
منطقة تشـــبه إلـــى حد ما تلك المناطق المنســـية التـــي تخلى أهلها 
عنهـــا منذ زمن، منطقـــة رأس زويد الصناعية التـــي ابتليت بالعديد 
من المشكالت. وعلى رغم العديد من حمالت التفتيش التي قامت 
بهـــا البلديـــة الجنوبيـــة ووزارة الداخلية وعدد مـــن الجهات المعنية 
فـــي الســـنوات األخيـــرة إال أن زيارتهـــا تشـــعرك بأنهـــا منطقة خارج 

الرقابة والقانون.

راس زويد الصناعية 
تنقصها الرقابة والتطوير

دبي - العربية.نت

الحوثييـــن خـــرق  تواصـــل مليشـــيا 
الهدنة األممية فـــي مختلف جبهات 
القتـــال فـــي اليمـــن، في ظـــل التزام 
قـــوات الجيش والمقاومـــة بها.وذكر 
المركـــز اإلعالمـــي للقوات المســـلحة 
اليمنيـــة فـــي بيـــان أن الجيش رصد 
 126 الحوثيـــة  المليشـــيا  “ارتـــكاب 
خرقًا للهدنة خـــالل يومي الخميس 
مايـــو(،   6 5-( الماضييـــن  والجمعـــة 
منها 36 خرقـــًا في جبهات محافظة 
حجـــة، و27 خرقـــًا جنـــوب وغـــرب 
وشـــمال غرب مأرب، و27 خرقًا في 
جبهـــات محـــور تعـــز، و24 خرقًا في 
محـــوري البـــرح غـــرب تعـــز وحيس 
جنـــوب الحديـــدة، و11 خرقـــًا فـــي 
جبهـــات الجوف، وخرقـــًا واحدًا في 
جبهـــة كتـــاف البقع شـــمال محافظة 

صعدة”.

“الحوثي” ترتكب 
126 خرقًا للهدنة 

خالل 48 ساعة
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حبس 13 عرضوا أرواحهم واآلخرين للخطر بـ “السباق”
المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة المرور بأن النيابة العامة باشرت 
تحقيقاتهـــا فـــي واقعـــة انتشـــار مقطـــع فيديو في 
وســـائل التواصل االجتماعي يظهر فيه أشـــخاص 

شـــاركوا فـــي ســـباق على الطريـــق العـــام؛ مما أدى 
إلـــى عرقلـــة الحركـــة المرورية وتعريـــض األرواح 
واألمـــوال للخطر. وبعد تحريـــات رجال المرور تم 
ضبـــط 13 قائد مركبـــة وتوقيفهـــم وعرضهم على 
النيابة العامة، وبسؤال المتهمين بتحقيقات النيابة 

العامة ومواجهتهم بالمقطع المصور والصور التي 
رصدت من الكاميرات األمنية؛ اعترفوا بما نســـب 
إليهـــم مـــن اتهام وتـــم حبســـهم جميعـــا احتياطيا 
علـــى ذمة القضية وإحالتهم محبوســـين للمحكمة 

الجنائية المختصة.

أجمع خبـــراء اقتصـــاد بالبحرين على أن 
رفـــع ســـعر الفائـــدة علـــى الدوالر بنســـبة 
0.5 % كانـــت متوقعة ولـــم تكن مفاجئة 

مطلقا. 
وأوضحوا أنه لـــن يكون هناك تأثير على 
السوق المحلية من حيث ارتفاع األسعار 
االقتـــراض  مـــن عمليـــة  ولكنهـــا ســـتحد 
وتخفيف المضاربة في أســـواق العمالت 

والمعادن.
واكدوا في الوقت نفسه أن دول الخليج 
ســـتكون األقل تأثرا بهـــذه الخطوة، ألنها 
مســـتفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ومن 
احتياطياتهـــا الماليـــة الكبيـــرة، وارتباط 

سعر صرف عمالتها المباشر بالدوالر.
عـــدد  االرتفـــاع  يخفـــض  أن  وتوقعـــوا 
القروض الممنوحة للمستهلكين ويضعف 
محليـــا  كبيـــر  بشـــكل  الشـــرائية  القـــوة 

وعالميا.

ال تأثير مباشرا لرفع أسعار الفائدة على الدوالر
توقعوا انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين تدريجيًّا... خبراء:

انهيار أسواق األوراق المالية عقب رفع الفائدة األميركية )أ ف ب(

كشـــف  القائـــم بأعمـــال المدير العام لشـــركة التســـهيالت للســـيارات 
ســـامي بوحســـن، عـــن خطة طموحـــة لدى الشـــركة لتنفيذ مشـــروع 
متكامل في موقع استراتيجي على شارع سند، والمشروع سيشمل 
أربعـــة مرافـــق: صالـــة العرض، قطع الغيـــار، الصيانـــة والمخازن كلها 
تحـــت ســـقف واحد، ثـــم كما أشـــرتم بالنســـبة للعمالء فـــي المنطقة 

الشـــرقية بالمملكة العربية الســـعودية فإنهـــم يقبلون على 
GAC، مؤكـــدًا تططلـــع الشـــركة إلـــى التصديـــر 

إلـــى الســـعودية، ففـــي الوقـــت الراهـــن يتم 
بيـــع الســـيارة علـــى أن تكون مســـجلة في 
البحريـــن، إال أنـــه لدينا تعاونـــا مع الوكالء 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ودولـــة 
الكويـــت لتوفيـــر قطـــع الغيـــار وخدمـــات 

الصيانة، ونتمنى أن تتوسع مستقباًل.
وأكـــد أن التفاعـــل من قبل العمالء ســـواء 

كانوا مواطنين أو مقيمين أمر يشرفنا 
ويســـعدنا كثيرا فـــكل خدماتنا تقدم 
بحرفية ودقـــة عالية لكي تنال رضا 
العميـــل وترقـــى لمســـتوى تطلعاته، 
وذلك الن العميل يستحق دائمًا أن 

يقدم له ماهو أفضل.

سامي بوحسن:  نخطط إلنشاء مقر 
للشركة يشمل 4 مرافق تحت سقف واحد
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بدء تنفيذ فعاليات “الدفاع المتوهج”
المنامة - بنا

تنفـــذ قـــوة دفـــاع البحريـــن 
اليـــوم )األحـــد(  مـــن صبـــاح 
فعاليـــات التمرين المشـــترك 
 Neon( المتوهـــج  الدفـــاع 
الـــذي   ،)Defender - 22
يشـــارك في تنفيذه عدد من 
أســـلحة ووحدات قوة دفاع 
البحريـــن، ووزارة الداخليـــة 
الســـواحل،  بخفـــر  متمثلـــة 
للقوات  المركزيـــة  والقيـــادة 
NAV- (البحريـــة األميركيـــة 

.)CENT)02(

المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت وزارة الصحـــة أنـــه وفقـــا لمقتضيات 
المرحلـــة الحاليـــة وما وصلت إليه مســـارات 
ســـيتم  فإنـــه  كورونـــا،  لفيـــروس  التصـــدي 
تحديث التقرير اليومي لفيروس كورونا بما 
يتناســـب مع الوضع الحالي، بـــدًءا من اليوم 
)األحـــد(، حيـــث ســـيتضمن التقريـــر المحدث 
إحصاءات لعدد الحاالت القائمة بالمستشفى 

وعدد الحاالت في العناية المركزة فقط.

وقف نشر عدد اإلصابات 
الجديدة بالتقرير اليومي

معصومة: لرفع سن زواج الفتاة... والعصفور: نريد قاعدة بيانات عن الطالق

“السوشال ميديا” متهم بالطالق العاطفي

نظمـــت صحيفـــة “البـــالد” نـــدوة عـــن بعـــد 
منصـــات  أثـــر  موضـــوع  فيهـــا  ناقشـــت 
الزوجيـــن  علـــى  االجتماعـــي  التواصـــل 
والطـــالق العاطفي، وســـلطت الضوء على 
أهـــم النقـــاط التـــي تتركـــز عليهـــا الظاهرة 
األنشـــطة  فعاليـــة  ومـــدى  االجتماعيـــة 
والبرامج التي تقدمها مؤسسات المجتمع 

المدني للمحاربة الظاهرة.
ورأت النائـــب معصومـــة عبدالرحيـــم أنـــه 
يجـــب رفـــع ســـن الـــزواج عنـــد الفتـــاة عبر 
مجلـــس النـــواب، لمنحهـــا فرصـــة للنضوج 

والحكمة واختيار الزوج الصالح.
وبينـــت القائـــم بأعمـــال رئيس وحـــدة علم 
الصحـــة  وزارة  فـــي  اإلكلينيكـــي  النفـــس 
زينب أحمد أن الطالق العاطفي ينتج عنه 
مشكالت ســـلوكية لدى األبناء كالعدوانية 
والعنف للتعبير عن تمردهم وغضبهم إزاء 

الموقف الحالي.
وأوضحت أن منصات التواصل االجتماعي 
لهـــا أثـــار إيجابيـــة وســـلبية، مشـــيرة إلـــى 
تحـــول العالقات الزوجية فـــي الغالب إلى 
عالقـــات رقميـــة تعتمـــد فـــي كل أحوالهـــا 
علـــى الكتابات عبر تطبيق “الواتســـاب” أو 

“االنســـتغرام” فـــي أحيـــان أخـــرى. وطالب 
البرلمانـــي الســـابق مجيد العصفـــور وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة والمجلـــس 
األعلى للمرأة بســـرعة التحـــرك نحو إيجاد 
قاعـــدة بيانيـــة عن حاالت الطـــالق إليجاد 

الحلول المناسبة.

المشاركون في ندوة “البالد”

المنامة - وزارة الداخلية

صرحت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
بـــأن إدارة المباحـــث الجنائية وفي إطار ســـعيها 
لحفـــظ النظـــام ومكافحـــة الجريمـــة تمكنـــت من 
القبـــض على آســـيويين اعمارهمـــا )36و39 عاما( 
قاما بســـرقة أســـطوانات غاز باستخدام سيارات 

علـــى  القبـــض  تـــم  أنـــه  وأوضحـــت  مســـروقة. 
المتهميـــن وضبـــط الســـيارات المســـروقة، وتبين 
أنهمـــا متورطـــان فـــي أكثر مـــن 20 قضية أخرى.

واشـــارت إلى أنه تم التحفظ علـــى المضبوطات 
وجار اتخاذ اإلجـــراءات القانونية حيال الواقعة 

تمهيدا إلحالة القضية للنيابة العامة.

آسيويان يسرقان أسطوانات الغاز بسيارات مسروقة
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البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أكـــد 
أن  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الرئيـــس  الخـــط  بنـــاء  مشـــروع  أعمـــال 
ســـلماباد  منطقـــة  مـــن  الصحـــي  للصـــرف 
إلـــى تقاطع شـــبكة E وF - فـــي المرحلتين 
األولى والثانية مستمرة، إذ وصلت أعمال 
اإلنجاز في المرحلة األولى من المشـــروع 
إلـــى 85 % مـــن المشـــروع، فيمـــا وصلـــت 
أعمـــال اإلنجـــاز بالمشـــروع فـــي المرحلـــة 

الثانية إلى 65 %.
وقـــال إن أعمـــال المشـــروع تهـــدف إلـــى 
بنـــاء عدد من الخطوط لتوصيل مشـــروع 
الرملي اإلسكاني والمناطق المجاورة مثل 
ســـلماباد وعالـــي وبـــوري بشـــبكة الصرف 
الصحـــي، حيث ســـيخدم المشـــروع عددا 
من المجمعات السكنية التي يمر بها وهي 

.744 ،714 ،712 ،706 ،705 ،704 ،702
وأوضـــح الوزير خلـــف أن األعمال في كال 
المرحلتيـــن مســـتمرة، إذ تم فـــي المرحلة 
االولـــى تنفيذ تمديد أنابيب صرف صحي 
1.6 كيلومتـــر وإنشـــاء محطـــة  بإجمالـــي 
رفع لميـــاه الصرف الصحي بعمق 12 مترا 
وقدرة رفع لـ900 لتر/ ثانية، وأما المرحلة 
الثانيـــة فتم تنفيـــذ تمديـــد أنابيب صرف 
صحـــي بإجمالي 1.5 كيلومتـــر من أنابيب 

الصرف الصحي من إجمالي هذه المرحلة، 
فيمـــا يتـــم العمـــل فـــي المرحلـــة الحاليـــة 
علـــى اســـتكمال باقي األعمـــال عن طريق 
حفـــر األنفـــاق، علمـــا أن مـــا قد تـــم تنفيذه 
حتـــى اآلن بالطريقـــة التقليدية وهي عن 
طريق حفر خندق مفتوح، مشـــيرا إلى أن 
المشـــروع يأتي استكماالً لشـــبكة الصرف 
الصحـــي لقريـــة ســـلماباد ضمـــن برنامـــج 
عمـــل الوزارة لتطوير خدمات الصرف في 

المحافظة الشمالية.
زيـــادة  إلـــى  يهـــدف  المشـــروع  أن  وبيـــن 
الصـــرف  لشـــبكة  االســـتيعابية  الطاقـــة 
الصحـــي الحاليـــة وتخفيـــف الضغط على 
فـــي  القائمـــة  الصحـــي  الصـــرف  شـــبكة 

المنطقـــة باإلضافـــة إلـــى توفيـــر خدمـــات 
الصرف الصحي للمناطق المستقبلية.

وأشار وزير األشغال إلى أن هذا المشروع 
يمثـــل اســـتمرارًا إلـــى تنفيـــذ برنامج عمل 
الحكومـــة فـــي تطويـــر خدمـــات الصـــرف 
الصحـــي فـــي مختلـــف مناطـــق البحرين، 
حيـــث تعمل الـــوزارة علـــى تنفيـــذ العديد 
من المشروعات التي ستسهم في توسعة 
دائـــرة المســـتفيدين من خدمـــات الصرف 

الصحي.
وذكـــر الوزيـــر خلـــف أن المشـــروع يأتـــي 
ضمن الخطة االستراتيجية الوطنية التي 
وضعتها الوزارة للصرف الصحي ومعالجة 
المياه كأساس لتخطيط وتطوير وتوسيع 
الشـــبكات وأنظمة المعالجة فـــي البحرين 
مـــع التطـــور العمرانـــي المتســـارع؛ بهـــدف 
تحقيـــق التنميـــة والتطويـــر المســـتدامين 
لهـــذا القطـــاع العـــام فـــي مملكـــة البحرين 
وتوفيـــر أفضـــل الخدمات لجميـــع مناطق 
المملكـــة ولضمـــان بيئـــة صحيـــة ســـليمة 

للمواطن والمقيم.
يذكـــر أنـــه تـــم ترســـية مشـــروع المرحلـــة 
األولـــى على شـــركة بينونـــة الغربية بكلفة 
إجمالية وقدرهـــا 1,977,987 دينارا، فيما 
تـــم ترســـية المرحلة الثانية من المشـــروع 
علـــى ذات الشـــركة وبتكلفـــة تصـــل إلـــى 

1,518,825 دينارا.

المنامة - وزارة األشغال

65 % إنجاز مشروع الخط الرئيس الناقل لمياه الصرف الصحي من سلماباد
بناء عدد من الخطوط لتوصيل “الرملي” والمناطق المجاورة وعالي وبوري... خلف:

عصام خلف

دور االنعقاد ومستقبل وطن
انتهــى دور االنعقــاد الحالــي لمجلــس النــواب قبــل أيــام، وبــدأ العــد 
التنازلــي إلجــراء انتخابــات المجلــس فــي أكتوبــر المقبــل، ويبدو من 
اإلطاللــة األولــى علــى هذا االســتحقاق أنه ســيكون مجلســا للشــباب 
الطموح، للدماء الجديدة التي ربما لم تدخل المجلس من قبل، تماما 
مثلمــا يبــدو أن التشــكيالت الشــبابية التي احتلت مواقــع قيادية في 
العديــد مــن الــوزارات والهيئــات الحكوميــة، والتــي أثبتــت من خالل 
الفريق الوطني والحكومة برئاســة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد حفظــه هللا، أنهــا قــادرة على 
إدارة العديــد مــن الملفــات العالقــة وأهمهــا ملــف كورونا الــذي تجلت 
فيــه منظومــة الدولة، وأصبحت فــي مقدمة دول العالم التي نجحت 
في النأي بالبالد من أهوال التداعيات الكارثية التي خلفها الفيروس 

اللعين على الصحة واالقتصاد وحركة الناس، وأمن المجتمع.
لقــد نجــح شــبابنا ومعهــم مــن اللفيــف المخضرم، مــا أدى إلــى تجاوز 
محنة أخطر جائحة في التاريخ البشري المعاصر، فخرجنا منها أقوى 
مما كنا، وأشد عوًدا مما توقعنا، وأكثر صالبة مما حلمنا، لقد اصطف 
شــباب الوطن وكانوا على قلب رجل واحد يقودهم ســمو ولي العهد 
رئيــس مجلــس الــوزراء ويشــد مــن أزرهــم ويمشــي علــى توجيهــات 
عاهــل البــالد المفــدى حضرة صاحــب الجاللة الملــك حمد حفظه هللا 
ورعــاه وســدد علــى طريــق الخيــر خطــاه، مضــى الجميــع فــي طريق 
العطاء ليؤكدوا أن بهذه البالد رجال أشداء وشباب نجباء ومنظومة 
مؤسســية قادرة على صون وجود الوطن وحماية مكتســباته والذود 

عن حاضره ومستقبله ومعطياته.
 وهــا نحــن اليــوم علــى بعد 5 شــهور مــن االنتخابــات النيابيــة األولى 
بعد زوال الجائحة وكلنا أمل في أن يتحلى المجلس القادم بالحكمة 
والصبــر عنــد التشــريع وعنــد الرقابــة، وأن يكون مســتبقا لألحداث ال 
منضويا تحت لوائها، فاعال فيها ال مستسلما لها، خصوصا أن سرعات 
الحكومة الشابة البد أن تتواءم مع سرعات السلطة التشريعية، وأن 
تكون الصحافة أيضا متواكبة مع األحداث ونحن نحتفي هذه األيام 
باليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة التــي وفقــا لتأكيدات جاللــة الملك 
ســتظل مصانــة فــي بالدنــا، وأن الكلمــة أمانــة، والموقــف مســؤولية، 

والكتابة رسالة موضوعية.
نحن على بعد 5 شــهور من حالة وطنية متألقة بطبيعتها، متجاســرة 
بعفويتهــا، متفاعلــة مــع األحــداث ومتقدمــة عليهــا، هكــذا نحــن نرى، 
وهكــذا نحــن نأمل، وهكذا على خطا من ســبقونا نتقن الســير، وننهي 
بالدعــاء إلــى هللا في عاله، أن يوفــق قادتنا ويحرس بالدنا، فهو نعم 

المولى، ونعم النصير.

د. عبد اهلل الحواج
بدء تنفيذ فعاليات “الدفاع المتوهج”

لرفع الكفاءة في مواجهة مختلف األخطار والتهديدات البحرية

تنفـــذ قوة دفـــاع البحرين من صباح 
التمريـــن  فعاليـــات  األحـــد  اليـــوم 
 Neon( المشـــترك الدفـــاع المتوهـــج
Defender - 22(، الـــذي يشـــارك في 
تنفيـــذه عدد مـــن أســـلحة ووحدات 
قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية 
متمثلـــة بخفـــر الســـواحل، والقيـــادة 
المركزية للقوات البحرية األميركية 

.)NAVCENT(
ويأتـــي التمرين ضمـــن إطار البرامج 
والخطـــط المرســـومة التـــي تهـــدف 
إلى تطوير ســـبل التدريب والتأهيل 
كفـــاءة  ورفـــع  الخبـــرات  وتبـــادل 
جميع المشـــاركين فـــي التمرين على 
كيفيـــة مواجهـــة مختلـــف األخطـــار 
والدفـــاع  البحريـــة  والتهديـــدات 
البحريـــة  والمالحـــة  المنشـــآت  عـــن 

وحماية الممرات المائية في منطقة 
العمليات.

وتشتمل مجريات ومراحل التمرين 
المختلفـــة على عدد مـــن التطبيقات 
والعمليـــات  العســـكرية  الميدانيـــة 

التكتيكيـــة  والمنـــاورات  البحريـــة 
المختلفة بأحـــدث التقنيات القتالية 
التعـــاون  إطـــار  فـــي  المتطـــورة، 
الدفاعـــي والتنســـيق المشـــترك بين 
القـــوات المســـلحة وجيـــوش الدول 

فـــي  التعـــاون  لتعزيـــز  الصديقـــة 
المحافظة على أمن واستقرار المياه 
اإلقليمية وتأميـــن الممرات البحرية 
وتوفيـــر الحماية والســـالمة الالزمة 

للمالحة البحرية في المنطقة.

المنامة - بنا

المملكة تنعم بحرية صحافية وإعالمية
اإلعالم الوطني جزء أساس ومكمل من عمل فريق البحرين... “الصحفيين”:

أكـــدت جمعيـــة الصحفييـــن البحرينيـــة أن مملكـــة 
البحريـــن تنعم بحرية صحافيـــة وإعالمية في ظل 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ووجهـــت “الصحفيين البحرينيـــة” التحية والتقدير 
إلـــى األســـرة الصحافيـــة واإلعالميـــة بمناســـبة يوم 
الصحافـــة البحرينية الذي يصادف 7 شـــهر مايو من 
كل عـــام، كمـــا رفعت أســـمى آيـــات الشـــكر والتقدير 
وعظيم االمتنان إلى عاهل البالد جاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، على دعمـــه لحرية الصحافة 

واإلعالم والحق في التعبير عن الرأي.
إلـــى أن  وأشـــارت جمعيـــة الصحفييـــن البحرينيـــة 
اإلعالم الوطني جزء أساس ومكمل من عمل فريق 
البحريـــن بقيـــادة ولي العهد  رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، وأن تخصيـــص يـــوم لالحتفـــاء بالصحافة 
الوطنيـــة هو تقدير لـــكل العاملين في المجال الذين 

سعوا لحمل أمانة الكلمة والنهوض بمسؤولياتها في 
تنويـــر الـــرأي العام وخدمة المجتمـــع والحفاظ على 

أمن الوطن واستقراره.
وأعربـــت الجمعيـــة عن اعتزازها بمســـيرة الصحافة 
البحرينيـــة وإنجازات أجيالهـــا المتعاقبة من الكتاب 
والصحافيين، الذين أرســـوا نهًجـــا ثابًتا في الحفاظ 
علـــى أمانة الكلمة والتمســـك بأخالقيـــات الصحافة 
ورســـالتها النبيلـــة، التي تعلي مصلحـــة الوطن فوق 
كل اعتبـــار، ويعتبـــر التطور الذي تشـــهده الصحافة 

البحرينيـــة نتـــاج مســـيرة ممتـــدة وجهـــد متواصـــل 
ألجيـــال متعاقبـــة مـــن رواد العمـــل الصحافي الذين 
أســـهموا بأقالمهم الحرة والنزيهة فـــي إضفاء روح 
اإلبـــداع والتجديـــد فـــي العمـــل الصحافـــي، حتـــى 
وصلت الصحافة البحرينية إلى مستويات متقدمة 
إقليميا وعالميا، وقد استطاعت على مدى السنوات 

مواكبة روح العصر وتطوراته التقنية.
وأكدت جمعية الصحفيين البحرينية بهذه المناسبة 
التزامها بدعم الحرية الصحفية المســـؤولة، وتعزيز 
وعـــي الصحافيين للدفاع عن مكتســـباتهم وتطوير 
أدواتهـــم المهنية، بما يحقق األهـــداف المرجوة في 
تعميق روح التســـامح والترابط بيـــن أبناء المجتمع 
الواحـــد، والحـــرص علـــى المصلحـــة العليـــا للوطـــن 
وجميع المواطنين، ورفع مســـتوى كفـــاءة العاملين 
مواكبـــة  خـــالل  مـــن  اإلعالميـــة  المؤسســـات  فـــي 
المتغيرات المتســـارعة التي يشـــهدها الواقع المهني 

للصحافة واإلعالم.

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية



المنامة - وزارة الداخلية

أدانـــت وزارة خارجية مملكـــة البحرين 
بشـــدة الهجـــوم اإلرهابـــي الجبـــان الذي 
اســـتهدف نقطة رفع مياه غرب ســـيناء 
الشـــقيقة،  العربيـــة  مصـــر  بجمهوريـــة 
عـــدد  وإصابـــة  استشـــهاد  عـــن  وأســـفر 
من أبطـــال القوات المســـلحة المصرية، 
معربـــة عن خالـــص تعازيها ومواســـاتها 
للحكومـــة والشـــعب المصـــري الشـــقيق 
وتمنياتهـــا  الشـــهداء  وذوي  وألهالـــي 

بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكـــدت وزارة الخارجية تضامن مملكة 
البحريـــن مـــع جمهوريـــة مصـــر العربية 
اإلرهـــاب،  ضـــد  حربهـــا  فـــي  الشـــقيقة 
وتأييدهـــا التـــام لـــكل مـــا تتخـــذه مـــن 
التنظيمـــات  مواجهـــة  فـــي  إجـــراءات 
اإلرهابيـــة المتطرفـــة، والمحافظة على 
أمنهـــا واســـتقرارها وســـامة مواطنيها 
والمقيميـــن علـــى أراضيهـــا، ومواصلـــة 
مســـيرتها التنمويـــة بمـــا يلبـــي تطلعات 

الشـــعب المصـــري الشـــقيق فـــي األمـــان 
وزارة  ـــرت  وعبَّ واالزدهـــار.  والرخـــاء 
الخارجيـــة عـــن اعتزاز مملكـــة البحرين 
وتقديرهـــا لتضحيات القوات المســـلحة 
أمـــن  حمايـــة  فـــي  الباســـلة  المصريـــة 
مصـــر واســـتقرارها وصون مكتســـباتها 
مواجهـــة  فـــي  والحضاريـــة  التنمويـــة 
اإلرهاب، وتثمينهـــا لمواقفها التاريخية 
المشـــرفة فـــي الذود عن األمـــن القومي 
العربي، وردع التدخات الخارجية التي 
تســـتهدف المنطقة وشـــعوبها الشقيقة. 
وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة 
لجرائـــم  والرافـــض  الثابـــت  البحريـــن 
بجميـــع  واإلرهـــاب  والتطـــرف  العنـــف 
صورها وأشـــكالها ومهما كانت دوافعها 
أو مبرراتهـــا، داعيـــة إلى ضرورة تكاتف 
جهـــود المجتمـــع الدولـــي فـــي مواجهة 
هـــذه الظاهرة الخطيـــرة، واجتثاثها من 

جذورها الفكرية والمالية والتنظيمية.

البحرين تدين الهجوم اإلرهابي غرب سيناء

local@albiladpress.com

4954 العدد   -  1443 شوال   7  -  2022 مايو   8 األحد 
03

الحكوميـــة  المستشـــفيات  إدارة  أكـــدت 
فـــي تعقيبهـــا علـــى مـــا ُنشـــر فـــي إحـــدى 
الصحـــف المحليـــة يـــوم الســـبت الموافق 
7 مايـــو 2022، بعنـــوان “مرضـــى الســـكلر 
يعانون مـــع طبيب يعاملهـــم بطريقة غير 
مهنية”، أن جميع ما يردها من ماحظات 
واقتراحـــات هـــي محط اهتمـــام وتقدير، 
حيـــث إنهـــا تثـــري الجهـــود المبذولـــة في 
التطويـــر الشـــامل للخدمـــات الصحية بما 

يعود بالنفع على المجتمع.
وشـــددت اإلدارة علـــى أّن معالجـــة جميع 
األمـــراض هي علـــى رأس أولوياتهـــا، كما 

تحـــرص علـــى تقديـــم أفضـــل الخدمـــات 
الطبية والرعاية الصحية وفق اإلمكانات 
المتاحـــة، ومـــن أهمهـــا عـــاج مرضى فقر 
الـــدم المنجلـــي “الســـكلر” بمـــا يصـــب في 
راحتهـــم وتخفيف آالمهم، كما تعمل على 
كل مـــا يلـــزم لتوفيـــر العاجات المناســـبة 
والرعايـــة الصحيـــة ذات الجـــودة العالية 
لخدمة مرضى السكلر، حيث تتابع بشكل 
مكثف موضوعهم مـــن خال فريق طبي 

مؤهل في أمراض الدم الوراثية.
علـــى  باســـتمرار  تعمـــل  أّنهـــا  وأوضحـــت 
والتشـــخيص  الوقايـــة  ســـبل  تطويـــر 
والعـــاج والتأهيل لمرض الســـكلر، والتي 

كان آخرهـــا   توفيـــر أول عـــاج مكتشـــف 
وهـــو  المجـــال  هـــذا  فـــي  عاًمـــا   20 منـــذ 
ضمـــن  وإدخالـــه  كريزانليزومـــاب،  دواء 
البروتوكـــول العاجـــي لمرضـــى الســـكلر، 
والذي أعلنت عنه هيئة الخدمات الصحية 
الوطنيـــة فـــي بريطانيـــا، وهـــذا مـــا يؤّكد 
حـــرص مملكة البحرين على توفير رعاية 
صحية شاملة ونوعية ومستدامة لجميع 
شرائح المجتمع، وتوفير احتياجاتهم من 
العـــاج والرعايـــة الطبية وفـــق أحدث ما 
توصلت إليه الدراسات والبحوث الطبية.
كما أكدت اإلدارة أن صرف األدوية يخضع 
لبروتوكـــوالت معتمدة لديها، وقد ينزعج 

المريض إذا لم يتوافق الصرف مع رغبته، 
حيث تلتـــزم اإلدارة بصرف األدوية وفق 
احتياجات المريض كونها عقاقير قوية ال 
يتـــم تغيير الكمية فيها إال بما يتوافق مع 
العاج. وعاوًة على ذلك، تحرص اإلدارة 
علـــى توصية جميـــع الكـــوادر التمريضية 
بااللتـــزام بالقوانين واألنظمة التي تندرج 
الحكوميـــة  المستشـــفيات  مظلـــة  تحـــت 
وتوعيتهم وحثهم على التعامل المرن مع 
المرضى وذويهم، بمـــا يمكنهم من تقديم 
أعلى مســـتوى مـــن الممارســـات والرعاية 
تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف  والتـــي  الصحيـــة، 

المنظومة الصحية بمملكة البحرين. 

وتحـــرص اإلدارة علـــى تطبيـــق القانـــون 
واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة بحـــق أي 
كادر طبـــي أو تمريضي يخالـــف القوانين 
واألنظمـــة، إذ مـــن حـــق المرضـــى تلقـــي 
التـــي  والمحترمـــة  الرحيمـــة  الرعايـــة 

تتناسب مع العادات والتقاليد.
الحكوميـــة  المستشـــفيات  إدارة  ولفتـــت 
إلـــى أنها تســـتقبل جميـــع الماحظات من 
ِقبـــل المرضـــى وأهاليهم حـــول الخدمات 
والسياســـات الصحيـــة المتبعـــة، وتعمـــل 
على دراســـة هذه الماحظات ومناقشتها 

للوصـــول إلى قـــرارات وسياســـات تصب 
المرضـــى،  مصلحـــة  فـــي  وأخيـــًرا  أواًل 
وتطويـــر الخدمات الصحيـــة المقدمة بما 

يحقق طموحاتهم.
الحكوميـــة  المستشـــفيات  أكـــدت  كمـــا 
ضـــرورة تحـــري الدقـــة لتجنـــب نشـــر أي 
معلومات غير دقيقة، وتدعو الستســـقاء 
الرســـمية،  مصادرهـــا  مـــن  المعلومـــات 
كمـــا توضـــح أن جميـــع قنـــوات االتصـــال 
مفتوحـــة  الحكوميـــة  بالمستشـــفيات 

وجاهزة للرد عن أي استفسار.

المنامة - المستشفيات الحكومية

فريق طبي مؤهل في أمراض الدم الوراثية
توفير رعاية صحية شاملة ونوعية ومستدامة لجميع شرائح المجتمع... المستشفيات الحكومية:

مرة أخرى... نحن واألزمة األوكرانية
Û  يهمنــا نحــن العــرب، أو الخليجيين العــرب على أقل

الصــراع  تقديــر، مــا يجــري فــي أوكرانيــا اآلن، أو 
المحتــدم فــي أوروبــا بيــن المعســكر الغربــي بقيادة 
الواليات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى، 
هــذا الصــراع يهمنــا بالفعل، ويفــرض علينا في هذه 
فــي تصفيــة خافاتنــا،  اإلســراع  بالــذات  المرحلــة 
وتكثيــف التشــاور والتعــاون والتنســيق فيمــا بيننــا 
لتحديد وتوحيد مواقفنا، والســعي لاستفادة بقدر 
اإلمكان من المعطيات التي أفرزتها والتي ستفرزها 

هذه األزمة. 
Û  كمــا علينــا اإلعــداد واالســتعداد لفترة “مــا بعد أزمة

أوكرانيــا”؛ فهذا النزاع، مهمــا كانت نتائجه النهائية، 
ستكون له تبعات وتداعيات كونية مصيرية عميقة 
منظومــة  وســتغير  التاريــخ  مجــرى  علــى  ســتؤثر 
العاقــات الدوليــة؛ فــإذا لم نســتيقظ ولم نــِع أهمية 
وخطورة ما ُيحاُك وما يجري اآلن ولم نسَع لحماية 
أنفســنا ومصالحنــا، وإلــى أن يكــون لنا مــكان ودور 
في رســم مجريات األحداث على الســاحة الدولية؛ 
فــإن مصيرنــا ســيكون مزيــدا من الضعــف والتفكك 

والتهميش، وسنبقى عرضة لابتزاز واالعتداء.
Û  ومنــذ االجتيــاح الروســي ألوكرانيا وانــدالع األزمة

األوكرانيــة قبــل أكثر مــن 70 يوما، قضيت أكثر من 
نصفهــا أتنقــل في أوروبا بين عدد مــن مراكز القرار 
فــي بريطانيا وألمانيا وإســبانيا؛ أتابع وأتصل وأقرأ 
وأســأل، وأتحــدث مع من ألتقي بهم من مســؤولين 
ورجــال أعمــال وإعام وســواق التاكســي، وُنُدل أو 
جرســونات المطاعــم ونــزالء الفنــادق، كمــا التقيــت 
فــي مدريــد عددا مــن الاجئيــن األوكــران، ونتيجة 
لذلــك فقد تأكدت لدي القناعة، مثل المايين غيري 
بأن األحداث والتطورات التي يشهدها العالم اليوم 
انطاقــا مــن أوكرانيا ليســت أقــل أهميــة وخطورة 
مــن األحــداث والتطــورات التــي أدت إلــى انــدالع 
الحربيــن العالميتين الســابقتين، وما نتج عنهما من 
اســتحقاقات، والتــي لــم يكــن للدول العربيــة وقتها 
العكــس فقــد  بــل علــى  أي دور محســوس فيهمــا؛ 
كانــت هــذه الــدول مجرد كيانــات متفرقــة وأدوات 
تم تشكيلها وتحريكها والتحكم في مصائرها حتى 
يومنــا هــذا، ويبــدو أن الســماء قــد شــاءت أن توفر 
لنــا هــذه المــرة فرصــة لتصحيح أوضاعنــا، وتثبيت 
موقعنــا علــى خارطــة األحــداث الدوليــة، واالنتقال 

مــن خانة الــدول المتلقية المتأثرة الخانعة والتابعة 
المؤثــرة  الــدول  صفــوف  فــي  متقــدم  موقــع  إلــى 
الفاعلــة التــي تضــع مصالحها قبل وفــوق أي اعتبار 
آخــر، وتســتخدم أوراقهــا بحكمــة ورويــة لتضعهــا 
فــي المكان الصحيح على طاولة اللعبة السياســية؛ 
ففي هذا الصراع برز عنصر الطاقة كعامل جوهري 
حاســم، وبمــا أننا نشــكل أكبر تجمــع أو كتلة منتجة 
ومصــدرة للطاقــة النفطيــة والغازيــة فــإن القــدر قد 
وضــع فــي أيدينــا مفاتيــح تمكننــا مــن فتــح أبــواب 
وقــد  ومكانتنــا،  موقعنــا  وتأكيــد  لتعزيــز  جديــدة؛ 
يصدق المثل القائل “مصائب قوم عند قوم فوائد”.

