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تســـلم عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة 
خطيـــة مـــن أخيه ولـــي عهـــد أبوظبي 
نائـــب القائد األعلى للقوات المســـلحة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
الشـــقيقة صاحب السمو الشيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، تتضمـــن دعـــوة 
جاللـــة الملـــك لحضـــور بـــدء العمليات 
التشـــغيلية فـــي المحطـــة األولـــى مـــن 
النوويـــة  للطاقـــة  “براكـــة”  محطـــات 

السلمية.
وسلم الرسالة إلى جاللة الملك، سفير 
دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة لدى 
المملكة الشـــيخ سلطان بن حمدان بن 
زايد آل نهيان خالل اســـتقبال جاللته 
لـــه أمس فـــي قصر الصافرية، مشـــيًدا 
جاللتـــه بهذا اإلنجـــاز التاريخي الكبير 
الـــذي يمثـــل إضافـــة بارزة في ســـجل 

اإلنجازات الحضارية والتنموية.

“براكة” إضافة إلنجازات اإلمارات التنموية
جاللة العاهل يتســلم دعوة ولي عهد أبوظبي لحضور بدء العمليات التشغيلية

جاللة الملك مستقبال السفير اإلماراتي لدى المملكة

 المنامة - بنا

أكــدت اللجنــة العليا لشــؤون الحج والعمرة أهميــة التزام المواطنين 
الجــاري 1441هـــ  للعــام  الحــج  بــأداء مناســك  الراغبيــن  والمقيميــن 
بتعليمــات واشــتراطات وزارة الصحــة؛ حفاظــا على ســامتهم أثناء 
الســفر والتنقات وأخــذ التطعيمات الازمة والعمــل وفق التعليمات 
التي من شأنها رفع مستوى مناعتهم واالهتمام بنظافتهم الشخصية.

ووجهـــت اللجنـــة جميع الحمالت 
المرخصـــة إلـــى ضـــرورة االلتزام 
بالقوانيـــن والتعليمـــات الصـــادرة 
عن وزارة الحج والعمرة بالمملكة 

العربية السعودية.
جـــاء ذلك خـــالل االجتماع األول 
الحـــج  لشـــؤون  العليـــا  للجنـــة 
العـــدل  وزيـــر  برئاســـة  والعمـــرة 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
الشـــيخ خالـــد بن علـــي آل خليفة 

رئيس اللجنة العليا.
كمـــا أعلنـــت اللجنـــة العليـــا خالل 
اجتماعها عن آخر موعد لالنتهاء 
مـــن إجـــراءات تســـجيل الحجاج 
عـــن طريـــق المســـار اإللكترونـــي 
هـــو نهايـــة شـــهر شـــعبان المقبل، 

وااللتـــزام بحصة مملكة البحرين 
اتفاقيـــة  محضـــر  فـــي  المقـــررة 
وزارة الحـــج الســـعودية والبالغة 
4625 حاجـــا والتـــي تـــم توقيعها 
بيـــن كل من بعثة مملكة البحرين 
والعمـــرة  الحـــج  ووزارة  للحـــج 
بالشـــقيقة الســـعودية، مؤكدة أن 
أي إجـــراءات بعـــد هـــذا التاريـــخ 
تعد مخالفـــة إداريـــة، وعليه فإن 
الحـــج  لشـــؤون  العليـــا  اللجنـــة 
بالمواطنيـــن  تهيـــب  والعمـــرة 
الراغبيـــن فـــي أداء مناســـك حج 
هذا العام ســـرعة التســـجيل لدى 
الحمـــالت المرخصـــة قبـــل نهايـــة 
أو  تعطيـــل  ألي  تفادًيـــا  شـــعبان؛ 

إلغاء يطالهم.

4625 حصة البحرين من الحجاج
المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
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مؤقتــا أنشــطتها  لوقــف  والحســينيات  المآتــم  تدعــو  “الجعفريــة” 

وحدات متنقلة لفحص المواطنين العائدين من إيران 

المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت وزارة الصحة عن تســـجيل 3 
حـــاالت جديـــدة لمصابيـــن بفيـــروس 
كورونا )كوفيـــد 19( لمواطن بحريني 
قـــد  كانـــوا  بحرينيتيـــن  ومواطنتيـــن 
وصلوا عـــن طريق رحالت جوية غير 
مباشـــرة من إيران عبر مطار البحرين 
الدولـــي، وفور تأكيد نتائـــج التحاليل 
المختبريـــة إصابتهـــم بالفيـــروس تـــم 
نقلهـــم إلـــى إحـــدى المراكـــز الخاصـــة 
والرعايـــة  العـــالج  لتلقـــي  بالعـــزل 
الالزمـــة؛ ليبلـــغ بذلك العـــدد اإلجمالي 
٤١ مصاًبا جميعهم في حالة مســـتقرة 
ويخضعـــون للعـــالج والرعايـــة تحـــت 

إشراف طاقم طبي متخصص.
الوحـــدات  بـــأن  الـــوزارة  وأفـــادت 
وفـــق  والمجهـــزة  للفحـــص  المتنقلـــة 
المعاييـــر الطبيـــة المعتمـــدة مســـتمرة 

فـــي معاينـــة المواطنيـــن العائدين من 
إيـــران ممـــن تـــم تحديـــد مواعيدهـــم 
ذلـــك  الفحص.إلـــى  جدولـــة  بحســـب 
دعـــت “األوقاف الجعفرية” إلى تعليق 
كافـــة األنشـــطة بشـــكل مؤقت وحتى 
عـــودة األمور إلـــى طبيعتها في أقرب 
وقـــت بـــإذن هللا تعالـــى، ونوهـــت في 

هـــذا الصـــدد بالدعـــوات الصـــادرة عن 
األفاضـــل  الديـــن  ورجـــال  العلمـــاء 
الفعاليـــات  بوقـــف  المآتـــم  وإدارات 
الجماعيـــة حتـــى إشـــعار آخـــر ودعوة 
الجميـــع التبـــاع التوجيهـــات الصحية 
الضروريـــة التـــي ال تحتمـــل التهـــاون 

رعايًة لصحة وسالمة المجتمع”.

أشار محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج إلى 
أن نســبة البحرينييــن قــد بلغــت 77 % من إجمالي عــدد العاملين 
في القطاع المصرفي في نهاية العام 2019، إذ بلغ عدد العاملين 

البحرينيين 5520، عدد الذكور 3275 و2245 من اإلناث.

وذكر المعراج، في رده على رئيســـة 
مجلـــس النواب فوزية بنت عبدهللا 
زينل بشـــأن عدد البحرينيين الذين 
يشـــغلون مراكـــز إداريـــة عليـــا فـــي 
القطاع المصرفي، أن نسبة البحرنة 
في مصـــارف قطـــاع التجزئة بلغت 
 ،2019 العـــام  نهايـــة  فـــي   % 84.2
فـــي حيـــن بلغـــت هـــذه النســـبة في 
مصارف قطاع الجملة 56.9 % في 

نفس الفترة.
كما بلغت نسبة البحرنة في شركات 

 %  54.4 االســـتثمارية  األعمـــال 
واألسواق المالية 94.9 %، في حين 
بلغت النســـبة فـــي شـــركات التأمين 

المؤسسة محلًيا 67.6 %.

المعراج: البحرنة في القطاع 
المصرفي بلغت 77 %

 عواصم - وكاالت

ليبيراســـيون  صحيفـــة  نشـــرت 
التخبـــط  عـــن  تقريـــرا  الفرنســـية 
ملـــف  فـــي  اإليرانـــي  والكـــذب 
أعلنـــت  حيـــث  كورونـــا  فيـــروس 
شـــخصا،   43 وفـــاة  عـــن  إيـــران 
وإصابـــة المئات في ظـــل اتهامات 
للســـلطات بإخفاء حقيقة األرقام.

وغالبا ما تتعرض طهران، المدينة 
 10 البالـــغ  الســـكاني  التكتـــل  ذات 
مالييـــن نســـمة، لـــذروات التلـــوث 
المروعة التي تجبر المدارس على 

اإلغالق.
ومنذ صباح أمس السبت، أول يوم 
عمل من أيام األســـبوع في إيران، 
كان الســـكان يرتدون كمامات في 
الشـــوارع ليس لوقاية أنفسهم من 
هواء العاصمة الملوث، بل للوقاية 

من فيروس كورونا.

“ليبيراسيون”: 
طهران تخفي حقيقة 

تفشي “كورونا”
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تباحث وكيل الزراعة والثروة  «
البحرية مع عدد من الشركات 

العاملة في مجال سحب الرمال 
البحري التوجه الحكومي لتوفير 

منطقة بحرية جديدة لهذه 
الشركات التي يركز عملها على 

توفير مواد البناء.

حضر وزير المواصالت واالتصاالت  «
رئيس مجلس إدارة شركة مطار 

البحرين، توقيع اتفاقية امتياز 
أبرمتها شركة مطار البحرين مع 

شركة “stc” البحرين لتشغيل 
فرع لخدمات االتصاالت بمبنى 

المسافرين الجديد.

هّدد الرئيس التركي رجب طيب  «
أردوغان، أمس السبت، بالسماح 

آلالف الالجئين بالتوّجه إلى 
أوروبا بينما حّذر من أن دمشق 

“ستدفع ثمن” هجوم أودى 
بأكثر من 30 جنديا تركيا في 

سوريا.

قال الشاعر الفلسطيني  «
واألديب عبدالله عيسىبحوار 

أجرته معه “البالد” إن الثقافة 
العربية مهمشة، ال تقدم الكثير 

لقضاياها الذاتية، مبيًنا أن 
الثقافة الفلسطينية هي ثقافة 

مقاومة وثبات وبقاء.

قال الشيخ سلمان بن إبراهيم  «
آل خليفة إن االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم اتخذ قرارات منطقية؛ 
لحماية الكرة اآلسيوية من آثار 

فيروس كورونا، بتأجيل مباريات 
وفعاليات متعددة مبرمجة 

مسبقا على أجندة االتحاد.

0513172319

إجراءات لحماية الكرة اآلسيوية من “كورونا”الثقافة الفلسطينيةأردوغان يضغط على أوروبا“االتصاالت” بمبنى المسافرينمنطقة لتوفير مواد البناء

اقرأ في 
االقتصاديالملحق

 2.45 مليار 
دوالر التبادل 

التجاري البحريني 
األميركي

10.5 مليار دينار 
القيمة السوقية 
لـ “البورصة” في 

فبراير 

البحرين من أفضل 
أسواق العقار 

وأسعار أراضيها 
ثابتة

أصحاب ماليين 
ينتظرون 

بالساعات إلنجاز 
معامالتهم )13(

)15(

)14(

)16(

مروة خميس

رشيد المعراج



تســلم عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة رســالة خطية من أخيه ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائــد األعلــى للقوات المســلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد آل 
نهيــان، تتضمــن دعوة جاللة الملك لحضور بدء العمليات التشــغيلية فــي المحطة األولى من محطات “براكة” للطاقة 

النووية السلمية.

وســـلم الرسالة إلى جاللة الملك، سفير 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة لدى 
المملكة الشيخ ســـلطان بن حمدان بن 
زايـــد آل نهيان خالل اســـتقبال جاللته 
لـــه أمس فـــي قصـــر الصافريـــة، وقبل 
جاللتـــه هـــذه الدعـــوة الكريمـــة، معربا 
عـــن شـــكره وتقديـــره ألخيـــه صاحـــب 
آل  زايـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  الســـمو 
نهيـــان، مشـــيًدا جاللتـــه بهـــذا اإلنجـــاز 
التاريخـــي الكبير الذي هـــو محل فخر 
واعتـــزاز الجميع ويمثـــل إضافة بارزة 
الحضاريـــة  اإلنجـــازات  ســـجل  فـــي 

والتنموية التي تواصل دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة تحقيقها في 
جميـــع الميادين، ما يســـهم فـــي تعزيز 
مكانتها الرفيعـــة ودورها الريادي على 

الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
كما أكد صاحب الجاللة بهذه المناسبة 

التاريخيـــة  اعتـــزازه بعمـــق العالقـــات 
التـــي  الوثيقـــة  األخويـــة  والروابـــط 
تجمع البلدين ومـــا وصل إليه التعاون 
والتنسيق المشترك من مستوى متقدم 
على مختلف المستويات؛ لتحقيق كل 

جاللة الملك مستقبال السفير االماراتي لدى المملكةما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

المنامة - بنا

جـاللــة المـلــك: اإلنجـاز التاريخـي محـل فخـر واعتـزاز
اإلمــارات فــي  ســلمية  نوويــة  محطــة  أول  تشــغيل  لحضــور  دعــوة  تســلم  جاللتــه 

نعتز بعمق العالقات التاريخية 
والروابط األخوية الوثيقة بين البلدين

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

أكـــدت اللجنة العليا لشـــؤون الحج والعمـــرة أهمية التزام 
المواطنين والمقيمين الراغبين بأداء مناســـك الحج للعام 
الجـــاري 1441هــــ بتعليمـــات واشـــتراطات وزارة الصحة؛ 
حفاظـــا علـــى ســـالمتهم أثنـــاء الســـفر والتنقـــالت وأخـــذ 
التطعيمات الالزمة والعمل وفق التعليمات التي من شأنها 

رفع مستوى مناعتهم واالهتمام بنظافتهم الشخصية.
ووجهـــت اللجنـــة جميع الحمـــالت المرخصة إلـــى ضرورة 
االلتـــزام بالقوانيـــن والتعليمات الصادرة عـــن وزارة الحج 
والعمـــرة بالمملكـــة العربية الســـعودية، الفتـــة إلى أن بعثة 
مملكـــة البحريـــن للحـــج ملتزمـــة بجميع مواعيد تســـجيل 
بيانـــات الحجـــاج فـــي المســـار اإللكترونـــي الســـعودي في 

نهاية شعبان المقبل.
جـــاء ذلـــك خـــالل االجتمـــاع األول للجنـــة العليـــا لشـــؤون 
الحج والعمرة برئاســـة وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالد بن علي آل خليفـــة رئيس اللجنة 

العليا.
وأكـــد أعضاء اللجنة العليا لشـــؤون الحـــج والعمرة أهمية 
التعـــاون المثمـــر بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية 
الســـعودية فـــي مجـــال خدمـــة حجـــاج بيـــت هللا الحرام، 
مشـــيدين بتحســـين مســـتوى الخدمـــات الطبيـــة المقدمة 
للحجيج ســـواء فـــي مكة المكرمة أو المشـــاعر المقدســـة 
والجهـــود المبذولـــة مـــن قبل جميـــع المستشـــفيات العامة 

التابعة لوزارة الصحة السعودية.
كمـــا أعلنـــت اللجنة العليـــا خالل اجتماعها عـــن آخر موعد 
لالنتهاء من إجراءات تسجيل الحجاج عن طريق المسار 
اإللكترونـــي هـــو نهايـــة شـــهر شـــعبان المقبـــل، وااللتـــزام 
بحصـــة مملكة البحرين المقررة في محضر اتفاقية وزارة 
الحج الســـعودية والبالغة 4625 حاجـــا والتي تم توقيعها 
بيـــن كل مـــن بعثـــة مملكـــة البحريـــن للحـــج ووزارة الحج 
والعمـــرة بالشـــقيقة الســـعودية، مؤكـــدة أن أي إجـــراءات 
بعـــد هذا التاريخ تعـــد مخالفة إدارية، وعليـــه فإن اللجنة 
العليا لشـــؤون الحج والعمرة تهيـــب بالمواطنين الراغبين 
فـــي أداء مناســـك حـــج هـــذا العام ســـرعة التســـجيل لدى 
الحمـــالت المرخصة قبل نهاية شـــعبان؛ تفادًيا ألي تعطيل 
أو إلغـــاء يطالهـــم؛ بســـبب عـــدم االلتـــزام بمواعيـــد انتهاء 
فترة التســـجيل اإللكتروني المقررة مـــن قبل وزارة الحج 

السعودية.
كمـــا ناقشـــت اللجنـــة العليا لشـــئون الحـــج والعمـــرة عدًدا 
مـــن الموضوعات المدرجة على جـــدول أعمالها، إذ عرض 
رئيس بعثـــة مملكة البحرين للحج الشـــيخ عدنان القطان 
تقريـــرا موجزا لمســـتجدات موســـم الحج الجـــاري، والتي 
نوقشت مع مختلف الجهات ذات العالقة بالمملكة العربية 
الســـعودية خالل الزيارة التنســـيقية التي قام بها وفد من 
البعثـــة أخيـــرا لالطـــالع علـــى مســـتجدات موســـم الحـــج 
وتوقيـــع جميع العقـــود الخدمية واالطـــالع على القرارات 
اإلداريـــة والتقنيـــة المســـتحدثة فـــي المســـار اإللكتروني، 
ومناقشـــة تطويـــر المرافـــق فـــي مشـــعر عرفـــات ونوعية 
الخدمات المقدمة في بقية المشـــاعر من حيث المســـاحة 

والخيام واإلعاشة والمواصالت.
كمـــا شـــددت اللجنـــة علـــى ضـــرورة االلتـــزام باســـتخراج 
التصاريـــح الالزمة للحجاج من خالل المســـار اإللكتروني 
وأنه ســـيمنع أي شـــخص يلبـــس رداء اإلحـــرام من دخول 
األراضـــي الســـعودية ما لـــم يحصل علـــى ترخيص معتمد 
صادر من النظام اإللكتروني السعودي طيلة موسم الحج.
كما أقرت اللجنة بعد الدراســـة والتحقق جدول مخالفات 
حمالت الحج في الموســـم الماضي 1440هـ والذي عرض 
مـــا تقدمت بـــه اللجـــان العاملة فـــي البعثة مـــن تجاوزات 
ومخالفـــات إداريـــة وأمنيـــة وفنية، إذ تم إنـــذار 7 حمالت 
بشـــكل نهائـــي وتنبيه خمس حمالت، وفي ختام مناقشـــة 
هـــذا البنـــد من جدول األعمال شـــكر معالـــي الوزير رئيس 
بالتعليمـــات  المنضبطـــة  الحمـــالت  العليـــا جميـــع  اللجنـــة 
واإلجـــراءات والبالـــغ عددهـــا 43 حملـــة، كما أشـــاد بالدور 
التوجيهـــي والرقابـــي الذي تضطلع به اللجـــان العاملة في 
البعثـــة، مؤكدا ضرورة محافظة الحمالت على المســـتوى 
الالئـــق مـــن االنضبـــاط وتقديـــم أفضـــل الخدمـــات التـــي 
تتناســـب مـــع هذه الشـــعيرة المباركة وتســـهم فـــي تقديم 

الصورة المشرفة لمملكة البحرين.

4625 حصة البحرين من الحجاج
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االتصال فورًا على الرقم 
444 لجدولة موعد للفحص 

الطبي المطلوب 

يجب على كافة العائدين من إيران 
خالل شهر فبراير

عزيزي المواطن والمقيم

يستكمل الحجر المنزلي لمدة 14 يوم في غرفة 
منفصلة

وإذا أثبتت نتائج الفحوصات ، أن الشخص غير مصاب:

سيتم منح إجازة طبية مدفوعة األجر لمدة أسبوعين 
لكل شخص يجري الفحص الالزم

14



local@albiladpress.com

األحد 1 مارس 2020 - 6 رجب 1441 - العدد 4156
04

بين فيروس “كورونا” والسلطان سليمان واإلمبراطور قورش
Û  ونحــن نواجــه ونقــاوم بضراوة وباء فيــروس كورونا

المتجــدد القاتل، ونضــع على أفواهنا وأنوفنا كمامات 
واقية، إال أن أعيننا يجب أن تبقى مفتوحة وبصائرنا 
متيقظة لما يحاك ضدنا وما يدور حولنا من تطورات 
إقليميــة خطيــرة؛ وبالذات ما يقوم بــه النظام التركي 
اآلن مــن تصعيــد لألوضــاع فــي ســوريا وفــي ليبيــا، 
لدرجــة أن مبعــوث األمــم المتحــدة الخاص إلــى ليبيا 
أكــد قبــل يوميــن أن ثمــة مخاطر حقيقيــة من تحول 
الحــرب هنــاك إلــى حــرب إقليميــة، فــي الوقت نفســه 
يتواصــل ســقوط الضحايا األبرياء في إدلب بســوريا 
جــراء تبــادل القصــف علــى األراضــي الســورية بيــن 
الســوري والقــوات  النظــام  التركيــة وقــوات  القــوات 

الروسية المتحالفة معها.
Û  ويقــال، والعهــدة علــى القائل، إنه فــي مكتب الرئيس

التركــي بالقصــر الرئاســي بأنقــرة الــذي بني فــي العام 
2014 والمكــون مــن 1150 غرفة، ُعلقــت لوحة كبيرة 
مــن  التالــي  المقطــع  العريــض  بالخــط  عليهــا  كتــب 
رســالة وجههــا الســلطان ســليمان القانوني إلــى الملك 
فرانســيس ملــك فرنســا: “إنــه من ســليمان وإنه بســم 
هللا الرحمن الرحيم، أنا سلطان البحر األبيض والبحر 
األســود والبحر األحمر واألناضول والروملِّي وقرمان 
وكردســتان  بكــر  وديــار  القدريــة  ذي  وواليــة  الــروم 
وأذربيجــان والعجــم والشــام ومصــر ومكــة والمدينة 
والقــدس وجميــع ديــار العــرب والعجــم وبــاد المجــر 
والقيصــر وبــاد أخــرى كثيــرة افتتحتهــا يــد جالتــي 
بســيف الظفــر وللــه الحمــد، وهللا أكبــر، أنــا الســلطان 

سليمان بن السلطان سليم بن السلطان بايزيد”.
Û  وفــي هذا الســياق تبرز الحاجة إلــى التذكير والتأكيد

على أن السلطان التركي رجب طيب أردوغان الحالم 
والطامع في إحياء كرسي الخافة العثمانية والتربع 
أن  قبــل،  مــن  أســافه  يــدرك  كان  كمــا  يــدرك،  عليــه 
تحقيق ذلك الحلم لن يتم إال بعد اســتعادة الســيطرة 
علــى العالــم العربي، وبشــكل خــاص التحكــم بجزيرة 
العرب الســعودية واألماكن اإلســامية المقدسة فيها. 
وهــذا أمــر محــال فــي هــذا العصــر وســيبقى كذلــك 
إلــى أبــد الدهــر، ومــع ذلــك فــإن أردوغان ظل يســعى 
للوصــول إلــى هدفــه ونجــح حتى اآلن فــي الحصول 
علــى موطــئ قدم لــه وتحقيق وجود عســكري لباده 

فــي ســوريا وفي ليبيــا مؤخــًرا، وحاول قبلهــا زعزعة 
الســعودية عــن  العربيــة  للملكــة  الداخلــي  االســتقرار 
طريــق حلفائــه فــي داخلهــا مــن اإلخــوان المســلمين 
وغيرهــم، وفــي الوقت نفســه محاصرتهــا من الخارج 
بدعم نظام معاد ومناهض لها في مصر، وبناء قاعدة 
عســكرية في خاصرتها بجزيرة “ســواكن” بالســودان، 
فــي خاصرتهــا األخــرى بدولــة قطــر  ثانيــة  وقاعــدة 
الشــقيقة، إال أن القــادة الســعوديين تمكنــوا ونجحــوا 
فــي تثبيــت وتعزيز دعائم وقواعد األمن واالســتقرار 
فــي المملكــة، والقضــاء على جماعــات وعناصر الفتن 
الشــعب  هــب  فقــد  أخــرى،  ناحيــة  مــن  والتخريــب، 
والجيش المصري في الثالث من يوليو 2013 وأطاح 
بنظــام محمــد مرســي اإلخوانــي فــي مصــر، كمــا هب 
الشعب السوداني وأطاح بحكم عمر البشير وألغىيت 
بذلــك اتفاقيــة القاعــدة التركيــة فــي جزيرة ســواكن، 
ولــم تبــق إال القاعدة التركية فــي قطر التي نرجو من 
هللا أن يزيلهــا بعــد أن يمــن علينــا بإصــاح ذات البين 

بين األشقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
Û  إن أطمــاع ومحــاوالت العثمانييــن القدامــى والجــدد

في السيطرة على الجزيرة العربية وأماكن المسلمين 
المقدسة في مكة والمدينة ليست وليدة اليوم، ولكنها 
تتجلى اآلن كاســتمرار لحلقــات متواصلة ومحاوالت 
ســابقة ومســتمرة نكتفــي لضيــق المســاحة بالتوقــف 
عنــد حلقــة واحــدة منها حدثت فــي تاريخنا الحديث 
عندمــا تمكن الملك عبدالعزيز رحمه هللا من تأســيس 
الدولــة الســعودية الثالثــة في العام 1902 تحت اســم 
المملكــة العربيــة الســعودية، فبينمــا كان يســعى إلــى 
توحيد وضم باقي أجزاء الجزيرة إلى مملكته، وردت 
لــه رســالة مــن الســلطان العثمانــي عبدالحميــد الثاني 
عــن طريــق أحد قواده المدعو حســن شــكري، محذًرا 
فيهــا الملــك عبدالعزيــز ومحــاواًل اســتمالته وإقناعــه 
بأن يعلن والءه لها، ومن بين ما جاء في الرســالة أن 
غه اضطراب الفتنة في باد  جالــة الخليفة األعظم بلَّ
نجد وأّن يًدا أجنبية ُمحّركة لها، وأّن السلطان يرغب 
فــي حقــن الدمــاء، ومنــع التدخــل األجنبي فــي الباد 
المسلمة، كما جاء فيها: “وقد قال هللا تعالى وأطيعوا 
هللا ورســوله وأولي األمر منكــم، فمتولي أمركم الذي 
تجــب طاعتــه بنــص اآليــة الشــريفة هــو خليفــة هللا 

ورســوله الســلطان عثمــان، فأنصحــك نصيحة مســلم 
لمســلم أن تســرع إلى الطاعة، واحذر العصيان، وهللا 

على ما نقول وكيل”.
Û  رفض الملك عبدالعزيز تهديدات السلطان عبدالحميد

الدولــة  نفــوذ  تحــت  باالنضــواء  لــه  وطلبــه  الثانــي 
العثمانيــة، وأجابــه بــرد حازم مفصل مــن بين ما جاء 
فيــه: “.... أمــا اآلن، فــا نقبل لكــم نصيحة وال نعترف 
لكم بالسيادة، واألحسن لك أن تبقى في مكانك الذي 
أنت فيه إذا كنت ال تحب ســفك الدماء، وإذا تعديت 
معاملــة  نعاملــك  أننــا  فاشــك  علينــا،  مقبــًا  مكانــك 
المعتــدي علينــا، وقــد قــال هللا تعالــى ومــن اعتــدى 

عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم”،
Û  وختــم الملــك عبدالعزيــز رســالته بما يلــي: “وخاصة

القــول إن العمــال الذيــن رأيناهــم من األتــراك خائنون 
منافقون، فا طاعة لكم علينا، بل نراكم كسائر الدول 

األجنبية”.
Û  التهديــدات واألطمــاع إننــا حصرنــا  يقــال  وحتــى ال 

العثمانيــة علــى المملكــة العربيــة الســعودية فقــط، أو 
إننا اخترنا التركيز على التهديدات واألطماع التركية 
وتجاهلنا أطماع وتهديدات اإلمبراطورية الفارســية؛ 
فابــد أن نشــير إلى لوحــة عماقة أخــرى رفعت هذه 
المــرة فــي أحد مياديــن طهــران بمناســبة االنتخابات 
البرلمانيــة التــي جــرت قبــل أيام مكتــوب عليها بخط 
عريض بالفارســية: “هذه دولة قورش اإلخمينية، من 
الســند وســيحون شــرًقا إلــى غزة ولبنــان غرًبــا، أرٌض 
امتــداد  الغــد  إيــران  اإلســتراتيجي،  العمــق  يحفظهــا 

لمبادئ قورش العظيم”.
Û  ملــوك أعظــم  هــو  العظيــم  كــورش  أو  وقــورش 

إمبراطورية فارس اإلخمينية.
Û  وهكذا فنحن العرب نجد أنفســنا متورطين وواقعين

بيــن أطمــاع اإلمبراطوريتيــن وصرنا ضحايــا للصراع 
التاريخي القائم بينهما، مما عرقلنا ومنعنا من التقدم 

والتطور.
Û  الفارســية األراضــي  فــي  اإلســام  اســتقر  أن  فمنــذ 

العــرب  الجنــود  بســواعد  فتحمهــا  بعــد  والتركيــة 
المســلمين، والقوتــان التركيــة والفارســية تتســابقان 
وتتصارعــان علــى بســط ســيطرتهما ونفوذهمــا علــى 
األراضــي العربيــة، خصوًصا أراضي الجزيــرة العربية 

تســعى  منهمــا  وكل  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  أو 
بمختلــف الوســائل والطــرق إلــى نقــل أو اســتقطاب 
“الثقل اإلســامي” إلى أراضيهما واختطافه من أرض 
لهــذا  واختارهــا  شــرفها هللا  التــي  العربيــة  الجزيــرة 
الدور، فبعث فيها نبيه وأنزل رسالته فوق ترابها، كما 
أن كل واحدة منهما تعتقد بأنها أحق من األخرى لنيل 
هــذا الشــرف، وبالتأكيد أحــق من جزيــرة العرب التي 

كانت أرًضا جرداء.
Û  وكل واحدة منهما تريد السيطرة والهيمنة على الدول

العربيــة، إيران تريد إعادة الحياة إلى قورش العظيم 
وإعــادة رســم خارطــة المنطقــة واســتعادة األمجــاد 
البائدة لألخمينيين والساسانيين، وتركيا تعلن وتريد 
أيًضا إعادة رســم خارطة المنطقــة بأبعادها العثمانية 
الهالكة واســتنهاض روح الســلطان ســليمان القانوني، 
وتركيا بالذات ال تجرؤ على الحلم باستعادة أمجادها 
أو حدودهــا العثمانيــة فــي أوروبــا، فقد فشــلت حتى 

في االنضمام إلى االتحاد األوروبي.
Û  إن الطرفيــن يتصارعــان ويطمعــان ألن يختطفا مركز

الثقــل اإلســامي مــن أرض الحجــاز، حيــث بيــت هللا 
الحــرام فــي مكــة المكرمــة ومســجد ومرقــد رســوله 
الكريم في المدينة المنورة، متحدين بذلك إرادة هللا 
وإرادة رســوله األكــرم الــذي وضع حجر األســاس في 
مكــة والمدينــة؛ لتكونا عاصمتــي المســلمين الروحية 
وقبلتهم ومحط أفئدتهم، ولم يتمكن ساطين الدولة 
العثمانية األوائل ولن يتمكن ساطينها الجدد، كما لن 
يتمكــن ورثــة عــرش قورش مــن تغيير هــذه الحقيقة 
علــى الرغــم ممــا مارســه العثمانيــون مــن إهمــال فــي 
حق هاتين العاصمتين عندما وقعتا تحت ســيطرتهم 
وإدارتهــم، فلــم تكــن أي منهمــا قــادرة علــى مضاهــاة 

إسطنبول في العمران وجمال التخطيط.
Û  إن اإلهمال ومحاوالت التقليل من شأن مكة المكرمة

مــن  أي  رفــض  فــي  أيًضــا  تمثــل  المنــورة  والمدينــة 
الســاطين العثمانييــن، ومــا أكثرهم، زيــارة أي منهما 
ألداء فريضــة الحــج أو زيــارة قبــر الرســول اعتقــاًدا 

منهم بأن ذلك سيعني اعتراًفا وترسيًخا لمكانتهما.
Û  نرجــو مــن هللا العلــي القديــر أن يحفظنــا مــن وبــاء

المتجــددة  المتجــدد ومــن األطمــاع  فيــروس كرونــا 
للعثمانيين والصفويين.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

اســـتقبل رئيـــس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا بمكتبـــه رئيس مجلس 
إدارة صندوق العمل )تمكين( الشيخ محمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وفـــي بدايـــة اللقاء 
رحـــب ميـــرزا بالشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى 
وجرى مناقشـــة مجاالت التعاون المشـــترك 
المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  بيـــن  الوطيـــد 

و”تمكين”.
 وفـــي هـــذا الصـــدد ثّمـــن ميـــرزا التعـــاون 
منقطـــع النظير مـــن “تمكين” واســـتجابتهم 
السريعة للمبادرات المشتركة واإلسهام في 
تحقيق األهداف الوطنية المنشودة للطاقة 
مملكـــة  فـــي  الطاقـــة  وكفـــاءة  المتجـــددة 
البحرين، األمر الذي يجســـد التزامهم بدعم 
نمـــاء واســـتدامة مختلـــف ركائـــز االقتصاد 
الوطنـــي، بمـــا يرقـــى بالمواطـــن البحرينـــي 
ويتيـــح له فـــرص عمل اختصاصيـــة فريدة 
تضعـــه فـــي أولـــى المراتـــب التنافســـية مع 

نظائـــره فـــي المنطقـــة خصوصـــا فـــي ظـــل 
فـــي  اإليجابيـــة  االســـتثمارية  التحـــركات 

القطاع محليا وإقليميا وعالميا.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نـــوه  جانبـــه،  مـــن 
صنـــدوق العمـــل “تمكين” الشـــيخ محمد بن 
عيســـى آل خليفـــة بالجهـــود الوطنيـــة التي 
تبذلهـــا المملكـــة فـــي ســـبيل تعزيـــز أهداف 
التنميـــة المســـتدامة، الســـيما فيمـــا يخـــص 
قطاع الطاقة المتجـــددة وإتاحتها للجميع، 
التعـــاون  فـــرص  بحـــث  ضـــرورة  مؤكـــدا 

المشـــترك مـــع كل من مؤسســـات القطاعين 
العـــام والخـــاص؛ لتقديـــم نمـــاذج وحلـــول 
تكاملية تصب في إطار جهود التحول نحو 
الطاقة المســـتدامة. ولفت الشيخ محمد بن 
عيسى إلى أنه إضافة إلى ما تقدمه الطاقة 
المتجددة من مســـتقبل واعد على مستوى 
االســـتفادة مـــن مـــوارد مســـتدامة ونظيفة 
للطاقـــة، يقدم هذه القطاع فرص تنافســـية 
الخـــاص  والقطـــاع  المســـتثمرين  لجـــذب 

لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

االقتصــاد واســتدامة  نمــاء  بدعــم  االلتــزام  تجســيد 
ميرزا يشيد بالتعاون والمبادرات المشتركة مع “تمكين”

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أكـــدت وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
أهميـــة التعـــاون والتكامـــل بيـــن مختلـــف 
والخاصـــة؛  واألهليـــة  الرســـمية  الجهـــات 
للحمايـــة والوقايـــة مـــن فيـــروس كورونـــا 
المســـؤولية  منطلـــق  مـــن   )19 )كوفيـــد 
الوطنية للحفاظ على المجتمع البحريني، 
االحترازيـــة  لإلجـــراءات  تنفيـــذا  وإنـــه 
والتدابيـــر الوقائية الازمـــة للتصدي لهذا 
إطـــار  وفـــي  انتشـــاره،  ومنـــع  الفيـــروس 
الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفيد19-(، وفي ضوء مسؤوليتها تجاه 
أطـــراف اإلنتـــاج وفـــي مقدمتهـــم العمـــال 
فـــي القطـــاع الخـــاص، والعمالـــة الوافدة، 
فقـــد باشـــرت الـــوزارة عقـــد لقـــاءات مـــع 
ممثلي ســـفارات العمالـــة األجنبية بمملكة 
البحريـــن وإباغهم باإلجـــراءات الوقائية 
واالحترازيـــة المطلوبة بما يحفظ ســـامة 

وصحة الجميع.

وفي هـــذا اإلطار، التقى الوكيل المســـاعد 
جعفـــر  أحمـــد  بالـــوزارة،  العمـــل  لشـــؤون 
الحايكـــي، مع ممثلي الســـفارات المعتمدة 
بمملكـــة البحرين التي لديها جالية وعمال 
وهـــي  الخـــاص،  القطـــاع  منشـــآت  فـــي 
والفلبيـــن،  وباكســـتان،  الهنـــد،  ســـفارات 
معهـــم  وبحـــث  والنيبـــال،  وبنغاديـــش، 

اإلجراءات الخاصة بهذا الشأن.
عمـــل  فريـــق  بتشـــكيل  الـــوزارة  وقامـــت 
مـــن مهندســـي ومفتشـــي إدارة التفتيـــش 

والسامة المهنية، للقيام بزيارات ميدانية 
المنشـــورات  وتوزيـــع  العمـــال  لمســـاكن 
مـــن  والتوعيـــة  اإلرشـــادية  والملصقـــات 
أخطـــار فيـــروس كورونـــا وكيفيـــة اتخـــاذ 
االحتياطات الوقائية، كما تم بالتعاون مع 
وزارة الصحة تعليق اليافطات واإلعانات 
بعد لغـــات بالقرب من مســـاكن العمال في 
المناطـــق الصناعيـــة في مختلـــف مناطق 
المملكة، والتواصل مع العمالة الوافدة من 

خال الرسائل النصية.

توزيع اإلعالنات لعمال الهند وباكســتان والفلبيــن وبنغالديش والنيبال
“العمل”: إبالغ السفارات بإجراءات “كوفيد 19”

المنامة - وزارة الداخلية

بالمـــوارد  نظمـــت إدارة شـــؤون األفـــراد 
البشـــرية بـــوزارة الداخليـــة ورشـــة عمل 
بعنوان “الـــذكاء االصطناعـــي”، بالتعاون 
مع الفريق االستشاري لاتصاالت وتقنية 
المعلومـــات بحضـــور عـــدد من منســـوبي 

وتعـــرف  بالـــوزارة.  البشـــرية  المـــوارد 
المشـــاركون فـــي الورشـــة، علـــى مفهـــوم 
الـــذكاء االصطناعي وتاريخـــه ومقارنته 
مع الذكاء البشـــري، كما تضمنت الورشة 
شـــرحا عن الروبوت وأهميتـــه في العمل 
وآخر األجيـــال المبتكرة في هذا المجال 

إضافـــة إلى أهميـــة مجـــاالت وتطبيقات 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي واقـــع الحيـــاة 
والقضايـــا  المخـــاوف  وأهـــم  المعاصـــرة، 
الفلســـفية لهـــذه التقنيـــات. وفـــي ختـــام 
ورشـــة العمـــل، قـــام مديـــر إدارة شـــؤون 

األفراد بتوزيع الشهادات على الحضور.

“شؤون األفراد” تنظم ورشة عن الذكاء االصطناعي
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  اجتمـــع 
البحريـــة بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيـــط العمراني نبيل 
أبوالفتـــح فـــي مكبته بمبنـــى الوكالة 
بأعمـــال  القائـــم  وبحضـــور  بالبديـــع، 
مديـــر إدارة الرقابـــة البحريـــة خالـــد 
الشـــيراوي، مـــع عـــدد مـــن الشـــركات 
العاملـــة فـــي مجـــال ســـحب الرمـــال 

البحري.
التباحـــث  االجتمـــاع  خـــال  وجـــرى 
بخصـــوص التوجه الحكومي لتوفير 
منطقة بحرية جديدة لهذه الشركات 

التـــي يركـــز عملهـــا على توفيـــر مواد 
البنـــاء لقطـــاع المقاوالت فـــي مملكة 

البحرين. 
وتـــم التباحـــث بخصـــوص المنطقـــة 
البحريـــة الجديـــدة، وطبيعـــة الرمال 
الموجـــود فيهـــا، واتفـــق أبوالفتح مع 
الشـــركات العاملة في مجال ســـحب 
الرمـــال البحري على ضـــرورة إجراء 
دراســـة مســـحية للمنطقـــة الجديدة 
الرمـــال  وضعيـــة  علـــى  للتعـــرف 
الموجـــودة فيها، ومـــدى قدرتها على 

تلبية الطلب المتزايد على الرمال.

