
تفضل ملك البالد المعظم القائد األعلى 
للقوات المسلحة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة بزيارة القيادة 
العامة لقوة دفاع البحرين، أمس، فلدى 
االســـتقبال  فـــي  كان  جاللتـــه  وصـــول 
القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
ومستشـــار األمن الوطنـــي قائد الحرس 
الملكي اللواء الركن ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة وقائـــد قوة الحرس 
الملكـــي الخاصـــة العقيـــد الركـــن ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، كما 
كان في االســـتقبال الفريق الركن ذياب 

النعيمي وعدد من كبار الضباط. 
وأشـــاد بما تشـــهده قوة دفـــاع البحرين 
فـــي  ودورات متخصصـــة  برامـــج  مـــن 
جميع المجـــاالت، والتزود بأرقى العلوم 
العســـكرية على أيدي أفضـــل الكفاءات 
من المدربين وبأحدث السبل المتطورة، 
إضافـــًة إلـــى تبـــادل الخبـــرات وتعزيـــز 

الكفاءات من خالل التمارين العسكرية 
المشـــتركة التـــي ُتجـــرى باســـتمرار مـــع 
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، معربًا عن 

اعتـــزازه بقوة دفـــاع البحريـــن ورجالها 
الذيـــن ســـطروا أســـمى قيـــم  البواســـل 
الـــوالء للوطـــن ومـــا يتميـــزون بـــه مـــن 

شـــجاعة لتنفيـــذ المهـــام المناطـــة بهـــم 
واالنضبـــاط،  اإلقـــدام  درجـــات  بأعلـــى 
وفخـــر  الكبيـــر  تقديرنـــا  موضـــع  فهـــم 

للبحريـــن وأهلهـــا دائمـــًا، شـــاكرًا جاللته 
لهم جميعـــًا الجهود الـــذي يبذلونها بكل 
عزم وإخـــالص حمايًة لنهضتنا الوطنية 

الظافـــرة التـــي حققهـــا أبنـــاء البحريـــن 
متمنيـــًا  معـــًا،  وتعاُضِدهـــم  بتكاتفهـــم 

للجميع دوام التوفيق والسداد.

عقد جهاز اإلدارة والتحرير بصحيفة “البالد” اجتماع عمل 
برئاســـة رئيس مجلس اإلدارة عبدالنبي الشعلة، لمناقشة 
خطـــط المرحلة المقبلة المتعلقة بمســـاهمة الصحيفة في 
قطـــاع الرياضـــة. وبحـــث االجتماع مختلف المشـــروعات 
والمبـــادرات التـــي كان من أبرزها مبـــادرة “كأس صحيفة 
البـــالد لـــذوي الهمـــم” والذي ســـيجري مـــن خاللـــه تنظيم 

بطولـــة رياضيـــة لكرة الســـلة تســـتهدف هذه الفئـــة، وهو 
المشـــروع الـــذي حظـــي بتجـــاوب الكثيـــر مـــن القطاعات 
المهتمـــة بدعـــم قضايا ذوي االحتياجـــات الخاصة. وتقرر 
إطالق شعار “#نزرع_األمل” ليكون شعار الحملة المرافقة 
لهـــذه الفعاليـــة بالموقـــع اإللكترونـــي والمنصـــات الرقمية 
بالصحيفـــة.  وصـــرح رئيـــس التحرير مؤنـــس المردي بأن 
مبـــادرة “نـــزرع األمل” هي واحدة من باقـــة من المبادرات 
والبرامـــج التـــي ســـتطلقها الصحيفـــة في إطـــار جهودها 

للمساهمة ودعم األنشطة الرياضية في البحرين.
وقـــال رئيـــس قســـم الرياضة أحمـــد كريم إنـــه يتطلع ألن 
تضطلـــع المبـــادرة بـــدور مهـــم فـــي إطـــار اهتمـــام الدولـــة 
وقيادتها الرشـــيدة بمختلف أنواع الرياضات، وستتوســـع 
برامجنـــا بإذن هللا تعالى إلى المجاالت الرياضية األخرى، 
وإننا نســـتعد اآلن إلطالق مبـــادرة جديدة بعنوان “أفضل 
11 العب كرة قدم في البحرين”، وسوف يتم الكشف عن 

تفاصيل المبادرة في وقت الحق.

جاللة الملك المعظم القائد األعلى للقوات المسلحة يزور القيادة العامة لقوة دفاع البحرين  

المنامة - بنا

تعزيز الكفاءات عبر استمرار التمارين العسكرية المشتركة مع الدول الصديقة... الملك المعظم:

بواسل “الدفاع” الشجعان فخر للبحرين وأهلها
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انضمام الكاتب 
المصري المعروف 

عمر طاهر لكتاب 
”^“

ملحق خاص بمناسبة اليوم الدولي 
للتعليم وحوار مع أبرز رؤساء الجامعات

تفاعل كبير مع مبادرة “قائمة أكثر 20 شخصية تأثيًرا باالقتصاد”

1.5 مليـــــون زائـــــر لموقـــــع “^”

تواصـــل صحافة البحريـــن تحقيق مزيد من 
الحضـــور اإلعالمي في الفضـــاء الرقمي من 
خـــالل تقديـــم المحتـــوى المميـــز والجـــاذب 
والـــذي انعكس على زيادة عدد المتصفحين 

والمتفاعلين مع المنصات الرقمية.
الموقـــع اإللكترونـــي لصحيفـــة  واســـتقطب 
البـــالد قرابـــة 1.5 مليـــون زائـــر، مـــن بينهـــم 
مليـــون متصفـــح خـــالل أســـبوع، يمثل عدد 

كبيـــر منهـــم المتصفحيـــن بفتـــرة التصويت 
االلكتروني لمبادرة “قائمة أكثر 20 شخصية 
تأثيـــًرا باالقتصـــاد البحرينـــي لســـنة 2023”، 
وبمـــا يعكـــس حجـــم التفاعـــل مع مبـــادرات 
الصحيفة المرتبطة بخطة التحول الرقمي.

وتشـــكر “البـــالد” ثقـــة المتابعيـــن بما يشـــكل 
تقديـــم  فـــي  لالســـتمرار  متجـــدًدا  تحّدًيـــا 

المحتوى الهادف.
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انخفاض البطالة إلى 5.4 %
تعامل 53 جهة حكومية مع 179 ألف مقترح واستفسار وشكوى... مجلس الوزراء:

رأس ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
االجتماع االعتيادي األســـبوعي لمجلس الوزراء 
الذي عقـــد أمس، بقصـــر القضيبية. واســـتعرض 
المجلـــس المذكـــرة المرفوعـــة مـــن وزيـــر العمـــل 
بشـــأن آخـــر مســـتجدات التوظيـــف والتدريـــب 
للعـــام 2022 ضمـــن خطـــة التعافـــي االقتصادي، 
والتـــي أظهـــرت انخفاض نســـبة البطالة من 7.7 
% في 2021 إلى 5.4 % في ديسمبر 2022. كما 
اســـتعرض المجلس مذكرة وزير شؤون مجلس 
الوزراء بشـــأن متابعـــة أداء الجهـــات الحكومية 
في أنظمة “ســـجالت” و”تواصـــل” و”بنايات” في 
العـــام 2022 بما يســـهم فـــي تحقيق مســـتويات 

أعلـــى مـــن الكفـــاءة واإلنتاجيـــة وتعزيـــز جودة 
الخدمـــة الحكوميـــة المقدمـــة للمواطنين ودعم 
مملكـــة  فـــي  واالســـتثماري  التجـــاري  النشـــاط 
البحرين. وأظهرت المذكرة مســـتويات متطورة 
مـــن األداء في نظام تواصـــل، حيث تعاملت 53 
جهـــة حكوميـــة مع أكثـــر مـــن 179,421 مقترحا 
واستفســـارا وشـــكوى، تـــم االلتـــزام فيهـــا بعـــدم 
تجـــاوز الوقـــت المحـــدد للـــرد بنســـبة 99.3 %، 
وفيمـــا يتعلق بنظام بنايات فقد تم تلقي 2,309 
طلبات لم تتجاوز أي معاملة منها الوقت المحدد 
التفاقيـــة مســـتوى الخدمة، وعلـــى صعيد نظام 
ســـجالت تـــم تلقـــي 169,528 طلًبـــا تـــم االلتزام 

باتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99 %.

المنامة - بنا
^ أكدت األمين العام لمجلس 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء  مجلـــس 
العالي الشـــيخة رنا بنت عيسى بن 
دعيـــج آل خليفـــة لصحيفة “البالد” 
أن األمانـــة العامـــة حريصـــة علـــى 
مواصلة العمل لتحســـين مخرجات 
التعليم العالـــي ومواكبة التطورات 
الحديثـــة فـــي التعليـــم والتعلم بما 

يواكب التطورات المتسارعة.
جـــاء ذلك في تصريح لها بمناســـبة 
اليوم الدولـــي للتعليم والذي أقرته 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
24 ينايـــر مـــن كل عام تحت شـــعار 

“إيـــالء األولويـــة للتعليم كوســـيلة 
لالســـتثمار فـــي البشـــر” لالحتفـــاء 
بالدور الذي يضطلع به التعليم في 

تحقيق السالم والتنمية.

رنــا بنـت عيســـى لـ “^”: مواصلــة 
العمل لتحسين مخرجات التعليم العالي

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء  
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محرر الشؤون المحلية

“^” تنظم بطولة خاصة لذوي الهمم تحت شعار “#نزرع ــ األمل”
استفتاء جماهيري الختيار أفضل “11 العب كرة قدم في البحرين”

محرر الشؤون المحلية

عمر طاهر

الشيخة رنا بنت عيسى

المنامة - وزارة الداخلية

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
ركيزتـــان  والتطويـــر،  التدريـــب  أن 
رئيســـتان في اســـتراتيجية التطوير 
والتحديـــث المعمـــول بها فـــي وزارة 
الداخليـــة من خـــالل تطبيق المناهج 
أفضـــل  وتبنـــي  الحديثـــة،  العلميـــة 
تلبـــي  التـــي  التدريبيـــة  المعاييـــر 
فـــي  وتســـهم  األمنيـــة  االحتياجـــات 
رفع مستوى الكفاءة في التعامل مع 

التحديات األمنية.
علـــى  العمـــل  أهميـــة  إلـــى  ولفـــت 
األمنيـــة  التوعيـــة  مجـــاالت  تطويـــر 
مجـــال  فـــي  المجتمعيـــة  والثقافـــة 
األمن والســـالمة العامـــة. وكان وزير 
الداخليـــة قـــد افتتـــح، مســـاء أمس، 
المهنـــي  التطويـــر  ومعـــرض  مؤتمـــر 
الرابـــع عشـــر، والذي تعقـــده الجمعية 
الســـالمة  لمحترفـــي  األميركيـــة 

بالشراكة مع وزارة الداخلية.

وزير الداخلية: التدريب والتطوير ركيزتان باستراتيجية التحديث
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الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمد آل خليفة، وزير 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، 

وذلك صباح أمس اإلثنين.

ورّحـــب القائـــد العام لقـــوة دفاع 
الخارجيـــة،  بوزيـــر  البحريـــن 
التعـــاون  معـــه  مســـتعرًضا 
والتنســـيق المشـــترك بيـــن قـــوة 
دفاع البحرين ووزارة الخارجية.

تنسيق التعاون بين قوة الدفاع و”الخارجية”

local@albiladpress.com

الثالثاء 24 يناير 2023 - 2 رجب 1444 - العدد 5215
02

تفضل ملك البالد المعظم القائد األعلى للقوات المسلحة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة بزيارة القيـــادة العامة لقـــوة دفـــاع البحرين، أمس، 
فلدى وصول جاللته كان في االستقبال القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير 
الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، ومستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكـــي اللواء الركن ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفـــة وقائد قوة الحرس 
الملكي الخاصة العقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، كما كان في 

االستقبال الفريق الركن ذياب النعيمي وعدد من كبار الضباط. 
وفـــي الزيارة، اطلع جاللته على الخطط والبرامج المســـتقبلية لتطوير مختلف 
أســـلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، مشـــيدًا بما تشـــهده من رقي مســـتمر في 
مجاالت التســـليح والتدريـــب، كما أثنى جاللته على حســـن تنظيم حفل تخرج 
الدفعة الخامســـة عشـــرة من مرشـــحي الضباط )سرية القادســـية( بكلية عيسى 
العسكرية الملكية الذي أقيم تحت رعاية كريمة من جاللته أيده هللا، معربًا عن 

تمنياته لهم بالتوفيق والسداد وحمل األمانة المشرفة مع إخوانهم البواسل. 
وأشـــاد بمـــا تشـــهده قـــوة دفـــاع البحريـــن مـــن برامـــج ودورات متخصصـــة في 
جميـــع المجاالت، والتزود بأرقى العلوم العســـكرية على أيـــدي أفضل الكفاءات 
مـــن المدربيـــن وبأحدث الســـبل المتطورة، إضافـــًة إلى تبادل الخبـــرات وتعزيز 
الكفـــاءات مـــن خـــالل التمارين العســـكرية المشـــتركة التي ُتجرى باســـتمرار مع 
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، معربًا عـــن اعتزازه بقـــوة دفاع البحريـــن ورجالها 
البواســـل الذين ســـطروا أســـمى قيم الوالء للوطن وما يتميزون به من شجاعة 
لتنفيـــذ المهـــام المناطـــة بهـــم بأعلى درجـــات اإلقـــدام واالنضباط، فهـــم موضع 
تقديرنـــا الكبيـــر وفخر للبحرين وأهلها دائمًا، شـــاكرًا جاللته لهـــم جميعًا الجهود 
الـــذي يبذلونها بكل عزم وإخالص حمايًة لنهضتنا الوطنية الظافرة التي حققها 
أبناء البحرين بتكاتفهم وتعاُضِدهم معًا، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

المنامة - بنا

بواســل “الدفـــاع” الشجعـــان فخــر للبحريــن وأهلهــا
أبناء المملكة حققوا نهضتنا الوطنية الظافرة بفضل تكاتفهم وتعاضدهم... الملك المعظم:

جاللة الملك المعظم القائد األعلى للقوات المسلحة يزور القيادة العامة لقوة دفاع البحرين  

المنامة - وزارة الداخلية

افتتح وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، مســـاء أمس، مؤتمـــر ومعرض 
التطوير المهني الرابع عشـــر، والذي تعقده الجمعية 
األميركيـــة لمحترفي الســـالمة بالشـــراكة مع وزارة 
الداخليـــة، وذلـــك بحضورنائـــب الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة أرامكـــو الســـعودية نبيـــل عبـــدهللا الجامع، 
بـــن حســـن  الفريـــق طـــارق  العـــام  ورئيـــس األمـــن 
الحســـن، ووكيل وزارة الداخلية لشـــؤون الجنسية 
والجوازات واإلقامة الشـــيخ هشام بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة، والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات 
والحكومة اإللكترونية محمد القائد، ورئيس شئون 
الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، ومحافظ 

العاصمة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة.
ويتضمن المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان “استدامة 
التميـــز في الصحة والســـالمة والبيئـــة” ويعتبر من 
أهم مؤتمرات السالمة المهنية في الشرق األوسط، 
مشـــاركة دولية واســـعة، تشـــمل متحدثين وخبراء 
مـــن عشـــرين دولـــة. وتغطـــي المحاضـــرات وورش 
العمـــل، والتي يقدمها خبراء عالميون ومهندســـون 
أفضـــل  المحليـــة،  الشـــركات  مـــن  متخصصـــون 
الممارســـات فـــي مجال الســـالمة، مبـــادىء الصحة 
والسالمة والبيئة واستدامة األعمال، باإلضافة الى 
تحليـــل المخاطر والتقنيـــات الحديثة في مجاالت 
المكافحـــة والوقايـــة مـــن الحريق وجوانـــب الدعم 
الفني واللوجســـتي وتأمين البنى التحتية للمصانع 

والشـــركات الكبـــرى، وذلـــك بحضـــور مـــا يزيـــد عن 
ألف مشـــارك. وفـــي تصريح له بهذه المناســـبة، أكد 
وزيـــر الداخليـــة، أن التدريـــب والتطويـــر، ركيزتان 
رئيســـتان فـــي اســـتراتيجية التطويـــر والتحديـــث 
المعمـــول بها فـــي وزارة الداخلية من خالل تطبيق 
المناهـــج العلميـــة الحديثة، وتبني أفضـــل المعايير 
التدريبيـــة التي تلبي االحتياجات األمنية وتســـهم 
في رفع مستوى الكفاءة في التعامل مع التحديات 
األمنية، الفتا إلى أهمية العمل على تطوير مجاالت 
التوعيـــة األمنيـــة والثقافـــة المجتمعيـــة في مجال 

األمن والسالمة العامة.
التطويـــر  ومعـــرض  مؤتمـــر  عقـــد  أن  وأضـــاف 
المهنـــي للجمعيـــة األميركيـــة لمحترفـــي الســـالمة، 
يعكـــس االهتمـــام المتزايد بـــكل مجاالت الســـالمة 

العامـــة المتعلقـــة بحيـــاة اإلنســـان وحمايـــة الموارد 
والممتلـــكات العامـــة والخاصـــة، موضحـــا أن هـــذا 
التجمـــع لخبـــراء الســـالمة والمهنييـــن والمعنييـــن، 
فرصـــة كبيرة لالســـتفادة من أحـــدث التقنيات في 
مجـــال الصحـــة والســـالمة والبيئـــة بمواقـــع العمل، 

وتبادل الخبرات والتجارب بهذا المجال.
مـــن جهتـــه، ألقى نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للموارد 
البشـــرية بشـــركة أرامكو الســـعودية نبيـــل الجامع، 
كلمـــة، أعـــرب فـــي مســـتهلها عـــن شـــكره وتقديـــره 
للمؤتمـــر  الكريمـــة  الداخليـــة علـــى رعايتـــه  لوزيـــر 
والمعـــرض، منوهـــا إلـــى أن المؤتمر يأتـــي من أجل 
األهداف والتطلعات المشـــتركة والعمل على حماية 
األصول واألنظمة البيئية، حيث أن مهمة محترفي 
الســـالمة تتجاوز الحفاظ على التميز والسعي نحو 

التحســـين المســـتمر إلى رفع المعاييـــر وليس فقط 
الحفـــاظ عليها، داعيـــا إلى مراعاة المجـــال الرقمي 
واإللكتروني وتحديد المخاطر المحتملة عبر نطاق 
أوســـع. وأكد ضرورة فهم الدور الذي تلعبه الصحة 
والســـالمة والبيئـــة فـــي الحفاظ على االســـتمرارية 
التشـــغيلية للشـــركات، الفتـــا إلـــى شـــركة أرامكـــو، 
ألزمت نفسها بأجندة التحسين المستمر، من خالل 
اإلجـــراءات والمبـــادرات التـــي تتم عبـــر العديد من 
المجاالت، مشـــيرا إلى أن التحســـين المســـتمر، أمر 
حتمـــي في قطاع الســـالمة، ألن التحديـــات تتزايد 
باســـتمرار مـــن حيـــث الســـرعة والحجـــم والتعقيد 
والتأثير المحتمـــل، مضيفا أن الحوادث من حقائق 
الحيـــاة، لكـــن هـــذا ال يمنـــع مـــن محاولـــة أن نكـــون 
األفضل على اإلطالق أو نكون أفضل غدا مما نحن 

عليه اليوم، ونتعلم من أخطائنا.
وتضمـــن حفـــل االفتتـــاح، تكريـــم وزيـــر الداخليـــة 
القائميـــن علـــى المؤتمـــر والمعرض، مشـــيرا إلى أن 
مملكة البحرين، تعمل وبشكل مستمر على تشجيع 
النوعيـــة من المؤتمرات المتعلقة بالســـالمة العامة، 
باعتبارها أمرا رئيســـيا في كافة البرامج والمشاريع 
التنمويـــة. بعد ذلك، قام وزيـــر الداخلية بجولة في 
المعرض، والذي يشـــارك فيه نحو 70 من الشـــركات 
الراعيـــة والعارضـــة من مملكـــة البحريـــن والمملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة، إذ اطلع على التقنيات 
الحديثـــة فـــي مجـــال الســـالمة والصحـــة والبيئـــة، 
مشـــيدا بمـــا يتضمنه المعـــرض من معـــدات حديثة 
وتقنيات متطورة بما يســـهم في فتح آفاق واسعة 

نحو تعزيز استخدام آليات السالمة العامة.

لدى افتتاحه مؤتمر ومعرض التطوير المهني لـ “األميركية لمحترفي السالمة”... وزير الداخلية:

التدريب والتطوير ركيزتان  رئيستان في استراتيجية التحديث 



مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  رأس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
 فـــي بدايـــة االجتمـــاع، أكـــد المجلس 
أهميـــة الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا ملـــك 
البالد المعّظـــم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة إلى دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
ولقـــاء جاللتـــه مع أخيـــه رئيس دولة 
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  اإلمـــارات 
محمـــد بن زايد آل نهيـــان، مثنًيا على 
الســـاحة  علـــى  اإلمـــارات  دولـــة  دور 

اإلقليمية والدولية.
 وبمناسبة اليوم الدولي للتعليم، فقد 

هّنأ المجلس أبناء الوطن من الكوادر 
التعليمية، مقّدًرا عالًيا دورهم في رفد 
مسارات التعليم واالرتقاء بمخرجاته 
بما يدعم المســـيرة التنموية الشـــاملة 

بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة ملـــك البالد 
المعّظم.

المجلـــس  اســـتعرض  ذلـــك،  عقـــب   
المذكـــرة المرفوعـــة مـــن وزيـــر العمل 

التوظيـــف  مســـتجدات  آخـــر  بشـــأن 
والتدريـــب للعـــام 2022 ضمـــن خطة 
التعافـــي االقتصـــادي، والتي أظهرت 
انخفـــاض نســـبة البطالـــة مـــن 7.7 % 
فـــي 2021 إلـــى 5.4 % فـــي ديســـمبر 

.2022
ثم اســـتعرض المجلس مذكرة اللجنة 
الوزاريـــة للخدمـــات المجتمعيـــة عـــن 
الضمـــان  مشـــروع  مســـتجدات  آخـــر 

الصحي.
كما اســـتعرض المجلـــس مذكرة وزير 
شـــئون مجلس الوزراء بشـــأن متابعة 
أداء الجهـــات الحكوميـــة فـــي أنظمة 
و”بنايـــات”  و”تواصـــل”  “ســـجالت” 

فـــي  يســـهم  بمـــا   2022 العـــام  فـــي 
تحقيق مســـتويات أعلى من الكفاءة 
واإلنتاجيـــة وتعزيـــز جـــودة الخدمـــة 
الحكومية المقدمة للمواطنين ودعم 
النشـــاط التجـــاري واالســـتثماري في 

مملكة البحرين.
وأظهرت المذكرة مستويات متطورة 
مـــن األداء فـــي نظـــام تواصـــل حيث 
تعاملـــت 53 جهـــة حكومية مـــع أكثر 
واستفســـارا  مقترحـــا   179,421 مـــن 
وشكوى، تم االلتزام فيها بعدم تجاوز 
الوقـــت المحدد للرد بنســـبة 99.3 %، 
وفيمـــا يتعلـــق بنظام بنايـــات فقد تم 
تلقـــي 2,309 طلبـــات لـــم تتجـــاوز أي 
معاملة منهـــا الوقت المحدد التفاقية 
مســـتوى الخدمة، وعلى صعيد نظام 
ســـجالت تم تلقـــي 169,528 طلًبا تم 
االلتـــزام باتفاقيـــة مســـتوى الخدمـــة 

بنسبة 99 %.

مشـــروع قـــرار بإصـــدار الئحـــة االنضبـــاط الطالبـــي لجميـــع المراحـــل بالمـــدارس الحكوميـــة
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بعد ذلك قّرر المجلس ما يلي:
أوالً: الموافقة على المذكرة التالية:

1. مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية والتشـــريعية عن 
مشروع قرار بإصدار الئحة االنضباط الطالبي لجميع المراحل 

الدراسية في المدارس الحكومية.
ثم أخذ المجلس علًما من خالل التقارير الوزارية المرفوعة من 
الوزراء بشأن اليوم الدبلوماسي والملتقى الدبلوماسي ونتائج 
زيـــارة وزيـــر العمل االســـتطالعية إلـــى وزارة الموارد البشـــرية 

والتوطيـــن فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، 
ونتائج المشـــاركة في أسبوع أبوظبي لالستدامة، وزيارة وزير 
الشؤون القانونية إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
ونتائـــج أعمـــال اجتمـــاع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة المتجـــددة 
ومشـــاركة وفد مملكة البحرين في االجتماع الســـنوي للمنتدى 
االقتصـــادي العالمـــي 2023 وختام العمليـــات التعليمية للفصل 
الدراسي األول من العام الدراسي 2023-2022 والمشاركة في 

االجتماع الوزاري لمؤتمر التعدين الدولي.

قرارات المجلس

المنامة - بنا

انخفاض البطالة إلى 5.4 % وتحقيق مستويات متطّورة في “سجالت” و“تواصل” و“بنايات”
التعامل مع 179421 مقترًحا واستفسارًا وشكوى موجهة لـ 53 جهة حكومية... مجلس الوزراء:

@BahrainCPNews

اليــوم الدولي للتعليم

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء  

تأكيد أهمية زيارة الملك 
المعّظم لإلمارات واإلشادة 

بدورها على الساحة 
اإلقليمية والدولية
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المنامة - المجلس األعلى للصحة

أكـــدت األمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلـــى 
للصحـــة أّن جميع المواطنين البحرينيين 
جميـــع  فـــي  مجاًنـــا  بالعـــاج  مشـــمولون 
ســـقف  ودون  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
االختيـــار  حريـــة  مبـــدأ  وفـــق  للعـــاج 
وحســـب الباقـــة )الرزمـــة( المتاحة لجميع 
المواطنيـــن، وذلـــك عند التطبيـــق الكامل 
لبرنامـــج تطويـــر قطاع الرعايـــة الصحية 
وبرنامـــج الضمان الصحي حســـب اإلطار 

الزمني المحدد للبرنامج.
 وأوضحـــت األمانـــة العامـــة أّن صنـــدوق 
ســـيقوم  )شـــفاء(  الصحـــي  الضمـــان 
بتغطيـــة تكاليـــف العـــاج للمواطنين في 
المستشـــفيات الحكوميـــة دون اســـتثناء 
التي ســـيختارون االستفادة من خدماتها 

العاجيـــة وفـــق الضوابـــط التـــي ينظمها 
التنفيذيـــة.  وأكـــدت  القانـــون واللوائـــح 
يهـــدف  الصحـــي  الضمـــان  مشـــروع  أّن 
لارتقـــاء بالخدمات الصحية للمواطنين، 
مع ســـهولة وســـرعة حصـــول المواطنين 
على الخدمة الصحية والتطوير المستمر 
ألداء المؤسســـات الصحيـــة فـــي المملكة 
وفـــق أعلى معايير الجودة واالســـتدامة.  
وأشـــارت األمانة العامة إلـــى أّن المجلس 

األعلـــى للصحـــة برئاســـة الفريـــق طبيب 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة  الشـــيخ محمـــد 
حريـــص على تعزيز التواصل مع مختلف 
المؤسسات الرســـمية واالجتماعية، وفي 
مقدمتهـــا الســـلطة التشـــريعية بغرفتيها، 
حيث ســـيتم فـــي الفترة القريبـــة المقبلة 
عقد لقاءات مع أعضاء مجلسي الشورى 
والنواب لشرح األهداف والتطلعات التي 
يســـعى المجلـــس لتحقيقهـــا مـــن خـــال 
تطبيـــق برنامـــج الضمـــان الصحـــي فـــي 
إطار تحقيـــق التغطية الصحية الشـــاملة 
الصحيـــة،  الخدمـــات  أفضـــل  وتوفيـــر 
مؤكـــدة حرصها واهتمامها الطاع جميع 
تفاصيـــل  علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
البرنامج وآلياتـــه المختلفة وفًقا لمراحل 

المشروع.

تحت غطاء الضمان الصحي

العالج مجاًنا للمواطنين في المستشفيات الحكومية

شـــوقي  الســـكلر  متوفيـــة  شـــقيق  أكـــد 
محسن لصحيفة “الباد” تلقيه اتصاالً من 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة )نهـــرا( علـــى خلفيـــة مـــا وصفه 
بــــ “اإلهمـــال الطبـــي” الـــذي أودى بحيـــاة 
شقيقته بنوبة سكلر في مجمع السلمانية 

الطبي. 
وأضاف محســـن أن هناك لقاًء مرتقبًا مع 
الهيئـــة للوقـــوف علـــى تفاصيـــل الحادث 
األربعـــاء المقبل لحين انتهائنا من واجب 

عزاء الفقيدة.
وأشـــار محســـن إلـــى أن وزيـــرة الصحـــة 
جليلـــة الســـيد قامـــت بزيارتهـــم لتقديـــم 
واجب العـــزاء، مبينًا أننـــا اطلعنا الوزيرة 
على الوقائع التي شاهدناها قبل ليلة من 

الوفـــاة والتي أدت في نهاية المطاف إلى 
التحاق شقيقتنا بالرفيق األعلى.

وأفاد محسن بأن العديد من الشخصيات 
وفـــي  العـــزاء  فـــي  بمواســـاتنا  قامـــوا 
الرميحـــي  عبـــدهللا  النائـــب  طليعتهـــم 
والنائـــب زينـــب عبداألميـــر اللذيـــن وعدا 

بمتابعـــة الملـــف مع المســـؤولين، موضحًا 
أنه يشـــعر بالقلـــق تجاه شـــقيقته األخرى 
المصابة بالســـكلر أيضًا والتي تحمل ذات 
الحـــدة مـــن اإلصابـــة والنوبـــة الشـــديدة 
حالها كحال الفقيدة، ويخشـــى عليها من 

االلتحاق بشقيقتها لألسباب ذاتها.

لقاء مرتقب بين األهالي و “نهرا” األربعاء للوقوف على تفاصيل الحادث

وزيرة الصحة تعزي عائلة ضحية “السكلر”

سمو محافظ الجنوبية يستعرض احتياجات األهالي مع الحسيني
االستماع آلراء وتطلعات المواطنين بما يخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية والمستدامة

اســـتقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بن علي آل خليفة، عضو مجلس النواب محمد 

الحسيني.
خال اللقاء، استعرض سمو محافظ الجنوبية 

احتياجـــات األهالي في مختلـــف المجاالت من 
خـــال االســـتماع آلراء وتطلعـــات المواطنيـــن، 
المســـتقبلية  والتطلعـــات  الـــرؤى  يخـــدم  بمـــا 
والمســـتدامة بالتنســـيق والشـــراكة المجتمعية 

مع مختلف الجهات.

 وفـــي ختام اللقاء، أشـــاد عضو مجلس النواب 
الفاعـــل  بالـــدور  الحســـيني،  محمـــد  النائـــب 
الـــذي يضطلع به ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي 
آل خليفـــة، لـــدور ســـموه فـــي تعزيـــز الشـــراكة 

المجتمعية مع مختلف الجهات.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

دشـــن وكيل وزارة الداخلية لشـــؤون الجنسية 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  واإلقامـــة  والجـــوازات 
اإللكترونـــي  الموقـــع  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن 
الجديـــد، وذلـــك خـــال االجتمـــاع الـــدوري مـــع 
الوكاء المســـاعدين ومديري اإلدارات بشؤون 

الجنسية والجوازات واإلقامة.
وأشـــار الشيخ هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة 
إلى أن الموقع االلكتروني يعد إحدى المبادرات 
الــــ25 التـــي أطلقهـــا ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ضمن خطة التعافي االقتصادي، 
والـــذي ينســـجم مع تطلعـــات الحكومـــة ورؤية 
وزيـــر  بتوجيهـــات  مشـــيدًا   ،2030 البحريـــن 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة بأهميـــة التحـــول الرقمـــي وتوظيف 
وتقديـــم  النواحـــي،  جميـــع  فـــي  التكنولوجيـــا 
خدمات عصريـــة ومتكاملة للجمهور من خال 
مختلـــف القنـــوات اإللكترونيـــة، مؤكـــدا حرص 
شـــؤون الجنســـية والجوازات واإلقامـــة الدائم 
على تســـهيل جميع االجراءات، وتسريع إنجاز 
جميع الخدمات لعمائها، وعلى استمرارها في 

مختلف عمليات التطوير والتحديث.
وأوضـــح أن الموقـــع اإللكترونـــي يتماشـــى مـــع 
ســـهولة  ويضمـــن  الحديـــث،  التقنـــي  التطـــور 
عمليـــات  و  والمعلومـــات  للخدمـــات  الوصـــول 
البحـــث، مـــن خـــال تصميـــم جديـــد، وطريقـــة 
عـــرض مطـــورة للمحتـــوى، تضمن ساســـة في 
تصفحـــه  وســـهولة  الصفحـــات،  بيـــن  التنقـــل 
عبـــر أجهـــزة الهاتـــف الذكيـــة، مشـــيرا إلـــى أنـــه 
يمكـــن للجمهـــور زيـــارة الموقع واإلطـــاع على 
الخدمـــات التـــي يوفرها بالدخـــول على الرابط 

.www.npra.gov.bh / /:https

يضمن سهولة الوصول للخدمات والمعلومات والبحث

“الجـــوازات” تدشـــن موقعهــا اإللكترونــي الجــديــد

بدر الحايكي

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جالـــة الملـــك للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة، أمس بمكتبه في قصر القضيبية، ســـفير مملكة 

البحرين لدى الجمهورية التركية إبراهيم العبدهللا.
 ورحب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالسفير إبراهيم يوسف 
العبـــدهللا، معربـــا عن تقديره لجهود الســـفير في القيـــام بمهماته وبالجهود 
التـــي يبذلهـــا فـــي دفع مختلـــف مجـــاالت التعـــاون الثنائي مـــع الجمهورية 

التركية بما يعزز مصالحهما المشتركة، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.
 من جانبه، عبر العبدهللا عن اعتزازه بلقاء الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 

آل خليفة، وعميق شكره وتقديره الهتمامه ودعمه.

تعزيز المصالح المشتركة مع تركيا

مدينة عيسى - وزارة العملالقضيبية - مجلس النواب

المنظمـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  اجتمعـــت 
الســـتضافة اجتماعات الجمعية الـ 146 
لاتحاد البرلماني الدولي واالجتماعات 
المصاحبة، برئاسة النائب األول لرئيس 
مجلـــس الشـــورى رئيـــس اللجنـــة جمال 
فخـــرو صباح أمـــس )اإلثنيـــن(، الرئيس 
التنفيذي لمركز االتصال الوطني يوسف 
البنخليـــل وعـــدد مـــن ممثلـــي المركـــز، 
وبحضور الفريق اإلعامي للجنة، حيث 
تـــم بحث الخطة التفصيليـــة للتغطيات 
اإلعاميـــة الســـتضافة مملكـــة البحرين 
ألكبـــر تجمع برلماني دولي خال الفترة 

من 11 إلى 15 مارس المقبل.
وخـــال االجتمـــاع، أكـــد النائـــب األول 
لرئيـــس مجلس الشـــورى رئيس اللجنة، 

حرص اللجنة على التنسيق مع مختلف 
اإلعاميـــة،  والمؤسســـات  الجهـــات 
وضمـــان  البرلمانـــي،  الحـــدث  إلبـــراز 
التغطيـــة اإلعامية الشـــاملة والمميزة، 
مشـــيدًا بالجهـــود الكبيـــرة والمتواصلـــة 

التـــي يقدمهـــا مركـــز االتصـــال الوطني 
النجـــاح  صـــور  نقـــل  فـــي  وإســـهاماته 
والتميز لمملكة البحرين بشـــكل يعكس 
مكانة البحريـــن محليًا ودوليًا، وتقدمها 

المستدام في شتى المجاالت.

وزيـــر  حميـــدان  جميـــل  التقـــى 
العمل في مكتبه بالوزارة النائب 

عبد هللا خليفة الرميحي.
وخـــال اللقـــاء أطلـــع حميـــدان 
علـــى  الرميحـــي  النائـــب 
مبـــادرات  تنفيـــذ  مســـتجدات 
الوزارة ومشـــروعاتها في مجال 
تعزيز تأهيل وإدماج المواطنين 
بمنشـــآت  عمـــل  عـــن  الباحثيـــن 
القطاع الخـــاص، والحفاظ على 
اســـتقرارهم وتقدمهم، والسعي 
المســـتمر لتحسين وتطوير بيئة 
علـــى  القائمـــة  الصحيـــة  العمـــل 
أســـس الحوار والتعـــاون المثمر 

بين أطراف االنتاج. 

الســـياق  ذات  فـــي  وتـــم  كمـــا 
الـــدور  أهميـــة  علـــى  التأكيـــد 
الـــذي يقوم به أعضاء مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب فـــي تطويـــر 
ذات  الوطنيـــة  التشـــريعات 

الصلـــة بمجـــاالت عمل الـــوزارة، 
لتحقيـــق  المشـــترك  والحـــرص 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
المنشودة لجميع فئات وشرائح 

المواطنين.

حميدان يطلع النائب الرميحي على جهود “العمل”يعقد من 11 إلى 15 مارس المقبل

تعزيز تأهيل وإدماج الباحثين عن عمل بـ “الخاص”خطة إعالمية إلبراز أكبر تجمع برلماني في البحرين



^أكدت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالــي الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن دعيــج آل خليفــة لصحيفة “البــاد” أنــه لطالما حظي 
التعليــم فــي مملكــة البحرين باهتمام ودعم كبيرين من قبل القيادة الرشــيدة، والتي تؤكد 
دائمــًا أهميــة العنصــر البشــري كونــه الرافــد األساســي للتنميــة، وبفضــل الرعاية الســامية 
مــن لــدن عاهــل البــاد صاحب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، واالهتمــام الكبير 
والدائم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــة لتطويــر ســبل التعليــم وتحســين جودته كأحد أهــم اهداف التنمية المســتدامة 

والرؤية االقتصادية لمملكة البحرين 2030.
وأضافـــت األميـــن العام فـــي تصريح لها بمناســـبة 
اليـــوم الدولي للتعليم والذي أقرته الجمعية العامة 
لألمـــم المتحـــدة فـــي 24 ينايـــر من كل عـــام تحت 
شـــعار “إيالء األولوية للتعليم كوســـيلة لالســـتثمار 
فـــي البشـــر” وذلك لالحتفـــاء بالدور الـــذي يضطلع 
بـــه التعليـــم في تحقيق الســـالم والتنميـــة بأن هذا 
اليوم يعد مناســـبة لتحقيق جميـــع أهداف التنمية 
المستدامة، بما فيها االهداف المتعلقة في التعليم.

العامـــة  األمانـــة  أن  إلـــى  العـــام  األميـــن  ولفتـــت 
حريصـــة علـــى مواصلة العمل لتحســـين مخرجات 

التعليـــم العالـــي ومواكبـــة التطـــورات الحديثة في 
التعليم والتعلم بما يواكب التطورات المتســـارعة، 
التطلعـــات  تحقيـــق  ســـبيل  فـــي  قدمـــًا  والمضـــي 
المســـتقبلية لمملكـــة البحرين، تعمـــل بخطى ثابتة 
ورؤية واضحة في ســـبيل تحقيق اهداف التنمية 
المســـتدامة التي وضعتها منظمـــة األمم المتحدة، 
وتســـعى فـــي بلـــورة الخطـــط وتحويلها الـــى واقع 
عبـــر المبـــادرات التي تبنتهـــا واتخذتها فـــي الفترة 
الماضية وتعمل عليها مســـتقبالً في سبيل تحقيق 

الرؤية االقتصادية 2030.

اليـــوم الدولـــــي
»التعليم العالي في مملكة البحرين« للتعليـــم 24

ينايـــر

24 يناير لالحتفاء بدور التعليم في تحقيق السالم والتنمية... رنا بنت عيسى لـ “^”:

مواصلة العمل لتحسين مخرجات التعليم 
العالي ومواكبة التطورات الحديثة

مــن  واحــدة  التطبيقيــة  العلــوم  جامعــة  ^تعتبــر 
الجامعات الخاصة الرائدة على مســتوى مملكة البحرين 
حيــث اســتطاعت ومنــذ تأسيســها عــام 2004، أن تحتل 
مرتبة متقدمة بين المؤسســات األكاديمية والعلمية في 
المملكة، ومن المرتكزات التي تســعى إليها الجامعة هي 
مواكبــة التطــور التكنولوجي الكبير على مســتوى العالم 
عــن طريــق طــرح برامــج ذات صفــة علمية تخــدم عملية 
التنميــة علــى كافــة األصعــدة االقتصاديــة والسياســية 
واإلداريــة والمعلوماتيــة.  وتطمــح الجامعــة ألن تكــون 
واحــدة مــن الجامعــات األولى على مســتوى المملكة في 
تطبيــق معاييــر جــودة التعليــم وذلــك لتعزيــز مســيرتها 
وتقديــم أفضــل الخدمات للطلبــة، حيث تــدرك الجامعة 
أن الجــودة مطلــب اســتراتيجي وبنــاًء علــى ذلــك فإنهــا 
مراعــاة  علــى  مبنيــة  أعمالهــا  كافــة  تكــون  ألن  تســعى 
متطلبــات ومعايير الجودة”. وتطمح الجامعة ألن تكون 
واحــدة مــن الجامعــات األولى على مســتوى المملكة في 
تطبيــق معاييــر جــودة التعليــم وذلــك لتعزيــز مســيرتها 
وتقديم أفضل الخدمات للطلبة، حيث تدرك الجامعة أن 
الجودة مطلب استراتيجي وبناًء على ذلك فإنها تسعى 
ألن تكــون كافــة أعمالهــا مبنيــة علــى مراعــاة متطلبــات 
ومعايير الجودة”.  وفي هذا السياق أشار رئيس جامعة 
العلوم التطبيقية األستاذ الدكتور عمار كاكا خال لقائه 
بصحيفة “الباد” أن الخطة االستراتيجية التي وضعتها 
تحقيــق  أولوياتهــا  إحــدى  القادمــة  للســنوات  الجامعــة 
الجــودة الشــاملة للبرامــج والتخصصــات التــي تقدمهــا 
الجامعــة. وفــي وقــت تتجــه فيــه الجامعة إلــى تعزيز ما 
حققتــه من إنجازات على المســتويات المحلية والعربية 

اهتمــام  محــور  بــإن  الجامعــة  رئيــس  نــوه  والعالميــة، 
ونفســيًا  علميــًا  الطالــب  اعــداد  علــى  ينصــب  الجامعــة 
واجتماعيــًا عبــر إدخــال برامــج المهــارات الحياتية التي 
تكسبه أسلوبا متميزا في التعامل مع استاذته وزمائه.