Û  لقــد كنا قبل أزمة أوكرانيا عرضة للتهديد واالبتزاز
والتلويــح برغبــة الواليات المتحدة في التخلي عن 
التزاماتهــا الدفاعية تجاهنا أو تقليصها، في الوقت 
الــذي كنــا نواجــه أخطار وتحديــات أمنيــة متزايدة 
ومتفاقمــة ممــا اضطرنا إلى البحث عن حلفاء جدد 

والسعي في هذا السبيل للتحالف مع إسرائيل.
Û  وربمــا يكــون في إطار االبتــزاز ذاته ما كان يقال لنا

من أن منتجاتنا النفطية والغازية قد فقدت قيمتها 
وأهميتهــا بالنســبة إلــى الواليــات المتحــدة والغرب 
بشــكل خــاص واالقتصــاد العالمــي عموما؛ ألســباب 
كثيــرة منهــا اكتشــافات الطاقــة البديلــة، وأن العالم 
لــم يعــد فــي حاجة ماســة إليهــا؛ ما أدى إلــى تراجع 
وتدهــور أســعارها، إلــى جانــب مــا كان يقــال لنا من 
أن منطقتنــا قــد خســرت وفقــدت أهميــة موقعهــا 
االســتراتيجي وســقطت مــن قائمــة األولويــات في 
قامــوس السياســة األميركيــة بشــكل خــاص التــي 
حولــت اهتمامها االســتراتيجي مــن منطقة الخليج 

العربي إلى بحر الجنوب في مواجهة الصين. 
Û  مثــل هــذا الطــرح أو هــذا الســيناريو أدخلنا فــي مربع

القلــق والخــوف مــن االنكشــاف االقتصــادي واألمني، 
إلــى أن جــاءت األزمــة األوكرانيــة لتكشــف الحقيقــة 
وتقلــب الصــورة رأســا علــى عقــب؛ ليتضــح ويتأكــد 
للجميــع أن ثرواتنــا النفطيــة والغازيــة أصبحــت أغلى 
وأعلــى قيمــة، وأن موقعنا االســتراتيجي صار بالفعل 
أكثــر حساســية وأهميــة مــن ذي قبــل، هــذا االنقــاب 
فــي القناعــات جعلنا فــي وضع وموقــع أفضل وأقوى 
والمنــاورات، وحتــى الســتخدام ســاح  للمســاومات 
االبتــزاز الــذي ال يعتبــر تصرفــا معيبــا أو مشــينا فــي 
ميادين المنازالت والمفاوضات والصفقات السياسية.

Û  وعلى جبهات القتال في أوكرانيا فإن الصورة اآلن
أصبحــت أكثــر وضوحا؛ فروســيا ســتحتل أوكرانيا 
أو تكتفــي باحتــال أجــزاء كبيــرة منهــا، وســتلحق 
بهــا الكثيــر من الدمــار والخــراب، وســتهزم الجيش 
األوكرانــي، ولــن يدخــل جنــدي أميركــي أو أوروبي 
نظامــي إلــى األراضــي األوكرانية لمواجهــة الروس 

ووقف زحفهم.
Û  حــرب أميــركا والغــرب ضد روســيا فــي أوكرانيا لن

تكــون حربا مباشــرة ولن تكون حربــا نظامية، لكنها 
العاقــات  مجــرى  ســتغير  حاســمة  حربــا  ســتكون 
ســيحاربون  والغــرب  أميــركا  ذكرنــا،  كمــا  الدوليــة 
الــروس فــي أوكرانيــا بالوكالة؛ فالشــعب األوكراني 
ســيقاوم االحتال بالدعم المالي السخي والتسليح 
المتطــور والمســاندة العســكرية األميركيــة الغربية، 
إلــى  ويتحــول  ســيتفكك  األوكرانــي  والجيــش 
مجموعات مقاتلة بأسلوب حرب العصابات، أو كما 
حصــل للجيــش العراقى الــذي تم تفكيكــه وتفتيته 
بعــد الغــزو األميركــي للعــراق فــي 2003 فتجمعــت 
فلولــه وعناصــره المشــتتة فيمــا بعــد وشــكلت نواة 
وفصائــل “داعــش” التي احتلت الحقــا أجزاء كبيرة 
من العراق وســوريا، ولــم ُتمكن أميركا من االنتصار 
فــي العــراق أو تحقــق أهدافها إال هدفــا واحدا وهو 

تقسيم العراق وإضعافه.
Û  الــدوالرات وكميــات بالفعــل مليــارات  بــدأت  وقــد 

أيــدي  إلــى  تصــل  المتطــورة  األســلحة  مــن  هائلــة 
األوكرانييــن المقاوميــن لاحتــال الروســي، وبــدأ 
المتطوعــون المســلحون األوروبيــون وغيرهــم في 
التدفــق علــى أوكرانيا لاشــتراك في قتــال الجيش 
الروسي فوق األراضي األوكرانية، ومن الواضح أن 
الواليات المتحدة وأوروبا لن تستخدم عضاتها أو 
نفوذها للتوسط إلنهاء االقتتال في الوقت الراهن، 
ال ســلما وال حربــا، بــل علــى العكــس فهــي تريدهــا 
أن  يــدرك  فالــكل  األمــد،  طويلــة  اســتنزاف  حــرب 
الــدول الكبــرى أو ذات القوة العســكرية المتفوقة ال 
تســتحمل حروب العصابات أو حروب االســتنزاف، 
روســيا تــدرك ذلــك بعــد أن تعلمتــه في أفغانســتان، 
وأميــركا تعلمتــه في أفغانســتان أيًضا وفــي العراق 

وقبل ذلك في فيتنام. 
Û  وبهذا الشأن كنت قد كتبت مقااًل على هذه الصفحة

بعد 4 أيام فقط من الغزو الروســي ألوكرانيا ذكرت 

في أحد محاوره: “أن الواليات المتحدة قد ورطت 
الرئيس الروسي فاديمير بوتين وجرته إلى اتخاذ 
قــرار غــزو أوكرانيا، وأنها بدورها لــن تبادر أو تنجر 
إلى القيام بأي خطوة قد تؤدي إلى صدام عسكري 
ثالثــة، وســتكتفي  مباشــر ونشــوب حــرب عالميــة 
وحلفاؤهــا بفــرض مزيد مــن العقوبــات االقتصادية 
القاســية الخانقة ضد روسيا، وتحويل أوكرانيا إلى 
مســتنقع أو أفغانســتان جديــدة لروســيا يتــم فيهــا 
إنهاكهــا واســتنزاف قدراتهــا وطاقاتهــا” إال أن عددا 
غيــر قليــل من القــراء والمتابعين لم يســتصوبوا أو 
يتفقوا مع هذا الطرح ورأوا فيه عوارا فادحا ناتجا 

عن تمسكنا نحن العرب بـ “نظرية المؤامرة”.
Û  واليــوم وبعــد مضــي أكثــر مــن 70 يومــا مــن الغــزو

الروســي، فإننــا ننفــي وقوعنــا تحــت تأثيــر “نظرية 
المؤامرة” ونجزم بأن الواليات المتحدة قد نجحت 
غــزو  إلــى  ودفعــه  بوتيــن  الرئيــس  اســتفزاز  فــي 
أوكرانيا عندما رفضت مطلبه بالتعهد بعدم توسيع 
حلــف الناتو شــرقا ليشــمل أوكرانيا، واســتمرت في 
تشــجيع الرئيــس األوكراني على التمــادي في إثارة 
الرئيس الروســي واإللحاح فــي المطالبة باالنضمام 
إلــى حلــف الناتو، ولم تحــاول الواليات المتحدة أن 
تطلب منه التراجع عن إصراره بعد أن بدأت األمور 

في التعقيد والتصعيد.
Û  ومثــل هــذا األمر ليس شــاذا أو غريبا في السياســة

وال علــى الواليــات المتحــدة بالــذات؛ فقــد فعلتهــا 
مــن قبل عندما ورطت االتحاد الســوفيتي )روســيا 
اليوم( ودفعته إلى التدخل في أفغانستان في عهد 
الرئيــس الديمقراطــي أيًضــا جيمي كارتــر في العام 
1979، فقــد اعتــرف وأقر مستشــاره لألمــن القومي 
زبيغنيــو بريجنســكي بأنه شــجع ودعــم األصوليين 
تدخــل  إلــى  أدى  مــا  أفغانســتان  فــي  اإلســاميين 

االتحاد السوفيتي وهزيمته وانهياره بالنتيجة.
Û  والرئيــس بايدن يختلف عن ســلفه الرئيس ترامب؛

فهــو يــرى فــي روســيا الخطر األكبــر علــى الواليات 
فهــو  ولــذا  الصيــن،  وليــس  ومصالحهــا  المتحــدة 
يــرى ضــرورة محاصرتهــا وتضييــق الخنــاق حولهــا 
وإرهاقهــا واســتنزافها اقتصادًيــا وعســكريا وليــس 

ثمة أفضل من مستنقع أوكرانيا لتحقيق ذلك.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

بحث  الشراكة والتكامل بين “سوق العمل” و”تمكين”
لدعم االقتصاد وتحفيز النمو واإلنتاجية

 اســتقبل الرئيــس التنفيــذي لهيئــة تنظيــم ســوق العمــل جمــال العلــوي بمقــر 
الهيئة، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل )تمكين( حسين رجب.

 وبحـــث الرئيســـان التنفيذيـــان – فـــي 
المســـتقبلية  الخطـــط  االجتمـــاع- 
فـــي  بينهـــا  والتنســـيق  للمؤسســـتين 
ســـبيل توفيـــر الدعـــم الكامـــل لقطاع 
العمـــل  ســـوق  يعـــزز  بمـــا  األعمـــال 

واالقتصاد الوطني.
 وأكد الرئيس التنفيـــذي للهيئة أهمية 
توثيـــق عاقات الشـــراكة بين “ســـوق 
العمـــل” و”تمكين”، مؤكًدا أن الهيئة لن 
تذخـــر جهًدا فـــي التعاون والتنســـيق 
مـــع  األصعـــدة  جميـــع  علـــى  الوثيـــق 
“تمكيـــن”، لتحقيق تطلعـــات الحكومة 
العمـــل  ســـوق  لتطويـــر  المنشـــودة 

الخـــاص،  القطـــاع  ودعـــم مؤسســـات 
منوًهـــا بالجهود المتميـــزة التي تبذلها 
“تمكيـــن”، في دعم المؤسســـات ورفع 
فـــرص  وتعزيـــز  انتاجيتهـــا  مســـتوى 
توظيف البحرينيين في سوق العمل.

النوعيـــة  بالبرامـــج  العلـــوي   وأشـــاد 
لـ”تمكين” لدعم المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة من خال تطوير قدرات 
وتنافســـية هـــذه المؤسســـات لمواكبة 
الحاليـــة  العمـــل  ســـوق  احتياجـــات 
والمســـتقبلية، وتقديـــم برامج نوعية 
تحفيـــز  فـــي  تســـاهم  للمؤسســـات 
برامـــج  وربـــط  المواطنيـــن  توظيـــف 

التدريـــب في المؤسســـات بالتوظيف 
والنمو الوظيفي.

 مـــن جانبـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي 
والتكامـــل  العمـــل  أهميـــة  لـ”تمكيـــن” 
بيـــن دور هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 
و”تمكين” بما يسهم في دعم االقتصاد 
ســـوق  متغيـــرات  الوطنـــي ومواكبـــة 
العمـــل لتحفيـــز النمـــو واإلنتاجية، بما 

يتوافق مع خطة التعافي االقتصادي 
علـــى  مثنًيـــا  الســـوق،  واحتياجـــات 
التعـــاون الدائم والتنســـيق المشـــترك 
أشـــاد  كمـــا  و”تمكيـــن”.  الهيئـــة  بيـــن 
بجهـــود الهيئـــة فـــي توفيـــر الخدمات 
واالجـــراءات التـــي تصب فـــي توفير 
بيئة عمل مناســـبة وســـوق عمل يعزز 

التنافسية واالبتكار.

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل
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المشاركون في ندوة “البالد”

زوجات يستشعرن النقص بسبب محتوى حسابات “الفاشينيستا”

“الــبــاد”،  نــدوة  في  مشاركتها  خــال  عبدالرحيم،  معصومة  النائب  أفــادت 
فيها  يعيش  حالة  هو  العاطفي  االنفصال  أو  العاطفي  الطاق  تعريف  بأن 
واحــد،  منزل  فــي  وجودهما  رغــم  البعض  بعضهما  عــن  منفردين  الــزوجــان 
ويعيشان في انعزال عاطفي، ونتيجة لذلك تصاب الحياة الزوجية بينهما 
مضيفة  بينهم،  والحديث  الحوار  وانقطاع  والرضا  الحب  وغياب  بالبرود 
“نحن نتفهم أن األوان اليوم هو ارتباطنا بمنصات التواصل االجتماعي التي 
المثال  الزوجية، وعلى سبيل  العاقات  لبعض  إيــواء  أصبحت مثل ساحة 
عندما تقوم اليوم بزيارة إلى مطعم ما، فا بد أنك ستاحظ زوجين على 

إحدى الطاوالت ال يدور بينهم أي نوع من األحاديث”.

ــارت الــنــائــب إلـــى أنـــه وبـــدال من  وأشــ
الحديث سترى أن كال الزوجين يحمل 
)النقال(  الشخصي  هاتفه  يديه  بين 
والتطبيقات  الــبــرامــج  بــيــن  ويتنقل 
التي يحملها جهازه لتكون عوضا عن 
فتح باب الحديث مع شريك الحياة، 
الهاتف  ترك  عند  الحديث  يبدأ  وربما 

وعند تناول األكل فقط.
األزواج  هــؤالء  يعلم  ال  ربما  وقــالــت: 
من  الناجمة  السلبية  المشكالت  أن 
انقطاع الحديث بين الزوجين كبيرة 
توقف  على  ويترتب  جــدا،  ومخيفة 
انخفاض  األفــكــار  وتــقــارب  الحديث 
في مستوى العاطفة بينهما بالتقادم، 
ويقود ذلك بال أدنى شك إلى الطريق 
نحو المحاكم والطالق، وذلك ما نراه 
الــيــوم على أرض الــواقــع مــع األســف 
تبدلت  الزوجية  الحياة  ألن  الشديد، 
وتبددت وأصبح مكان العاطفة مجرد 

أجساد والروح مطفأة.
وتحدثت عن إدمان الهاتف، وضربت 
ــول األمــاكــن الخاصة  مــثــاال عــنــد دخـ
في  “نجد  وقالت  األشــخــاص،  لبعض 
األزواج يقوم  أن أحد  بعض األحيان 
ــاســتــخــدام هــاتــفــه حــتــى فـــي تلك  ب
األمـــاكـــن الـــتـــي ال تــســتــوجــب ســوى 
إلى ساعة  لتتحول  معدودات  دقائق 
األم  نجد  المقابل  في  وأيضا  كاملة، 
رضيعها  أو  طفلها  مــع  الــلــعــب  تــتــرك 

ــاتـــف، فـــالبـــد مــن  ــهـ ــالـ ــال بـ ــغــ ــشــ ــ واالن
هل  التالي:  بالسؤال  أنفسنا  مواجهة 
ومنصات  الهاتف  على  مدمنون  نحن 
االجــتــمــاعــي وهـــل فقدنا  ــتــواصــل  ال
حياتنا الزوجية أم ال؟ والبد من اتخاذ 

القرار المناسب في ذلك الشأن”.
توجيه  جميعا  علينا  “يجب  وأردفــت 
ما  إذا  باستمرار،  أنفسنا  إلى  األسئلة 
من  حالة  يسبب  الهاتف  نسيان  كــان 
يمنحه  الهاتف  ألن  والــهــلــع؛  الغضب 
الشعور  ذلك  والرضا،  باألمان  الشعور 
الذي يفترض التمتع به في العالقات 

الزوجية”.
التي  المحتويات  بعض  على  وعلقت 
ــات عــارضــات  تــقــدمــهــا بــعــض حــســاب
منصات  في  )الفاشينيستا(  الموضة 
ــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مـــن عــرض  ــتـ الـ
األكسسوارات والمستلزمات النسائية 
خصوصا، وزياراتهم الدعائية للفنادق 
ــاكــــن الــســيــاحــيــة،  ــن األمــ وغـــيـــرهـــا مـ
بعض  أن  ــرحــيــم  عــبــدال وأوضــــحــــت 
بسبب  النقص  يستشعرن  الــزوجــات 
ذلك  أن  الــرغــم  على  المحتوى،  ذلــك 
إحدى  ذكرت  وقد  كله حقيقيا،  ليس 
العارضات أن ما يراه الناس هو مجرد 
ال  وإعالنات مدفوعة ونحن  دعايات 
ندفع من جيوبنا، وذلك األمر ال يعدو 

كونه خياال.
وذكرت النائب أننا البد أن يكون لدينا 

وعي استدراكي للمحتوى، والبد من 
وأال  واإلعــــالن،  ــواقــع  ال بين  التمييز 
نفسها  الــزوجــة  أو  الــفــتــاة  تــســتــدرج 
مطب،  فــي  الــزوجــيــة  حياتها  لتوقع 
حياتها  مطابقة  مــحــاولــة  خــالل  مــن 
افــتــراضــيــة صنعها  وهــمــيــة  بــحــيــاة 
أشــخــاص يــفــتــرضــون، وتــابــعــت بــأن 
ــوم مــــســــؤوالن كــامــل  ــيـ الـــزوجـــيـــن الـ
منصات  مع  التعامل  في  المسؤولية 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي وحـــتـــى من 
التي نعتقد  السلبية  التعليقات  مجرد 
ــرا ســلــبــيــا عــلــى صحة  ــي ــأث ــهــا ت ــأن ل ــ ب
األحيان  بعض  في  النفسية  اإلنسان 
ــا تــلــقــي بـــه عــلــى كــامــل األســــرة،  ومــ
كمصدات  الحواجز  وضع  تم  ما  وإذا 
من  الناجمة  السلبية  التأثيرات  لنقل 

خلق  سيتم  الــمــتــجــاوزة  التعليقات 
الزوجين،  بين  المشكالت  مــن  مزيد 
فيجب أن تحكم الحياة الزوجية من 

المحتويات الداخلة لها.
وقالت: إن عالمنا اليوم رقمي بالدرجة 
بالمطالعة  يقوم  مــن  وقليل  ــى،  األولـ
من خالل الكتب والكتيبات الورقية، 
وأنـــا أتــحــدث خصوصا عــن األجــيــال 
الـــجـــديـــدة، فــهــي مــتــأثــرة ومــرتــبــطــة 
نتجاوز  ولــكــي  الــرقــمــيــة،  بالمطالعة 
منصات  عن  الناجمة  المشكالت  كل 
القيام  من  البد  االجتماعي  التواصل 
مخصصة  ميدانية  تدريبية  بـــورش 
ــحــيــاة  ــتـــدريـــب الـــزوجـــيـــن عـــلـــى ال لـ
سيمنحهم  ــر  ــ األمـ ــذا  ــ وهـ ــيـــة،  الـــزوجـ
المؤسسة  مع  التعامل  في  الواقعية 

بالعلم  أخطارها  ومواجهة  الزوجية 
الجهود  تتضافر  أن  ويجب  والعمل، 
بــيــن مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع األهــلــي 
والــرســمــي لــمــواجــهــة تــلــك األخــطــار 
وتــحــديــاتــهــا وصـــنـــاعـــة مــحــتــويــات 
الزوجين  تمنح  وعملية  نظرية  قيمة 
زوجية  لحياة  ناجحة  خارطة طريق 
االستعانة  مــن  كذلك  والبــد  سعيدة، 
بــمــدربــيــن أكـــفـــاء إلعـــــداد الــزوجــيــن 
في  تــتــوافــر  أن  والبـــد  المهمة،  لتلك 
هؤالء المدربين حياة زوجية صالحة 
من  ونصائحهم  بتجاربهم  لالستعانة 

كال الجنسين.
وأضــــافــــت: مـــن الــجــهــة الــقــانــونــيــة 
يتم  أن  يجب  بأنه  أرى  والتشريعية 
ــزواج عند الــفــتــاة، وذلــك  ــ رفــع ســن ال

ــتـــم مــــن خـــــالل مــجــلــس  يـ البـــــد أن 
الفتاة  الزواج عند  النواب، ورفع سن 
ــة لــلــنــضــوج  ســيــعــطــي الـــفـــتـــاة فـــرصـ
ــــزوج الــصــالــح،  والــحــكــمــة واخــتــيــار ال
ــى بناتي  إل ومــن هنا أوجـــه رســالــتــي 
العلوم  كليات  في  الجامعيات  الطلبة 
يقمن  بــــأن  ــمــاعــيــة خــصــوصــا  االجــت
منصات  بتأثير  موثقة  دراسة  بإعداد 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي عــلــى الـــزواج 
مــعــززة بــأرقــام وإحــصــاءات سنخرج 
التحديات  لحل  وتــوصــيــات  بنتائج 

التي تواجه مؤسسة الزواج.
ــعــدم الــتــجــاوب مـــع نشر  ــت ب ــ وأوصـ
المحتوى السيئ والسلبي في منصات 
التواصل االجتماعي ألنه سيسهم في 
بناء مزاج عام سيئئ، ويجب التعامل 
مــع الــمــحــتــوى الــرقــمــي فــي منصات 
النحو  التواصل االجتماعي على هذا 
التي تحاول  الحاالت  تتعمم  حتى ال 
أو  بقصد  المحتويات  بعض  فرضها 

من دون قصد.
ولــفــتــت إلـــى الــبــحــث عـــن الــمــحــتــوى 
ــتــــواصــــل  ــ ــكــــات ال ــ ــب ــيــــد فـــــي شــ ــــجــ ال
تلك  استغالل  يجب  إذ  االجتماعي، 
المنصات من أجل الترويج من خالل 
لعالقات زوجية  تؤطر  بسيطة  أفالم 
ناجحة ألن الناس هنا طيبة وستتأثر 
والمحتوى  بالفكرة  الوقت  مــرور  مع 
على  القضاء  نستطيع  وبذلك  الجيد، 
العناوين الرئيسة من التحديات التي 

يواجهها أي زوجين في هذا الشأن.
وخــتــمــت عــبــدالــرحــيــم حــديــثــهــا بــأن 
يجب  ميديا  السوشل  في  المؤثرين 
أن يبحثوا عن المحتوى الجيد وعدم 
زوجــيــة  مــشــكــالت  ــزوجــيــن  ال تلقيم 
يعكس  الجيد  المحتوى  ألن  جــيــدة؛ 
تربية الفرد وبيئته وما نشأ عليه، ألن 
الحالتين،  كال  في  به  ستتأثر  الناس 
والمحتوى السيئ ال يأتي إال بالسيئ.

معصومة: يجب رفع سن زواج الفتاة لتختار الزوج الصالح

ظاهرة كتمان الطالق العاطفي تهدد المؤسسة الزوجية

“البـــالد”  صحيفـــة  نظمـــت   ^
ندوة عن بعد ناقشت فيها موضوع 
أثـــر منصـــات التواصـــل االجتماعي 
علـــى الزوجين والطـــالق العاطفي، 
وســـلطت الضـــوء على أهـــم النقاط 
الظاهـــرة  عليهـــا  تتركـــز  التـــي 
االجتماعية ومدى فعالية األنشـــطة 
والبرامـــج التـــي تقدمها مؤسســـات 
المجتمع المدني للمحاربة الظاهرة.

النـــدوة  ومقـــدم  منســـق  وأشـــار 
أن  إلـــى  الحايكـــي  بـــدر  الزميـــل 
العاطفـــي  الطـــالق  ظاهـــرة كتمـــان 
أصبحت موجودة وهي خطر يهدد 
مـــن  بـــد  وال  الزوجيـــة،  المؤسســـة 
تســـليط الضوء على هذا النوع من 
الظواهر الخطيرة وبحثها وتحليلها 
والخـــروج بأفضـــل الســـيناريوهات 
المشـــكلة وتقلصهـــا  تحـــارب  التـــي 

على أقل تقدير.

وأضـــاف: اتســـعت فجـــوة الظاهرة 
عندمـــا قدم بعـــض أبطـــال منصات 
التواصـــل االجتماعـــي مـــواد عبارة 
تطـــرح  فيديـــو  مقتطفـــات  عـــن 
وتحاكـــي  الشـــخصية  تجاربهـــم 
للمشـــكالت  معالجتهـــم  طريقـــة 
الزوجيـــة من خـــالل التحريض في 
تلـــك  وأصبحـــت  األحيـــان،  بعـــض 
الوســـائط الرقميـــة مصـــدرا إللهـــام 
الكثيـــر مـــن األزواج واتخاذهـــا من 
قبـــل البعض دليال ومرشـــدا لحياته 

مع الشـــريك حتى وإن كانت مجرد 
المنطـــق  تجـــارب ربمـــا ال يحكمهـــا 

والعقل والحق.
وقال الحايكـــي إن الندوة ال تقترح 
حلـــوال معينـــة وإنما تقدم مناقشـــة 
ألهـــم المرتكـــزات التي تقـــف عليها 
الظاهـــرة ربما يســـتمع وتســـتجيب 
إليها الشريحة المعنية في المجتمع. 
وتمت اســـتضافة النائـــب معصومة 
المهنـــي  الرتباطهـــا  الرحيـــم  عبـــد 
بالمشـــكلة وتجاربها الشخصية، كما 
اســـتضيف النائـــب الســـابق الشـــيخ 
مجيد العصفور الـــذي يقدم دورات 
في المجال األســـري ولديـــه العديد 
من اإلسهامات في هذا الجانب، كما 
تم استضافة االختصاصية النفسية 
أحمـــد  زينـــب  الصحـــة  وزارة  مـــن 
لمعرفـــة الحالـــة النفســـية للزوجين 

عند ابتالئهم بالطالق العاطفي.

ندوة “^” تناقش تسبب “السوشل ميديا” بالطالق العاطفي

بدر الحايكي

معصومة عبدالرحيم

بدر الحايكي

إلعداد دراســة بشــأن تأثير منصات التواصل االجتماعــي على الزواج

بعض أبطال منصات 
التواصل االجتماعي 

يحرضون على 
المشكالت الزوجية



local@albiladpress.com 05
األحد 8 مايو 2022 - 7 شوال 1443 - العدد 4954

“الواتساب” حّول العالقات الزوجية لعالقات رقمية.. القائم بأعمال رئيس وحدة علم النفس اإلكلينيكي بـ “الصحة”:

أوضحت القائم بأعمال رئيس وحدة علم النفس اإلكلينيكي في وزارة الصحة زينب أحمد أن منصات 
التواصــل االجتماعــي لهــا أثــار إيجابية وســلبية، ونحــن اليوم نتطــرق لآلثار الســلبية الناجمة عن تلك 
الشــبكات وتأثيرهــا علــى العالقــات الزوجيــة واالســتقرار األســري، ولعــل مــن أهــم األثار الســلبية هي 
قضاء أحد الزوجين لفترات طويلة في منصات التواصل االجتماعي متجاهال بذلك حق الشريك في 
تجــاذب أطــراف الحديث وكذلك األبناء، وهذا يؤســس إلى فجــوة اجتماعية وعاطفية بين األطراف 

الثالثة الزوج والزوجة واألبناء.

وأشـــارت أحمد إلى أن مثل تلك 
العالقـــات الزوجيـــة تتحـــول في 
الغالب إلى عالقات رقمية تعتمد 
في كل أحوالها على الكتابات عبر 
تطبيق الواتســـاب أو االنستغرام 
فـــي أحيانـــا أخـــرى، وتقـــل فيهـــا 
حتـــى المكالمـــات الصوتية التي 
تحمـــل ربمـــا نوعـــا من المشـــاعر 
العاطفيـــة، وكما هـــو معروف أن 
الـــكالم المكتوب يفهـــم بأكثر من 
طريقـــة وهـــذا يحمـــل الزوجيـــن 
إلى فكرة الظن فتولد الكثير من 
مشـــاكل التواصل الجيد ويؤدي 

الى حدوث الطالق العاطفي.
وقالـــت إن واحـــدة مـــن مســـاوئ 

االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
الشـــخصية  الحـــاالت  هـــي نشـــر 
واليوميات، وعلى ســـبيل المثال 
قامـــت فتاة بنشـــر صـــورة هدية 
مـــن زوجها أو تذكرة ســـفر أو ما 
شـــابه مـــا أثـــار حالـــة مـــن الغيرة 
طالبـــت  التـــي  الصديقـــة  لـــدى 
زوجهـــا بتقديـــم هديـــة مماثلـــة، 
وربمـــا يكون فهمنـــا ووعينا لدور 
االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
أقل بكثير مما يســـتوجب، وهذا 
يوقع الزوجين في تحديات غير 
حميـــدة ناتجـــة عن قلـــة الوعي، 
وهنـــا أدخلتنا منصـــات التواصل 
االجتماعـــي في متاهـــات وعدم 

ومقارنـــات،  والقناعـــة  الرضـــا 
دائـــرة  فـــي  يدخـــل  ذلـــك  وكل 
تأثيـــر المحتـــوى علـــى الزوجين 
وادخالهـــم فـــي مرحلـــة الطـــالق 

العاطفي.
وتعمقت فيما يتعلـــق بالمحتوى 
الرقمـــي وذكـــرت أننـــا نجـــد فـــي 
الرقميـــة  المحتويـــات  بعـــض 
تحريضـــا صريحا علـــى الزوج أو 
الزوجـــة، وهـــذا يخلـــق نوعـــا من 
الســـخط داخل األســـرة المنتمية 
بشكل كبير إلى منصات التواصل 
بعـــض  أن  الســـيما  االجتماعـــي، 
أفراد المجتمع يتأثرون بســـرعة، 
مـــن  األنـــواع  هـــذه  تكـــرار  ومـــع 

المحتويـــات فأنها تثيـــر قناعات 
فتتحـــول  األشـــخاص  هـــؤالء 
حياتهـــم الزوجيـــة حســـب حالة 
االقتنـــاع بذلك المحتوى، وبينت 
مثـــاال أنهـــا فـــي إحـــدى المـــرات 
أشـــرفت حالـــة كانـــت تعاني من 
االكتئاب بســـبب عدم رضاها عن 
حياتهـــا الزوجيـــة، وكانـــت تقول 
إنها تنشـــر صورهـــا برفقة زوجها 
فتأتيهـــا تعليقات من التنمر على 
زواجها، وهنـــاك بعض التعليقات 
دعتهـــا للبحـــث عن شـــريك آخر، 
فوضعتها تلك التعليقات السيئة 
فـــي مشـــكلة مـــع زوجهـــا، علـــى 
الرغـــم من أنهـــا كانت تقـــول إنه 
غيـــر مقصـــر، وهـــذا مثـــال حـــي 
عن التأثر مـــن منصات التواصل 
الفتـــاة  قـــاد  الـــذي  االجتماعـــي 
إلـــى االكتئاب ومواجهة مشـــكلة 

زوجية.
وأفـــادت فيمـــا يتعلـــق بالجانـــب 
النفســـي أن الدراســـات تؤكـــد أن 
الطـــالق العاطفـــي أو االنفصـــال 

النفســـي له تأثيرات جانبية أكثر 
الفعلـــي،  الطـــالق  مـــن  خطـــورة 
مشـــيرة إلى أن الطالق العاطفي 
يكون مرحلـــة أخيرة من الطالق 
فـــي  أزواجـــا  ويلجـــأ  الفعلـــي، 
بعـــض األحيـــان إلـــى هـــذا النوع 
مـــن العالقـــات الميتـــة أو الطالق 
العاطفـــي حفاظـــا علـــى الشـــكل 
االجتماعـــي وهروبـــا مـــن النقـــد 
علـــى  حفاظـــا  أو  المجتمعـــي، 
األبناء ظنا منهم بأن ذلك أفضل 
من الطـــالق الفعلـــي، ويأتي هذا 
النوع من العالقات على شـــكلين 
أحدهما هادئ واآلخر يكون على 
ومشـــاحنات  مشـــاجرات  شـــكل 
بيـــن الزوجيـــن يصـــل مداها إلى 
الســـيطرة  يســـتطاع  ال  حيـــث 
عليه، وليست له بداية وال نهاية، 
ويحمل بيـــن دفتيه آثار نفســـية 
شـــديدة علـــى األبنـــاء خصوصا، 
حيث يشـــعرون من خالله بالقلق 
المســـتمر والســـخط والمســـتقبل 
الغامض الذي يضعهم في ضغط 

بيـــن  الفـــرق  أن  دائـــم موضحـــة 
الطالقيـــن الفعلـــي والعاطفي أن 
األول تكون فيه النهاية معروفة 
ويبنـــى على أساســـه المســـتقبل 
فتكـــون  العاطفـــي  الطـــالق  أمـــا 
جميـــع األطراف في حيرة وعدم 
قناعـــة  تشـــكيل  علـــى  المقـــدرة 

معينة.
رئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  وبينـــت 
وحـــدة علـــم النفـــس اإلكلينيكي 
أن الطـــالق العاطفـــي ينتـــج عنه 
مشـــكالت ســـلوكية لـــدى األبناء 
كالعدوانيـــة والعنـــف للتعبير عن 
تمردهـــم وغضبهـــم إزاء الموقف 
الحالي، وربما ينشـــئ أيضا جيال 
ذات طبائع وشخصيات مهزوزة، 
وكذلـــك انخفاض مســـتوى الثقة 
بالنفـــس، ويجعلهـــم خائفين من 
بدء عالقـــات اجتماعية جديدة، 
وقـــد يمتد األمـــر الـــى مرحلة ما 

بعد الزواج.

مشكالت سلوكية لألبناء كالعدوانية والعنف بسبب الطالق العاطفي

لمناقشة ظاهرة تأثر العالقات الزوجية بمحتوى التواصل االجتماعي بالبرلمان وليس في الكليات

^أشــار المستشــار في إدارة التنمية البشــرية النائب الســابق الشــيخ مجيد العصفور إلى الحاجة 
لمناقشــة ظاهــرة تأثــر العالقــات الزوجيــة بمحتوى منصــات التواصــل االجتماعي تحت قبــة البرلمان 
وليــس فــي الكليــات، ويجــب أن يكــون هنــاك مزيــد مــن التعــاون بيــن كل مــن وزارة العدل والشــؤون 
اإلســالمية واألوقاف وبين وزارة العمل والتنمية االجتماعية والمجلس األعلى للمرأة على اعتبارهم 

جهات مختصة بمناقشة قضايا األسرة لدراسة هذه الظاهرة.

