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Ramadanyat

أكد أن االستدامة والعدالة والتنافسية مبادئ تمكين األساسية
إبراهيم جناحي  ..رجل الدولة المخضرم
رجل دولة من الطراز النادر ،يعرفه الجميع بحكمته ودرايته الواسعة وقدرته الكبيرة على اتخاذ القرار المناسب
والصائب والحاسم في نفس الوقت ،ولما ال وهو الحاصل على الدكتوراه في هندسة األجهزة الدقيقة ،مما
يجعه يدرك جيدا أين يدق بمطرقته فيعرف أين الهدف وكيف نطوره وننميه ونجوده فنخرج جميعا بأفضل
النتائج المثمرة والمفيدة للوطن والمواطن وبما يخدم أهداف التنمية والمجتمع واالستثمار أيضا  ..إنه الرئيس
التنفيذي لهيئة صندوق العمل تمكين د .إبراهيم جناحي الذي بدأ مسيرة حياته الناجحة والمتميزة في عام 1962
وفي غضون سنوات قليلة حصل على العشرات من الشهادات العلمية رفيعة المستوى من أرقى وأهم جامعات
العالم وتقلد العشرات أيضا من المناصب والوظائف المرموقة ورفيعة الشأن والمكانة من بينها رئيسا لجامعة
البحرين ورئيسا للجنة الوطنية لتقييم المؤهالت العلمية ،وفي خزانة مكتبته المئات من الجوائز وشهادات التفوق
التي أكدت جميعها تفوقه وتميزه “ ..رمضانيات” إلتقت بالرئيس التنفيذي لهيئة صندوق العمل تمكين د .إبراهيم
جناحي واستمعت آلراؤه ووجهات نظره الهامة في كثير من شئون المجتمع وكافة قطاعاته ...

“دخلت امرأة النار في هرة”

القط  ..الحيوان األليف“

القط من أكثر الحيوانات األليفة جما ً
ال ،وهو
ً
صديقة لإلنسان في
من الحيوانات التي تعتبر
ٌ
ومعروف بلطفه الكبير ،وعدم
الدرجة األولى،
إيذائه لإلنسان ،كما أن القط من الثديّات ،التي
تتبع لفصيلة السنوريات ،وهو من الحيوانات التي
تم تدجينها من قبل اإلنسان منذ آالف السنوات،
المجالس الرمضانية

والقط هو من الحيوانات الماهرة جدًا في قدرته
على الصيد وافتراس الحيوانات الصغيرة ،كما
يمتلك القدرة على الرؤية في الظالم ،وتختلف
القطط في أشكالها وأحجامها وألوان فرائها،
وطول ذيلها ،ويوجد منها الكثير من األنواع
المنتشرة حول العالم ،ويُطلق على صغير القط

ذكريات من أيام زمان

اسم “ ِهرّ” ،وتبلغ مدة الحمل عند القطط إلنجاب

تناول الطعام الصلب ،وتبدأ باللعب والحركة في

الهررة الصغيرة ،خمسة وستين يومًا ،أي تسعة

عمر خمسة أسابيع ،وتبدأ بمحاولة تنظيف نفسها

أسابيع ،وتعتمد الهررة الصغيرة على حليب أمها

بنفسها ،بعد أن كانت تنظفها أمها “..رمضانيات”

فقط لغاية عمر الثالثة أسابيع ،وبعدها بإمكانها

تلقي الضوء على حياة القط ...
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استأنسه المصريون عام  3500ق.م

القط  ..النمري والحبشي والسيامي

القط حيوان من الثدييات ينتمى إلى
فصيلة السنوريات ،تم تدجينه من
اإلنسان منذ حوالي  7000عام ،ويعتقد أن
أصل القطط البرية نشأت في جو صحراوي،
ويظهر ذلك من ميل القطط إلى الحرارة
والتعرض للشمس ،وغالبًا ما تنام في
أماكن معرضة لضوء الشمس أثناء النهار،
وهنالك عشرات السالالت من القطط،
بعضها عديم الفراء وبعضها اآلخر عديم
الذيل نتيجة لتشوه خلقي ،وتتمتع القطط
بمهارة كبيرة في الصيد واالفتراس تقارب
السنوريات الكبيرة كالنمر ،إال أنها ال
تشكل خطرًا حقيقيًا على اإلنسان نظرًا
لصغر حجمها ،وتزن القطة بين  4و 7كغ،
وقلي ً
ال ما تصل إلى  10كغ ،ومن الممكن
للقطة أن تصل لـ 23كغ ويحدث ذلك
عندما تطعم بشكل زائد ،وال يجب أن
يفعل ذلك ،ألنه غير صحي ويسبب أضرارًا
للحيوان ،وللقطط قدرة كبيرة على الرؤية
في الظالم ،وللقطة غطاء ثالث للعين ،إذا
أظهرت القطة هذا الغطاء بشكل مزمن،
يعني هذا أن القطة مريضة ،وتحب القطط
النظافة وكثيرًا ما تلعق فراءها لتنظيفه
ولكسب فيتامين سي “ ..رمضانيات” تقلي
الضوء على حيوان القط وسر إعجاب وحب
الكثيرين إلمتالكه بالمنزل ...
في العصور القديمة
ويعتقد الباحثون أن القط المنزلي ينحدر مباشرة من
القط البرّ ي اإلفريقي الذي استأنسه المصريون في
عام  3500ق.م تقريبًا ،والقطط المستأنسة هي تلك
التي تقتل الفئران والجرذان والثعابين ولذلك منعت
هذه اآلفات من غزو الحقول المصرية ومخازن
الحبوب ،وأصبحت القطط حيوانات أليفة مدللة
ُ
وخ ِّل َدت في اللوحات والنقوشات والنحت ،وفي
قدس المصريون
القرن السادس عشر قبل الميالد ّ
القدماء القطط فعبدوا إله الحب والخصوبة
المسمى باستيت أو باست على هيئة رأس قط
وجسم امرأة ،وكان المصريون يعاقبون كل من
يؤذي قطًا بعقوبة تصل إلى حد الموت ،وعندما
يموت قط كانوا يحلقون حواجبهم عالمة على
الحداد ويحولون القطط الميتة إلى مومياوات ،وقد
وجد علماء اآلثار مقبرة قديمة للقطط في مصر
تحتوي على أكثر من  300ألف مومياء للقطط.

