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المنامة - بنا

كشـــف الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( عـــن ارتفـــاٍع 
متصاعـــٍد في أعداد المســـجلين على المنصة الوطنيـــة للتطوع منذ اإلعالن عن 
فتح باب التطوع بتاريخ 15 مارس الجاري، حيث فاقت أعداد المســـجلين 30 
ألـــف متطوٍع.  وأكـــد الفريق أنه بمثل هذه الروح الوطنيـــة المعطاءة والتكاتف 
والتعاضـــد الـــذي أبداه الجميع ســـتتخطى البحرين كل التحديـــات التي تمر بها 
وليـــس تحـــدي فيروس كورونا فقـــط.  وأفاد الفريق الوطني بأنه ســـيتم العمل 
علـــى اســـتيعاب المتطوعين قدر المســـتطاع، مشـــيرًا إلى أنه ســـيتم اســـتدعاء 
المتطوعيـــن أصحـــاب التخصصات الصحيـــة والمتطوعين المســـجلين لألعمال 
الميدانيـــة ضمـــن  المجموعة األولى. ونوه الفريـــق الوطني بأن فرصة االنضمام 

ستظل مفتوحة أمام جميع المتطوعين الذين تفخر بهم البحرين.

أكثر من 30 ألفا سجل للتطوع

بمناســـبة يـــوم األم الـــذي تحتفل بـــه مملكة 
البحرين، أشـــاد عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة بما حققته 
فـــي  بـــارزة  إنجـــازات  مـــن  البحرينيـــة  األم 
جميع المجاالت وعلى مختلف المستويات، 
وأعـــرب جاللتـــه عن فخـــره واعتـــزازه بدور 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي نهضـــة الوطـــن ومـــا 
تمثله من مدرســـة في صنع اإلنجاز وتنشئة 
وتربيـــة األجيـــال المتعاقبـــة التـــي أســـهمت 
فيمـــا حققتـــه البحرين مـــن تقـــدم وازدهار. 
وتقديـــًرا مـــن جاللتـــه للمســـؤوليات النبيلة 
للمرأة البحرينية في تربية األجيال ورعاية 
أســـرتها، ومراعـــاة من جاللتـــه لالحتياجات 

األســـرية أثنـــاء هـــذه الفتـــرة االســـتثنائية، 
ودعًما لألم العاملة البحرينية، وتمكينها من 
الرعايـــة المنزلية ألبنائها في الفترة المؤقتة 
إليقاف الدراســـة فـــي المـــدارس الحكومية 
والخاصـــة وريـــاض األطفال، وتقديـــًرا لدور 
األم وإســـهاماتها فقد وجـــه جاللته الجهات 
المختصة بالحكومة إلى تطبيق نظام العمل 
من المنزل لـــألم العاملة بالوزارات والهيئات 
والمؤسســـات الحكوميـــة، علـــى أن تصـــدر 
الجهات المختصة تنظيم ذلك، وما يقتضيه 
الصالح العـــام من اســـتمرار األم العاملة في 
شـــرف تأديـــة الوظائف الحيويـــة، خصوصا 
بالقطـــاع الصحـــي وقطـــاع األمـــن؛ خدمـــة 
للوطـــن ومواطنيـــه ومقيميـــه بـــكل شـــرف 

وأمانة.

جاللة الملك يوجه بعمل األم من المنزل

جاللة الملك

المنامة - بنا

احتفـــت مملكـــة البحريـــن بعـــودة رئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، إلـــى أرض 
ألمانيـــا  جمهوريـــة  مـــن  قادًمـــا  الوطـــن 
االتحاديـــة، بعـــد أن مـــّن هللا عليـــه بنعمـــة 

العافية.
وتلقى سموه سيال من برقيات التهاني من 
عدد من الوزراء والمسؤولين والمواطنين 
الذيـــن أكدوا أن عودة ســـموه للمملكة كان 
لهـــا صـــدى أثلـــج صـــدور الجميـــع، وأدخل 
الفرحـــة والســـرور، لمـــا لســـموه مـــن مكانة 
كبيرة في قلـــوب الجميع، وتقدير وإجالل 
لـــدوره ســـموه الريـــادي فـــي بنـــاء النهضة 

المباركـــة ومواصلة اإلســـهام في المســـيرة 
التنموية الشاملة التي يقودها عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة. ودعو هللا تعالى أن يحفظ صاحب 
الســـمو الملكي رئيـــس الـــوزراء ويرعاه عًزا 
وفخـــًرا وســـنًدا لمملكـــة البحريـــن وشـــعبها 
الوفي وأن يديم على سموه موفور الصحة 
والسعادة؛ لتحقيق مزيد من التقدم والرقي 

لمملكة البحرين.

تقدير وإجالل لباني نهضة البحرين

سمو رئيس الوزراء

محرر الشؤون المحلية
فعاليات: عودة 

سمو رئيس الوزراء 
أثلجت الصدور

)13 - 08(
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نـرفـع أجـمـل وأعطـر التهـانـي والتبــريكـات إلـى 

صاحب السمو الملكي ا�مـيـر
خلـيفـة بـن سلـمـان آل خلـيـفـة

رئيس الوزراء الموقر حفظه ا� ورعاه

على مـا أفـاء ا� به عـلى سموه
مـن نعمـة الصحـة والشـفـاء

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 ا�دارة
وا�دارة التنفيذية وجميع موظفي

يوسف خليل المؤيد وأوالده
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 يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة
 شركة البحرين لالستثمار العقاري )إدامة(
 وأعضاء اإلدارة التنفيذية وجميع منتسبي

الشركة  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 من كل سوء ومكروه ويديم
 عليه الصحة والعافية والسعادة والعمر
 المديد لمواصلة مسيرة العطاء والبناء

والنماء للوطن وكافة أبنائه

 قرت عين البحرين
بسالمة فخرها

 قرت عين البحرين
بسالمة فخرها
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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

W.L.L

ذ.م.م 

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات 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 من كل سوء ومكروه ويديم
 عليه الصحة والعافية والسعادة والعمر
 المديد لمواصلة مسيرة العطاء والبناء

والنماء للوطن وكافة أبنائه
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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



المنامة - بنا

تلقي رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة، برقية تهنئة من وزير شؤون 
الديـــوان الملكي ســـمو الشـــيخ علي 
بـــن عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفة؛ 
بمناســـبة عـــودة ســـموه إلـــى أرض 
الوطن العزيز بســـامة هللا وحفظه، 
بعـــد اســـتكمال الفحوصـــات الطبية 
التي تكللت بفضل هللا تعالى ومنته 

بالتوفيق والنجاح.

وأعرب ســـموه في برقيتـــه عن بالغ 
السعادة واالعتزاز بالعودة الميمونة 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
الوزراء سالما معافى، داعًيا المولى 
العلي القدير أن يحفظ سموه ويديم 
عليه موفـــور الصحة والعافية، وأن 
يحفظ البحريـــن ويديم عليها نعمة 
األمـــن واألمان والرخـــاء تحت راية 
عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة 
من وزير شؤون الديوان الملكي

local@albiladpress.com
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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 
سالمتك من كل شر يا بوعلي وبعودتك عادت الفرحة لنا 

و عسى اهلل ان يحفظك ساملًا يا عز الوطن

عائــلـة املسـّلـم

قرت عيون الوطن
نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه 

على ما أفاء اهلل به على سموه من نعمة الشفاء والصحة

سائلين المولى عز وجّل 

أن يحفظ سموه ويديم عليه  العمر المديد لمواصلة مسيرة التنمية 

رئيس  وأعضاء مجلس اإلدارة

وكافة منتسبي جمعية رجال األعمال البحرينية 

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية 
تهنئة من القيادة الكويتية

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة، برقية تهنئة 
مـــن أخيه أميـــر دولـــة الكويت 
الشقيقة صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد الجابـــر الصباح، 
أعـــرب فيها عـــن خالص تهانيه 
لســـموه بمناســـبة عودتـــه إلـــى 
مملكـــة البحريـــن، بعـــد أن مـــّن 
هللا على ســـموه بالشفاء التام، 

سائا المولى عز وجل أن يديم 
علـــى ســـموه موفـــور الصحـــة 

وتمام العافية.
الســـمو  صاحـــب  تلقـــى  كمـــا 
الملكـــي رئيس الـــوزراء برقية 
تهنئـــة مـــن أخيـــه ولـــي العهـــد 
بدولة الكويت الشـــقيقة ســـمو 
الشـــيخ نـــواف األحمـــد الجابر 
الصباح، ضمنهـــا خالص تهانيه 
لســـموه بمناســـبة عودتـــه إلـــى 

ســـائا  معافـــى،  ســـالما  البـــاد 
يديـــم  أن  وعـــا  جـــل  المولـــى 
علـــى ســـموه موفـــور الصحـــة 

والعافية.
كذلـــك تلقـــى صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيس الـــوزراء برقية 
تهنئـــة مماثلة مـــن أخيه رئيس 
مجلس الوزراء بدولة الكويت 
الشـــقيقة ســـمو الشـــيخ صباح 

الخالد الحمد الصباح.

المنامة - بنا

 سمو الشيخ نواف األحمدسمو رئيس الوزراء

سمو وزير شؤون الديوان الملكي

سمو أمير دولة الكويت



تـسـتاهـل 
البحرين 

 سالمة باني
نهضتها

هّلت تباشير الفرح وأشرق نهار الخير بسالمة

رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

داعين رب العالمين  أن يحفظه من كل سوء ومكروه

وأن يمده بالصحة والعافية والعمر المديد

لمواصلة العطاء واإلنجاز

 نائب رئيس الوزراء
وكافة منتسبي مكتب النائب

local@albiladpress.com
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خليفة بن سلمان.. وشيء اسمه الوفاء
Û  ال غرابــة فيمــا نعرفه حّق المعرفة، وما شــاهدناه

ورأيناه ولمســناه أمــِس األول، من بهجة وفرحة 
عارمة غامرة، ومشاعر فياضة اكتسحت وسائل 
إمكانيــات  غيــاب  فــي  االجتماعــي،  التواصــل 
ها  التعبير عنها في الشــوارع، وعّمــت البحريَن كلَّ
البحرينيــة  األســرة  كبيــر  بعــودة  وشــعًبا  قيــادًة 
وحكيمهــا، وأميــر قلوبهــا خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة، الذي عاد للبالد ليواصل جهوده وعطاءه 
فــي ركب تطــور البحريــن ونموهــا وتقدمها، في 
ظــل العهــد الزاهر لصاحب الجاللة الملك المفدى 

حفظه هللا ورعاه.
Û  إن الشعوب الواعية تظل تحب وتقدر وتتمسك

وتتعلــق برموزهــا الوطنيــة التــي بنــت أوطانهــا، 
وركائــز  أســس  لهــا  وشــيدت  عليهــا،  وحافظــت 
تطورهــا ونموهــا، وهذه هي القاعــدة التي تربط 
بــن  بخليفــة  البحريــن  شــعب  عالقــة  وتحكــم 
ســلمان، الــذي أصبــح بالنســبة إليهم رمــز الوطن 

ورمز العطاء ورمز الوفاء.
Û  وخصلــة الوفــاء صــارت مــن بيــن أبــرز الخصــال

الحميدة التي تحلى بها خليفة بن ســلمان، ومن 
ضمــن منظومــة القيــم التــي يؤمن ويتمســك بها 
لــإداري  مبــدًأ وتطبيًقــا، فجعلــت منــه نموذًجــا 
الناجــح، والقائــد المحبوب ورجــل الدولة القدير 

المحّنك.
Û  والوفــاء التــزام.. والوفاء مســؤولية تنوء تحت

وطأتهــا العواتــق والكواهــل؛ فهــي تبــدأ بالنفس، 
تجــاه  أواًل  نفســه  مــع  وفــيٌّ  اإلنســان  فيكــون 
التزاماته ومسؤولياته، وقد وجدت البحرين في 
خليفــة بن ســلمان مثااًل ســاِطًعا للقائــد المنضبط 
الوفــي اللتزاماتــه وواجباتــه، والوفــي، بــكل مــا 
تعنيه الكلمة من معاٍن، لشعبه ولقيادته ولوطنه، 

ولكل ذرة من تراب الوطن.
Û  ومــا جزاء اإلحســان إال اإلحســان، لذلــك، ودائًما

وفــي كل المواقــف والمناســبات بادلتــه البحرين 
الوفــاء قيــادًة وشــعًبا، وقــد تجّلى وفــاء القيادة 
له، أمس، في أجلى وأنصع صوره، عندما تفضل 
صاحــب الجاللة الملك المفدى، وصاحب الســمو 
الملكــي ولــي العهــد األميــن نائــب القائــد األعلــى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء حفظهمــا 
هللا، وبمعيــة عــدد من كبار أفــراد العائلة المالكة، 
فكانــوا علــى رأس مســتقبلي ســموه فــي المطــار 

عند عودته من الخارج.
Û  ،وشــعًبا قيــادة  للوطــن  الوفــاء  منطلــق  ومــن 

وجدنا خليفة بن ســلمان دائًما واقًفا بكل صالبة 
وشــموخ عنــد كل المنعطفــات والمنزلقــات، وفي 
اللحظات المصيرية والتاريخية التي عبرها ومّر 
بهــا الوطــن، وليــس هناك أحد فــي البحرين فتح 
عينيه إال ورأى خليفة بن ســلمان، وهو مشــغول 

ومنهمك في البناء والتطوير.
Û  فــي الوقــت نفســه، ظــّل خليفة بــن ســلمان وفًيا

فــي  وطاقتــه  وجهــده  وقتــه  مســخًرا  ملتزًمــا، 
مواصلــة مســيرة البنــاء، ال يوقفــُه عــن تحقيــق 
هدفه أي عائق، وال يشغله أي شاغل. وإنني على 
دراية تامة، وسمعت الكثير، بل رأيت بأم عيني، 
وعلــى مــدى ســنوات طويلــة، كيــف أن ســموه ال 
يغمض له جفن، وال يعرف الراحة أو االسترخاء، 
وال يمنعــه المــرض وال المســافات الطويلــة عــن 
الوفــاء وااللتــزام بتأديــة واجباته ومســؤولياته؛ 
ومدونــات  ومســيرته  ســيرته  أصبحــت  بحيــث 
وذاكــرة الوطــن حافلة بالمكتســبات واإلنجازات 
والنظــرة  المســتقبلية  القــراءة  علــى  المبنيــة 

البعيدة، وحسن التقدير من جانب سموه.