مناقشة توفير منطقة جديدة 
لشركات سحب الرمال البحري

“المبرة الخليفية” تختتم “إثراء الشباب 2020”
رفـــد المشـــاركين بالمهـــارات التوظيفيـــة وتعزيـــز قدراتهـــم بحـــل المشـــكالت

اختتمـــت مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة 
فعاليـــات المرحلـــة األولى مـــن برنامج 
إثـــراء الشـــباب 2020 لســـنته الثالثـــة 
تحـــت  ُأقيـــم  الـــذي  الثانيـــة،  للدفعـــة 
شـــعار “المهارات التوظيفية والتقنية”، 
واشـــتملت هـــذه المرحلة علـــى العديد 
من األنشـــطة والمهـــارات التي هدفت 
شـــخصيات  وتنميـــة  تطويـــر  إلـــى 
اكتســـابهم  إلـــى  إضافـــًة  المشـــاركين، 
عددا من المهارات التوظيفية تمكنهم 
مـــن معرفـــة ذاتهـــم بشـــكل أكبـــر، كمـــا 
فـــي  واألنشـــطة  البرامـــج  وســـاهمت 
تعزيـــز قـــدرات المشـــاركين فـــي حـــل 
المشـــاكل، واتخاذ القرارات، والتعامل 

مع التغييرات الحياتية وإدارتها.
وبلغت نســـبة الحضور خـــال المرحلة 
خـــال  تـــم  حيـــث   ،%  84 األولـــى 
األســـبوع األول مـــن المرحلـــة األولـــى 
على مهارات تطوير الذات، إضافًة إلى 
عرض عن وظائف المستقبل وأنواعها 
ومســـاراتها، كما وقد تم شـــرح مبادرة 
“ماركت دي”، التي أطلقها قسم برامج 
الشـــباب ضمـــن الفعاليـــات المصاحبة، 

وأيضـــا تم توزيـــع األدوار على أعضاء 
التماريـــن  بعـــض  خـــال  مـــن  الفريـــق 
العمليـــة والعلميـــة. وفـــي ختـــام اليوم 
االول تم توزيع الزي الرسمي للبرنامج 
إلى جانـــب قيام المشـــاركون باإلجابة 

عن استبانة التقييم الذاتي.
وشـــهد األســـبوع الثانـــي إقامـــة عـــدد 
من األنشـــطة المتنوعة مـــن قبل معهد 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية، 
علـــى  األســـبوع  هـــذا  برنامـــج  وركـــز 
التفكيـــر الناقد وذلك من خال تنظيم 

والخرائـــط  الســـت  القبعـــات  تماريـــن 
الذهنيـــة، حيـــث حـــاول البرنامـــج في 
هذا األسبوع تقوية مهارة التعامل مع 
التغيرات بشـــكل سريع وفّعال، إضافًة 
إلـــى تعزيـــز المهارات اللغويـــة والقدرة 
علـــى التقديـــم والتعبيـــر عنـــد الفـــرد، 
لـــدى  اإلبـــداع  روح  زرع  جانـــب  إلـــى 

المشاركين.
وبالتعـــاون  الثالـــث  األســـبوع  وفـــي 
مـــع مؤسســـة ألـــف تـــم تنظيـــم عـــدد 
مـــن التطبيقـــات العمليـــة والتحديـــات 

الميدانيـــة، إضافة إلى ورشـــة وألعاب 
تدريبيـــة حول التفكيـــر اإلبداعي، في 
حيـــن تميـــز األســـبوع الرابـــع واألخيـــر 
من المرحلة األولى باستعراض ألنواع 
مختلفة من التكنولوجيا والبرمجيات 
مـــن قبـــل الشـــيخة لطيفـــة آل خليفـــة 
مـــن مركـــز )كليفير بـــاي(، حيث هدف 
البرنامـــج فـــي هـــذا االســـبوع تثقيـــف 
التكنولوجيـــا  أهميـــة  المشـــارك حـــول 
بهـــا،  المتعلقـــة  المختلفـــة  واألوجـــه 
وتعزيـــز مهـــارات اســـتخدام البرمجـــة 

والتكنولوجيا.
ويأتي إطاق هذا البرنامج، في أعقاب 
المشـــاركين  مـــن  دفعـــة  أول  تخريـــج 
بنجاح في شـــهر مايو 2017، بالتعاون 
مع مركز عيســـى الثقافي، واألكاديمية 
الملكية للشـــرطة، ولولو هايبر ماركت، 
وأكاديميـــة طيـــران الخليـــج، ومعهـــد 
األمل للتربية الخاصة، ودرة البحرين، 
ومتحـــف البحريـــن الوطنـــي، والكليـــة 
الملكيـــة للجراحيـــن فـــي إيرلنـــدا، إلى 
جانـــب عـــدد مـــن مؤسســـات المجتمع 

المدني.

المنامة - بنا

المعراج في رده على زينل: 65.4 % من المناصب اإلدارية لبحرينيين
%  77 بلغـــت  المصرفـــي  القطـــاع  فـــي  البحرنـــة  نســـبة 

أشار محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج إلى أن نسبة البحرينيين 
قد بلغت 77 % من إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي في نهاية العام 2019، 
إذ بلغ عدد العاملين البحرينيين 5520، عدد الذكور 3275 و2245 من اإلناث، بحسب 
نتائج مســح العاملين الســنوي الذي يجريه المصرف، ما يدل على كفاءة البحرينيين 

والبحرينيات وأنهم االختيار المفضل عند التوظيف.

وذكر المعراج، في رده على رئيسة مجلس 
النـــواب فوزيـــة بنـــت عبدهللا زينل بشـــأن 
عـــدد البحرينييـــن الذيـــن يشـــغلون مراكز 
إداريـــة عليـــا فـــي القطـــاع المصرفـــي، أن 
نسبة البحرنة في مصارف قطاع التجزئة 
بلغـــت 84.2 % فـــي نهايـــة العـــام 2019، 
فـــي حين بلغت هذه النســـبة في مصارف 
قطـــاع الجملة 56.9 % في نفـــس الفترة، 
كمـــا بلغـــت نســـبة البحرنـــة فـــي شـــركات 
األعمال االســـتثمارية 54.4 % واألســـواق 
الماليـــة 94.9 %، فـــي حين بلغت النســـبة 
فـــي شـــركات التأميـــن المؤسســـة محلًيـــا 

.% 67.6
 وقـــال “يشـــغل البحرينيـــون 65.4 % من 
المناصـــب اإلدارية في القطـــاع المصرفي 
مـــع انتهـــاء العـــام 2019 مقابـــل 60.8 % 
مع انتهاء العام 2015، شـــغل البحرينيون 
48 % من منصـــب رئيس تنفيذي، و49.7 
% مـــن منصـــب مدير تنفيـــذي، و53.4 % 
مـــن منصـــب مديـــر، و60.3 % من منصب 
مديـــر  منصـــب  مـــن   % و81.2  رئيـــس، 

مساعد”.

إحالل الكفاءات

وقـــال: ال شـــك فـــي أن القطـــاع المصرفي 
والمالـــي فـــي مملكـــة البحريـــن يعتبـــر من 
القطاعـــات المهمـــة التـــي كانـــت وال زالت 
تســـتقطب أعـــدادا كبيـــرة مـــن الخريجين 
الباحثيـــن عـــن عمـــل؛ لمـــا يتمتـــع بـــه هذا 
القطـــاع مـــن ســـمعة ممتـــازة ســـواء علـــى 

لرصانـــة  الدولـــي،  أو  المحلـــي  المســـتوي 
ومتانـــة هـــذا القطـــاع بشـــهادة العديد من 
المؤسســـات الدوليـــة مثل صنـــدوق النقد 
بذلهـــا  التـــي  الجهـــود  وأثمـــرت  الدولـــي، 
بالســـنوات  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
الســـابقة في تعزيـــز مكانة هذا القطاع من 
خال تطوير األطر التشـــريعية والرقابية 
المعمـــول بهـــا والتـــي تتطابـــق مـــع أحدث 
المعاييـــر الدولية المتبعـــة، األمر الذي أدى 
إلـــى توفير البيئة المناســـبة للقطاع المالي 
بشـــكل عام والقطاع المصرفـــي بالتحديد 
لتحقيـــق معـــدالت نمـــو متميـــزة وبالنظـــر 

لعدد العاملين في القطاع المصرفي.
وأوضـــح أن مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
يســـعى إلحال الكفاءات البحرينية محل 
األجانب عن طريق رفع كفاءة البحرينيين 
والبحرينيات من خال البرامج والدورات 
التدريبيـــة المتخصصة التي ينظمها معهد 
البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة 
والتركيز على التخصصات التي ستســـهم 
في مساعدة القطاع في المستقبل في ظل 
التحوالت التي يشهدها القطاع المصرفي 
خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بالتقنيـــات المالية 
وقضايا األمن الســـيبراني، إذ سيؤدي ذلك 
إلى زيـــادة فرص انخراط أعـــداد أكبر من 
البحرينييـــن للعمل في المصارف والتدرج 

في شغل المراكز اإلدارية العليا. 
وأردف: كمـــا يقـــوم صنـــدوق الوقف الذي 
علـــى  المركـــزي  المصـــرف  عليـــه  يشـــرف 
تمويـــل العديـــد من الـــدورات المتخصصة 
عـــدد  بلـــغ  إذ  اإلســـامية،  الصيرفـــة  فـــي 

الدورات 24 بمشاركة 400 شخص.
وبيـــن أن المصرف يرى أن نســـب البحرنة 
تـــدل  المالـــي  القطـــاع  فـــي  المتحققـــة 
التأهيـــل  لبرامـــج  العاليـــة  الجـــودة  علـــى 
والتدريـــب والترقيـــة ونوعيـــة الكفـــاءات 
المحليـــة وتطويـــر القـــدرات بما يتناســـب 
مـــع التطـــورات فـــي الصناعـــة المصرفيـــة 
هـــذه  فـــي  قياديـــة  مراكـــز  وتبوئهـــم 

المؤسسات.

برامج دراسية

وفي هذا اإلطار بين المعراج أن المصرف 
للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  عبـــر  يقـــدم 
المصرفيـــة والمالية مجموعة متنوعة من 
الـــدورات والبرامـــج المهنيـــة واألكاديمية 
المالـــي  القطـــاع  باحتياجـــات  المتعلقـــة 
 1557 الـــدورات  هـــذه  بلغـــت  إذ  عمومـــا، 
ألفـــا،   ۲۳ وبمشـــاركة   2019 العـــام  فـــي 
وتشـــمل هذه البرامـــج دورات متخصصة 
وبرامج دراســـية للحصول على الشهادات 
األكاديمية والمهنية، وبالنســـبة للشهادات 
األكاديمية فهي تشمل برنامج الماجستير 
البشـــرية،  والمـــوارد  األعمـــال  إدارة  فـــي 
فـــي  المهنيـــة  الشـــهادات  إلـــى  إضافـــة 
المحاســـبة، األعمال المصرفيـــة، الصيرفة 

اإلسامية، التأمين واإلدارة والقيادة.

ولفـــت المحافـــظ إلى أن وحـــدة التقنيات 
البحريـــن  بمصـــرف  واالبتـــكار  الماليـــة 
مجلـــس  مـــع  بالتنســـيق  تقـــوم  المركـــزي 
البحريـــن  ومعهـــد  االقتصاديـــة  التنميـــة 
وبعـــض  والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
متخصصـــة  دورات  لتنظيـــم  الجامعـــات 
وورش عمل؛ بهدف زيادة الوعي للمقبلين 
علـــى ســـوق العمـــل وإكســـابهم المهـــارات 
الازمـــة التـــي تغطـــي احتياجـــات ســـوق 

العمل المستقبلية.
ومـــن أهم المبـــادرات الوطنيـــة التي تمت 
بهـــذا الخصـــوص بالتعـــاون مـــع صنـــدوق 
البرنامـــج  تدشـــين  هـــو  )تمكيـــن(  العمـــل 
مجـــال  فـــي  المهـــارات  لتنميـــة  الوطنـــي 
التقنيات المالية، الـــذي يهدف إلى تطوير 
هـــذا  فـــي  للبحرينييـــن  الفنـــي  المســـتوى 
المجـــال، إذ بلـــغ عـــدد الموظفيـــن الذيـــن 
ســـجلوا للبرنامج ۲۹۸ حتـــى اآلن.  وختم 
المعـــراج بـــأن برامـــج التدريـــب والتطوير 
المســـتمرة التـــي يحـــرص المصـــرف علـــى 
إدخالهـــا وبمشـــاركة المؤسســـات الماليـــة 
تطويـــر  علـــى  كبيـــرة  آثـــار  لهـــا  ســـيكون 
الكفاءات البحرينية وجاذبيتها للعمل في 
القطـــاع المالـــي، وأثبتـــت التجربـــة خال 
العقـــود الماضيـــة أن توافـــر أعـــداد مؤهلة 
من الكوادر البحرينية ســـاهم بشـــكل كبير 

في سرعة دخولهم سوق العمل.

شيد المعراج فوزية زينل

انطالق الماجستير اإلكلينكي في طب العائلة األحد المقبل
ـــا جديـــدا ـــح: أول مشـــروع وطنـــي باعتمـــاد عالمـــي ويضـــم 80 طبيب ـــن  صال ب

كشف رئيس قسم طب العائلة والمجتمع بجامعة الخليج العربي عفيف بن صالح أن 
أول برنامــج لتدريــب األطباء البحرينيين ســينطلق من جامعــة الخليج العربي، مبينا 
أن 80 طبيبــا بحرينيــا ســيبدأون التدريــب في هــذا البرنامج اليوم األحــد وعلى مدار 

سنتين، في أول مشروع وطني لبرنامج “الماجستير اإلكلينكي” في طب العائلة.

وأكـــد أن هـــذا البرنامج تمـــت الموافقة عليه 
بالتعاون وبدعم أكاديمي عالمي بين جامعة 
الخليـــج العربي والجمعيـــة العالمية العالمية 
لطب العائلة وجامعة جـــون هوبكنز العريقة 
والعديد مـــن الخبرات والكفـــاءات المتميزة 

في هذا االختصاص.
البرنامـــج  علـــى  التدريـــب  مـــدة  أن  وبيـــن 
تستغرق ســـنتين، وكل سنة سيتم قبول 40 
طبيبا، مردفا أن األطباء الذين سيتم قبولهم 
ســـيخضعون لدخول اختبار يشمل محورين 

همـــا االختبارت النظرية فـــي العلوم الطبية، 
ومقابـــات شـــخصية تقيمية مـــن قبل لجنة 
أكاديميـــة ومهنيـــة تضـــم كفـــاءات وخبرات 
متميـــزة ورائدة في مجال عملها ومن جميع 
التخصصـــات الطبيـــة، منوهـــا بـــأن البرنامج 
مفتوح لـــكل األطبـــاء البحرينييـــن العاملين 

في مختلف المرافق الصحية.
وأوضـــح بـــن صالـــح أن برنامـــج ماجســـتير 
عالمـــي  برنامـــج  اإلكلينيكـــي  العائلـــة  طـــب 
محكم يطبـــق ضمن أعلى المعاييـــر الدولية، 

لنصـــل للهـــدف الـــذي أطلق مـــن أجلـــه، وهو 
تحقيق نقلة مهنية متطورة لدى المنتســـبين 
إليـــه من األطباء على المســـتوى اإلكلينيكي 
والمعرفـــي، وبمـــا يؤهلهـــم لرفـــد مهنة الطب 

والتصدي للتحديات الصحية.
وأكـــد أن جامعـــة الخليـــج العربـــي تعاونـــت 
مـــع عدد مـــن الخبـــراء والمختصيـــن، ومنهم 
المنظمـــة العالميـــة لطـــب األســـرة وجامعـــة 
الخبـــرات  مـــن  وغيرهـــا  هوبكنـــز،  جـــون 
ليكونـــوا  البرنامـــج؛  إطـــاق  قبـــل  الدوليـــة 
ضمن األســـاتذة المشـــرفين والمشاركين في 
الهيئة التدريســـية مـــع العديد مـــن الخبرات 
المحليـــة من جامعـــة الخليـــج العربي وعدد 
مـــن الصـــروح األكاديميـــة الطبيـــة بالبحرين 
والمنطقة، ووفق برنامج متكامل مبني على 
مســـتوى عال من المهنية واألســـس العلمية، 

وضمن المقاييس الدولية المعتمدة في مثل 
هذه البرامج.

وأشـــار بـــن صالـــح إلـــى أن هـــذا المشـــروع 
الوطنـــي يعـــد األول من نوعه فـــي البحرين، 
ويأتي بالشـــراكة مع المجلس األعلى للصحة 
ووزارة الصحـــة وبدعـــم من صنـــدوق العمل 
البحرينييـــن  األطبـــاء  لتدريـــب  “تمكيـــن” 

واالرتقاء بمهاراتهم الطبية.
وأوضح أن وفد من خبراء المنظمة العالمية 
لطـــب األســـرة قـــام بزيـــارة لجامعـــة الخليج 
العربـــي؛ بهـــدف تبـــادل الخبـــرات واالطـــاع 
علـــى منهـــج برنامج ماجســـتير طـــب العائلة 
تســـعى  المنظمـــة  بـــأن  منوهـــا  اإلكلينيكـــي، 
لتكريس ثقافة طـــب العائلة التي تقوم على 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة كداعمـــة للصحة 

العامة.

من األرشيف العتيد

Û  الحالــة التــي تمــر بهــا البــاد والعالــم اآلن دفعتنــي إلــى التفتيش في
ملفــات قديمــة، في البحــث والتقصي مــع الفكرة واســتلهام العبر من 
الــدروس والتجارب، الِحكــم من الحكماء والزعماء وأصحاب الخبرة 

واليقين.
Û  فــإذا بــي تقــع عينــاي علــى ملــف فــي غايــة األهميــة، أال وهــو تلــك

الجوائز التي حصدها الرئيس القائد خليفة بين ســلمان من منظمات 
عالميــة معتبــرة، أهــم ما لفت انتباهــي هي تلك الجوائــز والتقديرات 
والنياشين التي ربطت سمو األمير خليفة حفظه هللا ورعاه بالتنمية 

المستدامة.
Û  هــذا األمــر تحديًدا دفعني إلى البحث والتنقيب في بيولوجيا الحالة

الراهنــة للكــون، وما عاقتها بالتنمية المســتدامة، عــدت إلى المفهوم 
المتــداول، إلــى الفهــم المتبــادل، فــإذا بي أعثــر على مثــل النماء وهو 
محمــول علــى عــكاز ذهبــي اســمه البيئــة مــن أجــل األجيــال القادمة، 
البيئــة بشــحمها ولحمهــا، وليــس بأبجدياتهــا وعــدوان النــاس واألمم 
عليها، البيئة كونها المصفاة التي تغربل فيروســات الكون، وتهلك ما 
تهلكــه، وتطــرد ما تطرده، ثم تحتفظ بما تحتفظ به في قاع ســحيق 

ال يعلم مداه إال هللا.
Û  ”حــال البيئــة ال تســر عدوا وال حبيبا، هي التي جــاءت إلينا بـ “كورونا

متطــور فــي شــكل عدائــي جديــد، فيــروس لديــه القــدرة علــى عبــور 
الحدود، على التخفي والتستر ثم الظهور فجأة وكأنه شمشون الذي 
هــدم المعبــد ومــن فيه، أو كأنــه هرقل عظيم الروم الــذي ضحى بكل 

من حوله حتى يحميهم من خطر وباء قادم.
Û  إنهــا الحكمــة عندما نقرأ فيها المســتقبل، ونشــهد عليها مع الطالع، مع

حركــة النجــوم والســحب واألفــاك واألجــرام الســماوية، وهــي الغــد 
المنظــور عندمــا يتلقــاه قائد بصير فيلقي به في ماعب اآلخرين كي 
يطلقون صفارات اإلنذار تحذيًرا أو تصريًحا أو تلميًحا أو اســتعداًدا 

لما هو أسوأ.
Û  رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان حفظه

هللا وعافاه، وبشــهادة المنظمات الدولية دافع عن حقوق إنســان هذه 
األرض في بيئة سليمة عفية، في إنسان قوي صحًيا وعلمًيا وفكرًيا، 
ربط النماء المستدام بمعدالت التنمية وخططها ومحاورها، استجار 
بالتاريــخ واســتلهم وصفاتــه الســحرية واجتزأ ما يمكــن اجتازؤه من 
لكــي يقــول ألمتــه: تمســكوا  دروس وأحــكام وتقاليــد وممارســات؛ 
بوحدتكم في أيامكم العصيبة، ال تلتفتون لشعارات الفرقة والتشرذم 
واالنكفاء على معاول الهدم واالستكانة وتسليم المقدرات للغير، دعا 
كل مــن يــزور مجلســه المهيــب إلى كلمة ســواء يراد بها حــق؛ حفاًظا 
علــى حقنــا في الحياة، وعلى رســالتنا من أجــل أبنائنا وبادنا وأيامنا 
القادمــة، بحــث مــع النخــب كيفيــة تحويــل الميــاه التنمويــة الراكــدة 
إلــى بحيــرات ناميــة آمنــة مطمئنة، تســبح فيها الكائنات وُتســبح في 

ملكوتها المخلوقات، وتدعو لها المائكة في السماوات.
Û  ســمو رئيــس الــوزراء لــم يقــل لنــا كلمــة ولــم تتحقــق، لــم يتبصــر في

موقف إال وكنا معه على الطريق معلًما لحقيقة، ووصًفا دقيًقا لحالة، 
وتجسيًدا حًيا لمناخ حياة.

Û  إنهــا الحالــة المتجــردة لقائدنــا عندمــا تتجلــى إرادتــه فتلتقــي بإرادة
الشــعب، وعندما يشــعر الشعب بأنه والقائد كل في واحد، وأن العمل 
الجماعــي ال يأتــي إال بالخيــر، وأن الخيــر ال يتحقــق إال إذا كنــا علــى 
قلب رجل واحد، نصيغ مستقبله مًعا، ونضرب على تحدياته بيد من 

حديد، ونعمل على الدفاع عن مكتسباته بإرادة فارس مغوار.
Û  إنها الحقيقة وكل حقيقة عندما يحاورنا األب الرئيس عن بعد، سائًا

عــن شــخص أو متســائًا عــن وضــع، أو ُملمًحــا لمســألة، وهــو الرئيس 
الــذي ال يهــدأ طالمــا ظل فــي الصدر قلــب ينبض، وفي العــروق دماء 

تجري، وفي الجسد روح تعشق.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

مروة خميس

بدور المالكي



العمـــل  وزيـــر  قبـــل  مـــن  فخريـــة  برعايـــة 
حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
للتنميـــة  العالمـــي  المركـــز  مـــن  وبتنظيـــم 
المســـتدامة بالتعـــاون مع االتحـــاد الدولي 
إجـــال  ومركـــز  المجتمعيـــة  للمســـؤولية 
لخدمات كبار الســـن، وبرئاســـة شرفية من 
قبل نائب رئيس اللجنة الوطنية للمســـنين 
بمملكة البحرين حســـن بـــن إبراهيم كمال، 
فعاليـــات  البحريـــن  مملكـــة  اســـتضافت 
“ملتقـــى وجائـــزة أفضـــل الممارســـات فـــي 
مجـــال رعايـــة كبـــار الســـن الســـابع بالدول 
العربيـــة 2020” و “حفـــل تكريـــم الفائزيـــن 
بوســـام التميز في مجال رعاية كبار السن 
بالفتـــرة   ،”2020 للعـــام  العربيـــة  بالـــدول 
مـــا بيـــن 27 و29 فبرايـــر مـــن العـــام2020، 
بمشـــاركة خبـــراء ومختصيـــن مـــن مملكة 

البحرين ومن الدول العربية الشقيقة. 
وتناولـــت ورش وأوراق عمـــل الملتقى في 
هـــذه الـــدورة موضـــوع “اإلســـتراتيجيات 
الدولية المعززة إلدماج كبار السن وحماية 

حقوقهم”. 
وفي كلمة لوزير العمل والتنمية االجتماعية 
رئيـــس اللجنة الوطنيـــة للمســـنين بمملكة 
البحريـــن أكد أن “مملكـــة البحرين تعد من 
الدول المتقدمة عربًيا وإقليمًيا ودولًيا في 
رؤيتها االســـتراتيجية للخدمـــات الرعائية 
والتنمويـــة لكبار المواطنين، حيث تشـــهد 
المملكـــة تطـــوًرا تشـــريعًيا فـــي هـــذا العهد 
الزاهر لعاهـــل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة”، الفًتا إلى أن 
البحرين تعـــد من الدول المتصـــدرة عربًيا 
في مجال رعاية كبار المواطنين، وعمدت 
إلى تشـــكيل اللجنة الوطنية للمسنين، من 
خـــال القرار رقـــم )1( لســـنة 1984، لتمثل 
جهـــة االختصاص بتنفيذ السياســـة العامة 
لرعايـــة كبـــار المواطنين، فضـــًا عن إعداد 
التـــي  للمســـنين  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 
أقرهـــا مجلـــس الوزراء فـــي العـــام 2012، 
مرتكـــزة فيها على محـــاور التنمية وتوفير 
الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة 
داعمـــة لجميع األعمـــار واالرتقاء بخدمات 

هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع.
أشـــار كذلـــك فـــي هذا الســـياق إلـــى وجود 
أنديـــة دور نهاريـــة لرعايـــة الوالدين يصل 
عددهـــا حالًيا إلى 14، وتديرها مؤسســـات 

الشـــراكة  إطـــار  فـــي  المدنـــي  المجتمـــع 
المجتمعية الفاعلة، مشـــيًرا إلى أن الوزارة 
خصصت مكتب خدمات المسنين؛ ليتولى 
إصـــدار بطاقـــة الخصومات علـــى عدد من 
الرســـوم الحكوميـــة بنســـبة 50 % لكبـــار 
المواطنيـــن البالغيـــن مـــن العمـــر 60 عاًمـــا، 
مـــن خدمـــات  المســـتفيدين  عـــدد  بلـــغ  إذ 
المكتـــب أكثر من 15 ألـــف مواطن، إضافة 
إلـــى تطبيـــق االختبـــار البحرينـــي لقيـــاس 
جـــودة حياة كبار الســـن وتقديم المعينات 

واألجهزة المساندة لهذه الفئة. 
وقدم رئيـــس الهيئة االستشـــارية لاتحاد 
الدولـــي للمســـؤولية المجتمعيـــة - المديـــر 
العـــام للمركز العالمـــي للتنمية المســـتدامة 
يوســـف عبدالغفـــار كلمـــة قال فيهـــا “يأتي 

ملتقـــى وجائـــزة أفضـــل الممارســـات فـــي 
مجـــال رعايـــة كبـــار الســـن الســـابع بالدول 
العربيـــة للعـــام 2020 ليعكـــس الـــدور الذي 
نحـــرص أن نقـــوم بـــه فـــي ترســـيخ القيـــم 
العربيـــة  للشـــعوب  والمهنيـــة  اإلنســـانية 
واإلســـامية األصيلـــة التـــي عرفـــت معنى 
وتقديرهـــا  الزمـــان،  قديـــم  منـــذ  العطـــاء 
للمســـن، وتأصيل ممارســـات ذلـــك التقدير 
نعمـــل  إذ  المســـتدام(،  )البـــر  مفهـــوم  عبـــر 
جاهدين على أن نواصل معاكم ممارسات 
العطاء، وتبنيها عبر فعاليات جادة، نسعى 
من خالها لنشـــر المبادئ الســـامية للرعاية 
االحترافية والمهنية لكبار السن في الدول 

العربية”.
وأضـــاف قائا “دأبنا عند اســـتدامة تنظيم 

هذا الملتقى أن نحقق شراكة استراتيجية 
بمملكـــة  للمســـنين  الوطنيـــة  اللجنـــة  مـــع 
البحرين، وكذلك مع المؤسسات الحكومية 
والخاصـــة والمجتمعية في البـــاد العربية 
الســـن؛  كبـــار  بمجـــال رعايـــة  الصلـــة  ذات 
لنســـاهم معهم في ترســـيخ مفهـــوم جديد 
لرعايـــة كبـــار الســـن، يتمثـــل فـــي الحرص 
على تأصيل الممارسات وتجويدها؛ لتبقى 
تلك الخدمات المقدمة خدمات مســـتدامة 
بـــإذن هللا. كما عملنا على أن تكون منطقة 
خدماتنـــا الجغرافيـــة ونوعيـــة الخدمـــات 
المقدمة للمستفيدين تتسع يوما بعد يوم، 
بفضـــل هللا أوال ثم بفضل الدعم الكبير من 
المؤسســـات الرســـمية واألهليـــة فـــي دول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي وعموم الدول 

العربية. وبمناســـبة انعقـــاد ملتقى وجائزة 
أفضـــل الممارســـات في مجـــال رعاية كبار 
الســـن في دورته السابعة، يشرفنا أن نعلن 
عن تدشـــين بعض المبادرات المهمة، التي 
ستســـاهم بـــإذن هللا فـــي تعزيـــز خدمـــات 
نوعية لكبار السن في الدول العربية، ومن 

أبرز تلك المبادرات:
- تدشين كتاب وإطاق مرصد للمسؤولية 
المجتمعيـــة فـــي مجـــال رعاية كبار الســـن 

بالدول العربية.
فـــي  المتخصصيـــن والعامليـــن  - تدريـــب 
أدوات  علـــى  الســـن  كبـــار  رعايـــة  مجـــال 
الدوليـــة  المهنيـــة  المعاييـــر  توظيـــف 
االســـتراتيجية  تنفيـــذ  فـــي  للمســـاهمة 
العربيـــة لرعاية كبار الســـن 2019 - 2029، 

وكذلك على المساهمة في تحقيق أهداف 
األمم المتحدة للتنمية المســـتدامة 2030، 
إضافة إلى دعم االســـتراتيجية الخليجية 
فـــي مجـــال رعايـــة كبـــار الســـن، وكذلـــك 

االستراتيجيات الوطنية”. 
وأخيـــرا تقـــدم يوســـف عبدالغفار بالشـــكر 
بهـــذا  والمشـــاركين  للداعميـــن  الجزيـــل 
العمـــل  وزيـــر  بالذكـــر  وخـــص  الملتقـــى، 
والتنميـــة االجتماعيـــة لرعايتـــه الفخريـــة 
لفعاليـــات هـــذا الملتقـــى، كما رفـــع للجهات 
التي فازت بجائزة “وسام التميز في مجال 
رعاية كبار الســـن بالدول العربية” في هذه 
الـــدورة خالـــص التهانـــي والدعـــاء بالتميز 
والنماء، شاكرا رعاة وداعمي وشركاء هذا 
الملتقى في دورته السابعة، المتمثلين في 
مجموعة البركة المصرفية وشـــركة طارق 

الكوهجي وأوالده.
بـــدوره، قـــال نائب رئيس اللجنـــة الوطنية 
للمســـنين حســـن بن إبراهيم كمال الرئيس 
الشـــرفي للملتقـــى: ينطلـــق هـــذا الملتقـــى 
ليدشـــن أعماله للعام الســـابع على التوالي، 
إذ يحمل شـــعار “اإلســـتراتيجيات الدولية 
وحمايـــة  الســـن  كبـــار  إلدمـــاج  المعـــززة 
إنجـــازات  أهـــم  مســـتلهمين  حقوقهـــم”، 
وأعمال العديد من التجارب والممارســـات 
الناجحـــة فـــي مجـــاالت رعاية كبار الســـن 
للعديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة والعربية 
والخليجيـــة لاســـتفادة منهـــا؛ مـــن أجـــل 
تطويـــر أداء مؤسســـاتنا المعنيـــة برعايـــة 
كبار الســـن في المنطقـــة العربية من خال 
رصينـــة  وتجـــارب  عمـــل  وورش  أوراق 
مـــن  ومتخصصـــون  خبـــراء  ســـيقدمها 
المنطقـــة العربيـــة ومن خارجهـــا”. وأضاف 
قائـــا “إن اختيـــار موضـــوع الملتقـــى لهذه 
الدورة مـــن دورات الملتقى جـــاء متوافقا 
مـــع تطلعـــات الكثير من منظماتنـــا المعنية 
برعاية كبار السن، التي يعول عليها الكثير 
من المراقبين بأنها ســـتؤدي أدوارا جديدة 
فـــي  الحقيقيـــة  المشـــاركة  فـــي  وهادفـــة 
عمليات التنمية في مجتمعاتنا العربية في 
الفترة المقبلـــة، وبالتالي وجـــوب إعدادها 
بمعـــارف ومهارات حقيقيـــة وجادة أصبح 
أمرا ضروريا الستدامة أعمالها وأنشطتها، 
وكذلـــك من أجل تعظيم أثر تلك الخدمات 

التي تقدمها للمستفيدين من أنشطتها”.
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مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البحرين من الدول الرائدة في خدماتها لكبار المواطنين
الـــســـن لـــكـــبـــار  خـــدمـــاتـــهـــا  ــدم  ــ ــق ــ ت ــة  ــ ــاري ــ ــه ــ ن دارا   14 حــــمــــيــــدان: 

حميدان: 396 ألف دينار حجم مبيعات األسر المنتجة في 2019
الـــمـــنـــتـــج الــــمــــنــــزل  ــة  ــ ــصـ ــ رخـ ــى  ــ ــل ــ ع ــوا  ــ ــل ــ ــص ــ ح ــروع  ــ ــ ــش ــ ــ م ــب  ــ ــاحـ ــ صـ  700

أكـــد وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
دعـــم  تجربـــة  أن  حميـــدان  جميـــل 
البحرينيـــة  لألســـر  المنزليـــة  المشـــاريع 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ومنهـــا برنامـــج 
“خطـــوة للمشـــروعات المنزلية”، حققت 
نجاحا ملموسا، ويتضح ذلك من خال 
آخر إحصائية مســـجلة، حيـــث بلغ عدد 
الحاصلين على )700( صاحب مشـــروع 
منزلـــي مـــن األســـر المنتجـــة، كمـــا بلـــغ 
إجمالـــي مبيعات األســـر المنتجة خال 
العـــام 2019 أكثـــر مـــن 395 ألفـــا و778 
دينارا، وهي المبالغ التي تم رصدها من 
خـــال مواقـــع تســـويق منتجات األســـر 
التـــي أسســـتها وزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة لدعـــم هـــذه األســـر، ومـــن 
خـــال مشـــاركة األســـر فـــي الفعاليـــات 

والمعارض المختلفة.
وقـــال حميـــدان إن هذا النجـــاح تحقق 
بفضل المسيرة التنموية الشاملة لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 

عيســـى آل خليفة، وبدعـــم وتوجيهات 
رئيـــس  برئاســـة  الرشـــيدة  الحكومـــة 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
والمتابعـــة الحثيثة من ولي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، منوها 
فـــي الوقـــت ذاتـــه بدعـــم قرينـــة عاهل 
الباد، رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة، 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة لألســـر المنتجة، 
حيـــث أطلقـــت ســـموها جائزة باســـمها، 
تعد من أهم الفعاليات التشجيعية لهذه 
األســـر ولبرنامج خطوة لألســـر المنتجة 

منذ إطاقها في العام 2007.
“خطـــوة  برنامـــج  إن  حميـــدان  وقـــال 
للمشـــروعات المنزليـــة” الـــذي ُيعـــد أحد 
تمكيـــن  فـــي  الناجحـــة  المشـــروعات 
األســـرة، تمكن منذ انطاقتـــه في العام 
مشـــروع   700 اســـتقطاب  مـــن   2014

عمـــل منزلـــي، وذلـــك من خال أقســـام 
مختلفـــة ومتكاملـــة تتمثل فـــي مكتب 
قيـــد رخصـــة المنـــزل المنتـــج، والمراكز 
التصميـــم  كمركـــز  للمشـــروع  الداعمـــة 
المنتجـــات ومركـــز  لتطويـــر  واالبتـــكار 
التميـــز لتنميـــة المشـــروعات المتناهيـــة 
الصغـــر اللذيـــن يقدمان خدمـــات الدعم 
اإلداري والفنـــي مـــن خـــال مختصيـــن 
فـــي هـــذا المجـــال، إضافة إلـــى قاعات 
لتنفيذ الورش التدريبية، ليشـــكل بذلك 
منظومـــة متكاملـــة تهـــدف إلـــى تهيئـــة 
الظروف المائمة لكل صاحب مشـــروع 
فـــي المنزل بحاجـــة للتدريب والتمكين 
والدخـــول الـــى ســـوق العمل وتســـويق 
منتجاتـــه، وذلـــك مـــع ضمـــان مســـتقبل 
تقاعـــدي للفـــرد من خال فتـــح المجال 
للتأميـــن االختيـــاري في الهيئـــة العامة 

للتأمين االجتماعي.
وتتمثـــل مواقـــع تســـويق األســـر التـــي 
أسســـتها الـــوزارة لدعم األســـر المنتجة 
فـــي مجمع العاصمـــة لمنتجـــات األيدي 

البحرينيـــة، الـــذي أصبـــح واجهة جذب 
ســـياحية أساســـية تســـتقطب شـــريحة 
كبيرة من ضيوف المملكة باإلضافة إلى 
المواطنيـــن، الحتوائـــه علـــى مجموعـــة 
البحرينيـــة  المنتجـــات  مـــن  متكاملـــة 
اليدوية التراثية، حيث يضم 130 أسرة 
يتـــم عـــرض وتســـويق منتجاتهـــا فيـــه 
دون أي مصاريـــف إيجـــار أو نســـبة من 
المبيعات، إضافة إلى مركز سترة لألسر 
المنتجة الذي يعتبر حاضنة متخصصة 
في دعم مشـــاريع تصنيع وتعبئة المواد 
الغذائيـــة، وتـــم مـــن خالـــه إنتـــاج 138 
طنا من هذه المـــواد خال العام 2019، 
وفق المعايير الصحيـــة لوزارة الصحة، 
حيث يتم تســـويق هـــذه المنتجات في 
منافذ بيع باألســـواق الكبرى في مملكة 
البحريـــن دون احتســـاب أيـــة مصاريف 
نظير التســـويق، واســـتفاد مـــن خدماته 
256 أسرة منذ افتتاحه في العام 2007، 
وذلـــك فضـــا عـــن الوحـــدات اإلنتاجية 
االجتماعيـــة،  المراكـــز  فـــي  المتوافـــرة 

والتـــي تقوم بتســـويق منتجات األســـر 
المنتسبة إليها طوال العام، وكذلك عدد 
من مراكز التســـويق األخـــرى لمنتجات 
األســـر تتمثل فـــي مركز الســـاية لتنمية 
المشـــاريع المنزلية بمحافظـــة المحرق، 
ومحل مطـــار البحريـــن الدولـــي الواقع 
يعـــرض  الـــذي  المغادريـــن،  قاعـــة  فـــي 
تذكاريـــة  كهدايـــا  أســـرة   46 منتجـــات 

يحملها المسافر إلى وجهته.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وقامـــت 
الـــدورات  عـــدد  بزيـــادة  االجتماعيـــة 
التدريبيـــة طوال العام 2019 في جميع 
المراكـــز االجتماعيـــة، حيـــث بلـــغ عـــدد 
الدورات التدريبية أكثر من 1250 دورة 
تدريبية، اســـتفاد منها أكثر من 15000 
مواطـــن مـــن الجنســـين، مـــع األخذ في 
االعتبـــار مراعـــاة احتياجـــات أصحـــاب 
العمـــل عنـــد تنفيـــذ هـــذه الـــدورات، كما 
عملـــت الـــوزارة علـــى توفيـــر وحـــدات 
إنتاجيـــة متخصصـــة لضمـــان اســـتفادة 
مـــن  التدريبيـــة  الـــدورات  خريجـــي 

الخبـــرات التـــي اكتســـبوها مـــن خـــال 
حضورهم الدورات التدريبية المستمرة 
طـــوال العام وذلك بتوفير مواقع مهيأة 
لإلنتـــاج والبيـــع بمختلـــف مراكز األســـر 
المنتجـــة والمراكـــز االجتماعيـــة والتي 
بلغت 225 وحدة إنتاجية اســـتفاد منها 

3375 مواطنا من الجنسين.
وقد تجاوز برنامج خطوة للمشروعات 
المنزليـــة نجاحـــه على النطـــاق المحلي 
البرنامـــج  بجائـــزة  فـــوزه  بعـــد  وذلـــك 
الخليجـــي العربي للتنميـــة )أجفند(، في 
التنميـــة  لمشـــاريع  الدوليـــة  المســـابقة 
البشرية الريادية للعام 2014 في مجال 
منزليـــا،  المصنعـــة  المنتجـــات  تســـويق 
والتي يرعاها رئيـــس البرنامج صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر طـــال بـــن عبد 
العزيـــز آل ســـعود، حيث فاز المشـــروع 
بالجائـــزة ضمن أربعة مشـــاريع، من بين 
)59( مشـــروعا تم ترشيحها للجائزة في 
فروعهـــا األربعـــة مقدمـــة من قبـــل )43( 

دولة.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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فالش باك

نســتعرض لكم أهم األحداث واإلنجازات التي تمت في عهد المغفور له صاحب العظمة الشــيخ عيســى بن علي 
آل خليفــة منــذ تولــي عظمتــه )طيب هللا ثراه( مقاليد الحكم العام 1869 حتــى وفاته في 1932، ولقب عظمته بـ 

“حكيم البحرين”، وخوطب بـ “الملك المعظم”

الدولـــة  لبنـــات  عظمتـــه  عهـــد  وشـــهد 
الحديثـــة، إذ تـــم إنشـــاء البلديات ونشـــر 
والثقافيـــة  التعليميـــة  المؤسســـات 
واالقتصادية وتأسيس القضاء والصحة 
واألمن والقانون وغيرها، كما عاصر عهد 

عظمته الحرب العالمية األولى.
وفـــي أيام حكم عظمته، تـــم افتتاح أول 
مكتـــب بريـــد فـــي المنامـــة العـــام 1884، 
وإنشـــاء مستشـــفى مايســـون التـــذكاري 
وســـمي فيمـــا بعد بمستشـــفى اإلرســـالية 
األمريكية بالمنامة العام 1902، وإنشـــاء 
مستشـــفى الملكـــة فيكتوريـــا للخدمـــات 
الطبيـــة “مستشـــفى كوتي” العـــام 1904، 
وإنشاء أول عيادة بالمحرق العام 1925، 
والمستشـــفى العائـــم فـــي “بـــوم” لخدمـــة 
والرعايـــة الصحيـــة للغواصين في عرض 
عيـــادة حكوميـــة  أول  وافتتـــاح  البحـــر، 
بالمنامـــة العـــام 1932، وتأســـيس النادي 
اإلســـامي العام 1910، وتأســـيس النادي 
األدبـــي بالمحرق العام 1920، وتأسســـت 
رابطـــة تجار العموميين وعرفت بمجلس 
إدارة  وتأسســـت   ،1910 العـــام  التجـــار 
الشـــرطة العـــام 1920، وتأسســـت الفرقة 
الموسيقية لشرطة البحرين العام 1929، 
وتأسســـت بلديـــة المنامـــة العـــام 1919، 
وتأسســـت بلدية المحـــرق “إدارة البلدية 
الخليفيـــة فـــي البحرين - المحـــرق” العام 

.1928
كمـــا تم فـــي عهـــد عظمتـــه، افتتـــاح أول 
مدرســـة نظاميـــة فـــي البحريـــن “الهداية 
الخليفيـــة للبنيـــن” العـــام 1919، وافتتاح 
االبتدائيـــة  الخليفيـــة  الهدايـــة  مدرســـة 

للبنيـــن بالمنامـــة العام 1921، وتأسســـت 
مدرســـة الهدايـــة الخليفية للبنيـــن بالحد 
العـــام 1927، وتأسســـت مدرســـة الهداية 
الخليفيـــة بالرفاع الشـــرقي العـــام 1927، 
العلويـــة  المباركـــة  مدرســـة  وتأسســـت 
وتأسســـت   ،1927 العـــام  بالخميـــس 
مدرســـة الجعفرية بالمنامـــة العام 1928، 

وتأسســـت مكتبـــة التاجر بالمنامـــة العام 
الكماليـــة  مكتبـــة  وتأسســـت   ،1921
بالمنامـــة العام 1921، وتأسســـت المكتبة 
الوطنية بالمحرق العام 1929، وتأسست 
أول مدرســـة نظاميـــة للبنـــات بالمحـــرق 
- مدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة للبنـــات في 
مدرســـة  أول  وتأسســـت   ،1928 العـــام 
 ،1926 العـــام  للبنيـــن بالمنامـــة  الثانويـــة 
وتأسســـت أول مدرســـة نظاميـــة للبنـــات 
الخليفيـــة  الهدايـــة  مدرســـة   - بالمنامـــة 
للبنـــات العام 1928، وتأســـس أول فريق 
رياضـــي لكـــرة القـــدم - الفريـــق الخليفي 
أول  وشـــكلت   ،1928 العـــام  بالمحـــرق 
محكمـــة نظاميـــة العـــام 1921، وشـــكلت 
المحكمتـــان اإلداريتان إحداهما شـــرعية 
واألخـــرى مدنية العـــام 1923، وبناء أول 
رصيف بحري بالمنامة العام 1912، وفي 
العام 1917 تم بنـــاء أول مبنى للجمارك، 
كمـــا تم إنشـــاء مســـتودعات للبضائع في 
المرفـــأ العام 1920، وإنشـــاء مبنى ضخم 
سمي بمبنى الجمارك “بوابة باب البحرين 
حالًيـــا” يضـــم عددا مـــن الدوائـــر اإلدارية 
من بينها الجمـــارك ومكتب البريد ومركز 
المشـــتركة  المحكمـــة  للشـــرطة ومكتـــب 
العـــام 1923، كما تم افتتاح أول بنك في 
البحريـــن العام 1920، ودخـــول الكهرباء 
إلـــى المنامـــة العـــام 1930، كمـــا شـــهدت 
البحريـــن في العام 1925 ما عرف بســـنة 
الطبعـــة وهي من الكـــوارث الضخمة في 
تاريـــخ البحريـــن، حيـــث فقـــدت المئـــات 
مـــن ســـفن الغـــوص ولقـــي العشـــرات من 

المواطنين حتفهم.

