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(الجرعة المنشطة)

“األهلي المتحد” يكشف عن 
المليونير الجديد مع “حصادي”

)15(

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أعلـــن 
للشـــئون اإلســـامية رئيـــس اللجنـــة 
الشـــيخ  البحرينـــي  للتقويـــم  الُعليـــا 
عبـــد الرحمن بن محمد بن راشـــد آل 
خليفة عن إصدار التقويم البحريني 
للتوجيـــه  تنفيـــًذا  1443هــــ،  للعـــام 
الملكـــي الســـامي مـــن لـــدن صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهل الباد، بإصدار التقويم 
1443هــــ  الهجـــري  للعـــام  البحرينـــي 
الشـــرعية والعلميـــة  للمعاييـــر  ِوْفًقـــا 
والفلكيـــة، وامتـــداًدا للمنهجيـــة التي 
وضعهـــا علماء البحريـــن األوائل في 
تحديـــد األوقات الشـــرعية للصلوات 

والمناسبات الدينية وغيرها.
الســـامية  الملكيـــة  بالرعايـــة  وأشـــاد 
الُمختلفـــة،  للمشـــروعات اإلســـامية 
ومـــن بينها إصدار التقويم البحريني 
منهجيـــة  باتّبـــاع  1443هــــ  لعـــام 

“روزنامـــة الزبـــارة والبحريـــن” التـــي 
اعُتمدت في العام 1783، مشيًرا إلى 
أنَّ اللجنـــة الُعليا للتقويـــم البحريني 
عملـــت علـــى إعـــداد التقويـــم ِوْفـــق 
المعايير الشرعية والعلمية والفلكية 
ووفـــق المنهجيـــة التـــي بنـــى عليهـــا 
العاّمـــة الســـيد عبدالرحمن الزواوي 

“روزنامة الزبارة والبحرين”.
ـــد أنَّ الرعايـــة الملكيـــة الســـامية  وأكَّ
ُمســـتمّرة لمشـــروع إصـــدار التقويـــم 
عنايـــة  أولـــى  والـــذي  البحرينـــي، 
خصوصـــا بموضوع ضبـــط مواقيت 
الصلوات واألشـــهر الهجرية بإشراف 
البحرينـــي  للتقويـــم  الُعليـــا  اللجنـــة 
التـــي تضم عـــدًدا مـــن علمـــاء الدين 
والفلكييـــن والُمختّصيـــن مـــن مملكة 
الحثيثـــة  الجهـــود  ُمثّمًنـــا  البحريـــن، 
هـــذا  إصـــدار  فـــي  اللجنـــة  ألعضـــاء 

التقويم.

إصدار التقويم الجديد وفق “روزنامة الزبارة والبحرين”
الملــك جاللــة  مــن  الســامي  الملكــي  للتوجيــه  تنفيــًذا 

المنامة - بنا

أصدر نائـــب رئيس المجلس األعلى 
التمييـــز  محكمـــة  رئيـــس  للقضـــاء 
 4 البوعينيـــن  عبـــدهللا  المستشـــار 
قرارات لتنفيذ أحكام قانون العدالة 
اإلصاحيـــة لألطفال وحمايتهم من 
سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم 
)4( لســـنة 2021، الذي أصدره عاهل 
الباد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، بعد إقراره من 
مجلسي الشـــورى والنواب، والمقرر 
ســـريان أحكامـــه في 18 أغســـطس 
2021 بعد 6 أشهر من تاريخ نشره.

البوعينيـــن  المستشـــار  وأصـــدر 
قرارات عدة بهذا الشـــأن. وبموجب 
القـــرار األول يتـــم تشـــكيل محاكـــم 

العدالة اإلصاحية للطفل. 
وكان القـــرار الثاني: بشـــأن مواعيد 
انعقـــاد اللجنـــة القضائيـــة للطفولـــة 
والقـــرار  قراراتهـــا،  اتخـــاذ  وآليـــة 
اللجنـــة  أعضـــاء  تســـمية  الثالـــث: 
باســـتبدال  المختصـــة  القضائيـــة 
العقوبات المقضي بها على األطفال 

قبـــل نفـــاذ القانـــون. والقـــرار الرابع: 
تنظيم آليـــة عمل اللجنـــة القضائية 
العقوبـــات  باســـتبدال  المختصـــة 
المحكوم بها على األطفال وتحديد 

مواعيد جلساتها.
وأشار المستشار عبدهللا البوعينين 
إلـــى أن األولويـــة لمصالـــح الطفـــل 
اإلجـــراءات  جميـــع  فـــي  الفضلـــى 
أمـــام المحاكـــم واللجـــان القضائيـــة 
والقـــرارات  األحـــكام  جميـــع  وفـــي 
التـــي تصدرها في ضـــوء ما يهدف 
هـــذا القانـــون فـــي تحقيـــق العدالـــة 
ورعايتهـــم  لألطفـــال  اإلصاحيـــة 
المعاملـــة.   ســـوء  مـــن  وحمايتهـــم 
بيـــن  التنســـيق  جـــار  أنـــه  يذكـــر 
المجلـــس األعلـــى للقضـــاء وكل من 
وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف والنيابـــة العامـــة بشـــأن 
القانونيـــة  المتطلبـــات  جميـــع 
واللجـــان  للمحاكـــم،  واللوجســـتية 
اإلداريـــة  ومســـتلزماتها  القضائيـــة 

والتقنية.

إنشاء محاكم العدالة اإلصالحية للطفل
المنامة - المجلس األعلى للقضاء

)02(

عبدالعال بندوة “^”: 5 آالف وظيفة للبحرينيين بالقطاع... والسوق مفتوحة للمؤهلين

فخرو: “جرجرة” مكاتب المحاسبة للنيابة مضر... ويجب التأني

قال النائب األول لرئيس مجلس الشورى، 
الشـــريك التنفيـــذي فـــي “كي بـــي إم جي- 
البحريـــن”، جمـــال فخـــرو فـــي مداخلتـــه 
مكاتـــب  عـــن  البـــاد”  بنـــدوة”  الرئيســـة 
التدقيـــق إن مكاتـــب التدقيـــق الصغيـــرة 
تفتقـــر للرقابة علـــى جودة أدائهـــا، مؤكدا 
أن نسبة العاطلين من تخصص المحاسبة 
الســـوق  لحاجـــة  معدومـــا  يكـــون  يـــكاد 

للتخصص خافا للتخصصات األخرى.
تكـــون  أن  ضـــرورة  علـــى  فخـــرو  وشـــدد 
الرقابـــة من أجل تحســـين وتطوير األداء 
المهنـــي للمكاتـــب وليس لكشـــف األخطاء 
معتبـــرا أن “جرجـــرة “مكاتـــب المحاســـبة 
إلـــى النيابـــة العامة يضر بســـمعة المكاتب 
الشـــريك  وقـــال  فيهـــا”.  التأنـــي  ويجـــب 
ثورنتـــون  جرانـــت  لشـــركة  التنفيـــذي 
عبدالعـــال، جاســـم عبدالعـــال، إن الســـوق 

مفتـــوح أمـــام البحريني للعمـــل في مجال 
مكاتب التدقيق خصوصا للمؤهلين منهم 
من حملة شـــهادة البكالوريوس، مؤكدا أن 
هنـــاك أكثر من 5 آالف وظيفة للبحرينيين 
فـــي مجـــال المحاســـبة والتدقيـــق وأيضا 
علـــى مســـتوى البنـــوك. ونظمـــت صحيفة 

“الباد” ندوة عن بعد لمناقشة واقع مكاتب 
التدقيق وجدوى إغراق السوق بها. وبثت 
“الباد” وقائع الندوة عبر منصاتها الرقمية 
المختلفة، وواكبها 770 حســـابا، من بينهم 
عبـــر  و286  اإللكترونـــي،  بالموقـــع   429

“اليوتيوب”، و55 عبر “زووم”.

المشاركون في منتدى صحيفة “البالد”

جانب من المباحثات

السنابس - الغرفة

عقـــد وفـــد غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاســـة ســـمير ناس، في 
العاصمة الروســـية )موســـكو(، جلســـة مباحثات ثنائية موســـعة مع 
المسؤولين الروس بشأن عاقات التعاون االقتصادي واالستثماري 
المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها تمهيًدا لفتح آفاق جديدة من 
التعـــاون القائم على تبادل المصالح المشـــتركة للشـــعبين والبلديين 

الصديقين.

وفد “الغرفة” يجري مباحثات 
مع مسؤولين روس

ريتـــاج  البحرينيـــة  الطالبـــة  فـــازت 
إبراهيـــم العباســـي برئاســـة البرلمـــان 
العربـــي للطفـــل التابع لألمانـــة العامة 
لجامعة الدول العربية، حيث حصدت 
علـــى   52 % من األصوات في الجولة 
الثانية مـــن االنتخابـــات التي أقيمت 
“عـــن بعد”.وجاء فوزها بعد منافســـة 
مـــع مرشـــحين مـــن 12 دولـــة عربية. 
مـــن  طفـــاً   64 باالجتمـــاع  وشـــارك 
دول العالم العربـــي. وحصدت ريتاج 
الطالبة بمدرسة الحد الثانوية للبنات 
31 صوتا من أصل 61 صوتا صحيحا 

من األعضاء.

انتخاب طالبة 
بحرينية رئيسًة 

لبرلمان الطفل العربي
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)03(
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“أحمر اليد” يواجه “الفراعنة” بطموح التأهل لدور الثمانيةجلسة حوارية لموظفي “زين البحرين”انشقاق بصفوف النهضةأسعار األلمنيوم تحلقتجاوب كبير مع خدمة اإلبالغ عن الحوادث البسيطة
أكد المدير العام لإلدارة العامة للمرور  «

العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب 
آل خليفة استمرار تطوير وتسهيل 

الخدمات اإللكترونية المقدمة للجمهور، 
مشيًدا بتجاوب وإقبال المواطنين 

والمقيمين مع خدمة اإلبالغ اإللكتروني 
عن الحوادث المرورية البسيطة.

توقع األمين العام للمجلس الخليجي  «
لأللمنيوم، وهو التجمع الذي يضم 

مصاهر الخليج في المنطقة، محمود 
الديلمي أن يكون هذا العام “سنة 

سعيدة” لشركات األلمنيوم مع تحسن 
األسعار وهوامش الربحية وعودة 

التعافي للطلب العالمي.

دعا نشطاء في حركة النهضة  «
التونسية، من بينهم نواب عن 

كتلتها البرلمانية، زعيم الحركة راشد 
الغنوشي، إلى تغليب مصلحة البالد 

في الوضع الذي تمر به حالًيا، على 
خلفية تصريحاته التي لّمح فيها 

للفوضى.

استضافت زين البحرين، الشبكة  «
الرائدة للبرودباند المتنقل في 
البحرين، مؤخرا جلسة حوارية 
بعنوان “هبات ربانية” قدمتها 

المستشارة والمدربة البحرينية 
معصومة العالي وحضرها 

موظفو زين البحرين.

يطمح منتخبنا الوطني لكرة اليد في  «
مواصلة كتابة التاريخ المشرف وتحقيق 

حلم بلوغ دور الثمانية لمسابقة كرة 
اليد بدورة األلعاب األولمبية الثانية 

والثالثون التي تستضيفها العاصمة 
اليابانية طوكيو حتى 8 أغسطس الجاري عندما يواجه مصر اليوم في 

الجولة الخامسة واألخيرة من دور المجموعات.
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المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تعزي تركيا في 
ضحايا حرائق الغابات

تــعــازي مملكة  عــن  الــخــارجــيــة  أعــربــت وزارة 
الـــبـــحـــريـــن ومـــواســـاتـــهـــا لـــحـــكـــومـــة وشــعــب 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة الــصــديــقــة فــي ضحايا 
حرائق الغابات التي وقعت في مناطق مختلفة 
العشرات  وإصــابــة  بحياة  وأودت  الــبــاد،  من 
الــخــارجــيــة  وأكــــدت وزارة  الــمــواطــنــيــن.  مــن 
تعاطف مملكة البحرين مع الجمهورية التركية 
ودعمها  المؤسفة،  الكارثة  هذه  في  الصديقة 
لجميع الجهود المبذولة للحد من الخسائر في 
األرواح والممتلكات، سائلين هللا العلي القدير 
رحمته ورضوانه،  بواسع  المتوفين  يتغمد  أن 

وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

الملــك جاللــة  مــن  الســامي  الملكــي  للتوجيــه  تنفيــًذا 

وزيــر العــدل يشــيد بالتوجيهــات الملكيــة الّســامية بإطالقه

ة “روزنامة الزبارة والبحرين” إصدار الّتقويم البحريني الجديد باتباع منهجيَّ

أقصى درجات الدّقة بمواقيت الصالة في التقويم البحريني 1443هـ

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أعلـــن 
اللجنـــة  رئيـــس  اإلســـامية  للشـــئون 
الشـــيخ  البحرينـــي  للتقويـــم  الُعليـــا 
عبـــد الرحمـــن بن محمد بن راشـــد آل 
لعـــام  التقويـــم  خليفـــة، عـــن إصـــدار 
الملكـــي  للتوجيـــه  تنفيـــًذا  1443هــــ، 
الســـامي مـــن لـــدن صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
التقويـــم  بإصـــدار  البـــاد،  عاهـــل 
1443هــــ  الهجـــري  للعـــام  البحرينـــي 
والعلميـــة  الشـــرعية  للمعاييـــر  ِوْفًقـــا 
والفلكيـــة، وامتـــداًدا للمنهجيـــة التي 
وضعهـــا علمـــاء البحريـــن األوائل في 
تحديـــد األوقات الشـــرعية للصلوات 

والمناسبات الدينية وغيرها.
الســـامية  الملكيـــة  بالرعايـــة  وأشـــاد 
الُمختلفـــة،  اإلســـامية  للمشـــروعات 
ومـــن بينها إصـــدار التقويم البحريني 
لعام 1443هـ باتّباع منهجية “روزنامة 
الزبارة والبحريـــن” التي اعُتمدت في 
العـــام 1783م، مشـــيًرا إلـــى أنَّ اللجنة 
الُعليـــا للتقويم البحرينـــي عملت على 
إعداد التقويم ِوْفق المعايير الشرعية 
والعلميـــة والفلكيـــة ووفـــق المنهجية 
التي بنـــى عليها العاّمـــة عبدالرحمن 
الزواوي “روزنامة الزبارة والبحرين”.

الملكيـــة الســـامية  الرعايـــة  ـــد أنَّ  وأكَّ
التقويـــم  إصـــدار  لمشـــروع  ُمســـتمّرة 
عنايـــة  أولـــى  والـــذي  البحرينـــي، 
خصوصـــا بموضـــوع ضبـــط مواقيت 
الصلوات واألشـــهر الهجرية بإشـــراف 
اللجنة الُعليـــا للتقويم البحريني التي 
تضم عدًدا من علماء الدين والفلكيين 
البحريـــن،  مملكـــة  مـــن  والُمختّصيـــن 
ُمثّمًنا الجهود الحثيثة ألعضاء اللجنة 

في إصدار هذا التقويم. 
وأوضـــح أنَّ التقويـــم اعتمـــد دخـــول 

الوقت الحقيقي لصاة العشاء عندما 
تكون الشمس أسفل األفق بمقدار 18 
درجة ِوْفـــق منهجية “رزنامـــة الزبارة 
الموعـــد  تحســـب  التـــي  والبحريـــن” 
ـــا، بـــدالً من الوقـــت االصطاحي  فلكيًّ
لدخول وقت صاة العشـــاء المعمول 
به فـــي الســـابق بالمملكـــة بإضافة 90 
دقيقة إلى موعد صاة المغرب بشكٍل 
ثابـــت طيلة أيام الســـنة، الفًتا إلى أنَّ 
اعتماد هـــذا التقويم ســـيحّدد أوقات 

الصلوات بدقٍة أكبر.
وأشار إلى أنَّ الفارق بين موعد صاة 
العشـــاء حســـب المعيـــار المعمـــول به 
فـــي الســـابق بالمملكـــة وبيـــن موعـــد 
صاة العشـــاء الفلكي )الشمس أسفل 
األفـــق 18 درجـــة( أكبـــر مـــا يكون في 
يوم 21 مارس ويوم 22 سبتمبر وهو 
)14 دقيقة(، فيما ســـيكون الفارق في 

األّول مـــن المحـــرم 1443هــــ يوافقـــه 
9 أغســـطس 2021م هـــو )7 دقائـــق(، 
وينعـــدم الفارق بيـــن الموعدين بين 8 

يونيو إلى 29 يونيو.
ـــن أن التقويـــم الجديـــد اعتمد  كمـــا بيَّ
وقت صـــاة الظهـــر عندمـــا يقطع كل 
قـــرص الشـــمس خـــط الـــزوال وليس 
الخـــط  القـــرص  مركـــز  يعبـــر  عندمـــا 
كمـــا فـــي الســـابق، الفًتا إلـــى أن فارق 
دقيقـــة  بإضافـــة  ســـيكون  التوقيـــت 
واحدة إلى دقيقتين كحد أقصى عما 

كان معتمًدا في التقويم السابق. 
وأضـــاف أنَّ صدور التقويم البحريني 
ز رواد  ُيرّســـخ المســـيرة المضيئة لتميُّ
البحريـــن األوائـــل فـــي شـــتى العلـــوم 
ومنها علوم الفلك والحســـاب الفلكي، 
البحريـــن  مملكـــة  ـــت  اهتمَّ لطالمـــا  إذ 
ومنـــذ القدم بتشـــجيع شـــتى مجاالت 
مـــن  للعلمـــاء  العلـــم وكانـــت مقصـــًدا 

جميع التخصصات والمذاهب.
ولفـــت إلـــى أنَّ التقويـــم يهـــدف إلـــى 
زيـــادة الدقـــة فـــي تحديـــد مواقيـــت 
الصلـــوات، وبدايـــات دخـــول األشـــهر 
أثبتـــت  حيـــث  وخروجهـــا،  القمريـــة 
المعاييـــر الشـــرعية والعلمية والفلكية 
التـــي وضعها علمـــاء البحرين األوائل 

ما تلك  دّقتهـــا العالية فـــي ذلك، الســـيَّ
التي اعتمـــدت عليها “روزنامة الزبارة 

والبحرين”.
ـــن أّنـــه روِعي في إصـــدار التقويم  وبيَّ
محيـــط المملكـــة الجغرافـــي، لتحديد 
أوقات الصاة بشـــكٍل أدق، ولما لذلك 
مـــن دور أكبـــر فـــي تحديـــد الفصـــول 
المناخية، ومواســـم األمطـــار وهبوب 
الريـــاح، وحالـــة البحـــر والجـــو، وغير 
ذلك من الظواهـــر الفلكية، كما روعي 
فيه اختاف أقاليم المسلمين وتباعد 
بلدانهم وفـــوارق التوقيـــت الطبيعية 
بين البلدان حسب مواقعها، وما يتبع 
ذلـــك مـــن تبايـــن األوقـــات بيـــن الليل 

والنهار طوالً وقصًرا.
قبـــل  مـــن  جـــاٍر  التنســـيق  أنَّ   وذكـــر 
المجلـــس األعلى للشـــئون اإلســـامية 
واللجنـــة الُعليا للتقويـــم البحريني مع 
مختلـــف الجهات المعنيـــة مثل وزارة 
العدل والشـــئون اإلسامية واألوقاف 
للتعريـــف  حملـــة  إلطـــاق  وغيرهـــا 

بالنُّسخة الجديدة من التقويم.
إلـــى أن بيانـــات التقويـــم  كمـــا أشـــار 
البحريني ستكون متاحة عبر تطبيق 
“إســـاميات”، وذلك لمعرفـــة األوقات 

الدقيقة للصلوات بمملكة البحرين.

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  رفـــع 
اإلســـامية واألوقـــاف الشـــيخ خالد 
آيـــات  بـــن علـــي آل خليفـــة أســـمى 
عاهـــل  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمد آل خليفة، بمناســـبة قرب العام 
الهجري الجديد، سائًا هللا تعالى أن 
يعيـــد هـــذه المناســـبة المباركة على 
قيادة جالته وعلى مملكة البحرين 
العربيـــة  واألمـــة  الوفـــي  وشـــعبها 

واإلسامية بالخير والسام.
وفـــي هذا الصدد أشـــاد وزيـــر العدل 
واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
بالتوجيه الملكي الســـامي من عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بإصـــدار   ، خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 

التقويـــم البحرينـــي للعـــام 1443هــــ 
ِوْفـــق المعاييـــر الشـــرعية والعلميـــة 
والفلكيـــة، وامتـــدادا للمنهجية التي 
وضعهـــا علماء البحريـــن األوائل في 
تحديد األوقات الشـــرعية للصلوات 

ة وغيرها. والُمناسبات الدينيَّ
ـــن جهـــود اللجنة الُعليـــا للتقويم  وثمَّ
البحريني التي أشرفت على التقويم 
وضّمـــت نخبة من علمـــاء الدين من 
الطائفتين الكريمتين، باإلضافة إلى 
الذيـــن  الفلـــك والمختصيـــن  علمـــاء 
اد  ز به الُروَّ ُيشـــّكلون امتدادا لمـــا تميَّ
أبنـــاء البحريـــن بعلـــم  األوائـــل مـــن 
الفلك والحســـاب الفلكي في تحديد 
األوقـــات الشـــرعية، مشـــيرا إلـــى أّن 
أعضاء اللجنة بذلـــوا جهدًا ملحوظًا 
للوصـــول إلى أقصى درجـــات الدقة 
في تحديـــد المواقيت وْفق منهجية 
“روزنامـــة الزبـــارة والبحريـــن” التـــي 
بنـــى عليهـــا العاَّمـــة عبـــد الرحمـــن 

الزواوي في العام 1783.
وأّكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة 
أنَّ التوجيه الملكي السامي لصاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل الباد بإصـــدار مملكة 
الهجـــري  للعـــام  لتقويمهـــا  البحريـــن 
1443 جـــاء بهدف زيـــادة الدقة في 
تحديـــد مواعيـــد الصلـــوات وبدايـــة 
القمريـــة،  األشـــهر  وخـــروج  دخـــول 

اختـــاف  مراعـــاة  إلـــى  باإلضافـــة 
أقاليـــم المســـلمين وتباعـــد بلدانهـــم 
بحســـب  فيهـــا  التوقيـــت  وفـــوارق 
مواقعهـــا الجغرافيـــة ومـــا يتبع ذلك 
مـــن تباين األوقات بين الليل والنهار 

طوالً وقصرًا.
وقال إنَّ التقويم الهجري يعد جزءًا 
اإلســـامية،  المنظومـــة  مـــن  ُمهمـــًا 
مشيرًا إلى استحداث خدمة تحميل 
التقويـــم الهجـــري لعـــام 1443 خال 
دقائٍق فقط وبإجراء ســـريع وســـهل 
وآمـــن مـــن خـــال األجهـــزة الذكيـــة 
عبـــر تطبيق “إســـاميات” بالتنســـيق 
المعلومـــات  هيئـــة  مـــع  والتعـــاون 
داعيـــًا  اإللكترونيـــة،  والحكومـــة 
جميع أفراد المجتمع لاســـتفادة من 
إتاحـــة الخدمـــة التـــي تأتي تماشـــيًا 
ل الرقمـــي عبـــر ترشـــيد  مـــع التحـــوُّ
اســـتهاك الـــورق وتعزيـــز االعتمـــاد 

على المحتوى اإللكتروني.

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

المنامة - بنا

البحرين و”الصحة العالمية”
ليس أقل من اعتراف دولي ألن اإلنجاز البحريني عالمي، والصعود إلى 
القمــم الهائلــة والكــون عن بكــرة أبيه يواجه أشــرس جائحــة وبائية في 
التاريــخ، هــذا يعنــي أن العالــم يجــب أن يتعلــم من الــدرس؛ ألن الدرس 
مــازال داخــل فصــول “التقويــة”، وألن الجائحــة ممتــدة ومتعايشــة مــع 
إنســان هــذا الكــون الضعيف، وألن البحرين الســباقة دائًمــا وأبًدا تمكنت 
وخــال أشــهر قليلة من التألــق والتحكم واالنضباط، مــن أن تكون مثًا 
يحتــذى، نموذًجــا للنمــاذج الطالعــة، قــدرة ضمــن عالــم يبحــث دائًما عن 

خاص الخاص من كورونا وكل كورونا، من الجائحة وأي جائحة.
المديــر العالــم لمنظمة الصحــة العالميــة الدكتور تيدروس غيبريســوس 
زار البحريــن خــال األســبوع المنصــرم، وعــاد إلــى مقــر المنظمــة منبهًرا 
بالتجربــة، كيــف تمكنــت المملكــة الفتيــة صغيــرة الجغرافيــا محــدودة 
الســكان مــن الفيروس، كيف حجمت انتشــاره، وتفوقــت على تحوراته، 
وكيــف صعــدت إلــى منصــة التتويــج وأعــداد اإلصابــات اليوميــة فــي 
المتوســط خال الشــهر الماضي لم تزد على المئة مصاب والوفيات إلى 
أقــل القليــل، واللقاحــات إلى أكثر من ثاثة أرباع الســكان، ســواء اللقاح 
األساســي أو الجرعــات المنشــطة، والفحوصــات إلــى نحو ســتة مايين 
فحص، أي أربع مرات أكثر من عدد السكان، بواقع أربعة فحوصات لكل 

مواطن ومقيم.
الــذي أدهــش “مديــر الصحة العالميــة” أيًضا أن هذا اإلنجــاز تم بالمجان، 
أي مــن دون إضافــة أيــة تكاليف مالية ال علــى المواطن وال على المقيم، 
 ”PCR“ جميعهــم حصلــوا على التطعيمات وجميعهم أجــروا الفحوصات

من دون أية أعباء وفي أي وقت.
حالــة اســتثنائية فــي هــذا العالم الذي شــهد متاجرة بالجائحــة والفرض 
علــى الشــعوب فحوصات باهظة التكاليف، وتطعيمــات بالكاد تصل إلى 
مســتحقيها أو غيــر مســتحقيها، البحريــن بالفعــل قــدوة، وبالفعــل مثــًا 
يحتذى، لذلك مدير الصحة العالمية سيبلغ العالم بتجربة أرض الخلود، 
بقدرتهــا علــى التعامــل من خال فريق وطني يرأســه ولــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء على أعلى درجة من الكفاءة واإلتقان.
انتقلنــا ومررنــا بجميــع األلــوان، مــن األحمر إلــى البرتقالي إلــى األخضر، 
وبالعكس، ومررنا مرة واحدة من البرتقالي إلى األخضر، وبالعكس، حتى 
اســتقر بنا الحال عند اللون األخضر وتم فتح االقتصاد على مصراعيه، 
حــدث ذلــك بعد أن تعلمنا من الدرس جيًدا، حتى فهمنا أن االســتخفاف 
بالجائحــة خطــر داهــم، وموت محقــق، وأن الدول التــي تجاهلت الوباء 
غرقــت فيــه، وأن الشــعوب التي غضت الطرف عــن تداعياته وتحوراته 

غطست في المخاطر، وضاعت في المقاطعة، وتوارت عن األنظار.
لقــد أصبحــت البحريــن ماركــة مســجلة لمواجهــة الوبــاء، “برانــد” يمكــن 
التعويــل واالعتمــاد عليــه، البروتوكول البحريني بــات عامة صحة لكل 
مــن ينشــد الصحة والعافيــة، واإلجراءات الوطنية أصبحــت مهيأة لكي 
ُتــدرس فــي الجامعات والمعاهد الصحيــة ووزارات الصحة في مختلف 

بلدان العالم.
أمــا شــعب البحرين، فهــو مع الفريق الوطني وأبطــال الصفوف األمامية 
ســوف يذكرهــم التاريــخ بــكل فخــر وفخار، بــكل اعتــزاز وانبهــار، وبكل 
إجال وإكبار، فما تحقق في عمر األرض من معجزات ال يتحقق كثيًرا، 
ومــا حققتــه مملكة البحرين في تعاطيها مع الجائحة، وتفانيها من أجل 
حماية اإلنســان على أرض اإلنســان يعتبر معجزة بمقاييس هذا الزمان، 

وملحمة بمقاييس كل زمان.

د. عبد اهلل الحواج

الشيخ خالد بن علي

الشيخ عبدالرحمن بن محمد

رئيس “األعلى 
اإلسالمي”: المشروع 

ُيرّسخ المسيرة المضيئة 
ز رواد البحرين األوائل لتميُّ

المنامة - بناالمنامة - بنا

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أشـــادت 
الملكـــي  بالتوجيـــه  زينـــل  فوزيـــة 
الســـامي مـــن لـــدن حضـــرة صاحب 
بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
بإصـــدار  البـــاد،  آل خليفـــة عاهـــل 
التقويـــم البحرينـــي للعـــام 1443هــــ 
ِوْفـــق المعاييـــر الشـــرعية والعلميـــة 
والفلكية، وامتـــدادا للمنهجية التي 
وضعها علمـــاء البحرين األوائل في 
تحديد األوقات الشـــرعية للصلوات 
ة وغيرها.وأكَّدت  والُمناسبات الدينيَّ
يأتـــي  البحرينـــي  التقويـــم  إعـــداد  أنَّ 
ـــف  ُخاصـــة عمـــل مهنـــي وشـــرعي ُمكثَّ
اســـتّمر باعتماد المنهجيـــة التي وضعها 
علمـــاء البحريـــن األوائـــل فـــي تحديـــد 
أنَّ  إلـــى  مشـــيرًة  الشـــرعية،  األوقـــات 
البحرين كانت وما زالت مقصدًا للعلماء 

والمذاهـــب،  التخصصـــات  جميـــع  مـــن 
وذلـــك باالســـتفادة مـــن أجـــواء الحرّية 
ى مجاالت  الدينية وااللتزام برعاية شتَّ

العلم.
نـــت معالـــي رئيســـة مجلـــس النواب  وبيَّ
بـــأن التقويـــم البحرينـــي راعـــى اعتماد 

التـــي  والفلكيـــة  الحســـابية  األصـــول 
وضعهـــا العاَّمة عبدالرحمـــن الزواوي بـ 
“روزنامة الزبـــارة والبحريـــن” الُمعتّمدة 
فـــي العام 1783، وبما يضمـــن دقة أكبر 
فـــي مواقيـــت الصـــاة حســـب المعايير 
التـــي وضعهـــا علمـــاء البحريـــن األوائل 
وهـــي األكثر مناســـبة الختـــاف أطوال 
الليـــل والنهـــار حســـب موقـــع البحريـــن 

الجغرافي.
نـــت دور المجلـــس األعلى للشـــؤون  وثمَّ
للتقويـــم  الُعليـــا  واللجنـــة  اإلســـامية 
البحرينـــي ومختلـــف الجهـــات المعنيـــة 
في إنجـــاز هـــذا التقويم، والذي يســـهم 
في استكمال الرسالة الحضارية لمملكة 
يحـــرص  موطنـــًا  باعتبارهـــا  البحريـــن 
على رعاية المنظومة اإلســـامية، ومن 
بينهـــا التقويم الهجري الـــذي ُيمّثل أحد 

العامات البارزة في هذه المنظومة.

علـــي  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  ـــن  ثمَّ
الصالـــح التوجيـــه الملكـــي الســـامي من 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة ، بإصدار التقويم 
البحرينـــي للعام 1443هـ ِوْفـــق المعايير 
الشـــرعية والعلمية والفلكيـــة، وامتدادا 
للمنهجيـــة التي وضعهـــا علماء البحرين 
األوائـــل فـــي تحديد األوقات الشـــرعية 
ة وغيرها.  للصلوات والُمناسبات الدينيَّ

التقويـــم  صـــدور  اســـتمرار  إنَّ  وقـــال 
البحريني ســـنويا يعكس ُعمـــق الرعاية 
مـــا  بـــكل  باالهتمـــام  الســـامية  الملكيـــة 
يتعلَّـــق بالحفاظ على منظومة المعارف 
اإلســـامية وهو حـــرص يكفله دســـتور 
باالهتمـــام  ويحظـــى  البحريـــن  مملكـــة 
مـــن ِقبل مختلـــف الســـلطات، مؤّكدًا أن 
تشكيل اللجنة الُعليا للتقويم البحريني 

مـــن خيـــرة أبنـــاء البحريـــن مـــن علمـــاء 
الديـــن وأهـــل االختصاص بعلـــوم الفلك 
يبـــرز الهويـــة الوطنيـــة الجامعـــة لهـــذا 
اإلصـــدار الوطنـــي الذي ُيمّثـــل البحرين 
فـــي كل تفاصيلـــه، وبخاصـــٍة مـــا يتعلَّق 
مواقيـــت  وتحديـــد  الدينـــي  بالشـــأن 

الصاة والتي ترتبط بركٍن أساســـي من 
أركان الدين الحنيف.

