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اعتمد وزير التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمـــي، نتائج تخصيـــص البعثات 
والمنـــح الدراســـية للعـــام الدراســـي 
2022-2021م، والتـــي ُرفعت له من 
الجهـــة المختصـــة بالـــوزارة، بعد أن 
تـــم االنتهـــاء مـــن كافـــة اإلجـــراءات 

المتعلقة بذلك.
وعّبـــر الوزيـــر بهـــذه المناســـبة عـــن 
للقيـــادة  والتقديـــر  الشـــكر  خالـــص 
الحكيمـــة علـــى مـــا تقدمه مـــن دعم 
ومســـاندة متواصليـــن للـــوزارة، بمـــا 
يمكنهـــا من تقديم أفضـــل الخدمات 
مختلـــف  فـــي  للطلبـــة  التعليميـــة 
إلـــى  مشـــيرًا  التعليميـــة،  المراحـــل 
حصول الطلبـــة المتفوقين خريجي 
المدارس الحكومية والخاصة الذين 
 %  ٩٥ التراكميـــة  معدالتهـــم  تبلـــغ 
فأكثر على بعثات، والحاصلين على 
معدل ٩٠ % حتى ٩٤.٩ % على منح 

دراســـية فـــي مختلـــف التخصصات 
معاييـــر  وبحســـب  لرغباتهـــم  وفقـــًا 
التنافس المعتمدة وبحسب الخطة، 
مشـــيرًا إلـــى أنه تـــم هذا العـــام أيضًا 

تعليـــق العمـــل باختبـــارات القدرات، 
بالنظـــر إلـــى الظـــروف االســـتثنائية 
الناجمـــة عـــن الجائحـــة، واالكتفـــاء 
بالمعـــدل التراكمـــي للطلبـــة كمصدر 

وحيد للتنافس على البعثات.
كمـــا أكـــد الوزيـــر أن الـــوزارة تأخـــذ 
مـــن  عـــدد  أوضـــاع  االعتبـــار  فـــي 
الطلبـــة ذوي االحتياجـــات الخاصة، 
وكذلـــك الطلبـــة مـــن حفظـــة القرآن 
عـــدد  جانـــب  إلـــى  كامـــاً،  الكريـــم 
فـــي  الموهوبيـــن والمتميزيـــن  مـــن 
هللا  ســـائاً  المدرســـية،  األنشـــطة 
التوفيـــق  الطلبـــة  لجميـــع  تعالـــى 
والنجاح لخدمة بلدهـــم وازدهارها 
فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمـــة. وفيما 
المطلـــوب  بالمســـتندات  يتعلـــق 
إجـــراءات  الســـتكمال  توفيرهـــا 
تثبيت البعثات الدراسية، أوضحت 
أن علـــى الطلبـــة توفير المســـتندات 
عنـــوان  علـــى  وإرســـالها  المطلوبـــة 
البريد االلكترونـــي.  )التفاصيل عبر 

الموقع االلكتروني(.

اعتماد نتائج تخصيص البعثات والمنح للمتفوقين
تعليق اختبــارات القدرات.. و “التراكمي” مصدر وحيد للتنافس

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

حققت زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى روســـيا االتحادية 
برئاسة رئيس الغرفة، سمير ناس، نتائج إيجابية مثمرة على كل الصعد 
والمســـتويات، خاصـــة وأنها نجحت فتح جســـور تجارية واســـتثمارية 

بين البلدين خصوصا في مجال األمن الغذائي.

زيارة “الغرفة” لروسيا تمهد لشراكات استثمارية
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12 إلـــــى  الــــيــــوم  فــــي   40 مــــن  ــن  ــ ــائ ــ ــزب ــ ال عـــــدد  ــوط  ــ ــب ــ ه

شباب تعلموا الحالقة المنزلية فهجروا الصالونات

محـــات  أصحـــاب  مـــن  عـــدد  شـــكا 
الحاقـــة لــــ “الباد” شـــح عـــدد الزبائن 
لفيـــروس  الســـابقة  بالفتـــرة  قياســـا 
يعانـــون  أنهـــم  موضحيـــن  كورونـــا، 
األمريـــن في ظل ارتفـــاع كلفة فواتير 
الكهرباء بسبب فصل الصيف، وثبات 
لمنـــدوب  وأوضحـــوا  اإليجـــارات. 
الصحيفـــة أن الســـبب الرئيـــس فيمـــا 
علـــى  الزبائـــن  اعتمـــاد  هـــو  يحـــدث، 
الحاقة بأنفســـهم فـــي بيوتهم، وهي 
بســـبب  الجائحـــة  أوجدتهـــا  عـــادة 
اإلغاقات المتكـــررة، والتزام كثيرين 
بعـــدم االختـــاط خوفـــا مـــن اإلصابة 
بالفيـــروس. ولفتـــوا إلـــى أن كورونـــا 
نّشـــط مبيعات مكائـــن الحاقة ومواد 
صباغـــة الشـــعر واللحيـــة بشـــكل كبير 
في ظـــل رخـــص أســـعارها ووجودها 
للوقـــت  وتوفيرهـــا  اليـــد،  بمتنـــاول 

فـــي  الدخـــول  وتجنـــب  والبتـــرول، 
االزدحامـــات المرورية. وقال شـــريف 
محمـــد، وهـــو حـــاق آســـيوي يعمـــل 
“البـــاد” إن  لــــ  فـــي جدعلـــي،  بمحـــل 
ثقافـــة  للنـــاس  أوجـــدت  الجائحـــة 
التوفيـــر، والراحـــة أيضـــا، فالحاقـــة 
بالبيـــت أرخص وأوفر، كمـــا أنها توفر 

األخـــرى.  المصالـــح  لقضـــاء  الوقـــت 
وأضاف شريف “كنا في السابق نحلق 
لعـــدد مـــن الزبائـــن بنســـبة ال تقـــل عن 
40 زبونـــا باإلجـــازات، و25 في األيام 
العاديـــة، أما اآلن فا يتخطى عددهم 
15 فـــي إجـــازة نهايـــة األســـبوع، و12 

في األيام العادية”.

بعض الصالونات أصبحت مهجورة من الزبائن

ســـجل شـــهر يوليـــو الماضـــي، الذي  صـــادف عيد األضحـــى المبارك 
أعلى معدل شهري الستيراد الماشية الحية في البحرين  بواقع 54 
ألف رأس وهو أعلى معدل شـــهري مســـجل على اإلطاق على مدى 

السنوات الماضية.

استيراد  54 ألف راس ماشية في يوليو
امستردام - وكاالت

كشـــفت منظمة حقوقية دولية، أمس 
السبت، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي 
االنقابية 5143 انتهاًكا ضد المدنيين 
محافظـــة  فـــي  المدنيـــة  واألعيـــان 
البيضـــاء، وســـط اليمن، منـــذ انقاب 

عام 2014 وحتى نهاية العام 2020.
وأفـــادت منظمـــة رايتـــس رادار )غير 
بأنهـــا  امســـتردام(،  مقرهـــا  حكوميـــة 
رصـــدت 5559 انتهـــاًكا فـــي محافظة 
البيضـــاء خـــال ذات الفتـــرة تـــورط 
فيها عدد من األطـــراف، بينها تنظيم 
“القاعدة”، وارتكبت ميليشيا الحوثي 

منها 5143 انتهاًكا.
أطلقتـــه  الـــذي  التقريـــر  وبحســـب 
المنظمـــة بعنـــوان “اليمـــن: البيضـــاء، 
شـــملت  فقـــد  المرعـــب”،  االنتقـــام 
انتهـــاكات الحوثييـــن، 537 حالة قتل 
و543 حالـــة إصابة تنوعت بين القتل 
المباشـــر والقصـــف المدفعي والقنص 

واالغتياالت واأللغام.

5143 انتهاكا للحوثي 
في “البيضاء”
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فضية وبرونزيتان لمنتخبات الطاولة“البحرين اإلسالمي” يطلق حملتهزلزال  يضرب هايتي“المطار” تنضم لبرنامج “فرص” التدريبيال تتهاونوا بالتدابير في عاشوراء
أكد رجل الدين والنائب السابق  «

مجيد العصفور ضرورة أن يواصل 
الجميع تنفيذ اإلجراءات الوقائية 

واالحترازية والتقّيد بها وتطبيقها 
خصوصا خالل موسم عاشوراء؛ 
للمحافظة على صحتنا وصحة 

عوائلنا ألنها صمام االمان.

أعلنت شركة مطار البحرين،  «
انضمامها إلى أسرة دعم برنامج 
“فرص” والذي يهدف إلى تدريب 

الشباب البحريني في كبريات 
الشركات المحلية والخارجية وذلك 

بموجب توقيع اتفاقية  مع وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية.

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات  «
هايتي صباح أمس، قرابة الساعة 

8,30 )12,30 ت غ(، وفق المركز 
األميركي لرصد الزالزل.وشعر 

سكان مجمل البالد بالزلزال 
وسجلت أضرار مادية في مدن 

عدة.

أطلق بنك البحرين اإلسالمي  «
)BisB(، تماشًيا مع وعده 

بتبسيط المعامالت المصرفية 
لزبائنه، حملته الجديدة للتمويل 

الشخصي والتي بدأت بعمل 
جميع مجمعاته المالية بشكل 

متواصل على مدى 24 ساعة.

سجلت منتخباتنا الوطنية لكرة  «
الطاولة، إنجازاً جديداً للرياضة 
البحرينية في البطولة العربية 

لكرة الطاولة المقامة حاليًا في 
العاصمة األردنية عمان، وتمكنت 

منتخبات الطاولة من تحقيق الميدالية الفضية في مسابقة 
الفتيات، إضافة إلى ميداليتين برونزيتين لمنتخب الرجال.
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حتى اآلن .. أمان
نقترب من عاشوراء، ومازلنا عند اللون األصفر نحترز، ونتباعد، ومازلنا وفًقا لبروتوكول 
الفريــق الوطني، ووصايا اللجنة التنســيقية برئاســة ولي العهــد رئيس الوزراء حفظه هللا 
ورعــاه عنــد األرقــام المفرحــة ســواء فــي أعــداد اإلصابــات أو الوفيــات أو في مســتويات 

الرعاية الطبية المتقدمة.
رغــم ذلــك الحظنــا أن اإلصابــات في تزايد طفيف، وأن األعــداد ارتفعت في يوم واحد ما 

بين الثالثاء واألربعاء الماضيين بنسبة 60 % تقريًبا من 101 إصابة إلى 166 إصابة.
صحيح أنه ال توجد وفيات، وصحيح أن الذين يشغلون مواقع العناية المركزة ال يزيدون 
علــى الخمســة مرضــى بعــد أن كانــوا بالمئــات، لكــن الصحيح أيًضــا أن مضاعفــة االحتراز 

واجب وأن التباعد نظام حياة، وارتداء الكمامات فرض عين.
صحيح أن تداعيات الجائحة في مملكتنا الغالية تحت السيطرة، والناس جميعها تعيش 
الوباء وكلها إيمان بالله وبالوطن، بالمواجهة والتكاتف، باحترام النظام وااللتزام بتقاليد 
المرحلة، لكن الصحيح أيًضا أن الضبط والربط البد وأن يمتد على استقامته ليلحق بأيام 
عاشوراء المباركة، وأن يكون التحوط واجب مقدس مثلما هي شعائر ُمحرم، وأن يتفق 

المجتمع المتحاب على صون أمانة هللا في اإلنسان ورعاية متطلباته وحاجاته.
أرقــام وتوصيــات منظمــة الصحــة العالميــة تبعث على القلــق، بل وعلى الرعــب، قبل أيام 
قالئــل أعلنــت عن ظهور ما يســمى بـ “متحور المتحور” من عائلة دلتا وأخواتها، وكشــفت 
المنظمــة أن هــذا القــادم الفتــاك ينتشــر حتــى اللحظــة فــي 28 دولــة، وأن آثــاره وصوالته 
وجوالتــه أشــد بطًشــا مــن األنــواع األخــرى التــي اعتدنــا علــى التكيــف معهــا منــذ هجمــة 
الجائحــة فــي مطلــع عــام 2020. يقولــون إن متحور المتحور هو ناتج من خلطة ســحرية 
ســرية بين كل أنواع وســالالت دلتا منذ نشــأتها في الهند، ويقولون إن انتشــار هذا الكائن 
الجامح أشــد بأًســا وضــراوة من دلتا وألفا وبيتا وجاما وما بينهــم، ويقولون إن اللقاحات 
جميعهــا لــم تثبــت قدرتهــا على مواجهة كل األنــواع دفعة واحدة رغــم كونها هي الطريق 

الوحيد المتاح أمام اإلنسانية للجم كورونا وعائالته المتغطرسة.
بالتأكيد إن اللقاح وقاية، والوقاية خير ألف مرة من عالجات ليست موجودة حتى اآلن، 
وبالتأكيــد هنــاك لحظــة ســوف ينجــر فيهــا العالــم إلى ثــورة علــى العالجات المتاحــة، إلى 
غطرســة مضــادة لغطرســة كورونــا، إلــى صدمة مــن العيار الثقيــل ال يفيق منهــا الفيروس 

اللعين إال عندما يتحول إلى ذكرى أليمة بعد زوال.
واجبنــا أن نكــون دائًمــا فــي المقدمــة، أن ننتبــه كمجتمــع واٍع إلى مخاطر القــادم الجديد، 
الصحــة العالميــة تتنبــأ بغــزوة “متحــور المتحــور” فــي شــهر ســبتمبر، ليهــدد دول شــرق 
أوســطية بعينها، ونحن نعلم أن شــهر ســبتمبر هو شــهر المدارس والجامعات، وهو الشــهر 
الــذي تنتعــش فيــه األســواق والمجمعات والتجــارة العابرة بيــن الــدول والمجتمعات، من 
هنــا البــد وأن نكــون علــى قلب رجــل واحد، يدنا في يــد الفريق الوطني، وفــي يد قيادتنا 
الحكيمة، وجًها لوجه أمام الجائحة، صامدون بإرادتنا وإرادة هللا من قبلنا، رافعون شعار 

الوطن للجميع، والمواطن هو حصنه الحصين.
لقد نجحنا بجدارة في كبح جماح الجائحة على المدى من ســنة ونصف الســنة، وتفوقنا 
علــى العديــد مــن الــدول المتقدمة فــي تعميم الفحوصــات واللقاحات مجاًنــا على كل من 

يعيش على هذه األرض الطيبة.
أصبحت مناعة شعبنا هي األفضل، وبروتوكوالت حكماء أطبائنا هي األكثر نفًعا ومردوًدا 
على الصحة والبيئة واالقتصاد، ونحمد هللا ونشكر فضله، أن حكومتنا الرشيدة وكتائبها 
البيضــاء، وشــعبنا الواعــي القديــر، ســوف يواجهــون شــهر ســبتمبر وأكتوبر وكل الشــهور، 
وســوف نكــون علــى مســتوى المســئولية، وبحجــم الحدث، تحــور المتحور أم لــم يتحور، 
تخطى حدودنا أم لم يتخطها، كان هللا في عون عباده األشداء، طالما كان العبد في عون 

أخيه، وهللا الموفق والمستعان.

د. عبد اهلل الحواج

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

البحرين تهنئ رئيس الهند بذكرى االستقالل
بعـــث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة 
إلـــى رئيـــس جمهوريـــة الهنـــد  رام نـــاث 
كوفيند؛ بمناســـبة ذكرى استقالل بالده، 
أعـــرب جاللتـــه فـــي البرقية عـــن أطيب 
الصحـــة  موفـــور  لـــه  وتمنياتـــه  تهانيـــه 
الهنـــد  جمهوريـــة  ولشـــعب  والســـعادة 

الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقيـــة 
تهنئة مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية 

الهند ناريندرا مودي.

المنامة - بنا

البحرين تهنئ كوريا الجنوبية بذكرى يوم التحرير

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
رئيـــس  العهـــد  آل خليفـــة، وولـــي  بـــن عيســـى 
مجلـــس الوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 

ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقيتـــي تهنئة إلى 
رئيـــس جمهوريـــة كوريـــا الجنوبيـــة مـــون جاي 
إن؛ بمناســـبة ذكرى يوم التحرير لبالده، وأعرب 
البرقيتيـــن عـــن أطيـــب  فـــي  جاللتـــه وســـموه 
تهانيهما وتمنياتهما له موفور الصحة والسعادة 

ولشـــعب جمهوريـــة كوريـــا الصديـــق مزيدا من 
التقـــدم واالزدهـــار. كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية 
تهنئـــة مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية كوريا 

الجنوبية كيم بو كيوم.

المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة المؤيد

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، برقيـــة تهنئة وزير شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد، رفـــع فيهـــا إلى 
المقام السامي لصاحب الجاللة الملك أسمى آيات 
التهانـــي والتبريكات؛ بمناســـبة تحقيـــق المنتخب 
البطولـــة الخليجيـــة  لقـــب  لكـــرة الســـلة  الوطنـــي 
التـــي  للناشـــئين،  للمنتخبـــات  عشـــرة  السادســـة 
اســـتضافتها مملكـــة البحريـــن بـــكل نجـــاح خـــالل 

الفترة ما بين 7 و13 أغسطس 2021.
وبهذه المناسبة، أكد وزير شؤون الشباب والرياضة 
في برقيته أن تحقيق المنتخب الوطني للناشئين 
لهذا اإلنجاز الخليجي للمرة الخامســـة في تاريخه 
جـــاء ثمـــرة دعم لمـــا يوليه جاللـــة الملـــك للحركة 
الرياضيـــة والمنتخبـــات الوطنية عمومـــا ورياضة 
كـــرة الســـلة خصوصا، األمـــر الذي ســـاهم في بناء 
استراتيجية رياضية تتطابق مع رؤية جاللته في 
جعل منتخبات الفئات السنية أكثر قوة وتتنافس 

على تحقيق األلقاب. 
كما أكد المؤيد أن هذا اإلنجاز الخليجي الكبير جاء 
ليؤكـــد اهتمام ورعايـــة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، ومتابعة ســـموه المستمرة ألبطال 
البحريـــن التي ســـاهمت في إدخـــال الحماس في 
نفوس الالعبين من أجل تقديم أفضل المستويات 

وصوال إلى تحقيق هذا اإلنجاز الخليجي.
كمـــا أثنـــى المؤيد علـــى دعم وجهـــود ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، والنائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 
فـــي تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز الخليجـــي المهـــم، إذ 
منـــح ســـموهما الرياضـــة البحرينية جهـــودا كبيرة 
ومضاعفـــة مـــن أجـــل بنـــاء المنتخبـــات الوطنيـــة 
واكتشاف وصقل وإبراز المواهب الرياضية، األمر 
الـــذي جعـــل مـــن المنتخبـــات تتنافـــس بقـــوة على 
األلقـــاب وتحقيق إنجازات باهرة من بينها اإلنجاز 

الخليجي في كرة السلة. 
واختتـــم المؤيد برقيته معاهـــدا جاللة الملك على 
بـــذل مزيد مـــن الجهود لرفع اســـم مملكة البحرين 

والحركة الرياضية في ظل عهد جاللته الزاهر.

وتلقـــى ولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، برقية 
تهنئـــة من وزير شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمن 
المؤيد، رفع فيها إلى ســـموه أســـمى آيات التهاني 
والتبريـــكات بمناســـبة تحقيـــق المنتخـــب الوطني 
لكـــرة الســـلة للقـــب البطولـــة الخليجية السادســـة 
عشـــرة للمنتخبـــات للناشـــئين والتـــي اســـتضافتها 
المملكـــة بـــكل نجاح خـــالل الفتـــرة مـــن 7 إلى 13 

أغسطس الجاري.

ونـــوه وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة بـــأن هذا 
اإلنجـــاز الخليجـــي يعـــد عالمـــة مميـــزة وناصعـــة 
للحركـــة الرياضيـــة البحرينيـــة فـــي عهـــد صاحب 
الجاللـــة الملـــك الداعـــم األول للحركـــة الرياضيـــة 
البحرينيـــة والتـــي حققت في عهـــد جاللته الزاهر 

العديد من اإلنجازات الرياضية المشرفة.
مشـــيرا إلى أن اهتمام صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء ومتابعته المســـتمرة 
كان لـــه األثـــر الكبيـــر في تطـــور القطـــاع الرياضي 
على مختلف األصعدة وتحقيقه نقلة نوعية بارزة 
فـــي منظومتـــه اإلدارية والفنية األمر الذي ســـاهم 
في تحقيق أبطـــال البحرين للعديد من اإلنجازات 
التي تمكنت من رفع اسم وعلم البحرين عاليا في 
مختلـــف المحافل بما فيها المحفـــل الخليجي في 

كرة السلة للناشئين.
وأكد المؤيد في البرقية أن حرص صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء على 
تطويـــر القطـــاع الرياضي فـــي المملكـــة واالرتقاء 
المنتخـــب  أبطـــال  مّكـــن  الوطنيـــة  بالمنتخبـــات 
الوطني للناشئين من الظهور المشرف في البطولة 
وجعلهـــم يبذلـــون جهـــودا مضاعفـــة فـــي ســـبيل 
تحقيـــق اللقـــب الخليجـــي المهـــم الذي أكـــد ريادة 
المملكـــة بعد أن تمكـــن المنتخب من إضافة اللقب 
الخامـــس إلى خزينة المملكة، معاهدا ســـموه على 
بـــذل مزيد مـــن الجهـــود لرفعة البحريـــن والحركة 
الرياضيـــة في ظـــل العهد الزاهـــر لصاحب الجاللة 

الملك.

المنامة - بنا

الرياضية للحركة  ناصعة  عالمة  السلة  لكرة  الوطني  المنتخب  فوز 

جاللة الملك يهنئ رئيس الكونغو بالعيد الوطني

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئـــة إلى رئيس 
الجمهوريـــة الكونغـــو دينس ساســـو انجويســـو؛ 
بمناســـبة ذكـــرى العيـــد الوطنـــي لبـــالده، أعرب 

جاللته في البرقيـــة عن أطيب تهانيه وتمنياته 
لـــه موفـــور الصحـــة والســـعادة بهـــذه المناســـبة 

الوطنية.

المنامة - بنا

حميدان: تأهيل العاملين لممارسة أعمالهم بكفاءة واقتدار
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
نظمـــت  حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة 
الـــوزارة حفـــل تخريـــج 244 متدربا في 
برنامـــج اإلدارة المالية )ETP( للمنظمات 
األهليـــة ومـــن في حكمهـــم، بالتعاون مع 
معهـــد اإلدارة العامـــة “بيبـــا”، وعـــدد من 
الخـــاص والجمعيـــات  القطـــاع  منشـــآت 
المهنية المتخصصة، عبر تقنية االتصال 
المديـــر  بمشـــاركة  اإللكترونـــي،  المرئـــي 
العام لمعهد اإلدارة العامة رائد محمد بن 
شـــمس، وعدد من الفعاليـــات الحكومية 

والخاصة واألهلية ذات العالقة. 
ويهـــدف البرنامج التدريبـــي الذي يعتبر 
قـــدرات  تعزيـــز  إلـــى  نوعـــه  مـــن  األول 
إلدارة  األهلـــي  القطـــاع  فـــي  العامليـــن 
مؤسســـاتهم التنمويـــة بكفـــاءة واقتدار، 
وبمـــا يمكنهم مـــن إدارة أمـــوال المنظمة 
بشـــكل محتـــرف، إضافـــة إلـــى حمايتهم 
غســـيل  مجـــال  فـــي  االســـتغالل  مـــن 
األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب، إذ تأتي هذه 

المبـــادرة بنـــاء علـــى التوصيـــة الثامنـــة 
“مينافاتـــف”  المالـــي  العمـــل  لمجموعـــة 
المعنيـــة بمكافحـــة تمويـــل اإلرهاب في 
قطـــاع المنظمات غيـــر الربحية، وتمكين 
العامليـــن فـــي المنظمـــات األهليـــة مـــن 
الحصـــول علـــى شـــهادة احترافيـــة فـــي 
ويتـــم  المنظمـــات،  هـــذه  أمـــوال  إدارة 
تنفيـــذ البرنامـــج التدريبـــي مـــن خـــالل 
منصـــة إلكترونيـــة قام بتأسيســـها معهد 
اإلدارة العامـــة لتنفيذ البرامج التدريبية 

الموجهة للمنظمات األهلية.
وبهذه المناسبة، هنأ وزير العمل والتنمية 
االجتماعيـــة الخريجيـــن الذيـــن اجتازوا 
الســـاعات التدريبيـــة بكفـــاءة واقتـــدار، 
ونجحـــوا في نيـــل الشـــهادة االحترافية 
األهليـــة،  المنظمـــات  أمـــوال  إدارة  فـــي 
معرًبـــا عن تقديـــره للجهود التـــي يبذلها 
معهـــد اإلدارة العامـــة والجهـــات الداعمة 
تعزيـــز  فـــي  والتـــي ســـاهمت  للبرنامـــج 
قـــدرات العاملين فـــي المنظمات األهلية 

عبر تأهيلهـــم وتمكينهم من إدارة أموال 
وبمـــا  واحترافيـــة،  بفاعليـــة  منظماتهـــم 

يتوافق مع القوانين المحلية والدولية.
كمـــا أكـــد الوزيـــر أهميـــة هـــذا النـــوع من 
المبادرات المشتركة بين القطاعين العام 
والخـــاص، والتي يتم من خاللها تحقيق 
العديـــد من األهداف التنموية، فضاًل عن 
دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني 
فـــي إدارة شـــؤونها الماليـــة والقانونيـــة، 
مشـــيًرا إلى أن هذه المبادرة التي نفذت 
عبر الشـــراكة المجتمعيـــة بين القطاعات 
الحكوميـــة والخاصـــة واألهليـــة، تعكس 
توجهـــات الحكومة نحو تعزيز المســـيرة 
التنموية وتجـــاوز التحديـــات واالرتقاء 
بمســـتوى األداء المؤسســـي مـــن خـــالل 
التعـــاون البنـــاء والمثمـــر بيـــن مختلـــف 
الجهـــات ذات العالقة، متمنًيا أن يســـتمر 
تطـــور  فـــي  يســـهم  بمـــا  التعـــاون  هـــذا 
الماليـــة  األهليـــة  المنظمـــات  ممارســـات 
الداخليـــة  الجهـــات  مـــع  فـــي تعامالتهـــا 

والخارجية ذات العالقة، فضاًل عن دعم 
القطـــاع األهلي وتمكينه مـــن أداء دوره 

المنوط به في التنمية المجتمعية.
وأشـــار وزير العمل والتنمية االجتماعية 
إلى أن النجاح الذي حققته هذه المبادرة 
المشـــتركة يعتبـــر أحـــد أهم الممارســـات 
الناجحـــة التـــي تقدمها مملكـــة البحرين 
في تقريرها إلـــى مجموعة العمل المالي 
مينافاتف )Menafatf( المعنية بمكافحة 
تمويل اإلرهاب في قطاع المنظمات غير 

الربحيـــة، لتؤكد تنفيـــذ توصيتها الثامنة 
فـــي هذا المجـــال بما يكفـــل تمكينها من 
ومـــن  محتـــرف،  بشـــكل  أموالهـــا  إدارة 

حمايتها من االستغالل.
وفـــي كلمـــة للمدير العـــام لمعهـــد اإلدارة 
أكـــد  شـــمس،  بـــن  محمـــد  رائـــد  العامـــة 
أهميـــة الرؤى االســـتراتيجية المشـــتركة 
التـــي تجمـــع بيـــن المعهـــد ووزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة وتنعكس بصورة 
واضحـــة من خالل الشـــراكة المجتمعية 

عنهـــا  نتـــج  والتـــي  المنظومتيـــن  بيـــن 
تدريبيـــة  إلكترونيـــة  منصـــة  تأســـيس 
احتضنت المنظمات األهلية، ويتم حالًيا 
العمـــل علـــى تطويرهـــا بما يتماشـــى مع 
متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، 
مشـــيًرا إلى أهمية شهادة اإلدارة المالية 
للمنظمات األهليـــة، التي تم تقديمها من 
خالل هذه المنصـــة اإللكترونية في رفع 
كفاءة الكوادر الوطنيـــة وتأهيلها إلدارة 
بمـــا  والمالـــي  اإلداري  العمـــل  منظومـــة 

يواكب التطلعات التنموية. 
العمـــل  وزارة  جهـــود  أن  أوضـــح  كمـــا 
باتـــت  اليـــوم  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
المنظمـــات  احتضـــان  فـــي  واضحـــة 
األهليـــة وتقديـــم الدعم المناســـب الذي 
يتماشـــى مـــع متطلبـــات الوضـــع الراهن، 
مـــا جعلنا نشـــهد على تخريـــج نخبة من 
العجلـــة  إدارة  علـــى  القـــادرة  القيـــادات 
المالية في المنظمات األهلية بكل مهنية 

واحترافية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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اعتمــاد نتائــج تخصيــص البعثـــات والمنــح للمتفوقيــن
اعتمد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، نتائج تخصيص البعثات 
والمنح الدراســية للعام الدراســي 2022-2021م، والتي ُرفعت له من 
الجهــة المختصــة بالــوزارة، بعد أن تــم االنتهاء من كافــة اإلجراءات 

المتعلقة بذلك.