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وأوالده الشيخ راشد والشيخ حمد والشيخ محمد والشيخ عبدالله وحفيده الشيخ سلمان بن حمدالمغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وعدد من كبار العائلة الحاكمة في العام ١٩٢٣ المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وأبناؤه في أوائل عشرينات القرن الماضي

المغفور له سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والمستشار بلجريف في قلعة الشرطة في ثالثينات القرن الماضي

الطريق البحري - المنامة العام 1918 من القرن الماضي

قلعة جزيرة حوار في ثالثينات القرن الماضي

قلعة الديوان في عشرينات القرن الماضيفرضة المنامة العام 1902

سوق الخميس في عشرينات القرن الماضي

مركز شرطة الحد بأربعينات القرن الماضي

مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق في أوائل القرن العشرين

حكيـــــم البحــريــــــن

صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وابنه وولي عهده سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة )طيب الله ثراهم( في ثالثينات القرن الماضي

افتتحت في عهده 
البلديات والمدارس 

والمستشفيات واألندية 
االجتماعية والرياضية

س القضاء والصحة  تأسَّ
واألمن والقانون 

وعهد عظمته عاصر 
الحرب العالمية األولى

البحرين شهدت 
دخول الكهرباء وبناء 
المستودعات ومبنى 

الجمارك وتدشين أول بنك
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شمس الحضارة تسطع على المملكة في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
أعدها للنشر: إسماعيل عبدالكريم



أعلنت وزارة الصحة عن تســـجيل 3 
حـــاالت جديـــدة لمصابيـــن بفيروس 
كورونا )كوفيد 19( لمواطن بحريني 
ومواطنتيـــن بحرينيتيـــن كانـــوا قـــد 
وصلـــوا عـــن طريـــق رحـــات جوية 
غيـــر مباشـــرة من إيـــران عبـــر مطار 
البحرين الدولـــي، وفور تأكيد نتائج 
إصابتهـــم  المختبريـــة  التحاليـــل 
إلـــى إحـــدى  تـــم نقلهـــم  بالفيـــروس 
المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العاج 
والرعايـــة الازمة؛ ليبلـــغ بذلك العدد 
اإلجمالـــي ٤١ مصاًبـــا جميعهـــم فـــي 
حالـــة مســـتقرة ويخضعـــون للعـــاج 
والرعاية تحت إشـــراف طاقم طبي 

متخصص.
الوحـــدات  بـــأن  الـــوزارة  وأفـــادت 
المتنقلـــة للفحـــص والمجهـــزة وفـــق 
المعاييـــر الطبية المعتمدة مســـتمرة 
في معاينـــة المواطنين العائدين من 
إيـــران ممن تـــم تحديـــد مواعيدهم 
بحســـب جدولـــة الفحـــص، إذ يقـــوم 
بإجـــراء  مختـــص  طبـــي  فريـــق 
الفحوصـــات الازمة لهم في مناطق 
مـــن  للتأكـــد  العينـــة  بأخـــذ  ســـكنهم 
سامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس، 
موضحـــة أنه يتم تزويـــد المواطنين 
ممن يتم التأكد من سامتهم بجميع 
التوعويـــة  واإلرشـــادات  التعليمـــات 
وتأكيـــد ضـــرورة اتبـــاع اإلجـــراءات 
االحترازيـــة الوقائيـــة المتمثلـــة فـــي 
الحجـــر المنزلـــي لمـــدة 14 يوما، كما 
يتـــم منحهم إجـــازة طبيـــة مدفوعة 
تتـــم  كمـــا  يوًمـــا،   14 لمـــدة  األجـــر 

فريـــق  قبـــل  مـــن  متابعتهـــم  أيًضـــا 
صحتهـــم  لضمـــان  مختـــص؛  طبـــي 

وسامتهم.
المواطنيـــن  قيـــام  وأكـــدت وجـــوب 
إيـــران  مـــن  القادميـــن  والمقيميـــن 
أو مـــن قامـــوا بزيارتهـــا فـــي الشـــهر 
الجـــاري االتصـــال فـــوًرا علـــى الرقم 
444 لجدولة موعد الفحص، والبقاء 
في مقر ســـكنهم فـــي غرفة منفصلة 
حتى جدولة موعـــد الفحص واتباع 
التعليمات التي ستعطى لهم من قبل 
الفريـــق الطبـــي، مـــع ضـــرورة تجنب 
االختاط باآلخرين لتجنب نشـــرهم 
للفيـــروس لعائاتهـــم وللمجتمع في 

حال إصابتهم به.
كمـــا أشـــارت وزارة الصحـــة إلى أنها 
تواصـــل إجراءاتها المتبعة لمكافحة 
المملكـــة  فـــي  الفيـــروس  انتشـــار 
جميـــع  متابعـــة  ضمـــان  خـــال  مـــن 
القادميـــن من الـــدول الموبوءة لمدة 
14 يـــوم مـــن قبل فريـــق متخصص؛ 
للتأكـــد مـــن خلوهـــم مـــن أي أعراض 
والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق 
اإلجراءات االحترازية والوقائية من 
فيروس كورونا )كوفيد 19( بحسب 
المعاييـــر الدولية والتـــي  أوصت بها 

منظمة الصحة العالمية.

تسجيل 3 حاالت 
جديدة لمواطنين 
قادمين من إيران
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بلدية “الجنوبية” تبحث التعاون مع جامعة المملكة
ــدم الــمــجــتــمــع ــ ــخـ ــ األخـــــــــذ بـــــأطـــــروحـــــات الــــشــــبــــاب يـ

قـــام المدير العام لبلدية المنطقة 
الجنوبية عاصم عبدهللا، يرافقه 
عدد من المسؤولين في البلدية، 
بزيارة إلى جامعة المملكة، حيث 
التقـــى رئيـــس الجامعـــة محمـــد 
جميـــل تـــرو، وبحث معـــه أوجه 
التعاون المشترك باالستفادة من 
المشروعات التي يقدمها الطلبة، 
والتـــي تتســـم باإلبـــداع والتميز 

في الطرح.

وخـــال اللقاء الذي حضره نائب 
األكاديميـــة  للشـــؤون  الرئيـــس 
والبحـــث العلمي نادر البســـتكي، 
وعميد كلية الهندســـة المعمارية 
الوجيـــه،  شـــريف  والتصميـــم 
ورئيس قسم الهندسة المعمارية 
دلشان ريماز، تم تقديم عدد من 
العـــروض من قبل طلبـــة جامعة 
المملكـــة، إذ تبادل معهـــم المدير 
العـــام لبلدية المنطقـــة الجنوبية 

بعض األفكار والمقترحات.
كمـــا اســـتمع المدير العـــام لبعض 
ذات  واالستفســـارات  األســـئلة 
العاقـــة بعمـــل البلديـــة وأجـــاب 
البلديـــة  حـــرص  مؤكـــًدا  عليهـــا، 
مـــن  لاســـتفادة  واهتمامهـــا 
الطاقات الشـــابة الطموحة، التي 
لديهـــا روح المبـــادرة والتجديـــد 
وتقديم أطروحات وأفكار تسهم 

في خدمة المجتمع وأبنائه.

مـــن جهته، رحـــب رئيس جامعة 
ووفـــد  العـــام  بالمديـــر  المملكـــة 
البلديـــة، مشـــيًدا بالجهـــود التـــي 
صعيـــد  علـــى  البلديـــة  تبذلهـــا 
الشـــوارع والتقاطعات،  تجميـــل 
وتطويـــر المرافـــق الخدمية في 
مؤكـــًدا  والمماشـــي،  الحدائـــق 
اســـتعداد الجامعـــة للتعـــاون مع 
البلديـــة فـــي مختلـــف المجاالت 

ذات العاقة.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

المنامة - وزارة الصحة

“الصحة”: عدد المصابين بفيروس 
كورونا بلغ 41 مصاًبا

محافظ العاصمة: نقدر قرار المآتم وقف أنشطتها
“كـــــــــورونـــــــــا” انــــــتــــــشــــــار  دون  لــــلــــحــــيــــلــــولــــة 

أعـــرب محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة 
عن شكره وتقديره إلدارات المآتم، 
التي قررت وقف األنشطة الدينية 
واالجتماعيـــة بها لمدة أســـبوعين؛ 
استجابة للدعوة بوقف التجمعات 
العامـــة، وانطاقـــا من المســـؤولية 
االجتماعية التي تستدعي االلتزام 
الوطنيـــة  المصلحـــة  تفرضـــه  بمـــا 
العليـــا والجهـــود الوطنيـــة المقدرة 

للحد من انتشار فيروس كورونا.
التحـــرك  بهـــذا  المحافـــظ  وأشـــاد 
المسؤول، الذي يعتبر جزءا رئيسا 
الوطنيـــة  الجهـــود  منظومـــة  فـــي 
مكافحـــة  أجـــل  مـــن  الحميـــدة 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، منوهـــا 
إلـــى أن هـــذه اإلجـــراءات والتـــي 
نتطلع إلـــى امتدادها لجميع المآتم 
والحســـينيات، تســـهم وال شك في 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  تعزيـــز 
التـــي تتخذهـــا مملكـــة  والتدابيـــر 

التعامـــل  إطـــار  فـــي  البحريـــن 
المجتمعـــي الفعال مـــع هذه األزمة 

التي طالت معظم دول العالم.
قـــد  العاصمـــة  محافـــظ  وكان 
بيـــن  تنســـيقيا  اجتماعـــا  تـــرأس 
أعضـــاء هيئة المواكب الحســـينية 
ورؤســـاء المآتـــم، بحضـــور المدير 
العـــام لمديريـــة شـــرطة محافظـــة 

ســـبل  فـــي  للبحـــث  العاصمـــة 
التنســـيق والتوعيـــة المطلوبـــة، إذ 
أكـــد المحافـــظ أن تكاتـــف وتعاون 
القائمين على المناســـبات الدينية، 
التوعيـــة  مفهـــوم  فـــي  يصـــب 
المجتمعيـــة التي ينشـــدها الجميع، 
منوًهـــا إلـــى أن الجهود المشـــتركة 
بيـــن الجهـــات ذات العاقة، تعكس 

المظهـــر الحضـــاري الـــذي تتمتع به 
البحرين.

وفي ســـياق متصل، أكـــد الحضور 
ســـعًيا  تمثـــل  اللقـــاءات،  هـــذه  أن 
محموًدا لتعزيز التعاون والتنسيق 
لتوفيـــر  المعنيـــة  الجهـــات  بيـــن 
األجـــواء والبيئة المناســـبة إلنجاح 

المناسبات الدينية.

محافظ العاصمة يترأس اجتماعا تنسيقيا بين أعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم

المنامة - وزارة الداخلية

المستهلك و “الذئاب”
Û  ال تــزال الســوق المحلية في حاجة ماســة لمزيد مــن الرقابة والضبط

والربــط علــى أســعار بيــع المــواد الغذائيــة واالســتهاكية وخدمــات 
مــا بعــد البيــع نفســها، التــي يســتغلها البعــض لنهــب الناس وســرقتهم 
واالســتثراء علــى ظهورهم، وهو أمر ملحــوظ ومرصود ويتحدث به 

كثيرون دائًما.
Û  الرقابــة المطلوبــة يجــب أن تطــال أســعار بيــع الســلع فــي البقــاالت

الصغيرة والمتوسطة والسوبرماركت الذي يتوسط األحياء السكنية، 
حيــث يقــوم الكثيــر من أصحاب هذه المحال بالبيع بأســعار تزيد عن 

أسعار السوق بنسب ال تقل عن 30 %، دون حسيب أو رقيب.
Û  ويبــرر الكثير منهم، ولألســف من ممثلــي الجهات التي يتوجب عليها

أن تحمي المستهلك، أسبابا هزيلة تتعلق بأسعار اإليجارات، وانفتاح 
السوق، وأهمية أن يكون المستهلك نفسه واعًيا لألسعار التي تتزايد 
علــى غفلــة، دون األخــذ بعيــن االعتبــار ظــروف النــاس، وأحوالهــم، 

والتزاماتهم المثقلة.
Û  ســمعنا كثيــًرا فــي الفترة األخيــرة، عن مطاعم فــي محافظة المحرق

وغيرها، تم إقفالها ألســباب ترتبــط بالصحة العامة، وطرق التخزين، 
وصاحيــة األغذيــة وغيرهــا، هــذه األمــور إذا مــا ثبتــت بالفعــل، فإن 
المطلــوب مــن الجهــة المختصة هو اإلعان عن أســماء هذه المطاعم 
في الصحف ووســائل اإلعام؛ حتى تكون عبرة لغيرها، دول الجوار 

تفعل ذلك، فلماذا ال تفعلون أنتم ذلك؟
Û  التراخي والمسايسة في الصحة العامة، وحفظ حقوق المستهلك من

القرصنــة أمر يشــجع التجار الذين ال يــرون للمصلحة الوطنية بطرف 
إلــى مزيــد مــن التمادي، والتفنــن في التحايل، وهو أمر ال يســتوي إال 

بالضرب بيد من حديد، وشكًرا.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة الداخلية

للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  عقـــدت 
المدني دورة التطهير من األمراض 
البيولوجيـــة، لفـــرق مـــن الشـــرطة 
النســـائية، فـــي إطـــار العمـــل علـــى 
والجهوزيـــة،  االســـتعداد  زيـــادة 
وإنشـــاء فريـــق احتـــرازي للتعامل 
مـــع هـــذه النوعيـــة مـــن الباغـــات 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع األجهزة 

المعنية.

اســـتكماال  الـــدورة  هـــذه  وتعتبـــر 
للخطة التطويرية للقوى البشـــرية 
المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  بـــاإلدارة 
إعـــداد  التركيـــز علـــى  مـــن خـــال 
وتأهيـــل منســـوبيها من الجنســـين 
فـــي االســـتجابة للحـــاالت الطارئة 
خصوصـــا حوادث المـــواد الخطرة 
أو  اإلشـــعاعية  أو  الكيميائيـــة 

البيولوجية.

“الدفاع المدني” تعقد دورة التطهير من األمراض دعوة لتسريع تنفيذ ممشى مدينة عيسى المطاطي

المنطقـــة  لبلديـــة  العـــام  المديـــر  قـــام 
الجنوبية عاصم عبدهللا، بحضور عضو 
المجلـــس البلـــدي بالمنطقـــة الجنوبيـــة 
ممثل الدائرة الثانية مال هللا شـــاهين، 
بجولـــة تفقدية ألعمال تطوير ممشـــى 
مدينة عيســـى المطاطي، بحضور عدد 
من المهندسين والموظفين في البلدية 

والمشرفين على تنفيذ المشروع.
الجولـــة  خـــال  العـــام  المديـــر  وتفقـــد 
مراحل ســـير العمل فـــي تطوير مرافق 
الممشـــى وتهيئتـــه ليكـــون مكاًنـــا آمًنـــا 
ومريًحـــا لألطفـــال وأســـرهم، إذ وجـــه 
إلى سرعة إتمام المشروع وفق الفترة 

الزمنية المحددة.
واســـتمع إلى شـــرح مفصل عـــن أعمال 
التطويـــر فـــي الممشـــى، التـــي تشـــمل 

تركيـــب أرضية مطاطيـــة في 5 مواقع 
وزاهيـــة،  مختلفـــة  بألـــوان  لأللعـــاب 
وتركيـــب العشـــب الصناعـــي، وتركيب 
طـــوب أحمر لممـــرات األلعـــاب، إضافة 
وأخـــرى  متعـــددة  ألعـــاب  لتركيـــب 
متنوعـــة،  أشـــجار  وزراعـــة  رياضيـــة، 
وتركيـــب شـــبكة الـــري، والمظات في 

مناطق األلعاب.
مـــن جانبـــه، شـــكر العضـــو البلـــدي مال 

هللا شاهين المدير العام، على اهتمامه 
الخدميـــة، وســـعيه  المرافـــق  بتطويـــر 
وتهيئـــة  الخضـــراء،  الرقعـــة  لزيـــادة 
الحدائق لتكون متنفًســـا يجمع العوائل 
لقضـــاء أوقـــات الراحـــة واالســـتجمام 
برفقـــة أبنائهـــم، مثنًيـــا علـــى التعـــاون 
الوثيـــق بيـــن المجلس البلـــدي والجهاز 
الخدمـــات  أفضـــل  لتوفيـــر  التنفيـــذي 

ألهالي المنطقة الجنوبية.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

“الجعفرية” تدعو المآتم والحسينيات لتجميد أنشطتها مؤقتا
“كورونـــا” تفشـــي  ومخاطـــر  االســـتثنائية  الصحيـــة  للظـــروف  رعايـــة 

أصـــدرت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة 
بياًنا جاء فيه:

قـــال تعالـــى: “َوِإْذ َقـــاَل ِإْبَراِهيـــُم َربِّ 
ـــَذا اْلَبَلَد آِمًنا”، باإلشـــارة إلى  اْجَعْل َهٰ
المتســـارعة  الصحيـــة  المســـتجدات 
فيـــروس  تفشـــي  مخاطـــر  بشـــأن 
 )19 )كوفيـــد  المســـتجد  كورونـــا 
واإلعان الصادر عن وزارة الداخلية 
بمنـــع كافة التجمعـــات العامة مؤقًتا، 
الوطنـــي  الطبـــي  الفريـــق  وقـــرارات 
وتماشـــًيا  الفيـــروس  لمكافحـــة 
التـــي  الضروريـــة  الخطـــوات  مـــع 
اتخذتهـــا العديـــد من الـــدول العربية 
واإلســـامية الشـــقيقة، أهابت إدارة 
األوقـــاف الجعفريـــة بالقائميـــن على 
فـــي  والحســـينيات  المآتـــم  إدارات 
مختلـــف محافظات مملكـــة البحرين 
ضرورة تطبيق التوجيهات الرسمية 

واإلجـــراءات الضرورية التي أعلنتها 
الجهات الرســـمية المختصة في هذا 

الشأن.
العبـــادة  دور  “إّن  اإلدارة  وأضافـــت 
مـــن المســـاجد والمآتم ال شـــك وأنها 
تســـاهم مســـاهمة فاعلـــة للحـــد مـــن 
وحمايـــة  الفيـــروس،  هـــذا  انتشـــار 
البـــاد والعبـــاد واألنفس من ســـريان 
هـــذا الوبـــاء، لـــذا فإنـــه وانطاًقا من 
والوطنيـــة  الشـــرعية  المســـؤولية 
تحتـــم  الضـــرورة  فـــإّن  والقانونيـــة 
تعليق كافة األنشـــطة بشـــكل مؤقت 
وحتى عودة األمور إلى طبيعتها في 
أقرب وقت بإذن هللا تعالى، منوهين 
في هذا الصـــدد بالدعـــوات الصادرة 
عن العلمـــاء ورجال الديـــن األفاضل 
الفعاليـــات  بوقـــف  المآتـــم  وإدارات 
الجماعيـــة حتى إشـــعار آخـــر ودعوة 

الجميـــع التبـــاع التوجيهات الصحية 
الضروريـــة التـــي ال تحتمـــل التهاون 

رعايًة لصحة وسامة المجتمع”.
ســـتقوم  أنهـــا  اإلدارة  وأوضحـــت 
بإطـــاع المآتـــم علـــى أي قـــرارات أو 
توصيـــات يتم اتخاذها مـــن الجهات 
لتقديـــر  حينهـــا؛  فـــي  المختصـــة 
مختلـــف  فـــي  المناســـب  الموقـــف 
الظروف حفاًظا على صحة وسامة 
المشـــاركين فـــي الفعاليـــات الدينيـــة 
والمجتمـــع لحيـــن زوال هذا العارض 

الصحي.
الفرصـــة  هـــذه  اإلدارة  تنتهـــز  كمـــا 
الوحـــدة  لتعزيـــز  الجميـــع  لدعـــوة 
يـــًدا واحـــدة  والتكاتـــف  والتضامـــن 
أزًرا،  أزره  يشـــد  موحـــًدا  وكياًنـــا 
إعـــاء  بأهميـــة  للجميـــع  منوهيـــن 
الكلمـــة الطيبة المســـؤولة، مشـــيدين 

في هذا الصدد بالتوجيهات السامية 
لحضرة صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل الباد 
المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه والجهود 
والتوجيهـــات الكريمـــة المتوالية من 
لـــدن صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
وتأكيـــد  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
سموه بأّن ما يتسم به أبناء البحرين 
مـــن وعـــي وإدراك هـــو مصـــدر قـــوة 
للوطـــن، لذا فهـــم خير ما نتســـلح به 
فـــي المواجهة للحد من انتشـــار هذا 

الفيروس.
يحفـــظ  أن  ســـبحانه  هللا  ســـائلين 
مملكة البحرين من كل شـــر ومكروه، 
وأن يمـــّن علـــى المصابيـــن بالشـــفاء 

العاجل، إنه سميع مجيب الدعاء.

المنامة - األوقاف الجعفرية
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المنامة - وزارة الداخلية

أقامت اإلدارة العامـــة للمباحث واألدلة 
تخريـــج  حفـــل   ، اليـــوم   ، الجنائيـــة 
للمشاركين من موظفي شؤون الجمارك 
فـــي دورة تدريبية في مجـــال مكافحة 

المخدرات .
وأشار مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة إلـــى أن هـــذه الدورة 

، تأتـــي فـــي إطـــار الســـعي نحـــو تعزيـــز 
التعـــاون والعمل المشـــترك مـــع مختلف 
لالرتقـــاء  الداخليـــة  بـــوزارة  اإلدارات 

بمستوى العمل األمني .
وفـــي نهايـــة الحفـــل ، قـــام مديـــر إدارة 
الشؤون اإلدارية بتوزيع الشهادات على 

المشاركين .

موظفو الجمارك يشاركون في دورة مكافحة المخدرات

مساٍع خليجية لالستفادة من تجربة البحرين في تقدم المرأة
امتـــاك المؤشـــر الوطنـــي لقيـــاس التـــوازن بيـــن الجنســـين خطـــوة متقدمـــة

أكد خبراء خليجيون في قضايا المرأة أهمية االستفادة من تجربة مملكة البحرين العريقة في مجال تقدم المرأة، خصوصا 
وأن المملكــة بــات لديهــا خبــرات متراكمــة فــي مختلــف قضايا المرأة تمثــل نتاج العمل المؤسســي للمجلس األعلــى للمرأة بما 

يضعه من خطط ومشاريع ومبادرات وفقا إلطار علمي مدروس ومنهجيات ومعايير وطنية وعالمية.

امتـــالك  بالذكـــر  الخبـــراء  وخـــص 
خاصـــا  وطنيـــا  مؤشـــرا  البحريـــن 
لقيـــاس التـــوازن بيـــن الجنســـين، 
للمـــرأة  الفاعلـــة  والمشـــاركة 
العامـــة،  الحيـــاة  فـــي  البحرينيـــة 
ملفـــات  فـــي  البحريـــن  وتعامـــل 
الســـيداو  اتفاقيـــة  مثـــل  نوعيـــة 
باحترافيـــة ومســـؤولية، وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

تجربة متقدمة جدا 

الدراســـات  إدارة  مديـــر  ووصـــف 
المركـــز  فـــي  التنميـــة  ومؤشـــرات 
المجلـــس  لـــدول  اإلحصائـــي 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
صـــالح المزاحمـــي تجربـــة مملكـــة 
البحريـــن فـــي مجـــال دعـــم المرأة 
وخـــص  جـــدا”،  “متقدمـــة  بأنهـــا 
بالذكـــر امتـــالك البحريـــن مؤشـــرا 
وطنيا خاصا لقيـــاس التوازن بين 
الجنســـين، الفتـــا فـــي هـــذا الصدد 
إلـــى وجود توجه وحراك في دول 
مجلس التعاون الخليجي األخرى 
للســـير على نهج البحرين في هذا 

الخصوص.
شـــأن  مـــن  إن  المزاحمـــي  وقـــال 
االستفادة من التجارب الخليجية 
فـــي مجـــال دعـــم المـــرأة الوقوف 
هـــذا  فـــي  القـــوة  مكامـــن  علـــى 
المجال، إضافة إلى أوجه القصور 
إن وجدت والعمل على تحســـينها، 
وإنشـــاء قاعـــدة بيانـــات خليجية 
خاصة بالمـــرأة لالعتماد عليها في 
رصـــد مؤشـــرات مشـــاركة المـــرأة 

الخليجية في التنمية.
تشـــير  اإلحصـــاءات  أن  وأضـــاف 
إلى أن قرابة نصف ســـكان منطقة 
مـــن  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
مشـــاركتهن  شـــأن  ومـــن  النســـاء، 
الكاملـــة في األنشـــطة االقتصادية 
أن تزيد من رفاهة أطفالهن، والنمو 
االقتصـــادي العـــام لدولهن، إضافة 
إلـــى توســـعة الخيـــارات المتاحـــة 
أمام المرأة وتحســـين قدرتها على 
متكافئـــة  فـــرص  علـــى  الحصـــول 
فـــي مجاالت حيوية مثـــل التعليم 
والرعاية الصحية والوظائف، وبال 
“الشـــك أن االستفادة من التجارب 
المتقدمـــة  والعالميـــة  الخليجيـــة 
فـــي مجال دعم المـــرأة ومن بينها 
تجربـــة مملكـــة البحريـــن تســـاعد 
فـــي تســـريع الوصـــول إلـــى هـــذه 

األهداف”.

تعامل احترافي مع المسائل الدولية

وهـــي  العقيـــل  عبـــدهللا  نـــورة 
التخطيـــط  بقســـم  اختصاصيـــة 
واالقتصـــاد المعرفي باألمانة العامة 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس 
العربيـــة لفتـــت إلـــى أن التقدم الذي 
تحققه المرأة البحرينية حقيقة على 
أرض الواقـــع يمكن قياســـه والتأكد 
مـــن نتائجـــه، وأشـــارت إلـــى أنه في 
ظـــل االنفتـــاح الثقافـــي والحضاري 
واالجتماعي الذي تعيشـــه البحرين 

منذ القـــدم تمكنت المرأة البحرينية 
من إحراز سبق الريادة في مجاالت 
التعليـــم والرياضـــة  مختلفـــة مثـــل 
وحظيـــت  الدبلوماســـي،  والعمـــل 

باحترام وتقدير إقليمي وعالمي.
وقالت العقيـــل “أود أن أعطي مثاال 
على ذلك، وهو كيفية تعامل مملكة 
البحريـــن من خالل المجلس األعلى 
للمـــرأة مـــع اتفاقيـــة القضـــاء علـــى 
كافـــة أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة 
)الســـيداو(، مؤكدة فـــي الوقت ذاته 
خصوصيـــة المجتمـــع البحريني من 
جهـــة، والتزامـــات البحريـــن كدولـــة 
المجتمـــع  صعيـــد  علـــى  مســـؤولة 
الدولـــي مـــن جهة أخرى”، وأشـــارت 
إلى أن فـــرص وتحديات ومخاوف 
دول الخليج تكاد تكون واحدة في 
مثل تلك المواقف، لذلك فإن تكلتها 
واالســـتفادة من التجارب المتقدمة 
فيما بينها، يســـاعد كثيـــرا في إبراز 
صـــورة حضاريـــة ملتزمة مســـؤولة 

لتلك الدول وللمرأة فيها.

تسريع التقدم المنجز

بدورهـــا، أشـــارت هنـــد بنت مســـلط 
علـــى  المشـــرفة  وهـــي  المريبـــض، 
االجتماعـــي  النـــوع  إحصـــاءات 
بالهيئـــة العامـــة لإلحصـــاء بالمملكة 
تســـارع  إلـــى  الســـعودية  العربيـــة 
حضور الســـعودية على المؤشـــرات 
الدوليـــة ذات الصلـــة بتقـــدم المرأة، 
مؤكدة الحرص على االســـتفادة من 
الجميع التجـــارب الدولية المتقدمة 
فـــي هذا المجال بما في ذلك تجربة 

مملكة البحرين.

وقالـــت المريبض “بات لدينا مؤخرا 
مرصـــدا وطنيا للمـــرأة يضم خبرات 
ســـعودية، ويعكـــس مـــا وصلـــت لـــه 
السعودية في مجال مشاركة المرأة 
بالتنمية، ونحن ننظـــر بإعجاب إلى 
لقيـــاس  البحريـــن مرصـــدا  امتـــالك 
ومعرفـــة  الجنســـين  بيـــن  التـــوازن 
التقـــدم المحـــرز فـــي مجـــال تكافؤ 
الجهـــات  مختلـــف  لـــدى  الفـــرص 
الحكوميـــة والخاصـــة، وهي تجربة 
نســـعى لالســـتفادة منهـــا؛ مـــن أجل 
المـــرأة  تمكيـــن  خطـــوات  تســـريع 
الســـعودية وزيـــادة حضورهـــا فـــي 

مختلف المجاالت والقطاعات”.

مشاركة فاعلة في الحياة العامة

إلى ذلك أشـــارت فاطمة عيســـى بن 
ثاني من اإلدارة المركزية لإلحصاء 
فـــي دولـــة الكويـــت إلـــى المســـيرة 
الرائـــدة خليجيـــا للمـــرأة البحرينية 
في كثير من المجاالت خالل العقود 
الماضية، الفتة في هذا الشـــأن إلى 
دعـــم  مـــن  اســـتفادت  الكويـــت  أن 
البحريـــن فـــي العديـــد مـــن القضايا 
بينهـــا  مـــن  بالمـــرأة،  الصلـــة  ذات 
اســـتعانة الكويت بمملكـــة البحرين 
الشـــقيقة في العام 2008 لتأســـيس 

الشرطة النسائية الكويتية.
ـــت فاطمة بالذكر تقدم المرأة  وخصَّ
البحرينية على الصعيد االقتصادي، 
وقالـــت “نـــرى أن المجلـــس األعلـــى 
للمرأة في مملكة البحرين يقود عن 
جدارة الجهود الرامية إلى تشـــجيع 
يصبحـــن  أن  علـــى  البحرينيـــات 
صاحبات أعمال، من خالل مبادرات 

مثـــل حاضنـــة ريـــادات، إضافة إلى 
خدمـــات دعـــم االئتمـــان والقروض 
والجوائـــز  النســـائية،  للمشـــروعات 
الصلـــة بتشـــجيع  والمبـــادرات ذات 
رائـــدات األعمال، كمـــا تحضر المرأة 
البحرينيـــة بقـــوة في غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن وفـــي مجالـــس 
العـــام  القطاعيـــن  شـــركات  إدارة 

والخاص”.
ولفتـــت إلى أن بلدهـــا الكويت لديه 
تجربـــة متقدمة في مجال الحضور 
السياســـي للمرأة، وقالت “بناء على 
تلك التجربة أســـتطيع التأكيد على 
أهمية الجهود التي تبذلها البحرين؛ 
مـــن  المزيـــد  تشـــجيع  أجـــل  مـــن 
النســـاء على المشـــاركة فـــي الحياة 
السياســـية، لتتمكـــن من المســـاهمة 
بصياغة مســـتقبل بلدهن من خالل 
التشـــريعات ورقابـــة أداء الحكومة 

وتقديم الخدمات وغيرها”.

تنوع مبادرات تكافؤ الفرص

مياسة بنت موسى البلوشية، وهي 
اإلحصـــاءات  بدائـــرة  اختصاصيـــة 
الوطنـــي  المركـــز  فـــي  االجتماعيـــة 
بســـلطنة  والمعلومـــات  لإلحصـــاء 
عمان أعربـــت بدورها عـــن إعجابها 
األعلـــى  المجلـــس  عمـــل  بمنهجيـــة 
للمـــرأة فـــي مملكـــة البحريـــن علـــى 
الفـــرص  تكافـــؤ  مبـــدأ  تكريـــس 
الحكوميـــة  الجهـــات  فـــي مختلـــف 
علـــى  والخاصـــة واألهليـــة وحتـــى 
مستوى تشـــجيع المبادرات الفردية 
ذات الصلـــة، وذلك مـــن خالل لجان 
تكافؤ الفـــرص، والجوائز التقديرية 
للجهـــات التـــي تطبـــق مبـــدأ تكافـــؤ 
الفـــرص، وصـــوال إلى امتـــالك تقرير 
ومؤشـــر وطني لقياس التوازن بين 
الجنسين، وكل ذلك في إطار خطة 

وطنية لنهوض المرأة.
ووأردفـــت أنه يمكن لـــدول الخليج 
العربية االستفادة من هذه التجربة 
الثرية في مساعيها لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة، خصوصا الهدف 
الخامس الذي ينص على “المساواة 
بين الجنســـين”. وأكدت على صعيد 
العمانيـــة  التجربـــة  أن  صلـــة  ذي 
المتقدمـــة في مجـــال تمكين المرأة 
تؤهل الســـلطنة لتبادل الخبرات مع 
مملكـــة البحرين في مختلف قضايا 

المرأة.
يشـــار إلى أن ورشـــة عمـــل “تصميم 
مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في 
التنميـــة” التي اســـتضافها المجلس 
أوصـــت  مؤخـــرا  للمـــرأة  األعلـــى 
باالسترشـــاد  أعمالهـــا  ختـــام  فـــي 
بتجربـــة مملكة البحريـــن في إعداد 
تقريـــر وطنـــي لقياس التـــوازن بين 
لفعاليـــة  قيـــاس  كآليـــة  الجنســـين، 
والتشـــريعات  السياســـات  وتأثيـــر 
والخطـــط الوطنيـــة خـــالل مراحـــل 
المـــرأة  مشـــاركة  مؤشـــر  تصميـــم 
الخليجيـــة فـــي التنميـــة، بمـــا يرفع 
الخليجيـــة”  المـــرأة  “تنافســـية  مـــن 
ويوضح العائد اإليجابي لذلك على 
االقتصاد الوطنـــي واإلقليمي لدول 
الخليـــج العربـــي، واعتمادهـــا ضمن 

أدبيات ملف الورشة.

فاطمة عيسى بن ثاني

نورة عبدالله العقيل

صالح المزاحمي

مياسة بنت موسى البلوشية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“الشورى” يناقش اقتراحين لترحيل اإلجازات بين يومي عمل
فـــي جلســـته  الشـــورى  يناقـــش مجلـــس 
العشـــرين اليوم )األحد( االقتـــراح بقانون 
بإضافـــة بند برقـــم )3( إلى المادة )19( من 
قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرســـوم 
بقانون رقم )48( لســـنة 2010، واالقتراح 
بقانـــون بإضافة فقـــرة أخيرة إلـــى المادة 
)64( مـــن قانون العمل في القطاع األهلي 
الصـــادر بالقانـــون رقم )36( لســـنة 2012، 
واللذيـــن يهدفـــان إلـــى ترحيـــل اإلجازات 
الواقعـــة بين يومـــي عمل - عـــدا إجازات 
عيـــد الفطـــر وعيـــد األضحـــى ومناســـبة 
عاشوراء – إلى بداية األسبوع أو نهايته. 
وأعدت لجنة الخدمات بمجلس الشـــورى 
تقريريـــن حـــول االقتراحيـــن المذكورين، 
ميـــن مـــن درويـــش المناعي، عضو  والمقدَّ
المجلـــس، أوصـــت فيهمـــا بجـــواز النظـــر 
فـــي  اللجنـــة  وأكـــدت  االقتراحيـــن.  فـــي 

المذكوريـــن  االقتراحيـــن  أن  تقريريهـــا 
يعززان االنضباط الوظيفي في الوزارات 
لـــدى  الحكوميـــة، وكذلـــك  والمؤسســـات 
القطـــاع األهلـــي، ويحـــّدان  فـــي  العمـــال 
مـــن إهـــدار أيام العمـــل التي قـــد تقع بين 
إجازتين، وما تسببه من إرباك لسير العمل 

وتراكم األعمال والمعامالت وتأخيرها.
ورأت اللجنـــة أن مـــن شـــأن االقتراحيـــن 
تشـــجيع الموظفين والعمال على تحقيق 
المطلوبـــة،  والجـــودة  األداء  معـــدالت 
ويعزز ثقافة العمـــل وااللتزام واالنضباط 
لديهـــم، ويدفعهم لنبذ الكســـل والتراخي، 
فضال عن منـــع الهدر في الوقت والموارد 

المادية والبشرية.
االقتراحيـــن  أن  إلـــى  اللجنـــة  ونّوهـــت 
راعيـــا اإلجـــازات التـــي ترتبـــط بالشـــعائر 
الدينيـــة، التي يجـــب االحتفال بها، حيث 
استثنى إجازة عيد الفطر وعيد األضحى 

ومناســـبة عاشـــوراء؛ نظـــًرا لخصوصيتها 
وعدم إمكان ترحيلها إلى بداية األسبوع 
ضمـــن  المجلـــس  ويبحـــث  نهايتـــه.  أو 
الشـــؤون  لجنـــة  تقريــــر  أعمالـــه  جـــدول 
الماليـــة واالقتصادية بخصوص مشـــروع 
قانون بالتصديق على اتفاقية التأســـيس 
والنظـــام األساســـي لشـــركة المدفوعـــات 
الخليجيـــة، المرافـــق للمرســـوم رقم )82( 
لسنة 2019، والذي أوصت فيه بالموافقة 
على مشـــروع القانون. وأوضحت اللجنة 
أن االتفاقيـــة تهـــدف إلـــى تأســـيس نظام 

يربـــط أنظمة المدفوعـــات الخاصة بدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
عمليـــات  لتنفيـــذ  البعـــض  بعضهـــا  مـــع 
تحويل وتســـوية المدفوعات بينها، وفًقا 
لإلجـــراءات التي تتفق عليها مؤسســـات 
النقـــد والبنـــوك المركزية بـــدول المجلس، 
إضافـــة إلى تطويـــر وتحســـين الخدمات 

المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي.
وأشـــارت إلـــى أن مشـــروع القانـــون يأتي 

تنفيـــًذا لقـــرار المجلـــس األعلـــى لمجلـــس 
التعـــاون لدول الخليج العربية في دورته 
)37(، بالموافقة على تأسيس وبناء نظام 
ربط ألنظمـــة المدفوعات لدول المجلس، 
بتملك وإدارة المشروع من خالل تأسيس 
شـــركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات 
النقد والبنـــوك المركزية بـــدول المجلس. 
وينظـــر المجلـــس أيًضا في تقريـــر أعدته 
لجنة الخدمات بخصوص مشـروع قانون 

بتعديل المادة )22( من المرســـوم بقانون 
رقم )25( لســـنة 1998 بشـــأن المؤسسات 
)المعـــد  الخاصـــة  والتدريبيـــة  التعليميـــة 
فـــي ضـــوء االقتـــراح بقانـــون - بصيغتـــه 
المعدلـــة - المقـــدم مـــن مجلس النـــواب(، 
والـــذي يهـــدف إلى اعتمـــاد مقـــرر “تالوة 
القرآن الكريم” كمادة أساســـية في النظام 
التعليمي بالمؤسســـات التعليمية الخاصة 
األجنبيـــة. وأكـــدت اللجنـــة فـــي تقريرها 
أن الهـــدف مـــن المشـــروع متحقـــق علـــى 
أرض الواقع في ظل التشريعات النافذة، 
حيـــث إنَّ تدريـــس تالوة القـــرآن وأحكام 
التجويـــد هـــو جـــزء ال يتجـــزأ مـــن مـــادة 
التربية اإلســـالمية التي تلتزم بتدريســـها 
المؤسســـات التعليميـــة الخاصة )الوطنية 
واألجنبيـــة( وفقـًـــا للمرســـوم بقانون رقم 
المؤسســـات  بشـــأن   1998 لســـنة   )25(

التعليمية والتدريبية الخاصة.

