، ه���ي عش���قي األول واألخير.. هي تعني لي أش���ياء كثيرة ال توصف حت���ى بالكلمات.. هي 

مكنونة داخل القلب«.

وذكرت أن »البحرين قدمت لي األمن واألمان في ظل القيادة الرشيدة، وهذا ما يتمناه أي شخص 
في العالم، كما قدمت لي التعليم والصحة مما جعلني إنسانة مؤهلة ألكون ناجحة في عملي«.
ومم���ا لف���ت نظر نادية، كلمة س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة بش���أن التعليم في إحدى 
الدول األوروبية، حيث س���اعات التعليم عندهم أقل، موضحًة »هذه الكلمة لس���موه فيها نظرة 
مستقبلية لمملكتنا العزيزة، وأتمنى أن يطبق هذا الشيء في المستقبل القريب. أما بالنسبة 
للصحة فالبحرين رائدة في مجال الصحة مقارنة بدول المنطقة، وأتمنى أن يكون التطوير أكثر 

فأكثر«.

وتؤمن أنها ستكون فاعلة وترفع اسم البحرين لمصاف الدول المتقدمة عبر نجاحها في مجال 
عملها إضافًة إلى المجاالت األخرى التي تستطيع أن تنجز فيها.

وهنأت نادية القيادة الرش���يدة وش���عب البحرين الوفي بهذه المناسبة السعيدة، راجيًة من اهلل 
أن يديم نعمة األمن واألمان.

نادية زيد 
كلمة ناصر 

بن حمد بشأن 
التعليم نظرة 

مستقبلية
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خريج���ة العالقات العامة نور حميد قالت عن البحرين »بالدي، وطن أجدادي الذي نش���أت 
على ترابه، هي البحرين التي تلوَنت روحي بهوائها، عش���قتها وطربت بأغانيها، حيث 
جم���ال أهلها وطيبتهم، وكلي فخر بأني ابنة هذا الوطن الذي لو قدمت له الكثير لن 
أوف���َي حب���ي له. بحريننا ه���ي العروس التي تظل زاهية بكل حلته���ا مهما جرى الزمن 

وشاب، قدمت لي الشعور بالوالء واالنتماء والعلم والثقافة«.

وباعتقاد نور، أن العلم البّد له من التطور المستمر، إذ إننا بحاجة ماسة إلى المزيد منه، 
لذل���ك فإن تطور المناهج الدراس���ية والعلم عموًما هو أقوى ش���رارة لتقدم البالد بكل 

المجاالت.

و بينت أن المواطن الفاعل في مجتمعه يجب أن يكون دارًسا مكافًحا ويمتلك الثقافة 
في مختلف المجاالت، مؤكدًة أنها بتخصصها تحاول نقل صورة المرأة البحرينية القوية 

المجتهدة التي ترفع علم بالدها.

واختتم���ت نور حديثها عبر تهنئٍة بمناس���بة العيد الوطني المجيد تقول فيها »أهنئ 
كل من ترعرع على هذه الجزيرة الجميلة، وتربى على جمالها وشاركها الحلوة والمرة. 
إل���ى كل بحرين���ي وبحرينية س���اهموا في بناء ه���ذا الوطن، كل ع���ام وأنتم في أجمل 

وطن، أرض حضارة دلمون والخلود، أرض تاريخ أوال وتايلوس«.

نور حميد

يجب أن يكون 
تطور التعليم 

مستمًرا

خريج���ة العالق���ات العامة وديع���ة الوداعي تق���ول »لطالما احتل���ت البحرين مكانة خاصة ف���ي قلبي، فأنا 
أفخ���ر بأنني أنتمي لحضارة عمرها عري���ق، للبحرين دانة الدنيا وعروس الخليج. ونتميز نحن البحرينيين 
بالبس���اطة ف���ي كل ش���يء والطيبة الت���ي يجتمع عليها س���كان الخليج وجميع من س���كن هذه األرض 

الطيبة«.

كما أش���ارت إلى أن البحرين قدمت لها الكثير ش���خصًيا، حيث تعلمت كيف تكون فخورة بنفسها رغم 
بساطة العيش، وكيف تكون شخصية غنية بفكرها وثقافتها، وكذلك نطقها ومنطقها، واألهم هو 

والؤها لهذه األرض الطيبة.

و أكدت الوداعي أن الثقة بالقدرات الشبابية هي اللبنة األساس للتطور واالزدهار، لذلك يجب إعطاؤها 
المس���احة في كل المجاالت س���واء الصحية، االقتصادية واالجتماعية، والمجتمع البحريني مجتمع فتي، 

لذلك البد لنا من اإليمان بقدرات الشباب.
وع���ن نفس���ها، أكدت أن���ه يجب عليها أن تعم���ل بجهد أكبر؛ لتك���ون فاعلة في البل���د، ويكون هدفها 
األس���اس رفعة هذا الوطن الذي قدم الكثير؛ لتكون هي بدورها قادرة على تقديمه بأفضل صورة في 

المحافل اإلقليمية والدولية.
وقدمت تهنئة تقول فيها »إلى أرض أوال وتاريخها العظيم الذي يعود إليه إكس���ير الحياة، إلى دلمون 
أرض الخل���ود، وتايل���وس أرض الش���جعان، كل عام وأن���ت أرض الطيب والوفاء ومه���د الحضارة، كل عام 

والبحرين العزيزة بأمن وأمان«.

الثقة بقدرات 
الشباب أساس 

االزدهار

وديعة الوداعي
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»مهما تعددت الدول، مهما تزينت غيرها باألشجار والطبيعة تبقى البلد 
الت���ي ولدت على أرضه���ا وربيت من خيراتها هي مصدر الحب والفخر لك، 
ربيت على ترابها وترعرت على تراثها وعلمتني للحياة دروًسا وأنا أجاهد 
عل���ى أرضه���ا«. هكذا قال���ت إيمان الح���داد طالبة التمري���ض المقبلة على 

التخرج والمصورة الفوتوغرافية.

وتعتقد إيمان بأنها ترى للبحرين مستقبًلا أفضل من النواحي المختلفة، 
فف���ي الصح���ة مثال، ترى أن من الواجب توفير قس���م أكبر للطوارئ يكفي 
الس���تقبال العدد الهائل من الحاالت الطارئة، مما س���يوفر الوقت والجهد 
المبذول لعالج كل مريض، وكذلك توفير دورات تدريبية للطلبة لتطوير 
وتحس���ين مس���تواهم في المجال الطبي، كما أن مستشفى السلمانية 
يحتاج إلى وضع إس���تراتيجيات خاصة بتوزيع المرضى في األجنحة بحسب 

حالتهم الصحية.

وع���ن كي���ف يكون الش���خص فاعال ف���ي مجتمعه قالت إيم���ان »يجب على 
كل ف���رد أن يعرف رس���الته في الحياة، لماذا أن���ت خلقت على هذه األرض؟ 
م���ا الم���راد منك أن تفعل؟ في���َم يمكنك أن تأثر؟ ربما بكلم���ة أو بعمل أو 
بنصيحة.. إذا عرف كل فرد رس���الته فس���وف نخلق مجتمًع���ا راقًيا متطوًرا 
ومبدًع���ا ومتقدًم���ا ومتن���وع المواهب والق���درات، فواجبي تج���اه بلدي أن 
أظهره في أحسن صورة وأرفع صيته عالًيا. أهنئ كل من يتعب ويجتهد 

ليجعل من البحرين بلًدا أرقى وأجمل وأفضل«.

إيمان الحداد

تطوير المجال 
الصحي... وعلى 

الكل معرفة رسالته 
في الحياة

I
Bahrain

تقول زينب أبو سهيل، اختصاصية التمريض العام، 
»إن م���ن الصع���ب وصف الوطن بكلم���ات مختصرة، 
فهو ش���بيه بأحاس���يس األمومة، وال شعور بالغربة 
إال حينم���ا تبتع���د عن الوط���ن الذي يحت���وي جذورنا 

وعاداتنا وتقاليدنا«.

وأخذت زينب على عاتقها عهًدا بأنها ستحاول قدر 
جهدها أن ترفع راية الوطن في شتى البلدان.

وفي س���ؤال عم���ا قدمته له���ا البحري���ن قالت زينب 
»ال يمكنن���ي أخ���ذ جمي���ل الوط���ن عل���ى الصعي���د 
الوط���ن كبي���ر عل���ّي وعل���ى  الش���خصي، ففض���ل 

الجميع، وأظن أنه عندما نقارن أنفس���نا ببقية الدول بش���كل كلي س���نعرف حتما ماذا 
قدمه الوطن لنا من تعليم وصحة ومسكن ودعم للحاالت اإلنسانية وغيرها ال يسعني 

ذكرها...«.

وت���رى زينب أن »البحرين تش���هد في اآلونة األخي���رة تطورات عديدة م���ن ناحية العمران 
والمنش���آت وكذلك المنصات الصحية اإللكترونية وتوظيف طاقات الش���باب في خدمة 
المجتم���ع، لك���ن م���ا أطمح لرؤيت���ه أكثر هو دع���م المخترعي���ن والمبتكرين ف���ي بالدي، 
وكوني مبتكرة ألحد األجهزة الطبية )جهاز تجبير الكس���ور اآللي( أواجه صعوبة وحدي 
في تطوير االبتكار، إذ سيكون من الجيد أن يلقى دعما أفضل من الجهات الحكومية«.
كم���ا أضافت أن اإلنس���ان يكون  فاعال ف���ي وطنه بالعلم واألخ���الق والمثابرة في نواحي 

العمل واإلبداع وكذلك باإلحساس بمسؤولية رفع راية الوطن.
وهنأت زينب البحرين وأهلها بمناسبة العيد الوطني، متمنيًة لها التطور الدائم.

زينب أبوسهيل 
المخترع يستحق دعًما 

أفضل
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طالبة هندسة البرمجيات عقيلة حاجي عبرت عن امتنانها لمملكة البحرين بقولها »إن اهلل تعالى بمنه وكرمه، أنعم 
علين���ا بنع���م ال تع���د وال تحصى، ومن أعظم وأثمن النعم الوطن واألمان. وحب الوطن هو ش���عور فطري أنزله اهلل في 
قلوبنا، فالبحرين هي نبض قلبي الذي ال حياة لي من دونه، وهي فخري واعتزازي، حيث قدمت لي األمن والرخاء والحب 

والعديد من األمور«.
وعن التطورات التي تطمح لتحقيقها تضيف عقيلة »على الصعيد الصحي ينبغي زيادة عدد المستشفيات والمراكز 
الصحي���ة في المملكة؛ بس���بب زيادة العدد الس���كاني. أيًضا يجب توظيف الكوادر البحريني���ة بدًلا من الكوادر األجنبية 

لتقليل البطالة وتنمية الشغف وروح العمل فيهم«.
وتكمل »أما على الصعيد العلمي فحبذا التقليل من وقت الدوام الدراسي؛ ليتسّنى للطالب تمنية مهاراته وهواياته. 
وأيًض���ا يج���ب تغيي���ر بعض المناهج القديم���ة وتبديل الكتب الورقية بأجه���زة إلكترونية حديث���ة لتخفيف العبء على 

الطالب«.
وتق���ول عقيلة »المش���اركة والتط���وع في الفعالي���ات الخيرية، الوطني���ة، االجتماعي���ة والعلمية، مس���اعدة المحتاجين، 

التوعية، المحافظة على البيئة، هي من األمور التي تمّكن الفرد من إثبات فاعليته في مجتمعه«.

سارة الحايكي، الموظفة في هيئة الكهرباء والماء وطالبة العلوم اإلدارية، شاركتنا قائلة »البحرين بلدي األم.. إحساسي 
تجاهه���ا بأنه���ا الحاضنة ألوالدها وش���بابها؛ لم���ا توفره من تطورات راقي���ة في جميع األصعدة السياس���ية واالقتصادية 
واالجتماعي���ة، ويج���ب علينا أن نعمل يًدا بيد من أجل مملكتنا الحبيبة«. وتتغنى س���ارة بوطنها قائلة »وطني ُاِحُبَك ال 
بديل، أتريُد من قولي دليل، سيظُل ُحبك في دمي، ال لن أحيد ولن أميل، سيظُل ِذكُرَك في فمي، ووصيتي في كل 

جيل، ُحُب الوطن ليَس ادعاء، ُحُب الوطن عمٌل ثقيل، ودليُل ُحبي يا بالدي، سيشهد به الزمُن الطويل«.