مــن خال خبرتكم في العمل األكاديمي واإلداري ما هي 
رؤيتكم لتطوير مسيرة الجامعة؟

فــي البدايــة إنه لمن دواعي ســروري االنضمــام إلى جامعة 
العلــوم التطبيقية التي تتمتع بســمعة علمية متميزة عربيًا 
وعالميًا، وبالتأكيد سنسعى جاهدين لمواصلة العمل للبناء 
علــى اإلنجــازات التــي تحققت للجامعة بهــدف توفير بيئة 
جامعيــة خاّلقــة تســهم فــي تخريــج طلبــة متميزيــن، مــن 
خــالل اعتمــاد المعاييــر الوطنيــة والدولية لجــودة التعليم 
بمــا يتناســب مــع متطلبــات  وتطويــر الخطــط والمناهــج 
مجلــس التعليــم العالــي ويتالئــم مــع التطــورات العالميــة 
لتلبيــة احتياجــات المجتمــع المحلــي واإلقليمــي والدولــي 
وبمــا يتوافــق مــع رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030. ألن 
هذا هو الهدف األســمى الذي حرصت الجامعة على القيام 
به لتســهم في تنمية وخلق أجيال واعية ســواء في داخل 
مملكــة البحريــن أو خارجهــا، كمــا أننــا ســنعمل علــى تعزيز 

فلسفة الجامعة في دعم االبتكار واالبداع.
الفصــل  أعتــاب  علــى  التطبيقيــة  العلــوم  تقــف جامعــة 
األكاديميــة  التخصصــات  هــي  مــا  الثانــي،  الدراســي 

المطروحة للبكالوريوس والماجستير؟
نحــن اآلن فــي فترة التســجيل للطلبة الراغبيــن بااللتحاق 
حيــث   ،2022/2023 الثانــي  الدراســي  للفصــل  بالجامعــة 
اإلداريــة  العلــوم  كليــة  هــي  كليــات  أربــع  الجامعــة  تضــم 
إلــى  باإلضافــة  والعلــوم،  اآلداب  وكليــة  الحقــوق  وكليــة 
كليــة الهندســة التــي تقــدم برامجهــا بالتعــاون مــع جامعــة 
لنــدن ســاوث بانــك البريطانيــة، والتخصصــات المطروحة 
للفصــل الدراســي الثانــي هــي البكالوريــوس فــي الحقوق، 
إدارة األعمال، العلوم السياســية، المحاسبة، العلوم المالية 
والمحاســبة، نظــم المعلومات االداريــة، التصميم الداخلي، 
التصميم الجرافيكي، وعلم الحاسوب، وبرامج الماجستير 
فــي إدارة األعمــال، وإدارة المــوارد البشــرية، والمحاســبة 
والتمويــل، والقانــون التجاري، والقانون بمســارين للقانون 

العام والخاص.
كما نقبل الطلبة المحولين الراغبين بالتسجيل في البرامج 
البريطانيــة التــي تطرحهــا الجامعــة بالتعــاون مــع جامعــة 
لندن ساوث بانك بعد استكمال اإلجراءات الالزمة لمعادلة 
المواد للقبول في هذه البرامج التي تتمثل في تخصصات 
إدارة  فــي  والبكالوريــوس  القانــون،  فــي  البكالوريــوس 
األعمال، وبكالوريوس الهندســة في الهندسة الميكانيكية، 
الكهربائيــة  الهندســة  فــي  الهندســة  وبكالوريــوس 
واإللكترونية، وبكالوريوس الهندسة في الهندسة المدنية، 

وبكالوريوس الهندسة في الهندسة المعمارية
 مــا هــي جهــود جامعتكم فــي تطوير التعليــم العالي في 

مملكة البحرين؟
فــي البدايــة أود التنويه بأن اســتراتيجيات التعليم العالي 
والبحــث العلمــي، فــي البحريــن ذات ســمعة عالميــة، وهذا 
هــو األهــم أن تكــون لدينــا اســتراتيجية واضحــة تســاعد 
فــي الوصــول إلــى العالميــة، وهنــاك نتائــج طيبــة بالنســبة 

إلــى الجامعــات البحرينية في التصنيفــات العالمية، حيث 
تقــف جنبــَا إلى جنب مع جامعات مرموقة في العالم، وهو 
مــا يــدل على تطــور كبير حققــه التعليم العالــي البحريني، 
نحن في جامعة العلوم التطبيقية اتخذنا من استراتيجية 
الجامعــة  لتطويــر  طريقــًا  البحريــن  فــي  العالــي  التعليــم 
وبفضــل هللا نجحنــا فــي تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات 

العربية والعالمية.
وهنــا اســمحوا لــي أن أتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى المجلس 
التربيــة  ووزارة  والتدريــب،  التعليــم  لتطويــر  األعلــى 
والتعليــم، مجلس التعليم العالــي، واألمانة العامة لمجلس 
التعليــم، وهيئــة جــودة التعليــم والتدريب علــى جهودهم 
الكبيــر فــي دعــم وتطويــر منظومــة التعليــم العالــي فــي 
مملكة البحرين، وفي الحقيقة أن مثل هذه الجهود مدعاة 
للفخر، وتشــكل حافزًا قويًا لنا كجامعات للمضي قدمًا في 

سبيل لتعزيز جودة التعليم الذي نقدمه.
تطرحهــا  التــي  البريطانيــة  البرامــج  عــن  أكثــر  حدثنــا 

الجامعة، وهل لديكم شراكات مع مراكز بحوث دولية؟
ترتبــط الجامعــة باتفاقيــة تعاون مــع جامعة لندن ســاوث 
بانــك البريطانيــة، حيــث تطــرح الجامعة برامــج بريطانية 
فــي تخصصات البكالوريوس فــي القانون، والبكالوريوس 
فــي إدارة األعمــال، وبكالوريــوس الهندســة فــي الهندســة 
الميكانيكية، وبكالوريوس الهندسة في الهندسة الكهربائية 
واإللكترونية، وبكالوريوس الهندسة في الهندسة المدنية، 
وبكالوريوس الهندسة في الهندسة المعمارية، حيث تعزز 
مســيرتها،  وتطــور  الجامعــة  اســتراتيجية  البرامــج  هــذه 
وتترجم االستجابة المستمرة الحتياجات التنمية البشرية 
وإعداد جيل من المتخصصين لتولي األدوار القيادية في 
مختلف المؤسســات الحكومية والخاصــة بالمملكة، حيث 
أن الطلبــة الذيــن سيدرســون في هذه البرامــج البريطانية 
لنــدن  مــن جامعــة  العلميــة  شــهاداتهم  علــى  ســيحصلون 
ســاوث بانــك فــي بريطانيــا ذلــك أن رؤيــة الجامعــة فــي 
طــرح برامجهــا الجديدة بالتعاون مع جامعة لندن ســاوث 
بانــك البريطانية جاءت متوافقة مع اســتراتيجية مجلس 
التعليــم العالــي فــي التوجه العالمي للتركيز على دارســات 
ودراســات  والرياضيــات،  والهندســة،  والتقنيــة،  العلــوم، 

األعمال، والقانون.
الجامعــة أيضــًا لديهــا تعــاون مــع أكاديميــة التعليــم العالي 
البريطانيــة، حيــث تعتبــر مركــز تدريــب معتمــد مــن قبــل 
االكاديميــة، وحصــل أكثــر مــن 150 موظــف مــن منتســبي 
مــن  المختلفــة  بفروعهــا  الزمالــة  شــهادة  علــى  الجامعــة 

األكاديمية.

مــا هــي الخطــط المســتقبلية للجامعــة وهــل هنــاك نيــة 
للتوسع بطرح المزيد من البرامج؟

الجامعة لديها العديد من المشــاريع التي ســتنعكس بشكٍل 
إيجابــي علــى الطلبــة وعلــى ســير العمليــة التعليميــة مــن 
خــالل تعزيــز مركزهــا علــى المســتوى العالمــي عبــر مزيــد 
مــن الشــراكات األكاديميــة مــع مؤسســات تعليميــة عريقــة 
تنهــض بالتعليــم بمملكتنــا الغاليــة، وهنــاك خطــط للتوســع 
بقاعــدة البرامــج التــي تطرحها الجامعــة خاصة في مجال 
تعمــل  حيــث  والدكتــوراه  الماجســتير  العليــا  الدراســات 
الجامعــة باســتمرار علــى طــرح وتطويــر برامــج أكاديميــة 
جديــدة لمواكبة التطــور التكنولوجي الكبير على مســتوى 
العالــم عــن طريــق طــرح برامــج ذات صفــة علميــة تخــدم 
عملية التنمية على كافة األصعدة االقتصادية والسياســية 

واإلدارية والمعلوماتية.
ذكــرت أنكــم اتخذتــم مــن اســتراتيجية التعليــم العالــي 
طريقًا لكم لتطوير مسيرة ما أسهم في تحقيق الجامعة 

إنجازات عربية وعالمية، حدثنا عن هذه اإلنجازات.
نـــجحت الجامعــة خــالل الفتــرة الماضيــة بتحقيــق العديد 
األكاديميــة  المســتويات  مختلــف  علــى  اإلنـــجازات  مــن 
الدولــي  االعتمــاد  علــى  الحصــول  أهمهــا  لعــل  واإلداريــة 
 ،QAA  لوكالــة ضمــان جــودة التعليــم العالــي البريطانيــة
ممــا يجعلهــا الجامعــة الوحيــدة فــي مملكــة البحريــن التي 
تحصــل علــى هــذا االعتمــاد، كمــا أدرجــت وزارة التعليــم 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية الجامعة ضمــن الجامعات 
الموصــى بالتحاق الطلبة الســعوديين للدراســة بها، إضافة 
إلى تصنيف الجامعة في المرتبة 561 570- على مســتوى 
QS World University Rank� تصنيــ فــي  فالعالــم 

ings 2023 ، كمــا ارتقــت الجامعــة فــي تصنيــف كيــو إس 
للجامعــات العربيــة 2023 إلــى المرتبــة 19، وهــي الجامعة 
الوحيــدة في مملكــة البحرين الحاصلة على ترتيب خمس 
نجــوم فــي تصنيــف QS   Stars، وُصنفــت ضمــن أفضــل 
550 جامعــة علــى مســتوى العالــم فــي تصنيــف كيــو إس 
لمدى قابلية توظيف الخريجين لسنة 2022، وُصنفت في 
المركــز 150-101 كواحدة مــن أفضل الجامعات في العالم 
في حقل الفنون والتصميم، بناًء على اإلصدار الثاني عشر 
مــن تصنيــف كيــو إس العالمــي للجامعــات حســب الحقــل 
المعرفــي، ونجحــت الجامعــة في التقدم مــن المركز +401 
إلــى المركــز +201، في تصنيــف التايمز العالمي في التأثير 
وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ، وهــذا بحــد ذاتــه 
إنجــاز، خاصــة وأن تصنيــف التايمــز العالمــي فــي التأثيــر 
Times Higher Ed-“  وتحقيق أهداف التنمية المســتدامة
ucation Impact Rankings”، يعتبــر أحد أهم التصنيفات 

العالمية للجامعات.  
الجامعــة أيضــًا حققت ترتيبــا متقدمــا في تصنيــف جرين 
ماتريــك العالمــي للجامعات الخضراء لعــام 2022، بحلولها 
فــي المركــز األول على مســتوى الجامعــات الخاصة محليًا 

وتقدمها إلى المركز 407 عالميًا.
وحصلــت الجامعــة على شــهادة اآليزو في العمــل اإلداري، 
المؤسســات  إدارة  بأنظمــة  الخاصــة  اآليــزو  وشــهادة 
التعليميــة، وهي أول جامعة في البحرين والخليج العربي 
تحصــل علــى هذه الشــهادة، وعلــى المســتوى المحلي فإن 

جميــع برامــج الجامعــة مســتوفية لمتطلبــات هيئــة جودة 
التعليم والتدريب في البجرين. 

كلمــة أخيــرة توجههــا للطلبــة مــع بدايــة العام الدراســي 
الجديد.

أدعــو كافــة أبنائي الطلبة إلى االلتزام بالدراســة، والحرص 
علــى االنخــراط باألنشــطة الطالبية التي توفرهــا الجامعة 
لهــم لمــا لذلــك لهــذه األنشــطة من انعــكاس على شــخصية 
الطالــب حيث تكســبه مهارات التواصل وتســهم في صقل 

شخصيته.
كما أعود وأذكر بأن التسجيل في الجامعة ما يزال مستمرًا 
الجامعــات  مــن  المحوليــن  والطلبــة  المســتجدين  للطلبــة 
فــي  بالدراســة  المهتميــن  الطلبــة  كافــة  وأدعــو  األخــرى، 
الجامعة إلى التواصل مع قسم القبول على رقم الواتساب 
0097366633770، للحصــول علــى كافــة المعلومات التي 

يحتاجونها حول التسجيل بالجامعة.
وأرحــب بطلبتنا من المملكة العربية الســعودية والمقيمين 
فيها من مختلف الجنســيات الذي اختاروا الجامعة لتكون 
مركــز انطالقتهــم نحــو التعليــم الجامعــي، وأســأل هللا أن 
يوفقنــا فــي تقديــم تعليــم أكاديمــي يســاعد جميــع طلبتنا 
على بناء مســتقبل زاهر، ويمّكنهم من االنخراط في ســوق 

العمل بعد التخرج.

البروفيسور عمار كاكا

الجامعة الوحيدة في مملكة البحرين الحاصلة على ترتيب خمس نـجوم في تصنيف Stars QS العالمي

ُصنفت ضمن أفضل 550 جامعة 
على مستوى العالم في تصنيف 

كيو إس لمدى قابلية توظيف 
الخريجين لسنة 2022

ُصنفت في المرتبة 561�570 
على مستوى العالم في تصنيف 

كيو إس العالمي لعام 2023 
والمرتبة 19 في تصنيف كيو 
إس للجامعات العربية 2023
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 أهمية العنصر البشري كونه 
الرافد األساسي للتنمية

 التعليم يحظى باهتمام 
ودعم كبيرين من قبل 

القيادة الرشيدة 

المضي قدماً في سبيل 
تحقيق التطلعات 

المستقبلية للبحرين

^التعليم هو حق إنســـاني أصيل، ومنفعة ومسؤولية 
عامتيـــن، وقـــد أعلنت الجمعية العامة لألمـــم المتحدة يوم 
24 ينايـــر مـــن كل عـــام يومـــًا دوليـــا للتعليم، احتفـــاء بدور 
التعليـــم فـــي الســـلم والتنميـــة، حيـــث ُيســـتذكر الحـــق في 
التعليـــم والذي تنـــص عليه صراحة المـــادة 26 من اإلعالن 

التعليـــم  علـــى  تحـــث  والتـــي  اإلنســـان  لحقـــوق  العالمـــي 
االبتدائـــي المجانـــي واإللزامـــي.   وتذهـــب اتفاقية حقوق 
الطفل، المعتمدة في العام 1989، إلى أبعد من ذلك فتنص 

على أن يتاح التعليم العالي أمام الجميع. 
وأقر المجتمع الدولي، عند تبنيه خطة التنمية المســـتدامة 

للعام 2030 في سبتمبر 2015، بأن التعليم ضروري لنجاح 
جميع أهداف الخطة السبعة عشر، ويتضمن الهدف الرابع، 
علـــى وجه الخصـــوص “ضمـــان توفير تعليم جيد وشـــامل 
وتعزيـــز فـــرص التعلم مـــدى الحيـــاة للجميع بحلـــول العام 

.”2030

وبذلـــت مملكـــة البحرين ومـــن خالل رؤيتهـــا 2030 جهوًدا 
كبيـــرة في توفير حق التعليم للجميع، وفي تســـهيل ودعم 
تلقـــي جميـــع فئـــات لمجتمـــع للتعليـــم العالـــي، الـــذي يعـــد 
رافـــًدا مهًمـــا لالقتصاد الوطني، ومـــرآة تعكس رقي وتقدم 

المجتمع.

التعليــم... حــق متـــاح للجميـــع في البحــريـــن األمم المتحدة أعلنت يوم 24 يناير 
من كل عام يوما دوليا للتعليم

 تحرير: 
إبراهيم النهام، فاطمة عبداهلل وريناتا عزمي.

 تصوير:
 رسول الحجيري وحسن بوحسن.

 تصميم: 
كوثر جاسم.

فريق العمل:



الجامعة توفر كل الّسبل إلنتاج بحوث ذات قيمة للمجتمع

دعوات لتبادل الطـالب واألساتــذة لتبـادل الخبـرات

“هل تريد أن تحصل ابنتك على منصب قيادي في العمل؟ 
إِذاً عليك أن ترسلها إلى جامعة بنات”

الجامعة الملكية للبنات: 
حريصون على االستمرار بالتميز االكاديمي 

على المستوى المحلي واالقليمي والدولي

^هكــذا عنونــت جريــدة فوربــز األميركيــة )Forbes(  مقــاال لهــا فــي أكتوبــر 2021 عــن الــدور الفعــال الــذي تلعبــه الجامعــات 
المخصصة للبنات في تمكين المرأة، و بين المقال أن االبحاث تؤكد وباســتمرار أن الجامعات المخصصة للمرأة تهيئهن الســتالم 
مناصــب قياديــة فــي ســوق العمل أفضل من الجامعات المختلطة وهذا يؤكد الدور األساســي الذي تلعبــه الجامعة الملكية للبنات 

في رفد القطاعين العام والخاص بكوادر نسائية فاعلة في تخصصاتهن وقادرة على اإلبداع والعطاء على أعلى المستويات.
وقد أثبتت مملكة البحرين مرارا وتكرارا إيمانها العميق بقدرات المرأة وساندتها بطرق شتى واحتفلت بإنجازاتها محليا ودوليا، 

وتشهد البحرين هذا األسبوع تدشين النصب التذكاري “أثر” تخليدا لعطاء المرأة البحرينية في مختلف المجاالت.

وبناء على إيماننا العميق بدورنا كجامعة 
في المساهمة في دعم توجهات الحكومة 
الرشــيدة ورفد رؤية واســتراتجية مملكة 
الجامعــة  اعتمــدت   ،2030 البحريــن 
االســتراتيجية  الخطــة  للبنــات  الملكيــة 
والتــي   2022-2027 للفتــرة  للجامعــة 
تشــكل أطــارا أساســيا لعدد مــن األهداف 
والسياســات التــي ســتتبعها الجامعــة في 
المرحلــة المقبلــة، بمــا يتوافــق مــع رؤيــة 
ورســالة الجامعــة، وكذلــك رؤيــة مملكــة 
البحريــن للعام 2030،حيث ركزت الخطة 
علــى اســتراتيجيات مهمــة، منهــا التميــز 
األكاديمــي والتطــور فــي المجــال البحثي 
وتمكيــن المــرأة وتعزيــز المشــاركة علــى 
صعيــد المجتمع وقطاع األعمــال، وكذلك 
تعزيــز الكفــاءة التشــغيلية والماليــة علــى 

حد سواء.
  وســتكون هــذه  الخطــة االســتراتيجية 
مدعومــة بخطط تشــغيلية على مســتوى 
الكليات واألقســام، وسيجري استعراضها 
اإلنجــاز  مــدى  قيــاس  بهــدف  دوريــا 
للجامعــة  االســتراتيجية  للتوجهــات 
محفــزة  تعليميــة  بيئــة  علــى  وللحفــاظ 
لتحقيــق أهدافهــن األكاديميــة  للطالبــات 
متصــل،  ســياق  وفــي  والشــخصية. 
اعتمــدت الجامعــة الملكيــة للبنــات عــددا 
بالهيــكل  المتصلــة  المهمــة  القــرارات  مــن 
الجامعــة ومســمياتها  لكليــات  التنظيمــي 
المعتمــدة، وذلــك بما يتوافق مــع المعايير 
أعلنــت  كمــا  الشــأن،  هــذا  فــي  العالميــة 
عــن  مؤخــرا  للبنــات  الملكيــة  الجامعــة 
ترحيبهــا بانضمــام البروفيســور الدكتــور 
إبراهيــم جناحي )رئيــس جامعة البحرين 
سابقا( إلى مجلس أمناء الجامعة الملكية 
مــن مســاهمات وخبــرات  لــه  لمــا  للبنــات 
واســعة فــي التعليــم العالــي فــي مملكــة 
رحبــت  وكذلــك  وخارجهــا،  البحريــن 
الجامعــة الملكية للبنات بانضمام الســيدة 
مريــم الشــيخ إلــى مجلــس اإلدارة حيــث 
تتمــع الســيدة مريــم بخبــرة واســعة فــي 
إدارة االســتثمار، باإلضافــة إلــى اهتمامها 

بالتعليم العالي ومخرجاته.   
األكاديميــة  اإلنجــازات  صعيــد  وعلــى 
الدوليــة، منحــت  للجامعــة واالعتمــادات 
هيئــة االعتماد البريطانــي )ASIC( مؤخرا 
شــهادة االعتماد الدولــي للجامعة الملكية 
Premier Uni-(  للبنــات كجامعــة متميــزة
versity( وحصلــت الجامعة على االعتماد 
مــن  التأكــد  بعــد  المرمــوق  البريطانــي 
تحقيــق المتطلبات الالزمة للحصول على 
هــذه الشــهادة، بما يشــمل تغطية واختبار 
علــى  للحصــول  الدوليــة  المعاييــر  كامــل 
هــذا االعتمــاد. ويعتبــر االعتمــاد الدولــي 
البريطانــي )ASIC( عضــوا فــي مؤسســة 
British Qual-( البريطانيــة  الجــودة 

الشــبكة  فــي  ity Foundation(، وعضــوا 
فــي  الجــودة  ضمــان  لــوكاالت  الدوليــة 
The Interna-(  التعليم العالي
tional Network for Quality Assur-
 )ance Agencies in Higher Education
وعضــوا فــي الشــبكة األوروبيــة للتعليــم 
 European Distance and( اإللكترونــي 
E-Learning Network( وذلك يؤكد على 
المعاييــر العالميــة المتبعــة لــدى الجامعــة 
المســتويات  كافــة  علــى  للبنــات  الملكيــة 
بالتميــز  االســتمرار  علــى  وحرصهــا 
المحلــي  المســتويين  علــى  األكاديمــي 
واالقليمي، وكذلك على المستوى الدولي. 
للبنــات  الملكيــة  الجامعــة  أن  إلــى  يشــار 
حاصلــة علــى اعتــراف وزارة التعليــم في 
المملكــة العربيــة الســعودية ولدينــا أكثــر 

مــن 385خريجــة ســعودية نفخــر بكونهن 
ســفيراتنا فــي المملكة العربية الســعودية 
علــى  الجامعــة  حصلــت  كمــا  الشــقيقة. 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــن  االعتــراف 
فــي ســلطنة عمــان لكافــة البرامــج، ومــن 
وزارة التربيــة والتعليم في دولة الكويت 

لبرامج ادارة األعمال.  
وفيمــا يخــص الشــراكات مــع الجامعــات 
الدوليــة، عــززت الجامعــة الملكية للبنات 
سبل التعاون مع جامعة ويست فيرجينيا 
األميركية ليشــمل التعاون في المجاالت 
األكاديميــة  الخبــرات  وتبــادل  البحثيــة 
وإتاحــة المجــال للطالبــات واألكاديميين 
التعلــم  مصــادر  إلــى  الوصــول  مــن 
اإللكترونــي الضخمــة المتوفــرة بمكتبــة 
جامعــة ويســت فيرجينيــا اإللكترونيــة. 
والجامعــة حاليا بصــدد إنهاء اإلجراءات 
والموافقــات الرســمية المطلوبــة العتماد 
برنامج تحويــل الطالبات االختياري بين 
الجامعة الملكية للبنات وجامعة ويســت 
Transfer Artic-(  فيرجينيا األميركية
ulation Agreement with West Vir-
ginia University(  حيــث بموجــب هــذه 
االتفاقيــة ســيتم منــح طالبــات الجامعــة 
الملكيــة للبنات الفرصة للتحويل وإكمال 
مــا تبقــى مــن دراســتهن الجامعيــة فــي 
جامعــة ويســت فيرجينيــا األميركية من 
خالل برنامج تحويل الطالبات وباعتماد 
كامــل لجميــع الســاعات المكتســبة لــدى 
الجامعــة الملكية للبنــات والحصول على 
درجــة بكالوريــوس صــادرة مــن جامعــة 
ويست فيرجينيا األميركية. وبهذا تكون 
آفاقــا  للبنــات فتحــت  الملكيــة  الجامعــة 
كبيــرة للطالبــات للحصــول علــى شــهادة 
أربــع  لقضــاء  الحاجــة  دون  مــن  دوليــة 
ســنوات أو أكثــر بعيــدا عــن العائلــة وعن 
الوطن حيث من الممكن أن تختصر هذه 
االتفاقيــة المــدة المطلوبــة لإلقامــة فــي 
الواليــات المتحــدة االميركيــة إلــى عــام  

دراسي واحد.

برامج مميزة للجامعة 
الملكية للبنات.

برامــج الجامعــة الملكيــة للبنــات مصممــة 
لتلبيــة احتياجــات متخصصــة  خصيًصــا 
االقليميــة  المحليــة،  العمــل  لســوق 
هــذه  تدريــس  يتــم  حيــث  والدوليــة، 
البرامــج على أيدي أعضــاء هيئة تدريس 
الكفــاءات والخبــرات الطويلــة  مــن ذوي 
وبمســاعدة ودعم من مجموعة كبيرة من 
وتتضمــن  المحترفيــن.  اإلدارة  موظفــي 
برامــج الجامعــة برامــج نوعيــة وفريــدة 
مثــل برنامج القانون ثنائــي اللغة )يدرس 
باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة( وبرنامــج 
تصميــم األزيــاء الوحيــد مــن نوعــه فــي 
والتقنيــة  الهندســية  والبرامــج  المملكــة, 
فــي  العلــوم  بكالوريــوس  مثــل  الحديثــة 
التفاعليــة  والتقنيــات  الرقمــي  اإلعــالم 
وبكالوريــوس العلوم فــي العمارة وبرامج 
ذلــك  فــي  بمــا  المتطــورة،  الماجســتير 
ماجســتير إدارة األعمــال الذي تم إطالقه 
حديًثــا والمصمم خصيًصــا لتمكين المرأة 
فــي مجال ريــادة األعمال. هــذا باإلضافة 
إلى البرامج الرائدة المعدة بعناية لتجهيز 
فــي ســوق  بكفــاءة  لالنخــراط  الطالبــات 
فــي  المهــارات  أفضــل  وتطبيــق  العمــل 
ومنهــا  واألعمــال،  المصرفيــة  القطاعــات 
العلــوم  فــي  األعمــال  إدارة  بكالوريــوس 
إدارة  بكالوريــوس  والمصرفيــة،  الماليــة 
األعمال في الموارد البشرية، بكالوريوس 

إدارة األعمــال فــي إدارة األعمــال الدولية 
وكذلــك بكالوريــوس إدارة األعمــال فــي 

التسويق. 
كمــا تطــرح الجامعــة برامج متطــورة في 
والتصميــم  بالفنــون  متعلقــة  تخصصــات 
والتي تجمع بين التعلم النظري والتطبيق 
وباســتخدام  ســواء  حــد  علــى  العملــي 
أحــدث التقنيــات فــي هــذا المجــال. وقــد 
أثبتــت خريجــات هــذه البرامــج قدرتهــن 
علــى التميــز في عالــم التصميــم والفنون، 
ومنهــا بكالوريــوس الفنــون فــي التصميم 
فــي  الفنــون  بكالوريــوس  الجرافيكــي،  
التصميــم الداخلــي. بكالوريــوس الفنــون 
برامــج  وكذلــك  األزيــاء،  تصميــم  فــي 
الماجســتير النوعيــة فــي إدارة التصميــم 

وماجستير الرسم والتصوير.

بيئة تعليمية محفزة لدى 
الجامعة الملكية للبنات 

للبنــات بتوفيــر  الملكيــة  تتميــز الجامعــة 
بيئــة تعليميــة متكاملــة ومحفــزة حيــث 
بطــرازه  المميــز  الجامعــة  حــرم  أقيــم 
متــر   224000 ب  تقــدر  مســاحة  علــى 
تضــم  مبانــي  عــدة  يشــمل  حيــث  مربــع 
القاعات التدريســية المجهــزة ومختبرات 
الحاســوب الحديثة ومختبرات التصميم 
والرســم ومكتبــة عصريــة ثريــة بالكتــب 
والمراجــع. باالضافــة إلــى مركــز رياضــي 
حــوض  ويضــم  بالكامــل  مجهــز  كبيــر 
ســباحة بحجم أولمبي مع وجود مدربات 
محترفــات لمســاعدت الطالبــات. ويضــم 
الحــرم الجامعي أيضا ســكنا داخليا كبيرا 
للطالبــات ومركــز للطالبــات حيــث يضــم 
عددا من االستراحات والمقاهي وقاعات 
تجربــة  يضمــن  بمــا  الطالبــي  النشــاط 
جامعيــة مميزة لجميع طالباتنا. كما تتيح 
الجامعــة الملكيــة للبنــات للطالبات فرصة 
المشــاركة في األنديــة الطالبية المختلفة 
والفعاليــات  والمناقشــات  والمســابقات 
والرحــالت  والرياضيــة  الجامعيــة 
أو  البحريــن  داخــل  ســواء  التعليميــة، 
خــارج البحرين إلثــراء التجربة التعليمية 
للطالبــات. كمــا توفــر الجامعــة لطالباتهــا 
الخاصــة  اإللكترونيــة  األنظمــة  أحــدث 
بســجلهم األكاديمــي وكذلــك نظــم التعلم 
االلكتروني الحديثة التي تتضمن ســهولة 
الوصــول والتفاعــل مع منصــات ومصادر 

التعليم االلكتروني.
كجامعــة متخصصــة فــي تعليــم وتمكيــن 
وتفــوق المــرأة حرصــت الجامعــة الملكية 
للبنــات منــذ اليــوم االول علــى االهتمــام 
ســواء  األصعــدة  جميــع  علــى  بطالباتهــا 
التعليميــة أو المهنيــة أو المتعلقــة ببنــاء 
علــى  والقــادرة  القياديــة  الشــخصية 
تمثلــت  ولذلــك  المجتمعيــة،  المشــاركة 
النتائج بوضوح بتخريج طالبات يتميزن 
القيــادة  ومهــارات  بالنفــس  عاليــة  بثقــة 
المســتمر  الذاتــي  التعلــم  علــى  وقــدرة 
بعــد التخــرج وقــدرات أكاديميــة ومهنيــة 
متميزة في تخصصاتهن. وتفخر الجامعة 
17عامــا  مــدار  وعلــى  للبنــات  الملكيــة 
مــن النجــاح والتميــز بتخريــج مــا يقــارب 
1575خريجــة فــي مختلــف التخصصــات 
والعديــد منهــن أصبحــن رائــدات أعمــال 
أو مصممــات محترفــات أومحاميــات أو 
مبدعــات في المجاالت التقنيــة الحديثة، 
قطــاع  فــي  ناجحــات  إداريــات  ومنهــن 
األعمال ومهن من أكملن الدراسات العليا، 
والكثير منهن مثلن البحرين في المحافل 

والفعاليات الدولية. 

^يعد صرح الجامعة الخليجية من الصروح التعليمية التي ســاهمت في رفد التعليم العالي في مملكة البحرين، وذلك بســعي الجامعة 
المتسمر في مواكبة التطورات العالمية، إضافة إلى سعيها في التميز بالمخرجات التعليمية التي يتميز بها طلبتها الخريجين.

رئيــس الجامعــة الخليجيــة الدكتــور مهند المشــهداني تحدث عن أبــرز الجهود التي تقوم بها الجامعة الخليجية لالرتقــاء بالتعليم العالي في 
المملكــة، إذ قــال: ”الجامعــة تحــرص على القيام بالعديد من الشــراكات الدولية والمحلية وذلك بهدف تأطيــر عملية التعليم العالي من خالل  

التبادل الطالبي وفتح برامج مشتركة وعمل بحوث مشتركة”. 
وأضاف خالل اللقاء: ”كجامعة خاصة نواكب كل التطورات التي تحدث في قطاع التعليم العالي من خالل المراجعات المســتمرة لتطوير 
مخرجــات التعليــم. وهنــاك سياســة واضحة تحث جميع قادة الجامعة على مواكبة التطــور في كل مجاالت التعليم العالي”، وفيما يلي نص 

اللقاء:

ما هي جهود جامعتكم في 
تطوير التعليم العالي في مملكة 

البحرين؟

ــر  ــي تطوي ــة ف ــة الخليجي ــود الجامع ــز جه ترتك
التعليــم مــن خــالل اإلســهام برفــد التعليــم 
التطــورات  تواكــب  حديثــة  ببرامــج  العالــي 
منظومــة  بنــاء  خــالل  مــن  وأيضــا  العالميــة 
إلــى  إضافــة  عاليــة،  جــودة  ذات  تعليميــة 
ــادات  ــى االعتم ــة عل ــج األكاديمي ــول البرام حص
الدوليــة ممــا يعــزز دور التعليــم العالــي فــي 
شــامخاً  مركــزا  ويجعلهــا  البحريــن  مملكــة 
الطلبــة  يســتقطب  والــذي  العالــي  للتعليــم 
مــن خــارج مملكــة البحريــن. كمــا أن جهــود 
فــي  ســعيها  خــالل  مــن  واضحــة  الجامعــة 
إضافــة  أيضــاً  التعليميــة  المفــردات  تطويــر 
ــتخدام  ــام باس ــة واالهتم ــة التعليم ــى أن البيئ إل
التكنولوجيــا فــي تطويــر التعليــم، وهــو أحــد 
الجامعــة  بهــا  تعتــز  التــي  المخرجــات  أهــم 
الخليجيــة مــن أجــل النهــوض بالتعليــم العالــي 
ــة  ــات ورؤي ــم توجه ــن ليالئ ــة البحري ــي مملك ف
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هل لديكم شراكات مقبلة مع 
مؤسسات تعليمية، أو مراكز بحوث 

دولية؟

ثــالث  حاليــاً  لديهــا  الخليجيــة  الجامعــة 
محليــة  اتفاقيــات  لدينــا  إن  إذ  شــراكات، 
ودوليــة، الجامعــة لديهــا حاليــاً اتفاقيــة دوليــة 
مــع نورثهامبتــون البريطانيــة وذلــك لطــرح 
الخليجيــة،  الجامعــة  فــي  الهندســة  برامــج 
ــان  ــة عجم ــع جامع ــة م ــى اتفاقي ــة إل باإلضاف
كمــا  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  فــي 
ســيتم توقيــع اتفاقيــة  قريبــاً مــع  جامعــة 
هنــاك  أن  كمــا  ألمانيــا.  فــي  ماكروميديــا 
مباحثــات للحصــول علــى شــراكات أخــرى مــع  

وذلــك  العالــم  دول  مــن  جامعــات مختلفــة 
لتأطيــر عمليــة التعليــم العالــي مــن خــالل 
التبــادل الطالبــي وفتــح برامــج مشــتركة وعمــل 
بحــوث مشــتركة. التعــاون العلمــي مهــم جــدا 
ــالع  ــك لالط ــة، وذل ــة الخليجي ــي الجامع ــا ف لن
علــى تجــارب الجامعــات األخــرى ممــا يســاهم 
فــي تحســين بيئــة العمــل داخــل الجامعــة 
فــي  التعليــم  منظومــة  وتطويــر  الخليجيــة 

البحريــن.  مملكــة 

ما هي جهودكم لتعزيز البحث العلمي؟

ــي  ــر الت ــة بالمعايي ــة ملتزم ــة الخليجي الجامع
وذلــك  العالــي،  التعليــم  مجلــس  وضعهــا 
بتخصيــص 3 فــي المئــة مــن إيــرادات الجامعة 
والبحــث  العلمــي.  البحــث  علــى  وصرفهــا 
العلمــي مــن أهــم األنشــطة التــي تهتــم بهــا 
الجامعــة وهــو مــا يعكــس مــدى عمــق الجامعــة 
فــي الجانــب األكاديميــة، فنحــن نحــرص علــى 
ــة،  ــرات العالمي ــي المؤتم ــاتذة ف ــاركة األس مش
التــي  العلميــة  البحــوث  دعــم  إلــى  إضافــة 
ــالب.  ــى الط ــة أو حت ــاتذة الجامع ــا أس يقدمه
كمــا تحــرص الجامعــة علــى تعيــن أســاتذة 
بحــوث  لعمــل  المملكــة  خــارج  مــن  أكفــاء 
الجامعــة،  أســتاذة  مــع  مشــتركة  علميــة 
قيمــة  ذات  بحــوث  إنتــاج  بهــدف  وذلــك 
ــة  ــر الجامع ــع. وتوف ــة وللمجتم ــة للجامع علمي
الخليجيــة كل الســبل إلنتــاج البحــوث العلميــة، 
ــات واســعة تحتــوي  وذلــك بتوفيــر قاعــدة بيان
علــى العديــد مــن المصــادر مــن مختلــف دول 
ــدورات  ــة وال ــة التحتي ــر البني ــع توفي ــم م العال
ــة  ــوث ذات قيم ــاج بح ــل إلنت ــورش والمعام وال
لمملكــة البحريــن عمومــا والجامعــة الخليجيــة 

خصوصــا.

كيف يمكن للتعليم العالي أن 
يساهم ويرفد اقتصاد المملكة؟

ــادر  ــن مص ــدرا م ــح مص ــي أصب ــم العال التعلي

الدخــل القومــي للبلــدان فالجامعــات التــي 
األم  الدولــة  خــارج  مــن  طالبــا  تســتقطب 
اقتصــاد  علــى  انعــكاس  لديهــا  بالتأكيــد 
االقتصــاد  يرفــد  العالــي  فالتعليــم  الدولــة، 

واضــح. بشــكل 
فــي مملكــة البحريــن نحتــاج إلــى تكاتــف 
الجهــود بيــن مؤسســات التعليــم العالــي وبيــن 
الــوزارات لتســويق البحريــن كمركــز للتعليــم 
الجــوار  العالــي ليســتفيد منهــا طــالب دول 

ــدول.   ــي ال وباق

كيف تقيمون مواكبة مؤسسات 
التعليم العالي في البحرين 

للتطورات العلمية والمعرفية في 
العالم؟ 

ــي  ــورات الت ــب كل التط ــة نواك ــة خاص كجامع
تحــدث فــي قطــاع التعليــم العالــي مــن خــالل 
مخرجــات  وتطويــر  المســتمرة  المراجعــات 
تحــث  واضحــة  سياســة  وهنــاك  التعليــم. 
ــور  ــة التط ــى مواكب ــة عل ــادة الجامع ــع ق جمي
ــي  ــذا نول ــي، ل ــم العال ــاالت التعلي ــي كل مج ف
اهتمامــاً بتطويــر البيئــة التعليميــة وتوفيــر 
كافــة المصــادر الحديثــة للطــالب، إضافــة إلــى 
تطويــر العمليــة التعليميــة مــن خــالل إشــراك 
وذلــك  العالميــة  المؤتمــرات  فــي  األســاتذة 

لتبــادل الخبــرات.

كيف يمكن تحقيق التعاون 
العلمي والمعرفي مع البعثات 

الدبلوماسية لدى مملكة 
البحرين؟

نحتــاج فــي مملكــة البحريــن إلــى تكاتــف كافة 
ــم  ــة والتعلي ــاً وزارة التربي ــات وخصوص المؤسس
ــي  ــادل الطالب ــاب التب ــح ب ــة لفت ووزارة الخارجي
ــويق  ــالل التس ــن خ ــك م ــاتذة وذل ــادل األس وتب

لتعليــم العالــي فــي مملكــة البحريــن.

د. مهند المشهداني

الجامعة الخليجية صرح تعليمي شامخ 
حقق العديد من الشراكات الدولية

اليـــوم الدولـــــي
»التعليم العالي في مملكة البحرين« للتعليـــم 24

ينايـــر
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تخصصاتنا مميزة محلياً وإقليمياً مثل الهندسة البيئية وتكنولوجيا المعلوماتتخصصات جديدة ونادرة باألهلية منها المحاسبة الجنائية

مستمرون بتطوير برامج التعليم العالي عبر تخصصاتنا المطلوبة بسوق العمللدينا البنية التحتية والقدرات البشرية ألن نكون في الصدارة
^قــال رئيــس مجلــس أمناء الجامعــة األهلية ورئيس المكتب التنفيذي لمؤسســات التعليم العربية الخاصة البروفيســور عبدهللا الحواج 
إن هنالــك مســاعي حثيثــة ألن تكــون البحريــن في صدارة الدول في المنطقة عبر االســتثمار في التعليم العالــي، مضيفًا أنها مؤهلة ألن تكون 
“بوسطن الخليج”. وقال الحواج خالل لقاء مع “البالد” إن الجامعة األهلية تسعى دائمًا لشراكات محلية وعربية ودولية، وإن البحث العلمي 

سيساهم في حل مشاكلنا االقتصادية واالجتماعية.

