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الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  عاهـــل  كان 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  الملـــك حمـــد 
في مقدمة مســـتقبلي رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، لدى عودة سموه 
إلـــى أرض الوطـــن أمـــس بحفـــظ هللا 
ورعايتـــه، قادًما مـــن جمهورية ألمانيا 
علـــى  أنعـــم هللا  أن  بعـــد  االتحاديـــة، 
ســـموه بتمام الشـــفاء والمعافـــاة. كما 
كان فـــي االســـتقبال ولـــي العهد نائب 

القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وهنـــأ جاللـــة الملـــك صاحـــب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء بسالمة العودة 
إلى أرض الوطن، سائاًل جاللته المولى 
تعالـــى أن يحفظ ســـموه ويديم عليه 
موفـــور الصحـــة والســـعادة والعافية، 
مشـــيًدا بجهـــود ســـموه المخلصة في 
خدمـــة مســـيرة التقـــدم والنمـــاء فـــي 

المملكة.
وأعرب صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، في تصريح بهذه المناســـبة، 
عـــن خالـــص شـــكره وعظيـــم تقديره 
الملـــك  الجاللـــة  لصاحـــب  وامتنانـــه 
على مشـــاعر جاللته الصادقة النبيلة 
وحرص جاللته الدائم على االطمئنان 
علـــى صحتـــه والســـؤال عنـــه. وعّبـــر 
ســـموه عـــن جزيـــل الشـــكر والعرفـــان 
شـــعب  أبنـــاء  جميـــع  إلـــى  والتقديـــر 

البحريـــن والمقيميـــن؛ لما عبـــروا عنه 
من مشـــاعر محبة خالصـــة وحرصهم 
على االطمئنان على صحته. وأضاف 
ســـموه “إننا نســـتمد القوة والعزم من 
أحاطنـــا  التـــي  المحبـــة  هـــذه  فيـــض 
الذيـــن  الكـــرام،  البحريـــن  أبنـــاء  بهـــا 
كانـــت دعواتهـــم ومشـــاعرهم النابعة 
مـــن القلب تجـــد طريقها إلـــى قلوبنا، 
وتجـــدد أواصـــر المحبـــة المترســـخة 

التي تجمعنا بهم”.

العاهل: جهود مخلصة لسمو رئيس الوزراء بمسيرة التقدم والنماء
ســمو األمير خليفة: نســتمد القوة والعزم مــن فيض محبتكم

جاللة الملك في مقدمة مستقبلي سمو رئيس الوزراء لدى عودته من ألمانيا

المنامة - بنا
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لمتابعة مستجدات وإرشادات الحملة 
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 
(COVID-19) يرجى زيارة الصفحة 

الخاصة بموقع وزارة الصحة

www.moh.gov.bh

عزيزي المواطن والمقيم

ً
(COVID-19)

  أسمى آيات التهاني
 والتبريكات نرفعها إلى

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ
 سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة
 مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه

 رئيس وأعضاء مجلس اإلداره واإلدارة التنفيذية
وجميع منتسبي بنك البحرين الوطني
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Û  نرفــع أطيــب التهانــي والتبريكات إلى مقــام عاهل البالد المفــدى صاحب الجاللة
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة حفظــه هللا ورعاه، وإلى مقام ولي العهد األمين 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه، وإلــى جميع أفراد األســرة 
المالكــة الكريمــة وشــعب البحريــن الوفــي؛ بعــودة رئيــس الــوزراء الموقر صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ســالًما غانًمــا معافــى، بعد أن 
قضــى فتــرة خــارج البحرين الســتكمال فحوصاته الطبية، وبعــد أن مّن هللا عليه 

بموفور الصحة والعافية.
Û  ت أعيننــا جميًعــا بهــذه العــودة الميمونة، التي تكتســب أهميــة خاصة في لقــد قــرَّ

هــذا الوقــت وعند هذا المنعطف بالذات؛ على ضوء ما نشــهده ونواجهه من حالة 
استثنائية ووضع عالمي غامض مرعب وتحديات وأخطار ناتجة عن تفشي وباء 
أو جائحــة كورونــا، ومــا صاحــب ذلك من تداعيــات خطيرة ألقــت بظاللها الثقيل 
على ركائز مجتمعاتنا ومختلف أوجه حياتنا الصحية واالقتصادية واالجتماعية.

Û  ورغــم أن ســموه لــم يكن غائًبــا قط أو بعيًدا عن نبض الوطــن وهموم واهتمامات
المواطنين، إال أن عودته ألرض الوطن ووجوده بين ظهرانينا ستؤدي بالطبع إلى 
اكتمــال صــورة الوطــن الجميلــة ومنظومة رمــوزه المعطاءة، وســتؤدي أيًضا إلى 
مضاعفــة الجهــود الخيــرة المبذولة الحتواء ومواجهة تلــك التحديات واألخطار، 
وســتقرن هــذه الجهــود وُتطّعــم بعــد عودتــه بمزيد من جرعــات الحنكــة والدراية 

والخبرة الطويلة.
Û  ،إن عــودة ســموه الميمونــة قــد أدخلــت الفرحــة والبهجــة والســرور فــي قلوبنــا

ورســمت البســمة على وجوهنا، وشــدت من عزائمنا وإصرارنا، ودعمت إحساســنا 
باألمل والثقة والتفاؤل.

Û  لقــد عاد ســمو األمير خليفة بن ســلمان إلى األرض التي صانهــا والوطن الذي بناه
وحافــظ عليــه، عــاد إلــى القلــوب التي تحبــه واألفئدة التــي تهفو إليه، عــاد قدوة 
الرجال ورمز الوفاء والتفاني والعطاء والحكمة والثبات، عاد سند النظام وصمام 
الســالم واألمــان، رجــل الدولــة البــارز والربــان الماهــر والعقــل الراجــح وصاحــب 

النظرة الثاقبة والفكر المنير.
Û  ،عــاد الوالــد الحنــون واألمير الرزين، عاد الصقر إلى وكره، وعاد األســد إلى عرينه

وعــاد مؤســس النهضــة ليســند الســواعد التــي عملت وال تــزال تعمل علــى حماية 
الوطن، والعيون الساهرة التي ظلت متيقظة لضمان سالمته.

Û .عاد خليفة بن سلمان ليعود النور إلى روح الوطن
Û .فألف ألف مبروك للبحرين قيادة وحكومة وشعًبا

عبدالنبي الشعلة

عودة الربان الماهر تضاعف األمل والثقة



احلمدهلل على السالمة

حمدًا كثيرًا على ما انعم به املولى سبحانه وتعالى على
صاحب السمو  امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه 
من نعمة الشفاء والعافية 

 

خطاك الشر بوعلي و وبعودتك عادت الفرحة لنا 
واهلل يحفظك يا عز البحرين

عائلة املغفور له باذن اهلل تعالى
الشيخ عيسى بن خليفة بن سلمان آل خليفة
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كما دياٌر تعرُف قلَبها وتدلُّه على الّطريق إليها
كما لو ذاكرٌة تخيُطها محّبة روحَك، وألجِلها تحطُّ البالُد مالمَح استقراِرها في 

حضِن المكاِن
 

إلى صاحب الّسمّو الملكّي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
سمّو رئيس الوزراء الموّقر حفظه اهلل ورعاه

 
إليَك، محّبُة الّناِس التي كانت تنهُض كّل صباٍح في انتظاِر المجيِء

إليَك، ما صنعَت من حلٍم عميٍق، فصارت البالُد تكبُر وتنجو بفعِل يديَك
 

إلى مقاِم سمّوكم
كثيٌف ما يقوُله قلٌب ُمِحبٌّ

عميٌق بحُر البالِد،
سحيُق األمِل، مثَل بحرين

 
كّل محّبٍة، وألجِل مجيئَك، كّل الّدياِر تتيّقُظ وتبتهج!

 
مّي بنت محّمد آل خليفة

ومنتسبو هيئة البحرين للّثقافِة واآلثار 
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ونهنئ 

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

على ما أنعم به المولى سبحانه وتعالى على

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه 

من نعمة الشفاء التام وعودته

 الى أرض الوطن سالمًا معافى حفظه اهلل 

ه - �ز �ز� ا�عو�ع�ن و�عِ - �عز
نسأل اهلل العلي القدير أن يحفظ سموه 

ويديم عليه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد.
 

وزير شئون مجلس الوزراء 
وجميع منتسبي الوزارة

نحمد اهلل حمدًا كثيرًا 

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 

رئيس مجلس الوزراء الموقر

على ما أفاء الله به
على سموه من نعمة الصحة والشفاء، 

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ 
سموه ويديم عليه الصحة والعافية 
والسعادة والعمر المديد لمواصلة 

مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن
وكافة أبنائه
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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وجميع موظفي

هّلت تباشير الفرح
وأشرق نهار الخير بعودة وسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه

من نعمة الصحة والشفاء

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه 

ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة 

والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء 

والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه



على ما أفاء الله به

على سموه من نعمة الصحة والشفاء،

سائلني المولى عز وجل أن يحفظ سموه

ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة

والعمر المديد لمواصلة مسرية العطاء

والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه

نرفع أسمى آايت التهاني والتربيكات إلى

رئيس مجلس الوزراء الموقر

محمد بن عيىس آل خليفة 
رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكني 

وكافة منتسبيها

local@albiladpress.com
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هّلت تباشير الفرح
وأشرق نهار الخير بعودة وسالمة
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على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ
 سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة
 مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه

المنامة - بنا

كان عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة فـــي مقدمة 
مســـتقبلي، رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
لدى عودة ســـموه إلـــى أرض الوطن أمس 
بحفـــظ هللا ورعايتـــه، قادًما من جمهورية 
ألمانيـــا االتحاديـــة، بعـــد أن أنعم هللا على 

سموه بتمام الشفاء والمعافاة.
كمـــا كان في االســـتقبال ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  جاللتـــه  وهنـــأ 
رئيس الوزراء بســـالمة العـــودة إلى أرض 
الوطـــن، ســـائاًل جاللتـــه المولـــى تعالى أن 

يحفظ ســـموه ويديم عليه موفور الصحة 
والســـعادة والعافية، مشيًدا بجهود سموه 
التقـــدم  مســـيرة  خدمـــة  فـــي  المخلصـــة 

والنماء في المملكة.
وأعـــرب صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الـــوزراء فـــي تصريـــح بهذه المناســـبة عن 
خالص شـــكره وعظيـــم تقديـــره وامتنانه 
مشـــاعر  علـــى  الملـــك  الجاللـــة  لصاحـــب 

جاللتـــه الصادقة النبيلة وحـــرص جاللته 
صحتـــه  علـــى  االطمئنـــان  علـــى  الدائـــم 
والســـؤال عنه، والذي كان له أبلغ األثر في 
النفـــس، ضارًعـــا إلى هللا ســـبحانه وتعالى 
أن يحفـــظ جاللـــة الملـــك ويمتعـــه بوافـــر 
مملكـــة  يحفـــظ  وأن  والســـعادة،  الصحـــة 
البحريـــن تحـــت قيـــادة جاللتـــه الحكيمة 
لتحقيـــق المزيد مـــن اإلنجـــازات والتطور 

من أجل خير وتقدم شعبها الكريم.
كما توجه ســـموه بخالص الشكر والتقدير 
إلى ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة علـــى زيارتـــه الكريمـــة واهتمامـــه 
ومشـــاعره الصادقـــة، داعًيـــا هللا عز وجل 
بالصحـــة  يمتعـــه  أن يحفـــظ ســـموه وأن 

والعافية.
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وعّبـــر 
والعرفـــان  الشـــكر  جزيـــل  عـــن  الـــوزراء 
والتقديـــر إلى جميع أبناء شـــعب البحرين 
والمقيمين، على ما عبروا عنه من مشـــاعر 
محبـــة خالصة وحرصهم علـــى االطمئنان 
على صحته، التـــي تؤكد ما يتمتع به أهل 

البحرين من قيم الوفاء واألصالة.

ســـمو رئيـــس الـــوزراء: ماضـــون فـــي بـــذل مزيـــد مـــن الجهـــد لالرتقـــاء بالوطـــن وشـــعبهجاللـــة الملـــك فـــي مقدمـــة مســـتقبلي ســـمو رئيـــس الـــوزراء قادًمـــا مـــن ألمانيـــا

جهــود مخلصـــة لسمـــو رئيــس الـــــــــوزراء فـــــي خدمــــــــة الوطــــــــن

جاللة الملك في مقدمة مستقبلي سمو رئيس الوزراء لدى عودته إلى أرض الوطن

وقـــال ســـموه “إن هـــذه المشـــاعر الفياضة 
والدعـــوات الصادقة محل اعتـــزاز وتقدير 
وكان لهـــا وقعها وأثرها الطيب في النفس، 
فهي تجسد حقيقة مشاعر المحبة والوفاء 

التي تجمع أهل البحرين وترابطهم”.
وأضاف ســـموه “إننا نســـتمد القـــوة والعزم 
أحاطنـــا  التـــي  المحبـــة  هـــذه  فيـــض  مـــن 
بهـــا أبنـــاء البحريـــن الكـــرام، الذيـــن كانـــت 

دعواتهـــم ومشـــاعرهم النابعـــة مـــن القلب 
تجـــد طريقهـــا إلـــى قلوبنا، وتجـــدد أواصر 

المحبة المترسخة التي تجمعنا بهم”.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
أن مجتمـــع البحريـــن كان وســـيظل ـ بعون 
هللا وتوفيقه ـ نموذًجا للتالحم والتماســـك 
القائـــم علـــى المحبـــة، وأن هـــذا هو الســـند 
المتين الذي نرتكز عليه في مســـيرة العمل 

لنهضـــة الوطـــن وازدهاره، والبنـــاء على ما 
تحقـــق مـــن مكتســـبات ومنجـــزات تنموية 
فـــي شـــتى القطاعـــات. وقـــال ســـموه “إننا 
ماضـــون فـــي بـــذل مزيد مـــن الجهـــد الذي 
يرتقـــي بالوطـــن وشـــعبه، ونحـــن على ثقة 
بأن أبنـــاء البحرين بعطائهـــم قادرون على 
تحقيـــق المزيد مـــن اإلنجـــازات التي تعزز 

من مكانة وطنهم في كل المحافل”.

رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  وأعـــرب صاحـــب 
الوزراء عن شـــكره وتقديـــره إلخوانه قادة 
الدول العربية الشـــقيقة والـــدول الصديقة 
وكبار المســـؤولين في هذه الدول، على ما 
أبدوه من مشـــاعر طيبة ودعـــوات صادقة 
من خالل ســـؤالهم الدائم عن سموه، سائال 
سموه هللا عز وجل أن يحفظ الجميع، وأن 

يديم عليهم الصحة والسعادة والعافية.

نستمد القوة 
والعزم من فيض 

المحبة التي أحاطنا 
بها أبناء المملكة

مجتمع البحرين كان 
وسيظل نموذًجا 

للتالحم والتماسك 
القائم على المحبة



رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه الصحة
 والعافية والسعادة والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء

والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه

هّلت تباشير الفرح
وأشرق نهار الخير بعودة وسالمة

 فؤاد حسن علي أبل
 وأبناؤه فراس وطالل ونوره

والعائله
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على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ
 سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة
 مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه

نرفع أسمى آ�ات التهاني والترب��ات إلى

صاحب السمو الملكي

األمري خل�فة بن سلمان آل خل�فة
ر��س مجلس الوزراء الموقر  حفظھ هللا

على ما أفاء هللا �ھ على سموه من نعمة الصحة والشفاء، سائلني المولى 
عز وجل أن يحفظ سموه و�د�م عل�ھ الصحة والعاف�ة والسعادة والعمر المد�د 

لمواصلة مسرية العطاء وال�ناء والنماء للوطن و�افة أ�نائھ.

www.kfh.bh 
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أكـــد محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة أن 
عودة رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي الوالد األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة  ســـالما معافـــى إلـــى أرض 
الوطـــن ، بعـــد أن مّن هللا على ســـموه 
بنعمتـــي الصحـــة والعافية، يعـــد أكبر 
البشـــائر ومناســـبة تاريخية وســـعيدة 
لدى جميع أهالي المحافظة الجنوبية.  
وأكد ســـموه أن األفـــراح، عمت جميع 
التـــي  الجنوبيـــة  المحافظـــة  أنحـــاء 
تشـــرفت بمقدم ســـمو رئيـــس الوزراء 
حفظـــه هللا، الـــذي تلهف القلـــوب إليه 
والتي اســـتقبلت ســـموه بـــكل حفاوة 
وترحيب إلى داره ووطنه وأبنائه من 

شعب البحرين.
وقال ســـموه “لســـيدي صاحب السمو 

الملكي رئيس مجلـــس الوزراء مكانة 
رفيعـــة لـــدى الجميع فهـــو باني نهضة 
بالدنـــا في ظل العهد الزاهر والميمون 
لسيدي حضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه هللا ورعاه”.

المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  وأشـــار 
الجنوبيـــة إلـــى أن دعـــم وتوجيهـــات 

صاحـــب الســـمو الملكي الوالـــد األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيس 
الـــوزراء الموقـــر حفظـــه هللا هـــو نهج 
راســـخ تقـــوم بـــه الحكومـــة الموقـــرة 
برئاسة سموه، وســـموه الداعم الكبير 
لكل المشـــاريع التنموية التي تقام في 
المحافظـــة الجنوبيـــة، والتـــي تشـــهد 
اليوم نموا وتقدما في شتى المجاالت 

التنموية البارزة.
ورفع سمو الشـــيخ خليفة بن علي آل 
خليفـــة محافظ المحافظـــة الجنوبية 
ونيابـــة عن جميـــع أهالـــي المحافظة، 
أســـمى التهانـــي إلـــى صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس مجلس الـــوزراء على 
ســـالمة وصول سموه، ســـائال المولى 
عـــز وجـــل أن يحفـــظ ســـموه ويرعاه 
ذخـــرًا  والمواطنيـــن  للوطـــن  ويبقيـــه 

وسندا.

رفـــع رئيـــس مجلـــس الشـــورى علي 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الصالـــح، 
والتبريكات إلى عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
بمناســـبة العـــودة الميمونـــة لرئيس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
بعد أن من هللا على ســـموه بالصحة 
والعافية، وأرجعه سالما معافى إلى 
أرض الوطـــن. وأعـــرب الصالـــح عن 
خالص تمنياته بأن يوفق المولى عز 
وجل صاحب الســـمو الملكي رئيس 
البنـــاء  مســـيرة  لمواصلـــة  الـــوزراء 

للوطـــن  خدمـــًة  والعطـــاء  والبـــذل 
العزيـــز، والمواطنين الكرام في ظل 
العهد الزاهر لصاحب الجاللة عاهل 
البـــالد. كمـــا تقـــدم رئيـــس مجلـــس 
والتبريـــكات  بالتهانـــي  الشـــورى 
إلـــى شـــعب البحريـــن الكريـــم بهذه 
المناســـبة، الفتا إلى أن عودة سموه 
تعـــد فرحـــة ألهـــل البحريـــن كافـــة، 
الـــذي كان يترقب عودة ســـموه إلى 
الوطـــن ليعـــم الفـــرح علـــى الجميع، 
حيث نرفع األكـــف إلى المولى - عز 
وجل - بالحمد والشكر بعوده سموه 
ســـالًما معافـــى إلـــى أرض الوطـــن، 
والعطـــاء  البنـــاء  مســـيرة  ليكمـــل 
وليقـــود زمام األمـــور بالحكمة التي 
تميـــز بهـــا خاصة في ظـــل الظروف 
التـــي تمـــر بهـــا المنطقة فـــي الوقت 
الراهن. وأشـــار إلى أن لسمو رئيس 

الـــوزراء المكانـــة الوطنيـــة الكبيـــرة 
فـــي نفـــوس شـــعب البحريـــن، فهـــو 
األب الحريص علـــى مصلحة أبنائه 
من المواطنين، وصاحب المبادرات 
الوطنيـــة الداعمة لمســـيرة البحرين 
التنموية في جميع القطاعات، وأنه 
ليـــس بغريـــب على شـــعب البحرين 
هذا الحب الكبير الذي يكنه لسموه.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس الشـــورى أن 
ســـمو رئيس الوزراء اعتاد دوًما أن 
يســـخر وقته وجهـــده لرفعة مملكة 
إلـــى  الفًتـــا  وازدهارهـــا،  البحريـــن 
أن ســـموه رجـــل الحكمـــة والحنكـــة 
واالتزان الذي حمل تطلعات شـــعبه 
علـــى  وســـهر  وهمومـــه،  وقضايـــاه 
معالجتهـــا باالهتمام الذي عهد عنه، 
حتـــى فـــي فترة عـــدم وجـــودة في 
الوطـــن في رحله العـــالج والنقاهة. 

الشـــورى:  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
“إننـــا نســـتلهم مـــن صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء أسمى معاني 
الوطنـــي  والعمـــل  والعطـــاء  البـــذل 
بـــأروع صـــوره، وننهل منـــه العزيمة 
والكفـــاءة واإلصـــرار لرســـم أفضـــل 
صـــورة للنهضـــة والتطـــور فـــي هذا 
الوطـــن الغالـــي، مشـــيًدا معاليـــه بما 
تحظى به الســـلطة التشـــريعية في 
مملكة البحرين من دعم ورعاية من 
قبل ســـموه، ومـــا بلغته مســـتويات 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بيـــن 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية، 
والتـــي أثمرت العديد من المنجزات 
التشـــريعية بفضل توجيهات سموه 
لتنفيـــذ كافـــة التشـــريعات الداعمـــة 

لمصلحة البحرين وشعبها الوفي.

local@albiladpress.com
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صاحـــب  البـــالد  ملـــك  بعـــث 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
إلـــى  تهنئـــة  برقیـــة  خليفـــة  آل 

رئیس جمهوریـــة نامیبیا هاجي 
ذكـــرى  بمناســـبة  جینجـــوب، 

استقالل بالده.

الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  تلقـــى 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، برقيـــات التهنئة مـــن القائد العام 
لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ 
آل خليفـــة، ورئيـــس  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
الحـــرس الوطني ســـمو الفريـــق أول ركن 
الشـــيخ محمـــد بن عيســـى بن ســـلمان آل 
خليفـــة، ووزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق 
الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي، ووزيـــر العمـــل 
والتنميـــة االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان، 
ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب 

نـــادي  إدارة  النعيمـــي، ورئيـــس مجلـــس 
المحرق الشيخ أحمد بن علي بن عبدهللا 
آل خليفـــة، بمناســـبة عودتـــه إلـــى أرض 
الوطن بســـالمة هللا وحفظـــه، بعد أن من 
المولى عّز وجّل على سموه بنعمة الشفاء 
والتعافي.  وأعربوا لســـموه في برقياتهم 
عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه 
المناســـبة الغالية، داعيـــًا هللا عز وجل أن 
يديم على ســـموه نعمـــة الصحة والعافية 
وطول العمـــر لخدمة الوطن والمواطنين 
تحـــت ظـــل قيـــادة ملـــك البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

العاهل يهنئ ناميبيا بالعيد الوطني

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقيات التهاني

فؤاد حسين محمد شويطر وعائلته

هّلت تباشير الفرح
وأشرق نهار الخير بعودة وسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ
 سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة
 مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه

األمير خليفة بن سلمان رجل الحكمة واالتزان

عودة سمــو رئيـــس الوزراء أكبـــر البشائــر

ــد فــرحــة ألهـــل الــبــحــريــن ــع رئــيــس “الــــشــــورى”: عــــودة ســمــوه ت

ــحــريــن ــب ــة ال ــض ــه ــي ن ــانـ ــوه بـ ــمـ ســمــو مــحــافــظ الــجــنــوبــيــة: سـ

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

رفـــع رئيـــس محكمـــة التمييـــز نائـــب رئيس 
المجلـــس األعلى للقضاء المستشـــار عبدهللا 
البوعينيـــن أســـمى آيـــات التهانـــي وخالـــص 
التبريكات إلى مقـــام رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفة بمناســـبة عودة سموه إلى 

أرض الوطن بعد أن من هللا سبحانه وتعالى 
على ســـموه بالشفاء، سائال المولى عز وجل 
أن يديم على سموه أردية العافية والمعافاة 
وأن يمـــن علـــى ســـموه بتوفيقـــه لمواصلـــة 
مســـيرة النهضة والتقـــدم بقيادة  ملك البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.

رفع الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة 
العـــام للمجلـــس األعلـــى للشـــباب  األميـــن 
والرياضة خالـــص التهاني والتبريكات إلى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رئيس مجلـــس الوزراء 
الموقـــر بمناســـبة عودة ســـموه ســـالما إلى 
أرض الوطن بعد أن مّن هللا عليه بالشفاء. 
وقـــال الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم بهـــذه 
المناسبة: يشرفني أن أرفع إلى سمو رئيس 
الـــوزراء خالـــص التهانـــي القلبية بمناســـبة 
عودة ســـموه إلـــى أرض الوطـــن بعد رحلة 
العالج ســـالمًا معافـــى بفضل من هللا العلي 
القديـــر، األمر الذي أدخل البهجة والســـرور 
فـــي قلـــوب جميـــع أبنـــاء البحريـــن الذيـــن 

تطلعـــوا لرؤيـــة ســـموه علـــى أرض وطننـــا  
العزيـــز وهـــم يبســـطون أيديهـــم للترحيب 
بســـموه الكريـــم.  وأكد الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة أن عودة ســـمو رئيس 
الوزراء إلى الوطن تشـــكل مناسبة سعيدة 
ســـموه  جهـــود  الجميـــع  فيهـــا  يســـتحضر 
الخيـــرة فـــي رفعـــة مملكـــة البحريـــن ومـــا 
قدمـــه للوطـــن من خدمـــات جليلة وضعت 
المتقدمـــة  الـــدول  فـــي مصـــاف  البحريـــن 
فـــي مختلف مجـــاالت التنميـــة.  داعيًا هللا 
الـــوزراء  تعالـــى أن يحفـــظ ســـمو رئيـــس 
ذخرًا لمملكة البحرين ويواصل إســـهاماته 
الكبيـــرة فـــي بناء نهضـــة المملكـــة وخدمة 
شـــعبها الكريم  وأن يديم على سموه نعمة 

الصحة والعافية والعمر المديد.

البوعينين يهنئ بعودة سمو رئيس الوزراء

سلمان بن إبراهيم: عودة سموه مناسبة سعيدة

سمو الشيخ خليفة بن علي سمو رئيس الوزراء



رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ومجلس األمناء ورئيس الجامعة
وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية وجميع منتسبي الجامعة األهلية

هّلت تباشير الفرح
وأشرق نهار الخير بعودة وسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ
 سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة
 مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
ومجلس األمناء ومجلس الجامعة

وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية 
وجميع منتسبي الجامعة األهلية

11 السبت 21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 - العدد 4176

 نبيل عبد اهلل الزين وعائلته
وجميع العاملين في مجوهرات الزين



local@albiladpress.com

السبت 21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 - العدد 4176
12

بدور المالكي

سعيد محمد

مرئيات سمو رئيس الوزراء... موضع اهتمام اإلعالم العالمي
ــرة ــؤث ــم ــوه ال ــمـ ــى إنــــجــــازات سـ ــل ــد ع ــه ــش ــة ت ــي ــب ــن حـــــــوارات أج

فـــي هـــذا التقريـــر نتعـــرف على نمـــاذج من 
بعـــض  نشـــرتها  التـــي  اإلعالميـــة  التقاريـــر 
المواقـــع اإلعالميـــة األجنبيـــة التـــي أولـــت 
اهتماًمـــا بمتابعـــة أخبـــار وإنجـــازات رئيس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، فـــي جوانب 
مختلفـــة، الســـيما علـــى صعيـــد المنجـــزات 
االقتصادية ورؤى ســـموه بشأن العديد من 

قضايا التعاون الدولي.

آليات المتابعة للتحديات

ومن بين الحـــوارات المتميـــزة، حوار 
أجراه موقـــع “ماركوبوليس”، أكد فيه 
ســـموه النظرة تجاه التحديات اآلنية 
والمستقبلية، إذ يؤكد سموه أننا جزء 
من المنطقة التي نعيش فيها، وكذلك 

جزء من العالم بأسره.
وفـــي موضـــع آخـــر، يؤكد ســـموه في 
الحـــوار أننـــا علـــى يقيـــن مـــن أن أي 
جهـــد ســـيكون محـــدوًدا فـــي نجاحه 
إذا كان يفتقـــر إلـــى العمـــل الجماعي، 
لذلك، نحـــن ال نعتمد موقف “االنتظار 
والترقـــب” ولكننـــا نعمل علـــى تطوير 
مبادئ وتدابير ونضع اســـتراتيجيات 
تســـتند إلى التنســـيق على المســـتوى 
الدولـــي؛ لضمان بقاء األســـواق الحرة 
والمفتوحـــة، ولعـــل دور كل دولـــة في 
الحد من تداعيات األزمة االقتصادية 
إلـــى  التقليـــل  فـــي  يكمـــن  العالميـــة 
أدنـــى حـــد مـــن اآلثـــار المترتبـــة على 
اقتصاداتها، مع الحفاظ على الوصول 
الكامل والحر إلى السوق العالمية من 
خـــالل إجـــراءات وسياســـات كل بلد، 
ونحن ندعو دائًما للتعاون والتنسيق، 
يعتمـــد  اليـــوم  العالمـــي  فاالقتصـــاد 

علـــى الشـــراكة والتعـــاون والكيانـــات 
االقتصادية الكبيرة. 

مزايا تشجيع االستثمار

التعـــاون  مجلـــس  دول  إطـــار  وفـــي 
الخليجي، يلفت ســـموه إلـــى أن هناك 
أفًقـــا كبيـــًرا للتعـــاون فـــي العديـــد من 
المجاالت، األمر الذي ســـيفيد الجميع، 
ونؤكـــد التخصـــص ومســـتوى الخبرة 
فـــي البحرين كمركـــز مالـــي وتجاري، 
ونحـــن ســـعداء وفخـــورون بتحقيـــق 
بفضـــل  الصـــدد؛  هـــذا  فـــي  النجـــاح 
الجهـــود المبذولة والخدمات المقدمة 
من أجل تلبية االحتياجات المتطورة 
للبنوك والمؤسســـات الماليـــة، وكذلك 
تشـــريع الرقابـــة المتقدمـــة التي تمنح 
الثقـــة لالســـتثمار، فالتشـــريعات التي 
اعتمدناهـــا هي األفضـــل في مجاالت 
واألنشـــطة  المصرفيـــة  الخدمـــات 

المالية.
سياســـات  أن  علـــى  ســـموه  ويشـــدد 
النظـــرة  تجـــاوزت  قـــد  البحريـــن 
التقليديـــة التـــي تـــرى األصـــول فقط 
من حيـــث الهياكل المادية أو المباني، 

فنحـــن نعتبـــر أن أهـــم األصـــول التي 
يجـــب تطويرها هي الموارد البشـــرية 
والتعليم والبحث عن معرفة جديدة.

آفاق تعاون تكنولوجيا وفضائًيا

واهتـــم موقع “إنديا تايمـــز” بالزيارة التي قام 
بهـــا ســـمو رئيـــس وزراء الهند نارينـــدا مودي 
إلـــى مملكة البحرين في شـــهر أغســـطس من 
العـــام الماضـــي 2019، والمحادثات الشـــاملة 
التـــي أجراها مع ســـمو رئيس الـــوزراء، إذ إن 
هـــذه الزيارة تفتـــح بين البلديـــن آفاًقا أرحب 
للتعـــاون فـــي مجـــاالت تكنولوجيـــا الفضـــاء 
والطاقـــة الشمســـية والتبـــادل الثقافـــي، فيما 
أثنـــت على ما يوليه ســـموه مـــن دعم لتطوير 
وتعزيـــز العالقات الثنائية، وهذا ما تجلى في 

تبادل مذكرات التفاهم بين البلدين.
ومـــن أبـــرز تلـــك المذكـــرات هي التعـــاون في 
مجال الطاقة الشمســـية، وكذلك فتح المجال 
أبحـــاث  منظمـــة  بيـــن  الفضـــاء  لتكنولوجيـــا 
لعلـــوم  الوطنيـــة  والهيئـــة  الهنديـــة  الفضـــاء 
الفضـــاء فـــي البحريـــن، وأكـــد ســـموه أهميـــة 
تنمية آفاق التعاون والتنسيق مع الهند كدولة 
لها ثقلها المتنامـــي دولًيا في مجاالت التنمية 
والتكنولوجيـــا واالقتصـــاد، مـــا يمهـــد النجاح 

لتسخير إمكانات البلدين ومواردهما وقاعدة 
االقتصاد واالستثمار الواعدة بالفرص.

تقدم الرعاية الصحية في البحرين

جائـــزة  علـــى  ســـموه  حصـــول  وبمناســـبة 
منظمـــة الصحـــة العالمية كقائـــد عالمي في 
تطويـــر الرعاية الصحية العالمية في شـــهر 
مايـــو من العـــام الماضـــي 2019، قدم موقع 
مـــع  مشـــترًكا  تقريـــًرا   ”24 إيســـت  “ميـــدل 
“أرابيـــان بيزنس”، تناول مـــا اتخذته مملكة 
البحرين منذ فتـــرة طويلة خطوات لتزويد 
المتقدمـــة  الصحيـــة  بالرعايـــة  المواطنيـــن 

للمستفيدين.
ويشـــير التقريـــر إلـــى أن مـــن بيـــن نجـــاح 
البحريـــن فـــي تحقيـــق هـــذه الجائـــزة، هـــو 
قطـــاع  فـــي  والالفـــت  الســـريع  التطـــور 
الطبيـــة،  والرعايـــة  العالجيـــة  الخدمـــات 
واالهتمـــام بتنمية كل المرافـــق في الرعاية 
ويحصـــل  والثانويـــة،  األوليـــة  الصحيـــة 
المقيمـــون كما المواطنين، على الرعاية في 
جميع أنحاء البالد بدرجة ممتازة، وعموما، 
تتطور البحرين باســـتمرار، بل إن التوقعات 
تذهب إلى أن الحكومة تســـعى لرفع جودة 

الخدمة وتخفيض كلفتها المالية.

