ﻋﺰﻳﺰي اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﻘﻴﻢ

ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات وإرﺷﺎدات اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
) (COVID-19ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﻟﺼﻔﺤﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ

www.moh.gov.bh/COVID19

“بنفت” تطلق رسائل “التقرير االئتماني”
المنامة  -بنفت

دشنت شركة “بنفت” ،خدمة الرسائل
ال ــن ــص ــي ــة ل ــاس ــت ــع ــام عـ ــن الــتــقــريــر

االئتماني ،والتي يقدمها مركز البحرين

للمعلومات االئتمانية ،حيث بإمكان

العميل استالم رسالة نصية عبر تفعيل
الخدمة .ويُ عد التقرير االئتماني من
بين أحــد أهــم المستندات المطلوبة

حصة حسين

إلتمام مجموعة واسعة من المعامالت

الجهات المانحة عالوة عن طلبها من

اإلئتمانية وعمليات اإلقراض من قبل

()08

الســيــمــا تــلــك الــمــرتــبــطــة بالتسهيالت

قبل بعض الجهات التي توفر خدمات

التقسيط للمشتريات.
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ميرزا :توجه نحو تحويل المخلفات إلى طاقة
سعيد محمد

المنامة  -بنا

أكــد رئيس هيئة الطاقة المستدامة
ً
توجها
عبدالحسين مــيــرزا أن هناك
وأنه تم االتفاق مع مع وزارة األشغال

(كــوفــيــد  )19أن الــحــاالت القائمة

العمراني لالستفادة من تحويل 55

قادمة من الخارج أو من المخالطين

 %مــن الــمــخــلــفــات إل ــى طــاقــة ومــن

لهذه الــحــاالت ،مــشــددا على أنــه ال

خــالــهــا يمكن إنــتــاج  60مــيــغــاوات،

توجد مؤشرات النتشار للفيروس

ولدينا كذلك حقل الطاقة الشمسية

داخ ــل الــبــحــريــن ،وأن الــزيــادة في

األكبر الذي ينتج  100ميغاوات في
()17

ميرزا لدى تقديمه عرضا ألهداف”الهيئة” لـ”البالد” (تصوير رسول الحجيري)

الذهب “عيار ”21
يقفز إلى  18دينارا

الرميحي :نعتمد على الكوادر
البحرينية إلدارة التقنيات
محرر الشؤون المحلية

أفــاد وزيــر شــؤون اإلعــام علي

الرميحي بــأن افــتــتــاح القرية

أمل الحامد

ال ــت ــراث ــي ــة ال ــوش ــي ــك ســيــتــيــح

الـ ــمـ ــجـ ــال لـ ــشـ ــركـ ــات اإلنـ ــتـ ــاج

قفز سعر غرام الذهب “عيار  ”21في

بإنتاجهم ،كما أنه من المتوقع

قياسا بنحو
أمــس ،بزيادة  5دنانير،
ً

التراثية البحرينية التي تميزت

الــمــاضــي؛ وذلـ ــك بــالــتــزامــن مــع يــوم

الــمــحــلــي والــخــلــيــجــي للتقدم

السوق المحلية إلــى نحو  18دينارًا

أن يــعــود إن ــت ــاج الــمــســلــســات

 13دينارًا في الفترة ذاتها من العام

فــي الــســنــوات الماضية بقوة،

علي الرميحي

األم الـ ــذي يــصــادف  21مـ ــارس من

ً
مفتوحا ومشجعً ا لهذه
المجال

االجتماعي ومنها “االنستغرام” والـ

وقـ ــال ال ــوزي ــر الــرمــيــحــي ،في
تصريح لـ “البالد” ر ًدا على سؤال

وعـــلـــى صــعــيــد م ــت ــص ــل ،أك ــد

مــتــاجــر ال ــذه ــب والــمــجــوهــرات في

اليوم على الطاقات البحرينية

هدايا لألم بمناسبة “يوم األم” تنوعت

إلعــادة إنتاج تلك المسلسالت

يعتمد على التقنيات الحديثة،

وأطقم صغيرة وأخرى كبيرة.

في أول مسلسل خالل األشهر

القليلة المقبلة ،أي قبل نهاية

هذا العام.

عما إذا كان لدى الــوزارة خطة

“ستعود ..تلك األعمال ستعود..
وألنها قرية تراثية ،فسيكون

النوعية من المسلسالت”.

كــل عــام .وشــهــدت وســائــل التواصل
“س ــن ــاب ش ـ ــات” إع ـ ــان الــعــديــد من

الــرمــيــحــي أن االعــتــمــاد الكلي

البحرين عــن عــروض مميزة لشراء

اإلب ــداع ــي ــة ،وألن الــتــلــفــزيــون

بين خواتم وحلق وعقود وسالسل

فـ ــإن أف ــض ــل م ــن يــديــرهــا هم

الشباب.

()٠٤

وأكـــــــــد أصـ ـ ــحـ ـ ــاب مـ ــتـ ــاجـ ــر ذهـ ــب

ومجوهرات أن أسعار الذهب شهدت
ارتفاعً ا كبيرة.

ابتكار قصص رقمية

06

بالمستشفى العسكري عضو الفريق

عــنــد الــمــنــافــذ لــقــادمــيــن مــن خــارج

الوطني للتصدي لفيروس كورونا

وشــــــــؤون الـــب ــل ــدي ــات والــتــخــطــيــط

وم ــن الــمــتــوقــع أن يــبــدأ العمل

أكد المقدم طبيب مناف القحطاني

الحاالت القائمة في آخر  24ساعة

اسـ ــتـ ــشـ ــاري األمـــــــــراض الــمــعــديــة

نحو تحويل المخلفات إلــى طاقة،

منطقة عسكر.

القحطاني :ال مؤشرات النتشار
“كورونا” داخل البحرين

» »تبتكر معلمة اللغة العربية
بمدرسة آمنة بنت وهب االبتدائية
للبنات رشا محمد ،العديد من
استراتيجيات دمج التقنية الرقمية
في التعليم لطالبات الصف
الخامس بالمدرسة ،التي تهدف
إلى رفع تحصيلهن الدراسي.

“بابكو للسيارات” يتصدر

16

» »توج فريق بابكو لرياضة
السيارات بلقب فئة
البرومود لموسم سباقات
السرعة للمرة الثانية
على التوالي ،والذي اختتم
األسبوع الماضي بحلبة البحرين الدولية ،موطن رياضة
السيارات في الشرق األوسط.
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كــانــت جميعها ح ــاالت تــم رصدها
المملكة .وأشــار القحطاني إلــى أن

مملكة البحرين تتعامل مــع كافة

الحاالت القائمة وفق أعلى المعايير
الطبية عبر متابعتها لكافة الحاالت
ب ــص ــورة مــســتــمــرة تــحــت إشـ ــراف

طاقم طبي متخصص.

()٠٥

المجلس األعلى للمرأة يصدر انفوغرافيك

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
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األرشيف العتيد 2
بقلم :الدكتور عبداهلل الحواج
ســبحان الشــافي ،ســبحان المعافي ،ســبحانك ربي ،ال أشبه
الليلة بالبارحة ،ما كنا فيه باألمس ،وما أصبحنا عليه اليوم،
أخماسا في أسداس ،عندما ضرب “كورونا” الباب
ً
كنا نضرب
فيروســا أو وهمً ا أو ذعرً ا ،أو احترازً ا من
ً
ودخل إلى بيوتنا
دون اســتئذان ،ومــا أحالنــا في هذا اليــوم الذي نصحو فيه
وعدد من مواطنينا يشفون من الكابوس اللعين ،يختلطون
بذويهــم مــن دون صداع وال كحة وال ضيق في التنفس وال
يحزنون.

“حمد الجامعي” يدشن تطبيق “صحتي”

يتــم تحميلــه علــى الهـواتــف ويسـهــل التـواصــل مــع المراجعـيــن

البسيتين  -مستشفى الملك حمد الجامعي

دشــن مستشــفى الملــك حمــد الجامعــي مجموعــة مــن خدماتــه اإللكترونيــة
عبــر تطبيــق “صحتــي” ،الذي توفره هيئــة المعلومات والحكومــة اإللكترونية،
وتشمل الخدمات المدشنة خدمة عرض جهوزية التقارير الطبية للمستشفى،
إلــى جانــب خدمتــي حجــز المواعيــد الطبيــة ،وطلــب توصيــل األدويــة مــن
المستشفى.

إنــه الموقــف الشــعبي والمؤسســي بعــد االمتثــال للقــرارات

وصـــرح قائـــد مستشـــفى الملـــك حمد

محمد علي القائد إن تدشـــين خدمات

الشــجاعة التــي اتخذهــا ولــي العهــد األمير ســلمان بن حمد

الجامعـــي اللـــواء طبيـــب الشـــيخ

المستشـــفى عبـــر تطبيـــق “صحتـــي”،

حفظه هللا ورعاه ،وتلك التي دعا فيها بمباركة عاهل البالد

ســـلمان بـــن عطيـــة هللا آل خليفة بأن

يأتـــي فـــي إطـــار عالقـــات التعـــاون

“مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي هو

والشـــراكة القائمة بين الهيئة ،والقطاع

أول مستشـــفى حكومـــي فـــي مملكـــة

الصحـــي ،وإن حـــرص مستشـــفى

البحريـــن يقـــوم باســـتحداث تطبيـــق

الملـــك حمـــد الجامعـــي علـــى توفيـــر

ونظام إلكتروني يســـاهم في ســـهولة

هـــذه الخدمـــات إلكترونيـــا للمرضـــى

التواصل بين المستشفى والمراجعين،

والمراجعين يتماشى وأهدافها الرامية

إذ نســـعى دائما الختيار أفضل الطرق

إلـــى تحقيـــق التحـــول اإللكترونـــي

و ســـبل التقنيـــة الحديثـــة والمتطورة

للخدمـــات الحكوميـــة ،بمـــا يســـهم في

لتقديـــم الخدمـــات والرعايـــة األفضل

ســـرعة وســـهولة حصول األفـــراد على

 )appsلألجهـــزة التـــي تعمـــل بنظـــام
ً
تطبيقـــا
أندرويـــد ونظـــام  ،IOSويُ عـــد
ً
شـــامل يحتوي على عـــدد من خدمات

للمرضى والمراجعين”.

هـــذه الخدمـــات ،مضيفـــا أن الوصـــول

الرعايـــة الصحيـــة المقدمـــة لألفـــراد

من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لهيئة

لخدمـــات المستشـــفى عبـــر التطبيـــق

مـــن مختلـــف المؤسســـات الصحيـــة

المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة

آمـــن ويتـــم مـــن خـــال تحميلـــه علـــى

بالمملكة ،التـــي تعرض بصورة مبتكرة

صاحــب الجاللــة الملك حمد حفظه هللا ورعاه ،كل مفردات
الوطــن ،ومختلــف مؤسســاته الشــعبية والرســمية للوقوف
صفً ــا واحــدً ا فــي وجــه الهجمــة الشرســة التــي تســللت إلى
بالدنــا خلســة وتحمل اســم فيروس “كوفيــد  ”19أو كورونا
الذي ضرب الكرة األرضية عن بكرة أبيها.
مبادرة سمو ولي العهد ،مباركة جاللة العاهل ووقفة الشعب
الوفــي تؤكــد صحة ومتانــة البنيان المرصــوص الذي وضع
لبنته الصلبة ،وأرســى معالمه األصيلة والد الجميع الرئيس
القائد سمو األمير خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه.
إن دل ذلــك علــى شــيء إنمــا يدل علــى أن بحريننــا الغالية
مجــال للشــك أنهــا تقــوم
ً
تتجلــى دائمً ــا وتثبــت بمــا ال يــدع

الشيخ سلمان بن عطية الله

الهواتـــف واألجهـــزة الذكيـــة .ويتوفـــر
تطبيـــق صحتـــي بمتجـــر حكومـــة

البحريـــن اإللكترونيـــة (bahrain.bh/

وتصميم الفت وجذاب يمتاز بالمرونة

محمد القائد

وســـهولة االســـتخدام .ويعـــد تطبيـــق

“صحتـــي” للهواتـــف الذكيـــة أحـــد أهم

التطبيقـــات التي تهـــدف لتحقيق نقلة

نوعيـــة في طبيعة وأســـلوب تقديمات

الخدمـــات الصحية بالمملكـــة ،إذ وإلى
جانـــب خدمـــات المستشـــفى ،يمثـــل
التطبيـــق منصـــة موحـــدة تضـــم عد ًدا

من الخدمـــات الصحية المتكاملة التي
ُتعـــد ذات أهمية للمواطنين والمقيمين

والزوار في مملكة البحرين.

مــن كل وعكــة طارئــة أقوى مما كانــت ،وأنها تنهض من كل
منعطــف وكأنهــا ســد منيــع تجــاه األزمــات ،وتخــرج من كل
حسا بالتحدي.
ً
نفق وهي أكثر منعة ،وأصدق وعدً ا ،وأعمق
إن مملكــة البحريــن كانــت ومازالــت هكــذا وحــدة عضويــة
واحــدة قادتهــا وحكومتهــا ومؤسســاتها وشــعبها ،جميعهم
جميعهــم يخوضــون منــذ نعومة أظافــر هذه األمــة المعارك
واالختبارات ،حاالت عدم التأكد وضعف التيقن والشائعات،
لكن شعبها الوفي ،وقادتها الحكماء يفهمون في لغة اإلشارة
والعبــارة والعيون عند الحديث مع شــعبهم ،ويدركون تمام
اإلدراك بأن “كورونا” وخالفه ،وأن التحديات الوافدة وتلك

فريق للتكفل بمصاريف المواطنين في الخارج

“الجعفريـة” :حصـر أسمـاء المعنييـن وخـط ساخـن لمتابـعـة مالحظـاتهـم

المنامة  -األوقاف الجعفرية

أكـــد مجلـــس األوقـــاف الجعفرية أن

إدارة األوقـــاف الجعفريـــة ســـتقوم

التي يتم إنتاجها من القريب البعيد الخالي من المسؤولية،

بالتنســـيق مـــع الجهـــات الرســـمية

أول ظــل صعــب يحــاول التخفــي تحــت جلودنــا ،أو وســط

البحرينييـــن الموجودين في الخارج

“كورونــا” مجــرد مــرض عابر للحــدود أتى إلينــا مثلما وصل

وســـتضاف هـــذه المصاريـــف فـــي

تنكسر شوكتها وهي على هضاب بالدنا ،تختفي طلتها من
سواترنا البشرية ،أو عند ضفاف شواطئنا األبية.
إلــى غيرنــا ،اســتقبلناه بــاإلرادة القويــة والعزيمــة المباغتة،
والحصانــة الشــعبية الفتيــة ،رغــم كل ما يُ قــال وكل ما يُ ثار
عــن شراســة المرض في مطلع هبته ،وعــن آثاره وتداعياته
علــى صحــة البشــرية ،وعــن آليــات التعامل معه ،ومســتوى

للتكفـــل بجميع مصاريـــف المواطنين
خالل مدة إقامتهم ولحين رجوعهم،
ميزانيـــة خاصـــة تتكفـــل بهـــا الدولـــة

حسب التوجيه السامي.

وأوضـــح المجلـــس أن الجهـــات

الرســـمية األخـــرى ســـتتكفل بمتابعة
موضـــوع عـــودة المواطنيـــن حســـب

الجهات الرســـمية .وســـتتكفل الدولة

أسماء المواطنين المعنيين بالتنسيق

المكرمـــة الســـامية ،التـــي تأتـــي قـــي

الجهـــات المختصـــة والتـــي تعمـــل

خاصـــة تضاف لميزانيـــة اإلدارة بناء

ساخن (رقم هاتف وواتساب) لمتابعة

أبناء شعبه الوفي خالل العهد الزاهر

القادم من “مجهول” والمقيد ضد “مجهول” ،إال أننا لم ننتبه

العـــودة والقيام باإلجـــراءات الالزمة

هـــذه المهمة .وقرر مجلـــس األوقاف

ســلمان ،ومشــينا اليوم ،على سراطه وســجاياه ،فكان سمو

وكان مجلس األوقـــاف الجعفرية قد
ً
عاجـــا صبـــاح أمـــس
عقـــد اجتماعً ـــا

رئيـــس األوقـــاف الجعفرية وعضوية

الخدمــات المطلوبــة ،وحقيقــة التشــخيص الدقيــق مــع كل
حالة مشكوكً ا في صحتها.
رغــم كل هــذه الجلبــة ،ورغــم هــذا الجبــروت البيولوجــي
لهذا أو ذاك ،استمعنا من قبل لوصايا سمو األمير خليفة بن
رســوخا عنــد مواجهة
ً
ولــي العهــد منطلقً ــا مــن أرضيــة أكثر
الشــدائد علــى كل حــال ،وأصبحــت المباركــة الجليلــة مــن
دليل جديدً ا على سالمة االنطالق من
ً
جاللة العاهل الكريم
المنصة التاريخية الرصينة ،ومن الثوابت الوطنية األصيلة،
ومن العالمات المحفورة بأحرف من نور على أرض مفعمة
بوحدة وطن ،والمرســوم طريقها من رائد نهضة نتطلع إلى
أن يعود إلينا سالمً ا معافى من رحلته االستشفائية بالخارج
ومعه رمز الوفاء واإلجالل االبن الوفي ،ســمو الشــيخ علي

الخطـــة الزمنيـــة المعـــدة مـــن قبـــل

مشكورة من خالل تخصيص ميزانية

بشـــكل متواصـــل لتيســـير موضـــوع

على التوجيه الملكي الســـامي لتنفيذ

لهذا األمر.

الجعفرية تشكيل فريق عمل برئاسة

(الســـبت) برئاســـة يوســـف الصالـــح

التوجيهـــات الســـامية ،وللفريـــق أن

اإلدارة الكائن في ضاحية السيف ،إثر

جميـــع االتصـــاالت الالزمـــة لمباشـــرة

وحضـــور أعضـــاء المجلـــس ،في مقر

يســـتعين بالجهـــاز التنفيـــذي وإجراء

صـــدور التوجيهات الملكية الســـامية

تنفيـــذ األمـــر الملكي الســـامي .وعقد

لعاهل البـــاد صاحـــب الجاللة الملك
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة بتكليف

إدارة األوقـــاف الجعفريـــة بمتابعـــة
مصاريـــف المواطنيـــن البحرينييـــن

بــن خليفــة أعادهمــا هللا إلى أرض الوطــن غانمين ظافرين،

الموجوديـــن فـــي الخـــارج ،علـــى إثر

حفظ هللا قادتنا ..حفظ هللا شعبها ..حفظ هللا البحرين.

(كوفيـــد  )19لحين عودتهم إلى أرض

بالعزة والصحة والشفاء الدائم بإذن هللا.

عـــدد مـــن أعضـــاء المجلـــس بمتابعة

موضوع فيـــروس كورونا المســـتجد
الوطن بالتنسيق والتواصل مع جميع

فريـــق العمـــل المكلـــف بالمتابعـــة

اجتماعـــه األول بحضور عدد أعضاء
الفريق ومســـؤولي الجهـــاز التنفيذي
لوضـــع التصـــورات والتنســـيق مـــع

وزارة الداخلية والخارجية والصحة
والفريـــق الوطنـــي لمكافحة فيروس
كورونـــا المســـتجد وجميـــع الجهـــات

ذات العالقة ،وسيتم المباشرة بحصر

مع الجهات الرسمية وتخصيص خط

مالحظات المواطنين ،والتنســـيق مع

جميع الجهات الرســـمية والمعنية بما
فيها حمالت الســـفر ،وبحـــث اآلليات

والخيـــارات لتعويـــض المواطنيـــن
وتحديـــد الفترة الزمنية التي ســـيتم
التعويـــض عنهـــا وســـيتم رفـــع هـــذه

التوصيات للجهات الرسمية ،وتعيين
مدقـــق مالـــي مســـتقل ورفع حســـاب

ختامـــي مدقـــق خـــاص بالمشـــروع،

وتنظيـــم التواصـــل اإلعالمـــي والـــرد

على االستفسارات والتواصل الفعال
مع جميع الجهات لتنفيذ التوجيهات

السامية على النحو األكمل.

ســـياق المكارم الكثيـــرة التي غمر بها
لجاللته.

وأكـــد مجلس األوقـــاف الجعفرية أن

التوجيهات الســـامية الكريمة لجاللة
الملـــك تعكـــس مـــا يوليـــه جاللتـــه
مـــن رعايـــة وعنايـــة بجميـــع أبنائـــه

المواطنين في داخل وخارج الوطن.
كما أشـــاد المجلس بجهود ولي العهد
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفـــة ،ومتابعـــة ســـموه لجميـــع

اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر

الوقائيـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونا

ورفـــع الصالح في مســـتهل الجلســـة

(كوفيـــد  )19ومنـــع انتشـــاره ،وكذلك

آيـــات الشـــكر واالمتنـــان إلـــى المقام

ومؤسســـاتها المختلفـــة فـــي متابعـــة

ونيابـــة عن أعضـــاء المجلس أســـمى
الســـامي لجاللـــة الملـــك علـــى هـــذه

الجهـــود الموفقـــة لـــوزارات الدولـــة

هذا الملف.
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فيروس “كورونا” يهاجم اقتصاد العالم..
Û Ûبــادرت دول العالم التي أصابها أو زحف إليها فيروس
كورونــا باتخــاذ إجــراءات وقائيــة وتدابيــر احترازية،
بدرجــات متفاوتــة ،وكل حســب طاقاتهــا وإمكاناتهــا،

للتصدي لعملية انتشار هذا الفيروس الفتاك ،وقد كان

أداء دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي هــذا الصدد
ملحوظــا بــل متميــزً ا ،فــي الوقــت نفســه فــإن الحاجة
ً
أصبحــت ملحــة اآلن بالنســبة لدول المجلس للشــروع

والمبــادرة فــي اتخــاذ إجــراءات احترازيــة أخــرى

تــؤدي إلــى تــدارك تبعــات هــذه األزمة واحتــواء اآلثار
والتداعيــات الســلبية التــي بــدأت تطــال النشــاطات

االقتصاديــة وحركــة التجــارة ،وذلــك أســوة بعــدد من

دول العالم األخرى.

تضررت من االنتشار السريع للفيروس ،ولهذا الغرض،
فإن الصندوق ســيخصص  50مليار دوالر لصرفها في

إطار هذه المساعدات في أسرع وقت ممكن.

Û Ûإن هــذه األوضــاع والتطــورات تفــرض علــى وزراء
الماليــة واالقتصــاد فــي دول المجلــس عقــد اجتمــاع
طــارئ الســتعراض أوجــه معالجــة اآلثــار الســلبية
التــي أحدثهــا الفيــروس وكيفيــة معالجتهــا ،وتــدارس
مختلــف االحتمــاالت والســيناريوهات المتوقعــة

واتخــاذ الخطوات الالزمة لمواجهتها ،وتبني القرارات
واإلجراءات الضرورية حيالها التي تؤدي إلى التقليل

من آثارها السلبية.

Û Ûوالمعــروف أن هذا الفيروس المستشــري جعل الصين

Û Ûففــي الواليــات المتحــدة ،وقّ ــع الرئيــس ترامــب قبــل

هدفــه األول وبــدأ بضرب اقتصادها الذي يشــكل ثاني

دوالر لمواجهــة تداعيات أزمة فيــروس كورونا ،وقبل

يزيــد عــن  14تريليــون دوالر ســنويا ،ما يشــكل % 17

يوميــن علــى حزمــة إنفــاق طارئــة بقيمــة  8.3مليــار
ذلــك بــادر مجلــس االحتياطــي االتحــادي األميركــي
(البنك المركزي) بتخفيض أســعار الفائدة في األسبوع

الماضــي بمقــدار نصــف نقطــة مئويــة كتحــرك عاجــل
فــي محاولة لمنــع حدوث ركود اقتصــادي وإدراكً ا من

الحكومة األميركية بأن هذا الفيروس الشــرس أصبح
يشــكل خطــرً ا متزايــدً ا علــى النشــاط االقتصــادي فــي

الواليات المتحدة.

Û Ûولحماية اقتصاداتها ودعم أســواقها المالية فإن كبرى
البنــوك المركزيــة فــي العالــم قــد بــادرت هــي األخــرى

وبالفعل إلى خفض أسعار فائدة اإلقراض.

Û Ûوأعلــن االتحــاد األوروبــي أن إيطاليــا ،العضــو بمنطقة
اليــورو ،ســتحظى باهتمــام خــاص؛ ألنهــا تعانــي مــن
معدل دين عام مرتفع جدً ا ،وهي الدولة األشد تضررا

من فيروس كورونا في أوروبا حتى اآلن.

Û Ûوفــي بريطانيــا أكــد بنــك إنجلتــرا أنــه مــن الضــروري
اإلســراع بتقديــم مســاعدات للشــركات التــي تعطلــت

عملياتها بسبب مضاعفات انتشار الفيروس.

Û Ûأمــا البنــك الدولــي فقــد أعلــن عــن خطــة طــوارئ تبلــغ
قيمتهــا  12مليــار دوالر لحمايــة اقتصــادات الــدول

الفقيرة من األخطار المحدقة.

Û Ûوســيقدم صندوق النقد الدولي مســاعدات على شــكل
قروض دون فائدة أو بفائدة منخفضة إلى الدول التي

أكبــر اقتصــاد فــي العالــم ،فناتجهــا المحلــي اإلجمالــي

من الناتج العالمي ،وتساهم بنسبة  % 20في التجارة

العالميــة فــي المنتجــات الوســيطة؛ كمــا أكــدت ذلــك
مؤخرً ا منظمة “األونكتاد” التابعة لألمم المتحدة التي

أضافــت أن الصين أصبحت خــال العقدين الماضيين
“أكبــر مصــدِّ ر فــي العالــم وجــزءا ال يتجزأ من شــبكات

اإلنتــاج العالميــة” ،وقد وطدت الصيــن مكانتها كمزود
رئيــس للعديــد مــن مدخــات ومكونــات المنتجــات

المختلفــة ،مثــل الســيارات والهواتــف المحمولــة

والمعدات الطبية ،وغيرها ،وأن أي انكماش في إنتاج
الصيــن ســتكون لــه آثــار مضاعفــة تظهــر علــى مجمــل

انســياب االقتصــاد العالمــي ،وهو ما تســبب حتى اآلن
فــي انخفــاض يقــدر بنحو  50مليــار دوالر في التجارة

بين الدول.

األوراق الماليــة فيهــا خســائر غيــر مســبوقة بلغــت

Û Ûوال يمكن لدول مجلس التعاون أن تكون في مأمن أو

الصينــي كان قــد رصــد مبلــغ  173مليــار دوالر لجهــود

على العكس من ذلك فقد نجد أنفسنا على رأس قائمة

مئــات المليارات من الــدوالرات ،كما أن البنك المركزي

محاربة الفيروس.

Û Ûوألن الصين كما ذكرنا هي أكبر مُ صدر في العالم؛ فإن
تتأثــر ســلبًا دون أدنى شــك ،وإن ما تعانيــه الصين بدأ

يلحــق بقطاعــات أساســية فــي االقتصاد مثــل القطاع

االقتصــاد العالمــي وحركــة التجــارة الدوليــة قد بدأت

من الناتج المحلي اإلجمالي حســب ما أكدته مؤسســة

“أوكســفورد إيكونومكــس للتحليــات االقتصاديــة”،
واســتمر عــدد الضحايــا فــي االرتفــاع ،وتكبدت ســوق

ونشــاطات وفعاليــات اقتصاديــة مختلفــة وألغيــت

الصيــن (وليــس أميركا) فــإن العالم كله يصاب بالســهر

الكثير من المعارض والمؤتمرات.

االقتصادية”.

وهــو األمــر الــذي ســيؤدي بالنتيجــة إلــى انخفــاض

أيضــا صحــة شــعار “العولمــة
ً
والحمــى” وتتأكــد بذلــك

Û Ûوقــد بدأت أســعار النفط فــي التراجع بمعــدالت مقلقة

Û Ûإن االرتبــاط الوثيق بين االقتصــاد العالمي واالقتصاد

مداخيــل دول المجلــس ،إضافــة إلــى أن الطلــب علــى

الصينــي قــد جعــل أي هــزات أو أزمــات يتعــرض لهــا

األخير تؤدي دون شــك إلى إحداث ارتدادات وتبعات

عالميــة ســلبية خطيــرة؛ وبالفعــل فقــد ارتجــت حركــة

النفط سيتراجع من حيث الكمية.

Û Ûمــن ناحيــة أخــرى فقــد أصبــح للشــركات الصينيــة
مســاهمة وحضــور محســوس ومتنــام في مشــروعات

انســياب االقتصــاد العالمــي واهتزت سالســل التوريد

البنيــة التحتيــة والصناعيــة فــي دول المجلــس والتي

واإلمدادات العالمية وخطوط النقل وشبكات االتصال

تتــم مــن خالل عقــود حكومية وقروض واســتثمارات

في العالم.

Û Ûإن االنتشــار الســريع للفيــروس آثــار الرعــب فــي
المجتمعــات وحــرك العامــل النفســي؛ فســيطرت علــى

مشتركة ما قد يؤدي إلى عرقلة تنفيذها.

Û Ûوســتتأثر الحركــة التجاريــة فــي دول المجلس بعد أن
أصبحت وارداتنا من الصين تشكل ما بين  15إلى 18

أســواق العالــم حالــة مــن االرتبــاك والخــوف والقلــق
والتــردد؛ مــا أدى بالنتيجــة إلــى اإلحجــام عــن اإلنفــاق

وتوقف تدفق االســتثمارات وتراجع أســواق البورصة

 %من جملة وارداتنا

Û Ûوســينخفض حجــم صادراتنــا للصيــن ،التــي تنحصــر
خصوصا بالنسبة
ً
تقريبًا في النفط والغاز ومنتجاتهما،

وانخفاض أسعار النفط.

للمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة التــي وصلــت

Û Ûوبــدأت بالفعل أســواق المــال في العالم تتكبد خســائر

صادراتهــا النفطيــة إلــى الســوق الصينيــة إلــى مليــون

فادحة؛ فخالل أســبوع واحد فقط على ســبيل المثال

برميل يوميا أو أكثر ،وأصبحت الصين تستحوذ على

خســرت أســواق المال األميركيــة  3.1تريليــون دوالر،

وانخفــض بالفعــل المعــدل المتوقــع للنمــو الصينــي

وتعرقلت فيها عمليات اإلنتاج أو توقفت تمثل % 50

المالــي والســياحي وحركة الســفر والطيــران والفندقة

وبذلــك تغيــرت المقولــة المأثورة لتصبح “إذا عطســت

Û Ûوإذا لــم تتكاتــف جهــود األســرة الدوليــة وتتمكــن مــن

واالســتيراد فيهــا ،فالمناطــق الصينيــة التــي تضــررت

وتدابيــر مقاومــة واحتــواء الفيــروس ،وبــدأ الضــرر

يلقــي بظالله وتداعياته على االقتصاد العالمي برمته،

Û Ûلقــد وقع اآلن االقتصاد الصيني المنطلق في مســتنقع

فــي هــذا العــام ،وتراجعــت حركــة اإلنتــاج والتصديــر

المتضررين.

Û Ûوقــد بدأنــا نتحمــل التكاليــف الباهظــة إلجــراءات

وانخفضــت أســعار النفــط وتراجــع حجــم التجــارة

أزمــة خطيــرة قد تــؤدي إلى فرملته أو حتــى تراجعه؛

بمنــأى عن هذه التطــورات واالرتدادات والمخاطر؛ بل

العالمية.

Û Ûلــكل ذلــك وبــكل وضــوح وكمــا ذكرنــا فــإن الدعــوة

الســيطرة علــى هــذا المــارد الفتــاك ،وإذا اســتمرت
تداعياتــه فــي التفاقــم فــإن العالــم كلــه ســينزلق إلــى

هاويــة الركــود االقتصــادي ومــا يعنيــه ذلــك مــن تتابع
وترابــط بيــن انكمــاش فــي النمــو االقتصــادي وتراجع
في المبيعات وضعف في مستوى اإلنفاق وارتفاع في

معدالت البطالة وغيرها.

المبارك يشيد بالجهوزية العالية لمركز االتصال

 % 15من حجم الصادرات السعودية.

إلحاحــا لعقــد اجتمــاع طــارئ لــوزراء
ً
تصبــح أكثــر

الماليــة واالقتصــاد فــي دول المجلــس الســتعراض
أوجــه معالجــة اآلثــار الســلبية التي أحدثهــا الفيروس
وكيفيــة معالجتهــا ،وتــدارس مختلــف االحتمــاالت
والســيناريوهات المتوقعــة واتخاذ الخطــوات الالزمة
لمواجهتهــا ،وتبنــي القــرارات واإلجــراءات الضروريــة
حيالها التي تؤدي إلى التقليل من آثارها السلبية.

“البوليتكنك” تعلن التحول للتعليم الرقمي

اســـتـــقـــبـــال  41.8ألـــــف قـــــــراءة عــــــداد عـــبـــر “الــــواتــــســــاب”

المنامة  -هيئة شؤون الكهرباء والماء

قام وزير شـــؤون الكهرباء والماء المهندس

ً
فضل عن خفض القراءات
على المشتركين

الكهربـــاء والماء الشـــيخ نواف بـــن إبراهيم

بحـــرص مركز االتصـــال على رفع مســـتوى

وائـــل المبـــارك والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة

التقديريـــة .في ذات الســـياق ،أشـــاد الوزير

آل خليفـــة بزيارة تفقديـــة لمركز االتصاالت

الخدمـــة ،إذ نجح مركز االتصال في خفض

الشامل التابع لهيئة الكهرباء والماء؛ بهدف

الوقـــت الـــازم للرد علـــى جميـــع المكالمات

االطـــاع على ســـير العمل في هـــذا القطاع

واالستفســـارات من قبل المشـــتركين ،فيما

المهـــم .وخـــال الزيـــارة ،التي حـــرص فيها

قـــد اســـتقبل المركـــز خـــال الســـتة أشـــهر

الوزيـــر علـــى االطـــاع علـــى جميع أقســـام

الماضيـــة  231.373ألف مكالمة تم التعامل

مركـــز االتصـــال ،أعـــرب المبـــارك عـــن بالـــغ
شكره وتقديره للقائمين على المركز مشي ًدا
بالخطـــوات التطويريـــة األخيـــرة التـــي تـــم

اتخاذهـــا بمركز االتصال والتـــي كان أبرزها
آليـــا عبـــر
خدمـــة إرجـــاع التيـــار الكهربائـــي ً

مركز االتصـــال ،والذي من خالله يســـتطيع

التيـــار الكهربائي في
مركـــز االتصال إرجاع ّ

أي وقت على مدار الســـاعة ،وساهمت هذه
التيار الكهربائي
الخدمة في ســـرعة ترجيع ّ

معها جميعًـــا وهو األمر الذي يؤكد جهوزية

المركز الســـتقبال أي عدد من استفســـارات

المواطنين والمقيمين.

