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أبواب الوزارة مفتوحة لكل من يريد التظلم ... “التنمية االجتماعية”:

مدخول مدرب السياقة ال يؤهله لتسلم عالوة الغالء
المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

أوضحت وزارة التنمية االجتماعية بشأن ما أثير 
حول وقف صرف الدعم المالي )عالوة الغالء( عن 
مدربي السياقة، أن إيقاف طلب استحقاق الدعم 
المالـــي عـــن أي مســـتفيد يتم عند اتضـــاح وجود 
دخـــل لديه ولم يـــدل للوزارة بحصولـــه على هذا 
الدخـــل، وعليه تتخذ الـــوزارة اإلجراءات الالزمة 
بإيقاف صرف الدعم المالي )عالوة الغالء(، وذلك 

وفق األنظمة والقوانين المعمول بها.

كمـــا بّينـــت الـــوزارة أنـــه قـــد تـــم عـــرض موضوع 
أصحـــاب المهـــن )ومنهـــم مدربـــو الســـياقة( علـــى 
اللجنـــة المعنيـــة بالدعـــم المالـــي، وتمـــت دراســـة 
أوضاعهم، وفق القوانين والقرارات ذات العالقة. 
وقـــد تأكـــد للجنة أنه بعد انتظـــام العمل في مهنة 
الجائحـــة،  تحديـــات  وانتهـــاء  الســـياقة  مدربـــي 
التدريبيـــة  للســـاعة  الماديـــة  القيمـــة  وتحديـــد 
الواحـــدة، فـــإن معـــدل مدخـــول مدرب الســـياقة 

ال يقـــع ضمن فئة محـــدودي الدخل المســـتحقين 
للدعم المالي.

الـــوزارة حرصهـــا علـــى مصلحـــة كافـــة  وأكـــدت 
الفئـــات وتحريها الدقة قبل اتخاذ أي قرار بشـــأن 
استحقاق أي مساعدة اجتماعية، علًما بأن أبواب 
الـــوزارة مفتوحة لكل من يريد التقدم للتظلم في 
هذا الشـــأن مصطحًبا معـــه المســـتندات الثبوتية 

للحالة.

“تمكين” تعلن الفائز بمسابقة 
كأس العالم لريادة األعمال
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20 صفحة - 220 فلسا

قال الرئيس التنفيذي لثالث شـــركات 
قطـــاع  إن  رائـــدة  ســـعودية  نفطيـــة 
تحديـــات  يواجـــه  البتروكيماويـــات 
كبيـــرة فـــي الفتـــرة الراهنة لكـــن آفاق 
االســـتثمار في القطـــاع ال تزال واعدة 
خصوصـــا في منطقـــة الخليـــج. وأبلغ 
شـــركة  مـــن  لـــكل  التنفيـــذي  الرئيـــس 
شـــيفرون فليبس الســـعودية وشـــركة 
الجبيـــل شـــيفرون فيلبـــس، والشـــركة 
عبدالهـــادي  للبوليمـــرات  الســـعودية 
الســـحيمي، “البـــالد” أن مشـــكالت في 
سالسل اإلمداد في خضم الفيضانات 
والتغيير في مســـتويات المســـطحات 
المائيـــة التي تجعل عمل البواخر التي 
تنقـــل منتجـــات البتروكمياويات أكثر 

صعوبة من ذي قبل.

وقـــال الســـحيمي وهـــو أيضـــًا رئيـــس 
اللجنـــة التنظيميـــة لمؤتمـــر ومعـــرض 
الرابـــع لتكنولوجيـــا  الشـــرق األوســـط 
اإليثيلين الذي افتتح أمس في المنامة 
“بعض العمالء يعانون حاليًا خصوصا 
عند األنهار التي تكون فيها مستويات 
ميـــاه األنهـــار متدنية، وهـــذه بصراحة 
أحدث مشاكل”، مشـــيرًا السميحي أن 
مشكالت ســـالل واإلمدادات تواصلت 
فـــي  فـــي ظـــل اإلغالقـــات  خصوصـــا 
الصيـــن. وبيـــن أن تحديـــات الصناعـــة 
ال تتعلق فقط بسالســـل اإلمداد ولكن 
فـــي تقلبات أســـعار النفط إلـــى جانب 

التغييرات “الجيوسياسية”.
النفـــط  أســـعار  تأثيـــر  وبخصـــوص 
الصناعـــات  فـــي  االســـتثمار  علـــى 

التبروكمياوية قال الســـميحي “أسعار 
النفط لها تأثير ولكن األســـعار الحالية 
مناســـبة جدًا وداعمـــة ).. ( على المدى 
الطويل األســـعار في مستواها الحالي 
تراجعـــت  إذا  ولكـــن  داعًمـــا  ســـتكون 

ا”. سيكون األمر سلبيًّ
الرئيـــس  آخـــر، تحـــدث  وفـــي ســـياق 
فليبـــس  شـــيفرون  لشـــركة  التنفيـــذي 
الســـعودية عـــن تعـــاون خليجـــي فيما 
يتعلـــق بصناعـــة البتروكيماويـــات من 
لصناعـــة  الخليجـــي  االتحـــاد  خـــالل 
البتروكيماويـــات )جيبكا( والتي تعتبر 
مظلـــة لمصنعـــي البتروكمياويـــات في 
الخليـــج، والتـــي لهـــا جهـــود كبيرة في 

موضوع تحديات التصدير.
أوروبـــا  أن  الســـحيمي  وأشـــار 
لمنتجـــات  رئيســـيا  مســـتهلًكا  تعتبـــر 
البتروكيماويـــات فـــي الخليـــج، والتي 
تصـــل للبعض عنـــد 85 %، مشـــيرا أن 
مصانـــع دول الخليـــج تتشـــارك نفـــس 

التحديات والهواجس.

عبدالهادي السحيمي

)19(

أعلنـــت مجموعـــة لولـــو أمس، مع 
غيـــرت  متزايـــدة  بصمـــة  وجـــود 
توقعـــات البيع بالتجزئـــة اليومية 
فـــي البحريـــن منـــذ أن بـــدأت في 
عـــام 2007، عـــن بـــدء االحتفـــال 
بالذكرى السنوية الخامسة عشرة 
الكبرى في مجمـــع الدانة  بعنوان 
“اســـبوع الجـــودة مـــع لولـــو” مـــع 
العـــروض  مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة 
الترويجية  والعروض  والصفقات 
وإطـــالق مجموعـــة مشـــوقة مـــن 
محـــالت البقالة والمـــواد الغذائية 
وغيـــر الغذائية ومنتجات الصحة 

بإنتـــاج  ومنتجـــات  والجمـــال 
بحريني “صنع في البحرين’’ التي 
تجلـــب الخير لكل أســـرة مع وعد 
لولو بجودة ممتازة وبأســـعار في 
متنـــاول الجميـــع. بعـــد أن بـــدأت 
المجموعـــة دخولها إلـــى البحرين 
مـــن خـــالل المتجر الرئيســـي في 
مجمـــع الدانة، تمتلـــك المجموعة 
اليـــوم 9 هايبر ماركـــت ومركزين 
تجارييـــن )مجمع الدانـــة، ومجمع 
الرملـــي( ومتجـــر لولـــو إكســـبرس 
في منطقة سكنية سريعة التطور 

في دانات اللوزي.

“لولو البحرين” تحتفل بمرور 15 عاًما 
من التميز بمجال البيع بالتجزئة
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تحديات كبيرة تواجه “البتروكيماويات”
دور كبير لمنظمة “جيبكبا” في التنسيق بين المصانع الخليجية...السحيمي لـ “^” :

الصادرات وطنية المنشأ خالل أغسطس 2022
المنامة-هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  أصـــدرت 
تقريرهـــا األولـــي إلحصاءات التجـــارة الخارجية لشـــهر 
أغســـطس من العـــام 2022، حيث يشـــتمل التقرير على 
بيانات عن الواردات والصادرات )وطنية المنشأ( وإعادة 

التصدير، باإلضافة إلى الميزان التجاري.
وذكـــر التقرير أنه خالل شـــهر أغســـطس الماضي، بلغت 
قيمة إجمالي الواردات الســـلعية نحو 520 مليون دينار 
مقابل 496 مليون دينار لنفس الشـــهر من العام الســـابق 
بنســـبة ارتفاع 5 %، ويمثل مجموع واردات أهم عشـــر 
دول مـــا نســـبته 73 % من حجم إجمالي الـــواردات، أما 

الواردات من باقي الدول، فهي تمثل نسبة 27 %.
وبحســـب التقريـــر، تحتـــل الصيـــن المرتبـــة األولـــى في 
حجـــم الـــواردات التـــي بلغـــت 90 مليـــون دينـــار، تليهـــا 
أستراليا بقيمة 60 مليون دينار، بينما تأتي البرازيل في 
المرتبـــة الثالثة من، حيـــث حجم الواردات التي بـلــــغت 

)١٨(49 مليون دينار.

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1444 1919 صفر
Sep 2022 1515 سبتمبر

Year: 14السنة
No: 5084العدد
THUالخميس

 تعلن اللجنة التنفيذية لالنتخابات النيابية والبلدية 2022 عن فتح المراكز اإلشرافية لتلقي طلبات قيد 
األسماء أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد الواردة في جداول الناخبين وذلك خالل الفترة بين 15 إلى 

21 سبتمبر 2022 بين الساعة 5 - 9 مساًء، وذلك في المراكز اإلشرافية التالية:

 تأكد من تسجيلك
في جـــدول النــاخـبين

WWW.VOTE.BH VOTEBH 77277277

محافظة العاصمة:
مدرسة خولة الثانوية للبنات

محافظة المحرق:
مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين

المحافظة الشمالية: 
مدرسة يثرب اإلعدادية للبنات

المحافظة الجنوبية:
مدرسة المستقبل االبتدائية للبنات

 كما يحق لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية 
مـــن مواطنـــي دول مجلس التعـــاون المقيمين واألجانـــب الذين يتملكـــون عقار في مملكـــة البحرين 
التصويـــت فـــي االنتخابات البلدية متى ما كانت أســـماؤهم مقيدة في إحدى جـــداول الناخبين ويمكن 
التأكد من صحة تسجيل األسماء عن طريق زيارة المراكز اإلشرافية التابعة للمحافظة أو عن طريق زيارة 

الموقع اإللكتروني vote.bh ولالستفسار يمكن االتصال على مركز االتصال 77277277

مليون دينار
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ترقبـــوا

قائمة 
ألقوى 50 شركة بحرينية 

لعام 2023

www.albilad-top-50.com /  :يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

للتواصل مع مدير المشروع 39761177

المنامة - بنا

تلقـــى ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقية 
تهنئـــة مـــن رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
بنت عبـــدهللا زينل، رفعت فيهـــا إلى المقام 
الســـامي لصاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظـــم 
خالـــص التهاني والتبريكات بمناســـبة اليوم 
العالمـــي للديمقراطيـــة، الـــذي يصـــادف 15 

سبتمبر من كل عام.
وأكدت رئيســـة مجلس النواب في برقيتها 
أن مـــا تحقق من إنجـــازات لمملكة البحرين 
المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  قيـــادة  ظـــل  فـــي 
الحكيمـــة وبدعـــم ورعاية جاللتـــه الكريمة 
للســـلطة التشـــريعية منذ انطالقة المســـيرة 

اإلصالحية التنموية الشـــاملة والمستدامة، 
شـــكل نقلـــة نوعيـــة للمســـيرة الديمقراطية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، مـــن خـــالل تبنيهـــا 
المبـــادئ الرفيعـــة التـــي تعزز دولـــة القانون 
دســـتورية  أســـس  وبنـــاء  والمؤسســـات، 
عصرية وحضارية انبثقت من ميثاق العمل 
الوطنـــي إيذانـــًا بتدشـــين عهـــد جديـــد مـــن 

اإلصالح السياسي والحياة الديمقراطية.
وتلقـــى ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة من رئيســـة 
مجلـــس النـــواب، رفعـــت فيهـــا إلـــى ســـموه 
التهاني والتبريكات بمناســـبة اليوم العالمي 

للديمقراطية الذي يصادف 15 ســـبتمبر من 
كل عام.

وأكـــدت أن مـــا تحقق من إنجـــازات لمملكة 
البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظـــم، والدعم 
المســـتمر مـــن صاحب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، ســـاهم في 
تحقيـــق األثر البارز في نجاح وســـير أعمال 
مملكـــة  وضـــع  ممـــا  التشـــريعية  الســـلطة 
البحريـــن في مصـــاف الـــدول المتقدمة من 
التطويريـــة  المشـــروعات  سلســـلة  خـــالل 
المهمـــة التـــي تـــم إنجازهـــا علـــى مختلـــف 

األصعدة.

نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية في البحرين

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من زينل

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد المعظـــم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة برقية تهنئة من رئيس 
مجلـــس الشـــورى علـــي الصالـــح، رفـــع فيهـــا إلـــى 
المقـــام الســـامي لصاحـــب الجاللة الملـــك المعظم 
اليـــوم  بمناســـبة  والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص 
العالمـــي للديمقراطيـــة الذي يصادف 15 ســـبتمبر 
من كل عـــام. وأعرب رئيس مجلس الشـــورى عن 
عظيم الفخر واالعتـــزاز بالنهج الديمقراطي الذي 
تفضل عاهل البالد المعظم بوضع أسســـه ومبادئه 

المتقدمـــة لتعزيـــز الحيـــاة البرلمانيـــة والمشـــاركة 
اإلصالحيـــة  المســـيرة  انطـــالق  منـــذ  السياســـية 
الشـــاملة التـــي انطلقـــت بقيـــادة جاللتـــه، مؤكـــدًا 
أن الخطـــوات التـــي قامـــت بهـــا مملكـــة البحريـــن 
لتطوير مسيرتها الديمقراطية وتوسيع المشاركة 
السياســـية أصبحـــت موضـــع إشـــادة وتقدير على 

المستويين اإلقليمي والعالمي.
وثمـــن الصالح ما اتخذتـــه المملكة إلتاحة المجال 
أمام جميع الكفاءات الوطنية المخلصة لإلســـهام 
فـــي البناء الوطني، وإرســـاء أســـس الديمقراطية 

واحترام حقوق المواطن وحرياته السياسية.

كمـــا أكد في هذه المناســـبة أن رؤيـــة جاللة الملك 
المســـتقبلية رســـخت وعززت النهج الديمقراطي 
الذي واكب مسيرة الســـلطة التشريعية منذ العام 
2002، والتي ساندت دورها ومنحها الصالحيات 
التـــي مكنتهـــا مـــن خدمـــة الوطـــن والمواطنيـــن 
وتحديث منظومة التشـــريعات الوطنية، مشـــيدا 
بمـــا تحظـــى بـــه الســـلطة التشـــريعية مـــن اهتمام 
ومتابعـــة من جاللـــة الملك المعظم، مـــا مكنها من 
المســـاهمة الفاعلـــة فـــي بنـــاء دولـــة المؤسســـات 
والقانـــون وفقـــًا للمفاهيـــم الحضاريـــة والعصرية، 
ومواصلـــة المســـيرة الديمقراطيـــة الناجحة التي 

ستشـــهدها مملكـــة البحريـــن هـــذا العـــام بالعرس 
االنتخابي الديمقراطـــي، بما يعكس مضي مملكة 
الوطنيـــة  فـــي مســـيرتها  بـــكل عزيمـــة  البحريـــن 
التنمويـــة  باإلنجـــازات  الزاخـــرة  الديمقراطيـــة 

الشاملة.
كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة برقيـــة تهنئة من رئيس مجلس الشـــورى، 
رفع فيها إلى ســـموه التهاني والتبريكات بمناسبة 
ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية، والذي ُيصادف 

15 سبتمبر من كل عام.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الشكر والتقدير 
علـــى االهتمـــام والمتابعـــة والدعـــم الـــذي يوليـــه 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء للدفع بمزيد من المبادرات والمشـــروعات 
التـــي تعزز مبادئ وقيم الديمقراطية، بما ينعكس 
بشـــكل مباشـــر على تحقيق التنمية واالزدهار في 
مختلـــف القطاعات والمجـــاالت بالمملكة في ظل 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجاللة 
الملك المعظم، ســـائالً المولـــى عز وجل أن يحفظ 
ســـموه ويرعاه ويســـدد على طريـــق الخير خطاه 

ويحقق للمملكة مزيدا من التقدم واالزدهار.

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان التهنئة... الصالح:

مسيرة البحرين الديمقراطية موضع إشادة وتقدير العالم

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

المنامة - بنا

بعـــث ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة،  برقيـــات تهنئـــة إلـــى الرئيـــس رودريغـــو 
تشـــافيس روبلز رئيس جمهورية كوســـتاريكا، وإلى الرئيس 
نجيـــب أبو كيلـــة رئيس جمهورية الســـلفادور،  وإلى الرئيس 
أليخانـــدرو غياماتـــي رئيـــس جمهوريــــة جواتيمـــاال،  وإلـــى 
زيومارا كاسترو رئيسة جمهوريـة هندوراس، وإلى  الرئيـس 
دانيــــل أورتيجـا سافيدرا رئيـس جمهوريـة نيكاراغـوا، وذلك 

بمناسبة ذكرى استقالل بالدهم.
 وأعرب جاللته في البرقيات عن أطيب تهانيه وتمنياته لهم 

بهذه المناسبات الوطنية.

الملك يهنئ رؤساء كوستاريكا 
والسلفادور وجواتيماال 
وهندوراس ونيكاراغـوا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 

أمس ، عددا من القضاة الجدد بمحاكم 
الشـــرطة، حيـــث قامـــوا بـــأداء القســـم 
أمامـــه، وذلـــك بحضـــور رئيـــس األمن 
العام الفريق طارق بن حسن الحسن. 

الجـــدد  القضـــاة  الوزيـــر،  هنـــأ  وقـــد 
التوفيـــق  لهـــم  متمنيـــا  بتعيينهـــم، 
والســـداد فـــي خدمـــة الوطـــن ، مؤكدا 
أهميـــة االســـتمرار في تنفيـــذ البرامج 

والخطط لتطوير األداء بإدارة محاكم 
الشرطة.

الوكيـــل  القســـم،  اللقـــاء وأداء  حضـــر 
المساعد للشؤون القانونية.

قضاة جدد يؤدون القسم أمام وزير الداخلية



أّكـــدت رئيس اللجنـــة المنظمة لمؤتمر 
المناعـــة  لنقـــص  الدولـــي  البحريـــن 
المكتســـبة، جميلة السلمان بأنه قد تم 
اعتماد الخبراء واالستشـــاريين الذين 
سيشاركون بالمؤتمر الذي سيقام في 
مملكـــة البحريـــن تحت رعايـــة رئيس 
الفريـــق  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
بـــن عبـــدهللا  الشـــيخ محمـــد  طبيـــب 
22 و23 ســـبتمبر  آل خليفـــة، يومـــي 

الجاري بفندق الخليج.
وقالـــت إّن اللجنة المنظمة عملت في 
الفتـــرة الماضيـــة على اختيـــار أفضل 
للمشـــاركة  واالستشـــاريين  الخبـــراء 
فـــي المؤتمـــر، مبينـــة إلـــى أن تواجـــد 
هذا الكم الهائل من الخبراء سيســـهم 
فـــي تحقيق كامل األهـــداف المرجوة 

من عقد هـــذا المؤتمر، وأوضحت بأن 
اللجنة انتهت أيضًا من وضع البرنامج 
الكامـــل للمؤتمـــر الذي سيســـتمر على 

مدار يومين متتاليين.
المؤتمـــر  أن  الســـلمان  وذكـــرت 

سيشـــهد مشـــاركة خبراء وأكاديميين 
ونخبـــة  العالـــم  دول  مختلـــف  مـــن 
العربيـــة،  بالـــدول  المختصيـــن  مـــن 
ومشـــاركات مـــن الواليـــات المتحـــدة 
األميريكيـــة ومـــن المملكـــة المتحـــدة 
الشـــرق  لمنطقـــة  اإلقليمـــي  والمديـــر 
األوســـط وشـــمال إفريقيا في برنامج 
األمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة 
األيـــدز، مضيفة ومشـــاركة مختصين 
مـــن جمهوريـــة إيرلنـــدا وممثـــل مـــن 
المكتـــب اإلقليمـــي لشـــرق المتوســـط 
بهـــذا  العالميـــة  الصحـــة  لمنظمـــة 
المؤتمـــر الذي ســـيغطي محـــاور عدة 
حـــول مكافحة مـــرض نقـــص المناعة 
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ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  تـــرأس 
الشـــيخ خليفة بن علـــي بن خليفة 
المجلـــس  اجتمـــاع  خليفـــة،  آل 
التنسيقي الثامن في دورته الثالثة 
لعـــام 2022 عن بعد، بحضور نائب 
المحافظ العميد عيسى الدوسري، 
وبمشـــاركة األعضـــاء مـــن ممثلـــي 

الجهات المختلفة.
رحـــب  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
ســـمو المحافظ بالحضور، مشـــيًدا 
بجهود أعضاء المجلس التنسيقي 
والتعـــاون  التنســـيق  تعزيـــز  فـــي 
المشترك لمتابعة تلبية احتياجات 
بمختلـــف  المواطنيـــن  وتطلعـــات 
مناطـــق المحافظـــة الجنوبيـــة بمـــا 
يخدم الخطـــط التنموية والبرامج 
وذلـــك  للمحافظـــة،  التطويريـــة 
الســـديدة  للتوجيهـــات  تنفيـــًذا 

صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  لملـــك 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ومتابعة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، منوًها ســـموه بأن المجلس 
الجنوبيـــة  للمحافظـــة  التنســـيقي 
يعتبر من أهـــم القنوات التواصلية 
لـــدوره فـــي وضـــع حلـــول مجدية 
المرصـــودة  األهالـــي  الحتياجـــات 
بالتعـــاون  حلهـــا  علـــى  والعمـــل 
والتنســـيق مـــع مختلـــف الجهـــات 

ذات الصلة.
ســـمو  اطلـــع  االجتمـــاع  وخـــال 
مرئـــي  عـــرض  علـــى  المحافـــظ، 
قدمـــه مديـــر عـــام بلديـــة المنطقة 
الجنوبيـــة عاصـــم عبداللطيف، تم 
من خاله اســـتعراض مســـتجدات 
تنفيـــذ وتطوير عدد من المشـــاريع 

والمرافـــق ومـــا لهـــا مـــن دور فـــي 
تلبيـــة احتياجـــات األهالـــي، ومنها 
الرفـــاع  )ســـوق  تطويـــر  مشـــاريع 
أم  عيـــن  و)مشـــروع  المركـــزي(، 
متابعـــة  إلـــى  باإلضافـــة  غويفـــة(، 
تنفيذ مشروع ممشى مدينة زايد، 
مبيًنا سموه أهمية تطوير المرافق 
يتماشـــى  بمـــا  العامـــة  الخدميـــة 
مـــع النمـــو العمرانـــي الذي تشـــهده 
مناطق الجنوبيـــة، وذلك بالتعاون 
والتنســـيق مـــع مختلـــف الجهـــات 

المختصة.
ســـمو  اطلـــع  آخـــر،  ســـياق  وفـــي 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ 
رئيـــس المجلـــس التنســـيقي، على 
عرض مرئي قدمته وزارة األشغال، 
اشـــتمل علـــى إحصائيـــات ومواقع 
تجمـــع ميـــاه األمطار والتـــي بلغت 
470 نقطـــة، وعليـــه، فقـــد قامـــت 

اشـــتملت  خطـــة  بوضـــع  الـــوزارة 
علـــى توفيـــر صهاريـــج ومضخات 
المحافظـــة  مناطـــق  جميـــع  فـــي 
الجنوبيـــة، كما تناول العرض عدًدا 
مـــن المشـــاريع التطويريـــة للبنيـــة 
الطـــرق  تأهيـــل  كإعـــادة  التحتيـــة 
وإنشـــاء األرصفـــة، باإلضافـــة إلى 
ميـــاه  تصريـــف  شـــبكات  إنشـــاء 
األمطـــار في عـــدد مـــن المجمعات 
التاليـــة: 917، 913، 926، بمدينـــة 
بمدينـــة   805 ومجمـــع  الرفـــاع 
عيســـى، وغيرهـــا مـــن المجمعـــات 
فـــي طـــور التنفيذ، مشـــيًرا ســـموه 
المشـــاريع  هـــذه  تنفيـــذ  بضـــرورة 
التي تلبـــي احتياجات األهالي في 
المجـــال الخدمـــي والحـــرص على 
تنفيذها بالجـــودة العالية بما يعود 

بالنفع للمواطنين والمقيمين.
كما تابع ســـمو محافـــظ المحافظة 

ـــا مـــن قبل  الجنوبيـــة، عرًضـــا مرئيًّ
حـــول  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
اســـتعدادات بـــدء العام الدراســـي 
الجديـــد 2022 - 2023، والمتمثلة 
المرافـــق  وصيانـــة  إنشـــاء  فـــي 
التعليميـــة فـــي نطـــاق المحافظـــة 
الجنوبية والتي بلغت 56 مدرسة، 
بالمتابعـــة  ســـموه  أشـــار  وعليـــه، 
التربيـــة  وزارة  مـــع  والتنســـيق 
والتعليـــم من أجل توفيـــر المرافق 
التعليمية، بالشـــكل النموذجي من 
خال احتضـــان المرافق المتطورة 

والتقنيات الحديثة.
مـــن جانب آخـــر، اســـتمع المجلس 
أعمـــال  لمســـتجدات  التنســـيقي 
وتجهيزات وزارة الســـياحة خال 
الفترة القادمة، منوًها ســـموه لفتح 
الدائـــم  والتنســـيق  التعـــاون  أطـــر 
للمناسبات القادمة التي ستشهدها 

المحافظة الجنوبية، موكًدا سموه 
التنســـيقي  المجلـــس  اســـتعداد 
للتعـــاون المتبـــادل وتعزيـــز أوجـــه 
العمـــل المشـــترك، بمـــا يســـهم فـــي 
تعزيـــز مكانة المحافظـــة الجنوبية 
كواجهـــة ســـياحية متميزة تحظى 
بالعديد مـــن المكتســـبات الوطنية 

والتاريخية والحضارية.
أشـــاد  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
الحضـــور بالدور البـــارز الذي يقوم 
بـــه ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، وتواصلـــه 
المستمر خال المجلس التنسيقي 
األمر الذي يؤكد على دور الشراكة 
الحثيـــث  والســـعي  المجتمعيـــة 
الســـتمرار التعـــاون والتنســـيق مع 
مختلـــف الجهـــات، وذلـــك لتحقيق 
تطلعات ورؤى األهالي في مختلف 

مناطق المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

تنفيذ مشاريع البنى التحتية والمرافق المدرسية بأعلى جودة
تعزيز مكانة “الجنوبية” كواجهة سياحية متميزة... سمو الشيخ خليفة بن علي:

المنامة - وزارة الخارجية

للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
بـــن أحمـــد آل  الشـــيخ عبـــدهللا  السياســـية 
خليفـــة، مع وزيـــر التحول الرقمـــي الياباني 
كونـــو تـــارو، وذلـــك بمقـــر الوكالـــة الرقميـــة 

بمناسبة زيارته الرسمية إلى طوكيو.
وزارة  وكيـــل  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــال 
حـــرص  السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
مملكـــة البحرين على تعزيز التعاون وتبادل 
الخبرات مع اليابان في مجاالت االتصاالت 
والتحـــول  واالبتـــكار  المعلومـــات  وتقنيـــة 
علـــى  وتميزهـــا  ريادتهـــا  وتعزيـــز  الرقمـــي، 
المستوى اإلقليمي في تسخير التكنولوجيا 
ألغـــراض تحســـين جـــودة الحيـــاة وتطوير 
الخدمات الحكومية ودعـــم أهداف التنمية 

المستدامة.
الرقمـــي  التحـــول  وزيـــر  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
الشـــراكة  بتعزيـــز  بـــاده  اهتمـــام  اليابانـــي 
والتعـــاون البنـــاء مـــع مملكـــة البحريـــن في 
االبتكار واالقتصاد الرقمي وتبادل الخبرات 
فـــي المجاالت التقنيـــة بما يخـــدم المصالح 

التنموية المشتركة لكا البلدين والشعبين.

تسخير التكنولوجيا لتطوير الخدمات الحكومية

وزارة الصحة

يقام يومي 22 و23 سبتمبر الجاري بفندق الخليج

نخبـــة مــن المختصيـــن العالمييـــن 
سيشاركــون فــي مؤتمــر “األيــدز”

تعلــن القيــادة العامــة لقــوة دفــاع البحريــن عــن فتــح بــاب التطــوع للمدنييــن 
ــارب  ــك ألق ــى، وذل ــة األول ــة اســتمراراً للمرحل ــوة االحتياطي ــاق بالق لاللتح
الوطنــي  والحــرس  البحريــن،  دفــاع  قــوة  فــي  والمتقاعديــن  العامليــن 
)العســكريين والمدنييــن(، لــذا علــى الراغبيــن التقــدم بطلــب التطــوع القيــام 
ــى  ــن عل ــاع البحري ــوة دف ــاص بق ــي الخ ــع اإللكترون ــي الموق ــجيل ف بالتس

https://www.bdf.bh :الرابــط اآلتــي

على أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط اآلتية:

1.   أن يكون بحريني الجنسية.
2.   أن ال يقــل عمــره عــن )18( عامــاً، وال يزيــد علــى )55( عامــاً، ويســتثنى مــن 

الحــد األعلــى للعمــر، الفنيــون، واالختصاصيــون، أو حســب متطلبــات الواجب.
3.   أن يكــون حســن الســيرة والســلوك، وغيــر محكــوم عليــه بجنايــة، أو جنحــة 

مخلــة بالشــرف، أو األمانــة.
ــاز  ــة، ويجت ــوة االحتياطي ــي الق ــة العســكرية ف ــاً للخدم ــاً صحي ــون الئق 4.   أن يك
بنجــاح الفحــص الطبــي المقــرر حســب نظــام اللجــان الطبيــة العســكرية فــي قــوة 

دفــاع البحريــن.
5.   أن يقدم طلباً للتطوع على النموذج الخاص بالموقع اإللكتروني.

ــتقراره وســامة  ــه واس ــى أمن ــة الوطــن، والمحافظــة عل ــي حماي ــاهمة ف إن المس
ــم قانــون القــوة  أراضيــه هــو واجــب وطنــي مقــدس وشــرف للمواطنيــن، وقــد نظّ
االحتياطيــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )5( لســنة 1987م، واألنظمــة 
والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه جميــع الحقــوق والواجبــات الخاصــة بالقــوة 
ــا  ــاع البحريــن، كمــا تضمــن المزاي ــة( لقــوة دف ــة باعتبارهــا قــوة )رديف االحتياطي

ــك. ــى ذل ــة عل ــتحقاقات المترتب واالس

ــن  ــاب التطــوع للمواطني ــح ب ــى فت ــى( االقتصــار عل ــة األول ــي )المرحل ــيتم ف وس
ــي  ــرس الوطن ــن، والح ــاع البحري ــوة دف ــبي ق ــارب منتس ــن أق ــط م ــور( فق )الذك
ــة(  ــة الثاني ــي )المرحل ــيتم ف ــا س ــم، فيم ــن منه ــن والمتقاعدي ــكريين والمدنيي العس
ــاث(،  ــور وإن ــن )ذك ــع م ــات المجتم ــي فئ ــاب التطــوع لباق ــح ب ــن فت اإلعــان ع

ــى. ــة األول ــتكمال المرحل ــد اس ــك بع وذل

جميلة السلمان
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مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - وزارة الخارجية

التقـــى وزيـــر العمل، رئيـــس مجلس 
العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  إدارة 
جميل حميـــدان في مكتبه بالوزارة 
أمس، سفير مملكة ماليزيا شازريل 

بن زاهيران.
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــال  وتـــم 
البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العاقـــات 
الصديقيـــن وســـبل تنميتهـــا، خاصة 
فيمـــا يتعلـــق بتعزيـــز التعـــاون فـــي 
المجـــال العمالـــي وتبـــادل التجارب 
الناجحة على صعيد تطوير الموارد 
البشرية وبرامج وخطط التوظيف، 
هـــذا  فـــي  حميـــدان  أطلـــع  حيـــث 

السياق السفير الماليزي على تجربة 
البحريـــن في مجـــال تطوير ســـوق 
العمـــل وتحديث األنظمة والقوانين 
للمحافظـــة  والتشـــريعات الوطنيـــة 

على حقوق أطراف اإلنتاج.
مـــن جانبـــه، أشـــاد الســـفير الماليزي 
تجميـــع  التـــي  العاقـــات  بمســـتوى 
بمـــا  منوهـــًا  الصديقيـــن،  البلديـــن 
تشـــهده مملكـــة البحرين مـــن تطور 
وما تزخر  به من فرص اســـتثمارية 
محفـــزة وبيئـــة عمل آمنـــة وجاذبة، 
داعيـــًا إلـــى المزيد مـــن التعاون في 

البلدين في مجاالت العمل.

لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  تســـّلم 
األغذيـــة والزراعـــة التابعة لألمم 
دونيـــو،  شـــو   FAO”k“ المتحـــدة 
ناصـــر  الســـفير  اعتمـــاد  أوراق 
البلوشـــي مندوبـــا دائمـــا لمملكـــة 
المنظمـــة، حيـــث  لـــدى  البحريـــن 
بالســـفير،  العـــام  المديـــر  رحـــب 
متمنًيا لـــه كل التوفيـــق والنجاح 

في مهامه الجديدة.
من جانبه، أعرب السفير البلوشي 
عـــن تطلعـــه للعمـــل علـــى تعزيـــز 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التعـــاون 
والزراعـــة  األغذيـــة  ومنظمـــة 
التابعـــة لألمم المتحدة في جميع 
مجاالت الزراعـــة واألمن الغذائي 

الحيوية في المملكة.

تقوية التعاون مع ماليزيا بالمجال العمالي

البلوشي يقدم أوراق اعتماده 
مندوبا دائما للبحرين لدى “الفاو”

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بالعالقات التاريخية بين البحرين ومصر
مستقبال سموه وزيرة التضامن االجتماعي المصرية

شـــؤون  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
مجلس الـــوزراء الرئيـــس الفخري 
ســـمو  الطيبـــة  الكلمـــة  لجمعيـــة 
الشيخ عيســـى بن علي آل خليفة، 
االجتماعـــي  التضامـــن  وزيـــرة 
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة نيفيـــن 
القبـــاج بحضـــور ســـفير جمهورية 
لـــدى  الشـــقيقة  العربيـــة  مصـــر 
ياســـر  الســـفير  البحريـــن  مملكـــة 
شـــعبان، وذلـــك بمناســـبة زيارتهـــا 
لمملكـــة البحريـــن للمشـــاركة فـــي 
جائزة ســـموه للعمل التطوعي في 

نسختها الثانية عشرة.
ورحـــب ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي آل خليفة بالوزيرة في بلدها 
البحريـــن، وأشـــاد  الثانـــي مملكـــة 
ســـموه بالعاقـــات التاريخية التي 
تربـــط مملكة البحريـــن بجمهورية 

مصـــر العربيـــة، مؤكدًا ســـموه بالغ 
تقديـــره للوزيـــرة لما تقـــوم به من 
البرامـــج  لتقديـــم  كبيـــرة  جهـــود 
االجتماعيـــة التـــي تعزز مـــن روح 
التضامـــن االجتماعي في األوطان 
مختلـــف  تبنـــي  علـــى  وتحفـــز 
التـــي  االجتماعيـــة  المبـــادرات 
تتماشـــى مـــع التطلعـــات الوطنيـــة 

التي تخدم البلدين الشقيقين.

المنامة - بنا

الوزارة أعدت دليال لوسائط التخطيط والتطبيقات في مجال اإلسكان
مستقيا محتواه من تجارب البحرين ودول المجلس... الرميحي:

آمنـــة  العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  شـــاركت 
الرميحـــي  فـــي أعمـــال الـــدورة الــــ 20 الجتمـــاع الـــوزراء 
التعـــاون  مجلـــس  بـــدول  اإلســـكان  بشـــئون  المعنييـــن 

الخليجي، والذي عقد صباح أمس بالرياض .
وأكدت الوزيرة الرميحي خال االجتماع أهمية مواصلة 
الجهـــود لتنفيـــذ مـــا يصـــدر عـــن المجلـــس مـــن قـــرارات 
وتوصيات تسهم في تعزيز الخطط والتجارب اإلسكانية 
لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يحقق رؤى وتطلعات 
أصحاب الجالة والسمو قادة دول المجلس، مثمنة جهود 
الدول األعضاء واســـهاماتهم في إنجـــاح أعمال الدورة الـ 
19 التـــي ترأســـتها مملكة البحرين، والتي شـــهدت تفعيل 
القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس المنعقد العام 

الماضي.
اإلســـكان  وزارة  إن  الرميحـــي  آمنـــة  الوزيـــرة  وقالـــت 
والتخطيـــط العمرانـــي قامـــت خـــال الـــدورة المنصرمـــة 

بتنفيـــذ التزاماتها بشـــأن إعـــداد دليل وســـائط التخطيط 
والتطبيقات في مجال اإلسكان المعمول بها حاليًا، والذي 
قـــام بإعـــداده فريقًا فنيـــًا من وزارة اإلســـكان والتخطيط 
العمرانـــي، مســـتقيًا محتـــواه من التجارب اإلســـكانية في 
مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، منوهة إلى أن هذا 
الدليـــل من شـــأنه تعزيـــز الجوانب التخطيطيـــة المدرجة 

ضمن الخطط اإلسكانية لدى دول مجلس التعاون.
وفي سياق متصل ثمنت الوزيرة الرميحي قرار المجلس 
الخـــاص بإقامـــة األســـبوع الخليجـــي اإلســـكاني، والـــذي 
مـــن المقـــرر أن يتضمـــن ورش عمـــل، وبرامـــج تدريبيـــة 
متخصصة، ومؤتمرات وأنشطة دولية وزيارات ميدانية، 
منوهـــة إلـــى أن ذلـــك المقترح مـــن شـــأنه أن يحقق مزيد 
مـــن التكامل وتوحيـــد الرؤى بين دول المجلس، ويســـهم 
بالتوســـع في تبادل الخبرات والتجارب، مؤكدة استعداد 

المملكة للمشاركة والمساهمة في إنجاح هذا الحدث.
كمـــا هنـــأت وزيـــرة اإلســـكان الفائزيـــن بجائـــزة مجلـــس 
التعـــاون في مجال العمل اإلســـكاني في دورتهـــا الرابعة، 

مشـــيدة بأهداف تلك الجائزة التي تشـــجع المتخصصين 
في دول المجلس على اإلبداع، من خال تقديم البحوث 
والمشـــاريع المتخصصـــة، والتـــي تثري الحراك اإلســـكاني 
فـــي دول المجلـــس، وتعـــزز من خبـــرات وتجـــارب الدول 

األعضاء.
وقد شـــهد جدول أعمال االجتماع الـ 20 للوزراء المعنيين 
بشئون اإلسكان بدول مجلس التعاون الخليجي مناقشة 
عـــدد مـــن الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جـــدول األعمال، 
كان من أبرزها مناقشـــة مســـتجدات اســـتراتيجية العمل 
المعلومـــات  قواعـــد  ومســـتجدات  المشـــترك،  اإلســـكاني 
اإلســـكانية، والنظام العام الموحد لماك العقارات، كما تم 
اســـتعراض ما تم التوصل إليه بشـــأن اســـتضافة وتنظيم 
المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال اإلسكان، 
والتنســـيق واإلعـــداد لاجتماعـــات اإلقليميـــة والدوليـــة، 
وإبراز العمل اإلســـكاني الخليجي في المحافل اإلقليمية، 
باإلضافة إلى مقترح األمانة العامة بشأن تبادل التجارب 

والخبرات والمعلومات.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - بنا

لقـــوة دفـــاع  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمد آل خليفـــة، أمس األربعاء، 
الوطنـــي  الماليـــة واالقتصـــاد  وزيـــر 

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  ورحـــب 

البحريـــن بوزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطنـــي، وتـــم خـــال اللقـــاء، بحث 
المتعلقـــة  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد 
بمجـــاالت التعاون والتنســـيق القائم 
ووزارة  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  بيـــن 

المالية واالقتصاد الوطني.

التنسيق بين قوة الدفاع و“المالية”

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمس 
األربعـــاء، رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 

بن عبدهللا آل خليفة.
وخـــال اللقـــاء رحـــب القائـــد العـــام 
برئيـــس  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة، مشـــيدًا 

بمـــا يقدمه المجلـــس األعلى للصحة 
من جهود طيبة في إدارة الخدمات 
الطبية والرعاية الصحية في مملكة 
البحرين، ومنوهًا باالهتمام المستمر 
الـــذي يوليه المجلس في اســـتدامة 
تطور المؤسســـات واألنظمة الطبية 
وتحسين جودتها لمواكبة التحديث 
فـــي هذا المجال الحيـــوي بما يخدم 

المواطن والمقيم.

تطوير أداء الخدمات الطبية والرعاية الصحية

الحمر يشيد بدور اإلعالم في إبراز منجزات الوطن
مهنًئا النعيمي بالثقة الملكية

اســـتقبل مستشـــار جالـــة الملك لشـــؤون 
اإلعـــام نبيـــل الحمـــر بمكتبـــه فـــي قصـــر 
القضيبيـــة، أمـــس األربعـــاء، وزير شـــؤون 

اإلعام رمزان النعيمي.
وخـــال اللقـــاء، هنـــأ الحمر، وزير شـــؤون 
الســـامية  الملكيـــة  الثقـــة  علـــى  اإلعـــام 
متمنًيـــا  الجديـــد،  منصبـــه  فـــي  بتعيينـــه 
لـــه دوام التوفيـــق والســـداد فـــي مهامـــه 

ومسؤولياته لخدمة الوطن والمواطن.
لشـــؤون  الملـــك  جالـــة  مستشـــار  وأكـــد 
اإلعـــام، على الدور الحيوي الذي يضطلع 
بـــه اإلعـــام الوطنـــي فـــي تعزيـــز المكانـــة 
المرموقـــة لمملكـــة البحرين في األوســـاط 
اإلعاميـــة اإلقليميـــة والعالميـــة والدفـــاع 

عـــن قضايـــا الوطـــن وإبـــراز ومواكبـــة مـــا 
حضاريـــة  نهضـــة  مـــن  المملكـــة  تشـــهده 
وتنموية شاملة وما حققته من مكتسبات 
وإنجـــازات رائـــدة على كافة المســـتويات 

تحت القيادة الحكيمة لملك الباد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ودعم ومتابعة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشـــاد الحمر بجهـــود العاملين في الحقل 
اإلعامـــي وعطائهـــم المخلـــص مـــن أجل 
النهوض بالرســـالة اإلعاميـــة وبما حققته 
مختلـــف وســـائل اإلعـــام البحرينيـــة من 

نجاحات مهمة عبر مسيرتها العريقة.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب وزير شـــؤون اإلعام 
عـــن خالـــص الشـــكر والتقديـــر لمستشـــار 
جالة الملك لشـــؤون اإلعام على حرصه 
واهتمامـــه ودعمه لقطـــاع اإلعام وأهمية 
دوره في خدمة مســـيرة التنمية الشاملة، 
مؤكـــًدا مواصلـــة الجهـــود للبنـــاء علـــى ما 
المنظومـــة  لتطويـــر  إنجـــاز  مـــن  تحقـــق 
اإلعامية بما يخـــدم األهداف والتطلعات 

المنشودة.

المنامة - بنا

تكثيف العالقات نحو مستويات أشمل مع الدول
تسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد ... وزير الخارجية:

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  تســـلم 
الزياني، أمس ، عبـــر االتصال اإللكتروني 
المرئـــي، نســـًخا مـــن أوراق اعتمـــاد عـــدد 
من ســـفراء الـــدول المعينين لـــدى مملكة 

البحرين.
وتسلم الوزير الخارجية نسخة من أوراق 
اعتماد ســـفير مملكة بلجيـــكا المعين لدى 
مملكـــة البحريـــن والمقيـــم فـــي الكويـــت 
مارك ترنتســـو، وسفير جمهورية مقدونيا 
الشـــمالية المعيـــن لـــدى مملكـــة البحريـــن 
والمقيم فـــي أبوظبي عبدالقادر ميميدي، 

وســـفير جمهورية غانا المعين لدى مملكة 
البحريـــن والمقيـــم فـــي الريـــاض محمـــد 
حبيبـــو تيجاني، وســـفير جمهوريـــة كوبا 
المعيـــن لـــدى مملكـــة البحريـــن والمقيـــم 
فـــي الرياض فاديميـــر أندريس غونزاليز 
كيســـادا، وســـفير مملكة الدنمارك المعينة 

لدى مملكة البحرين والمقيمة في الرياض
ليزالوته بليزنير.

وخـــال االجتماع، رحـــب وزير الخارجية 
بالســـفراء المعينين لـــدى مملكة البحرين، 
معرًبا عـــن تقديره الكبيـــر بمتانة عاقات 
الصداقـــة والتعـــاون القائمـــة بيـــن مملكة 

مؤكـــًدا  الصديقـــة،  وبلدانهـــم  البحريـــن 
حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى مواصلـــة 
تكثيـــف العاقـــات الثنائيـــة والمضـــي بها 
قدًمـــا نحـــو مســـتويات أشـــمل بمـــا يعود 
بالخير والمنفعة على الجميع، متمنًيا لهم 

كل التوفيق والنجاح في مهام عملهم.
من جانبهم، أعرب السفراء عن اعتزازهم 
بتقديم نســـخة مـــن أوراق اعتمادهم إلى 
وزير الخارجية، مثمنين المستوى المتميز 
للعاقـــات الثنائية الطيبة التي تجمع بين 
مملكـــة البحرين ودولهـــم، متمنين لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية



أعلنـــت مجموعـــة لولـــو أمـــس، مـــع وجود 
البيـــع  توقعـــات  غيـــرت  متزايـــدة  بصمـــة 
بالتجزئـــة اليوميـــة فـــي البحريـــن منـــذ أن 
بـــدأت في عـــام 2007، عن بـــدء االحتفال 
بالذكرى الســـنوية الخامســـة عشرة الكبرى 
في مجمع الدانة  بعنوان “اســـبوع الجودة 
مع لولو” مع مجموعـــة كبيرة من العروض 
والصفقـــات والعروض الترويجية وإطالق 
البقالـــة  مـــن محـــالت  مجموعـــة مشـــوقة 
والمواد الغذائية وغير الغذائية ومنتجات 
الصحة والجمال ومنتجات بإنتاج بحريني 
“صنع في البحرين’’ التي تجلب الخير لكل 
أسرة مع وعد لولو بجودة ممتازة وبأسعار 

في متناول الجميع.
إلـــى  دخولهـــا  المجموعـــة  بـــدأت  أن  بعـــد 
البحريـــن من خـــالل المتجر الرئيســـي في 
مجمـــع الدانـــة، تمتلـــك المجموعـــة اليـــوم 
تجارييـــن  ومركزيـــن  ماركـــت  هايبـــر   9
)مجمـــع الدانـــة، ومجمـــع الرملـــي( ومتجـــر 
لولو إكســـبرس في منطقة ســـكنية سريعة 

التطور في دانات اللوزي.
الخامســـة  الســـنوية  بالذكـــرى  لالحتفـــال 
عشـــرة لتأسيســـها ، تقـــدم لولـــو منتجـــات 
عبـــر مجموعـــة كاملة مـــن الســـلع المنزلية، 
مـــن األجبـــان الفاخرة والوجبـــات الخفيفة 
اللذيـــذة المصنعـــة والجاهـــزة للطهي مثل 
قطع الدجـــاج والوجبات الخفيفـــة المتبلة 
مثـــل صـــدور الدجـــاج بالليمـــون والفلفـــل 
والكبـــة وشـــاورما اللحم. إلخ إلـــى اللحوم 
ومجموعـــة  الجاهـــزة  المأكـــوالت  وقطـــع 
متنوعة من حبوب األرز الخاصة من جميع 
أنحـــاء العالـــم. يمكـــن للمتســـوقين أيًضـــا 
البحث عن الســـلع البيضاء واإللكترونيات 
العـــروض  وبـــدأت  المنزليـــة.  واألدوات 
الترويجية للذكرى الخامســـة عشـــرة بدًءا 

من 14 سبتمبر 2022.
أضافـــت لولو أيًضا بصمتهـــا إلى منتجاتها 
مجموعـــة  خـــالل  مـــن  اللذيـــذة  الخاصـــة 
منتقاة بعناية من األطعمة الجاهزة للطبخ 
والجاهـــزة لـــأكل التي تجلب طعًمـــا رائًعا 
وســـهلة الطهـــي لأســـر. يمكن أيًضـــا رؤية 
ملصـــق لولـــو الموثـــوق بـــه علـــى منتجات 
بعنايـــة  المصممـــة  والجمـــال،  الصحـــة 
للمســـتخدمين وعلـــى منتجـــات التنظيـــف 

المنزلية التي تضع النظافة أوالً.