ـــن أن اعتماد التقويـــم على األصول  وبيَّ
الحسابية والفلكية التي وضعها العاَّمة 
“روزنامـــة  فـــي  الـــزواوي  عبدالرحمـــن 
 1783 العـــام  فـــي  والبحريـــن”  الزبـــارة 
يضمـــن دقة أكبـــر في مواقيـــت الصاة 
حســـب المعاييـــر التـــي وضعهـــا علمـــاء 
البحريـــن األوائـــل وهي األكثر مناســـبة 
الختـــاف أطـــوال الليل والنهار حســـب 
موقـــع البحريـــن الجغرافي، ُمشـــيرًا إلى 
أنَّ رعايـــة البحرين ألهل العلم والعلماء 
نهـــٌج معـــروف منذ عقـــود طويلـــة، وأنَّ 
العلمـــي  اإلرث  حفـــظ  فـــي  االســـتمرار 
بذلـــه  مـــا  علـــى  تأكيـــد  هـــو  والشـــرعي 
األولـــون من جهوٍد شـــرعية في ســـبيل 

ة. خدمة األمَّ

رئيس “الشورى”: التقويم يعكس الرعاية الملكية لمنظومة المعارف اإلسالميةرئيسة “النواب” تشيد بالتوجيه الملكي السامي بإصداره

رعايُة البحرين ألهل العلم والعلماء نهٌج معروف منذ عقود طويلةالتقويُم البحريني ُخالصة عمل مهني وشرعي ُمكثَّف

رئيس مجلس الشورى رئيسة مجلس النواب



بنـــاء علـــى قـــرار وزيـــر الداخلية الشـــيخ 
بإســـناد  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
عليهـــا  المتصالـــح  المروريـــة  الحـــوادث 
لشـــركات التأمين، وبهدف تعزيز التعاون 
القائـــم بيـــن الهيئـــة والجهـــات الحكومية 
والخاصـــة، فقـــد أعلنت هيئـــة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية أنها وبالتعاون مع 
اإلدارة العامـــة للمـــرور وجمعيـــة التأميـــن 
البحرينيـــة قـــد وفـــرت خدمـــات جديـــدة 
“eTraffic”، والتـــي  المـــرور  عبـــر تطبيـــق 
مـــن شـــأنها تســـهيل عمليـــة اإلبـــاغ عـــن 
الحـــوادث المرورية البســـيطة، والتي تقع 
بين مركبتيـــن أو أكثر وتنفيـــذ إجراءاتها 
بصورة مباشرة من قبل شركات التأمين.

أكـــد  المشـــترك،  التعـــاون  مـــن  وانطاقـــا 
الرئيـــس التنفيـــذي باإلنابة نائـــب الرئيس 
للتحـــول اإللكترونـــي بهيئـــة المعلومـــات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة زكريـــا الخاجـــة 
أن إتاحـــة خدمـــات التبليغ عـــن الحوادث 
المروريـــة إلكترونيا، يأتـــي تحقيقا لرؤية 
القيـــادة وتنفيـــذا لتوجيهـــات  وتطلعـــات 
وزيـــر الداخلية الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
تنفيـــذ  ومواصلـــة  بتعزيـــز  خليفـــة،  آل 
عمليـــات التحول الرقمـــي لجميع خدمات 
لـــوزارة  التابعـــة  والقطاعـــات  اإلدارات 
الداخلية بما يسهم في حفظ وقت وجهد 
العمـــاء مـــن المواطنيـــن والمقيمين، كما 
ُتعـــد ثمـــرة الجهـــد المتواصـــل والتعـــاون 
واإلدارة  الهيئـــة  بيـــن  والمســـتمر  القائـــم 
العامة للمرور وجمعية التأمين البحرينية 
خال الفترة السابقة من دراسة تفصيلية 
للقوانيـــن والسياســـات المنظمـــة واعـــادة 
األنظمـــة  وتطويـــر  اإلجـــراءات  هندســـة 

االلكترونية.
وأشار الخاجة إلى أن المنظومة الجديدة 
تشمل النظام اإللكتروني لشركات التأمين 
والتـــي تربـــط المـــرور وهيئـــة المعلومات 

والحكومة اإللكترونيـــة والتطبيق المرور 
)eTraffic(، الذي يتضمن 4 خدمات، وهي 
خدمة التبليغ عن الحوادث المرورية التي 
تتيـــح للمواطنيـــن والمقيميـــن والزائرين 
مـــن دول مجلس التعاون الخليجي إباغ 
شـــركات التأمين عن الحوادث البســـيطة، 
الحـــوادث  باغـــات  عـــرض  وخدمـــة 
المروريـــة التـــي توفر تفاصيـــل الحوادث 
الُمبلـــغ عنهـــا، وخدمـــة اإلقـــرار بالتســـبب 
بالحـــادث المـــروري التي تســـمح للســـائق 
المتســـبب فـــي وقـــوع الحـــادث باإلقـــرار 
بخطئـــة، وخدمة مواقع شـــركات التأمين 
التـــي تتيـــح ميزة عـــرض قائمة شـــركات 
التأمين ومواقعها وتفاصيل االتصال بها.
كانـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن  أكـــد  كمـــا 
ومازالـــت ســـباقة فـــي توفيـــر الخدمـــات 
اإللكترونيـــة للمجتمع، مشـــيرا إلـــى اآلثار 
اإليجابيـــة المتحققـــة مـــن توفير خدمات 
ومنهـــا  إلكترونيـــا،  الجديـــدة  المـــرور 
إتمـــام معامـــات اإلبـــاغ عـــن الحـــوادث 
وبإجراءات مختصرة تســـاعد على حفظ 
الوقت والجهد، وتحقيق سرعة انسيابية 
الحركـــة المرورية في الشـــوارع، وضمان 
لـــن تكـــون هنـــاك  الطريـــق، كمـــا  ســـامة 
حاجـــة إلصدار تقرير المـــرور ودفع تكلفة 
إصـــداره وتكلفـــة الصلح في حـــال وجود 

تصالـــح بيـــن الطرفين ومباشـــرة الحادث 
مـــن جانـــب شـــركة التأميـــن، مضيفـــا أن 
إتاحتها تعـــزز من تميز البحرين بين دول 
المنطقـــة ويتماشـــى مع التحـــول الرقمي 
فـــي المجتمع البحريني ويســـهم في دفع 

عجلة التنمية. 
وعـــن اشـــتراطات وكيفية االســـتفادة من 

الخدمـــات الجديدة والمتاحة عبر تطبيق 
خدمـــات المـــرور )eTraffic(، فقـــد بين أنه 
فـــي حـــال وقـــوع حـــادث مروري بســـيط 
فإنه يتعين على األطراف المشـــتركة في 
الحـــادث اإلبـــاغ عنـــه ســـواء مـــن خال 
المـــرور أو مـــن خـــال  تطبيـــق خدمـــات 
اســـتمارة اإلبـــاغ اإللكترونية، مـــع التأكد 

مـــن اشـــتراطات االســـتفادة مـــن الخدمة 
وهـــي أن يكـــون الســـائقين علـــى تصالـــح 
واتفاق لإلباغ عـــن الحادث المروري من 
خال التطبيق أو االســـتمارة اإللكترونية، 
وأال تكـــون هنـــاك إصابـــات ألمـــت بأي من 
مـــع  الحـــادث  فـــي  المشـــتركة  األطـــراف 
اإلشـــارة إلـــى أنـــه فـــي حـــال اإلبـــاغ عن 

المتضـــرر  الســـائق  جانـــب  مـــن  الحـــادث 
مـــن الحادث، فإنـــه يتوجب على الســـائق 
اآلخـــر والمتســـبب فـــي وقوعـــه اإلقـــرار 
بمســـؤوليته عبر خدمة اإلقـــرار والمتاحة 
عبـــر التطبيـــق أو من خال موقـــع البوابة 
 ،)bahrain.bh( الوطنية لمملكة البحريـــن
أمـــا فـــي حـــال اإلبـــاغ عـــن الحـــادث من 
جانب السائق المتسبب في الحادث فُيعد 
ذلـــك منه بمســـؤوليته، مع ضـــرورة توجه 
األطـــراف المعنية بالحـــادث المروري إلى 
مكتب شركة التأمين المسئولة عن مركبة 

المتسبب بالحادث خال 48 ساعة.
وأشـــارالخاجة إلـــى أن خدمـــات اإلبـــاغ 
عـــن الحـــوادث المرورية ســـتكون متاحة 
للمســـتخدمين على مدار الســـاعة وطوال 
أيـــام األســـبوع، ودعـــا األفـــراد الذيـــن ال 
تظهر لديهم خدمات الحـــوادث المرورية 
الجديـــدة إلـــى تحديـــث تطبيـــق خدمات 
نســـخة  آخـــر  علـــى  للحصـــول  المـــرور 
تحميـــل  أو  الذكيـــة،  بهواتفهـــم  مطـــورة 
أخر نســـخة محدثة منه مـــن خال زيارة 
متجـــر تطبيقـــات الحكومـــة اإللكترونيـــة 
)apps /bahrain.bh(.  واختتـــم الخاجـــة 
الهيئـــة  حـــرص  أن  بتأكيـــد  تصريحـــه 
مـــع  التعـــاون والتنســـيق  علـــى مواصلـــة 
والخاصـــة؛  الحكوميـــة  الجهـــات  جميـــع 
األنظمـــة والخدمـــات  أجـــل تطويـــر  مـــن 
يجســـد التزامهـــا بمســـؤوليتها فـــي جعل 
حياة الناس أســـهل عبـــر مواصلة تحقيق 
وتوفيرهـــا  للخدمـــات  الرقمـــي  التحـــول 
عبـــر قنوات إلكترونيـــة متعددة. يذكر أنه 
وبحســـب آخر اإلحصاءات المسجلة لدى 
الهيئـــة فقد بلغ إجمالي عدد مســـتخدمي 
تطبيـــق خدمـــات المـــرور )eTraffic( أكثر 
من مليون مســـتخدم وبنســـبة اســـتخدام 
تجـــاوزت مليونـــي مع بلـــوغ إجمالي عدد 
المســـتخدمين النشـــطين بمعدل أكثر من 

)120( ألف مستخدم في الشهر. 

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

”eTraffic“ اآلن يمكنكم التبليغ عن الحوادث البسيطة عبر
ــادث ــح ــار ومــبــاشــرة ال ــطـ ــر 4 خـــدمـــات لــتــســهــيــل عــمــلــيــة اإلخـ ــي ــوف الــخــاجــة: ت

ناس: تعزيز التعاون بين غرفتي تجارة 
البحرين وروسيا في إنفاذ توجيهات 

عاهل البالد نحو تحقيق األمن الغذائي

نجيبي: المباحثات بين الجانبين ارتكزت 
في مجملها على المجاالت التنموية 

التي تركز عليها رؤية البحرين 2030
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أكد المدير العام لإلدارة العامة للمرور  «
العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل 

خليفة استمرار تطوير وتسهيل الخدمات 
اإللكترونية المقدمة للجمهور وتوفيرها 

على مدار الساعة، مشيًدا بتجاوب وإقبال 
المواطنين والمقيمين مع خدمة اإلبالغ 

اإللكتروني عن الحوادث المرورية عبر تطبيق 
)eTraffic( خالل األسبوع األول من تطبيق 

قرار إسناد الحوادث المرورية البسيطة 
إلى شركات التأمين والمتصالح عليها، في 

حين تستمر اإلدارة في مباشرة الحوادث 
الغير متصالح عليها في حال عدم اتفاق 

الطرفين وذلك ضمن اإلجراءات المعتادة.
وأشار العميد الشيخ عبدالرحمن بن 

عبدالوهاب آل خليفة إلى أن اإلدارة العامة 
للمرور مستمرة بدورها اإلشرافي بمتابعة 

دور شركات التأمين وسهولة اإلجراءات 
حرًصا على تطبيق القرار بما يكفل حقوق 

الجميع، مؤكًدا الدور البارز لهيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية في إضافة خدمة 

اإلبالغ االلكتروني عبر تطبيق األجهزة الذكية 
بما يسهل من عملية إنجاز المعاملة 

إلكترونًيا لجميع أطراف الحادث وبأسرع 
وقت ممكن وبخطوة واحدة.

تجاوب كبير مع خدمة اإلبالغ عن الحوادث البسيطة

وفد “الغرفة” يجـري مباحثـات ثنائيـة مـع مسؤوليـن روس
ــاون االقـــــتـــــصـــــادي واالســــتــــثــــمــــاري ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــز أطـــــــر الـ ــ ــزي ــ ــع ــ ــل ت ــ ــب ــ ــث س ــ ــح ــ ب

عقد وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين 
برئاسة سعادة الســـيد سمير بن عبدهللا 
ناس، في العاصمة الروســـية )موســـكو(، 
جلســـة مباحثـــات ثنائيـــة موســـعة مـــع 
عاقـــات  بشـــأن  الـــروس  المســـؤولين 
واالســـتثماري  االقتصـــادي  التعـــاون 
المشـــترك بيـــن البلدين، وســـبل تعزيزها 
تمهيـــًدا لفتح آفاق جديـــدة من التعاون 
القائـــم على تبـــادل المصالح المشـــتركة 

للشعبين والبلديين الصديقين. 
واســـتعرض الوفـــد خال الجلســـة التي 
حضرهـــا من الجانـــب البحريني الســـيد 
األول  النائـــب  نجيبـــي  محمـــد  خالـــد 
لرئيس غرفة تجـــارة وصناعة البحرين، 
رئيـــس  األميـــن  علـــي  خالـــد  والســـيد 
لجنـــة الثـــروة الغذائيـــة بالغرفـــة، وعـــن 
الجانـــب الروســـي وكيـــل وزارة التجارة 
وممثلـــون عـــن وزارة الزراعـــة وشـــركة 
تجارة الحبوب الروســـية، باإلضافة إلى 
حضـــور ممثل عـــن بنك VTB الروســـي، 
التسهيات االستثمارية والتجارية التي 
للشـــركات  الدولتيـــن  توفرهـــا حكومتـــا 

والمستثمرين في كا البلدين. 
وناقـــش الجانبان عدًدا مـــن المقترحات 
النهـــوض  إلـــى  الهادفـــة  والخطـــط 
البلديـــن،  بيـــن  االقتصاديـــة  بالعاقـــات 
منهـــا: التعـــاون فـــي مشـــروعات األمـــن 
الغذائـــي الراميـــة إلـــى تطويـــر وتعزيـــز 
األمـــن الغذائـــي والمائـــي، باإلضافة إلى 
بحـــث آليات زيادة فـــرص حجم التبادل 
مجـــاالت  فـــي  والتعـــاون  التجـــاري، 
صناعـــة الكيماويـــات والبتروكيماويات، 
والصناعات الزراعية، وصناعة األدوية، 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  وتقنيـــة 
وتشـــغيل  الميكانيكيـــة  والهندســـة 
المعـــادن، إلـــى جانب العمل علـــى تعزيز 
بيـــن  المتبادلـــة  االســـتثمارات  تدفـــق 
التجاريـــة  الوفـــود  وتبـــادل  البلديـــن، 
والمشاركة في المعارض التي تنعقد في 

البحرين وروسيا.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل 

مشـــتركة برئاســـة النائـــب األول لرئيس 
غرفـــة البحرين لمتابعة آليات التنســـيق 
المشـــترك بين قطاعات األعمال في كا 
البلديـــن لتعزيز العاقـــات التجارية بين 
االتحاديـــة،  وروســـيا  البحريـــن  مملكـــة 
وأكـــدا رغبـــة مجتمـــع األعمـــال بالبلدين 
المشـــترك  التعـــاون  أطـــر  تعزيـــز  فـــي 
وتعزيـــز االســـتثمارات فـــي الجانبان بما 
ينعكـــس على تنميـــة الحركـــة التجارية 

واالستثمارية للبلدين الصديقين. 
تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  قـــال  وبـــدوره، 
بـــن  ســـمير  الســـيد  البحريـــن  وصناعـــة 
عبـــدهللا نـــاس إن الحـــرص علـــى تعزيز 
العاقـــات الثنائية وســـبل توطيدها في 
مختلف المجاالت مع روسيا االتحادية، 
نابًعـــا من حرص حضرة صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــاد المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه، على 
تقويـــة العاقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكـــة 
البحريـــن ومختلـــف دول العالـــم، منوًها 
بـــأن البحريـــن تتمتـــع بعاقـــات صداقة 

قويـــة ومترابطة مع مختلف دول العالم 
ولديهـــا الكثير مـــن االتفاقيـــات الثنائية 
والمعاهـــدات الدوليـــة التـــي تعـــزز مـــن 

مجاالت التنمية كافة. 
المشـــتركة  الثنائيـــة  بالعاقـــات  ونـــوه 
عـــن  معرًبـــا  الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن 
تمنياتـــه بمواصلة تعزيـــز العاقات على 
األصعـــدة كافـــة وتطويرها الســـيما في 
مجاالت التعـــاون االقتصادي والتجاري 
واالســـتثماري، مؤكًدا وجود العديد من 
الفـــرص الواعـــدة للدخول في شـــراكات 
مثمـــرة مـــع الجانـــب الروســـي فـــي عدد 
قطاعـــات  فـــي  المجـــاالت خاصـــة  مـــن 
األمن الغذائي الـــذي توليه غرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن أهميـــة كبـــرى إنفاذا 
للتوجيهـــات الســـامية مـــن لـــدن عاهـــل 
الخصـــوص  هـــذا  فـــي  المفـــدى  البـــاد 
وترجمتهـــا إلـــى واقـــع ملمـــوس يصـــب 
معـــدالت  أعلـــى  تحقيـــق  اتجـــاه  فـــي 
ممكنـــة لألمن الغذائـــي الوطني وضمان 

استدامته. 

وأشـــار إلى أهمية توطيد تلك العاقات 
مـــن  بمزيـــد  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
البلديـــن،  بيـــن  التجاريـــة  االتفاقيـــات 
التبـــادل  حجـــم  زيـــادة  علـــى  مشـــدًدا 
التجاري وتوســـيعه بعـــد تراجعه مرتين 
العـــام الماضي جـــراء تداعيـــات جائحة 
كورونـــا، الفًتا إلـــى ضـــرورة البحث عن 
ســـبل التنويـــع االقتصـــادي فـــي البلدين 
الحركـــة  مـــن  جديـــدة  مســـارات  لفـــح 
بالنفـــع  تعـــود  التجاريـــة واالســـتثمارية 
على قطاعات األعمـــال في كا البلدين، 
لتوطيـــن  خطـــط  وجـــود  إلـــى  مشـــيًرا 
انتـــاج اللقاح في البحريـــن كون أن تلك 
الصناعة أصبحت من الصناعات المهمة، 
خاصـــة مـــع أزمـــة فيـــروس كورونـــا، ما 
يدعـــو إلى مزيد من التعاون مع الجانب 

الروسي في تلك المجاالت. 
ودعا رئيس الغرفة، الشـــركات الروسية 
إلـــى المشـــاركة فـــي مشـــروعات البنيـــة 
التحتية في البحرين كذلك التعاون في 
مجـــاالت األمـــن اإللكترونـــي والتقنيات 

ومجـــاالت  الروبوتـــات  مثـــل  الجديـــدة 
النقـــل الجوي وتطوير المطـــارات، مبينا 
أن روســـيا تعتبر دولـــة رائدة في مجال 
الجديـــدة،  المدنيـــة  الطائـــرات  صنـــع 
الداخلـــي،  الجـــوي  النقـــل  وطائـــرات 
كاشـــفا عن العمل علـــى تحديد مجاالت 
جديـــدة للتعـــاون االقتصادي وتشـــجيع 
أنشـــطة األعمال التجارية بيـــن البلدين، 
متقدًمـــا بالشـــكر للجانب الروســـي على 
حســـن االســـتقبال طوال فترة مشـــاركة 
الوفد بقمة “روســـيا والعالم االســـامي” 
االقتصادية في مدينة قازان الروسية. 

مـــن جانبـــه، أكـــد النائـــب األول لرئيـــس 
الغرفـــة الســـيد خالـــد نجيبـــي أن تعزيز 
التعـــاون مـــع الجانـــب الروســـي يتطلب 
كافـــة  المعنيـــة  الجهـــات  مـــن  تضافـــرا 
بالبلديـــن الصديقيـــن للتعريـــف بالفرص 
األســـواق  ومتطلبـــات  االســـتثمارية 
المحلية في كا البلدين، مضيًفا أن وفد 
الغرفة خال المباحثات المشـــتركة ركز 
على أن تشـــمل أوجه التعاون المجاالت 

رؤيـــة  عليهـــا  تركـــز  التـــي  التنمويـــة 
مملكـــة البحريـــن 2030، مثـــل قطاعات 
الثـــروة الغذائية والمجـــاالت الصناعية، 

والقطاعات الصحية والسياحية. 
وأوضـــح أن نتائـــج مشـــاركة وفد غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحرين فـــي فعاليات 
االســـامي”  والعالـــم  “روســـيا  قمـــة 
علـــى  وناجحـــة  مثمـــرة  االقتصاديـــة 
المســـتويات كافة، وأنهـــا تأتي في إطار 
تنشـــيط العمـــل التجـــاري بيـــن المملكـــة 
وروســـيا االتحاديـــة بمـــا ينعكـــس علـــى 
فـــي  االقتصاديـــة  القطاعـــات  تنميـــة 
المملكـــة التـــي تحظى باهتمـــام بالغ من 
واهتمـــام  المفـــدى،  البـــاد  عاهـــل  لـــدن 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء.  وكشـــف نجيبـــي عن 
االتحاديـــة  بروســـيا  المســـؤولين  أن 
تعميـــق  فـــي  الصادقـــة  الرغبـــة  لديهـــم 
المشـــترك  االقتصـــادي  التعـــاون  أوجـــه 
مـــع البحرين عن طريق إيجاد شـــراكات 
اقتصاديـــة جديـــدة ومتنوعـــة فـــي كا 
البلديـــن الســـيما فـــي قطاعـــات األمـــن 
الغذائي والقطاعات الدوائية والصحية 
التطـــرق  تـــم  أنـــه  والتعليميـــة، مضيًفـــا 
مجـــدًدا خـــال المباحثـــات إلـــى إمـــكان 
جعـــل البحريـــن مركـــًزا إلعـــادة تصديـــر 

البضائع الروسية بالمنطقة العربية.

السنابس - الغرفة
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المكاتب الصغيرة تفتقر الرقابة على جودة أدائها.. ونسبة العاطلين بالقطاع شبه معدومة
^قـــال النائـــب األول لرئيس مجلس 
الشورى الشريك التنفيذي في “كي بي إم 
جي - البحرين” جمال فخرو في مداخلته 
بشـــأن مكاتـــب  ”البـــاد”  بنـــدوة  الرئيســـة 
التدقيـــق إن مكاتـــب التدقيـــق الصغيـــرة 
تفتقـــر للرقابة علـــى جودة أدائهـــا، مؤكدا 
أن نسبة العاطلين من تخصص المحاسبة 
تـــكاد يكون معدومة؛ لحاجة الســـوق لهذا 

التخصص خافا للتخصصات األخرى.
التدقيـــق  مكاتـــب  “بحرنـــة  أن  وذكـــر 
والمحاســـبة تتجاوز العديد من القطاعات 
األخـــرى فـــي البحريـــن، وأن هذه النســـبة 
العاليـــة ترجـــع إلـــى إيمـــان المكاتـــب بـــأن 
أن  موضحـــا  جيـــدة”،  الوطنيـــة  العناصـــر 
“التعليم في مجال المحاســـبة راٍق، حيث 
البحريـــن  فـــي  ممتـــازة  جامعـــات  توجـــد 
ونعتمـــد عليهـــا للحصـــول علـــى خريجين 

ممتازين في هذا المجال”.

100 طالب سنويا

وأوضح “هناك برامـــج تأهيلية للموظفين 
 - جـــي  إم  بـــي  )كـــي  فـــي  البحرينييـــن 
البحريـــن(، حيث يتم ابتعـــاث كل موظف 
لمـــدة ســـنة للحصـــول على شـــهادات عليا 
فـــي هذا المجـــال دون تكاليف مـــع توفير 
كل التســـهيات للحصول على الشـــهادات 
المحليـــة، فضا عن التعاون مع الجامعات 
لتدريـــب الطلبـــة فـــي مجـــاالت لمحاســـبة 
واالستشارات والضريبة، والتي تصل إلى 
100 طالب سنويا“. وأكد ”نلتزم بأن تكون 
هـــذه المهنة بحرينيـــة فالمكاتـــب الدولية 
التـــي نرتبط بها يفخـــرون دائما بأننا نمنح 
المجـــال  هـــذا  فـــي  للبحرينييـــن  الفـــرص 
وندربهم، وال نواجه مشـــكلة في الحصول 
على بحرينيين للعمل في مكاتب التدقيق 

والمحاسبة”.

توطين المهنة

هـــذه  توطيـــن  إلـــى  أميـــل  “ال  وأضـــاف 
المهنة، بل يجب أن نســـتند على الخبرات 
الخارجيـــة لتعلم عمل هذه المهنة الدولية 
التـــي ال تحكمهـــا القوانيـــن المحلية، ومن 
الضروري أن تكـــون لدينا الكفاءة المهنية 
علـــى  للتوقيـــع  المكاتـــب  تؤهـــل  التـــي 

حسابات شركات على مستوى العالم”.

وشدد فخرو على ضرورة إعادة النظر في 
عدد مكاتب التدقيق والمحاســـبة بحسب 
حاجة الســـوق إليها، حيث إن جزءا كبيرا 
منهـــا مكاتـــب أجنبيـــة بلـــغ عددهـــا العـــام 
حســـابات،  تدقيـــق  مكتـــب   44 الماضـــي 
مضيفـــا أنه يجب عـــدم الســـماح للمكاتب 
الصغيرة “الدكاكين” من أوروبا وآســـيا أن 
تفتـــح فـــي المملكـــة إال بمقاييـــس ترتقي 

بالعمل المهني.
مهـــم  الدوليـــة  المكاتـــب  بقـــاء  أن  وذكـــر 
فضا عن أهمية تشجيع المكاتب الدولية 
وجذبهـــا على أن تكون على مســـتوى راق 
ومتقدم في هذا المجال وليســـت مكاتب 
المملكـــة  أن  خصوصـــا  أجنبيـــة  صغيـــرة 
التدقيـــق  مجـــال  فـــي  مجـــاالت  فتحـــت 

وتقديم خدمات الضريبة.

وأيـــد فخرو زيـــادة عدد مكاتـــب التدقيق 
القـــادرة على اســـتقطاب وتحســـن عملية 
فتـــح مكاتب التدقيـــق، موضحا أن العمل 
فـــي مكتـــب المحاســـبة لمـــدة 12 عامـــا ال 
يؤهـــل الشـــخص لفتـــح مكتـــب تدقيق إال 
بالوصـــول إلى شـــريك في هـــذه المكاتب، 
تكفـــي  ال  المحليـــة  الشـــهادة  أن  معتبـــرا 

للسماح لألفراد بفتح هذه المكاتب.

رقابة الجودة

ودعا إلى تجويد القانون الخاص بمكاتب 
التدقيـــق باعتباره الركيزة األســـاس لعمل 
الرقابـــة  “أن  مؤكـــدا  التدقيـــق  مكاتـــب 
علـــى الجـــودة علـــى مكاتـــب التدقيق في 
البحريـــن شـــبه معدومـــة خصوصـــا علـــى 
المكاتـــب الصغيرة خافا للمكاتب الكبيرة 
علـــى  بالرقابـــة  تلتـــزم  التـــي  واألجنبيـــة 

الجـــودة مـــن مكاتبهـــا الرئيســـة وتخضـــع 
الملفات فيها إلى رقابة الجودة، وتحاسب 
عليهـــا وتفصل شـــريكا أو موظفـــا أو تمنع 
وذلـــك  المخالفـــة؛  رصـــدت  إذا  مكافأتـــه 
الجـــودة  فـــي  صارمـــة  ألنظمـــة  اســـتنادا 
المهنيـــة، مشـــددا علـــى ضـــرورة تضميـــن 
القانون الجديد باًبا خاصا بجودة المهنة”.
وأشـــار إلـــى أن وزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة هـــي المســـؤولة عـــن الرقابـــة 
اإلداريـــة على المكاتـــب المحليـــة، وعليها 
أن تراعـــي جودة العمل المهني، داعيا إلى 
األخـــذ بتجـــارب الدول المجـــاورة كالهيئة 
الســـعودية للمحاســـبة التـــي تشـــرف على 
أدق تفاصيـــل مكاتب المحاســـبة وال تقبل 
بموظـــف إال بعـــد الخضـــوع المتحـــان وال 
يكون الترخيص له إال بموافقتها وتشرف 

على التأكد من ساعات التدريب وساعات 
العمل”.

ال تدخل باألسعار

وأوضح أن “أســـعار العمل تحكمها العاقة 
بيـــن مقدم المهنة والمشـــتري، موضحا أن 
الحكومـــة لـــم تتدخـــل فـــي األســـعار على 
مدى الســـنوات، وتركت الخيـــار لمن يريد 
الحصـــول علـــى الخدمة لاختيـــار، كما أن 
ليس كل مريدي الخدمة يستطيعون دفع 

مبالغ تكاليف مكاتب التدقيق الكبيرة”.
واعتبر أن عملية إلزام الشركات بأن يكون 
لديها مدقق تحتاج إلى إعادة نظر بحيث 
ال يشترط أن يكون لدى الشركة مسؤولية 
محـــدودة لتوفيـــر مدقق حســـابات لكونها 
إجراءات غير مشجعة وتضيف مصاريف 
إلى العمل ليســـت ضرورية، مضيفا أن كل 

الشـــركات لها مســـؤوليات محدودة برأس 
مال صغير أو شـــركات مقفلة ال تســـتدعي 

توفير مدقق حسابات لها.
أرضيـــة  تملـــك  البحريـــن  أن  إلـــى  ولفـــت 
ممتـــازة للعمـــل المهنـــي وذلـــك يرجـــع إلى 
المســـؤولين األوائـــل الذين ســـمحوا بفتح 
مكاتـــب مهنية أجنبية في البحرين والتي 
ســـاعدت على خلق أرضية ممتازة، حيث 
فتـــح أول مكتـــب تدقيـــق حســـابات فـــي 
العـــام 1928 وأول مكتـــب تدقيـــق وطني 
علـــى  فخـــرو  وشـــدد   .1960 العـــام  فـــي 
ضرورة أن تكون الرقابة من أجل تحسين 
وتطويـــر األداء المهنـــي للمكاتـــب وليـــس 
“جرجـــرة  أن  معتبـــرا  األخطـــاء  لكشـــف 
“مكاتب المحاسبة إلى النيابة العامة يضر 

بسمعة المكاتب ويجب التأني فيها”.

فخرو: لتضمين القانون الجديد باًبا عن جودة المهنة

المشاركون بندوة “البالد”

فخرو: “جرجرة” مكاتب المحاسبة للنيابة مضر.. ويجب التأني

تعليم المحاسبة 
راٍق وتوجد جامعات 

 ممتازة بهذا 
المجال

ابتعاث الموظفين 
البحرينيين لمدة 

سنة للحصول على 
الشهادات العالية

 ال مشكلة 
في توظيف 

بحرينيين بمكاتب 
التدقيق

ال لفتح مكاتب 
صغيرة من أوروبا 

وآسيا إال بمقاييس 
ترتقي بالمهنة

أول مكتب تدقيق 
حسابات فتح في 

البحرين بالعام 1928 
والوطني في 1960 

الجامعات تدرب 
100 طالب سنويا 

بمجاالت المحاسبة 
واالستشارات والضريبة

ال حاجة لتوطين 
المهنة ألن القوانين 

الدولية تحكمها.. 
ونحتاج للخبرات

ندوة “^” تبحث إغراق السوق بمكاتب التدقيق
“زووم” و  “يوتيوب”  و  اإللكتروني  الموقع  الفعالية عبر  واكبوا  770 حسابا 

“البـــاد”  صحيفـــة  نظمـــت   ^
نـــدوة عن بعد لمناقشـــة واقـــع مكاتب 
التدقيـــق وجـــدوى إغراق الســـوق بها. 
وشـــارك بالفعالية عدد من الشخصيات 
ومســـؤولين  والحكوميـــة  البرلمانيـــة 
ســـابقين ومزاولي المهنـــة والجمعيات 

األهلية المعنية.
عبـــر  النـــدوة  وقائـــع  “البـــاد”  وبثـــت 
منصاتهـــا الرقميـــة المختلفـــة، وواكبها 
770 حســـابا، مـــن بينهـــم 429 بالموقع 
اإللكتروني، و286 عبر “يوتيوب”، و55 

عبر “زووم”.
ونّســـق للفعالية الزميلة ليلى مال هللا، 
وأدارها رئيس قســـم الشؤون المحلية 
والمحتـــوى اإللكترونـــي الزميل راشـــد 

الغائب.
كلمتـــه  فـــي  الغائـــب  الزميـــل  وقـــال 
التدقيـــق  مكاتـــب  إن  االفتتاحيـــة 
تعتبـــر بمثابـــة الضميـــر المهنـــي لعمـــل 

المؤسسات.
وأشـــار إلـــى أن فكـــرة النـــدوة جـــاءت 
بالفتـــرة  الـــوزراء  إثـــر بحـــث مجلـــس 
الماضية تشـــريعا جديدا بشأن مدققي 
أبـــرز  ومـــن  الخارجييـــن،  الحســـابات 
علـــى  البحرينييـــن  تشـــجيع  معالمـــه 
االنخـــراط بالمهنة وزيادة عدد مكاتب 
التدقيـــق وبما يفضي لخفض األســـعار 
تســـليم  تأخيـــر  مخالفـــات  وتفـــادي 

الزميل راشد الغائب مديرا للندوةالبيانات المالية.

البحراني: 4 شركات تهيمن على مهنة التدقيق... وبحرنتها 50 %
مؤسســـات تعمـــل بــــ “القنطـــراز” وتجبـــر الموظـــف علـــى العمـــل ســـاعات طويلة

^أكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون 
بمجلـــس  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
فـــي  البحرانـــي  محمـــود  النـــواب 
أن  “البـــاد”  نـــدوة  فـــي  مداخلتـــه 
مهيمنـــة  دوليـــة  شـــركات   4 هنـــاك 
علـــى البنوك والشـــركات الحكومية 
الكبيرة في مملكة البحرين، ونسبة 
البحرنة في هذه الشـــركات الكبيرة 
التي مـــن المفترض أن تكون قدوة 
للشـــركات الصغيـــرة تقـــارب 50 % 

فقط.
وأضـــاف “أعتقد أن نســـبة البحرنة 
في شـــركات التدقيـــق الكبيرة هي 
العقـــود  علـــى  الحفـــاظ  أجـــل  مـــن 
الحكوميـــة الســـتمرارها، مبينـــا أن 
هذه النســـبة من البحرينيين تتركز 
وظائفهـــم على المهام الثانوية مثل 
سائق ســـكرتارية والموارد البشرية 
وغيرهـــا، علـــى الرغم مـــن أن هناك 
ومؤهليـــن  بحرينييـــن  محاســـبين 

يديرون هذا العمل. 
شـــركات  بعـــض  أن  وأضـــاف 
المحاســـبة لها طابع مختلف تعتمد 
علـــى طبيعة عمل “القنطراز” تعتمد 
على اإلنجاز بإجبار الموظف للعمل 
لســـاعات طويلة، الفتـــا إلى أن هذا 
النـــوع مـــن طبيعـــة العمـــل طـــاردة 

للعمالـــة الوطنية إذ يجب أن تعالج 
من قبل شركات التدقيق للمحافظة 

على البحرنة فيها.
وأيـــد البحراني تشـــجيع المنافســـة 
يتـــرك  وأال  القطـــاع  فـــي  بالعمـــل 
الســـعر  ألن  محتكـــرا؛  القطـــاع 

والجودة مفتاح هذه المنافسة. 