للمشـــتركين دون الحاجـــة لزيـــارة مراكـــز

ً
فريقـــا
وخصصـــت هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء
ً
متكامـــا الســـتقبال قـــراءات العـــ ّدادات

بمعية
التنفيـــذي بجولة في أقســـام المركـــز
ّ

لهيئة الكهرباء والماء إن الهيئة قد دشـــنت
خدمة اســـتقبال قراءات الع ّداد عبر تطبيق

استقبل المركز خالل الستة األشهر الماضية

أكبري ،ونائب رئيس مجلس اإلدارة يوسف

خدمات المشتركين.

إلـــى جانـــب ذلـــك ،قـــال الرئيـــس التنفيـــذي

“الواتساب” ،التي بدأت منذ يونيو الماضي،

للمشـــتركين عبـــر تطبيـــق “الواتســـاب” ،إذ

 41.810ألف قراءة عداد عبر التطبيق وهو
األمر الذي ساهم بشـــكل كبير في التسهيل

وأثنـــاء الزيـــارة ،قـــام الوزيـــر والرئيـــس

رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة انفيتـــا رشـــاد
علـــي ميـــرزا ،والرئيـــس التنفيـــذي Rahul

مدينة عيسى  -بوليتكنك

أعلنـــت كليـــة البحريـــن التقنيـــة
(بوليتكنـــك البحريـــن) عـــن تفعيلهـــا

لنظام التعليم االفتراضي باستخدام
مجموعـــة مـــن البرامـــج والمنصـــات

اإللكترونيـــة

التـــي

تســـتخدمها

البوليتكنـــك منذ ســـنوات كجزء من

عملية التعليم والتعلم.

العالـــي الحكومية والخاصة ورياض
األطفـــال لمـــدة أســـبوعين إضافيين
حتـــى  29مـــارس  2020بنـــاء علـــى

توجيهات اللجنة التنســـيقية برئاسة
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي األمير سلمان

وتـــم اتخـــاذ قـــرار االنتقـــال إلـــى

بن حمد آل خليفة ،كإجراء احترازي

التعامل مع قـــرار تمديد فترة تعليق

ضـــوء االحتياطـــات التـــي اتخذتهـــا

البيئـــة االفتراضية كجـــزء من خطة
الدراســـة فـــي المـــدارس الحكوميـــة

والخاصـــة ومؤسســـات التعليـــم

لالطمئنـــان علـــى ســـامة الطلبة في

الدولـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس

“كورونا”.

.Bhalla

منــح “معــا” جائــزة األميــر نايــف لألمــن العربــي
وزارة الداخلية

تقـــدم محافظ العاصمة رئيس لجنة

عالميـــا .وأعـــرب عـــن اعتـــزازه بهذه
ً

الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل

وتقديـــرًا لـــأداء المهنـــي المتميـــز
لفريق عمل برنامج “معً ا” ،منو ً
ها إلى

“معً ـــا” لمكافحـــة العنـــف واإلدمـــان
خليفـــة ،باســـمه ونيابـــة عـــن جميـــع
القائميـــن علـــى البرنامـــج ،بخالـــص

التهاني لوزير الداخلية الشيخ راشد
بن عبدهللا آل خليفة؛ بمناســـبة فوز

البرنامـــج بجائزة األمير نايف لألمن
العربـــي عـــن فئـــة البرامـــج األمنيـــة

الرائـــدة ،موضحا أن هـــذا الفوز يعد
إقليميا يعكـــس جهود وزارة
إنجـــا ًزا
ً
الداخليـــة فـــي تنفيـــذ مشـــروعات
تســـتهدف فئـــة النـــشء والشـــباب

لوقايتهـــم مـــن المخاطـــر المعنيـــة

بالعنـــف واإلدمـــان بتعزيـــز المهارات

الحياتيـــة وصقل شـــخصية النشء
وفـــق منهجيـــات علميـــة معتمـــدة

انعكاســـا
الجائزة الرفيعة التي تأتي
ً

أن اإلنجازات التـــي حققها البرنامج
تعـــود إلـــى التوجيهـــات الســـديدة

هشام بن

يطبق في 173

عبدالرحمن :تقدير

مدرسة ويستفيد

مملكـــة البحريـــن ،إذ يعتبـــر برنامـــج

جهود “الداخلية”

منه أكثر من 120

التـــي تحقـــق هذه الجائـــزة ،كما يعد

بحماية النشء

ألف طالب

والدعـــم الكامـــل الـــذي يقدمـــه
آل خليفة أن فوز برنامج “معً ا” بهذه

مثنيـــا علـــى دور القائميـــن علـــى
ً
البرنامـــج مـــن مشـــرفين ومدربيـــن

جميـــع معايير الجائزة التي توافرت

وتفانيهـــم وإخالصهـــم ومهنيتهـــم

فـــي البرنامج ،وهي مســـاهماته في

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

المتميـــزة من منطلـــق حرصهم على

رفع مســـتوى الوعي العام والتعامل

أفـــكار الغلـــو والتطـــرف ،وإعـــاء

توعية الشـــباب والنـــشء بالمخاطر
المحدقـــة بهم ،معز ًزا بذلك البرنامج

األمثل مع القضايا االجتماعية التي

المواطنة “بحريننا”.

تهدد أمن وسالمة المجتمع والقدرة

لتحقق سالمة األفراد والمجتمعات،

علـــى تعزيـــز األمـــن الفكـــري ونشـــر

مـــن الجريمـــة ،مديـــر برنامـــج “معً ا”

لألفراد بكافة مستوياتهم ،واإلسهام

وأكد الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمن

على اختالف شـــرائحهم ،ومواجهة

فـــوز البرنامـــج بجائـــزة األمير نايف

من مفهوم األمن المجتمعي.

“معً ا” الجهة األولى بوزارة الداخلية،
ذلـــك الفـــوز ســـابقة إقليميـــة علـــى

مســـتوى الوطن العربي ،حيث يفوز
برنامـــج أمنـــي وقائي تنفـــذه وزارة

وزيـــر الداخليـــة للبرنامـــج لتســـهيل
مشـــاركته فـــي المحافـــل الدوليـــة،

اإلنجـــاز يعـــد نوعيـــا علـــى مســـتوى

يشـــار إلى أن برنامج “معا” لمكافحة

الجائزة المرموقة ،جاء عبر تحقيق

ثقافة الحوار والتسامح بين األفراد

العنـــف واإلدمـــان ،يعـــد أحـــد أهـــم

مبـــادرات الخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز

االنتمـــاء الوطنـــي وتكريـــس قيـــم

مفهوم الســـامة المدنيـــة وترجمتها

مـــن جهتـــه ،هنأ مديـــر إدارة الوقاية

وإبـــراز أهميـــة التربيـــة المجتمعيـــة

علي أميني وزير الداخلية بمناســـبة

في رفع مستوى الوعي األمني.

ً
موضحـــا أن هـــذا
لألمـــن العربـــي،

الداخلية.

يذكـــر أن برنامـــج “معـــا” لمكافحـــة
العنـــف واإلدمـــان ،يتـــم تطبيقه في

 173مدرســـة حكوميـــة وجميـــع
المـــدارس الخاصـــة ويســـتفيد منـــه

أكثـــر مـــن  120ألف طالب ،ويســـعى

القائمون على البرنامج إلى تعميمه،
بعـــد اعتمـــاد المركـــز اإلقليمـــي

لمكافحـــة العنـــف واإلدمـــان بمملكة
البحرين.
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الرميحـــي :تثبيـــت  % 90مـــن الموظفيـــن المؤقتيـــن
بـــــــدء الــــعــــمــــل بـــــــــأول مـــســـلـــســـل تـــــراثـــــي قــــبــــل نــــهــــايــــة الــــعــــام
سعيد محمد

وسط زحمة
“السوشال
ميديا” ...اإلعالم
التقليدي أكثر
مصداقية

أفــاد وزيــر شــؤون اإلعــام علــي الرميحــي بأن افتتــاح القريــة التراثية الوشــيك ســيتيح المجال لشــركات اإلنتــاج المحلي
والخليجي للتقدم بإنتاجهم ،كما أنه من المتوقع أن يعود إنتاج المسلســات التراثية البحرينية التي تميزت في الســنوات
الماضية بقوة ،ومن المتوقع أن يبدأ العمل في أول مسلسل خالل األشهر القليلة المقبلة ،أي قبل نهاية هذا العام.

وقال الوزير الرميحي ،في تصريح
لـ “البالد” ر ًدا على سؤال عما إذا كان

الحديثـــة ،فـــإن أفضل مـــن يديرها

فـــإن وســـائل التواصـــل االجتماعي

هم الشباب.

قـــد منحـــت الفرصـــة للظهـــور

لدى الوزارة خطة إلعادة إنتاج تلك

وتابع قائال “تستطيع دخول الوزارة

وتقديـــم اإلبداعـــات والتنافـــس،

المسلسالت “ستعود ..تلك األعمال
ســـتعود ..وألنهـــا قريـــة تراثيـــة،

ً
مفتوحا ومشجعً ا
فسيكون المجال
لهذه النوعية من المسلسالت”.

وتشـــاهد عـــد ًدا كبيـــرً ا من الشـــباب

وهناك تنافس مســـتمر بين اإلعالم

يديـــرون العمـــل ،أمـــا مهمتنـــا فهي

التقليـــدي والوســـائل اإلعالميـــة

إدارة هـــذه الفـــرق ومنحهـــم الثقـــة

الحديثة بكل تنوعاتها من يوتيوب

لتقديـــم األفكار المميـــزة واإلبداع..

وانســـتغرام وتويتـــر وغيرها ،وهي

وعلى صعيد متصل ،أكد الرميحي

وهم يبدعون قطعً ا”.

كلهـــا منصات تبرز قدرات الشـــباب،

أن االعتمـــاد الكلـــي اليـــوم علـــى

واســـتدرك الرميحـــي موضحا “في

وقـــد أتيحـــت الفرصـــة للمبدعيـــن

الطاقات البحرينية اإلبداعية ،وألن

الســـابق ،لـــم يكـــن بإمـــكان كثيرين

واستقطبناهم”.

التلفزيـــون يعتمـــد علـــى التقنيـــات

الظهور على التلفزيون ،بينما اليوم

وعلـــى المقلـــب اآلخـــر ،فقـــد صرح

تعقيم المرافق والحافالت المدرسية

البحرينـــي فـــي اآلونـــة األخيـــرة،
أشـــار الرميحـــي إلـــى أن التلفزيون
اليـــوم ليـــس كما كان فـــي الماضي،
أي واحـــدا مـــن إحـــدى الوســـائل
اإلعالمية التقليدية وهي الصحافة
واإلذاعـــة

والتلفزيـــون،

فاليـــوم

ومـــع وجـــود اإلعـــام االجتماعـــي
“السوشال ميديا” ،فقد أصبح هناك
“زحام” في الحصول على المعلومة

ودعني أقول أنه مـــن الضروري أن

الصحيحة؛ نظرً ا للتدفق الكبير من

يحصـــل اإلعالميون علـــى ضمانات

المعلومات ،وأصبح المتلقي يبحث

الوزيـــر بالقـــول “إن ملف الموظفين

عمـــل فـــي جـــو ال يقلق مســـتقبلهم

عـــن المصداقيـــة ،لذلـــك ،فاإلعـــام

المؤقتيـــن بالـــوزارة كان يؤرقنـــي

الوظيفي”.

حرصـــا علـــى
ً
الرســـمي هـــو األكثـــر

بالفعـــل ..وللـــه الحمـــد فقـــد انتهينا

وعـــن وجـــود باقـــة مـــن البرامـــج

المعلومـــة الصحيحـــة ،بشـــفافية

مـــن تثبيـــت توظيف نســـبة ،% 90

التـــي القـــت استحســـان المشـــاهد

ومصداقية ،ليكسب ثقة الجمهور.

وزير شؤون اإلعالم

البدء بتلقي طلبات القيد بجدول الوسطاء بالمنازعات المدنية

إعــــفــــاء رافــــــع الــــدعــــوى مــــن الــــرســــم “بـــحـــســـب األحـــــــوال”
الفصـــل فيهاُ ،تطبـــق أحكام اإلعفاء

المنامة  -وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

مـــن الرســـوم المبينـــة فـــي الفقـــرة

أعلن مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف،

األولـــى مـــن هـــذه المـــادة بشـــأن ما

عــن البــدء فــي تلقيــه طلبــات القيــد بجــدول الوســطاء فــي المنازعــات

تمت تسويته فقط.

المدنية ،في ضوء قرار وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف رقم

كمـــا أصـــدر وزيـــر العدل والشـــؤون

( )126لســنة  2019بإصدار الالئحة التنفيذية للمرســوم بقانون رقم ()22
لسنة  2019بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.

مدينة عيسى -وزارة التربية والتعليم

المـــوارد

بـــدءا مـــن
ً
والتعليميـــة للعمـــل

اســـتكمل

قطـــاع

والتعليـــم أمـــس الســـبت عملية

علـــى ســـامة الجميـــع ،وضمان

والخدمـــات بـــوزارة التربيـــة

تعقيـــم

وتنظيـــف

جميـــع

المـــدارس الحكومية ومرافقها،

وكذلـــك الحافـــات المدرســـية،
تمهي ًدا لعـــودة الهيئات اإلدارية

حرصـــا
ً
اليـــوم األحـــد ،وذلـــك

اإلسالمية واألوقاف قرارً ا رقم ()13
الوســـاطة أثنـــاء نظر الدعـــوى أمام

وقـــال مكتـــب المســـجل العـــام إنـــه

مـــن هـــذا الشـــرط .ويشـــترط فيمن

يشـــترط لمـــن يرغـــب فـــي قيـــده

يطلـــب قيده بجدول الوســـطاء من

بجـــدول الوســـطاء إضافـــة إلـــى

األشـــخاص االعتبارييـــن ،أن يكـــون

الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي

مرخصـــا لـــه بالعمـــل فـــي مملكـــة
ً

المادة ( )3من المرســـوم بقانون رقم

شـــخصا أو
ً
البحريـــن ،وأن يســـمي

( )22لســـنة  2019بشـــأن الوســـاطة

أكثر مـــن العامليـــن المؤهليـــن لديه

إيـــداع هـــذا االتفـــاق خالل  4أشـــهر

الليسانس ،على األقل ،أو ما يعادلها

لقيـــد الشـــخص الطبيعـــي بجـــدول
ْ
الوســـطاء لتمثيلـــه فـــي إجـــراءات

من الشـــهادات من إحدى الجامعات

الوساطة.

إيداع التســـوية  4أشهر تقرر الرسم
ً
كامـــا في حق رافع الدعوى .وتقرر

لتســـوية المنازعـــات ،أن يكـــون
ً
حاصل على درجة البكالوريوس أو

ممن تنطبق عليهم الشروط المقرّ رة

المحكمة وقبل الفصـــل فيها ،يُ عفى
رافـــع الدعـــوى من الرســـم القضائي

كلـــه إذا تـــم إيـــداع اتفاق التســـوية

خالل شـــهر من تاريخ قيد الدعوى،
ويعفـــى مـــن نصـــف الرســـم إذا تـــم

من تاريخ قيد الدعوى ،فإذا تجاوز

لسنة  2020بشـــأن معايير وشروط
دورة الوســـاطة وحـــاالت اإلعفـــاء

منهـــا ،إذ نص علـــى على أن تتضمن
البرامـــج

التدريبيـــة

والـــدورات

المتعلقـــة بالوســـاطة الموضوعـــات

ماهية الوســـاطة
اآلتية وهي :بيان
َّ
ومراحلهـــا ودور الوســـيط فـــي
عمليـــة الوســـاطة ،قواعـــد ســـلوك
الوســـطاء،

مهـــارات

االتصـــال

مـــع أطـــراف النـــزاع ،تنميـــة مبـــدأ
الحياديـــة وعـــدم َتعـــارُ ض المصالح

الصحيـــة

ً
وطبقـــا للمـــادة ( )15من القـــرار رقم

مـــدة خبرتـــه فـــي مجـــال تخصصه

( )126لســـنة  2019بإصدار الالئحة

المحكمـــة إعفـــاء رافـــع الدعوى من
الرســـم ُكلـــه أو بعضـــه ،أو بإلزامـــه

لـــدى المتـــدرب ،تطويـــر مهـــارات

المـــدارس والخدمات التعليمية

التنفيذيـــة للمرســـوم بقانـــون رقـــم

رده إليه  -بحسب األحوال.

كيفيـــة صياغة اتفاقيات التســـوية،

جزئيـــا أثنـــاء
إجـــراءات الوســـاطة
ً

اســـتمرار

البيئـــة

والنظيفـــة فـــي جميـــع مرافـــق

األخرى.

أو المعاهد المعترف بها ،وأن ال تقل

ً
كامـــا أو المتبقـــي منـــه ،أو
بالرســـم

عن  3سنوات ،وأن يجتاز دورة في
ً
وفقا للمعايير والشـــروط
الوســـاطة

( )22لســـنة  2019بشـــأن الوســـاطة

التـــي يصـــدر بهـــا قـــرار مـــن الوزير،

لتســـوية المنازعـــات ،فإنـــه إذا تـــم

وإذا تـــم تســـوية النـــزاع مـــن خالل

ويحـــدد القـــرار حـــاالت اإلعفـــاء

تســـوية النزاع من خـــال إجراءات

نظـــر الدعـــوى أمـــام المحكمة وقبل

تســـهيل

وتيســـير

المفاوضـــات،

حقـــوق وواجبات الوســـيط ،حقوق
وواجبـــات األطـــراف ،تطبيقـــات

وتدريب عملي لحاالت الوساطة.

الوقوف على مستجدات مشروع البحث عن الرمال البحرية
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

تـــرأس وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحرية
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات
والتخطيـــط العمرانـــي ،نبيـــل أبوالفتـــح
اجتماعً ا بحضـــور المدير العام للمســـاحة
فـــي جهاز المســـاحة والتســـجيل العقاري
ناجي ســـالم ،ومدير إدارة المسح البحري

خالل االجتماع

التنميـــة والبنيـــة التحتيـــة برئاســـة نائب

راشـــد الســـويدي؛ لبحـــث مســـتجدات

رئيـــس مجلس الـــوزراء الشـــيخ خالد بن

وجـــرى خـــال اللقـــاء بحـــث اإلجـــراءات

مـــن وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

وشـــدد أبوالفتح على ضرورة أن تســـارع

في هذا الصدد بالدعم والمتابعة الحثيثة

مشـــروع البحـــث عـــن الرمـــال البحريـــة،
الفنية واإلدارية لتنفيذ المشروع.

عبدهللا آل خليفة ،كما أنه يحظى بمتابعة
والتخطيط العمراني عصام خلف ،مشيدا

الجهات الرســـمية ذات العالقة في تنفيذ
ً
انطالقا
ما تم االتفاق عليه في االجتماع؛

من قبل رئيس جهاز المساحة والتسجيل

مـــن حرص اللجنـــة الوزارية لمشـــروعات

حمـــد آل خليفـــة إلنجـــاح هذا المشـــروع.

العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا بن

وأوضـــح أن المشـــروع يركز علـــى إيجاد
الحلـــول والبدائـــل وإعطـــاء الخيـــارات
الستخراج الرمال من خالل عملية مسح
حقيقيـــة لمعرفـــة المناطـــق البحرية التي
توجد بها رمال وقياس حجمها وكثافتها
ونوعيتهـــا وكمياتها ،إضافـــة إلى تحديد
األعماق وبيان الطبقات البحرية للحفاظ
على البيئة والحياة الفطرية البحرية.

أمانة العاصمة تحتفي بفضية “الخدمة الحكومية”

تــعــكــس الــجــهــود الــمــبــذولــة لــالــتــزام بالمعايير

المنامة  -أمانة العاصمة

أكـــد وكيـــل وزارة األشـــغال وشـــؤون
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي لشـــئون
البلديـــات الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل
خليفـــة أن فـــوز أمانـــة العاصمـــة بجائـــزة
مراكـــز الخدمـــة الحكومية الفئـــة الفضية
يأتي نتيجـــة للجهود المتميزة التي بذلها
القائمـــون على المركـــز التزاما بمالحظات
ومعاييـــر لجنـــة تقييـــم مراكـــز الخدمـــة
الحكوميـــة ،ما انعكس إيجابا على تقديم

جانب من االحتفال

جائزة الحكومة اإللكترونية الفئة الفضية

التـــي تم تشـــكيلها بقـــرار من ولـــي العهد

جاء ذلـــك خـــال االحتفال الـــذي أقامته

من خالل تطبيقها للمعايير التي وضعتها

نائـــب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس

أمانـــة العاصمـــة بمناســـبة حصولهـــا على

لجنـــة تقييم مراكـــز الخدمـــة الحكومية،

مجلس الوزراء.

الخدمة للعمالء بكل فاعلية.
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البحرينية شريك أساس بمسيرة النهضة

زينـــل :تعـــاون نيابـــي مـــع “األعلـــى للمـــرأة” لتعزيـــز المكتســـبات
حقـــوق المـــرأة) ،،واكدت اننـــا نحتفل

القضيبية  -مجلس النواب

بهـــذه المناســـبة فـــي ظـــل العديد من

رفعــت رئيســة مجلــس النــواب فوزية بنت عبــدهللا زينل خالــص التهاني

النجاحـــات التـــي حققتهـــا المـــرأة في

وأسمى التبريكات إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى

مملكة البحرين في مختلف المجاالت

آل خليفة؛ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

في ظـــل رعاية واهتمام ســـموها ،بما

وأشـــادت بدعـــم واهتمـــام جاللـــة

أعربـــت فيهـــا عـــن خالـــص التقديـــر

اولته ســـموه مـــن دعم للمـــرأة لتكون

البحرينية ،وتبوئها مواقع المسؤولية

تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة ،مـــن خـــال

ومجتمعهـــا وفـــق رؤى وتوجيهـــات

والبرامج النوعية ،التي جعلت المرأة

التفوق واالنجاز.

الملك لكل ما يســـهم فـــي تقدم المرأة
فـــي مختلـــف المجـــاالت ،مـــا كان لـــه

أثـــره البالغ في أن تشـــارك بكل اقتدار
في نهضـــة الوطن ،في ظل المســـيرة
التنمويـــة الشـــاملة فـــي ظـــل قيـــادة

جاللته الحكيمة.

واالمتنان لجهـــود الحكومة ،في دعم

عنصر فاعل ومؤثر في خدمة وطنها

مختلـــف المشـــروعات والمبـــادرات

وفـــرت للمـــرأة البحرينيـــة كل ســـبل

البحرينية شـــريك أساس في مسيرة

رئيسة مجلس النواب

وأكـــدت زينـــل مواصلـــة واســـتمرار

و أشـــادت رئيســـة مجلـــس النـــواب

إلى مرحلة التقدم ،في ظل المســـيرة

النـــواب والمجلـــس األعلـــى للمـــرأة،

رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة

بقيادة حضـــرة صاحب الجاللة الملك

علـــى صعيد تحقيـــق تطلعـــات المرأة

إبراهيـــم آل خليفـــة  ،والتـــي وضعت

المفدى حفظه هللا ورعاه.

رفيعـــة ومتقدمـــة ،عبر مـــا تحقق من

والتبريـــكات بمناســـبة يـــوم المـــرأة

الناجح والمتميز ،من مرحلة التمكين

شـــعار( :أنـــا جيـــل المســـاواة ..إعمـــال

النهضة الحديثة لمملكة البحرين.

تعزيـــز التعـــاون الفاعـــل بيـــن مجلس

كمـــا بعثـــت زينـــل برقيـــة تهنئـــة إلـــى

بتوجيهـــات وجهـــود قرينـــة العاهـــل

التنمويـــة الشـــاملة لمملكـــة البحريـــن،

األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة،

الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنت

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد

المـــرأة البحرينيـــة في مكانـــة عالمية

وأعربـــت عـــن خالـــص التهانـــي

المجلـــس ان يحقـــق نموذجـــا رفيعـــا،

منجـــزات ومكتســـبات ،واالنتقـــال

العالمـــي والـــذي يحمـــل هـــذا العـــام

والمشـــاريع والمبـــادرات والبرامـــج

رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي
وبرقيـــة تهنئـــة إلـــى ولي العهـــد نائب

القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل

خليفة؛ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة،

مشيدة بالجهود التي يبذلها المجلس

البحرينية والتي نالت اإلشادة الدولية
فـــي مختلـــف المحافـــل ،اذ اســـتطاع

لتقـــدم المـــرأة ،عبـــر االســـتراتيجيات

النوعية الحضارية.
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الصالح :دعم جاللة الملك يرتقي بالبحرينية
القضيبية  -مجلس الشورى

رفـــع رئيـــس مجلـــس الشـــورى
علـــي الصالـــح خالـــص التهانـــي

والتبريـــكات إلى مقـــام عاهل البالد
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

عيســـى آل خليفـــة؛ لمناســـبة اليوم

العالمـــي للمـــرأة ،الـــذي يصـــادف 8
مـــارس فـــي كل عـــام ،منتهـــ ًزا هذه

المناسبة للتعبير عن التقدير الكبير

للمكانة العالية التـــي تبوأتها المرأة
البحرينيـــة بفضل الرعاية الســـامية

التي تحظى بها من لدن جاللته.

وأشـــاد رئيـــس مجلـــس الشـــورى
برعايـــة جاللـــة الملـــك وتوجيهـــات
جاللتـــه المثمـــرة والبنـــاءة للرقـــي

بالمرأة ،والعمل على صون حقوقها،
وحفظ كرامتها ،منوّ ً
ها بالدور المهم
الذي يبذله المجلـــس األعلى للمرأة
برئاســـة قرينـــة العاهـــل صاحبـــة

الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة ،ووضـــع

اإلســـتراتيجيات ومتابعة تنفيذها،
األمـــر الـــذي َّ
مكن المـــرأة البحرينية
لتســـهم بشـــكل فاعـــل فـــي تعزيـــز

القحطاني :ال مؤشرات النتشار “كورونا” داخل البحرين

رصـــد اإلصابـــات الجديـــدة عبـــر المنافـــذ وتعافـــي حالتيـــن جديدتيـــن

المنامة  -بنا

المعاييـــر الدولية التـــي أوصت بها منظمة

أكــد المقــدم طبيــب منــاف القحطانــي استشــاري األمــراض المعديــة بالمستشــفى

الصحـــة العالميـــة ،ومتابعـــة تطبيق جميع
اإلجراءات المتبعة الحتواء ومنع انتشـــار

العســكري عضــو الفريــق الوطنــي للتصدي لفيــروس كورونــا (كوفيــد  )19أن الحاالت
ً
مشــددا على أنه ال توجد
القائمــة قادمــة مــن الخارج أو من المخالطين لهذه الحاالت،

الفيروس في المملكة.
ونوه الدكتور منـــاف القحطاني بما قامت

مؤشــرات النتشــار للفيروس داخل البحرين وأن الزيادة في الحاالت القائمة في آخر

بـــه المملكـــة من إجـــراءات واســـتعدادات

 24ساعة كانت جميعها حاالت تم رصدها عند المنافذ لقادمين من خارج المملكة.
وأشـــار القحطاني إلـــى أن مملكة البحرين

تعافتـــا مـــن فيـــروس كورونـــا (كوفيد )19

أعلـــى المعاييـــر الطبيـــة عبـــر متابعتهـــا

وتـــم إخراجهما مـــن مركز العـــزل والعالج

تتعامـــل مـــع كافة الحـــاالت القائمـــة وفق
لكافـــة الحـــاالت بصـــورة مســـتمرة تحـــت

إشـــراف طاقـــم طبي متخصـــص ،وتقديم

الرعايـــة الالزمـــة لهـــم حتى وصـــول هذه

الحـــاالت إلى حالة الشـــفاء التـــام والتأكد
من سالمتهم.

وأضـــاف بـــأن هنـــاك حالتيـــن إضافيتيـــن

عاليـــة المســـتوى لمكافحـــة فيـــروس
الكورونـــا (كوفيـــد  ،)19و التزامها بتطبيق

امس لمواطن بحريني ومواطنة بحرينية
بعـــد تلقيهمـــا العالج تحت إشـــراف طاقم
طبـــي متخصـــص وفـــق أفضـــل المعاييـــر

الدوليـــة بحســـب مـــا أوصـــت بـــه منظمـــة

الصحة العالمية.

كما نوه باإلجـــراءات المتخـــذة والمتمثلة
بالفحـــص والحجـــر الصحـــي االحتـــرازي

تلـــك اإلجراءات بما يتناســـب مع المعايير
الدوليـــة وتوصيـــات منظمـــة الصحـــة

مناف القحطاني

والعزل والعالج وذلك حفاظا على سالمة
ً
مؤكـــدا حـــرص
المواطنيـــن والمقيميـــن،

العالميـــة في مكافحتها للفيروس ،وهو ما
جعـــل المملكـــة موضع إشـــادة وتقدير من
قبـــل منظمـــة الصحة العالميـــة في طريقة

المملكـــة علـــى تنفيـــذ كافـــة اإلجـــراءات

تعاملهـــا مـــع الفيـــروس الحتوائـــه ومنـــع

االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة بحســـب

انتشاره.

رئيس مجلس الشورى

وإبـــراز دورهـــا الريـــادي ،وتعكـــس
الصـــورة المشـــرفة لهـــا ولمملكـــة

البحرين في كافة المحافل.

َّ
توجه رئيس مجلس الشـــورى
كمـــا

بخالـــص التهانـــي بهـــذه المناســـبة

إلـــى رئيس الوزراء صاحب الســـمو
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل
خليفة ،مشـــي ًدا بالخطـــط والبرامج
التـــي تنفذهـــا الحكومـــة ،برئاســـة
ســـموه ،الراميـــة إلـــى إعـــاء مكانة
المـــرأة البحرينيـــة ،وتأكيـــد دورهـــا
الريادي في مســـيرة العمـــل والبناء
والتنمية.
كمـــا هنّـــأ ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة،
منوَّ هـــا باالهتمام الكبير والدعم من
لدن سموه لكل ما فيه نهضة المرأة
البحرينية وتقدمها.

 % 39نسبة مشاركة المرأة بالقوى العاملة
مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أشـــارت وزارة العمـــل والتنميـــة

هي نســـبة اإلنـــاث مـــن إجمالي

االجتماعيـــة فـــي بيـــان أمـــس،

الداخليـــن الجـــدد فـــي القطـــاع

إلـــى أنـــه ورد خطـــأ مطبعي في

الخـــاص فـــي العـــام  ،2019وأن

الخبر الـــذي أصدرته الجمعة (6

إجمالـــي مشـــاركة المـــرأة فـــي

مـــارس الجاري) بمناســـبة اليوم

القطـــاع العام تجـــاوزت ،% 50

العالمـــي للمـــرأة ،بشـــأن نســـبة

ونســـبة مشـــاركة المـــرأة مـــن

مشاركة المرأة في سوق العمل

إجمالي القـــوى العاملة الوطنية

مـــن إجمالـــي القـــوى العاملـــة

فـــي العـــام الماضـــي  2019هي

الوطنيـــة فـــي البحريـــن وأنهـــا

 % 39كمـــا أعلن ســـابقا ،وعليه

 ،% 47والمقصـــود أن % 47

وجب التنويه.

الهاجري :فحص  2062عينة بالوحدات المتنقلة و 2055حالة سليمة

لــــــلــــــعــــــائــــــديــــــن مـــــــــن إيــــــــــــــــــران فـــــــــي شــــــهــــــر فـــــبـــــرايـــــر

المنامة  -بنا

أظهرت نتائج الفحوصـــات المختبرية

وجمـــع العينـــات منهم بحســـب جدولة

أكدت الوكيل المســـاعد للصحة العامة

وجود  7حاالت لديها فيروس الكورونا

مواعيـــد الفحـــص وذلـــك حفاظـــا على

فـــي وزارة الصحـــة مريـــم الهاجري أنه
تـــم فحـــص  2062عينـــة عـــن طريـــق
الوحـــدات المتنقلـــة للفحـــص المجهزة
وفق المعايير الطبيـــة المعتمدة ،ضمن
عمليـــة الفحـــص لفيـــروس كورونـــا
(كوفيـــد  )19للعائديـــن مـــن إيـــران في
شـــهر فبرايـــر قبل إعالن إيران تفشـــي
الفيـــروس فـــي مدنهـــا ،والذيـــن قاموا
باالتصال على الرقم  444أو عن طريق
التســـجيل اإللكتروني لجدولة مواعيد
الفحـــص لهـــم ،والتأكـــد من ســـامتهم

(كوفيـــد  )19وتـــم علـــى الفـــور نقلهـــا

صحتهم وسالمتهم وسالمة الجميع.

للعزل والعـــاج ،باإلضافـــة إلى فحص

وأوضحـــت الهاجـــري أن وزارة الصحة

المخالطيـــن لهـــذه الحـــاالت للتأكد من

مســـتمرة في تنفيـــذ كافـــة اإلجراءات

ســـامتهم ،واتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات

االحترازيـــة لعملية الفحص عن طريق

االحترازية الالزمة لذلك.

الوحدات المتنقلـــة بتزويد المواطنين

وقالت الوكيل المساعد للصحة العامة

الذيـــن تقـــوم بفحصهـــم ممـــن يتـــم

إن الكـــوادر الطبية مـــن فريق البحرين
أثبتـــت كفاءتهـــا ومقدرتهـــا علـــى
التعاطـــي مع فيروس الكورونا (كوفيد
 ،)19بتطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة
كافـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للتصـــدي

وخلوهم مـــن الفيروس ،حيث أظهرت

للفيروس والحد من انتشـــاره ،ونشـــكر

نتائـــج العينات ســـامة  2055ممن تم

كافـــة تلك الجهود المخلصـــة وتعاونها

فحصهـــم ،والتأكـــد مـــن خلوهـــم مـــن

بمـــا يحفظ صحة وســـامة المواطنين

فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  ،)19فيمـــا

والمقيميـــن .ولفتـــت إلـــى أن عمليـــة

التأكد من ســـامتهم بكافـــة التعليمات
مريم الهاجري

الفحص اليومية عـــن طريق الوحدات
المتنقلة للفحص مســـتمرة في معاينة
المواطنيـــن العائديـــن ممـــن كانـــوا في
إيـــران خـــال شـــهر فبرايـــر الجـــاري،

واإلرشـــادات التوعوية ،والتأكيد على
ضـــرورة اتباع اإلجـــراءات االحترازية
الوقائيـــة المتمثلة فـــي الحجر المنزلي
وفـــي غـــرف منفصلـــة لمـــدة  14يـــوم،
ومنحهـــم إجازة طبيـــة مدفوعة األجر
لمـــدة  14يومً ـــا ،إلـــى جانـــب متابعتهم

والذيـــن دخلـــوا المملكـــة قبـــل إعـــان

مـــن قبل فريـــق طبي مختـــص لضمان

إيـــران عـــن تفشـــي الفيـــروس بمدنهـــا،

صحتهم وسالمتهم.