 2022 العـــام  فـــي  أنـــه  وأوضـــح 
عـــرض 8 ورش ميدانيـــة بشـــأن 
العالقـــات الزوجيـــة والتأثيـــرات 
الخارجية، وخاطب تلك الورش 
المقبليـــن على الـــزواج لتهيئتهم 
للدخـــول لتلك الشـــراكة، وكذلك 
المؤسســـة  مـــن  للخارجيـــن 
باللبنـــة  واالهتمـــام  الزوجيـــة، 
األولى في المجتمع وهي األسرة، 
وصلحـــت  تماســـكت  هـــي  فـــإن 
صلـــح المجتمـــع كلـــه، مبينـــا أن 
تأتيهـــا  مـــن  هـــي  العـــدل  وزارة 
حـــاالت الطـــالق بيـــن الزوجيـــن 
فهي تملـــك “الترمومتـــر” والرقم 
الصحيح لمعدل تضرر المؤسسة 
الزوجية سواء بســـبب السوشل 

ميديا أو غيره من األسباب.
وأضـــاف: عبـــر مكتبنـــا نعـــم نقـــر 
بوجود ظاهـــرة الطالق العاطفي 
حـــاالت  وهنـــاك  المجتمـــع  فـــي 
كثيـــرة، وهـــذا الطـــالق العاطفي 
إلـــى  يؤســـس  البيـــت  داخـــل 
انفتـــاح عاطفـــي خارجـــه، وهنـــا 
تأتي خطورة منصـــات التواصل 
االجتماعـــي، وأتفـــق مـــع النائـــب 
فيمـــا  الرحيـــم  عبـــد  معصومـــة 
منصـــات  بأهميـــة  إليـــه  ذهبـــت 
وأنهـــا  االجتماعـــي  التواصـــل 
أصبحـــت لغة العصـــر، وال يمكننا 
حتى االســـتغناء عنها أبدا، مبينا 

أن منصات التواصل االجتماعي 
لها آثار إيجابية أيضا وكلنا نتذكر 
أيام انتشـــار جائحـــة كورونا من 
إقامة النـــدوات عن بعد وغيرها، 
ومـــن خالل تجربتي الشـــخصية 
كان يطلـــب منـــي ســـابقا تقديـــم 
دورات عن بعد وكنت أرفض هذا 
المبدأ ألنه البد من تشخيص لغة 
الجسد وغيرها من األمور، ولكن 
منـــذ بدايـــة الجائحـــة اضطررت 
إلى تقديـــم الدورات االجتماعية 
والتخصصية إلى إحدى الجهات 
في مملكة الدنمارك وقد نجحت 

في تقديمها عن بعد.
وشـــدد على أهمية وجود دراسة 
علميـــة مبينـــة باألرقـــام حقيقـــة 
ارتباط الطالق العاطفي بمنصات 
مطالبـــا  االجتماعـــي،  التواصـــل 
وزارة العمـــل والمجلـــس األعلـــى 
نحـــو  التحـــرك  بســـرعة  للمـــرأة 
إيجاد قاعدة بيانية يستطيع من 
خاللهـــا رواد هذا المجـــال إيجاد 

حلوال بهذا الشأن.
وقـــال إننـــا نواجـــه اليـــوم فعـــال 
شبحا افتراضيا يدعى المحتوى 
اإللكتروني وال بد من اللجوء إلى 
التشـــريع لتقنين هـــذا المحتوى، 
مـــع أنـــي أرى أن التشـــريع وحده 
ليـــس كافيا للقضـــاء على التأثير 
المقصـــود،  للمحتـــوى  الســـلبي 

فالتشريع ســـيكون كافيا للفضاء 
المحلـــي فقـــط، ولكـــن يجـــب أال 
الســـيئة  المحتويـــات  أن  ننســـى 
هي أيضـــا تأتي ضمن محتويات 
عالمية، مبينا أننـــا إذا أردنا القفز 
علـــى الفضـــاء العالمـــي والمحلي 
استراتيجيات  استخدام  فيجب 

معينة.
يقـــوم  البعـــض  نجـــد  وأوضـــح: 
بالتحريـــض مـــن خـــالل منصات 
التواصـــل االجتماعي ســـواء من 
الذكـــور أو اإلناث من دون وعي، 
بمناقشـــة  نقـــوم  عندمـــا  ولكـــن 
بتصويـــر  نقـــوم  مشـــابهة  حالـــة 
الحيـــاة والوضـــع الخـــاص الـــذي 
سيعيشـــه الزوجان بعـــد الطالق، 
من االهتمـــام باألبناء إلـــى نهاية 
مـــن  كثيـــر  أن  ونجـــد  المطـــاف، 
قـــرار  عـــن  يتراجعـــون  األزواج 
الواقـــع  مشـــاهدة  بعـــد  الطـــالق 
االفتراضـــي للطالق مشـــيرا إلى 
أن البعض مـــن الناس يتوجهون 
إلـــى خيـــار الطالق ظنـــا منهم أن 
حياتهم الشـــخصية ستكون أكثر 
مثالية، وسيتخلصون من الواقع 
الـــذي يعيشـــونه وال يعلمون ربما 
بانتظارهـــم،  أقســـى  واقعـــا  أن 
وذلـــك بســـبب أن أحـــدا مـــا قـــام 
بتحريضهم على الطالق وهذا ما 
نجده شائعا في مواقع التواصل 

االجتماعي.
وتابـــع أن البعض عندمـــا يتوجه 
للطالق دون دراية ويعيش حياة 
مـــا بعد الطـــالق يكتشـــف أن من 
قـــام بتحريضه قد ضحـــك عليه 
وأن مـــن يقوم خبثـــا بالتحريض 
علـــى الطـــالق هـــو من شـــياطين 
األنســـو قـــد اســـتغل عـــدم وعيه 

وإدراكه لألمور.

 ووصف مجتمع السوشـــل ميديا 
هو بالمجتمع االفتراضي المتأثر 
بالخيـــال الحالـــم، وقـــال إن هـــذا 
العالم غير حقيقي وغير واقعي، 
وجـــزء مـــن هـــروب النـــاس مـــن 
واقعهـــم نحو العالـــم االفتراضي 
المســـؤوليات  مـــن  هـــروب  هـــو 
وااللتزامـــات التـــي توضـــع علـــى 

كاهل الزوج أو الزوجة.

وختم حديثه عن المعالجات التي 
عبر عنها ســـابقا باالســـتراتيجية 
في خدمـــة هذا المحور، موضحا 
تنشـــر  التـــي  األفـــالم  بعـــض  أن 
في السوشـــل ميديـــا ال تتفق مع 
ديننـــا، وبعض محتوياتها ترويج 
للشـــرك والكفـــر، وربمـــا الحاجـــة 
إلـــى التشـــريع يدخـــل مـــن هـــذا 
الباب أيضا، ولكـــن التعويل على 
فهـــم ووعـــي الزوجيـــن لخطورة 
تمـــس  التـــي  المحتويـــات  تلـــك 
جهـــاز  تمثـــل  والديـــن،  العقائـــد 
مناعـــة طبيعـــي مضاد لألجســـام 
الغريبة الضـــارة، ونحتاج للوعي 
عبـــور  نســـتطيع  حتـــى  الدينـــي 
سلبيات التأثر بمنصات التواصل 
االجتماعي وغيرها من أســـباب، 
وباعتقـــادي أن العالقـــة الزوجية 
هـــي ليســـت عالقـــة ثنائيـــة إنمـــا 
هـــي عالقـــة ثالثيـــة أو يجب أن 
تكون ثالثية وينبســـط الزوجين 
الســـفليتين  الزاويتيـــن  فـــي 
وتكـــون زاويـــة هللا هـــي العليـــا، 
وكلمـــا اقترب أحـــد الزوجين من 
هللا عـــز وجـــل صلحـــت حياتـــه 
مـــن  وأي  واســـتقرت،  الزوجيـــة 
التـــي  والتحديـــات  األخطـــار 
تواجه المؤسسة الزوجية سواء 
مـــن التحريـــض أو غيـــره فإنهـــا 
ســـتتحطم أمـــام كالم هللا النابـــع 
الغيبـــي،  والعلـــم  المعرفـــة  مـــن 
األطـــراف  بعـــض  أن  خصوصـــا 
تطرح أفكارا ال تؤمن بمعتقداتنا 
المرتكـــزات  مـــن  نابعـــة  وهـــي 

اإلسالمية.

العصفور يطالب “العدل” و “األعلى للمرأة” بقاعدة بيانات عن الطالق
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منطقـــة تشـــبه إلـــى حد مـــا تلـــك المناطق المنســـية 
التـــي تخلى أهلها عنها منذ زمن، منطقة رأس زويد 
الصناعية التي ابتليت بالعديد من المشـــاكل، ورغم 
العديد من حمالت التفتيش التي قامت بها البلدية 
الجهـــات  مـــن  الداخليـــة وعـــدد  الجنوبيـــة ووزارة 
المعنية في السنوات األخيرة إال أن زيارتها تشعرك 

بأنها منطقة خارج الرقابة والقانون.

أرتـــال مـــن النفايات ومخلفـــات البنـــاء تجدها على 
مرمـــى العينيـــن عندمـــا تقصـــد راس زويـــد لعـــدة 
أســـباب مختلفـــة أهمهـــا اإلهمال البشـــري خصوصا 
عنـــد العمالة الوافدة، ومرات أخرى بســـبب مخالفة 
القانـــون، فهنـــاك بعض المؤسســـات ولكـــن النتيجة 
النهائيـــة هي المشـــهد غير الحضـــاري الذي تظهر به 
اآلن، وال يليق بكل تأكيد بمنطقة صناعية تحتضن 
بيـــن أطرافهـــا العديـــد من الشـــركات والمؤسســـات 

الصناعية الكبرى الرائدة.
العمالـــة المخالفـــة والباعـــة المتجولـــون مـــن أهـــم 
المشـــاكل التي تواجهها هـــذه المنطقة التي كان من 
المفترض أن تكـــون منطقة نموذجية صناعية وبها 
العديد من األنشـــطة االقتصاديـــة، هي تجمع العدد 
األكبـــر للعمالـــة المخالفـــة والتـــي بدأ تـــزاول أعمال 
البيـــع والشـــراء عبـــر فرشـــات غيـــر قانونيـــة والتي 
تحولت إلى ظاهرة منتشرة في كل أنحاء المملكة.

وعلـــى الرغم من الجهود التي تبذلها بلدية المنطقة 
الجنوبية بمشـــاركة عدة جهات حكومية في تنفيذ 
حمـــالت دوريـــة تســـتهدف الســـوق غيـــر القانونـــي 
الـــذي يقـــام يـــوم الجمعـــة وبعـــض أيـــام األســـبوع، 
وتبـــاع من خالله البضائع الفاســـدة والممنوعة، كما 
يتم اســـتغالل المنطقة إلقامة اآلســـيويين فرشات 
ومحـــالت مخالفـــة لألنظمة والقوانيـــن، حيث يمتد 
هـــذا الســـوق علـــى مســـافة تقـــارب الكيلومتـــر، إال 
أن الباعـــة المخالفيـــن بقـــوا علـــى عنادهـــم وتحدي 
الجهـــات المختصـــة، وال يقتصر علـــى كون وضعهم 
غيـــر قانوني فقط، بل أن المنتجات التي يتم بيعها 
لالســـتهالك  تصلـــح  وال  الســـليمة  للمعاييـــر  تفتقـــر 

االدمي.

أكثر من 752 فرشة مخالفة تم إزالتها في السنوات 
األخيـــرة على يـــد البلديـــة الجنوبيـــة، ولغاية أمس 
األول التقطـــت كاميـــرا “البـــالد” صورا لآلســـيويين 
الباعـــة المتجولين في المكان ذاته وبالنســـبة ذاتها، 
وهـــذا مـــا يعنـــي أن هنـــاك تحديـــا للقانـــون من قبل 
هؤالء، ناهيك أن المنطقة نفســـها قد شـــهدت سابقا 
عدة حوادث مؤسفة أهمها بيع الخمور في الطريق 
العـــام علـــى يد أحد اآلســـيويين الذي تـــم محاكمته 

الحقا.
وذكـــر نائب رئيـــس مجلس بلـــدي الجنوبية عبدهللا 

إبراهيم عبداللطيف أن من كان يطلع على المشـــكلة 
ويراها أنها مشـــكلة ســـطحية فإنها ســـتتطور إذا تم 
التغافل عنهـــا، وال بد من تكثيف الحمالت التفتيش 
على راس زويـــد ألهميتها الصناعيـــة واالقتصادية، 
ويجب أن يشمل التفتيش وزارة الداخلية والتجارة 
والجوازات وهيئة تنظيم سوق العمل على أن تكون 

تلك الحمالت بشكل اسبوعي ال سنوي.
وأضـــاف عبداللطيـــف أن رئيـــس المجلـــس البلـــدي 
بدر التميمي كان قـــدم اقتراحا في المجلس بوضع 
كاميـــرات مراقبـــة فـــي منطقـــة راس زويـــد وتـــم 

التصويـــت عليه في المجلس لكنه لـــم ير النور ألنه 
تشـــديد الرقابة على العمالـــة المخالفة هناك البد أن 

يتم بشكل منظم.
الـــكالب الضالة فـــي حماية اآلســـيويين ال يمكن أن 
تجد الـــكالب الضالة مكانا أفضـــل من منطقة رأس 
زويـــد لالســـتقرار فيهـــا، فهـــي فـــي حمايـــة العمالـــة 
المهاجـــرة ويقدمون لهـــا المأكل والمشـــرب، وكانت 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزارة 
العمرانـــي في عـــام 2021 تقوم بنقل الكالب الضالة 
إلى راس زويد ما ســـاهم في انتشـــارها على الرغم 

من أن المنطقة تضم مناطق ســـكنية أيضا وليســـت 
مناطق صناعية وسكن عمال فقط.

وأشـــار نائـــب رئيـــس مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة إلى 
أن تزايـــد الـــكالب الضالـــة فـــي راس زويـــد هو ألنه 
الجهة المســـئولة عن هذا الملـــف تقوم بنقل الكالب 
مـــن المناطـــق األخرى منـــذ فترة طويلـــة وإلى هذه 
الســـاعة، مضيفـــا وحتـــى االعتمـــاد علـــى إخصـــاء 
الـــكالب الضالـــة إليقـــاف التناســـل هـــي آليـــة غيـــر 
مجديـــة ألنـــه العمليـــة باهظـــة ومكلفـــة جـــدا حيث 
عمليـــة اخصاء الذكر 70 دينار واألنثى مبلغا مماثل 
فكـــم يا تـــرى ســـنحتاج مـــن ميزانية إلـــى مثل هذا 
األمـــر، ثـــم أن عمليـــة اإلخصـــاء لـــن تكفهـــم العض، 
وقـــد وقدمنا الكثير مـــن المقترحات في هذا الملف 
متســـائال اذا كانـــت جمعيـــة الرفق بالحيـــوان ترفق 
بالكلـــب فقط فهذا ليس انصافـــا فالقطط حيوانات 

والكالب تعتدي على أمالك الناس.
قطـــاع صناعي ضعيـــف الخدمات وطرقـــات رملية 
منطقـــة راس زويـــد هـــي مـــن المناطـــق الصناعيـــة 
الرئيســـية التـــي تمثـــل محطـــة اقتصاديـــة مهمـــة، 
ولكـــن الزالـــت المنطقـــة تعانـــي من شـــح الخدمات 
فيهـــا، فالمنطقـــة ال يتوافـــر فيهـــا مستشـــفى قـــادر 
على اســـتيعاب اإلصابات التي قـــد تنتج عن العمل 
الصناعـــي، إال أن هنـــاك مركـــزا صحـــي صغيـــر، كما 
كانـــت هناك مطالبات كثيرة لرصف يعض الطرقات 
المنطقة الصناعية، فبعض الطرقات ال تتناســـب مع 
أهميـــة راس زويد االقتصاديـــة، من حيث الوصول 
إلـــى جميـــع الشـــركات التـــي تحتضنهـــا بـــكل يســـر، 
ولعـــل أكثر ما تحتاجه منطقة راس زويد اليوم هو 
االنتبـــاه والمراقبـــة من التجـــاوزات التـــي تقوم بها 
بعض العمالة االســـيوية وإعـــادة التنظيم والتوازن 

الصناعي للمنطقة.
في 30 ديسمبر 2021، تم إطالق استراتيجية قطاع 
الصناعـــة والتـــي تتمحـــور حـــول تعزيـــز الصناعات 
الوطنيـــة، وتوجيه البحرين مهنيًا، واالســـتثمار في 
البنية التحتية وهو بال أدنئ إحدى القيم الصناعية 
المنتظـــرة فـــي تقديـــم صـــورة نموذجية فـــي راس 

زويد مع األيام المقبلة.

راس زويد الصناعية تنقصها الرقابة والتطوير
كالب ضالة.. وعمالة آسيوية مخالفة.. وطرقات رملية..



أعلنــت جامعــة البحريــن أن فترة تقديم طلبات االلتحاق بالمرحلة الجامعية األولى )الفترة األولى( ســتمتد من اليوم 
األحــد  إلــى يــوم األحــد 29 مــن الشــهر نفســه، مشــيرة إلى فتح بــاب القبــول للطلبة المحوليــن من الجامعــات األخرى 

)التحويل الخارجي( في الفترة نفسها.

وســـيجري خـــال شـــهر يوليـــو 2022، 
لطلبـــة  القبـــول  نتائـــج  عـــن  اإلعـــان 
)الفتـــرة  األولـــى  الجامعيـــة  المرحلـــة 
األولـــى( وطلبات التحويـــل الخارجي. 
عـــن  اإلعـــان  تاريـــخ  مـــن  وانطاقـــا 
نتائـــج القبـــول، ســـوف ُيتـــاح للطلبـــة 
تثبيـــت القبول، وُيســـمح لهـــم بفرصة 
ثانيـــة لتغييـــر الرغبـــات بعـــد تثبيـــت 
قبولهم. وســـتعقد بعد ذلـــك اختبارات 
القبول والمقابات الشخصية للبرامج 
األكاديمّيـــة التـــي تشـــترط ذلك عقب 
القبـــول  تثبيـــت  فتـــرة  مـــن  االنتهـــاء 

وتنفيذ تغيير الرغبات.
البحريـــن   جامعـــة  رئيســـة  وأكـــدت 
جواهر المضحكي، أن جامعة البحرين 
تفخر باستقبال طلبة الثانوية المتوقع 
تخرجهـــم هـــذا العـــام، والذيـــن تنطبق 
القبـــول، الختيارهـــم  شـــروط  عليهـــم 
الجامعـــة  بصفتهـــا  فيهـــا  الدارســـة 
بـــاب  فتـــح  بـــأن  الوطنيـــة، موضحـــًة 
التحويـــل الخارجـــي يأتي في ســـياق 
إتاحـــة الفرص امـــام الجميع لالتحاق 

بجامعة البحرين.
فـــي  الراغبيـــن  المضحكـــي  ودعـــت 
إلـــى  البحريـــن  بجامعـــة  االلتحـــاق 
المبـــادرة باســـتكمال اإلجـــراءات، بعد 
تكويـــن رؤيـــة واضحة عن المســـارات 
األكاديميـــة التي ينوون تقديم طلبات 
االلتحـــاق بها، ألنها ترســـم مســـتقبلهم 
لهـــم  متمنيـــة  واألكاديمـــي،  المهنـــي 

التوفيق.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أفـــادت عميـــدة 
القبول والتسجيل في جامعة البحرين 
أمـــل زايد الزايـــد، أن طلبـــات التقديم 
ستتم بآليات مختلفة لفئتين، إذ يقدم 
الطلبة البحرينيـــون وغير البحرينيين 
الحكوميـــة  المـــدارس  خريجـــي  مـــن 
داخـــل مملكـــة البحريـــن طلباتهم عبر 
موقـــع هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 

اإللكترونية )bahrain.bh (، أما الطلبة 
خريجـــو المـــدارس الخاصـــة، والطلبة 
خريجـــو  والخليجيـــون  البحرينيـــون 
المـــدارس الخاصـــة خـــارج البحريـــن، 
والطلبة خريجو العام الماضي )2020 
- 2021( وطلبـــة مركـــز ناصـــر للتأهيل 
والتدريـــب المهنـــي، والطلبة الراغبون 
فـــي التحويل من جامعـــات أخرى إلى 
جامعة البحريـــن، فإّنهم مدعّوون إلى 
تقديم طلباتهم عبر رابط التقديم في 
sis.( موقـــع إدارة معلومـــات الطالـــب

.) uob.edu.bh
القبـــول  عمـــادة  واســـتعرضت 
والتســـجيل أهـــم التعليمـــات لتقديـــم 
الجامعـــي  للعـــام  االلتحـــاق  طلبـــات 
المقبـــل، مشـــيرة إلـــى أنـــه “سيســـمح 
بتقديـــم  تخرجهـــم  المتوقـــع  للطلبـــة 
الجامعـــة  للمرحلـــة  االلتحـــاق  طلـــب 
األولى )الفترة األولى( الحاصلين على 
معـــدل تراكمي 65 % فما فـــوق، علمًا 
أنه ســـيتم قبولهم في الجامعة بمعدل 
تراكمـــي 70 % فمـــا فوق، أمـــا الطلبة 
من ذوي االحتياجات الخاصة فسيتم 
قبولهم بمعـــدل التراكمي 66.6 % فما 

فوق”.
ولفتت العمادة االنتباه إلى أن بإمكان 
الطلبـــة المتقدمين لالتحاق بالجامعة 
عـــن طريـــق موقـــع هيئـــة المعلومـــات 
تعديـــل  اإللكترونيـــة،  والحكومـــة 
الرغبـــات للبرامـــج التي تـــم اختيارها 
عـــن طريق الموقع نفســـه خـــال فترة 

تقديم الطلبات.
ونبهت العمـــادة المتقدمين عن طريق 
 ) SIS( موقـــع إدارة معلومـــات الطالب
إلى وجوب إرفاق المستندات التالية: 
صـــورة فوتوغرافيـــة ملونـــة، وصورة 
جـــواز الســـفر ســـاري المفعـــول أو مـــا 
يثبـــت التجديـــد فـــي حـــال االنتهـــاء، 
وللطلبة غير البحرينيين المقيمين في 

البحرين، ترفق صورة اإلقامة ســـارية 
المفعول أو مـــا يثبت إجراء التجديد، 
وبطاقـــة الُهوية ســـارية المفعول أو ما 

يثبت التجديد في حال االنتهاء.
المـــدارس  العمـــادة خريجـــي  ودعـــت 
الخاصـــة إلـــى إرفـــاق شـــهادة التخرج 
مـــن المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من 
المدرســـة، وكشـــف الدرجـــات، وإفادة 
التخرج، وكشـــف الدرجـــات المصدقة 

من وزارة التربية والتعليم.
فـــي  المتوقـــع تخرجهـــم  الطلبـــة  أمـــا 
الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022م 
المتقدمون عن طريـــق SIS ، فدعتهم 
العمـــادة إلـــى وجـــوب إرفاق كشـــوف 
الدرجات لـ )5( فصول دراسية، وسيتم 
لتحديـــث   )  SIS( نظـــام  فتـــح  الحقـــًا 
األوراق والمســـتندات المطلوبـــة بعـــد 

التخرج .
وأشـــارت العمادة إلى أن رســـم تقديم 
دنانيـــر   10 قـــدره  االلتحـــاق  طلـــب 
لاســـترجاع،  قابلـــة  غيـــر  بحرينيـــة 
مؤكـــدة أهميـــة تقديم شـــهادة فحص 
اللياقـــة الطبيـــة مـــن أحـــد المراكـــز أو 
المستشـــفيات الحكوميـــة أوالخاصـــة 

المعتمدة في مملكة البحرين.
والتســـجيل  القبـــول  عمـــادة  ولفتـــت 
النظـــر إلى أنـــه يمكن للمتقـــدم تعديل 
sis.( بياناته على موقع خدمة الطالب
uob.edu.bh ( بعد االنتهاء من عملية 
تقديـــم الطلب من خـــال الروابط في 

شاشة التقديم المذكورة أدناه:
- تحديـــث بيانات التقديـــم والرغبات 
 Update Application Information(

.) and Preferences
 Modify( تحديث الملفات المرفوعة -

. ) Uploaded Documents
الســـاعة  أن رســـوم  العمـــادة  وذكـــرت 
الجـــدد  المقبوليـــن  للطلبـــة  المعتمـــدة 
للطلبـــة  مدعومـــة  رســـوما  ســـتكون 

البحرينييـــن بواقع 8 دنانيـــر بحرينية 
فـــي  الواحـــدة،  المعتمـــدة  للســـاعة 
حيـــن ســـتكون الرســـوم للطلبـــة غيـــر 
البحرينيين 80 دينارا بحرينيا للساعة 

المعتمدة الواحدة.
الخارجـــي،  التحويـــل  شـــروط  وعـــن 
تحويـــل  جـــواز  أن  العمـــادة  ذكـــرت 
الطالـــب من جامعة أخـــرى إلى جامعة 
البحريـــن رهين شـــروط عديـــدة، هي: 
أن تكون الجامعـــة األخرى معترفًا بها 
مـــن قبـــل الجهـــات المعنيـــة بالمملكة، 
وأن يقـــدم الطالب إلى العمادة ســـجاً 
أكاديميـــًا معتمـــدًا حديثـــًا ومشـــفوعًا 
بالمستندات المطلوبة، وشهادة حسن 
ســـيرة وســـلوك من الجامعـــة المحول 
مـــن  عضويـــن  مـــن  وتوصيـــة  منهـــا، 
الهيئـــة األكاديمّية شـــرط أن يكونا قد 
دّرســـاه فـــي تلك الجامعـــة، وأن تكون 
شـــهادته الثانويـــة مؤهلـــة للقبول في 
البرنامـــج الـــذي يرغـــب فـــي التحويل 
نظاميـــة  دراســـته  تكـــون  وأن  إليـــه، 
فـــي الجامعـــة المحـــول منهـــا )النظـــام 
الكلـــي(، وأن يكـــون قـــد اجتـــاز بنجاح 
)30( ســـاعة معتمدة أو مـــا يعادلها في 

الجامعة المحول منها، وأال يقل معدله 
التراكمـــي عـــن )2.33( من أصـــل )4.0( 
)C+ أو مـــا يعادلهـــا فـــي نظـــم التقويم 

األكاديمي األخرى( .
للتحويـــل  العمـــادة  اشـــترطت  كمـــا 
القســـم  مجلـــس  موافقـــة  الخارجـــي 
األكاديمي المعني على طلب التحويل، 
األكاديمـــي،  ســـجله  دراســـة  بعـــد 
والمحتـــوى العلمي لـــكل مقرر اجتازه، 
وتحديـــد المقـــررات التـــي يعفـــى مـــن 
دراســـتها، وأال يكون المتقدم مفصوالً 

من أي جامعة فصاً تأديبيًا .
واشـــترطت أيضًا أال يكـــون المتقدم - 
عنـــد تقديم طلب التحويـــل - منقطعًا 
عـــن الدراســـة فـــي الجامعـــة المحـــول 
وأن  أســـبوعًا،   )16( مـــن  أكثـــر  منهـــا 
يـــدرس الطالب في الجامعـــة )50 %( 
علـــى األقـــل مـــن الســـاعات المطلوبـــة 

للتخرج.
المســـتندات  أّن  العمـــادة  وذكـــرت 
المطلوبـــة للتحويـــل الخارجـــي هـــي: 
كشـــف الدرجات من الجامعة المحول 
كشـــف  مـــن  ونســـخة  الطالـــب،  منهـــا 
درجات الثانويـــة العامة أو ما يعادلها، 

مـــع إفـــادة التخرج مصدقـــة ومعتمدة 
ومحتـــوى  المختصـــة،  الجهـــات  مـــن 
المقـــررات الدراســـية المـــراد معادلتها 
في جامعة البحرين مصدقة ومعتمدة 
من الجامعة المحول منها الطالب، وأن 
يقدم الطالـــب توصيتيـــن أكاديميتين 

من أساتذته الذين درسوه.
الخارجـــي  للتحويـــل  اشـــترطت  كمـــا 
نجـــاح الطالـــب فـــي االختبـــارات التي 
يجريها القسم األكاديمي )إن وجدت(، 
وصـــورة فوتوغرافيـــة ملونة، وصورة 
جواز السفر ساري المفعول أو ما يثبت 
التجديـــد فـــي حـــال االنتهـــاء. وعلـــى 
الطلبة غيـــر البحرينيين المقيمين في 
البحرين إرفاق صورة اإلقامة ســـارية 

المفعول أو ما يثبت إجراء التجديد.
وحسبما أوردت العمادة، فإنه ال بد من 
تقديم بطاقة الُهوية ســـارية المفعول، 
أو ما يثبت التجديد في حال االنتهاء، 
ورســـم تقديم طلب االلتحـــاق وقدره 
10 دنانيـــر بحرينيـــة، باإلضافـــة إلـــى 
شـــهادة فحص اللياقة الطبية من أحد 
المراكز أو المستشـــفيات المعتمدة في 

البحرين.

الصخير - جامعة البحرين

8 مايو بدء تقديم طلبات االلتحاق بالمرحلة الجامعية األولى
يستمر حتى 29 من الشهر وفتح باب القبول للطلبة المحولين من جامعات أخرى... جامعة البحرين:

local@albiladpress.com
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عيسى الدوي... محطات تربوية تجلت بالعطاء والوفاء
Û  ثمة شخصيات تأبى أن ترحل عن الدنيا إال بعد أن تترك

بصمــة أو أثــًرا جميًا أو قدوة حســنة يحتذى بها لتكون 
ســيرتها نبراًســا منيــًرا يسترشــد به األجيــال. إحدى تلك 
الشــخصيات هو المربي الفاضل واألســتاذ القدير عيسى 
بن حسن الدوي طيب هللا ثراه، الذي كانت حياته حافلة 
الزاخــرة  والتعليميــة  التربويــة  المحطــات  مــن  بالعديــد 
داخــل وخــارج مملكة البحرين، مّثــل خالها الوطن خير 
تمثيــل فكان نعــم المواطن األصيل واالبــن البار الذي لم 

يدخر جهًدا في بناء وطنه وتمكين أبنائه ورعايتهم.
Û  عيســى الــدوي، الــذي ولــد فــي فريــج الزياينــه بالمحرق

العــام 1943 كان صاحــب شــخصية اختزلــت تفاصيــل 
العطــاء والوفــاء وقلًبــا محًبــا ووجهــا بشوًشــا ارتســمت 
عليــه مامــح الطيبــة وخبــرات الســنين، ُعرف بســجاياه 
الخيــرة ومواقفــه األصيلــة وتواصله، هو الرجــل الكريم 
الــذي قــدم العديــد مــن التضحيــات لمســاعدة الكثيريــن 
سواء كانوا من أهله وأقاربه أو من عامة الناس؛ ليرّسخ 
مــن خالهــا منظومــة قيميــة ومواقــف بحرينية ســامية 

المعاني.
Û  عمــل رحمــه هللا منــذ ســتينات القــرن الماضــي مدرًســا

للتاريخ والجغرافيا ومشرًفا إدارًيا للطاب في مجموعة 
مــن مــدارس البحرين وعــرف بشــخصيته المتوازنة في 
التعامــل والممزوجــة بيــن الحــزم والتســامح حيث تعلم 
على يده العديد من مسؤولي المملكة وأطبائها ومعلميها 
وقضاتهــا، والذيــن كانــوا نعــم الطلبــة الباريــن بمعلمهــم 
والمقدريــن لــدوره فــي صقــل شــخصياتهم وكانــوا كلمــا 
صادفوه بادروا بالســام عليه والحديث معه واســتذكار 
بعــض المواقــف األبويــة والطريفــة التــي عاشــوها معــه 

خال تلك الحقبة الدراسية.
Û  في منتصف الســبيعينات انتدب األســتاذ عيســى الدوي

رحمــه هللا للعمــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
وتحديــًدا فــي إمــارة رأس الخيمــة ليواصــل دوره فــي 
الحقــل التعليمــي وليتخــرج علــى يــده العديــد مــن أبناء 
اإلمارات، وقد كانت فترة مليئة بالتحديات واالصعوبات 
لوجوده خال مرحلة التأسيس التي ساهم فيها بشغف 
وتفــان مــن أجــل أبنــاء دولــة شــقيقة تكــن لهــا مملكــة 
البحريــن وقيادتهــا وشــعبها الحــب واالحتــرام والتقدير 
حتــى بــات اســم ابــن البحريــن عيســى الــدوي معروًفــا 
لــدى العديد من أبناء جيلي الســبعينات والثمانينات من 

الطلبــة واألســاتذة والمســؤولين في إمــارة رأس الخيمة 
وقــد بقــي الكثيريــن منهــم علــى تواصل معــه حتى آخر 

مراحل حياته. 
Û  عــاد األســتاذ عيســى وأســرته إلــى مملكــة البحريــن فــي

منتصف الثمانينات ليكمل مسيرته في الحقل التعليمي 
بــكل حــب ووفــاء واســتمر فــي ذلــك حتــى العــام 1993 
حينمــا تــم ترشــيحه مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم 
لتولــي منصــب الملحق الثقافي في ســفارة البحرين في 
جمهوريــة مصر العربيــة وهنا كانت محطة مميزة أخرى 
جــاءت بعــد خبرات تراكمية ومحطــات تربوية متنوعة، 
وقد تسامت خال هذه المرحلة مواقفه األبوية مع أبنائه 
الطلبه إذ كان لهم بمثابة األب الناصح والحازم والداعم 
عبــر متابعتــه وتذليلــه لــكل العقبــات التــي تعتريهــم فلم 
ينفك اآلباء واألمهات من توصيته على فلذات أكبادهم 
واألب  الصــادق  المخلــص  الرجــل  فيــه  وجــدوا  ألنهــم 
المحــب الــذي يثقون به ويأتمنونه علــى أبنائهم وبناتهم 
خــال غربتهــم عن وطنهم، وقد كانت هــذه المرحلة من 
أجمل المراحل التي عاشــها إذ تجلت فيها أســمى معاني 
التضحيــة والعطــاء، حيــث بنــى خالهــا عاقــات طيبــة 

وقويــة مــع الكثيــر مــن أبنائــه الطلبــة والطالبــات وكانوا 
نعــم الطلبة المقدرين لدوره األبوي واإلرشــادي، وقد بدا 
ذلــك جلًيــا بعــد إعــان خبر وفاتــه في 21 مــارس 2022 
إذ ضجت وســائل التواصل اإلجتماعي برســائل التعازي 
والمواســاة مــن أبنائــه الطلبة والطالبــات وبتعبيرهم عن 
حزنهم الشــديد وسردهم للعديد من القصص والمواقف 
األبوية األصيلة والكريمة التي عاشوها معه خال فترة 
دراستهم من خال حله لمشكاتهم ووقوفه معهم يوًما 

بيوم وساعًة بساعة.
Û  على مشارف األلفية الثالثة تقاعد األستاذ عيسى الدوي

بعد مســيرة تربوية حافلة استمرت قرابة األربعة عقود، 
خّلــد خالهــا أنموذًجــا بحرينًيــا أصيــًا ومســيرة تربويــة 

اتسمت بالرقي واإلخاص. 
Û  الوطــن فأعطــاه بســخاء أحــب  الــدوي.. رجــل  عيســى 

ووفــاء وأحــب أبنــاءه وطلبتــه فــكان كريًمــا فــي العمــل 
من أجلهم حتى آخر يوم في مســيرته التعليمية، نســأل 
المولــى عــز وجــل أن يجزيــه الخيــر والثواب عــن كل ما 
قدمه من أعمال وأن يسكنه المنازل العليا من الجنة إنه 

سميع مجيب.

بقلم: يونس سلمان



سيدعلي المحافظة

سادجورو جاغي فاسوديف هو مدرب هندي وصوفي وفاعل خير ومؤلف.
أسس مؤسسة إيشا، وهي منظمة غير ربحية تقدم برامج اليوغا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند 
والواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا العظمى ولبنان وسنغافورة وكندا وماليزيا وأوغندا والصين ونيبال 

وأستراليا.  وتشارك المؤسسة أيضا في مختلف أنشطة التنمية االجتماعية والمجتمع المحلي، والتي 
أسفرت عن حصول المؤسسة على مركز استشاري خاص لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم 

المتحدة.
ولد في عائلة تيلوغوية في ميسور، كارناتاكا يوم الثالثاء 3 

سبتمبر 1957 وقد كان أصغر أربعة أطفال - صبيان وفتاتان.  
وكان والده يعمل طبيب عيون مع سكك الحديد الهندية، 

ونتيجة لذلك، تنقلت العائلة في كثير من األحيان.
بعد دراسته، تخرج من جامعة ميسور وحصل على 

درجة البكالوريوس في األدب اإلنجليزي. 
وخالل سنوات دراسته الجامعية، سافر إلى أماكن 

مختلفة في البالد على دراجته النارية. 
وعندما وصل إلى الحدود بين الهند ونيبال، تم ايقافه 

من دخول نيبال ألنه لم يكن يملك جواز سفر.
يوم 23 سبتمبر عام 1982 وفي سن الخامسة 

والعشرين ارتحل إلى شاموندي هيل حيث كانت 
تجربته الروحية األولى.

في عام 1983، أدار أول دفعة يوغا له مع سبعة 
مشاركين في ميسور.  ومع مرور الوقت، بدأ 

بإجراء دروس اليوغا في والية كارناتاكا وحيدر 
أباد وسافر من فصل آلخر على دراجته 

النارية.  وقد عاش من عائدات 
شركته لتأجير مزرعة الدواجن.

المصدر: موسوعة ويكيبيديا
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قال المنسق اإلعالمي لحملة “انقذوا التربة” إياد 
داهوك إن مبادرة انقذوا التربة تعد تحرًكا مدنًيا 

عالمًيا إللهام مقاربة واعية من أجل إنقاذ األرض 
والكوكب، إذ إن هذا التحرك أواًل وقبل كل شيء 

هو تحرك شعبي.
وأشار إلى أن أكثر من 90 % من التربة قد تتدهور 
بحلول العام 2050 ما لم نغير الطريقة التي ندير 
بها التربة، وبالتالي تأتي المبادرة كاستجابة لهذه 

األزمة.
وقال إن الهدف من هذه الحملة هو حشد الدعم 
من أكثر من 3.5 مليار شخص ما يعادل أكثر من 

60 % من عدد من الناخبين في العالم، إلعطاء 
القضايا البيئية أولوية انتخابية عند الحكومات 

في جميع أنحاء العالم.
وذكر أن سادغورو بدأ منذ مارس 2022 رحلته عبر 
دراجته النارية بمفرده من لندن حتى جنوب الهند 

لرفع مستوى الوعي حول انقراض التربة، وخالل 
رحلته سيتفاعل مع قادة عالميين من مشاهير 

وكبار الخبراء من 27 بلًدا سيمر عبرها، حيث تبلغ 
المساحة اإلجمالية التي سيغطيها تزيد عن 30 

ألف كم وستستغرق 100 يوم.
وقال إن “انقذوا التربة” ستتعاون مع خبراء 

علميين وخبراء في وضع التوصيات من جميع 
أنحاء العالم لوضع توصيات وسياسات ملموسة 

للتخفيف من انقراض التربة وإيقافه.
وأشار إلى أن سادغورو قضى في العام 1998 

مدة 22 يوما مع حوالي 100 متطوع في زراعة 
6 ماليين بذرة لمعالجة التربة المتحضرة في 

جنوب الهند.
ولفت إلى أنه قام في العام 2004 بإطالق 

مشروع األيادي الخضراء، حيث انتقل 70 ألف 
مزارع في جنوب الهند إلى الزراعة القائمة على 

األشجار، حيث تم زرع أكثر من 30 مليون شتلة، 
وشهد العقد التالي تطوير نماذج أفضل، زيادة 

في الصدرات، وتشكلت روابط مع فعاليات، وتم 
بناء سمعة طيبة من خالل نشر قصص نجاح 
المزارعين على األرض شفهًيا على نطاق واسع.