وعّبـــر الوزير بهـــذه المناســـبة عن 
خالـــص الشـــكر والتقديـــر للقيادة 
الحكيمـــة على مـــا تقدمه من دعم 
للـــوزارة،  متواصليـــن  ومســـاندة 
أفضـــل  تقديـــم  مـــن  يمكنهـــا  بمـــا 
الخدمـــات التعليميـــة للطلبـــة في 
التعليميـــة،  المراحـــل  مختلـــف 
الطلبـــة  حصـــول  إلـــى  مشـــيرًا 
المـــدارس  خريجـــي  المتفوقيـــن 
الحكوميـــة والخاصـــة الذيـــن تبلغ 
معدالتهـــم التراكمية ٩٥ % فأكثر 
علـــى بعثـــات، والحاصليـــن علـــى 

 %  ٩٤.٩ حتـــى   %  ٩٠ معـــدل 
علـــى منـــح دراســـية فـــي مختلف 
لرغباتهـــم  وفقـــًا  التخصصـــات 
التنافـــس  معاييـــر  وبحســـب 
المعتمدة وبحسب الخطة، مشيرًا 
إلى أنه تم هـــذا العام أيضًا تعليق 
العمل باختبارات القدرات، بالنظر 
إلى الظروف االستثنائية الناجمة 
عـــن الجائحة، واالكتفـــاء بالمعدل 
التراكمـــي للطلبـــة كمصـــدر وحيد 

للتنافس على البعثات.
كمـــا أكد الوزيـــر أن الـــوزارة تأخذ 

فـــي االعتبـــار أوضـــاع عـــدد مـــن 
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، 
وكذلـــك الطلبة من حفظـــة القرآن 
الكريـــم كامـــاً، إلـــى جانـــب عـــدد 
مـــن الموهوبيـــن والمتميزيـــن في 
هللا  ســـائاً  المدرســـية،  األنشـــطة 
التوفيـــق  الطلبـــة  لجميـــع  تعالـــى 
والنجاح لخدمة بلدهم وازدهارها 

في ظل القيادة الحكيمة.
بدورهـــا، أكـــدت رئيـــس البعثـــات 

والمنـــح الدراســـية دانـــة عبـــدهللا 
بوعســـلي أن علـــى الطلبـــة الذيـــن 
تقدمـــوا للتنافـــس علـــى البعثـــات 
الدراســـية ضرورة الدخـــول علـــى 
موقـــع الـــوزارة االلكترونـــي علـــى 

 )www.moe.gov.bh( الرابـــط 
اعتبـــارًا مـــن يـــوم أمـــس الســـبت 
وحتـــى يـــوم الســـبت الموافق 21 
الجاري، وإدخال أرقامهم الســـرية 
التـــي تـــم اســـتخدامها للتســـجيل 
للبعثات الدراســـية؛ وذلك لمعرفة 
الدراســـية  المنحـــة  أو  البعثـــة 
التـــي تـــم تخصيصها لهـــم، واتباع 
الموقـــع  فـــي  الـــواردة  التعليمـــات 

للتثبيت إلكترونيًا.
بالمســـتندات  يتعلـــق  وفيمـــا 
الســـتكمال  توفيرهـــا  المطلـــوب 
البعثـــات  تثبيـــت  إجـــراءات 
علـــى  أن  أوضحـــت  الدراســـية، 
المســـتندات  توفيـــر  الطلبـــة 
المطلوبـــة وإرســـالها علـــى عنوان 
البريـــد االلكتروني )التفاصيل عبر 

الموقع االلكتروني(.
عليـــه  نصـــت  بمـــا  والتزامـــا 
الصحية  اإلجـــراءات االحترازيـــة 
في ظل انتشـــار فيـــروس كورونا، 
فـــإن التواصل مـــع قســـم البعثات 
والمنح لاستفسار، سوف يقتصر 
علـــى االتصـــال عبـــر الهاتـــف على 

األرقام التالية:
أو   17873302 أو   17873280

17873544 أو 17896736
علـــى  التواصـــل  الفنـــي  وللدعـــم 
الرقـــم 17278479 أو عبـــر البريد 
it. العنـــوان علـــى  االلكترونـــي 
support@moe.gov.bh وذلـــك 
أثناء الدوام الرســـمي من الســـاعة 
الثامنـــة صباحـــًا وحتـــى الســـاعة 

الواحدة مساًء.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تعليق اختبارات 
القدرات.. والمعدل 

التراكمي مصدر 
وحيد للتنافس

“األهرام” و145 سنة من الصمود
Û  في مثل هذا الشــهر قبل 145 ســنة صدرت جريدة

“األهــرام” المصريــة لتصبــح اليــوم أعــرق وأقــدم 
صحيفة عربية مستمرة في الصدور من وقتها إلى 
اآلن، ولتكــون األولــى أيًضــا في الصحافــة العربية 
في نشر صفحات الرأي، ولتبقى صرًحا شامخا من 

صروح الثقافة واإلعام في العالم العربي.
Û  وفــي البحريــن روى لنا اآلباء أنه منــذ بزوغ القرن

الماضي كان المتعلمون والمثقفون منهم ينتظرون 
بــكل شــغف وصــول جريدة “األهــرام”، التــي كانت 
بــطء  بســبب  صدورهــا  مــن  أيــام  بعــد  تصلهــم 
المواصــات فــي ذلــك الوقــت، وفي البدايــة كانت 
تصل نســخة واحدة منها فقط، فكانوا يتســابقون 

الستعارتها وتداولها فيما بينهم.
Û  علــى االطــاع  مــن  تمكينهــم  إلــى  وباإلضافــة 

واالجتماعيــة  السياســية  الموضوعــات  مختلــف 
بيــن  “األهــرام”  لهــم  جلبــت  فقــد  واالقتصاديــة، 
صفحاتهــا فــي تلــك الحقبة مقــاالت وكتابــات أبرز 
وصنــاع  العــرب  والمفكريــن  والشــعراء  األدبــاء 
الثقافــة العربيــة، منهم اإلمام محمــد عبده وجمال 
الديــن األفغانــي وعبــدهللا النديــم وأحمــد لطفــي 
الســيد ومحمــود ســامي البــارودي وأحمــد شــوقي 
الذي أســبغت عليه “األهرام” لقب “أمير الشــعراء”، 
المنفلوطــي  لطفــي  ومصطفــى  مطــران  وخليــل 
إبراهيــم  وحافــظ  العقــاد  وعبــاس  حســين  وطــه 

والزعيــم مصطفــى كامــل وغيرهــم مــن فطاحــل 
الفكر والثقافة ورموز التيارات الفكرية السياســية 

واألدبية المتنوعة.
Û  وقد ورث جيلنا، في فترة الســتينات والســبعينات

مــن القــرن الماضــي، هــذا الحــرص والشــغف علــى 
قــراءة “األهــرام” التــي ســاهمت فــي تعزيــز حبنــا 
وتقديرنــا وتعلقنــا بمصــر العزيــزة، والتــي حملــت 
بيــن صفحاتهــا تاريــخ مصــر وجــزءا غيــر صغيــر 
مــن تاريــخ األمــة العربيــة. وعندما بــدأت الصحف 
الخليجيــة فــي الصدور واســتعان معظمهــا بأقام 
من مدرســة “األهرام”، ظل جيلنا متمســكا بحرصه 
علــى قراءة “األهرام” التي كنا نشــم بين ســطورها 
باألعــام  يذكرنــا  بالعطــاء،  زاخــر  تاريــخ  عبــق 
واألقام الشــامخة التي ساهمت في إرساء أسس 
راســخة لهذه األداة اإلعاميــة العريقة، ابتداء من 
األخويــن المؤسســين بشــارة وســليم تقــا، اللذين 
كانــا يمتلــكان ثقافــة فرنســية وعربيــة غزيــرة، مــا 
جعلهمــا يختطــان لألهــرام منــذ نعومــة أظفارهــا 
أســلوبا ونهجــًا جديديــن فــي الكتابــة الصحفيــة، 
مــروًرا بعدد ليس قليل من عمالقة األدب والثقافة 

الذين ساهموا في بناء سمعتها ومكانتها.
Û  وقــد اشــتد تعلــق البحرينييــن، كما باقي الشــعوب

العربيــة، بـــ “األهــرام” بعــد قيــام ثــورة 23 يوليــو، 
هيــكل  حســنين  محمــد  تولــى  أن  بعــد  خصوًصــا 

رئاسة تحريرها في العام 1956. 
Û  فبــدوره دشــن هيــكل مرحلــة جديــدة مــن البنــاء

والتطور تأسيًسا على ما تم تحقيقه من إنجازات، 
السياســية  للدراســات  “األهــرام”  مركــز  وأنشــأ 
وقتهــا  الجريــدة  واســتقطبت  واالســتراتيجية، 
الدكتــور  مثــل  والمفكريــن  األدبــاء  مــن  قامــات 
لويــس عــوض وتوفيــق الحكيم ونجيــب محفوظ 
إدريــس  ويوســف  الشــاطئ  بنــت  والدكتــورة 
وعبدالرحمن الشــرقاوي وغيرهــم، وأصبحنا نتابع 
ومســرحيات  محفــوظ  نجيــب  وروايــات  أعمــال 
وكنــا  الجريــدة،  صفحــات  علــى  الحكيــم  توفيــق 
ننتظــر عــدد يوم الجمعة لنقــرأ كل حرف في مقال 
محمــد حســنين هيــكل المعنــون “بصراحــة”؛ ألننــا 
كنــا نؤمــن بأنه يعبر عن أفــكار وآراء الزعيم جمال 

عبدالناصر. 
Û  وشــعبها مصــر  نحــب  وســنظل  ومازلنــا  كنــا  لقــد 

حتــى النخــاع، وكنــا نحــب الزعيــم الراحــل جمــال 
نصفــق  وكنــا  الجنــون،  حتــى  حــب  عبدالناصــر 
ونرقــص لكل ما يقوله ويفعله، ولذلك وعندما قرر 
تأميم الصحافة في مصر في العام 1960 وانتقلت 
ملكيــة الصحف مــن األفراد والمؤسســات الخاصة 
إلــى الدولــة التــي تقــوم بتعييــن رؤســاء تحريرها 
ورؤســاء مجالــس إداراتهــا وتعزلهم وقتما تشــاء، 
هللنــا وكبرنــا وصفقنا ورقصنا فرًحــا، وفي الواقع، 

فإننا لم نكن في هذه الحالة أكثر حماســة للتأميم 
من بعض كبار الكتاب والمفكرين المصريين، ومن 
بينهــم أصحــاب مؤسســات صحافيــة تــم تأميمهــا 
أمثال مصطفى وعلي أمين وإحسان عبدالقدوس 
الذين رحبــوا بتلك الخطوة وأيدوها وأكد بعضهم 

حق الدولة في إرشاد وتوجيه الرأى العام.
Û  ”وعلــى الرغــم مــن التأميــم، فقــد ظلــت “األهــرام

فــي نظرنــا وقرارة أنفســنا محافظة علــى رصانتها 
ووقارهــا والتزامهــا بعــدم التفريــط في مــا تتطلبه 
المعايير المهنية وقيم األمانة والدقة والمصداقية.

Û  تمكنــت صدورهــا  مــن  األولــى  المراحــل  وفــي 
“األهــرام” من التغلب علــى التحديات والصعوبات 
بعــد  ونجحــت  واجهتهــا،  التــي  والفنيــة  الماليــة 
الحــرب العالميــة األولــى لتكون األولــى والوحيدة 
تشــكل  أن  اســتطاعت  التــي  العربــي  العالــم  فــي 
شــبكة من المراســلين لها في مختلــف مدن العالم، 
ثــم أصبحت “األهــرام” قبيل إطالــة القرن الواحد 
التــي  العربيــة  الصحــف  أوائــل  مــن  والعشــرين 
استشــعرت الحاجة إلى مواكبة التطورات التقنية 
والمهنيــة التي أحدثتها ثورة المعلومات وشــهدها 
عالــم الصحافــة واإلعام، فصمدت أمــام تحديات 
بقنواتهــا  الحديثــة  اإلعــام  وســائل  ومنافســة 
ووســائلها ومنصاتهــا الرقمية، فتحيــة لألهرام في 

عيدها الـ 145.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

وزير التربية والتعليم

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

أعلنت المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية عن فتح باب التسجيل للبعثات 
الدراســية للطلبة المكفولين في المؤسســة من خريجي العام الدراسي 2020 
- 2021، وذلك بدًءا من اليوم األحد 15 إلى 31 أغسطس الجاري، عن طريق 

التسجيل اإللكتروني بموقع المؤسسة.

وأكـــد األمين العام للمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية مصطفـــى الســـيد 
أنـــه تنفيـــًذا لتوجيهـــات عاهـــل الباد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة، الرئيـــس الفخـــري 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
للطلبـــة  الدراســـية  البعثـــات  بتوفيـــر 
ال  ممـــن  المؤسســـة  فـــي  المكفوليـــن 
تســـاعدهم ظروفهـــم المعيشـــية على 
اســـتكمال دراســـتهم الجامعية، وبناًء 
علـــى التشـــجيع المســـتمر مـــن ممثـــل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة 
وشـــؤون الشباب رئيس مجلس أمناء 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة للطلبة المكفولين بالمؤسســـة 
علـــى  والحصـــول  التعليـــم  لمواصلـــة 
فـــي  ليســـاهموا  المتميـــزة  الفرصـــة 
رفعـــة الوطـــن ورقيه، فإن المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية تحـــرص 
أشـــد الحرص وضمن برامـــج الرعاية 
التعليميـــة التي تقدمها ألبنائها الطلبة 

المكفوليـــن، على توفيـــر هذه البعثات 
الدراسية بصورة سنوية.

وقالت رئيس قسم الرعاية التعليمية 
والبحوث بالمؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية ريمـــا حســـن هـــال إنـــه تم 
وفًقـــا  ســـنوية  بعثـــة   50 تخصيـــص 
للتوجيهـــات الملكية، إذ اســـتفاد منها 
حتـــى بعثـــات العام الدراســـي الجديد 
950 طالًبا وطالبة، إذ تقوم المؤسسة 
بالتكفل بالرسوم الدراسية الجامعية، 
إضافـــة إلـــى منـــح الطالـــب مخصص 

فصلي. 
وبينـــت هـــال أن بعثـــات هـــذا العـــام 
للدراســـة داخـــل مملكـــة  ســـتخصص 
فـــي  الراغبيـــن  مـــن  فقـــط  البحريـــن 
البحريـــن  جامعـــة  فـــي  الدراســـة 
وكليـــة  البحريـــن  بوليتكنـــك  وكليـــة 
العلـــوم الصحيـــة، وســـتكون أولويـــة 
األعلـــى،  للمعـــدالت  وفًقـــا  القبـــول 
علـــى  ســـيقتصر  التســـجيل  أن  علًمـــا 
التســـجيل اإللكترونـــي فقط تماشـــًيا 
مـــع اإلجراءات والتدابيـــر االحترازية 

الموصـــي بهـــا فـــي ظـــل انتشـــار وباء 
كورونا )كوفيد 19(.

وقد حددت المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية شـــروط االستفادة من هذه 
البعثـــات على النحـــو التالي: أن يكون 
المتقـــدم مكفـــواًل مـــن قبل المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية، وأن يكون 
من خريجـــي العام الدراســـي 2020 - 

2021، وأال يقـــل المعدل التراكمي عن 
75 % وال يزيـــد عـــن 89.99 %، كمـــا 
يجـــب أن يكون مســـجا فـــي جامعة 
البحريـــن أو كليـــة العلـــوم الصحية أو 
كليـــة بوليتكنك البحريـــن، وأال يكون 
حاصـــًا علـــى بعثة أو منحـــة من قبل 

أية جهة حكومية أو أهلية.
ودعت الطلبة الراغبين في التسجيل 

ممن تنطبق عليهم الشـــروط المحددة 
إلـــى التســـجيل فـــي خدمـــة البعثـــات 
المؤسســـة  موقـــع  علـــى  الدراســـية 
اإللكترونـــي )www.rhf.gov.bh(، مـــع 
ملء البيانات بصورة واضحة وإرفاق 
المطلوبـــة  المســـتندات  مـــن  نســـخة 
)ملونـــة PDF( وهـــي: البطاقة الذكية، 
وشـــهادة الفصل الدراســـي الســـادس، 

وإفـــادة التخرج من المرحلة الثانوية، 
والمعادلة مـــن وزارة التربية والتعليم 
بالنســـبة لخريجي المدارس الخاصة، 
الجامعـــة،  فـــي  التســـجيل  ورصيـــد 
وصورة شمســـية حديثـــة. ولمزيد من 
االستفســـار يمكن االتصال المباشر أو 
رسائل الواتساب على: )17313673(، 

.)17313620(

بـــــــــــــــــدًءا مـــــــــن الـــــــــيـــــــــوم وحـــــــتـــــــى نــــــهــــــايــــــة أغــــســــطــــس

“المؤسسة الملكية” تفتح التسجيل للبعثات الدراسية



أكـــد رجـــل الديـــن والنائب الســـابق 
مجيد العصفور ضرورة أن يواصل 
الجميع تنفيـــذ اإلجراءات الوقائية 
واالحترازيـــة والتقّيد بها وتطبيقها 
خصوصا خالل موســـم عاشـــوراء؛ 
للمحافظـــة علـــى صحتنـــا وصحـــة 
عوائلنا ألنهـــا صمام األمان للحفاظ 
داعيـــن  المجتمـــع،  صحـــة  علـــى 
المواطنيـــن إلـــى عدم التهـــاون في 
أن  مؤكديـــن  االحتـــرازات،  هـــذه 
التقيد بكل هذه اإلجراءات هو من 
أجـــل ســـالمتهم وســـالمة المجتمع 
خصوصا في ظل األجواء الروحية 

التي تشكلها هذه األيام.
وقال الشـــيخ مجيـــد العصفور في 
تصريحـــات لـ “ البالد “ نؤكد مجددا 
اإلجـــراءات  بتطبيـــق  االلتـــزام  أن 
االحترازية الصحية في المناسبات 
الدينيـــة يعكس وعيا دينيا وصحيا 
ووطنيا؛ ذلك ألن الغاية من تعظيم 
التقـــوى  تنميـــة  الدينيـــة  الشـــعائر 
فـــي المجتمع، والتقـــوى هي وقاية 
العقائديـــة  اآلفـــات  مـــن  المجتمـــع 
والنفســـية والمادية، مردفا، ولذلك 
فهي صيانة للمجتمع من كل من ما 
يلوثه ويقلل فاعليته وبما في ذلك 
نقـــاء القيـــم الدينيـــة فـــي ضميره، 
ولـــن نجد أكثر من القيم الدينية ما 
يؤكد وحـــدة المجتمعات البشـــرية 
وسالمتها وتماسكها، داعيا الجميع 
وراجين الـــكل االلتزام والتباعد مع 

مراعاة كبار السن واالطفال.
وثمـــن الشـــيخ العصفـــور كل جهود 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي لمكافحة 
ضـــرورة  مبينـــا  كورونـــا،  فيـــروس 
االلتـــزام بالقوانيـــن التـــي صـــدرت 
لتنظيم موسم عاشوراء مع التقيد 
بالتعليمـــات الصـــادرة مـــن الفريـــق 
الطبـــي؛ مـــن أجـــل ضمـــان ســـالمة 
المواطنيـــن، مؤكدا أن المســـؤولية 
المجتمعيـــة تجـــاه الوطـــن وتجـــاه 
المجتمـــع هي أن نطبق االحترازات 

والتي بها نستطيع أن نحمي الناس 
والمجتمـــع مـــن اإلصابـــة بفيـــروس 

كورونا “ كو فيد 19 “.
بالقوانيـــن  االلتـــزام  علـــى  وشـــدد 
واألنظمـــة الصحيـــة الصـــادرة عـــن 
الفريـــق الوطني الطبـــي واألوقاف 
هـــو  بهـــا  االلتـــزام  ألن  الجعفريـــة؛ 
اإلنســـان  لصحـــة  األمـــان  صمـــام 
وســـالمته، فـــي ظـــروف تحديـــات 
كبيـــرة فرضتهـــا جائحـــة كورونـــا “ 
كوفيـــد 19 “ علينـــا وعلى البشـــرية 

جمعاء في كل أنحاء المعمورة.
وأشار العصفور، إلى أهمية االلتزام 
والتقيـــد  الطبيـــة،  باالحتـــرازات 
التـــي  الصحيـــة  باالشـــتراطات 
تضمـــن إقامة الشـــعائر فـــي أجواء 
آمنة، مؤكـــدا أنها دليل على حرص 
وحكمـــة الجهـــات المســـؤولة التـــي 
تضع مصلحة المواطن في المرتبة 
الحفـــاظ  علـــى  وتحـــرص  األولـــى، 
علـــى ســـالمته والتي تشـــكل بوابة 
المجتمـــع،  فـــي  للجميـــع  الســـالمة 
صحـــة  علـــى  الحفـــاظ  أن  مؤكـــدا 
وســـالمة أفراد المجتمع هو واجب 

شرعي ووطني.

الشيخ مجيد العصفور

االلتزام بتطبيق 
اإلجراءات االحترازية 

يعكس وعيا دينيا 
وصحيا ووطنيا
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استحداث إجراءات خاصة في الشكاوى المقدمة بشأن األطفال لـ “التحقيق الخاصة”
للطفل الــفــضــلــى  الــمــصــالــح  ــاة  ــراعـ ومـ ــة  ــي ــاس األس ــحــقــوق  ال تلبية 

أصدر النائب العام علـــي البوعينين، قرارا 
رقم 45 لسنة 2021 باستحداث إجراءات 
خاصة تتبع في الشـــكاوى المقدمة بشـــأن 
األطفال لوحـــدة التحقيق الخاصة، وذلك 
التشـــريعية  المســـتحدثات  مـــع  تماشـــًيا 
التي تشـــهدها مملكة البحرين، واستهداًء 
بأحكام القانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار 
لألطفـــال  اإلصالحيـــة  العدالـــة  قانـــون 

وحمايتهم من سوء المعاملة.
ويأتـــي هذا القرار تعزيًزا لإلجراءات التي 
تتخـــذ من قبـــل الوحدة في تلـــك النوعية 

مـــن الشـــكاوى فـــي ضـــوء أحـــكام قانـــون 
العدالـــة اإلصالحيـــة لألطفـــال وحمايتهم 
من ســـوء المعاملـــة والتي جـــاءت متفقة 
مـــع االتفاقيـــات والبروتوكـــوالت الدوليـــة 
المتعلقـــة بمناهضـــة التعذيـــب وغيره من 
ضـــروب المعاملـــة والعقوبـــة القاســـية أو 
الالإنســـانية أو المهينـــة وكـــذا ذات الصلة 
بحقـــوق الطفـــل، وتحقيًقـــا لمقاصـــد هـــذا 
القانـــون الـــذي يهـــدف إلـــى تلبيـــة حقوق 
إليـــه  واالســـتماع  األساســـية،  الطفـــل 
وتفهـــم مطالبه، وتوفيـــر الرعاية الصحية 
وتقديـــم  لـــه،  واالجتماعيـــة  والنفســـية 
إليـــه،  والقضائيـــة  القانونيـــة  المســـاعدة 

وضمان حقـــه في تمثيلـــه قانوًنا ومراعاة 
مصالحه الفضلى في اإلجراءات كافة. 

وتضمن قرار النائب العام توجيًها بضرورة 
إطـــالع وحـــدة التحقيـــق الخاصـــة علـــى 
التقاريـــر االجتماعيـــة والنفســـية الخاصة 
بالطفـــل المجني عليه والصادرة عن مركز 
حمايـــة الطفل وذلك قبل المبادرة بســـماع 
أقوالـــه، ووجوب اســـتطالع رغبـــة الطفل 
فـــي حضور شـــخص معين معـــه التحقيق 
قبـــل البدء فـــي ســـؤاله، فيما أجـــاز القرار 
االستعانة بخبير اجتماعي أو نفسي أثناء 
التحقيـــق، مع مراعاة إجـــراء التحقيق مع 

الطفل بلغة ولهجة يفهمها.

مـــن  المحققيـــن  علـــى  القـــرار  وأوجـــب 
أعضـــاء الوحدة اظهـــار الدعـــم والمؤازرة 
لألطفال كي يشـــعرون بالثقة واالطمئنان 
إلبـــداء أقوالهـــم وتفهـــم مطالبهـــم، وعلى 
مراعـــاة خصوصية األطفال في إجراءات 

التحقيق.
ســـجل  إنشـــاء  علـــى  القـــرار  نـــص  كمـــا 
الشـــكاوى  بـــه  تقيـــد  خـــاص  إلكترونـــي 
مبـــادرة  وضـــرورة  باألطفـــال،  الخاصـــة 
الوحدة بإخطار نيابة األســـرة والطفل بما 
يردها من شكاوى األطفال التخاذ شؤونها 

نحو توفير الدعم والرعاية الالحقة لهم.

العصفور لـ “^”: ال تتهاونوا بالتدابير في عاشوراء
وزير العدل: تطبيق “العدالة اإلصالحية لألطفال” مرحلة متقدمة
ــارات مـــتـــطـــورة تـــائـــم احـــتـــيـــاجـــات الــطــفــل ــ ــس ــ ــة م ــوم ــظ ــن م

أكـــد وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
العدالـــة  قانـــون  ســـريان  أن  خليفـــة 
مـــن  لألطفـــال وحمايتهـــم  اإلصالحيـــة 
سوء المعاملة في 18 أغسطس الجاري 
سُيشكل بداية مرحلة جديدة ومتقدمة 
المنظومـــة  تطويـــر  مســـتوى  علـــى 
يعكـــس  بمـــا  لألطفـــال،  اإلصالحيـــة 
اآلفـــاق الرحبـــة للفكر المســـتنير والنهج 
اإلصالحي لعاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ونـــوه وزيـــر العـــدل بالدعـــم الكبيـــر من 
لدن ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ مـــن أجـــل إنجـــاز 
هذا القانـــون وإصداره، وخـــالل مرحلة 
اإلعـــداد للبدء فـــي تطبيقـــه على أرض 
الواقـــع، وبمـــا يحقـــق الغاية األساســـية 
لألطفـــال  اإلصالحيـــة  العدالـــة  وهـــي 
ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، 
انطالًقا من مبدأ أولوية مراعاة مصالح 

األحـــكام  فـــي جميـــع  الفضلـــى  الطفـــل 
والقرارات واإلجـــراءات المتعلقة به أيا 

كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وقـــال وزيـــر العـــدل إن قانـــون العدالـــة 
مـــن  منظومـــة  أوجـــد  اإلصالحيـــة 
المســـارات المتكاملة للتعامل مع الطفل 
فـــي الحـــاالت التـــي يمثل فيها ســـلوكه 
المحيطـــة  ظروفـــه  فيهـــا  تشـــكل  او 
خطـــًرا عليـــه، كمـــا تضمـــن اســـتحداث 
تدابير إصالحيـــة إضافية وبديلة تالئم 
احتياجـــات األطفـــال إلعـــادة تأهيلهـــم 
خـــالل  مـــن  المجتمـــع  فـــي  وإدماجهـــم 
إيجـــاد البيئة المســـاندة لرعاية األطفال 
والمســـاهمة فـــي تقويـــم ســـلوكهم مـــن 
خـــالل تعزيز المســـؤولية المشـــتركة مع 

األسرة.
ولفـــت وزيـــر العـــدل إلـــى أن مـــن أبـــرز 
تضمنهـــا  التـــي  الجوهريـــة  المســـائل 
القانـــون هو التقريـــر االجتماعي للطفل 
الذي ســـيقوم بإعداده متخصصون في 
المجـــاالت النفســـية واالجتماعيـــة، وتم 
صـــدور قـــرار تعيينهـــم للقيـــام بأعمـــال 

الخبـــرة أمام محاكم العدالة اإلصالحية 
لألطفـــال واللجنـــة القضائيـــة للطفولـــة، 
وذلـــك في ظل رقابة قضائية مســـتمرة 
ودوريـــة لحالـــة الطفـــل ومراقبة وضعه 
أثنـــاء تنفيذ التدبير البديـــل أو العقوبة، 
وبناًء على التقارير المرفوعة عن حالته 
يتم التقرير في مدى اســـتمراره بتنفيذ 
التدبير أو العقوبة أو اســـتبدالها بأخرى 
أو إنهائهـــا، مـــع متابعـــة دوريـــة لحالتـــه 
االجتماعيـــة والنفســـية ومـــدى التقـــدم 

والتحسن في حالته.

وأعـــرب الشـــيخ خالـــد عـــن بالغ الشـــكر 
وشـــؤون  األشـــغال  لـــوزارة  والتقديـــر 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني لدورها 
العدالـــة  محاكـــم  مقـــر  تجهيـــز  فـــي 
اإلصالحيـــة لألطفـــال، وكذلـــك للجهود 
التـــي بذلهـــا المجلـــس األعلـــى للقضـــاء، 
والنيابـــة العامـــة، والتـــي تكللـــت بإنجاز 
وزيـــر  نـــوه  وختامـــا،  المشـــروع.  هـــذا 
العدل بالجهود المشتركة التي ساهمت 
فـــي إعـــداد قانـــون العدالـــة اإلصالحية 
لألطفال وحمايتهم من ســـوء المعاملة، 
والذي جاء نتاج نقاشـــات معمقة شارك 
فيها مجلســـا الشـــورى والنواب، ووزارة 
الداخليـــة، والمجلـــس األعلـــى للقضـــاء، 
والنيابـــة العامة، ووزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة، وكذلـــك المشـــاورات التي 
انعقدت مع مؤسســـات المجتمع المدني 
خصوصـــا المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق 
اإلنســـان، إضافـــة إلـــى الخبـــرة الدولية 
التـــي تمت االســـتعانة بهـــا خصوصا من 
المملكـــة المتحدة وكذلـــك مكتب األمم 

المتحدة للمخدرات والجريمة.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 تم استخراج هذه المعلومات من المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 حيث تم اعتمادها من قبل مجلس 
األدارة في 8 اغسطس 2021 و تمت مراجعتها من قبل كي بي ام جي فخرو

بنــك اإلسكــان ش.م.ب. )مقفلة(
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

د. خالد عبداهلل، المدير العامباسم بن يعقوب الحمر، رئيس مجلس اإلدارة نجالء الشيراوي، عضو مجلس اإلدارة

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

)بآالف الدنانير البحرينية(

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

)بآالف الدنانير البحرينية(

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في 30 يونيو 2021

31 ديسمبر 2020)بآالف الدنانير البحرينية( 30 يونيو 2021
)مدققة( )مراجعة(

الموجودات
النقد وارصدة لدى البنوك  39,382  30,104 
استثمارات 4,795  4,771 

قروض  742,857  750,860 
استثمار في شركة زميلة 4,208  4,413 
استثمارات عقارية 50,047  50,021 

عقارات قيد التطوير  14,268  18,372 
موجودات أخرى 15,234  3,217 

مجموع الموجودات 870,791  861,758 
المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات 
قروض بين البنوك 10,000  10,000 
حسابات جارية للعمالء 2,810  2,103 

حسابات حكومية 456,444  463,754 
قروض ألجل 45,000  45,000 
مطلوبات أخرى 6,609  6,039 

مجموع المطلوبات 520,863  526,896 
حقوق الملكية

رأس المال 108,300  108,300 
مساهمة من قبل مساهم 22,450  22,345 
احتياطي قانوني 54,462  54,462 

احتياطي القيمة العادلة )650( )650(
أرباح مستبقاه 156,649  142,311 

حقوق الملكيه العائدة إلى مساهم البنك  341,211  326,768 
حصة غير مسيطرة  8,717  8,094 

مجموع حقوق الملكية 349,928  334,862 
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 870,791  861,758 

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

للثالثة اشهر المنتهية في 30 يونيو)بآالف الدنانير البحرينية( للستة اشهر المنتهية في 30 يونيو
2020 )مراجعة( 2021 )مراجعة( 2020 )مراجعة( 2021 )مراجعة(

دخل الفوائد 16,239  15,666  8,269  7,698 
مصروفات الفوائد  )62( )77( )30( )34(

صافي دخل الفوائد 16,177  15,589  8,239  7,664 
دخل من عقارات 1,719  140  939  1 

 30  85  73  149 
صافي الحصة في الربح من استثمار 

في شركة زميلة 
دخل آخر 511  277  254  200 

مجموع الدخل التشغيلي 18,556  16,079  9,517  7,895 
تكاليف الموظفين )2,510( )2,577( )1,246( )1,354(

مصروفات أخرى )975( )969( )484( )466(
مجموع التكاليف التشغيلية )3,485( )3,546( )1,730( )1,820(

 6,075  7,787  12,533  15,071 
الربح قبل مخصص خسارة 

االنخفاض في القيمة, صافي

)1,760( )209( )1,961( )110( 
مخصص خسارة انخفاض القيمة, 

صافي
الربح للفترة 14,961  10,572  7,578  4,315 

 الدخل الشامل االخر  -  -  -  - 
مجموع الدخل الشامل للفترة 14,961  10,572  7,578  4,315 

العائد إلى:
حقوق مساهم في الشركة األم 14,338  10,595  7,242  4,334 

حصة غير مسيطرة  623  )23( 336  )19(
 4,315  7,578  10,572  14,961 

حقوق الملكية العائدة إلى مساهم البنك
مجموع 
حقوق 

الملكية
 حصة غير
 المجموع  مسيطرة

أرباح 
مستبقاه

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
قانوني

مساهمة 
من قبل 
مساهم

رأس 
المال

2021 )مراجعة(
كما في 1 يناير 2021 108,300  22,345  54,462  )650( 142,311  326,768  8,094  334,862 

 14,961  623  14,338  14,338  -  -  -  - 
 مجموع الدخل الشامل 

للفترة
تحويل ارض -  105  -  -  -  105  -  105 

 349,928  8,717  341,211  156,649 )650(  54,462  22,450  108,300 كما في 30 يونيو 2021
2020 )مراجعة(

كما في 1 يناير 2020 108,300  22,007  54,462  )416( 115,528  299,881  6,627  306,508 

 10,572 )23(  10,595  10,595  -  -  -  - 
مجموع الدخل الشامل 

للفترة
خساره التعديل -  -  -  -  )15,443( )15,443( -  )15,443(

الدعم الحكومي -  -  -  -  659  659  -  659 

 15,083  -  15,083  15,083  -  -  -  - 
تعديل خسارة تتحملها 

الحكومة
 317,379  6,604  310,775  126,422 )416(  54,462  22,007  108,300 كما في 30 يونيو 2020

30 يونيو 2020 30 يونيو 2021
)مراجعة( )مراجعة(

األنشطة التشغيلية
الربح للفترة 14,961  10,572 

تعديالت للبنود التالية:
صافي الحصة في الربح من استثمار في شركة زميلة  )149( )73(
مخصص خسارة انخفاض القيمة 110  1,961 

أرباح من بيع عقارات قيد التطوير )1,446( - 
استهالك واطفاء 260  270 

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل 13,736  12,730 
النقص في القروض  16,615  3,288 
النقص / )الزيادة( في عقارات قيد التطوير 5,550  )1,993(

)الزيادة( / النقص في الموجودات االخرى )12,106( 689 
النقص في قروض بين البنوك -  )3,000(

الزيادة في الحسابات الجاريه للعمالء 707  65 
الزيادة في المطلوبات األخرى 670  5,139 

صافي الحركة في الحساب الحكومي )14,143( 5,369 
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 11,029  22,287 

األنشطة االستثمارية
الودائع لدى المؤسسات المالية مع تواريخ استحقاق أكثر من 90 يوما )5,900( - 

شراء معدات  )87( )58(
االستثمار في سندات الدين )25( )667(

)االستثمار اإلضافي( / استرداد جزء من استثمار في شركة زميلة )29( 41 
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية )6,041( )684(

االنشطة التمويلية
مقبوضات قروض ألجل -  36,200 
سداد قروض ألجل -  )60,000(

مدفوعات إلى و بالنيابة عن الحكومة )1,626( )1,587(
صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية )1,626( )25,387(

صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه 3,362  )3,784(
النقد وما في حكمه في 1 يناير 29,282  30,901 
النقد وما في حكمه في 30 يونيو 32,644  27,117 

*األرصدة كما في 30 يونيو 2021 و30 يونيو 2020 صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 0.25 دينار بحريني و صفر دينار بحريني على التوالي.
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بدور المالكي

الشيخ خالد بن علي

المنامة - بنا



أهالي الرملي يجملون منطقتهم بالتشجير والمزروعات
بـــدأت الرقعـــة الخضـــراء في االنتشـــار ســـريعا في ضاحيـــة الرملي، 
بإبداع وجمالية تقودها أنامل األهالي أنفســـهم، والذين اهتموا بزرع 
األشجار ونثرها في األماكن الفضاء بالقرب من مساكنهم والشوارع 

العامة.
وتفاوتـــت األشـــجار مـــا بيـــن النيـــم والزهـــور والحشـــائش الكثيفـــة، 
واألشـــجار وارفـــة الظالل، حيـــث أخذ العديد منها مســـاحات طويلة 

على امتداد البيوت نفسها.
وأوجدت هذه المســـاحات الخضراء اآلخذة في النمو متنفســـا بيئيا 
للضاحية المحاطة بالرمال من كل حدب وصوب، ولألهالي ولألوالد، 

عبر إيجاد االستراحات البسيطة والهادئة. 
والرملـــي مـــن المشـــروعات الســـكنية الجديـــدة التـــي نفذتهـــا وزارة 
اإلسكان وتقع في المنطقة القريبة من عالي وشقق سلماباد السكنية، 

لكن المشروع حين سلم للمواطنين كان خاليا من شجرة واحدة.