Û  وقــد انطلــق ســموه فــي مســيرته التنمويــة مــن
تنميــة  بــأن  الثابتــة  وقناعتــه  الراســخ  إيمانــه 
تنميــة  علــى  وترتكــز  تبــدأ  أن  يجــب  األوطــان 
اإلنســان؛ ولذلــك فقــد أعطى ســموه منــذ البداية 
عناصــر  ألهــم  بالغــة  وأهميــة  قصــوى  أولويــة 
ومقومــات بنــاء اإلنســان والوطــن، وهما الصحة 

والتعليم.
Û  ثــم التعليــم..  بــأن  ويؤمــن  يــدرك  ســموه  كان 

التعليــم.. ثــم التعليــم، هو عمــاد التنميــة والبناء 
والتقــدم، وهــو مــا يجعــل اإلنســان أكثــَر وعًيــا 
البنــاء  فــي  المســاهمة  علــى  ومقــدرة  وإدراًكا 
والتنميــة؛ ولذلــك فقــد اهتــّم بنشــر التعليــم فــي 
لهــذا  للجميــع، وحــرص  البــالد وتوفيــره مجاًنــا 
الغرض على فتح المدارس في كل المدن والقرى، 
وبادر بابتعاث الطلبة البحرينيين المتفوقين من 
مــدن البحرين وقراها، دون تفرقة أو تمييز، إلى 
الجامعــات المرموقة وفــي مختلف التخصصات 

في الخارج.
Û  وفــي مرحلة الخمســينات والســتينات من القرن

الماضــي اجتاحــت العالــم العربــي موجــات مــن 
المــّد القومــي والتيــارات الناصرية والماركســية، 
فــي  البحرينيــة  الطالبيــة  البعثــات  وأصبحــت 
بعــض الــدول العربيــة عرضــة وهدًفــا الختــراق 
األفــكار والتنظيمــات السياســية الراديكاليــة، مــا 
أدى إلــى انحــراف بعــض الطلبــة البحرينيين عن 
المســار التعليمــي، وانخــراط الكثيــر منهــم فــي 
الحــراك السياســي المحموم، من خــالل “الروابط 
الطالبيــة” البحرينيــة فــي تلــك المــدن والــدول، 
ومــن أبرزهــا، فــي ذلك الوقت،  القاهرة ودمشــق 

وبغداد.
Û  وقد قام البعض بنصيحة خليفة بن ســلمان بأن 

يبــادر بإعــادة الطلبــة البحرينيين الدارســين في 
الخــارج إلــى البحريــن، واالكتفاء بما هــو متوفر 
من تعليم في البالد، والتخّلي عن خطط وبرامج 
ابتعاث الطلبة البحرينيين للدراســة في الخارج، 
درًءا للمخــاوف والمحاذيــر، إال أنــه رفــض ذلــك، 
وأصّر على االستمرار في تلك الخطط والبرامج 
التعليمية بل توســيعها، تمشــًيا مــع توفر الموارد 
والمخصصــات الماليــة، رافًعــا شــعاره المعهــود: 

“إنهم أبناؤنا”.
Û  إلــى أيًضــا  تســتند  التنمويــة  ســموه  رؤيــة  إن 

قاعــدة أن تســليح المواطــن علمًيــا ال يكفي دون 
تحصينــه جســدًيا، فالحكمــة تقــول وتقتضي أن 
يكون “العقل السليم في الجسم السليم”؛ ولذلك 
فقد اهتّم خليفة بن ســلمان أيًضا بتوفير مرافق 
الرعايــة الصحيــة والعناية الطبيــة المجانية لكل 
خــالل  مــن  البــالد،  فــي  والمقيميــن  المواطنيــن 
والعيــادات،  المستشــفيات  شــبكات  توســيع 
وتطويرها في مختلف المدن والقرى. وبالنســبة 
يتعــذر  التــي  المســتعصية  المرضيــة  للحــاالت 
عالجها محلًيا، فقد استحدثت حكومة البحرين 
برنامًجــا لتوفيــر العــالج في الخــارج، ووفرت له 
المخصصــات الماليــة الالزمــة، التي ظلــت ترتفع 
حتــى فــي حــاالت الضائقــات الماليــة وانخفاض 

دخل الدولة.
Û  وبعــد.. فتلــك كانــت مجــرد لمحــات خاطفــة، أو

وقفــات قصيــرة عنــد بعــض المحطات الرئيســة، 
علــى طريــق مســيرة التنميــة والتطويــر والبناء، 
التــي أرســاها واختطهــا وأشــرف علــى تنفيذهــا، 
بــكل صــدق ووفــاء وإخــالص، صاحــب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 

الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه.
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المنامة - جمعية شعلة المحبة والسالم

تقدمت جمعية شـــعلة المحبة والسالم 
بخالص التهاني والتبريكات إلى المقام 
الســـامي لعاهل البالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
وإلـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، ولشـــعب البحرين 
الميمـــون  القـــدوم  بمناســـبة  الوفـــي؛ 
لرئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
الغالـــي  الوطـــن  أرض  إلـــى  وعودتـــه 
بســـالمة هللا وحفظـــه، وذلـــك بعـــد أن 
منَّ المولى عز وجل على ســـموه بنعمة 
الشـــفاء والتعافي في الرحلة العالجية 

بالخارج.
وقالت الجمعية في بيان لها: إن الشعب 
البحريني بكافة مكوناته وأطيافه، كان 
يترقب بشـــغٍف العودة الحميدة لسموه 

رعاه هللا، لما يتمتع به سموه من مكانة 
خاصـــة في وجـــدان جميـــع المواطنين 
والمقيمين علـــى أرض مملكة البحرين، 
إذ يعدُّ ســـموه من الشـــخصيات الملهمة 
والبـــارزة في تاريـــخ المملكة على مدى 
عقـــود مضـــت، حيـــث تزخـــر مســـيرته 
النوعيـــة  اإلنجـــازات  مـــن  بالعديـــد 
والحضاريـــة التي أضحت اليوم عالمة 
فارقـــة في المســـيرة التنموية الشـــاملة 
واقتـــدار  حنكـــة  بـــكل  يقودهـــا  التـــي 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة ملك البالد.
وختمت الجمعية: نســـأل هللا ســـبحانه 
وتعالـــى أن يديـــم علـــى ســـموه نعمـــة 
مســـيرة  لمواصلـــة  والعافيـــة  الصحـــة 
الخير والبنـــاء والعطاء في هذا الوطن 
العزيز، وأن يحفظ ســـموه من كل سوء 
مملكتنـــا  علـــى  يســـبغ  وأن  ومكـــروه، 
الغالية نعمة األمن واألمان واالستقرار

“شعلة المحبة”: لسموه مكانة خاصة في وجدان الجميع
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قالت فعاليات برلمانية وشورية وبلدية إن عودة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة بعثت األمل والسعادة في نفوس المواطنين جميًعا.

 وأوضحــوا فــي تصاريحهــم لـــ “البــاد” أن عــودة ســموه بهــذه المرحلــة الحرجــة التــي تواجه بهــا البحريــن جائحة 
فيــروس كورونــا، تعبــر فــي داخلهــا عــن مضامين ســامية كبرى، في أن يكــون داعًما رئيًســا ألبناء بلده، ومســانًدا، 

وعضيًدا، وموجها لهم.

مـــن جانبه، عبـــر النائـــب الثاني 
لرئيـــس مجلـــس النـــواب علـــي 
زايد عن فرحته، وفرحة شـــعب 
البحريـــن بعـــودة ســـمو رئيـــس 
الوزراء الميمونـــة، موضًحا أنها 
عـــودة مرتقبـــة، ينتظرهـــا أبناء 
الشـــعب البحريني كافـــة، الذين 
افتقدوا بالفترة الماضية غياب 
والـــد الجميع، ومؤســـس الدولة 

وباني نهضتها.
البحرينييـــن  أن  وأكـــد 
قدمـــه  مـــا  جيـــًدا  يســـتذكرون 
سموه للبحرين، من عمل وجهد 
وتفـــان وتضحيـــات، وأنـــه ممن 
الدولـــة  اكتفاهـــم  علـــى  قامـــت 
الحديثـــة، برفقة شـــقيقه ســـمو 
الشـــيخ  ســـمو  الراحـــل  األميـــر 
عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
)طيـــب هللا ثـــراه(، مضيًفا “نحن 
ومواصلـــة  بعودتـــه،  ســـعيدون 
إنجازاته لرفعة البحرين وشعب 

البحرين”.
وتابـــع “شـــهد الحـــراك البرلماني 
منـــذ بداياته نجاحـــات متعددة 
أســـاس  والمواطنيـــن،  للوطـــن 
ســـموه  تعـــاون  األول  ذلـــك 
والســـلطة التنفيذية مع السلطة 
التشـــريعية بغرفتيهـــا المنتخبة 
والمعينـــة، كمـــا يمثـــل مجلـــس 
ســـموه العامـــر وانصاتـــه الدائم 
للنواب، واســـتقباله لهم، واألهم 
الحكومـــة  برنامـــج  توظيـــف 
مـــع  يتناســـب  بمـــا  الطمـــوح 
تطلعـــات النـــاس، صـــورة حيـــة 
لقيادته الحكيمة واالســـتثنائية 

للحكومة الرشيدة”.
وفي ذات الســـياق، أكـــد النائب 
عـــودة  أن  العشـــيري  هشـــام 
ســـمو رئيس الـــوزراء هي عودة 
للطمأنينـــة وللخير ولالســـتقرار 
للبحريـــن، بقولـــه “نقدر لســـموه 

الفتـــرة  بهـــذه  عودتـــه  عالًيـــا 
الصعبـــة التـــي تمر بهـــا البحرين 
مـــع تحديـــات جائحـــة فيروس 
عودتـــه  فـــإن  ولـــذا  كورونـــا، 
اآلن علـــى وجـــه التحديـــد، هي 
لـــدن ســـموه  مـــن  تقديـــر كبيـــر 
واهتمـــام  البحرينـــي،  للشـــعب 
صـــادق وأبـــوي للوقـــوف معهم 
فـــي  ومؤازرتهـــم  ومســـاندتهم 

هذه المحنة”.
وبين العشيري أن رئيس الوزراء 

ا للناس، وممن  من القريبين جدًّ
يرســـم مواقفـــه وقراراتـــه بنـــاء 
على نبض الشارع، واحتياجات 
المواطن األولوية، بحكمة بالغة، 
وتقدير منـــه ألبناء بلده والذين 
واالحتـــرام  الحـــب  يبادلونـــه 
بموفـــور  والدعـــاء  والتوقيـــر، 

الصحة والعافية.
وعبـــرت عضو مجلس الشـــورى 
هالة رمزي عن ســـعادتها البالغة 
بعودة ســـموه الميمونـــة، بقولها 

“كنـــا ننتظـــر ســـماع هـــذا الخبـــر 
بفارغ الصبـــر، هنالك فراغ كبير 
ســـموه،  بغيـــاب  أوســـاطنا  فـــي 
ونأمل من هللا عز وجل أن يديم 
يباشـــر  صحتـــه وعافيتـــه، وأن 

مهامه الحكومية من جديد.
وأضافت رمزي “أشـــيد باهتمام 
ســـمو رئيس الوزراء في إصدار 
التوجيهـــات المســـتمرة البنـــاءة 
التشـــريعية،  الســـلطة  لخدمـــة 
ولتعزيـــز الشـــراكة مـــع الســـلطة 
أي  وحلحلـــة  التنفيذيـــة، 
خالفات قد تحـــدث بينهما بكل 
هـــدوء وحكمـــه؛ إنفـــاًذا ألفضل 
التشـــريعات والقوانين الخادمة 
نزولـــه  عـــن  ناهيـــك  للنـــاس، 
بالشـــوريين  الشـــخصي ولقائـــه 
معهـــم،  وحديثـــه  والنـــواب، 
وتوجيهـــه للحكومة بما يتوافق 
مـــع مطالبهم التي تمثل بروحها 

المطالب الشعبية نفسها”.
أشـــار  نفســـه،  الصعيـــد  وعلـــى 
رئيـــس مجلـــس بلدي الشـــمالي 
أحمـــد الكوهجي إلـــى أن عودة 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء الميمونة 
إلـــى البالد هي خير حافز للعمل 
المواطنيـــن  ولخدمـــة  البلـــدي 

والمقيمين كافة.
وأكد الكوهجي أن ســـمو رئيس 
داعـــم  خيـــر  الكريـــم  الـــوزراء 
للمجالس ولألجهزة البلدية منذ 
البدايات، بقوله “منها تخصيص 
دينـــار  3 مالييـــن  مبلـــغ  ســـموه 
الرئيـــس  ســـار  شـــارع  لتطويـــر 
أنجـــز  ولقـــد   ،2015 بالعـــام 
ويعـــد   ،2018 العـــام  المشـــروع 
الشـــوارع  أفضـــل  أحـــد  اليـــوم 
الحديثة فـــي البحريـــن، المزود 

بالخدمات التكميلية”.
رئيـــس  “ســـمو  قائـــال  وختـــم 
الوزراء رجل محنك وذو حكمة 
عالية، وخدماته وتفانيه يشـــهد 
له كل شـــعب البحرين ألكثر من 
5 عقود، تخللهـــا العطاء الكثير، 
ونحـــن فرحـــون بعودة ســـموه، 
والبحرين تنور بقدومه، وندعو 

له بموفور الصحة والعافية”.