القضيبية - مجلس الشورى

مشروع للمدفوعات 
الخليجية على 

طاولة البحث

“التعاونية الزراعية”.. تنتظر الدعم
Û  مــع تشــكيل مجلــس إدارتهــا الجديــد، تنتظــر جمعيــة البحريــن التعاونيــة

الزراعيــة الدعــم مــن أجهــزة الدولــة، فالواضــح أن مجلــس اإلدارة الجديــد 
وضــع مجموعــة حيويــة مــن األهــداف التــي ترتبــط باحتياجــات المزارعين 
البحرينيين وتساعدهم في تنمية إنتاجهم، وبدأ بالفعل في عقد اجتماعات 
مع المسؤولين في مختلف األجهزة، السيما وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، ونأمل أن تســهم الجمعية في تقديم مكتســبات مهمة 
للعامليــن فــي هــذا القطــاع مــن منطلقــات عديــدة منهــا ترســيخ مبــدأ األمن 
الغذائي ومنها أيًضا إيجاد قطاع اقتصادي نشط بمؤشرات استثمار فاعلة.

Û  لقــد كان لقرينــة جاللة الملك المفدى رئيســة المجلــس األعلى للمرأة صاحبة
الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، دورها المشــهود على 
مــدى الســنوات الماضيــة فــي إحــداث نقلــة كبيرة علــى صعيد دعــم القطاع 
مــزارع  كل  يقّدرهــا  وأنشــطة ومشــروعات  مبــادرات  خــالل  مــن  الزراعــي 
بحرينــي، وهــذه المبــادرات فــي الحقيقــة، كان لها األثر الكبير فــي إنقاذ هذا 
القطاع الحيوي، وإعادة اآلمال إليه والمساهمة في رسم تطلعات مستقبلية 
اســتراتيجية يشــارك فيــه المــزارع البحرينــي، وال أدل علــى ذلــك مــن نجاح 
تجربة سوق المزارعين البحرينيين على مدى 8 دورات متتالية نجحت في 
تقديم المنتج الزراعي البحريني أسبوعًيا كل سبت للمواطنين والمقيمين.

Û  ولعل من المهم اإلشــارة إلى الدور الرئيس الذي تلعبه األمين العام للمبادرة
الوطنيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي الشــيخة مــرام بنــت عيســى آل خليفــة، 
فمنذ انطالق المبادرة بدعم من صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت 
إبراهيــم آل خليفــة فــي العــام 2010، يواصــل فريــق عمــل المبــادرة تقديــم 
البرامــج وخطــط العمل لتنميــة هذا القطاع، وكل المزارعيــن يقدرون جهود 
الشيخة مرام في هذا الحقل، فلوال برامج العمل المدروسة ومنهج التقييم 
والمتابعة الذي تقوم بها لما تحققت هذه التطورات، ومنها مســاندة جمعية 

البحرين التعاونية الزراعية.
Û  ،هنــاك الكثيــر مما يلــزم القيام به من جانب الجهات الرســمية ذات العالقة

وقــد تحدثــت مــع أميــن ســر الجمعيــة نبيــل حســن العجيمــي عــن مســار 
العمــل الســيما مع سلســلة االجتماعات المتواصلة لمجلــس اإلدارة مع كبار 
المســؤولين في الدولة، فإن هناك الكثير من التفاؤل من خالل تحرك جاد 
ومنجــز؛ خصوًصــا أن المطالــب المرفوعــة مــن قبــل الجمعيــة للمســؤولين 
يسيرة وقابلة للتحقق، وكلنا أمل في أن يتم اإلسراع في تنفيذ ما يحتاجه 

المزارعون؛ ليكون العام 2020 مكلاًل بالنجاح في مسيرة الجمعية.

saeed.mohamed@albiladpress.com

سعيد محمد

“األعلى للمرأة” يقود جهود تشجيع 
البحرينيات ليصبحن صاحبات أعمال
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إذا أردت اختبار دولة أو شعب، ضعهما بأزمة تتعلق بوباء أو حرب 
أو مجاعة، وانظر كيف يكون السلوك أمام التحدي، سترى الجميع 
يتصرفـــون بدهشـــة وغرابـــة، بـــدواع أنانيـــة عاطفيـــة، ستنكشـــف 
معادن البشـــر، وسترى عجائب األخالقيات، وغرائب العقليات، وال 
أدّل علـــى ذلـــك من خطيب الجمعـــة بحينا الذي قـــال بالحرف “إن 
الكورونا هو جند هللا وتعبير عن غضب هللا منا، أرسلها الختبارنا”!! 
األخ قال ذلك بينما على الطرف اآلخر من العالم، علماء ال ينامون 
ســـاعة بحثا عن لقاح للمرض، تخّيل األطفال الذين يســـمعون مثل 
هـــذه الخطب، تخّيل أولئـــك الذين يفترض فيهـــم التحلي بالوعي 
الطبـــي والعلمـــي وااللتـــزام بتعليمـــات الســـالمة، يهملـــون ذلك كله 
نظـــًرا لتصديقهم هذا الكالم؟ المفارقة في هذا العالم وفي ســـياق 
هـــذه األزمـــة العالميـــة، أن العلماء يحشـــدون كفاءاتهـــم ويكثفون 
جهودهـــم في ســـباق مع الزمن ألجـــل إنقاذ البشـــرية من األمراض 
واألوبئة، بينما هناك على الطرف اآلخر من يســـعى لتجهيل الناس 
في تغييب للعقل والمنطق. إن مثل هذا الخطيب وغيره وكل من 
يســـوق األفكار الظالمية والخرافية ال يســـهم في تطوير المجتمع 
وازدهـــار الحياة، إنما يصنع خرافة تقتل الناس، أي جيل ســـيخرج 

من هذه التجربة؟

هذا هو الفرق بين عالمين، عالم يبتكر اللقاح وعالم يزرع الخرافات، 
فأمام الخطر تلعب العواطف دوًرا مدهًشـــا برســـم خريطة الوعي، 
ونـــدرة مـــن الناس تســـيطر علـــى الوضـــع وتتحكم بالمشـــاعر، هذا 
مـــا يحدث أمـــام انتشـــار مرض جعـــل البعـــض يتصرفـــون بدوافع 
عاطفية وخرافية، فالصورة تبدو في شـــكل اختبار للجميع وكيف 

يتصرفون؟ ووفق معايير بين الهلع والخوف والمغاالة.
بالدنـــا صغيـــرة بالحجـــم الجغرافـــي وطفيفة بالمقياس الســـكاني، 
ويمكـــن حصـــر األزمـــات فيها بســـهولة، بعكس دولـــة كالصين، لكن 
بالمعيار النسبي ال تختلف البحرين عن الصين فيما يتعلق بعواطف 
الناس وعالقاتهم وإنســـانيتهم تجاه الكوارث واألوبئة والحروب، 

فالناس متساوون في االختبار أمام األزمات.
لو تأملنا حولنا الدول والشـــعوب التي مرت بهذا الداء، بين خوف 
النـــاس وإجـــراءات الدولـــة، هنـــاك مســـافة تتداخل فيها المشـــاعر 
والعواطـــف والخرافات واألحكام والوعـــي وكل ما يؤثر بالمجتمع 
ويـــؤدي لصنع حالة محكومة بحجم األزمة وتداعياتها والســـؤال: 

هل فضحت الحالة الكورونية بعض الدول وبعض الشعوب؟.

تنويرة: ذروة الجهل تصديقه. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

الكورونا اختبار للدول والشعوب

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كلمة وزير الداخلية... استراتيجية دقيقة لمكافحة “كورونا”
عودنـــا وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة في 
كل األحـــوال والظـــروف علـــى اللقاء الـــدوري والتواصل مـــع المواطنين وكل 
الفعاليـــات واألطيـــاف من منطلق الشـــراكة المجتمعيـــة، والتعريف بالمجهود 
المبـــذول مـــن قبـــل القيـــادة حيـــال أيـــة قضية، وقـــد حمل لقـــاء الوزيـــر يوم 
الخميـــس الماضـــي مـــع نخبة مـــن أبنـــاء الوطن وقد تشـــرفت أن أكـــون أحد 
المدعويـــن، بشـــأن اإلجـــراءات الوطنيـــة لمكافحـــة انتشـــار فيروس”كورونا”، 
تحديـــدا علميـــا وعمليـــا عميقا للتعامـــل مع الوضـــع الراهن، وجديـــة الموقف 
وتحمل المســـؤولية كل حســـب موقعـــه إذا أردنا كمجتمع الســـير على الدرب 
الصحيـــح وتجـــاوز ومكافحـــة هذا الفيـــروس الذي تعمـــل الحكومات جاهدة 

للتغلب عليه وهزيمته.
كلمـــة وزيـــر الداخليـــة كانت تكاملية وتشـــكل رؤيـــة واحدة تجعـــل المواطن 
يفخـــر بانتمائـــه لهـــذه األرض والقيـــادة الحكيمـــة التي تبذل قصـــارى جهدها 
وبمســـتوى رفيع عال للتصدي لهذا الفيروس وســـرعة التعامل مع التطورات 

عبر استراتيجية دقيقة لمكافحة “كورونا” والوصول إلى الغاية المنشودة.
يقول معاليه “اليوم هو يوم توحيد الجهود، ما يتطلب بذل جهود اجتماعية 

وإعالمية وثقافية انطالقا من إحساس المجتمع بمسؤولياته”.
إن تجاوز الوضع والسيطرة على الفيروس مسؤولية جماعية تحتاج لتضافر 
جميع الجهود سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المواطنين، فكل 
شـــخص منا عليه توحيد الجهـــود نحو تحقيق الهدف، والتكاتف والتماســـك 

والقيام بالدور الفاعل من أجل سالمة الوطن والمواطنين.
كمـــا يقـــول معاليـــه “عـــدم االكتـــراث والجهل، يســـاعد علـــى انتشـــار العدوى، 
والمجتمع البحريني متعلم ومنضبط”. اإلنسان البحريني معروف عنه أنه من 
ذوي الخبرة المتميزة ذات العطاء اإلنساني الثري، وأهلته إلى منازل التقدير 
العالمي التي توجتها جوائز عالمية، ودون شـــك ســـيلتزم المجتمع البحريني 
بمختلف أطيافه بالحدود المرسومة وسيكون عند حسن الثقة والكفاءة في 
هـــذا االختبـــار الذي ســـيخرج منه ناجحـــا ال محالة، بفضل مـــن هللا ثم بفضل 

سعة علمه وثقافته وانضباطه.

حفظ الله مملكتنا الغالية وأدام علينا نعمة األمن واألمان والصحة  «
والعافية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

على الرغم من حالة الرعب و”الترعيب” التي تستبد بالعالم جراء “كورونا”، 
إال أننـــا ال نـــكاد نلمـــس دورا لمنظمات البيئة الغربية على مـــا بلغته من قوة 
وبـــأس، وكأنـــه ال صلـــة البتة لتلـــوث البيئـــة باحتضان الفيروس وتفقيســـه 
وتكاثـــره، رغم ما يشـــكله األمر من فرصة تاريخية نـــادرة لتكثيف حمالتها 
ضـــد التلوث وللتوعية البيئية، دع عنك جماعـــات البيئة العربية والمحلية، 
فهذه جميعها اعتدنا على بياتها الشتوي الطويل، حتى تكاد وزارة الصحة 
تخـــوض المعركـــة وحدها ضد الفيروس في غيـــاب أهم حليف مفترض لها 

)جمعيات البيئة المحلية إذا كانت موجودة!(.
وإذ ُنحيـــي مـــا تفضلت به الوزيـــرة فائقة الصالح من رد علـــى أحد النّواب، 
مّدعـــم بأرقـــام عـــن مخالفات فـــي المؤسســـات الصحيـــة، فإننـــا نتطلع إلى 
تـــدارس تلك األرقـــام عما إذا كانـــت اعتيادية خالل عام واحـــد، أم يحتاج 
األمر إلى مضاعفة أدوات الضبط وتكثيفها للحد منها لئال تشكل ضررًا على 

المواطن صحيا ومعيشـــيا، وحســـب رد الوزيرة فقد بلغ إجمالي المخالفات 
1519 مخالفـــة في العام الماضي فقط، منهـــا 266 مخالفة تتعلق بالنفايات 
الطبيـــة، و228 فـــي اشـــتراطات التعقيـــم، و220 فـــي اشـــتراطات ســـالمة 
األجهـــزة الطبية و962 مخالفة للصيدليـــات، منها 369 تتعلق باألدوية و71 

مخالفة في ترخيص الكوادر الطبية.
وال نعـــرف هـــل اطلع نوابنـــا جميعا على هذه األرقام المقلقة، ولكن نخشـــى 
أن تكون قد مرت على بعضهم أو كلهم مرور الكرام دون تمحيص وتقليب 
للتمعـــن فـــى مـــدى خطـــورة دالالتهـــا، فنحن نتحـــدث عن مخالفـــات تتعلق 
بصميـــم حيـــاة المواطنين وأحوالهم المعيشـــية، وأيًا كان األمـــر فإنه إذا ما 
تمكنـــت الوزيـــرة وقطاعها من تقليـــل تلك األرقام إلى النصـــف خالل العام 
الجـــاري، فـــإن ذلك ُيعد بكل المقاييس إنجازا مشـــرفا ُيحســـب لها وُتشـــكر 

عليه.

رضي السماك

“الصحة” في زمن الكورونا

توجيهات أثلجت صدورنا
تحية كبيـــرة ألول حالة تم رصدها باإلصابة بفيروس كورونا، 
تحية لسائق الباص البسيط الذي أعياه التعب فذهب مباشرة 
للمركز الصحي إلجراء الفحوصات فلواله ما تم اكتشاف بقية 

الحاالت وال تم رفع حالة التأهب.
كنـــا بحاجـــة إلى تلـــك الحالة التـــي كانت صريحة مـــع وضعها 
ولـــم تخش الذهاب إلى المركز الصحي وال أعلم كم حالة قبله 

أعياها التعب لكنها آثرت الكبر خوفا أو جهال.
وها هي العيون الســـاهرة والطواقم الطبيـــة تلعب دورها بكل 
تفان وإتقان... إن توجيهات سمو ولي العهد والعناية واإلجازة 
االحترازية التي تلقيناها في القطاع التعليمي أثلجت صدورنا، 
وأنا على يقين بأن تلك الجهود لن تذهب ســـدى، خصوصا مع 
وعي المجتمع الذي ســـلك مسلكا جديدا في تصرفاته اليومية 
مـــن حيـــث قلـــة التصافح ومنـــع التقبيل واألحضـــان حتى في 

المناسبات المهمة كاألعراس والعزاء.

ومضة: إن ما نراه من همة وتفان حقيقي من قبل جميع  «
الطواقم سواء الصحية أو اإلدارية أو األمنية أو اإلعالمية أو حتى 

الفردية، يجعلنا أمام حقيقة واضحة أننا قادرون بوحدتنا على 
أن نتصدى ألي خطر يهددنا فالوحدة دليل على الوعي والرقي 

والتمدن الحقيقي الذي لم تستطع الكثير من المجتمعات أن 
تصل إليه بالفعل.

سمر األبيوكي

من رسائل القراء
تصلني رسائل كثيرة يغلب عليها الحزن، وبعضها تضج بالشكوى، 
ورأيـــت أن أنقـــل ملخصا لبعضها لعله يصـــل إلى من يعنيهم األمر 
ويتخذون ما يلزم من خطوات تصحيحية أو توضيحية حســـب 

ما يقتضيه الطرح.
يتســـاءل مواطـــن عن علـــة االرتفـــاع المفاجئ في أســـعار الكثير 
من الســـلع في اآلونـــة األخيرة، وتحديدًا مع بدايـــة العام الجديد 
دون معرفـــة األســـباب، وبقيـــة شـــكواه ال أرى داعـــي لنقلهـــا فهي 
معروفة وعلى ألسنة ُجل المواطنين كالتحدث عن غياب الزيادة 
فـــي الرواتـــب أو توقف االجتماعات التي كانـــت تعقد في الدورة 
الســـابقة لمجلســـي الشـــورى والنواب مـــع الحكومة لمســـألة دعم 
األســـر الفقيـــرة وبعض الســـلع التي رفعـــت الحكومـــة عنها الدعم 

كالبترول وكذلك ضريبة القيمة المضافة... إلخ.
مواطـــن آخـــر يتســـاءل هـــل هنـــاك قانـــون لتجـــاوزات أصحـــاب 
الدراجـــات الناريـــة؟ يقـــول نحن من ســـكنة البيـــوت المطلة على 
هايوي الشـــيخ خليفة بن ســـلمان بيـــن الدواريـــن 18 و22، نعاني 
مـــن اإلزعاج الذي يســـببه أصحاب الدراجـــات النارية التي تصدر 
أصواتـــا مزعجة تفوق الوصف وعلـــى وجه الخصوص في عطلة 
نهايـــة األســـبوع حتـــى أوقـــات متأخرة مـــن الليل فـــي صورة من 
أســـوأ صور االســـتهتار بالقوانيـــن وراحة المواطنيـــن وعلى وجه 
الخصوص كبار الســـن والمرضى واألطفال، ويتساءل لو أن هناك 
شـــخصا واحـــدا فقط نال عقابه النتشـــر الخبر بيـــن البقية والتزم 
الجميع، ويقول من باب التحدي لمن يزعم أن هناك رادعا لهؤالء 
دعوته لزيـــارة المنطقة المذكورة في األوقات المذكورة ليرى بأم 

عينه كم يعاني األهالي.
أمر آخر هو أن هذه التجاوزات بدأت تشـــمل الســـيارات أيضا في 
الفتـــرة األخيـــرة فقـــط وأخبـــره البعض أن ســـبب ذلك هـــو تغيير 
اتجـــاه كاميرات المراقبة في الشـــارع لالتجاه العكســـي وال أدري 

إن كان هذا صحيحًا وما هو مغزاه.

هذه عينة من بعض الشكاوى، نقلتها كما وصلت، وأتمنى من  «
الجهات المسؤولة النظر فيها والبحث عن حلول تخفف الحمل 

والقلق وحالة االستياء التي يشعر بها ويعيشها المواطن.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم

األحد 1 مارس 2020 - 6 رجب 1441 - العدد 4156 11



عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

المساحة القدم المساحة .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر القدم المساحة .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23 36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36026222
صادق الشاخوري

L004934 780 m² RA BD 20 BD 167,918 

L005098 1114 m² RA BD 26 BD 311,768 

L004932 489.9 m² RA BD 23 BD 121,285 

L004987 557 m² RA BD 25 BD 149,888 

L005201 550 m² MOH BD 23 BD 136,164 

L005259 508.8 m² RA BD 24 BD 131,441 

L006279 900 m² RB BD 24 BD 232,502 

L005069 424 m² RB BD 22 BD 100,000 

L005128 300 m² RB BD 27 BD 86,000 

L003816 1320 m² LD BD 26 BD 369,420 

L003812 1792 m² S BD 24 BD 462,938 

L004844 320 m² RB BD 28 BD 96,445 

L004856 3909 m² LD BD 18 BD 757,377 

L004863 1320 m² LD BD 28 BD 397,837 

L005059 200 m² RHB BD 23 BD 49,514 

L005062 208.7 m² RHB BD 23 BD 51,668 

L005065 319.5 m² RHB BD 22 BD 75,660 

L005064 258.6 m² RHB BD 22 BD 61,238 

L004855 348 m² RHB BD 25 BD 91,773 

L004966 373.7 m² RA BD 30 BD 120,675 

L004979 553 m² RA BD 25 BD 148,812 

L005041 292 m² SP BD 38 BD 119,437 

L005042 369.5 m² RB BD 28 BD 111,364 

L005231 835.4 m² RA BD 30 BD 269,767 

L006273 404.5 m² RA BD 21 BD 91,434 

L006268 407.4 m² RA BD 21 BD 92,090 

L006270 432.5 m² RA BD 21 BD 97,764 

L006271 408.9 m² RA BD 21 BD 92,429 

L006272 506.5 m² RA BD 21 BD 114,491 

L006274 502.6 m² RA BD 21 BD 113,609 

L005033 339 m² RB BD 25 BD 91,224 

L003829 871 m² RA BD 20 BD 187,508 

L004918 698 m² RA BD 23 BD 169,048 

L005232 440 m² RB* BD 57 BD 269,961 

L005144 333.9 m² RB BD 26 BD 93,446 

L005099 420 m² RB BD 25 BD 113,022 

L005100 541 m² RB BD 23 BD 133,936 

L005101 371 m² RB BD 27 BD 107,822 

L005043 1397 m² RA BD 42 BD 631,566 

L005089 402 m² RB BD 28 BD 121,160 

L004991 514 m² RB BD 30 BD 165,980 

L004990 577.2 m² B3 BD 24 BD 150,000 

L004889 398 m² RB BD 29 BD 122,096 

L004861 1358 m² COM BD 38 BD 555,465 

L004994 386.1 m² RB BD 22 BD 91,431 

L005044 527 m² RB BD 25 BD 141,816 

L005076 966 m² SP BD 28 BD 291,144 

L005094 396.7 m² RA BD 21 BD 87,536 

L005203 1832.9 m² LD BD 28 BD 552,421 

L005202 556.9 m² SP BD 16 BD 95,000 

L005219 149 m² RHB BD 30 BD 48,000 

L005113 390 m² RB BD 20 BD 83,959 

L005248 762 m² B4 BD 0 BD 102,527 

L005045 361 m² RB BD 21 BD 79,658 

L005032 1524 m² B3 BD 20 BD 328,086 

L005031 1462 m² B3* BD 25 BD 393,424 

L004866 792 m² RB* BD 22 BD 187,551 

L004864 792 m² RB* BD 20 BD 170,501 

L004835 761.9 m² B4 BD 14 BD 114,815 

L003827 645 m² RB BD 22 BD 152,741 

L005090 732.5 m² B4 BD 14 BD 110,385 

L005010 8031.2 m² LD BD 18 BD 1,556,061 

L005009 3864.2 m² LD BD 21 BD 873,479 

L005013 1643 m² COM BD 40 BD 707,410 

L004974 1213.4 m² SP BD 12 BD 156,732 

L004975 973 m² SP BD 12 BD 125,680 

L004976 990 m² SP BD 12 BD 127,876 

L005174 916.8 m² LD BD 20 BD 197,368 

L006266 920.7 m² RA BD 21 BD 208,000 

L003814 535.1 m² RA BD 32 BD 184,417 

L004992 10000 m² RA BD 22 BD 2,368,080 

L004995 1506.1 m² RA BD 20 BD 321,233 

L005119 805 m² RB BD 28 BD 242,621 

L005217 1500 m² RA BD 20 BD 322,920 

L005218 587.8 m² RA BD 30 BD 189,812 

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

C
C ً

٥ ١٧,٩٩٥*

38344464
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المنامة - مجموعة الذكاء االصطناعي

تـــم تكريـــم مجموعـــة مـــن رؤســـاء 
مـــن  المعلومـــات  تقنيـــة  وخبـــراء 
البحريـــن فـــي المؤتمـــر الـــذي عقـــد 
 CXO“ أخيرا في دبي، برعاية مجلة
ضمـــن   ،”Insight Middle East
المؤتمر الثاني “CXO 50” لتكريم 50 
من المبتكريـــن والمفكرين في علوم 
المســـتقبل تتعلـــق بالتحـــول الرقمي 
والـــذكاء االصطناعي والتعلم اآللي، 
علـــى  تأثيـــر  ألعمالهـــم  كان  الذيـــن 
مؤسســـاتهم وعلـــى الصناعـــة التـــي 

يعملون فيها.
الـــذكاء  خبيـــر  المؤتمـــر  وقـــاد 
جاســـم  البحرينـــي  االصطناعـــي 
حاجي، الذي أشاد بالشراكة المثمرة 
تشـــجيع  فـــي   ”CXO“ مجلـــة  ودور 

وتنظيم مثل هذه المؤتمرات، مؤكدا 
أن مثـــل هـــذه الشـــراكة والمؤتمرات 
التـــي تتبعهـــا، تفتـــح آفاًقـــا واســـعة 
جـــذب  كمنطقـــة  الخليـــج  لتعزيـــز 
ومركـــز لعلـــوم الـــذكاء االصطناعـــي 

بالشرق األوسط. 
كمـــا تـــرأس حاجـــي لجنـــة التحكيم 
المســـتقبلي  البحريـــن  دور  وعـــرض 
في الـــذكاء االصطناعـــي وإمكاناتها 
 3 ســـتعقد  أنـــه  يذكـــر  الكبيـــرة. 
مؤتمرات وورش عمل أخرى بشـــأن 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي البحريـــن 
قبل نهاية 2020، إضافة إلى العديد 
مـــن جلســـات التوعية فـــي المجتمع 
المحلـــي بمـــا يخص علـــوم وتقنيات 

الذكاء االصطناعي. 

3 مؤتمرات للذكاء االصطناعي بالبحرين

المنامة - زين البحرين

أقامـــت زين البحرين، التجمع الســـنوي 
لموظفيها بمطعـــم أوليفيتـــوا بالمنامة؛ 
لتعزيـــز الترابط بيـــن الموظفين . حضر 
التجمع السنوي جميع موظفي الشركة 
واإلدارة العليـــا، إذ افتتح الحفل بكلمة 
مـــن المديـــر المنتـــدب لزيـــن البحريـــن، 
محمـــد عبـــدهللا زيـــن العابديـــن، من ثم 
تحـــدث كل مديـــر عن إنجازات قســـمه 
للرئيـــس  ذلـــك كلمـــة  تبـــع   .2019 فـــي 
التنفيـــذي الجديـــد دنكـــن هـــوارد، الذي 

أشـــاد بأهـــم إنجـــازات الشـــركة خـــال 
العام الماضي، مشيرا إلى إستراتيجية 
2020 ووصفهـــا بســـنة  للعـــام  الشـــركة 
التجمـــع،  وأثنـــاء  والنجـــاح.   الفـــرص 
جميـــع  البحريـــن  زيـــن  إدارة  شـــكرت 
وعملهـــم  عطائهـــم  علـــى  الموظفيـــن 
وكونهـــم القوة الدافعة الرئيســـة لنجاح 
الشـــركة. تلى ذلك فقـــرات ترفيهية من 
تقديـــم مواهب محلية، واختتم الحفل 

بتوزيع جوائز على الموظفين.

“زين” تناقش استراتيجيتها 2020

عــام فــي   %  5.46 بنســبة  ترتفــع  المملكــة  صــادرات 

التبادل التجاري البحريني األميركي

بلـــغ التبـــادل التجـــاري بيـــن البحريـــن والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة في العـــام الماضـــي )2019( 
 % 18.98 بنســـبة  متراجًعـــا  دوالر،  مليـــار   2.45
قياًســـا بـ 3.03 مليـــار دوالر في العام 2018، وفًقا 
األميركـــي،  اإلحصـــاء  لمكتـــب  بيانـــات  ألحـــدث 

حصلت “الباد” على نسخة منها. 
الـــواردات  مجمـــوع  أن  البيانـــات  وأظهـــرت 
األميركيـــة إلـــى البحريـــن فـــي العـــام الماضي بلغ 
 % 30.87 بنســـبة  متراجًعـــا  دوالر،  مليـــار   1.41
قياًســـا بـ 2.04 مليار دوالر في العام 2018، بينما 
ارتفعت صادرات المملكة إلى أميركا بنسبة 5.46 
% على أســـاس ســـنوي، التـــي بلغـــت 1.04 مليار 
دوالر فـــي العـــام الماضي مقابـــل 990.67 مليون 
دوالر فـــي العام 2018. وبلغ الميزان التجاري في 
العام الماضي 363.1 مليون دوالر لصالح أميركا.
أفضـــل  بيـــن   76 بالمرتبـــة  البحريـــن  وجـــاءت 
الشـــركاء التجاريين للواليات المتحدة األميركية 
فـــي الفتـــرة الحالية، متراجعـــة مرتبة واحدة عن 

العام 2018، إذ جاءت بالمرتبة رقم 75.
وفـــي الوقت ذاته، فإن إجمالـــي التبادل التجاري 
بين الواليات المتحدة األميركية ودول العالم بلغ 
4.14 تريليـــون دوالر بانخفـــاض 1.37 % قياًســـا 
بالعـــام 2018. وتراجعـــت الصـــادرات األميركيـــة 
بنســـبة 1.13 % إلـــى 1.65 تريليـــون دوالر، كمـــا 
تراجعـــت الـــواردات إلـــى أميركا بنســـبة 1.53 % 

إلى 2.5 تريليون دوالر. 
وكانـــت أفضل 5 دول في العالم للتبادل التجاري 
مع أميـــركا خال العام الماضي من حيث القيمة، 

هي: المكسيك، كندا، الصين، اليابان وألمانيا.
وبلغ إجمالي العجز التجاري 853.23 مليار دوالر، 
مقابل 873.19 مليـــار دوالر قيمة العجز التجاري 

في العام 2018.
وأظهرت البيانات أن أهم 5 واردات من أميركا إلى 
البحريـــن من حيث القيمة هي كالتالي: الطائرات 
المدنيـــة وأجزاؤها بقيمـــة 424.24 مليون دوالر، 
تليها شـــحنات منخفضـــة القيمة بقيمـــة 188.92 
مليـــون دوالر، ثـــم الســـيارات لنقل العامـــة بقيمة 
107.03 مليون دوالر، رابًعا الطائرات ذات الصلة 
بالدفـــاع وأجزاؤها بـ 77.4 مليـــون دوالر، وأخيًرا 
المابـــس العســـكرية والمعدات العســـكرية بقيمة 
الـــواردات  هـــذه  وتمثـــل  دوالر.  مليـــون   66.21

61.36 % من إجمالي الواردات إلى البحرين.
ويتضـــح مـــن البيانـــات أن أهـــم 5 صـــادرات مـــن 
البحريـــن إلى أميركا، هي كالتالي: أوال: األلمنيوم 
غير المصقـــول بقيمة 311.09 مليون دوالر، تليه 
ألـــواح األلومنيـــوم التـــي تزيد عـــن 0.2 مم بقيمة 
240.73 مليـــون دوالر، ثالًثـــا: أســـاك األلمنيـــوم 

7605 بقيمـــة 152.8 مليـــون دوالر، رابًعا: البنزين 
وأنـــواع الوقود األخـــرى بــــ134.24 مليون دوالر، 
وأخيًرا: شراشـــف األســـرة وفوط لـــدورات المياه 
والمطابـــخ بــــ61.91 مليـــون دوالر، وتمثـــل هـــذه 
الشـــحنات  جميـــع  مـــن   %  86.22 الصـــادرات 

الصادرة.

دبي - مباشر

أثرياء العالم يخسرون 
444 مليار دوالر

خسر أثــريــاء الــعــالــم أكــثــر مــن 444 
الماضي،  األســبــوع  في  دوالر  مليار 
األســـواق  فــي  الــحــادة  الخسائر  مــع 
فــيــروس  انــتــشــار  بسبب  الــعــالــمــيــة؛ 
بلومبرج  قــائــمــة  وبــحــســب  كـــورونـــا. 
للمليارديرات، تراجعت ثروات أغنى 
بإجمالي  العالم  حــول  شخص   500
ــوع  ــبـ األسـ فــــي  دوالر  مـــلـــيـــار   444
األسهم  أســواق  وتعرضت  الماضي. 
العالمية ألكبر خسارة أسبوعية منذ 

األزمة المالية العالمية في 2008.

أمل الحامد

2.45 
مليار دوالر

“المطار” و“stc البحرين” تتعاونان لتشغيل فرع لـ “االتصاالت” بمبنى المسافرين
ــوات ــ ــ ــنـ ــ ــ سـ  5 ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــدتـ ــ ــ مـ امــــــــتــــــــيــــــــاز  ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ اتـ ــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وقـ

إدارة شــركة مطــار  رئيــس مجلــس  المواصــات واالتصــاالت  وزيــر  حضــر 
البحريــن كمــال أحمــد، توقيع اتفاقية امتياز مدتها 5 ســنوات أبرمتها شــركة 
مطــار البحريــن مــع شــركة “stc” البحريــن لتشــغيل فرع لخدمــات االتصاالت 
بمبنــى المســافرين الجديــد بمطــار البحريــن الدولــي. ووّقع االتفاقيــة كل من 
الرئيــس التنفيذي لشــركة مطار البحريــن محمد البنفــاح والرئيس التنفيذي 

لشركة “stc” البحرين نزار بانبيله. 

ومـــن المقـــرر أن يوفر الفـــرع مجموعة 
ومنتجـــات  خدمـــات  مـــن  واســـعة 
االتصاالت للزائرين الدوليين وموظفي 

المطار.
وقـــال البنفـــاح إن مبنـــى المســـافرين 
الجديـــد ســـيعمل على مضاعفة الســـعة 
مليـــون   14 إلـــى  للمطـــار  االســـتيعابية 
مســـافر ســـنوًيا، ســـيكون معظمهـــم من 
الزائريـــن الدولييـــن، معرًبـــا عـــن ثقتـــه 

فـــي أن ما توفره شـــركة “stc” البحرين 
مـــن منتجـــات وخدمات عاليـــة الجودة 
سيســـاهم دون شـــك فـــي إبقائهم على 
اتصال بذويهم وأعمالهم بسهولة ويسر 
أثنـــاء إقامتهـــم فـــي البحريـــن، متطلًعا 
 ”stc“ إلـــى العمـــل عـــن كثب مـــع شـــركة
البحرين وتقديم تجربة ســـفر متطورة 
ومتكاملة تتيـــح أعلى معايير الرفاهية 
والتمّيـــز دون أي عنـــاء لجميـــع مرتادي 

مطار البحرين الدولي.
مـــن جانبـــه، قـــال بانبيله “يســـر شـــركة 
الشـــراكة  هـــذه  عقـــد  البحريـــن   stc
البحريـــن  مطـــار  مـــع  االســـتراتيجية 
المســـافرين  مبنـــى  يمتـــاز  إذ  الدولـــي، 

الجديـــد بمجموعة من أحـــدث المرافق 
المتطـــورة ومقومـــات فريـــدة الزدهـــار 
ســـيوفر  كمـــا  التجاريـــة،  األنشـــطة 
لمرتاديه تجربة ســـفر رفيعة المســـتوى 
تتسم بأعلى معايير الراحة والرفاهية. 

ومن جهتها تواصل شركة stc البحرين 
فّعالـــة  دافعـــة  كقـــوة  الرائـــد  دورهـــا 
أحـــدث  توفـــر  إذ  المحلـــي،  لاقتصـــاد 
التـــي  المبتكـــرة  التقنيـــات والخدمـــات 
تلبـــي احتياجـــات العمـــاء، فضـــًا عن 

دعـــم رؤيـــة البحريـــن في التحـــّول إلى 
أحد أبرز مراكز الطيران والســـياحة في 

المنطقة”.
وبمجـــرد أن يحط المســـافرون رحالهم 
في أرض المطار، يمكنهم شراء شريحة 
)SIM( محلية مســـبقة الدفع في منطقة 
التجـــوال  تكاليـــف  لتجنـــب  الوصـــول؛ 
الدولي واالســـتمتاع بالتغطية المتميزة 

منذ لحظة وصولهم إلى البحرين.
البحريـــن،   ”stc“ شـــركة  جانـــب  وإلـــى 
ســـتقوم كل مـــن شـــركة بتلكو وشـــركة 
زيـــن البحريـــن بتشـــغيل منافـــذ تجزئة 
لتوفير خدماتهما في مبنى المســـافرين 
الجديـــد؛ لضمـــان تقديم تغطية أوســـع 
النّقالـــة  االتصـــاالت  لخدمـــات  وأســـرع 

لجميع المسافرين والمستأجرين.

المحرق - شركة المطار

أثناء توقيع التفاقية

“بوابة ترابط” تعزز ثقافة مالية شاملة بالبحرين
المفتوحـــة المصرفيـــة  بالخدمـــات  مختصـــة  عمـــل  ورش   6

منصـــة  ترابـــط”،  “بوابـــة  شـــركة  تنظـــم 
الخدمـــات المصرفيـــة المفتوحـــة األكبر 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
تفاعليـــة  عمـــل  ورش   6 إفريقيـــا، 
متخصصـــة فـــي الخدمـــات المصرفيـــة 
مـــارس  شـــهر  مـــن  ابتـــداًء  المفتوحـــة 
الجاري. وتســـتهدف الورش، التي تأتي 
ضمـــن مبـــادرة وطنيـــة تقودها الشـــركة 
لتعزيز ثقافة مالية شـــاملة في المملكة، 
فـــي  العاملـــة  والشـــركات  المســـتهلكين 

مجال التكنولوجيا المالية والبنوك. 
وأكدت “بوابة ترابط” أن الورشة األولى 
ســـتقام في مقر الشركة الواقع في مرفأ 
البحرين المالي تحت عنوان “الخدمات 

المصرفية المفتوحة للمبتدئين”. 

شـــهر  نهايـــة  حتـــى  الـــورش  وتســـتمر 
نشـــر  إلـــى  وتهـــدف  المقبـــل  أغســـطس 
مزيد من الوعي بين المســـتهلكين حول 

الخدمات المصرفية المفتوحة. 

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة 
“بوابـــة ترابط” عبـــدهللا المؤيد “نســـعى 
إلى توضيح مفهوم الخدمات المصرفية 
وجعلهـــا  لهـــا  والترويـــج  المفتوحـــة 

مقبولـــة للمســـتخدمين. يجـــدر بالبنـــوك 
تكـــون  إذ  منتجاتهـــا،  وطـــرح  تصميـــم 
متصلـــة بالمســـتهلك، عوًضـــا عـــن توقع 
المســـتهلكين أن يتأقلموا مع منتجاتهم 
مهما كانـــت. اليـــوم، يريد المســـتهلكون 
الحصـــول علـــى تجربـــة سلســـة تســـمح 
لهـــم بفهـــم معلوماتهـــم الماليـــة بطريقة 
أفضل. لذلك، نســـعى إلى المساهمة في 
خلق مســـتقبل التمويـــل وإدارة األموال 
بمـــا في ذلك مســـاعدة العمـــاء لنا لفهم 
احتياجاتهـــم بشـــكل أفضـــل، فـــي حين 
نعمـــل علـــى أن نوضـــح لهم بشـــكل أكثر 
تبســـيًطا عما يمكن أن تحققه الخدمات 

المصرفية المفتوحة لهم”.

المؤيد مستعرضا خدمات “بوابة ترابط”

المنامة - بوابة ترابط
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“العدل” تعتزم تطبيق “التوثيق اإللكتروني” و “عن ُبعد” لمواجهة الطلبات المتزايدة
كشــف الوكيــل المســاعد لشــؤون المحاكــم والتوثيق بــوزارة العدل 
والشــؤون اإلســامية محمــد بوجيــري عــن حزمــة من المشــروعات 
التطويرية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من إدارة التوثيق، وذلك 
فــي إطــار حرصهــا علــى زيادة كفــاءة الخدمــات المقدمــة ومواكبة 

الزيادة في المعامات.