القط في اإلسالم
وللقط عند العرب عدد من األسامي مثل الخيدع،
وروي عن عبداهلل بن عمر في صحيح البخاري أنه
دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها
ولم تدعها تأكل من خشاش األرض ،وروي عن أبو
قتادة األنصاري في سنن الترمذي إنها ليست بنجس
إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات ،وجاء
في العلم الحديث ما يتوافق مع هذا الحديث إذ
تبين أن الهرة ال تحمل على جسمها وال في لعابها
أي مخاطر صحية على اإلنسان إطالقًا ،بخالف الكلب
الذي يحمل ما يقارب خمسين فيروسًا وقد ّ
نفر
اإلسالم من إدخال الكلب إلى البيوت.

أنواع القطط
وللقطط أنواع كثيرة أبرزها القط األوروبي ،وهو أكثر
األجناس انتشارًا ،وفيه أنواع متعددة ذات خصائص
متنوعة كالهر النمري والهر ذي الصدر األبيض والهر
المثلث األلوان ،وهناك أيضًا القط السيامي ،وهو
من أصل تايالندي فمه بني وقوائمه بنية اللون أيضًا
وعيناه زرقاوان هو ذو وبر قصير ويميل إلى الشكل
الرشيق ،ومن األنواع أيضًا القط الحبشي ،وهو في رأي
بعض الخبراء من ساللة الهر الذي يحرسه المصريون
القدماء ويمتاز باذنيه الطويلتين ،وعينيه المائلتين،
ويميل وبره الناعم إلى اللون البني ،وكذلك هناك
القط الفارسي وهو أشهر نمادج الهرره ذاك الوبر
الطويل ،ويطلق عليه أيضًا اسم الهر االنقري ،وهناك
أيضا القطط المتوحشة ،وهي على عدد كبير من
الحيوانات المتوحشه التي تعرض األصل منها فان
القطط المتوحشه ما تزال اليوم منتشره باعداد كبيرة
وهناك أكثر من عشرين نوعًا تتوزع على القارات وما
عدا أمريكا الشمالية واستراليا.

حواس القط
وتمتلك القطط حواس متطورة مما جعلت منهم
مفترسين جيدين وتتمتع القطط بالمراقبة حتى لو
كانت تتجول أو تلعب أو حتى تأكل وجبة خفيفة،
والحواس التالية هي أهم حواس القطط :السمع،
حيث تستطيع القطط أن تكتشف ذبذبات صوت
العديد من الثديات األخرى بما فى ذلك الكالب ،وأن
حاسة السمع متطورة جدًا لدى القطط لدرجة
تجعلهم يكتشفوا جهة الضوضاء أو الصوت بدون
أكثر من خمسة درجات من الخطا وهذه الحاسة
تجعلهم مفترسين فعاليين جدًا ،ومن بين حواس
القط أيضا الرؤية إذ أن حدة البصر لدى القط أكثر
بعشرة أضعاف من البشر بناء شبكية العين تتضمن
كاشف حركة لتمكن القط من تحديد موقع الفريسة
كما أن القطة تمتلك رؤية ليلية ممتازة تستطيع بها
تعقب فريستها في الظالم ،وهناك أيضًا حاسة وهي

مصدرها الرئيسي لتحديد هوية األشياء في بيئتها
تستطيع القطط التمييز ما بين  200مليون رائحة فحاسة
الشم مهمة جدًا للقط وقد تكون هذه الحاسة هي
سبب السلوك المحير المقلق للقط ،ومن بين الحواس
أيضا شوارب القط ،حيث أن كل شارب للقط هو جهاز
استقبال معقد يتيح للقط معرفة أي تغيرات في
البيئة مثل التحركات الصغيرة وتيارات الهواء أو التغير
في ضغط الهواء واتجاه الريح ودرجة الحرارة ،وتساعد
الشوارب القط السير في الظالم وتحسس الممرات
الضيقة كما يستطيع القط أن يغير من وضع شاربة
حتى يتمكن من جمع أكبر معلومات عن فريسته،
وآخر الحواس هناك حاسة اللمس ،حيث تستمتع
القطط بأن يتم لمسها من قطط أخرى.

حياة القط
وتعيش معظم القطط فترة تتراوح بين  12و  15سنة
وقد تصل أعمار بعض القطط إلى  18او  19سنة وهناك
بعض منها عاش حياة طويلة قاربت  30سنة ،أما عن
التكاثر فتتزاوج القطط عندما تبلغ أعمار إناثها بين 5
و  9شهور وأعمار ذكورها بين  7و  10شهور ،وتستطيع
الذكور أن تتزاوج في أي وقت بينما تتزاوج اإلناث
أثناء فترات معينة تعرف بالشبق ،وهي فترة الرغبة
التناسلية الحارة ،وتتكرر هذه الفترة عدة مرات خالل
العام وتستمر غالبًا من  3إلى  15يوما ،واذا منعت
األنثى من التزاوج أثناء فترة الشبق فمن المحتمل أن
تأتي فترة الشبق التالية سريعًا ،وفي معظم األحوال
تتكرر هذه الدورات حتى يحدث الحمل ،وتستمر فترة
الحمل في القطط حوالي  9أسابيع ،وعندما تستعد
القطط للوالدة تختار موقعًا هادئًا أمينًا لتلد فيه
وفي أغلب األحيان تضع القطة من  3إلى  5مواليد
في المرة الواحدة ،ورغم ذلك سجلت حاالت تصل
إلى أكثر من عشرة مواليد ،وتستطيع القطة األم
الوالدة بدون مساعدة اإلنسان إال إذا تعسرت الوالدة،
وتزن معظم القطط الصغيرة حديثة الوالدة حوالي
 100جم ،وتلحس األم مواليدها وكذلك تجففهم
وتنشط تنفسهم وباقي وظائف اجسامهم وكسائر
الحيوانات الثديية ،ترضع األم صغارها لبنًا طبيعيًا ،وال
تستطيع القطط حديثة الوالدة الرؤية أو السمع ألن
عيونها وآذانها تكون مغلقة ،وهي تعتمد كليًا على
األم التي تقوم باالعتناء بها وتنظيفها وحمايتها ،وال
يقوم األب بأداء أي دور في العناية بالقطط الصغيرة.
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قال إن تمكين دعمت  100ألف مواطن بحريني

