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انطالق أعمال مؤتمر »االبتكار التكنولوجي« بمشاركة 20 متحدثًا من أصحاب القرار

وأعلن خالل افتتاح المؤتمر الذي عقد بالمركز 
عن  والمؤتمرات  للمعارض  الدولي  البحرين 
لالبتكار  شباب  إي  بمسابقة  الفائزين  أسماء 
2013، إذ حصل كل من مصطفى هاشم ومحمد 
على  بحصولهم  األولى  الجائزة  على  رياض 
مبلغ 5 آالف دينار، في حين حصل على الجائزة 
هي  والتي  السليم  ومريم  محسن  علي  الثانية 
عبارة عن احتضان المشروع في مركز البحرين 
للحاضنات بالحد، أما الجائزة الثالثة كانت من 
نصيب الفائزة شيخة خليفة والتي ُمنحت مبلغ 
رمزي وقدره 500 دينار، وقد فاز هؤالء من بين 

عدد من الشباب الذين قدموا 36 منتجاً مبتكراً.
»إي  ببرنامج  التحكيم  لجنة  رئيس  وقال 
شباب« أحمد ناصر خالل المؤتمر »لقد كان من 
مشروعاً،   36 أصل  من  ثالثة  اختيار  الصعب 
وأعتقد أن الجميع فاز في المسابقة، وخصوصاً 
الشباب  أن  على  دلياًل  كانت  المسابقة  هذه  أن 

البحريني قادر على االبتكار واإلبداع«.
من  العديد  مشاركة  »أن  ناصر  وأضــاف 
خالل  االبتكارات  من  العديد  وعرض  الشباب 
يملك  البحريني  الشباب  أن  يؤكد  المسابقة 
في  واالبتكار  لإلبداع  بالنفس  والثقة  الشجاعة 

عدد من المجاالت«.
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  قال  جانبه،  من 
البحرين لشركات التقنية عبيدلي العبيدلي »إن 

والتي   »2013 شباب  »إي  الوطنية  المسابقة 
في  خطوة  هي  االتصاالت  بتكنولوجيا  تختص 
الشباب  لدى  واالبتكار  اإلبداع  تحفيز  طريق 

البحريني«.
روح  يولد  االبتكار  »إن  العبيدلي  وأضاف 
االبتكار  إلى  يدفعهم  ما  الشباب،  بين  التنافس 
الهدف  وتحقيق  الفوز  أجل  من  والتنافس 

المرسوم أمامهم«.
ليست  االبتكار  خطوة  أن  العبيدلي  وأكد 
القطاع  بين  التعاون  من  البد  إنه  إذ  كافية، 
وجميع  المدني   المجتمع  ومنظمات  الخاص 

مؤسسات الدولة.
عن  أولمر  ديفيد  الخبير  تحدث  جهته،  من 
أسس االبتكار والتي تتمثل في ضرورية إيجاد 
الموازنة المناسبة إلى االبتكار، مبيناً أن العديد 
بأن  وتعتقد  االبتكار  تخشى  الشركات  من 
ستحميها،  التي  هي  الشركة  بقوانين  التمسك 
من  تخاف  الشركات  هذه  بعض  أن  وخصوصاً 
تطوير  في  يساهم  االبتكار  أن  مؤكداً  التغيير، 

الشركات.
االبتكار هو شيء خارج  أن  إلى  أولمر  ولفت 
عن المألوف بإمكان المبتكر أن يبتكره حتى في 
مرحلة  على  ذلك  يقتصر  وال  الدراسية  المرحلة 

العمل.  
مملكة  في  الجامعات  من  عدد  وشاركت 

البحرين في فعالية »إي شباب«، إذ تقدم الطلبة 
أفكاراً  تحتوي  بمشاريع  الجامعات  هذه  في 
وحلوالً مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات 
 36 المسابقة  على  تنافس  إذ  واالتصاالت، 
من  الطلبة  من  مجموعة  قدمه  تقنياً  مشروعاً 
والجامعة  البحرين  كجامعة  الجامعات  مختلف 
األهلية والجامعة العربية المفتوحة، وبولتكنيك 

البحرين والجامعة الملكية للبنات.
تشجيع  إلى  شباب«  »إي  فعالية  وتهدف 
والعمل  الشباب  لدى  المبادرة  وروح  االبتكار 