كورونا علمت الشبـاب الحالقـة المنزليـة فهجـروا الصالونـات
12 إلــــــــــى  الــــــــيــــــــوم  فــــــــي   40 مــــــــن  الـــــــزبـــــــائـــــــن  عــــــــــدد  ــوط  ــ ــ ــبـ ــ ــ هـ

شــكا عدد من أصحاب محالت الحالقة لـ “البالد” شــح عدد الزبائن قياســا بالفترة الســابقة لفيروس كورونا، موضحين 
أنهم يعانون األمرين في ظل ارتفاع كلفة فواتير الكهرباء بسبب فصل الصيف، وثبات اإليجارات.

وأوضحوا لمندوب الصحيفة أن السبب الرئيس فيما 
يحـــدث، هو اعتمـــاد الزبائـــن على الحالقة بأنفســـهم 
فـــي بيوتهـــم، وهـــي عـــادة أوجدتها الجائحة بســـبب 
اإلغالقات المتكررة، والتزام كثيرين بعدم االختالط 

خوفا من اإلصابة بالفيروس.
ولفتـــوا إلى أن كورونا نّشـــط مبيعات مكائن الحالقة 
ومـــواد صباغـــة الشـــعر واللحية بشـــكل كبير في ظل 
رخـــص أســـعارها ووجودها بمتناول اليـــد، وتوفيرها 
للوقـــت والبترول، وتجنب الدخـــول في االزدحامات 

المرورية.
وقال شـــريف محمد، وهو حالق آسيوي يعمل بمحل 
فـــي جدعلـــي، لـ “البـــالد” إن الجائحة أوجـــدت للناس 
ثقافـــة التوفيـــر، والراحـــة أيضـــا، فالحالقـــة بالبيـــت 

أرخـــص وأوفر، كما أنها توفر الوقت لقضاء المصالح 
األخرى.

وأضـــاف شـــريف “كنـــا فـــي الســـابق نحلـــق لعـــدد من 
الزبائـــن بنســـبة ال تقل عن 40 زبونـــا باإلجازات، و25 
فـــي األيام العادية، أما اآلن فـــال يتخطى عددهم 15 

في إجازة نهاية األسبوع، و12 في األيام العادية”.
واســـتدرك قائـــال “إذا اســـتمر الوضـــع كمـــا هـــو عليه، 
فأتوقـــع حدوث إغالقات لعدد من صالونات الحالقة 

الرجالية بالفترة المقبلة”.
إلـــى ذلـــك، يعتمـــد العديد من هـــذه الصالونـــات على 
قوائـــم أســـعار متقاربـــة، هـــي دينـــار واحـــد لحالقـــة 
اللحيـــة، أو الشـــعر، أو تحديدها، في حيـــن تبلغ كلفة 

صباغة الشعر دينارين، ومثلها للحية.
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إبراهيم النهام

متعاف من اإلدمان: تعاطيت المخدرات 25 سنة وسجنت 3 مرات

قضــى 25 ســنة مــن عمــره فــي إدخال الســموم إلى جســده وغرق في بحر التعاطــي والديون، مثله فــي ذلك، مثل 
كثيريــن مــن مدمنــي المخــدرات الذين ســقطوا فريســة ســهلة في فخ المــواد المخــدرة، إال أن بطــل قصتنا اليوم 
المتعافــي مــن اإلدمــان، اســتطاع بإرادتــه أن يتخلــص مــن اإلدمــان وقــرر فــي حديثــه لمندوبــة “البــالد” أن يروي 
تجربته؛ عّله يمد يد المســاعدة لغيره من المدمنين؛ كي يســتطعيوا أن يتغلبوا على هذه اآلفة الخطيرة، ناصحا 
إياهــم بالخضــوع لبرنامــج تأهيلــي يعينهــم علــى تــرك المخــدرات، واتبــاع خطــة الـ 12 خطوة أســلوًبا لبــدء حياة 

جديدة من الصفر.

ما سبب دخولك عالم اإلدمان؟ «

إن اللجـــوء لإلدمـــان كمهـــرب وهمي من 
المشـــكالت يتفـــاوت مـــن شـــخص إلـــى 
آخر، ولكن هو عبارة عن ظروف قاســـية 
كجـــرح غير ملتئم منذ الصغر، أو بســـبب 
التعرض لإلساءات، منها الضرب المبرح 
واإلهانـــات أو التجريـــح أمـــام اآلخريـــن 
إلـــى جانـــب االعتـــداء الجنســـي وعـــدم 
الـــدروس فـــي  القـــدرة علـــى اســـتيعاب 
الفصل، والفشل الدراسي، وحاالت الفقر 
مـــن أبســـط األشـــياء، وحـــاالت اإلهمـــال 
أو الحمايـــة الزائـــدة، فهذه األمـــور تترك 
أثرا لدى بعض األشـــخاص، فمنذ صغري 
تعرضت ألمور كثيرة أثرت في، وسببت 
لي عدم التوافق مع نفســـي، إذ تعرضت 
لعنف جسدي من والدي، إضافة ألسباب 
عدة مثل عدم شرائه لي الدفاتر والكتب 
المدرســـية فـــي أيـــام الدراســـة وإهانتـــه 
المستمرة، ما زرع في نفسي حالة نقص 
عـــن بقيـــة الطـــالب، فبـــدأت باســـتعمال 

المواد المخدرة منذ سن المراهقة.

متى بدأت بتعاطي المواد  «
المخدرة؟ 

الكحوليـــة  المشـــروبات  أواًل  تناولـــت 
بســـن المراهقـــة مذ كان عمري 17 ســـنة، 
إذ بـــدأت بعلبـــة “البيرة” ثـــم انتقلت إلى 
تعاطيـــت  وبعدهـــا  الحشـــيش  تعاطـــي 
العقاقير الطبية والمهدئات والمنشطات 
التـــي تباع فـــي الصيدليـــات دون وصفة 
تعاطـــي  إلـــى  انتقلـــت  وبعدهـــا  طبيـــة، 
المخدرات، واســـتمريت في هذا الطريق 

لما يقارب 25 سنة.

كم عدد المرات التي قضيتها  «
خلف قضبان السجن؟

دخلـــت إلـــى الســـجن 3 مـــرات بقضايـــا 
زمنيـــة  وبأوقـــات  مخـــدرات  تعاطـــي 
متفاوتة، فقد خسرت الكثير من سنوات 
حياتـــي وأنا خلف القضبان كما خســـرت 
عملي بل وحياتـــي االجتماعية وعانيت 

من التفكك األسري وغيرها.

هل دفعك التعاطي للسرقة  «
بهدف شراء المواد المخدرة؟

أي  لعمـــل  يدفـــع  المخـــدرات  تعاطـــي 
شـــيء، فالمواد المؤثرة والمخدرة تدفع 
المتعاطي للسرقة بسبب عدم االستقرار 
النفسي والمالي، وقلة المدخول، وبدايًة 
سرقت أمواال من والدتي لشراء المخدر.

هناك أضـــرار أكثر من الســـرقة، فقد كان 
التواصل بيـــن اآلخرين صعبـــا جًدا، فلم 
يكـــن يوجـــد عالقة ســـليمة ولغـــة تفاهم 
بينـــي وبين اآلخرين، فالعالقات ال تدوم 
طويـــاًل مـــع األهالـــي واألصدقـــاء لكثـــرة 

المشاجرات.

هل ندمت بسبب دخولك عالم  «
المخدرات؟ 

صحيح أني ندمت، ولكن الندم “ما يأكل 
عيـــش”، فمـــن المفتـــرض أخـــذ الدروس 
والعبـــرة مـــن المحطـــات التـــي يمـــر بهـــا 
اإلنســـان، فإذا رجع الشخص بعد تأهيله 
للتعاطـــي ســـيكون مـــن الصعـــب أيًضـــا 
العـــودة إلى مرحلة التعافـــي مرة أخرى، 
وأشـــير إلـــى أن أهلـــي لـــم يكونـــوا علـــى 
درايـــة بأننـــي مدمـــن، كـــي يســـاعدوني 

للتخلـــص من المـــأزق الذي وقعـــت فيه، 
وأنـــا لـــم أِع فـــي تلـــك الفترة مـــاذا أفعل 

وكيف أتوقف.
للمآســـي،  بدايـــة  عـــن  عبـــارة  اإلدمـــان 
قلـــة  وبدايـــة  رزقـــك،  مصـــدر  وفقـــدان 
احتـــرام النفـــس واحتـــرام اآلخريـــن لك 

ودخولك السجن والتفكك األسري.

نسمع كثيًرا عن قضايا وفيات جراء  «
أخذ أحدهم جرعة زائدة، هل مررت 

بمثل تلك التجربة؟

هناك العديد من المحطات المؤلمة، فلدي 
أخ توفـــي بســـبب جرعـــة زائـــدة نتيجـــة 
الحقن في شـــريانه، كمـــا توفي عدد من 
األصدقاء المقربين لي بســـبب الجرعات 
المخـــدرة، فأنا لـــدي القناعة بأني أتحمل 
الســـبب في تعاطـــي المخـــدرات، فكنت 
أِع  ولـــم  “الكيـــف”،  مـــزاج  عـــن  أبحـــث 
لخســـارتي مســـتقبلي وعملي وســـنوات 
عمـــري، إال بعـــد أن توقفـــت عـــن تعاطي 
المـــواد المخـــدرة، فليـــس كل من تعرض 
للعنـــف أو النقص يتجه إلى هذا الطريق، 
فمن يفعل ذلك دون التفتيش عن حلول 
حقيقيـــة إلنقاذ مســـتقبله، فهـــو من دون 

شك يرمي نفسه إلى التهلكة. 

حدثنا عن بداية مسيرتك مع رحلة  «
التعافي؟

بدايـــة، كانت لدي محاوالت عدة، ولكنها 
كانت فاشـــلة وخاطئة، فقـــد كنت أمتنع 
عـــن الحقـــن وأشـــرب المـــواد الكحوليـــة 
الطبيـــة  العقاقيـــر  أتنـــاول  أو  “البيـــرة”، 
المهدئـــة فقـــط، كنـــت أجـــد حـــاًل ولكـــن 

بالمواد المخدرة أيضا.
وهنـــاك برنامـــج يســـمى تحـــت مســـمى 
“12 خطـــوة”، وهو أســـلوب للحيـــاة مبٍن 
علـــى مبـــادئ روحيـــة مكتوبـــة ببســـاطة 
في شـــكل مرقم من 1 إلى 12 بتسلســـل 
بســـيط يمكـــن للمدمن أن يتماشـــى معه، 
فقد بـــدأ فـــي اســـتخدامها مجموعة من 
مدمني الكحـــول للتخلص مـــن اإلدمان، 
وبنجاحهـــم بهـــذا األســـلوب الروحي في 
الحيـــاة كوذنوا زمالـــة تتبع هـــذا المنهج 
للتعافـــي، وتبعتهـــم زماالت أخـــرى، مثل 
مدمنـــو  أو  المجهولـــون”  “المدمنـــون 
الكوكايين المجهولون، ومدمنو المقامرة 
وغيرهـــا وكل هـــذه الزمـــاالت تتبع نفس 
الخطـــوات مع تغيير بســـيط فى صياغة 
الخطوة األولـــى، فالبرنامج يعيد ترتيب 

البعثرة بداخل اإلنسان.

هل يستقبل المدمن العالج  «
بسهولة أم يعود للوراء؟

يتجاوبـــون  األشـــخاص  بعـــض  بدايـــًة 
للعالج وبعد بضع ســـنوات قد ينحرفون 
عن الطريق ثم يعودون مرة أخرى لتلقي 

العالج، في حين يوجد آخرون على وعي 
بخطورة خســـارتهم لحياتهم، فبحســـب 
اإلحصاءات لـــدى وزارة الداخلية يتبين 
بأنه توجد حاالت عديـــدة من المتوفين 
جـــراء جرعات زئدة من المواد المخدرة، 
بمقابـــل حاالت التعافي من إدمان المواد 
المخـــدرة المنخفضـــة، ولذلـــك يتوجـــب 
أن يكـــون هنـــاك اســـتراتيجية صحيحة 
لمعالجـــة مدمنـــي المخـــدرات ووضعهم 

في برنامج تأهيلي.
يجـــب أن تتوافـــر مراكز لعـــالج اإلدمان 
فـــي البحريـــن تســـتوعب أعـــداد كبيـــرة 
مـــن المدمنين، ويجـــب أن تمتلك برامج 
تأهيل نفســـية قويـــة ومتطورة تســـاعد 
علـــى التخلـــص من اإلدمـــان نهائًيـــا، إلى 
جانـــب المتابعـــة بعـــد تعافـــي المريـــض 
فـــرص  ألن  المستشـــفى،  خروجـــه  بعـــد 

االنتكاس قد تعود خالل فترة قصيرة.

ما النصائح التي تقدمها للشباب؟ «

يجـــب أن يتوجـــه الشـــباب إلـــى المعالج 
النفســـي، لمعالجـــة الخلـــل واالضطـــراب 
فيه منذ الصغـــر، وعلى المدمن في حال 

اتخـــاذه خطوة البـــدء بالتوقف عن أخذ 
برنامجـــا  يدخـــل  أن  المخـــدرة،  المـــواد 
تأهيليـــا ويمتنـــع االمتناع التـــام عن أخذ 
جميـــع العقاقيـــر المهدئـــة أيضـــا، ويجب 
أن يبحـــث عبر اإلنترنت على برنامج 12 
خطـــوة ليبدأ بمســـاعدة نفســـه على بدء 

حياة جديدة.
المدمـــن ليـــس فـــي حاجة إلـــى نصيحة، 
فهـــو يعلـــم أن مـــا يفعلـــه خطـــأ، ولكـــن 
يجـــب أن يعالج المدمن على أنه مريض 
وبحاجه إلى مســـاعدة من خالل برنامج 
تأهيلي يساعده على االمتناع عن تناول 
المـــواد المخدرة، ففي بـــادئ األمر يجب 
علـــى المدمن اكتســـاب مهـــارات لمعرفة 
االســـتبصار فـــي نفســـه وتعلـــم مهـــارات 
لمعرفـــة العيـــش دون أي مؤثرات عقلية 
بشـــكل تدريجـــي، إلـــى جانـــب أن تكون 
جماعـــات الدعم الذاتـــي كالمتعافين من 
المخـــدرات والمعالجيـــن على اســـتعداد 
للوقـــوف معـــه بعـــد برنامـــج التأهيل، إذ 
إن المتعافـــي مـــن المخـــدرات هو األقدر 
على مســـاعدة المدمنيـــن اآلخرين، فهذا 

األسلوب متبع لدى الدول.

مروة خميس
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بعض الصالونات أصبحت 
مهجورة من الزبائن

إبراهيم النهام
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بطاقة الطلب االسكاني

موظفات بمكاتب جلب الخدم يشجعن العامالت على الهرب
أضحـــى هـــروب العامـــات مـــن منـــازل 
مـــن  العديـــد  تقلـــق  ظاهـــرة  كفائهـــم 
األســـر جراء المعانـــاة التـــي يتكبدونها، 
والتـــي تبـــدأ أوال مـــع تقديـــم طلباتهـــم 
لجلـــب شـــغالة جديـــدة، من ثم تســـديد 
لفتـــرة  إضافـــة  هـــذا  الباهظـــة  الرســـوم 
االنتظار الطويل لحين وصولهن والبدء 

بتدريبهن.
وعلـــى الرغم من كل ذلك ُتفاجأ األســـرة 
وبعـــد أن تنتهـــي فتـــرة الضمـــان بهروب 
تلك العاملة بمساعدة بعض اآلسيويين، 
بل وقد تتسبب إحدى موظفات مكاتب 
جلب الخدم في تشـــجيعهن على الهرب 

بعد انتهاء فترة الضمان.
وللقضـــاء علـــى مثـــل هـــذه الظاهـــرة أو 
الحـــد منهـــا، أورد بعًضا مـــن اإلجراءات 
المقترحـــة والتـــي نأمل مـــن المختصين 

وهـــي  بهـــا  األخـــذ  المعنيـــة  بالـــوزارات 
كالتالي:

العاملـــة  أو  العامـــل  بطاقـــة  إصـــدار   .1
متضمنـــًة البيانـــات كافـــة المتعلقـــة بهـــا 
وبكفيلهـــا علـــى أن تلزم أو يلـــزم العامل 

بحملها أينما ذهب.
2. لـــدى هـــروب العاملـــة أو العامـــل مـــن 
منـــزل كفيلها أو كفيلـــه فإن على الكفيل 
اإلبـــاغ عـــن حالـــة الهـــروب لـــدى أقرب 
مركـــز للشـــرطة، علـــى أن يقـــوم مركـــز 
الشـــرطة برصد رمز خاص للتعريف عن 
هـــذا العامـــل أو العاملـــة الهاربـــة ويعمم 
هـــذا الرمـــز على جميـــع مراكز الشـــرطة 
الصحيـــة والجهـــات األخـــرى  والمراكـــز 

ذات العاقة.
3. تعميـــم صـــور العامـــل أو العاملة على 

جميع مواقع التواصل والصحف.
الخاصـــة  الســـكانية  البطاقـــة  إلغـــاء   .4

بالعامـــل أو العاملة الهاربة إلكترونيا من 
خال قسم البطاقة الســـكانية، كوسيلة 
ضغـــط لعدم إتاحـــة الفرصة لهـــم للعمل 

لدى الغير.
5. تحذيـــر الجهـــات أو األشـــخاص التي 
قامـــت أو ســـاعدت على هـــروب العامل 

أو العاملة.
علـــى  الشـــديدة  العقوبـــات  فـــرض   .6
الجهات أو األشخاص الذين يأوون هذه 

الفئات. 

7. تعميـــم األرقـــام الســـكانية للعامـــل أو 
العاملـــة الهاربيـــن علـــى جميـــع المراكـــز 
الخاصـــة  والمستشـــفيات  الصحيـــة 
الفئـــات  هـــذه  عـــن  اإلبـــاغ  بضـــرورة 
عنـــد مراجعتهـــم ألي مركـــز صحـــي أو 

مستشفى خاص.
9. إعطاء الصاحيات لمفتشي أو رجال 
األمـــن أو توفير الشـــرطة النســـائية في 
بعـــض المناطـــق التـــي مـــن الممكـــن أن 
تقطنها هذه الفئـــات، خصوصا إذا علمنا 
أن هنـــاك مـــن يرتدين البراقـــع وال يمكن 
التعرف عليهن بسهولة، مع أهمية تزويد 
رجال األمن باألجهزة المخصصة لقراءة 
بيانـــات البطاقات لســـهولة التعرف على 

الهاربين.
10. القيـــام بالزيـــارات المفاجئة للشـــقق 
التـــي تقطنهـــا العامـــات مـــن خـــال ما 
يوفـــره الجهـــاز المركـــزي للمعلومات من 

عناوين لبعض الجنسيات اآلسيوية.
11. تعديل التشـــريعات الحالية لتنصف 
العامـــل  أو  العاملـــة  وتحمـــل  الكفيـــل، 
مســـؤولية الهرب كما تتحمل أو يتحمل 

تكاليف سفره.
12. ال يتم تسفير العامل أو العاملة دون 

الحصول على موافقة الكفيل.
وختاًمـــا، نأمـــل من خال هـــذا االقتراح 
أن تتمكن الجهات المختصة من دراسة 
هـــذه اإلجراءات والعمـــل على األخذ بها 

أو بجزء منها للحد من هذه الظاهرة.
 محمد العلوان

البالد

صورة تعبيرية لعاملة منزلية

تعميم صورة “الشاردين” 
بمواقع التواصل 

والصحف... وتغليظ 
العقوبة على من يؤيهم

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

رئيسة قسم بشركة طيران تبحث عن وظيفة مناسبة بعد تسريحها
األهــل مــن  خــوًفــا  وجــهــي  وأخــفــي  توصيل  بشركة  “ديــلــفــري”  أعــمــل 

منذ أكثر من ســـنتين تم تســـريحي مـــن عملي، فقد 
كنت ولســـنين عـــدة أرأس أحد األقســـام المهمة من 
خـــال موقـــع وظيفـــي متميـــز فـــي إحدى شـــركات 
التعـــاون  مجلـــس  دول  إلحـــدى  التابعـــة  الطيـــران 
العربيـــة لفرع البحرين، وكنـــت طوال عملي متميزة 
ورائـــدة وملهمـــة، اســـتطعت أن أحقـــق نجاحا وراء 
نجاح جعلني معروفة على مســـتوى شركات طيران 
خليجيـــة وعربيـــة وعالميـــة، واســـتطعت أن أكـــّون 
فريـــق عمـــل متميـــزا، حققنا من خاله ســـمعة طيبة 
شـــكلت لنـــا رأس المـــال في جذب مزيد مـــن الزبائن 
والشـــركات للتعامـــل معنـــا، وأصبحـــت أمتلك خبرة 
رياديـــة امتـــدت ألكثـــر مـــن 10 ســـنوات، زادت مـــن 
خبرتـــي ومهنيتـــي وإجادتـــي لعملـــي الـــذي أحببته 
وأخلصـــت له دوما وفي أي موقع أكون فيه، وحقق 

لي شهرة بين الزماء داخل مطار البحرين.
منـــذ طفولتي وأنا أســـكن في منطقة عـــراد المقابلة 
لمطـــار البحرين، وكنت جزًءا من هذا العالم الجميل 

الـــذي أحببته، ثم فقدت عملي، ولكني مازلت يوميا 
أفتـــح عينـــي علـــى المطـــار وعلـــى حركـــة الطائرات 

وهي تغادر بأمان وتعود بسامة.
وألكثر من ســـنتين لم أتـــرك مكانا لم أبحث فيه عن 
عمـــل، وطرقـــت كل األبواب، وناشـــدت المســـؤولين 
مـــن أجـــل إيجـــاد أي عمل لـــي في وظيفتـــي أو في 

وظيفة مقاربة.
أريـــد أن أقدم ما أملك من خبـــرة ومهنية لـ “ديرتي” 

البحريـــن، وأريد أن أعمل، فأنا جامعية مثقفة أنهت 
دراستها بمراحلها كافة دون أي تأخير.

لقـــد ســـاءت حالة عائلتـــي الماديـــة، وتراكمت علينا 
القـــروض والديـــون، فقررت أن أعمـــل “ديلفري” في 
شـــركة توصيل، وأشـــارك الزماء مـــن العاملين في 
توصيـــل طلبـــات األكل وغيرهـــا، وكنـــت ال أريـــد أن 
يرانـــي أحد من أهلي بأنـــي أعمل؛ وذلك حتى أؤّمن 
جزءا من احتياجاتي واحتياجات أسرتي وطفلّي.

وكنـــت أخفـــي وجهـــي بقـــدر مـــا أســـتطيع، ومازلت 
أبحث عمن ينتشلني من الواقع المرير الذي أعيشه، 
وقـــد بدأت أشـــعر بأعـــراض مختلفة بســـبب الوضع 
النفسي الذي أعيشه وأخاف أن أصاب بمكروه، فأنا 
أم لطفلين ليس لهما من يرعاهما ســـواي، وكلي أمل 
أن أحصـــل علـــى وظيفة مـــن خال مناشـــدتي، فأنا 
ال أســـتطيع تـــرك وطنـــي و “ديرتي” أولـــى بخبرتي، 
وأتمنى أن أجد المساعدة في الحصول على وظيفة 

ألنني وعائلتي وطفليَّ جميعا بأمس الحاجة لها.
البيانات لدى محرر الصفحة

صورة تعبيرية من االنترنت

ابنتـــه  بتمكيـــن  مواطـــن  ناشـــد 
المتفوقة فاطمة من الحصول على 
حلمها الذي سعت وعملت من أجله 
طوال فترة دراســـتها وهو حصولها 
علـــى منحة لدراســـة الطب، مشـــيرا 
إلى ابنته قـــد حصلت على مجموع 
98.4 % وهـــو مـــا يؤهلهـــا لدراســـة 

الطب في البحرين.
 وقـــال إن ابنتـــه كانـــت تحلـــم بـــأن 
تدخـــل كليـــة الطـــب واجتهدت في 
كافة مراحلها الدراســـية وكانت من 
المتفوقيـــن المتميزيـــن، وقـــد كانت 
في دراســـتها الثانويـــة محل تقدير 
مدرســـاتها  جميـــع  مـــن  وأعجـــاب 
كانـــت  حيـــث  المدرســـية،  واإلدارة 
في غاية المثابرة وااللتزام لتحقيق 
حلمهـــا من خـــال وصولهـــا للمعدل 

المطلوب.

ويضيـــف األب بحـــزن وهـــو يفكـــر 
في وضـــع ابنته “أنا أعمـــل بوظيفة 
بســـيطة جـــدا وظروفـــي المادية ال 
يعلم بها سوى هللا ،وراتبي الشهري 
ضئيـــل ومنه أصـــرف علـــى عائلتي 
التزامـــات  وجـــود  إلـــى  باإلضافـــة 
عائليـــة ال أســـتطيع التخلـــي عنهـــا، 
ولـــن أتمكـــن مـــن تلبية أمنيـــة ابنته 

وحلمها بدراســـة الطـــب، وأن تكون 
دكتـــورة متفوقة وباحثـــة بحرينية 
في أحد جوانب الطب الحديثة كما 
كانـــت تحلـــم وتخطط، مشـــيرا إلى 
أنها وهي في مقاعد الدراسة كانت 
تتابع البحوث والدراســـات المحلية 
والعالميـــة وتصر علـــى حضور مثل 
فيمـــا  وخصوصـــا  الفعاليـــات  هـــذه 
يخص تخصص الطب الذي تعشقه.

المقاعـــد  إن  المواطـــن  ويقـــول   
المحـــدودة واآلليـــات الجديـــدة في 
الحصـــول علـــى البعثـــات لـــم تمكن 
ابنتـــه مـــن الحصـــول علـــى إحداها، 
راجيا من المســـؤولين إعـــادة النظر 
فـــي تحقيق رغبة ابنته في دراســـة 
الطـــب فـــي البحريـــن، وفتـــح بـــاب 
أحـــد  لتكـــون  أمامهـــا  المســـتقبل 
المتميزيـــن  البحرينييـــن  األطبـــاء 
الذيـــن ســـيقدمون لوطنهـــم الغالـــي 

والنفيس.

والدها: لن أتمكن من تلبية أمنيتها بسبب راتبي والتزاماتي

فاطمة حاصلة على 98.4 % وحلمها دراسة الطب

البالد

نحـــن مجموعة من ســـكان مجمـــع 711 بمنطقة 
توبلـــي، ونعانـــي من مشـــكلة تســـرب الغـــاز في 
مكيفـــات منازلنا، وذلك جراء الغـــازات الصادرة 

من محطة معالجة مياه المجاري.
كنـــا نأمل أن يقتصـــر األمر على التســـرب فقط، 
إال أن المشكلة أدت إلى تلف المكيفات بالكامل، 
وهـــذا مـــا أكدته لنا الشـــركات التي قمنا بشـــراء 
المكيفات منها. وسؤالنا لوزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني: من ســـيعوضنا 
عن الخســـائر التي تســـببت بها الغازات المنبعثة 
من هذه المحطة؟ وإذا كان تأثيرها مدّمًرا على 
المكيفـــات بهـــذه الصـــورة، فكيـــف الحـــال علـــى 
صحة وسامة المقيمين في هذا المجمع؟ نحن 
على يقين بأن هناك العديد من دول العالم لديها 
مثل هـــذه المحطات ولكن بتقنيـــة وتكنولوجيا 

عاليـــة، حيث ال يعانـــي القاطنون فـــي محيطها 
من مثل هذه المشكات، فهل من حلول جذرية 
لهـــذه المشـــكلة حفاظـــا على ســـامتنا وســـامة 

التكييف في منازلنا؟
وتحياتنا لما تبذله وزارتكم من جهود في سبيل 

تطوير البنية التحتية في مملكتنا الحبيبة.

محطة المجاري في توبلي )صورة ارشيفية(

ــض خـــســـائـــرهـــم ــويـ ــعـ ــتـ ــوا “األشـــــــغـــــــال” بـ ــ ــب ــ ــال ــ ط

تعطل مكيفات توبلي بسبب محطة المجاري

أناشـــد عبر “البـــاد” المجلس األعلى 
للمـــرأة بعـــد أن قام أحد األشـــخاص 
برهن منزلنا بحجة مســـاعدة زوجي 
إلنهـــاء  يتســـلم  أن  علـــى  المديـــون، 
الرهـــن مبلغا وقـــدره 20 ألـــف دينار، 
لكـــن دون معرفـــة منـــا بـــاع المنـــزل 

للبنك بأضعاف المبلغ.
فزوجـــي عاطل عن العمـــل ومصاب 
بأمراض مزمنـــة، وقد تراكمت علينا 
الديـــون، مـــا دفعـــه لاســـتدانة مـــن 
أحـــد األشـــخاص مقابل رهـــن منزلنا 
ألـــف   20 نحـــو  منحنـــا  أن  بعـــد  لـــه 
دينـــار وقمنا بإرجـــاع ديننا، وبعد أن 
أوكلنـــاه بتســـليم ســـند عقـــار منزلنـــا 
قام الشـــخص ببيع منزلنـــا على أحد 
البنـــوك بمقابل قـــرض أكبر يبلغ نحو 
200 ألـــف دينـــار، دون علـــم زوجـــي، 
وبالتالـــي فقـــد توفي من قـــام برهن 
منزلنا للبنك في السجن، وتخلى عن 

تســـديد القـــرض وبذلـــك رفـــع البنك 
قضيـــة علـــى العائلـــة إلخراجنـــا مـــن 

المنزل.
وكنـــت قد قمت أنـــا وزوجي بالطعن 
في الحكم، ولكن لـــم تقبل المحكمة 
الطعـــن، وعليه يعتبر البنك المرهون 

فيه المنزل هو المالك للعقار.
ليـــس لدي مأوى ســـوى منزلنا، ولدي 
ابنة مـــن ذوي االحتياجات الخاصة، 
وليـــس لدينا أي معين، لذلك أناشـــد 
الجهـــات المعنيـــة اســـترجاع منزلي 

ومساعدة عائلتي من الضياع.

خسرنا منزلنا بقيمة 200 ألف دينار 
بسبب سلفة 20 ألف دينار

مروة خميس
مواطنة تناشد 

“األعلى للمرأة” 
لرهن منزلها 

دون علمها

البالد

أنـــا مواطـــن متقاعد أعـــول عائلـــة مكونة من 5 
اشـــخاص، وكنت قد تقدمت بطلبي اإلســـكاني 
عام 2002م مع بعض زمائي واصدقائي الذين 
ســـبق واســـتلموا بيوتهـــم، بينمـــا انا لم أســـتلمه 
اإلســـكان  وزارة  أراجـــع  وحيـــن  اليـــوم،  حتـــى 
أســـمع الجـــواب نفســـه منـــذ ســـنين، بـــأن طلبي 
مازال قائما. ارســـلت رســـائل عـــدة لبعض نواب 
المنطقة الذين أرسلوا بدورهم توصيات لوزارة 
االســـكان، لكـــن دون جدوى، ومن هـــذه المنصة 
اناشد المعنيين النظر في طلبي لتحقيق الحلم 

في الحصول على بيت العمر.

السيد جميل أحمد

توصيات النواب لم تثمر بحصولي على بيت العمر

بدور المالكي

بدور المالكي

صورة ضوئية من كشف درجات فاطمة 
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نتائج أعمال المجالس 
مقترحات وتوصيات.. 

والمطلوب تحولها 
لقرارات

رهن موافقة الوزارة 
بمقترحات األعضاء 

يبطل فعالية اإلنجاز 
البلدي

ضرورة استقالل 
الهيئات البلدية 

ماليا وإداريا وتحويل 
اإليرادات لخدمات

ــورة المجالـــس ــرادات البلديـــة دون مشـ ــرق لــــ “^”: توزيـــع اإليـ رئيـــس مجلـــس المحـ
تجربة رائدة

 كيف تقيم مسار التجربة البلدية بعد  «
نحو 20 سنة على انطالقها؟

- هـــذه التجربة تعد من التجـــارب الرائدة 
التـــي انطلقـــت مـــع المشـــروع اإلصالحي 
لجاللـــة الملـــك المفـــدى، حيـــث تعـــد أول 
مؤسســـة خدميـــة منتخبـــة، وكان األمـــل 
أن تتطـــور هـــذه التجربـــة وتصبـــح لديهـــا 
صالحيـــات التقريـــر، بدال مما هـــو حاصل 
اآلن مـــن رهن جميع قـــرارات ومقترحات 
الوزيـــر  بموافقـــة  المجلـــس  وتوصيـــات 
المختـــص بشـــؤون البلديات، وهـــو أمر له 
جوانب سلبية وله جوانب إيجابية أيضا.