علي زايد

هشام العشيري هالة رمزي

أحمد الكوهجي

إبراهيم النهام

ــن ــري ــح ــب وجــــــود ســـمـــوه بـــهـــذه الـــفـــتـــرة الـــصـــعـــبـــة مـــــــــؤازرة لــشــعــب ال

برلمانيون وبلديون يعبرون عن فرحة غامرة بعودة سمو رئيس الوزراء

لــلــَوَطــِن ــِد-  ــْج ــَم ال -ُرْوُح  ْوُح  الـــــُرّ َوَعـــــْاَدِت 

ــِن ــَلـ ــَعـ والـ اإلْســــــــراِر  ــي  فـ هلِل  ــُد  ــْمـ ــَحـ الـ

َوَمـــْن الــِعــَبــْاَد  ــْي  ــِف ــْش َمـــْن ي ــُد هلِل  ــْم ــَح ال

ــِن ــَح ــِم ــْن أََســـــىٰ ال ــ ــاٍد ِم ــ ُيـــِقـــُرّ َعـــيـــَن ِبـ

َفْاْبَتَهَجْت اأَلْرَض  ــَت  ــْئ َوِط  ” ــٍيّ ــَل َع ــْا  ــ “أََب

ــِن ــَك ــَسّ ــىٰ ال ــ ــْن َعـــــْاَدْت إَِل ــَي َمـ ــا ِهـ ــَم ــَأَنّ َك

َكــْي ِق  ــَرّ ــَح ــُم ال أَْرِض  ِمـــْن  الــَبــْحــُر  ــاَءَك  ــ َوَجـ

ــَمــِن ــىٰ ِمــــَن الــَثّ ــ ــَل ــ َيـــُضـــَمّ ُلــــْؤُلــــَؤًة أَْغ

ــَرٍض َمـ ــْن  ِمـ أُْوِذْيــــــَت  َلْ  ــُة”  ــَف ــْي ــِل َخ ــْا  ــ “أََيـ

ــِن ــَوَهـ والـ اأَلْســــَقــــْاِم  ــَن  ــ ِم أُِصـــْبـــَت  َوَلْ 

ــْت ــَف ــْم َوَق اِر، َكـ ــَت ِعــَمــاُد الـــــَدّ ــ َفـــَأْنـــَت أَْن

ــِن ــِط ــَف ــَة ال ــَفـ ــٍزّ وْقـ ــِعـ َيــــاُر ِبـ ــَك الــــِدّ ــْنـ ِمـ

ــْم َجـــاِل َوَكـ ــَواَل الـــِرّ ــ ــ ــْنـــَت َتـــْعـــِرُف أَْح َوُكـ

ْوِح والـــَبـــَدِن َمـــَشـــْيـــَت َبــْيــَنــُهــُم بــــالــــُرّ

ــْت ــ ــْم َذَرَف ــاِء َكـ ــَط ــْع ــِم ــا الـــَوَطـــِن ال ــ ــْا أََب ــ أََي

ــَزِن َح ــْن  ِم اأَلْرِض  ــُن  ــْي َع ــاِدَك  ــَع ــِت اْب َعَلىٰ 

“َتْنِمَيٍة” بـــ  ــْا  ــَي ْن ــُدّ ال ــْي  ِف ــْاَر  َسـ ــْن  َم ــَت  ــْس أََل

ــِن َم ــَزّ ــاِرْي ُســـْرَعـــَة ال ــَجـ َوِبــــ “اْقــِتــَصــاٍد” ُيـ

َعَصَفْت إِْذ  اأَلْرِض  َحــِكــْيــَم  ــَت  أَْنـ ــَت  ــْن َوُك

ــِن ــَت ــِف ـــِرّ وال ــَاِْد ِرَيــــــاُح الـــَشّ ــ ــِب ــ ــَلـــىٰ ال َعـ

ً ــرا ــِخ ــَت ــْف ــُدْوَك ِوَســـْامـــاً َجــــْاَء ُم ــ ــَلّ ــ َكـــْم َق

ــِن ــُك ــْم َي ــْيُء َلـ ـ ــَشّ ــَك، َلــــولَك هـــذا الـ ــْيـ إَِلـ

ــىٰ الــَمــَحــاِفــِل َســْل ــَل ــُرَك ِفــْي أَْع ــ ــْاَر ِذْك ــ َوَط

ــِن َم ــَزّ ــْاِل ِفــْي ال ــَعـ ــَم “َمـــْوِئـــَل” واأَلْفـ ــِرْي ــْك َت

ــَتــِظــٌر ْهـــُر ُمــْن ــُة” ِســـْر َفـــالـــَدّ ــَف ــْي ــِل ــْا َخ ــ “أََيـ

ــْاِد ِلـــْلـــَوَطـــِن ــ ــَجـ ــ ــَن اأَلْمـ ــ ــٍد ِم ــ ــِزْي ــ إَِلـــــىٰ َم

قصيدة مرفوعة لسيدي 

حضرة صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

“روح المجد”

الشاعر إبراهيم خليفة حمدان

أبتـــدئ بحمـــد رب البيـــت وشـــكره علـــى 
إجابتـــه دعاء أبنائك، أنت نـــور الدار وعز 
األرض ومجـــد الوطـــن، أنـــت يـــا ســـيدي 
شمعة البالد وتاريخ العز ونبض القلوب. 
فقدت كثيرا مجلسك األبوي، فقد كان لي 
شـــاحنا لإليجابية، أخرج منه بشعور ابنة 
حظت بدعم والدها فال تهاب وال تخاف.. 
جلوســـي فـــي مجلســـك كان جلوســـا في 
موســـوعة مـــن العلـــم والحكمـــة والحنكة 
وروعـــة  األســـلوب  ورقـــي  اإلدارة  وفـــن 
الطرح، مجلســـك يا سيدي مدرسة أحمد 
ربي أني كنت إحدى خريجيها وبإذن هللا 

أنهل منها أكثر في األيام المقبلة.
شـــافاك هللا وعافـــاك وجعلك ذخرا ألرض 
ألنـــك  بـــك؛  وتتباهـــى  بوجـــودك  تحيـــا 

دعـــوات  إلـــى  أدى  وخيـــرك  الجميـــع  أب 
طـــول فتـــرة غيابك ربـــي لها وللـــه الحمد 
اســـتجاب، كنت ســـببا في رســـم البســـمة 

وها نحن نبتسم من جديد بعودتك.
وكان مـــن واجبـــي كابنـــة بـــارة بأبيهـــا أن 
أنقل لك ما أشعر به، فسعادتي ال توصف 
وحروفي تقف عاجـــزة؛ ألنك قدوة ورمز 
مـــن الواجـــب أن نتفاخـــر بـــه، فالعالم كله 
شهد بمواقفك سيدي، ورفعة شأنك رفعة 
لنـــا جميعـــا، وعلـــو اســـمك علو ألســـمائنا، 
نحن نهر أنت منبعه، سنجري بمياه علمك 
لنصـــل العالـــم كله، وإن ســـأل مـــن يجرب 
حالوة مائنا عن الســـبب، قلنا بصوت عال 

ومدو: منبعنا خليفة بن سلمان.
ابنتك

إيمان المناعي في صورة تذكارية مع سمو رئيس الوزراءإيمان بنت محمد المناعي

زانت الدار واستبشــرت برجعــة خليفتهــا



رئيـــس  بعـــودة  البحريـــن  احتفـــت مملكـــة 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، إلـــى أرض الوطـــن 
قادًمـــا من جمهورية ألمانيـــا االتحادية بعد 

أن مّن هللا عليه بنعمة العافية.
حبهـــم  عـــن  المواطنيـــن  جمـــوع  وعبـــر 
العلـــي  لســـموه، حامديـــن هللا  وتقديرهـــم 
القديـــر على كريم فضله في مشـــهد جســـد 
تقديـــر أهـــل البحريـــن لجهـــود وعطـــاءات 
ســـموه الكبيـــرة في بنـــاء الوطـــن وتقدمه، 
وتوالـــت التهانـــي والتبريـــكات من مختلف 
األوســـاط وشرائح المجتمع بعودة صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء سالًما معافى 
إلـــى مملكـــة البحريـــن، وقالـــوا إن عودتـــه 

ألرض الوطن أثلجت صدور الجميع.
وقد أعـــرب رئيس مجلس النواب األســـبق 
خليفـــة أحمـــد الظهرانـــي عن بالغ ســـعادته 
لصاحـــب  الميمونـــة  بالعـــودة  وفرحتـــه 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، بســـامة 
مؤكـــًدا  الوطـــن،  أرض  إلـــى  وحفظـــه  هللا 
تـــزال  وال  كانـــت  ســـموه  توجيهـــات  أن 
تمثـــل محور االرتـــكاز للحيـــاة النيابية منذ 
بدايتهـــا، مضيًفـــا أن ســـموه حـــرص علـــى 
تكريـــس التعاون والتكامل بين الســـلطتين 
صالـــح  فيـــه  لمـــا  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 

الوطن والمواطنين.
وأوضـــح أن صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء شـــخصية عالميـــة لهـــا كل التقدير 
على المســـتوي العربي والدولي، وأنه رجل 
دولة بمواقفه الحاســـمة ومبادئه الراسخة، 
التي يعرفهـــا القاصي والدانـــي، منوًها بأن 
ما حققته حكومة مملكة البحرين برئاســـة 
ســـموه مـــن إنجازات علـــى األصعـــدة كافة 
ومختلـــف مجـــاالت التنميـــة والبنـــاء جـــاء 
نتيجـــة جهـــد كبيـــر ومتابعـــة حثيثـــة مـــن 
سموه لرفعة الوطن وتطوره، داعيا المولى 
عـــز وجـــل أن يمتـــع ســـموه بوافـــر الصحـــة 
والعافية، لكى يســـتمر في مســـيرة التنمية 

والبناء.
بـــدوره، أعرب النائب األول لرئيس مجلس 
الشـــورى جمـــال فخـــرو عـــن بالـــغ ســـعادته 
وفرحتـــه بعـــودة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيـــس الـــوزراء إلـــى أرض الوطـــن، قائـــًا 
بمثابـــة  هـــي  الميمونـــة  ســـموه  عـــودة  إن 
عـــودة الروح إلى البحرين وشـــعبها المحب 
لسموه، وأضاف أن الجميع يعلم بأن سموه 
وبالرغـــم من ظروفـــه الصحية لـــم يتوقف 
يوًمـــا واحـــًدا عـــن متابعة مجريـــات األمور 

في المملكة.
وأكـــد أن شـــعب البحريـــن يكن لســـموه كل 
الحـــب والتقديـــر علـــى مـــا بذله علـــى مدى 
ســـنوات مـــن العمـــل تولى خالها تأســـيس 
وإدارة العمل الحكومـــي وإيصال البحرين 
إلـــى ما آلـــت إليه اليوم مـــن مكانة متقدمة 
في العالم، لذلك ال يسعنا في هذه المناسبة 
العزيـــزة إال أن نقـــول أهـــا برجـــل الدولـــة 
الذي علمنا جميًعا كيف نبذل أرواحنا فداء 
للوطن وقيادته، مشـــيًرا إلى أن سموه كان 
وال يزال المعلم والملهم والمثل األعلى في 
السياسة واالقتصاد واالهتمام بالمواطنين 

وقضاياهم.
فيمـــا عبـــر النائـــب الثانـــي لرئيـــس مجلس 
النـــواب علـــي زايـــد عـــن فرحته وســـعادته 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بعـــودة 
الوزراء، قائًا إن عودة ســـموه يوًما مباركا 
على الوطن يتجسد من خاله عمق المودة 
والمحبة الذي يكنها شـــعب البحرين الوفي 
لســـموه ووفائهم وتعلقهم بشخص صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء تقديًرا لدوره 
الكبيـــر فـــي تنميـــة وازدهـــار الوطـــن علـــى 
مختلـــف األصعـــدة. وقـــال “ال يســـعني في 
هذه المناســـبة الغالية إال أن أتوجه للمولى 
عـــز وجل بـــأن يديـــم علـــى ســـموه الصحة 
والعافيـــة وأن يمتعـــه بـــكل خيـــر لمواصلة 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة للبـــاد”، رافًعا 
أحر التهاني القلبية لشـــعب مملكة البحرين 
بمناســـبة العودة الميمونة لصاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء إلـــى أرض الوطن 

سالًما غانًما معافى بفضل هللا وكرمه.
وهنأ رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
ســـمير ناس، قيـــادة جالـــة الملك وشـــعب 
الســـمو  بعـــودة صاحـــب  البحريـــن  مملكـــة 
الملكـــي رئيس الـــوزراء إلـــى أرض الوطن، 
مشـــيًرا إلـــى أن ســـموه لـــه مكانـــة كبيـــرة 
فســـموه  الجميـــع،  نفـــوس  فـــي  وعظيمـــة 
بسياســـته الحكيمـــة أســـس مـــا نـــراه اليوم 
مـــن تقـــدم ونمـــاء فـــي مختلـــف المجاالت 

االقتصادية والتنموية.
وأضاف أن القطاع االقتصادي في البحرين 
يدين بالفضل الكبير إلى سموه لما بذله من 

جهـــد في بناء القواعد األساســـية لمختلف 
أن  إلـــى  مشـــيرا  االقتصاديـــة،  القطاعـــات 
ســـموه دائـــم الحـــرص علـــى دعـــم المجـــال 
االقتصـــادي من خـــال توجيهاته الحكيمة 
والقاعـــدة  االرتـــكاز  محـــور  تمثـــل  التـــي 
األســـاس للتنمية الشاملة في الباد، مؤكًدا 
أن عـــودة ســـموه ســـوف يكـــون لهـــا األثـــر 
الطيب على مختلف القطاعات والمجاالت 

في المملكة.
فيمـــا أعرب رئيـــس جمعية رجـــال األعمال 
البحرينية خالد الزياني عن سعادته بعودة 
صاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء إلى 
الوطـــن بعد أن مّن هللا على ســـموه بالتمام 
الصحة والعافية، مضيًفا أن ســـموه أســـس 
االقتصـــادي  للقطـــاع  قويـــة  بنيـــة تحتيـــة 
أســـهمت بشـــكل كبيـــر فـــي إحـــداث طفرة 
تنمويـــة كبيـــرة علـــى القطاعـــات التجارية 
كافة.  وأشار إلى أن صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الوزراء هو صوت الحكمة والحنكة 
التـــي جعلـــت مـــن البحرين نموذًجـــا متفرد 
فـــي المجـــاالت كافـــة، الفتا إلى أن ســـموه 
تبنـــى العديـــد مـــن المبـــادرات االقتصادية 
التـــي دفعـــت بالمملكة إلى األمـــام، وعززت 
مكانتهـــا إقليمًيـــا وعالمًيـــا، منوًهـــا إلـــى أن 
ســـموه يمثل حافـــًزا قويـــا للجميـــع بالعمل 