وتأتي هذه المشروعات الجديدة، 
ضمن حزمة عملت عليها الوزارة 
فـــي الفتـــرة الماضية، ومـــن بينها 
والُكتـــاب  للموثقيـــن  الترخيـــص 
الخاصيـــن، إذ تم منح الترخيص 
لنحو 33 شـــخصا مـــن القانونيين 
ممن توافرت فيهم االشتراطات.
مـــن  لمجموعـــة  التصريـــح  وتـــم 
ُكتـــاب العـــدل الخاصيـــن للقيـــام 
والمعامـــات  األعمـــال  بكافـــة 
العقاريـــة  المعامـــات  فيهـــا  بمـــا 
وتوكياتها وتوكيـــات التصرف 
الترخيـــص  ُمنـــح  إذ  واإلدارة، 
ألربعـــة من إجمالي ُكتـــاب العدل 
الخـــاص البالـــغ عددهـــم 24 كاتبا 
للقيام بكافة األعمال والمعامات 
العقاريـــة. وأوضـــح بوجيـــري أن 
جميـــع هذه المبادرات التطويرية 
خدمـــات  توفيـــر  إلـــى  تهـــدف 
التوثيـــق لتكـــون أكثـــر اســـتجابة 
حيـــث  المتزايـــدة،  للمتطلبـــات 
يتـــم توثيق ما يزيـــد عن 90 ألف 

معاملة سنويا.
فيمـــا يلي نص اللقـــاء مع الوكيل 
المحاكـــم  لشـــؤون  المســـاعد 
والتوثيق بوزارة العدل والشؤون 

اإلسامية، محمد بوجيري:
ما الخدمات التي تقدمها  «

وزارة العدل والشؤون 
اإلسالمية واألوقاف فيما 

يتعلق بعملية التوثيق 
القانوني للعقود والمشروعات 
التي اتخذتها الوزارة لتسهيل 

المعامالت؟

مـــن  حزمـــة  الـــوزارة  أطلقـــت   -
فـــي  التطويريـــة  المشـــروعات 
القطاعـــات العدلية كافـــة، والتي 
فـــي  العمـــل  شـــأنها تطويـــر  مـــن 
المنظومة العدليـــة، وفيما يتعلق 
إدارة  مـــن  المقدمـــة  بالخدمـــات 
المرســـوم  فقـــد صـــدر  التوثيـــق، 
أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل  بقانـــون 
أجـــاز  والـــذي  التوثيـــق،  قانـــون 
الترخيـــص  منـــح  العـــدل  لوزيـــر 

للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق 
كاتب العدل، حيث تم الترخيص 
مـــن  شـــخصا   33 مجموعـــه  لمـــا 
القانونييـــن ممـــن توافـــرت فيهم 
فـــي  الـــواردة  االشـــتراطات 
المرســـوم ســـالف الذكـــر منهـــم 9 
للمحـــررات  ُكتـــاب عـــدل خـــاص 
كاتـــب  و24  االنجليزيـــة،  باللغـــة 
عـــدل خاصـــا للمحـــررات باللغـــة 

العربية. 
العـــدل  وزيـــر  عـــن  صـــدر  كمـــا 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف 
القـــرار رقـــم )101( لســـنة 2019، 
بشـــأن التصريـــح لمجموعـــة مـــن 
ُكتـــاب العـــدل الخاصيـــن للقيـــام 
والمعامـــات  األعمـــال  بكافـــة 
العقاريـــة  المعامـــات  فيهـــا  بمـــا 
وتوكياتها وتوكيـــات التصرف 
الترخيـــص  تـــم  حيـــث  واإلدارة، 
لعدد )4( من إجمالي ُكتاب العدل 

الخاص البالغ عددهم )24( للقيام 
والمعامـــات  األعمـــال  بكافـــة 
العقارية بما في ذلك توثيق عقود 
بيـــع العقارات وتوثيـــق توكيات 
بيع العقارات وتوكيات التصرف 
واإلدارة. والـــوزارة مســـتمرة في 
تعزيـــز دور كاتب العـــدل الخاص 
التوثيـــق،  تقديـــم خدمـــات  فـــي 
حيث يوفر ذلك مزايا تســـهم في 
تســـريع أعمال التوثيق، وتسهيل 
إجراءاتها أمام المســـتفيدين من 
األفراد والشـــركات والمؤسســـات 
عن طريق إيجاد خيارات متعددة 

من حيث الوقت والمكان.
هل هناك أي تسهيالت  «

تقدمها الوزارة للمستثمرين 

ومكاتب العقارات؟

نظـــام  باعتمـــاد  الـــوزارة  قامـــت 
المعامـــات  لكافـــة  المواعيـــد 
الخاصـــة بتوثيق عقود تأســـيس 
الشـــركات والتعديل عليها، حيث 
تتم مراجعة تلك المعامات قبل 
حضـــور األطراف لتوثيقها بإدارة 
التوثيق، كما يجوز للمســـتثمرين 
مـــن أصحـــاب الشـــركات أيـــا كان 
العـــدل  لُكتـــاب  اللجـــوء  نوعهـــا 
الخاصيـــن لـــذات الغـــرض. وفـــي 
ضـــوء مـــا اتخذتـــه الـــوزارة مـــن 
خطـــوات، فقـــد لوحـــظ انخفاضا 
المعامـــات  عـــدد  فـــي  ملحوظـــا 
الموثقيـــن  قبـــل  مـــن  الموثقـــة 
بخصـــوص  بالـــوزارة  العاميـــن 
توثيق عقود تأســـيس الشـــركات 

والتعديل عليها. 
أما فيما يتعلق بمكاتب العقارات، 
فكما أســـلفت، فقد تـــم التصريح 
لعـــدد مـــن كتـــاب العـــدل الخاص 
للقيام بكافة األعمال والمعامات 
وبالتحديـــد العقاريـــة منهـــا، وتم 
التنسيق في هذا الشأن مع جهاز 
العقـــاري  والتســـجيل  المســـاحة 
التـــي  لتذليـــل كافـــة الصعوبـــات 
قـــد تعتـــري عمليـــة توثيـــق تلـــك 
المعامـــات وعلى وجـــه التحديد 

تـــم  حيـــث  العقاريـــة،  البيـــوع 
اعتمـــاد الخط الســـاخن للرد على 
استفســـارات كافـــة ُكتـــاب العدل 
الخاصين المرخـــص لهم بتوثيق 
للتحقـــق  العقاريـــة  المعامـــات 
من عـــدم وجـــود موانـــع قانونية 

لتوثيق عقود بيع العقارات.
هل توجد أي مشروعات أو  «

خطوات مستقبلية لتسهيل 
اإلجراءات بإدارة التوثيق؟

تعكـــف الوزارة حاليـــا على تنفيذ 
اإللكترونـــي  التوثيـــق  مشـــروع 
وكذلـــك التوثيـــق عـــن ُبعد حيث 
حـــال  العمليـــات  تلـــك  ستســـهل 
الخدمـــة  طالبـــي  علـــى  اقرارهـــا 
إنجـــاز معاماتهم بإدارة التوثيق 
بالحصول على نسخة إلكترونية 
يمكن الرجوع إليها والتحقق من 
صحتهـــا في كافة الجهات العامة 
ستســـهل  وكذلـــك  والخاصـــة، 
ُبعـــد  عـــن  التوثيـــق  إجـــراءات 
عمليـــات التوثيـــق دون الحضور 
الشخصي إلدارة التوثيق. فجميع 
هذه المبادرات التطويرية تهدف 
التوثيـــق  خدمـــات  توفيـــر  إلـــى 
لتكون أكثر اســـتجابة للمتطلبات 
المتزايـــدة، حيث يتـــم توثيق ما 

يزيد عن 90 ألف معاملة سنويا.

محمد بوجيري

إنجاز أكثر من 
90 ألف معاملة 

سنوًيا..  وحزمة من 
المشروعات التطويرية

دعا عقاريون بحرينيون إلى زيادة وتحسين خدمات التوثيق القانوني لعقود بيع العقارات، في ظل ضغط كبير تشهده مكاتب التوثيق العقاري، بحسب آرائهم. وقال العقاري 
ناصــر علــي األهلــي، فــي تغريــده لــه: “على الرغم من التوجيهات الســديدة بتطوير أداء الدوائر الرســمية فــي الدولة، وهناك تطور ملحوظ في الكثير مــن الدوائر، إال أن مكتب 

التوثيق أصبح أداؤه متراجعا عن السابق، فالتأخير سمة من السمات السلبية لهذه الدائرة، وعليه نقترح بأن يتم تطوير هذه الدائرة بما يتناسب مع رؤية البحرين 2030”.

وصـــرح األهلي لـ “الباد”: “موضوع مكتب 
التوثيـــق والتأخيـــر الحاصـــل حاليا، حيث 
تأخـــذ المعامـــات وقتـــا أكثـــر يصـــل إلـــى 
ثـــاث أو أربع ســـاعات، وكثير مـــن الناس 
أو  عقارييـــن  وســـطاء  ســـواء  يشـــتكون 

مستثمرين عقاريين أو مواطنين”.
وأشـــار األهلي إلـــى أن اإلجراءات تعقدت 
عمـــا هـــو فـــي الســـابق، إذ إن فـــي بعـــض 
األحيـــان تنفـــد أرقـــام الحصـــول على دور 
الســـاعة  مـــن  التوثيـــق  عمليـــة  إلجـــراء 
الســـابعة صباحـــا “معقولـــة أيـــام الطفـــرة 
االقتصاديـــة كانـــت عمليـــة التوثيـــق تتـــم 
بساســـة ويتـــم التوثيـــق والتســـجيل في 
اليوم نفســـه، كانت اإلجراءات أســـرع من 
اآلن، واآلن اختلـــف الوضع، هل هو تغيير 
فـــي اإلجراءات أو اآلليات المتبعة أو عدد 

الموظفين ال أعرف السبب”.
وأشـــار األهلـــي إلـــى أن هنـــاك مطالب من 
ومندوبـــي  والوســـطاء  العقارييـــن  قبـــل 
البنوك وغيرهم بإيجاد حلول سريعة لهذه 

المشكلة.
ودعـــا إلـــى مرونة أكبـــر من قبـــل موظفي 

التوثيق.
ودعـــا األهلـــي إلـــى زيـــادة عـــدد الموثقين 
مـــن  المزيـــد  الكتـــاب وإكســـابهم  وزيـــادة 
الخبرة، متطرقا إلـــى عدد من المقترحات 

لتطوير خدمات التوثيق.
عـــدد  زيـــادة  العقـــاري  الخبيـــر  واقتـــرح 
كل  فـــي  القانونـــي  التوثيـــق  موظفـــي 
مـــن مجمـــع التأمينـــات وجهـــاز المســـاحة 
والتســـجيل العقاري، وفي موضوع كتاب 
العقـــود، اقتـــرح زيـــادة مســـتوى الخبـــرة، 

وتغييـــر إجراءات منح األرقام، إلى جانب 
منـــح صاحيـــة للمكاتـــب العقاريـــة لعمـــل 
عقـــود البيع في مكاتبهم، وعمل عقود عن 
طريق موقع الحكومة اإللكترونية لتقليل 
وقت إدخـــال البيانات، شـــريطة أن يكون 
هنـــاك موظفون مؤهلين للتعامل مع نظام 

الحكومة اإللكترونية.
أما المســـتثمر مهنـــد حمد، فأشـــار إلى أنه 
يتعامـــل مـــع مكتـــب التوثيـــق منـــذ نحـــو 
عشـــرين عامـــا، ولـــم تكـــن مســـألة التأخير 
واردة فـــي الســـابق، لكنهـــا بـــدت ظاهـــرة 
فـــي الفتـــرة األخيرة، وربما يكون الســـبب 
في نقص الموظفيـــن خصوصا بعد تقاعد 

البعض منهم.
وأكد حمد أن المشكلة ال تتعلق بالموظفين 
أنفســـهم، فهم متفهمون للغاية ويحاولون 
المســـاعدة بقـــدر مـــا يســـتطيعون، ولكـــن 

المشكلة األساسية في تنظيم المواعيد.

وشـــرح حمـــد أنـــه خـــال هـــذا األســـبوع 
أنتظـــر أكثـــر من ســـاعتين إلنجـــاز معاملة 
ال تســـتغرق ســـوى عشـــر دقائق، حيث إنه 
كمســـتثمر يتم تحديـــد الموعد له من قبل 
مكتـــب الوســـيط العقـــاري، ولكـــن يصعب 
االلتزام بهذا الوقت مع غياب التنظيم في 

مسألة المواعيد من قبل مكتب التوثيق.
وشـــدد المســـتثمر البحرينـــي علـــى أهمية 
المواعيـــد،  عمليـــة  فـــي  تنســـيق  وجـــود 
خصوصـــا أن الوقـــت يعتبـــر عامـــل مهـــم 

للمستثمرين والمكاتب والمواطنين.
وقـــال أحد العقارييـــن “نذهب نفاجأ ونرى 
عـــدم وجـــود أرقـــام، فـــي إحـــدى المـــرات 
جاءنـــي مســـتثمرون خليجيـــون في عمر 
عـــن مســـتثمرين  نبحـــث  )..( نحـــن  كبيـــر 
ونريـــد أن يكـــون مكتـــب التوثيـــق واجهة 

حضارية للبلد”.
وأشـــار إلـــى أن الوســـيط العقـــاري يرتـــب 

الموعد للجميع، المســـتثمر والمشتري في 
وقت معين، ومع وجود فاصل زمني كبير 
في الوقت المحدد يتسبب ذلك باإلحراج، 

وربما يؤدي إلى فشل الصفقة العقارية.
غرناطـــة  مجموعـــة  عـــام  مديـــر  ويتفـــق 
العقاريـــة، حســـن مشـــيمع، مـــع مـــا قيـــل، 
التوثيـــق  أداء  تطويـــر  يتـــم  أن  بأهميـــة 
حضاريـــة  واجهـــة  لتكـــون  القانونـــي، 
اســـتثمارية للبحرين، وتساءل “هل يعقل 
أو  بعشـــرين  معاملـــة  لديـــه  مســـتثمر  أن 
ثاثين مليون دينار ويتم تســـديد رســـوم 
رقـــم  يأخـــذ  أن  للحكومـــة  كبيـــرة  بمبالـــغ 
وينتظـــر دوره مـــع متعامليـــن عادييـــن، ال 
أعتقـــد أن هـــذا يليق خصوصـــا أن مكتب 
التوثيـــق يعتبر الواجهة األولى للمســـتثمر 
فيمـــا يتعلـــق بالعقارات، حيـــث يتم إنجاز 

عقود البيع”.
ورأى مشـــيمع أن الموظفين فـــي التوثيق 
متعاونـــون  للغايـــة، لكـــن النظـــام بشـــكل 

عـــام يحتـــاج تحديثـــا، مقترحـــا أن يتـــم 
نقـــل التوثيـــق فيمـــا يتعلـــق بشـــراء وبيع 
العقـــارات والرهـــن والتوكيـــات وغيرهـــا 
مـــن المعامـــات العقاريـــة لتكـــون ضمـــن 
صاحيات واختصاصيات جهاز المساحة 
والتســـجيل العقاري، مستشـــهدا على ذلك 
بنقل المســـاحة من اإلسكان إلى التسجيل 

العقاري.
ورأى أن وزارة العـــدل مثقلـــة بالكثيـــر من 
المحاكـــم وغيرهـــا، وهـــذا  فـــي  المهمـــات 
يســـتنزف ربمـــا جهـــدا، في حيـــن أن جهاز 
يمتلـــك  العقـــاري  والتســـجيل  المســـاحة 
هيكلة تمكنه من التعامل بشكل أفضل مع 

هذا الملف.

مهند حمد ناصر األهلي حسن مشيمع

عقاريون ومتداولون يؤكدون أهمية تحسين خدمات التوثيق

أصحاب ماليين ينتظرون بالساعات إلنجاز معامالتهم

تعتبر عملية التوثيق القانوني للعقود التجارية وغيرها من أهم المعامات التي يقوم بها التجار 
والمستثمرون والمتداولون في العقارات ومختلف األصول.

ويكتســب مكتــب التوثيــق العقــاري فــي كل مــن مجمــع التأمينــات في شــارع المعــارض، وجهاز 
المســاحة والتســجيل العقاري، أهمية كبيرة للمستثمرين ومكاتب الوساطة والبنوك في السوق 

العقارية، إذ تعتبر الواجهة األولى إلنجاز المبايعات العقارية بمئات المايين من الدنانير.

ومع ازدياد التداول العقاري في السنوات الماضية، ظهرت بعض التحديات فيما يتعلق بسرعة 
إنجــاز معامــات التوثيــق فيمــا يتعلــق بالمعامــات العقاريــة، إذ يشــكوا عقاريون ومســتثمرون 
مــن تأخــر إنجــاز المعامات لســاعات طويلة ما يشــكل هاجســا لمعظــم المســتثمرين والعقارين، 
واستطلعت “الباد” في هذا الملف آراء العقاريين بخصوص المشكلة، في حين أوضحت وزارة 
العدل مشــكورة، الجهود والمبادرات التي قامت بها، وســتقوم بها في تطوير إدارة التوثيق في 

إعداد: علي الفردانظل االرتفاع الكبير في المعامات التي ينجزها.
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17.6 مليون دينار أرباح شركات التأمين المدرجة بـ “البورصة”
بلغت ربحية الشركات المدرجة ضمن قطاع التأمين في بورصة البحرين، 
نحــو 17.6 مليــون دينــار فــي العــام الماضــي ) 2019(، وفًقــا للبيانــات التــي 

جمعتها “البالد”.

وارتفعـــت ربحية الشـــركات الخمس 
المدرجـــة بالقطـــاع في العـــام 2019 
بنســـبة 57.43 عـــن العـــام 2018، إذ 
ســـجلت خسائر هذه الشـــركات نحو 
11.2 مليـــون دينـــار، ويعـــزى تحول 
ربحيـــة القطـــاع مـــن الخســـائر إلـــى 
األرباح بسبب أن المجموعة العربية 
للتأمين “أريج” تحولت من الخسائر 

إلى الربحية.
وجاءت المجموعـــة العربية للتأمين 
“أريج” بالمرتبة األولى بنسبة تشكل 
37.4 % من إجمالي ربحية الشركات 
المدرجـــة بالقطـــاع، إذ حققت صاف 
ربح موحد في العام 2019 بلغ 17.5 
مليـــون دوالر )ما يعـــادل 6.6 مليون 
صافيـــة  خســـائر   :2018( دينـــار(، 
55.3 مليـــون دوالر، والتـــي تعـــادل 
20.8 مليـــون دينـــار(، ويعـــزى ذلـــك 
بشـــكل أســـاس إلى ارتفـــاع إيرادات 
االســـتثمار وغياب خســـائر الكوارث 

وانخفاض مصاريف التشغيل.
ثانًيا حققت شركة البحرين الوطنية 
القابضة نســـبة 28.5 % من إجمالي 
ربحية الشـــركات المدرجة بالقطاع، 
إذ سجلت صافي ربح للسنة المنتهية 
 5.03 بلـــغ   ،2019 31 ديســـمبر  فـــي 
مليون دينـــار، مقارنة بـ 3.49 مليون 
دينار للعام السابق، بزيادة قدرها 44 
%. وتعزى الزيادة في صافي الربح 
لعـــام 2019 إلـــى النمـــو فـــي صافـــي 
األقســـاط المكتســـبة وارتفـــاع إيراد 
المحفظة االســـتثمارية مع انخفاض 

صافي المطالبات المتكبدة.
وتلتها الشـــركة البحرينيـــة الكويتية 
للتأمين بنســـبة 15.3 % من إجمالي 
ربحية الشـــركات المدرجة بالقطاع، 
إلـــى  عائـــد  ربـــح صـــاف  إذ حققـــت 
مساهمي الشـــركة بلغ 2.701 مليون 
دينار مقارنة بــــ 3.155 ماليين دينار 
في العام الســـابق، وذلـــك بانخفاض 

نسبته 14 %. 
ورابًعا جاءت “سوليدرتي البحرين” 
بنســـبة 14.9 % مـــن إجمالي ربحية 
إذ  بالقطـــاع،  المدرجـــة  الشـــركات 
حققـــت أرباًحا صافيًة قدرها 2.616 
مليون دينار في الســـنة المنتهية في 
2019، مقابـــل صافـــي  31 ديســـمبر 
أربـــاح بلغت 2.306 مليون دينار عن 
الفترة المماثلة من العام الســـابق، ما 

يمثل زيادة بنسبة 13 %.
التكافـــل  شـــركة  جـــاءت  وأخيـــًرا، 
الدوليـــة بنســـبة 3.9 % مـــن إجمالي 
ربحية الشـــركات المدرجة بالقطاع، 
إذ حققـــت صافـــي ربـــح عائـــد علـــى 
مســـاهمي الشركة األم، بلغ 690 ألف 
دينـــار للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 
31 ديســـمبر 2019 مقارنـــًة بصافـــي 
ربـــح قدره 651 ألـــف دينار في العام 

السابق بنسبة زيادة قدرها 6 %.

 القيمة السوقية للقطاع

الســـوقية  بالقيمـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 
للشـــركات الخمـــس المدرجـــة ضمـــن 
)الشـــركة  وهـــي  التأميـــن،  قطـــاع 
للتأميـــن،  الكويتيـــة  البحرينيـــة 
للتأميـــن،  العربيـــة  المجموعـــة 
شـــركة البحريـــن الوطنيـــة القابضة، 
ســـوليدرتي البحرين، شركة التكافل 
الدوليـــة(، فإنهـــا تقـــدر بنحـــو 148.9 

مليون دينار، وتمثل ما نســـبته 1.42 
الســـوقية  القيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %
مليـــار   10.5 والبالغـــة  للبورصـــة 
دينـــار تقريبا في آخر جلســـة تداول 

بالبورصة في شهر فبراير الماضي.
وجاءت الشركة البحرينية الكويتية 
مليـــون   48.6 بنحـــو  أوال  للتأميـــن 
دينـــار وتشـــكل 0.46 % من إجمالي 
تليهـــا  للبورصـــة،  الســـوقية  القيمـــة 
شـــركة البحريـــن الوطنيـــة القابضـــة 

بنحـــو 39.9 مليـــون دينـــار )0.38 % 
مـــن إجمالي القيمة الســـوقية(، ثالثا: 
 27 بقيمـــة  البحريـــن”  “ســـوليدرتي 
مليـــون دينـــار مـــا نســـبته 0.26 %، 
رابعـــا: المجموعـــة العربيـــة للتأميـــن 
بنحـــو 25.7 مليـــون دينار ما نســـبته 
0.25 %، وأخيـــرا: “التكافل الدولية” 
بنحـــو 7.7 مليـــون دينـــار مـــا نســـبته 
0.07 % من إجمالي القيمة السوقية 

للبورصة.

148.9 مليون 
دينار القيمة 

السوقية للقطاع

قامـــت بورصة البحرين بعقد ورشـــة حول ســـوق 
البحريـــن االســـتثماري لمجموعـــة مـــن الشـــركات 
الكويتية سريعة النمو الستعراض الفرص المتاحة 
لهذه الشركات التي تتطلع إلى التوسع والنمو عبر 

اإلدراج في سوق البحرين االستثماري. 
وحضـــر الورشـــة ثمانيـــة مـــن ممثلـــي عـــدد مـــن 
الشركات المختلفة كجزء من الجولة التي عقدتها 
شـــركة )Brilliant Lab( لالطـــالع علـــى المنظومـــة 

الداعمة لريادة األعمال في البحرين.
البحريـــن  بســـوق  المشـــاركين  تعريـــف  وتـــم 
االســـتثماري، وهو ســـوق أســـهم مصمم خصيصا 
للشـــركات التـــي تبحـــث عـــن رأس المـــال للنمـــو. 

ويتعيـــن علـــى الشـــركات تعيين إحدى الشـــركات 
المتخصصـــة قبـــل وخـــالل عمليـــة  االستشـــارية 
اإلدراج. وفـــي المقابـــل، فإنه يتعين على الشـــركة 
االستشـــارية المتخصصـــة المعينـــة توفيـــر الدعم 

فـــي  الراغبـــة  للشـــركات  االستشـــارة  وخدمـــات 
اإلدراج فـــي ســـوق البحريـــن االســـتثماري؛ للتأكد 
مـــن موافـــاة هـــذه الشـــركات لمتطلبـــات اإلدراج 

واإلفصاح.

“البورصة” تستعرض “السوق االستثماري” للشركات الكويتية

األعلى قيمة سوقية
AUB33.8

NBB11.6

BBK7.9

BATELCO6.4

10.5 مليار دينار القيمة السوقية لـ “البورصة” في فبراير
شـــهر خـــال  دينـــار  مليـــون   16.5 بقيمـــة  يتداولـــون  المســـتثمرون 

لشـــركات  الســـوقية  القيمـــة  واصلـــت 
المســـاهمة العامـــة المدرجـــة فـــي بورصة 
البحريـــن بنهايـــة شـــهر فبرايـــر الماضـــي 
ارتفاعهـــا بنســـبة 20.7 % علـــى أســـاس 
سنوي، وبنسبة 0.17 % مقابل شهر يناير 

الماضي.
وأظهـــرت البيانـــات التي جمعتهـــا “البالد” 
أن القيمة السوقية للبورصة، بلغت قرابة 
10.5 مليار دينار في شهر فبراير الماضي، 
بزيـــادة 1.8 مليار دينـــار، مقابل 8.9 مليار 
دينار في شـــهر فبراير 2018، كما ارتفعت 
القيمة الســـوقية للبورصـــة في فبراير 18 
مليـــون دينـــار تقريًبا قياًســـا بنحـــو 10.4 

مليار دينار في شهر يناير الماضي.
لشـــركات  الســـوقية  القيمـــة  وكانـــت 
المســـاهمة العامة المدرجـــة في البورصة، 
تجاوزت 10.44 مليار دينار، بنهاية شـــهر 
ينايـــر الماضـــي، بزيادة بنحـــو 1.91 مليار 
دينـــار، مـــا نســـبته 22.3 % قياًســـا بنحـــو 
8.53 مليـــار دينـــار في شـــهر يناير 2019. 
كمـــا شـــهدت القيمـــة الســـوقية في شـــهر 
يناير الماضي، زيادة بقيمة 301.9 مليون 
دينار، ما نســـبته 3 % قياًسا بنحو 10.13 

مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي.
كمـــا تجـــاوزت القيمة الســـوقية لشـــركات 
المســـاهمة العامة المدرجة فـــي البورصة 
بنهاية العـــام الماضي، 10.13 مليار دينار، 
بزيـــادة 1.94 مليـــار دينـــار تقريبـــا، أي مـــا 
نسبته 23.6 % مقابل 8.2 مليار دينار في 
العام 2018. كما ارتفعت القيمة السوقية 
فـــي العـــام 2018 بنســـبة 0.64 % قياســـا 

بنحو 8.15 مليار دينار في العام 2017.

األسهم المتداولة

وبلغت قيمة األســـهم المتداولة بالبورصة 
فـــي شـــهر فبرايـــر الماضـــي، نحـــو 16.49 
مليـــون دينـــار، مســـجلة انخفاضـــا بنحـــو 
439.5 ألـــف دينـــار، أي ما نســـبته 2.6 %، 
مقابل نحو 16.93 مليون دينار في شـــهر 

يناير الماضي.
وأقفل مؤشر البحرين العام بنهاية فبراير 
الماضـــي، عند مســـتوى 1,660.48 نقطة، 
مســـجال ارتفاًعا قـــدره 247.82 نقطة، أي 
مـــا نســـبته 17.5 % مقارنة بشـــهر فبراير 
2019، إذ بلـــغ 1,412.66 نقطـــة، في حين 
تراجع مؤشـــر البحرين اإلسالمي، بمقدار 
56.61 نقطـــة، أي مـــا نســـبته 6.9 %، إذ 

ســـجل بنهايـــة فبرايـــر الماضـــي، 759.15 
نقطـــة مقارنـــة بــــ 815.76 نقطـــة بنهايـــة 

فبراير 2019.
وبلغت كمية األســـهم ووحدات الصناديق 
والســـندات  العقاريـــة  االســـتثمارية 
المتداولـــة والمدرجـــة فـــي البورصـــة في 

شهر فبراير الماضي، 70.84 مليون سهم، 
بزيادة 11.9 مليون ســـهم ما نسبته 20.3 
%، قياًســـا بـ 58.89 مليون سهم في شهر 

يناير الماضي. 
فبرايـــر،  فـــي  الصفقـــات  عـــدد  وشـــهدت 
ارتفاًعـــا بمقـــدار 168 صفقـــة، مـــا نســـبته 
فـــي ينايـــر  1,378 صفقـــة  مـــن   % 12.2
الماضـــي، ليصل إلـــى 1,546 صفقة خالل 

فبراير.
يشـــار إلـــى أن هنـــاك 44 شـــركة محليـــة 
قطاعـــات،   6 تحـــت  بالبورصـــة  مدرجـــة 
كالتالـــي: قطاع البنـــوك التجاريـــة، قطاع 
قطـــاع  التأميـــن،  قطـــاع  االســـتثمار، 
والســـياحة،  الفنـــادق  قطـــاع  الخدمـــات، 

وقطاع الصناعة.

أصدرت بورصة البحرين إشعارا للمساهمين والمستثمرين بشأن التعديالت 
التي تمت على التواريخ الرئيســـة لإلطار الزمني المتعلق بمقترح التوصية 
بتوزيـــع األربـــاح، إذ تهـــدف هـــذه التعديـــالت إلى إتاحـــة المرونـــة والوقت 
الكافي للمســـاهمين في اتخاذ قرارات بيع أو شـــراء األســـهم بعد الموافقة 
علـــى المقترح عند انعقاد اجتماع الجمعيـــة العامة، وذلك في إطار الجهود 
المســـتمرة التـــي تبذلهـــا البورصـــة لتطوير ســـوق رأس المال وفيمـــا يتعلق 
بقواعـــد اإلدراج الصـــادرة بتاريخ 13 ينايـــر 2020، والتحديثات التي تمت 

أخيرا وفق معايير مصرف البحرين المركزي لإلفصاح.
وتـــم تطبيق قواعـــد اإلدراج الصادرة بتاريخ 13 ينايـــر 2020، بالتزامن مع 
تحديثات المصرف المركزي المتعلقة باإلطار الزمني إلجراءات الشـــركات؛ 
بهدف تعزيز الممارســـات المعمول بهـــا حالًيا وتفادي احتمالية وجود تكرار 
أو لبـــس فيمـــا يتعلـــق بآليـــة الجـــدول الزمني إلعـــالن ودفع أرباح األســـهم 
وأســـهم المنحـــة إن وجـــدت، كمـــا وتتماشـــى هـــذه التعديـــالت مـــع أفضـــل 
الممارســـات العالميـــة تحقيًقا للتوافـــق بين المتعاملين في الســـوق. وتوفر 
التعديـــالت أطرا زمنية محددة فيما يتعلق بتاريخ إعالن التوصية بتوزيع 
األرباح )بما في ذلك أسهم المنحة إن وجدت(، معدل وقيمة السهم الواحد، 
تاريخ االستحقاق، آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، تاريخ تداول السهم 

من دون استحقاق، ويوم الدفع.

أصـــدرت بورصـــة البحريـــن قرارا رقم )4( لســـنة 2020 بشـــأن إدراج أذونات الخزينة 
وصكـــوك التأجيـــر اإلســـالمية قصيـــرة األجـــل للعـــام 2020، ويقضـــي القـــرار بإدراج 
أذونـــات الخزينـــة الحكومية وصكوك التأجير اإلســـالمية الحكوميـــة قصيرة األجل 
الصـــادرة عـــن مصرف البحرين المركزي نيابًة عن الحكومة للعام 2020 في البورصة 
عنـــد تاريـــخ إصدارها. وبموجـــب القرار، ســـيتم إدراج 58 إصدارا ألذونـــات الخزينة 
الحكوميـــة و10 إصـــدارا لصكـــوك التأجيـــر اإلســـالمية الحكوميـــة قصيـــرة األجـــل 
خـــالل العـــام 2020 ما لم تصدر تعليمات أخرى خالف ذلـــك. وتبلغ القيمة اإلجمالية 
إلصدارات أذونات الخزينة الحكومية 4.01 مليار دينار، فيما تبلغ القيمة اإلجمالية 
إلصدارات الصكوك التأجير اإلسالمية الحكومية قصيرة األجل 260 مليون دينار.

تحديث اإلطار الزمني إلجراءات الشركات

68 إصدارا ألذونات خزينة وصكوك في 2020

إعداد: أمل الحامد

األكثر ربًحا
BCFC+1.22

APMTB+1.06

ALBH+0.23

األكثر انخفاًضا 
KHCB-4.00

GFH-0.86

CINECO-0.85

20.7 % ارتفاع 
القيمة السوقية لـ 

“البورصة” في عام... 
و0.17 % بشهر
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فـــي  العقـــاري  الرهـــن  طلبـــات  ارتفعـــت 
الواليـــات المتحدة في األســـبوع الماضي، 

مع تراجع التكاليف.
جمعيـــة  عـــن  صـــادرة  بيانـــات  وأظهـــرت 
الماضـــي،  األربعـــاء  العقارييـــن  الوســـطاء 
ارتفـــاع إجمالـــي طلبـــات الرهـــن العقـــاري 
فـــي الواليـــات المتحدة بنحـــو 1.5 % في 
األســـبوع المنتهـــي في 21 فبرايـــر الجاري 

مقارنة مع األسبوع السابق له.

وســـاهمت البيانات االقتصاديـــة الضعيفة 
فـــي تراجـــع معـــدل الرهـــن العقـــاري ألدنى 
مســـتوى في أســـبوعين ما أدى إلى ارتفاع 

الطلبات.
فـــي حيـــن تراجـــع متوســـط الفائـــدة على 
الرهـــن العقاري لمدة 30 عامًا لقرض بقيمة 
510.4 ألف دوالر أو أقل إلى مستوى 3.73 
% في األســـبوع الماضـــي مقارنة مع 3.77 

.%

فيمـــا تراجع مؤشـــر إعادة التمويل لشـــراء 
منزل بنحو 1 % خالل األســـبوع الماضي، 
فـــي حين ارتفعـــت طلبـــات الحصول على 

قرض لشراء منزل بنحو 6 %.
مـــن  التمويـــل  إعـــادة  وانخفضـــت حصـــة 
إجمالـــي أنشـــطة الرهن العقـــاري إلى 60.8 
% في األســـبوع الماضي، مقارنة مع 63.3 

% في األسبوع السابق له.

دبي - مباشر

ارتفاع طلبات الرهن العقاري بالواليات المتحدة

أكــد رئيــس جمعيــة التطويــر العقاريــة البحرينيــة، عــارف هجــرس، أن القطــاع 
العقــاري فــي نمو متزايد بالرغم من مروره بمرحلة بطء، ولكن مازالت المشــاريع 

قائمة ومستمرة في عمليات إنشائها.

وأوضـــح أن التركيبـــة تغيـــرت وتوجـــه 
النـــاس لم يعد كالســـابق، إذ كانوا ســـابقا 
الفاخـــرة،  المشـــاريع  نحـــو  متوجهيـــن 
ذات  المشـــاريع  إلـــى  توجهـــوا  واآلن 
األســـعار المعقولة وبمتنـــاول الجميع أو 
المتوســـطة، مبيًنـــا أنـــه في الســـابق كان 
أصحـــاب المحـــالت التجاريـــة يتوقعون 
أن يكـــون مبلـــغ اإليجار فـــي حدود 250 
أو 300 دينـــار، ومـــع الطفرة وصل ســـعر 
اإليجـــار إلى 600 دينار، وهو غير متقبل 
اآلن  لينخفـــض اإليجار عند 450 دينارا؛ 
ألن التوقعـــات ارتفعـــت مـــع الطفرة وال 
تريـــد أن تنزل عن مســـتواها، فال أتوقع 
أن تلـــك التوقعـــات عادلـــة، إذ إن ســـوق 

البحرين والعالم كله في مرحلة بطء.
وأضـــاف أنـــه مـــن خـــالل تجربتـــي ومـــا 
بـــدول  مقارنـــة  البحريـــن  فـــي  يحـــدث 
الخليج، فإن سوق المملكة يعتبر األفضل 
من ناحيـــة الطلب والعائد، وهناك فرص 
رغـــم أنهـــا ليســـت مثـــل الســـابق، ولكـــن 
هنـــاك فـــرص في الســـوق واألكثـــر ألهل 
االختصـــاص الذيـــن يعرفون مـــاذا وأين 

ومتى يقومون بالمشاريع العقارية.
وأشـــار هجرس إلى أن الســـوق العقارية 
إلـــى مطوريـــن عقارييـــن غيـــر  بحاجـــة 

تقليدييـــن، وأن يبتعدوا عن التقليد في 
المشـــاريع، إذ إنهم يرون نجاح مشـــروع 
شـــقق، فيقـــوم الجميـــع ببناء المشـــروع 
نفسه، ويتسببون في تشبع بالسوق من 
هـــذا المشـــروع. يجـــب علـــى المطور أن 
يخلق الفرص، حيث إن ســـوق البحرين 
العقـــاري يمتلـــك مطوريـــن ذوي ســـمعة 
ومشـــاريع وتشـــطيبات ممتـــازة، وهـــذا 

الذي يحفز السوق على النمو.
وعـــن عـــزوف المســـتأجرين فـــي بعـــض 
بجانـــب  الجميـــع  أن  أكـــد  المناطـــق، 
الحكومة فيما تصدره من قرارات، ولكن 
يجـــب إعـــادة النظـــر بتعرفـــة الكهربـــاء 
والماء، إذ زاد سعر الكهرباء نحو 7 مرات 
والماء 9 مرات ولو كانت الزيادة 3 أو 4 
أضعاف لـــكان الموضوع أكثر تقبال على 
المستهلك الذي يعود األمر األخير عليه، 
ويعتبر هـــذا الموضوع تحديا للعقاريين 
في المملكة، ونتمنى أن يعاد النظر فيها.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
جاســـم  العقاريـــة  الفاتـــح  لمجموعـــة 
الموســـوي إن العقارات في البحرين من 
أفضـــل األســـواق مقارنة بجميـــع الدول 
أفضـــل  المملكـــة  أن  مبيًنـــا  المجـــاورة، 
مكان لالســـتثمار العقاري قياســـا بالدول 

األخـــرى التـــي تبيع العقـــار بالمتـــر بينما 
البحرين بالقدم.

وأوضـــح أن أراضـــي البحريـــن محدودة 
مـــروده  فيهـــا  االســـتثمار  فـــإن  لذلـــك، 
مضمـــون، وبقيـــة البلـــدان تتأثـــر أســـعار 
أراضيهـــا بينمـــا البحرين أســـعارها ثابتة 
الســـعر  تراجـــع  وإذا  انخفـــاض  دون 
فينخفـــض من قيمة المبنـــى، وليس من 

قيمة األرض.
وأشـــار إلى أن المجموعة بصدد افتتاح 
بشـــكل  لاليجـــار  قريًبـــا  أجنحـــة  مبنـــى 
يومـــي بعد أن تشـــبع الســـوق من شـــقق 
التمليـــك، كمـــا أن المجموعـــة ســـتتحمل 
كلفـــة الكهربـــاء والمـــاء عـــن المســـتأجر 
ليمتـــص غضـــب الســـوق ولرضـــا الزبون 
وحتـــى يكون مرتاح دون وجود تخوف 

أن تصـــل فاتورة الكهربـــاء لمبلغ خيالي 
يفـــوق الـ 100 دينار، فقط حتى ال تكون 
دون  عـــرض  ذات  والمبانـــي  المشـــاريع 

طلب.
وقـــد وافـــق النـــواب علـــى زيـــادة تعرفة 
الكهربـــاء واآلن هـــم نفســـهم يدرســـون 
معالجة المشـــكلة التي سببها هذا القرار، 
وأتمنى أن يتذكروا فئة القطاع التجاري 
الذيـــن هـــم أيضـــا بحرينيـــون وحالهـــم 
بنفس حال المواطنين من فئة البيوت.

ولفـــت إلـــى أن زيـــادة تعرفـــة الكهربـــاء 
العقـــار  وصاحـــب  التاجـــر  علـــى  أثـــرت 
البحريني وأيضا الشركات والمؤسسات، 
خلقـــت  الشـــركات  هـــذه  النهايـــة  ففـــي 
بحرينيـــون،  أغلبهـــم  لموظفيـــن  فـــرص 
وفـــي األخيـــر الشـــركات البحرينيـــة هي 

مـــن تحملت هذه المشـــكلة وســـببت لها 
الضغـــط وليس األجانـــب الذين يملكون 

خيارات أخرى بالخروج من الشقة.
وقـــال الموســـوي إن العقارييـــن ليســـوا 
ضد سياســـة الزيادة وجميعهم على علم 
ومعرفة بالدين العام، والذين يشـــاركون 
لمعالجته بمواقعهم البســـيطة ومتقبلين 
تكـــون  أن  يجـــب  والزيـــادة  الضرائـــب 
بالتـــدرج وبالســـعر المعقـــول، مبيًنـــا أنـــه 
تـــم مؤخرا إلغـــاء بعض الرســـوم ويأمل 
العقاريـــون أن يكـــون للكهربـــاء نصيب؛ 

ألنها أثرت على قطاع التأجير العقاري.