وت���ردف س���ارة أن البحرين وفرت لها الس���كن والتعليم والوظيف���ة والخدمات الصحية، كما أن س���وق العمل في تطور 
دائم، وكذلك المش���اريع الس���كنية واالجتماعية والتجارية والتعليم الفّعال الذي يسعى نحو جودة العمل ومتطلبات 
الس���وق، لكنها تتمنى وجود مراكز صحية أكثر؛ لتتم خدمة المواطنين بش���كل أكبر، وإنشاء محطات بترول لتفادي 

االزدحام.
وأضافت »اإلصغاء إلى إرشادات القيادة وعلى رأسها عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، هي من أهم األمور لنكون أشخاًصا فاعلين«. وختمت 

بتهنئة قيادة المملكة وشعب البحرين؛ بمناسبة العيد الوطني المجيد.

عقيلة حاجي

سارة الحايكي

النظر في توظيف الكوادر البحرينية وتحديث المناهج

لوجود مراكز صحية أكثر وانتشار محطات البترول
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أحبك يا

وطـنــي

ش���اركتنا طالبة اإلعالم بجامع���ة البحرين رقية الجابر قائلًة 
»مملكة البحرين بلد الطيب، قدمت لي كل الحب والنجاح. 
هي المصدر الرئيس لما أنا عليه اآلن من مستوى تعليمي 
وثقافي. قدمت لي التعليم المناسب.. وّجهتني من خالل 
المحاضرات التثقيفية قبل كل مس���توى حتى نجحت في 
اختي���ار التخصص المناس���ب؛ ألكون ش���خصا ذا بصمة في 

المجتمع«.

وفي سؤال عن التطورات التي تطمح لرؤيتها في البحرين 
قالت »مملكتنا س���باقة في جميع المجاالت وتواكب جميع 
التطورات، ونحن المختصين في المجال اإلعالمي وتحديدا 
بالصحافة نرجو من المسؤولين احتضان الشباب في هذا 
المجال وبذل قصارى الجه���ود في تدريبهم والرقي بهم 
إلى مس���توى احترافي، وحبذا لو يكون هناك ناد مختص 
ف���ي البحري���ن لإلعالميي���ن الش���باب تكث���ف فيه ال���دورات 
التخصصي���ة ف���ي هذا المج���ال وتقدرهم بمس���توى يليق 
بهم، ع���الوة على ذلك إدراجهم ف���ي الوظائف الحكومية 

الي تتناسب مع درجاتهم العلمية«.

رقية الجابر
مملكتنا سّباقة وأدعو 
الحتضان طالب الصحافة

أما ع���ن مس���ؤوليتها في خدم���ة البحرين أضاف���ت الجابر 
»يمكنن���ي خدم���ة وطني في المج���ال التطوعي، وهذا ما 
يسير عليه اآلن معظم شباب البحرين، فالمجال التطوعي 
ب���اب مفتوح ل���رد جميل المملكة الغالي���ة التي قدمت في 
س���بيل تطوير شبابها ورفع مستوى علمهم وثقافتهم، 
فنحن الش���باب نطمح إلى ت���رك بصمة رائعة للبحرين في 

مختلف النواحي«.
وتقدمت رقية بأس���مى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل 
الب���الد صاحب الجاللة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة، ورئيس 
الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وول���ي العهد نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان ب���ن حمد آل خليفة؛ 
بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين، سائلة اهلل عز وجل 

أن يديم على مملكة البحرين نعمة األمن واألمان.

حسن إبراهيم، الطالب في كلية الهندسة، تحدث عن 
البحري���ن قائًل���ا إنها وطن األمان والجم���ال والطمأنينة، 
حي���ث قدم���ت لمواطنيه���ا والس���اكنين عل���ى أرضها 

مختلف المميزات الدراسية والطبية وغيرها الكثير.
وع���ن التطورات التي يتمنى حس���ن أن يش���هدها في 
البحرين قال »أن يتم اإلكثار من الندوات التي تس���عى 
إل���ى تثقي���ف المجتم���ع وتعليم���ه مختل���ف المه���ارات، 
وكذل���ك تكثي���ف خب���رات الناس ح���ول العم���ل الذاتي 
وتوفي���ر ف���رص عم���ل بش���كل أكبر وأوس���ع للش���باب 

البحريني المبدع«.
فاع���ال  ش���خًصا   يك���ون  المواط���ن  أن  حس���ن،  وي���رى 
بمشاركته في الندوات العلمية والمسابقات العالمية؛ 
لكي يرفع شأن بالده ويبّين أن الشعب البحريني لديه 

العديد من مكامن اإلبداع.
وخت���م حس���ن »أود أن أهنئ البحرين حكومًة وش���عًبا 
عل���ى م���ا وصلت إلي���ه المملكة في الس���نوات الماضية 
م���ن تطورات وتقدم على أصع���دة مختلفة، وأتمنى أن 

يستمر هذا التقدم«.

حسن سامي

حسن إبراهيم

يجب علينا البذل 
لنرى البحرين 

بالصدارة

ضرورة تكثيف الندوات التثقيفية 
وتوفير فرص العمل

حس���ن س���امي، رجل األمن بوزارة الداخلية، بّين كيف أن 
البحرين ال يمكن وصفها بكلمات أو أبيات شعر، وما في 

القلب تجاهها فريد بحيث ال يدركه وصف شاعر. 

ويبي���ن حس���ن أن األم���ن واألم���ان والمس���كن والتعليم 
والرعاي���ة الصحية وكذلك الوظيفة والكثير من مقومات 
الحي���اة الكريم���ة والعي���ش الرغي���د وغيره���ا ه���ي بعض 
المصالح الش���خصية التي قدمتها له البحرين كفرد في 

هذا الوطن. 
وع���ن التطوي���رات الت���ي ينبغ���ي أن تقوم به���ا المملكة 
ف���ي المجاالت المختلفة قال »تش���هد البحرين منذ تولي 
جالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة حفظ���ه اهلل 
ورع���اه تط���ورات وإنجازات م���ن خالل مش���روعه اإلصالحي 
ف���ي المجاالت كافة، وأتمنى التوفيق لس���مو ولي العهد 
برؤيته المس���تقبلية ٢٠٣٠ لكي نرى البحرين في الصدارة 
كم���ا ه���ي دائًما، ويج���ب علين���ا المواطنين ب���ذل الغالي 

والنفيس في سبيل وصول المملكة إلى القمة«. 

و أض���اف »أهن���ئ قيادتنا الرش���يدة وحكومتنا وش���عبنا 
ونفس���ي بهذه المناس���بة. أدام اهلل علين���ا األمن واألمان 

وأعاد اهلل علينا هذه المناسبة بالخيرات«.
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وبالنسبة للتطور الذي يتمنى أن يشهده في مملكة 
البحري���ن ق���ال »البحري���ن تزخ���ر بالطلب���ة الكادحي���ن 
المس���تقبل  ف���ي  تفت���ح  أن  فنتمن���ى  والمثابري���ن، 
تخصصات دقيقة في جامعة البحرين، وكذلك نتمنى 
زي���ادة التوجي���ه لطلبة الم���دارس الختي���ار التخصصات 

المطلوبة في سوق العمل«.

وليكون الفرد فاعال في وطنه يضيف زهير »يمكننا تحقيق 
ذل���ك بدع���م الكف���اءات الوطنية من أش���خاص وش���ركات، 
والتطوع في األعمال الخيرية، إضافة إلى التعلم المستمر 
في س���بيل رقي المجتمع. أدام اهلل المحبة واألخوة واألمن 

واألمان على مملكة البحرين وحفظها قيادًة وشعًبا«.

طالب الطب زهير محمد جعفر يؤكد أن حب البحرين 
ه���و أول حب غرس في قلبه وه���و باق حتى الممات، 
واصًف���ا الوطن بأنه ج���زء من روحه وهويت���ه وتاريخه، 

وممتًنا للبحرين التي هي بيته المعطاء السخي.

زهير محمد
طلبة البحرين مثابرون ونأمل 

إيجاد تخصصات دقيقة 
بالجامعات

 أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة
العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين

والذكرى التاسعة عشرة لتولي جاللة الملك مقاليد الحكم في البالد

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه
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»حب الوط���ن من اإليمان.. والوطن هو األرض التي نعيش 
عليه���ا.. والت���ي تربينا وكبرن���ا على ترابها فعش���نا أحلى 

لحظات حياتنا فيها«.

هكذا قالت عبير شهاب، طالبة البكالوريوس في العلوم 
اإلداري���ة، حي���ن ُطلب منه���ا التعبي���ر عن مش���اعرها تجاه 
البحري���ن، إذ أكدت أن المملكة قدمت لها التعليم واألمن 
واألمان، وأنها النعمة التي تضفي الرخاء والرفاه للمواطن 

وتضمن له العيش في كفوف الراحة.
وأضافت عبير بش���أن التطورات التي تتمنى أن تشهدها 
ف���ي المملكة »بالنس���بة لمجال الصح���ة ينبغي تخصيص 
مستش���فيات ومراكز لمختلف مناطق البحرين، وينبغي 
أيًضا بن���اء العديد من الم���دارس والمراك���ز الثقافية لنمو 
التعلي���م ف���ي المملكة، وأن يكون هن���اك حافز للمواطن؛ 
لكي يقوم بواجبه تجاه عمله بتقديم المكافآت والعالوات 

للمخلصين في أعمالهم«.

الش���بابية  ف���ي األعم���ال  المش���اركة  كم���ا بين���ت أهمي���ة 
والتطوعي���ة في البحري���ن؛ لزرع روح المحب���ة والتعاون مع 
مختل���ف أطياف الناس، وكذلك تمثي���ل البحرين من خالل 

المشاركة في المحافل الخارجية.

واختتم���ت عبي���ر حديثه���ا رافع���ة أس���مى آي���ات التهان���ي 
والتبري���كات لعاه���ل البالد صاحب الجالل���ة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل خليف���ة، وول���ي العهد نائب 
القائ���د األعلى النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة، وإلى 

الشعب البحريني؛ بمناسبة ذكرى العيد الوطني.

عبير شهاب
تقديم مكافآت للمواطنين 

تحفزهم ألداء أعمالهم

طالبة العالقات العامة بجامعة البحرين سارة سبت عبرت 
عن مشاعرها باقتباس من إحدى األغنيات البحرينية التي 
تقول »بلد عيني، بلد قلبي، بلد روحي، بلد مثل العشق، 
ما ينقس���م نصين، بل���د أصلي، بلد فصل���ي، وبلد أهلي، 

شكل البحر فوق السما بحرين«.
تقول س���ارة إن مملك���ة البحرين قدمت له���ا األمن واألمان 
والعي���ش الكريم تحت ظالله���ا إضافة إلى جميع حقوقها 
كمواطنة، مثل الرعاية الصحية والتعليم الجيد والعيش 
ف���ي بيئ���ة س���ليمة والمش���اركة ف���ي الحي���اة السياس���ية 

كالمشاركة في االنتخابات.
وباعتقاده���ا، هن���اك بع���ض التطوي���رات الت���ي يجب على 
مملك���ة البحرين أن تلتفت له���ا، إذ تقول »وطني الحبيب 
س���ّباق في التطور في ش���تى المج���االت، ولكن من وجهة 
نظري مجال الصحة يحتاج إلى تطوير وتوس���عة خصوًصا 
مجمع الس���لمانية الطب���ي؛ كونه يق���دم الخدمات الطبية 

لشريحة واسعة من المواطنين والوافدين«. 

التأسيس���ة  المراح���ل  ب���كل  التعلي���م  أن »ش���أن  وتذك���ر 
االبتدائي���ة وصوًل���ا إل���ى الدراس���ات العلي���ا متط���ور، بحيث 
أصبح منافًسا قوًيا للمدارس والجامعات العالمية. أما في 
الش���أن االجتماع���ي، ف���كان للمملكة بصم���ات واضحة في 
تلبية متطلبات واحتياجات المجتمع البحريني ككل على 

اختالف طبقاتة ومستوياته«.

وبين���ت س���ارة أن بإمكانه���ا أن تك���ون فاعلة ف���ي وطنها 
وتخدمه من خالل عمله���ا وتخصصها عن طريق توظيف 
نقاط القوة لديها من مواهب شخصية ومهارات وتقديم 
كل م���ا يمك���ن للنهضة بالوطن وإيصال���ه للقمة بتمثيله 

في المحافل المحلية والدولية.
كما هنأت عموم ش���عب البحرين الحبيبة بمناسبة العيد 

الوطني المجيد.

سارة سبت
البحرين كفلت جميع حقوق 
مواطنيها بمختلف المجاالت
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فاطمة الس���كري، الطالب���ة في جامعة البحري���ن، قالت إن 
مملك���ة البحري���ن ال يوفيها ال���كالم وال تصفه���ا األوصاف، 
تحبه���ا رغ���م كل ش���يء؛ لم���ا قدمته له���ا م���ن احتياجات 

أساسية ولما زرعته فيها من أخالق أهلها الطيبين.