إبراهيم جناحي  ..األكاديمي والخبير

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة صندوق
العمل تمكين د .إبراهيم جناحي أن
تمكين تعتبر إحدى ركائز تحقيق رؤية
البحرين االقتصادية  ،2030لذلك فإن رؤية
تمكين ورسالتها وقيمها صممت خصيصا
لتواكب رؤية البحرين  2030التي تتخذ من
االستدامة ،والعدالة والتنافسية ،مبادئ
أساسية لها .وقال لـ “رمضانيات” إننا
“نؤمن باالستثمار في رأس المال البشري،
ولذلك نعمل بشكل مستمر على دعم
الفرد البحريني؛ ليشغل أفضل الوظائف
من أجل أن يتحقق له مستوى معيشي
أفضل” .وأضاف أنه “على مدى السنوات
العشر الماضية أطلقت تمكين أكثر من
 60مبادرة دعمت أكثر من  100ألف مواطن
بحريني كما وفرت تمكين أكثر من 8
آالف فرصة عمل من خالل برامج دعم
التوظيف” .وأوضح أن “تمكين ساهمت
في تدريب وتأهيل حوالي  13ألف بحريني
في تخصصات مختلفة ضمن برنامج
الشهادات االحترافية ،وذلك من خالل
توفير  370شهادة احترافية في  40تخصصا
مختلفا ،وحتى اليوم فقد أنفقنا ما
يزيد عن  14.4مليون دينار بحريني كجزء
من االستثمار في برنامج الشهادات
االحترافية” .وفيما يلي تفاصيل الحوار ...
 qتحرص تمكين بشكل كبير على طرح البرامج
ودعم المشاريع التي تكرس االستدامة
والتنافسية في العمل وتدعم التنمية
والموارد ،فكيف يسهم ويدعم ذلك في تعزيز
المبادئ األساسية التي تتضمنها الرؤية
االقتصادية 2030؟

والجودة ،وتحقيق األثر ،واإللهام ،وتكافؤ الفرص،
وتبادل المعرفة ،وإن جعل البحريني الخيار األمثل
للتوظيف هو أحد األهداف الكبرى لرؤية البحرين
 ،2030وتمكين كانت خالل السنوات العشر الماضية،
وال زالت األداة الفاعلة لتحقيق هذا الهدف ،حيث
تمكنت من دعم أكثر من  100ألف مواطن بحريني
من خالل المبادرات المختلفة الموجهة لألفراد،
وأما فيما يتعلق بتركيز رؤية البحرين  2030على جعل
القطاع الخاص محركا أساسيا للنمو االقتصادي في
المملكة ،قامت تمكين بدعم ما يزيد عن  38ألف
مؤسسة في مختلف القطاعات االقتصادية.

 qتهدف تمكين في األساس إلى تطوير المهارات
والقدرات والطاقات لألفراد فضال عن دعم
المؤسسات ،فهل ترون أن ذلك يمثل جزءا أساسيا من
رؤية إزدهار القطاع االقتصادي ودفع عجلة التنمية؟
نؤمن باإلستثمار في رأس المال البشري ،ولذلك
نعمل بشكل مستمر على دعم الفرد البحريني؛
ليشغل أفضل الوظائف من أجل أن يتحقق له

 qتعتبر تمكين قصة نجاح حقيقية لمملكة البحرين
ليس على مستوى دول المنطقة فحسب بل على
مستوى العالم ،فهل تكشفون لنا عن أبرز مالمح
التجربة الفريدة كثمرة من ثمرات استراتيجية
الحكومة في تنمية القطاع الخاص وجعله أكثر
جاذبية لالستثمارات بشتى أحجامها وأنواعها؟
تأسست تمكين كهيئة عامة مستقلة في عام ،2006
وهي إحدى ركائز مشروع إصالح سوق العمل في
مملكة البحرين .وقد وضعت تمكين رؤية تهدف
إلى تحقيق االزدهار في االقتصاد الوطني من خالل
جعل المواطن البحريني الخيار األفضل للتوظيف،
وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك لالقتصاد
في المملكة.

 qاستطاعت تمكين أن تدعم رؤية الحكومة بتحسين
المستوى المعيشي لألفراد واألسر ،كيف؟
قامت “تمكين” بتطوير وتنفيذ العديد من البرامج
التي تهدف إلى تمكين البحرينيين من المشاريع
القائمة والجديدة في الوقت الذي تدعم فيه البرامج

تعتبر تمكين إحدى ركائز تحقيق رؤية البحرين

مستوى معيشي أفضل ،فنحن نسعى إلى تنمية

االقتصادية  ،2030لذلك فإن رؤية تمكين

الثروة البشرية في البحرين وجعل البحرينيين الخيار

ورسالتها وقيمها صمتت خصيصا لتواكب رؤية

األمثل للتوظيف ،ولذلك نعمل على تزويد المواطنين

البحرين  2030التي تتخذ من االستدامة ،والعدالة

بالمهارات التي يحتاجونها ليكونوا مؤهلين وفقا

والتنافسية ،مبادئ أساسية لها ،وهذه المبادئ

لمتطلبات سوق العمل بهدف سد فجوة المهارات

من نوعها .أصبحت البحرين دولة متقدمة تستقطب

نجدها مكرسة في قيم تمكين المتمثلة

في بعض القطاعات االقتصادية وتلبية االحتياجات

الكثير من اإلستثمارات األجنبية ،وهو ما يساهم في

التدريبية للمؤسسات والموظفين البحرينيين.

خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

في

الشفافية،

والموضوعية،

والشراكة،

والمبادرات الرامية إلى تحسين إنتاجية العمل البحريني
وإنتاجية رأس المال .مع دعم تمكين المستمر في
تطوير اقتصاد البالد وتقديم شهادات احترافية فريدة

5
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صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة تسلم الدكتور ابراهيم جناحي درع جائزة تمكين المرأة

رئيس األمن العام اللواء طارق بن حسن الحسن والرئيس التنفيذي لـ“تمكين” د.
إبراهيم جناحي ،خالل تقديم درع تمكين بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة
الداخلية و”تمكين” بما يعود بالفائدة على الشباب والنشء من خالل تعزيز المواطنة
وروح االنتماء وغرس قيم المسؤولية وااللتزام لدى الشباب.

ولتمكين دور كبير في دعم األفراد البحرينيين من
خالل صقل مهاراتهم وتعزيز فرصهم في حياتهم
المهنية ،فعلى مدى السنوات العشر الماضية،
أطلقت تمكين أكثر من  60مبادرة دعمت أكثر من
 100ألف مواطن بحريني.كما وفرت تمكين أكثر من
 8آالف فرصة عمل من خالل برامج دعم التوظيف،
وكجزء من جهود تمكين المتواصلة لخلق فرص
للبحرينيين لتطوير االقتصاد من خالل تقديم
مبادرات جديدة وخبرات دولية للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة واألفراد على حد سواء ،فإنه و لكل

تمكين توقع مذكرة تفاهم مع مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث” لتطوير قطاع الفن في المملكة

دينار بحريني أنفقته تمكين استطاعت المؤسسات

تمكين وخدماتها ليس فقط لمواكبة التحديات

بحريني حاليا بالشراكة مع خمس بنوك محلية

الحصول على  15دينار بحريني ضمن برنامج تمويل

الحالية،وإنما لتسبقها وليكون المواطن البحريني

وهي بنك البركة ،واإلثمار ،ومصرف السالم ،وبنك

المؤسسات للمساعدة في الحلول التمويلية.

ومؤسسات القطاع الخاص على أهبة االستعداد

البحرين اإلسالمي ،باإلضافة إلى بنك البحرين

 qما هي أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه
خطى تمكين وكيف تم التعامل معها؟

الدائم لمواجهة التغيرات االقتصادية وتغييرات

للتنمية ،ونهدف إلى دعم األفراد من طلبة،

سوق العمل ،بل وطرح نماذج عمل رائدة يمكن

وباحثين عن عمل ،وموظفين ورواد أعمال،

االحتذاء بها.

وذلك من خالل توفير فرص التدريب على رأس

 qكيف تتطلعون إلى الفترة القادمة وماهي أبرز
المالمح؟

العمل داخل وخارج المملكة بما يالئم احتياجات

االستمرار في تقديم برامج تواكب التغيرات
االقتصادية الكبيرة التي تشهدها ليس مملكة
البحرين فقط ،وإنما منطقة الخليج العربي ككل،

األفراد والمؤسسات ،باإلضافة إلى توفير الدعم
االستشاري والتوجيه من خالل باقة من الخدمات

والناجمة عن أسباب باتت معروفة للجميع،

نعمل اآلن على التركيز على تحسين وتطوير

مثل تهاوي أسعار النفط ،والتحديات اإلقليمية،

اإلنتاجية ،وتوفير حلول مبتكرة لتحسين خدمة

ومواصلة دعم وتحفيز المواطنين وفقا لبرامج

العمالء ،كما نعمل على وضع أنظمة تتماشى

تنمية مهاراتهم ومعارفهم بما يواكب التغيرات

مع احتياجات سوق العمل ،وذلك في سبيل توفير

المتسارعة في سوق العمل والدخول في مجاالت

الدعم المناسب للمؤسسات عبر جميع مراحل

جديدة مثل التكنولوجيا المالية ،وقطاع تكنولوجيا

نموها منذ تأسيسها ،وخالل مراحل تطورها ،حيث

المعلومات واالتصاالت وغيرها ،ولدى تمكين فريق

نعمل على تطوير الحلول التمويلية للمؤسسات

خالل العقد الماضي قمنا بدعم ما نسبته  %31من

عمل متخصص يعمل على استكشاف التحديات

بما فيها برنامج تمويل +الذي أطلقناه مطلع العام

القوى العاملة في المملكة من خالل مبادرات

الخارجية والداخلية ،والتحقق من مواءمة برامج

الجاري وقد وصلت محفظته إلى  100مليون دينار

التدريب والتطوير ،إذ ساهمت تمكين في تدريب

االستشارية ،والتركيز على تقديم التوجيه
ٌ
كل بحسب
المتخصص لألفراد والمؤسسات
حاجته.

 qهل لك ان تعرف جمهور رمضانيات عن انجازات
تمكين خالل  10سنوات؟

6
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وتأهيل حوالي  13ألف بحريني في تخصصات
مختلفة ضمن برنامج الشهادات االحترافية،
وذلك من خالل توفير  370شهادة احترافية في 40
تخصصا مختلفا ،وحتى اليوم فقد أنفقنا ما يزيد
عن  14.4مليون دينار بحريني كجزء من االستثمار
في برنامج الشهادات االحترافية ،ويعتبر برنامج
“التدريب ودعم األجور” من البرامج الرائدة
في دعم كل من المؤسسات والموظفين
البحرينيين ،لذلك سعينا إلى تطويره نحو
األفضل وذلك حرصًا على استقطاب أكبر عدد
من المستفيدين ،وقمنا بإعادة إطالقه بسياسة
جديدة أكثر مرونة لنجعل منه فرصة ثمينة أمام
المؤسسات ومعاهد التدريب الراغبة في دعم
التدريب الخاص بموظفيها أو تعيين موظفين
جدد أو حتى زيادة أجور الموظفين الحاليين،
ّ
ولعل أبرز التغييرات في البرنامج تكمن في تغيير
الحد األدنى لألجور المطلوبة إللحاق الموظفين
بالبرنامج ،باإلضافة إلى مقدار الدعم ألجور
الموظفين الحاليين والجدد ،كما تم زيادة مدة

التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتنمية االجتماعية وتمكين فيما يخص السياسات واألنظمة والمشاريع التي تخص التدريب
ودعم وتشجيع توفير الفرص النوعية للبحرينيين ذات القيمة المضافة في القطاع الخاص ،وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال تنمية
الموارد البشرية.