تعتريهـــا  التوصيـــات  بعـــض  أن  صحيـــح 
عيوب قانونيـــة، وتخالف سياســـة الدولة 
التنمويـــة، وهنـــا يكمـــن أهميـــة اشـــتراط 
موافقة الحكومة ممثلة بالوزير المختص، 
ولكن رهن جميع التوصيات والمقترحات 
بهـــذه الموافقـــة يبطـــل فعاليـــة البرنامـــج 
االنتخابـــي للعضـــو البلـــدي ويحـــد قدرته 

على اإلنجاز.
كما كنـــا ننادي بضرورة اســـتقالل الهيئات 
البلديـــة ماليـــا وإداريـــًا لتنعكـــس إيرادات 
الهيئات البلدية كخدمات على المواطنين 
الذيـــن هـــم مصدر هـــذه اإليـــرادات، ولكن 
جميـــع  تحـــول  أن  حاليـــا  بـــه  المعمـــول 
اإليرادات لصندوق مشترك ومن ثم توزع 
ضمـــن سياســـة معينـــة تراهـــا الحكومـــة، 
ويتـــم ذلك حتـــى دون مشـــورة المجالس 

البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
شـــك  دون  البلديـــة  المجالـــس  تجربـــة 
إلـــى  بحاجـــة  أنهـــا  إال  ورائـــدة،  إيجابيـــة 
إلـــى  الســـنوات  هـــذه  وتحويـــل  إصـــالح، 
مرحلـــة متقدمة من خـــالل منح المجالس 
بعـــض الصالحيات للتقريـــر فيها وإحالتها 
للتنفيذ مباشـــرة من قبل الجهاز التنفيذي، 
الـــذي يعـــد ســـلطة، ونظـــرا ألنـــه ال يصـــح 
وجود سلطتين في مؤسسة واحدة، فإنه 
من المفتـــرض أن يكون الجهـــاز التنفيذي 
تابع للمجلـــس التنفيذي مع وضع االعتبار 
أن تكون األجهزة التنفيذية مستقلة ماليا 

وإداريًا.

 نهاية المطاف

 ما الدور المتاح وفق القانون الحالي  «
للمجالس البلدية في التقرير بشأن 

الميزانية البلدية؟

- بطبيعـــة الحـــال الجهاز التنفيـــذي معني 
بإعـــداد مشـــروع الميزانيـــة وعرضه على 
المجلـــس البلدي؛ ليبـــدي مالحظاته حول 
الميزانيـــة، ولـــه حـــق القبـــول أو الرفـــض، 
ولكـــن هذا القرار في نهايـــة المطاف يرفع 
فـــرض  لـــه حـــق  الـــذي  للوزيـــر  كتوصيـــة 
المجلـــس،  رفضهـــا  لـــو  حتـــى  الميزانيـــة 

وبالتالي فإن اليد الطولى للوزارة.

دخول الكفاءات

 هل نستنتج من ذلك أن صالحيات  «
المجالس البلدية أصبحت مقتصرة على 

االقتراح وإبداء الرأي فقط؟ أال يكبل 
ذلك العضو في أداء دوره ووفائه 

بوعوده التي قطعها للناخبين؟

- نعـــم، وهذه الصالحيات ال تختلف كثيرا 
عن صالحيات وحقوق أي مواطن عادي.

ولذلـــك أنـــا فـــي جميـــع االنتخابـــات التي 
خضتهـــا لم أطرح برنامجا انتخابيا، وذلك 

حتى ال أقطع وعـــودا للناس تقف اآلليات 
والصالحيـــات المحـــدودة للمجالس عائقا 

عن تحقيقها.
وبالرغـــم مـــن هذه العيوب، إال أننا نشـــجع 
أيضـــا على دخول الكفـــاءات المتخصصة 
فـــي األمور المالية والهندســـية والقانونية 
وغيرهـــا، وذلـــك مـــن شـــأنه أن يدعم قوة 

أداء المجالس البلدية.

 عاجز

 إلى أي مدى تمنح الصالحيات المحددة  «
للعضو البلدي حاليا من القيام بدور فعال 

في المجال الخدمي؟

لألسف الشديد أن الصالحيات الموجودة 
حاليـــا أعطت انطباعا بأن المجلس البلدي 

عاجز عن فعل أي شيء.
في نظري أن الجانب اإلعالمي يلعب دورا 
كبيـــرا في دعم حـــل ومعالجـــة الكثير من 
القضايا البلدية وهو ما ســـاهم في إنجاح 
أهداف المجالس البلدية، حيث ساهم في 
إيصال المشـــكالت والقضايا إلى أصحاب 
القرار، ممـــا أدى إلى صدور القرارات التي 

تعالج تلك المشكالت والقضايا.

وسيلة ضغط

 لكن أال يعني ذلك أن المجلس من دون  «
إعالم هو ضعيف وغير فعال وغير مؤثر 

وغير منتج؟

- بالضبـــط، هذه هي الحقيقـــة التي أؤمن 
بهـــا من خالل التجربة، فالمجالس البلدية 
من دون اإلعالم الداعم “ال تسوى شيء”.

البلديـــة  االختصاصـــات  ألن  ذلـــك  أقـــول 
ال تتعـــدى كونهـــا اقتراحـــات وتوصيـــات 
مرتبطـــة بـــإرادة الوزير المختص بشـــؤون 
البلديات، ولذلك فإن اإلعالم يمثل وسيلة 

ضغـــط مهمة نحو تنفيـــذ تلك االقتراحات 
والتوصيـــات، عبـــر حشـــد وتوجيـــه الرأي 
العـــام بهـــذا االتجـــاه، وهنا أتوجـــه بجزيل 
الشـــكر لوســـائل اإلعالم التي ساعدت في 
إنجـــاح مراحـــل كبيرة مـــن العمـــل البلدي 

الحديث في البحرين.

إيرادات ضخمة

 لنبتعد عن الجانب السلبي ونسلط  «
الضوء على ما قدمه مجلس المحرق 

البلدي خالل األدوار الثالثة المنصرمة، 
كيف تقيم هذه الفترة من العمل 

البلدي؟

مراحـــل  هنـــاك  أن  ننكـــر  ال  شـــك،  دون   -
مضيئـــة في العمل البلـــدي، وهناك مراحل 
تفهمـــت فيها الســـلطة التنفيذية توصيات 
واقتراحات المجالس البلدية واستجابت 

لها، ولكنها من حيث الكم قليلة ومحدودة 
جدا.

اليـــوم جميـــع محافظـــات البحريـــن تنعـــم 
بإيـــرادات بلدية ضخمة، وعليه فإن البيئة 
مـــن  محافظـــة  كل  تســـتفيد  ألن  مهيـــأة 
إيراداتهـــا، من خـــالل تخصيـــص إيرادات 
كل محافظـــة لصالـــح المشـــاريع التنموية 
فـــي المحافظة نفســـها، ودعم االســـتقالل 
المالـــي واإلداري للهيئـــات البلديـــة بمعيـــة 

المجالس البلدية. 

وأد المحاوالت

 هذا ينقلنا للسؤال حول، ما رؤيتكم  «
لتطوير التجربة البلدية؟

- ببساطة، إعادة النظر في االختصاصات 
بحيـــث تصبح تقريريـــة، وهناك محاوالت 

برلمانية في هذا الســـبيل إال أنه تم وأدها، 
تحـــركات  هنـــاك  أن  ذلـــك  مـــن  واألغـــرب 
لنســـف ما تبقى من استقالل مالي وإداري 
مـــن قبل النواب، وذلك مـــن خالل اقتراح 
المشـــترك  الصنـــدوق  إيـــرادات  إدمـــاج 

للهيئات البلدية بالميزانية العامة.
هنـــاك حاجة لتعديل التشـــريعات المنظمة 
مـــع  الســـيما  جهـــة،  مـــن  البلـــدي  للعمـــل 
وجود رغبة سياســـية واضحة وملموســـة 
لالستجابة والتعاون مع المجالس البلدية 

واألعضاء.

عائق المخاوف

 لماذا ال نمنح الطرف اآلخر الحق في  «
مخاوفه من توسيع صالحيات المجالس 
البلدية وما سينتج عنها من مقترحات 

وتوصيات غير مدروسة أو مخالفة 

للنظام والسياسة العامة؟

أكـــدت  ولذلـــك  المخـــاوف،  هـــذه  نقـــدر   -
المجلـــس  صالحيـــات  توســـيع  أن  علـــى 
يجب أن يكون مدروســـا وال يشمل جميع 
اإلبقـــاء  باإلمـــكان  فمثـــال  الصالحيـــات، 
علـــى صالحية قـــرار إبرام العقـــود للجهاز 
التنفيـــذي وذلـــك لمـــا يترتـــب علـــى هـــذه 

القرارات من التزامات مالية.
اإلنســـان ال يتعلـــم إن لـــم يخطـــئ، ال بأس 
أن نخـــوض التجربة، هـــذا هو مجتمعنا، ال 
ينبغي أن نجعـــل من المخاوف عائقا أمام 

تطوير تجربتنا.
فيهـــا  تتمتـــع  العربيـــة  الـــدول  مـــن  كثيـــر 
المجالـــس البلديـــة بصالحيـــات تقريريـــة، 
وأعتقد أن البحرين من أفضل الدول التي 
تتمتـــع بمميـــزات بيئية وجغرافيـــة وبنية 

تحتية تساعد على سلوك هذا االتجاه.
الحـــظ اليـــوم أن أكثـــر أعضـــاء المجالـــس 
التواصـــل  لوســـائل  اتجهـــوا  البلديـــة 
االجتماعي إليصال صوتهم، وهذا يعكس 
أن الصالحيـــات المتاحـــة لألعضـــاء غيـــر 

كافية وغير مالئمة وتحتاج للتطوير.

دور الحصاد

 بدأتم الفصل التشريعي الحالي بنظام  «
اإلدارة باألهداف، وحددتم هدفا لكل 
دور تشريعي، فما هو هدفكم للدور 

المقبل، وماذا ينتظر المحرق من 
مشاريع وخدمات بلدية؟

- بالشـــك أن الدور األخيـــر دائما ما يكون 
هـــذا  أن  إال  والحصـــاد،  اإلنجـــازات  دور 
الفصل التشـــريعي مر بظروف اســـتثنائية 
نتيجة تفشـــي جائحة كورونا، وهو ما أثر 
على العمل البلدي، من خالل توقف الكثير 
مـــن الخطط والبرامج، إلى جانب ترشـــيد 

الميزانيات.
ومع تلك الظروف االستثنائية إال أن هناك 
بعـــض اإلنجـــازات التي تحققـــت، وننتظر 
متابعـــات  حصـــاد  المقبـــل  الـــدور  خـــالل 
األدوار الســـابقة، فعلى سبيل المثال نحن 
موعودون باســـتكمال المرحلة الثانية من 
ساحل البســـيتين، وإنشاء بعض المماشي 
فـــي عـــراد وبعـــض المناطق األخـــرى، إلى 
جانـــب إقامـــة بعـــض الحدائـــق التـــي أرى 
ضـــرورة االكتفـــاء بمـــا هـــو موجـــود منها، 

حيث أصبحت تشكل عبئا على الوزارة.
عمـــل  هـــو  البلـــدي  العمـــل  أن  ننســـى  وال 
أن  يســـعى  الحالـــي  والمجلـــس  تراكمـــي، 
يحقق ما لم يتمكن من تحقيقه المجالس 
مـــن  تحقـــق  مـــا  علـــى  ويبنـــي  الســـابقة 

إنجازات.

تواصل دائم

 كيف تصف عملية التنسيق بينكم وبين  «
المجالس البلدية األخرى؟

- العالقـــة ممتازة جـــدا، وهناك اجتماعات 
تنسيقية كثيرة تجري بين لجان المجالس 

البلدية.
ومـــن أبـــرز نتائج التنســـيق المشـــترك بين 
المجالـــس البلدية ومجلس أمانة العاصمة 
المجالـــس  رؤى  وتوحيـــد  مناقشـــة  هـــو 
البلديـــة بشـــأن التعديـــالت المقترحة على 
االشـــتراطات التنظيميـــة للتعمير المطبقة 

على المشاريع اإلسكانية.
المجالـــس  رؤســـاء  فـــإن  لذلـــك،  إضافـــة 
البلديـــة علـــى تواصـــل دائـــم، ونلمس من 

الجميع رغبتهم للعمل واإلنجاز.

لترشح كفاءات مالية وهندسية وقانونية باالنتخابات البلدية

عيـــوب قانونيـــة ببعـــض التوصيـــات البلديـــة وتخالـــف سياســـة الدولـــة التنمويـــة

التجربة البحرينية 
رائدة واألمل أن 

تتطور

انطباع بأن المجلس 
البلدي عاجز عن 

فعل أي شيء

في جميع االنتخابات 
لم أعرض برنامجا 

حتى ال أقطع وعودا

القناعة التي ال لبس فيها هي أن المجالس البلدية في مملكة البحرين 
رغم كونها تجربة رائدة إال أنها فقدت الكثير من بريقها بعد ســلب 

البلديــات اســتقاللها المالــي واإلداري، ورهــن قــرارات المجلــس 
لقلــم الوزيــر المختــص بشــؤون البلديــات، حتــى زهــد رئيس 

مجلــس بلــدي فــي وضع برنامــج انتخابي لــه؛ ألنه ال يرى 
جــدوى مــن قطــع وعــود ال يملــك صالحيــة تمكنه من 

الوفــاء بهــا. تلــك القناعــة كانــت خالصــة تجربــة 
أكثر من 10 ســنوات مــن الخدمة البلدية عضوا 
ورئيســًا لرئيــس مجلــس المحــرق البلــدي غــازي 
“البــالد”  علــى  ضيفــا  يحــل  الــذي  المرباطــي 

التشــريعية  األدوار  حصــاد  حــول  للحديــث 
الماضيــة، ومناقشــة مجموعــة مــن القضايا 
والتحديــات والهمــوم البلديــة. وفيمــا يأتــي 

الجزء األول من الحوار مع المرباطي:

@albiladnews

محمد الستراوي

سيدعلي المحافظة 

نتائج ردود الوزير على مقترحات وتوصيات المجلس
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يجب أن يكون الجهاز 
التنفيذي تابعا 

للمجلس البلدي

المجالس دون 
إعالم داعم “ما 

تسوى شيء”

كثير من الدول العربية 
تتمتع فيها المجالس 

بصالحيات تقريرية

أكثر البلديين اتجهوا 
لـ “السوشيل ميديا” 

إليصال صوتهم

وعد باستكمال المرحلة 
الثانية من ساحل 
البسيتين وإنشاء 
مماٍش في عراد
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Vacancies Available
AL KITTAN FURNITUR WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34586770  or  ALGISMA.HAMD@GMAIL.COM 

Dar alamani cleaning services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34460033  or  ABO.JASSOM.91@ICLOUD.COM 

BERTO CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35037312  or  AKUMAGODWILL2@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 

AL RAYAN MEDICAL COMPLEX W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17366990  or  MOHAMMED_GHAREEB@LIVE.COM 

MR SMILE FOR SMART PHONES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38160016  or  AHMEDBAHRAIN5@GMAIL.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  CEO@CSSMIDDLEEAST.COM 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contact

 77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

S.MAHMOOD HUMAIDAN ( KHAIR DANA 1 / 6467 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33828862  or  MR.MAHMOD122@HOTMAIL.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  LECTURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

BAYADA INTERNATIONAL FOR ADVERTISING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38868476  or  BAYADA11389@GMAIL.COM 

ARAB BANK PLC 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17549000  or  NAWAL.BASHEER@ARABBANK.COM.BH 

AL AHLAM CARPENTRY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

CREATIVE CLOSETS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17466539  or  abdulazeem.ibrahim@aljasser-group.net 

MADINA ABBAS KADHEM AHMED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32141119  or  RABAB9898@GMAIL.COM 

HAZEL CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17692000  or  JMARHOON990@GMAIL.COM 

Downtown Rotana hotel B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ERNST & YOUNG CORPORATE FINANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17535455  or  SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17468522  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17299511  or  AHMED@JAZAYANI.COM 

Wajda International Technology Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17410567  or  wits.bh@wajdagroup.me 

Ansar Gallery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Heavenly Nails & hair beauty salon 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36641980  or  NAJMAHASSAN313@GMAIL.COM  
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

قطر اختارت االنتماء الفئوي والقبلي على المواطنة
من المبادئ المسلم بها أن الديمقراطية ال تنجح إال في المجتمعات 
التـــي اتفقت علـــى إطار عام يـــدور داخله الحـــوار الوطني بين كل 
القطاعـــات المختلفـــة من الشـــعب، كمـــا أن الديمقراطية المباشـــرة 
تعني االشـــتراك اإليجابي المباشـــر من جانـــب كل فرد من المجتمع 
فـــي اتخـــاذ القرارات التي تهـــم المجتمع ككل، وهـــذه الديمقراطية 
اإليجابيـــة ال محـــل بهـــا الســـتبعاد أي مكون مـــن مكونات الشـــعب 
بأية حجة، ألن ذلك لن يعبر عن اإليمان الحقيقي بســـيادة الشـــعب، 
وبهـــذه الحقائـــق المعروفة عالميا فإن اســـتمرار النظـــام االنتخابي 
القطـــري القائـــم على التمييز، وإن مجلس الشـــورى المقبل لن يمثل 
كل مكونـــات الشـــعب القطري، وسيشـــعر مـــن تم تهميشـــه بأن ثمة 
قوى خفية تتالعب بمصيره، وقد يكون هذا اإلحساس عامال قويا 
في خلق المزيد من المشـــاكل في المجتمع القطري وبروز المظاهر 
االنقســـامية وتقلـــص مفهـــوم ومبـــدأ المواطنـــة الـــذي تقـــوم عليـــه 
التجارب الديمقراطية، واالكتفاء بالتمســـك بمبـــدأ االنتماء الفئوي 
والقبلي، وهذا سينتج بال محالة مادة آيديولوجية بسرعة متزايدة 

فـــي المجتمـــع ستشـــل كل إمكانيات التقـــدم واالرتقـــاء، ومع مرور 
الوقت ســـتحتد األزمة ومن يمتلك البصيرة السياســـية سيعرف ما 

النتيجة الحقا.
كل إنسان في أي مجتمع من المجتمعات له قيمة عليا وهدف كبير 
ضمن المجتمع، وتعتبر المواطنة المفتاح المركزي ألي تغيير منشود 
وأي شـــيء خالف المواطنة سيشـــكل ينبوعا للنزعات الخصوصية 
في المجتمع، وبهذا يمكننا القول إن قطر ستواجه تحديات تتعلق 
بهويـــة المجتمـــع بعد تقســـيم المواطنيـــن إلى ثالث فئـــات، وهو ما 
يزيد حساســـية العالقـــة بين مكونـــات المجتمع وتركيبتـــه القبلية، 
وإن المرء ليقف مذهوال كيف لمجلس شـــورى أن ينجح وهو بعيد 
عـــن التقاليد النيابيـــة واألعراف البرلمانية والممارســـات التنظيمية 
واإلجرائيـــة، وبابـــه مغلـــق فـــي وجـــه مكون مـــن مكونات الشـــعب 

ويرفض التعامل معه، وكأنه يطمح اقتالعه من الجذور.
على قطر أن تعرف أن المواطنة الضمان الوحيد لتماسك ولحمة  «

المجتمع وليس االنتماء الفئوي والقبلي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قطر وترقيم المواطن
مـــا يحـــدث فـــي قطر من فوضـــى دائرة مع شـــريحة واســـعة من 
أبناء الشـــعب المغلوب على أمرهم، هو ترجمة واقعية ومباشـــرة 
لقوله تعالى “أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم”، فبعد عقود 
طويلة من المحاضرات المفبركة والبرامج المعلبة لقناة الجزيرة، 
وبعناوين مناصرة الشعوب الضعيفة وحقوق اإلنسان، وبقية هذا 
“الباكج” المزيف، تدور الدوائر اليوم على قطر نفســـها، وبشـــهادة 

مواطنيها، بأن هناك ظلما وجورا وشقاقا وإهانة وتسقيطا.
وكمـــا كان البعـــض يســـد أذنـــا بالطين وأخـــرى بالعجيـــن، حتى ال 
يســـتمع لنا ويعـــرف لماذا نتصدى بشراســـة لإلعـــالم والتدخالت 
القطريـــة.. بات الكل اليوم يعلـــم جيدا في قطر وخارجها، لماذا؟ 

وبسبب من؟ وألجل ماذا؟
ما يحدث بالدولة الجارة اليوم، من تعديات ولجم السن وإقصاء 
وكنـــس الهويـــة، هـــو سياســـة النظـــام القطـــري المتجـــددة وغير 
الجديدة، السياسة التي حاول البعض ألسباب خاصة ونفعية أن 
يشـــيح وجهه عنهـــا لعقود من الزمن، لكنهـــا كالجمر تحت الرماد، 

موجودة وباقية.
مـــا يحدث بقطر اآلن، هـــو تخط صارخ لـــكل االتفاقيات الدولية 
الفـــرد،  علـــى حقـــوق  تعـــد  وهـــو  اإلنســـان،  واألمميـــة وحقـــوق 
والمواطنة، واســـتقواء على الناس، ودخول فج بدهاليز مظلمة، 
ستوجد الشقاق في البلد، وهو أمر متوقع متى ما كانت سياسة 
الدولـــة خـــارج المنظومـــة الخليجيـــة والعربية، وخـــارج عالقات 

حسن الجيرة واألخوة ورباط الدم.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

موهبتك الخفية
كنـــت أتابـــع لقـــاء تلفزيونيـــا المـــرأة جميلـــة ومثقفـــة تخطـــت 
الخمســـين مـــن عمرها، تعمـــل كصيدالنيـــة مع زوجهـــا وأبنائها 
المتخرجين أيضا من تخصص الصيدلة في صيدلية ملك لهم، 
كانـــت تلـــك الصيدلية مميزة عن باقـــي الصيدليات المتواجدة 
فـــي الحي، كونهـــا مزينة بعدد كبير من اللوحـــات التي ال بأس 
بها، وكانت الدهشة تعلو كل زبون يدخل الصيدلية ويستغرب 
من أن من رسم تلك اللوحات الدكتورة الصيدالنية األم، وغالبا 
كانـــت اإلجابـــة الحرفيـــة لتلـــك األســـئلة أن الوالـــدة الدكتورة 
هوايتها الرســـم، وبات الوضع هكذا غير مهم لســـنوات طويلة، 
إلـــى أن جـــاءت اللحظة التـــي قررت فيها الدكتـــورة أن تنتظم 
فـــي دراســـة تخصص الفنـــون الجميلـــة، وقد اجتـــازت مرحلة 
البكالوريـــوس بامتيـــاز مـــع مرتبـــة الشـــرف األولـــى وواصلـــت 
دراســـتها إلـــى أن أصبحت دكتورة، لكن هـــذه المرة في مجال 

الفنون الجميلة وليس الصيدلة.
لم يكن الوقت متأخرا كثيرا المرأة تجاوزت الخمسين في أن 
تبـــدأ مرحلة جديدة من حياتهـــا برتم مختلف ومغاير كليا عن 
كل ما عاشته، والجدير بالذكر هنا هو التميز في طريقها القديم 
والحديـــث بيـــد أنهـــا وجدت نفســـها أكثر في الفن عـــن العلوم، 
وكنت قد ذكرت في مقاالت سابقة أننا كشعوب عربية قلما ما 
نتفهم توازي العلوم مع الفنون في المطلق، وكأنهما ال يلتقيان، 
رغـــم أن الجامعات في الغرب تدمـــج بين اآلداب والعلوم معا، 

وال مانع في أن تكون موهوبا ومتميزا في التخصصين.
خالصـــة القـــول هنـــا.. إن الموهبـــة الخفيـــة التـــي تتواجد في 
أعماق شخصياتنا البد أن تظهر حتما في موقف ما أو يوم ما، 
كل مـــا عليـــك أن تطلـــق العنان لها وال تكبلهـــا أو تقيدها جاعال 
إياهـــا أســـيرة مقيدة في دواخلـــك، وعلـــى رأي المثل األجنبي 

.)it’s never too late(

سمر األبيوكي

تتوالـــى إنجـــازات المملكـــة - محليا ودوليـــا - وفي شـــتى المجاالت، 
الطبيـــة والتعليمية والرياضية وغيرها، بفضـــل المتابعة والدعم غير 
المحـــدود من القيادة الحكيمة، وفي الفترة األخيرة شـــهدنا إنجازين 
مهميـــن في المجال التعليمي لطـــالب البحرين المبدعين الذين تفخر 

بهم المملكة.
كان اإلنجـــاز األول فـــوز الطالبـــة ريتـــاج العباســـي من مدرســـة الحد 
الثانويـــة للبنـــات برئاســـة البرلمان العربـــي للطفل في دورتـــه الثانية، 
بعد خوضها االنتخابات وحصولها على 52 % من األصوات متفوقة 
على مرشحين من 12 دولة عربية، والذي جاء نتيجة جهود ومتابعة 
مســـتمرة ورعايـــة للمواهب من قبل كـــوادر وزارة التربيـــة والتعليم، 
وهنـــا البـــد أن أشـــير للفائـــدة المتعاظمـــة والـــدور الكبيـــر للزيـــارات 
الميدانية التي تنظم للطلبة بشـــكل دوري لحضور جلســـات مجلسي 
الشـــورى والنواب، والتي ساهمت بال شك في تعريف الطلبة بالعديد 
مـــن المفاهيـــم الخاصـــة بالعمل التشـــريعي كآليات عمل المؤسســـات 

الدستورية واالنتخابات والرقابة وغيرها.

وجـــاء فـــوز الطالـــب تركـــي الذوادي مـــن مدرســـة الهدايـــة الخليفية 
الثانوية للبنين بمنصب رئيس لجنة حقوق الطفل في البرلمان العربي 
للطفل ليكتب قصة نجاح أخرى لطلبة المملكة الذين يسطرون أروع 

اإلنجازات ويسيرون بكل ثبات نحو بناء مستقبل مشرق للوطن.

نقطة أخيرة

لقد خصص العلماء الكثير من الدراسات التي تتحدث عن أهمية إدارة  «
المواهب وصقلها، هذه العملية التي يجب أن تمر بعدة خطوات حسب 

تصنيفهم لها، لكي توصف بأنها ناجحة، مثل “وضع المشاريع، ووضع 
خارطة طريق للمستقبل، وتحليل المعطيات، وتحديد وقت إدارة 

المواهب، وثقافة وإدارة التغيير”، وقد تطرقت في مقال سابق للبرامج 
التي أطلقها مركز رعاية الطلبة الموهوبين فيما يخص تنمية األفكار 

اإلبداعية وروح المسؤولية والقيادة لدى أبنائنا الطلبة، ومن هنا دعوة 
لآلباء الكرام لدعم وتنمية مواهب األبناء حتى لو كانت صغيرة وفي 

بداياتها فيما يصب في نهاية المطاف في صناعة أجيال من المبدعين.

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

المملكة فخورة بكم

ســـنبقى، ويجـــب أن نبقى على خالف مـــع القيم الغربيـــة التي تعتبر 
رفـــض مجتمعاتنـــا المثليـــة الجنســـية مساســـا بحقوق اإلنســـان، ألن 
إصرار المنظمات الحقوقية الغربية واإلعالم الغربي على انتقادنا في 
هذا الشأن استهتار غير مقبول بقيمنا الدينية التي هي قيم المجتمع 

كله.
أقـــول هـــذا الـــكالم تعليقـــا علـــى مقـــال نشـــرته صحيفـــة اإلندبندنت 
البريطانية يوم الخميس الماضي ١٢ أغسطس، وانتقدت فيه إحدى 
الدول العربية، كون هذه الدولة ال تســـمح بالمثلية الجنســـية وتجرم 
مـــن يمارســـها، واعتبرت الصحيفة أن هذا الموقف ســـمة من ســـمات 

عدم احترام حقوق اإلنسان.
صحيـــح أن الصحيفة البريطانية اســـتخدمت قضايـــا أخرى للتدليل 
علـــى انتهـــاك حقـــوق اإلنســـان فـــي هـــذه الدولـــة مثل قضيـــة حقوق 
العمـــال األجانب، لكن عنـــوان المقال جاء مخصصـــا لقضية المثليين 
إلى جانب عرض الصحيفة قصة شـــاب معين من هذه الدولة يحكي 

معاناته حول ميوله التي ترفضها الدولة.
هـــذا المقال ال يدل فقط على ســـوء الفهم للقيم الدينية والمجتمعية 
في بالد العرب والمســـلمين، لكن يـــدل أيضا على عدم احترام الغرب 
قيمنا الدينية التي يتمســـك بها المجتمع بنفس الدرجة التي تتمسك 
بهـــا الحكومات، وقد وجدت في المقال ذاته انتقادا لضرورة موافقة 
ولـــي األمر علـــى زواج المرأة، وهـــذا دليل إضافي علـــى عدم احترام 
قيمنا الدينية من قبل الصحيفة ومن قبل غيرها من وســـائل اإلعالم 

والمنظمات الغربية.

إذا كان الغرب يقبل أن تحمل الصديقة من صديقها وتنجب منه دون  «
أدنى رفض من المجتمع أو من القانون في هذا المجتمع، فنحن في 

الشرق ال نقبل ذلك، ونحن ال نلوم عليهم هذا السلوك فلماذا يلوموننا 
على تطبيق قواعدنا الدينية والمجتمعية؟ هل يعتقد الغرب أن القيم 

الموجودة لديه أرقى من قيم الشعوب اإلسالمية؟ أين إذا حقوق 
االختالف التي يتباهى الغرب بها ليال ونهارا؟

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

حقوق اإلنسان والمثلية الجنسية
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بايــدن يواجــه انتقــادات شــديدة بشــأن األزمــة األفغانية

الرئيس أشرف غني: سنحتفل قريبا بهزيمة “طالبان”

قال الرئيس األفغاني أشرف غني، 
أمس الســـبت، إن بالده ســـتحتفل 
“طالبـــان”،  حركـــة  بهزيمـــة  قريبـــا 
وســـائل  عنـــه  نقلـــت  مـــا  بحســـب 

اإلعالم األفغانية.
وحققـــت حركـــة “طالبـــان”، أمـــس، 
فـــي  جديـــدة  ميدانيـــة  إنجـــازات 
زحفها الرامي إلـــى إحكام قبضتها 
وباتـــت  أفغانســـتان،  عمـــوم  علـــى 
على بعد كيلومتـــرات معدودة عن 

العاصمة كابل.
وفـــي وقـــت ســـابق أمـــس، وفـــي 
خطـــاب إلـــى األمـــة، قال غنـــي إن 
“مشـــاورات” داخـــل الحكومة ومع 
الشـــركاء الدولييـــن، بـــدأت إليجاد 
حل سياسي سريع يضمن “السالم 
واالســـتقرار” في أفغانستان، داعًيا 
في الوقت نفســـه إلى إعادة تعبئة 
القوات المســـلحة، قائـــال إن إعادة 
أولويـــة  الجيـــش  قـــوات  تعبئـــة 

قصوى.
المشـــاورات”  “بـــدأت  غنـــي  وقـــال 
لوقـــف  بســـرعة”  “تتقـــدم  وهـــي 
مـــع  الحكومـــة  داخـــل  الحـــرب 
المســـؤولين السياسيين والشركاء 
الدولييـــن إليجـــاد “حـــل سياســـي 
يضمن توفير الســـالم واالســـتقرار 
إلـــى  الفتـــا  األفغانـــي”،  للشـــعب 
أن “إعـــادة تعبئـــة قواتنـــا األمنيـــة 

والدفاعية هي أولويتنا األولى”.
وأعلنت “طالبان”، أنها بدأت القتال 
لدخول مدينة مزار شريف عاصمة 
والية بلخ، في حين أفادت مصادر 
للقوات الحكومية األفغانية بمقتل 
19 من عناصر “طالبان”، وإصابة 6 
آخرين في عمليـــات تطهير نفذتها 
قوات األمـــن األفغانية في منطقة 

شولجارا بإقليم بلخ.
وتواصل حركـــة “طالبـــان” الزحف 
نحـــو العاصمـــة كابـــل، مع ســـقوط 
تلـــو  واحـــدة  األفغانيـــة  الواليـــات 

إذ  األخـــرى، وبعضهـــا دون قتـــال، 
 14 علـــى  تســـيطر  الحركـــة  باتـــت 
األفغانيـــة  األقاليـــم  عواصـــم  مـــن 
البالغ عددها 34 منذ الســـادس من 
أغســـطس، فيما قـــال نائب أفغاني 
إن حركـــة طالبـــان اســـتولت علـــى 

والية لوغار جنوب العاصمة.
وأمرت ســـفارة الواليـــات المتحدة 
في كابل موظفيها بإتالف الوثائق 
الحساسة والرموز األميركية التي 
“طالبـــان”  تســـتخدمها  أن  يمكـــن 
اقتـــراب  مـــع  دعائيـــة،  ألغـــراض 
العاصمـــة  مـــن  الحركـــة  متمـــردي 
األفغانيـــة. وتزامنـــا، بـــدأت طالئع 
القـــوات األميركيـــة الوصـــول إلـــى 

مطار العاصمة كابل.
وكان الســـيناتور ميتـــش ماكونيل، 
زعيم األقليـــة الجمهورية بمجلس 
الشـــيوخ، قـــد قـــال إن الوقـــت لـــم 
يفـــت لمنـــع “طالبان” من الســـيطرة 
على كابل، وحث إدارة الرئيس جو 
بايـــدن على وقـــف تقـــدم “طالبان” 
الجويـــة  الضربـــات  باســـتخدام 
وتقديـــم الدعـــم للقـــوات األفغانية 
التي تدافع عن العاصمة األفغانية.
أكبـــر  أحـــد  بايـــدن  جـــو  ويواجـــه 
واليتـــه  بدايـــة  فـــي  االختبـــارات 
الرئاســـية مع االنهيار الذي تشهده 
أفغانســـتان حيـــث باتـــت “طالبان” 

علـــى بعـــد نحـــو 50 كيلومتـــرا عن 
كابل.