بجد من أجل نهضة الوطن ورفعته.
مـــن جانبـــه، أعـــرب عضـــو مجلـــس النواب 
الغامـــرة  فرحتـــه  عـــن  النفيعـــي  إبراهيـــم 
بالعـــودة الميمونـــة لصاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء، مؤكدا أن شـــعب البحرين 
علـــى موعد مـــع عيد وطني زاهـــي، مضيًفا 
أن لســـموه دوًرا كبيـــرا في تعزيز الشـــراكة 
الســـلطتين  بيـــن  مـــا  المثمـــر  والتعـــاون 
التنفيذيـــة والتشـــريعية، مبيًنـــا أن ســـموه 
وتقـــارب  أمـــان  الـــدوام صمـــام  علـــى  كان 
بينهمـــا، وأنه الداعم الرئيس األول للبرامج 
الحكوميـــة الطموحـــة والتـــي تتمحور في 
تقديـــم خدمات فريدة مـــن نوعها للمواطن 
ســـموه  تواضـــع  أن  وأوضـــح  والمقيـــم. 
وفتحـــه ألبـــواب مجلســـه للنـــواب والتجار 
بهـــم،  ولقـــاءه  والعامـــة،  والصحافييـــن 
وحكمـــة  باهتمـــام  ألحاديثهـــم  واالنصـــات 
وإدراك، واعتبـــار كل ذلـــك مؤشـــر بوصلـــة 
لعمـــل الحكومة الراهـــن والمســـتقبلي، كله 

دالالت وســـمات لشـــخص القائـــد الحكيـــم، 
الـــذي يهتـــم بحياة النـــاس، مشـــيًرا إلى أن 

عودة سموه فرحة وطن لكل الشعب.
فيمـــا رفعـــت النائب سوســـن كمال أســـمى 
آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى مقام عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة وإلى عموم شـــعب البحرين 
الوفي؛ بمناســـبة العـــودة الميمونة لصاحب 
الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء بعـــد أن من 

هللا تعالى على سموه بالشفاء.
وقالـــت “إذا كان العالـــم يحتفـــل بيـــوم ٢٠ 
مـــارس يوًمـــا دولًيـــا للســـعادة؛ ألنه يســـعى 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق 
الســـبعة عشـــر، فإن مملكة البحرين تحتفل 
خال هذا اليوم نفســـه براعي تلك التنمية 
المســـتدامة وضميرهـــا”، وبينـــت أن عـــودة 
ســـموه هي عودة الهواء لرئـــة الوطن، فقد 
ُشـــيدت الدولـــة على يديـــه، وعرفت معنى 
االســـتقال والســـيادة مـــن عطائـــه المميز، 
واســـتقام اقتصادهـــا من تاريخـــه الحافل، 
وال ِغنـــى عـــن وجوده علـــى أرضها في ظل 

ما نعيشه من مرحلة مهمة.
بدورها، قالت عضو مجلس الشـــورى دالل 
الزايـــد إن حالـــة الفرحة التي عمت شـــعب 
الســـمو  بعـــودة صاحـــب  البحريـــن  مملكـــة 
الملكـــي رئيس الوزراء إلـــى الوطن تعكس 
مكانـــة ســـموه الكبيـــرة في قلـــوب ونفوس 
أهـــل البحريـــن، معربـــًة عـــن بالغ ســـعادتها 
وفرحتهـــا باالطمئنـــان علـــى ســـموه داعية 
هللا العلي القدير أن يحفظ ســـموه ويجعله 
ذخـــًرا للبحريـــن وأهلهـــا وأن يعينـــه علـــى 
مواصلـــة مســـيرة التنميـــة والنمـــاء لصالح 

الوطن والمواطنين.
بنـــاء  فـــي  إســـهامات ســـموه  واســـتذكرت 
ونهضة مملكة البحرين، مؤكدة أن البحرين 
الملـــك ورعايـــة  بقيـــادة صاحـــب الجالـــة 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء نالت 
اإلعجاب واالحترام على المستوى الدولي 
باتباعها سياسات التنمية والسام العالمي، 
اســـتراتيجيات  وضـــع  ســـموه  أن  وبينـــت 
فاعلـــة لارتقـــاء بالبحريـــن ودعـــم نهضتها 

فـــي مختلـــف المجـــاالت والقطاعـــات؛ مـــن 
أجل مستقبل أبناء الوطن.

وهنأت اإلعامية سوســـن الشـــاعر صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء، في مداخلة 
لها مـــع تلفزيون البحرين؛ بمناســـبة عودته 
ألرض الوطـــن قائلـــًة: قرت أعيـــن البحرين 
بعـــودة ســـموه، ســـالما معافـــى إلـــى أرض 
الوطـــن، رافعـــة أســـمى التهاني إلـــى جالة 
عاهـــل البـــاد بمناســـبة عودة ســـمو رئيس 
الـــوزراء، مشـــيرًة إلى أن االســـتقبال الكبير 
لســـموه والتاحـــم والمحبـــة ليـــس بغريب 
لمكانة ســـموه العزيزة والكبيرة التي يكنها 

الجميع لحبيب الشعب.
تتمنـــى  كانـــت  كلهـــا  البحريـــن  إن  وقالـــت 
أن تكـــون فـــي اســـتقبال صاحـــب الســـمو 
الظـــروف  أن  إال  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
الصحيـــة الطارئـــة فـــي البـــاد حالـــت دون 
ذلـــك، الفتـــًة أن البحريـــن افتقـــدت كثيـــًرا 
الـــذي كان يزخـــر  لمجلـــس ســـموه العامـــر 
بالعديـــد مـــن الشـــخصيات البحرينية على 
مختلـــف المســـتويات والمناقشـــات الثرية 
فـــي العديد من الموضوعـــات، وكذلك طلة 
سموه وحركته الميدانية أثناء تفقد سموه 

األعمال بشكل مستمر ودؤوب.
وأشـــارت إلى أن ظـــل األزمة الصحية التي 
يمر بها العالم كله أظهرت أهمية االستثمار 
في البنيـــة التحتية التي عمل ســـموه على 
تأسيســـها منـــذ قرنيـــن مـــن الزمـــن، واآلن 
نحصـــد ثمـــار التأســـيس للقطـــاع الصحـــي 
الذي حرص ســـموه على تطويـــره، مضيفة 
أن تجربة البحرين في التنمية المســـتدامة 
يشـــهد لها العالم أجمع، والتي تحمل جائزة 
لهـــا اســـم صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 

الوزراء تقديًرا لجهوده في هذه الصدد.
وأضافت أن سموه كان له نظرة مستقبلية 
للرعايـــة  متكامـــل  نظـــام  تأســـيس  فـــي 
الصحيـــة ســـاهم فـــي الوقـــت الحالي وفي 
تلـــك الظروف العالميـــة الطارئة أن يحتوي 
تلك األزمة ويســـيطر عليها، بشهادة تقارير 
التنمية البشرية ومنظمة الصحة العالمية.

إن  إســـماعيل  أميـــرة  المصرفيـــة  وقالـــت 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
رجـــل دولـــة مـــن طراز خـــاص، فـــي تعامله 
مع القضايـــا الوطنية واإلقليمية والعالمية، 

منوهـــًة إلى أن عطـــاءه وجهـــوده في بناء 
وازدهـــار المملكة با حـــدود، وتابعت قائلة 
“نهنئ أنفسنا على سامة سموه، عافاه هللا 

وأدام لسموه العافية وطول العمر”.
وقالـــت ســـيدة األعمـــال أفنـــان الزياني إن 
عودة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
لمـــت شـــمل العائلـــة البحرينيـــة، وأســـعدت 
الـــذي كان طيلـــة  الوفـــي  المملكـــة  شـــعب 
فتـــرة غياب ســـموه يلهج بالدعاء لســـموه؛ 
من أجـــل أن ينعم هللا على ســـموه بموفور 
الصحة والعافية وأن يعود للوطن بسامة 

هللا وحفظه معافى.
وأشارت إلى أن ما حققته المرأة البحرينية 
فـــي مختلـــف األصعـــدة من إنجـــازات جاء 
بفضـــل مســـاندة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيـــس الـــوزراء، للمرأة وتحفيز ســـموه لها 
بمواصلة الجهود للوصل ألفضل المناصب، 
مضيفـــة أن البحريـــن تعيـــش اليـــوم فرحة 
عارمـــة بعـــودة ســـموه للوطـــن، وأضافـــت 
أنه منـــذ اســـتقبال خبر نجـــاح الفحوصات 
الطبية لســـموه ومشـــاعر الفرحـــة والبهجة 
تغمر شـــعب البحرين ووســـام فـــرح اعتلى 

وجوه الجميع.
الصحفييـــن  رئيـــس جمعيـــة  أعربـــت  كمـــا 
عـــن ســـعادتها؛  أحمـــد  البحرينيـــة عهديـــة 
الملكـــي  الســـمو  عـــودة صاحـــب  بمناســـبة 
ألرض الوطـــن ســـالًما معافـــى، مضيفـــة أن 
مـــا يشـــعر بـــه الجميـــع مـــن فرحـــة غامـــرة 
بمناسبة عودته يعد تأكيدا للعاقة الوثيقة 
التي تربـــط أبناء البحرين بســـموه، مؤكدة 
أن ســـموه داعم رئيســـي لحريـــة الصحافة 
وأن ســـموه في قلوب جمـــوع الصحافيين 
الذيـــن يكنـــون  البحرينييـــن  واإلعامييـــن 
لســـموه كامل المحبة والتقدير عرفانا بدور 
ســـموه فـــي تطويـــر العمـــل الصحافـــي في 

المملكة.
وقالت إن جائزة خليفة بن سلمان للصحافة 
رمزا شامخ للصحافيين ينتظرونها كل عام 
لما تمثله من قيمـــة عالية للعمل الصحافي 
ومـــا تحمله مـــن معاني ســـامية تؤكد دعم 
ســـموه للمجـــال الصحافـــي واإلعامي في 
المملكة منوهة بما تشهده المملكة من دعم 
ال محـــدود لحريـــة الـــرأي والتعبير في ظل 
رعاية ودعم صاحب الســـمو الملكي رئيس 

الوزراء.
فيما أكدت نائب رئيـــس جمعية المحامين 
البحرينية سعاد ياسين أن العودة الميمونة 
لســـموه إلـــى أرض الوطـــن ســـالًما معافـــى 
مصدر سعادة وفرحة عارمة سكنت قلوب 
البحريـــن والمقيميـــن، مضيفـــة أن  شـــعب 
سموه صاحب رؤية شاملة وثاقبة ساهمت 
في تطويـــر مختلف المجاالت في المملكة، 
الـــذي حظـــي  الحقوقـــي  المجـــال  الســـيما 
برعايـــة كريمـــة مـــن لدن ســـموه، ما شـــكل 
حافـــًزا للجميع لمضاعفـــة الجهود وتحقيق 
مزيد من اإلنجازات على الصعيد اإلقليمي 

والدولي.
وقالت رئيســـة جمعية األطبـــاء البحرينية 
غـــادة القاســـم إن عـــودة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيس الوزراء إلى البحرين ســـالًما 
معافـــى تبشـــر بالخيـــر وتعـــزز األمـــل فـــي 
نفـــوس الجميع في هذه الظـــروف الدقيقة 
التـــي نمـــر بهـــا، وتحفزنـــا إلـــى مزيـــد مـــن 
العمـــل والعطـــاء، مضيفة أن ســـموه حرص 
علـــى توفيـــر كل ما يلزم للنهـــوض بالقطاع 
الســـنوات  مـــدى  علـــى  والطبـــي  الصحـــي 
الطويلـــة الماضيـــة، وهـــا نحـــن اليـــوم نرى 
ثمار ذلك في تميز وارتقاء هذا القطاع في 
مختلـــف األوجه، بما فيها النجاح بالتصدي 
لفيـــروس كورونـــا المســـتجد اعتمـــادا على 
البنيـــة التحتيـــة القوية والكـــوادر الصحية 
والطبية الخبيـــرة والمدربة والمتفانية في 
عملهـــا. وأشـــارت إلى الدعم غيـــر المحدود 
الـــذي تحظـــى بـــه جمعية األطبـــاء من لدن 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، 
منوهـــة إلى أن ســـموه ال يتوانى في رعاية 
ودعـــم أية مبادرة تصـــب في خدمة مملكة 
البحرين، وشددت على أن اإلنجازات التي 
حققتهـــا جمعية األطباء البحرينية، ما كان 
لهـــا أن تتحقق لوال الدعـــم الكبير، والرعاية 
الكريمة لســـموه مشـــيرة إلى أن هذا الدعم 
منتســـبي  لجميـــع  واعتـــزاز  فخـــر  مصـــدر 
بمنظومـــة  لارتقـــاء  وحافـــز  الجمعيـــة، 

الخدمات الطبية في الباد.
األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  هنـــأ  بـــدوره، 
الجعفرية يوســـف الصالح، صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء؛ بمناســـبة عودتـــه 
ألرض الوطـــن بعـــد أن من هللا على ســـموه 
بالشـــفاء، قائـــًا إن التهنئـــة موصولـــة إلـــى 
صاحـــب الجالة عاهل الباد وإلى صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء، وشـــعب مملكـــة البحريـــن بهـــذه 
المناســـبة الغاليـــة، داعيـــا المولـــى أن يديم 
على ســـموه وافر الصحة والعافية ويجعل 