الدعم من سنتين لتصبح ثالث سنوات ،وال يشترط
البرنامج اآلن زيادة األجر للموظفين المسجلين
في برنامج تمكين لشهادات المهارات األساسية
أو برنامج الشهادات االحترافية ،هذا إلى جانب
برنامج اكتساب الخبرة الدولية وذلك من أجل
تقديم الدعم المادي للمؤسسات التي ترغب في
إرسال موظفيها للعمل في الخارج لزيادة الخبرة
واكتساب المعرفة القيمة ،ومن خالل البرنامج،
سيتمكن الموظفون من تطبيق المعرفة
والخبرة المكتسبة في عملهم من خالل بعثات
التدريب التي تتراوح مدتها بين  2الى  12شهرًا ،أما
بالنسبة للمرأة فإن حوالي  %47من إجمالي الدعم

تمكين تضيف  ٢٠مليون دينار بحريني لمحفظة برنامج تمويل  +بالشراكة مع مصرف السالم

الموجه لعمالء تمكين كان من نصيب المرأة

الشريعة اإلسالمية ،وذلك لمساعدة المؤسسات في

البحرينية من خالل برامج التدريب ودعم األعمال

مملكة البحرين على تحقيق النمو والتطور ،وبلغت

التجارية ،كما قمنا بإطالق محفظة تنمية المرأة

محفظة البرنامج اليوم مايزيد عن  500مليون دينارمنذ

البحرينية للنشاط التجاري “ريادات” بقيمة 37.7
مليون دينار بحريني أي ما يعادل  100مليون دوالر
أمريكي ،بالشراكة مع المجلس األعلى للمرأة
وبنك البحرين للتنمية ،إضافة إلى مجمع “ريادات”

إطالقه في عام  ،2008وذاك بالشراكة مع عدة بنوك
محلية ،وتم تقديم الدعم خالله إلى ما يزيد عن
 7700مؤسسة حتى اليوم ،وتدعم تمكين  %50من

 qماذا يقول الدكتور إبراهيم ألبناء اليوم؟
إن البحرين اليوم تسير بخطى ثابتة باتجاه مواصلة
بناء االزدهار االقتصادي المنشود ،وجيل اليوم هو
نصف الحاضر وكل المستقبل ،وكلنا ثقة بجدارتهم
في مواصلة مسيرة البناء والتطوير والنماء ،والتعليم
والتدريب المستمران هما أفضل معينان على بناء

معدل الربح السنوي الذي يصل إلى  %8على الرصيد

الشخصية وتحقيق النجاح على المستوى الشخصي،

المتناقص ،بينما يتراوح مبلغ التمويل بين  5,000دينار

والمجتمع

بالقدرات

بحريني و 500,000دينار بحريني ،مع مدة سداد تصل إلى

واإلمكانيات الشخصية والعمل على تنميتها أساسي

 qماذا عن برنامج “تمويل” بالشراكة مع البنوك
المحلية؟

 10سنوات وفترات سماح تخضع لشروط البنك ،وتشمل

في مواجهة التحديات وتحقيق النجاحات ،وعدم

البنوك التي تتعاون معها “تمكين” بنك البحرين

االستسالم للفشل ،والتمسك بروح التحدي والتح ّلي

للتنمية ،وبنك البحرين اإلسالمي ،ومصرف السالم،

باإلصرار ،وباب تمكين مفتوح دائما لتقديم الدعم

البرنامج يأتي ضمن جهود تمكين المستمرة

والمصرف الخليجي التجاري ،وبنك البركة اإلسالمي،

لهم سواء كانوا باحثين عن عمل ،أو موظفين ،أو

في إيجاد حلول تمويلية بشكل يتماشى مع

وبيت التمويل الكويتي ،وبنك اإلثمار.

خالل مسيرتهم الريادية.

الذي يعتبر أكبر حاضنة أعمال لرائدات العمل
البحرينيات اللواتي يسعين للنهوض بمشاريعهن
واتخاذ أولى خطواتهن في عالم الريادة.

والوطن

ككل،

واإليمان
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دع اﻟﻨـﺠﻮم ﺗﻘـﻮدك ﻓﻲ
ﺷـﻬـﺮ رﻣـﻀـﺎن ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم.
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ.

اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻫﺎﺗﻒ١٧٧٨٥٤٥٤ :
marketing@alhaddad-mercedesbenz.com, www.bahrain.mercedesbenzme.com

7

8

مجلس الشيخ عبدالحسين العصفور
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مجلس الشيخ عادل المعاودة

9

10

مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين
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دار احلكومة “ال�سكرتارية” يف ال�سبعينيات

عني �أم �شعوم يف الأربعينيات

منظر جوي جل�سر ال�شيخ حمد يف اخلم�سينيات

اليخت بيتانغا اخلا�ص باملعتمد الربيطاين يف البحرين يف عام 1948م

�إحدى طائرات �سالح اجلو امللكي الربيطاين يف الأربعينيات

13
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عني ق�صاري الكربى يف الأربعينيات

مقر املعتمدية الربيطانية باملنامة يف منت�صف الأربعينيات

ماك�س ثونربغ ،رئي�س �شركة نفط البحرين يف الأربعينيات

مبنى كري مكنزي باملنامة يف الع�شرينيات

“مدر�سة الغربية” حالي ًا مدر�سة �أبوبكر ال�صديق يف ال�ستينيات

قافلة جمال يف �إحدى العيون على �شارع عوايل يف ال�ستينيات

14
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة
ونادرة ...مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل  -قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى ،ولكنها كانت مثار
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم  ..ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من
أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن ،وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