السيد :البحرينية سارت بخطى واثقة نحو أرقى المناصب

مــهــنــئــة قـــريـــنـــة الـــعـــاهـــل بـــيـــوم الــــمــــرأة الــعــالــمــي

الجفير  -جمعية الصحفيين البحرينية

نتيجـــة لدورهـــا الكبيـــر الـــذي لعبته

فالمـــرأة البحرينيـــة فـــي المجـــال

هنـــأت رئيســـة جمعيـــة الصحفييـــن

حققـــت

البحرينيـــة عهديـــة الســـيد ،قرينـــة
عاهل البالد رئيســـة المجلس األعلى
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل
خليفة؛ بمناسبة يوم المرأة العالمي،
بالتـــوازي مـــع اإلنجـــازات الكبيـــرة
والمقـــدرة التـــي حققتهـــا المـــرأة
البحرينيـــة فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر
لصاحب الجاللة الملك.
وأضافـــت فـــي بيـــان أمـــس “إن مـــا
وصلـــت إليـــه المـــرأة البحرينيـــة من
مكانة رفيعة لم يأت من فراغ ،وإنما

منذ وقت مبكر في مســـيرة النهضة

الصحافـــي

البحرينيـــة والتضحيـــات الكثيـــرة

لبالدهـــا الكثيـــر مـــن اإلنجـــازات،

التي قدمتها على مدى عقود طويلة

ومـــن بينهـــا مـــا حققناه فـــي جمعية

بخطى ثابتـــة وواثقة لتقوم بدورها

الصحفييـــن مـــن خـــال الفـــوز فـــي

البارز في سوق العمل عبر االنخراط

مجلـــس النوع االجتماعـــي (الجندر)

في التخصصـــات المختلفة ،وتأكيد

باالتحاد الدولي للصحفيين ،والمرأة

وجودهـــا إلـــى جانـــب الرجـــل فـــي

الصحافيـــة البحرينيـــة اآلن تمثـــل

مختلـــف المؤسســـات والهيئـــات

دول الشـــرق األوســـط جميعهـــا في

الحكومية والخاصة مقتحمة معظم
الوظائـــف والتخصصات وصوالً إلى

االتحـــاد الدولي ،وهـــذا المقعد نعمل

رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية

تبوئهـــا أرفع المناصب القيادية التي

قبـــل عقديـــن أو  3عقود مـــن الزمان

وأضافت رئيسة الجمعية “إن المرأة

حصلـــت عليها فـــي الوقـــت الحالي،

لم تكن تحلم بها”.

لـــم تتبـــوأ المناصـــب الرفيعـــة كمـــا

واإلعالمـــي

مـــن خالله علـــى الدفاع عـــن حقوق
المـــرأة فـــي المســـاواة مـــع الرجـــل
في القطاعـــات المختلفـــة ،نحن في
البحرين حققنا المساواة”.

تأصيل دور الرياضة وتنمية مهارات طلبة الجامعة األميركية
ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

اســتقبل وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد ،الرئيس المؤســس
للجامعة األميركية في مملكة البحرين سوزان ساكستون.
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وخــال اللقاء قــدم المؤيد شرحا عن

وطالباتها والــرامــيــة الــى تأصيل دور

الفعاليات الشبابية والرياضية التي

الــريــاضــة وتــنــمــيــة م ــه ــارات وقـ ــدرات

تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة

الـ ــطـ ــاب وال ــط ــال ــب ــات فـ ــي مــخــتــلــف

من أجل االرتقاء بالحركتين الشبابية

المجاالت وتهيئتهم ليكونوا قادة في

والرياضية بــاإلضــافــة إلــى الــمــبــادرات

المستقبل.

الــتــي تــطــرحــهــا مــع مختلف الــجــهــات

وبحث وزير شؤون الشباب والرياضة

الداعمة للشباب والرياضة في المملكة.

مــــع الـــرئـــيـــس الـــمـــؤســـس لــلــجــامــعــة

ومن جانبها ،قدمت الرئيس المؤسس

االم ــي ــرك ــي ــة ال ــت ــع ــاون الــمــشــتــرك في

لــلــجــامــعــة األم ــي ــرك ــي ــة ش ــرح ــا ح ــول

المجالين الشبابي والرياضي وتقديم

البرامج التي تقدمها الجامعة لطالبها

برامج مشتركة.

الوزير المؤيد مستقبال الرئيس المؤسس للجامعة األميركية بالبحرين

زحمـة شديـدة قـرب مـدارس مديـنـة حـمـد

الــظــاعــن لـــ “^” 3 :مـــدارس بمجمع واحـــد وشــح بـــ “الــبــاركــات”
إبراهيم النهام

طالــب عضــو مجلــس بلــدي الشــمالية محمــد الظاعن ،وزارة األشــغال وشــئون البلديات والتخطيــط العمرانــي بتوفير الميزانيــات الخاصة بتطوير الشــوارع

جانب من الورشة

 19ثانوية تناقش االمتحانات الوطنية
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

ّ
نظمت مدرسة جدحفص الثانوية

حمادة بكلمة أوضحت فيها أهمية

لــلــبــنــات الــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة الثالثة

االســتــعــداد لالمتحانات الوطنية،

الثاني عشر ،بعنوان (االمتحانات

والـ ــتـ ــحـ ــديـ ــات الـ ــتـ ــي قــــد ت ــواج ــه

حــول االمتحانات الوطنية للصف

الوطنية بين التحديات ومقترحات
الـــتـــحـــســـيـــن) ،بـــمـــشـــاركـــة طـــاب

وطالبات الصف الثالث الثانوي من
 19مــدرســة ثــانــويــة ،وذل ــك بهدف
االرتــقــاء بنتائج هــذه االمتحانات،

وزيــادة الوعي بأهميتها ،واالطــاع
على التجارب المتميزة في أدائها.

افتتحت الحلقة مــديــرة مدرسة

جــدحــفــص الــثــانــويــة لــلــبــنــات سهى

وكــيــفــيــة الــتــغــلــب عــلــى الــصــعــوبــات

الطلبة ،وإيجاد الحلول لها ورفعها
ً
مؤكدة
للجهات المختصة بالوزارة،
ضرورة االهتمام بهذه االمتحانات،
والحصول على نتائج متميزة بها.

وت ـ ــم خ ـ ــال الــحــلــقــة ط ـ ــرح ع ــدة

مــوضــوعــات منها :طــرائــق التهيئة

واالســتــعــداد لالمتحانات الوطنية،
والــتــحــديــات والــصــعــوبــات الــتــي قد

تواجه الطلبة.

ً
خصوصــا فــي الدائرة العاشــرة ،التــي تعاني من ضيــق في الشــوارع وزحمتها
القديمــة فــي مدينــة حمــد ،وإنشــاء مواقــف جديــدة ،وفتــح المنافــذ الجديــدة،
ً
خصوصا القريبة من المدارس.

وأكد الظاعن في تصريحه لـ “البالد” ،أن هناك  3مدارس في مجمع ( ،)1218وهي”الغزالي

لإلعدادية للبنين ،ويثرب اإلعدادية للبنين ،وثانوية مدينة حمد للبنات” ،تتحول فيها
المنطقة في الفترات الصباحية وفترة نهاية اليوم الدراسي إلى منطقة أقرب

بالمقفلة ،من هول عدد السيارات والحافالت المدرسية.

وقال الظاعن “إن األهالي يشكون دائمً ا من شح المواقف والمنافذ ،وقلة

عدد المواقف السيارات ،وهي مشاكل قديمة ترجع إلى أكثر من 30
سنة ،دون وجــود أي بــوادر للحل ،أو مشاريع مطمئنة من قبل
ال ــوزارة ،إذ إن مشاريع التطوير ال تــزال حتى اللحظة تراوح
مكانها”.

يوميا عند المدارس القريبة من
وزاد “ذات السيناريو يتكرر
ً

دوار ( )20و( ،)21مــا يشكل ضغطا مــروريــا شــديــدا على
مخرج دوار ( .”)19وأضــاف الظاعن “تقدمت للوزارة
أخــيــرا بمشروع تطوير للشوارع المحيطة ،التي
تشمل فــتــح مــنــافــذ جــديــدة وإن ــش ــاء مــواقــف

وغيرها ،وهي رؤى تعبر عن احتياجات الناس

اليومية ،وحديثهم المستمر ومطالبهم ونتأمل
تجاوبًا منهم”.

معلمة “العربي” بـ “ابتدائية آمنة” تبتكر قصصا رقمية
جانب من مشاركة هيئة جودة التعليم

الطالبات لـ “^” :استوعبنا الــدروس من أول مــرة ..مشوقة ومحفزة
محرر الشؤون المحلية

بصمة بحرينية مع مؤسسات االمتحانات الدولية

تبتكر معلمة اللغة العربية بمدرســة آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات رشــا محمد ،العديد من اســتراتيجيات

المنامة  -هيئة جودة التعليم والتدريب

الدراسي ،وتنمية مواهبهن في مجاالت عديدة.

دمــج التقنيــة الرقميــة فــي التعليــم لطالبــات الصــف الخامــس بالمدرســة ،التــي تهــدف إلــى رفــع تحصيلهــن

شـ ــاركـ ــت ه ــي ــئ ــة ج ـ ـ ــودة الــتــعــلــيــم
وال ـ ــت ـ ــدري ـ ــب ،م ــم ــث ــل ـ ًـة ف ـ ــي م ــدي ــر

والذي سيعقد في أكتوبر 2020م.

اليعقوبي ،في اللجنة الدولية لوضع

ال ــع ــدي ــد م ــن الــمــنــظــمــات الــعــالــمــيــة

اإللكترونية ،بغرض تنظيم المعلومات

كامبريدج للتقييم التربوي التابعة

وعرضها على بقية الطالبات ،فعلى

التربوي الهولندية ( ) CITOوغيرها.

تنفيذ درس حــول مملكة البحرين،

إدارة االمــتــحــانــات الوطنية وفــاء
إطـ ــار نــظــم وإج ـ ـ ــراءات االع ــت ــراف
بــمــؤســســات التقييم واالمــتــحــانــات

الدولية ،التابعة إلى الرابطة الدولية
للتقييم التربوي ،وذلك إلعداد وثيقة

مسودة لإلطار؛ لعرضها على أعضاء
مــؤتــمــر الــرابــطــة الــدولــيــة للتقييم
التربوي ،ومــن ثــمَّ تعديل المسودة
بـ ــنـ ــاءً ع ــل ــى ال ــم ــاح ــظ ــات تــمــهــي ـ ًدا

إلقرارها في المؤتمر القادم للرابطة،

وفــــــي لـ ــقـ ــاء م ـ ــع “ال ـ ـ ــب ـ ـ ــاد” ،ت ــق ــول

الرقمية ،لرفع مستوى إدراك الطالبات،

برنامج القصص الرقمية جعلها تبتكر

وتــأتــي مشاركة الهيئة إلــى جانب

طبقتها مــشــروع الــخــرائــط المعرفية

ونفذت العديد من الــورش التدريبية

الــتــربــويــة الــمــرمــوقــة مــثــل مؤسسة

التي يتم البحث عنها أثناء الــدرس،

لديها القدرة على التعبير ،بعد أن كان
تعبيرها محدو ًدا بجمل بسيطة”.

لجامعة كامبريدج ،ومنظمة التقييم

سبيل المثال تم تطبيق المشروع في

وقــــالــــت ال ــي ــع ــق ــوب ــي “ال ــم ــش ــارك ــة

مــع جــعــل الــطــالــبــات يبحثن عــن أهــم

أفــضــل الــمــمــارســات الــعــالــمــيــة في

في مخطط صغير يختصر الدرس ،ما

المعلمة إن مــن أب ــرز الــمــشــاريــع التي

ضــمــن رؤي ــة ورســالــة الهيئة لتبني

المعالم السياحية وغــيــرهــا ،لوضعها

االمتحانات”.

يعمق من استيعابهن له.

وتــطــبــق الــمــعــلــمــة م ــش ــروع القصص

وتشجيعهن على التعبير والتفكير،
للمعلمات في المدرسة؛ لتمكينهن من
تطبيق هذا المشروع.

وأكـ ــدت الــطــالــبــة فــاطــمــة خميس أن

المشاريع الرقمية التي تنفذها المعلمة
رشـــا ق ــد ســاعــدتــهــا وزمــيــاتــهــا على

حفظ وفهم العديد من الــدروس في

مادة اللغة العربية ،وأن طريقة عرض
المعلمة للمعلومات قد سهلت عليها
استيعاب الدرس من أول مرة.

وق ــال ــت زمــيــلــتــهــا ره ــف ال ــج ــودر “إن

ـصــا مــثــيــرة وج ــدي ــدة ،وازدادت
قــصـ ً

وأضــافــت أن عــرض القصص بصورة

رقمية أســلــوب مشوق وممتع يكسر

روتين الدراسة التقليدية.

وأشــارت الطالبة فاطمة عبدهللا إلى
أن مــشــروع الــخــرائــط الــرقــمــيــة حفز

لديها حــب التعلم ،إذ صممت قصة
رقمية ســاعــدت بها طــالــبــات الصف،
وق ــرأت ــه ــا عــلــى أخــوتــهــا ف ــي الــمــنــزل

وأثارت إعجابهم.

معلمة تبتكر برامج رقمية لتطوير تدريس اللغة العربية

خفض سن دخول األول االبتدائي من  6سنوات إلى 5
مروة خميس

وقع  5من أعضاء مجلس النواب اقتراحا بقانون يخفض من سن إلزامية

التعليم من  6سنوات إلى  5سنوات.
ويهدف التعديل التشريعي بقانون التعليم

ونوفمبر وديسمبر ،والــذيــن يأملون في

بين مرحلة مــا قبل الـمــدرســة والمرحلة

ف ــي ض ـيــاع عـ ــام دراس ـ ــي كــامــل عليهم؛

لـلـمـســاعــدة عـلــى ردم ال ـف ـجــوة المعرفية

األساسية من التعليم االبتدائي إلى جانب
توظيف خريجي تخصص البكالوريوس
في رياض األطفال وخلق وظائف جديدة

لهم واالستفادة من هــذا التخصص الذي
يمهد للطلبة االنــدمــاج بشكل أس ــرع في
ال ـمــدرســة وتـحـقـيــق ن ـتــائــج مـتـمـيــزة في

التعلم.

الحصول على مقاعد دراسية ،ما يتسبب
ليصبح بــذلــك ســن التحاقهم بالمدرسة
مـتــأخــرا مـقــارنــة بالطلبة الــذيــن انتظموا
ه ـنــاك دق ــة ومـ ـب ــررات فــي حــرمــانـهــم من

االنضمام إلى المدرسة ،إضافة إلى صعوبة
حصولهم على القبول ال ــازم فــي ريــاض

األطفال ،واضطرارهم إلى إعادة المناهج

وب ـيــن مقترحو الـتـعــديــل أن الـعـمــل على
المطالبات السابقة الـتــي تتكرر كــل عام

السلوم ،زينب عبداألمير ،حمد الكوهجي،

ب ـشــأن دخـ ــول الـطـلـبــة مــن أش ـهــر أكـتــوبــر

لتوظيف خريجي
بكالوريوس رياض
األطفال ...ويحل
مشكلة رفض
قبول مواليد
نهاية العام

استقطاب الطلبة مــن الـمــراحــل العمرية
األول ـ ــى ون ـجــاح ـهــا ف ــي تـقـلـيــص الـفـجــوة

الـمـعــرفـيــة بــاس ـت ـمــرار ال ـطــالــب إل ــى حين

وصوله إلــى مرحلة اإلتـقــان والتي تعتبر

تراكمية والهادفة إلــى إكسابهم مختلف
ال ـم ـعــارف وال ـقــواعــد األســاس ـيــة الـتــي من
خاللها تبني مفاهيم جديدة.

وأوضحوا إلى أن نظرا الحاجة الماسة إلى
مواكبة التطورات األكاديمية ،والمحافظة

وسبقوهم بأشهر مـعــدودة تكاد ال تكون

مجددا ،ما يصيبهم بخيبة من األمل.

ت ـعــديــل الـ ـق ــان ــون س ـي ـســاهــم ف ــي تلبية

الـ ـ ـم ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي ت ـع ـمــل عـلــى

ووقــع على المقترح كل من النائب أحمد
فاضل السواد،و محمود البحراني.

ع ـلــى ال ـن ـتــائــج الــت ــي تـحـقـقـهــا الـ ـم ــدارس

وب ـي ـنــت ال ـمــذكــرة اإلي ـضــاح ـيــة لــاق ـتــراح

الحكومية ،بات لزاما النظر في جعل سن

أنــه بالنظر إلــى ت ـجــارب ال ــدول العربية،
فقد انطلقت المملكة األردنـيــة الهاشمية
الشقيقة فــي االتــج ــاه نـحــو تطبيق سن

التعليم إلزاميا منذ سن الخامسة للعديد
أحمد السلوم

إلزام التعليم منذ الخامسة وتقليصه في

األطــف ــال ،إضــافــة إل ــى تـجــربــة جمهورية

سنوات.

ال ـس ـنــوات الــاحـقــة إل ــى  4أعـ ــوام؛ بهدف

مصر العربية في هــذا الشأن ،التي بدأت

وبـ ـي ــن م ـق ــدم ــو ال ـم ـق ـت ــرح فـ ــي ال ـم ــذك ــرة

ردم الفجوة المعرفية في مرحلة رياض

في استيعاب طلبة لم اكملوا سن الخمس

اإليضاحية إلــى أنــه انطالقا مــن تجارب

مــن االع ـت ـبــارات ال ـتــي مــن بينها تقليص

الفجوة المعرفية بين الطلبة وأقرانهم في

المدارس الخاصة وحصولهم على فرصة

أكبر للمعرفة واالنخراط بشكل سلس في
المرحلة االبتدائية.

local@albiladpress.com
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فالش باك

صاحـــب العظمـــة الشـــيخ حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة
عهـــد عظمتـــه شـــهد تقدمـــا حضاريـــا مشـــهودا وتطـــورا إداريـــا واســـعا

أعدها للنشر :عبدالكريم إسماعيل
تولى المغفور له صاحب العظمة الشــيخ حمد بن عيســى آل خليفة مقاليد الحكم في البالد بالعام  ،1932وأقيم حفل بهيج
لتتويــج عظمتــه (طيــب هللا ثراه) في بلدية المنامة ،حضــره كبار أفراد العائلة الحاكمة الكريمة ،وعدد من القضاة واألعيان
والوجهاء ،وحكم عظمته لفترة  10سنوات ،إذ توفي (طيب هللا ثراه) سنة .1942

وشهد عهد عظمته تقدما حضاريا

مشـــهودا وتطورا إداريا واسعا في
مجاالت التعليم والصحة والثقافة
واالقتصـــاد والتعميـــر .وعاصـــر
عظمتـــه ســـنوات الحـــرب العالمية

الثانيـــة ،وقد أطلق عظمته مقولته
الشـــهيرة “بأنـــه خـــزي ألي حاكـــم

مسلم أن يتعرض رعاياه للمجاعة”.
وشـــهد عهـــد عظمته تبادال واســـعا
للزيـــارات األخويـــة بيـــن حـــكام
وقـــادة دول المنطقـــة خصوصـــا
بيـــن الشـــقيقة الكبـــرى المملكـــة

العربيـــة الســـعودية والبحريـــن ،إذ
شـــهد عهـــد عظمته زيـــارة صاحب

الجاللة الملك عبدالعزيز آل سعود
إلى البحريـــن العام  ،1939كما قام
عظمتـــه فـــي العـــام نفســـه بزيـــارة

تاريخيـــة إلى بريطانيـــا ،حيث زار
كليـــة ساندهيرســـت العســـكرية

الملكيـــة وعدد مـــن المعالم المهمة،
ورافقـــه في الزيارة ســـمو الشـــيخ
دعيـــج بن حمـــد آل خليفة وســـمو

الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة،

واستغرقت الزيارة أسبوعين.

ومنـــح عظمتـــه لقـــب قائـــد فارس

مـــن الملـــك جـــورج الســـادس ملك

بريطانيا.

كمـــا شـــهد عهـــد عظمته بنـــاء أول
مستشـــفى حكومـــي فـــي البحرين

“مستشـــفى النعيـــم” التـــي تـــم

أطلق عظمته مقولته الشهيرة بأنه
“خزي ألي حاكم يتعرض رعاياه للمجاعة”
في عهد عظمته تم اكتشاف
النفط وافتتاح معمل تكرير

عبدالكريم اسماعيل

العام  .1936كما تأسســـت في عهد

بالعام  ١٩٣٦قام عظمته بزيارة
تاريخية إلى بريطانيا

عظمتـــه األندية األدبيـــة والثقافية

والرياضية ،من بينها نادي البحرين
بالمحـــرق العـــام  ،1938والعروبـــة
بالمنامـــة العـــام  ،1939واألهلـــي

تشييدها على مراحل بين العامين
 1940و ،1942حيـــث قام المغفور
لـــه صاحـــب العظمـــة بافتتـــاح

المستشـــفى بالعـــام  ،1945أمـــا
جنـــاح مستشـــفى النســـاء ،فقد تم

افتتاحـــه من المغفور لها الشـــيخة
عائشـــة بنـــت محمـــد بن راشـــد آل

خليفـــة حـــرم المغفـــور لـــه صاحب

العظمـــة الشـــيخ حمـــد بن عيســـى
آل خليفـــة العـــام  ،1940كذلـــك تم

افتتاح كلية المنامة في القضيبية
العـــام  ،1940وتحـــول اســـمها
فيمـــا بعـــد إلـــى مدرســـة المنامـــة

الثانويـــة للبنيـــن ،وتأســـس معهـــا

القســـم الداخلي لمـــدارس حكومة

البحرين “السكن الداخلي” للطالب

القادميـــن مـــن المناطـــق البعيـــدة

بالبحريـــن ،والطـــاب القادمين من

دول الخليـــج العربـــي وخاصة من

المملكـــة العربيـــة الســـعودية ،وتم
االفتتاح رســـميا في عهـــد المغفور
لـــه الشـــيخ ســـلمان بـــن حمـــد آل

خليفـــة العـــام  ،1951كذلـــك تـــم

افتتـــاح أول محطة إذاعة بمنطقة
الخليـــج العربـــي بالعـــام ،1940
وافتتـــاح الجســـر البحـــري بيـــن

مدينتـــي المنامـــة والمحـــرق العام

 ،1941وصـــدور أول صحيفـــة في

تاريخ البحريـــن “جريدة البحرين”
العـــام  ،1939واكتشـــاف النفـــط

العام  ،1932وافتتاح معمل تكرير

النفط وتصديره للخارج ألول مرة

بالمنامـــة العـــام  ،1939كذلـــك تـــم

افتتـــاح دار للســـينما وعرفـــت بــــ

“مســـرح البحريـــن” العـــام ،1937

وافتتح مبنى دائرة الجمارك قرب
فرضـــة المنامـــة العـــام  ،1937كمـــا
تـــم إنشـــاء مبنى محاكـــم البحرين

بالمنامة العام .1937

وفـــي عهـــد عظمتـــه ،زار المغفـــور

له صاحـــب الجاللـــة الملك ســـعود
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود (وليـــا
للعهـــد آنـــذاك) البحريـــن عن طريق
البحـــر العـــام  ،1937كمـــا قـــام
بزيـــارة البحريـــن العـــام  1954بعد

تولـــى جاللتـــه الحكم خلفـــا لوالده

المغفـــور له صاحـــب الجاللة الملك

عبدالعزيز آل سعود.

حاكم البحرين صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 1942 - 1932

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مع نجليه
خالله زيارته إنجلترا العام 1936

قصر الشيخ حمد في الخمسينات من القرن الماضي

االحتفال الكبير بمناسبة افتتاح مصنع تكرير النفط في العام 1936

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في حفل أقامته بلدية المنامة بمناسبة
تنصيب عظمته حاكما على البحرين بالعام 1933

األميرة ألس حفيدة الملكة فيكتوريا أول عضو في العائلة الملكية البريطانية في زيارة للبحرين العام 1938

شارع الحكومة في أوائل أربعينات القرن الماضي

مستشفى النعيم أوائل الخمسينات من القرن الماضي

شارع الخليفة في خمسينات القرن الماضي

تدابير مالية ونقدية
لمقاومة كورونا

الذهب “عيار  ”21يقفز إلى  18دينارا

دبي  -العربية نت

تــعــهــد وزراء مــالــيــة ومــحــافــظــو الــبــنــوك

المركزية في مجموعة العشرين الجمعة،

باتخاذ التدابير المالية والنقدية الالزمة
لدعم االستجابة لمقاومة فيروس كورونا

المعــدن األصفــر يزيــد بـــ  5دنانيــر منــذ آخــر عيــد لــأم

وحماية النمو االقتصادي من الصدمات.

وق ــال الـ ــوزراء الــذيــن الــتــقــوا فــي الــريــاض

الشهر الماضي في بيان مشترك أصدرته
السعودية التي تــرأس مجموعة العشرين

أمل الحامد

إنــهــم يــرحــبــون بــالــتــدابــيــر والــخــطــط التي

قفز ســـعر غرام الذهـــب “عيار ”21

اتخذتها الدول لدعم النشاط االقتصادي.

فـــي الســـوق المحلية إلـــى نحو 18

بدورها ،نقلت وكالة األنباء السعودية عن

قياسا
دينارًا أمس بزيادة  5دنانير،
ً

الــوزراء ترحيبهم بالتدابير والخطط التي

بنحـــو  13دينـــارًا في الفتـــرة ذاتها

نفذتها الدول لدعم النشاط االقتصادي.

من العـــام الماضـــي؛ بمناســـبة يوم

األم الـــذي يصـــادف  21مارس من
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كل عـــام ،وفقـــا لمـــا أكـــده أصحاب
متاجر ذهب ومجوهرات لـ”البالد”.
وشـــهدت

وســـائل

التواصـــل

االجتماعي ومنها “االنستغرام” والـ
“ســـناب شـــات” إعـــان العديـــد من

متاجـــر الذهـــب والمجوهـــرات في

البحرين عن عروض مميزة لشراء
هدايـــا لـــأم بمناســـبة “يـــوم األم”

“الخليجي التجاري” يطلق الدفع بـ “”Tap & Go

تنوعت بيـــن خواتم وحلق وعقود

مـــن األســـباب ومنهـــا :احتســـاب

المنامة  -الخليجي التجاري

كبيرة.

الغـــرام ،انتشـــار فيـــروس كورونـــا

أطلــق المصــرف الخليجــي التجــاري ،التزامً ــا منــه بتوفيــر تجربــة

وسالســـل وأطقم صغيـــرة وأخرى

الضريبة على الذهب ،ارتفاع ســـعر

وأكـــد أصحـــاب متاجـــر ذهـــب

عالميـــا ،قلـــة الســـفر ،تراجـــع عـــدد

شـــهدت ارتفاعً ـــا كبيـــرة ،إال أن

البحرينييـــن فـــي القطـــاع مقارنـــة

إذ تشـــهد الســـوق ركو ًدا منذ بداية

عوامل أدت إلى ركود السوق.

التـــي ذكروهـــا إال أن معظمهـــا

لديـــه بحرينيون ،ويبلـــغ عددهم 7

األصفـــر واحتســـاب الضريبة عليه

في ورشة تصنيع الذهب.

فيـــروس كورونـــا ،إذ يعتبر الذهب

المحـــل وبعـــد االتفـــاق معهـــا على

ويحظى بإقبال كبير من العمالء.

المثال ،بسعر ألف دينار ،فإنها تقرر

ذهب إليه الصائغ ،في ارتفاع سعر

العـــام  2020وارتفـــاع ســـعر الغرام
ً
وأيضـــا فيـــروس كورونـــا
عالميـــا
ً

دينار أمس ،مرتفعً ا نحو  1.7دينار

أن أعـــداد قليلـــة ج ًدا تأتي لشـــراء

الغرام بنســـبة كبيرة ،إذ وصل سعر
غـــرام الذهب “عيـــار  ”21إلى 17.9

ومجوهـــرات أن أســـعار الذهـــب

السياح ،إضافة إلى ارتفاع رواتب

عـــن شـــهر فبرايـــر الماضـــي ،إذ بلغ

المبيعـــات تراجعت بنســـب كبيرة،

برواتب العمالـــة األجنبية ،جميعها

غـــرام الذهـــب علـــى هـــذا المنوال؛

وتعمـــل البطاقـــة الجديـــدة عـــن

العـــام الجـــاري ،وتنوعت األســـباب

وأشـــار إلـــى أن جميـــع العامليـــن

نقطة البيع أو جهاز الصراف اآللي

يتمثـــل فـــي ارتفـــاع ســـعر المعدن

أشـــخاص 4 ،منهم في المتجر ،و3

منذ مطلـــع العـــام  ،2020وانتشـــار
عالميـــا
مـــاذا آمنـــا للمســـتثمرين
ً

مصرفيــة عصريــة لعمالئــه ،بطاقــات الخصــم المباشــر واالئتمانيــة
بتقنيــة “ ”Contactlessالتــي توفــر خاصية “ ،”Tap & Goما يجعل

ً
أمانا.
عملية التسوق أسرع وأسهل وأكثر
طريق تمريرهـــا بالقرب من جهاز
القـــارئ لخاصيـــة التواصل قريب
المـــدى ( )NFCبحيـــث تتم عملية
الخصم مباشرة دون الحاجة إلى
إدخـــال الرقم الســـري أو تمريرها
بالجهاز ،وهو األمر الذي سيجعل
ســـرعة وســـهولة .وتتوافـــر هـــذه

إبراهيم العوضي

الخاصية على نطـــاق عالمي لدى

“إن إطـــاق البطاقـــات الجديـــدة

متاجر البيع بالتجزئة ،والمطاعم

المصـــرف مـــن أجل منـــح عمالئه

ومحطات النقل وغيرها.

خدمـــات مصرفية ســـريعة وآمنة

غرام الذهب بلغ في العام الماضي

وفـــي هـــذا الســـياق ،قـــال مديـــر

تقـــدم لهـــم مســـتوى جديـــدا مـــن

بمناســـبة يوم األم  13دينارًا ،بينما

الخدمـــات المصرفية اإللكترونية

التجـــارب المصرفيـــة التـــي تلبي

ارتفـــع بمقـــدار  5دنانيـــر ليصل إلى

والبطاقـــات إبراهيـــم العوضـــي

تطلعات عمالئنا الكرام”.

نحـــو  18دينارًا أمس ،عازيًا الركود

الغيـــر طبيعي بالســـوق إلى العديد

إال أن نســـبة انخفاضهـــا هـــذا العام
كبيرة مقارنة بالسابق له.

 % 95تراجع المبيعات منذ

وأعـــرب عن أملـــه بانتعاش ســـوق
الذهـــب بمناســـبة “عيـــد األم”،

شـــراء قطعـــة الذهب ،على ســـبيل

ولفت الشـــهابي إلى أنه على الرغم

دينارًا قيمة للضريبة”.

عوامـــل أدت إلـــى ركـــود الســـوق،

العديـــد من المتاجر بمـــا في ذلك

كانـــت متراجعة في العام الماضي،

ً
موضحـــا أن
فيهـــا الســـوق ســـنويًا،

إلى ذلك ،قـــال صاحب مجوهرات

يتماشـــي مع الجهـــود التي يبذلها

كورونا.

وأضـــاف الشـــهابي أن المبيعـــات

يناير

وأكـــد أن الضريبـــة والكورونـــا

البحريـــن عـــادل الصائـــغ ،إن ســـعر

أثـــرت على ارتفاعه ومنها فيروس

الكماليات وليس من الضروريات.

خصوصا أن هذه المناسبة تنتعش
ً

فـــور إبالغهـــا باحتســـاب مبلـــغ 50

ركود غير طبيعي بالسوق

خصوصـــا أن العديـــد مـــن األمـــور
ً

خصوصـــا أنـــه يعـــد مـــن
ً
الذهـــب

وتطـــرق إلـــى أن “الزبونة تأتي إلى

عدم الشـــراء والخروج من المحل

تجربـــة العمـــاء المصرفيـــة أكثر

 16.2دينار ،متوقعً ا اســـتمرار سعر

على المستوى العالمي ،مشيرًا إلى

وارتفـــاع ســـعر الذهـــب جميعهـــا

ورغم العـــروض المطروحة إال أنها

لم تساهم في زيادة المبيعات.

واتفـــق صاحـــب محالت الشـــهابي
للمجوهـــرات طه الشـــهابي ،،مع ما

مـــن عـــروض المميـــزة للمتاجـــر
علـــى الذهـــب؛ بمناســـبة يـــوم
األم واحتســـاب خصـــم مـــن ســـعر
المصنعية إضافة إلى عروض على
القطع ،إال أن الســـوق تشـــهد ركو ًدا
حاليـــا ،إذ
ونســـبيا ال يوجـــد زبائـــن
ً

شهدت المبيعات تراجعً ا منذ بداية
العام وحتى اآلن بنسبة ال تقل عن
 % 90وتصـــل إلـــى  % 95مقارنـــة

الســـوق شـــهدت فـــي العـــام 2018
حركة مبيعات ممتازة ،إال أنها قلت
في العـــام  ،2019أما في هذا العام
فإنـــه ال يوجد إقبال على الشـــراء،
ً
مضيفا أنه عادة يتم التجهيز ليوم
األم قبـــل شـــهرين ،إذ إن مـــن لديه
ً
مســـبقا يقوم
المقدرة على الشـــراء
بذلـــك ،أو يتم الشـــراء مـــن رواتب
شـــهر فبرايـــر ،مؤكـــدا أنـــه رغـــم

بالعـــام الماضـــي ،عازيًـــا ذلـــك إلـــى

اقتـــراب موعـــد يـــوم األم إال أنه ال

تطبيق الضريبة على الذهب بداية

يوجد إقبال على الشراء.

ّ
توقع اتفاقية امتياز مع “ماكدونالدز” البحرين
“المطار”

الفـــــتـــــتـــــاح فــــــــرع لـــســـلـــســـلـــة الــــمــــطــــاعــــم بـــمـــبـــنـــى الــــمــــســــافــــريــــن الــــجــــديــــد

المحرق  -شركة المطار

أعلنــت شــركة مطــار البحرين ،أن مطاعم ماكدونالدز ،إحدى أشــهر

سالســل مطاعم الخدمة الســريعة في العالم ،ستفتتح فرعً ا لها في
مبنــى المســافرين الجديــد بمطار البحرين الدولــي .وتفضل الرئيس
التنفيــذي لشــركة مطــار البحريــن محمــد البنفــاح وعضــو مجلــس

إدارة شــركة فخــرو للمطاعــم عبدهللا فخرو بتوقيــع اتفاقية امتياز
مدتهــا  5ســنوات ،بحضــور المدير العام لماكدونالــدز البحرين أحمد

جاسر وعدد من مسؤولي الشؤون التجارية بشركة مطار البحرين.
وتمثــل شــركة فخــرو للمطاعــم الشــركة المالكــة والمُ شــغلة لفــروع

ماكدونالدز في البحرين.