وع���ن التط���ورات الت���ي تتمنى أن تش���هدها ف���ي مملكة 
البحرين قالت السكري إن من الالزم تكثيف رعاية المرضى 
وتقدي���م أفضل األدوي���ة والعالجات له���م وتطوير القطاع 
الصح���ي عموما من ناحي���ة األجهزة المس���تخدمة. كذلك 
يحتاج التعليم إلى إعادة النظر في أساليبه وابتكار األكثر 
راح���ة للط���الب بما يمّكنه���م من اإلبداع والتعلم بش���كل 

أفضل، فهم مستقبل الوطن وعماده وقوته.

كذل���ك تقول إن ما يجعلك ش���خًصا  فاع���ال في مجتمعك 
ه���و خدمة الوط���ن عبر إبداء الرأي والمش���اركة فيما يهم 
مس���تقبل البالد، مثل االنتخابات والنقاش���ات السياس���ية 

والتفاعل مع المجتمع بنية مخلصة.

وختمت الس���كري قائلة »بُمناس���بة العي���د الوطني وعيد 
الجل���وس نب���ارك للقي���ادة الرش���يدة خصوص���ا ولش���عب 
البحرين عموما ونس���أل اهلل أن يعي���ده علينا بحال أفضل 
وبصح���ة وعافية ودوام نعمة األمن واالس���تقرار على بلدنا 
الحبيب. رِب ٱجعل هذا البلد آمنا وسائر بالد المسلمين«.

فاطمة السكري
استحداث األجهزة الطبية 

وأساليب التعليم
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ب���دأت إيم���ان العصف���ور، الطالبة ف���ي كلي���ة العل���وم التطبيقية، 
حديثها بوصف مشاعرها تجاه البحرين قائلًة »البحرين بلدي األم.. 
البحري���ن ه���ي دي���اري ونصفي الثاني، ه���ي بالد الفخ���ر والعز، هي 
أجمل بالد رأتها عيني. على الصعيد الشخصي قدمت لي الكثير، 
وم���ن ضم���ن ما قدمته لي ب���الدي األمن واألمان، كم���ا أعطتني كل 

حقوقي واالستقرار«.

وتضي���ف إيم���ان »م���ن التطوي���رات الالزم���ة لمملكتن���ا م���ن الناحية 
الصحي���ة، أن يت���م  توفير المزيد من الك���وادر األكثر خبرة باألمراض 
المزمنة، وأيًضا نش���ر المستش���فيات المختصة بالطوارئ وتحديث 

األجهزة الصحية؛ لتكون ذات كفاءة عالية«.

وتكم���ل »أما من الناحية التعليمية فأقترح أن يس���تخدم التعليم 
أجهزة حديثة ذات مميزات عالية؛ ألنها ستخفف على الطالب عبء 
حم���ل الكت���ب خصوًصا األطف���ال، وأن تتوافر الس���بورة الذكية في 
كل صف؛ للتس���هيل على المعلم وتمكينه من إيصال المعلومة 
للطال���ب بش���كل أكثر سالس���ة. وكذل���ك يجب توفي���ر منهج للغة 
المكفوفين؛ ألنهم جزء منا؛ لكي يسهل لآلخرين التعامل معهم.

وكون���ي أحافظ عل���ى بيئة بالدي وأفديها بروح���ي وأضحي ألجلها 
هكذا سيكون دوري كشخص فاعل في المجتمع«.

وبمناسبة العيد الوطني وعيد الجلوس دعت إيمان اهلل تعالى أن 
يحف���ظ ديارنا العزيزة، وأن يحفظ عاهل البالد جاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

أجهزة التعليم 
الحديثة تخدم 

الطالب والمعلم

إيمان العصفور
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»ع���ن موطن���ي البحري���ن، عبارات���ي ل���ن توف���ي حق���ه أبًدا. 
فالبحري���ن نب���ض قلبي ال���ذي ال حياة لي م���ن دونه، وهي 
فخ���ري واعتزازي، هي الت���ي رّددنا نش���يدها الوطني منذ 
أن كن���ا ال نفقه معاني أبياته، ه���ي التي أغرقتني في بحر 
عطاياه���ا ولم تبخ���ل أبدا، أكل���ت من خيراته���ا وترعرعت 
عل���ى أرضها وتعلم���ت بي���ن جدرانها، فعش���قت هواءها 

ورائحة ترابها، البحرين أغلى وأجمل األوطان«.

وأضاف���ت س���ارة العمي���ري، طالب���ة العالق���ات العام���ة، أن 
البحري���ن قدمت لها الكثير من النعم قائلة »بالدي قدمت 
ل���ي الكثي���ر، خيراتها ال تع���د وال تحصى، قدم���ت لي أكبر 
نعم���ة وهي األمن واألمان، قدمت لي الرعاية الصحية دون 
مقابل والتعليم المجاني كذلك، كما وضعت لي قوانين 
تحم���ي حقوق���ي وكرس���ت لي رج���ال أمنها س���اهرين من 
أج���ل حمايتي والكثير، فما عس���اني أطلب منها أكثر من 

ذلك؟«.

وبين���ت س���ارة أن البحري���ن س���ّباقة ف���ي ش���تى المجاالت، 
متقدم���ة ومواكب���ة للتطور، ولك���ن باعتقاده���ا أن هناك 
بعض األمور البس���يطة التي يمكن إضافتها على المجال 
الصح���ي كتكثيف دورات اإلس���عافات األولية؛ لتصل ألكبر 
ش���ريحة من المجتمع، ووضع مواعيد إجبارية للمواطنين 
خاصة بالفحص الشامل مما يساعد على الكشف المبكر 

عن األمراض.

وبالنس���بة ل���وزارة التربي���ة والتعلي���م قالت »نظ���ًرا للثورة 
الرقمي���ة التي تمر به���ا المجتمعات حالي���ا، وتوجه العديد 
)صغ���اًرا كان���وا أم كبارا( الس���تخدام األجه���زة الذكية، من 
هذا المنطل���ق أرى أن من المفيد إدخ���ال األجهزة الرقمية 

كاآليباد في التدريس بدًلا من الكتب التقليدية«.

أم���ا ع���ن كونه���ا ش���خصية فاعل���ة ف���ي المملك���ة فبينت 
س���ارة أن ه���ذا ممك���ن ع���ن طري���ق المس���اهمة اإليجابي���ة 
ف���ي المجتم���ع، مث���ل المش���اركة ف���ي األعم���ال التطوعية 
ومس���اعدة المحتاجين وكذلك التبرع بال���دم والمحافظة 

على الممتلكات والمرافق العامة.

ورفعت العميري أسمى التهاني والتبريكات لمقام عاهل 
الب���الد صاح���ب الجاللة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 
ورئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن 
س���لمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي 
األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، وإلى الشعب البحريني 
بمناس���بة العيد الوطني لمملكتنا الحبيبة، آملة من اهلل 
ع���ز وجل أن يديم عليه���ا نعمة األمن واألمان، ونراها دائما 
ش���امخة، متقدم���ة ومزده���رة وكل عام وبحرينن���ا الغالية 

بألف خير.

سارة العميري 
وضع مواعيد إجبارية 

للمواطنين خاصة بالفحص 
الشامل

عيسى علي
البحرين وجهة سياحية 

ينبغي استغاللها

الثقافية والدينية المش���رقية في البحرين ليس���ت بمنأى 
ع���ن أهميتها في صنع الس���لم األهلي، فهي ذات مردود 
اقتصادي لم يستغل بما فيه الكفاية لتحقيق استقطاب 
س���ياحي يجعل من المملكة بوابة جامعة مصغرة تأس���ر 

ألباب عشاق سحر ثقافات الشرق كافة«.
أما عن واجبات المواطن تجاه وطنه فقد أّكد عيس���ى أن 
الحفاظ على سمعة البحرين الطيبة من أسمى الواجبات 
لما عرف ع���ن البحرينيين في أذهان الش���عوب المختلفة 
من ح���ب لإلنجاز وتف���اٍن وتقدير للعمل، وكذلك الس���عي 
إلى الخير وتلبية نداء الواجب اإلنس���اني مع جميع الناس 

متخطين حاجز العرق والدين.
ورفع عيس���ى أس���مى آي���ات التهان���ي والتبري���كات لمقام 
عاه���ل البالد صاح���ب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليف���ة، ولرئيس ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير 
خليف���ة بن س���لمان آل خليفة، ولولي العه���د نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمير س���لمان ب���ن حمد آل خليفة، وإلى ش���عب 

البحرين؛ بمناسبة العيد الوطني المجيد«.

طالب اإلعالم عيسى علي وصف ما بداخله من أحاسيس 
قائًلا »ش���عور س���احر هو ذلك ال���ذي ي���راودك عندما تفكر 
بكون���ك تعيش في أصغر ممالك األرض جغرافًيا وأكثرها 
تفوًق���ا في مج���االت عدي���دة، عج���زت دول أكبر م���ن ناحية 
االتس���اع الجغراف���ي والم���وارد أن تحق���ق اليس���ير من هذا 
النج���اح الذي ما كان لوال هم���ة المجتمع البحريني وتوجيه 

قادته«.
واسترس���ل عيس���ى في حديث���ه قائًلا »علمتن���ي البحرين 
كدولة فريدة من نوعها ديموغرافًيا في المنطقة، لتعدد 
األعراق واألديان واأليديولوجيات فيها، كيف أكون منفتًحا 
وس���طًيا ق���ادًرا على االتصال م���ع العال���م الخارجي متباين 
االتجاه���ات واأللوان الفكرية بكل س���هولة وأريحية. هذا ما 
طبعت���ه البحرين في ش���خصية مواطنيه���ا جاعلة منهم 
مثاًل���ا يعتد به في مج���ال احترام التعددية. فمكتس���بات 
البحري���ن التاريخية من تنوع ثقاف���ي تجعل منها أنموذًجا 
مصغًرا يمثل جمال الش���رق بتنوعه الثري وحراكه الفكري 
الحي���وي، وه���ذا ما البد م���ن المحافظة عليه عب���ر التعليم 
بترس���يخ مفهوم التعايش الس���لمي في أذه���ان األجيال 
القادمة؛ لتس���تمر بالتش���بث ب���إرٍث هو الضام���ن الرئيس 

الستقرار المملكة وتقدمها. كما أن هذه التعددية
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يق���ول محمد جالل الحاصل عل���ى درجة البكالوريوس 
في معلوماتية األعمال، إن من نعم اهلل تعالى وكرمه 
أن م���ّن علين���ا بنعمة الوط���ن، فكل ش���خص ينتمي 
للوطن الذي نش���أ وع���اش فيه. ومما ال ش���ك فيه أننا 
نحمل مشاعر الوالء واالنتماء، وهذه هي أهم واجبات 

المواطن الكفؤ الذي يعتز ويفتخر ببلده.

وعن البحرين التي قدمت له على الصعيد الشخصي 
جميع متطلبات الحياة من صحة وتعليم وأمٍن وأمان، 
ي���رى محم���د أن »م���ن الالزم الس���عي وتقدي���م أفضل 
الخدم���ات وتذلي���ل المعوق���ات؛ م���ن أج���ل المواصل���ة 
في تنفي���ذ أهداف التنمي���ة المس���تدامة 2030، وبذل 
الجهد من أجل القضاء على الفقر، وتطوير الخدمات 
والرعاي���ة الصحي���ة، ورفع ج���ودة ومخرج���ات التعليم، 

وسد الفجوة بين الجنسين، وتحقيق أعلى معايير البيئة 
الصحية، واس���تخدام الطاقة النظيفة والتنمية البشرية، 
وخل���ق بيئ���ات العم���ل التنافس���ية، ودع���م المؤسس���ات 
الناش���ئة، وتمكين ش���باب البحرين المب���دع، والمنتج في 
شتى المجاالت؛ من أجل النهوض بمملكتنا الغالية ورفع 

اسمها عالًيا في مختلف المحافل المحلية والعالمية«.

كما ذك���ر بعض النقاط التي من خاللها يكون الش���خص  
فاع���ال ف���ي مجتمع���ه، كان من أهمه���ا فعل الخي���ر، الثقة 

بالنفس، اإلبداع وتسخير الموهبة للنهوض بالمجتمع.

ول���م ين���َس أن يبع���ث تهانيه قائًل���ا »أتقدم بأس���مى آيات 

التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة 
المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل 
خليف���ة، وإلى حكومة وش���عب البحرين؛ بمناس���بة العيد 

الوطني المجيد«.