العدد  – 26السنة الثانية – العدد  2سنة 1373
الموافق  8يناير 1954

رحلة الطائرة المنكوبة من
البحرين إلى لندن
في األسبوع الماضي وافانا البرق بنبأ ألم فاجع
كانت له رنة أسى عميقة اجتاحت البحرين في
شبه موجة عنيفة ،فقد حمل إلينا البرق نبأ انفجار
الطائرة النفاثة  York Peterبعد طيرانها من مطار
روما بفترة قصيرة ،وهي من طائرات شركة
 .B.O.A.Cوقد انفجرت في الجو على ارتفاع 26000
قدمًا من سطح البحر ،ولم ينج أحد من ركابها
البالغ عددهم تسعة وعشرين باإلضافة إلى
جميع مالحيها وعددهم ستة .وكان من بين
الضحايا اآلنسة “ليلى حسين يتيم” وتبلغ من
العمر سبعة عشر عامًا .كما كان من بين ضحاياها
اآلنستان راشيل ونانسي ابنتا يوسف خضوري وتبلغ
األولى الخامسة عشر من عمرها بينما تبلغ الثانية
الثالثة عشر .وقد كن جميعًا في طريقهن إلى
إنجلترا إلكمال تعليمهن.
والقافلة إذ تعلن أسفها العميق على الفقيدات
لتتقدم بأجر تعازيها للسيد حسين يتيم وللسيد
يوسف خضوري وعائلتيهما في مصابهما األليم
وتدعو اهلل أن يسكن الفقيدات فسيح جناته وأن
يلهم أهلهن وذويهن الصبر والسلوان.

ليلى يتيم

راشيل ونانسي خضوري

الرحلة ويليام جون بيري  33عامًا ،وضابط مهندس
فرانسيس تشارلز ماكدونالد  27عامًا ،وضابط الراديو
لوقا باتريك ماكماهون  32عامًا .وطاقم مضيفة.

في  10كانون الثاني  ،1954من إقالع الطائرة الساعة
 09:34بتوقيت جرينتش في رحلة األخيرة إلى
لندن .مشيرًا أن آخر اتصال جرى مع القبطان جيبسون
قائد الطائرة المنكوبة كان في حوالي الساعة 09:50
بتوقيت جرينتش مع إحدى طائرات الخطوط الجوية
البريطانية لماوراء البحار “ا رجونت” يقودها القبطان
جونسون ،التي كانت تحلق على نفس الطريق على
ارتفاع أقل خالل المحادثة عبر الراديو حول الظروف
الجوية ،وانقطع الحديث فجأة .و بعدها فقد االتصال
بالطائرة ،ويقول الكابتن جونسون ان آخر كلمات
سمعتها من القبطان جيبسون “جورج  -كيف
الرقصة ،لم تحصل لي” .و بعد ذلك بوقت قصير رأى
الصيادين حطام تسقط في البحر.

ضحايا ركاب الطائرة
ومن بين الضحايا الركاب الـ ،35شملت  17رج ً
ال وثماني
نساء و 10أطفال والرضع ،ومن بين الضحايا صحفي
استرالي بارز ومؤرخ العسكري يعمل لهيئة اإلذاعة
البريطانية ،ودوروثي بيتشر بيكر عضو في الهيئة
الوطنية لألديان البهائية.

مطار هيثرو – لندن

يوم األحد  10يناير 1954
أقلعت من مطار شيامبينو في روما ،إيطاليا
احدى طائرات الخطوط الجوية البريطانية لما
وراء البحار  BOACالرحلة رقم  ،781دي هافيالند
كوميت ،في طريقها إلى مطار هيثرو في لندن
 المملكة المتحدة ،في المرحلة األخيرة منرحلتها من سنغافورة .وفي حوالي الساعة 10:51
بتوقيت جرينتش ،عانت الطائرات والضغط الهائل
في االرتفاع وتحطمت في البحر األبيض المتوسط،
مما أسفر عن مقتل جميع ركابها .وقد عثر على
حطام الطائرة بعد يومين من الحادث ،وكانت
هذه أول طائرة الركاب في العالم إنتاج دي
هافيالند كوميت  -المذنب.

ضحايا طاقم الطائرة
قائد الطائرة القبطان آالن جيبسون  31عامًا ،واحدة
من أصغر الطيارين بالشركة وضابط األول في

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

أما في مطار هيثرو في البداية أعلن أن الرحلة 781
المدرجة عن تأخير وصوله .وفي حوالي الساعة 13:30
بتوقيت جرينش اختفت الرحلة من على لوحة الرحالت
القادمة.

صحيفة نيويورك تايمز يوم االثنين  11يناير 1954
دورثي بيكر

شايستر ويلموت  -بي بي سي

ومن البحرين ثالثة ضحايا ليلى حسين يتيم  17عامًا،
وشقيقتان راشيل خضوري  15عامًا ونصف ،ونانسي 13
عامًا ونصف .بعد عودتهم من اجازتهم السنوية من
البحرين إلى لندن الستكمال دراستهن .ويذكر ان هذه
أول ضحايا كارثة سقوط الطائرات من البحرين.

رحلة وكارثة
وقال جيري بول ،وهو مهندس بالشركة ،أنه تفقد
الطائرة في روما قبل اقالعها لم يجد أي خلل بالطائرة
يذكر ،وان الرحلة  781صالحة للطيران حتى نهاية رحلتها
إلى مطار هيثرو.

ويكاد يكون من المؤكد خمسة وثالثين شخصا قتلوا
عندما تحطمت طائرة ركاب طائرة كوميت البريطانية
في البحر صباح اليوم في منتصف المسافة تقريبًا
بين جزر إلبا ومونتكريستو ،قبالة الساحل الغربي
اإليطالي .انه تم انتشال خمسة عشر جثة في هذه
الليلة حتى أواخر ساعة وكان هناك أمل بسيط أي
ناجين بين  29راكبا وستة من أفراد الطاقم على متن
الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية لما
وراء البحار.
ومع ذلك ،واصلت البحث في الطقس تحت الصفر
وارتفاع منسوب مياه البحار .لم يصدر أي قائمة
الركاب الرسمية المتوفرة في روما في انتظار ابالغ
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من أرض المطار وكان ضحيتها  12راكبًا ووقعت
الثانية في مايو سنة  53عندما اصطدمت
بعاصفة رعدية في الجو في كلكوتا وكان
ضحيتها  43راكبًا.
• بلغ عدد الجثث التي التقطت من البحر خمسة
عشر جثة من بينها جثة المضيفة وجثتان
لطفلين في سن الخامسة أما بقية الجثث
فكانت لست نساء وستة رجال.