عارف هجرسجاسم الموسوي

ــن ــائ ــزب ــاء ال ــ ــ ــاء إلرض ــ ــم ــ ــة الــكــهــربــاء وال ــف ــل ــون: الـــتـــاجـــر يــتــحــمــل ك ــص ــت ــخ م

البحرين من أفضل أسواق العقار بالمنطقة وأسعار أراضيها ثابتة

إعداد: زينب العكري

يجب إعادة النظر 
بتعرفة الكهرباء 

والماء التي أصبحت 
تحديا للعقاريين

زيادة تعرفة الكهرباء 
أثرت على التاجر 

وصاحب العقار 
البحريني

دبي - العربية.نت

وصل عدد المباني المنجزة في إمارة دبي إلى 6665 مبنى في العام 2019، مقارنة بـ 6043 مبنى في 
2018 بنمو 10 %، مع إضافة 469 مبنى متنوعًا جديدًا في شــهر ديســمبر، حســب بيانات “مركز دبي 

لإلحصاء”.

واســـتحوذت الفلل االستثمارية 
علـــى النســـبة الكبـــرى مـــن عـــدد 
 54.6 بواقـــع  المنجـــزة  المبانـــي 
فـــي  تلتهـــا  مبنـــى(،   3638(  %
الخاصـــة  الفلـــل  الثانـــي  المركـــز 
ثـــم  )2022 مبنـــى(،   % 30.3 بــــ 
المباني متعددة الطوابق 5.4 % 
)361 مبنى(، وفـــي المركز الرابع 
المبانـــي نســـب الطابقيـــة بــــ 4.2 
% )280 مبنـــى(، وجاءت مباني 
المنشـــآت العامة خامســـًا بنسبة 
وأخيـــرًا  مبـــان(،   210(  %  3.2
المبانـــي الصناعية بواقع 2.3 % 

)154 مبنى(.
علـــى  مـــارس  شـــهر  واســـتحوذ 
الحصة الكبرى فـــي العام 2019 

المنجـــزة  المبانـــي  حيـــث  مـــن 
بواقع 990 مبنى بنســـبة 15 %، 
وجـــاء يوليو في المركـــز الثاني 
بنســـبة 11 % بواقع 736 مبنى، 
ثـــم نوفمبـــر فـــي المركـــز الثالث 
 683 10 % مـــن خـــالل  بنســـبة 
مبنـــى، وفـــي المركـــز الرابع جاء 
كل مـــن مايـــو وأكتوبـــر بــــ 588 
مبنى بنســـبة 8.8 %، أما المركز 
الخامس فجاء لشهر فبراير من 
خالل 508 مباٍن بنسبة 7.6 %.

وفـــي ديســـمبر بلغ عـــدد المباني 
المنجـــزة 469 مبنـــى، منهـــا 136 
فيـــال  و211  اســـتثمارية،  فيـــال 
متعـــددة  مبنـــى  و63  خاصـــة، 
نســـب  مبنـــى  و14  الطوابـــق، 

منشـــآت  مبنـــى  و25  طابقيـــة، 
عامة، وأخيرًا 20 مبنى صناعيًا.
المبانـــي  عـــدد  إجمالـــي  وكان 
المنجـــزة فـــي 2018 قـــد ســـجل 
6043 مبنـــى، منهـــا 1829 فيـــال 
خاصة بنســـبة 30.3 %، و3269 
 ،% بــــ54.1  اســـتثمارية  فيـــال 
و199 مبنـــى صناعيـــًا بواقع 3.3 
%، و202 مبنـــى منشـــآت عامـــة 
المبانـــي  أمـــا   ،%  3.3 بنســـبة 
متعددة الطوابق فســـجلت 353 
5.8 %، وأخيـــرًا  بنســـبة  مبنـــى 
نســـب  المبانـــي  اســـتحوذت 
بواقـــع   %  3.2 علـــى  الطابقيـــة 

199 مبنى.

الكبــرى النســبة  علــى  تســتحوذ  االســتثمارية  الفلــل 
إنجاز 6665 مبنى في دبي في 2019

الكويت - القبس اإللكتروني

ذكر تقرير لبيت التمويل الكويتي “بيتك” أن عدد الصفقات العقارية المتداولة خالل 2019، ارتفع بنسبة 6 %، 
مدفوعــا بارتفــاع كبير في الســكن الخــاص، حيث تضاعف عددها إلى نحو 5 أضعاف فــي العقار التجاري، في 
وقت تراجع عدد الصفقات في العقار االستثماري والعقار الحرفي والصناعي على أساس سنوي. وقد سجل 
متوسط قيمة الصفقة نحو 548 ألف دينار، متراجعا بنسبة 7 %  عن متوسط العام 2018، مصحوبا بتراجع 

متوسط قيمة الصفقة للعقار االستثماري والتجاري، في حين ارتفع “الحرفي” و”الصناعي”.

التـــداوالت  أن  التقريـــر  وأضـــاف 
العقارية سجلت انخفاضًا محدودا 
العـــام 2019 لتصـــل إلـــى نحـــو 3.7 
 ،%  1.5 بنســـبة  دينـــار،  مليـــارات 
فـــي  لـــه،  الســـابق  بالعـــام  مقارنـــة 
الوقت الذي وصلت قيمة تداوالت 
 7.9 نحـــو  إلـــى  الكويـــت  بورصـــة 
مليارات دينار، بزيادة قياســـية في 
2019، مرتفعـــة إلى ضعـــف قيمتها 
تراجـــع  ســـاهم  وقـــد   ،2018 فـــي 
قيمة تـــداوالت العقار االســـتثماري 
بنســـبة كبيرة في الحـــد من ارتفاع 
التداوالت العقارية خالل العام، في 
حيـــن ارتفعت التـــداوالت بمعدالت 
الخـــاص  الســـكن  فـــي  متقاربـــة 
والعقـــار التجـــاري خـــالل العام، في 
حين شهد عقار الشـــريط الساحلي 
نشاطا ملحوظا، في حين تحّسنت 
تداوالت العقار الصناعي والحرفي 

بشكل محدود.
وقـــد واصلـــت التـــداوالت العقارية 
ديســـمبر  شـــهر  خـــالل  االرتفـــاع 

لسقوف قياسية، بلغت 367 مليون 
دينـــار، بنســـبة 38 % علـــى أســـاس 
شـــهري، مع زيادة عدد أيام التداول 
وفاقـــت  لـــه،  الســـابق  الشـــهر  عـــن 
التداوالت العقارية متوسط قيمتها 
البالغ 310 ماليين دينار خالل العام 
2019، وســـاهمت زيـــادة تـــداوالت 
والســـكن  االســـتثماري  العقـــار 
الخـــاص واالرتفـــاع الملحـــوظ في 
العقـــار الحرفـــي في ارتفاع شـــهري 
لتـــداوالت العقـــار خـــالل ديســـمبر، 
تـــداوالت  انخفضـــت  حيـــن  فـــي 
العقـــار التجـــاري. كذلك شـــهد عدد 
شـــهريا،   %  31 زيـــادة  التـــداوالت 
مســـجال 628 صفقـــة، مـــع ارتفـــاع 
شـــهري لعـــدد الصفقـــات فـــي جميع 
باســـتثناء  العقاريـــة،  القطاعـــات 

“التجاري”.

 أدنى مستوى

وأشـــار التقريـــر إلى ارتفاع مؤشـــر 
متوســـط قيمـــة الصفقـــة اإلجمالية 

بنهايـــة ديســـمبر 6 % على أســـاس 
شـــهري، رغم ذلك يعد هذا المؤشـــر 
أدنى من مســـتواه في الشهر نفسه 
من 2018، بنســـبة 26 %، وُتالحظ 
زيـــادة شـــهرية لهـــذا المؤشـــر لـــكل 
“التجـــاري”،  باســـتثناء  القطاعـــات، 
الذي ســـجل انخفاضا محدودا، في 
الوقت الذي انخفض المؤشـــر على 
أســـاس ســـنوي فـــي كل القطاعات، 

باستثناء السكن الخاص.
وقـــال التقريـــر إن تداوالت الســـكن 
المرتبـــة  علـــى  حافظـــت  الخـــاص 
األولـــى بين القطاعـــات، مع زيادتها 
علـــى أســـاس شـــهري في ديســـمبر، 
وارتفعـــت حصتهـــا إلـــى  45.4 %، 
مقابل حصة 44.7 % من التداوالت 
فـــي نوفمبر. كما ارتفعت مســـاهمة 
االســـتثماري  العقـــار  تـــداوالت 
إلـــى نحـــو 33.6 % مـــن تـــداوالت 
العقـــارات في ديســـمبر مقابل 24.5 
% فـــي نوفمبـــر، رغم تراجـــع قيمة 

تداوالته على أساس سنوي.

%  6 بنســبة  ارتفــع  المتداولــة  الصفقــات  عــدد 
“بيتك”: 1.5 % تراجع تداوالت العقار 2019
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“بي بي سي فارسي”: وفاة 210 أشخاص جراء الفيروس بإيران

“ليبيراسيون”: طهران تخفي حقيقة تفشي “كورونا”

ليبيراســـيون  صحيفـــة  نشـــرت 
التخبـــط  عـــن  تقريـــرا  الفرنســـية 
والكذب اإليرانـــي في ملف فيروس 
كورونـــا حيث أعلنت إيران عن وفاة 
43 شـــخصا، وإصابة المئات في ظل 
اتهامـــات للســـلطات بإخفـــاء حقيقة 

األرقام.
وغالبـــا مـــا تتعرض طهـــران، المدينة 
 10 البالـــغ  الســـكاني  التكتـــل  ذات 
التلـــوث  لـــذروات  نســـمة،  مالييـــن 
المروعـــة التي تجبر المـــدارس على 

اإلغالق.
ومنذ صباح أمس الســـبت، أول يوم 
عمـــل مـــن أيام األســـبوع فـــي إيران، 
كان الســـكان يرتـــدون كمامـــات فـــي 
الشـــوارع ليـــس لوقاية أنفســـهم من 
هـــواء العاصمة الملوث، بـــل للوقاية 
مـــن فيـــروس كورونا. وبـــدأت تظهر 
للمصافحـــة  المضـــادة  الملصقـــات 
الشـــركات.  مداخـــل  عنـــد  باأليـــدي 
فبعد الصيـــن، أصبحت إيران موطًنا 
لمعظـــم الوفيـــات التـــي تســـبب بهـــا 
فيـــروس “Covid-19”، فـــي غضـــون 
للبيانـــات  وفًقـــا  فقـــط،  قليلـــة  أيـــام 

الرسمية الصادرة.
ُأعلـــن عـــن الحـــاالت األولـــى خـــالل 
فـــي  الماضـــي  األســـبوع  منتصـــف 
مدينـــة قـــم المقدســـة، مقـــر العديـــد 
من المدارس والمؤسســـات الدينية. 
أحـــد  فـــإن  الصحـــة،  لوزيـــر  ووفًقـــا 
المصابين هو تاجر سافر إلى الصين 
مؤخـــًرا. ومنذ ذلك الحين، توفي 43 
شـــخًصا في إيران وأصيـــب اآلالف، 
من ضمنهـــم مصابون مـــن العاصمة. 
وقال رئيس مجلس البلدية محســـن 

هاشـــمي إنـــه مســـتعد إلجـــراء حجر 
صحـــي للمدينـــة “فـــي حـــال ازديـــاد 
أمـــٌر  المصابيـــن”.  األشـــخاص  عـــدد 
يبـــدو مـــن الصعب تخيلـــه، حيث إن 
المدينـــة كبيـــرة ومتراميـــة األطراف 
وتعتمـــد على التبـــادالت اليومية مع 

ضواحيها.
وأعلنت الســـلطات عن وضع “تدابير 
وقائية” في 14 من أصل 31 مقاطعة 
في البالد. كما أن العديد من األماكن 
ودور  وجامعـــات  )مـــدارس  العامـــة 
ســـينما ومســـارح( مغلقة مؤقًتا. هذا 
وتحصـــن دول المنطقة نفســـها، فقد 
فرضت معظم دول المنطقة والعالم 
إيـــران  مـــع  التعامـــالت  فـــي  قيـــوًدا 

بشكل مؤقت.
ووصفـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
بشـــأن  للغايـــة”  بـ”المقلـــق  الوضـــع 
تفشـــي الفيروس في بلدان جديدة، 

مـــن ضمنهـــا إيـــران. فالوضـــع مقلـــق 
أكثـــر في إيـــران ألنه يشـــتبه في أن 

السلطات تتكتم على الواقع.
واتهم أحمد أميربادي فرحاني، نائب 
مـــن منطقة قـــم، الحكومـــة “بالكذب 
علـــى الشـــعب” مســـاء األحـــد، قائـــاًل 
إن “حوالـــي 50 شـــخصا” قـــد توفـــوا 
بســـبب الفيـــروس. ورد نائـــب وزيـــر 
الصحـــة ايراج حريرشـــي قائـــاًل: “أنا 
أنفـــي هـــذه المعلومة بشـــكل قاطع”. 
كما وعد بـــدوره المتحدث الرســـمي 
باســـم الحكومـــة “بتحري الشـــفافية 

عند نشر األرقام”.
يأتـــي ذلـــك، فيمـــا أفـــادت الخدمـــة 
اإلذاعـــة  هيئـــة  فـــي  الفارســـية 
البريطانيـــة )بـــي بـــي ســـي فارســـي( 
أن 210 أشـــخاص علـــى األقل توفوا 
المســـتجد  فيـــروس كورونـــا  جـــراء 
في إيـــران، وذلك نقال عن مصادر لم 

تذكرهـــا في الجهـــاز الصحـــي، األمر 
الـــذي نفـــاه المتحـــدث باســـم وزارة 

الصحة اإليرانية.
وقالـــت “بـــي بـــي ســـي فارســـي” إن 
معظم الوفيات حصلت في العاصمة 
وســـط  فـــي  قـــم  ومدينـــة  طهـــران 
طهـــران، حيـــث تـــم اإلبالغ عـــن أول 

إصابة.
إعـــالم  وســـائل  أفـــادت  ذلـــك،  إلـــى 
رســـمية أمـــس، بوفاة النائـــب محمد 
علي رمضاني، بعـــد إصابته بالمرض 
فيما ذكر وموقـــع “انتخاب” اإليراني 
عـــن عضـــو هيئـــة البرلمـــان اإليراني 
أسد هللا عباسي: فحوصات 5 نواب 

أثبتت إصابتهم بكورونا.
كمـــا ذكـــرت مواقـــع أن عضو مجلس 
تشـــخيص مصلحـــة النظـــام محمـــد 
مير محمـــدي، دخل فـــي غيبوبة إثر 

إصابته بفيروس كورونا أيضا.

عواصم - وكاالت

عامل من بلدية طهران ينظف إحدى الحافالت للحد من انتشار فيروس كورونا )أ ف ب(

دبي - العربية.نت

بمتابعـــة  المعنيـــة  اللجنـــة  أكـــدت 
 فيـــروس  كورونـــا مســـتجدات 
الجديـــد فـــي الســـعودية  برئاســـة 
وزير الصحـــة توفيـــق الربيعة، في 
اجتماعها العاشر، أمس، أنه لم يتم 
تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس 

داخل المملكة حتى اآلن.
وأهابـــت اللجنة بالجميـــع للتواصل 
مـــع رقم 937 ألي استفســـار، وأخذ 
المعلومـــات مـــن المصادر الرســـمية 

وعدم االنسياق وراء الشائعات.
والخميس، أعلن المتحدث الرسمي 
الســـعودية  الصحـــة  وزارة  باســـم 
أن المملكـــة خالية مـــن أي إصابات 

بفيـــروس كورونـــا، وهي مســـتمرة 
فـــي بـــذل أقصـــى الجهـــود لضمـــان 

عدم وصول المرض إلى أراضيها.
كمـــا شـــدد المتحدث علـــى تواصل 
المساعي وتطبيق أعلى مستويات 
التأهـــب واالحتياطـــات، بما يضمن 
تعامـــالً مثاليـــًا مـــع هـــذا الفيروس، 
من خالل مجموعـــة من الخطوات 
الوقائيـــة بتضافر جهـــود مجموعة 
مـــن األجهزة الحكومية في المنافذ 

المختلفة.
ونوهت وزارة الصحة إلى استشعار 
السعودية لمسؤوليتها تجاه حماية 
والـــزوار  والمعتمريـــن  المواطنيـــن 

للمشاعر المقدسة.

السعودية تؤكد خلوها من فيروس كورونا

اسطنبول - أ ف ب

طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  هـــّدد 
أردوغان، أمس السبت، بالسماح آلالف 
الالجئين بالتوّجه إلى أوروبا بينما حّذر 
مـــن أن دمشـــق “ســـتدفع ثمـــن” هجـــوم 
أودى بأكثـــر مـــن 30 جنديـــا تركيـــا في 
ســـوريا. في هـــذه األثنـــاء، اندلعت عند 
الحدود التركية صدامات بين الشـــرطة 
الذيـــن  المهاجريـــن  وآالف  اليونانيـــة 
تجمعوا عنـــد نقطة العبـــور إلى أراضي 
االتحـــاد األوروبـــي. وزاد أردوغـــان من 
بالســـماح  متعّهـــدا  أمـــس  القلـــق  حـــدة 
لالجئيـــن بالتوّجه إلى أوروبا من تركيا، 
فـــي حلـــف شـــمال األطلســـي،  العضـــو 
مســـتخدما ملف الهجـــرة كورقة ضغط 
لدفعهـــا  األوروبيـــة  الحكومـــات  علـــى 

للتحّرك بشأن النزاع السوري.
 وتســـتضيف تركيـــا حاليـــا 3.6 ماليين 
تصريحـــات  وكانـــت  ســـوري.  الجـــئ 
بعـــد  الصـــادرة عنـــه  األولـــى  أردوغـــان 

مقتـــل 34 جنديـــا تركيـــا منـــذ الخميس 
في محافظة إدلب.

وقال أردوغان، في كلمة في اسطنبول، 
بـــه باألمـــس؟ فتحنـــا  الـــذي قمنـــا  “مـــا 
أبوابنـــا”، مضيفًا “لـــن نغلق هذه األبواب 
)...( لمـــاذا؟ ألن على االتحـــاد األوروبي 

أن يفي بتعهداته”.
وأضـــاف أردوغـــان أن 18 ألـــف مهاجـــر 
تركيـــا  بيـــن  الحـــدود  عنـــد  تجّمعـــوا 
وأراضي االتحاد األوروبي منذ الجمعة، 
مضيفـــا أن العـــدد قد يصل إلـــى 30 ألفا 

في يوم واحد.

أردوغان يضغط على أوروبا بالالجئين

الدوحة - أ ف ب

وّقعت واشنطن اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان المتطرفة 
مـــن  األميركييـــن  الجنـــود  لســـحب  أمـــس  الدوحـــة  فـــي 
أفغانســـتان، وذلك بعد 18 ســـنة من اندالع أطول الحروب 

في تاريخ الواليات المتحدة.
ويأمل األفغان أن ينهي االتفاق الذي جرى التفاوض حوله 
ألكثـــر من عـــام، 4 عقود من النزاعات المســـّلحة وأن يفتح 
باب الحـــوار بين حكومة كابول والحركة المتطرفة بهدف 

وضع حد للمعاناة في البلد الفقير.
ووّقع االتفاق المفاوض األميركي زلماي خليل زاد ورئيس 
مكتـــب الحركة السياســـي ونائـــب زعيمها المـــال عبدالغني 
بـــرادر بحضـــور وزيـــر الخارجيـــة األميركي مايـــك بومبيو 

وممثلين عن عشرات الدول.
وستبدأ القوات االميركية فورا االنسحاب التدريجي، على 
أن ينخفض عديد الجنود من 13 الفا إلى 8600 خالل 135 
يوما، بحســـب االتفاق. وستقوم الواليات المتحدة وقوات 
حلف شـــمال األطلسي )الناتو( بسحب جميع القوات خالل 
14 شـــهرا.  لكـــن تنفيذ ذلـــك مرتبط بمدى تطبيـــق طالبان 
بنـــود االتفاق والتقـــدم المحرز في المفاوضات السياســـية 

الداخلية. وقال مســـؤول أميركي لوكالة فرانس برس “إذا 
فشـــل الحـــل السياســـي، وفشـــلت المفاوضات، فال شـــيء 
يجبـــر الواليـــات المتحـــدة علـــى ســـحب جنودهـــا”. وأمام 
ممثليـــن عـــن طالبـــان، حـــض وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي 
الحركـــة على االلتزام “بوعودها بقطع العالقات” مع تنظيم 

القاعدة ومواصلة محاربة تنظيم داعش.

مصافحة بين زلماي خليل زاد والمال عبدالغني برادر بعد توقيع االتفاق 
في الدوحة أمس )أ ف ب(

بومبيــو: على “طالبان” االلتزام بقطــع العالقات مع القاعدة ومواصلــة محاربة “داعش”
واشنطن: سنسحب جميع قواتنا من أفغانستان خالل 14 شهرا

إسطنبول، بيروت - أ ف ب، رويترز

أعلنت تركيا أمس أنها دمرت “منشأة لألسلحة الكيميائية” 
تابعـــة للنظام الســـوري في شـــمال شـــرق البـــالد، ردا على 
ضربـــات جويـــة أســـفرت عن مقتـــل أكثر من 30 عســـكريا 

تركيا الخميس.
وليـــل الجمعـــة الســـبت، دمـــرت القـــوات التركية “منشـــأة 
لألسلحة الكيميائية واقعة على بعد 13 كلم جنوب حلب، 
فضـــال عن عدد كبير من األهداف األخرى التابعة للنظام”، 
كمـــا أعلن مســـؤول تركـــي كبير رفض الكشـــف عن هويته 

لصحافيين، بدون أن يعطي المزيد من التفاصيل.
في األثناء، أكد المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان لوكالة 
فرانـــس بـــرس أن أنقـــرة قصفت مطار كويرس العســـكري 
فـــي ريـــف حلـــب الشـــرقي، حيـــث ال وجـــود ألي أســـلحة 

كيميائية بحسب المرصد.
وأجـــرى الرئيـــس التركي رجـــب طيب إردوغـــان ونظيره 
الروســـي فالديمير بوتين اتصاال هاتفيا الجمعة أعربا فيه 
عن “قلقهما”. وقد يلتقي الرئيســـان في موســـكو األسبوع 

المقبل، وفق الكرملين.
إلـــى ذلك، قال قائد عســـكري فـــي التحالف الداعم لبشـــار 

األســـد إن ضربات نفذتها تركيا على شـــمال غرب ســـوريا 
في وقت متأخر يوم الجمعة أدت إلى مقتل 9 من أعضاء 
جماعة حزب هللا المدعومة من إيران وإصابة 30 آخرين.
وأضـــاف القائـــد العســـكري أمـــس أن الضربـــات التركيـــة 
استهدفت مقرا لحزب هللا قرب مدينة سراقب في إدلب.

قوات من المعارضة السورية في بلدة تفتناز في إدلب أمس األول )أ ف ب(

مقتل 9 من أعضاء حزب اهلل وإصابة 30 في ضربات تركية
أنقرة تعلن تدمير “منشأة لألسلحة الكيميائية” في سوريا

واشنطن  - رويترز

قال وزيـــر الخزانة األمريكي ســـتيفن 
منوتشـــين يـــوم الجمعـــة إن الواليات 
المتحـــدة ســـتواصل العمـــل مـــع مصر 
توقـــع  أن  إلـــى  والســـودان  وإثيوبيـــا 
الـــدول الثالث على اتفاق بشـــأن ســـد 
النهضـــة اإلثيوبي. وكان مـــن المتوقع 
أن تبـــرم البلـــدان الثالثـــة اتفاقـــا فـــي 
واشنطن األسبوع الماضي بخصوص 
ملء وتشـــغيل السد الذي تبلغ تكلفته 
4 مليـــارات دوالر لكن إثيوبيا تخلفت 
عن االجتماع ووقعت مصر فقط عليه 
باألحرف األولى. وقال منوتشـــين في 
بيـــان ُنشـــر في وقـــت متأخـــر الجمعة 
إنـــه أجـــرى محادثات ثنائيـــة منفصلة 
مـــع وزراء من مصر والســـودان خالل 
طلبـــت  بعدمـــا  الماضييـــن  اليوميـــن 
إثيوبيـــا تأجيـــل مـــا كان يفتـــرض أن 
تكون الجولة األخيرة من المحادثات.
ولـــم يتضح بعد مـــا إذا كان من المقرر 

إجراء محادثات جديدة.
وقـــال الوزير األمريكي إنه يتطلع إلى 
اختتـــام إثيوبيا لمشـــاوراتها الداخلية 
إلفســـاح المجال للتوقيع على االتفاق 
”فـــي أقرب وقت ممكن“ مشـــددا على 
أنـــه ال ينبغي إجراء التجربـــة النهائية 

وملء الخزان ”بدون )إبرام( اتفاق“.
وقال منوتشين إن ”الواليات المتحدة 
باســـتمرار  التزامهـــا  مجـــددا  تؤكـــد 
االنخراط مع مصر وإثيوبيا والسودان 
بشأن سد النهضة حتى توقيع االتفاق 

النهائي“.

منوتشين: ال ينبغي ملء خزان سد النهضة دون اتفاق
كوااللمبور - أ ف ب

عّين وزيـــر الداخلية الماليزي الســـابق 
محيـــي الديـــن ياســـين أمـــس رئيســـا 
للحكومـــة خلفـــا لمهاتيـــر محمـــد الذي 
أغرقت اســـتقالته في 24 فبراير البالد 

في حالة من الغموض السياسي.
وأعلن مســـؤولون من القصر الرئاســـي 
سيقســـم  الـــذي  ياســـين  تعييـــن  عـــن 

اليمين اليوم األحد.
وأكـــد القصـــر الرئاســـي فـــي بيـــان “ال 
يمكـــن إرجـــاء عمليـــة تعييـــن رئيـــس 
وزراء ألن البـــالد بحاجـــة إلى حكومة 

من أجل خير الشعب واألمة”.
ويشـــّكل هـــذا اإلعـــالن نهايـــة لمرحلة 
حكـــم مهاتيـــر محمـــد البالغ مـــن العمر 
94 عامـــا، الـــذي يعتبـــره البعـــض األب 
المؤسس لماليزيا الحديثة، كما يقّلص 
بشـــكل كبير فرص نقل الســـلطة ألنور 

ابراهيم الذي كان مقررًا أن يخلفه.
واقترح مهاتير، أكبر المســـؤولين ســـنًا 

فـــي العالـــم، األربعاء تشـــكيل حكومة 
وحـــدة. عـــاد مهاتيـــر إلـــى الحكـــم في 
العـــام 2018 بعـــد 15 عامـــا مـــن تركـــه 
“ميثـــاق  ائتـــالف  فـــوز  أعقـــاب  فـــي 
األمل” المؤلف من عـــدد من معارضيه 
الســـابقين بينهـــم أنـــور ابراهيـــم، الذي 
كان ذراعه اليمنى قبل أن يتحول إلى 

ألّد أعدائه في التسعينات.
لكـــن الرجليـــن تحالفا فـــي العام 2018 
إلســـقاط رئيس الوزراء السابق نجيب 
رزاق، المتـــورط في فضيحة اختالس 

أموال كبرى.

محيي الدين ياسين رئيسا لوزراء ماليزيا

قطر تسجل أول 
إصابة بـ “كورونا”

الدوحة - أ ف ب

أعلنت قطر أمس تسجيل أول إصابة 
بفيروس كورونا المستجد لدى شخص 
ــت تــتــزايــد  عـــائـــد مـــن إيــــــران، فـــي وقــ
الــدول الخليجية  أعــداد اإلصابات في 
المجاورة باستثناء السعودية التي لم 

تسّجل أي إصابة حتى اآلن.
إّن  الــقــطــريــة  الــصــحــة  وزارة  وقــالــت 
ــمــصــاب قــطــري يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 36  ال
عـــامـــا، وهـــو أحـــد الــمــواطــنــيــن الــذيــن 
قــامــت الـــدولـــة “بــإجــائــهــم عــلــى متن 
طائرة خاصة من إيران وممن خضعوا 
للدوحة  للحجر الصحي” فور وصولهم 

الخميس.

استنكر ممثل المرشد اإليراني في  «
خراسان وإمام الجمعة في مشهد 

أحمد علم الهدى قرار السلطات 
بإلغاء صالة الجمعة تجنبا لتفشي 

الفيروس بين جموع المصلين. هذا 
ويقاوم رجال الدين في إيران إغالق 

األضرحة التي يزورها اآلالف من الناس 
يومًيا، لتقليل خطر حدوث وباء.

ممثل خامنئي يستنكر إلغاء صالة الجمعة بسبب “كورونا”
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تحــت رعايــة عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، 
يقــام اليــوم األحــد ســباق كأس جاللــة الملــك لمســافة 160 كيلومتــرا الدولي 
للعمــوم ضمــن مهرجــان جاللتــه للقــدرة بدعم مــن مجموعــة “gfh” المالية في 

قرية البحرين الدولية للقدرة.

نحـــو  شـــاخصة  األنظـــار  وســـتكون 
الســـباق الـــذي يعتبـــر أكبـــر بطـــوالت 
موسم القدرة خصوًصا أنه يحمل اسم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك، إذ سيشـــهد 
االســـطبالت  مـــن  واســـعة  مشـــاركة 
والفرسان من مملكة البحرين والدول 

الخليجية.
ووجـــه ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب مستشـــار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة الرئيـــس الفخري 
لالتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة، االتحـــاد واللجـــان العاملة 
ببذل الجهود وإخراج السباق بأفضل 
كامـــل  وتحقيـــق  تنظيمـــي  مســـتوى 

النجاح للمهرجان.
وأكد ســـموه أن مهرجـــان كأس جاللة 
الملـــك للقدرة يمثـــل عالمة فارقة في 
المســـابقات المحلية للقـــدرة؛ باعتباره 

يحمل اسم صاحب الجاللة الملك. 
وبيـــن ســـموه أن الســـباقات الماضيـــة 
فاقـــت التوقعـــات مـــن حيـــث اإلثـــارة 
والتنظيم المميـــز والمحترف من قبل 
االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القدرة واللجان العاملة، مشيًرا سموه 
إلـــى أن النجاحـــات الســـابقة ســـتكون 
دافعـــا للجميـــع لتحقيق نتائـــج مبهرة 

أفضل اليوم في السباق الرئيس.
وأضاف ســـموه أن المشاركة الواسعة 
في الســـباق الرئيس ســـتكون مفتاحا 
للمنافســـة القوية بين جميع الفرســـان 
واالســـطبالت، ومن المؤكـــد أن جميع 
الفرســـان ســـيطمحون للحصول على 
اللقب الغالي الذي يحمل اســـم جاللة 

الملك. 
وأثنى سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
 ”GFH“ خليفـــة علـــى دعـــم مجموعـــة
المالية التي ســـاهمت بنجاح مهرجان 
جاللة الملك، مضيفا ســـموه أن وجود 
للحـــرص  تأكيـــد  بمثابـــة  المجموعـــة 
الشـــركات  بوجـــود  المســـاهمة  علـــى 
بدعـــم  البحرينيـــة  والمؤسســـات 

القطاعين الشبابي والرياضي.

 ناصر بن حمد يتابع سباق 100 
كيلومتر

وحـــرص ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خلفية على متابعة سباق صاحب الجاللة 
الملك  لمســـافة 100 كيلومتر، الذي شـــهد 
مـــن  وبـــارزا  واســـعا  وحضـــورا  مشـــاركة 

مختلف االسطبالت والفرسان. 

 عيسى بن عبداهلل: جهوزية 
تامة لالتحاد الملكي

وأكد رئيس االتحاد الملكي للفروسية 
وســـباقات القدرة سمو الشيخ عيسى 
بـــن عبدهللا آل خليفـــة أن االتحاد قام 
خـــالل األيام الماضيـــة بتجهيز القرية 
الحتضـــان هـــذا الســـباق، كمـــا انتهـــى 
اإلداريـــة  اإلجـــراءات  مـــن  االتحـــاد 
المتبعـــة فـــي هذا الشـــأن، األمـــر الذي 
ســـاهم في استحضار أســـباب النجاح 
إلى هذا الســـباق المهم، مشـــيًرا سموه 
إلـــى أن االتحـــاد لـــن يّدخر جهـــًدا في 
سبيل إنجاح موســـم القدرة وإظهاره 

بالشكل المتميز.
وأوضح ســـموه أن المتابعة المستمرة 
مـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة ســـهلت العديـــد من اإلجراءات 
وأن االتحـــاد حريـــص علـــى تحقيـــق 
توجيهـــات  وتنفيـــذ  النجـــاح  كامـــل 
ســـموه في إخراج الســـباق بالمستوى 
التنظيمـــي المميز الـــذي يعكس مكانة 
المهرجان الغالـــي على قلوب الجميع، 
متمنًيـــا ســـموه كل التوفيـــق والنجاح 
لجميـــع المشـــاركين مـــن االســـطبالت 

والفرسان.

 الصالحي: تغطية إعالمية كبيرة

أكـــد مديـــر المكتـــب اإلعالمـــي لســـمو 
آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ 
لجنـــة  رئيـــس  المعلومـــات  ومركـــز 
العالقـــات العامـــة واإلعـــالم باالتحـــاد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القدرة 
توفيـــق الصالحـــي، أن ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وّجه بتغطية 
جاللـــة  لمهرجـــان  مميـــزة  إعالميـــة 
الملك للقدرة، مشـــيًرا إلى أن الســـباق 
ســـترافقه تغطيـــة إعالميـــة عبـــر قناة 
البحرين الرياضية واستوديو تحليلي 
إضافـــة إلى تغطية للصحـــف المحلية 
التواصـــل  ووســـائل  واإلنجليزيـــة 

االجتماعي.
التـــي  بالتغطيـــة  الصالحـــي  وأشـــاد 
رافقـــت المهرجـــان في األيـــام الثالثة 

التواصـــل  وســـائل  فـــي  الماضيـــة 
االجتماعي وقنـــاة البحرين الرياضية 
والصحف المحليـــة، مؤكًدا أن الفريق 
اإلعالمي سيساهم بإخراج المهرجان 

بأفضل تغطية إعالمية.
وأعرب عن شـــكره وتقديره إلى سمو 
آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ 
علـــى دعـــم ســـموه المتواصـــل للفريق 
االتحـــاد  بجهـــود  مشـــيًدا  اإلعالمـــي، 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القدرة 
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  برئاســـة 

عبدهللا آل خليفة.

 خالد: المنافسات مثيرة

وأكـــد مديـــر الفريـــق الملكـــي للقـــدرة 
خالد أحمد حســـن أن ســـباق الفرسان 
الناشئين والشباب شهد منافسة قوية 
ومثيرة، وأن البطل استحق الحصول 
مســـتويات  بعـــد  األول  المركـــز  علـــى 

مميزة طوال جوالت السباق.
مـــن  ارتياحـــه  عـــن  خالـــد  وأعـــرب 
البرنامج اإلعدادي للفريق الملكي في 
اآلونة األخيرة وسط المتابعة والدعم 
المقدم من سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، موضًحا أن الفريق حرص 
علـــى مواصلـــة تدريباتـــه بـــكل جدية 
وحماس حتى موعد انطالقة السباق 
الرئيس يوم غدا األحد الذي سيشـــهد 
مشـــاركة قوية ومثيرة من قبل نخبة 
الـــدول  وفرســـان  البحريـــن  فرســـان 

الخليجية.
وأشار خالد إلى طموحات الفريق في 
الســـعي على تحقيـــق النتائـــج القوية 
اإليجابيـــة والمراكز األولـــى؛ من أجل 
حصد مزيد من اإلنجازات والبطوالت 
خصوصـــا مع المراكـــز التي حققها في 
البطـــوالت الماضية، مبينا أن فرســـان 
اســـتغالل  إلـــى  سيســـعون  الفريـــق 
لهـــذه  اإليجابـــي  المعنـــوي  الجانـــب 
النتائـــج الكبيـــرة والمميـــزة لترجمتها 
إلـــى مســـتويات كبيـــرة وحقيقية في 
أرض السباق وتحقيق المراكز األولى 

والمتقدمة.

وأعـــرب عـــن شـــكره وتقديـــره لســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
الدعم الكبير واالهتمام المميز لجميع 
سباقات القدرة، وحرصه على متابعة 
فرسان البحرين وتدريباتهم اليومية، 
الكبيـــر  الدعـــم  هـــذا  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
يســـاهم فـــي تعزيـــز وتحفيـــز نجـــوم 

الفريق الملكي البحريني.
وتوقع خالـــد أحمد أن يكون التنافس 
فـــي الســـباق قوًيـــا ومثيـــًرا غـــًدا، وأن 
فـــي  شـــديدة  ســـتكون  المنافســـة 
ظـــل  فـــي  الســـيما  المراحـــل  جميـــع 
المشاركة المرتقبة من فرسان الفريق 
إلـــى  إضافـــة  المحليـــة  واالســـطبالت 
الفرســـان من اإلســـطبالت الخليجية، 
مشـــيًرا إلـــى أن الفريق سيســـعى إلى 

تأكيد ريادته في مختلف البطوالت.

 الفحص البيطري

للجيـــاد  البيطـــري  الفحـــص  أقيـــم 
الملـــك  جاللـــة  كأس  فـــي  المشـــاركة 
لســـباق القـــدرة فـــي قريـــة البحريـــن 
الدوليـــة للقـــدرة، حيـــث أشـــرف على 
الفحـــص اللجـــان البيطريـــة والحـــكام 

وتم ترقيم الجياد.

 5 مراحل مثيرة

سيشـــهد سباق اليوم مشـــاركة واسعة من 
االســـطبالت والفرســـان، وسينقسم سباق 
160 كيلومتـــرا إلـــى 5 مراحل مـــن اإلثارة 
والنديـــة، إذ ســـتقام علـــى النحـــو اآلتـــي: 
المرحلـــة األولـــى )لـــون أحمر( لمســـافة 40 
كيلومتـــرا، والمرحلـــة الثانيـــة )لـــون أزرق( 
لمســـافة 35 كيلومتـــرا، والمرحلـــة الثالثـــة 
كيلومتـــرا،   35 لمســـافة  أخضـــر(  )لـــون 
المرحلـــة الرابعة )لون أبيض( لمســـافة 30 
كيلومترا، والمرحلة الخامسة )لون أصفر( 

لمسافة 20 كيلومترا.

 نقل مباشر واستوديو تحليلي

سيشـــهد الســـباق اليـــوم نقال مباشـــرا 
على قناة البحرين الرياضية لمهرجان 
جاللـــة الملـــك للقـــدرة، كمـــا ســـيرافق 

النقـــل اســـتوديو تحليلـــي مـــن تقديم 
المذيـــع صـــدام ناصـــر وناصـــر العمري 
والمحلـــل عايض الغيـــالن إضافة إلى 
عـــدد من الضيوف وســـيتم رصد عدد 
من اللقـــاءات مع ممثلي االســـطبالت 

المشاركة والفرسان والضيوف.

 “فيكتوريوس” والمحافظة على اللقب

ســـباق  فيكتوريـــوس  فريـــق  يدخـــل 
كأس جاللـــة الملـــك للقـــدرة بطمـــوح 
المحافظـــة علـــى اللقـــب الـــذي حققـــه 
الموسم الماضي عبر الفارسة غارسيا.
وأكدت الفارســـة غارســـيا أنها تســـعى 
إلـــى المحافظـــة علـــى اللقـــب في ظل 
الدعـــم غير المحـــدود الذي يحظى به 
الفريق من سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، مبينة أن “هذا السباق غال 
علـــى الجميع ومن المؤكـــد أننا نطمح 

للحصول على المركز األول”.

 27 مشارًكا اليوم

 27 مشـــاركة  اليـــوم  ســـباق  سيشـــهد 
فارًســـا مـــن االســـطبالت، إذ ســـيدخل 
فريـــق فيكتوريوس بـ 6 فرســـان هم: 
فهد هالل الخاطري على متن الجواد 
“ترويانـــو”، جعفـــر ميـــرزا “بريـــس دي 
فيـــرا”، عثمـــان العوضـــي “كريتريون”، 
دانـــة البنغديـــر “أغاديـــر”، عبدالرحمن 
الزايد “آغار بلو دي”، الفارســـة غارسيا 
“سافين”، كما سيشـــهد مشاركة فريق 
الخالديـــة عبر حمد عيســـى الجناحي 
علـــى متـــن الجـــواد “أبـــو ميلفيكيـــا”، 
هيا جمـــال “برودينـــس”، رائد محمود 
“أطلـــس”، وفريـــق الرعـــود بمشـــاركة 
محمد الهاشمي على متن الجواد “دي 
تانيـــس”، عبـــدهللا عيســـى الجناحـــي 
“بربيري”، والفارس من بلغاريا هاردي 

“أدير”.
عبـــر  فسيشـــارك  النصـــر  فريـــق  أمـــا 
الشيخة نجالء بنت سلمان آل خليفة 
على متن الجـــواد “بالدون”، والفارس 
يوســـف  “عزيـــزة”،  العنـــزي  ســـرحان 
الجبـــوري “زوليانـــس”، راشـــد جمـــال 
“بريري”، وفريـــق الزعيم: خالد خيري 

على متن الجـــواد “فيودل”، ومعيوف 
 ”N13“ الرميحـــي “زا لهـــوم”، وفريـــق
“بـــوراك”،  عبـــدهللا  عيســـى  الفـــارس 
الكويتيـــة  الفارســـة  أم  آر  وفريـــق 
دالل علـــى متن الجواد “رافـــول”. كما 
فرســـان  مشـــاركة  الســـباق  سيشـــهد 
من الســـعودية وهم ســـعيد الدوسري 
وعبدالرحمـــن  القحطانـــي  وأحمـــد 
أســـيري أحمـــد محيـــا، وفرســـان مـــن 

اإلمارات هم كيليا ماهر وأخماد.