محمد جالل

تذليل معوقات التنمية 
المستدامة سبيل النهوض 

بالمملكة

»قدم���ت ل���ي البحري���ن فرص���ا كثي���رة عل���ى 
الصعيد الشخصي، منها توفير الكثير من 
ال���دورات ف���ي مج���ال التجارة، لذل���ك تمكنت 
م���ن االرتق���اء وهلل الحمد«. هك���ذا تبدأ حنان 
الصح���ة،  وزارة  ف���ي  الموظف���ة  عبدالرض���ا، 
حديثه���ا ع���ن حجم الدع���م ال���ذي القته من 
وطنه���ا خالل س���نوات عملها؛ لك���ي تتميز 

وتتقدم بخبراتها ومهاراتها.
وتكم���ل حنان حديثها فتق���ول »التطويرات التي يجب 
أن تق���وم به���ا البحرين تتمثل في وضع آليات تحس���ن 
م���ن ارتقاء أفراد المجتمع م���ن ناحية الصحة والتعليم. 
على س���بيل المثال التثقيف والوعي بحد ذاته تطوير 
ممت���از للمملك���ة«. وتتابع »كون���ي خضت تجرب���ة ريادة 
أعم���ال في المجتم���ع، فهذا منحني الوص���ول إلى ثقة 
كثير من التجار والمؤسس���ات الصغي���رة واألفراد أيضا، 
فم���ن الواج���ب عل���ي أن أمنحه���م الخبرة وأق���دم لهم 

الكثير مما لدي وأدعمهم من جميع الجوانب«.
وتخت���م كالمه���ا بقوله���ا »بمناس���بة العي���د الوطن���ي 

المجي���د للملك���ة البحرين أحب أن أتقدم بأس���مى آيات 
والتهان���ي والتبري���كات إلى مقام عاه���ل البالد صاحب 
الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، ورئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليف���ة، وول���ي العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائب 
األول لرئي���س مجلس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى حكومة وشعب 

البحرين«.

حنان عبدالرضا 
عبود البحراني 

وضع آليات لالرتقاء 
بالمجال الصحي 

والتعليمي



رؤية شبابية 52

عن المش���اعر الفطرية الكامنة في أعماق القلب تجاه 
الوطن، والتي تتفاقم يوًما بعد يوم وتتجذر، تحدثت 
ح���ور  محم���د  ع���ن البحري���ن قائلة »ش���غفي في حب 
البحري���ن المتناٍه وال يحد بح���دود، فالبحرين كاألم وأنا 
كالطفل المتعلق بأذي���ال أمه وعطفها وحنانها، فال 

استغناء للطفل عن دفء حضن أمه«.
وع���ن عطايا الوطن أس���هبت ح���ور الحديث، وطرحت 
العطاي���ا الت���ي حصلت عليه���ا براحٍة تام���ة، إذ ترى أن 
الوطن ق���دم لها األم���ن واألم���ان واالس���تقرار والرخاء 
في العيش، كما قدم لها كل الس���بل المؤدية لراحة 
المواطن وتنشئته نش���أًة سليمة كالتعليم والعالج 

المجاني وكذلك الحقوق المدنية والسياسية.

أم���ا من ناحية التط���ور في المملكة، قال���ت »المجاالت 
الصحي���ة والتعليمية واالجتماعية ف���ي البحرين تعد 
متط���ورة مقارن���ة بعام���ة ال���دول، لكن مج���ال الصحة 
يس���تلزم بع���ض التطوير، م���ن ناحية انتش���ار بعض 
حاالت س���وء اس���تقبال المريض، األمر ال���ذي قد يدفع 

المواطن للجوء إلى المستشفيات الخاصة«.

وأشارت حور  إلى أن بالمبادرة في األعمال التطوعية، 
واالنخراط في األنش���طة التي تترك بصمة إيجابية 

عل���ى المجتم���ع وأف���راده، وع���دم الته���اون ف���ي 
المشاركة في أي فرصة متاحة، نلبي واجبنا تجاه 

الوطن.
كما بعث���ت أصدق التهاني إل���ى القيادة الحكيمة 

وش���عب البحرين بمناس���بة العيد الوطني وذكرى 
تول���ي جاللة المل���ك مقالي���د الحكم، س���ائلًة اهلل عز 

وج���ل أن يحفظ البحرين على مر الس���نين وأن يديم 
األمن واالستقرار.

حور محمد
حب الوطن 

المحدود... وبحريننا 
»يصعب وصف الحب الذي يختلج بداخلنا تجاه البحرين، فحب الوطن قضية طبيعية متطورة

تأصل���ت ف���ي قلب كل مواطن منذ المهد دون قرار أو اختيار، فال وجود إنس���اني من 
دون وع���د الوط���ن، ذل���ك الوع���د الذي قطعن���اه على أنفس���نا بحب البحري���ن.. أرضنا 

وعرضنا«.

هك���ذا ب���دأت طالب���ة إدارة األعمال مريم جمع���ة حديثها عن البحرين، متس���اءلًة عن 
مق���دار ما قدمن���اه كمواطنين للبحري���ن التي احتضنتنا في ترابه���ا الدافئ، وحمت 
حقوقنا وصحتنا، مبينًة أن الس���بيل الوحيد لمعرف���ة بعض ما قدمه لنا الوطن هو 
االط���الع عل���ى الحقوق المختلفة التي س���طرت في الدس���تور البحريني من أجل كل 

مواطن ينتمي لهذه البقعة.
وع���ن المج���االت التي تحت���اج إلى التطوير ف���ي البحرين لتنمية ازدهاره���ا قالت مريم 
إن البحري���ن ماضية ف���ي جهودها من أجل التطور في مختل���ف المجاالت، ولكن من 
منظورها الشخصي فإنه ينبغي على الجهات المختصة تكريس جهودها لتطوير 
المج���ال التعليم���ي؛ ألن التعلي���م أصبح ش���بيًها بالتلقين عوًضا ع���ن كونه مهارات 

تفكيرية يكتسبها الطالب المتعلم.

كذل���ك أك���دت مريم أن المب���ادرة في األعم���ال التطوعية وتس���خير طاقات الش���باب 
واستغالل المواهب من أجل مصلحة الوطن والتضامن مع أفراده في كل طرق الخير 

هي من أهم النقاط التي يجب االلتزام بها؛ لتصبح مواطًنا  فاعال في مجتمعك. 

وبعثت مريم تهانيها بالعيد الوطني وعيد الجلوس قائلًة »أهنئ كل مواطن وفّي 
ينتس���ب إلى ه���ذه الرقعة اللؤلؤية، راجي���ًة من المولى أن يديم علين���ا األمن واألمان 

واالستقرار، ودامت راية البحرين خفاقة بإذن اهلل، ودامت أعيادج يالبحرين«.

مريم جمعة 
تسخير طاقات الشباب 

لرفعة المملكة
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بأس���لوب عهدناه من أهل هذا الوط���ن الجميل يبدأ 
حديث���ه عن حب���ه لوطنه، فيق���ول »وطن���ي، هويتي، 

حبي، أصلي، فخري، ذخري، سندي وقوتي«.
هك���ذا يعب���ر فواز الحم���دان عن ه���ذا الح���ب العميق 
لمملك���ة البحري���ن، الوط���ن ال���ذي مه���د ل���ه الطريق 
وقدم له الفرص وصاغ له المستقبل. ويكمل حمدان 
حديثه بالتط���رق لموضوع تطوير بعض الجوانب في 
البحري���ن، فيق���ول »بالنس���بة ل���ي أنا مهت���م بتطوير 
توفره���ا  الت���ي  واألدوات  للتعلي���م  التحتي���ة  البني���ة 
ال���وزارات والهيئ���ات الحكومي���ة ف���ي المملك���ة، وهو 
ما س���يخلق الف���رص ويع���دد االختي���ارات للمواطنين؛ 

ليكونوا منتجين وناجحين«.

ويضي���ف »من المه���م جدا لنا نح���ن المجتمع متابعة 
التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة وتطبيقها 
ف���ي المملك���ة. في المقاب���ل البد لنا م���ن العمل على 

تطوير النفس والذات وأداء الدور الوطني«. 
ويخت���م حم���دان حديث���ه قائ���ال »أتق���دم بأس���مى آيات 
التهان���ي والتبري���كات إلى مقام عاه���ل البالد صاحب 
الجالل���ة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليف���ة، ورئيس 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن 
س���لمان آل خليف���ة، وولي العهد نائ���ب القائد األعلى 
النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة، وإلى 
حكومة وش���عب البحري���ن؛ بمناس���بة العيد الوطني 

المجيد«.

فواز نبيل حمدان
تطوير البنية التحتية للتعليم 

سيخلق فرصا جديدة

تب���دأ داليا يوس���ف، الموظفة بهيئة الثقاف���ة واآلثار، 
حديثها فتق���ول »البحرين، هذا البل���د الجميل الذي 
يحتض���ن الجمي���ع، لذلك البد لكل ش���اب وش���ابة أن 
يعت���زوا بوالئه���م لمملك���ة البحري���ن، وأن يجتهدوا 
بتقدي���م كل الجه���د واإلخ���الص ف���ي العم���ل ألج���ل 

بلدهم«.

وتتابع دالي���ا »نحن في بلد يرعانا منذ والدتنا وصوًلا 
لمراحل الدراس���ة فالتخرج والعمل، ويمنح كل واحد 

منا فرصة للتميز والنجاح«.

وع���ن التط���ورات الت���ي تتطل���ع له���ا ف���ي مختل���ف 
المج���االت تق���ول »م���ن المهم إنج���از التطوي���ر، والبد 
له���ذا التطوي���ر أن يكون من خالل ممثلي الش���عب 
الذي���ن قمنا بانتخابهم منذ أس���ابيع قليلة، وننتظر 
تطبيق برامجهم االنتخابية التي قاموا بنشرها في 

حمالتهم االنتخابية«. 

وتخت���م دالي���ا حديثها فتق���ول »البد ل���كل واحد منا 
أن يق���وم ب���دوره وعمل���ه بإخالص وتف���ان، وأن يكون 
ش���خًصا فاعًل���ا ومنتًج���ا لوطن���ه، ونح���ن ف���ي ه���ذه 
األي���ام الطيبة نبارك لقيادتنا الرش���يدة حلول العيد 
الوطن���ي المجيد وعيد جل���وس جاللة الملك، وندعو 

للمملكة بالخير ولشعبها بالتقدم واالزدهار«.

داليا يوسف
التطوير سيكون بتطبيق 

برامج النواب الجدد
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تب���دأ أمينة حديثها بقوله���ا »الوطن هوية وفخ���ر، اعتزاز، 
أم���ان.. الوط���ن باختصار من أعظم نع���م اهلل علينا، نفديه 

بأرواحنا«. 
وتضيف »قدمت ل���ي البحرين الكثير، فهي األم والمعلمة 
الت���ي نهل���ت م���ن علمه���ا وخبرته���ا. قدمت ل���ي التعليم 
األساس���ي والعال���ي، وأتاح���ت ل���ي فرصة بناء مس���تقبلي 
المهن���ي طبيبة من ه���ذه األرض الطيبة، أتطلع لخدمتها 

في شتى المجاالت«.

وع���ن تطلعاته���ا للتطوي���ر تق���ول »حقق���ت البحري���ن في 
قط���اع الصحة العديد م���ن اإلنجازات على ش���كل مبادرات 
ومشاريع وبرامج تطويرية أدت إلى رفع وتحسين مستوى 
الخدم���ات المقدمة، وينبغي الحفاظ على هذا المس���توى 
وتحقي���ق المزي���د م���ن التقدم واالزده���ار م���ع التركيز على 
الخدمات الوقائية وبرامج تعزيز الصحة عن طريق تشجيع 
الش���راكة المجتمعية، وكذلك تقديم الرعاية المبنية على 
البحوث والبراهين ذات الجودة عالية، لتتماشى مع أفضل 

المعايير الدولية«.
وترى أمينة أن من المهم الس���عي لالستفادة من التجارب 
الناجح���ة لل���دول المتقدم���ة ف���ي مج���ال التعلي���م فتقول 
»يجدر هنا ذكر ما تفضل به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة في معرض حديثه عن التعليم وكيفية الدمج بين 

التعليم األكاديمي وصقل المهارات الحياتية«.
أما على المستوى االجتماعي فترى أنه »البد لنا من تفعيل 
المش���اركة المجتمعية ف���ي مختلف المجاالت؛ لالس���تفادة 

من الخبرات المتراكمة للفكر الجمعي«.

وعن���د س���ؤالها عن كيفية كون الش���خص  فاعال في وطنه، قالت »بالمش���اركة الفاعل���ة في كل ما يدعم 
رفعة الوطن، واالجتهاد في توفير خدمة صحية متميزة«. 

وتختم أمينة حديثها بتقديم التهنئة للوطن وقيادته وشعبه بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين 
والذكرى السادسة عشرة لتولي جاللة الملك مقاليد الحكم.