ليلى يتيم
• ولدت يوم  9ديسمبر عام  ،1937فكان عمرها
يوم الحادث  17سنة وشهر واحد.
• أتمت دراستها األولية في البحرين في مدرسة
األمريكان للبنات.
• في عام  1950طارت إلى لندن حيث التحقت
بمدرسة البنات في مقاطعة (برايتين) ومدة
دراستها المقررة أربع سنوات.
أقرب األقرباء .ووفقا لتقارير غير رسمية ،لم يكن هناك
أي أميركيين كانوا على متنها .شملت الركاب  17رجال
وثماني نساء وثالثة أطفال والرضع .وضم الطاقم
مضيفة.
في البداية ،كانت مهمة صعبة جدًا لمعرفة ما حدث
للطائرة ،ولم تكن هناك مسجالت صوت غي قمرة
القيادة أو تسجيل بيانات الرحلة (ما يسمى بالصناديق
السوداء) لمساعدة المحققين في الحادث ،وال
بروتوكول المعمول به للتحقيق في حوادث الطائرات
موجودة في ذلك الوقت.
وقد تم تنظيم عملية بحث واسعة النطاق للطائرات
بما في ذلك سفن البحرية الملكية البريطانية وكذلك
سفينة االنقاذ المدنية من مالطا .وتضمن البحث
استخدام الرائد لكاميرات التلفزيون تحت الماء،
وضعت فريق من مختبر أبحاث األميرالية المملكة
المتحدة للمساعدة مما أدى على تحديد مكان وإنقاذ
حطام في المياه العميقة.
شهود عيان  -مجموعة من الصيادين اإليطاليين
أثناء وجودهم في المنطقة رؤية طائرة عند الوقوع
في المياه ،وهرعو إلى مكان الحادث النتشال الجثث
والبحث عن ناجين محتملين ،والتي كان هناك ال شيء.

أرقام في حادث الطائرة
النفاثة
بلغ عدد الركاب الذين سقطت بهم الطائرة تسعة
وعشرين راكبًا لم ينج منهم أحد.
• كان عدد مالحي الطائرة ستة لم ينج منهم أحد
كذلك.
• كان مقررًا أن تسافر المضيفة  Elaine Bakerعلى
نفس الطائرة ولكن ألمًا في أذنها اضطرها للبقاء
في كراجي فانتدبت محلها أعز صديقة لديها وهي
المضيفة مس .Jean Clarke

• كان عليها أن تدرس ستة أشهر أخرى ثم تعود
نهائيًا للبحرين.
• كان المفروض أن تغادر البحرين يوم  9يناير
ولكنها رغبت أن تصاحب بعض زميالتها
الطالبات فطارت يوم  10منه  1954في الكومت
التي انفجرت صباح األحد  11منه قرب جزيرة (ألبا)
بعد طيرانها من روما بربع ساعة.
• كان أول من رأى الطائرة تسقط في السماء
اإليطالي ،جيوفاني ماركو وقد قال في تقرير له
“بأنني سمعت ثالثة انفجارات في الجو والتفت
إلى السماء ولكني لم أجد غير الغيوم ..ثم ..وفي
لحظة كان كل شيء قد انتهى ..فقد رأيت كتلة
أشبه ما تكون بقطعة فضية تخرج من جوف الغيم
وتغوص في قاع البحر”.
• لم يكتشف شيء من الطائرة بعد انفجارها غير
جزء صغير منها فقط طوله ثالثة أقدام ..أما الباقي
فلم يعثر له على أثر.
• كان يجب على الطائرة أن تستمر في طيرانها
حوالي ساعتين ونصف حتى تصل إلى لندن ..ولكن
القدر كان لها بالمرصاد.
• لم يكن يبدو على الطائرة ما يشير إلى وجود عطب
أو غير ذلك أثناء طيرانها فقد تكلم ربانها السلكيًا
مع أحد زمالئه الطيارين كان يسير تحته على علو
منخفض وكانت بينهما تحيات ...ثم قال له أراك في
لندن ،إذ كان اإلثنان في طريقهما إلى هناك.
• كان أكبر عدد من الضحايا من األطفال إذ بلغ
عددهم عشرة من بينهم طفل رضيع عمره ستة
أشهر.
• كانت هذه الطائرة هي نفسها التي أقلت دوق
أدنبرة في رحلته سنة 1952م.
• هذه هي الحادثة الثالثة للطيران النفاث في فترة
لم تتجاوز العشرة أشهر ،فلقد وقعت األولى في
كراجي في مارس سنة  1953عند محاولتها االرتفاع

• تحب وطنها حبًا شديدًا حتى أن هذه السنوات
التي أمضتها في لندن لم تؤثر في لهجتها كما
يحدث مع اللواتي يطلبن العلم في الخارج.
• كانت لديها مشاريع اجتماعية كثيرة في
المحيط النسوي منها تبديل كثير من العادات
البالية التي وقفت في تقدم الفتاة البحرينية
وكانت تعتزم أن تبدأ بنشر رسالتها عند عودتها
من لندن في الخريف القادم.