التي  المشاريع  بين  تنافسية  بيئة  خلق  على 
سيتقدمون بها، كما أنها تهدف إلى توفير الدعم 
جانب  إلى  مشاريعهم،  تسويق  عبر  للشباب 
سنوي  مؤتمر  عقد  إلى  تهدف  شباب«  »إي  أن 
االبتكار  مجال  في  المستجدات  أحدث  يتناول 
من مختلف دول  20 متحدثاً  أكثر من  بمشاركة 

العالم.
أعماله  تستمر  المؤتمر  أن  إليه  يشار  ومما 
حتى 3 يوليو 2013 وذلك بحضور 400 مشارك 
من مختلف األعمار، ويتحدث فيه 20 متحدثاً من 

االبتكار  مجال  في  القرار  وأصحاب  المحترفين 
على  العام  هذا  برنامج  ويحتوي  التكنولوجي، 
التكنولوجي،  االبتكار  مجال  في  دولي  مؤتمر 
ومسابقة مخصصة لمشاريع الطلبة الجامعيين 
في المجال نفسه، مع عقد ورش عمل متخصصة 
على مدار يوم كامل باإلضافة إلى عقد جلسات 
الخاص،  والقطاع  المبتكرين  بين  ما  تربط 
2013« هي النسخة الثالثة  وتعتبر »إي شباب 
العامين  خالل  إقامتها  سبق  والتي  الفعالية  من 

2009 و2010.

§السنابس - فاطمة عبداهلل 

)1 يوليو/ تموز  التكنولوجي أمس اإلثنين  االبتكار  انطلقت أعمال مؤتمر   [
على  قادرة  شبابية  طاقة  يمتلك  البحريني  المجتمع  بأن  تأكيد  وسط   )2013
»إي  مسابقة  في  الفائزين  أسماء  عن  اإلعالن  بعد  وذلك  واالختراع،  االبتكار 
لدى  واالبتكار  اإلبداع  تكنولوجيا  مجال  في  خصصت  والتي   »2013 شباب 

الشباب البحريني، والتي شارك فيها شباب عرضوا 36 اختراعًا.

400 مشارك من مختلف األعمار في المعرض المصاحب للمؤتمر

المشاركون في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر االبتكار التكنولوجي بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات

»يوتيوب شحوال«... الشرفة التي يتنفس منها »المتشحولون«...

فيصل هيات: أقرأ باهتمام كل االنتقادات وأعترف بالتقصير
§الوسط - محرر الشئون المحلية

] تحت مالحظة: »هذه المقالة... يتيمة«، استهلت صفحة 
على  »ويكيبيديا«  الحرة  الموسوعة  على  »شحوال«  مفردة 
نصًا:  للمفردة  تعريفًا  مختصرة  بعبارة  اإلنترنت  شبكة 
»كيف  وتعني  البحرانية،  اللهجة  من  كلمة  »شحوال... 
صارت  حتى  وُصحفت  األحوال«،  »إيش  وأصلها  الحال؟ 
مع الزمن »شحوال«، لكن على الشبكة ذاتها، تمتلئ عشرات 
الصفحات وفق محركات البحث بمقاطع برنامج »شحوال« 
لإلعالمي فيصل هيات الذي دار في أربع حلقات شاهدها 
اآلالف، في فلك الزيادات، اللحمة الوطنية، المدينة الضائعة 

واإلضراب.
من  اآلالف  هم  »شحوال«  جمهور  أن  واضحًا،  وبدا 
شرفة  اليوتيوب«  »شحوال  وجدوا  الذين  »المتشحولين« 
ومقارعة  الفكاهة  ونشر  الصدر  وتوسعة  للتنفيس 
الظروف الحالكة باالبتسامة الصادرة من األعماق، ولهذا، 
البرنامج ولدت منذ أشهر  يقول اإلعالمي هيات إن فكرة 
بسبب استمرار سياسة قلب الحقائق في اإلعالم الرسمي، 
تشويه  أساليب  مختلف  واعتماد  والمهنية  الحياد  وغياب 
الواقع وصور المعارضين، فهناك من سّخر وقته للطعن 
في الناس ومهاجمتهم والتشكيك في انتمائهم ووطنيتهم، 
مساحة  إليجاد  بالجرأة  تتسم  خطوة  من  البد  وكان 

للتنفيس.
ويستدرك عند كلمة »التنفيس« ليوجد لها أبعاداً أكثر من 
اإلعالم  »طبعًا...  ليقول:  المفردة  حدود  في  المحصورة  تلك 
تفنيد  في  األمنية  الضربة  بداية  منذ  مهم  بدور  قام  الشعبي 
الرسمي...  اإلعالم  عرضها  التي  المضللة  الروايات  مختلف 
يحاول  إذ  اآلخ��رون...  بدأه  ما  لتكمل  خطوتي  وج��اءت 
يوصل  متماسك...  قالب  في  الفيديوهات  هذه  البرنامج جمع 