أمينة عيسى طاهر
تفعيل المشاركة 

المجتمعية لتبادل 
الخبرات

يتح���دث طالب الحقوق محمد الش���روقي عن البحرين 
قائاًل »إن الوطن من أثمن نعم اهلل علينا، ومما ال ش���ك 
فيه أننا نحمل مش���اعر الوالء واالنتماء لوطننا الغالي، 
فح���ب الوط���ن ش���عور فطري أوج���ده اهلل تعال���ى فينا 

جميًعا«.
ويضي���ف »كيف أس���تطيع ش���رح وتفصيل م���ا قدمته 
ل���ي البحرين؟ فأنا نش���أت وترعرعت فيه���ا وأكلت من 
خيراته���ا، ودرس���ت فيه���ا، فه���ي أغرقتن���ي ف���ي بحر 

عطاياها فأنا أفديه���ا بروحي، فليحفظها اهلل لنا من كل 
سوء ومكروه«.

وأك���د محم���د أن البحرين قام���ت بقفزة نوعي���ة كبيرة في 
جميع المجاالت؛ بفضل ما تتلقاه من دعم حكومي بقيادة 

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد.
وبسؤاله عما يجعل المواطن فاعًلا في مجتمعه قال »عن 
طريق الس���عي الدائ���م من أجل تطوي���ر وازدهار مملكتنا 
الحبيب���ة، وااللت���زام بالقواني���ن الت���ي تضعه���ا وتش���جيع 
اآلخرين على االلتزام بها سواء كانت دينّية، أم اجتماعّية، 
أم اقتصادّي���ة، أم صحّي���ة، ومن���ع الفس���اد والفوضى التي 

ُتخل بنظام البالد«.
وبمناس���بة العي���د الوطن���ي المجي���د لمملك���ة البحري���ن، 
وذك���رى تولي جاللة المل���ك مقاليد الحك���م، تقدم محمد 

بأس���مى آيات التهاني والتبريكات إل���ى مقام عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، ورئيس 
ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان 
آل خليف���ة، وولي العه���د نائب القائد األعل���ى النائب األول 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير 
س���لمان بن حمد آل خليفة، وإلى حكومة وشعب مملكة 

البحرين الوفي.

محمد الشروقي
بااللتزام بالقوانين 

والسعي الدؤوب نكون 
فاعلين في المجتمع
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تعبر فاطمة الماجد عن فخرها لكونها من نساء البحرين 
وتق���ول »إن نعم اهلل كثيرة وأثمنه���ا هو وطني البحرين، 
حي���ث الفخر والعز واألمان وال���والء. وإن تحدثت عن وطني 
البحرين فهو الحب الذي يولد بالفطرة، نشأت فيه وكبرت 
وحقق���ت طموحات���ي في���ه وأغدق عل���ّي من بح���ر عطاياه، 
وعش���قته وسأسعى جاهدة ألس���اهم في رفعته. وطني 
أعطان���ي الكثي���ر دون مقاب���ل، فأتمنى م���ن اهلل أن يمدنا 

جميعا بالعمر الطويل المديد لسد هذا الدين«. 

وعن���د س���ؤالها عما قدم���ت له���ا البحرين عل���ى الصعيد 
الشخصي وكيف أتاحت لها الفرص لتكون شخصا منتجا 
يتطلع للمستقبل، قالت »الوطن كاألم، ولدتك وأرضعتك 
وس���هرت م���ن أج���ل راحتك، فمهم���ا قدمت لها س���تكون 
مقص���را بحقها، ودائما أق���ول: ال تقل ماذا قدم لك الوطن، 
بل قل ماذا فعلت أنت من أجل وطنك. وطني احتضنني، 

علمني، حافظ على سالمتي وحافظ على حقوقي«. 
وتتطل���ع فاطمة لتطور  وطنها ف���ي مختلف الجوانب بما 
يعزز مكانته فتقول »على مس���توى قطاع الصحة ينبغي 
تطوي���ر المراك���ز الصحية بجميع األجه���زة الطبية الحديثة 
وتهيئ���ة جميع الك���وادر الطبية؛ لمعرف���ة كيفية التعامل 
مع جميع األمراض البسيطة والمزمنة منها؛ للحفاظ على 
س���المة المواطنين. وف���ي التعليم ينبغ���ي تطوير جميع 
المناه���ج الدراس���ية وغرس ح���ب العلم ف���ي الطالب منذ 
الصغر وحب تطوير الذات؛ للمس���اهمة في رقي المجتمع 
وأال يك���ون الكت���اب فقط هو الملجأ الوحي���د لتلقي العلم 
والمعلومة، كذلك توفير األجهزة الذكية للتصفح والبحث 

عن طريق صفحات اإلنترنت«. 
وتضيف ع���ن تطلعاتها لتطوير المجتم���ع فتقول »نحتاج 
لتطوي���ر مهارات جميع فئ���ات المجتمع العمري���ة، الصغير 
والكبي���ر وليس فق���ط الش���باب، فالتطوير لي���س له عمر 
مح���دد، الجميع بحاج���ة إلى تنمي���ة مهارات���ه وتطوير ذاته 

للمساهمة في رقي المجتمع وخدمة الوطن«. 
وبس���ؤالها عن كيف يمكن للشخص أن يكون  فاعال في 
وطن���ه، قال���ت »أك���ون فاعال حين اب���دأ االنخراط في س���وق 
العم���ل مهما كان بس���يطا م���ن أجلي وم���ن أجل وطني، 
فأثن���اء تأدية واجبي في العمل رغم بس���اطته إال أنه حتما 

س���يعمل عل���ى رفعة ش���أني ووطني، عندما أك���ون امرأة 
مكافحة عاملة وأّما أيضا في نفس الوقت«. 

وتخت���م فاطمة حديثها بتهنئة نابع���ة من القلب فتقول 
»كل عام وجاللة الملك وس���مو رئيس الوزراء وس���مو ولي 
العهد والس���يادة كلها بخير، وكل عام وش���عب البحرين 
بخير وسعادة، واهلل يحفظ وطني الغالي البحرين ويدوم 

عليه نعمة األمن واألمان«. 

فاطمة الماجد
تهيئة الكوادر الصحية 

للتعامل مع األمراض

فجر الذوادي
تعزيز دور الشباب 

وتهيئتهم لسوق العمل

تقول طالبة الهندسة فجر الذوادي إن البحرين هي 
األم���ان والبي���ت الكبير ال���ذي يحتضن الش���عب بين 
يدي���ه الكبيرتين، حيث قدم���ت لمواطنيها مختلف 
الخدم���ات الت���ي يحتاجونه���ا على مر الس���نين مثل 

الفرص الدراسية والتعليم الجيد.

وتعتق���د الذوادي أن من الواجب تعزيز دور الش���باب 
ف���ي مختلف المجاالت وتكثي���ف برامج التدريب التي 
تغن���ي عن س���نوات الخب���رة المطلوبة عن���د التقدم 
للعمل؛ بهدف أن يصبح الشاب مهيًأ لسوق العمل 

بشكل أسرع.

ف���ي  فاع���ال  الم���رء   ك���ون  كيفي���ة  وع���ن 
مجتمع���ه، أك���دت فج���ر أن ذل���ك يك���ون 
م���ن خ���الل المش���اركة ف���ي المحاف���ل 
الدولية والوطنية والسعي لرفع اسم 

البحرين عالًيا.

كما ختمت حديثها بتهنئة بعثتها إلى 
عموم ش���عب البحرين الكري���م متمنيًة 

للمملكة دوام أعيادها السعيدة.
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مريم منير
تطوير الخدمات بما يتوافق 

ورؤية البحرين 2030
موظف���ة وح���دة االئتم���ان بش���ركة »ألبا« مري���م مني���ر إبراهيم تق���ول »قدمت لي 
البحرين جميع الحقوق، كالعالج والتعليم والعمل والتعبير عن الرأي والمشاركة 

في صنع القرار، وغيرها الكثير«.
أم���ا عن التطورات فتقول »يج���ب العمل على تطوير الخدمات بما يتوافق والرؤية 
االقتصادي���ة لمملك���ة البحري���ن 2030، والت���ي هي بمثاب���ة خارطة الطريق لرس���م 
المس���تقبل الزاه���ر لمملكتنا الغالية. وال ش���ك أن البحرين خط���ت خطوات رائدة 
من خالل إعطاء الفرص للش���باب لالنخراط في العمل البرلماني والمش���اركة في 

التجربة الديمقراطية في العهد الزاهر بقيادة صاحب الجاللة عاهل البالد«.
وتكم���ل »ألك���ون عض���ًوا فاعًلا في المجتمع، يج���ب علّي في المق���ام األول االلتزام 
بواجبات���ي تج���اه وطن���ي، وكذلك القي���ام بدوري عل���ى أكمل وج���ه لدعم جهود 

المملكة المختلفة وفي جميع المجاالت«.
وختاًم���ا رفع���ت مريم أس���مى آي���ات التهاني والتبري���كات إلى مق���ام عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة، وول���ي العهد نائ���ب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، وعموم ش���عب البحرين بمناس���بة الذكرى الس���ابعة واألربعين للعيد 
الوطن���ي والذكرى التاس���عة عش���رة لعي���د جلوس جالل���ة المل���ك، متمنية دوام 

التوفيق واالزدهار لمملكتنا الحبيبة، داعية اهلل أن يديم علينا األمن واألمان. 

علي السكري

إبراهيم النجار

ترغيب الطالب في الدراسة

نتطلع لتحقيق إستراتيجيات جديدة 
في مختلف القطاعات

يستشهد طالب الهندسة الكهربائية علي السكري بمقولٍة في بداية حديثه »الوطن قبلة على جبين األرض«، واصًفا البحرين بأنها 
منزله ومقره، وهي التي ولد فيها، مما يجعل حبه لها أمًرا فطرًيا ينشأ عليه، إذ قدمت البحرين له جميع احتياجاته من تعليم وصحة 

ومسكن وأمن وأمان، وأنتجت أجياًلا ُيعتمد عليها. 
ويلفت علي إلى أن المستقبل الزاهر للوطن يكمن في ترغيب وتحفيز الطالب للدارسة بجميع المراحل الدراسية؛ ألن نجاح ورقي أبناء 

الوطن يعني رقي المجتمع وتطوره، فإذا كانت مجتمعاتنا متسلحة بالعلم فنحن في الطريق الصحيح لتحقيق رؤية البحرين 2030.
كم���ا يرى أن المش���اركة في الفعاليات الوطنية واالجتماعي���ة والخيرية والتصويت في االنتخابات هي م���ن عالمات المواطن الفاعل في 

مجتمعه، مختتًما حديثه بتوجيه كلمة لشباب البحرين يقول فيها »أنتم ركائز الوطن وعماده، بكم يقوم ويقوى«. 
كما تقدم علي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين الوفي؛ بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى 

تولي جاللة الملك مقاليد الحكم.

إبراهي���م النجار، رئيس مجلس طلب���ة جامعة العلوم التطبيقية، 
ق���ال ف���ي تعبي���ره ع���ن مملك���ة البحري���ن »كل مقيم عل���ى أرض 
البحرين ال يس���تطيع أن يعبر عن مش���اعره تجاهها. فكيف لي أن 
أعبر عن مش���اعري تجاهها وهي الماء وال���دواء، وهي األم واألب؟ 

باختصار هي نبض الحياة«.
وبس���ؤاله عما قدمته له البحرين على المس���توى الش���خصي قال 
»بغض النظر عما قدمت لي البحرين على المس���توى الشخصي، 
سأتكلم عما قدمت البحرين للبحرينيين عموما؛ ألني ال أستطيع 
أن أوف���ي البحري���ن حقها وأحصرها على المس���توى الش���خصي، 
فالبحري���ن قدم���ت الكثي���ر للبحرينيي���ن وغيره���م عل���ى جمي���ع 
المس���تويات واألصعدة. فعل���ى صعيد التعليم كل من يس���كن 
أرض البحري���ن يحص���ل عل���ى التعلي���م مجان���ا. وعل���ى الصعي���د 
االقتص���ادي جمي���ع م���ن يعيش هن���ا يس���تطيع أن يس���تثمر في 
المملك���ة بحري���ة تام���ة. وعل���ى الصعيد السياس���ي فلل���ه الحمد 
البحري���ن تحظ���ى بمكان���ة مرموق���ة عل���ى المس���توى الدولي مما 
يفرض عل���ى الجميع احترام البحري���ن والبحرينيين في كل بقعة 
من بقاع األرض. البحرين قدمت الكثير والكثير وبس���واعد أبنائها 

المخلصين سترتقي لألفضل بإذن اهلل«.