راشيل ونانسي خضوري
• ولدت راشيل عام  1938في شهر أغسطس،
فكان عمرها يوم الحادث المشؤوم  15سنة و6
أشهر.
• تلقت علومها في مدرسة األمريكان للبنات في
المنامة وتخرجت منها بدرجة جيد جدًا.
• طارت إلى لندن لاللتحاق بمدرسة (نور ويلز) عام
 1952لتتم دراستها هناك.
• نانسي من مواليد أغسطس  ،1940وعمرها يوم
سقوط (الكومت)  13سنة و 6أشهر.
• التحقت بمدرسة األمريكان للبنات في المنامة
ولكنها لم تتم دراستها فطارت إلى لندن عام
 1950لتتم دراستها في مدرسة (نور ويلز).
• كان المفروض أن تلتحق الشقيقتان مع زميلتهن
ليلى يتيم في إحدى مدارس سويسرا للتزود من
الثقافة الفرنسية.
• تقرر سفرهما يوم  6يناير ولكنهما رغبتا في أن
تطيال مكثهما في البحرين فتأخرتا حتى العاشر
من الشهر.
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ِ
إحتفل بالقيادة يف رمضان

مع مجموعة سيارات إنفينيتي بتقنياتها المبتكرة ،وتصاميمها المتميزة ،وأدائها األكثر تشويقاًِ ،
ِ
واحتفل بالقيادة مع عروضنا السخية.
ارتق

*10,495
•

ضمان ممدد لمدة  5سنوات أو لمسافة غير محدودة من األميال*

•

عقد صيانة لمدة سنتان أو  30,000كلم*

• نظام حماية السيارة بتكنولوجيا النانو مع ضمان لمدة  3سنوات*

InfinitiBah

Infiniti.Bahrain

* تطبق الشروط واألحكام.
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إعالنات من أيام زمان
صورة صغيرة وسطور قليلة كانت كافية بتوصيل أبلغ الرسائل اإلعالنية وأقواها تأثيرًا على الجمهور  ..هكذا كانت إعالنات أيام زمان وهكذا تجسدت كوثائق تاريخية
يعود بعضها إلى العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي عاشت تفاصيلها البحرين من منظور عين إعالنية دأبت على نشرها البلدية ومخاطبة األهالي بها منذ عام
1919م ،وشملت بيانات وقوانين وقرارات رسمية كانت تصدر عن حاكم البحرين وحكومتها آنذاك ،والالفت في جميع اإلعالنات أسلوب صياغتها وما تتضمنه من مفردات
شعبية بسيطة كانت متداولة في ذلك الوقت .أما الرسائل اإلعالنية المنشورة بالصحف المحلية أيام زمان فتكشف لنا عن أبرز الطرق والوسائل المستخدمة آنذاك ،وما
شكله اإلعالن التجاري من دور ريادي كبير في رفد ودعم الحياة االقتصادية والتجارية بالبحرين “ ..رمضانيات” تنشر لقطات من إعالنات أيام زمان ...

 20ذو القعدة سنة 1355
محمد صالح الشتر ،معاون رئيس بلدية المنامة
نعلن للعموم أنه نظرًا لما حدث في سوق المنامة منذ شهر تقريبًا وهو الحريق الذي قد أضر
بجملة من الفقراء بأسباب أحد تنانير الخبز ،أن مجلس البلدية الموقر المنعقد في  1ذو القعدة
سنة  1355قرر ما يأتي:
•
•
•

•
•

ممنوع وجود تنانير الخبازين بالصرايف سواء في السوق أو المدينة.
وبعدم وجود تنانير الخبز وغيره في داخل األسواق فقط إال بأطرافه.
ال يجوز للمالك أن يؤجر ملكه على خباز إال المبني بالحصى والجص وما شاكله ،وعلى شرط
أن يكون أوال مسقف ومرتفع له نافذة للدخان ،وثانيًا بوضع ألواح من الجنكو حدر السقف
تمنع لهيب النار عن خشب السقف.
وال يجوز لصانع الخبز أن يخزن شيء من الحطب إال على قدر الحاجة التي تكفي الزمة ليوم
واحد أو يومين فقط.
كما ال يجوز لصانع الخبز أن يترك النار في التنور ليال بل يلزمه إطفائها ومتى عثرت البلدية
على نار بأي تنور كان يمنع من هذه الصناعة مع رفع أمره إلى المحكمة جزاء مخالفته.

فهذا القرار يعتبر نافذ المفعول بداية من تاريخه .فالمدة شهر واحد من صدور اإلعالن يلزم
على كل هؤالء تنفيذ هذه المواد ،بعد انتهاء المدة البلدية سوف تقبض على كل مخالف مع
رفع أمره إلى المحكمة ليكن معلومًا.
 23ذو القعدة سنة  1350هجرية
نعلن للعموم أن مستشفى الجمعية األمريكية في المنامة مستعد للتلقيح عن داء الجدري
وذلك لكل من يرغب سواء رجال أو نساء كبار أو صغار ،فكل من يرغب من النساء فليراجعوا
المستشفى المختص لهن ،والرجال إلى المستشفى المعلوم للرجال ،وعلى كل ستجدون
األطباء فيها مستعدين للتلقيح عن هذا الداء المعدي.
 27محرم سنة  1348هجرية
علي بن حسين الخلفان ،معاون رئيس البلدية
نعلن للعموم أن مجلس إدارة بلدية المنامة الموقر قرر بجلسته المنعقدة في  25محرم سنة
 1348بعدم استعمال أصحاب النامليت لجوهر السكر المعروف بالسكرية في النامليت على
اختالف أصنافه وحرر هذا ألجل االعالم.

كريمة بقدراتها

أسعار مميزة مع تمويل دون
مرابحة لمدة  5سنوات
اآلن هي فرصتك للحصول على السيارة التي ستنطلق
بك إلى عالم المغامرات الرائع .احصل على إحدى
سيارات الند روڤر خالل الشهر الفضيل ،وانطلق
والتميز.
إلى آفاق جديدة من الفخامة
ّ

تتضمن الباقة:
 تمويل دون مرابحة لمدة  5سنوات ضمان وخدمة لمدة  5سنوات خدمة مساعدة على الطريق لمدة  5سنواتمجاني للنوافذ
 -تظليل ّ

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.
السيارات األوروبية
هاتف+973 17 460 460 :
landrover-me.com/euromotors

ُتطبق الشروط واألحكام.
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