إلى نتيجة معينة«.
هيات،  يقول  كما  فهو  البرنامج،  بتسمية  يتعلق  وفيما 
 14 ل�  األولى  اللحظات  منذ  المرحلة  عن  يعبر  كونه  اختاره 
2011 وحتى اليوم... إنها كلمة تحولت إلى مصطلح  فبراير 

الرئيس  الطابع  بالضبط  وهو  معنى...  من  أكثر  يحمل 
للبرنامج، لكنه يضع أساس التراكم المهني والمعرفي بقوله: 
»على مدى 21 سنة في الصحافة، تكونت لدّي خبرة أردت 
رأيي  عن  السلمي  التعبير  في  بحقي  للتمسك  استثمارها 
أتنازل  البرنامج هو رسالة مباشرة مفادها )لن  وقناعاتي... 
كرامتي...  في  حقي  مصيري...  تقرير  في  حقي  حقي...  عن 
أو  خوف  دون  من  التنفس(  في  حقي  إنسانيتي...  في  حقي 
ويعاملهم  يعاملني  وطن  في  أبنائي  تربية  في  حقي  رهبة... 

بإنصاف وعدل ونزاهة«.
الكثير  تغيير  في  أسهمت  التي  الخاصة  تجربته  ويسرد 

بالقول: »قبل  أفكاره وهي تجربة االعتقال، فيصف ذلك  من 
عايشت  االعتقال  وخالل  مختلفًا،  شخصًا  كنت  اعتقالي 
أن  قررت  وقتها  كرامة،  أي  بال  فيها  كنت  قاسية  تجربة 
لي  وجهت  التي  اإلهانات  كل  وأبتلع  العامة  الحياة  أهجر 
إنسان  داخلي  في  أنا  الواقع،  في  التجربة،  تكرار  من  خوفًا 
المعتقل  من  خرجت  عندما  لكنني  للغاية  ومتسامح  بسيط 
بالخجل،  وتعاطفهم معي، وشعرت  الناس  بتضامن  فوجئت 
أن  وقررت  الجمهور،  مع  لي  لقاء  أول  في  دموعي  انهمرت 
الذين عانوا ومازالوا...  الناس  لكل  التحية بأحسن منها  أرد 
في داخلي شعور بأني مدين لجمهور عريض تعاطف معي 

ومع أسرتي في أسوأ أيام حياتي«.
»فيصل  قرر  القادم من حلقات »شحوال«،  وفي شأن 
هيات« البحث في كل الملفات والقضايا، فاليوتيوب يوفر 
ما  وهذا  يتدفق،  مازال  وبعضها  ساخنة  مازالت  مواّد 
من  أنا  »سقفي  البرنامج:  مادة  سقف  إلى  ينظر  يجعله 
فأنا  اآلخرين،  حقوق  أو  للقانون  إغفال  دون  من  يحدده 
أتعامل  لكنني  الواقع،  نقد  في  اإلسفاف  أسلوب  أعتمد  ال 
بأسلوبي نفسه في الكتابة... السخرية والتهكم، وطبعًا هذا 
فكاهية ألنها مسألة  نفسي كشخصية  أقدم  أنني  يعني  ال 
متصلة بالموهبة أواًل وتوافر اإلمكانات البشرية التي تتيح 

تفجير الطاقة اإلبداعية في داخلي«.
له  الموجه  النقد  كل  باهتمام  يقرأ  بأنه  هيات  ويقر 
والحاجة  واضح  القصور  بأن  ويعترف  ويقّر  وللبرنامج، 
ملحة وكبيرة للتطوير، بالمقابل، هو ليس متفرغًا بصورة 
كاملة للبرنامج ألنه يبدأ عمله في الساعة السابعة والنصف 
ثم  قلياًل...  يرتاح  عصراً...  والنصف  الثالثة  وحتى  صباحًا 
تظهر  لهذا  طاقته،  يستهلك  الذي  البرنامج  في  عمله  ببدأ 
لكنه،  حلقة،  كل  بث  بعد  يالحظه  ما  وهو  الفجوات،  بعض 
الرياضية  الصحافة  في  السيما  اإلعالمية  تجربته  ووفق 
صباحًا  الرياضيين...  بواقع  ذكرني  الوضع  »هذا  يوجز: 
تقديم كل  يتمكنون من  لذلك ال  يتدربون...  يعملون ومساًء 
ما في طاقتهم... اإلبداع بحاجة إلى جهد وربما تفرغ لتقديمه 