سموه ذخرا وسندا للبحرين وأهلها.
وأضاف أن الفرحة بالعودة الميمونة عمت 
ربـــوع المملكة، وأن شـــعب البحرين يعيش 
اليـــوم يومـــا مـــن أيامـــه الخالـــدة بســـامة 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سالما 
معافى، إذ إن ما يربط سموه بأهل البحرين 
جميًعـــا مـــن محبة ومـــودة يتجـــاوز كل ما 
تعنيـــه الكلمـــة من معنى فســـموه ذو مكانة 

رفيعة وكبيرة في قلوب البحرينيين.
فيمـــا قـــال خطيـــب جامـــع الفاتـــح الشـــيخ 
عدنـــان القطان إن مملكـــة البحرين تحتفل 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بعـــودة 
الـــوزراء لوطنه وشـــعبه الـــذي تعلق بمحبة 
سموه وبادله الحب بالحب والخير بالخير، 
مشـــيًرا إلى أن ســـموه على تواصل مستمر 
مـــع الجميـــع وباب مجلســـه العامـــر مفتوح 
أمـــام الجميـــع، بمـــا يؤكـــد صلتـــه اللصيقـــة 
بالمواطنين وحرصه على حصل قضاياهم 

المختلفة.
ولفـــت إلـــى أن عـــودة ســـموه للبحرين من 
أكبـــر الدوافـــع لمزيـــد مـــن العمـــل واإلنجاز 
والتقـــدم والرقـــي فـــي مختلـــف المناحـــي 
الحياتيـــة، مضيًفـــا أن الشـــارع البحرينـــي 
يعيش فرحة كبيرة بعودة سموه إلى أرض 
الوطن ســـالًما معافى، بعد أن مّن هللا عليه 
بالشـــفاء؛ ليواصل عطاءاتـــه المتعددة في 

خدمة الوطن والمواطنين.
مـــن جانبه، عبر رجـــل األعمال خلف حجير 
عـــن فرحتـــه وســـعادته بعودة ســـموه قائا 
“نشـــكر هللا ســـبحانه وتعالى بـــأن من علينا 
برؤيـــة ســـموه إن الفرحـــة ال توصـــف مـــن 
شـــعب البحريـــن الذيـــن غمرتهـــم الســـعادة 
والفرحة بقدوم ســـموه”، وأضاف أن عودة 
صاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء هو 
يوم فرح وبهجة؛ ألن سموه يحظى بمكانة 
خاصـــة في قلوب شـــعب البحريـــن، مؤكًدا 
أن ســـموه منبع الحكمـــة والحنكـــة، متمنًيا 
أن يديـــم المولـــى عز وجل موفـــور الصحة 
والعافيـــة علـــى ســـموه، وأن جعلـــه ذخـــًرا 
للوطن والمواطنيـــن والمقيمين على أرض 

مملكة البحرين.

المنامة - بنا

فعاليات: عودة سمو رئيس الوزراء ألرض الوطن أثلجت صدور الجميع
ــا ــروس كورونـ ــدي لفيـ ــي التصـ ــهم فـ ــي أسـ ــاع الطبـ ــز القطـ ــى تعزيـ ــموه علـ ــرص سـ حـ
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أميرة إسماعيل

على زايد

خلف حجير

سوسن كمال

خليفة الظهراني

سوسن الشاعر

أفنان الزياني

عهدية أحمد

إبراهيم النفيعى

سمير ناس

يوسف الصالح

جمال فخرو

خالد الزياني

سعاد ياسين

دالل الزايد

غادة القاسم
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 العودة الميمونة

Û  عندما فكرت في التدوين لمجلس الرئيس، لم يكن ذلك مجرد طرح
لــرأٍي يمــر، أو لفكــٍر يــذوب، أو لموقٍف يتــوه، لكنــه كان محاولة أظنها 
صادقــة بينــي وبيــن الرئيــس، قناعــة تم البنــاء عليها، وداللــة قطعية 
الثبوت تم التعاطي معها، خليفة بن ســلمان وعلى المدى من خمســة 
عقــود لــم يكــن قائــًدا عادًيــا، لكنــه كان ومــازال وســيظل بمثابــة تلك 
اإلضافــة النوعيــة التــي تتحــدى الزمــن، تبنــي علــى مــا فــات، وُتقيــم 
المواقــع والموائــع والحــدود واآلفاق لما هو قادم مــن أحداث، قراءة 
متعمقة متأنية لمشــاهد الكون الفســيح، وفســحة من الوقت الثمين، 

تفرًغا لما هو أثمن وأوسم وأكثر قدرة على تحقيق األحالم.
Û  منــذ الرشــيد والمأمــون، ومنــذ العصــور الذهبيــة العربيــة األولــى لــم

يســجل التاريخ مجلًســا يلتقي فيه القائد مع رموز شــعبه ليبحث في 
شــئون وشــجون أمتــه، ويصنــع مطبًخــا خلفًيــا لجميع القــرارات التي 
تمــس المواطــن بعبقريــة، هكــذا تصدق فيــه األحوال، وفي مجالســه 
والتوجيهــات  التوصيــات  قراراتــه  وفــي  واألقــوال،  األطروحــات 
واآلمــال، جميعهــا فصــٌل واحد ومشــهٌد واحد قد تتكــرر مالمحه في 

كل أزمة وتتحد خصاله في كل مفترق.
Û  و .. هــا نحــن اليــوم نســتقبل خليفــة بــن ســلمان باألهازيــج والــورود

والرياحين، بثقافة البناء على ما فات، بالذرى التي شيد عليها عاهل 
البــالد المفــدى الملك حمد حفظــه هللا ورعاه، ذلك البنيان المرصوص 
الذي أرسى دعائمه خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه، وذلك التجلي 
العمالق الذي واجه به ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد حفظه هللا ورعاه وباء كورونا من خالل ِبنية أساسية قوية 
وقويمــة، وعــن طريــق حزمة قرارات أصابت فــي الصميم كل ما كان 
يتمنــاه وكل مــا كان يصبــو إليــه ومــازال األب الرئيــس، جميعهــا بناء 
علــى مراحل، وليســت حرًقا لهــا، وجميعها تعميق لفكر صائب أبى إال 
أن يتعامل مع شــعب يعشــق وطنه وقادته، ويؤمن ببالده وجدارته، 
خليفــة بــن ســلمان يعود إلينا ســليًما معافى وقد َمــنَّ هللا عليه بنعمة 
الشفاء، وبالعودة الميمونة إلى أرض الوطن وفي معيته نجله الوفي 
سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الذي رافقه بكل إخالص وتفان 
في رحلة العالج واالستشفاء، إنها اللقيا بعد طول انتظار، والحفاوة 
عنــد ُســدة االســتقبال، واألفــراح ونحــن نعيــش قمــة المزاولــة ألزمــة 

كونية ضربت المعمورة بأسرها.
Û  منــذ عــدة ســنوات وأنا أحــاول أن أِصف المكنون الشــخصي، وأربطه

بارتباطــي المفعــم بالعشــق الالمحــدود لخليفــة بــن ســلمان، باإليمان 
الثــري بأنــه القائــد الملهــم الــذي منحنــي قــدرة خاصة علــى التواصل 
مــع األحبــة، وعلمنــي وعلم األجيال من قبلي ومــن بعدي كيف يكون 
للوفــاء ســمة الكبــار، وكيــف يكــون لألحبــة ثقافــة الترقــي بعــد طول 
انتظــار، وكيــف يكــون للوطن تلك الغالوة وذلك االســتيعاب لمخاطر 
كونيــة راهنــة، ومنزلقــات إقليمة طاحنــة، وواقع يحــاول التفاهم مع 
هــذا أو ذاك بــروح الجماعــة، وإرادة اليــد الواحــدة، وقناعــة اإلنســان 
عندما يتنفس الصعداء مع أخيه اإلنسان، حمًدا لله على سالمتكم يا 
أبــا علي، ُعدت أهاًل، وحللت ســهاًل، وأنــرت بقدومك الظلمات، فتقبل 
منــا تحيــة خالصــة مــن القلب للقلــب، وســالًما عامًرا بالحــب والوفاء 
لشــخصكم الكريــم، وأمــاًل عظيًمــا فــي أن نلتقيكــم وأنتــم فــي كامــل 

الصحة وتمام العافية، وعظيم الخير، لخليفة الخير.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
تهنئة وزير الداخلية

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، برقية 
تهنئة من وزير الداخلية الشـــيخ راشد بن 
عبدهللا آل خليفة؛ بمناســـبة عودة ســـموه 
بعون هللا وحفظه إلى أرض الوطن ســـالما 

معافى، بعد اســـتكمال الفحوصات الطبية 
التـــي تكللت بفضل هللا وعنايته بالتوفيق 
والنجاح.وأعـــرب فـــي برقيته، عن أســـمى 
آيـــات التهانـــي وأطيـــب التبريـــكات بهـــذه  
المناســـبة الميمونـــة، ســـائالً المولـــى العلي 

القديـــر أن يديم على ســـموه نعمة الصحة 
والعافيـــة والعمر المديد لمواصلة مســـيرة 
الخير واالزدهـــار لمملكة البحرين في ظل 
قيادة عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
بـــن ســـلمان آل  الملكـــي األميـــر خليفـــة 
خليفة، برقية تهنئة من مستشـــار جاللة 
الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد 
بـــن أحمد بن محمد آل خليفة؛ بمناســـبة 
عـــودة ســـموه إلى أرض الوطن بســـالمة 
هللا وحفظه، بعد اســـتكمال الفحوصات 
الطبيـــة التي تكللـــت بفضل هللا وعنايته 

بالتوفيق والنجاح.
ورفـــع في برقيته، أســـمى آيـــات التهاني 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  والتبريـــكات 
رئيـــس الـــوزراء بهـــذه المناســـبة الغالية، 
مقرونة بالدعـــاء إلى هللا تعالى أن ينعم 
علـــى ســـموه بموفـــور الصحـــة والعافية 

والسداد لمواصلة جهود ومساعي سموه 
الحثيثة نحو مزيد من الرخاء واالزدهار، 
مؤكـــًدا أن هـــذه العـــودة الميمونـــة كانت 
حدًثـــا ســـعيًدا أدخل الفرحـــة على جميع 
أبناء الوطن؛ لما يكنونه لسموه من حب 
وتقديـــر ولما لســـموه من مكانـــة وطنية 

عظيمة.

خالد بن أحمد: عودة سمو 
رئيس الوزراء حدث سعيد

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة من رئيســـة 
مجلـــس النواب فوزيـــة بنت عبدهللا 
زينل؛ بمناسبة عودة سموه إلى أرض 
الوطـــن، بعـــد اســـتكمال الفحوصات 
هللا  بفضـــل  تكللـــت  التـــي  الطبيـــة 

وحمده بالتوفيق والنجاح.
وأعربت زينل في البرقية عن أسمى 
والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  وأحـــر 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
الـــوزراء؛ بمناســـبة عودتـــه الميمونة 
ســـالما معافى، مشيدًة بعطاء سموه 
فـــي ســـبيل توفيـــر  المحـــدود  غيـــر 

الحيـــاة الكريمـــة للمواطنين ونهضة 
الوطـــن، داعيـــة المولـــى القديـــر أن 
يحيـــط ســـموه بفيـــض رعايتـــه وأن 
يســـبغ عليه تمـــام الصحـــة والعافية 
لمواصلة مســـيرة البناء والتقدم في 
ظـــل العهـــد الزاهر لصاحـــب الجاللة 

الملك.

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
تهنئة من رئيسة “النواب”

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة من وزير 
الخارجيـــة عبداللطيـــف بن راشـــد 
ســـموه  عـــودة  بمناســـبة  الزيانـــي؛ 
الميمونة إلى أرض الوطن بسالمة 
هللا وحفظه، بعد أن منَّ المولى عز 

وجل على سموه بنعمة الشفاء.
ورفـــع الزيانـــي في برقيته أســـمى 
آيـــات التهاني وأطيـــب التبريكات 
إلـــى صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء بنجاح الفحوصات الطبية 
التـــي أجراها ســـموه، والتي تكللت 
بالنجـــاح،  وتوفيقـــه  هللا  بفضـــل 

ســـائالً هللا العلـــي القدير أن يحفظ 
ســـموه ويمده بعونـــه وتأييده وأن 
يكلـــل جهـــوده ومســـاعيه الخيـــرة 
لتحقيـــق  والنجـــاح  بالتوفيـــق 
تطلعـــات وآمال أبنـــاء الوطن نحو 
مزيـــد من التقـــدم والرقي في ظل 

قيادة جاللة الملك.

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
تهنئة وزير الخارجية

المنامة - بنا

تلقـــى رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة مـــن رئيس 
جهاز األمن الوطني الفريق عادل بن 
خليفة الفاضل؛ بمناسبة عودة سموه 
ســـالما معافى إلـــى أرض الوطن بعد 
اســـتكمال الفحوصـــات الطبیـــة التي 
تكللت بالنجاح بفضل هللا وتوفيقه.

وقال فـــي برقيته إنـــه “باألصالة عن 
نفســـي وبالنيابـــة عن كافة منتســـبي 
عـــن  نعـــرب  الوطنـــي،  األمـــن  جهـــاز 
خالـــص التهانـــي وصـــادق التمنيـــات 
بموفـــور الصحـــة والعافيـــة لصاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء، داعين 

المولى عز وجل أن ينعم على سموه 
بنعمـــة الصحـــة والعافيـــة وأن يمـــد 
فـــي عمـــره وأن يبقيـــه ذخـــرا للوطن 
لمواصلـــة مســـيرة الخيـــر والعطـــاء، 
فـــي ظـــل العهـــد الزاهر لعاهـــل البالد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 

عيسى آل خليفة”.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة 
رئيس جهاز األمن الوطني

المنامة - بنا

تلقـــى رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، برقية تهنئة من وزير شـــؤون 
اإلعالم علي الرميحي؛ بمناسبة عودة 
سموه إلى أرض الوطن سالًما معافى، 
بعد استكمال الفحوصات الطبية التي 

تكللت بفضل هللا وعنايته بالنجاح.
الســـمو  لصاحـــب  الرميحـــي،  ورفـــع 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء أســـمى آيات 
التهانـــي وأطيـــب التبريـــكات علـــى ما 
أنعـــم به ســـبحانه وتعالى على ســـموه 
مـــن نعمة الشـــفاء وعودتـــه إلى أرض 
أن  مؤكـــًدا  معافـــى،  ســـالًما  الوطـــن 
عـــودة ســـموه للمملكـــة كان لهـــا صدى 

أثلج صـــدور الجميع، وأدخـــل الفرحة 
والسرور، لما لســـموه من مكانة كبيرة 
في قلـــوب الجميـــع، وتقديـــر وإجالل 
بنـــاء  فـــي  الريـــادي  ســـموه  لـــدوره 
النهضـــة المباركـــة ومواصلة اإلســـهام 
فـــي المســـيرة التنموية الشـــاملة التي 

يقودها عاهل البالد.