تفخر مجموعـــة لولو بنجاحهـــا في مملكة 
البحريـــن، ونـــود أن نشـــكر القيـــادة علـــى 
رؤيتهـــا وثقتهـــا فـــي شـــراكتنا فـــي تقـــدم 
البحريـــن “.و قـــال مديـــر مجموعـــة لولـــو 
الدولية جوزير روباواال “ بمناســـبة الذكرى 
الخامســـة عشـــرة لتأسيســـنا، لدينـــا جلـــب 
أفضـــل ما فـــي العالم إلى عربات التســـوق 
فـــي البحريـــن - ســـواء كانـــت البقالـــة أو 
األجهـــزة  أو  والجمـــال  الصحـــة  منتجـــات 

المنزليـــة أو األلعـــاب واإللكترونيـــات، فإن 
فـــي  األســـعار  بأفضـــل  العناصـــر  أفضـــل 
البحرين ســـتكون في لولو! نحن فخورون 
ذات  الموســـعة  منتجاتنـــا  بعـــرض  أيًضـــا 
العالمـــات التجاريـــة الخاصـــة التـــي تجمع 
بيـــن أفضـــل وأحـــدث المنتجـــات الغذائية 
بعـــد البحث والتطوير مع أفضل المكونات 
منتجـــات  جـــرب  لـــذا  بالجـــودة.  والوعـــد 
العالمة التجاريـــة الخاصة بلولو للحصول 

على طريقة رائعة للعيش”.
ســـتقوم لولـــو أيًضـــا بالترويـــج للعالمـــات 
التجاريـــة الشـــهيرة لأطفـــال مـــن المـــواد 
المدرســـية واأللعـــاب والتعليـــم الترفيهـــي 
ومنتجات األكل الصحي لأطفال والعناية 
بهـــم مـــن ديزنـــي و ورنير بـــروذرز. يضفي 
المسلســـل التلفزيونـــي “فرينـــز” و “باتمان” 
الشهير على نطاق واسع اسمًا على العديد 

من الصفقات التجميلية والمنزلية.
وقـــال شـــميم ســـينوالبدين، مديـــر عالمـــة 
لولو الخاصة “تشـــهد هذه الذكرى السنوية 
العالمـــة  فـــي  التوســـع  عشـــرة  الخامســـة 
التجارية الرائعة الخاصة بـ لولو والتي تعد 
إضافة قيمة لعربة كل متسوق. إنه يجلب 
أفضل نكهات الطهـــي المحلية إلى المائدة 
بتنســـيق ســـهل التحضير، خاصة في هذه 
األيام، عندما تكون معظم النســـاء، الالئي 
هن مقدمات التغذية األساســـيات لأسرة، 
من النساء العامالت ويرغبن في الحصول 
على مذاق صحي ورائع ووجبات ســـريعة 
منصـــة  مـــن  الفائـــز  المزيـــج  لعائالتهـــم. 
التســـويق العالمية لـ لولـــو وأحدث تقنيات 
الطعـــام والمعرفـــة التقنيـــة المنزلية يحمل 
وعـــًدا رائًعـــا لجعـــل مثـــل هذا النطـــاق في 
متناول الجميـــع. زادت منتجات العالمات 
التجاريـــة الخاصـــة مـــن رقميـــن علـــى مـــر 
الســـنين، حيـــث أدرك المتســـوقون جـــودة 
وقيمـــة هـــذه المنتجات التي تتســـاوى مع 

العالمات التجارية العالمية “.
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*سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين

“لولو البحرين” تحتفل بمرور 15 عاًما من التميز بمجال البيع بالتجزئة
صفقات رائعة وإطالق بعالمة لولو خاصة للمتسوقين

سنتان لـ “اتفاقات إبراهيم”
Û  قبــل ســنتين شــاهدنا جميعــا حفــال مثيــرا أقيــم علــى مــرج

البيــت األبيــض وّقع خاللــه قادة إســرائيل ومملكة البحرين 
ودولــة اإلمارات علــى “اتفاقات إبراهيــم”. وكان قرار إقامة 
خطــوة  البحريــن  ومملكــة  إســرائيل  بيــن  كاملــة  عالقــات 

شجاعة ومثيرة، إيذانا بعهد جديد في الشرق األوسط. 
Û  نــرى أمامنــا رؤيــا صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل

خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه العمل على تمتع 
كل مواطن بثمــار العالقــات إن كان بصورة مباشــرة أو غير 
مباشــرة. وعلــى امتــداد العاميــن األوليــن عملنــا علــى مــدار 
الساعة على تطبيق إستراتيجية “السالم الدافئ” التي وقع 

عليها وزيرا خارجية البلدين. 
Û  الثنائية، نعمــل بالعالقــات  قدمــا  المضــي  مــع  وبالتزامــن   

جاهديــن مــع مملكــة البحريــن والواليــات المتحــدة ودولــة 
اإلمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب على دفع تعاون 
إقليمــي، وذلك فــي إطــار “منتدى النقب” الــذي اعتبر حدث 
ذروة اقليمــي بمبــادرة وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلية الــذي 
يضطلــع حاليا بمنصــب رئيس الحكومة اإلسرائيلية الســيد 
ذات  المواضيــع  مــن  بسلســلة  ُيعنــى  والــذي  لبيــد،  يائيــر 
المصلحة المشتركة، إيمانا منا بقدرتنا على تطويع مجموع 
القدرات والمزايا النســبية التي تتمتع بها كل دولة لمصلحة 

شعوبنا وسائر شعوب المنطقة. 
Û  ،نود جعل العالقات نموذجا تقتدي به دول وشعوب أخرى 

وهي مسيرة تســتلزم إلى جانب الشجاعة والرؤيا قدرا من 
الصبــر والعزم. نادي الســالم ناد مفتوح يدعــو اآلخرين إلى 
االلتحاق به، ومن البديهي أن يكون الفلسطينيون هم أيضا 
مدعــوون دائمــا لالنضمام إلــى مجموعات عمــل “إطار عمل 

منتدى النقب”.
Û  وقــد قــام وســيقوم قريبــا رئيــس وزراء إســرائيل ووزيــرا

الخارجيــة والدفــاع ورئيــس األركان العامة ونــواب الوزراء 
األكاديميــة  والوفــود  األعمــال  ورجــال  الموظفيــن  وكبــار 
للدولتيــن بتبــادل الزيارات وعقد لقاءات عديدة بهدف دفع 
التعــاون فــي المجــال السياســي واألمنــي والطبــي )بما فيه 
إجــراء بحــث طبي بهــدف القضــاء على األوبئــة واألمراض 
المزمنــة مثــل الســكري(، إضافــة إلــى االقتصــاد والتجــارة 
والزراعــة واألمــن الغذائــي ومواجهــة التغيــرات المناخيــة 

والسايبر والفضاء!
Û  كانــت إســرائيل ومملكــة البحرين قد وقعتا خالل الســنتين

األخيرتين ما يزيد عن 40 اتفاقا ومذكرة تفاهم، علما بأنها 
مجــرد انطالقــة، حيث يجري التخطيط للقيام بسلســلة من 
الزيــارات المتبادلــة العاليــة المســتوى للــوزراء وغيرهم من 

كبار المسؤولين، وذلك في المستقبل القريب. 
Û  المتبادلــة والشــراكة المعرفــة  لــن يكتمــل دون  الســالم  إن 

الحقيقية بين الشعوب، وعليه فإنني أختتم كالمي بالتوجه 
الشــخصي إلــى الجمهــور البحرينــي: زوروا إســرائيل بعقــل 
مفتــوح لتروا بــأم أعينكــم مــا كنتم قد ســمعتموه  فحســب 
حتى اليوم، وشاهدوا جمالها وقوموا بزيارة الحرم الشريف 
وأمضــوا بعــض الوقــت علــى شــاطئ تــل أبيــب لتســتمتعوا 
باألجــواء وثقافة الطهي المتطورة. تعالــوا للتعرف والتعلم 

وتعليمنا عن بلدكم.

إيتان نائي*

المنامة - وزارة الخارجية

أشـــاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياسية الشيخ عبد هللا بن أحمد آل 
خليفة، بالنهـــج الدبلوماســـي الحكيم 
لملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، في 
نشـــر ثقافـــة التســـامح والحـــوار بيـــن 
األديان والحضارات، وترســـيخ األمن 
والســـالم العادل والشامل في منطقة 

الشرق األوسط والعالم.
وأعـــرب لـــدى مشـــاركته فـــي اجتماع 
الطاولة المستديرة حول “االتفاقيات 
اإلبراهيميـــة.. الفوائـــد والتحديـــات”، 
الـــذي نظمتـــه صحيفـــة “عـــرب نيـــوز 
المراســـلين  نـــادي  بمقـــر  اليابـــان”، 
األجانـــب فـــي طوكيـــو، عـــن اعتـــزازه 
المحققـــة  االســـتراتيجية  بالمكاســـب 
منـــذ توقيـــع اتفاقات مبـــادئ إبراهيم 
بيـــن مملكة البحريـــن ودولة اإلمارات 
العربية المتحـــدة والواليات المتحدة 

األمريكية ودولة إسرائي.
وأوضـــح أن توقيـــع مملكـــة البحريـــن 
مـــع  الســـالم  تأييـــد  إعـــالن  علـــى 
دولـــة إســـرائيل تحـــت إطـــار االتفـــاق 
اإلبراهيمـــي منـــذ عاميـــن يأتـــي فـــي 
إطـــار الرؤيـــة الســـامية لجاللـــة الملك 
الُمعظم، لترسيخ التسامح والتعايش 
مـــن  المنطقـــة والعالـــم  بيـــن شـــعوب 

ومـــن  والثقافـــات،  األديـــان  مختلـــف 
ضمنها مبادرات جاللته بإنشـــاء مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، 
البحريـــن”  مملكـــة  “إعـــالن  وتدشـــين 

لتعزيز الحريات الدينية.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  السياســـية 
علـــى تفعيـــل االتفاقيـــات ومذكـــرات 
التفاهـــم الموقعـــة فـــي إطـــار اتفـــاق 
تأييـــد  وإعـــالن  إبراهيـــم،  مبـــادئ 

السالم واســـتراتيجية السالم الدافئ 
المشـــتركة ومخرجات قمة النقب، بما 
يعزز التعاون المشـــترك في المجاالت 
السياســـية واالقتصاديـــة والتجاريـــة 
والتقنيـــة،  والســـياحية  والثقافيـــة 

ويلبـــي تطلعات شـــعوب المنطقة في 
والتنميـــة  والرخـــاء  والســـالم  األمـــن 

المستدامة.
مـــن  مداخـــالت  الجلســـة  وشـــهدت 
مراســـلي الصحـــف ووســـائل اإلعـــالم 

اليابانيـــة أكدت فـــي مجملها الحرص 
مملكـــة  بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز  علـــى 
جهـــود  ودعـــم  واليابـــان،  البحريـــن 
السالم واألمن واالستقرار في منطقة 

الشرق األوسط.

خالل اجتماع الطاولة المستديرة حول االتفاقيات اإلبراهيمية... عبداهلل بن أحمد:

النهج الدبلوماسي للملك المعظم أرسى قيم التسامح والسالم
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مديرو المدارس يشيدون بقرار إعادة جدولة اليوم الدراسي
عقـــد قطـــاع شـــؤون المـــدارس بـــوزارة 
تنســـيقيًا  اجتماعـــًا  والتعليـــم  التربيـــة 
مـــع مديـــري ومديـــرات جميـــع المدارس 
الحكوميـــة، بشـــأن قـــرار إعـــادة جدولـــة 
المراحـــل  لمختلـــف  الدراســـي  اليـــوم 
التعليميـــة ومواعيـــد انتظـــار الحافالت، 

بدءًا من اليوم الخميس. 
وخالل االجتماع، أكدت لطيفة البونوظة 
الوكيـــل المســـاعد للتعليم أن هـــذا القرار 
يأتـــي في ضوء المشـــاورات التي قامت 
بهـــا إدارات العمليـــات لجميـــع المناطـــق 
التعليميـــة مـــع عدد من لجـــان ومجالس 
اآلبـــاء بمختلـــف المـــدارس الحكوميـــة، 
التقاريـــر  مخرجـــات  إلـــى  وبالنظـــر 
المرفوعـــة من اللجـــان المختصة بوزارة 
التربيـــة والتعليم، والتي قامت بدراســـة 
إمكانيـــة إعـــادة جدولة اليوم الدراســـي 
للمرحلتيـــن االبتدائيـــة واإلعداديـــة، بما 
يصب فـــي تحقيق األهداف المنشـــودة، 
المســـتمر  الـــوزارة  اهتمـــام  إلـــى جانـــب 
وأخذهـــا  الجمهـــور  مالحظـــات  برصـــد 

باالعتبار.
واســـتعرضت البونوظة اإلجراءات التي 

يجـــب على المـــدارس التقيد بهـــا للتأكد 
من سالســـة عملية نقـــل الطلبة من وإلى 
مدارســـهم، وأهمية حصر بيانات الطلبة 
الراغبين باالنتظار في المدرســـة حســـب 
التوقيـــت الحالي أو االنصراف بحســـب 
ناقشـــت  كمـــا  المســـتحدث،  التوقيـــت 
مـــع الحضـــور التوقيـــت الزمنـــي لليـــوم 
الدراســـي المســـتحدث، بنـــاًء على إعادة 

جدولة اليوم الدراسي.
مـــن جانبهـــا، أثنـــت خلـــود الكعبـــي مدير 
إدارة الخدمـــات علـــى جهـــود المـــدارس 

في ضبط عملية نقل الطلبة باســـتخدام 
مواصـــالت الـــوزارة، وأوضحـــت المزيـــد 
مـــن اإلجراءات الواجب اتباعها، وأهمية 
تفعيـــل قنـــوات التواصل لتوفيـــر المزيد 

من الدعم.

وقـــد تمـــت اإلجابـــة عـــن االستفســـارات 
قبـــل مديـــري ومديـــرات  مـــن  المقدمـــة 
المـــدارس، والذين أعربوا عن ســـعادتهم 
اليـــوم  جدولـــة  بشـــأن  الصـــادر  بالقـــرار 
الدراســـي، ممـــا سيســـهم فـــي ســـيرورة 
عمليـــة نقل الطلبة للمـــدارس والتخفيف 
مـــن االزدحـــام المـــروري وباألخـــص في 

أوقات الذروة.
حضـــر اللقـــاء مديـــرو إدارات العمليـــات 
التعليمية ورؤســـاء المـــدارس وعدد من 

االختصاصيين في الوزارة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

نقل الطلبة بسالسة 
والتخفيف من 

االزدحام المروري

نظم مجلس التعليـــم العالي بالتعاون 
مـــع وزارة الصحة فـــي الكلية الملكية 
جامعـــة  أيرلنـــدا-  فـــي  للجراحيـــن 
البحرين الطبية )RCSI(، لقاًء تعريفيا 
بشـــأن تنفيذ مبـــادرة منظمـــة الصحة 
العالميـــة للجامعات المعـــززة للصحة، 
جامعـــات  خلـــق  إلـــى  تهـــدف  والتـــي 
بيئـــة  توفيـــر  فـــي  تســـاهم  صحيـــة 
تعليميـــة وثقافة تنظيمية تعزز صحة 
ورفاهية واستدامة المجتمع، بحضور 
األمين العـــام لمجلس التعليـــم العالي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مجلس 
التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى 
بن دعيج آل خليفة والوكيل المساعد 
للصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحة مريم 
الهاجـــري وخبراء مـــن منظمة الصحة 
العالميـــة والمكتـــب القطـــري للمنظمة 
بمملكة البحرين وعدد من المسؤولين 
بـــإدارة تعزيـــز الصحـــة وممثلـــي عدد 
مـــن الجامعـــات الحكوميـــة والخاصة 

بالمملكة.
ويأتـــي هـــذا اللقـــاء في إطـــار تعريف 
ممثلـــي الجامعات بمبـــادرة الجامعات 
المعـــززة للصحـــة بأهـــم أهـــداف هذه 
المبادرة والمعايير المطلوبة للتسجيل 
االشـــتراطات  جانـــب  إلـــى  لتنفيذهـــا 

شـــرح  تقديـــم  تـــم  كمـــا  المطلوبـــة، 
تفصيلـــي مـــن جانـــب خبـــراء منظمة 
الصحـــة العالميـــة ألهـــداف ومعاييـــر 

هذه المبادرة.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، ألقـــت الشـــيخة 
آل  دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا 
إلـــى أن  خليفـــة كلمـــة أشـــارت فيهـــا 
الصحـــة البدنيـــة والنفســـية للمجتمـــع 
فـــي مملكـــة البحريـــن تعتبـــر ركيـــزة 
أساســـية في تعزيز االســـتدامة، ويعد 
تكريســـها والحفـــاظ عليهـــا ضرورًيـــا 
لدعـــم مســـاعي المملكـــة فـــي تحقيق 
التطـــور اإلنســـاني والمجتمعـــي، وأن 

تعزيز صحـــة المجتمع يتطلب التزاًما 
مشترًكا وتكاتًفا بين مختلف الجهات 
ومـــن بينها مؤسســـات التعليم العالي، 
حيـــث أن فـــرص تحقيـــق اإلمكانـــات 
البشـــرية تـــزداد فـــي مجتمـــع مترابط 

ومعافى.
العـــام أن برنامـــج  وأضافـــت األميـــن 
الجامعات المعززة للصحة يهدف إلى 
جعـــل الجامعـــة مكانا صحيـــا وداعما 
ألنماط الحياة الصحيـــة وفًقا لمعايير 
تموضعهـــا مـــن قبـــل خبـــراء منظمـــة 
خيـــارات  لتوفيـــر  العالميـــة  الصحـــة 
مستدامة وأكثر صحة لطلبة وأعضاء 

واألكاديميـــة  اإلداريـــة  الهيئـــات 
بمؤسسات التعليم العالي تمكنهم من 

تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
مـــن جهتهـــا، أكـــدت مريـــم الهاجـــري 
اهتمـــام وزارة الصحـــة وحرصها على 
تنفيـــذ مبادرة منظمة الصحة العالمية 
للجامعـــات المعززة للصحة، الفتًة إلى 
أن وزارة الصحـــة تولي اهتماًما كبيًرا 
بتعزيـــز أنمـــاط الحيـــاة الصحية التي 
تكفـــل للجميع أســـلوب حيـــاة صحية 
لُتشـــكل حجر أســـاس في الوقاية من 

جميع األمراض.
وأضافت الهاجري أن مبادرة الجامعة 

الصحية تتبنى مفهوًما شاماًل للصحة، 
يأخذ نهجا جامعيا كامال، وتطمح إلى 
خلق بيئـــة تعليمية وثقافـــة تنظيمية 
واســـتدامة  ورفاهيـــة  صحـــة  تعـــزز 
مجتمعهـــا وتمكـــن الناس مـــن تحقيق 
أن  موضحـــًة  الكاملـــة،  إمكاناتهـــم 
أهـــداف الجامعـــات الصحيـــة تتمثـــل 
والتخطيـــط  السياســـات  تعزيـــز  فـــي 
الصحـــي المســـتدام في جميـــع أنحاء 
الجامعـــة، وتوفير بيئـــة عمل صحية، 
واجتماعيـــة  ماديـــة  بيئـــة  وضمـــان 
صحية ومســـتدامة، وتشجيع اهتمام 
أكاديمي أوسع والتطورات في مجال 

تعزيـــز الصحـــة، وتطويـــر الروابط مع 
المجتمع، وضمان إثبات تأثير تحسن 
فـــي  األكاديمـــي  واألداء  الخدمـــات 
الجامعة عند دعـــم المعايير الصحية، 
بينمـــا تتمثل مجـــاالت العمل في بناء 
سياســـة صحيـــة، واســـتحداث بيئات 
مســـاندة، وتعزيـــز العمـــل المجتمعي، 
وتطوير المهارات الشـــخصية، وإعادة 

توجيه الخدمات الصحية.
وقد قدمت خبيـــرة المكتب اإلقليمي 
لمنظمـــة الصحة العالمية ســـمر الفقي 
شـــرًحا تفصيلًيا عن مبادرة الجامعات 
المعززة للصحة وآلية التنفيذ والفئات 
المستهدفة، كما ثمنت الجهود الرائدة 
والنوعية التي تقوم بها وزارة الصحة 
علـــى  واالســـتدامة  الصحـــة  لتعزيـــز 
جميع المستويات والقطاعات، والتي 

شملت بيئة العلم والتعلم.
مـــن جانبهـــا، نوهـــت ممثلـــة منظمـــة 
الصحـــة العالمية في مملكـــة البحرين 
وزارة  بتوجـــه  العطاطـــرة  تســـنيم 
اســـتراتيجيات  إيجـــاد  إلـــى  الصحـــة 
صحيـــة نوعية متكاملـــة بالتعاون مع 
مجلـــس التعليـــم العالـــي ومؤسســـات 
وضـــع  أن  معتبـــرة  العالـــي،  التعليـــم 
مـــن  هدفـــا  يعتبـــر  الصحـــي  الطالـــب 
األهداف األولية في تطبيق مشـــروع 

الجامعات الصحية.

المنامة - بنا

الصحة البدنية والنفسية ركيزة أساس في تعزيز االستدامة
جعل الجامعة مكانا داعما ألنماط الحياة الصحية... رنا بنت عيسى:

شارك وزير الخارجية عبداللطيف 
الـــذي  االحتفـــال  فـــي  الزيانـــي، 
فـــي  األميركيـــة  الســـفارة  نظمتـــه 
مملكـــة البحريـــن اليـــوم بمناســـبة 
الذكرى الثانية للتوقيع على اتفاق 
مبـــادئ إبراهيـــم، بحضور عدد من 

السفراء، والمدعوين.
وألقى وزيـــر الخارجية في الحفل 
كلمـــة نقـــل فيهـــا تحيـــات وتقدير 
ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  وولـــي 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، منوها 

بتوجيهاتهمـــا الســـديدة لدعـــم كل 
ما يعـــزز قيم التســـامح والتعايش 
الســـلمي والتعـــاون لما فيـــه الخير 

والنفع لشعوب المنطقة.
عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
الشـــكر لســـفير الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة ســـفير ســـتيفن بوندي، 
ترتيـــب  علـــى  الســـفارة  وأعضـــاء 

مبـــادرة  وعلـــى  االحتفـــال،  هـــذا 
زرع شـــجرة زيتـــون فـــي حديقـــة 
الســـفارة، كرمز للســـالم اإلنســـاني 
واألمـــل والطمـــوح، مؤكـــًدا أهمية 
ليســـود  الشـــجرة  هـــذه  رعايـــة 
الســـالم بشـــكل تـــام فـــي المنطقة، 
مشـــيًرا إلـــى أنه من خالل الســـالم 
والتســـامح والتعايـــش واالحترام 

نصل لالزدهار معا بغض النظر عن 
الدين والمعتقدات.

الســـالم  خـــالل  مـــن  أننـــا  وأكـــد 
لحـــل  الوصـــول  مـــن  ســـنتمكن 
المشكلة اإلســـرائيلية الفلسطينية 
للشـــعب  يكـــون  أن  يضمـــن  بمـــا 
جنبـــا  تعيـــش  دولـــة  الفلســـطيني 
لجنـــب مـــع دولـــة إســـرائيل، معرًبا 

عن تمنياته في أن تكون الشـــجرة 
التـــي تم زرعها اليوم بذرة لســـالم 

دائم وشامل للجميع.
وقد قام وزير الخارجية والســـفير 
اإلســـرائيلي  والســـفير  األميركـــي 
بـــزرع شـــجرة زيتون فـــي حديقة 
الســـفارة رمـــزا للســـالم اإلنســـاني 

واألمل والتفاؤل.

المنامة - وزارة الخارجية

الزياني يشارك في احتفالية الذكرى الثانية للتوقيع على اتفاق مبادئ إبراهيم
زرع شجرة زيتون في حديقة السفارة األميركية رمزا للسالم اإلنساني واألمل والتفاؤل



أفـــاد عـــدد مـــن المصوريـــن لــــ “البالد” 
بتهافـــت العازميـــن على الترشـــح إلى 
اســـتوديوهاتهم ألخـــذ صـــور رســـمية 
لالنتخابـــات المقبلة 2022، مشـــيرين 
إلـــى أن اإلقبـــال علـــى هذا النـــوع من 
التصوير ليس بجديد بل يشهد زيادة 

في كل دورة.
وتوقـــع المصـــورون أن يزيـــد اإلقبـــال 
علـــى الصور والفيديوهات بنســـبة 50 
% خـــالل الفتـــرة المقبلـــة، مشـــيرين 
إلـــى أنهـــم يعرضـــون “بكـــج” تصويـــر 
كامـــاًل للمترشـــحين ويشـــمل الكاميرا 
مـــن  وغيرهـــا  والبنـــرات  والفيديـــو 
مغريـــة  وبأســـعار  الدعايـــة  وســـائل 
وهـــو ما يحبذه المرشـــحون، مؤكدين 
أن التركيـــز هـــذا العـــام ســـيكون على 

“السوشيل ميديا” أكثر من الشوارع.

الرجال أكثر تردًدا

وأوضـــح المصور ســـيد أحمـــد الماجد 
خـــالل حديثـــه لـــــ “البـــالد” أن تصوير 
العازميـــن علـــى الترشـــح تعـــد تجربة 
أولى له منذ بدأ مشـــواره وأن اإلقبال 
موجـــود مـــن الجنســـين إال أن الرجال 

هم األكثر تردًدا.
وتوقع أن يزيد اإلقبال بنســـبة 50 % 

في الفترة المقبلة. 
بيـــن  يتـــراوح  التصويـــر  أن  وذكـــر 
50 و80 دينـــاًرا مـــع مونتـــاج بســـيط 
العامـــة  التغطيـــات  أمـــا  للمقابـــالت، 
فأســـعارها مختلفـــة وتعتمد على نوع 

الفعالية ومدتها.
وأشـــار الماجـــد إلـــى أنه يقـــدم خدمة 

التعليق الصوتي وتبدأ األسعار من 30 
ديناًرا ويتحـــدد بعد معاينة النصوص 

والهندسة الصوتية.
التغطيـــات  خدمـــة  أســـعار  أن  وبّيـــن 
المرئيـــة العامة للفعاليات واألنشـــطة، 
تتـــراوح بيـــن 100 و120 ديناًرا ومدة 

تصوير الفعالية هي الفيصل. 

أسلوب مغاير

مـــن جهتـــه، أوضـــح المصـــور محمود 
علـــى  العازميـــن  أن تصويـــر  مـــرزوق 
الترشـــح ليس بجديد عليـــه واإلقبال 

بكل دورة يكون أكثر من قبلها.
وأشـــار إلـــى أنـــه صـــور فـــي الـــدورة 
مـــن  مرشـــًحا   14 حوالـــي  الماضيـــة 
دوائر مختلفة و4 منافسين من دائرة 

واحدة.
وأكـــد أنـــه أعطـــى كل مرشـــح 

عـــن  مغايـــر  وأســـلوب  فكـــرة 
بقيـــة منافســـيه وهـــذا العمل 
اســـتغرق منـــه وقًتـــا وجهـــًدا 

كبيًرا.
وذكر أنه يحرص على الجلوس 

مع المرشـــح وفريق عمله لعرض 
الخدمـــات التي يقدمهـــا كتصميم 

الشـــعار االنتخابـــي وتصوير الصور 
الرســـمية للمرشـــح وتصميم البنرات 

باألحجام التي تتالءم معهم وذوقهم 
والبرنامج االنتخابي الخاص بهم. 

وأوضـــح أنـــه يقـــدم خدمـــة تصويـــر 
المرشـــح بالفيديو ومونتاجه بطريقة 
فنية حول الموضوع الذي يرغب في 
التحدث فيه وأن كل خدمة لها ســـعر 

خـــاص إال أن الغالبية يفضلون اقتناء 
“البكج” الشامل. 

مـــع  أجلـــس  “عندمـــا  مـــرزوق  وقـــال 
المرشـــح أحـــرص على معرفـــة هدفه 
وماذا يريد أن يوصل للناس وبالتالي 

أساعده على وضع فكرة مناسبة”. 

المرشـــح  مـــع  أجلـــس  “حينمـــا  وتابـــع 
وفريـــق العمـــل أتفق على عـــدد محدد 
مـــن الفيديوهـــات ولكـــن لما يبـــدأ كل 

مرشـــح بنشـــر أعمالـــه يفاجـــئ البعض 
لـــه ونضطـــر  المنافســـين  أعمـــال  مـــن 
لتغيير بعض األمور أو زيادة المحتوى 

التحشيدي. 
وفـــي ذات الســـياق، بّيـــن أن بعد 
االتفاق يمنح المرشـــح تسعيرة 
كل تفصيلـــة من العمل والســـعر 
اإلجمالي ويستلم المبلغ الخاص 
بكل تفصيلـــه قبل البدء بها حتى 

يكتمل العمل. 
هـــذا  التركيـــز  يكـــون  أن  وتوقـــع 
العـــام علـــى “السوشـــيل ميديـــا” أكثر 
مـــن الشـــوارع مـــا يعنـــي أن البرامـــج 
منصـــات  ستكتســـح  االنتخابيـــة 
مـــن  أكثـــر  االجتماعـــي  التواصـــل 
المنشورات التي ستوزع على المنازل. 
وشـــدد علـــى أن إقبـــال الشـــباب فـــاق 
النساء في الدورات التي مضت إال أن 
إقبال الفتيات ازداد هذا العام وأصبح 
وســـيزداد  تقريبـــي  بشـــكل  متســـاوًيا 
مـــع بـــدء المنافســـة الفعليـــة مـــا بيـــن 

المرشحين. 

شغف التجربة

إلى ذلك، قال المصور أنور مرهون إن 
لديه “بكج” للتصوير الشـــخصي لمدة 
ســـاعة وبعـــدد مفتوح مـــن الصور مع 

تعديل 5 منها بقيمة 40 دينارا.
خدمـــات  عـــدة  يقـــدم  أنـــه  وذكـــر 
للبنـــرات  االنتخابـــات  منهـــا تصاميـــم 
قيمـــة  دنانيـــر  و10  والمنشـــورات 
التصميـــم الواحد وفي حال وجود أي 
مشاركات للمترشـــحين في مؤتمرات 
حســـب  تغطيـــة  يقـــدم  فعاليـــات  أو 
علـــى  اقتصـــرت  حـــال  ففـــي  الطلـــب 
الصور ستكون بقيمة 40 دينارا ولمدة 
ســـاعة أمـــا فـــي حـــال كان المطلـــوب 
“فيديـــو وصـــور” فســـيكون المبلغ 60 

ديناًرا.
وقال إنه يوفر خدمة إدارة الحســـاب 
تصاميـــم  مـــع  االنســـتغرام  علـــى 
حســـب  و”الســـتوري”  “البوســـتات” 
البكج الذي تحدده كمية “البوســـتات” 
المطلوبـــة لمعـــدل شـــهر مـــع جلســـات 
التصوير والتغطيات ويتراوح سعرها 

من 180 إلى 300 دينار. 
وأوضح أن اإلقبال في الوقت الحالي 
الترشـــح  علـــى  العازميـــن  قبـــل  مـــن 
متســـاو مـــن قبـــل الجنســـين واإلقبال 
متوســـط حاليا وآخذ منحى االزدياد، 
ا بمحاوالت  مختتمـــا أنـــه “ســـعيد جـــدًّ
المـــرأة إلثبـــات نفســـها ودورهـــا فـــي 
المجتمـــع، أنا كبحرينـــي وفي مجتمع 
يدعـــم المرأة بـــكل قوة أشـــعر بالفخر 

بعد كل جلسة تصوير لهن”.

الشبان ينافسون الشابات بـ“هبة التصوير” لالنتخابات
الغالبية يفضلون اقتناء “البكج” الشامل... مصورون لــ “^”:

أوضح رئيس مجلـــس أمانة العاصمة 
صالـــح طـــرادة أن اإلعالنـــات بمقـــاس 
التقـــدم  المعلـــن  مـــن  تتطلـــب   4X6
للحصـــول علـــى رخصـــة إعـــالن مـــن 
قســـم الخدمـــات فـــي أمانـــة العاصمة 
أو البلديـــة المعنيـــة فـــي حـــال كانـــت 

المنطقة ملك خاص. 

وفيما يخص المســـاحات العامة، أشار 
طرادة في تصريح إلى “البالد” إلى أن 
هناك مشـــاورات حالية مع المسؤولين 
مـــن مختلـــف الجهـــات لتنظيـــم هـــذه 

الطلبات.
حتـــى  االنتظـــار  واختتم”يتطلـــب 
تكتمـــل هذه المشـــاورات ويتم إصدار 

القرارات المناسبة”.

مشاورات جارية مع المسؤولين لتنظيم الطلبات... “أمانة العاصمة”:

اشتراط الترخيص لإلعالنات “6×4” في مناطق الملك الخاص
قال عضـــو مجلـــس النواب الســـابق 
جاســـم الســـعيدي إن حديـــث الناس 
اليـــوم عـــن المجلـــس القـــادم هو أن 
يكـــون ناطًقـــا بصوتهم، ومعبـــًرا عن 
احتياجاتهـــم، وأولوياتهم، خصوًصا 
يكـــون  وبـــأن  المعيشـــي،  بالشـــأن 

ا بالمخلصين. المجلس غنيًّ
وأشـــار الســـعيدي في تصريح خص 
به “البالد” بأن الحديث عن الكفاءات 
للمرشـــحين،  والمؤهـــالت  العلميـــة 
والتوجهات السياســـية ســـواء نواب 
مســـتقلين، أو ممن يمثلون جمعيات 
سياســـية بعينهـــا، غيـــر مهـــم، بقـــدر 
مـــا يهـــم أداء النائب نفســـه، وصدق 
نوايـــاه، ونقلـــه المســـتمر والشـــفاف 
لمطالب المواطنين سواء من دائرته 
أو غيرهـــا إلى المجلس التشـــريعي، 

بقوانين واقتراحات ورغبات.
الحالـــي،  العـــام  الوضـــع  أن  وبيـــن 
أوجد الشـــعور لـــدى كثيريـــن بالغبن 
هنالـــك  بـــأن  والشـــعور  واإلحبـــاط، 
من يتســـلق على ظهورهـــم للدخول 
إلـــى المجلـــس التشـــريعي لتصحيح 
ولالســـتفادة  الشـــخصية،  أوضاعـــه 

مـــن المزايا الخاصة التـــي يتمتع بها 
النـــواب، غير آبـــه بما يعانيـــه الناس 

من ظروف صعبة ومريرة.
ولفـــت إلـــى أن مـــا كان يحـــدث فـــي 
المجلـــس الســـابق، مـــن تخـــاذل من 
بعض النواب في حضور الجلســـات، 
واجتماعـــات اللجـــان، وتأخرهم عن 
حضور الجلسات العامة، وخروجهم 
للجلســـة  عودتهـــم  وعـــدم  للصـــالة 
وهو ما تســـبب بمـــرات عديدة برفع 
الجلســـة، وتعطيل المصالـــح العامة، 

يحمل دالالت غير صحية ومؤسفة، 
المســـئولية  نفســـه  الناخـــب  تحمـــل 
األولى، ألنه من اختار هذا المرشـــح 

وذاك، ليكون نائًبا يمثل الشعب.
وبيـــن الســـعيدي أن المشـــاركة فـــي 
االنتخابات واجـــب وطني ال مناص 
منـــه، ولكنـــه واجـــب يحمـــل النـــاس 
مســـؤولية حســـن االختيـــار، بعيـــًدا 
عـــن النظـــرات الضيقـــة أو المصلحة 
الشـــخصية، والتـــي أضـــّرت بالحراك 
وحولـــت  والرقابـــي،  التشـــريعي 
ســـاحة  إلـــى  النيابـــي  المجلـــس 
الحســـابات،  وتصفيـــة  للصراعـــات 
وإحبـــاط النـــاس، بتصويتات أقل ما 

توصف بالصادمة.
متابعـــة  الناخبيـــن  علـــى  أن  وأكـــد 
ومناصحتهـــم،  النـــواب،  أداء  ســـير 
ومزاورتهم، فالـــدور المطلوب منهم 
ليس االنتخاب فحسب، وإنما تقديم 
وترشـــيدهم،  للنـــواب،  المســـاعدة 
والمقترحـــات  األفـــكار  وتقديـــم 
المفيدة والتـــي يمكن نقلها للمجلس 
النيابـــي ورفعهـــا للحكومـــة الموقرة 

فيما بعد.

السعيدي: نحتاج لنواب يستشعرون هّم المواطن
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منال الشيخ

أنور مرهونسيد أحمد الماجد  محمود مرزوق

منال الشيخ

صالح طرادة 

أبـــدى رجل األعمـــال راضي اســـماعيل رغبته 
الرابعـــة  الدائـــرة  عـــن  ـــا  برلمانيًّ بالترشـــح 
الوطـــن  لخدمـــة  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
والمواطن.وقّيم أداء النائب الحالي بالـ”جيد”.
 يذكر أن الدائرة الرابعة بالمحافظة الشـــمالية 
تغطي جبلة حبشي، السهلة الشمالية، سلماباد 
ومدينـــة زايد ويمثلها النائـــب غازي آل رحمة 
الـــذي حصـــل علـــى 2456 صوتـــا االنتخابات 

الماضية.
أما عن العازمين للترشـــح فيهـــا بجانبه، فهم: 
عباس العمران، شـــرف المزعل، جهاد المؤمن، 

أنور المحمد والئقة السلمان.

مقّيما أداء آل رحمة بالـ “جيد”

رجل أعمال يترشح برلمانيا بسلماباد

إبراهيم النهام

جاسم السعيدي

غازي آل رحمةراضي إسماعيل

منال الشيخ
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القدس المحتلة ـ أ ف ب

استشـــهد فلســـطينيان كما أعلنـــت وزارة 
ضابـــط  وقتـــل  الفلســـطينية،  الصحـــة 
إسرائيلي حســـب الجيش، أمس األربعاء 
فـــي تبـــادل إلطـــاق النار قـــرب معبر بين 
إســـرائيل ومدينة جنين الفلســـطينية في 

الضفة الغربية المحتلة.
وقـــال الجيـــش اإلســـرائيلي فـــي بيان إن 
ضابطا قتل في تبادل إلطاق النار عندما 
“اقترب مشبوهان” من معبر الجلمة قرب 

جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
الفلســـطينية  الصحـــة  وزارة  وأكـــدت 
فـــي رام هللا “استشـــهاد شـــابين” خـــال 
األنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت  االشـــتباكات. 
الرســـمية الفلســـطينية )وفا( أن الشـــابين 
همـــا أحمـــد أيمـــن عابـــد )23 عامـــا( وعبد 

الرحمـــن هاني عابـــد )22 عامـــا( من قرية 
كفر دان غرب جنين.

لوكالـــة  فلســـطيني  أمنـــي  مصـــدر  وأكـــد 
فرانـــس أن أحمـــد عابـــد كان عنصـــرا في 
المخابـــرات العســـكرية الفلســـطينية فـــي 

مدينة قلقيلية )شمال(.
وأعلـــن الجيـــش اإلســـرائيلي أن الضابـــط 
القتيـــل هو بار فاح )39 عامـــا( من نتانيا 

الساحلية.
ووصف رئيس الوزراء اإلســـرائيلي يائير 
لبيـــد فـــي بيان فـــاح بأنه “جنـــدي متفاٍن 
حارب اإلرهاب وقاد جنوده حتى ساعاته 
األخيرة”. وأضاف البيان أن “العملية التي 
قتل فيهـــا احبطت هجومـــا ارهابيا كبيرا 

وأنقذت األرواح”.

شهيدان ومقتل ضابط إسرائيلي في صدامات

واشنطن ـ وكاالت

أعلنـــت المرشـــحة الســـابقة للرئاســـة 
األميركية، تولســـي غيبارد، عن خطر 
نشوب حرب أهلية في بادها بسبب 
الديمقراطـــي  الحـــزب  محـــاوالت 
لمساواة اقتحام أنصار ترامب لمبنى 

الكابيتول بهجمات 11 سبتمبر.
وقالـــت فـــي بـــث قنـــاة “فوكـــس 

مثيـــر  أمـــر  “إنـــه  نيـــوز”: 
أن  ومشـــين  لاشـــمئزاز 
النـــاس  هـــؤالء  نســـمع 
يقولونـــه  مـــا  يقولـــون 

إخواننـــا  ويقارنـــون 
باإلرهابيين.  األميركييـــن 

واألكثر من ذلـــك قالوا حرفيا 
تنظيـــم  إرهابيـــي  مـــن  أســـوأ  إنهـــم 

القاعدة”.
وأشـــارت إلـــى أن مثل هـــذه المقارنة 
أمـــر غيـــر مقبـــول بغـــض النظـــر عمن 
عضـــو  أو  بايـــدن  مناصـــرو  يقولـــه، 

الصحفيـــون  أو  الشـــيوخ  مجلـــس 
الفيدراليـــة.  الـــوزارات  مســـؤولو  أو 
وأوضحت: “يظهـــر ذلك إلى أي مدى 
يمكـــن أن يذهبـــوا فـــي دفـــع بادنـــا 
إلـــى حـــرب أهليـــة وشـــيطنة إخواننا 

األميركيين”.
هـــذه  مثـــل  أن  علـــى  وشـــددت 
التصريحـــات الصـــادرة من أقوى 
بهـــا  اإلدالء  يتـــم  األميركييـــن 
عشية انتخابات الكونغرس 
النصفيـــة؛ بهـــدف الحفاظ 

على مناصبهم.
األشـــخاص  “إن  وتابعـــت: 
أقـــوى  قائمـــة  فـــي  المدرجيـــن 
شـــخصيات بادنـــا والذيـــن يديـــرون 
يســـتهدفون  القومـــي،  األمـــن  جهـــاز 
إخواننا األميركيين لمجرد أن هؤالء 
األخيريـــن لـــم يصوتـــوا لصالـــح جـــو 

بايدن”.

غيبارد: أميركا تقترب من خطر نشوب حرب أهلية
طهران ـ وكاالت

أكـــد وزير الخارجية اإليراني حســـين 
فـــي  بـــاده  رغبـــة  عبداللهيـــان  أميـــر 
تطوير عاقتها مع اإلمارات، مع عودة 
ســـفيرها إلى طهران للمرة األولى منذ 

.2016
فجـــر  اإليرانيـــة  الخارجيـــة  وأفـــادت 

عبداللهيـــان  أميـــر  أن  األربعـــاء 
الثاثـــاء،  مســـاء  اســـتقبل، 

الســـفير اإلماراتي سيف 
إلـــى  العائـــد  الزعابـــي، 
طهـــران بعد أعـــوام من 

مســـتوى  بـــاده  خفـــض 
تمثيلها.

عـــن  الخارجيـــة  بيـــان  ونقـــل 
الوزير قوله إن طهران “مهتمة بتطوير 
العاقـــات مـــع جميع جيرانهـــا، بما في 
ذلك اإلمارات العربيـــة المتحدة، على 

أساس سياسة الجوار”.
وأكدت اإلمارات في أغسطس قرارها 

إعادة الســـفير إلى طهران في ســـياق 
“رفـــع مســـتوى التمثيل الدبلوماســـي” 
وتحقيق “المصالح المشتركة للبلدين 

الجارين والمنطقة”.
وشـــدد أمير عبداللهيان لدى استقباله 
الزعابـــي، علـــى أهميـــة “تعـــاون دول 
المنطقة؛ من أجل إرســـاء االستقرار 

في المنطقة”.
وتأتي عودة السفير اإلماراتي 
خطـــوة  مـــن  أســـابيع  بعـــد 
مماثلـــة للســـفير الكويتي 
بدر عبـــدهللا المنيخ الذي 
خّفضـــت بـــاده أيضـــا تمثيلهـــا 
الدبلوماســـي في العاصمـــة اإليرانية 

عام 2016.
وقـــال المستشـــار الرئاســـي اإلماراتي 
أنـــور قرقاش في يوليـــو، إن االمارات 
فـــي  محـــور  أي  فـــي  طرفـــا  “ليســـت 

المنطقة ضد إيران”.

إيران ترغب بتطوير عالقاتها مع اإلمارات
لندن ـ وكاالت

وصـــل جثمـــان الملكـــة إليزابيث إلى 
قصـــر باكنغهـــام فـــي لندن، ليســـجى 
أمام العامة في ويستمنســـتر اعتبارا 
مـــن أمـــس األربعـــاء ولمـــدة خمســـة 
أيـــام، تنتهي اإلثنيـــن بجنازة وطنية 
يتوقـــع أن تكون غير مســـبوقة. وقد 

بدأ البعـــض باالنتظار فـــي طوابير 
منذ اإلثنين.

وصـــل النعـــش قادما من 
أدنبره عاصمة أسكتلندا 
على متـــن طائـــرة تابعة 

الملكـــي،  الجـــو  لســـاح 
ســـاح  مطـــار  فـــي  حطـــت 

الجو فـــي العاصمة البريطانية، 
وأقلت أيضا ابنة الراحلة األميرة آن. 
وحمـــل النعـــش عســـكريون يرتدون 

زيا احتفاليا.
للملكـــة  الوطنيـــة  الجنـــازة  وتقـــام 
اإلثنيـــن في كاتدرائية ويستمنســـتر 

بحضـــور نحـــو 500 مســـؤول أجنبي 
والكثير من الملـــوك وأفراد العائات 
الملكيـــة. وذكـــرت وكالـــة “بـــي إيـــه” 
لألنباء أن روسيا وبياروس وبورما 
أفغانســـتان وســـوريا وفنزويـــا، لـــم 
وكانـــت  للحضـــور.  دعـــوات  تتلـــق 
المواطنيـــن  مـــن  غفيـــرة  جمـــوع 
الملكـــة،  نعـــش  اســـتقبال  فـــي 
وأضاءت الحشـــود بهواتفها 
المحمولة المصوبة باتجاه 
الجنائزيـــة  الســـيارة 
ظلمـــة الليـــل، فـــي حين 
علـــت هتافاتهـــم وصيحاتهم 
الوداعية. وكان أيضا في استقبال 
جثمـــان الملكة الراحلـــة نجلها الملك 
كاميـــا  وزوجتـــه  الثالـــث  تشـــارلز 
اللذان عادا لتّوهما من زيارة رســـمية 
قصيرة إلى إيرلندا الشمالية، وأفرادا 

آخرين من العائلة المالكة.

نعش الملكة إليزابيث ُيسجى في ويستمنستر

حريق على متن طائرة 
ركاب في مطار مسقط

ــر إنــديــا  ــ ــاب طـــائـــرة تــابــعــة لــشــركــة “إي أجــلــي ركــ
إكسبرس” صباح أمس األربعاء في مطار مسقط 
الدولي، إثر اندالع حريق فيها، بحسب بيان لهيئة 
الهيئة “تعرضت  العماني. وقالت  المدني  الطيران 
األربعاء  صباح  السريع..  الهندي  الطيران  رحلة 
لحدوث عطل ونشوب حريق في أحد المحركات 
قبل إقالعها من مطار مسقط الدولي”. وذكر البيان 
أن المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة جرى 
إجالؤهم و”نتج عن ذلك بعض اإلصابات الخفيفة 
الركاب أثناء عملية اإلخــالء”، فيما  نتيجة تدافع 
لم تكشف الهيئة عن عدد الركاب الذين كانوا على 

متن الطائرة أو المصابين.

الكرملين: طموحات أوكرانيا بشأن عضوية الناتو تظل تهديدا لروسيا

زيلينسكي يزور مدينة إزيوم بعد استعادتها من الروس
األوكرانـــي، فولوديميـــر  الرئيـــس  زار 
زيلينســـكي، أمـــس األربعـــاء، مدينـــة 
إيزيوم االستراتيجية التي استعادتها 
منطقـــة  فـــي  األوكرانيـــة  القـــوات 
خاركيف في شـــرق الباد. وهذه أول 
زيـــارة لألراضـــي التي اســـتعيدت من 

الروس هذا الشهر في هجوم مضاد.
وشـــارك زيلينســـكي في احتفـــال رفع 
العلـــم األوكراني، حســـبما أعلن اللواء 
25 المحمـــول على “فيســـبوك”. وقال 
زيلينســـكي في رســـالة مرفقة بصورة 
له مع جنود في هذه المدينة، نشـــرها 
عبر حســـابه علـــى تطبيـــق “تليغرام”: 
“علمنا األزرق واألصفر يرفرف بالفعل 

فوق إيزيوم”.
وصافح زيلينســـكي الجنود وشكرهم 

على جهودهم في استعادة المنطقة.
مـــن  الروســـية  القـــوات  وانســـحبت 
المدينة التي دمرتها الحرب األســـبوع 
فـــي  أوكرانيـــا  تقـــدم  أمـــام  الماضـــي 
هجومها المضاد الشامل، الذي تمكنت 
خاله من اســـتعادة مساحات شاسعة 
من األراضي في منطقة خاركيف في 

غضون أيام.
وتعرضـــت أنحاء واســـعة مـــن مدينة 
زيلينســـكي  وقـــال  للدمـــار.  إيزيـــوم 
فـــي تصريحـــات موجـــزة للصحافـــة: 
“المشـــهد صـــادم للغايـــة، لكنـــه ليـــس 
نشـــاهد  ألننـــا  لـــي؛  بالنســـبة  صادمـــًا 
نفس الصور التي رأيناها في بوتشـــا، 
واحـــدة مـــن المناطـــق األولـــى التـــي 
اســـتعدناها مـــن االحتـــال.. وكذلـــك 

المباني المدمرة والقتلى”.
وقـــال زيلينســـكي: “جنودنـــا هنا. هذا 
شـــيء مهم للغاية.. أرى كيف يقابلهم 
الناس، في لحظة حساسة كهذه. هذا 
يعنـــي أنه بمســـاعدة جيشـــنا ســـتعود 

الحياة”.
أمـــس  الكرمليـــن،  قـــال  وبالتزامـــن، 
أوكرانيـــا  طموحـــات  إن  األربعـــاء، 
المســـتمرة لانضمام إلى حلف شـــمال 

األطلسي )الناتو( مازالت تمثل تهديدا 
ألمن روســـيا، وأكد على حاجة روسيا 
للقيـــام بمـــا تســـميه “عملية عســـكرية 
خاصة” في أوكرانيا، نقا عن رويترز.

مـــع  الهاتـــف  عبـــر  مؤتمـــر  وفـــي 
باســـم  المتحـــدث  قـــال  صحافييـــن، 
الكرملين دميتري بيســـكوف إن فكرة 
انضمـــام أوكرانيا للناتـــو هي “التهديد 
الرئيسي” لروســـيا الذي “يبرز الحاجة 
ومصالحنـــا  أمننـــا  لضمـــان  الملحـــة 

الوطنية”.
وطالبـــت موســـكو بضمانـــات قانونية 
فـــي  إطاقـــا  أوكرانيـــا  قبـــول  لعـــدم 
ترســـل  أن  قبـــل  العســـكري،  الحلـــف 
عشـــرات اآلالف من قواتهـــا لمهاجمة 

أوكرانيا.
وكانـــت هانا ماليـــار نائبة وزير الدفاع 
إن  الثاثـــاء،  قالـــت،  قـــد  األوكرانـــي 
القتـــال مـــا زال محتدمـــًا فـــي منطقة 
األوكرانيـــة  القـــوات  لكـــن  خاركيـــف، 
تحقـــق تقدمـــا كبيـــرًا؛ ألنهـــا متحفـــزة 
كثيـــرًا، وألن العمليـــة العســـكرية التي 
حســـب  التخطيـــط،  جيـــدة  تنفذهـــا 

تعبيرها.

مـــن جهتـــه، أعلـــن الجيـــش الروســـي، 
أمـــس األربعـــاء، أنـــه قصـــف القـــوات 
األوكرانيـــة في مناطق فـــي خاركيف 
تراجـــع منهـــا فـــي مواجهـــة الهجـــوم 

المضاد الذي شنته أوكرانيا.
وقالـــت وزارة الدفـــاع الروســـية فـــي 
بيانها اليومي “ُنفـــذت ضربات مكثفة 
فـــي مناطـــق مـــن بلـــدات دفوريتشـــنا 
اســـتهدفت  وكوبيانســـك،  وباالكليـــا 
القـــوات الحيويـــة ومعـــدات اللواءين 
للقـــوات  التابعيـــن  اآللييـــن  و93   14

المسّلحة األوكرانية”.
هجـــوم  بعـــد  أوكرانيـــا  واســـتعادت 
منطقـــة  أســـبوعين،  خـــال  خاطـــف 
خاركيـــف المحاذيـــة لروســـيا بشـــكل 
باالكليـــا  مـــدن  الســـيما  كامـــل،  شـــبه 

وكوبيانسك وإيزيوم.
وتعـــّد المدينتـــان األخيرتـــان مركَزين 
لوجستيين رئيسيين للقوات الروسية 
التـــي تراجعت منذ ذلـــك الحين، وفقًا 
إلـــى مقاطعـــة دونيتســـك،  لموســـكو، 
المنطقتيـــن  مـــن  واحـــدة  وهـــي 

االنفصاليتين في دونباس.

الكرملين ينفي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
دميتـــري بيســـكوف، إن الكرمليـــن لم 
يشـــهد لقاء مع الدبلوماســـي الســـابق 
بيـــل  الســـابق  األميركـــي  والوزيـــر 
ريتشاردســـون لبحث موضوع تبادل 

السجناء األمريكيين في روسيا.
حديـــث  فـــي  بيســـكوف  وأضـــاف 
للصحفييـــن أمـــس: “لـــم تحـــدث فـــي 
الكرمليـــن أية لقـــاءات، وليس لدي ما 

أبلغ عنه حول هذا الموضوع”.

في وقت سابق، قالت قناة  “سي  «
إن إن” األميركية، إن ريتشاردسون، 

عقد سلسلة من اللقاءات في 
موسكو هذا األسبوع حول 

مبادلة السجناء. وشددت القناة، 
على أن نتائج هذه اللقاءات، ال 

تزال مجهولة حتى اآلن. في 
بداية سبتمبر، أفادت الخارجية 
األمريكية بأن الحوار مع روسيا 

بشأن تبادل األسرى ال يزال 
مستمرا، وتواصل واشنطن حث 

موسكو على إطاق سراح بريتني 
غرينير وبول ويان.

عواصم ـ وكاالت

الزيارة هي األولى إلى المنطقة منذ استعادتها

بيروت- وكاالت

فـــي حادثة ليســـت األولى من نوعها، 
لـــن تكـــون  وبـــات مـــن المؤكـــد أنهـــا 
األخيـــرة بعد أن تحّولـــت إلى ظاهرة 
لـــدى اللبنانييـــن الذين ُيعانون أســـوأ 
والمعيشـــية،  االقتصاديـــة  أزماتهـــم 
وبات العنف المســـلح ضـــّد المصارف 
بطولة في نظر الرأي العام، حيث تابع 
اللبنانيون، طوال نهار أمس األربعاء، 
على نحو مثير مشاهد اقتحام فروع 
لمصـــارف فـــي عـــدة مناطـــق لبنانية؛ 

بهدف سحب أموالهم.
وشـــهد فـــرع بنـــك ميـــد “بنـــك البحـــر 
عاليـــه  منطقـــة  فـــي  المتوســـط”، 
محاولـــة  األربعـــاء،  ظهـــر  الشـــوفية، 
اقتحـــام هـــي الثانيـــة مـــن نوعها في 
نفـــس اليوم فـــي لبنان، بعـــد محاولة 
مشـــابهة في العاصمة بيـــروت جرت 

في حدود العاشرة صباحا.
صرخـــة  جمعيـــة  مصـــادر  وقالـــت 

اللبنانـــي،  “المـــودع  إن  المودعيـــن 
الـــذي اقتحـــم فرع مصـــرف بنك ميد 
فـــي عاليـــة هـــو رامـــي شـــرف الدين، 
إذ دخـــل المصـــرف وبحوزتـــه ســـاح 
صيد ونجح فـــي الحصول على مبلغ 
30 ألـــف دوالر، وبعـــد أن ســـلمها إلـــى 

شقيقه، سلم نفسه للقوى األمنية”.
وفـــي وقـــت ســـابق، اقتحمت شـــابة 

لبنانيـــة تدعـــى ســـالي، فـــرع مصرف 
بلـــوم بنـــك فـــي منطقـــة الســـوديكو 
القريبـــة من مقر الســـفارة الفرنســـية 
في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة. 
وكانـــت ســـالي تحمـــل عبـــوة بنزيـــن 
ومســـدس، وتصـــرخ بأعالـــي صوتها: 
أختـــي عـــم تمـــوت بالســـرطان أريـــد 

أموالي”.