فـــي  الجمهورييـــن  زعيـــم  وقـــال 
مكارثـــي  كيفـــن  النـــواب  مجلـــس 
إن إدارة بايـــدن “ســـلمت كمـــا كان 

متوقعا دولة بأكملها لإلرهابيين”.
ومـــع أنه اعتـــرف ببعـــض التحفظ 
بأن الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
هـــو من أطلـــق االنســـحاب بعد 20 
عاًمـــا مـــن الحـــرب التي بـــدأت رًدا 
علـــى هجمـــات 11 ســـبتمبر 2001، 
اتهم الرئيس الديمقراطي بتسريع 

األزمة عبر “إفشال” هذه العملية.
الســـابق  الجمهـــوري  الرئيـــس  أمـــا 
فقـــد اســـتنكر فـــي بيـــان “الفوضى 

المأساوية”.
وفـــي مؤشـــر إلـــى حجـــم األزمة ال 
تأتي االنتقادات القاســـية فقط من 
الجانب الجمهوري، إذ صدر بعضها 
عـــن وســـائل إعـــالم تحـــرص عادة 

على مراعاة جو بايدن.
ان”  ان  “ســـي  شـــبكة  وتعـــرض 
بشـــكل متكـــرر لقطـــة يقـــول فيهـــا 
بايـــدن مطلع يوليو إن “احتمال أن 
تســـيطر طالبان بشـــكل كامل على 

البالد وتحكمها غير مرجح”.
وكتبت صحيفة واشـــنطن بوســـت 
“أرواح  الخميـــس  افتتاحيـــة  فـــي 
فقـــدت  أو  دمـــرت  التـــي  األفغـــان 

ستظل جزءا من اإلرث” السياسي 
لبايدن.

من جهتها دعـــت قطر أمس حركة 
“طالبـــان” إلـــى وقـــف إطـــالق النار 

وخفض التصعيد.
اجتماعـــات  الدوحـــة  وتســـتضيف 
متقطعـــة بيـــن الحركـــة المســـلحة 
عـــدة  منـــذ  األفغانيـــة  والحكومـــة 
أشـــهر مـــن دون وجـــود مؤشـــرات 
علـــى إحـــراز تقـــدم، خصوصـــا في 
ظل اســـتمرار طالبان فـــي محاربة 

القوات الحكومية.
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  واجتمـــع 
الـــوزراء وزيـــر الخارجيـــة القطري 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمن آل 
ثاني مع رئيس المكتب السياســـي 
لحركة “طالبان” والوفد المرافق له 

في الدوحة المال عبدالغني برادر.
وحـــث المســـؤول القطـــري خـــالل 
االجتمـــاع “طالبـــان” علـــى خفـــض 
التصعيـــد ووقف إطالق النـــار، بما 
يســـهم في تسريع الجهود للتوصل 
إلـــى تســـوية سياســـية شـــاملة من 
مزدهـــر  مســـتقبل  ضمـــان  شـــأنها 
ألفغانستان حكومًة وشعًبا، حسبما 

أفادت وزارة الخارجية في بيان.

عواصم - وكاالت

الرئيس األفغاني أشرف غني عناصر تابعة لحركة “طالبان”

رام اهلل - وكاالت

“تمـــارس  إســـرائيل  إن  أمـــس،  الفلســـطينية،  التحريـــر  منظمـــة  قالـــت 
الخـــداع والكـــذب” بحديثها عن الســـماح ببنـــاء نحو 1000 وحدة ســـكنية 
للفلســـطينيين فـــي مناطـــق “ج” بالضفـــة الغربيـــة. جـــاء ذلـــك فـــي تقريـــر 
أســـبوعي أصـــدره “المكتـــب الوطني للدفاع عـــن األرض” التابـــع للمنظمة. 
وأضاف التقرير “حكومة إســـرائيل تمارس الخداع والكذب في ادعاءاتها 
الســـماح للفلســـطينيين البناء في مناطق ج”. وقال إن اإلعالن اإلسرائيلي 
عـــن الســـماح للفلســـطينيين بالبنـــاء هـــو “للتغطيـــة علـــى بنـــاء الوحـــدات 

االستيطانية، وكجزء من سياسة خداع الرأي العام الدولي”.
واألربعـــاء، قالت القناة “12” العبرية )خاصة(، إن إســـرائيل ســـتوافق على 
بناء 2200 وحدة اســـتيطانية جديدة بالضفة، تزامنا مع الســـماح للسلطة 
الفلسطينية ببناء 1000 وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين بمناطق “ج”. 
وأضاف المكتب الوطني أن اإلعالن اإلسرائيلي “قد ينتهي كما في السابق 
ببنـــاء مبـــاٍن ال تتجـــاوز أصابع اليـــد الواحدة”. وأشـــار إلى إعـــالن حكومة 
رئيـــس الـــوزراء الســـابق بنيامين نتنياهـــو بالعام 2019 عن الســـماح ببناء 
900 وحدة ســـكنية للفلســـطينيين، ثم تبين العام 2020 أن اإلدارة المدنية 

لم تسمح ببناء سوى 6 وحدات سكنية.

“التحرير الفسطينية”: إسرائيل تخادع بشأن المناطق “ج”

بغداد - وكاالت

انقطعـــت الميـــاه أمس فـــي منطقة 
مـــن  الغربـــي  الجـــزء  وهـــو  الكـــرخ 
بشـــكل  بغـــداد  العراقيـــة  العاصمـــة 
كامل إثر توقف محطات المياه عن 
العمـــل؛ بســـبب عمـــل تخريبي طال 
أبـــراج الكهربـــاء المغذيـــة لهـــا، على 
ما أفاد بيان رســـمي. وتزايدت منذ 
بداية الصيـــف الهجمات على أبراج 
العـــراق  فـــي  الكهربائيـــة  التغذيـــة 
فـــي وقت تواجـــه فيه البـــالد نقًصا 

شديًدا بالكهرباء.
وال تنسب الســـلطات تلك الهجمات 
عموًمـــا إلـــى جهـــًة ما، لكـــن الجيش 
الدولـــة  تنظيـــم  إن  قـــال  العراقـــي 
تفجيـــر  عـــن  مســـؤول  اإلســـالمية 
بـــرٍج للطاقـــة الكهربائية في منطقة 
بغـــداد  شـــمال  الواقعـــة  الطارميـــة 
الجمعة، ما تســـبب بانقطاع المياه. 
وعلـــى الرغم مـــن أنه تمـــت هزيمة 

مـــازال  فإنـــه  عســـكرًيا،  التنظيـــم 
هجمـــات  تشـــّن  بخاليـــا  يحتفـــظ 

متفرقة.
أمـــس  العراقيـــة  القـــوات  وأجـــرت 
لمطـــاردة خاليـــا  عمليـــة عســـكرية 
فـــي  اإلســـالمية  الدولـــة  تنظيـــم 

منطقة الطارمية.
إن  العاصمـــة  أمانـــة  وقالـــت 
اإلرهابيـــة  التخريبيـــة  “الجماعـــات 
اســـتهدفت البرج المغـــذي لخطوط 
الطاقة الكهربائية المغذية لمشروع 
مـــاء الكـــرخ والـــذي يخـــدم جانـــب 
الكـــرخ مـــن مدينة بغـــداد وأدى إلى 

توقف المشروع عن العمل”.

انقطاع المياه جزئيا ببغداد إثر عمل تخريبي

امستردام - وكاالت

كشـــفت منظمـــة حقوقيـــة دوليـــة، أمس 
الســـبت، عـــن ارتـــكاب ميليشـــيا الحوثي 
االنقالبيـــة 5143 انتهـــاًكا ضـــد المدنيين 
واألعيان المدنية في محافظة البيضاء، 
وســـط اليمـــن، منـــذ انقـــالب عـــام 2014 

وحتى نهاية العام 2020.
)غيـــر  رادار  رايتـــس  منظمـــة  وأفـــادت 
حكومية مقرها امستردام(، بأنها رصدت 
البيضـــاء  فـــي محافظـــة  انتهـــاًكا   5559
عـــدد  فيهـــا  تـــورط  الفتـــرة  ذات  خـــالل 
مـــن األطـــراف، بينهـــا تنظيـــم “القاعدة”، 
وارتكبـــت ميليشـــيا الحوثـــي منها 5143 

انتهاًكا.
وبحســـب التقرير الـــذي أطلقته المنظمة 
االنتقـــام  البيضـــاء،  “اليمـــن:  بعنـــوان 
انتهـــاكات  شـــملت  فقـــد  المرعـــب”، 
الحوثييـــن، 537 حالـــة قتـــل و543 حالة 
المباشـــر  القتـــل  بيـــن  تنوعـــت  إصابـــة 
والقصف المدفعي والقنص واالغتياالت 

واأللغام.
2157 حالـــة اختطـــاف  ورصـــد التقريـــر 
نفذتهـــا ميليشـــيا الحوثـــي و112 حالـــة 
تعذيـــب  حالـــة  و122  قســـري  إخفـــاء 

لمختطفين ومخفيين خالل الفترة.
كمـــا وثـــق 1672 انتهاًكا ضـــد الممتلكات 
جماعـــة  بهـــا  قامـــت  والخاصـــة  العامـــة 
و131  منـــزاًل،   1223 طالـــت  الحوثـــي 

و54  تجاريـــة،  منشـــأة  و118  مركبـــة، 
منشـــأة تعليميـــة، و48 دور عبـــادة، و33 
منشأة حكومية. من جهة أخرى، كشفت 
مصـــادر في مصلحـــة الضرائـــب بصنعاء 
الخاضعة لســـيطرة الميليشيات الحوثية 
عـــن ارتفاع حجـــم األموال التـــي تجبيها 
الميليشيات من الضرائب إلى ما يساوي 

الضعف عن األعوام الماضية.

عناصر تابعة لميليشيا الحوثي

رادار” “رايــــتــــس  ــة  ــم ــظ ــن ــم ل تـــقـــريـــر  ــســب  ــح ب
5143 انتهاكا للحوثي في “البيضاء”

اسطنبول - وكاالت

تحّطمـــت طائـــرة إطفـــاء تابعـــة للجيـــش 
الروســـي أمـــس فـــي جنوب تركيـــا حيث 
كانـــت تتدخل إلخماد حريـــق ما أدى إلى 
مقتـــل افـــراد طاقمهـــا الثمانيـــة، وفـــق ما 
أعلنـــت الســـلطات فـــي أنقـــرة وموســـكو. 
وقالـــت وزارة الدفـــاع التركيـــة فـــي بيان 
تبلغنـــا أن طائـــرة إطفـــاء روســـية  “لقـــد 
أقلعـــت مـــن أضنة للمشـــاركة فـــي جهود 
مرعـــش  كهرمـــان  فـــي  حرائـــق  إخمـــاد 

تعّرضت لحادث”.
جويـــة  مراقبـــة  طائـــرة  أن  وأضافـــت 

ومروحية تركية ُأرسلتا إلى المكان.
عـــن  الروســـية  األنبـــاء  وكاالت  ونقلـــت 
وزارة الدفـــاع أن 5 عســـكريين روس و3 
أتراك هم أفـــراد طاقمها قتلوا في حادث 

التحطم.
وبّثـــت قنـــوات تلفزيونية تركية مشـــاهد 
ُتظهـــر تصاعد الدخان مـــن منطقة جبلية 

يصعب الوصول إليها.

وبحســـب وكالة أنباء األناضول الرسمية، 
ُأرســـل عـــدد كبيـــر مـــن المســـعفين إلـــى 

المكان.
وأّجـــرت روســـيا الطائرة وهـــي من طراز 
بيرييـــف 200، إلى اإلدارة التركية العامة 
للغابات التي كانت تســـتخدمها لمكافحة 
حرائـــق هائلـــة اندلعت في جنـــوب تركيا 

في األسابيع األخيرة.

التركيـــة  تـــي”  ار  “تـــي  قنـــاة  وأوردت 
الحكوميـــة أن الطائـــرة تحّطمـــت لســـبب 
الميـــاه إلخمـــاد  إفراغهـــا  بعيـــد  مجهـــول 
حريـــق اندلع في وقت ســـابق في منطقة 
كهرمـــان مرعـــش. يأتي هـــذا الحادث في 
وقـــت تواجـــه تركيـــا منـــذ أســـابيع عـــدة 
سلســـلة كوارث طبيعية خصوًصا حرائق 

في الجنوب وفيضانات في الشمال.

جانب من حطام الطائرة 

مــــقــــتــــل جــــمــــيــــع أفــــــــــــــراد طـــاقـــمـــهـــا
تحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا

بيروت - وكاالت

دخل الجيش اللبناني وقوى األمن 
وفـــي خطـــوة  مباشـــرة  الداخلـــي 
الوقـــود  أزمـــة  علـــى خـــط  الفتـــة 
في البـــالد. وأعلـــن الجيش أمس، 
محطـــات  ســـتداهم  وحداتـــه  أن 
الوقـــود المقفلـــة لمصـــادرة كميات 
المحروقات المخزنة لديها. وأشار 
إلـــى أن كميات الوقـــود المصادرة 
علـــى  مباشـــرة  توزيعهـــا  ســـيتم 

المواطنين دون مقابل.
وكتـــب علـــى تويتـــر أن عناصـــره 
“ستباشـــر عمليـــات دهـــم محطات 
تعبئـــة الوقـــود المقفلة وســـتصادر 
يتـــم  التـــي  البنزيـــن  كميـــات  كل 
هـــذه  فـــي  مخّزنـــة  ضبطهـــا 
المحطات”. وأعلـــن الجيش الحقًا 
مصادرة أكثر من 135 ألف لتر من 
البنزيـــن والمـــازوت فـــي محطات 

للوقود.

أن  تويتـــر  عبـــر  الجيـــش  وذكـــر 
عناصـــره صـــادرت 25 ألفـــا و500 
لتـــر من البنزين كانـــت مخزنة في 
ببلـــدة  الوقـــود  محطـــات  إحـــدى 
بوارج و53 ألف لتر من محطة في 
ضهـــر البيدر. وأضـــاف أن 57 ألف 
لتـــر مـــن مـــادة المـــازوت صودرت 
مـــن محطة فـــي بلـــدة الال بالبقاع 

الغربي.
وقالـــت وســـائل إعـــالم إن معظـــم 
فتحـــت  المحروقـــات  محطـــات 
أبوابهـــا بعـــد إعـــالن الجيـــش أنـــه 

سيداهم المحطات.

الجيش اللبناني يتدخل على خط أزمة الوقود
الرباط - األناضول

والشـــؤون  األوقـــاف  وزارة  دعـــت 
أمـــس،  المغـــرب،  فـــي  اإلســـالمية 
إلـــى  المحافظـــات  فـــي  مندوبيهـــا 
أئمـــة  حيـــاد  ضمـــان  علـــى  الســـهر 
وخطباء المساجد، في االنتخابات 
رســـالة  فـــي  ذلـــك  جـــاء  المقبلـــة. 
التوفيـــق،  أحمـــد  األوقـــاف  لوزيـــر 
بجهـــات  الـــوزارة  لمندوبـــي  بعثهـــا 

)محافظات( المملكة.
وقـــال التوفيق، في الرســـالة “لفت 
الدينييـــن  القيميـــن  جميـــع  نظـــر 
وجـــوب  إلـــى  والخطبـــاء(  )األئمـــة 
تفـــادي كل ما قد يفهم منه صراحة 
أو ضمنيا قيامهم بدعاية لفائدة أو 
ضد أي مرشح أو هيئة سياسية أو 

نقابية”.
أذكركـــم  أن  “يشـــرفني  وأضـــاف 
بهذه التعليمات التي يتعين الســـهر 
علـــى تطبيقها بمـــا يلزم مـــن الدقة 

والصرامـــة، وإخبـــار الـــوزارة فـــورا 
بترشـــح أي قيم دينـــي لالنتخابات 

حتى يتم إعفاؤه من مهامه”.
وبحســـب المـــادة الــــ 7 مـــن قانـــون 
تنظيـــم مهـــام القيميـــن الدينييـــن، 
يمنـــع عليهـــم خـــالل مـــدة مزاولـــة 
نشـــاط  أي  ممارســـة  مهامهـــم، 
أي  اتخـــاذ  أو  نقابـــي،  أو  سياســـي 
موقف يكتســـي صبغة سياسية أو 

نقابية.
ويستعد المغرب إلجراء انتخابات 
تشـــريعية ومحلية بشـــكل متزامن 

مطلع سبتمبر المقبل.

“األوقاف” المغربية تدعو إلى الحياد باالنتخابات

زلزال بقوة 7.2 درجات 
يضرب هايتي

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات هايتي 
ــس، قـــرابـــة الــســاعــة 8,30  صــبــاح أمــ
األميركي  المركز  )12,30 ت غ(، وفق 

لرصد الزالزل.
بالزلزال  الــبــاد  مجمل  سكان  وشعر 
وسجلت أضرار مادية في مدن عدة، 
وفق مشاهد صورها شهود في جنوب 
الــجــزيــرة ونــشــرت على مواقع  غــرب 
التواصل االجتماعي. وأفاد سكان في 
المنطقة المتضررة بأن خسائر لحقت 

بمبان دينية ومدارس ومساكن.

بورت او برنس - أف ب
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فضية وبرونزيتان لمنتخبات الطاولة في البطولة العربية
ــة ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ ــة الـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــلـ ــ ــد لـ ــ ــ ــدي ــ ــ ــاز ج ــ ــ ــجـ ــ ــ ــي إنـ ــ ــ فـ

ســـجلت منتخباتنا الوطنية لكرة الطاولة، 
إنجـــاًزا جديـــًدا للرياضـــة البحرينيـــة فـــي 
البطولـــة العربيـــة لكـــرة الطاولـــة المقامـــة 
حالًيـــا فـــي العاصمـــة األردنيـــة عمـــان، إذ 
جـــاءت اإلنجـــازات في ظل الدعـــم الكبير 
الشـــبابية  الحركتيـــن  بـــه  تحظـــى  الـــذي 
والرياضيـــة مـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة،  آل  حمـــد 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، ودعم 
واهتمـــام ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 

البحرينية.
وتمكنـــت منتخبـــات الطاولة مـــن تحقيق 
الميداليـــة الفضيـــة في مســـابقة الفتيات، 

برونزيتيـــن  ميداليتيـــن  إلـــى  إضافـــة 
 15 تحـــت  ومنتخـــب  الرجـــال  لمنتخـــب 
ســـنة، إذ صعدت المنتخبات على منصات 
التتويـــج فـــي البطولـــة التي تشـــهد إثارة 
وندية وقوة في ظل المشاركات الواسعة 

التي تشهدها.
مـــن  المكـــون  الفتيـــات  منتخـــب  وقـــدم 
وفاطمـــة  أميـــن  وأمريتـــا  العالـــي  مريـــم 
العالـــي مســـتويات مميـــزة، حيـــث فـــازوا 
النتيجـــة  بنفـــس  واألردن  الكويـــت  علـــى 
)3/0(، وتوجـــن بالميدالية الفضية وحصد 

الذهبية منتخب مصر.
وتمكن منتخب الرجال المكون من محمد 
الياســـي  وإليـــاس  ســـند  وراشـــد  عبـــاس 
والســـيد مرتضـــى حســـين مـــن الحصـــول 
علـــى الميداليـــة البرونزيـــة، إضافـــة إلـــى 
الميداليـــة البرونزيـــة لمنتخـــب تحـــت 15 

سنة المكون من محمد نادر ومجيد ناجي 
وجاسم عبدهللا، حيث فاز في مجموعته 
علـــى منتخبـــات الكويت واألردن وخســـر 
مواجهـــة واحـــدة مـــن تونس، وخســـر في 
نصـــف النهائـــي مـــن مصـــر قبـــل أن يظفـــر 

بالميدالية البرونزية.
وأعـــرب نائـــب رئيـــس االتحـــاد البحريني 
لكـــرة الطاولـــة رئيـــس الوفد علـــي المادح 

عـــن بالـــغ ســـعادته بهـــذا اإلنجـــاز، مشـــيًدا 
بدعـــم ومتابعـــة واهتمـــام الشـــيخة حياة 
بنـــت عبدالعزيز آل خليفـــة رئيس االتحاد 
البحرينـــي لكرة الطاولـــة وأعضاء مجلس 
الطاولـــة  كـــرة  أســـرة  ومهنًئـــا  اإلدارة 
البحرينية. وأشاد بالمســـتوى المميز الذي 
ظهـــرت عليـــه المنتخبـــات الوطنيـــة فـــي 

البطولة، متمنًيا لهم التوفيق والنجاح.

منتخب الفتيات

الرفاع - اتحاد الطاولة

االتحاد البحريني لكرة القدم

شـــارك محاضـــرا الحـــكام باالتحـــاد 
صـــالح  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
العباســـي وياســـر تلفـــت فـــي دورة 
“فوتـــورو 3”، والتـــي نظمها االتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم )الفيفا( خالل 
يومـــي 12 و13 أغســـطس الجـــاري 
عبر تقنية االتصال المرئي عن بعد

ورشـــحت لجنـــة الحـــكام باالتحـــاد 
عضـــوي  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
وياســـر  العباســـي  صـــالح  اللجنـــة 
تلفـــت للمشـــاركة فـــي الـــدورة بناًء 
علـــى دعـــوة مـــن االتحـــاد الدولـــي 

لمشـــاركة  البحرينـــي،  لالتحـــاد 
الـــدورة  فـــي  التحكيميـــة  الكـــوادر 
التي تنظم؛ بهدف إعداد محاضري 
حـــكام كـــرة القـــدم. وحضـــر صالح 
وياســـر  فنـــي(  )محاضـــر  العباســـي 
تلفـــت )محاضـــر فنـــي(، الجلســـات 

المرئية للدورة الدولية. 
اهتمـــام  إطـــار  ضمـــن  ذلـــك  يأتـــي 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
كافـــة،  التحكيميـــة  بالكـــوادر 
فـــي  مشـــاركتها  علـــى  والحـــرص 

مختلف الدورات التدريبية.

تعاقـــدت إدارة نـــادي ســـترة مع 
جونيـــور؛  البرازيلـــي  الالعـــب 
األول  الفريـــق  ليمثـــل صفـــوف 
الموســـم  خـــالل  القـــدم  لكـــرة 
الرياضـــي 2021 - 2021 تحـــت 
إشـــراف المـــدرب الفرنســـي بن 

عربي.
وجـــاء التعاقـــد مـــع المحتـــرف 
البرازيلي ضمن خطوات اإلدارة 
صفـــوف  لتعزيـــز  الســـتراوية 
الدرجـــة  دوري  فـــي  الفريـــق 

الثانية.
وسبق لجونيور أن لعب لناديي 
البسيتين والنجمة، وكانت آخر 
محطاتـــه في البحرين الموســـم 

الماضي مع النجماويين.
اللعـــب  البرازيلـــي  ويجيـــد 
فـــي أكثـــر مـــن مركـــز كالجنـــاح 

المهاجميـــن. وســـيصل  وخلـــف 
جونيـــور اإلثنين 16 أغســـطس 
فـــي  لالنتظـــام  البحريـــن؛  إلـــى 
الحصـــص التدريبية لـ ”البحارة” 
التي ستدشـــن موســـمها بمباراة 
أمـــام  الملـــك  كأس  تمهيـــدي 
 26 الخميـــس  يـــوم  االتحـــاد 

الجاري.
وكان ســـترة قد تعاقد قبل أيام 
مع المهاجم الفرنســـي ســـايمون 

دايا.

أبرمت إدارة النادي األهلي صفقة 
للفريـــق األول لكـــرة اليـــد بضمهـــا 
علـــي.  عبـــدهللا  الشـــاب  الالعـــب 
وتعاقـــد األهالويون مـــع عبدهللا 
“النســـور”  صفـــوف  ليعـــزز  علـــي 
فـــي الموســـم الرياضـــي الجديـــد 
الصفقـــة  وتأتـــي   .2022 -  2021
مكســـًبا  باعتبارهـــا  األهالويـــة 
مميـــًزا لتشـــكيلة الفريق الســـاعي 

للعودة إلـــى منصات التتويج في 
لعبـــة كـــرة اليـــد. ويملـــك عبدهللا 
علـــي إمكانـــات متميـــزة أظهرهـــا 
الوطنيـــة  مـــع منتخباتنـــا  ســـواء 
أو مـــع ناديـــه الســـابق )االتحـــاد(. 
يشـــار إلى أن الفريـــق األول لكرة 
اليـــد بالنـــادي األهلي بـــدأ إعداده 
للموســـم الجديد يوم 2 أغسطس 

الجاري.

العباسي وتلفت يشاركان في دورة “فوتورو 3” يد األهلي تتعاقد مع عبدهلل عليكرة سترة تضم البرازيلي جونيور

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

التــي تنظمهــا  التمهيديــة  الرياضيــة  اليــوم األحــد دورة اإلدارة  تنطلــق 
األكاديميــة األولمبيــة التابعة للجنــة األولمبية البحرينية من 22 لغاية 31 
أغســطس الجــاري وذلك ضمن خطتها الســنوية الراميــة لتأهيل وتطوير 
الكــوادر الفنيــة واإلداريــة العاملــة فــي الحقــل الرياضــي وبالتعــاون مــع 

برنامج التضامن األولمبي عبر الموقع الرسمي لألكاديمية األولمبية.

وســـتقام المحاضـــرات عبر االتصال 
المرئـــي ابتـــداء مـــن الســـاعة 8:30 
مســـاء حتى 10:30 مساء بمشاركة 
نخبة من المحاضرين فيما سيحصل 
المشاركون على شهادة معتمدة من 
اللجنـــة األولمبيـــة الدوليـــة واللجنة 

األولمبية البحرينية.
تزويـــد  إلـــى  الـــدورة  وتهـــدف 
المشـــاركين بالمعلومات األساســـية 
فـــي مجـــال اإلدارة عمومـــا والعلوم 
المرتبطـــة بـــاإلدارة كما أنهـــا تهدف 
اإلدارييـــن  قاعـــدة  توســـيع  إلـــى 

المؤهلين.
وتشـــمل المواد المقـــررة في الدورة 
كال مـــن تاريـــخ الحركـــة األولمبيـــة، 

اللجان األولمبية الوطنية وعالقاتها 
المواهـــب،  اكتشـــاف  بالحكومـــة، 
رعاية الرياضييـــن، إدارة وتخطيط 
البعثة األولمبية، إدارة االجتماعات، 
اتخـــاذ القـــرار والقيـــادة، الصحافـــة 
والرياضة،  التكنولوجيـــا  واإلعـــالم، 

والعديد من المواضيع األخرى.
منصـــة  عبـــر  الـــدورة  وســـتقام 
boa.boc.( األولمبيـــة  األكاديميـــة 

bh(، وســـيحصل المشاركون بنسبة 
المشـــاركة  شـــهادة  علـــى   %  90
واجتيـــاز الـــدورة بنجـــاح وتتضمن 
الدورة تطبيقات عملية إلى الجانب 

النظري.

اليوم انطالق دورة اإلدارة الرياضية التمهيدية
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اســتعدادا لخليجيــة الطائــرة التــي تســتضيفها البحريــن

ذاتــه الشــهر  مــن   25 يصــان  والمحتــرف  المــدرب 

منتخب الناشئين يبدأ معسكره الداخلي

طائرة األهلي تبدأ إعدادها 28 أغسطس

بدء منتخبنـــا الوطني للناشـــئين للكرة 
الطائرة معسكره الداخلي بفندق جلف 
كـــورت ابتداء من تاريخ ١٠ ولغاية ٢١ 
أغســـطس الجاري اســـتعدادا للمشاركة 
فـــي البطولـــة الخليجيـــة التي ســـتقام 
علـــى أرض المملكـــة مـــن ٢٢ لغايـــة ٣١ 
أغسطس الجاري بمشاركة 4 منتخبات 
وهي البحرين المســـتضيف واإلمارات 

والكويت والسعودية.
ووفقا لبرنامج المعســـكر فإن المنتخب 
ســـيخوض 3 مباريات تجريبية اثنتين 
منها أمام منتخب الشـــباب فيما الثالثة 
ســـتقام أمـــام عدد مـــن العبـــي األندية 
قيـــادة  علـــى  يشـــرف  فيمـــا  المحليـــة، 
المنتخـــب المـــدرب البرازيلـــي لينـــدرو 

محمـــد  الوطنـــي  ومســـاعده  الفيـــس 
سلمان.

وتضـــم قائمة المنتخـــب حاليا ١٢ العبا 
هم حسين علي إحسان، حسن عليوي، 
حســـين عبدالرضا، علي حبيب العرب، 

الســـيد هاشم عيسى، يوســـف منصور، 
ســـيد أحمد مرتضى، علـــي عبدالمجيد 
البوسطة، حســـن الورقاء، علي حسين 
أحمـــد، صـــادق جعفـــر، الســـيد هاشـــم 
البطولـــة  منافســـات  وســـتقام  فـــالح. 

فـــي  واحـــد  دور  مـــن  الـــدوري  بنظـــام 
الـــدور التمهيدي، علـــى أن يلعب األول 
مـــع الرابـــع ويلتقـــي الثاني مـــع الثالث، 
والفائـــزان مـــن المواجهتيـــن يتأهـــالن 

للمباراة النهائية.
منـــذ  األربـــع  الفـــرق  واســـتعدت  هـــذا 
فتـــرة طويلـــة للمشـــاركة فـــي البطولـــة 
مـــن  كل  عســـكر  حيـــث  الخليجيـــة، 
فـــي  والســـعودية  اإلمـــارات  منتخبـــي 
مصر بينما عســـكر منتخب الكويت في 
تركيـــا. ومـــن المؤمل أن تصـــدر اللجنة 
التنظيميـــة الخليجيـــة للكـــرة الطائـــرة 
جدول منافســـات البطولة خالل األيام 
القليلـــة المقبلـــة، علـــى أن تقـــام جميـــع 
المباريات على صالة الشيخ عيسى بن 

راشد بمدينة عيسى الرياضية.

بدأ الجهاز اإلداري للعبة الكرة الطائرة 
التحضيـــر  مرحلـــة  األهلـــي  بالنـــادي 
واإلعـــداد للموســـم الرياضـــي القـــادم 

.2022 - 2021
خالـــد  التونســـي  المـــدرب  وســـيصل 
بلعيـــد إلـــى أرض المملكـــة بتاريخ 25 
مـــن الشـــهر الجـــاري كما ســـيصل في 
اليوم ذاته المحترف لويس فيرناندو 
والذي أنهت اإلدارة األهالوية تجديد 

التعاقد معه لموسم ثاني.
وكان األهلـــي تعاقـــد مع خالـــد بلعيد 
خلفـــا لمواطنه منير بن قارة الذي قاد 
طائـــرة النســـور في الموســـم الماضي 
للفـــوز بلقب بطولة دوري عيســـى بن 

راشد.
ليـــس  بلعيـــد  التونســـي  المـــدرب 
بغريب علـــى الكرة الطائرة األهالوية 
والمالعب البحرينية بعدما قاد طائرة 

النســـور ألول مرة في موسمي 2012 
- 2013 و2013 - 2014 قبل أن يعود 
لتدريب األهلي موســـم 2015 2016-  
ويعتبر بلعيد أول مدرب يقود األهلي 

لمنصـــات التتويـــج وتحقيـــق األلقاب 
والبطـــوالت في تاريخ النـــادي بعدما 
نجـــح مـــع الفريق فـــي الفـــوز بثنائية 
الـــدوري والكأس في موســـم 2013 - 
2014 ليعـــود إلـــى األهلـــي بعد غياب 
لمدة 5 مواســـم، بينمـــا كانت محطته 
األخيـــرة مع نـــادي الكويـــت الكويتي 

الموسم الفائت.
إعدادهـــا  األهلـــي  طائـــرة  وســـتبدأ 
بتاريخ 28 أغســـطس الجـــاري بهدف 
التحضيـــر المبكـــر لمنافســـات الدوري 
يطمـــح  حيـــث  المســـابقات  وباقـــي 
األهلـــي للمحافظـــة على لقـــب دوري 
عيســـى بـــن راشـــد واســـتعادة بطولة 

كأس سمو ولي العهد.