وبهذه المناســـبة ،صـــرح البنفالح

طيف واســـع من أشـــهر العالمات

المنشـــأة

ضروريً ـــا فـــي منشـــأة تجتـــذب

بـــأن

جميـــع

والمشـــروبات

منافـــذ
فـــي

الطعـــام

الجديـــدة تـــم انتقاؤهـــا بعنايـــة

فائقـــة؛ لضمـــان توفيـــر مجموعة

واســـعة ومتنوعة مـــن الخيارات

رفيعة المســـتوى بأسعار مختلفة
ليختـــار منهـــا المســـافرون مـــا
يطيـــب لهـــم ،مؤكـــ ً
دا أن طـــرح

جانبـــا
التجاريـــة العالميـــة يعـــد
ً

وفـــو ًدا مـــن الزائريـــن مـــن جميع

أنحـــاء العالم مثل مطار البحرين
الدولـــي ،إذ يســـاعد ذلـــك علـــى
خلـــق أجـــواء مـــن األلفـــة ،وهـــو
مـــا يدعـــم هـــدف شـــركة مطـــار

البحريـــن في تقديم تجربة ســـفر

اتفاقية امتياز مدتها
 5سنوات لتوفير
مجموعة واسعة من
األطعمة

تقديم تجربة سفر
تتسم بأعلى
معايير الرفاهية
والراحة والتميز

تتســـم بأعلـــى معاييـــر الرفاهيـــة

األصيـــل ،فإننـــا علـــى يقيـــن أن

والراحـــة والتميـــز ،متطلعً ـــا إلـــى

مبنـــى

الجديـــد

العمل مع شـــركة فخـــرو للمطاعم

إيجابيـــا دائمً ـــا
ســـيترك انطباعً ـــا
ً

المســـافرين

إلبـــراز روح الحفاوة والكرم التي

لـــدى مرتاديـــه .وتلتـــزم مطاعـــم

تشـــتهر بها البحرين .مـــن جانبه،

ماكدونالـــدز البحريـــن بتقديـــم

قـــال فخرو “يُ شـــكل المســـافرون

منتجاتها الشـــهيرة عالية الجودة

انطباعاتهم األولى عن البلد الذي

التـــي يعرفها الماليين في شـــتى

يزورونـــه لحظـــة وصولهـــم إلـــى

أرجـــاء العالـــم ،هـــذا إضافـــة إلى

قبـــل .ونحـــن نتطلـــع بدورنـــا إلى

ً
أيضا العديد
المســـافرين الجديد

الترحيـــب بضيـــوف المملكـــة في

مـــن العالمات التجاريـــة المحلية

المنشـــأة الجديدة وتقديم خدمة

المفضلة للجميع ،وهو ما ســـيوفر

المطار .وبفضـــل تصميمه العملي

الوصفـــات المحلية الشـــهية التي

متميزة وعالية الكفاءة”.

لجميـــع مرتاديه ،حتى مســـافري

وإلـــى جانب العالمـــات التجارية

الترانزيـــت ،متعـــة اختبـــار كـــرم

اإلبداعـــي ذي الطابـــع البحرينـــي

لم يجربها الزائرون الدوليون من

العالميـــة الرائـــدة ،ســـيضم مبنى

الضيافة البحرينية األصيلة.

“بنفت” تطلق خدمة رسائل “التقرير االئتماني”

أهـــــم الـــمـــســـتـــنـــدات الــمــطــلــوبــة إلتــــمــــام مــجــمــوعــة مــعــامــات

المنامة  -بنفت

ويُ عد التقريـــر االئتماني من بين أحد أهم
واســـعة مـــن المعامـــات الســـيما تلـــك

البنـــوك أو أي جهات تمويلية ،ما سيســـهم

االئتمانيـــة هـــو الجهـــة المعنيـــة بإصـــدار

المســـتندات المطلوبـــة إلتمـــام مجموعـــة

المرتبطة بالتسهيالت االئتمانية وعمليات
اإلقـــراض من قبل الجهات المانحة عالوة
عـــن طلبهـــا من قبـــل بعض الجهـــات التي

توفر خدمات التقسيط للمشتريات.

في سالسة العمليات بين الجهات المالية،
وســـيضمن أكبر قدر من الشفافية والثقة
بيـــن العمـــاء وتلـــك الجهـــات” .وأضافت

“يمكن للعمالء زيارة الصفحة المخصصة

وقالـــت المديـــر العـــام المســـاعد لمركـــز

لعملية التسجيل الستالم الرسائل النصية

حســـين “وفـــق توجيـــه مصـــرف البحرين

الشـــخصي ورقـــم الهاتـــف المســـتخدم

البحريـــن للمعلومـــات االئتمانيـــة حصـــة
المركـــزي فإنـــه يســـعدنا إطـــاق خدمـــة

الرســـائل النصية للتقريـــر االئتماني ،التي

القصيرة ،إذ يتطلب إدخال االسم والرقم

الســـتالم الرسائل ومن ثم سيصل للعميل
إشـــعار عند االســـتعالم من قبـــل أية جهة

قيـــادي فـــي مجلـــس الغـــرف

الســـعودية فهـــو مســـاعد األمين
العـــام

التقاريـــر االئتمانيـــة التي تخـــص العميل،
الحالـــي ،ويتضمـــن جميـــع المعلومـــات

والبيانـــات الخاصـــة بالتزاماتـــه الماليـــة
مـــن مديونيـــات وتســـهيالت ممنوحـــة له

وتواريخ استحقاقها والشروط واألحكام
والمطالبات األخرى المستحقة عليه.

ويأتـــي إطـــاق الخدمـــة ضمـــن مســـاعي

الشـــركة لتوعيـــة العمـــاء بنشـــاط المركز

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة “دار القــرار” ناصــر المقهــوي عــن
ً
خلفا للممثل
تعيين ممثل جديد للسعودية في مجلس ادارة المركز

وتابـــع “يشـــغل العمـــري منصـــب

يذكـــر أن مركـــز البحريـــن للمعلومـــات

ومن خاللها يتم توضيح الوضع االئتماني

كشــف األميــن العام المكلف لمركز التحكيــم التجاري لدول مجلس

العمري عضوً ا في المجلس اإلدارة.

مركز البحرين للمعلومات االئتمانية.

تمنـــح عمالئنـــا إخطـــارًا مباشـــرًا في حالة

المنامة  -دار القرار

مجلس الغرف الســعودية بتعيين المستشــار القانوني فهد بن علي

االئتمانية ،إذ بإمكان العميل اســتالم رســالة نصية عبر تفعيل الخدمة عبر موقع شــركة “بنفت” اإللكتروني أو زيارة
مرخصة حول تقريره االئتماني”.

العمري ممثال للسعودية بـ “دار القرار”

الســابق منصــور الشــثري ،مبي ًنــا أن “دار القــرار” تســلم خطابــا مــن

دشنت شركة “بنفت” خدمة الرسائل النصية لالستعالم عن التقرير االئتماني ،التي يقدمها مركز البحرين للمعلومات

االســـتعالم من قبل الجهات المخولة مثل

أثناء توقيع االتفاقية

للشـــؤون

القانونيـــة

بالمجلـــس ،كما أنـــه نائب رئيس
حصة حسين

وإجراءاته الرقابية لضمان حقوق العميل
لتأكيـــد حـــق المســـتعلم فـــي االســـتعالم
والحصـــول علـــى التقريـــر االئتمانـــي
وإجـــراءات التواصل واالســـتعالم وتلقي
الشكاوى واالعتراضات.

اللجنـــة الدائمة لمراكـــز التحكيم

الســـعودية ،ومحكـــم معتمد من

قبل وزارة العدل السعودية ،كما
ً
ســـابقا منصب نائب رئيس
شغل

لجنـــة االنضبـــاط فـــي االتحـــاد
العربـــي الســـعودي لكـــرة القـــدم
لمدة عامين”.

فهد العمري

“األهلي المتحد” يطلق خدمة التمويل عبر أجهزة نقاط البيع
االقتصاد المحلي.

المنامة  -األهلي المتحد

وبتقديمه لهذا المنتج الجديد

عــــزز الــبــنــك األهـــلـــي الــمــتــحــد

ـصــا ح ــص ــر ًي ــا ألصــحــاب
مــخــصـ ً

ال ــت ــزام ــه ب ــدع ــم الــمــؤســســات

األعــمــال والــمــاك والموظفين

والــخــاص بأجهزة نقاط البيع،

ال ــص ــغ ــي ــرة وال ــم ــت ــوس ــط ــة فــي

والشركات.

فـ ــإن الــبــنــك ي ــوف ــر تــســهــيــات

الــبــحــريــن ،عــبــر إطـ ــاق منتج

ـس ــا فــي
وبــصــفــتــه الع ـ ـ ًبـ ــا رئ ــي ـ ً

ت ــم ــوي ــل ــي ــة ف ـ ــري ـ ــدة لــعــمــائــه
الــحــالــيــيــن اس ــت ــن ــا ًدا لمبيعات

الحاليين أو الجدد ،في تأمين

ل ــم ــدة  3أش ــه ــر بــمــجــرد قــبــول

على الــخــدمــات التمويلية ،ما

من التدفقات النقدية ورؤوس

وب ــه ــذه الــمــنــاســبــة ،قـ ــال نــائــب

مــن النمو فــي الــســوق ،ونجاح

كما يذكر أن هذا المنتج متوافر

الخدمات المصرفية لألفراد في

الصغيرة والمتوسطة أمــر في

جيد ومستقر لمدة  3سنوات

سيغال “نــحــن نــرى أن السوق

الــحــصــول عــلــى احــتــيــاجــاتــهــم

األموال الالزمة ألعمالهم.

للمتاجر التي تتمتع بوضع مالي

جــديــد وفــريــد مــن نــوعــه يوفر

قطاع خدمات نقاط البيع ،فإن

الخدمات التمويلية ،باالعتماد

الــبــنــك األه ــل ــي الــمــتــحــد ي ــدرك

نقاط البيع التي تتم باستخدام

على مبيعات أجهزة نقاط البيع

تمامً ا أن المؤسسات الصغيرة

البطاقات والمحافظ.

لــديــهــم .يــذكــر أن ه ــذا المنتج

والمتوسطة تمثل عصب النمو،

وسيساعد هــذا المنتج اآلالف

ال ـ ــذي أط ــل ــق حــديــثــا ســيــكــون

وتساهم بشكل فعال في إثراء

م ــن الــمــتــاجــر الــتــي تستخدم

وي ــم ــك ــن ألصـ ــحـ ــاب األعـ ــمـ ــال

أجـ ــهـ ــزة ن ــق ــاط ال ــب ــي ــع ،سـ ــواء

ائتمانية تبلغ متوسط المبيعات

على األقل.

الـ ــحـ ــصـ ــول عـــلـــى تــســهــيــات

طلبهم.

الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمجموعة

البنك األهلي المتحد سوڤرات

في حاجة ماسة لهذه الخدمة

حــالـ ًـيــا ،وقــد قمنا بتطوير هذا
المنتج غير المسبوق من أجل
المساعدة في تسهيل الحصول

ســيــســاهــم ف ــي تــحــقــيــق مــزيــد

شـــركـــائـــنـــا م ـ ــن ال ــم ــؤس ــس ــات

غــايــة األهــمــيــة لنجاحنا نحن،

ونحن نستثمر معرفتنا بالسوق
ف ــي تــطــويــر الــمــنــتــجــات الــتــي
تــســتــجــيــب لــمــتــطــلــبــات الــنــمــو

فــي ه ــذا الــقــطــاع الــحــيــوي من

سوڤرات سيغال

االقتصاد”.
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الحمالون البحرينيون ...لقمة شريفة ممزوجة بـ “غصة”
“الـــفـــيـــزا الـــمـــرنـــة” و”الــــفــــري فـــيـــزا” تـــاحـــقـــان األرزاق بـــســـوق الــمــنــامــة
علي الفردان من المنامة

منــذ نحــو  30عامً ــا اعتــاد الحــاج إبراهيم أحمد عاشــور ،وهو من أهل مدينة ســترة ،القدوم إلى ســوق المنامة المركزي؛ لينضم إلى عشــرات ممن يعملون في

السوق يوميا في جر العربات وعرض خدمات تحميل البضائع والمشتريات للمتسوقين في أهم سوق للفواكه والخضروات واألغذية في البحرين.

اآلسيويون يحصلون على غالبية األعمال

رغم زحمة السوق إال أن فرص البحرينيين في “العتالة” تتالشى

انتشار آسيوي بمدخل السوق

البعض يستحي من “الحمالة” رغم أنها مهنة شريفة

ورغــم أن مهنة “الــعــتــال” أو النقل بأجرة

الجهات المعنية مــرات عــدة عن مزاحمة

البحرينيون منذ سنوات طويلة؛ هربا من

ترجى”.

محليا بـ “الحمالي” ،يعمل فيها
والمعروفة
ً

البطالة والفقر ولتحسين دخلهم ،وحتى

الشباب يباشرونها في فترة اإلجازات ،إال

أن المشهد تغير كثيرًا فــي العقد األخير

خصوصا في السنوات القليلة الماضية،

كما يقول الحاج عاشور ،الذي بث شكواه
عــبــر “ال ــب ــاد” ،الــتــي كــانــت فــي جــولــة في

أروقة سوق المنامة المركزي.

ورد عـ ــاشـ ــور ،وه ـ ــو مــتــقــاعــد ويــســعــى

لتحسين دخــلــه وإعــالــة أســرتــه الكبيرة،

عن االستفسار عمّ ا إذا كــان البحرينيون
يطلبون أج ــورا أعــلــى ”ال بالعكس ،أجــور

التوصيل متشابهة”.

أمــا أحــمــد الهملي فيشير إلــى أنــه عاطل

عن العمل بعد أن فصلته شركة مقاوالت،

وي ــق ــول ع ــاش ــور وهـ ــو يــشــيــر ب ــي ــده إلــى

إنــهــم ينتشرون فــي الــســوق وال نستطيع

المنامة المركزي ،إذ يوضح أن الكثير من

الحديث إليهم ،إذا مــا تحدثت ألحدهم
يخرج لك البطاقة (في إشارة إلى ترخيص

العمل “الــمــرن” التي تصدره هيئة تنظيم
ســوق الــعــمــل) ،لقد أصــبــح وجــودهــم أكبر

في سوق المنامة المركزي وبسببهم األمور

أصبحت أصعب بالنسبة لنا”.

سوى العمل في مهنة “الحمالي” في سوق
أبناء منطقته عاطلون منذ فترة طويلة

وبعضهم يخجل من العمل في هذه المهنة،

لكنه شخصيا ال يشعر بالحرج في العمل

على كسب لقمة شريفة ريثما يكتب هللا له
مخرجا ،بعد أن أصابه اإلحباط من متابعة
وزارة العمل للحصول على وظيفة.

ويشير عاشور إلى أنه كان هناك الكثير من

وي ــق ــول الــهــمــلــي “الــعــمــل م ــوج ــود ،ولــكــن

البحرينيون لوقت طويل قبل أن يحالفهم

سوق المنامة المركزي دون أي رقابة”.

العمل في السابق لكن اآلن ينتظر الحمالة
ال ــح ــظ ف ــي الــحــصــول عــلــى زب ـ ــون لنقل

مشترياته إلى السيارة مقابل حفنة قليلة
مــن الــمــال تــســاعــده عــلــى تحمل تكاليف

المعيشة المتزايدة.

وقـ ــال “لــســت الــوحــيــد ،الــبــحــريــنــيــون في
ال ــس ــوق جــمــيــعــهــم ي ــع ــان ــون ،تــحــدثــنــا مع

اآلسيويين مسيطرون ،ويعملون هنا في
ويضيف أن الجهات المعنية قــامــت في

وقت سابق بتحركات لتصحيح “االنتشار
اآلســيــوي” ،ولكن كانت تلك الحلول آنية

قبل أن تعود المشكلة للظهور مرة أخرى.

وتابع “لألسف بعض الزبائن البحرينيين
يفضلون اآلســيــوي ظـ ًنــا منهم أن أجرته

أقل ،ولكن من خالل متابعتنا تبين لنا أن
ذلك غير صحيح ،واألجرة التي يطلبونها
هــي نــفــس الــتــي نــأخــذهــا بــيــن  500فلسا

ودينار أو أكثر قليال بنحو  300فلس“.

ترمي المسؤولية على هيئة تنظيم سوق
العمل”.

أما سيد جالل مهدي ،الذي يعمل في مهنة
“حــمــالــي” مــذ كــان عــمــره  16سنة أي في

وقــال الهملي “الكثير من البحرينيين في

العام  ،1989فيؤكد “في السابق لم يكن

البطالة والحاجة ولكن يستحيون”.

ويشير سيد جالل إلى أن عدد اآلسيويين

منطقتي يرغبون في هذه المهنة هربا من
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن مــهــنــة “ال ــح ــم ــال ــي” هــذه

أصبحت غالبية اآلسيويين تعمل فيها،
حتى أن العمال الذين يعملون في المطاعم
أو شــركــات مــقــاوالت فــي الــخــارج يأتون

للسوق المركزي للعمل “حمالين” رغــم أن
لديهم مهنا أخرى ،وتزاد هذه الظاهرة في
شهر رمضان المبارك مع إغــاق المطاعم

والمقاهي في الفترة الصباحية.

على َمن تقع المسؤولية؟
وأضــاف الهملي “البلدية ال تقوم بتنظيم
عملية الــحــمــالــة ،ورغـ ــم أنــهــا قــالــت إنها
ســتــصــدر بــطــاقــة أو تــراخــيــص لحصرها

على البحرينيين لكن ال شيء تم واألمور

تــســوء بشكل يــومــي” مــوضــحــا “البلدية

هناك آسيويون بهذا العدد”.

مشيرًا إلى أن البلدية ال تقوم بأي تحرك
حيال تنظيم السوق.

أمــا حسين الــمــوالــي ال ــذي أب ــدى تعاطفه
مــع الــعــمــال اآلســيــويــيــن بصفتهم ضحية
لــتــجــارة اإلق ــام ــة ،إذ يــتــم جــلــب الــعــمــال

اآلسيويين وتركهم في السوق ليتدبروا
أم ــوره ــم ،فــقــال “يــأتــون بــاألجــانــب وهــم

فقراء ويدفعون سعر إقامة بنحو 1500
ديــنــار ،هــل تــريــدون منهم أن يــســرقــوا؟

وحيد القاسم

إبراهيم عاشور

لكي نكسب لقمة عيش شريفة ،هل نقوم

الــســوق المحلية دون وج ــود أعــمــال لهم

 1500دينار ويجلبون األجانب إلى البلد

ليزاحموا البحرينيين في مهن بسيطة،

ويتطرق الموالي إلى جلب األجانب في

منتق ًدا تجار “اإلقــامــة” التي فاقمت من

دون عــمــل ،لــيــبــاشــروا األع ــم ــال ف ــي كل
مكان ويزاحموننا هنا ،بينما هؤالء (تجار

وجــود األجانب “يبيعون رخصة العمل بـ

اإلقامة) يسافرون ويستمتعون بحياتهم”.

من الطبيعي أن يعملوا في أي عمل لكي
يستطيعوا الــحــيــاة ،ونــحــن أيــضــا نذهب
بالسرقة؟”.

“المصارف” تشيد بدعم متأثري “كورونا”

اإلجــــــــراءات الــمــســتــجــدة تــســتــدعــي تــمــويــل الــمــشــروعــات

المنامة  -جمعية المصارف

أكــد الرئيــس التنفيــذي لجمعيــة مصارف البحرين وحيد القاســم ،أن ما تمر به البحرين والمنطقة والعالم من ظروف دقيقة بعد تفشــي فيروس كورنا

وتقييد العبور بالمنافذ البرية والبحرية والجوية ،يؤكد صواب التوجه نحو تعزيز األمن الغذائي في المملكة ،الفتا في الوقت ذاته إلى سعي الجمعية
للتباحــث مــع البنــوك بشــأن تقديم تمويل ميســر وفاعل للمشــروعات الزراعيــة واإلنتاج الحيواني ،جنبــا إلى جنب مع طرح فكرة تأســيس بنك زراعي
بحريني.

وقـــــال ال ــق ــاس ــم إن االكــتــفــاء

الــرعــايــة الصحية ،وطــالــمــا أن

بـــــــات مـ ــسـ ــألـ ــة حـ ــاسـ ــمـ ــة فــي

لم تتم بشكل ناجع حتى اآلن

حــيــاة الــشــعــوب لــيــس بسبب
ال ــت ــه ــدي ــدات واالضـــطـــرابـــات
وال ــح ــروب فــقــط ،بــل ألســبــاب

ربــمــا ال تــكــون بالحسبان مثل
فـ ــيـ ــروس كـ ــورنـ ــا الــمــســتــجــد،
مــضــيــفــا “ش ــاه ــدن ــا كــثــيــرا من

الــدول تضع قيودا على حركة
الــمــســافــريــن ،كما بـــادرت دول

أخرى إلى منع تصدير منتجات

السيطرة على هــذا الفيروس
فمن غير المستغرب أن تتأثر

سلبا حركة استيراد وتصدير
الــســلــع الــغــذائــيــة فــي المنطقة

وحول العالم”.

وأشار إلى أن عددا في البنوك
الــبــحــريــنــيــة بـــــادر أخ ــي ــرا إلــى

تــوقــيــع اتــفــاقــيــة مــع “تمكين”

بشأن تقديم تسهيالت مالية
وائتمانية لمشروعات الطاقة

أحمد الهملي

المنامة  -جمعية المصارف

أشــادت جمعية مصارف البحرين

الــفــيــروس .وقـ ــال رئــيــس مجلس

مــصــرف البحرين الــمــركــزي بشأن

عــــدنــــان يـ ــوسـ ــف إن تــوجــيــهــات

بالتوجيهات الحكيمة الصادرة عن
حث البنوك في المملكة على اتخاذ
اإلجــــــــراءات الــتــي تــحــقــق الــدعــم

للعمالء المتأثرين بانتشار الفيروس
“كــــورونــــا” .وأكـــــدت الــجــمــعــيــة أن
الــقــطــاع الــمــصــرفــي فــي البحرين

الـــمـــتـــجـــددة ،وقــــــال “نــســعــى

يــرحــب بــهــذه الــتــوجــيــهــات ،وهــو
على أتم االستعداد للتجاوب معها

لــصــيــاغــة ات ــف ــاق ــي ــة مــشــابــهــة

ودعمها انطالقا من الدور المحوري

لتطوير القدرات الوطنية في

الـ ــذي يلعبه فــي نــهــضــة المجتمع

م ــج ــال الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة

واالقــتــصــاد ،وإيمانا منه بضرورة

ورف ــع نسبة اإلنــتــاج المحلي،

تكاتف المجتمع بجميع مؤسساته

والحفاظ على خبرة أصحاب

وأفــــــراده وتــوحــيــد جــهــودهــم من

جزءا مهمً ا
ً
تلك المهن ليكونوا

أجــل إنــجــاح التدابير االحــتــرازيــة

وتفعيل دور االبتكار وتطبيق

الــطــبــيــة واألم ــن ــي ــة واالجــتــمــاعــيــة

فــي إنــجــاح تلك المشروعات،

التي اتخذتها الحكومة والجهات
واالق ــت ــص ــادي ــة لــمــواجــهــة تفشي

الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة في
تطوير اإلنتاج الزراعي”.

سيد جالل

ارتفع خصوصا بعد إصدار “الفيزا المرنة”،

طرح مناقشة تأسيس بنك زراعي

الذاتي من المنتجات الغذائية

عاشور :أرزاقنا
مهددة بفعل
اكتساح اآلسيويين
للسوق المركزي

الهملي“ :البلدية”
تلقي بالمسؤولية
على هيئة سوق
العمل

األجــانــب لنا البحرينيين ولــكــن ال فائدة

ول ــم يــجــد مــهــر ًبــا لــكــســب الــلــقــمــة الــحــال

مجموعة مــن اآلســيــويــيــن “انــظــر لــهــؤالء،

“المنامة المركزي”
ليس كما كان
والمسؤولون في
“صمت”

بحريني فصلته
شركة مقاوالت
ولم يجد سوى
مهنة “حمال”

وحيد القاسم

إدارة جمعية مــصــارف البحرين
الــمــصــرف الــمــركــزي مــن شــأنــهــا أن
تــعــمــل عــلــى ال ــح ــد مـــن تــأثــيــرات

انــتــشــار الــفــيــروس على االقتصاد

الــوطــنــي مــن خ ــال دع ــم األفـ ــراد

والمؤسسات التي قــد تتأثر بهذا
المرض ،وتمكينها ممارسة أعمالها
بصورة طبيعية مما يحافظ على

سالمة المجتمع واالقتصاد.

من جهته ،قــال الرئيس التنفيذي
لــلــجــمــعــيــة وحـ ــيـ ــد الـ ــقـ ــاسـ ــم ،إن

ت ــوج ــي ــه ــات ال ــم ــص ــرف ال ــم ــرك ــزي

السديدة تؤكد تجسد مدى حرص
الــدولــة والــمــصــرف على عــدم تأثر
األفــراد والمؤسسات من تداعيات
األزم ــة العالمية ج ــراء الفيروس،

وتوفير كل الدعم لهم.
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عرض وطلب
17111504

+973

38344464

+973

17580939

مخطط لحسي
شمال البا للبيع

+973

م
سعر القدريني
ار بح
 ١دين
٣

للبيع فلل

بـمساحة  650قدم مربعو بسعر  260الف دينار
غرف نوم عدد 7
مجلس

اراضي و بنايات

مطبخ داخلي وخارجي

كل بناية تتكون من ١٦

صالة داخلية في الطابق األرضي
صالة كبيرة في الطابق األول

شقة غرفتين نوم ٦ +
محالت ١٠٠متر مربع

بركة سباحة
مصعد
مرافق سيارات

بيع او ايجار

تشطيب راقي

شقق و فلل لإليجار

لمزيد من المعلومات
34369999

إبتداء من  220دينار شامل
ً
للكهرباء والماء

38344464
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أراﺿﻲ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻤﺤﺮق
Capital & Muharraq Governorate

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻤﺤﺮق
Capital & Muharraq Governorate

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻤﺤﺮق
اﻟﻘﺪم

اﻟﺴﻌﺮ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

Ref No.

اﻟﻘﺪم

اﻟﺴﻌﺮ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

Ref No.

4,125,368

BD

18

BD

BC

 21292 2mاﻟﺒﺴﻴﺘﻴﻦ

L003784

120,000

BD

28.792

BD

RB

387.2 2m

اﻟﺤـــﺪ

L004933

3,960,614

BD

15

BD

BD

24530 2m

اﻟﺤـــﺪ

L003785

146,127

BD

27

BD

RA

502.8 2m

دﻳﺎر اﻟﻤﺤﺮق

L003798

626,895

BD

40

BD

BC

1456 2m

اﻟﺤـــﺪ

L003786

901,056

BD

38

BD

B4

2202.9 2m

اﻟﻤﺎﺣـﻮز

L004843

548,533

BD

35

BD

BC

1456 2m

اﻟﺤـــﺪ

L003787

587,176

BD

50

BD

BD

1091 2m

اﻟﺴﻴــﻒ

L003820

638,090

BD

40

BD

BC

1482 2m

اﻟﺤـــﺪ

L003788

347,031

BD

40

BD

00

 806 2mﺟﺰر أﻣﻮاج

L004845

103,1729

BD

90

BD

COM

1065 2m

اﻟﺴﻴـﻒ

L003790

948,480

BD

40

BD

B4

2202.9 2m

اﻟﻤﺎﺣـﻮز

L004887

404,296

BD

60

BD

BD

626 2m

اﻟﺴﻴـﻒ

L003791

372,972

BD

42

BD

BD

825 2m

اﻟﺴﻴــﻒ

L004859

361,025

BD

60

BD

BD

559 2m

اﻟﺴﻴـﻒ

L003792

748,636

BD

50

BD

B4

1391 2m

اﻟﻤﺎﺣـﻮز

L004862

179,544

BD

10

BD

PS, SP

 1668 2mاﻟﻨﺒﻴﻪ ﺻﺎﻟﺢ

L003793

92,024

BD

26.600

BD

RA

 321.4 2mﺳﻤﺎﻫﻴﺞ

L004923

672,920

BD

27.5

BD

RB

2273.3 2m

اﻟﺠﻔﻴــﺮ

L003794

240,000

BD

40.246

BD

00

554 2m

اﻟﻤﺤﺮق

L004953

444,000

BD

55

BD

B3

750 2m

اﻟﺴﻴﻒ

L003477

3,765,893

BD

140

BD

BB1

2,499 2m

اﻟﺴﻴﻒ

L000860

55,000

BD

44

BD

RHB

 115 2mﺑﻼد اﻟﻘﺪﻳﻢ

L002268

3,014,522.7

BD

140

BD

BB1

2,000.4 2m

اﻟﺴﻴﻒ

L000867

428,000

BD

95

BD

COM

419 2m

اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ

L002382

511,7313.2

BD

100

BD

BB1

4,754.1 2m

اﻟﺴﻴﻒ

L000862

359,894.3

BD

45

BD

BD

743 2m

اﻟﺒﺮﻫﺎﻣﺔ

L002383

1,480,609

BD

80

BD

BB

1,719.4 2m

اﻟﺴﻴﻒ

L000863

770,487

BD

60

BD

BD

1193 2m

اﻟﺠﻔﻴﺮ

L003398

251,877

BD

60

BD

BD

390 2m

اﻟﺤــﻮرة

L000888

Call.

36026333

39442411

Broker's license No. 3

رﺿﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ

ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ

Property Manager's license No. 23

1,967,229

BD

20

BD

BC

 913.8 2mاﻟﺒﺴﻴﺘﻴﻦ

L003783

153,233

BD

28.500

BD

RA

499.5 2m

دﻳﺎر اﻟﻤﺤﺮق

L003777

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﺎرات

38344464

ارتفاع عدد وفيات “كورونا” في إيران إلى 145

السعودية ..قصر دخول
القادمين من  3دول خليجية جوا
الرياض  -واس

ص ــرح مـصــدر م ـســؤول فــي وزارة الداخلية

طهران تعلن  21وفاة جديدة بينهم نائبة و 5823إصابة بالفيروس

السعودية إنــه فــي إط ــار الـجـهــود المستمرة

لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد
فـقــد ق ــررت حـكــومــة المملكة قـصــر الــدخــول
إلــى المملكة مــؤقـ ًتــا للقادمين مــن اإلم ــارات

طهران  -أ ف ب

والكويت والبحرين على المنافذ الجوية في

أعلنـــت إيـــران الســـبت تســـجيل 21

مطار الملك خالد الــدولــي بــالــريــاض ،ومطار

وفاة جديدة ،بينهـــا نائبة برلمانية هي

الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ،ومطار الملك

سياســـي يتوفى نتيجة
ثامن مسؤول
ّ

فهد الدولي بالدمام .ويكون المرور عبر المنافذ

فيروس كورونا المستجد.

البرية بين المملكة وتلك ال ــدول للشاحنات

كمـــا أعلـــن المتحـــدث باســـم وزارة

التجارية فقط .وقد استثنى من اإلجراءات

الصحـــة كيانوش جهانبـــور في مؤتمر

السابقة؛ الحاالت اإلنسانية واالجتماعية.

متلفـــز تســـجيل  1076إصابـــة جديدة
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خـــال الســـاعات األربـــع والعشـــرين

الماضيـــة ،ما يرفع الحصيلـــة إلى 145

international@albiladpress.com

وفاة و 5823إصابة.

وأضـــاف أن هنـــاك “أكثـــر مـــن  16ألـــف

شخص في المستشفيات حاليا يشتبه
بإصابتهـــم” .وأشـــار إلـــى تأكـــد تعافي

 1669شخصا من وباء كوفيد.-19

فريق طبي يوزع أوراق معلومات على العراقيين العائدين من إيران بمطار النجف  5مارس الجاري (أ ف ب)

ّ
تفشـــي
وتعـــد إيـــران بيـــن أكبـــر بـــؤر

الفيـــروس خـــارج الصيـــن ،حيـــث ظهر

أول مـــرة .وتعـــد طهـــران المحافظـــة
األكثـــر ّ
تأثـــرا بالوبـــاء فـــي البـــاد ،إذ

ّ
تأكدت إصابة  1539شخصا فيها.

وتوفيـــت أمس نائبة برلمانية انتخبت

حديثا عـــن العاصمة نتيجة الفيروس،

وفق ما أعلنت وكالة ارنا الرسمية.

دبي  -العربية نت

أكد علـــى حرص القيـــادة على متابعة

أعلنـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية،

توفير سبل الراحة والطمأنينة واألمن

الجمعـــة ،أن فتـــح الطـــواف لغيـــر
المعتمريـــن ســـيكون بـــدءا مـــن فجـــر
أمـــس الســـبت .وقـــال الرئيـــس العـــام

لشـــؤون المســـجد الحـــرام والمســـجد
النبـــوي الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن

عبدالعزيز السديس إن خادم الحرمين

الشـــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
أصـــدر أمـــرا ،بفتح المطـــاف للطائفين

مـــن غيـــر المعتمرين اعتبـــارا من فجر

الســـبت .وشدد السديس على ضرورة
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة
والتعـــاون مـــع كافـــة العامليـــن فـــي

المســـجد الحرام لخدمة مرتاديه .كما

التي شـــهدت أدنى نســـبة مشاركة في

والمطلـــة علـــى بحـــر قزويـــن .وأضاف

لن توفر أي أماكن إقامة للســـياح لثني

تاريـــخ البـــاد .وتوفـــي  7سياســـيين

جهانبـــور أن “مازنـــدران علـــى رأس

الناس عن السفر .وبدأت شرطة غيالن

ومســـؤولين آخريـــن بســـبب الفيروس

القائمـــة حيـــث لـــم يتـــم فـــرض القيود

ومازنـــدران الجمعـــة منـــع الســـيارات

منـــذ إعـــان اإلصابة األولـــى في البالد

الضرورية (على الســـفر داخليا)” .وتابع
“نظـــرا إلـــى أن هنـــاك ّ
قلـــة ال يأخـــذون

التي ال تحمل لوحات تســـجيل محلية
مـــن دخـــول المحافظتيـــن .لكـــن وفقا

عـــدد اإلصابـــات يشـــهد ارتفاعا خاصة

الوضـــع على محمل الجـــد ويخاطرون

لمستشار وزير الصحة علي رضا وهاب

في المحافظات الشمالية.

بصحتهـــم وصحة غيرهـــم ،فإن فرض

زاده ،يقـــوم بعـــض الســـكان المحلييـــن

وس ّ
ـــجلت أكثر من  300إصابة جديدة
ُ

قيود بات حاليا على جدول األعمال”.

بتجاوز القيود عبر توفير رحالت لغير

فـــي محافظـــة مازنـــدران أمـــس ،وهي

وأكدت محافظات عـــدة ،بما فيها تلك

المقيمين إلى داخل المحافظتين.

منتصـــف فبرايـــر .وقـــال جهانبـــور إن

وشـــغلت فاطمـــة رهبـــر ( 55عامـــا)

السعودية تعلن فتح الطواف لغير المعتمرين

بأغلبية واســـعة في انتخابـــات فبراير

الوجهة السياحية األبرز شمال طهران

الواقعة في شـــمال ووســـط البالد ،أنها

عضويـــة البرلمـــان بيـــن عامـــي 2004

و 2016وكانـــت مـــن بيـــن المرشـــحين
المحافظيـــن البارزيـــن الذيـــن فـــازوا

الوكالة الدولية :إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بـ % 4.5

والســـام للمواطنيـــن والمقيميـــن .من
جهـــة أخـــرى ،أوضـــح الســـديس أن

أشـــار تقريـــر للوكالـــة الدوليـــة للطاقة

يذكـــر أن الوكالـــة ،التـــي تراقب تنفيذ

انتهـــاء صالة العشـــاء بســـاعة وإعادة

اليورانيـــوم بنســـبة  % 4.5منذ يوليو

الكبـــرى ،كانـــت حـــذرت الثالثـــاء مـــن

يأتي استكماال لإلجراءات االحترازية

مـــن اليورانيوم المخصب بنســـبة 4.5

المملكة لمنع انتشـــار فيـــروس كورونا

كمـــا ذكـــرت الوكالة أن إيـــران تواصل

الشـــريفين مثاليـــة نموذجيـــة خاليـــة

وفـــق ما أفـــاد مراســـل “العربية” أمس

القرار يجســـد بجـــاء حـــرص القيادة

إلى ذلك أعلنت أن إيران لم تجب على

قـــرار إغـــاق الحرمين الشـــريفين بعد

الذريـــة إلـــى مواصلة إيـــران تخصيب

فتحهمـــا قبـــل صـــاة الفجـــر بســـاعة

 ،2019مؤكـــدا ارتفاع مخـــزون إيران

والتدابيـــر الوقائيـــة التـــي تقـــوم بهـــا

 %إلى  1020.9كلغ.