تقرير موقع صحيفة “إنديا تايمز” عن العالقات 
البحرينية الهندية

تقرير من موقع “ميدل إيست 24” بشأن جائزة 
منظمة الصحة العالمية لسمو رئيس الوزراء

حوار مع سمو رئيس الوزراء في موقع 
“ماركوبوليس” االقتصادي

الدار أجمل بعودتك سيدي
Û  الكاريزمــا، كمــا تقــول بعض المصــادر، مصطلح يوناني مشــتق

مــن كلمــة “نعمــة” أي هبة إلهيــة تجعل المرء مفضــال لجاذبيته. 
أمــا التعريــف العملــي لهــذا المصطلــح فهــو ’’القدرة فــي التأثير 
على اآلخرين وجذبهم...‘‘. وقد بين عالم اإلدارة المستشار لي 
الكــوكا درجــة أهميــة وتأثير هــذه الخاصية لــدى القائد، إذ قال 
إن “امتالك القائد لهذه الخاصية يجعل الناس يريدون اتباعه‘‘ 

أي اتباع هذا القائد.
Û  هــذه الكاريزمــا التــي يتمتــع بهــا صاحب الســمو الملكــي األمير

خليفــة بــن ســلمان آل خليفة رئيس الــوزراء الموقر حفظه هللا 
ورعــاه نقشــت فــي قلــوب أبنــاء هــذا الوطــن األوفيــاء الحــب 
والــوالء والتقديــر العظيــم لســموه. ثــم إن هــذه الكاريزمــا مــا 
كانــت فاعلــة بهذه الصورة المؤثرة لو لم تكن مصحوبة بالجهد 
والعطــاء والعمــل الــدؤوب واإلخــالص فــي أداء الواجب تجاه 

هذا البلد العزيز وأبنائه.
Û  تلكــم األســباب مجتمعــة جعلــت البحريــن أكثــر إشــراقة وهــي

تســتقبل أغلى الرجال وأعز الرجال. إنها تســتقبل الرجل الذي 
أعطاهــا كل شــيء، أعطاهــا صحتــه وأعطاهــا وقتــه وأعطاهــا 
جهده ومنحها إخالصه وخالصة خبرته ومنحها فوق ذلك كله 
حبــه ووالءه الراســخ الذي هو من مكونات شــخصيته وكيانه. 
تقدمهــا،  ومهنــدس  نهضتهــا  بانــي  تســتقبل  وأهلهــا  البحريــن 
تستقبل ابنها البار سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بعد 

أن مّن هللا سبحانه وتعالى عليه نعمة الصحة والشفاء.
Û  إنهــم يا ســيدي يريــدون أن يقولوا لك إنهم أبنــاؤك الذين تتابع

وأتراحهــم..  أفراحهــم  مشــاركتهم  علــى  وتحــرص  أخبارهــم 
إنهــم أبنــاؤك الذيــن تحرص دائمــا وعند إطالق أي مشــروع أن 
تســأل.. وكيف يســتفيد أبناؤنا من هذا المشــروع. إنهم أبناؤك 
الذيــن تســأل عنهــم وعــن أحوالهم وأحــوال عوائلهــم. أهاًل بك 
يــا “بوعلــي” فــي دارك التــي أنت نورهــا وحفظــك هللا ذخرا لها 

وسندا ألبنائها األوفياء.

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

رفــع عــدد مــن الســفراء والدبلوماســيين لــدى مملكــة البحريــن أســمى آيــات التهانــي 
والتبريــكات بســامة عــودة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة إلى أرض المملكة سالما معافى، آملين أن تكون عودة سموه مصدر 
قــوة ألن تتغلــب البحريــن علــى الوباء المنتشــر )كوفيد 19( وأن يعم الخير وُتســتأنف 

مسيرة العطاء الزاخر واإلنجازات في جميع ربوع المملكة.

السفير األميركي: تهنئة للمملكة

مملكـــة  لـــدى  األميركـــي  الســـفير  وهنـــأ 
البحرين جاســـتين سيبيريل بسالمة سمو 
رئيـــس الوزراء قائال “باألصالة عن نفســـي 
فـــي  األميركيـــة  الســـفارة  عـــن  وبالنيابـــة 
مملكـــة البحريـــن أهنئ الشـــعب البحريني 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بعـــودة 

خليفة بن سلمان آل خليفة إلى البالد”.

السفير الياباني: نتمنى لسموه طول العمر

مملكـــة  لـــدى  اليابانـــي  الســـفير  وقـــال 
البحريـــن هيديكـــي إيتـــو “أود أن أهنـــئ 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء، 
بالنيابـــة عـــن حكومـــة اليابـــان وشـــعبها؛ 
أرض  إلـــى  الميمونـــة  عودتـــه  بمناســـبة 
مملكـــة البحرين ســـالًما معافى، متمنيا له 
مزيـــًدا من الصحة وطـــول العمر ليواصل 
مســـيرته الزاخـــرة بالخيـــر واإلنجـــازات”، 
البـــالد  عاهـــل  الوقـــت  ذات  فـــي  مهنئـــا 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، وولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
الـــوزراء  لرئيـــس مجلـــس  النائـــب األول 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمد آل خليـــف، والشـــعب البحريني 

بأسره على هذه األخبار السارة.
وأوضـــح الســـفير هيديكـــي أيتـــو بالقول 
“المجتمـــع الدولـــي يمـــر بوقـــت عصيـــب 
للتكيـــف مـــع جائحة فيـــروس كورونا، إال 
أن تجربة وحكمة صاحب الســـمو الملكي 
قـــوة  ســـتكون مصـــدر  الـــوزراء،  رئيـــس 

للمملكة”.
وبين السفير الياباني أن البحرين نجحت 
في الســـيطرة على الوضع، وال توجد في 
اليابان أيًضا منطقة ُيالحظ فيها انتشـــار 
واســـع النطاق للفيروس، آمـــال أن تتغلب 
كل من اليابان والبحرين على هذا الوباء 
في أســـرع وقـــت ممكـــن، وأن نتمكن من 
العمل مًعا مرة أخرى لتوسيع عالقتنا في 

جميع المجاالت لصالح شعبينا.

السفير المصري: استمرار مسيرة العطاء 

بـــدوره، تقدم الســـفير المصري لدى مملكة 
البحريـــن ياســـر شـــعبان، باســـمه وبالنيابة 
العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  حكومـــة  عـــن 
والجالية المصريـــة، بخالص التهنئة وأرق 
األمنيات بمناســـبة العودة الســـالمة لســـمو 

رئيـــس الـــوزراء، داعيـــا هللا عـــز وجـــل أن 
يحفـــظ مملكـــة البحريـــن ملـــكا وحكومـــة 
وشـــعبا، وأن يكتب كل التوفيق والســـداد 
لعاهل البالد وســـمو رئيس الوزراء وسمو 
هللا  بـــإذن  الخيـــر  كل  آمـــال  العهـــد،  ولـــي 
مـــع عـــودة صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
مســـيرة  واســـتمرار  الســـتكمال  الـــوزراء 
العطاء الزاخر والمخلص والمتميز لصالح 
مملكة البحرين وشـــعبها الشـــقيق وقضايا 

أمتنا العربية.

السفير الفلسطيني: عودة ميمونة

ورفـــع ســـفير دولـــة فلســـطين طـــه محمد 
عبدالقـــادر أســـمى آيـــات التهانـــي القلبيـــة 
والتبريـــكات مـــن فلســـطين ومـــن الجالية 
الفلســـطينية في مملكـــة البحرين، متقدما 
بأجمـــل التهاني لمملكة البحرين الشـــقيقة 
ملـــًكا وحكومـــة وشـــعًبا؛ بمناســـبة العودة 
الميمونة لســـمو رئيس الـــوزراء إلى ربوع 
وطنه الغالي بين أهله ومحبيه، بعد إتمام 
عالجـــه بالخارج، راجيا مـــن هللا عز وجل 
أن يحفظ ســـموه سالًما معافى وأن يطيل 
هللا ســـبحانه وتعالـــى فـــي عمـــره ويديـــم 
عليـــه موفور الصحـــة والعافيـــة؛ ليواصل 
مســـيرة العطاء والتقدم واالزدهار لمملكة 

البحرين الشقيقة.

سفيرنا لدى موسكو: الوالد الحنون 
لجميع المواطنين

روســـيا  لـــدى  البحريـــن  ســـفير  وصـــرح 
االتحاديـــة أحمد الســـاعاتي قائال “وســـط 
أجـــواء القلق التـــي تعم العالـــم والبحرين 
بسبب أخبار وباء كورونا، جاء خبر عودة 
سمو رئيس الوزراء إلى أرض الوطن مثل 
البلسم على قلوبنا، إذ كنا ندعو لياًل ونهاًرا 
بأن يمن هللا ســـبحانه على سموه بالصحة 
والعافيـــة وليعيـــد الفرح إلـــى بيوتنا التي 

فارقها منذ سفر سموه”. 

المناســـبة  “وبهـــذه  الســـاعاتي  وأضـــاف 
الســـعيدة يســـرني أن أرفـــع أســـمى آيـــات 
التهنئـــة والتبريـــك إلـــى صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
وإلـــى العائلة المالكة الكريمة وإلى شـــعب 
“االرتبـــاط  أن  مردفـــا  الوفـــي”،  البحريـــن 
الوثيق بين شـــعب البحرين بســـمو األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة يرجـــع إلى 
إحساســـهم بأن سموه يمثل الوالد الحنون 
لجميـــع أبنـــاء هـــذا الوطـــن ورب أســـرتنا 
الكبيـــرة التي لكل فـــرد منها عالقة خاصة 
وقصة يعتز بها مع ســـموه، فســـموه راعي 
الفزعـــات الموجـــود مـــع مواطنيـــه في كل 
المحطـــات وعند األزمات ويقف معهم في 

السراء والضراء”. 
وأردف قائـــال “على الصعيد الرســـمي فإن 
ســـموه هـــو المســـؤول األول في الســـلطة 
ومســـاند  داعـــم  أكبـــر  وهـــو  التنفيذيـــة، 
للســـلطة التشـــريعية حتـــى تقـــوم بدورها 

الوطـــن  لخدمـــة  والتشـــريعي  الرقابـــي 
والمواطن، وسياســـيا، يعتبر سموه مرجًعا 
وخبيـــرا في مختلف قضايـــا العالم بفضل 
حنكة ســـموه وذكائه ومعاصرته لمختلف 
األزمـــات والنزاعـــات في العالـــم وعالقاته 
مـــع قادة دول العالم على مدى نصف قرن 
مـــن الزمـــان؛ حتـــى بـــات ســـموه علًمـــا من 

أعالم السياسة في تاريخنا المعاصر”.
ومضـــى قائـــال “أما إنســـانيا فقد أســـهمت 
شـــخصية سموه االجتماعية وعالقاته مع 
المواطنين في ســـهولة التواصل المباشـــر 
مجالـــس  خـــالل  مـــن  ســـواء  ســـموه  مـــع 
جامعـــة  تعتبـــر  التـــي  المفتوحـــة  ســـموه 
للتعليـــم ومنبـــًرا حًرا للـــرأي الوطني البناء 
أو مـــن خـــالل زيارات ســـموه إلى مجالس 
المواطنيـــن في المناســـبات المختلفة إلى 
جانب جوالتـــه الميدانية لمختلف مناطق 
البـــالد، مـــا جعـــل ســـموه مطلًعا عـــن كثب 
بتفاصيـــل حيـــاة مواطنيـــه واحتياجاتهم 

ومعرفتـــه بآرائهـــم وأفكارهـــم وتطلعاتهم 
بعيـــدا عن التقاريـــر الرســـمية. وبناء على 
ذلـــك زرعت هذه الخصـــال الكريمة محبة 
كبيـــرة لســـموه فـــي قلـــوب الشـــعب كلـــه، 
ســـالما  والدهـــا  عـــودة  للبحريـــن  فهنيئـــا 
معافـــى ليواصل مســـيرة الخيـــر والعطاء 
التـــي بدأهـــا مع المغفـــور له والـــده )طيب 
ثـــراه( وواصلهـــا ســـموه مـــع شـــقيقه  هللا 
المغفور له ســـمو الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفة )طيب هللا ثراه(، وسيكملها في 
العهـــد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة”.

السفير الصباغ: سموه رجل دولة 

الســـابق  البحرينـــي  الســـفير  وهنـــأ 
حســـين الصباغ جاللة الملك والقيادة 
ســـمو  بعـــودة  البحرينـــي  والشـــعب 
رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن الفرحة 
والســـعادة تعتـــري القلـــوب والنفوس 

بهـــذه العـــودة الميمونة لرجـــل الدولة 
وابـــن الشـــعب البـــار بوطنـــه وشـــعبه، 
والبحرينييـــن  البحريـــن  أن  مؤكـــدا 
كانـــوا ينتظـــرون عـــودة ســـموه؛ ألنـــه 
رجـــل الدولة وقائد مســـيرتها وعزها، 
التـــي  العالميـــة،  المكانـــة  وصاحـــب 
استطاعت أن تضع البحرين أنموذجا 
للتميـــز والريـــادة فـــي جميـــع المنابـــر 

والمحافل.
وذكر الســـفير الصبـــاغ، الذي عمل من 
قبل ســـفيرا لمملكـــة البحرين في مقر 
األمم المتحدة بنيويورك وشغل أيًضا 
منصب ســـفير البحرين فـــي عدد من 
الـــدول منهـــا لبنـــان وإيـــران والصيـــن 
وتونـــس، “إننـــا نســـتقبل ســـموه عبـــر 
مهرجـــان الفـــرح الذي نعيشـــه جميعا 
بعودتـــه المباركـــة، مســـتذكرين قصة 
هـــذا القائـــد الملهـــم الـــذي كانـــت لـــه 
البحريـــن  بقضايـــا  مســـتقبلية  رؤيـــة 
وقضايـــا العرب، واســـتطاع أن يســـير 
بدولتنـــا الفتية نحو التقدم واالزدهار 
واالســـتقالل”، مؤكدا أن “سموه ومنذ 
توليه رئاســـة الحكومـــة وحتى اآلن، 
فإنـــه قائد ذو رؤية حكيمة انعكســـت 
اإلنســـانية  البحريـــن  عالقـــات  فـــي 
الرائـــدة مـــع كل أنحـــاء العالـــم، وفـــي 
عملـــه المســـتمر فـــي تطـــور البحريـــن 
من خـــالل تنفيذ العديد مـــن البرامج 
والخطـــط التنموية التـــي وضعها في 
أولويـــات مهامـــه لتصـــب فـــي صالح 
التنميـــة المســـتدامة والنهـــوض بـــكل 
المسارات األساسية لتطور المجتمع”.
ونـــوه الصبـــاغ “باعتبـــار ســـموه رجل 
دولـــة عظيمـــا ومتميـــزا فـــي الخليـــج 
والمنطقة استطاع أن يحقق المعادلة 
الصعبـــة في أن تكون البحرين الدولة 
األولـــى عربيـــا فـــي مقيـــاس التنميـــة 
البشـــرية، مؤمنا ســـموه بأن المواطن 
البحرينـــي هـــو الثـــروة الحقيقـــة في 
البحريـــن، إذ عمل ســـموه جاهدا على 
أن يكون البحريني مكســـبا ومشـــاركا 
فعـــاال في مصـــادر التنميـــة من خالل 

تأهيله وتعزيز قدراته وتمكينه”.

سفراء ودبلوماسيون يهنئون البحرين بعودة سمو رئيس الوزراء

جاستين سيبيريل

أحمد الساعاتي

هيديكي إيتوطه محمد عبدالقادر

حسين الصباغ ياسر شعبان

عودة سموه 
مصدر قوة للتغلب 

على “كورونا”
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فعاليات اقتصادية: جهود سمو رئيس الوزراء التنموية ال تخطئها العين
البحريـــن شـــهدت اســـتقطاب شـــركات أجنبية لتصبـــح مركزا ماليا بالشـــرق األوســـط

 أشـــاد عدد مـــن رجـــال األعمال وســـيدات 
الـــوزراء  بـــدور وجهـــود رئيـــس  األعمـــال 
خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
المســـيرة  فـــي  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
التنموية في البحرين، إذ شـــهدت المملكة 
الشـــركات  اســـتقطاب  اســـتقاللها  منـــذ 
والمؤسســـات األجنبيـــة، وفتـــح المحالت 
التجاريـــة وازدهـــار ونمـــو فـــي اقتصادها، 

وانتعاش خطط التنمية.
وأكدوا لـ “البالد” أن السياسات االقتصادية 
التي وضعتها البحرين والحكومة برئاسة 
وتشـــجيع  لدعـــم  الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو 
الشركات الوطنية، ســـاهمت في نمو هذه 

المؤسسات وتحويلها إلى شركات كبرى.
وأشـــاد رجال وسيدات األعمال بالسياسة 
التي ينتهجها ســـمو رئيس الـــوزراء بفتح 
التجـــار  لمشـــكالت  واالســـتماع  األبـــواب 

والمواطنين والعمل على تذليلها وحلها.

الكوهجي: استقطاب الشركات والصناعات

وأكـــد رجل األعمال عبدالحميد الكوهجي 
أن ســـمو رئيـــس الـــوزراء لـــه دور بارز في 
المســـيرة التنمويـــة للبحريـــن، مشـــيًرا إلى 
أن البحرينييـــن الذين عاشـــوا خالل فترة 
الســـبعينات والثمانينـــات شـــهدوا الفتـــرة 
التي بدأت فيها البحرين بالنمو واالزدهار 
إذ  االســـتقالل،  بعـــد  صغيـــرة  دولـــة  مـــن 
تمكنت المملكة من اســـتقطاب الصناعات 
وفتح المحالت التجارية وإنشاء الشوارع 
وازدهـــرت لتصبـــح البحريـــن اآلن لؤلـــؤة 
الخليـــج،  وذلك بفضل مـــن هللا ثم بحنكة 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء، إذ ســـارت الخطط 
التنموية بصورة ممتازة، مضيًفا أن ســـمو 
األمير الراحل الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان 
آل خليفـــة )طيب هللا ثراه( وســـمو رئيس 
الـــوزراء قاما بعمـــل الكثير فـــي البحرين، 
ما أثر في نمـــط حياة المواطن البحريني ، 
وحدث انتعاش كبير جًدا، مؤكًدا أن لسمو 
رئيس الوزراء دورا كبيرا جًدا في النهضة 
العمرانيـــة التي نعيش فيهـــا، وهذا بفضل 
مـــن هللا ثـــم السياســـات االقتصادية التي 
وضعها سمو األمير الراحل الشيخ عيسى 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة مـــع ســـمو رئيـــس 
الشـــركات  الحكومـــة  وتشـــجيع  الـــوزراء 
الوطنية ودعمها لهذه الشـــركات، وقد كان 
لســـمو رئيس الـــوزراء دور كبيـــر في هذه 

النهضة.
وأضاف “شـــهدنا تأســـيس وإنشـــاء الكثير 
منهـــا  شـــركة  الصناعيـــة،  الشـــركات  مـــن 
ألمنيـــوم البحريـــن )ألبـــا(، وشـــركة الخليج 
وشـــركة  )جارمكـــو(،  األلمنيـــوم  لدرفلـــة 
)بلكســـكو(،  األلمنيـــوم  لســـحب  البحريـــن 
مـــن  لتصبـــح  بتلكـــو؛  شـــركة  وتحـــول 
السياســـات  بســـبب  الكبـــرى  الشـــركات 
االقتصاديـــة ودعـــم وتشـــجيع الحكومـــة 

للشركات الوطنية.

جناحي: مؤسس البحرين

بدوها،  أكدت سيدة األعمال رئيس جمعية 
سيدات األعمال البحرينية أحالم جناحي 
أن ســـمو رئيـــس الـــوزراء أســـس البحرين 
وطورهـــا منذ الســـبعينات إلـــى اليوم، وال 
ننســـى فضلـــه في تطـــور ونمـــاء البحرين 
اقتصادًيـــا وعالمًيـــا عبـــر تعزيـــز العالقات 
البحرينيـــة مع الـــدول العالميـــة، والمملكة 
لها بصمـــة “صنع في البحرين” عالمًيا على 
الرغـــم مـــن صغـــر حجمهـــا، وهـــذه نتيجة 

لجهود وتكاتف الحكومة مع الشعب.
وأشـــارت إلـــى أن التنميـــة فـــي البحريـــن 
جـــاءت بفضـــل هللا ثـــم توجيهـــات جاللة 
الملـــك، ومتابعـــة وتنفيذ من ســـمو رئيس 
الـــوزراء وســـمو ولـــي العهـــد حفظهـــم هللا 
وحفظ شـــعب البحرين، لتنفذ التوجيهات 
معـــا بـــروح اإلخـــالص والمحبـــة”. وهنأت 
ســـمو  بعـــودة  الشـــعب  الجمعيـــة  رئيـــس 
رئيس الوزراء “الذي ننتظره بفارغ الصبر، 
والجمعيـــة مـــع مســـيرة الحكومـــة للتقدم 

وخدمة البحرين وجميع البحرينيين”.

بوخماس: أرسى قواعد النظام االقتصادي

إلـــى ذلـــك، قالـــت  ســـيدة األعمـــال ســـهير 
بوخمـــاس إن التنميـــة االقتصاديـــة تقـــوم 
على محاور عديدة، منها الصحة والتعليم 
والموانئ والمنافذ والمواصالت، مشـــيدة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  بـــدور 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة،  مـــع األميـــر الراحل ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفـــة )طيب هللا 
ثـــراه( فـــي وضـــع محـــاور هـــذه التنموية، 
ولذلك أصبحـــت البحرين تمتلك منظومة 
متكاملـــة  تثـــق فيهـــا البنـــوك، مـــا ســـاهم 
الشـــركات والمؤسســـات  اســـتقطاب  فـــي 
األجنبيـــة، مدللـــة علـــى ذلك بـــأن البحرين 
تمتلـــك منظومـــة متكاملـــة، لـــذا لـــم تتأثر 
باألزمـــة االقتصاديـــة العالميـــة فـــي العام 

2008 وتبعاتها.
وأشـــارت إلى ترؤس ســـمو رئيس الوزراء 
الحكومـــة، لعـــب دوًرا فـــي فتـــح مجاالت 
وآفـــاق التعاون مع الـــدول األخرى، والتي 

تشـــمل مجـــاالت االقتصـــاد والمواصـــالت 
والطيران وغيرها من المجاالت.

وأكـــدت متانة االقتصاد فـــي البحرين، إذ 
تـــم وضـــع خطـــط تجعـــل المملكة ســـباقة 

على مستوى المنطقة.
وأشـــارت إلـــى أن ســـمو رئيـــس الـــوزراء 
أرســـى قواعـــد النظـــام االقتصـــادي التـــي 
تشـــمل االســـتيراد والتصديـــر والتصنيـــع 

وفق أسس سليمة تهدف لالستدامة.
وأضافـــت أن البحريـــن وضعـــت منظومة 
سليمة لمراعاة صغار التجار والمؤسسات 
المتوسطة والكبرى على حٍد سواء. كما أن 
المملكة وضعت الكثير من البرامج لتعزيز 
مكانتهـــا، وصناديـــق تنمويـــة والتخليـــص 
اللوجســـتي،  للدعـــم  الجمركـــي وقوانيـــن 
وغيرها من القوانين التي منحت البحرين 

األفضلية على دول أخرى.
وأشـــادت باهتمـــام ســـمو رئيـــس الـــوزراء 
والمســـؤولين واســـتماعهم للتجار وتذليل 
بســـرعة،  أمامهـــم  والعراقيـــل  العقوبـــات 
وكذلك حل مشـــكالت المواطنين وإيجاد 

الحلول الناجعة لها.

رؤســـاء جمعيـــات: فرحـــة غامـــرة بمقـــدم ســـمو رئيس الـــوزراء

يؤكــد العاملــون فــي مجــاالت العاقــات العامة واإلعــام والتدريب والقطــاع اإلداري، الدور الكبير الــذي عزز من هذه 
القطاعات بدعم من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وكان من بين ما تسجله 
المســيرة هــي تلــك المؤتمــرات الدوليــة الكبرى، التي اســتطاعت البحريــن أن تحقق نجاًحا في اســتضافتها على أيدي 

أبنائها، والتي عقدت تحت رعاية كريمة من سموه، في داللة على تشجيعه واهتمامه ودعمه.

تعزيز إمكانات القطاع اإلداري

وعلـــى هذا الصعيد، يشـــير رئيس 
جمعية العالقات العامة البحرينية 
فهد الشهابي إلى أن “نجاحنا ولله 
الحمد، يشـــعرنا بالفخر واالعتزاز، 
ونحن اليوم في الواقع نجني ثمار 
جهـــود ســـموه، وأختصـــر كالمـــي 
بالقـــول إننـــا عشـــنا خـــالل الفترة 
الماضية العديد من الظروف التي 
مرت على البلد، ومن بينها العديد 
من األخبار غير الســـعيدة، وكأنما 
رب العالميـــن أراد أن يمســـح على 
ويبشـــرهم  البحرينييـــن  قلـــوب 

بعودة سمو رئيس الوزراء”.
الـــذي  الرجـــل  ”هـــذا  ويضيـــف 
شـــيد أركان الدولـــة الحديثـــة في 
إمكانـــات  مـــن  وعـــزز  البحريـــن 
القطـــاع اإلداري فيهـــا لـــه مكانـــة 
كبيـــرة فـــي قلوبنـــا، وها هـــو ينّور 
البحريـــن بعودته بعد أن منَّ عليه 
رب العالميـــن بالصحـــة والعافيـــة 
والشـــعب البحرينـــي وأنـــا أولهـــم، 
كنا ننتظر هذا الخبر السار، وعوًدا 

حميًدا ميموًنا”.

بشرى عظيمة

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ويعبـــر 
جمعية البحرين للتدريب وتنمية 
عطيـــة  أحمـــد  البشـــرية  المـــوارد 
أن  فـــي  الكبيـــرة  الســـعادة  عـــن 
نـــرى الكثيـــر مـــن أبنـــاء البحريـــن 
وقـــد حققوا النجـــاح في مجاالت 
حديثـــة هـــي فـــي األســـاس كانت 
تدخـــل ضمـــن اهتمـــام وتشـــجيع 

ورعاية ســـمو رئيس الـــوزراء، بل 
علـــى  كبيـــر  بشـــكل  يدعـــم  وكان 
مـــن  واالســـتزادة  فيهـــا  الدخـــول 
ولذلـــك  بهـــا،  والمعـــارف  العلـــوم 
فمجال التدريـــب وتنمية الموارد 
البشـــرية هو قطـــاع ال يمكن ألحد 
أن ينســـى فيه جهـــود وتوجيهات 
ســـموه التي مكنتنا، بفضل خبرته 
وحرصه على توسيع هذا القطاع، 
مـــن تنفيـــذ الكثيـــر مـــن البرامـــج 
المؤسســـات  ودعـــم  المتقدمـــة 
المؤتمـــرات  وتنظيـــم  التدريبيـــة 
المحلية والمشـــاركة في المحافل 

الدولية.
وأردف بالقـــول “وكـــم هي بشـــرى 
مـــن أعظم نعـــم هللا علينـــا ونحن 
نفـــرح بعـــودة ســـموه إلـــى وطنـــه 
وأهلـــه، وهـــي من لحظـــات الخير 
التـــي تنتشـــر عطرهـــا فـــي أرجاء 
الوالـــد،  القائـــد  بعـــودة  البحريـــن 
القديـــر  العلـــي  المولـــى  ســـائلين 
أن ينعـــم عليـــه بموفـــور الصحـــة 

أحمد عطية في صورة تذكارية مع سمو رئيس الوزراءوالعافية”.

سعادة وطن
Û  مــا إن ســمعنا وقرأنــا إعــالن عــودة رئيــس الــوزراء

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة إلــى أرض المملكــة بعــد رحلــة عالجيــة فــي 
جمهورية ألمانيا االتحادية، إال وهلَّت بشــائر الفرحة 
والســرور، وارتســمت مالمــح البهجــة والســعادة في 
ربــوع الوطــن كافة وعلــى جميع أبنائه، مستبشــرين 
وفرحيــن بقــدوم ســموه وعودتــه المباركــة محاًطــا 
بعنايــة إلهيــة ومحفوفــا بفرحة شــعبية، فــي ملحمة 
وطنيــة كانــت وال تــزال وســتظل بمثابــة األرضيــة 
الصلبة والدافع األقوى لمواصلة مســيرة الرخاء في 

جميع المجاالت.

Û  هذه الفرحة والسعادة التي دخلت كل بيت وشملت
أعيــاده  مــن  عيــدا  يعيــش  الوطــن وجعلتــه  أرجــاء 
ويكتســي حلــة بهيــة بوجود ســمو األميــر خليفة بن 
سلمان بين أفراد شعبه، الذين كانوا ينتظرون عودته 
فــي كل لحظــة بشــوق، ولهفة مصحوبــة بدعوات لم 
تنقطــع بالصحــة والعافية لســموه، فــي تعبير صادق 
عــن الوفــاء، وتجســيد حقيقــي للحب والــوالء لقائد 
تفانــى وعبر عقود عديدة في خدمة شــعبه وســاهم 
بــكل مــا أوتي من جهد وعرق وصبــر ومثابرة وعمل 
دؤوب فــي رفعــة وتقــدم مملكــة البحريــن فــي كل 
الصعــد  مختلــف  وعلــى  والبنــاء  التنميــة  مجــاالت 

والمستويات.

Û  إن ما نعبر عنه يا صاحب السمو وما يعبر عنه جموع
المواطنين من فيض حب وتقدير، لهي حروف قليلة 
في مجلد ضخم حافل بعشرات بل مئات الصفحات 
التــي تجســد العرفــان لشــخصكم الكريــم، والتالحــم 
بيــن قائــد ملهــم معطــاء وشــعب وفي، وتؤكــد عمق 
العالقة التي ترســخت طوال الســنوات الماضية من 
عمــر مســيرة التقدم التي تشــهدها المملكة، وتعكس 
تقديــرا كبيــًرا ووفاء مســتحًقا لمن جّنــب هذه البالد 
الكثيــر مــن التهديــدات وواجــه بكل عزيمــة وإصرار 
التحديــات ليضعهــا بــكل حكمة واقتــدار في مصاف 

الدول المتقدمة ولينعم شعبها بالنماء واالزدهار.

Û  ،هــذا يــوم فرح وســعادة لهــذا الوطن ولجميــع أبنائه
ونحمد هللا تعالى أن استجاب للدعوات واالبتهاالت، 
ونشــكره عظيم الشــكر على عودة ســموكم بعد أيام 
مــرت رغــم ثقلهــا وطولهــا بعــد أْن مــنَّ هللا عليكــم 
ــد هــذا اليــوم فــي  بالشــفاء والصحــة والعافيــة؛ لُيخلَّ
ذاكــرة تاريخ الوطن ضمن أيامه الخالدة، فحمدا لله 

على سالمتكم.

moanes.almardi@albiladpress.com

مؤنس المردي 
أمل الحامد

سعيد محمد

فهد الشهابي

عبدالحميد الكوهجي سهير بوخماسأحالم جناحي



أعرب إعالميون عبر “البالد” عن شـــعورهم 
بفرحة غامرة بمناسبة قدوم رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان آل خليفـــة إلـــى أرض الوطـــن بعـــد 
أن مـــنَّ هللا ســـبحانه على ســـموه بالعافية، 
مؤكدين أن لسموه مكانة كبيرة في نفوس 
الجميـــع، وأن أجـــواء البهجـــة تعـــم أرجـــاء 

المملكة كلها بعودة سموه.
وتحدثوا لـ “البالد” بمشاعر فياضة وصادقة 
تعكس تقدير أهل مملكة البحرين ووالءهم 

المطلق تجاه سموه.
وقال الكاتب الصحافي فيصل الشـــيخ “إن 
البحريـــن بأبنائها المخلصيـــن كانوا يدعون 
يوميـــا بـــأن يمـــن هللا علـــى أميرنـــا الغالـــي 
بلبـــاس الصحة والقـــوة، ليعود إلى البحرين 
الحبيبـــة، التـــي مـــن أجلهـــا بذل ســـموه كل 
تعب وجهد، ووقف في وجه أكبر الطامعين 
فيهـــا، قـــارع الشـــاه اإليرانـــي، وراهـــن على 
إخالص الشـــعب البحرينـــي ألرضه، وواجه 
أطمـــاع نظـــام الخميني؛ لتتصـــدى البحرين 
برموزهـــا الكـــرام وشـــعبها الوفـــي لمحاولة 
االنقـــالب في مطلـــع الثمانينات، ثـــم بثباته 
وروحه القويـــة، كان ملهما ورمزا في ثباتنا 
إلفشـــال محاولة االنقالب الثانية، بعزم من 

ملكنا، وثبات منه، وبقوة أبناء البحرين”. 
وأكـــد أن “بصمات ســـموه المؤثـــرة حاضرة 
فـــي ذاكرة الزمـــان والمكان، ولســـمو األمير 
خليفـــة دوره القـــوي كحجـــر زاويـــة ثابـــت، 
نعرف قيمة هذا الرجل العظيم، نعرف حب 
الجميـــع لـــه. تطلعنا لليـــوم الـــذي نهنئ فيه 
ملكنا الغالي وشـــعب البحرين الوفي بعودة 
فـــارس الميدان، عودة ســـمو األمير خليفة، 
لتقـــر عيونكم ولتفـــرح البحرين مـــن ترابها 
ألعلـــى ســـماواتها، وهـــا هـــو ذا اليـــوم جاء، 
فســـالمتك ســـالمة وطن، يا أمير الثبات، يا 

ابن البحرين البار”.
فـــواز  اإلعالمـــي  قـــال  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 

العبـــدهللا “بمناســـبة هـــذا اليوم الـــذي يعتبر 
ليـــس كســـائر األيـــام، والـــذي ســـنعانق مـــن 
خاللـــه رمـــزا وطنيـــا عشـــقناه منـــذ نعومـــة 
أظافرنـــا، رمزا غاب عنـــا، فغابت معه قلوبنا 
التـــي انشـــدت كلمـــات الحـــب والعشـــق له، 
إنـــه يـــوم لطالما حلمنـــا به منذ اليـــوم األول 
ارتفعـــت  البحريـــن  أهـــل  قلـــوب  لرحيلـــه، 

بالدعـــاء واالبتهـــال إلـــى المولـــى عـــز وجل 
بـــأن يعيـــده ســـالما غانمـــا معافـــى، ونحـــن 
ومنـــذ بداية العـــام الجديد استبشـــرنا خيرا 
بالصور الفوتوغرافية التي تداولتها وسائل 
الســـمو  لصاحـــب  االجتماعـــي  التواصـــل 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء؛ لتكتمـــل الفرحـــة 
بصـــورة اللقـــاء العظيـــم الـــذي جمع ســـموه 

بعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة بمقر إقامة سموه، وكذلك 
بولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة”.
باإلذاعـــة  المذيعـــة  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن 
والتلفزيـــون صفـــاء صفـــر عن بالـــغ محبتها 
ومودتهـــا لتعافـــي ســـموه، وقالـــت “نحمـــد 
هللا ســـبحانه وتعالـــى علـــى اطمئناننـــا على 
ســـالمة صاحب السمو الملكي وخبر عودته 
إلـــى أرض البـــالد مشـــافى معافـــى، ونبتهل 
إليـــه جـــل وعـــال أن يديـــم نعمـــة الصحـــة 
والعافيـــة والعمـــر المديـــد لســـموه لمواصلة 
عطائـــه المعهود في خدمـــة بحريننا الغالية 
وأهلهـــا األوفيـــاء، وعودتك يا ســـمو األمير 
إلى وطنك وشـــعبك هي عـــودة الوطن إلى 

الوطن”.
جائـــزة  علـــى  الحاصـــل  الصحافـــي  وقـــدم 
رســـول  للصحافـــة  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
الحجيري أســـمى آيات التهاني والتبريكات 
علـــى مـــا أنعـــم هللا بـــه علـــى ســـمو رئيـــس 
الـــوزراء من صحـــة وعافية، ســـائال المولى 
عـــز وجـــل لســـموه طـــول العمـــر والتوفيـــق 

لمواصلة مسيرة الخير والعطاء للوطن.
وقال “إن إســـهامات صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الوزراء كانـــت بقدر الرهانـــات التي 
بالبـــالد ودعـــم نهضتهـــا  وضعهـــا لالرتقـــاء 
الديمقراطية واالقتصادية، والتي تعبر عن 
حكمة ورؤية ثاقبة لمســـتقبل مشرق ألبناء 

الوطن”.
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هنيئا لنا جميًعا بعودة سمو األمير
Û  119 ليلــة قضاهــا رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير

خليفــة بــن ســلمان آل خليفة خارج البالد، فقط بجســده، بينما 
كان قلــب ســموه الكبيــر معلقــا بوطنــه وأبنــاء شــعبه، ال يــدع 
مناســبة وطنيــة أو حدًثــا مهمــا يمــس مملكــة البحريــن وأهلها 
الطيبين إال ذكرنا بحكمته ونقاء ســريرته بأهمية تمســك أبناء 
هــذا البلــد المخلصيــن األوفياء بوحدتهم الوطنيــة لتجاوز كل 

التحديات وتحقيق أكبر اإلنجازات.
Û  شــعب البحريــن األصيــل قابــل هــذا الحــب الفيــاض بالحــب

والوفــاء واإلخــالص، معبــرا بأبلــغ المعاني عن فرحتــه العارمة 
بعــودة ســموه إلــى أرض الوطــن بعدما اســتجاب هللا عز وجل 
للدعــوات الصادقــة والصــادرة من القلــوب المحبة لســموه بأن 

يكمل عليه نعمة الشفاء التام وأن يعود إلينا سالما معافى.
Û  خــالل فتــرة إقامة ســمو األمير خليفة بن ســلمان خــارج البالد

لــم تمــض األيام ســريعا، لكــن الوصال لم ينقطــع لحظة واحدة 
مــع ســموه، الذي كان يحرص على االطمئنــان على كل صغيرة 
وكبيرة من أحداث تشهدها البالد، وطمأنة كل من يعيش فوق 

ترابها بأن األمور على خير ما يرام.
Û  مســيرة فــي  المهمــة  والمنعطفــات  الحاســمة  اللحظــات  فــي 

وبقيادتــه  دائمــا،  حاضــرا  ســموه  يكــون  المباركــة  البحريــن 
وتوجيهاته الحكيمة تتجاوز البحرين أعتى التحديات وتخرج 
منها مرفوعة الرأس شامخة؛ لتبهر العالم بقوتها المستمدة من 

حنكة قادتها وتماسك شعبها.
Û  وجود سمو رئيس الوزراء بين رجاله وأبناء شعبه المخلصين

يزيدهــم عزيمة وقــوة، ويمكنهم من التغلب على كل الصعاب، 
وإنجاز أبهى النجاحات. 