منتخب الناشئين للكرة الطائرة

فريق األهلي بطل دوري عيسى بن راشد

حسن علي

حسن علي

أصول وأساليب التوثيق الرياضي
ُأثيــر فــي الفتــرة األخيرة موضوع توثيق تاريخ الحركة الرياضيــة البحرينية، هل هناك تاريخ حقيقي لبدء 
الحركة الرياضية البحرينية، وهل هناك توثيق فعلي نستطيع خالله أن نعرف بداية هذه الحركة وتطورها 

وأهم القيادات الرياضية الوطنية التي أسست لهذه الحركة وتطورها؟
الواقــع يقــول إن هنــاك تقصيــرا كبيرا فــي هذا المجال، هناك جهــود بذلت في الماضي لتوثيــق هذه الحركة 
لكنهــا غيــر دقيقــة وغيــر مكتملــة؛ ألنها تمت وفــق اإلمكانات البســيطة المتاحــة وغالبا كانت تتــم بمبادرات 
فرديــة. أمــا اليــوم فنحــن نعيــش عالــم المعرفــة وتطــور تكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات وأهــم مــا فيهــا 

الكمبيوتر واالنترنت، التي تيسر عملية التوثيق.
اليــوم ومــع تبنــي القيــادة الرشــيدة مشــروع “المتحــف الرياضــي االفتراضــي” القائــم علــى توثيــق التاريــخ 
الرياضــي لمملكــة البحريــن، والجهــود الكبيــرة مــن قبــل اللجنــة المكلفــة بعمليــة التوثيــق برئاســة الدكتــور 
عبدالرحمــن عســكر، التــي أتمنــى لهــا التوفيــق والنجاح فــي عملهــا، أدعو لألخذ بأصــول وأســاليب التوثيق 
العلميــة الحديثــة، والتــي تتمحور حول العمل المؤسســي من خالل إنشــاء مركز وطنــي لألبحاث والتوثيق 
الرياضي على غرار الدول المتقدمة، ونشر ثقافة التوثيق الرياضي على جميع المستويات بدأ من الرياضة 
المدرسية من خالل البدء باإليعاز للمدارس والجامعات بتوثيق إنجازاتها الرياضية، وتدريب كوادر وطنية 
تتبع القطاع التعليمي واألندية واالتحادات الرياضية ليمتلكوا المهارات العلمية والمهنية الخاصة بالتدوين 
والتوثيق العلمي.. وينطلقون بكفاءة مهنية عالية في مجال التدوين والحفظ والتوثيق العلمي وفق رؤية 

واعية، وعمق معرفي، وأمانة مهنية. 
وإطــالق منصــة إلكترونيــة وطنيــة للتوثيــق الرياضــي، تســاعد فــي ســرعة وبكفــاءة عمليــة توثيــق جميــع 
الفعاليات والنتائج الرياضية المحلية والدولية، لألفراد واألندية واالتحادات الرياضية، وتساهم في حفظ 

البحوث والدراسات العلمية الرياضية.
بذلك يكون لدينا مركز وطني شــامل قادر على إصدار النشــرات واإلحصاءات العلمية الرياضية الشــهرية، 
وتكون مرجع للمسؤولين، والباحثين والمهتمين بالقطاع الرياضي، ما يسهم في تطوره واالرتقاء بالرياضة 

البحرينية.

عيسى الماجد

أحمد مهدي

جونيور

أحمد مهدي

لقطة لالعب عبدالله علي



بالنســـبة لمعظم وقـــت المشـــاهدة والمغامرة في 
فيلـــم “Jungle Cruise” والـــذي أنتجتـــه شـــركة 
ديزنـــي، تحـــس وكأنـــك فـــي رحلـــة ســـحرية في 
متنزهـــات ديزني، كما الفيلم الكالســـيكي “الملكة 

اإلفريقية“ الذي قدم في 1951. 
الباحثـــة  تشـــكل  األحـــداث  فـــي 

ليلـــي  المقدامـــة  البريطانيـــة 
هوتـــون والتـــي تقدمهـــا النجمـــة 
البريطانية )إميلي بالنت( تحالفا 

غيـــر محتمـــل مـــع قائد قـــارب نهر 
األمـــازون الســـريع فرانـــك وولـــف 

)دوايـــن  النجـــم  والـــذي يقدمـــه 
عـــن  البحـــث  فـــي  جونســـون(. 

الزهـــور  باطنـــي  شـــجرة 
للشفاء التي تعتقد أنها 

سوف تحدث ثورة 
فـــي الطب، وبعد 

السجال  بعض 
 ، للطيـــف ا

فرانـــك يوافق على اتخـــاذ لها في رحلة محفوفة 
بالمخاطـــر التـــي ســـوف تكون مطلوبـــة للوصول 
إليها. وانضم الثنائي على سعيهم من قبل شقيق 
ليلـــي ماكغريغـــور الـــذي يقدمـــه )جـــاك وايتهول( 
المحب للترف طيب القلب فوب، وأثناء الســـعي 
للزهـــرة، يأتـــي غريـــب األطـــوار األميـــر الملكـــي 

األلماني يواكيم الذي يقدمه )جيسي بليمونز(.
وتـــدور أحداث الفيلـــم في إطار مـــن المغامرات، 
وتلعـــب النجمـــة إيميلـــي بالنـــت دور الباحثـــة 
والدكتـــورة ليلـــي هوتون، بشـــخصية إنديانا 
جونز الشـــهيرة، حيث جـــاءت في أحداث 
الفيلـــم مـــن لنـــدن بشـــجاعة ورغبـــة فـــي 
االستكشـــاف، وينضـــم لها فرانـــك وولف 
قبطـــان الســـفينة الودود الـــذي ينتقل 
بهـــا علـــى نهر األمـــازون فـــي ذروة 
الحـــرب العالمية األولـــى، وأثناء 
جنـــود  يتعـــرض  الرحلـــة 
للمـــوت  ”أغيـــري“ 
قبيلـــة  وتقـــوم 
بمساعدتهم  محلية 
باالعتماد  وعالجهم 

على نبات ســـحري من شـــجرة ”دموع القمر“، لكن 
عندمـــا يرفـــض ســـكان القبيلة الكشـــف عن مكان 
هذه الشـــجرة للقاء دون أغيري يقوم بمهاجمتهم 
ومحاولة قتلهم، وتتضمن األحداث قصة حب ”لم 
تكن مهمة في نظري“ بين بطليه دواين جونسون 
وإيميلـــي بالنت في إطار مـــن المغامرة وأحداث 
 Jungle Cruise األكشن الالفتة لالنتباه. ويأخذنا
في جولة جميلة باالعتماد على اعتماد ”سي جي 
اي“ في إطار ”مكس“ بين الرومانســـية والمغامرة 
الجميلـــة غير المبدعة باالعتماد على الموســـيقى 
التصويريـــة لجيمـــس نيوتن هوارد وســـط رحلة 

مذهلة في غابات األمازون.
بشـــركة  الســـينما  فـــي شاشـــات  يعـــرض  الفيلـــم 

ســـينكو، وهـــو ممتـــع للغايـــة منـــذ بدايتـــه، وهـــو 
مناســـب للعائالت بمناظر خالبة وحيوانات أليفة 

ونمر صديق وغيرها.
اســـتطاع فيلـــم النجـــم دوين جونســـون الشـــهير 
إيـــرادات وصلـــت   ،Jungle Cruise روك”  “ذا  بــــ 
إلـــى 61 مليـــون دوالر أمريكي خـــالل عرضه في 
4310 صـــاالت عـــرض العالميـــة وفـــي البحريـــن 
حقـــق نجاحـــات كبيرة من خالل المشـــاهدة التي 
تبلغ مدته ســـاعة و27 دقيقة ومـــن إخراج مبدع 
مـــن جومي كوليـــت ســـيرا، وتأليف جـــون ريكوا 
وجليـــن فيـــكارا، يحتـــوي الفيلم علـــى الكثير من 
العنـــف الصاخب ولكن المعقـــول، وبعض الفكاهة 

السكاتكولوجية، والتعبير الخام المكبوت.

إنه فيلـــم ممتاز وجدير بالمشـــاهدة مثـــل انديانا 
جونز وجومانجي مع تقنية CGI جميلة ومشاهد 
ملونة، وليســـت معقدة للفهم. أيضا، لم تكن هناك 
لحظـــة مملة أثنـــاء مشـــاهدتي، والحقيقة أن كل 
مشهد يستحق المشاهدة، والثنائي إميلي بالنت 
ودواين جونســـون كانا رائعين معا حقا، وأضافوا 
للفيلـــم أكثر حيوية وأكثر تســـلية، وقـــدم مهمته 
وهـــو الترفيه. وطـــرح الفيلم في الســـينمات يوم 
30 يوليـــو الماضـــي، ويشـــارك إلـــى جانب دواين 
جونســـون وإيميلي بالنت كل مـــن إدجار راميرز، 
جيســـي بليمونز، فيرونيـــكا فالكـــون، وعدد كبير 
مـــن النجـــوم مـــن مختلـــف الجنســـيات، وهو من 

إخراج جومي كوليت سيرا.

”Jungle Cruise“ شاهدت لكم: جديد السينما في شركة البحرين للسينما فيلم
ديزني بكالسيكية  ــازون  األمـ في  ساحرة  ومغامرات  عائلية  أحــداث 

طارق البحار

صـــدر حديثا ألســـتاذ اإلعـــالم المشـــارك في 
الجامعـــة األهلية بقســـم اإلعـــالم والعالقات 
العامـــة كاظـــم مؤنـــس كتابـــا جديـــدا يضاف 
بعنـــوان  المتميـــزة  إصداراتـــه  ســـجل  إلـــى 
“دكتاتوريـــة اللغة وأقنعة الرمز في الخطاب 
االتصالي”. يقع الكتاب الصادر عن مؤسســـة 
حورس الدولية في 231 صفحة من الحجم 
فصـــول،  خمســـة  إلـــى  وينقســـم  المتوســـط 
الفصـــل األول جاء بعنـــوان “البنيات اللغوية 
وفاعليـــة الرمـــز فـــي الخطـــاب االتصالـــي”. 
والفصـــل الثانـــي بعنـــوان” ســـلطة اللغة على 
عـــن  الثالـــث يتحـــدث  الخطـــاب”، والفصـــل 
اللغـــة”،  فـــي  واالســـتبدال  اإلنابـــة  “نظـــام 
والفصـــل الرابع عن “الصـــورة كيفية لإلدراك 
والوعي بالواقع”، والفصل الخامس واألخير 

عن “كتابات في الثقافة والفن.
وقد جاء في مقدمة الكتاب:

تكاد تنحســـر المداخل التـــي تناولت العالقة 
بعـــض  وجـــدت  وإن  والرمـــز،  اللغـــة  بيـــن 
الدراســـات، فقـــد بقي صوتها خافتـــا ال يوفر 
إجابـــات شـــافية للكثيـــر مـــن األســـئلة التـــي 
حاكـــت العالقـــة بيـــن اللغـــة والرمـــز والتـــي 
الكتـــاب  هـــذا  مداخـــل  أهـــم  أحـــد  شـــكلت 
المكـــرس لتأكيـــد دور الخطـــاب باعتباره لغة 
بهيئة رموز صنعت لنفســـها أساسا صالحا لما 
يســـمي بدكتاتورية اللغة خصوصا في حقل 

اإلعالم واالتصال.
فمـــا اللغـــة إال وعـــاء للفكـــرة واألفـــكار التـــي 
ال وجـــود لهـــا خـــارج التركيـــب اللغـــوي، وما 
التركيـــب إال وظيفـــة لمعنـــى يعبر عـــن كونه 
لعناصرهـــا  موحـــدة  ديناميـــة  منظومـــة 
ووحداتهـــا البنائيـــة والتـــي هـــي بجوهرهـــا 
وحـــدات عالماتيـــة يحـــرر معانيهـــا الســـياق 
اللغوي؛ كونه الكيفية المســـؤولة عن المعنى 
والتي كلما تغير تركيبها تغير تبعا لها المعنى 
المنتج، ما يؤكد أن كل أشـــكال الخطاب هي 

ممارسة لغوية تتمثل بصياغة جمالية تشير 
إلـــى مصدرهـــا وفكرتهـــا ومرجعيتهـــا التـــي 
يتشـــاركها المتلقـــي مـــع منتج الخطـــاب؛ لذا 
فهـــو في الجوهـــر حوار بيـــن طرفين، ومهما 
التبســـت هـــذه العالقة بيـــن اللغـــة والرمز أو 
تقنعـــت تظـــل فـــي حقيقتهـــا عالقـــة جدلية 
حواريـــة تختزن ضمنا الوجه اآلخر لشـــعرية 

الخطاب.
ومـــن هنـــا يأتي هـــذا الكتـــاب لالنطـــالق في 
الرمـــز  لتجليـــات  واحتكارهـــا  اللغـــة  فضـــاء 
وأقنعتـــه المتعـــددة متجـــاوز الوقـــوف أمام 
إلـــى مـــدارات  اللغـــة وســـيميائيتها  وظيفـــة 

وفضـــاءات مفتوحـــة بوصـــف اللغـــة وعـــاء 
الفكـــرة أو األفـــكار وخارجها ال شـــيء يمكن 
أن يدركـــه المتلقي فضال عن كونها منظومة 
عالمائيـــة مكتفية بذاتها كبنية جمالية قابلة 
للتأويل لها طبقـــات من المعنى موجهة نحو 
االجتماعيـــة  بمرجعيتهـــا  مشـــروطة  اآلخـــر 

والثقافية والتاريخية.

تقيم أســـرة األدباء والكتاب ضمـــن فعالياتها 
األسبوعية اليوم األحد الموافق 15 أغسطس 
العربيـــة  الروايـــة  “اتجاهـــات  عـــن  حـــوارا 
الحديثـــة”، يتحدث فيه الروائي مراد ســـارة، 
وتديـــره الروائية ندى نســـيم، وذلك في تمام 

الساعة الثامنة مساء عبر منصة “زووم”.
وللروائي مراد ســـارة العديـــد من اإلصدارات 
منهـــا روايـــة “قطـــة فـــوق صفيح ســـاحن”، و 

”التغريبة السورية” وغيرها.

كاظم مؤنس

مراد سارة

ــم مــؤنــس ــاظ ــك ــدار جـــديـــد ل ــ ــ إص

دكتاتورية اللغة وأقنعة الرمز في الخطاب االتصالي

اتجاهات الرواية العربية 
الحديثة بـ “أسرة األدباء”

وافق الفنان الكبير يحيى الفخراني على التواجد خالل الموســم 
الرمضانــي القادم بعمــل تلفزيوني جديد، بعد مشــاركته في 

الموسم الماضي من خالل مسلسل “نجيب زاهي زركش”.
وســيبحث الفخراني عن الســيناريو المناســب للمشاركة في 

الموسم الرمضاني المقبل.
ولــم يختــر الفنــان الكبيــر الســيناريو علــى اإلطالق، بعــد تلقيه 

ســيناريوهات من عــدد من الُكتاب الذيــن يثق بهم، لكنه لــم يقرأ أيًا منها، النشــغاله 
بالمسرحية الجديدة “ياما في الجراب يا حاوي”، التي ُتعرض بداية من 17 الجاري.

اســتأنفت الفنانة لقاء الخميســي تصوير مشاهدها في 
مسلســل “إجازة مفتوحة” قبل أيام، حيث تصور دورها 
بشــكل يومي، وتصل عدد ســاعات التصويــر ألكثر من 
15 ساعة، الســيما أن صناع العمل يرغبون باالنتهاء من 
أكبر عدد حلقات تمهيًدا لعرضه خالل األسابيع المقبلة.

مسلســل “إجازة مفتوحة” من نوعية أعمــال الـ 40 حلقة، 
بطولة شــريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد 

مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد.

سافرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا على متن طائرة 
خاصــة مجهزة طبيــًا لتلقي العــالج في أحد المستشــفيات 

الخاصة، الذي سبق أن تلقت فيه العالج قبل عدة سنوات.
وجاء ســفر ياسمين بعد تحسن حالتها الصحية بشكل كبير 

في األيــام األخيرة، بوقت كانــت قادرة على الحركــة والحديث 
خالل إنهاء إجراءات الســفر من القاهرة، وجاء سفرها عبر الطائرة 

المجهــزة؛ مــن أجل ضمان ســالمتها، وتجنب التعرض ألي مشــكالت خــالل الرحلة 
الجوية التي تستغرق نحو ثالث ساعات.

ياسمين إلى سويسراإجازة مفتوحةعمل تلفزيوني جديد
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أعلنت النجمة ريانا 
عن إطالق عطرها 

الجديد Fenty، فيما 
ينتظر متابعوها 

إطالق ألبومها 
الجديد. كما كشفت 

مؤخرا عبر حسابها 
الرسمي عن 

إعالن تشويقي 
صغير للعطر، 
والذي القى 

تفاعاًل كبيرًا من 
متابعيها حول 

العالم.

tariq_albahhar

يخوض الفنان الكويتي، بشار الشطي، تجربة جديدة في مجال 
العمــل اإلعالمــي، إذ أعلــن عن تقديــم برنامج جديد يحمل اســم 
“فالــت مــع بشــار الشــطي”، علــى تلفزيــون الكويــت خــالل األيــام 

القليلة المقبلة.

ونشر الشطي، البرومو الرسمي 
للبرنامـــج الذي ســـتعرض أولى 
حلقاته يوم الجمعة المقبل على 
تلفزيـــون الكويت، عبر صفحته 

الرسمية على “إنستغرام”.
“شـــكرا  الفيديـــو:  علـــى  وعلـــق 
مـــن القلـــب لكل من ســـاهم في 
البرنامـــج،  هـــذا  علـــى  العمـــل 
وعلـــى رأســـهم الغالـــي المبـــدع 
واألخ المخـــرج خالـــد الرفاعـــي 
والحبيـــب الرائـــع الكاتـــب فهد 
العزيـــز صالـــح  العليـــوه، واألخ 
محمـــد  والمحتـــرف  الدويـــخ 
العمـــل  طاقـــم  وكل  حمـــوده، 
خلـــف  المجهوليـــن  والجنـــود 
الكاميـــرا وهم نجـــوم في قلبي 

ولوالهم لما ظهر هذا العمل.
وأضاف: الشـــكر موصول أيضا 
لـــكل النجـــوم ولـــكل مـــن لبـــى 

الدعوة وشـــرفني بحضوره كل 
في مجاله.

إلـــى الجمهـــور،  ووجـــه رســـالة 
يعجبكـــم  أن  أتمنـــى  دون:  إذ 
يالقـــي  أن  وأتمنـــى  البرنامـــج 
بأنهـــا  وأعدكـــم  استحســـانكم 
ســـتكون ســـاعة جميلة بكل ما 
تحمـــل الكلمـــة من معنـــى، لكم 
مني ومـــن طاقـــم البرنامج كل 
الحـــب واالحترام ونلقاكم على 

الخير والمحبة دومًا.
وظهر خـــالل البرومو مجموعة 
ومشـــاهير  نجـــوم  مـــن  كبيـــرة 
الخليـــج العربـــي ضيوفـــًا علـــى 
عبـــدهللا  أبرزهـــم:  البرنامـــج، 
الرويشـــد، بدر الشعيبي، حسن 
البالم، خالد المظفر، عبدالعزيز 
النصـــار، وعلـــي نجـــم، وغيرهم 

من النجوم.

بشار الشطي يطرح برومو برنامجه “فالت مع بشار الشطي”

أسامة الماجد



“العربي” أفضل بنك بالشرق األوسط 2021

منحــت مجلــة “غلوبال فاينانــس Global Finance” العالمية ومقرها نيويورك، 
البنك العربي مؤخرًا جائزة “أفضل بنك في الشرق األوسط للعام 2021”، وذلك 

للعام السادس على التوالي.  

ويأتـــي هـــذا التقدير العالمـــي المرموق 
بناًء على تقييم شامل من قبل محرري 
المجلـــة المتخصصيـــن واســـتنادًا إلـــى 
آراء مجموعـــة مختصة مـــن المديرين 
والمصرفييـــن  التنفيذييـــن  المالييـــن 
ونخبـــة  المصرفييـــن  والمستشـــارين 
مـــن المحّلليـــن علـــى الصعيـــد المالـــي 

واالئتماني من حول العالم. 
اختيارهـــا  فـــي  المجلـــة  واســـتندت 
إلـــى مجموعـــة مـــن المعاييـــر شـــملت 
والربحيـــة  الموجـــودات  نمـــو 

واالنتشـــار الجغرافـــي وقـــوة العالقات 
األعمـــال  وتطويـــر  االســـتراتيجية 

واالبتكار في المنتجات.  
ويغطـــي نطـــاق جوائز مجلـــة “غلوبال 
فاينانـــس Global Finance” العالميـــة 
مـــا يقـــارب 150 دولـــة ومنطقـــة حول 
العالـــم تشـــمل مناطـــق إفريقيا وآســـيا 
الكاريبـــي  ودول  الهـــادي  والمحيـــط 
وشـــرق  ووســـط  الوســـطى  وأمريـــكا 
والشـــرق  الالتينيـــة  وأمريـــكا  أوروبـــا 
وأوروبـــا  أميـــركا  وشـــمال  األوســـط 

الغربية.
وفـــي تعليقـــه على هـــذا اإلنجـــاز، قال 
المديـــر العـــام التنفيذي للبنـــك العربي، 
نعمـــة صّبـــاغ “يشـــّكل حصـــول البنـــك 
العالمـــي  التقديـــر  هـــذا  علـــى  العربـــي 
وللعام الســـادس علـــى التوالـــي تأكيدًا 
على متانة نموذج أعمال البنك وقدرته 
على تقديم مســـتويات أداء قوية عبر 
شبكة فروعه اإلقليمية، على الرغم من 
الظروف االستثنائية والتحديات التي 
فرضتهـــا جائحـــة كورونـــا  العالميـــة”. 
وأضاف صّبـــاغ “يواصـــل البنك تقديم 
الحلـــول المصرفية المتكاملـــة لعمالئه 
من مختلف القطاعات محليًا وإقليميًا، 
هـــذا إلـــى جانـــب تركيزه علـــى مواكبة 

أحـــدث التطـــورات التكنولوجيـــة على 
المصرفيـــة انطالقـــًا  صعيـــد الصناعـــة 
الشـــاملة ورؤيتـــه  اســـتراتيجيته  مـــن 

المستقبلية الطموحة”. 
يشار أن البنك العربي والذي يتخذ من 
عّمان، األردن مقرًا له، تأسس في العام 
1930 وهـــو يمتلـــك واحـــدة مـــن أكبـــر 
الشـــبكات المصرفية العربيـــة العالمية، 
والتـــي تضـــم مـــا يزيـــد عـــن 600 فرع 
موزعـــة عبـــر خمـــس قـــارات. ويحظى 
األســـواق  فـــي  بـــارز  بحضـــور  البنـــك 
والمراكـــز الماليـــة الرئيســـة فـــي العالم 
وشـــانغهاي  وســـنغافورة  لنـــدن  مثـــل 
وفرانكفـــورت  وباريـــس  وجنيـــف 

وسيدني ودبي والبحرين.
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حصلـــت stc البحريـــن، الرائـــدة 
التكنولوجيـــا  عالـــم  فـــي 
جائـــزة  علـــى  الرقميـــة، 
األمـــن  حلـــول  “أفضـــل 
للعمـــالء”  الســـيبراني 
حفـــل  ضمـــن  المرموقـــة 

الماليـــة  للمجلـــة  الجوائـــز 
International Fi� (الدوليـــة 

فـــي  الرائـــدة   nance (Magazine
مجالـــي األعمـــال والقطـــاع المالي. 
وقد تـــم منح هذه الجائزة لشـــركة 
لجهودهـــا  تقديـــرا  البحريـــن   stc
الحثيثة في مجال التحول الرقمي 
والمســـتوى العالمي الـــذي تتميز به 

فيما يتعلق بتجربة العمالء. 
وتعـــد التهديدات المســـتمرة لألمن 
التحديـــات  بيـــن  مـــن  الســـيبراني 
الرئيســـة التـــي يجب علـــى العمالء 
مواجهتهـــا،  األعمـــال  وأصحـــاب 
خصوصـــًا مـــع اتجـــاه العالـــم نحـــو 
والربـــط  التواصـــل  مـــن  المزيـــد 
عبـــر اإلنترنـــت. مـــن هـــذا المنطلق، 
فقـــد دفـــع ذلـــك الشـــركات لحماية 
عملياتهـــا اليوميـــة بكل األســـاليب 
في ظل الهجمات االلكترونية على 
البنيـــة التحتيـــة والحيويـــة، حيث 
ُصنفـــت هذه الهجمـــات في المرتبة 
مخاطـــر  أعلـــى  ضمـــن  الخامســـة 
األمن الســـيبراني فـــي العام 2020، 
ويســـتمر الخطر فـــي التصاعد هذا 
العـــام. ومـــن مظاهر هـــذه األخطار 
علـــى  الســـيبرانية  الهجمـــات  هـــي 
األجهـــزة المتصلة بأنظمـــة إنترنت 
األشـــياء التي ســـتتضاعف بحلول 
العام 2025. كما تشير اإلحصاءات 
بأنه مـــن المتوقع أن تكلف الجرائم 
اإللكترونيـــة العالـــم 10.5 تريليون 
دوالر ســـنويا بحلـــول العـــام 2025. 
وباإلضافـــة إلـــى ذلك، مـــن المتوقع 
أن يـــزداد عـــدد األجهـــزة المتصلـــة 
باإلنترنت من 31 مليارًا العام 2020 
إلى 35 مليارًا في العام 2021 و75 
مليارًا في العام 2025. ولهذا تولي 
شركة stc البحرين األهمية الكبرى 
ألمـــن عمالئها وتواصل االســـتثمار 
األمنيـــة  الحلـــول  فـــي  والتطويـــر 

لتوفير شبكات أكثر أمانًا. 
 stc وعلق الرئيس التنفيذي لشركة
البحرين نزار بانبيله قائال “يسرنا أن 
ننال هذه الجائزة المرموقة وهو ما 

يعكس ثمرة جهودنـــا في االهتمام 
بعمالئنا وحمايتهم من االختراقات 
األمنيـــة؛ لضمان كفاءة ســـير العمل 
لديهـــم، كمـــا نقـــدم لهـــم العديد من 
الحلـــول األمنية المتميزة للحصول 
على تجربة عمـــالء عالية الجودة. 
وتؤكد هـــذه الجائزة علـــى حرصنا 
بتقديـــم أفضـــل  الدائـــم والتزامنـــا 
المتطـــورة  والخدمـــات  التقنيـــات 

لعمالئنا”.
البحريـــن   stc شـــركة  أعـــدت  كمـــا 
أيضـــا برنامجًا توعويـــًا حول األمن 
مـــن  يتكـــون  حيـــث  الســـيبراني، 
دورات قصيرة ومكثفة للشـــركات، 
بهـــدف تمكيـــن موظفيها مـــن بناء 
ثقافـــة الوعـــي باألمـــن الســـيبراني، 
مما ســـيحافظ علـــى أمن معلومات 
والبنيـــة  والعمـــالء  الموظفيـــن، 

التحتية للشركات. 
تضـــاف هـــذه الجائـــزة إلـــى العديد 
مـــن الجوائـــز المحليـــة واإلقليميـــة 
والدوليـــة التي تلقتها stc البحرين 
وتشـــمل “أفضـــل مقـــدم لخدمـــات 
التحـــول الرقمي” في العـــام 2021 
 World Economic“ ضمـــن جوائـــز
Magazine”، باإلضافـــة إلى جائزة 
“الرئيس التنفيـــذي للعام” و”أفضل 
تطويـــر للبنيـــة التحتيـــة الرقميـــة” 
األعمـــال  مجلـــة  جوائـــز  ضمـــن 
الدوليـــة 2021، و”أفضل مقدم حل 
متكامـــل للمدفوعات” فـــي الجوائز 
 Global( العالميـــة  االقتصاديـــة 
 ،Economics Awards) 2020
و”أفضل مبادرة لألســـواق الناشئة” 
ضمـــن جوائز مؤتمـــر عالم االتصال 

- الشرق األوسط العالمية 2020.

“stc البحرين” تنال جائزة “أفضل حلول األمن السيبراني”

“البحرين اإلسالمي” يطلق حملته للتمويل الشخصي
ــة ــاع س  24 مـــــدى  ــى  ــلـ عـ ــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـ مــجــمــعــاتــه  ــع  ــي ــم ــج ب

اإلســـالمي  البحريـــن  بنـــك  أطلـــق 
(BisB(، تماشـــًيا مع وعده بتبسيط 
لزبائنـــه،  المصرفيـــة  المعامـــالت 
حملته الجديدة للتمويل الشخصي 
والتي بدأت بعمل جميع مجمعاته 
المالية بشـــكل متواصل على مدى 
24 ســـاعة وذلك من الســـاعة 8:00 
 12 الخميـــس   يـــوم  مـــن  صباًحـــا 
أغســـطس وحتى يـــوم الجمعة 13 

أغسطس 2021.
وتأتـــي هذه الحملة بهـــدف تقديم 
الشـــخصي  التمويـــل  خدمـــات 
للزبائـــن بطريقة فريـــدة ومبتكرة، 
مع معدالت ربح تنافسية، وفرص 
لدخـــول جميـــع الزبائن لســـحوبات 
علـــى جوائـــز نقديـــة محـــددة تبدأ 
من 100 دينار وتصل إلى 10,000 

دينـــار مقابـــل كل طلـــب للتمويـــل 
الشخصي يتقدمون به.

رئيـــس  قالـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
المصرفيـــة  الخدمـــات   - تنفيـــذي 
لألفراد في بنك البحرين اإلسالمي 
دالل الغيـــص “ضمن إطـــار التزامنا 
بنـــك  زبائـــن  متطلبـــات  بتلبيـــة 
البحرين اإلسالمي بما يتناسب مع 
ظروفهم واحتياجاتهم المعيشية، 
العمـــل  ســـاعات  تمديـــد  قررنـــا 
بجميـــع المجمعـــات الماليـــة لمـــدة 
يـــوم واحـــد لتكـــون فـــي خدمتهم 
لمـــدة 24 ســـاعة، لنكـــون متاحيـــن 

ومتواصلين أكثر مع زبائننا؛ بهدف 
منحهم التمويالت الشخصية التي 

يحتاجون إليها”.
وأضافـــت الغيص “أردنـــا كذلك أن 
متميـــزة  بطريقـــة  زبائننـــا  ُنكافـــئ 
خـــالل هـــذه الحملـــة الترويجيـــة، 
حيث ســـيحظى جميع المتقدمين 
تمويـــل  علـــى  الحصـــول  بطلـــب 
شـــخصي على فرصة ربـــح جوائز 
نقديـــة تبدأ مـــن 100 دينار وتصل 
اليـــوم  فـــي  دينـــار   10,000 إلـــى 

نفسه”.
واختتمت الغيص تصريحها قائلة 

“علـــى الرغـــم مـــن انطـــالق الحملة 
لمدة 24 ســـاعة ابتـــداًء من صباح 
يوم الخميس 12 أغسطس وحتى 
صبـــاح يوم الجمعة 13 أغســـطس، 
إال أنها ســـتتواصل بمـــا تقدمه من 
مزايـــا حتـــى نهايـــة شـــهر ســـبتمبر 
المقبل؛ حتـــى يتمكن زبائننا الذين 
لم تتسن لهم الفرصة لزيارتنا خالل 
فترة 24 ســـاعة األولى من انطالق 
الحملة الترويجية إلى زيارتنا بعد 
ذلك في فروعنا ومجمعاتنا المالية 

في أوقات العمل االعتيادية”.

البحريــن” “مصــارف  لحملــة  الفضــي  الراعــي  بصفتــه 

“بيتك البحرين” يدعم “مكافحة االحتيال اإللكتروني”

أعلــن بيــت التمويــل الكويتــي - البحريــن “بيتــك”، عــن دعمــه للحملــة 
الوطنيــة للتوعيــة حــول االحتيــال اإللكترونــي التــي أطلقتهــا جمعيــة 
مصــارف البحريــن، كــراٍع فضــي للحملــة، التــي تهــدف إلى نشــر الوعي 
حــول كيفية مكافحة أنشــطة االحتيــال واحتواء انتشــارها بين أفراد 
المجتمع من مســتخدمي الخدمات المالية في المملكة وذلك من خالل 

تدشين وسم )#حط_بالك( عبر منصات التواصل االجتماعي.