ما جهود جامعتكم في تطوير 
التعليم العالي في مملكة البحرين؟ 

التعليــم العالــي هــو جــزء مهــم مــن مســتقبل 
الجامعــة  أنشــئت  وحيــن  ولذلــك  البحريــن، 
ــر  ــو التغيي ــك ه ــن ذل ــدف م ــة كان اله األهلي
فــي نمــط التدريــس، والتعليــم، وأن يتحــول إلى 
تعليــم متقــدم، وبــأن يشــعر الطالــب بأنــه قــادر 
علــى اإلنتاجيــة، مــن خــال المشــاركة الفعالــة، 
وليــس الحفــظ ألن مــن الســهل نســيانه، وعليــه 
تســعى الجامعــة األهليــة بــأن تكــون أداة فــي 

ــر النمــط التعليمــي، والبحــث العلمــي. تغيي
ولقــد حققنــا كثيــرا فــي هــذا االتجــاه، وبشــكل 
واإلقليمــي  المحلــي  المســتوى  علــى  ســنوي 
ــاً؛  ــا عالمي ــإن تصنيفن ــد هلل ف ــي، والحم والعالم
ــة  ــات التعليمي ــل الجامع ــن أفض ــة م فالجامع
ــى  ــع عل ــاً حيــث جــاءت فــي المركــز الراب عالمي
بالرقــم 13  المتحــدة، وصنفنــا  األمــم  مؤشــر 

ــاً. عالمي
ضمــن  مــن  نحــن  العربــي  المســتوى  وعلــى 
افضــل 50 جامعــة عربيــة فــي الســنوات الســتة 
األخيــرة، وعلــى المســتوى العالمــي ترتيبنــا هــو 
651، وقبــل العــام 2030 ســوف نكــون ضمــن 

ــاً. ــة عالمي ــل 500 جامع أفض

هل لديكم شراكات مقبلة مع مؤسسات 
تعليمية، أو مراكز بحوث دولية؟

لشــراكات  دائمــاً  تســعى  األهليــة  الجامعــة 
ــة  ــت البداي ــد كان ــة، ولق ــة ودولي ــة وعربي محلي
حيــث  البريطانيــة،  “برونيــل”  جامعــة  مــع 
تجــاوزت الشــراكة بيننــا 20 عامــاً، فالتعــاون 
وصــل إلعــداد رســائل الدكتــوراه، حيــث خرجنــا 
ــى مســتوى المنطقــة،  ــورًا عل ــر مــن 65 دكت أكث

50 % منهــم مــن الســيدات.
جــورج  جامعــة  مــع  اتفاقيــة  أيضــا  ولدينــا 
واشــنطن، ومــع جامعات عالميــة عريقة بفرنســا، 
وعليــه لدينــا 25 طالبــا فرنســيا يدرســون ســنوياً 
وهنالــك  األهليــة،  بالجامعــة  ســنة  بمعــدل 
ــة  ــق آلي ــا وف ــون بفرنس ــون يدرس ــاب بحريني ط
تبــادل الطــاب، وهنالــك اتفاقيــات جديــدة 
واتفاقيــة أخــرى مــع  الهنــد،  مــع جامعــات 
جامعــة ســعودية كبيــرة وعربيــة وهــي جامعــة 
األعمــال والتكنولوجيــا، ونتعــاون بــكل مجــاالت 
البحــث العلمــي والتدريــس، وقريبــاً فــي مجــال 

التبــادل الطابــي، واألكاديمــي.
محطــة  لتكــون  البحريــن  تصــل  أن  هدفنــا 
للتعليــم العالــي المتميــز، وأن تكــون بموقعهــا 
مجلــس  بــدول  شــقيقاتها  بيــن  الطبيعــي 
“بوســطن”  تكــون  وبــأن  الخليجــي،  التعــاون 

الخليــج، ونحــن نعمــل علــى ذلــك.

ما جهودكم  لتعزيز البحث العلمي؟ 
نعمــل دائمــاً لكــي يســاهم البحــث العلمــي 
ــة،  ــة واالجتماعي ــاكلنا االقتصادي ــل مش ــي ح ف
ــكل  ــعى بش ــه نس ــرى، وعلي ــا األخ وكل القضاي
ــات  ــركات والمؤسس ــع والش ــاع المصان ــر إلقن كبي
لحــل  كافيــا  علمــا  لدينــا  بــأن  والبنــوك، 

مشــاكلهم.
ولقــد بدأنــا بشــراكات، وأخذنــا أكثــر مــن مشــروع 

مــع )ألبــا( علــى ســبيل المثــال.

ما خططكم لتشجيع االستثمار 
التعليمي في مملكة البحرين؟

ــم، وهــو اســتثمار ال  أســمى اســتثمار هــو بالتعلي
ــت  ــا وصل ــك م ــى ذل ــال عل ــر مث ــب، وأكب ينض
إليــه الواليــات المتحــدة مــن عظمــة تكنولوجيــا 
إن  حيــث  الجامعــات،  بفضــل  هــي  والتــي 
ُذكــر  ولقــد  خاصــة،  جامعــات  منهــا  كثيــرا 
ذلــك بكتــاب الرئيــس األميركــي األســبق بــاراك 
أوبامــا، وخــص بعضــا منهــا مثــل هارفــاد، وام 

أي تــي، وســتانفورد، وديــوك.
ونحــن نؤمــن ايمانــا تامــا بأننــا نســتطيع أن 
ــة  ــون دول ــأن نك ــي، وب ــم العال ــتثمر بالتعلي نس
ــر،  ــان األكب ــو الره ــذا ه ــا، وه ــا مكانتن ــة لن قوي

لكــي نكــون متقدميــن حضاريــاً.

كيف للتعليم العالي أن يساهم ويرفد 
اقتصاد المملكة؟

هنالــك تجــارب ناجحــة وعديــدة منهــا فــي 
وبريطانيــا،  المتحــدة،  والواليــات  أســتراليا، 
اعتمــدت اعتمــادا كبيــرا علــى دعــم التعليــم 
ــن،  ــي، وبالمايي ــا الوطن ــد اقتصاده ــي لرف العال
المثــال نيوزلنــدا والــذي يضــخ  وعلــى ســبيل 
ــل  ــون دوالر بفض ــن 40 ملي ــر م ــا أكث باقتصاده
التعليــم العالــي. وعليــه نســتطيع أن نخلــق فــي 
البحريــن قاعــدة اقتصاديــة كبيــرة مــن التعليــم، 
النــاس  ومحبــة  الموجــود،  االنفتــاح  واســتغال 
لشــعب البحريــن والمعــروف بأخاقــه وتســامحه، 
والبحريــن مــن الــدول القليلــة التــي يشــعر بهــا 
المغتــرب بأنــه جــزء مــن المجتمع.واشــير هنــا 
بالبحريــن  العالــي  التعليــم  إلــى أن منظومــة 
وهنالــك  جــداً،  متقدمــة  لمرحلــة  وصلــت 
العالــي،  التعليــم  مجلــس  بيــن  تفاهمــات 
ــم  ــودة التعلي ــة ج ــة، وهيئ ــات البحريني والجامع
ــز  ــر ونعت ــة نفخ ــا لمرحل ــث وصلن ــب، حي والتدري
والعــرب  الخليجييــن  الطلبــة  وحضــور  بهــا. 
ــاش  ــى انع ــاعد عل ــن، سيس ــي البحري ــة ف للدراس
االقتصــاد بشــكل مباشــر، ســواء مــن قيمــة الرســوم 
أو  الســكن،  او  اإلعاشــة،  أو  للدراســة،  المدفوعــة 

ــك. ــى ذل ــس عل ــاب، وق ــارب الط ــارة أق زي

كيف يمكن تحقيق التعاون العلمي 
والمعرفي مع البعثات الدبلوماسية 

للمملكة؟
ــع،  ــاون الجمي ــب تع ــة يتطل ــويق ألي جه التس
البعثــات  هــو  الخــارج  فــي  يمثلنــا  والــذي 
بيننــا  يكــون  أن  البــد  وعليــه  الدبلوماســية، 
المدخــل  ألنــه  وتواصــل،  توافــق  وبينهــم 
األساســي لتقويــة عاقاتنــا مــع دول العالــم.
ــاون  ــي تتع ــراف، لك ــاً كل األط ــو دائم ــا أدع وأن
عــاٍل  تعليــم  هــو  واحــد  هــدف  أجــل  مــن 
متميــز فــي البحريــن، وان نصــل إلــى مــا نطمــح 
ــه بالنســبة  ــى مــا كانــت البحريــن علي ــه، وال إلي
لخليجنــا العربــي، كدولــة للعلــم والمعرفــة.

ونحــن نســعد حيــن نــزور دولــة مجــاورة، ونســمع 
أو 50  البحريــن مــن 40  ان فانــا درس فــي 
ســنة، فهــذا عــز وفخــر لنــا، والحمــد هلل فــإن 
ــن  ــودون، ونح ــن موج ــة والمؤهلي ــة التحتي البني
ــة  ــي، وإمكاني ــعب البحرين ــدرة الش ــد بمق ال نزاي
ــاح. ــة للنج ــذا مقدم ــع، وه ــي أي موق ــه ف عمل

حدثنا عن االعتماد السعودي 
للجامعة األهلية؟

اعتمــدت الشــقيقة المملكــة العربيــة الســعودية 
قبــل قرابــة الشــهر الجامعــة األهليــة ضمــن 
الجامعــات الموصــى بهــا للطلبــة الســعوديين، 
ــأن  ــم ب ــا الدائ ــدا، إليمانن ــعدنا ج ــر أس ــذا أم وه
ــك  ــعودية، ولذل ــن الس ــدأ م ــي يب ــا العرب عمقن
سنســتخدم التعليــم العالــي، لتقويــة أواصــل 

ــاون. ــب والتع الح

ما التخصصات الجديدة والمتميزة 
في الجامعة األهلية؟

فــي  متكاملــة  العالــي  التعليــم  منظومــة 
وافــق  العالــي  التعليــم  ومجلــس  البحريــن، 
علــى عــدد مــن البرامــج الجديــدة والمهمــة جــداً 
للدراســات العليــا بالجامعــة األهليــة، والتــي 
منهــا الماجســتير فــي المحاســبة الجنائيــة وهــو 
برنامــج غيــر موجــود فــي الجامعــات المحليــة، 

وقليــل التواجــد فــي الجامعــات العالميــة.
حصلنــا أيضــاً مؤخــراً علــى الموافقــة علــى 
ــة،  ــا المالي ــي التكنولوجي ــتير ف ــج الماجس برنام
الهندســة  كليــة  فــي  برنامــج جديــد  وعلــى 
وهــو الماجســتير فــي )اللوجســتيك(، كمــا بدأنــا 
برامــج جديــدة بكليــة اآلداب منهــا الترجمــة 
مــن اللغــة العربيــة إلــى اإلنجليزيــة، والعكــس، 
مختصــة  وحــدة  إنشــاء  ســبيل  فــي  ونحــن 
إلــى  قريبــا  ســنعود  الفوريــة، كمــا  للترجمــة 

برنامــج العــاج الطبيعــي.

^أكــد رئيــس جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا حســن المــال دور الجامعــة فــي تطويــر برامــج التعليمي العالــي بالمملكــة، موضحًا أن 
“وتيرتها تســارعت مع إطالق الهوية الجديدة بداية العام 2021”. وأشــار المال إلى أنه “تم تدشــين خطة إســتراتيجية متكاملة لتطوير 

الجامعة من جميع النواحي، سواء من حيث جودة البرامج األكاديمية، أو مراجعتها، وتطوير الحرم الجامعي”.

  خبرة

ما جهود جامعتكم في تطوير التعليم 
العالي في مملكة البحرين؟

فــي  الخاصــة  الجامعــات  أولــى  مــن  جامعتنــا 
وعليــه  العــام 2002،  أنشــئت  ولقــد  البحريــن، 
فللجامعــة خبــرة متراكمــة، وكثيــر مــن الوظائــف 
ــة  ــن جامع ــن م ــي لخريجي ــل، ه ــوق العم اآلن بس

للتكنولوجيــا.  البحريــن 
ومســاهمات الجامعــة فــي تطويــر التعليــم العالــي 
ــة  ــارب الناجح ــن التج ــد م ــك العدي ــرة، فهنال كثي
بهــذا الشــأن، خصوصــاً خــال العاميــن األخيريــن، 
ــل  ــن قب ــة م ــى الجامع ــتحواذ عل ــم االس ــد أن ت بع
ــة  ــع مجموع ــة م ــش” المالي ــي إف إت ــة “ج مجموع
ــبة 100 %. ــتراتيجيين وبنس ــركائها اإلس ــن ش م

ولقــد جــاء مــع إطــاق الهويــة الجديــدة بدايــة 
إســتراتيجية  خطــة  تدشــين   ،2021 العــام 
ــي،  ــع النواح ــن جمي ــة م ــر الجامع ــة لتطوي متكامل
ســواء مــن حيــث جــودة البرامــج االكاديميــة، أو 

الجامعــي. الحــرم  تطويــر  أو  مراجعتهــا، 

شراكات 

حدثنا عن شراكاتكم المقبلة مع مؤسسات 
تعليمية، أو مراكز بحوث دولية؟ 

فــي  األميركيــة  الجامعــة  مــع  اتفاقيــة  وقعنــا 
واشــنطن دي ســي، كمــا وقعنــا اتفاقيــة تعــاون 
مــع االتحــاد البريطانــي الشــمالي، وهــو أكبــر اتحــاد 
جامعــات فــي بريطانيــا، لطــرح البرنامــج التنفيــذي 
ــنة  ــة س ــن دراس ــب م ــن الطال ــذي يمّك ــي، وال الدول
تمهيديــة فــي البحريــن، ليتــم بعدهــا قبولــه فــي 

ــة. ــات البريطاني ــر الجامع أكب
كمــا نعمــل حاليــاً علــى إبــرام اتفاقيــة مــع جامعــة 
هنالــك  وســتكون  فرنســية،  وأخــرى  بريطانيــة، 

ــار ســارة فــي هــذا الشــأن. أخب

الكادر 

ما جهودكم لتعزيز البحث العلمي؟ 
اهتمامنــا بذلــك كبيــر، ولقــد نجحنــا بربــط أداء 
الــكادر األكاديمــي فــي البحــث العلمــي نفســه، 
البحــث  فــي  التفانــي  علــى  سيســاعدهم  ممــا 
ــة أســبوعية  ــا ســاعات معين العلمــي، كمــا خصصن
العلميــة،  البحــوث  إلجــراء  األكاديمــي  للــكادر 
ناهيــك عــن المبــادرات الكثيــرة علــى مســتوى 

الجامعــة، وعلــى مســتوى مشــروعات الطلبــة.
ونحــن ندعــم كجامعــة مشــاريع الطلبــة بشــكل 
بكليــة  المشــروعات  أو  البحثيــة  ســواء  مباشــر، 
ــرج  ــث يتخ ــر، وبحي ــات الكمبيوت ــة، ودراس الهندس

الطالــب علــى أعلــى مســتوى.
ولدينــا اآلن بعــض المبــادرات التــي بدأنــا بهــا، 
ــي  ــية ف ــواح الشمس ــاءة األل ــي كف ــث ف ــا البح منه
ــتتبناه  ــذي س ــروع ال ــداً للمش ــة، تمهي ــاج الطاق إنت
الجامعــة والــذي ســيصل إلــى الحيــاد الصفــري مــن 
ــاج  ــون إنت ــث يك ــة، وبحي ــتخدام الطاق ــة اس ناحي
الطاقــة الكهربائيــة للجامعــة عــن طريــق الطاقــة 
الشمســية. كمــا نتأمــل أن تصــل المملكــة إلــى 

ــأن. ــذا الش ــري به ــاد الصف الحي

االستثمار

ما خططكم لتشجيع االستثمار 
التعليمي في مملكة البحرين؟

مركــزا  تكــون  ألن  مؤهلــة  البحريــن  جامعــة 
ــي فــي المملكــة، بســبب امتاكهــا  للتعليــم العال
أو  المعلوماتيــة،  ســواء  لذلــك،  التحتيــة  البنيــة 
الموقــع الجغرافــي الممتــاز، أو البنيــة األخــرى التــي 
ــة  ــي. باإلضاف ــم العال ــات التعلي ــا مؤسس تحتاجه
الــى أن البحريــن مميــزة بالمنطقة، كبلــد مضياف، 
والنــاس تحبهــا، وتحــب زيارتهــا، وعليــه فــإن 
االســتثمار بالتعليــم العالــي يجــب أن يبــدأ بوضــع 
ــى  ــرى عل ــة، وأخ ــتوى الدول ــى مس ــتراتيجية عل إس
مســتوى الجامعــات فــي كيفيــة اســتقطاب الطلبــة 
التعليــم  مــع مجلــس  وبالتعــاون  الخــارج،  مــن 
ــل هــذا االســتثمار، مــع  ــي. نحــن بحاجــة لمث العال
المزيــد مــن االنفتــاح، والعمــل علــى اســتقطاب 
الطلبــة حتــى مــن خــارج الشــرق األوســط، وهنالــك 
دول نجحــت بهــذا المضمــار، وباإلمــكان االســتفادة 
مــن تجاربهــا، منهــا علــى ســبيل المثــال ماليزيــا.

فــي  العالــي  التعليــم  جــودة  أن  إلــى  وأشــير 
البحريــن ممتــازة، ومتطــورة، ونجاحهــا مســتمر.

التطورات

كيف يمكن للتعليم العالي أن 
يساهم ويرفد االقتصاد المحلي؟

فــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات  جميــع  علــى 
ــورات  ــن التط ــزل ع ــي مع ــل ف ــن أن ال تعم البحري
الحاصلــة فــي االقتصاديــن الوطنــي والعالمــي، 
وأن تســعى لتوفيــر الكــوادر والخبــرات والمهــارات 

ــل. ــوق العم ــي س ــة ف المطلوب
مــع  العالــي  التعليــم  مؤسســات  ترتبــط  وأن 
احتياجــات ســوق العمــل، خصوصــا بالمجــاالت 
المعلومــات،  تكنولوجيــا  مثــل  المطلوبــة، 
والهندســة، وبقيــة المهــارات التــي تتغيــر وتتطــور 
بشــكل ســريع، ويكــون االقتصــاد الوطنــي بحاجــة 

ــا. له
ــي  ــة ف ــا الحديث ــى التكنولوجي ــز عل ــب أن نرك يج
ــع  ــا، م ــي جامعتن ــال ف ــو الح ــا ه ــا، كم كل برامجن

الســعي المســتمر لارتبــاط مــع مؤسســات ســوق 
ــى  ــاعدنا عل ــرة، وأن تس ــطة والكبي ــل المتوس العم
ــج،  ــذه البرام ــول ه ــة ح ــورة والنصيح ــم المش تقدي
وحــول التغييــرات المطلوبــة، ومــدى مواءمتهــا 

ــل. ــوق العم ــدة بس ــف الجدي للوظائ

البعثات

 كيف يمكن تحقيق التعاون العلمي 
والمعرفي مع البعثات الدبلوماسية 

لدى مملكة البحرين؟
ــن،  ــي البحري ــفارات ف ــدة س ــع ع ــاون م ــا تع لدين
عــن طريــق الملحقيــات الثقافيــة، ســواء خليجيــة 
أو أوروبيــة أو آســيوية، كمــا أن لدينــا عاقــة وثيقــة 
مــع الســفارة الســعودية، وهــو أمــر طبيعــي نظــراً 
لقربنــا مــع الشــقيقة الكبــرى، وعاقاتنــا التاريخيــة 
مــن  العديــد  لدينــا  أن  كمــا  معهــا،  والمميــزة 

ــة. ــي الجامع ــعوديين ف ــة الس الطلب
ــة  ــل للملحقي ــكر الجزي ــأن بالش ــذا الش ــدم به ونتق
يوســف  رأســها  وعلــى  الســعودية،  الثقافيــة 
الثوينــي، علــى الجهــود الكبيــرة التــي قــام بهــا، 
ــة  ــي المملك ــمي ف ــراف الرس ــة االعت ــال الجامع لتن

الســعوودية. العربيــة 

التخصصات

حدثنا عن أهم التخصصات التي تتميز 
بها جامعة البحرين للتكنولوجيا؟

الهندســة،  تخصصــات  فــي  معروفــة  جامعتنــا 
وعلــوم الكمبيوتــر بشــكل عــام، وبرامــج هذيــن 
التخصصيــن معتمــدة مــن )أي ميــت( وهــي أكبــر 
ــوم  ــة وعل ــج الهندس ــة لبرام ــاد أميركي ــة اعتم جه

الكمبيوتــر.
جامعــة  ألي  الســهل  مــن  ليــس  اعتمــاد  وهــو 
الحصــول عليــه، فهــو بمثابــة االعتــراف بــأن هــذه 
البرامــج بهــذه الجامعــة ضمــن األفضــل علــى 
مســتوى العالــم، وهــو مــا يمكــن الخريــج والحامــل 
ــكان  ــي أي م ــا ف ــل به ــأن يعم ــهادة ب ــذه الش له

بالعالــم.
كمــا أن لدينــا تخصــص )ميكاترونيكــس( وهــو 
الميكانيكيــة  الهندســة  بيــن  مــا  تخصــص 
هندســة  فــي  كثيــراً  ويســتخدم  واإللكترونيــة، 
“الروبوتــات” وفــي عمليــة المكائــن الربوتيــة التــي 
ــرية،  ــٍد بش ــود أي ــدون وج ــع ب ــي بالمصان ــل ف تعم
مــع العلــم أن لدينــا أكبــر عــدد مــن الطلبــة بهــذا 

طالــب.  600 وبمعــدل  التخصــص، 
ومــن التخصصــات المميــزة لدينــا محليــاً وخليجيــاً 
تكنولوجيــا  وتخصــص  البيئيــة،  الهندســة  هــو 
وهــي  أساســية  فــروع  ثاثــة  وفــق  المعلومــات 
األمــن الســيبراني، الــذكاء الصناعــي، والبرمجــة.

البروفيسور عبداهلل الحواج

نسعى ألن تكون البحرين »بوسطن الخليج« 
في التعليم العالي

د. حسن المال

الجامعة مؤهلة ألن تكون مركز التعليم 
العالي في المملكة
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الجفير - جهاز الخدمة المدنية

أصدر رئيس جهاز الخدمة المدنية  أحمد 
 1  ( المدنية رقم  الخدمة  الزايد توجيهات 
( لسنة 2023 تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء 
الــريــاضــي لمملكة  الــوطــنــي  ــيــوم  ال بــشــأن 
فبراير   2 الخميس  يوم  الموافق  البحرين 
2023م، وأن يتم اعتماد هذا اليوم كنصف 
يوم عمل للموظفين في القطاع الحكومي 

المدنية  الخدمة  لقانون  الخاضعين  المختلفة  وأجهزتها  المملكة  بــوزارات 
رقم )48( لسنة 2010م.

الــوزارات والمؤسسات  التوجيهات تكلف كافة  الزايد أن  وحول ذلك أكد 
رياضية  برامج  إعــداد  على  العمل  الحكومية  واألجهزة  العامة  والهيئات 
وإفساح المجال أمام موظفيها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي من 
دور  يكرس  بما  الظهر،  بعد  الثانية  الحادية عشرة صباحًا وحتى  الساعة 
استمرار سير  لضمان  مع موظفيها  والتنسيق  كثقافة مجتمعية،  الرياضة 

العمل بها، بما ال يؤثر على الخدمات المقدمة للجمهور.

الخميس نصف يوم عمل

إنهاء المبنى األكاديمي في “البديع االبتدائية اإلعدادية للبنات”
ــي إطــــــار خـــطـــة تـــوفـــيـــر الــمــقــعــد  فــ
وتقريب  الطلبة  لجميع  الــدراســيــة 
مناطق  مـــن  التعليمية  ــخــدمــات  ال
ـــع في  ســكــنــهــم، وإمــكــانــيــة الـــتـــوسُّ
المدارس الحالية في مختلف مناطق 
األولــويــات،  حسب  البحرين  مملكة 
البناء  مشاريع  إدارة  مدير  صرحت 
بأن  المظفر  دانـــة  األشــغــال  ــوزارة  ــ ب
الوزارة قد انتهت من تنفيذ األعمال 
لــمــشــروع إنـــشـــاء مبنى  اإلنــشــائــيــة 
االبتدائية  البديع  بمدرسة  أكاديمي 
ــمــا يــتــم  ــيــن ــة لـــلـــبـــنـــات، ب ــ ــ ــدادي ــ اإلعــ
أعمال  استكمال  على  حاليًا  العمل 
والخارجية  الداخلية  التشطيبات 

واألعمال الكهروميكانيكية.
إنشاء  تم  قد  أنــه  المظفر  وأضافت 

على  اإلضــافــي  األكــاديــمــي  المبنى 
مربع  مــتــر   800 تبلغ  بــنــاء  مــســاحــة 
طالبة،   330 تبلغ  استيعابية  بطاقة 
أربعة طوابق ويشتمل  ويتكون من 
يخصص  ــا  ــيـ دراسـ فــصــا   11 عــلــى 
الخاصة،  االحتياجات  لذوي  أحدها 
ــعـــددة األغــــــراض  ــتـ ــبـــرات مـ ــتـ ومـــخـ
ــوم والــتــربــيــة  ــعــل لــمــخــتــلــف مــــواد ال
التعليم  لـــمـــوارد  ــزًا  ــركـ ومـ األســـريـــة 
ــبــصــريــات  ــة لــلــســمــعــيــات وال ــرفـ وغـ
وغرفة اجتماعات وما يتصل بها من 
واإلداريــة  التعليمية  للهيئة  مكاتب 
ومــقــصــف مــدرســي، بــاإلضــافــة إلــى 
مــرافــق خــدمــيــة، كــمــا وتــتــوافــر في 
الوسائل  جميع  الدراسية  الصفوف 

التعليمية الحديثة.

ــذ بــعــيــن االعــتــبــار في  كــمــا تــم األخــ
متطلبات  اإلضافي  المبنى  تصميم 
والمباني  االســتــدامــة  ومــواصــفــات 
الخضراء حيث يتم تطبيق سياسة 
للحفاظ  الــطــاقــة  اســتــهــاك  تــرشــيــد 
إلى  الطبيعية.  والموارد  البيئة  على 
جانب توفير كافة التسهيات لتنقل 
الــمــوظــفــات  ــبــات أو  الــطــال وحـــركـــة 
الــخــاصــة  االحـــتـــيـــاجـــات  ذوي  ــن  مـ
والـــحـــوامـــل، حــيــث ســيــتــم تــوفــيــر 
المنحدرات عند كافة مداخل المبنى 
توفير  إلـــى  بــاإلضــافــة  األكـــاديـــمـــي 

مصاعد بالقرب من المداخل لضمان 
سهولة تنقلهم عبر الطوابق وتوفير 
دورات مياه ذات حجم يتناسب مع 

احتياجاتهم.
ُيذكر أنه قد تم ترسية المشروع من 

ِقَبل مجلس المناقصات والمزايدات 
للتجارة  الــخــلــيــج  دار  شــركــة  عــلــى 
تبلغ  إجمالية  بتكلفة  ــمــقــاوالت  وال

927,000 دينار.
أيضًا  حاليًا  تعمل  الـــوزارة  أن  يذكر 

أكاديمي  مبنى  إنــشــاء  تنفيذ  على 
إضــافــي فــي مــدرســة أســمــاء ذات 
النطاقين االبتدائية للبنات ومدرسة 
البسيتين االبتدائية للبنين ومدرسة 

الرفاع الشرقي االبتدائية للبنات.

المنامة - وزارة األشغال

بتكلفة 927 ألف 
دينار

الملك المعظم مؤمن بقدرة الشباب على قيادة بلدانهم
جائزة الملك حمد لـ “تمكين الشباب” تواصل ترسيخ دورها بأوساط المجتمع الدولي... توفيقي:

ــؤون الــشــبــاب  ــ ــدت وزيـــــرة شـ ــ أكـ
أهــمــيــة  عـــلـــى  تـــوفـــيـــقـــي،  روان 
تــعــزيــز اإلنـــجـــازات والــمــحــافــظــة 
حققتها  الــتــي  المكتسبات  على 
ــلـــك حـــمـــد لــتــمــكــيــن  ــزة الـــمـ ــ ــائ جــ
التنمية  أهــداف  لتحقيق  الشباب 
من  األولى  باعتبارها  المستدامة 
عن  تعبيرًا  وتأتي  عالميًا  نوعها 
إيمان صاحب الجالة الملك حمد 
الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
المعظم بقدرة الشباب على قيادة 
نــحــو مستقبل  والــعــالــم  بــلــدانــهــم 

أفضل يسوده السام واالزدهار.
جــــاء ذلــــك خــــال لـــقـــاء وزيــــرة 
شؤون الشباب مع القائم بأعمال 
بــوزارة  المنظمات  قطاع  رئيس 
الــخــارجــيــة حــمــد ســيــار بحضور 
وزارة  فــي  المسؤولين  مــن  عــدد 
شؤون الشباب ووزارة الخارجية، 
سبل  بحث  اللقاء  فــي  تــم  حيث 
الملك  لــجــائــزة  ــتــرويــج  ال تــعــزيــز 
لتحقيق  الــشــبــاب  لتمكين  حــمــد 

في  المستدامة  التنمية  أهـــداف 
ــيــة  ــدول عــــدد مـــن الــمــلــتــقــيــات ال
لــضــمــان وصــولــهــا الـــى مــزيــد من 
ــقــطــاع  ــال ــمــيــن ب ــمــهــت الـــــــدول وال
الشبابي وأهداف التنمية، والعمل 
على  النبيلة  أهدافها  إبـــراز  على 
ــقــطــاع الــشــبــابــي وتــبــيــان دور  ال
مملكة البحرين الريادي في دعم 
مساعي المجتمع الدولي لتحقيق 

األهداف األممية.
وبــيــنــت وزيــــرة شــــؤون الــشــبــاب 
ــزة الـــمـــلـــك حــمــد  ــ ــائ “تــــواصــــل جــ

أهداف  لتحقيق  الشباب  لتمكين 
ــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة تــرســيــخ  ال
دورها المهم في أوساط المجتمع 
القيادات  حديث  وباتت  الدولي 
والمهتمين بدور الشباب خصوصًا 
فـــي تــحــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
شــــؤون  ووزارة  الـــمـــســـتـــدامـــة، 
الـــشـــبـــاب ومــــن خــــال تــعــاونــهــا 
تــســعــى  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مــــع 
ــازات الــجــائــزة  ــجــ ــ ــــى تــعــزيــز إن إل
لــهــا فـــي مختلف  ــتــرويــج  ال عــبــر 
الدولية  واالجتماعات  الملتقيات 

عدد  أكبر  مشاركة  ضمان  بهدف 
مـــن الـــــدول والــفــئــات الــشــبــابــيــة 
األهلية  والمنظمات  والمؤسسات 

في الجائزة بنسختها المقبلة”.
يذكر أن جائزة الملك حمد لتمكين 
التنمية  أهــداف  لتحقيق  الشباب 
نسختها  فــي  ــارك  شـ المستدامة 
6176 مشاركًا ومشاركة  األخيرة 
ومؤسسات داعمة للشباب قدموا 
أعمالهم ومشروعاتهم النابعة من 
122 دولة  بنات أفكارهم ليمثلوا 

من مختلف قارات العالم.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب

جانب من اللقاء

دانة المظفر

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

البحرين  كلية  أمناء  مجلس  ناقش 
التقنية )بوليتكنك البحرين( مشروع 
تــطــويــر االســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 
ــعــام  الــمــخــطــط تــنــفــيــذهــا خــــال ال
االجتماع  ذلــك خــال  الحالي، جــاء 
الذي  الحالي  للعام  للمجلس  األول 
انعقد برئاسة وزير شؤون البلديات 
ــل  الــمــبــارك ، رئيس  ــ ــة وائ ــزراعـ والـ
مجلس أمناء كلية البحرين التقنية 
ــبــحــريــن( ، بــحــضــور   )بــولــيــتــكــنــك ال
البحرين  لكلية  التنفيذي  الرئيس 
ــحــريــن(،  ــب الــتــقــنــيــة )بــولــيــتــكــنــك ال
ــون،  ــاهــ الـــبـــروفـــيـــســـور كـــيـــران أوكــ

وجميع أعضاء مجلس األمناء.

ــمــجــلــس بــتــنــظــيــم حفل  وأشــــــاد ال
تخريج أكثر من 400 طالب وطالبة 
وإدارة  الــهــنــدســة  تــخــصــصــات  فــي 

األعمال يوم السبت الماضي.
ــارك عن  ــبـ ــمـ مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب الـ
تــقــديــره ألعــضــاء مــجــلــس األمــنــاء 
الكلي  الدعم  بتقديم  حرصهم  على 
ــتــنــفــيــذيــة لــبــولــيــتــكــنــك  لـــــــإدارة ال
البحرين لتتمكن من تحقيق العديد 
ــتــي تــشــمــل نقل  ــازات ال ــجــ ــ مـــن اإلن
إلى  للتدريب  البحرين  معهد  تبعية 
أعــداد  ــع  ورفـ الــبــحــريــن،  بوليتكنك 
الطلبة إلى ما يزيد عن 6000 طالب 

وطالبة.

“أمناء البوليتكنك” يناقش 
تطوير االستراتيجية الجديدة

أحمد الزايد

تمديد فترة المشاركة بجائزة “اليونسكو - 
الملك حمد” إلى 3 فبراير

والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  أعلنت 
“اليونسكو” عن تمديد فترة استقبال المشاركات بجائزة 
آل خليفة الستخدام  بن عيسى  الملك حمد   - اليونسكو 
تكنولوجيات المعلومات واالتصال في مجال التعليم، في 
دورتها الجديدة لعام 2022، إلى يوم الجمعة الموافق 3 
فبراير 2023، وذلك إلتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من 

الراغبين بالمشاركة في الجائزة.
تحمل  الجديدة  دورتها  في  الجائزة  أن  بالذكر  والجدير 
عــنــوان “اســتــخــدام الــمــنــصــات الــعــامــة لــضــمــان االنــتــفــاع 
الشامل بالمضامين التعليمية الرقمية”، وستكافئ 3 حلول 
أساسية أسهمت في توفير التعليم الرقمي العام والشامل 
المنصات  جعلت  التي  المشاريع  ذلــك  ويشمل  للجميع، 
للجميع  متاحة  الرقمي  والمحتوى  الرقمي  للتعلم  العامة 

والدولي،  المحلي  المستويين  على 
ــتــي  ــادرات ال ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــب الـ ــان إلـــــى جــ

ســاعــدت فــي تــطــويــر الــمــعــارف 
لجميع  ــرقــمــيــة  ال والـــمـــهـــارات 
وعــّززت  والمعلمات،  المعلمين 
اإللكتروني  االتــصــال  إمكانية 

عبر العالم في مجال التعليم.
للمسابقة  التأهل  شــروط  ومن   

أن يــكــون الــمــشــروع جــارًيــا منذ 
سنة واحدة على األقل، وأال يكون 

اليونسكو،  قبل  من  مموالً  أو  تابًعا 
الــتــكــنــولــوجــيــة  األدوات  تـــكـــون  وأن 

المستخدمة فيه مفتوحة المصادر.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب

لــإطــار  االســتــشــاريــة  اللجنة  أوصـــت 
جــودة  هيئة  فــي  للمؤهات  الــوطــنــي 
مؤسسة  بـــإدراج  والــتــدريــب،  التعليم 
مؤهات   4 وتسكين  العالي،  للتعليم 
وطنية تطرح في 3 مؤسسات للتعليم 
اإلطار  على  المهني  والتدريب  العالي 
الوطني للمؤهات، وإسناد 4 مؤهات 
ومعايير  شــروط  الستيفائها  أجنبية؛ 

اإلدراج، والتسكين، واإلسناد.
للجنة  األول  االجتماع  في  ذلــك  جــاء 
 ،2023 ــي  ــحــال ال لــلــعــام  االســتــشــاريــة 
الرئيس  برئاسة  ُبْعٍد،  عن  ُعِقَد  والــذي 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة مـــريـــم مــصــطــفــى، 

وبحضور أعضاء اللجنة.
استعراض  االجــتــمــاع،  خــال  تــم  كما 
اإلطار  عمليات  مستجدات  عن  تقرير 
عملية  حيث  من  للمؤهات،  الوطني 
الوطني  ــار  اإلطــ لعمليات  التسجيل 

 -  2023 األكــاديــمــي  للعام  للمؤهات 
للمؤسسات  السنوية  والمتابعة   ،2024
والمؤهات، واستام الطلبات التي تم 
جدولتها للفصل الدراسي الثاني للعام 

الحالي 2023.
ــار  اإلطـ عــمــلــيــات  إدارة  وتــعــمــل  ــذا،  هــ
عدد  تنفيذ  على  للمؤهات  الــوطــنــي 
تتضمن  والمبادرات،  المشروعات  من 

في  المؤهات  من  لعدد  ــا  دوريًّ مسًحا 
مملكة البحرين، باإلضافة إلى مراجعة 
أوجه  على  للوقوف  عملياتها؛  وأتمتة 
تم  كما  الممكنة،  والتطوير  التحسين 
اســتــعــراض آخـــر الــمــســتــجــدات بشأن 
ــِد  الــُمــَوحَّ الهيئة فــي اإلطـــار  مــشــاركــة 
ــتــعــاون  ــدول مــجــلــس ال ــ ــمــؤهــات لـ ــل ل

الخليجي.

الستيفائها الشروط والمعايير... “الجودة”:

إدراج مؤسسة للتعليم العالي وتسكين 4 مؤهالت وطنية
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

من  والتعليم  التربية  وزارة  تمكنت 
واعتماد  ورصد  تصحيح  عملية  إتمام 
األول  للفصل  الدراسية  الطلبة  نتائج 
 ،2023 /2022 ــي  ــدراســ ــ ال ــام  ــعـ الـ ــن  مـ
اإللكترونية  المنظومة  عبر  وإصدارها 
فـــي وقــــت قـــيـــاســـي، بــفــضــل تــكــاتــف 
الجهود المثمرة للكوادر المختصة بعدة 
إدارة  ضمنها  ومن  وإدارات،  قطاعات 
الــدور  لها  كــان  التي  المعلومات،  نظم 
المراحل  كــافــة  نتائج  نشر  فــي  الــبــارز 
عبر  وسريعة  دقيقة  بصورة  الدراسية 
“النتائج  وخــدمــة  التعليمية،  الــبــوابــة 

الدراسية” عبر األجهزة الذكية.
وقد أوضح رئيس قسم قاعدة البيانات 
واإلنــتــرنــت بـــــإدارة نــظــم الــمــعــلــومــات 
قد  اإلدارة  فريق  أن  يوسف  إبراهيم 
على  اعتمادها  فــور  النتائج  بنشر  قــام 
للمرحلة  ــدراســيــة”  ال “الــنــتــائــج  خــدمــة 

ــثــالــث اإلعــــــدادي، وعلى  الــثــانــويــة وال
الــبــوابــة الــتــعــلــيــمــيــة لــكــافــة الــمــراحــل 
الـــدراســـيـــة، مــع تــقــديــم الــدعــم الفني 
السريع للبوابة التعليمية بإعادة تفعيل 
الحسابات وإعادة تعيين كلمات المرور 

للمستخدمين ألكثر من 3500 طلب.
قــاعــدة  إدارة  رئـــيـــس  أفــــــادت  فــيــمــا 
باإلضافة  أنه  حامد  آل  خلود  البيانات 

الفصل  لهذا  النتائج  إلى سرعة إصدار 
دعــمــًا  قــدمــت  اإلدارة  فـــإن  الــمــنــصــرم، 
الذين  األمور  للطلبة وأولياء  متواصاً 
بعض  تفعيل  إعــــادة  إلـــى  يــحــتــاجــون 
الــمــرور للوصول  الــحــســابــات وكــلــمــات 
مع  التعامل  تــم  حيث  نتائجهم،  إلــى 
واحــد  دعـــم  كــفــريــق  بــنــجــاح  طلباتهم 

بسرعة وجودة.

خالل 48 ساعة فقط... “التربية”:

“نظم المعلومات” تسهم في إصدار النتائج الدراسية بوقت قياسي

إبراهيم يوسفلولوة البوعينين



المنامة - وزارة الداخلية

أكد محافظ الشـــمالية علي العصفور، 
إداراتهـــا  بـــكل  المحافظـــة  ســـعي 
تنفيـــذ  فـــي  المســـاهمة  أجـــل  مـــن 
الـــواردة  االســـتراتيجية  األهـــداف 
فـــي برنامـــج عمـــل الحكومـــة -2023

2026 واالنتقـــال مـــن مرحلة التعافي 
إلـــى النمـــو المســـتدام والـــذي يرتكـــز 
علـــى األولويـــات فـــي تحقيـــق األمـــن 
واالستقرار والعدالة وتقديم خدمات 
وتنافســـية،  جـــودة  ذات  حكوميـــة 
الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
وحرصـــه على تعزيز دور المحافظات 
التنمـــوي  العمـــل  منظومـــة  فـــي 

والمجتمعي.
جـــاء ذلك فـــي االجتمـــاع التشـــاوري 
للمســـؤولين فـــي المحافظـــة بحضور 
نائب المحافظة العميد خالد الدوسري 

ورؤســـاء األقســـام فـــي المحافظة، إذ 
أوضـــح المحافـــظ أن مـــا تحقق على 
هامـــش اعتمـــاد عالي مدينـــة صحية، 
دافع نحو االنطالق لما بعد ذلك، فيما 
يتعلـــق بالتحديات الصحيـــة والبيئية 
فـــي مناطـــق المحافظة واســـتمرارية 
القـــراءات  ومقارنـــة  الرصـــد  أعمـــال 
واإلحصاءات لجميـــع جوانب الحياة 
بالنســـبة للفـــرد والمجتمـــع مـــن اجـــل 

العمل على تحسين جودة الحياة.
وتـــم فـــي االجتمـــاع تـــدارس وضـــع 
خطة عمل بشـــأن إقامة يوم البحرين 
الرياضـــي مـــن خـــالل برنامج شـــامل 
ومتنـــوع يســـتفيد منـــه جميـــع فئات 
المجتمـــع بالمحافظة، كمـــا تم متابعة 
مـــا أنجـــز فـــي إعـــادة تأهيـــل إحـــدى 

الوحدات لمشروع بيوت الخيري.