المباشـــرة  للعمليـــات  نظـــرا  وتابـــع: 
للخدمـــة  المقدمـــة  الشـــركات  بيـــن 
وشـــركات التدقيـــق لوحـــظ تحمل 
شـــركات التدقيق مســـؤولية كبيرة 
بشـــكل  المخالفـــات  إيضـــاح  فـــي 
مهني ومباشـــر، داعيا إلى أن تكون 
العملية بينهما غير مباشـــرة بتعيين 
جهـــة حكوميـــة  قبـــل  مـــن  مدقـــق 
لكســـر تضـــارب المصالـــح ولضمـــان 
الشـــفافية والمنافســـة بين شركات 

التدقيق.
واختتـــم بـــأن مـــن المهـــم بالنســـبة 
لشركات التدقيق أن تأخذ باالعتبار 
المحاســـبية  الممارســـات  أهميـــة 
الحوكمـــة  ومبـــادئ  الدوليـــة 
مبينـــا  البحريـــن،  فـــي  المؤسســـية 
أن الرقابـــة علـــى الجـــودة ســـيؤخذ 
بهـــا فـــي التشـــريع الجديـــد لتنظيم 
مزاولـــة المهنة بحيـــث تكون ضمن 

الخيارات لتقدم هذا القطاع.

^أشـــار الشـــريك المســـؤول لشـــركة إيليا للتدقيق واالستشارات خالد 
مرهـــون إلى ضرورة فـــرض الرقابة على جودة العمـــل، كما هو موجود في 

المكاتب الكبيرة العالمية.
وشـــدد علـــى ضرورة تفعيل الـــدور الرقابي لجمعية المحاســـبين البحرينية 
إلى جانب عمل الوزارة؛ لتفعيل دورها وإعطائها دورا أكبر لمراقبة الجودة 

المهنية للمكاتب.
وأضـــاف: بفـــرض الرقابـــة يمكـــن أن نصـــل إلى الجـــودة المهنيـــة المطلوبة، 
خصوصا أن فتح المجال لمزيد من المكاتب دون رقابة ســـيؤدي إلى تردي 
الجـــودة المهنيـــة، وبالتالـــي إلى تأثـــر األســـعار؛ ألن المكاتب غيـــر الملتزمة 
بالجودة تقدم أســـعارا زهيدة للعماء، وتكســـر الســـوق والمهنية في سوق 

العمل. 
وأضاف أن تطورات المهنة سريعة بالتغيير المستمر لمعايير الرقابة الدولية 
الداخليـــة، وخال الســـنتين الداخلتين ســـتطبق معايير تدقيـــق جديدة لم 

يتم االستعداد لها حتى اآلن وال توعية بها في السوق.

مرهون: أسعار المكاتب غير المهنية “تكسر السوق”

البحراني: السعر والجودة مفتاحا المنافسة

خالد مرهون: لفرض الرقابة على جودة العمل
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^أكد مدير إدارة رقابة الشركات بوزارة 
الصناعــة والتجــارة والســياحة علــي مرهون 
فــي مداخلتــه بنــدوة “البــاد” بشــأن مكاتــب 
المكاتــب  هــذه  علــى  الرقابــة  أن  التدقيــق 
المتاحــة،  المــوارد  حــدود  فــي  موجــودة 
تدقيــق  مكاتــب  إحالــة  تمــت  أنــه  موضحــا 
عــدة إلــى النيابــة العامــة وتــم إصــدار أحكام 
جنائيــة عليهــا، مؤكــدا أنــه جــار العمــل علــى 
إحالة مكاتب أخرى لمجلس تأديب مدقيقي 
الحســابات كمــا أنه جــار التفتيش على بعض 

المكاتب حاليا.
وقــال إن عــدد مكاتــب التدقيــق المرخصــة 
بلــغ 48 مكتبــا، وقــد بلغــت عــدد المخالفــات 
مخالفــة،   34 عــدد   2020 فــي  المرصــودة 
ووصلــت إلــى 47 مخالفــة فــي 2021، بينهــا 
االقتصــادي  بالجوهــر  مرتبطــة  مخالفــات 
الماليــة  التقاريــر  تســليم  عــدم  ومخالفــات 
المدققــة، وعدم تعيين ضابط التزام المتعلق 
بمكافحــة غســيل األمــوال أو تجديــد تعييــن 
مســؤول التــزام، مؤكــدا أن بعــض المكاتــب 
أحيلــت مخالفاتها للنيابة العامة وتم إحالتها 

إلى المحكمة الجنائية.

أكثر مرونة

وأشــار إلــى أن مشــروع القانــون الــذي وافــق 
مــن  بمبــادرة  جــاء  الــوزراء  مجلــس  عليــه 
الــوزارة، وهــو ما يــزال في مرحلة اســتكماله 
القانــون  وجــاء  العاقــة،  ذات  الجهــات  مــع 
بغــرض تشــجيع البحرينييــن إليجاد شــروط 
وذلــك  الســاري؛  القانــون  مــن  مرونــة  أكثــر 
لتســهيل عمليــة انخراطهم فــي المهنة وفتح 
التدقيــق  فــي  للعمــل  للبحرينييــن  المجــال 
والبنــوك  الكبيــرة  الشــركات  فــي  الداخلــي 
التدقيــق  مكاتــب  تأســيس  فــي  للدخــول 

والدخول كشركاء إداريين.
وذكر أن الوزارة أصدرت قرارا في أغسطس 
مدققــي  رخصــة  رســوم  بإلغــاء   2019
والتجديــد  التدقيــق  ومكاتــب  الحســابات 
الخــاص بهــا، خافــا للمعتمــد ســابقا بفــرض 
رســوم تجديد ســنويا على رخصة المدققين 

والمكاتب.

وتابــع: أصــدرت الــوزارة قرارا رقم 59 لســنة 
المحاســبة  جمعيــات  عــدد  لزيــادة   2021
القانونيــة المعترف بها دوليــا وأصبح عددها 
17 جمعيــة معتــرف بها ومعتمــدة بالبحرين، 
الفتــا إلــى هــذا القــرار ســيعطي فرصــة أكبــر 
لهــذه  االنتســاب  شــهادات  علــى  للحاصليــن 
تدقيــق  مهنــة  فــي  للدخــول  الجمعيــات 
الحســابات. وأوضــح أن الــوزارة بهدف خلق 
مرونة أكبر وافقت على منح مكاتب التدقيق 
عاقــة  ذات  مزاولــة  رخــص  والمدققيــن 
بتدقيــق الحســابات مثــل تقديــم الدراســات 

واالستشارات المالية واالقتصادية.

تدريب الطلبة

الــوزارة  بيــن  تعــاون  هنــاك  إلــى  ولفــت 
المحاســبة  طلبــة  لتدريــب  والجامعــات 
فــي قســم التحليــل المالــي؛ ليتعرفــوا علــى 
إجــراءات تأســيس مكاتــب التدقيــق وآليــة 
عملها والرقابة عليها وطريقة إعداد التقارير 

المالية.
وعــن مــدى التــزام شــركات التدقيــق بقــرار 
األمــوال،  غســل  مكافحــة  بشــأن  الوزيــر 
ملتزمــة  المكاتــب  غالبيــة  أن  مرهــون  أكــد 
بالقــرارات، وهنــاك فئــة منها لديهــا مخالفات 

األمــوال،  غســل  مخاطــر  بتقييــم  مرتبطــة 
وتطبيق العناية الواجبة تجاه العماء. 

اإلجــراءات  اتخــذت  الــوزارة  أن  وأوضــح 
القانونيــة واإلداريــة تجاه المكاتــب، وبعضها 

حكــم عليــه بغرامــات وصلــت إلــى 55 ألــف 
دينــار، ومــا تــزال عمليــة التفتيــش على هذه 
للتأكــد مــن مــدى التزامهــا  المكاتــب جاريــة 

بالمتطلبات.

وبشــأن اقتــراح المشــاركين بالنــدوة إنشــاء 
أخــرى،  دول  غــرار  علــى  للمحاســبة  هيئــة 
بالمــوراد  يتعلــق  األمــر  أن  مرهــون  أوضــح 

المالية لتوجه الدولة في هذا المجال.

إلغاء الرسوم على 
رخص التدقيق 

في 2019

زيادة عدد جمعيات 
المحاسبة القانونية 
المعترف بها دوليا 

لتصبح 17

إحالة مكاتب 
للنيابة.. و55 ألف 
دينار غرامة أحدها

منح مكاتب التدقيق 
رخصا لتقديم الدراسات 

واالستشارات المالية 
واالقتصادي
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العشيري: فتح مكاتب جديدة تدار 100 % من أجانب
الــخــبــرات ــاب  ــس ــت اك فــي  تــســاهــم  وال  لــهــا..  ــود  ــ وج ال  بعضها 

^ذكـــر الشـــريك اإلداري لشـــركة 
واالستشـــارات  للتدقيـــق  ترتســـت 
يوســـف العشـــيري فـــي مداخلته في 
نـــدوة “الباد” بشـــأن مكاتب التدقيق 
الكيـــف  علـــى  التركيـــز  يجـــب  أنـــه 
وليـــس الكـــم فيمـــا يتعلق فـــي زيادة 
إلـــى  التدقيـــق، الفتـــا  مكاتـــب  عـــدد 
أنـــه تـــم فتـــح مكاتـــب جديـــدة بينها 
مكاتـــب أجنبيـــة تدار بنســـبة 100 % 
مـــن أجانـــب، بعضها ال وجـــود لها، إال 
أنهـــا مجـــرد ســـجل تجاري تـــم فتحه 
ال  الخـــارج  فـــي  نشـــاطه  ويمـــارس 
يضيف إلى االقتصاد وال يســـاهم في 

اكتساب الخبرات. 
وأشـــار إلـــى فـــراغ تشـــريعي ال يتيح 
البحرينيـــة  المحاســـبين  لجمعيـــة 

التراخيـــص  إصـــدار  فـــي  التدخـــل 
لمكاتـــب التدقيق، مشـــيرا إلى األخذ 
بتجربـــة المملكـــة العربية الســـعودية 
والتي تلعب فيها جمعية المحاسبين 

تراخيـــص  إصـــدار  فـــي  مهـــم  دورا 
مكاتب التدقيق.

واقتـــرح فيما يتعلق بالجودة المهنية 
هنـــاك  تكـــون  أن  التدقيـــق  لمكاتـــب 

مراجعـــة كاملة لعمل مكاتب التدقيق 
على أن تنشـــر نتائجه مـــن قبل هيئة 
لمراجعـــة العمل، مؤكـــدا “إننا واثقين 
من مستوى جودة العمل التي نقدمها 
إلـــى خطـــة مراجعـــة  أننـــا نفتقـــر  إال 

لألداء تهدف إلى تصنيف المكاتب”.
وأكمـــل أن األســـعار مرتبطـــة بجودة 
العمـــل المقـــدم، حيـــث يحـــدد مكتب 
التدقيق الســـعر علـــى الجهد المبذول 
وعـــدد الســـاعات العمـــل المقدمـــة إال 
أن األســـعار تأثـــرت بدخـــول مكاتـــب 
أجنبيـــة فـــي ســـوق العمـــل وهي في 
األساس سجات تجارية تدار بشكل 
تتكبـــد  وال  البحريـــن  خـــارج  كامـــل 
أي تكاليـــف، مـــا يضر الســـوق بشـــكل 

مباشر.

مرهون: إنشاء هيئة للمحاسبة مرهون بالموارد المالية

يوسف العشيري

مدير رقابة الشركات: 47 مخالفة في 2021.. وإدانة مكاتب تدقيق قضائيا
الشـــروط بالقانـــون الجديـــد أكثـــر مرونـــة لتســـهيل تأســـيس البحرينييـــن للمكاتـــب 

لشـــركة  التنفيـــذي  الشـــريك  ^قـــال 
جاســـم  عبدالعـــال،  ثورنتـــون  جرانـــت 
أمـــام  مفتوحـــة  الســـوق  إن  عبدالعـــال، 
مكاتـــب  مجـــال  فـــي  للعمـــل  البحرينـــي 
التدقيق خاصة للمؤهلين منهم من حملة 
شـــهادة البكالوريـــوس، مؤكـــدا أن هنـــاك 
أكثـــر مـــن 5 آالف وظيفة للبحرينيين في 
مجال المحاســـبة والتدقيـــق وأيضا على 

مستوى البنوك.
شـــركات  فـــي  المواطنيـــن  وجـــود  وعـــن 
التدقيـــق، بيـــن عبـــد العال أنهـــم يحتلون 
مناصب المحاسبة القانونية، موضحا أن 
90 % مـــن المتدربيـــن والمحاســـبين هم 

من البحرينيين في السوق.
وأضاف أن مهنـــة التدقيق متعبة تحتاج 
إلى تركيز وخبرات واســـتمرارية وتحمل 
ضغط العمل، مشـــيرا إلـــى أن البحرينيين 
يصلـــون  وال  المهنـــة  فـــي  يســـتمرون  ال 
إلـــى التدريـــب المطلـــوب للحصـــول على 
إلـــى  يصلـــون  فـــا  المهنيـــة  الشـــهادات 
المناصب الكبيرة في الشركات ويفضلون 

العمل في الوزارات والبنوك.
ودعا إلى تفعيل الرقابة على جودة العمل 
فـــي مكاتـــب التدقيق الصغيـــرة األجنبية 
عموما، واآلسيوية تحديدا؛ وذلك ألهمية 

التدقيق على مســـتوى االقتصاد والبنوك 
وعلى مستوى الحكومة والضرائب وكلها 
تعتمـــد على دقة وصحة البيانات المالية، 
معتبـــرا أن غيـــاب الرقابـــة يضـــر بســـمعة 
االقتصـــاد ومصداقيـــة البيانـــات الماليـــة 

التي تقدم للبنوك أو للوزارة.
مكاتـــب  أســـعار  خفـــض  يخـــص  وفيمـــا 
التدقيق، لفت إلى أن المنافســـة موجودة 
في الســـوق، وأنها ترتبط بنوعية الخدمة 
التـــي تقـــدم؛ باعتبـــار أن التدقيـــق خدمة 
وليســـت ســـلعة تباع ويرتبـــط تقدم هذه 
الخدمـــة  بنوعيـــة  ونوعيتهـــا  الخدمـــة 

وحجـــم المؤسســـة وتعقيـــد النظـــام فيها 
والشـــركات المرتبطة بها والفترة الزمنية 

المستغرقة في العمل.
وختامـــا، أكد عبدالعـــال أهمية المحافظة 
والتـــي  المقدمـــة  الخدمـــة  جـــودة  علـــى 
المدققـــون  يكـــون  أن  بأهميـــة  ترتبـــط 
ملميـــن بـــكل القوانين العالميـــة واألنظمة 
الداخليـــة لتطبيـــق النظـــام، مشـــددا على 
ضرورة االلتزام واالستمرار في التدريب 
الدولـــي ودور “تمكين“ فـــي تقديم فرص 
تدريـــب للبحرينيين لانخراط في مجال 

التدقيق.

مهنة المحاسبة متعبة والبحرينيون يغادرونها للوزارات والبنوك

عبدالعال: 5 آالف وظيفة للبحرينيين في سوق المحاسبة

عضـــو  ^اعتبـــر 
جـــواد  الشـــورى  مجلـــس 
العمـــل  حبيـــب أن جـــودة 
فـــي  واالســـعار والبحرنـــة 
مكاتب التدقيق ال تتوافق 
مـــع بعضهـــا البعـــض، فـــا 
يمكـــن أن تحقـــق الجـــودة 
واألسعار وتطبيق البحرنة 

في ذات الوقت.
وأضـــاف في مداخلته في 
نـــدوة “البـــاد” أن مكاتـــب 
لديهـــا  العالميـــة  التدقيـــق 
ورقابـــة  وجـــودة  أنظمـــة 
ذاتيـــة وذلـــك حفاظا على 
ســـمعتها العالميـــة، كما أن 
وجودها في البحرين جاء 
لخدمة عمائهـــا العالميين 
فتـــح  طفـــرة  بســـبب 
علـــى  العالميـــة  المكاتـــب 
خلفيـــة فتـــح المؤسســـات 
أن  وأكمـــل  المصرفيـــة، 
العالميـــة  المكاتـــب  هـــذه 
لديهم ســـوقهم وأسعارهم 
وجودتهـــم وليـــس لديهـــم 

هـــذه  لدخـــول  اســـتعدادا 
التفاصيـــل حيث يعتبرون 

السوق حرة.
إلـــى  نحتـــاج  “ال  وأكمـــل 
جديـــدة  تشـــريعات 
لمســـاندة المهنـــة بـــل إلـــى 
دور رقابـــي فعال من قبل 
الصناعـــة والتجارة  وزارة 
علـــى  خاصـــة  والســـياحة 
مكاتـــب التدقيق الصغيرة 

برقابـــة  تحظـــى  ال  التـــي 
دوليـــة لتعزيـــز المهنة في 

البحرين”.
المهنـــة  ســـوق  أن  وتابـــع 
يحتاج الى رقابة إيجابية 
المكاتـــب  لمســـاعدة 
ولتكـــون فعالة، ويجب أن 
يكون لجمعية المحاسبين 
فاعـــل  دور  البحرينيـــة 
كدور جمعية المحاســـبين 

والســـعوديين،  الكويتيين 
والتـــي ال ترخص لممارس 
اجتيـــاز  بعـــد  إال  المهنـــة 
امتحان، ودعا إلى ضرورة 
المكاتـــب  علـــى  الرقابـــة 
األجنبيـــة الصغيرة التي ال 
يجـــب أن تكـــون عالة في 
البحرين لمنافسة المكاتب 

الصغيرة.

راقبوا المكاتب األجنبيــة حتى ال تكون عالة على البحرين

جواد حبيب: ال حاجة لتشريعات جديدة للمهنة

حبيب: يجب ان يكون لجمعية المحاسبين البحرينية دور فاعل

عبدالعال: 90 % من المتدربين والمحاسبين بالسوق بحرينيون
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مكتبا ليفتح  معتمدة  شهادات  على  للحصول  والتدريب  المالي  بالدعم  الخريج  لمساندة 
الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  ^قـــال 
واالقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي 
تدقيـــق  شـــركات  هنـــاك  إن  “البـــاد”  بنـــدوة 
تقـــدم  وأخـــرى  دراســـات  إعـــداد  وشـــركات 
استشـــارات كلهـــا موجـــودة تحـــت مســـميات، 
وتأتـــي مهمة التدقيق األهم فيهـــا، إضافة إلى 
أن الســـوق تضم شركات التدقيق الكبيرة التي 
تتعـــاون مـــع شـــركات عالميـــة وأخـــرى صغيرة 

تلبي احتياجات الشركات الصغيرة.
للشـــركات  التجاريـــة  الســـجات  بـــأن  وتابـــع 
الصغيـــرة والمتوســـطة تفـــوق نســـبتها 80 % 
من مجموع الســـجات التجارية، وهي تحتاج 
لنـــوع مختلـــف مـــن الخدمـــات عـــن متطلبـــات 

الشركات الكبيرة .

وأضاف هناك نســـبة بحرنة كبيـــرة في المهنة، 
إال أننـــا نحتـــاج إلـــى دعم هـــذا التوجـــه لزيادة 
نسبة البحرنة في هذا القطاع، إذ هناك مكاتب 
تدقيق صغيرة منتشـــرة فـــي البحرين جميعها 
تدار بأياد وخبرة أجنبية بنسبة 100 %، وهي 
تلبي احتياجات الشركات الصغيرة التي تشكل 
أكبر نســـبة من مجموع الشركات المسجلة في 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وتابع هناك اشـــتراطات تفرضها الوزارة، ومنها 
تقديم تقارير ختامية عن الســـنوات المنقضية 
لـــكل الشـــركات كمـــا هـــو مفروض علـــى جهات 
أخرى كالجهاز الوطنـــي لإليرادات وهو يطلب 

من الشركات تقديم بيانات مدققة.
وأكمـــل أن موقـــع الجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات 

يشـــير إلـــى وجـــود 48 شـــركة تدقيق مســـجلة 
فـــي البحريـــن، إال أن عـــدد المكاتـــب المعتمدة 
هو 22 مكتبا فقط، مضيفا: هناك حاجة لزيادة 
لهـــذه المكاتـــب بنســـبة بحرنة جيـــدة، موضحا 
“كمـــا حققنـــا نســـبة بحرنة جيـــدة فـــي القطاع 
المصرفـــي، يمكن تحقيق ذات النســـبة في هذا 

القطاع”.
وأضـــاف “يجـــب أن يكـــون هنـــاك دور أكبـــر لــــ 
)تمكين( في مساندة الخريجين من الجامعات 
للحصـــول على متطلبات ما تحتاجه ممارســـة 
وتدريـــب  المالـــي  الدعـــم  كتوفيـــر  المهنـــة، 
للمتخرجيـــن حديثـــا لتنميـــة القطـــاع، والـــذي 
ســـيتطلب ســـنوات للحصـــول على الشـــهادات 

المسقطي: نسبة بحرنة كبيرة في المهنةالمعتمدة للحصول رخص فتح مكتب عمل”.

عباس رضي

المسقطي: 48 شركة تدقيق بموقع جهاز اإليرادات... والمعتمدة 22

توصيات ندوة “^” بشأن مكاتب التدقيق
خلصت نـــدوة صحيفة “الباد” بشـــأن 

مكاتب التدقيق للتوصيات اآلتية:

زيادة الرقابة على مكاتب التدقيق  «
الصغيرة.

إعادة النظر في عدد مكاتب التدقيق  «
والمحاسبة بحسب حاجة السوق 

إليها.

عدم السماح للمكاتب الصغيرة من  «
أوروبا وآسيا بفتح مكاتب بالمنامة إال 

بمعايير ترتقي بالعمل المهني.

أن يتضمن مشروع القانون الجديد  «
للمحاسبين الخارجيين تحديد نسبة 

معينة للخدمات االستشارية التي 
تقدمها مكاتب التدقيق مقارنة 

بالعمل الرئيس لها وهو التدقيق.

تفعيل دور الجمعيات المهنية  «
المعنية.

دعم توجهات زيادة البحرنة في قطاع  «
مهنة التدقيق.

زيادة دور صندوق العمل )تمكين(  «

بمساندة الخريجين الجامعيين ماليا 

وتدريبيا للحصول على متطلبات 

مزاولة مهنة التدقيق.

ضرورة منح جمعية المحاسبين  «

صالحية صرف تراخيص مزاولة 

المهنة.

فريق تغطية ندوة “^”

ال لـ “تمييع” معايير التدقيق بحجة بحرنة الوظائف

رئيس “المدققين”: لتتوقف المكاتب عن االستشارات

ــر ــي ــخ ــن: الـــمـــهـــنـــة ب ــ ــي ــ ــب ــ ــاس ــ ــح ــ ــم ــ ــة ال ــيـ ــعـ ــمـ ــس جـ ــ ــيـ ــ رئـ

ترخيصها قبل  مهنية  ــادات  ــه ش على  المكاتب  حــصــول  ــراط  ــت الش

المحاســـبين  جميعـــة  رئيـــس  ^قـــال 
البحرينيـــة عبـــاس رضـــي فـــي مداخلته في 
ندوة “الباد” إن عمل المحاسب القانوني هو 
أن يعطـــي ثقـــة للبيانـــات الماليـــة المعروضة، 
ومســـؤولياته كبيرة وليســـت محصورة على 
مـــن تعاقد معـــه لتدقيق حســـاباته، إنما تمتد 
إلـــى كل مـــن اشـــترى ســـهما فـــي البورصـــة 
وكل مـــن أقرض في المؤسســـات التي يدقق 
حساباتها. وأكد “المهنة بخير، حيث إن هناك 
6 مكاتب عالمية موجودة في البحرين تقدم 
خدمة تضاهي الخدمات المقدمة في أحسن 
المراكـــز العالمية، وتخضع الشـــركات العالمية 

إلجراءات جودة أداء صارمة”.
وأكمـــل أن المهنة تتصـــف بمعايير مهمة منها 

معايير التعليـــم والتدريب والتأهيل العالمي، 
وهـــي معاييـــر واضحة فـــي القانـــون الحالي 

ـــع بحجة بحرنة  ويجـــب أال تمس، وال أن تميَّ
الوظائف.

وبيـــن أن شـــروط الترخيـــص التـــي وضعهـــا 
الرعيـــل األول مـــا نـــزال نؤمـــن بهـــا، ويجـــب 
أن تســـتمر، ويمكـــن أن تعدل إال أنهـــا معايير 
صحيحـــة، أمـــا معاييـــر التدريـــب والتعليـــم 
ترخـــص  وال  مســـتمرة  تكـــون  أن  فيجـــب 
المكاتـــب إال بعـــد التأكـــد من إيفائهـــا بمعايير 
التدريب، مســـتدركا أن في كل البلدان يوجد 
هيئـــات لتنظيـــم المهنـــة وطالبـــت الجمعيـــة 
بإيجـــاد هذه الهيئـــة، إال أن الموارد الرســـمية 

المحدودة ال تتيح هذا حاليا.

المدققيـــن  جميعـــة  رئيـــس  ^أشـــار 
البلوشـــي  أحمـــد  البحرينيـــة  الداخلييـــن 
فـــي مداخلتـــه فـــي نـــدوة “البـــاد” بشـــأن 
مكاتب التدقيق، إلى أن شـــركات التدقيق 
الخارجيـــة تقدم خدمات استشـــارية غير 
الخدمات الرئيســـة كمهام التدقيق؛ بهدف 
إبـــداء رأي في عدالة األرقـــام الواردة في 

الحسابات.
شـــركات  تمنـــع  إجـــراءات  لوضـــع  ودعـــا 
خدمـــات  لتقديـــم  الخارجـــي  التدقيـــق 

تتعارض مع المهمة الرئيسية.
وأوصـــى البلوشـــي بـــأن يتضمـــن القانون 
الجديـــد تحديـــد نســـبة معينـــة للخدمات 
الرئيـــس  بالعمـــل  مقارنـــة  االستشـــارية 

لمكاتـــب التدقيـــق، وعـــدم الدخـــول فـــي 
مـــن  هـــي  استشـــارية  خدمـــات  تقديـــم 

صميـــم عمـــل خدمات شـــركات أخرى، كما 
أوصـــى بإلزام شـــركات التدقيـــق المحلية 

العالميـــة بوضـــع السياســـات واإلجراءات 
الازمـــة لعدم تقديم خدمـــات من الممكن 
أن تتعـــارض مـــع عملهـــا الرئيـــس كمدقـــق 

خارجي.
كما أوصى بالتشـــديد في اجـــراءات منح 
تراخيـــص لمكاتـــب خاصـــة مـــع اشـــتراط 
الحصـــول علـــى شـــهاده مهنيـــة، وتفعيـــل 
دور الجمعيـــات المهنية، وهو غائب حاليا، 
جمعيـــة  أو  المحاســـبين  جمعيـــة  ســـواء 
المدققين الداخلييـــن البحرينية، وأوصى 
بتفعيـــل دور الجهـــات الرقابية مثل وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة ومصرف 
البحريـــن المركزي والبورصة؛ لفرض مهام 

على شركات التدقيق.

المشاركون بندوة “^”

إدارة الندوة:  

رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني راشد الغائب.

منسق الندوة والتغطية: 

 ليلى مال اهلل.

إخراج وتنفيذ الملحق: محمد الستراوي

اإلسناد التقني: رئيس قسم الموقع اإللكتروني سعيد المبارك وعبداهلل عيسى.

التحرير والتصحيح: لبيبة فارس، كميل عاشور 

إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة:  رئيس قسم التصوير وصحافة الفيديو أحمد 

كريم.

تصوير فوتوغرافي: رسول الحجيري.

البلوشي: لتفعيل دور الجمعيات المهنية الغائب

المشاركون بندوة صحيفة “البالد” 

النائب األول لرئيس مجلس الشورى  «
الشريك التنفيذي في “كي بي إم جي - 

البحرين” جمال فخرو

رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية  «
بمجلس النواب محمود البحراني

مدير إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة  «
والتجارة والسياحة علي مرهون

رئيس جمعية المدققين الداخليين، الوكيل السابق لديوان الرقابة،  «
الرئيس التنفيذي لسمارتيم لالستشارات، د. أحمد البلوشي.

رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية  «
بمجلس الشورى خالد المسقطي

عضو مجلس الشورى جواد حبيب «

الشريك التنفيذي لشركة “جرانت ثورنتون  «
عبدالعال” جاسم عبدالعال

مالك مكتب مظفر للتدقيق يوسف  «
مظفر

الشريك المسؤول بشركة إيليا للتدقيق  «
واالستشارات خالد مرهون

الشريك اإلداري لشركة ترسن للتدقيق  «
واالستشارات يوسف العشيري

نائب رئيس جمعية المحاسبين  «
البحرينية عبدالعزيز أحمد حسين خلف

األمين المالي بجمعية المحاسبين البحرينية ميرزا إبراهيم سلمان حسن المرزوق  «

رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم بجمعية المحاسبين البحرينية السيد علي هاشم  «
سعيد خلف

أمين السر بجمعية المحاسبين  «
البحرينية جعفر القبيطي

رئيس جمعية المحاسبين البحرينية  «
عباس رضي

رضي: 6 مكاتب تدقيق 
عالمية بالبحرين

عضو مجلس إدارة جمعية المدققين  «
الداخليين عزيزة كمال

https://albiladpress.com/news/2021/4674/bahrain/717754.html
https://albiladpress.com/news/2021/4674/bahrain/717755.html
https://albiladpress.com/news/2021/4674/bahrain/717756.html
https://albiladpress.com/news/2021/4674/bahrain/717757.html


افتتـــح آمـــر األكاديميـــة الملكية للشـــرطة 
رئيـــس لجنـــة توحيـــد سياســـات مكاتـــب 
حماية األسرة والطفل بمديريات الشرطة 
العميـــد فواز حســـن الحســـن نـــدوة قانون 
العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من 
ســـوء المعاملة، التي نظمها مركز البحوث 
األمنيـــة باألكاديميـــة بمشـــاركة وحضـــور 
140 من منسوبي وزارة الداخلية وممثلي 

مؤسسات المملكة العامة والخاصة.
وفـــي بدايـــة النـــدوة، رفع آمـــر األكاديمية 
الملكيـــة للشـــرطة إلـــى مقام عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
بمناسبة إصدار قانون العدالة اإلصالحية 
لألطفـــال وحمايتهـــم مـــن ســـوء المعاملة، 
مؤكدا أن هذا اإلنجاز لم يكن ليتحقق لوال 
رعايـــة ودعـــم جاللـــة الملك ألبناء شـــعبه، 
مشيرا إلى أن هذا القانون المتحضر يراعي 
خصوصية الطفل ويعزز أســـاليب التقويم 
فضـــاًل عن مراعاتـــه للمعاييـــر الدولية في 
لـــم يقتصـــر  حمايـــة حقـــوق اإلنســـان، إذ 
القانـــون علـــى توفيـــر الحمايـــة لألطفـــال 
الجانحيـــن بـــل أيًضـــا ألولئـــك المعرضيـــن 
لالنحـــراف ليمـــد يـــد الرعايـــة والحمايـــة 
قبـــل االنخـــراط فـــي براثـــن الجريمـــة أو 
االنحـــراف. وأشـــار العميـــد فـــواز الحســـن 
إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي اســـتكمااًل 
لنـــدوات وحلقـــات نقاشـــية تـــم تنظيمهـــا 
الضـــوء  لتســـليط  الجـــاري  العـــام  خـــالل 
علـــى قانـــون العدالة االصالحيـــة لألطفال 
وحمايتهـــم من ســـوء المعاملـــة، ويوضح 
دور الجهـــات المعنية في هـــذا الجانب، إذ 
يعتبر هذا القانون نقطة تحول في إحدى 
أهـــم القضايـــا االجتماعيـــة التـــي ال يمكن 
تجاهلهـــا؛ نظًرا لما يمثله الطفل من حاضر 
ومســـتقبل المجتمع، لـــذا فإننا أمام فرصة 
واعدة لتعزيز حماية الطفل من االنخراط 
في الســـلوك اإلجرامي بمـــا يحقق الغايات 
المنشودة من مقاصد تشريع هذا القانون. 
وأكد العميد الحســـن أهمية دور الشـــرطة 
ومنهجية عملها في مجال تعزيز جهودها 
لحمايـــة الطفل، وذلك من خـــالل التعاون 
فيما بين مديريات الشـــرطة ومركز رعاية 

األحـــداث فـــي مجـــال االختبـــار القضائي 
المعرضيـــن  والرعايـــة الالحقـــة لألطفـــال 
للخطر، وبناء شـــراكات فاعلة مع مختلف 

الجهات الرسمية وغير الرسمية.
مـــن جانبها، أشـــارت رئيـــس مركـــز رعاية 
الركـــن مريـــم محمـــود  العقيـــد  األحـــداث 
البردولـــي إلى أهمية دعـــم برامج التعاون 

مـــع شـــئون التنميـــة االجتماعيـــة لتأهيـــل 
االحـــداث إلـــى جانـــب البرامـــج المتوافرة 
لـــدى الوزارة بما يتناســـب مـــع النهج الذي 
يبتغيـــه القانـــون الجديـــد. إلـــى ذلـــك، أكد 
رئيـــس وحدة الشـــؤون القانونية بمديرية 
شرطة محافظة العاصمة الرائد علي نجم 
علـــي أن مملكة البحرين مـــن أوائل الدول 
التي صادقت على اتفاقية الطفل األممية 
والبروتوكليـــن االختياريين الملحقين بها، 
كما أن التشريعات التي سنتها المملكة في 
سبيل تعزيز حقوق األطفال خالل العقود 
الماضية وحتى حينه تعد ترجمة حقيقية 
لجهودهـــا المضنيـــة في االرتقـــاء بحقوق 

اإلنسان عموما.
كما قالت أســـماء العلص )باحث اجتماعي 
أول بـــوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعي( 
إن قانـــون العدالـــة اإلصالحيـــة لألطفـــال 
يعـــد نقلـــه نوعيـــة لحمايـــة األطفـــال مـــن 
سوء المعاملة ويركز على مصلحة الطفل 

الفضلـــى ويعطـــي صالحيات ومهـــام أكبر 
لمركز حماية الطفل.