مواطن يقتحم مصرفا بسالح صيد.. وأخرى بعبوة بنزين ومسدس

السطو على البنوك النتزاع الحقوق.. ظاهرة في لبنان

بات العنف المسلح ضد المصارف بطولة في نظر الرأي العام

عواصم ـ وكاالت

األربعـــاء،  أمـــس  أذربيجـــان،  عرضـــت 
إعـــادة جثـــث 100 جنـــدي أرمينـــي قالت 
إنهـــم قتلـــوا فـــي االشـــتباكات الحدودية 
لجنـــة  وقالـــت  البلديـــن.  بيـــن  األخيـــرة 
أســـرى الحرب األذربيجانيـــة في بيان إن 
“أذربيجـــان تدعو إلى وقـــف إطاق النار 
وهي مســـتعدة لتسليم جثث 100 جندي 
أرمينـــي مـــن جانب واحـــد إلـــى أرمينيا”، 
نقا عـــن فرانس برس. ومن جانبه، أعلن 
رئيـــس وزراء أرمينيا، نيكول باشـــينيان، 
األربعاء، مقتل 105 من الجنود في معارك 
اليومين الماضيين مع أذربيجان.  وذكرت 
اشـــتباكات  أن  األرمينيـــة  الدفـــاع  وزارة 
جديدة اندلعت بين القوات األذربيجانية 
واألرمينيـــة صباح األربعـــاء، وذلك غداة 
مقتـــل العشـــرات فـــي أعنـــف قتـــال بيـــن 
الجارتيـــن منـــذ عـــام 2020. وحملـــت كل 
دولـــة األخـــرى مســـؤولية تجـــدد القتـــال 
الـــذي دفـــع الرئيـــس الروســـي فاديميـــر 

بوتيـــن إلى الدعوة للهدوء. وقالت وزارة 
الدفـــاع األرمينية في بيـــان إن أذربيجان 
اســـتخدمت المدفعيـــة وقذائـــف المورتر 
واألســـلحة الصغيرة فـــي هجومها صباح 
األربعاء. وأضافت: “الوضع على الحدود 
األرمينيـــة األذربيجانيـــة ال يزال متوترا”، 
مؤكـــدة مـــن جديد علـــى موقـــف أرمينيا 
مـــن أن أذربيجـــان هـــي من اعتـــدت على 

أرضهـــا ذات الســـيادة. وفي وقت ســـابق، 
أعلـــن مديـــر القســـم الرابـــع لـــدول رابطة 
الـــدول المســـتقلة فـــي وزارة الخارجيـــة 
الروســـية، دينيس غونتشـــار، أن موسكو 
علـــى تواصل مـــع باكو ويريفـــان، وتتخذ 
إجـــراءات للســـعي فـــي اســـتقرار الوضع 
األذربيجانيـــة  األرمينيـــة  الحـــدود  علـــى 

بأسرع وقت.

مقتل نحو مئة جندي في مواجهات هي األكثر دموية

تجدد االشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا تتدخل

زوجات جنود أرمن أصيبوا في االشتباكات ينتظرن خارج المستشفى في يريفان

مسقط ـ أ ف ب
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل شركة )شركة تضامن بحرينية( إلى شركة
 )ذات مسؤولية محدودة(

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة )يعقوب محمد عبدهللا محمد احمدي( نيابة عن السادة شركة 
القيد رقم  بموجب  المسجلة  بحرينية(  لالزياء شركة تضامن  )عالم االصدقاء 
)شركة  من  المذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل  طالبين   ،)147801(

تضامن بحرينية( إلى شركة )شركة ذات مسؤولية محدودة(.

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 )CR2022- 131614( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حوريه عبدالهادي كاظم عبدهللا

االسم التجاري الحالي : جفرا صاج و سناك
االســـــم التجـــاري الجديد : مودك كافيه

قيد رقم : 55002-7

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري الفياحين للخياطة النسائية

وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة الفياحين للخياطة النسائية والمملوكة السيدة هند محمد ناصر عبدالوهاب 
)المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب  )؟؟؟؟(،  رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  الفيحاني 
 1000 وقدره  برأسمال  محدودة(  مسئولية  ذات  )شركة  الى  وتحويله  المذكور  الفردية( 
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
هند محمد ناصر عبدالوهاب الفيحان ي بنسبة 1 %

RATON CHANDRA MONDOL NARESH CHANDRA MONDOL بنسبة 98 %
CHANDAN MANDUL NARES MANDUL بنسبة  1 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  ادارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركة الرافدين للمقاوالت ذ.م.م وتحويل قيدها الى مؤسسة فردية  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها  السيد احمد 
المسجلة بموجب  ذ.م.م   للمقاوالت  الرافدين  السادة شركة  نيابة عن  جواد حسن ضيف 
القيد رقم 1682  بطلب تصفية الشركة تصفية (اختيارية) وتعيين السيد  احمد جواد حسن 

ضيف   مصفيا للشركة. وتحويل قيدها الى مؤسسة فردية باسم احمد جواد حسن ضيف
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات
بنص  و عمال   ،  2001 لعام   (  21  ) رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
ذلك  و  اإلعالن،  نشر هذا  تاريخ  يوم من   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  إليه، مدعومة 

على العنوان التالي :
عنوان المصفي :

احمد جواد حسن ضيف
ALRAFDAIN.CO@GMAIL.COM     -     39456675

 For Advertising      إلعالناتكـــم

أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مطعم الرشيد بخاري ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،144010 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  بخاري  الرشيد  مطعم  شركة 

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1
من: مطعم الرشيد بخاري ذ.م.م

ALRASHID BUKHARI RESTAURANT W.L.L
الى: وجبات النصرت ذ.م.م

ALNUSRAT MEALS W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 
اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

  CR2022-127584 إعالن رقم
تغيير االسم التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : نوال محمد صالح عبدهللا المعال

االسم التجاري الحالي : كوشات البحرين لتنظيم الحفالت
االسم التجاري الجديد : كاستيلو للحفالت

قيد رقم : 105817 – 1

تاريخ   14 - 9 - 2022
  CR2022-133032   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة حسين محمد اسماعيل يوسف الحداد بتحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيد/ السيدة جمال سلمان علي الحسن

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 3 – 50790
االسم التجاري : المنيوم تيتانيوم

القيد : 284  التاريخ : 2022/8/31
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم )125975( لسنة 2022
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة الصقر العربي للمعدات الكهربائية

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة شركة كيولرام ؤاوالده ذ.م.م. المسجلة بموجب القيد رقم 

284 الفرع 13، طالبين تغيير االسم التجاري
من الصقر العربي للمعدات الكهربائية   الى شركة كيولرام ؤاوالده ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

Vacancies Available
ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 

has a vacancy for the occupation of

 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

, suitably qualified applicants can contact

 17698500 or ALKOMED@BATELCO.COM.BH

AHMED SULTAN ALMUTAWA CONSTRUCTION EST. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

, suitably qualified applicants can contact

 39449659 or ASALMUTAWA.39@GMAIL.COM

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

, suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

, suitably qualified applicants can contact

 39455537 or NEEWLL@BATELCO.COM.BH

ALNOOR OPTICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 REPAIRER(SPECTACLES FRAMES)

, suitably qualified applicants can contact

 33889911 or ALNOOROP@BATELCO.COM.BH

JAWAD RADHI ALAALI HOUSEHOLD EQUIPMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

, suitably qualified applicants can contact

 39450009 or HASSAALI9012@HOTMAIL.COM

ALTHURAYA SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

, suitably qualified applicants can contact

 39903011 or M_65@HOTMAIL.COM

HANI ALSALMAN GOLD SMITH WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39679497 or HANISALMAN2000@HOTMAIL.COM

ALWAZEERAH ABAYAT 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

, suitably qualified applicants can contact

 33445500 or 9795151@GMAIL.COM

TRENDZ MENS WEAR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39460276 or FOZ-ALMAHMOOD@LIVE.COM

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 36020031 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM

CHICKI CHICKEN  BROASTED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39757571 or MANNAIREALESTATE@GMAIL.COM

KERALA CITY PLUS SUPER MARKET 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39456969 or BUZAAL1970@GMAIL.COM

Manama Packaging Industry W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

, suitably qualified applicants can contact

 17675246 or MFIAKRAM@GMAIL.COM

AL ANJOM AL ZAHERA BUILDING MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 33795726 or ALANJOMALZAHERA@GMAIL.COM

DR. TARIQ HOSPITAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLINIC CLERK

, suitably qualified applicants can contact

 39461009 or TARIPLAS@BATELCO.COM.BH

ALI ABDULHASAN ALJANABI 

has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR

, suitably qualified applicants can contact

 39643229 or ALKARAR2012@HOTMAIL.COM

JASSIM GARDEN CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER

, suitably qualified applicants can contact

 39643311 or JASSIMG@BATELCO.COM.BH

Golden Diyar construction 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM

SEVEN PILLARS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

, suitably qualified applicants can contact

 33338221 or myra@sevenleisure.net

LAHOOR MECHANICAL WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 34089625 or DAM3_AL3UON_93@HOTMAIL.COM

MASSIMO DUTTI 

has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER-SHOW CASES-(DISPLAY ARTIST)

, suitably qualified applicants can contact

 17507979 or YUNES.MOHAMED@AZADEA.COM

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

, suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM

UNICORP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

, suitably qualified applicants can contact

 38411180 or REZA@UNICORPWLL.COM

UNICORP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

, suitably qualified applicants can contact

 38411180 or REZA@UNICORPWLL.COM

Jasim alarab land reclamation contracting 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

, suitably qualified applicants can contact

 33379444 or AACARGO7@GMAIL.COM

Hertel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

, suitably qualified applicants can contact

 36633899 or MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

3lines Restaurant S P C 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING)

, suitably qualified applicants can contact

 17761311 or sadeq.hasan@gnj-group.com

IDEAL GROUP FOR SERVICES AND MAINTAINANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 77902525 or info@idealgroup.me

MUMBAI SPICES 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact

 39444681 or RASHEED@UNIQUEWLL.COM

GOLDEN WING BUILDING MAINTENANCE CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

, suitably qualified applicants can contact

 33723515 or TAIFJ@HOTMAIL.COM

La ROSA HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

, suitably qualified applicants can contact

 17111999 or larosahotel1977@gmail.com

SHANE BAHRAIN FOODSTUFF 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

, suitably qualified applicants can contact

 17002125 or IZHAR74@GMAIL.COM

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING)

, suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com

AHMAD ALI TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39711774 or AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

, suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

, suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

, suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TEAM LEADER

, suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR (FORKLIFT)

, suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

, suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET

Mexico cleaning and maintenance services 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

, suitably qualified applicants can contact

 33974774 or mexicocleaning@gmail.com

UNICORP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

, suitably qualified applicants can contact

 38411180 or REZA@UNICORPWLL.COM

ALSHAT AL ARABI BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39453406 or FAYEZ.S.DE@GMAIL.COM

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 33445560 or aamirbh@gmail.com

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact

 17877184 or ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH

JUICE LAND CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER

, suitably qualified applicants can contact

 33662622 or MAHMOODALNOOH1973@GMAIL.COM

MARINA POOLS EQUIPMENTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL

, suitably qualified applicants can contact

 39448205 or DODO-ANGEL31@HOTMAIL.COM

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE

, suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com

ANAYAT SWEET 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17223297 or NADEEMANAYAT@GMAIL.COM

ROYAN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 66708118 or GROUPAWTAD@GMAIL.COM

GOLDEN WING BUILDING MAINTENANCE CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

, suitably qualified applicants can contact

 33723515 or TAIFJ@HOTMAIL.COM

ALZAMIL TRAVEL AND TOURISM 

has a vacancy for the occupation of

 TICKETING CLERK

, suitably qualified applicants can contact

 17430363 or d363@hotmail.com

Wahat Al Jazeera Gents Salon 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17684718 or AMEENA.84.AA@GMAIL.COM

EAST COST CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER

, suitably qualified applicants can contact

 39030554 or AHMEDALSHEROOQI@GMAIL.COM

NASS COMMERCIAL 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

PROCCO FINANCIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

, suitably qualified applicants can contact

 17567000 or Eman.ghuloom@pocco.com

JAHIZ CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39333032 or ali.e.isssa@gmail.com

AL TAWFFEQ SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

, suitably qualified applicants can contact

 17325528 or HASH-76@HOTMAIL.COM

AIDA GARDENS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER

, suitably qualified applicants can contact

 17695267 or JINESH71@GMAIL.COM

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

Tryst restaurant and coffee shop management 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 36669924 or mouathen@gmail.com

CREATIVITY SECRETS DECOR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17595006 or jaffar.csdecor@gmail.com

NAMAN GENT SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

, suitably qualified applicants can contact

 39110664 or ASUMEERAHMED@GMAIL.COM

Layali Abdulwahab Restaurant W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

, suitably qualified applicants can contact

 17131018 or snair@layaliabdulwahab.com

BALLARE PERFORMING ARTS 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact

 39901990 or HALA.ALZAYANI@GMAIL.COM

Healthy Calorie Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact

 33358885 or info@harvard.com.bh

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 PIPE-FITTER

, suitably qualified applicants can contact

 39460331 or SEALIGHT@BATELCO.COM.BH
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+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل شركة )شركة تضامن بحرينية( إلى شركة
 )ذات مسؤولية محدودة(

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة )يعقوب محمد عبدهللا محمد احمدي( نيابة عن السادة شركة 
القيد رقم  بموجب  المسجلة  بحرينية(  لالزياء شركة تضامن  )عالم االصدقاء 
)شركة  من  المذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل  طالبين   ،)147801(

تضامن بحرينية( إلى شركة )شركة ذات مسؤولية محدودة(.

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 )CR2022- 131614( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حوريه عبدالهادي كاظم عبدهللا

االسم التجاري الحالي : جفرا صاج و سناك
االســـــم التجـــاري الجديد : مودك كافيه

قيد رقم : 55002-7

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري الفياحين للخياطة النسائية

وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة الفياحين للخياطة النسائية والمملوكة السيدة هند محمد ناصر عبدالوهاب 
)المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب  )؟؟؟؟(،  رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  الفيحاني 
 1000 وقدره  برأسمال  محدودة(  مسئولية  ذات  )شركة  الى  وتحويله  المذكور  الفردية( 
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
هند محمد ناصر عبدالوهاب الفيحان ي بنسبة 1 %

RATON CHANDRA MONDOL NARESH CHANDRA MONDOL بنسبة 98 %
CHANDAN MANDUL NARES MANDUL بنسبة  1 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  ادارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركة الرافدين للمقاوالت ذ.م.م وتحويل قيدها الى مؤسسة فردية  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها  السيد احمد 
المسجلة بموجب  ذ.م.م   للمقاوالت  الرافدين  السادة شركة  نيابة عن  جواد حسن ضيف 
القيد رقم 1682  بطلب تصفية الشركة تصفية (اختيارية) وتعيين السيد  احمد جواد حسن 

ضيف   مصفيا للشركة. وتحويل قيدها الى مؤسسة فردية باسم احمد جواد حسن ضيف
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات
بنص  و عمال   ،  2001 لعام   (  21  ) رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
ذلك  و  اإلعالن،  نشر هذا  تاريخ  يوم من   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  إليه، مدعومة 

على العنوان التالي :
عنوان المصفي :

احمد جواد حسن ضيف
ALRAFDAIN.CO@GMAIL.COM     -     39456675

 For Advertising      إلعالناتكـــم

أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مطعم الرشيد بخاري ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،144010 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  بخاري  الرشيد  مطعم  شركة 

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1
من: مطعم الرشيد بخاري ذ.م.م

ALRASHID BUKHARI RESTAURANT W.L.L
الى: وجبات النصرت ذ.م.م

ALNUSRAT MEALS W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 
اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

  CR2022-127584 إعالن رقم
تغيير االسم التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : نوال محمد صالح عبدهللا المعال

االسم التجاري الحالي : كوشات البحرين لتنظيم الحفالت
االسم التجاري الجديد : كاستيلو للحفالت

قيد رقم : 105817 – 1

تاريخ   14 - 9 - 2022
  CR2022-133032   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة حسين محمد اسماعيل يوسف الحداد بتحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيد/ السيدة جمال سلمان علي الحسن

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 3 – 50790
االسم التجاري : المنيوم تيتانيوم

القيد : 284  التاريخ : 2022/8/31
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم )125975( لسنة 2022
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة الصقر العربي للمعدات الكهربائية

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة شركة كيولرام ؤاوالده ذ.م.م. المسجلة بموجب القيد رقم 

284 الفرع 13، طالبين تغيير االسم التجاري
من الصقر العربي للمعدات الكهربائية   الى شركة كيولرام ؤاوالده ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

, suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

, suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

, suitably qualified applicants can contact

 17797998 or NIGEL@SECURESERVICES.BH

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

, suitably qualified applicants can contact

 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

, suitably qualified applicants can contact

 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

, suitably qualified applicants can contact

 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM

HAWJAR BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

, suitably qualified applicants can contact

 39828100 or DANAALGHANIM773@GMAIL.COM

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17601873 or NAYLASHAKEEL.STC@gmail.com

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

, suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

ANWAR ALLIWA SUPERMARKET 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

, suitably qualified applicants can contact

 39774577 or ameer.alliwa@hotmail.com

PINTOR PAINTING 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

, suitably qualified applicants can contact

 39336472 or najjarfs@gmail.com

CTM360 W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

, suitably qualified applicants can contact

 77360360 or CAREERS@CTM360.COM

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 37331877 or BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.COM

Bed Galleria 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17785579 or YOUSUFSHANSIYA@GMAIL.COM

ORIGINAL GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

, suitably qualified applicants can contact

 33767655 or MARH001907@WINDOWELIVE.COM

EVER FINE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

, suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

B I M AEROCOL 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

, suitably qualified applicants can contact

 17004030 or ALI.HI.MART@GMAIL.COM

ASSAS CEMENT  Co.  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

, suitably qualified applicants can contact

 17587997 or khalid@al-matrook.com

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

, suitably qualified applicants can contact

 17822202 or info@jssbahrain.com

SMART KEY CAR ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

, suitably qualified applicants can contact

 33289922 or HS_9484@HOTMAIL.COM

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

, suitably qualified applicants can contact

 17161616 or CORP@DADABAI.COM

TAIBA GLASS 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT

, suitably qualified applicants can contact

 66764404 or saudidoorbahrain@gmail.com

High Building Gate for Construction W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

, suitably qualified applicants can contact

 39679240 or hbgcspc@gmail.com

SHOP N SAVE MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

, suitably qualified applicants can contact

 17448954 or hrbualigroup@gmail.com

Clean and green services 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39922434 or cleangreenbh@gmail.com

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM

Infinity Ships services 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

, suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM

Le Beck International ltd - Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

, suitably qualified applicants can contact

 33393007 or TONYTESAR@GOOGLEMAIL.COM

CAFE LILOU 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

, suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com

Desert Landscape Co S P C 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

, suitably qualified applicants can contact

 39110161 or AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17830330 or HANGAMH@HOTMAI.COM

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

, suitably qualified applicants can contact

 17456218 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 REINFORCED IRON WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

, suitably qualified applicants can contact

 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

, suitably qualified applicants can contact

 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

, suitably qualified applicants can contact

 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

, suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM

Pearl Prestige Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM

Intelligent  Friends Constructions Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com

BAHRAIN BAY GLASS AND MIRROR WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 34444122 or S.SALOON@HOTMAIL.COM

NJS BEAUTY LOUNGE 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

, suitably qualified applicants can contact

 39210555 or AQLANAAS1@GMAIL.COM

Columbia Laundry 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 33608787 or UMM-HATIM@OUTLOOK.COM

STAR PUNJABI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39888023 or CHSHAFIQ581@GMAIL.COM

BOO SALAMA REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

, suitably qualified applicants can contact

 39111102 or ABO.SALAMA113@GMAIL.COM

MAKZI BUILDING MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 33220447 or SALMAN.ALASWAD@HOTMAIL.COM

BOCCA CAFE WLL 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

, suitably qualified applicants can contact

 17100005 or caffeelarosa@gmail.com

German Medical Centre w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR

, suitably qualified applicants can contact

 33347977 or fatima@gmcbahrain.com

CAL FIT 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

, suitably qualified applicants can contact

 17008228 or HTARISH@GMAIL.COM

A.LATEEF KHALID ALAUJAN WAREHOUSING & LOGISTICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17223527 or layla@alaujan.com.bh

JASMINE FOR PARTIES & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

, suitably qualified applicants can contact

 33174067 or HOWAYDA_ABDALLA@YAHOO.COM

YAMJ CONTRACING 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

, suitably qualified applicants can contact

 34368144 or Y.KIFCO@GMAIL.COM

Arabian International Contracting CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH

Arabian International Contracting CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

, suitably qualified applicants can contact

 39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH

Arabian International Contracting CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

, suitably qualified applicants can contact

 39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH

BAVARIA CARPENTRY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 34353010 or ABD.AWAN90@GMAIL.COM

PASEO CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 34353010 or ABD.AWAN90@GMAIL.COM

BROZS PHONES CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

, suitably qualified applicants can contact

 36222335 or SEEMAKUWAIT@HOTMAIL.COM

LGFMCG Trading and Distribution W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DATA ENTRY OPERATOR

, suitably qualified applicants can contact

 17725275 or ALJAWAD75@HOTMAIL.COM

Quattro GATE CAR POLISHING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 34456565 or MOHD.ALDOSERI@GMAIL.COM

Al Dhaas Montessori International for Marketing and Promotion Co 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR(EDUCATIONAL)

, suitably qualified applicants can contact

 35618402 or ANTONYCSC@GMAIL.COM

THE MERCHANT HOUSE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

, suitably qualified applicants can contact

 34018856 or steve.olweny@themerchanthouse.bh

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

, suitably qualified applicants can contact

 77371757 or RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM

GULF AMERICAN HOSPITAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE SECRETARY/ PERSONAL ASSISTANT

, suitably qualified applicants can contact

 38193333 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM

ALFATH PHARMACY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

, suitably qualified applicants can contact

 32316600 or F.ZAHRAA@ALFATHPHARMACIES.COM

SILICON SPORTS & TAILORING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

, suitably qualified applicants can contact

 34100500 or NURALAMINDESIGNS@GMAIL.COM

TEA TIME W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39867872 or HASH2H2@GMAIL.COM

H J K CLEANING - PARTNERSHIP CO. 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

, suitably qualified applicants can contact

 66904565 or rajakhizarkhan@gmail.com

OSLO MANAGEMENT CONSULTANCY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39100597 or SHADMANECLEARANCE@GMAIL.COM

AL OZOOMA BURGAR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39461267 or AISMAILTOP10@GMAIL.COM

Infinity Ships services 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

, suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39464585 or YKHALFAN@GMAIL.COM

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39464585 or YKHALFAN@GMAIL.COM

AHTSHAM TECHNOLOGY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 34067232 or AHTSHAMDANISH45@GMAIL.COM

JUST PERFECT 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

, suitably qualified applicants can contact

 39458278 or GADEERVIDEO@YAHOO.COM

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact

 17525848 or HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM

Voltech Services Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

, suitably qualified applicants can contact

 33882097 or MEZMEZLINE@GMAIL.COM

ITALIAN PRODUCTS CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17778619 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM

JUST PERFECT 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact

 39458278 or GADEERVIDEO@YAHOO.COM

ORGINAL VISION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17001056 or AYOOBIFM@YAHOO.COM

BARIQ AL KHALEEJ GENERAL TRADE AND CONSTRUCTION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

, suitably qualified applicants can contact

 34606040 or marwanss10@gmail.com

ALMOASHER CAFETERIA - BAHRAINI PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 33448868 or MHMD_ALARADI@LIVE.COM

Infinity Ships services 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

, suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM

AHTSHAM TECHNOLOGY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 34067232 or AHTSHAMDANISH45@GMAIL.COM

AL ASSAD INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 35338470 or ALIMRAN.BH001@GMAIL.COM

RAZAN CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39670099 or K.HAMADA@NPRA.GOV.BH

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

, suitably qualified applicants can contact

 17561222 or hr@edamah.com

Intelligent  Friends Constructions Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com

AL OZOOMA BURGAR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39461267 or AISMAILTOP10@GMAIL.COM

Intelligent  Friends Constructions Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

, suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

ZAHRAT AL RIFFA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 33347221 or m.waqas2112@GMAIL.COM

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact

 17742080 or hussein@themeatco.com

Professional Aluminum Workshop 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 33088991 or PROALUMINUM15@GMAIL.COM

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE

, suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com

MASSIMO DUTTI 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

, suitably qualified applicants can contact

 17507979 or YUNES.MOHAMED@AZADEA.COM

Stradivarius 

has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER-SHOW CASES-(DISPLAY ARTIST)

, suitably qualified applicants can contact

 17507979 or YUNES.MOHAMED@AZADEA.COM

Clinic care 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

, suitably qualified applicants can contact

 39995997 or SHAHLA273@GMAIL.COM

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

, suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

, suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

DELONE TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

, suitably qualified applicants can contact

 33332679 or SALEM19931993@HOTMAIL.COM

Intelligent  Friends Constructions Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com

ABDALI ESSA ALNOOH & SONS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

, suitably qualified applicants can contact

 17691166 or Khadija@alnoohwd.com

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17731475 or Nasreen@rafco.co
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“ هذه النهاية”.. جديد 
الفنان دعيج الدوسري

يستعد سيلفستر ستالون 
إلعادة تجسيد دوره الشهير 

في شخصية ستاكار 
أوغورد في الفيلم 

 Guardians“ المرتقب
 ،”of the Galaxy Vol 3
كما سيبدأ قريًبا العمل 

 Little“ على فيلم
America” من تأليف 

 Rowan وإخراج
Athale، وتدور 

قصته في 
المستقبل، 

حيث 
تتصارع بعض 

الدول.

tariq_albahhar

طرح الفنان الشاب والمجتهد دعيج الدوسري، أغنية  «
جديدة تضاف الى سجل إبداعاته بعنوان” هذه النهاية” 

من كلمات والحان الفنان جاسم مال الله، والتوزيع 
الموسيقى، عيسى السطيحي، والمكساج والماستر 

محمد القاسمي، وتصوير فوتوغرافي حسن الحمادي، 
واإلشراف العام الفنان خليفة العشار .

عن هذا العمل الجديد أوضح الفنان الدوسري لـ”البالد”  «
أنه قد اعتاد التريث في طرح أي جديد للجمهور، ألنه 
يؤمن أشد اإليمان بأن على الفنان أن ينتقي األفضل 

واألحسن وال يتسرع في طرح أي أغنية، خاصة إذا كان 
الفنان يحترم جمهوره . 

وأعرب الدوسري عن شكره البالغ لجريدة “البالد” على  «
متابعتها الدائمة للفنان البحريني ونشر أخباره ودعمه 
ومساندته وهذا هو الدور والرسالة الحقيقة للصحافة.

صالح ناس: األفالم جسور بين السينما وبين جميع أنواع الثقافات
شارك مؤخرا كعضو لجنة التحكيم في مهرجان بنتيداتيلو السينمائي

نـــاس  صالـــح  البحرينـــي  المخـــرج  حـــل 
مؤخـــرا ضيفـــا فـــي إيطاليا وذلـــك ضمن 
لجنـــة التحكيم في مهرجـــان ”بنتيداتيلو 
الســـينمائي“، أحد أهم مهرجانات األفالم 
القصيـــرة هنـــاك، والـــذي يهتـــم بالســـينما 
واللغـــات  التجريبيـــة  واألعمـــال  الشـــابة 
الجديـــدة، وهو من بيـــن أهم المهرجانات 
في شـــبكة مهرجانـــات األفـــالم القصيرة 

األوروبية.
وكان صالـــح ضمـــن لجنـــة التحكيـــم في 
أهـــم  وهـــي  متحـــرك”،  “إقليـــم  مســـابقة 
قســـم من األقســـام الســـبعة الكبيـــرة في 

المسابقات بنسخته الـ 14. 
أشـــهر األســـماء  مـــن  نـــاس  يعـــد صالـــح 
البحرينيـــة في عالـــم الكتابـــة والمونتاج 
واإلخـــراج الســـينمائي، أنتـــج العديد من 
األفـــالم القصيـــرة، GAME (2012، تحت 
إشـــراف الراحـــل عبـــاس كياروســـتامي(، 
آب  وبيـــك   )2014( المركـــزي  الســـوق 
)2015(، والتـــي تـــم اختيارهـــا ألكثـــر من 

خمســـين مهرجانا ســـينمائيا، بما في ذلك 
مهرجـــان تامبيـــري الســـينمائي )فنلنـــدا(، 
الســـينمائي  ســـالمدانس  ومهرجـــان 
)الواليات المتحدة األمريكية(، ومهرجان 
مونتريـــال الســـينمائي العالمـــي )كندا(، و
TIFF Kids فـــي تورونتو، كنـــدا. كما قام 
بمونتاج الفيلم البحريني الروائي الطويل 
“الشـــجرة النائمة” الحائز على عدة جوائز 
وغيرها من األعمال والمساهمات الفنية.

خـــالل أيـــام المهرجان شـــارك فـــي أعمال 
وعروض األفالم القصيرة في المســـابقة، 
إلـــى جانب لجـــان التحكيـــم والمخرجين 
والممثليـــن اآلخريـــن مـــن جميـــع أنحـــاء 

التجربـــة  هـــذه  وعـــن  والعالـــم،  أوروبـــا 
اإليطاليـــة قال ناس: ”لقـــد أذهلني تفاني 
فـــي  الســـينمائي  بنتيداتيلـــو  مهرجـــان 
عـــرض األفالم المثيـــرة والمحفـــزة للفكر 
الجميلـــة  كاالبريـــا  فـــي منطقـــة ريجيـــو 
فـــي إيطاليـــا“ وأثنـــى علـــى مـــكان إقامة 
 Pentedatillo المهرجان من على قمة تل
والنظـــر إلـــى البحر أثناء غروب الشـــمس 
ورؤية جبل ”إدنا“ من مســـافة بعيدة في 
مشـــهد مذهل، وسط حضور كبير لعشاق 
يومـــي،  بشـــكل  العـــروض  إلـــى  األفـــالم 
وقـــال ”شـــعرت بشـــغفهم باألفـــالم التـــي 
تـــم تنســـيقها لهم بخبـــرة من قبـــل فريق 

.PFF المهرجان
أما عـــن تقييمـــه لألفـــالم القصيـــرة التي 
تـــم مشـــاهدتها مـــن أكثـــر مـــن 50 دولـــة 
مختلفة، فقال: ”تكون المشاهدات صعبة 
دائمـــا؛ ألنـــه تم اختيارهـــا بالفعل من قبل 
لذلـــك كان  مبرمجيـــن ذوي ذوق رفيـــع؛ 
علينا نحن لجنة التحكيم مناقشة أفضل 
ما فـــي األمر، وأيضا روايـــة القصص في 
األفالم برزت حقا، إنه لشرف لي أن أكون 
قـــادرا على مشـــاهدة هـــذه األفـــالم التي 

جاءت من جميع أنحاء العالم“.
وعن االختالفات بين الســـينما اإليطالية 
والســـينما مـــن العالـــم العربـــي، فقـــال إن 

عندمـــا نقدم إنتاج أفالم بشـــكل صحيح، 
فيمكـــن ذلـــك يبنـــي جســـورا بيـــن جميع 
أنـــواع الثقافـــات والناس، ســـواء إيطالي 
أو عربـــي أو أماكن أخرى، وبعد فترة من 
الوقت تدرك أنه ال يوجد سوى اإلنسانية 
وهـــذه هي أفضـــل طريقـــة للتواصل بين 

الجميع.
لصالح ناس تجارب متنوعة في اإلخراج 
والكتابـــة واإلنتـــاج، وعـــن مـــا أحـــب إلى 
قلبـــه يؤكـــد: ” كانـــت لدي تجربـــة حديثة 
فـــي العمل مـــع ممثلين، ومناقشـــة وخلق 
الشـــخصيات التـــي كنـــا ســـنصورها فـــي 
اليوم التالـــي، وعندما وجدت ما خططنا 

له أمامي كشخصيات، رسم ذلك ابتسامة 
كبيـــرة علـــى وجهي! هـــذا ما أســـتمتع به 
أكثـــر، هـــو رؤية كل ما ذكـــرت معا، جميع 
األدوار التي ذكرتها هي أدوات لمساعدة 

المرء في الوصول إلى النتيجة“.
يـــا ترى من أين هذا الشـــغف الخاص به؟ 
يقول صالح: ”بصورة رســـمية تماما، فقد 
تطورت بعد أن درســـت الفـــن والتصميم 
والتصوير الفوتوغرافي وانتهى بي األمر 
إلى الحصـــول على درجـــة البكالوريوس 
في اإلنتاج التلفزيوني، وتأســـيس شركة 
إنتـــاج مـــع صديق وكنا نصنـــع أفالما بين 

أعمالنا الفنية األخرى“.

بورصة األفالم هذا األسبوع .. تفوق فيلم الرعب “باربيريان”
المنخفـــض  الرعـــب  فيلـــم  حبـــَس 
الموازنـــة “باربيريـــان” فـــي عروضـــه 
األولـــى خـــالل نهايـــة هـــذا األســـبوع 
دور  رواد  مـــن  كاف  عـــدد  أنفـــاس 
الســـينما في الواليات المتحدة وكندا 
ليتصـــدر شـــباك التذاكـــر فـــي أميركا 
األوليـــة  األرقـــام  بحســـب  الشـــمالية 
الصـــادرة األحـــد عن شـــركة “إكزبيتر 

ريليشنز” المتخصصة.
ويتنـــاول هـــذا الفيلـــم الـــذي أنتجته 
و”نيـــو  سينتشـــوري”  “توينتيـــث 
تجّســـدها  امـــرأة  قصـــة  ريجنســـي” 
الممثلـــة جورجينـــا كامبـــل، تســـتأجر 
منـــزاًل إلقامة قصيرة في حي ســـيئ 
الســـمعة في ديترويـــت، ولكن يتبين 
لهـــا عنـــد وصولهـــا أن شـــخصًا آخـــر 
حجزه، يؤدي دوره الممثل السويدي 

بيل سكارسغارد الذي جّسد شخصية 
المهّرج الشـــرير فـــي فيgَمي الرعب 

.(It( ”إت“
ونـــال “باربيريـــان” الذي شـــارك فيه 
أيضًا الممثل جاستن لونغ استحسان 
النقـــاد، ووصفتـــه مجلـــة “فراييتي” 

بأنه “فيلم رعب كالسيكي جديد”.
ا.  ديفيـــد  المحلـــل  واعتبـــر 

غروس من شركة “فرانشايز 
إنترتاينمنـــت ريســـرتش” أن 

“باربيريـــان”  تحقيـــق 
بلغـــت  إيـــرادات 
مالييـــن  عشـــرة 
دوالر فـــي عروضـــه 
“بدايـــة  األولـــى 
لفيلـــم  جيـــدة” 
منخفـــض  رعـــب 

الموازنة.
وتمكـــن فيلـــم آخر اســـُتهَلت عروضه 
فـــي عطلة هذا األســـبوع من الحلول 
الشـــريط  هـــو  الثانيـــة  المرتبـــة  فـــي 
“براماســـترا:بارت وان- البوليـــوودي 

شـــيفا” الذي أنتجته شركة 

تابعة لـ”ديزني”، إذ حصد 4,4 ماليين 
ُتعتبـــر إنجـــازًا  دوالر، وهـــي نتيجـــة 
لعمل باللغة الهندية لم ُيعَرض ســـوى 

في 810 دور سينما.
علـــى  الفيلـــم  أحـــداث  وتتمحـــور 
مغامـــرات شـــاب هندي ُيدعى شـــيفا 
يتعّقد حبه للفتاة إيشا بسبب عالقته 
غيـــر المتوقعـــة مـــع منظمـــة ســـرية. 
وهـــذا الفيلـــم هـــو الجـــزء األول مـــن 

ثالثية، وسيليه جزءان آخران.
وحصـــل علـــى المركـــز الثالث 
فيلم الحركة “بوليت تراين” 
من إنتاج شـــركة “ســـوني”، 
إذ حقق إيرادات بلغت 3,3 

ماليين دوالر.
ويـــؤدي النجـــم بـــراد بيت 
واحـــدا  دورا  الفيلـــم  فـــي 

من ســـبعة قتلة محترفيـــن يحاولون 
تصفية بعضهم بعضًا داخل قطار في 

اليابان هو األسرع في العالم.
أمـــا “توب غـــن: مافريـــك” الذي حقق 
مفاجأة األســـبوع الفائت باســـتعادته 
صـــدارة شـــباك التذاكر في األســـبوع 
الخامس عشـــر لعرضه، فتراجع هذه 

المرة إلى المركز الرابع.
المتحركـــة  الرســـوم  فيلـــم  واكتفـــى 
العائلـــي “دي ســـي ليـــغ أوف ســـوبر-
بيتـــس” مـــن شـــركة “وارنـــر بـــراذرز” 
هـــذا  دوالر  مليـــون   2,8 بتحقيـــق 
األســـبوع مّكنتـــه من الحصـــول على 
المرتبة الخامسة، خالل عطلة نهاية 
األســـبوع هـــذه التـــي لـــم يكـــن فيهـــا 
إقبـــال الجمهـــور علـــى دور الســـينما 

كبيرًا.

انطالق ملتقى الدمام المسرحي 4 للمونودراما والديودراما اليوم
“الريف البحريني” يشارك بمسرحية “شرخ في جدار الزمن”

الثقافـــة  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  يفتتـــح 
الدمـــام  ملتقـــى  الســـماعيل  والفنـــون عبدالعزيـــز 
المســـرحي الرابع للمونودراما والديودراما مســـاء 
اليـــوم )الخميس( في مقر جمعية الثقافة والفنون 
بالدمام، بمشـــاركة 12 عرضا مسرحيا من مختلف 
مناطق المملكة وعرض من مملكة البحرين متمثل 
في مســـرح الريف بعنوان “شرخ في جدار الزمن” 
للمخـــرج محمـــد الحجيـــري، ونـــدوات تطبيقيـــة 
لـــكل عرض مســـرحي تهدف إلى التقـــاء الممثلين 

والكّتاب والمخرجين لمناقشة ما تم عرضه. 
ومـــن األســـماء المشـــاركة الفنـــان خالـــد الرويعي، 
ومخلد الزيودي وعباس الحايك، وخالد الحربي.

والمونودراما والديودراما وكما هو شعار الملتقى 
“رســـالة الواحـــد وحـــوار االثنيـــن”، تشـــّكل تكامل 
الرســـالة مـــع الحـــوار وتدّفـــق األداء مـــع امتـــالك 
الفضـــاء بعبقرية قادرة على شـــّد الملتقي للعنصر 
الواحـــد فـــي قوالب هـــذا النمط المســـرحي الرائع 
واالحترافـــي فـــي رؤاه البنيويـــة، وهـــو مـــا يثيـــر 
الكثير من التفاعالت الحسية واإلبداعية مسرحيا 
وفكريـــا وتطبيقيا خصوصـــا مع الندوات التي من 
المقّرر أن تجمع المختصين والمفكرين والباحثين 
في مجال المســـرح وتقديم أطروحاتهم ونقاشها 

مع استقبال استفسارات المتابعين والمهتمين.

كمـــا يلتقـــي الجمهـــور مـــع نـــدوة فكريـــة لـــكل من 
فاطمـــة البرادي للحديث عن الواقعية المســـرحية 
فـــي مســـرحيات ملحة العبـــدهللا، ومها الفريســـي 
للحديـــث عن ورقـــة الحجاج في نصـــوص محمد 
العثيم، وماريا صندقجي للحديث عن ســـيميائية 

شخصية األعشى في المسرح السعودي.
أن  الحربـــي  يوســـف  الجمعيـــة  مديـــر  وأوضـــح 
الملتقى فضاء إبداعي يجتمع فيه المبدعون على 
العمـــق التعبيري بمختلف صنوفـــه إيمانا بالجودة 
التـــي ترتقي بوعـــي المثقف والمتلقي وتســـتدرج 
المســـرحي أبعـــد في اكتمال عناصـــر إبداعه حتى 
تكـــون فـــي حجم عراقة المســـرح ككل والمســـرح 
السعودي بالخصوص، موضحا أن الموعد يتجدد 

مـــع المســـرح فـــي تجليـــات الدرامـــا والمونودراما 
فـــي دورتـــه الرابعة، بيـــن العرض والنـــص واألداء 
والتفاعـــل والتلقـــي والتكامـــل اإلبداعـــي، حيـــث 
المســـرح  بقاعـــة  أفكارهـــم  المســـرحيون  يطـــرح 
بشـــغف مســـتفيض ورغبـــة أكبـــر فـــي التالقي مع 
االحتـــراف الفني في مختلف تشـــكالته الحســـية 

والفكرية والفنية التي تهدف لتبادل الخبرات.
يذكـــر أن الجمعيـــة تســـتعد ليوم احتفائـــي باليوم 
الوطنـــي يـــوم األربعـــاء 21 ســـبتمبر مـــن خـــالل 
العديد من البرامج الفنية المتنوعة ما بين العرض 
الموســـيقي والفنـــي التشـــكيلي، والفوتوغرافـــي، 
والخـــط العربـــي، باإلضافة إلى الشـــعر والعروض 

الفنية الشعبية.

عباس الحايك خالد الرويعي فهد ردة الحارثي محمد الزهراني
محرر مسافات

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

للتواصل: 17111483

يتسولون بفيزا سياحية.. أوضاع تبعث على الفزع
المشـــكلة التي لم يســـبق لها مثيل خالل األشـــهر األخيرة، وجود 
عـــدد مـــن اآلســـيويين الذين دخلـــوا البـــالد بفيزا ســـياحية لكنهم 
تعرضـــوا لسلســـلة مـــن الصدمـــات جعلتهـــم يجوبـــون الشـــوارع 
والطرقات للتســـول واســـتعطاف النـــاس، من أجـــل تأمين تذكرة 
الرجـــوع إلى أوطانهم، وســـبق أن طرحت هذه القضية في شـــهر 
يوليـــو الماضي ونبهنـــا الجهات المعنية بضـــرورة وضع إجراءات 
وتغييرات تنســـجم مـــع التحوالت علـــى كل األصعدة، فسمســـرة 
المؤسســـات أو العوائـــل التي تدعـــو أقرباءها إلـــى الحضور للبلد 
ومن ثم تتركهم ضحايا للتســـول سعيا وراء مشاريعهم الجشعة، 
قد ال نبالغ بوصفها بالمشكلة الخطيرة، وستتفاقم نتيجة الزيادة 
فـــي عدد الســـائحين بـــال ضوابط، ومؤخرا نشـــر أحـــد المواطنين 
فيديـــو عن رجل آســـيوي مريض ومعاق دخل عليـــه المحل طلبا 
للمال، واكتشـــف أنه دخل بفيزا ســـياحية وبقي لمدة ســـنة كاملة 

يتحدث بلغة األموات ويصارع الجوع الملعون.
وشـــخصيا استوقفني أحد هؤالء في “الفريج” وكان يبيع أقالما، 

وعندما سألته عن سبب بيعه األقالم قال وكأنه فاقد دروب األمل 
ومثقـــل بكوابيس الفقر.. “أريد الرجـــوع لعائلتي”، وأنا على يقين 
أن الكثيـــر من المواطنين غيري قد تعرضوا لمثل هذا الموقف أو 

المشكلة التي ظهرت بأطر جديدة.
إن الحديث عن العمالة الســـائبة حديث شائك ألسباب عدة، لكننا 
اليـــوم نواجه وضعا غير طبيعي ســـيؤثر حتمـــا على اقتصاد البلد 
بشـــكل أو بآخر، فلو مرض هذا الســـائح أو ارتكب جريمة أو أو.. 
فمـــن المســـؤول، ثـــم إلى متى ســـيبقى يـــدور في الشـــوارع مثل 
الزئبـــق حامـــال حزنه األبكم. هـــذا الوضع يبعث علـــى الفزع والبد 
من المصارحة وإعطائنا إجابة ال يعتريها التباس... ما هي شروط 
الفيـــزا الســـياحية التي يدخـــل فيها هـــؤالء، وهل تقـــوم الجهات 
المعنيـــة بعمليـــة حصر وتدقيق لمثـــل هذه القضايـــا أم تعتبر أنها 

تدخل في مستودعات التسول وليس هناك خيار ملزم.
هـــذه المشـــكلة نضعهـــا علـــى منضـــدة الجهـــات المعنيـــة وننتظـــر 

اإلجابة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أصـــدر معالـــي وزيـــر الداخليـــة قـــراًرا مهمـــا يخـــص العمـــر االفتراضـــي 
للســـيارات المســـتعملة الواردة من الخارج، وبحســـب القرار الجديد فإنه 
ال يجوز تسجيل المركبات المستعملة من خارج البالد التي يزيد عمرها 

عن 10 سنوات من تاريخ الصنع.
هذا القرار إيجابي ليس في التحكم في األعداد المتزايدة من المركبات 
فحســـب، بل أيضا فـــي الجانب الفني للمركبات وســـالمة الطرق، متمنيًا 
أن تصـــدر قـــرارات أخـــرى لتحديـــد العمـــر االفتراضي لجميـــع المركبات 
المســـتخدمة فـــي شـــوارع المملكة، خصوصـــا أن هذا الموضوع ســـيحد 
مـــن األعـــداد المتزايـــدة من المركبـــات التي ال يفـــي بعضهـــا بالمتطلبات 
األساســـية للســـالمة، وتكون عرضة لمخاطر جســـيمة نتيجـــة الحوادث 
المرورية، وحســـب معلوماتي فإن هذا الموضوع ســـبق وأن نوقش في 
مجلـــس النواب ولم يتم إصـــدار أي قانون في هذا الخصوص، وال أدري 

بصراحة أين مكمن الخلل.
الحكومة الرشـــيدة ممثلة في وزارة األشـــغال تبـــذل قصارى جهدها في 
تحســـين وتطوير البنى التحتية من خالل تشييد طرق وجسور جديدة 

الســـتيعاب الزيادة المضطردة للمركبات، لكن في تصوري انها ســـتواجه 
صعوبات جمة مســـتقباًل مـــن ناحية الميزانية المخصصة لهذه الجســـور 
وكذلك المساحة التي تحتاجها لبنائها ما لم يكن هناك قرار لوضع خطة 
شـــاملة ومتكاملة للحد من زيادة المركبات، وللعلم وحســـب اإلحصائية 
الرســـمية لعـــام 2021، وصل عدد المركبات المســـجلة لـــدى إدارة المرور 
والترخيـــص وبجميـــع أنواعها إلى 761,982 مركبـــة! وقد الحظ الجميع 
فـــي اآلونـــة األخيرة أن الكثيـــر من األجانـــب أصبحوا يقتنون ســـيارات 
بأسعار زهيدة جدا وتفتقد أبسط مستويات السالمة، ويقومون بأعمال 
إضافية أو دائمة وذلك لزيادة دخلهم الشـــهري وإرسال كامل المبالغ إلى 
حساباتهم الشخصية في بلدانهم من دون أن تستفيد الدولة أو القطاع 
التجـــاري من هذه التحويالت التي بلغـــت 462 مليون دينار في النصف 

األول من عام 2021.
أتمنى أن يتم إصدار قرار ســـريع يتم بموجبـــه تحديد العمر االفتراضي 
للمركبـــات، وذلـــك لتحقيـــق المصلحـــة العامـــة، ويكـــون ســـبًبا فـــي حـــل 

االختناقات المرورية التي نعاني منها في جميع شوارع المملكة.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

العمر االفتراضي للمركبات.. ضرورة

dr.ali.saegh 
@gmail.com

ال يســـتطيع أحـــد أن ينكر الدور الكبير الذي تضطلع به المرأة بشـــكل 
عـــام؛ إذ يظهـــر المشـــهد االجتماعـــي دونهـــا ناقصًا، وليـــس ذا جدوى 
أساســـًا، ويأتـــي التطور الحاصل في مجتمعاتنـــا يومًا بعد يوم ليلقي 
بظاللـــه علـــى المســـؤوليات المناطـــة بالمرأة فـــي مقابل مســـؤوليات 
الرجل، هذه المســـؤوليات التي تتأرجح مع تغير األوضاع والظروف 
الحياتية شيئًا فشيئًا إلى الحد الذي فقدت فيه األسرة تواجد المرأة 
الضـــروري داخـــل بيتهـــا حتى باتـــت التربيـــة أكبر تحـــد يواجهها في 
الوقـــت الذي لم تكن تفوتها في الماضي ال شـــاردة وال واردة متعلقة 

بمملكتها األسرية.
في حالة ملفتة حقيقة، كانت الكثير من عامالت المنازل أو المربيات 
- إن صـــح وصفهـــن – يصطحبـــن األبناء إلى مدرســـة مـــن المدارس، 
وال يخفـــى علـــى الجميع مـــا يعنيه اليـــوم األول للطالـــب، اليوم الذي 
يبدأ فيه مســـيرته التعليمية، فهو يـــوم مهم للغاية، وينبغي أن يكون 
إلـــى جانـــب األبنـــاء أحد الوالدين، أو كالهما معًا؛ هو مشـــوار بســـيط 
جـــدًا بيد أنه قد يعبر عن اهتمـــام بالغ من قبل الوالدين في مثل هذا 

اليوم المميز، بينما يعكس الغياب االنشـــغاالت الكثيرة التي قد تؤثر 
ســـلبًا على األبناء، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لســـت مع نظرية 
“المـــرأة الخارقة” التي تســـتطيع عمل كل شـــيء بكفـــاءة فائقة وفي 
وقـــت واحد، خصوصـــا عند الحديث عن التربية، فهي عملية معقدة، 
مختلفة األســـلوب مـــع تباين األعمار والعقليـــات والبيئات والثقافات 
وما إلى ذلك، وال يمكن أن تتحقق عن بعد، وال أن تترســـخ وتتنامى 

وتقوى دون التواجد الفعال لركن أساسي من أركانها أال وهي األم.
وما يقود للحديث عن هذا األمر، هو طبيعة الحياة الحالية وانشغاالت 
المـــرأة العاملـــة بالتحديد حتى عـــن بعض ما يعتقد أنـــه خارج نطاق 
واجباتها، لكنه قد يعتبر واحدًا من مقومات الشراكة الزوجية، وعليه 
فـــإن أي ظـــرف أو مبـــرر أو مســـوغ اعتبـــاري يمثل المحـــك الحقيقي 
الـــذي تمحص به المرأة في زماننا هذا، وهـــو التحدي األكثر صعوبة، 
الذي لن يقهر بنظرية المرأة الخارقة، بل بوضع كل شـــيء في نصابه 
الصحيح دون المســـاس بحقوق أي طرف من األطراف أو االنتقاص 

من بعض الواجبات.