 سباق 100 كيلومتر

تصـــدر الفـــارس راشـــد الرويعـــي مـــن 
فريـــق الزعيـــم ســـباق 100 كيلومتـــر 
علـــى كأس جاللـــة الملـــك الـــذي جرى 
أمـــس، وأنهـــى خلفـــه الفـــارس حمـــد 
عيســـى الجناحي من فريق الخالدية، 
وبعده خالد ســـعد من فريق الخالدية، 
ونايـــف ســـالم من اســـطبالت الســـيد، 
النصـــر،  فريـــق  مـــن  العبـــاد  وراشـــد 
وإيزابيـــل نوغيـــرا مـــن فيكتوريوس، 

.N13 ناصر خليفة من فريق

 اليوم فعالية رعاة الخيل

ســـتقام اليـــوم فعاليـــة رعـــاة الخيـــل 
ضمـــن الفعاليات المصاحبـــة لمهرجان 
شـــكل  إذ  الملـــك،  الجاللـــة  صاحـــب 
االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة فريـــق عمـــل خاصـــا للفعاليـــة 

التي ستقام بالقرب من مقر االتحاد.
وستشـــهد الفعالية إقامة 3 مســـابقات 
لرعـــاة الخيل وهـــي البـــاروز والتعرج 
الفعاليـــة  علـــى  وسيشـــرف  والقـــش، 
حميد الجبل والمعلق فوزي العريض، 
التحكيـــم  لجنـــة  تشـــكيل  تـــم  كمـــا 

والمنظمين.
ظهـــًرا   12 عنـــد  الفعاليـــة  وســـتنطلق 
وتستمر حتى الثانية ظهًرا، وستشهد 
مشـــارًكا   30 مـــن  أكثـــر  مشـــاركة 
علـــى  األوائـــل  الفائزيـــن  وســـيحصل 

مبالغ مالية وكؤوس.
وســـتبدأ الفعالية بعـــرض فني وتحية 
للجماهيـــر مـــن قبـــل أفضـــل عارضـــي 

رعاة الخيل.

المكتب اإلعالمي

اليوم السباق الكبير لمهرجان جاللة الملك للقدرة لمسافة 160 كيلومترا
ــي ــالـ ــثـ ــز ومـ ــيـ ــمـ ــه االتــــــحــــــاد بـــتـــنـــظـــيـــم مـ ــ ــوجـ ــ ــد يـ ــ ــم ــ ــر بـــــن ح ــ ــاصـ ــ نـ

سمو الشيخ ناصر بن حمد

خالد أحمد توفيق الصالحي



خطة احترازية للقطاعات الرياضية بشأن “كورونا”

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية الكرة اآلسيوية من آثار “كورونا”

ــة ــ ــاض ــ ــري ــ ــاب وال ــبـ ــشـ ــلـ ــس األعـــــلـــــى لـ ــلـ ــجـ ــمـ ــا الـ ــ ــه ــ ــع ــ وض

االتحاد وكأس  األبطال  دوري  ومباريات في  القاري  الكونغرس  تأجيل  إبراهيم:  بن  سلمان 

أكــد األميــن العام المســاعد للمجلس األعلى للشــباب والرياضة عبدالرحمن عســكر أن 
صحــة وســامة جميــع الرياضيين في المملكــة من فيروس كورونــا )COVID-19( أمر 
ال يســتهان بــه، ويتابــع من قبل ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، إذ أوصى سموه بوضع خطة للشباب والرياضة على مراحل فيما 

لو تطورت األمور بشأن هذا الفيروس.

الـــذي  االجتمـــاع  فـــي  عســـكر،  وقـــال 
لســـمو  الرياضـــي  المستشـــار  حضـــره 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة محمـــد العجمي ومستشـــار 
بـــوزارة  المؤسســـي  التطويـــر  خبيـــر 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة عبدالرضـــا 
حســـن الموســـوي واألمين العام للجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة محمـــد النصـــف 
البارلمبيـــة  للجنـــة  العـــام  واألميـــن 
البحرينيـــة علـــي الماجـــد، إن مـــا تمـــره 

بـــه البـــاد اليوم ظـــرف خـــاص يجعلنا 
المشـــاركات  تحديـــد  فـــي  حذريـــن 
للرزنامـــة  والخارجيـــة  الداخليـــة 

الرياضية التي اعتمدت هذا العام.
وأشـــار إلـــى وضـــع إجـــراءات وخطـــة 
احترازية للقطاع وتوعية جميع الفئات 
والمراكـــز  واألنديـــة  االتحـــادات  فـــي 
وتقيـــم  العزيمـــة  وذوي  الشـــبابية 
إلـــى  والبطـــوالت إضافـــة  المشـــاركات 
التنســـيق والمتابعـــة مـــع الجهـــات ذات 

العاقـــة مثـــل وزارة الخارجية ووزارة 
الصحة لتحديد المشاركات الخارجية.

مـــن جانبـــه، أوضـــح العجمـــي أنـــه البد 
مـــن تعزيـــز ثقافـــة الســـامة والصحـــة 
بيـــن جميع الفئـــات العمرية في القطاع 
الرياضـــي خصوًصا بعد تأكيدات غرفة 

لمكافحـــة  الوطنـــي  الفريـــق  عمليـــات 
فيـــروس كورونـــا أن مملكـــة البحريـــن 
التـــي  الموبـــوءة  الدولـــة  مـــن  ليســـت 
ينتقـــل فيها المرض من شـــخص ألخر، 
وأن مصـــدره ناتـــج عـــن وصـــول بعض 

القادمين من إيران إلى الباد.

أعــرب رئيــس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم النائــب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة 
القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن دعم االتحاد القاري لجميع المجتمعات 
اآلســيوية التــي تكافح من أجل الســيطرة على انتشــار فايروس كورونــا )كوفيد 19( 

والتعافي من آثاره.

ومـــع إعـــان حـــاالت فـــي أكثر مـــن نصف 
االتحادات الوطنيـــة األعضاء في االتحاد 
اآلســـيوي لكرة القدم، أكد الشـــيخ ســـلمان 
بن إبراهيم أن هذه الظروف االســـتثنائية 
حافلـــة بالتحديـــات للجميـــع، وأنها تفرض 
العمل الجاد؛ من أجل ضمان أولوية صحة 
وســـامة أســـرة كرة القدم والجماهير في 

مختلف أنحاء القارة اآلسيوية. 
وأضـــاف: االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
لن يضع أي شـــخص فـــي خطر خال هذه 
األوقات التي تشـــهد مخاطر طبية عالية، 

ولهـــذا فقد قمنـــا باتخاذ قـــرارات منطقية 
متعـــددة  وفعاليـــات  مباريـــات  بتأجيـــل 
االتحـــاد  أجنـــدة  علـــى  مســـبقا  مبرمجـــة 
بالقـــول:  القـــدم. وأردف  لكـــرة  اآلســـيوي 
يأمـــل االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم أن 
يكون هنالك نهاية ســـريعة وآمنة للموقف 
الحالـــي؛ كـــي تعود األمـــور إلـــى طبيعتها، 
وتســـاهم كـــرة القدم من جديـــد في جلب 
المتعـــة والفـــرح في حيـــاة النـــاس.. وفي 
الوقـــت الراهن فقد قمـــت بتوجيه اإلدارة 
انتشـــار  مراقبـــة  بمواصلـــة  االتحـــاد  فـــي 

المناســـبة  القـــرارات  واتخـــاذ  الفيـــروس 
والفوريـــة عنـــد الحاجـــة من أجـــل حماية 
أسرة كرة القدم والجماهير. وكان االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم أعلن تأجيل مباريات 
فـــي دوري أبطـــال آســـيا وكأس االتحـــاد 
اآلســـيوي في منطقتي غرب وشرق آسيا، 

وكذلك مباريـــات في التصفيات األولمبية 
للســـيدات، إضافـــة إلـــى تأجيـــل اجتمـــاع 
المكتـــب التنفيـــذي الـــذي كان مقـــررا فـــي 
البحرين يوم ١٤ مـــارس المقبل واجتماع 
الجمعيـــة العموميـــة الذي كان مقـــرًرا يوم 
16 أبريل المقبل. ويعقد االتحاد اآلسيوي 
لكـــرة القـــدم اجتماًعـــا طارًئا يـــوم االثنين 
فـــي كوااللمبـــور لمنطقة شـــرق آســـيا؛ من 
أجل بحـــث مباريات المنتخبـــات الوطنية 
واألنديـــة، علـــى أن يعقد اجتماًعـــا مماثًا 
لمنطقة غرب آســـيا في دبي يوم 7 مارس 
المقبـــل. كمـــا أعلن االتحاد اآلســـيوي لكرة 
القدم عن شـــروعه بالتنســـيق مـــع االتحاد 
الدولي لكـــرة القدم لبحث مصير مباريات 
تصفيـــات كأس العالـــم 2022 وتصفيـــات 

كأس آسيا 2023 المقررة الشهر المقبل.

جانب من االجتماع

سلمان بن إبراهيم

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

تحـــت رعايـــة رئيـــس مجلـــس إدارة عقارات 
البحريـــن حســـن إبراهيـــم كمـــال وبدعم من 
مفروشـــات أحمد شـــريف، انطلقت الجولة 3 
لبطولة الميثاق للعهد والوطن للناشئين لكرة 
القـــدم 2020، التـــي تنظمهـــا وتشـــرف عليها 

المونديال للترويج والتسويق الرياضي.
وأســـفرت الجولة عن تواصل تألق دمســـتان 
وانفـــراده بصدارة الفرق بــــ 9 نقاط إثر فوزه 
الكبير على السهلة الشمالية 1/10 في مباراة 

من جانب واحد تسيدها نجوم دمستان.
وقـــام عمران النجداوي بمعية أعضاء اللجنة 
بتســـليم الجائـــزة المقدمـــة مـــن مفروشـــات 
أحمد شريف ألفضل العب في المباراة، فيما 

وأدار اللقاء الحكم سليمان محمد عمر.
وحقـــق ســـار فوزا الفتـــا على الشـــاخورة بـ 3 
أهـــداف نظيفـــة، وأدار اللقـــاء الحكـــم عقيل 
حســـن، بينما فـــاز فريق النجوم علـــى القرية 
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بطولة الميثاق الكروية للناشئين

لغز الرفاع.. وانتكاسة السلة بعد صعودها الصاروخي!
يعــرف المقربــون منــي مــدى شــغفي بــدوري كــرة الســلة األميركــي )nba(؛ بوصفه المســابقة 
األقــوى علــى مســتوى الكــرة البرتقاليــة فــي العالــم، فهــي المســرح الكبيــر الــذي تجتمــع فيه 

األساطير وتروى عنه القصص والحكايات. 
فــي “nba”، عندمــا يســجل أحد النجوم رقما قياســيا من النقاط فهــذا حدث، وعندما يحضر 
نجم من هوليود مع أســرته لمتابعة المباراة أو الســيد الرئيس شــخصيا فهذا حدث، وعندما 
ينتقــل نجــم مــن فريق إلى آخــر فهذا حدث، وعندما يموت العب اعتزل اللعب منذ ســنوات 

فهذا حدث. 
كل شــيء يحــدث فــي هــذه المســابقة، نقــرأه فــي الصحــف وتتحــدث عنــه وســائل اإلعام، 
ونصبــح فــي خضــم األحداث التــي تجري جزءا من األســرة الكبيرة لهذه اللعبــة المثيرة في 

تفاصيلها واإلنسانية في الكثير من مواقفها. 
لذلــك ربمــا مــن غير الممكن فهم هذه الفلســفة فــي البحرين، رغم أن األحداث التي شــهدتها 
كــرة الســلة منــذ فترة زمنيــة كانت كثيرة وصادمــة، لكنها جرت في غموض كبير وبأســلوب 

غير مفهوم!
ربمــا الحــدث األبرز في كرة الســلة بعد وقــوع طائرة كوبي براينت، حادثة كرة الســلة بنادي 
الرفــاع علــى المســتوى المحلــي واختفاؤهــا عــن األنظــار دون أي تصريحــات رســمية تبــدد 

الحيرة بشأن اللغز الذي حدث في أروقة اللعبة.
واألكثر غرابة أن لعبة السلة في نادي الرفاع، ال ُيعرف مصيرها حتى اآلن، وبات غيابها عن 
بطولة كأس خليفة بن ســلمان، التي تحمل لقبها، مؤكدا في ظل ســفر المدرب والمحترفين 

وعدم تجمع الفريق استعدادا للقاء فريق المنامة.
ولعل ما يحدث للرفاع ظهرت مامحه ألول مرة عندما تحديث رئيس جهاز الســلة بالنادي 
عن ابتعاده عن اللعبة، دون ذكر توضيح، واكتفى بالقول إن مجلس اإلدارة يعرف األسباب، 

غير أن مجلس اإلدارة بالرفاع يلتزم الصمت إزاء هذه التعليقات. 
ومع اقتراب موعد انطاق مســابقة كأس خليفة بن ســلمان التي أوقفها فجأة اتحاد الســلة 
قبــل اكثــر مــن أســبوعين وقــرر إعادتها فــي ذروة المخــاوف من فيــروس كورونــا، أصبحت 

األسئلة أكثر إلحاحا عن األسباب التي وضعت اللعبة ككل في هذه الوضع الحرج!
شــخصيا ســعيت للحصول على معلومة عن هذا الموضوع، وتبين لي أن الرفاع قرر تجميد 

السلة بالفعل وسوف يتفرغ إلى تسيير نشاطاته في كرة القدم حسب إمكاناته المالية. 
لكن ذلك ال يكســر الصمت الرســمي الذي يخيم على المشــهد برمته، بشــأن أســباب ما حدث؛ 
ألنه في واقع الحال يترك عامات جعلتنا نصل إلى مرحلة نتأسف فيها على ما وصلنا إليه 

من انتكاسة بعد صعود صاروخي تعرفون أسبابه جيدا!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

سبورت

سبورت

أعرب ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته بمناسبة حصول الحصان بورت ليونز ملك سموه على المركز األول في “الشوط األول” 
من كأس السعودية العالمي لسباق الخيل للفئة المفتوحة لمسافة 2100 متر، إضافة إلى تحقيق الجواد دارك باور ملك سمو الشيخ 

عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نجل سمو ولي العهد للمركز األول في الشوط الثاني من السباق.

وبهـــذه المناســـبة، هنأ ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة 
فوز الجـــواد دارك بـــاور بالمركز األول في 

الشوط الثاني من السباق. 
الســـباق  ليونـــز  بـــورت  الحصـــان  ودخـــل 
وســـط ترشـــيحات بمنافســـة قويـــة بيـــن 
جميـــع الجياد المشـــاركة في ظـــل الخبرة 
لهـــذه  الكبيـــرة  واإلنجـــازات  والواســـعة 
الجيـــاد، وتمكن الحصان بورت ليونز ملك 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
مـــن تحقيق المركز األول في الســـباق بعد 
منافســـة قوية مع الجياد المشـــاركة، التي 
مـــن بينها جياد أوروبيـــة وأميركية تحمل 
في سجلها العديد من اإلنجازات الكبيرة. 
وتمكـــن بـــورت ليونـــز مـــن هزيمـــة جميـــع 
منافســـيه؛ بسبب التعامل المتميز من قبل 

الفـــارس اد ري ديفريـــس، الـــذي تمكن من 
تطبيـــق خطة المدرب فـــوزي ناس وصوال 
إلـــى تحقيـــق هذا اإلنجـــاز العالمـــي الكبير 
في سباق الســـعودية العالمي، الذي يعتبر 
مـــن أغلـــى الســـباقات العالميـــة مـــن حيث 

الجوائز. 
بـــاور فقـــد تمكـــن مـــن هزيمـــة  أمـــا دارك 
تعامـــل  أن  بعـــد  الســـباق  فـــي  منافســـيه 
المـــدرب ألـــن ســـميث بصـــورة واقعية مع 
السباق، وتمكن من توجيه الفارس فرانك 
إلـــى  للوصـــول  واســـعة  بخبـــرة  ديتـــوري 
تخطـــي جميع منافســـيه وتحقيـــق المركز 

األول في الشوط. 
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة فـــي تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـبة 
“تحقق اإلنجاز في سباق كأس السعودية 
التـــي  الفائقـــة  الرعايـــة  بفضـــل  العالمـــي؛ 

تحظـــى بهـــا رياضـــة ســـباقات الخيـــل من 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  حضـــرة  قبـــل 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل الباد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه الداعـــم األول 
واألكبـــر للحركـــة الرياضيـــة فـــي المملكـــة 
بصـــورة عامـــة ورياضة الخيـــل على وجه 
الخصـــوص؛ باعتبارهـــا تمثـــل جانبـــا مهما 

من موروث البحرين واألجداد”. 
 وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة “حرصنا على المشـــاركة في ســـباق 
الســـعودية العالمي للخيل ووضعنا أهدافا 
مـــن وراء هـــذه المشـــاركة األولـــى، وهـــي 
إنجاح الســـباق ودعمه؛ باعتباره النســـخة 
الكبـــرى  الشـــقيقة  تنظمهـــا  التـــي  األولـــى 
المملكـــة العربية الســـعودية باإلضافة إلى 
تحقيـــق اإلنجازات باســـم المملكة؛ ليكون 
اسمها مسجا في سجات أبطال النسخة 

األولـــى مـــن الســـباق العالمي، وللـــه الحمد 
فقـــد تمكنـــا مـــن تحقيـــق هـــذه األهـــداف 
وحقق السباق السعودي النجاح الكبير كما 
تمكننا من الصعـــود على منصات التتويج 
وتحقيق المركز األول ورفع اسم البحرين 

عاليا في المحفل العالمي الكبير”. 

وعن مجريات الســـباق قال ســـموه “جميع 
ســـباقات الخيـــل صعبة وال يمكـــن التكهن 
بهويـــة الفائـــز وفقـــا لمعطيـــات ومجريات 
الســـباق، ولكـــن كنـــا علـــى ثقـــة كاملـــة بأن 
الحصـــان بـــورت ليونز قادر علـــى تحقيق 
نتيجـــة إيجابيـــة فـــي الســـباق خصوصـــا 

مـــع اإلعداد الـــذي خضع لـــه الحصان قبل 
المشـــاركة في الســـباق العالمـــي وتجهيزه 
بصـــورة مثالية وســـط االهتمام الكبير من 
قبـــل الجهـــاز اإلداري والفنـــي فـــي فريـــق 
فكتوريـــوس والمـــدرب فوزي نـــاس الذي 
بـــدل جهـــدا كبيـــرا فـــي إعـــداد الحصـــان 
للبطولـــة، وبالفعـــل تمكن الحصـــان بورت 
ليونـــز وبتعامـــل الفـــارس اد ري ديفريـــس 
وقراءتـــه المتميـــزة للســـباق مـــن تحقيـــق 
المركـــز األول فـــي الســـباق وهزيمة جميع 

منافسيه”. 
وبيـــن ســـموه أن “النتيجة المتميـــزة التي 
حققهـــا الحصـــان بورت ليونز في الســـباق 
تبعـــث علـــى التفـــاؤل بتحقيـــق مزيـــد من 
اإلنجازات في السباقات المقبلة ومواصلة 
تحقيـــق الذهب في العصـــر الذهبي ورفع 
اسم البحرين عاليا في السباقات المقبلة”. 
 واختتم ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة تصريحه بتوجيه الشـــكر والتقدير 
إلـــى جميـــع الجهـــات المعنية فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية علـــى حســـن التنظيم، 
األمر الذي ساهم في إخراج السباق بحلة 

متميزة.

من التتويج

المكتب اإلعالمي

بورت ليونز ملك ناصر بن حمد يحقق المركز األول
ــيـــل ــخـ ــلـ فــــــــي ســــــبــــــاق كــــــــــأس الــــــســــــعــــــوديــــــة الـــــعـــــالـــــمـــــي لـ
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أعرب سمو الشيخ عيسى بن سلمان  «
بن حمد آل خليفة عن بالغ اعتزازه 

لتحقيق دارك باور ملك سموه المركز 
األول في الشوط الثاني من سباق كأس 

السعودية العالمي للخيل، مشيًرا إلى 
أن ما يتم تحقيقه اليوم باسم مملكة 

البحرين في مختلف المحافل الرياضية 
اإلقليمية والدولية هو نتاج االهتمام 

والرعاية التي يوليها عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

لرياضات الخيل، وهو نهج متواصل 
متوارث منذ األجداد؛ لما تمثله الخيل 

العربية من مكانة بالغة في تاريخنا 

األصيل، وهو ما أسهم أيًضا بشكل كبير 
في مواصلة رفع اسم مملكة البحرين 

دوًما على منصات التتويج.

وهنأ سموه، ممثل جاللة الملك  «
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 

مستشار األمن الوطني رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
لحصول الحصان بورت ليونز ملك 

سموه على المركز األول في الشوط 
األول، متمنًيا له مواصلة تحقيق 

اإلنجازات في مختلف المحافل 

الرياضية.

كما أشاد سموه بمستوى التنظيم  «
المتميز الذي حظي به سباق كأس 

السعودية العالمي للخيل في نسخته 
األولى، معرًبا عن شكره وتقديره لألشقاء 

في المملكة العربية السعودية على 
ما أظهروه من حسن حفاوة وترحيب 

بجميع المشاركين، منوًها بتميز 
المبادرات التي يقومون بها لدعم 

مختلف الرياضات بما يعزز من إبراز 
أهمية المنطقة على الساحة الرياضية 

العالمية.

عيسى بن سلمان يهنئ ناصر بن حمد

جانب من التتويج



المحرق يكسب المنامة برباعية.. والنجمة يتخطى الرفاع
تصوير- عبدالرسول الحجيري

أســفرت نتائج ختام منافســات الجولة التاســعة )األخيرة من القســم األول( 
لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم عن فوز المحرق على المنامة بنتيجة 
)0-4(، النجمــة علــى الرفــاع )2-4( واألهلــي علــى الحالة )1-2(، فــي المباريات 

التي أقيمت أمس.

على اســـتاد الشـــيخ علـــي بن محمد، ســـجل 
للمحـــرق كل من:تياغـــو ريال، جمال راشـــد، 
الثانيـــة،  المبـــاراة  وفـــي  )هدفيـــن(،  تياغـــو 
وأرنســـت،  الشـــيخ  لألهلي:جاســـم  ســـجل 

وللحالة:إبراهيما.
وعلى اســـتاد مدينة خليفة الرياضية، سجل 
للنجمة:علـــي مـــدن، إبراهيـــم حبيـــب، ســـالم 
عـــادل والعـــب الرفـــاع ســـيد رضـــا عيســـى 
بالخطـــأ في مرمـــاه، وللنجمة:محمد مرهون 

ومحمد صولة.
وبنـــاء علـــى ذلك، فـــإن ترتيب الـــدوري صار 
كاآلتي:الحـــد 22 نقطة، المحـــرق 19، الرفاع 
الشـــرقي 16، الرفاع والنجمـــة 12 نقطة لكل 
واحد منهما، األهلـــي والمنامة 11 نقطة لكل 
واحـــد منهما، البســـيتين 8 نقاط، الشـــباب 7، 
والحالة فـــي المركز األخيـــر برصيد 5 نقاط، 
مـــع وجـــود مبـــاراة  مؤجلـــة بيـــن المحـــرق 

والرفاع.

المحرق والمنامة

حقـــق المحـــرق بداية ســـريعة وقوية، حينما 
سجل الهدف األول بعدما سعدد تياغو ريال 
كرة يســـارية مقوســـة ســـكنت يميـــن حارس 
المنامـــة رضـــا بهـــرام الـــذي عجز عـــن صدها 

وصوال للدقيقة )16(.
الشـــوط،  فـــي  أفضليتـــه  المحـــرق  وواصـــل 
وســـدد التونسي محمد منصر كرة من خارج 
المنطقـــة أبعدها حارس المنامة وارتدت من 

القائم األيمن )31(.
وأخطـــأ مدافـــع المنامـــة فـــي إرجـــاع الكـــرة 
لزمالئـــه؛ لتصل إلى العـــب المحرق إيفرتون 
الـــذي مـــرر الكرة لزميله جمال راشـــد، والذي 
وضع الكرة في الشـــباك معلنـــا الهدف الثاني 

عند الدقيقة )45( من زمن الشوط األول.

وفي الشوط الثاني، دخل المحرقاوي تياغو 
بديـــال عن برنس، وتمكـــن البديل الناجح من 
زيـــارة الشـــباك المناميـــة فـــي مرتين:األولى 
كانـــت بعـــد اســـتثماره لكـــرة أماميـــة مررهـــا 
زميله إيفرتون، وســـددها تياغو بيساره في 
المرمـــى )76(، قبل أن يعود المهاجم القناص 
ويسجل هدفا ثانيا له شخصيا ورابعا لفريقه 
عبر كرة مسددة من داخل المنطقة )90+4(.

أدار المبـــاراة الحكم عمـــار محفوظ، وعاونه 
محمد جعفر وصالح جناحي، والحكم الرابع 

سيد عدنان محمد.

النجمة والرفاع

رغم تقـــدم الرفاع بهدف مبكر لالعب محمد 
مرهـــون في الدقيقة )12(، إال أن النجمة عاد 
وســـجل هدفيـــن:األول عبـــر علـــي مـــدن في 
الدقيقـــة )26( والثانـــي عـــن طريـــق الالعـــب 
إبراهيـــم أحمـــد حبيـــب فـــي الدقيقـــة )42(؛ 

لينتهي الشوط األول بتقدم النجمة.
وتواصلـــت اإلثـــارة فـــي الشـــوط الثانـــي، إذ 
ســـجل محمـــد صولة هـــدف التعـــادل للرفاع 

عند الدقيقة )56(.
وعـــاد النجمة مـــرة أخرى للتهديف، وحســـم 
المبـــاراة لصالحـــه عبـــر الهـــدف الثالـــث الذي 
حمل إمضاء الالعب سالم عادل في الدقيقة 

)67(، قبل أن يســـجل العب الرفاع سيد رضا 
عيســـى الهـــدف الرابـــع بالخطـــأ فـــي مرمـــى 

الحارس عبدالكريم فردان )75(.
حبيـــب،  إســـماعيل  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
وعاونـــه عبـــدهللا صالـــح وســـلمان طالســـي، 

والحكم الرابع محمد خالد.

الحالة واألهلي

جـــاء الشـــوط األول هادئـــا بيـــن الطرفيـــن، 
وكانـــت فيـــه فرصتـــان لألهلـــي األولـــى عبر 
الالعب أرنســـت الذي ســـدد كرة قوية داخل 
المنطقـــة ارتـــدت من عارضـــة مرمى حارس 

الحالة إبراهيم لطف هللا )16(.

وســـدد العب األهلـــي طارق كادا كـــرة قوية 
أبعدهـــا حـــارس الحالـــة بنجـــاح إلـــى خـــارج 

الملعب )38(؛ لينتهي الشوط األول سلبيا.
وفـــي الشـــوط الثانـــي، حصـــل األهلـــي على 
ركلة جزاء بعد عرقلة أرنســـت، وتقدم للكرة 
الالعـــب جاســـم الشـــيخ ووضـــع فريقـــه في 

المقدمة )50(.
وسجل العب الحالة إبراهيما هدف التعادل 
)63(، لكـــن الفرحـــة البرتقالية لم تدم طويال، 

بعد أن أعاد أرنست األهلي للتقدم )64(.
أدار المبـــاراة الحكم عبدالشـــهيد عبداألمير، 
وعاونـــه ســـيد فيصـــل علـــوي وعبدالرحمـــن 

الدوسري، والحكم الرابع وليد محمود.

من لقاء النجمة والرفاع

من لقاء المحرق والمنامة

جماهير المحرق احتفلت بالفوز مع فريقها

من لقاء المحرق والمنامة

من لقاء األهلي والحالة

األهلي حقق الفوز رفقة المدرب الجديد التونسي كمال الزواغي

البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  تـــّوج 
القصيبـــي  غـــازي  فـــارس  للكاراتيـــه 
فـــي  المقدمـــة  بمراكـــز  الفائزيـــن 
مســـابقات مختلـــف الفئـــات العمرية 
بطولـــة  منافســـات  ضمـــن  المقامـــة 
الــــ  لــــ  الثانيـــة  الدوليـــة  البحريـــن 
“كيوكشـــن آي كـــي أو كراتيـــه”، التي 
أقيمـــت بنجـــاح كبيـــر تحـــت رعايـــة 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة يوم الجمعة 
الماضـــي خـــالل الفتـــرة من الســـاعة 
2 ظهـــرا حتـــى 8 مـــن مســـاء نفـــس 
علـــى صالة االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
الطاولـــة، وشـــاركه فـــي التتويـــج الــــ 

“شـــيهان” عدنان الطرشة رئيس فرع 
االتحـــاد الدولي للكاراتيه “كيوكشـــن 
كاي كان” المملكة العربية السعودية، 
الـ “شيهان” بهاء عمران رئيس الشرق 
األوســـط للــــ “كيوكشـــن كاي كاراتيه 
أي كـــي أو” رئيـــس فـــرع الكويـــت للـ 
“كيوكشـــن كاي كاراتيـــه آي كـــي أو”، 
عبدالمجيـــد  حســـين  “سانســـيه”  الــــ 
الـــدرازي رئيـــس اللعبة فـــي البحرين 
رئيـــس فرع مملكـــة البحرين وممثل 
المنظمـــة العالميـــة للـ “كيوكشـــن كاي 
رؤســـاء  مـــن  وعـــدد  كاراتيـــه”،  كان 

وفود الدول المشاركة.
محمـــد  البحريـــن  البطـــل  وحصـــل 
العـــرادي علـــى المركـــز األول في فئة 
الـــوزن المفتـــوح للرجـــال، وفـــي فئة 

الرجال وزن 80 كيلوجراما أحرز بول 
إيميـــل دوراند مـــن اإلمـــارات المركز 
األول، وعلـــى مســـتوى فئـــة الرجـــال 
وزن 70 كيلوغراما كان المركز األول 

من نصيب الكويتي عمر الدعيج.
وشـــهدت مســـابقة البنات فئة الوزن 
المفتوح فوز البطلـــة هديل الكندري 
نتائـــج  وأســـفرت  األول،  بالمركـــز 
مســـابقة فئـــة كبـــار الســـن عـــن فـــوز 
بالمركـــز  القصـــاب  إبراهيـــم  البطـــل 
األول، وانتهـــت مســـابقة فئة 15 إلى 
16 سنة بفوز البطل البحريني محمد 
فواز، وعلى مســـتوى منافسات الفئة 
العمريـــة 13 - 14 ســـنة كان المركـــز 
األول مـــن نصيـــب البطـــل الكويتـــي 

عبدالعزيز الربيعة.

وفـــي مســـابقة البنات للفئـــة العمرية 
مـــن 13 إلـــى 14 ســـنة كانـــت البطلـــة 
الســـعودية حبية منصور على موعد 
جميـــل مـــع معانقـــة اللقـــب، وانتهت 
العمريـــة  الفئـــة  مســـابقة  منافســـات 
البطـــل  بفـــوز  ســـنة   12  -  11 مـــن 

ســـيد حســـين محمد بالمركـــز األول، 
وشـــهدت مســـابقة الفئـــة العمـــرة 10 
ســـنوات فـــوز البطـــل البحريني علي 

خليل بالمركز األول.
وأما مسابقة الفئة العمرية 9 سنوات 
فقد انتهت بفوز حسن هيثم الدرازي 

من الفريـــق اإلماراتي بالمركز األول. 
وفي مسابقة الفئة العمرية 8 سنوات 
كان المركـــز األول مـــن نصيب البطل 
وجـــاءت  مطلـــق.  علـــي  البحرينـــي 
نتائـــج الفئة العمرية 7 ســـنوات بفوز 

للبطل السعودي حمزة منصور.
وعلـــى مســـتوى منافســـات مســـابقة 
ســـنوات   6 العمريـــة  للفئـــة  الصغـــار 
كان المركـــز األول مـــن نصيب البطل 
الراشـــدي،  جابـــر  فيصـــل  الكويتـــي 
وأمـــا أصغر المتســـابقين في البطولة 
حيـــث الفئـــة العمريـــة مـــن 4 إلـــى 5 
ســـنوات فقد تمكن البطل الواعد في 
عالـــم رياضة الــــ “كيوكشـــن كاراتيه” 
السعودي راسم البسيوني من إحراز 

المركز األول.

العرادي بطال في فئة الرجال لدولية الـ “كيوكشن كراتيه”

من التتويج

فوز أهالوي على 
الحالة في ختام 

القسم األول لدوري 
ناصر بن حمد الممتاز

حسم فريقا البحرين والحالة تأهلهما إلى الدور ربع النهائي لكأس خليفة بن 
سلمان لكرة السلة، إثر فوزهما على حساب االتحاد وسترة على التوالي، في 
المباراتيــن اللتيــن جمعتهمــا مســاء أمــس )الســبت(، على صالــة مدينة خليفة 

الرياضية بمدينة عيسى، في افتتاح منافسات الدور التمهيدي.

وتأهل بذلك فريق البحرين لمواجهة 
الفائز من لقاء األهلي وســـماهيج في 
الـــدور ربـــع النهائـــي، فيمـــا ســـيواجه 
الحالة في الدور نفســـه، الفريق الفائز 

من لقاء النويدرات والنجمة.
وفي المباراة األولى الفتتاح النسخة 
الرابعـــة ألغلى كـــؤوس الســـلة، خرج 
علـــى  مســـتحق  بانتصـــار  البحريـــن 
حســـاب االتحاد بنتيجـــة ١٠٦ مقابل 
٩٤، بعد أن ســـجل أفضليـــة فنية في 

معظم فترات اللقاء.
لخوضـــه  بفـــوزه  البحريـــن  ويديـــن 
المواجهـــة بتشـــكيلة ضمـــت الالعـــب 
المحترف، فيما لعب االتحاد بتشكيلة 

محلية خالية من الالعب األجنبي.
البحريـــن بـــدء المبـــاراة بشـــكل جيـــد 
متفوقـــا بـ٢٢/٣٢ في الربع األول، قبل 
أن يقلـــص االتحاد النتيجة بفوزه في 

الربع الثاني ٢٦/٢٨.
وتكرر الســـيناريو في الشوط الثاني، 

إذ اســـتعاد البحريـــن فـــارق النتيجـــة 
بتفوقه في الربع الثالث ٢٣/٣٠، فيما 
اكتفى االتحاد بتقليص األرقام بفوزه 

في الربع األخير ١٨/٢١.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، حقـــق الحالة 
انتصـــارا عريضا على حســـاب ســـترة 

بنتيجة قوامها ٦٧/٩٦.
ولـــم يواجـــه البرتقالي أدنـــى صعوبة 
مـــن فـــرض أفضليتـــه علـــى مجريات 

اللقـــاء طـــوال وعرضـــا، حيـــث تفـــوق 
فـــي الشـــوط األول بفارق كبيـــر، قبل 
أن يواصـــل هـــذا التفوق في الشـــوط 

الثاني.

اليوم لقائين

ضمـــن  مباراتـــان  )األحـــد(  اليـــوم  وتقـــام 
تنتظـــر  إذ  التمهيـــدي،  الـــدور  منافســـات 
يواجـــه  حينمـــا  ســـهلة  مواجهـــة  األهلـــي 
ســـماهيج في الســـاعة 5:45 مســـاء، فيما 
يمتلك فريق النجمة األفضلية الفنية على 
حســـاب منافســـه النويـــدرات، فـــي اللقاء 
الثانـــي الـــذي ســـيقام عنـــد الســـاعة 7:30 

مساء.

ــي ــائـ ــهـ ــنـ ــا إلـــــــى الــــــــــدور ربـــــــع الـ ــمـ ــهـ ــلـ ــأهـ الــــفــــريــــقــــان حـــســـمـــا تـ

انطالقة إيجابية للبحرين والحالة بكأس خليفة بن سلمان
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محمد الدرازي

من لقاء الحالة وسترة من لقاء االتحاد والبحرين

سبورت

أحمد مهدي



“والدة متعسرة” لمستشفى جدحفص للوالدة
يمــر مشــروع صيانــة مستشــفى جدحفص للــوالدة بمرحلة والدة متعســرة، بعد مرور نحو 17 شــهًرا على إعــان وزارة الصحة 

إغاق أبواب المستشفى ألعمال الصيانة والترميم في سبتمبر 2018.

عـــام  مـــدة  الـــوزارة  ورغـــم تحديـــد 
كفتـــرة تقديرية لالنتهـــاء من أعمال 
الصيانـــة، إال أن المستشـــفى ال يزال 
بعد 5 أشـــهر على مـــرور ذلك الموعد 

المقدر مغلًقا.
وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح وفي 
المستشـــفى  زارت  الماضـــي،  ينايـــر 
فـــي  العمـــل  ســـير  علـــى  لالطـــالع 
مشـــروع الصيانـــة، وحـــددت موعًدا 
جديـــًدا الفتتاحـــه في نهايـــة فبراير 

الماضي.

ومنذ إغالق المستشفى في سبتمبر 
نقـــل  إلـــى  الـــوزارة  عمـــدت   ،2018
خدمـــات الـــوالدة فيـــه إلـــى مجمـــع 
ومستشـــفى  الطبـــي،  الســـلمانية 
الملك حمد لعـــدد من حاالت الوالدة 

القيصرية.
 22,200 مبلـــغ  الـــوزارة  ورصـــدت 
ديناًرا ألعمـــال الصيانة، التي تهدف 
لتوفيـــر أفضـــل الخدمـــات الصحيـــة 
وتحســـين مســـتوى جودة الخدمات 

الصحية المقدمة بالمستشفى.

وشملت أعمال الصيانة توسعة عدد 
مـــن المرافق وتجديد ورفـــع الطاقة 
االستيعابية لعدد من غرف المخاض 
والرضاعة والطواقم الطبية وغيرها، 
الخدمـــات  اســـتبدال  إلـــى  إضافـــة 
الهندســـية والفنية كافـــة، المتضمنة 
الكهربائيـــة  والخدمـــات  التكييـــف 

والميكانيكية واالتصاالت واإلنارة.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن مستشـــفى 
جدحفص للوالدة افتتح في 1980، 
وكان حينها يضم 34 سريًرا، إضافة 

إلـــى غرفـــة مخصصـــة للعمليـــات تم 
رفعـــت  ثـــم   ،1984 فـــي  افتتاحهـــا 
للمستشـــفى  االســـتيعابية  الطاقـــة 
ليســـع قبـــل إغالقـــه 100 ســـرير، 80 

جانب من أعمال الصيانةسريًرا للوالدة و20 سريًرا للرضع.

سيدعلي المحافظة

انتهى فبراير 
ولم يتحقق 

الوعد الثاني 
بافتتاحه
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كشفت منظمة Consumer Report عن قائمتها ألفضل شركات السيارات. 
اعتمد تقييم الشركات على 4 معايير: رضا مالك سيارات الشركة، اعتمادية 

السيارة، اختبار القيادة على الطريق وتقييمات السالمة. 

إلـــى  الشـــركات  الدراســـة  \وتقســـم 
3 شـــرائح حســـب مجمـــوع النقاط، 
الشـــريحة األولى للشـــركات األعلى 
مـــن 80 نفطـــة وتشـــمل 3 شـــركات 
تشـــمل  الثانيـــة  الشـــريحة  فقـــط، 
بيـــن  مـــا  حققـــت  التـــي  الشـــركات 
60 إلـــى 80 نقطـــة وتشـــمل معظـــم 
والشـــريحة  الشـــهيرة،  الشـــركات 
 60 مـــن  األقـــل  للشـــركات  الثالثـــة 

نقطة.
بعـــد جميع التقييمـــات واالختبارات 
استطاعت بورش تحقيق 86 نقطة 
جعلتهـــا فـــي المركـــز األول، جـــاءت 

جينيســـيس في المركـــز الثاني بـ84 
نقطـــة، وحّلت ســـوبارو فـــي المركز 

الثالث بـ81 نقطة.
مـــن بيـــن الشـــركات البـــارزة جاءت 
مـــازدا فـــي المركـــز الرابـــع بتحقيـــق 
79 نقطـــة جعلتها تتصدر الشـــريجة 
الثانيـــة، حققـــت لكـــزس 77 نقطـــة 
جعلتهـــا فـــي المركـــز الخامـــس، كما 
حققـــت أودي أيًضا 77 نقطة ولكنها 
جـــاءت في المركـــز الســـادس برغم 
تقييـــم اختبـــارات الطريـــق األعلـــى 
مـــن لكـــزس. وجاءت هيونـــداي في 

المركز التالي بـ75 نقطة.