كم���ا ي���رى إبراهي���م أن المملك���ة بحاجة إل���ى بع���ض التطوير في 
القطاع الصحي والتعليمي عبر تطبيق إس���تراتيجيات حديثة من 
خبراء بهذه المجاالت أو من لجنة خاصة بعد تقييم الوضع الحالي. 
أما على المستوى اإلسكاني فإنه يتفوق على المستويات األخرى، 
فإن العمل مس���تمر بشكل صحيح في هذا الملف وفًقا للمعايير 
التي وضعتها الوزارة لتوفير السكن المالئم لجميع البحرينيين.

وبالنس���بة لكيفي���ة كون الف���رد فاعًلا في مجتمعه ق���ال إبراهيم 
»كل شخص بحريني هو فاعل، فالسؤال غير موجه لي بل موجه 
للمس���ؤولين، كي���ف نجع���ل الش���باب فاعلين؟ كيف نس���تقطب 
أفكار الشباب؟ كيف نضع الشخص الصحيح في المكان الصحيح 
ليك���ون فاعًل���ا؟ كيف نض���ع خط���ة تعليمية تفع���ل دور المواطن 

البحريني وتؤهله ليكون فاعال في مملكة البحرين؟

ويختم حديثه بقوله »أهنئ صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف���ة بالعي���د الوطن���ي المجيد وذكرى تول���ي جاللته مقاليد 
الحكم في البحرين وأهنئ القيادة الرشيدة والشعب البحريني، 

أدام اهلل أعياد مملكتنا الغالية بكل خير ووئام«.
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آالء الزبيدي، طالبة قسم المحاسبة، عبرت عن مشاعرها 
تج����اه البحرين، عبر تهنئة بعثتها للقيادة وعلى رأس����ها 
عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى 
عم����وم الش����عب البحريني وتمنياته����ا أن يديم اهلل األمن 

واألمان على المملكة.

وتق����ول آالء »إن البحري����ن قدم����ت ل����ي اإلحس����اس باألم����ن 
واألمان والطمأنينة في ظل القيادة الرش����يدة، وال ننسى 
إعط����اء المرأة حقوقها كافة. ومن التطلعات التي أتمنى 
أن تتحقق في البحرين تمكين الش����باب من صناعة القرار 

وتطوير آلية التعليم وإعطاء المجال لالبتكار«.

وبين����ت أن المواط����ن ليكون عنصًرا  فاع����ال في مجتمعه 
علي����ه أن يعمل على نمو وازده����ار البلد دون االلتفات إلى 
رد الجمي����ل؛ ألن فضل البحري����ن على المواطنين ليس له 

حدود. 

»البحري����ن هي نور العين، قدمت لي كل ش����يء، علمتني 
ودرستني وتعلمت منها، وواجب علي أقدم لها«.

ه����ذا م����ا قال����ه رئي����س الن����ادي الرياض����ي وعض����و مجلس 
الطلب����ة في جامعة العلوم التطبيقة أحمد المحرقي عن 
البحرين، مؤكًدا أن المملكة س����ّباقة ف����ي جميع المجاالت 
بال اس����تثناء؛ بفضل س����واعد أبنائها األوفي����اء، ومبيًنا أن 
المواط����ن الفاع����ل علي����ه االندم����اج مع مجتمع����ه وتكوين 
العالق����ات االجتماعي����ة والتعاي����ش م����ع مختل����ف البل����دان، 

وكذلك رفع اسم بلده عالًيا في مختلف المحافل.
واختتم أحمد كلمته بتهنئة بعثها يقول فيها »أس����مى 
آي����ات التهاني والتبريكات إلى مق����ام عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس����ى آل خليف����ة ورئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وول����ي العه����د نائب القائ����د األعل����ى النائ����ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الس����مو الملكي األمير س����لمان بن 
حمد آل خليفة، وإلى حكومة وش����عب البحرين؛ بمناسبة 

العيد الوطني المجيد«.

آالء الزبيدي
لتمكين الشباب في 

صناعة القرار

أحمد المحرقي 
البحرين سّباقة بكل المجاالت

أسمهان بوخوة
عطاء الوطن بال حدود.. 

وأطمح لتطوير قطاعي 
التعليم والصحة

بعث����ت المدي����ر المال����ي لمجموع����ة بوخ����وة مديرة مجمع س����ار 
التجاري أس����مهان بوخوة رسالًة بدأتها ببيت شعر قصدت به 

البحرين للشاعر أحمد شوقي: 
وطني لو ُشِغلُت بالُخلِد عنه.. نازعتني إليه في الُخلِد نفسي

وفي سؤاٍل عما قدمته لها البحرين على الصعيد الشخصي 
قال����ت »ق����دم لي وطني كل العط����اء بال مقاب����ل، الهوية التي 
بها أعتز واألمن واالس����تقرار والتعليم والصحة وغير ذلك مما 
ال ُيّع����د وال ُيحص����ى، وال ُيناقش الوطن ع����ن عطائه الالمحدود، 
ب����ل َوجَب أن ُنس����اءل كمواطني����ن ما واجباتنا الت����ي قدمناها 

لوطننا مقابل هذا العطاء وهل أوفيناه حقه علينا؟«.

وعن التطورات التي يحتاج البلد أن يشهدها وعن طموحها 
المس����تقبلي بشأن المملكة تقول »مؤشرات التنمية تشهد 
بالمس����توى ال����ذي وصل����ت إليه المملك����ة في المج����االت كافة، 
وتعم����ل الحكوم����ة بتوجيه����ات القي����ادة على ب����ذل كل جهد 
لتطوي����ر هذه المجاالت وباس����تمرار وبأح����دث التقنيات وتوفير 
م����ا يل����زم م����ن ميزاني����ات، وأطم����ح إل����ى التركيز عل����ى تطوير 
التعلي����م والصحة، فهما حقالن س����ريعا النم����و والتغير والبد 
من متابعتهما بالس����رعة الممكنة؛ لنصل فيهما إلى مصاف 

الدول المتقدمة«.

و بين���ت أس���مهان أن الف���رد يك���ون  فاعال ف���ي مجتمعه حين 
يتق���ن عمله ويتميز فيه؛ لرفع اس���م البلد عالًي���ا، مؤكدًة أنها 
شخصًيا تحرص على المش���اركة المجتمعية في ريادة األعمال 
للشباب بالتدريب والتشجيع، وتأهيلهم لدخول سوق العمل 
م���ن خالل عقد ورش العمل في مجمع س���ار التج���اري، مضيفًة 
»كما هو معروف فالقطاع الخاص ُينتظر منه الكثير ليس���هم 
ف���ي دفع عجل���ة التنمية ف���ي مملكتن���ا؛ ليصبح مس���تقبلها 

االقتصادي أكثر ازدهاًرا«.

ول���م تنس أس���مهان أن تبع���ث تهانيها العطرة إل���ى القيادة 
الرش���يدة متمثلة في جاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة 
وعم���وم ش���عب البحرين؛ بمناس���بة العي���د الوطن���ي المجيد 

وذكرى تولي جاللة الملك مقاليد الحكم.
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سمو محافظ الجنوبية يحضر حفل قلعة الفاتح بالرفاع
في  إطار احتفاالت مملكة البحرين بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 ديسمبر، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية 
الحديث���ة في عهد المؤس���س أحمد الفاتح دولة عربية مس���لمة العام 1783م، والذك���رى 47 النضمامها إلى األمم 
لتسلم عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  المتحدة دولة كاملة العضوية، والذكرى 19 
مقاليد الحكم، حضر محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، أول احتفاالت المحافظة 

بالمناسبة، وذلك في  قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بمنطقة الرفاع.
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سمو رئيس الوزراء ينيب 
سمو الشيخ خليفة 

بن علي لحضور احتفال 
السفارة اليابانية

�أن����اب رئي�����ص �ل����وزر�ء �ساح����ب �ل�سمو �مللك����ي �لأمري 
خليفة ب����ن �سلمان �آل خليفة، �سم����و حمافظ �جلنوبية 
�ل�سي����خ خليف����ة بن علي ب����ن خليف����ة �آل خليفة حل�سور 
حف����ل �ل�سقب����ال �ل����ذي �أقام����ه �سف����ري �لياب����ان ل����دى 
مملك����ة �لبحرين هيديكي �يتو بفندق �لريتز كارلتون؛ 
مبنا�سب����ة �لحتفال بعي����د �مليالد �خلام�����ص و�لثمانني 

جلاللة �إمرب�طور �ليابان.
ح�س����ر �حلفل عدد م����ن �مل�سوؤول����ني و�أع�س����اء �ل�سلك 

�لدبلوما�سي �ملعتمدين لدى �ململكة و�ملدعوين.
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السفارة الفلسطينية تحتفل 
بذكرى إعالن الدولة

�حتفل����ت �ل�سف����ارة �لفل�سطينية يف مملكة �لبحرين بدعوة م����ن �ل�سفري �لفل�سطيني طه 
عبد�لق����ادر وحرم����ه بالذكرى �ل�30 لإع����الن دولة فل�سطني، حيث �سه����د �حلفل ح�سور 
عدد من �ل�سفر�ء و�مل�سوؤولني ولفيف من �لدبلوما�سيني، وعدد من �جلالية �لفل�سطينية 

�ملقيمة يف �لبحرين، وت�سمن �حلفل كلمة لل�سفري عبد�لقادر. 
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منتدى ”تمكين“ يناقش فرص التطوير
ق����ال رئي�����ص جمل�����ص �إد�رة �سندوق �لعم����ل »متكني« �ل�سي����خ حممد بن 
عي�س����ى �آل خليف����ة �إن �سناع����ة �لأثر يف تنمي����ة �لبيئ����ة �لقت�سادية يف 
مملك����ة �لبحرين هي عملية ت�ساركية ت�سهم فيها جميع �جلهات �ملعنية 
باملنظوم����ة �لقت�سادي����ة، ومنت����دى »متك����ني« �لت�س����اوري ميث����ل خطوة 
�أ�سا�سية على طريق تعزيز �لبيئات �لد�عمة للموؤ�س�سات �لنا�سئة ودعم 

منو �لقت�ساد �لوطني وتعزيز �لإنتاجية.
ج����اء ذلك يف كلم����ة �فتتاحية �ألقاه����ا �ل�سيخ حممد ب����ن عي�سى خالل 
منت����دى »متكني« �لت�ساوري �ل�سنوي، �لذي عقد مب�ساركة �أكرث من 350 
م�س����اركا ميثلون خمتل����ف �جلهات �ملعني����ة باملنظوم����ة �لقت�سادية يف 
�لبحري����ن م����ن موؤ�س�سات نا�سئة ونامية، وغريها م����ن �جلهات �لقائمة 
على تنظيم �لعملي����ة �لقت�سادية وتقدمي خمتلف �خلدمات لدعم منو 
�لقطاع �خلا�ص؛ وذلك للوقوف على �أبرز و�أهم �مل�ستجد�ت و�لتحديات 

ومناق�سة فر�ص �لتطوير �ملمكنة.
و�أع����رب �ل�سيخ حممد بن عي�س����ى عن تقديره ملا حتق����ق من �إجناز�ت 
نوعية خ����الل �لعام �ملا�سي، لفًت����ا �إل����ى �أن �إ�سرت�تيجية عمل »متكني« 
2020 �لت����ي جاءت نتيج����ة للجه����ود �لتن�سيقية �لتي   - لالأع����و�م 2018 
ج����رت بالتو��سل مع �أكرب �سريحة م����ن �ملعنيني يف خمتلف �لقطاعات، 
و�سع����ت عالماتها �لبارزة يف حتقيق روؤيتها، وتبلورت �أولى نتائجها يف 
تعزي����ز �لأثر من بر�مج �لدعم �لتي تقدمه����ا، ف�ساًل عن ت�سريع وترية 

�لعمل وفًقا ملتطلبات �لتنمية �مل�ستد�مة.

ويف �سي����اق كلمت����ه، �أ�سار �إل����ى �أن »متكني« تكر�����ص كل جهودها ل�سمان 
حتقي����ق �لقيم����ة �مل�سافة وتعزيز فر�����ص �لدعم خلدم����ة �أكرب �سريحة 
م����ن �لأف����ر�د و�ملوؤ�س�سات، لفًتا �إلى �أن تقاري����ر �لأد�ء �ملايل ل� »متكني« 
حتى نهاية �لربع �لثالث من �لعام 2018 ت�سري �إلى زيادة تقدر بحو�يل 
10 ماليني دينار بحرين����ي يف قيمة �لدعم �ملوجه لتطوير �أد�ء �لأفر�د 

و�ملوؤ�س�س����ات. كما يتطل����ع »متكني« �إل����ى تعزيز من����و �لإنتاجية لدى كل 
م����ن �لأفر�د و�ملوؤ�س�سات ب�س����ورة م�ستد�مة من خالل تطوير �لرب�مج؛ 
لت�سه����م يف ت�سهيل �لنم����و �مل�ستد�م لالأفر�د و�ملوؤ�س�س����ات عرب رفع �أد�ء 
�ملوظفني من جهة، وتقليل �لتكاليف وزيادة �ملخرجات من جهة �أخرى.