د. علي الصايغ

المرأة الخارقة

أيقونة العمل واألمل
ابتســـامة ال يطفئها التعـــب، واألمل في قلبه يزداد ويتجـــدد بالطموح والمحبة 
والعطـــاء الـــذي ال يعترف بالمســـافات البعيـــدة، وال الفـــوارق الوقتيـــة، غير آبه 

باألخطار أو األضرار.
بهذه المقدمة الجميلة والموجزة، كانت بداية الحديث واللقاء مع األمين العام 
للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية الدكتـــور مصطفى الســـيد صبيحة يوم 
االثنيـــن الماضي، بإحدى قاعات ســـينما مجمع الســـيف، والتي اكتظت بحضور 
توافد باكرًا لمشاهدة لقائه الوثائقي المهم عن مسيرة عطائه، أعد بإتقان تحت 

مظلة مبادرة “حكاية المنامة”. 
وبعيـــدًا عن ســـيرة الســـيد الثقيلة باإلنجـــازات العلميـــة، أو الجوائز واألوســـمة 
واالســـتحقاقات، فمـــا يهمنـــي هنـــا هو الحديـــث عن الطفـــل اليتيـــم، القادم من 
دهاليـــز )الحـــورة( العريقـــة، وكيف اســـتطاع أن يترأس أهم الشـــركات الوطنية 
ويدير عجلتها ويطورها بتفوق استثنائي، كبابكو والبتروكيماويات والكهرباء. 
والبدايـــة الحقيقيـــة للســـيد، كانت فـــي البيت البســـيط والســـعيد، ومقدرة األم 
العظيمـــة التـــي فقـــدت زوجها بحادث مؤســـف وأوالدهـــا ال يزالون أطفـــاالً، أن 
تصقل أوالدها، وتصنع منهم رجاالً بشكل مبكر، يعتمدون على أنفسهم، ويعون 

صعوبات الحياة، وتحدياتها، وشقاءها.
وفي اللقاء الذي اســـتمتع الجميع بمتابعته، لم يخجل الســـيد من ذكر مصروفه 
المتواضـــع جـــدًا، والذي كان يســـتلمه من والدته لكي ينفق على نفســـه، ســـواء 
وهـــو يعمـــل، أو يـــدرس، ولم يخجـــل من أن يشـــير لبنطاله البالـــي الممزق وهو 
طفـــل صغيـــر، وكان فخورًا، وهو يتحدث بحنين جـــارف، عن الدور الكبير الذي 
عانته األم رحمها هللا في تربية أوالدها، وكيف أنها وظفت جل شبابها وحياتها 
ألجلهـــم، حتـــى أصبحـــوا مـــا هـــم عليـــه اآلن مـــن مكانة بيـــن الناس. هـــذا الجو 
الحاضـــن، والوفاء، علم الســـيد المســـؤولية الكبرى منذ نعومـــة أظفاره، وكذلك 
الجديـــة، وترتيب األفكار واألوراق، ثم االنطالق بخطط عمل مســـتمرة في أي 

شيء، وكل شيء.
وتوالـــت قصـــص النجـــاح تباعًا، والتي شـــابها التطوير الكبير لـــكل محطة عمل 
يكون بها، حتى أصبح أخيرا أمينًا عامًا للمؤسسة الخيرية الملكية، بعنوان “أن 

يصبح اليتيم مسؤوالً عن األيتام”.
مصطفـــى المبتســـم دائمـــًا، هـــو ابن البحريـــن الوفي، الـــذي يوجد المحبـــة أينما 
كان وذهـــب وجـــاء، بدرس حيـــاة رائع، يقـــول إن تدرجات الحيـــاة، ومناصبها، 
وأضواءهـــا لم تنســـه من هـــو، وأن ابن )الحـــورة( ال يزال على عاداتـــه القديمة، 

والجميلة، حتى لحظة كتابة هذه السطور.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

في اليوم العالمي للديمقراطية
تحتفـــل دول العالـــم في 15 ســـبتمبر من كل عـــام باليوم العالمـــي للديمقراطية، 
وتهـــدف الديمقراطيـــة إلـــى تحقيـــق العـــدل والمســـاواة بيـــن الناس، وتحســـين 
المستوى المعيشي، وتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار السياسي 
واالقتصـــادي واالجتماعـــي والمهنـــي والحقوقـــي والنســـائي والبيئـــي، وتهدف 
الديمقراطية إلى تطوير النظام الديمقراطي، واســـتقاللية السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية، وتطوير أشـــغال الســـلطة السياســـية والمجتمع المدني، 
والمحافظة على ســـيادة الدولة، وإرســـاء دولة القانون واحترام سيادة القانون 
وتنفيذه على الجميع بتســـاٍو، وتحقيق المساءلة القانونية دون تمييز، واحترام 
وصيانـــة الحريـــات والحقـــوق السياســـية والمدنيـــة والفرديـــة وحريـــة الضمير 
والتعبيـــر عـــن الـــرأي والفكـــر، وتكريـــس الثقافـــة الديمقراطية وتفعيـــل الحياة 
النيابيـــة، ووضـــع نظـــام انتخابي شـــفاف ومتحضر يتســـم بالمعاييـــر القانونية، 
وغرس الثقافة السياسية من حيث القبول باالختالفات السياسية واالجتماعية 
والثقافية بين الجنسين، وأن تلتزم الديمقراطية ببنود اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان.
االنتخابـــات  وممارســـة  عاليـــة،  وأهـــداف  ومبـــادئ  أصـــول  لهـــا  الديمقراطيـــة 
الديمقراطيـــة تتطلـــب ناخبـــا واعيـــا يدرك مســـؤولية اختيـــاره وُمرشـــحا َيلتزم 
بتعهـــدات ترشـــحه، وهي المعادلـــة الصحيحـــة للديمقراطية، ومتـــى ما توفرت 
هذه المعادلة فســـتحقق الديمقراطية منافع كثيـــرة في المجتمع، ومنها إحداث 
إصالحات تســـاهم فـــي مواجهة صعوبـــات الحياة اليومية وتعمـــل على تطوير 

البالد وتحسين مستوى الحياة المعيشية.
ويتزامن االحتفاء باليوم العالمي للديمقراطية مع استعدادات البحرين إلجراء 
االنتخابـــات البرلمانية والبلدية )2022م ــ 2026م( للفصل التشـــريعي الســـادس، 
وتطالعنا الجرائد المحلية يومًيا برغبة العديد من المواطنين ترشـــيح أنفســـهم 
ألحـــد المقعديـــن فـــي المحافظـــات األربـــع مـــن خـــالل تطلعاتهـــم وأهدافهم من 
الترشـــيح التـــي وإن تعددت واختلفت فالهدف هو نيـــل أحد المقعدين، وبرؤية 
كل مرشـــح لتحقيـــق ما يراه من اإلصالحـــات التي يتطلبهـــا المجتمع، وهو دور 

ومسؤولية كبيرة تتطلب المتابعة المجتمعية والمعرفة التشريعية بالقوانين.

عبدعلي الغسرة



حسن علي

اعتمد االتحـــاد البحريني لكرة القدم 
قائمـــة المنتخـــب األول لكـــرة القـــدم 
اســـتعدادا لمواجهتي منتخب الرأس 
األخضـــر وبنمـــا اللتين ســـتقامان 23 

و27 الشهر الجاري.
اختارهـــا  التـــي  القائمـــة  وضمـــت 
المـــدرب البرتغالـــي هيليو ســـوزا 24 
العبا، وهم كل مـــن الحارس إبراهيم 
لطـــف هللا )األهلي(، حســـين الخياط، 
الشـــيخ  عبدالعزيـــز  خليـــف،  جاســـم 
محمـــد،  عمـــار  الشـــرقي(،  )الرفـــاع 
إبراهيـــم الختال، مهـــدي عبداللطيف 
محمـــد  حميـــدان،  مهـــدي  )المنامـــة(، 
عادل، سيد ضياء ســـعيد )الخالدية(، 
بـــن  أميـــن  المالـــود،  عبدالوهـــاب 
الحـــارس  الحوطـــي،  راشـــد  عـــدي، 
الحيـــام  وليـــد  ســـيد محمـــد جعفـــر، 
)المحرق(، عبدهللا يوســـف )برســـيجا 
حـــرم،  علـــي  اإلندونيســـي(  جاكرتـــا 
حمد شمســـان، جاسم الشـــيخ، كميل 

محمـــد  مرهـــون،  محمـــد  األســـود، 
الرميحي، سيد رضا عيسى )الرفاع(، 

علي مدن )عجمان اإلماراتي(.
وتأتـــي تلـــك التحضيرات اســـتعدادا 
لخـــوض العديـــد مـــن االســـتحقاقات 
القادمة أقربها منافسات بطولة كأس 
الخليـــج الخامســـة والعشـــرين التـــي 
ســـتقام بمدينة البصـــرة العراقية من 
6 لغايـــة 19 ينايـــر 2022 بمشـــاركة 8 
منتخبـــات، باإلضافـــة إلـــى نهائيـــات 

كأس آســـيا التـــي ســـتقام فـــي صيف 
تحديـــد  دون   2023 المقبـــل  العـــام 
مكان إقامتها حتى اآلن والعديد من 

االستحقاقات األخرى.
وكانـــت تصفيـــات كأس آســـيا التـــي 
بالعاصمـــة  يونيـــو  بشـــهر  أقيمـــت 
محطـــة  آخـــر  كوااللمبـــور  الماليزيـــة 
للمنتخـــب وتمكـــن مـــن خاللهـــا بلوغ 
النهائيـــات القاريـــة التـــي ســـتقام في 

صيف العام المقبل 2023.

استعدادا للرأس األخضر وبنما والتحضير غدا

اعتماد قائمة منتخبنا الوطني الجديدة

منتخبنا الوطني لكرة القدم

اللجنة اإلعالمية

برعاية مستشـــار جاللة الملك لشؤون الشباب والرياضة، رئيس 
الجمعيـــة البحرينيـــة للـــرواد الرياضييـــن صالـــح بـــن عيســـى بن 
هندي، وبدعم من مستشفى رويال البحرين، تقام في السادسة 
 BTC من مساء اليوم المباراة النهائية والحفل الختامي لبطولة
كالسيك األولى لرواد التنس والتي نظمها نادي البحرين للتنس 

في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر الجاري. 
ويبـــدأ برنامج اليوم الختامـــي للبطولة بإقامة المبـــاراة النهائية 
في زوجي الرجال ســـن 35 سنة، حيث يلتقي الثنائي البحريني 
عبـــد اللطيف محمد أحمد وصـــالح النجار، مـــع الثنائي الفلبيني 
جانجي سكوينو وإريال بلدفينو، في مباراة ينتظرها كل عشاق 

التنـــس فـــي مملكـــة البحريـــن، نظـــرا لـــأداء المميز الـــذي قدمه 
الفريقين في مبارياتهم أثناء البطولة. 

 وبعـــد انتهاء المباراة يرحب عريف الحفـــل بالحضور، ثم يدعو 
رئيـــس نادي البحريـــن للتنس خميس محمد المقلـــة إللقاء كلمة 
النادي، وبعدها يتفضل راعي الحفل صالح بن عيسى بن هندي، 
والشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة رئيس االتحاد البحريني 
للتنس، وشـــريف ســـعدهللا الرئيس التنفيذي لمستشـــفى رويال 
البحريـــن وكبـــار الحضـــور بتقديـــم الكـــؤوس والجوائـــز الماليـــة 

لالعبين الفائزين بالمراكز األولى.
والدعـــوة عامة لمحبي لعبة التنس فـــي مملكة البحرين لحضور 

المباراة النهائية والحفل الختامي للبطولة.

برعاية مستشار جاللة الملك لشؤون الشباب والرياضة

اليوم نهائي بطولة BTC كالسيك للتنس

صالح بن هندي 

انطالق دوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة اليد
األول  النائـــب  توجيهـــات  بحســـب 
لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  البحرينيـــة 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، اتـــم االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة اليـــد اســـتعداداته 
مبـــادرة  ضمـــن  مســـابقته  لتدشـــين 
دوري خالـــد بن حمـــد لجيل الذهب، 
التـــي تنطلق يوم غٍد الخميس أولى 
جوالته بإقامة خمس مباريات على 
صالـــة اتحاد اليد بـــأم الحصم ضمن 

منافسات الدور التمهيدي.
وتعد مسابقة كرة اليد هي الرياضة 
الثانية التي تنطلق منافســـتها ضمن 
مبـــادرة دوري خالـــد بـــن حمد لجيل 
الذهب بعد منافسات الكرة الطائرة، 

حيث تأتـــي هذه المبادرة من ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ضمن 
خطـــة لبنـــاء جيـــل منافـــس وقوي، 
مؤهـــل علـــى كافـــة المســـتويات من 
خـــالل التركيز على الدوري المنتظم 
ألصغـــر فئة فـــي ســـبع رياضات هي 
كرة اليـــد والطائرة والقدم والســـلة، 
باإلضافـــة ألعاب القـــوى والدراجات 

وكرة الطاولة.
ويلتقـــي فـــي المبـــاراة االفتتاحيـــة 
لدوري خالد بـــن حمد لجيل الذهب 
وتوبلـــي  باربـــار  فريقـــا  اليـــد  لكـــرة 
الســـاعة الرابعـــة والنصـــف، وتليهـــا 
مباشـــرة مبـــاراة النجمـــة والتضامن 
ثـــم الديـــر وســـماهيج، فيمـــا تقـــام 
فـــي يـــوم الجمعـــة مباراتيـــن تجمع 
األولى بين فريقي األهلي واالتحاد 

فـــي تمـــام الســـاعة الرابعـــة عصـــرًا 
وتليها المباراة الثانية بين الشـــباب 
والربـــع  الخامســـة  فـــي  واالتفـــاق 

مساء.
 مـــن جهته، أكـــد الرئيـــس التنفيذي 
للهيئـــة العامة للرياضـــة عبدالرحمن 
عســـكر على أن توجيه ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة يتمثـــل 
في االهتمام بالقاعـــدة والعمل على 
صقل المواهب وإعدادها للمنافســـة 

مشـــيرًا  المســـتويات،   أعلـــى  علـــى 
الالمحـــدود  ســـموه  اهتمـــام  إلـــى 
بالفئـــات العمرية؛ كونهـــا تعتبر نواة 
المنتخبات الوطنية خالل السنوات 

القليلة المقبلة.
 فـــي حيـــن اعتبر الرئيـــس التنفيذي 

أن تدشـــين مســـابقة كرة اليد ضمن 
دوري خالـــد بن حمـــد لجيل الذهب، 
يأتي اســـتكماالً للنجاح الذي حققته 
انطالقـــة المبـــادرة قبـــل أســـبوعين 
بمنافســـات الكـــرة الطائـــرة، مؤكـــدًا 
قـــدرة االتحـــاد البحريني لكـــرة اليد 
بالطريقـــة  الـــدوري  تنظيـــم  علـــى 
المطلوبة، وتحقيقـــه لأهداف التي 

أطلقت من أجلها المبادرة.
كما وأشار عبدالرحمن عسكر إلى أن 

كرة اليد البحرينية تزخر بالمواهب 
الصاعـــدة، مبينًا بأن تأهل منتخبات 
اليـــد فـــي كافة الفئـــات مـــن العموم 
إلـــى الناشـــئين إلـــى نهائيـــات كأس 
العالـــم دليـــل علـــى ذلـــك، مؤكـــدًا أن 
مبـــادرة دوري خالـــد بـــن حمد لجيل 
الذهـــب ستســـهم فـــي تعزيـــز هـــذه 
الريادة وتضمن استمرارية الوصول 
الفنـــي  المســـتوى  ورفـــع  العالمـــي 

والتنافسي للمنتخبات الوطنية.

اللجنة اإلعالمية

عسكر: المبادرة 
ستساهم في تعزيز 
ريادة اليد البحرينية 

ورفع مستواها

عبدالرحمن عسكر
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مباريات اليوم الخميسنتائج مباريات االربعاء

دوري خالد بن حمد لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

باربار2723النجمة

التصفيات اآلسيوية للشباب لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

منتخب النيبال60منتخب البحرين

كأس السوبر البحريني لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

الخالدية6.30 مساًءالرفاع

دوري زين لكرة السلة دوري خالد بن حمد لكرة اليد

المنامة

األهلي

5.30 مساًء

7.30 مساًء

سترة

الحالة

المكتب اإلعالمي

اعتمـــد ممثـــل جاللة الملـــك لأعمال اإلنســـانية 
لالتحـــاد  الفخـــري  الرئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة برنامـــج ســـباقات 

الموسم الجديد للقدرة 2022 / 2023. 
 ووجه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
االتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات القدرة، 
 /  2022 الجديـــد  للموســـم  المبكـــر  باالســـتعداد 

2023 لسباقات القدرة. 
 وأكد ســـموه، أن الموسم الجديد من المؤكد أن 
يكون أكثر تنافسًا وقوة عطفا على المستويات 
البارزة التي شـــهدها الموســـم الماضي والنتائج 
اإليجابيـــة التـــي حققها الفرســـان فـــي المحافل 
الخارجية طـــوال الفترة الماضيـــة والتي كتبت 
فصول جديدة من النجاحات المتواصلة للقدرة 

البحرينية عبر حصد العديد من اإلنجازات. 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأوضـــح   
خليفة أن المســـتويات الفنية للفرســـان تطورت 

كثيـــرا من خالل كســـب الخبـــرة واالحتكاك في 
المشـــاركات المختلفة السابقة، وقال سموه “إننا 
حريصـــون على مواصلـــة دعم ســـباقات القدرة 
لمواصلة ريادتها خصوصا أن الموسم البحريني 
يعتبر محطة مهمة للفرســـان مـــن مختلف دول 
العالم الذين يحرصون على التواجد والمشاركة 
في البطوالت والســـباقات التي ينظمها االتحاد 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة”. 
 وأضـــاف ســـموه “دائمـــا نحـــرص علـــى تحقيـــق 
العديـــد مـــن األهـــداف فـــي الموســـم، ونتطلـــع 
لمواصلة تحقيق االهداف في الموســـم الجديد، 
والنديـــة  باالثـــارة  ملـــيء  الموســـم  وســـيكون 
ونتمنـــى التوفيـــق والنجاح لجميع االســـطبالت 

والفرسان المشاركين”. 

 6 سباقات 

 وسيشـــهد الموسم الجديد 2022 / 2023 إقامة 
6 سباقات للقدرة على النحو اآلتي: 

 - ســـباق القدرة التأهيلي الدولي )1( وســـباقات 
تأهيليـــة محلية، يومـــي 14 و15 أكتوبر 2022، 
حيث ســـيتضمن سباقا دوليا لمســـافة 100 كم، 

وسباقا تأهيليا محليا 40 و80 كم. 
 - ســـباق القدرة التأهيلي الدولي )2( وســـباقات 
 2022 4 و5 نوفمبـــر  تأهيليـــة محليـــة، يومـــي 
وسيتضمن سباقا دوليا لمسافة 100 كم وسباق 
دولـــي لمســـافة 120 كم، وســـباقا تأهيليا محليا 

لمسافة 40 و80 كم. 
 - بطولـــة العيـــد الوطنـــي للقدرة يومـــي 9 و10 
احتفـــاالت  مـــع  تتزامـــن  التـــي   2022 ديســـمبر 
المملكـــة بعيـــد جلـــوس جاللـــة الملـــك المعظـــم 
والعيـــد الوطنـــي المجيد، وســـتتضمن ســـباقات 
دولية لمســـافة 120 و100 كم وســـباق 160 كم، 
وسباقات تأهيلية محلية لمسافة 40 و80 كم. 

 - بطولة ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
يومـــي 6 و7 ينايـــر 2023، وســـتتضمن ســـباقا 
دوليـــا لمســـافة 100 كم وســـباق دولـــي/ محلي 

كـــم،   120 لمســـافة  الخاصـــة(  )لإلســـطبالت 
وسباقات تأهيلية لمسافة 40 و80 كم. 

 - مهرجـــان كأس حضرة صاحب الجاللة الملك 
لفئـــات  القـــدرة  للفروســـية وســـباقات  المعظـــم 
الخليجيـــة  واالســـطبالت  والناشـــئين  العمـــوم 
الخاصة، حيث ســـيقام المهرجـــان أيام 16 و17 
و18 فبرايـــر 2023، وســـيتضمن ســـباقا 120 كم 
محلي لإلســـطبالت الخليجية الخاصة، وسباقا 
للناشـــئين والشـــباب،  120 كـــم  دوليـــا لمســـافة 
وســـباقا دوليا لمســـافة 120 كم للعموم، وسباقا 
دوليـــا لمســـافة 160 كم، وســـباقا دوليا لمســـافة 

100 كم. 
 - وســـيكون مســـك ختام الموسم بإقامة بطولة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفـــة، يومي 
17 و18 مارس 2023، وســـيتضمن سباق دولي 
لمســـافة 100 كم، وســـباقا دوليا/محلي )أهالي( 
لمسافة 120 كم، وسباقا دوليا لمسافة 160 كم، 

سمو الشيخ ناصر بن حمدوسباقا تأهيليا محليا لمسافة 40 و80 كم.

يتضمن 6 سباقات واالنطالقة في أكتوبر

ناصر بن حمد يعتمد سباقات الموسم الجديد للقدرة



إسحاق: ترجمة أهداف خالد بن حمد إلنجاح الحدث اآلسيوي
لرفـــع  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  أكـــد 
أن  إســـحاق  إبراهيـــم  إســـحاق  األثقـــال 
لرئيـــس  األول  النائـــب  ودعـــم  رعايـــة 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنة االولمبية البحرينية ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة لبطولة آســـيا 
لرفع األثقال 2022، يجســـد رؤية سموه 
الهادفـــة إلى زيادة تســـليط الضوء على 
مملكـــة البحرين وجعلها القبلة الرياضية 
الكبرى فـــي الوطن العربـــي والعالم، عبر 
الكبـــرى،  العالميـــة  اســـتضافة األحـــداث 
مما يتماشـــى مع رؤية ســـموه بأن تكون 
المملكة وجهة سياحية رياضية انطالقا 

من الرؤية االقتصادية للمملكة 2030.
اللجنـــة  اجتمـــاع  خـــالل  ذلـــك،  جـــاء 
التنفيذيـــة الـــذي عقـــد بقاعـــة جلجامش 

بفنـــدق جولـــدن توليـــب، والـــذي ترأســـه 
رئيـــس االتحـــاد البحريني لرفـــع األثقال 
التنفيذيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  بحضـــور 
ورؤســـاء اللجـــان العاملـــة ببطولة آســـيا 
لرفـــع األثقـــال 2022، والتـــي تحتضنهـــا 
مملكة البحرين، وتقام تحت رعاية سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وينظمها 
االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع األثقـــال تحت 
إشـــراف االتحاد اآلســـيوي لرفـــع األثقال 
فـــي الفترة -6 16 أكتوبـــر المقبل بفندق 

كراون بالزا.
إبراهيـــم أن متابعـــة  وأوضـــح إســـحاق 
واهتمام ســـموه للجنة المنظمة يؤكد أن 
مملكـــة البحريـــن مقبلـــة على اســـتضافة 
مميـــزة، خصوصـــا أن اللجنـــة المنظمـــة 
قـــادرة على تجاوز هـــذا االختبار بكفاءة 
عالية، في ظل ما تتمتع به من إمكانيات 

عالية وكفـــاءة مميزة لـــدى كافة اللجان 
التي تم تشكيلها في الفترة الماضية.

وأشـــار إلـــى أن اللجنـــة المنظمة تحرص 
فـــي  البحريـــن عاليـــا  اســـم  إبـــراز  علـــى 
اســـتضافة  فـــي  المتميـــزة  قدراتهـــا 
األحداث العالمية، التي سجلتها المملكة 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة وجعلتهـــا محـــط 
األنظـــار، ممـــا يعطـــي اللجنـــة المنظمـــة 
واالتحاد دافعا لكتابة سطور جديدة من 
اإلنجـــازات التـــي ســـتضاف إلى سلســـلة 

اإلنجازات لمملكتنا الغالية.
وقال: “إن اللجنة المنظمة تواصل العمل 

على قدم وســـاق من خالل االجتماعات 
كافـــة  علـــى  واالطـــالع  المتواصلـــة 
التفاصيل للبطولة عبر التواصل المباشر 
مع االتحاد اآلســـيوي واالتحـــاد الدولي، 
اللذيـــن ســـخرا العديـــد مـــن اإلمكانيـــات 
لدعـــم اســـتضافة وتنظيم هـــذه البطولة 

الحـــدث  لهـــذا  النجـــاح  كامـــل  لتحقيـــق 
القاري.

وأكـــد رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع 
األثقـــال أن المشـــاركة في هـــذه البطولة 
وصلـــت إلى 600 رياضـــي ورياضية من 
٣٢ دولة، األمر الذي يشكل فرصة كبيرة 

للترويج للمملكة وجعلها القبلة الرياضية 
األولـــى، مبينـــا إلى أن االتحـــاد على ثقة 
كبيرة بقدرات اللجان العاملة في إخراج 

البطولة بأفضل مستوى تنظيمي.

معسكر ثالثي

وقد أنهى االتحاد البحريني لرفع األثقال 
باحتضـــان  الخاصـــة  الترتيبـــات  كافـــة 
للمنتخـــب  التدريبييـــن  المعســـكرين 
السعودي ومنتخب قيرغستان، واللذين 
الوطنـــي  المنتخـــب  لمعســـكر  ينضمـــان 
المقام حاليا في صالة االتحاد البحريني 
لكـــرة الطاولـــة، والـــذي سيســـتمر حتـــى 
يوم 30 ســـبتمبر الجـــاري، على أن تنتقل 
وكذلـــك  الثالثـــة  المنتخبـــات  تدريبـــات 
المنتخبات المشـــاركة إلى فندق جولدن 

توليب مطلع أكتوبر.

اتحاد رفع األثقال

خالل اجتماع اللجنة 
التنفيذية ببطولة 
آسيا لرفع األثقال

إسحاق إبراهيم

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أشاد النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفة، بعطـــاء نادي المحـــرق الممتد 
عبـــر العقود، ما يعكس تاريخـــه العريق كونه أقدم 

النوادي الرياضية في مملكة البحرين. 
ونـــوه ســـموه بجهـــود القائميـــن على النـــادي الذين 
واصلـــوا مســـيرة التميـــز فيـــه والتـــي أثمـــرت عـــن 
تحقيـــق نتائج مشـــرفة داخل وخـــارج المملكة، ما 
عـــزز مـــن مكانة هذا النـــادي لدى محبيـــه ومتابعي 

كرة القدم البحرينية. 
جـــاء ذلك لدى اســـتقبال ســـموه بمكتبـــه في قصر 
الـــوادي رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الشـــيخ 
أحمـــد بن علي آل خليفـــة وأعضاء مجلس اإلدارة، 
بحضـــور نائـــب رئيس الهيئة العامة للرياضة ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة، والرئيـــس 
عبدالرحمـــن  للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 

عسكر. 
واطلع ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خالل 
اللقـــاء علـــى الخطط والبرامـــج المســـتقبلية، التي 
ســـينفذها النادي خـــالل الفترة المقبلـــة، بما يضمن 
تطويـــر مســـتوى الفـــرق الرياضية ومنتســـبيها من 

الكـــوادر اإلدارية والفنيـــة والرياضية بالنادي، على 
الشكل الذي يدفعها للمشـــاركة المثالية والمنافسة 
في تحقيـــق المزيد مـــن النجاحات، مؤكـــدا أهمية 
مواصلـــة جهـــود التطويـــر ودعم األجهـــزة اإلدارية 
والفنية في األنديـــة الرياضية في مملكة البحرين 
علـــى  وتحافـــظ  والتميـــز  العطـــاء  فـــي  لتســـتمر 

المستوى العالي من األداء والتنافسية. 
مـــن جانبـــه، أكد الشـــيخ أحمـــد بن علـــي آل خليفة 
اعتزازه بلقاء سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 

منوًهـــا بجهـــود ســـموه ومتابعته ودعمه المســـتمر 
للرياضة البحرينية بكافة أشكالها، مثمًنا توجيهات 
مســـتويات  تطويـــر  بمواصلـــة  واهتمامـــه  ســـموه 
األنديـــة واألداء بمـــا يرفـــد القطـــاع الرياضـــي في 

مملكة البحرين. 
وأشـــار إلـــى أن النـــادي يحـــرص علـــى العمـــل وفق 
السياســـات التـــي وضعتهـــا الهيئة العامـــة للرياضة 
برئاســـة سموه، لتطوير مســـتوى األلعاب الرياضية 

بالنادي والرياضيين.
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الالعب المحلي ونقص الثقافة االحترافية
*مفهوم الرياضة االحترافية

كلنــا نعــي بــأن الرياضــة بشــكلها الصحيح، لم تعــد هوايــة أو ترفيه 
لمضيعة الوقت والتسلية!

الرياضــة أصبحــت علمــا متطــورا وفكــرا متجــددا، أصبحــت تجارة 
مربحــة تــدر األمــوال، أصبحــت صناعــة، ثقافــة ومهنــة، أصبحــت 
احترافــا يجــب اتباعــه وتطبيقــه بشــكله الصحيح المتعــارف عليه، 
وليس بالشكل “المعوق” الذي نراه في مالعبنا المحلية أو الخليجية 

أو العربية بشكل عام. 
نعــم هنــاك العديد من الــدول المجاورة والعربية بدأت منذ ســنوات 
طويلــة فــي تطبيــق نظــام االحتــراف الرياضــي في معظــم األلعاب 
الرياضيــة، ولكــن هــل مــا تم تطبيقــه يضاهي وينافــس المنظومات 

االحترافية التي نشاهدها على المستوى العالمي؟!
وهــل تســتطيع منتخباتنــا العربية وإن وصلت بعضهــا إلى بطوالت 
كأس العالــم إلــى الوصــول إلــى الوصــول للــدور قبــل النهائــي )على 

األقل( خصوصا في اللعبة الشعبية األولى )كرة القدم(؟!
تطبيق نظام االحتراف ال يبدأ من وســط الســلم أو من نهايته وإنما 

يبدأ من أول عتبة على سلم الطريق الطويل االحترافي. 

* هل يملك الرياضيون المحليون ثقافة االحتراف؟

هنا بيت القصيد..
نظــام  لتطبيــق  الرياضيــة  قيادتنــا  قبــل  مــن  الجديــد  التوجــه  مــع 
االحتراف وتحويل األندية الى شــركات تجارية واســتثمارية، وبما 
أن الالعــب يعتبــر الركيزة االساســية في أي لعبــة كانت، فإنه يجب 
علينــا جميعــًا زرع ثقافــة االحتــراف الرياضي فــي األطفال من عمر 
مبكــر جــدًا، ومــن أول مالمســة قدم الطفــل للكرة، وهو فــي عمر ما 

بين ست إلى سبع سنوات. 
هــذا بالنســبة إلــى لعبة كرة القدم، والشــيء نفســه البــد تطبيقه في 
األلعــاب الرياضيــة األخــرى، حتــى نســتطيع فــي صناعــة النجــوم 

الرياضية بالشكل العلمي الصحيح. 
ونتمكــن فــي اعتــالء منصــات التتويــج علــى المســتوى العالمــي، 
الحقيقــي  هــي األصعــب واالمتحــان  أي مجــال  فــي  واالســتدامة 

الستمرار النجاح. 

*إدارة أعمال الالعب مهمة جداً

على النطاق المحلي أو حتى الخليجي والعربي نرى معظم الالعبين 
ال يعيرون أهمية لوجود “مدير أعمال” لهم ينظم حياتهم قبل وبعد 
التمارين والمباريات، باإلضافة إلى التعاقدات التي تتم مع األندية 
قبل بداية الموسم الرياضي، والالعبين عندها يهملون هذا الجانب 
المهــم فــي مســيرتهم الرياضيــة، فــإن مهنــة مديــر أعمــال الالعبيــن 
مهمــة جــدًا وال تقل أهمية عن مهنــة المدرب أو اإلداري في الفريق، 
حيــث إن الالعــب يحتــاج مــن يديــر شــؤونه اإلداريــة والتســويقية 
وكل مــا يتعلق بحياته الخاصــة والعامة خارج الملعب، حتى يكون 
تركيــزه منصب فقط على ماذا ســيفعله داخل المســتطيل األخضر، 
وبذلك حتما ســيمتلك الصالبة الذهنية أثناء اللعب، وهذا يســاعده 

على التألق والتميز ويرفع من مستواه الفني بشكل ملحوظ. 

خالصة الهجمة المرتدة:

أتمنــى فــي يوم مــن األيام أن أشــاهد العبينــا المحليين يخصصون 
لهــم مديــري أعمــال فــي ســن مبكر مــن حياتهــم االحترافيــة والتي 
تبــدأ قانونيــاً  فــي عمر الثامنة عشــرة، حيــث إن الالعب أمامه ما ال 
يقــل عن خمســة عشــر ســنة قادمة من العطــاء الرياضي إذا اســتمر 
بشــكٍل تطويري مدروس وبشــكل صحيح، وال سمح هللا ال يتعرض 

لإلصابة ويبتعد مرغمًا عن مزاولة لعبته المفضلة. 
أنديــة  فــرق  بنــاء  ونســتطيع  رياضيــا  نتطــور  أن  أردنــا  إذا  هــذا 
ومنتخبــات قويــة تجاري فــرق األندية والمنتخبــات العالمية )حتى 

لو صبرنا طوياًل لعشر سنوات قادمة(.
فنحــن قــد صبرنــا عشــرات الســنين دون أن نبــدأ أو نبــادر.. فلنبــدأ 
بشــكل صحيح وبأســاليب احترافية مبنية علــى فكر علمي وعملي 

متطور؛ ألن ما بني على خطأ لم ولن يجدي ولن ينفع مستقباًل. 

وختامًا هذا قلمي:

إن لــم يكــن ذا قيمــة وفائــدة للوطــن والمواطن.. فال خيــرة فيه من 
قلم.

mohamed.j.alalaiwi@gmail.com

محمد العليوي

علي مجيد

اليوم نهائي كأس السوبر البحريني لكرة القدم
الرفاع يسعى للقب الثالث والخالدية لألول

تقـــام اليـــوم )الخميس( مبـــاراة كأس 
الســـوبر البحريني لكـــرة القدم والتي 
تجمع بين فريقـــي الرفاع والخالدية 
وذلك في تمام الســـاعة 6.30 مســـاء 

على استاد البحرين الوطني. 
المواجهـــة  هـــذه  الفريقـــان  ويلعـــب 
بطـــال  الرفـــاع  أن  باعتبـــار  تحديـــًدا، 
الممتـــاز  حمـــد  بـــن  ناصـــر  لـــدوري 
والخالديـــة بطـــل كأس جاللـــة الملك 

المعظم وذلك بالموسم الماضي. 
ويســـعى الرفـــاع لنيـــل اللقـــب للمـــرة 

الثالثـــة علـــى التوالـــي، بعدمـــا حققه 
بالموسم الماضي على حساب الرفاع 
الشـــرقي بركالت الجزاء، وفي العام 
2019 ظفـــر بهـــا للمـــرة األولـــى علـــى 
حساب المنامة بركالت الجزاء أيًضا، 
بـــأن  النفـــس  فيمـــا الخالديـــة يمنـــي 
يســـجل اسمه في خانة األبطال لهذه 

المسابقة ألول مرة.
الرفـــاع بقيادة الوطني علي عاشـــور 
مـــن  قادًمـــا  المواجهـــة  هـــذه  يلعـــب 
أولـــى  فـــي  للغايـــة  صعـــب  انتصـــار 
جـــوالت دوري ناصـــر بـــن حمـــد على 

حســـاب الشـــباب، والخالدية بمدربه 
البرتغالي برونو خســـر أمـــام األهلي. 
مميـــزة  عناصـــر  يمتلـــكان  الفريقـــان 
للغاية في صفوفهما بمختلف المراكز، 
ما يعطـــي انطباًعا بمواجهـــة مرتقبة 
الميـــدان،  بأرضيـــة  وقويـــة  ونديـــة 
حيـــث يعـــول الرفـــاع علـــى نجومية 
مرهـــون،  محمـــد  األســـود،  كميـــل 
محمـــد الرميحي، علي حرم وهشـــام 
ســـيد عيســـى، والحارس عبدالكريم 
الفـــردان، والخالدية هو اآلخر يعتمد 
علـــى نجومه أمثال مهـــدي حميدان، 

إســـماعيل عبداللطيـــف، أيمن حرزي، 
محمـــد  ســـعيد،  ســـيدضياء  برنـــس، 
الحردان والحارس سيد شبر علوي. 
كمـــا  المميـــزة  والعناصـــر  األســـماء 
ذكرنـــا كثيـــرة لـــدى الطرفيـــن ســـواء 
األساســـية أو علـــى دكـــة االحتيـــاط، 
وهـــؤالء لديهـــم المقـــدرة علـــى صنع 
الفـــارق وتحقيـــق االنتصـــار والكأس 
الذهنـــي  الحضـــور  شـــرط  لفريقهـــم، 
القـــوي والتركيـــز واســـتغالل الفرص 
ســـيتوج  مـــن  والســـؤال:  المتاحـــة. 

بالكأس، الرفاع أم الخالدية؟ 

فريق الرفاع لكرة القدم فريق الخالدية لكرة القدم

مواصلة دعم األجهزة اإلدارية والفنية في األندية
سموه يطلع على البرامج المستقبلية لنادي المحرق... خالد بن حمد:

جانب من اللقاء
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هبة محسن

زين العابدين: المبادرات التكنولوجية تعكس إستراتيجية “زين” للتنوع والشمولية

صرح المدير المنتدب لشـــركة زين لالتصاالت 
مركـــز  بـــأن  العابديـــن  زيـــن  عبـــد هللا  أحمـــد 
التطبيـــب بلغة اإلشـــارة يعتبر فرصـــة فريدة 
الصـــم  فئـــة  علـــى  الضـــوء  وتســـليط  لدعـــم 
وحمايـــة الهويـــة اللغويـــة والتنـــوع الثقافـــي 
لهم، والصعوبات التـــي يواجهونها. وأكد زين 
العابديـــن بـــأن المركـــز يأتـــي وفقـــا لتوجهات 
شركة زين ألن تكون شريكا فاعال مع الجهات 
الخدمية في المجتمع ويهدف إلى تعزيز دور 
الشـــركة الريـــادي كشـــركة مبتكـــرة في مجال 
االتصال، مبينا بأن شـــركة زين البحرين تقدم 

المركـــز  لهـــذا  والمـــادي  التكنولوجـــي  الدعـــم 
لتمكيـــن فئة الصم من الوصـــول إلى خدمات 

االتصاالت على قدم المساواة مع اآلخرين. 
وفـــي هذا اإلطار، قـــال زيـــن العابدين “قامت 
زيـــن البحريـــن بالعديـــد مـــن المبـــادرات، مثل 
تدريـــب موظفيهـــا على لغـــة اإلشـــارة؛ بهدف 
مســـاعدة فئة الصـــم على االندمـــاج أكثر في 
المجتمـــع وتقليـــل مشـــاكل التواصـــل لديهم”. 
وأوضح أن سياســـة الشركة تسعى إلى زيادة 
الشـــراكة مع الجهـــات الحكومية مـــن منطلق 
الشـــركات  االجتماعيـــة وتحفيـــز  المســـئولية 

األخرى لتحذو في نفس االتجاه.
وأضـــاف “كما هو الحال مـــع أي إعاقة أخرى، 

يمكن التغلب على العديد من الصعوبات التي 
تواجههـــا فئة الصـــم وذوي اإلعاقة الســـمعية 
عند تمكينهم من الوصول للخدمات بسهولة. 
إن أفضل طريقة لتوصيل الخدمات إلى كافة 
فئـــات المجتمع تبـــدأ بالوعي ومـــن ثم تمهيد 
الطريق لهم عبر االبتكار التكنولوجي”، منوهًا 
بـــأن هـــذه المبـــادرات التكنولوجيـــة تعكـــس 
إستراتيجية زين البحرين للتنوع والشمولية، 
والتـــي هي مكون رئيس مـــن المعايير البيئية 
لتمكيـــن  الشـــركات،  واالجتماعيـــة وحوكمـــة 
فئـــة الصـــم وتقديـــم خدمات ســـهلة الوصول 
لهم بكل اســـتقاللية، وتعزيز جودة الخدمات 

المتوفرة لهم في المملكة.

أّكـــد وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت، 
محمـــد الكعبـــي أّن اإلقبـــال الالفـــت 
على المشـــاركة في معـــرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران 2022، ، في الفترة 
مـــن 9 وحتـــى 11 نوفمبـــر 2022 في 
قاعدة الصخير الجوية، يأتي تتويجًا 
للجهـــود التـــي تبذلهـــا اللجنـــة العليـــا 
المنظمـــة للمعـــرض برئاســـة الممثـــل 
المعظـــم  الملـــك  لجاللـــة  الشـــخصي 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل 
خليفة، وفريق عمل معرض البحرين 
الدولـــي للطيران بـــوزارة المواصالت 
واالتصاالت بالتعاون مع سالح الجو 
اســـتقطاب  فـــي  البحرينـــي  الملكـــي 
الشـــركات الرائـــدة التـــي تـــؤدي دورًا 

أساسيا في قطاع الطيران.
لـــدى اســـتقبال الكعبـــي،  جـــاء ذلـــك 
نائـــب الرئيـــس للخدمـــات الصناعيـــة 
فـــي شـــركة أرامكـــو الســـعودية فهـــد 
يوســـف  بحضـــور  العبدالكريـــم، 
البحريـــن  معـــرض  مديـــر  محمـــود 
الناطـــور  وخالـــد  للطيـــران،  الدولـــي 
أرامكـــو  فـــي  الطيـــران  إدارة  مديـــر 
الســـعودية، وجمـــال الخضيـــر مديـــر 

أرامكـــو  فـــي  الحكوميـــة  الشـــؤون 
السعودية؛ للوقوف على استعدادات 
شـــركة أرامكو الســـعودية لمشاركتها 
برعايتهـــا الذهبيـــة لمعـــرض البحرين 
وبجنـــاح   ،2022 للطيـــران  الدولـــي 
يمثـــل قطـــاع الطيـــران يعـــرض عددًا 
مـــن المروحيـــات والطائـــرات النفاثة 

التي تمتلكها الشركة.
الوزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
بنائـــب الرئيـــس للخدمـــات الصناعية 
في شركة أرامكو الســـعودية والوفد 
المرافق له، معربًا عن شكره وتقديره 

فـــي  الســـعودية  أرامكـــو  لمشـــاركة 
معـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران 

2022 كراٍع ذهبي.
العبدالكريـــم  فهـــد  قـــال  وبـــدوره، 
معـــرض  فـــي  المشـــاركة  “يســـعدنا 
 2022 للطيـــران  الدولـــي  البحريـــن 
فـــي  المســـتجدات  آخـــر  يبـــرز  الـــذي 
قطـــاع الطيـــران وُيعد منصـــة مثالية 
لتبـــادل األفكار والوقوف على أفضل 
التطـــورات  لمواكبـــة  الممارســـات؛ 

المتسارعة في سوق الطيران”.

الكعبي: تتويجا لجهود استقطاب الشركات الرائدة لدعم القطاع

“أرامكو السعودية” راعًيا ذهبًيا لمعرض البحرين للطيران

أول خدمة من نوعها في المملكة لفئة الصم وضعاف السمع

تدشين المركز المرئي للتطبيب بلغة اإلشارة في مراكز الرعاية الصحية األولية
أّكــد رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا 
آل خليفــة أن مملكــة البحريــن تســعى دائمــًا لتقديــم أفضــل الخدمــات الصحيــة 
والعالجيــة لجميــع أفــراد المجتمــع بمــا ُيســهم فــي رفع مســتوى القطــاع الصحي، 
الســيما مــن خالل فتح آفاق أوســع للتكامل بين القطاعيــن العام والخاص، وذلك 
في إطار الجهود المبذولة لمواصلة وضع نظام صحي يستند إلى أفضل المعايير 

العالمية ويعزز من جودة الحياة.

جـــاء ذلـــك خـــالل افتتـــاح الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا حفـــل تدشـــين 
بلغـــة  للتطبيـــب  المرئـــي  المركـــز 
اإلشـــارة في مراكز الرعاية الصحية 
الصحيـــة  الخدمـــة  وهـــي  األوليـــة، 
مملكـــة  فـــي  نوعهـــا  مـــن  األولـــى 
البحرين لفئة الصم وضعاف السمع، 
والتي تأتي بالتعاون المشـــترك بين 
األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  مراكـــز 
وشركة زين البحرين وجمعية الصم 
البحرينيـــة؛ لتلبـــي احتياجـــات فئـــة 
الصـــم وضعـــاف الســـمع مـــن خـــالل 
تعزيـــز التواصل الفّعـــال مع األطباء 

والكوادر الصحية.
بـــن عبـــدهللا  وأكـــد الشـــيخ محمـــد 
خالل كلمته أن تدشين هذه الخدمة 
يجســـد الرؤى والتوجهـــات الداعمة 
للقطـــاع الصحـــي لحضـــرة صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة ملك البالد المعظم، والمتابعة 
المستمرة من صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
منّوهـــا بأهمية التعـــاون الوثيق بين 
كافة مؤسسات المجتمع من القطاع 
فـــي  المدنـــي  والمجتمـــع  الخـــاص 

تحقيـــق األهداف التـــي تتطّلع إليها 
المملكـــة بمختلف قطاعاتهـــا المهمة 
الســـيما القطـــاع الصحـــي، وذلك ما 
يمّيز هذه الخدمة التي تّم تدشـــينها 
لفئـــة الصـــم وضعاف الســـمع، والتي 
ُتعتبر محطة مهمة ومميزة لتسهيل 

الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة لهـــذه 
الفئـــة فـــي مراكـــز الرعايـــة الصحية 

األولية.
من جانبـــه، قال المدير المنتدب في 
شـــركة زيـــن البحريـــن محمـــد زيـــن 
البحريـــن  زيـــن  “تفخـــر   : العابديـــن 

بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية 
األوليـــة وجمعيـــة الصـــم البحرينية 
إلطالق المركز المرئي للتطبيب بلغة 
اإلشـــارة، والـــذي يهـــدف إلـــى تعزيز 
دور شـــركة زيـــن البحريـــن الريـــادي 
مجـــال  فـــي  المبتكـــرة  كالشـــركة 

االتصـــال، وذلك من خـــالل تقديمها 
مختلـــف أنـــواع الدعم لهـــذا المركز؛ 
لتمكيـــن فئـــة الصـــم مـــن الوصـــول 
إلـــى جميـــع الخدمات بكل ســـهولة”، 
“نتواصـــل”  مبـــادرة  بـــأّن  وأوضـــح 
مكون رئيســـي من المعاييـــر البيئية 
واالجتماعيـــة وحوكمـــة الشـــركات، 
وهـــذا ينـــدرج تحـــت اســـتراتيجية 
الشـــركة لتنظيم أنشـــطة ومبادرات 
تعزيـــز  فـــي  تســـهم  تكنولوجيـــة 

المنظومة الصحية بالمملكة”.
بأعمـــال  القائـــم  أشـــارت  بدورهـــا، 
الرئيـــس التنفيـــذي لمراكـــز الرعايـــة 
الصحية األولية لولوة راشد شويطر 
إلـــى أهمية الدمـــج الكلي لفئة الصم 
وضعاف السمع في مجتمع البحرين 
الواعي من خالل توفير واستخدام 
التكنولوجيا المتقدمة، الفتًة إلى أن 
هـــذه الخدمـــة ســـتلبي احتياجاتهم 
مـــن خـــالل التواصـــل المباشـــر مـــع 
األطباء والكـــوادر الصحيـــة، معربة 
عن بالغ شكرها لشركة زين البحرين 
علـــى  البحرينيـــة  الصـــم  وجمعيـــة 
دعمهـــم تدشـــين هـــذه الخدمة التي 
تعكـــس الشـــراكة المجتمعية وحب 
العمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق 
التطلعـــات المرجـــّوة بمـــا يصب في 

صالح الوطن والمواطن.

تصوير: خليل ابراهيم

والكويـــت،  البحريـــن  بنـــك  اختتـــم 
والـــذي  الصيفـــي  التدريبـــي  برنامجـــه 
ركز بشـــكل خـــاص في هـــذا العام على 
تأهيل مجموعة من الكوادر البحرينية 
الناشـــئة في مجاالت التحـــول الرقمي 
القطـــاع  فـــي  الماليـــة  والتكنولوجيـــا 

المصرفي. 
م بنك البحرين والكويت لمنتسبي  وقدَّ
نظريـــا  تدريبـــا  العـــام  هـــذا  البرنامـــج 
وعمليـــا، وجـــرى تزويدهـــم بالمعـــارف 
والمهـــارات األساســـية الالزمة للتعامل 
الرقمـــي  العصـــر  أدوات  مـــع  بفاعليـــة 
مـــع التركيـــز خصوصا علـــى الخدمات 

والمنتجـــات  اإللكترونيـــة  المصرفيـــة 
والمعامالت الرقمية.

وقالـــت نجوى األحمـــد -رئيس الموارد 
برنامـــج  إن  والتدريـــب،  البشـــرية 
التدريـــب الصيفـــي للخريجيـــن الجدد 
هـــذا العـــام ركز علـــى إثـــراء المتدربين 
بالمعرفة والمهارات المتعلقة بخدمات 
منوهـــة  الرقميـــة،  البنـــك  وعمليـــات 
الكـــوادر  مـــن  البرنامـــج  بمخرجـــات 
البحرينية التي أثبتت التزامها الكامل 
بحضور البرنامج واالستفادة القصوى 
من التدريب الذي تضمنه مما يزيد من 
إطالعهم وثقافتهم حول التكنولوجيا 
الحديثة واستخداماتها ويضعهم على 

المسار الصحيح لالنضمام إلى القطاع 
مســـيرتهم  فـــي  والمصرفـــي  المالـــي 

المهنية.
وأعربـــت فـــي هـــذا الســـياق عـــن فخر 
البرامـــج  مـــن  سلســـة  بتنفيـــذ  البنـــك 
للمتدربيـــن  المتخصصـــة  التدريبيـــة 
مـــن الكـــوادر الوطنيـــة وتأهيلهـــا عبـــر 
دورات نوعيـــة ومدربيـــن ذوي خبـــرة 
فـــي المجـــال، وتوفيـــر الفرصـــة أمـــام 
المتميزيـــن منهم لالنضمام إلى برنامج 
عملـــي متكامل يخوضـــون فيه تجربة 
عمليـــة حقيقـــة فـــي بيئة عمـــل جاذبة 

تشجعهم على اإلبداع واالبتكار.

نجوى األحمد

دعم مسيرة التحول الرقمي لدى البنك والمملكة

“البحرين والكويت” يختتم برنامج تنمية الكوادر البحرينية

لولوة شويطر محمد زين العابدين الشيخ محمد بن عبدالله



الُمصّنعة  السويسرية  الشركة  يــســّر 
أن  بيغه،  أوديمار  الفاخرة،  للساعات 
تكشف النقاب عن أحدث ساعاتها من 
فالينغ  أوتوماتيك  أوك  “رويال  طراز 
RD#3”. هذا  توربيون إكسترا ثين – 
السنوية  بالذكرى  االحتفالي  الــطــراز 
“جمبو”  ساعة  ُيكمل  والــذي  الخاصة 
الــتــي تــم إصــدارهــا فــي وقـــٍت سابق 
السنة، يدفع بحدود ِحَرفية  من هذه 
المصنع خطوًة أخرى إلى األمام، فهي 
التي تقدم فيها الشركة  المرة األولى 
توربيون  فالينغ  بميكانيكية  ساعة 
متاحًة  يجعلها  مما  أصــغــر  قــطــٍر  فــي 
حركتها  بــفــضــل  الــنــحــيــلــة  لــلــمــعــاصــم 
فــائــقــة الـــرقـــة األوتــومــاتــيــكــيــة الــتــي 
العائم  الــتــوربــيــون  ميكانيكية  تضم 
كاليبر   – الحركة  توربيون،  فالينغ   –

 3.4 ُمجّرد  سماكتها  تبلغ  التي   2968
ــمــزيــٍج مـــن الـــزخـــارف  ــزدان ب ــ ــ مـــم وت
اليدوية التقليدية والمعاصرة. تغتني 
انفالت طاقة  بمجموعة  الساعة  هذه 
بلون  مسبوق  غير  وميناء  مبتكرة، 
التعقيد  يــتــشــابــك  وفــيــهــا  الــبــرقــوق، 
التقني مع تفاصيل جمالية في منتهى 
الرقي والرفاعة، وبنفس الوقت ُتشيد 
بالساعات  بيغه  أوديمار  عالمة  بإرث 
الصغير  الحجم  ذات  التعقيدات  ذات 

والمتوسط.
 ساعة رويــال أوك هذه البالغ قطرها 
ــفـــوالذ  الـ 37 مـــم والــمــصــنــوعــة مـــن 
ــصــدأ، هـــي األولـــــى بــهــذا  ــل الـــمـــقـــاوم ل
القطر التي تستقبل في داخلها حركة 
فالينغ  بميكانيكية  أوتــومــاتــيــكــيــة 

توربيون.

حركة مبتكرة  لـ”فالينغ 
توربيون” فائقة النحافة

ــتــكــار، توجد  فــي قــلــب وجــوهــر هـــذا االب
حــركــة  وهـــي   ،2968 كــالــيــبــر   – الــحــركــة 
َرت  ُطوِّ قد  أوتوماتيكية  توربيون  فالينغ 
عــلــى مـــدى خــمــس ســنــوات، حــيــث يمثل 
دمج التوربيون العائم مدعومًا بمجموعة 
ساعٍة  هيكل  فــي  ُمبَتَكرة  طاقة  انــفــالت 
37 مــم، اإلنــجــاز  39 مــم، ومــن ثــم  بقطر 
سبق  فيما  إذ  للمصنع،  الــرئــيــس  التقني 
مخصصًا  الــســاعــاتــي  التعقيد  هـــذا  كـــان 
ــظــرًا  ن مــــم؛   41 ــقــطــر  ال ذات  ــســاعــات  ــل ل
البد  كــان  المتاحة،  الــمــحــدودة  للمساحة 
بهذه  إبداعية  بطريقة  التفكير  إعــادة  من 
التوربيون  ذات  األوتوماتيكية  الحركة 
العائم – فالينغ توربيون لتقليل سماكتها 
ــَســب  ــِن وفــــي نــفــس الـــوقـــت االحـــتـــفـــاظ ِب

األبعاد األولية لقفص التوربيون، وذلك ما 
الُمكّونات.  بعض  ع  َتَوضُّ إعادة  إلى  يؤدي 
ــتــوربــيــون، الــمــصــنــوع من  ـــَز قــفــص ال ُجـــهِّ

األولى  وللمرة  رائع  نحٍو  التيتانيوم، على 
تحقيق  في  ُيساهم  مما  ُمحيطي  بمحرك 
نحافته1. إن الجمع بين هذين العنصرين 

أكثر  التوربيون  إلى  الطاقة  يجعل توزيع 
انــســيــابــيــًة وســالســة فــضــالً عــن تخفيف 
وزن هذا العنصر الموزع واالرتقاء بأدائه. 
مجموعة  تعتمد  سبق،  ما  إلــى  باإلضافة 
انــفــالت الــطــاقــة الــجــديــدة على ُمــذبــِذب 
ــعــزز الــمــوثــوقــيــة  بــســعــٍة مــتــزايــدة مــمــا ي

وتوزيع الطاقة باإلضافة إلى الدقة. 
ــوكــاس راجــي  وصـــرح مــديــر الــتــطــويــر، ل
“لقد كان هدُفنا األول تكييَف ميكانيكية 
فالينغ توربيون مع األبعاد الدقيقة لهيكل 
أنفسنا  ْينا  َتحدَّ ثــم  ومــن  “جمبو”.  ساعة 
أكــثــر مـــن خـــالل تــركــيــب نــفــس الــحــركــة 
منا  َتَطلَب  لقد  مم.   37 ُقطُرُه  هيكٍل  في 
في  التفكير  ــادة  إعــ التقني  الــعــائــق  هـــذا 
فالينغ   – العائم  التوربيون  قفص  ُمجَمل 
مجموعة  بتضمين  قمنا  والــذي  توربيون، 

جديدة النفالت الطاقة فيه”.