من جهته، أكد موسى سرحان، اختصاصي 
والتنميـــة  العمـــل  بـــوزارة  نفســـي  عـــالج 
الطفـــل  حمايـــة  لمركـــز  أن  االجتماعيـــة، 
دور اختصاصـــي فـــي تقديـــم التداخـــالت 
العالجية والخدمات النفسية وفق مبادئ 
وأســـاليب معينة تهدف لمســـاعدة الطفل 
للوصـــول إلـــى حالـــة التوافق واالنســـجام 
النفســـي والشـــعور بالرضـــا وتقبـــل الذات 
واإلحســـاس بالطمأنينـــة. وشـــدد عبـــدهللا 
تطبيـــق مواصفـــات  اختصاصـــي  الغانـــم، 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
علـــى أهميـــة الشـــراكة المجتمعيـــة لنشـــر 
الوعـــي والثقافة الخاصة لحماية األطفال 
من ســـوء اســـتخدام األلعـــاب وتعريضهم 
إشـــراف  مـــن  التأكـــد  وضـــرورة  للخطـــر، 
البالغيـــن علـــى األلعـــاب التي يســـتخدمها 

األطفال ومدى مناسبتها لعمر الطفل.

القانون المتحضر 
يراعي خصوصية 

الطفل ويعزز 
أساليب التقويم

هذا اإلنجاز لم 
يكن ليتحقق لوال 

رعاية ودعم جاللة 
الملك

نقله نوعية لحماية 
األطفال من سوء 
المعاملة والتركيز 

على مصلحتهم
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ندوة تناقش دور المعنيين بتطبيق قانون العدالة اإلصالحية لألطفال
الــمــؤســســات ومــمــثــلــي  ــة”  ــي ــل ــداخ “ال منتسبي  ــن  م  140 بــمــشــاركــة 

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

اســـتقبل آمر معهد تدريب الشرطة 
باألكاديمية الملكية للشرطة العقيد 
الملحـــق   ، ســـعد  بخيـــت  إبراهيـــم 
التحقيقـــات  لمكتـــب  القانونـــي 
المتحـــدة  بالواليـــات  الفيدرالـــي 
ريـــان،  ريتشـــارد   )FBI( األمريكيـــة 
بحضور  آمر كليـــة تدريب الضباط 
العقيـــد عّمـــار الســـيد وآمـــر الكليـــة 
الملكيـــة للشـــرطة العقيـــد عبـــدهللا 
الشـــيخ.ورحب آمـــر معهـــد تدريب 
الشـــرطة بزيـــارة الملحـــق القانوني 
الفيدرالـــي،  التحقيقـــات  لمكتـــب 
حيـــث تم فـــي تم فـــي اللقاء بحث 
مجـــاالت التنســـيق والتعـــاون بيـــن 
األكاديمّية الملكية للشرطة ومكتب 
 )FBI( الفيدرالـــي  التحقيقـــات 
خصوصـــا فـــي مجـــاالت التدريـــب 
األمني والشرطي ومهارات القيادة. 

كمـــا تم تقديـــم إيجاز عـــن البرامج 
تطلـــع  التـــي  والتدريبيـــة  العلميـــة 
بهـــا األكاديميـــة مـــن خـــالل تنفيـــذ 
رســـالتها وأهدافها وأهم اإلنجازات 
التي حققتها األكاديمّية في شـــتى 
المجـــاالت، حيـــث أعرب ريتشـــارد 
عـــن إعجابـــه بالبرامـــج والفعاليات 
التـــي تقدمهـــا األكاديميـــة، مشـــيدًا 
الـــذي  الصيفـــي  المعســـكر  بفكـــرة 
لفئـــة  ســـنويًا  األكاديميـــة  تنظمـــه 
الشـــباب، مبديـــا اســـتعداد مكتـــب 
التحقيقـــات الفدرالـــي للتعـــاون مع 
عـــن طريـــق تزويدهـــا  األكاديميـــة 
بالمحاضريـــن والمشـــاركة فـــي مـــا 
تقيمه من ندوات ومؤتمرات أو عن 
طريـــق تنظيـــم البرامـــج التدريبية 
فـــي كل مـــا يتعلـــق باألمـــن والعمل 

الشرطي.

التعـــاون  مكتـــب  رئيـــس  صـــرح 
الدولـــي بمكتـــب النائب العـــام بأنه 
وبناء على طلب الســـلطة القضائية 
المختصـــة بالمملكـــة المتحـــدة في 
الحصـــول علـــى مســـاعدة قضائية 
بســـماع أقوال مواطن بحريني عبر 
االتصال المرئي شـــاهدا في واقعة 
موضـــوع  خليجـــي  مواطـــن  قتـــل 
اإلجراءات التي تباشـــرها الســـلطة 
القضائيـــة ببريطانيـــا، وبعـــد قبـــول 
ذلـــك  الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة 
الطلـــب، فقـــد قـــام مكتـــب التعاون 
الدولـــي بتنفيـــذ طلـــب المســـاعدة 
بالتنســـيق مـــع الســـفارة البريطانية 
والشـــاهد المعنـــي، إذ أعـــد المكتب 
الوســـائل التقنيـــة الالزمـــة، ومكـــن 

الشـــاهد مـــن اإلدالء بشـــهادته عبر 
المحكمـــة  أمـــام  المرئـــي  االتصـــال 
المتحـــدة  بالمملكـــة  المختصـــة 
بحضـــور المتهميـــن وهيئـــة الدفاع 

واالدعاء العام.
وأضاف رئيس المكتب أن الشـــاهد 
قـــرر بأنـــه وعند مغادرتـــه وصديقه 
المجني عليه أحد المطاعم بمدينة 
لنـــدن اعتـــرض طريقهما شـــخصان 
بقصد السرقة، وقام أحدهما بطعن 
المجنـــي عليـــه فـــي صـــدره بينمـــا 
كان الشـــاهد فـــي مواجهـــة الثاني، 
ظـــل  عليـــه  المجنـــي  أن  وأضـــاف 
يقـــاوم حتى ســـقط أرًضـــا، وعندها 
أحـــس هو بألـــم في خصـــره فتبين 

أنه أيًضا تعرض للطعن.

”FBI“ تعاون وتنسيق بين األكاديمية الملكية للشرطة والـ

مساعدة قضائية بسماع أقوال شاهد باالتصال المرئي

التكلفة الثقافية لجائحة الكورونا
Û  لــم يخبــر العالــم بــكل قطاعاتــه ودولــه تجربــة كتجربته في

مواجهــة جائحــة كورونــا. فهــي قــد أعــادت تشــكيل شــبكة 
عالقــات األفــراد االجتماعيــة كمــا هــي قد حدت مــن فاعلية 
قطاعــات كثيــرة كانــت فاعلــة فــي المجتمــع. وأضعفــت مــن 
قدرات األنظمة السياســية على المبادرة، بل وأضعفت قدرة 
البعــض منهــا على مواجهة الجائحة، وبــدت الدول إال القليل 
منها عاجزة عن الســيطرة على انتشــار المرض، ولربما تطرح 
تجربــة الهنــد وبعــض الــدول العربيــة كتونــس وغيرهــا، فــي 
مواجهــة المتحــور الهنــدي )دلتــا(، تضــاؤل قــدرة الدولة على 
مواجهــة الفيــروس. وتحكــي قصــة انهيار األنظمــة الصحية 
صورة مؤلمة بما  أحدثته الجائحة من كارثة ولربما أكبر من 

كارثة في بعض المجتمعات. 
Û  ووفــق تقديــرات جامعة جون هوبكنز األمريكية حتى شــهر

يوليــة لعــام 2021، أن الجائحــة قــد أودت حتــى اآلن بحيــاة 
أكثــر من أربعة ماليين شــخص وأكثر مــن200 مليون أصابة 
)هنــاك بعــض التقديرات غير الرســمية وغيــر المؤكدة والتي 
تداولتهــا بعــض المواقع اإلخبارية ومواقع السوشــيل ميديا، 
والتــي تقــول إن المتحــور الهنــدى قد يكون حصــد في الهند 
أكثــر مــن ثالثــة مالييــن شــخص وفــي بعــض األخــر يقدرها 
بأربعــة مالييــن(. فالفايروس كما يبدو بــات قادرا وفي عجز 
كثيــر مــن المجتمعــات على توفير ونشــر اللقاح بين ســكانها 
بشــكل يفــوق حاجــز 70 80-% %، فــإن الفايــروس ســيعود 
إلينــا كل مــرة بموجــة أقــوى وأشــد فتــكا. فتجــارب النجــاح 
فــي بعــض المجتمعــات فــي محاصرة الفايروس أو في نشــر 
اللقــاح، باتــت اآلن كما تقول مجلة الفورين أفيرز في عددها 

األخير، يواجه من جديد تحدي إعادة االنتشار.
Û  وهــذا ال ينطبــق فقــط علــى الــدول التــي طبقــت إجــراءات

صارمــة فــي التباعــد االجتماعي والحجــر كتايــوان وفيتنام 
وإنمــا دول كانــت ناجحة في نشــر التلقيح بين ســكانها لعدد 
يفــوق 70 % كمــا هــو حال بعــض دول الخليج. مما يعني أن 
الفايــروس كمــا الفيروســات األخرى بــات قــادرا للعيش بيننا 
وإعــادة إنتاج نفســه بموجــات جديدة، لربما ألجيــال قادمة، 
الماديــة  باإلمكانــات  فقــط  تعــد متعلقــة  لــم  وأن مواجهتــه 
والفنيــة المتاحــة وإنمــا فــي قــدرة الــدول والمجتمعات على 
علــى  قــادرة  وإدارة  المــدى  بعيــدة  اســتراتيجيات  صياغــة 
مواجهة األزمة. فكلما كانت عمليات تلقيح السكان متباطئة 
ساعد ذلك على انتشار الوباء، وكلما كانت معرفتنا أكبر بأي 
اللقاحــات أفضــل ألي المتحــورات كان المجتمــع قــادرا علــى 
محاصــرة الوباء ومنع انتشــاره. وال أعتقــد أننا قادرون على 
تجــاوز الجائحــة قبل عــام 2024 ولربما لن تعــود الحياة إلى 

طبيعتها الســابقة قبل عام 2026. )مجلة الفورين أفيرز عدد 
يوليه-أغسطس2021(.

Û  ولم تعد الجائحة محصورة في آثارها الصحية واالقتصادية
بــل هــي قد أصابــت كل أوجه الحيــاة المختلفــة االجتماعية 
يطــرح  بــات  تأثيرهــا  عمــق  وأن  والسياســية.  والثقافيــة 
تساؤوالت حول مستقبل الثقافة االجتماعية التي استقرت 
عليهــا حيــاة المجتمعات لعقود إن لــم يكن في بعضها لقرون 
مــن الزمــن. فمصاحبــات الجائحــة هــي مــن العمــق الــذي ال 
تبــدو العودة إلى المرحلة الســابقة لهــا ممكنة على األقل في 
المســتقبل المنظور. فجل النشــاط الثقافي الذي كانت تقوم 
عليه الكثير من اقتصادات العالم وينخرط في إنتاجه مئات 
المالييــن مــن البشــر حــول العالم قد توقف فــي بعضه توقفا 
كامــال. بــل إن ثقافــة العمــل التقليدية القائمة علــى أدائه في 
مكان العمل، وبفعل الجائحة، قد تغيرت مضامينه التقليدية 
تغيرا كبيرا. وأن فكرة إنجاز العمل عن بعد، والتي بات أداء 
الكثيــر مــن األعمــال تتم مــن خاللهــا، تطرح تســاؤالت حول 
حجــم إنتاجيتــه فــي ظل الجائحة، بل إن فكــرة الذهاب إلى 
العمل من أجل الرزق التي تشكلت عبر هذا التطور اإلنساني 
هي األخرى مطروحة للتغير، وهو تغير مازال في مخاضاته 
األولــى التــي قــد ال ترتقــي ألن تحدث تحوال مهمــا في فكرة 
خالهــا  مــن  التــي  االجتماعيــة  ووظيفتــه  وطبيعتــه  العمــل 
باتت تنســج الكثير مــن العالقات والتشــكيالت االجتماعية. 
وبالمثــل باتــت تطــرح اآلن تســاؤالت حول إنتاجيــة التعليم 
بالمهــارات  فيــه  الداخليــن  تزويــد  علــى  وقدرتــه  بعــد  عــن 
الثقافيــة والمعرفيــة والعلميــة المطلوبــة. والتــي بــات أكبــر 
ضحايــاه فئــات ذوي الحاجــات الخاصــة الذيــن يحتاجــون 
فيــه إلــى قــدر من التفاعل المباشــر أفقدهم أيــاه التعليم عن 
بعــد. فتدهــور نتيجــة لذلــك تحصيلهــم كما تدهــور تحصيل 
اآلخريــن. فانتشــر نتيجــة لــه ظاهــرة تقاعس بعــض أعضاء 
هيئــة التدريــس عــن أداء واجباتهــم التدريســية علــى أكمــل 
وجــه نتيجة ألســباب عدة قد يكون منهــا ضعف القدرة على 
تطويع األدوات التكنولوجية الجديدة للعمليةa التدريســية. 
كما انتشــرت في أوســاط الطلبة ظاهرة التغيب المتكرر عن 
الحضور وفي انتشار ظاهرة الغش في االمتحانات، وضعف 

التقنيات الجديدة عن ضبطه أو الحد منه.
Û  الثقافيــة الكثيــر مــن األنشــطة  الناحيــة األخــرى، فــإن  مــن 

الفنيــة  والمعــارض  والموســيقية  المســرحية  كالعــروض 
والعــروض الســينمائية قــد توقفــت أو قــل مرتادوهــا حتــى 
مــع افتتاحهــا الجزئي.. كمــا أن تلك العــروض الفنية الفردية 
التي تقام بصورة غير رسمية في الفضاءات المفتوحة وفي 

الحدائــق العامــة قد تــم توقيفها وانقطع عــن أفرادها مصدر 
كان يدر عليهم بعض الرزق. وأن الكثير من المسارح والفرق 
الموســيقية الخاصة قد خرجت من السوق، وبعد عام وأكثر 
من نصف العام من الجائحة، أصبحت هذه الفرق غير قادرة 
علــى تحمــل التكلفة المالية الباهظة لهذا التعطل. وأن تراكم 
الديــون علــى بعضهــا قد عرض بعــض أفرادها إلى المســاءلة 

القانونية ال يبدو أنها ستنتهي.
Û  مــن الناحيــة األخــرى، فــإن هــوس وشــغف النــاس بارتيــاد

المتاحــف والمســارح والعــروض الفنيــة والموقــع األثريــة قد 
توقــف إن لــم يكــن قــد انتهــى. وتغيــرت معهــا عــادة تنــاول 
الطعــام فــي الخــارج، والــذي على أساســها تأسســت سلســلة 
مــن المطاعــم اإلثنيــة والقوميــة على مســتوى العالــم، والتي 
اســتقطبت علــى مــر الســنين الماضيــة الكثيــر مــن الســياح 
والمســافرين. فانقطــع الســياح عنهــا وانقطــع بالتالــي مجــال 
رزقهــم ولربمــا تخلخلت منظومة عالقاتهم االجتماعية التي 
تشكلت خالل السنين الماضية. وهي قطاعات سياحية غير 
رســمية، كانت تعيش على وفرة من الســياح قد توقفت عن 
العمل، وباتت عودتها مع إطالة مدد اإلقفال بسبب الجائحة 

ال تبدو قريبة. 
Û  كمــا توقفــت نتيجــة للجائحــة المعــارض الثقافيــة المختلفة 

التــي قــد يتمثل بعضها في األســابيع الثقافيــة وفي معارض 
الكتــاب الســنوي والتــي كانت عنــد البعض فرصتــه الوحيدة 
فــي اقتناء الكتاب الجديــد أو في االلتقاء بكاتبه. وتضررت 
نتيجــة لذلــك الكثيــر من دور النشــر العربية التــي كانت هذه 
المعــارض تمثــل مصدر أساســيا للدخل، فأصبــح الكثير منها 
حتــى الكبيــرة، مهــددة بالخروج من الســوق الذي عملت فيه 

لعقود من الزمن.
Û  الثقافــة، بمختلــف مجاالتهــا القطــاع، أي   ولــم يحــظ هــذا 

االقتصاديــة،  القطاعــات  بعــض  كمــا حظيــت  ومســتوياتها، 
علــى دعــم مالــي كبير فاقت في بعضهــا وتحديدا في الدول 
الــدوالرات.  مــن  المليــارات  مــن  المئــات  الكبــرى  الصناعيــة 
ولذلــك، فإن مؤسســاته قــد أصبحت مهددة بالخــروج إن لم 

يخرج منها األضعف واألصغر.
Û  وفي المقابل، فقد استمرت بعض أنشطة المنظمات المجتمع

المدنــي التوعويــة والثقافيــة عــن بعــد، وهــي أنشــطة فــي 
معظمهــا تدخــل فــي إطــار اإلنشــطة التوعويــة، إذ ســاعدت 
الجائحة على اإلكثار من أنشطتها االفتراضية التي افتقدت 
“لحميميــة” اللقاءات الثقافية الواقعية. إذ أفقد فعل التباعد 
االجتماعــي، رغــم أهميتــه، عنصــرا أساســيا ومهمــا فــي هذه 
اللقاءات واألنشــطة. فالســيولة االجتماعية التي باتت عليها 

الحيــاة الجديــدة فــي مناحيهــا المختلفــة وفــي الكثيــر مــن 
المجتمعــات تشــكل أحد أوجه الثقافــة االجتماعية الجديدة 
العابرة للحدود والتي بفعل الجائحة قد ُجففت مياه أنهارها 

إن لم يكن قد شلت. 
Û  أمــا علــى صعيــد الثقافة الشــعبية، فإن الكثير ممــا قد يدخل

فــي الممارســات الفولوكلوريــة الشــعبية، االجتماعيــة منهــا 
باتــت  النــاس ممارســتها جماعيــا،  اعتــاد  والدينيــة  والتــي 
مجمــدة أو تــم تقليصها، وباتت تتم وفــق ضوابط احترازية 
مشــددة، أفقــدت هــذه األنشــطة والطقــوس مــن مضامينهــا 
االجتماعيــة القائمــة علــى االجتمــاع البشــري بــل والتماهــي 
بيــن النــاس في أدائهم الطقوســي لها. فالممارســات الثقافية 
واالندمــاج  البشــري  التــراص  فعــل  علــى  قائمــة  الشــعبية 
االجتماعــي، والــذي بانقطاعــه ينقطع الفعــل الثقافي ذاته أو 

يفقد وظيفته االجتماعية القائمة على التفاعل واالندماج.
Û  وانتابت البعض في الكثير من المجتمعات حول العالم رغبة

جامحة في كسر حالة المنع، التي بات يمثل إجراء ضروريا 
لمنع إنتشار المرض. إذ تأتي هذه الممانعة بأشكال وأساليب 
وأدوات شــتى، تارة باســم الدين أو الحريات االجتماعية أو 
باســم العــادات واألعــراف المحليــة أو الحاجــة االقتصاديــة. 
والتــي أصبح كثير من الســلطات عاجزة عن مواجهته. فهي 
ممانعة ترفع في الكثير من المجتمعات الفردية تحت يافطة 
الحريــات الفرديــة. وهي ممانعة تمثلــت في تلك المظاهرات 
التــي اجتاحــت الغرب ضد فعل التباعد االجتماعي والحجر، 
أو أن تأتــي علــى شــكل رفض ألخــذ حصــن التحصين تحت 
مبــررات بعضهــا يبــدو منطقيــا فــي عرفهــم وبعضهــا وفــق 

تفسيرات خرافية أو وفق تفسير نظرية المؤامرة.
Û  وخالصــة القول إن الثقافة في مضمونها العام تمثل القطاع

األكثــر تضررا من الجائحة وهو أحد القطاعات المنســية من 
أي اهتمــام أو دعم رســمي في ظــل الجائحة. وإن محاوالت 
البعــض ابتــداع طرق وأدوات جديدة فــي التعبير قد أعانت 
بعض الشــيء في اســتمرار بعض أنشــطتها إال أنها تبقى مع 
ذلــك عاجزة بفضائها االفتراضي في تحقيق أهداف الثقافة 
القائمــة علــى االجتمــاع اإلنســاني. وهو اجتماع قد تشــكلت 
هــذه الثقافــة فــي ضوئــه، وال يبــدو أن األدوات االفتراضيــة 
الجديــدة قــادرة على تحقيقه. فالثقافة فــي إطارها العام ما 
هــي إال نتــاج لتلك التفاعالت والصراعات التي كان اإلنســان 
محورهــا فــي تفاعله مع اآلخرين وفي قدرته على أن يجعل 
مــن الوجود اإلنســاني الحقيقــة التي تقوم عليهــا مجتمعاتنا 

المعاصرة.
Û .2021 نقال عن مجلة البحرين الثقافية عدد 105 يوليه

د. باقر النجار
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Vacancies Available
Kotta villa contracting w.l.l 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

Sunpa Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39363479 

BEAUTY BLENDS COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 33447800  or  BBLENDSBH@GMAIL.COM

BEAUTILIFE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 36360904  or  FATEMA.HH.ALAALI@GMAIL.COM 

8 STAR JUICES AND SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39955454  or  FATOOMHF91@GMAIL.COM 

JASLOCK INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39010745  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

ALHAMMALI FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 38488088  or  SAALI2421976@GMAIL.COM 

TOUCH OF THAILAND W l l 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 39616292  or  jbucheeri@gmail.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Nevada car wash 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955755  or  A7MAD___1991@HOTMAIL.COM 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

LAVEEN MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 39925990  or  AMALRADHI@HOTMAIL.COM 

NEW AVENUE ADVERTISING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 32135452  or  FONGANGEBENEZER@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 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

KIDS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 39200200  or  ABEER.RASTI@GMAIL.COM 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17177711  or  CATHERINE@AMH.ORG.BH 

ALNAFI BUUILDING CONSTUSTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33999868  or  LAYLA22296@GMAIL.COM 

ONYX COOLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36877709  or  NADIATRADINGADV@GMAIL.COM 

Baba Link Construction 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720304  or  EBSHARIF@GMAIL.COM 

GFH Financial Group B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17538538  or  info@gfh.com 

BANANA LEAF - THAI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744171  or  FATIMA.HUSSAIN.KHAMIS@GMAIL.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

GREEN LAND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 32117720  or  AJSJUMA@BATELCO.COM.BH 

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

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

MANAEESH JUBRAN 
has a vacancy for the occupation of

  PASTRY MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33015600  or  MANAEESH.JOBS@GMAIL.COM  
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باريس - بنا

نشـــرت الجريدة الرســـمية للجمهورية 
الفرنســـية أمس )السبت( أمًرا بإضافة 
مملكة البحرين إلى القائمة الفرنســـية 
للـــدول الخضراء، بدًءا مـــن األول من 

أغسطس 2021.
الســـفير  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
الفرنســـي جيروم كوشـــارد وباألصالة 
عن نفسه وباسم الجالية الفرنسية عن 
شـــكره لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، وجميـــع الجهات 
الحكوميـــة في البحريـــن على الجهود 
التي تبذلها المملكة من أجل السيطرة 
على هذا الوباء، من خالل اإلجراءات 
االحترازية المتخذة والحملة الوطنية 
للتطعيـــم، التـــي تم من خاللهـــا توفير 

التطعيم المجاني للجميع.
وكمـــا هـــو موضح علـــى موقـــع وزارة 
الداخليـــة الفرنســـية، فإن األشـــخاص 
الذيـــن يقيمـــون فـــي مملكـــة البحرين 

ويسافرون إلى فرنسا يخضعون فقط 
للشروط الواردة أدناه:

ترغب فـــي دخول األراضـــي الوطنية 
الفرنسية - نظام المرور:

- ال يخضـــع المســـافرون مـــن الـــدول 
القائمـــة الخضـــراء ألي قيـــود للدخول 

إلى األراضي الفرنسية.
تدابير الرقابة الصحية:

عليـــك  فيجـــب  تطعيمـــك،  تـــم  إذا   -
التطعيـــم  حالـــة  علـــى  دليـــل  تقديـــم 
وتعهد يشهد على عدم وجود أعراض 
عـــدوى “كوفيد 19” ولم تكن في حالة 
االتصـــال بحالـــة مؤكـــدة مـــن “كوفيد 

 .”19
- إذا لـــم يتم تطعيمك )أو تم تطعيمك 
بلقـــاح غير معترف به مـــن قبل وكالة 
عليـــك  فيجـــب  األوروبيـــة(،  األدويـــة 
تقديـــم شـــهادة تعـــاف لشـــركة النقـــل 
يعـــود  الحـــدود  مراقبـــة  وســـلطات 
تاريخهـــا إلى أكثر مـــن 11 يوًما وأقل 
من 6 أشـــهر أو اختبار “PCR” الســـلبي 

أقل من 72 ساعة قبل المغادرة.

فرنسا: البحرين بقائمة الدول الخضراء من 1 أغسطس
الكاظم ومرهون: التحديات متشابهة لمحاربي السكلر
ــي ــرال ــت ــة بــتــنــظــيــم أس ــيـ ــارك بــفــعــالــيــة دولـ ــشـ ــة” تـ ــي ــع ــم ــج “ال

شاركت جمعية البحرين لرعاية مرضى 
السكلر ممثلة في األمين العام للجمعية 
العـــام  الكاظـــم، ونائـــب األميـــن  زكريـــا 
للشـــؤون اإلعالمية حـــوراء مرهون في 
نـــدوة نقاشـــية تجمـــع عـــدد مـــن القادة 

العالميين لرعاية محاربي السكلر.
ونظمـــت ندوة جمعية أســـتراليا للخلية 
المنجليـــة بالتعاون مع االتحـــاد الدولي 

لمناصري مريض الخلية المنجلية.
التـــي  التحديـــات  النـــدوة  وناقشـــت 
المنجليـــة  الخليـــة  محاربـــو  يواجههـــا 
“الســـكلر” فـــي الحصـــول علـــى وظيفة، 
أو الحفاظ عليهـــا، أو التطور في مجال 

العمل.
واســـتعرض المشـــاركون تجارب الدول 
المشـــاركة من بينهـــا دول إفريقية مثل 
تنزانيـــا وكينيـــا، الهند، نيجيريـــا، عمان، 

والبحرين.
وأشاروا إلى أن التحديات متشابهة لدى 
المحاربين، مثل احتياج محارب السكلر 

لتشريعات تضمن اســـتقراره الوظيفي، 
وزيـــادة أيـــام اإلجـــازات المرضيـــة عـــن 
ســـاعات  وتخفيـــف  األصحـــاء،  أقرانـــه 

العمل، ومراعاة الظروف الصحية.
مـــن جهته، أكد رئيـــس جمعية البحرين 
األفـــراد  مســـؤولية  الســـكلر  لرعايـــة 
“بعـــض  وقـــال  والمحاربيـــن خصوصـــا، 
الحلـــول التي تم طرحهـــا بحاجة لوقت 
الـــدول  ظـــروف  وتختلـــف  لتنفيذهـــا 
لتطبيقها، ولكـــن يجب أن يمارس الفرد 
مسؤولياته من حيث إعداد نفسه لعالم 
أقل مثالية وتهيئة نفسه لمختلف أنواع 
الخســـارات. إنني أعول علـــى الفرد في 
الدعـــم  انتظـــار  دون  التغييـــر  إحـــداث 
مـــن اآلخرين. يجب أن يثبـــت المريض 
النجـــاح  علـــى  قدرتـــه  وللعـــام  لنفســـه 
وابتكار طرق مختلفة للعمل مثل إنشاء 

مشروعات متناهية الصغر”.
المحاربيـــن  “أدعـــو  الكاظـــم  وأضـــاف 
للمثابرة والحفاظ على اللياقة الصحية 

لصالـــح الحصـــول على فـــرص وظيفية 
عـــن  التنـــازل  يعنـــي  وهـــذا  مناســـبة، 
بعـــض الخيارات المضـــرة بالصحة مثل 
التدخيـــن والتعـــرض لإلجهـــاد الحراري 
التفـــوق  علـــى  والتركيـــز  والبدنـــي، 
الدراســـي وتنميـــة المهـــارات واالطالع 

الدائم”.
بدورهـــا، شـــددت حـــوراء مرهـــون على 
أهميـــة أن يســـاعد المحارب نفســـه وأال 
ينتظـــر طريقـــا معبـــدا بالـــورود، وقالت 

“يجـــب أن نقبـــل حقيقـــة أننـــا ال نعيـــش 
أصحـــاب  يحتضـــن  مثالـــي  عالـــم  فـــي 
االحتياجـــات الخاصـــة أو المرضى مثل 
محاربي الســـكلر، البد من المعاناة، لكننا 
خلقنا محاربين لمرض السكلر، لذا يجب 
أن نقاتـــل للحصـــول علـــى ما نســـتحقه 
دائمـــا وفي جميـــع مجاالت الحيـــاة، لن 
تتوالـــد الفرص من تلقاء نفســـها وتقدم 
لنا في أطباق من ذهب، يجب أن نقاتل 

دائما لتحقيق أحالمنا وأهدافنا”.

المنامة - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

زكريا الكاظم حوراء مرهون
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

بعد كل فضيحة ومؤامرة لإلخوان المسلمين يبرز اسم قطر
إن رغبـــة اإلخوان المســـلمين تتمثل في تحقيـــق حلمهم بإخضاع العالم 
العربـــي لســـلطانهم برعاية قطريـــة بحتة، فقد غدوا خطرا على ســـامة 
العالـــم وكل الشـــعوب وكل قوى التقدم والســـام في العالـــم، ولكي يبلغ 
اإلخوان هدفهم فإنهم يستخدمون ساح الكذب والتهويل عبر منابرهم 
اإلعاميـــة وأهمها قنـــاة “الجزيـــرة” القطرية التي تواصـــل عدوانها ضد 
الشـــعوب العربيـــة ومحاولـــة الوقوف حائا دون كشـــف وضـــرب أوكار 
جماعة اإلخوان المســـلمين، فالجزيرة مازالت توفر لهم التأييد المعنوي 
واإلعامي، والحكومة القطرية متكفلة بالدعم المالي با قيد أو شرط.