تقدير وإجالل لدوره سموه 
الريادي في بناء النهضة

المنامة - بنا

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة برقيـــة تهنئة 
مـــن ســـفير ســـلطنة عمـــان لـــدى 
مملكة البحرين عبدهللا بن راشد 
بمناســـبة  المديلـــوي؛  علـــي  بـــن 
عودة ســـموه الميمونة إلى أرض 
الوطن ســـالما معافى بفضل هللا 

وعنايته.
وأعرب الســـفير فـــي برقيته عن 
خالـــص تهانيـــه القلبيـــة مقرونة 
لصاحـــب  الصادقـــة  بتمنياتـــه 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
موفور الصحة والعافية، ســـائال 

ســـموه  يحفـــظ  أن  تعالـــى  هللا 
وأن يســـبغ عليـــه موفور الصحة 
والســـعادة والعمـــر المديـــد، وأن 
يســـدد على طريـــق الخير خطاه 
لمواصلة مسيرة البناء والتنمية 
لمملكـــة  واالزدهـــار  والتقـــدم 

البحرين.

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
تهنئة من سفير سلطنة عمان

المنامة - بنا

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، برقية تهنئة 
من وزيرة الصحة فائقة الصالح؛ 
بمناســـبة عودة ســـموه الميمونة 
إلـــى أرض الوطـــن بســـالمة هللا 
وحفظـــه، بعد أن مـــنَّ المولى عز 
وجل على سموه بنعمة الشفاء.

وأعربت الوزيرة في برقيتها عن 
تهانيهـــا بعـــودة صاحـــب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء إلى وطنه 
وشـــعبه ســـالما معافـــى، رافعـــة 
أصدق آيات التهاني والتبريكات 
لســـموه بهـــذه المناســـبة الغالية، 

وداعيـــة الباري عـــز وجل هللا أن 
يديم على ســـموه نعمـــة الصحة 
وطـــول العمـــر، وأن يمـــده بعونه 
وتوفيقه لمواصلة مسيرة الخير 
واالزدهار في ظـــل قيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
تهنئة وزيرة الصحة

المنامة - بنا

رفع األميـــن العام لمجلـــس الدفاع 
الشـــيخ  الركـــن  الفريـــق  األعلـــى 
دعيج بن سلمان آل خليفة، أسمى 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى رئيـــس 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ 
بمناســـبة عـــودة ســـموه ســـالما إلى 
أرض الوطـــن بعـــد أن مّن هللا عليه 

بالصحة والعافية.
وقـــال فـــي برقيـــة بعثها إلى ســـمو 
رئيـــس الوزراء “يشـــرفني أن أرفع 
إلى مقـــام ســـموكم الكريم، خالص 
بمناســـبة  والتبريـــكات؛  التهانـــي 
العالجيـــة  الرحلـــة  مـــن  عودتكـــم 

غانميـــن،  ســـالمين  المملكـــة  إلـــى 
بعـــد أن أنعم هللا ســـبحانه وتعالى 
على ســـموكم بنعمة الشـــفاء التام، 
ســـائلين المولى عـــز وجل أن يديم 
علـــى ســـموكم الصحـــة والعافيـــة؛ 
الســـتكمال مســـيرة البناء والعطاء 

لخدمة الوطن والمواطنين”.

أمين “الدفاع األعلى” يهنئ 
سمو رئيس الوزراء



المنامة - المجلس األعلى للقضاء

رفع األمين العام للمجلس األعلى للقضاء 
القاضـــي علـــي أحمـــد الكعبـــي إلـــى مقام 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة أسمى 
بمناســـبة  والتبريـــكات؛  التهانـــي  آيـــات 
عـــودة ســـموه إلـــى أرض الوطـــن ســـالما 
بعد اســـتكمال فترة العالج الناجحة في 
الخـــارج، داعيـــا هللا عـــز وجـــل أن يمـــد 
سموه بموفور الصحة والعافية ليواصل 
مســـيرة العمـــل الوطنـــي بقيـــادة عاهـــل 

البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وأن يديم على مملكة 

البحرين وشعبها نعمة األمن واألمان.

“األعلى للقضاء” يهنئ سمو األمير خليفة بعودته سالًما

الجفير - جمعية المهندسين البحرينية

المهندســـين  جمعيـــة  رئيـــس  أعـــرب 
البحرينية ضياء توفيقي عن بالغ سعادة 
بالعـــودة  الجمعيـــة  ومنتســـبي  أعضـــاء 
الحميـــدة والميمونة لرمـــز األمن واألمان 
فـــي البالد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة 
إلى أرض الوطن بعد أن منَّ هللا عز وجل 

على سموه بموفور الصحة والعافية.
وفـــي بيان أمس، أكد رئيس المهندســـين 
الدور الفعال والجهـــود الدءوبة المبذولة 
عمليـــة  فـــي  الكريـــم  ســـموه  لـــدن  مـــن 
التنميـــة المســـتدامة والنهضـــة العمرانية 
التـــي شـــهدتها ومازالـــت تشـــهدها مملكة 
البحرين متمثلة في العديد من المشاريع 
التنمويـــة واالســـتثمارية الضخمة، والتي 
القطـــاع  بوتقـــة  ضمـــن  تصـــب  جميعهـــا 
الهندســـي فـــي المملكـــة ليصبح مـــن أبرز 
القطاعـــات الحيويـــة المؤثرة فـــي عملية 

التنميـــة ورؤيـــة 2030 لمملكـــة البحرين، 
هذا إلـــى جانب حرصـــه الالمتناهي على 
الخيـــار  البحرينـــي  المهنـــدس  يكـــون  أن 
األمثل واألفضل لســـد فجوة سوق العمل 
فـــي كافة المجاالت الهندســـية وذلك عبر 
لذلـــك مـــن  المرصـــودة  القنـــوات  تفعيـــل 

خـــالل حـــث تلك القنـــوات لمد يـــد العون 
والمســـاندة في مجـــاالت تدريب وتأهيل 

البحرينيين.
وأضـــاف توفيقـــي أننا بحاجة ماســـة إلى 
سموه لنســـتمد قوتنا وعزيمتنا وإصرارنا 
منه كما عودنا دائمـــا لمواجهة التحديات 
والصعاب والتغلب عليها الســـيما في ظل 
هـــذه الظروف التـــي تعصـــف بكافة دول 
المنطقة ودول العالم أجمع، والتي تحتاج 
تكاتف الســـواعد والشـــد عليهـــا لمواجهة 
األزمة الصحية التي تضرب بلدان العالم 
جراء تفشـــي وانتشـــار فايـــروس كورونا 
ومـــا له من تداعيات على الوضع الصحي 
كافـــة  علـــى  واالقتصـــادي  واالجتماعـــي 
أقطار المعمورة، سائلين المولى عز وجل 
أن يحفـــظ ســـموه ويديـــم عليـــه موفـــور 
الصحة والعافية ومديـــد العمر؛ لمواصلة 
الطيـــب  الوطـــن  لهـــذا  العطـــاء  مســـيرة 

وأبنائه األوفياء.

عــودة حميــدة وميمونــة لرمــز األمــن واألمان فــي البالد
توفيقي: دور مؤثر لسمو رئيس الوزراء بتقوية القطاع الهندسي

المنامة - بروموسفن القابضة

قال رجل األعمال أكرم مكناس إن العودة 
الميمونـــة لرئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
سالما معافى إلى أرض الوطن هي بشرى 
خيـــر لنا جمعيا في ظل الظروف الدقيقة 
التـــي نمر بها، ومبعث أمل في أن يواصل 
ســـموه المســـيرة المباركة فـــي ظل قيادة 
جاللة الملك، وبدعم ومؤازرة ســـمو ولي 
العهـــد، مضيفا مكناس أن الفرحة الكبيرة 
التـــي يعيشـــها البحرينيـــون والمقيمـــون 
على أرض البحرين تعكس مكانة ســـموه 

في قلوب الجميع.
وأشـــار مكنـــاس إلـــى أن رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي طالما كان الداعم 
الكبيـــر للقطاع االقتصادي بـــكل مجاالته 
البـــارز  الـــدور  إلـــى  ومؤسســـاته، مشـــيرا 
لســـموه في تطوير القطاعـــات المصرفية 

الصناعـــة  قطاعـــي  مثـــل  الحيويـــة 
والمصـــارف على مدى الســـنوات الطويلة 
الماضيـــة، مضيفا أن البحرين تمكنت من 
اجتيـــاز صعوبات كبيـــرة ومواصلة البناء 
بحكمـــة وحنكـــة ســـموه، ما جعلـــه “رجل 

دولة” بكل ما للكمة من معنى.

 صدى عالمي إلنجازات سموه

رئيـــس  إلـــى أن شـــخصية ســـمو  ولفـــت 
الـــوزراء تحظـــى باحترام عالمـــي نتيجة 
لجهود ســـموه في القضايـــا العالمية ذات 
والســـالم  المســـتدامة  بالتنميـــة  الصلـــة 
الدولي، وكان لجهود سموه صدى عالمي 
واسع، حيث حاز على العديد من الجوائز 
األمـــم  منظمـــة  مـــن  المرموقـــة  الدوليـــة 

المتحدة والمنظمات الدولية الكبرى.
واختتـــم مكنـــاس تصريحـــه بالقـــول إن 
االحترام الكبير الذي يلقاه رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، من الجميـــع هو إقرار 
بمـــا قام به ســـموه لصالح الوطـــن وأبنائه 
علـــى مـــدار تاريخـــه الحافـــل باإلنجازات 
وتلبيـــة  والمواطـــن  الوطـــن  حـــب  فـــي 
احتياجاتـــه، إضافـــة إلى نهضـــة وازدهار 

البحرين العزيزة.

مكنــاس: مقدم ســمو رئيس الوزراء بشــرى ســارة للجميع
“رجل دولة” والداعم الكبير للقطاع االقتصادي

سمو رئيس الوزراء قائد تاريخي يحتذى به
للوطـــن البســـمة  أعـــادت  ســـموه  عـــودة  ونقابـــات:  جمعيـــات  رؤســـاء 

عبر رؤســـاء جمعيات ونقابات عن فرحتهم 
وســـعادتهم الغامـــرة بعودة صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس الـــوزراء الموقـــر إلـــى أرض الوطـــن 

سليما معافى بعد رحلة عالجية.
وقالوا في تصريحات للبالد إن عودة ســـمو 
رئيـــس الوزراء أعادت إلى المملكة بســـمتها 
وفرحتهـــا وإلـــى الشـــعب الـــذي كان يتحين 
هذه العودة منذ أشهر ويترقب عودة والده 

متمنين لسموه دوام الصحة والعافية.
وأشـــاروا إلى أن خبر عودة صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
رئيـــس الـــوزراء الموقـــر، للبـــالد بعـــد رحلة 
العـــالج الناجحة، غمرت الشـــعب البحريني 

بالفرحة والسرور.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية 
االســـتهالكية  التعاونيـــة  عيســـى  مدينـــة 
بعـــودة ســـمو األميـــر  النشـــيط إن  مجـــدي 
والوالـــد األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
الحكومـــة  ربـــان  الموقـــر  الـــوزراء  رئيـــس 
وقائدهـــا والضلـــع المكمل للقيـــادة الحكيمة 
فـــي مملكتنـــا العزيزة في ظـــل جاللة الملك 
وســـمو ولي عهده تعود األفراج إلى الشعب 
والمملكة المشـــتاقة إلى استقبال البار إليها 

الحكيم والمحنك سمو رئيس الوزراء.
بعـــودة األميـــر خليفـــة تكتمـــل   وتابـــع إن 
األفـــراح في مملكتنـــا العزيـــزة والتي بدأها 
جاللـــة الملـــك باإلفـــراج والعفو والمرســـوم 
الملكـــي بالعفـــو عـــن أكثـــر مـــن 1400 مـــن 
المحكـــوم عليهـــم لـــدواع إنســـانية لتكتمل 
مسيرة الفرح بالعودة الميمونة لنعيش أيام 
الميثـــاق مـــرة أخرى بعـــودة الجميـــع وطي 
صفحة وبداية صفحة جديدة إن شـــاء هللا 

بحنكة وخبرة القيادة الحكيمة 
 وتابـــع هذا الشـــعب الذي يســـتحق كل خير 
كان ومـــازال وســـيكون وفيا وبـــارا للقيادة 
والوطـــن وأمنياتنا أن تعـــم األفراح المملكة 
وأن تتصافـــح أيـــدي الجميـــع بعـــد ذهـــاب 
الوبـــاء كمـــا هـــي القلـــوب متصافحـــة االن، 
معبـــرا عن خالـــص أمنياته وصـــادق دعواه 
بـــأن يحفظ المولى عز وجل ســـمو ويجعله 
ذخـــرا للوطـــن والمواطنيـــن ويســـدد علـــى 

طريق الخير خطاه.
 من جانبها، هنأت رئيســـة نقابـــة التربويين 

البحرينيـــة صفية شمســـان حضرة صاحب 
الجاللة عاهل البالد الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وصاحـــب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ولي العهد نائب 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، وإلى شعب البحرين الوفي بالعودة 
الميمونة لسمو رئيس الوزراء األمير خليفة 
الـــوزراء.   رئيـــس  خليفـــة  ال  ســـلمان  بـــن 
وقالت إن البحرين تســـتقبل بالفرح والحب 
الســـمو  صاحـــب  األبـــي  فارســـها  والدعـــاء 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بعـــد رحلـــة عالج 
مـــن هللا فيهـــا عليه بالشـــفاء. فممن شـــهور 
ونحن كشـــعب بحريني ونترقب عودة هذا 
الفـــارس، وكلنـــا أمـــل أن نرى قدميـــه تطآن 
أرض الوطـــن مرة أخرى وهو ســـالم متعاف 
بحـــول هللا ورحمته متمنية أن تكون عودة 
الوالد الميمونة عودتـــه خير وبركة ترفرف 
على مملكة البحرين وتحل على أرضها أمنا 