بصورة متميزة«.
من  تحتويه  ما  بكل  نهايتها،  من  حلقة  كل  تقترب  وحتى 
تارة  وتصفيق  وتعليقات  ورسائل  وتهكم  وغضب  ضحك 
البرامج،  من  النوع  هذا  عشاق  يجد  أخرى،  تارة  وحماسة 
أشكال  أول  ولعل  بينهم،  فيما  للتشحول  ثمينة  فرصًة 
لنشر  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  هنا،  التشحول 
روابط الحلقة الجديدة، فتتشحول هي األخرى عبر آالف من 
الرسائل التي تحفز آالفًا من العيون والعقول والمشاعر، كل 
وفق هواه، لوقت خاص في عالم افتراضي انتهت معه فوبيا 

المكان واألفكار والتواصل اإلنساني.
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أرباح القطاع المصرفي البحريني ترتفع إلى مليار دوالر في 3 أشهر

مصرف  قبل  من  المجّمعة  للبيانات  ووفقاً 
الزيادة  هذه  شملت  فقد  المركزي،  البحرين 
العاملة  الفئات  جميع  ــاح  األرب في  الكبيرة 
التقليدية  البنوك  المصرفي، وهي  القطاع  ضمن 

واإلسالمية في قطاعي الجملة والتجزئة. 
هذه  »إن  المركزي:  البحرين  مصرف  وأفاد 

عمليات  في  التطور  تعكس  األرباح  في  الزيادة 
استمرار  رغم  البحرين  في  المصرفي  القطاع 

التقلبات في أسواق المالية العالمية«.
المصرفي  للقطاع  الموحدة  الموازنة  أن  يذكر 
دوالر  مليار   195.3 إلى  ارتفعت  قد  البحريني 
 ،2013 آذار  مارس/  نهاية  في  هي  كما  أميركي 

وهو أعلى مستوى تصل إليه خالل سنة تقريباً، 
أرقام  من  المئة  في   5 بنسبة  أعلى  أنه  كما 
األول  كانون  ديسمبر/  في  هي  كما  الموازنة 

2012 والتي بلغت 186.3 مليار دوالر أميركي.
وواصل قطاع التجزئة المصرفي في البحرين 
نموه في كل من محفظة القروض والودائع  على 
االقتصاد  في  النمو  يعكس  ما  وهو  سواء،  حدٍّ 
في  الربح  صافي  إجمالي  وتضاعف  الوطني.  
ليبلغ  التقليدية  البنوك  لدى  التجزئة  قطاع 
 509 يعادل  )ما  بحريني  دينار  مليون   191.9
من  األول  الربع  خالل  أميركي(  دوالر  ماليين 
هذا العام، مقارنة بما مجموعه 94 مليون دينار 

بحريني للفترة نفسها من العام السابق. 
وبلغت القيمة اإلجمالية لمحفظة القروض لدى 

بنوك التجزئة )للعمالء من غير البنوك( ما قيمته 
نهاية  في  هي  كما  بحريني  دينار  مليارات   7
4.4 مليارات دينار بحريني  2013؛ منها  مارس 
بالنسبة لقروض القطاع التجاري، مقارنة بـ 4.2 
العام  للفترة نفسها من  مليارات دينار بحريني 
الشخصية  القروض  بلغت  حين  في  السابق، 
مليار   2.1 بـ  مقارنة  بحريني  دينار  مليار   2.4
دينار بحريني كما هي في نهاية مارس من العام 
التقليدية  للبنوك  الجملة  قطاع  وشهد  السابق. 
المئة  في   365 بنسبة  األرباح  صافي  في  نمواً 
الربع  عن  أميركي  دوالر  مليون   515 ليبلغ 
األول لسنة 2013 مقارنة بـ 110 ماليين دوالر 

أميركي للفترة نفسها من العام السابق. 
كما شهد قطاعا التجزئة والجملة في المصارف 

مليون   85.5 إلى  األرباح  في  زيادة  اإلسالمية  
بـ  مقارنة   ،2013 لسنة  األول  الربع  عن  دوالر 
من  نفسها  للفترة  أميركي  دوالر  مليون   67.1

العام السابق.
في  االستمرار  أن  على  المصرف  ويؤكد 
االلتزام بالمعايير المصرفية وأفضل الممارسات 
سيؤدي إلى تقوية بيئة العمل المصرفي ويعزز 
مواجهة  على  وقدرته  المالي  القطاع  مكانة  من 
المخاطر الناتجة عن تقلبات الدورة االقتصادية. 
كما أن المصرف المركزي سيستمر في سياسته 
المصرفي  القطاع  في  االندماجات  تشجيع  في 
على  قادرة  كبيرة  كيانات  خلق  إلى  يؤدي  بما 
المحلية  الساحة  على  المستجدات  مع  التعامل 

والعالمية.