وذكر أنه لدى جفاف العديد من األنهار االستوائية 
في الهند بشكل كبير في 2017، وكان المزارعون 
في أحواض األنهار في الهند يكافحون من أجل 

زراعة ما يكفي للبقاء على قيد الحياة، إال أن الكثير 
من المزارعين فشل، أطلق سادغورو “رالي من 
أجل األنهار” وحظيت الحملة بدعم 162 مليون 

شخص.
وأشار إلى أن سادغورو خالل العام 2019 حيث 

استنزف نهر كافيري في جنوب الهند بنسبة 
40 % في العقود األربعة الماضية، قام بإطالق 
نداء كافيري الذي يهدف إلى تمكين 5.2 مليون 

مزارع من زراعة 2.42 مليار شجرة في حوض نهر 
كافيري خالل فترة 12 عاما حتى اآلن، فقام 125 
ألف مزارع بزراعة 62 مليون شجرة، ما يجعلها 
أكبر حركة بيئية يقودها المزارعون في العالم.

وقال إنه انطالقا من هذا الجهد والتقائه مع 
الفهم العملي وارتفاع مستوى الوعي البشري إلى 
حركة جديدة وهي “انقذوا التربة كوكب واٍع” خالل 

العام الجاري.

قال عضو مجلس الشورى أحمد الحداد 
إن نحو 5 آالف شخص سجلوا لحضور 

فعالية “انقذوا التربة”، والتي تتزامن 
مع الزيارة المرتقبة للفيلسوف الهندي 

سادغورو للبحرين التي ستقام في استاد 
مدينة عيسى الرياضي. واعتبر أن هذا 

الحدث يكتنف أهمية عالمية لما يحمله 
من عنوان مهم وهو “انقذوا 
التربة”، وذلك في ظل تدهور 
قيمة األراضي الزراعية بفعل 
التلوث البيئي ورمي النفايات 

في البحار واألنهار مسببة 
الفيضانات واإلضرار بالبيئة.

وأشار إلى أن المحافظة 
على خصوبة التربة مهم 

جًدا بالنسبة لمملكة 
البحرين حيث نشهد 

موجة من التصحر 
وملوحة التربة، والتي 

لها تأثيرات على 
األمن الغذائي 

في البحرين، 
بعد أن كانت 

البحرين مليئة 
بالبساتين 

وتنتج المحاصيل الزراعية بما يفيض على 
حاجة المجتمع قبل نحو 50 عاًما.

ولفت إلى أن هذه الحركة لها أهمية 
عالمية، والسلطة التشريعية تبارك هذا 

التوجه، وتصب أيضا في إطار مبادرة 
اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فيما 
يخص األمن الغذائي في البحرين، حيث 
تم االلتقاء بالعديد من المعنيين 

في المؤسسات الحكومية 
واألهلية ألخذ آراءهم والخروج 

بتوصيات مهمة كي تقوم 
الدولة باالنتباه للموضوع 

وتقديم المساعدات الفنية 
والتكنولوجية واستخراج 

المياه وتقليل قيمة 
الكهرباء ليتمكن 

المزارعون من القيام 
بواجباتهم وتوفير 
األغذية خصوًصا 

للمواطنين 
والمقيمين 

في البحرين.

ــة “الــــبــــاد” احـــتـــكـــار عــــدد من  رصـــــدت عـــدسـ
الخاصة  السيارات  لمواقف  القديمة  السيارات 
كما  “الكراجات”  منطقة  أو  الصناعية،  بالمنطقة 
يكنيها المواطنين والقريبة من السوق الشعبي، 

ولفترات طويلة.
باألغبرة  الــســيــارات وهــي مكدسة  وبــدت هــذه 
الــذي  الــوقــت  فــي  ومهملة،  الكثيفة،  ــة  ــرب واألت
تحتكر فيه المواقف المحدودة بالمنطقة، ومعها 

األرصفة، وبعض جوانب الطرق ايضًا.
المناطق  مــن  المنطقة،  هــذه  ان  مــن  وبــالــرغــم 
الكثيرة االنشغال والعمل مع احتضانها عشرات 
الكراجات، المعنية بتغيير اإلطارات والبطاريات 
وتصليح مكيفات السيارات والمحركات وتغيير 
عنها  يغيب  أنه  اال  السيارات،  الزيوت، وغسيل 

التنظيم والمراقبة الى حد ما.
بوقت  نشرت  أن  لها  قــد سبق  “الــبــاد”  وكــانــت 
ســابــق، تــقــريــرًا عــن الــتــضــيــيــق الــحــاصــل على 
الشوارع  في المنطقة والتي هي صغيرة اصاً، 
حيث  الزبائن،  قبل  من  الخاطئ  الركن  بسبب 
المرورية،  االختناقات  الــى حــدوث  ذلــك  يــؤدي 

واالزدحامات وغيرها.
كما تفتقر المنطقة للنظافة الى حد ما، مع وجود 
القصور من بعض اصحاب المحات لهذا الشأن، 
وبالرغم من قرب عمارات دانات المدينة منها، 
والتي تحتضن اعداد كبيرة من الشقق السكنية 

التي تقطنها العائات.

بالصور: “باركات” منطقة الكراجات بالمدينة محتكرة
ابراهيم النهام
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يـــوم  هـــو  مايـــو  مـــن  التاســـع  يـــوم 
االنتصـــار التاريخـــي لشـــعوب اتحاد 
الجمهوريات االشـــتراكية السوفيتية 
بقيـــادة  األلمانيـــة  النازيـــة  علـــى 
الحـــرب  خـــال  هتلـــر  الفاشيســـتي 
يونيـــو   22 مـــن  العظمـــى  الوطنيـــة 
أيـــام   1945 مايـــو   9 حتـــى   1941
الحـــرب العالمية الثانيـــة، ولذلك فإن 
لهـــذا اليـــوم مكانة خاصـــة ليس لدى 
الشـــعب الروســـي وإنما لدى شـــعوب 
الســـابقة  الســـوفيتية  الجمهوريـــات 
التي شـــكلت مساحتها ســـدس الكرة 
األرضيـــة، فيوم التاســـع من مايو هو 
يـــوم خـــاص البشـــرية جمعـــاء مـــن 
شـــرور النازيـــة والفاشيســـتية، يـــوم 
إعـــادة األمـــل في تشـــكل عالـــم خال 
مـــن الشـــوفينية قائـــم علـــى الســـام 
واالحترام المتبادل وحرية الشـــعوب 
في تقريـــر مصيرها واختيـــار النظام 

السياسي الذي يناسبها.
يوم التاســـع من مايو يـــوم االحتفال 
بالنصر العظيـــم، الذي تصادف ذكراه 
77 هـــذا العام، وهو يوم تخليد ذكرى 
أولئك األبطال الذين ضحوا بحياتهم 
وزكوا بدمائهم الطاهرة التي دفعوها 
ثمنا للقضـــاء على الكابـــوس الهتلري 
الذي جثم على العالم عموما وأوروبا 
خصوصـــا فـــي إطـــار تحقيـــق حلـــم 
النـــازي هتلـــر للســـيطرة علـــى العالـــم 
وتكريس الظلم والعبودية واستغال 
شـــعوب المعمـــرة، فهـــذا اليـــوم يـــوم 
استعادة الكرامة اإلنسانية واستعادة 
الـــدول  واســـتعادة  عزتهـــا  البشـــرية 
سيادتها وترابها الوطني الذي دنسته 

العصابات الهتلرية الفاشية.

قدامى المحاربين

تعاونت جمعية الصداقـــة البحرينية 
تحريـــر  فـــي  “البـــاد”  مـــع  الروســـية 
اســـتطاع للـــرأي مـــع مجموعـــة مـــن 
طلبـــة البحريـــن الذيـــن درســـوا فـــي 
الســـتحضار  الســـوفيتي  االتحـــاد 
حقبـــة االحتفاء بهذا اليوم إبان فترة 

دراستهم.
تلقـــوا  الذيـــن  البحرينيـــون  الطلبـــة 
االتحـــاد  فـــي  العالـــي  تعليمهـــم 
الســـوفيتي خـــال حقبـــة الســـتينات 
والســـبعينات والثمانينـــات من القرن 
مـــن  اســـتفادوا  والذيـــن  الماضـــي 
التـــي خصصهـــا  الدراســـية  البعثـــات 
االتحاد السوفيتي آنذاك لطلبة الدول 
الفقيـــرة في إطـــار الوفـــاء بالتزاماته 
األممية تجاه الدول النامية، عايشوا 
أجـــواء االحتفـــال بهـــذا اليـــوم خال 
دراســـتهم فـــي االتحـــاد الســـوفيتي، 
وما يزالون يتذكرونها كلما يأتي يوم 
التاســـع مـــن مايـــو، حيـــث تعـــود بهم 
الذاكرة إلـــى تلك االحتفاالت الكبيرة 
التي تعم المـــدن واألرياف واألقاليم 
والمقاطعات الســـوفيتية من أقصاها 
إلـــى أقصاهـــا مـــن الشـــرق األقصـــى 
األورال  ومـــن  الوســـطى  آســـيا  إلـــى 
إلـــى القوقاز ومـــن أوروبا إلى آســـيا، 
هـــذه المناطـــق التي شـــكلت االتحاد 

السوفيتي. 
وفـــي هذا الســـياق نســـتطلع ذكريات 
بعض الطلبة الذي درسوا في االتحاد 
السوفيتي عن االحتفال بيوم النصر.
يقـــول أحمـــد تلفـــت، خريـــج جامعـــة 
تخصـــص  الشـــعوب  بيـــن  الصداقـــة 
النصـــر  ليـــوم  احتفـــال  “أول  تاريـــخ 
حضرتـــه كان فـــي العـــام 1978، فقد 
تلـــك  يجســـد  احتفـــاال  بالفعـــل  كان 
التضحيـــات التـــي قدمتهـــا الشـــعوب 
الســـوفيتية فـــي ســـبيل الدفـــاع عن 
باد الســـوفييت والعالم، حيث عمت 
االحتفـــاالت كل االتحـــاد الســـوفيتي 
عشـــرة،  الخمـــس  بجمهورياتـــه 
وشـــملت االحتفاالت األلعـــاب النارية 
ولقـــاءات  والمهرجانـــات  والحفـــات 
وأنشـــطة  المحاربيـــن  قدامـــى  مـــع 
الحدائـــق  فـــي  بالمناســـبة  مرتبطـــة 
العامـــة، خصوصـــا أن الجو في شـــهر 
بعـــد  ومنعشـــا  ربيعيـــا  يكـــون  مايـــو 
انتهاء فصل الشـــتاء. وحرصت على 
حضـــور هذا االحتفال ســـنويا إلى أن 

تخرجت”.

أكبر عرض

جامعـــة  خريـــج  الصيـــاد،  محمـــد   
كييف الحكوميـــة تخصص العاقات 
“هـــذا  يقـــول  الدوليـــة،  االقتصاديـــة 
والمناســـبات  األعيـــاد  مـــن  اليـــوم 
الوطنيـــة التي كانت شـــعوب االتحاد 
ذكـــرى  وهـــي  تحييهـــا،  الســـوفيتي 
االنتصار علـــى النازيـــة األلمانية يوم 
التاســـع من مايو من كل عـــام ابتداء 
من 9 مايو 1945، وهو أقرب األعياد 
الوطنية إلى قلوب السوفييت، الذين 
دفعـــوا أثمانـــا باهظة لتحقيـــق النصر 
علـــى النازية. وفي هـــذا اليوم يخرج 
الســـوفيتية  الجمهوريـــات  مواطنـــو 
الخمس عشـــرة إلـــى الميادين العامة 
مســـيرات  فـــي  الرئيســـة  والشـــوارع 
حاملين األعام والـــورود والبالونات 
تزامنا مع األلعاب النارية، فيما تشهد 
الساحة الحمراء أكبر عرض عسكري 
وفنـــي بحضور القيادات الســـوفيتية 
المواطنيـــن  مـــن  غفيـــرة  وجماهيـــر 
األغانـــي  ويغنـــون  يســـيرون  الذيـــن 
الوطنيـــة المرتبطـــة بهـــذه المناســـبة، 
والتـــي منهـــا األغنية الشـــهيرة أغنية 
)يوم النصر(، كما تعرض األفام التي 
تتنـــاول الجوانب الرهيبـــة المختلفة 

من الحرب الوطنية العظمى”.
جامعـــة  خريـــج  الخيـــر،  نبيـــل  أمـــا 
تخصـــص  الشـــعوب  بيـــن  الصداقـــة 
هندسة مدنية، فإن ذاكرته باالحتفال 
بعيـــد النصـــر تعود إلـــى العـــام 1976 
األولـــى،  بالســـنة  طالبـــا  كان  عندمـــا 
حيـــث رأى بعينـــه كيف كان الشـــعب 
الســـوفيتي حريصـــا علـــى االحتفـــال 
بهذه المناســـبة، التي تذكـــر المواطن 
السوفيتي بتضحيات أولئك األبطال 
الذين ضحـــوا بحياتهـــم لتحرير باد 
الســـوفييت مـــن الهمجيـــة الهتلريـــة 
التـــي وصلت إلى مشـــارف موســـكو، 
ولكن بطولة الجيش األحمر وإصراره 
وعزيمتـــه دحـــرت الغازيـــن النازييـــن 
ووصـــل إلى عقـــر دارهم فـــي برلين، 
واحتـــل الرايخت األلمانـــي )البرلمان( 
ورفـــع علم االتحاد الســـوفيتي عليه، 
وبالمناسبة، فالجندي الذي رفع العلم 
الســـوفيتي علـــى الرايخـــت كان حيا 

في ذلك الوقت.

ضحايا الحرب

 علـــي أحمـــد البقـــارة، خريـــج جامعة 
الصداقـــة تخصـــص طب، يقـــول “إن 
عيد النصر يحمل العديد من المعاني 
اليـــوم  هـــذا  مثـــل  ففـــي  والرســـائل، 
ترى فـــي وجوه المحاربيـــن القدامى 
الـــذي  الدمـــار  العميـــق علـــى  الحـــزن 
حل بحياتهم ومســـاكنهم ومصانعهم 
ومزارعهـــم وما فقدوه مـــن أحبة من 

األهـــل واألصدقـــاء وضحايـــا الحرب 
من أطفال وشـــباب وشـــيوخ ونســـاء 
ورجـــال، كل هـــذه األحـــزان ممزوجة 
بالفـــرح والســـعادة النتصارهـــم علـــى 
الفاشـــية والنازية التي دمرت الحياة 
اإلنســـان،  المقدمـــة  وفـــي  والـــزرع 
واضحـــة  رســـالة  كان  فاالنتصـــار 
تقول ال للفاشـــية، نعم للســـام وبناء 
التـــي  للشـــعوب  فتحيـــة  اإلنســـان، 
هزمـــت الفاشـــية وخلصـــت البشـــرية 

من ألد أعداء اإلنسانية”.

الساحة الحمراء 

جامعـــة  خريـــج  المطـــوع،  شـــاكر 
الصداقة بين الشعوب تخصص طب، 
يقول “منذ وصولي إلى موســـكو في 
صيف 1973 وأنا أحرص على حضور 
كل االحتفاالت والمناســـبات من عيد 
ثـــورة أكتوبـــر وعيد العمـــال إلى عيد 
النصر 9 مايو حتى تخرجي من كلية 
الطب بالعام 1980. االحتفاالت كانت 
تأخـــذ مكانها فـــي الســـاحة الحمراء، 
حضـــور  بشـــوق  ننتظـــر  كنـــا  حيـــث 
العرض العسكري الذي كان وما يزال 
يبهرنا حتى اليومز وبعد االنتهاء من 
االحتفـــال نذهـــب مـــع األصدقاء من 

مختلف الجنسيات للغداء”.

غير أخالقي

ويقـــول حســـن عبدالرحيـــم، خريـــج 
المعهد الحكومي لفن المسرح “عندما 
ذهبت إلى االتحاد الســـوفيتي كانت 
الحـــرب  عـــن  محـــدودة  معلوماتـــي 
خاضتهـــا  التـــي  العظمـــى  الوطنيـــة 
الشـــعوب الســـوفيتية ضـــد هتلـــر من 
واســـتعادة  بادهـــم  تحريـــر  أجـــل 
حريتهـــم، ولكـــن خال دراســـتي في 
موســـكو عرفـــت الكثير عـــن االتحاد 
الســـوفيتي، ومنهـــا يوم النصـــر الذي 
يصـــادف 9 مايـــو، حيث حضرت أول 
 ،1973 بالعـــام  مـــرة  االحتفـــال ألول 
فحقا كانت احتفاالت رائعة جســـدت 
تلك التضحيـــات التي قدمها االتحاد 
السوفيتي في سبيل تحرير البشرية 
مـــن العصابـــة الهتلريـــة التـــي هتكت 
العالم كله. في تلك اللحظات تتوحد 
كل القلـــوب الســـوفييت والمقيميـــن 
في االتحاد الســـوفيتي ســـواء للعمل 
أو الدراســـة وتقف احترامـــا وتقديرا 
لألبطـــال من الجيـــش األحمـــر الذين 
وقفوا بـــكل جرأة في وجه المعتدين 
الذيـــن هاجمـــوا االتحاد الســـوفيتي، 
معـــه  تربطهـــم  الـــذي  الوقـــت  فـــي 
اتفاقيـــة عـــدم االعتـــداء، فـــي خـــرق 
صـــارخ وواضح وغيـــر أخاقي لتلك 
االتفاقيـــة، إال أن الجندي الســـوفيتي 

لقن األلمان درسا لن ينسوه أبدا.

الفرحة والبهجة

جامعـــة  خريـــج  العســـومي،  نبيـــل 
تخصـــص  الشـــعوب  بيـــن  الصداقـــة 
قانون، يقول “كلما يأتي يوم التاســـع 
مـــن مايـــو تعـــود بـــي الذاكـــرة إلـــى 9 
مايـــو 1975 حيث شـــهدت االحتفال 
ألول مرة، فكانت االحتفاالت كبيرة، 
حيـــث تـــرى الفرحـــة والبهجـــة علـــى 
وجوه الســـوفييت بمختلف أعراقهم 
يعبـــرون  وأعراقهـــم  وقومياتهـــم 
مـــن خـــال هذا المناســـب عـــن حبهم 
لبـــاد الســـوفييت ووالئهـــم لوطنهـــم 
مســـتذكرين التضحيـــات التي قدمها 
االتحاد الســـوفيتي في سبيل تحرير 
أوروبـــا والعالم. وما زلـــت أتذكر تلك 
الجملة التي قالها لي أحد المواطنين 
الســـوفييت عندمـــا قلـــت لـــه: لمـــاذا 
النصـــر وكأنـــه أول  تحتفلـــون بعيـــد 
مـــرة تحتفلون به رغم مرور 30 عاما 
فـــي ذلـــك الوقت علـــى يـــوم النصر؟ 
قـــال لي: وســـوف نظل نحتفـــل بهذا 
العيـــد وكأنـــه ألول مـــرة إلـــى األبـــد؛ 
تقديـــرا واحترامـــا من أهلنـــا وأقاربنا 
ومواطنينا للذين دفعوا حياتهم ثمنا 
لهذا النصر، ففي كل عائلة ســـوفيتية 
وفي كل بيت سوفيتي يوجد شهيد، 
وبالنســـبة لعائلتنا فقد استشهد اثنان 
مـــن أعمامـــي فـــي الحـــرب الوطنيـــة 
العظمـــى، كمـــا أتذكـــر مشـــهد قدامى 
المحاربيـــن الذيـــن يجوبون الســـاحة 
الحمـــراء مرتدين لباســـهم العســـكري 
ونياشينهم وأوســـمتهم التي منحتها 
لهـــم الدولـــة الســـوفيتية يتفاخـــرون 
الوطنيـــة  الحـــرب  فـــي  بمشـــاركتهم 
العظمى وبدورهم في تحرير بادهم 
مـــن النازييـــن. وأتذكـــر تلـــك األفام 
والمقابـــات واللقاءات التي تتحدث 
عـــن الحـــرب وعـــن التضحيـــات وعن 
النصـــر، أتذكـــر تلـــك المشـــاهد التـــي 
يتســـابق فيها المواطنون السوفييت 
اللتقاط الصور مع قدامى المحاربين 
وتلـــك األســـئلة التـــي يوجهونهـــا عن 
الحرب وعن النصر وتعطشهم لسماع 

اإلجابة منهم.

األغاني الوطنية

جامعـــة  خريـــج  الصيرفـــي،  جليـــل 
تخصـــص  الشـــعوب  بيـــن  الصداقـــة 
هندســـة، يقـــول “إن ما أثـــار انتباهي 
فـــي عيد النصر في الســـنوات األولى 
مـــن  اليـــوم  بهـــذا  الكبيـــر  االهتمـــام 
الشـــعب، حيـــث  فئـــات  قبـــل جميـــع 
الســـاحة  الغفيـــرة  الجماهيـــر  تقطـــع 
الحمراء وهـــم يحملون صور آباءهم 
الذيـــن استشـــهدوا فـــي  وأجدادهـــم 
الحرب الوطنية العظمى كما يسميها 
الســـوفييت، وهـــو ليس االســـم الذي 

كنـــا تعلمنـــاه والذي فـــي ذاكرتنا وهو 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، ولـــم نكـــن 
هـــي  الشـــرقية  الجبهـــة  أن  نعـــرف 
ســـاحة الحرب الرئيســـة بين االتحاد 
الســـوفيتي وألمانيا بشـــكل أساســـي، 
حيـــث دحـــر الجيش األحمـــر جيوش 
ألمانيـــة النازيـــة مـــا دفـــع الكثيـــر منا 
لمزيـــد مـــن البحـــث واالطـــاع علـــى 
األفـــام الوثائقيـــة وأحاديـــث الناس 
فهـــذا  الحـــرب،  هـــذه  مآســـي  عـــن 
االحتفـــال يذكرنا بالكثير من األغاني 
الوطنيـــة النابعـــة مـــن الواقـــع، والتي 

تبعث الحماس ونشوة االنتصار.

سطوة النازية

الخميـــس، خريـــج معهـــد  عبدالنبـــي 
دانيتســـك للطب، يقول إن االحتفال 
بيوم النصر يذكره بســـاحة لينين في 
مدينة دانيتســـك وتجمـــع المواطنين 
رافعين األعام الســـوفيتية وأوسمة 
الحـــرب الوطنيـــة العظمـــى وشـــارت 
“لينيـــكا” تعبيـــرا عـــن الفرحـــة. وبهذا 
اليـــوم يتذكـــر األلعـــاب الناريـــة التي 
دانيتســـك،  مدينـــة  ســـماء  تضـــيء 
ويتذكـــر األنشـــطة والفعاليـــات التي 
يشارك فيها الســـوفييت إلحياء هذه 
العـــزة  لهـــم  أعـــادت  التـــي  المناســـبة 
والكرامة، معبرا عن شـــكره وتقديره 
إنقـــاذ  علـــى  الســـوفيتي  لاتحـــاد 
البشـــرية من ســـطوة النازية، ومقدما 
االتحـــاد  مواطنـــي  لجميـــع  التهنئـــة 

السوفيتي بهذه المناسبة.

األوسمة والنياشين

عبدالعزيـــز،  يوســـف  محمـــد  يقـــول 
خريـــج معهـــد لينينغـــراد بوليتكنيك، 
إن عيـــد النصر هو من األعياد المهمة 
التـــي يتذكرهـــا مثلمـــا يتذكـــر ثـــورة 
أكتوبـــر االشـــتراكية العظمى ويتذكر 
عيد العمـــال. ويضيف “ما زلت أتذكر 
ليـــوم  الثاثيـــن  بالذكـــرى  االحتفـــال 
النصـــر في العـــام 1975، وهـــي المرة 
األولـــى التـــي أحضـــر فيهـــا االحتفال 
بيـــوم النصـــر، فـــكان احتفـــاال مميـــزا 
بالنســـبة  المناســـبة  بأهميـــة  يشـــعرك 
للمواطن السوفيتي والعالم ويذكرك 
الجنـــدي  ســـطرها  التـــي  بالبطـــوالت 
التـــي  المعـــارك  خـــال  الســـوفيتي 
خاضها ضد المعتدين النازيين. وفي 
تلك الســـنة شـــاهدت ألول مرة ألعابا 
نارية بهذا الحجم في ذلك االحتفال، 
وعلـــى الرغـــم من أن موســـكو مدينة 
غطـــت  األنـــوار  أن  إال  جـــدا  كبيـــرة 
المدينـــة بالكامـــل، كما أنه لن ينســـى 
تلـــك الفرحـــة التـــي عمـــت االحتفال 
المحاربيـــن  قدامـــى  حضـــور  وســـط 
واضعيـــن األوســـمة والنياشـــين على 

صورهـــم فخوريـــن بمشـــاركتهم فـــي 
الحرب في إطـــار أداء الواجب تجاه 
وطن الســـوفييت علـــى إيقاع أغنية. 
هذا هو يوم النصر الشهير، كما يتذكر 
الســـاحة  فـــي  الكبيـــر  االســـتعراض 

الحمراء الذي أقيم بهذه المناسبة.

ضحكات النصر

محمد علـــي الوطنـــي، خريج جامعة 
تخصـــص  الشـــعوب  بيـــن  الصداقـــة 
قانون، عايش االحتفـــال بعيد النصر 
ويتذكـــر   ،1977 بالعـــام  مـــرة  ألول 
فرحة الشـــعب السوفيتي بهذا النصر 
من خـــال االحتفـــاالت التـــي نظمت 
بهـــذه المناســـبة مـــن أقـــواس تزينت 
بها مدينة موسكو واألغاني الوطنية 
واأللعـــاب الناريـــة، ففـــي هـــذا اليـــوم 
اســـتمعت من المواطنين السوفييت 
قصصا وبطـــوالت، ليس للجنود على 
جبهـــات القتـــال فقـــط، بـــل بطـــوالت 
األوقـــات  تلـــك  فـــي  النـــاس  عامـــة 
الصعبـــة مـــن أيـــام الحـــرب الوطنيـــة 
العظمـــى، بطـــوالت النـــاس البســـطاء 
الذيـــن اصطفـــوا في طوابيـــر طويلة 
أمام المحات لتوفير المواد الغذائية 
والملبـــس للجنود وإرســـالها لهم على 
الجبهـــة، فـــي الوقت الـــذي ال يتوافر 
لهـــؤالء البســـطاء الطعـــام والملبـــس. 
وفي هـــذا اليوم يســـتذكر الناس أعز 
أقربائهم الذين فقدوهم، كما يبحثون 
علـــى أهلهـــم الذيـــن لـــم يعـــودوا مـــن 
جبهـــات القتـــال وانقطعـــت أخبارهم 
ويقدمـــون التهنئـــة للذيـــن مـــا زالـــوا 
على قيد الحياة. إنه يوم يبكون فيه 
على من فقدوا ويضحكون ضحكات 

النصر مع من بقي على قيد الحياة.

ذكريات ال تمحى

جامعـــة  خريـــج  األيوبـــي،  ســـعيد 
تخصـــص  الشـــعوب  بيـــن  الصداقـــة 
النصـــر  يـــوم  “كان  يقـــول  زراعـــة، 
يـــوم عيـــد نحتفـــل فيـــه مع الشـــعب 
الســـوفيتي، وكنـــا ننتظـــر هـــذا اليوم 
بكل لهفة، حيث تجتمع فيه الجاليات 
مـــن بلـــدان مختلفة بلباســـها الوطني 
للذهاب إلى الســـاحة الحمراء لتحية 
القيادة السوفيتية، ملوحين بأيدهم. 
خصوصـــا  ســـعيدة  لحظـــات  كانـــت 
موســـم  انتهـــاء  مـــع  تتصـــادف  أنهـــا 
الشـــتاء القـــارس، حيث يكـــون الجو 
ربيعـــا. بعدها نذهـــب للحدائق العامة 
المقاهـــي  فـــي  بالجلـــوس  ونســـتمتع 
ونتبادل أطراف الحديث مع الشعب 
إنهـــا  المناســـبة.  بشـــأن  الســـوفيتي 
ذكريات ال تمحى من الذاكرة، فكانت 
الدراســـة  فتـــرة  فـــي  جميلـــة  أيامـــا 
الجامعيـــة والعاقـــات المخلصة بين 

الطلبة.
سيبقى يوم التاسع من مايو محفورا 
الســـوفيتية  الشـــعوب  ذاكـــرة  فـــي 
وعامـــة بـــارزة فـــي تاريخ البشـــرية 
جمعـــاء؛ لما لـــه من دور فـــي القضاء 
مـــن  البشـــرية  النازيـــة وإنقـــاذ  علـــى 
شـــرورها، وَتشُكل عالم جديد يسعى 
إلى حفـــظ األمن والســـام العالميين 
لتفادي نشـــوب حـــروب جديدة تدمر 
التـــي نعيـــش عليهـــا فـــي  المعمـــورة 
إطـــار التعـــاون والتضامـــن بين األمم 

والشعوب.

ال للفاشية.. ونعم للسالم.. وانبهار باأللعاب النارية والعرض العسكري
طلبة البحرين في االتحاد السوفيتي يروون ذكرياتهم عن الذكرى 77 ليوم النصر:

جمهورياته تفكك  قــبــل  األرضـــيـــة  ــرة  ــك ال ســـدس  الــســوفــيــتــي  االتـــحـــاد  مــســاحــة 
محرر الشؤون المحلية
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 عين تدمع فرحا

أنه بتواجدك في ربوع روسيا الطبيعية فانك تكتشف ان هناك الكثير مما تجهله عنها وعن شعبها ،تاريخها وجغرافيتها ،وحتى 
بمظهرهم متجهمين وهم في الحقيقة طيبي الخلق طقسها المتلون باالبيض تارة واالخضرالجميل تارة اخرى ،وعن ناسها الذين 

 ،يحبون الحياة ويرحبون بالضيف ولكن البعض البفهمهم لعدم المقدرة على التواصل باللغة الروسية .

فهو  –عيد النصر  –مايو  9من اكثر مايحزن الروس هوالحرب وذكريات الحرب العالمية الثانية واكثر مايفرحهم هو يوم 
ت فيه الى قصص وبطوالت ليس الجنود وحسب ، بل عامة الناس اي البسطاء من الشعب الذين اصطفوا في اليوم الذي استمع

طوابير وامام االالت لتوفير الطعام والملبس للجنود في جبهات القتال وهم جياع وبالكاد يلبسون مايسترهم ويحميهم من البرد 
عديد ممن الزال يبحث عن اقربائه اما لم يرجعوا من الجبهات او كانوا ...نعم في هذا اليوم ترى اناس فقدوا اعز اقربائهم وال

من النازحين الى مدن اخرى وانقطعت اخبارهم .انه يوم يبكون فيه ولكن بضحكات النصر على الغزاة. ومما يعطيك الحافز 
 على حب الوطن وان كان صغيرا اوتواجه المعضالت فهو الذي يحضن الجميع .  

 

 

                                                                                

 

جليل الصيرفي

حسن عبدالرحيم

شاكر المطوع

محمد يوسف

نبيل الخير

أحمد تلفت

محمد الصياد

علي البقارة

سعد األيوبي

محمد الوطني 

عبدالنبي الخميس

نبيل العسومي

1978 باحتفال  والمهرجانات  الــنــاريــة  ــعــاب  األل شــهــدت  تلفت: 
ــى قـــلـــوب الــســوفــيــيــت ــ ــة إل ــي ــن ــوط ــر أكـــثـــر األعـــيـــاد ال ــص ــن الـــصـــيـــاد: ال
المناسبة ــذه  ــه ب ــال  ــف ــت االح عــلــى  ــص  ــري ح الــســوفــيــتــي  الــشــعــب  ــر:  ــي ــخ ال

المحاربين  ــى  ــدام ق ــع  م ــور  ــص ال اللــتــقــاط  السوفييت  يتسابق  الــعــســومــي: 
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11 األحد 8 مايو 2022 - 7 شوال 1443 - العدد 4954 Vacancies Available
ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

RAMEZ TRADING AND MARKETING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17243331  or  moh.ramez@ramez.net 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

MOHAMMED HASAN A.RAHIM MOHD(HURALASHQAR5553) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39197169  or  BUHASSAN5553@GMAIL.COM 

AL SAWIQA BUILDING MANTNIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  NUSRAT.HAMEED1965@GMAIL.COM 

ALSEKHA ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39331599  or  GREENFOODSBH@GMAIL.COM 

AL KAHF GLASS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17243665  or  MZAYA@HOTMAIL.COM 

AL BUSTAN SAFETY & FIRE SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17232630  or  ALSAFETY@BATELCO.COM.BH 

7WONDERS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 38390207  or  SEVENWONDERS2009@HOTMAIL.COM 

HAWRA BEIRDS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151413  or  bualhasan@gmail.com 

ZARENAH BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39542025  or  danger36336@hotmail.com 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MINI-BUS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

MULTY STEEL EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785396  or  REDHA.TAHER@YAHOO.COM 

AUBURN CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33014809  or  gm@naztcc.com 

CENTRAMID CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39257773  or  FRESHIATRADERS@YAHOO.COM 

NAKHLA AL FAKHER TOBACCO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39736644  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36363936  or  daytona@daytonabh.com 

Arab Land Car Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39885699  or  KASHIF.SN@GMAIL.COM 

Amazing corner General Trade 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77368881  or  A.WORKS.A@GMAIL.COM 

M K CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

Sabhan Car Care 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39845552  or  JALEELKATTILPEEDIKA@GMAIL.COM 

Universe One Cleaning Contracting Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  TAHIRHAMEED57@GMAIL.COM 

FALCON WINGS HIRING EQUIPMENT AND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39606304  or  HUSSAINREND@YAHOO.COM 

KETCHUP AND MAYONNAISE 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 36515158  or  KUWAITAN.33@HOTMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

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

  OPERATOR(OIL REFINING-MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33664969  or  ANANTHMONISH@GMAIL.COM 

BAHCAR. ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37370307  or  RAHMAN1808@GMAIL.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

SUPER GOURMET BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

MANKARAN CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17580668  or  MANKARAN057@GMAIL.COM 

Maazco Middle East For General Trading CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33118577  or  mohdosman69@gmail.com 

GLOCAL AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39333024  or  YOUNISSROOR@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALAKHYAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17320615  or  AHMEDSAEEDALARADI24@GMAIL.COM 

ALAKHYAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17320615  or  AHMEDSAEEDALARADI24@GMAIL.COM 

SARA DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39725550  or  AHMEDHAMADA1959@GMAIL.COM 

BAHRAIN ARTISTIC FRAMES CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17717165  or  bahrainframes@gmail.com 

ALANWAR FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17270391  or  ALANWARFURNITUREBAH@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(COOLING DEVICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

ALWESAM IRONING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39666839  or  ALWESAM71@OUTLOOK.COM 

MUNICH CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39477811  or  MUNICHCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

ALJAMARAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000637  or  ALJAMARATC@GMAIL.COM 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

Eden cafe and patisserie 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332125  or  EDENCAFE.BH@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Fatama auto serveses cars 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460628  or  ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

AMEERI INDUSTRIES (AMETECH) 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17166111  or  HRAMEERI@AMEERI.COM.BH 

X FORD GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33446684  or  ABUANTER890@GMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

RETAJ 2 AUTOMOTIC LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39994963  or  TOOQABDALI@GMAIL.COM 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

KABUKI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382838  or  mohamed.zubair@bholdrestaurants.com 

VICTORY CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36329952  or  VICTORYSTAR_TEAM@YAHOO.COM 

GOLDEN PLATES RESTAURNT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17234265  or  E-YASSIN@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

AL WAFER PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38866715  or  WEABSHER4YOU@GMAIL.COM 

JALAL SCHINDLER LIFTS & ESCALATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

HADHRAMOOT PARADISE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17771265  or  t.aldosri7007@gmail.com 

SHAFIQ FACADE SOLUTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

Hilal Gate For Cars Spare Parts & Accessories 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36557000  or  HILAL.AHMED1974@HOTMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALSAFWA CAR SERVIES 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANICAL ENGINEER(CARS) 

 suitably qualified applicants can contact
 36272726  or  boadol81@gmail.com 

Commissioning specialist services co s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

SSP BAHRAIN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39080620  or  TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

NAVEEL INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33217233  or  NAVEELSHAHZAD11@GMAIL.COM  
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كابول - وكاالت

شّددت حركة طالبان القيود التي تفرضها 
ــي أفــغــانــســتــان،  ــى حـــريـــة الـــنـــســـاء فـ عــل
في  وجــوهــهــن  بتغطية  أمـــس  وأمــرتــهــّن 
ــداء  األمــاكــن الــعــامــة، واألفــضــل عــبــر ارتـ
نشاطات  بشدة  انتقدته  قرار  في  البرقع، 

نسويات.
وجاء في مرسوم صادر من زعيم الحركة 
هبة هللا اخوند زاده كشفت عنه سلطات 
حركة طالبان أمام الصحافيين في كابول 
)تسمية  الــتــشــادري  وضــع  عليهن  “ينبغي 

أخرى للبرقع( تماشيا مع التقاليد”.
النساء  متوسطات  أن  المرسوم  وأضاف 
ــعــمــر “يــنــبــغــي أن يــغــطــيــَن وجــوهــهــّن  ال
أحكام  عليه  تنص  بما  العينين  باستثناء 
غير  مــن  رجـــاال  يلتقين  عندما  الشريعة 

“يفضل  أنه  المرسوم  المحرمين”.وأضاف 
أن تالزم النساء المنزل” إذا لم يكن لديهن 

عمل مهم في الخارج.
ويــعــدد الــمــرســوم أيــًضــا الــعــقــوبــات التي 
يواجهها أرباب العائالت الذين ال يفرضون 
مع  الحجاب  ــداء  ارتـ أســرهــم  نساء  على 

تغطية الوجه.
ــتــوجــيــه إنـــــــذار عــــن أول  وســُيــكــتــفــى ب
مخالفتين، لكن من يرتكبن مخالفة للمرة 
ومن  أيـــام،   3 بالحبس  سيعاقبن  الثالثة 
إحالتهن  ستتم  الــرابــعــة  للمرة  يرتكبنها 
الدوائر  في  الموظفات  أما  القضاء.  على 
إن  فـــورا  تسريحهن  فسيتم  الحكومية 
غطاء  مع  الشرعي  الحجاب  يرتدين  لم 

الوجه.