إن فضيحـــة زعيـــم حركـــة النهضـــة التونســـية ورئيـــس مجلـــس النواب 
المنحـــل اإلخواني راشـــد الغنوشـــي بتلقيه أمواال مشـــبوهة من الخارج 
خـــال الحملـــة االنتخابيـــة عـــام 2019 وجهـــازه الســـري المتـــورط فـــي 
االغتيـــاالت السياســـية، فضيحـــة جديـــدة تضاف إلى الســـجل األســـود 
لإلخـــوان المســـلمين وطابعهـــم المتطـــرف والعنصـــري والتمـــادي فـــي 
االغتصـــاب، واألدعـــى إلـــى االســـتغراب أنه بعـــد كل فضيحـــة ومؤامرة 
لإلخـــوان المســـلمين يبرز في الواقع وبقوة اســـم دولة قطـــر التي تعتبر 

جزءا ال يتجزأ من أية مؤامرة ضد أية دولة عربية، فلقطر تاريخ طويل 
حافـــل بالمؤامـــرات وأعمـــال اإلرهاب وجماعـــة اإلخوان المســـلمين في 
نظرها ذات أهمية بالغة، ألنها تثبت أن عصابة اإلخوان ال تتورع عن أي 
عمل مهما بلغ من القســـوة والبشاعة لتنفيذ مخططاتها، وأيضا تتيح لنا 
معرفة الوجه الحقيقي للنظام القطري، الذي يود لو يضع الديناميت في 

كل بيت عربي من المحيط إلى الخليج.
التســـاؤل الشعبي الملح هو.. ماذا ستكون النهاية بعد كل هذه الفضائح 
الفعليـــة التـــي تواجـــه دولـــة قطـــر منـــذ زمـــن طويـــل؟ هـــذا هو ســـؤال 
االســـتصراخ للعائـــات الثكلـــى وكل مـــن تضـــرر بفعـــل الدعـــم القطـــري 
لإلرهـــاب في كل مكان وشـــبر في العالم، والخســـائر فـــي األرواح يوميا 
والتـــي يحـــاول المســـؤولون القطريون الهـــروب من اإلجابة أو التســـتر 

عليها.
إن توفر العوامل المادية ال يكفي وحده حتى تتم محاسبة قطر، ومن هنا  «

يكون البدء في تعبئة الرأي العالمي حتى تعرف قطر حجمها في الخارطة 
السياسية في العالم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

شكراً لصناع األمل
شكرًا لعاهل الباد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وشكرًا 
لســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، ولكل أبطال المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية، على مســـاعي الخير والنجدة لألســـر 
المتعففـــة، والمحتاجيـــن، واألرامل، والمطلقـــات، واأليتام، الذين 
تتفـــرج كربهم وآالمهم بفضـــل من يفكر بهم، ويضعهم على رأس 

األولويات، واالهتمامات.
والشـــكر موصول أيضا لألمين العام للمؤسسة الدكتور مصطفى 
السيد، الرجل الشهم، والمبتسم، القادم من دهاليز شركات النفط 
والغاز والكهرباء، والذي يقدم دومًا دروســـًا بإمكانية العطاء في 
أي موقـــع، متى ما وجـــدت اإلرادة والعزيمة، والرغبة في صناعة 

األمل.
وتشـــير اإلحصائيـــات التـــي نشـــرتها صحيفـــة “البـــاد” الخميس 
الماضـــي والصـــادرة عن التقرير الســـنوي للمؤسســـة، إلى الجهود 
الرامية لترجمة الرؤى الملكية الكريمة بهذا الشأن، نصرة للمواطن 
وأفـــراد عائلتـــه، أولهـــا وصـــول أموال المســـاعدات لمســـتحقيها، 
وثانيهـــا أن يكون هناك تكافل حقيقـــي بين فئات المجتمع كافة، 
ونجدة مســـتمرة لكل المســـتضعفين وذوي الحاجة، وأن العطاء 
يجب أن يســـتمر كنهج وثقافـــة حياة في كل بيت بحريني، وأنه 
وكما قال الرســـول صلى هللا عليه وســـلم )مـــا نقصت صدقة من 

مال(.
أرقـــام كبيـــرة وضخمة ذكرتها صفحـــات التقريـــر، أرقام تتحدث 
عـــن الماييـــن التـــي وجهت للمســـتحقين، وعن آالف مـــن أجهزة 
الحاسوب التي زرعت لهذا وذاك، وعن آالف من األجهزة الطبية 
التـــي وصلـــت للمرضـــى العاجزين عن شـــرائها، عـــن تعليم، وعن 
كســـوة أيتام، ومساعدة الفقراء والغارمين والمتعثرين، وغيرها. 
وهنـــاك أيضًا المبادرات المتنوعة للمؤسســـة التي تشـــجع وتحفز 
الناس على مد المساعدة والخير، كمشروع دينار يتيم، ومشروع 
التبرع على الطائرة، ومشروع فلس يغير حياة، ومشروع بطاقة 

إشراقات، ومشروع الفارس.
كلها جهود كبيرة ومشـــكورة ومقدرة، وتقدم للعالم صورة زاهية 
لبلـــد الخير الـــذي نعيش فيه، ولهـــذه القيادة الكريمـــة والحكيمة 
والمهتمـــة ألن يكون المواطن على رأس األولويات واالعتبارات، 
وألبنـــاء البحريـــن المخلصين الذين يتســـابقون دومًا لعمل الخير 

والدعوة له، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

هل تشبه نفسك؟
هـــل تحولنـــا إلـــى ســـوق اســـتهاكية مـــن الطـــراز األول، ال بل زد 
علـــى ذلك ســـؤاال، هـــل تحولنا إلـــى “رعاة هبه وطربـــه”، أتوقع أن 
اإلجابة باتت نعم و”بالعشـــر نبصم”، كنا دوما في الســـابق نتباهى 
بأنه مهما تغير الزمن ســـنبقى ثابتين ال تغرينا القشـــور، لكنني من 
قلـــب الحدث أؤكد أننـــا تغيرنا كثيرا، نعتمد الكثيـــر من الترندات 
في المأكل والمشـــرب والملبس، ال أعلم ما معنى ذلك حقيقة فأنا 
لســـت مختصة بدراســـة ســـلوكيات األفراد والمجتمعـــات، لكنني 
أســـتطيع أن أنقـــل صـــورة تامـــس واقـــع حالنـــا الذي بـــات يحب 
المحاكاة والتقليد األعمى فقط تحت بند “فان سوى ليش أنا ما 
أســـوي، أو فان يقدر وأنا شـــلون ما أقدر”، فأصبح الجميع فجأة 
يلبـــس نفـــس الملبس ونفس األلـــوان ونفس “القصـــات” ألنه ترند 
و”فان مو أحســـن مني البس”، حتى الوجوه أصبحت متشـــابهة 
نوعـــا مـــا بعد لجوء الكثيـــرات إلبراز جماليات وجههن بشـــكل قد 
ال يتناســـب معهـــن فقط ألن “الموضة جـــذي”، والموضوع تخطى 
ذلك ووصل إلى محاكاة األجساد للبنات والشباب، فأصبح فجأة 
الشـــباب جميعهم رياضييـــن وعضات، بـــل إن الموضوع زاد عن 
ذلـــك، أصبحنـــا كلنا نمتلك الكثيـــر من “المواعين” المتشـــابهة ألنه 

“ترند وهبة والزم يكون عندي”.
طيب، أنا هنا أتفهم مواكبة التطور وحب التجديد، وأيضا التطلع 
للجمـــال والكمال وال أســـتثني رغبات اإلنســـان مـــن ذلك كله، لكن 
أيـــن مامح التميز في عصر “الكوبي بيســـت”، لماذا ال تكون أنت 
نفســـك بلمســـاتك الخاصـــة وألوانـــك الخاصـــة؟ لماذا الكل يشـــبه 
بعضـــه البعـــض فجـــأة ودون مقدمـــات، بـــت كثيـــرا “أتضايق” من 
أولئـــك الذيـــن ال هويـــة لهم، بـــت “أتضايق” من الترنـــد، أحاول أن 
أبذل جهدا مضاعفا حتى أجد لمســـتي الخاصة وســـط الكثير من 
المتشابهات من حولي، ال أعلم إن كانت الكورونا سببا أساسيا في 
زيادة هذه الظاهرة أم أن الناس باتوا متشابهين في كل شيء!.

سمر األبيوكي

عندما أعلن الرئيس التونســـي قيس سعيد تجميد البرلمان التونسي 
وعـــزل رئيس الحكومة التابع لحركة النهضة التابعة للتنظيم العالمي 
لجماعـــة اإلخـــوان اإلرهابية، وتم إغـــاق مقر البرلمان التونســـي في 
وجـــه راشـــد الغنوشـــي وجماعته ممن تولـــوا خراب تونس الشـــقيقة 
خـــال أشـــهر مضـــت، حـــاول الغنوشـــي زعيـــم اإلخـــوان فـــي تونس 
الدخـــول إلى مقر البرلمان فمنعه جندي الحراســـة من الدخول. فقال 
له الغنوشي: دعني أدخل، لقد أقسمنا على حماية الدستور. فرد عليه 
الجنـــدي بشـــكل تلقائـــي ودون تفكير، وقال جملة ســـتبقى خالدة با 

شك. قال الجندي: ونحن أقسمنا على حماية الوطن.
يـــا لهـــا من جملة تلك التي أطلقها هذا الجنـــدي الرائع الذي لخص بها 
معنـــى الوطن ومعنى الوطنيـــة ورد على كل من يمكن أن يزايد على 
ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد، بقاء الوطن فوق كل شيء، 

بما في ذلك الدستور الذي يريد أن يحتمي به الغنوشي وجماعته.
الدســـتور إذا تعطـــل قليـــا أو ألغي بالمـــرة يمكن فيما بعـــد تفعيله أو 
صياغتـــه مـــن جديد ولكن لو ســـقط الوطن فســـتكون اســـتعادته من 

جديد مســـألة شـــاقة وغيـــر مضمونـــة، وإذا عاد ال يعـــود بنفس قوته 
ومكانتـــه واعتباره كمـــا حدث حولنا، عقيدة الغنوشـــي تختلف تماما 
عـــن عقيـــدة الجندي التونســـي الشـــجاع الواعـــي، فالوطن لـــدى هذا 
الجنـــدي شـــيء مقـــدس البـــد أن يحميه ويمـــوت من أجلـــه إذا دعت 
الضـــرورة، أما الوطن لدى الغنوشـــي وجماعتـــه فليس أكثر من حفنة 

تراب عفنة.
هـــذه هـــي عقيدة جماعة اإلخوان وليس وصفـــا أو مبالغة من عندي، 
فهذا التعريف قاله مرشـــد جماعة اإلخوان األســـبق بلســـانه، وبالتالي 
تونس لدى الغنوشي وغيره من جماعته ليست أكثر من هذه الحفنة.

وســـوف تبيـــن األيام القادمـــة أن بقاء تونس واســـتقرارها مســـألة ال 
تشـــغل جماعـــة الغنوشـــي من قريـــب أو بعيد، وســـوف يســـعون إلى 

خراب تونس كما خربوا ليبيا وسوريا وكما سعوا لخراب مصر.

قلوبنا مع تونس الشقيقة التي أنجبت ذلك الجندي الوطني والتي بكل  «
تأكيد لديها كثيرين مثله.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

ال شيء فوق الوطن

جميـــل أن يكـــون هنـــاك اتفاق على قيـــم إيجابية دافعـــة ومحفزة 
للتقـــارب بيـــن البشـــر جميًعا، وجميـــل أيًضا أن نتحـــد ضد كل من 
يســـير عكـــس هـــذا االتجـــاه الـــذي يخـــدم اإلنســـانية ويزيـــد مـــن 
إمكانيات النفع المشـــترك بين المجتمعات ويخلق المحركات التي 

تؤدي لنظام دولي إنساني عادل وخير.
فقد أحدثت تصريحات مسؤول رياضي تحمل إساءات واتهامات 
عنصرية خال بث مباشر لسباق دراجات في أولمبياد طوكيو ردة 
فعـــل رافضـــة وقويـــة، بدأها مـــن كان يعلق على الســـباق، إذ أعرب 
عن اندهاشـــه الشديد من ســـماعه هذه التصريحات التي يجب أال 
يكون لها مكان في عالم اليوم الذي يواجه تحديات كثيرة ويتطلع 
لتحقيق غايات مشتركة لن تتمكن دولة بمفردها من تحقيقها، ولن 
تستمتع مجموعة من الدول بها إن لم تعم وتتحقق للبشرية كلها.

أكد المعلق أن اإلساءة التي وقع فيها المسؤول الرياضي ضد أحد 
المتسابقين ال مكان لها في الرياضة، وأنه ال يجد من الكلمات التي 
تنفذه من حجم الحرج الذي تسببت فيه، ثم تبعه اعتذار المسؤول 

نفسه، موضحا أن ضغط المنافسة جعله يسيء اختيار الكلمات.

بعدهـــا، توســـعت دائـــرة االعتـــذارات واإلدانـــة، بدًءا مـــن االتحاد 
الـــذي ينتمـــي له صاحب التصريحات المســـيئة، حيث أكد االتحاد 
مســـاندته القيـــم األولمبية لاحتـــرام واللعب النظيف والتســـامح، 
ثـــم تفننـــت الفـــرق الرياضية المشـــاركة فـــي البطولة فـــي التعبير 
عن احترامها التسامح والمســـاواة ورفضها العنصرية ومحاوالت 

الفرقة والتفرقة بين الشعوب والمجتمعات.
أكبـــر مـــن الخطأ هـــو أال نعترف بـــه وأن نتمادى فيـــه، فهنا الخطر 
األكبـــر الذي يســـتحق الحســـاب والعقـــاب كي ال تتفاقـــم العواقب 
وتزداد األمور سوًءا، بينما االعتراف سريًعا بالخطأ واالعتذار عنه 
فضيلـــة مهمة، وقد يكون نقطـــة جديدة من نقاط العمل الجماعي 
والتحرك اإلنســـاني لغرس قيـــم جامعة ومبادئ عامة يحتاج إليها 
المجتمـــع الدولي في مســـاعيه الرامية لســـد الثغـــرات التي تؤدي 
لتعميق التباين واالنقســـامات بين الدول، بل وداخل الدولة ذاتها، 
فعندما تســـود هذه القيم وتتحكم في ســـلوكيات الدول واألفراد 
يمكننـــا عندهـــا أن نتطلـــع لنظـــام دولـــي إنســـاني عـــادل ومنصـــف 

وشفاف.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

ضد العنصرية
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130 ناشطا من الحركة يدعون لتصحيح المسار وتغليب مصلحة البالد

انشقاق بصفوف النهضة... وانقالب على الغنوشي

النهضـــة  حركـــة  فـــي  نشـــطاء  دعـــا 
عـــن  نـــواب  بينهـــم  مـــن  التونســـية، 
كتلتها البرلمانية، زعيم الحركة راشـــد 
الغنوشـــي، إلـــى تغليب مصلحـــة البالد 
فـــي الوضع الـــذي تمر بـــه حالًيا، وذلك 
علـــى خلفية تصريحاته التي لّمح فيها 
للفوضـــى والتـــي دعا فيهـــا للنزول إلى 
الشـــارع للضغـــط علـــى الرئيـــس قيس 

سعيد للعدول عن قراراته األخيرة.
وفـــي بيـــان تحـــت عنـــوان “تصحيـــح 
المســـار”، طالب أكثر من 130 شـــخًصا 
من شـــباب النهضة، مـــن بينهم 5 نواب 
وأعضاء من مكتبها التنفيذي وأعضاء 
بــــ  الغنوشـــي  الشـــورى،  مجلـــس  مـــن 
“تغليـــب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما 
يجـــب من إجـــراءات من أجـــل تونس 
إلـــى ســـيره  البرلمـــان  وتأميـــن عـــودة 

العادي”.
ودعـــا الموقعـــون علـــى البيـــان، قيادة 
حزبهم إلـــى “تحّمل المســـؤولية كاملة 
تحقيـــق  فـــي  التقصيـــر  بخصـــوص 
مطالب الشـــعب وتفهم حالة االحتقان 
“خيـــارات  أن  واعتبـــروا  والغليـــان”. 
واالقتصاديـــة  السياســـية  الحركـــة 
إدارتهـــا  وطريقـــة  واالجتماعيـــة 
للتحالفات واألزمات السياسية لم تكن 
ناجعـــة”. كمـــا طالبت مجموعة شـــباب 
النهضة بحـــل المكتب التنفيذي لحزب 

حركة النهضة.
مـــن جهتـــه، قال القيـــادي فـــي النهضة 
زبيـــر الشـــهودي، إن “دعـــوة الغنوشـــي 
للدفاع عـــن الديمقراطية وفتح أقفال 
البرلمـــان ال تعّبـــر عـــن رؤيـــا الحركـــة”، 
مضيًفـــا “ال وجـــود لســـلطة حالًيـــا فـــي 

الحركة إال لمجلس شوراها”.
كما، هاجمت القيادية والنائبة بالبرلمان 
عـــن حركـــة النهضـــة يمينـــة الزغالمي، 
زعيم الحزب راشـــد الغنوشـــي، وقالت 
إن تصريحاتـــه ومواقفه األخيرة التي 
تلـــت قـــرارات الرئيـــس قيـــس ســـعّيد، 
تهـــّدد الســـلم االجتماعـــي فـــي تونس، 

وذلـــك بالتزامـــن مـــع تزايـــد المطالـــب 
داخل حركة النهضة الداعية النسحاب 
الغنوشـــي نهائيا من الحياة السياسية، 
من أجل تخفيف الضغط على الحزب.
يذكـــر أن حركـــة النهضـــة عقـــدت بعـــد 
ظهـــر أمس الســـبت، اجتماعـــا لمجلس 
الشـــورى الخـــاص بها للتـــداول مجدًدا 
فـــي القرارات التي أعلـــن عنها الرئيس 
قيـــس ســـعيد يـــوم 25 يوليـــو الجاري، 
وســـط تبايـــن المواقـــف داخلهـــا، بيـــن 
خيـــار التصعيـــد الذي ينتهجـــه زعيمها 
راشـــد الغنوشي والتيار المساند له من 
ناحية، وخيار التهدئـــة والقبول باألمر 

الواقع من ناحية أخرى.
وفـــي البيان الصـــادر عقـــب االجتماع، 
تراجعت الحركة عـــن الدعوة للخروج 
ووقـــف  للحـــوار  داعيـــًة  للشـــارع، 

التجاذبات.
وفـــي هـــذا الســـياق، كان القيـــادي في 
حركـــة النهضـــة ســـمير ديلـــو قـــد قـــال 
أمـــس، إنـــه مـــن الضـــروري أن تعـــرف 
قيادات الحركـــة “حجمها بعدما حصل 

من متغيـــرات”، مضيًفا أنـــه ضد دعوة 
الغنوشـــي ألنصـــار الحركـــة للنزول إلى 
الشـــوارع. واعتبـــر أن اللجـــوء للعنـــف 
للخطـــر  التونســـيين  وتعريـــض حيـــاة 

ومواجهة قوات األمن “خط أحمر”.
أنـــا  موقفـــي  “فســـرت  ديلـــو  وأضـــاف 
وقيـــادات أخـــرى فـــي النهضـــة لرئيس 
الحركة راشـــد الغنوشي، ألن األوضاع 
تغيـــرت، لكن هناك من اتهمني برغبتي 
فـــي الحصول على منصب الغنوشـــي، 
وتمت شـــيطنتي، وهناك من قال إنني 

أرغب في القفز من سفينة غارقة”.
وتابـــع “كل مـــا يعـــرض الســـلم األهلـــي 
للخطـــر أو يدفـــع التونســـيين للتقاتـــل 
كل  الحزبيـــة..  المصلحـــة  إعـــالء  أو 
مـــن يقـــوم بذلك أضـــاع فرصـــة ذهبية 

للصمت”.
وقـــال ديلـــو “أرغـــب أن يكـــون صوتي 
مســـموًعا داخـــل النهضـــة ألنني لســـت 
الشـــخص الوحيد الحكيم في الحركة. 
هناك تيار قوي تأكدت مواقفه بعد 25 
يوليـــو يعتبـــر أنـــه ال يجـــب أن نحبس 

أنفسنا داخل حالة من اإلنكار”.
وأكـــد أنـــه علـــى قيـــادات النهضـــة أن 
مقراتنـــا  حـــرق  تـــم  لمـــاذا  “يتســـاءلوا 
فقـــط فـــي كامـــل واليـــات الجمهورية، 
ولماذا خرج التونســـيون لالحتفال بعد 
إجـــراءات رئيـــس الجمهوريـــة قيـــس 

سعيد بشكل عفوي؟”.
إذاعـــة  ذكـــرت  منفصـــل،  ســـياق  فـــي 
“موزاييك” التونســـية أمس، أن وحدة 
أمنيـــة تولـــت ليلـــة أمـــس تنفيـــذ قرار 
الجمهوريـــة  وكيـــل  بوضـــع  يقضـــي 
االبتدائيـــة  المحكمـــة  لـــدى  الســـابق 
القاضي البشير العكرمي تحت اإلقامة 

الجبرية.
الـــذي  القـــرار  أن  اإلذاعـــة  وأوضحـــت 
صـــدر عن وزيـــر الداخليـــة، ينص على 
منـــع العكرمي من مغـــادرة مقر إقامته 
لمـــدة 40 يوًمـــا قابلـــة للتجديـــد ومنـــع 
االتصـــال بـــه “إال عبـــر وســـيلة اتصـــال 
محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ 

قرارات السلطة العامة”.

تونس - وكاالت

تواجه حركة النهضة رفضا متزايدا من قبل التونسيين الذين يحملونها مسؤولية األزمات في بلدهم.

بغداد - وكاالت

أكـــد الرئيـــس العراقـــي برهـــم صالح 
مصطفـــى  الحكومـــة  ورئيـــس 
إجـــراء  الســـبت،  أمـــس  الكاظمـــي، 
االنتخابات في موعدها المحدد في 

العاشر من أكتوبر المقبل.
وذكر بيان رئاسي أن صالح استقبل 
الكاظمـــي وبحثـــا مجمـــل األوضـــاع 
والصحيـــة  واألمنيـــة  السياســـية 
واالقتصاديـــة فـــي البالد، كمـــا أطلع 
رئيـــس الحكومة رئيـــس الجمهورية 
علـــى نتائـــج زيارتـــه الرســـمية إلـــى 
ومخرجـــات  المتحـــدة  الواليـــات 

الحوار االستراتيجي مع واشنطن.
“إلـــى  للبيـــان  وفقـــا  صالـــح  وأشـــار 
ضـــرورة تكاتف القـــوى الوطنية من 
وتعزيـــز  االســـتقرار  تحقيـــق  أجـــل 
الســـيادة العراقيـــة والمصالـــح العليا 

للبلد”. وأكـــد الطرفان أهمية “حماية 
أمن واســـتقرار المواطنين ومالحقة 
فلـــول داعش التـــي تســـعى لزعزعة 
االســـتقرار فـــي بعض المـــدن، وقطع 
الطريـــق أمـــام محاوالتـــه اإلجرامية 
الســـتهداف أمن المواطنين، وتوفير 
كل الدعم للقوات األمنية في القيام 

بمهامها الجسام”.
وشدد كل من صالح والكاظمي على 
أهمية االنتخابـــات المقبلة وإجرائها 
أكتوبـــر  فـــي  المقـــرر  فـــي موعدهـــا 
المقبل، مع توفير جميع مســـتلزمات 
إجرائهـــا الضامنـــة لمعاييـــر النزاهـــة 
مراحلهـــا،  مختلـــف  فـــي  والعدالـــة 
الحقيقيـــة  اإلرادة  يحقـــق  وبمـــا 
للناخبيـــن في اختيار ممثليهم بعيدا 
ويحقـــق  والتالعـــب،  التزويـــر  عـــن 
المشاركة الواسعة فيها، وفقا للبيان.

صالح والكاظمي يؤكدان: االنتخابات في موعدها

العربية.نت

اعتقلـــت الســـلطات اإليرانيـــة عـــددا مـــن 
نشـــطاء األهواز خـــالل وقفـــة على ضفة 
نهر كارون، احتجاجا على سياســـات نقل 

المياه من المحافظة.
وهاجمت قوات األمن المتظاهرين الذين 
واعتقلـــت  احتجاجيـــة،  الفتـــات  رفعـــوا 

عددا منهم من بينهم سيدتان.
وصدر بيان عن اللجنة التنسيقية للحركة 
االحتجاجيـــة األهوازيـــة، طالـــب بإطالق 
ســـراح المعتقلين، وعدم قطـــع اإلنترنت، 

وضمان حرية التجمع السلمي.
كما دعا البيان إلى وقف نقل مياه األنهار، 
وإيصـــال الميـــاه للقـــرى التـــي تعانـــي من 
شح مياه الشرب، إضافة لتعويض الرعاة 

والفالحين عن خسائرهم.
كما خرج مئـــات اإليرانيين في تظاهرات 
هتافـــات  ورددوا  طهـــران،  بالعاصمـــة 
مناهضـــة للمرشـــد علـــي خامنئـــي، حيث 

شـــعارات  ورفعـــوا  المتظاهـــرون  نـــادى 
تطالب بإسقاط المرشد.

وأحـــرق عدد مـــن المحتجين فـــي مدينة 
األهواز جنوب غرب إيران صور المرشـــد 

اإليراني خامنئي وسط المدينة.
األهـــواز  فـــي  المـــدن  مختلـــف  وتشـــهد 
تظاهـــرات واحتجاجـــات ضـــد سياســـات 
هـــذه  فـــي  المتبعـــة  اإليرانـــي  النظـــام 

المناطق، ووصل صـــدى هذه التظاهرات 
إلى العاصمة طهران.

ُيذكر أن إقليم األهواز يشهد احتجاجات 
واســـعة مـــن منـــذ 15 يوليـــو، وعلى مدى 
أسبوعين، ُقتل خاللها 9 متظاهرين على 
األقـــل واعتقـــل المئـــات مـــن قبـــل قوات 
األمـــن اإليرانيـــة، وفًقا لمنظمـــات حقوق 

اإلنسان الدولية.

من التظاهرات في إيران

مطالب بإطالق المعتقلين وعدم قطع اإلنترنت وضمان حرية التجمع السلمي
حملة اعتقاالت باألهواز.. وتظاهرات ضد خامنئي بطهران

عواصم - وكاالت

توعـــد وزير الخارجية اإلســـرائيلي يائير 
البيـــد برد قاس علـــى الهجوم الذي طال 
الســـفينة اإلســـرائيلية فـــي بحـــر العرب، 
فيما أعربت الواليات المتحدة األميركية 
عن قلقها جراء الحادث، وأكد األسطول 
الخامـــس األميركـــي، أمـــس الســـبت، أن 
خبـــراء متفجـــرات موجـــودون بالناقلة؛ 

للتأكد من عدم وجود أي خطر آخر.
وقـــال البيـــد إن إيـــران ليســـت مشـــكلة 
مشـــكلة  إنهـــا  بـــل  فحســـب،  إســـرائيل 
عالميـــة؛ ألنها تصـــدر اإلرهاب الذي يضر 

العالم كله.
وصـــرح يائيـــر البيد بأنه يريـــد أن يحيل 
علـــى األمم المتحدة الهجـــوم على ناقلة 
نفـــط تديرهـــا شـــركة مملوكـــة لملياردير 
إســـرائيلي، الذي أســـفر عـــن مقتل اثنين 
قبالـــة  العـــرب  بحـــر  فـــي  طاقمهـــا  مـــن 
ســـواحل ســـلطنة عمـــان، متهمـــا إيـــران 

بالوقوف وراءه.
ولـــم تتبـــن أي جهة الهجوم، لكن شـــركة 
“دريـــاد غلوبـــال” المتخصصـــة في األمن 
البحري ومقرها لندن تحدثت عن “أعمال 
انتقامية جديدة في الحرب التي تجري 
في الظل بين القوتين” المتعاديتين، في 

إشارة إلى إيران وإسرائيل.
مـــن جهتها، أكدت متحدثة باســـم وزارة 

الواليـــات  أن  األميركيـــة  الخارجيـــة 
المتحـــدة تشـــعر بــــ “قلـــق عميـــق” حيال 
الهجـــوم علـــى ناقلـــة تديرهـــا إســـرائيل 

قبالة سواحل سلطنة ُعمان.
بورتـــر،  جالينـــا  المتحدثـــة،  ولفتـــت 
إلـــى أن واشـــنطن تعمـــل مـــع شـــركائها 
الدوليين للكشـــف عن الحقائق المحيطة 

باالستهداف.

السفينة اإلسرائيلية التي تم استهدافها قبالة عمان

البيد يهاجم إيران ويريد إحالة حادث السفينة على األمم المتحدة
إسرائيل تتوعد برد قاس ضد مهاجمي ناقلة النفط

كابول - وكاالت

شـــن مســـلحو حركـــة “طالبـــان” 
مجمـــع  علـــى  هجومـــا  مجـــددا 
األمـــم  لمنظمـــة  تابـــع  مبـــان 
المتحـــدة وســـط واليـــة هـــرات 
حســـبما  أفغانســـتان،  غربـــي 
أوردت وكالة “نوفوســـتي” نقال 

عن وزارة الداخلية األفغانية.
وقـــال المتحدث باســـم الوزارة 
أمـــس  للوكالـــة  أمـــان  فـــواض 
“طالبـــان”  “جماعـــة  إن  الســـبت 
اإلرهابية جـــددت الهجوم على 
مقر األمـــم المتحدة في منطقة 

كذرة بوالية هرات”.
وأضـــاف أن القـــوات المســـلحة 
الوطنية وقوات األمن تتصدى 

لهجوم المسلحين.
المقـــر  اســـتهداف  نبـــأ  وجـــاء 
األممـــي بعـــد يـــوم مـــن تعرضه 
للهجوم األول من قبل مسلحي 

الحركـــة الذي أســـفر عـــن مقتل 
أحد الشرطة األفغان.

أنحـــاء  فـــي  العنـــف  وتصاعـــد 
مايـــو  مطلـــع  منـــذ  أفغانســـتان 
الماضـــي عندما شـــنت “طالبان” 
هجوًمـــا واســـًعا تزامـــن مع بدء 
انسحاب نهائي للقوات األجنبية 
بقيادة الواليات المتحدة والذي 

بات شبه مكتمل.
وســـيطر عناصـــر الحركـــة على 
عشـــرات المناطق، منها مناطق 
ضمـــن والية هرات، وســـيطروا 
مـــع  علـــى معبريـــن حدودييـــن 

إيران وتركمانستان.
وأشـــار مسؤولون وســـكان إلى 
أطـــراف  علـــى  القتـــال  تجـــدد 
هـــرات الســـبت، بينما فـــر مئات 
وســـط  باّتجـــاه  منازلهـــم  مـــن 

المدينة.

“طالبان” تستهدف مجددا بعثة األمم المتحدة في هرات

السودان: النيل األزرق 
بلغ درجة الفيضان

المائية  والـــمـــوارد  الـــري  وزارة  كشفت 
فــي الــســودان، أمــس السبت، عــن بلوغ 
نهر  أبــرز روافــد   - النيل األزرق  منسوب 
قليلة  أيام  بعد  الفيضان،  - درجة  النيل 
من  الثانية  المرحلة  إثيوبيا  إكمال  من 
ــذي تبنيه  ــ ــزان ســـد الــنــهــضــة ال مـــلء خــ
الري  الرافد. وأوضحت وزارة  على هذا 
السودانية أن النيل األزرق بلغ مستويات 
من  القريبة  الديم  محطة  عند  قياسية 
الحدود السودانية اإلثيوبية، مع تجاوز 

إيراده نحو 600 مليون متر مكعب.

الخرطوم - وكاالت

شركة مقربة من أردوغان ترسل مرتزقة سوريين إلى أفغانستان
“لوفيغارو” تسلط الضوء على اجتماع للمخابرات التركية بميليشيات سورية

كشـــفت صحيفـــة “لوفيغارو” الفرنســـية 
مـــن  مقربـــة  عســـكرية  شـــركة  أن  عـــن 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
تتولـــى إرســـال دفعـــات مـــن المرتزقـــة 
الســـوريين إلى أفغانستان، بينما تستعد 
تركيـــا لتولي حماية مطار كابول الدولي 
وفـــق تفاهـــم بيـــن أردوغـــان والرئيـــس 
األميركـــي جو بايـــدن فـــي أول اجتماع 
األخيـــرة  القمـــة  هامـــش  علـــى  بينهمـــا 

لزعماء حلف الناتو في بروكسل.
ويســـعى الرئيـــس التركي علـــى ما يبدو 
كل  فـــي  التدخـــل  تجربـــة  الستنســـاخ 
ليبيـــا والحـــرب األذريـــة األرمنيـــة  مـــن 
األخيـــرة فـــي إقليـــم قـــره بـــاغ بجنـــوب 

القوقـــاز، بحيث يجنب القـــوات التركية 
المنتشـــرة في مناطق تدخلها الخارجي 
تكبـــد خســـائر فـــي األرواح فغالبـــا يتـــم 
الدفع بالمرتزقة فـــي الصفوف األمامية 
عـــدد  يحتســـب  وال  القتـــال.  لجبهـــات 
القتلـــى مـــن المرتزقـــة وال يثيـــر مقتلهم 
فـــي جبهـــات القتـــال ضجة فـــي الداخل 

التركي.
وأشارت إلى أن مرتزقة أردوغان، وهي 
مجموعات قتالية يجري تجنيدها غالبا 
من ميليشيات سورية موالية لتركيا في 
شمال سوريا تشرف عليها االستخبارات 
التركيـــة تمويـــال وتدريبـــا، باتت تشـــكل 

قلقا بمجرد حلولها بأفغانستان.
المخابـــرات  التقريـــر إن  وتقـــول كاتبـــة 
التركيـــة اجتمعـــت 24 يونيـــو الماضـــي 

مع ميليشـــيات منضويـــة تحت الجيش 
الســـوري الحر وهو التشـــكيل العســـكري 
الهجيـــن الـــذي يضـــم فصائـــل متطرفـــة 

وأخـــرى معتدلة من بينها صقور الشـــام، 
فيلـــق المجد، فرقـــة حمزة أو الســـلطان 

مراد.

باريس - وكاالت

أردوغان يريد تفادي خسائر في قواته بأفغانستان بدفع المرتزقة لجبهات المواجهة
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إطالق سلسلة ورش ودورات للصحافيين
الفاعلـــة للمشـــاركة  ونتطلـــع  بالمرونـــة  تتســـم  الخطـــة  العمـــري: 

أعلــن عضــو مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية رئيس لجنة التدريب 
المهني يحيى العمري عن بدء عمل اللجنة المختصة بتدريب وتطوير مهارات 
العاملين في القطاع الصحافي واإلعالمي، والتي تسعى بكل طاقتها إلعداد 
برامــج تدريبيــة نوعيــة ومكثفــة تخــدم جميــع العامليــن فــي المهنــة وتحقــق 
تطلعاتهــم فــي تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم الصحافيــة بمــا يخــدم مســيرة 

الصحافة الوطنية الثرية بالخبرات والكفاءات الوطنية.