RD#3 أوديمار بيغه” تكشف النقاب عن نسخٍة ثانية لساعتها رويال أوك“

أعلنت مجموعة بنك البحرين الوطني، 
الوطني  الــبــحــريــن  بــنــك  فــي  المتمثلة 
اإلســـالمـــي  الــبــحــريــن  ــنـــك  وبـ  )NBB(
والمعرض  للمؤتمر  دعمها  عن   ،)BisB(
تــم تنظيمه  ــذي  ال الهمم  ــذوي  ل الــدولــي 
الملك  جاللة  ممثل  من  كريمة  برعاية 
وشـــؤون  اإلنــســانــيــة  لــأعــمــال  المعظم 
الــشــبــاب ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد 
تضمن  يومين،  مــدار  وعلى  خليفة.  آل 
جلسات  من  العديد  البارز  الحدث  هذا 
الـــنـــقـــاش الـــتـــي تــتــمــحــور حــــول دمــج 
بيئة  الــهــمــم فــي  األشـــخـــاص مــن ذوي 
ــبـــادئ الــتــنــوع  ــــى مـ ــنـــادًا إل الــعــمــل اســـتـ
ليؤكد  الحدث  هذا  كما جاء  والشمول. 
مؤسسات  تلعبه  الــذي  المحوري  الــدور 
والخاص  العام  القطاعين  من  المجتمع 
من  األشــخــاص  وتمكين  احتضان  فــي 
المحورية  القيمة  وإبـــراز  الهمم،  ذوي 

التي يضيفونها ألي بيئة عمل.
عبر هذه الندوات والجلسات النقاشية، 
األفـــراد من  التطرق ألهمية وجــود  تــم 
ذوي الهمم في مختلف القطاعات، مثل 
كما  وغيرهما.  والتكنولوجيا  الرياضة 
استعرض عدد من الخبراء في المجال 

والدولية  المحلية  الممارسات  أحــدث 
المندرجة ضمن جهود وتوجهات تعليم 
المؤتمر  وتضمن  الفئة.  هــذه  وتــدريــب 
البحرينيين من  مشاركة بعض األبطال 
الملهمة.  نجاحهم  لقصص  الهمم  ذوي 
الحدث  لهذا  األســاســي  الــهــدف  وتمثل 
في التأكيد على أهمية دمج ذوي الهمم 
إضافة  المجتمع،  فــي  دورهـــم  وتعزيز 
ــيــاء أمــورهــم بــالــمــوارد  إلـــى تــزويــد أول
هــذه  لتمكين  الـــالزمـــة  واالحــتــيــاجــات 

الفئة والنهوض بإمكاناتها.

ــد شـــــارك مــوظــفــو مــجــمــوعــة بنك  ــ وق
حيث  المؤتمر،  فــي  الوطني  البحرين 
تم تسليط الضوء على المبادرات التي 
تمكين  سبيل  فــي  المجموعة  نفذتها 
األشـــخـــاص مــن ذوي الــهــمــم. وقــامــت 
للموارد  تنفيذي  رئيس  بوحجي  ــة  دان
المجموعة،  لــدى  واالستدامة  البشرية 
البحرين  بــنــك  ــادرات  ــبـ مـ بــاســتــعــراض 
تـــنـــدرج تــحــت مظلة  الـــتـــي  الـــوطـــنـــي 
البنك.  فــي  والــشــمــولــيــة  الــتــنــوع  لجنة 
ــادت بــالــدعــم الــمــتــواصــل الــذي  كــمــا أشــ

تجاه  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  يــقــدمــه 
تــعــزيــز مــســاعــي دمـــج ذوي الــهــمــم في 
العمل المؤسسي، والخطط المستقبلية 

الداعمة لذلك.
ــذى الـــقـــاســـمـــي مــشــرف  ــ وتـــطـــرقـــت شـ
ــوارد الــبــشــريــة فـــي بــنــك الــبــحــريــن  ــمـ الـ
مع  العمل  فــي  تجربتها  عــن  الــوطــنــي، 
أصحاب الهمم، مؤكدة استمرار التعاون 
المثمر مع الجمعية البحرينية لمتالزمة 
من  األشــخــاص  ودمــج  لتوظيف  داون 

ذوي الهمم ضمن بيئة العمل.

كــمــا اســتــعــرضــت مــريــم شــهــاب محلل 
حسابات المدفوعات في بنك البحرين 
كونها  وذلك  الملهمة،  تجربتها  الوطني 
أول موظفة من ذوي اإلعاقة السمعية 
تنضم للعمل في بنك البحرين الوطني، 
حيث تمكنت مريم من االندماج الكامل 
باعتمادها  المؤسسي  العمل  بيئة  فــي 
ــتــحــدث رغــم  ــراءة الــشــفــاه وال ــ عــلــى قـ

الصعوبات التي واجهتها. 
يذكر أن مريم كانت من أولى الطالبات 
فــقــد تخرجت  ــا،  أكــاديــمــًي الــمــتــمــيــزات 

الثانوية  الــمــدرســة  مــن  امتياز  بتقدير 
ــة الســتــكــمــال  ــ ــي وتــلــقــت مــنــحــة دراســ
مسيرتها التعليمية الجامعية والحصول 

على درجة البكالوريوس. 
ــة الــمــجــمــوعــة فــي  ــاركـ ــشـ وتـــعـــكـــس مـ
لدمج  الرامية  توجهاتها  المؤتمر  هــذا 
العمل  فــي  الهمم  ذوي  مــن  األشــخــاص 
ــا، وفـــي  ــمـــومـ ــنـــي عـ الـــمـــؤســـســـي الـــوطـ
من  ذلــك  ويــأتــي  خصوصا.  المجموعة 
التنوع  مبادئ  بتفعيل  التزامها  منطلق 

والشمول التي تتبناها.

أكد عدد من الرؤســاء التنفيذيين لهيئات وشــركات حكومية أهمية مضاعفة العمل لدعم خطط التطوير في منطقة جنوب غرب مملكة البحرين 
والتــي أصبحــت تســتقطب العديــد مــن المشــاريع النوعيــة واالســتراتيجية الكبــرى والتــي يســتوجب معهــا تعزيــز المســاعي لمواكبة المســتجدات 
التنموية، وذلك بما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ملك البالد المعظم، وتوجيهات صاحب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وعقد كل من الشيخ سلمان بن عيسى آل 
البحرين  لحلبة  التنفيذي  الرئيس  خليفة 
التنفيذي  الرئيس  قائدي  وناصر  الدولية 
لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وأمين 
إدامة  لشركة  التنفيذي  الرئيس  العريض 
لمركز  العام  المدير  كريستيانسن  وديبي 
تحت  الواقع  للمعارض  العالمي  البحرين 
تشالمرز  وشــايــن   ASM Global إدارة 

وماركو  الدانة  لمسرح  التنفيذي  الرئيس 
جميرا  لمنتجع  ــعــام  ال الــمــديــر  أودن  دن 
لبحث  مشتركًا؛  اجتماعًا  البحرين  خليج 
بين  فيما  والشراكة  التعاون  تعزيز  سبل 
اإلســهــام  بــهــدف  يمثلونها  الــتــي  الــجــهــات 
المناسبة  األرضــيــة  تهيئة  فــي  بإيجابية 
ــن الــتــطــويــر  ــذه الـــوتـــيـــرة مـ ــمــواصــلــة هــ ل

واإلنجاز للفترة القادمة.

العريض  أمين  االجــتــمــاع، رحــب  وخــالل 
بالرؤساء  التنفيذي لشركة إدامة  الرئيس 
لتعزيز  تطلعه  عــن  مــعــربــًا  التنفيذيين، 
الـــفـــرص الــمــتــاحــة لــالســتــثــمــار فـــي هــذه 
المنطقة الحيوية من مملكة البحرين التي 
األنشطة  صعيد  على  كبيرًا  تحوالً  تشهد 
أهم  بعض  وتحتضن  التحتية،  والبنية 
ــقـــاط الـــجـــذب فـــي مـــجـــال الـــســـيـــارات  نـ

والــتــرفــيــه والــســيــاحــة، مـــؤكـــدًا فــي هــذا 
العمل  آفــاق  توسيع  أهمية  على  الجانب 
الــمــشــتــرك بــيــن هـــذه الــجــهــات. وبموجب 
ذلك سيتم االجتماع بشكل دوري وتعيين 

أجل  للتواصل؛ من  الجهات  لهذه  ممثلين 
االطالع على آخر المستجدات مثل دعم 
األنشطة المشتركة وتسهيل حركة التنقل 
للزوار في هذه المنطقة بين هذه الجهات 

وإمـــكـــانـــيـــة تــقــديــم عـــــروض تــرويــجــيــة 
مشتركة.

كما جرى خالل اللقاء استعراض الخطط 
االستراتيجية السنوية الخاصة بكل جهة؛ 
أن  الجهود، وأكد األعضاء  بهدف تنسيق 
المشاريع االقتصادية في القطاعين العام 
بفضل  ملحوظًا  تطورًا  شهدت  والخاص 
والتشريعات  والقوانين  األنظمة  مرونة 
المحفزة لالستثمار والتنمية االقتصادية، 
ونوعية الخيارات التنافسية التي تتيحها 
تشكل  والتي  لالستثمار  البحرين  مملكة 
فرصًا واعدة لحياة أكثر تطورًا ورفاهية 

على جميع األصعدة.

مجموعة “البحرين الوطني”: ضرورة تبني وتمكين ذوي الهمم في بيئة العمل

رفع مستويات الشراكة لدعم الخطط االستراتيجية بمنطقة جنوب غرب البحرين

خالل مؤتمرهم الدولي برعاية ممثل جاللة الملك المعظم لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب
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business@albiladpress.com

الخميس 15 سبتمبر 2022 - 19 صفر 1444 - العدد 5084
17

“قمة الذكاء االصطناعي” توصي بتوظيف التقنيات لتحويل المستقبل واقعا
ــي منظمة  فـ ــاء  األعــــضــ الــــــدول  ــنــت  أعــل
الــريــاض  بــيــان   )DCO( الرقمي  الــتــعــاون 
لـــلـــذكـــاء االصـــطـــنـــاعـــي، الــــــذي يــســعــى 
االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  لتوظيف 
والمجتمعات  البشرية  لصالح  المبتكرة 
 7 بأكمله، حيث يتضمن  والــدول والعالم 
هذا  تحويل  فــي  تساعد  أساسية  ركــائــز 

المستقبل إلى واقع قريب.
ــاع الـــمـــائـــدة  ــمـ ــتـ ــك عـــقـــب اجـ ــ وجــــــاء ذلـ
العالمية  القمة  الوزاري خالل  المستديرة 
بالرياض  المنعقدة  االصطناعي  للذكاء 
للبيانات  السعودية  الهيئة  مــن  بتنظيم 
المدة  في  “سدايا”  االصطناعي  والذكاء 
من 13 - 15 سبتمبر الجاري. ووقع البيان 
الرقمي  الــتــعــاون  منظمة  أعــضــاء  جميع 
)11 عـــضـــوًا(، وهـــي: الــبــحــريــن، قــبــرص، 

نيجيريا،  الــمــغــرب،  الــكــويــت،  جيبوتي، 
المملكة  روانــدا،  األردن،  باكستان،  عمان، 

العربية السعودية.
منظمة  التزام  تعزيز  إلى  البيان  ويهدف 
الـــتـــعـــاون الــرقــمــي بــتــحــديــد ومــعــالــجــة 
الــقــضــايــا اإلنــســانــيــة الــحــالــيــة والــنــاشــئــة 
ــاء  ــ ــذك ــ ــال ال ــجــ ــي مــ ــ والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فـ
االصطناعي، ويسلط الضوء على الطرق 
المختلفة التي يمكن من خاللها توظيف 
لتحقيق  االصــطــنــاعــي؛  ــذكــاء  ال تقنيات 
العالم  حــول  األشخاص  لماليين  الفائدة 
ــعــمــل وتــطــويــر  ــر تــحــســيــن جـــــودة ال عــب
وتعزيز  بها،  المعمول  العامة  السياسات 

الكفاءات في منظومة العمل.
الــتــعــاون  لمنظمة  ــعــام  ال األمــيــن  وقــالــت 
في  اليحيى،  يحيى  بنت  ديمة  الرقمي، 

كلمة لها خالل القمة، إن منظمة التعاون 
على  تقوم  لرؤية  وفقًا  ــســت  ُأسِّ الرقمي 
إنـــشـــاء اقــتــصــاد رقــمــي شــامــل يــدعــمــه 
وعلى  الــكــيــانــات  مختلف  عــبــر  الــتــعــاون 
جميع المستويات، مشيرًة إلى أن اعتماد 
يعد  االصطناعي”  للذكاء  الرياض  “بيان 

تطبيقًا لهذه الرؤية.
وأضافت اليحيى أن الدول األعضاء في 
على  التوقيع  خــالل  من  ُتجدد  المنظمة 
هذا البيان تأكيدها للرغبة المشتركة في 
من  للجميع  إشــراقــًا  أكثر  مستقبل  بناء 
لقطاع  الهائلة  اإلمكانات  تسخير  خــالل 
ثــم تحسين حياة  االصــطــنــاعــي،  الــذكــاء 

األفراد في جميع أنحاء العالم.
على  يركز  البيان  أن  اليحيى  وأوضحت 
7 ركائز أساسية تساعد في تحويل هذا 

كل  ويتألف  قريب،  واقــع  إلــى  المستقبل 
منها من مبادئ تهدف إلى معالجة الطرق؛ 
ــذكــاء  ــفــوائــد ال لــضــمــان تــمــتــع الــجــمــيــع ب
منها،  بـــأي  اإلضـــــرار  دون  االصــطــنــاعــي 
قطاع  بين  الرقمية  الفجوة  )ســد  وهــي: 
الذكاء االصطناعي واألفراد من مختلف 
األقــل  المجتمعات  وتمكين  األجـــنـــاس، 
والجوع  الفقر  على  القضاء  بهدف  حظًا؛ 
واالستفادة  االقتصادي،  النمو  خالل  من 
مــن الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي فــي الــدخــول 
وتسهيل  الُمقبلة،  الــزراعــيــة  الــثــورة  فــي 
والــرعــايــة  التعليم  إلــى  الجميع  وصـــول 
من  الرقمية  التنمية  وتــعــزيــز  الصحية، 
خالل توظيف حلول الذكاء االصطناعي 

المبتكرة لبناء مدٍن مستدامة.
من  التحتية  البنية  تحسين  تتضمن  كما 

األجهزة  وتــوفــر  االتــصــال  تسهيل  خــالل 
التقنية، ودعم الشركات الناشئة المحلية 
فــي مــجــال الــذكــاء االصــطــنــاعــي مــالــيــًا، 
وتــنــفــيــذ خــطــط إعــــادة صــقــل الــمــهــارات 
إضافة  لــأفــراد،  الرقمية  الــقــدرات  وبناء 
التمييز من  ــدم  الــعــدالــة وعـ إلـــى ضــمــان 
خوارزميات  تمنع  التي  الضمانات  خالل 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي مـــن الــتــمــيــيــز ضد 
ــعــــرق أو  ــ ــاس ال ــ ــمــجــتــمــعــات عـــلـــى أســ ال
ضمان  مع  ذلــك،  وغير  الثقافة  أو  الدين 
استخدام تقنية الذكاء االصطناعي وفقًا 

لإلرشادات القانونية.
االبتكار  دفع  األساسية:  الركائز  وتشمل 
في مجال الذكاء االصطناعي من خالل 
تشجيع األفراد والمنظمات والدول على 
الذكاء  االبتكار في تسخير  التركيز على 

اإلنـــســـان، وتوفير  لــصــالــح  االصــطــنــاعــي 
الــهــدف،  هــذا  لتحقيق  الــالزمــة  األدوات 
المناخ باستخدام الذكاء  ومكافحة تغير 
االصـــطـــنـــاعـــي؛ بـــهـــدف تــعــزيــز الــتــدابــيــر 
ــتــي تــحــافــظ عــلــى الــبــيــئــة، والــنــهــوض  ال
ــــخــــضــــراء، وضـــمـــان  بـــقـــطـــاع الـــطـــاقـــة ال
ــادة  وزيـ النظيفة،  الــمــيــاه  إلـــى  ــوصــول  ال
والنفايات،  الهدر  وتقليل  الطاقة،  كفاءة 
ــام فـــي الـــمـــبـــادرات الــتــعــاونــيــة  ــ ــه واإلســ
االصطناعي  الــذكــاء  مجال  فــي  الدولية 
عالمية  ولوائح  معايير  تطوير  من خالل 
للذكاء  األخــالقــي  لالستخدام  مشتركة 
االصــطــنــاعــي، والـــتـــعـــاون فـــي األبــحــاث 
المتعلقة بالذكاء االصطناعي، والعمل مع 

أصحاب المصلحة لتنفيذ أهداف البيان.



أمل الحامد

لـــكأس  أقيمـــت مســـابقة النهائيـــات الوطنيـــة 
العالـــم لريادة األعمال فـــي البحرين في حدث 
الشـــبكة  مـــع  وبالشـــراكة  تمكيـــن  اســـتضافته 
العالميـــة لريـــادة األعمـــال )GEN( عبـــر فرعهـــا 
المحلـــي، حيث تضمنت الفعاليـــة التي أقيمت 
في ديوان - العدلية، عروضا تقديمية من قبل 
5 متأهليـــن للتصفيـــات النهائيـــة مـــن مختلف 
FinTech والتكنولوجيـــا  القطاعـــات، كقطـــاع 
إن  البشـــرية.  المـــوارد  وتطويـــر  والتغذيـــة 
تعـــد  األعمـــال  لريـــادة  العالـــم  كأس  مســـابقة 
واحدة من أكبر مســـابقات الشـــركات الناشـــئة 
وأكثرها تنوعا والتي تقام ســـنوًيا في مختلف 
أنحـــاء العالـــم، حيـــث تـــم إطالقهـــا ألول مـــرة 
فـــي البحريـــن في العـــام 2019 خـــالل المؤتمر 

العالمي لريادة األعمال.
مـــن  حـــكام   4 مـــن  التحكيـــم  لجنـــة  وتألفـــت 
مؤسســـات رائـــدة تدعـــم الشـــركات الصغيـــرة 

Start-  والمتوسطة، كصندوق العمل “تمكين”،
up Grind، وتنمـــو، و Infinitware، حيـــث تـــم 
تقييـــم المشـــاركين بناء علـــى معاييـــر عديدة 
أبرزهـــا قابلية المؤسســـة للتوســـع وآفاق النمو 

المستقبلية.
 Play وتم تتويج المؤسســـة الفائـــزة لهذا العام
Book وحصولهـــا علـــى خدمـــات عينيـــة مـــن 
شـــركاء مثـــل The collective hub كاشـــتراك 
لمدة عام كامل إضافة إلى جلســـات إرشـــادية 
مـــن الفائز الســـابق ببطولـــة كأس العالم لريادة 

.Trillion Tree Fund - األعمال
Play-  إضافـــة إلـــى ذلـــك، ســـتتاح الفرصـــة لــــ

book لتمثيل البحريـــن خالل الحدث العالمي 
لريـــادة األعمـــال والذي ســـيعقد فـــي الرياض. 
وســـتتم دعـــوة جميـــع المتأهليـــن للتصفيـــات 
النهائية العالمية للمشاركة في معسكر تدريبي 
افتراضي مكثف للشـــركات الناشـــئة في شـــهر 

أكتوبـــر، وســـيتقدم أفضل 100 شـــركة لتقديم 
عـــرض مباشـــر فـــي التصفيـــات النهائيـــة التي 
ســـتعقد في عاصمة المملكة العربية السعودية 

- الرياض في مايو 2023.
يضـــم كأس العالـــم لريـــادة األعمـــال أكثـــر مـــن 
370,000 رائـــد عمـــل مـــن أكثر مـــن 200 دولة 
حـــول العالم كما يقدم للفائزيـــن جوائز عينية. 
منـــذ إطالقها في العام 2019، منحت مســـابقة 
كأس العالم لريادة األعمال جوائز نقدية بقيمة 
3 مليـــون دوالر، وجوائـــز عينيـــة بقيمـــة 150 
مليـــون دوالر، ووفـــرت فرصـــا لـــرواد األعمال 
علـــى جميـــع المراحل - من مرحلـــة الفكرة إلى 
مرحلة التوســـع – في مســـيرتهم نحـــو النجاح 
مـــن خـــالل تزويدهـــم بخدمـــات تدريبية ذات 
مســـتوى عالمـــي، وتعزيـــز وجودهـــم، والعمـــل 

على ربطهم بالموجهين والمستثمرين.

يســـعى صندوق العمل )تمكين( لتأسيس هيئة 
المهـــارات الوطنيـــة، وطرحـــت مناقصـــة بهـــذا 
الخصـــوص فـــي الموقـــع اإللكترونـــي لمجلس 

المناقصات والمزايدات أمس األربعاء.
ووفـــق وصـــف المناقصة، فإن صنـــدوق العمل 
إلـــى التعاقـــد مـــع شـــركة استشـــارية  يســـعى 
متخصصة لتقديم خدمات مهنية متخصصة؛ 
بهدف إنشاء وتأسيس هيئة مهارات بحرينية 
هدفهـــا تطوير مهارات األفـــراد بناًء على رؤية 
2030 وذلـــك بتطويـــر اســـتراتيجية مدتهـــا 5 
سنوات ونموذج تشغيلي. كما أن على الشركة 
صاحبـــة العطاء الفائز العمل على تطوير قدرة 
الفريـــق المحلـــي في تمكين علـــى االنتقال من 
قســـم أو وحدة عمل إلى هيئة مســـتقلة تعمل 
بكامل طاقتها ومستدامة بعد فترة الحضانة.

ودعا المجلس الراغبين في المشاركة في هذه 
المناقصة، ممـــن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة، 
شـــراء وثائـــق المناقصـــة إلكترونًيـــا من خالل 
نظـــام المناقصـــات اإللكتروني التابـــع لمجلس 
https://e-tender- والمزايـــدات  المناقصـــات 
اعتبـــاًرا  وذلـــك   ing.tenderboard.gov.bh
من يوم أمس األربعاء، وســـيتم إغالق استالم 
مظاريف عطاءات الشـــركات إلى يوم األربعاء 
الموافـــق 12 أكتوبر المقبـــل، على أن يتم فتح 

مظاريف العطاءات في اليوم التالي.
المرســـوم  المناقصـــة ألحـــكام  وتخضـــع هـــذه 

بقانـــون رقـــم )36( لســـنة 2002 بشـــأن تنظيـــم 
والمشـــتريات  والمزايـــدات  المناقصـــات 
والمبيعـــات الحكوميـــة، وتعديالتـــه، والئحتـــه 
التنفيذية الصادرة بالمرســـوم رقم )37( لســـنة 

.2002
الصغـــر  متناهيـــة  المؤسســـات  تعطـــى  كمـــا 
والصغيرة والمتوســـطة أفضلية بنســـبة 10 % 
في مرحلـــة التقييم المالي، على أن تقدم هذه 
المؤسسات ضمن عطاءاتها المقدمة للمناقصة 
الصغيـــرة  المؤسســـات  تصنيـــف  )شـــهادة 
الصناعـــة  وزارة  مـــن  الصـــادرة  والمتوســـطة( 
عليهـــا  الحصـــول  يمكـــن  والتـــي  والتجـــارة، 
https://www.moic.gov. :باستخدام الرابط
bh/en/eServices/sme، كمـــا دعـــا المجلـــس 
الموردين غير المسجلين في نظام المناقصات 
اإللكترونـــي بمجلس المناقصـــات والمزايدات، 

التسجيل من خالل الرابط اإللكتروني.

عروض من قبل 5 متأهلين للتصفيات النهائية بمختلف القطاعات

مناقصة للتعاقد مع شركة متخصصة لتقديم خدمات مهنية

“تمكين” تعلن الفائز على مستوى البحرين 
بمسابقة كأس العالم لريادة األعمال

تأسيس هيئة للمهارات الوطنية في البحرين

والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  أصـــدرت 
إلحصـــاءات  األولـــي  تقريرهـــا  اإللكترونيـــة 
التجـــارة الخارجية لشـــهر أغســـطس من العام 
2022، حيـــث يشـــتمل التقرير على بيانات عن 
الواردات والصادرات )وطنية المنشـــأ( وإعادة 

التصدير، باإلضافة إلى الميزان التجاري.
وذكر التقرير أنه خالل شهر أغسطس الماضي، 
بلغـــت قيمـــة إجمالي الـــواردات الســـلعية نحو 
520 مليـــون دينـــار مقابـــل 496 مليـــون دينـــار 
لنفس الشـــهر من العام الســـابق بنســـبة ارتفاع 
5 %، ويمثـــل مجموع واردات أهم عشـــر دول 
ما نســـبته 73 % من حجـــم إجمالي الواردات، 
أما الواردات من باقي الدول، فهي تمثل نسبة 

.% 27
وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة األولى 
فـــي حجـــم الـــواردات التـــي بلغـــت 90 مليون 
دينـــار، تليها أســـتراليا بقيمـــة 60 مليون دينار، 
بينمـــا تأتـــي البرازيل فـــي المرتبـــة الثالثة من، 
حيث حجـــم الواردات التي بـلــــغت 49 مليون 

دينار.
وتـعـتـبــــر أوكســـيد ألمنيـــوم آخر أكـثــــر الـســــلع 
اسـتيــــرادًا 58 مليـــون دينار ثــــم خامات حديد 
دينـــار  مليـــون   47 مكتلـــة  غيـــر  ومركزاتهـــا 
ويـلـيـهـما أجزاء لمحركات الطائرات 23 مليون 

دينار.
ومـــن جانـــب آخـــر، ارتفعـــت قيمة الصـــادرات 
وطنية المنشـــأ بنســـبة 8 % حيـــث بلغت 416 
مليون دينار مـقـابــــل 386 مليـــون دينار لنفس 
العـــام الســـابق، ويمثـــل مجمـــوع  الشـــهر مـــن 
صادرات أهم عشـــر دول ما نســـبته 81 % من 
إجمالـــي حجم الصادرات، بينمـــا مجموع بقية 

الدول ال تتجاوز نسبتها 19 %.
واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة 
األولـــى مـــن حيـــث حجم الصــــادرات وطـنيــــة 
وتليهـــا  دينـــار  مليـــون   88 الـبـالـغــــة  الـمنــــشأ 
الواليـــات المتحدة األميركية بقيمة 57 مليون 
دينـــار، بينما تأتـــي هولندا في المرتبـــة الثالثة 
مـــن، حيث حجم الصـــادرات البالغة 43 مليون 

دينار.
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشـــأ حسب 

الســـلع، خالئط من األلمنيوم الخام أكثر السلع 
تصديرًا خالل شـهـر اغسطس من العام 2022، 
والتـــي بلغت قيمتها )161 مليون دينار، ويأتي 
فـــي المرتبـــة الثانية خامات حديـــد ومركزاتها 
مكتلـــة الـــذي بلغـــت قــــيمته 58 مليـــون دينـــار 
وتليهما في المرتبة الثالثة اســــالك من ألمنيوم 
)غيـــر مخلوط( والتي بلغـــت قيمتها 19 مليون 

دينار. 
أمـــا فيما يخص إعادة التصديـــر، فقد ارتفعت 
قيمـــة إعـــادة التصديـــر بنســـبة 14 %، حيـــث 
بلغـــت )65 مليـــون دينـــار( مقابـــل 58 مليـــون 
دينـــار لنفس الشـــهر مـــن العام الســـابق، ويمثل 
مجمـــوع أهـــم عشـــر دول مـــا تتجـــاوز نســـبته 
83 % مـــن إجمالي حجم إعـــادة التصدير، أما 
بقيـــة الـــدول، فنصيبها 17 % فقـــط من حجم 
إعـــادة التصدير، حيـــث تأتي المملكـــة العربية 
الســـعودية في المرتبة األولى من حيث حجم 

إعادة الـتصـديــــر الذي بـلغـت قيـمته 14 مليون 
دينـــار، وتليها اإلمارات العربية المتحدة بقيمة 
13 مليون دينار، ومن ثم تأتي هونغ كونغ في 
المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصدير 

لها 6 ماليين دينار.
وتعتبر لقاحات للطب البشـــري أكثر الســـلع من 
حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 9 ماليين 
دينـــار، تليهـــا فـــي المرتبـــة الثانيـــة ســـاعات يد 
ليســـت مـــن معادن ثمينـــة والتي تصـــل قيمتها 
إلى 5 ماليين دينار، وتحتل محركات توربينية 
نفاثة المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، 

والتي بلغت قيمتها 4 ماليين دينار.
أمـــا الميـــزان التجـــاري الـــذي يمثل الفـــرق بين 
الصادرات والواردات، فقد بلغ 38 مليون دينار 
مسجال انخفاض في قيمة العجز في أغسطس 
مـــن عام 2022 عمـــا عليه في نفس الشـــهر من 

العام السابق 53 مليون دينار بنسبة 27 %.

الصادرات وطنية المنشأ خالل أغسطس 2022
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الخميس 15 سبتمبر 2022 - 19 صفر 1444 - العدد 5084
18

14 سبتمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.175

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.255

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 1

شركة ناس 
NASS BD 0.04

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.638

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.139

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.313

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.29

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.39

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.47

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.287

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.647

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.745

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.375

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.477

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.072

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.16

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

مليون دينار 
416
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تســـتضيف المملكـــة العربية الســـعودية، ممثلـــًة بالبنك 
المركـــزي الســـعودي “ســـاما”، يومـــي األحـــد واالثنيـــن 
المقبليـــن 18 و 19 ســـبتمبر 2022 فـــي محافظة جدة، 
اجتمـــاع الـــدورة االعتياديـــة الـ 46 لمجلـــس محافظي 
المصارف المركزية ومؤسســـات النقد العربية، وورشة 
المصاحبـــة  المســـتوى  رفيعـــة  المســـتديرة  الطاولـــة 
لاجتمـــاع حـــول “العمـــات الرقميـــة للبنـــوك المركزية 
ومســـتقبل النظام النقـــدي”، برعاية من خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود.وقال 
البنـــك المركـــزي الســـعودي، فـــي بيان لـــه أمس األربعـــاء، إن 
االجتمـــاع سيشـــهد مشـــاركة عدد مـــن كبار المســـؤولين في 
صندوق النقد الدولي، ومجلس االستقرار المالي، إلى جانب 

خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.
كمـــا أوضـــح أن محافظـــي المصـــارف المركزية ومؤسســـات 
النقد العربية سيناقشون خال االجتماع عدًدا من المواضيع 
الرئيســـة، أبرزهـــا: الموجة التضخميـــة العالميـــة وتداعياتها 
ومخاطـــر  العربيـــة،  الـــدول  فـــي  النقديـــة  السياســـة  علـــى 
تداعيـــات تغيـــرات المنـــاخ على القطـــاع المالـــي والخدمات 
المصرفية، وتحديات التحول نحو التمويل األخضر، إضافة 

إلـــى متطلبـــات وتحديـــات إعادة بنـــاء هوامـــش رأس المال 
والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم.

وبيـــن البنك المركزي، أن جدول أعمال االجتماع ســـيتضمن 
إطـــاع محافظـــي المصـــارف المركزيـــة ومؤسســـات النقـــد 
العربيـــة على تقارير عن أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة 
عـــن المجلـــس، وكذلك االطـــاع على اإلصـــدار الخامس من 
تقريـــر االســـتقرار المالي فـــي الدول العربية لعـــام ، والتقرير 
االقتصـــادي العربي الموّحـــد لعام 2022، إلى جانب اإلحاطة 

بالخطاب العربي الموحد لعام 2022.

يعقد بالسعودية في 18 و19 سبتمبر 

العمالت الرقمية والتضخم يتصدران اجتماع “البنوك المركزية العربية”
الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  اســـتقبل 
وليـــد  الخليـــج  لطيـــران  التنفيـــذي 
العلـــوي مؤخًرا عددا مـــن الطيارين 
الذيـــن تـــم ترقيتهـــم حديًثـــا، وهم 
الكابتـــن فاطمة إبراهيـــم، والكابتن 
عبدالكريم العلوي، والكابتن حسين 
العصفـــور، حيـــث اســـتقبل العلـــوي 
أفـــراد الطاقم المذكوريـــن بحضور 
عـــدد من أعضـــاء اإلدارة التنفيذية 

لطيران الخليج.
الطياريـــن  تهنئـــة  معـــرض  وفـــي 
المذكورين، عّقب العلوي “يسعدني 
هـــذه  علـــى  اليـــوم  الضـــوء  إلقـــاء 
النخبة المتفانية مـــن أفراد طاقمنا 
الذيـــن ال يألـــون جهـــًدا فـــي تطبيق 
أعلـــى معاييـــر الجودة علـــى أدائهم 
لتحقيق أهـــداف الناقلة. إننا لنفخر 
بامتـــاك هـــذه الطواقـــم التي تمثل 
مملكـــة البحرين وناقلتهـــا الوطنية 

كخيـــر ســـفراء على ســـاحة صناعة 
الطيران العالمية؛ وأثق أن أداء هذا 
الطاقم المتميز سيشكل عامًا مهًما 
من عوامـــل نجاح الناقلة المســـتمر 
والتحليق بها إلى فضاءات أرحب”.

الناقلـــة  أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
الوطنية تســـتمر في االستثمار في 

تدريب وتطوير كفاءاتها البشـــرية، 
حيث تؤمن طيران الخليج بأهمية 
القـــوى العاملة لديها في دفع عجلة 
التطـــور للناقلـــة وتحقيـــق أهـــداف 
اســـتراتيجيتها الموضوعـــة، والتي 
من أهمها أن تصبح الناقلة المفضلة 

لدى المسافرين في المنطقة.

العلوي: سفراء على ساحة صناعة الطيران العالمية

“طيران الخليج” تستقبل طيارين تمت ترقيتهم حديثا

افتتح وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون 
المنـــاخ محمـــد بـــن دينه فعاليـــات مؤتمـــر ومعرض 
الشـــرق األوســـط الرابع لتكنولوجيا اإليثيلين تحت 
شـــعار )تطوير صناعة االيثيليـــن من خال عمليات 
وتقنيات فعالة(، بمشاركة أكثر من 400 مشارك من 
كبار الشخصيات من الرؤساء التنفيذيين للشركات 
المتخصصة في القطـــاع النفطي والبتروكيماويات 
المهندســـين  وكذلـــك  والفنييـــن  والمهتميـــن 
والمختصين في مجال صناعة االيثيلين لمناقشـــة 

وصياغة مستقبل هذه الصناعة. 
األميركـــي  المعهـــد  العالمـــي  الحـــدث  هـــذا  ونظـــم 
للمهندســـين الكيميائييـــن )AICHE(، وهـــي المنظمة 
الكيميائيـــة،  الهندســـة  لمحترفـــي  عالميـــا  الرائـــدة 
بالتعاون مـــع وزارة النفط والبيئـــة وبدعم عدد من 
الشـــركات النفطيـــة اإلقليمية والعالميـــة، حيث يعد 
هـــذا المؤتمـــر واحًدا من أهم األحـــداث على أجندة 
المؤتمـــرات والمعارض في صناعة االيثيلين والذي 
يهـــدف إلى زيادة الكفاءة التشـــغيلية واالســـتدامة 
وتبـــادل المعلومات والخبـــرات والتقنيات الحديثة 
فـــي هـــذا المجـــال الحيـــوي والمهـــم، بحســـب بيان 

للمنظمين.
وأعـــرب وزيـــر النفـــط والبيئـــة المبعـــوث الخـــاص 
لشـــؤون المنـــاخ عـــن شـــكره وتقديـــره إلـــى اللجنة 
المنظمـــة علـــى الجهـــود المبذولـــة فـــي تنظيـــم هذا 
الحـــدث العالمـــي واختيـــار مملكة البحريـــن النعقاد 
هـــذا المؤتمـــر في نســـخته الرابعـــة، مؤكـــًدا حرص 

حكومة مملكة البحرين على تقديم أقصى درجات 
الدعـــم والمســـاندة لهـــذه النوعيـــة مـــن الفعاليـــات 
المتخصصـــة التـــي تعـــود بالنفـــع علـــى المنظومـــة 
االقتصاديـــة والمعرفيـــة والتنمويـــة وتكـــّرس مبدأ 
تبادل المعلومات والتجارب والخبرات والمشـــاركة 
فـــي بنـــاء القـــدرات والمهـــارات، إضافة إلـــى صقل 
مهارات وخبرات العنصر البشري الذي يمثل دعامة 

أساسية لعملية التنمية المستدامة. 
لتكنولوجيـــا  األوســـط  الشـــرق  مؤتمـــر  أن  وبيـــن 
االيثيليـــن يعتبـــر مـــن الفعاليـــات المهمـــة لتســـليط 
تحســـين  فـــي  الممارســـات  أفضـــل  علـــى  الضـــوء 
العمليـــات، والرقمنـــة، والموثوقيـــة، وكفـــاءة رأس 
المال، مشـــيرا إلـــى أن صناعة االيثيليـــن في تطور 
مســـتمر، حيـــث تتمتـــع بالقـــدرة علـــى االســـتجابة 
اإليجابية مع جميع التحديات الحالية والمستقبلية 

التـــي تشـــمل على قضايـــا إزالة الكربـــون والنفايات 
الباستيكية وغيرها من القضايا المهمة ذات الشأن 

البيئي.
وأضاف الوزير أنه شارك في هذا المؤتمر 25 عارًضا 
من منتجي اإليثيلين اإلقليميين الرائدين ومزودي 
التكنولوجيـــا، التي تعتبر فرصة جيدة لتقديم رؤى 
تقنية تحفز على اإلبداع وإيجاد الحلول المتطورة 

لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة االيثيلين.
وبيـــن أن اســـتدامة قطـــاع البتروكيماويـــات يلعب 
دوًرا رئيســـا في تحقيق الميزة التنافســـية العالمية 
وذلك من خال جذب المهارات والكوادر البشـــرية، 
إضافـــة إلى تلبية متطلبات وتوقعـــات الزبون التي 
تســـاهم با شـــك في تخفيـــض التكاليـــف، وهذا ما 
يؤكـــد علـــى أن االســـتدامة غـــدت الطريـــق الوحيد 
التـــي يمكـــن مـــن خاله ضمـــان اســـتمرارية النجاح 

وتحقيق االزدهار.
وفي الختام، أعرب الوزير عن بالغ شـــكره وتقديره 
إلى المعهد األميركي للمهندســـين الكيميائيين على 
التنظيـــم والترتيـــب النعقـــاد مثـــل هـــذه الفعاليـــات 
المتخصصـــة والمهمة في مجـــال صناعة االيثيلين، 
كمـــا تقـــدم بالشـــكر الجزيـــل إلـــى رئيـــس المؤتمـــر 
عبدالهـــادي الســـحيمي وإلـــى جميع أعضـــاء اللجنة 
المنظمـــة للمؤتمر والرعاة وجميـــع الجهات الداعمة 
والشـــركات العارضـــة علـــى الجهـــود المبذولـــة فـــي 
إخراج هذه النســـخة من المؤتمـــرات بصورة مهنية 

عالية.
وتضمـــن فعاليـــات المؤتمـــر والمعـــرض المصاحـــب 
برنامج متميز والذي تم من خاله طرح ومناقشـــة 
قبـــل  مـــن  العمليـــة  والتجـــارب  العلميـــة  البحـــوث 
متحدثيـــن عالمييـــن ومســـؤولين تنفيذييـــن وكبار 

والشـــركات  النفطيـــة  الشـــركات  فـــي  المســـؤولين 
األخـــرى ذات العاقـــة، ومـــن أهـــم هـــذه المواضيع: 
االبتكار لنجـــاح صناعة األوليفينـــات، والرقمنة في 
تصنيـــع اإليثيليـــن، وكفـــاءة رأس المـــال والقـــدرة 
 ،4.0 النبـــات  اســـتدامة  وصناعـــة  التنافســـية، 
واســـتخدام التصويـــر الحـــراري والنظام األساســـي 
فـــي  واالســـتدامة  التكســـير،  لتحســـين  الســـحابي 

صناعة اإليثيلين.
وعلـــى هامـــش المؤتمـــر، قـــام الوزيـــر الـــذي رافقـــه 
عـــدد مـــن كبار المســـؤولين فـــي الشـــركات المحلية 
المعـــرض  فـــي  بجولـــة  والعالميـــة  واإلقليميـــة 
المصاحـــب وااللتقـــاء بعـــدد من المشـــاركين بهدف 
تبـــادل المعلومـــات والخبـــرات واالطـــاع عن كثب 
ألحدث التقنيات الحديثة وأفضل الممارســـات في 

هذه الصناعة الحيوية. 
وشـــارك في المعرض المصاحب عدد من الشـــركات 
المتخصصـــة فـــي هـــذا الحـــدث المهـــم منها شـــركة 
ســـابك وشـــركة صـــدارة وشـــركة شـــيفرون فيلبس 
للكيماويـــات وشـــركة بترورابغ وشـــركة هالبيرتون 
وشـــركة بال كوبوريشـــن وســـويز واتـــر تكنولوجي 

وغيرها من الشركات.

تعزيز استدامة قطاع البتروكيماويات لتحقيق الميزة التنافسية العالمية
على هامش افتتاحه مؤتمر “تكنولوجيا اإلثيلين” بمشاركة 400 متخصص.. وزير النفط:

business@albiladpress.com
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قال الرئيس التنفيذي لثالث شركات نفطية سعودية رائدة إن قطاع البتروكيماويات 
يواجــه تحديــات كبيــرة فــي الفتــرة الراهنة لكــن آفاق االســتثمار في القطــاع ال تزال 
واعدة خصوصا في منطقة الخليج. وأبلغ الرئيس التنفيذي لكل من شركة شيفرون 
فليبس الســعودية وشــركة الجبيل شــيفرون فيلبس، والشركة الســعودية للبوليمرات 
عبدالهادي السحيمي، “البالد” أن مشكالت في سالسل اإلمداد في خضم الفيضانات 
والتغييــر فــي مســتويات المســطحات المائيــة التــي تجعــل عمــل البواخــر التــي تنقل 

منتجات البتروكيماويات أكثر صعوبة من ذي قبل.

وقال الســـحيمي وهو أيضًا رئيس اللجنة 
الشـــرق  ومعـــرض  لمؤتمـــر  التنظيميـــة 
األوسط الرابع لتكنولوجيا اإليثيلين الذي 
افتتـــح أمس فـــي المنامة “بعـــض العماء 
يعانـــون حاليـــًا خصوصا عنـــد األنهار التي 
تكون فيها مستويات مياه األنهار متدنية، 
وهذه بصراحة أحدث المشـــاكل”، مشـــيرًا 

السميحي أن مشكات سال واإلمدادات 
تواصلـــت خصوصـــا فـــي ظـــل اإلغاقات 
فـــي الصين. وبيـــن أن تحديـــات الصناعة 
ال تتعلق فقط بساســـل اإلمداد ولكن في 
تقلبات أسعار النفط إلى جانب التغييرات 

“الجيوسياسية”.
علـــى  النفـــط  أســـعار  تأثيـــر  وبخصـــوص 

االســـتثمار في الصناعـــات البتروكيماوية 
قـــال الســـميحي “أســـعار النفـــط لهـــا تأثير 
جـــدًا  مناســـبة  الحاليـــة  األســـعار  ولكـــن 

وداعمـــة ).. ( على المدى الطويل األســـعار 
في مســـتواها الحالي ستكون داعًما ولكن 

ا”. إذا تراجعت سيكون األمر سلبيًّ
وفي سياق آخر، تحدث الرئيس التنفيذي 
لشـــركة شـــيفرون فليبـــس الســـعودية عن 
بصناعـــة  يتعلـــق  فيمـــا  خليجـــي  تعـــاون 
االتحـــاد  خـــال  مـــن  البتروكيماويـــات 
البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليجـــي 

لمصنعـــي  مظلـــة  تعتبـــر  والتـــي  )جيبـــكا( 
والتـــي  الخليـــج،  فـــي  البتروكيماويـــات 
لهـــا جهـــود كبيرة فـــي موضـــوع تحديات 

التصدير.
وأشار السحيمي أن أوروبا تعتبر مستهلًكا 
فـــي  البتروكيماويـــات  لمنتجـــات  رئيســـا 
الخليـــج، والتي تصـــل للبعض عند 85 %، 
مشـــيرا أن مصانـــع دول الخليج تتشـــارك 

نفس التحديات والهواجس.
ومعـــرض  مؤتمـــر  فعاليـــات  وبخصـــوص 
لتكنولوجيـــا  الرابـــع  األوســـط  الشـــرق 
المؤتمـــر  أن  الســـحيمي  أشـــار  اإليثيليـــن 
ســـيركز علـــى التقنيـــات التـــي تحفـــز على 
كفـــاءة األصـــول واالســـتدامة إلـــى جانب 
األمـــور البيئيـــة والتي تعد مـــن التحديات 
التـــي تتعامـــل معهـــا الصناعـــة. وأكـــد أن 
مستوى المشـــاركة في المؤتمر والمعرض 
هـــذا العام بعـــد انقطاع دام لنحـــو عامين، 
مشـــاركة   400 مشـــاركة  مـــع  قويـــًا  كان 
ونخبـــة مـــن المتحدثيـــن والخبـــراء فـــي 
مختلـــف األمـــور الفنية والتشـــغيلية التي 

تهم الصناعة.

تحديات كبيرة تواجه “البتروكيماويات” وآفاق االستثمار واعدة
رئيس “شيفرون فيلبس” السعودية لـ “^” :

عبدالهادي السحيمي

أوروبا مستهلك 
رئيس لمنتجات 
البتروكيماويات 

في الخليج

دور كبير لمنظمة 
“جيبكا” في 
التنسيق بين 

المصانع الخليجية

صقل مهارات العنصر 
البشري الدعامة األساسية 
لعملية التنمية المستدامة
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البحريـــن،  ســـوليدرتي  أطلقـــت 
مؤخـــًرا برنامجها الســـنوي تحت 
مســـمى “فكـــرة FEKRA” للســـنة 
وذلـــك  التوالـــي،  علـــى  الثانيـــة 
تماشًيا مع التزامها المستمر نحو 
تطويـــر حلـــول التأميـــن الرقمية، 
البشـــرية  المواهـــب  وتنميـــة 
وتمكيـــن موظفيهـــا لخلـــق بيئـــة 
عمل صحية تســـاعد علـــى زيادة 

اإلنتاجية.
 وشـــارك في البرنامـــج مجموعة 
مختلـــف  مـــن  الموظفيـــن  مـــن 
التـــي  والتخصصـــات،  األقســـام 
عملت على إيجـــاد أفكار وحلول 
مبتكـــرة لتحســـين وتطويـــر أداء 
البرنامـــج  منصـــة  عبـــر  الشـــركة 

وذلك خالل فترة 8 أسابيع. 
العـــام  المديـــر  مســـاعد  وصـــرح 
لوحدة الدعم المؤسسي للشركة، 
محمـــد عواجـــي “نحـــن فخورون 

بنجاح البرنامج واألفكار المقدمة 
والحلـــول المبتكرة التي اقترحها 
المشاركون”. وأضاف  الموظفون 
إلـــى  جاهـــدة  الشـــركة  “تســـعى 
هندســـة وتطوير حلـــول التأمين 
الرقمية وتحـــرص على أن يكون 
موظفيها جزًءا مـــن صناعة هذه 
التحديـــات  لمواجهـــة  الحلـــول 

التشغيلية“. 

“سوليدرتي البحرين” تطلق 
”FEKRA“ برنامجها السنوي

انخفاض التضخم ببريطانيا عن 10 % مع تراجع أسعار الوقود

محمد عواجي

تراجعت نســـبة التضخم في المملكة 
المتحـــدة في أغســـطس إلى ما دون 
عتبـــة 10 % فـــي ظل هبوط أســـعار 
الوقـــود، غيـــر أنهـــا تبقـــى فـــي أعلى 
مســـتوياتها منـــذ أربعيـــن عامـــا فـــي 

أوج أزمـــة غالء المعيشـــة. وانحســـر 
التضخـــم إلـــى 9,9 % مقابـــل 10,1 
% في يوليو، مســـجال تباطؤا ناجما 
بصورة رئيســـة عن “انخفاض أسعار 
وقـــود اليســـارات”، علـــى مـــا أوضـــح 

المكتـــب الوطني لإلحصـــاء األربعاء 
في تقريره الشهري.

ويزداد التضخم منذ أشـــهر على وقع 
ارتفاع أسعار الطاقة السيما منذ بدء 

الغزو الروسي ألوكرانيا.

فـــي المقابـــل، تواصل ارتفاع أســـعار 
المـــواد الغذائية، العامـــل األول الذي 
ســـاهم في زيادة األسعار في يوليو، 
وما زال يشكل ضغطا على ميزانيات 

األسر.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة
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تعيين الشريفي رئيسا تنفيذيا لـ “البحرين اإلسالمي”
بعد استقالته من “الوطني”

أعلن بنك البحرين الســـالمي أمس عن تعيين ياسر 
الشـــريفي رئيســـا تنفيذيـــا لبنك البحرين اإلســـالمي 

وذلـــك بعد أن تقدم الشـــريفي باســـتقالته من بنك 
البحريـــن الوطنـــي كما اســـتقال من عضوية 

مجلـــس إدارة بنـــك البحريـــن اإلســـالمي. 
ويأتي تعيين الشريفي بعد تقاعد حسان 
جرار نهاية هذا الشـــهر بعد عقود خدمها 
في القطاع المصرفي وبعد أن ساهم في 
خطة البنك نحو تنظيف ميزانيته العامة 

والعـــودة للربحيـــة وصفقـــة اســـتحواذ 
ناجحة من قبل بنك البحرين 
الوطني. وكان بنك البحرين 
الوطنـــي قد أفصـــح أمس 
البحريـــن  بورصـــة  فـــي 
الشـــريفي  اســـتقالة  عـــن 
الرئيـــس  منصـــب  مـــن 
للمجموعـــة  التنفيـــذي 
لـــدى  االســـتراتيجية 

البنك، وسيكون آخر يوم عمل له بتاريخ 29 سبتمبر 
الجاري.