ويف ت�سريح له خالل موؤمتر �سحايف على هام�ص �أعمال �ملنتدى، �أو�سح 
�لرئي�����ص �لتنفي����ذي ل� »متكني« �إبر�هي����م جناحي �أن مملك����ة �لبحرين 
مقبل����ة عل����ى مرحل����ة جديدة م����ن �لتطبيق����ات �لقت�سادي����ة، �لتي من 
�ساأنها �أن ت�سب يف دعم حركة �لنمو �مل�ستد�مة يف �لقت�ساد �لوطني، 
ول�سيم����ا مع تطبيق �سريبة �لقيمة �مل�ساف����ة مطلع 2019، مو�سًحا �أن 
فر�ص �لدعم �لت����ي يعمل »متكني« على تعزيزها �ست�سكل د�عًما جلهود 
حتقيق �ل�ستفادة �ملثلى من هذه �لقيمة لكل من �ملوؤ�س�سات وفر�ص منو 

�لقت�ساد �لوطني على حد �سو�ء.

ولفت �إلى �أن »متكني« قام �أخري� بتطوير �إجر�ء�ت خدمة �لعمالء �سمن 
برنام����ج دعم �ملوؤ�س�سات مبا يعزز من تلبية حاجاتها ويقدم حلوًل تعتمد 
عل����ى �لرقمي����ة؛ للتمكن من تقلي�����ص �ملدة �مل�ستغرق����ة يف �حل�سول على 

�لدعم.
و�أو�س����ح جناحي �أن �لدور �لذي ي�سطلع به »متكني« يوؤكد يف ذ�ت �لوقت 
تعزي����ز �ملوقع �لري����ادي ململكة �لبحرين يف تقدمي من����وذج لبيئات د�عمة 
لقط����اع ري����ادة �لأعمال وخمتلف �لبيئ����ات �لقت�سادي����ة �مل�ستد�مة، وهو 
م����ا يوؤكد دعمه لكثري من �ملحافل �لوطني����ة و�لدولية �لتي ت�سب يف هذ� 
�ل�ساأن و�مل�ساركات فيها، معترًب� فوز مملكة �لبحرين با�ست�سافة �ملوؤمتر 
�لعامل����ي لريادة �لأعم����ال للعام 2019 �سم����ن قائمة من �ل����دول �لعريقة 
يف ه����ذ� �ملجال، ميثل خط����وة �إيجابية ومتميزة حت�س����ب ل�سالح �جلهود 

�لوطنية للمملكة.
و�أ�س����ار يف ذ�ت �ل�سياق �إلى م�ساركة »متك����ني« يف دعم تد�سني �سادر�ت 
�لبحرين، و�لذي �أطلقه �أخري� جمل�ص تنمية �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية برعاية 
وزي����ر �ل�سناعة و�لتج����ارة و�ل�سياحة ز�يد �لزي����اين، �إذ تتمثل م�ساهمة 
»متك����ني« يف ت�سهيل حلول �لت�سدير عرب �س����ادر�ت �لبحرين، يف كل من 
متويل �ل�سادر�ت، وتاأمني �ئتم����ان �ل�سادر�ت ودعم �لتدريب يف جمال 

�لت�سدير.
وت�سمن منتدى »متكني« �لت�ساوري جل�سات نقا�سية مع �مل�ساركني ركزت 
عل����ى حم����اور �أ�سا�سية ع����دة يف خمتل����ف �لقطاع����ات �لقت�سادية، هي: 
�لبيئ����ات �لد�عمة لالأعمال �لنا�سئ����ة، �لإنتاجية كمقيا�ص للنجاح، ومدى 

مالئمة �ملهار�ت لحتياجات �سوق �لعمل.
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“جمعية النور” تقيم احتفاال بيوم المرأة
رفع����ت رئي�سة جمعية �لنور للرب �ل�سيخة ملي����اء بنت حممد �آل خليفة 
�أ�سم����ى �لته����اين و�لتربيكات �إلى قرينة جاللة �ملل����ك رئي�سة �ملجل�ص 
�لأعل����ى للمر�أة �ساحب����ة �ل�سمو �مللكي �لأمرية �سبيك����ة بنت �إبر�هيم 
�آل خليف����ة؛ مبنا�سبة �حتفالت �ململكة بيوم �ملر�أة �لبحرينية، و�لذي 
و�ك����ب جناح �لعر�����ص �لنتخاب����ي وف����وز 10 �سي����د�ت يف �لنتخابات 

�لربملانية و�لبلدية. 

ج����اء ذلك خالل �حتفال �جلمعية بيوم �ملر�أة �لبحرينية حتت �سعار 
»�مل����ر�أة يف �ملج����ال �لت�سريعي و�لعمل �لبل����دي«، بح�سور نائب رئي�ص 
�جلمعية �ل�سيخة لولوة بنت خليفة بن علي �آل خليفة، و�لنائب فوزية 
زين����ل وجمع كبري من �سيد�ت �لأعمال وع�سو�ت �جلمعية �للو�تي مت 

تكرميهن بهذه �ملنا�سبة باأحد مطاعم جممع �لأفنيوز. 

“كريدي 
مكس” تحتفي 

بموظفاتها 
�حتفل����ت �سرك����ة »كريدي مك�ص« بجمي����ع موظفات �ل�سركة؛ مبنا�سب����ة يوم �ملر�أة 
�لبحريني����ة؛ �إذ مت تكرميهن بدعوة غد�ء �حتفاء بهذه �ملنا�سبة. و�سرح �لرئي�ص 
�لتنفيذي يو�سف مريز� »تعترب �ملر�أة �لبحرينية �لعاملة يف كريدي مك�ص عن�سر� 
فاع����ال يف �ل�سركة مبختلف �لتخ�س�سات و�لوظائف �لتي ي�سغلنها، مربهنة على 

��ستحقاقها للفر�ص �لتي متنحها �مل�ساهمة يف تنمية �لوطن وبنائه«.
 كما �أ�سادت »كريدي مك�ص« باأهمية �لحتفال و�إبر�ز ما متتلكه �ملر�أة �لبحرينية 

من قدر�ت ما يجعل منها قدوة فاعلة يحتذى بها وفخر� للجميع. 



تحت األضواء 76

“العلوم التطبيقية” تحتفل 
بـ “وطن الذهب” 

�أطلق���ت جامعة �لعلوم �لتطبيقية عل���ى �حتفالها هذ� �لعام مبنا�سبة 
�لعي���د �لوطني ��سم »وطن �لذه���ب«؛ م�ستلهمة هذ� �ل�سم من ممثل 
جاللة �مللك لالأعمال �خلريية و�سوؤون �ل�سباب رئي�ص �ملجل�ص �لأعلى 
لل�سب���اب و�لريا�س���ة رئي�ص �للجن���ة �لأوملبية �لبحريني���ة �سمو �ل�سيخ 
نا�س���ر بن حمد �آل خليف���ة حينما قال �سموه �إن »ه���ذ� �لعام هو عام 

�لذهب للبحرين«.
و�أق���ام جمل�ص طلبة �جلامع���ة بدورته �لثانية ع�س���رة �حتفاًل بهيًجا 
ت�سم���ن �لعديد من �لفعاليات �لثقافي���ة و�ل�سعبية و�لطالبية �إ�سافة 
�إل���ى �أم�سية �سعري���ة، و�أخرًي� حف���ل غنائي قدمه �لفن���ان �لبحريني 

�إبر�هيم �لناجم.

افتتاح مجلس عائلة الجودر بقاللي
�فُتتح �أخري� جمل�����ص عائلة �جلودر �جلديد �لكائن يف منطقة قاليل. و�سّرف حفل 
�لفتت����اح عدد من �مل�سوؤولني و�أع�ساء جمل�سي �لن����و�ب و�ل�سورى ولفيف من وجهاء 
و�أعي����ان �لبلد. كما ح�سر �حلفل عدد كبري من �أبناء �لعائلة �لكرمية �لذين تبادلو� 
�لته����اين و�لتربي����كات مبنا�سبة �فتتاح �ملجل�����ص �جلديد د�عني �ملول����ى عز وجل �أن 
يجعل����ه جمل�سا عام����ر�. يذكر �أن �ملجل�ص �سيفتح �أبو�ب����ه ل�ستقبال رو�ده يوم �لأحد 

من كل �أ�سبوع من بعد �سالة �لع�ساء.
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مؤتمر “بلوك أون 2018”... لتدريب قادة االبتكار والمطورين 
والمديرين التنفيذيين

حت����ت رعاي����ة �لرئي�����ص �لتنفيذي ملجل�����ص �لتنمي����ة �لقت�سادية رئي�ص جمل�����ص �إد�رة 
خليج �لبحري����ن للتكنولوجيا �ملالية خالد �لرميحي، �أقي����م »موؤمتر بلوك �أون �لدويل 
2018 - �إع����ادة تعريف �لقطاع �ملايل«، �لذي يهدف لتدريب قادة �لبتكار و�ملطورين 

و�ملديري����ن �لتنفيذيني يف جمال نظرية »بلوك ت�سني« وتطبيقاتها �لعملية. و��ستقطب 
�ملوؤمتر �أكرث من 300 مبتكر وخمت�ص يف »بلوك ت�سني« وجمموعة من ممثلي �لبنوك 
�ملركزي����ة، رو�د �لأعم����ال، �مل�ستثمري����ن، و�ملديري����ن �لتنفيذي����ني يف �لقط����اع �ملايل. 
ويهدف �ملوؤمتر ل�ستك�ساف �لفر�ص �لو�عدة و�لتحديات �ملاثلة �أمام �ل�سناعة �ملالية 

مع �لرتكيز �أكرث على �لتدريب و�لتطوير. 

وزيــر النفط يفتتح مؤتمر ومعرض الشرق 
األوسط الرابع للرفع االصطناعي 

�فتت����ح وزير �لنف����ط �ل�سيخ حممد بن خليف����ة �آل خليفة فعاليات موؤمتر ومعر�����ص �ل�سرق �لأو�سط 
للرف����ع �ل�سطناعي يف ن�سخته �لر�بع����ة بفندق �ل�سوفتيل �لزلق، و�ل����ذي نظمته جمعية مهند�سي 
�لب����رتول �لعاملي����ة بالتعاون و�لتن�سيق مع �لهيئ����ة �لوطنية للنفط و�لغاز وبدع����م ورعاية من �سركة 
�أر�مكو �ل�سعودية و�سركة �سلمربجر و�سركة بيكر هيوز و�سركة تطوير للبرتول وعدد من �ل�سركات 

�لنفطي����ة �لوطني����ة و�لعاملي����ة، ومب�سارك����ة و��سعة من 
�خل����رب�ء و�ملتخ�س�سني وروؤ�س����اء ومديري �ل�سركات 
�لعامل����ة يف جم����ال �لرف����ع �ل�سطناع����ي. ومتي����زت 
ه����ذه �لفعالية ه����ذ� �لعام بعر�ص �أح����دث �لبتكار�ت 
و�لتقني����ات يف جمال �لرف����ع �ل�سطناعي يف �ملعر�ص 
�مل�ساح����ب، وكذلك م����ن حيث �مل�سارك����ة �لعددية يف 
�ملوؤمتر، من قبل �لعديد من �ل�سركات و�ل�ست�ساريني 
و�أ�سحاب �لعالقة و�لخت�سا�ص ومتعهدي �خلدمات 

من خمتلف �أنحاء �لعامل.
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الشيخ خالد بن حمود يدشن “معرض القهوة 
والشوكوالتة” بنسخته الثالثة

 حتت رعاية �لرئي�ص �لتنفيذي لهيئة �لبحرين لل�سياحة و�ملعار�ص �ل�سيخ خالد بن حمود �آل خليفة وبح�سوره، �نطلقت �لن�سخة �لثالثة من �ملعر�ص 
�لدويل للقهوة و�ل�سوكولتة، �إذ مت تد�سني �ملعر�ص �لذي تنظمه �سركة »بد�يات« يف مركز �لبحرين �لدويل للمعار�ص و�ملوؤمتر�ت.