§الوسط - المحرر االقتصادي

األرباح  أن  )اإلثنين(  أمس  بيان  في  المركزي  البحرين  مصرف  أعلن   [
 1.1 لتبلغ  إلى الضعف  ارتفعت  البحرين قد  العاملة في مملكة  للبنوك  الفصلية 
مليار دوالر أميركي عن الربع األول لسنة 2013، مقارنة بـ 427 مليون دوالر 

أميركي للفترة نفسها من السنة الماضية.

انطالق مؤتمر االبتكار التكنولوجي في البحرين

خبير دولي يدعو إلى تشجيع االبتكار لدى الشركات واستثمارات الشباب
أعمال  )اإلثنين(  أمس  انطلقت   [
األول  التكنولوجي  االبتكار  مؤتمر 
لمدة  أعماله  تستمر  الذي  »أنوفتك« 
بمشاركة  البحرين  في  أيام  ثالثة 
الموظفين  مــن   400 مــن  أكثر 
الدولة  وزير  رعاية  واألكاديميين 
بن  فواز  الشيخ  االتصاالت  لشئون 

محمد آل خليفة.
ومؤسس  االبتكار  خبير  وقــال 
ديف   »Change Your DNA« منظمة 
هو  التغيير  من  الخوف  إن  ألمر 
أروقة  في  االبتكار  انقراض  سبب 
تعتاد  الشركات  أن  وبين  الشركات. 
فيه  وتبرع  تجيده  ما  ممارسة  على 
في  ولكن  المضمون،  الربح  لتأمين 
تعمر  التي  الشركات  أن  الحقيقة 
على  القادرة  الشركات  هي  طوياًل 

التأقلم مع التغيير.
من  قدم  الــذي  الخبير  وأضــاف 
في  للمشاركة  المتحدة  الواليات 
التكنولوجي  االبتكار  مؤتمر 
أن  المستحيل  من  أنه  »أنوفتك« 
المهم  من  ولكن  تنتهي  حيث  تبدأ 
أن تقبل الشركات بخطورة الشروع 
عملية  أنها  أكد  والذي  التغيير،  في 

ليست سهلة. 
هو  االبتكار  يحتاجه  ما  أن  وبين 
المخصص المالي وإن كان متواضعاً، 
القرارات  اتخاذ  إلى سلطة  باإلضافة 
وشدد على أن تقييم العمل في مجال 
الربح  بمستوى  يقاس  ال  االبتكار 
تمت  التي  والسرعة  بالكيفية  وإنما 
ألمر،  المشكلة. وبحسب  بها معالجة 
الفشل  هو  االبتكار  إلى  الطريق  إن 
بأكبر سرعة ممكنة وبأقل التكاليف 
إلى أن تصل المحاوالت إلى الصيغة 

الصحيحة والمبتكرة.
وقال إن الشركات يجب أن تنافس 
من  المنافسة  جاءتها  وإال  نفسها 
اإلبقاء  أن  شركات أخرى، وأكد على 
في  سيؤدي  الروتيني  العمل  على 

ألن  الشركة  انقراض  إلى  النهاية 
ثمة شركات أخرى ستقوم بالتغيير 
على  لذلك  بالنتيجة  وتستحوذ 

السوق. 
المبتكرين  إلــى  كلمته  ووجــه 
شاقة  بصعوبات  وعدهم  ــذي  ال
إنهم  وقال  للتغير  محاولتهم  خالل 
مجال  في  للطفرات  الفضل  أصحاب 
وقال  واالتصال.  المعلومات  تقنية 
تحد  التي  الشركات  سياسات  إن 
أمامه  العراقيل  وتضع  االبتكار  من 
االبتكار بقدر عملها  هي ال تستهدف 
ودعا  الخسارة  من  الشركة  لحماية 
هذه  مع  التأقلم  لتعلم  المبتكرين 
التي  السياسات  وتجاوز  العراقيل 
تحد من نمطية تفكيرهم التي تخرج 