تعزيز دور المحافظات بالعمل التنموي
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الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

المنطقـــة  بلديـــة  عـــام  مديـــر  قـــام 
الجنوبيـــة عاصم عبـــدهللا والعضو 
البلدي ممثل الدائرة األولى عبدهللا 
دّراج بجولة تفقدية لمراحل إنجاز 
ممشـــى مدينـــة زايد بحضـــور عدد 

من المسئولين والمهندسين. 
وخـــالل الزيـــارة تفّقـــد مديـــر عـــام 
البلديـــة آخـــر التطورات اإلنشـــائية 
فـــي الممشـــى، مـــن كافـــة الجوانب 
الخاصة باإلنـــارة وألعـــاب األطفال 
وتكثيـــف  والتشـــجير  والزراعـــة 
علـــى  واطلـــع  الخضـــراء،  الرقعـــة 
ســـير العمل في المســـار المخصص 
للدراجـــات الهوائيـــة، الـــذي أنشـــئ 
خصيًصـــا لممارســـي هوايـــة ركوب 

الدراجات.
 ويندرج هذا المشروع ضمن خطة 
والزراعـــة  البلديـــات  وزارة شـــئون 
فـــي تطويـــر المماشـــي الرياضيـــة، 
ذلك ضمن الخطة المدرجة لخدمة 
أهالي المنطقة والمناطق المجاورة 
حيث تمت ترســـية مشـــروع إنشاء 
ممشـــى مدينـــة زايـــد بمجمـــع 718 
المواطنيـــن  الحتياجـــات  تلبيـــًة 

والمقيمين.
 ويبلـــغ طـــول الممشـــى 800 متـــر 

طـــول  ويبلـــغ  جهـــة،  مـــن  طولـــي، 
الذهاب واإلياب 1600 متر طولي. 
ويقـــع علـــى مســـاحة 11800 متـــر 
ا  مربع، ويضم ممشى ومساًرا خاصًّ
للدراجـــات الهوائيـــة، ومســـطحات 
خضراء بمســـاحة 830 متًرا مربًعا، 
باإلضافـــة لزراعـــة 150 شـــجرة من 
نـــوع البونســـينا والهبســـكس علـــى 
طول الممشـــى إلـــى جانب عدد من 
األجهـــزة الرياضية وإنارات الطاقة 
التي تعمل باستخدام ألواح الطاقة 
اســـتراحة  ومناطـــق  الشمســـية 

ومرافق عامة.
 وضمـــن الجهـــود المبذولة من قبل 
والزراعـــة  البلديـــات  وزارة شـــئون 
تـــم تهيئـــة المرافـــق العامـــة لـــذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة، وتم توفير 
المكفوفيـــن  لفئـــة  خـــاص  مســـار 
بخاصية الرصف اللمســـي لتيســـير 
عمليـــة انتقالهم باســـتقالليه وأمان 
منطلـــق  مـــن  ذلـــك  الممشـــى،  فـــي 
حـــرص البلديـــة الدائـــم علـــى دمج 
ذوي الهمـــم وتفعيل دورهـــم البارز 
مـــع كافة أفـــراد المجتمع بما يحقق 
فـــي  المجتمعيـــة  الشـــراكة  مبـــدأ 

خدمة المواطنين والمقيمين.

عبداهلل ودراج يتفقدان مراحل 
اإلنجاز بممشى مدينة زايد

إلغـــاء ترخيــص حضانـــة طفــل “ديزنــي”
النعدام أهلية المالكة في رعاية األطفال... “التربية”:

أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم أنـــه في ضوء 
المختصـــة،  الجهـــات  مـــع  المســـتمر  التنســـيق 
فـــي  الرقابيـــة  مســـؤوليتها  مـــن  وانطالًقـــا 
يلـــزم تجاههـــا  مـــا  المخالفـــات واتخـــاذ  رصـــد 
مـــن إجـــراءات، وعلـــى خلفية مـــا تبّيـــن إلدارة 
تراخيـــص ومتابعة التعليـــم المبكر بالوزارة من 
وجـــود مخالفـــات، فقد قامـــت الـــوزارة باتخاذ 
إجـــراءات اإلغالق الفـــوري لـــدار حضانة طفل 
ديزني وإلغاء ترخيصها نتيجة ما خلصت إليه 
مـــن انعـــدام أهليـــة مالكـــة دار الحضانـــة للقيام 
بمســـؤولية وأمانـــة رعايـــة األطفـــال واالهتمام 

بهم.
 وأكـــدت وزارة التربيـــة والتعليـــم، أنهـــا كجهـــة 
تنظيميـــة ورقابيـــة علـــى كامـــل قطـــاع التعليم 
المبكر من حضانات ورياض أطفال، فإنها تولي 
أهمية قصوى إلى التحقق من قيام مؤسســـات 
التعليـــم المبكر بواجباتهـــا التعليمية والتربوية 

والصحيـــة علـــى الوجـــه األكمـــل تجـــاه أطفـــال 
المواطنيـــن والمقيميـــن، وأنهـــا عبـــر التنســـيق 
المســـتمر مـــع الجهـــات الحكوميـــة المختصـــة، 
ســـوف تســـتمر في عملياتها الرقابية في رصد 
وتتبـــع المخالفـــات واتخـــاذ الـــالزم بشـــأنها بما 

يضمن تطويـــر التعليم المبكر واالرتقاء بجودة 
أدائـــه، مبينـــة أنها قد تواصلت مـــع أولياء أمور 
جميـــع األطفـــال المســـجلين بالروضـــة لترتيب 
تســـجيلهم فـــي مؤسســـات أخـــرى، وأنهـــا قـــد 

منحت مالكة الروضة فترة لتنفيذ القرار.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

يضم ملعبا وإنارة ومواقف سيارات... أبوإدريس:

ساحل أبوصبح... غابة مصغرة
قال عضو المجلـــس البلدي للمنطقة 
الشـــمالية باســـم أبو إدريس: ســـيتم 
تطوير ســـاحل أبوصبح ضمن خطة 
العمـــل لعـــام 2023، ليكـــون واجهـــة 
ترفيهيـــة ومتنفًســـا يليـــق بالعوائل، 
وســـيتم تغيير الواجهة ووضع إنارة 
وإنشـــاء ملعـــب ومخطـــط لمواقـــف 
مباشـــرة  تمـــت  حيـــث  الســـيارات، 
النواحـــي  مـــن  التطويـــر  أعمـــال 
التجميليـــة والتي تشـــمل التشـــجير 
لكـــرة  واإلنـــارة والملعـــب الرياضـــي 

القدم وزيادة األلعاب.
التجـــاوب  ســـرعة  تأتـــي  وأضـــاف: 
بلديـــة  عـــام  مديـــر  مـــن  بتوجيـــه 

الشـــمالية لميـــاء الفضالـــة، لتجميـــل 
فـــي  الخضـــراء  والرقـــع  الســـواحل 

المحافظة الشمالية.
الشـــباب  شـــئون  وثمـــن  دور وزارة 
والرياضـــة للحصول على ملعب كرة 

القدم.
أبـــو  تحـــدث  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
إدريـــس عن إطالق مبادرة “مدينتي 
خضـــراء” لزراعـــة 50 شـــجرة مثمرة 
في ســـاحل أبوصبـــح بحضور فريق 
منطلـــق  مـــن  الحدائـــق  أصدقـــاء 
الحـــرص على تنفيذ مشـــروع الغابة 
وتنفيـــذ  الســـاحل،  فـــي  المصغـــرة 
لمشـــروع  الصفـــري  الحيـــاد  مبـــادرة 

الرقـــع الخضـــراء ألجل تقليل نســـب 
ثانـــي أكســـيد الكربون فـــي المناطق 

ذات المساحات الخضراء.

تحرك نيابي لمناقشة سياسة الحكومة إزاء موجة الغالء
لمعرفة إجراءات مراقبة األسواق ودور المفتشين في الرقابة

النـــواب  قدمـــت مجموعـــة مـــن 
العامـــة  المناقشـــة  طلـــب طـــرح 
الحكومـــة  سياســـة  الســـتيضاح 
بشـــأن ارتفاع األســـعار، وخطط 
الحفاظ عليهـــا والخطوات التي 
أعدتهـــا وقامـــت بهـــا الحكومـــة 
طيلة الفترة الماضية للســـيطرة 
علـــى التضخـــم وارتفاع أســـعار 
السلع المختلفة ومن بينها السلع 

األساسية.
وطالـــب النـــواب معرفة أســـباب 
االرتفـــاع في أســـعار العديد من 
السلع ومن بينها المواد الغذائية 
ومواد أساسية مختلفة، ومعرفة 
إجراءات الحكومـــة في مراقبة 
األسواق أســـوة بالدول األخرى، 
الرقابـــة  فـــي  المفتشـــين  ودور 
خاصـــة علـــى المـــواد الغذائيـــة، 
فـــي ظـــل وجـــود اختـــالف فـــي 
أسعار كثير من السلع، والوقوف 
على اإلجـــراءات التـــي اتخذتها 

واســـتيضاح  المعنيـــة،  الجهـــات 
أدوار الحكومة وخطواتها بشأن 
ملـــف األمـــن الغذائـــي، ودراســـة 
وجوانـــب  اإلجـــراءات  كفـــاءة 

القوة والضعف.  
المرفـــوع  الطلـــب  فـــي  وجـــاء   
مـــن النـــواب إلى رئيـــس مجلس 
النـــواب أحمد المســـلم المبررات 

واألســـباب، حيـــث لوحـــظ فـــي 
اآلونـــة األخيرة االرتفـــاع الكبير 
المختلفـــة  المـــواد  أســـعار  فـــي 
الغذائيـــة  المـــواد  بينهـــا  ومـــن 
والمـــواد األساســـية ممـــا أضعف 
القوة الشـــرائية لدى المواطنين، 
الحاجـــة  يعكـــس  مـــا  وهـــو 
لدراسة أســـباب االرتفاع بنسب 
ومعرفـــة  الضعـــف  إلـــى  تصـــل 
السياســـات والخطـــط والبرامج 
والرقابـــة التي تقوم بها األجهزة 

الحكومية المختلفة.
ووقـــع الطلـــب كل مـــن النـــواب: 
محمد المعرفـــي، محمد األحمد، 
محمد الرفاعي، محمد موســـى، 
محمـــد الحســـيني، عبدالحكيـــم 
بـــدر  العوضـــي،  هاشـــم  الشـــنو، 
التميمـــي، نجيب الكواري، أحمد 

قراطة، جميل مال حسن.

محرر الشؤون المحلية

حسن عبدالرسول

باسم أبو إدريس 

إبراهيم النهام

أولياء أمور: موظفات الحضانة سيخسرن الوظيفة
“^” حاولت التواصل مع مالكة الحضانة هاتفيا بال رد

تــداول مغردون ونشــطاء في منصــات التواصل االجتماعــي قرار وزارة 
التربيــة والتعليــم بشــأن إغــاق ترخيص دار حضانة طفل ديزني بســبب 

ثبوت تقصيرها في رعاية األطفال وفق بيان الوزارة.

ورصدت “البالد” بهذا الشأن، إغالق 
“إنســـتجرام”  بحســـاب  التعليقـــات 

الوزارة.
وبهـــذا الشـــأن، قال ولي األمر ســـيد 
باقـــر الكامـــل “لـــدي بنتـــان تخرجتا 

سابقًا، وتخرجتا بتفوق”.
وكتـــب علـــي خالـــد “بصفتـــي ولـــي 

أمر، الروضة أدت المسؤوليات بكل 
أمانة وإخالص”.

مـــن  “كان  علـــي  حســـين  وقـــال 
أوالً،  الحضانـــة  إخبـــار  المفتـــرض 
بعدهـــا  ومـــن  اإلجـــراءات،  وأخـــذ 
تقـــوم الحضانة بإخبـــار األهالي عن 

اإلغالق”.

وقـــال عبـــاس الحايكـــي “نتمنى من 

الـــوزارة تصحيـــح وضـــع الحضانة، 

وحتـــى لـــو أخطـــأت فهـــذا الجـــزاء 
الدراســـة،  مـــن  األطفـــال  ســـيحرم 
ويحـــرم الموظفـــات مـــن الوظيفـــة 

واالستقرار العائلي”.
مـــن  “أرجـــو  جـــالل  جـــالل  وكتـــب 

الوزارة النظر في أمر األطفال”.
وحاولت “البالد” التواصل مع مالكة 
الحضانة المذكورة هاتفيًا، ولكن لم 

تتم االستجابة لالتصال.

 “التربية” تغلق 
خاصية التعليقات 

على حسابها 
باإلنستجرام 
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تسليط الضوء على مهمات “تنفيذ األحكام والعقوبات البديلة”
بحضور 19 مشارًكا من مختلف الجهات العسكرية

لتنفيذ األحكام  العامة  عقدت اإلدارة 
المشتركة  )الدورة  البديلة  والعقوبات 
ــى لــلــطــرق الــحــديــثــة فــي تنفيذ  ــ األول
بتوجيه  البديلة(،  األحكام والعقوبات 
الشيخ خالد  العامة  اإلدارة  من مدير 
ــن عـــبـــدهللا آل خــلــيــفــة،  ــن راشـــــد بـ بـ
وتـــنـــفـــيـــًذا لــلــخــطــة اإلســتــراتــيــجــيــة 
لإلدارة، وبالتوافق مع أهداف التنمية 
مـــع مختلف  ــتــعــاون  بــال الــمــســتــدامــة 
البحرين،  في  الشراكة  ذات  الجهات 

لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
وفي هذا اإلطــار، صّرح رئيس شعبة 

التفتيش والدوريات بإدارة العقوبات 
الدوسري  وليد  راشد  النقيب  البديلة 
برنامج”صباح  في  له  مداخلة  خــال 
ــدورة شملت  ال بــأن  بحرين”  يا  الخير 
19 مشارًكا من الجنسين من مختلف 
الجهات العسكرية في البحرين، وقد 
عقدت من 8 إلى 19 يناير الجاري، في 
الضباط  بتقديم  العامة،  اإلدارة  مقر 

المنتسبين لإلدارة. 
وتــضــمــنــت مـــحـــاور الـــــــدورة عــرض 
تــنــفــيــذ  إدارة  عـــمـــل  ــتـــصـــاصـــات  اخـ
إدارة  عمل  واخــتــصــاصــات  األحــكــام، 

العقوبات البديلة.
ــري أن  ــ ــدوســ ــ ــ وأوضــــــــح الـــنـــقـــيـــب ال
مع  بالشراكة  عملها  يتكامل  اإلدارة 
المملكة،  وجهات  مؤسسات  مختلف 
الوطنية لحقوق اإلنسان،  كالمؤسسة 
األعلى  والمجلس  الــعــامــة،  والــنــيــابــة 
لعمل  معه  التنسيق  تم  الــذي  للقضاء 
زيارة ميدانية للمشاركين في الدورة 
المحكمة  جــلــســات  إحــــدى  لــحــضــور 
أول  على  لــاطــاع  الجنائية  الكبرى 
مــرحــلــة مــن صـــدور الــحــكــم مــن قبل 

القاضي المختص.

الميدانية  ــارات  ــزيـ الـ عــمــل  أن  وأكـــد 
ــهــــم بـــتـــعـــريـــف الــمــشــاركــيــن  قــــد أســ
وزارة  تــتــبــعــهــا  الـــتـــي  بــالــمــنــهــجــيــات 
الداخلية ممثلة باإلدارة العامة لتنفيذ 
لحماية  البديلة  والعقوبات  األحــكــام 

حقوق اإلنسان.
مثله  ما  إلى  الدوسري  النقيب  ولفت 
باعتبارها  تحدٍّ  الــدورة من  عقد هذه 
وزارة  لجهات خارج  تعقد  دورة  أول 
التحدي  اجــتــيــاز  مـــؤكـــًدا  الــداخــلــيــة، 
إلى تحقيق أهم هدف سعت  وصوالً 
ــمــتــمــثــل بــتــعــريــف  ــيـــه الـــــــدورة وال إلـ

تقوم  الذي  الفاعل  بالدور  المشاركين 
األحــكــام  لتنفيذ  الــعــامــة  اإلدارة  ــه  ب
ــــذي انعكس  الــبــديــلــة وال والــعــقــوبــات 
الذي  اإللكتروني  التقييم  خــال  من 
لقياس  الــدورة  المشاركون في  قدمه 

مستوى المحتوى والتنظيم.
ــســة نــقــاشــيــة مــع  ــم عـــقـــد جــل ــ كـــمـــا ت
الــمــشــاركــيــن فـــي الـــــــدورة بــحــضــور 
ــَن والـــضـــبـــاط الــمــعــنــيــيــن،  ــريـ ــديـ ــمـ الـ
بالتغذية  المتعلقة  األسئلة  وطرحت 

الراجعة لمخرجات الدورة.

من  أب  الكبرى  الجنائية  المحكمة  برأت 
أن  بعد  بالحياء،  مخّل  عمل  ابنه  تعليم 
شككت المحكمة في أقوال المجني عليه 

وكيدية االتهام.
الــقــضــيــة فـــي أن أم  ــود حــيــثــيــات  ــعـ وتـ
التي انفصلت عن زوجها سمعت  الطفل 
األكبر على شقيقه األصغر  صراخ نجلها 
وعلمت  إليهما  فتوجهت  عليه،  المجني 
وهو  الثاني  أبصر  بأنه  األكبر  االبــن  من 
كما  بالحياء،  مخل  عمل  بممارسة  يقوم 
تعلم  بأنه  األصغر  االبــن  من  األم  علمت 
وأخبرها  المتهم  والـــده  مــن  الفعل  ذلــك 
انفصالها عن  بأنه منذ حوالي سنة، منذ 
والده وأثناء ما كانوا يقيمون بمنزله قام 
أمام  بالحياء  مخل  عمل  بممارسة  األب 

المجني عليه ذو الـ 10 سنوات.
الــمــحــامــي جمعة  وبــحــســب وكــيــل األب 

رافع، عند تداول القضية في المحكمة 
ــعــة  ــن خــــــال مــطــال ــ ــت مـ ــبـ ثـ

تــقــريــر الــخــبــيــر الــنــفــســي 
للطفل  واالجــتــمــاعــي 

 10“ عــلــيــه  الــمــجــنــي 
ــوات” تــبــيــن أنــه  ــنـ سـ
من مقابلته استقرار 
الوضع الكلي له وأنه 

االجتماعية  الناحية  من  عليه  تتضح  لم 
ــراض  أعــ أي  والــســلــوكــيــة  الــنــفــســيــة  أو 
تحرش، كما أن ذلك الطفل قد سمع كلمة 
“تحرش” من أمه “شاهدة اإلثبات” لسوء 
“الطفل”  بين  حدث  الذي  للموقف  فهمها 
لفضوله  أدى  مــا  وهـــو  الــمــتــهــم،  ووالــــده 
بــالــبــحــث عـــن تــلــك الــكــلــمــة فـــي مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وحــصــول الطفل 
ومشاهدته  عنها،  معلومات خاطئة  على 
ــه في  ــة مــن ــبـ لــمــقــاطــع ورغـ
اكتشاف جسده حاول 
تــجــربــة مــا شــاهــده 
في تلك المقاطع، 
أخـــــــاه  أن  إال 
األكبر دخل عليه 
ــد فــعــلــه،  ــ ــاهـ ــ وشـ

حيث قرر الطفل بعبارات “أنه شاهد في 
اإلنترنت فيديوهات بعد كتابة تحرش”.   
حكمها،  حيثيات  فــي  المحكمة  وقــالــت 
وحيث إنه من المقرر قانونًا أن العبرة في 
اإلثبات في المواد الجنائية هي باقتناع 
المقدم  الدليل  إلى  واطمئنانها  المحكمة 
إليها ولها كامل السلطة في تقدير القوة 
المطروحة  الــدعــوى  لعناصر  التدليلية 
لم  إليه أخذ به وما  أمامها، فما اطمأنت 
تطمئن إليه أعرضت عنه دون أن تسأل 
عن ذلك حسابًا مادامت قد شككت في 
أو في  الجريمة  ــان  أركـ مــن  ركــن  تــوافــر 
المتهم، إذ ماك األمر  صحة إسناده إلى 

يرجع إلى وجدان قاضيها.
تــشــكــيــك صحة  أن  الــمــحــكــمــة  وحــســب 
للمتهم  التهمة  إسناد  صحة  أو  الواقعة 
كي تقضي بالبراءة مادامت قد أحاطت 
وبصيرة وخا  بصر  عن  الدعوى  بواقعة 
حكمها من عيوب التسبيب في ذلك إلى 

مبلغ اطمئنانها في تقدير األدلة.
الــمــحــكــمــة قـــد مــحــصــت أوراق  وكـــانـــت 
الـــدعـــوى وأحـــاطـــت بــظــروفــهــا وبـــأدلـــة 
وبصيرة  بصر  عــن  المتهم  ضــد  اإلثــبــات 
تلك  الريبة وشككت في صحة  وأدخلها 

األدلة.

الطفل سمع كلمة تحرش من أمه لسوء فهمها للموقف

براءة أب من تعليم ابنه ممارسة عمل مخّل

المحامي جمعة رافع

تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن 
استفســارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية )algayeb@gmail.com( أو من خالل حســابات “^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللســائل ذكر اســمه 

إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم 

ــلـــف:  خـ ــار  ــ ــشـ ــ بـ ــي  ــامــ ــحــ ــمــ ــ ال  -
القانوني  اإلشــكــال  بخصوص 
مـــع أحـــد الــمــعــاهــد الــتــدريــبــيــة 
بشأن مدى صحة إبرام الطالب/  
المتدرب يبلغ من العمر 17 عاًما 
أو  بحصص  التحاق  عقود  على 
برامج تدريبية، وهل يجوز 
مطالبته  التدريبي  للمركز 
أو هل  لها،  النقدي  بالمقابل 

يحق للمعهد التدريبي النكول أو االمتناع 
عن تنفيذ عقد آخر ُأبرم مسبًقا. 

التدريبي  المعهد  مطالبة  جــواز  يخص  فيما   
على  المتدرب  الطالب/   توقيع  إلــى  باالستناد 
هذه األنواع من العقود، فإنه وفًقا للمادة )75( 
من القانون المدني البحريني والتي جرى نصها 
على أنه )يعتبر الصغير مميًزا من سن التمييز 
التصرف  ونــظــًرا ألن  الــرشــد(  ســن  بلوغه  ــى  إل
السابق يعتبر من التصرفات الدائرة بين النفع 

والـــضـــرر، وعــلــيــه يــكــون هـــذا الــتــصــرف قــابــًا 
لنص  وفــًقــا  وذلـــك  الــقــاصــر،  لمصلحة  لإلبطال 
بصورة  سواء  المدني  القانون  من   )74( المادة 
فسخ  بطلب  الطبيعي  الــولــي  يرفعها  مبتدأة 
العقد، أو كدفع في مواجهة دعوى ُرفعت عليه 

من المعهد التدريبي على فرض االستشارة. 
أخًذا بعين االعتبار زوال حق التمسك باإلبطال 
إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، 
أو إذا صدرت اإلجازة من وليه أو من وصيه أو 

أو  القاصرين،  أمــوال  على  الوالية  مجلس  من 
من في حكمهم بحسب األحوال وفًقا للقانون.

بعد مرور ثاث  اإلبطال  الحق في  كما يسقط 
 116 للمادة  الرشد وفًقا  بلوغ سن  سنوات من 

من القانون المدني.
الــتــدريــبــي  الــمــعــهــد  بتنفيذ  يــتــعــلــق  فــيــمــا  أمـــا 
المبرم  للعقد  وفــًقــا  عليها  المتفق  االلــتــزامــات 
ُملزم  المعهد  فإن  الطالب؛  أمر  ولي  وبين  بينه 
بتنفيذ تلك االلتزامات الواردة في العقد وفًقا 

والتي نصت  المدني  القانون  )128( من  للمادة 
عــلــى )الــعــقــد شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن، فــا يجوز 
ألحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، 
إال في حدود ما يسمح به االتفاق أو يقضي به 
القانون(، وال يحق للمركز االمتناع عن التنفيذ 
استناًدا إلى عقد آخر منفصل ألن مجال إثارة 
التنفيذ مقصور على ما تقابل من  الدفع بعدم 

التزامات طرفي كل عقد على حدة.

هل يجوز للقاصر إبرام العقود والتصرفات القانونية؟
- إبراهيم: أفيدكم  بأني قد قمت بتسجيل ابني المقبل على التخرج من المرحلة 
الثانوية )التسجيل تم في بداية السنة الدراسية 2022-2021(، في مركز للغات، 
وذلك بناًء على العروض الترويجية التي قدمها لنا المركز عن طريق االتصال 
الالزم  الوقت  توفر  وعدم  للبرنامج  الباهظة  للتكلفة  ونظًرا  باإللحاح،  المباشر 
للدراسة، فقد تم تسجيل الطالب في مادة دراسية واحدة فقط من البرنامج، 
وتم دفع رسومها بالكامل. وعند شروع الطالب بالدراسة في المادة الدراسية 
دراسيتين  مادتين  لحصص  الطالب  حضور  المركز  مسؤول  اقترح  المسجلة، 
بغرض التجربة دون دفع رسوم نظير ذلك، ومن ثم اتخاذ قرار بالتسجيل من 
فترة  على  التكلفة  تقسيط  عــروض  تقديم  إمكانية  مع  الحق  وقت  في  عدمه 
بعدم تسجيل  قرار  اتخاذ  تم  الوقت  التجربة وضيق  وبناًء على  زمنية معينة. 

الطالب في مواد إضافية.

المركز  مسؤول  من  آب(  )الــواتــس  عبر  برسالة  تفاجأت  الطالب  ــدة  وال أن  إال 
يفيدها بتسجيل الطالب في ثالث مواد دراسية أخرى، رغم عدم طلبنا منه ذلك 
مّدعًيا بتوقيع عقد بذلك، مطالًبا بدفع مبلغ قدره 1350 ديناًرا، أو إيقاف الطالب 

عن الدراسة في المادة التي سجل فيها وتم دفع ثمنها. 
الدراسية  الحصة  من  الطالب  بإيقاف  التالي  باليوم  المركز  مسئول  قــام  كما 
منه،  وأخــذه  المركز  إلى  للقدوم  الطالب  بأم  باالتصال  وذلــك  سلًفا،  المدفوعة 
مطالًبا بدفع رسوم المواد الدراسية التجريبية وغيرها، متذّرًعا بتوقيع الطالب 
البالغ من العمر 17 عاًما على عقود لم نرها نحن، مع العلم أن إدارة المركز قد 
طلبت من الطالب التوقيع على أوراق تم صياغتها باللغة اإلنجليزية ودون علم 

ورؤية وموافقة ولي األمر عليها.
المبالغ،  بهذه  إياها  مطالًبا  الطالب  بوالدة  باالتصال  المركز  مسؤول  قام  كما   

ورّدت عليه بأنها سترفع الموضوع للشرطة.
 وبعد علمه برفع دعوى عليه، اتفق مع محامي المركز بإرسال رسالة إلى الواتس 
أن يعرف  منها دون  والهلع البني  الخوف  بعث  بابني مطالب، مما  الخاص  آب 
فطلبت  علي  بعرضها  فقام  الهاتف،  يخترق  أن  يريد  هكر  بأنه  معتقًدا  فيها  ما 
منه بعدم فتحها قبل التواصل مع الجهات المختصة باألمن اإللكتروني، وفي 
حيث  فيها  ما  وقرأنا  بفتحها  وقمنا  الرسالة،  نفس  زوجتي  تلقت  التالي  اليوم 
للمحكمة،  الموضوع  أو يتم رفع  جاء فيها تهديد بدفع مبلغ وقــدره 900 دينار 
فقمنا باستشارة محامية )كلفتنا االستشارة 35 ديناًرا( في هذا الموضوع التي 
وضحت فيه خطأ ما فعله محامي المركز، وأشارت علينا بضرورة رفع قضية 
القاصر  الطالب  مع  الطالب وتواصل  والد  مع  يتواصل  لم  الذي  المحامي  على 

مباشرة مثيًرا هلعه وخوفه في موضوع غير صحيح تماًما. 

المحامي بشار خلف

المحامي بشار خلف

الدوسري  سلمان  المحامي  أفــاد 
الجنائية  الصغرى  المحكمة  بــأن 
الجنسية”  “عربية  موكلته  بــّرأت 
من تهمة التحريض على ممارسة 
التواصل  تطبيقات  عبر  الدعارة 

االجتماعي.
مــوكــلــتــه  أن  ــري  ــ ــدوسـ ــ الـ ــر  ــ ــ وذك
حـــضـــرت لــلــبــحــريــن لــلــعــمــل في 
مـــجـــال تــنــظــيــم حـــفـــات أعــيــاد 
المياد واألعراس، وليس لها أي 
اتهام  من  إليها  نسب  بما  عاقة 

للعمل في مجال الدعارة.
 وكانت النيابة العامة قد وّجهت 
في  بــأنــهــا  الــعــشــريــنــيــة  للمتهمة 
أمن  بدائرة   2022 العام  غضون 
علًنا  العاصمة، حّرضت  محافظة 
أنها  كما  الــدعــارة،  ممارسة  على 
كلية  بــصــفــة  بحياتها  اعــتــمــدت 
من  تكتسبه  مــا  على  جزئية  أو 

ممارسة الفاحشة.
حيثيات  فــي  المحكمة  وقــالــت   
مّحصت  الــمــحــكــمــة  إن  حــكــمــهــا 
ــت بــوقــائــعــهــا  ــاطــ ــوى وأحــ ــدعــ ــ ال
ــة  ــأدل ــهــا ب ــســات وظـــروفـــهـــا ومــاب
اإلثــبــات التي قــام االتــهــام عليها 

إليها  عن بصر وبصيرة، وفطنت 
األدلة  أن  بينها، فوجدت  وزانــت 
أحاطها  قد  الدعوى  في  القائمة 

الشك واكتنفتها الريبة.
ــأن مــا  ــشـ ــمــحــكــمــة بـ ــعـــت ال ــابـ وتـ
شهادته  بمحضر  الــشــاهــد  ذكـــره 
أن  العامة من  النيابة  بتحقيقات 
المتهمة  أن  على  ــت  دّل تحرياته 
الزبائن من خال مواقع  تصطاد 
وتــمــارس  االجتماعي  الــتــواصــل 
عليها  القبض  وبعد  وأنــه  معهم، 
أقــــــّرت شــفــاهــة بــأنــهــا تــمــارس 
الـــدعـــارة، وعــلــيــه، فـــإن الــشــهــادة 
الحقيقية  الشهادة  بمعنى  ليست 

فهو لم يشهد الواقعة، بل جاءت 
أقواله مبنية على التحريات التي 
أجراها والتي افتقرت إلى الدليل 
الذي يؤّيد موقفها، وبالتالي فإن 
شهادة  إلــى  تطمئن  ال  المحكمة 
ســالــف الــذكــر جــمــلــة وتــفــصــيــاً، 
الشاهد  ــّرره  قــ مــا  عــن أن  فــضــاً 
شفاهة  ــّرت  ــ أق المتهمة  أن  مــن 
أمامهم من أنها تمارس الدعارة، 
فإن المحكمة ال تطمئن إليه ألنه 
الدعوى  بأقوال  جاء  ما  يناقض 
فقد أنكرت المتهمة ما نسب إليها 
من اتهام بجميع مراحل الدعوى 
وبمحاضر جمع االستدالل وأمام 
النيابة العامة وأمام المحكمة، مما 
مخالجة  فــي  سبيله  للشك  مّهد 
على  المحكمة  ووجــــدان  ضمير 
نحو ال يمكن معها أن تطمئن إلى 
العقوبة  بإدانتها وتوقيع  القضاء 
معه  يتعّين  ــذي  الـ ــر  األمـ عليها، 
القضاء ببراءة المتهمة مما أسند 
األسباب  ولهذه  اتهام،  من  إليها 
ا ببراءة  حكمت المحكمة حضوريًّ
المتهمة مما نسب إليها من اتهام.

اتهمت باصطياد الزبائن من خالل مواقع التواصل االجتماعي

براءة عشرينية من ممارسة الدعارة عبر “السوشيال ميديا”
حسن عبدالرسولحسن عبدالرسول

المحامي سلمان الدوسري
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يضم حديقة زهور وأخرى للفراشات

إنشاء متنزه عام بمدينة سلمان 
^مرر مجلس بلدي الشمالية أمس برئاسة شبر 
الوداعي مقترح إنشاء متنزه عام نموذجي بمدينة 
ســـلمان، يضم حديقتي زهور وأخرى للفراش كأول 

تجربة تقام على أراضي مملكة البحرين.
وصـــّرح مقدم المقترح باســـم أبو إدريـــس لـ “البالد” 
فـــي  تـــدور  أن تجربـــة إنشـــاء الحديقتيـــن كانـــت 
األذهـــان منـــذ حوالـــي 4 أعـــوام ماضيـــة، مبينـــا أن 
أصـــول المقتـــرح مبنية علـــى اإلقبال الذي تشـــهده 
تلك المرافق في البلدان التي تم استنساخ التجربة 
منهـــا؛ بهـــدف تنميـــة قطـــاع الســـياحة، وعلـــى هذا 
األساس تم اختيار أرض محاذية لجسر الملك فهد 
إلقامة المشروع عليها الستقطاب السياح من دول 

مجلس التعاون.
وأردف أن وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعـــة وائل 
المبارك يحرص دائما على إقامة المشـــاريع النوعية 

والتي تخدم الرقعة الخضراء.
وعن كيفية حماية الفراشـــات في مواســـم الصيف، 
فأوضـــح أن الحمايـــة الالزمـــة تكـــون مـــن خـــالل 
التكييف واإلحـــكام الجوي، لضمان اســـتمرار حياة 

الفراشات من عوامل التعرية وغيرها.
يذكـــر أن المقترح جمع 3 مشـــاريع في آن واحد، إذ 
ســـيضم العديد مـــن الخدمات التجاريـــة والمالعب 

وزيادة الرقعة الخضراء من خالل الحدائق.

باسم أبو إدريس يستعرض المقترح 

تسكين عمال البقاالت والصالونات بـ “الصناعية” مكلف
القبيسي يقترح شقًقا للعمال بـ “مناطق األثرياء”

^وافق مجلس بلدي الشـــمالية 
بشـــأن  قـــرار  تعديـــل  علـــى  أمـــس 
اإليجـــار  عقـــود  تســـجيل  ضوابـــط 
“السكن الجماعي” الخاضعة ألحكام 
قانـــون إيجـــارات العقـــارات والتـــي 
أفضـــت إلـــى تســـجيل عقـــود إيجار 
“الســـكن الجماعـــي” كل عام مدعوًما 
بشـــهادة من مكتب هندسي بدالً من 

التسجيل كل 3 أعوام.
 ونّصـــت أبـــرز التعديـــالت علـــى منع 
أفـــراد الســـكن الجماعـــي مـــن شـــغل 
الســـكنية  والوحـــدات  العقـــارات 
والمساكن األخرى قبل صدور شهادة 
اإلشـــغال بالموافقة من البلدية، وأن 
يبعد الســـكن الجماعي عـــن األحياء 
ال  بمســـافة  والزراعيـــة  الســـكنية 
تقـــل عـــن 1 كيلو متـــر، ووضع لوحة 
إعالنيـــة علـــى المبنـــى توّضح اســـم 

المنشـــأة ورقمها باإلضافة إلى أرقام 
لـــكل غرفـــة على حـــدة بلـــون مغاير، 
كما نّصت التعديالت على منع إيواء 
أو تربيـــة أي نـــوع مـــن الحيوانـــات 

والطيور داخل العقار.
 وعلـــى ضـــوء ذلـــك، رفـــض عضـــو 

عبـــدهللا  البلـــدي  الشـــمالية  تاســـعة 
القـــرار  علـــى  التصويـــت  القبيســـي 
وتعديالتـــه معتبًرا أن االشـــتراطات 
تعنـــي موافقة ضمنية لضم األجانب 
بيـــن األهالـــي فـــي األحيـــاء الفقيرة، 
داعًيا إلى فتح المجال لسكن العمال 

فـــي األحيـــاء الســـكنية التـــي تضـــم 
األثرياء.

 بدورهـــا، أوضحت مديـــر عام بلدية 
الشـــمالية لميـــاء الفضالـــة أن إبعـــاد 
العمـــال عـــن موقـــع عملهـــم المرتبط 
كالبقـــاالت  األهالـــي  بخدمـــة  أصـــاًل 
إلـــى األماكـــن  الحالقـــة  وصالونـــات 
إضافيـــة  تكلفـــة  يعتبـــر  الصناعيـــة 
يتحملهـــا أصحاب تلك المشـــاريع ما 

يعرضها للخسارة.
 إلـــى ذلك، أصدر المجلـــس موافقته 
باألغلبيـــة علـــى رفع توصيـــة للوزير 
البلـــدي  مقتـــرح  بشـــأن  المختـــص 
ممشـــى  إلنشـــاء  الفرســـاني  طـــارق 
عام فـــي منطقة مقابـــة على األرض 
المخصصة لحديقة، مبرًرا الفرساني 
فـــي مداخلته بـــأن المنطقة يقصدها 

األهالي لممارسة رياضة المشي.

أفضل كاتب مقال في استفتاء مجلة الشباب المصرية

انضمام الكاتب المصري المعروف عمر طاهر لكتاب “^”

3 حمالت تفتيشية في المحافظات

المتواصـــل  “البـــالد”  ســـعي  ضمـــن 
الســـتقطاب نخبـــة األقـــالم العربيـــة 
المرموقـــة، انضـــم الكاتـــب المصـــري 
المعروف عمر طاهر لكتاب الرأي في 
صفحة منطلقات، والتي تمثل فضاء 

رحبا لآلراء المتنوعة.
صحافيـــا  طاهـــر  الكاتـــب  ويعتبـــر 
معروفا بمؤسسة األهرام، وله نشاط 
إعالمـــي متنـــوع وحـــاز علـــى جوائز 
عديـــدة طيلـــة مســـيرته المهنيـــة من 
أبرزهـــا جائـــزة أفضـــل كاتـــب مقـــال 

باستفتاء مجلة الشباب المصرية.
وتركـــز “البـــالد” بشـــكل مســـتمر على 

تطوير عمل صحافة الرأي التي تمثل 
مســـارا لتقديم التحليـــل الموضوعي 
الرصيـــن والهادف لمختلـــف القضايا 

مـــا  أبـــرز  يأتـــي  وفيمـــا  واألحـــداث. 
تتضمنه سيرة الكاتب عمر طاهر:

- حاصل على بكالوريوس التجارة و 
إدارة األعمال جامعة حلوان 1996.

األهـــرام  مؤسســـة  فـــي  صحافـــي   -
.1998

- كتب في معظم الصحف والمجالت 
العربية.

صدر له عـــدة كتب كانت في قائمة 
األعلى مبيعا من بينها:

1 - صنايعية مصر– مشاهد من حياة 
بنـــاة مصـــر فـــي العصر الحديـــث.2 - 

رواية كحل و حبهان.

3 -  بعـــد ما ينامـــوا العيال. مجموعة 
قصصية.

شـــرب  عبدالناصـــر  علـــم  مـــن   -  4
السجائر؟.

- ترجـــم رواية “بالقرب من نهر بيدرا 
جلســـت وبكيـــت” للكاتـــب البرازيلي 

باولو كويلو.
 الجوائز:

1 - روايـــة كحـــل و حبهـــان. القائمـــة 
محفـــوظ  نجيـــب  جائـــزة  القصيـــرة 
لـــأدب 2021.2 - أفضل كاتب مقال 
في استفتاء مجلة الشباب )مؤسسة 

االهرام( 2016.

نفـــذت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل ثالث 
محافظـــات  فـــي  تفتيشـــية  حمـــالت 
العاصمـــة والمحـــرق والشـــمالية شـــملت 
عـــدًدا مـــن المحـــالت التجاريـــة ومواقع 
العمـــل وأماكـــن تجمع العمالة. وأشـــارت 
تفتيشـــية  حملـــة  تنفيـــذ  إلـــى  الهيئـــة 
فـــي محافظـــة المحـــرق، بالتنســـيق مـــع 
شـــؤون الجنســـية والجوازات واإلقامة 
تنفيـــذ  تـــم  فيمـــا  الشـــرطة،  ومديريـــة 
الحملـــة الثانية في المحافظة الشـــمالية 
للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  بالتنســـيق 
واألدلـــة الجنائية، فيما تم تنفيذ الحملة 
الثالثة فـــي محافظـــة العاصمة من قبل 
قطـــاع الضبـــط القانونـــي بالهيئـــة. وقد 
أســـفرت الحمالت التفتيشـــية عن رصد 

عدد مـــن المخالفات التي تتعلق بأحكام 
قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون 
وجـــددت  البحريـــن.  بمملكـــة  اإلقامـــة 
هيئة تنظيم ســـوق العمل دعوتها جميع 
أفراد المجتمع إلـــى دعم جهود الجهات 

للممارســـات غيـــر  للتصـــدي  الحكوميـــة 
القانونية في ســـوق العمل والعمالة غير 
النظاميـــة حماية للمجتمـــع ككل، داعية 
الجمهور لإلبالغ عن أية شـــكاوى تتعلق 
بمخالفـــات ســـوق العمـــل والعمالـــة غير 

النظاميـــة مـــن خـــالل مـــلء االســـتمارة 
اإللكترونيـــة المخصصـــة لإلبـــالغ علـــى 
 www.lmra.bh الموقع الرســـمي للهيئة
أو االتصـــال علـــى مركـــز اتصـــال الهيئة 

.17506055

عمر طاهر

الســـجناء  حقـــوق  مفوضيـــة  نظمـــت 
تدريبيـــة  عمـــل  ورشـــة  والمحتجزيـــن 
متخصصة ألعضاء المفوضية بالتعاون 
البحـــار  وراء  لمـــا  التعـــاون  إدارة  مـــع 

.)NI-CO( بإيرلندا الشمالية
وقد حضر الورشـــة غـــادة حميد حبيب 
رئيـــس المفوضية وأعضـــاء المفوضية، 

حيـــث تحدث في ورشـــة العمـــل خبراء 
متخصصـــون مـــن المنظمـــة اإليرلنديـــة 
الشـــمالية، وتناولت موضوعـــات تتعلق 
بآليـــات تفتيـــش أماكـــن التحفـــظ علـــى 
األطفال، في إطار المرجعيات القانونية 
وأهـــم المعاييـــر االسترشـــادية المطبقة 

في هذا المجال.