وتيسيرا واستقرار. 
الحـــر  االتحـــاد  رئيـــس  أكـــد  مـــن جهتـــه،    
لنقابـــات عمال البحرين يعقوب يوســـف أن 
االتحـــاد الحـــر وجميـــع النقابـــات المنضوية 

تحتـــه وجميع العمـــال تلقوا ببالغ الســـعادة 
والبهجة خبر عودة سمو رئيس الوزراء إلى 
أرض الوطن معافى وســـالما ليكمل مسيرة 
النهضة والبنـــاء والتطويـــر لمملكتنا الغالية 
في عهد المشروع اإلصالحي لجاللة الملك 

المفدى حفظه هللا ورعاه.
وأعـــرب عـــن بالغ ســـعادته بســـالمة وعودة 
الصحـــة  بموفـــور  الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو 
والعافيـــة، شـــاكرا للـــه عـــز وجـــل أن حفـــظ 
ســـموه لهـــذا الوطـــن ولمواطنيـــه األوفيـــاء 
ليواصـــل مســـيرة الخيـــر والعطـــاء، وليبقى 
قائـــدًا تاريخيًا يحتذى به الجميع ويمشـــي 
علـــى خطـــاه جميـــع العامليـــن المخلصيـــن 

لمملكتنا الغالية.
وجـــدد يوســـف العهد والوالء لســـمو رئيس 
الـــوزراء على أن يظل العمال جنودًا أوفياء 
يعملـــون وفق التوجيهات والرؤية الحكيمة 
لســـموه من أجل اســـتمرار البنـــاء واالزدهار 

لهذا الوطن العزيز.
داعيـــا المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ ســـمو 
رئيس الوزراء موفور الصحة والعافية وأن 
يديمه ذخرًا للوطن والمواطنين وأن يسدد 

على طريق الحق والخير خطاه.

وقـــال رئيـــس جمعيـــة الســـكلر البحرينيـــة 
زكريا الكاظم ان فرحة الوطن بعودة الوالد 
ال يمكـــن وصفها في وقت أشـــد مـــا نحتاج 
فيه اليه من فرح يؤنســـنا في محنة،  وتابع 
لقـــد أراد هللا أن يثبت للناس عظيم قدرهم 
وجليـــل منزلتهـــم ومجازاتهـــم  برجوع قرة 
أعينهـــم وصانـــع فرحهـــم ومعـــز ســـلطانهم 
صاحب الســـمو الملكي األمير الوالد خليفة 

بن سلمان ال خليفة.
  وأضـــاف “فـــي رجوع ســـيدي بشـــارة خير 
وفـــرح، في رجوعه جرعة من أمل ونشـــاط 
عـــم جميـــع افراد الشـــعب الصغيـــر والكبير، 
في رجوعه صار بيتنا متين وســـورنا قويم، 
والد البحرين واميرها باني عزها ومجدها”
واكمـــل “لقد خبر الناس وخبـــروه، فما فاته 
يومـــا وحتى في ســـفره واوقـــات راحته ان 
يتفقدهم ويسأل عنهم رفقا وحنانا، فيأنس 
لخيـــر لحقهم ويأســـى لـــكل وجع نـــزل بهم، 
وكـــم من مرة جهدنا فـــي عدم اخباره فكان 
يســـبقنا الى الناس ويعاتبنا على ما اخفيناه 
عنـــه، والزال يـــردد فيهـــم  “ مـــا عندنا اغلى 
وال اعـــز منكـــم ، حتـــى عجبت مـــن كثرة ما 

شاهدت منه حب  امير في رعيته”
وقال الكاظم ومع انبساط قدرة سموه وعلو 
شانه وانتشار هيبته لم يمنعه من االحسان 
الـــى رعيتـــه حتى صار محـــل انظـــار العالم 
بموضـــع تقديـــر واحتـــرام، أما اشـــقاؤنا في 
الخليج الذين يشاركوننا محبته ويحملوننا 
مســـؤولية الحفـــاظ عليـــه ومجازاتـــه عـــن 
جميـــل مـــا قدم واعطـــى، ينظـــرون له بعين 
التبجيل والتوقير واسباب الحكمة وفنونها 

ال تنتسب اال اليه.
وختم “نبارك لســـيدي جاللـــة الملك المفدى 
المؤيـــد بنصـــر هللا حمـــد بـــن عيســـى والـــى 
ســـيدي صاحب الســـمو ولـــي العهـــد األمين 
الموفـــق والمســـدد والـــى ســـيدي صاحـــب 
الســـمو الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة ال خليفة 
صائن العهد ومجل قدر والد البحرين والى 
عموم شعب البحرين  فرحة رجوع صاحب 
الســـمو االميـــر الوالـــد خليفة بن ســـلمان ال 
خليفـــة ســـائلين العلـــي القديـــر ان يحفـــظ 
ســـموه وان يمـــده فـــي خيـــر وعافيـــة وان 
يسدد خطاه وان يستمر لنا ظال وعزا وافرا 
،اعز هللا ملكنا حمد وايده هللا بوالده خليفة 

بن سلمان انه سميع مجيب الدعوات”

صفية شمسان

زكريا كاظم

مجدي النشيط

يعقوب يوسف
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األحد 22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 - العدد 4177
13

عودة ميمونة لـ “أمير القلوب”
Û  تــزدان البحريــن هــذه األيــام، بعودة أميــر القلــوب صاحب الســمو الملكي

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه، بعــد رحلة عالج 
اهتم خاللها المواطنون بتتبع أخبار سموه باللحظة، محبة ووفاء وفداء.

Û  ،هذه العودة الميمونة التي أفرحت الجميع، وأدخلت السرور في أفئدتهم
تواكبــت مــع هطول زخــات المطر المباركة على ســائر ربوع قــرى المملكة 
ومدنها وضحاها، بلوحة ربانية جميلة، تجســد الخير والســعادة في أبهى 

صورها.
Û  وكمــا عودنــا مؤســس الدولــة الحديثــة، وبانــي نهضتهــا، بقربــه الدائم من

الدولــة وخدماتهــا وإمكاناتهــا  مــوارد  المواطنيــن، وفــي توجيــه جميــع 
ألجلهــم، فلقــد بــادر بالعــودة اآلن تحديــًدا؛ لكــي يقــف معهم فــي مواجهة 

هذه الظروف االستثنائية والحرجة التي تشهدها دول العالم قاطبة.
Û  وما بين عودة سموه الكريمة، وجائحة “كورونا” المتمددة، نستذكر المآثر

الطولــى التــي قدمهــا منــذ البدايات األولــى، في تأســيس وتطوير القطاع 
الصحي البحريني، والذي أثبت كفاءته في مواجهة الفيروس وفي الحد 
من مخاطرة، مع اهتمام غدق ومستمر من الحكومة الرشيدة في تدعيم 
مفاصــل الرعايــة الصحيــة األوليــة، وفــي الدفــع بهــا قدًمــا، بقصــة نجــاح 

ستتوارثها بفخر األجيال الُمقبلة.
Û  فــي األزمــات تبــرز معــادن الرجال، وتبــرز مواقفهم، ومآثرهــم، وما فعلوه

من عطاء وتفان ألجل غيرهم، مســخرين جل شــبابهم وصحتهم ووقتهم 
لتحقيق كل ذلك.

Û  وما بين هذه الكلمة وتلك، تستحضر الذاكرة الوطنية سمو رئيس الوزراء
الموقر، بأمل وتقدير وامتنان، تستحضر تضحيات من قدم الكثير لغيره، 

فشكًرا لسموه وأدام هللا بقاءه.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

األمين العام للمجلس األعلى للقضاء

ليلى مال اهلل

ضياء توفيقيأكرم مكناس

المحرق - جمعية اإلصالح

اإلصـــالح  جمعيـــة  رئيـــس  بعـــث 
عبداللطيف الشـــيخ برقية تهنئة لرئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
رفع فيها بالنيابة عن نفســـه، ونيابة عن 
أعضـــاء مجلـــس إدارة جمعية اإلصالح 
وجميع منتســـبيها أســـمى آيـــات التهنئة 
عـــودة  بمناســـبة  التبريـــكات  وأطيـــب 
ســـموه إلى أرض الوطن ســـالًما معاًفى، 

بفضل من هللا عز وجل ومنته.
وأوضـــح الشـــيخ أن العـــودة الميمونـــة 
لصاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء 
ألرض الوطـــن قـــد قـــرت بهـــا األعين لما 
أفاء هللا به على سموه من نعمة الصحة 

والشفاء.
وأكد الشـــيخ أن مظاهر الفرح والسرور 
التي عمت أرجاء الوطن بمناسبة عودة 
ســـموه، إنما هـــي داللة بالغـــة على مدى 
الحـــب والتقديـــر الـــذي يحملـــه شـــعب 

البحريـــن لســـموه، وعرفاًنـــا منهم لدوره 
الكبير وعطائه المســـتمر لخدمة الوطن 

ورفعته في شتى المجاالت.  
داعًيـــا المولـــى عـــز وجـــل أن يديم على 
ســـموه موفور الصحـــة والعافية والعمر 
المديد لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، 
ويجعلـــه بحكمتـــه ذخـــًرا دائًمـــا للوطـــن 
فـــي ظل العهـــد الزاهر لحضـــرة صاحب 

الجاللة ملك البالد.

“اإلصالح”: مظاهر الفرح تعكس الحب والتقدير بن هندي: المحرق قرت عينها بعودة سمو رئيس الوزراء
المحـــرق  أكـــد محافـــظ محافظـــة 
ســـلمان بن هندي المناعي أن العام 
جديد بـــدأ بأخبـــار أثلجـــت صدور 
أهالـــي المحرق جميًعا، في إشـــارة 
الـــى الصـــور التـــي تـــم تداولها في 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  لرئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
ال خليفة، وجـــاءت لتؤكـــد مـــدى 
الحـــب والعشـــق الذي يكنـــه أهالي 
المحرق بكل مدنها وقراها، كما هم 
أهـــل البحريـــن جميًعا، الى ســـموه، 
لتتوالـــى بعدهـــا األخبـــار المفرحـــة 
الملـــك  بالزيـــارة الســـامية لجاللـــة 
وصاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظهم 

الى سموه.
وأضـــاف: واليوم ونحـــن في غمرة 
حفظـــه  ســـموه  بعـــودة  أفراحنـــا 
غانًمـــا  ســـالًما  الوطـــن  أرض  الـــى 
نســـتذكر اللقـــاءات الحميمـــة التي 
جمعت ســـموه بأهالـــي المحافظة، 
والتـــي بـــرزت من خاللها المشـــاعر 
األهالـــي  يحملهـــا  التـــي  الجياشـــة 
رجالهـــم  وصغيرهـــم،  كبيرهـــم 
بســـموه  اللقـــاء  خـــالل  ونســـاؤهم 
المحـــرق،  محافظـــة  أرض  علـــى 
هذه األرض الشـــاهدة على مشاعر 
ومكنـــون األهالـــي لســـموه الكريـــم 
حميمـــة  أبويـــة  أحاســـيس  مـــن 
ترتفـــع مـــن خاللها األيـــدي مرحبة 
بقدومـــه، ومستشـــهدة باإلنجازات 
علـــى  تحققـــت  العظيمة التـــي 

بفضـــل  المحـــرق،  أرض محافظـــة 
توجيهات وأوامر سموه.

وباســـم  باســـمه  المحافـــظ  ورفـــع 
أهالـــي المحافظـــة جمعـــاء أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات علـــى 
مـــا أنعم هللا بـــه على ســـمو رئيس 

الفحوصـــات  نجـــاح  مـــن  الـــوزراء 
الطبية، األمر الذي استقبله األهالي 
كافـــة بخالـــص الدعـــاء واالبتهـــال 
إلى المولى عز وجل لسموه بطول 
العمـــر والتوفيق لمواصلة مســـيرة 
الخير والعطـــاء لهذا الوطن الغالي 

ومواطنيه الكرام.
المحـــرق  أن  المحافـــظ  وأضـــاف 
قـــرت عينها بعودة صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس الـــوزراء، مؤكًدا أن 
تلك المشـــاعر التي يحملها األهالي 
نابعـــة من والئهـــم المطلـــق للوطن 
ولصاحـــب الجاللة الملك وصاحب 
الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
وصاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.

محافظ المحرق

عبداللطيف الشيخ

البسيتين- محافظة المحرق



غايات إنسانية رفيعة للقرار الملكي السامي
في تصريح خاص أدلت به قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، في أعقاب صدور 
التوجيه السامي من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء أمس وتكليف الجهات المختصة بالحكومة بتطبيق نظام العمل 
من المنزل لألم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، أكدت سموها أن القرار السامي جاء في توقيت صائب وينطلق من رؤية حكيمة بما 
حمله من مدلوالت عميقة وغايات إنســانية رفيعة، تؤكد مجددًا على قرب القائد من تطلعات أفراد شــعبه، وحرصه الدائم على إحاطتهم بمشــاعره األبوية 
الحانيــة، وتوفيــر كل مــا يلــزم الســتقرار وحمايــة األســرة البحرينية وعلى وجه التحديــد األم البحرينية العاملة، وخصوصًا في ظل مــا تمر على البحرين من 
ظروف تتطلب استنفار الجميع وتأهبهم لحماية مجتمعهم والسعي الجاد للحد من انتشار الوباء العالمي، كوفيد 19، حمى هللا الجميع من مضاره ومخاطره.