Û  هنيئــا لنــا جميًعــا بعودة ســمو األمير خليفة بن ســلمان، وهنيئا
لهــذا البلــد المبــارك بوجود قائــد ملهم في قيمة وهامة ســموه، 
أطــال هللا العلــي القديــر فــي عمــره، وجعلــه ذخــرا لهــذا البلــد 

الطيب األصيل، ومجدا وعًزا لشعبه الكريم.

ayman.hamam@albiladpress.com

أيمن همام
محرر الشؤون المحلية

فواز العبدالله فيصل الشيخ

صفاء صفر رسول الحجيري

ـــة ـــر زاوي ـــي حج ـــدان ودوره الوطن ـــارس المي ف

إعالميون لـ “^”: يوم العودة... ليس كسائر األيام

األمير الذي نحبه
Û  رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

ســلمان آل خليفة شــخصية متفردة، ســيرته دافعة لإلبداع، 
آسر على الدوام.

Û  تنحنــي واإلنجــاز،  التفــوق  تجــد  اإلبداعيــة  مســيرته  فــي 
الحكمــة علــى قامته احتراًما وإجالال، يدفع حق القوة، بقوة 
الحــق، مخيلتــه البحرينيــة ال تكــف عــن االبتــكار، وكان وال 
يــزال الطبيب الــذي يالمس جروح الوطن ويبلســمها بدواء 

حكمته المتقدة.
Û  ســموه للبحريــن عبــاءة ســتر، ســماء، غيمــة، خيمــة، وإغاثة

لوطــن بعودتــه ســيكون كامل األوصــاف، في صوتــه رائحة 
األرض، يقع على مســامعنا وقع الرذاذ الربيعي، ويبعث فينا 
الــروح ونوًعــا من الخدر اللذيذ الناعم حينما يقول ونســمعه 
يوصينا “ذوبوا في البحرين فهي لكم كلكم دون استثناء”.

Û  رائحة اإلنجاز تفوح من يديه، والتفوق مكتنز في كفيه، هو
ســند، كلمــا تعبــت البحرين وضعت رأســها علــى كتفيه؛ لكي 
ال تهــوي فــي الفــراغ. صحيح أننا غادرناه بضعة أشــهر، لكنه 
لــم يغادرنــا، كنــا في قلبــه نبض حــب وحنــان، يغمرنا بطيب 

السؤال.
Û  يلــوي عنق العواصــف، فمن يجرؤ على النكران؟! هو ســموه

أمــام  للوطــن  المعاديــة  السياســات  كل  حنــي  يجيــد  الــذي 
حنكته، التانغو السياسي باهظ الثمن معه.

Û  ســموه رجــل دولــة قــاد مســيرة التحديــث فــي ظــل طــرق
وعــرة على المســتوى المحلي واإلقليمي، واســتطاع بصبره 
وحنكتــه السياســية أن يضــع البحرين من بيــن دول الخليج 
علــى مــدى قــرون متالحقة فــي المرتبــة األولى ســواء على 
صعيــد االتصــاالت أو على صعيد المركز المالي واالقتصادي 

في المنطقة أو على صعيد رفاهية اإلنسان في البحرين.
Û  ســمو األميــر يؤمــن بــأن األفعــال هي مــن تضــع صاحبها في

مقامه الذي يستحقه، ولذلك تجد بصمات أفعاله بائنة على 
جبيــن الواقــع البحرينــي السياســي واالقتصــادي والتنمــوي 
واالجتماعــي، وال يمكــن ألي أحــد أن يمر على ما أنجز مرور 

الكرام من دون أن يشير إلى شواهده القريبة والبعيدة.
Û  ونتيجــة لعملــه الــدؤوب على مختلــف األصعدة ســطع نجم

ســموه فــي ســماء اإلنجاز لدرجــة جعلت المنظمــات األممية 
بمختلــف تخصصاتها وأدوارها أن تقر له بشــرعية ما أنجزه 
ومــا قدمــه ومــن ثم تكافئــه بتقديم ما يســتحقه من جوائز؛ 
خارطــة  متــن  علــى  وضعهــا  التــي  بلمســاته  منهــا  اعتراًفــا 

اإلنجازات المطلوبة إقليميا وعالميا.
Û  هنيئــا للبحريــن عــودة ســمو األميــر القائــد الوالــد خليفــة بن

ســلمان، وننتظــر كمــا ينتظــر أهــل البحريــن اســتئناف دوره 
مختلــف  فــي  البحريــن  تطــور  مســيرة  لتعزيــز  التاريخــي؛ 

الحقول.

alawi.almosawi@albiladpress.com

علوي الموسوي

سيدي.. بعودتكم سالمين معاَفون صار للوطن طعم
Û  تحمــل الســرور إلينــا، وتجمــع شــمل األحبــة

جمعا ال مثيل له... منذ فترة يا سيدي ونحن 
الميمونــة  عودتكــم  ونترقــب  إليكــم  نهفــو 
وأنتــم في ثــوب الصحة والعافية، فقد أتعبنا 
االنتظــار والشــوق، فســموكم تعطونــا الحياة 
في راحتينا حتى نبلغ قمة الســعادة، وعندما 
ال نســمع اســم خليفــة بــن ســلمان نندفــع إلى 
الصمــت واالنطــواء، تركيــب ممنهــج تربينــا 

عليه منذ الصغر. 
Û  صــار معاَفــون  ســالمين  بعودتكــم  ســيدي.. 

للوطــن طعــم، وبالرغــم مــن الظــروف التــي 
يمــر بهــا العالــم فــي معركتــه ضــد “فيــروس 
تكونــوا  أن  إال  أبــى  ســموكم  أن  إال  كرونــا”، 
وسط شعبكم، تضمونه تحت أجنحة المحبة 
والمــودة والتالحــم، وتنيــرون دروبــه ليفــرح 
بأنشــودة الحيــاة الهانئــة فــي ظالل ســموكم 
النديــة العطــرة. لقــد ظلــت البيــوت صامتــة 
واألعين ال تكف من مراقبة الســماء والدعاء 
لكم بالصحة والعافية وطول العمر، فسموكم 
“بركــة هــذا الوطــن” وعطــاؤه الذي يتشــامخ 

فــي كل الفصــول، والبســمة التــي تــرف علــى 
شــفتيه، فالبحريــن هــي خليفــة بــن ســلمان، 

وخليفة بن سلمان هو البحرين. 
Û  ســيدي.. بقدر ما كانت األيام الماضية صعبة

علينا وسموكم في رحلة العالج، حتى ال نكاد 
نعرف منها سوى اليوم اآلني الذي نعيشه، إال 
أن عودتكم الميمونة اليوم معاَفون ســالمين، 
قلوبنــا  فــي  األفــراح  مشــاتل  غرســت  قــد 
وغيــرت كل مســارات حياتنــا، فو هللا شــعب 
البحريــن مــن دون ســموكم قصيــدة يتيمــة 
مزروعــة في الجفاف، فالقلوب تخفق عندما 
ُيذكر اسم سمو األمير خليفة بن سلمان، فقد 
اشــتاق المواطنــون علــى اختــالف مذاهبهــم 
احتياجاتهــم،  وعــن  عنهــم  الســؤال  ومللهــم 
اشــتاقوا إلــى قلــب ســموكم الكبيــر الــذي ال 
يفكر إال في مصلحتهم وســعادتهم، اشــتاقوا 
لقائــد العــزم والقــوة والمجــد الــذي قــال لهــم 
“إن مــن أولوياتــي هي اللقاء بشــعبي. أبنائي 
وإخوانــي والســؤال عنهــم.. إنــا لكــم فــي كل 

وقت وكلنا لهذا البلد”.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد
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مقام إلى  نرفعها  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى 

آل خـليفة األمير خليفة بن سلمان  الملكي  صاحب السمو 
رئيس الوزراء الموقر   حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه من نعمة الصحة والشفاء

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه
والسعادة والعافية  الصحه  عليه  ويديم 

العطاء مسيرة  لمواصلة  المديد  والعمر 
أبنائة وكافة  للوطن  والنماء  والبناء 

الشورى والنواب  رئيسا واعضاء مجلسي 
العامان واألمينان 

والنواب الشورى  لمجلسي  العامتين  األمانتين  منتسبي  وجميع 
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عباس ابراهيم

علوي الموسوي

أهال بأميرنا الغالي بوعلي
“#خليفة_بن_سلمان” يحتل المرتبة األولى احتفاال بعودة سمو رئيس الوزراء

لرئيـــس  الميمونـــة  العـــودة  القـــت 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، بعد أن 
مّن هللا ســـبحانه عليه بوافر الصحة 
والعافيـــة، صًدى واســـًعا بلـــغ ذروته 
المشـــهودة علـــى منصـــات التواصل 
االجتماعي على الشبكة العنكبوتية. 
قطاعـــات  واســـتفاضت  وأفاضـــت 
فـــي  وطنيـــة  وفسيفســـاء  واســـعة، 
وصفهـــا وإبـــراز مشـــاعرها وفرحهـــا 
مشـــاعرها  وفاضـــت  ســـموه  بعـــودة 
حًبـــا، وتبادلوا التهنئـــات والتبريكات 
بسالمة ســـموه وعودته إلى بحرينه 

التي تنتظره بشغف منذ مدة.
وعبـــر ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب مستشار 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن 
بالـــغ فرحته بعودة ســـموه، بمنشـــور 
الرســـمي علـــى  نشـــره عبـــر حســـابه 
منصة “انســـتغرام” قـــال فيه “من كم 
شـــهر دعيت ربي في يـــوم ممطر أنه 
يبلغنـــا نشـــوف خليفة، واليـــوم على 
مطـــرة الخير هللا بلغنـــا بخبر وصوله 

الجمعة، تنور ديارك يا بوعلي”.
وعلـــى ذات الصعيد، نشـــر مستشـــار 
جاللة الملك للشـــؤون الدبلوماســـية 
الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد 
آل خليفـــة فـــي حســـابه الشـــخصي 
على “انســـتغرام” منشـــورا جـــاء فيه 
“بمقدمكـــم الميمون ســـتنورون الدار 
بالفـــرح  أهلهـــا  نفـــوس  وســـتمألون 

والسرور، أهال بأميرنا الغالي”.
وشاركه الفرحة النائب األول لرئيس 
مجلـــس الشـــورى جمـــال فخـــرو، إذ 
غـــرد قائال “الحمد لله على ســـالمتك 

عودتـــك  ويـــوم  العمـــر  طويـــل  يـــا 
لقدومـــك، أهال وســـهال بك في بالدك 
وبين أهلـــك وذويـــك ومحبيك، وإن 
شـــاء هللا تـــدوم عليك نعمـــة الصحة 
والعافية ويمدك البارئ بطول العمر”.
واجتاح وســـم “#خليفة_بن_سلمان” 
منصـــة “تويتر”، وشـــارك عبره الكثير 
دول  ومواطنـــي  البحرينييـــن  مـــن 
الخليـــج، مـــن مســـؤولين ومواطنين 
ومقيميـــن، إذ عبروا فـــي تغريداتهم 
بعـــودة ســـموه ســـالًما  عـــن فرحهـــم 
متضرعيـــن  الوطـــن،  معاًفـــى ألرض 
للـــه أن يمـــّن عليـــه بطـــول الصحـــة 

والعافية.
واجتاحت آالف التغريدات المباركة 
“تويتـــر”، إذ قالـــت صفاء في تغريدة 
لهـــا “قـــرة عيـــون البـــالد بلـــي لفاهـــا، 

نورت دراك يا خليفة بن سلمان”.
بـــن صالـــح  وعبـــرت عائلـــة عيســـى 

الحســـن عـــن فرحتها مهنئـــة الجميع 
بالعـــودة الميمونـــة في منشـــور جاء 
“خليفـــة.. ســـالمتك... ســـالمة  فيـــه 

للوطن كله”.
وأعـــرب محمـــد المحميد عـــن فرحه 
عبر حسابه في “تويتر” قائال “خليفة 
بـــن ســـلمان حفظـــك هللا، قـــرة عيـــن 

البحرين وعيننا بعودتك”.
ونشـــرت رباب الجـــودر تغريدة جاء 
فيهـــا “بتنور البحريـــن بردتك طويل 
وقـــال  ســـلمان”،  بـــن  خليفـــة  العمـــر 
“مـــن  بتويتـــر  حســـابه  فـــي  محمـــد 
يقول ســـنة عشـــرين عشـــرين ما بها 
خير؟ ورجعتـــك فيها يا ضي الرفاع 
وأنوارهـــا”، وبينـــت “بنـــت البحرين” 
فرحتها بعودة سموه الميمونة قائلة 
وبيـــن  لديـــاره  يعـــود  الوطـــن  “روح 
أحبابـــه وتنـــور الديـــره يـــا خليفة بن 

سلمان”.

وبينت أســـمى، وهي مـــن المغردات 
بعـــودة  فرحتهـــا  عـــن  الخليجيـــات، 
أرض  إلـــى  معاًفـــى  ســـالًما  ســـموه 
الوطـــن قائلـــة “نـــور الرفـــاع وصـــل، 
بعـــد روح البحريـــن”، وقالـــت مريم: 
“زانـــت الـــدار بنور ســـموك يـــا خليفة 
بن سلمان”، وقال أحمد سيف “قرت 
عيـــون الدار باللي لفاهـــا نورت دارك 

يا بعد ضيها”.
هذا ومازالت التغريدات على منصة 
والمنشـــورات  االجتماعيـــة  “توتيـــر” 
تتـــرى  “انســـتغرام”  برنامـــج  عبـــر 
وتتواصـــل لغاية كتابة الخبر، معبرة 
عـــن فائض مشـــاعرها وحبها لســـمو 
األمير خليفة بن ســـلمان، إذ انطلقت 
منـــذ يوم األربعاء حتى وقت متأخر 
مـــن مســـاء الجمعة ومازالـــت تهطل 
تغريـــدات الخيـــر مستبشـــرة بعـــودة 

سموه الميمونة إلى أرض الوطن.

استبشري يا دار برجعة غاليج
Û  أجمــل خبــر ممكــن أن يتلقــاه شــعب مملكــة البحرين هو أنــه “عاد

إلى البالد بحفظ هللا ورعايته مســاء أمس صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر قادما من 

الخارج بعد أن منَّ هللا على سموه بنعمة الشفاء”...
Û  حجــم المحبــة التــي يكنهــا هــذا الشــعب الوفــي لســموه قلمــا تجد

لــه نظيــرا فــي العالقة بيــن القائد والشــعب، ولكنك لو اســترجعت 
التاريــخ قليــال وجعلت مواقف ســموه مع أبنائــه المواطنين ماثلة 
أمامــك، فســتتضح لــك الرؤيــة لماهيــات هــذه المحبــة وأبعادهــا، 
فكل خير ورفاه يعيش فيه هذا الشــعب يرجع لســموه، خليفة بن 
سلمان تجده في المأتم وفي مجلس العزاء يواسي، وفي مجلس 
الفرح يهنئ ويبارك، ويتابع بنفســه أي شــكوى من المواطنين إلى 
أن تجــد طريقهــا إلــى الحــل، ســموه أول رئيــس حكومــة يجعــل 
تطلعات شعبه مرتكزات لبرنامج عمل حكومته، وجلسات مجلس 
الــوزراء نجدهــا ثرية بقضايا الشــعب وهمــوم المواطن، ويحرص 
سموه على طرحها على طاولة البحث أمام جميع المسؤولين في 
الحكومة؛ لضمان سرعة الحل، والمتتبع لجلسات مجلس الوزراء 
فــي دول المنطقــة ال يجد أن حكومة بأكملها على مســتوى رئيس 
وزراء ونوابه ووزراء، ُتخصص جلستها لمشكلة أسرة بال مسكن، 
أو مواطنيــن مناطقهــم تفتقــر بعــض الخدمــات، فهذه الــدول ترى 
أن اجتماع الحكومة يخصص للمســائل اإلســتراتيجية، بينما يرى 
ســموه أن اإلســتراتيجية التي ال يكون المواطن محورها، وتخلق 
له فارقا في حياته ومعيشــته على المســتوى الخدمي واإلسكاني 

واالجتماعي واالقتصادي ليست من ضمن األولويات. 
Û  حب الشــعب لســمو األمير يســتند إلــى منظومة متكاملــة وقاعدة

راســخة قــادت إلــى هــذه المشــاعر الفياضــة، فــكل بيــت بحرينــي 
يستشــعر أن ســموه هــو رب أســرته. أمــس غــادرت الطائــرة مطار 
ألمانيــا وعلــى متنهــا بشــارة فــرح وخيــر لهــذا الشــعب لتحط على 
أرض الوطــن، وتحــط معهــا بهجــة شــعب وســالمة وطــن يمثلهــا 
المقدم الكريم لصاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه. نــورت دارك يا 
بوعلــي ورجعــت الفــرح لقلــوب محبيــك وعيالك من أبنــاء وبنات 

البحرين.

omar.aljaber@albiladpress.com

عمر الجابر

استبشــر أكاديميــون وقانونيــون بالعــودة الميمونــة لحكيــم العــرب رئيــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، بعد 
رحلــة عالجيــة دامــت 4 أشــهر فــي ألمانيــا وتكللت بالشــفاء التــام، متمنين 

لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

الناصر: مواقف سموه مشهودة

وقـــال نائـــب رئيس جامعـــة البحرين 
للبرامج األكاديمية والدراسات العليا 
وهيب الناصر إن “كل البحرين تهتف 
قائلـــة الحمـــد للـــه والشـــكر للـــه علـــى 
المباركـــة، وبعودتـــك ســـالما  العـــودة 
معافـــى تحتفـــل المملكـــة مستبشـــرة 
ومتضرعـــة وشـــاكرة للـــه علـــى نعمة 
مقامكـــم،  بمثـــل  شـــخصا  منحهـــا 
تأســـيس  فـــي  شـــبابه وحياتـــه  نـــذر 
وخدمـــة مملكـــة البحرين منـــذ بداية 

السبعينات”.
وأضـــاف أن “جميـــع فئـــات المجتمـــع 
ســـواء مواطنيـــن أو مقيمين كبارا أو 
صغارا في هذه المملكة الكريمة كانوا 
في انتظار هذه العودة المباركة، فكل 
القلـــوب ظلـــت معلقة تدعـــو وتبتهل 
إلـــى هللا العزيز القديـــر أن يتم نعمته 
علـــى الجميـــع وتتحقق هـــذه العودة 
التـــي انتظروهـــا منذ ســـفركم للعالج 
خارج البحريـــن بمتابعـــة كريمة بارة 

من جاللة الملك، وسمو ولي العهد”.
صاحـــب  “مواقـــف  أن  إلـــى  وأشـــار 
نبراســـا  جعلتـــه  المشـــهودة  الســـمو 
للبحرين واألمة العربية واإلســـالمية 
بـــل ولـــدول العالـــم، إذ كان وال يـــزال 
النصيـــر للقضايـــا المحليـــة والعربيـــة 
واإلســـالمية والعالميـــة وتحدياتهـــا، 
وكرس طاقتـــه وجهـــوده، وإمكاناته 
لمواقـــف  وخالفـــات  القضايـــا  لحـــل 
يســـتعصي  وعالميـــا  محليـــا  كثيـــرة 
عـــودة  علـــى  للـــه  وحمـــدا  حصرهـــا، 
حكيم العـــرب الرئيس المبدع الكريم 

سالما معافى”.
وتابـــع “أدعو هللا أن يمتعكم بالصحة 
والعافيـــة، ويمنحكم القوة، ويمد في 
عمركم، ففي صحتكـــم قوة للبحرين 
ولإلســـالم، وهـــي قوة تشـــد مـــن أزر 
األمة، وفي عافيتكم جزء من عافية 
مملكـــة البحرين، فأنتـــم أيها الرئيس 
صاحـــب المواقـــف التـــي تنطلـــق من 

الثوابت الوطنية والدينية والقومية 
السياســـة  دهاليـــز  فـــي  زيـــغ  دون 
مواقفكـــم  والعالميـــة،  الخليجيـــة 
الكريمـــة أيهـــا الرئيس توجـــت مكانة 
فـــي قلـــب كل بحرينـــي، وكل عربـــي 
فـــي كل  ومســـلم، وحفـــرت اســـمكم 
“أبوعلـــي”  بعـــودة  مرحبـــا  القلـــوب”، 
المتربع في قلوب هذا الوطن وأهله.

بديوي: حارس العدالة

فيما قال رئيس مجلس إدارة جمعية 
المحامين البحرينية المحامي حسن 
بديوي إنه فرح واستبشـــر لدى علمه 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بوصـــول 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
مـــن رحلة العالج التـــي مّن هللا عليه 
خاللها بالشفاء وألبسه ثوب الصحة 
مســـيرة  يواصـــل  حتـــى  والعافيـــة؛ 
النهضة والبناء والتنمية المســـتدامة 

لمملكة البحرين وشعبها.
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  ورفـــع 
إلـــى صاحـــب الجاللـــة  والتبريـــكات 
الملـــك وإلـــى ســـمو ولي العهـــد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
الـــوزراء؛ بمناســـبة العـــودة المباركـــة 
لصاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة.
وخاطب ســـموه “حللت أهال وســـهال 
البحريـــن  أبـــا علـــي وأضـــاءت بكـــم 
يـــا  بقدومكـــم  شـــعبها  وأســـعدت 
صاحـــب النهضة المباركـــة ويا نصير 
المحامـــاة وداعمهـــا، حراســـة لمبادئ 
لتطبيـــق  وضمانـــا  والعدالـــة  الحـــق 
القانـــون وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان، 
المولـــى أن يحفـــظ ســـموكم  ســـائال 
الكريـــم وأن يلبســـكم ثيـــاب الصحة 
وعـــزا  ذخـــرا  ويجعلكـــم  والعافيـــة 
لمملكة البحرين ومليكها وولي العهد 

وشعبها”.
كما هنأ أستاذ القانون العام المشارك 
ورئيـــس لجنـــة الحقـــوق والحريـــات 

العامة بالمؤسســـة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان بـــدر محمد عـــادل، صاحب 
بـــن  األميـــر خليفـــة  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان آل خليفـــة؛ بمناســـبة عودته 
ســـالما غانمـــا للبـــالد بعدمـــا مـــنَّ هللا 

تعالى على سموه بالشفاء.
ودعـــا المولـــى عـــز وجـــل أن يديـــم 
على ســـموه نعمـــة الصحـــة والعافية 
لمواصلـــة مســـيرة العطاء لهـــذا البلد 
المعطـــاء وأهلهـــا األوفيـــاء وقضايـــا 
األمتيـــن العربية واإلســـالمية، ودعم 

مسيرة النماء والتطور.

خاطر: قيادة حكيمة

وقـــال عميـــد كليـــة الحقـــوق الســـابق 
الوطـــن  إن  المحامـــي صبـــري خاطـــر 
يســـتقبل ســـمو رئيـــس الـــوزراء، وهو 
عائد بموفور الصحة والعافية، بالحب 
والدعاء بأن يحفظه هللا تعالى لشعبه 
ولمـــا ســـاهم بـــه فـــي تطـــور المملكـــة 
اإلقليمـــي  دورهـــا  وعلـــو  ومجدهـــا 

والعالمي.
وذكر أنه يعجز عن وصف دوره سموه 
في البنـــاء القانوني الكبير الذي تتميز 
بـــه مملكـــة البحريـــن؛ كونه المؤســـس 

لمنهـــج معاصـــر في تحقيق المســـاواة 
وفـــي تطبيـــق القانـــون وفقـــا لمعيـــار 
العدالـــة، ما دفع بمســـيرة المملكة نحو 
قمـــة المجـــد فـــي ظـــل قيـــادة حكيمة 
رائـــدة بـــكل ما يعنيـــه البنـــاء والعطاء 

والتقدم.

الطيب: صاحب الحنكة

فـــي  العـــام  القانـــون  أســـتاذ  وابتهـــج 
جامعـــة البحريـــن عبدالجبـــار الطيـــب 
بعودة ســـمو األمير القائـــد، وبارك لكل 

أهل البحرين عودة والد الجميع وباني 
النهضة ألرض الوطن بعد رحلة عالج، 
كانـــت البحرين وشـــعبها يدعـــون فيها 
لسموه بأن يعود عودة ميمونة مزهوة 

ومكللة بتمام الصحة والعافية.
وقـــال “إن عـــودة ســـموه هي بال شـــك 
خصوصـــا  الوطنـــي  للصـــف  تدعيـــم 
العالميـــة الصحيـــة  فـــي ظـــل األزمـــة 
حاليـــا، فهو صاحـــب الحنكة في إدارة 
األزمات وهـــو الحكيم في التعامل مع 
أحلك الظـــروف خروجا بالبحرين إلى 

كل ما هو خير”.

العطــاء مســيرة  ليواصــل  العــرب  حكيــم  بعــودة  يستبشــرون  وقانونيــون  أكاديميــون 

سمو رئيس الوزراء ركيزة للصف الوطني لمواجهة الظروف الراهنة

حسن بديوي عبدالجبار الطيبصبري خاطر بدر محمد عادل
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متـــى مـــا أشـــار بيـــده، نثـــر الفرح 
والســـرور، وأزاح جبًل من الهموم 
القضايـــا  زحمـــة  وســـط  العالقـــة 

الوطنية الكبرى.
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
العيـــن  يـــزال  آل خليفـــة كان وال 
الســـاهرة علـــى تحقيـــق تطلعـــات 
المجتمع البحريني بجميع أطيافه 
ومناطقـــه، واألذن الصاغيـــة إلـــى 
احتياجـــات األهالـــي مهمـــا صغـــر 
حجمها أو كبرت، إذ ال يهدأ له بال 
حتى يجدهـــا متحققة على أرض 

الواقع.
علـــى  باســـتمرار  يحـــرص ســـموه 
تحســـس ومتابعـــة ما يطـــرح من 
همـــوم وقضايـــا خدميـــة عبـــر مـــا 
يرفع له من تقارير وما ينشـــر في 
وســـائل اإلعـــلم وعبـــر الزيـــارات 
الميدانية واللقاءات المباشرة، وال 
يتوانـــى فـــي توجيه المســـؤولين 
إلـــى اإلســـراع فـــي متابعـــة تلـــك 
الخطـــط  وإعـــداد  االحتياجـــات 
التســـهيلت  مختلـــف  وتوفيـــر 

والموارد اللزمة لتلبيتها.
فـــي كل جلســـة لمجلس الـــوزراء 
فـــي  طمعـــا  األعنـــاق  تشـــرئب 
توجيهاته الكريمـــة، التي يحرص 
فيهـــا ســـموه علـــى عـــدم تجاهـــل 
أي شـــكوى مـــن تراجـــع مســـتوى 
للمواطنيـــن،  المقدمـــة  الخدمـــات 
وضعف جودة المرافق والمنشآت 
الخدمية والبنى التحتية؛ انطلقا 
من مبدأ أن احتياجات المواطنين 

هي هدف وغاية الحكومة.
إن هـــذا االهتمام تجلـــى بوضوح 
فـــي جلســـة مجلـــس الـــوزراء في 
وّجـــه  حيـــن  الماضـــي  ســـبتمبر 
الـــوزارات الخدميـــة إلـــى “متابعة 
والشـــكاوى  الملحظـــات  كافـــة 
التي يثيرهـــا المواطنون، والعمل 
على حلها بشـــكل فوري، وتكثيف 
بالمواطنين؛  المباشـــرة  اللقـــاءات 
تحقيقـــا ألهـــداف الحكومـــة فـــي 

عـــن  المواطـــن  لرضـــا  الوصـــول 
الخدمات كافة”.

أن  الجلســـة  ذات  فـــي  أكـــد  كمـــا 
الحكوميـــة  الخدمـــات  “تحســـين 
وتلبيـــة متطلبـــات المواطنين من 

أولويات العمل الحكومي”.
إن سياســـة الباب المفتـــوح، التي 
شـــكلت إحـــدى أبـــرز ركائـــز العمل 
الحكومـــي بقيادة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، لعبـــت دورا مهمـــا في 
تســـريع عجلـــة التنميـــة الشـــاملة 
فـــي المملكـــة، خصوصـــا فـــي ظل 
المشروع اإلصلحي لعاهل البلد 
صاحـــب الجللـــة الملـــك حمد بن 
مثـــل  الـــذي  خليفـــة،  آل  عيســـى 

النهضـــة  لبنـــاء  الصلبـــة  الدعامـــة 
الحديثـــة القائمـــة علـــى الشـــراكة 
والتعـــاون بيـــن مختلـــف شـــرائح 

المجتمع البحريني.
تأكيد التعامـــل الجدي والبنَّاء مع 
ما يطرحه المواطنون عبر وسائل 
فـــي  بـــارزة  ســـمة  يعـــد  اإلعـــلم، 
اجتماعات ســـموه مع المسؤولين 
والـــوزراء؛ مـــن أجـــل معالجة أية 
معوقات تعترض إنجاز المشاريع 
الخدميـــة وإزالـــة ما يحـــول دون 

إتمامها.
إن راحة المواطن وتحقيق كفايته 
والخدمـــات  المشـــروعات  مـــن 
الملبيـــة الحتياجاتـــه، تمثـــل لـــدى 
برامـــج  كل  فـــي  أولويـــة  ســـموه 

معهـــا  يلـــزم  الحكومـــة،  وخطـــط 
التأكـــد مـــن أثر هذه المشـــروعات 
في تقديم خدمـــات تحقق جودة 

الحياة للمواطنين.
ويرى سموه أن االرتقاء بمستوى 
تنفيـــذ  واســـتكمال  الخدمـــات 
المشروعات دون تأخير، تكتسب 
أهميـــة حيوية في تســـهيل حياة 
ظروفهـــم  وتحســـين  المواطنيـــن 
المعيشية، الســـيما مشاريع البنية 
التحتيـــة واإلســـكان التـــي ترتبط 
بشكل مباشر بمعيشة المواطنين.
علـــى  التأكيـــد  شـــديد  ســـموه  إن 
أهميـــة إعطاء األولويـــة في عمل 
الخدميـــة  والجهـــات  الـــوزارات 
إلـــى تكثيـــف الزيـــارات الميدانية 
للقرى والمدن، وااللتقاء باألهالي؛ 
علـــى  مباشـــرة  بصـــورة  للتعـــرف 

احتياجاتهم.
ولـــذا ال تـــكاد تجـــد منطقـــة مـــن 
وتتصـــدر  إال  البحريـــن  مناطـــق 
ســـموه  وزيـــارات  توجيهـــات 
أحداثهـــا  ســـجل  لهـــا  الميدانيـــة 
البـــارزة، وهـــو ما يعكس مســـتوى 
التـــي  السياســـات  بيـــن  التناغـــم 
تطلعـــات  مـــع  ســـموه  ينتهجهـــا 

المواطنين.
إن نهج ســـموه فـــي إدارة الملفات 
والقضايا الوطنية شكلت نموذجا 
مكانـــة  المملكـــة  أكســـب  مميـــزا، 
مرموقـــة فـــي األوســـاط الدولية، 
وهـــو األمـــر الـــذي انعكـــس علـــى 
حجـــم االهتمـــام الكبيـــر والمكانة 
الرفيعـــة التـــي يحظى بها ســـموه 
على المستوى اإلقليمي والعالمي.
وليـــس بعيدا، إذ ال تفصلنا ســـوى 
أيـــام قلئـــل عـــن االحتفـــال بيوم 
األمـــم  اعتمدتـــه  الـــذي  الضميـــر 
المتحـــدة؛ بنـــاء علـــى مبـــادرة من 
سموه باعتماد الخامس من أبريل 

من كل عام يوما دوليا للضمير.