ويح�س����د معر�����ص �ل�سوكولتة و�لقهوة �ل�سناعي����ني و�أ�سحاب �ملتاجر و�ملحالت و�ملهتم����ني حتت �سقف و�حد، وي�سلط �ل�س����وء على �أف�سل �ملعد�ت 
و�خلدم����ات و�ملنتج����ات من �ملنتجني و�ملوردين �لإقليمي����ني و�لدوليني، كما يقدم �حلدث معظ����م �ملنتجات و�خلدمات �لعاملي����ة ذ�ت �ل�سلة باإنتاج 

�ل�سوكولتة و�لقهوة، ويوفر للعار�سني من�سة مثالية لبناء �سر�كات مثمرة وتطوير عالقات جتارية طويلة �لأجل.
وت�سه����د ن�سخ����ة هذ� �لعام م�سارك����ة عار�سني من 4 دول عربية �إلى جانب �لبحري����ن، وهي: �ململكة �لعربية �ل�سعودية، �لإم����ار�ت �لعربية �ملتحدة، 

�لأردن وفل�سطني، �إلى جانب 4 دول �أوروبية هي: �إيطاليا، �إ�سبانيا، �أذربيجان و�ليونان، �إ�سافة �إلى دولتني �آ�سيويتني هما ماليزيا و�إندوني�سيا.
و�ست�س����م ه����ذه �لن�سخة م����ن �ملعر�ص جمموعة من �لعرو�����ص �لرتفيهية ذ�ت �ل�سل����ة بقطاعي ت�سني����ع �ل�سوكولتة و�لقهوة، �إل����ى جانب �لعرو�ص 

�ملو�سيقية و�مل�سابقات و�إطالق �ملنتجات �جلديدة، ف�ساًل عن فعالية توعية �سحية عن فو�ئد �ملنتجات �ملعرو�سة و�أف�سل ��ستخد�ماتها.
وتعليًق����ا عل����ى �لفتتاح، قال �ل�سي����خ خالد بن حمود »ي�سرنا �فتت����اح �لن�سخة �لثالثة من �ملعر�����ص �لدويل للقهوة و�ل�سوكولتة �سم����ن �لتز�م �لهيئة 
بدعم �ملبادر�ت �لتي ت�سهم ب�سكل كبري يف �لقت�ساد �لوطني، �إذ ي�ستعر�ص �ملعر�ص م�ساريع عديدة يف هذ� �لقطاع �لذي ي�ستقطب حمبي �لقهوة 

و�ل�سوكولتة من د�خل �لبحرين وخارجها«.
ا جديدة لال�ستثمار، وهو �ملن�سة �ملثالية للرتويج  و�أ�ساف »ي�ستقطب �ملعر�ص �ملتميز �لعار�سني للم�ساركة من خمتلف �أنحاء �لعامل، كما يوفر فر�سً
ملنتج����ات �مل�ساري����ع �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �ململكة. ويعد قطاع �ملعار�ص و�ملوؤمتر�ت و�حلو�فز من �أبرز �لقطاعات �لتي تركز عليها هيئة �لبحرين 
لل�سياح����ة و�ملعار�����ص؛ من �أجل حتقيق �لنمو يف �مل�ستقبل، كما �أنه ركيزة �أ�سا�ص م����ن �إ�سرت�تيجيتنا �ل�ساعية جلعل �لبحرين �لوجهة �ملثالية للتقاء 

�أ�سحاب �مل�ساريع و�مل�ستثمرين؛ نظًر� ملا تقدمه �ململكة من مقومات مثالية ل�ست�سافة خمتلف �لفعاليات«.
وتدع����م رعاي����ة هذ� �ملعر�ص �لدويل �لفريد من نوعه، جهود �لهيئة �ل�ساعي����ة للرتويج ململكة �لبحرين وحتقيق �أهد�ف �إ�سرت�تيجية »بلدنا بلدكم«، 

مبا ي�ساعد على تن�سيط �لقطاع �ل�سياحي باململكة و�إثر�ء م�ساهمته يف منو �لقت�ساد �لوطني؛ حتقيًقا للروؤية �لقت�سادية 2030.
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المنامة تستضيف خبراء الثورة الصناعية لبحث الفرص 
الواعدة بالعالم العربي

حت���ت �سعار »�لعامل �لعربي يف �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة«، �لتقت يف �ملنامة جمموعة 
م���ن �مل�سوؤولني وقادة قطاع���ات �لأعمال ومم���ويل �مل�سروعات و�ل�س���ركات �لنا�سئة؛ 
لبحث �لفر�ص �مل�ستقبلية �لو�عدة للثورة �ل�سناعية �لر�بعة يف �لعامل �لعربي وتطوير 
�آلي���ات �لتعاون �مل�س���رتك؛ لت�سخري منافعه���ا يف خدمة �ملجتمع���ات �لعربية مبختلف 
قطاعاته���ا. وبحث �ملجتمع���ون 3 جمالت رئي�س���ة �سرورية يتوجب عل���ى �ل�سيا�سات 
�لناظم���ة لهذ� �لتحول �أن ت�سملها؛ لتحقيق �ل�ستف���ادة �ملثلى من �لإمكانات �لكبرية، 
�لت���ي تتيحها �لتطور�ت �لتكنولوجي���ة لتحديث بنية �لقت�س���اد�ت يف �لعامل �لعربي؛ 
وتدف���ق  �لإلكرتوني���ة،  �لتج���ارة  وه���ي 

�لبيانات، و�لتقنيات �جلديدة.

“إيجل هيلز ديار” 
ترسي عقود 

تشييد لمشاريعها
�أر�س���ت �إيج���ل هيلز دي���ار، �ل�سركة �لر�ئ���دة �ملطورة 
مل�س���روع »مر��سي �لبحري���ن« �لع�س���ري و�لبارز على 
�لو�جه���ة �ملائي���ة، عق���ود ت�سيي���د جمم���ع »مر��س���ي 
جالريي���ا« وفن���دق »في���د�« و�ل�سقق �لفندقي���ة �لتابعة 
ل���ه ل�سال���ح �سركت���ي �سابورجي بالوجن���ي ميد�إي�ست 
و�سرك���ة �سيبارك���و �لبحرين. ومت �لإع���الن عن ذلك 
خالل مر��سم �لتوقيع �لت���ي �أقيمت يف مركز مبيعات 
مر��سي �لبحرين، بح�سور �لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة 
�إيجل هيل���ز، لو بين���غ، �لع�سو �ملنت���دب ل�سركة �إيجل 
هليز ديار ماه���ر �ل�ساعر. كذلك ح�سر �لتوقيع نائب 
رئي�ص �سرك���ة �سابورجي بالوجني ميد�إي�ست، ر�جيف 
كاول، و�لرئي�ص �لتنفي���ذي ل�سركة �سيباركو �لبحرين 

خالد عبد�لرحيم.
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افتتــاح
Signature Jewellery by Fa

وتدشين مجموعة 
شيماء رحيمي 

بح�سور عدد كبري م����ن �ملدعوين وممثلني عن و�سائل 
�لإعالم ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي، د�سنت م�سممة 
�ملجوه����ر�ت �لبحرينية فاطمة �أك����رب �ساحبة موؤ�س�سة 
مارك����ة Signature jewellery by fa جمموعتها 
�جلدي����دة ومقره����ا �خلا�ص يف مود� م����ول، �إلى جانب 
جمموع����ة خا�س����ة با�س����م �لإعالمي����ة �سيم����اء رحيمي 
يف تع����اون جمعهم����ا. و�أعج����ب �ملدع����وون بالت�ساميم 

�ملعرو�سة، متمنني لفاطمة و�سيماء �لنجاح و�لتاألق. 
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افتتاح سوق بوابة دلمون 
برعاية وكيل �ل����وز�رة ل�سوؤون �لتجارة نادر �ملوؤي����د، �فتتح �لوكيل �مل�ساعد 
للتج����ارة �ملحلية حميد رحمة �سوق بو�بة دملون يف منطقة �لبديع، بح�سور 
حماف����ظ �ل�سمالية علي �لع�سفور وعدد من �مل�سوؤولني يف وز�رة �ل�سناعة 

و�لتجارة و�ل�سياحة وبع�ص رجال �لأعمال.
وخ����الل �لفتتاح �أ�ساد �لوكي����ل �مل�ساعد للتجارة �ملحلي����ة بامل�ستوى �ملتميز 
للمجم����ع، �لذي يعد �أكرب م�سروع جتاري على �س����ارع �لبديع، وباخلدمات 
�لت����ي يقدمه����ا ل����رو�ده، مثني����ا يف �لوقت ذ�ته عل����ى �جلهود �لت����ي يبذلها 
�لقطاع �خلا�ص يف مملكة �لبحرين وحر�سه �لد�ئم على �إ�سافة �خليار�ت 
�جلدي����دة و�ملر�فق �لتجارية و�ل�سياحية �ملتنوع����ة، �لتي ت�سهم يف تن�سيط 
�حلرك����ة �لتجاري����ة وجذب �ل�سياح و�ل����زو�ر �إلى مملك����ة �لبحرين، موؤكًد� 
دع����م وز�رة �ل�سناع����ة و�لتج����ارة و�ل�سياح����ة لهذه �ملب����ادر�ت و�خلطو�ت 

�ملتميزة.
يذكر �أن �سوق بو�بة دملون تعد منوذجا فنًيا ومعمارًيا وتر�ثًيا، وت�سم �أكرث 
م����ن 80 حماًل جتارًيا ت�سمل مطاع����م ومقاهي وحمالت �ملالب�ص و�لعطور 

وم�ساريع جتارية متعددة. 

إضاءة شجرة الميالد 
بمنتجع “ريف ريزورت” 

البحرين
 مبنا�سبة عيد �ملي����الد ور�أ�ص �ل�سنة �مليالدية، 
نظ����م »منتجع ريف ري����زورت« حف����اًل لإ�ساءة 
�سج����رة عيد �مليالد على �أنغ����ام �أنا�سيد �لعيد، 
وذل����ك بح�س����ور ع����دد �ملدعوي����ن �إل����ى جانب 
مدي����ري وموظفي �لفن����دق، ومب�ساركة و�سائل 
�لإع����الم و�ل�سحافة. ولبى �حل�س����ور �لدعوة 
وعربو� عن فرحه����م و�سرورهم بهذه �لأم�سية 
و�لفعالي����ات و�لفق����ر�ت �ملتنوعة �لت����ي تخللت 

�حلفل، كما تبادلو� �لتهاين و�ملعايد�ت. 
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“جميرا رويال سراي البحرين” 
يضيء شجرة الميالد

�أقام����ت �إد�رة فن����دق »جم����ري� رويال �س����ر�ي �لبحرين« حف����ل ��ستقبال 
مبنا�سب����ة عي����د �ملي����الد. وح�سر �حلفل ع����دد من ن����زلء �لفندق وكثري 
م����ن �لعو�ئل م����ع �أطفالهم، حيث �لتَف �جلميع ح����ول �سجرة �لعيد �لتي 
�أ�س����اءت �مل����كان و�سط فرحة برتدي����د �أغاين �لعي����د وت�سفيق �حل�سور 

وبهجتهم باملنا�سبة.

 فندق الخليج 
يحتفل بإضاءة 

شجرة الميالد
�حتفل فن����دق �خلليج باإ�س����اءة �سجرة �مليالد 
بح�س����ور عدد من �جلمه����ور �لكرمي وعو�ئلهم 
و�أطفاله����م. و�سارك م�سوؤولو �لفندق �لعائالت 
بتلك �لحتفالت �لبهيجة يف حفل مميز تخلله 
برنامج مو�سيقي ترفيهي جلميع �أفر�د �لعائلة 
وتو��سي����ح �لعي����د �لت����ي �أمتعت �ل�سي����وف. كما 
كان »باب����ا نويل« حا�سر� حي����ث �لتقط �ل�سور 
�لتذكاري����ة مع �لأطفال �لذي����ن حظو� بالهد�يا 

و�سط فرحة �لعيد �لغامرة.
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السفير عبدالرحمن القعود يحتفل بزفاف نجله
يف �أج����و�ء �حتفالي����ة ر�ئعة وبح�س����ور باقة من �لأهل ولفيف م����ن كبار رجال �لدولة و�ل����وزر�ء و�مل�سوؤول����ني، �حتفل �سفري مملكة 
�لبحرين لدى جمهورية �لهند عبد�لرحمن �لقعود بزفاف جنله �إبر�هيم، حيث قدم �حل�سور �أحر �لتهاين و�لتربيكات، متمنني 

للعري�ص حياة �سعيدة وهانئة. 
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البحرين ترتدي أبهى حللها في العيد الوطني 
كما يف كل عام، تتزين �سو�رع �لبحرين مع قرب �لحتفال بالعيد �لوطني، لت�سبح يف �أبهى حلة ، وهذ� ما ر�سدته كامري� �أ�سو�ء �لبالد.

www.bapco.net

رؤيتنا

أن نكون شركة طاقة وطنية متميزة وقادرة 
على التنافس في األسواق العالمية من خالل 

تمكني موظفيها من لعب دور فاعل في مواكبة 
المتغريات العالمية
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