عن المألوف.
جمعية  رئيس  أعلن  جهته،  من 
عبيدلي  التقنية  لشركات  البحرين 
االبتكار  مؤتمر  أن  عبيدلي 
البداية  هو  »أنوفتك«  التكنولوجي 
الحتفاء سنوي لالبتكار وإعالن إلى 
البحرينيين  لتشجيع  حثيث  جهد 

الشباب على االبتكار.
اللجنة  كلمة  ــالل  خ ـــار  وأش

حفل  خالل  ألقاها  التي  المنظمة 
االفتتاح للنسخة الثالثة من مسابقة 
شباب«  »إي  التكنولوجي  االبتكار 
مؤتمر  العام  هذا  يصاحبها  والتي 
متخصص في االبتكار في حقل تقنية 
المعلومات واالتصال أن االبتكار هو 
في  »االستثمار  أن  وبين  المستقبل، 
االبتكار هو السبيل لتحقيق األهداف 
سواء  الغايات  إلــى  والــوصــول 
القادمة«  تلك  أو  عنها  تأخرنا  التي 
الذي  المبتكر  »الشباب  أن  وأضاف 
المجتمع  عماد  سيكون  اليوم  بيننا 
العامل والمبتكر، وسيوّجه اقتصادنا 
األجيال  ومستقبل  مستقلبنا  ويقود 

القادمة«. 
إي  مسابقة  أن  عبيدلي  ونــوه 
في  أنوفتك  ومؤتمر   2013 شباب 
وتقدم  المبتكرين  تشجع  العام  هذا 
الذي  واالحترافي  المهني  الدعم  لهم 
هذا  في  أكثر  للتعمق  يحتاجونه 

المجال.
التنفيذي  المدير  قال  ذلك،  إلى 
أحمد  ســمــارت  وورك  لشركة 
»أنوفتك«  »مؤتمر  إن  الحجيري 
بين  تعاونات  لتوليفة  حصيلة  هو 

المملكة«  في  المؤسسات  مختلف 
مثل  عقد  وراء  السعي  إن  وقــال 
»اإليمان  عن  ناتج  الشراكات  هذه 
يجب  مسئولية  هو  االبتكار  بأن 
مؤسسات  من  كل  عندها  تقف  أن 
جانب  إلى  الخاص  والقطاع  الدولة 
ومؤسسات  األكاديمية  المؤسسات 

المجتمع المدني«.
برعاية  ينظم  المؤتمر  أن  يذكر 
البحرين  ممتلكات  ماسية من شركة 
القابضة، الذراع االستثماري لمملكة 
ممتلكات  تدعم  حيث  البحرين، 
سياسة  منطلق  مــن  المؤتمر 
تتبناها،  التي  االجتماعية  الشراكة 
المدني  المجتمع  بين  التكامل  ومبدأ 
المجتمع  لخدمة  التجاري  والقطاع 

وتطوير االقتصاد.
كما يدعم »بي إم آي بنك« الفعالية 
وذلك  الفضية،  الدرجة  من  برعاية 
باالبتكار  أهمية  من  يوليه  ما  إثر 
القطاع  لنمو  فيه ضرورة  يجد  الذي 
المصرفي بعد أن بات يعتمد اعتماداً 
من  التقنية  تقدمه  ما  على  رئيسياً 
الدقة  تضمن  وآليات  تطبيقات 

والكفاءة في العمل بهذا المجال.

مؤتمر االبتكار أقيم بدعم من »بي إم آي بنك«

بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني

»G8« سيدتا أعمال بحرينيتان تحضران مؤتمرًا لـ
§الوسط - المحرر االقتصادي

كل  بدعوة  البريطاني  الثقافي  المجلس  قام   [
لولوة  ترست  جولدن  شركة  مؤسسة  مالكة  من 
المطلق وأستاذ مساعد في جامعة البحرين جميلة 
المحاري للحضور والمشاركة في مؤتمر بعنوان 
 - المتكامل  النمو  المفتوحة،  االقتصادات  »دعم 
في  أقيم  والذي  العربية«  البلدان  في  المرأة  دور 
يونيو/  و26   25 من  الفترة  في  بلندن  النكستر 

حزيران على هامش اجتماع مجموعة الثمانية.
 G8 دوفيل  شراكة  رعاية  تحت  المؤتمر  أقيم 
انتقالية،  بمرحلة  تمر  التي  العربية  البلدان  مع 
بهدف إنشاء شراكات تجارية جديدة بين سيدات 
G8 لتحقيق الرخاء،  الـ  األعمال العرب ومجموعة 
في  المتزايد  المرأة  دور  أهمية  االعتبار  في  آخذاً 