المســـتجد ،وإلبقـــاء بيئـــة الحرميـــن

نشاطات التخصيب في مفاعل فورد،

من األمراض واألوبئة ،مشـــيرا إلى أن

السبت.

على صحة وسالمة ضيوف الرحمن.

أســـئلة بشـــأن العثـــور على جســـيمات

لبنان يعلن أول تخلف عن سداد ديون في تاريخه

تظاهــرات فــي بيــروت احتجاجــا علــى الوضــع القائم

االتفـــاق النـــووي المتعثـــر مـــع القـــوى
عـــدم تعـــاون إيـــران فـــي توضيـــح ما

تشتبه الوكالة بأنها أنشطة غير معلنة

ومواد تعود إلى أوائل العقد الماضي.

وكانـــت إيـــران قـــد أعلنـــت فـــي يناير

محطة لتخصيب اليورانيوم في طهران (أرشيفية)

يورانيوم في موقـــع غير معلن ،الفتة
إلـــى ارتفاع مخـــزون إيران مـــن الماء

خفـــض إيـــران التزاماتهـــا بموجـــب

طهران إلى مجلس األمن التابع لألمم

الثقيل إلى  132.7طنا متريا.

االتفاق النووي.

النووي.

دبيريان قتل بمسدس مع كاتم صوت في منطقة السيدة

أعلن لبنان أمس “تعليق” سداد سندات

قتـــل قيـــادي بـــارز فـــي الحـــرس الثـــوري

يوروبوند ستســـتحق بعد يومين ،في
ّ
تخلـــف عن دفـــع ديـــون للمـــرة األولى

الســـورية دمشـــق ،كمـــا أفـــاد المرصـــد

التفاوض حول إعادة هيكلة الدين في

وأكـــد مديـــر المرصـــد رامـــي عبدالرحمن

اإليرانـــي مســـاء الجمعـــة قـــرب العاصمة

فـــي تاريخـــه ،مـــع تأكيده الســـعي إلى

السوري لحقوق اإلنسان أمس السبت.

ظل أزمـــة مالية تطـــاول االحتياطات

لفرانـــس بـــرس “قتـــل فرهـــاد دبيريـــان

بالعمالت األجنبية.

بواســـطة مســـدس مـــع كاتـــم صـــوت في

وقـــال رئيـــس الـــوزراء حســـان ديـــاب

وخطيـــرا ،يدفع الحكومة اللبنانية إلى

تعليق استحقاق  9مارس من سندات
اليوروبوند”.

ويتوجب على الدولة اللبنانية ،نظريا،
تســـديد  1.2مليـــار دوالر من ســـندات
يوروبونـــد ،وهـــي عبـــارة عن ســـندات

خزينـــة صـــادرة بالـــدوالر ،وتحـــوز

المتحـــدة بســـبب انتهاكاتهـــا لالتفـــاق

مقتل قيادي بالحرس الثوري اإليراني في دمشق

بيروت  -أ ف ب

إن
عقـــب جلســـة لمجلـــس الـــوزراءّ ،
االحتياطـــات “بلغـــت مســـتوى حرجـــا

حظـــر االنتشـــار إذا أحـــال األوروبيون

وتبحـــث الوكالة الدولية ،غدا اإلثنين،

بيروت  -أ ف ب

فـــي رســـالة وجههـــا إلـــى اللبنانييـــن

مـــن أنهـــا ستنســـحب مـــن اتفاقيـــة

منطقـــة الســـيدة زينـــب جنوب دمشـــق”،

صورة لوكالة داالتي ونهرا لجلسة الحكومة اللبنانية في قصر بعبدا أمس

دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.

وأضـــاف أن دبيريان كان “مكلفا منطقتي

المصارف الخاصة والمصرف المركزي

وتظاهـــر لبنانيـــون في بيـــروت ،أمس

دمشق وجنوب سوريا” الحدودية.

وهـــذا أول قـــرار كبيـــر لهـــذه الحكومة
ّ
تشـــكلت في يناير ،بعد أشهر من
التي

ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها
ّ
يشـــكل نحو
إلـــى  92مليـــار دوالر ،مـــا

اإليرانيـــة لألنبـــاء عـــن مقتـــل “فرهـــاد

جزءا منها.

المباحثـــات ،وفـــي ظل تواصـــل حراك
احتجاجي غير مســـبوق منـــذ أكتوبر،

رفضا لطبقة سياســـية يُ نظر إليها على
أ ّنها فاسدة وعاجزة.

السبت ،احتجاجا على الوضع القائم.

 % 170من الناتـــج المحلي اإلجمالي،
بحســـب وكالـــة التصنيـــف االئتمانـــي
“ســـتاندر اند بورز” .وتع ّد هذه النســـبة
من األعلى في العالم.

وأفـــادت مـــن جهتهـــا وكالة أنبـــاء فارس
دبيريـــان ،حامـــي مقـــام الســـيدة زينـــب

والقائـــد الســـابق لمدينـــة تدمـــر” ،دون أن

تشـــير إلى مـــا إذا كان عضوا في الحرس
الثوري.

وأضافت الوكالة “استشهد الليلة الماضية

عناصر من الحرس الثوري اإليراني خالل عرض عسكري بطهران سبتمبر الماضي (أ ف ب)

فـــي الزينبية في ســـوريا” ،دون أن تعطي
مزيـــدا مـــن التفاصيـــل .ونشـــرت الوكالة

صورتين للقيادي ،مرتديا زيا عســـكريا ال
يحمل أي إشارة للحرس الثوري.

وقال المرصـــد إن دبيريان “قاد العمليات
العســـكرية في منطقة تدمر إبان المعارك
مع تنظيم داعش”.

وشـــهدت منطقة السيدة زينب حيث يقع
مقـــام الســـيدة زينـــب الـــذي يعـــد مقصدا

لـــزوار عراقييـــن وايرانييـــن ولبنانييـــن،
معـــارك عنيفـــة منذ بـــدء النزاع الســـوري

بيـــن مقاتلين من المعارضة والنظام الذي
تلقـــى دعمـــا من قـــوات إيرانيـــة وموالية
لطهران بينها حزب هللا اللبناني.

غريفثس محذراً من مأرب :فلتصمت البنادق وإال..

مصر 45 ..إصابة بـ “كورونا” في مركب سياحي

إردوغان يأمر بمنع المهاجرين من عبور بحر إيجه

دبي  -العربية.نت

دبي  -العربية.نت

أنقرة  -أ ف ب

دعـــا مبعـــوث األمـــم المتحـــدة الخاص

في مأرب”.

وقـــف فـــوري للعمليـــات العســـكرية مع

الفـــوري غيـــر المشـــروط لألنشـــطة

لليمـــن مارتـــن غريفثـــس ،أمـــس ،إلـــى

تجدد أعمال العنف في الجوف.

كمـــا أضـــاف“ :أكـــرر دعوتـــي للوقـــف

العســـكرية وبدء عملية خفض تصعيد

المركب السياحي في األقصر ،ارتفعت

وقال غريفثس للصحافيين في مدينة
لوقـــف األنشـــطة العســـكرية .اليـــوم،

أكـــرر تلك الدعـــوة لوقف فـــوري وغير

مشـــروط .ببســـاطة ال يمكـــن لليمن أن
ينتظر”.

وتحـــدث المبعوث األممي للصحافيين
فـــي مكتـــب المحافـــظ بمـــأرب قائـــاً:
“يمـــر اليمـــن بمنعطـــف

خطير ،فإما أن تصمت
البنادق ويتم استئناف

العمليـــة السياســـية ،أو
ينزلق اليمن مرة أخرى
لنزاع ومعاناة واســـعي

النطاق كما نشهد اليوم

بفيـــروس كورونـــا المســـتجد على متن

األقصر .وأوضح الدكتور خالد مجاهد،

المهاجريـــن فـــي تركيا من عبـــور بحر

فيمـــا يتهـــم اليونانيـــون األتـــراك بدفع

أمـــس الســـبت ،إن عدد حـــات اإلصابة

شـــاملة وجامعـــة تســـمح بالمحاســـبة

مأرب “وجهت األسبوع الماضي دعوة

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد،

على متن إحدى البواخر النيلية القادمة

أمـــر الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب

بشـــأن المهاجريـــن ،فينـــدد األتـــراك

والمساءلة”.

من  12حالة تم اإلعالن عنها أمس إلى
.45

مـــن محافظـــة أســـوان إلـــى محافظـــة

مستشـــار وزيـــرة الصحـــة والســـكان
لشـــؤون اإلعـــام والمتحـــدث الرســـمي
للـــوزارة ،أنـــه كان علـــى متـــن الباخـــرة

وتابـــع “يجـــب أن ُتترجـــم الـــردود

وأضافـــت الوزيرة ،علـــى هامش مؤتمر

ســـائحة تايوانيـــة مـــن أصـــل أميركـــي،

أطـــراف النـــزاع فـــياليمن بشـــأن هذه

ارتفع إلـــى  ،19والباقي من المصريين،

معلومـــات من منظمة الصحـــة العالمية

اإليجابيـــة األوليـــة التـــي تلقيتهـــا مـــن
الدعـــوة ألفعـــال فوريـــة علـــى األرض،

فاليمن ال يستطيع االنتظار”.

إلـــى ذلك ،أفـــاد موفـــد العربية/الحدث
في مأرب بأن غريفثس
التقـــى محافـــظ مأرب

وبحث موضوع تدفق
 7آالف عائلـــة طردتهم
الميليشـــيات الحوثيـــة
مـــن مديريتـــي الحـــزم

والغيل.

صحافـــي ،أن عـــدد األجانـــب المصابين

موضحـــة أن هنـــاك  11حالـــة تأكـــد
ســـلبيتها بعـــد إعـــادة التحاليـــل ،فيمـــا

يجري تحويل المصابين إلى مستشفى
النجيلة بمطروح لعزلهم.
وكانـــت وزارة الصحـــة
المصريـــة

ومنظمـــة

الصحـــة العالمية ،أعلنت

الجمعـــة ،اكتشـــاف 12
حالـــة مصابـــة بفيروس

كورونا فـــي مصر ،كانت

وفـــور عودتهـــا إلـــى بالدهـــا تـــم ورود

واللوائـــح الصحيـــة الدولية باكتشـــاف

إصابتهـــا بفيروس كورونا ،مشـــيرًا إلى
أنـــه علـــى الفـــور قامـــت وزارة الصحـــة
والسكان وفق إرشادات
منظمـــة الصحة العالمية

باتخاذ كافة اإلجراءات
الوقائيـــة واالحترازيـــة
حيال المخالطين للحالة
وعمـــل

الالزمة.

الفحوصـــات

إردوغـــان خفـــر الســـواحل بمنـــع

إيجه ،حســـب ما خفر الســـواحل على

تويتر.

وكتـــب جهـــاز خفـــر الســـواحل فـــي

تغريـــدة الجمعة “بأمر من الرئيس ()...
لـــن يُ عطـــى أي إذن للمهاجريـــن بعبـــور

بوحشـــية اليونانيين تجاه المهاجرين
المهاجريـــن وحتـــى بمســـاعدتهم فـــي

الهجرة إلى اليونان.

ويحـــاول آالف المهاجريـــن عبـــور

الحـــدود البريـــة بيـــن تركيـــا واليونان
منـــذ أن أعلن الرئيـــس التركي في 29

بحر إيجه بســـبب ما يتضمنه ذلك من

فبرايـــر وقـــف االلتـــزام باتفـــاق 2016

وأضـــاف أن “المقاربـــة المتمثلـــة بعدم

تركيـــا مقابل الحصول على مســـاعدة

مخاطر”.

التدخـــل لمنـــع المهاجرين مـــن مغادرة

تركيا ال تزال معتمدة،
باستثناء أولئك الذين
يريـــدون

المغـــادرة

عبـــر البحـــر بســـبب

المخاطر”.

وتتبادل أنقـــرة وأثينا
باســـتمرار االتهامـــات

الذي ّ
ينص على إبقـــاء المهاجرين في
مالية أوروبية.

ً
تحتـــج أنقـــرة
ورســـميا
ّ

على عـــدم كفايـــة هذه

المســـاعدة لمواجهـــة
تكلفـــة

إقامـــة
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مالييـــن مهاجر والجئ

معظمهم سوريون ،منذ

سنوات على أراضيها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نحمد اهلل ونشكره على أننا بحرينيون
منـــذ أن اجتـــاح فيـــروس “كورونا” العالـــم ومملكة البحرين تســـير وفق

التي طالت مختلف المجاالت ،بينما ما شاهده في إيران يفسر ويعكس

دفع بمنظمة الصحة العالمية لإلشادة بدور مملكة البحرين في التعامل

القائمـــة علـــى النهـــب واالبتزاز ،فهـــذا النظـــام يبذر ثروات الشـــعب في

خطة طوارئ منظمة لمعالجة الحدث بأعلى المعايير العالمية ،وهذا ما
مع فيروس كورونا (كوفيد  )19والعمل على احتوائه ومنع انتشاره من

خـــال اتخاذهـــا كل التدابير الوقائية ،واالســـتعدادات المبكرة وتطبيق

اإلجـــراءات الالزمة المتوائمة مـــع المعايير الدوليـــة وتوصيات منظمة
الصحة العالمية.

تردي األوضاع الصحية وبدائية الخدمات بسبب سياسة نظام الماللي
اإلرهـــاب والتدخـــل في شـــؤون الدول ،ويحرم الشـــعب مـــن الخدمات

والرعايـــة الصحية ،ونقلت معظم الوكاالت العالمية عدم مقدرة النظام

اإليراني على تأمين أدنى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين.

البحريـــن صغيـــرة في الحجم ومـــن دواعي الفخر واالعتـــزاز أن تتقدم
والرعايـــة الطبيـــة ،ألن القيـــادة الحكيمـــة تعتبـــر المواطـــن البحرينـــي

وإنجازاتها الكثيـــرة في مختلف المجاالت واضحة للجميع ،بينما هناك

ثروة الوطن األغلى وهو االســـتثمار والرهـــان لصناعة الحاضر المزدهر

والمستقبل ،فعند المحن تظهر الشعوب الحماسة والبصيرة التي تفتت
المشـــكالت المســـتعصية ،ومن حق اإلنســـان البحريني أن يعتز بنفســـه
وتاريـــخ بلـــده وحضارتـــه ،بوحدته وصفـــاء نيته وعلمـــه وريادته ،وما

شـــاهده العالم في كيفية التعامل مع “كورونا” يفســـر الريادة البحرينية

للتواصل17111483 :

نحمـــد هللا ونشـــكره على أننا “بحرينيون” ونعيـــش تحت ظل قيادة آل

خليفـــة الكـــرام ،قيادة ال تفرق بيـــن مواطن وآخر ،عدل ومســـاواة بين

علـــى دول تفوقهـــا مســـاحة وإمكانيات على مســـتوى النظـــام الصحي

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
األحد  8مارس  13 - 2020رجب  - 1441العدد 4163

الجميـــع ،وتعمل جاهدة بال حـــدود لتحقيق مزيد من التقدم واالزدهار،
شـــعوب أخـــرى تحلـــم بواحد فـــي المليـــون ممـــا رزقنا هللا بـــه ووفرته

opinions@albiladpress.com

قيادتنا ،حتى أن بعضهم ال يستطيع الحصول على “حبة باندول”.

13

» »حفظ الله سيدي جاللة الملك المفدى ،وسيدي سمو رئيس الوزراء،
وسيدي سمو ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء.

صالح القالب

إيران“ ...االنقالب العسكري” ومتطلبات المرحلة الجديدة ()2
وإن مذهبية
إن قوميـــة ْ
معـــروف أن مكونـــات الشـــعب اإليراني متعـــددة وكثيرةْ ،
ً
وأيضـــا دينيـــة ،لكن المفترض أال تضيع هذه الفرصـــة التاريخية ،فهذا النظام ،بعد

مهزلـــة االنتخابـــات األخيـــرة ،بات عبارة عن طغمة عســـكرية منبوذة على رأســـها
ولألســـف علـــي خامنئـــي الذي كان في عهد الشـــاه محمـــد رضا بهلـــوي أحد رموز

المعارضة اإليرانية التي كان يلتقي في إطارها الجميع وعلى أساس حزب “توده”
الشـــيوعي إلـــى جانـــب الماللـــي ،فهـــذه الفرصة يجـــب أن يســـتغلها كل الذين تقع

عليهم مســـؤولية التغيير المطلوب الذي بات يريده اإليرانيون بغالبيتهم المطلقة
إن ليس كلهم.
وهذا ْ
ً
والحقـــا على علي
إن كثيريـــن مـــن الذين كانـــوا قد راهنوا على آيـــة هللا الخميني،

خامنئي ،أصبحوا مطارَدين من هذه الطغمة العسكرية الحاكمة ومن بينهم الرئيس
ً
وحقيقة ،إنه ثبت أن بعض الثورات كالقطـــط تأكل أبناءها،
هاشـــمي رفســـنجاني.

ً
ً
والحقا وحتى اآلن ،وهذا
ســـابقا ومنذ األيام األولى
وهذا ينطبق على هذه الثورة
ً
ً
توحيديا
مؤتمرا
يعني  -مرة أخرى  -أنه على قوى المعارضة ،التي كانت قد عقدت
ً
فعليا من الخارج إلى الداخل ،وأن تســـتغل هذه
في بروكســـل قبل فترة ،أن تنتقل
الظروف التي غدت ســـانحة لتســـتبدل بنضال البيانات واألقوال األفعال ،ولتغلب

العـــام الوطنـــي على الخاص الشـــخصي ،وهنا فإن هذه المســـؤولية تقع على عاتق

حركة “مجاهدي خلق” على اعتبار أنها المعارضة اإليرانية الرئيسية.
ً
أن يكون هناك ضغط عربي ودولي فعلي إلنهاء
ثم وفي هذا االتجاه
أيضا يجب ْ

هذا التمدد اإليراني العســـكري والسياســـي والمذهبي وكل شـــيء في العديد من
ً
وأيضا في اليمن
الـــدول العربيـــة ،كما هو واقع الحال في العراق وســـوريا ولبنـــان

ً
تصديـــرا لألزمة اإليرانيـــة الداخلية إلـــى الخارج،
(الحوثيـــة) ،فهـــذا التمـــدد يعني

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

وباء الجهل أخطر من الكورونا
الزمـــن األلفية الثالثة ،القرن الحادي والعشـــرون ،العـــام  ،2020المكان الكرة األرضية،

الفقراء وأن الجنة بانتظار االنتحاريين وأن أصحاب العمائم هم األطهار وغيرهم من

الواقع العربي الذي نعيشه في شبه الكوكب السريالي ،الذي يختلف عن بقية الكواكب

انكســـرت جـــرة الكذب وأفرغت براميل الجهل ،ورغـــم الخوف من المضي في موجة

وفيمـــا البعض في بيات شـــتوي كوروني ،جالت ببالي انطباعات ســـريالية ،من وحي

الســـيارة! فعلى هامش مرض العصر كورونا ،مرت خواطر ســـريعة من إيحاء البحث
عـــن لقـــاح للمرض ،فقـــد أعلن مؤخرًا بالواليـــات المتحدة عن قرب اكتشـــاف دواء أو

لقاح للمرض الطارئ الذي بدا وكأنه ســـيناريو فيلم هوليوودي ،داهمتني أفكار عابرة

وأنا أتأمل الزوبعة األممية بشأن كورونا ،هذا االسم الجميل الذي يليق بحسناء فاتنة
بهلع من األمراض المنتشرة أكثر من
بمرض فتاك ،السكان من البشر ،المصابون
وليس
ٍ
ٍ

كورونا ،وهي الجهل والفقر ،الجشع والتخمة ،األفكار والمشاعر والعواطف المتطرفة،
اإلنســـان انقســـم لطيب وشـــرير ،األخيار هم الذين يدفعون الثمن واألشرار هم الذين
بكل شـــيء من عالم السياســـة إلى عالم المال ،االســـتغالل منتشـــر
يحصدون األرباح ِ

أكثر من السعادة ،الفقراء يصدقون طبقة رجال الدين السياسيين ثم يكتشفون أنهم

كذبوا عليهم ،ويقفز السؤال في رأس المعدمين :لماذا ازداد رجال الدين ثراء وازداد
بؤســـا؟ ثاروا في لبنان والعراق والموجة العاتية ضد طغيان االســـتغالل آتية
الفقراء ً

لتغرق الســـاحة العربية بطوفانها ألن اإلنسان بدأ يصحو على الحقيقة الصادمة “إلى
متى ســـيدوم الجهل؟” ،كذبوا على اإلنســـان العادي البسيط الذي كان يصدق أنهم مع

البشـــر هم الكفار واألنجـــاس ،حتى صدق الغوغاء هذا التلفيـــق لعقود طويلة إلى أن

ويعنـــي إلهـــاءً للشـــعب اإليرانـــي بقضايا هي ليســـت قضايـــاه ،وحقيقـــة إن بعض
ً
أيضا يصدقـــون أن كل هـــذا التدخـــل اإليراني
اإليرانييـــن ومعهـــم بعـــض العـــرب
فـــي هـــذه الدول العربية آنفة الذكر هدفه تحرير فلســـطين والقضـــاء على “العدو

الصهيوني”!.

» »وكل هذا في حين أن المعروف أن القوات اإليرانية في سوريا بقيت وعلى
مدى كل هذه السنوات الطويلة تستهدف قوى المعارضة السورية ،ولم ترُد
حتى وال بطلقة واحدة على استهداف اإلسرائيليين لها على نحو شبه يومي،
إن مباشرةً
وهذا ما يجري في العراق اآلن الذي بات وجود اإليرانيين فيهْ ،
ال فعلي ًا
وإن من خالل بعض التنظيمات المذهبية التابعة لهم ،يشكل احتال ً
ْ
لهذه الدولة العربية ،والدليل أن الجنرال قاسم سليماني كان هو الحاكم
الفعلي في بالد الرافدين وأنه كان عائداً من دمشق إلى بغداد عندما تم
مقتله“ .الشرق األوسط”.

ثورة على الجهل إال أن اإلنســـان العربي الفقير والبســـيط والذي صدق أن الفقراء لهم
الجنـــة ،أدرك أن الجنـــة هـــي تلك الحاضرة اليوم التي تنعم فيها الطبقات السياســـية،

كانت تأخذ الثروة وتمنح الشعارات ،وظفت الخطب الكالمية لتقنع الناس أنها معهم
فرأينـــا علـــى ســـبيل المثال ســـعد الحريري وحســـن نصـــرهللا ومقتدى الصدر وراشـــد

الغنوشي ،وخامنئي ومن خلف الستار مثقفين وكتابا وصحافيين ينضمون للجماهير

عبدعلي الغسرة

وهم في الحقيقة ضدهم.

أخطر ما أصاب هذا الكوكب اليوم هم الدجالون ،حتى ســـاد التخلف وانتشـــر كورونا
الجهـــل ،وهـــو أخطـــر من فيـــروس كورونا الحالي الذي لم يكن ســـوى مـــرض آخر من

أمراض العصر الذي يشـــهد كل عشـــر سنوات دورة جديدة ،هذا الكوكب بحاجة لعقار

في اليوم الدولي للمرأة

جديد ولقاح لنتمكن من القضاء على فيروســـات الجهل المستشـــري بالحياة العربية،
فـــداء كورونـــا قريـــب الخـــاص منه لكـــن داء الجهل كـــم نحتاج للقضـــاء عليه؟ فهل

نتمكن ولو بعد عقود من إنتاج لقاح ضد وباء الجهل؟.

فـــي الثامـــن من مـــارس من كل عـــام تحتفـــل دول العالم ومنظماتها وشـــعوبها

باليـــوم العالمي للمـــرأة ،ويحمل احتفال هذا العام شـــعار “أنا جيل المســـاواة...

» »تنويرة :ال يجتمع الحب والبخل معً ا.

إعمـــال حقـــوق المرأة” ،ويهدف هذا الشـــعار إلـــى تمكين النســـاء والفتيات في
جميـــع البلـــدان وفـــي جميع المجـــاالت ،وهو هـــدف يتوافق مع إعـــان ومنهاج

“بيجيـــن” المعتمـــد فـــي 1995م في المؤتمـــر العالمي الرابع المعنـــي بالمرأة في

الصين.

إن تحقيق المســـاواة بين الجنســـين يتخذ العديد من األهـــداف ،األول تحقيق

إنسانية المرأة وفتح األبواب أمامها لتحقيق طموحاتها في مختلف المجاالت

سمر األبيوكي

درهم وقاية خير من قنطار عالج
خـــروج أول حالـــة متعافيـــة من فيـــروس كورونا من الحجر الصحي نشـــر

مســـاحة مـــن العصف الذهنـــي حيث يجب أن نجـــد بديال غير مـــؤذ للبيئة

المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى المرافـــق العامـــة فـــي عطلة نهاية األســـبوع

عـــددا كبيرا من الـــزوار ،ويحب أن تكون جودة التعقيـــم فيها مرتفعة وأن

الفرحـــة والطمأنينـــة والراحة في القلوب ،وهو ما ســـاهم أيضـــا في إقبال

الماضـــي ،وهو ما يؤكد أن الشـــعب البحريني شـــعب يحـــب الحياة ويوكل

أمره لله تعالى في كل المواقف التي يمر بها.

وقابـــا للتحلل ألدوات الطعام التي تســـتخدم في المطاعم التي تســـتقبل
تســـتبدل األدوات بتلـــك التـــي تســـتخدم لالســـتعمال مـــرة واحـــدة .أيضا،

تواجـــد القفـــازات بجانب ســـال التبضع ســـيكون له أثر طيـــب في حماية

بالتأكيـــد ،هـــذه الطمأنينـــة لـــم تأت مـــن فراغ وســـط جهود الدولـــة القوية

المستخدمين.

بسرعة مطلقة ،ونحن ولله الحمد وبشهادة منظمة الصحة العالمية نتعامل

للجمهـــور ،كمحـــات ألعـــاب األطفـــال المتواجـــدة فـــي كل مجمـــع وبعـــض

التـــي عملت على تقويض انتشـــار الفيروس واكتشـــاف الحـــاالت المصابة
مـــع الوضع بشـــفافية وحرفيـــة مطلقة .لكن وســـط هذا األمـــر أود أن نجد

حـــا للحد من اســـتخدام العملة النقديـــة التي تحمل الكثيـــر من الجراثيم

والفيروســـات وتنتقل من يد إلى أخرى ،وقد كانت للصين تجربة في هذا

األمر ،حيث أودعت عملتها الورقية في الحجر الصحي ،وقامت بتعقيمها
وهـــو إجـــراء وقائي في المقـــام األول ،خصوصا مع بعـــض األماكن التي ال

تتعامل بالحوافظ النقدية واإللكترونية.

وألن صـــوت األفـــكار يعلـــو وقـــت األزمات فليســـمح لـــي القارئ أن أبســـط

كل مـــا نطالـــب به هو المزيد مـــن النظافة في األماكن التـــي تقدم خدمات

المحالت المنفصلة.

األمـــر هنـــا ال يتعلـــق بالتهويل ولكنـــه يتعلق باالحتراز ،فقـــد تربينا على أن

درهم وقاية خير من قنطار عالج ،ومازلت أسير على هذا المنطلق.

» »ومضة :تحية لبالد الحرمين الشريفين في إجرائها االحترازي وتطهيرها
وتعقيمها الحرم المكي؛ لقد ولدت لدينا الصور المنتشرة على وسائل
التواصل االجتماعي للحرم المكي مشاعر متضاربة إال أنها المسؤولية التي
تحتم الحفاظ على األرواح في المقام األول ،وليكن هذا شعار الجميع.

وإزالـــة العقبات المتعددة من أمامها .الثاني تجســـيد تكافؤ الفرص بين الرجل
والمـــرأة دون تهميـــش ألحدهمـــا أو تفضيلـــه علـــى اآلخـــر ،الثالـــث يتوافـــق مع

الرؤيـــة الحضاريـــة ألي مجتمـــع متقدم وينهض باإلنســـان ،الرابـــع تنمية ثقافة

المســـاواة بين الجنســـين واجتثاث كل أشـــكال العنف والتمييز ضد المرأة في
وخامسا أن هذا المبدأ يلتقي مع أهداف التنمية المستدامة في
المنزل والعمل،
ً

المحافظة على ما حققته المرأة من مكاســـب سياســـية واقتصادية ومجتمعية
وحقوقية ومهنية.

إن تحقيق المســـاواة بين الجنســـين ســـيعمل علـــى تحقيق تغييـــر إيجابي في
حيـــاة المـــرأة والرجـــل ،ويحافـــظ على حقـــوق المـــرأة ويدعم مســـارها المهني
والحقوقـــي ،إن القـــدرة علـــى اإلبـــداع واالبتـــكار والجـــودة فـــي أداء مختلـــف

األعمـــال ميـــزة تتوفر للمرأة كما للرجل ،وقد نافســـت المـــرأة الرجل في الكثير

مـــن المجاالت ،وهـــذا ال يجعل أحدهما أفضل من اآلخر ،بل إنهما وجهان لعملة

واحدة وهو اإلنســـان ،اإلنســـان القادر على العمل والعطاء والقدرة على التميز.
ُ
فـــك ٍل منهما يُ حقق تقدمه بما يمتلـــك من اإلبداع والقدرة على التطور من أجل
ذاته وحياته ومجتمعه.
» »إن تحقيق المساواة بين الجنسين سيرفع نسبة مشاركة المرأة المجتمعية
عِ لميًا ومهنيًا ،وسيلغي التحيز ويضمن مشاركة المرأة في جميع المجاالت
العلمية والعملية بصورة متكافئة مع الرجل ،حينها ستردم الفجوة بين
الجنسين .إن ردم هذه الفجوة ال يتطلب قوانين أو ورش تدريب ،بل يتطلب
اإليمان بحقوق الفرد اإلنسانية سواء رجال أو امرأة.

“كورونا” يخلط أوراق “األحمر”

في التصفيات المزدوجة لمونديال  2022وكأس آسيا 2023
أحمد كريم

ال يعـــرف االتحـــاد الدولي لكـــرة القدم
حتـــى اآلن مـــدى تأثـــر مســـابقاته

باإلجراءات التي تفرضها الحرب على
فايـــروس كورونـــا بعد تفشـــي المرض

الخطير في مختلف دول العالم.

وقـــال الفيفـــا فـــي بيـــان إنـــه “يبحـــث
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اقتراحـــا رســـميا بتأجيـــل المباريـــات

المقبلة فـــي تصفيات آســـيا المزدوجة
المؤهلـــة لـــكأس العالـــم  2022وكأس

آسيا .”2023

وتعنـــي هـــذه اإلجـــراءات االحترازيـــة

أحمد كريم

ahmed.kareem@albiladpress.com

لمجابهـــة هذا المرض أنهـــا بدأت تلقي

بظاللهـــا بالفعل على نمط المنافســـات

الرياضية ،وقد تغير من شكلها السابق؛
جـــراء قـــرارات تأجيـــل المباريـــات ،أو

إقامتهـــا مـــن دون جمهـــور خصوصـــا

المسابقات الدولية.

“لجنة” الصحافيين الرياضيين ..بكم تحيا!
لعل من الغريب أن أوجه النقد إلى لجنة الصحافيين الرياضيين التي أرأســها؛ فالبعض يتحســس

ورغم كونها مجرد إجراءات احترازية

وأن ينتقد نفسه قبل اآلخرين!

ســأعترف بالحقيقــة متجــردا مــن العواطــف ،لعلنــي أصــل مــع زمالئــي إلــى ضالتنــا ،المتمثلــة فــي

إقامـــة أكثر من  10مباريات أخرى في

يتـــم تطبيقهـــا علـــى جميـــع الفـــرق

والمنتخبات الكروية ،إال أنها قد تصب
في صالح طرف على حساب آخر ،كأن

تأســيس كيان يضم تحت مظلته الشــاملة جميع الصحافيين الرياضيين ،بمن فيهم العاملون في

تقام مباراة مـــن دون جمهور ،ما يعني

وبالنســبة لــي ،أرى فــي وجــود لجنــة الصحافييــن الرياضييــن ،تحــت مظلــة جمعيــة الصحافييــن

والضغط الجماهيري على المنافس.

وسائل التواصل االجتماعي.

البحرينيــة ،فرصــة تاريخية من شــأنها أن تخلق تكتــا مهما للصحافيين الرياضيين ،يســتطيعون

التنسيق فيما بينهم من خالله لتسهيل عملهم الميداني والمكتبي ،فضال عن تطوير مهاراتهم عبر

تنظيم الدورات المتخصصة وأيضا الدفاع عن قضاياهم والعمل على إيجاد الحوافز واالمتيازات.

ويمكــن مــن خــال اللجنــة تنســيق االجتماعــات والتواصــل المســتمر بيــن العامليــن فــي الميــدان

الرياضي من مختلف وســائل اإلعالم ،وهو ما يعزز التعاون المثمر فيما بيننا لمواجهة التحديات،
ما يرقى ألن يكون نواة “مشروع إعالمي رياضي وطني يخدم المصلحة العليا لمملكة البحرين”.
هناك أفكار كثيرة لتطوير هذا المشروع وخلق جسد إعالمي رياضي عبر هذه النواة ،يفتح آفاقا
رحبــة للتعــاون المثمــر والمفيد بين مختلف وســائل اإلعالم لمصلحة الحركــة الرياضة البحرينية،

لكن قبل ذلك علينا أن نكون متفقين على كلمة سواء توحد جهودنا وتعزز دورنا.

شــخصيا ،أنا منفتح على جميع العاملين في الصحافة الرياضية ،أو من لديهم مواقع عبر وســائل

التواصل االجتماعي لالنضمام إلى اللجنة والتواصل معي؛ ليعرضوا رؤيتهم بكل شــفافية بشــأن

لجنة الصحافيين الرياضيين التي طال انتظار نشاطها.