أفضل شركات السيارات

تراهن إنفينيتي على ما قامت به من إعادة تصميم الهيكل الخارجي إلنفينيتي 
ــا، حيــث تــم دمــج مزايــا وتقنيــات جديــدة تعــّزز  “كيــو اكــس 60” الجديــدة كليًّ

مستويات الراحة والمالءمة والسالمة.

 ففـــي مقدمـــة الســـيارة، تتموضـــع في 
الشـــبك األمامـــي علـــى شـــكل القـــوس 
الثنائيـــة  زينـــون  مصابيـــح  المـــزدوج 
تـــم  وقـــد  قياســـية.  كميـــزة  األماميـــة 
نحـــو  علـــى   )LED( إضـــاءة  اســـتخدام 
 LED أضـــواء  فـــي  بمـــا  أكثـــر  موســـع 
النهاريـــة الجديـــدة ومصابيـــح الضباب 

األمامية ولمسات الكروم.
كما تتميز الســـيارة بلمحات خاصة من 
روح تصميـــم العالمـــة التجاريـــة مثـــل 
غطاء محرك الســـيارة بشكل الموجات 
المزدوجة وعمود )D( على شكل هالل، 
وتقدم QX60 حيز السائق الخاص وقد 

اهتمت بكل التفاصيل.

وّسعت شركة “كاديالك” األميركية، قائمة خياراتها في طرز 2020 في 
منطقة الشــرق األوســط، بإطالقها أخيًرا في أســواق المنطقة ســيارة 

الدفع الرباعي “إكس تي 6”.

مـــع طـــراز يتمحـــور علـــى تصميم 
جديـــدة  أوفـــر  كـــروس  ســـيارة 
ـــا، تضم ثالثة صفـــوف مقاعد،  كليًّ
بقـــدرات  مدعومـــة  ومقصـــورة 
ومجموعـــة  ســـريعة،  اســـتجابة 
األمـــان  تقنيـــات  مـــن  شـــاملة 
المتوافـــرة بشـــكل قياســـي، تؤّمن 

لركابها أفضل تجربة ركوب ممكنة 
أثناء تنقالتهم.

ويرتكـــز جوهر تصميـــم “إكس تي 
6” علـــى االهتمـــام بـــأدق تفاصيـــل 
سيارة “الكروس أوفر”، عبر العناية 
في توفير مساحة تزخر بالفخامة، 
الراحـــة  معاييـــر  أعلـــى  وتوفـــر 
واالتصـــال للمتعامليـــن، باإلضافـــة 
إلـــى حيـــز تخزيـــن يالئم 
كبيـــرة  العائـــالت 

الحجم.

قدمــت العالمــة الفرنســية الفارهة دي اس التابعة إلى بيجو عن ســيارة دي 
اس 9، ومــن الواضــح أن الســيارة تســتند إلــى بيجــو L 508، علــى الرغم من 
أن DS حاولــت جعلهــا مختلفــة، مثــل حصولهــا على خطوط جريئة وســقف 

انسيابي، وهناك أيًضا الكثير من اللمسات الكرومية وغيرهم.

تتضمن الســـمات التصميمية األخرى 
المصابيح الخلفية المحاطة بالكروم، 
فـــي حيـــن يتميـــز التصميـــم الداخلي 
بناقـــل الحركـــة الجديـــد مـــن بيجـــو، 
تبـــدو  ضخمتيـــن  عـــرض  وشاشـــتي 

 DS فـــي  الموجـــودة  لتلـــك  مماثلـــة 
إلـــى عجلـــة  7 كروســـباك، باإلضافـــة 
الســـيارة  فـــي  المســـتخدمة  القيـــادة 
األخيرة. ســـيتم تزويد DS 9 بمحرك 
E-TENSE هجين جديد يعمل بنظام

إنفينيتي “كيو اكس 60” الجديدة “إكس تي 6” من كاديالك اسم جديد للعالمة الفرنسية الفارهة

GLE تجربة قيادة.. الجيل األحدث من مرسيدس

حافظت السيارة على نفس روح وشخصية الجيل 
األول التي قدمت باسم ML حتى تم تغيير االسم 
ضمن سياسة التسمية األحدث من مرسيدس إلى 
التجربة في صفحة  تحت  والتي وضعناها   GLE
ما  ونقل  عليها  قــرب  عن  للتعرف  البالد  سيارات 
إلى جانب شكلها  إمكانات وتكنلوجيا  تقدمه من 
الــخــالب والــجــديــد والـــبـــراق والملفت  الــخــارجــي 

ا. لألنظار جدًّ
 تــاريــخــيــا ظــهــرت الــســيــارة ألول مـــرة فــي الــعــام 
بقوة كسيارة متينة  اسمها  1997 وحافظت على 
أجـــيـــال متعاقبة،  ثــالثــة  مـــع  مـــن عــقــديــن  ألكــثــر 
جذرية  بتغييرات   2020 الجديد  الموديل  وجــاء 
من  أكبر  أصبحت  فقد  الــخــارجــي،  تصميمها  فــي 
على  بــاالعــتــمــاد  تصميمها  وتـــم  الــســابــق،  الــجــيــل 
وتجمع  الــجــديــدة،  التصميمية  مــرســيــدس  لــغــة 
الرشاقة،  االنسيابية،  بين  ما  الخارجية  الخطوط 
األناقة والروح الرياضية، واألهم من ذلك تمتعها 
من  كسيارة  عــام  بشكل  ومتزنة  الفتة  بشخصية 
العالية،  والكفاءة  القوي  بــاألداء  تتمتع   SUV فئة 
جديدة  أمامية  بأضواء  األلمانية  السيارة  وتأتي 
يتوسطها شبك جديد، وأضواء خلفية على شكل 
ــارات جــديــدة يــتــراوح  مــتــوازي األضــــالع، مــع إطــ

مقاسها بين 18 و22 بوصة.
 في حين أن المظهر الخارجي قد تغير بشكل كبير، 
إال أنه ليس بعيًدا تماًما عن مظهر النموذج السابق 
الداخل  في  مختلف  األمــر  أن  إال  اساسي،  بشكل 
المقصورة  حجم  زيـــادة  على  األمـــر  يقتصر  فلم 
والبضائع  للمسافرين  المخصصة  الــمــســاحــة  او 
لمرسيدس  الخاصة  التكنلوجيا  من  بل  فحسب، 
مع  هائلة  عــرض ضخمة  شــاشــة  تــقــدم  الــتــي  بنز 
التي يتم  المختارة  المعلومات  ثالثة خيارات من 
ا  اختيارها والتي تدعم ضبط مقعد السائق تلقائيًّ
ويأخذ في االعتبار معلومات حجم جسم السائق 

في  السائق  لوضع  النظام  فــي  مــدخــالً  هــو  كما 
وضع القيادة األمثل، ومن اكثر ما شد انتباهي 
وأنا خلف مقود القيادة فتحات التكييف التي 
جديد  وسطي  وكونسول  وأحجامها،  بشكلها 
متصلتين  بوصة   12.3 قياس  شاشتين  وطبعًا 

بمرسيدس  ويليق  يجسد  ــات  ب شهير  كتوقيع 

إلى  الجديد  الترفيهي   MBUX باسم  الداخل  من 
جانب شاشة أخرى بنفس المقاس للعدادات بدالً 
وجــود شاشة  مع  التقليدية،  الــعــدادات  لوحة  من 
Head-Up Display بصورة اختيارية بحجم أكبر 

من الموديل السابق. 
 تقدم مرسيدس في GLE-Class مساند مريحة 
والخلفية،  األمــامــيــة  المقاعد  وتــدفــئــة  للمقاعد، 
ــبـــردات الــمــقــاعــد، حــتــى الــســالســة فــي حركة  ومـ
المقاعد والتي يمكن أن تؤدي إلى تعديالت دقيقة 
وتتوفر  حــد،  ــراحــة ألقــصــى  ال لــدعــم  المقعد  فــي 
خيارات متنوعة من التنجيد والجلد مع مجموعة 
لمسة  تمنح  والتي  الداخلي  التصميم  عناصر  من 
 AMG لــلــمــقــصــورة، ويــتــوفــر تصميم  الــتــفــّرد  مــن 
باأللياف الكربون ليمنح المقصورة الداخلية لمسة 

رياضية.
مساحة  ازدادت  الــســيــارة،  حجم  ــادة  زيـ وبفضل 
الــمــقــصــورة خــصــوًصــا فــي مــقــاعــد الــصــف الثاني 
 825 إلــى  الـــذي زادت سعته  وصــنــدوق األمــتــعــة، 
ثالث من  العمالء من طلب صف  لتًرا، وسيتمكن 
تقنيات  مجموعة  مع  اختيارية،  بصورة  المقاعد 
جديدة، أبرزها تقنية متطورة ستسهل التعامل مع 
االزدحام المروري بشكل كبير، حيث سيقوم نظام 
 ،Active Distance Assist Distronic system
فوري،  بشكل  المنطقة  في  المرور  حركة  بمراقبة 
وفي حال رصد أي اختناق مروري قريب سيقوم 

كلم/سا   100 إلــى  السرعة  بتخفيض 
كإجراء احتياطي في بعض 

ــالت، وتــــم  ــ ــ ــودي ــ ــ ــم ــ ــ ال
إضافة محركات 

جديدة 
ــي  ــ ــ فـ

6 سلندر خطي  مــحــرك  مــن خــالل   GLE مــوديــل 
نــيــوتــن. مــتــر من  362 حــصــان و500  قـــوة  يــولــد 
عزم الدوران، مزود بتقنية EQ التي تزيد األرقام 
الصادرة من هذا المحرك بمقدار 22 حصان و250 
 V8 ومحرك  واط   48 بطارية  بفضل  متر  نيوتن. 
يولد  مــزدوج  توربيني  شاحن  مع  لترات   4 سعة 
 GLE 63 563 حصان في نسخة مرسيدس  قوة 
نسخة  في  603 حصان  إلى  القوة  وتصل   ،AMG

.GLE 63 S مرسيدس
 مـــن جــمــالــيــات الـــســـيـــارة تــمــيــز عــجــلــة قــيــادتــهــا 
السرعات  جميع  في  للسرعة  العالية  بحساسيتها 
والمناورات، كما وتتميز بدقتها وسرعة استجابتها. 
بوضعيات  القيادة  عجلة  مساعد  تعديل  ويمكن 
ما  ــدث  وأحــ أهـــم  ومـــن  الــطــلــبــات،  تلبي  مختلفة 
التعليق  نظام  الجديد  جيلها  في   ”GLE“ تقدمه 
 E-ACTIVE“ النشط المدعم بالكهرباء الذي يسمى
BODY CONTROL” في الموديالت األعلى والتي 
قمت بتجربتها سابقا في دبي والذي يوفر تحكم 
متقدم للغاية بكل عجلة على حده بكل سهولة عن 
طريق شاشة التحكم باللمس بما يمكن أن يسمح 
للسيارة بالقيام بما يشبه القفز للخروج من مآزق 

الطرق الغير ممهدة بطريقة سهلة وآمنة. 
تنافس السيارة الجديدة الرائعة بقوة كالً من، بي 
ام دبليو X5، واودي Q7، وفولفو XC90، وبورش 

كايين، ولكزس RX، ورنج روفر سبورت.

أّكد المركز السعودي لكفاءة 
الطاقة، أن استخدام “مثبت 

السرعة” عند القيادة على الطرق 
السريعة يقلل من استهالك الوقود، 

وذلك ضمن الحملة الوطنية 
لترشيد استهالك الطاقة )لتبقى(. 

إن مثبت السرعة يجّنب قائد 
المركبة تغّير السرعة بشكل مفاجئ 

ومتكّرر والتسارع والتباطؤ التي 
تزيد من استهالك الوقود.

ــز جــي ام ســي أكاديــا 2020 بشــبك أمامــي جديــد وواجهــة أماميــة  تتميَّ
.C وخلفية وإضاءة جي إم سي المميزة على شكل حرف

كما توســـع فئة أكاديا AT4 الجديدة 
ا نطـــاق أحدث العالمات الفرعية  كليًّ
مـــن جي إم ســـي.  وتضفي لمســـات 
الشـــبك  مثـــل  الجريئـــة،  التصميـــم 
األســـود الـــذي يـــزدان بعناصـــر مـــن 
ـــا  الكـــروم، علـــى أكاديـــا مظهـــًرا قويًّ
مستوحى من القيادة على الطرقات 
الوعـــرة. ويأتي هذا الطـــراز الجديد 
 3.6 بســـعة   V-6 محـــرك  مـــع  ـــا  كليًّ
ينتـــج  قياســـية،  كخاصيـــة  لتـــرات، 
دوران  وعـــزم  أحصنـــة،   310 قـــوة 
يبلـــغ 366 نيوتـــن للمتـــر )271 رطـــال 

 AWD للقدم(، ونظام دفـــع متواصل
بمقبض مزدوج. كما يتمتع بعجالت 
فريـــدة من نوعها مقـــاس 17 بوصة، 
التضاريـــس  لجميـــع  وإطـــارات 
تتوافـــر  فيمـــا  قياســـية،  كخاصيـــة 
عجـــالت مقـــاس 20 بوصـــة كخيـــار 

متاح.
وتشتمل التحسينات اإلضافية على 
التصميـــم والتحســـينات فـــي أكاديا 
2020 تصميمـــات جديـــدة لعجـــالت 
مقاس 18 و20 بوصة، تختلف وفق 

الطراز.

جي ام سي أكاديا 2020 الجديدة

شــكل خارجي خالب وكابينــة ذكية وقيادة سلســة ومريحة

طارق البحار

 مـــن النظـــرة األولـــى تعطينا موديـــل GLE 450 AMG الين من مرســـيدس بنز نظرة شـــاملة 
لسيارة جميلة حقاًّ وجذابة بخطوطها من الخارج والداخل، وذلك بعد أن كشفت مرسيدس 
ا ووصلت للبحرين عنـــد الوكيل المعتمد للعالمـــة األلمانية في  عـــن الجيـــل الرابع الجديـــد كليًّ

البحرين الحداد للسيارات.
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األسماء الحقيقية للفنانين... هل تعرفها؟
يبقى االسم المكتوب في شهادة ميالدك، هو جواز المرور لك في الحياة. الكثيرون يبحثون عن اسم سهل ومميز في الوقت نفسه. على مدار عقوٍد طويلة، 
ارتبــط نجــوم الزمــن الجميــل بذكريــاٍت جميلــة، وأعمــال فنية خالدة. وعلى الرغم من الشــهرة الواســعة التي حققها هــؤالء النجوم، يبقى الفضــل، إلى جانب 

الموهبة الفنية هو االسم الفني الذي دخل إلى ذاكرتنا، وعلق فيها.

نور الشريف

اسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبد 
هللا، قـــام بتغييـــر اســـمه إلى نـــور، ألن 
عائلته كانت تناديـــه بنور منذ والدته. 
وكانت شـــقيقته عواطف تحب الفنان 
عمـــر الشـــريف، لذلك لقب نفســـه بنور 

الشريف استجابًة لرغبتها.
لكن الفنانة بوسي في لقاٍء تلفزيوني، 
كشـــفت عن مفاجـــأة، وهـــو تغيير نور 
الشـــريف اســـمه في األوراق الرسمية. 
وقالـــت: “بعد زواجنا وانتظاًرا للمولود 
الـــذي  الطفـــل  فـــي  فكـــرت  الجديـــد، 
سيحمل اســـم محمد جابر، وتساءلت 
مـــن هو محمد جابر الـــذي ال يعلم عنه 

الناس شيئا؟”.
وتضيف بوســـي: “لذلك طلبت من نور 
أن يقـــوم بتغييـــر اســـمه فـــي األوراق 

الرســـمية ليصبـــح نور الشـــريف جابر. 
وهـــو مـــا تحقـــق بالفعـــل، وتـــم تغيير 

االســـم، وقاموا بتغيير قســـيمة 
الزواج الخاصة بهما، ليدون 

بها االسم الجديد”.

الفنانة الكبيرة 
نادية لطفي

اســـمها الحقيقـــي بـــوال 
محمد مصطفى شفيق. 

وعلـــى الرغـــم مـــن كثـــرة 
ســـبب  حـــول  الشـــائعات 

ناديـــة لطفي،  تســـميتها 
نفســـها  الفنانـــة  أن  إال 
هـــذا  عـــن  أجابـــت 
الســـؤال، خـــال لقاء 
وقالـــت  تلفزيونـــي. 

إنهـــا “تعجبت من اســـمها للمرة األولى 
ألن اســـم أمهـــا فاطمـــة، واســـم والدها 
محمد، وتمت تسميتها 

بوال.

شادية

الحقيقـــي  اســـمها 
أحمـــد  فاطمـــة 
والدهـــا  شـــاكر، 
أحمـــد  المهنـــدس 
أحـــد  كان  شـــاكر، 
الزراعـــة  مهندســـي 
االســـم  لكـــن  والـــري. 
فـــي  لفاطمـــة  الفنـــي 
بداياتهـــا الفنية، كان 

هدى وليس شادية.
شـــاكر،  ناهـــد  تقـــول 

ابنة شـــقيق الفنانة شـــادية في مقابلة 
تلفزيونيـــة، إن “عمتهـــا الفنانة شـــادية 
تعاقدت فـــي بدايتها الفنية على فيلم 
باســـم هـــدى. ثـــم ذهبـــت إلـــى حفلـــة 
عيـــد مياد، إلحـــدى صديقاتها، تدعى 
شادية، ما جعلها تغير اسمها من هدى 

إلي شادية.
الفيلم الذي تعاقدت عليه شادية باسم 
هـــدى كان فيلـــم “العقـــل فـــي أجـــازة”. 

وهو من إخراج وإنتاج حلمي رفلة.

أم كلثوم

االســـم الحقيقي لكوكب الشـــرق ليس 
أم كلثـــوم، بـــل فاطمة إبراهيم الســـيد 
البلتاجـــي. وعن ســـبب تســـميتها بهذا 
االســـم، تحكـــي أم كلثـــوم فـــي حـــواٍر 

إذاعي نادر لها.

كشفت عارضة األزياء البريطانية كارا ديليفين، أن النجم جاستن بيبر  «
حظر حسابها بأحد مواقع التواصل االجتماعي. وجاء هذا التصرف، 

بعد ظهور جاستن في برنامج “جيمس كوردن”، وقال إن كارا هي 
له من صديقات زوجته هايلي بالدوين، بسبب عدم  أقل شخص يفّضِ

معرفته بها كثيرا، مؤكدا أنه ال مشكلة معها.
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الشاعر عبداهلل عيسى: الثقافة الفلسطينية ثقافة “ثورة ومقاومة”
ــوم ــيـ ــا وأجــــــدادنــــــا أقـــــــوى ســــــاح الـ ــ ــن ــ ــدات ــ ــي إنــــســــانــــيــــة... وذاكــــــــــرة ج ــعـ ــيـ ــواضـ مـ

إبراهيم النهام  |  تصوير خليل إبراهيم

 قال الشاعر الفلسطيني واألديب عبدهللا عيسى إن الثقافة العربية مهمشة، ال 
تقدم الكثير لقضاياها الذاتية، مبيًنا أن الثقافة الفلسطينية هي ثقافة مقاومة 
وثبات وبقاء.  وقال عيسى بحوار أجرته معه “البالد” إنه ال يمكن أن تكون 
هنالك ثقافة فاعلة في الوقت الذي يصبح به إلغاء اآلخر واتهامه ميزة وهو 

ما نشهده اآلن.

بداية، حدثنا عن تجربتك الشعرية في  «
مضمار المقاومة؟

الفلسطيني،  الثمانينات  جيل  من  أنا   
على  مرمي  صغير  مخيم  فــي  نشأت 
حافة األرض اسمه “ببيله”، وعملت منذ 
الفلسطينية،  الصحافة  فــي  بداياتي 
ــت خـــالـــهـــا عـــلـــى الــكــثــيــر مــن  حــصــل
ألــّخــص لك  الــجــوائــز، وأســتــطــيــع أن 

ــتـــي بـــأنـــهـــا كـــانـــت  ــربـ ــجـ تـ
التصفيق،  عــن  بعيدة 

والــخــطــابــيــة، وهــي 
ــة تــســعــى  ــ ــرب ــجــ ــ ت
القضية  لــتــقــديــم 
الــفــلــســطــيــنــيــة 
بـــــــوصـــــــفـــــــهـــــــا 
مـــــــشـــــــروًعـــــــا 

والحب  التعايش  على  قائًما  ا  جماليًّ
والسام، نقيًضا لشرعة المحتل القائم 

على المحو والقتل.
 ومن هنا، حصلت على جوائز عالمية 
منها جــائــزة “شــيــخــف” اإلبــداعــي من 
روســـيـــا، ألنــنــي اســتــطــعــت أن أقـــدم 
قضية  بوصفها  الفلسطينية  القضية 
التي  المجموعات  من  للكثير  إنسانية 
ــاعــات لــلــعــديــد من  ــطــب تـــركـــت ان

النقاد.
بماذا تهتم وأنت  «

تكتب؟

ــا يحمل  نــصًّ أبــنــي  أن   
يقّدم  الــخــاص،  صوتي 
قــضــيــتــي بــمــامــحــي 
ــة، وألنـــنـــي  ــاصــ ــــخــ ال
ــأن جــســدي  أعــتــقــد بـ
هــــو فـــكـــرتـــي، 
وفــكــرتــي 
هــــــــــــي 

وطــنــي، ووطــنــي هــو جــســدي، ووفــق 
هذه الرؤية، فإنني ال أرى بأن علّي أن 
أكتب عن فلسطين أكثر مما أكتبه عن 

نفسي، وعن المخيم، وعن الذاكرة.
ما أهم إنتاجاتك األدبية؟ «

 لي في الشعر “اآلء”، و “موتى يعدون 
“قيامة  أولـــى”،  سماء  “حبر  الــجــنــازة”، 
األســــــوار”، “وصـــايـــا فــوزيــة الــحــســن”، 
“حيث  الدفلة”،  رعــاة  السماء..  “رعــاة 

ثمة ظال تئن”.
لــدي رؤيــة وفــي مجاالت  النقد  وفــي 
وكتبت  بالسينما،  عملت  حيث  أخرى، 

للمسرح.
هل تقوم الحركة الثقافية العربية  «

اليوم، بواجبها تجاه القضية 
الفلسطينية؟

ــشــديــد الــثــقــافــة الــعــربــيــة  ــأســف ال   ل

لقضاياها  الــكــثــيــر  تــقــّدم  ال  مــهــمــشــة، 
أن  دون  لثقافة  ــود  وجـ وال  الــذاتــيــة، 
يــكــون هــنــالــك وجــــود لــفــكــر مــتــطــور، 
والشراكة  الــحــوار  أشــكــال  مــن  لشكل 
بين المثقفين، ال يمكن أن تكون هنالك 
يصبح  الــذي  الوقت  في  فاعلة  ثقافة 
ما  وهو  ميزة  واتهامه  اآلخر  إلغاء  به 

نشهده اآلن.
تشكيل  عــن  عــاجــزة  العربية  الثقافة 
رأي عام عربي إليجاد أشكال النهوض 
ــاعــــي لــالــتــفــاف  ــمــ ــتــ الـــفـــكـــري واالجــ
ــا األســـاســـيـــة،  ــايـ ــضـ ــقـ ــان الـ ــضــ ــ ــت واحــ
القضية  فيها  بما  والــوطــن،  كاإلنسان 

الفلسطينية نفسها.
أين وصلت الثقافة الفلسطينية تحت  «

ردح االحتالل؟

ا، تمّيزت الثقافة الفلسطينية    تاريخيًّ
عن شقيقاتها بأنها ثقافة ثورة مقاومة، 

تعلم تماًما بأنه بعد حرب 1967 حين 
تاريخهم،  يرثون  العرب  الشعراء  كان 
والتي تمّخض عنها ظهور حركة الشعر 
الفلسطينية  ــي  ــ األراضـ فــي  ــقــاوم  ــُم ال
المحتلة، وكان من أهم رموزها ثاثة 
من أهم الشعراء العرب في تلك الفترة 
ــا تــاهــا، وهــــم: مــحــمــود درويــــش،  ومـ
سميح قاسم، وتوفيق زياد، وسواهم 

من المبدعين الفلسطينيين.
ــوا لثقافة  ــسـ أّسـ كـــل هــــؤالء هـــم مـــن 
الصمود والثبات على األرض، وأرادوا 
محمود  بيان  خال  ومن  الشكل  بهذا 
أن  الحب”  هــذا  من  “أنقذونا  درويــش 
الفلسطينية  القضية  مع  التعاطي  يتم 
هو  ما  بقدر  ا  أيديولوجيًّ ا  أساسًّ ليس 
الفلسطينية  القصيدة  نقد  ويتم  فني، 
بوصفها جزًءا من حركة الشعر العربي 

واإلنساني.
يزال  وما  المقاومة،  شعر  ورثنا  نحن   
ــراء الــفــلــســطــيــنــيــون يــذهــبــون  ــعـ الـــشـ
وخلق  النص  مــع  التعاطي  فــي  بعيًدا 
الفلسطيني  فالعرس  المقاومة،  عوالم 
هـــو مــقــاومــة، والـــحـــب هـــو مــقــاومــة، 
مقاومة  هــي  الفلسطينية  والـــــوالدة 
أشــكــال  فهنالك  وبــالــتــالــي  لــاحــتــال، 
والــتــي  الفلسطيني  بــالــنــص  مــتــطــورة 
ما  تـــزاوج  حــالــة  عبر  للمقاومة،  تــرمــز 
والفاعلية  االجتماعية  الفاعلية  بين 
الجمالية وهي حركة تم تأسيسها من 
قبل مبدعين فلسطينيين على رأسهم 

محمود درويش.
ما أثر المدارس الثقافية  «

الفلسطينية على حياة الناس وعلى 
قناعاتهم؟ 

بعيًدا عن  لم يكن  الفلسطيني  الشعر   
حركة الحداثية العربية، بل كان جزًءا 
بإثراء  تمّيزوا  شــعــراء  وهنالك  منها، 
العربي بالكثير  حرة الشعر التجديدي 
بأنه  وأعتقد  الجمالية،  الجوانب  من 
قبل  مــن  القضية  بــهــذه  الــنــظــر  يــجــب 

النقاد والمبدعين العرب.
كيف تنظر لتعاطي النقد العربي مع  «

الحركة الشعرية الفلسطينية؟

 لأسف، تعاطيه معها هو على أسس 
خصوًصا  مسبقة،  وأيدلوجية  فكرية 
الفلسطينية  بــالــقــضــيــة  يتعلق  فــيــمــا 
نــفــســهــا، ولـــم يــتــعــاط مـــع الــتــحــوالت 
القصيدة،  هـــذه  عــاشــت  الــتــي  الفنية 
الشعرية  البصمات  من  الكثير  هنالك 
من  الكثير  قبل  من  النثرية  للقصدية 

الشعراء، محمود درويش وسواه.
هنالك مامح النزيحات جدية قامت 
تكون  قــد  الفلسطينية  القصيدة  بها 
ــا لــفــعــل الــمــقــاومــة في  مــعــادلــة نــوعــّي
النص، والشعر الفلسطيني استطاع أن 
يشكل ثورة في اإلبداع، كما استطاع 

أن يشكل إبداًعا في الثورة.
 بماذا فشل “االحتالل” تجاه قضية  «

فلسطين وشعب فلسطين؟

الــتــي ال  الــقــضــايــا   هــنــالــك الكثير مــن 
أن  غــيــره  أو  االحــتــال  هــذا  يستطيع 
أهمها  وضميرنا،  وعينا  فــي  يدمرها 
ــا،  ــ ــدادن هـــي الــــذاكــــرة، لــجــداتــنــا وأجــ
فلسطين،  لنا  يصفون  كــانــوا  والــذيــن 
هذه  تفاعات  عبر  عنها،  ويتحدثون 
ــا،  الـــذاكـــرة اســتــطــعــنــا أن نــبــنــي وطــًن
حلم  ومــعــه  مــعــه،  نكبر  أن  استطعنا 
والحلم  الحلم،  نحن  ولنصبح  العودة، 
نحن،  هــي  وفلسطين  نــحــن،  هــو 

ونحن هي.

الثقافة العربية عاجزة عن تشكيل رأي عام
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11 تأثيرا “حتميا” لشرب الماء على معدة فارغة
يشــدد األطبــاء دومــا على ضرورة شــرب الماء خــال مختلف 
فتــرات اليــوم، لمــا له من فوائــد على صحة اإلنســان. لكن ماذا 
عــن شــرب الماء علــى معدة فارغة؟ ووفق ما ذكــر موقع “بولد 
سكاي”، فإن الماء يساعد على تنفيذ وظائف مهمة في الجسم، 
مثل التخلص من النفايات والحفاظ على درجة حرارة الجسم 
وحماية األنســجة.. وقدم المصدر 11 فائدة لشــرب الماء على 

معدة فارغة، أي مباشرة بعد االستيقاظ من النوم:
1 - يســاهم فــي فقــدان الــوزن: ينفــق الجســم كميــة معينة من 
الطاقــة لتســخين المــاء البــارد في الجهــاز الهضمي مما يســرع 

عملية األيض.
2 - مكافحة الســموم: عند شــرب الماء على معدة خاوية، فإن 

ذلك يساعد الجسم على التخلص من السموم.
3 - تنقية األمعاء: تساعد هذه العادة أيضا على تطهير األمعاء 

وتعزيز نظام الجهاز الهضمي.
4 - تقليــل الســعرات الحراريــة: شــرب الماء يؤدي إلى الشــعور 
بالشــبع، وينصــح بشــرب المــاء قبــل 30 دقيقــة علــى األقل من 

وجبة اإلفطار.
العقلــي: يقــول الخبــراء إن كوبــا واحــدا  5 - تحســين األداء 
مــن المــاء بعــد االســتيقاظ يســاعد علــى تعزيــز األداء العقلــي 

واإلدراكي.

6 - المســاعدة علــى الهضــم: يلعب الماء الدافــئ دورا مهما في 
تنشيط القناة الهضمية.

7 - تقوية الجهاز المناعي: يعمل شرب الماء على معدة فارغة 
على الحفاظ على توازن الجهاز الليمفاوي.

8 - يمنــع الصــداع: الجفــاف فــي الجســم يســبب الصــداع أو 
الصداع النصفي. 

9 - يحافظ على صحة األعضاء الداخلية.
10 - تحســين البشــرة: يــؤدي نقــص الســوائل فــي الجســم إلى 

ظهور التجاعيد بشكل مبكر. 
11 - الشــعور بالحيويــة: شــرب المــاء فــي الصبــاح ســيزيد من 

مستوى الطاقة في الجسم.

اندلــع شــجار عنيف على متن ســفينة 
ســياحية فاخــرة بســبب مخــاوف من 

انتشار فيروس كورونا.
ووقع الشــجار على متن السفينة “أم. 
أس. ســي. ميرافيليــا” التــي تقطعــت 
بها السبل في منطقة البحر الكاريبي.

وترســو الســفينة حاليا قبالة سواحل 
المكســيك،  فــي  كوزوميــل  منطقــة 
بعــد أن رفــض موانــئ فــي جامايــكا 
وقــال  اســتقبالها.  كايمــان  وجــزر 
علــى  حصــل  إنــه  الســفينة  طاقــم 
شــهادة بخلوهــا من فيــروس كورونا. 
وذكــر أن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا 
جامايــكا وجــزر كايمــان تســببت فــي 
خلــق أجــواء قلــق وتوتــر ال مبــرر لهــا 
علــى متن الســفينة. وقالــت إن ركاب 
السفينة البالغة عددهم 4850 شخصا 
ســيحصلون على تعويض بقيمة 100 

%، بسبب ما جرى.

“كورونا” يفجر 
شجارا في سفينة 

فاخرة
حــول  نوعــه  مــن  األول  هــو  قــرار  فــي 
العالــم، يبــدو عامــة فارقــة فــي تاريــخ 
بــدأت  العامــة،  والمواصــات  الشــعوب 
سياســة  تطبيــق  أمــس،  لوكســمبورغ، 
مجانيــة المواصات العامة لتصبح أول 
دولــة فــي العالم تمنــح الســكان والزوار 

مثل هذه الميزة.
وتأمــل حكومــة لوكســمبورغ من خال 
ســائقي  تشــجيع  فــي  الخطــوة  هــذه 

السيارات على ترك سيارتهم واستخدام 
النقل العام، بهدف حل مشكلة االزدحام 

المروري، خصوصا حول العاصمة.
عاصمــة  لوكســمبورغ،  مدينــة  وتعانــي 
ازدحــام  أســوأ  مــن  الكبــرى  الدوقيــة 

مروري في العالم.
ولــن تكــون المواصــات فعليــا، فــركاب 
الدرجة األولى من القطارات سيدفعون 

ثمن تذاكرهم.

حصلت لوكهيد مارتن، إحدى الشــركات 
األمــن  مجــال  فــي  الرائــدة  األميركيــة 
علــى  الفضــاء،  وتكنولوجيــا  العالمــي 
لبــدء  دوالر  مليــون   12.3 بقيمــة  عقــد 
المرحلــة األولى مــن برنامج يطلق عليه 
اســم “مانتــا راي” نســبة إلــى أحــد أنواع 
مناطــق  فــي  تعيــش  التــي  األســماك، 
الشــعاب المرجانيــة. بحســب ما نشــرته 
صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يشمل 

الوكالــة  مــع  إبرامــه  تــم  الــذي  العقــد، 
األميركيــة لمشــاريع األبحــاث المتقدمة 
تمويــل   ،DARPA الدفــاع  ألغــراض 
أغراض البحث والتطوير تمهيدا إلنتاج 
الحجــم  كبيــرة  لغواصــة  أولــي  نمــوذج 
ذاتيــة التحكــم. ومــن المقــرر أن يمثــل 
الــدرون الغواصــة UUV فئة جديدة من 
نوعهــا فــي مجــال المركبــات العســكرية 

البحرية ذاتية التحكم.

لوكسمبورغ أول دولة تجعل المواصالت مجانية

درون غواصة أميركية بمواصفات غير مسبوقة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مجــددا عــادت الحالــة الصحيــة للزعيم 
عــادل إمــام لتكــون محل اهتمــام وقلق 
ضجــت  بعدمــا  الجمهــور،  مــن  شــديد 
بأخبــار  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
تنقــل على لســان عائلــة الزعيم تتحدث 

عن تدهور الحالة الصحية.
القصــة بدأت مســاء الجمعــة حينما كان 
التكريــم  مــع  موعــد  علــى  إمــام  عــادل 
مــن قبــل “مهرجــان المركــز الكاثوليكــي 
للســينما” فــي دورته الـــ68، حيث حصل 

الزعيم على جائزة الريادة السينمائية.
إال أنــه لم يحضر للحفــل، وتواجد نجله 
الجائــزة،  أجــل تســلم  مــن  إمــام  رامــي 
موجها في كلمته الشكر لجميع الحضور 
مــن فنانيــن وقائميــن علــى المهرجــان، 
مؤكــدا أن غيــاب والــده يأتــي فــي ظــل 
ومــازح  شــديدة،  بــرد  بنزلــة  إصابتــه 
كورونــا  مــش  بــرد  “دور  قائــا  الجميــع 

الحمدلله”.

قررت كينيا منع القضاء على الحمير، 
فــي ممارســة يعتبرهــا ناشــطو الرفق 
بالحيوانــات وحشــية وغيــر مجديــة 

ومؤذية للحمير في إفريقيا.
وقــال وزيــر الزراعــة بيتــر مونيــا إن 
قــرار المنــع الــذي دخــل حيــز التنفيــذ 
“وجــه  بعدمــا  يأتــي  األســبوع،  هــذا 
أشــخاص عريضــة )فــي هــذا االتجاه( 
 )..( للــوزارة  التابعــة  الخدمــات  إلــى 
بســبب االزديــاد فــي ســرقات الحمير 
لبيعهــا”، بحســب مــا أوردت “فرانــس 

برس”، أمس.
وأشــارت الــوزارة، فــي بيــان، إلــى أن 
ازديــاد عمليات ســرقة الحميــر تلحق 
األذى بالمزارعيــن الذيــن يســتعينون 
المنتجــات  لنقــل  الحيوانــات  بهــذه 
الزراعيــة والمــاء، كمــا يتســبب بحالة 

“بطالة واسعة النطاق”.
مهلــة  الكينيــة  الســلطات  وأعطــت 
شــهر ألربعــة مســالخ للحميــر، إلنهــاء 

أنشطتها.

حقيقة تدهور 
الحالة الصحية 

لعادل إمام

كينيا تمنع قتل 
الحمير

كشــفت الشــرطة فــي تايلنــد تفاصيــل 
جريمة قتل مروعة استهدفت زوجين 
صينييــن، وفــدا إلــى البــاد فــي رحلــة 

سياحية.
ميــل”  “ديلــي  صحيفــة  وأفــادت 
البريطانيــة علــى موقعهــا اإللكترونــي، 
أمــس، أن القتلــة وضعــوا الزوجين في 
تقييدهمــا، وهمــا  بعــد  ســفر  حقيبتــي 
مــازاال علــى قيــد الحياة، ثم ألقــوا بهما 
في نهر. وجرى العثور على جثة الزوج 

وانــغ جــون )30 عامــا(، الثاثــاء، بعدما 
الحظ صياد في نهر بينغ، وسط تايلند، 

حقيبة سوداء تطفو على الماء.
وقالت الشرطة إن غواصيها يواصلون 
 28( بينــغ  تشــو  الزوجــة  عــن  البحــث 
عاما(، التي يعتقد أنها ألقيت أيضا في 

النهر وبنفس الطريقة.
ووصــل الزوجــان إلى تايلنــد في وقت 
ســابق من فبرايــر الجاري مع مجموعة 

من السياح الصينيين.

حشروا الزوجين في حقيبتين.. ثم نفذوا جريمتهم البشعة

عراقية ترتدي كمامة للوقاية من فيروس كورونا أثناء مشاركتها في 
مسيرة احتجاجية بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد )أ ف ب(

لحظة العثور على جثة الزوج الصيني داخل حقيبة السفر في النهر

منعــت شــركة أمــازون بيــع أكثــر 
مــن مليــون منتــج في األســابيع 
هــذه  قدمــت  أن  بعــد  األخيــرة 
عــن  مضللــة  مزاعــم  المنتجــات 
COV-  قدرتها على عاج أو منع

ID-19، وهــو المــرض الناجم عن 
فيروس كورونا الجديد.

متجرهــا  مــن  الشــركة  وأزالــت 
اإللكترونــي عشــرات اآلالف مــن 
الصفقات بسبب ارتفاع األسعار، 
حيــث يتقاضى البائعون أســعاًرا 
أعلــى بكثيــر لعناصر مثــل أقنعة 
الوجــه مع انتشــار المخاوف من 

انتشار الفيروس.
الشــركة  باســم  متحــدث  وقــال 

بالتاعــب  أمــازون  تســمح  “ال 
الزبائــن”.  ابتــزاز  أو  باألســعار 
وتشــير المعلومات إلى أن بعض 
أقنعــة الوجــه وأجهــزة التنفــس 
قــد  أمــازون  فــي  تبــاع  التــي 

تضاعف سعرها 3 أو 4 مرات.
يذكر أن “فيسبوك” قد أكدت في 
وقــت ســابق مــن هــذا األســبوع 
ضــد  صارمــة  حملــة  تشــن  أنهــا 
أنهــا  تدعــي  التــي  اإلعانــات 
فيــروس كورونــا  مضللــة حــول 
الجديد أو حــاول بطريقة أخرى 
خــال  مــن  بالهلــع  شــعور  خلــق 
اإلشــارة إلــى أن المنتجات، مثل 

أقنعة الوجه، محدودة العرض.

“أمازون” تسحب مليون منتج يدعي عالج “كورونا”

يعيش سكان قرية سويسرية 
حالــة من الهلع، بعد أن أعلنت 
مســتودع  وجــود  الســلطات 
ذخيرة يعــود للحرب العالمية 
الثانية، في أحد جبال القرية، 
يضــم أطنانا مــن المتفجرات، 
مطالبــة إياهــم بتــرك بيوتهــم 

وإخــاء القرية. وبني المســتودع خال الحرب العالميــة الثانية داخل جبل 
في قرية ميثولز السويسرية، وبعد أن ظن الخبراء أن الموقع آمن، اكتشفوا 

أن هناك ما ال يقل عن 3500 طن من الذخيرة ال تزال في المستودع.
وفي العام 1947، انفجر حوالي 7 آالف طن من المتفجرات في المســتودع 
تحت األرض، مما أســفر عن مقتل 9 أشــخاص وتســبب في أضرار جســيمة 
بالقريــة. يشــار إلــى أن نحــو 170 شــخصا يعيشــون فــي القريــة الواقعة في 

جبال األلب السويسرية.

3500 طن ذخيرة تقلب حياة قرية سويسرية

الماء يساعد على تنفيذ وظائف مهمة في الجسم
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حلوة؟عندك    صورة 
أرسلها والنشر علينا

عبر  المشاركات  ترسل 
best-photo@albiladpress.com مزارع يعمل في أحد الحقول بمملكة البحرين يوم 25 فبراير الجاري )تصوير أحمد عيسى(

السنة الثانية عشرة - العدد 4156 

األحد 
1 مارس 2020 

6 رجب 1441