تطورات دولية للرقابة على أماكن التحفظ على األطفال

استقبلت رئيسة جامعة البحرين جواهر 
ســـفير  الجامعـــة  مقـــر  فـــي  المضاحكـــة 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية لـــدى مملكة 

البحرين كليمنس أوغسطينوس.
المتـــاح  التعـــاون  ُســـبل  وإيـــاه  وبحثـــت 
فـــي مجـــاالت عدة منهـــا: تســـهيل عملية 
إبـــرام االتفاقيـــات العلميـــة والبحثية مع 
الجامعـــات األلمانيـــة، وتبـــادل الخبـــرات 
العلميـــة بين جامعة البحريـــن وجامعات 

جمهورية ألمانيا االتحادية. 
وأكـــدت رئيســـة الجامعة الـــدور الحيوي 
الدبلوماســـية  البعثـــات  بـــه  تقـــوم  الـــذي 
تنميـــة  فـــي  عـــام،  بشـــكل  البحرينيـــة 

العالقـــات العلميـــة والثقافيـــة بين الدول 
بشـــكل خاص، الفتة إلى تعزيز العالقات 
الدوليـــة، وخلـــق آفاق علميـــة رحبة، عبر 
والعلميـــة،  الثقافيـــة  الخبـــرات  تبـــادل 
وإنتـــاج البحـــوث العلمية المشـــتركة بين 
المســـتويين اإلقليمـــي  الجامعـــات علـــى 

والدولي. 
ومن جانبه، أشـــاد السفير أوغسطينوس 
بـــدور جامعة البحريـــن العلمي والبحثي، 
التعـــاون،  تعزيـــز  علـــى  حرصـــه  مؤكـــدًا 
وتوثيـــق العالقـــات وتوطيدهـــا، لتحقيق 
أقصـــى مـــا يمكـــن مـــن اســـتفادة علميـــة 

وبحثية مع دول العالم.

تسهيل إبرام االتفاقيات مع الجامعات األلمانية

لمياء الفضالة وسيد شبر الوداعي وزينة جاسم

زينة جاسم

تغطية الجلسة

بدر الحايكي
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وجهـــت النائب جليلة الســـيد علوي 
التنميـــة  لوزيـــر  برلمانيـــا  ســـؤاال 
االجتماعيـــة أســـامة العصفـــور عـــن 
متطلبـــات الحياة األساســـية، وجاء 
في نص السؤال ماهو تعريف الحد 
الحيـــاة  لمتطلبـــات  الـــازم  األدنـــى 
األساسية لألفراد واألسر في مملكة 
البحريـــن؟ وكـــم يبلـــغ الحـــد األدنى 
المعتمد في الوزارة للدخل الشهري 
المعيشـــية  للحيـــاة  توافـــره  الـــازم 

فـــي  واألســـر  لألفـــراد  األساســـية 
مملكـــة البحريـــن؟، ومـــا هـــي اآللية 
لتقديـــره؟  الـــوزارة   اتبعتهـــا  التـــي 
وماهـــو التاريـــخ الذي تـــم فيه ذلك 
التقديـــر؟ وكـــم يبلـــغ عـــدد األفـــراد 
واألســـر البحرينيـــة الواقعـــة تحـــت 
ذلـــك الحد؟ ومـــا العـــاوات والمنح 
التـــي تقدمها الوزارة لهـــذه الفئات؟ 
وكـــم تبلـــغ قيمة كل نـــوع من أنواع 

الدعم كل على حده سنويا؟

جليلة تسأل العصفور عن الحد األدنى للدخل

من  خريجًا   514 بتخريج  أمــس  البحرين  جامعة  احتفلت 
كلية الهندسة من تخصصات: الهندسة الكهربائية، والهندسة 
الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، ضمن حفل تخريج الفوج 
الرابع والعشرين من طلبة الجامعة - الذي يقام تحت رعاية 
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة لتخريج الطلبة المسجلين 
فيه من خريجي دفعة العام الجامعي 2017/2018 إلى العام 

الجامعي 2020/2021. 
إبراهيم  بنت  هيفاء  الشيخة  الهندسة  كلية  عميدة  وعبرت 
آل خليفة - في كلمة ألقاها نيابة عنها نائب الرئيس لخدمات 
تقنية المعلومات والشؤون اإلدارية والمالية أسامة عبدهللا 
الـــجـــودر - عــن فــخــر كــلــيــة الــهــنــدســة بــتــخــريــج كــوكــبــة من 
 2976 عددهم  إجمالي  بلغ  يومين،  مــدى  على  المهندسين 
خريجًا وخريجة، إذ بلغ عدد خريجي البكالوريوس في قسم 
وخريجة،  خريجًا   360 واإللكترونية  الكهربائية  الهندسِة 

و505 خريجين من قسم الهندسة الكيميائية.
وجاء في كلمة عميدة الكلية “نفخر جميعًا بتخريِج كوكبة 
نهلت من منابِع جامعة لم تقصر بعلم، وال بإمكانات عملية، 
بناة  خير  وليكونوا  تعلمهم،  مــراحــل  فــي  مـــددًا  لهم  لتكون 
في  الخريجين  على  تقع  التي  المسؤولية  مــؤكــدة  للبلد”. 
المجاالت  في  وتنميته،  الوطن  بناء  في  الفاعلة  المساهمة 

الهندسية المختلفة. 
خريج  ألقاها  كلمة  في  سعادتهم  عن  الخريجون  ر  عبَّ فيما 
الخازني،  عبدالرحمن  جائزة  على  الحاصل  الهندسة،  كلية 
نحن  لنا  “يحق  فيها:  قــال  أحمد  عبدالرضا  محمد  الخريج 
التي  البحرين،  بجامعة  نفتخر  أن  والخريجات،  الخريجين 
لتلج ميدانًا جديدًا  تعد صرحًا علميًا كبيرًا يخرج األجيال، 
المعطاء،  الوطن  هذا  نهضة  بناء  في  المشاركة  ميادين  من 
الجامعة  بــذلــت  فقد  ومــتــواصــلــة،  كبيرة  جــهــود  نــتــاج  وهــو 
أجل تحقيق  أقصى طاقتها من  المضاحكة،  برئاسة جواهر 
أهداف الجامعة العليا، خدمة لمملكتنا الحبيبة البحرين، وقد 
ساعدها على ذلك أساتذة أفاضل أكفاء، في جميع المجاالت 
رسالتهم  أداء  في  يتوانوا  لم  حيث  ــة،  واإلداريـ األكاديمية 

النبيلة بكل أمانة واقتدار”. 
وواصل “وها هي جامعتنا الوطنية ما تزال تشهد تطورات 
كــبــيــرة فــي الــبــرامــج األكــاديــمــيــة الــمــطــروحــة الــتــي تــراعــي 

ذات  بشرية  لــكــفــاءات  وحــاجــتــه  الــعــمــل،  ســوق  احتياجات 
بيئة  توفير  إلــى  حثيثًا  سعت  كما  رفيعة،  علمية  مؤهات 
التحصيل  رفــع  في  وتسهم  الطالب،  تخدم  حديثة،  علمية 

العلمي لديه”. 

المعلومات  تقنية  لــخــدمــات  الــرئــيــس  نــائــب  بــعــدهــا  ــام  وقــ
والشؤون اإلدارية والمالية أسامة الجودر ورؤساء األقسام 
األكاديمية بتكريم وتخريج الطلبة الذين وصل عددهم إلى 
514 خريجًا، بحضور أولياء أمورهم من تخصصات: الهندسة 

الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية. 
في  الطلبة  )األحـــد(  األول  أمــس  خــرجــت  الجامعة  وكــانــت 
البيئية،  والعمارة  الداخلي،  والتصميم  العمارة،  تخصصات: 
أجهزة  وهندسة  اإللكترونية،  والهندسة  المدنية،  والهندسة 
خريجًا   1057 نحو  عــددهــم  بلغ  الــذيــن  والتحكم،  القياس 
البحرين  بجامعة  الهندسة  كلية  تاريخ  أن  يذكر  وخريجة.  
التقنية،  الخليج  كلية  أنشئت  1968، عندما  العام  إلى  يعود 
إلى  ثم  للتكنولوجيا،  الخليج  كلية  إلى  الحقًا  تحولت  التي 
كلية الهندسة بعد تأسيس جامعة البحرين في العام 1986.

المرحلة  في  أكاديميًا  برنامجًا   24 العريقة  الكلية  وتطرح 
أقسامها  عبر  العليا  ــدراســات  ال ومرحلة  األولـــى  الجامعية 
والهندسة  الــداخــلــي،  والتصميم  الــعــمــارة  وهـــي:  الخمسة، 
والهندسة  الكيميائية،  والهندسة  واإللكترونية،  الكهربائية 

المدنية، والهندسة الميكانيكية.

الصخير - جامعة البحرين

المهندسون الجدد: تطورات كبيرة بالبرامج األكاديمية
ً جامعة البحرين تواصل االحتفاء بـ 2976 خريجا

تسوية الطرق بمجمع 1038 في صدد
بهدف تسهيل وصول قاطني المنطقة... “األشغال”:

أوضحـــت وزارة األشـــغال أنهـــا تقـــوم 
فـــي الوقـــت الحالي بأعمال التســـوية 
الترابيـــة بنخالـــة األســـفلت لعـــدد من 
طـــرق بمجمع 1038 في منطقة صدد، 
علـــى أن يتم رصف الطرق باألســـفلت 

بعد تنفيذ إنشـــاء شبكة صرف صحي 
لتســـهيل  وذلـــك  المذكـــور،  بالمجمـــع 
وصـــول قاطني المنطقـــة إلى منازلهم 
وتحسين انسيابية الحركة المرورية.

علمًا أن مشروع إنشاء شبكة الصرف 

الصحـــي للمنطقـــة في طـــور االنتهاء 
مـــن التصاميم ومدرج ضمـــن برنامج 
تنفيـــذه وبحســـب  الـــوزارة، ويعتمـــد 
الجاهزيـــة  تحددهـــا  التـــي  األولويـــة 
الفنيـــة للمشـــروع ونســـبه التعمير في 

المنطقة وتوافر االعتمادات المالية.
علـــى  حريصـــة  الـــوزارة  أن  يذكـــر 
متابعـــة احتياجات المواطنين وتلبية 
تطلعاتهم من مختلف مناطق المملكة 

لتقديم أفضل الخدمات لهم.

المنامة - وزارة األشغال

- جانب من أعمال التسوية الترابية في الموقع

محرر الشئون المحلية
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علي نـــوح

فـرع المنامة والمحـرق

36600656
عباس علــي

Manama & Muharraq Branch

17564433 مــديــر الــفــرع 
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Vacancies Available
NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

SUN SHINE TOWER 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17877444 or hr@sma.bh 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLERK

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17830909 or info@esmaelylenzohm.com 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17830909 or info@esmaelylenzohm.com 

MURAD CONTRACTING & CARGO CO. 

has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33755511 or MURADCOLEC@GMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

Tree of life / Afnan Flowers 

has a vacancy for the occupation of

 FLORIST/FLOWER SETTER

 suitably qualified applicants can contact

 17297676 or hr@azcsbh.com 

BOX GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 39455008 or ALGHAREEB99@GMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17588787 or lmra@jasmis.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 ROAD-ROLLER OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17784584 or HR@AMJASSIM.COM 

CNC SPOT FOR CARPENTRY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 33260630 or abdulredha.ali.shops@gmail.com 

ALMIZANI AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39669232 or AE.ALMANNAI@GMAIL.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

ALMEZHER COLD STORES 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 66698866 or ALAWADHIPOOPERTIES@GMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

PEARL RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39690001 or JAMES@SECBAH.COM 

ANWAR AL HASSAN FOODSTUFF CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 38884380 or TAHER.ABDULAZIZ@GMAIL.COM 

ALI BIN YOUSIF FAKHRO & SONS CO. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17717676 or mahmood@fakhRoo.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com 

ALFADHEL SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32014386 or FADHEL-11@HOTMAIL.COM 

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468818 or HR@FAKHRO.COM 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

ZOOM STUDIO 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33055666 or studiohawra@GMAIL.COM 

Sparrow media 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39641464 or studiohawra@GMAIL.COM 

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 39453805 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

NATIONAL READYMIX CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36055858 or HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

BIANCA REAL ESTATE MANAGEMENT 

has a vacancy for the occupation of

 CIVIL ENGINEERING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17274485 or BIANCABALOONS@GMAIL.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17300616 or karim.eissa@falghanim.com 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

STAR WORLD COMPUTERS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17281325 or ALJAFFAL@BATELCO.COM.BH 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

MJ CLASSIC SHAWARMA 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 36393330 or JAFFAR.BUHUSSAIN@GMAIL.COM 

BINT ALBVSAITEEN TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39456621 or AHMEDSHOWAITER@GMAIL.COM 

YALLOW ROSES CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17681224 or ALIADNANABDULRASOOL@GMAIL.COM 

LAYLA ABDULHUSSAIN AHMED FARDAN 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39811128 or HUSSAIN.ALI@FOULATH.COM.BH 

PRISMA PAINTS 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTS ENGINEERING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17732373 or purchase@prismapaints.com 

TARA FOR CARS REFRIGERATION & A.C REPAIRS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17661943 or ROJI-THOMAS@YAHOO.COM 

SUPER STAR SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 39847709 or HS-303-KD@HOTMAIL.COM 

HUSSAIN ALMUDAWIB AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 suitably qualified applicants can contact

 39466557 or p9466557@hotmail.com 

Almoayyed Fire and Safety Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CO-ORDINATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17700777 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

NATIONAL READYMIX CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 36055858 or HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

313 GATE SUPER MARKET 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33888406 or ABUFIZAN313@GMAIL.COM 

ALSINDI SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 33222533 or HAMEEDALSANADI92@GMAIL.COM 

FADHEL ALI EBRAHIM AHMED EST. 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39262929 or FADELMALLAH@YAHOO.COM 

FAKHRAWI ABAYAS 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 17643990 or MOHDG11051@GMAIL.COM 

ABAYAT LAMSA ROSE 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 33000695 or N1S2M35@HOTMAIL.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 

RANYA SECONDHAND EQUIPMENTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39869896 or A-AZIZ20@HOTMAIL.COM 

ZAHRAT AL RIFFA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33347221 or m.waqas2112@GMAIL.COM 

LA VIE BEAUTY SPA 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36493311 or HAWAJBY@HOTMAIL.COM 

S. JAFFAR BUILDING MATERILS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

 39433755 or sayedjaffarinfo@gmail.com 

MAXEL INTERNATIONAL BUILDING SERVICES  W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17552393 or info@maxelbh.com 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39944412 or ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39871069 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

MOTOR CITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS)

 suitably qualified applicants can contact

 38885874 or ALI.ALQATTAN@MAF.AE 

Charcoal Gourmet Burger Snack 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

SOON LAUNDRY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)

 suitably qualified applicants can contact

 17466778 or ALAHMED33@YAHOO.COM 

GULF CAPITALS DECORATION & PAINTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33003044 or gulfcapitals.bh@gmail.com 

KOTTAKKAL AYURVEDIC CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 THERAPIST

 suitably qualified applicants can contact

 17813150 or Kmrkbh@gmail.com  w

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111504 - 17111501 - 17111503 -17111444 

 For Advertising      إلعالناتكـــم

أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

وزارة الصناعة والتجارة  إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير اسم شركة في ٔام تيكنيكال سيرفيسيز ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها شركة في ٔام 
تيكنيكال سيرفيسيز ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )87644(، بطلب تغيير 

اسم الشركة
من: شركة في ٔام تيكنيكال سيرفيسيز ذ.م.م

V M TECHNICAL SERVICES CO. W.L.L
الى: شركة في ام للمقاوالت ذ.م.م

V M CONTRCTING CO W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ :22/1/2023
إعالن رقم CR2023- 11414   -   تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / فاضل سلمان علي احمد بتحويل المحل التجاري التالي: إلى 
السيدة/ مدينه عيد احمد حسين

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

االسم التجاري رقم القيد  
عالم فيروزه للمقاوالت   93385-1
فاضل سلمان للنقليات   93385-2

فيروزه للتصليح و التجارة العامة   93385-5
الدخان الذهبي للتجارة العامة   93385-6

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة )شركة ار جي للتسويق والترويج ذ.م.م (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها شركة )شركة ار جي 
اسم  تغيير  بطلب   ،)151006( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  والترويج  للتسويق 

الشركة من: )شركة ار جي للتسويق والترويج ذ.م.م(
)R.G MARKETING AND PROMOTION W.L.L(

الى: )ار جي للوازم السيارات ذ.م.م(
)R.G AUTO ACCESSORIES 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.

التاريخ :19/1/2023
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -   إدارة السجــــل التجــاري

إعالن رقم CR2023- 11495   -  تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : سلوى السيدسلمان علي محفوظ

االسم التجاري الحالي : المنعم للتجارة العامة
االســـــم التجـــاري الجديد : صالون المنعم للرجال

رقم القيد: 46315-2

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المير  عبدالكريم  عبدهللا  للسيد/يعقوب  والمملوكة  استارلي  كفتريا  المسماة  الفردية 
المؤسسة  التجاري   المحل  بيع  بطلب   ،  1 الفرع   39498 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
الفردية  المذكور وتحويل القيد إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 2500 
كافة أصول  الفردية  عن  المؤسسة  التجاري   المحل  مالك  بتنازل  بحريني، وذلك  دينار 

وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 عادل عبدهللا عبدالكريم يعقوب المير بنسبة 90 %

- KAREEM MANAPARAMBATH بنسبة 5 %
- SAIF VALIYA PARAMBATH بنسبة 5%

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة المؤتمن ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة  شركه 
االسم  تغيير  طالبين   ،  115134 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  المؤتمن 

التجاري للفرع 2 من: شركة دفاك إالكتروميكانيكل ذ.م.م  
DVAC ELECTROMECHANICAL CO. W.L.L 

الى: دفاك للتنظيفات ذ.م.م  
DVAC CLEANING W.L.L 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  سايبر بيلبورد  سايبورد  ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد/  علي يوسف عمران محمد عمران  باعتباره المصفي القانوني لشركة  
سايبر بيلبورد  سايبورد  ذ.م.م  ، والمسجلة بموجب القيد رقم  -1  142205
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفيةاختيارية  وشطبها من السجل 
بالمرسوم   . الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري، 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركه نورة الحوض ذ.م.م سجل تجاري رقم )120508-1(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / السيدة نورة الحوض 
نيابة عن السادة شركة شركه نورة الحوض ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )120508-1 (، بطلب 

تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة نورة الحوض مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دأيني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي: نورة الحوض
a7lam.j5@gmail.com   -     )973 +(33136511

التاريخ :22/1/2023
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة    -    إدارة السجــــل التجــاري

إعالن رقم CR2023- 11406    -   تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : فاطمه ثابت صالح اعبيد دوده

االسم التجاري الحالي : مريم رياض لمستلزمات الكمبيوتر
االســـــم التجـــاري الجديد : القمرلولو لتخليص المعامالت الحكومية

رقم القيد: 155563-1

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة )شركة البرج األزرق للتنظيفات ذ.م.م (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها حنان عبداالمير 
احمد زهير علي مدن باعتباره المصفي القانوني لشركة البرج األزرق للتنظيفات 
ذ.م.م المسجلة بقيد رقم 1-144712 طالبا إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة 
قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
CR2023- 12933 إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة/ بخيته شريان علي المري بطلب تحويل المحل التجاري التالي 
160403: إلى السيدة احالم محمد سلمان الكعبي

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

االســـــم التجـــاري : اليقريا لألطعمة
رقم القيد: 160403-1
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15 الثالثاء 24 يناير 2023 - 2 رجب 1444 - العدد 5215 Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM

 AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.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 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36022682 or info@gcs.bh 

NETTOYAGE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 33331944 or MOZA.ALYAQOOB@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 

SAMADAIR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33358176 or yyyhhh1965@gmail.com 

Alrasasi Perfumes Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39877267 or salim@rasaiperfumes.ae 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

ALREEF PANASIA RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17720395 or admin@UniQUeWll.com 

ASASCOZ FACILITIES SUPPORT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 38181800 or khanptpm1@gmail.com 

FAME SAFETY EQUIPMENTS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39910231 or INFO@FAMESAFETY.COM 

Alnaqab Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17216399 or NATHEER92@ICLOUD.COM 

Talent Masons Constructions 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66666979 or Ali@reachpaints.com 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17002983 or alazzouzicleaning@gmail.com 

CONTRATECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN(ELECTRICAL ENGINEERING)

 suitably qualified applicants can contact

 17554430 or INFO@CONTRATECH-BH.COM 

IMMORTALS GATE FOR TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33918404 or SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM 

A R A A  STATIONERY AND OFFICE MATERIALS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PRESS DESIGNER

 suitably qualified applicants can contact

 17240112 or SAMV.DESILVA@GMAIL.COM 

GLASS MART ALUMINUM WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17826260 or FTHEWHAT@HOTMAIL.COM 

Nuzul Constructions And Interior Design W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38888784 or ACCOUNTS@nuzulgroup.com 

SUPER GLOBAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33506525 or samialmajedbh@gmail.com 

EDINBURGH CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39274827 or ALQATTANSERVICE@GMAIL.COM 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHRO.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

DOIT LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66331466 or MSH_3H@HOTMAIL.COM 

Van Gogh Designs 

has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33339103 or info@vangogh-designs.com 

Mohsan Iqbal Construction Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33718787 or MOHSIN_IQBAL111@YAHOO.COM 

ALHaddad Motors 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17785999 or RASOOL@ALHADDAD-MERCEDESBENZ.COM 

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

Inter media Advertising Bahraini Partnership Co 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39550042 or AA22AA99@HOTMAIL.COM 

NEW IDEA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or HABIB73ALI@HOTMAIL.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

Mark best trading 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33445235 or MARKBEST.TRADING.BH@GMAIL.COM 

NEPAL GHAR RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 34457060 or MARKBEST.TRADING.BH@GMAIL.COM 

Golden Star H&L W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39565692 or goldheat@mail-rapid.com 

AWALI CORNER TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 38421882 or mradc2020@gmail.com 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33346825 or ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

303SECURE SHIELD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or AQEEL@BASMA.COM.BH 

MATRIX TOWER CONTRACTING COMPANY PARTNERSHIP OWNED BY HASAN ABDU 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or BOB_200420@HOTMAIL.COM 

JOES CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PASTRY MAKER

 suitably qualified applicants can contact

 39508633 or RAEF@TRENDFULL.NET 

BFG Advanced Concrete Facades W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 INSPECTOR(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 17581144 or HAYFA@BFGCOMMERCIAL.NET 

Mohammad ansari for tailoring company- Bahraini partnership 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 33442216 or AMIRANSARI280@GMAIL.COM 

Mashmoom style perfumes trading 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 33900880 or AKRAM.MASAAD@YAHOO.COM 

HK GENERAL TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39817191 or KWAYEDS@GMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.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 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY TRUCK)

 suitably qualified applicants can contact

 33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17400407 or proffice@almoayyedcg.com 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

ALMANAFA FOR TRANSPORTATION AND HEAVY EQUIPMENTS 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33966689 or MANAFA18@HOTMAIL.COM 

MUSHTAQ SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36253266 or MUSHTAQ29SP@GMAIL.COM 

H Q Z RELAX SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33773722 or QAISER.NADEEM786@GMAIL.COM 

Mohammed AL Shughul Cleaning Houses 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33332411 or mohmda2010@gmail.com 

SUPER PAK INTERIOR CLEANING AND PACKAGING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33325063 or SARDARANWARAZEEM@GMAIL.COM 

HOLLYWOOD STYLE SALOON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 34099010 or SAMIROCK9090@GMAIL.COM 

ARAIB FACTORY FOR INDUSTRY WLL 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39985455 or Whaidarah1990@GMAIL.COM 

AlHadi Cargo and Courier W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33933976 or ALHADICARGO.COURIER@GMAIL.COM 

Lamsat Luna Beauty salon W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33892851 or LAMSAT.LUNA@GMAIL.COM 

Contrails W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR(INTERNAL WORKS)

 suitably qualified applicants can contact

 66666743 or OSAMAEMBA@GMAIL.COM 

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34168854 or BHINDERG052@GMAIL.COM 

EAST FANTANA  FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33104078 or EASTFANTANA@GMAIL.COM 

NEW AL ZAFEERA CAFTERIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 33000207 or SIBYCHENGATTU@GMAIL.COM 

REHMAN GENERAL TRADE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 37768403 or KW154735@GMAIL.COM 

BALLOONELLA TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36770211 or AHAMZA110@GMAIL.COM 

ALLAYALI TOWERS TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39666154 or ALSAWARRY@HOTMAIL.COM 

TRIPLE S FASHION 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 17343422 or HAMADJUMA1900@GMAIL.COM 

BAVAS   ADVERTISMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)

 suitably qualified applicants can contact

 39423980 or GAFOORPT.73@GMAIL.COM 

ZAYYAN MARKETING AND ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36987037 or AMJADINAMDAR777@GMAIL.COM 

A H M MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33950755 or NASIRMUKARAM@GMAIL.COM 

MUHAMMAD EJAZ FOR CARGO HANDLING AND PACKING SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33564861 or MCS.BH@YAHOO.COM 

SILVER TOUCH FOR GEMSTONES AND SILVER 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 36049595 or HUSSASHOOR@GMAIL.COM 

DESICORE DESIGN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38229971 or HASSAN.MLAIH@GMAIL.COM 

ALLDAY MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 35617939 or ACCOUNTS.BAHRAIN@ALLDAYUAE.COM 

JOHAINAH FOOD INDUSTRIES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39699914 or AZIZ.ALAWADHII@HOTMAIL.COM 

ALKUMAIL INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34618034 or MR.SHOAIB255@GMAIL.COM 

ALKUMAIL INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34618034 or MR.SHOAIB255@GMAIL.COM 

4D CONSULTING AND SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 34665250 or SMZUBERUDDIN@GMAIL.COM 

HIKMA TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66666461 or NAZZARALI9@GMAIL.COM 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17749616 or ajlan.almannai@gmail.com 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

PASCAL LINE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33458931 or SARHANLINE@GMAIL.COM 

AL LEEWAN WORKERS SERVICES EST 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39932226 or FBUZAID@GMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17700211 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

LAYLA CITY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39087621 or LAYLA84.MOHD@HOTMAIL.COM 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Gharnatah gate garage 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17552033 or MOHDSALAB71@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

AHMED.BK SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 38924587 or BABARMUMTAZKHAN@GMAIL.COM 

GREEN VILLAGE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35437262 or SHIFANFAROOQ@GMAIL.COM 

THE LONELY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36175823 or SALMANBH539@GMAIL.COM 

BENU RANA MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36103555 or BAHADUR83122@GMAIL.COM 

MEHBOOB RAHMAN CARGO HANDLING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36484758 or ATTAU3421@GMAIL.COM 

ALL AROUND SUPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 33157199 or BEAUTI.ROSE41@GMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

M .A .N SQUARE MARKETING & PROMOTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33310257 or AFRIDI302@GMAIL.COM 

MUHAMMAD BILAL SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33848723 or BAL030851@GMAIL.COM 

FLY TO USA  BEST SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33416255 or RANAFAISALMANZOOR@GMAIL.COM 

FATEMA ABDULLA HASAN MOHAMED  SAYYAH (160537) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33392225 or FATIMASAYYAH1@GMAIL.COM 

ADEEL CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35458194 or UNIQUELIFECONTRACTING@GMAIL.COM 

AHMED HASAN EBRAHIM MEHRI(SHAWQI-3121) 

has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17344101 or LIVE8099@GMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

HASAN YAQOOB YUSUFABDULHASAN ALATTAR ( EYAL ALATTAR / 10625 ) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39194293 or hasanalattar79@gmail.com 

AHMED ALI YAQOOB ALHAMAR ( BAHAR ALGHAZAN 1 / 11720 ) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17675135 or HLA-SHABAB@HOTMAIL.COM 

FADHEL HASAN EBRAHIM MATTER (DANAT ALMATTAR/9273( 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39956691 or AHMED_MA6AR@HOTMAIL.COM 

S.FADHUL BAQER ALI SHARAF(BUZAID/8380) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39202366 or FADIL198.F1@GMAIL.COM 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 

has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17177711 or CATHERINE@AMH.ORG.BH 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 

has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR

 suitably qualified applicants can contact

 17177711 or CATHERINE@AMH.ORG.BH 

ABDULAHEEM HASAN ALI MOHAMED ALI 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33050009 or ADHIMALGHALI@HOTMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM 
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تنتظر الفنانة عائشة بن 
أحمد تصوير مشاهدها 

لمسلسها الرمضاني 
“مذكرات زوج”، والمقرر 

بدء تصويره في نهاية يناير 
الجاري. ويرافق عائشة في 
البطولة كوكبة من النجوم، 

أبرزهم طارق 
لطفي.

tariq_albahhar

أعلـــن مركـــز انكـــي 
األدائيـــة  للفنـــون 
عـــن موعد الملتقى 
للمركـــز  الســـنوي 
مـــن  الفتـــرة  فـــي 
مـــن   30 حتـــى   25
الشهر الجاري يناير 
2023، بالتعاون مع 
إبراهيـــم   - لكـــزس 
خليل كانو كشريك 
تيجي  ا ســـتر ا
وســـفارة الواليـــات 
المتحدة األميركية 

فـــي البحريـــن وهيئة البحريـــن للثقافة واآلثار وباالشـــتراك مـــع معهد جوته، 
الهيئـــة الدوليـــة للمســـرح فـــرع البحريـــن، “تمكيـــن” وصلـــة للفنـــون والتنمية 

الثقافية.
وســـتضم أجنـــدة الملتقى عددا من الـــورش والعروض واألنشـــطة المصاحبة 
لعدد مـــن الفنانين والمســـرحيين واالختصاصيين في الفنـــون األدائية حول 
العالم، لتكون البحرين المحطة التي يلتقي فيها الفن من شرق العالم وغربه.
ويتضمـــن الملتقى عددا من العروض المســـرحية والفعاليـــات وهي يوتيوبيا 
الخـــط الســـاخن لفرقـــة مي تو مـــن أميركا وعـــرض ماذا أفعل بحـــق الجحيم 
من مصر وعرض األرشـــيف الحـــي للفنانة نورا أمين، وطقـــس المداواة الذي 
يقدمه المركز بالتعاون مع معهد جوته من ألمانيا بمشاركة عدد من الفنانات 
البحرينيـــات ومـــن إخـــراج نـــورا أمين، إضافة إلى ورشـــة المســـرح الشـــامل 
وورشـــة المســـرح الوثائقي من أميركا وورشـــة التطوير اإلداري في المســـرح 
وتوقيعـــا لكتاب مســـرحية قـــرة العين لخالـــد الرويعي وفنـــون األداء: أغاني 

البحرين نموذجا.
تقام الفعاليات على الصالة الثقافية ومسرح البحرين الوطني ومركز الفنون.

جــرى تكريــم الممثــل األميركــي جيــف بريدجــز خــال حفــل جوائز اختيــار النقــاد األمريكيــة 2023 
مؤخــرا، وحصــل بريدجــز علــى جائزة تكريم عــن مجمل أعمالــه، وقدمها له الممثل جــون جودمان. 

كان بريدجز قد أصيب عام 2020 بسرطان الغدد الليمفاوية.
وحصــل الممثــل برنــدان فريــزر علــى جائــزة أفضــل ممثل عــن دوره في فيلــم “ذا وويــل” )الحوت(، 
وهيمــن فيلــم “إيفريثنــج إيفــري ويــر اول ات وانــس” علــى جوائــز الحفل، حيث حصــل على جائزة 
أفضــل فيلــم، وحصــل مخرجا الفيلم دانيال كوان ودانيال شــينرت على جائــزة أفضل مخرج، كما 

حصل الممثل كي هوي كوان على جائزة أفضل ممثل مساعد.
وحازت الممثلة كيت بانشيت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “ تار”، وحصلت الممثلة 
أنجيا باسيت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “ باك بانثر: واكاندا فورايفر“.

القائمة الكاملة للفائزين هذا العام:

* جائزة النقاد ألفضل طاقم تمثيلي تذهب لطاقم 
. ”A Knives Out 2 “ فيلم

* جائـــزة اختيـــار النقـــاد ألفضـــل عمـــل كوميـــدي 
. ”A KNIVES OUT 2 “ تذهب لـ فيلم

* جائـــزة اختياردالنقـــاد ألفضل ممثل/ة شـــاب/ة 
تذهـــب للممثل “غابرييل البيل” وذلك عن أدائه في 

”The Fabelmans“ فيلم
* جائزة اختيار النقاد ألفضل ممثلة في مسلســـل 
قصيـــر أو فيلم تلفزيوني تذهب لـ اماندا ســـيفريد 

”The Dropout“ عن ادئها في مسلسل
* جائـــزة اختيـــار الُنقـــاد ألفضل فيلـــم أجنبي غير 

. “ RRR“ ناطق باإلنجليزية تذهب للفيلم الهندي
* جائـــزة اختيار النقاد ألفضل ممثل مســـاعد في 
مسلســـل درامي تذهب لـ جيانكارلو إسبوزيتو عن 

. “ Better Call Saul “ أدائه في مسلسل
* جائزة اختيار النقاد ألفضل ممثلة مساعدة في 
مسلسل درامي تذهب لـ جينيفر كوليدغ عن ادائها 

. “ The White Lotus “ في مسلسل
* جائـــزة اختيار النقاد ألفضل ممثل مســـاعد في 
مسلســـل قصير تذهب لـ بول والتر هاوزر عن أدائه 

. “ Black Bird “ في مسلسل
* جائزة اختيار النقاد ألفضل ممثلة مساعدة في 
مسلســـل قصير تذهب لـ نيسي ناش عن أدائها في 

. “ Dahmer “ مسلسل
* جائزة النقاد ألفضل ممثل مســـاعد في مسلسل 
كوميـــدي تذهـــب لــــ هنـــري وينكلـــر عـــن أدائـــه في 

. “ Barry “ مسلسل

* جائزة اختيار النقاد ألفضل ممثلة مساعدة في 
مسلســـل كوميدي تذهب لـ شـــيريل لي رالف وذلك 

. “ Abbott Elementary“ عن أدائها في مسلسل
* حفـــل اختيـــار النقـــاد فـــي كل عام يقـــدم جائزة 
تقديريـــة لـــكل أنثـــى ذات تأثيـــر فـــي عالـــم الفـــن 
الســـابع أو الشاشة الصغيرة ، و هذه السنة تذهب 

لـ “جانيل موناي” عن دورها الفّعال .
* جائـــزة اختيار الُنقاد ألفضل ممثل مســـاعد في 
فيلـــم تذهب لـ جوناثـــان كي كوان ، وذلك عن أدائه 
 Everything Everywhere All at Once “ في فيلم

. “
* جائزة اختيار الُنقاد ألفضل ممثلة مساعدة في 
فيلـــم تذهب لـ أنجيال باســـيت عن أدائها في فيلم “ 

. “ Black Panther
* جائـــزة اختيـــار النقـــاد ألفضـــل ســـيناريو أصلي 

 Everything Everywhere All at “ تذهـــب لــــ فيلـــم
.”Once

* جائـــزة اختيـــار الُنقاد ألفضل ســـيناريو مقتبس 
. “ Women Talking “ تذهب لـ فيلم

* جائزة اختيار النقاد ألفضل موسيقى تصويرية 
. “ Tár “ تذهب لـ موسيقى فيلم

* جائـــزة اختيـــار النقـــاد ألفضـــل تصميـــم أزيـــاء 
. “ Wakanda Forever “ تذهب لـ ألزياء فيلم

* جائزة اختيار النقاد ألفضل ممثل في مسلســـل 
قصيـــر أو فيلم تلفزيونـــي تذهب لـ دانيل رادكليف 
 Weird: The Al Yankovic “ عـــن أدائـــه فـــي فيلـــم

. “ Story
* جائـــزة اختيار الُنقاد ألفضل أنميشـــين تذهب لـ 

. “ Guillermo del Toro’s Pinocchio “ فيلم
حفـــل اختيـــار الُنقـــاد يقـــدم جائزة فخريـــة للنجم 

المخضـــرم “جيـــف بريدجـــز” نظيًرا إلســـهاماته في 
صناعة السينما و التلفزيون .

* جائـــزة اختيـــار النقـــاد ألفضـــل ممثـــل كوميدي 
تذهـــب لــــ جيريمي ألين وايت وذلـــك عن أدائه في 

. ”The Bear “ مسلسل
* جائـــزة اختيـــار الُنقـــاد ألفضل ممثلـــة كوميدية 
تذهب لـ جين سمارت وذلك عن أدائها في مسلسل 

.”Hacks “
جائـــزة اختيـــار النقـــاد ألفضل مسلســـل كوميدي 

Abbott El- “ مفـــي هذا العا تذهب لـ مسلســـل
.”ementary

* جائـــزة اختيـــار النقـــاد ألفضـــل تصويـــر 
 Top Gun:  “ فيلـــم  لــــ  تذهـــب  ســـينمائي 

“ Maverick
النقـــاد  اختيـــار  جائـــزة   *
ألفضل ديكورات تصوير 

فيلم في فيلم تذهب لـ 
“ Babylon “
جائـــزة   *
ر  ختيـــا ا

ألفضل  النقاد 
و  شـــعر  تصفيـــف 

مكياج تذهب لـ فيلم 
. “ Elvis “

الُنقـــاد  اختيـــار  جائـــزة   *
ألفضـــل مونتـــاج تذهـــب لـ 
Everything Ev- “  فيلـــم 

. “ erywhere All at Once
* جائـــزة اختيـــار النقـــاد ألفضل مؤثـــرات بصرية 

. “ The Way of Water “ تذهب لـ فيلم
* جائزة اختيار الفضل ممثل في مسلسل درامي 
تذهـــب لـ بـــوب أودنكيـــرك عن أدائه في مسلســـل “ 

“ Better Call Saul
* جائزة اختيار النقاد ألفضل ممثلة في مسلســـل 
درامي تذهب لـ زانديا وذلك عن أدائها في مسلسل 

. “ Euphoria “
* جائـــزة اختيار النقاد ألفضل مسلســـل أنميشـــن 

“ Harley Quinn “ تذهب لمسلسل
ناطـــق  غيـــر  أجنبـــي  مسلســـل  أفضـــل  جائـــزة   *
 ،  “  Pachinko  “ لــــ مسلســـل  باإلنجليزيـــة تذهـــب 

متوفر على منصة آبل .
* جائـــزة اختيـــار النقـــاد ألفضل مسلســـل درامي 

. “ Better Call Saul “ تذهب لمسلسل
* جائزة اختيار الُنقـــاد ألفضل فيلم تلفزيوني 
 Weird: The Al Yankovic “ فيلـــم  لــــ  تذهـــب 

. “ Story
* جائـــزة اختيـــار النقـــاد ألفضـــل مسلســـل قصير 

. “ The Dropout “ تذهب لمسلسل
* جائـــزة اختيـــار النقاد ألفضـــل إخراج 
Everything Ev-  تذهب إلخـــراج فيلم “

.”erywhere All at Once
* جائزة اختيار النقاد ألفضل ممثل 
تذهب لـ بريندان فريزر عن أدائه 
. “ The Whale “ في فيلم

الُنقـــاد  * جائـــزة اختيـــار 
ألفضل ممثلة 
تذهب لـ كيت 
عن  بالنشيت 
أدائها في فيلم 

. “ TÁR “
اختيار  جائزة   *
ــاد ألفـــضـــل  ــ ــقـ ــ ــُنـ ــ الـ
فيلم في هذا العام 
Everything  “ فيلم  لـ   تذهب 
.”Everywhere All at Once

قبل األوسكار... جوائز اختيار النقاد األميركية ألفضل االعمل والنجوم 2023
تكريم خاص للنجم الممثل األميركي القدير جيف بريدجز

إعداد: طارق البحار

البحــريــن تحتضـــن ملتقـــى 
“انكــي” للفنـــون األدائيــة “^” تنشر البرنامج الكامل لمهرجان الشارقة للمسرح

يقام في الفترة من 20 - 27 فبراير المقبل

تقـــام فـــي الفترة من 27-20 فبرايـــر المقبل الدورة 
الرابعـــة مـــن مهرجان الشـــارقة للمســـرح الخليجي 
بمشـــاركة الفرق األهلية المســـرحية بدول مجلس 
المهرجـــان  ســـيصاحب  كمـــا  الخليجـــي،  التعـــاون 
برنامـــج فكـــري موســـع يتنـــاول مختلـــف القضايـــا 

المسرحية في كل دولة. 
وفيما يلي تنشر “البالد” البرنامج الكامل للمهرجان:

العروض

عـــرض االفتتاح يوم االثنين 20 فبراير وهو عرض 
مستضاف.

عـــرض يـــوم الثالثـــاء 21 فبراير مســـرحية “الهود” 
العربيـــة  المملكـــة  مـــن  الشـــباب  مســـرح  لفرقـــة 
الســـعودية، مـــن تأليـــف راشـــد الشـــمراني وإعـــداد 

مشعل الرشيد، وإخراج معتز العبدهللا.
عـــرض األربعـــاء 22 فبرايـــر مســـرحية “يـــا خليج” 
لفرقـــة مســـرح جلجامـــش من مملكـــة البحرين من 

تأليف يوسف الحمدان وإخراج عبدهللا البكري.
عـــرض الخميـــس 23 فبرايـــر مســـرحية “زنغبـــوت” 
لفرقـــة مســـرح الشـــارقة الوطني من اإلمـــارات من 

تأليف إسماعيل عبدهللا وإخراج محمد العامري.
عرض الجمعة 24 فبراير مســـرحية “عنقود العنب” 
لفرقة المسرح العربي من الكويت من تأليف نادية 

القناعي وإخراج عبدهللا القالف.
عـــرض الســـبت 25 فبراير مســـرحية “غجـــر البحر” 
لفرقـــة قطـــر المســـرحية فكـــرة ناصـــر عبدالرضـــا 

وتأليف طالب الدوس وإخراج ناصر عبدالرضا.
عرض األحد 26 فبراير مســـرحية “ســـدرة الشيخ” 

لفرقة صاللة للفنون المسرحية األهلية من سلطنة 
عمـــان مـــن تأليـــف عمـــاد الشـــنفري وإخـــراج خالد 

الشنفري.
وحفل الختام سيكون يوم االثنين 27 فبراير.

البرنامج الفكري

الثالثـــاء 21 فبرايـــر: “الفـــرق المســـرحية العمانيـــة 
اليوم... جهودها وإنجازاتها.. 

األربعـــاء 22 فبراير: “المرأة في المســـرح الكويتي: 
مبدعة وموضوعًا لإلبداع”.

الجمعة 24 فبراير: “تأثير الموســـيقى الشعبية في 
المسرح اإلماراتي”. 

الســـبت 25 فبرايـــر “ الممثـــل المســـرحي البحريني 
بيـــن الموهبـــة والشـــهادة”. وســـيتحدث فـــي هـــذه 
النـــدوة كل من: الناقد يوســـف الحمـــدان، والكاتب 
والصحافي أســـامة الماجـــد، والناقدة كلثوم أمين، 

والفنان عبدهللا ملك، والفنان علي سلمان.
األحد 26 فبراير: “المسرح السعودي في أفق رؤية 

.”2030

أسامة الماجد

كلثوم أمين علي سلمان أسامة الماجد فهد مندي عبدالله ملك يوسف الحمدان
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

إعادة فرشات السوق الشعبي... خطأ كبير
قبـــل اإلقـــدام على عمل ما، يجب الرجوع إلى العقل وفتح نقاش 
حول كل االحتماالت والخطط والمشـــاكل أيضا، ومؤخرا ســـمعنا 
مطالبات ودعوات إلعادة فتح فرشـــات الســـوق الشـــعبي بمدينة 
عيســـى في مكانها الســـابق المالصق ألســـواق رامـــز، لكن القطب 
الحقيقـــي في هذا النـــوع من المطالبات لم يعـــد ممكنا، فالبد من 
دراســـة مســـار ثان لوضع الفرشـــات بعيدا عن مثل هـــذه المنطقة 
المزدحمـــة أصال، خصوصا أيام العطل، أي منطقة مفتوحة بعيدة 
كمـــا تفعـــل بقيـــة دول الجـــوار وتوضـــع لهـــا نمـــاذج واشـــتراطات 
معينـــة، فالفرشـــات الســـابقة ومـــن أول وهلـــة تبدو أنهـــا مخالفة 
الشتراطات السالمة، وهناك أمر آخر يجب على الجهة المسؤولة 
دراســـته وتقييمه واإلحاطة بمختلف مظاهره، وهو عدم السماح 
للجالية اآلســـيوية بتأجير الفرشـــات كما في السابق لعدة أسباب 
أهمهـــا مزاحمة ابن البلد الذي “يســـترزق هللا” في الســـوق، وثانيا 
وبالنظـــرات والحســـابات اإلحصائيـــة معظـــم البضائـــع التي تباع 
في فرشـــات اآلســـيويين قذرة بل وســـبق أن تمت مصادرة بعض 

األشياء الممنوعة.
بدون زيادة ونقصان نقول إن الســـماح بفتح الفرشات مرة أخرى 
وفـــي نفس المكان، ســـيزيد توافد العمالة اآلســـيوية واســـتفحال 
الحركـــة المروريـــة وتكدس الســـيارات فـــي المنطقـــة، وهنا يأتي 
دور المجلـــس البلـــدي الـــذي يفتـــرض أن تكـــون لديـــه ممارســـات 
نظريـــة وعمليـــة وخطـــة متكاملـــة عن هـــذه الفرشـــات ومواصلة 
التصدي ألعمال بعض اآلســـيويين المخالفة، يكفي أن مشـــاكلهم 
و”بالويهـــم” تتعاظـــم، بل إن الكثير منهم يجمـــع ما يتم رميه في 
حاويات القمامة ليبيعه بعد ذلك في الفرشة التي يستأجرها، وما 

يزيد الطين بلة هو سكنهم القريب من السوق.
نعرف أن التحديات كثيرة، لكنها تحديات يجب أن نواجهها وإال 
ســـتتفرع منها تحديات أخرى ومن ثم ســـنبقى بدون حل جذري 

نهائي، وقد نذهب ال سمح هللا إلى أبعد من ذلك.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

“خذ المتيســـر وخل المتعســـر”.. إنها عبارة والدي المشـــهورة، ولطالما ســـمعتها 
منـــه كثيـــًرا عندمـــا كان يجتهـــد نحو إقناعنا ببعـــض األمور التـــي تختلف فيها 
وجهـــات النظـــر بيننا، أقول هـــذا ويعود بي الزمن إلى ذلـــك الوقت الذي ال هم 
فيـــه لنا ســـوى الحصول على المكتســـبات رغًمـــا عن الظـــروف والتحديات، لم 
أعيهـــا فـــي ذلك الحين وأنا أعيش لحظات التحـــدي واإلصرار إال بعد الوصول 
لمرحلة تستوجب التمعن قليالً، وأفكر في تلك العبارة التي بتكرارها جعلتني 
أستشعر قيمة األشياء التي أمتلكها، بدأت الشعور بتقدير الظروف التي كانت 
فعلًيا تساعدني في شحن طاقتي بشكل إيجابي، حتى ابتعدت كلًيا عن النظر 

إلى الجزء الفارغ. 
اليـــوم وأنا أســـتحضرها في هذا المقال، يســـعدني أن أبنـــي وجهة نظر مغايرة 
لفهمنـــا لتلـــك العبارة حينها، فقد كانت تكنيـــًكا واعًيا لتوجيه التفكير نحو قيم 
القناعـــة التامـــة وتقدير الذات، ومن خاللها توجهت أنظـــاري وإمكانياتي نحو 
االســـتفادة ممـــا أمتلـــك من إمكانيـــات وقدرات بـــكل حب وتقديـــر، والتي من 
خاللهـــا تهيأت الظـــروف لما كان صعًبا عســـيًرا حينها، فاألمـــور تترتب بالصبر 
واألنـــاة، وتأتـــي األمنيـــات خطـــوة بخطـــوة دون عنـــاء، وهـــي ببســـاطة تامـــة 

عبـــارة تحفيزيـــة الهدف منها عدم االســـتعجال في تحقيق ما ال تســـتطيع في 
وقـــت غير متاح، ســـعًيا نحـــو تدريب النفس على توظيـــف اإلمكانيات لتذليل 
التحديات وتخطيها للوصول نحو ما كان عســـيًرا حينها ببساطة تامة، وهكذا 
بإمكاننا أن نشحن طاقتنا ونتحدى أنفسنا، وجئت مدركة لها تماًما بعد مضي 
عدد من السنوات، وتكرار الصور ذاتها أمامي يومًيا مع طلبة الدراسات العليا 
بالجامعـــة، حيـــث إنهم في صراع يومي مع ما تحمـــل أيامهم من أثقال فتبدو 
عسيرة صعبة أمامهم، أحاول الرفع معهم بكل قوتي وإزاحة ما يمكن تأجيله 
حتى بلوغ ذاك الحين، بغية تنظيف المشاعر وتنقيتها كي تهدأ نفوسهم بعض 
الشيء من القلق والتوتر، ومنها قد تتيسر لهم الكثير من األمور التي تتطلب 
منهـــم بعـــض الرفـــق بذواتهم علهـــم اآلن يســـتعدون معي بطاقة مـــن التحفيز 
للمرحلة القادمة.. فرســـالتي المعهودة لهم: “اســـتمتعوا باللحظات الجادة التي 
تمر عليكم وانظروا خيراتها وال تهابوا القادم ألنه سيكون أجمل وأبهى”، هكذا 

أعزائي القراء أدركت الحياة، من تلك العبارة، “شكًرا والدي العزيز”.

* كاتبة بحرينية

* د. حورية الديري

“خذ المتيسر وخل المتعسر”

تخرُج علينا بين الحين واآلخر مجموعة من الحركات اليمينية المتطرفة في 
مختلـــف الـــدول الغربية، حيـــث يحرقون القـــرآن الكريـــم، دون أن يضعوا في 
حســـابهم أنه الكتاب المقدس عند المســـلمين، في تجســـيد صريـــح للعنصرية 
والبغضـــاء، ومـــع أن هذا الفعل الســـاذج أشـــبه ما يكون بتغطية عين الشـــمس 
بغربـــال؛ فإنـــه ال يزال يتكرر بين حيـــن وآخر، فما إن تخمد فتنة من هذا الباب 
حتى تشـــتعل أخرى، تارة يمســـون القـــرآن، وأخرى نبي اإلســـالم وخير الخلق 
أجمعيـــن صلـــى هللا عليه وآله وصحبـــه األخيار، وثالثة تتمثـــل في اعتداءات 
على من ينتسبون لإلسالم، فينتج عن ذلك صخب إعالمي، وثورة جماهيرية 
كبيـــرة مـــن أدنـــى األرض إلى أقصاها، غضبـــا واعتراضـــا واحتجاجا، ودعوات 
ألخـــذ الحق إما بالمقاطعة، أو المطالبة بإيقاف المســـؤولين عن اإلســـاءة على 
ميزان العدالة، لكن تتبخر المســـألة في غضون أشـــهر أو أسابيع، ويغلق الملف 

تحت دعوى الحريات المزعومة.
وبمـــا أن الحـــق ظاهـــر علـــى الباطل، فـــإن التصرفات التي يتشـــبث بهـــا مّدعو 
الحريات ليســـت ســـوى جعجعة، ال يمكن أن تستر الحق، وال أن تصادم الجبل 
األشـــم، ال ســـيما إذا أخـــذ الحـــق مجـــراه في الـــرد الراقـــي على هـــذه المواقف 

العدائية الطائشـــة، فلم يأت ردا ثائرا، وال أحمق، وال هزيال، بل جاء ردا رصينا 
هادئـــا حكيمـــا، إذا جاء مجســـدا للدين فـــي الفعـــل الحكيم، والقـــول الرصين، 
فـــكان الـــرد ببيـــان كمال اإلســـالم وعدله ورقيـــه وخلقه، وجاء ليبيـــن الصورة 
الحقة لإلســـالم بال اســـتكانة وال خضوع، وال طيش وســـفه، وبدون أن يتطرق 
للموقف المستفز وال أن يشير بإصبعه إليه، إنه يشق المسار الصحيح بدون أن 
يستنزف طاقته، وال أن يدخل في كالم ال طائل من ورائه.. هذه األعمال كانت 
وراء اقتراب العالم من حقيقة القيم اإلسالمية، وسمو المبادئ التي ينادي بها 
القـــرآن ونهجه اإلنســـاني والخلقي القويم، وبهذه الـــردود الواعية دخل أقوام 
فـــي اإلســـالم، وعلمـــوا أنه ال مبرر لمثل هـــذه األعمال اإلجراميـــة التي تحارب 
دين الفضيلة والعدل والخلق، والتي مبعثها الجهل المتأزم في عقول هؤالء.

الحـــق بـــاق ومنتصر ولو طال الزمان، إذا تمســـكنا بجوهره حقيقة ال بقشـــوره 
فقـــط، ولـــن تضرنا حينئذ الدعـــوات الديمقراطية التي تنـــادي بها بعض الدول 

الغربية لحماية هذه الحركات المتشددة.

* كاتب بحريني

* عباس العمران

جرائم الكراهية لمدعي الحريات

منتزه عذاري ودعم األسر المنتجة
حضرت بمعية أفراد عائلتي مهرجان عائلي بمنتزه عذاري، والذي شهد 

إقباالً جماهيريًا كبيرًا، ولمختلف األعمار والجنسيات.
وفـــي جـــو خالب من الموســـيقى، والضحـــكات، والعروض المســـرحية، 
والشـــخصيات الكرتونية، واألضواء الملونة، وتوافد الجموع البشـــرية 
لفـــت انتباهي أمر مهـــم، قدرته كثيـــرًا إلدارة المنتـــزه المحترمة، حيث 
منحـــت اإلدارة األســـر البحرينيـــة المنتجـــة الفرصـــة ألن تتواجـــد فـــي 
أرجـــاء المنتزه لتعرض بضائعها طوال أيـــام المهرجان، وتقدم المتنوع 
مـــن المأكـــوالت البحرينية الشـــهية، والمشـــروبات، والبخـــور، والعطور، 
والمالبـــس، والحلويـــات، واأللعاب، والبضائع المصنعة محليًا، وبأســـعار 

بمتناول اليد. 
تواجد األسر المنتجة بهذا العدد الكبير، وبهذا الشكل المريح، كان أمرًا 
مبهجًا لي أكثر من أية ســـيمفونيات أو معزوفات أو مسابقات أو ألعاب 
ضجـــت بهـــا األرجـــاء، والتي اســـتمرت حتى الســـاعة الواحـــدة صباحًا، 
ولذلك اعتبارات عديدة.. أولها أن هذا الدعم المشـــكور والمقدر لألســـر 
المنتجـــة الحاضـــرة بالمهرجـــان، هـــو دعم لـــكل بيت بحرينـــي، وفرصة 
ســـانحة لتمكين هذه العوائـــل من مواجهة ظروف الحيـــاة الصعبة عبر 
جنـــي اللقمـــة الحالل، وهو تقدير يصـــل إلى الباعة منهم، ممن جلســـوا 
ســـاعات طويلة خلف طاوالت البيع، وهم يعرضون منتجاتهم للعابرين 

بصبر أحسدهم عليه.
نحن نشـــجع مثل هذه المبادرات، وندعو لزيادتها وإن كانت مقابل أجر 
زهيـــد، ونتمنـــى لكل من يقـــف عليها التوفيق والنجـــاح، ألن من عظائم 
األمور عند هللا عز وجل الســـعي لفتح أبواب الرزق للناس بقول رسول 

هللا )وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه(.
إن الســـويعات التي قضيناها في منتزه عذاري، كانت كالرحلة الجميلة 
المليئـــة بالســـعادة المفرطة، والنظـــر ألناس يجابهـــون الحياة بكل عمل 
ومشـــقة، وكـــد وجهـــد، ونشـــاط، فلـــكل أســـرة منتجـــة خالـــص التحية 

والتقدير واالحترام، ودمتم بخير.

* كاتب بحريني

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

* إبراهيم النهام

اإلسالموفوبيا
وا  ا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ لم يكن الرسول األعظم فظًا في التعامل )َوَلْو ُكنَت َفظًّ
ِمـــْن َحْولِـــَك(، وجاء ليتمم مـــكارم األخالق )َوِإنََّك َلَعلى ُخُلـــٍق َعِظيٍم(، وهو ما 
جعل من الدين اإلسالمي دين خلق دمث، ولن يستطيع كائن من كان - رغم 
المحـــاوالت عبـــر الســـنين - أن يغير هذا األســـاس والهوية الدينية الراســـخة 

التي أمر بها هللا وأرساها رسوله )ص( في نفوس المسلمين.
قـــد تكررت سلســـلة اإلســـاءات ضد اإلســـالم، وآخرها ما أصدرته الســـلطات 
السويدية من قرار بالسماح لزعيم حزب الخط المتشدد الدانماركي اليميني 
المتطـــرف )راســـموس بالـــودان( بحرق نســـخة مـــن المصحف الشـــريف أمام 
مبنـــى الســـفارة التركية في ســـتوكهولم، وهم على قناعة بأن ما ســـمحوا به 
ما هو إال ســـماح بممارســـة الحرية! صحيح أن القوانين تكفل الحريات، لكن 
الغـــرض منها تنظيم ســـير الحيـــاة، وصون الحقـــوق، والحفاظ علـــى األفراد 
والمجتمعـــات مـــن األخطار ومـــن أية تهديـــدات، فأي قانون يكفـــل التطرف 
ومعاداة اآلخرين؟! وأي قانون يســـمح باإلســـاءة واســـتفزاز المشـــاعر؟! لكٍل 
الحـــق في اعتنـــاق ما يريد من أديان، لكن ما شـــأنك بديـــن واعتقاد اآلخر؟! 
تشـــكل مثـــل هذه األفعـــال والتصرفات تطرفًا وعنصرية، بـــل وأبعد من ذلك 
بكثيـــر ألنهـــا امتهنـــت اإلســـاءة من دون أي ســـبب ســـوى الكراهيـــة، وهو ما 
يعتبـــر كأية قضيـــة من قضايا التمييز والعنصرية التـــي يمنعها الغرب ويقف 
ضدهـــا فـــي أحاييـــن كثيرة، بينما يقـــف صامتًا، وربما مســـاهمًا في تشـــجيع 

اإلسالموفوبيا.
هـــذه دعوة ليســـت إلى اإلدانة وإبداء االســـتياء، بل إلـــى عمل حملة مضادة 
مســـالمة تهـــدف إلـــى التقـــارب والتعايـــش بســـالم، وعـــدم اســـتغالل الحرية 
وتحويلهـــا إلى إســـاءات متعمدة ال تغني وال تســـمن من جـــوع، وال تعبر عن 
شـــيء ســـوى الكراهية والبغضاء، حملة باسم التعايش، وبكل ما في القلوب 
العربية والمســـلمة من احتـــرام وتقدير لكل الكتب الســـماوية، حملة تجمعنا 
جميعـــًا في صورة واحدة لمســـلم ومســـيحي ويهودي وغيرهـــم من معتنقي 
الديانـــات، صـــورة تتخطى الحدود لتعبـــر بصريح العبارة عـــن نبذ العنصرية 
والتطرف الديني ومعاداة أي أحد لسبب دينه واعتقاداته، حملة تشيع األلفة 

والمحبة بين الشعوب واألمم، وال تسمح بالتعدي على األديان والرموز.

* كاتب وأكاديمي بحريني

dr.ali.saegh@gmail.com

* د. علي الصايغ



اللجنة اإلعالمية:

أكـــد نائب رئيـــس االتحـــاد البحريني 
لكـــرة الطاولة علي المـــادح أن تعيين 
رئيس مجلـــس إدارة اتحـــاد الطاولة 
الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيـــز آل 
خليفة، عضوا في لجنة تكافؤ الفرص 
والمســـاواة بيـــن الجنســـين باللجنـــة 
األولمبية الدولية، يعد مصدرا للفخر 
واالعتـــزاز في ظـــل الجهـــود الكبيرة 
ارتقـــاء  فـــي مواصلـــة  تبذلهـــا  التـــي 

الرياضة البحرينية.
 وقـــال علـــي المـــادح “باألصالـــة عـــن 
نفســـي وبالنيابة عن إخواني أعضاء 
مجلس اإلدارة وأســـرة كـــرة الطاولة 
البحرينية، نهنئ الشـــيخة حياة بنت 
عبدالعزيز بهذه المناسبة، حيث يعتبر 

هـــذا التعيين تقديرا لمكانة الشـــيخة 
حيـــاة الدوليـــة الرفيعـــة واســـهاماتها 

البارزة في االرتقاء بالرياضة”.
 وأضـــاف المـــادح “إن هـــذا التعييـــن 
تأكيـــد جديـــد علـــى مـــا تتحلـــى بـــه 

الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيـــز من 
خبرة وكفـــاءة ومكانة دولية متميزة 
بعـــد أن عملـــت بجهـــد وإخـــاص في 
العديد من المناصب القيادية الدولية 
واإلقليميـــة طـــوال الفتـــرة الماضية، 
ومكانتهـــا  بكفاءتهـــا  نعتـــز  ونحـــن 
المحلية والدولية، والتي سيكون لها 
أثـــر إيجابي كبير على مواصلة تطور 

الرياضة”.
 وأوضـــح المـــادح أن الشـــيخة حيـــاة 
تعتبـــر مـــن رائـــدات العمـــل الرياضي 
فـــي المملكة، واســـتطاعت أن تحقق 
العديد مـــن النجاحات طـــوال الفترة 
الماضيـــة، متمنيـــا لهـــا دوام التوفيق 

والنجاح.

أشاد باختيارها من اللجنة األولمبية الدولية

المادح: نعتز بتعيين حياة بنت عبدالعزيز في 
لجنة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين

علي المادح

الجولـــة  منافســـات  أمـــس  اختتمـــت 
العاشـــرة مـــن دوري ناصـــر بـــن حمـــد 
لعبـــت  حيـــث  القـــدم،  لكـــرة  الممتـــاز 
ثـــاث مباريـــات يـــوم االثنيـــن لتكمل 
بتاقـــي  الجولـــة  مباريـــات  نصـــاب 
المحـــرق واألهلي في لقاء “كاســـيكو 
الكـــرة البحرينيـــة” ومواجهـــة المنامة 
البحريـــن  نـــادي  ولقـــاء  والخالديـــة 

والحد.
الكـــرة  “كاســـيكو  لقـــاء  وانتهـــى 
البحرينيـــة “ بالتعادل اإليجابي بهدف 
لمثله، حيـــث افتتح التســـجيل العب 
نادي المحرق هشـــام عقبـــي عبر ركلة 
حـــرة نفـــذت فـــي الشـــوط األول مـــن 
المبـــاراة قبـــل أن يحقق نـــادي األهلي 
التعـــادل فـــي الدقيقـــة الســـابعة بعـــد 
التســـعين عـــن طريق الخطـــأ من قبل 

مدافع المحرق وليد الحيام . 
وشـــهدت مبـــاراة الخالديـــة والمنامـــة 
تألق مهاجـــم المنامة مهدي عبدالجبار 
بتســـجليه هدَفـــي فريقـــه المنامة في 
شـــباك نادي الخالديـــة، لينتهـــي اللقاء 
بفـــوز فريقـــه بهدفيـــن مقابـــل هـــدف 

للخالديـــة ســـجل عـــن طريـــق المدافع 
الدولي احمد بوغمار. وشهدت المباراة 
جـــدالً تحكيميًا واســـعًا حيث تم إلغاء 
هدف للمنامة بعد رجوع حكم الساحة 
محمـــد بونفـــور لحكـــم الرايـــة وإلغـــاء 

هدف المنامة الثاني آنذاك.

جدل تحكيمي في مباراة المنامة والخالدية و”عبدالجبار” يتألق

“كالسيكو” الكرة البحرينية ينتهي بالتعادل

سيطرة بحرينية على ألقاب الزوجي في بطولة شركة إبراهيم خليل كانو لناشئي التنس
ألقـــاب  كل  البحريـــن  ناشـــئوا  حصـــد 
مســـابقات الزوجـــي في بطولة شـــركة 
إبراهيـــم خليـــل كانـــو لناشـــئي التنس، 
والتـــي ينظمهـــا حاليـــا نـــادي البحريـــن 
للتنـــس، حيـــث حقـــق الثنائـــي عبدهللا 
لقـــب  شـــاهين  وعبـــدهللا  الدوســـري 
الزوجي سن 12 ســـنة بعد فوزهما في 
المبـــاراة النهائيـــة علـــى الثنائـــي ناصر 
محمـــد وعلـــي الخياط بنتيجـــة 6-2 و 
1-6 و 8-10، في مباراة اتسمت بالندية 
والحمـــاس بين الاعبيـــن، ويأتي الفوز 
تتويجا لـــأداء القوي والتطـــور الكبير 

في المستوى الفني لاعبين.

التوبلـــي  الثنائـــي فـــارس   كمـــا حقـــق 
وفـــازا  األول  المركـــز  قـــال  وشـــادي 
ببطولـــة الزوجي ســـن 18 ســـنة، وذلك 
بعـــد فوزهما علـــى الثنائي رضا حســـن 
وعبدالرحمـــن الدوســـري بنتيجـــة 6-4 
و 2-6 في مباراة اســـتمتع بها الحضور 
مـــن محبـــي لعبـــة التنـــس فـــي مملكـــة 

البحرين.
وفـــي اليـــوم قبـــل األخير مـــن البطولة 
تشـــهد ماعـــب نـــادي البحريـــن للتنس 
المبـــارة  الرابعـــة عصـــرا  الســـاعة  فـــي 
النهائيـــة في مســـابقة الفردي ســـن 18 
ســـنة، حيـــث يلتقـــي العـــب المنتخـــب 

البحرينـــي فـــارس التوبلي مـــع الاعب 
الفلبينـــي أندريه ســـيفرا، وكان الاعب 
فـــارس التوبلـــي قد تأهل الـــى المباراة 
النهائيـــة بعـــد فـــوزه فـــي الـــدور قبـــل 
قـــال  شـــادي  الاعـــب  علـــى  النهائـــي 
بنتيجة 2-6 و 6-7، بينما تأهل الاعب 
أندريـــه ســـيفرا إلـــى المبـــاراة النهائيـــة 
ميـــرزا  حســـن  الاعـــب  علـــى  بفـــوزه 

بنتيجة 2-6 و6-4.
وتختتم البطولة في الساعة الخامسة 
من مســـاء غد األربعاء برعاية الوجيه 
فـــؤاد كانـــو نائب رئيس مجلـــس إدارة 

شركة إبراهيم خليل كانو.

اللجنة اإلعالمية

الثنائي فارس و شادي

Sports@albiladpress.com 18
الثالثاء 24 يناير 2023 - 2 رجب 1444 - العدد 5215

عقد جهاز اإلدارة والتحرير بصحيفة 
البـــاد اجتمـــاع عمل برئاســـة رئيس 
الشـــعلة،  عبدالنبـــي  اإلدارة  مجلـــس 
المرحلـــة  خطـــط  لمناقشـــة  وذلـــك 
المقبلة المتعلقة بمساهمة الصحيفة 
فـــي قطـــاع الرياضة، وذلك تأسيســـًا 
مـــن  الصحيفـــة  حققتـــه  مـــا  علـــى 
نجاحـــات فـــي مبادراتهـــا المختلفـــة، 
واستجابة إلى العديد من االتصاالت 
والطلبـــات التـــي تلقتهـــا مـــن القـــراء 

والمتابعين.
مختلـــف  االجتمـــاع  وبحـــث 
المشـــروعات والمبـــادرات التـــي كان 
مـــن أبرزهـــا مبـــادرة “كأس صحيفـــة 
البـــاد لـــذوي الهمم” والذي ســـيجري 
مـــن خالـــه تنظيـــم بطولـــة رياضية 
لكـــرة الســـلة تســـتهدف هـــذه الفئـــة، 
وهو المشـــروع الذي حظي بتجاوب 

الكثيـــر من القطاعـــات المهتمة بدعم 
قضايـــا ذوي االحتياجـــات الخاصـــة. 
وتقـــرر إطاق شـــعار “#نزرع_األمل” 
المرافقـــة  الحملـــة  شـــعار  ليكـــون 

لهـــذه الفعاليـــة بالموقـــع اإللكترونـــي 
والمنصات الرقمية بالصحيفة. 

وتعتبر هذه الفعالية األولى من نوعها 
التـــي ســـيتم فيهـــا اســـتنهاض جميع 

القنوات ومنصات البـــث اإللكتروني 
للصحيفـــة للوصـــول إلـــى أكبـــر قـــدر 
ممكـــن مـــن القـــراء والمتابعيـــن فـــي 
إطار الســـعي لتركيز انتبـــاه المجتمع 

إلى هذه الفئة من المجتمع.
مؤنـــس  التحريـــر  رئيـــس  وصـــرح 
المـــردي بـــأن هـــذا التوجه هـــو تنفيذ 
لقرار الصحيفة للمساهمة في تطوير 

الوعـــي بأهميـــة ودور الرياضـــة فـــي 
حياة المجتمعات.

وأضـــاف: مبـــادرة “نـــزرع األمل” هي 
المبـــادرات  مـــن  باقـــة  مـــن  واحـــدة 
والبرامـــج التي ســـتطلقها الصحيفة 
في إطـــار جهودها للمســـاهمة ودعم 

األنشطة الرياضية في البحرين.
وقـــال رئيـــس قســـم الرياضـــة أحمد 
كريم إنه يتطلع ألن تضطلع المبادرة 
بـــدور مهم فـــي إطار اهتمـــام الدولة 
وقيادتهـــا الرشـــيدة بمختلـــف أنواع 
الرياضات، وستتوســـع برامجنا بإذن 
هللا تعالى إلـــى المجـــاالت الرياضية 
األخـــرى وإننـــا نســـتعد اآلن إلطـــاق 
“أفضـــل  بعنـــوان  جديـــدة  مبـــادرة 
11 العـــب كـــرة قـــدم فـــي البحرين”، 
وســـوف يتـــم الكشـــف عـــن تفاصيل 

المبادرة في وقت الحق.

ضمن مساهماتها في دعم القطاع الرياضي... صحيفة “^” تنظم:

البحريـــــن” فــي  قــــدم  كــرة  العــب   11“ أفضــــل  الختيـــــار  جماهيــــري  استفتــــــاء 

بطولة خاصة لذوي الهمم تحت شعار “#نزرع-األمل”

ريال مدريد سيتعاقد مع مبابي في حالة واحدة

كشـــفت صحيفـــة “مـــاركا” اإلســـبانية أن 
نـــادي ريال مدريد ال يرغـــب في الدخول 
باريـــس ســـان  مـــع  فـــي صـــراع  مجـــددا 
جيرمـــان للحصول على خدمـــات كيليان 
مبابي، وأشـــارت إلـــى أن نـــادي العاصمة 
اإلســـبانية ســـيتجه إلى النجم الفرنســـي 

في حالة واحدة.
وقالـــت الصحيفـــة الشـــهيرة فـــي تقريـــر 
لـــن  اإللكترونـــي:  موقعهـــا  عبـــر  نشـــرته 
يضيـــع ريـــال مدريـــد الوقـــت مجـــددا مع 
مبابـــي، خاصة بعد مـــا حدث في الصيف 
الماضـــي مع الاعـــب الذي اعتـــذر للنادي 

وجـــدد عقـــده مـــع باريس ســـان جيرمان 
إلى 2025.

وأضاف التقرير: في ريال مدريد، وبشكل 
رســـمي، نفـــوا أي اتصـــال ببيئـــة مبابـــي، 
حتـــى إذا حدثـــت مشـــاكل بيـــن الاعـــب 
وناديـــه الفرنســـي، ســـيظل ريـــال مدريد 
يشـــاهد فقط ولن يتدخل للحصول على 
خدماته، ســـيذهب الفريق اإلســـباني إلى 
الاعـــب فـــي حالة واحـــدة، عندما يطلب 
مبابي الخروج من باريس سان جيرمان، 
ويحـــدد النـــادي الفرنســـي ســـعر الاعب، 
لكـــن فـــي الوقـــت الحالي ال ترغـــب إدارة 

مدريد الدخول في مفاوضات مؤلمة.

وكاالت:

كشف مصادر “الباد سبورت” عن حصول 
حارس منتخبنا الوطني الســـابق والرفاع 
الشـــرقي حمد الدوســـري عن عرضين من 
فـــرق دوري ناصـــر بـــن حمد الممتـــاز لكرة 
القـــدم، حيث كان الدوســـري قد ودع في 
األيـــام الماضيـــة نـــادي الرفـــاع الشـــرقي 
بنشـــره صـــورة عبر حســـابه باالنســـتقرام 

شكر من خالها االدارة الشرقاوية.
وبـــات الدوســـري بانتظـــار حســـم وجهته 
القادمـــة مـــع فتـــرة االنتقـــاالت الشـــتوية 
الدولـــي  الحـــارس  يمتلـــك  اذ  الحاليـــة، 

السابق عرضين من الحالة و البديع.

حمد الدوسري بين 
الحالة والبديع

محرر الشؤون الرياضية:

مؤنس المردي أحمد كريمعبدالنبي الشعلة

سبورت



وكاالت:

كريســـتيانو  البرتغالـــي  النجـــم  أعـــرب 
رونالـــدو عـــن ســـعادته بتحقيـــق الفوز 
األول مـــع نـــادي النصـــر الســـعودي في 
دوري روشـــن، ووجه شـــكره للجماهير 

على الدعم.
فـــي   1-0 االتفـــاق  علـــى  النصـــر  وفـــاز 
المبـــاراة التـــي ُلعبت مســـاء األحد على 
فـــي  بـــارك”  “مرســـول  ملعـــب  أرضيـــة 

العاصمة السعودية الرياض.
وســـجل الالعـــب البرازيلـــي أندرســـون 
تاليســـكا هـــدف المبـــاراة الدقيقـــة 31، 

لُيعزز “العالمي” صدارته للدوري برصيد 
33 نقطـــة وبفـــارق نقطـــة عـــن الغريـــم 

التقليدي الهالل مع مباراة أقل للنصر.
علـــى  صفحتـــه  عبـــر  رونالـــدو  وكتـــب 
موقع إنستغرام: “المباراة األولى، الفوز 
األول. أحســـنتم يا شباب. شكرا لجميع 
الجماهيـــر علـــى الدعم الرائع”، حســـب 

قوله.
وشـــارك رونالـــدو متابعيـــه صـــورا مـــن 
مباراتـــه األولى في الدوري الســـعودي، 
والتـــي لـــم ينجح فيهـــا بتســـجيل أول 

أهدافه في البطولة.
الســـعودي،  الـــدوري  رونالـــدو  وانتقـــل 
بعـــد أن وقـــع للنصر في صفقـــة انتقال 
حر لمدة موســـمين ونصف، اعتبارا من 

الميركاتو الشتوي الحالي.
المالعـــب  علـــى  لـــه  ظهـــور  أول  فـــي 
الســـعودية، كان خـــالل مبـــاراة فريقـــه 
“موسم الرياض” وباريس سان جرمان، 
والتي ســـجل خاللها هدفين في مرمى 
الفريـــق الباريســـي فـــي المبـــاراة التـــي 

انتهت بفوز األخير 5-4.

رونالدو يعلق بعد مشاركته في أول مباراة بالدوري السعودي

حسن علي

فـــي الوقـــت الذي حســـم فيه الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة رئاســـة 
االتحـــاد اآلســـيوي لكرة القـــدم لوالية 
انتخابـــات  تشـــهد  بالتزكيـــة  ثالثـــة 
عضويـــة المكتـــب التنفيذي منافســـة 
قوية في كونجرس االتحاد اآلسيوي 
االنتخابـــي الــــ 33 الـــذي ســـيقام على 

أرض المملكة 1 فبراير المقبل.
 25 علـــى  يتنافســـون  مترشـــحًا   32
مقعـــدًا موزعيـــن وفقـــًا للتالي حســـب 

لوائح االتحاد اآلسيوي لكرة القدم:
نـــواب الرئيـــس: )منطقـــة غرب آســـيا( 
هاشـــم حيدر من لبنان، )وســـط آسيا( 
إيـــران  جمهوريـــة  مـــن  تـــاج  مهـــدي 
اإلســـالمية، داســـتانبيك كونوكباييف 
من قيرغســـتان، )جنوب آسيا( يوغين 
تسيتشـــوب من بوتان، )اآلســـيان( زاو 
زاو من ميانمار، )شـــرق آسيا( غانباتار 

امغاالنباتار من منغوليا.
عضـــو  مـــن ضمنهـــم  أعضـــاء  وســـتة 
المكتـــب  لعضويـــة  ترشـــحوا  نســـائي 

التنفيذي لالتحاد اآلســـيوي ومجلس 
كلٌّ  وهـــم  “الفيفـــا”  الدولـــي  االتحـــاد 
مـــن: دو زهـــاوكاي من الصيـــن، كوزو 
تاشـــيما من اليابان، مونغ غيو تشونغ 
مـــن كوريـــا الجنوبيـــة، داتـــوك حاجي 
حامدين مـــن ماليزيـــا، ماريانو ارانيتا 
مـــن الفلبين، الشـــيخ حمد بـــن خليفة 
آل ثاني من قطر، ياســـر المســـحل من 

السعودية.
وخمســـة أعضـــاء من الســـيدات وهن 

)غرب آســـيا( ســـوزان رياضي الشلبي 
من فلسطين، )جنوب آسيا( محفوظة 
أكثر كيرون من بنغالديش، )اآلسيان( 
كانيا كيوماني من الوس، )شرق آسيا( 
ليو شـــي فانغ مـــن الصين تايبيه، هان 

أون غيونغ من كوريا الشمالية.
وتســـعة أعضاء إضافيين مترشـــحين 
للمكتـــب التنفيـــذي وهم )غرب آســـيا( 
عدنان درجال من العراق، لؤي عميش 
مـــن األردن، عبـــدهللا أحمد الشـــاهين 

مـــن الكويـــت، ســـالم ســـعيد الوهيبي 
ناصـــر  عبـــدهللا  عمـــان،  ســـلطنة  مـــن 
الجنيبي من اإلمارات، )وســـط آســـيا( 
أرســـالن اينازاروف من تركمانســـتان، 
رافشـــان ايرماتـــوف من أوزبكســـتان، 
برافـــاكاران  شـــاجي  آســـيا(  )جنـــوب 
من الهند، بســـام عادل مـــن المالديف، 
بانـــكاج بيكرام مـــن نيبال، )اآلســـيان( 
كريس نيكو من أســـتراليا، ســـوميوت 
بومبانمونـــغ مـــن تايلنـــد، تـــران كووك 

تـــوان مـــن فيتنام )شـــرق آســـيا( فوك 
كاي شان من هونغ كونغ.

ووفقـــًا لمصـــادر “البالد ســـبورت” فإن 
هنـــاك محـــاوالت ســـتجرى مـــن أجـــل 
التوافـــق لتأمين وصول المترشـــحين 
التنفيـــذي  المكتـــب  عضويـــة  إلـــى 

وعضوية مجلس الفيفا بالتزكية.
ويعتبر القطري الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثانـــي والســـعودي ياســـر المســـحل 
أبرز المترشحين للفوز بمقعد المكتب 

التنفيذي لالتحاد اآلســـيوي ومجلس 
الفيفا عن القارة اآلسيوية.

لالتحـــاد  الجديـــد  النظـــام  وبحســـب 
العموميـــة  الجمعيـــة  فـــإن  اآلســـيوي، 
التحاد غرب آســـيا ســـتختار مترشحًا 
واحدًا لتمثيل منطقة غرب آســـيا في 
المكتـــب التنفيـــذي لالتحاد اآلســـيوي 
في االجتمـــاع الذي ســـيعقد 26 يناير 
الجـــاري وحينهـــا ســـيضمن المترشـــح 

مقعده.

خليجيان مترشحان لعضوية مجلس “الفيفا” بـ “كونجرس البحرين”
32 مترشحاً يتنافسون على 25 مقعداً بتنفيذي “اآلسيوي”

حمد بن خليفةمن احد اجتماعات كونجرس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ياسر المسحل

تشافي يعتذر.. ويصحح تصريحاته حول قضية ألفيش
اعتـــذر تشـــافي هرنانديـــز مـــدرب برشـــلونة 
متصـــدر الدوري اإلســـباني لكـــرة القدم، غداة 
التصريحـــات التـــي أدلـــى بهـــا حيـــث بـــدا أنه 
يدعـــم زميله الســـابق البرازيلـــي داني ألفيش 
الموقـــوف منـــذ يـــوم الخميـــس بعـــد مزاعـــم 

اعتداء جنسي.
وكشـــف تشـــافي في المؤتمر الصحافي عقب 
فوز فريقه على خيتافي -1صفر األحد ضمن 
منافســـات المرحلة الثامنة عشـــرة مـــن الليغا 
“باألمـــس ُأســـيء تفســـير مـــا أردت قولـــه عن 
دانـــي ألفيـــش. ربمـــا لم أكـــن محددًا بمـــا فيه 
الكفايـــة بكلماتـــي ومـــن المهـــم أن أشـــرح مـــا 

قلته”.

وتابع “هو موضوع حســـاس للغاية، وباألمس 
نســـيت أن أذكر الضحايا. يجـــب أن ندين كل 
هذه األنواع من األعمال، ســـواء كان داني أو 
أي شـــخص آخر. اعتـــذاري للضحية، لضحايا 
االعتـــداء الجنســـي وهـــذا النوع مـــن العنف”. 
وأقّر “مايســـترو” خط الوســـط السابق بأن ما 

قاله “لم يكن التعليق المناسب”.
وكان تشـــافي صّرح عشـــية المبـــاراة إنه “في 
حالـــة صدمـــة” و”متفاجـــئ ومصـــدوم” بتهـــم 
االعتداء الجنســـي علـــى ألفيش من قبل فتاة 

تبلغ 23 عامًا.
وأضـــاف مـــن دون أن يشـــير إلـــى الضحيـــة 

المزعومة “أشعر بالسوء تجاهه”.

المدافـــع  المكســـيكي  بومـــاس  نـــادي  وطـــرد 
المخضرم البالغ 39 عامًا بعدما أمرت محكمة 
فـــي  كفالـــة  دون  مـــن  باحتجـــازه  اســـبانية 

برشلونة يوم الخميس.

عـــاد ألفيـــش الـــذي لعـــب ثمانية مواســـم في 
برشلونة بين عامي 2008 و2016، إلى النادي 
الكاتالوني لفترة قصيرة تحت ادارة تشـــافي 
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انطالق بطولة البليارد المفتوحة بعشرين مباراة
بمجموع جوائز مالية قيمتها ألفا دوالر أميركي

انطلقـــت بطولـــة االتحاد المفتوحة للبليـــارد أمس األول 
)األحـــد( على صالة االتحـــاد بمجمع النادي األهلي والتي 
ينظمها االتحاد البحريني للبليارد والســـنوكر والدارتس 

في باكورة أنشطته في العام 2023.
وقال رئيس لجنة المنتخبات باالتحاد حســـين بوبشيت 
إن االتحـــاد فتـــح بـــاب المشـــاركة لجميـــع الالعبيـــن من 
أجـــل توفير فرصة االحتـــكاك للجميع، وخصوًصا العبي 
المنتخب لتهيئتهم للمشـــاركات الدوليـــة المقبلة، منوًها 
إلـــى أن مجلـــس اإلدارة قـــرر زيـــادة عـــدد البطوالت في 
العـــام 2023 لرفع مســـتوى الالعبين في ألعـــاب البليارد 

والسنوكر والدارتس.
وبّيـــن بوبشـــيت أن االتحاد رصد جوائـــز مالية للفائزين 
علـــى  باللقـــب  الفائـــز  ســـيحصل  إذ  األولـــى،  بالمراكـــز 
ألـــف دوالر أمريكـــي، فيمـــا ســـينال الوصيف خمســـمائة 
دوالر، وســـُيمنح صاحـــب المركز الثالـــث ثالثمائة دوالر، 
وســـيحصل صاحب المركـــز الرابع على مائة وخمســـين 
دوالرًا. وأضـــاف: شـــارك فـــي البطولة ثمانية وخمســـون 
العبًا، وأسفرت مباريات اليوم األول عن فوز سامر كمال 
على ناصر عبدهللا بتســـعة أشـــواط مقابل ستة أشواط، 
ماجـــد ضيـــف على أحمد جناحي بتســـعة مقابل ســـبعة، 
حيـــدر مـــروم علـــى الســـيد ناصر بتســـعة مقابل شـــوط، 
عبـــدهللا أنور على جين لين بتســـعة مقابل ســـتة، خليل 

إبراهيـــم على فهـــد خلف بتســـعة مقابل ثمانيـــة، محمد 
ســـليم على جاسم الصايغ بتســـعة مقابل سبعة، عبدهللا 
عبدالنبي على فرقد الصفار بتســـعة مقابل ســـتة، عارف 

أحمد على محمد علي سلمان بتسعة مقابل سبعة.
وتغّلب طارق سلمان على محمود الحنفي بتسعة مقابل 
ثمانية، محمد الفحل على حســـن صباح بتســـعة أشواط 
دون مقابل، وفاز عمر الحرم على فاضل عباس بتســـعة 
أشـــواط مقابـــل شـــوطين، حبيـــب صبـــاح علـــى محمـــد 
الخيـــاط بتســـعة مقابل ســـبعة، ناصر عـــون على حبيب 
الخباز بتســـعة مقابـــل ثمانية، محمود صبـــاح على علي 
بوخّلوف بتسعة مقابل ستة، إبراهيم القائد على حسين 
علي بتســـعة مقابل واحد، يوسف بدر على عمير بتسعة 

مقابل ســـبعة، جاســـم أحمد على أحمد الجابري بتســـعة 
مقابـــل خمســـة، حســـين الموالنـــي علـــى آريس بتســـعة 
مقابل سبعة، ناصر عون على عبدهللا أنور بتسعة مقابل 
ثمانية ورائد أحمد على محمد المدوب بالنتيجة ذاتها.

وأشـــار بوبشـــيت إلـــى أن االتحاد أوكل مهمة اإلشـــراف 
علـــى البطولة إلـــى إبراهيم غلوم نظـــرًا لخبرته الطويلة 
فـــي هـــذا المجـــال كمنظـــم وحكـــم، منوهـــًا إلـــى أن آخر 
محطـــات العمل لدى غلوم كانـــت في البطولتين العربية 
وغـــرب آســـيا اللتيـــن اســـتضافهما االتحـــاد خالل شـــهر 
أكتوبـــر من العام الماضي 2022 وأبلى بالًءا حســـنًا. من 
جانبـــه، قـــال غلوم إن اليوم األول شـــهد إقامة عشـــرين 
مباراة ســـارت بشكل طبيعي دون احتجاج من الالعبين 
المشـــاركين، مؤكدًا أن ذلك ناتج عن تعاونهم مع اللجنة 
المنظمة في تسيير المنافسات وإظهارها بالشكل الالئق 
رغم حدة المنافســـة والرغبة فـــي مواصلة الطريق نحو 
اللقـــب في أولى بطـــوالت االتحاد. وأوضح غلوم أنه تم 
تعميـــم لوائح البطولة على جميع الالعبين لضمان ســـير 
مبارياتهـــا علـــى ما ُيـــرام، مشـــيرًا إلى أن نظـــام البطولة 
تســـع كرات، وُيحســـب الفوز لمن يحرز تســـعة أشـــواط، 
فيما ُيحتســـب الفوز في مباريات الخاســـرين من سبعة 
أشـــواط، وفي المباراة النهائية سُتلعب بنظام أحد عشر 
شـــوطًا، أمـــا مبـــاراة تحديـــد المركزيـــن الثالـــث والرابـــع 

فسُتلعب بنظام التسعة أشواط.

االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس

السيدة العجوز تحت المجهر
ال حديــث يعلــو في إيطاليا هذه األيام ســوى الحديث 
عــن تورط نــادي يوفنتــوس بقضية التالعــب باالرباح 
الرأســمالية والتــي بســببها تــم اصدار الحكــم عليه من 
15 نقطــة مــن رصيــده،  العــام بخصــم  قبــل المدعــي 
باإلضافة لصدور أحكام متفرقة بإيقاف مجموعة من 
االشخاص ابرزهم رئيس النادي السابق اندريا انيللي.
هــذا القــرار أثــار جــدال كبيــرا فــي األوســاط اإليطالية 
وبســببه ظهــرت العديد مــن االصــوات المحايدة التي 
بينــت مــدى امتعاضهــا مــن هــذا القــرار الظالــم وذلــك 
بســبب تعمد القضاء اإليطالي غض البصر عن العديد 

من األندية األخرى المتورطة بنفس القضية!
قضيــة التالعــب باألرباح الرأســمالية أعــادت لالذهان 
قضيــة الكالتشــيو بولــي الشــهيرة التــي ُفجــرت عــام 
2006 وبســببها هبــط اليوفــي للدرجــة الثانيــة، ومــن 
بعدهــا ذاقت الكرة اإليطالية األمرين وكانت النتيجة 
فشــل المنتخــب االيطالي في التأهــل الى كأس العالم 

مرتين متتاليتين للمرة االولى في تاريخه!.
من الواضح أن إيطاليا لم ولن تتعلم أبدا من أخطائها 
متخلفــة  االيطاليــة  الكــرة  اصبحــت  لذلــك  الســابقة؛ 
االخــرى...  الــدول  فــي  المتطــورة  الكــرة  ركــب  عــن 
وبــكل تأكيــد هــذا مــا ســيقود الكــرة االيطاليــة للمزيد 
االطــراف  اســتمرت  طالمــا  القادمــة  االخفاقــات  مــن 
المســتفيدة مــن االضــرار والعبــث باالنديــة المنافســة 
لهــا وذلــك بإســتخدام النفــوذ التــي تتحكــم بالقوانين 

االيطالية!
*قضيــة التالعب باألرباح الرأســمالية فتحت مباشــرًة 
الحديــث حول امكانية بيع نادي يوفنتوس لمســتثمر 
أجنبــي بعــد تــورط عائلــة انيللــي المالكة للنــادي بهذه 

القضية.
بعيــدا عــن الدوافــع لبيــع النــادي، يبــدو ان هــذا القرار 
ســيكون صائبا لشريحة كبيرة من جماهير يوفنتوس 
التي نفد صبرها على سياسة عائلة انيللي في إدارتها 
للنــادي وعــدم قدرتهــا علــى دفــع الفريــق خطــوة اكبر 

لألمام.
يتمكــن فريقهــا  ان  البيانكونيريــة تحلــم  فالجماهيــر 
مــن تحقيــق لقــب دوري األبطــال الــذي طــال انتظاره 
كثيــرا... وبسياســة عائلــة انيللــي بعــدم دفــع االمــوال 
الالزمة لصنع فريق قوي قادر على المنافسة أوروبيا، 
فلــن تتمكــن الســيدة العجوز مــن إحراز لقــب االبطال 

ابدا!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

إبراهيم غلومحسين بوبشيت
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“جي.آي.جي. الخليج” تستضيف أولى فعالياتها في البحرين
بمشاركة أكثر من 100 شريك محلي

نّظمــت شــركة “جي.أي.جــي. الخليــج”، إحــدى أكبــر شــركات التأميــن فــي منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، فعاليــة وحفــل توزيــع جوائــز كبــار وســطاء 
التأمين، تحت عنوان “فخر وشغف”، وانعقدت الفعالية للمرة األولى في البحرين 
بمشــاركة أكثــر مــن 100 شــريك محلــي، واحتفلــت باالســتثمار الكبير للشــركة في 

مقرها اإلقليمي الجديد في خليج البحرين. 

وافتتـــح المديـــر العام ورئيـــس التأمين 
التجـــاري فـــي البحرين، أحمـــد مرحمت 
جهرمـــي الفعالية، التي مثلـــت أول مرة 
تســـتضيف فيها “جي.آي.جي. الخليج” 
الجديـــدة،  مكاتبهـــا  ضمـــن  وســـطاءها 
حيـــث اســـتعرضت منصتهـــا اإلقليميـــة 
المســـتدامة المجهـــزة بأحـــدث المرافـــق 
والتـــي  المســـتقبلية،  واالبتـــكارات 
ستســـاهم في االرتقـــاء بتجربة العمالء 
فـــي المنطقـــة لمســـتويات جديـــدة غير 

مسبوقة.
 وتخلل الحدث خطاًبا لبول ادامســـون، 

جـــي.آي.  “ لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
جـــي. الخليـــج”، الـــذي أطلـــع الوســـطاء 
علـــى أحـــدث المســـتجدات حـــول أداء 
المجموعـــة، واألهميـــة الكبيـــرة للســـوق 
البحرينية بالنسبة لها، إلى جانب خطط 
االستثمار والتوسع المستقبلية ألنشطة 

التأمين في المنطقة.

 وقـــال بول ادامســـون: “حرصنـــا بمرور 
أعمـــال  نمـــوذج  بنـــاء  علـــى  الســـنوات 
عمالئنـــا  قاعـــدة  لخدمـــة  مســـتدام 
المتناميـــة، وبالنظر إلـــى أهمية البحرين 

االستراتيجية بالنسبة لنا، استثمرنا في 
تصميـــم مبنـــى مخصـــص لتوفير منصة 
تأمين مبتكرة مزودة بقدراتنا الداخلية 
المتميـــزة فـــي مجـــال التأميـــن لخدمـــة 
الســـوق المحليـــة واإلقليميـــة علـــى حد 

سواء”. 
جي.آي.جـــي.  “ســـاهمت  وأضـــاف:   

الخليـــج على مـــدار العاميـــن الماضيين 
فـــي توفيـــر أكثر مـــن 160 فرصـــة عمل 
جديدة في البحرين، وقمنا بتعيين أكثر 
مـــن 100 مواطن بحريني فـــي مكاتبنا، 
ليصـــل إجمالي القوة العاملة لدينا اليوم 
لحوالـــي 300 موظـــف وموظفـــة ضمـــن 

مقرنا الجديد في خليج البحرين ”.

قيمة الواردات السلعية بلغت نحو 1.41 مليار دينار

الصادرات وطنية المنشأ بالربع الرابع 2022
أصدرت هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
األولـــي  تقريرهـــا  اإللكترونيـــة 
إلحصـــاءات التجـــارة الخارجيـــة عـــن 
الربـــع الرابـــع مـــن العـــام 2022، حيـــث 
يشـــتمل التقرير على بيانات الواردات 
وإعـــادة  المنشـــأ  والصـــادرات وطنيـــة 
التصدير، إضافة إلى الميزان التجاري.
وذكـــر التقريـــر أنه خـــالل الربـــع الرابع 
من العـــام 2022، بلغت قيمة الواردات 
دينـــار  مليـــار   1.410 نحـــو  الســـلعية 
مقابـــل 1.406 مليار دينـــار لنفس الربع 
مـــن العام الســـابق بارتفاع نســـبته 0.3 
أهـــم عشـــر دول  واردات  وتمثـــل   ،%
مـــا نســـبته 69 % مـــن إجمالـــي قيمـــة 
الواردات، أما الواردات من بقية الدول 

فتمثل نسبة 31 %.
وبحســـب التقرير، تحتل الواردات من 
الصيـــن المرتبـــة األولـــى حيـــث بلغـــت 
اإلمـــارات  تليهـــا  دينـــار،  مليـــون   183
العربيـــة المتحـــدة بقيمـــة 133 مليـــون 
دينـــار، بينما تأتي البرازيل في المرتبة 
الثالثـــة من حيث حجم الواردات التي 

بـلـغت 131 مليون دينار.
ويـعـتـبــــر خامـــات الحديـــد ومركزاتهـــا 
غيـــر المكتلة أكـثــــر الـســــلع اسـتيــــراًدا 
بقيمـــة 153 مليون دينار ثــــم أوكســـيد 
األلمنيوم ثــانـيـا بقيمة 97 مليون دينار 
ويـلـيـهــــما ســـبائك الذهـــب بقيمـــة 47 

مليون دينار.
أمـــا قيمـــة الصـــادرات وطنيـــة المنشـــأ 
فقد بلغـــت 1.121 مليار دينار مـقـابــــل 
1.192 مليـــار دينـــار لنفـــس الربـــع مـــن 
العـــام الســـابق بانخفاض بلغت نســـبته 
6 %. وتمثل صادرات أهم عشـــر دول 
مـــا نســـبته 73 % مـــن إجمالـــي حجـــم 
الصـــادرات، بينما مجمـــوع بقية الدول 

ال تتجاوز نسبتها 27 %.
واحتلت الـمـمــــلكة الـعـربـيـة الـسـعودية 
حجـــم  حيـــث  مـــن  األولـــى  الــــمرتبة 
الصــــادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 261 
مليون دينار، وتليهـــا اإلمارات العربية 
126 مليـــون دينـــار،  المتحـــدة بقيمـــة 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  تليهـــا 

فـــي المرتبـــة الثالثـــة من حيـــث حجم 
الصادرات بقيمة 110 مليون دينار.

وتعتبر خالئـــط من األلومنيـــوم الخام 
أكثر الســـلع تصديًرا خـــالل الربع الرابع 
مـــن العـــام 2022، والتي بلغـــت قيمتها 
325 مليـــون دينار، ويأتـــي في المرتبة 
ومركزاتهـــا  الحديـــد  خامـــات  الثانيـــة 
 177 قــــيمتها  بلغـــت  حيـــث  المكتلـــة 
مليون دينار، تليهما في المرتبة الثالثة 
ألومنيـــوم خـــام غيـــر المخلـــوط والتي 

بلغت قيمتها 83 مليون دينار.
أمـــا فيما يخـــص إعـــادة التصدير، فقد 
ارتفعـــت قيمـــة إعادة التصدير بنســـبة 
دينـــار  مليـــون   200 بلغـــت  إذ   ،% 29
مقابـــل 155 مليـــون دينـــار لنفس الربع 

من العام الســـابق، ويمثل مجموع أهم 
عشر دول ما تتجاوز نسبته 88 % من 
إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية 
الـــدول فنصيبها 12 % فقط من حجم 

إعادة التصدير.
وتأتـــي المملكة العربية الســـعودية في 
المرتبـــة األولى مـــن حيث حجم إعادة 
 45 قيــــمته  بـلغــــت  الـــذي  الـتصـديــــر 
مليـــون دينـــار، تليها اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة بقيمـــة 41 مليـــون دينار، ثم 
ســـنغافورة فـــي المرتبة الثالثـــة والتي 
بلغـــت قيمـــة إعـــادة التصديـــر لهـــا 30 

مليون دينار.
الطائـــرات  لمحـــركات  أجـــزاء  وتعتبـــر 
أكثر الســـلع من حيث إعـــادة التصدير، 

وبلغـــت قيمتها 44 مليـــون دينار، تليها 
في المرتبة الثانية ســـاعات يد ليســـت 
مـــن معادن ثمينة والتـــي تصل قيمتها 
إلـــى 13 مليون دينار، وتحتل ســـبائك 
الذهب المرتبة الثالثة من حيث إعادة 
التصدير، والتي بلغت قيمتها 9 مليون 

دينار.
أمـــا الميـــزان التجـــاري الـــذي يمثـــل 
الفـــرق بيـــن الصـــادرات والـــواردات، 
فقـــد حقـــق عجـــًزا بلغـــت قيمتـــه 88 
مليـــون دينـــار خالل الربـــع الرابع من 
العـــام 2022 مقارنـــة مـــع عجز بلغت 
قيمتـــه 59 مليون دينـــار خالل الربع 
الرابع من العام 2021 بنســـبة ارتفاع 

بلغت 50 %.

انتخاب ميليباري عضًوا بمجلس إدارة الشركاء العالميين إلدارة األصول
“الخليجية للصيانة واالعتمادية” تهنئ عضو مجلس إدارتها

 )GSMR( يتقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للصيانة واالعتمادية
ســعد إبراهيــم الشــمراني، بالتهنئــة إلــى عضــو مجلــس إدارة )GSMR( نــادر 
عبــدهللا ميليبــاري، علــى انتخابه عضًوا في مجلس إدارة الشــركاء العالميين 
إلدارة األصــول )WPiAM(. )WPiAM( هــي منظمة عالمية معروفة بعملها في 

مجال تبادل المعرفة في مجال إدارة األصول.

وأضاف الشـــمراني “ســـيكون ميليباري 
إضافـــة ممتـــازة إلـــى المنظمـــة بخبرته 
مجـــال  أعمـــدة  مـــن  كواحـــد  الكبيـــرة 
الصيانـــة واالعتماديـــة وإدارة األصـــول 
فـــي القطاع الصناعي فـــي المنطقة من 
خـــالل دوره كعضـــو في مجلـــس إدارة 
سيشـــجع  بـــدوره  والـــذي   ،)WPiAM(
المجـــال  هـــذا  فـــي  االختصاصييـــن 
علـــى معرفـــة المزيـــد حـــول مبـــادرات 
الشـــهادات  ونظـــام  األصـــول  إدارة 
العالميـــة )GCS( وتشـــجيع المزيـــد من 

األصـــول  إدارة  فـــي  االختصاصييـــن 
فـــي المنطقـــة للحصـــول علـــى شـــهادة 
مـــن أجـــل تعزيـــز حياتهـــم المهنيـــة مع 
تطوير المعرفة في الوقت نفسه بإدارة 

األصول في المنطقة”.
 )GSMR( رئيـــس  نائـــب  هنـــأ  بـــدوره، 
محمـــود ميـــرزا، نادرعبـــدهللا ميليباري 
وذكـــر أن “هـــذا شـــرف كبيـــر للجمعيـــة 
الخليجية للصيانة واالعتمادية وجميع 
أعضائهـــا ألنـــه ســـيعزز الوعـــي بـــإدارة 
األصول في المنطقة ولتشجيع أعضاء 

الجمعيـــة علـــى اغتنـــام هـــذه الفرصـــة 
األصـــول،  إدارة  عـــن  المزيـــد  لمعرفـــة 
وإضافة قيمة لشـــركاتهم ومؤسساتهم 
من خالل المشـــاركة الفعالة في أنشطة 

الجمعية، والتي تهدف لتطوير وتقييم 
واالعتـــراف بالكفاءة في إدارة األصول 
لصالح أعضائها ومجتمع إدارة األصول 

على مستوى المنطقة”.

يذكـــر أن نـــادر عبـــدهللا ميليبـــاري هـــو 
العربيـــة  للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
لخدمـــات المعدات. ولديـــه أكثر من 20 
عاًما من الخبرة في مختلف الصناعات 
وإدارة  والغـــاز  النفـــط  ذلـــك  فـــي  بمـــا 

المشـــاريع والطيـــران. وهو حاصل على 
ماجستير في إدارة األعمال من جامعة 
والتكنولوجيـــا  للعلـــوم  كونـــغ  هونـــغ 
)HKUST( ودرجـــة البكالوريـــوس فـــي 
الهندسة الميكانيكية من جامعة أالباما.

لماذا تحتاج التقنية المالية لخبراء حقيقيين؟
تقنيات جديدة بحاجة لخبراء

الـ Fintech، أو كما تعرف بالتكنولوجيا المالية، هي صناعة سريعة النمو قامت بخلق 
ثورة في طريقة تقديم الخدمات المالية واستهالكها. نتيجة لذلك، تخضع شركات 
التكنولوجيــا الماليــة ومنتجاتهــا وخدماتهــا للتنظيــم مــن قبــل المنظميــن المالييــن 
مثــل بنــك البحريــن المركــزي. إن أحــد أهــم االعتبــارات بالنســبة لهــؤالء المنظمين 
عندمــا يتعلــق األمــر بالتكنولوجيا المالية هو الحاجة إلى توظيف موظفين تقنيين 

يتمتعون بمهارات عالية وعلى دراية وخبرة كافية. دعونا نتحدث عن األسباب: 

تقنيات ذات طبيعة فنية

هناك العديد من األسباب التي تجعل تعيين الفنيين أمًرا مهًما لمنظمي التكنولوجيا 
الماليــة. أواًل وقبــل كل شــيء، تعمــل شــركات التكنولوجيــا الماليــة على اســتخدام 
تقنيــات جديــدة وتطويرها أيًضــا، األمر الذي قد ال يتمكن المنظــم المالي التقليدي 
مــن فهمهــا جيــًدا أو بالصــورة المطلوبــة، إذ إنــه مــن المنطق أن يتــم تعيين موظف 
تقني من ذوي الخبرة في هذه المجاالت، مثل خبراء سالســل الكتل )البلوك جين( 
والــذكاء االصطناعــي وتعلــم اآللــة واألمــن الســيبراني، فهــذه التقنيــات الحديثــة 
تمثل مخاطر وفرصا كبيرة في نفس الوقت، ووجود االختصاصيين يســمح بفهم 

محتوى وأبعاد تلك التقنيات.

وتيرة سريعة صعبة المجاراة

ثانًيا، غالًبا ما تعمل شركات التكنولوجيا المالية في بيئة ديناميكية عالية وسريعة 
الوتيــرة، هــذا يعنــي أن المنتجــات والخدمــات الجديــدة يتــم تطويرهــا وإطالقهــا 
باســتمرار، أحياًنــا بشــكل قــد يمثل خطورة تشــريعية إن لــم يتم مراقبتها بالشــكل 
الســليم والســريع، وإن أكبــر مثــال علــى ذلــك هــو تشــريع وجــود بــدالت العمــالت 
المشــفرة والتي انتشــرت في اآلونة األخيرة. وكما أســلفنا، يتيح تعيين الموظفين 
الفنيين ذوي الخبرة في مجاالت محددة للمنظمين مواكبة هذه التطورات والتأكد 

من مقدرتهم على تنظيم هذه المنتجات والخدمات الجديدة بشكل فعال.

امتثال للقوانين واللوائح

ثالًثــا، غالًبــا مــا تمتلــك شــركات التكنولوجيــا الماليــة بنيــة تحتيــة تقنيــة معقــدة 
ومتطــورة، وبالتالــي إن تعيين موظفيــن تقنيين من ذوي الخبرة في مجاالت مثل 
األمن الســيبراني وأمن الشــبكات وخصوصية البيانات يمثل صّك ضمان للمنظمين 
المتثال هذه الشركات للتعليمات واللوائح ذات الصلة كما تضمن حماية المعلومات 

الحساسة للمستهلكين.

لغة واحدة

أخيــًرا، يتيــح تعييــن الموظفيــن التقنييــن لمنظمــي التكنولوجيــا الماليــة التواصل 
والتعــاون بشــكل أكثــر فاعليــة مع الهيئــات التنظيمية األخرى وأصحــاب المصلحة 
فــي الصناعــة؛ إذ إن الموظــف الفنــي قــادر علــى التحــدث بنفــس لغــة الصناعــة، ما 
يمكنــه من شــرح وتنفيذ اللوائح بشــكل أكثر فاعلية، والمثــال على ذلك يتمثل في 

المصرفية المفتوحة.
وفــي الختــام كمــا أســهبنا، يعــد تعييــن الموظفيــن التقنيين أمــًرا ضرورًيــا لمنظمي 
التكنولوجيــا الماليــة لمراقبــة وتنظيــم صناعــة التكنولوجيا المالية ســريعة التطور 
علــى الوجــه األمثــل، إضافــة لتزويــد المنظميــن بالخبــرة والمعرفــة الالزمــة لفهــم 
االمتثــال  الصناعــة، وضمــان  تطــورات  الجديــدة ومراقبتهــا، ومواكبــة  التقنيــات 
للوائــح وحمايــة المعلومات الحساســة للمســتهلكين. عــالوة على ذلك، يســمح هذا 
التعييــن للمنظميــن بالتواصــل والتعاون بشــكل أكثر فاعلية مــع أصحاب المصلحة 

في الصناعة.

@ameenaltajer  

* أمين التاجر
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استضافت شـــركة يوسف 
وأوالده،  المؤيـــد  خليـــل 
عمـــل  ورشـــة  مؤخـــًرا 
“إدارة  بعنـــوان  لموظفيهـــا 
والتـــي عقدت  األهـــداف”، 
تـــاون  داون  فنـــدق  فـــي 

روتانا الكائن في المنامة.
هدفت الورشـــة إلى تعزيز 
دور اإلداريين في مجاالت 
االستخدام الفعال للوقت، 
األهـــداف،  وتحديـــد 
وتحديـــد األولويـــات التي 
تمنحهـــم  أن  شـــأنها  مـــن 
المهارات المناسبة واإلطار 
فـــي  للتركيـــز  الذهنـــي 
تحقيق أهداف عام 2023.
تم تقديم ورشة العمل من 
قبل ألوك جوبتا - الرئيس 
يوســـف  لشـــركة  التنفيذي 

خليل المؤيد وأوالده.

بعنوان إدارة األهداف

“يوسف المؤيد وأوالده” تستضيف 
ورشــة عمـل لمــوظفيهــا

أثنــى مؤّســس منصــة بينانــس؛ وهــي أكبــر منصــة لتــداول العمــات 
المشــفرة فــي العالم من حيث حجم التــداول، على البيئة التنظيمية 
لمملكــة البحريــن والتــي عمــل عليها مصــرف البحرين المركــزي فيما 
ء مكانة عالمية  يتعلق باألصول المشفرة، والتي تسمح للمملكة بتبوُّ

في هذا المجال.

وأكـــد الملياردير الصيني الكندي، 
تشـــانغبينج تشاو، أهمية التعاون 
والبنـــوك  الرقابيـــة  الجهـــات  مـــع 
المركزيـــة من أجـــل منح ثقة أكبر 
المشـــفرة  العمـــات  ســـوق  فـــي 
والتقليـــل من حـــدة التقلبات في 
الســـوق، منّوًها بضـــرورة التعاون 
مـــع البنـــوك التقليدية فـــي تقديم 
الخدمات ومساعدة األخيرة على 

تسريع وتيرة التحول الرقمي.
نـــدوة  هامـــش  علـــى  وأوضـــح   
التدشـــين  حفـــل  فـــي  أقيمـــت 
الرســـمي لمنصـــة “بينانـــس” فـــي 
أســـبوع،  قبـــل  البحريـــن  مملكـــة 
أن البيئـــة التنظيميـــة والرقابيـــة 
المصرفيـــة والماليـــة فـــي مملكـــة 
البحرين، تعد إحدى أكثر البيئات 

تقدًمـــا في المنطقة والعالم، األمر 
أول  إطـــاق  علـــى  شـــّجع  الـــذي 
تواجد لها في المنطقة والحصول 
علـــى الترخيـــص وبـــدء عمليـــات 
التداول قبل أســـبوع، معتبًرا أنها 
شراكة استراتيجية في أحد أهم 

األسواق لدى المنصة في العالم.
 وأشـــار إلـــى أن البحريـــن تتمّتـــع 
بعدد مـــن الميـــزات خصوًصا في 
بينهـــا  مـــن  التنظيمـــي،  المجـــال 
المشـــفرة  المنصـــات  مشـــاركة 
المصرفـــي،  القطـــاع  لمتطلبـــات 
حيـــث إن األمـــور منّظمة بطريقة 

جيدة.
 وأعطى تشاو مثاالً على المميزات 
التي توفرها األنظمة الرقابية في 
المملكـــة، وهـــي أن رخصة منصة 

األصـــول المشـــفرة يتـــم التعامـــل 
معهـــا من قبل المصـــرف المركزي 
ا وهو  باعتبارهـــا ترخيًصا مصرفيًّ
ما يختلف عن دول أخرى، مشيًرا 
ويســـمح  يســـهل  ذلـــك  أن  إلـــى 
للتعامـــل مع البنوك والمؤسســـات 

المالية التقليدية بصورة مباشرة.
األصـــول  منصـــات  إن  وقـــال   
مـــع  للتعامـــل  تحتـــاج  المشـــفرة 
البنـــوك، وأن خلـــق الجســـور مـــع 
القطـــاع المصرفـــي التقليـــدي هو 
أمـــر في غايـــة األهمية، ويســـاعد 

بأمـــان  الشـــعور  علـــى  الزبائـــن 
والدخـــول والخـــروج مـــن مجال 
األصول المشـــفرة بســـهولة، وفي 
البنـــوك  يســـاعد  اآلخـــر  الجانـــب 
علـــى تبنـــي التقنيـــات الحديثـــة، 
مستشهًدا بتجربة صانعة األفام 
الفوتوغرافيـــة  والكاميـــرات 
القديمة “كـــوداك” التي لم تواكب 
غـــرار  علـــى  الرقمـــي  التحـــول 

“كانون” و”نيكون”.
وأوضح تشـــاو أن نحو 60 % من 
االســـتثمارات إلـــى البحريـــن هي 
تقنيـــة  وأن  ماليـــة،  اســـتثمارات 
“البلوكشين” من شأنها أن تساعد 
كبيـــر  دور  لعـــب  علـــى  المملكـــة 
عالمي في التحويات والخدمات 

المالية على مستوى العالم.
 وأشار إلى أن العمات المشفرة ال 
تزال صناعة جديدة وأنها صناعة 
مســـتقرة وتـــدر الرســـوم وقطاع 
مربـــح، مشـــيًرا إلـــى أن المنصة ال 
تتعامل مـــع أطراف ثالثـــة إلدارة 
المنصـــات  أن  مؤكـــًدا  األصـــول، 

تتمتع بنموذج عمل بسيط.
التـــي  التقلبـــات  وبخصـــوص   

المشـــفرة  األصـــول  تشـــهدها 
خصوًصا خال العام 2022، أشار 
تشـــاو إلـــى أن تقنية البلوكشـــين 
ســـتبقى، لكنـــه أوضـــح أنـــه فيمـــا 
يتعلـــق بالتقلبـــات والتذبذب فإن 
هنـــاك أمريـــن يمكن التطـــرق لهما 
في هذا الســـياق، األول هو حجم 
ســـوق العمـــات المشـــفرة والذي 
ا، ففي ســـوق  يعتبر صغيًرا نســـبيًّ
العمـــات التقليديـــة ومـــع وجـــود 
حجم سوق بترليونات الدوالرات، 
فـــإن 10 مليـــارات دوالر لن يكون 
لها تأثير كبير على حركة السوق، 
والنقطـــة األخـــرى أنـــه مـــع العمل 
والتعـــاون مـــا بيـــن العامليـــن في 
القطاع ومع المشرعين والجهات 
المنظمـــة وإعطـــاء قـــدر أكبـــر من 
الثقـــة، فإن التذبذبات في ســـوق 
العمـــات المشـــفرة ســـتكون أقل، 
فوجود حالة من القلق أو الخوف 
تســـبب فـــي التأثير، وعاد ليشـــير 
إلـــى أن القطـــاع ال يـــزال جديـــًدا 
ممـــا قد يؤدي إلى هـــذا النوع من 

التذبذب.

البحرين تتمّيز ببيئة تنظيمية عالمية في األصول المشفرة
أكد أهمية تعاون المنصات الرقمية مع البنوك التقليدية... مؤّسس “بينانس”: 

تشانغبينج تشاو متحدًثا لـ”البالد”

تنافســـت 7 شـــركات في جلســـة 
مجلس المناقصـــات والمزايدات 
أمـــس مناقصـــة ألمانـــة العاصمة 
لتوريـــد حـــراس األمـــن للحدائق 
والممتلـــكات الخاصـــة باألمانـــة، 
وكان أقـــل عطاء لشـــركة الصقر 
األبيض لخدمات األمن الخاصة 
بنحو 2.5 مليون دينار، في حين 
3.8 مليـــون  بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 

دينار.
شـــؤون  وزارة  وطلبـــت   
البلديـــات والزراعـــة متمثلـــة في 
الشـــركات  مـــن  العاصمـــة  أمانـــة 
المتخصصـــة فـــي توريـــد القوى 
األمـــن  مجـــال  فـــي  العالمـــة 
بحـــراس  التزويـــد  والحراســـة، 
وغيـــر  البحرينييـــن  األمـــن 
بمهـــام  للقيـــام  البحرينييـــن 

الحراسة. 
 وستكون مدة المقاولة 3 سنوات 
وتسعة أشـــهر ونصف الشهر من 
تاريخ إبـــرام العقد. واشـــترطت 
تغطيـــة جميع المواقع على مدار 

24 ساعة 7 أيام باألسبوع وأيام 
العطل الرسمية.

وتـــم إجمـــااًل، فتـــح 4 مناقصات 
حكوميـــة  جهـــات   4 لــــ  تابعـــة 
بإجمالي 21 عطاء، وبلغ مجموع 
أقل العطاءات 5.3 مليون دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح   
لوزارة األشـــغال لتقديم خدمات 
علـــى  االستشـــارية  اإلشـــراف 
أعمال تنفيذ المرحلة األولى من 
مشروع تطوير الواجهة البحرية 

 5 عليهـــا  تنافســـت  للعاصمـــة، 
عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات، 
لمكتـــب ميليـــة الهندســـي بنحـــو 
142.6 ألـــف دينار، فـــي حين بلغ 
أكبرهـــا 374 ألـــف دينـــار. ووفق 
وصـــف المناقصـــة، فإنـــه ســـيتم 
تعيين مستشـــار هندسي لتقديم 
لإلشـــراف  استشـــارية  خدمـــات 
على أعمال البناء، والتي تشـــمل 
اإلنشـــائية  المدنيـــة  الهندســـة 
والميكانيكيـــة  والمعماريـــة 

واالســـتصاح  والكهربائيـــة 
وخدمـــات اإلشـــراف على أعمال 
والمناظـــر  البحريـــة  التشـــييد 
الطبيعيـــة أثناء أعمال البناء في 
المرحلـــة األولى )أ( من مشـــروع 
بالمنامـــة.  البحريـــة  الواجهـــة 
االستشـــارية  الخدمـــات  وتمتـــد 
مرحلـــة  علـــى  اإلشـــراف  إلـــى 

المسؤولية عن العيوب أيًضا.
مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
)بابكـــو(  لشـــركة نفـــط البحريـــن 

اإلصـــاح  خدمـــات  لتوفيـــر 
الحراريـــة  للمبـــادالت  الشـــاملة 
المملوكـــة  األصـــول  وملفـــات 
 3 عليهـــا  تنافســـت  للشـــركة، 
شركات، وكان أقل عطاء لشركة 
نـــاس للخدمـــات الصناعية بنحو 
2.5 مليـــون دينار، فـــي حين بلغ 

أكبرها قرابة 3.2 مليون دينار. 
وكذلـــك فتح المجلـــس مناقصة 
لشـــركة تطويـــر للبتـــرول لتوريد 
وتركيب أنظمة عـــرض الفيديو، 

شـــركات   6 عليهـــا  تنافســـت 
وكان أقـــل عطاء لشـــركة منطق 
بنحـــو  التجاريـــة  للخدمـــات 
100.5 ألـــف دينار، فـــي حين بلغ 
أكبرهـــا قرابـــة 343.9 ألف دينار، 
صيانـــة  خطـــة  “تطويـــر”  ولـــدى 
مدتها 5 ســـنوات البـــرام اتفاقية 
شـــراء وخدمة لخطـــط الصيانة 
والحالية  المستقبلية  والمشاريع 
حســـب خطـــة العمـــل المشـــمولة 

في المناقصة.

“أمانة العاصمة” تطلب حراًسا للحدائق بـ 2.5 مليون دينار
استشارات المرحلة األولى لتطوير الواجهة البحرية للعاصمة بـ 142.6 ألف دينار

اعداد: أمل الحامد

زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات.

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصةاسم الجهة

خدمات اإلشراف االستشارية على أعمال تنفيذ المرحلة وزارة األشغال
5Millet Engineering Bureau142,560.000األولى من مشروع تطوير الواجهة البحرية للعاصمة

 7WHITE FALCON PRIVATEتوريد حراس األمن للحدائق والممتلكات الخاصةأمانة العاصمة
SECURITY SERVICES2,520,342.000

توفير خدمات اإلصالح الشاملة للمبادالت الحرارية شركة نفط البحرين )بابكو(
2,490,130.500ناس للخدمات الصناعية3والملفات

 6MANTECH COMMERCIALتوريد وتركيب Video Wall Solutionتطوير للبترول
SERVICES100,458.600

علي الفردان

قالـــت مديـــر إدارة حماية المســـتهلك بـــوزارة الصناعة 
والتجـــارة انتصار مهدي عبدالعال إن اإلدارة اســـتلمت 
الحمـــات  رســـوم  مـــن  اإلعفـــاء  طلبـــات  مـــن  الكثيـــر 

المحـــات  أصحـــاب  قبـــل  مـــن  الترويجيـــة 
التجاريـــة، اســـتجابة ألمر صاحب الســـمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
باتخـــاذ اإلجـــراءات العاجلـــة التـــي من 
شـــأنها أن تســـهم في اســـتقرار أســـعار 
الســـلع وتوفرهـــا محلًيـــا، والتـــي مـــن 
بينهـــا تعليق شـــرط حصول األســـواق 
علـــى موافقـــة الـــوزارة علـــى الحمات 
الترويجيـــة وإلغـــاء رســـومها للمتاجـــر 

واألسواق الغذائية لمدة 3 أشهر.
وقالـــت إن المحات التجارية تفننت 

التجاريـــة  العـــروض  طـــرح  فـــي 
الســـلع  ســـلة  فـــي  خصوصـــا 

الغذائيـــة، حيـــث رصـــد آخـــر تقريـــر لـــإلدارة انخفـــاض 
أســـعار أكثر من 315 ســـلعة وصنفا غذائيا في أكثر من 

20 نقطة بيع.
وأشـــارت إلـــى أن القـــرار جـــاء فـــي ظل الحـــرص على 
المستهلكين في خضم التحديات التي تواجه األسواق، 
إذ إن التعليق واإلعفاء للرسوم يلعب دورا في 
تقليل بعض تكاليف أســـعار السلع والمواد 
الغذائيـــة على أصحاب المحات، ودورا 
في تعدد واتساع الحمات الترويجية 
ويخلـــق تنافســـية بيـــن المحـــات في 
توفرهـــا  وضمـــان  األســـعار  خفـــض 
محليًا وينعكس على القدرة الشـــرائية 

للمواطنين والمقيمين.
إلـــى  التجاريـــة  المحـــال  ودعـــت 
اإلعفـــاء  هـــذا  مـــن  االســـتفادة 
وتحقيـــق مزيد مـــن التوازن 
فـــي األســـعار وتحقيق 

الوفرة الغذائية.

في أكثر من 20 نقطة بيع بمختلف المحافظات

مديرة “حماية المستهلك”: 
انخفاض أسعار 315 سلـعة غذائية

المحرر االقتصادي

انتصار عبدالعال

business@albiladpress.com
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أعرب مراســلو وســائل اإلعالم الخارجية بمملكة البحرين عن إعجابهم بمبادرة “أكثر 20 شــخصية تأثيرًا في االقتصاد البحريني” والتي تهدف لتقدير الدور 
البــارز والمتميــز لرجــال وســيدات األعمال ومســاهماتهم في التنمية االقتصادية لمملكــة البحرين، بما يعزز قيم الريادة والتنافســية بين الجميع بهدف خدمة 

االقتصاد الوطني ورفعته.

وأكدوا في حديثهم لصحيفة “البالد” 
أن جميـــع المرشـــحين علـــى القائمـــة 

المذكورة هم أيضا من األســـماء 
االقتصادية البارزة في مملكة 
البحريـــن والذين لهم بصمات 
واضحة فـــي تطـــور وازدهار 

االقتصـــاد البحريني، مشـــيرين 
إلـــى أهميـــة إطـــالق مثـــل هـــذه 

المشـــاريع لمـــا لها مـــن أثـــر بالغ في 
إبـــراز صـــورة البحريـــن االقتصادية 

الشـــخصيات  وإبـــراز 
التجاريـــة ورجـــال األعمال 
المنطقـــة،  مســـتوى  علـــى 
فضـــالً عـــن مســـاهمتها في 

جذب المشاريع واســـتقطاب رؤوس 
األمـــوال بمـــا ينعكـــس علـــى التنميـــة 

االقتصادية بصورة كلية.
وعبر عضو االتحاد العام للصحافيين 
بالقـــول  الياقـــوت  جمـــال  العـــرب 
خالـــص  عـــن  أعبـــر  أن  لـــي  “يطيـــب 
التهنئـــة والتبريـــك للمجموعة الفائزة 
المتصـــدرة لقائمة أكثر 20 شـــخصية 
تأثيرا في اقتصـــاد البحرين”، مؤكدا 
أن هـــذه الكوكبـــة مـــن الشـــخصيات 
البارزة من متخذي القرار االقتصادي 
ســـيال  واجهـــوا  األعمـــال،  وريـــادة 
الملتهبـــة  مـــن القضايـــا االقتصاديـــة 
وتـــم التغلـــب علـــى تلـــك الصعوبـــات 
والمشاكل في الظروف الراهنة التي 
أحيطـــت بالعالم خاصة أثناء جائحة 

كوفيد 19.
الشـــخصيات  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
بالقيـــادة  تتحلـــى  مـــن هللا  وبفضـــل 
بالتوجيهـــات  وملتزمـــة  والحنكـــة 
الســـديدة من ملك البحريـــن المعظم 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى ال خليفة، حفظه هللا ورعاه، 
وحـــرص واهتمام ولـــي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد ال 

خليفة حفظه هللا.

المراحل الصعبة

وأشـــار الياقوت إلى أن وعي شـــعب 
البحرين الوفي والمتمثل في كوادره 
المخلصـــة  الوطنيـــة  االقتصاديـــة 
ســـاهم في تجاوز المملكـــة للمراحل 
والتوجـــه  الصعبـــة  االقتصاديـــة 
نحـــو التعافـــي االقتصـــادي، كمـــا أن 
كبـــار التجـــار ورجال األعمـــال الذين 
تصدروا قائمة الـ 20 شخصية األكثر 
تأثيرا في البحرين سيكون لهم دافع 
قـــوي نحـــو تحريك عجلـــة االقتصاد 
وتحقيـــق التنميـــة الشـــاملة حماســـا 
والتوجـــه  التقـــدم  نحـــو  واندفاعـــا 

الصحيح.
بالشـــكر  أتوجـــه  “كمـــا  وأضـــاف: 
البـــالد  مؤسســـة  إلدارة  والتقديـــر 

الطيبـــة  مبادراتهـــا  علـــى  االعالميـــة 
فـــي إلقـــاء الضوء على كوكبـــة بارزة 
اقتصاديـــا ولهـــا شـــأنها فـــي الشـــارع 
التجاري في مملكـــة البحرين إضافة 
إلـــى مبادراتهـــا الالمعـــة فـــي الشـــأن 
السياســـي واالقتصادي واالجتماعي 

والرياضي”.
ومـــن جهتـــه أشـــاد مراســـل تلفزيون 
دبي نواف الغريري بإطالق مؤسســـة 
البـــالد االعالميـــة مبـــادرة “اكثـــر 20 
االقتصـــاد  فـــي  تأثيـــرا  شـــخصية 
البحرينـــي”، وأكـــد أن هـــذه المبـــادرة 
مـــن شـــأنها أن تعـــزز مكانـــة مملكـــة 
البحريـــن على الخارطـــة االقتصادية 
فـــي المنطقـــة باعتبارها مركـــزا مهما 
لجذب االستثمارات األجنبية ورؤس 
األموال بما يسهم في تحريك عجلة 
األنشـــطة  مختلـــف  فـــي  االقتصـــاد 

والمجاالت.
وقال إن المبادرة القت إقباال منقطع 
النظيـــر فـــي التصويت للشـــخصيات 
األكثر تأثيرا قي االقتصاد البحريني 
لهذا العام، والذين كان لهم أثر واضح 
في تنمية وازدهـــار اقتصاد البحرين 
عبـــر ســـنوات طويلـــة كان لهـــا الدور 
الريـــادي فـــي االنتعـــاش االقتصـــادي 
في قطاع األعمـــال بالمملكة وخدمة 
مجتمـــع المـــال واألعمال الـــذي جعل 
البـــالد محط أنظار المســـتثمرين في 

مختلف دول العالم.

الطريق الصحيح

دبـــي  تلفزيـــون  مراســـل  واختتـــم 
تصريحه بالتأكيـــد على أن ما قامت 
به مؤسسة “البالد” اإلعالمية خطوة 
ستســـهم  الصحيـــح  الطريـــق  فـــي 
االقتصـــادي  النمـــو  تشـــجيع  فـــي 
للترويـــج لمملكـــة البحريـــن وتعزيـــز 
التنافســـية بيـــن الجميـــع بمـــا يخدم 
االقتصـــاد والدخـــل الوطنـــي، داعيـــا 
المؤسســـات  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي 
االقتصادية واالعالمية بالحذو حذو 

فـــي  “اإلعالميـــة”  البـــالد  مؤسســـة 
تسليط الضوء على قطاع االقتصاد 
للنمـــو  الرئيـــس  الشـــريان  باعتبـــاره 
والريادة بما يعود بالنفع والخير على 

الوطن والمواطنين.
وعن أهمية المشـــروع قال المراســـل 
الصحافي محمد البـــاز: “لطالما كانت 
األكثـــر  والتصنيفـــات  التقييمـــات 
تأثيرا وأهمية، حكرا على مؤسســـات 
ومـــن  دوليـــة،  ومنظمـــات  إعالميـــة 
المهـــم أن تكون لنـــا أدواتنا ومنهجية 
عملنـــا لتصنيـــف الشـــخصيات األبـــرز 
وذوي البصمـــات الكبيـــرة فـــي الحقل 
االقتصادي باألساس، حيث من المهم 
أن تكـــون لدينـــا بيئة إعالميـــة قادرة 
على فـــرز األفضل وصناعـــة النموذج 
القـــدوة وتقديـــر اإلنجـــازات وقصص 
النجاح الملهمة، لهـــذا فأنا أقدر كثيرا 
مبـــادرة صحيفـــة البـــالد لتقديـــم هذا 

التصنيف في مملكة البحرين”.
وفيمـــا يتعلـــق بإبـــراز مكانـــة رجـــال 
األعمـــال قال: “يجب تســـليط الضوء 
علـــى قصـــص نجاح رجال وســـيدات 
األعمال فـــي البحرين لصناعة طريق 
إللهـــام رواد األعمـــال والشـــباب فـــي 
مقتبـــل حياتهـــم العمليـــة، كمـــا يجب 
أن نوجه رســـالة لقطـــاع األعمال بأن 
اإلعالميـــة  ومؤسســـاته  المجتمـــع 
يقـــدرون إســـهاماتهم ومســـؤولياتهم 
فـــي  الكبيـــر  ودورهـــم  االجتماعيـــة 
قيادة النشـــاط االقتصـــادي وتحقيق 
التقـــدم واالزدهـــار الوطنـــي، وعندما 
 20 القائمـــة ألكثـــر  إلـــى هـــذه  ننظـــر 
شـــخصية تأثيـــرا نجـــد أنهـــا تعبر عن 
طيف واســـع من رموز العمـــل المالي 
والمصرفـــي، وهـــو مـــا يشـــير إلى أن 
البحريـــن كانـــت دائمـــا علـــى صـــواب 
في الرهان علـــى الصناعة المصرفية 
لتكون قاطرة للنمـــو والتأثير، كما أن 
المصرفيين لم يخذلوا البحرين قط، 
وكانوا نموذجـــا للتأثير اإليجابي في 
المجتمـــع و صناعة النجاح لمشـــاريع 

بحرينية هائلة”.

رؤوس 

األموال

هـــذه  مثـــل  أن  إلـــى  البـــاز  وأشـــار 
اســـتقطاب  علـــى  قـــادرة  المشـــاريع 
رؤوس األموال، حيث إن المســـتثمر 
األجنبي ينظر أوال لتجربة المستثمر 
المحلـــي قبل الدخول في أي ســـوق، 
المحلـــي  المســـتثمر  أن  وجـــد  فـــإذا 
االقتصاديـــة  األوضـــاع  مـــن  مرتـــاح 
فإنـــه  السياســـية،  و  واالجتماعيـــة 
يضخ أموالـــه تبعا لذلـــك، وتقييمات 
األكثـــر تأثيـــرا تحمـــل دائمـــا رســـائل 
بتقدير قصص النجاح وفرز أصحاب 
األعمـــال علـــى أســـس لوضعهـــم في 
واجهة الســـوق والقطاع االستثماري 
األهميـــة  مـــن  لذلـــك  مـــا،  بلـــد  فـــي 
بمـــكان أن تعبـــر هـــذه التقييمات عن 
النمـــوذج الـــذي تريـــده البحرين وأن 
الناجحـــة  األعمـــال  طبيعـــة  تصـــف 
فـــي االقتصاد الوطنـــي لتكون بذلك 
جاذبـــة لالســـتثمارات األجنبيـــة في 
قطاعات محددة وبآلية عمل مماثلة 
لنماذج عمل رجال وسيدات األعمال 

األفضل في السوق المحلي”.
مـــن جانبه أكـــد المراســـل الصحافي 
االســـتمرار  أهميـــة  رفيـــق  محمـــود 
فـــي إصـــدار مثل هـــذه التقارير التي 
البحريـــن  مكانـــة  إبـــراز  شـــأنها  مـــن 
االقتصاديـــة عبـــر توفيـــر المعلومات 
االقتصاديـــة  الشـــخصيات  عـــن 
البارزة، بما ينعكس على تعزيز النمو 
االقتصـــادي المســـتدام، مشـــيدا مرة 
أخـــرى بمبادرات صحيفـــة البالد في 

هذا الجانب.
وأثنـــى علـــى الجهـــود المبذولـــة مـــن 
قبـــل إدارة صحيفـــة البـــالد إلنجـــاح 
التصويت الذي تم على الشخصيات 
المشاركة في المشروع، والتي تصب 
فـــي خدمة قطاع األعمال والســـوق، 
لما لها مـــن انعكاســـات إيجابية على 
المؤسســـات االقتصاديـــة، داعيًا إلى 
االستمرار والتطوير في إصدار مثل 

هذه القوائم في المرات المقبلة.

احتفـــى الفائـــزون فـــي قائمـــة البالد 
20 شـــخصية تأثيـــًرا فـــي  لــــ “أكثـــر 
االقتصـــاد البحريني”، أمس بفوزهم 
علـــى حســـاباتهم بمواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي. وكان مـــن بيـــن هـــؤالء 

الفائزيـــن الشـــيخة هند بنت ســـلمان 
آل خليفـــة، وســـيدة األعمـــال أفنـــان 
بنت راشـــد الزياني، ورئيس مجلس 
إدارة بورصـــة البحريـــن، عبدالكريم 

أحمد بوجيري، وغيرهم.

الفائزون في قائمة “أكثر 20 
شخصية تأثيًرا” يحتفون 

بمواقع التواصل االجتماعي

الجامعـــة  رئيـــس  مســـاعدة  دعـــت 
والتســـويق  لإلعـــالم  األهليـــة 
الدكتـــورة  العامـــة  والعالقـــات 
الطلبـــة  الشـــيراوي  ثائـــرة 
بطلبـــات  المتقدميـــن 
بالجامعـــة  االلتحـــاق 
فـــي الفصل الدراســـي 
المســـارعة  الثاني إلى 
إجـــراءات  بإنهـــاء 
تثبيـــت القبول، منوهة 

إلـــى أن الجامعـــة تقـــدم خدمـــة مرنة جدًا 
في دفع الرسوم الدراسية وتتيح لطلبتها 
وأوليـــاء أمورهـــم تقســـيط الرســـوم على 
امتـــداد الفصـــل الدراســـي إلـــى جانـــب ما 
تتيحـــه الجامعة مـــن منح جزئيـــة للطلبة 

المتفوقين والمتميزين.
فتـــح  اســـتمرار  الشـــيراوي  وأكـــدت 
بـــاب القبـــول فـــي برامـــج البكالوريـــوس 
نفـــاد  حتـــى  والدكتـــوراه  والماجســـتير 
للطلبـــة  المخصصـــة  الدراســـية  المقاعـــد 

العـــام  مـــن  الثانـــي  للفصـــل  المســـتجدين 
طبقـــًا   ،2023  /2022 الجديـــد  الدراســـي 
للوائح األكاديميـــة لألمانة العامة لمجلس 
التعليم العالي ومتطلبات الجودة، منوهة 
إلـــى أن أبواب الجامعة مفتوحة لخريجي 
وأوليـــاء  المحوليـــن  والطلبـــة  الثانويـــة 
األمـــور لزيـــارة الجامعـــة والتعرف بشـــكل 
مباشر على برامجها األكاديمية وخدماتها 
العلمية والتسهيالت التي تقدمها لطالبها.
االهليـــة  الجامعـــة  اســـتكمال  وأكـــدت 

الفصـــل  الســـتئناف  اســـتعداداتها  كامـــل 
الدراســـي الثاني بـــكل فاعلية، عالوة على 
الخطوات اإلجرائيـــة االعتيادية، كتنظيم 
يـــوم التهيئة للطلبة المســـتجدين للتعرف 
علـــى مختلـــف احتياجاتهـــم وانطباعاتهم 
عن ســـير الدراســـة، وتعريفهـــم بحقوقهم 

األكاديمية والخدمية.
وتعـــد الجامعة االهلية أول جامعة خاصة 
في مملكـــة البحرين، إذ ينتظم فيها اليوم 
نحـــو 2000 طالـــب وطالبـــة، فيما خرجت 

17 فوجًا من طلبتهـــا متضمنين خريجين 
والماجســـتير  البكالوريـــوس  بدرجـــات 
والدكتـــوراه مـــن 5 كليـــات علميـــة، هـــي: 
كليـــة تكنولوجيا المعلومـــات، كلية العلوم 
اإلدارية والمالية، وكليـــة اآلداب والعلوم، 
وكليـــة الهندســـة، وكلية الدراســـات العليا 
والبحوث. إذ تهدف الجامعة منذ نشـــأتها 
إلـــى تقديـــم نمـــوذج راٍق مـــن التعليم ذي 
جودة عالية في إطار تعزيز الدور الريادي 
لمملكة البحرين في مجال التعليم العالي.

“األهـــليــــــــــــة” 
تدعو الطلبة المستجدين والمحولين إلنهاء إجراءات القبول

مع إتاحة خدمة المرونة في الدفع والتقسيط

ثائرة الشيراوي

مبادرة “أكثر 20 شخصية تاثيرا في االقتصاد” تعزز 
مكانة البحريـن علـى الخارطــة االقتصاديـــة للمنطقــة
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أجمـــع أعضـــاء اللجنة المســـتقلة التي 
واختيـــار  وتدقيـــق  بتقييـــم  قامـــت 
أســـماء المرشـــحين للقائمـــة الرئيســـة 
فـــي  تأثيـــرا  شـــخصية   50 ألبـــرز 
تـــم  والتـــي  البحرينـــي،  االقتصـــاد 
التصويـــت علـــى 20  شـــخصية منهم 
عبـــر موقـــع “البـــاد” فـــي الفتـــرة مـــن 
15 إلـــى 22 ينايـــر الجـــاري، على تفرد 
صحيفة الباد بهذه المبادرة التي تعد 
األولى من نوعها في مملكة البحرين، 
وهي تقاس بقوائم “فوربس”، لتصبح 
النســـخة البحرينيـــة األولـــى الختيـــار 
شـــخصيات وقامات اقتصادية، أثرت 
وتؤثـــر في االقتصـــاد الوطنـــي. وأكد 
لتقييـــم  المســـتقلة  اللجنـــة  أعضـــاء 
المبـــادرة، فـــي تصريحـــات لــــ “الباد”، 
على مدى الوعي الكبير الذي يتميز به 
الشعب البحريني، بحيث فاقت نسب 

المشاركة كل التوقعات.
عضـــو  صـــرح  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
مجلس الشورى علي عبدهللا العرادي 
عضو اللجنة المســـتقلة أن المشـــاركة 
الواسعة في تصويت صحيفة “الباد” 
على النســـخة األولى مـــن مبادرة أكثر 
فـــي االقتصـــاد  تأثيـــرا  20 شـــخصية 
البحريني في نسختها األولى، تعكس 
الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الصحيفة 
الوطنيـــة ومـــا تقدمـــه مـــن مبـــادرات 
نوعية متميزة تسهم في إثراء قطاع 
اإلعـــام المطبـــوع والرقمي، ال ســـيما 
وأنـــه بدا واضحًا أن المبادرة المتميزة 
األولـــى  النســـخة  هـــذه  فـــي  هدفـــت 
الـــذي  الـــدور البـــارز والكبيـــر  لتقديـــر 
يضطلـــع به رجـــال وســـيدات األعمال 
البحرينيون، ومساهماتهم الافتة في 
رفد االقتصاد الوطني وتعزيز التنمية 
االقتصاديـــة لمملكة البحرين، بشـــكل 
يســـهم في تعزيز الريادة والتنافســـية 
فـــي أن تكـــون مملكـــة البحريـــن على 
الـــدوام دولـــة متقدمـــة فـــي المجـــال 
االســـتثماري والتجـــاري، ومســـتقطبة 

لرؤوس األموال.
وأردف بالقـــول “إن تلك الشـــخصيات 
عملهـــا  وعبـــر  ســـاهمت  االقتصاديـــة 
الجـــاد فـــي بنـــاء االقتصـــاد الوطنـــي، 
البنيـــة  مـــن  األولـــى  اللبنـــات  ووضـــع 
االقتصاديـــة، ال ســـيما وأنهـــم عملـــوا 
لعقـــود طويلـــة وبعصاميـــة ومثابـــرة 
في بناء مؤسســـات اقتصادية وطنية 
حققـــت نجاحـــات متواصلـــة ودربـــت 
بحرينيـــات وبحرينييـــن في قطاعات 
تجاريـــة  مـــن  المختلفـــة  األعمـــال 

ومصرفية وإنشائية وغيرها”.
وأضاف أن مبادرة صحيفة “الباد” قد 
كشـــفت عن مدى الوعـــي الكبير الذي 
يتميـــز بـــه الشـــعب البحرينـــي، حيث 
فاقت نسب المشـــاركة كل التوقعات، 
المختـــارة  الشـــخصيات  وحصلـــت 
علـــى نســـب وعـــدد أصـــوات كبيـــرة، 
كمـــا أن تفاعل المصوتيـــن ومتابعتهم 
المســـتمرة للنتائج وترقبهم لقفل باب 
التصويت واإلعان يـــدل على ثقتهم 
فـــي الصحيفـــة، وإيمانهـــم بمنهجيـــة 

التصويت وشفافيته.
وختم تصريحـــه بالتأكيد على القيمة 
الكبيـــرة للشـــخصيات المختـــارة التي 
تعـــد شـــريكًا أساســـيا في دعـــم عجلة 
االقتصـــاد الوطنـــي واســـتدامة تطور 
القطاعـــات التجاريـــة الحيويـــة، مبينًا 
هـــذه  مـــن  الثانيـــة  للنســـخة  تطلعـــه 
المبادرة المهمة وغيرها من المبادرات 
المتفردة التي تطلقها صحيفة الباد.

ومـــن جانبهـــا، أكـــدت رئيســـة جمعية 
ســـيدات األعمـــال البحرينيـــة أحـــام 
مميـــزة  البـــاد  مبـــادرة  أن  جناحـــي 
والنتائـــج عبرت عن الشـــارع التجاري 

بنســـبة   90 % ، متمنيـــة تواجـــد أكبـــر 
لســـيدات األعمال في المرات القادمة 

بما يعكس دورهن الرائد.  
للغايـــة  مميـــزة  المبـــادرة  إن   وقالـــت 
كفكرة وأن جميع من شاركوا فيها  من 
رجـــال وســـيدات أعمال فـــي البحرين 
لهـــم مكانتهـــم الكبيـــرة فـــي المجتمع 
 البحريني، والجميع يعلم قدر عطائهم 
وجهدهم في ســـبيل خدمة االقتصاد 
 الوطني، مشيرة إلى أن الجميع “فائز” 
في هـــذه المبـــادرة، متمنيـــة أن يعمل 
 الجميـــع مـــن أجـــل مزيـــد مـــن األفكار 
المؤثـــرة والمهمة في خدمة االقتصاد 

 البحريني. 
لرئيـــس  الشـــكر  جناحـــي  ووجهـــت    
مجلس إدارة الباد، عبد النبي الشعلة 
المـــردي  مؤنـــس  التحريـــر   ولرئيـــس 
ولطاقـــم العمـــل فـــي الصحيفـــة علـــى 

 المبادرة وهنأتهم على نجاحها. 
   وأثنـــت على مشـــاركة المـــرأة ممثلة 
فـــي 4 مـــن ســـيدات األعمـــال  ضمـــن 
الخمسين شخصية المرشحة وتواجد 
3 مـــن بيـــن العشـــرين األكثـــر تأثيـــرا 
 وهـــن عضوة الجمعيـــة، أفنان الزياني 
باإلضافـــة إلـــى كل مـــن الشـــيخة هند 
 بنت ســـلمان آل خليفة وســـوزان بنت 

سلمان كانو. 
وتمنت أن  تشـــهد المبـــادرات المماثلة 
تواجـــد أكبـــر للمـــرأة البحرينيـــة بما ال 
يقـــل عـــن 20 %  من عدد المرشـــحين 
اإلجمالي تماشيا مع الدور البارز للمرأة 
البحرينيـــة فـــي  القطـــاع االقتصـــادي 
الوطني، والتطور الكبير لدور سيدات 
صعيـــد  علـــى  األعمـــال  البحرينيـــات 
القطـــاع الخاص ودروهـــن الفاعل في 
البنـــوك  إدارات  عضويـــات  مجالـــس 
االقتصادية  والمؤسســـات  والشركات 

المختلفة في  المملكة. 

قابلة للتطوير

فـــي  المبـــادرة  أن  جناحـــي   وأكـــدت 
للتطويـــر”  “قابلـــة  األولـــى  دورتهـــا 
وتافـــي  بعـــض الماحظـــات القليلـــة 
التـــي تـــم رصدها وعلى رأســـها غياب 
بعـــض  العائـــات المهمـــة عـــن القائمـــة 
المرشـــحة مثل عائات العالي والغناة 
وجـــواد  وغيرهم فـــي مقابل تواجد 3 
أســـماء مـــن بعـــض العائـــات األخرى، 
قائلـــة “أقتـــرح  أن يكـــون االختيار من 
بين 75 شـــخصية في المرات القادمة 
إلتاحـــة المزيد  مـــن االختيـــارات أمام 

القراء”. 
رأي  عـــن  معبـــرة  “النتائـــج  وتابعـــت 
الشـــارع التجاري بشـــكل  كبير بوجود 
كبريـــات العائات التجارية البحرينية 
على قمة التصويت ممثلة  في المؤيد 
والحـــواج  ونـــاس  وفخـــرو  وكانـــو 
إلـــى  وغيرهـــم،  وزينـــل  والزيانـــي 
 جانـــب تمثيل عـــدد من الشـــخصيات 

والمؤثـــرة  المعروفـــة  المصرفيـــة 
أيضـــا، وهـــذا  متوقـــع وطبيعـــي لكـــن 
مـــن غيـــر المتوقـــع أن تخلـــو القائمـــة 
مـــن رؤســـاء الجمعيـــات  االقتصاديـــة 
المهمـــة والمؤثـــرة فـــي الســـوق مثـــل 
وســـيدات  األعمـــال  األعمـــال  رجـــال 
والمقاوليـــن  الصغيـــرة  والمؤسســـات 
وهـــي جمعيات منتخبة ولهـــا  تأثيرها 

في الشارع”. 
علـــى صعيـــد متصـــل، أشـــاد الرئيـــس 
التنفيذي لدار “الباد”، الرئيس السابق 
لديـــوان الخدمة المدنيـــة أحمد البحر 
بمبـــادرة “أكثـــر 20 شـــخصية تأثيـــرًا”، 
مؤكـــدًا أنهـــا الفريـــدة مـــن نوعها على 
بعـــدًا  وأضافـــت  البحريـــن  مســـتوى 
المملكـــة  فـــي  اليوميـــة  للصحافـــة 
ورســـخت العاقة مع قراء الصحيفة، 
واتضح ذلك من خال التفاعل الكبير 
والتصويـــت. وأثبتت بـــأن هناك وعي 
المواطنيـــن  مـــن  ورغبـــة  مجتمعـــي 
األعمـــال  رجـــال  هـــم  مـــن  معرفـــة 

المؤثرون في االقتصاد البحريني”.
مـــن جانبه اوضح الخبيـــر االقتصادي 
أكبـــر جعفـــري أن الفكـــرة جيـــدة  مـــن 
جانـــب إبرازهـــا لألشـــخاص المؤثرين 
فـــي االقتصاد الوطنـــي البحريني من 
مختلف القطاعات، منتقدًا في الوقت 
نفســـه بأن المبـــادرة ينقصها التصميم 
العلمـــي لموضـــوع المســـابقة، مشـــددا 
علـــى ضـــرورة إيجـــاد آليـــة مختلفـــة 
الوصـــول  نضمـــن  بحيـــث  لاختيـــار 
التأثيـــر  للشـــخصيات ذات  الصحيـــح 
الفعلـــي علـــى اقتصاد البلـــد، الفتا من 
جانـــب اآلخـــر إلـــى أن مبـــادرة الــــ20 
شـــخصية نجحـــت فـــي حشـــد أعداد 
كبيـــرة من الشـــارع البحرينـــي، ولفت 
بالتركيـــز  لاهتمـــام  إليهـــا  األنظـــار 
مـــع  المرفقـــة  الذاتيـــة  الســـير  علـــى 
أســـماء الشـــخصيات والمشـــاركة في 

التصويت.
فيمـــا أكـــدت رئيـــس عمليـــة اكتســـاب 
التجار في البحرين بشـــركة الخدمات 
العربيـــة الماليـــة أميـــرة إســـماعيل أن 
تفرد الباد في إطاق مبادرة أكثر 20 
شـــخصية تأثيـــرًا فهي ليســـت غريبة 
على الصحيفة اذ استطاعت في وقت 
قصيـــر أن تتميـــز في كافة أنشـــطتها، 
منوهة إلى الندوات والمنتديات التي 
اعتادت صحيفـــة الباد على تنظيمها 

وتقديمهـــا للمجتمـــع البحريني والتي 
تخدم شـــريحة كبيرة مـــن المواطنين 

والمقيمين.

وعي المجتمع

اإلقبـــال  أن  إســـماعيل  وأوضحـــت 
علـــى التصويـــت لهـــذه القائمـــة يـــدل 
على وعي أفـــراد المجتمـــع البحريني 
وإدراكهـــم وثقافتهـــم بأهميـــة اختيار 
الشـــخصيات االقتصادية المؤثرة في 
حياتهم االقتصادية ومدى مساهمات 
هؤالء الشخصيات في تنمية اقتصاد 
البحرين وتأثيرهم في نهضة المملكة 
وتصدرها في منافسة البلدان األخرى 

اقتصاديا وثقافيًا.
المديـــر  المتحدثيـــن،  مـــع  واتفقـــت 
مـــارك  فيـــن  لشـــركة  التنفيـــذي 
بـــأن  طاهـــر  زهـــراء  كومينيكشـــن 
المبادرة متميزة خاصًا في آلية العمل 
منـــذ البدايـــة وتشـــكيل لجنـــة أوليـــة 
مســـتقلة مـــن البداية قائلة “تشـــرفت 
بأن أكون عضوا في هذه اللجنة التي 
اختارت الخمســـين شـــخصية من بين 

100 شخصية مقترحة”. 
وأضافـــت طاهـــر “أتوقـــع أن المبادرة 
في نسخها المقبلة ستتطور وسيكون 
لهـــا تأثير على المـــدى البعيد”، متمنية 
أن تكون في المســـتقبل آلية لترشيح 

األشخاص.
وفـــي نفـــس الســـياق، قـــدم الرئيـــس 
توفيقـــي  ضيـــاء  لمكتـــب  التنفيـــذي 
ضيـــاء  الهندســـية  لاستشـــارات 
واالمتنـــان  الشـــكر  جزيـــل  توفيقـــي 
إلدارة مؤسســـة الباد اإلعامية على 
اختياره ضمن اللجنة المســـتقلة التي 
الشـــخصيات  اختيـــار  فـــي  ســـاهمت 
فـــي القائمـــة الرئيســـة لمبـــادرة أكثـــر 
فـــي االقتصـــاد  تأثيـــرا  20 شـــخصية 
البحرينـــي، مؤكـــدُا بأن هـــذه المبادرة 
ســـتكون حافزا للشـــخصيات المؤثرة 
في كافة القطاعات وســـتفتح المجال 
فـــي  للتنافـــس  أخـــرى  لشـــخصيات 

األعوام المقبلة.
ولفت الى أن المجال مفتوح للتطوير 
باعتبار أنها المبادرة األولى من نوعها 

على مستوى مملكة البحرين.
وقـــدم توفيقي اقتـــراح أن يكون في 
قطـــاع  لـــكل  قائمـــة  المقبلـــة  المـــرات 
بشـــكل منفصل مثل القطاع الصناعي 

ســـبيل  علـــى  والعقـــاري  والتجـــاري 
المثال.

ومن ناحيته، قال األمين العام السابق 
التحـــاد غـــرف دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي، عبـــد الرحيـــم حســـن نقي 
“المبـــادرة جيدة وتعتبر من المبادرات 
التـــي البد من التشـــجيع علـــى تقديم 
مثلهـــا نظرًا الحتياجنا لهذه المبادرات 
الصحيفـــة  إمكانيـــات  توضـــح  التـــي 
ومدى مســـاهمتها في تشجيع العملية 

التجارية بالبحرين”.
وأوضح أن المبادرة اســـتطاعت فتح 
مجـــال جديـــد أمـــام رجـــال األعمـــال 
مناصـــب  إلـــى  للوصـــول  لتحفيزهـــم 
تحقـــق أهـــداف المجتمـــع البحرينـــي، 
الفتـــا إلـــى أننـــا نحتـــاج فـــي المـــرات 
المقبلة لوضع آليـــات مختلفة لطريقة 

اختيار الشخصيات.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، قـــال رئيـــس 
جمعيـــة االقتصادييـــن عمـــر العبيدلي 
“يلعب االقتصاد دورا مهما في الحياة 
البحرينـــي،  المواطـــن  لـــدى  اليوميـــة 
لـــذا من المفيد دراســـة طبيعـــة النفوذ 
االقتصادي، ال ســـيما من له تأثير كبير 
علـــى االقتصـــاد البحرينـــي، موضحـــًا 
مبـــادرة  فـــي  التصويـــت  بـــأن حجـــم 
البـــاد يدل على اهتمام الشـــعب بهذا 
كان  الجميـــع  بـــأن  مبينـــًا  الموضـــوع، 
حريـــص علـــى متابعـــة التغيـــرات في 

القائمة مع مرور فترة التصويت.
الســـابقين،  المتحدثيـــن  مـــع  واتفـــق 
العامـــة  العاقـــات  جمعيـــة  رئيـــس 
البحرينيـــة فهـــد الشـــهابي بالقـــول إن 
المبـــادرات  صاحبـــة  البـــاد  صحيفـــة 
المتميـــزة، موضحـــًا أن مبـــادرة أكثـــر 
20 شـــخصية تأثيرا،  واحدة من هذه 
المبـــادرات والتـــي أتوقـــع بـــأن تكـــون 

نواة لقائمة فوربس البحرينية.
مـــن  الكبيـــر  التفاعـــل  بـــأن  وأوضـــح 
المجتمع  مع المبادرة دليل على رغبة 
القامـــات  التعـــرف علـــى  فـــي  النـــاس 

المؤثرة في االقتصاد الوطني.
وشـــدد الشـــهابي على ضـــرورة تكرار 
هـــذه المبـــادرة كل عـــام مـــع إضافـــة 

التعديات المطلوبة.

إظهار القيادات 

مـــن ناحيتهـــا قالـــت رئيـــس مجلـــس 
ترســـت”  “غولـــدن  شـــركة  إدارة 

لاستشـــارات اإلدارية لولـــوة المطلق 
صالـــح  فـــي  تصـــب  البـــاد  “مبـــادرة 
الوطـــن وتظهر القيـــادات االقتصادية 
التي ســـاهمت في رفع شأن االقتصاد 
البحريني ويســـتحقون بجدارة الفوز، 
مشـــيرة الـــى أن البحـــث فـــي تاريـــخ  
الشـــخصيات الموجودة فـــي قائمة الـ 
50 شـــخصية يظهـــر مســـاهمتهم فـــي 
نمـــو قطاعـــات مختلفة فـــي البحرين 
والعقـــاري  المصرفـــي  القطـــاع  مثـــل 
والتامين، مقترحة أن تشـــمل النســـخ 
المقبلة من المبادرة شـــخصيات تعمل 

في مجاالت أخرى متنوعة.
الـــى ذلك، أشـــاد صاحب وكالـــة ناصر 
بمبـــادرة  األهلـــي  ناصـــر  العقاريـــة 
البـــاد ألكثـــر 20 شـــخصية تأثيرًا في 
أن  إلـــى  البحرينـــي، الفتـــًا  االقتصـــاد 
صحيفـــة البـــاد أصبحت ســـباقة في 
والنـــدوات  والمشـــاريع  المبـــادرات 
والتي برزت بشـــكل قـــوي خال فترة 
اقتصاديـــة  مـــن  وتنوعـــت  كورونـــا 
وصحيـــة واجتماعيـــة، موضحـــا بأنها 
دافـــع قـــوي لرجال وســـيدات األعمال 
ومســـاهمتهم  بإنجازاتهـــم  لاهتمـــام 
في المسؤولية االجتماعية ولتسليط 
الضـــوء علـــى أعمالهم. وأشـــار األهلي 
إلـــى أن صحيفـــة الباد غيـــرت النمط 
الورقيـــة  للمطبوعـــات  التقليـــدي 

وواكبت التقدم والتطور الورقي.
من جهته، علق رئيس اإلتحاد الدولي 
لمنظمات التدريب والتنمية البشـــرية 
اعضـــاء  احـــد  بصفتـــه  البنـــاء  أحمـــد 
اللجنـــة المســـتقلة قائـــا: إن المبـــادرة 
جيدة وعمـــدت لتحقيق مجموعة من 
االهداف خصوصا أن مملكة البحرين 
تمتلك من الطاقات البشريه العماقة 
القطاعـــات  كل  فـــي  والمتخصصـــة 
ولذلـــك جـــاءت المبادرة مـــن صحيفة 
البـــاد لتشـــجيع األفراد والمؤسســـات 
علـــى مواصلة العمل الجاد في التأثير 
وتطويـــر  واالقتصـــاد  المجتمـــع  فـــي 
االعمال خصوصا تشجيع المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة.
التصويـــت  يكـــون  ال  “لكـــي  واضـــاف 
عاطفيـــا كنـــت اتمنى لو كانـــت هنالك 
معاييـــر واضحة وعلى اســـس علمية، 
حـــق  الجمهـــور  يعطـــى  ان  مانـــع  وال 
التصويـــت ولكـــن بنقـــاط قليلـــه جـــدا 
لكـــي ال يكـــون التصويـــت العشـــوائي 
أو العائلـــي هـــو الغالـــب أو المؤثر في 

مجمل العملية.
وتمنى أن تكون هناك مبادرات مماثلة 
البشـــرية  المـــوارد  وتنميـــة  لتطويـــر 
وخدمة المجتمع ولذوي االحتياجات 
الخاصة باالضافه لابـــداع واالبتكار، 
خصوصـــا ممـــن يكتـــب ويقرأ وينشـــر 
ويستثمر في نفسه المواضيع الهادفة 
والتـــي تبني المجتمع وتطور االجيال 

جيا تلو آخر.
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إتاحة استخدام بطاقات 
“جي سي بي” بجميع 

منافذ البيع 

“جي سي بي” هي 
عالمة تجارية عالمية 

بمجال الدفع

22,755.80 دوالر1.085 دوالر0.921 يورو20.600 د.ب

23 يناير 2023

33,327.59
7,788.45
11,185.57

26,906.04

3,264.81 3.419 دوالر

88.37 دوالر
82.14 دوالر

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

ahmed.bahar@albiladpress.com

الرئيس التنفيذيأحمد البحـر

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

23 يناير 2023

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.217

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.235

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.043

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.372

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.145

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.325

بنك السالم 
SALAM BD 0.100

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.275

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.320

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.440

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.508

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.100

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.252

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.044

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.087

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.628

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.235

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 0.340

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.280

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.335

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 
BATELCO BD 0.463

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.140

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.163

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.700

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي أنـــه تمـــت 
أذونـــات  مـــن   1948 رقـــم  اإلصـــدار  تغطيـــة 
الخزانـــة الحكومية األســـبوعية التي يصدرها 
مصـــرف البحريـــن المركزي نيابـــة عن حكومة 

مملكة البحرين.
وتبلـــغ قيمـــة هـــذا اإلصـــدار 70 مليـــون دينـــار 
بحرينـــي لفتـــرة اســـتحقاق 91 يوًما تبدأ فــــي 
25 ينايـــر 2023 وتنتهـــي في 26 أبريل 2023، 

كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه األذونات 
 %  5.88 الفائـــدة  بســـعر  مقارنـــة   %  5.84

لإلصدار السابق بتاريخ 18 يناير 2022.
وبلـــغ معـــدل ســـعر الخصـــم 98.545 % وتـــم 
قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 98.540 %، 
علًما أنه تمت تغطية اإلصدار بنســـبة 208 %. 
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا 
اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

هشام الكردي

“الوطني”: قبول عمليات الدفع 
ببطاقات “جي سي بي” بالبحرين

بالتعاون مع شركة “جي سي بي”

وقـــع بنـــك البحريـــن الوطنـــي )NBB(، اتفاقيـــة 
مـــع شـــركة جي ســـي بي الدوليـــة، الفـــرع التابع 
للعمليات الدولية لشـــركة جي سي بي المتحدة 
ونظـــام الدفع الرائد فـــي اليابان، وذلك من أجل 
قبول عمليات الدفع بواسطة بطاقات “جي سي 
بي” عبر أجهزة نقاط البيع والتجارة اإللكترونية 
في البحرين. وأقيمت مراســـم توقيع االتفاقية 
فـــي المقر الرئيس للبنـــك، وذلك بحضور ممثلي 
عـــن كل من بنك البحرين الوطني وشـــركة جي 

سي بي.
 )JCB( وســـتوفر هذه الشـــراكة مع جي سي بي
لحاملي البطاقات من األسواق اآلسيوية القدرة 
على اســـتخدام بطاقات “جي سي بي” الخاصة 
بهم في جميع منافذ البيع التابعة لبنك البحرين 
الوطنـــي والموجودة في مختلـــف أنحاء مملكة 
البحريـــن، ما يأتي في إطار التزام بنك البحرين 
الوطني بتوســـيع نطاق خدماته من أجل تزويد 
العمـــاء الحالييـــن والجـــدد بإمكانيـــة الوصول 
الســـلس إلى جميع منافذ البيع وتماشًيا مع وعد 

العامـــة التجاريـــة للبقـــاء أقرب إليهـــم. وصرح 
رئيس تنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية 
واالستثمارية للشركات والمؤسسات المالية في 
بنـــك البحرين الوطني هشـــام الكردي “يســـعدنا 
أن نتعـــاون مـــع “جي ســـي بـــي” لتزويـــد حاملي 
هـــذه البطاقات بإمكانية اســـتخدامها للدفع عبر 
القنوات المصرفية لبنك البحرين الوطني. وتعد 
هـــذه الشـــراكة بمثابـــة خطوة أخرى إلـــى األمام 
فـــي مســـيرة البنـــك نحـــو توســـيع نطـــاق قبول 
بطاقـــات )JCB( في أجهزة نقاط البيع بالمملكة، 
فضًا عن تقوية الروابط بين البلدين، من خال 
تزويـــد جميع العماء من المواطنين والمقيمين 

بأفضل مستوى من الخدمات”.
مـــن جهته، قـــال الرئيـــس ومديـــر العمليات في 
“جـــي ســـي بي” الدوليـــة يوشـــيكي كانيكو “تعد 
مملكـــة البحرين إحدى الوجهات البارزة للســـفر 

لحاملـــي بطاقاتنـــا وكذلـــك بالنســـبة إلى شـــركة 
“جـــي ســـي بـــي”؛ نظـــًرا لوجـــود قاعـــدة محليـــة 
لحاملـــي بطاقاتنـــا فيهـــا. ولـــذا، ُتســـعدنا هـــذه 
الشـــراكة مع بنـــك البحريـــن الوطني، أحـــد أكبر 
البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، 
لتوســـيع نطاق قبول بطاقات “جي سي بي”، إذ 
ستعمل هذه الشراكة على توفير مزيد من سبل 
الراحـــة لحاملـــي بطاقاتنـــا في المملكـــة، وتلبية 
احتياجاتهـــم المصرفية والســـياحية أينما كانوا 

في مختلف أنحاء العالم”.
وتأتـــي هـــذه الشـــراكة تماشـــًيا مـــع التـــزام بنك 
البحريـــن الوطنـــي بتبســـيط رحلـــة العماء من 
خال إضفـــاء الطابـــع الشـــخصي وتوفير مزيد 
مـــن الراحـــة فـــي حياتهـــم اليوميـــة، إضافة إلى 
تعزيز العاقات مع المؤسسات في جميع أنحاء 

العالم.
يذكر أن “جي سي بي” هي عالمة تجارية عالمية في مجال الدفع وإصدار البطاقات في اليابان، وتقدم  «

خدماتها ألكثر من 150 مليون عميل. ويتم قبول بطاقات الشركة في أكثر من 41 مليون موقع حول 
العالم، وتعتبر العالمة التجارية الدولية الوحيدة لعمليات الدفع في اليابان حيث تقّدم حلول وتقنيات 

دفع عالية الجودة وتتسم بمستويات عالية من األمان.

األردن يرفع الحد األدنى لألجور 4.2 %
أعلنـــت المؤسســـة العامـــة للضمـــان االجتماعـــي في 
األردن، أمس، رفع الحد األدنى لألجور للعام الجاري 

بنسبة 4.2 %عن الحد الحالي.
وجـــاء فـــي بيـــان صـــادر عـــن المؤسســـة أمـــس، أن 
التضخم في المملكة لألشـــهر األحد عشر األولى من 

العام الماضي، بلغ 4.22 %، “لذلك يصبح الحد األدنى 
لألجور الخاضعة القتطـــاع الضمان االجتماعي لعام 

2023، نحو 271 دينارًا )382.1 دوالرًا(”.
كان الحد األدنى لألجور الســـابق 260 دينارًا )366.6 

دوالرًا(.

وقالـــت المؤسســـة: “تطبيق قرار زيـــادة الحد األدنى 
لألجور، يأتي بما يعادل نســـبة التضخم الصادرة عن 
الجهات الرسمية، وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل 
ســـنة من الســـنوات 2023، 2024، 2025 وفقًا لنسبة 

التضخم لألشهر األحد عشر السابقة لكل سنة.