وأكـــد العمـــري أن لجنـــة التدريـــب المهني 
تعمـــل على وضع خطتها التدريبية بإتقان 
آخـــذة بعين االعتبـــار جميـــع االحتياجات 
فـــي  واإلعالمييـــن  للصحافييـــن  المهنيـــة 
مختلف المؤسسات، واآلراء والمقترحات 
التـــي قدمهـــا الزمـــالء أعضـــاء الجمعيـــة 
بـــاب تقديـــم  إلـــى أن  العموميـــة، مشـــيًرا 
المقترحـــات مـــا يـــزال وســـيبقى مفتوًحـــا 
أمـــام الجميع من خالل التواصل المباشـــر 
مـــع اللجنة، حرًصـــا على إشـــراك األعضاء 
والبرامـــج  الخطـــط  وضـــع  فـــي  الكـــرام 

التدريبية
وبين رئيس اللجنة أن باب المشـــاركة في 
عمل اللجنة مفتـــوح أمام جميع األعضاء، 

وأن اللجنـــة شـــكلت فريـــق عمـــل مبدئـــي 
يضـــم كاًل من ســـعود الجـــودر، عبدالمنعم 
إبراهيم، زينة سمارة، شوق العثمان، خالد 

العون، وريم سيف.
وأشـــار إلـــى أنه ســـيكون هناك تعـــاون مع 
مختلف المؤسســـات اإلعالمية، خصوصا 
بيـــوت  إلـــى  باإلضافـــة  اإلعـــالم،  وزارة 
الخبرة، والجهات الحكومية، والجمعيات، 
ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص التـــي مـــن 
الكـــوادر  تطويـــر  فـــي  المســـاهمة  شـــأنها 

اإلعالمية وإثراء معارفهم.
وقال رئيس لجنة التدريب المهني “سيتم 
التنســـيق مـــع متحدثين مـــن ذوي الخبرة 
داخـــل البحريـــن، واالســـتعانة بالخبـــرات 

الدوليـــة فـــي بعـــض الـــدورات التدريبيـــة 
مـــن خالل تفعيـــل مذكـــرات التفاهم التي 
وقعتهـــا جمعيـــة الصحفييـــن فـــي وقـــت 
ســـابق، ومن المقرر أن يتم إطالق سلسلة 
مـــن ورش العمـــل، والـــدورات التدريبيـــة 
التـــي  والتخصصيـــة  المكثفـــة  الدوريـــة 
الموضوعـــات ذات  مـــن  عـــدًدا  ســـتتناول 
األهميـــة، وســـيتم األخـــذ بعيـــن االعتبـــار 
مواكبـــة التطـــور التقنـــي؛ نظـــًرا ارتباطـــه 

الوثيق بالمجال الصحافي واإلعالمي”.
وأوضح أن اللجنة تعنى بتقديم التدريب 
الصحفييـــن  جمعيـــة  ألعضـــاء  المهنـــي 

المجـــال  فـــي  والعامليـــن  البحرينيـــة، 
اإلعالمـــي، باإلضافة إلـــى خريجي كليات 
اإلعالم، وســـيتم تقسم البرامج التدريبية 
وتوزيعهـــا بما يتناســـب مع احتياجات كل 
فئـــة، كمـــا مـــن المقـــرر أن يتـــم تخصيص 
دورات متقدمة لنخب العاملين في مجال 

الصحافة.
بالمرونـــة  تتســـم  اللجنـــة  “خطـــة  وقـــال 
الفاعلـــة  للمشـــاركة  ونتطلـــع  والتكيـــف، 
األعضـــاء  ولالســـتماع آلراء ومقترحـــات 
البرامـــج  فـــي  تضمينهـــا  ســـيتم  التـــي 
البرامـــج  أن  العمـــري  وأكـــد  التدريبيـــة”. 
التدريبية ســـتأخذ بعين االعتبار الظروف 
)كوفيـــد  كورونـــا  لجائحـــة  االســـتثنائية 
التدريـــب  وســـائل  تفعيـــل  وســـيتم   ،)19
بما يتناســـب مـــع آليـــة اإلشـــارة الضوئية، 
الفريـــق  وقـــرارات  المتغيـــرات  وبحســـب 
الوطنـــي الطبـــي، واتبـــاع معاييـــر التباعد 
االجتماعـــي في حالة الحضور الشـــخصي 
للبرامـــج التدريبية، وإتاحـــة الحضور عن 

بعد للراغبين في المشاركة.

يحيى العمري

ريتاج العباسي

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

المنامة - بنا

لمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  اجتمـــع 
محمـــد  يوســـف  الوطنـــي  االتصـــال 
جمعيـــة  رئيـــس  مـــع  البنخليـــل 
الصحفييـــن، رئيـــس تحريـــر صحيفة 

“األيام” عيسى الشايجي.
الرئيـــس  هنـــأ  االجتمـــاع،  وخـــالل 
الشـــايجي  عيســـى  فـــوز  التنفيـــذي 
برئاسة جمعية الصحفيين البحرينية 
بالتزكية، مؤكدا أن هذا الفوز يعكس 
التقدير الكبير للشايجي من منسوبي 
قطـــاع الصحافة في مملكة البحرين، 
لما يملكه من خبرة واسعة وإسهامات 
البحرينيـــة،  الصحافـــة  فـــي  بـــارزة 
متمنيا له النجاح والتوفيق في إدارة 
الجمعيـــة بما يلبي طمـــوح وتطلعات 

منتسبيها كافة.
كمـــا بحـــث البنخليـــل مـــع الشـــايجي 

تعزيـــز التعـــاون المشـــترك بيـــن مركز 
االتصـــال الوطني وصحيفـــة “األيام”، 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  يســـهم  بمـــا 
الوطنية، وإبـــراز اإلنجـــازات المميزة 
التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن في 
مختلـــف القطاعات، في ظـــل القيادة 
الحكيمـــة مـــن عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة.
 مـــن جهتـــه، قـــدم الشـــايجي شـــكره 
االتصـــال  مركـــز  لرئيـــس  وتقديـــره 
الوطنـــي، مشـــيدا بـــدور المركـــز ومـــا 
ودور  ملموســـة  جهـــود  مـــن  يقدمـــه 
باالتصـــال  لالرتقـــاء  بـــارز  وطنـــي 
الحكومـــي فـــي البـــالد، مؤكدا حرص 
تلـــك  دعـــم  علـــى  “األيـــام”  صحيفـــة 
الجهود وإبرازها من منطلق الشـــراكة 
المجتمعيـــة بيـــن الجهـــات الحكومية 
ومختلف وسائل اإلعالم في المملكة.

البنخليل يهنئ الشايجي بفوزه برئاسة “الصحفيين”

المنامة - بنا

القانـــون  تنفيـــذ  إطـــار  فـــي 
تمكنـــت  الجريمـــة،  ومكافحـــة 
شـــرطة مكافحة االتجار بالبشـــر 
وحمايـــة اآلداب العامـــة باإلدارة 
العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
مـــن القبـــض علـــى آســـيوي )42 
عاما( متـــورط في وقائع تهريب 
عامـــالت المنـــازل واســـتقطابهن 

للعمل لحسابه الخاص .
فـــور  أنـــه  اإلدارة  وأوضحـــت 
ورود معلومـــات بهذا الشـــأن تم 
إجراء عمليات البحث والتحري 
والتي أسفرت عن تحديد هوية 
المتـــورط والقبـــض عليـــه، حيث 
تـــم ضبـــط 4 عامـــالت هاربـــات 
مـــن جنســـيات أفريقيـــة تتراوح 

عامـــا   31 و   26 بيـــن  أعمارهـــن 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  تـــم  فيمـــا   ،
القانونيـــة المقـــررة، بالتعاون مع 
اإلدارة المعنيـــة في هيئة تنظيم 
سوق العمل، وذلك تمهيدا إلحالة 

القضية إلى النيابة العامة .

القبض على آسيوي لتورطه في تهريب عامالت المنازل

وزير العدل يهنئ الجمعيات الحاصلة على الصفة االستشارية باألمم المتحدة
الوطنـــي البنـــاء  بمســـيرة  تســـهم  المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات 

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
اإلســـالمية واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد 
مكتبـــه  فـــي  خليفـــة،  آل  علـــي  بـــن 
بمقـــر الـــوزارة، كاًل مـــن مديـــرة مركز 
مريـــم  للتنميـــة  االستشـــاري  تفـــوق 
الرويعي، ورئيس جمعية الحقوقيين 
البحرينية عبدالجبار الطيب، ورئيس 
جمعيـــة العالقـــات العامـــة البحرينية 
مصادقـــة  بمناســـبة  الشـــهابي؛  فهـــد 
واالجتماعـــي  االقتصـــادي  المجلـــس 
لألمم المتحدة في جلســـته المنعقدة 
يوليـــو   21 بتاريـــخ  نيويـــورك  فـــي 
2021، علـــى توصية اللجنـــة المعنية 
بشـــؤون المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
بمنـــح منظماتهم الصفة االستشـــارية 

الخاصة بالمجلس.
وأعرب وزير العدل عن خالص تهانيه 
للتنميـــة،  االستشـــاري  تفـــوق  لمركـــز 
البحرينيـــة،  الحقوقييـــن  وجمعيـــة 
وجمعيـــة العالقات العامة البحرينية، 

علـــى نيـــل هـــذه الثقـــة األمميـــة التي 
تعكس جهودهم في خدمة المجتمع. 
وقـــال الشـــيخ خالـــد إن هـــذا التقدير 
المجتمـــع  مؤسســـات  دور  ُيجســـد 
ومـــا  البحريـــن  فـــي مملكـــة  المدنـــي 

تقدمـــه مـــن إســـهامات فـــي مســـيرة 
اســـتعداد  مؤكـــًدا  الوطنـــي،  البنـــاء 
الـــوزارة لتقديم جميع أشـــكال الدعم 
والمســـاندة لجهودهم على المستوى 

المحلي والدولي.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

“هيئة الفضاء” تشارك في فعاليات المعسكر الصيفي
ضمــن مســاعي الهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضــاء فــي تعزيــز مبــدأ الشــراكة 
المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية بهدف نشــر الوعي بأهمية علوم 
الفضاء وتطبيقاته بين جميع الشــرائح خصوصا فئتي الناشــئة والشباب، 
شــاركت الهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضــاء فــي فعاليــات المعســكر الصيفــي 
االفتراضــي األول الــذي نظمتــه األكاديمية الملكية للشــرطة، إذ قدم نخبة 
مــن ممثلــي الهيئة عددا من البرامج التدريبيــة االفتراضية الخاصة بعلوم 
الفضاء للفئات المشــاركة في المعســكر، والقت البرامج التدريبية اهتماما 

وتفاعال كبيرين من المشاركين.

وُقدمـــت البرامـــج التدريبيـــة مـــن قبـــل 
عـــدد مـــن مهندســـي الفضـــاء ومحللـــي 
البيانـــات الفضائية فـــي الهيئة وهم علي 
القرعـــان ومنيرة المالكي وشـــيماء المير 
وعائشـــة الهاجـــري، كما حملـــت البرامج 
برنامـــج  أبرزهـــا  مـــن  شـــيقة  عناويـــن 
“الفضاء الخارجي واستكشـــاف المريخ” 
و “علـــوم الفضاء وتطبيقات االستشـــعار 

عن بعـــد” و “الفلكي الصغيـــر” و “تقنيات 
الفضاء” و “األقمـــار الصناعية”، وتركزت 
أهـــداف تلك البرامج على تقديم محاور 
نظريـــة مبســـطة ومعلومـــات عامـــة عـــن 
النجـــوم  حيـــاة  مراحـــل  مثـــل  الفضـــاء، 
وذكر أســـماء المؤثرين من رواد وعلماء 
الفضـــاء والفلك من العرب والمســـلمين، 
وعرض برنامـــج تقنيات الفضاء وربطها 

بأهـــداف التنميـــة المســـتدامة والتنميـــة 
الوطنيـــة لزيـــادة وعـــي المتلقـــي ورفـــع 
همته في ســـبيل أداء واجباته الوطنية، 
إضافـــًة إلـــى تقديـــم عـــدد مـــن المحـــاور 
المتعلقة بمراحل بنـــاء األقمار الصناعية 
البشـــرية،  وتطبيقاتهـــا االيجابيـــة علـــى 
الصناعيـــة  لألقمـــار  نمـــاذج  وعـــرض 
وكيـــف ســـاهمت الهندســـة المســـتخدمة 
فـــي بنـــاء األقمـــار الصناعية فـــي تطوير 
العديـــد مـــن المنتجات التي نســـتخدمها 

دعمـــت  والتـــي  اليوميـــة  حياتنـــا  فـــي 
ازدهـــار ورفاهيـــة حيـــاة اإلنســـان علـــى 
كوكـــب األرض، وأخيرا تـــم التركيز على 
تصحيح المفاهيـــم المغلوطة والخاطئة 
عن تقنيـــات الفضاء وتطبيقـــات األقمار 

الصناعية.
وعـــن هذه المشـــاركة قالت رئيس قســـم 
بالهيئـــة  اإلداريـــة  والخدمـــات  المـــوارد 

مريم المـــال “أن البرامـــج التدريبية التي 
تقدمهـــا الهيئة والمتعلقـــة بعلوم الفضاء 
هـــي  بعـــد  عـــن  وتطبيقـــات االستشـــعار 
محـــل اهتمـــام الناشـــئة والشـــباب، وهذا 
أمـــر محمـــود للغايـــة، والهيئـــة حريصـــة 
علـــى تقديم تلك البرامج بهدف التوعية 
وزيـــادة ثقافـــة الناشـــئة والشـــباب عـــن 
الفضـــاء، وتزويدهـــم بمصـــادر تعليميـــة 
وترفيهيـــة تمكنهـــم مـــن التعـــرف علـــى 
معلومـــات عامة عن مكونات الفضاء من 
كواكـــب ونجـــوم ومجـــرات وغيرها، كما 
توفر لهم فرصـــة التعرف على تطبيقات 
االستشـــعار عـــن بعد بشـــكل مبســـط من 
قبـــل خبـــراء، وتشـــجع مشـــاركاتهم فـــي 
انشـــطة وفعاليات علمية وعملية تتعلق 
بالفضاء وتطبيقاته، باإلضافة لتعريفهم 
على أبرز المراجـــع والكتب العلمية التي 

تحتوي على معلومات تشبع شغفهم عن 
علوم المستقبل بشكل عام وعن الفضاء 

وعلومه وتقنياته خصوصا”.
يذكـــر أن الهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء 
قامـــت خـــالل الفتـــرة الماضيـــة بتنفيـــذ 
والـــدورات  المســـابقات  مـــن  مجموعـــة 
والورش للمـــدارس الحكومية والخاصة 
ومركـــز رعايـــة الموهوبيـــن وعـــدد مـــن 
بالتنســـيق  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات 
والتعـــاون مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم 
ومجلـــس التعليـــم العالي رغـــم تحديات 
بصـــدد  الهيئـــة  أن  كمـــا  الجائحـــة، 
تنفيـــذ مزيـــد مـــن الـــدورات واألنشـــطة 
والمحاضرات الموجهـــة لطلبة المدارس 
والجامعات خالل العام الجاري بمشـــيئة 
هللا تعالـــى وســـيتم اإلعالن عـــن بعضها 

خالل األيام المقبلة.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

تقديم محاور 
نظرية مبسطة 

ومعلومات شيقة 
للطلبة

األحد 1 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 - العدد 4674

ســـجل مقطـــع فيديـــو لصانع 
فـــاروق عـــدد  لعمـــر  االفـــالم 
مشاهدات حتى ساعة كتابة 
 1.3 نحـــو  يبلـــغ  الموضـــوع 
مليـــون مشـــاهد أثناء نشـــره 
خالل زيارته لمثلث برمودا.

فـــاروق  زيـــارة  وأثنـــاء 
بمغامرتـــه الجديـــدة لمنطقة 
ميامـــي فـــي  واليـــة فلوريدا 
بـــروس  بالكابتـــن  التقـــى 
غيرنـــون، ليتأكـــد مـــن صحة 

برمـــودا  مثلـــث  وجـــودة 
وصحـــة اختفـــاء الطائـــرات، 
فيمًا حـــذر العديـــد بالمنطقة 
نفسها، لكن يبدو بأن المغامر 
فاروق قد نجـــا وعاد لمملكة 

البحرين.

أكثر من مليون مشاهدة لمغامرة 
عمر فاروق الجديدة

مروة خميس

خالل زيارته 
لمثلث برمودا

انتخاب طالبة بحرينية رئيسًة للبرلمان العربي للطفل
إعجابـــا  بمســـتواها الثقافـــي والفكـــري وقدراتهـــا فـــي الخطابـــة والحـــوار

فــي إنجــاز جديــد لطلبــة مملكــة البحرين، تــم انتخــاب الطالبــة ريتاج 
إبراهيــم العباســي رئيســة للبرلمــان العربــي للطفــل في دورتــه الثانية 
التــي عقــدت جلســتها الرئيســية اليــوم، بمشــاركة 64 طفــالً مــن دول 

العالم العربي.

وحصدت ريتاج الطالبة بمدرســـة 
الحـــد الثانويـــة للبنـــات 31 صوتـــا 
مـــن أصـــل 61 صوتـــا صحيحا من 
األعضاء، إعجابا منهم بمســـتواها 
الثقافـــي والفكـــري وقدراتهـــا فـــي 
والمناقشـــة،  والحـــوار  الخطابـــة 
والتي لفتت االنتباه منذ مشاركتها 

في الدورة السابقة.
وتألقـــت الطالبـــة البحرينيـــة فـــي 
إدارة جلســـة اليوم التي تمحورت 
الســـالم  فـــي  الطفـــل  دور  حـــول 
المجتمعي، والتي احتضنتها دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
وتشارك العديد من الدول العربية 

في هـــذا البرلمـــان اإلقليمي ومنها 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 

المتحـــدة  العربيـــة  واإلمـــارات 
وجيبوتـــي  والجزائـــر  وتونـــس 
وســـلطنة  والعـــراق  والســـودان 
عمان وفلســـطين والكويت ولبنان 
وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا 

واألردن.
وبهذه المناســـبة عبرت ريتاج عن 
فخرهـــا واعتزازهـــا بهـــذا اإلنجـــاز 
الـــذي يؤكـــد مـــا وصـــل إليـــه طلبة 
البحريـــن مـــن مســـتوى متميز هو 
ثمـــرة جهود جبـــارة من قبل وزارة 

التربية والتعليم والمدارس.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم



وكاالت

ودع المنتخب المصري منافســـات كـــرة القدم للرجال في 
أولمبيـــاد طوكيـــو 2020 بخســـارته أمام نظيـــره البرازيلي 

صفر 1- اليوم السبت في دور الثمانية.
وأحرز ماتيوس كونيا، مهاجم هيرتا برلين األلماني، هدف 
الفوز لمنتخب الســـامبا في الدقيقة 37. وســـجل الفراعنة 
مسيرة جيدة في األولمبياد، حيث استهلوا مشوارهم في 
دور المجموعات بالتعادل الســـلبي مع إسبانيا، ثم خسروا 
أمـــام األرجنتيـــن بهـــدف، قبـــل أن يفـــوزوا على أســـتراليا 

بهدفين دون رد.
أما المنتخـــب البرازيلي، فبدأ مشـــواره بالفوز على ألمانيا 
4 - 2 قبل أن يتعادل سلبيا مع كوت ديفوار ثم تغلب على 

السعودية 3 - 1.
كما تأهل المنتخب اإلسباني إلى المربع الذهبي بعد فوزه 
الماراثونـــي علـــى نظيره اإليفـــواري 5 - 2. وانتهى الوقت 
األصلـــي بالتعـــادل 2 - 2، لكـــن الماتادور اإلســـباني حســـم 
الفوز في الوقت اإلضافي بتسجيل ثالثة أهداف متتالية. 
ويدين الفريق اإلســـباني بالفضل في هـــذا الفوز لرافاييل 

مير فيسينتي الذي سجل األهداف الثالثة )هاتريك(
وتقـــدم إيريـــك بايلـــي بهـــدف ألفيـــال كـــوت ديفـــوار في 
الدقيقـــة العاشـــرة ثـــم تعـــادل دانـــي أولمـــو إلســـبانيا في 

الدقيقـــة 30. وفـــي الوقـــت بـــدل الضائـــع للمبـــاراة، أحـــرز 
ماكـــس آالن غـــرادل الهدف الثاني للفريـــق اإليفواري لكن 
بعدهـــا بدقيقتيـــن خطـــف رافاييـــل مير فيســـينتي هدف 
التعـــادل القاتـــل إلســـبانيا. وفـــي الوقـــت اإلضافـــي أحرز 
ميكيل اويارزابال الهدف الثالث إلسبانيا من ضربة جزاء 
في الدقيقة 98 ثم تكفل مير فيسينتي بتسجيل الهدفين 
الرابع والخامـــس في الدقيقتين 117 و120. وأيضا تأهل 
المنتخـــب الياباني للمربع الذهبي بفوزه على نيوزلندا 4 - 

2 بركالت الجزاء الترجيحية.

لقاء مصر والبرازيل

مصر تودع األولمبياد بعد الخسارة أمام البرازيل
وكاالت

إياليـــن  الجامايكيـــة  احتفظـــت 
تومســـون-هيراه بذهبية أشهر سباق 
100م،  لمســـافة  العالـــم  فـــي  ســـرعة 
الســـبت في أولمبياد طوكيو، حارمة 
مواطنتها شـــيلي آن-فرايـــزر برايس 

من تحقيق ثالثية تاريخية.
عامـــا(،   29( تومســـون  وســـجلت 
بطلة ريـــو 2016، رقمـــًا أولمبيًا قدره 
10.61 ث، مســـجلة ثاني أســـرع رقم 
فـــي التاريـــخ ومحطمة رقـــم الراحلة 
األميركيـــة فلورنـــث غريفيث جوينر 
العالمـــي  الرقـــم  أيضـــًا  التـــي تحمـــل 
)10.40 ث(. تقّدمـــت علـــى فرايـــزر-

برايـــس البالغـــة 34 عامـــا )10.74 ث( 
أول  تصبـــح  أن  تنـــوي  كانـــت  التـــي 
فـــي  ثـــالث ذهبيـــات  عـــداءة تحـــرز 
ســـباق فردي بعـــد تتويجها في بكين 
أكملـــت  فيمـــا   ،2012 ولنـــدن   2008
الجامايكية الثالثة شيريك جاكسون 

الجامايكية تومسونالمنصة بتسجيلها 10.76 ث.

تومسون تفوز بذهبية سباق 100 متر

Sports@albiladpress.com 12

TeamBahrain
األحد 1 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 - العدد 4674

يطمـــح منتخبنـــا الوطني لكـــرة اليد في 
مواصلة كتابة التاريخ المشرف وتحقيق 
حلـــم بلـــوغ دور الثمانيـــة لمســـابقة كـــرة 
اليـــد بـــدورة األلعـــاب األولمبيـــة الثانيـــة 
العاصمـــة  تســـتضيفها  التـــي  والثالثيـــن 
أغســـطس   8 حتـــى  طوكيـــو  اليابانيـــة 
الســـاعة  يواجـــه مصـــر  الجـــاري عندمـــا 
11:00 صباحـــا بتوقيـــت اليابـــان )5:00 
صباحـــا بتوقيـــت مملكـــة البحريـــن( في 
دور  مـــن  واألخيـــرة  الخامســـة  الجولـــة 

.)B( المجموعات ولحساب المجموعة
منتخـــب  حققـــه  الـــذي  الثميـــن  الفـــوز 
الجولـــة  فـــي  اليابـــان  علـــى  المحاربيـــن 
انتصـــار  أول  يعتبـــر  والـــذي  الماضيـــة 
تاريخي لألحمر في األولمبياد عزز آماله 
فـــي بلـــوغ دور الثمانية لتبقـــى حظوظه 
والتـــي  األخيـــرة  الجولـــة  حتـــى  قائمـــة 
ســـيلتقي فيهـــا كذلـــك منتخـــب البرتغال 

واليابان.
هـــذا وضمـــن كل مـــن منتخـــب الدنمارك 
الثمانيـــة،  دور  بلـــوغ  ومصـــر  والســـويد 
أمـــا منتخـــب المحاربين بقيـــادة المدرب 
اآليســـلندي آرون كريستيانسون يحتاج 
إلـــى الفـــوز علـــى مصـــر مـــع فـــوز اليابان 
علـــى البرتغال أو تعادلهمـــا معا، وأما في 
حال خســـارة المنتخب من مصر مع فوز 
اليابـــان على البرتغـــال بفارق ال يتعدى 2 

فإنه يتأهل لدور الثمانية.
كما أن فوز اليابان على البرتغال وتعادل 
لمنتخبنـــا  يضمـــن  مصـــر  مـــع  منتخبنـــا 

التأهل.
المنتخـــب  يشـــارك  أال  المتوقـــع  ومـــن 
األساســـي إلراحتهـــم  بالصـــف  المصـــري 
لمباريـــات دور الثمانية وهو ما قد يصب 
في مصلحة منتخبنا، إال أن ذلك ال يعني 

االستهانة بمنتخب مصر ثامن العالم.
وســـيلعب المدرب باألســـلوب نفســـه من 
خـــالل عدم االعتماد على تشـــكيلة ثابتة 
والتغيير المستمر باالعتماد على الالعب 
محمد عبدالحســـين في حراسة المرمى 
وحســـين الصيـــاد أو أحمـــد المقابـــي في 
مركز صانع اللعب، ومهدي سعد أو حسن 
الســـماهيجي فـــي مركز الجناح األيســـر، 

وأحمد جـــالل في مركز الجنـــاح األيمن، 
بينما ســـيلعب علي ميرزا في مركز الباك 
اليسار ومحمد حبيب بمركز الباك اليمين 
فيما ســـيكون محمد ميـــرزا أو علي عيد 

بمركز الدائرة.

الشيخ: الوفد البحريني ملتزم 
باإلرشادات الصحية

يبذل خالد الشـــيخ المنســـق الطبي لبعثة 
مملكـــة البحرين بدورة األلعاب األولمبية 
ومديـــر المركـــز الوطني للطـــب الرياضي 
والتأهيل باللجنة األولمبية جهودا كبيرة 
من أجل سالمة كافة أفراد البعثة وعدم 
تعرض أي فرد لإلصابة بفيروس كورونا 
“كوفيـــد – 19” عبـــر تطبيـــق اإلرشـــادات 

الصحية.
وأضـــاف الشـــيخ “أحـــرص علـــى توجيه 
مـــا  بتطبيـــق  البعثـــة  أفـــراد  وتوعيـــة 
الصحيـــة  اإلرشـــادات  كتيـــب  فـــي  ورد 
الرســـمي للدورة بهدف اتباع اإلجراءات 
االحترازيـــة والحرص على عـــدم تواجد 
أفـــراد البعثة في غير األماكن المســـموح 

بالتواجد فيها...”.
وأوضـــح أن كل أفـــراد البعثـــة ملتزميـــن 
بتســـليم العينـــات بشـــكل يومـــي ويتـــم 
نتائـــج  يتضمـــن  الـــذي  التقريـــر  تســـلم 
الفحـــص خـــالل الفترة المســـائية ولغاية 
هـــذه اللحظـــة لـــم تبيـــن النتائـــج تعرض 
أي فـــرد لإلصابة بالفيـــروس ولله الحمد 

والجميع بخير وصحة وعافية.
وأكد أن الوفد البحريني من أكثر الوفود 
الصحيـــة،  اإلرشـــادات  باتبـــاع  التزامـــا 
مؤكـــدا أن ذلك لم يحدث من فراغ وإنما 
هـــو نتيجة جهد كبير بـــذل قبل الوصول 
إلـــى طوكيو بأشـــهر عديدة عـــالوة على 
العمـــل الـــدؤوب مـــن اللجنـــة األولمبيـــة 
قبل اســـبوعين من خـــالل متابعة الحالة 
الصحيـــة لجميع أفـــراد الوفـــد والحرص 
على تطعيمهـــم بالجرعة األولى والثانية 
الجرعـــة  علـــى  حصلـــوا  مـــن  وهنـــاك 
المنشـــطة الثالثة، باإلضافـــة إلى حرصنا 
على اتباع اإلجراءات الصحية المطابقة 

الشتراطات اليابان.

كمـــا ذكر أن البعثـــة البحرينيـــة متعاونة 
مـــع فـــرق مكافحـــة المنشـــطات إلجراء 
الذيـــن  الالعبيـــن  علـــى  الفحوصـــات 
يتـــم اختيارهـــم، كمـــا أنه يحضـــر جميع 
االجتماعات التي تجرى كل يومين ويتم 
خاللها شـــرح آخر التحديثـــات فيما يتم 
التشـــديد على أهمية إجراء الفحوصات 
الرياضيـــة.  البعثـــات  لجميـــع  اليوميـــة 
وبشـــأن إجـــراءات العودة إلـــى البحرين 
أوضـــح الشـــيخ أنـــه يتعيـــن علـــى جميع 
 PCR أفـــراد البعثـــة إجـــراء فحوصـــات
قبـــل 48 ســـاعة وهـــو أحـــد اشـــتراطات 
شـــركة الطيـــران ولســـالمة أفـــراد البعثة 

حين وصولهم إلى أرض الوطن.
وأشـــار إلى أن عدد اإلصابـــات التي يتم 
اإلعـــالن عنها مـــن قبل اللجنـــة المنظمة 
فـــي وســـائل اإلعـــالم تعتبـــر مقبولة إلى 

حد ما وليست هائلة.
األولمبيـــة  اللجنـــة  أن  الشـــيخ  وأكـــد 
حرصـــت علـــى تنفيـــذ توجيهـــات ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفة وســـط 
متابعـــة واهتمام من األمين العام محمد 
النصـــف شـــاكرا ومقـــدرا الثقـــة بتعيينه 
منســـقا طبيـــا للبعثـــة، كما تقدم بالشـــكر 
الجزيل لوزارة الصحة والفريق الوطني 
للتصدي لفيـــروس كورونـــا على دعمهم 
للمشـــاركة البحرينيـــة من خـــالل تقديم 
جميـــع  وتذليـــل  الالزمـــة  التســـهيالت 
الصعوبـــات وإصـــدار شـــهادات الفحص 
المطابقـــة لليابان متمنيـــا أن تتكلل تلك 
الجهود بتحقيق نتائـــج إيجابية لمملكة 

البحرين.

عبدالعزيز: ألعاب القوى تتطلع 

للمنافسة وتحطيم األرقام

قـــال عضـــو مجلـــس إدارة اتحـــاد ألعاب 
محمـــد  المنتخبـــات  ومديـــر  القـــوى 
عبدالعزيز إن مشـــاركة منتخب البحرين 
أللعـــاب القـــوى بأولمبياد طوكيـــو 2020 
لـــه أهداف متعـــددة، فاألول هـــو تحقيق 
المراكز الثالثة األولى وحصد الميداليات 
الملونـــة عبر بعض العدائين، فيما الهدف 
اآلخـــر هـــو تحقيـــق األرقـــام للتأهـــل إلى 

دورة األلعاب اآلسيوية القادمة 2022.
وأشار عبدالعزيز إلى أن منافسات ألعاب 
القـــوى ســـتكون قويـــة للغايـــة فـــي ظـــل 
تعطـــش الكثير من العدائيـــن والعداءات 
واألرقـــام  المتقدمـــة  المراكـــز  لحصـــد 
الجديـــدة بعـــد التوقـــف الطويل بســـبب 
جائحة كورونا والعبي منتخبنا الوطني 

جاهزين لخوض المعترك األولمبي.
وذكـــر أن حظـــوظ منتخبنـــا جيـــدة فـــي 
كســـب عدد من النتائج اإليجابية، حيث 
تبـــرز العداءة وينفرد يافي في ســـباق 3 
آالف متـــر موانع وهـــي ضمن افضل 4-5 
عـــداءات في العالم وأرقام المتســـابقات 
قريبـــة مـــن بعضها البعـــض، والحـــذر ثم 
الحذر من اصطدام إحـــدى رجليها بأحد 
الموانع كمـــا حصل للعداء جـــون كيبيت 
في منافســـات الرجال، أما كالكيدان في 
ســـباق 10 آالف متر فإنها ستكون إحدى 

المنافسات على احدى الميداليات.
وأضـــاف “بالنســـبة للعـــداء بيرهانو فإنه 
ضمن افضل 5 عدائين في سباق 5 آالف 

متـــر للرجال، والصديـــق ميخو حظوظه 
قويـــة في ســـباق 1500 متر رغم أن هذا 
السباق غامض ألنه يعتمد على التكتيك 
بالدرجـــة األولـــى ولكـــن ميخـــو مجتهـــد 
ولديـــه رغبـــة كبيـــرة في تحقيـــق أفضل 

نتيجة...”.
وذكـــر عبدالعزيـــز أن منتخبـــي الرجـــال 
الماراثـــون  ســـباق  فـــي  والســـيدات 
حظوظهمـــا قويـــة للفـــوز ولكـــن بحســـب 
وجهـــة نظـــره الشـــخصية فـــإن منتخـــب 
أقـــوى،  تكـــون حظوظـــه  تـــكاد  الرجـــال 
ويبقى ســـباق الماراثـــون غير خاضع ألي 
مقاييس فنية ألن المرشح قد يخرج من 

السباق أو يتراجع ألي سبب.
وأوضـــح أن العـــب دفـــع الجلـــة محمود 
عبدالرحمـــن جـــاء إلى طوكيـــو لتحقيق 
رقـــم جديـــد بعدمـــا حقـــق رقمـــا عربيـــا 
وآســـيويا جيـــدا واالتحـــاد يعـــول عليـــه 

ألولمبياد باريس 2024.

يافي تخوض تصفيات سباق 3 
آالف متر موانع للسيدات

تخوض العداءة وينفـــرد يافي تصفيات 
للســـيدات  موانـــع  متـــر  آالف   3 ســـباق 
الســـاعة 9:40 صباحـــا بتوقيـــت اليابـــان 
)3:40 بتوقيـــت مملكـــة البحريـــن( وذلك 
علـــى مضمـــار ملعـــب طوكيـــو األولمبـــي 

التي تقام عليه منافسات “أم األلعاب”.
لتكـــون ضمـــن  يافـــي  وينفـــرد  وتطمـــح 

افضل 15 عـــداءات وفقا لزمنهن للتأهل 
تصفيـــات،   3 إقامـــة  بعـــد  النهائـــي  إلـــى 
وكانت وينفرد قد حققت الرقم التأهيلي 
لألولمبياد )9:05:68 دقيقة( بينما افضل 
 9:02:64 هـــو  ســـجلته  شـــخصي  زمـــن 
دقيقـــة. وحققـــت وينفـــرد المركـــز الرابع 
فـــي بطولـــة العالم األخيـــرة التي أقيمت 
في الدوحة 2019 بزمن 9:03:30 دقيقة 
رغم أنهـــا كانت قريبة مـــن الفوز بالمركز 
بعدمـــا  البرونزيـــة  والميداليـــة  الثالـــث 
حافظت علـــى المركز الرابع في الســـباق 
لغايـــة اللفة الخامســـة قبل أن تتقدم في 
السادســـة إلى المركز الثالث لكنها تأثرت 
على مـــا يبدو بالتعب فـــي اللفة األخيرة 
أمـــام  المجـــال  تاركـــة  ســـرعتها  لتبطـــأ 
العداءة األلمانية “krause” للتقدم عليها 
لتكسب البرونزية بزمن 9:03:30 دقيقة، 
فيمـــا جـــاءت وينفرد فـــي المركـــز الرابع 
بزمـــن 9:05:68 لتســـجل رقمـــا شـــخصيا 

في سجلها.