النبأ األجمل.. عودة العود
Û  النبــأ األجمل وســط عتمة أخبــار الفترة الراهنة - عن كورونا وما قبله

- هــو عــودة رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة.

Û  عــودة ســموه للبحريــن تبث تباشــير األمــل والخير والتفــاؤل. ومثلما
يهــزم األشــخاص المــرض بإراداتهــم ومناعتهم وقوتهم، فــإن بمقدور 

البلدان ذلك.
Û  بالفتــرة الماضيــة، ومن خلل لقاءاتي المتعددة مع قطاعات متنوعة

بالمجتمــع، مســؤولين كانــوا أو نوابــا أو شــوريين أو أعيانــا أو قــادة 
بالمناطق أو مواطنين، فإنهم يعكســون ســمات الشخصية البحرينية، 
التــي تجــادل وتختلف في كل شــيء، ولكن تجــد الجميع متفقا على 
شــيء محــدد، وهــو معزتهــم بأعمــاق الوجــدان لشــخص خليفــة بــن 

سلمان.
Û  في تاريخ البلدان، فإن المكانة الروحية للرموز ليست منصبا يتناوب

عليه األشــخاص، وإنما علقة وجدانية وثيقة، وســمو رئيس الوزراء 
عديــدة  بمنعطفــات  ذلــك  الشــعبية  اإلرادة  ومهــرت  للبحريــن،  رمــز 

ومواقف ثابتة.
Û  تعكــس العلقــة الوثيقة بين فــارس النهضة وقطاعات المجتمع كيف

اســتطاعت هذه الشــخصية المحورية قيادة الحكومة بحنكة القائد، 
وحكمة رجل الدولة؛ ألنه يحمل إرث القيادة وعلم الرجال. اســتطاع 
بشــخصيته أن يكون صمام أمان بحوادث عديدة، مرت بها البحرين 

بسنوات ماضية، ولكنه استنقذها بإدارته للبلد لميناء السلم.
Û  أما عن شهادتي بعلقة سموه بالصحافة، فقد ساهم بشكل كبير في

تقويتهــا كســلطة مؤثرة بالمجتمع الديمقراطــي، ولن أِكلَّ من التذكير 
بــكل مرة أن الصحافي والمســؤول يكــون بوضع أصعب، يتطلب منه 
أعلــى درجــات الحيطــة والمســؤولية؛ ألن قــارءه المســتمر - بالحالــة 
البحرينيــة - شــخص مؤمــن بالصحافــة ودورهــا. ولهــذا، فــإن معظــم 
المســؤولين ينتفضــون لتصويــب أّي مثالب تعتــرض وزاراتهم، ما إن 

ينشر خبر عنهم أو مناشدة ترتبط بمظلمة مواطن. 
Û  شــواغل المواطنيــن هــي البنــد األول فــي جــدول أعمــال واهتمامات

سمو رئيس الوزراء، بالنسبة له المواطن هو المحور الرئيس للهتمام 
به، ورعايته وخدمته.

Û  منــذ صــدور بيــان ديوان ســمو رئيس الــوزراء بعودة مجــد الوطن لم
تتوقــف تغريــدات تكتســي بالثنــاء والتقديــر لجهود شــخصية بقامة 

البلد، ويقتفي أثره الجميع، سائل ومستفسرا عن حاله وأحواله. 
Û  لقــد قــّرت عيــون البحريــن وأهلهــا بعــودة العــود. واللهم أســعد قلوب

الجميع بسلمته.

rashed.ghayeb@albiladpress.com

راشد الغائب

اللهم احفظ أميرنا أمير القلوب
Û ..يا عائدا برعاية الرحمن.. هللا راض عنك والوجدان
Û ..فاهنأ بقدومك يا عزيز ونل ما شئت من فخر ورفعة شان
Û ..أقبلت موفور السلمة غانما والشوق يغمر غمرة الولهان
Û ..فاألرض هامات إليك توجهت ونواظر نحو السماء روان
Û ..نزلت سفينتك الصغيرة من عل تزجي برحمة ربك المنان
Û 
Û  أهدي إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير

خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة تلــك الكلمــات مرّصعــة 
بالذهــب واأللمــاس، معطــرة بالورد والريحــان، تختلط 
وشــعبنا  أنفســنا  لنهنــئ  والكلمــات؛  األحاســيس  فيهــا 
بســلمتك وعافيتــك، حمــدا للــه على ســلمتك بوعلي 

فخر الوطن وباني نهضته.
Û  مــوالي صاحــب الســمو الملكــي، مــن قلــوب ملؤهــا المحبــة

وأفئــدة تنبــض بالمودة وكلمــات تبحث عن روح األمل نقول 
لك أهل وسهل.

Û  إن ســموكم ذلــك الرمــز الوطنــي الكبيــر، رجــل الدولــة مــن
الطــراز الفريــد، قــدم الكثيــر فــي خدمــة وطنه، المبــدع الذي 
يحظــى بتقديــر عالمي كبير؛ تقديرا لمســاهماتك الفاعلة في 
خدمة القضايا اإلنســانية ودعم جهود الدول والشعوب نحو 

تحقيق التنمية وإرساء السلم.
Û  أنتم ذلك القائد الذي يعمل ليل نهار في خدمة الوطن، وأمير

اإلنســانية والوفــاء، ورجــل الدولــة من الطــراز الفريد، وباني 
النهضة الحديثة، وقائد اإلنجازات، لقد قدم سموكم للبحرين 
الغالية التي حملتموها دائما في شــغاف قلبكم الكثير، حتى 
تنــادت الحناجــر افتخــارا بكــم وبإبداعاتكــم غير المســبوقة، 
والتــي جعلــت لســموكم مكانتكــم الدوليــة التــي تجلــت مــن 
اإلقليميــة  والمتابعــة  والتقاريــر  واألوســمة  الجوائــز  خــلل 
والعالميــة، بينمــا كانت مكانتكم المحلية تنســج بخيوط من 
ذهــب بالمحبــة الشــعبية والتقدير واإلجــلل الوطني من كل 
فرد وأســرة وعشيرة ومدينة وقرية بحرينية، فلك في قلب 

كل بحريني مخلص محبة ال توصف.
Û  ،حفظ هللا سمو الوالد األمير خليفة بن سلمان من ُكل مكروه

وحمًدا لله ُسبحانه على سلمته وعافيته.
Û  اللهــم احفــظ أميرنا أمير القلــوب، اللهم أعــز البحرين وأهلها

بوجود ســموه، وأدم عزه وأنصــره بنصر منك وقوة وعافية؛ 
ألنه الشمس التي تشرق في سماء حياتنا كل يوم.

Budoor al malki@albiladpress.com

بدور المالكي

عودة األمير خليفة أسعدتنا في زمن الخوف
Û  تتزاحــم الكلمــات وهــي تعبر عن ســعادتنا بعودة

صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى أرض الوطن 

بعد أن منَّ هللا على سموه بالصحة والعافية.
Û  والشــك أن الظروف الصعبة التي يعيشــها العالم

هــذه األيــام بســبب جائحــة الكورونا وما تشــكله 
مــن خطــورة علــى البشــرية، حرمــت المواطنيــن 
والمقيميــن فــي مملكــة البحريــن مــن االحتفــال 

بعودة سمو األمير خليفة بالشكل االعتيادي.
Û  ولــوال اإلجــراءات االحترازيــة الموصــى بهــا مــن

وزارة الصحة، في عدم التجمع والتجمهر، لخرج 
الشــعب برمته إلى الشــارع ليســتقبل قائده الفذ، 
فــي مســيرة تاريخيــة؛ ليعبــر عــن مشــاعر الحب 

التي يكنها لألمير الوالد. 
Û  لكــن الظــروف الراهنة، ورغــم صعوبتها، لم تحل

بيننــا وبيــن األميــر الغالــي، فقــد عبــر المواطنون 
عــن مشــاعرهم عبــر الطــرق المتاحة في وســائل 
اإلعلم ومنصات التواصل االجتماعي، حتى بدا 
أن البحرين دون غيرها من البلدان تعيش الفرح 

والسرور في زمن الخوف والقلق.
Û  وهــذا وضــع طبيعــي رغــم غرابته، فســمو األمير

فــي  لنــا  الطمأنينــة  مصــدر  ســلمان  بــن  خليفــة 
البحرين من خلل قرب سموه للجميع، وحرصه 
الدؤوب على أن ينعم أبناؤه بالرخاء والرفاهية، 
وكان هّم سموه طوال السنوات الماضية راحتنا 
علــى  يبقــى  ســوف  وهكــذا  وارتقاءنــا،  وأمننــا 

الدوام.
Û  وفي هذا اليوم الميمون المبارك، ال يســعنا إال أن

نتوجــه إلى هللا ســبحانه وتعالى، بــأن ينعم على 
صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
بالصحــة والعافيــة، وأن يحفــظ البحرين من كل 
مكــروه، علــى أمــل أن يتجــدد اللقــاء قريبــا مــع 

والدنا بعد أن يندحر الوباء.
Û  وحتــى ذلــك الحيــن، ســوف يبقــى الشــوق فــي

قلوبنا متقدا لرؤية محياك يا ســيدي، والتشــرف 
بالســلم علــى ســموك، واالســتماع إلــى كلماتــك 
األبويــة الحانيــة، ودمــت فخــرا وعــزا للبحريــن 

وشعبها يا قائدنا العظيم.
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أحمد كريم

ــة ــوي ــم ــن ــت ــس االحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــدمـــيـــة وال ــس ــح ســـمـــوه حـــريـــص عـــلـــى ت

األمير خليفة بن سلمان العين الساهرة على راحة المواطنين

محرر الشؤون المحلية
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هلت بشاير الخري برجعة سموكم

والدار زانت وفرحت بعودة بانيها

نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

إىل حرضة صاحب الجاللة

امللك حمـد بـن عيسـى آل خليفة 
عاهل البالد املفدى حفظه الله

مبناسبة العودة امليمونة لصاحب السمو املليك

األمري خليفة بن سلامن آل خليفة 
رئيس الوزراء املوقر حفظه الله

كام نرفع أصدق التهاين 

إىل صاحب السمو املليك

األميـر سلمــان بـن حمــد آل خليفـة
ويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله

املقيمــن  وكل  الكريــم  البحريــن  وشــعب  الكرميــة  املالكــة  األرسة  وإىل 

معــاىف،  ســاملا  الــوزراء  رئيــس  ســمو  بعــودة  الطيبــة  األرض  هــذه  عــىل 

قلوبهــم  يغــادر  مل  الذيــن  شــعبه  أبنــاء  لــدى  الفــرح  روح  ســموه  مــع  لتعــود 

أن  وجــل  عــز  املــوىل  ســائلن  بالخــارج،  ســموه  عــالج  فــرة  طــوال  قــط، 

يف  والتطــور  النهضــة  مســرية  ملواصلــة  والعافيــة؛  بالصحــة  ســموه  ميــد 

الغاليــة. مملكتنــا 

إشراقات نورانية للضمير.. في عودة األمير ألرض الحكمة والذكاء والتنوير
Û 
Û  ال “حــلَّ أهاًل ووطأ ســهاًل أمير الضمير فــي أرض التنوير ُمَحمِّ

اه ضياًء  الخيرات أثقاَل.. وأشــرقت شــمس الحياة بنــوِر ُمَحيَّ
وإشــعاًعا واشــتعاَل.. فحمــًدا وشــكًرا لــرب الســماء بمقدِمــِه 
ا وشوًقا وانفعاَل.. وَنَزَل مترجاًل عن صهوة جواده  الكريم ُحبًّ
ُيلقــي التحايــا ويشــكر شــعًبا وفًيــا يســتحق ســعادًة ودلل.. 
وأرخــى ألمتــه تواضًعا ومحبــًة ومودًة وجمــال.. ونطق ذكاًء 
وِحكمًة وبالغًة واسترسال.. وأطلق ِحَكًما وَنَشَر ِعَبرا وكمال.. 
ورفع يديه تضرًعا ورجاًء للباري عز وجل أن يستأِصل الداء 
استئصال.. فتألأل الضمير في نفِسه بهاًء ونورانية تبعث في 

القلوب آمال”.
Û  فحينما أطلت وتجلت بظاللها كلمات الثبات والقوة والتعاون

والبــذل والعطــاء والثنــاء والتقديــر، مــن قَبل رئيــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
لشعبه الوفي الكبير، أزالت بقدرتها الروحية والوجدانية آثار 
الغمة من صدر األمة، وأعطت دروســا وِعبًرا ُتدلل على قدرة 
المملكــة بإيمانها القــوي بالله عز وجل، أن تتخطى محنة داء 

الكورونا الجديد. 
Û  مؤكــدا ســموه حفظــه هللا أنــه بتكامــل كل مقومــات اللُّحمــة

البحرينــي  الشــعب  لــدى  التاريــخ  عبــر  الراســخة  الوطنيــة 
المخلــص؛ ستشــهد مملكة البحرين بإذن هللا انتصارا ســاحقا 
فــي اســتئصال الــداء يؤرخــه الزمان والمكان، مشــيدا ســموه 
حفظه هللا بوعي ونضج مواطنيه بنزولهم جنودا متطوعين 
زال، وفي ثباتهم في معركة التحدي  مستبسلين في ساحة النِّ

والصمود من أجل البقاء والعيش بصحة ونقاء.
Û  وإن مــن أجمــل وأســمى تجليــات كمــال القــدرة الوجدانيــة

والنورانيــة للضميــر فــي حركــة الفكــر فــي حيــاة ســمو األمير 

حفظــه هللا، هــو نجاح الرتبــاط العلمي الثالثــي الممنهج في 
مســيرة الحركة اإلبداعية لديه بفلســفتها ومعانيها اإلنســانية 
وتغلغلهــا مــا بيــن الــذكاء وبيــن الحكمــة، وفيــه تتجلــى أنقى 

وأرقى َمَلَكة للوجود األبوي اإلمكاني الُمحب لإلنسانية.
Û  ر أروع قيم اإلنســانية في أشــد “َمَلكُة َعْدٍل ألمير عاِدٍل ُيَســطِّ

األزمات وأكلح الظروف.. وُيثبت للعالم أن الرموز اإلنســانية 
ر الضمير ألبنائها بأفعال وأقوال ُتكتب نقشــا  البحرينية ُتَســخِّ
بالحــروف.. ُمداِويًة جروح المرضى وآلم اليتامى والضعفاء 
اهــم بلســما شــافيا مــن طــوارق الدهــر ومــا به من  وســاِقَيًة إيَّ

صروف...“.
Û  والضميــر مــن مفهــوم فلســفة الرتبــاط مــع الحــب والصفات

والنســمات والنفحــات اإليمانيــة كمــا يتجلــى فــي فكــر ســمو 
األمير حفظه هللا، هو كيان روحي جميل عذب، يبقى حاضرا 
فــي ثنايا القضايا اإلنســانية والفكريــة والوجدانية، ويتغلغل 
ا حياتيا  بعمق ليترك بصمات تمتد وتنمو لتصبح أساسا ُبْنَيِويًّ
محفــورا فــي القلــب، يســتدل بــه العقــل فــي طريــق النجــاح 

وينجو به الفكر من الضياع.
Û  ومــن موقــع تقييمي علمي، َظَهر الضمير ضمنيا في بعض من

الــدللت العلميــة البحثية في دراســات الرتباط الثالثي بين 
الذكاء واإلبداع والِحكمة، واتسمت تلك األبحاث بالكثير من 
التحليالت والمســوح لآلراء البشــرية مــرورا بأزمنة مختلفة، 
حتــى وصلــت لمعادلــة موزونــة تقريبيــة عنــد الباحــث فــي 
جامعــة كورنيــل األميركية روبرت ســتيرنبيرج وهي مشــتقة 
من نظريته “WICS” مفادها أن الحكمة تكمن في القدرة على 
تطبيــق الــذكاء واإلبــداع والمعرفــة أيضــا، ويتخلــل التطبيق 
تضميــن القيم األخالقية اإليجابية مــع المخرجات التوافقية 
بين شخصية الفرد والعالقات الشخصية والمصالح القصيرة 

والطويلة األمد لتحقيق الخير العام للمجتمع. 
Û  تعظيــم علــى  الحكمــة  تقتصــر  ل  أنــه  ســتيرنبيرج  ويــري 

المصلحــة الذاتيــة للمــرء أو اإليثــار لمصلحــة شــخص آخــر 
فحســب، بــل تكتمــل الحكمــة بتحقيق التــوازن بيــن مختلف 
المصالــح الذاتيــة ومصالــح اآلخريــن والجوانــب األخرى من 
المجتمــع الــذي يعيش فيــه المرء خارج نطاقــه. وهناك أمثلة 
واقعية لبعض من الحكماء الذين رأوا في الحكمة ما يتعدى 
ويتخطى مصالحهم الشــخصية لمصالح اآلخرين والمجتمع، 

كنيلسون مانديال، وإليانور روزفلت، ومارتن لوثر كينغ. 
Û  فمع ما يدور في الســاحة العلمية والبحثية من دراســات وما

يتخللهــا مــن مفارقات وتجاذبات في الرتبــاط الثالثي، فإنه 
ُيفتــرض أن يظهر الضمير بوضــوح بعيدا عن التضمين ليضع 
حدا للفوارق بين الباحثين، ويكون الضمير هو المركز والنواة 
الحاضنة التي تســتمد منها النظريات “الخمس” قوتها المشار 
إليها في دراسة بحث ستيرنبيرج، وتساعد لرفع اللبس فيما 

حدث من تغيرات بين بحث وآخر في حياته البحثية.
Û  مــن التســاؤلت المهمة للطــرح والتدقيق لماهيــة الضمير في

فتــح مــدارك العقــل وشــد الذهــن للبحــث المســتمر بمــا يدعم 
الرتباط الثالثي كالحب والمودة.

Û  فهــل للحــب دور حقيقــي فــي دعم كمــال قــدرة الضمير لدفع
الشخصية على التصرف بذكاء وحكمة نحو اإلبداع؟

Û  يقــول مؤســس مدرســة التحليــل النفســي وأحــد أبــرز علماء
النفــس ســيجموند فرويــد، إن الشــخصية إذا افتقــرت إلــى 
الحــب فإنهــا تمــرض وتمــوت، وكلمــا فاض اإلنســان بمشــاعر 
الحــب والمــودة لمن حوله زاد ما يعود عليه من كليهما، وهذا 
يعطــي إشــارة علــى أن الحــب الطاهــر غذاء روحــي وجداني 
يرفــع مــن إيجابيــة الضمير، فتشــتد قدرتــه للتوجيه الســليم 

لألفعال والنوايا الطيبة الحسنة.
Û  فالحــب مــن وجهــة نظــر فكريــة تقييميــة قــد يكــون التــوأم

الثالث للضمير في فلســفة فكر ســمو األمير بعد توأم النجاح 
الــذي تحدثنــا عنــه فــي مناســبات ســابقة، وهــو أصــال متوقد 
فــي شــخصية األميــر حفظــه هللا ويفيض به إشــعاعا لشــعبه 
العالميــة  جائزتــه  وتختزلــه  تمثلــه  بمــا  جمعــاء  ولإلنســانية 

للتنمية المستدامة.
Û  واحتفاليــة اليــوم العالمــي للضميــر األولــى عالميــا والقادمــة

إلينــا قريبــا في الخامــس من أبريل، تثبــت التضمين الروحي 
لمعنى الحب والمودة في تأســيس ســموه ليوم عالمي له، بما 
يحملــه الضميــر الحي من شــأن عظيم وأســاس ُبنيوي وِعماد 
ه  تنمــوي لــه القدرة في التمحور حول الرتباط الثالثي وَشــدِّ

لالستدامة والثبات.
Û  ومــن يدخــل فــي حقيقــة تنامــي فلســفة الضميــر عنــد ســمو

األمير حفظه هللا من منطق علمي متجدد في منهج الرتباط 
والتمحور، فإنه ســيخرج بنتيجة علمية صادمة لبروز قاعدة 
أو منهج جديد باسم “التوأم الثالثي التنموي” في الدراسات 
الستراتيجية في العالم، ومن هنا يستوجب على كل باحث 
متصدي للدراســات الســتراتيجية في التنمية، وقارئ لحياة 
ســمو األميــر المفعمــة بالعمــل الــدؤوب والنشــاط السياســي 
موثقــا  والقتصــادي  والتنمــوي  والجتماعــي  واإلنســاني 
بإنجازاتــه العظيمــة المحليــة والعالمية، أن يشــير ويستشــهد 
بأمانة علمية وملكية فكرية لفلسفة سموه الكريم حفظه هللا 

في توأمة الحب مع الضمير والنجاح.

عادل المرزوق



المـــرأة  أن  وطنيـــة  فعاليـــات  أكـــدت 
البحرينيـــة تثبـــت جـــدارة كبيـــرة في 
غيـــر  الطـــارئ  الوضـــع  مـــع  التعامـــل 
المسبوق الذي تمر به مملكة البحرين؛ 
كورونـــا  فايـــروس  لتفشـــي  نتيجـــة 
والعالـــم،  والمنطقـــة  البحريـــن  فـــي 
واســـتطاعت أن تكون مســـاهما فاعال 
إلـــى جـــوار أخيهـــا الرجـــل فـــي نجاح 
الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة للوقايـــة 
مـــن هـــذا الفايـــروس وتقديـــم العناية 

الصحية الالزمة للمصابين به.
وأشـــارت الفعاليات إلى أن مســـتوى 
الرقي والتقـــدم والوعي في التعامل 
مـــع هذه األزمة يعكـــس ثمار الجهود 
الوطنيـــة، التـــي ينهض بهـــا المجلس 
دور  تعزيـــز  فـــي  للمـــرأة  األعلـــى 
المـــرأة وتوعيتهـــا وإشـــراكها الفاعل 
فـــي الحيـــاة العامـــة وتعزيـــز دورهـــا 
فـــي مختلـــف المجـــاالت وعلـــى كل 
المســـتويات، الفتيـــن إلـــى أن المرأة 
البحرينيـــة كانـــت علـــى الـــدوام فـــي 
لألزمـــات  للتصـــدي  األول  الصـــف 
والنهـــوض بالـــدور المنـــاط بهـــا فـــي 
ترســـيخ األمن االجتماعي والصحي 
علـــى  الدائـــم  وحرصهـــا  والوطنـــي، 
االرتقـــاء بمكانتها الفكريـــة والعلمية 
ودمـــج  واالجتماعيـــة،  والثقافيـــة 
فـــي  ومحطيهـــا  وأســـرتها  نفســـها 
وفـــي  للدولـــة،  العامـــة  السياســـات 

صناعة المستقبل

على أهبة االستعداد

وأعرب استشـــاري األمـــراض المعدية 
بالمستشـــفى العســـكري عضو الفريق 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس الكورونا 
منـــاف  طبيـــب  المقـــدم   )19 )كوفيـــد 
القحطاني، عن فخره بمساهمة المرأة 
الطبيـــة  الطواقـــم  ضمـــن  البحرينيـــة 
والصحيـــة في مملكـــة البحرين، التي 
تحمـــل  فـــي  عاليـــة  كفـــاءة  أظهـــرت 

مســـؤوليتها فـــي هذه الحالـــة الطارئة 
غير المسبوقة.

وقـــال القحطاني “منذ االســـتعدادات 
األولـــى وتجهيـــز البنيـــة التحتيـــة في 
القطـــاع الصحـــي للتعامل مـــع حاالت 
اإلصابة بكورونا، كانت المرأة حاضرة 
فـــي تلـــك االســـتعدادات التي شـــملت 
تدريـــب الطواقـــم الطبيـــة والصحية، 
المنافـــذ  فـــي  الفحـــص  وإجـــراءات 
وغيرهـــا،  والمـــدارس  الحدوديـــة 
والعـــالج  العـــزل  مراكـــز  وتجهيـــز 
وغيرها، وهذا بال شك أسهم فبما بعد 
بالتعامل مع حـــاالت اإلصابة بكورونا 

بدقة وسالسة”.
البحرينيـــة  المـــرأة  “تظهـــر  وأضـــاف 
العاملة في القطاع الصحي اســـتيعابا 
كبيـــرا لكافـــة القـــرارات واإلجـــراءات 
أجـــل  مـــن  المتخـــذة  الحكوميـــة 
الوقايـــة من فيـــروس كورونـــا والحّد 
تطبيـــق  إلـــى  إضافـــة  انتشـــاره،  مـــن 
العامـــة  الخطـــة  لمفـــردات  فاعـــل 
والبروتوكوالت الطبيـــة العاجلة التي 
وضعت بناء على اإلرشادات العالمية 
وإرشـــادات مجلس الصحـــة في دول 
الخليج وبحسب ما أوصت به منظمة 

الصحة العالمية”.
وأشـــاد القحطانـــي بمســـاهمة المـــرأة 
الفاعلـــة في نشـــر الوعـــي للوقاية من 
الحيطـــة  وأخـــذ  كورونـــا،  فيـــروس 

دون  الفيـــروس  هـــذا  إزاء  والحـــذر 
والخـــوف  التهويـــل  ذلـــك  يعنـــي  أن 
باإلرشـــادات  وااللتـــزام  المبـــرر،  غيـــر 

التوعوية.

حضور فاعل 

وقالت رئيســـة جمعية األطبـــاء غادة 
القاســـم “ننظر بعين االعتـــزاز والفخر 
لما تقوم به الكوادر الصحية من جهود 
لتقليل أثر هذا الفايروس على مملكة 
البحرين ما أمكـــن، والدور الفعال في 
الطبيـــة  الممارســـات  أفضـــل  تطبيـــق 
والصحية في الفحص والعالج، ورأينا 
المـــرأة البحرينيـــة تعمـــل ضمـــن فرق 
فحص القادمين في المطار والمنافذ، 
وفـــي المستشـــفيات ومراكـــز العـــزل، 
وفـــي الرد على استفســـارات الجمهور 
المخصـــص  الرقـــم  علـــى  المتصـــل 
)444(، وتـــؤدي دورها بمنتهى المهنية 

والمسؤولية.
وأضافـــت القاســـم إن حضـــور المـــرأة 
البـــارز فـــي جهـــود مكافحـــة فايروس 
كورونـــا يعكـــس مؤشـــرات حضورهـــا 
فـــي القطـــاع الصحي ككل، إذ تشـــكل 
الطبيبـــات 65 % مـــن إجمالـــي عـــدد 
األطباء في مملكـــة البحرين، و90 % 
من الممرضين، إضافـــة إلى حضورها 
البـــارز علـــى مســـتوى اإلدارات العليـــا 
والمتوســـطة فـــي كثيـــر مـــن منشـــآت 

القطاع الصحي.
وتابعـــت أن الطبيبـــة البحرينية تظهر 
براعة فائقة فـــي التعامل مع الحاالت 
المشـــتبه بها والمصابـــة، وتفانيا كبيرا 
فـــي العمـــل، رغـــم تحملهـــا لواجبتهـــا 
األســـرية، وأضافت أن الطبيب، رجال 
كان أو امرأة، هو إنســـان يخشى على 
نفســـه وتخشـــى عليه عائلتـــه العدوى 
والمـــرض، ولكن تأديـــة الواجب تجاه 
المرضى والحفاظ على القســـم الطبي 
يأتيـــان في المرتبة األولى لكل طبيب 

مهما كان الثمن.

نشر الوعي

من جانبها أكدت الناشـــطة في مجال 
الصحـــة العامـــة كوثـــر العيـــد، أهميـــة 
الدور الذي تنهض به المرأة البحرينية 
الصحـــي  الوعـــي  نشـــر  مجـــال  فـــي 
للوقاية من فايـــروس كورونا، وقالت 
إن مسؤولية المرأة في هذا المجال ال 
تنحصر في مجال وقاية نفسها فقط، 
وإنمـــا تمتـــد لتشـــمل وقايـــة أســـرتها 

أيضا.
وأضافت العيد “طالما أكدنا أن المرأة 
هي طبيـــب األســـرة األول، فهي التي 
تقرر وتدير أســـلوب الحيـــاة الصحية 
الـــذي تعيشـــه األســـرة، فهـــي المعنية 
في معظـــم الحاالت باختيـــار أصناف 
الطعام الصحي، كما أنها تضبط ساعة 

النـــوم واالســـتيقاظ، والحفـــاظ علـــى 
النظافة العامة للمنزل، وإرشاد األوالد 
وحتى الزوج لطرق الحياة الصحية”.

تفشـــي  بـــدء  “منـــذ  العيـــد  وقالـــت 
فايـــروس كورونـــا استشـــعرنا خطـــره 
فـــي  اإلنســـان  صحـــة  علـــى  الداهـــم 
مملكة البحرين، فقمنا بتسخير جميع 
جهودنا لنشـــر الوعي بهـــذا الفايروس 
وطرق الوقاية منـــه من خالل قنوات 
التواصل االجتماعي لحملة )السمنة ال 
تليق بي(، التي تحظى بعشرات آالف 
المتابعين، إضافة إلى النشر اإلعالمي 

في الصحف، و”الواتساب” وغيرها”.
التوعيـــة  رســـائل  أن  إلـــى  وأشـــارت 
تضمنـــت معلومات علميـــة دقيقة عن 
فايـــروس كورونا، وأثـــره على الجهاز 
وطـــرق  عمومـــا،  والجســـم  التنفســـي 
الوقاية، وتعزيز جهاز المناعة، واتباع 
أنمـــاط الحياة الصحية مثل ممارســـة 
النشـــاط البدني يوميا وتناول الغذاء 
الصحي السليم واالبتعاد عن األغذية 
التدخيـــن  عـــن  واالمتنـــاع  الســـريعة 
وأخـــذ قســـط كاف مـــن النـــوم يوميـــا 
الحيـــاة  ضغوطـــات  مـــع  والتعامـــل 
بإيجابية وشـــرب الكثير من الســـوائل 
يوميـــا، وأخـــذ اللقاحـــات الموصي بها 
العالميـــة  الصحـــة  قبـــل منظمـــة  مـــن 
االصابـــة  مـــن  الجســـم  تقـــي  والتـــي 

باألمراض التنفسية المعدية.

وقالـــت العيـــد “نســـتهدف مـــن خـــالل 
البحرينـــي  المجتمـــع  الرســـائل  تلـــك 
ككل مـــن مواطنيـــن ومقيميـــن، لكننـــا 
إلدراكنـــا  للمـــرأة  خصوصـــا  نتوجـــه 
مـــدى مســـؤوليتها فـــي وقف انتشـــار 
الفايـــروس، ونلقـــى تجاوبـــا كبيرا من 
قبـــل النســـاء يتجســـد فـــي أســـئلتهن 
المتكـــررة حـــول أفضـــل طـــرق وقاية 

نفسهن وأسرهن”.

أمن فكري واجتماعي

مـــن جانبـــه تحـــدث استشـــاري األنف 
واألذن والحنجرة وناشط على مواقع 
عبدالرحمـــن  االجتماعـــي  التواصـــل 
الغريـــب، عـــن الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي وقاية نفســـها 
وأسرتها من فايروس كورونا، إضافة 
إلـــى دورهـــا فـــي مختلـــف القطاعات 
في المســـاهمة فـــي الجهـــود الوطنية 
للوقاية مـــن هذا الفايـــروس، وضمان 
ســـير مختلف أوجه الحياة العامة في 

مملكة البحرين.
وقـــال الغريب “لم نشـــهد في البحرين 
هـــذا التهافـــت غير المبرر على شـــراء 
كمـــا  المنزليـــة  والمســـتلزمات  الســـلع 
يحـــدث حاليا حتى في مدن أميركية 
وأوروبية متقدمة، وال شـــك أن للمرأة 
البحرينيـــة الدور األكبر في ذلك، فهي 
صاحبـــة قـــرار الشـــراء غالبـــا، وتتمتع 
بالعقالنية والتوازن في مختلف أوجه 
التعامل مع أزمـــة كورونا، وتمتنع عن 
الشـــراء والتخزين غير المبرر لكميات 

كبيرة من احتياجات المنزل”.
وأضـــاف “أنـــا واثـــق تماما بـــأن المرأة 
البحرينيـــة هـــي جســـر عبورنـــا ألزمة 
ل كثيرا  كورونـــا الحاليـــة، ونحن ُنعـــوِّ
عليهـــا في بقـــاء عـــدد اإلصابـــات في 
هـــذا الفايـــروس تحـــت الســـيطرة في 
البحريـــن، وبمـــا يعكـــس مـــا تتمتع به 
المرأة البحرينية من وعي بالمسؤولية 

وحس وطني كبير”.

عبدالرحمن الغريب غادة القاسممناف القحطاني كوثر العيد

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المـرأة شريك فاعـل مـع الرجــل فـي محاربـة “كورونـا”
الطـبيـــبـــــــات يـشــكــــلــــــــن 65 % مــــــــن إجـــمـــــالـــــــي عـــــــدد األطــــبــــــاء

local@albiladpress.com

السبت 21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 - العدد 4176
19

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة لمكافحة الفســـاد واألمـــن االقتصادي 
واإللكتروني بأن إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية، وانطالقا من واجباتها 
فـــي مواجهـــة الشـــائعات واتخاذ اإلجـــراءات القانونية بحـــق مروجيها، بما 
يضمـــن حماية الســـلم األهلـــي والحفاظ على النســـيج االجتماعي، باشـــرت 
أخيـــرا 35 بالغـــا تتعلـــق باإلهانة ونشـــر بالغات كاذبـــة، أحيل منهـــا للنيابة 
العامـــة 23 بالغـــا، إضافـــة إلى 30 بالغا بشـــأن حســـابات بمواقـــع التواصل 
االجتماعـــي تقـــوم بالتحريض الطائفي بطريق النشـــر، أحيل منها 18 بالغا 
إلى النيابة العامة، فيما تتواصل عملية رصد وتعقب الحســـابات المخالفة، 
تمهيـــدا التخاذ اإلجـــراءات القانونية الالزمة، إذ يعمـــل 16 موظفا في هذا 

المجال على مدار الساعة.
وأوضـــح أنـــه رغم الظـــروف الحالية ومواصلـــة الجهود الوطنيـــة لمكافحة 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، لوحـــظ قيـــام عـــدد مـــن مســـتخدمي حســـابات 
التواصل االجتماعي بإساءة استخدام التقنيات الحديثة في بث األكاذيب 
والشائعات المغرضة ونشر األخبار الملفقة بما من شأنه إثارة القلق وتكدير 
األمـــن العـــام. وأضاف المدير العـــام لإدارة العامة لمكافحة الفســـاد واألمن 
االقتصـــادي واإللكترونـــي، أن مثـــل تلـــك األفعال، تشـــكل جرائـــم خطيرة، 
يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات، إذ نصت المادة 168 على أنه يعاقب 
بالحبـــس مدة ال تزيد عن ســـنتين والغرامة التـــي ال تتجاوز مائتي دينار أو 
بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمًدا أخباًرا أو بيانات أو إشـــاعات كاذبة 
أو مغرضـــة أو بـــث دعايـــات مثيرة، إذا كان من شـــأن ذلـــك اضطراب األمن 
العـــام أو إلقـــاء الرعـــب أو إلحـــاق الضرر بالمصلحـــة العامة. وأهـــاب المدير 
العـــام لـــإدارة العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمـــن االقتصـــادي واإللكتروني 
بكافة المواطنين والمقيمين، االلتزام بالقوانين وتحري الدقة والمصداقية 
واســـتقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصحيحة وعدم إعادة إرسال 
معلومات صادرة من جهات غير رســـمية، واالمتناع عن بث أي شـــائعات أو 

أكاذيب أو صور وأخبار مضللة من شأنها المساس بالسلم األهلي.