“طالبان” تأمر النساء بتغطية وجوههن باألماكن العامة

سيول - وكاالت

ــوري  ــكـ ــن الـــجـــيـــش الـ ــلـ أعـ
أن كوريا  الجنوبي، أمس، 
أطلقت صاروخا  الشمالية 
ُيرجح أنه باليستي مصمم 
غواصة  من  إطالقه  ليتم 

باتجاه بحر اليابان.
وقــــالــــت هـــيـــئـــة األركـــــــان 
ــة  ــ ــوري ــكــ ــ ــة ال ــركــ ــ ــت ــشــ ــمــ ــ ال

الجنوبية، في بيان، إن بيونغ يانغ أطلقت الصاروخ قبالة ميناء “سينبو” الشرقي، 
حيث تمتلك كوريا الشمالية حوضا لبناء الغواصات، لكنها لم تحدد على الفور إلى 
أي مدى وصل الصاروخ.كما أنه لم يكن واضًحا ما إذا كان اإلطالق تم من غواصة 
برس. أسوشييتد  وكالة  نقلت  ما  بحسب  الــمــاء،  تحت  اختبار  منصة  أو  فعلية 
بدورها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية عملية اإلطالق، دون ذكر أي تفاصيل بشأنها.
وأوعز رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لمسؤولي بالده باالستعداد لجميع 

“المواقف غير المتوقعة” وتأمين سالمة الطائرات والسفن.
الجنوبي  الكوري  الجيشين  اكتشاف  أيام من  بعد ثالثة  اإلطــالق  وجــاءت عملية 
والياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروًخا يرجح أنه باليستي من قرب عاصمتها 
بيونغ يانغ،  وقبل ثالثة أيام من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون 

سوك يول.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باتجاه بحر اليابان

استهداف مسجد 
تركي في فرنسا 
بزجاجات حارقة

تعرضت واجهة مسجد تركي في مدينة 
بعد  طفيفة  ألضــرار  فرنسا  بشرق  ميتز 
إلقاء زجاجات مولوتوف، ما أثار صدمة 
فــي الــمــديــنــة، حــيــث مــن الــمــقــرر تنظيم 
تجمع أمس السبت. وقال المدعي العام 
تــم تكليف  إنـــه  بــــادورك  إيـــف  فــي ميتز 
إدارة األمن المحلية بفتح تحقيق في ما 
حصل، مشيرا إلى أنه “في هذه المرحلة 

)...( ال أدلة على الفاعلين”.

تحقق شرطة العاصمة األلمانية برلين في  «
مالبسات العثور على قنبلة قرب مقر لوكالة 

أنباء روسية  كانت معدة للتفجير قبل أن يتم 
تدميرها بمعرفة خبراء المفرقعات. وكشفت 

الشرطة األلمانية أمس عن تفاصيل جديدة 

حول الواقعة حيث أكدت أن محاولة استهداف 
وكالة األنباء قد تكون مرتبطة بحرب أوكرانيا.

وأعلنت السفارة الروسية أنه تم إحباط 
“هجوم إرهابي بالمتفجرات “ضد صحفيي 

وسائل اإلعالم الروسية وعائالتهم في برلين.

وقالت مصادر إنه تم العثور على جسم  «
مشبوه في المبنى الذي يعيشون 

فيه. وبعد عمليات التحقق أكد خبراء 
المتفجرات أنها عبوة ناسفة مزروعة في 

محراب المبنى.

 استهداف صحافيين روس بقنبلة في ألمانيا

استمرار عمليات اإلجالء من ماريوبول.. وتبادل لألسرى بين الجانبين

أوكرانيا: القوات الروسية تستهدف مصنع آزوفستال بالمدفعية الثقيلة
دخول  مع  الروسية،  الــقــوات  تواصل 
ــة في  ــيـ ــعــســكــريــة الـــروسـ الــعــمــلــيــة ال
السبت،  أمــس  الــــ73،  يومها  أوكــرانــيــا 
األوكرانية،  العسكرية  المواقع  تدمير 
فــيــمــا يــســتــعــد الـــغـــرب لــتــبــّنــي حــزمــة 
جديدة من العقوبات ضد موسكو في 
ظل تصعيد دعمه العسكري والمعنوي 
لكييف، فيما تتواصل عمليات اإلجالء 

من ماريوبول.
وفــي آخــر الــتــطــورات، أعــلــن الجيش 
الـــروســـيـــة  الــــقــــوات  أن  األوكـــــرانـــــي 
تستهدف مصنع آزوفستال بالمدفعية 
الروسي  الجيش  كشف  فيما  الثقيلة 
في  كرواتيا  من  مقاتلين  اعتقال  عن 

ماريوبول.
ــادي في  ــيـ ــك فــيــمــا أعـــلـــن قـ ــ يـــأتـــي ذل
الشعبية  دونيتسك  جمهورية  قــوات 
بين  اتصال حضوري  أول  إجــراء  عن 
ممثلين عن الجيش الروسي والقوات 
األوكــرانــيــة الــمــحــاصــرة داخـــل مصنع 
منذ  ماريوبول  مدينة  في  آزوفستال 

بدء النزاع.
ــتـــوك” في  ــر قـــائـــد كــتــيــبــة “فـــوسـ ــ وذكـ
ألكسندر  دونيتسك،  جمهورية  قــوات 
خوداكوفسكي، على قناته في تطبيق 
“تــلــيــغــرام” أمــــس الــســبــت: “خــرجــت 
رايــة  يحملون  الــقــوات  مــن  مجموعة 
بــيــضــاء إلـــى طــريــق مـــؤد مــن الجسر 
المدنيين  اســتــقــبــال  فــيــه  جـــرى  الـــذي 
مجمع  داخــل  إلى  إجالؤهم  تم  الذين 

آزوفستال”.
وأشار خوداكوفسكي إلى أن مجموعة 
ــعــســكــريــيــن الــــــروس تــوجــهــوا  مـــن ال

أن  مــؤكــدا  ــؤالء،  هـ للقاء  كمفاوضين 
منذ  شخصي  اتــصــال  “أول  يعد  ذلــك 
بـــدء حــصــار مــاريــوبــول” بــيــن طرفي 

النزاع.
ــادت السلطات  أفــ نــاحــيــة أخــــرى،  مــن 
مدينة  ميناء  باستهداف  األوكــرانــيــة 
ــنــــوب الــــبــــالد بــهــجــمــات  ــا جــ ــ ــسـ ــ أوديـ
أفـــاد حاكم  صــاروخــيــة روســيــة، فيما 
موقعين  بتعرض  األوكــرانــيــة  سومي 
ــهــجــمــات صــاروخــيــة  فـــي الــمــديــنــة ل

روسية.
الروسية  الدفاع  وزارة  أفادت  وقبلها، 
بــتــدمــيــر أســلــحــة ومـــعـــدات أمــيــركــيــة 
وأوروبية بقصف في منطقة خاركيف، 
فيما تم استهداف 18 موقعا عسكريا 
أوكرانيا الليلة قبل  الماضية من بينها 

3 مخازن ذخيرة قرب أوديسا.
البريطانية  الــدفــاع  وزارة  ــرت  وذكــ  
في  يتسبب  أوكرانيا  في  الصراع  أن 
خــســائــر فـــادحـــة فـــي بــعــض مـــن أكــثــر 

ــدرة.  ــروســيــة تــقــدمــا وقــ ــدات ال ــوحـ الـ
األقل  دبابة واحدة على  أن  وأضافت 
من طراز تي90- إم، األكثر تطورا في 
روسيا، تعرضت للتدمير خالل القتال.

الطراز  دبابة من   100 إن نحو  وقالت 
تي90- إم موجودة في الخدمة ضمن 
أفضل الوحدات الروسية تجهيزا، بما 

في ذلك التي تقاتل في أوكرانيا.
الــمــوالــيــة للجيش  الـــقـــوات  وتـــواصـــل 
مصنع  محيط  في  عملياتها  الــروســي 
آزوفستال، الذي تتحصن فيه القوات 
مــاريــوبــول، حيث  بمدينة  األوكــرانــيــة 
ــات والــمــدفــعــيــة  ــابـ ــدبـ اســتــخــدمــت الـ
ــقــوات  ــاعـــات ال ــتـــراق دفـ الــثــقــيــلــة الخـ

األوكرانية داخل المصنع المحاصر.
الدفاع  وزارة  أعلنت  فيما  ذلــك  يأتي 
ــنــازيــة”  ال ــروســيــة أن “الــتــشــكــيــالت  ال
تــعــّد اســتــفــزازات في  وقـــوات كييف 
منطقة تتركز بها مؤسسات للصناعات 
الكيمياوية في دونباس جنوب شرقي 

أوكـــرانـــيـــا “بــتــوجــيــه مـــن رعــاتــهــا في 
الواليات المتحدة وبريطانيا”.

على صعيد متصل ، تواصلت عمليات 
ماريوبول  المدنيين من مدينة  إجالء 
أمــــس مثلما  أوكـــرانـــيـــا  جـــنـــوب  فـــي 
يتواصل الهجوم الروسي الذي ال يهدأ، 
النصر  بيوم  موسكو  احتفاالت  قبيل 
على ألمانيا النازية في 09 مايو.وقالت 
نائبة رئيس الحكومة األوكرانية إيرينا 
فــيــريــشــتــشــوك عــبــر تــلــغــرام “نــواصــل 
مصنع  من  لإلجالء”  عمليتنا  )السبت( 

آزوفستال الكبير للصلب.

 تحرير 41 أوكرانيا في عملية 

تبادل لألسرى 

رئيس  نائبة  فيريشوك،  إيرينا  أعلنت 
الوزراء األوكراني،  تحرير 41 أوكرانيا 
ــرأة فـــي عــمــلــيــة تــبــادل  ــ بــيــنــهــم 11 امـ

لألسرى مع روسيا.
وذكرت فيريشوك في بيان أن عملية 
تــبــادل األســــرى تــمــت أمـــس، وأن من 
بينهم راهب  13 مدنيا  المحررين  بين 
فيريشوك  تتطرق  ولم  عسكريا.  و28 
الذين  الـــروس  المحتجزين  عــدد  إلــى 

أفرجت عنهم أوكرانيا خالل العملية.
والخميس، أعلن جهاز األمن األوكراني 
لــألســرى مع  تــبــادل  9 عمليات  إجـــراء 
روسيا، منذ بدء الحرب أواخر فبراير 

الماضي.
الجيش  أن  بيان  في  الجهاز  وأضــاف 
الروسي أفرج عن 324 أسيرا أوكرانيا 

خالل تلك العمليات.

عواصم - وكاالت

 

القاهرة - وكاالت

شّنته  لهجوم  تصديهم  إثــر  مصريا  جنديا   11 استشهد 
“عناصر تكفيرية” على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة 
غرب سيناء، بحسب ما أعلن الجيش المصري في بيان 

أمس.
المتحدث  الحافظ  عبد  غريب  نشره  الــذي  البيان  وأفــاد 
الرسمية  صفحته  على  المصري  الجيش  باسم  العسكري 
على فيسبوك بأن “مجموعة من العناصر التكفيرية قامت 
بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم االشتباك 
والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما 

أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد”.
بالتحديد،  الهجوم  الذي لم يوضح موقع  البيان  وأضاف 
“جار مطاردة العناصر اإلرهابية ومحاصرتهم فى إحدى 

المناطق المنعزلة في سيناء”.
المصرية  المسلحة  القوات  أفراد  الهجوم على  ويعد هذا 
واقعة نادرة الحدوث على األقل خالل العامين الماضيين.

الجيش  عــنــاصــر  بــعــض  تــعــرض   ،2020 أبــريــل  ونــهــايــة 
العتداء في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء أسفر 
عن سقوط 10 مجندين بين قتيل وجريح، وتبناه الحقا 

“داعش”.
وتواجه مصر منذ سنوات تصاعدا في أنشطة اإلسالميين 

المتطرفين في شمال ووسط سيناء.
وتقوم القوات المصرية منذ فبراير 2018 بحملة واسعة 
ووســط  شمال  فــي  ومتطرفة  مسلحة  مجموعات  على 
استهدفت  حيث  البالد،  من  أخــرى  مناطق  وفــي  سيناء 

تلك العناصر السياح واألقباط إلى جانب قوات األمن.

في منطقة غرب سيناء

استشهاد 11 جنديا مصريا إثر هجوم “عناصر تكفيرية”
دبي - العربية.نت

في  األمــمــيــة  الــهــدنــة  خـــرق  الحوثيين  مليشيا  تــواصــل 
التزام قوات  اليمن، في ظل  القتال في  مختلف جبهات 
للقوات  اإلعــالمــي  المركز  بــهــا.وذكــر  والمقاومة  الجيش 
“ارتــكــاب  رصــد  الجيش  أن  بــيــان  فــي  اليمنية  المسلحة 
المليشيا الحوثية 126 خرقًا للهدنة خالل يومي الخميس 
والجمعة الماضيين )-5 6 مايو(، منها 36 خرقًا في جبهات 
وغــرب وشمال غرب  محافظة حجة، و27 خرقًا جنوب 
مأرب، و27 خرقًا في جبهات محور تعز، و24 خرقًا في 
و11  الحديدة،  جنوب  وحيس  تعز  غرب  البرح  محوري 
خرقًا في جبهات الجوف، وخرقًا واحدًا في جبهة كتاف 

البقع شمال محافظة صعدة”.
وتنّوعت الخروقات بين “محاوالت تسلل مجاميع حوثية 
مسلحة إلى مواقع عسكرية” للقوات اليمنية، واستهداف 
مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات وبالطائرات المسّيرة 
عن  الــجــويــة  الهجمات  إحـــدى  أســفــرت  وقــد  المفخخة. 

إصابة جندي يمني في منطقة الحيمة بتعز.
مواقع  استحداث  في  الحوثية  المليشيا  استمّرت  كما 
طرقات  وشق  وعيارات  ومدافع  قناصة  ونشر  عسكرية 

فرعية.
في سياق متصل، أعلن المركز اإلعالمي للقوات المسلحة 
لجماعة  تــابــعــة  مــســيــرة  ــرة  طــائ إســقــاط  أمـــس  اليمنية 
عبر  المركز  وقــال  صعدة.  مدينة  غــرب  جنوب  الحوثي 
حسابه على “تويتر” إن دفاعات الجيش أسقطت الطائرة 
في  عسكري  موقع  استهداف  محاولتها  أثناء  المسيرة 

جبهة المالحيظ.

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة للميليشيات

“الحوثي” ترتكب 126 خرقًا للهدنة خالل 48 ساعة

ستراسبورغ - أف ب

جنين - األناضول

هـــدم الــجــيــش اإلســرائــيــلــي، أمــس 
ألسير  تعود  سكنية  شقة  السبت، 
ــة الــســيــلــة  ــ ــري فــلــســطــيــنــي فــــي قــ
شمالي  جنين  بمحافظة  الحارثية، 

الضفة الغربية.
وأفاد مراسل وكالة األناضول، بأن 
اإلسرائيلي،  للجيش  تابعة  وحــدة 
المملوكة  السكنية،  الشقة  هدمت 
ــرادات، الــمــوجــود  ــ لــألســيــر عــمــر جــ
طبقات،   3 من  مكونة  بناية  داخــل 
باستخدام  جــدرانــهــا،  تــدمــيــر  عــبــر 

المتفجرات.
مواجهات،  الــهــدم  عملية  وسبقت 
اإلسرائيلية  الــقــوات  بين  اندلعت 
ــقــريــة،  ــر اقــتــحــام ال ــ ــكـــان، إث والـــسـ
فلسطينيين   3 إصابة  عن  أسفرت 
اختناق  بحاالت  والعشرات  بجراح 
ــاز الــمــســيــل  ــغـ ــراء اســتــنــشــاق الـ ــ جـ

للدموع.

ــار الــشــهــود إلـــى أن اشــتــبــاكــا  ــ وأشـ
مسلحا وقع بين مسلحين والجيش 
القرية،  اقــتــحــام  عند  اإلســرائــيــلــي 
حدوث  حــول  تفاصيل  ورود  دون 

إصابات من الجانبين.
ــل فـــــي 20  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وأخــــــطــــــرت إسـ
أسرى   5 عائالت  ديسمبرالماضي، 
فــلــســطــيــنــيــيــن فـــي الـــقـــريـــة بــهــدم 
منازلها، بدعوى تورطهم في مقتل 

مستوطن إسرائيلي.
منازل  بالهدم شملت  واإلخــطــارات 
المعتقلين الخمسة: محمد جرادات، 
وإبراهيم طحاينة، والشقيقين عمر 
وغيث جرادات، ومحمود جرادات.

وتقول إسرائيل إن الخمسة نفذوا 
هجوما بإطالق نار على مستوطنين 
المخالة  قرب مستوطنة “حومش” 

شمال غربي نابلس )شمال(.

إسرائيل تهدم شقة سكنية ألسير فلسطيني
عواصم -وكاالت

بمحاولة  األوروبــي  االتحاد  يقوم 
ــنــووي  ــاق ال ــفـ أخـــيـــرة إلنـــقـــاذ االتـ
 2015 إيــــــران عــــام  الـــمـــبـــرم مـــع 
وإنهاء حالة الجمود السائدة منذ 
توقف مفاوضات فيينا، حسب ما 
“فايننشال  صحيفة  عنه  كشفت 
ــقــلــت  ــســبــت.ون ــس ال ــ ــز” أمـ ــمـ ــايـ تـ
السياسة  مسؤول  عن  الصحيفة 
ــي،  ــ الــخــارجــيــة بــاالتــحــاد األوروبـ
ــه: “نسعى  بـــوريـــل، قــول جــوزيــب 
إلنــهــاء  إلـــى حــل وســـط  للتوصل 
األزمة” التي تنذر بتقويض جهود 
ــة اســتــمــرت  ــيـ دبــلــومــاســيــة أوروبـ

أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق.
وذكـــــــــــرت “فـــايـــنـــنـــشـــال 

االتـــفـــاق  أن  ــز”  ــمـ ــايـ تـ
ــيــه  الـــتـــي يــســعــى إل
ــاد األوروبـــــي  ــحـ االتـ
انضمام  إلى  سيؤدي 

الـــواليـــات الــمــتــحــدة مــجــددًا إلــى 
ورفــع   2015 فــي  المبرم  االتــفــاق 
إيران  على  المفروضة  العقوبات 
أنشطتها  طــهــران  تقليص  مقابل 
الصحيفة  بشدة.ونسبت  النووية 
ــه إنـــه يــريــد أن  إلـــى بـــوريـــل قــول
األوروبي،  االتحاد  يقوم مفاوض 
ــارة طــهــران  ــزيـ ــريــكــي مـــــورا، بـ إن
أنه  غير  القضية،  هــذه  لمناقشة 
أضاف أن إيران “مترددة للغاية”.

ــى  ــعـ ــسـ ــمـ ووصـــــــــــف بـــــــوريـــــــل الـ
الـــدبـــلـــومـــاســـي األوروبـــــــــي بــأنــه 
“المحاولة األخيرة”. وشدد بوريل 
ــه ال يــمــكــن االســتــمــرار  عــلــى أنـ
فـــي الــمــفــاوضــات الــنــوويــة 
ــد، “ألن فــي هذه  إلــى األبـ
ــاء تــواصــل إيــران  ــن األث
ــامــجــهــا  ــرن ــر ب تـــطـــويـ

النووي”.

محاولة أوروبية أخيرة إلنقاذ اتفاق إيران النووي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

في انتظار رد “نهرا” عن مراقبة العيادات الخاصة
ونحن نحتفل بيوم الصحافة البحرينية الذي صادف يوم أمس 7 مايو، 
أود التأكيـــد على أن من عاداتي التي أتمســـك بهـــا قبل طرح أية قضية 
تهـــم المواطن التفكير فيها تفكيرا مفصـــا وإعطاءها مزيدا من العناية 
واالهتمـــام، ولـــم أكـــن أتوقع أن يســـتقبل القـــارئ والمواطـــن عمود يوم 
الثاثـــاء الماضـــي “راقبوا العيـــادات الخاصة.. فهناك قواعد الســـتغفال 
المواطـــن” باهتمـــام كبيـــر، حيـــث تناقلتـــه حســـابات مختلفـــة بمنصات 
التواصل االجتماعي، ليس ألنه حمل صفة التشويق واإلثارة، لكنه اتخذ 
ذلك الحيز الكبير من االهتمام ألنه كشف الحقيقة وعرضها على الشاشة 
الكبيرة وســـلط الضـــوء على ما يجري في بعض العيـــادات الخاصة من 
استغال للمواطن والضحك عليه بالعنصر الدرامي المعروف باالحتيال 

الذي يمتد ظله إلى ما ال نهاية.
واألهميـــة هنـــا ال ترجـــع إلى عدد القـــراء، إنما األهمية فـــي جدية الجهة 
المســـؤولة في متابعة القضية والتجاوب مع الصحافة وتفســـير أسباب 
ما يحصل للمواطن في بعض العيادات الخاصة، وسأنقل هنا بعض آراء 
وتعليقات المواطنين كمساهمة من الصحافة في تقريب الصورة للجهة 

المسؤولة.
“نعـــم.. حصل لي الموقف في إحدى العيادات، قالوا لي 15 دينارا، وبعد 

أن انتهيـــت من العاج قالوا ادفع 45 دينارا”، “اعرف مستشـــفى شـــغلته 
يقول لك العملية بذي السعر، وعقب العملية تتفاجأ بأن المبلغ زاد بأكثر 
مـــن 900 دينـــار وللوالـــدة زاد بأكثـــر مـــن 1200 بحجة اســـتخدام أدوية 

زيادة خال العملية”.
“العيـــادات الخاصة بحاجة إلى تســـعير طرق العاج من فتح ملف وكل 
خطـــوة، وهنـــا دور وزارة الصحـــة بتحديـــد ما ذكـــر، فهناك تفـــاوت بين 
عيـــادة وأخـــرى”، “في عيـــادة جلدية مرتين نصبوا علـــي.. المبلغ المتفق 

عليه 75 وعند الكيشر صار 95 ويوم سألت قالوا مع الضريبة”.
“الســـرقة أيضا في الفحوصـــات والتحاليل وكمية األدويـــة التي يكتبها 
لـــك والزم تكون من صيدلية المستشـــفى ويرفض يعطيك الوصفة ألنه 
يكتـــب األدويـــة التي متوفـــرة عندهم بـــس”، “اغلب العيـــادات الخاصة 
وبنسبة 95 % عندهم هذا األسلوب للنصب على المراجعين”، “أي وهللا 
المفروض رقابة وتوحيد أســـعار حسب التخصص، نهب على الفاضي”، 
“رحـــت عيادة وكان المفروض ادفع خمســـة دنانير انتهيت بدفع حوالي 

200 دينار”.
وهنـــاك جبل مـــن تعليقـــات المواطنين وصرخات تخـــرق صماخ اآلذان، 

ونحن في انتظار تعليق الجهة المسؤولة “نهرا”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

االنتخابات واالختيار الصحيح
بـــدأت الســـاحة االنتخابية تســـخن بشـــكل تدريجـــي، مع إعان 
فـــض دور االنعقاد للمجلس التشـــريعي الحالي، ما يؤذن بحراك 

قوي للمرشحين المقبلين، سواء للنيابي أو البلدي.
وتلقيـــت شـــخصيًا الكثيـــر مـــن االتصـــاالت التـــي يطلـــب منـــي 
أصحابها، الوقوف معهم في االنتخابات سواء بشكل شخصي، 
أو صحافي، وهو أمر ممكن بالنســـبة للشـــطر األول لمن أتوســـم 
بـــه الخير والمنفعة للناس، وغير ممكن كصحافي، حيث تفرض 
علي أخاقيات المهنة أن أقف على مسافة واحدة من الجميع.

وقد شـــهدنا فـــي انتخابـــات 2018 ترشـــح الكثيريـــن، خصوصًا 
للمجلـــس النيابـــي.. منهـــم مرشـــحون لـــم نســـمع عنهم مـــن قبل 
أو مـــن بعـــد شـــيئًا، وآخـــرون قدمـــوا برامـــج انتخابيـــة مزلزلـــة 
ولـــم يوفقوا، بخســـارة أبعدتهم عن الناس، بشـــكل غير مقبول، 
فخدمـــة المجتمع كما أســـلفت بمقاالت ســـابقة ال ترتبط بمقعد، 

إنما بالمواقف.
في المرحلة المقبلة، سنشـــهد نـــزول الكثيرين، وهو أمر صحي، 
وجيـــد، للحراك االنتخابي، ولمنـــح المواطن فرصة االختيار، مع 
تعـــدد الخيـــارات وعـــدم حصرهـــا على فـــرد بعينه، لكننـــا ندعوا 
المواطـــن أيضـــا ألن يفتح عينـــه “على اآلخر”، ويميـــز بين الغث 
والســـمين وصاحب المنفعة، حتى ال يندب الحظ فيما بعد على 

سوء أداء المجلس، وضعف أعضائه.
األمـــر اآلخـــر، أؤكد على المرشـــحين الجـــدد، أو من ســـيعيدون 
ترشـــيح أنفســـهم، بـــأن يتقـــوا هللا فـــي أبنـــاء بلدهـــم الذيـــن ال 
يحتاجون مزيدا من االبتاءات والكوارث والضغوطات، بأن ال 

يترشح منهم إال القادر على العطاء للوطن، وليس لنفسه.
فالمواطـــن بكل مدينـــة وقرية، اليوم وكل يوم، ينتظر مجلســـًا 
يكون صوتًا معتدالً، بناًء، في خدمة الجميع، مراقبًا على المال 

العام، وحقوق الناس.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محتوى المشاهير
مـــن الجميـــل جدًا أن يحظى بعض مشـــاهير “السوشـــال ميديا” 
بشـــعبية كبيـــرة، خصوصـــا بيـــن الصغـــار والكبـــار، وهـــو قبـــول 
وتوفيـــق مـــن هللا ســـبحانه وتعالـــى أوالً، ثـــم بفضـــل تميزهـــم 
عـــن اآلخريـــن، وليس من ســـبب بحـــد ذاته يجعل الفـــرد ناجحًا 
ومشـــهورًا، فقد تعددت األسباب والشهرة واحدة، وهو ما يبدو 
جليًا في قياســـات الرأي العام مثـــاً، فمن الممكن جدًا، بل وفي 
الكثيـــر مـــن األحيان، أن يؤدي ســـبب مـــا إلى اإلجمـــاع العام أو 
إجماع األغلبية حتى وإن لم يكن ســـببًا منطقيًا أو بديهيًا، وفي 

ذلك يحتار المتخصصون، لكنه الحاصل بالفعل على أية حال!
ومـــن الضروري جدًا لمن حباه هللا بهذه النعمة وهذا القبول، أن 
يحمـــل على عاتقه رســـالة يؤديها لمجتمعه وســـائر المجتمعات 
التـــي تهتـــم بمتابعتـــه، ومنها االلتزام - على أقـــل تقدير - بأدنى 
مســـتويات اآلداب واالحتـــرام ما بين األفـــراد؛ كاحترام الصغير 
للكبيـــر، ولمن هو أعلى شـــأنًا ومقامًا ومنزلًة أســـريًا واجتماعيًا، 
ومراعاة الكبير للصغير العتبارات صغر الســـن وما إلى ذلك من 
أخاقيـــات تربينـــا عليهـــا وأصبحـــت تميزنا كمجتمعـــات عربية 
إسامية، وهي أخاقيات وآداب ينبغي أال يحاد عنها، خصوصًا 
لمـــن يعـــرف حق المعرفة أن متابعيه ليســـوا من الكبار فقط، بل 
مـــن صغـــار الســـن، ممن لم تتشـــكل شـــخصياتهم بعـــد؛ فهم في 
ســـن يعشـــقونه فيه تقليد من يحبون دون تفكير، وبالتالي فهم 

بأمس الحاجة إلى تطويع للسلوك وتعريف وتهذيب.
هـــذه دعوة لكل مشـــهور من مشـــاهير “السوشـــال ميديـــا” على 
أال يجعـــل زيـــادة المتابعيـــن همـــه األول، وأن يرســـم لـــه قواعد 
أساســـية وآدابـــا محـــددة يتـــزن فـــي اتباعهـــا، وأن يضـــع نصب 
عينيـــه العدد الهائل مـــن األبناء ممن يتابعونه ويتأثرون بكامه 
وســـلوكياته، وأال يكون هدفه اإلضحاك وزيادة المتابعين فقط، 
بل أسمى من ذلك بكثير، في وقت يبدو فيه أن محتوى وسائل 
التواصل االجتماعي قد خرج بشكل مريب عن الوضع الطبيعي 

والصحي.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

كل عام في شهر رمضان الفضيل تزدحم الفضائيات العربية بألوان من 
الفنـــون والدرامـــا التي يكون لها ما لها وعليهـــا ما عليها، لكن ما أزعجنا 
هذا العام وفي األعوام الســـابقة هو برنامـــج رامز جال، ذلك البرنامج 

الذي لم نستطع أن نهضمه أو نستمتع به بأي شكل من األشكال.
لقد تعلمنا أن الفن بشـــكل عام إما أن يقدم لك درســـا، أو يعلمك فضيلة 
مـــا، أو أن يحقـــق لك المتعـــة والتســـلية والترفيه ويخفـــف عنك أعباء 
الحياة، لكن هذا البرنامج لم يقدم ال هذا وال ذاك، فهو فن شاذ، إذا جاز 

لنا أن نسميه فنا من األساس.
فإذا قيمناه من ناحية المنفعة أو الدرس المستفاد فلن نجد شيئا، وإذا 
قيمنـــاه مـــن ناحية تحقيق المتعة أو التســـلية للمشـــاهد فا نجد شـــيئا 
أيضـــا! فما هـــي المتعة التي تتحقق من اســـتضافة النـــاس وتعريضهم 
لمقلـــب، ووضعهـــم في حالـــة رعب غيـــر عادية ال ينتج عنها أي شـــيء 

سوى إضحاك مقدم البرنامج نفسه.
وهناك أسئلة أخرى البد أن نسألها هنا، من بينها: لماذا يوافق الضيوف 
على حضور مثل هذا اإلســـفاف وهم يعلمون ســـلفا أنهم ســـيتعرضون 
لمقلب غير آدمي ال يحترم إنســـانيتهم؟ هل يأتون من أجل المال على 
الرغـــم من أنهـــم في الغالب من نجـــوم الفن والرياضـــة وغيرها ممن ال 
يحتاجـــون إلـــى مزيـــد من المـــال؟ لكن الســـؤال األهم هنا: لمـــاذا تنفق 
مايين الدوالرات على برنامج ال يفيد وال يمتع، بل يسيء للفن ويدمر 

صورته؟
ربما يجيب أحد على أسئلتي بأن المسألة هي السعي لتحقيق الكسب 
وأن هنـــاك جماهيـــر كثيرة تتابع مثل هذا اإلســـفاف، وأنا أقول إن صح 
ذلـــك فنحـــن في مصيبـــة كبرى، ألن أكثر شـــيء يدعـــو لإلحباط هو أن 

تكون لهذا الهراء جماهير تتابعه وتنتظره.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

الفن الشاذ لمن يقدم؟

غريبة هي عاقة اإلنسان بذاته، متذبذبة ومتغيرة وال يشوبها الثبات، 
وأعتقـــد أن ذلـــك حـــال النفس البشـــرية، فهي في أيام كثيرة ســـعيدة، 
وبأيام أخرى تعيسة وأيام بين هذا وذاك، فا موقف يسود عبر الزمن 

أو يسيطر على فكر اإلنسان طيلة حياته.
والحقيقة أنني ألضرب تلك األمثلة لطاب العلم حبا في شرح مفاهيم 
حياتيـــة مهمـــة لهـــم، باإلضافة إلـــى ضرب وتـــر مهم عند اإلشـــارة إلى 
التكوين الدراماتيكي لشخصية ما، خصوصا أن البشر جميعا يواجهون 
العديـــد من نقاط التحـــول في حياتهم، فتأخذ بيدهـــم من العتمة إلى 
النـــور أو العكـــس! لذلـــك أؤكـــد في كل الفـــرص المواتيـــة للحديث عن 
نقـــاط تحول اإلنســـان أن الوســـطية مطلوبة في المنهـــج العام للحياة 
البشـــرية، فالتطرف في الحزن قد يقابلـــه تطرف في الضحك العبثي، 
كمـــا أن التطـــرف واالندماج في حياة دنيوية بوهيمية غير محســـوبة 
با دين أو وازع قد ينتج لنا بعد نقطة التحول تطرفا بائسا في الدين 
قد يصل إلى حد اإلرهاب على ســـبيل المثال، لذلك فإن الوســـطية لم 
تأت من فراغ، بل هو نهج حياة مرتبط ارتباطا وثيقا بمناحي الحياة، 
واألجمل أن ديننا اإلســـامي دين وســـطي، جميـــل، مبارك، وأحمد هللا 

أننـــي كفـــرد أســـتطيع أن ألمـــس ذلك، بل وأســـتطيع أن أنقـــل ذلك إلى 
األجيال التي أعلمها، فقد تعلمت أن ال أحزن وأن ال أغضب، وأن أحمد 
هللا وأن أمشـــي فـــي األرض بـــا غـــرور، وأن أعيش فـــي الدنيا وكأني 
أعيش أبدا وأعمل آلخرتي كأني أموت اليوم، وكلها من وسط التفكير 

بين حبي لنفسي وما حولي وبنائي الحياة األخرى لما بعد الحساب.
وال أجمـــل من ذلك الدعاء الرباني الجميل الذي لم يغفل الحياة الدنيا 
وال الحيـــاة الحقيقيـــة فـــي اآلخـــرة “ربنـــا آتنا فـــي الدنيا حســـنة وفي 

اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار”.
علمـــوا أبناءكـــم الوســـطية فـــي األمـــور، البعـــد عـــن الحديـــة، راعـــوا 
أحاسيســـهم بل واســـمحوا لهم أن يكتشفوا مشاعر جديدة، وإن كانت 
ســـلبية إال أن اكتشـــافها يساعد على معالجتها وعدم كبتها واالحتفاظ 
بها، يجب أن نراعي الوســـطية في صحتنا النفســـية منذ الصغر إن كنا 
حقـــا ندعوا إلى بناء أجيال قوية ومترابطة وقادرة على الوصول إلى 

مبتغاها.
أســـأل هللا لـــي ولكـــم الفاح والرشـــاد والحكمة والســـام والســـتر في 

الدنيا واآلخرة.