الشـــكر  بخالـــص  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  وتقـــدم 
والتقدير إلى الشـــريفي على مســـاهمته وتفانيه في 
خدمـــة البنـــك، متمنيـــن لـــه كل التوفيـــق في 

مساعيه المستقبلية. 
يذكر أن الشـــريفي انضـــم لبنك البحرين 
الوطنـــي في العام 2017 بمنصب رئيس 
تنفيـــذي لالســـتراتيجية، حيـــث تولـــى 
مســـؤولية االبتـــكار، وتحديـــد وتطبيق 
االســـتراتيجيات، واإلشراف على مكتب 
وتطويـــر  المشـــاريع،  إدارة 
جانـــب  إلـــى  األعمـــال، 
إشـــرافه لعمليـــات فرعي 
المملكـــة  فـــي  البنـــك 
الســـعودية  العربيـــة 
العربيـــة  واإلمـــارات 
وبخبـــرة  المتحـــدة. 
تمتـــد ألكثـــر مـــن 24 
مجـــال  فـــي  عاًمـــا 

إدارة االســـتثمارات المالية والدولية مع مؤسســـات 
مـــن دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة 
وأوروبـــا والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، وتشـــمل 
عمله كشـــريك في شـــركة الراجحـــي القابضة، وإلى 
جانب عمله في شركة أرنست أند يونغ وكان خاللها 
أول مواطـــن مـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
يشـــارك في تأســـيس الخدمات االستشارية لتمويل 

الشركات، على مستوى منطقة الشرق األوسط. 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  منصـــب  الشـــريفي  يشـــغل 
المجلس االستشـــاري لخليج البحريـــن للتكنولوجيا 
للؤلـــؤ  البحريـــن  دانـــات  معهـــد  ورئيـــس  الماليـــة، 
واألحجار الكريمة، وهو عضو بمجلس إدارة شـــركة 
إدامة، وبورصة البحرين، وشركة البحرين للمقاصة، 
وشـــركة البحريـــن لمواقف الســـيارات ش.م.ب. كما 
يقوم الشـــريفي بتمثيـــل بنك البحريـــن الوطني في 
اللجنـــة االستشـــارية المحـــدودة لشـــركاء صنـــدوق 
الواحـــة. باإلضافـــة إلـــى ذلك، فـــإن الشـــريفي عضو 
بمنظمة الرؤســـاء الشباب )YPO(، وهو حاصل على 
شـــهادة البكالوريوس فـــي إدارة األعمال من جامعة 

ماساتشوستس في أمهرست. ياسر الشريفي

“ألبا” تؤكد التزامها بتحقيق أهداف المملكة للوصول للحياد الكربوني الصفري
في المؤتمر الدولي لأللمنيوم 2022

ترأس الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. 
)البـــا(، علـــي البقالـــي، وفـــد الشـــركة المشـــارك فـــي المؤتمر 
 Fastmarkets الدولي لأللمنيـــوم 2022 الذي تنظمه وكالة
وتقام فعالياته في الفترة من 13 حتى 15 سبتمبر الجاري 
فـــي إنتركونتننتال برشـــلونة، إســـبانيا. وقد شـــارك البقالي 
كمتحـــدث رئيـــس – إلـــى جانـــب عـــدد مـــن كبار مســـؤولي 
صناعـــة األلمنيـــوم – فـــي لجنـــة النقـــاش التنفيذيـــة التـــي 
عقدت بتاريخ 14 سبتمبر، حيث سلط الضوء على العديد 
مـــن المبادرات المندرجة تحت خارطة طريق ألبا للجوانب 
البيئية واالجتماعية والحوكمة والتي تدعم أهداف مملكة 
البحريـــن للوصـــول إلى الحيـــاد الكربوني الصفـــري بحلول 

عـــام 2060، ومـــن بينها مشـــروع إضافة مجمـــع طاقة رابع 
بمحطـــة الطاقـــة 5 الـــذي من شـــأنه أن يســـاهم في خفض 
إجمالـــي انبعاثات الغازات الدفيئة للشـــركة. وتناولت لجنة 
النقـــاش التنفيذيـــة أيًضـــا عدًدا مـــن القضايـــا المهمة، ومن 
ضمنهـــا تحـــوالت ظـــروف الســـوق، توقعـــات الصناعـــة في 
األقاليـــم الرئيســـة، واالســـتثمارات االســـتراتيجية في ظل 

أولويات خفض الكربون في الصناعة. 
وضـــم وفـــد الشـــركة المشـــارك فـــي المؤتمـــر أيًضـــا كال من 
الرئيس التنفيذي لإلمدادات وليد التميمي، المدير اإلداري 
للتســـويق بوريـــس سانتوســـي، إضافة إلـــى ممثلي مكتب 

مبيعات شركة البا في زيوريخ، سويسرا.



أكــدت األميــن العــام لمجلــس التعليــم العالــي نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء مجلــس التعليــم العالــي ســعادة الدكتــورة الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن دعيــج آل خليفــة علــى اإليمــان بدعــم كل مبــادرة تمثــل 
إضافــة نوعيــة لقطــاع التعليــم العالــي وكذلــك تشــجيع االســتثمار فــي هــذا القطــاع الحيــوي، والتباحــث مــع الجامعــات لتقديــم برامــج أكاديميــة علــى مســتوى مــن التميــز، وقــادرة فــي الوقــت ذاتــه علــى 

تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل ومتطلبــات التنميــة الشــاملة المســتدامة، مشــيرة إلــى أن الطمــوح يمضــي فــي اتجــاه تعزيــز مكانــة مملكــة البحريــن كمركــز إقليمــي للتعليــم العالــي.

وأشــارت إلــى أن مهمــة إعــداد السياســة العامــة 
للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي مملكــة 
البحريــن تتصــدر أهــم اختصاصــات مجلــس 
التعليــم العالــي، إال أن وجود خطط إســتراتيجية 
راســخة الركائــز لتحقيــق التنميــة المســتدامة 
وفــق الرؤيــة االقتصاديــة 2030 يعنــي فــي 
أهــم توجهاتــه إحــداث النقلــة النوعيــة تلــو 
ــه،  ــكل مراحل ــم، ب ــدان التعلي ــي مي ــرى ف األخ
بالدعــم  الجامعــي  التعليــم  يحظــى  فيمــا 
ــرفنا  ــا يش ــذا م ــة، وه ــب الدول ــن جان ــل م الكام
فــي مجلــس التعليــم العالــي حيــث تمثــل 
رعايــة وتوجيهــات حضــرة صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل 
والرؤيــة  ورعــاه،  اهلل  حفظــه  المعظــم  البــالد 
التحديثيــة المواكبــة للتطــورات العالميــة لهــذا 
القطــاع الحضــاري مــن صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد 
رئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه اهلل، تمثــل الرافد 
العالــي  التعليــم  بقطــاع  لالرتقــاء  الحيــوي 

ــة. ــيرة النهض ــي مس ــاده ف وأبع
 

ــًرا ومشــرًفا  ــا مبشِّ ــا نجاًح وأضافــت: “لقــد حققن
التعــاون  بفضــل  الحمــد  وهلل  واحــد  آٍن  فــي 
التعليــم  ومؤسســات  المجلــس  بيــن  الوثيــق 
ــنة  ــم )3( لس ــون رق ــى القان ــر إل ــي، وبالنظ العال
ــم  ــن أه ــإن م ــي، ف ــم العال ــأن التعلي 2005 بش
إتاحــة  هــو  القائمــة  أعلــى  علــى  األهــداف 

فــي  والتعمــق  والتخصــص  الدراســة  فرصــة 
مياديــن المعرفــة تلبيــة لحاجــات المجتمــع 
ــث  ــة البح ــاملة، وتنمي ــة الش ــات التنمي ومتطلب
العلمــي وتشــجيعه ليســهم فــي تقــدم المعرفة 
وتعمقهــا وتعزيــز اإلبــداع واالبتــكار لخدمــة 
ــات المجتمــع، عــالوة علــى العديــد مــن  متطلب
األهــداف التــي تتكامــل فــي منظومــة وثيقــة 

ــال”. ــذا المج ــي ه ــن ف ــز البحري ــط لتمي التراب

التعليــم  مجلــس  بمرئيــات  يتعلــق  وفيمــا   
العالــي، أفــادت بــأن المجلــس يــدرك حجــم 
ــر  ــي تطوي ــه ف ــى عاتق ــاة عل ــؤولية الملق المس
بهــا  والمضــي  التعليميــة  المســيرة  وتعزيــز 
واالزدهــار،  التقــدم  مــن  أرحــب  لمســتويات 
ــن  ــق م ــار تنطل ــذا المس ــاه ه ــا تج ــا مرئياتن ولن
النجــاح فــي تحقيــق اســتدامة تقديــم الخدمــات 
ــز قــدرة  ــة الجامعييــن، وتعزي ــة للطلب التعليمي
مؤسســات التعليــم العالــي فــي تبنــي طــرق 
وإســتراتيجيات مبتكــرة، والتحــول نحــو التعليــم 
ــز مهــارات  ــى صقــل وتعزي الرقمــي، إضافــة إل
وإمكانــات الــكادر األكاديمــي واإلداري ودعــم 
قدراتهــم فــي توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة.

 
واالعتــزاز  الســعادة  عــن  بالتعبيــر  واختتمــت 
ومدخــالت  أداء  مــن  جامعاتنــا  تحققــه  بمــا 
لهــا  متمنيــة  المســتوى،  رفيعــة  ومخرجــات 

الدائــم. والتجــدد  والنجــاح  التوفيــق 

األميـــن العـــام لمجلس التعليم العـــالي:
نؤمــن وندعم كل مبادرة تمثل إضافة نوعيــة لقطاع التعليـم العالــي والبحث العلمــي
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اختتمت الجامعة األمريكية بالبحرين أسبوعها األول للعام األكاديمي الجديد، إذ رحبت الجامعة بطالبها العائدين والمستجدين من خالل مجموعة واسعة من األنشطة والفعاليات الترحيبية.
وشهدت الجامعة حضور عدد كبير من الطالب من مختلف الجنسيات مبتدئين رحلتهم الجامعية في أول جامعة على الطراز األميركي بالبحرين.

الجامعــــة األمريكيـــة بالبحريــــن
تـختـتـــم أسبوعها األول للعـــــــــام األكاديــمـــــــــــي 2022 - 2023

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  أبــدى  جانبهــم،  ومــن 
حماســهم لهــذا العــام األكاديمــي الجديــد، مؤكدين 
أن الحيــاة الجامعيــة التفاعليــة تظهــر بيــن أعضــاء 
ــل  ــالل التفاع ــن خ ــالب م ــية والط ــة التدريس الهيئ

ــة. ــات المتبادل ــية والمناقش ــص الدراس ــي الحص ف

ــة،  ــاة األكاديمي ــى الحي ــة إل ــالب إضاف ــع الط ويتمت
ــي  ــة الت ــطة الالصفي ــن األنش ــة م ــة متنوع بمجموع
تهــدف إلــى تزويدهــم برؤيــة شــاملة للنهــج الفريــد 
الــذي تنتهجــه الجامعــة لتعزيــز التفاعــل والتعــاون 
ــع  ــس والمجتم ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــن الط بي

المهنــي.

وســجل الطــالب فــي كليــة األعمــال واإلدارة، كليــة 
ــذي  ــر ال ــالم، األم ــم واإلع ــة التصمي ــة، وكلي الهندس
مــن  لالســتفادة  تؤهلهــم  آفاًقــا  لهــم  ســيتيح 
ــذي تتبعــه الجامعــة فــي مجــال  ــز ال النهــج المتمي
التعليــم الفريــد، الــذي يركــز علــى خلــق جيــل 
مــن الخريجيــن مســلحين بمتطلبــات ســوق العمــل 
المهنــي المعاصــر مــن خــالل التركيــز علــى مختلف 

المهــارات الحياتيــة بجانــب المســار األكاديمــي.

األمريكيــة  الجامعــة  رئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
بالبحريــن، الدكتــور برادلــي ج. كوبــر “يســعدني أن 
ــون  ــا الجــدد والعائديــن الذيــن يمثل أرحــب بطالبن
قيمنــا الشــخصية فــي الجامعــة. وأنــا علــى يقيــن 
تــام أن هــذا الفــوج ســيحقق إنجــازات عظيمــة 
وفريــدة تالمــس مخرجــات التعليــم فــي البحريــن”.

التصميــم  كليــة  فــي  برامــج  الجامعــة  وتقــدم 
واإلعــالم، كليــة األعمــال واإلدارة، وكليــة الهندســة. 
ــي  ــي ف ــراز األميرك ــى الط ــة عل ــا أول جامع وكونه
البحريــن، فتتبــع الجامعــة األمريكيــة بالبحريــن 
ــة  ــن عملي ــاوز م ــث تتج ــم، حي ــًدا للتعل ــا فري نهًج
نقــل المعرفــة النظريــة إلــى عمليــة منــح الطــالب 
دراســة  علــى  القائــم  العملــي  التعلــم  إمكانيــة 
ــن  ــة بالبحري ــة األمريكي ــى الجامع ــاالت. وتتبن الح
والمكتبــات  التعليميــة  التكنولوجيــا  أحــدث 
ــر،  ــي كبي ــز رياض ــى مرك ــوي عل ــرات وتح والمختب
وتســعى جاهــدة إلــى الحفــاظ علــى حيويــة الحــرم 
ــز بمجتمــع  ــاة ويتمي ــذي ينبــض بالحي الجامعــي ال

ــات.  ــدد الثقاف ــي متع طالب
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د. برادلي كوك

اعتماد »ABET« لبرامج الهندسة وعلوم الكمبيوتر برامج معتمدة دوليًّا تلبي احتيـاجات ســوق العمل

تعتبــر جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا )UTB( إحــدى أكبــر الجامعــات الخاصــة فــي المملكــة، إذ تمتــاز بتنوعهــا الثقافــي والعلمــي واالجتماعــي مــن خــالل كادر أكاديمــي علــى مســتوى عــاٍل مــن الكفــاءة وطلبــة بحرينييــن 
وأجانــب يحققــون أقصــى االســتفادة مــن هــذا التنــوع، عــالوة علــى مــا توفــره لهــم الجامعــة مــن إمكانــات كبيــرة وحــرم جامعــي حديــث ومرافــق متعــددة وفــرص متنوعــة تســهم بصــورة كبيــرة فـــي إثــراء الحيــاة الطالبيــة 
واالرتقــاء بالتحصيــل العلمــي للطلبــة، وتوفيــر جــودة عاليــة مــن التعليــم والتعلــم واالبتــكار والبحــث العلمــي. وقامــت إدارة الجامعــة بدعــم مــن مجلســي اإلدارة واألمنــاء بتطويــر شــامل للحــرم الجامعــي علــى أعلــى مســتوى 
ليشــمل جميــع مرافــق الجامعــة مــن فصــول دراســية ومختبــرات وتطويــر المرافــق الرياضيــة ومرافــق االســتراحة والمطاعــم بمــا يتماشــى وأفضــل المواصفــات، وتطويــر الخدمــات األخــرى وربطهــا بأنظمــة تكنولوجيــة وتقنيــات 

متطــورة مــن شــأنها أن توفــر بيئــة جامعيــة متميــزة وتســاعد علــى االرتقــاء بــأداء الطلبــة ومهاراتهــم ورفــع قدراتهــم ومســتواهم العلمــي والعملــي بمــا يتــواءم ومتطلبــات ســوق العمــل.

جامعــة البحريـــن للتكنولوجيـــا
تحقـــــق نقلـــة نوعيــــــة كبـيــــرة علـــى جميـــــع المستـويــــــــات

طرح برامج أكاديمية جديدة
قامــت الجامعــة وبدعــم مــن مجلــس التعليــم العالــي بطــرح برامــج أكاديميــة 
ــات  ــات بتخصص ــا المعلوم ــي تكنولوجي ــوم ف ــوس العل ــي: بكالوري ــدة ه جدي
ــبكات  ــات، الش ــر التطبيق ــي، تطوي ــذكاء االصطناع ــات وال ــل البيان ــة: تحلي ثالث
ــوس  ــة، بكالوري ــة البيئي ــي الهندس ــوم ف ــوس العل ــيبراني، بكالوري ــن الس واألم
العلــوم فــي الماليــة والتمويــل، والبرنامــج التمهيــدي الدولــي المطــروح بالتعــاون 
مــع اتحــاد الجامعــات البريطانــي )NCUK( ، إضافــة إلــى البرامــج الحاليــة 
ــة وهــي:  ــة والمالي ــوم اإلداري ــة العل ــة توفرهــا كلي ــة برامــج أكاديمي منهــا ثالث
ــوم فــي  ــوم فــي نظــم المعلومــات اإلداريــة وبكالوريــوس العل بكالوريــوس العل
ــن  ــا م ــدة دوليًّ ــا معتم ــال، وجميعه ــتير إدارة األعم ــة وماجس ــات الدولي الدراس
المجلــس األوروبــي للتعليــم التجــاري )ECBE(، كمــا توفــر كليــة دراســات 
الحاســوب بكالوريــوس علــوم الكمبيوتــر، فــي حيــن توفــر كليــة الهندســة 
هندســة  فــي  العلــوم  وبكالوريــوس  المعلومــات  هندســة  فــي  بكالوريــوس 

الميكاترونكــس.
وتهــدف جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا إلــى ضمــان حصــول إلــى ضمــان 
حصــول الطلبــة علــى تجربــة أكاديميــة وجامعيــة متميــزة مــن أجــل إعدادهــم 

ــم. ــال تخرجه ــل ح ــوق العم ــي س ــراط ف لالنخ

منح دراسية تصل إلى 50 % من الرسوم الدراسية
أطلقــت جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا أخيــًرا حزمــة مــن المنــح الدراســية هــي 
األكبــر فــي تاريــخ الجامعــة؛ وذلــك اســتعداًدا للعــام الدراســي 2022 - 2023 
ــرائح  ــمل ش ــية، وتش ــوم الدراس ــن الرس ــى 50 % م ــح إل ــذه المن ــل ه ــث تص حي
متنوعــة مــن الطلبــة خريجــي الثانويــة العامــة والعامليــن فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص وأصحــاب الهمــم واأليتــام وخريجــي البكالوريــوس الراغبيــن فــي 

ــة دراســتهم فــي ماجســتير إدارة األعمــال المقــدم مــن الجامعــة. مواصل
 

وصــرح رئيــس الجامعــة الدكتــور حســن علــي المــال أن هــذه الحزمــة مــن المنــح 
الدراســية تأتــي تشــجيًعا لخريجــي الثانويــة العامــة والموظفيــن وشــريحة واســعة 

ــة  ــج الجامع ــة وبرام ــة الجامعي ــاق بالدراس ــم لاللتح ــيًرا له ــع تيس ــي المجتم ف
المتنوعــة فــي مجــاالت الهندســة وعلــوم الحاســوب وإدارة األعمــال بمــا يتوافــق 
مــع احتياجــات ومتطلبــات أســواق العمــل المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، 
الدراســي 2022 - 2023 تشــمل برامــج  مضيًفــا أن منــح الجامعــة للعــام 
الجامعــة الحاليــة والجديــدة وهــي بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة البيئيــة 
وبكالوريــوس تكنولوجيــا المعلومــات والبرنامــج التمهيــدي الدولــي المقــدم 
بالتعــاون مــع مؤسســة )NCUK( البريطانيــة للراغبيــن بالدراســة فــي الجامعــات 
البريطانيــة والعالميــة حيــث يتأهــل الطلبــة بعــد إكمــال البرنامــج بنجــاح 
للقبــول فــي أكثــر مــن 50 مــن أفضــل الجامعــات البريطانيــة والعالميــة، بينهــا 
10 جامعــات مــن بيــن أفضــل 100 جامعــة فــي العالــم. وأكــد الدكتــور حســن 
ــدور الجامعــة فــي  ــح الدراســية تأتــي ترجمــة ل المــال أن هــذه الحزمــة مــن المن

ــي. خدمــة المجتمــع وتأهيــل كــوادر تســاهم فــي نمــو االقتصــاد الوطن

ــن  ــة” م ــر “الثق ــى تقدي ــر عل ــوم الكمبيوت ــوس عل ــج بكالوري ــول برنام حص
ــب ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــل هيئ قب

حصلــت جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا )UTB( علــى تجديــد االعتمــاد الدولــي 
للمجلــس األميركــي لالعتمــاد للهندســة والتكنولوجيــا )ABET( لبرامــج كليتــي 
الهندســة ودراســات الحاســوب بعــد تـــدقيق أكاديمــي دولــي مــن قبــل مجلــس 
االعتمــاد األميركــي. يشــمل هــذا االعتمــاد برامــج بكالوريــوس العلــوم فــي 
هندســة الميكاترونيكــس وبكالوريــوس العلــوم فــي هندســة تقنيــة المعلومــات 
وبكالوريــوس علــوم الكمبيوتــر، مــا يؤكــد أن جميــع هــذه البرامــج المعتمــدة مــن 
قبــل “ABET” تلبــي أعلــى المعاييــر التعليميــة العالميــة، وبالتالــي فــــإن طلبــة 
ــى  ــم عل ــن حصوله ــتوى يضم ــى مس ــى أعل ــا عل ــون تعليًم ــج يتلق ــذه البرام هـ
ــاة  ــاءة للحي ــكل كف ــم ب ــى إعداده ــل عل ــزة تعم ــة متمي ــة علمي ــة أكاديمي تجرب
العمليــة والمهــارات الوظيفــة المناســبة الحتياجــات ســوق العمــل. يأتــي تجديــد 
هــذا االعتمــاد تتويًجــا لجهــود الجامعــة فــي مواكبــة التطــورات الهندســية 
والتكنولوجيــة واألكاديميــة فــي مجالــي الهندســة وعلــوم الكمبيوتــر وغيرهــا مــن 
البرامــج، واســتمرارًا لالعتمــاد الــذي حصلــت عليــه جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا 

ــام 2015  ــر والع ــوم الكمبيوت ــوس عل ــام 2013 لبكالوري ــي الع ــن “ABET” ف م
ــن جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا أن تكــون أول جامعــة  لبرامــج الهندســة، ممــا مكَّ

خاصــة علــى مســتوى المملكــة تحصــل علــى هــذا االعتمــاد العالمــي.
كمــا حصلــت الجامعــة أخيــًرا علــى تقديــر “الثقــة” لبرنامــج بكالوريــوس العلــوم 
ــد  ــا يؤك ــب، م ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــل هيئ ــن قب ــر م ــوم الكمبيوت ــي عل ف
علــى جــودة البرنامــج وتصميــم إدارة الجامعــة وطاقمهــا األكاديمــي علــى 

ــة. ــة المقدم ــج األكاديمي ــودة البرام ــي ج ــة ف ــة نوعي ــداث نقل إح
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اختتمت الجامعة األمريكية بالبحرين أسبوعها األول للعام األكاديمي الجديد، إذ رحبت الجامعة بطالبها العائدين والمستجدين من خالل مجموعة واسعة من األنشطة والفعاليات الترحيبية.
وشهدت الجامعة حضور عدد كبير من الطالب من مختلف الجنسيات مبتدئين رحلتهم الجامعية في أول جامعة على الطراز األميركي بالبحرين.

الجامعــــة األمريكيـــة بالبحريــــن
تـختـتـــم أسبوعها األول للعـــــــــام األكاديــمـــــــــــي 2022 - 2023

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  أبــدى  جانبهــم،  ومــن 
حماســهم لهــذا العــام األكاديمــي الجديــد، مؤكدين 
أن الحيــاة الجامعيــة التفاعليــة تظهــر بيــن أعضــاء 
ــل  ــالل التفاع ــن خ ــالب م ــية والط ــة التدريس الهيئ

ــة. ــات المتبادل ــية والمناقش ــص الدراس ــي الحص ف

ــة،  ــاة األكاديمي ــى الحي ــة إل ــالب إضاف ــع الط ويتمت
ــي  ــة الت ــطة الالصفي ــن األنش ــة م ــة متنوع بمجموع
تهــدف إلــى تزويدهــم برؤيــة شــاملة للنهــج الفريــد 
الــذي تنتهجــه الجامعــة لتعزيــز التفاعــل والتعــاون 
ــع  ــس والمجتم ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــن الط بي

المهنــي.

وســجل الطــالب فــي كليــة األعمــال واإلدارة، كليــة 
ــذي  ــر ال ــالم، األم ــم واإلع ــة التصمي ــة، وكلي الهندس
مــن  لالســتفادة  تؤهلهــم  آفاًقــا  لهــم  ســيتيح 
ــذي تتبعــه الجامعــة فــي مجــال  ــز ال النهــج المتمي
التعليــم الفريــد، الــذي يركــز علــى خلــق جيــل 
مــن الخريجيــن مســلحين بمتطلبــات ســوق العمــل 
المهنــي المعاصــر مــن خــالل التركيــز علــى مختلف 

المهــارات الحياتيــة بجانــب المســار األكاديمــي.

األمريكيــة  الجامعــة  رئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
بالبحريــن، الدكتــور برادلــي ج. كوبــر “يســعدني أن 
ــون  ــا الجــدد والعائديــن الذيــن يمثل أرحــب بطالبن
قيمنــا الشــخصية فــي الجامعــة. وأنــا علــى يقيــن 
تــام أن هــذا الفــوج ســيحقق إنجــازات عظيمــة 
وفريــدة تالمــس مخرجــات التعليــم فــي البحريــن”.

التصميــم  كليــة  فــي  برامــج  الجامعــة  وتقــدم 
واإلعــالم، كليــة األعمــال واإلدارة، وكليــة الهندســة. 
ــي  ــي ف ــراز األميرك ــى الط ــة عل ــا أول جامع وكونه
البحريــن، فتتبــع الجامعــة األمريكيــة بالبحريــن 
ــة  ــن عملي ــاوز م ــث تتج ــم، حي ــًدا للتعل ــا فري نهًج
نقــل المعرفــة النظريــة إلــى عمليــة منــح الطــالب 
دراســة  علــى  القائــم  العملــي  التعلــم  إمكانيــة 
ــن  ــة بالبحري ــة األمريكي ــى الجامع ــاالت. وتتبن الح
والمكتبــات  التعليميــة  التكنولوجيــا  أحــدث 
ــر،  ــي كبي ــز رياض ــى مرك ــوي عل ــرات وتح والمختب
وتســعى جاهــدة إلــى الحفــاظ علــى حيويــة الحــرم 
ــز بمجتمــع  ــاة ويتمي ــذي ينبــض بالحي الجامعــي ال

ــات.  ــدد الثقاف ــي متع طالب
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د. برادلي كوك

اعتماد »ABET« لبرامج الهندسة وعلوم الكمبيوتر برامج معتمدة دوليًّا تلبي احتيـاجات ســوق العمل

تعتبــر جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا )UTB( إحــدى أكبــر الجامعــات الخاصــة فــي المملكــة، إذ تمتــاز بتنوعهــا الثقافــي والعلمــي واالجتماعــي مــن خــالل كادر أكاديمــي علــى مســتوى عــاٍل مــن الكفــاءة وطلبــة بحرينييــن 
وأجانــب يحققــون أقصــى االســتفادة مــن هــذا التنــوع، عــالوة علــى مــا توفــره لهــم الجامعــة مــن إمكانــات كبيــرة وحــرم جامعــي حديــث ومرافــق متعــددة وفــرص متنوعــة تســهم بصــورة كبيــرة فـــي إثــراء الحيــاة الطالبيــة 
واالرتقــاء بالتحصيــل العلمــي للطلبــة، وتوفيــر جــودة عاليــة مــن التعليــم والتعلــم واالبتــكار والبحــث العلمــي. وقامــت إدارة الجامعــة بدعــم مــن مجلســي اإلدارة واألمنــاء بتطويــر شــامل للحــرم الجامعــي علــى أعلــى مســتوى 
ليشــمل جميــع مرافــق الجامعــة مــن فصــول دراســية ومختبــرات وتطويــر المرافــق الرياضيــة ومرافــق االســتراحة والمطاعــم بمــا يتماشــى وأفضــل المواصفــات، وتطويــر الخدمــات األخــرى وربطهــا بأنظمــة تكنولوجيــة وتقنيــات 

متطــورة مــن شــأنها أن توفــر بيئــة جامعيــة متميــزة وتســاعد علــى االرتقــاء بــأداء الطلبــة ومهاراتهــم ورفــع قدراتهــم ومســتواهم العلمــي والعملــي بمــا يتــواءم ومتطلبــات ســوق العمــل.

جامعــة البحريـــن للتكنولوجيـــا
تحقـــــق نقلـــة نوعيــــــة كبـيــــرة علـــى جميـــــع المستـويــــــــات

طرح برامج أكاديمية جديدة
قامــت الجامعــة وبدعــم مــن مجلــس التعليــم العالــي بطــرح برامــج أكاديميــة 
ــات  ــات بتخصص ــا المعلوم ــي تكنولوجي ــوم ف ــوس العل ــي: بكالوري ــدة ه جدي
ــبكات  ــات، الش ــر التطبيق ــي، تطوي ــذكاء االصطناع ــات وال ــل البيان ــة: تحلي ثالث
ــوس  ــة، بكالوري ــة البيئي ــي الهندس ــوم ف ــوس العل ــيبراني، بكالوري ــن الس واألم
العلــوم فــي الماليــة والتمويــل، والبرنامــج التمهيــدي الدولــي المطــروح بالتعــاون 
مــع اتحــاد الجامعــات البريطانــي )NCUK( ، إضافــة إلــى البرامــج الحاليــة 
ــة وهــي:  ــة والمالي ــوم اإلداري ــة العل ــة توفرهــا كلي ــة برامــج أكاديمي منهــا ثالث
ــوم فــي  ــوم فــي نظــم المعلومــات اإلداريــة وبكالوريــوس العل بكالوريــوس العل
ــن  ــا م ــدة دوليًّ ــا معتم ــال، وجميعه ــتير إدارة األعم ــة وماجس ــات الدولي الدراس
المجلــس األوروبــي للتعليــم التجــاري )ECBE(، كمــا توفــر كليــة دراســات 
الحاســوب بكالوريــوس علــوم الكمبيوتــر، فــي حيــن توفــر كليــة الهندســة 
هندســة  فــي  العلــوم  وبكالوريــوس  المعلومــات  هندســة  فــي  بكالوريــوس 

الميكاترونكــس.
وتهــدف جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا إلــى ضمــان حصــول إلــى ضمــان 
حصــول الطلبــة علــى تجربــة أكاديميــة وجامعيــة متميــزة مــن أجــل إعدادهــم 

ــم. ــال تخرجه ــل ح ــوق العم ــي س ــراط ف لالنخ

منح دراسية تصل إلى 50 % من الرسوم الدراسية
أطلقــت جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا أخيــًرا حزمــة مــن المنــح الدراســية هــي 
األكبــر فــي تاريــخ الجامعــة؛ وذلــك اســتعداًدا للعــام الدراســي 2022 - 2023 
ــرائح  ــمل ش ــية، وتش ــوم الدراس ــن الرس ــى 50 % م ــح إل ــذه المن ــل ه ــث تص حي
متنوعــة مــن الطلبــة خريجــي الثانويــة العامــة والعامليــن فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص وأصحــاب الهمــم واأليتــام وخريجــي البكالوريــوس الراغبيــن فــي 

ــة دراســتهم فــي ماجســتير إدارة األعمــال المقــدم مــن الجامعــة. مواصل
 

وصــرح رئيــس الجامعــة الدكتــور حســن علــي المــال أن هــذه الحزمــة مــن المنــح 
الدراســية تأتــي تشــجيًعا لخريجــي الثانويــة العامــة والموظفيــن وشــريحة واســعة 

ــة  ــج الجامع ــة وبرام ــة الجامعي ــاق بالدراس ــم لاللتح ــيًرا له ــع تيس ــي المجتم ف
المتنوعــة فــي مجــاالت الهندســة وعلــوم الحاســوب وإدارة األعمــال بمــا يتوافــق 
مــع احتياجــات ومتطلبــات أســواق العمــل المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، 
الدراســي 2022 - 2023 تشــمل برامــج  مضيًفــا أن منــح الجامعــة للعــام 
الجامعــة الحاليــة والجديــدة وهــي بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة البيئيــة 
وبكالوريــوس تكنولوجيــا المعلومــات والبرنامــج التمهيــدي الدولــي المقــدم 
بالتعــاون مــع مؤسســة )NCUK( البريطانيــة للراغبيــن بالدراســة فــي الجامعــات 
البريطانيــة والعالميــة حيــث يتأهــل الطلبــة بعــد إكمــال البرنامــج بنجــاح 
للقبــول فــي أكثــر مــن 50 مــن أفضــل الجامعــات البريطانيــة والعالميــة، بينهــا 
10 جامعــات مــن بيــن أفضــل 100 جامعــة فــي العالــم. وأكــد الدكتــور حســن 
ــدور الجامعــة فــي  ــح الدراســية تأتــي ترجمــة ل المــال أن هــذه الحزمــة مــن المن

ــي. خدمــة المجتمــع وتأهيــل كــوادر تســاهم فــي نمــو االقتصــاد الوطن

ــن  ــة” م ــر “الثق ــى تقدي ــر عل ــوم الكمبيوت ــوس عل ــج بكالوري ــول برنام حص
ــب ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــل هيئ قب

حصلــت جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا )UTB( علــى تجديــد االعتمــاد الدولــي 
للمجلــس األميركــي لالعتمــاد للهندســة والتكنولوجيــا )ABET( لبرامــج كليتــي 
الهندســة ودراســات الحاســوب بعــد تـــدقيق أكاديمــي دولــي مــن قبــل مجلــس 
االعتمــاد األميركــي. يشــمل هــذا االعتمــاد برامــج بكالوريــوس العلــوم فــي 
هندســة الميكاترونيكــس وبكالوريــوس العلــوم فــي هندســة تقنيــة المعلومــات 
وبكالوريــوس علــوم الكمبيوتــر، مــا يؤكــد أن جميــع هــذه البرامــج المعتمــدة مــن 
قبــل “ABET” تلبــي أعلــى المعاييــر التعليميــة العالميــة، وبالتالــي فــــإن طلبــة 
ــى  ــم عل ــن حصوله ــتوى يضم ــى مس ــى أعل ــا عل ــون تعليًم ــج يتلق ــذه البرام هـ
ــاة  ــاءة للحي ــكل كف ــم ب ــى إعداده ــل عل ــزة تعم ــة متمي ــة علمي ــة أكاديمي تجرب
العمليــة والمهــارات الوظيفــة المناســبة الحتياجــات ســوق العمــل. يأتــي تجديــد 
هــذا االعتمــاد تتويًجــا لجهــود الجامعــة فــي مواكبــة التطــورات الهندســية 
والتكنولوجيــة واألكاديميــة فــي مجالــي الهندســة وعلــوم الكمبيوتــر وغيرهــا مــن 
البرامــج، واســتمرارًا لالعتمــاد الــذي حصلــت عليــه جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا 

ــام 2015  ــر والع ــوم الكمبيوت ــوس عل ــام 2013 لبكالوري ــي الع ــن “ABET” ف م
ــن جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا أن تكــون أول جامعــة  لبرامــج الهندســة، ممــا مكَّ

خاصــة علــى مســتوى المملكــة تحصــل علــى هــذا االعتمــاد العالمــي.
كمــا حصلــت الجامعــة أخيــًرا علــى تقديــر “الثقــة” لبرنامــج بكالوريــوس العلــوم 
ــد  ــا يؤك ــب، م ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــل هيئ ــن قب ــر م ــوم الكمبيوت ــي عل ف
علــى جــودة البرنامــج وتصميــم إدارة الجامعــة وطاقمهــا األكاديمــي علــى 

ــة. ــة المقدم ــج األكاديمي ــودة البرام ــي ج ــة ف ــة نوعي ــداث نقل إح
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أعلنــت الجامعــة الخليجيــة عــن اســتمرار قبــول وتســجيل الطلبــة فــي البرامــج األكاديميــة التــي تقدمهــا الجامعــة والمعتمــدة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم ومجلــس التعليــم العالــي فــي مملكــة 
البحريــن، هــي: بكالوريــوس القانــون، بكالوريــوس وماجســتير اإلعــالم، بكالوريــوس المحاســبة والماليــة، بكالوريــوس إدارة المــوارد البشــرية، وبكالوريــوس هندســة التصميــم الداخلــي، إضافــة للبرامــج 

األكاديميــة المســتضافة مــن جامعــة نورثهامبتــون بالمملكــة المتحــدة، وذلــك فــي بكالوريــوس “الهندســة الكهربائيــة واإللكترونيــة” و”الهندســة الميكانيكيــة”، بمنــح دراســية تصــل إلــى 50 %.

الجامعــــة الخليجيــــة 
تقـدم برامــج أكاديميـــة رائــدة ومعتمــدة وتعلــن استمرار التسجيــل

المنح الدراسية 
ــد  قــال رئيــس الجامعــة الخليجيــة األســتاذ الدكتــور مهن
المشــهداني إن الجامعــة الخليجيــة تقــدم منًحــا دراســية 
ــن،  ــع والمتفوقي ــاء المجتم ــف أبن ــة لمختل ــة وكامل جزئي
إضافــة لمنــح خاصــة للمتميزيــن فــي مختلــف المجــاالت 
والموهوبيــن؛  والشــعراء  والفنانيــن  الرياضييــن  مثــل 
ــن  ــة البحري ــي مملك ــبابية ف ــدرات الش ــم الق ــدف دع به
ــيما  ــاالت الس ــف المج ــي مختل ــز ف ــن التمي ــا م وتمكينه

ــي. ــال األكاديم المج
ــراء  ــتاذة ب ــجيل األس ــول والتس ــدة القب ــس وح ــت رئي وبيَّن
الســامرائي أن المنــح الدراســية تقــدم للطلبــة فــي جميــع 
الجامعــة  فــي  حاليًّــا  المطروحــة  البكالوريــوس  برامــج 
ــص  ــوع التخص ــى ن ــة عل ــة الجزئي ــبة المنح ــد نس وتعتم
ــطة  ــي األنش ــاركته ف ــة ومش ــي الثانوي ــب ف ــدل الطال ومع
الطلبــة  وتشــجيع  دعــم  بهــدف  وذلــك  الطالبيــة؛ 
المتفوقيــن علــى مواصلــة التميــز األكاديمــي والطالبــي.

االعتمادات والعضويات الدولية 
الجامعــة الخليجيــة حاصلــة علــى االعتمــاد المؤسســي 
هيئــة  مــن  الثقــة  علــى  حاصلــة  برامجهــا  وجميــع 
جــودة التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن، كمــا 
ــات  ــادات والعضوي ــن االعتم ــدًدا م ــا ع ــدت كلياته حص
الدوليــة، حيــث نالــت كليــة العلــوم اإلداريــة والماليــة 
برنامــج  حصــل  كمــا  الدوليــة،   )AASCB( عضويــة 
المحاســبة والماليــة علــى االعتماديــة الدوليــة مــن جمعيــة 
المحاســبين القانونييــن فــي بريطانيــا )ACCA( ، كذلــك 
نــال االعتماديــة مــن قبــل معهــد المحاســبين اإلدارييــن 

المعتمديــن )ICMA( فــي أســتراليا. 

ــة  ــرية بالجامع ــوارد البش ــوس الم ــج بكالوري ــد برنام وحص
المســتوى  ضمــن   )CIPD( اعتمــاد  علــى  الخليجيــة 
الخامــس، والــذي يتيــح لخريجــي البرنامــج الحصــول علــى 
الشــهادة االحترافيــة فــي المــوارد البشــرية والحصــول 
علــى عضويــة فــي منظمــة )CIPD( وتأهليهــم للدخــول 

ــل. ــوق العم ــي س ف
  

كمــا حصــل برنامــج اإلعــالم علــى عضويــة رابطــة كليــات 
المتحــدة  بالواليــات  الجماهيــري  واإلعــالم  الصحافــة 
األميركيــة  )ASJMC(، واالعتمــاد الدولــي المهنــي مــن 
 )CIPR( المعهــد الملكــي البريطانــي للعالقــات العامــة
األوســط  الشــرق  فــي  أكاديمــي  برنامــج  كأول  وذلــك 

ــاد.  ــذا االعتم ــى ه ــل عل يحص
وفيمــا يخــص كليــة الهندســة فقــد حصــدت الكليــة 
ــة  ــة والتقني ــة الهندس ــن مؤسس ــي م ــاد الدول ــى االعتم عل
مــن  عــدد  حصــل  كمــا   )IET( المتحــدة    بالمملكــة 
IET Associate Mem- عضويــة  علــى  “منتســبيها 
bership” ، وكذلــك نــال عــدد مــن منتســبي الكليــة 
مــن الطلبــة واألســاتذة شــهادة عضويــة معهــد مهندســي 
ــة  ــدة األميركي ــات المتح ــات بالوالي ــاء واإللكتروني الكهرب

)IEEE(

تدعــم  وتكنولوجيــا  تقنيــة  أنظمــة  فــي  االســتثمار 
االصطناعــي  الــذكاء 

بالتعــاون مــع الجامعــة األميركيــة فــي اإلمــارات طــوَّرت 
الجامعــة الخليجيــة نظاًمــا إلكترونيًّــا متقدًمــا يعتمــد 
علــى الــذكاء االصطناعــي ويتكــون مــن 25 وحــدة ســيتم 
تفعيلهــا علــى 3 مراحــل؛ بهــدف تســهيل التجربــة 
الجامعــة. وتصميــم  التعليميــة علــى أســاتذة وطلبــة 
ــة  ــة العالمي ــورات العلمي ــب للتط ــل ومواك ــام متكام نظ
ويلبــي احتياجــات وطموحــات الطلبــة ويطــرح بدائــل 

تكنولوجيــة مبتكــرة لمختلــف خدمــات الجامعــة.

كمــا تســتعد الجامعــة الخليجيــة لتوقيــع اتفاقيــة تعــاون 
مــع شــركة زوهــو العالميــة، وبذلــك تكــون الجامعــة األولى 
فــي المنطقــة التــي توقــع هــذه االتفاقيــة. وســتمنح 

ــا لهــذه االتفاقيــة أكثــر مــن 500 ترخيــص  الشــركة وفًق
للجامعــة الســتخدام جميــع تطبيقــات “زوهــوون” لقطــاع 
األعمــال وكل ترخيــص يتضمــن 57 تطبيقــا وذلــك لمــدة 
ــة  ــت الجامع ــة دمج ــذه االتفاقي ــب ه ــد. وبموج ــام واح ع
المناهــج  “زوهــوون” كجــزء مــن  الخليجيــة تطبيقــات 

ــا. ــي تقدمه ــة الت ــج األكاديمي ــي البرام ــية ف الدراس
 

وفــي هــذا الصــدد، قــال رئيــس الجامعــة الخليجيــة 
لهــذه  “ســيكون  المشــهداني  الدكتــور مهنــد  األســتاذ 
االتفاقيــة الــدور البالــغ فــي تعليــم طلبتنــا اســتخدام 
ــد  ــابهم المزي ــي اكتس ــاهم ف ــا يس ــات بم ــل التقني أفض
مــن المعــارف والخبــرات الحديثــة لنــزوِّد شــركاءنا فــي 
الصناعــة وأســواق العمــل المحليــة والعالميــة بأفضــل 

وموظفيــن”. كمتدربيــن  الخريجيــن 

التكنولوجيــة  التطــورات  ماجســتير اإلعــالم يواكــب 
العالميــة اإلعالميــة 

أكــد القائــم بأعمــال عميــد كليــة االتصــال وتقنيــات 
ــور  ــوم اإلداريــة والماليــة الدكت اإلعــالم وعميــد كليــة العل
شــريف بــدران أن هــذا البرنامــج األكاديمــي يعتبــر مختلًفا 
عــن برامــج اإلعــالم األخــرى، إذ يركــز علــى بنــاء مهــارات 
الطالــب ورفــع قدراتــه اإلعالميــة القياديــة بشــكل مغايــر 

وبعيــد عــن أســاليب التعليــم التقليديــة. 

 وأضــاف بــدران أن الدراســة في برنامج الماجســتير ســتكون 
علــى مــدار 3 فصــول دراســية وعلــى الطالــب اجتيــاز 
الماجســتير  برنامــج  42 ســاعة دراســية. كمــا يتضمــن 
ــتير  ــة الماجس ــى أطروح ــة إل ــية، إضاف ــررات دراس 10 مق
والتفكيــر  التخطيــط  علــى مهــارات  المقــررات  وتركــز 
ــادي فــي المؤسســات اإلعالميــة ســواء  اإلســتراتيجي والقي
ــى االتجاهــات العالميــة  الحكوميــة أوالخاصــة، إضافــة إل

ــي. ــال اإلعالم ــي المج ف
  

كمــا بيَّــن بــدران أن شــروط القبــول فــي الماجســتير تتمثــل 
ــد  ــوس وبح ــى بكالوري ــاًل عل ــب حاص ــون الطال ــي أن يك ف
ــب  ــع الطال ــك يخض ــن ذل ــل م ــدل 2.33 وأق ــى مع أدن
ــة  ــي اللغ ــول ف ــارات قب ــراء اختب ــع إج ــروط، م ــول مش لقب

ــخصية. ــة ش ــة ومقابل اإلنجليزي
ـر بــدران عــن اعتــزازه بافتتــاح  وفــي الســياق ذاتــه، عبَـّ
ــي  ــالم ف ــة باإلع ــة مختص ــة ألول كلي ــة الخليجي الجامع
مملكــة البحريــن مؤكــًدا أنهــا تســعى لرفــد المملكــة 
بكــوادر إعالميــة قــادرة علــى تطبيــق تكنولوجيــا اإلعــالم 
وترتقــي  العمــل،  ســوق  فــي  والمنافســة  باحترافيــة 
والدولــي،  والخليجــي  البحرينــي  المجتمــع  لطموحــات 
وتشــارك بشــكل فعــال فــي التنميــة المســتدامة فــي 

المملكــة.

  
برنامــج القانــون بمســاراته الثالثــة... نقلــة نوعيــة فــي 

المجــال القانونــي المعاصر
أفــاد القائــم بأعمــال عميــد كليــة القانــون الدكتــور فــراس 
محمــد أن هــذا البرنامــج يرتكــز إلــى الجانــب العملــي 
بشــكل كبيــر ليكســب الطالــب خبــرة حقيقيــة خــالل 
فتــرة الدراســة فهــو يهيــئ الطالــب للحيــاة المهنيــة 
واألكاديميــة فــي مجــال القانــون مــع تخصصــات فرعيــة 
أخــرى وهــي التجــارة، العقــارات، وتقنيــة المعلومــات، 
المجــاالت  لهــذه  المطلوبــة  المهــارات  دمــج  وســيتم 
ــى  ــاًء عل ــه وبن ــًدا أن ــون. مؤك ــال القان ــات مج ــع متطلب م
ــن  ــة تبّي ــة الخليجي ــا الجامع ــت به ــي قام ــات الت الدراس
لديهــم  لقانونييــن  بحاجــة  اليــوم  العمــل  ســوق  أن 
القــدرة علــى إجــراء وتنظيــم وإدارة التعامــالت القانونيــة 
وقطــاع  المعلومــات،  تكنولوجيــا  بقطاعــات  المرتبطــة 
األعمــال المتنامــي، وقطــاع العقــارات الــذي توســع ليضــم 

مفاهيــم قانونيــة حديثــة.  

ذهبيــة  فرصــة  نورثهامبتــون...  جامعــة  برنامــج 
وشــهادة  بنظــام  البحريــن  مملكــة  فــي  للدراســة 

نيــة  يطا بر
ــور  ــة الدكت ــة الهندس ــد كلي ــال عمي ــدد، ق ــذا الص ــي ه ف
ســتتيح  الهندســية  البرامــج  هــذه  “إن  الــراوي  أســامة 
للطلبــة المســجلين فرصــة الحصــول علــى شــهادة دوليــة 
مــن بريطانيــا، معتمــدة محليًّــا وعالميًّــا فــي مملكــة 
التعليميــة  الجــودة  ضمــان  مــع  وخارجهــا،  البحريــن 
ــارج  ــفر للخ ــال الس ــي ح ــا ف ــرة ذاتهم ــرات المتواف والخب

وبتكلفــة مناســبة”.

وأوضــح الــراوي أن نظــام الدراســة فــي هــذه التخصصــات 
ــا، كمــا أن للطالــب الحــق فــي الوصــول  ســيكون بريطانيًّ
مــا  للجامعتيــن،  اإللكترونيــة  التعلــم  مصــادر  علــى 
ســيمنحه أدوات تعلــم غيــر محــدودة، مبيًِّنــا أن الــكادر 
األكاديمــي الــذي ســيقوم بالتدريــس فــي البرنامجيــن 
ــة  ــون والجامع ــة نورثهامبت ــن جامع ــترًكا م ــيكون مش س

الخليجيــة.
  

كمــا أشــار الــراوي إلــى أن الجامعــة الخليجيــة أنهــت 
كل اســتعداداتها الســتقبال الدفعــة الثانيــة مــن الطلبــة 
المســجلين فــي التخصصــات الهندســية التابعــة لجامعــة 

نورثهامبتــون البريطانيــة والمســتضافة فــي الجامعــة 
هندســية  مختبــرات   10 افتتــاح  تــم  إذ  الخليجيــة، 
مــزودة بأحــدث التقنيــات خــالل العــام الماضــي، إضافــة 
الســتقبال أســاتذة بريطانييــن مــن جامعــة نورثهامبتــون 

ــة.  ــس الطلب لتدري

طريقة التسجيل في الجامعة
األســتاذة  والتســجيل  القبــول  وحــدة  رئيــس  نوهــت 
الراغبيــن فــي  الطلبــة  بإمــكان  بأنــه  الســامرائي  بــراء 
االلتحــاق بالجامعــة تقديــم طلباتهــم عبــر اإلنترنــت عــن 
ــة  ــع الجامع ــي موق ــودة ف ــتمارة الموج ــلء االس ــق م طري
ــر الواتســاب الرســمي الخــاص بالجامعــة  اإللكترونــي أوعب

.)97366727901( الخليجيــة 

الســامرائي أن الجامعــة تعمــل بشــكل دؤوب  وأكــدت 
التســهيالت للطلبــة مــن خــالل  علــى توفيــر جميــع 
ــي،  ــكل إلكترون ــتجدين بش ــجيل المس ــال لتس ــح المج فت
وإعــداد الجــداول الدراســية بالشــكل المــرن الــذي يتوافــق 
ــوم  ــع الرس ــزة دف ــة لمي ــة، إضاف ــب الطلب ــات أغل ــع أوق م

باألقســاط فصليًّــا.

0٥
جـــامعة ـــ
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ما حزمة البرامج والتخصصات التي تطرحها الجامعة األهلية في العام الدراسي الجديد؟
كمــا عوَّدنــا أبناءنــا وبناتنــا الطلبــة أن يكــون لدينــا جديــد كل عــام، إذ إننــا نســتعد النطالقــة فريــدة 
مــع بدايــة عــام أكاديمــي جديــد فــي ســبتمبر المقبــل 2022، تتضمــن باقــة واســعة مــن البرامــج 
ــة  ــق نقل ــوراه، لتحقي ــتير والدكت ــوس والماجس ــة البكالوري ــل وبدرج ــوق العم ــاق بس ــديدة االلتص ش

نوعيــة فــي المجــال التعليمــي.
وفــي هــذا المقــام نتوجــه بالشــكر الجزيــل لمجلــس التعليــم العالــي علــى تعاونهــم ومســاندتهم 
ــل  ــوق العم ــات س ــع ومتطلب ــي الواق ــي تحاك ــدة الت ــج الجدي ــن البرام ــة م ــالق حزم ــل إط ــا ألج لن
واحتياجاتــه وترفــع مــن ســقف كفــاءة الطالــب وتهيِّئــه لتبــوُّأ مناصــب قياديــة عليــا بعــد تخرجــه 
مــن الجامعــة، ومــن أبــرز تلــك البرامــج برنامــج ماجســتير العلــوم فــي التكنولوجيــا الماليــة 
وبرنامــج ماجســتير العلــوم فــي المحاســبة الجنائيــة اللذيــن نعتــزم طرحهمــا بــدًءا مــن هــذا العــام، 
وفــي األفــق برامــج أخــرى مثــل برنامــج الماجســتير فــي العــالج الطبيعــي، وهنــاك برامــج أخــرى 
ــة لتلــك التخصصــات، كمــا  خاصــة بالتغذيــة والصحــة النفســية أيًضــا؛ ألننــا أصبحنــا بحاجــة ملحَّ
ــذكاء  نطمــح فــي إطــالق برنامــج الماجســتير فــي إنترنــت األشــياء، وبرنامــج البكالوريــوس فــي ال

االصطناعــي، كمــا نعمــل علــى تطويــر برنامــج جديــد فــي المجــال الرياضــي.
 