الوطنيـــة  الحملـــة  شـــأن  ومـــن 
ُتســـاهم  أن  باالحتيـــال  للتوعيـــة 
عمليـــات  علـــى  الضـــوء  بتســـليط 
االحتيـــال اإللكترونيـــة، عن طريق 
إرســـال رســـائل توعوية – كمقاطع 
نصيـــة  ورســـائل  وصـــور  فيديـــو 
وإذاعية وتلفزيونية وغيرها – عبر 
قنوات مختلفة لجميع مستخدمي 
الخدمـــات المصرفيـــة فـــي مملكـــة 

البحرين.
العضـــو  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، 
“إدراكًا مـــن  الخيـــاط  عبدالحكيـــم 
بيت التمويـــل الكويتي – البحرين 
القطـــاع  عمـــالء  توعيـــة  بأهميـــة 
المصرفـــي وحمايتهم من أنشـــطة 
أن  علينـــا  حتًمـــا  كان  االحتيـــال، 
نقدم كافة ُســـبل الدعم الالزم لهذه 
الحملـــة الوطنيـــة، حيـــث يقع على 
عاتـــق جميـــع مؤسســـات الدولـــة – 
المالية والمصرفية منها باألخص – 
رفع مســـتوى الوعي لدى المواطن 
والمقيـــم وحمايتهـــم قـــدر اإلمكان 
النصـــب  لعمليـــات  التعـــرض  مـــن 

التـــي ازدادت بكثـــرة  واالحتيـــال، 
في اآلونة األخيـــرة؛ نظًرا للتحول 
الرقمـــي الحاصـــل خاصـــة في ظل 
اســـتمرار  عـــن  الناجمـــة  الظـــروف 

جائحة كوفيد19�”.
وأضاف “تحـــرص الحملة الوطنية 
علـــى تقديـــم شـــرح مفصـــل بعـــدة 
واإلنجليزيـــة  كالعربيـــة  لغـــات 
وغيرهـــا ألحـــدث طـــرق االحتيـــال 
المالـــي والقرصنـــة مع اســـتعراض 
جميـــع الخطوات الواجـــب اتباعها 
لمثـــل  كضحيـــة  الوقـــوع  لتجنـــب 
هـــذه العمليـــات، وكيفيـــة التصرف 
عنـــد الشـــك فـــي التعـــرض لعمليـــة 
االحتيال. وستســـاهم هذه الحملة 
فـــي تعزيـــز مكانة مملكـــة البحرين 
الرائـــدة فـــي القطـــاع المالـــي بيـــن 
دول المنطقـــة، وذلـــك تماشـــًيا مـــع 

الرؤية االقتصادية 2030”.
من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي 
لجمعيـــة مصـــارف البحرين، وحيد 
التمويـــل  بيـــت  بدعـــم  القاســـم، 
الكويتـــي - البحرين لهـــذه الحملة، 
مشـــيدًا بحـــرص البنـــك علـــى دعم 

إلـــى  الراميـــة  الجمعيـــة  جهـــود 
تعزيـــز النهـــوض بالصناعـــة المالية 
والمصرفيـــة في البحريـــن، بما في 
ذلك تدعيم مسيرتها نحو التحول 
إلكترونيـــة  أمنيـــة  بنظـــم  الرقمـــي 
عمليـــات  لمواجهـــة  متطـــورة 
نســـبتها  زادت  الـــي  االختـــراق 

وشدتها في ظل جائحة كورونا.
وأوضح القاسم أن الحملة الوطنية 
اإللكترونـــي  باالحتيـــال  للتوعيـــة 
موجهة بشكل أســـاس نحو عمالء 
البنوك مـــن المواطنين والمقيمين، 
وحتى المؤسســـات؛ لتعزيز وعيهم 
بشـــأن كيفيـــة حمايـــة حســـاباتهم 
وعـــدم  وخصوصيتهـــم،  الماليـــة 
السماح للمحتالين بسرقة بياناتهم 
وأموالهـــم أو ابتزازهـــم، خصوصـــا 
جـــدا  المرتفعـــة  المســـتويات  وأن 
مـــن الشـــمول المالي فـــي البحرين 

تجعل المؤسســـات واألفـــراد هدفا 
للهجمات اإللكترونية والسيبرانية، 
مشـــيرا إلـــى أن هـــذه الحملة بلغت 
اآلن مرحلـــة متقدمـــة علـــى طريق 
تحقيق أهدافها بالتعاون مع جميع 

الشركاء فيها والداعمين لها.
وقـــد تـــم إطـــالق الحملـــة الوطنية 
بالتعـــاون  باالحتيـــال  للتوعيـــة 
المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف  مـــع 
واإلدارة العامـــة لمكافحـــة الفســـاد 
واألمـــن االقتصـــادي واإللكترونـــي 
بـــوزارة الداخيـــة، وهيئـــة تنظيـــم 
الصناعـــة  ووزارة  االتصـــاالت، 
وبورصـــة  والســـياحة،  والتجـــارة 
البحرين، وصحيفـــة البالد، إضافة 
جمعيـــة  أعضـــاء  مـــن  عـــدد  إلـــى 
مصارف البحرين من المؤسســـات 

المالية والمصرفية.

عبدالحكيم الخياط 

 دالل الغيص

وحيد القاسم

من “المجلة 
المالية الدولية” 
تقديرا لجهودها 

في الرقمنة

فاينانس” ــال  ــوب ــل “غ مجلة  ــن  م الــســادس  لــلــعــام  ــزة  ــائ ــج ال حــصــد 
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المحرق - شركة المطار

أعلنــت شــركة مطــار البحريــن، فــي إطار التعــاون البناء بينهــا ووزارة العمل والتنميــة االجتماعيــة، انضمامها إلى 
أســرة دعم برنامج “فرص”، والذي يهدف إلى تدريب الشــباب البحريني في كبريات الشــركات المحلية والخارجية 
وذلك خالل توقيع االتفاقية بين الطرفين بحضور كل من وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، ووزير 

المواصالت واالتصاالت رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين كمال أحمد وعدد من المسؤولين.

االتــفــاقــيــة ستقوم  ــذه  هـ وبــمــوجــب 
فرص  بتوفير  البحرين  مطار  شركة 
تدريبية لعدد من الباحثين عن عمل 
وتحسين  التخصصات  مختلف  من 
قدراتهم  وتطوير  الفنية  مهاراتهم 
المرتبطة  ــمــجــاالت  ال مــخــتــلــف  فـــي 
خالل  مــن  الــمــطــارات  إدارة  بعملية 

تدريبهم في مختلف أقسام الشركة
وأكـــد وزيـــر الــعــمــل أن تــوقــيــع هــذه 
ــي إطــــــار ســعــي  الـــمـــذكـــرة يـــأتـــي فــ
مع  الــتــعــاون  أوجـــه  لتعزيز  الــــوزارة 
بهدف  العالقة؛  وأصــحــاب  الشركاء 
خالل  مــن  التوظيف  وتــيــرة  تسريع 
تدريب الباحثين عن عمل واالرتقاء 
ــيــة ومـــهـــاراتـــهـــم  ــمــهــن ــم ال ــهـ ــقـــدراتـ بـ
العمل  ســوق  يحتاجها  التي  الفنية 
فــــي الـــبـــحـــريـــن، مـــشـــيـــًرا إلـــــى أن 
تنفيذه  يتم  ــذي  وال “فــرص”  برنامج 
بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن 
الشخصي  الممثل  خليفة،  آل  حمد 
ــمــلــك لــأعــمــال الــخــيــريــة  ــة ال لــجــالل
وشـــــؤون الـــشـــبـــاب، قـــد ســـاهـــم في 
مختلف  من  االستفادة  فرص  تعزيز 
على  االحترافية  التدريبية  البرامج 

رأس العمل.
وأضاف حميدان أن التدريب العملي 
يــعــد مــجــااًل مــثــالــًيــا لــصــقــل تــجــارب 
الشباب المهنية وإلمامهم بأخالقيات 
الــعــمــل ومــتــطــلــبــاتــه الــوظــيــفــيــة مما 
يسهل إدماجهم في منشآت القطاع 
الشركات  بتعاون  مشيًدا  الــخــاص، 
ــمــؤســســات الــوطــنــيــة مـــن خــالل  وال
ــهــا لــلــبــاحــثــيــن عـــن عــمــل،  احــتــضــان
رأس  على  الــتــدرب  فرصة  ومنحهم 
العمل لالطالع على أفضل التقنيات 
ــاب الـــمـــهـــارات  ــســ ــتــ الـــحـــديـــثـــة واكــ
االرتقاء  في  تسهم  التي  والخبرات 
األفضل  الخيار  وتجعلهم  مهنًيا  بهم 
ــي هــذا  ــد الــتــوظــيــف، مـــنـــوًهـــا فـ عــن

السياق بمبادرة شركة مطار البحرين 
من  الوطنية  الكفاءات  باستقطاب 
األكــاديــمــيــة،  التخصصات  مختلف 
وتــدريــبــهــم فـــي مــخــتــلــف قــطــاعــات 
ــة، وفـــــي وظــــائــــف جـــاذبـــة  ــركــ ــشــ ــ ال

للمواطنين الباحثين عن عمل.
أحمد  كمال  الــوزيــر  أكــد  جانبه،  مــن 
أن االنــضــمــام الــى بــرنــامــج “فــرص” 
ــوات الــشــركــة  ــطــ يــمــثــل إحــــــدى خــ
تنفيذ  ــى  إل الــرامــيــة  االستراتيجية 
للتوظيف  الوطني  البرنامج  أهداف 
العهد  ولــي  أطلقه  الــذي  والتدريب، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء صــاحــب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
يستهدف  ــذي  ــ ال خــلــيــفــة،  آل  حــمــد 
تعزيز  ــهــدف  ب الــبــحــريــنــي  الــشــبــاب 
مهاراتهم وصقل خبراتهم وتهيئتهم 
التطلعات  يحقق  بما  العمل،  لسوق 
المنشودة بجعل المواطن البحريني 
يأتي  كما  للتوظيف،  األمثل  الخيار 
ــبـــادرة مــمــثــل جــاللــة  ــة لـــمـ اســتــجــاب
وشــؤون  اإلنسانية  لأعمال  الملك 
ــاب رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى  ــشــب ال
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 

فرص  لتوفير  خليفة،  آل  حمد  بــن 
تــدريــبــيــة لــلــشــبــاب الــبــحــريــنــي في 
والمؤسسات  الشركات  مــن  العديد 
الوطني  البرنامج  مبادرات  كإحدى 
والرياضة  الشباب  القطاع  لتطوير 

في البحرين،
البرنامج  وأهــــداف  بخطة  مــشــيــًدا 
البحريني  الشباب  تستهدف  الــتــي 
والمهنية  العلمية  مهاراتهم  وتطوير 
ــارات الــتــدريــبــيــة  ــهـ ــمـ وإكــســابــهــم الـ

الالزمة في هذا القطاع الواعد. 
واضــــاف أن انــضــمــام الــشــركــة إلــى 
برنامج “فرص” وغيره من المبادرات 
التي  ــرى  األخـ التدريبية  والــبــرامــج 
تــهــدف الـــى اســتــقــطــاب الــكــفــاءات 
التخصصات  البحرينية من مختلف 
األكاديمية يأتي إيماًنا بالدور المهم 
والفاعل للكوادر البحرينية في إدارة 
المملكة،  فــي  الــجــوي  الــنــقــل  قــطــاع 
خــصــوصــا بــعــد انـــطـــالق الــعــمــلــيــات 
المسافرين  مبنى  فــي  التشغيلية 
يوفره  ما   ،2021 مطلع  في  الجديد 
من منصات واعدة وقيمة للكفاءات 

البحرينية الشابة.

توقيع اتفاقية بين الجانبين 

العمل وزارة  مـــع  وقــعــتــهــا  ــة  ــي ــاق ــف ات ــب  ــوج ــم ب
“المطار” تنضم لبرنامج “فرص” التدريبي

المحرق - طيران الخليج

قامت طيران الخليج بتمديد 
الصحي  السفر  جــواز  تجربة 
الـــخـــاص بـــاالتـــحـــاد الـــدولـــي 
لتشمل  )أيــاتــا(  الجوي  للنقل 
ــهـــات بعد  مـــزيـــدا مـــن الـــوجـ
اإلطالق األولي للتجربة على 
الرحالت الجوية من البحرين 
إلى أثينا ولندن وسنغافورة. 
أضيفت  أمــس،  من  واعتباًرا 
على  الصحي  الجواز  تجربة 
ــرحــالت مــن الــبــحــريــن إلــى  ال
وباريس  وفرانكفورت  دبــي 
إلــــى الـــمـــشـــروع الــتــجــريــبــي 
ــا( ليشمل  ــاتـ )أيـ ــجــواز ســفــر  ل
مزيدا من المسافرين ومزيدا 
ــوجــهــات. عـــالوة على  مــن ال
عالمة  إضــافــة  ستتم  ذلـــك، 
ــى الــقــائــمــة  ــ ــرى إل ــ ــارزة أخـ ــ ــ ب
ــوجــهــات الــتــي  ــل ــمــوســعــة ل ال
ــلــمــســافــريــن الــذيــن  يــمــكــن ل
غير  سفر  جـــوازات  يحملون 
بيومترية على كل من أجهزة 
المشاركة   Android و   iOS

لتبسيط وإدارة  التجربة  في 
متطلبات السفر لـ )كوفيد 19( 
وتعزيز تجربة السفر عموما.

وسيتمكن المسافرون إلى كل 
من أثينا ودبي وفرانكفورت 
وسنغافورة  وباريس  ولندن 
مـــن تــجــربــة الــتــطــبــيــق الـــذي 
ســيــســاعــد الــمــســافــريــن على 
إدارة سفرهم بسهولة وأمان 
بما يتماشى مع أية متطلبات 
حكومية لفحص )كوفيد 19( 
أو أية معلومات بشأن اللقاح 
ــه. بــمــوجــب ذلــك،  الــخــاص بـ
ســيــتــمــكــن مــســافــرو طــيــران 
الــخــلــيــج مـــن إنـــشـــاء “جـــواز 
ــي” يــســمــح لــهــم  ــمــ ــ ســـفـــر رق
بمطابقة مسارات سفرهم مع 
المتطلبات الصحية لـ )كوفيد 
من  والتحقق  لبلدانهم   )19

تحقيقهم لتلك المتطلبات.

“طيران الخليج “تمدد تجربة “جواز السفر الصحي”

ــي شـــهـــري خـــــال أعـــــوام ــخـ ــاريـ أعـــلـــى مـــعـــدل تـ

بالمجــال البحرينيــة  التجزئــة  بنــوك  ضــم  عمليــة  باشــر 

البحرين تستورد 54 ألف رأس ماشية في يوليو

“المركزي” يلتحق بنظام المدفوعات الخليجي “آفاق”

البحرين  أن  مــالحــيــة  بــيــانــات  أظــهــرت 
استوردت أعلى معدل تاريخي للماشية 
الموانئ  تعد  حيث  البواخر،  عبر  الحية 
إلى  المواشي  لنقل  اللوجستية  الوسيلة 
ــســوق الــمــحــلــيــة. وســجــل شــهــر يوليو  ال
الــمــاضــي، الـــذي صـــادف عــيــد األضــحــى 
الــمــبــارك، أعــلــى مــعــدل شــهــري الستيراد 
الماشية الحية بواقع 54 ألف رأس، وهو 
أعلى معدل شهري مسجل على اإلطالق 

على مدى السنوات الماضية.
عبدالرحمن  الهملة  مسلخ  صاحب  وأكد 
كمية  تشهد  لــم  الــبــحــريــن  أن  الــمــطــوع، 
استيراد كما شهدتها في الشهر الماضي، 
وفي فترة عيد األضحى المبارك، مشيرا 
إلـــى أن الــمــعــروض فــي الــســوق اليـــزال 

فائض وأن الحظائر ممتلئة.
وأشــار إلى أن الــواردات البحرية تشكل 
70 % تقريبا من حجم االستيراد،  نحو 
ــتــجــار يــنــتــظــرون نــفــاذ  الفـــًتـــا إلـــى أن ال

ــم يــتــم اســتــيــراد ســوى  مــخــزونــهــم، إذ ل
شحنات قليلة في الفترة الماضية.

بمناسبة  االحـــتـــفـــاء  الــمــمــلــكــة  وتــشــهــد 
ــوراء والــــذي يــكــثــر فــيــه اســتــهــالك  ــاشـ عـ
موسم  كــان  إذا  ما  وبخصوص  اللحوم. 
عاشوراء سيحرك السوق، أشار المطوع 
إلـــى أن هـــذا الــمــوســم ســيــحــرك الــســوق 

قليال.

وكـــان تــجــار قــد شــكــوا فــي وقــت سابق 
من ضعف اإلقبال على الذبائح في عيد 
المسالخ  قلة  بسبب  الــمــبــارك؛  األضــحــى 
في البحرين، منادين بتسهيل إجراءات 
حيث  مرخصة،  جديدة  مسالخ  افتتاح 
تنتشر المسالخ غير المرخصة التي تقوم 
بعلميات الذبح، في حين يوجد مسلخان 
المحلية.  الــســوق  فــي  فــقــط  مــرخــصــان 

وهــبــطــت األســـعـــار فـــي عــيــد األضــحــى 
السوق  في  المعروض  وفــرة  مع  المبارك 

المحلية مقارنة مع العام الماضي.
وعادة ما يصل المعدل الشهري بحدوده 
القصوى عند 18 ألف رأس من الماشية، 
في حين بلغ أقصاه خالل العام الماضي 
في شهر يوليو كذلك بنحو 36 ألف رأس 
من الماشية. وقد رفع شهر يوليو 2021، 
واردات البحرين من اللحوم الحية لتبلغ 
العام  الماشية خالل  ألف رأس من   121
المستويات  بقليل من  أقل  الجاري وهو 
ــام الــمــاضــي 2020  ــعـ الــمــســجــلــة فـــي الـ

بكامله.

الــتــحــق مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي، 
قبله  من  المبذولة  الجهود  إطــار  في 
عبر  المدفوعات  أنظمة  تطوير  نحو 
التقنيات  أحـــدث  واعــتــمــاد  الــحــدود 
ــي  ــنــظــام اآلنـ ــال ــذا الـــمـــجـــال، ب ــي هــ فـ
والذي  )آفــاق(  الخليجية  للمدفوعات 
الخليجية،  المدفوعات  شركة  تديره 
البحرين  مــن مصرف  كــل  اشــتــرك  إذ 
السعودي  المركزي  والبنك  المركزي 
كأول عضوين في النظام بتاريخ 10 

ديسمبر 2020؛ وذلك لتبادل وتسوية 
التحويالت المالية بين البلدين. 

يذكر أن شركة المدفوعات الخليجية 
تمتلكها  مقفلة،  مساهمة  شركة  هي 
ــدول  ــهــا الـــبـــنـــوك الــمــركــزيــة بـ وتــمــول
)اإلمارات،  الخليجي  التعاون  مجلس 
الــبــحــريــن، الــســعــوديــة، ُعـــمـــان، قطر 
قــرار  بموجب  وتأسست  والــكــويــت(. 
الــتــعــاون  لمجلس  ــى  األعــل الــمــجــلــس 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة بــالــمــوافــقــة  ــ ل
نظم  ربــط  نظام  وبناء  تأسيس  على 

المدفوعات بدول المجلس. 

الخليجي  المدفوعات  نظام  ويــقــدم 
أبرزها  المزايا، من  العديد من  )آفــاق( 
يتطلبها  التي  الزمنية  الفترة  تقليص 
للحدود،  الــعــابــرة  التحويالت  تنفيذ 
المالية  الــحــوالــة  تنفيذ  سيتم  حيث 
خـــالل يـــوم، إضــافــة إلـــى ذلـــك يوفر 
بيئة على قدر عال من األمن  النظام 
لتفادي المخاطر السيبرانية ومخاطر 
النظام  ويساهم  كما  المعلومات،  أمن 
األنــظــمــة  عــلــى  االعــتــمــاد  تقليل  فــي 
الخارجية  التحويل  وشبكات  المالية 
الــتــحــويــل على  تــكــلــفــة  تــخــفــيــض  و 

العمالء. 
باشر مصرف البحرين المركزي بعملية 
في  البحرينية  التجزئة  بنوك  إلحاق 
نظام آفاق، حيث استكمل بنجاح ضم 
التجزئة في  بنوك  األولى من  الدفعة 
من  كل  تتضمن  والتي   ،2021 أبريل 
البحرين  بنك  المتحد،  األهلي  البنك 
اإلسالمي، بنك البحرين الوطني، بنك 
اإلســكــان.  وبــنــك  والــكــويــت  البحرين 
البنوك  بقية  الحاق  على  العمل  وجار 
الربط  تــجــارب  استكمال  بعد  قريبا 

ضمن البرنامج الزمني المقرر.

المنامة - المصرف المركزي

سان فرانسيسكو - أف ب

“فيسبوك” تشفر 
االتصاالت عبر “ميسنجر”

خاصية  إضافة  عن  “فيسبوك”  أعلنت 
ــاالت الـــصـــوتـــيـــة أو  ــ ــصـ ــ لــتــشــفــيــر االتـ
بــالــفــيــديــو عــبــر خــدمــتــهــا “مــيــســنــجــر”، 
وذلك في وقت يحتدم النقاش بشأن 
الخصوصية  فــي  الــحــّق  بين  الــحــدود 
يتسّنى  وبات  العام.  األمن  وموجبات 
أن  هذه  الدردشة  خدمة  لمستخدمي 
يختاروا تشفير مكالماتهم الهاتفية من 
إلى  النهاية، أي من جهاز  إلى  البداية 
آخــر “مــا يعني أن أحــدا لن يكون في 

وسعه االطالع على هذه التبادالت”.

قامئة املزيانية العمومية املوحدة -  بآالف الدوالرات األمريكية  

قامئة التدفقات النقدية املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 

قامئة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 

قامئة الدخل املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 

مكا يف ٣٠ يونيو ٢٠٢١

للستة أهشر املنهتية يف 30 يونيو ٢٠٢١

للستة أهشر املنهتية يف 30 يونيو ٢٠٢١

للستة أهشر املنهتية يف ٣٠ يونيو ٢٠٢١

مراجعة
٣٠ يونيو
2٠21

مدققة
31 ديسمبر

2020

األصول

 3,521  1,٠79 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 -    7,499 مستحقات لدى البنوك

 16,332  11,54٠ استثمارات في الصكوك

 4,320  4,29٣ استثمارات االسهم والصناديق المالية

 141  2٠2 معدات

 709  782 أصول أخرى

 19,421  19,421 االستثمارات العقارية

 44,444  44,816 مجموع األصول

 

للستة اشهر المنتهية
في٣٠ يونيو

2٠21
مراجعة

2020
مراجعة

 153  4,718صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

 )10( ٣4٠ صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

 143  5,٠58 صافي الحركة في النقد وما في حكمه
 3,233  ٣,521 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

 3,376  8,579 النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو
مالحظة: قائمة التدفقات النقدية الموحدة متوفرة بالتفصيل على الموقع االلكتروني لمركز إدارة السيولة المالية

 للثالثة اشهر المنتهية في
٣٠ يونيو

 للستة اشهر المنتهية في
٣٠ يونيو

2٠21 
مراجعة

2020
غير مراجعة

2٠21
مراجعة

2020
مراجعة

الدخل من:
 389  52٠  195  129 األستثمار في الصكوك

 -    6  -    1 االستثمارات في األسهم والصناديق المالية

 10  -    4  -   مستحقات لدى البنوك

 1٣٠  199  526  399 

 167  5  83  2 رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية

 643  664  315  286 أرباح اإلجارة 

 364  4٣7  260  29 أرباح أخرى 

 -    )٣( -    -   خسائر من العمالت األجنبية

 1,573 1,629  857  447 ايرادات التشغيل 

المصروفات
 485  ٣25  244  95 تكاليف الموظفين 

 2  7  1  6 االستهالك

 422  575  183  291 مصروفات عامة وادارية  

 909  9٠7  428  ٣92 المصروفات التشغيلية 

صافي الربح للفتره قبل صافي المستردات )البدالت( 
لخسائر األئتمان ومخصصات األضمحالل و خسائر 

 664  722  429  55 القيمه العادله غير المحققه على األستثمارات العقاريه 

 )790( 228  )510( )1(صافي )البدالت( مستردات لخسائر االئتمان

خسائر القيمه العادله غير المحققة من 
األستثمارات العقاريه

   - )2,157(    - )2,313( 

 -    )27( -    )27(مخصصات االضمحالل لألستثمارات

 )2,439( 92٣ )2,238( 27 صافي ربح )خسارة( للفترة

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات                              

 1,187  571 مستحقات الموظفين

 931  996 مطلوبات أخرى

 2,118  1,567 مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين
 59,039  59,٠٣9 رأس المال

 )24,995( )24,٠72()خسائر متراكمة(

 8,282  8,282 احتياطات

 42,326  4٣,249 مجموع حقوق المساهمين 

 44,444  44,816 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

احتياطات

احتياطي القيمة احتياطي عاماحتياطي قانوني رأس المال
العادلة لالستثمار 

مجموع 
مجموع حقوقخسائر متراكمةاألحتياطات 

المساهمين

الرصيد في 1 يناير 2٠21

صافي الربح  للفترة
 59,٠٣9 

 - 
 ٣,881 

 - 
 2,226 

 - 
 2,175 

- 
 8,282 

- 
)24,995( 

92٣ 
 42,٣26 

92٣ 

 4٣,249 )24,٠72( 8,282 2,175 2,226  ٣,881  59,٠٣9 الرصيد في ٣٠ يونيو 2٠21

رأس المال

غير مراجعة

احتياطي قانوني

غير مراجعة

احتياطي عام

غير مراجعة

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمار

غير مراجعة

مجموع 
األحتياطات
غير مراجعة

خسائر متراكمة

غير مراجعة

مجموع حقوق
المساهمين

غير مراجعة

49,543 )17,778( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد في 1 يناير 2020

 )2,439( )2,439( -    -    -    -    -   صافي الخسارة للفترة

 47,104  )20,217( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد في ٣٠ يونيو 2٠2٠
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هذه القوائم تم استخالصها من القوائم المالية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 11 اغسطس 2٠21
القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية  

لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1٠ اغسطس 2٠21
 بلغ رأس مال المجموعه كما في تاريخ ٣٠ يونيو 2٠21 ما يساوي4٣.249 مليون دوالر امريكي )٣1 ديسمبر 2٠2٠: 42,٣26 مليون دوالر أمريكي(، مما يعد اقل من الحد االدنى المطلوب لرأس المال و هو 1٠٠ مليون 

دوالر امريكي كما هو منصوص عليه حسب دليل التوجيهات البحرين المركزي تحت بند رقم )LR-2.5.2B( كما قام المساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادية المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2020 باصدار قرار 
بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة اسالمي الى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة البنك المركزي.

مركز إدارة السيولة ش.م.ب )م( مرخص كمصرف قطاع جملة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي.

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

حسان جرار
 رئيس جملس اإلدارة 

بدر العبايس
الرئيس التنفيذي باإلنابه
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حققت زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى روسيا االتحادية برئاسة رئيس الغرفة سمير ناس، نتائج إيجابية مثمرة على 
كل الصعــد والمســتويات، خصوصــا أنهــا نجحــت فتح جســور تجارية بيــن البلدين في مجــال األمن الغذائي منهــا )القمح وصناعات 
األطعمــة الحــال(، كمــا تمكنــت من فتح آفاق جديدة من التواصل والتعاون مع الجانب الروســي لتعزيز ثقافة االبتكار، كما أحدثت 
تقدًمــا واضًحــا فــي مجال الســياحة وتعزيز ســبل وآليات ترويج المقصد الســياحي بيــن البلدين، ومهدت الطريــق نحو فتح صفحة 

جديدة بالسوق البحريني والروسي في مجاالت الصناعات والتكنولوجيا.

وعبـــرت الزيارة عـــن الرغبة المشـــتركة 
مـــن لدن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
والرئيس الروسي فالديمير بوتين، في 
تعزيـــز العالقات بين البلدين الصديقين 
والوصـــول بها إلى مســـتويات متقدمة 
من الشراكة االستراتيجية على الصعد 
كافـــة، خاصـــة االقتصاديـــة والتجارية 
مـــع  يتماشـــى  وبمـــا  واالســـتثمارية، 
 ،2030 للبحريـــن  االقتصاديـــة  الرؤيـــة 

واستراتيجيتها التنموية الشاملة. 
وشـــكلت الزيارة نقلة كبيـــرة في تعزيز 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة  العالقـــات 
واالستثمارية والسياحية بين قطاعات 
لتحقيـــق  البلديـــن  كال  فـــي  األعمـــال 
أن  خصوصـــا  التنميـــة،  مســـتهدفات 
السوق الروسي يمثل أحد أهم األسواق 
المجـــاالت  مـــن  الكثيـــر  فـــي  العالميـــة 
والقطاعـــات وأن مجتمـــع األعمـــال في 
مملكـــة البحريـــن يولـــى اهتمـــام كبيـــر 
بالدخـــول فـــي شـــراكات مـــع الجانـــب 
الروســـي وزيـــادة آليـــات التعـــاون مـــع 
األســـواق الروســـية بمختلـــف منتجاتها 

وصناعتها. 
وأجمعـــت فعاليـــات اقتصادية من رواد 
أعمـــال أن زيـــارة وفـــد الغرفـــة األخيرة 
لروســـيا االتحاديـــة، أثمرت عـــن تقوية 
العالقات االقتصادية المشتركة وتعزيز 
شـــراكات  وإقامـــة  التجـــاري  التبـــادل 
وعالقـــات عمـــل بيـــن مجتمـــع األعمال 
البحريني ونظيره في روســـيا، منوهين 
بجدية النقاشـــات والتفاهمات التي تم 
التوصـــل إليها مـــع الجهـــات الحكومية 
والفعاليـــات االقتصاديـــة الروســـية بما 
حركـــة  زيـــادة  علـــى  إيجابـــا  ينعكـــس 
التجـــارة البينيـــة، والحركـــة الســـياحية 
واالســـتثمارات المشـــتركة بين البلدين 

الصديقين خالل المرحلة المقبلة. 
الغذائيـــة  الثـــروة  لجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
خالـــد األمين، عمـــق العالقـــات الثنائية 
التـــي تربـــط مملكـــة البحرين وروســـيا 

االتحاديـــة خصوصا في مجال التعاون 
االقتصـــادي، موضحـــا أن نتائـــج زيارة 
وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى 
روســـيا األســـبوع الماضي كانت مثمرة 
للغايـــة، إذ أرســـت دعائم صلبـــة لتنمية 
جميـــع  علـــى  العالقـــات  تلـــك  وتعزيـــز 
الصعـــد وفي مجـــاالت العمل المشـــترك 
والتبـــادل التجـــاري، موضًحـــا أن نتائج 
هذه المباحثات ســـتنعكس إيجابا على 
قطاعات االقتصاد ومســـتوى العالقات 

التجارية.
وأوضح أن معدل التبادل التجاري بين 
البلدين الصديقين يســـير بشكل متنام، 
مشـــيًرا إلى أن المرحلـــة المقبلة تحتاج 
لزيادة تعزيز التبادل التجاري والتعاون 
لالســـتفادة  البلديـــن  بيـــن  االقتصـــادي 
مـــن الفـــرص االســـتثمارية الهائلـــة فـــي 
كال البلديـــن، الفًتـــا إلى أن وفـــد الغرفة 
أجـــرى مباحثـــات مهمـــة مـــع القائميـــن 
علـــى القطاعـــات الصناعيـــة والتجارية 
روســـيا  فـــي  والزراعيـــة  والســـياحية 
األولويـــة  القضايـــا ذات  علـــى  تركـــزت 

بالنسبة للسوق البحريني. 
التـــي أمكـــن  الثمـــار  وقـــال األميـــن إن 
جنيهـــا مـــن خـــالل الزيـــارة تتمثـــل في 
مـــع    توقيـــع   مذكرتـــي   تفاهـــم ،  األولـــى 
 غرفـــة   تتارســـتان   والثانيـــة   مـــع   رئيـــس  
 الرابطـــة   الدوليـــة   لألعمـــال   اإلســـالمية، 
إلـــى جعـــل  البحريـــن شـــريكا  تهدفـــان 
اقتصاديا وتجاريا اســـتراتيجيا لروسيا 
االتحاديـــة، والســـوق البحرينيـــة ذراعا 
ترويجيـــا للمنتجـــات الروســـية، منوًهـــا 
بأنه تـــم الوصول إلى صياغـــة توافقية 
مشتركة إلنشـــاء مركز إقليمي للحبوب 
الروســـية فـــي البحريـــن، كما تـــم تأكيد 
الرغبـــة المشـــتركة بيـــن الجانبيـــن فـــي 
مجـــاالت  فـــي  ملحـــوظ  تقـــدم  إحـــراز 
إلـــى  التكنولوجيـــا  ونقـــل  االســـتثمار 
المملكة وجذب مستثمرين في مختلف 
المجاالت لالســـتثمار المشترك في عدد 

من المشروعات.             