سمر األبيوكي

الوسطية سر نقاط التحول الناجحة



مدينة عيسى - االتحاد البحريني للتنس

دخلـــت العبتـــا التنـــس البحرينيتان 
وفاطمـــة  بـــدر  صوفيـــا  الناشـــئتان 
 Smrikva“ البعجـــري تاريـــخ بطولـــة
كأول  ابوابـــه  أوســـع  مـــن   ”Bowl
الخليـــج  منطقـــة  مـــن  العبتيـــن 
والشـــرق األوسط يتم الموافقة على 
مشـــاركتهما فـــي البطولـــة التي تقام 
منافســـاتها فـــي كرواتيا فـــي الفترة 

من 20 - 26 يونيو المقبل.
 ”Smrikva Bowl“ بطولـــة  وتعـــد 
العريقـــة  العالميـــة  البطـــوالت  مـــن 
تنظيمهـــا  يتـــم  التـــي  والمرموقـــة 
خصيًصـــا لألطفال بعمر 10 ســـنوات 
من كال الجنســـين، وتقام منافساتها 

سنويا في مدينة “بوال” الكرواتية.
 ”Smrikva Bowl“ وأقيمـــت بطولـــة
ألول مرة في العام 1996، وسيشارك 
فيهـــا 64 العبـــًا بواقـــع 32 فتى و32 
فتـــاة، تبلـــغ أعمارهم 10 ســـنوات أو 

أقل من جميع أنحاء العالم.
وقـــال والـــد الالعبة صوفيا حســـين 
بدر إن استدعاء الالعبتين للمشاركة 
في البطولة سيشكل منعطفا جديدا 
في مســـيرتهما مع اللعبة، مشيرا إلى 
أن المشاركة في هذه البطولة ليست 
باألمـــر اليســـير، وتتطلـــب إجراءات 
معقدة لكـــي ينال الالعـــب الموافقة 
للمشـــاركة في البطولة، ومن ضمنها 
تصنيـــف الالعـــب المحلـــي، وإن لـــم 
يوجـــد نظـــام تصنيـــف فـــي دولتـــه 

يطلبـــون البطوالت التي شـــارك فيها 
والمراكز التي حصدها باإلضافة إلى 
إرســـال فيديوهـــات لالعـــب تتضمن 
مهاراتـــه ولقطـــات لـــه فـــي الملعـــب 
ســـواء فـــي البطـــوالت أو التدريبات 
للتعرف على إمكاناته ومدى أهليته 

للمشاركة في البطولة.
وتتدرب الالعبتـــان صوفيا وفاطمة 
تحـــت إشـــراف المـــدرب البريطانـــي 
جوزيـــف هنريكيـــس فـــي “أكاديمية 

جيه سي للتنس”.
وقـــال بـــدر إن ابنتـــه صوفيا تعشـــق 
لعبة التنس بشـــغف كبيـــر، وتحرص 
رغبـــة  باســـتمرار  التدريبـــات  علـــى 
منهـــا في تطوير مســـتواها والتفوق 
اللعبـــة، مضيفـــا أن مشـــاركتها  فـــي 
فـــي هـــذه البطولة ســـتكون من أهم 
والتـــي  مســـيرتها،  فـــي  المحطـــات 
تطويـــر  علـــى  كثيـــرا  ستســـاعدها 
مســـتواها الفني من خالل المشاركة 
واالحتـــكاك بمـــدارس مختلفـــة فـــي 
اللعبة، ومواجهة العبين مميزين من 

مختلف دول العالم.
مـــن جانبهـــا، قالـــت والـــدة الالعبـــة 
الســـنان  البعجـــري، عائشـــة  فاطمـــة 
إنهم متحمســـون جـــدا لرؤية ابنتهم 
تشـــارك ضمن نخبة من العبي العالم 
الصغـــار فـــي هـــذه البطولـــة العريقة 

والمرموقة.

استــدعــاء العبتين بحرينيتين 
لبطـولــة عــالمية مــرمــوقــــة

تقوي تعرب عن ثقتها بتنظيم نسخة مميزة لدولية البارالمبية للريشة

طاقم بحريني إلدارة تصفيات كأس آسيا 2023

االستضافة تجسيد لرؤية ناصر بن حمد وخالد بن حمد

للمجموعة F بنظام التجمع في قيرغزستان

أكدت رئيس االتحاد البحريني للريشـــة 
اللجنـــة  رئيـــس  واإلســـكواش  الطائـــرة 
المنظمـــة العليا سوســـن تقوي أن تنظيم 
مملكة البحريـــن للبطولة الدولية األولى 
البارالمبية للريشـــة الطائرة 2022 يعتبر 
تجســـيدا حقيقيـــا لرؤيـــة ممثـــل جاللـــة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة والنائب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في 
اســـتضافة مختلف األحـــداث الرياضية 
التي تسهم في تعزيز مكانتها الرياضية 
وتنشيط السياحة واالقتصاد والتعريف 

بتاريخ وحضارة البحرين. 
 وأعربـــت تقـــوي عـــن اعتزازهـــا الكبيـــر 
بتنظيـــم البطولة بين اللجنـــة البارالمبية 
البحرينيـــة واالتحـــاد البحريني للريشـــة 
الطائـــرة واإلســـكواش في ظـــل التعاون 
الوثيـــق بيـــن الطرفيـــن، مـــا يصـــب فـــي 
إطـــار االهتمام برياضة الريشـــة الطائرة 
تنافســـية  بيئـــة  وتوفيـــر  البارالمبيـــة 
لالعبين والالعبات واستقطاب مختلف 
البطـــوالت الدولية التي تســـهم في رفع 

قدراتهم الفنية. 
 وأكدت أن اســـتضافة البطولـــة الدولية 
األولى البارالمبية للريشـــة الطائرة تعتبر 
امتدادا للنجاحات التـــي حققتها اللجنة 
البارالمبية البحرينية في تنظيم مختلف 
األحـــداث الكبرى خـــالل الفترة الماضية 

بعـــد اســـتضافة النســـخة الثالثـــة لدورة 
ودورة  البارالمبيـــة  آســـيا  غـــرب  ألعـــاب 
األلعـــاب اآلســـيوية البارالمبيـــة للشـــباب 
2021، ومنوهـــة بالجهـــود التـــي تبذلهـــا 
اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة برئاســـة 

الشـــيخ محمـــد بن دعيـــج آل خليفة في 
االهتمـــام بمختلف الرياضات البارالمبية 

ومن بينها لعبة الريشة الطائرة. 
 وعبرت عن ثقتها الكبيرة بقدرة مملكة 
البحريـــن علـــى تنظيم نســـخة متميزة 
مـــرة  تقـــام ألول  التـــي  البطولـــة  مـــن 
علـــى أرض المملكة، التـــي تعتبر ثاني 
دولة في الشـــرق األوســـط تســـتضيف 
هـــذه البطولـــة، عطفـــا علـــى الخبـــرات 
اإلداريـــة  الكـــوادر  بهـــا  تتمتـــع  التـــي 
الوطنية والبنية التحتية المتميزة من 
المالعـــب والصـــاالت وجميـــع المرافق 
الالزمـــة،  والخدمـــات  والتســـهيالت 
مؤكـــدة أهميـــة تضافـــر الجهـــود بيـــن 
أعضاء اللجنة المنظمة؛ بهدف إخراج 

البطولة بأزهى صورة.

كلـــف االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القدم، 
طاقًمـــا تحكيمًيـــا بحرينًيا؛ للمشـــاركة 
فـــي إدارة مباريـــات المجموعـــة F من 
التصفيـــات النهائيـــة المؤهلـــة لـــكأس 
آســـيا 2023. وتقـــام التصفيات خالل 

الفترة 8 وحتى 14 يونيو المقبل.
ويتكـــون الطاقـــم التحكيمـــي الدولي 
البحرينـــي مـــن حكـــم الســـاحة عمـــار 
المســـاعدين  والحكميـــن  محفـــوظ، 

فيصل علوي وصالح جناحي.
إدارة  فـــي  حكامنـــا  وسيشـــارك 
مباريـــات المجموعـــة F التـــي ســـتقام 
قيرغزســـتان،  فـــي  التجمـــع  بنظـــام 
منتخبـــات:  المجموعـــة  وتضـــم 
ســـنغافورة  قيرغزســـتان،  ميانمـــار، 

وطاجيكســـتان. وإلـــى جانب حكامنا، 
اختـــار االتحـــاد اآلســـيوي للمجموعة 
حـــكام  و4  آخريـــن  ســـاحة  حـــكام   3
مســـاعدين آخرين، وسيشرف عليهما 
مراقبـــان اثنـــان للمباريـــات ومقّيمـــان 

اثنان للحكام.

ويعد الحكم الدولي عمار محفوظ من 
خيرة الحـــكام الواعدين اآلســـيويين، 
وهـــو موجـــود ضمـــن قائمـــة النخبـــة 
 ،)2022( الحالـــي  للعـــام  اآلســـيوية 
وســـبق لـــه المشـــاركة فـــي إدارة عدد 
مـــن المباريـــات اآلســـيوية المختلفـــة، 

علـــوي  فيصـــل  المســـاعدين  أن  كمـــا 
وصـــالح جناحي موجودان في قائمة 
النخبة اآلســـيوية للحكام المساعدين 
للعـــام )2022(، وشـــاركا فـــي عـــدد من 

البطوالت والمباريات القارية كذلك.
وتعكـــس التكليفـــات اآلســـيوية الثقة 
الصافـــرة  بهـــا  تتمتـــع  التـــي  الكبيـــرة 
البحرينيـــة من خالل مشـــاركتهم في 
العديـــد مـــن المباريـــات علـــى جميـــع 
لسلســـلة  تضـــاف  إذ  المســـتويات، 
التـــي  والمكتســـبات  النجاحـــات  مـــن 
يحققها الســـلك التحكيمي لكرة القدم 
البحرينيـــة باعتبـــاره عالمـــة مضيئـــة 
وواحًدا من أعمدة النجاح في أطراف 

المنظومة الكروية.

اللجنة اإلعالمية

االتحاد البحريني لكرة القدم
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دوشانبيه - مكتب رئيس االتحاد االسيوي لكرة القدم

أعلــن رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكرة القــدم النائــب األول لرئيس االتحــاد الدولي لكرة 
القدم الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم آل خليفة، إطالق مشــروعين جديديــن للتطوير، تم 
تصميمهمــا مــن أجــل تعزيز قــدرات االتحادات الوطنيــة األعضاء لتنمية اللعبة بشــكل 

منتظم في جميع أرجاء القارة اآلسيوية.

جـــاء ذلك خالل االجتماع العاشـــر للمكتب 
لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  فـــي  التنفيـــذي 
القدم، والذي عقد في العاصمة الطاجيكية 
دوشـــانبيه اليـــوم )الســـبت(، وهـــي المـــرة 
األولـــى التـــي يعقـــد فيها اجتمـــاع المكتب 
بمنطقـــة  الواقعـــة  الدولـــة  فـــي  التنفيـــذي 

وسط آسيا.
وكشـــف الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفة عن البرنامجين الجديدين للتطوير، 
وهما برنامـــج األفضليـــة، وبرنامج الوقت 
اإلضافـــي، حيـــث يركـــز برنامـــج األفضلية 
لمســـاعدة  ســـنوي  تمويـــل  تقديـــم  علـــى 
االتحـــادات الوطنيـــة المســـتحقة لتعييـــن 
مدربيـــن مؤهليـــن وخبـــراء فنييـــن، ودعم 
برامـــج التطوير الفني، فيما يهدف برنامج 
الوقت اإلضافي الى تقديم تمويل ســـنوي 
لمســـاعدة االتحـــادات الوطنيـــة األعضـــاء 
المؤقتـــة  احتياجاتهـــا  لتلبيـــة  المســـتحقة 
التطويريـــة  أهدافهـــا  لدعـــم  الطارئـــة  أو 

المتنوعة.

وأكد الشـــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
إلـــى  ســـينضمان  البرنامجيـــن  هذيـــن  أن 
المشروعات األخرى في البرنامج المتقدم 
الذي تم إطالقه قبل 6 أشـــهر، مشـــيرا إلى 
أن البرنامجيـــن يعبران عـــن التزام االتحاد 
اآلســـيوي بتقليص الفوارق في كرة القدم 
اآلســـيوية، واالرتقـــاء بمســـتوى اللعبة في 

كل أرجاء القارة. 
وشدد رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
علـــى تقديـــر االتحـــاد القـــاري لالتحـــادات 
الوطنيـــة األعضـــاء، في أعقـــاب ختام دور 
المجموعـــات لـــدوري أبطـــال آســـيا 2022، 
مشـــيرًا إلـــى جهـــود االتحـــادات الوطنيـــة 
المضيفة لضمان مواصلة سير االتحاد في 
طريق تنفيذ معظم مسابقات العام 2022.
وقـــال الشـــيخ ســـلمان: األســـبوع الماضي 
اســـتكملنا مباريـــات دور المجموعـــات في 
دوري أبطال آسيا.. نتقدم بعميق االمتنان 
إلـــى االتحادات الوطنيـــة األعضاء األربعة 
التـــي قامت باســـتضافة المباريـــات بنظام 

التجمـــع، وهـــي االتحـــاد الســـعودي لكـــرة 
القـــدم، االتحـــاد التايالنـــدي لكـــرة القـــدم، 
االتحـــاد الماليـــزي لكـــرة القـــدم واالتحـــاد 

الفيتنامي لكرة القدم. 
 19 كوفيـــد  جائحـــة  بالقـــول:  وأردف   
اختبـــرت قدرتنـــا علـــى الصمود بشـــكل لم 
يحصـــل مـــن قبل، ولكن أســـرة كـــرة القدم 
رائعـــة  روح  إظهـــار  واصلـــت  اآلســـيوية 
للوحـــدة ونجحـــت في تجـــاوز التحديات، 
وذلـــك بفضل تفانـــي االتحـــادات الوطنية 

واإلقليمية. 
بـــن إبراهيـــم آل  ورحـــب الشـــيخ ســـلمان 
خليفـــة بإعالن رئيس االتحاد الدولي لكرة 
القدم جياني انفانتينو بالترشيح من أجل 
إعـــادة انتخابه في رئاســـة االتحاد الدولي 
بالعام 2023، قائال: االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم وأســـرة كرة القدم اآلسيوية يرحبان 
بترشـــيح الرئيس انفانتينو من أجل إعادة 
انتخابـــه، وأنا أؤكد اليوم أننا ســـنقف معه 
بشـــكل متضامـــن، خصوصا أنـــه عمل على 

توفير قيـــادة ملهمة لكرة القدم في العالم، 
ونحن ممتنون له على دعمه الكبير ألســـرة 

كرة القدم اآلسيوية.  
 كمـــا رحـــب رئيس االتحاد اآلســـيوي لكرة 
القـــدم بالعضو المراقـــب الجديد من اتحاد 
جنوب آســـيا، وهو جاســـوار اومـــار، رئيس 
االتحـــاد الســـريالنكي لكرة القـــدم، وتقدم 
بالشـــكر إلى العضو السابق أنورا دو سيلفا 
ممثـــل اتحاد جنوب آســـيا علـــى الخدمات 

التي قدمها في المكتب التنفيذي. 

عقـــد  علـــى  التنفيـــذي  المكتـــب  ووافـــق 
فـــي  العموميـــة  للجمعيـــة   33 االجتمـــاع 
االتحاد اآلســـيوي لكرة القـــدم يومي 1 و2 
فبراير 2023 في البحرين، وسيتم اإلعالن 

عن مزيد من التفاصيل عقب استكمالها. 
كمـــا صـــادق المكتـــب التنفيذي علـــى قرار 
لجنة كـــرة الصاالت والكرة الشـــاطئية في 
االتحـــاد، بإلغـــاء بطولة األندية اآلســـيوية 
لكـــرة الصـــاالت 2022، في أعقـــاب اعتذار 

اإلمارات عن استضافتها.

من االجتماع  

مشروعان لتعزيز قدرات االتحادات الوطنية اآلسيوية

سلمان بن إبراهيم يعلن إطالق “األفضلية” و “الوقت اإلضافي”

الوداعي يتوج أبطال سباق ضد الساعة للدراجات الهوائية
تـــوج أميـــن عـــام االتحـــاد البحرينـــي 
للدراجات الهوائية سيد شبر الوداعي، 
فـــردي  الســـاعة  ضـــد  ســـباق  أبطـــال 
للدراجات الهوائية الذي نظمه االتحاد 
تحـــت رعايـــة رئيـــس االتحاد الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة 

وبمشاركة 90 دراجا من الجنسين.
 وشهد الســـباق أجواء حماسية وسط 
مشـــاركة دراجيـــن مواطنين ومقيمين 

ومن المملكة العربية السعودية.
الـــدراج أحمـــد ناصـــر أحمـــد   وأحـــرز 
احتـــل  فيمـــا  للرجـــال،  األول  المركـــز 
الـــدراج منصـــور محمـــد جـــواد المركز 
الثالـــث  المركـــز  فـــي  وجـــاء  الثانـــي، 
الدراج سيد أحمد خليل، فيما أحرزت 
الدراجـــة مـــي الحاجـــي المركـــز األول 
في ســـباق الســـيدات، والمركـــز الثاني 
ســـميرة البيطار، والمركز الثالث أولجا 

كولفات.
 وفـــي ســـباق تحـــت 23 عاًمـــا، جـــاء 

فـــي المركـــز األول الـــدراج أحمـــد علي 
البـــو عبـــدهللا، والمركـــز الثانـــي محمد 
مهـــدي  الثالـــث  والمركـــز  الحســـين، 
حســـن جواد، وفي الســـباق المخصص 
األول  المركـــز  للرجـــال  للبحرينييـــن 
عبدهللا فقيهي والمركز الثاني عبدهللا 
علـــي عبـــدهللا والمركـــز الثالـــث محمد 
مريـــم  الدراجـــة  والســـيدات  القيـــس، 
المؤيـــد فـــي المركـــز األول والدراجـــة 
الثانـــي  المركـــز  فـــي  حســـين  فاطمـــة 
والدراجـــة رؤيا الســـاعاتي فـــي المركز 

الثالث.
 وأحـــرز الـــدراج محمـــد أحمد شـــريدة 
المركز األول في ســـباق فوق 40 عاما، 
والمركـــز الثانـــي صابـــر محمـــد صالح، 

والمركز الثالث براندان.
الشـــكر  الوداعـــي  شـــبر  ســـيد  وقـــدم   
والتقديـــر للجهـــات الداعمـــة خصوًصا 
إدارة األســـعاف بوزارة الصحة ووزارة 
للمـــرور  العامـــة  واإلدارة  الداخليـــة 
ووزارة األشـــغال، ولجنـــة المســـابقات 

والحكام والمتطوعين.

االتحاد البحريني للدراجات الهوائية

ــدة  ــ ــدي ــ ــح انـــفـــانـــتـــيـــنـــو لـــــواليـــــة ج ــ ــرشـ ــ أكـــــــد دعـــــــم تـ

صالح جناحي عمار محفوظفيصل علوي

حسين بدر وعائشة السنان مع الالعبتين صوفيا وفاطمة
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مع إعالن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي أنها بدأت بتطبيق جميع أحكام قانون التقاعد الجديد في أبريل الماضي، 
مع استثناء ثالث فئات لمدة عام واحد.

تستعرض الهيئة األسئلة األكثر شيوعا وتساؤالً لدى المواطنين، منها عن المؤهلين الستحقاق المعاش الذي ال تسري 
عليهم التعديالت وفقا للقانون الجديد وهم: من لديه مدة خدمة عشــرين ســنة بالنســبة للرجل، و 15 ســنة بالنســبة 

للمرأة، ولم يبلغوا سن التقاعد 60 سنة للرجل، و55 سنة للمرأة.

مـــن لديه مدة خدمة 10 ســـنوات، 
و  للرجـــل،  الســـتين  ســـن  وبلـــغ 
خدماتهـــم  المنتهيـــة  للمـــرأة،   55
ولديهـــم مـــدة خدمة 10 ســـنوات، 
ويســـتحقون المعـــاش ببلوغ ســـن 

الستين للرجل، و55 للمرأة.
وفي ســـؤال: هل يستحق المؤمن 
عليه المـــدة االعتبارية عند انتهاء 
الخدمـــة، ولديـــه مدة اشـــتراك 10 
ســـنوات عنـــد بلوغه ســـن التقاعد 
خـــال  للمـــرأة(  للرجـــل و55   60 (
ســـنة من صدور القانـــون؟، تجيب 

الهيئة:
نعم، يســـتحق المؤمـــن عليه المدة 
مـــدة  الـــى  وتضـــاف  االعتباريـــة، 
خدمته، إذا بلغ سن التقاعد خال 

سنة من صدور القانون.
وفـــي ســـؤال: هـــل تجبـــر كســـور 
الســـنة من أجل استحقاق المعاش 
خـــال ســـنة مـــن صـــدور القانون، 

تجيب الهيئة:
نعم، تجبر كســـور الســـنة من اجل 
اســـتحقاق المعاش، مثـــاً: إذا كان 
المؤمـــن عليـــه لديـــه اشـــتراك 19 
ســـنة، ويـــوم واحد، تجبـــر الى 20 
ســـنة، وإذا كانت المرأة لديها مدة 
اشتراك 14 سنة ويوم واحد، تجبر 

الى 15 سنة.
وفـــاة  حدثـــت  إذا  ســـؤال:  وفـــي 
المؤمن عليه لديه مدة اشتراك 23 
ســـنة، هل تجبر كســـور السنة عند 

حســـاب المعـــاش خـــال ســـنة من 
صدور القانون؟ تجيب الهيئة:

كا، ال تجبر كســـور السنة، وتعامل 
كمـــا هـــو مطبق فـــي القانـــون قبل 

التعديل.
وفي ســـؤال: إذا كان المؤمن عليه 
انتهت خدمته قبل نفاذ المرســـوم 
 ،2020 لســـنة   )21( رقـــم  بقانـــون 
ولديـــه مدة اشـــتراك 10 ســـنوات، 
ولم يبلغ سن الستين، هل يستحق 
معاشـــًا عند بلوغ سن الستين بعد 
نفاذ القانـــون، إذا كان لديه معاش 
آخر من القطاع الحكومي؟ تجيب 

الهيئة:
المعـــاش،  صـــرف  يســـتحق  نعـــم، 
بشـــرط عـــدم التحاقـــه بـــأي عمـــل 

خال هذه الفترة.
وفـــي ســـؤال: مـــاذا يســـتحق مـــن 
انتهت خدمته قبل صدور القانون 
والعمـــر أقـــل مـــن 60 ســـنة، ومدة 
وتاريـــخ  ســـنوات،   10 االشـــتراك 
بلوغ سن الستين في يناير 2024؟ 

تجيب الهيئة:
التقاعـــدي  المعـــاش  يســـتحق 
عشـــر  مـــدة  اآلتيـــة،  بالشـــروط 
سنوات وأكثر، عدم عودة المؤمن 
عليـــه الى العمـــل، عـــدم الجمع مع 
معـــاش من صنـــدوق آخـــر، إال في 
حالـــة انتهاء الخدمـــة، قبل صدور 
المرســـوم بقانـــون رقـــم 21 لســـنة 

.2020

وفـــي ســـؤال عن التعديـــات التي 
اســـتحقاق  مـــدد  علـــى  طـــرأت 
الجديـــد،  القانـــون  فـــي  المعـــاش 

تجيب الهيئة:
المعـــاش  الســـتحقاق  ســـنة   20
بالنســـبة للرجل، والمرأة قبل بلوغ 
ســـن الستين، 15 ســـنة الستحقاق 
المعـــاش بالنســـبة للرجـــل، والمرأة 

ببلوغ سن الستين.
إذا انتهـــت خدمـــة كل مـــن الرجل 
والمـــرأة قبـــل بلوغ ســـن الســـتين، 
مـــدة  لديهـــم  تتوفـــر  أن  دون 
صـــرف  طلـــب  يجـــوز  االشـــتراك، 
المعاش ببلوغ ســـن الســـتين، بدال 
إذا  مـــن تعويـــض دفعـــة واحـــدة، 
كانت مدة الخدمة 15 ســـنة، وفي 
حالـــة وفاة المؤمن عليه قبل بلوغ 
سن الستين، ولديه مدة خدمة 15 
سنة، يصرف المعاش للمستحقين 

عنه.
وفـــي ســـؤال عن كيفية احتســـاب 
معاش العجز أو الوفاة في القانون 
الجديـــد، تجيب الهيئة: احتســـاب 
الجديـــد  للقانـــون  وفقـــا  المعـــاش 
يكـــون كالتالـــي: حســـاب المعـــاش 
على أســـاس األجر الشهري األخير 
بدالً من متوســـط الســـنة األخيرة، 
إلغاء المدة االعتبارية )3 سنوات(، 
الحـــد األدنـــى للمعـــاش 40 % من 

األجر الشهري األخير.
وفـــي ســـؤال: متـــى يبـــدأ حســـاب 

ثاثـــة  أســـاس  علـــى  المتوســـط 
يبـــدأ  الهيئـــة:  تجيـــب  ســـنوات؟ 
حســـاب المتوســـط على أســـاس 3 

سنوات اعتبارا من يناير 2024.
زيـــادة  تبلـــغ  كـــم  ســـؤال:  وفـــي 
االشـــتراكات علـــى المؤمـــن عليه؟ 
تجيـــب  تطبيقهـــا؟  يتـــم  ومتـــى 
الهيئـــة: تـــزداد اشـــتراكات حصـــة 
بالمئـــة،   1 بنســـبة  عليـــه  المؤمـــن 
2023 ولمـــرة  ينايـــر  مـــن  اعتبـــارا 

واحدة.
زيـــادة  تبلـــغ  كـــم  ســـؤال:  وفـــي 
االشـــتراكات علـــى صاحـــب العمل 
تجيـــب  تطبيقهـــا؟  يبـــدأ  ومتـــى 
الهيئـــة: تـــزداد االشـــتراكات علـــى 
صاحب العمـــل بواقع 2 % اعتبارا 
من شهر مايو 2022 ومن ثم 1 % 

مـــن يناير 2023 ثم يتدرج بزيادة 
1 % فـــي كل ينايـــر إلـــى أن تصل 

الى 17 % في يناير 2028.
وفـــي ســـؤال عـــن المؤمـــن عليهم 
الذين يعملون لحســـابهم الخاص، 
ومـــا هي الزيادة في االشـــتراكات 
التـــي يتحملهـــا؟ تجيـــب الهيئـــة: 
االشـــتراكات  يســـددون  حاليـــا 
بنســـبة 15 %، تزداد االشـــتراكات 
بنســـبة 2 % من شـــهر مايو 2022 
لتصبـــح 17 % عن حصة صاحب 

العمل.
تـــزداد   2023 ينايـــر  شـــهر  ومـــن 
عـــن   %  1 بنســـبة  االشـــتراكات 
حصة المؤمـــن عليه لتصبح 7 % 
باإلضافة الى 1 % حصة صاحب 
العمل، ثم يتدرج بنســـبة 1 % عن 

حصـــة صاحب العمـــل حتى يناير 
2028 لتصبح 24 %.

وفـــي ســـؤال: كيـــف يتـــم اشـــعار 
صاحـــب العمل بالزيـــادة المقررة؟ 
إخطارهـــم  يتـــم  الهيئـــة:  تجيـــب 
عـــن طريـــق مخاطبتهـــم بالبريـــد 

اإللكتروني.
وفي سؤال: متى يستحق المؤمن 
عليه المعاش اإلضافي بنسبة 90 
%؟ تجيـــب الهيئة: إذا كانت مدة 
اشـــتراك المؤمـــن عليـــه 45 ســـنة، 
يســـتحق المعاش اإلضافي بواقع 
10 %، ليصبـــح المعاش والمعاش 

اإلضافي 90 %.
وفـــي ســـؤال: هـــل يجـــوز شـــراء 
ســـن  بعـــد  االفتراضيـــة  الخدمـــة 

الستين؟ تجيب الهيئة: ال يجوز.

ما هـــي األسئلــة األكثــر شيوعـــا لــدى المواطنيــن؟
مع دخول تعديالت التقاعد حيز التنفيذ

المنامة-وزارة الداخلية

أقـــام نادي ضبـــاط األمـــن العام 
فعاليـــة “العيـــد” وذلك بمناســـبة 
عيـــد الفطـــر المبـــارك، ألعضـــاء 
وضيوفهـــم  وعوائلهـــم  النـــادي 

الكرام.
تنفيـــذًا  الفعاليـــة  هـــذه  وتأتـــي 
الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات 
بالعمـــل على توفير جميع أوجه 
الرعاية االجتماعية والترفيهية 
المتنوعة ألعضاء  والنشـــاطات 

وعوائلهـــم،  وأبنائهـــم  النـــادي 
حيـــث اشـــتملت الفعاليـــة علـــى 
العديـــد مـــن البرامـــج والفقرات 
المتنوعـــة لفرقـــة شـــباب الحـــد 
لفـــن الصـــوت، إضافـــة إلى ركن 
األســـر المنتجة وركـــن الضيافة 
العربيـــة، كمـــا تم توزيـــع الهدايا 
على جميع األطفال المشاركين 
ترفيهـــي  اجتماعـــي  جـــو  فـــي 

وعائلي مميز.

نادي الضباط يحتفل بالعيد في أجواء عائلية

النكــال: الفيديــو قديـــم 
وهــو بمدينـــة القطيـــف 
السعودية وليس البحرين

في تعليقه على المقطع المنتشر ألعداد ضخمة من الفئران في مصنع بسترة

انتشـــر أخيرا في منصات التواصل 
االجتماعـــي مقطع متـــداول، لمبنى 
قديم تكســـوه األغبرة ومذيل عليه 
بأنه ســـكن للعمال في ســـترة، حيث 
بدت دهاليزه ممتلئة بأعداد ضخمة 
من الفئران، ســـواء على األرضيات، 
أو فـــي الممـــرات، وعلـــى الجـــدران 

أيًضا، وبشكل صادم للمتابعين.
وقال أحدهم، وهو كما يبدو مصور 
المقطع ضاحكا: “شـــوفوا يا شـــباب 

الفئران، شلون يتراكضون؟”
وعلـــق آخـــر بســـخرية: “للـــي يبغـــى 

فطور؟”
إلـــى  تســـاؤال  “البـــاد”  ووجهـــت 
عضـــو أمانـــة العاصمـــة عبدالواحـــد 
النـــكال عـــن صحة الفيديـــو، وما تم 
تداولـــه عنـــه، حيـــث علـــق بالقـــول  
إن “الفيديـــو قديم، وهـــو في موقع 
بمدينـــة القطيف الســـعودية وليس 

البحرين”.

تسخير العلـوم من أجــل تحقيــق الرخــاء لخدمــة البشريــة
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  شـــارك 
محمـــد  الفضـــاء   لعلـــوم  الوطنيـــة 
المجلـــس  منتـــدى  فـــي  العســـيري 
االستشـــاري ألجيال الفضـــاء والذي 
عقد تحت عنـــوان “أجهزة الفضاء”، 
التـــي  الدعـــوة  علـــى  بنـــاء  وذلـــك 
تلقاهـــا مـــن مكتـــب األمـــم المتحدة 
وقـــد  الخارجـــي.  الفضـــاء  لشـــؤون 
انعقـــد المنتـــدى بحضـــور أكثـــر مـــن 
1500 مشـــارك مـــن 152 دولة مثلوا 
وكاالت الفضـــاء والشـــركة الرئيســـة 
في صناعة الفضاء، باإلضافة لنخبة 
من العلمـــاء والخبراء واألكاديميين 
أرجـــاء  مختلـــف  مـــن  والباحثيـــن 

العالم.
حـــول مشـــاركته فـــي هـــذا المنتدى، 
قال العســـيري: المنتدى يســـاهم في 
التواصـــل بيـــن األجيـــال فـــي قطاع 
الفضاء وهذا مهم للغاية؛ للمحافظة 
الفضـــاء  قطـــاع  اســـتدامة  علـــى 
ومواصلـــة البناء على مـــا تم إنجازه 
وتعلمـــه فيمـــا مضـــى. التواصل بين 
األجيـــال ضـــرورة حتمية وخصوصا 
فـــي قطاع مثل الفضاء الذي يشـــهد 
نمـــوا متســـارعا خصوصـــا فـــي هذه 
الفترة التي يشـــهد فيها العالم كثيرا 
من التغير على مختلف المســـتويات 
البيئيـــة واالقتصاديـــة والسياســـية. 
منتـــدى علمـــي كهـــذا يشـــكل مصدر 

اســـتقرار للفكـــر والعالـــم، فهـــو ينبـــذ 
كافـــة المشـــكات ويركز علـــى تطور 
العلـــوم والتعـــاون؛ من أجـــل تحقيق 
الرخـــاء والســـام لخدمـــة البشـــرية 
ولدعم جهود تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة المتفق عليها عالمًيا.
وأضاف العســـيري: تطـــرق المنتدى 
ألبـــرز أجهـــزة الفضـــاء التي تشـــكل 
لألنشـــطة  الفقـــري  العمـــود  اليـــوم 
الفضائيـــة، واســـتعرض عـــددا منهـــا 
مـــع التركيز على النجاح الذي حققه 
العالـــم من خـــال تعاون عـــدة دول 
في بنـــاء وتشـــغيل محطـــة الفضاء 
الدوليـــة والتـــي كانت لها إســـهامات 
التقنـــي  التطـــور  لخدمـــة  عديـــدة 

فـــي مختلـــف المياديـــن مما ســـاهم 
مـــن  والكثيـــر  العلـــوم  ازدهـــار  فـــي 
الصناعات التـــي انتجت التطبيقات 
والمنتجات المتنوعة والتي لم تكن 
موجـــودة ســـابقا. كما قـــدم المنتدى 
مجموعـــة مـــن األمثلـــة علـــى فوائد 
صناعـــات الفضـــاء في حياة البشـــر 
في مجاالت مثـــل الصحة والزراعة 
واالتصـــاالت  واألمـــن  والبيئـــة 
والمواصـــات والتعليـــم وصناعـــات 
والمعـــدات  واألدويـــة،  األنســـجة، 

الطبية، وغيرها. 
واختتـــم العســـيري حديثـــة بالقول: 
لقيـــادة  الثاقبـــة  الرؤيـــة  بفضـــل 
فـــإن  الحكيمـــة،  البحريـــن  مملكـــة 

الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة 
نصـــب  وضعـــت  تأسيســـها  ومنـــذ 
عينيهـــا هدف التواصـــل مع األجيال 

وتعريفهـــم بأهمية الفضـــاء وعلومه 
وتطبيقاته وربطها بالحياة اليومية 
لإلنســـان مـــع التركيـــز علـــى فئتـــي 
وبحســـب  انـــه  والشـــباب.  الناشـــئة 
تنفذهـــا  التـــي  الـــرأي  اســـتطاعات 
الهيئـــة للمســـتفيدين مـــن خدماتهـــا 
نســـبة  فـــإن  التوعويـــة،  وبرامجهـــا 
االســـتفادة والرضا تجـــاوزت 90 % 

في مختلف المحاور. 
إن الهيئـــة ماضية قدمـــا في تطوير 
وســـائل تواصلهـــا مـــع األجيـــال بمـــا 
ويلبـــي  العصـــر  روح  مـــع  يتواكـــب 
تطلعـــات مختلـــف الفئـــات العمرية؛ 
لضمان أوســـع مشـــاركة ممكنة لبناء 

قطاع فضائي بحريني مستدام.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
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محمد العسيري

مشارًكا بمنتدى المجلس االستشاري ألجيال الفضاء... العسيري:

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام



تعقد النجمة ياســمين صبري جلســات عمــل مع المخرج 
ســامح عبد العزيز بمشــاركة النجم أشرف عبد الباقي بعد 
أن  تعاقدت صبري منذ أيام على بطولة مسلســل يحمل 
اســم “الشادر”، وهو من إخراج ســامح عبد العزيز، ويتكون 

مــن 15 حلقــة، ومــن المقرر عرضــه على إحــدى المنصات 
الرقمية. على جانب آخر، وقع اختيار النجمة ياســمين صبرى، 

على السيناريســت أيمن وتار لكتابة فيلمها الجديد “شغل عصابات” الذي تخوض 
به أولى بطوالتها المطلقة في السينما.