تقدم الجامعة منًحا جزئية لشرائح من المجتمع، ما هي هذه الشرائح؟ وما الهدف من ذلك؟
دعونــي أجيــب عــن الســؤال الثانــي ثــم أعــود لــأول. الجامعــة األهليــة مشــروع وطنــي وتنويــري، 
وإحــدى ثمــرات المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملــك المفــدى كمــا جــاء علــى لســان ســعادة وزيــر 
ــي  ــة الت ــات الجامع ــدى فعالي ــي إح ــي ف ــي النعيم ــن عل ــد ب ــور ماج ــم الدكت ــة والتعلي التربي
حظيــت برعايتــه الكريمــة، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الجامعــة تنظــر لنفســها بوصفهــا شــريًكا 
ــز، وتحجــز موقعهــا ودورهــا  ــا العزي ــي يشــهدها وطنن ــاء الت ــة والبن أساســيًّا فــي مســيرة التنمي

باســتمرار لتتحمــل مســؤوليتها االجتماعيــة فــي هــذا اإلطــار.
ــى  ــل إل ــب تص ــة بنس ــا جزئي ــا منًح ــة إتاحته ــة للجامع ــؤولية االجتماعي ــر المس ــدى مظاه وإح
50 % مــن الرســوم الدراســية لعــدة شــرائح فــي المجتمــع وفــي مقدمتهــم: األيتــام، أصحــاب 

ــون. ــون والمتفوق ــم، المبدع الهم
 

هل هناك تجاوب من هذه الشرائح مع الجامعة األهلية؟
ــا العشــرات  ــا ألصحــاب الهمــم ولقــد خرجن ــر جذًب بالتأكيــد، فنحــن وهلل الحمــد الجامعــة األكث
منهــم طــوال الســنوات الماضيــة، وال يخلــو فــوج مــن الخريجيــن مــن عــدد مــن أصحــاب 
الهمــم الذيــن نعتــز بهــم وبإرادتهــم وتميزهــم عبــر الدراســة فــي الجامعــة األهليــة، وهنــاك 
ــي ال  ــاندة الت ــم والمس ــي له ــم الفن ــم الدع ــة وتقدي ــؤالء الطلب ــة ه ــم برعاي ــة تهت إدارة خاص
تخــدش مبــدأ المســاواة بيــن جميــع طلبتنــا، وكذلــك األمــر بالنســبة لأيتــام والطلبــة المبدعيــن 
والمتفوقيــن، فحوالــي نصــف طلبتنــا المســتجدين هــم مــن خريجــي المرحلــة الثانويــة 

ــزاز. ــر واالعت ــا للفخ ــيء يدعون ــذا ش ــن، وه المتفوقي
  

أين نجد خريجي الجامعة األهلية اليوم؟
تجدونهــم فــي مختلــف مواقــع اإلنتــاج واإلنجــاز فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص، خرَّجنــا 
ــتقلَّ  ــر اس ــم اآلخ ــة، وبعضه ــع القيادي ــى المواق ــوَُّؤون أرق ــم يتب ــا بعضه ــى اآلن 16 فوًج حت

ــف  ــر وظائ ــي توفي ــهمت ف ــاد وأس ــة لالقتص ــة مضاف ــت قيم ــة قدَّم ــادرات خاص ــاريع ومب بمش
ــع  ــي المواق ــة ف ــع القيادي ــى المواق ــوَُّؤوا أعل ــن تب ــا م ــي خريجين ــد ف ــم. ونج ــدة لزمالئه جدي
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة وفــي مقدمتهــم خريجــة الجامعــة األهليــة معالــي رئيــس 
مجلــس النــواب األســتاذة فوزيــة بنــت عبــداهلل زينــل وعــدد مــن زمالئهــا أعضــاء مجلــس النــواب 
قــة  وعــدد مــن قيــادات الشــركات والمؤسســات. ولدينــا مــن الخريجيــن ممــن حققــوا ابتــكارات خالَّ
ــز  ــن الجوائ ــر م ــدد كبي ــازت بع ــي ف ــواج الت ــة الح ــة أمين ــم المخترع ــي مقدمته ــزة، وف ومتمي
العالميــة، وأســهمت بمخترعاتهــا فــي تطويــر الخدمــات العالجيــة فــي مجــال العــالج الطبيعي.

 كيف تجاوزتم الصعوبات والمعوقات وكيف ترون مستقبل التعليم العالي في البحرين؟
المنظومــة التعليميــة فــي مملكــة البحريــن واّلدة لــكل مــا هــو داعــم لجامعتنــا األهليــة 
ــم  ــودة التعلي ــة ج ــي وهيئ ــم العال ــن التعلي ــا بي ــي م ــوازن اإليجاب ــز بالت ــا تتمي ــا، كم خصوص
والتدريــب، إذ يعــد نجــاح الجامعــة األهليــة فيمــا وصلــت إليــه ثمــرة لدعــم القيــادة الحكيمــة 
ممثلــة فــي جاللــة الملــك المعظــم وســمو ولــي العهــد رئيــس الــوزراء، ثــم نجاحنــا فــي تجــاوز 
العراقيــل والمصاعــب التــي مررنــا مــن خاللهــا فــي أصعــب األعــوام، وكمــا تــرون فــإن الجامعــة 
تحاكــي هــذه التطــورات بــوالدة تخصصــات جديــدة تعمــل علــى تخريــج أفــواج مــن الكــوادر 
المعطــاءة فــي مجاالتهــم. لذلــك ال يســعني ســوى أن أتقــدم بجزيــل الشــكر واالمتنــان لمجلــس 
التعليــم العالــي المتمثــل فــي رئيــس مجلــس األمنــاء ســعادة الدكتــور ماجــد بــن علــي النعيمي، 
واألميــن العــام للمجلــس ونائــب رئيــس مجلــس األمنــاء الدكتــورة الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن 
دعيــج آل خليفــة علــى النقلــة الفريــدة مــن نوعهــا مــن أجــل أن تتبــوَّأ مملكــة البحريــن المركــز 
الطليعــي والرئيــس فــي المجــال التعليمــي المتمّيــز وذلــك مــا هــو إال انعــكاس لتمّيزنــا جميًعــا، 
إذ نعتبــر أنفســنا وجامعتنــا شــركاء مــع مجلــس التعليــم العالــي يــًدا بيــد، لرفــع مســتوى تقــدم 
ــب أن  ــا أح ــم، كم ــي التعلي ــدة ف ــّباقة ورائ ــن س ــة البحري ــون مملك ــة لتك ــة التعليمي المنظوم
اســميها “بوســطن الخليــج”، كمــا هــي بوســطن الواليــات المتحــدة األميركيــة الرائــدة فــي هــذا 

المجــال علــى المســتوى العالمــي.
 

مــن أكثــر الصعوبــات التــي يواجههــا الخريجــون هــو االنتقــال مــن مرحلــة الدراســة إلــى 
ســوق العمــل، كيــف تهيــئ الجامعــة األهليــة الطالــب الجامعــي لالنخــراط فــي ســوق العمــل 

بثقافــة واحترافيــة عاليــة؟

ــروع  ــم المش ــي ونترج ــل الوطن ــاق العم ــي ميث ــاء ف ــا ج ــق م ــى أن نحق ــا إل ــعى دائًم ــن نس نح
التعليمــي حتــى تكــون مملكــة  الواقــع  المعظــم علــى أرض  الملــك  اإلصالحــي لجاللــة 
البحريــن رائــدة بيــن شــقيقاتها دول مجلــس التعــاون، ونــرى مفهــوم الريــادة ينعكــس علــى 
ــال  ــر األعم ــب ومدي ــب والمحاس ــم والطبي ــدس والمعل ــي المهن ــل ف ــذي يتمث ــم ال ــودة التعلي ج
المتميزيــن فــي وظائفهــم وتأديــة عملهــم باحترافيــة متقنــة، لذلــك نحــرص علــى أن نســتثمر 
دائًمــا فــي أبنائنــا وبناتنــا الطلبــة، ومــا يميــز الجامعــة األهليــة هــو قدرتهــا علــى المواءمــة بيــن 
التعليــم العملــي والنظــري. هدفنــا تمكيــن الطلبــة لالنخــراط فــي ســوق العمــل بمــا يتطلبــه مــن 
ــر طلبتنــا دائًمــا كلمــا عملــوا بأيديهــم ســيظل ذلــك  احتياجــات تحاكــي الواقــع والمجتمــع، نذكِّ

راســًخا فــي ذهنهــم حينهــا ســوف يســتثمرون جهودهــم بالشــكل الصحيــح.

ــا بيــن الجامعــة األهليــة وبعــض الجامعــات العالميــة علــى  ــا وثيًق نعلــم أن هنــاك تعاوًن
مســتوى البكالوريــوس والشــهادات العليــا، هــل لكــم أن تحدثونــا عــن هــذا الجانــب وهــل 

هنــاك جامعــات أخــرى تعتزمــون التعــاون معهــا؟

أنــا مؤمــن بــأن االســتثمار فــي التعليــم والنظــر إلــى التجــارب الســابقة للجامعــات 
العالميــة األخــرى التــي بــدأت منــذ الصفــر ومــرت بمختلــف التحديــات حتــى أصبحــت 
اليــوم مــن أعــرق الجامعــات، فهــي بحــد ذاتهــا مدرســة نتعلــم منهــا الكثيــر وتجعلنــا 
فــي مراكــز متقدمــة مــن خــالل ســعينا نحــو األفضــل، نســعى دائًمــا إلــى مواكبــة العصــر 
ــاون  ــودة التع ــى ج ــرص عل ــك نح ــة، لذل ــة والعملي ــان الفكري ــات اإلنس ــاري ومتطلب الج
ــي  ــادل التعاون ــار التب ــي إط ــة ف ــاة بعناي ــج المنتق ــن البرام ــزم م ــالق ح ــالل إط ــن خ م
المشــترك بيــن الجامعــة األهليــة والجامعــات العالميــة العريقــة مثــل جامعــة برونيــل 
ــج  ــي برام ــنة ف ــرين س ــى عش ــد إل ــدة تمت ــة وطي ــة أكاديمي ــا عالق ــا به ــي تربطن والت
ــارات  ــات والزي ــرات والثقاف ــا الخب ــن خالله ــا م ــا، تبادلن ــوراه خصوص ــتير والدكت الماجس
ــة  ــن حمل ــا م ــتين خريًج ــن س ــر م ــج أكث ــم تخري ــا ت ــن، كم ــن الجامعتي ــة بي المفتوح
الدكتــوراه مــن مملكــة البحريــن وبلــدان أخــرى. كمــا نســعى جاهديــن ألن نحقــق هدفنــا 
األســمى لتنميــة وتمكيــن المــرأة فنحــن فخــورون بتخريــج أكثــر مــن 30 امــرأة تحمــل 
شــهادة الدكتــوراه فــي أهــم التخصصــات المطلوبــة، كمــا نقــوم حاليًّــا بإعــداد البرنامــج 
الصيفــي الــذي ســينطلق خــالل الشــهر المقبــل حيــث ُيجــري عــدد مــن طلبــة الدكتــوراه 
المزيــد مــن الخطــوات عبــر االنتقــال لجامعــة برونيــل، مــا يؤكــد أن هــذا التعــاون المثمــر 
بيــن الجامعتيــن دليــل علــى الثقــة الممنوحــة للطالــب بمقابلــة أســاتذته مــن الجامعــة 
األم والتعــرف علــى خطتــه الدراســية وتفاصيلهــا عــن قــرب. نحــن نشــجع طالبنــا دائًمــا 
علــى خــوض التجــارب التــي تنفعهــم مــدى الحيــاة، وقــد خرَّجنــا عــدًدا ال بــأس بــه مــن 
ــه  ــة، ونتوجَّ ــنطن األميركي ــورج واش ــة ج ــن جامع ــية م ــتير اإلدارة الهندس ــة ماجس طلب
ــع  ــا م ــن تعاوًن ــد، ويتضم ــي الهن ــة ف ــات العريق ــدى الجامع ــع إح ــاون م ــا للتع حاليًّ
الجامعــات فــي الكثيــر مــن األحيــان التبــادل الطالبــي الدولــي حيــث نتيــح لمــن رغــب 
مــن طلبتنــا دراســة فصــل دراســي أو فصليــن فــي إحــدى الجامعــات العريقــة المتعاونــة، 

ــي  ــام دراس ــدة ع ــة لم ــة األهلي ــي الجامع ــة ف ــم للدراس ــل طلبته ــتقبل بالمقاب ــا نس كم
كامــل.

فــي إنجــاز غيــر مســبوق، أحــرزت الجامعــة األهليــة مراكــز متقدمــة بحســب تصنيــف 
مؤسســة التايمــز العالميــة، هــل لكــم أن تحدثونــا عــن هــذا اإلنجــاز؟

ــز  ــة التايم ــنوي لمؤسس ــف الس ــب التصني ــبوق بحس ــر مس ــاًزا غي ــة إنج ــة األهلي ــت الجامع  حقق
العالميــة للتعليــم، فقــد أحــرزت المركــز 101 مــن بيــن أفضــل 1406 جامعــات مختــارة مــن 
ــز  ــن والمرك ــة البحري ــتوى مملك ــى مس ــز األول عل ــى المرك ــت عل ــم، وحصل ــف دول العال مختل
ــداف  ــى أه ــتناًدا إل ــم اس ــودة التعلي ــر ج ــي مؤش ــا ف ــرين عالميًّ ــث والعش ــا والثال ــث عربيًّ الثال
ــا  ــن 2030. كم ــة البحري ــع رؤي ــق م ــي تتواف ــدة والت ــم المتح ــة لأم ــتدامة التابع ــة المس التنمي
ــة  ــداف التنمي ــن أه ــر م ــدف العاش ــي اله ــا ف ــرة عالميًّ ــابع عش ــز الس ــة المرك ــرزت الجامع أح
المســتدامة لأمــم المتحــدة وهــو الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين. وتــدل نتائــج 
التصنيــف الدوليــة علــى أننــا حققنــا نتائــج مذهلــة علــى المســتوى المحلــي والعربــي والعالمــي.

إننــا فخــورون بــأن الجامعــة األهليــة حققــت إنجــاًزا تاريخيًّــا يعــود فضلــه إلــى جــودة منظومــة 
التعليــم العالــي فــي مملكــة البحريــن والتــي تســير بوصلتهــا فــي االتجــاه الصحيــح كمــا تلتــزم 
الجامعــة كجــزء مــن خطتهــا اإلســتراتيجية بتحقيــق معاييــر محــددة ألهــداف األمــم المتحــدة 
للتنميــة المســتدامة والتــي مــن ضمنهــا جــودة التعليــم، المســاواة بيــن الجنســين، العمــل الالئــق 

والنمــو االقتصــادي وعقــد الشــراكات.
  

فــوز وتكريــم خريجــات الدكتــوراه مــن الجامعــة األهليــة علــى مســتوى الوطــن العربــي، مــاذا 
يمثــل لكــم هــذا اإلنجــاز؟

حقيقــة تلــك كانــت إحــدى أمنياتنــا فتحققــت، ســعداء وفخــورون بهــذا اإلنجــاز علــى مســتوى 
ــحت أبحاثهــم لجائــزة الشــارقة ألطروحــات الدكتــوراه  الوطــن العربــي، إذ شــارك 1242 باحًثــا ُرشِّ
ــا كان  ــة عشــر والتاســعة عشــر، فيم ــي بدورتيهــا الثامن ــة فــي الوطــن العرب ــوم اإلداري فــي العل
ــوم  ــي العل ــة ف ــل أطروح ــالي بأفض ــة بوع ــورة أمين ــا الدكت ــب خريجتن ــن نصي ــز األول م المرك
الماليــة، وهــي أول بحرينــي يحصــد هــذه الجائــزة منــذ انطالقتهــا، والمركــز الثانــي مــن نصيــب 
خريجتنــا الدكتــورة ريــم حمــدان وقــد تــم تكريمهمــا مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ ســلطان بن 
أحمــد القاســمي، نائــب حاكــم الشــارقة رئيــس جامعــة الشــارقة، مــا يؤكــد أن برامجنــا األكاديميــة 
ــا  ــث بدأن ــوق حي ــار التف ــذ مس ــة تأخ ــوم اإلداري ــة والعل ــوم المالي ــال العل ــي مج ــة ف والمتخصص
ــف  ــي نص ــرأة ه ــد أن الم ــرر وأؤك ــا أك ــرة. كم ــنوات األخي ــي الس ــاه ف ــا حصدن ــار م ــف ثم نقط
ــة  ــا العلمي ــل بكفاءته ــة وتحت ــي المقدم ــا ف ــا دائًم ــا معه ــازات تجعلن ــك اإلنج ــع، وتل المجتم
ــه نصيــب مــن  الصفــوف األماميــة لتثــري المجتمــع بعطائهــا كمــا نطمــح للرجــل أن يكــون ل
ــّخر كل  ــي يس ــي والوع ــم بالرق ــا المتس ــى أن مجتمعن ــدل عل ــتقباًل، وإن دل في ــوز مس ــذا الف ه
ــة  ــى القم ــول إل ــن الوص ــب م ــا األصع ــة، أم ــى القم ــول إل ــاح والوص ــبيل النج ــي س ــه ف إمكانات

المحافظــة عليهــا وهــذا مــا تطمــح إليــه الجامعــة األهليــة.

04
جـــامعة ـــ

أكــد الرئيــس المؤســس رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة األهليــة البروفيســور عبــداهلل الحــواج، أن الجامعــة األهليــة تقــدم حزمــة مــن البرامــج والتخصصــات األكاديميــة شــديدة االلتصــاق بســوق العمــل لطلبــة البكالوريــوس 
ــي  ــوم ف ــتير العل ــة، وماجس ــبة الجنائي ــي المحاس ــوم ف ــتير العل ــا: ماجس ــة، هم ــن والمنطق ــتوى البحري ــى مس ــن عل ــن جديدي ــح برنامجي ــهد فت ــوف يش ــد س ــي الجدي ــام الدراس ــى أن الع ــا إل ــوراه، منوًه ــتير والدكت والماجس
ــا  ــا يتــم تقديمهــا فــي الجامعــة األهليــة. وأكــد البروفيســور الحــواج حــرص الجامعــة علــى أن تكــون مؤسســة التعليــم العالــي األكثــر احتضاًن ــا إلــى مــا مجموعــه 19 برنامًجــا أكاديميًّ التكنولوجيــا الماليــة )فنتــك(، لينضمَّ
لمختلــف شــرائح المجتمــع، وفــي مقدمتهــم األيتــام وأصحــاب الهمــم والمتفوقــون والمبدعــون الذيــن تقــدم لهــم الجامعــة منًحــا جزئيــة تصــل إلــى 50 % مــن مجمــوع الرســوم الدراســية وتحــرص علــى توفيــر بيئــة تعليميــة 
محفــزة لهــم وملبيــة الحتياجاتهــم، حيــث تتضمــن الجامعــة إلــى جانــب كلياتهــا الرائــدة مركــًزا لرعايــة المبدعيــن ومركــًزا لريــادة األعمــال. وأشــار الحــواج فــي حديــث لـــ ”البــالد” إلــى أن الجامعــة األهليــة تعتــزم توســيع 
ا  تعاونهــا مــع الجامعــات العالميــة العريقــة، عبــر المزيــد مــن تشــبيك العالقــات والتعــاون البنــاء مــع جامعــات جديــدة، مؤكــًدا أن مــن أولويــات الجامعــة األهليــة إعــداد الطلبــة إلــى ســوق العمــل، وقــال “نحــن حريصــون جــدًّ
علــى أن يكتســب الطالــب مهــارات علميــة وعمليــة أكثــر ممــا أن يحفــظ المنهــج الدراســي ثــم ينســاه بعــد شــهر مــن تخرجــه... هدفنــا تمكيــن الطلبــة لالنخــراط فــي ســوق العمــل بمــا يتطلبــه مــن احتياجــات تحاكــي الواقــع 
والمجتمــع”. وأعــرب الحــواج عــن فخــره بالنتائــج غيــر المســبوقة التــي حققتهــا الجامعــة األهليــة علــى مســتويات الجامعــات العالميــة والمحليــة وقــال “فخــورون بــأن الجامعــة األهليــة حققــت إنجــاًزا تاريخيًّــا يعــود فضلــه 
إلــى جــودة منظومــة التعليــم العالــي فــي مملكــة البحريــن والتــي تســير بوصلتهــا فــي االتجــاه الصحيــح”. مؤكــًدا أن البحريــن تســير بخطــى واثقــة لتصبــح مركــًزا رائــًدا للتعليــم فــي المنطقــة. وفيمــا يلــي نــص المقابلــة:

“األهلية” تحتضـن األيتام وأصحاب الهمم والمتفوقين والمبدعيــن
إنجازات “األهلية” ثمرة دعـم القيـــادة وجـــودة منظومــــة التعليــــم العالــــي
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أعلنــت الجامعــة الخليجيــة عــن اســتمرار قبــول وتســجيل الطلبــة فــي البرامــج األكاديميــة التــي تقدمهــا الجامعــة والمعتمــدة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم ومجلــس التعليــم العالــي فــي مملكــة 
البحريــن، هــي: بكالوريــوس القانــون، بكالوريــوس وماجســتير اإلعــالم، بكالوريــوس المحاســبة والماليــة، بكالوريــوس إدارة المــوارد البشــرية، وبكالوريــوس هندســة التصميــم الداخلــي، إضافــة للبرامــج 

األكاديميــة المســتضافة مــن جامعــة نورثهامبتــون بالمملكــة المتحــدة، وذلــك فــي بكالوريــوس “الهندســة الكهربائيــة واإللكترونيــة” و”الهندســة الميكانيكيــة”، بمنــح دراســية تصــل إلــى 50 %.

الجامعــــة الخليجيــــة 
تقـدم برامــج أكاديميـــة رائــدة ومعتمــدة وتعلــن استمرار التسجيــل

المنح الدراسية 
ــد  قــال رئيــس الجامعــة الخليجيــة األســتاذ الدكتــور مهن
المشــهداني إن الجامعــة الخليجيــة تقــدم منًحــا دراســية 
ــن،  ــع والمتفوقي ــاء المجتم ــف أبن ــة لمختل ــة وكامل جزئي
إضافــة لمنــح خاصــة للمتميزيــن فــي مختلــف المجــاالت 
والموهوبيــن؛  والشــعراء  والفنانيــن  الرياضييــن  مثــل 
ــن  ــة البحري ــي مملك ــبابية ف ــدرات الش ــم الق ــدف دع به
ــيما  ــاالت الس ــف المج ــي مختل ــز ف ــن التمي ــا م وتمكينه

ــي. ــال األكاديم المج
ــراء  ــتاذة ب ــجيل األس ــول والتس ــدة القب ــس وح ــت رئي وبيَّن
الســامرائي أن المنــح الدراســية تقــدم للطلبــة فــي جميــع 
الجامعــة  فــي  حاليًّــا  المطروحــة  البكالوريــوس  برامــج 
ــص  ــوع التخص ــى ن ــة عل ــة الجزئي ــبة المنح ــد نس وتعتم
ــطة  ــي األنش ــاركته ف ــة ومش ــي الثانوي ــب ف ــدل الطال ومع
الطلبــة  وتشــجيع  دعــم  بهــدف  وذلــك  الطالبيــة؛ 
المتفوقيــن علــى مواصلــة التميــز األكاديمــي والطالبــي.

االعتمادات والعضويات الدولية 
الجامعــة الخليجيــة حاصلــة علــى االعتمــاد المؤسســي 
هيئــة  مــن  الثقــة  علــى  حاصلــة  برامجهــا  وجميــع 
جــودة التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن، كمــا 
ــات  ــادات والعضوي ــن االعتم ــدًدا م ــا ع ــدت كلياته حص
الدوليــة، حيــث نالــت كليــة العلــوم اإلداريــة والماليــة 
برنامــج  حصــل  كمــا  الدوليــة،   )AASCB( عضويــة 
المحاســبة والماليــة علــى االعتماديــة الدوليــة مــن جمعيــة 
المحاســبين القانونييــن فــي بريطانيــا )ACCA( ، كذلــك 
نــال االعتماديــة مــن قبــل معهــد المحاســبين اإلدارييــن 

المعتمديــن )ICMA( فــي أســتراليا. 

ــة  ــرية بالجامع ــوارد البش ــوس الم ــج بكالوري ــد برنام وحص
المســتوى  ضمــن   )CIPD( اعتمــاد  علــى  الخليجيــة 
الخامــس، والــذي يتيــح لخريجــي البرنامــج الحصــول علــى 
الشــهادة االحترافيــة فــي المــوارد البشــرية والحصــول 
علــى عضويــة فــي منظمــة )CIPD( وتأهليهــم للدخــول 

ــل. ــوق العم ــي س ف
  

كمــا حصــل برنامــج اإلعــالم علــى عضويــة رابطــة كليــات 
المتحــدة  بالواليــات  الجماهيــري  واإلعــالم  الصحافــة 
األميركيــة  )ASJMC(، واالعتمــاد الدولــي المهنــي مــن 
 )CIPR( المعهــد الملكــي البريطانــي للعالقــات العامــة
األوســط  الشــرق  فــي  أكاديمــي  برنامــج  كأول  وذلــك 

ــاد.  ــذا االعتم ــى ه ــل عل يحص
وفيمــا يخــص كليــة الهندســة فقــد حصــدت الكليــة 
ــة  ــة والتقني ــة الهندس ــن مؤسس ــي م ــاد الدول ــى االعتم عل
مــن  عــدد  حصــل  كمــا   )IET( المتحــدة    بالمملكــة 
IET Associate Mem- عضويــة  علــى  “منتســبيها 
bership” ، وكذلــك نــال عــدد مــن منتســبي الكليــة 
مــن الطلبــة واألســاتذة شــهادة عضويــة معهــد مهندســي 
ــة  ــدة األميركي ــات المتح ــات بالوالي ــاء واإللكتروني الكهرب

)IEEE(

تدعــم  وتكنولوجيــا  تقنيــة  أنظمــة  فــي  االســتثمار 
االصطناعــي  الــذكاء 

بالتعــاون مــع الجامعــة األميركيــة فــي اإلمــارات طــوَّرت 
الجامعــة الخليجيــة نظاًمــا إلكترونيًّــا متقدًمــا يعتمــد 
علــى الــذكاء االصطناعــي ويتكــون مــن 25 وحــدة ســيتم 
تفعيلهــا علــى 3 مراحــل؛ بهــدف تســهيل التجربــة 
الجامعــة. وتصميــم  التعليميــة علــى أســاتذة وطلبــة 
ــة  ــة العالمي ــورات العلمي ــب للتط ــل ومواك ــام متكام نظ
ويلبــي احتياجــات وطموحــات الطلبــة ويطــرح بدائــل 

تكنولوجيــة مبتكــرة لمختلــف خدمــات الجامعــة.

كمــا تســتعد الجامعــة الخليجيــة لتوقيــع اتفاقيــة تعــاون 
مــع شــركة زوهــو العالميــة، وبذلــك تكــون الجامعــة األولى 
فــي المنطقــة التــي توقــع هــذه االتفاقيــة. وســتمنح 

ــا لهــذه االتفاقيــة أكثــر مــن 500 ترخيــص  الشــركة وفًق
للجامعــة الســتخدام جميــع تطبيقــات “زوهــوون” لقطــاع 
األعمــال وكل ترخيــص يتضمــن 57 تطبيقــا وذلــك لمــدة 
ــة  ــت الجامع ــة دمج ــذه االتفاقي ــب ه ــد. وبموج ــام واح ع
المناهــج  “زوهــوون” كجــزء مــن  الخليجيــة تطبيقــات 

ــا. ــي تقدمه ــة الت ــج األكاديمي ــي البرام ــية ف الدراس
 

وفــي هــذا الصــدد، قــال رئيــس الجامعــة الخليجيــة 
لهــذه  “ســيكون  المشــهداني  الدكتــور مهنــد  األســتاذ 
االتفاقيــة الــدور البالــغ فــي تعليــم طلبتنــا اســتخدام 
ــد  ــابهم المزي ــي اكتس ــاهم ف ــا يس ــات بم ــل التقني أفض
مــن المعــارف والخبــرات الحديثــة لنــزوِّد شــركاءنا فــي 
الصناعــة وأســواق العمــل المحليــة والعالميــة بأفضــل 

وموظفيــن”. كمتدربيــن  الخريجيــن 

التكنولوجيــة  التطــورات  ماجســتير اإلعــالم يواكــب 
العالميــة اإلعالميــة 

أكــد القائــم بأعمــال عميــد كليــة االتصــال وتقنيــات 
ــور  ــوم اإلداريــة والماليــة الدكت اإلعــالم وعميــد كليــة العل
شــريف بــدران أن هــذا البرنامــج األكاديمــي يعتبــر مختلًفا 
عــن برامــج اإلعــالم األخــرى، إذ يركــز علــى بنــاء مهــارات 
الطالــب ورفــع قدراتــه اإلعالميــة القياديــة بشــكل مغايــر 

وبعيــد عــن أســاليب التعليــم التقليديــة. 

 وأضــاف بــدران أن الدراســة في برنامج الماجســتير ســتكون 
علــى مــدار 3 فصــول دراســية وعلــى الطالــب اجتيــاز 
الماجســتير  برنامــج  42 ســاعة دراســية. كمــا يتضمــن 
ــتير  ــة الماجس ــى أطروح ــة إل ــية، إضاف ــررات دراس 10 مق
والتفكيــر  التخطيــط  علــى مهــارات  المقــررات  وتركــز 
ــادي فــي المؤسســات اإلعالميــة ســواء  اإلســتراتيجي والقي
ــى االتجاهــات العالميــة  الحكوميــة أوالخاصــة، إضافــة إل

ــي. ــال اإلعالم ــي المج ف
  

كمــا بيَّــن بــدران أن شــروط القبــول فــي الماجســتير تتمثــل 
ــد  ــوس وبح ــى بكالوري ــاًل عل ــب حاص ــون الطال ــي أن يك ف
ــب  ــع الطال ــك يخض ــن ذل ــل م ــدل 2.33 وأق ــى مع أدن
ــة  ــي اللغ ــول ف ــارات قب ــراء اختب ــع إج ــروط، م ــول مش لقب

ــخصية. ــة ش ــة ومقابل اإلنجليزي
ـر بــدران عــن اعتــزازه بافتتــاح  وفــي الســياق ذاتــه، عبَـّ
ــي  ــالم ف ــة باإلع ــة مختص ــة ألول كلي ــة الخليجي الجامع
مملكــة البحريــن مؤكــًدا أنهــا تســعى لرفــد المملكــة 
بكــوادر إعالميــة قــادرة علــى تطبيــق تكنولوجيــا اإلعــالم 
وترتقــي  العمــل،  ســوق  فــي  والمنافســة  باحترافيــة 
والدولــي،  والخليجــي  البحرينــي  المجتمــع  لطموحــات 
وتشــارك بشــكل فعــال فــي التنميــة المســتدامة فــي 

المملكــة.

  
برنامــج القانــون بمســاراته الثالثــة... نقلــة نوعيــة فــي 

المجــال القانونــي المعاصر
أفــاد القائــم بأعمــال عميــد كليــة القانــون الدكتــور فــراس 
محمــد أن هــذا البرنامــج يرتكــز إلــى الجانــب العملــي 
بشــكل كبيــر ليكســب الطالــب خبــرة حقيقيــة خــالل 
فتــرة الدراســة فهــو يهيــئ الطالــب للحيــاة المهنيــة 
واألكاديميــة فــي مجــال القانــون مــع تخصصــات فرعيــة 
أخــرى وهــي التجــارة، العقــارات، وتقنيــة المعلومــات، 
المجــاالت  لهــذه  المطلوبــة  المهــارات  دمــج  وســيتم 
ــى  ــاًء عل ــه وبن ــًدا أن ــون. مؤك ــال القان ــات مج ــع متطلب م
ــن  ــة تبّي ــة الخليجي ــا الجامع ــت به ــي قام ــات الت الدراس
لديهــم  لقانونييــن  بحاجــة  اليــوم  العمــل  ســوق  أن 
القــدرة علــى إجــراء وتنظيــم وإدارة التعامــالت القانونيــة 
وقطــاع  المعلومــات،  تكنولوجيــا  بقطاعــات  المرتبطــة 
األعمــال المتنامــي، وقطــاع العقــارات الــذي توســع ليضــم 

مفاهيــم قانونيــة حديثــة.  

ذهبيــة  فرصــة  نورثهامبتــون...  جامعــة  برنامــج 
وشــهادة  بنظــام  البحريــن  مملكــة  فــي  للدراســة 

نيــة  يطا بر
ــور  ــة الدكت ــة الهندس ــد كلي ــال عمي ــدد، ق ــذا الص ــي ه ف
ســتتيح  الهندســية  البرامــج  هــذه  “إن  الــراوي  أســامة 
للطلبــة المســجلين فرصــة الحصــول علــى شــهادة دوليــة 
مــن بريطانيــا، معتمــدة محليًّــا وعالميًّــا فــي مملكــة 
التعليميــة  الجــودة  ضمــان  مــع  وخارجهــا،  البحريــن 
ــارج  ــفر للخ ــال الس ــي ح ــا ف ــرة ذاتهم ــرات المتواف والخب

وبتكلفــة مناســبة”.

وأوضــح الــراوي أن نظــام الدراســة فــي هــذه التخصصــات 
ــا، كمــا أن للطالــب الحــق فــي الوصــول  ســيكون بريطانيًّ
مــا  للجامعتيــن،  اإللكترونيــة  التعلــم  مصــادر  علــى 
ســيمنحه أدوات تعلــم غيــر محــدودة، مبيًِّنــا أن الــكادر 
األكاديمــي الــذي ســيقوم بالتدريــس فــي البرنامجيــن 
ــة  ــون والجامع ــة نورثهامبت ــن جامع ــترًكا م ــيكون مش س

الخليجيــة.
  

كمــا أشــار الــراوي إلــى أن الجامعــة الخليجيــة أنهــت 
كل اســتعداداتها الســتقبال الدفعــة الثانيــة مــن الطلبــة 
المســجلين فــي التخصصــات الهندســية التابعــة لجامعــة 

نورثهامبتــون البريطانيــة والمســتضافة فــي الجامعــة 
هندســية  مختبــرات   10 افتتــاح  تــم  إذ  الخليجيــة، 
مــزودة بأحــدث التقنيــات خــالل العــام الماضــي، إضافــة 
الســتقبال أســاتذة بريطانييــن مــن جامعــة نورثهامبتــون 

ــة.  ــس الطلب لتدري

طريقة التسجيل في الجامعة
األســتاذة  والتســجيل  القبــول  وحــدة  رئيــس  نوهــت 
الراغبيــن فــي  الطلبــة  بإمــكان  بأنــه  الســامرائي  بــراء 
االلتحــاق بالجامعــة تقديــم طلباتهــم عبــر اإلنترنــت عــن 
ــة  ــع الجامع ــي موق ــودة ف ــتمارة الموج ــلء االس ــق م طري
ــر الواتســاب الرســمي الخــاص بالجامعــة  اإللكترونــي أوعب

.)97366727901( الخليجيــة 

الســامرائي أن الجامعــة تعمــل بشــكل دؤوب  وأكــدت 
التســهيالت للطلبــة مــن خــالل  علــى توفيــر جميــع 
ــي،  ــكل إلكترون ــتجدين بش ــجيل المس ــال لتس ــح المج فت
وإعــداد الجــداول الدراســية بالشــكل المــرن الــذي يتوافــق 
ــوم  ــع الرس ــزة دف ــة لمي ــة، إضاف ــب الطلب ــات أغل ــع أوق م

باألقســاط فصليًّــا.

0٥
جـــامعة ـــ
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ما حزمة البرامج والتخصصات التي تطرحها الجامعة األهلية في العام الدراسي الجديد؟
كمــا عوَّدنــا أبناءنــا وبناتنــا الطلبــة أن يكــون لدينــا جديــد كل عــام، إذ إننــا نســتعد النطالقــة فريــدة 
مــع بدايــة عــام أكاديمــي جديــد فــي ســبتمبر المقبــل 2022، تتضمــن باقــة واســعة مــن البرامــج 
ــة  ــق نقل ــوراه، لتحقي ــتير والدكت ــوس والماجس ــة البكالوري ــل وبدرج ــوق العم ــاق بس ــديدة االلتص ش

نوعيــة فــي المجــال التعليمــي.
وفــي هــذا المقــام نتوجــه بالشــكر الجزيــل لمجلــس التعليــم العالــي علــى تعاونهــم ومســاندتهم 
ــل  ــوق العم ــات س ــع ومتطلب ــي الواق ــي تحاك ــدة الت ــج الجدي ــن البرام ــة م ــالق حزم ــل إط ــا ألج لن
واحتياجاتــه وترفــع مــن ســقف كفــاءة الطالــب وتهيِّئــه لتبــوُّأ مناصــب قياديــة عليــا بعــد تخرجــه 
مــن الجامعــة، ومــن أبــرز تلــك البرامــج برنامــج ماجســتير العلــوم فــي التكنولوجيــا الماليــة 
وبرنامــج ماجســتير العلــوم فــي المحاســبة الجنائيــة اللذيــن نعتــزم طرحهمــا بــدًءا مــن هــذا العــام، 
وفــي األفــق برامــج أخــرى مثــل برنامــج الماجســتير فــي العــالج الطبيعــي، وهنــاك برامــج أخــرى 
ــة لتلــك التخصصــات، كمــا  خاصــة بالتغذيــة والصحــة النفســية أيًضــا؛ ألننــا أصبحنــا بحاجــة ملحَّ
ــذكاء  نطمــح فــي إطــالق برنامــج الماجســتير فــي إنترنــت األشــياء، وبرنامــج البكالوريــوس فــي ال

االصطناعــي، كمــا نعمــل علــى تطويــر برنامــج جديــد فــي المجــال الرياضــي.
 

تقدم الجامعة منًحا جزئية لشرائح من المجتمع، ما هي هذه الشرائح؟ وما الهدف من ذلك؟
دعونــي أجيــب عــن الســؤال الثانــي ثــم أعــود لــأول. الجامعــة األهليــة مشــروع وطنــي وتنويــري، 
وإحــدى ثمــرات المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملــك المفــدى كمــا جــاء علــى لســان ســعادة وزيــر 
ــي  ــة الت ــات الجامع ــدى فعالي ــي إح ــي ف ــي النعيم ــن عل ــد ب ــور ماج ــم الدكت ــة والتعلي التربي
حظيــت برعايتــه الكريمــة، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الجامعــة تنظــر لنفســها بوصفهــا شــريًكا 
ــز، وتحجــز موقعهــا ودورهــا  ــا العزي ــي يشــهدها وطنن ــاء الت ــة والبن أساســيًّا فــي مســيرة التنمي

باســتمرار لتتحمــل مســؤوليتها االجتماعيــة فــي هــذا اإلطــار.
ــى  ــل إل ــب تص ــة بنس ــا جزئي ــا منًح ــة إتاحته ــة للجامع ــؤولية االجتماعي ــر المس ــدى مظاه وإح
50 % مــن الرســوم الدراســية لعــدة شــرائح فــي المجتمــع وفــي مقدمتهــم: األيتــام، أصحــاب 

ــون. ــون والمتفوق ــم، المبدع الهم
 

هل هناك تجاوب من هذه الشرائح مع الجامعة األهلية؟
ــا العشــرات  ــا ألصحــاب الهمــم ولقــد خرجن ــر جذًب بالتأكيــد، فنحــن وهلل الحمــد الجامعــة األكث
منهــم طــوال الســنوات الماضيــة، وال يخلــو فــوج مــن الخريجيــن مــن عــدد مــن أصحــاب 
الهمــم الذيــن نعتــز بهــم وبإرادتهــم وتميزهــم عبــر الدراســة فــي الجامعــة األهليــة، وهنــاك 
ــي ال  ــاندة الت ــم والمس ــي له ــم الفن ــم الدع ــة وتقدي ــؤالء الطلب ــة ه ــم برعاي ــة تهت إدارة خاص
تخــدش مبــدأ المســاواة بيــن جميــع طلبتنــا، وكذلــك األمــر بالنســبة لأيتــام والطلبــة المبدعيــن 
والمتفوقيــن، فحوالــي نصــف طلبتنــا المســتجدين هــم مــن خريجــي المرحلــة الثانويــة 

ــزاز. ــر واالعت ــا للفخ ــيء يدعون ــذا ش ــن، وه المتفوقي
  

أين نجد خريجي الجامعة األهلية اليوم؟
تجدونهــم فــي مختلــف مواقــع اإلنتــاج واإلنجــاز فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص، خرَّجنــا 
ــتقلَّ  ــر اس ــم اآلخ ــة، وبعضه ــع القيادي ــى المواق ــوَُّؤون أرق ــم يتب ــا بعضه ــى اآلن 16 فوًج حت

ــف  ــر وظائ ــي توفي ــهمت ف ــاد وأس ــة لالقتص ــة مضاف ــت قيم ــة قدَّم ــادرات خاص ــاريع ومب بمش
ــع  ــي المواق ــة ف ــع القيادي ــى المواق ــوَُّؤوا أعل ــن تب ــا م ــي خريجين ــد ف ــم. ونج ــدة لزمالئه جدي
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة وفــي مقدمتهــم خريجــة الجامعــة األهليــة معالــي رئيــس 
مجلــس النــواب األســتاذة فوزيــة بنــت عبــداهلل زينــل وعــدد مــن زمالئهــا أعضــاء مجلــس النــواب 
قــة  وعــدد مــن قيــادات الشــركات والمؤسســات. ولدينــا مــن الخريجيــن ممــن حققــوا ابتــكارات خالَّ
ــز  ــن الجوائ ــر م ــدد كبي ــازت بع ــي ف ــواج الت ــة الح ــة أمين ــم المخترع ــي مقدمته ــزة، وف ومتمي
العالميــة، وأســهمت بمخترعاتهــا فــي تطويــر الخدمــات العالجيــة فــي مجــال العــالج الطبيعي.

 كيف تجاوزتم الصعوبات والمعوقات وكيف ترون مستقبل التعليم العالي في البحرين؟
المنظومــة التعليميــة فــي مملكــة البحريــن واّلدة لــكل مــا هــو داعــم لجامعتنــا األهليــة 
ــم  ــودة التعلي ــة ج ــي وهيئ ــم العال ــن التعلي ــا بي ــي م ــوازن اإليجاب ــز بالت ــا تتمي ــا، كم خصوص
والتدريــب، إذ يعــد نجــاح الجامعــة األهليــة فيمــا وصلــت إليــه ثمــرة لدعــم القيــادة الحكيمــة 
ممثلــة فــي جاللــة الملــك المعظــم وســمو ولــي العهــد رئيــس الــوزراء، ثــم نجاحنــا فــي تجــاوز 
العراقيــل والمصاعــب التــي مررنــا مــن خاللهــا فــي أصعــب األعــوام، وكمــا تــرون فــإن الجامعــة 
تحاكــي هــذه التطــورات بــوالدة تخصصــات جديــدة تعمــل علــى تخريــج أفــواج مــن الكــوادر 
المعطــاءة فــي مجاالتهــم. لذلــك ال يســعني ســوى أن أتقــدم بجزيــل الشــكر واالمتنــان لمجلــس 
التعليــم العالــي المتمثــل فــي رئيــس مجلــس األمنــاء ســعادة الدكتــور ماجــد بــن علــي النعيمي، 
واألميــن العــام للمجلــس ونائــب رئيــس مجلــس األمنــاء الدكتــورة الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن 
دعيــج آل خليفــة علــى النقلــة الفريــدة مــن نوعهــا مــن أجــل أن تتبــوَّأ مملكــة البحريــن المركــز 
الطليعــي والرئيــس فــي المجــال التعليمــي المتمّيــز وذلــك مــا هــو إال انعــكاس لتمّيزنــا جميًعــا، 
إذ نعتبــر أنفســنا وجامعتنــا شــركاء مــع مجلــس التعليــم العالــي يــًدا بيــد، لرفــع مســتوى تقــدم 
ــب أن  ــا أح ــم، كم ــي التعلي ــدة ف ــّباقة ورائ ــن س ــة البحري ــون مملك ــة لتك ــة التعليمي المنظوم
اســميها “بوســطن الخليــج”، كمــا هــي بوســطن الواليــات المتحــدة األميركيــة الرائــدة فــي هــذا 

المجــال علــى المســتوى العالمــي.
 

مــن أكثــر الصعوبــات التــي يواجههــا الخريجــون هــو االنتقــال مــن مرحلــة الدراســة إلــى 
ســوق العمــل، كيــف تهيــئ الجامعــة األهليــة الطالــب الجامعــي لالنخــراط فــي ســوق العمــل 

بثقافــة واحترافيــة عاليــة؟

ــروع  ــم المش ــي ونترج ــل الوطن ــاق العم ــي ميث ــاء ف ــا ج ــق م ــى أن نحق ــا إل ــعى دائًم ــن نس نح
التعليمــي حتــى تكــون مملكــة  الواقــع  المعظــم علــى أرض  الملــك  اإلصالحــي لجاللــة 
البحريــن رائــدة بيــن شــقيقاتها دول مجلــس التعــاون، ونــرى مفهــوم الريــادة ينعكــس علــى 
ــال  ــر األعم ــب ومدي ــب والمحاس ــم والطبي ــدس والمعل ــي المهن ــل ف ــذي يتمث ــم ال ــودة التعلي ج
المتميزيــن فــي وظائفهــم وتأديــة عملهــم باحترافيــة متقنــة، لذلــك نحــرص علــى أن نســتثمر 
دائًمــا فــي أبنائنــا وبناتنــا الطلبــة، ومــا يميــز الجامعــة األهليــة هــو قدرتهــا علــى المواءمــة بيــن 
التعليــم العملــي والنظــري. هدفنــا تمكيــن الطلبــة لالنخــراط فــي ســوق العمــل بمــا يتطلبــه مــن 
ــر طلبتنــا دائًمــا كلمــا عملــوا بأيديهــم ســيظل ذلــك  احتياجــات تحاكــي الواقــع والمجتمــع، نذكِّ

راســًخا فــي ذهنهــم حينهــا ســوف يســتثمرون جهودهــم بالشــكل الصحيــح.

ــا بيــن الجامعــة األهليــة وبعــض الجامعــات العالميــة علــى  ــا وثيًق نعلــم أن هنــاك تعاوًن
مســتوى البكالوريــوس والشــهادات العليــا، هــل لكــم أن تحدثونــا عــن هــذا الجانــب وهــل 

هنــاك جامعــات أخــرى تعتزمــون التعــاون معهــا؟

أنــا مؤمــن بــأن االســتثمار فــي التعليــم والنظــر إلــى التجــارب الســابقة للجامعــات 
العالميــة األخــرى التــي بــدأت منــذ الصفــر ومــرت بمختلــف التحديــات حتــى أصبحــت 
اليــوم مــن أعــرق الجامعــات، فهــي بحــد ذاتهــا مدرســة نتعلــم منهــا الكثيــر وتجعلنــا 
فــي مراكــز متقدمــة مــن خــالل ســعينا نحــو األفضــل، نســعى دائًمــا إلــى مواكبــة العصــر 
ــاون  ــودة التع ــى ج ــرص عل ــك نح ــة، لذل ــة والعملي ــان الفكري ــات اإلنس ــاري ومتطلب الج
ــي  ــادل التعاون ــار التب ــي إط ــة ف ــاة بعناي ــج المنتق ــن البرام ــزم م ــالق ح ــالل إط ــن خ م
المشــترك بيــن الجامعــة األهليــة والجامعــات العالميــة العريقــة مثــل جامعــة برونيــل 
ــج  ــي برام ــنة ف ــرين س ــى عش ــد إل ــدة تمت ــة وطي ــة أكاديمي ــا عالق ــا به ــي تربطن والت
ــارات  ــات والزي ــرات والثقاف ــا الخب ــن خالله ــا م ــا، تبادلن ــوراه خصوص ــتير والدكت الماجس
ــة  ــن حمل ــا م ــتين خريًج ــن س ــر م ــج أكث ــم تخري ــا ت ــن، كم ــن الجامعتي ــة بي المفتوح
الدكتــوراه مــن مملكــة البحريــن وبلــدان أخــرى. كمــا نســعى جاهديــن ألن نحقــق هدفنــا 
األســمى لتنميــة وتمكيــن المــرأة فنحــن فخــورون بتخريــج أكثــر مــن 30 امــرأة تحمــل 
شــهادة الدكتــوراه فــي أهــم التخصصــات المطلوبــة، كمــا نقــوم حاليًّــا بإعــداد البرنامــج 
الصيفــي الــذي ســينطلق خــالل الشــهر المقبــل حيــث ُيجــري عــدد مــن طلبــة الدكتــوراه 
المزيــد مــن الخطــوات عبــر االنتقــال لجامعــة برونيــل، مــا يؤكــد أن هــذا التعــاون المثمــر 
بيــن الجامعتيــن دليــل علــى الثقــة الممنوحــة للطالــب بمقابلــة أســاتذته مــن الجامعــة 
األم والتعــرف علــى خطتــه الدراســية وتفاصيلهــا عــن قــرب. نحــن نشــجع طالبنــا دائًمــا 
علــى خــوض التجــارب التــي تنفعهــم مــدى الحيــاة، وقــد خرَّجنــا عــدًدا ال بــأس بــه مــن 
ــه  ــة، ونتوجَّ ــنطن األميركي ــورج واش ــة ج ــن جامع ــية م ــتير اإلدارة الهندس ــة ماجس طلب
ــع  ــا م ــن تعاوًن ــد، ويتضم ــي الهن ــة ف ــات العريق ــدى الجامع ــع إح ــاون م ــا للتع حاليًّ
الجامعــات فــي الكثيــر مــن األحيــان التبــادل الطالبــي الدولــي حيــث نتيــح لمــن رغــب 
مــن طلبتنــا دراســة فصــل دراســي أو فصليــن فــي إحــدى الجامعــات العريقــة المتعاونــة، 

ــي  ــام دراس ــدة ع ــة لم ــة األهلي ــي الجامع ــة ف ــم للدراس ــل طلبته ــتقبل بالمقاب ــا نس كم
كامــل.

فــي إنجــاز غيــر مســبوق، أحــرزت الجامعــة األهليــة مراكــز متقدمــة بحســب تصنيــف 
مؤسســة التايمــز العالميــة، هــل لكــم أن تحدثونــا عــن هــذا اإلنجــاز؟

ــز  ــة التايم ــنوي لمؤسس ــف الس ــب التصني ــبوق بحس ــر مس ــاًزا غي ــة إنج ــة األهلي ــت الجامع  حقق
العالميــة للتعليــم، فقــد أحــرزت المركــز 101 مــن بيــن أفضــل 1406 جامعــات مختــارة مــن 
ــز  ــن والمرك ــة البحري ــتوى مملك ــى مس ــز األول عل ــى المرك ــت عل ــم، وحصل ــف دول العال مختل
ــداف  ــى أه ــتناًدا إل ــم اس ــودة التعلي ــر ج ــي مؤش ــا ف ــرين عالميًّ ــث والعش ــا والثال ــث عربيًّ الثال
ــا  ــن 2030. كم ــة البحري ــع رؤي ــق م ــي تتواف ــدة والت ــم المتح ــة لأم ــتدامة التابع ــة المس التنمي
ــة  ــداف التنمي ــن أه ــر م ــدف العاش ــي اله ــا ف ــرة عالميًّ ــابع عش ــز الس ــة المرك ــرزت الجامع أح
المســتدامة لأمــم المتحــدة وهــو الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين. وتــدل نتائــج 
التصنيــف الدوليــة علــى أننــا حققنــا نتائــج مذهلــة علــى المســتوى المحلــي والعربــي والعالمــي.

إننــا فخــورون بــأن الجامعــة األهليــة حققــت إنجــاًزا تاريخيًّــا يعــود فضلــه إلــى جــودة منظومــة 
التعليــم العالــي فــي مملكــة البحريــن والتــي تســير بوصلتهــا فــي االتجــاه الصحيــح كمــا تلتــزم 
الجامعــة كجــزء مــن خطتهــا اإلســتراتيجية بتحقيــق معاييــر محــددة ألهــداف األمــم المتحــدة 
للتنميــة المســتدامة والتــي مــن ضمنهــا جــودة التعليــم، المســاواة بيــن الجنســين، العمــل الالئــق 

والنمــو االقتصــادي وعقــد الشــراكات.
  

فــوز وتكريــم خريجــات الدكتــوراه مــن الجامعــة األهليــة علــى مســتوى الوطــن العربــي، مــاذا 
يمثــل لكــم هــذا اإلنجــاز؟

حقيقــة تلــك كانــت إحــدى أمنياتنــا فتحققــت، ســعداء وفخــورون بهــذا اإلنجــاز علــى مســتوى 
ــحت أبحاثهــم لجائــزة الشــارقة ألطروحــات الدكتــوراه  الوطــن العربــي، إذ شــارك 1242 باحًثــا ُرشِّ
ــا كان  ــة عشــر والتاســعة عشــر، فيم ــي بدورتيهــا الثامن ــة فــي الوطــن العرب ــوم اإلداري فــي العل
ــوم  ــي العل ــة ف ــل أطروح ــالي بأفض ــة بوع ــورة أمين ــا الدكت ــب خريجتن ــن نصي ــز األول م المرك
الماليــة، وهــي أول بحرينــي يحصــد هــذه الجائــزة منــذ انطالقتهــا، والمركــز الثانــي مــن نصيــب 
خريجتنــا الدكتــورة ريــم حمــدان وقــد تــم تكريمهمــا مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ ســلطان بن 
أحمــد القاســمي، نائــب حاكــم الشــارقة رئيــس جامعــة الشــارقة، مــا يؤكــد أن برامجنــا األكاديميــة 
ــا  ــث بدأن ــوق حي ــار التف ــذ مس ــة تأخ ــوم اإلداري ــة والعل ــوم المالي ــال العل ــي مج ــة ف والمتخصص
ــف  ــي نص ــرأة ه ــد أن الم ــرر وأؤك ــا أك ــرة. كم ــنوات األخي ــي الس ــاه ف ــا حصدن ــار م ــف ثم نقط
ــة  ــا العلمي ــل بكفاءته ــة وتحت ــي المقدم ــا ف ــا دائًم ــا معه ــازات تجعلن ــك اإلنج ــع، وتل المجتم
ــه نصيــب مــن  الصفــوف األماميــة لتثــري المجتمــع بعطائهــا كمــا نطمــح للرجــل أن يكــون ل
ــّخر كل  ــي يس ــي والوع ــم بالرق ــا المتس ــى أن مجتمعن ــدل عل ــتقباًل، وإن دل في ــوز مس ــذا الف ه
ــة  ــى القم ــول إل ــن الوص ــب م ــا األصع ــة، أم ــى القم ــول إل ــاح والوص ــبيل النج ــي س ــه ف إمكانات

المحافظــة عليهــا وهــذا مــا تطمــح إليــه الجامعــة األهليــة.