جمال تخفق في تصفيات 400 
متر حواجز

فـــي  جمـــال  أمينـــات  العـــداءة  أخفقـــت 
التأهل للدور التالي من منافســـات سباق 
فـــي  400 متـــر حواجـــز بعدمـــا جـــاءت 
المركز الســـابع من أصل ثمان متسابقات 
بالمجموعة ضمن التصفية األولى لتنهي 

السباق بزمن 55:90 ثانية.

هل تتكرر فرحة منتخب المحاربين اليوم؟

الصياد ورفاقه يتطلعون لإلنتصار على الفراعنة علي ميرزا في إحدى المحاوالت الهجومية وينفرد يافي تقفز فوق أحد الموانع بسباق 3 آالف متر موانع

“أحمر اليد” يواجه “الفراعنة” بطموح التأهل لدور الثمانية
الرابعــة البطاقــة  لحســم  والبرتغــال  اليابــان  مواجهــة  تترقــب  العيــون 

طوكيو - حسن علي: )تصوير: علي الحلواجي(

محمد عبدالعزيز خالد الشيخ



األســـطورة  بعـــد  مـــا  حقبـــة  بـــدأت 
يوســـين بولـــت في ســـباق 100 متر 
في منافسات ألعاب القوى األولمبية 
الســـبت في طوكيو، ونجـــح العداء 
العماني بركات الحارثي في اجتياز 

الدور التمهيدي بجدارة.
وفـــاز بولـــت بثالثـــة ألقـــاب أولمبية 
متتالية بدءا من ألعاب بكين 2008، 
لكـــن منـــذ اعتزالـــه فـــي 2017، لـــم 
ينجـــح أي عداء في فـــرض هيمنته 
على هذا السباق وترك بصمة مؤثرة 

مثل أسطورة جاميكا.
حـــرارة  ووســـط  الســـبت،  وامـــس 
تبلـــغ 31 درجة مئوية، بـــدأت رحلة 
البحـــث عـــن بطـــل أولمبـــي جديـــد 
لحصـــد اللقب الـــذي يحمله صاحب 

الرقم العالمي.

وكان الحارثـــي مـــن ضمـــن هـــؤالء 
بزمـــن  بتصفياتـــه  وفـــاز  العدائيـــن، 
الـــدور  إلـــى  ليصعـــد  ثانيـــة   10.27
األول مـــن التصفيات الذي يقام في 
وقـــت الحـــق اليـــوم الســـبت أيضـــا، 
محمـــد  اإلماراتـــي  أيضـــا  وصعـــد 
الحمادي بعدما ســـجل 10.59 ثانية 

في أفضل نتيجة شخصية له.
وتأهل أيضـــا دوريان كيليتيال الذي 
ينتمي لفريق الالجئين بعدما سجل 
10.33 ثانيـــة وهـــي أفضـــل نتيجـــة 

شخصية له.
وينتمـــي كيليتيـــال )22 عامـــا( فـــي 
الديمقراطيـــة  للكونجـــو  األســـاس 
لكنه انتقل إلـــى البرتغال في 2016 
بعـــد وفـــاة والديه في الصـــراع في 

بالده.

وقـــال كيليتيـــال عقـــب الســـباق “أنا 
فخـــور جدا جـــدا بذلـــك، وأنا فخور 
جدا جدا بهذا الفريق. هذا يمنحني 
الكثيـــر مـــن القـــوة للمضـــي قدمـــا. 
يســـتطيع المرء أن يفعل أي شـــيء 

سواء كان الجئا أم ال”.
وبدايـــة من الـــدور األول سيشـــارك 
البارزيـــن  العدائيـــن  مـــن  مجموعـــة 
المرشـــحين لحصـــد اللقـــب ومنهـــم 
الـــذي  برومـــل  تريفـــون  األمريكـــي 
فلوريـــدا  فـــي  ثانيـــة   9.77 ســـجل 
الشـــهر الماضي ليحقـــق أفضل زمن 

هذا العام.
ومـــن المرجـــح أن يكـــون مواطنـــه 
رونـــي بيكر أقـــرب منافســـيه حيث 
احتل المركـــز الثاني في التصفيات 

األمريكية بزمن 9.85 ثانية.
دي  أندريـــه  الكنـــدي  وســـيحاول 

جراســـي، صاحـــب برونزيـــة ســـباق 
100 متـــر فـــي أولمبيـــاد ريـــو قبـــل 
خمـــس ســـنوات، حصـــد اللقب هذه 
المـــرة. ومع غياب بولت، ســـيحاول 

يوهـــان  الســـابق  وزميلـــه  مواطنـــه 
بليـــك )31 عامـــا(، وصاحـــب فضيـــة 
ألعـــاب لنـــدن 2012 وثانـــي أســـرع 
رجـــل فـــي التاريـــخ، أن يحمل آمال 

جاميكا. وســـيظهر فـــي الدور األول 
أيضـــا القطـــري فيمـــي أوجونـــودي 
الذي سيشـــارك في نفس التصفيات 
إلى جانب المميز برومل وكيليتيال.

وكاالت

بدء حقبة “ما بعد بولت” بتصفيات سباق 100 متر

جانب من التصفيات

ثقتهـــا  ســـماهيج  نـــادي  إدارة  جـــددت 
وتعاقدها مع المدرب علي كويد، ليســـتمر 
فـــي قيادة الفريقين األول والشـــباب لكرة 

السلة بالموسم الرياضي الجديد.
وأعلـــن نادي ســـماهيج بذلك عبر حســـابه 
االجتماعـــي  التواصـــل  بموقـــع  الخـــاص 
توقيـــع  مراســـم  حضـــر  إذ  “االنســـتغرام”، 
العقد رئيـــس مجلـــس إدارة النادي محمد 

إبراهيم والمدرب علي كويد.
كمـــا أبـــرم نـــادي ســـماهيج صفقـــة تدعيم 
مـــع  بالتعاقـــد  وذلـــك  الســـالوي،  لفريقـــه 

الالعـــب محمـــد ســـلمان الذي مثـــل فريق 
الرفاع سابًقا.

ومـــن دون شـــك، فإن اســـتمرار كويد على 
رأس الجهـــاز الفنـــي لســـلة ســـماهيج يعد 
مكســـًبا للفريق، خصوًصا بعد المستويات 
والنتائـــج الالفتـــة التي حققها “الســـماوي” 
فـــي الموســـم الماضي. خطـــوة موفقة من 
بالعبيـــن  الفريـــق  بتدعيـــم  النـــادي  إدارة 
آخريـــن؛ لكـــي يعـــزز مـــن قـــوة الفريق من 
فـــي  األريحيـــة  المـــدرب  ويعطـــي  جهـــة 
اختياراتـــه للتشـــكيلة التي ســـيعول عليها 

في منافساته.

كويد مدرًبا لسلة سماهيج وسلمان العًبا
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أشــاد نائــب رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة رئيس وفد مملكة البحرين بأولمبياد طوكيو 2020 ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن 
خليفة آل خليفة بجهود اللجنة المنظمة لدورة األلعاب األولمبية الثانية والثالثين التي تستضيفها اليابان حتى 8 أغسطس المقبل 

وما قدمته اليابان من جهود ودعم كبير الستضافة الحدث الرياضي العالمي.

جاء ذلك لدى لقاء سموه برئيسة 
اللجنـــة المنظمة ألولمبياد طوكيو 
2020 ســـيكو هاشيموتو، بحضور 
األمين العام للجنة األولمبية نائب 

رئيس الوفد محمد النصف.
ونوه سمو الشيخ عيسى بن علي 
بالجهـــود  بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
الكبيرة واإلمكانات التي سخرتها 
اليابـــان مـــن أجل تنظيـــم األلعاب 
أقيمـــت وســـط  التـــي  األولمبيـــة، 
ظـــروف اســـتثنائية بعـــد تأجيلها 
من العام 2020 إلى 2021، مؤكدا 

ســـموه أن إقامـــة الـــدورة في ظل 
تعتبـــر  الراهنـــة  الظـــروف  هـــذه 

انتصار للحركة األولمبية.
عاليـــا  “نثمـــن  ســـموه  وأضـــاف 
الـــدور الكبيـــر الذي بذلتـــه اللجنة 
المنظمـــة فـــي اليابان ومـــا قدمته 
من تســـهيالت وخدمـــات وكوادر 
مـــن أجل إقامة الـــدورة، حيث إن 
انطـــالق األلعاب األولمبية وســـط 
هذه الظـــروف يعتبر في حد ذاته 
اإلرادة  عـــن  يعبـــر  كبيـــرا  نجاحـــا 
والمجتمـــع  لليابـــان  الحقيقيـــة 

الرياضـــي الدولي في إقامة دورة 
لن تمحى من الذاكرة...”.

الـــدؤوب  بالعمـــل  ســـموه  ونـــوه 
الـــذي قامـــت بـــه رئيســـة اللجنـــة 
المنظمة سيكو هاشيموتو وجميع 
بالتعـــاون  اليابانيـــة  العمـــل  فـــرق 
والتنســـيق مـــع اللجنـــة األولمبية 
الدوليـــة، مشـــيدا بالنجـــاح الـــذي 
حققتـــه الـــدورة منـــذ انطالقتهـــا، 
وشـــعبها  لليابـــان  ســـموه  متمنيـــا 
التوفيـــق  مـــن  مزيـــدا  الصديـــق 

واالزدهار.

سموه أثناء لقاءه برئيسة اللجنة المنظمة ألولمبياد طوكيو 2020

سموه مع رئيس اللجنة المنظمة

سمو الشيخ عيسى بن علي  لدى لقائه رئيسة اللجنة المنظمة

سمو الشيخ عيسى بن علي يلتقي رئيسة اللجنة المنظمة ألولمبياد طوكيو
ســموه أشــاد بمــا قدمتــه اليابــان مــن جهــود ودعــم كبيــر الســتضافة الحــدث العالمي

حسن علي من طوكيو )تصوير: علي الحلواجي(

سبورت

أحمد جان مدرًبا لألهلي لـ 3 مواسم
ــؤات ــب ــن ــت وال لــأقــاويــل  ــًدا  ــ ح ووضـــعـــت  الـــجـــدل  ــت  ــه أن اإلدارة 

أنهــت إدارة النــادي األهلــي الجــدل الحاصــل فــي الشــارع الرياضــي بشــأن هوية 
المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق األول لكرة السلة بالموسم الرياضي الجديد.

وأعلن النادي األهلي مســـاء الســـبت 
عـــن تعاقده مـــع المـــدرب أحمد جان 
رئيـــس  بحضـــور  مواســـم،   3 لمـــدة 
ونائـــب الجهـــاز اإلداري لكـــرة الســـلة 
بالنـــادي؛ ليســـتمر بذلـــك علـــى رأس 

الجهاز الفني لكتيبة النسور.
الكثيـــر  الماضيـــة  األيـــام  وشـــهدت 
مـــن األقاويـــل والتنبـــؤات المتداولة 
بشـــأن اقتراب أحمد جـــان من فريق 
المنامـــة، وأيًضا وجود اســـم المدرب 
عبدالحميد إبراهيم )مدرب الشـــارقة 

اإلماراتي( في مرصد األهلي.
ومن دون شـــك، فإن اســـتمرار أحمد 

جان مع ســـلة األهلي يعتبر أمًرا مهًما 
للغايـــة، ألن عـــودة الفريـــق لمنصـــات 
التتويج وحصد البطوالت لم تتحقق 
إال بفضـــل هذا المدرب، وهو ما عجز 
المحلييـــن  المدربيـــن  عنـــه مختلـــف 
تدريـــب  تولـــوا  الذيـــن  واألجانـــب 

األهلي في السنوات السابقة.
أيضـــا  مهـــم  أمـــر  الفنـــي  االســـتقرار 
فـــي الحفاظ علـــى المكتســـبات التي 
تحققـــت فـــي الموســـمين الماضيين، 
بـــل ويعـــزز مـــن حظـــوظ وقوة ســـلة 
النســـور فـــي مواصلـــة التربـــع علـــى 

عرش المنصات المحلية.

سبورت

جانب لمراسم توقيع العقد
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المنامة - أرباح المالية

العموميـــة  الجمعيـــة  وافقـــت 
العاديـــة لشـــركة أربـــاح الماليـــة 
االتصـــال  عبـــر  انعقـــدت  التـــي 
المرئـــي علـــى توصيـــة مجلـــس 
علـــى  أربـــاح  بتوزيـــع  اإلدارة 
العـــام  عـــن  الشـــركة  مســـاهمي 

المالي 2020. 
وأوضح رئيـــس مجلس اإلدارة 
ســـعود بن عبدالعزيـــز األنصاري 
أعمـــال  نتائـــج  فـــي  النمـــو  أن 
الشـــركة جـــاء نتيجـــة االرتفاع 
في إيرادات األنشطة التشغيلية 
الكفـــاءة  مؤشـــرات  وتحســـن 
إلـــى  أدى  ممـــا  الشـــركة،  فـــي 
زيـــادة حجـــم األصـــول المدارة 
مـــن 362 مليون ريال ســـعودي 
نحـــو  إلـــى   2017 العـــام  نهايـــة 
1.6 مليار ريال ســـعودي بنهاية 
العـــام 2020، وبما يتماشـــى مع 
2019- لألعـــوام  العمـــل  خطـــة 

2022م المعتمـــدة مـــن مجلـــس 
اســـتطاعت  حيـــث  اإلدارة، 
األهـــداف  تحقيـــق  الشـــركة 
المالية المســـتهدفة للعام 2020 
التحديـــات  مـــن  الرغـــم  علـــى 

االقتصادية.
كما أوضح األنصاري أن النتائج 
الماليـــة للشـــركة تحققت بفضل 
صلبـــة  قاعـــدة  علـــى  ارتكازهـــا 
المســـاهمين  مـــن  ومتنوعـــة 
والمســـتثمرين وعلـــى اختيارها 
البشـــرية  الكـــوادر  مـــن  نخبـــة 
الخبـــرة  ناحيـــة  مـــن  المؤهلـــة 
والمهارة في مجال االســـتثمار، 
القـــدرة  الشـــركة  أكســـب  ممـــا 
ثقـــة  وكســـب  المنافســـة  علـــى 
والمســـتثمرين،  المســـاهمين 
والحـــرص على تحقيـــق أقصى 
درجات االســـتفادة مـــن الفرص 
فـــي  المتاحـــة  االســـتثمارية 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 

وخارجها.
أوضـــح  ذلـــك  علـــى  وتعليقـــا 
محمـــود  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الكوهجـــي أن الشـــركة تمكنـــت 
مـــن الحفـــاظ على متانـــة أدائها 
ربحيتهـــا،  واســـتدامة  المالـــي 
حريصـــة  الشـــركة  أن  مؤكـــدا 
اإلســـتراتيجية  تطبيـــق  علـــى 
المعتمـــدة مـــن مجلـــس اإلدارة، 
عمـــل  نمـــوذج  تبنـــت  حيـــث 
يواكب أحدث المستجدات في 
المالية االســـتثمارية،  الصناعـــة 
كمـــا تميزت أرباح في تأســـيس 
وترتيـــب الفـــرص االســـتثمارية 
النوعيـــة محليا ودوليـــا، والتي 
تالئـــم احتياجات المســـتثمرين 
منتجـــات  توفيـــر  خـــالل  مـــن 
اســـتثمارية مبتكرة وتنافســـية 
عوائـــد  تعظيـــم  مـــع  وواعـــدة، 
االســـتثمارات  مـــن  الشـــركة 
محفظتهـــا  وتنويـــع  القائمـــة، 

االستثمارية.
هـــي  الماليـــة  أربـــاح  أن  يذكـــر 
اســـتثمارية  ماليـــة  شـــركة  أول 
كافـــة  علـــى  ســـعودية حاصلـــة 
بهـــا  المســـموح  التراخيـــص 
مـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة في 
المنطقة الشرقية. وتقدم أرباح 
ومنتجاتهـــا  خدماتهـــا  الماليـــة 
إلـــى عمالئهـــا عبر نطاق واســـع 
االســـتثمارية  المجـــاالت  مـــن 
المتنوعـــة التي تشـــمل خدمات 
والترتيـــب  الماليـــة،  الوســـاطة 
الصناديـــق  أصـــول  وإدارة 
والمحافـــظ  االســـتثمارية 
الملكيات  الخاصة واستثمارات 
الحفـــظ  وخدمـــات  الخاصـــة 
والخدمـــات  الماليـــة  لـــألوراق 

المالية االستشارية.

عمومية “أرباح المالية” توافق على 
توزيع األرباح على المساهمين

الديلمــي: مصاهر مجلس التعاون تنتج 6 ماليين طن ســنويا

أسعار األلمنيوم تحلق وسنة سعيدة لشركات الخليج

توقع األمين العام للمجلس الخليجي لأللمنيوم، وهو التجمع الذي يضم مصاهر الخليج في المنطقة، محمود الديلمي أن يكون هذا العام “سنة سعيدة” لشركات 
األلمنيوم مع تحسن األسعار وهوامش الربحية وعودة التعافي للطلب العالمي. وأشار الديلمي في اتصال هاتفي مع “البالد” أن أسعار األلمنيوم في بورصة لندن 

للمعادن شهدت ارتفاعا منذ بداية العام ويبدو أن هذا االتجاه الحالي هو صعودي في منحنى األسعار.

هـــي  حاليـــا  األلمنيـــوم  أســـعار  وتعـــد 
األعلى منذ العام 2018 وسط توقعات 
إيجابيـــة مـــن قيـــادات الصناعـــة فـــي 

المنطقة. 
وارجـــع الديلمـــي وهو خبيـــر مخضرم 
فـــي قطـــاع األلمنيوم، ارتفاع األســـعار 
األخير لعدة أســـباب ومـــن بينها عودة 
تعافـــي  مـــع  األلمنيـــوم  علـــى  الطلـــب 
مـــن جائحـــة  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
كورونـــا، خصوصـــا مـــن الصيـــن والتي 
تعتبـــر أكبر منتج لأللمنيـــوم في العالم 
اإلنتـــاج  نصـــف  نحـــو  تنتـــج  والتـــي 
العالمـــي، حيـــث إن الصيـــن بـــدأت في 
كبـــح التصديـــر الخارجـــي واالحتفاظ 
بكمية أكبر من اإلنتاج مما دفع األسعار 

في السوق العالمية لالرتفاع.

كمـــا اســـتطرد الديلمـــي إلـــى أن هنـــاك 
فـــي  اإلضـــراب  مثـــل  أخـــرى  عوامـــل 

شركات بكندا.
وأشار الديملي إلى أن اسعار األلمنيوم 
تتراوح في المتوسط حاليا عند 2500 
للطن، في حين أن أسعار المواد األولية 
مناســـبة وهـــو يعطـــي فرصـــة لمصاهر 
األلمنيوم لتحقيـــق قيمة مضافة أعلى 
في اإلنتاج وتحقيق أداء أفضل خالل 

هذا العام.
وأكد الدليمي أن مصاهر األلمنيوم في 
الخليـــج مازالت تحافظ على مســـتوى 
تنافســـيتها وأدائهـــا وجودتهـــا، حيـــث 
تواصـــل الشـــركات تحديـــث مرافقهـــا 
وخطوطهـــا مما يحافظ علـــى كفاءتها 
التشـــغلية إلى جانب تقليـــص النفقات 

المتعلقة باإلنتاج.
وأوضح الديلمي إلى أن جهود مصاهر 
الخليج في الحفاظ على تكلفة تشغيل 
أقل وتحســـين الكفاءة سينعكس على 
النتائـــج خصوصـــا مع ارتفاع األســـعار 

وارتفاع الطلب.
وقال الديلمـــي إلى إن مصاهر الخليج 
شهدت مشاريع مثل تحديث محطات 
الكهربـــاء والنقل وغيرهـــا وأن مصاهر 
الخليج مازالت األكثر تنافســـية عالميا 
دون أن يفصح عن أرقام محددة، لكنه 
أشـــار إلى أنه في العالم عموما تتراوح 
تكلفـــة اإلنتاج ما بين 1400 إلى 1900 

للطن.
وبيـــن الديلمـــي أن 5 شـــركات ألمنيوم 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

تقـــوم حاليـــا بإنتـــاج مـــا مجموعـــه 6 
مالييـــن طـــن لتكـــون ثاني أكبـــر منتج 
عالمي بعد الصين، حيث يشـــكل إنتاج 
دول الخليـــج نحـــو 10 فـــي المئـــة من 

اإلنتاج العالمي.
وأكد األمين العـــام للمجلس الخليجي 
لأللمنيـــوم ارتفـــاع إنتـــاج دول الخليج 
مـــع وجـــود دراســـات لتوســـعة الطاقة 
المصاهـــر  مازالـــت  حيـــث  اإلنتاجيـــة، 
الخليـــج تتمـــع بالريـــادة فيمـــا يتعلـــق 
بتحديـــث الخطـــوط والتطويـــر علـــى 
مســـتوى هذه الصناعة في العالم، وأن 
عملية التحديث استمرارية ومدروسة 
وخفـــض  اإلنتـــاج  علـــى  تنعكـــس 

التكاليف.

واشنطن - بنا

مؤشرات األسهم األميركية 
تغلق على انخفاض

في  الرئيسة  األســهــم  مــؤشــرات  أغلقت 
على  األمــيــركــيــة  ستريت  وول  بــورصــة 
انــخــفــاض. وهــبــط الــمــؤشــر داو جــونــز 
الصناعي 146.36 نقطة بما يعادل 0.42 

في المئة ليصل إلى 34938.17 نقطة.
بــورز 500  أنــد  وتــراجــع مؤشر ستاندرد 
المئة  في   0.53 أو  نقطة   23.58 بمقدار 

ليسجل 4395.57 نقطة.
المجمع  نــاســداك  المؤشر  انخفض  كما 
ليصل  المئة  أو 0.69 في  101.51 نقطة 

إلى 14676.76 نقطة.

تعهـــد البنـــك المركزي الصينـــي بمواصلة 
ضغط شديد عبر اللوائح التنظيمية على 
تداول العمالت المشفرة والمضاربة فيها 
بعد تكثيف حملتـــه الصارمة في القطاع 

مطلع العام الجاري.
نقـــال  لألنبـــاء  بلومبـــرج  وكالـــة  وذكـــرت 
عـــن بيـــان لبنـــك الشـــعب الصينـــي اليوم 
أن البنـــك ســـوف يشـــرف علـــى شـــركات 

المنصـــات الماليـــة اإللكترونية لتصحيح 
السياســـات  صنـــاع  وكان  ممارســـاتها. 
التقـــوا الجمعـــة لمناقشـــة أولويات العمل 

للنصف الثاني من العام.
شنت الصين أشد حمالتها الصارمة على 
تداول العمالت المشـــفرة )بيتكوين( منذ 
2017 في الشهور األخيرة بعدما تسببت 
زيـــادة فيهـــا وفـــي غيرهـــا مـــن العمـــالت 

الرمزيـــة فـــي قلـــق الســـلطات مـــن خطر 
التزويـــر وغســـل األمـــوال واالســـتخدام 

المفرط للطاقة.
وفرضـــت أيضا سلســـلة من اإلجـــراءات 
الســـلوك  تســـتهدف  التـــي  التنظيميـــة 
االحتكاري في منصات الدفع اإللكتروني 
مثل شركة “آنت جروب” على مدار العام 

الماضي.

المركـــزي  البنـــك  المقـــرر أن يمنـــع  ومـــن 
إلـــى  الكبـــرى ويدفـــع  الماليـــة  المخاطـــر 
خفـــض عدد المؤسســـات الماليـــة العالية 
الخطـــورة فـــي أقاليم رئيســـية، بحســـب 

البيان.
وســـوف يســـرع مـــن عملـــه فـــي صياغـــة 
قانـــون لالســـتقرار المالـــي الـــذي اقترحه 
نائب المحافظ ليو جاي بينج في مارس.

المركزي الصيني يتعهد بمواصلة الضغط على سوق العمالت المشفرة

موضة شراء السلع على أقساط عادت للظهور بقوة
ــى الـــمـــحـــك ــ ــل ــ ــات االئـــــتـــــمـــــان ع ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــل بـ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ مـ

بينما يتســـوق الماليين من البشـــر يوميا 
علـــى اإلنترنـــت لشـــراء احتياجاتهم في 
زمـــن الجائحـــة يعـــود إلـــى الســـطح مـــن 
الجديد عبارة ربما اندثرت لسنين طويلة 
أال وهي إمكان الشراء اآلن والدفع الحقا 
على أقســـاط فيما بـــدا أن عودة إلى زمن 
ماض كان فيه شـــراء السلع على أقساط 
هو الســـمة المســـيطرة على مشهد تجارة 

التجزئة في االقتصاد العالمي.
إلـــى  بلومبـــرغ  لوكالـــة  تقريـــر  ويشـــير 
أن موضـــة شـــراء الســـلع علـــى أقســـاط 
عـــادت للظهـــور بقوة مع دخول شـــركات 
مـــن  الخـــط  علـــى  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
خالل لعب دور طرف ثالث يمكنه توفير 
السيولة للمشتري وادفع بأسعار تنافسية 
للجهـــة المنتجـــة للســـلعة لتتحـــول تلـــك 
الشـــركات إلـــى وســـيط مالي في مشـــهد 

عنوانه العريض “الكل مستفيد”.
وعلى خالف برامج التقسيط باستخدام 
كروت االئتمان والتي تتضمن على األقل 
دفعـــة أولى كرســـوم فإن برامج الشـــراء 
المصممة مـــن قبل شـــركات التكنولوجيا 
الماليـــة على غـــرار Affirm و Afterpay و 
Klarnaال تتضمـــن دفـــع أي مبالـــغ مقدما 
ويتـــم تقديمها فـــي هيئة قروض صغيرة 
علـــى أقســـاط تبلغ 4 أقســـاط مـــا يضمن 
لتلـــك الشـــركات دورة أقـــل لـــرأس المال 

وتحقيق عوائد أفضل لتلك الشركات.
البائع وليس المشـــتري وفـــي نهج جديد 
تتبعه شـــركات التكنولوجيـــا المالية فإن 
حصـــة األســـد مـــن أربـــاح تلك الشـــركات 
تأتـــي من بائع التجزئة وفـــي تلك الحالة 
هـــو متاجـــر التجزئـــة وفـــي المقابـــل فإن 
العوائـــد علـــى األقســـاط التـــي يتحملهـــا 
المشـــتري تكون ضعيفة ما يضمن جذب 

شريحة واسعة من العمالء.
وبـــدا أن تلـــك السياســـة الجديـــدة تمثل 
منافســـة قويـــة للمنتجـــات الماليـــة التي 
تقدمهـــا البنـــوك وفـــي مقدمتهـــا كـــروت 
عوائـــد  علـــى  تحصـــل  والتـــي  االئتمـــان 
أعلـــى بكثير يتحملها فـــي نهاية المطاف 
المستهلك النهائي للسلعة والذي بطبيعة 
األمر ســـيذهب إلى المنتـــج الجديد الذي 

تقدمه شركات التكنولوجيا المالية.
ويتوقع تقرير صادر عن CB Insights أن 
تنمو مبيعات الســـلع باستخدام األقساط 
مـــا بيـــن 15-10 مرة بحلـــول العام 2025 
لتتجـــاوز مســـتوى التريليـــون دوالر مـــا 
يمثـــل دفعة قوية لشـــركات التكنولوجيا 
المالية التي تلعب دور الوســـيط الجديد 
بيـــن البائع والمشـــتري بعد عقـــود طويلة 
كانـــت فيهـــا البنـــوك هي الالعـــب األوحد 

في دور الوساطة.
وفـــي الواليـــات المتحدة وحدهـــا فإن ما 

بيـــن 25-20 مليـــار دوالر جـــرى إنفاقهـــا 
الســـلع  شـــراء  علـــى  المنصـــرم  العـــام 
باســـتخدام نظام األقســـاط الجديد الذي 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  شـــركات  تقدمـــه 
ليســـجل أعلى مســـتوياته علـــى اإلطالق 
فيمـــا بـــدا أنـــه التوجـــه الجديـــد للشـــراء 
داخـــل أكبـــر اقتصـــاد في العالم بحســـب 
بيانات Bloomberg Intelligence والتي 
أشـــارت أيضا إلى أن معدل اختراق البيع 
باألقســـاط يمثـــل نحـــو %3 مـــن إجمالي 

التجارة اإللكترونية في البالد.
منافســـة محتدمة وال تتوقف المنافســـة 
التي تلقاها المنتجـــات المصرفية للبنوك 
أو  الماليـــة  التكنولوجيـــا  شـــركات  علـــى 
مـــا تعـــرف اصطالحا باســـم “الفيـــن تك”، 
فشـــركات عمالقـــة أخرى على غـــرار أبل 

بدأت الدخول على الخط.
ومنذ العام الماضي أعلنت أبل عن خطط 

لبيع منتجاتها باســـتخدام التقســـيط عبر 
خدمـــة Apple Pay مـــع جعـــل األقســـاط 
أيضـــا على 4 دفعـــات مع فائدة مبســـطة 
أيضـــا ما يمثـــل صفعـــة قوية لنشـــا البيع 
بالتقســـيط الـــذي تقدمه كـــروت االئتمان 

التابعة لكبريات المصارف العالمية.
الماليـــة  التكنولوجيـــا  شـــركات  وتـــروج 
لنفســـها علـــى أنـــه وســـيط أمـــن أكثر من 
البنـــوك لتوفيـــر الســـيولة باإلضافـــة إلـــى 
تراجـــع ســـعر المنتـــج النهائـــي مقارنة مع 
مـــا يقـــوم المســـتهلك بدفعه باســـتخدام 
كروت االئتمان ما يطرح تساؤالت حول 
قدر المصارف على المنافسة أو اختفائها 
التـــام من مشـــهد البيع بالتقســـيط والذي 
مثـــل لســـنوات طويلـــة أحد أهـــم مصادر 
بند الدخل من الفائدة في القوائم المالية 

للبنوك.

دبي - العربية

الرياض - االقتصادية

محمود الكوهجيسعود األنصاري

علي الفردان

سميح رجب ... مدافع عن حقوق صغار التجار
عرف بدفاعه عن حقوق المواطنين من صغار التجار في أروقة غرفة تجارة وصناعة البحرين، كما أنه تبنى قضايا األســرة التجارية ودافع عنها، 
وكان أحــد أعضــاء غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن الذين شــارك في اجتماعــات الجمعيــات العمومية للدفاع عــن حقوق األســرة التجارية وصغار 

التجار.

 Sky إنه رجل األعمال الرئيس التنفيذي لشـــركة
Tech لالستشـــارات وحلـــول الطاقـــة المتكاملة 
المهنـــدس ســـميح رجب الـــذي رحل عـــن عالمنا 
فـــي يوم الثالثـــاء 15 يونيـــو 2021. وكان وزير 
الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا )رئيس هيئة 
الطاقـــة المســـتدامة حالًيـــا( قد اســـتقبل بمكتبه 
في العام 2019 أصحاب فكرة تأســـيس جمعية 
بحرينية للطاقة المستدامة والتي ستهدف إلى 

التعريف بفوائد اســـتخدامات الطاقة المتجددة 
الدراســـات  ونشـــر  الطاقـــة  كفـــاءة  وبرامـــج 
واألبحـــاث في هـــذا المجال، وتقديم المســـاندة 
وإقامـــة  المســـتدامة،  الطاقـــة  مركـــز  ألعمـــال 
المعارض والمؤتمرات المتخصصة في استدامة 
الطاقـــة، وكان يتقدم الوفـــد المرحوم المهندس 
رجـــب، وعدد من المهندســـين المتخصصين في 

مجاالت وقطاعات مختلفة في البحرين.

يذكـــر أن المرحـــوم قـــد ترشـــح لعدة مـــرات في 
البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  انتخابـــات 
للوصـــول إلى مجلـــس اإلدارة عبر تشـــكيل كتل 
انتخابيـــة إال أنـــه لـــم يتمكـــن مـــن الوصـــول إلى 
مجلس اإلدارة. وترشـــح كذلك فـــي االنتخابات 
النيابية التكميلية عن الدائرة الثانية بالمحافظة 
الوســـطى فـــي العـــام 2011 إال أنه لـــم يصل إلى 

مجلس النواب.