65 بالغا عن التحريض الطائفي ونشر أخبار كاذبة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكـــدت الوكيـــل المســـاعد للتعليـــم العام 
والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة  والفنـــي 
لطيفـــة البونوظـــة، أن الـــوزارة وجهـــت 
المـــدارس إلـــى ضرورة اســـتمرار عملية 
إنتـــاج األنشـــطة واإلثـــراءات التعليمية 
الرقمية، لمواصلـــة تفعيل بوابة الوزارة 
التعليمية؛ لضمان توفير خدمة تعليمية 
مستدامة لجميع األبناء الطلبة بمختلف 

مراحلهم الدراسية.
وبنـــاء  أنـــه،  إلـــى  البونوظـــة  وأشـــارت 

علـــى هـــذا التوجيـــه، تمكـــن المعلمـــون 
والمعلمات، خالل 5 أيام عمل فقط، من 
الخميـــس إلى األربعـــاء 12 - 18 مارس 
الجـــاري، مـــن إنتـــاج 18 ألـــف و269 من 
األنشـــطة واإلثراءات المتصلة بمختلف 
المواد الدراســـية، بواقع 8847 للمرحلة 
االبتدائيـــة، و5953 للمرحلة اإلعدادية، 
و2713 للمرحلة الثانوية، و756 للتعليم 
الفنـــي والمهنـــي، والعمـــل مســـتمر على 

إنتاج مزيد منها.

المعلمون أنتجوا 18 ألف نشاطا في 5 أيام

سمو محافظ الجنوبية: 2020 أكثر مواسم البر نجاحا
ارتــفـــــــاع اإلقـــبــــــــال 63.7 % عــــــن العــــــام المـــــاضـــــــي

أكـــد محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة 
أن موســـم البـــر هـــذا العـــام مـــن أنجح 
المواســـم في مملكة البحرين، إذ شـــهد 
إقباال غفيرا من المخيمين والمسجلين 
بنســـبة زادت عـــن العـــام الماضي 63.7 
%، وهذا مؤشـــر طيـــب يعكس حرص 
واهتمام جميع أبناء البحرين للمشاركة 

في هذا الموسم الرائد.
وأضـــاف ســـموه فـــي كلمة لـــه ببرنامج 
“األمـــن“ اإلذاعـــي الـــذي تعـــده وتقدمه 
والثقافـــة  لإعـــالم  العامـــة  اإلدارة 
األمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين أن 
المحافظـــة الجنوبيـــة تتشـــرف بتنفيذ 
توجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
الوالـــد األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفة، ومؤازرة ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مضيفـــا 
ســـموه أن هذه التوجيهات تكون دائما 
وإطـــالق  المواطنيـــن  مـــع  بالتواصـــل 
مختلف المبادرات المهمة، فالمحافظة 
تعتبر هـــذه التوجيهات نبـــراس العمل، 
وال يخفـــى التعاون والتنســـيق األمني 
الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، الـــذي يحـــرص دائمـــا علـــى 
أن تكـــون المحافظة الجنوبية شـــريكا 

أساسيا لجميع اإلدارات بالوزارة.
من جهته، أشـــار مديـــر إدارة الخدمات 
بالمحافظـــة  واالســـتثمار  الهندســـية 

أن  إلـــى  حاجـــي  خالـــد  الجنوبيـــة 
المحافظـــة هـــذا العـــام وضعـــت خطـــة 
إســـتراتيجية متكاملة وتحتها أهداف، 
منهـــا زيـــارة مواقـــع البـــر أثناء موســـم 
جميـــع  توفيـــر  مـــن  للتأكـــد  التخييـــم؛ 
الخدمـــات الالزمـــة مـــن قبـــل الجهـــات 
المختصـــة، وهـــذا األمـــر انعكـــس طبعا 
على نجاح موسم البر بصورة مشرفة.

وفي السياق ذاته، أكد ضابط التنسيق 
محمـــد  النقيـــب  بالمحافظـــة  األمنـــي 
عبدالرحمن بوشـــليبي انخفاض نســـبة 
العديـــد  خـــالل  مـــن  األمنيـــة  القضايـــا 
والتوعويـــة  األمنيـــة  الحمـــالت  مـــن 
نشـــر  اســـتهدفت  التـــي  والتثقيفيـــة 
الوعـــي، وحـــث رواد البـــر علـــى تجنب 

السلوكيات الخاطئة.

سمو الشيخ خليفة بن علي
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تطبيق لتنبيه المخالطين من المشتبه بإصابتهم بـ “كورونا”
“مجتمـــع واعـــي” يهـــدف لتعزيـــز حمايـــة المجتمـــع مـــن الفيـــروس

فـــي إطار االلتـــزام بتنفيـــذ توجيهات ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
بدعـــم الجهـــود الوطنيـــة الحتـــواء ومنـــع 
)كوفيـــد19(،  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار 
صـــرح  الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونية محمـــد القائد بأن 
الهيئـــة أطلقـــت وبالتعـــاون مـــع المجلـــس 
األعلـــى للصحـــة ووزارة الصحـــة نســـخة 
تجريبيـــة مـــن تطبيـــق الهواتـــف الذكيـــة 
“مجتمـــع واعي” الذي يقـــوم على توظيف 
التكنولوجيـــا وتقنيـــات األجهـــزة الذكيـــة؛ 
لتعزيـــز المتابعـــة والرقابـــة علـــى حـــاالت 
الحجـــر المنزلـــي وإمـــكان رصـــد الحـــاالت 
المواطنيـــن  وحمايـــة  وتنبيـــه  المخالطـــة 
أو  اقترابهـــم  حـــال  فـــي  والمقيميـــن 

الحـــاالت  مـــن  مخالطتهـــم 
يهـــدف  القائمة.كمـــا 
التطبيق التجريبي إلى 
مواصلـــة تعزيز حماية 
المجتمـــع الواعي الذي 

اإليجابي  تفاعلـــه  أثبت 
مع تنفيذ كافة اإلجراءات 

والتدابيـــر  االحترازيـــة 
الوقائيـــة للتصدي لفيروس كورونا 

بمـــا يحفـــظ صحـــة وســـالمة المواطنيـــن 
والمقيمين. 

وأكـــد القائـــد أن تصميـــم التطبيـــق جـــاء 
بهدف المساهمة في احتواء ومنع انتشار 
فيـــروس كورونـــا، وتوفير منصـــة وطنية 
شـــاملة لنشر مستجدات الفيروس بمملكة 
البحرين بصورة رسمية وآنية والمساعدة 
فـــي وقايـــة المواطنين والمقيميـــن وزوار 

المملكة لتجنب اإلصابة.
وأوضح أن من أهم مميزات 
التطبيق متابعته لجميع 
المشـــتبه  الحـــاالت 
بالفيـــروس  بإصابتهـــا 
للحجـــر  والخاضعـــة 

المنزلي 14 يوما.
التطبيـــق  بـــأن  وأفـــاد 
التجريبي هو تطبيق مجاني 
تم تعميمه على مئات المتطوعين 
وعـــدد مـــن الخاضعيـــن للحجـــر الصحـــي؛ 
للتأكـــد مـــن فعاليتـــه وآليـــة عمله وســـيتم 
تعميمـــه للجميـــع خالل اليوميـــن المقبلين 
كثيـــرة  معلومـــات  التطبيـــق  ويتضمـــن 
حول فيـــروس كورونا، وآخر مســـتجدات 
ويحـــوي  وعالميـــا،  محليـــا  الفيـــروس 
إرشـــادات توعوية للوقايـــة من الفيروس، 
كما يتيح التطبيق للمســـتخدمين االطالع 

على أثـــر المخالطين للحـــاالت القائمة عن 
طريق خاصية اإلشعار والتنبيه، والسماح 
للتطبيـــق بتحديـــد الموقـــع متـــى مـــا كان 
الشـــخص قـــد تواجـــد بالقـــرب مـــن حالـــة 

قائمة بفيروس كورونا.
علـــى  تحـــرص  الهيئـــة  أن  علـــى  وشـــدد 
وخصوصيـــة  المعلومـــات  أمـــن  حمايـــة 
األفـــراد، التزاما منها بتطبيق أعلى معايير 
الدقـــة وحماية أصـــول تقنيـــة المعلومات 
الحكومية من مخاطـــر االختراق وحماية 
قواعـــد البيانات، داعيا الجميع للمســـاهمة 
مـــع الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-(، وذلـــك مـــن خـــالل 
تحميـــل التطبيـــق؛ حفاظا على ســـالمتهم 
وســـالمة عائالتهـــم، علمـــًا بـــأن التطبيـــق 
ســـيكون متوفـــًرا بنظـــام IOS واألندرويد 
عبر متجر تطبيقات الحكومة اإللكترونية 

.apps.bahrain.bh

مدينة عيسى - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
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لندن - روتيرز

قفـــزت األســـهم األوروبيـــة للجلســـة 
الثانيـــة على التوالي أمـــس الجمعة، 
إذ أغـــرت موجة مـــن التحفيز المالي 
بالشـــراء  المســـتثمرين  والنقـــدي 
مجددا بأسواق األسهم بعد أيام من 
عمليـــات بيـــع بفعـــل مؤشـــرات على 
أن العالـــم يتجـــه صـــوب ركـــود كبير 

مدفوع بتفشي فيروس كورونا.
بتوقيـــت   0814 الســـاعة  وبحلـــول 
جرينتـــش، ارتفع المؤشـــر ســـتوكس 
600 األوروبي 4.9 % ويتجه صوب 

محو خسائر األسبوع بالكامل.
والترفيـــه  الســـفر  أســـهم  وقفـــزت 
7.6 % فـــي تحـــرك مفاجـــئ، لتقـــود 

المكاســـب بيـــن القطاعـــات الفرعية 
األوروبيـــة، بينمـــا أضافـــت شـــركات 
الطاقـــة 7.3 % علـــى خلفيـــة تعافي 
أســـعار النفط. وقفزت أســـهم البنوك 
4.2 % مـــن أدنـــى مســـتوياتها فـــي 
ثالثـــة عقـــود بعـــد أن انضـــم البنـــك 
المركـــزي فـــي بريطانيا إلـــى نظرائه 
فـــي أوروبـــا فـــي تعليـــق اختبـــارات 

التحمل لعام 2020.
لكـــن المؤشـــر ســـتوكس 600 بصدد 
تســـجيل أســـوأ أداء فـــي شـــهر منـــذ 
فيـــروس  يجبـــر  إذ   1987 أكتوبـــر  
كورونا الســـريع االنتشـــار العديد من 
الدول في التكتل لفرض حالة عزل.

أسهم أوروبا تصعد لليوم الثاني بفضل آمال تحفيز

“الغرفة” تقلل ساعات العمل لموظفاتها من األمهات ساعتين
تنفيـــًذا لإلجـــراءات الوقائيـــة واالحترازيـــة للوقايـــة مـــن تبعـــات »كورونـــا«

أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقليص ساعات العمل لموظفاتها، من أمهات الطالب والطالبات الخاضعين لنظام التعليم اإللكتروني، لمدة ساعتين 
يوميًا بدًءا من يوم األحد القادم ولمدة أســبوعين، بهدف تمكينهن من توفير الرعاية الالزمة ألبنائهن فى ظل اإلجراءات الوقائية واالحترازية التي تتخذها 

المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحـــت فـــي “بيـــان لهـــا” أن القرار 
يأتـــي فـــى إطـــار حرصهـــا علـــى تهيئة 
المناخ المناســـب لرعاية وحماية أبناء 
يتيســـر  وحتـــى  بالغرفـــة،  العامـــالت 
لهـــن القيـــام بشـــئونهن األســـرية، فـــي 
ظـــل تعليـــق الدراســـة فـــي المـــدارس 
الحكومية والخاصة ورياض األطفال، 
وما نتج عنه من أعباء لألســـر العاملة، 
مؤكدة حرصها على تحقيق التماســـك 
بمـــا  المجتمعـــي  والتالحـــم  األســـري 
الملكيـــة  التوجيهـــات  مـــع  ينســـجم 
الصحيـــح  التطبيـــق  نحـــو  الســـامية 
الـــذي  اإللكترونـــي  التعليـــم  لنظـــام 

اتخذته وزارة التربية والتعليم لجميع 
الطالب.

وقالـــت الغرفـــة إن التماســـك األســـري 
يأتـــي على رأس أولويـــات عملها كونه 
أحـــد المقومـــات الرئيســـة التـــي تؤدي 
واألمـــن  المجتمعـــي  االســـتقرار  إلـــى 
اإلقتصادي، فضالً عن دوره فى تعزيز 
إنتاجية المرأة وضمان مشـــاركتها في 
الحياة االقتصادية بالشكل الذى يؤثر 
تأثيرا مباشـــرًا على القدرة التنافســـية 
للقطـــاع االقتصـــادي، مؤكـــدة عزمهـــا 
علـــى تقديم كافة أوجـــه الدعم للمرأة 
العاملة فى المجـــال االقتصادي إيمانًا 

بدورهـــا فـــى اإلســـهام ببنـــاء الوطـــن 
وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضافـــت أن المحافظـــة على نســـيج 
األســـرة وترابطها أولويـــة وطنية، فى 
الوقت الحالي نظرًا للظروف الصحية 
الطارئة التى يمر بها العالم أجمع تأثرًا 
بتداعيـــات فيروس كورونا المســـتجد 
متمنيـــًة أن يســـهم القرار فـــى تحقيق 
التوازن لموظفات الغرفة بين حياتهن 
المهنية واألسرية، مشددًة على تكاتف 
المجتمـــع ككل لمواجهـــة هـــذه األزمة، 
كما دعت إلى أخذ تعليمات وإرشادات 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 

كورونـــا كوفيـــد 19،علـــى محمل الجد 
للحد من انتشار الفيروس.

وشـــددت الغرفة، علـــى دعمها المطلق 
لكافة اإلجـــراءات الحكومية المتخذة 
)كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
19(، مؤكـــدًة على أهمية ودور القطاع 
فـــي  المختلفـــة  بمؤسســـاته  الخـــاص 
مواجهة تلك األزمة وتبعاتها الســـلبية 
من خالل التكاتـــف والتكامل الجهات 
مـــن  للخـــروج  المعنيـــة  الحكوميـــة 
الظـــروف الصحية الطارئـــة ومواصلة 
مســـيرة التنمية والتقدم علي مختلف 

األصعدة.

المنامة - غرفة التجارة

المنامة - غرفة التجارة

فــي إطــار حرصنــا علــى ســالمة أعضائنــا وعمالئنــا الكــرام، 
دشــنت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن خدمــة االتصــال 
الجديــدة على أرقام الخطوط الســاخنة التالية 35994444 
خدمــة  إلدارة  المخصصــة   35666601  –  35666604  –
العمــالء، ورقــم الواتــس اب للرســائل القصيــرة علــى الرقــم 
التالــي 17380000 لتلقــي االستفســارات لمختلف الخدمات 

التي تقدمها إدارات ومراكز وأقسام الغرفة.

صرحـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
الخدمـــة  هـــذه  بـــأن  الغرفـــة 
حرصهـــا  إطـــار  فـــي  تأتـــي 
وتحديـــث  تطويـــر  علـــى 
آليـــات التواصـــل مـــع مجتمع 
األعمال بهـــدف الوصول إلى 
أقصـــى مســـتويات الحمايـــة 
والتعزيـــز فـــي ظـــل الظروف 
بهـــا  تمـــر  التـــي  االســـتثنائية 
نتيجـــة  البحريـــن  مملكـــة 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

فيـــروس  بانتشـــار  الخاصـــة 
الغرفـــة  أن  كورونـــا، منوهـــة 
عملهـــا  تعزيـــز  علـــى  تعمـــل 
لخدمـــة  والمســـتمر  الدائـــم 
القطـــاع الخـــاص، وتقدم كل 
ما في وسعها إلرساء قواعد 
النهـــوض بمختلـــف قطاعات 
حمايـــة  وتعظيـــم  األعمـــال 
فـــي  والمراجعيـــن  التجـــار 
الوقت نفسه، مما يعود بالنفع 

على الوطن والمواطنين.

“الغرفة” تدشن الخطوط الساخنة

زيادة بنحو 30 % في كميات االســتيراد واألســعار “مستقرة”

ا من الخضراوات والفواكه البستاني يطمئن: ألف طن يوميًّ

أكــد تاجــر الخضــروات والفواكــه رضا البســتاني أنه بناء علــى توجيهات صاحب الســمو الملكي 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة فإن تجار 
الخضروات والفواكه قاموا باتخاذ جميع االحترازات لتوفير كميات وفيره في السوق المحلية، 

مطمئنا المستهلكين أنه ال داعي للقلق بشأن المعروض.

وأبلـــغ البســـتاني “البـــالد” في معـــرض رده على 
فـــي  ووفرتهـــا  والفواكـــه  الخضـــروات  واردات 
الســـوق في ظـــل تداعيـــات وباء “كورونـــا” قال 
البســـتاني إن مـــا بيـــن 400 إلـــى ألـــف طـــن مـــن 
الخضروات والفواكه تنزل إلى الســـوق المحليه 
وأنـــه ال يوجـــد داعـــي للقلـــق، مشـــيدًا بجهـــود 
القيـــادة باتخـــاذ مختلـــف اإلجـــراءات للتغلـــب 
على تحدي الوبـــاء واجتياز هذه المرحلة مثنيًا 
على جهود وزارة التجارة والصناعة والســـياحة 
وعلى رأسهم وزير التجارة بالتنسيق مع التجار 
لضمان وجود مخزون اســـتراتيجي واالستقرار 

في السوق.
وقـــال البســـتاني “التجـــار قامـــوا باالحتياطـــات 
المطلوبـــة، وقمنـــا بزيـــادة البضائـــع ألقصى حد 

ممكـــن، نحن نطمئـــن المســـتهلكين والمواطنين 
والمقيميـــن أنه ال يوجد أي نقص حاليًا، وجميع 

المنتجات موجودة”.
وأثنى البســـتاني على التســـهيالت التي قدمتها 
مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة مـــن بينهـــا إدارة 

الجمارك واإلدارات األخرى.
وقال البســـتاني “رفعنا طاقتنا في السوق بنحو 
30 % بناء على توجيهات القيادة بضمان األمن 
الغذائـــي بجهـــود الجميع بال اســـتثناء )..( يوميا 
ســـيتم تنزيـــل كميـــات وفيـــرة فـــي الســـوق وال 

يوجد أي داعي للتخزين”.
وبخصوص ما إذا ما كانت األوضاع الراهنة قد 
أثـــرت على مســـتوى األســـعار أكد البســـتاني أن 

األسعار “مستقرة” ومناسبة للجميع.

اسطنبول - رويترز

معدل البطالة بتركيا 
13.7 % في 2019

ــن مــعــهــد اإلحـــصـــاء  ظـــهـــرت بـــيـــانـــات مـ
البطالة  الجمعة أن معدل  التركي أمس 
بنهاية   %  13.7 إلـــى  ارتــفــع  تــركــيــا  فــي 

2019، ارتفاعا من 11 % قبل عام.
في وقت  التركي  اإلحصاء  معهد  وقال 
زاد  البطالة  معدل  إن  الشهر  من  سابق 
نوفمبر  بــيــن  الــفــتــرة  فــي   %  13.7 إلـــى 

ويناير من 13.3 % قبل شهر.

انخفاض أسعار 14 شركة مدرجة في بورصة البحرين
بلغت كمية األســهم الـــمتداولة في “بورصة البحريـــن” خالل األســبوع الماضي 24 
مليوًنــا و277 ألًفــا و587 ســهًما بقيمــة إجـــمالية قدرهــا 4 مالييــن و969 ألًفا و787 
دينــارا بحرينيــا، نفذها الوســطاء لصالح الـــمستثمرين من خــالل 564 صفقة، في 

الوقت الذي انخفض فيه مؤشر البحرين بنهاية األسبوع بنحو 1.9 %.

هـــذا  خـــالل  الــــمستثمرون  وتـــداول 
األسبوع أسهم 16 شركـة، ارتفعت أسعار 
أســـهم شـــركتين، فـــي حيـــن انــــخفضت 
أسعار أسهم 14 شركة، واحتفظت باقي 

الشركات بأسعار أقفالـها السابق. 
مساهمة القطاعات في القيمة اإلجمالية
استحوذ على الـمركز األول في تعامالت 
هـــذا األســـبوع قطـــاع البنـــوك التجارية، 
حيـــث بلغـــت قيمـــة أســـهمه الــــمتداولة 
دينـــارا  و472  ألفـــا  و667  مليونيـــن 
بحرينيـــا أو مـــا نســـبته 53.67 % مـــن 
إجـمالي قيمة األسهم الـمتداولة وبكمية 

قدرها 11 مليوًنا و254 ألفا و355 سهما، 
تـم تنفيذها من خالل 262 صفقة.

 أمـــا الــــمرتبة الثانيـــة فقـــد كانـــت مـــن 
نصيـــب قطـــاع الخدمـــات، حيـــث بلغت 
قيمـــــــة أسهمه الـمتداولـــة مليون و346 
ألفا و625 دينارا بحرينيا بنســـبة 27.10 
% من إجــــمالي قيمة األسهم الـمتداولة 
في البورصـــة وبكمية قدرهـــا 4 ماليين 
و140 ألفا و160 سهما، تــــم تنفيذها من 

خالل 148 صفقة.
أما على مســـتوى الشركات، فقد جاء 
البنـــك األهلـــي المتحـــد فـــي الــــمركز 

األول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة 
و404  ألفـــا  و371  مليونيـــن  أســـهمه 
دنانيـــر بحرينيـــة وبنســـبة 47.72 % 
من قيمة األســـهم المتداولة وبكــــمية 
قــــــــدرها 8 مالييـــن و786 ألفـــا و940 
ســـهما، تــــم تنفيذهـــا مـــن خـــالل 173 

صفقة.
شـــركة  الثانـــي  الــــمركز  فـــي  وجـــاءت 
بقيمـــة  )بتلكـــو(  لالتصـــاالت  البحريـــن 
قدرهـــا 655 ألفـــا و974 دينـــارا بحرينيا 

وبنســـبة 13.20 % مـــن قيمـــة األســـهم 
الـمتداولة وبكمية قدرها 528 ألفا و159 
سهما، تـم تنفيذها من خالل 87 صفقة.

وبالعـــودة إلى معـــدالت التـــداول خالل 

أيـــام   5 األســـبوع الماضـــي مـــن خـــالل 
عمل، نـجد أن الــــمتوسط اليومي لقيمة 
األســـهم الــــمتداولة بلـــغ 993 ألفا و957 
دينارا بحرينيا في حين كان الــــمتوسط 

 4 الــــمتداولة  األســـهم  لكميـــة  اليومـــي 
أمـــا  ســـهما  و517  ألفـــا  و855  مالييـــن 
هـــذا  خـــالل  الصفقـــات  عـــدد  متوســـط 

األسبوع فبلغ 113 صفقة.

المنامة - بورصة البحرين

تداول أسهم 
بقيمة 4.9 مليون 

دينار األسبوع 
الماضي

علي الفردان

بشــر تاجر الخضروات والفواكه رضا البســتاني المســتهكلين في الســوق المحلية أن “أزمة البصل” التي شــهدتها البحرين والمنطقة 
عمومًا وأدت إلى ارتفاع كبير في أسعار البصل ستنتهي قريبًا.

وأبلـــغ البســـتاني “البـــالد” أن أســـعار البصل 
ســـتهوي في الفتـــرة المقبلة مع بدء وصول 
منتجـــات البصـــل الهنـــدي للســـوق المحلية 
بعد أشـــهر طويلة من حظر التصدير قفزت 

باألسعار لمستويات كبيرة.
وقال البســـتاني إن الهند ســـمحت بتصدير 
التجـــار  وإن  البـــالد  خـــارج  إلـــى  البصـــل 
البحرينيين قاموا بطلبياتهم وإن الطلبيات 

في طريقها إلى البحرين.

وتوقع البســـتاني أن يطـــرح البصل الهندي 
فـــي الســـوق بعد طـــول غيـــاب وذلك خالل 
عشـــرة أيـــام مـــن اآلن األمـــر الذي سيســـهم 
بشكل كبير في خفض األسعار خصوصا أن 
الهند تعتبر من المصدرين العالميين للبصل 

الحيوي في الطبخ.
وبخضوص مستوى األسعار المتوقع، أشار 
البســـتاني إلى أنه يتوقع انخفاض األســـعار 
بنحـــو 30 % فور وصول كميات من البصل 

الهندي في البداية فقط .
وكانت أسعار البصل الهندي تتراوح ما بين 
120 فلســـا للكيلـــو قبـــل أن تقفز إلـــى قرابة 
500 فلـــس للكيلـــو الواحد، لكنهـــا تظل أقل 
شـــدة مـــن أزمـــة مماثلـــة شـــهدتها المنطقة 
في توافر الســـلعة في 2017، وظل الســـوق 
خـــالل العـــام الماضي إلـــى االن يعتمد على 
منتجـــات بصل موســـمية من مصـــر واليمن 

وإيران.

ــدي لــلــســوق ــ ــن ــ ــه ــ األســـــعـــــار ســـتـــهـــوي بـــعـــد وصـــــــول ال

“أزمة البصل” ستنتهي خالل 10 أيام

علي الفردان

ال حــاجـــة لـ “التخــزيــن” 
والكميــــات وفيــــرة 

وكــافيـــة
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أكد رئيس مجلس إدارة شــركة )بي نت( الشــيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة على أن 
المملكــة مقبلــة على مرحلة جديدة من رفع مســتوى أداء قطاع االتصاالت ليتماشــى 
مــع الرؤيــة االقتصاديــة للبحريــن ومما يســاهم فــي إحداث نقلــة نوعية لتبنــي تقنية 

الحوسبة السحابية ورفع مستوى األداء التشغيلي والنهوض باالقتصاد الوطني. 

البحرين  إبــرام شركة  بمناسبة  ذلك  جاء 
اتفاقية  نــت”  “بــي  لــلــبــرودبــانــد  الوطنية 
Bear� بيوند  بوينت  بيرنغ  شــركــة  (مــع 

اجــتــمــاع  ــال  خـ  )ingPoint//Beyond
التنفيذيان  الفريقان  حضره  افــتــراضــي 
الرقمية  القنوات  عبر  الشركتين  كلتا  من 
Bearing� شركة بموجبها  توفر   ،  اليوم 
خدمات  على  مبنية   Point//Beyond
 )AWS( أمازون ويب سيرفيسز السحابية
 ”OSS“ للعمليات  الــدعــم  نظام  لتشغيل 
ونظام الدعم لألعمال “BSS” المستخدم 

في الشبكة الوطنية للبرودباند.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة بي نت : 
“تأتي هذه الشراكة نتيجة رؤية حكومة 
البحرين لقطاع االتصاالت، حيث  مملكة 
ساهم قيام شركة أمازون ويب سيرفيسز 
مــراكــز  تــأســيــس  فــي   )AWS( السحابية 

البحرين  مملكة  فــي  اإلقليمية  بياناتها 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي رفـــع مــســتــوى أداء 
نوعية  نقلة  وشــّكــل  عــام  بشكل  القطاع 
ورفــع  السحابية  الحوسبة  تقنية  لتبني 
مختلف  فــي  التشغيلي  األداء  مستوى 
ونتيجة  آخــر،  صعيد  وعلى  المؤسسات، 
ــعــة  ــراب ــيــة ال ــوطــن ــخــطــة ال لــمــتــطــلــبــات ال
لاتصاالت، تّم تطبيق نموذج عمل فريد 
انشاء  المنطقة، من خال  في  نوعه  من 
الشبكة  عـــن  ــة  مــســؤول مــســتــقــلــة  شــركــة 
الــدول  الوطنية “بــي نــت” اســوة بمصاف 
ــاالت على  ــصـ الــمــتــقــدمــة فــي قــطــاع االتـ
مستوى العالم. واليوم نحن نشهد شراكة 
الشركتين  بــيــن  حقيقية  اســتــراتــيــجــيــة 
تساهم في ترجمة تلك الرؤية إلى واقع 
لهذا  الحكومة  توقعات  يحقق  ملموس 
المشغلين  ويلبي طموح  الحيوي  القطاع 

في الوقت نفسه.”
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة 
تصريح  فــي  بوبشيت  محمد  نــت”  “بــي 
ــــرام  ــــى أن إب ــة أنـــبـــاء الــبــحــريــن إل ــوكــال ل
بوينت  بيرنغ  شركة  شركة  مع  االتفاقية 
بيوند  )Bearing Point//Beyond ( يأتي 
ضمن استراتيجية الشركة في استخدام 
أحـــدث الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة فــي تشغيل 
الــشــبــكــة الــوطــنــيــة وحــســب الــمــؤشــرات 
المعايير  مؤسسات  توفرها  التي  التقنية 

التقنية العالمية في عالم االتصاالت. 
الــســحــابــيــة هي  الــتــقــنــيــة  وأضــــــاف:” ان 
مستقبل عالم االعمال. كما تعد الخدمات 
منصات  عبر  المقدمة  السحابية  التقنية 
AWS هي األكثر انتشاًرا في العالم. وعليه 
السحابية  التقنية  استخدام  تبنينا  فــإن 
ــا االســتــراتــيــجــيــة  ــنـ ــدافـ يــنــصــب فـــي أهـ
شبكة  توفير  يخص  فيما  المدى  طويلة 
وذات  الجودة،  عالية  للبرودباند  وطنية 
تمّكن  تنافسية  وبــأســعــار  عالية،  ســرعــة 

ومنتجات  خدمات  توفير  من  المشغلين 
القيمة  على  تعتمد  زبائنها  إلــى  انترنت 
وأود   . الــمــبــتــكــرة  والـــحـــلـــول  الــمــضــافــة 
إلى رئيس مجلس اإلدارة  الشكر  توجيه 
ــــذي قـــدم كــل الــدعــم فــي إنــشــاء هــذه  ال
العاقة االستراتيجية وتحقيق األهداف 
المرجوة في مدة زمنية قياسية، ويحفزنا 
في  والجهود  العمل  مواصلة  على  ذلــك 
التي  تقديم األفضل وتحقيق اإلنجازات 
تساهم في االرتقاء بقطاع االتصاالت بما 

يتناسب مع طموح مملكة البحرين.”
وتأتي هذه الخطوة االستراتيجية نتيجة 
االجتماع الذي جرى بين الشيخ عبدهللا 
بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة 
كارلسون  تيريزا  وبين  نــت”  “بــي  شركة 
ويـــب سيرفيسز  أمـــــازون  رئــيــس  نــائــب 
للقطاع العام العالمي في نوفمبر الماضي 
ــذي ســاهــم بــشــكــل مــبــاشــر فـــي بــنــاء  ــ والـ
ــدعــم  قطاع  ــتــعــاون بــيــن الــشــركــتــيــن ل ال
االتـــصـــاالت فـــي الــبــحــريــن، تــمــاشــيــًا مع 
ــة الــحــكــومــة لــاقــتــصــاد الــرقــمــي في  رؤيـ
)بــي  شــركــة  أن  يــذكــر  الــبــحــريــن.  مملكة 
إثر  الماضي  أكتوبر  تم تدشينها في  نت( 

مستقلين  كيانين  إلى  بتلكو  فصل شركة 
بموجب متطلبات الخطة الوطنية الرابعة 
النمو  لتحقيق  والتي وضعت  لاتصاالت، 
والتنوع االقتصادي في قطاع االتصاالت 
وتعزيز التنافسية وتطوير البيئة التحتية 
إلى  وتوصيلها  السرعة  فــائــق  لإلنترنت 
و95  والمؤسسات  الشركات  من   %  100
مملكة  أنحاء  جميع  في  المساكن  من   %
مسؤولية  نــت”  “بــي  على  وتقع  البحرين، 
المتعلقة  االتصال  شبكة  خدمات  تقديم 
االتصال  شركات  جميع  إلــى  بالبرودباند 

المرخصة ومن ضمنهم شركة بتلكو.
وتتبنى شركة “بي نت” التقنية السحابية 
وخـــدمـــات  الـــشـــركـــة  أعـــمـــال  إدارة  فـــي 
إدارة  إلــى  باإلضافة  التحتية  االتــصــاالت 
أساسي  بشكل  سيساهم  بما  الــمــشــاريــع، 
في رفع األداء التشغيلي مع إدارة التكلفة 
التشغيلية بكفاءة عالية، حيث إن التقنية 
استخدام  مــن  الشركة  تمّكن  السحابية 
زيــادة  في  المرونة  مع  المطلوبة  الحلول 
بــدون  الطلب  حسب  التشغيلية  الطاقة 
الحاجة إلى استثمارات طائلة في أصول 

تقنية.

خالل اجتماع افتراضي .. شركة بي نت توقع اتفاقية مع شركة بيرنغ بوينت بيوند

المنامة - بنا

“بي نت” توقع اتفاقية مع “بيرنغ بوينت بيوند” لتقديم حلول رقمية
خـــــــــــال اجـــــــتـــــــمـــــــاع افــــــــتــــــــراضــــــــي بــــــيــــــن الــــشــــركــــتــــيــــن

النفط يواصل التعافي مع خطط أميركية لشراء 30 مليون برميل من مخزونات الطوارئ 
واصلت أســعار النفط تعافيها أمس الجمعة، عقب مكاســب كبيرة حققتها 

في الجلسة السابقة.