وســأبقى واثقا من أننا قادرون عبر التواصل المباشــر بعيدا عن الوســطاء ،على إنشــاء تعاون بناء

يخدم الرياضة البحرينية ،ونقطع به شوطا طويال من الريادة في االبتكار اإلعالمي ،كما هي عادة
مملكــة البحريــن فــي مختلــف المجاالت ،وكما هــو متوقع منا في “عصر الذهب” الذي أطلقه ســمو

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

طاولة الفيفا بشأن التعامل مع الجولة
السادسة من التصفيات ،التي ستشهد

سالح ذو حدين

من النقد ويعتبره انتقاصا منه ،ولكني أرى أن كل إنســان مطالب بأن يراجع خطواته على الدوام

لكرة القدم بالخيارات المطروحة على

فقـــدان المســـتضيف أفضليـــة الزخـــم

وفي حال التأجيل ربما يتضرر الفريق

األكثر اســـتعدادا وجهوزيـــة للمواجهة
في الموعد الســـابق وبالعكس يستفيد
الفريـــق اآلخـــر إلعـــداد نفســـه بطريقة

أفضـــل ،فيكـــون عامل الوقت ســـاحا

ذا حديـــن .وقرر االتحـــاد الدولي حتى
اآلن نقـــل مباراتـــي الصيـــن المقررتين
علـــى أرضهـــا أمـــام المالديـــف وخـــارج

ملعبها في مواجهة منتخب جوام إلى

بوريرام في تايلند ،حيث ستقام خلف

أبواب مغلقة ودون جمهور.

أنحـــاء القـــارة خـــال  26و 31مـــارس

الجاري.

ومـــن بين هـــذه المباريات ،مـــن المقرر

أن يســـتضيف منتخبنا الوطني نظيره
منتخـــب كمبوديـــا يـــوم  26ضمـــن

منافسات المجموعة الثالثة ،وال يعرف
حتى اآلن ما إذا كانت المباراة ســـتقام

أم ال ،كما ال يعرف في حال أقيمت هل
سيسمح بحضور الجمهور أم ال؟

وفي نفس الظروف الغامضة ،ال يعرف
مصيـــر مباراة منتخب إيران ومنتخب

هونغ كونغ الذي ســـيلعب مباراة ثانية
بعـــد أيـــام مـــع منتخـــب العـــراق علـــى

أرضـــه في  31الجاري ،وكل نتيجة من

نتائج هذه المباريـــات تؤثر على وضع
منتخبنا في المجموعة.

المباريـــات في وقت الحق ،كما أنه في
عامـــل الحضور الجماهيـــري وجهوزية

مراقبة الوضع

ويحتـــل منتخب العـــراق المركز األول

إقامـــة هذه المباريـــات ،إال أن التأجيل

ومن المتوقع أن يتأثر منتخبنا الوطني

حال إقامتها إلى أي مدى سيؤثر عليها

واحدة.

الالعبين.

ورغم عـــدم صدور قرار يحـــدد مصير

الظروف الغامضة

كونهـــا ال تعلم في أي الظروف ســـتقام

ثـــم منتخـــب هونـــغ كونـــغ برصيـــد 5

قـــد يخلـــط األوراق علـــى المنتخبـــات؛

فـــي المجموعة برصيد  11نقطة من 5

مباريـــات ،فيما يحتـــل منتخبنا المركز
الثاني برصيـــد  9نقاط ،ويليه منتخب

إيـــران برصيـــد  6نقـــاط ( 4مباريـــات)،

نقـــاط ،وأخيرا منتخب كمبوديا بنقطة
وقـــال االتحـــاد الدولـــي إنه سيكشـــف
عـــن مزيـــد مـــن المعلومـــات وعـــن

آخـــر المســـتجدات بعـــد التشـــاور مـــع

االتحادات المعنية وإنه سيســـتمر في
مراقبـــة الوضـــع بالتعـــاون مـــع منظمة

تقيـــم خطورة
الصحـــة العالميـــة التـــي ّ

الوضع.

غياب جماهيري وتلفزيوني عن لقاء المحرق وداركليب
بــــنــــصــــف نــــهــــائــــي “أغــــــلــــــى الــــــكــــــؤوس”
حسن علي

المواعيـــد الجديـــدة لمباريـــات

بعــد صــدور قــرار عــدم دخــول الجماهيــر لمباريــات نصــف نهائــي كأس ســمو

نصـــف نهائـــي كأس ولـــي العهـــد

ولــي العهــد للكرة الطائرة التي ســتنطلق يوم االثنين  9مــارس  2020بمباراة

للكـــرة الطائـــرة ،مـــا يعنـــي تعـــذر

داركليب والمحرق التي ستقام الساعة  7مساء ،فإن الجماهير العاشقة لكال

نقـــل مبـــاراة واحـــدة فقـــط ،بينما

الناديين ستحرم من مشاهدة المباراة عبر شاشة قناة البحرين الرياضية.

مـــن المؤمل أن تقـــوم القناة بنقل

وكانـــت الجماهيـــر الداركليبيـــة

واحـــدة فـــي الجولة العاشـــرة من

بمشـــاهدة اللقـــاء عبـــر شاشـــة

وســـتقام يـــوم االثنيـــن المقبـــل 5

والشـــباب على استاد الشيخ علي

والحالة على استاد النادي األهلي

الســـاعة  5:15مســـاء ،وأخيـــرا

واألهلي على استاد مدينة خليفة

نفس الملعب الساعة  7:45مساء.

ولقـــاء المنامـــة والنجمـــة علـــى

قد برمجت نفســـها لنقل مباريات

والمحرقاويـــة

تمنـــي

النفـــس

التلفـــاز ،إال أن قنـــاة البحريـــن

الرياضيـــة ولغايـــة هـــذه اللحظـــة
لـــن تقوم بنقـــل وقائـــع المواجهة؛

بســـبب انشـــغالها بنقـــل مباريـــات

دوري ناصـــر بن حمد الممتاز لكرة
القـــدم يوم االثنيـــن المقبل والذي
سيشـــهد إقامـــة  5مباريـــات دفعة

المسابقة.

الساعة  7:45مساء ،ومباراة الحد

مواجهات ستجمع الرفاع الشرقي

بن محمد آل خليفة بنادي المحرق

الساعة  6:30مساء ،ولقاء الرفاع

مبـــاراة البســـيتين والمحرق على

الرياضيـــة الســـاعة  5:15مســـاء،

وكانـــت قنـــاة البحريـــن الرياضية

اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة

دوري ناصـــر بن حمـــد قبل صدور

مواجهة األهلي والنجمة في يوم
الثالثاء  10مارس .2020
ويشـــار إلـــى أن قنـــاة البحريـــن
الرياضيـــة تبـــذل جهـــودا كبيـــرة
في ســـبيل نقل معظم المسابقات
المحليـــة

بمختلـــف

األلعـــاب

الرياضيـــة إال أن التضـــارب فـــي
مواعيـــد بعـــض المباريـــات يحول
دون إمكان النقل التلفزيوني.

من منافسات كأس سمو ولي العهد

تعادل المدينة مع المالكية ..وفوز ثالثي للبحرين
أحمد مهدي

رفـــض المالكية الخســـارة أمـــام مدينة
عيســـى ،حينمـــا تعـــادل معـــه بهـــدف
للجانبيـــن ،فـــي المبـــاراة التـــي أقيمت
بينهما ،أمس ،على استاد األهلي ،ضمن
افتتـــاح منافســـات الجولـــة  15لدوري

اليوم ختام
الجولة 15
لدوري “الثانية”
الكروي

الدرجـــة الثانيـــة لكـــرة القـــدم؛ ليفـــوت
فرسان الغربية الفرصة على المدناوية

والحكـــم الرابـــع أحمد خليل ،وشـــهدت

الذي ظل رصيده خاليا من أي خسارة.

أحمد عابد من فريق مدينة عيسى.

لالعـــب بريتو فـــي الدقيقة ( ،)58إال أن

مدينـــة حمد ،فاز البحرين على االتفاق

عمـــار حســـن بكرة مســـددة مـــن خارج

ســـجل للبحرين:دا سيلفا ( ،)39فيكتور

أدار المبـــاراة الحكـــم عمـــار محفـــوظ،

لالتفـــاق أحمـــد جليـــل من ركلـــة جزاء

إللحاق أول خســـارة بمتصدر الترتيب

المباراة إشهار البطاقة الحمراء لالعب

ورغـــم تقـــدم مدينـــة عيســـى بهـــدف

وفـــي لقاء ثان أقيم أمـــس على ملعب

المالكيـــة عـــادل النتيجـــة عبـــر الالعب

بنتيجة (.)3-1

المنطقة في الدقيقة (.)81

( )61ومحمـــد النعـــار ( .)73وســـجل

وعاونه ياســـر تلفت وعبدهللا يعقوب،

(.)54

من لقاء المالكية ومدينة عيسى

من لقاء البحرين واالتفاق

أدار المبـــاراة الحكـــم عيســـى عبدهللا،

القـــدم ،وذلك بإقامة لقاءين عند 6.30

برصيد  21نقطـــة من  13مباراة تحت

برصيـــد  21نقطـــة مـــن  12مبـــاراة

وعاونـــه نـــواف شـــاهين وعبدالرحمن

مساء.

قيـــادة المدرب الوطنـــي صديق زويد،

تحت قيادة المدرب الوطني هشـــام

الدوســـري ،والحكـــم الرابـــع أســـامة

يلعـــب قاللـــي مـــع ســـترة على اســـتاد

أمام ســـترة الـــذي يملـــك  17نقطة من

الماحـــوزي ،أمـــام التضامـــن الـــذي

إدريس.

األهلـــي ،والبديـــع مـــع التضامـــن علـــى

 13مبـــاراة مـــع المـــدرب الوطني عالء

يتذيـــل الترتيـــب بـــا نقـــاط بعد 12

وتختتـــم اليـــوم -األحـــد ،منافســـات

ملعب مدينة حمد.

حبيل.

مبـــاراة خاضهـــا ،ويقـــوده المـــدرب

الجولة  15لدوري الدرجة الثانية لكرة

فـــي المبـــاراة األولـــى ،يدخـــل قاللـــي

وفـــي المباراة الثانيـــة ،يدخل البديع

الوطني سيد محمد جواد.

دمستان وسار إلى نهائي بطولة الميثاق الكروية للناشئين
سبورت

ونـــــادي سـ ــار مـــوعـــ ً
دا بــيــنــهــمــا في

ال ــري ــاض ــي ،إذ ســيــتــواجــهــان في

هــدفــي الــفــريــق الــفــائــز ،فيما جاء

في البطولة واجتاز محطة مركز

النهائي يــوم غــدٍ االثــنــيــن بعد أن

هـــدف الــنــجــوم عــبــر عــلــي هيثم،

شباب الشاخورة بنجاح في نصف

نــهــائــي بــطــولــة الــمــيــثــاق الــكــرويــة

تـــجـــاوزا مــرحــلــة نــصــف الــنــهــائــي

وحصل علي عبدالخالق العريبي

ال ــن ــه ــائ ــي وبـ ــهـ ــدف نــظــيــف حــمــل

الــثــانــيــة لــلــنــاشــئــيــن  2020الــتــي

بنجاح تام وبعد إثارة كبيرة للغاية.

مــن دمــســتــان عــلــى جــائــزة أفضل

إمضاء سيد فاضل سعيد شمس

تقام برعاية رئيس مجلس إدارة

فــفــريــق الــدمــســتــان الـــذي ك ــان قد

العب في المباراة وهي مقدمة من

الـ ــذي حــصــل عــلــى ج ــائ ــزة أفــضــل

عــقــارات البحرين حسن إبراهيم

تــصــد الـــــدوري الــتــمــهــيــدي ،تغلب

مفروشات أحمد شريف وقدمها

العب في المباراة.

كـــمـــال وبــــدعــــم مــــن م ــف ــروش ــات

فــي نــصــف الــنــهــائــي عــلــى النجوم

له رئيس اللجنة المنظمة عمران

أدار المباريات سليمان عمر وأحمد

أحمد شريف ،وبتنظيم وإشــراف

بهدفين لــهــدف بعد مــبــاراة قوية

النجداوي.

مهدي وعقيل حسن وراقبها أحمد

الــمــونــديــال لــلــتــرويــج والــتــســويــق

للغاية وســجــل فيها أحــمــد حسن

أم ــا نـــادي س ــار فــقــد واصـــل تألقه

حبيب ومكي سعيد وأحمد تلفت.

ضرب فريقا مركز شباب الدمستان
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النجمة يعقد عموميته لتزكية اإلدارة الجديدة

تشجيع الرياضيات في األولمبياد
أحمد مهدي

هـــــــــل يـــــكـــــتـــــمـــــل الـــــــنـــــــصـــــــاب الــــــقــــــانــــــونــــــي؟

فــي خطــوة الفتة ،شــجعت اللجنــة األولمبيــة الدولية ،اللجــان األولمبية

الوطنيــة الختيــار رياضيــات لحمــل علم بلدانهــن في حفــل افتتاح دورة

حسن علي

األلعــاب األولمبيــة ،التي ســتقام فــي العاصمــة اليابانيــة (طوكيو) خالل

ينتظــر رئيــس وأعضــاء مجلس إدارة نــادي النجمة الجديد تزكيتهم الرســمية للدورة

الصيف المقبل.

االنتخابية القادمة التي تمتد لـ  4سنوات ( )2024 - 2020عندما يعقد األحد  8مارس

وأكــــــــدت ال ــل ــج ــن ــة األول ــم ــب ــي ــة

( 8مـــارس مــن كــل عـــام) بيوم

النادي بضاحية الفاتح.

“طــوكــيــو  ”2020تــقــتــرب من

يشار إلى أن بطلة ألعاب القوى

 2020اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجل في تمام الســاعة  6:30مســاء بمقر
وكــان اجتماع الجمعية العمومية الذي

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ،وسوف

عقد بتاريخ  26فبراير الماضي قد تأجل

تعقد الجمعية العمومية بحضور ثلث

إلى األحــد بسبب عدم اكتمال النصاب

األعــضــاء المسددين لــرســوم العضوية

الــقــانــونــي ألع ــض ــاء الــجــمــعــيــة

الـــدولـــيـــة أن ال ــم ــش ــارك ــة فــي
الــمــســاواة بــيــن فــئــتــي الــرجــال

والسيدات عموما.

وبـــحـــســـب تـــصـــريـــح لــرئــيــس

اللجنة األولمبية الدولية

وإذا لـ ــم يــكــتــمــل الــنــصــاب

العمومية.

تـ ــومـ ــاس بــــــاخ ،ف ــإن

االجتماع السابق لعمومية نادي النجمة

سيؤجل االجتماع حتى

ومـــــن الـــمـــقـــرر أن يــتــم

ال ــس ــاع ــة  7:30مــســاء

خ ــال االجــتــمــاع بحال

ويعقد بحضور % 10

وكــان الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل

اكتمال النصاب القانوني

مـــن األعـ ــضـ ــاء وذلـــك

خليفة قد فــاز برئاسة الــنــادي بالتزكية

رائــد بابا ،صــاح بــوزيــد ،عقيل موسى،

للجمعية الــعــمــومــيــة أن

ل ــإع ــان ال ـ ــذي نــشــره

بعد انسحاب كل من عيسى عبدالرحيم

تــتــم مــنــاقــشــة التقريرين

الـــــنـــــادي ع ــب ــر حــســابــه

وعــبــاس أحــمــدي ،كــمــا ف ــاز  11مرشحا

حمد السبيعي ،عبدالنبي الصباح ،بعد

األولــى في تاريخ

بعضوية مجلس اإلدارة وهــم يوسف

ال ــم ــال ــي واإلداري وتــزكــيــة

الرسمي.

منتخب الصم للصاالت يعسكر في صربيا
سبورت

أعــرب األميــن العــام للجنــة البارالمبيــة البحرينيــة علــي الماجــد عن ســعادته بمشــاركة
منتخــب البحريــن للصــم لكرة قدم الصاالت في بطولة الخليج لذوي اإلعاقة الســمعية

بعمان خالل الفترة من  27 - 20مارس  ،2020مؤكدا دعم اللجنة للمنتخب وتهيئته من
جميع الجوانب لدخول هذه المنافسة بروح عالية؛ ليحقق النتائج اإليجابية المشرفة.
جــاء ذلــك أثـنــاء م ـغــادرة بعثة المنتخب

وال ـف ـن ـيــن ل ــدخ ــول ه ــذه الـمـنــافـســة بثقة

إلقـ ــامـ ــة م ـع ـس ـكــر تــحــضــي ــري خ ــارج ــي
فــي صــربـيــا؛ اس ـت ـعـ ً
ـدادا لبطولة الخليج

التي يقوم بها االتحاد البحريني لرياضة

سيخوض الالعبون مباريات وديــة عدة

آل خليفة في تعزيز وحضور منتخبات

لــذوي اإلعــاقــة السمعية لمدة أسـبــوع ،إذ

وتــدريـبــات صباحية ومسائية؛ مــن أجل

تحقيق الفائدة المرجوة.

وروح عالية ،مشيرا إلى الجهود الكبيرة
الصم برئاسة الشيخ سلطان بــن دعيج
ال ـصــم فــي مختلف الـمـحــافــل الرياضية

الهامة ،ومــؤكــدا ما يقوم به االتـحــاد من

ونـ ــوه األم ـي ــن ال ـع ــام لـلـجـنــة الـبــارالـمـبـيــة

دور مهم فــي صقل الرياضين مــن ذوي

البارالمبية البحرينية الشيخ محمد بن

فــي تنفيذ الخطة االستراتيجية للجنة

البحرينية بدعم واهتمام رئيس اللجنة
دع ـيــج آل خـلـيـفــة ف ــي تـهـيـئــة األجـ ــواء

الـمــائـمــة لجميع الــاعـبـيــن واإلداريـ ـي ــن

العزيمة فــي مختلف الــريــاضــات وسعيه
ال ـبــارال ـم ـب ـيــة الـبـحــريـنـيــة لـلـمـشــاركــة في

مختلف البطوالت لذوي العزيمة.

عــبــدهللا داود ،فهد بوشعر ،فهد المال،

 % 48.8لــلــمــرة

انسحاب كــل مــن محمد لــوري ومحمد

الدورات األولمبية.

الـ ـ ــدالور وعــبــدالــرحــمــن ســيــار وحــســن

بوخماس.

وف ــي ي ــوم الــثــاثــاء  17مـ ــارس تــقــام

الجولة الثانية يلعب االتحاد مع الشباب
واألهلي مع النجمة ،وفي اليوم التالي
يلعب باربار مع االتفاق.
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وجاء فوز المتسابق السعودي

المري باللقب بعد حصوله
ع ــل ــى  69ن ــق ــط ــة فــي
ن ــه ــائ ــي مـ ــاراثـ ــونـ ــي

امـ ـ ــتـ ـ ــد لـ ــنـ ــحـ ــو 30

وش ـ ــه ـ ــدت ال ــن ــه ــائ ــي
مــنــافــســة شــرســة من
ق ــب ــل الــمــتــســابــقــيــن

التنافس في عدد من

ال ــري ــاض ــات الــتــراثــيــة

في مختلف مراحل

ال ــم ــس ــاب ــق ــة بــدلــيــل

السعودي خالد المري فارسا للموروث

فــارس الــمــوروث بركوب الخيل لمسافة

المستوى متقاربا في معظم

يعود المتسابق بعد هذه المرحلة ليجد

المركز الثاني برصيد  68نقطة متراجعا

ودخــل المتسابقون الثمانية المتأهلون

في مكانه وعليه البحث عن موقعه في

البحريني محمد عامر المعمري في المركز

شاقة من خالل استمرار التنافس طوال

وصناعة القهوة في مساحة صحراوية

لــلــمــخــيــم ال ــخ ــاص ف ــي ق ــري ــة الــبــحــريــن

وقــال رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة

تعتمد على  4رياضات تراثية أساسية

البداية فجرًا بركوب الهجن لمسافة 60

المرحلة النهائية شهدت منافسة محتدمة

ما يجعل منها المسابقة التراثية األكبر

وكـــــان ال ــم ــرك ــز ال ــخ ــام ــس م ــن نصيب

من هدد ودعو الصقور ،ثم تستمر مرحلة

مــؤكــدا أن ال ــف ــوارق كــانــت ضئيلة بين

 60نقطة ،متقدما على اإلمــاراتــي خالد

ثــم تــتــواصــل مــراحــل المسابقة بإقامة

ومعدل اللياقة البدنية والصبر في منح

وضعيات مختلفة هي الرقود واالرتكاز

من الرياضات التراثية األربع.

ت ــح ــت ظ ـ ـ ــروف صــعــبــة

وشاقة.

وجاء في المركز الثالث مكرر.

التميمي الــذي جاء في المركز السادس
برصيد  56نقطة ،ثم يأتي البحريني عامر

نقطة ،فيما حل البحريني سعد النعيمي

الــمــتــســابــقــيــن ،إذ ك ــان

مراحل النهائي.

استراحة إجبارية مدتها نصف ساعة ،إذ
أن الــمــخــيــم الــخــاص فــيــه غــيــر مــوجــود

للمرحلة النهائية من المسابقة في ظروف

إلعــادة نصب المخيم ثم الذبح والطبخ

ساعات طويلة من خالل البداية الوصول

مظلمة.

الدولية لسباقات القدرة قبل الفجر ،ثم

فـ ــارس الـــمـــوروث أحــمــد الــرمــيــحــي إن

كيلومترا تخللها إقامة المرحلة الثانية

بين المتسابقين خصوصا الثالثة األوائل،

الهجن حتى انتهاء المسافة المحددة،

المتأهلين للنهائي وساهمت قوة التحمل

مــنــافــســات ال ــرم ــاي ــة بــالــســكــتــون م ــن 3

بعض المتسابقين أفضلية بعد االنتهاء

والوقوف بواقع  50طلقة.

وأوضح الرميحي أن الساعات األخيرة

واستمرت المرحلة النهائية من مسابقة

كــانــت حاسمة فــي النتيجة مــن خالل

والنجمة واالتــحــاد ،وفــي اليوم التالي
األهلي وباربار.
وفي يوم الجمعة  3ابريل تقام الجولة
األخ ــي ــرة بــمــبــاراتــي ب ــارب ــار واالت ــح ــاد
والنجمة والشباب وفــي الــيــوم التالي
يلعب األهلي مع االتفاق.
» »اما على صعيد المرحلة الثانية
“الخماسي” ،سيقص فريقي

االتفاق.

وسماهيج.

والشباب ،وفي اليوم التالي النجمة مع

ظهور اإلرهاق الشديد على المتسابقين

التقارب النقطي بين

م ــارس بمواجهتي االتــفــاق والــشــبــاب

وتعقبها مباراة التضامن

أحمد معيوف الرميحي

 80كيلومترا مقسمة على مرحلتين بينهما

الجولة الرابعة ستكون يوم األحــد 29

مارس يلعب األهلي مع االتحاد وباربار

النسوي.

نقطة.

ساعة متواصلة من

المعمري فــي المركز السابع برصيد 55

البحرين وتوبلي شريط المباريات

فــــــــــي الـ ـ ــجـ ـ ــانـ ـ ــب

فــي المركز الثامن برصيد 51

بيوم (االربعاء) تبدء منافسات المرحلة الثانية “الخماسي”.

االتفاق مع االتحاد.

للبحرين مسجلة

ويحتفل العالم اليوم

الجــاري موع ًدا النطالق سداســي دوري الدرجة األولــى لكرة اليد ،وقبله

يوم الخميس ،وفي اليوم التالي يلعب

الــذهــبــيــة األولـ ــى

والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

السعودي علي المري بعد أن حصل على

باربار والنحمة واالهلي والشباب وذلك

2016؛

لــتــكــون

وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطنــي رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب

الشمري الذي جمع العدد ذاته من النقاط

الدوري لسداسي الكبار بمباراتين تجمع

ريــو جانيرو العام

الدولية التي تقام برعاية كريمة من قبل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية

على اللقب ،بالتساوي مع السعودي ماجد

وســتــكــون بــدايــة المنافسة نــحــو لقب

مــوانــع فــي أولــمــبــيــاد

حصد السعودي خالد المري لقب النسخة الثانية من مسابقة فارس الموروث

النهائية التي تنافس فيها  8متسابقين

حــدد االتحــاد البحرينــي لكــرة اليــد يــوم الخميــس الموافــق  12مــارس

األول في سباق  3آالف متر

رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي

الثالث بعد أن جمع  65نقطة في المرحلة

علي مجيد

مملكة البحرين ،بإحراز المركز

بــــعــــد نــــهــــائــــي مـــــاراثـــــونـــــي وســـــــط مـــنـــافـــســـة شـــرســـة

عن المري بنقطة واحدة فقط ،فيما حل

 12مارس سداسي كبار اليد

أول ميدالية ذهبية في تاريخ

السعودي المري بطال لمسابقة فارس الموروث الدولية

وجاء البحريني سالم السعدي في

منتخب الصم لكرة الصاالت

البحرينية روث جيبيت حققت

نــســبــة الــمــشــاركــة
ال ــن ــس ــوي ــة بــلــغــت

الزياني ،محمد العسومي ،سعاد ياسين،

المرأة العالمي.

جانب من المسابقة

الذين كانوا جميعا في مستوى عالي من
المهارة والخبرة في رياضات الموروث،
لــكــن الــســاعــات األخ ــي ــرة الــتــي شــهــدت
عــمــلــيــة الـ ــوصـ ــول لــلــمــخــيــم ف ــي مــوقــع

مختلف عــن مــوقــعــه ثــم إعــــادة نصبه

وعملية الذبح والطبخ هي التي حسمت
النتيجة.

يــذكــر أن مــســابــقــة فــــارس ال ــم ــوروث

هــي الهجن ،الخيل ،الصقور والرماية

التي تقود بتنظيمها رياضات الموروث
الشعبي في مملكة البحرين ،إذ شهدت

النسخة الثانية من المسابقة مشاركة
دول ــي ــة واس ــع ــة م ــن  5دول خليجية

وعربية هي المملكة العربية السعودية،
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،المملكة

األردنية الهاشمية ،الجمهورية العراقية،
إضافة إلى المتسابقين من البحرين.
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علي بن خليفة يهنئ قرينة العاهل بيوم المرأة العالمي
اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

قـــدم رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد

حضـــورا بارزا على المســـتويات الوطنية

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

وأكـــد أن المرأة البحرينية تعتبر شـــريكا

الحصـــول على فضية بطولة غرب آســـيا

البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علي بن

والعربيـــة والدوليـــة كافـــة ،بمـــا يعكـــس

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير

أساســـا فـــي العمليـــة التنمويـــة التـــي

( )2020التي أقيمت في مملكة البحرين.

خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة ،خالـــص

الصـــورة المشـــرفة لها ،األمر الذي أســـهم

ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ،خصوصا مع

تشـــهدها مملكـــة البحريـــن ،الســـيما مـــع

وقـــال الشـــيخ علـــي بن خليفة بـــن أحمد

التهانـــي إلـــى قرينة عاهل البالد رئيســـة

في تعزيز مكانتها ،وإبراز دورها الريادي

ما شـــهدته المـــرأة البحرينية مـــن مكانة

البصمة البارزة التي سجلتها في مختلف

آل خليفـــة ،إن االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة

المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة الســـمو

على مختلف األصعدة.

متقدمـــة ،جعلتها تتبـــوأ مقاعد مهمة في

المجـــاالت ،خصوصـــا الرياضيـــة علـــى

القـــدم حريـــص علـــى تفعيـــل بـــاب الكرة

الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم

وأكـــد أن مـــا تحقـــق مـــن إنجـــازات

الدولـــة في ظل العهـــد اإلصالحي لعاهل

مستوى كرة القدم ،إذ حققت المنتخبات

النســـائية بمـــا يواكـــب التطور المنشـــود،

آل خليفة؛ بمناســـبة يوم المـــرأة العالمي

وعطـــاءات للمـــرأة البحرينية على جميع

البالد.

النســـائية طفـــرة كبيـــرة بإنجازاتهـــا

مشـــيدا في هـــذا اإلطـــار بجهود رئيســـة

الموافق  8مارس.

األصعـــدة ،جـــاء بفضـــل الدعم المســـتمر

وأشـــاد رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد

المختلفة ،إذ تمكن منتخب كرة الصاالت

اللجنـــة النســـائية باالتحـــاد الشـــيخة

وأعـــرب الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة بـــن

واالهتمـــام الكبيـــر من قبل عاهـــل البالد

البحرينـــي لكـــرة القدم بالجهـــود الكبيرة

مـــن تحقيـــق ذهبيـــة الـــدورة الرياضيـــة

حصـــة بنت خالـــد آل خليفـــة ،معتبرا أن

أحمـــد آل خليفـــة ،عـــن التقديـــر الكبيـــر

صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى

المبذولة من قبل رئيسة المجلس األعلى

السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون

االحتفاء بيوم المرأة العالمي هو مناسبة

للـــدور الـــذي تلعبه المـــرأة البحرينية في

آل خليفـــة ،ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب

للمـــرأة قرينـــة عاهل البـــاد ،مثنيـــا على

ودور ســـموها فـــي دعـــم مســـيرة النمـــو

لـــدول الخليج العربي فـــي العام (،)2019

مهمـــة الســـتذكار اإلنجـــازات المختلفـــة

مختلف المجـــاالت خصوصـــا الرياضية،

الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان

عمـــل المجلـــس فـــي تعزيـــز دور المـــرأة

والتقـــدم للمـــرأة البحرينية فـــي مختلف

التـــي اســـتضافت منافســـاتها دولـــة

للكـــرة النســـائية البحرينيـــة والبناء على

مشـــيرا إلى أن المرأة البحرينية ســـجلت

آل خليفـــة ،وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

البحرينيـــة وتأكيـــد مكانتهـــا الرياديـــة،

المجاالت.

الكويت ،كما اســـتطاع منتخب الشـــابات

مكتسباتها لتحقيق نتائج أكثر تقدما.

علي بن خليفة

فريق “بابكو للسيارات” يتصدر أقوى فئات “البرومود”

بـــعـــد تـــتـــويـــج هــــانــــي حـــســـيـــن بـــطـــا لـــمـــوســـم ســــبــــاقــــات الـــســـرعـــة

اللجنة اإلعالمية

تــوج فريــق بابكــو لرياضــة الســيارات ( )Bapco Motorsport teamبلقــب فئــة البرومود لموســم ســباقات الســرعة للمرة الثانيــة على التوالــي ،والذي اختتم
األســبوع الماضي بحلبة البحرين الدولية ،موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط ،إذ تمكن البطل المتألق هاني حســين من تحقيق اللقب عن جدارة
واستحقاق وبعد مشوار ومجهود طويل من قبل جميع أفراد طاقم الفريق خالل الموسم ،الذي شهد إثارة وتشويق حتى جولته األخيرة.
وبهـــذه النتيجـــة المميـــزة لفريـــق بابكـــو

للقمـــة وتحقيق أفضل النتائـــج ،مقدمين

في منافسات الجولة الرابعة ليحقق لقب

وصعـــود منصات التتويـــج ،إذ أكد جميع

أداء رائعـــا ومشـــرفا لرياضـــة الســـيارات

الجولة هاني حسين مسجال رقما قياسيا

منتســـبي الفريـــق مواصلـــة العطـــاء؛ من

لرياضة السيارات يختتم الفريق مشواره
ً
محلقا
في موســـم ســـباقات الدراغ ريس

وللشـــركة الوطنيـــة الرائـــدة شـــركة نفط

جديـــدا بلغ  3.729ثانية ويواصل طريقه

أجل تحقيق مزيد في الموسم المقبل.

بلقب أقوى وأكبر الفئات البرومود للسنة

البحرين (بابكو).

نحو اللقب والحفاظ عليه.

كمـــا وجه فريق بابكو لرياضة الســـيارات

الثانية علـــى التوالي؛ ليؤكـــد هذا الفريق

ورغـــم الصعـــاب التـــي مـــر فيهـــا الفريـــق

وأشـــاد فريـــق بابكـــو لرياضة الســـيارات

الشـــكر واالمتنـــان العميقيـــن لالتحـــاد

تميـــزه وتألقه وإمكاناتـــه العالية وقدرته

إال أنهـــم بالعمـــل بقلـــب واحد اســـتطاعوا

وجميع أعضائه ومنتسبيه بالدعم الكبير

البحرينـــي للســـيارات ولحلبـــة البحريـــن

على المنافسة والحفاظ على اللقب الذي

تجـــاوز كل هـــذه العقبـــات ،التـــي كانـــت

الـــذي تقدمـــه الشـــركة وإدارتهـــا وجميـــع

الدوليـــة موطـــن رياضـــة الســـيارات

وضعه نصب عينيه منذ انطالقة الموسم

أبرزهـــا تعطـــل محـــرك الســـيارة خـــال

مســـؤوليها لهـــم خـــال مشـــوارهم فـــي

والمنظميـــن الذيـــن يقومون بـــدور جبار؛

الجديـــد ،فقد قدم طاقـــم الفريق وجميع

منافســـات الجولـــة الثالثـــة التـــي فاجأت

ســـباقات الســـيارات ،والذي كان الســـبب

من أجـــل تحقيـــق أعلى درجـــات النجاح

منتســـبيه جهود جبـــارة دون ملل أو كلل

الفريـــق وأعضاءه ولم يتمكنوا من إكمال

األبرز فـــي تحقق هذه النتائج ومنافســـة

لجميـــع الســـباقات والفعاليـــات بلؤلـــؤة

ســـاعين بكل قوتهـــم؛ من أجـــل الوصول

المشوار حينها ،إال أنهم عادوا وبكل بقوة

الفريـــق بقـــوة علـــى المراكـــز المتقدمـــة

الصحراء.

“الرجاء” إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا

هاني حسين متوجا بالسباق األخير

نادي “السيارات الالسلكية” يختتم مشاركته في بطولة تايلند

حـــقـــق مــــراكــــز مـــتـــقـــدمـــة وفــــرصــــة الكـــتـــســـاب الـــخـــبـــرات
سبورت

اختتم نادي البحرين لسباق السيارات الالسلكية مشاركته في بطولة تايلند

الدولية ،التي أقيمت في العاصمة التايلندية (بانكوك) ،إذ حقق النادي مراكز
متقدمـ�ة وضعتـ�ه بيـ�ن العشـ�رين الكبار مـ�ن خالل محتـ�رف النـ�اد ي �Sahaka

.mon

وقـــدم  Sahakamonمســـتوى منقطـــع

والتقـــى وفد النادي بممثلي كبار شـــركات

األولـــى مـــن الســـباق فـــي ثانـــي أســـرع

اســـتعدادهم لدعـــم رياضـــة الســـيارات

النظيـــر ،إذ حقق المركـــز األول في الجولة
فرحة العبي الرجاء بالتأهل
كووورة

مجموعـــة وتعـــرض لحادثين فـــي الجولة

الثانيـــة والثالثـــة ،إذ أنهـــى مشـــاركته في

خســر الرجــاء أمــام مضيفــه مازيمبــي ( )1/0فــي المبــاراة

المركـــز  15فـــي الترتيـــب العـــام ،الـــذي

إفريقيــا ،وحجــز بذلــك بطاقــة التأهــل لنصــف النهائــي،

تاريخ مشـــاركاته .وحقق المتسابق سعود

التي جرت أمس الســبت ،في إياب ربع نهائي دوري أبطال

يعتبـــر أعلـــى ترتيب وصل لـــه الفريق في

مستفيدا من فوز الذهاب (.)2/0

صليبيـــخ المركـــز  37فـــي الترتيـــب العـــام

وحـــاول مازيمبـــي الضغـــط

بـــدل الضائـــع مـــن الشـــوط

الهيســـتيرية التـــي عرفهـــا

وأجـــرى جمـــال الســـامي

مـــن البدايـــة ،أمـــام األجـــواء
الملعب والضغط الجماهيري.
وأضـــاع

رحيمـــي

فرصـــة

فـــي الدقيقـــة السادســـة بعد
انفـــراده بالحـــارس جبوهـــو،
لكـــن األخيـــر تصـــدى للكـــرة
بنجـــاح ،وســـنحت فرصـــة
أخـــرى للرجـــاء للتســـجيل،
من ماالنجو الذي لم يســـتغل
أيضا انفراده بالحارس
ووجـــد الالعبون صعوبة في
بناء العمليـــات ،إذ كان العبو
الفريـــق البيضـــاوي يضيعون
بســـرعة

الكـــرات،

بينمـــا

اعتمـــد الفريـــق الكونحولـــي
علـــى التهديد مـــن الرواقين،
خصوصا مـــن الجهة اليمنى،
التي يتواجد بها زريدة الذي
تتقصه التجربة.
واســـتفاد كاالبا مـــن تمريرة،
إذ انقض على الكرة بالرأس،
ومـــرت

محاديـــة

لمرمـــى

الحـــارس الزنيتي ،الذي تألق
فـــي محاولة خطيرة لمهاجم
مازيمبي اتفرد به في الوقت

األول.