أكد النجم حمادة هالل بعد عودته من األراضي المقدسة، 
عقب أداء مناســك العمرة، أنه ســعيد بــردود األفعال 
اإليجابيــة حول مسلســل ”المداح - أســطورة الوادى”، 
مضيفــا أن هذا النجاح القوي للعمل فاق كل توقعاته. 

وعما يتــردد حول تقديم جــزء ثالث من المــداح، أوضح 
حمــادة هــالل أن األمور مــا زالت في علم الغيــب ولم يتم 

االتفاق على أي شــيء حتى اآلن، مشــدًدا على أنه يركز خــالل الفترة المقبلة 
على تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما.

أسطورة الوادىمسلسل الشادر
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أسامة الماجد

طارق البحار

كشفت إليزابيث 
أولسن أنها ترغب 

في العمل مع 
مارغو روبي، 
وقالت “أحب 

العمل معها 
ألنها تتمتع 

بسمعة 
طيبة 

كممثلة 
ومنتجة 

لذلك 
أشعر أنني 
سأستمتع 
معها حًقا”.

tariq_albahhar

شهاب من اإلبداع الخارق يسقط على األرض

شاهدت لكم: جديد األفالم العربية واألجنبية في السينما هذا األسبوع

خلق المنتج والمخرج حسين العويناتي مسرحا خاصا للمواطن البسيط، وترك قالع المسرح التقليدية كي ينزل إلى المواطن بعروض حقيقية تنبع من واقعه، وما زال بجهود فردية 
يواصل السير في هذه التجارب الناجحة بطريقة من نوع خاص، ولعل أهم ما يميز العويناتي هو معرفته أن الجمهور العادي ال يحب النصوص المعقدة وال يحتاجها.

لن أتحدث عن مسرحية “ال تتشنج” التي 
عرضها العويناتي أيام العيد، فهي مسألة 
ثانية، ولكني ســـأتحدث عن الفنان أمين 
الصايـــغ، الذي يمتـــاز بالوضـــوح والرؤية 
الصادقـــة واألداء المبهـــر علـــى المســـرح. 
ومن يشـــاهد الصايغ على المســـرح يشعر 
بأنـــه ينظـــم هـــذا العالـــم، ينظمـــه بفنـــه. 
والفنان يجب أن يكون في العالم، وهذه 
هـــي الشـــحنة المطلوبـــة من الفنـــان الذي 

يستطيع تغيير ما حوله.
وعلـــى مدى ســـاعتين وأنـــا أشـــاهد فنانا 
مهندســـا، أو بصريح العبارة كأنه شـــهاب 
من اإلبـــداع الخارق يســـقط على األرض 
يدعـــو إلـــى الحيـــاة وحـــب الحيـــاة، فنانا 
يرسم صورة جميلة باأللوان لوجه عالمنا 
ويضعها في إطار مزخرف من الكوميديا 
التـــي تبعـــث الفـــرح واالســـتمتاع. فنـــان 
مشـــغول بالحقائق األساســـية في الوضع 

اإلنســـاني ومتانـــة العالقة بيـــن الجمهور 
والمسرح والكوميدي.

إذا كان جـــان انوي الفرنســـي هـــو خليفة 
لويجي براندللـــو اإليطالي، فكال الرجلين 
يعتبـــران دعامـــة مـــن دعامـــات المســـرح 
الحديث الذي تميز بالمزج بين الكوميديا 
والتراجيديا ومعالجـــة القضايا من زوايا 
عـــدة متنوعة ومتباينـــة، فيمكنني القول 
إن الفنـــان أميـــن الصايـــغ يشـــبه إلـــى حد 

كبيـــر رائـــد المســـرح الكوميـــدي العربـــي 
الفنان علي الكســـار أو أســـطورة الضحك 
كمـــا يطلق عليـــه، وأنا على يقيـــن بأنه لو 
ســـنحت له الفرصة وقدم مســـرحية على 
خشـــبة في مصـــر أو تونـــس وغيرها من 
الدول التي تعتبر مدرســـة في المســـرح، 
االنتشـــار  مـــع  حقيقيـــا  موعـــدا  لضـــرب 
العربي والشـــهرة، وســـتكون نقطة تحول 

في مسيرته.

يعــرض حاليــا جميع صاالت الســينما بالبحرين عدد من األفــالم الجديدة مع 
احتفاالت العيد جديرة بالمشاهدة وهي كالتالي:

 Fantastic Beasts : The

Secrets Of Dumbledore

سلســـلة  مـــن  الثالـــث  الجـــزء  *يواصـــل 
نيـــوت  مغامـــرات   Fantastic Beasts
ســـكاماندر وعالـــم الســـحر قبل ســـنوات 
طويلـــة مـــن أحداث سلســـلة هـــاري بوتر 

الشهيرة.

Memory

يجـــد قاتل مأجـــور أنه أصبـــح هدًفا بعد 
أن رفض إكمال وظيفة لمنظمة إجرامية 
الفيلـــم  مـــن  جديـــدة  نســـخة  خطيـــرة. 
 The Memory of a Killer البلجيكـــي 

للعام 2003.

Sonic The Hedgehog 2

بعد اســـتقراره فـــي جرين هيلـــز، يقضي 
ســـونيك وقتـــه فـــي محاربـــة الجريمـــة، 
ولكـــن حينما يعود دكتـــور روبوتنيك مع 
رفيقـــة ناكلـــز بحًثـــا عـــن مصـــدرا للطاقة 
ُيمكنهمـــا مـــن القضـــاء علـــى الحضـــارة، 
ينطلـــق ســـونيك رفقـــة ُمســـاعدته تيلـــز 

إلنقاذ العالم.

CBI 5: The Brain ”هندي“

سلســـلة مـــن جرائـــم القتـــل تحـــدث فـــي 
المدينة لم يتم حلها. ونظًرا لذلك يتولى 
فريـــق من ضباط ســـي بـــي آي التحقيق 
بقيادة الضابط “سيثراما أيير” لحل اللغز 

الذي لم يسبق له مثيل.

Runway 34 ”هندي“

مســـتوحى مـــن أحـــداث حقيقيـــة، تدور 
أحـــداث الفيلم حـــول الكابتـــن فيكرانت 
خانـــا وهـــو طيـــار عظيـــم ، تأخـــذ رحلته 
مســـاًرا غامًضـــا بعـــد اإلقـــالع مـــن وجهة 

دولية.

Detective Conan

يرتدي كل من “ميواكو ســـاتو” و ”واتارو 
تاكاغـــي” مالبس الزفاف فـــي حفل كبير 
وضخم، بحضور كونان وعدد من ضباط 
أكاديمية الشرطة. وفجأًة يتسلل مجرم 
إلـــى حفـــل الزفـــاف ويهاجـــم الحضـــور. 
يحـــاول كونـــان الوصول إلى ســـبب هذا 

التفجير، والوصول إلى المجرمين.

Downton Abbey 2

الرومانســـية،  الدرامـــا  مـــن  إطـــار  فـــي 
يســـتكمل العمـــل أحـــداث الجـــزء األول، 
والذي تلقت فيه عائلة كراولي وموظفي 

داونتون آبي زيارة ملكية من ملك وملكة 
إنجلترا، وتأثير األمر على الجميع.

الفيلم من تمثيل كل من: ماجي ســـميث، 
وميشـــيل دوكـــري، وبينيلوبـــي ويلتون، 

لورا هادوك.

تفتتــح الفنانة أريــج رجب في الســهلة قاعة العرض  «
والمرســم الخــاص بهــا للجمهــور ومحبــي الفــن 
فــي فعاليــة بعنــوان “المرســم المفتــوح“ بعرض 
لمجموعتهــا ومشــروعها الفني الجديــد والمعنون 
“تداخل“، وذلك يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 
من الســاعة 5 حتى 8 مساء باالســتوديو الخاص بها، 
وتســتمر الفعالية يومــي الجمعة والســبت 13 و14 

مايو بنفس التوقيت.

يذكــر أن أريــج كانــت قد اشــتركت مــع الشــاعر بدر  «
الرويحي في معرض بعنوان ”“ِبَشَغـــٍف َيْمَتـــزَجان” 
وتمثل هذه التجربة مشروًعا رائًدا على صعيد امتزاج 
الفن واألدب وانصهارهما مًعا، حيث إنها تشكل حوارًا 
ا بين الريشة والقلم، وتناغًما ساحًرا بين اللون  جماليًّ
والكلمة، ومزيًجا فنًيا بين الرســم والشــعر، لتضيف 
بعــًدا جديــًدا مغايــًرا ومختلًفــا عن جميــع التجارب 
األخرى، غير المشــابهة، التي سبقتها في هذا المجال 

اإلبداعي.

أداء مبهرالصايغ ينظم العالم بفنه

حجز فيلــم “بحبك”، للنجــم تامر حســني، مكانه كأول 
األفــالم المقــرر طرحهــا خــالل موســم عيــد األضحى 
المقبل، وهــو من تأليفــه وإخراجه وبطولتــه في أول 
تجارب تامر حســني في عالم اإلخراج، حيث انتهى تامر 

مــن تصوير جزء من أحداث الفيلم خالل الفترة المقبلة، 
ومــن المقرر االنتهــاء من تصويره حســب الخطة التي تم 

وضعها من أجل طرحه في عيد األضحى.
 فيلم “بحبك” تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه باإلخراج السينمائي.

تامر مخرجا

أريج رجب تفتتح مرسمها الخاص

رد المخـــرج محمـــد العـــدل “مانـــدو” عن 
علـــى  الهجـــوم  فـــي  الرئيـــس  الســـبب 
مسلســـل “فاتن أمل حربـــي” الذي ناقش 
قانـــون األحـــوال الشـــخصية فـــي مصر، 
إلى كون المؤلف والسيناريست إبراهيم 
عيســـى هـــو مـــن قـــام بكتابتـــه، وأضاف 
العـــدل فـــي حـــواره مـــع اإلعالميـــة هبة 
جالل أن المسلسل الذي قامت ببطولته 
شـــريف  والفنـــان  كريـــم  نيللـــي  الفنانـــة 
الضـــوء  تســـليط  هدفـــه  كان  ســـالمة، 
علـــى المعانـــاة التـــي تعيشـــها الزوجـــات 

المطلقات وأبنائهن.

وكشـــف العـــدل عن أن “فكرة المسلســـل 
في األســـاس فكرتـــي فشـــاهدت نماذج 
كثيـــرة لســـيدات لديهـــن مشـــكالت مـــع 
خـــالل  الشـــخصية  األحـــوال  قانـــون 
علـــى  وعرضـــت  األخيـــرة،  الســـنوات 
الكاتب إبراهيم عيســـى الفكـــرة لتقديم 
فيلـــم ســـينمائي وقد تم تأجيلهـــا لفترة، 
وعندما تعاقـــدت مع العدل جروب على 
عمـــل درامـــي مـــن بطولـــة نيللـــي كريم، 
اتفقـــت مع عيســـى على تحويـــل الفيلم 

إلى مسلسل”.
وبين العدل أن المسلســـل حمل أســـماء 

علـــى  االســـتقرار  قبـــل  مقترحـــة  عـــدة 
عنـــوان “فاتن أمل حربي”، وأوضح: كان 
اســـم العمـــل بدايـــة “أحـــوال شـــخصية” 
ثـــم غيرنـــاه إلـــى “فاتـــن ال تـــزال تبحث 
عـــن حـــل”، كـــون الفنانـــة فاتـــن حمامـــة 
قدمـــت فيلًمـــا ســـينمائًيا بعنـــوان “أريـــد 
حـــاًل”، إلـــى أن توصلنـــا لالســـم النهائـــي 
“فاتـــن أمل حربـــي”، وداللـــة اســـم فاتن 
يرمـــز للفنانة فاتـــن حمامـــة ولديها أمل 

سُتحارب من أجل تحقيقه.
الفنانـــة  أن  الحـــوار،  العدل فـــي  وأكـــد 
نيللي كريم والفنان شـــريف ســـالمة كانا 

أول الترشـــيحات ألبطـــال العمل، وقال: 
“عندمـــا كتبـــت دور )ســـيف الدنـــدراوي( 
لم أر ســـوى الفنان شـــريف سالمة ولدّي 
ُمشـــكلة في البدائل، فُكنت أريد شريف 
ســـالمة ألنني أعلم جيًدا بـــأن لديه هذه 
الجزئيـــة وأعـــرف كيف ســـأخرجها منه، 
ألنـــه ممثل موهوب فقـــد عمل معي من 
قبل في ُمسلســـل )الخروج( وأتابعه ُمنذ 
أن كان في مسلسل )حضرة المتهم أبي(، 
ونحـــن اســـتخدمنا فكـــرة )الفـــالش باك( 
لفصل الماضي عن الحاضر، فالُمسلســـل 
يبـــدأ بمشـــهد الطالق والجمهـــور ال يعلم 

قصـــة األبطال فكنـــا نبحث عـــن طريقة 
نحكـــي بها عالقـــة  )فاتن وســـيف( دون 

تغيير في البناء األساسي للقصة”.
لـــم  بـــاك(  )الفـــالش  “مشـــاهد  وأضـــاف: 
تســـلط الضـــوء علـــى المشـــكالت بينهما 
فقـــط ولكنـــه أظهـــر الجانـــب اإليجابـــي 
خـــالل فتـــرة الخطوبـــة، فظهـــرت فيـــه 
اللحظات الســـعيدة أثناء فترة الخطوبة 
والطبيعـــي أن أظهـــر المشـــكالت مبـــرًرا 
للرحلـــة وســـبب إصرارهـــا علـــى تغييـــر 
القانون وانفصالها عن زوجها فالمهم هو 

رؤية المأساة  للبطلة”.

لماذا كل هذا الهجوم على مسلسل “فاتن أمل حربي”؟
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توقعوا أن يقود لخفض القوة الشرائية للمستهلكين تدريجيا

خبراء: رفع أسعار الفائدة على الدوالر لكبح جماح التضخم وال تأثير مباشرا بالخليج
مــع اســتمرار التطــورات االقتصادية التي يشــهدها العالــم وتحقيق الواليات المتحــدة أرقاما عالية في 
معدل التضخم، أقدم مجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي - البنك المركزي األميركي - على خطوة 
تاريخيــة يــوم األربعــاء الماضــي، برفــع ســعر الفائــدة علــى الــدوالر بنســبة 0.5 %، وهي النســبة األعلى 
منــذ العــام 2000، ليصبــح نطــاق ســعر الفائــدة على الدوالر األميركــي 0.75 - 1 %. وعلــى هامش القرار 
الفيدرالــي، ذكــر مصــرف البحريــن المركــزي يــوم األربعاء أنه رفع ســعر الفائــدة األساســي للودائع لمدة 

أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75 %. 

وزاد المركـــزي البحريني أيضا ســـعر الفائدة للودائع 
واإلقـــراض لليلـــة واحدة 50 نقطة أســـاس إلى 1.5 
% و3.0 % على الترتيب، ورفع سعر فائدة الودائع 
لمدة أربعة أسابيع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.5 

.%

رفع الفائدة متوقع

وأجمـــع خبـــراء اقتصـــاد بالبحريـــن علـــى أن هـــذه 
الزيـــادة كانـــت متوقعـــة ولـــم تكـــن مفاجـــأة مطلقا، 
موضحيـــن أنـــه لـــن يكون هنـــاك تأثير على الســـوق 
المحلية من حيث ارتفاع األسعار ولكنها ستحد من 
عمليـــة االقتـــراض وتخفيف المضاربة في أســـواق 
العمـــات والمعـــادن، مؤكدين في الوقت نفســـه أن 
دول الخليـــج ســـتكون األقـــل تأثرا بهـــذه الخطوة، 
نظرا ألنها مســـتفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ومن 
احتياطياتهـــا المالية الكبيرة، وارتباط ســـعر صرف 

عماتها المباشر بالدوالر.
وفي هذا الســـياق، قال رئيس مجلس إدارة جمعية 
مصـــارف البحرين عدنان أحمد يوســـف “إن الزيادة 
في ســـعر الفائدة على الدوالر بنســـبة 0.5 % كانت 
متوقعة وليست مفاجأة خاًصا لألوساط المصرفية 
“، مترجًما هذه الزيادة بأنها لكبح جزء من التضخم 
الحاصـــل في أميركا والدول األوربية “، موضحا أن 

“هذا رد فعل طبيعي عندما ارتفع سعر الفائدة على 
الـــدوالر بعد قـــرار االحتياطـــي الفيدرالي األميركي 
لجأت دول الخليج ولضمان اســـتمرار الحفاظ على 
ثبـــات أســـعار صرف عماتهـــا تجاه الـــدوالر، رفعت 
معظمها الفائدة على عماتها بنفس معدل رفع سعر 

الفائدة على الدوالر األميركي”. 
وأضـــاف يوســـف “لن يكـــون رفع ســـعر الفائدة على 
المصرفـــي  القطـــاع  علـــى  القـــوي  التأثيـــر  الـــدوالر 
أو المعامـــات البنكيـــة والودائـــع بســـبب أن زيـــادة 
األربـــاح علـــى الودائـــع ســـتزيد هامـــش الربـــح على 
القروض والذي سيؤدي بالطبع إلى الحد من عملية 

االقتراض”. 
وتابع بأن “الحد من االقتراض باســـتثناء االقتراض 
للمشروعات الكبيرة ســـيحد من زيادة السيولة في 
األســـواق، ما ســـيكون له مـــردود إيجابي ويحد من 

عملية التضخم”. 
التأثيـــر اآلخـــر الرتفـــاع ســـعر  أن  وأردف يوســـف 
الفائـــدة على الـــدوالر سيشـــجع الناس علـــى إيداع 
الفوائـــض المالية في البنوك بـــدال من المضاربة في 
األســـهم والعمـــات المعدنيـــة”. وأشـــار إلـــى أنه في 
وقـــت ارتفاع ســـعر الفوائـــد نجد األســـواق األخرى 

مثل المعادن والعمات تبدأ في االنخفاض”. 

االبتعاد عن المضاربة في العمالت

ووجه يوســـف نصيحـــة مصرفية لألفـــراد باالبتعاد 
عـــن المضاربـــة فـــي ســـوق العمـــات واالتجـــاه إلى 
المصـــارف”، قائـــًا “إيماني القـــوي أن المصارف هي 
القلـــب النابـــض فـــي االقتصـــاد ويوم تكـــون البنوك 
بصحـــة جيـــدة يكـــون ذلك مؤشـــر إيجابـــي لتعافي 

االقتصاد في الدول”.
من جانبه، قال مدير إدارة الدراسات والبحوث في 
مركز البحرين للدراســـات اإلســـتراتيجية والدولية 
والطاقـــة “دراســـات” فـــي البحريـــن عمـــر عبيدلـــي، 
إنـــه لـــن تتأثـــر األســـواق الخليجيـــة بارتفـــاع ســـعر 
الفائـــدة على الدوالر، وفـــي البحرين يتبع المصرف 
المركـــزي سياســـة ســـعر الصـــرف الثابـــت للـــدوالر، 
وبناًء عليه ســـيتم اتخاذ اإلجراءات لاستمرار في 
هذه السياســـة وهذا متبع في األســـواق الخليجية، 
مســـتثنًيا الدينـــار الكويتي قائًا “احتمـــال أن يتأثر 
الدينار الكويتي قليا ألنه يحافظ على سعر صرف 
ثابـــت مع ســـلة مـــن العمـــات التـــي تشـــمل الدوالر 
األميركـــي وليســـت مبنيـــة حصرًيـــا علـــى الـــدوالر 
األميركـــي ولكـــن الخمـــس عمـــات األخـــرى لـــدول 

مجلس التعاون الخليجي لن تتأثر إطاًقا”.
واســـتطرد العبيدلـــي قائـــًا “على األرجح ســـيكون 
هناك ارتفاع في سعر صرف العمات األخرى مقابل 
الدينار البحريني وهذا متوقع ولكن لن يكون فوري 

ومن المستحيل التنبؤ متى سيكون ذلك”.
وأكـــد العبيدلي فـــي حديثه أن المواطـــن البحريني 
والخليجي لن يتأثر بهذا االرتفاع في ســـعر الفائدة 
للـــدوالر األميركي متوقًعا بأنه لن يكون هناك زيادة 

في األسعار”. 
القطـــاع  علـــى  االرتفـــاع  هـــذا  لتأثيـــر  وبالنســـبة 

المصرفي والعمـــات المعدنية مثل الذهب والفضة 
قال العبيدلي شـــارًحا “بالنســـبة ألسعار الذهب فهي 
تتأثر بعوامل متعددة وهي حالًيا في ارتفاع بسبب 
موجـــة التضخـــم التـــي تتعـــرض لها الـــدول الغربية 
الذي يؤدي بالتبعية الرتفاع أســـعار األصول البديلة 

ومنها الذهب والفضة والمعادن األخرى”.
وأردف العبيدلـــي “التوجـــه العـــام واألرجـــح ارتفاع 
أســـعار هذه السلع”، مســـتطرًدا إذا كان هناك إجراء 
حـــازم لمواجهـــة موجة التضخم في أســـعار الســـلع 
االســـتهاكية كمـــا تقوم بـــه الجهات المســـؤولة في 
أميـــركا حالًيـــا، فـــإن قـــرار رفع أســـعار الفائـــدة هذا 
ســـيقلل من ســـعر الذهب ولكن التوجه ســـيظل في 
الغالب نحو ارتفاع ســـعر جـــرام الذهب إلى أن يتم 

السيطرة على موجة التضخم”.
وأوضـــح العبيدلـــي أن رفـــع أســـعار الفائـــدة هدفـــه 
الســـيطرة علـــى التضخـــم، علـــى األرجح لن نشـــهد 
تأثيـــر ذلـــك إلـــى أن يظهـــر األثر على أســـعار الســـلع 
االســـتهاكية في الثاثة أشـــهر المقبلة”، مؤكًدا أنه 
لـــن يكـــون هنـــاك تعديـــات أو ارتفاع في األســـعار 
أو تأثيـــر علـــى الـــواردات أو الصادرات فهـــو إجراء 
روتيني لن يشـــعر أو يتأثر بـــه المواطن البحريني”، 
مشـــيًرا إلـــى أن الجميـــع يترقـــب أميـــركا ووضعهـــا 
المحلـــي الـــذي يقـــود المعادلـــة حالًيـــا، مضيًفـــا أنـــه 
مـــن اآلن وحتـــى نوفمبر وهو ميعـــاد انتخابات في 
أميركا ستشـــهد األســـواق المالية العالمية حالة من 

التقلبات وعدم استقرار.

انخفاض متوقع لعدد القروض الممنوحة

إلـــى ذلك، توقـــع الخبيـــر اإلقتصادي عـــارف خليفة 
أن يصـــل معـــدل الفائـــدة علـــى القـــروض المتاحـــة 
للمســـتهلكين في البحرين والخليـــج خال العامين 

المقبلين الى أكثر من 7 % للمعدل المتناقص وأعلى 
مـــن 5 % للمعـــدل الثابـــت لمواجهة تكلفة الســـيولة 
في البنوك “، قائاً “ســـيكون من الصعوبة الحصول 

على قرض منخفض التكلفة في البحرين“.
القـــروض  عـــدد  االرتفـــاع ســـيخفض  “هـــذا  وتابـــع 
الممنوحة للمســـتهلكين وســـيضعف القوة الشرائية 

بشكل كبير على مستوى محلي وعالمي”.
وأرجع خليفة انخفاض القوة الشرائية في البحرين 
والخليج إلى أن المستهلكين سيقننون مشترياتهم 

الكمالية فضاً عن الضرورية كذلك.
وقال “عالميا سيكون هناك تدخل مباشر من البنوك 
المركزيـــة برفع معـــدل اإلقراض الى بنـــوك التجزئة 
وأيضا رفـــع معدالت الفائدة للحفاظ على مســـتوى 
التضخـــم وهذا معنـــاه تأثير فـــي البحرين تدريجيا 

وليس مباشرا”. 
وتوقع خليفة أيضا خال العامين المقبلين وحسب 
تصريحـــات الفيدرالي األميركي إنه ســـيكون هناك 
أكثـــر مـــن 5 ارتفاعات مقبلـــة لمعـــدل الفائدة حتى 
نهاية 2023 لتصل إلى 3 %“، مستطردا بالقول “هذا 
معـــدل مرتفـــع جدا وســـيؤدي إلى ارتفـــاع معدالت 
القـــروض لذلـــك ســـيقل مســـتثمري  الفوائـــد علـــى 
التجارة في الذهب واألسهم وستتجه األموال إلى 
البنوك ألن معدالت الفائدة ســـيرتفع وهذا ســـيكون 

خيار جيد للمستثمرين”.
وأوضـــح خليفـــة أن توابع التوجـــه لتقليل التضخم 
ســـتعود على إنتاجية المصانع ومســـتوى التوظيف 
وســـيؤدي ذلـــك إلـــى انخفاض فـــي أســـعار المنازل 
عالميـــا“، مشـــيرا إلى أننا سنشـــهد تدخـــا من البنك 
األوضـــاع  لتهيئـــة  مباشـــر  غيـــر  بشـــكل  المركـــزي 

الستمرارية القروض.

“آي ماشينز” تعيد افتتاح فرعها في “السيتي سنتر”
وكيل “أبل” المعتمد بالبحرين

آي  شـــركة  وموظفـــي  إدارة  احتفلـــت 
ماشـــينز بإعادة افتتاح فرعها الرابع في 
البحرين يـــوم األربعـــاء الماضي. وجاء 
هـــذا التطويـــر والتجديـــد فـــي المحـــل 
مواكبـــة آلخر صيحـــات عالـــم التجزئة. 
يذكـــر أن شـــركة آي ماشـــينز كانـــت قـــد 
افتتحـــت أول محـــل لهـــا فـــي البحرين 
2003 وافتتحـــت محـــل مجمـــع  العـــام 

السيتي سنتر العام 2012. 
لشـــركة  المفـــوض  المديـــر  وقـــال 
إســـتثمارات المؤيد ســـفيان المؤيد “لقد 
كانت تجربتنا مع مجمع الســـيتي ســـنتر 
الماضـــي. ونـــود أن نشـــكر  فـــي  رائعـــة 

إدارة المجمـــع والقائميـــن عليه على كل 
مـــا قاموا به لتطوير المجمـــع. قمنا بهذا 
التحديـــث آمليـــن أن تكـــون هـــذه دفعة 

جديـــدة وانطاقة نحو مســـتقبل زاهر”. 
أما المدير العام لشركة آي ماشينز عماد 
ســـّنو، فرّحـــب بـــدوره بالحضـــور واعًدا 

زبائـــن آي ماشـــينز األوفيـــاء بخدمـــات 
تواكب ما اعتادوا عليه من الشركة.

يذكر أن شـــركة آي ماشـــينز مملوكة من 

قبل شـــركة اســـتثمارات المؤيـــد وتعمل 
مع شـــركة أبل في مملكـــة البحرين منذ 
العام 2002 والمملكة العربية السعودية 

كأول  خدماتهـــا  مقدمـــة   ،2008 العـــام 
مزود لحلـــول التكنولوجيـــا ذات عامة 

تجارية واحدة في المملكة.

هبة محسن

“التطبيقية” ضمن أفضل 10 جامعات بالعالم بمؤشر العمل الالئق ونمو االقتصاد
في تصنيف التايمز للتأثير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2022

واصلت جامعة العلوم التطبيقية تميزها على ســـلم التصنيفات 
العالميـــة بتحقيقهـــا إنجـــاًزا عالمًيـــا جديـــًدا يضاف إلى سلســـة 
إنجازاتهـــا العالميـــة والعربيـــة والمحليـــة، حيث تقدمت للســـنة 
الرابعـــة علـــى التوالي في تصنيـــف التايمز العالمي فـــي التأثير 
Times High�( 2022  وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام

er Education Impact Rankings(، لتتبـــوأ المركز 201 � 300 
مـــن بين أفضل الجامعات في العالم، وتحصد المرتبة العاشـــرة 
عالمًيا في مؤشـــر العمل الائق ونمو االقتصاد، حيث شارك في 

تصنيف هذا العام 1406 جامعات من 106 دول حول العالم.
التنميـــة  مؤشـــرات  فـــي  متقدمـــة  مراكـــز  الجامعـــة  وســـجلت 
المســـتدامة علـــى المســـتوى المحلـــي والعربي والعالمـــي. ففي 
مؤشـــر العمـــل الائـــق ونمـــو االقتصاد حققـــت الجامعـــة المركز 
العاشـــر علـــى مســـتوى العالـــم، أمـــا فـــي مؤشـــر التعليـــم الجيد 
بيـــن  المســـاواة  مؤشـــر  وفـــي   ،200 �  101 المرتبـــة  فحققـــت 
الجنســـين حصـــدت الجامعـــة المرتبـــة 201 � 300، والترتيـــب 
نفســـه في مؤشـــر الســـام والعـــدل والمؤسســـات القوية حيث 

حلـــت فـــي المرتبـــة 201 � 300، أما في مؤشـــر عقد الشـــراكات 
لتحقيـــق األهداف حصدت الجامعـــة المرتبة 301 � 400، كذلك 
األمر في مؤشـــر القضاء على الفقر حيث حققت المرتبة 301 � 
400 حيث تقوم الجامعة بتطوير بعض االستراتيجيات لتعزيز 
تكافـــؤ الفرص بين الطلبة من خال المنح الدراســـية التي يتم 
تقديمها سنوًيا عبر صندوق دعم الطالب كاستثمار من الجامعة 

في مستقبل الشباب البحريني.
وتقـــدم رئيـــس مجلـــس األمنـــاء وهيـــب الخاجـــة بالتهنئـــة إلى 
رئيـــس الجامعة غســـان عـــواد وجميـــع منتســـبي الجامعة على 
تحقيق هذا اإلنجاز، مؤكًدا اســـتمرار مجلس األمناء في تقديم 
دعمه الكامل إلدارة الجامعة في ســـبيل مواصلة العمل والتميز 
وتحقيـــق مزيد من المراكـــز المتقدمة في مختلـــف التصنيفات 

العالمية.
وصـــرح رئيـــس مجلـــس األمنـــاء بـــأن تحقيـــق الجامعـــة لهـــذا 
الترتيـــب المتميـــز علـــى المســـتوى العالمـــي يدل علـــى نجاحها 
فـــي تعزيـــز ثقافة العمـــل الجماعي والمســـتدام، مشـــيًرا إلى أن 

الجامعـــة تســـعى دائمـــا لتعزيـــز مكانتهـــا العالمية عبر تحســـين 
جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية بشكل يعزز من 

سمعتها األكاديمية على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
مـــن جانبه، أوضح رئيس الجامعـــة أن ما حققته جامعة العلوم 
التطبيقيـــة يعـــد مؤشـــرا مهمـــا علـــى قدرتهـــا في منافســـة أهم 
الجامعـــات العالميـــة والتفـــوق في مختلـــف المجـــاالت العلمية 

واألكاديمية والبحثية ومجاالت التنمية المستدامة.
ولفـــت عـــواد إلـــى أن تحقيـــق الجامعـــة لهـــذا المركـــز المتميز 
بتصنيـــف التايمـــز الـــذي يعتبر أحد أهـــم التصنيفـــات العالمية 
يظهـــر التـــزام الجامعة بدعم أهـــداف التنمية المســـتدامة في 
مجال التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة، متقدًما بالشـــكر 
إلـــى مجلـــس التعليم العالـــي واألمانة العامة لمجلـــس التعليم 
العالـــي، وهيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب علـــى جهودهـــم 
المبذولـــة لدعم الجامعات البحرينيـــة، وتطوير التعليم العالي 

في البحرين.
وختاًمـــا أكد نائب رئيـــس الجامعة للشـــؤون اإلدارية والمالية 
وخدمـــة المجتمـــع محمـــد يوســـف أحمـــد أن الجامعـــة ومنـــذ 
تأسيســـها عملـــت علـــى تقديـــم برامـــج أكاديميـــة وتعليميـــة 
وبحثيـــة متميـــزة، جعلتهـــا في مقدمـــة الجامعـــات البحرينية 
وفًقـــا للتصنيفات العالمية، مستشـــهًدا بتبـــوء الجامعة مراتب 
متقدمـــة دولًيا وعربًيا ومحلًيا في معظم التصنيفات العالمية 

للجامعات.

عدنان يوسف ينصح باالبتعاد 
عن المضاربة بالعمالت 

والتوجه للمصارف

العبيدلي: الجميع يترقب 
أميركا ووضعها المحلي 

لقيادة المعادلة حاليا

خليفة: من الصعوبة 
الحصول على قرض 

منخفض التكلفة بالبحرين 



“التسهيالت للسيارات” تطبق أعلى 
مواصفات ومعايير الجودة والخدمة

عالمة GAC تقدم طرازاتها بمواصفات 
مميزة وأسعار مناسبة لمختلف الفئات

العروض المميزة تستمر حسب متطلبات 
السوق ومنها المخفضة مع نهاية العام

نسبة البحرنة تبلغ 99 % والقيادات اإلدارية 
العليا من البحرينيين ذوي الخبرة

“البحرين الوطني” يختتم “نقصتنا” 
الرمضاني بمفاجأة لعمالئه

اختتـــم بنك البحريـــن الوطني 
برنامج المســـابقات الرمضاني 
“نقصتنا” تزامًنا مع حلول عيد 
الفطر المبارك، وذلك بمنح عدٍد 
من عمالئه الكرام جوائز نقدية 
قيمة. وشهدت الحلقة األخيرة 
من البرنامج، التي تزامنت مع 
أول أيـــام عيد الفطر الســـعيد، 
حصـــول 15 فائزا علـــى جوائز 

نقدية.
البحريـــن  بنـــك  واســـتعرض 
الوطنـــي خـــالل الحلقـــة جهود 
تطوعـــوا  الذيـــن  موظفيـــه 
للظهـــور فـــي البرنامج كواجهة 
إعالميـــة لتمثيـــل البنـــك، وتم 
االحتفاء بهم وتكريمهم مقابل 
مشـــاركتهم التطوعية وعملهم 
الجـــاد الـــذي أســـهم فـــي نجاح 

الموســـم الثانـــي مـــن برنامـــج 
“نقصتنا”.

يشـــار إلى أن برنامج “نقصتنا” 
الذي ُعرض طوال شهر رمضان 
لمســـاعي  نتاًجـــا  كان  الكريـــم 
البنـــك  موظفـــي  وســـواعد 
بالكامل، إذ تم كتابة السيناريو 
الخـــاص به وإعداده وتصويره 
موظفـــي  قبـــل  مـــن  وإنتاجـــه 
البرنامـــج  ويتمحـــور  البنـــك. 
حول طرح مســـابقات وأســـئلة 
ثقافيـــة تطـــرح علـــى العمـــالء 
البحرينيـــة  الثقافـــة  حـــول 
والتقاليـــد الرمضانية األصيلة، 
ليتم منح الفائزين منهم جوائز 
نقديـــة قيمة نظير مشـــاركتهم 
فـــي المســـابقات طوال الشـــهر 

الفضيل.
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توفر شــركة التســهيالت للســيارات، الوكيل والموزع الحصري لعالمة GAC MOTOR، طرازات تأتي 
بشــغف ريــادة يعبــر عــن إحســاس دراماتيكــي يجمــع بيــن القــوة فــي األداء والرشــاقة فــي التصميــم 
واإلبــداع فــي المظهــر الخارجــي والداخلي، ولهذا، فالشــركة حين تطرح الطرازات المناســبة لمختلف 
األعمــال واالحتياجــات، فإنهــا تحــرص علــى تقديــم المنتجــات ذات الجــودة العالية، وهــذا األمر ليس 
بالغريــب علــى “التســهيالت” التــي تحمل عنوان “الفخامة العصرية”، في ســوق تتنافــس فيه العالمات 

التجارية العالمية.

وإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن زبائـــن 
يســـتحقون  “التســـهيالت” 
المنتجـــات ذات أنظمـــة القيـــادة 
عصريـــة  لســـيارات  اآلمنـــة 
تخضـــع للتطويـــر المســـتمر الذي 
يضيـــف مميـــزات تقنيـــة بأفضل 
الزبائـــن  رغبـــة  تلبـــي  األســـعار 
 GAC ذلـــك،  ووفـــق  الكـــرام، 
يتصـــدر  نمـــًوا  تشـــهد   MOTOR
المرتبـــة األولـــى بيـــن الســـيارات 
الصينية التي اســـتطاعت بنجاح 
توظيـــف تقنيـــات مبتكرة تطابق 
ومـــن  األوروبيـــة،  المواصفـــات 
هنا، حققت تطلعـــات المواطنين 
والمقيميـــن في مملكـــة البحرين، 
إال أن هناك الكثير مما ســـنتناوله 
فـــي حوارنـــا مـــع القائـــم بأعمـــال 

المدير العام سامي بوحسن.