ــار دعـــمـــا من  ــعــ كــمــا تــلــقــت األســ
لشراء  المتحدة  للواليات  خطط 
برميل  مليون   30 إلــى  يصل  مــا 
ــام لــمــخــزونــات  ــخـ ــنــفــط الـ ــن ال مـ
يونيو،  نهاية  بحلول  الــطــوارئ 
الجهات  أن  تقارير  أوردت  فيما 
التنظيمية في أكبر والية منتجة 
تكساس  وهــي  الباد  في  للنفط 

كبح اإلنتاج.
وارتــفــعــت الــعــقــود اآلجــلــة لخام 
غرب تكساس الوسيط األميركي 
مايو   في  للتسليم  نشاطا  األكثر 
 %  1.7 يــعــادل  مــا  أو  سنتا   43
إلى 26.34 دوالر للبرميل بحلول 

الساعة 0540 بتوقيت جرينتش. 
وزاد العقد بما يصل إلى 5.5 % 
في  للبرميل  دوالر   27.34 إلــى 

وقت سابق من الجلسة.
للخام  اآلجلة  العقود  ارتفت  كما 
ــــريــــل 43  ــي تــســلــيــم أب ــركـ ــيـ األمـ
للبرميل.  دوالر   25.65 إلى  سنتا 
استحقاق  ــرب  أقـ عــقــد  وينتهي 
 % 24 زاد  ــذي  والـ أبــريــل،  لشهر 
وقــت الحق  فــي  الخميس،  يــوم 

يوم الجمعة.
وقــالــت مــارجــريــت يــانــج محللة 
السوق لدي سي.إم.سي ماركتس 
”االنـــتـــعـــاش الــمــفــاجــئ ألســعــار 

الــنــفــط الـــخـــام الــلــيــلــة الــمــاضــيــة 
بدراسة  بــاألســاس  مدفوعا  كــان 
ــتــدخــل  ــات الـــمـــتـــحـــدة ال ــ ــواليـ ــ الـ
فـــي ســــوق الــنــفــط عــبــر زيــــادة 
االحــتــيــاطــيــات االســتــراتــيــجــيــة، 

بينما تقلص بعض إنتاج النفط“.
وأضافت ”القضية األساسية هي 
الطاقة  على  العالمي  الطلب  أن 
المزيد من  أن  إذ  ينخفض بشدة 
الدول تنضم إلى نادي   ‘  اإلغاق  ‘  . 
الخطورة التي يمثلها كوفيد19� 

على االقتصاد الكلي قد تتجاوز 
توقعات أي شخص، وربما تستمر 

لفترة طويلة من الوقت“.
كما صعدت العقود اآلجلة لبرنت 

28 سنتا أو نحو واحد بالمئة إلى 
28.75 دوالر للبرميل.

ــعــالــمــي  ال ــيـــاس  ــقـ الـ ــام  ــ خـ وزاد 
محققا  الخميس  يــوم   %  14.4

ــبـــر مــكــســب فـــي يــــوم واحـــد  أكـ
صوب  يتجه  لكنه  سبتمبر،  منذ 
أسبوعي  تــراجــع  رابـــع  تسجيل 

يوم الجمعة.
األميركي  الــخــام  أســعــار  وهـــوت 
40 % في  نــحــو  بـــرنـــت  ــام  ــ وخـ
ــن الـــمـــاضـــيـــيـــن مــنــذ  ــيـ ــوعـ ــبـ األسـ
بــيــن منظمة  ــهــارت مــحــادثــات  ان
البلدان المصدرة للبترول )أوبك( 
روسيا،  ذلــك  فــي  بما  وحلفائها، 
الــســعــوديــة  ــعــزز  ت ألن  أدى  مــمــا 

اإلنتاج.
ستريت  وول  صحيفة  ونــقــلــت 
ــال عـــن مـــصـــادر لـــم تــذكــر  ــورنـ جـ
تدرس  ترامب  إدارة  أن  أسمائها 
القيام بمسعى دبلوماسي وتهديد 
على  إلجبارها  بالعقوبات  روسيا 

الحد من اإلنتاج.

سنغافورة - رويترز

 بعد أن هوت 40 %
خالل األسبوعين 

الماضيين
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قــــــال تــــونــــي دوجـــــــــاس الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لاتحاد للطيران في فيديو 
ُنشر أمس الجمعة إن الشركة العاملة 
بأبوظبي ستنجو من تفشي فيروس 
االتحاد  يوم من تحذير  بعد  كورونا، 
الــدولــي للنقل الــجــوي )إيــاتــا( مــن أن 
شركات الطيران في الشرق األوسط 

تعاني من أزمة.
وقال إياتا يوم الخميس إن شركات 
تواجه  األوســط  الشرق  في  الطيران 

من  اآلالف  مــئــات  وإن  سيولة  أزمـــة 
مهددة  المنطقة  أنحاء  في  الوظائف 

وحث على تدخل حكومي.
منشور  فيديو  فــي  دوجـــاس  وقـــال 
ــشــركــة عــلــى تــويــتــر  عــلــى صــفــحــة ال
بعد  فيما  نطمأنكم...)أنه(  أن  ”نــريــد 
حياتنا  إلــى  الــعــودة  في  نرغب  حين 
االتحاد  السفر، فإن  الطبيعية، ونريد 
أفضل  أنها  لضمان  متواجدة  ستظل 
سبيل ممكن لكي تستطيع االستمتاع 
ــغـــت االتـــحـــاد  بــتــلــك الـــتـــجـــربـــة“. وألـ

عشرات الرحات الجوية وطلبت من 
بعض موظفيها تقديم موعد إجازات 
مدفوعة في الوقت الذي تعالج فيه 
العالمي  بالطلب  أضــرت  التي  األزمــة 
ــســفــر. وقــــال دوجـــــاس في  عــلــى ال
مسبوقة“،  غير  أوقــات  ”تلك  الفيديو 
بينما وصف أيضا الوضع بأنه صعب.

للحكومة  المملوكة  الناقلة  وأعلنت 
 870 بقيمة  خسارة  تكبد  الشهر  هذا 
مليون دوالر في 2019، مسجلة رابع 

خسارة سنوية على التوالي.

ــا لــلــتــنــافــس  ــومـ ــة يـ ــركـ ــت الـــشـ ــعـ وسـ
الناقلتين  مــع  ــمــســاواة  ال قـــدم  عــلــى 
الــخــلــيــجــيــتــيــن الــكــبــيــرتــيــن طــيــران 
لتضع  القطرية،  والخطوط  اإلمــارات 
الــدوالرات في استراتيجية  مليارات 
لم ُتكلل بالنجاح لشراء حصص أقلية 

في شركات طيران أخرى.
وتــركــز االتـــحـــاد، الــتــي خــســرت 5.6 
على  حاليا   ،2006 منذ  دوالر  مليار 
حــركــة السفر مــن وجــهــة إلــى أخــرى 

فقط.

الرئيس التنفيذي: االتحاد للطيران ستنجو من أزمة “كورونا”
دبي - رويترز

دبي - مباشر

تــعــرضــت مــكــانــة الــذهــب كــمــاذ آمـــن في 
اليقين إلى ضربة  أوقــات األزمــات وعدم 
بيع  إلـــى  المستثمرين  اتــجــاه  مــع  قــويــة، 
السيولة  على  الحصول  مقابل  شيء  كل 

)الكاش(.
ــاألعــــراف  ــ ــر ب ــفــ ويــــضــــرب الـــمـــعـــدن األصــ
حاالت  وسط  الحائط”  “عــرض  التقليدية 
عدم اليقين الشديدة، رغم المأزق المتعلق 
بــوبــاء “كـــورونـــا” مــن مــنــظــور اقــتــصــادي 
الناحية  من  المعروف  ومــن  أيــًضــا.  بحت 
إلى  تترجم  األسهم  خسائر  أن  التقليدية 
مكاسب في سوق المعدن النفيس؛ كونه 
الذين  المستثمرين  أمام  آمًنا  ماًذا  يمثل 

فقدوا شهية المخاطرة.
األرجح  على  انهار  قد  المنطق  هذا  ولكن 

األســواق،  البيعية في  الموجة  أمــام حدة 
المعدن مقابل  ببيع  المستثمرون  إذ يقوم 

الحصول على السيولة النقدية )الكاش(.
وتــقــول “مــارجــريــت يانغ يــان” فــي “ســي.

الــذهــب  إن  األســـــواق،  لتحليل  ــي”  ــ إم.سـ
ارتفع في البداية استجابًة لخفض الفائدة 
األميركي،  الفيدرالي  جانب  من  المفاجئ 
إذ  للغاية،  “لكن األســواق مترددة  مضيفة 
من  بالتخلص  اآلن  المستثمرون  يــقــوم 
كــل شــــيء، إنــهــم يـــريـــدون فــقــط حــيــازة 
السيولة”. وأوضحت أن خفض الفيدرالي 
التيسير  برنامج  وإعـــادة  الفائدة  لمعدل 
بالنسبة  إيــجــابــيــة  ــور  أمــ بــمــثــابــة  الــكــمــي 
للذهب، لكننا في وقت غير تقليدي وربما 
ــات  لــن تــنــجــح الــحــالــة الــنــظــريــة فــي أوقـ
التقلبات الشديدة”. وتأتي خسائر الذهب 

هبوط  مــع  الماضية  الخمسة  ــام  األيـ فــي 
في  مستوى  أعلى  من  األميركي  الــدوالر 
األميركي  المركزي  قــرار  بعد  أسبوعين، 
بتقليص الفائدة للمرة الثانية في اجتماع 
ــارئ بـــأقـــل مـــن أســبــوعــيــن؛ مـــن أجــل  ــ طـ

عن  الناجمة  االقتصادية  الضربة  تخفيف 
“الكورونا”.

وفــــي حــقــيــقــة األمــــــر، تــضــغــط مــعــدالت 
الفائدة المنخفضة على الورقة الخضراء، 
بــالــدوالر أقل  الــمــقــوم  الــذهــب  مــا يجعل 

تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون 
عمات أخرى. ويقول كبير محللي السوق 
ــدا” األمــيــركــيــة “جيفري  ــ فــي شــركــة “أوانـ
ــاء الــواســع  ــوب ــي”: إن عــوامــل مــثــل ال هــال
إغـــاق دول على  الـــذي يسبب  االنــتــشــار 
الفائدة  العالمي وخفض معدالت  الصعيد 
الدوالر  وانخفاض  طارئة  اجتماعات  في 

األميركي يجب أن تكون داعمة للذهب.
وتابع “لألسف، هذه ليست أوقاًتا عادية”، 
متوقًعا أنه حال انخفاض أسواق األسهم 
الطويلة  الشراء  مراكز  تسييل  فإن  أكثر، 
تــبــدو بــمــثــابــة أمـــر حــتــمــي. ويــعــزي كبير 
“كيتكو”  مــوقــع  فــي  الفنيين  المحللين 
ويكوف”  “جيم  المعادن  في  المتخصص 
“بيع  ذعــر  إلــى  الذهب  أسعار  في  الهبوط 
ينفذ  إذ  األســـــواق،  فــي  بــيــعــه”  يمكن  مــا 

الــمــســتــثــمــرون عــمــلــيــات بــيــع كــبــيــرة في 
ــكــاش( لتغطية  )ال الــذهــب مــن أجــل جمع 
رد  أن  ورغــم  أخــرى.  أماكن  في  الخسائر 
الفعل األولي للذهب على قرار الفيدرالي 
األخير بشأن الخفض الطارئ للفائدة بنحو 
للغاية،  إيجابًيا  كــان  أســـاس  نقطة   100
إال  40 دوالًرا،  إلــى  زيــادة تصل  إذ سجل 
ــذه األربـــــاح بــل تــحــول إلــى  ــه قــلــص هـ أنـ
إلى  تصل  حــادة  بخسائر  السالب  النطاق 
ما يقل قليًا عن 80 دوالًرا، قبل أن ينهي 
التعامات بهبوط 30 دوالًرا. وفي العادة 
بمثابة  المنخفضة  الفائدة  معدالت  تكون 
لكن  النفيسة،  المعادن  ألســواق  جيد  أمــر 
وعمليات  الفائدة  معدالت  خفض  قائمة 
ضخ السيولة بشكل كبير في األسواق لم 

تساهم في طمأنة األسواق.

لماذا يتهاوى “المالذ اآلمن” أمام أنظار المستثمرين؟
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 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

Call.

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

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

L004934 780 m² RA BD 20 BD 167,918 

L005098 1114 m² RA BD 26 BD 311,768 

L004932 489.9 m² RA BD 23 BD 121,285 

L004987 557 m² RA BD 25 BD 149,888 

L005201 550 m² MOH BD 23 BD 136,164 

L005259 508.8 m² RA BD 24 BD 131,441 

L006279 900 m² RB BD 24 BD 232,502 

L005069 424 m² RB BD 22 BD 100,000 

L005128 300 m² RB BD 27 BD 86,000 

L003816 1320 m² LD BD 26 BD 369,420 

L003812 1792 m² S BD 24 BD 462,938 

L004844 320 m² RB BD 28 BD 96,445 

L004856 3909 m² LD BD 18 BD 757,377 

L004863 1320 m² LD BD 28 BD 397,837 

L005059 200 m² RHB BD 23 BD 49,514 

L005062 208.7 m² RHB BD 23 BD 51,668 

L005065 319.5 m² RHB BD 22 BD 75,660 

L005064 258.6 m² RHB BD 22 BD 61,238 

L004855 348 m² RHB BD 25 BD 91,773 

L004966 373.7 m² RA BD 30 BD 120,675 

L004979 553 m² RA BD 25 BD 148,812 

L005041 292 m² SP BD 38 BD 119,437 

L005042 369.5 m² RB BD 28 BD 111,364 

L005231 835.4 m² RA BD 30 BD 269,767 

L006273 404.5 m² RA BD 21 BD 91,434 

L006268 407.4 m² RA BD 21 BD 92,090 

L006270 432.5 m² RA BD 21 BD 97,764 

L006271 408.9 m² RA BD 21 BD 92,429 

L006272 506.5 m² RA BD 21 BD 114,491 

L006274 502.6 m² RA BD 21 BD 113,609 

L005033 339 m² RB BD 25 BD 91,224 

L003829 871 m² RA BD 20 BD 187,508 

L004918 698 m² RA BD 23 BD 169,048 

L005232 440 m² RB* BD 57 BD 269,961 

L005144 333.9 m² RB BD 26 BD 93,446 

L005099 420 m² RB BD 25 BD 113,022 

L005100 541 m² RB BD 23 BD 133,936 

L005101 371 m² RB BD 27 BD 107,822 

L005043 1397 m² RA BD 42 BD 631,566 

L005089 402 m² RB BD 28 BD 121,160 

L004991 514 m² RB BD 30 BD 165,980 

L004990 577.2 m² B3 BD 24 BD 150,000 

L004889 398 m² RB BD 29 BD 122,096 

L004861 1358 m² COM BD 38 BD 555,465 

L004994 386.1 m² RB BD 22 BD 91,431 

L005044 527 m² RB BD 25 BD 141,816 

L005076 966 m² SP BD 28 BD 291,144 

L005094 396.7 m² RA BD 21 BD 87,536 

L005203 1832.9 m² LD BD 28 BD 552,421 

L005202 556.9 m² SP BD 16 BD 95,000 

L005219 149 m² RHB BD 30 BD 48,000 

L005113 390 m² RB BD 20 BD 83,959 

L005248 762 m² B4 BD 0 BD 102,527 

L005045 361 m² RB BD 21 BD 79,658 

L005032 1524 m² B3 BD 20 BD 328,086 

L005031 1462 m² B3* BD 25 BD 393,424 

L004866 792 m² RB* BD 22 BD 187,551 

L004864 792 m² RB* BD 20 BD 170,501 

L004835 761.9 m² B4 BD 14 BD 114,815 

L003827 645 m² RB BD 22 BD 152,741 

L005090 732.5 m² B4 BD 14 BD 110,385 

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

L005009 3864.2 m² LD BD 21 BD 873,479 

L005013 1643 m² COM BD 40 BD 707,410 

L004974 1213.4 m² SP BD 12 BD 156,732 

L004975 973 m² SP BD 12 BD 125,680 

L004976 990 m² SP BD 12 BD 127,876 

L005174 916.8 m² LD BD 20 BD 197,368 

L006266 920.7 m² RA BD 21 BD 208,000 

L003814 535.1 m² RA BD 32 BD 184,417 

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

L004995 1506.1 m² RA BD 20 BD 321,233 

L005119 805 m² RB BD 28 BD 242,621 

L005217 1500 m² RA BD 20 BD 322,920 

L005218 587.8 m² RA BD 30 BD 189,812 

38344464
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم
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الوبــاء يوجــع أوروبــا.. وقلــق متزايــد علــى الــدول الفقيرة

“كورونا” يحصد أكثر من 10 آالف ضحية

فيـــروس  ضحايـــا  حصيلـــة  تخطـــت 
كورونا المســـتجد أمس الجمعة عتبة 
العشـــرة آالف وفاة فـــي العالم، بينهم 
أكثـــر مـــن 5 آالف فـــي أوروبـــا رغـــم 
قـــرارات العـــزل التـــي تصدرهـــا كافة 

الدول. 
ويـــزداد القلـــق أيضـــًا بالنســـبة للدول 
األكثـــر فقرًا فـــي العالم، إذ يســـتحيل 
فـــرض حجـــر خصوصـــًا فـــي األحياء 

العشوائية الشاسعة في آسيا. 
فضـــاً عـــن ذلـــك، يحـــذر خبـــراء في 
األمم المتحدة من أن نحو 3 مليارات 
شـــخص ال يملكـــون الحـــد األدنى من 
وسائل مكافحة الفيروس مثل المياه 

والصابون.
وأعربـــت األمـــم المتحـــدة عـــن قلقها 
مـــن نقص في التضامـــن حيال الدول 
الفقيـــرة يمكـــن أن يكلـــف “ماييـــن” 

األرواح.
وتســـبب الوبـــاء بــــ 10316 وفاة على 
ديســـمبر  فـــي  ظهـــوره  منـــذ  األقـــل 
بحســـب حصيلـــة وضعتهـــا “فرانـــس 
بـــرس” اســـتنادا إلـــى أرقـــام رســـمية 

الجمعة.
وفي أوروبـــا، وفي مقدمتهـــا إيطاليا 
بلغ عدد الوفيات 5168 متقدمة على 

آسيا )3431 وفاة(.
وتشـــمل القيـــود علـــى حريـــة التنقـــل 
أكثـــر مـــن نصـــف مليـــار نســـمة بعدما 
دعت الســـلطات الســـكان إلى مازمة 

المنازل.
في كاليفورنيا، فرض على 40 مليون 
شـــخص البقـــاء فـــي بيوتهـــم حتـــى 

إشعار آخر إال للضرورة القصوى. 
لســـكان  بالنســـبة  األمـــر  وكذلـــك 
األرجنتيـــن البالغ عددهـــم 44 مليون 
نســـمة، بينمـــا أغلقـــت شـــواطئ ريـــو 
دي جانيرو الشـــهيرة ألسبوعين على 

األقل اعتبارًا من اليوم السبت.
الجيـــش  سينشـــر  ماليزيـــا  وفـــي 
لمساعدة الشـــرطة على إرغام الناس 

مازمة منازلهم.
كما قررت الحكومة البريطانية إقفال 

المدارس الجمعة.
واتخـــذت فرنســـا تدابير لمنـــع التنزه 
على ســـاحل الكوت دازور والذي كان 
يشـــهد حركة رغم التعليمات بمازمة 

المنازل.
ووبـــاء )كوفيـــد19-(، الـــذي وصفتـــه 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة بأنـــه “عدو 
البشـــرية” أصاب حتـــى اآلن أكثر من 

240 ألف شخص في العالم.
ولـــم يســـجل فـــي الصيـــن، إذ توفـــي 
أي  الجمعـــة  أمـــس  شـــخصًا،   3250
إصابة جديدة محليـــة المصدر لليوم 

الثاني على التوالي.
ودعي عشرات آالف الصينيين الذين 
مـــن طـــاب  الخـــارج  فـــي  يعيشـــون 
وموظفيـــن ورياضييـــن إلـــى “العودة 
يقابلـــون  أنهـــم  رغـــم  الوطـــن”،  إلـــى 
بانعـــدام الثقـــة مـــن جـــزء مـــن أبنـــاء 

بلدهم. 
وعلى الصعيـــد الدبلوماســـي، اتهمت 
الصيـــن أمس دونالد ترامب بـ “الهرب 
من مسؤولياته” بعد تصريحات أدلى 

بهـــا، اعتبر فيها أن العالـــم يدفع “ثمنا 
باهظـــا” لبطء الصيـــن في اإلباغ عن 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  وتوقـــع 
ترامب اللجوء قريبا إلى الكلوروكين 
المســـتخدم لمعالجـــة الماريا، كعاج 
محتمل للمصابين بعد تسجيل نتائج 

مشجعة في الصين وفرنسا.
دعـــوا  الخبـــراء  مـــن  عـــددا  أن  إال 
إلـــى توخـــي الحـــذر مشـــددين علـــى 
غيـــاب البيانـــات الســـريرية المؤكـــدة 

والرسمية.
عالميـــة  أدويـــة  شـــركات  وتعهـــدت 
ضـــد  لقـــاح  توفيـــر  الخميـــس 
)كوفيـــد19-(، “في كل أرجـــاء العالم” 
فـــي مهلة تـــراوح بين 12 و18 شـــهرا 

على أقرب تقدير.
جـــدا  المتضـــررة  إســـبانيا  وتســـتعد 
بانتشـــار الفيـــروس لمواجهة “أصعب 
األيام” فـــي مكافحة الوباء من خال 
االســـتعانة بآالف العاملين في مجال 

العناية الصحية.
المناطـــق  فـــي  التضامـــن  ويـــزداد 

المعزولة في الباد. 

إلى جانب المأساة الصحية، قد يغرق 
العالـــم  المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس 
فـــي حالـــة انكمـــاش اقتصـــادي رغـــم 
تخصيـــص مليـــارات الـــدوالرات على 
وجه الســـرعة في الواليـــات المتحدة 

وأوروبا.
وحـــذرت منظمـــة العمـــل الدولية من 
أن 25 مليون وظيفة ســـتكون مهددة 
في العالم في غياب اســـتجابة دولية 

منسقة.
وحـــذر المصـــرف المركـــزي األوروبي 
من أن االقتصاد األوروبي “سيتقلص 

كثيرا”.
البورصـــات  ســـجلت  األثنـــاء،  وفـــي 
اطمئنـــان  مـــع  ارتفاعـــًا  اآلســـيوية 
المستثمرين لتأثيرات خطط اإلنعاش 

التي أعلنت في كافة أنحاء العالم.
وســـجلت بورصة هونغ كونغ ارتفاعا 
لـــدى اإلغاق بأكثر مـــن 5 % وكذلك 

تحسنت البورصات األوروبية.
باريـــس  بورصتـــا  وارتفعـــت 
وفرانكفـــورت بأكثـــر مـــن 5 % لـــدى 
لنـــدن  بورصـــة  وحـــذت  االفتتـــاح 

حذوهما.

عواصم ـ وكاالت

ألمانيا.. 2958 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة في ليلة واحدة )رويترز(

ابوظبي ـ أ ف ب

قررت اإلمارات اليوم الســـبت فرض 
حجر صحي إجبـــاري على مواطني 
مجلس التعـــاون الخليجي الراغبين 
بدخـــول الدولة، بعد أيـــام من تعليق 
دخول حاملي التأشـــيرات واإلقامة 
من أية جنسية على خلفية مكافحة 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد. وقالت 
وزارة الخارجيـــة في بيـــان إّن دولة 
االمارات قـــّررت “تحديث إجراءات 
مجلـــس  دول  مواطنـــي  دخـــول 
التعاون الخليجي إلى الدولة والتي 
اعتبـــارا  المفعـــول  ســـارية  ســـتكون 
من اليـــوم الســـبت”. وأوضحـــت أنه 

“يتعين على مواطني دول المجلس 
الراغبين في الدخول إلى الدولة بعد 
بـــدء ســـريان القرار القيـــام بالفحص 
عنـــد الوصـــول، إضافة إلـــى االلتزام 
بالحجر المنزلي لمـــدة 14 يوما على 
مـــن لديـــه منزل فـــي الدولـــة ومن ال 
يملك منزال في الدولة فيسكون في 
حجـــر صحـــي لمـــدة 14 يومـــا أيضا 
وفق ما تقرره السلطات المختصة”.

وســـجلت اإلمـــارات أكثـــر مـــن 100 
إصابـــة بالفيـــروس، مـــن بيـــن نحـــو 
1300 إصابة في عموم دول الخليج 

الست.

اإلمارات: إجراءات تطول مواطني الخليج

تونس ـ وكاالت

أعلن الرئيس التونســي قيس ســعّيد، أمس الجمعة، فرض حجر صحي كامل 
على البالد؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المعروف أيضا بـ “كوفيد19-”.

وقـــال قيـــس ســـعّيد في خطـــاب بثه 
التلفزيون التونســـي، إنه ســـيتم عزل 
المـــدن عـــن بعضهـــا البعـــض، ووقـــف 
التنقـــل بيـــن المـــدن إال فـــي الحـــاالت 

القصوى جدا.
وطمـــأن الرئيـــس التونســـي الشـــعب، 
موضحـــا أنه ســـيتم مـــد كل الســـكان 
بالمـــواد الغذائيـــة، وســـتبقى المحـــال 
التجاريـــة الصغـــرى مفتوحـــة، تجنبـــا 
للتجمعـــات الكبرى، مؤكدا أنه ســـيتم 

تزويدها بكل ما يحتاجه المواطن.
كمـــا تقرر غلـــق المناطـــق الصناعية 

الكبرى في تونس، إذ يتواجد عدد 
مكثف من العمالة والموظفين.
وشـــدد ســـعّيد على أنه سيتم 

الحجر الصحي على بعض 

األشـــخاص، على أن يتم تأمين النزل 
والفضاءات المخصصة لذلك.

التونســـي  الرئيـــس  خطـــاب  وجـــاء 
 15 تســـجيل  علـــى  ســـاعات  بعـــد 
إصابـــة جديدة بالفيـــروس، مما يرفع 
الحصيلـــة اإلجماليـــة فـــي البـــاد إلى 

.54
الوطنـــي  المركـــز  مديـــرة  وقالـــت 
لألمـــراض الجديدة والمســـتجدة في 
تونس، نصاف بن علية، إن 36 إصابة 
مســـتوردة مـــن الخـــارج و 18 أخـــرى 

أصيبت بالعدوى محليا.
وكانت تونس قد أعلنت، ليل 
الخميـــس الجمعـــة، تســـجيل 
أول حالة وفاة بفيروس 

كورونا المستجد.

الرئيس التونسي يعلن عزال شامال للبالد

بغداد ـ وكاالت

توعدت الحكومة العراقية بعقوبات 
تشـــمل فـــرض غرامـــات ومصـــادرة 
الســـيارات، علـــى المخالفيـــن لحظر 
التجـــول المفروض؛ تجنبـــا لمخاطر 

تفشي فيروس كورونا المستجد. 
وبعدما ناشـــدت الســـلطات العراقية 
أمـــس الجمعة المراجـــع الدينية في 
الباد حـــث المواطنين على االلتزام 
بحظـــر التجـــول، مشـــددة علـــى أن 
القوات األمنية ســـتعتقل أي مخالف 
فيـــروس  لتفشـــي  منعـــا  للحظـــر؛ 
تهديدهـــا  بالفعـــل  نفـــذت  كورونـــا، 
واعتقلت 27 مخالفا، وذلك بحســـب 
ما أفادت به وكالة األنباء العراقية.

لمتابعـــة  األزمـــة  خليـــة  وكانـــت 
مستجدات كورونا قد طالبت خال 
الدينيـــة  المراجـــع  مؤتمـــر صحفـــي 
األكاديميـــة  والنخـــب  والوجهـــاء 
حركـــة  إليقـــاف  العاجـــل  التدخـــل 

كان،  ظـــرف  أي  تحـــت  المواطنيـــن 
بحســـب مـــا أفـــادت وكالـــة األنبـــاء 

العراقية على تيليغرام.
كما أعلنت أن العدد الكلي لإلصابات 

المؤكدة في الباد بلغ 193 حالة.
وأعلنت الحكومة العراقية في بيان 
صـــادر عن القوات المســـلحة، فرض 
حظـــر تجـــول شـــامل فـــي العـــراق، 

يخـــرق  لمـــن  بعقوبـــات  وهـــددت 
الحظر.

وجاء فـــي البيـــان: “إن خلية األزمة 
بموجـــب  خولناهـــا  التـــي  الصحيـــة 
أمرنا الديواني تســـعى بكل الوسائل 
المتاحة للحفـــاظ على وضع صحي 
آمـــن؛ تجنبا لمخاطـــر صحية صعبة 

يتعرض لها العالم أجمع”.

فرض حظر التجول في العراق

الحكومــة تتوعد بعقوبــات لمن يخرق الحظــر المفروض
بغداد: اعتقال 27 مخالفا لحظر التجول

طهران ـ وكاالت

اختتم المرشـــد األعلى والرئيس اإليراني 
أمـــس الجمعـــة “عامـــا صعبـــا”، مؤكديـــن 
فـــي تمنياتهمـــا لعيد النوروز رأس الســـنة 
الجمهوريـــة  أن  الجديـــدة،  الفارســـية 
اإلسامية ستنتصر على جائحة فيروس 
العقوبـــات  وعلـــى  المســـتجد  كورونـــا 

األميركية الخانقة.
وعّمـــت أجواء القلق إيران في يوم رأس 
الســـنة اإليرانيـــة الجديـــدة بفعل تفشـــي 
وبـــاء كورونـــا الـــذي يحصـــد مزيـــدا مـــن 
األرواح، لكـــن ذلـــك لم يثـــن المايين عن 
التنقـــل بين محافظـــات البـــاد لاحتفال 

بالمناسبة.
بيـــن  الثالثـــة  المرتبـــة  إيـــران  وتحتـــل   
البلـــدان األكثـــر تضـــررا جـــراء فيـــروس 
كوفيـــد - 19 لناحيـــة عـــدد الوفيـــات بعد 
الصين وإيطاليا. وقد طاول الوباء كامل 

محافظات الباد الـ 31.
تدعـــو  الفيـــروس،  تفشـــي  مـــن  وللحـــد 

الســـكان  عـــدة  أســـابيع  منـــذ  الســـلطات 
إلـــى مازمـــة منازلهـــم خال عطلـــة عيد 
النوروز، الممتدة على خمســـة عشـــر يوما 
والتـــي عـــادة مـــا يتنقـــل خالهـــا ماييـــن 
المختلفـــة.  المناطـــق  بيـــن  اإليرانييـــن 
وخـــال مؤتمـــر صحافـــي الجمعـــة، أعلن 
نائـــب وزير الصحة علي رضا رئيســـي أن 
الفحـــوص التي أجريت على المســـافرين 

ســـمحت بــــ “كشـــف إصابـــات ألشـــخاص 
أعيـــدوا إلـــى المنـــزل”. وتحـــدث الهـــال 
األحمـــر عـــن كشـــف 2400 حالـــة جديدة 

بفيروس كورونا المستجد.
وبحســـب الحصيلة الرســـمية، أدى الوباء 
إلى وفاة 1237 شخصا من أصل نحو 20 
ألـــف مصاب منذ 19 فبرايـــر، تاريخ إقرار 

السلطات بوجود إصابات بالفيروس.

امرأة إيرانية ترتدي كمامة واقية

خامنئي وروحاني: إيران ستنتصر على الجائحة والعقوبات
“كورونا” يخّيم على أجواء رأس السنة اإليرانية

واشنطن ـ وكاالت

نفــى الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، أمــس الجمعــة، التوصــل إلى 
دواء مضاد لفيروس كورونا، بعدما كشف الخميس عن موافقة هيئة 
الغذاء والدواء األميركية السريعة على اعتماد عالج ضد كوفيد 19-، 
كان مخصصــا للمالريــا، موضحا أنه ســيتم صرف هــذا الدواء بوصفة 

طبية قريبا إلى مجموعات كبيرة.

وقال فـــي مؤتمر صحافي بحضور 
بومبيـــو  مايـــك  الخارجيـــة  وزيـــر 
وإيفانـــكا ترامب أنـــه متفائل حول 
ذلـــك. مؤكـــدًا أن بـــاده تنســـق مـــع 
مجهـــودات  وتبـــذل  الجـــوار  دول 
كبيرة لمواجهة تفشـــي كورونا. كما 
أضـــاف “نعمـــل مجتمعيـــن بأقصى 

طاقة الحتواء “العدو الخفي”.
هذا وشـــدد الرئيس األميركي 

التباعـــد  أهميـــة  علـــى 
اإلجتماعي وعدم االختاط 

انـــه  وقـــال  باآلخريـــن، 
ســـيتم توزيـــع الكمامـــات 

الواقيـــة على جميـــع الواليات التي 
اســـتطاع  وأظهـــر  نقصـــًا.  تعانـــي 
للـــرأي أجرتـــه شـــبكة إيـــه بي ســـي 
إيبســـوس ونشـــرت  نيـــوز ومعهـــد 
نتائجـــه أمـــس الجمعـــة أن غالبيـــة 
مـــن األميركييـــن توافـــق على عمل 
الرئيس ترامب في مواجهة األزمة 
المرتبطة بتفشـــي فيـــروس كورونا 
المســـتجد. وكشـــف االســـتطاع 
األميركييـــن  مـــن   %  55 أن 
ترامـــب  إدارة  يؤيـــدون 
لألزمـــة، مقابل 45 % 

ال يؤيدونها.

ترامب ينفي التوصل لدواء مضاد لـ”كورونا”
عمان ـ أ ف ب

أعلنــت الحكومة األردنية فــرض حظر التجوال اعتبارا من صباح اليوم 
الســبت وحتى إشــعار آخر في إطار إجراءات اتخذتها لمواجهة جائحة 

فيروس كورونا المستجد.

وقـــال وزيـــر الدولـــة لشـــؤون اإلعـــام 
أمجد العضايلة خال مؤتمر صحافي 
“نظرا لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع 
من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشـــار 
األوبئـــة )...( يحظـــر تنقل األشـــخاص 
وتجوالهـــم في جميـــع مناطق المملكة 
ابتداء من الساعة السابعة صباحا من 
يوم الســـبت الموافق 21 مارس 2020 

وحتى إشعار آخر”.
وأشـــار إلـــى إغـــاق جميـــع المحـــات 

التجاريـــة فـــي األردن، في حين 
ســـيتم اإلعان الثاثاء المقبل 

عن أوقـــات محـــددة لقضاء 
المواطنيـــن احتياجاتهم 

وضمن آلية محددة.

وبـــرر العضايلـــة، وهـــو أيضـــا الناطـــق 
باســـم الحكومة، القرار بأن المواطنين 
لهـــم  الحكومـــة  بدعـــوة  يلتزمـــوا  لـــم 

بالتزام بيوتهم.
خـــال  شـــهدنا  أســـف  “بـــكل  وقـــال 
اليومين الماضيين استهتارا من بعض 
المواطنين بعدم االلتـــزام بالتعليمات، 
ورأينا مظاهر للتجوال والتســـوق في 
الشـــوارع واألسواق، ولدينا قناعة بأن 
هذه المظاهر تشـــكل خطرا كبيرا على 

صحتهم وسامتهم”.
وحـــذر العضايلة مـــن أن مخالفة 
أمـــر حظـــر التجوال قـــد تؤدي 
الى “الحبـــس الفوري مدة 

ال تزيد عن سنة”.