االقتصاد العالمي. 
الدولية  التنمية  لشئون  الدولة  وزير  وكان 
في  الخارجية  وزارة  ووكيل  جريننج  جوستين 
عدد  بين  من  بيرت،  اليستير  المتحدة  المملكة 
G8 باإلضافة إلى  الـ  البارزين في  من المتحدثين 
إفريقيا  وشمال  الخليج  دول  من  عرب  متحدثين 
البنك  مثل  الرائدة  الدولية  والمؤسسات  من 
الدولي، وكذلك عدد من  للتنمية والبنك  اإلسالمي 
الرائدة،  الدولية  المنظمات  من  الشخصيات  كبار 
والحكومات، والشركات، والمستثمرين والمجتمع 

المدني.
المناخ  تأثير  كيفية  في  المؤتمر  بحث 
االقتصادي على مشاركة المرأة في القوى العاملة، 
في  المرأة  مساهمة  أهمية  على  الضوء  وسلط 
ورش  من  عدد  تناولت  كما  االقتصادي.  النمو 

والسبل  الدولية  التجارة  في  المرأة  دور  العمل 
من  االقتصادية  المرأة  مساهمة  بتعزيز  الكفيلة 
المشاريع  وريادة  السياسية  اإلصالحات  خالل 
أماكن  داخل  لدعمها  سبل  عن  والبحث  والتمويل، 
دورها  تأدية  بهدف  العامة  الحياة  وفي  العمل 

االقتصادي في المجتمع. 
سلسلة  للمؤتمر  الثاني  اليوم  شمل  وقد 
األعمال  سيدات  من  عدد  أدار  العمل  ورش  من 
حول  النقاشات  من  العديد  ودارت  البارزات، 
الخدمات  المرأة في مجاالت جديدة مثل:  مشاركة 
والصحة  التجزئة  اإلبداعية،  والصناعات  المالية 
والبنية  والسياحة،  والتكنولوجيا،  والتعليم، 

التحتية والخدمات البيئية. 
شبكات  لتكوين  قيمة  فرصة  المؤتمر  هذا  يعد 
قطاعات  في  شراكات  وتطوير  دعــم  بهدف 
التجارية  المؤسسات  مع  اإلبداعية،  الصناعات 
العربي  العالم  G8، والتجارة مع  الـ  من مجموعة 
الطاقة  بين  ما  تتباين  متنوعة  مجاالت  في   -
والبيع بالتجزئة، ومنه إلى الموضة وتكنولوجيا 
»جائزة  عن  باإلعالن  المؤتمر  انتهى  المعلومات. 
واإلنجازات  بالمساهمات  لالحتفال  األعمال« 
وستشجع  العربية.  المرأة  حققتها  التي  الهائلة 
نحو  العمل  على  السيدات  األعمال«  »جائزة 

مشاريع تجارية تسهم في النمو االقتصادي.

جميلة المحاريلولوة المطلق

وزير الصناعة والتجارة يؤكد الحرص 
على توسيع قاعدة االستثمار

§المنامة - وزارة الصناعة 
] اجتمع وزير الصناعة والتجارة حسن 
)اإلثنين(  أمس  صباح  بمكتبه  فخرو  عبداهلل 
ليناس  ليتوانيا،  جمهورية  خارجية  بوزير 

لينكيفيكيس أنتاناس.
العالقات  استعراض  اللقاء  خالل  وتم 
البحرين  مملكة  بين  المشتركة  الثنائية 
وجمهورية ليتوانيا الصديقة، مشيراً الوزير 
واللقاءات  الزيارات  هذه  مثل  أهمية  إلى 
التي تساهم في تعزيز العالقات االقتصادية 
البلدين  كال  في  بالمسئولين  والتعريف 
قيادة  حرص  على  الوزير  أكد  كما  لآلخر، 
عرى  توثيق  على  البحرين  مملكة  وحكومة 
الدول  كل  وبين  بينها  القائمة  الصداقة 
تبادل  على  حرصهما  إلى  إضافة  الصديقة، 
المتوافرة  الطاقات  من  واالستفادة  الخبرات 

لتحقيق الغايات الوطنية لكٍل منهما.
الوزير  استعرض  الصدد،  هــذا  وفــي 
البحرين  مملكة  بها  تحظى  التي  اإلمكانيات 
المنطقة  دول  بين  اإلستراتيجي  وموقعها 
خصوصاً  به  تتميز  الذي  العريق  والتاريخ 