من أصحاب فكرة 
جمعية بحرينية 

للطاقة المستدامة

أمل الحامد
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

انطـــاق  عـــن  الســـام  مصـــرف  أعلـــن 
الـــذي  الصيفـــي،  التدريبـــي  برنامجـــه 
ُينظمه ســـنوًيا للطلبـــة الجامعيين للعام 
الخامس عشر على التوالي. ويستضيف 
المصرف بنسخة البرنامج لهذا العام 18 
طالبـــا مـــن مختلف الجامعـــات، ويهدف 
لمنحهـــم تدريبا مهنيا شـــاما الكتســـاب 
مهـــارات وخبـــرات متنوعـــة من أقســـام 
المصرف، لدعـــم تمّيزهم ونجاحهم في 

مسيرتهم المهنية مستقبًا.
ســـيعقد برنامج التدريـــب الصيفي على 
مدى شـــهرين، ويقـــدم للخريجين فرصا 
تدريبيـــة مـــع جلســـات خاصة لإلرشـــاد 
والتوجيه لتطوير مهاراتهم الشـــخصية 
الوقـــت  وإدارة  التواصـــل  ومهـــارات 
ومهارة حل المشـــكات، وذلـــك بتعاون 
مشـــترك مـــع معهـــد البحرين للدراســـات 
المصرفيـــة والماليـــة وشـــركة كـــي بـــي 
البحريـــن.  إم جـــي وجمعيـــة مصـــارف 
ولتعزيـــز روح التعاون والعمل الجماعي 
البرنامـــج  سيشـــمل  المتدربيـــن،  لـــدى 
التدريبـــي تنفيذ دراســـة حالـــة عمل عن 
مصرف الســـام، وسيشـــارك الخريجين 
جماعـــي  بحثـــي  مشـــروع  إعـــداد  فـــي 
ليزّودهم بالتجربة التطبيقية المكتسبة 

مـــن التدريب الوظيفي. وســـيتم تقييم 
هـــذه المشـــاريع من ِقبل لجنـــة مختصة 
وســـيخصص  الفائـــز  الفريـــق  لتحديـــد 
المصـــرف جائـــزة قّيمـــة للفائزيـــن. وفي 
التدريبـــي،  البرنامـــج  حـــول  حديثهـــا 
قالت رئيس الموارد البشـــرية والشؤون 
منـــى  الســـام  مصـــرف  فـــي  اإلداريـــة 
البلوشـــي: “حرصنا علـــى تنظيم برنامج 
التدريـــب الصيفـــي بعناية كبيـــرة لنمنح 
الطلبـــة الشـــباب تجربـــة تدريبية مميزة 
المعرفـــة  بيـــن  متـــوازن  بشـــكل  تجمـــع 
إلعدادهـــم  وذلـــك  والعمليـــة،  النظريـــة 
لمســـتقبل مهني واعـــد ومليء بالنجاح، 
مليئـــا  كان  الماضـــي  العـــام  بـــأن  علمـــا 

بالتحديات؛ نظرا لظروف العمل عن ُبعد 
وجائحـــة كورونا التـــي نتج عنها تنظيم 
التدريـــب  لطلبـــة  افتراضيـــا  البرنامـــج 
الصيفي. هذا ويعكس برنامج التدريب 
الصيفـــي مـــدى التـــزام مصرف الســـام 
بمســـؤوليته االجتماعيـــة تجـــاه تطوير 
معارف ومهـــارات األجيال الجديدة في 
قطـــاع األعمال في مملكـــة البحرين مع 
االلتزام باشـــتراطات الســـامة والتباعد 
الفريـــق  تعليمـــات  حســـب  االجتماعـــي 
كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
ونســـعى أيًضـــا عبـــر هـــذه المبـــادرة إلى 
تعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحريـــن كمركـــز 
إقليمـــي رائـــد فـــي قطـــاع الصيرفة في 
المنطقة، مع نشر التوعية والتدريب في 
هذا المجال للرواد والقادة المستقبليين 
بالقطاع”. وســـيحصل منتسبو البرنامج 
علـــى تدريـــب عملـــي وجلســـات مكثفة 
في مختلف أقســـام المصرف، وتحديًدا 
بقســـم تكنولوجيا المعلومـــات والرقابة 
الشرعية وتمويل الشركات، وكذلك في 
قســـم الرقابة الداخلية وقسم العمليات 
لألفـــراد  المصرفيـــة  الخدمـــات  وقســـم 
والشركات وقسم المعامات المصرفية 

الدولية وقسم إدارة المخاطر.

مصرف السالم يعلن انطالق برنامجه 
التدريبي الصيفي للخريجين

أكـــد القائـــم بأعمـــال نائـــب عميـــد كليـــة 
الهندســـة فـــي جامعـــة العلـــوم التطبيقية 
مروان عـــواد أن رؤية الجامعة في طرح 
برامج كلية الهندسة بالتعاون مع جامعة 
لنـــدن ســـاوث بانـــك البريطانيـــة جـــاءت 
متوافقة مع استراتيجية مجلس التعليم 
العالي والتوجه العالمي في التركيز على 
دارســـات العلـــوم، والتقنيـــة، والهندســـة، 
والرياضيات، مشـــيرا إلـــى أن باب القبول 
الراغبيـــن  للطلبـــة  مفتـــوح  والتســـجيل 
بالدراســـة في كلية الهندســـة، في الفصل 
األكاديمـــي  العـــام  مـــن  األول  الدراســـي 
2021/ 2022. وأوضـــح عواد أن البرامج 
األكاديميـــة تهدف لتنويـــع االختصاصات 
بظـــال  تلقـــي  جديـــدة  قـــدرات  وخلـــق 
والعمليـــة  العمـــل  ســـوق  علـــى  إيجابـــي 
خطـــوات  مـــع  تماشـــيا  معـــا،  التعليميـــة 
الجامعة للتوجه نحـــو العالمية من خال 
التعـــاون مـــع جامعـــات دوليـــة ذات ثقـــل 
ومكانة، لتطوير الجامعـــة علميا وبحثيا، 
خاصة في ظل سلســـلة اإلنجـــازات التي 
حققتهـــا الجامعة بتصنيفهـــا المتميز على 
المســـتوى المحلـــي واإلقليمـــي والعالمي 
إلـــى  إضافـــة  العالميـــة،  بالتصنيفـــات 

حصولهـــا علـــى االعتمـــاد المؤسســـي من 
مجلـــس التعليـــم العالي واســـتيفاء كافة 
برامجها األكاديمة لمتطلبات هيئة جودة 

التعليم والتدريب في البحرين.
ونـــوه القائم بأعمال نائـــب العميد إلى أن 
الكليـــة تقـــدم برامـــج أكاديمـــة بالتعـــاون 
مـــع جامعة لندن ســـاوث بانك البريطانية 
تتمثـــل فـــي بكالوريـــوس الهندســـة فـــي 
وبكالوريـــوس  المعماريـــة،  الهندســـة 
الهندســـة فـــي الهندســـة المدنيـــة، حيـــث 

دراســـة  بعـــد  البرامـــج  هـــذه  ُطرحـــت 
لســـوق العمـــل علـــى المســـتوى المحلـــي 
والخليجـــي والعربـــي. يذكـــر أن جامعـــة 
إلـــى تقديـــم  التطبيقيـــة تســـعى  العلـــوم 
أفضـــل خدمـــة تعليميـــة لطلبتهـــا، حيـــث 
أحـــدث  مواكبـــة  علـــى  باســـتمرار  تعمـــل 
المســـتجدات في مجـــال التعليـــم العالي 
وتطويـــر وتحديـــث برامجهـــا األكاديمية 
العالميـــة  التطـــورات  مـــع  يتماشـــى  بمـــا 

واحتياجات سوق العمل المحلي.

“العلوم التطبيقية”.. رؤية مستقبلية 
لتنويع االختصاصات في سوق العمل

”TALKS “زيــن  برنامــج  ضمــن  ربانيــة”  “هبــات  بعنــوان 

“زين البحرين” تستضيف حوارية لموظفيها

استضافت زين البحرين، الشبكة الرائدة 
للبرودباند المتنقل في البحرين، مؤخرا 
جلســـة حوارية بعنـــوان “هبـــات ربانية” 
قدمتها المستشـــارة والمدربة البحرينية 
الجلســـة  ركـــزت  العالـــي.  معصومـــة 
موظفـــو  حضرهـــا  التـــي   - الحواريـــة 
زيـــن البحريـــن - على كيفية االســـتفادة 
مـــن العطايـــا والمواهـــب الفريـــدة التـــي 
يتمتع بهـــا الموظفون بطرق تســـاعدهم 
ســـعيدة.  بحيـــاة  االســـتمتاع  علـــى 
وخال الجلســـة، تم تعريـــف الموظفين 
بالتقنيـــات التـــي تتيـــح لهـــم االســـتفادة 
من مواهبهم علـى الصعيدين الشخصي 
والمهني؛ لاســـتمتاع بالحياة على أكمل 
 - ”TALKS وجـــه. وُيعـــد برنامـــج “زيـــن
الـــذي تـــم إطاقه في عـــام 2018 - أحد 
لشـــركة  الرئيســـة  التطويـــر  مبـــادرات 
زيـــن البحريـــن التـــي تركز علــــي تطوير 
موظفيهـــا. وكجـــزء مـــن برنامـــج “زيـــن 
TALKS”، تســـتضيف الشـــركة مثقفيـــن 
ومفكرين بحرينييـــن ومن دول مجلس 
التعاون الخليجي العاملين في مجاالت 
مختلفة لمخاطبة موظفي زين البحرين 
لتوســـيع معارفهـــم وإلهامهـــم من خال 
مشاركة تجاربهم وقصص نجاحهم. تم 
تصميم هذه المبادرة لتحســـين وتطوير 
الموظفيـــن مـــن خـــال تزويدهـــم برؤى 

تســـاعدهم علـــى النمـــو علـــى المســـتوى 
الشخصي والمهني.

يذكـــر أن المتحدثـــة، معصومـــة العالـــي، 
فـــي  خبيـــرة  ومدربـــة  مستشـــارة  هـــي 
مدربـــة  كونهـــا  إلـــى  باإلضافـــة  مجالهـــا 
معتمدة من ِقَبل شركة “غالوب”، وتتمتع 
بالمعرفة المتعمقة في مجاالت الخطابة 
الجلســـة،  وخـــال  والتدريـــب.  العامـــة 
ركـــزت معصومـــة علـــى كيفيـــة اظهـــار 
المواهـــب والقدرات التـــي يتميز بها كل 
شـــخص عـــن اآلخريـــن، وكيفيـــة تقدير 
تلك القـــدرات لتحقيق أقصى اســـتفادة 
منهـــا. كما قدمت معصومـــة نظرة عامة 
لموظفي زين البحرين عن الكيفية التي 
يمكـــن لمثـــل تلـــك المواهـــب والصفـــات 
المســـاعدة في الكشـــف عن أهم أهداف 
الحيـــاة، وتجعلهـــم يشـــعرون بالجانـــب 
اإليجابـــي أثنـــاء توليهـــم جميع شـــؤون 
حياتهـــم اليوميـــة بما في ذلـــك التواجد 
فـــي موقع العمل. كما ســـلطت معصومة 
فـــي  االســـتثمار  أهميـــة  علـــى  الضـــوء 
الـــذات للتعـــرف على المواهـــب والطرق 
المختلفة لتوجيه تلك المواهب بطريقة 
إيجابيـــة تســـاعدهم فـــي العثـــور علـــى 

المعنى الحقيقي للحياة وأهدافها.
وبعـــد االنتهـــاء بنجـــاح من جلســـة “زين 
الكوهجـــي  صـــاح  صـــرح   ،“  TALKS

مديـــر التعلـــم والتطوير في شـــركة زين 
البحريـــن بعنـــوان “هبات ربانيـــة” ضمن 
برنامـــج “زيـــن TALKS” قائـــا: “تطويـــر 
المواهـــب التي يتمتع بها الموظفين ُيعد 
اســـتثمارا مهما في زين البحرين، ونحن 
نؤمـــن بأنه من خال دعم تلك المواهب 
التـــي وهبهـــا هللا لهم، فإننا نســـتثمر في 
نمـــو ونجاح شـــركتنا ونتطلـــع أن يكون 
لدينـــا قوة عاملة نشـــطة وصحية. ومن 
خـــال جلســـة “زيـــن TALKS” الخاصـــة 
بنـــا، يتمثل هدفنـــا في ضمان مســـاعدة 
موظفينـــا علـــى تحســـين رفاهيتهم في 
باســـتمرار  وتزويدهـــم  المجـــاالت،  كل 

يحتاجونهـــا  التـــي  المـــوارد  بجميـــع 
لمواصلة نموهم”.

تصريحـــه  فـــي  الكوهجـــي  واســـتطرد 
تســـاعد  ذلـــك،  علـــى  “عـــاوة  بالقـــول: 
جلســـات “زيـــن TALKS” علـــى تعريـــف 
المشـــاركين بمختلـــف الطـــرق التفاعلية 
التـــي يمكـــن أن تحســـن مـــن صحتهـــم 
ورفاهيتهـــم وتشـــجيعهم على ممارســـة 
الســـلوكيات الصحيـــة، فيمـــا تســـمح لنا 
مثـــل هـــذه الجلســـات الحواريـــة بدعوة 
شـــخصيات بحرينية لتدريـــب موظفينا 
وتحفيزهـــم مـــن خـــال نقـــل تجاربهـــم 
المهمـــة لهـــم، وبالتالي مســـاعدتهم على 

تقديـــم أفضـــل مـــا لديهـــم فـــي مواقـــع 
عملهم وحياتهم الشخصية”.

مـــن جانبهـــا صرحـــت معصومـــة العالي 
شـــخص  “كل  قائلـــة:  المناســـبة  بهـــذه 
موهوب بشـــكل فريد، ومـــن خال مثل 
هـــذه البرامـــج التدريبيـــة، فإننـــي أبـــذل 
قصـــارى جهـــدي لتعريفهـــم بإمكاناتهـــم 
الكاملـــة؛ ليتمكنـــوا من تحقيق الســـعادة 
الشـــاملة ألنفســـهم، وأنـــا أشـــجع النـــاس 
حقـــا،  موهوبـــون  بأنهـــم  االيمـــان  علـــى 
بهـــذه  المشـــاركون  يتمتـــع  أن  وبمجـــرد 
اإليجابيـــة، فإنني أســـاعدهم - عبر عدد 
مـــن الطرق - على تطبيق تلك اإليجابية 
في حياتهم وعملهم، ويســـعدني أن زين 

البحرين قد زودتني بمنصة للتفاعل مع 
موظفيهـــا وآمـــل أن يكون لدى الشـــركة 
موظفين أكثر ســـعادة وتحفيـــزا نتيجة 

لذلك”.
وبصفتهـــا شـــركة مســـؤولة، ُتقـــدر زيـــن 
موظفيهـــا  مواهـــب  بشـــدة  البحريـــن 
وتســـعى باســـتمرار لتطويرها باعتبارها 
جانبا مهما ومحوريًا من عملياتها. وفي 
المستقبل، ســـتواصل الشركة استضافة 
TALKS”؛  “زيـــن  جلســـات  مـــن  المزيـــد 
بهدف زيادة إلهـــام الموظفين والحفاظ 
على بيئة صحية تحافظ على سعادتهم 
وإبداعهم وإنتاجيتهم في مواقع العمل.

صالح الكوهجي معصومة العالي

منى البلوشي

الجائــزة الثانيــة من أصــل 4 جوائز مــن نصيب أحمــد المالكي

“األهلي المتحد” يكشف عن المليونير الجديد

فـــي حفـــل مفاجئ أقيم يـــوم الخميس 
الماضـــي فـــي فـــرع ســـترة، قـــام البنك 
ش.م.ب  البحريـــن  المتحـــد  األهلـــي 
بالكشـــف عـــن الفائـــز بجائـــزة المليـــون 
دوالر الثانيـــة لعـــام ٢٠٢١. وتأتـــي هذه 
الجائـــزة ضمـــن النســـخة الجديـــدة من 
برنامج حصادي، وقد كانت من نصيب 

أحمد علي المالكي.
وقـــد بـــدأ برنامـــج حصـــادي هـــذا العام 
مع الكثيـــر من التشـــويق، وذلك بالنظر 
إلـــى حجم وعـــدد الجوائز التي ســـيتم 
تقديمهـــا طـــوال الســـنة. وتضـــم جوائز 
النســـخة الجديـــدة أربـــع جوائـــز كبـــرى 
أربـــع  أمريكـــي،  دوالر  مليـــون  بقيمـــة 
جوائـــز ربـــع ســـنوية بقيمـــة ١٠٠,٠٠٠ 
دوالر أمريكـــي، إضافـــة إلـــى ٥٠ جائزة 

شهرية بقيمة ١,٠٠٠ دوالر أمريكي.
يذكر أن أحمد المالكي هو أب ومدرس 
متقاعـــد من منطقة ســـترة، وهو عميل 
مخلـــص للبنك منـــذ أكثر من ٣٠ ســـنة، 
وعميل في حســـاب حصـــادي منذ نحو 
١٠ ســـنوات. وقـــد تمـــت دعوتـــه إلـــى 
الفـــرع دون إباغـــه بالمناســـبة. وبعـــد 

إعامـــه عـــن الفـــوز، عبـــر المالكـــي عـــن 
دهشـــته وســـعادته بالقـــول: “كنـــت وال 
أزال عميـــا لدى البنـــك األهلي المتحد 
منـــذ زمـــن بعيـــد، وفرعهـــم فـــي ســـترة 
هم جيرانـــي وأصدقائـــي. لطالما كانت 
لـــدي عاقـــة متميـــزة مـــع موظفيهـــم، 
وهم يبذلون كل ما في وســـعهم لتلبية 

احتياجات المراجعين مهما كانت. هذه 
العاقة الطويلة معهم أثمرت اليوم عن 
هـــذا الفوز الكبير الذي لـــم أتوقعه أبدا. 
أنـــا أؤمن أن االدخار في حد ذاته عادة 
ضروريـــة، لكـــن عندمـــا يقترن هـــذا مع 
حســـاب يمكنـــه أن يضاعـــف مدخراتك 
عـــدة مـــرات، فإن حصـــادي هـــو الخيار 

الرابح بكل تأكيد”.
من جهته علَّـــق نائب الرئيس التنفيذي 
المصرفيـــة  الخدمـــات   – للمجموعـــة 
بالقـــول:  ســـايغال،  ســـوڤرات  لألفـــراد 
أحـــد  برؤيتنـــا  للغايـــة  ســـعداء  “نحـــن 
عمائنـــا القدامـــى والمخلصيـــن يدخل 
خـــال  مـــن  الماييـــن  أصحـــاب  نـــادي 

اســـتثماره فـــي حســـاب حصـــادي. أحد 
أهدافنـــا لهـــذا العـــام هـــو التعبيـــر عـــن 
شـــكرنا وعرفاننـــا للعمـــاء مـــن خـــال 
تقديم جوائز أكبر وأكثر، وذلك لتمكين 
المزيـــد منهـــم مـــن تحقيـــق أحامهـــم. 
يسرني أيضا أن أشير إلى أن المشاركة 
في ســـحوبات حصادي أصبحت أسهل 

الرقميـــة  منصتنـــا  خـــال  مـــن  بكثيـــر. 
فتـــح  اآلن  للعمـــاء  يمكـــن  الجديـــدة، 
حســـابات حصادي دون مغادرة المنزل 
فقـــط.  الهويـــة  بطاقـــة  وباســـتخدام 
البـــدء  بإمكانهـــم  ســـيكون  ذلـــك،  بعـــد 
باالســـتثمار لفرصـــة الدخـــول في نادي 

المايين مع حصادي”.
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منصور الرحباني دفع األموال لتشويه صورة فيروز
الرحباني  ريما  المخرجة  كشفت 
ــراًرا  وأســ تفاصيل  فــيــروز،  ابــنــة 
ــــى عــن الــخــاف بين  لــلــمــرة األول
ــراحــل  ــلــة عــمــهــا ال عــائــلــتــهــا وعــائ
ــرحــبــانــي، وقـــالـــت إن  مــنــصــور ال
شائعة  وراء  كـــان  األخـــيـــر  هـــذا 
“أوفـــردوز”،  ليال  شقيقتها  وفــاة 
إن  قالت  حملة  عــن  كشفت  كما 

ــفـــاق  ــع عـــمـــهـــا شـــنـــهـــا بـــاالتـ مــ
ــيـــيـــن عــلــى  صـــحـــافـ

ــا، مــشــيــرة  ــهـ والـــدتـ
ــم يـــزر  ــ ــه ل ــ ــى أنـ ــ إلـ
ــي  والــــــــــــدهــــــــــــا فــ

إال  ــفـــى  ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
مرات قليلة.

مطول  تقرير  ووفـــق 
فـــــــــإن ريــــــمــــــا قـــــــررت 

الــــــخــــــروج عـــــن صــمــت 
ــذي انــتــهــجــتــه  ــ ــة الـ ــل ــعــائ ال

قالت،  كما  قرن  نصف  منذ 

المسيئة  الــتــعــلــيــقــات  عــلــى  ــلــرد  ل
ــرار  ــكــشــف أســ ــهــا، ول الـــتـــي تــطــال
توضح الحقيقة للرأي العام، عبر 
الفايسبوك،  على  جديد  منشور 
مؤلمة  تفاصيل  فيه  اســتــعــادت 
إلى  متوجهة  العائلة،  تاريخ  في 
بعض  وإلــى  منصور،  عمها  أوالد 
المنابر اإلعامية التي دأبت على 
دون  آرائــهــم،  وتبني  مهاجمتها 
االستقصاء عن الحقيقة، 
التي تعود إلى عقود، 
ــرأي الــعــام  ــ يــعــرف الـ
منها أن ثمة خافات 
األخــويــن  أوالد  بــيــن 
الراحل  وأن  رحباني، 
رفع  الرحباني  منصور 
ــد فـــيـــروز  قــضــيــة ضــ
ــغــنــاء،  لــمــنــعــهــا مـــن ال
قبل أن يتوفى بالعام 

.2009

يعتبره  الــذي  الخاف  إن  وقالت 
البعض عائلي هو بالحقيقة فني، 
يعتبره  البعض  أن  إلــى  وأشـــارت 
أحقاًدا وصراًعا على تركة، وهي 
ليست الحقيقة، بل الصورة التي 
بأنها  يــوحــي  أن  الــبــعــض  حـــاول 

الحقيقة.
وكتبت ريما أن ما يعتبره البعض 
ولن  كــذلــك،  ليس  انتهى  ماضًيا 
يمضي. وأشارت إلى أنه لم ينته 
بــعــد ولـــو انــتــهــى لــمــا كـــان بــهــذه 

األهمية بالنسبة إليها.
وأكـــدت ريــمــا أن كــل أفـــراد بيت 
عاصي التزموا الصمت ما يقارب 
الخمسين سنة، منذ مرض عاصي 
 ،1972 العام  بالدماغ  انفجار  في 
إنه من حينها تسلم  ريما  وقالت 
عمها منصور اإلعام وكل المنابر 
وبدأ “يحفر على مهلو متل نقط 

الشتي” حسب تعبير ريما.

نقلت صحيفة “القبس” عن مشروع 
زيــادة  بالطقس رصــد  محلي خــاص 
تــفــوق 11 درجــــة مــئــويــة خــــال 7 

سنوات بين 2017 و2020.
خـــرائـــط  أن  الــصــحــيــفــة  وذكــــــــرت 
مشروع “ الجزر الحضرية الحرارية 
في الكويت”، المنجزة من قبل قطاع  
ــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي معهد  ال
“اختافا  أظهرت  العلمية،  األبحاث 
واســعــا فــي درجــــات حــــرارة سطح 

أرض الكويت خال 7 سنوات”.
وأفيد بأن هذه الخرائط كشفت عن 
الــحــرارة لسطح األرض  أن درجــات 
فـــي شــهــر يــونــيــو مـــن الـــعـــام 2013 
تتراوح  كانت  مختلفة  مناطق  في 
لكن  مئوية،  درجــة  و43.1   30 بين 
في  تغير  لوحظ   ،2020 يونيو  فــي 
ــاتــت ال تــقــل عن  ــتــي ب الـــدرجـــات ال
44.7 درجة مئوية وتصل إلى 54.4 
درجات، أي هناك زيادة بمقدار 11.3 

درجة مئوية.

حرارة الكويت 
خالل ٧ سنوات

للهواة  الباليه  رقص  فريق  تشنغتشو،  مدينة  في  الثقافي  مركز جينشوي  يتضمن 
الجدات  باليه  فرقة  لتصبح  عاًما،   60 أعمارهن  متوسط  يبلغ  جــدات  من  متكون 

الوحيدة في عموم مقاطعة خنان.
بدأن التدريبات على الرقص منذ الصغر لشغفهم بالباليه، واليوم يواصلن التمارين 
األخرى  العوامل  من  وغيرها  والجسم،  السن  مثل  الصعبة  العوامل  على  متغلبات 

لتحقيق حلم الرقص على خشبة الباليه.
الــتــدريــب فــي ســن مبكرة، وهــو مــا جعل  إلــى  الباليه  وكــمــا هــو مــعــروف، يحتاج 
مدربتهن غير واثقة من قدرة الجدات على الوقوف على رأس القدم. إال أن هؤالء 
المسنات تمكن بعد التدريب من الوقوف لنحو 10 دقائق في البداية، ثم لمدة ساعة 
وساعتين في ما بعد. ليحققن تقدما تدريجيا وتقديم عرض على خشبة المسرح 

خال عام واحد.
وما تزال تشن لي )61 سنة( تشعر بأنها مرتبطة بالباليه، فتتذكر حينما كانت ترافق 
صديقتها إلى التدريبات، ولم تتوقع أن تصبح ضمن عضوات الفرقة. وقالت إنها 
تشعر بالسعادة، خصوصا بعد أن خسرت 5 كيلوغرامات من وزنها، وتمتعها بجسم 
بـ10 سنوات من  أفضل، مضيفة أن جميع من يعرفونها أخبروها بأنها تبدو أصغر 

عمرها الحقيقي.

جدات صينيات يتراقصن مع موسيقى الباليه

بعد الدعوى القضائية التي رفعتها سكارليت 
جوهانسون ضد ديزني، تزعم مصادر أن الممثلة 
إيما ستون تفكر بالتقدم ورفع دعوى قضائية بسبب 
إطاق فيلم Cruella في منصة ديزني بلس تزامًنا 
مع عرضه في صاالت السينما.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

دعـــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
إلـــى تلقي  الــحــوامــل والــمــرضــعــات 
الحمل  كــون  ــا؛  كــورون ضــد  التطعيم 
يزيد من خطر اإلصابة به، مشيرة إلى 
بإرضاع  المرضعات  استمرار  “إمكان 

مواليدهن حتى بعد التطعيم”.
ووفقا للتوصيات المحدثة لمجموعة 
االستراتيجية  االستشارية  الخبراء 
للمنظمة العالمية، قرر الخبراء إحالة 
في  الثانية  الشريحة  إلــى  الحوامل 

أولوية التلقيح.
“األمــهــات  أن  إلــى  المنظمة  ــارت  وأشـ
خاصا،  اهتماما  يستحققن  الحوامل 
المحتملة  والمخاطر  الفوائد  وكــون 
بصحتهن،  فــقــط  تتعلق  ال  للتلقيح 
ولــكــن أيــضــا بــصــحــة أطــفــالــهــن في 
الــمــســتــقــبــل، تــم الــتــغــاضــي عــن هــذه 
المجموعة سابقا في اختبار اللقاحات 
ــبــيــانــات  وتـــوزيـــعـــهـــا، فــيــمــا تــشــيــر ال
الــمــتــاحــة إلـــى أن الــنــســاء الــحــوامــل 
19( أكثر عرضة  بـ )كوفيد  المصابات 
لإلصابة بأمراض خطيرة من النساء 

غير الحوامل في سن اإلنجاب”.

بــاد  بريكنج  مسلسل  نــجــم  نــقــل  تــم 
بــوب  ــمــمــثــل  ال  ”Breaking Bad“
ــى الــمــســتــشــفــى في  ــ أوديـــنـــكـــيـــرك إل
انــهــيــاره  بــعــد  مــؤخــرا  مكسيكو  نــيــو 
 ،”Better Call Saul“ أثناء تصوير 
وأكـــــــد الـــمـــكـــتـــب اإلعـــامـــي لـــبـــوب 
بعد  مستقرة  حالته  أن  أوديــنــكــيــرك 
كتب  كما  بالقلب،  لمشكلة  مواجهته 
حساباته  عبر  أودينكيرك  ابنه نيت 
بمواقع التواصل االجتماعي “سيكون 
للجماهير  مطمئنة  رسالة  في  بخير”، 
ولألصدقاء وللعائلة، مؤكدا أن النجم 

سيكون على ما يرام.
مــمــثــلــي  مــــن  ــان  ــ ــي ــ ب فــــي  ورد  ــا  ــمـ كـ
نـــؤكـــد أن  “يــمــكــنــنــا أن  أوديـــنـــكـــيـــرك 
تعرضه  بعد  مستقرة  حالة  في  بوب 
أن  وعائلته  يود هو  بالقلب،  لمتاعب 
لألطباء وطاقم  امتنانهم  يعربوا عن 
الــذيــن يعتنون  الــرائــعــيــن  الــتــمــريــض 
والطاقم  الممثلين  إلى  باإلضافة  به، 

والمنتجين الذين بقوا بجانبه”.

الحوامل أولى باللقاح تحسن حالة 
أودينكيرك

في حــرارة خانقة كــان الـــ ”إيــفــزونــز”، وهــم الــحــراس الذين يــرتــدون أزيــاء جنود أثينا 
السياح  عيون  أمــام  تكراًرا  مشيتهم  يستعرضون  حمراء،  قبعات  ويعتمرون  القديمة 
البرلمان، فيما يتصبب العرق من جباههم في أول أيام موجة  المعجبين وسط ساحة 
حر جديدة تشهدها العاصمة اليونانية. وقال األيرلندي جيم غرايس الذي كان يحمل 
“إنهم  الحارقة  الشمس  أشعة  تحت  الرئاسة  حرس  يراقب  وهو  يده  في  ماء  زجاجة 
رائعون لكنهم يعانون حتًما”. أما زوجته إستير غرايس فعّلقت قائلة “نحن نتأقلم. نشرب 
الماء ونضع المستحضرات الواقية من أشعة الشمس”. وحاول سكان أثينا  الكثير من 
والسياح الموجودون فيها التأقلم مع اليوم األول من موجة حر جديدة تصل إلى ذروتها 
االثنين على األرجح، إذ يتوقع أن تبلغ الحرارة ما بين 42 و44 درجة مئوية. ففي ميدان 
بين  بالحلويات  المليئة  عربتها  بصعوبة  تجر  هــوالرو  ألكسندرا  راحــت  موناستيراكي 
السياح الذين كانوا يحاولون اتقاء القيظ بوضع القبعات القماشية أو تلك المصنوعة من 
القش. وفي الواقع وصف معهد األرصاد الجوية هذه الموجة الجديدة بأنها “خطيرة”، 

نظًرا إلى مدتها المتوقعة والفارق الضئيل بين درجات الحرارة القصوى والدنيا.

“منظر مذهل للهرم األكبر في الجيزة“ بعدسة: arjunaجنود أثينا القديمة يلطفون األجواء الحارة باليونان

ــس  ــت يـــــــوم أمــ ــ ــي ــ ــوف ــ ت
الفنانة الكويتية القديرة 
ــراح فــي  ــ ــشـ ــ ــار الـ ــصـ ــتـ انـ
ــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة  ال
ــدن بـــعـــد صــــــراع مــع  ــنـ لـ
الـــمـــرض وســــط صــدمــة 

كبيرة لمتابعيها.
الصحية  الحالة  وكانت 
ــة قــد  ــ ــل ــراحــ ــ لــلــفــنــانــة ال
تلقيها  تــدهــورت أثــنــاء 
الــــــعــــــاج فــــــي لــــنــــدن، 
ــى أحــد  ــ حــيــث نــقــلــت إل
بعد  هناك  المستشفيات 
انتكاس حالتها الصحية 
في الكويت منذ نوفمبر 

2020، فقد كانت الفنانة تعاني من وضع صحي صعب بعد أن أجرت عملية 
مع  ومعاناتها  عاما(   58( عمرها  بسبب  ولكن  بالمعدة،  تقرحات  الستئصال 
بعد  التعافي  لم تستطع  الكلى  المشكات في  السكر والقلب وبعض  مرض 
العملية، وأصيبت بمضاعفات تسببت بنقلها للعناية المركزة في المستشفى 
 1962 مواليد  مــن  الــشــراح  انتصار  والفنانة  لــنــدن.  إلــى  وبعدها  األمــيــري، 
عمالقة  أحــد  انتصار  الفنانة  وتعتبر   .1980 العام  في  الفني  العمل  وبــدأت 
أدخلت  التي  الكوميدية  بــأدوارهــا  واشتهرت  الكويت  في  الكوميدي  الفن 
السرور على قلوب الكثيرين من خال المسرحيات والمسلسات والبرامج 
الكوميدية. ومن أهم أعمالها مسرحية “باي باي لندن” و “انتخبوا أم علي” 
وبرنامج “فضائيات” وأوبريت “بعد العسل” وغيرها من األعمال التي أثرت 

الساحة الفنية الكويتية والخليجية. 

رحيل الفنانة القديرة انتصار الشراح

صناع  أشهر  من  مجموعة  تتنافس 
ــتــواصــل  الــمــحــتــوى عــلــى مـــواقـــع ال
بطولة  فــي  مـــرة  ألول  االجــتــمــاعــي 
الجمعة  تــقــام  حيث  قتالية،  فــنــون 
مــنــافــســات بــطــولــة “ســوشــيــال نــوك 
أوت” األولى من نوعها التي تنظمها 

شركة تي كي فايت نايت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. ومن أبرز المشاركين في 
البطولة نجم اليوتيوب اإلماراتي راشد سيف بالحصا الذي يحظى بمتابعة أكثر من 
3 مايين شخص ويواجه الفلسطيني أنس الشايب الذي يتابعه أكثر من 2.7 مليون 
توك  التيك  نجم  مع  صالح  آدم  األميركي  اليوتيوبر  ويشارك  يوتيوب،  على  شخص 
الماكم السوري وليد شاركس ويلتقي اليوتيوبر األميركي أمير فتوحي مع الماكم 
األميركي سليم البحر. كما يشارك أيضا في البطولة مجموعة من فناني الراب ومن 
وكاتب  جــو”  “فــات  باسم  المعروف  أنتونيو  جوزيف  األميركي  الــراب  مغني  أبرزهم 

األغاني والملحن والمغني الهندي جورو رانداوا والمغني األميركي يوليوس دوبوز.
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