مـــدرب الرجاء التغيير األول

مع انطالق الشوط الثاني ،إذ
أخـــرج عبداإللـــه الحافيظـــي

وأدخـــل بدله حميـــد الحداد،

بينما واصل مازيمبي ضغطه
فـــي الشـــوط الثانـــي ،إلي أن

تمكن تشيبانجو من تسجيل
الهـــدف األول فـــي الدقيقـــة

 ،50مستغال خطأ في الدفاع

وزاد الضغـــط علـــى العبـــي

وماجـــد الثقفـــي المركـــز  43فـــي الترتيب

العام.

الثانـــي ،بإشـــراك أيـــوب نناح
بدال من ماالنجو.

» »بالدقيقة  68الحكم يعلن

عن ركلة جزاء لمازيمبي بعد

خطأ ارتكبه الحارس الزنيتي،
الذي نجح في التصدي

للكرة ،إلى أن أعلن الحكم

عن نهاية المباراة بتأهل

الرجاء للمربع الذهبي.

الكبير الذي يقوم به النادي لتطوير ونشـــر

الرياضة في البحريـــن والمنطقة على حد
ســـواء وأبـــدى اســـتعداده لدعـــم أنشـــطة

النادي خصوصا األكاديمية التي ســـتكون
حجـــر األســـاس لتكويـــن جيل ناشـــئ ملم

الدوليـــة عـــن طريـــق إنشـــاء أكاديميـــة
تؤســـس قاعـــدة متســـابقين محترفيـــن
بدورها تمهد النطالق موســـم ســـباق على

مستوى البحرين والمنطقة.

وأجـــرى النـــادي اتصـــاال هاتفيا مـــع رئيس

االتحاد اآلسيوي (FEMCA) Trevor Reid
اســـتعرض فيـــه أهـــداف النـــادي والخطط

المســـتقبلية للنهـــوض برياضة الســـيارات

الالسلكية في البحرين.

وبـــدوره رحـــب رئيـــس االتحاد اآلســـيوي

البحرين تحت مظلة االتحاد.

في فرصتبن.

 ،”Ampsالسيد  Anglo Jlo Anastaبالدور

 Groskampالذي دعم متسابقي البحرين

المكتســـبة مـــن مشـــاركاته فـــي البطوالت

واندفاعهـــم ،ولعـــب الزنيتي

وأجـــرى الســـامي تغييـــره

ورحب ممثل شركة“ ”�Hobbywing / Pro

ويتطلـــع النـــادي لالســـتفادة مـــن الخبرات

( )FEMCAبالدور الكبير الذي يلعبه النادي

دورا كببرا ،حيث أنقذ مرماه

الالسلكية في البحرين.

بأساسات الرياضة.

الرجـــاء ،بينمـــا زاد هـــذا

الهدف من حمـــاس مازيمبي

الســـيارات الالســـلكية ،الذيـــن أبـــدوا

في نشـــر الرياضة وأبدى اســـتعداده لضم

والتقى وفد النادي أيضا ببطل العالم Jillis
على مدى السنوات السبع الماضية ،وأبدى
مســـاندته واســـتعداده لتقديـــم الدعم من

خالل تواصله مع كبار الشـــركات المصنعة
للســـيارات الالســـلكية ومـــن خـــال إقامة

ورش عمل في البحرين.

وعلـــى صعيـــد آخـــر ،قـــام النـــادي بعمـــل

اتفاقيـــة تفاهـــم مـــع المتســـابق العالمـــي

وصاحـــب شـــركة “RC Maker” ،”Ryan

”Makerr؛ الســـتخدام كتـــاب “�Speed Se

 ”cretsفي الدورات المقدمة في أكاديمية
ســـباق الســـيارات الالســـلكية ،ويعتبر هذا

الكتاب من أفضـــل المراجع المتوافرة في

مجال سباق السيارات الالسلكية.

وبهـــذه المناســـبة يرفـــع رئيـــس مجلـــس

اإلدارة وأعضـــاء مجلـــس إدارة نـــادي

البحرين لســـباق الســـيارات الالسلكية كل
الشـــكر والتقديـــر لوزارة شـــؤون الشـــباب
والرياضـــة وعلـــى رأســـهم الوزيـــر أيمـــن

المؤيـــد ،والقائم بأعمال الوكيل المســـاعد
للرقابـــة والتراخيـــص الشـــيخ صقـــر بـــن
ســـلمان آل خليفـــة علـــى الدعـــم والـــدور
الكبيـــر فـــي مســـاندة األنديـــة البحرينيـــة

للنهـــوض بالرياضـــة البحرينيـــة علـــى

المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

فــي فتــرة زمنيــة وجيــزة منــذ تأسيســها ،قطعــت هيئــة الطاقة المســتدامة

الهدف من
إنشاء الهيئة
االستعداد
لمستقبل
الطاقة البديلة
في البالد

خطــوات رائــدة ومبشــرة نحو مســتقبل الطاقة فــي مملكة البحريــن ،فمنذ

صدور المرسوم رقم  87لسنة  2019من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك

حمــد بــن عيســى آل خليفة ،بإنشــاء الهيئــة وتعيين عبدالحســين بن علي

رئيســا لها ،شــرعت في إعداد خطتين وطنيتين األولى هي الخطة
ميرزا
ً

الوطنية للطاقة المتجددة و الثانية هي الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.
وفــق المرســوم ،تتولــى الهيئــة رصد أداء قطــاع الطاقة
المســتدامة ،ووضع المؤشــرات الفنية واالقتصادية
حول مدى تحقيق االهداف االســتراتيجية للطاقة
المســتدامة ،ومبــادرات كفاءتهــا والمحافظــة

أنا برتبة وزير
وأرفع التقارير
مباشرة إلى
رئيس مجلس
الوزراء

عليهــا ،والتحــول الــى اقتصاد منخفــض الكربون،

كمــا تتولــى اعــداد ونشــر برامــج توعيــة وتثقيف
فــي مجــال اســتخدام مصــادر الطاقــة

المســتدامة ،والمحافظــة عليهــا ورفــع
ً
فضل عــن تنظيم المعارض
كفاءتهــا

والمؤتمرات.
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توجه لتحويل المخلفات إلى طاقة ..و % 55منها تنتج  60ميغاوات ()٢-١
رئيــس “الطاقــة المستدامــة” يعــرض أهــداف ومشروعــات الهيئــة بحــوار مــع “^”

“^” في ضيافة الهيئة
فـــي حديـــث مطـــول حـــول السياســـات

والخطـــط والمبـــادرات والمشـــروعات،

اســـتضاف رئيـــس الهيئة عبدالحســـين بن

علي ميرزا ،رئيس التحرير مؤنس المردي،
والرئيـــس التنفيـــذي أحمـــد البحـــر ومدير

التحريـــر أيمـــن همـــام ،وشـــمل الحديـــث

مختلـــف الجوانـــب المتعلقة بمهـــام الهيئة

والـــرؤى الحاليـــة والمســـتقبلية ،وكان من

الجميل أن يبدأ اللقاء بشرح معنى اللونين
األزرق والبرتقالي في شـــعار الهيئة ،حيث

أشـــار ميرزا إلى أن اللون األزرق يرمز إلى

توليد الطاقة مـــن الغاز باعتباره وقو ًدا أو
ً
طاقة أحفورية ،فيما يرمز اللون البرتقالي
إلى توليد الكهربـــاء من الطاقة المتجددة

من الشمس والرياح ..أي الطاقة النظيفة،
ومصطلـــح الطاقـــة فـــي دول الخليـــج

العربي كان يســـتخدم في السابق لإلشارة

علـــى الموقـــع اإللكتروني للهيئـــة ،وكذلك

العاملين في مجال تركيب أنظمة الطاقة،

والبرامج والمشـــاريع التـــي البد من عملها

الشـــركات والخاصة وكذلك من الحكومة،

نوفرهمـــا مطبوعتان ،وفيهما السياســـات

متجـــددة عبـــر مالييـــن الســـنين وتجـــدد

نفســـها وتـــدوم ،أمـــا الطاقـــة األحفوريـــة
وهـــي المتمثلـــة فـــي اســـتخراج النفـــط

والغـــاز ،فمهما طال الزمن ،ال بد أن تنضب
وتنتهـــي ،ثـــم هنـــاك الطاقـــة البديلـــة غير

المتجددة وهي الطاقـــة النووية ،والهدف
مـــن إنشـــاء الهيئة بمرســـوم جاللـــة الملك

المفـــدى حفظه هللا ورعاه ،هو االســـتعداد
لمســـتقبل الطاقـــة البديلة فـــي البالد ،فتم

رفعهـــا إلى هيئة برتبة وزارة وأنا رئيســـها
برتبـــة وزيـــر وأرفـــع التقارير مباشـــرة إلى
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ،فيمـــا الهيئـــات

األخرى ترفع تقاريرها من خالل الوزراء.

والدة فكرة الهيئة

 ،2025والهدف الوطني للطاقة المتجددة

اســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة أي التحول

لجنـــة برئاســـته تضـــم ممثلين مـــن مكتب
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء،

هيئـــة الطاقة المســـتدامة ،ومـــن وزارات:
الكهربـــاء والمـــاء ،النفـــط ،المواصـــات،

العمرانـــي ،مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة

والمجلـــس األعلى للبيئـــة ،وتعقد اجتماعً ا
الخطتيـــن االســـتراتيجيتين لألهـــداف

العدادات الذكية والقراءات

بمعـــدل مرة كل شـــهرين للتأكـــد من تنفيذ
الوطنيـــة ،فنحـــن نضـــع االســـتراتيجيات
ونأخـــذ الموافقـــة مـــن مجلـــس الـــوزراء،

ويتولـــى ممثـــل الـــوزارة تنفيـــذ العمل في

وزارته.

الكل يستطيع استخدام
“الشمسية”
وفي الخطـــة الوطنية للطاقـــة المتجددة،
تشجيع االســـتفادة من الطاقة المتجددة،
المتجـــددة أو الطاقـــة النظيفـــة كالشـــمس

واالســـتفادة مـــن الطاقة المتجـــددة ورفع

التلـــوث البيئي ،والطاقـــة المتجددة كونها

فـــي البحرين بهذا المجال إلنشـــاء المركز،

دخـــل الكثيرون في هـــذا المجال الجديد،
ً
عـــاوة علـــى أن كلفتها تماثـــل كلفة إنتاج

المستدامة في باديء األمر”.

بذلـــك ســـتوفر الغـــاز حيـــن تتوســـع فـــي

االجتماع مع الخبراء

تســـتخدمه لإلنتـــاج ســـتوفره ألنـــه ثـــروة

هدفيـــن رئيســـين همـــا :زيـــادة االســـتثمار

سيلبسون الكمامات في المستقبل بسبب

كفـــاء الطاقـــة ،ولكن لم يكـــن لدينا خبراء

مستدامة وتوفر فرص عمل جديدة ،فقد

موحدة للدولة في مجال الطاقة ،وطلبت
في ذلـــك الوقت ،إعـــداد وثيقتين :األولى
للخطـــة الوطنيـــة للطاقـــة المتجـــددة،

والثانيـــة للخطة الوطنيـــة لكفاءة الطاقة،
وكل وثيقـــة تضـــم  70صفحـــة ورفعناهما

يتم توصيلك بالشـــبكة الحكومية وهي ال
تحتاج إلى بطارية وهي تعمل ً
ليل ونهارًا
مما يخفف من الكلفة.

للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتحقيق

األخـــرى ،لهـــذا ،ليـــس لدينـــا اســـتراتيجية

الهدف الوطني
لكفاءة الطاقة
الوصول إلى % 6
بحلول 2025

اإلســـكان ،الماليـــة ،التجـــارة والصناعـــة،
األشـــغال وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط

الكهربـــاء مـــن الغـــاز بل وأرخـــص ،ثم أنك

اســـتخدام الطاقة الشمســـية ،والغاز الذي
اســـتراتيجية يمكن توظيفها في مشاريع
أخـــرى ،أضـــف إلى ذلـــك أن نظـــام الطاقة

»»

أيمن همام :في هذه الحالة،

هل هناك طريقة الحتساب كمية
الطاقة التي ينتجها الشخص وهل
العداد يحتسب الكلفة؟

 -ميـــرزا :نعـــم ،فلدينـــا العـــدادات الذكيـــة،

حكوميـــا – والحديـــث
مبنـــى
مـــن 535
ً
ً
لميـــرزا  -اخترنا  8مـــدارس فيها  20مبنى

من المباني الرئيســـية والمقصف والملعب
وغيرهـــا كتجربـــة أولـــى ،وهي ســـتنتج 3

ميغـــاوات مـــن  50ميغـــاوات ،واتفقنـــا مع

وزارة التربيـــة والتعليـــم ووزارة الماليـــة
ألن تكـــون أســـطح المبانـــي الثمـــان ضمن

 -ميـــرزا :فـــي الوقـــت الحالـــي ،التصميـــم

مناقصـــة ،وتقـــدم لهـــا بالفعـــل  37شـــركة،

المستقبل ســـتجد الناس تتشـــجع ،ولدينا

تأخـــذ الموافقـــات وتمـــول التركيب وهي

“اختيـــاري” فـــي دليـــل المبانـــي ،ولكن في

تجربة دبـــي واألردن فهناك نظام إجباري،
وبالنســـبة لنـــا ،ســـنحتاج لبعـــض الوقـــت

حتـــى يتعـــود الناس ،وعلى العمـــوم ،لدينا
 7مشـــروعات حددناهـــا لتحقيـــق الهـــدف

والشـــركة التي سترســـى عليها المناقصة،
تبنـــي وتدير وتقوم بالصيانة وكل شـــيء
عليهـــا ،وبعـــد ذلـــك ،تحســـب تعرفـــة على

الحكومـــة ،ففي الوقت الحالي ،تحتســـب
هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء علـــى المـــدارس

تحســـب من الطرفين ..في الســـابق كانت
قـــراءة العداد وتجري الحســـبة ،أما اليوم

تعنـــي إنتـــاج  250ميغـــاوات ،والمشـــاريع

التربيـــة والتعليـــم ومدارســـها ،ولـــو

الحساب على الكهرباء مما استخدمه من

الميغـــاوات وبجمعهـــم ســـتزيد علـــى 250

فائدة من سطح غير مستخدم ،وستخلق

عليـــه في الســـابق  100وحـــدة والمواطن

الحكومية إلنتاج  50ميغاوات ،المشـــاريع

وحـــدة ،فالهيئـــة هنـــا تحســـب عليـــه 80

شركات مثل :بابكو ،ألبا ،البتروكيماويات،

يتحول إلـــى الشـــبكة الحكومية ويحصل

الشمســـية ،وعملنـــا كذلك “أطلـــس الرياح”

وهـــذه أول تجربة لنرى كـــم التعرفة التي

بالنســـبة للمبانـــي الحكومية ،أود اإلشـــارة

لمعرفـــة المواقـــع التي تتوفر فيهـــا الرياح

ويضيـــف ”:ومن  37شـــركة ،وجدت هيئة

مـــن األراضي ،فكل ميغـــاوات يحتاج بين

الهوائية.

هيئـــة الكهرباء والماء هي التي تســـتطيع

من الطاقة المتجـــددة بحلول العام 2025

كالتعرفـــة التجاريـــة ،ومـــن االشـــتراطات

ميغـــاوات للبحريـــن كلها ،ونســـبة  5بالمئة

فلســـا وبهـــذا تســـتفيد وزارة
أقـــل من ً 28

فالمواطن يســـتطيع قراءة العداد ويجري

الســـبعة كلهـــا تتنـــوع فـــي معـــدل إنتـــاج

فلســـا فهـــذه
انخفضـــت التعرفـــة إلـــى ً 25

الطاقة ،فإذا كانت هيئة الكهرباء تحتسب

ميغـــاوات ،وبعضها بدأنا بها ومنها المباني

الشـــركات وظائـــف جديـــدة ،وقـــد طرحنا

استخدم الطاقة الشمسية بمقدار عشرين

اإلســـكانية إلنتـــاج  30ميغـــاوات ،ولديـــك

الثمـــان ،وكان من المفترض أن يتم تقديم

وحـــدة فقـــط ،وفـــي حالـــة زيـــادة إنتاجه،

تطويـــر ،بناغـــاز يركبـــون أنظمـــة الطاقـــة

بعـــض المتقدميـــن طلبـــوا تمديـــد الفترة،

مقابل ذلك على خصم في فاتورته.

بالتعاون مع شـــركة دانماركية متخصصة

سيقدمونها.

مـــن أجـــل تركيـــب توربينـــات الطاقـــة

الطاقـــة المســـتدامة بينهـــم  24شـــركة

ولدينـــا توجه نحو تحويـــل المخلفات إلى

وكل واحـــدة ســـتقدم عطاءها وســـتحدد

البلديات والتخطيط العمراني لالســـتفادة

وأخـــرى  20فلـــس وثالثـــة  40فلـــس وفي

إلى أن الطاقة الشمسية تحتاج لمساحات
 10إلـــى  15ألـــف متـــر مربـــع ،فلذلـــك البد
أن نكـــون مبدعيـــن فـــي األفـــكار ،ففكرنـــا
في اســـتخدام أســـطح المباني الحكومية
كالمـــدارس والمستشـــفيات ،والحصيلـــة
ومستشـــفيات وغيرهـــا عليهـــا أســـطح،

الطاقـــة الشمســـية بمـــا يمكـــن المباني من
إنتاج  50ميجاوات من الطاقة الشمسية،
في المستقبل ،وليس اآلن ،ستلزم المباني

لـــن يحتـــاج المســـتخدم للبطاريـــة إلنتاج
ً
ليـــا
الكهربـــاء وتخزينهـــا الســـتخدامها

المتجددة في تصاميمها األولية.

الطاقـــة الشمســـية في بيتك أو منشـــأتك،

 7مشاريع تنتج  250ميغاوات

فالبطارية مكلفة ،وحالما يتم تركيب نظام

المباني الجديدة؟

هذا ما ستشهده المباني الحكومية

فالتوقعات تشير إلى أن ما مقداره  5آالف

منشـــأته وينتـــج الكهربـــاء ويســـتخدمها،

جديد تطلب تغييـــرًا في القانون ،واليوم،

المتوقع أن يتم تطبيق اإللزام في

أفضل.

الطاقـــة بين  30إلى  40بالمئة على ســـبيل

بإنتـــاج كهربائـــي نظيـــف وشـــكل جمالـــي

على الشـــركة الفائزة أن تحسب للحكومة

وبدأنـــا منـــذ زمـــن فـــي اســـتخدامها وهي

ونســـتخدم هذه األســـطح لتركيـــب ألواح

وتعطيه خصمً ا فـــي فاتورته ،فهذا تحول

»»

مؤنس المردي :ومتى من

أنظمـــة الطاقة الشمســـية علـــى الجانبين،

الوطنـــي ،فإذنا تحدثنا عن نســـبة  5بالمئة

المتجـــددة ،يتيح ألي شـــخص اســـتخدام

وفـــي حـــال زيادتهـــا ،تأخذهـــا الحكومـــة

إنتاج الطاقة
الشمسية من 535
سطح مدرسة
ومستشفى

الجديـــدة بتخصيـــص مســـاحة للطاقـــة

والمبانـــي ويقدمـــون استشـــارات فنيـــة

للمواصفـــات عـــن اإلضـــاءة والعـــوازل

تعرفـــة مقدارهـــا  29فلس كيلوواتســـاعة

حكوميا من مدارس
مبنـــى
أن لدينـــا 535
ً
ً

أنظمـــة الطاقـــة الشمســـية فـــي بيتـــه أو

الطاقـــة ،وهـــم خبـــراء يدخلون الـــوزارات

ميرزا متحدثا لـ”البالد”

إلى الطاقة النظيفة.

التوجه نحو الطاقة المتجددة ،فإن الناس

أن كل وزارة تعمـــل بمعـــزل عـــن الـــوزارة

الطاقـــة ،فهنـــاك المدققيـــن العامليـــن فـــي

مرحليا لرفع
مـــن الغاز  95بالمئة ،ثم نعمل
ً

ً
مقترحا إنشاء مركز
لمجلس الوزراء آنذاك

تعمـــل في مجال الطاقـــة ،فأبلغتهم حينها

علـــى جانـــب آخـــر ،نجـــري تدري ًبـــا لكفاءة

الطاقـــة المتجددة ســـتكون نســـبة الطاقة

نسبة من التلوث ،فإذا لم نبدأ من اآلن في

أن هنـــاك ازدواجيـــة لوجـــود عـــدة جهات

شركاتهم الخاصة وخلقوا وظائف”.

مـــن الغـــاز ،وبالحصـــول علـــى  5بالمئة من

وكذلك الكهربـــاء والمـــاء ،ورفعت مذكرة

العاملـــة في مجـــال الطاقة ،قـــال الخبراء

آخرين ،هناك ثالثة من المتدربين أنشـــأوا

فســـيكون مصـــدر الطاقـــة  100بالمئـــة

والرياح؟” ،ذلك ألن الطاقة األحفورية بها

ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية

والبعض اآلخر أسســـوا شركاتهم ووظفوا

هـــو أنـــه لو لـــم يكن لدينـــا هذا المشـــروع،

ديســـمبر من العام  2013حين كنت وزيرًا
ً
ومسئول عن قطاعي النفط والغاز
للطاقة

وخـــال اجتماعاتنـــا مـــع الخبـــراء ومـــع

حملة الشـــهادات تصبح شركاتهم مؤهلة،

مـــاذا نقصـــد بهاتين النســـبتين؟ والجواب

وقـــد نســـأل”:لماذا نركـــز علـــى الطاقـــة

اإلنمائي ،وأســـمينا المركز :وحـــدة الطاقة

يعملـــون مـــع شـــركات مقاولـــة ،وبوجـــود

الوصـــول  5بالمئة بحلول ذلك العام ،لكن،

ويقـــدم ميـــرزا نبـــذة عـــن والدة الفكـــرة

فوقعنا اتفاقية مع برنامج األمم المتحدة

لهـــم كرئيـــس للهيئـــة شـــهادات كمؤهلين،
ً
مشـــاركا ،بعضهم
وبالفعل نجح منهم 264

الطاقـــة هو الوصول إلـــى  6بالمئة بحلول

هنـــاك ثـــاث سياســـات محـــددة مـــن أجل

فيقـــول ”:طرحـــت فكـــرة المشـــروع فـــي

امتحـــان كتابـــي ،وحـــال نجاحهـــم ،أقـــدم

أهـــداف وطنية ،فالهـــدف الوطني لكفاءة

عن الطاقة األحفورية.

المتجـــددة مثـــل الشـــمس والريـــاح كونها

عمليـــا وإجـــراء
فـــي التدريـــب لتدريبهـــم
ً

الـــوزراء وتمـــت الموافقـــة عليـــه لوضـــع

يتطرق ميرزا إلى أن مجلس الوزراء شكل

الطاقة البديلة تنقسم إلى قسمين :الطاقة

اســـتعنا بخبـــراء من الخـــارج متخصصين

ً
مقترحا لمجلس
هاتيـــن الخطتين ،قدمنـــا

إلـــى النفط والغاز اللـــذان تتمتع بهما دول

وفـــي معـــرض شـــرحه ،يوضـــح ميـــرزا أن

وأغلبهـــم مـــن الشـــركات الخاصـــة حيـــث

للوصـــول إلـــى األهـــداف الوطنيـــة ،ووفق

متابعة تنفيذ الخطتين

الخليج ،ثم جـــاء مصطلح الطاقة البديلة

شـــخصا مـــن
ً
ودربنـــا حتـــى اآلن 314

فـــي  23ينايـــر  2020المناقصـــة للمدارس
العطـــاءات فـــي  8مـــارس  2020إال أن

مؤهلـــة لتركيب أنظمة الطاقة الشمســـية،

والتكييـــف ويقـــدرون نســـبة التوفيـــر من
المثال ،وهم يعملون معنا ونقدم الخدمات
لطالبينهـــا ،لذلـــك دربناهـــم ومنحناهـــم

الشـــهادات ،وبعـــد التدريـــب والتأهل ،يتم

رفع إســـم المتأهل أو شركته على موقعي
هيئـــة الطاقة المســـتدامة وهيئة الكهرباء

والماء اإللكترونيين ،أي أن هذه األســـماء
والشـــركات والمقاوليـــن تتوفـــر عناوينهم
وبياناتهـــم لمـــن يرغب فـــي تركيب أنظمة
الطاقـــة ،ويمكـــن للراغبيـــن الحصول على

كافة التفاصيل من الموقع.

تقييم دوري ألداء الشركات

»»

مؤنس المردي :هل تراجع الهيئة
بشكل دوري أداء الشركات
وتقييمهم؟

 ميـــرزا :نعم فحين نقول مؤهلين ،فهيئةالكهربـــاء والمـــاء ال تقبـــل أي شـــركة أو

مقاول غير مؤهل لتركيب هذه األنظمة.

»»

أيمن همام :في الموقع هناك
مستويات  ..LEVELSفماذا تعني؟

 ميـــرزا :هـــذه المســـتويات تعني أن هناكشـــركات تتمكن من تقديـــم  10كيلووات،
وشـــركات أخـــرى أقـــل أو أكثـــر ،حســـب
التصنيـــف ،وهـــؤالء حيـــن تريـــد تركيـــب
أنظمـــة فـــي منزلـــك ،ســـتحتاج بيـــن 10

إلـــى  15كيلـــووات وتختـــار من الشـــركات

حسب تصنيفها ،وهذا الحال ذاته للمباني
واألبـــراج وغيرهـــا ،فـــي نفـــس الوقـــت،

األلـــواح الشمســـية تـــدوم لعشـــرين ســـنة،
ومـــن الوفـــر الـــذي ســـيحققه المســـتفيد،

يســـتطيع تغطية كلفـــة  4500دينار خالل

 8إلى  9سنوات وبعد مرور  11سنة تكون
الخدمة مجانية بالنسبة له.

طاقة ،واتفقنا مع وزارة األشـــغال وشئون

تعرفـــة علـــى الحكومـــة فلربمـــا  15فلـــس

مـــن تحويـــل  55بالمئـــة مـــن المخلفـــات

هذه الحالة ســـنأخذ أفضـــل عرض ونتأكد

ميغـــاوات ،ولدينـــا كذلـــك حقـــل الطاقـــة

لبقيـــة المدارس والمستشـــفيات ،ســـنحدد

الطرفين ..الشـــركة والمســـتفيد ،فبعضهم

فـــي المناقصـــات الثمـــان ،وهـــذا أفضل لنا

أكثر ،وبالمناســـبة ،هنـــاك الكثير من الناس

وستكون فائدة للحكومة”.

بالمئـــة من الطاقـــة؟” ،والجواب هو ألنه ال

تدريب  314في  6دورات

وهذه النســـبة ممكن تحقيقهـــا إذا توفرت

إلـــى طاقة ومـــن خاللهـــا يمكن إنتـــاج 60
الشمسية األكبر الذي ينتج  100ميغاوات
في منطقة عسكر ،وكذلك الجسور كجسر

الشيخ حمد وجســـر الشيخ عيسى اللذان
يربطـــان بين المنامـــة والمحرق ،اتفقنا مع

الـــوزارة علـــى تركيب األنظمة بهـــا ،ولدينا
مشـــروع جســـر الملك حمد الجديـــد الذي

ســـيربط البحريـــن والســـعودية بطول 25

كيلومتـــر ،فهـــذه مســـاحة كبيـــرة لتركيب

مـــن قدرة الشـــركة ،إال أنه في المســـتقبل،

تعرفة ثابتة من أفضل العطاءات المقدمة
وللشـــركات ألن التعرفة ســـتكون معروفة

يتجـــه ميـــرزا للحديـــث عـــن التدريـــب

فيقول”:نظمنـــا  6دورات تدريبيـــة لتأهيل

»»

أحمد البحر :هل الصيانة في هذه

الحالة على الشركة؟

 ميـــرزا :الصيانة هنا ًوفقـــا لالتفاقية بين
يتفقون على الصيانة لمدة ســـنة وبعضهم

يتســـاءلون”:لماذا ال أتمكن من إنتاج 100
يمتلك المســـاحة الكافية لتركيب األلواح،
المســـاحة ،وأغلـــب النـــاس ليـــس لديهـــم

المساحة الكافية.

طرحت فكرة المشروع في ديسمبر من العام  2013حين كنت وزيـ ًـرا للطاقة

تجربة قيادة ..نيسان باترول المتجددة 2020

بطلــة الدروب أصبحت أكثر فخامة وراحــة وأذكى من الداخل والخارج

وصل الزجاج عالي
المقاومة من ماركة“ “�Go
 ”rillaالمشهورة للهواتف
الذكية إلى “فورد F-150
رابتور” عالية األداء.
ويشتهر زجاج “”Gorilla
بمقاومة الخدوش ،وهي
خاصية مهمة لسيارة أداء
عال موجهة للطرق الوعرة.
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اكتسبت سيارة العائالت في الخليج “نيسان باترول” سمعتها المميزة

علـــى مرّ ســـنوات عـــدة ،وقد صمّ مـــت لتواجه أصعب ظـــروف القيادة

سواء في الطرق الرملية والصحراوية ،وبالطبع مع كل الرفاهية في

المدن ،فهي قادرة على توفير مستوى الراحة المذهل ذاته في جميع
ّ
متسل ًحا بما يقارب  70عامً ا من التطور ضمن حكاية بدأت
المسارات
فصولهـــا األولـــى خالل العـــام  ،1951مـــع البدايات األولى الســـتخدام

“ ”Bacalarتقود “ ”Bentley Mullinerإلى القمة

الســـيارات الدفـــع بالعجـــات األربع ألغـــراض غير عســـكرية ،وتم بيع
قرابة  1.9مليون نسخة منها منذ طرحها.

قامـــت “ ”Bentley Mullinerبإزاحـــة الســـتار عـــن ســـيارة “ ”Bacalarالجديدة
كليا ،في مقر الشركة بكرو في إنكلترا.
ً
وتتميـــز هـــذه الســـيارة الفاخـــرة عاليـــة األداء “ ،”Grand Tourerبكونهـــا أندر

ســـيارة “ ”Bentleyببابين في العصر الحالي ،وهي تشكل التعبير األقصى عن

القيادة المكشـــوفة الفاخرة بســـيارة من مقعدين ،وبالتالـــي تقود بقوة العودة
إلـــى قطـــاع صناعة المركبات الراقيـــة لشـــركة “ ،”Bentley Mullinerالتي ُتعد
األقـــدم فـــي العالم لصناعـــة المركبات .ويجـــري العمل على ابتكار  12ســـيارة

فقـــط مـــن هـــذا الطراز المثيـــر باإلصدار المحـــدود ،ما يضمن أن تبقى ســـيارة
نادرة وحصرية ج ًدا توفر أعلى مستويات الفخامة واألداء المشوق.

وتتطلـــع “ ”Bacalarإلـــى مســـتقبل الســـيارات الفاخـــرة ذات المزايـــا الخاصة،
وســـيتم صنع كل ســـيارة منها يدويًا في مصنع “ ”Bentley Mullinerالموجود
في كروً ،
وفقا للمتطلبات واألذواق الخاصة لكل عميل .وتحمل هذه السيارة
النـــادرة واالســـتثنائية اســـم بحيـــرة “ ”Laguna Bacalarالواقعـــة فـــي شـــبه

جزيرة يوكاتان المكســـيكية ،التي تشتهر بجمالها الطبيعي األخاذ ،وهي تتبع
اســـتراتيجية “ ”Bentleyالقائمة على تســـمية الســـيارات ً
وفقـــا لمجموعة من

وبدع ــوة خاصة من ش ــركة يوس ــف خليل

المؤيد وأوالده ،الوكيل الحصري لس ــيارات
نيس ــان ف ــي مملك ــة البحرين قمن ــا بتجربة
بط ــل ال ــدروب لمدة أي ــام للتق ــرب إلى هذه
الس ــيارة المتج ــددة ف ــي جيله ــا الجدي ــد،

فبع ــد م ــرور حوال ــي خم ــس س ــنوات على

التعديالت التي طالت جيله السادس ،تطل

المعالم المتميزة في العالم ،التي بدأت مع مركبة “ ”Bentaygaسنة .2015

علين ــا نيس ــان بات ــرول  2020حامل ــة معه ــا

مزايا خاصة في “كيا سيلتوس” الجديدة

تساهم بتعزيز الموقع المتق ّدم الذي تحتلها
ف ــي فئ ــة مركب ــات االس ــتخدام المتع ــدد

تضم سيارة “كيا ســـيلتوس” الجديدة مزايا وعناصر سالمة وتقنيات

م ــن أب ــرز وأهم مواصفات س ــيارة نيس ــان

الرباعي “إس يو في” المتعددة االستخدامات والمدمجة.

“تياتني ــوم”  V8الكبي ــرة ،ن ــرى أن التغيرات

جمل ــة م ــن التعدي ــات والتحس ــينات التي

الكبيرة الحجم.

في غاية التطور على المســـتوى العالمي ،بالنســـبة لفئة سيارات الدفع

خصوص ــا م ــع مودي ــل
ً
بات ــرول الجدي ــدة

وتتميـــز ســـيارة “كيا ســـيلتوس” بتفاصيل تصميم مميـــزة ،األمر الذي

الت ـ�ي طرأت عل ـ�ى مقدمتها بش ـ�ب ك �V-mo

جـــوً ا مـــن المزايا الرياضية المدهشـــة ،فهي تجمع بيـــن المزايا التقنية

ًّ
خاصا بالسيارات الرياضية متعددة
جدي ًدا
ً
وأيضا في جميع موديالت
االس ــتخدامات،

يضفي على هذه الســـيارة الرياضية متعددة االســـتخدامات المدمجة
التـــي تستشـــرف المســـتقبل والمســـاحات الرحبـــة الرائـــدة فـــي فئتها

ومزودة بمجموعة من مزايا األمان الرائعة ذات المستوى العالمي.