الخدماتية  واألنشطة  التجارة  مجال  في 
إلى  ذاته  السياق  في  منوهاً  المصاحبة، 
الميسرة  واإلجــراءات  الكبيرة  التسهيالت 
التي تمنحها الحكومة للمستثمرين من داخل 
بشكل  أسهمت  والتي  وخارجها  البحرين 
االقتصادي  النمو  معدالت  رفع  في  الفت 
لمملكة البحرين ووضعتها في مصاف الدول 

المتقدمة والرائدة على الصعيد االقتصادي.
خارجية  ــر  وزي ــرب  أع جانبه،  ــن  وم
جمهورية ليتوانيا عن إعجابه البالغ بالنمو 
الذي تشهده مملكة البحرين في كل النواحي، 
مشيراً إلى حرص بالده على تطوير عالقاتها 
التبادل  البحرين واالرتقاء بمستوى  بمملكة 
التي تحقق  المستويات  إلى  التجاري بينهما 
الطموحات المنشودة. كما أعرب عن تقديره 
ووزارة  البحرين  مملكة  لحكومة  البالغ 
الكبيرة  لجهودهما  والتجارة  الصناعة 
منوهاً  العالقات،  هذه  تعزيز  في  والالفتة 
الجهد  من  المزيد  بذل  إلى  السياق  هذا  في 
لتعميق هذه العالقات والدفع باتجاه تطورها 

لتحقيق مصلحة شعبي البلدين الصديقين.

وزير الصناعة والتجارة يستقبل وزير خارجية ليتوانيا

إطالق برنامج للتدريب على تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

§الوسط - المحرر االقتصادي
إنها  بيان  في  إريكسون  شركة  قالت   [
واحد  عام  مدته  تدريبياً  برنامجاً  أطلقت 
البحرين،  مملكة  في  حديثاً  للخريجين 
مع  تفاعلها  لتعزيز  سعيها  إطار  في  وذلك 
الشباب  وتمكين  المستقبليين  القطاع  قادة 
بمجال  العمل  في  النظر  من  البحريني 
 .)ICT( واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
وسيقوم البرنامج بمساعدة مواطني مملكة 
البحرين على تطوير مهاراتهم الفنية، فضاًل 
هذا  في  المتاحة  العمل  لفرص  إعدادهم  عن 

القطاع.
الخريجين  منح  سيتم  العام،  مدار  وعلى 
على  االطالع  فرصة  الموهوبين  البحرينيين 
تلقيهم  أثناء  المحتملة  الوظائف  عن  المزيد 
الشباب  وسيتمكن  مكثفاً.  رسمياً  تدريباً 
خالل  من  مهاراتهم  تعزيز  من  البحريني 
تقنيات  على  عملي  تدريب  على  الحصول 
المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  متطورة 
واالتصاالت، وفي المقام األول تقنية التطور 
قالت  المناسبة،  هذه  وفي   .LTE األمد  طويل 
مملكة  في  إريكسون  لشركة  العام  المدير 
هذه  إطالق  »منذ  قمر:  كريستيان  البحرين 

شركة  في  حظينا  التدريبية،  المبادرة 
مع  للتواصل  فريدة  بفرصة  إريكسون 
بيئة عمل  المتحمسين في  الشباب  المهنيين 
بنظرة  تزويدهم  على  نعمل  حيث  حقيقية، 
المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  حول  ثاقبة 

واالتصاالت«.
وأضافت »يشهد الطلب على البيانات نمواً 
ملحوظاً ويزداد التعقيد في قطاع االتصاالت 
 ،LTE األمد  طويل  التطور  تقنية  انتشار  مع 
تحول  نقطة  البرنامج  هذا  من  يجعل  ما 
ونحن  للتعلم.  مهمة  وفرصة  لنا  بالنسبة 
نسعى إلى تزويد المشاركين الذين يدخلون 
ومليئة  مميزة  بتجربة  حديثاً  العمل  سوق 
المجاالت  مع  خاللها  يتعاملون  بالتحديات، 
االرتقاء  بهدف  القطاع  هذا  في  الرئيسية 

بآفاق تطورهم المهني«.
األمد  التطور طويل  تقنية  إلى  وباإلضافة 
دعم  أنظمة  بتحديد  إريكسون  قامت   ،LTE

والخدمات   )OSS/BSS( واألعمال  العمليات 
كأبرز  األساسية  الراديو  وشبكات  المدارة 
وقامت  الصناعة،  هذه  في  النمو  مجاالت 
هذه  حــول  التدريب  برنامج  بتصميم 

المواضيع.

طالب بحرينيون مشاركون في التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت


