
طرحت الشـــركة العربية للمزادات )مزاد( 
44 عقارًا تشـــمل أراضي وأبراجًا ســـكنية 
وتجاريـــة  ســـكنية  ومبانـــَي  ومكتبيـــة 
ومنـــازَل وشـــققًا ســـكنية وفلـــاً وجزيرة 
خاصة وفندقًا وبناًء قيد اإلنشاء، بقيمة 
مبدئية تجـــاوزت 33.1 مليون دينار )33 

مليونـــًا و53 ألفًا و747 دينـــارًا(، في مزاد 
البحريـــن للعقارات، وهي مـــزادات علنية 
أمـــام مواطنـــي دول مجلـــس  مفتوحـــة 
المـــزاد  إغـــاق  يتـــم  أن  علـــى  التعـــاون، 

بتاريخ 31 يناير الجاري.
وكانـــت أبـــرز العقـــارات المعروضـــة فـــي 
تقـــع  خاصـــة  لجزيـــرة  العلنـــي،  المـــزاد 
بالواجهـــة البحريـــة فـــي المنامـــة، عبـــارة 

واســـتثمارية،  ســـكنية  جزيـــرة  عـــن 
وللمشـــروعات ذات الطبيعـــة والخاصـــة، 
تبلـــغ مســـاحتها 9,554 مترًا مربعًا بســـعر 
مبدئـــي نحـــو 8 ماييـــن و99 ألفـــًا و500 
دينـــار، وفنـــدق بالمنطقـــة الدبلوماســـية 
لاســـتعمال الســـكني علـــى مســـاحة تبلغ 
835 مترًا مربعًا بسعر مبدئي نحو مليون 

و619 ألفًا و500 دينار. 

44 عقاراً للبيع في “مزاد” بـ 33.1 مليون دينار
18 منزالً وبيتاً وفيال وشقة معروضة بـ 3.2 مليون دينار

فندق بالدبلوماسية

أظهرت بيانات رسمية هبوط واردات 
الهاتـــف النقال والهواتـــف الذكية إلى 
 2022 العـــام  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
مدفوعـــًا بتضخـــم األســـعار وتراجـــع 
بيانـــات  وبحســـب  العالمـــي.  الطلـــب 
جمركيـــة، فـــإن واردات البحريـــن من 
أجهزة الهاتف النقال بلغت 605 آالف 
جهـــاز خـــال العـــام 2022 مقارنة مع 

674 ألف هاتف في العام 2021.
وبلـــغ معـــدل االنخفاض فـــي واردات 

الهاتف النقال ما نسبته 18.4 %.
االســـتهاك  ســـلوك  أنمـــاط  وتغيـــرت 
فـــي الســـوق المحليـــة في الســـنوات 
األخيـــرة مع ارتفـــاع أســـعار الهواتف 
المحمولة، إذ باتت شريحة كبيرة من 
المستهلكين تفضل االحتفاظ بأجهزة 
أطـــول،  لســـنوات  لديهـــم  المحمـــول 
خصوصـــًا أن التغييـــرات التـــي تطـــرأ 
كل عام علـــى األجهزة تظل محدودة 

نسبيًا.

هبوط واردات “النقال” إلى البحرين 18 %

)14(
)13(

مليارا دوالر حجم التبادل التجاري في 2022... أوصاف سعيد:

البحرين وجهة مثلى إلقامة حفالت الزفاف الهندية
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزارة  وكيـــل  صـــّرح 
والتأشـــيرات  الســـفر  لجـــوازات  الهنديـــة 
والشؤون الهندية في الخارج أوصاف سعيد 
بأن مملكـــة البحرين تعد وجهة مثلى إلقامة 
حفـــات الزفـــاف بالنســـبة للعوائـــل الهندية، 
متوقًعـــا أن يشـــهد العـــام 2023 مزيـــًدا مـــن 
الشـــراكات مـــع الحكومـــة البحرينية لتحديد 
وإدراج وتعزيـــز وتســـويق أماكـــن فريدة من 

نوعها.
جاء ذلك في إيجاز إعامي قدمه المسؤول 
اإلعامـــي فـــي العاصمـــة الهنديـــة نيودلهـــي 
بمشاركة مندوبين من وسائل إعام مختلفة 

وبحضور صحيفة الباد.  
وقال الوزير إن “المؤشرات تشير إلى ارتفاع 
التجـــارة مـــع البحريـــن بمـــا يتجـــاوز ملياري 

دوالر، وطموحاتنا أعلى بكثير”. )04(وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية 
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التعليم العالي.. في يومه
لــم يمــر اليــوم العالمــي للتعليــم العالــي علينا مــرور الكرام وكأن شــيًئا لــم يكن، حيث 
األحاديــث فــي كواليــس المنظومــة التعليميــة لــم تنقطــع، بشــأن ذلــك اليــوم وكيفية 
االنطــاق منــه إلــى آفــاق أكاديميــة جديــدة، إلــى جــدول أعمــال ال يخطــئ ضالتــه 
المنشودة نحو تحديث كل شيء واالرتقاء به إلى مستوياته العالمية حيث ال حدود 
مغلقة أمام السماوات المفتوحة، وال أسوار عالية تعوق انتقال التكنولوجيا الفارقة.
األميــن العــام لمجلــس التعليــم العالــي نائب رئيس مجلــس أمنائه الدكتورة الشــيخة 
رنــا بنــت عيســى بن دعيج آل خليفة كان لها كلمــة أكدت فيها أن مملكة البحرين في 
ســبيلها إلــى تطويــر مخرجات التعليم العالــي بما يتواكب مع ضــرورات اللحظة ومع 

حاجات المجتمع.
وهنا يمكنني كمراقب وشــريك شــأني في ذلك شــأن جميع الزماء في المنظومة أن 
أؤكد أهمية البحث العلمي بل والتعاون بين جميع الجامعات من أجل إنجاز البحوث 
المشــتركة التــي تعالج قضايا مجتمعية ومعضــات اقتصادية وفكرية تؤرق مخادع 
المجتمع المحيط وال تبتعد بنا إلى عوالم أخرى قد تختلف مشكاتها عن مشكاتنا، 

وطبيعتها عن طبيعتنا، وحقيقة جذور قضاياها عن حقيقة وجذور قضايانا.
بالتأكيــد مجتمعاتنــا تعانــي مــن محوريــة الــرؤى التنمويــة رغــم اللهاث خلــف 2030، 
ومحاولــة التوفيــق بيــن تلــك الرؤيــة المعتبــرة والمتغيــرات المتســارعة مــن حولنــا، 
إضافة إلى ذلك نحن نعاني من فقر حاد في الموارد الطبيعية رغم النفط، وهذا الفقر 
يتمثل في المنتج الزراعي والمنتج الصناعي القابل للتصدير، وفي العديد من السلع 
االستراتيجية التي تلعب فيها تكنولوجيا الذكاء االصطناعي دوًرا كبيًرا في تخلقها 
وتأكدها وإعادة تدويرها لتصبح صالحة للتعاطي من إنسان هذا العصر وكل عصر.

البحث العلمي في كوريا الجنوبية اكتشف بعبقرية استباقية حلواًل جذرية لمشكات 
أكبــر الشــركات فــي العالــم اآلن، منهــا هونــداي عندما تعثــرت، وغيرهــا عندما أصاب 
منتجاتها الركود بفعل التراجع في استخدام التكنولوجيا الفائقة، هنا كان للجامعات 
ومراكــز بحوثهــا الجــادة الــدور األعظــم فــي إعــادة تصويب مســارات هذه الشــركات 
حتــى تمكنــت من أن تطــور منتجاتها، وتعصرن مخرجاتهــا، وتصبح قادرة على غزو 

أسواق جديدة بأسعار تنافسية وبتكلفة إنتاج أكثر من تنافسية.
وها نحن اليوم نرى هذه الشركات وهي تنافس التكنولوجيا اليابانية في عقر دارها، 

وتتفوق على على التكنولوجيا األوروبية أو األمريكية في بعض الصناعات.
ليــس عيًبــا أن نتأخــر قليــًا، لكــن العيــب كل العيــب أن نغــط فــي ســباتنا العميــق، أال 
نرى بأن اآلخرين بدأوا من أزمات ومشــكات اآلخرين، طوروا أنفســهم ولم يلتفتوا 
خلفهــم، تحــدوا الصعــاب وانتصروا على المشــكات بــل أنهم قضوا عليهــا تقريًبا من 

خال العقلية اإلنتاجية السائدة وليس عن طريق التفكير االستهاكي المقيت.
مشــكلتنا أننا في منطقتنا المهمة جًدا من العالم نســتهلك مواردنا ونذهب لنســتهلك 
مــوارد اآلخريــن، ال نســعى لكــي تكــون ثقافــة اإلنتــاج هــي الســائدة، وال نلتفــت ربمــا 
لفضيلــة البحــث عــن الممكــن بــداًل مــن الجلــوس على األرائــك ننتظــر لمن يأتــي إلينا 
بالمصبــاح الســحري كــي نفركــه ليأتي إلينــا المارد الجبــار بفكرة جديدة، أو بمشــروع 

على طبق من ذهب.
نحــن البــد وأن ننتفــض يــا أعزائــي مــن حالــة الســكون التــي ال ُتغنــي وال ُتســمن مــن 
جوع، أن نبدأ من حيث انتهى اآلخرون، حتى ولو بدأنا من حيث بدأوا سوف نصل 
بــكل تأكيــد، ســوف نكــون في مكان أفضل، وســوف يحترمنا العالم، وتشــكرنا الناس 
وتبــارك لنــا جهودنــا، بل وتصفق لنــا ألننا تمكّنا من التفكير خــارج معطيات الصندوق 
المغلق، وألننا نجحنا في تحويل المشكات إلى انتصارات، والعراقيل واألزمات إلى 

منجزات.
ولعلنــي ال أخطــئ إذا قلــت إن حلــول المشــكلة االقتصاديــة فــي أيدينــا، وأن الــرؤى 
المرتبكة يمكن إعادة تنظيمها بقليل من التفكير وكثير من الحكمة، ولله وحده األمر.

شيخ األزهر يعزي الملك المعظم بوفاة خالد بن خليفةد. عبداهلل الحواج
مستذكرا جهود الفقيد في تعزيز التعايش السلمي

نقل األمين العام للمؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية مصطفى السيد، 
خالص تعازي شـــيخ األزهر الشريف 
اإلمـــام األكبر أحمد الطيب إلى ملك 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلى 
مملكـــة البحريـــن قيـــادًة وحكومـــًة 
وشعًبا وألسرة الفقيد بوفاة المغفور 
لـــه بإذن هللا تعالى الشـــيخ خالد بن 

خليفة آل خليفة رحمه هللا.
جاء ذلك أثناء لقاء مصطفى السيد 
مـــع شـــيخ األزهـــر خـــال االجتماع 
األزهـــر  مشـــيخة  فـــي  عقـــد  الـــذي 
الشـــريف لمناقشة برامج وإنجازات 
بيـــت الـــزكاة والصدقـــات المصـــري، 
مســـتذكًرا جهود الفقيد )رحمه هللا( 

في دعـــم وتعزيز التعايش الســـلمي 
مـــن خـــال رئاســـته لمجلـــس أمناء 
مركـــز الملك حمـــد العالمي للتعايش 
الســـلمي، مشـــيًدا بما حققـــه الفقيد 
عبـــر مســـيرته ومـــا  إنجـــازات  مـــن 
قدمه من عطاءات وخدمات جليلة 
وجهوده ومســـاعيه الخيـــرة لتعزيز 
وترســـيخ قيـــم ومفاهيـــم التعايش 
والتســـامح والســـام، ومـــد جســـور 
التواصـــل وتعزيز الحـــوار والتقارب 
األديـــان  أتبـــاع  بيـــن  الحضـــاري 
ومختلـــف الثقافـــات، ســـائًا المولى 
بواســـع  يتغمـــده  أن  القديـــر  العلـــي 
رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه 
فســـيح جناتـــه، ويلهم أهلـــه وذويه 

جميل الصبر وحسن العزاء.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

المنامة - وزارة األشغال

أكـــد وزير األشـــغال إبراهيم الحواج أن 
مدينة شرق سترة اإلسكانية تمثل أحد 
أهم المشروعات اإلستراتيجية الرائدة 
في مملكة البحرين، حيث تتضمن عددا 
كبيرا من الوحدات الســـكنية ومختلف 
المرافق والخدمـــات، مؤكًدا أن الوزارة 
ســـتعمل علـــى توفيـــر منافذ للمشـــروع 
اإلســـكاني من خال إنشاء شارع شرق 
ســـترة إضافة إلى تطوير شارع الشيخ 
ســـلمان بن أحمد الفاتح وتطوير شارع 
رقـــم 1، وذلـــك من أجـــل توفيـــر منافذ 
سلسلة لمدينة شرق ســـترة اإلسكانية.  
جـــاء ذلك خال الزيـــارة التفقدية التي 
قـــام بها وزير األشـــغال ألعمـــال الدفان 
إلنشـــاء الطـــرق المؤديـــة لمدينة شـــرق 
ســـترة ضمـــن المرحلـــة األولـــى، وذلـــك 
لاطـــاع علـــى آخـــر مســـتجدات ســـير 

أعمال المشروع.
المناقصـــات  مجلـــس  أن  يذكـــر 
والمزايـــدات طـــرح مناقصـــة محدودة 
إنشـــاء  “مشـــروع  الرئيســـة  لألعمـــال 
شـــرق  مدينـــة  إلـــى  المؤديـــة  الطـــرق 
ســـترة المرحلـــة األولى”، والـــذي يتمثل 
فـــي إنشـــاء شـــارع شـــرق ســـترة لربط 

المشـــروع اإلسكاني بشـــبكة الطرق بـ 4 
مســـارات فـــي كل اتجـــاه بحـــرم طريق 
عرضه )65 مترا( مع إنشـــاء معبر بحري 
علـــى المنفـــذ الشـــمالي للمدنيـــة بعرض 
)50 مترا( ومعبر بحري ثاٍن على المنفذ 

الجنوبـــي بعرض )55 مترا(، كما ســـيتم 
ربط هذا الشارع بشبكة الطرق الرئيسة 
عبـــر شـــارع الشـــيخ ســـلمان بـــن أحمـــد 
الفاتـــح شـــمااًل ومـــروًرا بشـــارع 1 ومنه 

لتقاطع خزانات بابكو جنوًبا.

في إطار توفير منافذ للمشروع اإلسكاني

الحواج يتفقد أعمال إنشاء الطرق المؤدية لشرق سترة
المنامة - وزارة الخارجية

البحريـــن  مملكـــة  أدانـــت 
الـــذي  اإلرهابـــي  الهجـــوم 
وقـــع بالقـــرب مـــن كنيـــس 
يهودي في مدينة القدس، 
وأســـفر عن مقتـــل وإصابة 

عدد من األشخاص.
الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
في بيان لها ضرورة اتخاذ 
الخطوات العاجلة والفاعلة 
التصعيـــد  حالـــة  لوقـــف 
التـــي  الخطيـــرة والمدانـــة 
مدنييـــن  ضحيتهـــا  ذهـــب 
فلسطينيين وإسرائيليين.

الـــوزارة موقفها  وجـــددت 
الثابـــت والرافـــض ألعمال 
العنـــف واإلرهـــاب بجميـــع 
صورهـــا وأشـــكالها، داعية 
إلى عدم التصعيد وتوفير 
وتهيئة  للمدنيين،  الحماية 
المناســـبة إلحياء  األجواء 
العـــادل  الســـام  عمليـــة 
منطقـــة  فـــي  والشـــامل 

الشرق األوسط.

البحرين تدين 
الهجوم اإلرهابي 

في القدس

الصخير - جامعة البحرين

جامعـــة  فـــي  اآلداب  كليـــة  عميـــد  قـــال 
البحرين عبدالعزيز بوليلة: “حصلت كلية 
اآلداب العام الماضي 2022، على شـــهادة 
االعتمـــاد  وكالـــة  مـــن  الدولـــي  االعتمـــاد 
البريطانيـــة )ASIC( محققـــة بذلـــك أعلى 
 Premier( تصنيـــف، وهو الكلية الممتـــازة
Institution(”. مشـــيرًا إلى أن هذا اإلنجاز 
األكاديمـــي االســـتثنائي فـــي تاريـــخ كلية 
لـــم  البحريـــن  بجامعـــة  العريقـــة  اآلداب 
يكـــن ليتحقق لوال الدعم االســـتثنائي من 
إدارة الجامعـــة، وتكاتف جهـــود الهيئتين 
اآلداب  بكليـــة  واإلداريـــة  األكاديميـــة 
والطلبة كذلـــك. جاء ذلك في كلمة ألقاها 
العميـــد بوليلة أمـــس )الســـبت(، في حفل 
تخريج الفوج الرابع والعشـــرين من طلبة 
الجامعـــة - الـــذي يقـــام تحـــت رعاية ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء  صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 

آل خليفـــة  - لتخريـــج الطلبة المســـجلين 
فيـــه مـــن خريجي دفعـــة العـــام الجامعي 
الجامعـــي  العـــام  إلـــى  2017/2018م 
 733 تـــم تخريـــج  2020/2021م، حيـــث 
خريجـــًا وخريجـــة مـــن كليـــة اآلداب في 
تخصصي اإلعام واللغة العربية وآدابها، 
كليـــة  مـــن  خريجيـــن   2209 أصـــل  مـــن 

اآلداب  كليـــة  عميـــد  وأضـــاف  اآلداب.   
فـــي كلمتـــه “إنكـــم تحصـــدون اآلن ثمـــار 
عطائكـــم العلمي، أنتم يا قادة المســـتقبل 
الذين ستشكلون مســـتقباً زاهرًا وفارقًا، 
والفخـــر  بالزهـــو  تشـــعروا  أن  ويجـــب 
لكونكـــم  التاريخيـــة  اللحظـــة  هـــذه  فـــي 
الجامعـــة  البحريـــن  جامعـــة  خريجـــي 

الوطنيـــة”، مشـــيرًا إلـــى أن كليـــة اآلداب 
تســـعى وبشـــكل مســـتمر ودؤوب لتطوير 
برامجهـــا األكاديميـــة، وتحديث مســـتوى 
برامـــج البكالوريـــوس والدراســـات العليا، 
بمـــا يتواكـــب مع متطلبـــات ســـوق العمل 
المتغيـــر، والمرحلـــة القادمـــة مـــن التطور 
العالمـــي في العلوم الحديثـــة، مؤكدًا دور 

الشراكات األكاديمية العالمية واإلقليمية 
والمحليـــة، فـــي تحقيـــق مـــا تســـعى إليه 

الكلية. 
ـــر الخريجـــون عن ســـعادتهم في  فيمـــا عبَّ
كلمـــة ألقتهـــا الخريجـــة ســـلمى التيتـــون 
قالـــت فيهـــا: “يحـــق لنـــا نحـــن الخريجين 
والخريجات، أن نفتخر بجامعة البحرين، 

التـــي تعـــد صرحـــًا علميـــًا كبيـــرًا يخـــرج 
األجيـــال، لتلج ميدانـــًا جديدًا من ميادين 
المشـــاركة فـــي بنـــاء نهضـــة هـــذا الوطـــن 

المعطاء”. 
وتابعـــت: “وهـــا هـــي جامعتنـــا الوطنيـــة 
فـــي  كبيـــرة  تطـــورات  تشـــهد  ماتـــزال 
التـــي  المطروحـــة  األكاديميـــة  البرامـــج 
تراعي احتياجات ســـوق العمل، وحاجته 
لكفـــاءات بشـــرية، ذات مؤهـــات علميـــة 
رفيعة، كما ســـعت حثيثـــًا إلى توفير بيئة 
علمية حديثة تخدم الطالب، وتســـهم في 

رفع التحصيل العلمي لديه”. 
ـــة،  وصعـــد الخريجـــون تباعـــًا إلـــى المنصَّ
مـــن  التخـــرج  شـــهادات  تســـلموا  حيـــث 
نائب الرئيس لخدمـــات تقنية المعلومات 
والشؤون اإلدارية والمالية أسامة الجودر، 
بحضور أولياء أمورهم وأقربائهم، الذين 
التقطـــوا معهـــم صـــورًا تذكاريـــة فـــي بهو 

الجامعة ومرافقها الخارجية.

ً العميد بوليلة للخريجين: ستشكلون مستقبالً زاهراً وفارقا

”ASIC“ كلية اآلداب تحقق أعلى تصنيف في تاريخها من

جانب من األعمال في شرق سترة



local@albiladpress.com

األحد 29 يناير 2023 - 7 رجب 1444 - العدد 5220
03

مركز األرشيف الوطني

اجتمـــع رئيـــس مركز األرشـــيف الوطني ماجـــد النعيمي، 
خـــال زيارتـــه إلـــى المملكة العربيـــة الســـعودية، باألمين 
العـــام المكلـــف لـــدارة الملـــك عبدالعزيـــز، فهد الســـماري، 
حيـــث تم خال االجتماع بحث أوجه التعاون المشـــترك 
بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية 
فـــي مجاالت التوثيق واألرشـــفة لخدمة البرامج العلمية 
والبحثيـــة، انطاقًا مـــن العاقات األخوية بيـــن البلدين، 
مشـــيرًا إلى أن البلدين يرتبطان بتاريخ طويل ومشترك 
على جميع األصعدة وبمختلف المجاالت، تعززه الشراكة 

اإلستراتيجية القوية والمستدامة.
وأشـــاد النعيمـــي بالدور الريـــادي الذي تلعبـــه دارة الملك 
عبدالعزيز فـــي خدمة تاريخ المملكة العربية الســـعودية 
وجغرافيتهـــا وآدابها الفكرية والعمرانية، وجمع المصادر 
التاريخيـــة المتعـــددة مـــن وثائـــق وغيرها ممـــا له عاقة 
بالتاريـــخ الســـعودي، وتصنيفهـــا وفهرســـتها وترميمهـــا، 
مؤكدًا أنها أضحت اليوم مركزًا عالميًا للتاريخ السعودي، 

ورافـــدًا حضاريـــًا يربـــط أجيالهـــا، ومرجعـــًا لكثيـــر مـــن 
الباحثين بمختلف الدول، لما تمتلكه من معلومات قيمة 

وتاريخية.

بحث التعاون الثنائي بمجاالت األرشفة... النعيمي:

البحرين والسعودية... شراكة إستراتيجية مستدامة

رئيس مركز األرشيف الوطني مع األمين العام لدارة الملك عبدالعزيز

المنامة - بنا

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصـــال 
الوطني يوســـف البنخليـــل الحرص على 
تســـخير جميـــع الجهـــود من أجـــل إنجاح 
اســـتضافة مملكة البحرين لدورة األلعاب 
المدرســـية الدوليـــة 2024، التـــي تحظى 
برعايـــة ســـامية من عاهل البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، والمزمـــع إقامتها فـــي أكتوبر 
2024، بمشاركة 80 دولة حول العالم و5 

آالف طالب وطالبة.
جاء ذلك خال اجتماع الرئيس التنفيذي 
مـــع إســـحاق  الوطنـــي،  لمركـــز االتصـــال 
عبـــدهللا وهـــو رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة 
لإلعداد لتنظيم دورة األلعاب المدرســـية 
التي ســـُتقام في مملكة البحرين بأكتوبر 
2024، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث تّم 

االطاع على مســـتجدات االســـتعدادات 
عمـــل  وخطـــة  للـــدورة،  والتحضيـــرات 
اللجنـــة التنفيذيـــة، إلـــى جانـــب التباحث 
في ســـبل الدعم اإلعامـــي إلبراز الحدث 

االستثنائي المهم بالشكل األمثل.
وأشـــار البنخليـــل إلى أّن دعـــم ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
للقطاع الرياضـــي، والمتابعة الحثيثة من 
ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشـــباب رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر 

الـــذي  آل خليفـــة، واالهتمـــام  بـــن حمـــد 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  يوليـــه 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية، ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة يشـــّكل دافًعا لبـــذل مزيد من أجل 
إنجـــاح الحـــدث العالمـــي الـــذي سيســـهم 
بـــدوره في تعزيز مكانة القطاع الرياضي 
البحريني، وســـيدعم أيًضا موقع المملكة 
للســـياحة  رائـــدة  كوجهـــة  ومقّوماتهـــا 

الرياضية والثقافية.

البنخليل: استعدادات إعالمية لتغطية الحدث االستثنائي

انطالق دورة األلعاب المدرسية في أكتوبر 2024

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عـــن  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أعلنـــت 
إعـــادة  طلبـــات  اســـتقبال  بـــاب  فتـــح 
تقديـــر الدرجات “التظلمـــات” إلكترونيًا 
عبـــر البوابـــة التعليمية لطلبـــة المرحلة 
اإلعداديـــة  الشـــهادة  وطلبـــة  الثانويـــة 
وذلـــك علـــى نتائـــج امتحانـــات نهايـــة 
العـــام  مـــن  األول  الدراســـي  الفصـــل 
الدراســـي 2023-2022. حيث ستكون 
الخدمة متاحة ابتداًء من أمس السبت 
ولغايـــة الســـاعة العاشـــرة مـــن صبـــاح 
الجـــاري،  ينايـــر   30 الموافـــق  االثنيـــن 
ومفتوحـــة على مـــدار الســـاعة بالبوابة 

التعليمية.
 لـــذا؛ فإنـــه علـــى الطلبـــة الراغبيـــن فـــي 
التقديـــم لطلبات إعادة تقدير الدرجات 
استيفاء المعلومات المطلوبة من خال 
البوابـــة التعليميـــة، وتثبيت الطلب في 
المدرســـة المســـجل بهـــا الطالـــب وفقـــًا 

لإلجراءات المعتمدة لذلك.
وتؤكـــد وزارة التربية والتعليم حرصها 
علـــى مصلحة الطالب مـــن خال إتاحة 
فـــي  األداء  تقييـــم  لمراجعـــة  الفرصـــة 
االمتحانات النهائيـــة، الفتًة في الوقت 
عمليـــات  بـــه  تتصـــف  مـــا  إلـــى  نفســـه 
التصحيـــح والرصـــد مـــن دقـــة كبيـــرة 
للمســـتويات  الفعلـــي  الواقـــع  تعكـــس 

التحصيلية.
كما أعلنـــت وزارة التربية والتعليم، أنه 
في ضوء نتائج الفصل الدراسي األول، 
وطبقـــًا لقـــرار وزيـــر التربيـــة والتعليم، 
فإنه ســـيتم توضيح عمليات المراجعة 
والتطويـــر الخاصـــة بتوزيـــع الدرجـــات 
والنسب وتقســـيم دخول الموضوعات 
الخاصة بالمنهج الدراســـي في عمليات 
التقييـــم التكوينيـــة والنهائيـــة للفصـــل 

الدراسي الثاني.

“التربية”: فتح الباب لـ “تظلمات” الطلبة إلكترونيًا
“المزارعين” يستقطب 120 ألف زائر في شهرين

المبارك يكرم طفلين لجهودهما في المحافظة على النظافة

قـــال وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعـــة 
وائـــل المبارك إن اللجنة المنظمة لســـوق 
المزارعيـــن البحرينييـــن ســـجلت خـــال 
شهرين من انطاقته حضورًا كبيرًا فاق 

120 ألف زائر.
وانطلق سوق المزارعين في العاشر من 
ديســـمبر 2022 بحديقة البديـــع النباتية 
البلديـــات  شـــؤون  وزارة  مـــن  بتنظيـــم 
المبـــادرة  مـــع  وبالشـــراكة  والزراعـــة 

الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
جـــاء ذلك خـــال زيـــارة الوزيـــر المبارك 
مـــن  مجموعـــة  التقـــى  حيـــث  للســـوق 
إلـــى  واســـتمع  والـــزوار  المزارعيـــن 
ماحظاتهـــم واقتراحاتهم، كما زار قرية 
األطفـــال المصاحبـــة لفعاليـــات الســـوق، 
وكـــّرم اثنيـــن مـــن األطفـــال المشـــاركين 
جهـــود  ضمـــن  شـــخصية  بمبـــادرات 

المحافظة على النظافة في المملكة.
ويحتفي ســـوق المزارعيـــن البحرينيين 

في هـــذا العـــام بنســـخته العاشـــرة التي 
تشـــهد مشـــاركة 32 مزارعًا و4 شـــركات 
زراعية و5 مشاتل و4 مناحل و4 أنشطة 
متخصصـــة فـــي التمـــور و20 من األســـر 
المنتجـــة بالتنســـيق مـــع وزارة التنميـــة 
االجتماعية، عاوة على تخصيص قرية 
لألطفـــال اســـتقطبت أكثر مـــن 10 آالف 

طفل بفعاليات وأنشطة متنوعة.
من جهتها، عّبـــرت األمين العام للمبادرة 
الزراعـــي  القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة 
الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة عن 
بالغ ســـرورها لإلقبال الجماهيري الكبير 
علـــى ســـوق المزارعيـــن خـــال شـــهرين 
مـــن انطاقتـــه، وقالت: إن هـــذا اإلقبال 
يعكـــس مـــدى الحرص مـــن الـــزوار على 
دعـــم المنتـــج البحرينـــي وجعلـــه الخيار 

األول لديهم.
المســـتمر  اإلقبـــال  هـــذا  أن  وأكـــدت 
منـــذ النســـخة األولـــى حفـــز الكثيـــر مـــن 
المزارعيـــن على إدخـــال أصناف جديدة 

مـــن المنتجـــات الزراعيـــة تلبيـــة لطلبات 
الزوار، وهو ما كان له المردود اإليجابي 
عبـــر زراعـــة المنتجـــات المطلوبـــة فـــي 

المزارع المحلية وتقليل االستيراد.
المزارعيـــن  ســـوق  أن  إلـــى  وأشـــارت 
البحرينييـــن وخـــال عشـــر ســـنوات من 

مســـيرته استطاع أن يرسخ اسمه ضمن 
الفعاليات الوطنيـــة في مملكة البحرين، 
كمـــا بات مقصـــدًا للكثير مـــن المواطنين 
والمقيمين وزوار مملكة البحرين لشراء 
التـــي  البحرينيـــة  الزراعيـــة  المنتجـــات 

تمتاز بجودتها وتنوعها.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة
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البحرين وجهة مثلى إلقامة حفالت الزفاف الهندية
مليارا دوالر حجم التبادل التجاري في 2022... أوصاف سعيد:

2022 فـــي  لــلــمــمــلــكــة  ــة  ــدي ــن ــه ال ــادرات  ــ ــصـ ــ الـ ــة  ــم ــي ق دوالر  ــون  ــي ــل م  900

صّرح وكيل وزارة الشؤون الخارجية 
والتأشيرات  السفر  لجوازات  الهندية 
والشؤون الهندية في الخارج أوصاف 
سعيد، بأن مملكة البحرين تعد وجهة 
بالنسبة  الزفاف  مثلى إلقامة حفالت 
يشهد  أن  متوقًعا  الهندية،  للعوائل 
مع  الشراكات  من  مزيًدا   2023 العام 
وإدراج  لتحديد  البحرينية  الحكومة 
من  فــريــدة  أمــاكــن  وتسويق  وتعزيز 

نوعها.
جاء ذلك خالل إيجاز إعالمي قدمه 
ــمــســؤول اإلعـــالمـــي فـــي الــعــاصــمــة  ال
مندوبين  بمشاركة  نيودلهي،  الهندية 
وبحضور  مختلفة  إعــالم  وسائل  من 

صحيفة البالد.
مملكة  استضافة  أن  سعيد  وأضــاف 
البحرين لثماني حفالت زفاف هندية، 
وديسمبر  نوفمبر  بين  ما  الفترة  في 
مــلــيــون   5.5 بــضــخ  ســاهــمــت   2019
بشكل  الوطني  االقــتــصــاد  فــي  دوالر 
مباشر، في حين أن الوباء حال دون 
أعــراس كان مخطًطا   10 بـ  االحتفال 

لها مسبًقا.
وأشار إلى أن حفل زفاف نجل رجل 
األعمال الهندي، سوشيل مانتري، من 
بنغالور، الذي أقيم في الفترة من 15 
في   ،2018 ديسمبر   17 إلــى  ديسمبر 
البحرين،  خليج  فــورســيــزونــز  فــنــدق 
ــرز الـــحـــفـــالت؛ كــونــه  ــ ــ اعـــتـــبـــر مــــن أب

من  ضيف   800 مــن  أكــثــر  استقطب 
مختلف المدن الهندية، بجانب بعض 

من دول العالم.
وجهة  الــبــحــريــن  “إن  سعيد  وأردف 
إلحـــيـــاء حــفــالت زفــــاف فـــريـــدة من 
نوعها؛ ألنها تتمتع بطابع مختلف عن 
اإلمارات العربية المتحدة وسويسرا، 
إمكان  ــت  زل أثبتت ومــا  أنــهــا  مــؤكــًدا 
التي  استضافتها لمثل هذه األعراس 

تسهم بتعزيز القطاع السياحي”.

التجارة الثنائية

وفي سياق متصل، قال وزير الشؤون 
السفر  ــوازات  وجـ الهندية  الخارجية 
بالخارج،  الهند  وشــؤون  والتأشيرات 

البحرين  مملكة  إن  سعيد،  أوصـــاف 
الكتشاف  تسعى  الــهــنــد  وجــمــهــوريــة 
ــعــام  ــدة فـــي ال ــديـ ــرص تــجــاريــة جـ فــ
2023، الفًتا إلى أن الصادرات الهندية 
إلى البحرين بلغت العام الماضي 900 
استيراد  تم  حين  في  دوالر،  مليون 

بضائع بقيمة 800 مليون دوالر.
لكن  العام،  بداية  في  زلنا  “مــا  وتابع: 
التجارة  ارتفاع  إلى  تشير  المؤشرات 
مع البحرين بما يتجاوز ملياري دوالر، 
دولة  ولكل  بكثير،  أعلى  وطموحاتنا 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مــن 
عامل فريد لها ويتنوع نطاق التجارة 
التي قد نهتم بها أو يهمهم، إذ تتركز 
من  ــاس  األســ فــي  الــبــحــريــن  واردات 

والمنتجات  واأللمنيوم  والغاز  النفط 
ذات الصلة، بينما نقوم بتصدير المواد 

الغذائية والسلع المحلية”.
الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  أن  وأوضــــح 
الخليجي ككتلة واحدة، كانت تحاول 
 )FTA( الحرة  التجارة  اتفاقية  توقيع 
مجلس  دول  أن  مـــردًفـــا  ــهــنــد،  ال مـــع 
أكبر  ــا  حــالــيًّ تــعــد  الخليجي  الــتــعــاون 
تكتل تجاري للهند، حيث بلغت قيمة 
أكثر  الماضي  العام  الثنائية  التجارة 
يشمل  وهـــذا  دوالر،  مليار   154 مــن 
دوالر،  مــلــيــار   44 بــقــيــمــة  صــــــادرات 
العام  27.8 مليار دوالر في  بـ  مقارنة 
السابق، مما يشير إلى معدل نمو يزيد 
10.4 % من  58 % وهذا يمثل  على 

إجمالي صادرات الهند العام الماضي.
إجمالي  “بلغ  قــائــاًل:  سعيد  واختتم   
التعاون  مجلس  دول  مــن  ــواردات  ــ ال
الخليجي 110.73 مليار دوالر )بزيادة 
قدرها 85.8 % مقارنة بالعام 2021(، 
وهـــو مـــا يــمــثــل 18 % مـــن إجــمــالــي 
الماضي”،  العام  خــالل  الهند  واردات 
“إننا نجري محادثات مع دول  مردًفا 
أجل  من  الخليجي،  التعاون  مجلس 
مشتركة،  حــرة  تــجــارة  اتفاقية  عقد 
حــيــث أعــربــت الــــدول األعـــضـــاء عن 
مــوحــدة  ككتلة  بــالــدخــول  اهتمامها 

معنا”.

وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية 

قــال المحامــي خليفة الشــاجرة إن المحكمــة الصغرى الجنائية الخامســة قد 
حكمــت ببــراءة موكله )المتهم الرابع( من تهمــة تحصله على منقوالت خاصة 
للمجنــي عليــه في مســكنه، عن طريق الكســر من الخارج، مــع حبس المتهمين 

األول والثاني والثالث مع النفاذ عما أسند لديهم من اتهام.

وأشار الشاجرة إلى أن المتهم الرابع وفي 
إنه  قــال  النيابة  تحقيقات  أمــام  روايــتــه 
تقابل مع شخص معه تلفاز فاشتراه منه، 
ثم تقابل معه تارًة أخرى وقام بإعطائه 
ال  الــذي  التلفاز  عن  تعويضًا  ميكروويف 
يعمل، ثم ذهب إلى النيابة العامة وأدلى 
بأقواله، ولم يصدر من النيابة أمر بضبط 

المسروقات من حوزة المتهم الرابع.
بعمل  المباحث  رجــال  يقم  “لــم  وأضــاف 
التحريات الالزمة إلثبات واقعة اإلخفاء 
بالنيابة  بــأقــوالــه  المتهم  إدالء  بــعــد  إال 
العامة، وبالتالي ينتفي تمامًا عن المتهم 
اإلخفاء  في جريمة  المادي  الركن  الرابع 

وفقًا لما تقدم”.
وفيما يتعلق بانتفاء الركن المعنوي )علم 
المتهم بأن األشياء المضبوطة متحصلة 

إن  الشاجرة  قــال  الــســرقــة(،  جريمة  عــن 
الجريمة علم  هــذه  وقـــوع  “مــن شـــروط 
البــد  ــه  ل المسلمة  األشـــيـــاء  بـــأن  الــمــتــهــم 
سرقة،  جريمة  مــن  متحصلة  تــكــون  أن 
وبــتــطــبــيــق نـــص الـــمـــادة عــلــى الــواقــعــة 
أن  على  الوحيد  الدليل  أن  نجد  الماثلة 
المتهم الرابع على علم بأن األشياء التي 
قام بشرائها كان يعلم بأنها متحصلة من 
جــريــمــة ســرقــة وفــقــًا لــمــا ســطــره ضابط 
ما  بــأن  )علمًا  فقط  بمحضره  التحريات 
المحضر مجرد ظن  السيد محرر  سطره 

وال تمتُّ للواقع بصلة(.
التلفاز  بشراء  قــام  الــرابــع   “المتهم  وزاد 
مــن المتهم فــي الــشــارع شــأنــه شــأن أي 
ــعــدهــا بــأســبــوعــيــن  شــخــص طــبــيــعــي، وب
المتهم  مع  وتقابل  المنطقة  في  تواجد 

التلفاز ال يعمل  بــأن  إبــالغــه  الــرابــع وتــم 
التلفاز  الميكروويف تعويضًا عن  فسّلمه 

المعطل”.
لم  الـــرابـــع  ــمــتــهــم  “ال الـــشـــاجـــرة  وأردف 
كمدير  أو  محل  صاحب  بصفته  يتعامل 
محل ولم يتم بيعه لتلك األشياء داخل 
هويته  بطاقة  بطلب  يقوم  حتى  المحل 
ما  تسجيل  أو  الشخصية  معلوماته  أو 
حتى  أو  المحل  بسجالت  بــشــرائــه  قــام 
األول  للمتهم  فــاتــورة  أو  رصيد  إصـــدار 
وزارة  تعليمات  بحسب  وذلك  الثاني  أو 

الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة”.
التحريات  أن  يؤكد  ما  أن  “كما  وواصــل 
المراد  اإلثــبــات  شاهد  قبل  من  المحررة 
ما  التناقض  مــن  فيها  نجد  اســتــدعــاؤه 
يكفي لالعتقاد ببراءة المتهم من التهمة 

المنسوبة إليه، حيث ثابت في التحريات 
التي تمت بعد استجواب المتهم بالنيابة 
العامة أنها لم ُتْبَن إال على ظن محررها”.

يــعــمــل في  الــمــتــهــم شــرطــي  وذكــــر “إن 
أنه  ذكــر  أنــه  حين  فــي  الداخلية،  وزارة 
تم بيع المسروقات لمحل وهنا يجب أن 
وال  شرطي  بالفعل  المتهم  أن  يستوقفنا 
من  حــال  بــأي  التجارة  ممارسة  له  يحق 
لزوجة  ملك  المحل  إن  حيث  ــوال،  األحـ

المتهم الرابع”.
وزاد”كما ذكر، بأنه لم يقم بتدوين بيانات 
الخاصة  بــالــدفــاتــر  اآلخـــريـــن  المتهمين 
بــالــمــحــل، وذلــــك مـــــردود عــلــيــه بــأنــه ال 
يستطيع تسجيل ذلك في الدفاتر بحكم 
بيانات  تسجيل  فــي  صفة  لــه  ليس  أنــه 

المتهم  ــوال  أقــ أن  كــمــا  المتهمين، 
الــثــانــي تــدحــض مــا ذكـــره مجري 

التحريات”.
المتهم  ــوال  أقــ “وكـــذلـــك  ــابــع  وت
الرابع، حيث ذكر أنه تم التقابل 
في الشارع وليس داخل المحل، 
الرابع  المتهم  من  تم  ما  وجل 
هو أنه أوصل التلفاز بالكهرباء 

بأنه  للتأكد  الــمــحــل  داخـــل  مــن 
يعمل”.

توعيته  بخصوص  “أمــا  وأردف 
مسبقًا بتفعيل الدفاتر التجارية 

فذلك غير صحيح، فالبالغ 

من  تحذيره  كــان  الواقعة  على  السابق 
شرطي  أنــه  بحكم  زوجــتــه  سجل  إدارة 
ما  وهــو  التجارة،  ممارسة  له  يجوز  وال 
السجل  ــإدارة  بـ يقم  فلم  بالفعل  بــه  قــام 
التجاري بتاتًا بعد تلك الواقعة وال شأن 
له بالمحل ال من قريب وال من بعيد، جل 
به  نقوم  ما  هو  الرابع  المتهم  به  قــام  ما 
جميعًا باتخاذ عناية الشخص العادي في 
المستعملة  والمنقوالت  األغــراض  شــراء 
البائع هويته  البائعين فال نطلب من  من 
أو حتى رصيدًا لألغراض المستعملة بل 
وهل  مالكها  أنت  )هل  هو  نسأله  ما  جل 
تعمل؟( 

مثال على ذلك ما يحدث من معامالت 
الشراء بين الباعة المتجولين في سوق 

مدينة عيسى الشعبي كل يوم جمعة”.
وواصـــل الــشــاجــرة “وكــذلــك ذكــر مجري 
بـــشـــراء  ــام  ــ قـ الــمــتــهــم  ــريـــات أن  ــتـــحـ الـ
ــاة بــســوء نــيــة،  ــجــن الــمــســروقــات مـــن ال
نما  أين  نفسه من  الذي يطرح  والسؤال 
المتهم  ة  ِبنيَّ التحريات  مجري  علم  إلى 

أنها سيئة من عدمه؟”.
وجود  من  خلت  األوراق  أن  “كما  وتابع 
ــيــل قــاطــع أو ثــمــة شــاهــد يؤكد  ثــمــة دل
حيث  اإلخفاء،  لجريمة  المتهم  ارتكاب 
ــه ال يــوجــد  ــ أن ــًا  الـــثـــوابـــت أيـــضـ ــن  إن مـ
بــاألوراق ثمة دليل واحــد يدلل به على 
ارتكاب المتهم لجريمة إخفاء األشياء”.

وختم الشاجرة “كما خلت األوراق 
ـــد عــلــى  ــد واحـــ ــاهـ ــن ثـــمـــة شـ مــ
التحريات  إال  الواقعة  حــدوث 
وحيث  صحتها،  في  المطعون 
ــن الــمــســتــقــر فــقــهــًا  إنـــــه مــ
ــه يــكــفــي أن  ــ وقــــضــــاًء أنـ
يشكك القاضي في صحة 
المتهم  إلــى  التهمة  إســنــاد 
بــالــبــراءة،  ــه  ل حــكــمــًا يقضى 
إلــى  الـــمـــرجـــع فـــي ذلــــك  إذ 
ــيــه مـــن تقدير  إل مـــا يــطــمــئــن 
الدليل ما دام الظاهر من الحكم أن 

الدعوى من بصر وبصيرة”.

براءة متهم من تحصل منقوالت شخصية وحبس 3 آخرين
نفى علمه بأن ما اشتراه “مسروق”

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 

إعداد: ريناتا عزميإن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم 

من  الكثير  يستفسر  محمد:  حسين  زهــرة  المحامية   -
األشـــخـــاص عــن إمــكــان بــيــع عــقــار مــشــتــرك الــمــلــكــيــة مع 
أشخاص آخرين يرفضون بيع العقار أو يرفضون قسمته، 
العقار،  مالكي  بقية  أو  أحــد  رفــض  فــي  المشكلة  وتكمن 
حيث ال يمكن ألحد مالكي العقار بيعه مع وجود الرفض، 

حتى وإن كان الرفض صادرا من مالك واحد فقط.
اللجوء للقضاء برفع   وبالتالي يكون السبيل الوحيد هو 
يطالب في ختام  المدنية،  الصغرى  المحكمة  أمام  دعوى 

الالئحة بيع العقار إن كان يريد بيعه أو كما جرت العادة 
يطالب بفرز العقار وقسمته إن كان هناك إمكانية للقسمة.
وأما في حال تعذر القسمة تحكم المحكمة بالبيع بالمزاد 
المدني على  القانون  797 من  المادة  العلني، حيث نصت 

أنه:
أ - إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها 
ببيعه  المحكمة  حكمت  قيمته،  فــي  كبير  نقص  إحـــداث 
قانون  في  عليها  المنصوص  لإلجراءات  طبقا  المزاد  في 

المرافعات المدنية والتجارية.
عن  وذلــك  شـــراؤه،  المشترك  العقار  مالكي  لبقية  ويمكن 
البيع في  المزايدة في  بقصر  المحكمة  الطلب من  طريق 
المزاد العلني عليهم فقط من دون السماح لدخول غيرهم 
في المزاد العلني، وهذا ما نصت عليه المادة المشار إليها 

أعاله.
ب- ویجــوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزایدة على الشراء 

إذا طلبوا ذلك باإلجماع.

 هـل يمكننــي بيــع عقـــار مشـــترك 
وبعـض الورثـــة يــرفضـــون؟

 السؤال: نحن عدة ورثة آلت لنا ملكية عقار باإلرث، بعضنا أراد بيع العقار والبعض اآلخر رفض، فما الحل؟ «

المحامية زهرة حسين محمد:

المحامية زهرة حسين محمد

منال الشيخ من الهند

إبراهيم النهام

المحامي خليفة الشاجرة



بجلستها  الدستورية  المحكمة  أصــدرت 
بــرئــاســة   2022/12/7 فـــي  ــمــعــقــودة  ال
رئـــيـــس الــمــحــكــمــة الــمــســتــشــار عــبــدهللا 
التنفيذ  منازعة  في  حكمها  البوعينين، 
رقم )م.ت/1/2022( لسنة )20( قضائية، 
الــمــقــامــة بــطــلــب الــحــكــم بــعــد االعــتــداد 
في  التحكيم  هيئة  من  الصادر  بالحكم 
رقم  الدعويين  فــي  العمالية  الــنــزاعــات 
عقبة  يعد  لكونه  و)2/2020(،   )1/2017(
في  الــصــادر  المحكمة  حكم  تنفيذ  فــي 

)د/1/2020(  رقــم  الــدســتــوريــة  الــدعــوى 
فــي  ــا  ــ ــرارهـ ــ وقـ قـــضـــائـــيـــة،   )18( ــســنــة  ل
)أ.ح.م./1/09(  ــم  رقـ الــمــلــكــيــة  اإلحـــالـــة 
لسنة )7( قضائية، والقاضي بعدم قبول 
الدعوى، والذي ضمنته المحكمة مبدأين 

جديدين:
في  عقبة  يعد  الــذي  الحكم  أن  أولــهــمــا: 
تــنــفــيــذ أحـــكـــام الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
ــا، وأن  ــاتًّ وقــراراتــهــا، يــجــب أن يــكــون ب
منازعة  إقامة  عند  الشرط  هــذا  يتوافر 
التنفيذ أمام المحكمة الدستورية، لتعلق 
األمر بأحد شروط صالحية هذا الحكم 

تستنهض  التنفيذ  في  عقبة  يكون  ألن 
تمكيًنا  إلزاحــتــهــا،  المحكمة  هــذه  واليــة 
آثــارهــا  إنــتــاج  مــن  وقــراراتــهــا  ألحكامها 
المحكمة،  إلــيــه  قــصــدت  كما  القانونية 
وقــراراتــهــا،  أحكامها  مــدونــات  وضمنته 
والذي ال يتأتى توافره إال بصيرورة هذا 
ا، ذلك أن مناط قبول منازعة  الحكم باتًّ
كانت  مــتــى  متحقًقا  يــكــون  ال  التنفيذ 
العقبة يمكن ردها وإنهاء اآلثار القانونية 
المصاحبة لها أو الناشئة عنها أو المترتبة 
يلزم  آخر  قانوني  إجــراء  باتخاذ  عليها، 
اتباعه قبل سلوك طريق منازعة التنفيذ، 

بأصل  جملتها  فــي  تتعلق  أمـــور  وهـــي 
الحق في رفع الدعوى وأساسه، والعالقة 
ــتــي يرجع  الــقــانــونــيــة بــيــن أطــرافــهــا، ال
تــحــديــدهــا – كــأصــل عـــام – إلـــى تــاريــخ 
يتصل  األمــر  أن  الــدعــوى، خاصة  إقامة 
الحكومة،  بينهم  ومن  الشأن  ذوي  بحق 
في إعداد دفاعهم، وتقديم مالحظاتهم، 
في  لها،  المؤيدة  بالمستندات  مشفوعة 
 )22( رقم  المادة  التي حددتها  المواعيد 
)27( لسنة  رقـــم  بــقــانــون  الــمــرســوم  مــن 
الــدســتــوريــة،  المحكمة  بــإنــشــاء   2002
والـــتـــي تــصــبــح الـــدعـــوى بــانــقــضــائــهــا – 

فيها  للفصل  مــهــيــأة   – األصـــل  بحسب 
 ،)24(  ،)23( أرقام:  المواد  طبًقا لنصوص 
ليضحى  المحكمة،  قانون هذه  )25( من 
رفع  عند  ا  باتًّ الحكم  صيرورة  اشتراط 
الدعوى، شرًطا الزًما لقبول الدعوى، وأن 

تخلفه يستتبع القضاء بعدم قبولها.
بما  الـــدعـــاوى،  لــوائــح  قــيــد  أن  ثانيهما: 
المختصة،  الــجــهــة  ــام  أمـ إقــامــتــهــا  يفيد 
إذ  التنفيذ،  في  عقبة  ذاتــه  في  يمثل  ال 
في  يقف  الــذي  العائق  يتبلور  أن  يلزم 
سبيل تنفيذ الحكم أو القرار الصادر من 
المحكمة الدستورية في تصرف قانوني 

آلثار  منتًجا  وباّتة،  نهائية  بصورة  نافذ 
قانونية تحول دون انسياب آثار حكمها 
التي  التنفيذ  عوائق  أن  ذلك  قرارها،  أو 
تمتد  ال  بإزاحتها  المحكمة  هذه  تختص 
إلى أي عمل تمهيدي أو إجراء افتتاحي، 
كقيد لوائح الدعاوى، التي تدخل ضمن 
التي  القانونية،  اإلجـــراءات  من  سلسلة 
ُتَكون في مجموعها، عند تمامها بالحكم 
ــا مــكــتــمــاًل، يصلح  ــبـــاّت، عــمــاًل قــانــونــيًّ الـ
مما  التنفيذ،  لمنازعة  مــحــالًّ  يــكــون  أن 
الدستورية  المحكمة  واليـــة  يستنهض 

للفصل فيه.

المنامة - بنا

“الدستورية” تصدر مبدأين جديدين في منازعات التنفيذ

باسمة لـ “^”: اختالسات بـ “مدينة حمد الخيرية” واستقالة 4 إداريين
قيادي يستخدم سيارة الجمعية وإسناد المقاوالت لمحله وتبرعات ال تصل لمستحقيها

قالــت النائــب باســمة مبــارك لصحيفــة البــاد إن 4 مــن أعضاء مجلــس إدارة 
جمعيــة مدينــة حمــد الخيريــة اســتقالوا من عضويــة المجلس بســبب مزاعم 

فساد إداري ومالي.

هذا  حيثيات  على  اطلعت  أنها  وأضافت 
التنمية  لــوزارة  ملفه  ُرِفع  الذي  الموضوع 
االجتماعية ولكن لم تحرك الوزارة ساكنًا 
تفعيل  يتطلب  الماضية مما  الفترة  طيلة 
ــوزارة  ــ ال لــمــســاءلــة  الــدســتــوريــة  األدوات 
عن سبب تراخيها في اتخاذ اإلجــراءات 
ما  وبخاصة  تجاوزات  أي  ضد  القانونية 

يمس العمل الخيري.
وأشارت باسمة إلى أن ملف مزاعم الفساد 
يطال قيادة الجمعية بشكل مباشر، حيث 
سيارة  شخصي  بشكل  قيادي  يستخدم 
اثنين  وتــعــاون  الجمعية،  باسم  مسجلة 
أعمال  إســنــاد  فــي  المجلس  أعــضــاء  مــن 
بــالــجــمــعــيــة لمحل  ــخــاصــة  ال الـــمـــقـــاوالت 
ووجــود  بالباطن،  أحــدهــمــا  يتبع  تــجــاري 

المقدمة  الــمــالــيــة  لــلــمــســاعــدات  اخــتــالس 
التضليل  عـــن  فــضــالً  الــمــحــتــاجــة  ــأســر  ل
حيث  لـــلـــوزارة  الــمــقــدم  الــمــالــي  بالتقرير 
لموظف  مالية  مكافأة  تقديم  فيه  ن  ــدوَّ ُي
الــمــكــافــأة  مــبــلــغ  ولــكــن  بالجمعية  إداري 
أعــضــاء مجلس  أحــد  فــي حساب  يذهب 
تقاضيه  القانون  يجيز  ال  والــذي  اإلدارة 
الجمعية بحكم عضويته  أي مكافآت من 

التطوعية في مجلس اإلدارة.
وبّينت باسمة أنها بصدد فتح ملف فساد 
البرلمان  قبة  تحت  الوزير  أمــام  الجمعية 
إذا لم يتخذ اإلجراءات القانونية المناسبة 
خالل هذا األسبوع، حيث تدرس تقديم 
كخطوة  فبراير  شهر  في  برلماني  ســؤال 
برلمانية  رقابية  خطوات  يليها  ثم  أولــى 

أخرى.
المتابعة  دور  تــفــعــيــل  ــرورة  ــ ضـ ــدت  ــ وأكـ
االجتماعية  التنمية  وزارة  من  القانوني 
للجمعيات األهلية عمومًا، والخيرية منها 
الجمعيات  هــذه  الرتــبــاط  وذلــك  تحديدًا، 
ــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة لأسر  بــتــقــديــم ال

المتعففة، وتأثير ذلك على سمعة البحرين 
في إيصال الخير لمستحقيه.

مجلس  أعضاء  ثلث  استقالة  أن  نت  وبيَّ
بالجمعية  مشكلة  وجـــود  يعني  اإلدارة 
اإلدارة  مــجــلــس  لــحــل  يــقــود  أن  ويــجــب 
ملف  وضــع  الـــوزارة  على  ويحتم  الحالي 
األسباب  لمناقشة  الطاولة  على  الجمعية 

وعالج المشكالت.
جمعيتها  عقدت  الجمعية  أن  إلــى  يشار 
 .2021 ــرة فـــي يــولــيــو  ــيـ الــعــمــومــيــة األخـ
 1993 أكتوبر   9 في  الجمعية  وتأسست 

بمسمى الصندوق الخيري لمدينة حمد. 
وتـــــوجـــــد فـــــي جـــمـــعـــيـــة مـــديـــنـــة حــمــد 
مؤسستين خيريتين، األولى باسم جمعية 
بالخبر(،  )المعنية  الخيرية  حمد  مدينة 
مدينة  جمعية  اسمها  األخــرى  والجمعية 
أحمد  برئاسة  االجتماعية  الخيرية  حمد 

طاهر وهي ليست المعنية بالخبر.

باسمة مبارك 

بقسم  الصحافية  الزميلة  رشحت 
ــيــة والــمــحــتــوى  ــمــحــل الــــشــــؤون ال
اإللــكــتــرونــي مــنــال الــشــيــخ لــزيــارة 
ــن الــمــؤســســات والــجــهــات  ــدد مـ عــ
مدينتي  وتحديدًا  الهند  بجمهورية 
نيودلهي وبنغلور، وذلك في الفترة 
من 14 لغاية 21 يناير الجاري ضمن 
الصحافيين  مــن  نــخــبــة  ضــم  وفـــد 
البحرين،  مملكة  من  واإلعالميين 

المتحدة،  العربية  اإلمــارات  ودولــة 
ــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة،  ــمــمــل وال
مصر  وجــمــهــوريــة  عــمــان  وسلطنة 
العربية حيث تخلَّل الزيارة عدٌد من 
جانب  إلى  واللقاءات  االجتماعات 
النقاشات الثرية التي جمعت الوفد 
الهند،  بجمهورية  الصحافيين  مــع 
األمر الذي يؤكد عمق العالقات مع 

جمهورية الهند.

الزميلة الشيخ ضمن وفد إعالمي بالهند
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الحوارية  الحلقة  في  المتحدثون  أوصى 
الالئحة  على  “الــتــعــديــالت  ناقشت  الــتــي 
الــداخــلــيــة لــمــجــلــس الــــنــــواب”، بــتــقــديــم 
ــــون لــلــمــحــكــمــة  ــان ــقــ ــ ــروع تـــعـــديـــل ال ــشــ مــ
تحويل  مــن  الــنــواب  لتمكين  الدستورية 
القوانين للمحكمة الدستورية للنظر فيها، 
المناقشة،  فــي  دار  مــا  مــرئــيــات  وتــقــديــم 
التقدمي  المنبر  بجمعية  أمـــس،  صــبــاح 
المالحظات  إلبــداء  السياسية  للجمعيات 
وطلب  ــنــواب،  ال لمجلس  جماعي  بشكل 
بمجلس  التشريعية  اللجنة  مــع  اجتماع 
النواب لتوضيح وتبيان المرئيات، والعمل 
تــوافــق ســيــاســي ومجتمعي  خــلــق  عــلــى 
جديدة  داخلية  الئــحــة  إلصـــدار  برلماني 
في  الــنــواقــص  لمعالجة  الــنــواب  لمجلس 
المسائل الرقابية، والبدء بحملة مجتمعية 
توضيح  اتجاه  في  النواب  مع  للتواصل 
القوانين  صياغة  فــي  الشعبي  الــمــوقــف 
دون  النواب  مجلس  حقوق  عن  والدفاع 

انتقاص.
وقال النائب األول لرئيس مجلس النواب 
الجلسة  من  الهدف  إن  سلمان،  عبدالنبي 
التي  التعديالت  مناقشة  هــو  الــحــواريــة 
لمجلس  الداخلية  الالئحة  على  أدخــلــت 
ــمــســائــل األخــــرى  ــال ــواب الــمــتــعــلــقــة ب ــ ــن ــ ال
مــثــل االســـتـــجـــواب والــمــنــاقــشــة الــعــامــة، 
ــتــراجــعــات الــتــي حــدثــت فــي الفصل  وال
التشريعي الرابع والقيود التي حدثت في 

الفصل التشريعي الخامس.
ولفت سلمان إلى أن ما دار من نقاش يأتي 
لتطوير العمل النيابي واالرتقاء بالتجربة 
ومؤسسات  النواب  إن  حيث  البرلمانية، 
دور  باستعادة  مطالبون  المدني  المجتمع 
المناقشات  خالل  من  التشريعية  السلطة 
ــة والـــرقـــابـــة  ــلـ ــئـ واالســـتـــجـــوابـــات واألسـ
مقارنة  النيابي،  المجلس  في  التشريعية 

مع تجارب الدول العربية.
وذكر سلمان أن هناك مسؤولية كبيرة على 

الجديدة  والعناصر  التشريعية  السلطة 
أهمية  بشأن  النواب،  مجلس  أعضاء  من 
ــذي ســيــعــرض على  ــ الــكــلــمــة لــلــمــشــروع ال

المجلس.
لمزيد  االستمرار  في  الحاجة  إلــى  ولفت 
الــنــقــاشــيــة بــهــدف تطوير  مــن الــحــلــقــات 
صالحيات مجلس النواب خالل الفترات 
المقبلة، حيث تم دعوة 10 نواب للمناقشة 

الــحــواريــة،  للجلسة  يــحــضــروا  لــم  لكنهم 
ــوقــت ذاتـــه عــلــى ضـــرورة  مـــشـــددًا فــي ال
والرقابي  التشريعي  الــدور  على  الحفاظ 

من النواب.
إسماعيل  حسن  المحامي  قــال  ــدوره،  ــ ب
الشؤون  التي تنظم  الداخلية  الالئحة  إن 
ــنــواب هــي مــن أهم  ال الــداخــلــيــة لمجلس 
بعمل  الــدفــع  فــي  الــتــي تساهم  الــوســائــل 

ــقــيــام  ــمــجــلــس نــحــو مـــا يــمــكــنــه مـــن ال ال
بــواجــبــاتــه الــمــحــددة فـــي الـــدســـتـــور، إذ 
القواعد  مــن  مجموعة  الــالئــحــة  تتضمن 
بشكل  تتعلق  والــمــوضــوعــيــة  اإلجــرائــيــة 
واختصاصات األجهزة الرئيسية للمجلس 
والــصــالحــيــات  ــوظــائــف  ال أداء  وكــيــفــيــة 
التشريعية والرقابية، حيث تعتبر امتدادًا 
نص  التي  النيابي  المجلس  لصالحيات 

عليها الدستور.
ــرع فــي  ــشـ ــمـ الـ وأضـــــــاف إســـمـــاعـــيـــل أن 
التي  التشريعية  القواعد  أفــرغ  البحرين 
مجلس  لعمل  الــداخــلــيــة  ــشــؤون  ال تنظم 
النواب في الئحته الداخلية التي صدرت 
 ،2002 العام  في  التنفيذية  السلطة  من 
الفصول  طــوال  تعديالت   7 جــرت  حيث 

التشريعية الماضية.
وأوضـــح أن االســتــجــواب يعتبر مــن أهم 
أعــمــال  عــلــى  البرلمانية  الــرقــابــة  وســائــل 
الحكومة، إذ يحقق رقابة فعلية لمجلس 

التنفيذية،  السلطة  مواجهة  في  الــنــواب 
توجيه  أو  الـــوزيـــر  مــحــاســبــة  خـــالل  مـــن 
يؤدي  ذاتــه، وقد  الوقت  إليه في  االتهام 
بطرح  السياسية  مسؤوليته  تحريك  إلى 
الثقة وإجباره على االستقالة، مشيرًا إلى 
أن االستجواب على عكس السؤال يفتح 
مناقشة حقيقية من المفترض أال يشارك 
فيه مقدمو االستجواب وحدهم بل سائر 

األعضاء.
إلى ذلك، استعرض المحامي محمود ربيع 
لمجلس  الداخلية  الالئحة  على  التعديل 
ــواب، مـــوضـــحـــًا الـــنـــصـــوص الــمــعــدلــة  ــ ــن ــ ال
اللوائح  مع  والمقارنة  المواد  بعض  على 
والبرلمانات  النيابية  للمجالس  الداخلية 

األخرى في الدول العربية.
ــســابــق  ــنـــائـــب ال ــًا، اســـتـــعـــرض الـ ــامــ ــتــ وخــ
ســيــدفــالح هــاشــم أبـــرز الــتــعــديــالت على 
الــداخــلــيــة والــتــغــيــرات لمجلس  الــالئــحــة 

النواب.

5 توصيات لـ “التقدمي” للتعديل على الالئحة الداخلية للبرلمان
االستجواب أقوى أداة رقابية بيد النواب

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

بحث رئيس قسم تنمية األسرة بوزارة 
كل  مع  الجد  جواد  االجتماعية  التنمية 
من رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة 
عبدالحسن  الــبــحــريــنــيــة  والــمــتــوســطــة 
لمنصة  الــتــنــفــيــذي  ــرئــيــس  ــري، وال ــديـ الـ
ــادق  ــمـــي صــ ــرقـ ــتــســوق الـ ــل “هـــومـــيـــز” ل
عبدالرسول، التعاون في مجال تدريب 
في  المنتجة  البحرينية  األســر  وتأهيل 
مجال التسوق الرقمي، والترويج وبيع 
اإلنترنت.وناقش  خــالل  مــن  منتجاتها 
االجتماع الذي جرى في “مجمع العاصمة 
بحضور  البحرينية”  األيـــدي  لمنتجات 

رئيسة المجمع مريم حسن آليات تنفيذ 
المنتجة  األســر  بتمكين  خاص  مشروع 
برنامج “خطوة”  المنضوية تحت مظلة 
ــرقــمــي لــمــشــروعــاتــهــا،  ــتــحــول ال عــلــى ال
واســتــثــمــار اإلمـــكـــانـــات الــكــبــيــرة الــتــي 
عرض  في  اإللكتروني  التسوق  يوفرها 
اإللــكــتــرونــيــة،  الــمــتــاجــر  عــبــر  منتجاتها 
اإلقليمية  األســـواق  إلــى  بها  والــوصــول 

والعالمية.
ورحـــــب رئـــيـــس قــســم تــنــمــيــة األســــرة 
بالوزارة بالتعاون في المشروع الطموح، 
الذي يخدم أهداف برنامج “خطوة” في 
تطوير األسر المنتجة بشكل أساسي من 

خالل دعم األسر محدودة الدخل.

بحث تأهيل العائالت المنتجة في التسوق الرقمي

محرر الشؤون المحلية

رئيس “مدينة حمد الخيرية”: أستغرب 
تصريحات باسمة وإجراءاتنا قانونية

الخيرية  تابعت جمعية مدينة حمد 
ما نشرته صحيفة البالد، وتستغرب 
مجلس  عضو  تصريحات  الجمعية 

النواب بشأن الجمعية.
ــجــمــعــيــة يــوســف  وقــــــال رئـــيـــس ال
الجمعية  إجــــــراءات  إن  الــمــحــمــيــد 

قانونية وأن الوزارة المعنية تحرص 
القانونية  اإلجــــراءات  ســالمــة  على 

دائما.

مدينة حمد - جمعية مدينة حمد الخيرية

يوسف المحميد

“التنمية”: البدء في التحقيق عما يثار من تجاوزات في الجمعية
التنمية االجتماعية  أوضحت وزارة 
عن  يثار  فيما  بالتحقيق  بــدأت  أنها 
بعض التجاوزات في جمعية مدينة 
حمد الخيرية. وبدأت في التواصل 

مع إدارة الجمعية وأعضائها للوقوف 
ــمــوضــوع واتــخــاذ  عــلــى حــيــثــيــات ال
اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة واإلداريـــــة 
واألنــظــمــة  للقوانين  وفــقــًا  الــالزمــة 

المتبعة.
وأكدت أن العالقة بين الوزارة وكل 
تنظم  الــمــدنــي  المجتمع  مــؤســســات 
المعمول  واألنــظــمــة  للقوانين  وفــقــًا 

ــاًء عليه  ــن بــهــا فــي هـــذا الــمــجــال، وب
الــوزارة ما يلزم بشكل فوري  تتخذ 
ــال ثــبــوت أيـــة مــخــالــفــات أو  فــي حـ

تجاوزات.



opinions@albiladpress.com06

الصحافي له مكانته
الصحافـــي له قـــدره واحترامه ومكانتـــه التي يجب أن يكـــون عليها دوما، 
ليس في مجتمعنا فحســـب، إنما هو واقع حي ومســـتمر، نســـمع عنه كثيرا 
فـــي المجتمعـــات المتحضرة التـــي تقدر قيمتـــه، وتنظر إليـــه كأداة وطنية 

فاعلة في البناء والنهضة والتغيير الصحيح.
وهـــذا الحـــال من المخرجات الطبيعية للمجتمعـــات ألن يكون كل فرد فيها 
بيدقا يساعد في إعمار األوطان وتقوية أوصالها، وتقديمها للعالم كنموذج 

يحتذى به بكل شيء وأي شيء.
وألن الحال كذلك، فإنني أســـمع وأرى حـــاالت متفرقة، بمن يرى الصحافي 
كموظـــف، أو مرســـال، واجبه تنفيـــذ رغبته كضيف أو محـــاور، معامال إياه 
بفوقيـــة وغطرســـة، ويقودنـــي هـــذا الحال المؤســـف بشـــكل مناقض لقصة 
جميلـــة قرأتهـــا عن النجمـــة البريطانيـــة المعروفة كيت وينســـليت، بموقف 
إنســـاني رائـــع مـــع صحافيـــة شـــابة مرتبكـــة، كانـــت تجـــري أول مقابلة في 
حياتها. قامت وينســـليت بتهدئة المحاورة الصغيرة وساعدتها على إجراء 

حوار هادئ دون توتر أو قلق، حيث كانت المحاورة متوترة للغاية.
وقالت لوينسليت: “إنها المرة األولى لي”، فيما انحنت وينسليت إلى األمام 
قليالً وقالت لها “هذه المرة األولى التي تقومين فيها بذلك؟ حســـنًا، خمني 
ماذا.. عندما نجري هذه المقابلة ستكون أكثر مقابلة مدهشة على اإلطالق، 
وهـــل تعلميـــن لمـــاذا؟ ألننا قررنـــا أنها ســـتكون كذلك”. وتابعت وينســـليت: 
“لقد قررنا أنا وأنت أن المقابلة ســـتكون رائعة، يمكنك أن تســـأليني عن أي 
شيء تريدينه وال داعي للخوف، كل شيء سيكون رائعًا”، وبالمقابل قالت 

الصحافية الشابة لنجمة “تيتانيك” التي طمأنتها: “حسنًا لنفعل ذلك”.

*كاتب بحريني

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

إلى معلماتي مع التحية
يعتقـــد البعض أن العالقة التي تجمع بين الطالب واألســـتاذ عالقة قائمة 
على الدرجة، وبمجرد انتهاء السنة الدراسية ينتهي معها أي أخذ أو عطاء 
مـــا بين الطرفين، وقـــد أخطأ من اعتقد ذلك، فلبعض المعلمين بل أغلبهم 
أفضال كبيرة علينا، وإني ألخجل أن أذكر أسماء معلماتي حتى ال يسقط 
اسم سهوا أو دون قصد، وقد وجدتني في هذه الفترة أشد حاجة إليهن 
مما ســـبق، وتواصلت مع بعضهـــن، فالمعلمون والمعلمات أصحاب الفضل 
فيما يصل إليه أبناؤهم وبناتهم الطلبة والطالبات من إنجازات في بحور 
العلم والعطاء، وحتى إن وقع المعلم والمعلمة يسهم في تأسيس الرجل 

الصالح والمرأة الصالحة، بعيدا عن العمل والمهنة والعلم وغيره.
وقـــد أخذني الحنيـــن كثيرا لمعلماتـــي وال أقصد فقط المدرســـات الالتي 
أفنيـــن وقتهن في تدريســـي وتدريـــس األخريات في المراحل الدراســـية 
المختلفـــة، إنما حتى من آمن بموهبتي بطريقة أو بأخرى فأصبحت أكثر 
تواصال مع من لدي تواصل معهن، وبدأت أبحث عن كثيرات تركن لمسة 
فـــي قلبي، بالشـــدة أو اللين، نعم أكرر بالشـــدة أو الليـــن، فليس كل التعلم 
يأتـــي باللســـان العـــذب والطيب، إنمـــا الكثير يحتاج إلى شـــدة وتصحيح 

موقف وإرشاد للطالب.
وأجدهـــا فرصـــة هنـــا أن أتقدم بالشـــكر الجزيـــل لجميع معلماتـــي الالتي 
قمـــن بتدريســـي فـــي كل المراحـــل العمريـــة في مـــدارس وطنـــي الغالي، 
وأخص بالذكر مدرسة سكينة بنت الحسين االبتدائية، ومدرسة أم أيمن 
االبتدائية، مدرســـة أم سلمة اإلعدادية، مدرســـة خولة الثانوية، وكل من 
يعمـــل فيهـــا وفي تلك المنظومة التعليمية التربويـــة التي تركت في ذلك 

األثر الكبير.
وأود أن ألفت إلى قيمة المعلمين والمعلمات وما كنت ومازلت أستشعره 
تجاههم وهم أحق بكل تكريم وكل إشادة، فالتعليم رسالة كبيرة تنطوي 
علـــى الكثيـــر مـــن المهمات ال تســـتند أبـــدا إلى فكـــرة التلقيـــن أو تدريس 
معلومة فحسب، لكنها تعتمد على التقويم السلوكي واألخالقي ومتابعة 
الطالب وإرشـــاده، وكـــم أتمنى أن تكون لـــدى وزارة التربية والتعليم ولو 
صفحة على الشبكة العنكبوتية تبرز فيها أسماء معلمي ومعلمات الوطن 
الجليليـــن والجليالت في كل مدارس البحرين تكريما لهم ولعطائهم وأن 

تحفظ أسماؤهم دوما في الذاكرة كما هي محفوظة في القلوب.

*كاتبة وأكاديمية بحرينية

* د.سمر األبيوكي
دعمت القوى العظمى ومكنت نظام الخميني من االستيالء على السلطة، لكي يكون 
خنجـــرا بخاصـــرة األمة العربية، وقد اســـتغلت إيران نجاحهـــا وحاولت الخروج من 
عبـــاءة االتفـــاق غير المباشـــر مع الدول الغربيـــة وهو العبث باألمن العربي وإشـــغاله 
بالحـــروب واألزمات والصراعـــات وإبقاؤه محتاجا للحماية من قبـــل الدول الغربية، 
وذلـــك مـــن خالل احتالل غزة عن طريق ابنتها حماس وأحالمها باحتالل فلســـطين 
بالكامـــل تحـــت حجـــة المقاومة، بعـــد احتاللها العراق وجنـــوب لبنـــان واليمن طبعا، 
كذلك تمادت أو لنقل تخوفت إسرائيل من سيطرة طهران على سوريا بشكل كامل 
وبالتالـــي محاولـــة طهران الدخـــول للجوالن المحتلة، ما يشـــكل خرقـــا لالتفاق غير 

المعلن وهو اإلضرار فقط باألمن العربي وعدم االقتراب من إسرائيل.
لكـــن بعـــد الثورة العربية التي قادتها الرياض والقاهـــرة وأبوظبي وأطاحت بمؤامرة 
الربيع العربي وأســـقطت اإلخوان وقلمت أظافر الهالل الشـــعوبي التركي واإليراني 
بالمنطقة العربية، وواجهت وتحدت مواقف واشنطن ولندن وبروكسل، بل ووسعت 
تحالـــف العرب مع روســـيا والصين، جاء الخالف الغربـــي مع إيران بخصوص توقيع 
اتفاق نووي ليقلب الطاولة على رؤوس الغربيين، فإيران أحست أن دورها بالمنطقة 

العربيـــة اقتربـــت نهايته، والغرب وبعد الثـــورة العربية، وهي الثـــورة العربية الثانية 
بعـــد الثورة العربيـــة األولى ضد االحتالل العثماني، أحس أن دوره بالمنطقة العربية 
تقلص بعد التحالفات العربية مع موســـكو وبكين وســـيتقلص دوره بشـــكل كبير في 
ظـــل محـــاوالت إقامة ســـالم بين إســـرائيل والعـــرب، وعليه فإنه يريـــد إيقاف دعمه 
طهران وإجبارها على توقيع اتفاق نووي حتى ال تتمادى وتصل إلى النادي النووي 
بعـــد أن أحـــس أن ال فائـــدة اآلن من اســـتخدام طهـــران للعبث باألمـــة، خصوصا بعد 
التحالـــف الثالثـــي اإليراني الصيني الروســـي وتدخل مســـيرات إيـــران بالحرب ضد 

أوكرانيا.
لهـــذا، وبعـــد أن فشـــل الغـــرب فـــي مبتغاه في اســـتمرار اســـتخدام إيـــران ضد األمن 
العربي، نرى اآلن أوروبا وواشنطن ولندن تتدخل وتدعم االحتجاجات والمظاهرات 
اإليرانيـــة وتوقـــع العقوبـــات وتصنـــف الحـــرس الثـــوري كمنظمة إرهابية في ســـبيل 
تهديد وابتزاز إيران للتوقيع على االتفاق النووي أو إســـقاط النظام الذي مكنوه من 

الحكم لتحقيق مصلحتهم لتقطيع أوصال األمة العربية.

*كاتب سعودي

tariq 
@carinter.org

* د. طارق آل شيخان

نهاية نظام طهران )2(

تابعت كغيري الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية عن اختيار البحرينية مرام 
البحارنة البالغة من العمر 22 ربيعا للعمل في نادي مانشستر سيتي اإلنجليزي ضمن 
فريـــق متخصـــص في تحليل أداء الالعبيـــن وتحليل بيانات كرة القدم بشـــكل عام، 
واســـتوقفني هـــذا الخبـــر الذي يجـــب أن ال يمر مـــرور الكرام، فنادي مثل مانشســـتر 
ســـيتي يعتبر من األندية البريطانية العريقة وتأســـس عـــام 1880، وله تاريخ حافل 
بتحقيـــق األلقـــاب في لعبة كرة القـــدم، حتًما ان هذه الفتاة البحرينية ليســـت مجرد 
محللة بيانات عادية فحسب، إذ إن هذه األندية الكبيرة التي تمتلك أغلى الالعبين 
فـــي العالـــم ال يمكـــن أن تقبـــل عضـــوا إال إذا كان متميـــزا ويحمل المؤهـــالت العلمية 
والفنيـــة والخبرة المطلوبة، فهذه الدول المتقدمة تملك ما يكفيها من الكفاءات في 
نفـــس المجـــال بمؤهالت عالية وخبرات متراكمة. وبحســـب مرام فإن اختيارها كان 
بســـبب مـــا تتمتـــع به من خبـــرة في تحليـــل األداء، وهي فخـــورة بذلك لهـــا ولبلدها، 
وستكون جزءا من إدارة التحليل في City Football Group، بما فيها الفريق األول 
لمانشســـتر سيتي، حيث سيتطلب منها تقديم تقارير وتحليالت إلى رئيس الفريق، 
وإنتـــاج تحليالت بصرية عالية الجودة وموثوقة وتطوير وتثقيف وتدريب أعضاء 

فريق كرة القدم بالنادي حول التحليالت.

مـــرام.. نحـــن فخـــورون بك جًدا، فأنت تمثلين الوطن أحســـن تمثيـــل من خالل هذا 
التعييـــن، والبحريـــن كلهـــا فخورة بـــك، فأنت ســـفيرتنا ليس فـــي المملكـــة المتحدة 
فحســـب، بل على مســـتوى العالم. شـــخصًيا أتفاعل وأتعاطف كثيًرا عندما أقرأ مثل 
هذه األخبار التي تثلج الصدر وتثبت ما وصل إليه البحريني في جميع مواقع العمل 

من مستويات عالية جدا من االحترافية. 
لقـــد أثبـــت البحرينيون علو كعبهم في جميـــع المجاالت متى ما أعطيت لهم الفرصة 
والتدريـــب والثقة، وال أريد أن أذكر أعـــداد الكفاءات الوطنية التي تميزت وأبدعت 
في أعمالها في الخارج، فبعضهم اضطروا ألن يلتحقوا بمؤسسات عمل خارج البالد 
بســـبب عدم حصولهم على الوظيفة المناســـبة، هذه الكوادر الفـــذة أحوج بها وطننا 
الغالي، وهم أيًضا يتمنون ذلك ويتشـــرفون بخدمـــة وطنهم. نتمنى للبحرينية مرام 
التوفيق في عملها وأن ترفع رؤوسنا، وفي نفس الوقت تكسب الخبرة الالزمة هناك، 
وبعد ســـنوات عديدة نراها تخدم وطنها وتتم االســـتفادة من مؤهالتها وخبرتها مع 

أعرق األندية اإلنجليزية في العمل مع المنتخب البحريني.

* كاتب بحريني

ztawfeeqi
@gmail.com

*زهير توفيقي

“بحرينية وأفتخر”
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

تجربة عادية.. نرجسية طاغية
إن ارتبـــاط الكاتـــب بحيـــاة الشـــعب الذي يعيـــش ضمنه، يعطيـــه إمكانية 
االستمرار في الكتابة وتطوير مضامين قصصه وشعره ورواياته، وتطور 
المضامين يعني في وقت ما نمو المحتويات، متالزما مع تطور األساليب 
واألشـــكال الفنيـــة، وذلك بصورة عضويـــة متالحمة عبر ســـياق التجربة، 
لكـــن التجديد يختلف اختالفا كليا في اللون والمضمون والمذاق، ولغاية 
اليوم ســـاحتنا الفكرية واألدبية بعيـــدة عن التجديد، وهي حقيقة ينبغي 

أن يفهمها من يطلق على نفسه الشاعر المجدد أو األديب المجدد.
ال ريـــب أن التجديـــد ظاهـــرة تاريخية، أي أن التجديـــد يجري في الزمن، 
وهـــو بهـــذا المعنى يظهر على شـــكل اقتـــراح بإعادة تشـــكيل العالم، وفي 
أســـاس هذا االقتراح تكمن نظرة آيديولوجيـــة تنبثق عنها نظرة جمالية، 
هـــذا حيـــن يتنـــاول الحديـــث مجال اإلبـــداع الفنـــي، وطالمـــا أن التجديد 
يقتـــرح تغييرا في الحياة، أو في الفـــن كجزء أصيل من الحياة، فإن هذا 
االقتراح ال ينبثق من ســـكون أو انقطاع الزمن، بل من اتصال ديالكتيكي 
ال يكـــف عن الحركة والتصاعد محققا نقطة تغيير على هذا المســـار الذي 

ال يتوقف وال ينقطع.

ومـــن هنـــا فـــإن فهـــم أي جديـــد ينبغـــي أن يبـــدأ بتحديـــد الـــدالالت التي 
يقترحهـــا ويضعها على محك المســـار التاريخي للتقـــدم، أي بعبارة أخرى 
ينبغـــي أن يبدأ بطـــرح هذين الســـؤالين.. ماذا يقتـــرح التجديد.. وكيف؟ 
وبطبيعـــة الحـــال فإن الســـؤالين ينبثقان من أرضية الزمـــن المعاصر بكل 
مـــا فيـــه من قيم، هذه األرضية التي هي فـــي الوقت ذاته خالصة مكثفة 
لخير ما في الماضي من تراث، أي أنها تحمل على صفحتها وفي صميمها 
وميـــض وعطـــاء جميـــع نقـــاط التغييـــر الدياليكتيكـــي على مـــدى تاريخ 

الثقافة والبشر.
مشـــكلتنا في البحرين وجود كتاب وشـــعراء يرســـمون ألنفسهم إطارات 
ال تناســـبهم، وأن في اســـتطاعتهم بلورة مالمح جديدة لم يتدرب عليها 
القارئ ذهنيا ونفسيا وكأنها قبس من المأل األعلى، مع أن تجاربهم عادية 

جدا في األسلوب والمعنى وتحمل نرجسية طاغية.

كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد



36700722
علي ضيف

Budaiya Branch

17564411مــــديــــر الـــفـــرع

��������
صادق إدريس

��������
حسين علـــي

�������� 
علــي الموالني

�������� 
منى القــالف

��������
مرتضى المتوج

��������
رضا السموم

��������
د. محمد

��������
جعفر حسن

��������
جاسم الوردي

��������
إيمان أســد

��������
علي خضير

Broker's license Property Manager's license
Approved Valuer license

3 23 
A

فرع الــبــديــع

grnata

www.grnata .com

مشـروع فلل

Al-Rayyan
�ان�دينـارا� ������BHD

تبدأ األســعار من 

التصاميم  الفـــــــــلل
عــددعــدد

23712

في قلب المحافظة الشــمالية وتحديًدا بمنطقة جنوســان وبيــن أحيائها النابضة 
بالحيــاة يقــع مشــروع الريــان االســتثنائي تواكــب التطــور والحداثة بإســتغالل 

المساحات حيث تم االستفادة منها بأسلوب ذكي و ابداعي. 

يجمع بين األصــــالة والطبيـــعة المعــاصرة بتصاميمه المختلفة

Download 
Brochure

Video

07األحد 29 يناير 2023 - 7 رجب 1444 - العدد 5220



Vacancies Available
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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 17830909 or info@esmaelylenzohm.com

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES ENGINEER
, suitably qualified applicants can contact

 17224214 or SYSCON@BATELCO.COM.BH

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM

AALI POTTERY FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 POTTERY MAKER DESIGNER
, suitably qualified applicants can contact
 17641050 or POTTERY1960@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

MY FASHION TAILORING AND DESIGNING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 36077630 or MAHMOOD301916@YAHOO.COM

ALHURI SEAFOOD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 77097111 or RAMADHAN.R.BH@GMAIL.COM

YASEEN EBRAHIM PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER
, suitably qualified applicants can contact

 36799974 or YASEEN.CARWASH@GMAIL.COM

JAMBO LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17712375 or INFO@ALNEMRANBH.COM

DELMON PRECAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39527999 or hr@yateemac.net

ALKHARJIYA LAND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39681440 or ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM

ALFA EXPRESS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39552517 or SAIDERRAJI@ALFAEXPRESSBH.COM

SHIATSU PROFESSIONAL MASSAGE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
, suitably qualified applicants can contact

 38381100 or MOHAMED@ALMAJIDGROUP.COM

SARA RENT A CAR 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 39699991 or SARARENTACAR.BH@GMAIL.COM

ALBANOOSH COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 39660585 or info@albanoosh.co

STRAND POPERTY MANAGMENT AND MAINTENCE 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17828877 or info@strandpropertiesbh.com

ALHUTAIM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 39347140 or AHMEDAL94@HOTMAIL.COM

MOHAMMAD A.AZIZ ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERING BUREAU 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39464291 or meebbahrain@yahoo.com

RA CLASSIC SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 33118666 or AHMEDHASSAN.ALJAR@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

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

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

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.HADI JAFFAR ALI A.ALI / ALTAIR ALMUHAJER-7621 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39833841 or AH5894791@GMAIL.COM

JAWAD RADHI ALAALI HOUSEHOLD EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39450009 or HASSAALI9012@HOTMAIL.COM

OLD PALACE CARS SPERPARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39653597 or YASEENO@GMAIL.COM

ALMOBTKER GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17670158 or YASEENO@GMAIL.COM

Al Batra Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33330350 or rezeoassad@gmail.com

COMPUTER WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT (TECHNICAL AFFAIRS)
, suitably qualified applicants can contact

 17561842 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

M.M.I. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC(INDUSTRIAL EQUIPMENT MAINTENANCE)
, suitably qualified applicants can contact

 17536000 or hanif@aic-bahrain.com

M.M.I. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
, suitably qualified applicants can contact

 17536000 or hanif@aic-bahrain.com

HASSAN EBRAHIM BUKAMAL & SONS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WATCHMAN / GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17244665 or HRD@BUKAMAL.COM

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

PATTAYA TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17772132 or pattaya.bh@gmail.com

BANAT ALARAB BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 33000383 or BANATALARABSALON@HOTMAIL.COM

CEBARCO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17823236 or KHALIDAR@KAR-GROUP.COM

CEBARCO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)
, suitably qualified applicants can contact

 17823236 or KHALIDAR@KAR-GROUP.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

CEBARCO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17823236 or KHALIDAR@KAR-GROUP.COM

LUXOR CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39027519 or nani9953@gmail.com

INSHA CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17870077 or Admin@inshacontracting.com

HASSAN ABDULLA JANAHI CONT. EST. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33238090 or HASSANJANAHI82@GMAIL.COM

Profile Fitness & Beauty Centre 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
, suitably qualified applicants can contact

 39477227 or fatima@lafontaineartcentre.net

IN FOCUS FOR PRODUCATION & ART DISTRBUTION . 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17795512 or mem-117@hotmail.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

HUSSAIN ALMUDAWIB AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC(MOTOR-VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact

 39466557 or p9466557@hotmail.com

ALEBRAH CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact
 39466600 or MONTANA@ALEBRAH.COM

ABUL FOOD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39302039 or SALAHABUL18@GMAIL.COM

ABUL 2 COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33030507 or salahabul18@gmail.com

FLAG PIRATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 32122226 or pirateshipservice@gmail.com

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 33335558 or bucheeri5@gmail.com

ENFINITY SHOES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17533594 or INFINITI_1976@HOTMAIL.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17360000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 17532010 or hussain.alali@royalbhrn.com

Emcy Aluminium Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17874162 or EMCYBAHRAIN@GMAIL.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17826260 or ANaser@wyndhamgrandbh.com

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM

PETIOLE 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 66656900 or KHALIDALJOAIB@GMAIL.COM

Abatique 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 38288940 or alsalahi.company@gmail.com

ALBUARKI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34161935 or ALBUARKI99@HOTMAIL.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

GOLDEN SCISSOR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39699197 or MARIAM.ALDERAZI@GMAIL.COM

MINACO BICYCLE REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39338189 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM

BU MARIAM Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33311937 or ASHFOQRAZA29@GMAIL.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

Dynamic Energy Smart W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39661132 or AHMED.K55555@WINDOSLIVE.COM

Dynamic Energy Smart W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact

 39661132 or AHMED.K55555@WINDOSLIVE.COM

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

ALAMEER PASTA 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 37774847 or ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

AL QUDOOS GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33970840 or CH.IFTIKHAR19876@GMAIL.COM

AMIGOS CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER
, suitably qualified applicants can contact

 17322608 or AMIGOSCONST@OUTLOOK.COM

MAHAR AL PANJAB CARPENTRY WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34002445 or TAHIR_MAHAR03@YAHOO.COM

ISMAIL ABDULHAMEED DARWISH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39648828 or Muhammadirfan3372@GMAIL.COM

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39888023 or CHSHAFIQ581@GMAIL.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

CUTICLES AND CURLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
, suitably qualified applicants can contact
 66666730 or JEHANALIM@GMAIL.COM

ZITA TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17212751 or ZITABAHRAIN@GMAIL.COM

Metal Tech Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17295455 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM

HYGIENE TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38488088 or 121221212@HOTMAIL.C

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net
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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

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39940152 or BEMCO@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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36566422 or careers@bh.lulumea.com

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

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE
, suitably qualified applicants can contact

 66316666 or mohammed@panoramabh.com

Dynamic Energy Smart W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39661132 or AHMED.K55555@WINDOSLIVE.COM

S K G PUBLICITY AND ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39517565 or DINADVERTISING@GMAIL.COM

MARIA LINE GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36552441 or acmemohd@gmail.com

Malik sky construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 13107870 or DJAVAID@HOTMAIL.COM

Al rayah catering w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39444681 or RASHEED@UNIQUEWLL.COM

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

Lean Building contracting Company W.LL 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 36630004 or mahmood.almoeman@gmail.com

4K SALE OF SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33213178 or DILAZAK786@GMAIL.COM

SAFETECH GLOBAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
, suitably qualified applicants can contact

 17008570 or 196aljabribh@gmail.com

MONISH CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33664969 or ANANTHMONISH@GMAIL.COM

NAIBTECH INDUSTRIAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 77166539 or SPARKLINKBH@GMAIL.COM

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH

SADEQ ABDULJALIL JAAFAR ALI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39691755 or alskhaagarage@gmail.com

Mohammed Mahbub palace coffee shop Wll 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33992562 or MAHABUB.NET750@GMAIL.COM

Washing SPA Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)
, suitably qualified applicants can contact

 32233130 or RJOSEPHMILTON@GMAIL.COM

Zong Xin Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 66762255 or 599803156@QQ.COM

GONDAL INTERIOR DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36475004 or TASIBGONDAL700@GMAIL.COM

Castle Star Trading 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36545755 or CASTEL.CO@HOTMAIL.COM

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

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

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

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com

ALTAKATUF CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39660442 or altakatuf.bh@gmail.com

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com

FARIS ALKHALEEJ TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact
 33858115 or NADIA94BH@GMAIL.COM

ABDULLATEEF KHALID ALAUJAN WAREHOUSING & LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT STOREKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 17223527 or layla@alaujan.com.bh

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

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM

AL BINDAIRA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com

ROAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39406006 or Bh.roast@gmail.com

SHATTA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39956570 or FADHUL1015@GMAIL.COM

Masters Gate Fabrication Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact

 36555316 or matersgatefbs@HOTMAIL.COM

ORIGINAL OUD ASIA MARKETING & PROMOTION TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
, suitably qualified applicants can contact

 37756666 or TIGER.REALSTATE.CLEARANCE@GMAIL.COM

HAPPY HOME TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 35607602 or DIMENSIONAL.STONES@GMAIL.COM

ALMANAR ALSHAMIL PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 35545861 or AL.MANAR.CT@GMAIL.COM

Al TAAWON FOODSTUFF FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 32234485 or z.alhaiki@elegant-palace.com

Material Land For building materials 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
, suitably qualified applicants can contact
 39341023 or SALAH22_2@HOTMAIL.COM

SMILE LINE  DENTAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 65001770 or ALNAJEELI75@YAHOO.COM

SUPERSTAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36091800 or SALEH.596@HOTMAIL.COM

BISHNOI CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33710029 or bishnoicontractingwll@gmail.com

ZOOM CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact
 39903993 or info@zoomcleaningbh.com

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.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

PC WAVE FOR PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 35616229 or NABEEL@PCLUB.COM.SA

BROADWAY AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39020995 or SAIFKAN@YMAIL.COM

ATLANT ADVERTISING AND GUIDE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36266442 or UF12641@GMAIL.COM

RIO OFFSHORE INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33580158 or ZEALOFFSHORE@GMAIL.COM

PERFECT TARGET FOR IMPORT & EXPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact
 66337226 or MYRAM5468@GMAIL.COM

AHMAD RAZA PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36823440 or SHAHIDRASOOL1250@GMAIL.COM

SARAM FACILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34384962 or SARAMGONDAL@GMAIL.COM

SAYACORP HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
, suitably qualified applicants can contact

 17170000 or FALJOWDER@SAYACORPAQAR.COM

BLUE STUDIO PUBLICITY AND ADVERTISING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 32306963 or JABAR.ALI43@YAHOO.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

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES)
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.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

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER/OPERATOR(SHOVEL)
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

SIAM SERVICES GROUP- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39416687 or SIAM7373@BATELCO.COM

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17620673 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of
 MECHANIC(HEAVY MACHINERY)

, suitably qualified applicants can contact
 39470985 or yousif@aanass.net

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 33335558 or bucheeri5@gmail.com

ALABRAR GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39467807 or ALABRAR00@HOTMAIL.COM

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36005572 or aamirbh@gmail.com

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
, suitably qualified applicants can contact

 17592120 or haifa@alrowishgroup.com

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

Desert Landscape Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39110161 or AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36663995 or OFFICE@CSSMIDDLEEAST.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

Le soir beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 34108673 or NAWALALTAITOON@YAHOO.COM

WOODCO TRADING AND CARPENTRY w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECTS COORDINATOR
, suitably qualified applicants can contact

 32211318 or AYMANALKHUZAEI@GMAIL.COM

WOODCO TRADING AND CARPENTRY w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 32211318 or AYMANALKHUZAEI@GMAIL.COM

MOHAMED EBRAHIM MOHAMED ISA / AFRAAH1 / 10640 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39250059 or MOHAMEDEBRAHIM083@GMAIL.COM

AL RAYA INTERNATIONAL CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 66612224 or ALIALI3332010@GMAIL.COM

CHEENEE 87 SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17401401 or CHEENEE87SERVICES@YAHOO.COM

BETA TECH CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35100286 or DAVINDERBH65@GMAIL.COM

SHARJIL AND SHAHBAZ ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33264647 or SHAJI.CHUGHTAI@GMAIL.COM

SMART GRIFFIN PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36381940 or SMARTGRIFFIN3@GMAIL.COM

MUHAMMAD KAMRAN FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33305789 or BUHAMDAN0707@GMAIL.COM

MUHAMMAD KAMRAN FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33305789 or BUHAMDAN0707@GMAIL.COM

AHMED SAMI BUILDING COMPLETION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33495428 or AHMEDSAMIBH1@GMAIL.COM

DAMAN LAW FIRM & LEGAL SUPPORT 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
, suitably qualified applicants can contact

 17530101 or INFO@DAMANBH.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

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

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ASPHALT-PAVING-MACHINE OPERATOR (ROADS)
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER/OPERATOR(SHOVEL)
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

ALGHADEER FOODSTUFF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39464237 or ALDAYSI@BATELCO.COM.BH

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

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

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH



عيسى بن عبداهلل: لرعاية “تمكين” إسهامات عديدة في بطوالت رياضة القدرة
أعــرب رئيــس االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ 
عيســى بــن عبــدهللا آل خليفــة، عــن تقديــر ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
اإلنســانية وشــؤون الشــباب الرئيــس الفخــري لالتحــاد الملكــي للفروســية 
وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة إلــى “تمكيــن” 
بمناســبة تقديــم الرعايــة لمهرجــان صاحب الجاللــة الملك المعظــم للقدرة 
الذي سينظمه االتحاد الملكي خالل شهر فبراير المقبل، إضافة إلى تقديم 
“تمكين” رعاية ودعم بطوالت الموسم الحالي 2022 - 2023 لبطولة العيد 
الوطنــي المجيــد وبطولــة ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفــة وبطولة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لسباقات القدرة.

وأكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا 
آل خليفة أن رعاية “تمكين” تسهم في 
ترجمة رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة في مواصلـــة ارتقاء وتطور 

رياضة القدرة في مملكة البحرين، 

مـــا ينعكـــس إيجابـــا علـــى المشـــاركات 
الخارجيـــة التـــي ســـجل فيهـــا الفريـــق 
الملكـــي للقدرة إنجـــازات متعددة على 
المستوى العالمي واإلقليمي واألوروبي 

طوال الفترة الماضية.

بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  وأوضـــح   
الرعايـــة  هـــذه  أن  آل خليفـــة  عبـــدهللا 
تفتـــح البـــاب لمزيـــد مـــن أطـــر التعاون 
المســـتقبلي بيـــن الطرفيـــن نحو خدمة 
الشـــباب في رياضات الفروسية عموما 

والســـعي  خصوصـــا  القـــدرة  ورياضـــة 
المســـتمر  التعـــاون  بتفعيـــل  المشـــترك 
لتحقيق األهداف والمســـاهمة في دعم 

الشـــباب، مشـــيدا ســـموه بدور “تمكين” 
فـــي دعـــم رياضـــة القـــدرة الـــذي يعتبر 
انعكاس للعالقـــة المتميزة بين االتحاد 

الملكي وتمكين في توفير ســـبل الدعم 
ينظمهـــا  التـــي  للفعاليـــات  المناســـب 

االتحاد.
وأشـــاد سمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفـــة بالجهود البـــارزة التي يبذلها 
“تمكيـــن” وحرصها على المســـاهمة في 
دعم القطاعين الشبابي والرياضي في 

المملكة.
ويعتبر “تمكين” من الداعمين الدائمين 
الملكـــي  االتحـــاد  وأنشـــطة  لفعاليـــات 
حيـــث  القـــدرة،  وســـباقات  للفروســـية 
يأتـــي هـــذا الدعـــم فـــي ســـبيل ارتقـــاء 
فـــي  والرياضـــي  الشـــبابي  القطاعيـــن 
المملكة، وســـوف يسهم هذا الدعم في 

تحقيق كامل النجاح للبطوالت.

اللجنة اإلعالمية

نقل تقدير ناصر بن حمد بمناسبة دعم 
الموسم ومهرجان كأس الملك المعظم
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تغطية - اللجنة اإلعالمية

لرئيـــس  األول  النائـــب  رعايـــة  تحـــت 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، 
رئيـــس الهيئـــة العامة للرياضـــة، رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، تميزت 
بطولة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة لقفز الحواجز بمنافسات وندية 
عاليتين في مسابقتي الناشئين اللتين 
أقيمتـــا بالفترة الصباحية بميدان الرفه 
باالتحـــاد الرياضـــي العســـكري، حيـــث 
ســـعى الفرســـان والفارســـات الناشئين 
مقدميـــن  الغاليـــة  ألقابهـــا  لتحقيـــق 

مستويات فنية عالية بالميدان. 
وهـــي  المســـابقات  أولـــى  وأقيمـــت   
الناشـــيئن  لفئـــة  األولـــى  المســـابقة 
مـــع جولـــة  )مســـابقة  األول  المســـتوى 
 100/90 الحواجـــز:  وارتفـــاع  تمايـــز( 
سم، ســـرعة المســـلك 350 مترا/دقيقة 
وشهدت منافســـات قوية بين الفرسان 
والفارسات، وقد تمكن الفارس حسين 
علـــي المنديل مـــع الجواد رويـــال هنتر 
من خطف المركز األول منهيا المســـلك 
بأســـرع زمن وبلـــغ 28.07 ثانيـــة، بينما 
جاء خلفه بالمركز الثاني الفارس أنمار 
علي مـــع الجواد جايد بزمن بلغ 30.22 
ثانيـــة، في المركز الثالـــث جاء الفارس 
علـــي حســـن علـــي رضـــي مـــع الجـــواد 
 31.11 بلـــغ  بزمـــن  الجزيـــرة  إيميلـــي 
ثانيـــة، فـــي المركز الرابع جـــاء الفارس 
بـــدر جناحـــي مـــع الجـــواد إيغـــل بزمن 
بلـــغ 31.39 ثانية، فـــي المركز الخامس 
جـــاء الفارس علـــي البقالي مـــع الجواد 
بوهيمـــن بزمـــن بلـــغ 32.13 ثانية وفي 
المركـــز الســـادس جـــاء الفـــارس ناصـــر 
محمـــد مـــع الجـــواد شـــالبي بزمـــن بلـــغ 

35.17 ثانية. 
 وفـــي المســـابقة الثانية فئة الناشـــئين 
علـــى  )مســـابقة  الثانـــي  المســـتوى 
الحواجـــز:  وارتفـــاع  مرحلتيـــن( 
 350 المســـلك  ســـرعة  ســـم   110/100
اإلثـــارة  تواصلـــت  دقيقـــة،  متـــرا/ 
والتشـــويق في الميـــدان وكانت الكلمة 
األخيرة للفارس بدر جناحي مع جواده 
إيغـــل عندمـــا أنهـــى المســـلك بالمركـــز 
األول بأفضـــل زمـــن بلـــغ 37.69 ثانية، 
وجـــاء خلفـــه وصيفـــا الفارس ســـلطان 
الرميحي من فريق وزارة الداخلية مع 
الجواد شـــاهين بزمن بلغ 38.17 ثانية، 
فـــي المركز الثالـــث جاء الفـــارس علي 

البقالي مـــع الجواد ماي بريشـــيز بزمن 
بلغ 39.12 ثانية، في المركز الرابع جاءت 
الفارســـة بيرل كارتر مع الجواد ماشاءهللا 
بزمـــن بلـــغ 50.19 ثانيـــة مـــع خطـــأ واحد، 
في المركز الخامس جاء الفارس ســـلطان 
الرميحـــي مع الجواد بريســـفول بزمن بلغ 
37.03 ثانية وبأربعة أخطاء، وفي المركز 
الســـادس جـــاء الفـــارس بـــدر جناحـــي مع 
الجـــواد هيلفيتيـــا بزمن بلـــغ 42.75 ثانية 
وبــــ 4 أخطـــاء.   وبعـــد انتهـــاء مســـابقتي 
الناشـــئين لبطولـــة افتتـــاح الموســـم تـــوج 
الحـــكام  لجنـــة  رئيـــس  الغيـــالن  عايـــض 
لمســـابقات قفز الحواجز الفائزين بالمراكز 

األولى في المسابقتين. 

  ظهور مميز 
 يشـــهد الموســـم الجديـــد مـــن بطوالت 
مشـــاركة  الحواجـــز  قفـــز  ومســـابقات 
عـــدد مـــن الوجـــوه الناشـــئة ألول مرة، 
ومع بطولة ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة للقفـــز، وهي ثانـــي بطوالت 
الناشـــئين  الفرســـان  تميـــز  الموســـم 
ومـــا  العاليـــة  الفنيـــة  بمســـتوياتهم 
يقدمونـــه فـــي الميـــدان، الفـــارس علي 
حسين علي رضي من اسطبل الجزيرة 
ويبلغ من العمر 13 ســـنة هـــو أحد تلك 
الوجـــوه الجديـــدة فـــي هـــذا الموســـم 
ويطمـــح بحضور قـــوي وتحقيق نتائج 
متقدمـــة وصعـــود منصـــات التتويـــج، 
حيـــث أعرب رضـــي عن ســـعادته بهذه 
فـــي  شـــاركت  “لقـــد  وقـــال  المشـــاركة 
اقتصـــرت  ولكـــن  الماضـــي  الموســـم 
فقـــط فـــي البطولة التـــي أقيمت خالل 
شـــهر رمضان الكريم، أما هذا الموســـم 
فقـــد بدأتـــه منـــذ البدايـــة وأطمـــح أن 
أواصـــل فيه وتقديم مزيـــد من النتائج 
فـــي  وفقـــت  الحمـــد  وللـــه  المتقدمـــة، 
بطولة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة اليـــوم وتمكنـــت مـــن تحقيـــق 

المركز الثالث في المسابقة األولى”. 
أنـــه  رضـــي  الناشـــئ  الفـــارس  وأضـــاف   
يتـــدرب مـــع اســـطبل الجزيـــرة مـــع مدربه 
وعمه مســـلم، حيث إنه بدأ بممارســـة هذه 
الرياضـــة منذ ســـن صغيرة جـــدا، ويطمح 
بـــأن يكـــون واحـــدًا مـــن فرســـان البحرين 
المتميزيـــن، وأن يأتـــي اليوم الـــذي يكون 
فيه قادرًا على حمل راية الوطن وتحقيق 
الحبيـــب  للوطـــن  المشـــرفة  اإلنجـــازات 

البحرين. 

  منافسات قوية تحفزنا 

لمواصلة المشوار

 أمـــا الفـــارس الناشـــئ حســـين ســـامي 
العصفـــور والبالـــغ مـــن العمـــر 14 ســـنة 
لـــه مـــن  بالنســـبة  ويشـــارك ألول مـــرة 
هذا الموســـم فقال “أول موســـم أشارك 
فيـــه مع اســـطبل المها وتحت إشـــراف 
المـــدرب علي عيســـى. المنافســـة قوية 
بين الفرسان الناشئين في مسابقاتهم، 
ولله الحمد أعتبرها بداية رسمية طيبة 
نحو التطور والتقدم، طموحاتي كبيرة 
والمشـــاركة  النتائـــج  أفضـــل  لتحقيـــق 
فـــي المســـابقات المتقدمـــة، حيـــث إن 
العديـــد مـــن الفرســـان يشـــاركون فـــي 
مسابقات الناشـــئين وانتقلوا للمشاركة 
في مسابقات العموم وينافسون اليوم 

علـــى المراكـــز المتقدمـــة، وهـــذا دافـــع 
التوفيـــق  أتمنـــى  المشـــوار.  لمواصلـــة 
للجميع وأن نشاهد مسابقات مثيرة”. 

 

 مبارك يؤكد تطور بطوالت القفز

 وصـــف مســـاعد مصمم المســـالك بالل 
قفـــز  ومســـابقات  بطـــوالت  أن  مبـــارك 
الحواجـــز تطورت كثيرًا في الســـنوات 
األخيرة وقال “نسعد كثيرًا عندما نشهد 
على تطـــور المســـتويات، نحـــن نعيش 
تطورا كبيرا من بطولة إلى أخرى ومن 
موسم إلى آخر، وهو يؤكد تلك الجهود 
إدارة  يبذلهـــا مجلـــس  التـــي  الحثيثـــة 
االتحـــاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القدرة برئاسة ســـمو الشيخ عيسى بن 

عبـــدهللا آل خليفة ولجنة القفز وجميع 
اللجـــان العاملـــة، جميعنـــا نســـعى دائمًا 
لتقديـــم بطـــوالت مميزة فـــي الميدان، 
ونحرص علـــى تصميم مســـالك مثيرة 
وشيقة وترفع من مستويات الفرسان، 
حيث إن مستويات الناشئين خصوصًا 
باتت متميزة، ونشـــهد مشـــاركة وجوه 
جديـــدة، مـــا يعنـــي أن المملكـــة تزخـــر 

بالمواهب والخامات”. 
ووجه مبـــارك جزيل الشـــكر واالمتنان 
لســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
علـــى دعمـــه الســـنوي إلحـــدى بطوالت 
القفز، ما يساهم بشكل كبير في تحفيز 
الفرســـان للفـــوز بألقاب بطولة ســـموه، 
مؤكدا أن هذا الدعم يســـهم في تطوير 

هذه الرياضة.

المنديــل يكســب أولــى ألقابــه فــي البطولــة وجناحــي يرفــع كأس المســابقة الثانيــة

مشاركة واسعة في بطولة خالد بن حمد لقفز الحواجز

المكتب اإلعالمي - الهيئة العامة للرياضة

بتوجيهـــات من النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، تعلـــن الهيئـــة العامـــة للرياضـــة 
بالتعاون مع مبادرات ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، عـــن تنظيـــم مؤتمـــر صحافي كبير فـــي تمام 
الســـاعة 12 من مســـاء اليـــوم بقاعـــة المؤتمرات في 
فنـــدق كـــروان بالزا، للكشـــف عن أبرز المبـــادرات في 

المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن ينقسم المؤتمر الصحافي إلى جزءين، 
ســـيكون األول مخصصـــًا للكشـــف عـــن تفاصيل قمة 

الرياضـــة البحرينيـــة، بينما ســـيتم تخصيـــص الجزء 
الثانـــي للحديث عن فعاليات يوم البحرين الرياضي، 
وســـيتحدث عـــن قمـــة الرياضـــة البحرينيـــة الرئيس 
التنفيـــذي للهيئـــة العامة للرياضة عبدالرحمن عســـكر 
برفقـــة كٍل من نبراس طالب وجاســـم حاجي وجمال 
صالـــح، إضافـــة إلـــى رئيـــس قســـم التدقيـــق بالهيئة 
العامـــة للرياضة أماني البراهيم، فيما ســـيظهر برفقة 
الرئيس التنفيذي للهيئة في القسم الثاني من المؤتمر 
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للرياضة للجميع عيســـى 
عبدالرحيم وذلك للحديث عن تفاصيل فعاليات يوم 

البحرين الرياضي.

الهيئـــة العامـــة للرياضـــة تعقـــد مؤتمـــراً صحافيـــًا مهمـــًا اليـــوم

علي حسين بالل مباركحسين العصفور 

تتويج الفائزين في مسابقة الناشئين األولى  

تتويج الفائزين في مسابقة الناشئين الثانية   

من منافسات الناشئين   

 سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة



 ارتفعـــت وتيـــرة التحضيـــرات لعقـــد 
اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة الثالـــث 
لكـــرة  اآلســـيوي  لالتحـــاد  والثالثيـــن 
مملكـــة  فـــي  ســـيعقد  الـــذي  القـــدم، 
المقبـــل،  األربعـــاء  يـــوم  البحريـــن 
وســـيتم خالله تزكية الشـــيخ ســـلمان 
بـــن إبراهيم آل خليفـــة رئيس االتحاد 
رأس  علـــى  ثالثـــة  لواليـــة  اآلســـيوي 
االتحاد حتى العام 2027، إضافة إلى 
انتخـــاب ممثلي القارة اآلســـيوية في 
مجلـــس االتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
وأعضـــاء المكتـــب التنفيـــذي لالتحاد 

اآلسيوي للدورة االنتخابية المقبلة.
وفـــي الوقـــت الـــذي وصـــل فيـــه وفد 
االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم الـــى 
البحرين وشـــرع في اتخاذ الترتيبات 
الالزمـــة لعقـــد االجتمـــاع، ينتظـــر أن 
تبدأ الوفود المشاركة في الكونجرس 
والتـــي تمثـــل 47 دولـــة أعضـــاء فـــي 
إلـــى  بالتوافـــد  اآلســـيوي  االتحـــاد 
المقبليـــن  اليوميـــن  خـــالل  البحريـــن 
للمشـــاركة فـــي االجتمـــاع الـــذي يعقد 
للمـــرة األولـــى بشـــكل حضـــوري منـــذ 
جائحـــة كورونا التي أجبـــرت االتحاد 
القـــاري على عقـــد جمعيتـــه العمومية 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي لثـــالث 

سنوات متتالية.

 تحديث متواصل للمسابقات 

القارية
القـــدم  كـــرة  أســـرة  تتأهـــب  وفيمـــا 
اآلســـيوية لمتابعـــة وقائـــع كونغـــرس 
االتحـــاد اآلســـيوي الثالـــث والثالثين 
فإنهـــا تســـتحضر المنجزات الواســـعة 
علـــى  القـــاري  االتحـــاد  التـــي حققهـــا 
صعيـــد تطويـــر المســـابقات الكرويـــة 
اآلســـيوية فـــي عهـــد رئيـــس االتحـــاد 
اآلســـيوي لكرة القدم الشـــيخ ســـلمان 
بن إبراهيم آل خليفة، الذي قاد عملية 
تحديث شـــاملة لمختلف المســـابقات 
باعتبارهـــا واجهـــة اللعبـــة فـــي القارة 
وأداة قيـــاس مـــدى تطورهـــا، ومنصة 

إظهار المواهب الكروية في آسيا. 
 وعلى امتداد رئاسة الشيخ سلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفة، فقد قطع االتحاد 
القـــاري خطوات واســـعة علـــى طريق 
تطوير مسابقات المنتخبات واألندية 
بما يتماشى مع الرؤية اإلستراتيجية 
لالتحاد اآلســـيوي لالرتقـــاء بمنظومة 
كـــرة القـــدم اآلســـيوية ووضـــع القارة 
الصفـــراء فـــي مكانـــة متقدمـــة علـــى 

ساحة الكرة الدولية.

تطوير مستمر لكأس آسيا 
 وقد اتخذ االتحـــاد القاري قراًرا بزيادة 
عـــدد المنتخبات المشـــاركة في نهائيات 
كأس آسيا ليصبح 24 منتخبا اعتبارا من 
نســـخة العام 2019 التـــي أقيمت أخيرا 
بدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة، وهو 
ما أعطـــى الفرصة لمزيد من المنتخبات 
اآلســـيوية للمشاركة، وأضفى مزيدا من 
اإلثارة لهذه المســـابقة ومواصلة تطوير 
كرة القدم أهمية في جميع أنحاء القارة 
وزيـــادة المتابعـــة الجماهيريـــة وتعزيـــز 

المزايا التسويقية للبطولة. 
ونظـــم االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
النســـخة األكبر لكأس آسيا وسط نجاح 
تنظيمـــي وفنـــي منقطـــع النظيـــر، وتـــم 
تخصيص جوائز مالية بقيمة 15 مليون 
دوالر للمرة األولى في تاريخ البطولة. 

كمـــا تم دمـــج التصفيـــات األولية لكأس 
العالـــم 2018 مـــع تصفيـــات كأس آســـيا 
2019، األمـــر الـــذي يســـاهم فـــي منـــح 
التصفيات مزيدا من اإلنسيابية، والعمل 
فـــي  المشـــاركة  قاعـــدة  توســـيع  علـــى 
التصفيات، بما يســـمح لجميع منتخبات 

القارة بخوض المنافسات القوية. 

 نظـــام مبتكـــر جديـــد لبطوالت 

األندية 
وفي النظام الجديد المبتكر للمسابقات، 
يتنافس 76 نادًيا من أجل الظفر بألقاب 
البطوالت التي تقام على 3 مســـتويات، 
بـــداًل مـــن النظـــام الحالي الـــذي يتضمن 

مستويين للمنافسة. 
ويشتمل المستوى األعلى على مشاركة 
24 نادًيـــا بالمجمـــل، يتـــم توزيعهـــا على 
منطقتيـــن في الغـــرب والشـــرق، وتضم 
كل منطقـــة 12 نادًيـــا تتنافـــس بنظـــام 

الدوري.
مســـابقات  مـــن  الثانـــي  المســـتوى  أمـــا 
األندية، فســـوف يشـــتمل على مشاركة 
32 نادًيا يتم تقسيمها على 8 مجموعات، 
فيما تتضمن بطولة المستوى الثالث 20 

نادًيا يتم تقسيمها على 5 مجموعات.
 وتمهد هـــذه التغييرات االســـتراتيجية 
الطريق لمنح مزيـــد من الفرص لألندية 
الجغرافيـــة  المناطـــق  مـــن  المشـــاركة 
المختلفة في قارة آسيا كي تتنافس مع 
بعضها، وذلك مع تحول هذه المسابقات 
مـــن نظـــام التوزيع فـــي 5 مناطـــق، إلى 

منطقتين في الشرق والغرب. 
 كمـــا أن األنديـــة الخاســـرة فـــي األدوار 
بطولـــة  فـــي  والتصفيـــات  التمهيديـــة 
المســـتوى األول ســـوف تحصـــل علـــى 

فرصـــة المشـــاركة في بطولة المســـتوى 
الثانـــي، في حيـــن أن األندية الخاســـرة 
مـــن األدوار التمهيديـــة والتصفيات في 
بطولـــة المســـتوى الثانـــي ســـوف تنتقل 

للمشاركة في بطولة المستوى الثالث. 
 ونتيجـــة لهذه التغييـــرات، فإن إجمالي 
عـــدد مباريات مســـابقات األندية يتوقع 
أن يرتفـــع إلى 287 مباراة، بداًل من 274 

مباراة حالًيا. 
إلـــى  يهـــدف  جديـــد  بـــارز  قـــرار  وفـــي 
االرتقـــاء بمســـتوى ومكانـــة مســـابقات 
لكـــرة  فـــي االتحـــاد اآلســـيوي  األنديـــة 
القـــدم، فقـــد وافقت اللجنـــة على األخذ 
بعيـــن االعتبار التعليمـــات الداخلية في 
كل اتحـــاد وطنـــي بخصـــوص تســـجيل 
الالعبيـــن األجانب، وإزالـــة الحد األعلى 
لالعبيـــن األجانـــب اعتبـــاًرا مـــن موســـم 
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ارتفاع هائل في الجوائز المالية
 كما شـــهدت الجوائز المالية المخصصة 
لبطـــوالت األندية ارتفاعـــا ملحوظا في 
إبراهيـــم آل  بـــن  الشـــيخ ســـلمان  عهـــد 
خليفـــة، حيـــث ارتفعت الجائـــزة المالية 
المخصصة لبطل دوري األبطال من 1.5 
مليون دوالر الـــى 4 ماليين دوالر، فيما 
أصبحـــت الجائـــزة الماليـــة المخصصـــة 
لبطل كأس االتحاد اآلسيوي 1.5 مليون 
دوالر بعـــد أن كانت 350 ألف دوالر قبل 

تسلم الشيخ سلمان مهامه.

وبصورة إجمالية ارتفع حجم االستثمار 
فـــي دوري أبطـــال آســـيا الـــى نحـــو 34 
االتحـــاد  كأس  وفـــي  دوالر،  مليـــون 

اآلسيوي إلى نحو 9 ماليين دوالر. 

بطوالت جديدة 
وحرصـــا من االتحاد القاري على تطوير 
مســـابقاته الكرويـــة، فقـــد تـــم تدشـــين 
بطولة آســـيا تحت 23 عامـــا للمنتخبات 
األولمبية لتضـــاف إلى أجندة البطوالت 
المعتمـــدة لـــدى االتحـــاد اآلســـيوي بمـــا 
يســـهم في رفـــع المســـتوى الفنـــي العام 
للكـــرة اآلســـيوية، كمـــا تـــم تنظيـــم أول 
بطولة قاريـــة لكرة الصاالت للســـيدات، 
اآلســـيوية  األنديـــة  بطولـــة  وتدشـــين 
للســـيدات بما يســـهم في توسيع قاعدة 

الكرة النسائية في القارة اآلسيوية. 

 مكاسب متعددة للكرة 

اآلسيوية دوليًا 
االتحـــاد  رئيـــس  جهـــود  تركـــزت   
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم النائـــب األول 
لرئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة 
الوطنيـــة  االتحـــادات  دعـــم  علـــى 
األعضـــاء والوقـــوف بجانبهـــا والعمل 
علـــى تعزيز حضـــور الكرة اآلســـيوية 
في المشهد الدولي من خالل قرارات 
ومواقـــف عدة ودعم ال محدود اتخذ 
مختلف األشـــكال والصـــور المتنوعة 

حفاظا على العائلة اآلسيوية والعمل 
وتوحيـــد  بقدراتهـــا  االرتقـــاء  علـــى 

كيانها. 
 ومن خالل حضور الشـــيخ سلمان بن 
إبراهيم في االتحاد الدولي نائًبا أول 
للرئيس ورئيسا للجنة التطوير إحدى 
أهم اللجان الرئيســـة في )الفيفا( فقد 
لعـــب دورا كبيرا فـــي دعم االتحادات 
األهلية الستضافة مختلف البطوالت 
العالميـــة  الكرويـــة  واالســـتحقاقات 
وتعزيز حضور المنتخبات اآلســـيوية 

على المستوى العالمي ومنها: 
 - زيـــادة حصـــة آســـيا إلـــى 8 مقاعـــد 
مباشـــرة ونصـــف مقعـــد بالملحق في 

كأس العالم 2026. 
 - فـــوز األردن بتنظيـــم بطولـــة كأس 

العالم للناشئات 2016. 
العالـــم  الهنـــد بتنظيـــم كأس   - فـــوز 

للناشئين 2017. 
 - فوز كوريـــا الجنوبية بتنظيم كأس 

العالم للشباب 2017. 
الســـتضافة  البحريـــن  اختيـــار   -  

كونغرس الفيفا 2017. 
 - تنظيـــم اإلمارات وقطر كأس العالم 

لألندية بنسخ عدة.
 - تنظيـــم الهنـــد بطولـــة كأس العالـــم 

للناشئات 2022. 
 - فـــوز أســـتراليا ونيوزلنـــدا بشـــرف 

تنظيم كأس العالم للسيدات 2023. 

 ثقة دولية رفيعة بالشيخ سلمان
  يشـــغل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفـــة منصـــب النائـــب األول لرئيس 
االتحاد الدولي لكرة القدم، كما يرأس 
لجنـــة التطويـــر المنبثقة عـــن )الفيفا(، 
التـــي تعتبر إحدى أهم اللجان العاملة 
فـــي االتحـــاد الدولـــي كونهـــا تتولـــى 
إدارة مختلف أشـــكال الدعم المقدمة 
مختلـــف  فـــي  الوطنيـــة  لالتحـــادات 

قارات العالم. 
واعترافًا بـــدوره القيادي كان االتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم قد كلف الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة برئاسة 
بتحديـــد  الخاصـــة  العمـــل  مجموعـــة 
الدوليـــة  المباريـــات  أجنـــدة  مواعيـــد 
خالل الفترة )2018 - 2022(، وتحديد 
العالـــم  نهائيـــات كأس  إقامـــة  موعـــد 

المقررة في دولة قطر بالعام 2022. 
اآلســـيوي  االتحـــاد  رئيـــس  وقـــاد   
دفـــة مجموعـــة العمـــل علـــى مـــدى 5 
شـــهور رفعـــت فـــي نهايتهـــا توصيتها 
الدولـــي  لالتحـــاد  التنفيذيـــة  للجنـــة 
بتحديد شـــهري نوفمبر وديســـمبر من 
وقـــد  البطولـــة،  إلقامـــة   2022 العـــام 
اعتمـــدت اللجنـــة التنفيذيـــة المقترح 
فـــي اجتماعهـــا المنعقد بمقـــر االتحاد 
الدولـــي فـــي زيوريخ يـــوم 19 مارس 
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سلمان بن إبراهيم حقق مكاسب متعددة للكرة اآلسيوية
ارتفاع وتيرة التحضيرات لعقد كونجرس االتحاد اآلسيوي في البحرين
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“خليجي 25”... نجاح فاق كل التوقعات
Û  أســدل الســتار علــى النســخة الخامســة والعشــرين

مــن بطولــة خليجــي 25، التــي اســتضافتها مدينــة 
بــكل جــدارة واقتــدار وســجلت  العراقيــة  البصــرة 
خاللهــا نجاحــات متميزة وغير مســبوقة في تاريخ 
البطولــة منــذ انطالقتهــا بالعــام 1970. وإذا تطرقنا 
ألبرز أســباب هذا النجاح المتميزة وغير المســبوق، 

نختصرها في االتي: 
Û  مــن الرياضيــة،  التحتيــة  البنيــة  العــراق  تطويــر   -

خالل إنشــاء العديد من المــدن والمرافق الرياضية 
لمختلــف األلعــاب فــي عمــوم العــراق ومنهــا افتتاح 
مدينــة البصــرة الرياضيــة التــي بلغت كلفة إنشــائها 

بطولــة  اســتضافت  والتــي  دوالر،  مليــون   550
خليجي 25.

Û  تطويــر البنيــة التحتيــة للنقــل كالطــرق الســريعة -
واالتصــاالت،  والموانــئ  والمطــارات  والجســور 
تجهيــز  خــالل  مــن  الســياحية  المرافــق  وتطويــر 
35 فندقــا لجماهيــر خليجــي 25 بمدينــة البصــرة، 
كورنيــش  مثــل  الســياحية  بالمرافــق  واالهتمــام 

البصرة، والمتاحف.
Û  عوامــل ذاتيــة يتميــز بهــا العــراق وال أعتقــد أنهــا -

موجــودة بــأي دولــة أخــرى فــي العالــم. حيــث كان 
الفًتــا ترحيــب عشــائر وســكان البصــرة بالضيــوف 

مباريــات  لمشــاهدة  حضــرت  التــي  الخليجيــة 
فــي  باســتقبالهم  لهــم  الدعــوة  وتوجيــه  البطولــة، 
بيوتهــم، معتبرينهــم ضيوف شــرف على مــدار أيام 
البطولة. كما حطمت البطولة األرقام القياســية في 
عــدد الحضــور الجماهيري، حيث وصــل عدد الذين 
حضــروا منافســات البطولــة أكثــر 550 ألف مشــجع 

على مدار منافسات البطولة. 
Û  مــن اســتثنائية  نســخة  البصــرة  بطولــة  وتعتبــر 

بطــوالت كأس الخليج العربــي، حيث أقيمت تحت 
رعاية إحدى الشركات الكبرى في مجال االتصاالت 
في الشــرق األوســط ليتغير مسمى البطولة ليصبح 

)بطولة خليجي زين 25(، وهي أول بطولة خليجية 
تطبــق فيهــا تقنيــة الفيديــو المســاعد )VAR( ونالت 
أكبــر اهتمــام إعالمــي عربــي وعالمــي فــاق كل مــا 

سبقها من بطوالت.
Û  وأختــم كالمــي بكلمــة لنائــب رئيس دولــة اإلمارات

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم “شــكرا أهــل البصرة وأهــل العراق 

على حسن التنظيم واالستضافة”. 
Û 

Û باحث في اإلدارة الرياضية

عيسى الماجد
Isa.almajed74@gmail.com

أكد عضو مجلس الشورى رضا منفردي أن الحركة الرياضة في مملكة البحرين ترتكز على رؤية مستقبلية واستراتيجية 
طويلة المدى تهدف لتحقيق مكتسبات رياضية كبيرة ونوعية، من خالل تنمية القدرات الرياضية الفردية الوطنية، ورفدها 
بالخبرات والتجارب األولمبية والدولية، وما يالزمها من توفير البنية التشريعية والقانونية المحفزة للتطور اإلداري والفني 

للمؤسسات الرياضية، مثمًنا التوجيهات السامية من عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
بتوفير مختلف سبل الدعم والمساندة لنمو وتطور مختلف الرياضات في مملكة البحرين، والتشجيع المتواصل للنهوض 

بالعطاءات الرياضية البحرينية وتطويرها.

وأفـــاد منفـــردي بـــأن قطـــاع 
الشـــباب والرياضة يحظى 
باهتمـــام ومتابعـــة حثيثة 
مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، إلـــى جانب جهود المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة برئاســـة ممثـــل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 

ومســـاندة النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 

خليفة.

الوطنية الــريــاضــيــة  ــاءات  ــف ــك ــال ب نفخر  ــردي:  ــف ــن م
 اللجنة اإلعالمية



tariq.albahar@albiladpress.com 12
األحد 29 يناير 2023 - 7 رجب 1444 - العدد 5220

يعرض في شركة البحرين 
للسينما ”سينيكو“ الفيلم العربي 

الكوميدي ”إتنين لإليجار“ للنجم 
الكبير بيومي فؤاد.

يتناول الفيلم قصة حمادة 
وصفيحة اللذين يفشالن في 

العثور على وظيفة، ويعرضان 
أنفسهما لإليجار من خالل فيديو 

لتنهال عليهما الوظائف الغريبة 
والمضحكة!

tariq_albahhar

أثـــارت الحلقـــات األولـــى التـــي تـــم عرضها مـــن الملحمة 
الدراميـــة دكـــة العبيـــد عبـــر منصـــة شـــاهد فـــي أي بـــي، 
ردود فعـــل إيجابيـــة للغايـــة علـــى المســـتويين النقـــدي 
والجماهيـــري، حيـــث وصـــف النقـــاد المسلســـل بانه نقلة 

جديدة في الدراما العربية. 
وقد بدأت قنوات “شـــاهد في آي بي” في بث المسلســـل   
يـــوم الجمعـــة 13 ينايـــر 2023 فـــي تمام الســـاعة 12.00 
ظهـــرًا بتوقيـــت الســـعودية حيـــث أعلنـــت المنصـــة أن 
المسلســـل ســـيتألف من 8 حلقات فقـــط على أن يتم بث 

حلقتين أسبوعيًا.
يضـــم مسلســـل دكـــة العبيد نخبـــة متميزة مـــن الممثلين 
مـــن مختلـــف دول العالم، ويتصدر البطولـــة الممثل فايز 
بـــن جريس، الممثلـــة Abhishka Purwal، الممثلة العنود 
ســـعود، هاشم نجدي، سعيد القحطاني، مرزوق الغامدي 

وسمية عبدالوهاب.
تدور أحداث مسلســـل دكـــة العبيد حول تجـــارة الرقيق 
في القرن العشرين، حيث يصور المسلسل المعاناة التي 
عاشـــها العبيد فـــي ذاك الوقـــت في جميـــع دول الخليج 
وفـــي العالم حيث يتنـــاول العمل خمـــس قصص مؤثرة 
لشـــخصيات مختلفـــة يجمعهـــا شـــيء واحـــد ويفرقهـــا 
أشـــياء كثيـــرة، مـــن بينهـــا اختـــالف المكان حيـــث تدور 
األحـــداث فـــي خمس بلدان مختلفة هـــي إفريقيا والهند 
وشـــبه الجزيرة العربية وأوروبا الشـــرقية، لذلك يحتوي 
المسلســـل على أحداث مختلفة مليئة بالدراما والعاطفة 
والتشـــويق. والمسلســـل من تأليف الكاتبة الكويتية هلة 

مشاري حمادة.

مجلس إدارة جديد التحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين
برئاسة الفنان عبداهلل ملك

جمعيـــات  اتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عقـــد 
المســـرحيين البحرينيين حديثًا اجتماع 
توزيـــع المهـــام اإلداريـــة علـــى األعضـــاء 
المنتخبين للدورة الحالية 2025-2023، 
وجـــاءت المناصـــب علـــى النحـــو اآلتي: 
عبـــدهللا ملـــك رئيســـًا لالتحـــاد، محمـــد 
الصفـــار نائـــب الرئيـــس، محمد شـــاهين 
أمين الســـر، جاسم العالي األمين المالي، 
نضـــال العطـــاوي نائـــب األميـــن المالـــي، 
منـــى فيـــروز لجنـــة اإلعـــالم والعالقـــات 
العامـــة، عـــادل شـــمس لجنـــة التدريـــب 
والتطوير، محمـــد الحجيري لجنة إدارة 
المهرجانات، وأحمد مبارك عضو مجلس 

ادارة.
المســـرحيين  جمعيـــات  اتحـــاد  وكان 
البحرينيين عقد جمعيته العمومية يوم 
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إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد 
جمعيات المسرحيين البحرينيين الفنان 
عبـــدهللا ملـــك “يســـعى مجلـــس اإلدارة 
في دورتـــه الحالية لتنفيـــذ عدة أهداف 

رئيسة يأتي في مقدمتها تطوير الحراك 
المســـرحي في مملكة البحريـــن وتقليل 
الصعاب على المســـرحيين البحرينيين”، 
موضحـــًا أن: “مجلـــس اإلدارة ســـيعمل 
احتياجـــات  لتلبيـــة  واحـــد  كفريـــق 
المســـرحيين البحرينييـــن ويثبـــت مبدأ 

الشراكة في العمل”
كما أشار ملك إلى أنه: “من ضمن أهداف 
مجلـــس اإلدارة فـــي دورتـــه الحالية هو 
وضـــع برنامـــج متكامـــل لتوثيـــق تجربة 
برنامـــج  وإعـــداد  البحرينـــي،  المســـرح 
تدريبي متكاملة لجميع أنشطة المسرح 

المقترحة على مدى الدورة اإلدارية.

 “دكة العبيد” يوثق عهد 
تجارة الرقيق على “شاهد”

ــهــــرجــــان “الـــعـــيـــن  ــات مــ ــيـ ــالـ ــعـ تــنــطــلــق فـ
الخامسة،  دورته  في  الدولي”  السينمائي 
التي تقام في مدينة العين، تحت رعاية  
الوطن  فخر  مكتب  إدارة  مجلس  رئيس 
نهيان،  بــن طــحــنــون آل  الــشــيــخ ســلــطــان 
 ،2023 فبراير   11 إلــى   6 من  الفترة  في 
الدولية  األفالم  أبرز  فيلًما من   66 مقدًما 
المتميزة،  والمحلية  والخليجية  والعربية 
األول  ُتعرض معظمها في عرضها  والتي 
الدولي”  السينمائي  “العين  شاشات  على 
الدولي  “الصقر  الرسمية،  ضمن مسابقاته 
الطويل”  الخليجي  ”الصقر  و  الــطــويــل”  
”الصقر  و  القصير”  اإلمــاراتــي  ”الصقر  و 
ــقــصــيــر” و ”الــصــقــر ألفـــالم  الــخــلــيــجــي ال
الــمــقــيــمــيــن” و ”الــصــقــر ألفــــالم الــطــلــبــة” 
ــم األحــــــداث في  وســنــقــوم بــتــغــطــيــة أهــ
موقع  من  الخليجية  السينمائية  الفعالية 
“مسافات  في  بــأول حصريا  أول  الحدث 

البالد”.

المسابقات الرسمية

ــمــهــرجــان فـــي دورتـــــه هــذا  اســتــقــطــب ال
التي  المتفردة  األفــالم  من  العديد  العام 
ترشح بعضها في جائزة األوسكار، حيث 
“الصقر  العالمية  المسابقة  فــي  يتنافس 
استحداثها  تــم  الــتــي  الــطــويــل”  الــدولــي 
أفــالم   8 لتقديم  الــخــامــســة،  ــدورة  ــ ال فــي 
جوائز  حـــازت  والــتــي  المستوى،  عالمية 

منها:  عالمية،  مهرجانات  فــي  كبرى 
والفيلم  “ريـــبـــل”  الــفــرنــســي  الــفــيــلــم 
“سينت  وفيلم  “الــطــريــق”  الــســوري 

مسابقة  تــعــرض  فــيــمــا  عـــمـــر”. 
الطويل”  الخليجي  “الــصــقــر 
5 أفــالم  أفـــالم، مــن بينها   6
من اإلمارات هي: “منشل”، 

ــرحــى”، “كينج  “أحـــالم الــعــصــر”، “حــجــر ال
الحلبة”، و ”100 عبوة”، وفيلم من الكويت 
بعنوان “عماكور”. أما في “الصقر اإلماراتي 
من  فيلًما   16 المهرجان  فاختار  القصير”، 
نفذت  الــتــي  الــقــصــيــرة  المحلية  ــالم  األفــ
بأياد إماراتية، ومواهب مبدعة في عالم 
السينما، وتأتي مسابقة “الصقر الخليجي 
القصير” لتعرض 13 فيلًما خليجًيا متنوًعا 
ويعرض  والــفــكــرة،  المضمون  حيث  مــن 
فيلًما   11 شاشاته  على  أيًضا  المهرجان 
في مسابقة “الصقر ألفالم المقيمين”، و6 
ألفالم  “الصقر  مسابقة  في  أخــرى  أفــالم 

الطلبة”.

السينما اإلفريقية

الدورة  تم استحداثه في  برنامج جديد، 
“العين السينمائي”  الخامسة من مهرجان 
التي  اإلفريقية  بالسينما  يحتفي  الـــذي 
العشرين،  القرن  أوائل  إلى  تاريخها  يعود 
إال أن أصبحت من أهم وأكبر القارات في 
تنتج  حيث  السينمائية،  اإلنتاجات  عدد 
ألكثر  عــوائــدهــا  تــزيــد  فيلًما،   3000 نحو 
مــلــيــارات دوالر في   5 مــن 
العام، ويتم توزيعها عبر 
العالم،  أنــحــاء  مختلف 
كــمــا تـــتـــنـــاول الــســيــنــمــا 
اإلفـــريـــقـــيـــة الــــزاخــــرة 
ــالم، مــجــمــوعــة  ــ ــاألفـ ــ بـ
مــــن الـــمـــوضـــوعـــات 
بالقضايا  المتعلقة 

معظمها  نال  والتي  العالمية،  االجتماعية 
الجوائز  العديد من  كبيًرا، حاصدة  صدى 

الدولية من مهرجانات عالمية.

بانوراما العالم

عن  الـــدولـــي”  السينمائي  “الــعــيــن  وأعــلــن 
“بانوراما  برنامج  ضمن  أفــالم   3 اختيار 
ــه  ــ ــان يــعــرف فــي دورات ــذي كـ ــ الــعــالــم”، ال
السابقة باسم “سينما العالم”، وهي: فيلم 
“كارمن” من مالطا، وفيلم “العصر الذهبي” 
 Udd Jaa Nanhe Dil من أميركا، وفيلم
من الهند، حيث تأخذ األفالم التي تتنوع 
واالجــتــمــاعــيــة،  الــدرامــيــة  بــيــن  قصصها 
جــمــهــور وضــيــوف الــمــهــرجــان فــي رحلة 
والثقافات  الخبرات  لتبادل  العالم،  حول 

السينمائية المختلفة.

إنجازات الفنانين

ُيكرم  الفنانين”،  “إنجازات  وضمن برنامج 
“العين السينمائي الدولي” في دورته هذا 
فــي صناعة  الــمــؤثــريــن  مــن  نخبة  ــعــام،  ال
الفنية  بمسيرتهم  احتفاء  السابع”،  “الفن 
لالرتقاء  اإلنجازات  من  بالعديد  الحافلة 

بالسينما وهم: الممثل والمنتج اإلماراتي 
ــمــمــثــلــة الــمــصــريــة  ــجــســمــي، وال أحـــمـــد ال
القديرة نادية الجندي، والممثل السعودي 
الذي  غولشن  وأحمد  المحيسن،  عبدهللا 
ــعــد مــن أوائــــل الــمــوزعــيــن لــأفــالم في  ُي

منطقة الخليج.

شراكة

السينمائي  ــعــيــن  “ال مــهــرجــان  ويــســتــمــر 
ــع “مـــهـــرجـــان  ــه مــ ــاونـ ــعـ ــي تـ الـــــدولـــــي” فــ
ــــك بــعــد إطــــالق مــهــرجــان  أبــوظــبــي”، وذل
الــرابــعــة  ــــه  دورت فــي  السينمائي”  “الــعــيــن 
مسابقة “مهرجان أبوظبي للسيناريو غير 
المنفذ” للفيلم القصير بدعم من “مهرجان 
أبوظبي”، الشريك الثقافي االستراتيجي، 
ــتــي تــهــدف إلـــى الــكــشــف عـــن مــواهــب  ال
من  جديد  جيل  خلق  شأنها  مــن  جــديــدة 
المحتوى  إلثــــراء  ــيــن  ــي اإلمــارات الــكــتــاب 
المحلي بموضوعات تقّدم للسينما وتخلق 
السينمائي”  “العين  وأعلن  إبداعية،  حالة 
النسخة  فــي  الفائزة  السيناريوهات  عــن 
ــتـــي ذهــبــت  ــمــســابــقــة، والـ ــثــانــيــة مـــن ال ال
سيناريو  وهــي  شباب،  إماراتيين  لكتاب 

وسيناريو  الري،  علي  للكاتب  “الــمــيــزان” 
ــن دافــــــون،  ــ ــه” لــلــكــاتــب ســـلـــطـــان ب ــصــ ــ “ن
جمال  خلف  للكاتب  “تفاحة”  وسيناريو 
الفيروز، والتي تم تنفيذها وتحويلها من 
في  لعرضها  الذهبية،  الشاشة  إلى  الــورق 
الخامسة  ــدورة  ال في  الرسمية  المسابقة 

من المهرجان.

صفة دولية

وبــمــنــاســبــة انـــطـــالق الــــــدورة الــخــامــســة 
مــن الــمــهــرجــان، قــال رئــيــس ومــديــر عام 
عامر  الدولي”  السينمائي  “العين  مهرجان 
في  الــمــهــرجــان  اكتسب  ــمــري:  ال سالمين 
دورة هذا العام صفة الدولية، بعد الجولة 
قمت  التي  الغامرة  المكوكية  السينمائية 
العالمية  الــمــهــرجــانــات  بــهــا فــي عـــدد مــن 
الدولي  “الصقر  مسابقة  لتأتي  والعربية، 
دورة  في  استحداثها  تم  التي  الطويل” 
الجهد  ثــمــرة  بمثابة  لــتــكــون  الــعــام،  هـــذا 
والتعب الكبيرين، خالل دورات المهرجان 
الـ4 السابقة، التي حققت انتشاًرا خليجًيا 
وعربًيا وعالمًيا، لوضع “العين السينمائي” 
في قلب الحدث، ورســم اسمه من ذهب 
السينمائية  الــمــهــرجــانــات  خــارطــة  ضمن 

الــعــربــيــة والــعــالــمــيــة. وتــابــع: كــان 
الــســيــنــمــائــي”  ــعــيــن  “ال لتمثيل 
في الــدورة الـــ75 من مهرجان 
في  الــدولــي”  السينمائي  “كــان 

ــوق لـــأفـــالم” في  أكــبــر “ســ
الــعــالــم، األثـــر األكــبــر في 
خـــطـــوة تـــعـــزز الــحــضــور 
ــاراتـــي  الــســيــنــمــائــي اإلمـ
العالمية، واعتماد  نحو 
ــان عـــلـــى  ــ ــرجــ ــ ــ ــه ــ ــ ــم ــ ــ ال
المهرجانات  خريطة 

وعقد  االتفاقيات  إبــرام  أن  كما  الدولية، 
دولية،  سينمائية  مؤسسات  مع  شراكات 
“مالمو  مهرجان  في  السويد  من  انطالًقا 
الــســيــنــمــائــي”، إلــــى بـــولـــنـــدا ومــهــرجــان 
 ،62 الـــ  السينمائي” في دورتــه  “كــراكــوف 
تقديم  فــي  المهرجان  الســتــمــراريــة  جــاء 
العالم،  فــي  السينمائية  اإلنــتــاجــات  أبـــرز 
للمواهب  السينما  صناع  دعم  جانب  إلى 
قائاًل:  كلمته  واختتم  المحلية.  اإلبداعية 
“دار  في  وعشاقها  السينما  رواد  يجتمع 
التوالي  على  الخامس  العام  في  الــزيــن” 
فــي جعبته  الـــذي يحمل  الــمــهــرجــان  فــي 
والبرامج  المبادرات  العام مزيدا من  هذا 
تخدم  الــتــي  واالتــفــاقــيــات  المستحدثة 
صناع السينما في المنطقة، إذ استقطبت 
الدورة الخامسة العديد من األفالم 
المتميزة من مختلف أنحاء 
اختيارها  تم  التي  العالم، 
فائقتين،  ودقــة  بعناية 
حـــتـــى يــســتــمــتــع بــهــا 
ــاق الـــســـيـــنـــمـــا،  ــ ــشـ ــ عـ
ويــــســــتــــفــــاد مــنــهــا 
األجيال السينمائية 

الواعدة.

66 فيلمًا في مهرجان “العين السينمائي الدولي“ وتغطية خاصة لـ “^”

المحرر الثقافي

نور محسن أول مصممة عربية ضمن فريق “لويس فيتون”
العالمية ــات  ــارك ــم ال ــى  إلـ إبـــداعـــاً”  وعـــشـــرون  ــاً  ــام ع “عـــشـــرون  ــن  م

تـــم أخيـــرًا اختيـــار المصممـــة البحرينيـــة نور محســـن 
لتكـــون ضمـــن فريق “لويـــس فيتون”، وهي من أشـــهر 
الماركات في العالـــم لتكون أول مصممة عربية تنضم 
ضمـــن فريـــق هـــذه الماركـــة العالميـــة، بما يعـــد إنجازا 
للمـــرأة البحرينيـــة، وتأكيـــدا على نجـــاح البرامج التي 
يطلقهـــا المجلـــس األعلى للمـــرأة برئاســـة قرينة الملك 
المعظم رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 

الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
وبهذه المناســـبة، أكدت المصممة نور محسن لـ”البالد” 
أنهـــا تـــرى فـــي التصميم شـــغفا، لـــذا حرصـــت على أن 
تدعـــم شـــغفها بالدراســـة العلميـــة حيـــث حصلت على 
شهادة الماجستير في تصميم المجوهرات والحقائب 
واألحذيـــة من جامعـــة بوليتكنيكو دي مالنو، مشـــيرة 
إلـــى أن انطالقتهـــا األولـــى في عالـــم التصميـــم كانت 

المسابقة التي أطلقها المجلس األعلى للمرأة “عشرون 
عامـــًا وعشـــرون إبداعـــًا” والتـــي فتحت المجـــال أمام 
إبداعـــات المـــرأة البحرينيـــة لتكـــون تحـــت األضـــواء، 
ورفعـــت أســـمى آيـــات الشـــكر وعظيـــم االمتنـــان إلى 
قرينـــة الملـــك المعظم رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
علـــى ما تقدمه من دعـــم للمرأة البحرينية ســـاهم في 

أن تتخطى إنجازاتها الحدود المحلية إلى العالمية.
وأشـــارت المصممـــة البحرينيـــة نـــور محســـن إلـــى أن 
شـــغها فـــي التصميـــم قادهـــا إلـــى تغيير مجـــال عملها 
من المؤسســـات المصرفيـــة إلى تصميـــم المجوهرات 
واإلكسســـوارات، وأضافـــت أنها أخـــذت دورات، ومن 
بعدهـــا قـــررت دراســـة الماجســـتير فـــي التصميـــم في 
ميـــالن إيطاليـــا، ومـــن بعدهـــا انضمـــت إلـــى “لويـــس 

فيتون” كمصممة حقائب نسائية.
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الصيرفي: االستثمارات السياحية الجديدة تؤكد متانة القطاع ورفده لالقتصاد
خالل اجتماعها مع شركة ساياكورب العقارية

أكـــدت وزيرة الســـياحة فاطمة الصيرفي 
دعم ومساندة الوزارة لجميع المشروعات 
والمنشآت السياحية في مملكة البحرين، 
القطـــاع  يخـــدم  بمـــا  أعمالهـــا  وتيســـير 
البنيـــة  تطويـــر  فـــي  ويســـهم  الســـياحي 
التحتيـــة الحاضنـــة للـــزوار فـــي المملكـــة، 

واالرتقاء بعملها وتحقيق أهدافها.
جـــاء ذلـــك على هامـــش اجتمـــاع الوزيرة 
البحريـــن  لهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
للســـياحة والمعـــارض ناصـــر قائـــدي مـــع 
الرئيس التنفيذي لشركة ساياكورب عقار 
ذ.م.م فـــواز الجودر، بحضور المدير العام 
لفندق كونراد البحرين شانتيل مسعودي، 
حيـــث اطلعـــت الصيرفـــي علـــى أحـــدث 
المســـتجدات في مشـــروع فنـــدق كونراد 
ريزيدنس مرفأ البحرين المالي، ومشروع 
بـــرج ســـاياكورب الـــذي تنفـــذه مجموعـــة 
ســـاياكورب، وما تم اتخاذه من إجراءات 

التراخيص الســـياحية الخاصة بمشـــروع 
فندق كونراد مع اإلدارة التنفيذية.

الســـياحة  وزارة  إن  الصيرفـــي  وقالـــت 
تقدم كل ســـبل الدعم للمنشآت السياحية 
العاملـــة فـــي المملكـــة، لتحقيـــق تطلعات 
البحريـــن  مملكـــة  تتميـــز  حيـــث  الـــزوار، 
ببنيـــة تحتية قوية لمجموعة من الفنادق 
الفاخـــرة واالقتصاديـــة ذات الخبـــرة فـــي 
أنشـــطة اإلقامة قصيـــرة المدى ومرافقها، 
متنوعـــة  للســـياح خيـــارات  تقـــدم  التـــي 
تســـتقطب أكبر عـــدد من الـــزوار للمملكة، 
وســـيمثل فنـــدق كونـــراد إضافـــة نوعيـــة 

للقطاع عند تدشينه.
ونوهـــت الوزيـــرة بالـــدور البـــارز لشـــركة 
ســـاياكورب فـــي تعزيـــز القطـــاع العقاري 
أن  إلـــى  الفتـــة  بالمملكـــة،  والفندقـــي 
مشروعات الشركة سيكون لها أثر إيجابي 
في دعـــم القطاعين العقاري والســـياحي، 

ورفد االقتصاد الوطني بما يحقق التنمية 
الســـياحة  وزارة  أن  وأكـــدت  الشـــاملة. 
وهيئة البحرين للســـياحة تولي اهتمامها 
الشـــديد لتســـهيل إجـــراءات التراخيص، 
موكـــدة حـــرص الـــوزارة والقائميـــن على 
الهيئة على إدراج المشـــروع ضمن برامج 
التســـويق الســـياحي التـــي تنفذهـــا هيئة 
الســـياحة والمعـــارض فـــي جميـــع أنحـــاء 

العالم.
فـــي  المتســـارع  التطـــور  أن  وأكـــدت 
وتقديـــم  بالمملكـــة  الســـياحية  المنشـــآت 
منتجـــات مبتكرة، يأتـــي ليحقق األهداف 
الـــوزارة  وضعتهـــا  التـــي  االســـتراتيجية 
لجعل القطاع الســـياحي أحد أبرز عوامل 
ورفـــد  للمملكـــة  الدخـــل  مصـــادر  تنويـــع 

االقتصاد الوطني.

الكهربائيـــة  الســـيارات  عـــدد  ارتفـــع 
المسجلة في تركيا خالل العام الماضي 
بنســـبة %132.2 مقارنـــة بالعـــام 2021، 
وبلـــغ 14 ألفـــا و552 ســـيارة. وبحســـب 
وكالـــة  جمعتهـــا  التـــي  المعلومـــات 
األناضـــول مـــن بيانـــات مركـــز اإلحصاء 
الســـيارات  عـــدد  فـــإن  أمـــس،  التركـــي 
المســـجلة في حركة المرور خالل العام 

الماضي بلغ 566 ألًفا و280 سيارة.
تلـــك  مـــن   %  70.1 أن  وأوضحـــت 
السيارات المســـجلة هي سيارات بنزين 
و18 % ديـــزل و8.5 % هجيـــن، و2 % 
سيارات تستخدم غاز البترول المسال، 

و1.4 % كهربائية.
وكشفت المعطيات عن أن إجمالي عدد 
الســـيارات الكهربائيـــة في البـــالد ارتفع 
خـــالل العام الماضي إلـــى 14 ألًفا و552 
بعـــد أن كان 952 ســـيارة في 2018، و6 

آالف و267 سيارة في 2021.
وأوضحت أن عدد السيارات الكهربائية 
 % 132.2 2022 ارتفـــع بنســـبة  خـــالل 

مقارنة بالعام 2021.
وبحســـب المعطيـــات فـــإن إجمالي عدد 
الســـيارات المســـجلة لدى حركة المرور 
لغايـــة نهاية 2022 بلـــغ 14 مليوًنا و269 

ألًفا و352 سيارة.

تركيا: عدد السيارات الكهربائية يرتفع 132 % في 2022

لإللكترونيـــات  جـــي  إل  أعلنـــت 
الكوريـــة الجنوبيـــة عـــن تســـجيل 
صافي خســـائر فـــي الربـــع األخير 
مـــن العـــام الماضي بقيمـــة 212.4 
مليـــار وون )172.5 مليون دوالر( 
فـــي تحول مـــن ربح بقيمـــة 21.3 

مليار وون قبل عام.
وقالت الشـــركة فـــي بيانات أولية 

األنبـــاء  وكالـــة  ذكـــرت  حســـبما 
الدخـــل  إن  “يونهـــاب”  الكوريـــة 
التشـــغيلي للفترة مـــن أكتوبر إلى 
 90.7 بنســـبة  انخفـــض  ديســـمبر 
% على أســـاس ســـنوي إلى 69.3 
المبيعـــات  وزادت  وون.  مليـــار 
بنســـبة 5.2 % لتصـــل إلى 21.85 

ترليون وون.

172.5 مليــون دوالر خسائــر
 “إل جي” خالل الربع األخير 2022

استيراد 605 هواتف محمولة بقيمة 83 مليون دينار

هبوط واردات “النقال” إلى البحرين 18 %

هبـــوط  رســـمية  بيانـــات  أظهـــرت 
واردات الهاتـــف النقـــال والهواتف 
الذكيـــة إلـــى مملكـــة البحريـــن في 
بتضخـــم  مدفوعـــًا   2022 العـــام 
األســـعار وتراجـــع الطلـــب العالمي. 
وبحســـب بيانـــات جمركيـــة، فـــإن 
واردات البحرين من أجهزة الهاتف 
النقال بلغت 605 آالف جهاز خالل 
العـــام 2022 مقارنـــة مـــع 674 ألف 
هاتف في العام 2021. وبلغ معدل 
الهاتـــف  واردات  فـــي  االنخفـــاض 

النقال ما نسبته 18.4 %.
وتغيرت أنماط ســـلوك االســـتهالك 
في الســـوق المحلية في الســـنوات 
األخيرة مع ارتفاع أسعار الهواتف 
المحمولة، إذ باتت شـــريحة كبيرة 
من المســـتهلكين تفضل االحتفاظ 
بأجهـــزة المحمول لديهم لســـنوات 
التغييـــرات  أن  خصوصـــا  أطـــول، 
التـــي تطـــرأ كل عام علـــى األجهزة 

تظل محدودة نسبيا. 
وبلـــغ إجمالـــي قيمة الـــواردات من 

الهواتـــف النقالة، التي تعتبر إحدى 
أكبـــر الســـلع المســـتوردة من حيث 
القيمة، نحو 82.5 مليون دينار في 
العام 2022، حيث انخفضت قيمة 
وارداتها بنســـبة 9.8 % مقارنة مع 
العام الذي سبقه، والذي كانت فيه 
قيمـــة الواردات نحـــو 91.5 مليون 

دينار.
الهواتـــف  شـــحنات  زنـــة  وبلغـــت 
النقالـــة طـــوال العـــام 2022 نحـــو 

322 ألف طن.
وتتصـــدر كل مـــن هواتـــف شـــركة 
“أبل” وشركة “سامسونغ” الحصص 
الســـوق  مســـتوى  علـــى  الســـوقية 
المحليـــة علـــى غـــرار مـــع مـــا هـــو 
حاصل في الســـوق العالمية، ولكن 
ما تزال الهواتـــف الصينية تحظى 
هي األخرى بشـــعبية رغم تراجعها 
خـــالل الســـنوات الماضيـــة بســـبب 
العقوبـــات الغربيـــة علـــى “هواوي” 
إلـــى تراجـــع مبيعاتهـــا  التـــي أدت 
بشـــكل حـــاد فـــي الســـوق المحلية 

والعالمية.
المصـــدرة  البلـــدان  وبخصـــوص 

مملكـــة  إلـــى  النقالـــة  للهواتـــف 
البحريـــن، فبطبيعـــة الحال تتصدر 
المصـــدرة،  الـــدول  قائمـــة  الصيـــن 
مـــا  المملكـــة  اســـتوردت  حيـــث 
مجموعـــه 390.6 ألـــف جهاز بقيمة 
تبلـــغ 62 مليون دينـــار أي أكثر من 

ثالثة أرباع حجم التصدير.
وجاءت فيتنام في المرتبة الثانية 
مـــن حيث حجـــم الـــواردات بواقع 
119 ألف جهاز نقال بقيمة إجمالية 

قدرها 11.7 مليون دينار.
ثم حلت الهنـــد في المرتبة الثالثة، 
حيـــث وردت للبحرين ما مجموعه 
92 ألـــف جهـــاز نقـــال بقيمـــة بلغت 

7.6 مليون دينار.
شـــركة  إحصـــاءات  وبحســـب 
البيانات الدولية “أي دي أس”، فقد 
انخفضت شحنات الهواتف الذكية 
في جميع أنحاء العالم بنسبة 18.3 
% على أساس ســـنوي إلى 300.3 
مليـــون وحدة في الربـــع الرابع من 
االنخفـــاض  ويمثـــل   ،2022 العـــام 
أكبـــر انخفـــاض على اإلطـــالق في 
ربـــع واحد مـــن العام ليســـاهم في 

انخفاض حاد بنســـبة 11.3 % لهذا 
العام. 

بشـــحنات   2022 العـــام  وانتهـــى 
وهـــو  وحـــدة،  مليـــار   1.21 بلغـــت 
مـــا يمثـــل أدنـــى إجمالي شـــحنات 
ســـنوية منـــذ العـــام 2013 بســـبب 
االســـتهالكي  الطلـــب  انخفـــاض 
وعـــدم  والتضخـــم،  كبيـــر،  بشـــكل 

اليقين االقتصادي عالميا. 
 IDC وقال مدير البحوث في شركة
أنتونـــي سكارســـيال “مـــع انخفاض 
 ،%  11 عـــن  تزيـــد  بنســـبة   2022
مـــن المقـــرر أن يكون العـــام 2023 
عاًما يســـوده الحذر، حيث سيعيد 
مخـــزون  فـــي  التفكيـــر  البائعـــون 
أجهزتهـــم بينما ســـيفكرون مرتين 
المخـــزون.  بزيـــادة  القيـــام  قبـــل 
ويمكن للمستهلكين اكتشاف مزيد 
من العـــروض الترويجية الســـخية 
التـــي ستســـتمر فـــي العـــام 2023، 
حيـــث ســـتفكر الســـوق فـــي طرق 
جديـــدة لبيـــع مزيـــد مـــن األجهزة، 

خصوصا الطرازات المتطورة”.

الركود يتهدد االقتصاد األميركي بعد نمو بطيء في 2022
استمرار االستهالك رغم انخفاض القوة الشرائية

ســجل االقتصــاد األميركــي نمًوا في العام 2022 ولكــن بوتيرة أبطأ من العام 
2021، في الوقت الذي اســتمر فيه األميركيون في االســتهالك رغم انخفاض 

القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. 

ويتمحور الســـؤال حالًيا حـــول ما إذا 
كانت البالد ستشـــهد ركـــوًدا في العام 
2023 أم ال. وقالـــت وزارة التجارة إن 
نمـــو الناتج المحلـــي اإلجمالي بلغ 2.1 

% في العام 2022.
وهذه وتيرة أبطأ مقارنة بالعام 2021 
الذي شهد أقوى نمو منذ العام 1984، 
وصـــل إلـــى 5.9 %. جـــاء ذلـــك بعدما 
شـــهد العام الســـابق أكبر انخفاض في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي منـــذ العام 
1946 )- 3.5 %( وشـــهرين من الركود 

بسبب كوفيد 19.
وقالـــت مديـــرة مكتـــب الميزانية في 
عبـــر  يونـــغ  األبيـــض شـــاالندا  البيـــت 

النمـــو  مـــن  عاميـــن  “أول  إن  تويتـــر، 
االقتصـــادي )في عهد جـــو بايدن( هما 
أقـــوى أول عامين )في هـــذه الناحية( 
مقارنـــة بـــأي رئيس آخر منـــذ الرئيس 

بيل كلينتون”.
وفـــي الربـــع األخير وحـــده، كان النمو 
2.9 % بمعـــدل ســـنوي، وهـــو مقياس 
تعتمـــده الواليـــات المتحـــدة ويقـــارن 
بالربـــع  اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج 
الســـابق ثم يضع توقًعا بشـــأن التطور 
على مدار العام. وزاد النمو بنسبة 0.7 

% مقارنة بالربع السابق.
كبيـــرة  فاروقـــي  روبيـــال  وقالـــت 
االقتصادييـــن لدى “اتـــش اف ايه” إن 

الناتـــج المحلـــي اإلجمـــال “أقـــوى من 
المتوقع”.

كالشـــكين  أورن  رأى  ذلـــك،  مـــع 
“أكســـورد  فـــي  االقتصـــادي 
التقـــدم  “معظـــم  أن  إيكونوميكـــس”، 
حـــدث فـــي وقـــت مبكـــر مـــن الفصـــل 
)األخيـــر( بينمـــا كان االقتصـــاد ضعيًفا 
بشـــكل أساسي”، وأضاف أنه “من غير 
المرجـــح تكـــرار هـــذا األداء في أوائل 

العام 2023”.

تدخل البنك المركزي 

غيـــر أن العام 2022 بدأ بشـــكل ســـيئ، 
مـــع انخفـــاض الناتـــج المحلـــي خـــالل 
فصليـــن )- 1.6 % فـــي الفصـــل األول، 
ثـــم - 0.6 % فـــي الفصـــل الثاني(، قبل 
العـــودة إلـــى النمو فـــي الفصـــل الثالث 

.)% 3.2(
وبقـــي االســـتهالك الـــذي يعـــد محـــرك 
االقتصـــاد األميركـــي، قوًيـــا فـــي نهاية 
العام 2022 رغم تدخل البنك المركزي، 
علـــى أمل إبطاء مرتفـــع للغاية. وبينما 
كبيـــر  حـــد  إلـــى  األميركيـــون  يعتمـــد 
علـــى االئتمـــان فـــي مشـــترياتهم، رفع 
االحتياطـــي الفدرالـــي معـــدل الفائـــدة 
الرئيســـي، ما دفع المصـــارف التجارية 

إلى رفع أسعار الفائدة.
ويؤثر ذلك على القدرة الشـــرائية لدى 
يعانـــون  كانـــوا  الذيـــن  المســـتهلكين، 

بسبب التضخم.
ويبقـــى الســـؤال: هـــل سيشـــهد العـــام 

2023 نمًوا أو ركوًدا؟
كبيـــر  داكـــو  غريغـــوري  وقـــال 
االقتصاديين فـــي “إي واي بارثينون”، 

“في الوقت الحالي، تشـــير المؤشـــرات 
االقتصاديـــة أكثـــر نحـــو ركـــود بدأ في 
مطلـــع العام، أي في شـــهري ديســـمبر - 

يناير”.

سقف الدين

ولكن، حتى إذا استمر االقتصاد األميركي 
فـــي النمو في العام 2023، فقد يكون هذا 
النمـــو ضعيًفـــا للغايـــة، بحيـــث ســـتتوجب 
مراقبة األمر لمعرفة ما إذا كان هناك ركود 

أم ال، عند نحو 1 % لهذا العام.
وهنـــاك هيئة واحدة فقط مخولة بتحديد 
فترات الركود في الواليات المتحدة، وهي 
المكتـــب الوطنـــي للبحـــوث االقتصاديـــة. 

لكن إعالناته ُتنشر متأخرة أشهًرا عدة.
في هذه األثناء، ُيضاف تهديد آخر يتمثل 
فـــي ســـقف الديـــن العـــام الـــذي تـــم بلوغه 

األســـبوع الماضـــي. ومـــن دون اتفـــاق في 
الكونغـــرس، فقـــد تجد الواليـــات المتحدة 
نفســـها في نهاية المطاف في حالة تخلف 

عن السداد.
وتريـــد الغالبيـــة الجمهوريـــة فـــي مجلس 
النـــواب إجبـــار الديمقراطيين على العودة 
عـــن بعض النفقات التي صوتوا عليها قبل 

سيطرتها على المجلس.
وحذر النائـــب الديمقراطـــي برندن بويلي 
عضـــو لجنة الميزانية فـــي مجلس النواب 
فـــي بيـــان مـــن أن التخلـــف عـــن الســـداد 

“سيكون كارثة اقتصادية غير مسبوقة”.
وقـــال “بينمـــا يشـــهد االقتصـــاد األميركي 
نمـــًوا منتظًمـــا وتضخًمـــا متراجًعا وســـوق 
عمل مزدهرة، فإن آخر شيء نحتاجه هو 
سياســـة الحزب الجمهوري المتهورة التي 

تدمر كل شيء”.

علي الفردان

أكبر 5 شركات في العالم في سوق الهواتف المتنقلة

الشركة
كمية شحنات )مليون( 

2022
الحصة السوقية 

في 2022
كميات الشحن )مليون( 

في 2021
القيمة السوقية 

نسبة التغيير في 2021

%4.10-%272.120.00%260.921.60سامسونغ
%4.00-%235.817.30%226.418.80أبل 

%19.80-%19114.00%153.112.70شاومي
%22.70-%133.69.80%103.38.60أوبو
%22.80-%128.39.40%998.20فيفو

%9.10-%399.129.30%362.730.10أخرى

%11.30-%1359.8100.00%1205.5100.00المجموع
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2.5
مليــار دينــار

أمل الحامد

44 عقاراً للبيع في “مزاد” بـ 33.1 مليون دينار
18 منـــزالً وبيتـــاً وفيـــا وشـــقة معروضـــة بــــ 3.2 مليـــون دينـــار

طرحـــت الشـــركة العربيـــة للمـــزادات )مـــزاد( 44 عقـــاًرا 
تشـــمل أراضي وأبراجا سكنية ومكتبية ومباني سكنية 
وتجارية ومنازل وشـــققا ســـكنية وفلال وجزيرة خاصة 
وفندقـــا وبنـــاء قيد اإلنشـــاء، بقيمـــة مبدئيـــة تجاوزت 
33.1 مليـــون دينـــار )33 مليوًنا و53 ألًفـــا و747 ديناًرا(، 
فـــي مـــزاد البحريـــن للعقـــارات، وهـــي مـــزادات علنيـــة 
مفتوحـــة أمام مواطني دول مجلـــس التعاون، على أن 

يتم إغالق المزاد في تاريخ 31 يناير الجاري.
وكانـــت أبـــرز العقـــارات المعروضـــة فـــي المـــزاد العلني، 
لجزيـــرة خاصـــة تقـــع بالواجهـــة البحريـــة فـــي المنامة، 
عبارة عن جزيرة ســـكنية واســـتثمارية، وللمشـــروعات 
ذات الطبيعـــة والخاصـــة، تبلـــغ مســـاحتها 9,554 متـــرا 
مربعا بسعر مبدئي نحو 8 ماليين و99 ألًفا و500 دينار، 
وفندق بالمنطقة الدبلوماسية لالستعمال السكني على 
مســـاحة تبلغ 835 متًرا مربًعا بســـعر مبدئي نحو مليون 
و619 ألًفـــا و500 دينار.  يشـــار إلى أن الفندق الســـكني 
بنحـــو  عـــرض بســـعر مبدئـــي  الدبلوماســـية  بالمنطقـــة 

مليـــون و799 ألًفـــا و500 دينار. وتضمنت المشـــروعات 
المعروضـــة للبيـــع فـــي المـــزاد العلنـــي 15 برجـــا مكتبيا 
وســـكنيا ومباني ســـكنية وتجارية وبناية قيد اإلنشـــاء 
بنحـــو 17.3 مليـــون دينـــار، منهـــا: برجـــان ســـكنيان في 
الجفيـــر بســـعر مبدئـــي 5.2 مليـــون دينـــار تقريًبـــا، برج 
مكتبـــي بالمنطقة الدبلوماســـية بســـعر مبدئي نحو 4.3 
مليـــون دينـــار، برج ســـكني فـــي الجفيـــر بســـعر مبدئي 
نحـــو 4.3 مليـــون دينـــار، ومبـــاٍن ســـكنية وتجاريـــة في 
البســـيتين والجنبيـــة والقضيبية وبوكـــوارة والحنينية 
وجدحفص والرفاع الشـــرقي، وبناية قيد اإلنشـــاء في 
الرفـــاع الغربـــي. كمـــا تضمنـــت المشـــروعات المعروضة 
9 أراٍض فضـــاء بنحـــو 2.78 مليـــون دينار فـــي المنطقة 

الدبلوماسية، الحد، عالي، السويفية، والمحرق.
وكذلك تضمنت المشـــروعات المعروضة 18 منزال وبيتا 
ســـكنيا وشـــقة وفيال بنحو 3.2 مليون دينار، في مدينة 
حمد، ســـند، جدعلـــي، العكـــر الغربي، الحـــد، الحجيات، 
البحير، مقابة، بوقوة، الرفاع الشرقي، الجنبية، أمواج، 

فندق بالدبلوماسيةوالسويفية.
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زاوية أسبوعية تسلط الضوء على أبرز المشاركين 
في جائزة درع البالد للمسؤولية االجتماعية 

للشركات للعام 2022 ومبادراتهم 

تعد مجموعة البركة المصرفية من رواد العمل المصرفي  «
اإلسالمي على مستوى العالم، ولها انتشار جغرافي واسع من 

خالل وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في 16 دولة.

وتعد المسؤولية االجتماعية جزًءا من ثقافة المجموعة، ولتأكيد  «
هذه القيمة المشتركة، يخصص كل بنك من المجموعة 

التي تضم 12 بنًكا، عدًدا معيًنا من الساعات كل عام لبرنامج 
المسؤولية االجتماعية، من خالل المشاركة في المجتمع 

واألنشطة المختلفة للمساهمة نقًدا أو عينًيا في المبادرات التي 
تضيف قيمة للمجتمع.

 اعتمدت المجموعة في البحرين برامج عدة في سبيل حماية  «

البيئة، عبر استخدام نظام إدارة المباني 
لتوفير الكهرباء خارج أوقات الدوام، واستخدام 

الماء البارد لتبريد المبني وتوفير الطاقة، واستخدام 
نظام اإلضاءة والماء اآللي لتوفير الطاقة، إلى جانب 

استخدام زجاج خاص بتقليل درجة الحرارة وتوفير الطاقة.

 قدمت المجموعة خالل العام 2020 تمويالت لمشروعات داعمة  «
لقطاع الرعاية الصحية في مملكة البحرين، في إطار أهداف 

البركة المعززة ألهداف التنمية المستدامة.

 تمثل التمويالت االجتماعية المستدامة جزءا ال يتجزأ من أهداف  «
المجموعة وغاياتها، وذلك من خالل إشراك أهداف التنمية 

المستدامة لألمم المتحدة في مجموعة البركة.

 تعد المجموعة داعًما قوًيا للبرامج الرياضية  «
للشباب التي تشجع الشباب على تبني أسلوب حياة 

نشط وأكثر صحة.

 تنفذ الشركة أنشطة مخصصة وموجهة لتمكين المرأة  «
في المجتمع، كما تقوم في مملكة البحرين بالعمل على إنشاء 

لجنة تكافؤ الفرص؛ لتمكين المرأة من تولي المناصب العليا، 
وتطوير مهاراتها في العمل، وتحقيق التوازن بين العمل 

والمنزل، بالتنسيق مع المجلس األعلى للمرأة.

مجموعة البركة المصرفية

26 يناير 2023  

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.225

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.235

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

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 0.371

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.150

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.335

بنك السالم 
SALAM BD 0.099

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.272

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 0.078

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.440

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.510

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.100

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.253

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 0.237

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 0.461

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.141

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.066

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.160

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.690

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

صادرات األردن إلى منطقة التجارة العربية
السعودية تتصدر قائمة الدول التي تستورد منها المملكة الهاشمية

زادت قيمة الصادرات األردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شــهر نوفمبر من العام الماضي 2022، بنســبة 22.6 %، 
أي ما مقداره 2.5 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021 والبالغة ملياري دينار.

وبحســـب بيانـــات التجـــارة الخارجيـــة الصادرة 
عـــن دائـــرة اإلحصـــاءات العامة، ارتفعـــت قيمة 
مســـتوردات المملكـــة األردنية مـــن دول منطقة 
التجـــارة الحـــرة العربية الكبرى خالل 11 شـــهرا 
مـــن العـــام الماضي، بنســـبة 38.1 %، لتصل إلى 
5.4 مليـــار دينـــار، مقارنـــة مـــع 3.9 مليـــار دينـــار 
لنفـــس الفترة من العام 2021، وفقا لوكالة أنباء 

األردن “بترا”، أمسالسبت.
ووفقا للمعطيات اإلحصائية، ارتفع عجز الميزان 
التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى خالل 11 شهرا من العام الماضي 
ليصـــل إلى نحو 2.9 مليار دينار، مقارنة مع 1.9 

مليار دينار للفترة المماثلة من العام 2021.

وتصدرت الســـعودية قائمة الصـــادرات األردنية 
إلى دول منطقة التجـــارة الحرة العربية الكبرى 
خـــالل 11 شـــهرا من العـــام الماضـــي لتصل إلى 
نحو 768 مليون دينـــار، تلتها العراق بنحو 565 
مليـــون دينـــار، ثم فلســـطين بنحـــو 182 مليون 

دينار، واإلمارات بنحو 165 مليون دينار.
كمـــا تصـــدرت الســـعودية قائمـــة الـــدول التـــي 
قيمـــة  بلغـــت  حيـــث  األردن،  منهـــا  تســـتورد 
مســـتوردات المملكـــة من الســـعودية مـــا يقارب 
2.7 مليـــار دينار، تلتها اإلمارات بنحو 1.5 مليار 

دينار.
وتعـــد األســـمدة، واألدويـــة، الفواكـــه والخضـــار 
ومســـتحضرات  األمـــالح  والمبـــردة،  الطازجـــة 

العناية بالبشرة، الدهانات، المحضرات الغذائية، 
إلـــى  الشـــوكوالتة، األثـــاث واألقمشـــة، إضافـــة 
أهـــم  مـــن  الحشـــرية  والمبيـــدات  المنســـوجات 
الصـــادرات األردنيـــة إلـــى دول منطقـــة التجارة 

الحرة العربية الكبرى.
أما أبرز مســـتوردات المملكة الهاشمية من دول 
منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربيـــة الكبـــرى فهـــي 
النفط الخام ومشـــتقاته، الحلـــي والمجوهرات، 
التمور، الحنطة القمح، األسماك، ألواح وصفائح 
مـــن لدائـــن، أكســـيد التيتانيـــوم وبولـــي اثيلين، 
األثـــاث،  ومصنوعاتـــه،  الحديـــد  وبوليســـترين، 
وأشـــجار الفواكـــه، إضافة إلى األجبان والعســـل 

والحبوب.

دوالر



أعلنـــت الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغـــاز 
ش.م.ب )مقفلـــة(، عـــن توقيعهـــا اتفاقيـــة 
 200 بقيمـــة  متجـــدد  ائتمانـــي  تســـهيل 

مليون دوالر أميركي.
ومـــن جهتـــه قـــام بنـــك البركة اإلســـامي 
بتنسيق الصفقة مع مجموعة من الجهات 
الممولـــة، بمشـــاركة كل من بنـــك البحرين 
اإلسامي، والمصرف الخليجي التجاري، 
وبنـــك الكويت الوطنـــي - البحرين، حيث 
تم تنظيم التســـهيل المالي الجديد بنظام 

المرابحة اإلسامي. 
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي ظـــل التحّول 
االســـتراتيجي الذي يشـــهده قطاع النفط 
والغاز في المملكة، حيث تســـتعد الشركة 
القابضـــة للنفـــط والغاز تحت قيادة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 
القابضة للنفط والغاز، للتحول من شـــركة 
قابضـــة تقليدية للنفط والغاز إلى شـــركة 

طاقة متطورة ومسؤولة.
وتعليقـــا على هذه االتفاقيـــة، صّرح مارك 
تومـــاس الرئيس التنفيذي للمجموعة في 
الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغـــاز “بصفتها 
مساهًما نشـــًطا ومحفًزا للنمو االقتصادي 
فـــي المملكـــة، تواصـــل الشـــركة القابضـــة 
للنفط والغاز ســـعيها للعمل مع مؤسســـات 
ماليـــة رائـــدة لدعـــم اســـتراتيجية الطاقة 
الوطنية، وذلك تماشـــًيا مـــع رؤية حضرة 

صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ملك الباد المعظم حفظه هللا 
ورعـــاه، وتطلعات صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه هللا، 

لقطاعي النفط والغاز”. 
وأضـــاف “إن البحـــث عـــن حلـــول ماليـــة 
متنوعـــة للشـــركة القابضـــة للنفـــط والغاز 
سيســـهم فـــي دعم خططنـــا للنمـــو والتي 
تتماشـــى مـــع رؤيـــة المملكـــة االقتصادية 
2030، واألهـــداف التـــي أعلنهـــا صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
والعشـــرين  الســـادس  المؤتمـــر  خـــال 
لألطـــراف فـــي اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة 

.”)COP26( اإلطارية بشأن تغير المناخ
التنفيـــذي  الرئيـــس  صـــرح  جانبـــه،  مـــن 
العقـــاب  حمـــد  اإلســـامي  البركـــة  لبنـــك 

“يســـرنا إبرام هـــذه االتفاقية مـــع المطور 
والمســـتثمر الرئيـــس لقطـــاع الطاقـــة في 
المملكة إلدارة واحدة من أكبر التسهيات 
االئتمانية المتجددة على مستوى القطاع 
والمتوافقـــة على أحكام الشـــريعة، والتي 
من شأنها أن تمنح الشركة القابضة للنفط 
والغـــاز مرونة في تنويـــع مصادر التمويل 
المســـتدامة وتطبيـــق أفضل الممارســـات 
فـــي إدارة األصـــول وااللتزامـــات المالية، 
مع استمرار نهجها القويم في إدارة رأس 
المـــال العامل وتعزيـــز مركز الســـيولة بما 
يخـــدم المشـــروعات التطويريـــة لقطـــاع 

الطاقة الواعد في المملكة”. 
إيماننـــا  خـــال  “مـــن  العقـــاب  وأضـــاف 
الراســـخ بمبدأ المشـــاركة والثقة المتبادلة 
والعاقـــات القوية الوطيدة مع شـــركائنا، 
تواصل البركة سعيها الحثيث في تقديم 
منتجات مصرفية وحلول تمويلية نوعية 

لها انعكاســـها اإليجابي على أداء شركائها 
طموحاتهـــم  تحقيـــق  مـــن  وتمكينهـــم 
التوســـعية والتطويريـــة، بما يعـــود بالنفع 
في المحصلة النهائية على نماء االقتصاد 
الوطنـــي ونهضـــة القطاعـــات االقتصادية 

الواعدة”. 
من جانبه، صرح سطام سليمان القصيبي، 
للمصـــرف الخليجـــي  التنفيـــذي  الرئيـــس 
التجـــاري، بالقـــول “ُتجســـد هذه الشـــراكة 
الدور الـــذي يلعبه القطاع المصرفي تجاه 
دعـــم عجلة التنميـــة االقتصاديـــة بمملكة 
البحرين، إذ إن هذه االتفاقية ستسهم في 
تعزيز المركز المالي للشركة بما سينعكس 
علـــى جهودهـــا الرامية لتعظيم ُمســـاهمة 
أحـــد أهـــم ُمكونـــات االقتصـــاد البحريني 
وهـــو قطاع الطاقة، فضًا عن كونها داللة 
واضحـــة على حرص المصـــارف الوطنية 
بالعمـــل بـــروح فريـــق البحريـــن مـــن أجل 

النهـــوض بإقتصاد المملكة من خال دعم 
هذا القطاع المهم”. 

وتابـــع القصيبـــي “منـــذ انطاقتـــه، التـــزم 
المصـــرف الخليجي التجاري بالمســـاهمة 
الفاعلـــة فـــي جميـــع الجهـــود والمســـاعي 
الوطنيـــة الرامية لتعزيز النمو االقتصادي 
وتلبية تطلعات القيادة الرشـــيدة لتطوير 
مختلـــف القطاعات والمجـــاالت الحيوية 
وذلـــك من خـــال توفير حلـــول مصرفية 
مبتكـــرة متوافقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة 
اإلســـامية عبـــر الدخـــول فـــي شـــراكات 
العـــام  القطاعيـــن  مـــع  اســـتراتيجية 
والخاص، وسيواصل المصرف هذا النهج 
حيـــث نضـــع مثـــل هـــذه الشـــراكات ضمن 

أولويات نموذج عملنا”.
مـــن جهة أخرى، صـــرح الرئيس التنفيذي 
لبنك البحرين اإلســـامي ياســـر الشريفي 
تتبـــع  رائـــدة  ماليـــة  مؤسســـة  “بصفتنـــا 

أحـــكام الشـــريعة اإلســـامية، فإننـــا نؤكد 
التزامنـــا الُمطلـــق باالســـتمرار بالمســـاهمة 
فـــي النهـــوض باالقتصاد الوطنـــي لمملكة 
النمـــو  وتعزيـــز  فّعـــال،  بشـــكل  البحريـــن 
التصاعـــدي، عـــاوة علـــى دعـــم التنميـــة 
المســـتدامة لقطـــاع الطاقـــة ككل. ونحـــن 
أيًضـــا فخـــورون للغاية بمشـــاركتنا ضمن 
هـــذه المبـــادرة ونتطلع لمســـاندة الشـــركة 
القابضـــة للنفـــط والغـــاز التي تلعـــب دوًرا 
حيوًيـــا فـــي دعـــم جهـــود التنويـــع علـــى 

الصعيد المحلي”.
وبهذه المناســـبة، صرح المدير العام لبنك 
الكويـــت الوطنـــي - البحريـــن علي فردان 
“يســـعد بنـــك الكويت الوطنـــي - البحرين 
دعـــم خطـــط  فـــي  يشـــارك  أن  ويشـــرفه 
الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغـــاز الماليـــة 
التي تهدف إلى المســـاهمة في نمو قطاع 
الطاقة في المملكة بما يتماشى مع الرؤية 

االقتصادية لمملكة البحرين 2030”.
الوطنـــي  الكويـــت  بنـــك  “إن  وأضـــاف 
بدعـــم  التزامـــه  يواصـــل  البحريـــن   -
المشـــروعات الكبرى واالســـتراتيجية في 
جميـــع أنحـــاء مملكـــة البحريـــن وزيـــادة 
وجـــوده في قطـــاع الخدمـــات المصرفية 
خـــال  مـــن  البحريـــن  داخـــل  للشـــركات 
الدعم المقدم مـــن مجموعة بنك الكويت 

الوطني”.

“القابضة للنفط والغاز” و “البركة اإلسالمي” يوقعان اتفاقية تسهيل ائتماني بـ 200 مليون دوالر
بمشاركة “البحرين اإلسالمي” و “الخليجي التجاري” و “الكويت الوطني - البحرين”
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 سمير بن 
عبدالله ناس

  نورد بالتتابع يوميا سيرة المدرجين في “قائمة البالد ألكثر 20 شخصية 
تأثيرا في االقتصاد البحريني 2023”

هبة محسن

سمير بن عبدالله ناس

أعلنـــت جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة عـــن اســـتمرار 
التســـجيل للطلبة المســـتجدين والطلبـــة المحولين 
الراغبين فـــي االلتحاق بالجامعة للفصل الدراســـي 
الثانـــي مـــن العـــام األكاديمـــي 2022 - 2023، حيث 
تعمـــل الجامعة على توفير أفضل الخدمات للطلبة، 
ما يســـهم فـــي تعزيز وتحســـين نوعيـــة المخرجات 

التعليمي للطلبة.
وأشـــار نائـــب رئيـــس الجامعـــة للشـــؤون اإلداريـــة 
والماليـــة وخدمـــة المجتمـــع محمد يوســـف إلى أن 
الطلبـــة الراغبيـــن بااللتحاق في الجامعـــة بإمكانهم 
أو  المطلوبـــة  األوراق  وتقديـــم  الجامعـــة  زيـــارة 
الواتســـاب  رقـــم  علـــى  الجامعـــة  مـــع  التواصـــل 
)66633770 00973(، لمســـاعدتهم على اســـتكمال 
تسجيلهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم بشأن 

التسجيل.
وصـــرح نائـــب رئيـــس الجامعـــة بـــأن التخصصـــات 
تشـــمل  المقبـــل  الدراســـي  للفصـــل  المطروحـــة 
األعمـــال،  إدارة  الحقـــوق،  فـــي  البكالوريـــوس 

العلـــوم  والمحاســـبة،  الماليـــة  العلـــوم  المحاســـبة، 
علـــم  اإلداريـــة،  المعلومـــات  نظـــم  السياســـية، 
التصميـــم  الجرافيكـــي،  التصميـــم  الحاســـوب، 
الداخلـــي، وتخصصـــات الماجســـتير فـــي القانـــون، 
والقانون التجـــاري، وإدارة األعمال، وإدارة الموارد 
البشـــرية، والمحاســـبة والتمويـــل، مشـــيرا إلـــى أن 
الطلبـــة المحوليـــن الراغبيـــن بااللتحـــاق بالجامعـــة 
برامـــج  فـــي  بريطانيـــة  شـــهادة  علـــى  والحصـــول 
الهندســـة المدنية، والهندســـة المعمارية والهندســـة 
الميكانيكيـــة، والهندســـة الكهربائيـــة واإللكترونية، 
بإمكانهم استكمال إجراءات تحويلهم بعد استيفاء 

اإلجراءات والشروط المطلوبة.
كمـــا دعـــا جميـــع الطلبة إلى زيـــارة مواقـــع الجامعة 
الخاصـــة عبـــر شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي فـــي 
االنســـتغرام والسنابشـــات، والفيســـبوك، والتويتـــر 
أو التواصـــل مـــع رقـــم الواتســـاب الخـــاص بالطلبة 
 )66633770( الراغبيـــن بالتســـجيل فـــي الجامعـــة 
لاطـــاع على مزيد مـــن المعلومات عن التســـجيل 

للفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023.
يذكر أن الجامعة تبدأ الفصل الدراســـي الجديد في 
ظل سلسلة كبيرة من اإلنجازات التي حققتها على 
المســـتويات المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، حيث 
تعتبـــر الجامعـــة الوحيدة في مملكـــة البحرين التي 
تحصـــل على االعتماد الدولـــي لوكالة ضمان جودة 
التعليـــم العالـــي البريطانيـــة )QAA(، وفـــي تصنيف 

QS للجامعـــات العالميـــة تعتبـــر أول جامعة خاصة 
فـــي البحريـــن يتم تصنيفها في المركـــز 561 - 570 
عالميـــا، كمـــا أن تصنيـــف QS للجامعـــات العربيـــة 
للعـــام 2023، أظهر تقدم الجامعة للســـنة الخامســـة 
علـــى التوالـــي بحصولهـــا علـــى المرتبـــة 19 من بين 
أفضـــل جامعـــات الوطـــن العربـــي، كمـــا أظهرها في 
المركـــز 101 - 105 كواحـــدة من أفضـــل الجامعات 

في العالم في حقل الفنون والتصميم، وظهرت من 
أفضل 550 جامعة فـــي العالم بتوظيف الخريجين 
بحســـب تصنيف QS العالمي لمدى قابلية توظيف 
الخريجين، هذا إضافة إلى كونها الجامعة الوحيدة 
فـــي البحريـــن الحاصلـــة على ترتيـــب خمس نجوم 
فـــي تصنيـــف QS Stars العالمـــي، كمـــا أن الجامعة 
حاصلـــة علـــى المركـــز +201 فـــي تصنيـــف التايمـــز 
التنميـــة  أهـــداف  وتحقيـــق  التأثيـــر  فـــي  العالمـــي 
تصنيـــف  فـــي  عالميـــا   459 والمركـــز  المســـتدامة، 
جريـــن ماتريـــك للجامعـــات الخضـــراء والصديقـــة 
للبيئة. كمـــا أن الجامعة ترتبـــط باتفاقية تعاون مع 
أكاديمية التعليـــم العالي البريطانية لتأهيل أعضاء 
هيئـــة التدريس للحصـــول على شـــهادة الزمالة من 
األكاديميـــة، واختيار الجامعـــة لتكون مركز تدريب 
معتمـــدا من قبـــل األكاديمية حيـــث حصل 150 من 
أســـاتذة الجامعـــة وإدارييهـــا علـــى شـــهادة الزمالـــة 

بفروعها المختلفة من األكاديمية.

“التطبيقية”: استمرار القبول والتسجيل للطلبة المستجدين والمحولين للفصل الثاني

محمد يوسف 

الشركة: ناس المؤسسة - ناس المجموعة «

المنصب الحالي: رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ناس «

المؤهالت

 بكالوريس في العلوم «

 تخصص إدارة وتخصص فرعي تجارة دولية، كاليفورنيا، الواليات  «
المتحدة األميركية )1980(

المناصب الحالية األخرى

 رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين «

 رئيس اتحاد الغرف العربية «

 رئيس مجلس إدارة جامعة العلوم التطبيقية «

 عضو مجلس إدارة جمعية البحرين الخيرية  «

المناصب السابقة

 رئيس سابق التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي «

 رئيس سابق للجنة المقاولين بغرفة تجارة وصناعة البحرين «

 رئيس سابق لدى المجلس الخاص للتدريب المهني في قطاع  «
للتشييد

 عضو مجلس إدارة سابق لدى مجلس التنمية االقتصادي «

 عضو مجلس إدارة سابق لدى المجلس األعلى للشباب  «
والرياضة - عضو مجلس إدارة سابق لدى المبادرة الوطنية 

لتنمية القطاع الزراعي 

 عضو مجلس إدارة سابق لدى مجلس االعمال البحريني  «
االمريكي 

 رئيس فخري سابق لدى جمعية البحرين للمقاولين «

لمحة عامة «
بصفتي رئيس مجموعة شركات ناس فإنني أعمل على جميع  «

شركات المجموعة، كما أنني أقوم بتحديد الفرص والتخطيط 
للتعرف على االستراتيجيات المناسبة لنمو المجموعة، عالوة 

على ذلك الدور الفاعل في تكوين وربط الشركات الجديدة 
والمشروعات المشتركة، وتمويل اإلمكانات واألنشطة التجارية 

األخرى بهدف تعزيز اقتصاد البحرين.

الطموح المهني

الحصول على سمعة حسنة في ابتكار طرق لتطوير األعمال  «
مبنية على التواصل مع األقران، الصدق والعمل الدؤوب.

اللغات

العربية، اإلنجليزية والفرنسية «

الهوايات

صيد السمك، السفر، القراءة، وفن الرسم «
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أكـــدت وكالـــة ســـتاندرد آند بـــورز، التصنيـــف االئتماني لمصر 
بالعملتين المحلية واألجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى 
“B”، مـــع اإلبقـــاء أيًضـــا علـــى النظـــرة المســـتقبلية المســـتقرة 

لالقتصاد المصري للمرة الثانية خالل ثالثة أشهر.
وأشار تقرير الوكالة إلى توقعات بتراجع قيمة عجز الحساب 
الجـــاري خـــالل الفتـــرة المقبلة حتـــى العـــام 2026 على ضوء 
مرونة ســـعر الصرف وتأثيرها اإليجابي على زيادة تنافســـية 

وحصيلة الصادرات المصرية.

وأوضحـــت وزارة الماليـــة المصريـــة، فـــي بيـــان، أن التقريـــر 
توقع نمو اإليرادات في ظل الظروف الحالية بســـبب توســـيع 

القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق.
وقال وزير المالية محمد معيط إن قرار مؤسسة “ستاندرد آند 
بورز” يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن االقتصاد المصري بدأ 
التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية االقتصادية 
االســـتثنائية خالل العـــام الماضي، التي تتشـــابك فيها تبعات 

الحرب في أوروبا مع اآلثار السلبية لجائحة كورونا.

“ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف مصر عند “B” مع نظرة مستقرة
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“باس” تنال جائزة “الشركة األكثر ابتكاًرا في خدمات المطار للعام 2022”
”Business Tabloid“ ضمن جوائز

أعلنـــت شـــركة خدمـــات مطـــار البحريـــن “بـــاس” عـــن 
فوزهـــا بجائـــزة “الشـــركة األكثـــر ابتكاًرا فـــي خدمات 
Busi� “المطـــار”. جاء ذلـــك خالل حفل توزيـــع جوائز 
بفنـــدق  ينايـــر   19 فـــي  أقيـــم  الـــذي   ”ness Tabloid
أتالنتـــس النخلة - دبي. وقد شـــهدت مراســـم تســـليم 
هذه الجائـــزة المرموقة حضور كل من رئيس مجلس 
إدارة شركة “باس” نبيل خالد كانو والرئيس التنفيذي 

للشركة محمد خليل.
وتعتبـــر جوائز “Business Tabloid” الســـنوية إحدى 
الجوائـــز الرائـــدة للتميـــز فـــي األعمـــال، وهـــي منظمة 
الجوائـــز الدوليـــة الرائـــدة التي تعترف وتكـــرم التميز 
فـــي مختلف القطاعات، بما في ذلك البنوك والتمويل 
والتأميـــن والتكنولوجيـــا والقيـــادة والرعاية الصحية 

والخدمات اللوجستية والعقارات.
وقال رئيس مجلس اإلدارة نبيل خالد كانو: “نحن في 
)باس( نســـعى جاهدين للحفاظ علـــى معايير الخدمة 

وممارســـات الجودة التي نتبناها منذ تأسيسنا وحتى 
يومنـــا هـــذا، وهذا مـــا يجعلنا نفخـــر ونعتـــز بتحقيقنا 

هـــذا اإلنجاز المتمثل في الحصول على هذه الجائزة. 
ونتطلـــع لمواصلة جهودنا ومســـاعينا الهادفة لتطوير 
خدماتنا واالرتقاء بها لمســـتوى أكثر تقدًما بما يجعل 
المملكـــة رائدة في مجال الخدمات األرضية، ويســـهم 
في النهوض بقطاع الطيران في البحرين تماشـــًيا مع 

تطلعات الرؤية االقتصادية الوطنية 2030”.
مـــن جانبـــه، ّصرح الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “باس” 
محمـــد خليل قائاًل: “على مدار العام الماضي، واصلت 
شركة باس تطوير وتعزيز منظومة خدماتها الُمقدمة 
للمطار، مســـتندة في ذلك على االلتزام بركائز االبتكار 
والمضـــي قدًما في مســـيرة التحـــول الرقمي الخاصة 
بهـــا. وإنمـــا يعكس هذا اإلنجـــاز المرمـــوق ريادتنا في 
القطاع، ويدعم أهدافنا الرامية لرفع مستوى خدماتنا 
األرضيـــة وتحريك عجلة التنميـــة في مجال خدمات 
المطـــارات، وذلك بما يدعم تحفيـــز التطوير واالبتكار 

ا”. ا وإقليميًّ في قطاع الطيران محليًّ
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