وأوضـــح أنـــه في لقـــاءات وفـــد الغرفة 
الـــروس  الحكومييـــن  بالمســـؤولين 
بالجوانـــب  ومختصيـــن  وزراء  مـــن 
والســـياحية  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
واالســـتثمارات جـــرى التطـــرق لجميـــع 
االســـتثمارية  والفـــرص  الجوانـــب 
وإمـــكان  البلديـــن  كال  فـــي  المتاحـــة 
مجتمعـــي  بيـــن  والشـــراكة  التعـــاون 
وإقامـــة  الروســـي  البحرينـــي  األعمـــال 
مشـــروعات مشـــتركة بينهمـــا، مبيًنا أن 
الزيـــارة وفرت فرصة حقيقية لدراســـة 
إمـــكان إقامـــة المشـــروعات المشـــتركة 
وإتمـــام اتفاقيـــات بيـــن الجانبيـــن فـــي 
المجال االستثماري والعمل على تذليل 
أية صعوبات أو عراقيل يمكن أن تعيق 
الشـــراكة والتعـــاون الثنائـــي بين رجال 

األعمال في كال البلدين. 
وأشـــار األميـــن إلـــى أنـــه جـــرى االتفاق 
حول التبادل المعرف التكنولوجي بين 
الجانبيـــن وتبـــادل الوفود، والمشـــاركة 
فـــي  المقامـــة  الكبـــرى  المعـــارض  فـــي 
البلدين، إلى جانـــب التعاون في مجال 
ريادة األعمال وحاضنـــات التكنولوجيا 
ادخـــال  إلـــى  إضافـــة  المتخصصـــة، 
فـــي  الناشـــئة  البحرينيـــة  الشـــركات 
مجـــال التكنولوجيـــا فـــي برامـــج مركز 
فـــي  المتعـــددة  والدراســـات  البحـــوث 
مدينة ســـكولكوفو الروســـية والتعاون 
في المجـــاالت البحثيـــة، للنهوض بتلك 
الصناعات في المستقبل القريب، كذلك 
تطويـــر التعـــاون فـــي مجـــال الصحـــة، 
الصناعـــات  فـــي  التعـــاون  وتطويـــر 
الســـياحة  مجـــاالت  كذلـــك  الدوائيـــة، 
واألمـــن الغذائي والتعليـــم واالتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات. 

تحول كبير بالمشهد االقتصادي 

والتجاري واالستثماري

األعمـــال  ســـيدة  أشـــادت  جانبهـــا  مـــن 
لميـــاء أحمد محمـــود بنتائج زيارة وفد 

الغرفـــة لروســـيا، مؤكدة أن ما أســـفرت 
عـــن الزيـــارة مـــن اتفاقيـــات وتفاهمات 
مشـــتركة ستســـهم فـــي تســـريع وتيرة 
حركـــة االقتصـــاد الوطني، الســـيما في 
ظـــل التداعيـــات االقتصاديـــة الســـلبية 
التـــي أفرزتهـــا جائحة كورونا، مشـــيرة 
إلى أن فتح جســـور تجارية مع الجانب 
أداء  تحســـن  علـــى  ينعكـــس  الروســـي 
الشـــركات والمؤسســـات التجاريـــة في 
البحرين، وزيادة حجم التبادل التجاري 
وإنعاش السوق البحريني ما يؤدي إلى 
تحـــول كبيـــر فـــي المشـــهد االقتصادي 

والتجاري واالستثماري. 
وأوضحـــت أن الزيارة حققـــت أهدافها 
المرجـــوة بما يحقـــق عوائـــد اقتصادية 
وتجاريـــة كبيرة علـــى بيئة األعمال في 
مملكة البحرين، داعية مجتمع األعمال 
البحريني بضرورة االستفادة من نتائج 
تلـــك الزيـــارة التـــي وصفتهـــا بالناجحة 
فـــي تنميـــة أعمالهـــم وتطويرهـــا علـــى 
جميـــع الجوانب ومن ثـــم االنطالق إلى 
الســـوق الروسي بما فيه من تطور لعقد 
شـــراكات ناجحـــة تســـهم مســـتقباًل في 
تنمية القطاع االقتصادي للبالد وتسرع 
من وتيرة التنمية االقتصادية الشـــاملة 

على األصعدة والمستويات كافة. 
ورأت أن زيـــارة وفـــد الغرفـــة جـــاءت 
إلـــى  وهدفـــت  المناســـب  الوقـــت  فـــي 
دعم أصحـــاب األعمال وتنمية وتطوير 
واالســـتثمارية  التجاريـــة  األعمـــال 
بالمملكـــة وتأســـيس شـــراكات جديـــدة 
ذات قيمـــة مضافة ســـتعود بفائدة على 

دعم االقتصاد البحريني في الميدانين 
جانـــب  إلـــى  واالســـتثماري،  التجـــاري 
دورها األســـمى في تعزيز فرص تطوير 
العالقات بين الفعاليات االقتصادية في 
البلديـــن الصديقين بناء على توجيهات 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة باالنفتاح 
علـــى دول العالم، الفتة إلـــى أن الزيارة 
أتاحـــت لوفـــد الغرفة الوقـــوف على ما 
تشهده السوق الروسية من تطور هائل 
فـــي مختلـــف المجـــاالت والبحـــث فـــي 

فرص االستثمار. 

بناء شراكات قوية بين التجار 
والمستثمرين

وبـــدوره، قـــال رجـــل األعمـــال يوســـف 
العالقـــات  تعزيـــز  إن  الديـــن  صـــالح 
مهًمـــا  أمـــر  الـــروس  مـــع  االقتصاديـــة 
للغاية وســـيعود بالعديد من المكاســـب 
االقتصاديـــة علـــى الجانـــب البحرينـــي، 
موضًحـــا أن زيارة وفد الغرفة لروســـيا 
لها أهمية كبرى في فتح أسواق تجارية 
واســـتثمارية جديـــدة فـــي ظل الســـعي 
لزيادة حجم التبادل التجاري البحريني 
إلـــى أن  مـــع دول العالـــم كافـــة، الفًتـــا 
الزيارة لها تأثير إيجابي على االقتصاد 
الوطني، من خالل تنويع االســـتثمارات 
وفتح شـــراكات جديدة مع الروس في 
الكثير من المجاالت تعزز من التدفقات 
االســـتثمارية وتســـهم في خلـــق فرص 
عمل داخل السوق البحريني فضاًل عن 
تشغيل الشركات الناشئة في الكثير من 

المجاالت المتطورة. 
لبنـــاء  الغرفـــة  ســـعي  أن  إلـــى  وأشـــار 
شراكات قوية بين التجار والمستثمرين 
مع مجتمعات األعمال الخارجية لزيادة 
حجـــم التجـــارة البينية واالســـتثمارات 
المشـــتركة أمـــر مقـــدر للغايـــة لمجلـــس 
اإلدارة وأسهم في زيادة النمو التجاري 
واالســـتثماري فـــي البالد ولكـــن نحتاج 
لمزيـــد من تلـــك االتفاقات والشـــراكات 
مع مختلـــف البلدان والعمل نحو تذليل 
أي معوقات أو عقبات وتقديم الحوافز 
المميـــزة للمســـتثمرين ورجـــال األعمال 
البحرينييـــن؛ من أجـــل تطوير أعمالهم، 
منوًها بجهود الغرفة ودورها في تعزيز 
فرص النمو لمجتمع االعمال البحريني.
محمـــد  األعمـــال  رجـــل  لفـــت  فيمـــا 
إلـــى أن نتائـــج زيـــارة وفـــد  العصفـــور 
الغرفـــة إلـــى روســـيا البد مـــن ترجمتها 
اإلســـراع  فـــي  منهـــا  االســـتفادة  إلـــى 
بفتـــح الســـوق البحرينية أمـــام البضائع 
الروسية، واالســـتفادة من تقدم روسيا 
التكنولوجي في تطوير شـــركات قطاع 
بأهميـــة  منوًهـــا  البحرينيـــة،  األعمـــال 
االســـتفادة مـــن التعـــاون الســـياحي مع 
الروس؛ نظًرا لحجم الســـياحة الروسية 
الهائـــل بمـــا يســـهم في تنشـــيط القطاع 
وتشـــغيل الحركة الفندقية في المملكة 
بصـــورة كبيـــرة، إلـــى جانـــب الترويـــج 
للمقاصد السياحية في المملكة وجعلها 

على خارطة السياحية الدولية. 
وأضاف أن هنـــاك الكثير من القطاعات 
سوف تستفيد بنتائج زيارة وفد الغرفة 
الناجحة لعل أبرزهـــا القطاعات العاملة 
فـــي مجـــال األمن الغذائي؛ لمـــا تمتع به 
روســـيا من تطور في مجـــاالت الغذاء، 
الكهربائيـــة  الســـيارات  صناعـــة  كذلـــك 
إلحاللهـــا  العالمـــي  التوجـــه  ظـــل  فـــي 
باألســـواق المحلية، منوهـــا بجهود وفد 
الغرفـــة فـــي الوصـــول إلـــى هـــذا الكـــم 
مـــن التفاهمـــات واالتفاقيـــات الثنائيـــة 
مـــع الجانـــب الروســـي بمـــا يعـــزز مـــن 
آليـــات التعاون المشـــترك في المجاالت 
التجاريـــة واالســـتثمارية بيـــن البلديـــن 

على األصعدة كافة.

أثناء توقيع اتفاقيات بين الجانبين

فعاليات اقتصادية: زيارة “الغرفة” لروسيا تعزز العالقات التجارية وتمهد لشراكات استثمارية
بوتين فالديمير  والــرئــيــس  الملك  جــاللــة  ــدن  ل مــن  المشتركة  الــرغــبــة  عــن  عــبــرت 
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الحد - أي بي ام تيرمينالز البحرين

اســـتثمرت شـــركة اي بـــي ام تيرمينالـــز 
المشـــغلة والداعمـــة  الشـــركة  البحريـــن، 
للتجارة البحرية في البحرين، في تعزيز 
قدرات خدمـــة التبريد في ميناء خليفة 
بن ســـلمان. وإلى جانب البنية األساسية 
للكهرباء والمراقبة على مدار 24 ســـاعة 
طـــوال أيـــام األســـبوع لجميـــع البضائـــع 
لزبائـــن  أصبـــح  المينـــاء،  فـــي  المبـــردة 
الشـــركة الخيـــار إلجـــراء فحـــص ما قبل 
الرحلـــة للحاويات المبـــردة الخاصة بهم 

داخل مرافق الميناء. 
التـــزام  مـــع  التحديـــث  هـــذا  ويتماشـــى 
الشـــركة بتعزيز خدماتها مـــن الحاويات 
المبـــردة، والتـــي تشـــكل 14 % مـــن كل 
الصـــادرات.  مـــن كل   % 3 و  الـــواردات 
وبهـــذا يكـــون مينـــاء خيفـــة بن ســـلمان 
مجهـــزا لتقديـــم الخدمـــات ذات الصلـــة 
بالمبردات بما في ذلك، توصيل الكهرباء 
وفصلها، الفحص قبل الرحلة، التنظيف، 
صيانة بالمبردات المعطلة واإلصالحات 

الطفيفة. 
وقالـــت الرئيس التنفيذي  المدير اإلداري 
بـــي ام تيرمينالـــز البحريـــن  لشـــركة أي 
موريـــن بانيرمـــان “نحـــن نســـتثمر دائمـــا 
خليفـــة  لمينـــاء  التحتيـــة  البنيـــة  فـــي 
عمالئنـــا  متطلبـــات  لتلبيـــة  ســـلمان  بـــن 
الصناعـــة  متطلبـــات  مـــع  يتماشـــى  بمـــا 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  مـــع  المتناميـــة 
الخدمات التبريد اإلضافية. وسيســـاعد 
مركزنـــا األساســـي لخدمـــات التبريد في 

مينـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان عمالءنا على 
رفـــع كفـــاءة عملياتهـــم إلـــى اقصـــى حد 
عـــن طريـــق زيـــادة عمـــر ســـلعهم القابلة 
للتلف. وباإلضافة إلى ذلك، سيتيح ذلك 
لخطوط النقل البحري من االستفادة من 

قلة التكاليف”. 
تتوقـــع  الجديـــدة،  الخدمـــة  هـــذه  ومـــع 
الشـــركة أن تتوســـع إلى مـــا بعد خدمات 
توفـــر  وأن  الرحلـــة،  قبـــل  مـــا  فحـــص 
المبـــردة  للحاويـــات  صيانـــة  خدمـــات 

المعطلة تماشـــيًا مع الضوابـــط الصارمة 
التـــي وضعتهـــا خطـــوط النقـــل البحري. 
ويعتبر فحص ما قبل الرحلة هو فحص 
يجرى على حاويـــة مبردة فارغة إلعادة 

االســـتخدام،  اإلطـــالق/   قبـــل  التحويـــل 
لضمان األداء الصحيـــح لوحدة التبريد، 
والتحكـــم في درجـــة الحـــرارة، وأجهزة 

التسجيل.

“أي بي ام تيرمينالز” البحرين توسع قدرات خدمة التبريد بميناء خليفة

المحرر االقتصادي

يوسف المؤيد مسيرة نجاح بصماتها راسخة باالقتصاد الوطني
يعتبـــر الراحـــل يوســـف خليـــل المؤيد مـــن وجهاء 
البحريـــن ومن كبار األســـماء التجارية، إذ ما يزال 
اسمه المعا إلى اليوم من خالل بصامته الواضحة 
علـــى االقتصـــاد الوطنـــي. ولـــد المؤيـــد فـــي العام 
1918 وهـــو االبـــن الســـادس لعائلـــة كبيـــرة، وبـــدأ 
نشـــاطه التجـــاري منـــذ أن كان فـــي السادســـة من 
العمر. واصل دراســـته في إحـــدى مدارس المنامة 
حتـــى ســـن الثالثة عشـــرة ثـــم تتلمذ علـــى يد أحد 
المدرســـين الخصوصيين الذي قـــام بتعليمه اللغة 

اإلنجليزية.
وكرجـــل فـــي مقتبـــل العمـــر، بـــدأ المرحوم الســـفر 
بصحبة والده تاجر اللؤلؤ الذي كان يباشر تجارته 
بيـــن البحريـــن والهنـــد، ليتعلم منه فنـــون التجارة 
التفـــاوض وتحمـــل مســـؤولية تجـــارة  ومهـــارات 

الآللئ الثمينة.
وإدراًكا مـــن المؤيـــد لتقلبـــات الزمـــن وتغيره، ومع 
بدايـــة ظهور اللؤلـــؤ االصطناعـــي، أدرك أن تجارة 
اللؤلـــؤ قد أصبحت علـــى المحك، ليتحـــول بعدها 
إلى التجارة العامـــة. وفي العام 1940، ومع بداية 

الحـــرب العالميـــة الثانيـــة قـــام بتأســـيس شـــركة 
تجاريـــة خاصة به، بفضل الهديـــة التي تلقاها من 
والده وكانت عبارة عن مبلغ من المال قدره 2000 
روبيـــة هنديـــة )نحـــو 200 دينار آنـــذاك(، وقام من 
خاللها بشراء أول شحنة خاصة به شملت أصباًغا 
ومعدات وأسالًكا، ومصابيح كهربائية، وبن وشاي 
وخشـــب صندل، قام باستيرادها من الهند ليفتتح 

أول محل خاص به في شارع التجار.
الخـــاص  المـــزود  أصبـــح  وجيـــزة  فتـــرة  وخـــالل 
شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكو(، فضاًل عـــن البحرية 
البريطانيـــة وســـالح الجـــو الملكـــي. وفـــي العـــام 
1946، ســـافر يوســـف إلى الخارج برفقة مجموعة 
من رجـــال األعمـــال واألصدقـــاء البحرينيين ممن 
يتحلـــون بالحيويـــة، فـــي رحلـــة على متـــن إحدى 
طائـــرات امبريـــال ايرويـــز البحريـــة انطالًقـــا مـــن 

القضيبية، إلى مدينة الضباب لندن.
خـــالل هذه الرحلة تمكن يوســـف مـــن الفوز بأولى 
وكاالته التجارية، بما فيها شركة جنرال إليكتريك 
ليكون بذلك أول من قام باســـتيراد الثالجات إلى 

البحرين آنذاك.
وتطلًعا إلى المســـتقبل، كما هي عادته دوًما، باشر 
يوســـف رحـــالت المبيعـــات إلـــى المملكـــة العربية 
الســـعودية.وفي العام 1952، قـــام بنقل محله إلى 
مبنى جديد يتكون من 3 طوابق للتجارة واإلدارة 
يقـــع فـــي بـــاب البحريـــن. بعـــد ذلـــك قـــرر يوســـف 
وشـــقيقه عبدالرحمن تطويـــر الموقع القديم لبيت 
العائلة الســـابق على ساحل المنامة، وهي المنطقة 
التـــي تعـــرف اآلن باســـم شـــارع الحكومـــة ليقـــررا 
إقامـــة بنايـــة مكونـــة مـــن 8 طوابق لتصبـــح أعلى 
بناية في المنامة، واالنتقال اليها في العام 1966.

انضـــم فـــاروق، االبـــن البكـــر من بيـــن ســـبعة أبناء 
ورئيـــس مجلـــس إدارة المجموعـــة الحالـــي حالًيا، 
لوالـــده في العام 1966 في الثانية والعشـــرين من 
عمـــره بعـــد تخرجـــه مـــن الجامعة وحصولـــه على 
مؤهل في تخصص الهندسة الميكانيكية، ويباشر 

فنون التجارة مع والده.
توفـــي المرحوم يوســـف خليـــل المؤيد فـــي العام 
1996 ولكـــن ذكـــراه مـــا زالـــت عطـــرة وحيـــة مـــن 

خـــالل أنشـــطته الخيريـــة المختلفـــة، إذ مـــا يـــزال 
مركز محمد يوســـف المؤيد لعالج اإلدمان وإعادة 
التأهيـــل، الـــذي أسســـه الراحـــل يلعـــب دوًرا مهًما 
فـــي إعادة تأهيل وعـــالج مدمني المخدرات. وقد 
واصل هذا المركز لعب هذا الدور اإلنســـاني النبيل 
منـــذ إنشـــائه. وكمـــا هو شـــأنه في مجـــال األعمال 
التجاريـــة، لطالمـــا كانت مجموعة يوســـف المؤيد 
فـــي طليعـــة المهتميـــن باألعمـــال اإلنســـانية وهي 
جزء من رسالة المجموعة كمؤسسة وطنية تعمل 

على المساهمة في تنمية المجتمع البحريني.

أول من قام 
باستيراد الثالجات 

للبحرين 

علي الفردان



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

الغوص والرحالت البحرية تجذب زوار شواطئ ينبع
ــؤة الــبــحــر األحــمــر “يــنــبــع” تــجــارب سياحية  ــؤل تــقــدم ل
متنوعة الستقطاب السياح، لما تملكه من كنوز سياحية 
وشــواطــئ ســاحــرة وبــيــئــة بــحــريــة غنية مــع زخـــم من 
األنشطة والمغامرات والرياضات البحرية، ضمن برنامج 
“صيف السعودية 2021، الذي أطلقته الهيئة السعودية 

للسياحة. 
تــقــدم لمحبي  بــحــر ينبع  ــغــوص فــي أعــمــاق  ال ريــاضــة 
البحرية،  والطبيعة  الــثــروات  اكتشاف  متعة  المغامرة 
فــريــدة السكتشاف حطام  تجربة  خــوض  إلــى  إضــافــًة 
الغارقة  البريطانية  السفينة  مثل  التاريخية،  السفن 
“إيـــونـــا” الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى أكــثــر مــن 100 عــام 

واصطدمت بشعاب مرجانية أغرقتها.
وفي بحر ينبع عدد من السفن التاريخية التي تقبع في 
البحر األحمر، منها سفينة يونانية، وزورق صيني  قاع 

مغطى تماًما بالمرجان واألعشاب البحرية.
أما الشعاب المرجانية، فتزدان ينبع بوجود شعاب شهيرة 
وفريدة في آن واحد، يطلق عليها اسم “األخوات السبع”، 
األحمر  البحر  في  المرجانية  الشعب  من  سلسلة  وهــي 
ويحرص  البراقة،  وألوانها  الفريدة  بتشكيالتها  عرفت 
بعض المغامرين على التقاط الصور الفوتوغرافية هناك 

الغوص.  مراكز  توفرها  متطورة  بكاميرات  البحر،  في 
التواصل  وأرقام  باقات  السعودية”  “روح  وتوفر منصة 
لمجموعة من مراكز الغوص في ينبع، التي تساعد الزوار 
في تنظيم رحلة غوص مميزة، وكذلك أدلة وإرشادات 
ومـــعـــدات ومــســتــلــزمــات الــســالمــة، كــمــا تــقــدم دورات 
ممارسة  في  للراغبين  الغوص  في  وتعليمية  تدريبية 
قد  للسياحة  السعودية  الهيئة  وكــانــت  الــهــوايــة.  هــذه 
أعلنت ينبع ضمن 11 وجهة سياحية في برنامج “صيف 
السعودية”، أطلقته منصة “روح السعودية” تحت شعار 
“صيفك على جوك”، ويواصل فعالياته حتى نهاية شهر 
من  سياحية،  تجربة   500 نحو  مقدًما  المقبل،  سبتمبر 

بينها الغوص في بحر ينبع.

ــارة  ــقـ الـ دول  الـــمـــغـــرب  يــتــصــدر 
حيث  مــن  اآلن  حتى  اإلفــريــقــيــة 
على  حصلوا  الذين  السكان  عدد 
وزارة  بــيــانــات  تشير  إذ  الــلــقــاح، 
اللقاحات  عـــدد  أن  إلـــى  الــصــحــة 
بلغ  اآلن  حتى  إعطاؤها  تم  التي 
27.3 مليون من لقاحات شركتي 
“ســيــنــوفــارم” و”أســـتـــرا زيــنــيــكــا” 
ألـــف جرعة   300 إلـــى  بــاإلضــافــة 
مــن لــقــاح شــركــة “جــونــســون آنــد 

جونسون”.
ــالد فـــــرض بــعــض  ــ ــب ــ وأعــــــــادت ال
ــي الــشــهــر  ــزل فــ ــعــ ــ إجــــــــــراءات ال
ــواء زيــــــادة في  ــ ــت الـــمـــاضـــي الحــ
اإلصـــابـــات بــنــســخ مــتــحــورة من 
قفز  أن  ــعــد  ب ــا  ــ ــورون كــ ــروس  ــيـ فـ
العدد اليومي لإلصابات الجديدة 
المغرب  9000. وسجل  ألكثر من 
 10711 بينها  ــة  إصــاب  731084
التي  الجائحة  ظــهــور  منذ  وفـــاة 
أثرت بشدة على قطاع السياحة.

المغرب تتصدر في 
نسبة التطعيم

المستشارة  واليــة  انتهاء  اقــتــراب  مــع 
عالم  ودخولها  ميركل  أنغيال  األلمانية 
التقاعد، يجري الحديث عن االمتيازات 
المستشارة في فترة  بها  التي ستتمتع 
المعاش  تبلغ مستحقات  المعاش، فكم 

التي ستحصل عليها ميركل؟
المعاش  مستحقات  أن  االتحاد  وأعلن 
هذه ناتجة عن عضويتها الطويلة األمد 

فــي الــبــرلــمــان األلــمــانــي “بــونــدســتــاغ” 
ووقت عملها كوزيرة ومستشارة 
ــوابـــة  ــبـ اتــــحــــاديــــة. وكــــانــــت الـ
أبلغت  قد  “الـــرواد”  اإللكترونية 

الحسابات.  هــذه  عن  قبل  من 
ــون  ــ ــ ــان ــ ــ ــق ــ ــ ــم ال ــ ــظــ ــ ــ ــن ــ ــ وي

المعاش  استحقاقات 
في ألمانيا.

وقــــــــــال االتـــــحـــــاد 
ــة  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ إنـــــــــه بـ
ميركل  لعضوية 
ــان  ــمــ ــ ــرل ــ ــب ــ ــي ال ــ ــ ف

األلـــــمـــــانـــــي، فـــإنـــهـــا 
ــذه  ــى هــ ــ ــل تـــحـــصـــل عــ

مستحقات  لقانون  وفقا  االستحقاقات 
أعضاء  ومستحقات  الــبــرلــمــان،  نـــواب 
الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة وفــــق قــانــون 

الوزراء االتحادي.
20 مــن قــانــون أعضاء  لــلــمــادة  ووفــقــا 
البرلمان يحق لميركل على سبيل المثال 
الحصول على الحد األقصى من بدالت 
ويصل  تقريبا،  عاما   31 لمدة  األعضاء 
هذا الحد األقصى في حالتها إلى 
في  كعضو  راتــبــهــا  مــن   % 65
البرلمان. ومع ذلك يتم حساب 
استحقاقات التقاعد المختلفة 

مع بعضها البعض.
ــق مـــيـــركـــل  ــ ومـــــــن حــ
الحصول على مكتب 
ــة نــشــاطــهــا  ــزاولـ ــمـ لـ
بــعــد الــتــقــاعــد كــمــا 
هــــو الــــشــــأن مــع 
تولوا  مــن  جميع 
المستشار  منصب 

األلماني السابقين.

هذا ما ستحصل عليه المستشارة ميركل بعد تقاعدها

أعلن ُصناع سلسلة أفالم 
Hunger Games أو 
”مباريات الجوع“ انطالق 
تصوير جزء جديد من 
أفالم السلسلة الشهيرة 
مطلع العام المقبل 
)2022(، للنجمة جنيفر 
لورانس.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أخــــــــذ جـــــــــودي ووكـــــــــر الـــفـــتـــى 
الــبــريــطــانــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر 11 
عــامــا عــلــى عــاتــقــه مــهــمــة إنــقــاذ 
الخاصة،  بطريقته  لكن  الكوكب، 
سيرا  المسافات  يقطع  قــرر  فقد 
مــن الــشــمــال إنــجــلــتــرا إلـــى لندن 
عن  رســـم  فـــرض  فــكــرة  لتشجيع 
الحد  بهدف  الكربونية  االنبعاث 

منها.
واألمــطــار  الــتــالل  يتحدى  ووكـــر 
ومــشــاعــر الــشــك طــــوال رحــلــتــه 
إلى  أميال   210 مسافة  الممتدة 
ــنـــدن. ويـــرى  ــمــان بـــوســـط لـ ــرل ــب ال
أن فـــرض رســـم عــلــى انــبــعــاثــات 
إلبطاء  حاسمة  خطوة  الكربون 
مــســيــرة الــبــشــريــة إلـــى مــا يصفه 
وهو  ووكــر  وقــال  المرير.  بالعالم 
الكثير  نــعــلــم  اآلن  “نــحــن  يــســيــر 
أن  وأعتقد  المناخي،  التغير  عن 
رسم الكربون سيكون قطعا أحد 

الحلول النافعة في هذا الصدد”.

بـــزنـــس“،  إن  إن  ”ســــي  عـــرضـــت 
”نجاح  أسمته  مــا  لها،  تقرير  فــي 
ناشئة في مجال  أميركية  شركة 
من  وذلك  الغذائية،  التكنولوجيا 
خالل تصنيعها اللبن من دون بقر، 
لتستحدث بذلك نمطا غذائيا وإن 
للنباتيين،  تقريبا  مخصصا  كــان 
استهالكية  معيشة  يغير  أنــه  إال 
رافــقــت الــبــشــريــة عــبــر الــتــاريــخ“، 

على حد تعبيرها.
أن  الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر  وأوضـــــــــــــــــــح 
فــي  داي  بـــيـــرفـــكـــت  ”شـــــركـــــة 
المتحدة  كاليفورنيا ب الواليات 
استخدم  في  األميركية نجحت 
بروتين  أجل صنع  الفطريات من 
للبروتين  جزيئيا  مطابق  ألــبــان 
األمر  البقر؛  حليب  في  الموجود 
منتجات  صنع  مــن  يمّكنها  الــذي 
والمثلجات،  والجبن  اللبن  مثل 
اللبن  مصل  جينات  على  اعتمادا 

البقري“.

فتى يقطع المسافات 
إلنقاذ الكوكب

منتجات ألبان من 
دون “أبقار”

التي  ســاهــمــت األمــطــار 
هطلت ليالً على مناطق 
في  الحرائق  عليها  أتت 
“تحسين  فـــي  الــيــونــان 
ــع” وفـــًقـــا لــرئــيــس  ــوضـ الـ
ــز،  ــيـ ــونـ ــوبـ ــلـ ــيـ ــة بـ ــ ــدي ــ ــل ــ ب
حــيــث ال يــــزال الــمــئــات 
ــن عـــنـــاصـــر اإلطـــفـــاء  مــ

والسكان يحاولون دون هوادة إخماد النيران.
بعد أكثر من أسبوعين على اندالع الحرائق العنيفة التي دمرت نحو 100 ألف هكتار في 
عدة أجزاء من اليونان وتسببت في مقتل ثالثة أشخاص، أعرب رئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس مجددا عن أسفه “لكارثة بيئية هائلة”. وفي حديث للصحافة، 
عزا الحرائق إلى التقلبات المناخية وشدد على أنها “ليست ظاهرة يونانية”، اذ إن تركيا 

وإيطاليا والجزائر شهدت حرائق ضخمة.
وخالل ثمانية أيام، أحصي 586 حريقا في مناطق عدة في اليونان وفقا لنائب وزير 
الدفاع المدني. ظلت العديد من الحرائق نشطة السيما في جزيرة ايفيا التي تضررت 

بشدة منذ الثالث من آب/أغسطس وشبه جزيرة بيلوبونيز.
الحرائق  “جبهات  إن  برس  فرانس  لوكالة  الرسمية  اإلطفاء  إدارة  في  مسؤولة  قالت 
مازالت نشطة” في جزيرة إيفيا وأركاديا وميسينيا وماني في شبه جزيرة بيلوبونيز، 

حيث “تشتعل حرائق مجددا”.
كما عاد القلق في الضواحي الكبرى للعاصمة اليونانية، حيث اندلع حريق صباح الخميس 

في منطقة أسبروبيرغوس الصناعية على بعد نحو ثالثين كيلومتًرا غرب أثينا.

هطول األمطار ساهم في السيطرة على حرائق اليونان

جمال وعظمة أهرامات الجيزة في صورة إبداعية.

غير  مجموعة  الموسيقية  اآلالت  إصــالح  فــي  متخصص  أميركي  يطرح 
اعتيادية تضم العشرات من البيانوهات التي جمعها الرجل السبعيني طوال 

حياته، بينها آالت لشوبان وبيتهوفن والعائلة الملكية البريطانية.
يلفت مرسوم  إنجلترا(،  )جنوب شرق  كنت  مقاطعة  بيدندن في  قرية  في 
ملكي مثبت فوق أحد أبواب األبنية االنتباه، “بموجب قرار من جاللة الملكة، 
مرممو آالت بيانو”. ويضم هذا المبنى كنوزا حقيقية، 26 بيانو جمعها ديفيد 
وينستون المتحدر من كاليفورنيا خالل حياته. وستباع مجموعته الرائعة 
يــورو(،  ألــف   71( إسترليني  ألــف جنيه   60 إلــى  بعضها  قد يصل سعر  التي 
قبل  “دريويتس”  دار  تنظيم  من  مزاد  من سبتمبر خالل  األول  من  اعتبارا 
أن يتقاعد هذا الحرفي في البندقية.  وأوضح وينستون “أنا اآلن أبلغ 71 
اآلالت  من  “عــدد  ترميم  الحرفي  هذا  أعــاد  الوقت”.  حان  لقد  تقريبا،  عاما 
الموسيقية الملكية” بما فيها آالت بيانو تخص الملكة إليزابيث الثانية، رغم 
أنه يبقى متحفظا على الكالم عن هذه األعمال. ويشمل سجّله الحافل أيضا 
ترميم البيانو الفرنسي “بلييل” الذي كان يخص “بطله” فريديريك شوبان، 
لكن فخره األكبر هو أنه تمكن من ترميم “بــرودوود” لبيتهوفن والمحفوظ 

في المتحف الوطني المجري.

مرمم آالت موسيقية يبيع بيانوهات شوبان وبيتهوفن

سهيل  موسم  إن  الــزعــاق،  خالد  الجوية  ــاد  األرصـ خبير  قــال 
 20 يوم )الجمعة  وتــحــديــًدا  اآلن(،  )مــن  أســبــوع  بعد  يــدخــل 

أغسطس الجاري(.
آخر شهور  يعد  السنة  لهذه  أن شهر محرم  الزعاق،  وأضــاف 
القيظ، أي أن األجواء لن تتحسن ليالً إال في األيام األخيرة 
السنة من شهور  لهذه  أن شهر محرم  إلى  الشهر، مشيًرا  من 

الرطوبة، وفق »العربية«.
ــحــرارة  وتـــابـــع: أنـــه مــع نــهــايــة شــهــر مــحــرم تنكسر حـــدة ال

المحسوسة )التي تحسها األبدان( والمقاسة )التي تقيسها 
األجهزة(، كما تبدأ الرطوبة باالنكماش التدريجي تباًعا مع 

مرور األيام على جميع السواحل الخليجية وسواحل بحر 
العرب والبحر العرب.

واستكمل، إن الرياح الجنوبية الرطبة تؤدي إلى خضرة األشجار، كما تبدأ 
المواشي إدرار اللبن، وذلك أكبر عالمة على دخول موسم سهيل.  
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