األردن يحظر التجوال اعتبارا من صباح اليوم

األمم المتحدة: نقص 
الماء يهدد الالجئين

دبي - العربية.نت

ــون  ــالجــئ ــنـــازحـــون وال فــيــمــا يــعــيــش الـ
ــا مــأســاويــة بــســبــب ظــروفــهــم  ــاعـ أوضـ
األمــم  أعــلــنــت  والمعيشية،  الحياتية 
إصابة  احــتــمــال  أن  الجمعة  المتحدة 
صعوبة  بسبب  أكــبــر  بــكــورونــا  هـــؤالء 

الحصول على المياه.
السامي  المتحدة  األمم  مفوض  وحذر 
لـــشـــؤون الــالجــئــيــن فــيــلــيــبــو جـــرانـــدي 
تــويــتــر مــن أن صعوبة  بــتــغــريــدة عــلــى 
حــصــول الــالجــئــيــن والــنــازحــيــن على 
المياه تزيد من خطر إصابتهم بفيروس 

كورونا.
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أســـقط وبـــاء كورونـــا هيبـــة دول عالميـــة كثيـــرة وأســـماء وكيانـــات 
واتحادات بل أصاب قلب الرأسمالية والرأسمالية الليبرالية أيضا حيث 
انحنـــى العالم على نفســـه وكل دولـــة خرجت من اتحاداتهـــا واتفاقاتها 
وهروبـــت للعمـــل القطـــري والـــذي ينظر إلـــى حماية النظـــم االقتصادية 
والصحية الداخلية للدولة ومواطنيها، وفي هذا الوباء فشـــلت العولمة 
االقتصاديـــة العالمية التي دعا لها الغرب والصين أيضا، وغربلت األزمة 
النظم العالمية وكشـــفت التغيرات على مستوى النظام السياسي لبعض 
الـــدول، فالنظـــرة للصين تكون على أن نظامها شـــمولي، حيث كان أكثر 
ثباتـــا وقوة بعد تغلبـــه على أزمة لم تمر بالعالم منذ ســـبعة قرون، لذلك 
غير شـــعب الصين نظرته إلى النظام القائم، وبينت األزمة أن أكبر دولة 
بالعالـــم تحاول تقديم مليـــار دوالر إلى إحدى الشـــركات األلمانية لتبيع 
لقاحا خاصا للشعب األميركي كما ذكر الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
وأيضـــا أحـــداث كورونـــا كشـــفت أن االتحـــاد األوروبي يجتمـــع بفضاء 
سياســـي فقط وليس اقتصادي لذلـــك انقلبت دول أوروبا على اتحادها 

وانتصرت لذاتها.

ونـــرى أن هنـــاك طلبـــا أوروبيا ملحا إلغـــاق الحدود الداخليـــة بعد غلق 
محيط شـــنغن، وهذا اإلجراء يعتبر مؤلما لشعوب أوروبا ويعيد نظرية 
االتحـــاد األوروبي، خصوصا بعد ســـقوط إيطاليا فـــي هذا الوباء والتي 
استفاقت متأخرة بعد انتشار الوباء وطلبت المساعدة من دول اليورو 
التي استخدمت نظرية دعونا نرى ثم نعمل، ورغم قوة اقتصاد إيطاليا 
وهـــي التي تمثل ثالث أقـــوى اقتصاد في منطقة اليورو انخفض معدل 
النمو االقتصادي لديها وأيضا لحقتها دول مثل أسبانيا وألمانيا وفرنسا، 
وأعتقـــد أنـــه رغم أن بريطانيـــا لم تكن بعيـــدة عن هذا الفيـــروس لكنها 
ســـتكون سعيدة بانســـحابها من االتحاد األوروبي الذي انهزم أمام أول 
معركـــة صحية وأيضا وقفت أوروبا أمام تجارب ســـابقة كأزمة الديون 

للدول الخمس األوروبية سنة ٢٠١٢م، وأزمة الاجئين سنة ٢٠١٥م.

مازلت أعتقد أن أحد أهم األسباب التي ستعجل انهيار االتحاد األوروبي  «
بعد هذه األزمة هو عدم وجود احتياطي فدرالي كما هو موجود في أميركا 
وبعض الدول ذات النظرة الثاقبة فكريا واقتصاديا وسياسيا، لذلك ولما 

ذكرته سابقا أعتقد أن العالم سيتغير.

فرات البسام

هل سيتغير العالم بعد كورونا؟

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

للتواصل: 17111483

“الفزعة” تسري في دم البحريني
منذ الدقائق األولى التي أعلن فيها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
فتح باب التطوع في الحملة الوطنية المباركة لمكافحة هذه الجائحة التي 
انتشـــرت في جميع دول العالم تقريبا ومحاصرتها والحد من انتشارها بين 
أفـــراد المجتمع البحرينـــي والتصدي لها وصوال للقضـــاء عليها من جذورها 
وتخليص المجتمع من أضرارها، من لحظتها تهافت أبناء البحرين األوفياء 
لتلبيـــة نداء الواجـــب الوطني، ووصل عددهم في تلـــك اللحظات إلى أكثر 
مـــن 12700 متطـــوع، وبالطبع أعداد المتطوعين فـــي ازدياد، وذلك انطاقا 

من مبدأ المسؤولية المجتمعية عندما يتطلب الموقف ذلك.
هـــذا العـــدد مـــن المتطوعيـــن بكل درجـــات التأكيـــد يعد رقمـــا كبيرا جدا 
مقارنة بعدد سكان البحرين، ويثبت أن هذا هو البحريني وقت الشدائد، 
وهـــذا هو تاريخه المشـــرف المشـــهود له فـــي مختلف الظـــروف، ويثبت 
أيضـــا بالدليـــل القاطـــع أن البحرينـــي صاحب”فزعـــة”، وهـــي تســـري في 
دمـــه ومتأصلة في جيناته الوراثية التي فطـــر عليها، وهذه هي مواقفه 
وصحوته الوطنية ووقوفه الحازم والتفافه حول قيادته ومجتمعه في 
مثل هذه األيام الطارئة التي حتما سنتجاوزها بأقل الخسائر في األرواح 

ونخرج منها أقوى مما كنا عليه قبا وتصبح من صفحات الماضي.
ففـــي تاريخ البحريـــن الطويل مـــرت علينا ظروف صحية أشـــد وأقوى 
مـــن اآلن، ال تكفـــي الزاويـــة لطرحها، وقتهـــا كانت اإلمكانيـــات الصحية 
المتوافـــرة والوعـــي الصحي عنـــد أفراد المجتمع أقل بكثير مما نشـــهده 
حاليا، لكن بقوة اإلرادة والعزم والصبر والتوكل على هللا تعالى وتفعيل 
إجراءات الوقاية وخطوات الحماية اســـتطعنا جميعا في تلك السنوات 

أن نسجل ملحمة وطنية فريدة مازالت محفورة في ذاكرة الزمن.

حاضرا الجهات الصحية الحكومية وبتوجيهات من القيادة ال تدخر  «
جهدا وال تبخل يوما بما لديها من إمكانيات صحية على أفراد المجتمع 

البحريني وذلك بتوفير متطلبات المرحلة سواء كانت مالية أو غيرها من 
الخدمات الصحية األخرى، وذلك لمواجهة هذا المرض والعمل الدؤوب 
من كل قياداتها وجميع منسوبيها حفظهم الله وإخالصهم الكامل في 

العمل على احتواء انتشاره والتخفيف من أضراره المحتملة على السكان، 
والتطبيق التام لتعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية، وفوق ذلك 

كله صحة وحياة المواطن على رأس أولويات عملها. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

“ووهان” التي يلعنها العالم
كانـــت مدينـــة “ووهـــان” الصينية شـــبه مجهولة لمن ال يعرفهـــا إلى ما 
قبل شهور قليلة، رغم شهرتها الصناعية والعلمية التي تضرب اآلفاق، 
فجاء فيروس كورونا ليزيد شـــهرتها العالمية فوق شـــهرتها األصلية، 
لكن هاهي المدينة التي يكاد يجمع العالم على لعنها - بوعي أو بدون 
وعي - تأخذ طريقها نحو التعافي وقد زارها مؤخرًا الرئيس الصيني 
شـــي بينغ با قنـــاع كداللة على ذلك، فيما الوحـــش الجرثومي يتنقل 
بيـــن بقاع عديدة من العالم حاصدًا المزيـــد من المصابين والقتلى با 

تمييز بين أقوى الدول وأضعفها.
لكـــن هـــل كانت الـــدول المتقدمـــة تجهـــل أن “ووهان” يمكنهـــا تصدير 
الوباء للقرية الكونية بأسرها منذ لحظة ظهور الوباء فيها لتبدو اآلن 
فقـــط أشـــبه بأنها بوغتت بهجـــوم يجتاح مدنها المهجورة والشـــوارع 
والمطاعـــم واألســـواق؟ كيـــف يمكـــن التصديـــق بأنهـــا بوغتـــت وهـــي 
التـــي ال ترتبـــط مصالحهـــا االقتصاديـــة بووهـــان فحســـب، بـــل تملك 
مـــن التقدم العلمـــي والتكنولوجي ما يمكنها من التنبـــؤ بغيب الزالزل 
وشتى الكوارث الطبيعية والمناخية القريبة؟ كيف يمكن فهم تهافت 
مختبـــرات شـــركاتها الدوائيـــة اآلن فـــي ســـباق محمـــوم للوصول إلى 
اللقـــاح الناجـــع فقط بعد أن وصل الشـــر دارها وكأنهـــا تتوقع أن يبقى 

محصورًا في الصين؟
أليست المدينة التي ُتلعن وتدفع اآلن تلك الدول ثمن شماتة تفرجها 
عليهـــا في أوج كارثتها هي المدينة نفســـها التـــي صنفها مركز “ميلكن 
انســـتيتيوت” في المرتبة التاســـعة فيما يخص أفضل أداء بين المدن 
الصينيـــة بـــدءًا مـــن صناعـــة الكومبيوتـــرات والطـــب الحيـــوي وليس 
انتهاًء بالقطارات الســـريعة وصناعة السيارات )500 شركة لتجهيزات 

السيارات وقطع غيار لشركات يابانية وفرنسية(؟
كيف يتخلى العالم عن مدينة بهذا التطور والتقدم وينظر إليها نظرة  «

دونية وكأنها خارج التاريخ والحضارة المعاصرة.

رضي السّماك

البحرين تستاهل
انطاًقا من مبدأ المسؤولية الوطنية والمجتمعية، وتعزيًزا للتكافل 
والتعاضـــد بيـــن أفـــراد المجتمـــع البحرينـــي فتـــح الفريـــق الوطنـــي 
للتصـــدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( باب التطوع لحملته الوطنية 
للمســـاهمة فـــي كل أنشـــطته مـــن طبيـــة وإداريـــة ووســـائل الدعـــم 
األخرى، وقد لقي ذلك اســـتجابة واســـعة من قبـــل آالف المواطنين 
والمؤسســـات الرســـمية واألهلية والمجتمعية، وســـجلت الســـاعات 
األولى من فتح باب التطوع أكثر من )12700( متطوع، والعدد في 

ارتفاع.
إن اإلقبال على هذا التطوع ينطلق من المسؤولية الوطنية والوعي 
المجتمعـــي ألهـــل البحرين لمـــا يتمتعون به من حـــس وطني وُحب 
العمل الخّير في كل الظروف حيُث يشمل التطوع مختلف الجوانب 
الصحية واإلنســـانية وغيرهـــا من االحتياجـــات المرتبطة بآثار هذه 
األزمـــة. إن رغبـــة الجميـــع في هذا التطوع إشـــراقة إنســـانية كبيرة 
وذات هدف وطني، وُيمثل التطوع أروع صور التكاتف االجتماعي 
والتضامـــن الجماعـــي، وتعبيًرا عـــن القيم النبيلة للشـــعب البحريني 

وما يتحلى به من ِقيم المواطنة والتسامح والتعاون والتراحم.
إن مســـؤولية مجابهـــة كورونـــا فـــي البحريـــن ال تقـــع علـــى عاتـــق 
الحكومـــة فقط، بل تتطلـــب وقوف جميع المؤسســـات الخاصة من 
شـــركات تجاريـــة ومالية وتجـــار وفنادق ومصارف وأفـــراد قادرين 
علـــى التفاعـــل والتبـــرع لمجابهة هـــذا الوبـــاء، فالبحرين تســـتاهل، 
ومـــا تتعـــرض لـــه البحرين يعني أفرادها، وســـامتهم من ســـامتها، 
واليوم نشيد بهذه الحملة وبكل المتطوعين الذين سجلوا لالتحاق 
بالحملـــة، فالمصابـــون علـــى اختـــاف فئاتهـــم ُهـــم أهلنا ومـــن أبناء 
وبنـــات البحرين، وليـــس غريًبا على أهل البحريـــن االلتحاق بالعمل 

الخيري والوطني.
في مثل هذا الوقت وجميع األوقات يظهر معدن أبناء البحرين  «

البررة وفي مقدمتهم الحكومة، وَمن تطوع، والطاقم الطبي واإلداري 
واإلعالمي لفريق مكافحة فيروس كورونا. إن تسابق المتطوعين 

مساهمة وطنية سخية في ظل هذا الظرف الوطني الصحي الطارئ، 
ويقيًنا إن أهل البحرين جميًعا لن يدخروا أي شيء في سبيل بالدهم، 

وسُيكتب بمداد من ذهب في سجل تاريخ البحرين أن الشعب 
البحريني جبل دائًما وأبًدا على فعل الخير لبالده واإلنسانية.

عبدعلي الغسرة

ظاهرة تســـتحق اإلعجاب، وأعني بهـــا الحملة الوطنية للتطوع لمكافحة 
فيـــروس كورونـــا، فما إن أعلن عن فتح باب التطوع للحملة الوطنية في 
األســـبوع الفائت حتى شـــهدنا إقبـــال أعداد هائلة من الشـــباب البحريني 
للتطـــوع واإلســـهام بمجهوداتهم في هذا الصـــدد، وكان عدد المتطوعين 
فـــي اليـــوم األول يفوق كل تصـــور، إذ بلغ قرابة ثاثة عشـــر ألف متطوع 

لتقديم خدمات طبية وإدارية وتوعوية إضافة إلى الدعم اللوجستي. 
أن يتقـــدم كل هـــؤالء المواطنيـــن اســـتجابة للنـــداء الذي أطلقتـــه وزارة 
الصحـــة فـــي الســـاعات األولـــى، إنما يدل على مـــا يتمتعون بـــه من أعلى 
مســـتويات المواطنـــة الحقيقية، ذلك أن الوضع الحالي هو أشـــبه بحرب 
معلنـــة ضـــد فيروس قاتـــل يهدد الجميع با اســـتثناء، وفـــي الوقت ذاته 
تجسيد حقيقي للقيم النبيلة التي يحملها اإلنسان البحريني لبني وطنه، 
بودنا لفت النظر إلى أّن هذه الظاهرة ليست طارئة أو وليدة أزمة كما قد 
يتصـــور البعض، بل هي راســـخة ومتجذرة في ضميـــر أبناء هذه األرض 

منذ عقود بعيدة.
لـــم يفـــت القائميـــن علـــى الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة الوبـــاء أن يأخذوا 

باالعتبار جميع القاطنين على هذه األرض، لذا فإنهم اعتمدوا تسع لغات 
لمخاطبة الجمهور المتنوع، وهذا بكل تأكيد يبعث على الطمأنينة، ولعل 
ما يدعو إلى التفاؤل وسط هذه األزمة التي شملت العالم بأسره أننا نجد 
التزاما وتقيدا بالغ الصرامة بالتعليمات واإلرشادات الصادرة عن الجهات 
الصحيـــة، وهـــذا يـــدل داللة قاطعة علـــى تحضر ورقـــي مجتمعنا ووعيه 

بخطورة ما نمر به من ظرف استثنائي.
والـــذي يجـــدر التنبيه إليـــه إزاء وباء الكورونا أنه ال يجب التســـاهل معه 
أو التعامـــل بعدم اكتراث، وإال من يصدق أّن بلدانا تنتمي للعالم المتقدم 
كإيطاليا وفرنسا وأسبانيا أبدت عجزها رغم ما تمتلكه من أنظمة صحية 
وتكنولوجيـــا متطورة للغاية، وكان محزنا منظر آالف المصابين في هذه 
البلدان وهم يواجهون مصيرهم دون أن يجدوا إسعافا لتزايد اإلصابات 

بما يفوق طاقة األجهزة على استيعابهم.
إننا على يقين بأن الحملة الوطنية للتطوع لمواجهة كورونا ستكون مثمرة  «

وناجحة بفضل روح التالحم والتكاتف وبفضل الجهود الخارقة التي بذلها 
الطاقم الطبي والتمريضي وكل أجهزة الدولة.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

لنتكاتف لمواجهة الوباء
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اللجنة االعالمية

”BRAVE“ مبادرة

)كوفيد  كورونا  فيروس  انتشار  مع 
اتحاد  بادر  العالم،  أنحاء  19( في   -
نوعية  حــمــلــة  بـــإطـــاق   ”BRAVE“
ــتـــواصـــل  ــلـــى وســــائــــل الـ دولــــيــــة عـ
االجــتــمــاعــي؛ بــهــدف زيـــادة مستوى 
ــوبــاء مــن أجل  الــوعــي حــول هــذا ال
الحد من انتشاره بدعم من مؤسسة 

 .”KHK Heroes“
ويعتبر اتحاد “BRAVE” أول منظمة 
ــون الــقــتــال  خــاصــة فـــي ريـــاضـــة فــن
بدعم  دولية  حملة  تطلق  المختلطة 
المنطوين  والمقاتلين  األبــطــال  من 

تحت مظلة االتحاد.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بحضور رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ 
عبدهللا بن عيسى آل خليفة، ونائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية 
وسباق الخيل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، نظم النادي 
عصر أمس السباق الختامي لموسم السباقات 2019/2020، والذي أقيم على 
كأس سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجالة الملك، 
وكأس سمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، وكأس سمو الشيخ سلطان بن 
حمد آل خليفة، وكأس الشــركة العربية لبناء وإصاح الســفن “أسري”، وذلك 

على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان 
الدين بن محمد بن ســـلمان آل خليفة، 
وســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد بن 
عيســـى آل خليفة، وسمو الشيخ نادر 
بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو 
الشـــيخ علي بن محمد بن ســـلمان آل 

خليفة، وممثلو الشركة الراعية.
وشـــهد الســـباق الختامـــي منافســـات 
قويـــة ومثيرة شـــكلت مســـك الختام 
للموسم الحافل باإلثارة والمستويات 
القويـــة في مختلف الســـباقات، حيث 
جـــاءت نتائج أغلب أشـــواط الســـباق 
الختامي لصالح الجياد المرشـــحة من 
مختلف اإلســـطبالت، والتي تقاسمت 
االنتصـــارات فـــي األشـــواط الثمانية، 
فيمـــا توج الفـــارس البحريني عبدهللا 
فيصـــل نجوميتـــه فـــي هـــذا الموســـم 
بتســـجيل ثالثـــة انتصـــارات جديـــدة 
في السباق الختامي “هاتريك” ليؤكد 
تفوقـــه وصدارته قائمة الفرســـان في 

هذا الموسم برصيد 22 فوزا.
وكان الشـــوط األول أقيـــم على كأس 
سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة 
والرابعـــة  الثالثـــة  الدرجتيـــن  لجيـــاد 
البحريـــن  خيـــل  مـــن  والمبتدئـــات 
مســـافة  “الواهـــو”  األصيلـــة  العربيـــة 
1000 متـــر مســـتقيم والجائزة 2000 
دينار، واســـتطاع الحصان “الحمداني 
1746” إلسطبل الرفاع وبقيادة حسن 
الصفـــار من قلـــب التوقعـــات وخطف 
أولى انتصاراته في مشاركته الثانية، 
متفوقـــا علـــى الجيـــاد المرشـــحة في 
الشـــوط وذلـــك بعدمـــا نجـــح الفارس 
حســـن الصفـــار فـــي قيـــادة الحصـــان 
بكفـــاءة خصوصـــا عبـــر انطالقته في 
آخر 400 متر ليتمسك بالمقدمة حتى 
النهايـــة على رغم محـــاوالت الحصان 
فـــي   ”1757 “الصقـــالوي  المرشـــح 

األمتار األخيرة وحل ثانيا.
وأقيـــم الشـــوط الثانـــي لجياد ســـباق 
التـــوازن “نتاج محلي” مســـافة 1000 
متر مســـتقيم والجائـــزة 2000 دينار، 
واســـتطاعت الفـــرس “صـــدارة” ملـــك 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا بن 
عيســـى آل خليفـــة وبقيـــادة عبـــدهللا 
فيصل من تحقيق الفوز بجدارة بعدما 
فرضت تفوقها على مجريات الشوط 
من البداية حتى النهاية متفوقة على 
منافســـها الحصـــان “رماني” إلســـطبل 

العفو الذي جاء ثانيا.
كأس  علـــى  الثالـــث  الشـــوط  وأقيـــم 
آل  حمـــد  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو 
الثالثـــة  الدرجـــات  لجيـــاد  خليفـــة 

والرابعـــة والمبتدئـــات “نتـــاج محلي” 
مســـافة 1600 متـــر والجائـــزة 2000 
دينار، وجـــاءت النتائج متماشـــية مع 
التوقعـــات بتحقيق الجياد المرشـــحة 
المراكـــز الثالثـــة األولى، حيـــث تمكن 
“ديـــراب”  األول  المرشـــح  الحصـــان 
ملـــك ســـمو الشـــيخ حمد بـــن عبدهللا 
بن عيســـى آل خليفة وبقيادة عبدهللا 
فيصـــل من تحقيق فـــوزه الثاني على 
التوالي بعدما حســـم الصـــراع الثنائي 
المنافســـة  والفـــرس  بينـــه  دار  الـــذي 
المرشحة الثانية “وسيلة” ملك الشيخ 
عيسى بن دعيج بن سلمان آل خليفة 
وبقيـــادة بادي مـــاذرز، والتـــي ظهرت 
بصـــورة قويـــة، حيـــث اشـــتد الصراع 
بينهمـــا في األمتـــار األخيرة وحســـمه 

“ديراب” بفارق ضئيل.
وأقيـــم الشـــوط الرابـــع لجيـــاد ســـباق 
 1600 مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن 
متر والجائزة 2000 دينار، واســـتطاع 
إلســـطبل  ليـــن”  “تيمـــر  الحصـــان 
المحمديـــة وبقيـــادة بـــادي مـــاذرز من 
تحقيـــق الفـــوز بتفـــوق بعـــد انطالقته 
القوية في آخر 400 متر، والتي اندفع 
فيهـــا ليخطـــف المقدمة مـــن الحصان 
“غيـــت واي”، ويحلـــق فـــي الصـــدارة 
دون منافـــس ويحقـــق الفـــوز بفـــارق 
مريح عن الحصان الثاني “غيت واي” 
بقيادة الفارس المخضرم زهير مجيد 

الذي ظهر بصورة جيدة.
وأقيم الشـــوط الخامس لجياد ســـباق 
التوازن )مســـتورد( مسافة 1600 متر 
والجائزة 2000 دينار، وتمكن الحصان 
“اســـتكمال” تســـجيل أولى انتصاراته 
مـــع مالكـــه الجديد إســـطبل األصايل، 
حيـــث نجح الفارس المتمـــرن المتألق 
إبراهيـــم نادر في قيادة الحصان نحو 
الفـــوز بجدارة عبـــر انطالقتـــه القوية 
بعد خط المستقيم فيما جاء الحصان 

“نبراس باونتي” في المركز الثاني. 

“البرق” يبرق بأولى االنتصارات

وأقيـــم الشـــوط الســـادس علـــى كأس 
بـــن حمـــد آل  الشـــيخ ســـلطان  ســـمو 
خليفة لجياد سباق التوازن )مستورد( 
مســـافة 1200 متر مستقيم والجائزة 
الحصـــان  واســـتطاع  دينـــار،   3000
“البـــرق” ملـــك حســـن مفـــرح العجمي 
وبقيادة نجم الفرسان عبدهللا فيصل 
أولـــى  مســـجال  بالـــكأس،  يبـــرق  أن 
انتصاراتـــه فـــي المضمـــار البحرينـــي 
بعدما حل رابعا في جميع مشـــاركاته 
الســـابقة، حيـــث انتـــزع “البـــرق” الفوز 
بســـرعة البـــرق عندمـــا حســـم الصراع 
الثالثـــي المثيـــر الذي شـــهدته األمتار 
األخيرة أمام منافســـيه الفرس “ســـمر 
بلوســـوم”، والحصـــان “منشـــد” اللذين 

جاءا في المركزين الثاني والثالث.

“صابرينا” بطلة األفراس

وأقيم الشـــوط الســـابع علـــى كأس الممثل 
الشـــيخ  الملـــك ســـمو  الشـــخصي لجاللـــة 
عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفـــة والمخصص 
محلـــي”  “نتـــاج  األولـــى  الدرجـــة  لجيـــاد 
 2000 والجائـــزة  متـــر   1800 مســـافة 
دينـــار، واســـتطاعت بطلـــة األفـــرس فـــي 
ســـباقات النتاج المحلي وعروس إسطبل 
فيكتوريـــوس الفـــرس “صابرينـــا” وبقيادة 
الفارس البحريني حسين مكي من تتويج 
تفوقهـــا بفوزهـــا الرابـــع علـــى التوالي في 
جميـــع مشـــاركاتها هـــذا الموســـم، والـــذي 
بقوتهـــا  بعدمـــا احتفظـــت  بجـــدارة  جـــاء 
لالنطـــالق نحـــو المقدمـــة فـــي آخـــر 400 
متـــر لتتجـــاوز وتمكنـــت مـــن حســـم الفوز 
فيمـــا جـــاءت الفـــرس “غرايـــب” إلســـطبل 

العفـــو فـــي المركـــز الثانـــي بعدمـــا ظهرت 
بصورة جيـــدة عبر انطالقتها في المقدمة 
منـــذ البداية وحافظت علـــى وجودها في 
المراكـــز األولـــى حتـــى النهايـــة وتفوقـــت 
علـــى المرشـــحين اآلخريـــن “نيـــوز بريكر” 
و”دوشـــانبي” اللذيـــن جاءا فـــي المركزين 

الثالث والرابع.

“أسد الصحراء” مسك الختام

وأقيـــم الشـــوط الثامـــن واألخير على 
كأس الشـــركة العربية لبنـــاء وإصالح 
السفن “أســـري” لجياد ســـباق التوازن 
“مستورد” مسافة 2000 متر والجائزة 
الحصـــان  واســـتطاع  دينـــار،   5000
أســـد  ليـــون”  “دزرت  األول  المرشـــح 
الصديقـــي  عيســـى  ملـــك  الصحـــراء 
وبقيادة بادي ماذرز من تأكيد جدارته 

بالترشـــيحات وتتويج موسمه بالفوز 
الثالـــث فـــي الموســـم ليكـــون مســـك 
الختـــام للحصـــان فـــي موســـمه األول 
فـــي المضمـــار البحرينـــي، حيـــث جاء 
الفـــوز بجدارة بعدما ســـار خلف جياد 
المقدمـــة فـــي البداية خلـــف الحصان 
“كارتاغو” لينطلق بعد خط المســـتقيم 
ويحلق نحو المقدمة بتفوق وبكفاءة 
بـــادي مـــاذرز ويحســـم  الفـــارس  مـــن 
الفـــوز، فيمـــا جـــاء الحصـــان “ســـايدو 
إينـــدر” فـــي المركز الثانـــي. والحصان 
فـــي  العاديـــات  إلســـطبل  “كارتاغـــو” 
المركز الثالث، وفي ختام السباق قام 
العضـــو المنتدب لشـــركة أســـري مازن 
محمد مطر بتقديم كأس الشـــركة إلى 
سمو الشيخ ســـلطان الدين بن محمد 

بن سلمان آل خليفة.

ــا لـــلـــفـــرســـان ــطـ ــوج بـ ــ ــت ــ ـــوق و“فــــيــــصــــل” ي ــف ــتـ ــة تـ ــحـ ــرشـ ــمـ ــاد الـ ــ ــي ــ ــج ــ ال

السبـــاق الختــامـــي لمــوســـم سبــاقــات الخيـــل



بينما تحاول كرة القدم مواجهة الواقع القاســي الذي ابتليت به، مع العالم، بعد تفشــي فيروس كورونا، يبدو 
أن عودة الحياة للمالعب، أيا كان موعدها، ستأتي بتغييرات قوية على صعيد اللعبة الشعبية األولى.

كورونـــا،  فيـــروس  وتســـبب 
الـــذي وصفتـــه منظمـــة الصحة 
العالميـــة بـ”عدو البشـــرية”، في 
وفاة أكثر من 10 آالف شـــخص 
حول العالم، مع إصابة عشرات 
العالـــم تقريبـــا  اآلالف، ووضـــع 
بينمـــا  اإلجبـــاري،  العـــزل  قيـــد 
توقفت المسابقات الكروية في 
جميـــع البطـــوالت الكبـــرى مثل 
الـــدوري اإلنجليزي واإلســـباني 
واإليطالـــي واأللمانـــي وغيرها، 
المقبـــل  العـــام  إلـــى  وتأجلـــت 
بطـــوالت عدة مـــن بينهـــا يورو 

2020، وكوبا أميركا.
لكـــن، ووفقـــا لصحيفة “مـــاركا” 
اإلسبانية، فإن عودة كرة القدم 
للدوران بعد أسابيع أو أشهر قد 
تشـــهد تغييرات ضخمة أبرزها 

على المستوى االقتصادي.

أنديـــة  بالفعـــل  أعلنـــت  وقـــد 
مثـــل فيـــردر بريمن وبوروســـيا 
)ألمانيا( وليون  مونشـــنغالدباخ 
)فرنســـا( وهارتـــس )اســـكتلندا( 
عـــن تســـريح عدد مـــن العناصر 
بهـــا، أو تخفيضات فـــي رواتب 
الالعبين، بعدما ضربت العوائد 

المادية في مقتل.
كما وضع رئيس االتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم جيانـــي إنفانتينـــو 
الضربـــة  تلـــك  لتقليـــل  آليـــات 
األنديـــة،  ودعـــم  االقتصاديـــة 
لكـــن األمـــر ال يـــزال يعتمد على 
ومواجهـــة  تفشـــي  تطـــورات 

الفيروس.
بيد أن األنديـــة الكبرى،تخطط 
بالفعل، منذ اآلن، لتغيير معايير 
ســـوق االنتقاالت، إذ لن يضمن 
تنفيـــذ  حتـــى  أو  إبـــرام  أحـــد 

العقود خالل فترة الوباء، حين 
ســـيكون من المؤكد أن تتقلص 

الدخول واالستثمارات.
وحسب ما صرح مدير رياضي 
للماركا: فإن األمر سيمس أسعار 
الالعبين التي تعرضت لتضخم 
الســـنوات  خـــالل  مبـــرر  غيـــر 
األخيـــرة، حيث ســـيصير إنفاق 
100 مليـــون يـــورو لضـــم العب 
مهمـــا كانـــت نجوميته مشـــهدا 
من الماضي، و”ســـتتغير القصة 
ولـــن يكـــون هنـــاك المزيـــد مـــن 

التعاقدات من هذا القبيل”.
ســـتواجه  التـــي  األنديـــة  أمـــا 
المشـــكلة األكثـــر تعقيـــدا فهـــي 
األندية التي دفعـــت مبالغ أكثر 
من ذلك الســـتقدام نجوم كبار، 
ألنـــه ســـيصعب اســـترداد تلـــك 

األموال على المدي المنظور.

يشـــار إلـــى أن 9 العبيـــن فقـــط 
انتقالهـــم  صفقـــات  تجـــاوزت 
حتـــى اآلن رقـــم المائـــة مليون 
يورو هم: نيمار وكيليان مبابي 

)باريس ســـان جرمـــان(، فيليب 
كوتينيو )بايرن ميونيخ(، جواو 
مدريـــد(،  )أتلتيكـــو  فيليكـــس 
وأنطـــوان  ديمبيلـــي  عثمـــان 

غريزمان )برشلونة(، كريستيانو 
رونالدو )يوفنتوس(، بول بوغبا 
وإيـــدن  يونايتـــد(،  )مانشســـتر 

هازارد )ريال مدريد(.

وكاالت

الكرة بعد “كورونا”... وداًعا صفقات “المائة مليون”

كيليان مبابي

إن القلـــب ليحـــزن وإن العيـــن لتدمع 
ونحن على فراقك يا الشـــيخ عيسى 
بن راشـــد آل خليفـــة لمحزونون، وما 
نقـــول إال مـــا يرضـــي ربنا إنـــا لله وإنا 

إليه راجعون. 
فقدت البحريـــن هرم الرياضه، وهرم 
التواضـــع واألخالق، وصديق الفقراء 
قبل األغنيـــاء، ومحبوب الخليج، إذا 
تكلم الشيخ عيسى بن راشد تداولت 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي بدول 
الخليج أقاويله وأحاديثه الممزوجة 
لـــه،  حبهـــم  مـــن  البحرينـــي  بالطابـــع 
واحترامهـــم لتلـــك الشـــخصية الفذة، 
الرجـــل  هـــذا  أحـــب  شـــخصيا  وأنـــا 
وأترحـــم عليه، اللهم ارحمه واغفر له 
وارزقـــه جنـــات النعيم يـــا رب، ومثل 
عليـــه  الرســـول صلـــى هللا  قـــال  مـــا 

وســـلم أنتـــم شـــهداء هللا فـــي خلقه، 
فـــكل بحرينـــي وبحرينيـــة وخليجي 
وخليجيـــة أحبوا الشـــيخ عيســـى بن 
راشـــد ومحبتهـــم نابعـــة مـــن أخالقه 
وتقلـــده  وشـــعره  وعلمـــه  وطيبتـــه 
المناصب العديـــدة، منها قوة الدفاع، 
والرياضـــة، فهو من أوائـــل من درس 

ـــم، رحمـــك هللا يا  ودرَّس وتعلـــم وعلَّ
الشـــيخ عيســـى بن راشد، ولك جنات 

الخلد بإذن هللا.

خالد الدوسري
نائب رئيس االتحاد البحريني أللعاب 

القوى

فقدنا هرم التواضع واألخالق وصديق الفقراء قبل األغنياء
الدوسري: إنا لفراقك يا عيسى بن راشد لمحزونون

اللجنة اإلعالمية

تنفيــًذا لتوجيهــات اللجنــة التنســيقية برئاســة صاحب الســمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد األعلى، النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء بشــأن تطبيق سياســة العمــل عن بعد، 
وتماشــيا مــع اإلجراءات الوقائيــة واالحترازية من فايــروس كورونا 
)كوفيد 19( قررت اللجنة البارالمبية البحرينية تطبيق سياسة العمل 
عن بعد على جميع موظفيها انطالقا من حرصها على سالمة الجميع.

المنضويـــة  االتحـــادات  مـــع   
تحتهـــا فـــي تنفيـــذ االجـــراءات 
التي تســـعى لضمان ســـير العمل 
مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار كافة 
والوقائية  الصحيـــة  اإلرشـــادات 
مع تفعيل العمل عن بعد حســـب 
العمـــل  متطلبـــات  تقتضيـــه  مـــا 
الخدمـــات  علـــى  يؤثـــر  ال  وبمـــا 
المقدمـــة، إلـــى جانب اســـتخدام 
التقنيـــة الحديثـــة فـــي التواصل 
وعقد االجتماعات والمناقشـــات 

موضحـــا مـــا قامـــت بـــه اللجنـــة 
منـــذ بداية ظهـــور االزمـــة وضع 
واالســـتراتيجيات  للخطـــط 
االستباقية تحسبا للتطورات مع 

الوضع الراهن.
واوضح الماجد أن اللجنة أخذت 
علـــى عاتقها مســـؤولية التوعية 
والوقايـــة حيـــث قامـــت بتوعية 
جميع منتســـبيها بجميـــع االمور 
كورونـــا  بفايـــروس  المتعلقـــة 
وطـــرق الوقايـــة منه إلـــى جانب 

المجتمعيـــة  المشـــاركة  أهميـــة 
للحـــد مـــن انتشـــاره والســـيطرة 
عليـــه، مثمنـــا كل الجهـــود التـــي 
يبذلها الفريـــق الوطني لمكافحة 
فايـــروس كورونـــا )كوفيد - 19(، 
ومـــا يقـــوم بـــه في ســـبيل حفظ 

األمن واالستقرار في المجتمع.

تطبيق العمل عن بعد تنفيًذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية
الماجد: “البارالمبية” وضعت خطًطا لضمان سير العمل
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بهــدف رفــع الوعــي الوطنــي وحمايــة المملكــة مــن وبــاء الكورونــا 
)كوفيــد 19-(، أطلــق االتحــاد البحريني للكرة الطائــرة حملة تحت 
شــعار #بوعينا__نحمي_مملكتنــا، كان رئيــس االتحاد الشــيخ علي 
بن محمد آل خليفة في مقدمة المشاركين بها مع كوكبة من نجوم 

األندية الوطنية األعضاء.

وأكـــد الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد 
آل خليفـــة أن تلـــك الحملة تأتي 
فـــي إطـــار المســـؤولية الوطنيـــة 
تجـــاه المجتمع عموما، واألســـرة 
الرياضية وأســـرة الكـــرة الطائرة 
خصوصا، مشيرا إلى أن الواجب 
جميـــع  علـــى  يحتـــم  الوطنـــي 
المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات 

بينهـــا  ومـــن  واألهليـــة،  العامـــة 
المؤسســـات الرياضيـــة أن تكون 
شريكا أساسيا في التصدي لهذا 

الوباء إلى جانب الدولة.
وأضاف “تبذل الحكومة والفريق 
الوطني برئاسة ولي العهد نائب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة جهـــودا متميزة 

انتشـــار  مـــن  الحـــد  ســـبيل  فـــي 
الوباء عبر حزمة من اإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية، 
إضافـــة إلـــى جهـــود الفريـــق في 
التوعية بطـــرق الوقاية والعالج 
من المرض، والدور البارز لألطقم 
الطبية واإلدارية واإلعالمية في 
مكافحتـــه، وارتأينـــا فـــي اتحـــاد 
الكـــرة الطائـــرة أن يكـــون لنا ولو 
#فريـــق_  ضمـــن  بســـيط  دور 
لحمايـــة  المتكامـــل  البحريـــن 
وطننـــا وأبنائهـــا عبر سلســـلة من 
بمشاركة  التوعوية  الفيديوهات 
نخبة من نجومنا؛ للتأثير في أكبر 
عدد مـــن المواطنيـــن والمقيمين 

الرســـالة  وإيصـــال 
إلـــى كافـــة أفـــراد 
عبـــر  المجتمـــع 
التواصل  وسائل 

االجتماعي ..”.
الشـــيخ  وعبـــر 

علي بن محمد آل 
خليفـــة عـــن خالص 

وتقديـــره  شـــكره 
الالعبيـــن والحكام  لكافة 

شـــاركوا  الذيـــن  والحكمـــات 
فـــي الحملـــة، وهـــو مـــا يعكـــس 
وحرصهـــم  الوطنيـــة  روحهـــم 
على المســـاهمة في القضاء على 
هذا الفايـــروس، متمنيا لمملكتنا 

الغالية 
ولقيادتهـــا 
وشعبها الوفي دوام 
التوفيـــق واالزدهار، وأن يحفظ 
ســـوء  كل  مـــن  البحريـــن  هللا 

ومكروه.

ــرة يــطــلــق حــمــلــة #بــوعــيــنــا__نــحــمــي_مــمــلــكــتــنــا ــائ ــط اتــحــاد ال

رفــــع الــوعــــي الوطـنـــي ضــــد وبــــاء “كـــورونــــا”

سبورت

 علي بن محمد

علي الماجد عيسى بن راشدخالد الدوسري

مـــع توقف منافســـات كـــرة القدم حول 
العالم، بســـبب تفشـــي فيروس كورونا 
المستجد، انتشر على وسائل التواصل 
االجتماعـــي فيديـــو لتحـــد يتـــم داخل 

المنزل، بين نجوم اللعبة.
بالمنـــزل”  البقـــاء  “تحـــدي  ويتمثـــل 
باســـتخدام الالعب للفة مناديل ورقية 
ككـــرة، وإبقائهـــا فـــي الهـــواء بقدميـــه، 
ونشـــر الفيديو، وذلك لتشـــجيع عشاق 
اللعبـــة على البقـــاء في المنـــزل، تفاديا 

النتشار فيروس كورونا حول العالم.
 ومـــع تهافـــت نجـــوم كـــرة القـــدم على 
تصويـــر التحـــدي الجديـــد، بـــرز النجـــم 
وقـــدم  ميســـي،  ليونيـــل  األرجنتينـــي 
“التحدي األفضل”، وفقا لجماهير الكرة 

التي أعجبت كثيرا بتأديته للتحدي.
ومثل أدائه داخل الملعب، تألق ميسي 
فـــي المنـــزل، وتالعـــب بلفـــة المناديـــل 
الورقيـــة وكأنهـــا كـــرة بيـــن قدميه، في 
فيديـــو نشـــره علـــى حســـابه بوســـائل 

التواصل االجتماعي.

إعجابهـــا  مبديـــة  التعليقـــات  وجـــاءت 
أحدهـــم:  فعلـــق  األرجنتينـــي،  بالنجـــم 
أداء  بعـــد  رســـميا  انتهـــى  “التحـــدي 
ميســـي”، وكتب آخر: “ميســـي األفضل 

كالعادة”.
قـــدم وهـــم  كـــرة  نجـــوم  عـــدة  وظهـــر 
يـــؤدون التحـــدي بطـــرق مبتكـــرة، مـــن 
بينهـــم اإليطالـــي فرانشيســـكو توتـــي، 
ماريـــا،  دي  أنخيـــل  واألرجنتينـــي 
والفرنســـي تييـــري هنـــري، واإلســـباني 

تشافي.

فـــي  لزمالئـــه  دعـــوة  ميســـي  ووجـــه 
فيـــدال،  أرتـــورو  التشـــيلي  برشـــلونة، 
ســـواريز،  لويـــس  واألوروغوايانـــي 
واإلســـباني خـــوردي ألبـــا، وزميلـــه في 
منتخب األرجنتين، ســـيرجيو أغويرو، 

ألداء التحدي من بعده.
يذكر أن منافســـات كـــرة القدم توقفت 
وبـــاء  تفشـــي  بســـبب  العالـــم،  حـــول 
تطـــورات  األنديـــة  وتنتظـــر  كورونـــا، 
انتشـــاره لتحديـــد مواعيـــد اســـتكمال 

الموسم، أو إلغائه.

تحدي “البقاء في المنزل”.. ميسي “األفضل”

ليونيل ميسي خالل التحدي

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

وكاالت
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سر أجمل أغنية في عيد األم “ست الحبايب”
خرجت كلماتهـــا صدفة ولحنت في ربع 
ســـاعة وســـجلت فـــي اإلذاعة_المصرية 
فـــي اليـــوم التالي مباشـــرة، ليكتـــب لها 
أذهـــان  فـــي  راســـخة  تظـــل  أن  القـــدر 
وترتبـــط  العربيـــة،  الجماهيـــر  وذاكـــرة 
ارتباطـــًا وثيقًا بعيد األم وتصبح أيقونة 

هذا العيد والنشيد الوطني لألم.
فـــي يـــوم 21 مـــارس عيـــد األم ذهـــب 
الشاعر حسين السيد في زيارة لوالدته، 
وبعـــد أن صعـــد الُســـلم للدور الســـادس 
تذكر أنه لم يأت بهدية ألمه؛ فخجل من 
نفســـه وجلس على الُسلم وكتب كلمات 
أغنيـــة “ســـت الحبايـــب” وكان مطلعهـــا: 
“ســـت الحبايـــب ياحبيبـــه، يـــا اغلى من 
روحـــي ودمـــي، ياحنينـــة وكلـــك طيبة، 
يـــارب يخليكي يا أمي”. وبعـــد أن أنهى 
كلماتهـــا دق البـــاب ودخل ألمه مســـرًعا 
وأســـمعها األغنيـــة ووعدها أن تســـمعها 
المصريـــة وتتغنـــى  اإلذاعـــة  فـــي  باكـــر 
بهـــا إحدى نجمـــات الغنـــاء العربي. على 
الفـــور اتصـــل الشـــاعر “حســـين الســـيد” 
بالموسيقار محمد عبد الوهاب وأسمعه 

كلمـــات األغنيـــة فأعجـــب بها وبـــدأ في 
تلحينهـــا ثـــم اتصـــل بالمطربـــة “فايـــزة 
أحمد” وأســـمعها األغنية علـــى التليفون 
وطلب منهـــا الحضور علـــى الفور وعند 
سماعها األغنية أصرت على أن تحفظها 
وتغنيها، وبالفعل شـــدت بها في اإلذاعة 
وأصبحت “ســـت الحبايـــب” أيقونة عيد 

األم في كل مكان:
“ســـت الحبايب ياحبيبه... يـــا أغلى من 

روحي ودمي
ياحنينـــة وكلـــك طيبة...يـــارب يخليكي 

يا أمي
مـــن  زمـــان ســـهرتي وتعبتي...وشـــلتي 

عمري ليالي
ولســـه برضـــه دلوقتي...بتحملـــي الهـــم 

بدالي
أنام وتسهري وتباتي تفكري

وتصحي من اآلدان...وتيجي تشقري
تعيشـــي لي ياحبيبتي يـــا أمي...ويدوم 

لي رضاكي
أنا روحي من روحك أنت...وعايشه من 

سر دعاكي

بتحسي بفرحتي...قبل الهنا بسنة
وتحســـي بشـــكوتي...من قبل ما أحس 

أنا
يارب يخليكي يـــا أمي...يارب يخليكي 

يا أمي
لو عشـــت طـــول عمري...أوفي جمايلك 

الغالية علي
أجيب منيـــن عمـــر يكفي...وأالقي فين 

أغلى هدية
نور عيني ومهجتي...وحياتي ودنيتي
لو ترضي تقبليهم...دول هما هديتي”

تعود الفنانة نور قدري إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد فترة غياب  «
طويلة بأغنية “تاج راسي”، بمناسبة عيد األم وهي كلمات سيد حسن 

وألحان وتوزيع نديم جمال، وفق بيان لصناع األغنية. وخضعت نور 
قدري لجلسة تصوير جديدة تمهيدا لعودتها إلى الغناء وطرح أحدث 

أعمالها الفنية من تصوير نوران خليفة.

28

tariq_albahhar

تعيـــش البحريـــن اليـــوم فرحة 
غير عادية، فرحة عودة رئيس 
الـــوزراء الموقر القائـــد والوالد 
ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة حفظـــه هللا ورعاه، بعد 
أن من هللا عليه بنعمة الشـــفاء 
والصحـــة والعافيـــة، فمشـــاهد 
الفـــرح والبهجة فـــي كل مكان، 
تعبيرا عن ما يحظى به ســـموه 
مـــن محبـــة ومكانـــة عالية في 

قلب الشعب. 
,بهذه المناسبة السعيدة،  «

استطلعت “البالد” آراء عدد 
من الفنانين، فسموه حفظه 
الله هو الداعم األول للفنون 

والثقافة وألشكال اإلبداع 
كافة، ويحث أبنائه الفنانين 

على تحقيق المراكز المتقدمة 
لرفع مكانة واسم وطنهم.

فرحة وبهجة أهل الفن بعودة “مجد الوطن“ سمو رئيس الوزراء
سموه الداعم األول للفنون والثقافة وألشكال اإلبداع في البحرين كافة 

أسامة الماجد

هـــا نحن امـــام اللحظـــة الغاليـــة.. اللحظة التي 
بانـــي  عـــودة  ســـاعة  بحرينـــي،  كل  ينتظرهـــا 
ارض  البحريـــن،  لوطننـــا  الحديثـــة  النهضـــة 
الحضـــارة والطيبـــة، صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس 
الـــوزراء الموقر حفظه هللا ورعـــاه، وهو يرفل 
بالصحـــة والعافية، فتطيـــب النفوس وتحتفل 
فـــي عرس وطنـــي يليق بمقام هـــذا القائد الفذ 
واألب ألحانـــي الـــذي ازدهرت بيـــن يديه كافة 

قطاعات الدولة.
خليفـــة المجد، لقد مرت اّيـــام غيابه في رحلة 
العـــاج كأحلك مراحـــل تاريـــخ البحرين،رفعنا 
اكفنا جميعا نتضـــرع الى هللا ليمن على قائدنا 
بالصحـــة والعافية، فهـــذا الرجـــل قامة بحجم 

وطن.
خلفيه بن ســـلمان وعـــوده حميدة انتظرها كل 
محب ألرض هذا الوطن، خلفية بن سلمان هو 

األب الذي احتوي كل كبير وصغير ويعرفه كل 
من في القرى والمدن، 

كل القطـــاع الرياضي والشـــبابي، ونادي مدينة 
عيســـى جزء مـــن هـــذا القطاع يشـــهد على ان 
خليفـــة بـــن ســـلمان هـــو مـــن وضـــع اساســـات 
ازدهـــاره ومكنـــه من كل أســـباب النجـــاح الذي 
تـــم تحقيقه محليـــا واقليميا ودوليـــا، ويكفينا 
فـــي مدينة عيســـى فخـــرا تلك اللفتـــة الكريمة 

مـــن لدن ســـموه، وأمـــره الســـامي بإعـــادة بناء 
مقر النادي ليحوله الى أحد األندية النموذجية 
في مملكة البحرين ورافدا من روافد الرياضة 

النشطة والفعالة.
ســـتجد بصمـــة هذا األمير الكريـــم في كل ركن 
مـــن اركان وطننـــا وفـــي كل بيـــت دون تفرقة 
او تمييـــز، فهـــذه صفـــة القائد العـــادل المحنك، 
ذلك مـــا يجعل البحرين تخرج عـــن بكرة ابيها 
الســـتقبال قائدها في مشـــهد كبير يليق بباني 
مجدهـــا، ويعبـــر عن العرفـــان للجهـــود الجبارة 
التـــي بذلها وجعلت من البحريـــن بلدا ينظر له 

العالم بعين اإلعجاب.
اننـــا في نـــادي مدينة عيســـى ننظـــر الى عودة 
ســـمو األميـــر الوالـــد خليفـــة بـــن ســـلمان الـــى 
ارض الوطن باعتبارها عيدا ومناســـبة وطنية 
ســـنحتفظ بصورها على جدران النادي كأجمل 

المناسبات وأكثرها سعادة.

العكبــــري: اللحظـــة التــي ينتظـــرهـــا كــل بحــرينـــي

أحمد العكبري 

يغمرنـــا الفرح و تمأل نفوســـنا البهجة 
بعـــودة صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــه رئيس 
الـــوزراء الموقـــر حفظـــه هللا ورعـــاه 
إلـــى ارض الوطن، ســـالما معافى بعد 
الصحـــة  بموفـــور  مـــن هللا عليـــه  ان 

والعافية.
كم نحـــن بحاجة لفـــرح العـــودة هذا، 
وكـــم نتوق للبهجة بعد ان خيم علينا 
شـــبح الخـــوف و رهبـــة القلق بســـبب 
تفشي “فايروس كورونا”،لم ال،ونحن 
ســـموه  يكـــون  ان  تعودنـــا  اللذيـــن 
بيننـــا فـــي كل األزمـــات التـــي مـــرت 
بهـــا البحريـــن منـــذ تأسيســـها والتـــي 
بحكمته وفطنته استطعنا ان نتجاوز 
جميـــع  نتخطـــى  وان  الصعـــاب  كل 

األزمـــات. فنحن على ثقـــة كبيرة في 
حكومتنـــا الرشـــيدة التي تبذل كل ما 
بوســـعها لتخطي هذه األزمة والعبور 

بمملكتنا الغالية الى بر األمان.
ستتواصل أفراحنا وستغدو البحرين 
اجمـــل، فأها وســـها بك يـــا صاحب 

السمو وقرة عينك يا وطنا.

البحريـــن  أهـــل  تقاليـــد  ضمـــن  مـــن  كان 
الشعبية الســـابقة أن يرفعوا على أسطح 
منازلهم ثياب النشـــل عندما يستبشـــرون 
ويفرحـــون بقـــدوم عزيـــز عليهـــم، حيـــث 
ترفـــرف هذه الثياب معلنة للناس بشـــارة 
قدوم الخير. واليوم ترتدي البحرين كلها 
ثيـــاب الفرح، وتـــزدان شـــوارعها وبيوتها 
بأكاليل الورود الملونة بالحب في موسم 
الربيـــع، وكأن الوطن ينفـــض عنه التعب، 
ويســـتقبل استبشـــارات الفـــرح.إن عودة 
سموكم الغالية الى وطنكم الغالي سيدي 
صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظكم 
هللا ورعاكم، بعد أن من هللا على سموكم 
بالشفاء، هي بشارة خير هذا العام 2020، 
فالحـــب الـــذي لكـــم في قلـــوب الناس هو 
الـــذي يســـتقبل عودتكم وعطاء ســـموكم 
الســـخي والمســـتمر لمســـرح أوال يعكس 

مـــدى حبكـــم للفـــن وتقديركـــم للفنانيـــن 
نفســـي،  عـــن  فباألصالـــة  البحرينييـــن.  
ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وجميع 
أعضاء مســـرح أوال نغتنـــم هذه الفرصة 
السعيدة بعودة سموكم الى أرض الوطن 
ســـالمًا معافـــى، ضارعيـــن الـــى هللا العلي 
والبحريـــن  ســـموكم  يحفـــظ  أن  القديـــر 
مـــن كل مكـــروه وســـوء، وأن يديـــم على 

سموكم موفور الصحة والعافية.

الغالـــي،  بـــردة  أهـــا  ومليـــون  أهـــا 
سيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــه رئيس 
الـــوزراء الموقـــر حفظـــه هللا ورعـــاه، 
القائـــد الكبيـــر الـــذي علمنـــا أن يكون 
دائمـــا بقربنـــا فـــي مختلـــف الظروف 
والمحـــن. أهـــا برمز الحكمـــة والقوة 
والتفانـــي، بمن غرس فـــي قلوبنا كل 
معاني الحـــب والتضحية واإلخاص 
للبحرين الغالية. لطالما اشتقت إليك 
ســـيدي وأنـــت تشـــد علـــي يـــدي فـــي 
مجلســـكم العامر وتمازحني بطرائف 
قولـــك عن “ الحالـــة والمحرق” وتردد 
للجميـــع..ال  وتقـــول  مســـامعنا  علـــى 
تقطعـــون الوصـــال، مجلســـي بيتكـــم 
واتشـــرف فيكـــم وأفـــرح لســـوالفكم، 

وأقدر ماحظاتكم.
طويل العمر..

الحـــب و  الصراحـــة و  علـــى  علمتنـــا 
التواصـــل واألمانـــة، وعســـى هللا أن 
يبقيك لنا ذخرا يا تاج على رؤوســـنا. 
والديـــره ملفاك يا بو علي الغالي، كلنا 

طوع أمرك و فداك.

ملك: الديره ملفاك يا بو علي الغاليأحمد: عودة خليفة بن سلمان.. بشارة خير وفرحيوسف: قرة عينك يا وطنا

عبدالله ملكيعقوب يوسف 

أنور أحمد
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في يوم السعادة العالمي.. آمال بالتخلص من “كورونا”
احتفــى العالــم أمس الجمعة، باليوم العالمي للســعادة وســط 
أزمــة تفشــي فيــروس كورونــا والــذي أعلنته منظمــة الصحة 

العالمية “وباء عالميا” قبل عدة أيام.
وتعــود فكــرة هــذا اليوم إلــى الفيلســوف جايمي ليــان إللهام 
يــوم  فــي  بالســعادة  العالــم لالحتفــال  النــاس جميعــا حــول 

مخصص لها، وتعزيز حركة السعادة العالمية.
ففــي عــام 2011، طــرح ليان فكرة تحديد يــوم عالمي جديد 
يتم االحتفال به عالميا لكبار مســؤولي األمم المتحدة، بغية 

دعوة الناس لتذكر األسباب التي تجعلهم سعداء.
وقــاد ليــان حملة ناجحــة لتوحيد تحالف عالمــي يضم جميع 
الــدول األعضــاء فــي األمم المتحدة البالــغ عددها 193 دولة، 
وحصــل علــى موافقة األمين العام لألمم المتحدة آنذاك، بان 
كــي مــون ، لدعــم مفهــوم إنشــاء يــوم تقويمي رســمي جديد 

لألمم المتحدة معروف باليوم الدولي للسعادة.
وتقول األمم المتحدة على موقعها الرسمي أنه ومنذ 2013، 
لــم تــزل األمم المتحــدة تحتفي باليوم الدولي للســعادة على 
اعتبار أنه ســبيل لالعتراف بأهمية الســعادة في حياة الناس 
فــي كل أنحاء العالــم. وأضافت األمم المتحدة: “وفي الفترة 
القريبــة الماضيــة، دشــنت األمــم المتحــدة 17 هدفــا للتنميــة 

المســتدامة ُيــراد منهــا إنهاء الفقــر وخفض درجــات التفاوت 
والتبايــن وحمايــة الكوكــب وهــذه تمثل فــي مجملها جوانب 

رئيسية يمكنها أن تؤدي إلى الرفاه والسعادة”.
وفي هذا اليوم عّبر الكثير من رواد مواقع التواصل  «

االجتماعي في العالم العربي عن آمالهم بأن يتخلص 
العالم قريبا من كابوس وباء كورونا المستجد “كوفيد 

19-”، وطالب بعضهم باإلسراع في إيجاد لقاحات ناجعة 
وأدوية ذات فعالية لتخليص البشرية من هذا الكابوس. 

ولم ينس بعض المغردين مطالبة الناس بااللتزام في 
البقاء ببيوتهم وأن يشعروا بدفء السعادة مع عائالتهم 

ريثما تزول هذه “الغمة”.

“إذن  علــى  إيطاليــان  زوجــان  حصــل 
اســتثنائي” للــزواج فــي البلديــة، لكنهمــا 
اضطــرا إلــى اتخــاذ إجــراءات الحمايــة 
والقفــازات؛  القنــاع  وضــع  مــع  الالزمــة 
بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وإنطوانيتــا  ميليــال  ميركــو  وتــزوج 
بيفيــالكا فــي أنكونــا فــي وســط البــالد 
الشرقي على ســاحل البحر األدرياتيكي 
الشــخصية  األحــوال  موظــف  بحضــور 
الجميــع  ووضــع  ومصــور.  وإشــبينيهما 
األقنعــة والقفــزات الواقية مــن فيروس 
كورونــا وفــق مــا ذكــرت وكالــة “اجــي” 
القفــازات  بإزالــة  لهمــا  وســمح  لألنبــاء. 
لتبــادل خاتمــي الــزواج، والقنــاع الحقــا 
لتبــادل القبلــة. ومنعــت إيطاليــا تنظيــم 
إذا جــرت  إال  الزفــاف والمآتــم  حفــالت 
األشــخاص،  مــن  جــدا  محصــور  بعــدد 
وُغّرم األسبوع الماضي نحو 50 شخصا 

في صقلية عند مشاركتهم في مأتم.

إيطاليا.. إذن 
“استثنائي” للزواج 

في زمن الوباء
في مأســاة حقيقية تشير إلى خطر 
ســيدة  توفيــت  كورونــا،  فيــروس 
أميركيــة مــن واليــة نيــو جيرســي، 
الخميــس، بعــد إصابتهــا بالفيــروس 
وذلــك  البشــرية،  بعــدو  الموصــوف 
دون أن تعلــم أن نجليهــا قــد أصيبــا 
بالعــدوى ذاتهــا، وأنهمــا رحــال أيضــا 

عن العالم.
وحســب مــا نقلــت “ســي إن إن” عن 

فقــد  تايمــز”،  “نيويــورك  صحيفــة 
فارقــت غرايــس فوســكو، 73 عاما، 
علــم  علــى  تكــن  لــم  بينمــا  الحيــاة 
بوفــاة ابنهــا وابنتها األكبر من جراء 

“كوفيد 19”.
أوالد   4 إن  للعائلــة  قريــب  وقــال 
آخريــن يعانــون أيضــا مــن فيــروس 
كورونا، وهم في المستشــفى حاليا، 

من بينهم 3 في حالة حرجة.

للســيطرة  أمــل جديــدة  بارقــة  فــي 
كورونــا  فيــروس  وبــاء  علــى 
المستجد، تمكن علماء من استغالل 
مزايا أسرع كمبيوتر في العالم بغية 

إنتاج لقاح فعال في أقرب وقت.
الحاســوب  أن  علمــاء  ويقــول 
“ســميت”، الكمبيوتر العمالق لشركة 
آي بــي إم المجهــز بـــ “دمــاغ الــذكاء 
االصطناعــي”، قــد تمكــن من تحديد 

أن  يمكــن  التــي  الكيميائيــة  المــواد 
توقف انتشار فيروس كورونا، وهي 
بالتالــي خطــوة حاســمة نحــو إنتاج 

اللقاح المضاد للمرض.
قــوة  الخــارق  الكمبيوتــر  ويمتلــك 
200 بيتافلــوب، مــا يعني أن ســرعة 
الحوسبة لديه تبلغ 200 كوادريليون 
في الثانية، أي أنه أقوى مليون مرة 

من أسرع كمبيوتر محمول.

“عشاء عائلي”.. يتسبب بمأساة حقيقية

“بارقة أمل”.. من أقوى حاسوب في العالم

شجرة مزهرة في يوم ربيعي دافئ في العاصمة 
األوكرانية كييف )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بعــد جدل واســع اســتمر ألســابيع، أعلن 
فــي  الســينمائي  كان  مهرجــان  منظمــو 
فــي  الفعاليــات  أبــرز  إحــدى  أن  فرنســا 
عالــم الســينما لن تجرى هذه الســنة في 
موعدها المقرر؛ بســبب تفشــي فيروس 
كورونــا المســتجد.  وأكــد بيــان منشــور 
علــى موقــع المهرجــان، الــذي يقــام فــي 
مدينــة كان الفرنســية ســنويا منــذ العام 
1946، باستثناء العامين 1948 و1950، 
أن الدورة الـ 73 منه لن تنّظم في الفترة 
بيــن 12 و23 مايــو المقبــل. وأشــار إلــى 
حاليــا  يدرســون  الفعاليــة  منظمــي  أن 
خيارات عدة، بما في ذلك تأجيل موعد 
المهرجــان حتــى أواخــر يونيــو وأوائــل 
يوليو. وتعهــد فريق المهرجان باإلعالن 
عندمــا  الشــأن  بهــذا  قــراره  عــن  فــورا 
فــي  الصحيــة  الظــروف  بــه  ستســمح 
فرنســا والعالم بتقييــم الفرص الواقعية 

إلقامة الفعالية.

اعتقلت الشــرطة الكازاخيــة عائلة مكونة 
صحتهــم  مــدى  لفحــص  أفــراد،   3 مــن 
العقليــة، بعــد العثــور علــى مئــات القوارير 
البالستيكية المعبئة بالبول والمخزنة في 
شــقتهم.  وعكــف الوالــدان وابنهمــا علــى 
البــول فــي قواريــر لمــدة عــام كامــل، فــي 
مدينــة أكتاو بجنــوب غربي كازاخســتان، 
بعــد قطــع المياه عــن منزلهم لعــدم دفعهم 
الفواتيــر، بحســب صحيفــة “ديلــي ميــل” 
البريطانيــة. وتم إبالغ الشــرطة عنهم من 
قبــل جيرانهــم الذيــن تعبــوا مــن الرائحــة 

الكريهة القادمة من بيتهم.
القــوة  الســتخدام  الشــرطة  واضطــرت 
القتحــام الشــقة، بعــد أن رفــض أصحابهــا 

التعاون وفتح الباب.
الشــرطة  ضبــاط  أن  التقاريــر،  وأفــادت 
أصيبــوا بالصدمــة عندمــا دخلــوا الغرفــة 
وشاهدوا 300 قارورة بالستيكية مملوءة 

بالبول ومخزنة على األرض.

“كورونا” يلغي 
مهرجان كان 

السينمائي

عائلة تخزن بولها 
لسنة كاملة.. 

والشرطة تتدخل
تــم تنفيــذ حكــم اإلعــدام شــنقا، فجــر 
أمــس الجمعــة، بحق 4 رجــال مدانين 
بالضلوع في جريمة اغتصاب جماعي 
أودت بحيــاة طالبــة داخــل حافلة في 
فــي  أثــارت صدمــة  كانــت  نيودلهــي، 
الهنــد والعالم نهاية 2012، بحســب ما 
قال مدير الســجن الكبير في العاصمة 
الهنديــة. وأديــن المعدومــون االربعــة 
في األول مــن فبراير بارتكاب جريمة 

وحشــية ضــد جيوتــي ســينغ، الطالبة 
التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما.

وقــد تنــاوب األربعة االعتداء جنســيا 
على الشــابة فــي حافلة أثنــاء تجولها 
في شوارع نيودلهي ليال، ثم ألقوا بها 

على قارعة الطريق.
وتوفيــت جيوتــي بعــد أســبوعين في 
أحد المستشــفيات، من جراء تعرضها 

لجروح داخلية خطرة.

الهند تعدم منفذي جريمة اغتصاب هزت العالم

امرأة تعاين أزهار الكرز في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين )أ ف ب( تظاهرات غاضبة شارك فيها عشرات اآلالف من الناس اندلعت في كل أنحاء الهند، مما أدى إلى 
تركيز الضوء على محنة النساء الهنديات من جراء حوادث االغتصاب، وضرورة فرض عقوبات أشد 

على جرائم مماثلة.

تصــدرت فنلنــدا للمــرة الثالثــة علــى 
التوالــي الترتيــب العالمي في قائمة 
الــدول األكثــر ســعادة، فــي دراســة 
أممية شــملت 156 دولة، فيما حلت 

أفغانستان في المرتبة األخيرة. 
ودخلت كل من الدنمارك، وسويسرا، 
وهولنــدا،  والنرويــج،  وإســلندا، 
وأســتراليا،  ونيوزيلنــدا،  والســويد، 
الــدول  قائمــة  فــي  ولوكســبمورغ 
فــي  األكثــر ســعادة  األوائــل  العشــر 
العالم. وحلت الواليات المتحدة في 
المرتبــة الـــ 18، وألمانيــا فــي المرتبة 
الـــ 17، وبريطانيــا في المرتبة الـ 13، 

وفرنسا في المرتبة الـ 23.
تذيلــت  المتحــدة،  لألمــم  ووفقــا 

أفغانســتان الترتيــب، إذ حلــت فــي 
المرتبــة األخيــرة، بعــد دولــة جنوب 
وروانــدا،  وزيمبابــوي،  الســودان، 
وتنزانيــا،  الوســطى،  وإفريقيــا 
وبوتسوانا واليمن والمالوي والهند.

وشــمل تقريــر مؤشــر الســعادة هــذا 
العام، 156 دولة، وهي بمثابة دراسة 
استقصائية لحالة السعادة العالمية، 
حيث ركز على 6 عدة عوامل أهمها 
الدخــل الفردي، والحرية، ومســتوى 
الفســاد، ومتوســط العمــر المتوقــع، 
والدعــم االجتماعــي، حيــث تســبب 
النمــو الســكاني فــي هبوط الســعادة 
مــدار  علــى  عــام  بشــكل  العالميــة 

األعوام القليلة الماضية.

تصنيف أممي ألسعد وأتعس دول العالم

تايلنــد  فــي  مستشــفيات  تنشــر 
“روبوتــات نينجــا” لقيــاس درجة 
حــرارة أجســام المرضى وحماية 
األطبــاء والممرضيــن بالخطــوط 
األماميــة فــي مواجهــة فيــروس 
كورونــا المســتجد. وكّيفــت هذه 
اآلالت التي صنعت في األســاس 

لمراقبــة حــال المرضــى الذيــن تعرضــوا لجلطــات دماغيــة، بســرعة للمســاعدة فــي 
محاربة المرض الذي قتل حتى اآلن أكثر من 10 آالف شخص حول العالم.

وقــد ســاعدت الروبوتــات العامليــن الطبييــن فــي أربعــة مستشــفيات فــي بانكــوك 
وحولها على الحد من خطر اإلصابة بالعدوى من خالل السماح لألطباء والممرضات 

بالتحدث إلى المرضى عبر رابط فيديو.
وقال فيبون سانغفيرفونســيري من جامعة شــواللونغكورن “يمكنهم الوقوف خارج 

الغرفة حيث يقبع المرضى والتواصل معهم من خالل الروبوت”.

مقاتلو “نينجا” لمواجهة “كوفيد 19” في تايلند

العالم يترقب دواء ناجعا يقضي على “كورونا”

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:21

 11:45 

03:12 

05:50

07:20 
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هّلت تباشير الفرح
وأشرق نهار الخير بعودة وسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ
 سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة
 مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه

هّلت تباشير الفرح
وأشرق نهار الخير بعودة وسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ
 سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة
 مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه

بي أم أم آي ش.م.ب
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هّلت تباشير الفرح
وأشرق نهار الخير بعودة وسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه

من نعمة الصحة والشفاء

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه 

ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة 

والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء 

والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه

السفير الدكتور أمابليه آر أجيلوس الخامس.
المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين 

لدول مجلس التعاون الخليجي. 
رئيس منظومة AMA التعليمية
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هّلت تباشير الفرح
وأشرق نهار الخير بعودة وسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه
 ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة
 والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء

والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه

هّلت تباشير الفرح
وأشرق نهار الخير بعودة وسالمة

هّلت تباشير الفرح
وأشرق نهار الخير بعودة وسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ
 سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة
 مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه
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هّلت تباشير الفرح
وأشرق نهار الخير بعودة وسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أنعم به اهلل سبحانه وتعالى على سموه

من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم

 عليه الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد

 لمواصلة مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه
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