كيف تقيمون التفاعل مع  «
العروض الرمضانية للشركة، 

وإلى أي مدى يمكن أن 
تتواصل حتى بعد الشهر 

الفضيل ومن بينها على سبيل 
المثال “اربط الحزام.. بالذهب 
راجع رمضان”، مع تجربة قيادة 

GA6، حدثونا عنها؟

الحديـــث عـــن التفاعـــل مـــن قبل 
العمـــالء ســـواء كانـــوا مواطنين 
أو مقيمين أمر يشـــرفنا ويسعدنا 
تقـــدم  خدماتنـــا  فـــكل  كثيـــرا، 

بحرفيـــة ودقـــة عالية لكـــي تنال 
رضـــا العميـــل وترقـــى لمســـتوى 
العميـــل  ألن  وذلـــك  تطلعاتـــه، 
يســـتحق دائًمـــا أن يقـــدم لـــه مـــا 
للعـــرض  وبالنســـبة  أفضـــل.  هـــو 
الرمضانـــي كمـــا أعلنا عنه شـــمل 
السحب على الجوائز األسبوعية 
كل خميس، ومنها ســـبائك ذهب 
ومنهـــا كوبونـــات مشـــتريات من 
إلـــى  باإلضافـــة  الســـيتي ســـنتر، 
الصيانة المجانية على ســـيارتي 
الســـيارة  وكذلـــك   GS5و  GS4
الصيانـــة  فتـــرة  خـــالل  البديلـــة 
لســـيارتي GA6 وGS3 وكل هذا 
يشـــمل أيضا الضمان الممتد إلى 
7 ســـنوات، حيـــث إننـــا نثـــق في 
جـــودة ومتانة المنتج الذي نقوم 
الســـنوات  هـــذه  فنقـــدم  ببيعـــه، 

الطويلة من الضمان الممدد.
حســـب مـــا تقـــدم، فـــإن الجمهور 
قـــد يحظـــى باســـتمرار العروض 

المميزة لما بعد الشهر الفضيل؟
فيما يتعلق بالعروض الرمضانية 
لهـــذا العـــام فالخطـــة الموضوعة 
حاليـــا هـــي فقـــط لشـــهر رمضان 
المبـــارك ولكـــن قد يحـــدث هناك 
الســـوق  حاجـــة  حســـب  تمديـــد 
مـــن  بـــه.  الخاصـــة  والمتطلبـــات 
المهم اإلشارة إلى أنه ربما تكون 
هناك تغييرات وإضافات حســـب 

متطلبات السوق ومنها العروض 
المخفضة مع

نهايـــة العـــام، وهـــذا يعتمـــد على 
مدى توافر موديالت العام 2022 

واستقبال موديالت 2023.

 إًذا، سنأخذ فكرة عن  «
الموديالت التي أحبها الزبائن 

في البحرين، ما هي؟

يســـرني أن أقـــدم شـــرًحا موجًزا 
 GS4 للقراء الكرام، فالطلب على
بشـــكلها الجديـــد رائع ومســـتمر، 
وهنـــاك حجوزات ممتـــازة عليها، 
 GS3 الجيـــب  طـــراز  أن  ثـــم 
ســـعر  وأخفـــض  جيـــب  كأصغـــر 
فـــي الســـوق المحلية جعـــل هذا 
هـــو  والدليـــل  مطلوبـــا،  الطـــراز 
عليـــه،  الكبيـــر  الطلـــب  اســـتمرار 
هـــذا مـــن ناحيـــة، أما مـــن ناحية 
أخـــرى، فالعمـــالء يبحثـــون عـــن 
والمواكبة  المفضلـــة  المواصفات 
للتطور فـــي تقنيات التصنيع من 
كل الجوانب، وهذا ركن أساسي 
تقـــدم  التـــي   GAC عالمـــة  فـــي 
مميـــزة  بمواصفـــات  طرازاتهـــا 
وأسعار مناسبة لمختلف الفئات.

تواصـــاًل مـــع مـــا تقـــدم أقـــول إن 
اإلقبـــال الكبيـــر حالًيـــا هـــو علـــى 
طراز GS3 نظًرا للسعر والجودة 
العاليـــة، واآلن الشـــكل الجديد لـ 

GS4 وGA6 ونحـــن فـــي انتظار 
GS8 ونتوقـــع إقبـــااًل ممتاًزا؛ ألن 
لدينا مؤشرات لحجز هذا الطراز 
حتى قبل وصوله. ودعني أقول 
إن GS3 تحظـــى بإقبـــال من كل 
الفئات، لكن فئة الشـــباب يقبلون 
علـــى الســـيارات الرياضيـــة مثل 
 GS4 الجيـــب  وكذلـــك   GA6
واآلبـــاء يقبلـــون على الســـيارات 
ونحـــن   ،GS5و  GS8 العائليـــة 
نقدم للزبون أقل قسط ونتعامل 
مـــع المصـــارف التـــي تقـــدم أقـــل 
نسبة من ناحية الفائدة، والغرض 
من ذلك هو خيار المدة المناسبة 
وأقل معدل أربـــاح، زد على ذلك 
بعـــروض  يحظـــون  الزبائـــن  أن 

تناسب كل زبون.
الخالصة أن عالمة GAC تغطي 
إلـــى  الشـــباب  مـــن  األعمـــار  كل 
أفضـــل  مـــن  وهـــي  المتقاعديـــن 
الســـيارات الصينيـــة كمـــا أشـــرنا، 
االســـتخدامات  نغطـــي  وكذلـــك 
العائليـــة من فئة mpv. وأعطيك 
طرحنـــا  حيـــن  مشـــجًعا  مثـــااًل 
حتـــى قبـــل عاميـــن مســـابقة في 
السوشـــال ميديـــا تحـــت عنـــوان 
أن  فوجدنـــا  الســـيارة”،  “خمـــن 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  تفاعـــل 
جميل جـــًدا ويعرفون الطراز من 
صورة المصباح أو الشـــعار أو أي 
جزء نختاره فـــي الصورة، وهذا 
االنطباع عن الســـيارات الصينية 
 GAC يعطينا مؤشًرا بأن أفضلها
المعروفـــة  الماركـــة  هـــي  وهـــذه 
منـــذ 2015 مـــن ناحيـــة الجـــودة 
والمتانـــة، وبـــكل صراحـــة أقول، 

إنـــه قبل ذلـــك، كان االنطباع عن 
بعـــض الســـيارات الصينيـــة أنهـــا 
غير مناسبة للزبون في البحرين، 
لكـــن GAC غيـــرت نظـــرة الناس 

كثيًرا.

وماذا عن خدمات ما بعد  «
البيع باعتبارها مطلبا أساسيا 

للمشتري؟

مـــن المهـــم أن ألفـــت إلـــى صورة 
واضحـــة لخدمـــة مـــا بعـــد البيع، 
وأول عامل وضعناه في االعتبار 
هو تكامل الخدمة مع تخصيص 
مقارنـــة  األقـــل  هـــي  أســـعار 
بالشـــركات األخرى، عـــالوة على 
ذلـــك، نـــدرك أن الزبائـــن يرغبون 
فـــي تواصـــل نشـــط، وهنـــا لدينا 
لخدمـــة  الموظفيـــن  مـــن  فريـــق 
مـــع  يتواصلـــون  البيـــع  بعـــد  مـــا 
الزبائـــن بـــكل أريحيـــة ويتابعون 
بدقـــة الخدمة التـــي يرغب فيها 
الزبـــون الـــذي بإمكانـــه التواصل 
مـــع مندوب المبيعـــات الذي باعه 
مرحلـــة  ليعـــرف  ذاتـــه  الســـيارة 

صيانة وجهوزية سيارته.

 المالحظات التي ترد من  «
الزبائن ما بعد بيع أي طراز.. 

كيف يتم متابعتها؟

الحمـــد لله نحن مطمئنـــون تماًما 
وســـعداء كثيـــًرا بأن نســـمع رضا 
الزبـــون بعد اســـتخدام الســـيارة 
منـــذ خدمة الصيانـــة األولى.. بل 
هي فرصة طيبة أن نعلن للزبائن 
الذيـــن يســـألون عـــن تخصيـــص 
أفرع لخدمـــات الصيانة، فالمركز 

الرئيـــس اآلن في موقع الشـــركة 
خطـــة  لدينـــا  ولكـــن  بالســـهلة، 
طموحة لتنفيذ مشروع متكامل 
علـــى  اســـتراتيجي  موقـــع  فـــي 
شارع ســـند، والمشروع سيشمل 
4 مرافـــق: صالـــة العـــرض، قطـــع 
الغيـــار، الصيانـــة والمخـــازن كلها 
كمـــا  ثـــم  واحـــد،  ســـقف  تحـــت 
فـــي  للعمـــالء  بالنســـبة  أشـــرتم 
بالمملكـــة  الشـــرقية  المنطقـــة 
العربية الســـعودية فإنهم يقبلون 
على GAC، ونتطلع في الحقيقة 
الســـعودية،  إلـــى  التصديـــر  إلـــى 
ففـــي الوقـــت الراهـــن يتـــم بيـــع 
الســـيارة على أن تكون مســـجلة 
في البحريـــن، إال أنه لدينا تعاونا 
مـــع الوكالء فـــي المملكة العربية 
السعودية ودولة الكويت لتوفير 
قطـــع الغيـــار وخدمـــات الصيانة، 

ونتمنى أن تتوسع مستقباًل.

 نختم بسؤال عن دور الكوادر  «
الوطنية في نجاح العمل؟

نعتز بأن نســـبة البحرنـــة للكوادر 
الوطنيـــة تبلـــغ 99 %، فالقيادات 
اإلدارية العليا هم من البحرينيين 
األكفـــاء وذوي الخبرة، والبد من 
فـــي  المتميـــز  األداء  أن  تأكيـــد 
الغيـــار  وقطـــع  الصيانـــة  أقســـام 
فريـــق  بكفـــاءة  أيًضـــا  يرتبـــط 
االســـتقبال الـــذي يعتبـــر واجهـــة 
االنطبـــاع  تمثـــل  التـــي  الشـــركة 
األول الـــذي يهمنـــا كثيـــًرا، فـــكل 
عمالئنـــا وزبائننـــا يســـتحقون ما 
نقـــدم لهـــم من مســـتوى عال في 

األداء.

نخطط لمشروع طموح بإنشاء مقر للشركة يشمل 4 مرافق تحت سقف واحد
القائم بأعمال المدير العام لـ “تسهيالت البحرين” سامي بوحسن:

سامي 
بوحسن

15 فائزا حصلوا على جوائز نقدية أول أيام العيد
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التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتقبل 
لمؤسســـة التنظيم العقاري المدير 
العـــام للتســـجيل العقاري الشـــيخ 
محمد بـــن خليفـــة آل خليفة، في 
مكتبه، رئيس المجموعة العالمية 
للذكاء االصطناعي جاسم حاجي. 
حيث أهدى حاجي الشيخ محمد 
بـــن خليفـــة نســـخة من كتابـــه “أنا 
والخوارزميات” الذي يعد من آخر 
إصداراته الفكرية. والكتاب يضم 
سلســـلة من البيانات والبرمجيات 
بأنظمـــة  والمتعلقـــة  الضروريـــة 
فـــي  واســـتخداماته  الحاســـوب 

عملية الذكاء االصطناعي.
وفـــي ختـــام اللقـــاء تقـــدم رئيس 

للـــذكاء  العالميـــة  المجموعـــة 
والتقديـــر  بالشـــكر  االصطناعـــي 

إلـــى الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل 
خليفة.

عرضـــا  ماســـك  إيلـــون  المليارديـــر  قـــدم 
تقديميـــا للمســـتثمرين يوجـــز فيه خططه 
الكبـــرى لتويتـــر وأهدافـــه الماليـــة بحلول 

العام 2028.
وتضمـــن العـــرض تحقيـــق تويتـــر عائدات 
سنوية تصل إلى 26.4 مليار دوالر بحلول 
العام 2028، قياســـا على 5 مليارات دوالر 

في العام الماضي.
وأشار ماسك إلى أن خططه تشمل تقليل 
اعتمـــاد تويتـــر علـــى اإلعالنـــات إلـــى أقل 
مـــن 50 % مـــن األربـــاح، لتصـــل إلـــى 45 
% مـــن إجمالـــي اإليـــرادات، انخفاضا من 
حوالي 90 % في العام 2020، وفق تقرير 

لصحيفة نيويورك تايمز.
وأفـــاد التقرير بأن اإلعالنات ســـتحقق 12 
مليـــار دوالر مـــن العائـــدات واالشـــتراكات 
بنحـــو 10 مليـــارات دوالر في العام 2028، 
بينمـــا قـــد تأتـــي اإليـــرادات األخـــرى مـــن 

األعمال التجارية مثل ترخيص البيانات.
كما تحقق شـــركة تويتـــر أرباحا بقيمة 15 
مليون دوالر من المدفوعات التجارية في 
العام 2023، والتي ستنمو إلى حوالي 1.3 

مليار دوالر بحلول العام 2028.

وتوقع ماســـك، زيادة متوســـط العائد لكل 
مســـتخدم، وهـــو مقياس رئيس لشـــركات 
التواصـــل االجتماعي، بمقـــدار 5.39 دوالر 
مع كل هـــذه التغييرات، لتصل إلى 30.22 
دوالر فـــي العـــام 2028 مـــن 24.83 دوالر 

في العام الماضي.
كما رجح ماســـك ارتفاع عدد مستخدمي 
تويتر إلـــى 931 مليون مســـتخدم بحلول 
العـــام 2028، مـــن 217 مليـــون مســـتخدم 
بنهايـــة العـــام الماضي، علـــى أن يصل إلى 

600 مليون في العام 2025.
وتابع التقرير “سيأتي معظم هذا النمو من 

األعمال المدعومة باإلعالنات على تويتر، 
بمـــا في ذلك خدمة تويتـــر بلو، التي يدفع 
المســـتخدمون مقابلها 3 دوالرات شـــهريا 

لتخصيص تجربتهم على التطبيق”.
وأفاد التقرير بأن ماسك يخطط لتوظيف 
العامليـــن  عـــدد  ليرتفـــع  موظـــف   3600
بتويتر إلـــى 11.072 ألـــف موظف بحلول 

العام 2025.
التدفـــق  رفـــع  أيضـــا  ماســـك  ويســـتهدف 
النقدي الحر إلى 3.2 مليار دوالر في العام 
2025، ثـــم إلى 9.4 مليار دوالر في 2028، 
مشـــيرا إلى أن تويتر سيضيف حوالي 13 
مليـــار دوالر مـــن الديون كجـــزء من خطة 

االستحواذ.
من جانبه، قال الملياردير السعودي الوليد 
بن طـــالل، أحد مالكي موقـــع “تويتر”، إنه 
يعتقد أن الملياردير إيلون ماسك سيكون 
قائدا ممتازا وســـيعظم اإلمكانات الكبيرة 

لشركة تويتر.
وذكـــر ابن طـــالل في تغريدة عبر حســـابه 
على “تويتر”، أنه سيحتفظ بحصته البالغة 
1.9 مليـــار دوالر فـــي تويتـــر، واالنضمـــام 

لرحلتها “المثيرة” على حد وصفه.

داكار  الســـنغالية  العاصمـــة  تســـتضيف 
وزراء  لمؤتمـــر   54 الــــ  الـــدورة  أعمـــال 
الماليـــة والتخطيط والتنميـــة االقتصادية 
األفارقة، التي تنظمها لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية إلفريقيا بالتعاون مع الحكومة 
السنغالية خالل الفترة من 11 إلى 17 مايو 
الجـــاري، بمشـــاركة ممثلين مـــن القطاعين 

العام والخاص من الدول األعضاء.
هـــذا  الــــ54  الـــدورة  أعمـــال  وتنعقـــد 
العـــام تحـــت عنـــوان “تمويـــل االنتعـــاش 
االقتصـــادي إلفريقيـــا مـــن خـــالل إيجـــاد 
أنبـــاء  وكالـــة  بحســـب  مبتكـــرة”،  حلـــول 

الشرق األوسط “أ ش أ”.
وتتضمـــن أعمال الـــدورة جلســـات وزارية 
رفيعة وعددا من الموائد المستديرة حول 
ســـبل تحويل تهديدات جائحة كوفيد 19، 
إلـــى قوة دافعة لتحقيـــق النمو واالنتعاش 

المؤتمـــر  خـــالل  أيضـــا  ويتـــم  العالمـــي. 
إطـــالق المؤتمر االقتصادي الســـنوي حول 
إفريقيا الـــذي تصدره لجنة األمم المتحدة 

االقتصادية إلفريقيا.

ومـــن المقـــرر أن يلقـــي الرئيس الســـنغالي 
ماكـــي ســـال، الـــذي تـــرأس بـــالده الـــدورة 
أمـــام  كلمـــة  اإلفريقـــي،  لالتحـــاد  الحاليـــة 

المؤتمر.

تقيم دار كريستيز غدا االثنين مزادا على رسم بورتريه لمارلين 
مونرو يحمل توقيع الرسام أندي وارهول، مع توقعات بأن يصل 
ســـعره إلى مئتي مليون دوالر، ما ســـيجعله أغلى عمل فني من 

القرن العشرين في تاريخ المزادات.
أما دار ســـوذبيز، المنافســـة الرئيســـة لكريســـتيز، فليست بعيدة 
عـــن هذه األجواء، إذ تطـــرح اعتبارا من 16 مايو أعماال من الفن 
المعاصـــر والحديـــث بقيمـــة مليـــار دوالر، بينهـــا دفعـــة ثانية من 

األعمال المدرجة في مجموعة ماكلو الشهيرة.
وكانت دار ســـوذبيز التي انتقلت من لنـــدن إلى نيويورك وباتت 
منذ 2019 مملوكة لرجل األعمال الفرنســـي اإلســـرائيلي باتريك 
دراهـــي، قـــد حطمت األرقام القياســـية فـــي نوفمبـــر الفائت من 
خالل تحقيقها إيرادات بلغت 676 مليون دوالر في ليلة واحدة 
من المزادات شـــملت فقـــط دفعة أولى من القطـــع في مجموعة 
ماكلـــو هذه. وقد ُطرحت هذه المجموعة في الســـوق إثر طالق 
الثنائـــي فاحـــش الثراء الذي كان يشـــكله الوكيـــل العقاري هاري 
ماكلـــو والمديـــرة الفخريـــة لمتحـــف متروبوليتـــان للفنـــون ليندا 
بيرغ. وتتباهى دار كريستيز المملوكة لشركة “أرتيميس” التابعة 

للفرنســـي فرنســـوا بينو، بأن لوحة “شـــوت ســـايج بلـــو ماريلين” 
التي رســـمها أندي وارهول سنة 1964 هي “أهم لوحة من القرن 

العشرين تباع في مزاد خالل جيل كامل”.
األميركيـــة  للممثلـــة  الشـــهير  البورتريـــه  رســـم  ملكيـــة  وتعـــود 
واأليقونـــة العالمية مارلين مونرو )1926 - 1962( إلى مؤسســـة 
تومـــاس ودوريس أمان في زيوريخ، التي ســـتخصص إيرادات 
البيـــع لتمويل “أعمال خيرية” مرتبطة “ببرامج صحية وتربوية” 

موجهة لألطفال حول العالم، وفق دار كريستيز.

خالل استقبال محمد بن خليفة لرئيس مجموعة الذكاء االصطناعي

الوليد بن طالل ينوي االحتفاظ بحصته في الشركة

ينطلق من 11 إلى 17 مايو الجاري

حاجي يهدي آخر إصداراته الفكرية لـ “التنظيم العقاري”

“توتير” سيحقق 26.4 مليار دوالر عائدات سنوية بحلول 2028

مؤتمر أممي لمناقشة تمويل االنتعاش االقتصادي إلفريقيا

توقع سيل من األسعار القياسية خالل مزادات في نيويورك

حاجي يهدي “أنا والخوارزميات” للشيخ محمد بن خليفة

إيلون ماسك

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.52

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.93

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.61

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.132

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.02

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.3

بنك السالم 
SALAM BD 0.097

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.315

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.415

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.485

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.078

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(

BMB BD 0.00

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.422

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.501

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.14

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.32

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.058

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.628

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.27

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.075

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.75

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD .49

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.543

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.073

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.17

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754
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أفاد خبراء في قطاع الســياحة بأن صناعة الســفر والســياحية اســتفادت وتكيفت من تبعات وانعكاســات جائحة كورونا في 
بعــض الحــاالت تقريًبــا بسالســة تامــة، وأن الصناعة تشــهد اليوم فرصــا مثالية للنهوض نحو مســتقبل أفضل، مشــيرين إلى 

هنالك عدد من التحديات التي قد تتعرض لها صناعة الســفر والســياحة، وأن االبتكار من خالل إنترنت األشــياء والذكاء 
االصطناعي والواقع المعزز والواقع االفتراضي واالتصال المحسن عموما سيغير وجه هذه الصناعة بشكل كبير، الفتين 
إلى أن معرض سوق السفر العربي، الذي يعقد خالل مايو الجاري وتشارك فيه 21 مؤسسة سياحية بحرينية، سيشكل 

فرصة لتالقي وتالقح األفكار والتبادل والترويج السياحي.

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وأكـــدت 
فاطمـــة  والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
آخـــذ  الســـياحي  النشـــاط  أن  الصيرفـــي، 
بالنمـــو مع ما نشـــهده مـــن مرحلـــة التعافي 
يدفعنـــا  مـــا  وهـــو  كورونـــا،  جائحـــة  مـــن 
لتحقيـــق مزيـــد مـــن التقـــدم فيمـــا يتعلـــق 
بالجذب الســـياحي للمملكة، وذلك وفًقا لما 
تتضمنه أهداف االســـتراتيجية السياحية، 
وهي زيادة مســـاهمة الســـياحة فـــي الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي بنســـبة تقديريـــة 11.4 
% فـــي العام 2026، وإبـــراز مكانة البحرين 
كمركز ســـياحي عالمي، وزيادة عدد الدول 
الســـياح،  مـــن  مزيـــد  لجـــذب  المســـتهدفة 

وتنويع المنتج السياحي.
ووفقـــا لهـــذا المنطلـــق بينـــت الصيرفي أن 
الهيئة ستشـــارك في معرض ســـوق الســـفر 
العربـــي )ATM( خـــال مايو الجـــاري بدبي، 
وأن جنـــاح البحريـــن يتضمـــن مشـــاركة 21 
والفنـــادق  الشـــركات  مـــن  ســـياحية  جهـــة 
البحرينيـــة، موضحـــة أن الهيئـــة مســـتمرة 
فـــي خطتها بتنويع وتطوير عناصر الجذب 
مشـــروعات  مـــن  تتضمنـــه  بمـــا  الســـياحي 
وفعاليات، والتســـويق والترويج بالشـــراكة 
مع القطاع الخاص وتعزيز مقومات اإلقامة 

السياحية ومتطلباتها.
وأفـــادت بأن الهدف األســـاس من مشـــاركة 

الهيئـــة في هـــذا المعرض هـــو التعزيز لدور 
الســـياحي  القطـــاع  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
والترويـــج للعـــروض الســـياحية بالمملكـــة 
لوكاء السفر من الدول المستهدفة سياحيا 
بالتركيز على 7 ركائز أســـاس تشـــمل العمل 
على تنشـــيط الواجهات واألنشطة البحرية 
الرياضيـــة  والســـياحة  األعمـــال  وســـياحة 
والســـياحة الترفيهية والسياحة العاجية، 
والتاريـــخ،  واآلثـــار  الثقافـــة  وســـياحة 

وسياحة اإلعام واألفام السينمائية.
وعـــن األثـــر اإليجابي لوجـــود البحرين في 
مثل هذه المحافل الدولية قالت الصيرفي 
“تهدف هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
للمشـــاركة في معرض سوق السفر العربي 
للترويـــج والتعريـــف بالمناطق الســـياحية 

فـــي مملكة البحرين وجعلها كمنطقة جذب 
ســـياحية فـــي المنطقـــة، تأكيـــًدا لمكانتهـــا 

كوجهة سياحية اقليمية وعالمية”.
للجـــذب  المســـتهدفة  الـــدول  وبخصـــوص 
الســـياحي للمملكة البحريـــن بينت أن هيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض تســـتهدف 
في الوقـــت الحالي بعض الـــدول خصوصا 
وهي التي ســـيتم التركيـــز عليها من ناحية 
الجذب الســـياحي وهي: الـــدول األوروبية 

ودول الخليج والهند.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت مديـــرة معرض ســـوق 

فـــي  كورتيـــس،  دانييـــل  العربـــي  الســـفر 
تصريـــح لــــ “البـــاد االقتصـــادي” أن جائحة 
كوفيد 19 ســـيطرت على حياتنا منذ شـــهر 
مارس 2020 وما زالت مســـتمرة ومنتشرة 
لحـــد اآلن في أجزاء كثيرة من العالم، ومع 
ذلـــك وعلـــى الرغـــم مـــن أن صناعة الســـفر 
والســـياحة الدولية قد تعلمت من التجارب 
السابقة وتكيفت في بعض الحاالت تقريًبا 
فرصـــة  اآلن  لدينـــا  أن  إال  تامـــة  بساســـة 
مثاليـــة للتطلع إلى مســـتقبل هذه الصناعة 

المهمة”.
وأشـــارت كورتيـــس إلـــى أن التفكيـــر كثيًرا 
في الفترة التي ســـبقت تفشي الجائحة لن 
يكون مثمًرا بالضرورة، خصوصا ألن العديد 
من معايير الصناعة والمواقف االجتماعية 
قـــد تمـــت إعـــادة صياغتهـــا بالكامـــل منـــذ 
ذلـــك الحيـــن. وتابعت “مما ال شـــك فيه أن 
االبتكار من خال إنترنت األشياء والذكاء 
والواقـــع  المعـــزز  والواقـــع  االصطناعـــي 
عمومـــا  المحســـن  واالتصـــال  االفتراضـــي 
سيغير وجه صناعتنا بشكل كبير، ومع ذلك 

فهناك تحديات أخرى يجب أن نتصدى لها 
مًعا ومشاركة أفضل ممارسات الصناعة”.

وأضافـــت كورتيـــس “تشـــمل هـــذه القضايا 
االجتماعيـــة  والتحديـــات  المنـــاخ  تغيـــر 
األوســـع نطاًقا، فضًا عـــن مواقف أصحاب 
الصحـــة  فـــي  المســـاواة  تجـــاه  المصلحـــة 
والتعليم والفرص االقتصادية، ال سيما في 

المجتمعات التي نعمل فيها”.
يذكر أن معرض ســـوق الســـفر العربي لهذا 
العام ســـيقام تحت شعار “مستقبل صناعة 

السفر والسياحة الدولية”.

الصيرفي: جناح البحرين بـ “سوق السفر العربي” يتضمن مشاركة 21 جهة سياحية
كورتيس: إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي ستغير صناعة القطاع

ارتفعت أســعار النفط بنحو 1.5 % لتســجل عند التســوية، الزيادة 
االتحــاد  عقوبــات  رفعــت  إذ  التوالــي،  علــى  الثانيــة  األســبوعية 
األوروبي الوشــيكة على النفط الروســي احتماالت شح اإلمدادات 
وجعلــت المتعامليــن يتجاهلــون المخاوف بشــأن النمــو االقتصادي 

العالمي.

وارتفعـــت العقـــود اآلجلـــة لخـــام 
برنـــت 1.49 دوالر يما يعادل 1.3 
% لتسجل عند التسوية 112.39 

دوالر للبرميل.
وقفز خام غرب تكساس الوسيط 
األميركـــي 1.51 دوالر أو 1.4 % 
إلى 109.77 دوالر للبرميل، وفق 

رويترز.
برايـــس  فـــي  المحلـــل  وقـــال 
فيوتشرز جروب فيل فلين “على 
المدى القريب، العوامل األساسية 
هنـــاك  وليـــس  إيجابيـــة،  للنفـــط 
مـــا يعرقلنا ســـوى المخـــاوف من 

تباطؤ اقتصادي في المستقبل”.
وعلـــى أســـاس أســـبوعي، ارتفـــع 
غرب تكســـاس الوســـيط بنحو 5 
%، فيما زاد خام برنت بنحو 4 % 
بعد أن كشـــف االتحـــاد األوروبي 
خططـــا لفرض حظر علـــى النفط 

الروسي في إطار حزمة عقوبات 
أشـــد صرامة بشـــأن الصـــراع في 

أوكرانيا.
وقالـــت 3 مصـــادر فـــي االتحـــاد 
يجـــري  االتحـــاد  إن  األوروبـــي 
تغييـــرات علـــى خطـــة العقوبات 
على أمل كســـب الدول المترددة 
وتأمين الدعم باإلجماع المطلوب 
من الـــدول األعضاء البالغ عددها 
27. ودعـــا االقتـــراح األولـــي إلى 
إنهاء واردات االتحـــاد األوروبي 
مـــن الخـــام والمنتجـــات النفطية 
الروسية بحلول نهاية هذا العام.

النفـــط  منصـــات  عـــدد  وارتفـــع 
مبكـــر  مؤشـــر  وهـــو  األميركيـــة، 
لإلنتـــاج المســـتقبلي، 5 إلـــى 557 
هذا األسبوع، وهو أعلى مستوى 

منذ أبريل 2020.

أسعار النفط ترتفع لألسبوع الثاني.. 
وبرنت يصعد 4 %

السعودية تستثمر 6 مليارات دوالر بمجمع للصلب ومعادن السيارات الكهربائية

منظمة دولية: العالم يشهد أول أزمة طاقة عالمية

في إطار خطط لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دوالر للقطاع

السنوات القليلة المقبلة لن تكون سهلة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
الســـعودية إنها وفـــرت 6 مليارات دوالر 
لمجمـــع أللـــواح الصلب ومصنـــع لمعادن 
فـــي  الكهربائيـــة  الســـيارات  بطاريـــات 
إطـــار خطط لجـــذب اســـتثمارات بقيمة 
التعديـــن.  فـــي قطـــاع  مليـــار دوالر   32
وقال وزيـــر الصناعة والثـــروة المعدنية 
بنـــدر الخريـــف، بحســـب ما نقلتـــه وكالة 
“رويتـــرز”، إن هدف الوزارة هو تمويل 9 

مشروعات للمعادن والفلزات.
وتشـــمل المشـــروعات الـ9 مجمعا أللواح 
الصلـــب بقيمـــة 4 مليـــارات دوالر لبنـــاء 
السفن، ومشروعات في قطاعات النفط 
والغـــاز والبناء والدفـــاع ومجمع الصلب 

الســـيارات  ســـيوفر  الـــذي  “األخضـــر”، 
واآلالت  الغذائيـــة  المـــواد  وتغليـــف 

والمعدات، وقطاعات صناعية أخرى.
وكا المشـــروعين قيـــد التنفيـــذ بالفعـــل 

كما هـــو حال مصنـــع معـــادن البطاريات 
الكهربائية بقيمة ملياري دوالر.

وأضاف الخريف أن المشروعات ستوفر 
أكثـــر مـــن 14 ألـــف فرصة عمل، مشـــيرا 

إلـــى أن الوزارة تفحـــص اآلن 145 طلب 
ترخيص استكشاف من شركات أجنبية.
فـــي  االســـتثمارات ستســـتمر  أن  وأكـــد 
جعـــل المملكـــة مركزا لإلنتـــاج والتعدين 
واللوجســـتيات فـــي منطقـــة تمتـــد مـــن 
إفريقيـــا إلى آســـيا وتدعـــم أيضا تحول 
قطـــاع التعدين الســـعودي حتـــى يتمكن 

من تحقيق أقصى إمكاناته.
يشـــار إلـــى أن الشـــهر الماضـــي، وقعـــت 
الســـعودية اتفاقية لشراء ما بين 50 ألفا 
و100 ألـــف ســـيارة كهربائيـــة على مدى 
10 ســـنوات مـــن “لوســـيد غـــروب”، التي 
يمتلـــك صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة 

السعودي حصة غالبية فيها.

حـــذر المديـــر التنفيـــذي لمنظمـــة الطاقـــة 
العالـــم  أن  مـــن  بيـــرول  فاتـــح  العالميـــة 
يواجه أول أزمة طاقـــة عالمية، قائاً “إن 
العقوبـــات المفروضـــة على روســـيا والرد 
عليهـــا ســـتكون لهـــا تداعيات كبيـــرة على 
ســـوق الطاقـــة”. وأضـــاف المســـؤول فـــي 
النمســـاوية  بالعاصمـــة  صحافـــي  مؤتمـــر 
فيينـــا “أعتقـــد أننـــا فـــي منتصـــف أزمـــة 
الطاقـــة العالميـــة األولى، في الســـبعينات 
رأينـــا أزمـــة النفـــط، التي كان لهـــا عواقب 
كبيـــرة علـــى االقتصـــاد والتضخـــم، لكنها 
كانت النفط فقط، دعونا نتذكر أن روسيا 
هـــي دولة مصـــدرة للنفط رقـــم واحد في 

العالـــم والمصـــدر األول فـــي العالـــم للغـــاز 
الطبيعي، باإلضافة إلى كونها العبا رئيسا 
في ســـوق المواد التي يســـتخدمها قطاع 
الطاقة “، وفقا لوكالة أنباء األردن “بترا”.

وقـــال بيـــرول “لذلك فـــإن العقوبات التي 
القـــرارات  أو  روســـيا  علـــى  فرضهـــا  تـــم 
لهـــا  ســـتكون  الكرمليـــن  مـــن  السياســـية 
عواقـــب وخيمـــة علـــى ســـوق الطاقـــة”، 

اآلن  المفـــرط  التفـــاؤل  مـــن  وســـيكون 
االعتقـــاد بأن التقلبات الحالية في ســـوق 
الطاقـــة ســـتنتهي قريبـــا ويمكـــن للعالـــم 
أن يعـــود إلـــى أوقـــات انخفاض األســـعار 

وظروف السوق المستقرة”.
وتابع “لقد دفعنا ذلك إلى العمل مع العديد 
من الحكومات لمحاولة دعمها في كيفية 
تقليـــل اعتمادهـــا علـــى روســـيا وتقليـــل 

التأثير على اقتصاداتها وسكانها”.
وحـــذر رئيـــس وكالة الطاقـــة الدولية من 
أن “الســـنوات القليلـــة المقبلـــة لـــن تكون 
ســـهلة”، ملمحـــا إلى أنه مـــن الضروري أن 
نكون مستعدين للتغلب على الصعوبات.
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االقتصاد األميركي يستحدث 428 ألف وظيفة في أبريل
واصلت الشـــركات األميركية التوظيف بأعداد كبيرة 
فـــي أبريـــل، وفـــق مـــا أظهـــرت أرقـــام نشـــرتها وزارة 
العمـــل، فيما أشـــاد الرئيس جو بايدن بصابة ســـوق 
العمل التي اعتبرها ثمرة لسياسته االقتصادية. رغم 
ارتفـــاع التكاليف بســـبب النقص المزمـــن في األيدي 
العاملـــة والتضخـــم القياســـي، أمنـــت الشـــركات 428 
ألف وظيفة جديدة ال ســـيما فـــي قطاعات الخدمات 
والتصنيـــع والنقل التي كانـــت األكثر تضررًا من وباء 

كوفيد 19.
وتجـــاوزت الحصيلـــة توقعات المحللين اســـتحداث 

395 ألف وظيفة جديدة.
وخال عامين، أعاد االقتصاد األميركي إنشـــاء نحو 
95 % مـــن 22 مليـــون وظيفـــة ألغيت عندما بســـبب 
جائحـــة كوفيـــد 19 التي شـــّلت النشـــاط االقتصادي 
وأغرقـــت الواليـــات المتحدة فـــي ركود عميـــق بدءا 

بربيع العام 2020.

وقـــال الرئيـــس جـــو بايـــدن فـــي بيـــان “لقـــد أثمـــرت 
إجراءاتنـــا السياســـية إنشـــاء أعلـــى عدد مـــن فرص 
عمـــل فـــي الزمن الحديـــث”، وأضـــاف أن “االنخفاض 
فـــي معـــدل البطالـــة )هو( األســـرع علـــى اإلطاق في 
بدايـــة والية رئاســـية”. وظل معـــدل البطالة عند 3,6 
% مامســـا المعدل المســـجل في فبراير 2020 قبيل 
بدء تفشي الوباء، وقد استقر حينها عند 3,5 % في 

أدنى مستوى له منذ العام 1969.
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