كمـــا أن التصميـــم الخارجـــي المميـــز والمدهـــش ،مثل غطـــاء المحرك

الطويـــل ،والخطـــوط والحـــواف القويـــة والمتطـــورة علـــى الصـــدام

األمامي ،والخطوط الحادة المضغوطة في جسم السيارة ،إضافة إلى

الشـــبك األمامي الواســـع “على هيئة أنف النمر” ،ما يساعد في التعرف
ً
قليل
عليها على الفور واستيعاب أنها من سيارات كيا ،ولكنها تختلف
عنها ،إذ إنها مزودة بكتف قوي منسجم مع الزجاج المائل نحو الخلف

مـــن الســـيارة ،إضافة إلى المصد الخلفي المـــزود بعادم صوت معدني

جميـــل ،أضفت على هذه الســـيارة متعـــددة االســـتخدامات المدمجة

جوً ا يتميز بالسمات الرياضية.

البات ــرول الجدي ــدة  2020من خ ــال نظام

 tionاألمام ــي ال ــذي أصب ــح يتخ ــذ تصميمً ا

نيس ــان الجدي ــدة ،أم ــا ف ــي البات ــرول فق ــد
قدم ــت نيس ــان واجه ــة ممت ــازة التصمي ــم
وتس ــاهم مصابي ــح  LEDاألمامية الجديدة

الس ــهمية الش ــكل والش ــبك المعاد تصميمه
ف ــي إب ــراز واجه ــة “بات ــرول” األمامي ــة
وزواياه ــا الجذاب ــة ،وأعطته ــا ش ــخصية
جدي ــدة جميل ــة جـ ـ ًّدا ،بتصمي ــم رياض ــي

معاص ــر تس ــاهم ف ــي زي ــادة ق ــدرات تبريد

المحرك والمكابح األمامية ،وتفتخر باترول
الجدي ــدة بتصميمها الخارج ــي الكلي الذي

خض ــع لتعديالت كثي ــرة واجهت ــه األمامية

التحك ــم الهيدروليكي بحرك ــة الهيكل الذي
يعمل عب ــر أس ــطوانات هيدروليكية تتصل
بأنابي ــب هيدروليكي ــة متعاكس ــة وبجه ــاز
المودي ــات الس ــابقة ،وتش ــمل التجديدات

لوح ــة القيادة الجديدة مع شاش ــتي عرض
صغي ــرة باألعلى وكبيرة باألس ــفل لتس ــهيل

الوص ــول إل ــى كل م ــا تقدم ــه الس ــيارة من

االتص ــال بالهات ــف والخرائ ــط والملتيميديا
والمكي ــف واإلع ــدادات وغيره ــا ،كذلك من
الالف ــت ً
أيض ــا حرك ــة م ــرآة الرج ــوع الت ــي

تس ــتطيع االختي ــار بي ــن الم ــرآة العادية أو

الكاميرا التي تعكس لك ما يحدث بالخارج
وتتغي ــر إعداداته ــا
بص ــورة ذكي ــة جـ ـ ًّدا،
ّ

بس ــهولة منه ــا م ــن خ ــال االختيار م ــا بين

النمط النهاري أو الليلي.

ه ــذا ،وأصبح ــت المقص ــورة الداخلي ــة
أكث ــر س ــكو ًنا م ــع الحـ ـ ّد م ــن الضجي ــج

والخلفية ،وتتخذ المصابيح الخلفية ش ــكالً

واالرتجاج ــات .أم ــا نظ ــام التبري ــد وتوزيع
الهواء المع ّزز فيساهم في تبريد المقصورة

المتسلس ــلة التي أضيف ــت للمرة األولى إلى

الحارة.
ّ
وتوف ــر المقاعد الجلدي ــة المبطنة الجديدة
ً
مترفا
والمزودة بحش ــوات إضافي ــة ،طابعًا

ـهميا وتندمج بلوحة كرومية كبيرة ،في
س ـ ًّ
وق ــت تب ــرز مصابي ــح االنعط ــاف الخلفي ــة
باترول.

وف ــي الدخ ــول إليه ــا نج ــد الداخلي ــة

المتج ــددة ق ــد أصبح ــت أكث ــر فخام ــة من

الداخلية بسرعة أكبر وال سيما في المناطق

ومع ــز ًزا بمق ــود جدي ــد ومط ــرز يدو ًّي ــا.

ويتوف ــر نظ ــام التحك ــم بدرج ــات الح ــرارة
ودع ــم المنطق ــة القطني ــة ف ــي المقاع ــد

األمامي ــة اختيار ًّي ــا .كذل ــك عمل ــت نيس ــان

على تحسين مستويات العزل الصوتي في
المقص ــورة الت ــي بات ــت أكثر ه ــدوءً ا وأكثر
ً
إضافة
بعـ ـ ًدا عن الضجي ــج واالرتجاج ــات،

إل ــى حصولها على المزيد م ــن مزايا الترف
المع ــززة وأح ــدث تقني ــات نيس ــان للتنق ــل

الذك ــي ،وذلك م ــع العلم أن بات ــرول حافظ

على قدراته االس ــتثنائية ف ــي االنتقال إلى

أي م ــكان عل ــى الدروب الوع ــرة والطرقات
المعبدة وعلى قوته الرائدة في فئته.
ً
وأيض ــا اس ــتفادت بات ــرول الجدي ــدة م ــن
مجموع ــة كبي ــرة م ــن تقني ــات الس ــامة

واألم ــان المتط ــورة إضاف ــة إل ــى تقني ــات

نيس ــان للتنقل الذكي المتوف ــرة فيها ومنها
نظ ــام الكب ــح الط ــارئ الم ــزود باستش ــعار
للمش ــاة ونظ ــام التحذي ــر الذك ــي قب ــل

االصطدام األمامي.

من خالل القيادة لمدة ثالثة أيام متواصلة،
اكتش ــفنا بص ــورة ملفت ــة سالس ــة قي ــادة

تعليق مس ــتقل على العجالت األربع ،حيث
تمتص هذه األسطوانات تعرجات الطريق،
بشكل مستقل
أفقيا
فيما تتحرك كل عجلة ًّ
ٍ

ع ــن األخ ــرى وتب ًع ــا لحال ــة الس ــطح ال ــذي
تعبره ــا ،وم ــن التطبيق ــات الت ــي ّ
يوفره ــا
النظام هو أنه يس ــاعد عل ــى مقاومة ميالن
السيارة خالل اجتياز المنعطفات.
وتعتم ــد بات ــرول عل ــى محركي ــن أحدهم ــا
م ــن س ــت أس ــطوانات بش ــكل  Vس ــعة 4
ليت ــرات بق ــوة  275حصا ًن ــا وع ــزم دوران
يص ــل إل ــى  394نيوت ــن مت ــر واآلخ ــر م ــن
ثماني اس ــطوانات بش ــكل  Vس ــعة  5.6ليتر
بق ــوة  400حص ــان وع ــزم دوران بمع ــدل
 560نيوت ــن مت ــر عل ــى حس ــب الموديالت.
ويتي ــح نظام الدفع الرباعي الذكي للس ــائق
التنق ــل بين أنم ــاط قيادة مختلف ــة تتالءم
مع الطرقات المعبدة والوعرة .ويوفر نظام
التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل (يتوفر
لفئ ــات األس ــطوانات الثماني فق ــط) تجربة
قي ــادة أكث ــر راح ــة بفض ــل نظ ــام التعلي ــق
المعزز للحد من االرتجاجات.

“لكزس  ..”LS 2020كل الفخامة

تويوتا “جرانفيا” الجديدة

تعــ ُّد “لكــزس  ”LS 2020اليابانيــة الفاخــرة مــن ضمــن أفضــل الســيارات

تــم تطويــر تويوتا “جرانفيــا” الجديدة ،لتوفر حلول تنقل اســتثنائية

وبجانب ذلك فهي تتمتع بمميزات

القابلة للتعديل بـ  28وضعا مختلفا،

بتصميمهــا األنيــق ،ومقصورتهــا الداخلية المترفــة ،ومحركها القوي،
فضــاً عــن مزايا األمان والســامة الوقائية التي توفرهــا ،عبر توفير

داخليـــا فاخـــرًا،
تصنـــع تصميمً ـــا
ً

بالمقصورة.

االعتمادية في العالم.

مبهـــرة ،فهـــي تعـــرف جيـــدا كيـــف

إذ تقـــدم الشـــركة  9أنظمـــة ألـــوان
مختلفة ويمكن للمشترين االختيار
بيـــن اللمســـات الخشـــبية الطبيعية

المقطعـــة بالليـــزر أو األلومنيـــوم
المصمـــم علـــى طـــراز “،”Naguri

ويمكن اختيـــار المقاعد االختيارية

تلبــي الطلــب المتزايــد علــى حافــات التنقــل الفاخــرة ،إذ تتميــز

وغيرهـــا مـــن اللمســـات الفاخـــرة

وكجـــزء مـــن حزمـــة ،Executive

يمكنـــك الحصـــول علـــى لمســـات
زجـــاج “كيريكـــو” ً
بدل من الخشـــب
واأللومنيـــوم ،وهـــذه هـــي المـــرة

مساحة شخصية رحبة.

وترتقـــي

تويوتـــا

إذ تضـــم  4مقاعد فاخـــرة جلدية

اســـتثنائية من الراحـــة ،مع حزمة

“مرسيدس” تكشف عن “جي أل آيه” الجديدة

الجديدة إلى آفاق غير مســـبوقة،

ً
كليا من أصغــر طرازات
كشــفت “مرســيدس  -بنــز” عــن الجيــل الثاني الجديــد

منفصلـــة مـــع مســـاند لألقـــدام

األولـــى التي نـــرى فيها زجـــاج يتم

“الكروس أوفر”“ ،جي أل آيه” .2021

المقصورة ،والنتائج مذهلة.

وهـــي ســـيارة عبارة عن كـــروس أوفر

وفـــي الداخـــل ،يمكـــن اختيـــار نوعين

أكثـــر مـــن غيرهـــم ،مع خطـــوط حادة

من مرســـيدس :إمـــا شاشـــتان مقاس

اســـتخدامه بهـــذه الكثافـــة فـــي

“جرانفيـــا”

فئتهـــا ،وتوفر مقصورتهـــا الرحبة

مدمجة قد تســـتهوي الجنس اللطيف
وعصرية وجذابة ال يمكن القول عنها
بأنها جاءت بأي جديد.

مختلفين من وحدة العرض المستقلة
“ 7إنـــش” أو شاشـــتان مقـــاس “10.25
إنـــش” ،مدعومتان من نظام “”MBUX

وهي بالنهاية تحمل الكثير من مالمح

الخـــاص بالشـــركة ،واللـــذان يوفـــران
ً
أيضـــا شاشـــة عرض ملونـــة كاملة ،مع

الفئة .”A

وأكثر من ذلك بكثير.

أحدث طرازات مرســـيدس ،وتتشـــابه

بشـــكل جيد مع شـــقيقتها “الهاتشـــباك

الواقـــع المعـــزز ،والتحكـــم الصوتـــي

كمواصفـــات قياســـية ،األمر الذي
يجعلهـــا تعد األولى من نوعها في

التي تتســـع لـ  6ركاب مســـتويات
مـــن التجهيـــزات التـــي عـــادة مـــا

تقتـــرن فـــي األذهـــان بمركبـــات

الليموزين الفاخرة.
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مريم شكري ...أول “بلوقر طعام بحرينية” في دبي للمأكوالت
مروة خميس

تم اختيار المدونة واستشارية المطاعم البحرينية مريم شكري كأول
مدونــة مطاعــم من مملكــة البحرين؛ للمشــاركة بتغطيــة مهرجان دبي
للمأكوالت .2020
واشـــارت فـــي حـــوار مـــع “البـــاد”

األســـعار في حســـابي عبر وسائل

بـــأن حبها لتنـــاول الطعام وتقديم

التواصـــل االجتماعـــي كبرنامجي

للمطاعـــم

األنســـتقرام والســـناب شـــات بـــدأ

النصائـــح

لآلخريـــن

المميزة قررت دخول هذا المجال

الجميع بمتابعتي”.

والتميـــز فيه ألكثر من  7ســـنوات

وأضافـــت“ :مـــع وجـــود عـــدد

عن طريق السفر وتجربة المطاعم

هائـــل من مدونـــات الطعـــام على

الجديدة في مملكة البحرين وفي

وســـائل التواصـــل االجتماعـــي،

مختلف دول العالم.
وقالـــت

» »انضمت النجمة الهندية الحسناء بريانكا تشوبرا إلى الجزء الرابع من
فيلم “ ،”The Matrixوتشارك حاليا الفنانة الحسناء بطولة فيلم “We
 ”Can Be Heroesعلى “نتفليكس”.

حســـاب

وذلـــك يعـــود لمـــا أقدمـــه مـــن

“ :IKNOWHATOEATأحـــب أن

محتـــوى بعكـــس “البلوقـــرات”،

أقدم النصائح لآلخرين ،بالمطاعم

وهـــو الـــرأي الصريح فـــي تذوقي

التـــي يجـــب أن يقصدونهـــا أو ال،

للمأكـــوالت فـــي المطاعـــم ،ففـــي

ودائمـــا مطلعـــة علـــى المطاعـــم

حـــال اعتمـــادي علـــى اإلعالنـــات

الجديـــدة ،فمنـــذ بدأت مســـيرتي

والدعـــوات سأخســـر الكثيـــر مـــن

للمطاعـــم

المتابعيـــن العتمادهـــم على نمط

ويرســـخ
علـــى مســـتوى المدينـــة،
ّ

والوجبـــات والمأكـــوالت وكتابـــة

ثابـــت ومعتـــاد؛ لـــذا أحـــرص على

فـــي المنطقـــة مـــن خـــال برنامج

بتوثيـــق

صاحبـــة

مـــازال حســـابي يالقـــي انتشـــارا

الصـــور

التغطيـــات الخاصـــة لخلق عنصر
التجديد”.

يمتـــد على مـــدار  18يوما يشـــمل
عـــ ّ
دة فعاليات وأنشـــطة وعروضا

ويحتفي مهرجان دبي للمأكوالت

ترويجيـــة رائعة ،فضال عن مقابلة

كل عـــام بكافـــة أشـــكال الطهـــي

عدد من أشـــهر الطهـــاة العالميين،
ّ
ويعـــزز هـــذا المهرجـــان مـــن روح

مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي

التنـــوّ ع واإلبداع والتع ّ
دد الثقافي

يميز هذا القطاع.
الذي
ّ

انجي وجدان :أرفض تقديم اإلغراء وأصبحت حريصة في كل ما أتناوله
الموضــة ليســت للنحيفــات فقــط وتســتطيع صاحبــات الــوزن األكبــر أن يتبعنهــا أيضا
طارق البحار

نجحت الفنانة المصرية الشــابة انجي وجدان في تقديم شــخصية (داليدا) الفتاة التي تطمح في أن

تكون عارضة أزياء شــهيرة ،ولكن القدر يحول دون ذلك؛ إذ تتعرض لحادث ســير ،فتجد نفســها قبالة
بوابــة الســماء ،حيــث تقابــل الموظــف المســؤول عنها ويخبرهــا بأنها أنانيــة رغم طيبتهــا وجمالها ،فال

يمكنهــا دخــول الجنــة ،لــذا يتوجب عليها العودة لألرض وإصالح شــخصيتها ،ولكنهــا تعود إلى األرض

بجســد آخــر وهــو جســد (عاليــا) وعليها التعايش مــع الواقع وتقبل نفســها في مسلســل “طلعت روحي”
والذي عرض مؤخرا على عدة قنوات مصرية .انجي تواجدت في الدورة األخيرة من مهرجان الجونة
الســينمائي الدولي وجلســت مع الصحفيين ،وكان هذا الحوار معها حول مسلسلها الجديد والسوشال

ميديا والنحافة والريجيم:

»»

حدثينا عن دورك في مسلسل
“طلعت روحي” وظهورك المرتبط
بالكوميديا؟

الرضـــا ،أني مثلت في هـــذا طلعت روحي
وقدمـــت دور البطولة فيـــه الذي أقدم من

خالل شخصية “عالية” رسائل مهمة ،مثل

أوال لســـت فنانـــة كوميدية ،لكـــن الجمهور

أن الجمال الخارجي ليس كل شـــيء ،وأن

أحمـــد مكـــي ،فأنـــا ال أتصنـــع الكوميديـــا

المظهر ،فليس معنى أنها فتاة ســـمينة أن

دليل أني معكم اليوم في الجونة الجميلة
مطلقا في الفن ،وظروف حملي ابتعدتني
واحـــد يتذكرنـــي بـــه الجمهـــور أفضل من

ال أتصنع الكوميديا مطلقا في أعمالي

يحب يلقبني بذلك بسبب عملي مع النجم

“الفتـــاة الســـمينة ممكـــن أن تكون حســـنة

مطلقـــا فـــي أعمالـــي ،ودوري بالـــذات في
هذا المسلســـل لم يكن مقصـــو ًدا أن يكون

تكـــون مالبســـها غيـــر جميلـــة” ،وأن يكون

عائليـــا ،ولكنه خرج بهذا الشـــكل
مسلســـا
ً

اإلنســـان واثقـــا مـــن نفســـه؛ ألنه فـــي هذه

وأحضـــر مهرجانها ،فال أعتبر نفســـي مقلة

الكوميـــدي ،نعم أحب أضحـــاك من جولي

اللحظة يكون واثقا من أنه ســـيكون قادرا

بـــأي نـــوع مـــن الكوميديـــا الســـوداء أو

على تحقيق كل ما يتمناه.

قليـــا وفـــي وجهـــة نظـــري أن أقـــدم عمل

الخفيفة.

اعـــرف تمامـــا بـــأن الجمهور يعرفنـــي أكثر

المسلســـل حقـــق نجاحـــا كبيرا علـــى قناة

فـــي الشـــخصيات الكوميديـــة ،وأنـــا أريـــد

تكـــرار نفســـي ،أنـــا أرفـــض األدوار التي ال

أن أطـــور نفســـي أكثـــر فـــي هـــذا النـــوع

يوجـــد بها ســـيناريوهات قوية ،أو شـــركة

مـــن األدوار .ولكـــن مـــع ذلـــك ،ســـأحاول

إنتـــاج ضعيفـــة أو مخرجيـــن معينيـــن أو

تقديم أدوار إغراء.

 ،cbcبعـــد أشـــهر مـــن عرضه علـــى ،OSN
وهـــو مـــن بطولـــة نيقـــوال معـــوض وهبـــة

عبدالعزيز ،وإسالم إبراهيم ،وأحمد فريد،
وميـــار الغيطـــي ،وإنعـــام سالوســـة ،ومـــن
تأليـــف السيناريســـت شـــريف بـــدر الدين،

ووائل حمدي.

»»

أين انجي من البطولة المطلقة
اليوم؟

قدمـــت العديد مـــن األعمـــال الناجحة في

مســـيرتي الفنيـــة ،منذ بداياتي فـــي “تامر
وشـــوقية” ،و”إتـــش دبـــور” ،ثـــم “طِ لعـــت

روحـــي” والذي فيه جاء موضوع البطولة
المطلقـــة في الوقت المناســـب ،والحقيقة

وخـــال رحلتي لم أكن أبحث عن البطولة

المطلقة ،لكني كنت أبحث عن أدوار قوية
ومؤثـــرة واليـــوم أختار األشـــياء الممتازة

وســـأركز حاليا في السينما ،بعد عملي في
أعمال جيدة كثيرة ،لكنني لم أصل لمرحلة

تحدي نفســـي مـــن وقت آلخر فـــي القيام

بشـــخصيات لم أفعل مثلها من قبل ،ولكن
بشـــرط أن أجد نفســـي فيها وقـــادرة على

أدائها بالشكل األمثل.

»»

وعودتك للسينما في 2020؟

»»

خسرت الكثير من وزنك؟
ِ

أفتخـــر بذلك عنـــد الجميع اليـــوم ،أنه أمر

جميـــل للصحة والمرأة عموما ،وهذا ليس
تقصيـــرا أبدا للنســـاء ذات البنيـــة الكبيرة،

العمـــل قائـــم حاليـــا ،وســـأقدم فـــي الفيلم

المهمـــة ،وهـــو مـــن األعمـــال التـــي أشـــعر

البعض ،الذين انتقدوا زيادة وزني بشـــدة،

مختلفة تماما ،ورغم عدم حماســـتي دائما

البعض يردد“ :أنت ســـمينة جدا “ ،فقررت

الختبـــار أداء أثنـــاء التحضيـــر للفيلـــم

ترحـــم ،باختيـــار صورة أبدو فيها ســـمينة

المقبل “المســـيح واآلخـــرون” أحد األدوار

عانيـــت فـــي فتـــرة الحمل مـــن انتقـــادات

بحماســـة شـــديد لها ،خصوصـــا أنه تجربة

وبعـــد اإلنجـــاب ،اســـتمر هـــذا األمـــر وظل

إلجـــراء اختبارات لـــأداء ،فإنني خضعت

أن أرد علـــى هـــذه الشـــخصيات التـــي ال

واختاروني للمشاركة فيه.

جدا ،مع كتابة تعليقات ضد المتنمرين.

»»

العمل الفني بشكل عام؟

مطلقـــا أنا موجـــودة في كل مـــكان ،وأكبر

فريق عمل طلعت روحي

وبالفعل أطلقت هاشـــتاغ “أنت جميلة زي
ما أنت” بعد إنجاب طفلي مباشـــرة؛ ألنني

البعض يقول إنك مقلة وبعيدة عن

مع “مسافات البالد”

والســـر أني لـــم أتبع نظامـــا غذائيا محددا،

ولكنـــي أصبحت حريصة جـــدا في كل ما
أتناولـــه ،فأكثـــرت من تنـــاول الخضروات

والفاكهة وشـــرب المياه والعصائر ،إضافة
إلـــى الحرص علـــى ممارســـة رياضة Kick
 Boxingواالبتعـــاد عـــن المقليـــات وكل
الطعـــام الســـريع ومـــن دون اللجـــوء إلـــى

العمليات التي أخاف منها.

»»

ما عالقتك في السوشال ميديا
اليوم؟

وجـــودي فـــي السوشـــال ميديـــا ضـــروري
لـــي وألي فنانة مع تحفظـــي ،لكني بالطبع

أســـتغل اســـمي المتواضـــع لتقديم شـــيء

جميـــل للمجتمـــع ،وأســـعى ألن يكـــون لي
هدف ورســـالة أحاول أن أصل بها للناس،
وأحـــاول قدر اإلمكان أن أرد على رســـائل
الجمهـــور ،وأقـــدم لهـــم النصائـــح ،وأحكي
لهـــم عـــن تجاربـــي الشـــخصية خصوصـــا
فـــي تجربتـــي مـــع الرجيـــم ،والحقيقـــة
أقيـــم تجربتـــي ممتـــازة فـــي السوشـــال؛
ألنني أســـتفيد منها وأفيـــد اآلخرين أيضا
فـــي نطـــاق معرفتـــي ،فهـــي لـــم تزعجنـــي
علـــى اإلطـــاق ،فكل شـــيء بـــه الجوانب

وجودي في “السوشال ميديا” ضروري

اإليجابيـــة والســـلبية ،وفـــي النهايـــة أنـــا
إنســـان ولـــي أخطـــاء كثيـــرة ،لكننـــي كمـــا
قلـــت أحـــاول طـــوال الوقـــت أن أكشـــف
للفتيات أن الموضة ليســـت مقتصرة على
النحيفـــات فقـــط ،فمن الممكـــن لصاحبات
الوزن األكبر أن يتبعن الموضة أيضا.
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أحد المصلين داخل الحرم المكي بمدينة مكة المكرمة (تصوير أحالم البقمي)

ﺣﻠﻮة؟
ﻋﻨﺪك ﺻﻮرة

أرﺳﻠﻬﺎ واﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ

انتشار فيديو يزعم ظهور بركان في السعودية
فــي

وقال المتحدث اإلعالمي بمدني

أوضحــت

الســلطات

الفيديــو الذي انتشــر على مواقع

عبــارة عــن اشــتعال وتصاعــد

الســعودية ،أمس السبت ،حقيقة
التواصــل االجتماعــي ،ويظهــر
فيه اشــتعال نــار وتصاعد أدخنة

من كهف يقع بمحافظة خيبر.

المدينــة المنــورة“ :إن الحريــق
أدخنــة مــن مخلفــات حيوانيــة
مطمــورة تحــت األرض تــم

إشــعالها بمصــدر خارجــي ،حيث

وأشــارت مديرية الدفاع المدني

ســبق وأن تمت مباشــرة حوادث

لها حول مقطع الفيديو المتداول

ذات الموقع”.

بمنطقة المدينة المنورة في بيان

ويظهر فيه اشــتعال نار وتصاعد
أدخنــة مــن كهــف أم الجرســان،
بأنــه تمــت مباشــرة فرقــة إطفاء

إلــى الموقــع المتواجــد علــى بعد
 40كيلــو متــر شــرق مركــز الثمــد

التابع لمحافظة خيبر.

أكثر من مليار جهاز

مماثلــة فــي أوقــات مختلفــة في

وبين المتحدث أنه ســبق وقوف
ّ

لجنة مشتركة من الدفاع المدني
وهيئــة المســاحة الجيولوجيــة
علــى المســألة ،وثبــت لهــا أنهــا

مخلفات حيوانية ،حســبما نقلت

وكالة األنباء السعودية “واس”.

أندرويد عرضة لالختراق

دراسة تكشف “وصفة غذائية” إلطالة عمر القلب

حــذر خبــراء مــن أن أكثــر مــن مليــار

تشــتهر حميــة البحــر األبيــض المتوســط بمزاياهــا الصحيــة

أندرويــد أصبحــت عرضــة لالختــراق

دراســة أميركية حديثة حددت أفضل طريقة لالســتفادة من

هاتــف ذكــي تعمــل بنظــام التشــغيل
من قبل المتســللين والهاكرز ،بحســب
تقريــر صــادر عــن جماعــة معنيــة

بشؤون المستهلكين.

الجمــة ،نظــرا العتمادهــا علــى الخضــراوات والســمك ،لكــن

حاليــا أو التــي تــم شــراؤها حديثــا

الهواتــف الذكيــة ،قيــد االســتخدام
نســبيا ،لــم تعــد تحظــى بدعــم

التحديثات األمنية األخيرة ،وبالتالي

وأفــادت وزارة إدارة الطــوارئ أنه تم
حتى اآلن إنقاذ  38شخصا على األقل

األميركية ،أن زيت الزيتون مفيد جدا للصحة ،ويساعد على

زيــت الزيتــون ضمــن مكونــات الطعــام ،ســواءً جــرى تناولــه

من تحت أنقاض فندق “شنجيا” الذي
يضم  80غرفة في مدينة تشوانتشو

مستمر .وكشف الباحثون أن الجسم يستفيد كثير من إدراج
زيت الزيتون يحمي الجسم من عدة أمراض

بشكل طبيعي ،أو عند استخدامه في عملية الطهي.

وكانــت دراســات ســابقة قــد حــذرت مــن اســتخدام زيــت

 ،%واعتمــدت الدراســة علــى بيانــات آلالف األشــخاص فــي

وحثــت علــى اللجــوء إلى الزيــوت النباتية األخــرى ألنها أقل

وأوضحــت الدراســة أن زيــت الزيتــون البكــر “إكســترا” ،وهو

بحسب خبراء.

يفرز أقل المســتويات من الدهون المتحولة والمواد الضارة،

الزيتــون فــي الطهي أو القلي ،حتى ال يتعرض لحرارة عالية،

الواليات المتحدة.

ضــررا ،لكــن هــذه النصيحــة غير دقيقة مــن الناحيــة العلمية،

نوع ممتاز يجري عصره من دون تسخين وال مواد كيماوية،

وكشــف تقريــر صــادر عــن منظمــة

وأوضحــت الدراســة أن تعويــض  5غرامــات مــن الزبــدة أو

حين يجري تسخينه.

 %مــن مســتخدمي أندرويد يقومون

خفض احتمال اإلصابة بمرض الشريان التاجي بنسبة .% 7

عنــد الطهــي أو القلي من الزيــوت النباتية ،أما المرتبة الثانية

اليــوم الواحــد ،فتراجع احتمــال إصابتهم بمــرض القلب بـ15

من الباحثين عن وصفات صحية للتقليل من الدهون.

ال تتلقــى حــزم تصحيــح األخطــاء

والثغــرات وغيرهــا مــن المشــكالت،
األمــر الــذي يبقيهــا عرضــة لالختــراق

بسهولة.

“ويتــش؟” البريطانيــة ،أن حوالــي 40
بتشــغيل إصــدارات قديمــة مــن نظام

التشغيل ،وأن أجهزتهم لم تعد تتلقى
تحديثات أمنية مطلوبة من غوغل.

“المايونيــز” بالكميــة نفســها مــن زيــت الزيتــون ،يــؤدي إلــى

وتبيــن للباحثيــن أن زيــت الزيتون البكر “إكســترا” أقل ضررا

أمــا مــن اســتهلكوا أكثر مــن  7غرامات من زيــت الزيتون في

فكانــت مــن نصيــب زيت جوز الهنــد الذي يلجأ إليــه كثيرون

صيني يشتري إناء مهمال بأكثر من  4ماليين يورو
بيــع إنــاء خــزف صينــي ،عُ ثــر عليــه

فرنسا ،وفق ما أفادت “فرانس برس”.

مــرّ أصحابهــا مئــات أو آالف المــرات

ليصبــح حوالــى  4.94مالييــن يــورو،

خالل توزيع تركة في شــقة باريســية،
أمامــه دون أن يكــون لديهــم أدنــى

فكــرة عــن قيمتــه ،مقابــل  4.1ماليين

وبإضافــة الرســوم ،يرتفــع المبلــغ
وفقــا للمشــرف علــى المــزاد أوليفييــه

واإلنــاء ،الــذي يعــود تاريخــه إلــى
مــزاد بمبلــغ  4.1مالييــن يــورو ،أمــس

صينــي لــم يكشــف عــن اســمه عبــر

المخــاوف المرتبطــة بتفشــي فيروس

النصف الثاني من القرن الـ ،18بيع في
الســبت ،فــي مدينــة بــورج في وســط

ســاحة القديــس بطــرس علــى خلفيــة

الهاتف.

كورونــا المســتجد .وجــاء فــي بيــان

مــن المنــازل ،وفــق مــا قــال مســؤولون

أمس .وتتســاقط منذ الخميس أمطار

غزيرة في أجزاء واســعة من باكســتان
قرب الحدود مع أفغانستان.

وأعلن مســؤول اإلغاثــة المحلي تيمور
علــي ســعيد مقتــل  14طفــا و 3نســاء

عــدد القتلــى ،وأشــارت إلــى مقتــل 3

أشــخاص آخرين في إقليم بلوشستان
الواقع في جنوب غرب.

وفــي أســوأ حــادث ،قتــل  5أطفــال
نتيجــة انهيــار ســقف منزلهــم فــي بلدة

درغي الواقعة شماال.

عامــا ،بشــكل جماعــي ،باســتخدام
“حبــوب الغالل الســامة” في محافظة
الشرقية .وأشــارت تحريات المباحث
وتحقيقــات النيابة العامة ،إلى انتحار
طالبتيــن صبــاح الخميــس ،داخــل
منزلهمــا فــي الزقازيــق بمحافظــة
الشــرقية ،وبعــد مــرور  24ســاعة،
لحقت بهما صديقتهما الثالثة.
وأفــادت التحريــات ،بــأن الطفلــة
الثالثــة ضحيــة االنتحــار الجماعــي،
توفيــت داخــل مستشــفى الزقازيــق

بمراجعــة برنامج الحبــر األعظم البالغ
 83عامــا “لمنــع ّ
تفشــي” “كوفيــد.”-19

الجامعــي ،نتيجــة تناولهــا حبــوب
كيماويــة ســامة ،مخصصــة لحفــظ

وأوقــف البابــا األرجنتينــي نشــاطاته

“الغــال” ،بعــد اتفاقهن علــى االنتحار.

لمــدة أكثــر مــن أســبوع إثــر إصابتــه

عُ ثر على اإلناء خالل توزيع تركة في شقة باريسية

خيبر بختونخوا بشمال غرب البالد.

 3فتيــات لــم تتخــط أعمارهــن الـــ16

بطــرس” .وكان الفاتيــكان قــد وعــد

جنوب روما لحاجته إلى التعافي.

قتلى جراء الحادث.

أفادت وســائل إعالم مصرية ،بانتحار

وعلــى شاشــات فــي ســاحة القديــس

يشــارك فــي خلــوة روحيــة ســنوية

ولــم يؤكــد المســؤولون بعــد ســقوط

مراهقات في مصر

المباشــر مــن قبــل (أخبــار الفاتيــكان)

صــاة األحــد الماضــي وأعلــن أنــه لــن

نقل الجرحى بسيارات اإلسعاف.

انتحار جماعي لثالث

الفاتيكان أنه سيتم “بث الصالة بالبث

بالزكام .وتعرّض لنوبتي ســعال خالل

علقــت تحــت األنقــاض فــي حيــن تم

تســاقط أمطــار غزيــرة وانهيــار العديد

المباشر عبر اإلنترنت بدال من إطاللته

مقــدرا بيــن مليــون ومليونــي يــورو،

المبنى في العتمة بينما طمأنوا امرأة

وأكدت الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث

عشــرات آخــرون فــي باكســتان إثــر

أعلــن الفاتيــكان أن البابــا فرنســيس

واشــترى القطعــة التــي كان ســعرها

عناصــر إنقــاذ أثنــاء معاينتهــم حطام

قتــل  20شــخصا علــى األقــل وجــرح

الصالة عبر الفيديو

المعتــادة مــن النافــذة المشــرفة علــى

يورو في مزاد علني.

مصــورة انتشــرت علــى موقــع “ويبو”

في “حوادث نتيجة األمطار” في إقليم

بالزكام ..البابا يقيم

كليــر الــذي وصفهــا بأنهــا “عمليــة بيــع

وأظهــرت

تســجيالت

مقتل  20شخصا نتيجة األمطار الغزيرة في باكستان

بعد إصابته

ســيقيم صــاة اليــوم األحــد بالبــث

جيدة جدا”.

المصابيــن بكورونــا المســتجد وانهــار

الــذي يعــد النســخة الصينيــة لتويتــر

فنــدق كان يســتخدم منشــأة لعــزل

الصين أمس ،وفق ما أفاد مسؤولون.

هذا النظام الغذائي.

وبحســب الخبــراء ،فــإن كثيــرا مــن

احتجز نحو  70شخصا تحت أنقاض

الســاحلية.

فــي مقاطعــة فوجيــان فــي شــرق

وكشــفت دراســة جــرى عرضهــا فــي لقــاء لجمعيــة القلــب

إطالة عمر عضلة القلب ،ولذلك ،يستحب اللجوء إليه بشكل

عشرات تحت أنقاض فندق انهار في شرق الصين

عارضات أزياء ،تتوسطهم األميركية جيجي حديد ،يقدمن نماذج من
إبداع “شانيل” خالل عرض لألزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2021 - 2020
في باريس الثالثاء الماضي (أ ف ب)

وأشــارت صحيفــة الوطــن المصريــة
إلــى أن الفتيــات اتفقن علــي االنتحار
الجماعي ،بذات الوسيلة ،إثر مرورهن
بأزمة نفسية ،بسبب التفكك األسري.