04
جـــامعة ـــ

أكــد الرئيــس المؤســس رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة األهليــة البروفيســور عبــداهلل الحــواج، أن الجامعــة األهليــة تقــدم حزمــة مــن البرامــج والتخصصــات األكاديميــة شــديدة االلتصــاق بســوق العمــل لطلبــة البكالوريــوس 
ــي  ــوم ف ــتير العل ــة، وماجس ــبة الجنائي ــي المحاس ــوم ف ــتير العل ــا: ماجس ــة، هم ــن والمنطق ــتوى البحري ــى مس ــن عل ــن جديدي ــح برنامجي ــهد فت ــوف يش ــد س ــي الجدي ــام الدراس ــى أن الع ــا إل ــوراه، منوًه ــتير والدكت والماجس
ــا  ــا يتــم تقديمهــا فــي الجامعــة األهليــة. وأكــد البروفيســور الحــواج حــرص الجامعــة علــى أن تكــون مؤسســة التعليــم العالــي األكثــر احتضاًن ــا إلــى مــا مجموعــه 19 برنامًجــا أكاديميًّ التكنولوجيــا الماليــة )فنتــك(، لينضمَّ
لمختلــف شــرائح المجتمــع، وفــي مقدمتهــم األيتــام وأصحــاب الهمــم والمتفوقــون والمبدعــون الذيــن تقــدم لهــم الجامعــة منًحــا جزئيــة تصــل إلــى 50 % مــن مجمــوع الرســوم الدراســية وتحــرص علــى توفيــر بيئــة تعليميــة 
محفــزة لهــم وملبيــة الحتياجاتهــم، حيــث تتضمــن الجامعــة إلــى جانــب كلياتهــا الرائــدة مركــًزا لرعايــة المبدعيــن ومركــًزا لريــادة األعمــال. وأشــار الحــواج فــي حديــث لـــ ”البــالد” إلــى أن الجامعــة األهليــة تعتــزم توســيع 
ا  تعاونهــا مــع الجامعــات العالميــة العريقــة، عبــر المزيــد مــن تشــبيك العالقــات والتعــاون البنــاء مــع جامعــات جديــدة، مؤكــًدا أن مــن أولويــات الجامعــة األهليــة إعــداد الطلبــة إلــى ســوق العمــل، وقــال “نحــن حريصــون جــدًّ
علــى أن يكتســب الطالــب مهــارات علميــة وعمليــة أكثــر ممــا أن يحفــظ المنهــج الدراســي ثــم ينســاه بعــد شــهر مــن تخرجــه... هدفنــا تمكيــن الطلبــة لالنخــراط فــي ســوق العمــل بمــا يتطلبــه مــن احتياجــات تحاكــي الواقــع 
والمجتمــع”. وأعــرب الحــواج عــن فخــره بالنتائــج غيــر المســبوقة التــي حققتهــا الجامعــة األهليــة علــى مســتويات الجامعــات العالميــة والمحليــة وقــال “فخــورون بــأن الجامعــة األهليــة حققــت إنجــاًزا تاريخيًّــا يعــود فضلــه 
إلــى جــودة منظومــة التعليــم العالــي فــي مملكــة البحريــن والتــي تســير بوصلتهــا فــي االتجــاه الصحيــح”. مؤكــًدا أن البحريــن تســير بخطــى واثقــة لتصبــح مركــًزا رائــًدا للتعليــم فــي المنطقــة. وفيمــا يلــي نــص المقابلــة:

“األهلية” تحتضـن األيتام وأصحاب الهمم والمتفوقين والمبدعيــن
إنجازات “األهلية” ثمرة دعـم القيـــادة وجـــودة منظومــــة التعليــــم العالــــي

البروفيسور عبداهلل الحواج
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تقديم التسهيالت المستحقة
إن هــذه المســيرة الناجحــة ازدادت اتســاًعا عبــر مــا تقدمــه الجامعــة 
ــاون  ــدة بالتع ــة معتم ــات أكاديمي ــج وتخصص ــن برام ــة م البريطاني
ــدث  ــتخدام ألح ــن اس ــه م ــرص علي ــا تح ــالفورد وم ــة س ــع جامع م
التقنيــات للتخصصــات المطلوبــة فــي ســوق العمــل، ويتضــح ذلــك 
ــم  ــمل أه ــوس تش ــهادة البكالوري ــي ش ــا ف ــالل 14 تخصًص ــن خ م

ــوم. ــم الي ــي عال ــوق ف ــة للس ــة المطلوب ــات الحديث التخصص

مــن هنــا، تؤكــد رئيــس الجامعــة البروفيســور جولــي كــروس علــى أن 
مــن أهــم األهــداف التــي وضعتهــا الجامعــة نصــب أعينهــا هــي 
تشــجيع الطلبــة المتميزيــن مــن المواطنيــن والمقيميــن عبــر تقديــم 
ــة،  ــا لهــم فــي مســيرة حياتهــم الجامعي تســهيالت مســتحقة دعًم
منوهــة فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن التســجيل للعــام الدراســي 2022 
/  2023 مســتمر فــي كليــة الهندســة والبيئــة اإلنشــائية، وكليــة 
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت وكليــة إدارة األعمــال والقانــون، 
علــى  علــى  التأكيــد  وكــررت 
لتشــجيع  الجامعــة  حــرص 
ــق  ــن طري ــن ع ــة المتفوقي الطلب
خاصــة  دراســية  منــح  توفيــر 
أو  شــروط  دون  تلقائًيــا  تقــدم 
إلــى  إضافــة  مســبق،  تقييــم 
تقديــم تســهيالت عديــدة لهــم.

خيار نقل الدراسة إلى المملكة المتحدة
ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن الجامعــة البريطانيــة هــي واحــدة مــن 
ــن  ــن م ــة البحري ــي مملك ــاؤها ف ــم إنش ــي ت ــات الت ــدث الجامع أح
ــي  ــتر، وبالتال ــالفورد - مانشس ــة س ــع جامع ــراكة م ــل بالش ــالل العم خ
فهــي تقــدم شــهادات بريطانيــة مــن إحــدى الجامعــات الرائــدة 
ــات مــن خريجــي  فــي المملكــة المتحــدة، وبإمــكان الطــالب والطالب
الثانويــة العامــة أو الراغبيــن فــي مواصلــة تعليمهــم الجامعــي 
االســتفادة مــن برنامــج الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس فــي 
ــي  ــا ف ــات العلي ــي الدراس ــتير ف ــة الماجس ــدة أو درج ــة المتح المملك
ــن،  ــي البحري ــة ف ــة البريطاني ــرم الجامع ــي ح ــدة ف ــة المتح المملك
ــل  ــد لنق ــار فري ــى خي ــون عل ــة يحصل ــك، أن الطلب ــن ذل ــر م واألكث
دراســتهم إلــى جامعــة ســالفورد فــي أي ســنة أكاديميــة قادمــة وفــق 
رغبتهــم، ويحصــل الخريــج علــى شــهادته المعتــرف بهــا مــن قبــل 

ــن. ــي البحري ــي ف ــم العال ــس التعلي مجل

فريق عمل للتواصل
ويتواصــل فريــق عمــل مــن كــوادر الجامعــة لتوفيــر كافــة المعلومــات 
حــول الــدورات الدراســية فــي المملكــة المتحــدة، أو شــهادة التأســيس 
المعتمــدة مــن UK NARIC أو لالستفســارات العامــة، ســواء بالتحدث 
ــم  ــده يت ــت وبع ــر اإلنترن ــوذج عب ــال نم ــق أو إكم ــع الفري ــر م المباش
التواصــل مــع المتقــدم، وعلــى أيــة حــال، فالرغبــة فــي الحصــول على 
درجــة البكالوريــوس ودراســات الماجســتير فــي المملكــة المتحــدة، أو 
ــى  ــارات التحويــل إل ــا فــي الجامعــة البريطانيــة مــع خي الدراســة هن

جامعــات المملكــة المتحــدة فــإن الخيــار يبقــى قائًمــا.

حفاًظــا علــى التقاليــد العريقــة فــي التعــاون بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة منــذ عقــود طويلــة، وترســيًخا لمســيرة التعليــم األكاديمــي والبحــث العلمــي الــذي يميــز الخريجيــن البحرينييــن الذيــن 
تعلمــوا وتخرجــوا فــي الجامعــات البريطانيــة، تنتهــج إدارة الجامعــة البريطانيــة فــي البحريــن ذات المنهــج، فالجامعــة تتمتــع بمرافــق ومنشــآت ذات جاهزيــة عاليــة لتقديــم الخدمــات التعليميــة بالجــودة 

المطلوبة.

شراكة بين الجامعة البريطانية وسالفورد مانشستر الرائدة بالمملكة المتحدة 
استمرارية التسجيل دون رسوم ومنح دراسية خاصـة للمتفوقيـــن

البروفيسور جولي كروس: نشجع الطلبة المتميزين عبر تقديـم التسهيـالت المستحقـة
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التخصصات التي تقدمها الجامعة
بكالوريوس المحاسبة والعلوم المالية.
بكالوريوس األعمال والعلوم اإلدارية.

بكالوريوس التسويق.
بكالوريوس القانون.

بكالوريوس في العمارة.
بكالوريوس الهندسة المدنية.

بكالوريوس المسح الكمي.
بكالوريوس إدارة مشاريع اإلنشاء.

بكالوريوس التصميم الداخلي.
بكالوريوس التصميم الجرافيكي.

بكالوريوس علم النفس.
بكالوريوس هندسة البرمجيات.

بكالوريوس علوم الحاسب اآللي.
بكالوريوس أمن المعلومات.
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ربط النظرية بالتطبيق

العلــوم  كليــة  هــي:  كليــات،   4 الجامعــة  تضــم 
ــوم وكليــة  اإلداريــة وكليــة الحقــوق وكليــة اآلداب والعل
الهندســة، وتطــرح مجموعــة مــن البرامــج المتنوعــة فــي 
درجتــي البكالوريــوس والماجســتير تتلخــص فــي برامــج 
البكالوريــوس فــي الحقــوق، وإدارة األعمــال، والمحاســبة، 
والعلــوم الماليــة والمحاســبة، والعلــوم السياســية، ونظــم 
والتصميــم  الحاســوب،  وعلــم  اإلداريــة،  المعلومــات 
وتخصصــات  الداخلــي  والتصميــم  الجرافيكــي، 
وإدارة  التجــاري،  والقانــون  القانــون،  فــي  الماجســتير 
األعمــال، وإدارة المــوارد البشــرية، والمحاســبة والتمويــل، 
إضافــة إلــى البرامــج البريطانيــة التــي يحصــل مــن 
خاللهــا الطالــب علــى شــهادة بكالوريــوس بريطانيــة 
تخصصــات  فــي  بانــك  ســاوث  لنــدن  جامعــة  مــن 
ــت  ــا طرح ــة، كم ــة المعماري ــة والهندس ــة المدني الهندس
الجامعــة 4 برامــج بكالوريــوس جديــدة بالتعــاون مــع 
القانــون،  تخصصــات  فــي  تتمثــل  الجامعــة  نفــس 
والهندســة  الميكانيكيــة،  والهندســة  األعمــال،  وإدارة 
منًحــا  الجامعــة  تقــدم  إذ  واإللكترونيــة،  الكهربائيــة 
جزئيــة علــى البرامــج البريطانيــة يتــراوح قيمتــه مــا بيــن 
ــع  ــة لجمي ــية األربع ــنوات الدراس ــى الس 30 - 40 % عل
الطلبــة المســجلين فــي البرامــج البريطانيــة، إضافــة إلــى 
ــة المســجلين مــن رســوم التســجيل،  إعفــاء جميــع الطلب
وســيحصل   .2023/2022 األول  الدراســي  للفصــل 
ــة  ــة العام ــي الثانوي ــدل ف ــى مع ــن عل ــة الحاصلي الطلب
يبلــغ 85 % فمــا فــوق علــى منــح جزئيــة 40 %، فيمــا 
ســيحصل باقــي الطلبــة علــى منــح جزئيــة 30 % يمتــد 

ــابًقا. ــرت س ــا ذك ــة كم ــة األربع ــنوات الدراس لس
ــي  ــن الت ــي البحري ــدة ف ــر الوحي ــة تعتب ــا أن الجامع كم
تقــدم تخصــص العلــوم السياســية، وتخــرج طالــب قــادر 
علــى العمــل فــي الحقــل الدبلوماســي، والمؤسســات 
السياســية،  والمؤسســات  والخاصــة،  العامــة  اإلعالميــة 
اإلقليميــة  والمنظمــات  والدراســات،  البحــوث  ومراكــز 
ــتطيع أن  ــي، ويس ــع المدن ــات المجتم ــة، ومنظم والدولي
يحلــل المعلومــات ويتخــذ قــرارات ويعمــل علــى وضــع 

ــي. ــل علم ــار تحلي ــق إط ــات وف سياس

برامج الجامعة واحتياجات سوق العمل
للطلبــة  المتميــز  التعليــم  لتوفيــر  الجامعــة  تســعى 
فتقــدم لهــم المناهــج الدراســية الحديثــة التــي يطلبهــا 
النطــاق  علــى  ســواء  والعــام  الصناعــي  القطاعيــن 
المحلــي أو الدولــي، مــن خــالل التركيــز علــى توفيــر 
برامــج العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات 
علــى  الطلبــة  حصــول  ضمــان  بهــدف  “STEM”؛ 
أفضــل تعليــم وإعدادهــم إعــدادا جيــدا فــي مجاالتهــم 
العلميــة، وانطالًقــا مــن ذلــك فقــد ســعت الجامعــة إلــى 
عمــل شــراكات مــع جامعــات بريطانيــة عريقــة لتقديــم 
تعليــم نوعــي يــزود الطلبــة بالمعــارف والمهــارات وفــق 
أعلــى المعاييــر المهنيــة العالميــة، مــا يوفــر لهــم فرًصــا 
ــة  ــى تنمي ــاعدهم عل ــل، ويس ــوق العم ــي س ــية ف تنافس
ــل  ــا يجع ــة، م ــة واألكاديمي ــة والعلمي ــم المهني قدراته
ــات  ــة التحدي ــى مواجه ــن عل ــة قادري ــي الجامع خريج

ــم.  ــي مهنته ــتمرة ف المس

ــج  ــًرا 4 برام ــة مؤخ ــت الجامع ــار، طرح ــذا اإلط ــي ه وف
أكاديميــة بريطانيــة بالتعــاون مــع جامعــة لنــدن ســاوث 
بانــك بهــدف تنويــع االختصاصــات فــي ســوق العمــل 
ــهادات  ــى ش ــول عل ــا للحص ــة فرًص ــة الجامع ــح طلب ومن
بريطانيــة مــن واحــدة مــن أعــرق الجامعــات فــي المملكة 
ــن  ــا بي ــة م ــج األكاديمي ــذه البرام ــت ه ــدة، وتنوع المتح
تخصصــات البكالوريــوس فــي الحقــوق )LLB( الــذي 
يهــدف إلــى توفيــر الفــرص الدراســية المتميــزة للطلبــة 
مهاراتهــم  وتطويــر  الحقــوق  دراســة  فــي  الراغبيــن 
ــارات  ــم بالمه ــخصية، وتزويده ــة والش ــة والفكري العملي
ــن  ــرج، م ــد التخ ــل بع ــوق العم ــي س ــم ف ــي تخدمه الت
خــالل منحهــم المهــارات والمعــارف للقوانيــن العالميــة 
ــذا  ــي ه ــة ف ــر العالمي ــى المعايي ــق أعل ــة وف والبحريني
المجــال، األمــر الــذي يهيأهــم لدخــول ســوق العمــل 
فــي  الوظائــف  مــن  واســعة  مجموعــة  فــي  والعمــل 
البحريــن والمنطقــة بمــا فــي ذلــك الوظائــف القانونيــة 
والخدمــات  القضائــي،  النظــام  فــي  القانونيــة  وغيــر 
المصرفيــة والماليــة والعقــارات والبنــاء والبنيــة التحتيــة 

ــاز. ــط والغ ــات النف وقطاع
ــدف  ــال فيه ــي إدارة األعم ــوس ف ــج البكالوري ــا برنام أم
ــر  ــالب لتطوي ــة للط ــة ممكن ــل فرص ــم أفض ــى تقدي إل
وتعزيــز  والشــخصية،  والفكريــة  العمليــة  مهاراتهــم 
مــن تطويــر  وتمكينهــم  األعمــال،  لريــادة  حماســهم 
تزويدهــم  عبــر  وتفكيرهــم  شــخصياتهم  وصقــل 
ــي  ــدم ف ــليم للتق ــاس س ــارات كأس ــن المه ــة م بمجموع
ــال  ــاالت األعم ــي مج ــم ف ــر معارفه ــر تطوي ــل، عب العم
والمعــارف  المهــارات  العديــد  ومنحهــم  المختلفــة، 
ــدة  ــرى عدي ــاالت أخ ــتهم ومج ــال دراس ــي مج ــة ف الالزم
ــم  ــذي يجعله ــر ال ــة، األم ــر العالمي ــى المعايي ــق أعل وف
قادريــن علــى دخــول ســوق العمــل والعمــل فــي العديــد 
والبورصــات،  والشــركات  كالمصــارف،  المجــاالت  مــن 

وريــادة األعمــال، وغيرهــا الكثيــر مــن المجــاالت.
ــة  ــي الهندس ــة ف ــوس الهندس ــج بكالوري ــبة لبرنام وبالنس
الميكانيكيــة فقــد تــم تخصيصــه للطــالب الجامعييــن 
الذيــن يرغبــون فــي الحصــول علــى شــهادة متميــزة فــي 
هــذا المجــال، حيــث تــم تصميــم هــذا البرنامــج لمواكبــة 
التطــورات فــي المجــاالت ذات الصلــة فــي الهندســة 
المجلــس  معيــار  الســيما  والصناعــة،  الميكانيكيــة، 
الهندســي بالمملكــة للمحترفيــن فــي المملكــة المتحــدة 
)ECUK(، مــن خــالل المناهــج الدراســية التــي تعــزز 
الكفــاءة الهندســة للخريجيــن، إذ يهــدف البرنامــج إلــى 
ــال  ــي مج ــص ف ــب متخص ــع وتدري ــم واس ــر تعلي توفي
ــى  ــن عل ــن قادري ــاج خريجي ــة إلنت ــة الميكانيكي الهندس
ــف  ــى وظائ ــول عل ــل والحص ــوق العم ــي س ــة ف المنافس
فــي  العالقــة  ذات  المجــاالت  مختلــف  فــي  قياديــة 

ــتهم.  ــاالت دراس مج
أخيــًرا، فقــد تــم تصميــم برنامــج بكالوريــوس الهندســة 
ــة  ــح الطلب ــة لمن ــة واإللكتروني ــة الكهربائي ــي الهندس ف
بريطانيــة  شــهادة  علــى  للحصــول  متميــزة  فرصــة 
ــة  ــارات المعرفي ــن المه ــد م ــن بالعدي ــوا مزودي ليتخرج
واإللكترونيــة،  الكهربائيــة  األمــور  فــي  الصلــة  ذات 
البرنامــج معيــار المجلــس الهندســي فــي  إذ يراعــي 
المملكــة المتحــدة )ECUK(، ويكســب الطلبــة المعرفــة 

التفصيليــة فــي الجوانــب الرئيســية لهندســة الكهربــاء 
المهــارات  علــى  التركيــز  خــالل  مــن  واإللكترونيــات 
العمــل  أربــاب  يحتاجهــا  التــي  والعمليــة  المهنيــة 
فــي مجــال الهندســة. إضافــة إلــى إكســاب الطــالب 
ــاالت  ــي المج ــطة ف ــة النش ــن المعرف ــة م ــدة عريض قاع

واإللكترونيــة. الكهربائيــة 
وبعــد التخــرج ســيتمكن الطــالب مــن تطبيــق األســاليب 
ــم،  ــم بأعماله ــد التحاقه ــا عن ــي تعلموه ــات الت والتقني
الهندســة  تحليــل  علــى  قادريــن  يكونــوا  بحيــث 
واألنظمــة  والمكونــات  واإللكترونيــة،  الكهربائيــة 
المحــاكاة  إلــى  األولــى  المبــادئ  لهــا مــن  األساســية 

المتقدمــة.

دعم الطالب
تحــرص الجامعــة علــى مســاعدة طلبتهــا ودعمهــم 
فــي  الطالــب  بحــق  منهــا  إيماًنــا  ومادًيــا،  معنوًيــا 
ــية  ــح الدراس ــن المن ــة م ــدم مجموع ــث تق ــم، حي التعلي
لطلبتهــا تتمثــل فــي المنــح الدراســية للمتفوقيــن فــي 
ــح الدراســية  ــى 30 %، والمن الثانويــة العامــة وتصــل إل
فــي  المتفوقيــن  للطلبــة  الشــرف  بالئحــة  الخاصــة 
الجامعــة وتصــل إلــى 20 % والمنــح الدراســية الخاصــة 
 ،%  10 إلــى  وتصــل  بالجامعــة  الدارســين  باألخــوة 
ــل  ــن وتص ــة الرياضيي ــة الجامع ــية لطلب ــح الدراس والمن
الــذي  الطالــب  دعــم  صنــدوق  وأخيــًرا   ،%  50 إلــى 
ــة  ــية لطلب ــح الدراس ــم والمن ــم الدع ــى تقدي ــدف إل يه

ــات  ــف فئ ــن مختل ــن م ــن والمتعثري ــة المتفوقي الجامع
المجتمــع بنســب مختلفــة قــد تصــل إلــى 100 %، 
ــرن  ــع الم ــام الدف ــر نظ ــة توف ــى أن الجامع ــة إل باإلضاف
لطلبتهــا مــن خــالل قــدرة الطالــب دفــع قيمــة الرســوم 
الدراســية علــى 3 دفعــات فــي الفصــل الدراســي الواحــد.

ريادة األعمال
تتمثــل فلســفة الجامعــة فــي تعزيــز ريــادة األعمــال 
فــي التخصصــات كافــة التــي تقدمهــا، إذ أصبحــت 
ريــادة األعمــال جــزًءا ال يتجــّزأ مــن عمــل الجامعــة وأحــد 
ــك  ــتراتيجية، لذل ــا االس ــي خّطته ــة ف ــا الرئيس أولوياته
ــدف  ــذي يه ــال ال ــات األعم ــز حاضن ــم مرك ــا تض فإنه
ــاعدتهم  ــة ومس ــدى الطلب ــال ل ــادة األعم ــورة ري ــى بل إل
إلــى  األفــكار  وتحويــل  إبداعيــة  أفــكار  توليــد  علــى 
مشــاريع، مــن خــالل عقــد الشــراكات واتفاقيــات التعــاون 
مــع المؤسســات والشــركات التــي تدعــم ريــادة األعمــال. 

شكر وتقدير
جامعــة العلــوم التطبيقيــة تتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى 
المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب، وإلــى وزارة 
ــة  ــي، واألمان ــم العال ــس التعلي ــم، ومجل ــة والتعلي التربي
جــودة  وهيئــة  العالــي،  التعليــم  لمجلــس  العامــة 
التعليــم والتدريــب علــى كل الجهــود المبذولــة لخدمــة 

ــن. ــة البحري ــي مملك ــم ف التعلي

تعتبــر جامعــة العلــوم التطبيقيــة واحــدة مــن الجامعــات الخاصــة الرائــدة علــى مســتوى مملكــة البحريــن، إذ اســتطاعت ومنــذ تأسيســها العــام 2004م، أن تحتــل مرتبــة متقدمــة بيــن المؤسســات األكاديميــة والعلميــة فــي المملكــة، ونجحــت فــي تحقيــق سلســلة 
مــن اإلنـــجازات المحليــة والعربيــة والعالميــة مــن خــالل العمــل علــى تطويــر البرامــج واالســتراتيجيات المواكبــة للمتغيــرات البحثيــة والعلميــة المتالحقــة فــي العالــم، وطــرح برامــج ذات صفــة علميــة تخــدم عمليــة التنميــة علــى كافــة األصعــدة االقتصاديــة 

والسياســية واإلداريــة والمعلوماتيــة.

منح جزئية تتراوح ما بين 30 % إلى 40 % على السنوات الدراسية األربع على جميع البرامج البريطانية التي  

تطرحــها جامعة العلوم التطبيقيـــة بالتعاون مع جامعـة لنــدن ساوث بانــك



تقديم التسهيالت المستحقة
إن هــذه المســيرة الناجحــة ازدادت اتســاًعا عبــر مــا تقدمــه الجامعــة 
ــاون  ــدة بالتع ــة معتم ــات أكاديمي ــج وتخصص ــن برام ــة م البريطاني
ــدث  ــتخدام ألح ــن اس ــه م ــرص علي ــا تح ــالفورد وم ــة س ــع جامع م
التقنيــات للتخصصــات المطلوبــة فــي ســوق العمــل، ويتضــح ذلــك 
ــم  ــمل أه ــوس تش ــهادة البكالوري ــي ش ــا ف ــالل 14 تخصًص ــن خ م

ــوم. ــم الي ــي عال ــوق ف ــة للس ــة المطلوب ــات الحديث التخصص

مــن هنــا، تؤكــد رئيــس الجامعــة البروفيســور جولــي كــروس علــى أن 
مــن أهــم األهــداف التــي وضعتهــا الجامعــة نصــب أعينهــا هــي 
تشــجيع الطلبــة المتميزيــن مــن المواطنيــن والمقيميــن عبــر تقديــم 
ــة،  ــا لهــم فــي مســيرة حياتهــم الجامعي تســهيالت مســتحقة دعًم
منوهــة فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن التســجيل للعــام الدراســي 2022 
/  2023 مســتمر فــي كليــة الهندســة والبيئــة اإلنشــائية، وكليــة 
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت وكليــة إدارة األعمــال والقانــون، 
علــى  علــى  التأكيــد  وكــررت 
لتشــجيع  الجامعــة  حــرص 
ــق  ــن طري ــن ع ــة المتفوقي الطلب
خاصــة  دراســية  منــح  توفيــر 
أو  شــروط  دون  تلقائًيــا  تقــدم 
إلــى  إضافــة  مســبق،  تقييــم 
تقديــم تســهيالت عديــدة لهــم.

خيار نقل الدراسة إلى المملكة المتحدة
ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن الجامعــة البريطانيــة هــي واحــدة مــن 
ــن  ــن م ــة البحري ــي مملك ــاؤها ف ــم إنش ــي ت ــات الت ــدث الجامع أح
ــي  ــتر، وبالتال ــالفورد - مانشس ــة س ــع جامع ــراكة م ــل بالش ــالل العم خ
فهــي تقــدم شــهادات بريطانيــة مــن إحــدى الجامعــات الرائــدة 
ــات مــن خريجــي  فــي المملكــة المتحــدة، وبإمــكان الطــالب والطالب
الثانويــة العامــة أو الراغبيــن فــي مواصلــة تعليمهــم الجامعــي 
االســتفادة مــن برنامــج الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس فــي 
ــي  ــا ف ــات العلي ــي الدراس ــتير ف ــة الماجس ــدة أو درج ــة المتح المملك
ــن،  ــي البحري ــة ف ــة البريطاني ــرم الجامع ــي ح ــدة ف ــة المتح المملك
ــل  ــد لنق ــار فري ــى خي ــون عل ــة يحصل ــك، أن الطلب ــن ذل ــر م واألكث
دراســتهم إلــى جامعــة ســالفورد فــي أي ســنة أكاديميــة قادمــة وفــق 
رغبتهــم، ويحصــل الخريــج علــى شــهادته المعتــرف بهــا مــن قبــل 

ــن. ــي البحري ــي ف ــم العال ــس التعلي مجل

فريق عمل للتواصل
ويتواصــل فريــق عمــل مــن كــوادر الجامعــة لتوفيــر كافــة المعلومــات 
حــول الــدورات الدراســية فــي المملكــة المتحــدة، أو شــهادة التأســيس 
المعتمــدة مــن UK NARIC أو لالستفســارات العامــة، ســواء بالتحدث 
ــم  ــده يت ــت وبع ــر اإلنترن ــوذج عب ــال نم ــق أو إكم ــع الفري ــر م المباش
التواصــل مــع المتقــدم، وعلــى أيــة حــال، فالرغبــة فــي الحصــول على 
درجــة البكالوريــوس ودراســات الماجســتير فــي المملكــة المتحــدة، أو 
ــى  ــارات التحويــل إل ــا فــي الجامعــة البريطانيــة مــع خي الدراســة هن

جامعــات المملكــة المتحــدة فــإن الخيــار يبقــى قائًمــا.

حفاًظــا علــى التقاليــد العريقــة فــي التعــاون بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة منــذ عقــود طويلــة، وترســيًخا لمســيرة التعليــم األكاديمــي والبحــث العلمــي الــذي يميــز الخريجيــن البحرينييــن الذيــن 
تعلمــوا وتخرجــوا فــي الجامعــات البريطانيــة، تنتهــج إدارة الجامعــة البريطانيــة فــي البحريــن ذات المنهــج، فالجامعــة تتمتــع بمرافــق ومنشــآت ذات جاهزيــة عاليــة لتقديــم الخدمــات التعليميــة بالجــودة 

المطلوبة.

شراكة بين الجامعة البريطانية وسالفورد مانشستر الرائدة بالمملكة المتحدة 
استمرارية التسجيل دون رسوم ومنح دراسية خاصـة للمتفوقيـــن
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التخصصات التي تقدمها الجامعة
بكالوريوس المحاسبة والعلوم المالية.
بكالوريوس األعمال والعلوم اإلدارية.

بكالوريوس التسويق.
بكالوريوس القانون.

بكالوريوس في العمارة.
بكالوريوس الهندسة المدنية.

بكالوريوس المسح الكمي.
بكالوريوس إدارة مشاريع اإلنشاء.

بكالوريوس التصميم الداخلي.
بكالوريوس التصميم الجرافيكي.

بكالوريوس علم النفس.
بكالوريوس هندسة البرمجيات.

بكالوريوس علوم الحاسب اآللي.
بكالوريوس أمن المعلومات.
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ربط النظرية بالتطبيق

العلــوم  كليــة  هــي:  كليــات،   4 الجامعــة  تضــم 
ــوم وكليــة  اإلداريــة وكليــة الحقــوق وكليــة اآلداب والعل
الهندســة، وتطــرح مجموعــة مــن البرامــج المتنوعــة فــي 
درجتــي البكالوريــوس والماجســتير تتلخــص فــي برامــج 
البكالوريــوس فــي الحقــوق، وإدارة األعمــال، والمحاســبة، 
والعلــوم الماليــة والمحاســبة، والعلــوم السياســية، ونظــم 
والتصميــم  الحاســوب،  وعلــم  اإلداريــة،  المعلومــات 
وتخصصــات  الداخلــي  والتصميــم  الجرافيكــي، 
وإدارة  التجــاري،  والقانــون  القانــون،  فــي  الماجســتير 
األعمــال، وإدارة المــوارد البشــرية، والمحاســبة والتمويــل، 
إضافــة إلــى البرامــج البريطانيــة التــي يحصــل مــن 
خاللهــا الطالــب علــى شــهادة بكالوريــوس بريطانيــة 
تخصصــات  فــي  بانــك  ســاوث  لنــدن  جامعــة  مــن 
ــت  ــا طرح ــة، كم ــة المعماري ــة والهندس ــة المدني الهندس
الجامعــة 4 برامــج بكالوريــوس جديــدة بالتعــاون مــع 
القانــون،  تخصصــات  فــي  تتمثــل  الجامعــة  نفــس 
والهندســة  الميكانيكيــة،  والهندســة  األعمــال،  وإدارة 
منًحــا  الجامعــة  تقــدم  إذ  واإللكترونيــة،  الكهربائيــة 
جزئيــة علــى البرامــج البريطانيــة يتــراوح قيمتــه مــا بيــن 
ــع  ــة لجمي ــية األربع ــنوات الدراس ــى الس 30 - 40 % عل
الطلبــة المســجلين فــي البرامــج البريطانيــة، إضافــة إلــى 
ــة المســجلين مــن رســوم التســجيل،  إعفــاء جميــع الطلب
وســيحصل   .2023/2022 األول  الدراســي  للفصــل 
ــة  ــة العام ــي الثانوي ــدل ف ــى مع ــن عل ــة الحاصلي الطلب
يبلــغ 85 % فمــا فــوق علــى منــح جزئيــة 40 %، فيمــا 
ســيحصل باقــي الطلبــة علــى منــح جزئيــة 30 % يمتــد 

ــابًقا. ــرت س ــا ذك ــة كم ــة األربع ــنوات الدراس لس
ــي  ــن الت ــي البحري ــدة ف ــر الوحي ــة تعتب ــا أن الجامع كم
تقــدم تخصــص العلــوم السياســية، وتخــرج طالــب قــادر 
علــى العمــل فــي الحقــل الدبلوماســي، والمؤسســات 
السياســية،  والمؤسســات  والخاصــة،  العامــة  اإلعالميــة 
اإلقليميــة  والمنظمــات  والدراســات،  البحــوث  ومراكــز 
ــتطيع أن  ــي، ويس ــع المدن ــات المجتم ــة، ومنظم والدولي
يحلــل المعلومــات ويتخــذ قــرارات ويعمــل علــى وضــع 

ــي. ــل علم ــار تحلي ــق إط ــات وف سياس

برامج الجامعة واحتياجات سوق العمل
للطلبــة  المتميــز  التعليــم  لتوفيــر  الجامعــة  تســعى 
فتقــدم لهــم المناهــج الدراســية الحديثــة التــي يطلبهــا 
النطــاق  علــى  ســواء  والعــام  الصناعــي  القطاعيــن 
المحلــي أو الدولــي، مــن خــالل التركيــز علــى توفيــر 
برامــج العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات 
علــى  الطلبــة  حصــول  ضمــان  بهــدف  “STEM”؛ 
أفضــل تعليــم وإعدادهــم إعــدادا جيــدا فــي مجاالتهــم 
العلميــة، وانطالًقــا مــن ذلــك فقــد ســعت الجامعــة إلــى 
عمــل شــراكات مــع جامعــات بريطانيــة عريقــة لتقديــم 
تعليــم نوعــي يــزود الطلبــة بالمعــارف والمهــارات وفــق 
أعلــى المعاييــر المهنيــة العالميــة، مــا يوفــر لهــم فرًصــا 
ــة  ــى تنمي ــاعدهم عل ــل، ويس ــوق العم ــي س ــية ف تنافس
ــل  ــا يجع ــة، م ــة واألكاديمي ــة والعلمي ــم المهني قدراته
ــات  ــة التحدي ــى مواجه ــن عل ــة قادري ــي الجامع خريج

ــم.  ــي مهنته ــتمرة ف المس

ــج  ــًرا 4 برام ــة مؤخ ــت الجامع ــار، طرح ــذا اإلط ــي ه وف
أكاديميــة بريطانيــة بالتعــاون مــع جامعــة لنــدن ســاوث 
بانــك بهــدف تنويــع االختصاصــات فــي ســوق العمــل 
ــهادات  ــى ش ــول عل ــا للحص ــة فرًص ــة الجامع ــح طلب ومن
بريطانيــة مــن واحــدة مــن أعــرق الجامعــات فــي المملكة 
ــن  ــا بي ــة م ــج األكاديمي ــذه البرام ــت ه ــدة، وتنوع المتح
تخصصــات البكالوريــوس فــي الحقــوق )LLB( الــذي 
يهــدف إلــى توفيــر الفــرص الدراســية المتميــزة للطلبــة 
مهاراتهــم  وتطويــر  الحقــوق  دراســة  فــي  الراغبيــن 
ــارات  ــم بالمه ــخصية، وتزويده ــة والش ــة والفكري العملي
ــن  ــرج، م ــد التخ ــل بع ــوق العم ــي س ــم ف ــي تخدمه الت
خــالل منحهــم المهــارات والمعــارف للقوانيــن العالميــة 
ــذا  ــي ه ــة ف ــر العالمي ــى المعايي ــق أعل ــة وف والبحريني
المجــال، األمــر الــذي يهيأهــم لدخــول ســوق العمــل 
فــي  الوظائــف  مــن  واســعة  مجموعــة  فــي  والعمــل 
البحريــن والمنطقــة بمــا فــي ذلــك الوظائــف القانونيــة 
والخدمــات  القضائــي،  النظــام  فــي  القانونيــة  وغيــر 
المصرفيــة والماليــة والعقــارات والبنــاء والبنيــة التحتيــة 

ــاز. ــط والغ ــات النف وقطاع
ــدف  ــال فيه ــي إدارة األعم ــوس ف ــج البكالوري ــا برنام أم
ــر  ــالب لتطوي ــة للط ــة ممكن ــل فرص ــم أفض ــى تقدي إل
وتعزيــز  والشــخصية،  والفكريــة  العمليــة  مهاراتهــم 
مــن تطويــر  وتمكينهــم  األعمــال،  لريــادة  حماســهم 
تزويدهــم  عبــر  وتفكيرهــم  شــخصياتهم  وصقــل 
ــي  ــدم ف ــليم للتق ــاس س ــارات كأس ــن المه ــة م بمجموع
ــال  ــاالت األعم ــي مج ــم ف ــر معارفه ــر تطوي ــل، عب العم
والمعــارف  المهــارات  العديــد  ومنحهــم  المختلفــة، 
ــدة  ــرى عدي ــاالت أخ ــتهم ومج ــال دراس ــي مج ــة ف الالزم
ــم  ــذي يجعله ــر ال ــة، األم ــر العالمي ــى المعايي ــق أعل وف
قادريــن علــى دخــول ســوق العمــل والعمــل فــي العديــد 
والبورصــات،  والشــركات  كالمصــارف،  المجــاالت  مــن 

وريــادة األعمــال، وغيرهــا الكثيــر مــن المجــاالت.
ــة  ــي الهندس ــة ف ــوس الهندس ــج بكالوري ــبة لبرنام وبالنس
الميكانيكيــة فقــد تــم تخصيصــه للطــالب الجامعييــن 
الذيــن يرغبــون فــي الحصــول علــى شــهادة متميــزة فــي 
هــذا المجــال، حيــث تــم تصميــم هــذا البرنامــج لمواكبــة 
التطــورات فــي المجــاالت ذات الصلــة فــي الهندســة 
المجلــس  معيــار  الســيما  والصناعــة،  الميكانيكيــة، 
الهندســي بالمملكــة للمحترفيــن فــي المملكــة المتحــدة 
)ECUK(، مــن خــالل المناهــج الدراســية التــي تعــزز 
الكفــاءة الهندســة للخريجيــن، إذ يهــدف البرنامــج إلــى 
ــال  ــي مج ــص ف ــب متخص ــع وتدري ــم واس ــر تعلي توفي
ــى  ــن عل ــن قادري ــاج خريجي ــة إلنت ــة الميكانيكي الهندس
ــف  ــى وظائ ــول عل ــل والحص ــوق العم ــي س ــة ف المنافس
فــي  العالقــة  ذات  المجــاالت  مختلــف  فــي  قياديــة 

ــتهم.  ــاالت دراس مج
أخيــًرا، فقــد تــم تصميــم برنامــج بكالوريــوس الهندســة 
ــة  ــح الطلب ــة لمن ــة واإللكتروني ــة الكهربائي ــي الهندس ف
بريطانيــة  شــهادة  علــى  للحصــول  متميــزة  فرصــة 
ــة  ــارات المعرفي ــن المه ــد م ــن بالعدي ــوا مزودي ليتخرج
واإللكترونيــة،  الكهربائيــة  األمــور  فــي  الصلــة  ذات 
البرنامــج معيــار المجلــس الهندســي فــي  إذ يراعــي 
المملكــة المتحــدة )ECUK(، ويكســب الطلبــة المعرفــة 

التفصيليــة فــي الجوانــب الرئيســية لهندســة الكهربــاء 
المهــارات  علــى  التركيــز  خــالل  مــن  واإللكترونيــات 
العمــل  أربــاب  يحتاجهــا  التــي  والعمليــة  المهنيــة 
فــي مجــال الهندســة. إضافــة إلــى إكســاب الطــالب 
ــاالت  ــي المج ــطة ف ــة النش ــن المعرف ــة م ــدة عريض قاع

واإللكترونيــة. الكهربائيــة 
وبعــد التخــرج ســيتمكن الطــالب مــن تطبيــق األســاليب 
ــم،  ــم بأعماله ــد التحاقه ــا عن ــي تعلموه ــات الت والتقني
الهندســة  تحليــل  علــى  قادريــن  يكونــوا  بحيــث 
واألنظمــة  والمكونــات  واإللكترونيــة،  الكهربائيــة 
المحــاكاة  إلــى  األولــى  المبــادئ  لهــا مــن  األساســية 

المتقدمــة.

دعم الطالب
تحــرص الجامعــة علــى مســاعدة طلبتهــا ودعمهــم 
فــي  الطالــب  بحــق  منهــا  إيماًنــا  ومادًيــا،  معنوًيــا 
ــية  ــح الدراس ــن المن ــة م ــدم مجموع ــث تق ــم، حي التعلي
لطلبتهــا تتمثــل فــي المنــح الدراســية للمتفوقيــن فــي 
ــح الدراســية  ــى 30 %، والمن الثانويــة العامــة وتصــل إل
فــي  المتفوقيــن  للطلبــة  الشــرف  بالئحــة  الخاصــة 
الجامعــة وتصــل إلــى 20 % والمنــح الدراســية الخاصــة 
 ،%  10 إلــى  وتصــل  بالجامعــة  الدارســين  باألخــوة 
ــل  ــن وتص ــة الرياضيي ــة الجامع ــية لطلب ــح الدراس والمن
الــذي  الطالــب  دعــم  صنــدوق  وأخيــًرا   ،%  50 إلــى 
ــة  ــية لطلب ــح الدراس ــم والمن ــم الدع ــى تقدي ــدف إل يه

ــات  ــف فئ ــن مختل ــن م ــن والمتعثري ــة المتفوقي الجامع
المجتمــع بنســب مختلفــة قــد تصــل إلــى 100 %، 
ــرن  ــع الم ــام الدف ــر نظ ــة توف ــى أن الجامع ــة إل باإلضاف
لطلبتهــا مــن خــالل قــدرة الطالــب دفــع قيمــة الرســوم 
الدراســية علــى 3 دفعــات فــي الفصــل الدراســي الواحــد.

ريادة األعمال
تتمثــل فلســفة الجامعــة فــي تعزيــز ريــادة األعمــال 
فــي التخصصــات كافــة التــي تقدمهــا، إذ أصبحــت 
ريــادة األعمــال جــزًءا ال يتجــّزأ مــن عمــل الجامعــة وأحــد 
ــك  ــتراتيجية، لذل ــا االس ــي خّطته ــة ف ــا الرئيس أولوياته
ــدف  ــذي يه ــال ال ــات األعم ــز حاضن ــم مرك ــا تض فإنه
ــاعدتهم  ــة ومس ــدى الطلب ــال ل ــادة األعم ــورة ري ــى بل إل
إلــى  األفــكار  وتحويــل  إبداعيــة  أفــكار  توليــد  علــى 
مشــاريع، مــن خــالل عقــد الشــراكات واتفاقيــات التعــاون 
مــع المؤسســات والشــركات التــي تدعــم ريــادة األعمــال. 

شكر وتقدير
جامعــة العلــوم التطبيقيــة تتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى 
المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب، وإلــى وزارة 
ــة  ــي، واألمان ــم العال ــس التعلي ــم، ومجل ــة والتعلي التربي
جــودة  وهيئــة  العالــي،  التعليــم  لمجلــس  العامــة 
التعليــم والتدريــب علــى كل الجهــود المبذولــة لخدمــة 

ــن. ــة البحري ــي مملك ــم ف التعلي

تعتبــر جامعــة العلــوم التطبيقيــة واحــدة مــن الجامعــات الخاصــة الرائــدة علــى مســتوى مملكــة البحريــن، إذ اســتطاعت ومنــذ تأسيســها العــام 2004م، أن تحتــل مرتبــة متقدمــة بيــن المؤسســات األكاديميــة والعلميــة فــي المملكــة، ونجحــت فــي تحقيــق سلســلة 
مــن اإلنـــجازات المحليــة والعربيــة والعالميــة مــن خــالل العمــل علــى تطويــر البرامــج واالســتراتيجيات المواكبــة للمتغيــرات البحثيــة والعلميــة المتالحقــة فــي العالــم، وطــرح برامــج ذات صفــة علميــة تخــدم عمليــة التنميــة علــى كافــة األصعــدة االقتصاديــة 

والسياســية واإلداريــة والمعلوماتيــة.

منح جزئية تتراوح ما بين 30 % إلى 40 % على السنوات الدراسية األربع على جميع البرامج البريطانية التي  

تطرحــها جامعة العلوم التطبيقيـــة بالتعاون مع جامعـة لنــدن ساوث بانــك



تعــد الجامعــة األوروبيــة فــي البحريــن أجــدد جامعــة خاصــة تــم الترخيــص لهــا فــي المملكــة، إذ تقــدم فرصــة لبدايــة نحــو مســتقبل مشــرق، كمــا تســاهم الجامعــة فــي تعزيــز عالمــك لبنــاء مســتقبلك 
مــن خــالل برامــج جامعــة لنــدن الرائــدة، وذلــك تماشــًيا مــع رؤيــة ســمو ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 2030 فــي االرتقــاء بالتعليــم العالــي. وتوفــر الجامعــة فرصــة 
جديــدة للنمــو علــى الصعيــد الشــخصي للطلبــة، إضافــة إلــى فتــح أبــواب أمــام آفــاق عالميــة لهــم، وستســاعد الطلبــة علــى صقــل مهاراتهــم لتلبيــة المتطلبــات القياديــة المتغيــرة فــي منصــة العالــم. 
ــا، إذ إنهــا تســعى للتميــز بتقديــم أفضــل ســبل التعليــم العالــي للطلبــة فــي مملكــة البحريــن وخارجهــا، بجانــب  وتطمــح الجامعــة األوروبيــة فــي البحريــن أن تصبــح جامعــة رائــدة معتــرف بهــا دوليًّ
التزامهــا بتطويــر التجربــة الطالبيــة لجعلهــا مميــزة. ومــن المتوقــع أن تقــدم جامعــة لنــدن أفضــل تعليــم يمكــن أن ُيقــدَّم فــي العالــم، لــذا اختــارت مملكــة البحريــن التــي تمتلــك تاريًخــا طويــاًل فــي 

التعليــم، باعتبارهــا مركــًزا متميــًزا للتعليــم فــي الخليــج العربــي.

إحدى أعرق الجامعات في العالم
جامعة لندن اآلن في المملكة بالتعاون مع الجامعة األوروبيـة في البحريـــن

وســتعزز الجامعــة األوروبيــة فــي البحريــن الفــرص 
للجميــع ســواء فــي البحريــن أو خارجهــا لتصبــح قــوة 
أكاديميــة فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا واألعمــال 
ــة  ــاد مملك ــي اقتص ــة ف ــرى المهم ــات األخ والقطاع

ــي. ــاون الخليج ــس التع ــة مجل ــن ومنطق البحري
 

وعنــد اجتيــاز برنامــج الســنة التمهيديــة األولــى بنجــاح 
ــهادة  ــالب ش ــح الط ــم من ــة يت ــة األوروبي ــي الجامع ف
ويهيــئ  لنــدن،  جامعــة  مــن  الدوليــة  التأســيس 

البرنامــج الطلبــة الســتئناف دراســتهم الجامعيــة فــي 
الجامعــة األوروبيــة فــي البحريــن وجامعــة لنــدن. 
ويتكــون برنامــج الســنة التمهيديــة فــي الجامعــة 
ــل  ــدة تتمث ــدات ع ــن وح ــن م ــي البحري ــة ف األوروبي
الرياضيــات،  القانــون،  مبــادئ  االقتصــاد،  فــي: 
اإلحصــاء، اللغــة العربيــة أو العربيــة لغيــر الناطقيــن 
ــة  ــان، واللغ ــوق اإلنس ــن، حق ــخ البحري ــة، تاري بالعربي

اإلنجليزيــة األكاديميــة 1 و2.
البحريــن  األوروبيــة فــي  الجامعــة  وتتمثــل خطــة 

فــي  األخــرى  المؤسســات  عــن  متميــزة  بجعلهــا 
جامعــة  إلنشــاء  الجامعــة  تخطــط  إذ  المنطقــة، 
وطــرق  البحــوث  أفضــل  علــى  تعتمــد  “أوروبيــة” 
أوروبــا، الســيما فــي  أنحــاء  التدريــس مــن جميــع 
ــا  ــتدامة وتكنولوجي ــال واالس ــئة لأعم ــاالت الناش المج

الرقمــي. واالقتصــاد  المعلومــات 
 

أن  فــي  للجامعــة  اإلســتراتيجية  الخطــة  وتتمثــل 
ــة دول  ــي منطق ــدة ف ــة الرائ ــة الخاص ــح الجامع تصب
معتــرف  نخبــة  مــع  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
الذيــن  واالختصاصييــن  الطلبــة  مــن  دوليًّــا  بهــا 
سيســاعدون فــي تغييــر المشــهد التعليمــي والبحثــي 
فــي البحريــن والمنطقــة. وســوف يكــون مجتمــع 
الجامعــة مزدهــًرا مبنيًّــا علــى مفهــوم التحســين 
ــي  ــا ف ــل م ــن أفض ــذي يحتض ــامل، ال ــخصي الش الش

التعليــم العالــي العالمــي.
 

كمــا ســتوفر الجامعــة تجربــة طالبيــة ال مثيــل إذ 
ستســاهم فــي بحــوث عالميــة المســتوى، إلــى جانــب 
ســعيها لتعزيــز المشــاركة الدوليــة بيــن أصحــاب 
االختصــاص فــي البحريــن، ودول مجلــس التعــاون 
ــاء  ــز لبن ــة محف ــون بمثاب ــا، لتك ــر أوروب ــي، وعب الخليج
اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة يســتفيد مــن التقنيــات 

والفــرص الناشــئة.
 

ــتوى  ــام بمس ــا االهتم ــى عاتقه ــة عل ــذت الجامع وأخ
التصنيــف  ومســتوى  التعليــم،  وكفــاءة  جــودة 
واالعتمــاد األكاديمــي، ووضــع جــدول رســوم ومنــح 
دراســية تتناســب مــع مســتوى التعليــم الــذي ســتقدمه 
ــن  ــهادة م ــى ش ــول عل ــي الحص ــة ف ــة، متمثل الجامع

ــيرة  ــرة للس ــة كبي ــر إضاف ــي تعتب ــدن، الت ــة لن جامع
التعليميــة والوظيفيــة للطالــب.

 
ــت  ــن حصل ــي البحري ــة ف ــة األوروبي ــر أن الجامع يذك
مجلــس  مــن  عملياتهــا  لبــدء  ترخيصهــا  علــى 
التعليــم العالــي فــي مملكــة البحريــن. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، فإنهــا حصلــت علــى موافقــة مــن جامعــة 
لنــدن لمنــح شــهادات جامعــة لنــدن لطلبــة الجامعــة 
األوروبيــة فــي البحريــن كمركــز تعليمــي معتــرف بــه 
مــن قبــل جامعــة لنــدن، وهــذا مــا يــدل علــى التــزام 
ــز  ــم متمي ــم تعلي ــم وتقدي ــر التعلي ــة بتطوي الجامع
ــات  ــالب والعملي ــم الط ــس ودع ــق بالتدري ــا يتعل فيم

ــة. اإلداري
يشــار إلــى أن الحــرم الجامعــي الحالــي للجامعــة 
األوروبيــة فــي البحريــن يقــع فــي المنطقــة التجاريــة 
ــن  ــرة م ــافة قصي ــى مس ــة، وعل ــي المنام ــة ف المركزي

ــة. ــي المملك ــركات ف ــوك والش ــر البن أكب
 

إضافــة إلــى ذلــك، ســتبدأ الجامعــة المرحلــة األولــى 
مــن بنــاء الحــرم الجامعــي الرئيــس الــذي يتكــون مــن 
ــة ومرافــق  المبانــي التعليميــة، وأماكــن إقامــة الطلب

مســاندة.
 

يذكــر أن بــاب القبــول والتســجيل مفتــوح لجميــع 
الطلبــة لاللتحــاق بالســنة التمهيديــة األولــى فــي 
األوروبيــة  الجامعــة  ســتقدم  فيمــا   ،2022 ســبتمبر 
منًحــا دراســيًة تصــل إلــى 40 % مــن الرســوم لطلبــة 
الســنة األولــى المســجلين فــي ســبتمبر 2022، أمــا 
علــى  فســيحصلون  األوروبيــة  الجامعــة  خريجــي 

شــهادة جامعــة لنــدن.

منـــــح دراسيــــــة 40 % لطلبـــة السنـــة األولـــــى

باب القبول والتسجيل مفتوح لجميع الطلبة لاللتحاق بالسنة التمهيدية األولى في سبتمبر 2022
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