عاهل  قرينة  الملكي  السمو  صاحبة  وأشـــارت 
سيعمل  للمرأة  األعلى  المجلس  أن  إلــى  البالد 
تطبيق  ضمان  على  العالقة  ذات  الجهات  مــع 
التوجيه السامي بالشكل األمثل، وبما يسهم في 
وأن  خاصة  النبيلة،  وغاياته  مضامينه  تحقيق 
هذا التوجيه يدخل في صلب توجهات الخطة 
الوطنية لنهوض المرأة البحرينية الساعية إلى 
المبادرات  وتكثيف  األســري  االستقرار  تحقيق 

في  البحرينية  المرأة  لدعم  والموجهة  النوعية 
ومسؤولياتها  األسرية  واجباتها  بين  التوفيق 
الوطنية لتعظيم مساهماتها واستدامة تقدمها 

في خدمة وطنها وحماية نشأه.
واعتبرت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس 
األعلى للمرأة أن هذا التوجيه السامي من لدن 
لمرحلة جديدة  يؤسس  أن  يمكن  الملك  جاللة 
من عمل المرأة في مختلف القطاعات الخدمية 

البحرين، الفتة سموها،  مملكة  واإلنتاجية في 
إلى أن نجاح آليات عمل المرأة من المنزل يمهد 
ما  متى  النظام،  بهذا  العمل  الستدامة  الطريق 
لذلك، مشيرة  الحاجة  وتطلبت  األمر  استدعى 
المرأة  عمل  سياسات  تطوير  أن  إلــى  سموها 
وتوفير بيئة مرنة أمامها من شأنه أن يعزز من 
انتاجيتها ويرفع مؤشرات مشاركتها في سوق 
النمو  العمل ومساهماتها في االرتقاء بمعدالت 

لالقتصاد الوطني.
أظهرته  بما  الملكي  السمو  صاحبة  ــادت  وأشــ
تحمل  على  بالغة  قــدرة  من  البحرينية  الــمــرأة 
مسئوليات المرحلة التي تمر بها البالد، وتعاملها 

ــطــارئــة  ــــظــــروف ال ــع ال الــحــكــيــم والــعــقــالنــي مـ
أينما  الــواجــب  نــداء  بتلبية  الكامل  والتزامها 
والخطوط  الصفوف  فــي  وخــصــوصــًا  وجـــدت، 
األمامية التي تتعامل مع المرض وتعمل جاهدة 
وتعاملها  البالد،  بها  والصحية  احتوائهة  على 
الكامل،  الطارئة والتزامها  الحكيم مع الظروف 
لفريق  والمخلصة  الحثيثة  بالجهود  مشيدة 

البحرين تحت قيادة ، ولي العهد النائب األول 
الملكي  السمو  الــوزراء صاحب  لرئيس مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة الذين يعملون 
ليل نهار على تنفيذ التوجيهات الملكية لحفظ 
المرض،  من  إلخالئها  البالد  في  الصحي  األمن 

بإذن هللا تعالى.
بالغ  عن  سموها  أعربت  تصريحها،  ختام  وفي 
على  الــبــاعــث  الملكي  التوجيه  لــهــذا  تقديرها 
األسر  أثلج صــدر  والــذي  الطمأنينة واالرتــيــاح، 
البحرينية في مثل هذه الظروف التي تستدعي 
وجل  عــز  داعــيــة هللا  الجميع،  وتــعــاون  تكاتف 
يمد  وأن  الوفي،  وشعبه  البالد  قائد  يحفظ  أن 
الجميع بالصحة والعافية ولكل مريض بالشفاء 

العاجل.

الصورة الرسمية لصاحبة السمو )2(

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

اإلقامة الجبرية لطبيب ومحامية تمهيًدا لمحاكمتهما
ــزل ــ ــنـ ــ ــمـ ــ خــــــالــــــفــــــا إجــــــــــــــــراء الــــــــعــــــــزل فــــــــي الـ

صــرح رئيــس النيابة عدنــان الوداعي بــأن النيابة العامة أمــرت بإلزام 
طبيــب ومحاميــة باإلقامــة الجبرية في مقــر إقامتهما بعــد مخالفتهما 
تنفيــذ إجــراء الحجــر المنزلــي المفــروض لغــرض منع انتشــار فيروس 

كورونا المستجد وتفشيه.

الصحة  إدارة  أن  الــوداعــي  وبين 
ــدوم  ــن قــ ــد أبـــلـــغـــت عــ ــة قــ ــامـ ــعـ الـ
ــبـــحـــريـــن مــن  ــمــتــهــمــيــن إلـــــى الـ ال
بــفــيــروس كــورونــا  دول مــوبــوءة 
منهما  عينة  أخــذ  وتــم  المستجد، 
لـــلـــفـــحـــص، وأبـــلـــغـــهـــمـــا الــطــبــيــب 
بالعزل  االلتزام  بوجوب  المختص 
لــمــدة 14 يــوًمــا وفًقا  فــي الــمــنــزل 
لإلجراءات المتبعة إزاء القادمين 
من الدول التي ظهر فيها فيروس 
لهما  وبمتابعته  المستجد،  كورونا 
العزل في  تبين مخالفتهما إجراء 

الطبيب  توجه  بأن  وذلــك  المنزل، 
المرضى،  وباشر عالج  عيادة  إلى 
لمبنى  الــمــحــامــيــة  تــوجــهــت  فــيــمــا 
بحضور  عملها  وباشرت  المحاكم 
ثبت  حسبما  المحاكمة  جــلــســات 
والتصوير  الجلسات  محاضر  من 

األمني لقاعة المحكمة.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، 
األطباء  شــهــادة  إلــى  استمعت  إذ 
المتهمين  فــحــص  ــاشــروا  ب الــذيــن 
ــبـــالد. كما  عــنــد وصــولــهــمــا إلـــى الـ
وواجهتهما  المتهمين  استجوبت 

بــاألدلــة الــقــائــمــة ضــدهــمــا وأمـــرت 
بإخضاعها لتدبير اإلقامة الجبرية؛ 

ــهــمــا لــلــمــحــاكــمــة  ــت تـــمـــهـــيـــًدا إلحــال
الجنائية.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - وزارة الصحة

بيان  فــي  الــصــحــة،  وزارة  أفــــادت 
أمـــــس، بــــأن تــطــعــيــمــات األطـــفـــال 
مستمرة في جميع المراكز الصحية، 
األمور  أولياء  التزام  أهمية  مؤكدة 
أطفالهم  تطعيم  مواعيد  بــجــدول 
وعــــــدم تــأجــيــلــهــا، وذلــــــك حـــرًصـــا 
مختلف  مــن  األطــفــال  سالمة  على 

األمراض.
تداوله  يتم  ما  على  ردا  ذلك   جاء 
اإلجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  فــي 
ــة األخــيــرة بــشــأن تأجيل  فــي اآلونـ

تطعيمات األطفال.
األطــفــال  تطعيم  أن  ــى  إل واشــــارت 
ــة  يــوفــر لــهــم الــحــمــايــة مـــن اإلصــاب
الخطيرة،  األمــــراض  مــن  بــالــعــديــد 
مردفة ان اللقاحات ال تحمي األفراد 

فحسب؛ بل المجتمعات بأكملها.
الجميع  الــصــحــة  وزارة  ونـــاشـــدت 
مواعيد  بجدول  االلــتــزام  بــضــرورة 

تطعيمات أطفالهم لضمان سالمتهم 
ووقايتهم من األمراض المحتملة.

وختاما، دعت وزارة الصحة جميع 
المعلومات  بــأخــذ  المجتمع  فــئــات 
الرسمية،  مصادرها  من  الصحيحة 
الشائعات  خــلــف  اإلنــصــيــاع  ــدم  وعـ

التي ال أساس لها من الصحة.

تطعيمــــات األطفـــال مستمــرة 
فــــي المراكـــــز الصحيــــة
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فــي إطــار التــزام هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية بتوجيهــات ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، بتفعيل إجــراءات العمــل عن بعــد للوزرات 
والهيئــات الحكوميــة متــى مــا توفرت اإلمكانيات لذلــك، وبهدف تعزيز الجهــود الوطنية الحتواء ومنع انتشــار فيروس 
كورونا )كوفيد19(، فقد أكدت الهيئة أنها عملت على تقديم كامل الدعم الفني والتقني الالزم لهذه الجهات، وبما يضمن 

تيسير آلية العمل واستمرارية تقديم الخدمات الحكومية لجميع العمالء دون أي تأثير.

حزمة  مــن  أن  الهيئة  ــارت  وأشــ
الــتــي قدمتها  ــراءات الــدعــم  إجــ
تقنية  استخدام  الجهات  لهذه 
لــالتــصــاال   )-teams ــرق  ــ ــفـ ــ )الـ
لعمل  وذلــك  والمسموع  المرئي 
اجتماعات افتراضية ودردشات 
طريق  عــن  للملفات  ومــشــاركــة 
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة الــتــابــعــة 
لشركة مايكروسوفت، وفي هذا 

الجانب فقد قامت الهيئة بشرح 
تطبيق  تقنيات  استخدام  آلية 
لجميع   Microsoft Teams
الحكومية وهو تطبيق  الجهات 
يتيح العمل الجماعي للفرق عن 
الجهات  هــذه  تمكينها  مــع  بعد، 
التقنية  هذه  من  االستفادة  من 
واستخدامها، كما قدمت الهيئة 
لــالســتــفــادة مــن تقنيات  الــدعــم 

 ،Conferences Video Calls
عقد  تتيح  الــتــي  التقنية  وهــي 

االجتماعات عن بعد.
كــمــا قـــامـــت بــتــزويــد الـــــوزارت 
ــحــكــومــيــة بــآلــيــة  والـــهـــيـــئـــات ال
الدخول اآلمن لألنظمة الداخلية 
)GDN(،عــبــر  الحكومية  للشبكة 
 remote( استخدام الربط اآلمن
جميع  مكَّن  ــذي  وال  )SSL VPN

على  الدخول  من  الجهات  هــذه 
أنظمتها الداخلية بأعلى درجات 

اآلمان والحماية.

مــن جــانــبــه فــقــد أشـــاد الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة الــمــعــلــومــات 
محمد  اإللكترونية  والحكومة 
القائد بتوجيهات صاحب السمو 
القائد  نائب  العهد  ولــي  الملكي 
لرئيس  األول  ــنــائــب  ال األعـــلـــى 
آلية  بتفعيل  الـــــوزراء  مجلس 
هذه  أن  مــوكــًدا  بعد،  عن  العمل 
ــســديــدة تــأتــي في  الـــقـــرارات ال
بها  تمر  استثنائية  ظــروف  ظل 
الــعــالــم،  دول  وكـــافـــة  الــمــمــلــكــة 
ــى أن رؤيـــــة ســمــوه  ــ مـــشـــيـــرًا إل
الـــقـــرار يجسد  لـــهـــذا  وتــفــعــيــلــه 
اهــتــمــام ســمــوه وحـــرصـــه على 
وقاية جميع الموظفين وضمان 

سالمتهم. 
نفذت  الهيئة  أن  الــقــائــد  وبــيــن 
تسهيالً  اإلجـــــراءات  مــن  جملة 
ــن بـــعـــد بـــاســـتـــخـــدام  ــعــمــل عــ ــل ل
الحديثة  اإللكترونية  التقنيات 
في مختلف الجهات الحكومية، 
هذه  في  العمل  سير  يجعل  بما 
الجهات سلسًا، دون أي تأثير على 
الــتــي تقدمها  الــخــدمــات  جـــودة 
هذه الجهات لعموم العمالء من 
مضيفا  والمقيمين،  المواطنين 
تفعيل  مع  راعــت  قد  الهيئة  أن 
الحكومية  للجهات  العمل  آلية 
والحماية  األمــن  شــروط  تحقق 

والسرية.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

ــة ــي ــوم ــك ــح ــات ال ــئـ ــيـ ــهـ ــي لــــــلــــــوزارات والـ ــنـ ــقـ ــتـ ــي والـ ــنـ ــفـ ــم الـ ــ ــدع ــ ــح ال ــنـ مـ

“الحكومة اإللكترونية”: تنفيذ حزمة إجراءات لتفعيل “العمل عن بعد”

محمد القائد

المنامة - محافظة العاصمة

للحد  الوطنية  الــجــهــود  إطـــار  فــي 
CO- كورونا  فيروس  انتشار  )من 
VID-19(، صرح مدير عام مديرية 
شـــرطـــة مــحــافــظــة الــعــاصــمــة أن 
بشرطة  ممثلة  الــمــديــريــة  شــرطــة 
بحملة  قــامــت  الــمــجــتــمــع،  خــدمــة 
تــوعــويــة بـــعـــدة لـــغـــات فـــي بعض 
ــراد  ــامــة؛ لــتــوعــيــة أفــ ــمــن ــيـــاء ال أحـ
اتباع  بأهمية  والجاليات  المجتمع 

ــادات، وتجنب  ــراءات واالرشــ اإلجـ
التجمعات وحثهم على اتباع هذه 
واآلخــريــن،  لسالمتهم  التعليمات 
الـــمـــديـــريـــة  ــة  ــرطــ شــ أن  مــــؤكــــدا 
هــذه  بــمــثــل  الــقــيــام  فــي  ستستمر 
الــحــمــالت لــحــرصــهــا عــلــى ســالمــة 
للجهود  ودعــمــا  الــمــجــتــمــع،  أفــــراد 
الــوطــنــيــة فـــي مــكــافــحــة فــيــروس 

كورونا.

حملة بلغات عدة لمنع التجمعات “دراسات”: استطالع رأي حول تعامل المواطنين مع “كوفيد 19”
الحكومية اإلجـــــــراءات  ــاه  ــج ت الـــعـــام  الـــرضـــا  ــوى  مــســت ــاس  ــي ق

يجري مركز البحرين للدراســات االســتراتيجية والدولية والطاقة )دراســات( 
استطالع رأي حول تعامل المواطنين مع فيروس كورونا المستجد، وتأثيره 
على تغير العادات والســلوكيات المجتمعية، كما ســيقوم االســتطالع بقياس 
مستوى الرضا العام تجاه اإلجراءات والتدابير الحكومية في سبيل التصدي 
الفعــال لهــذا الوبــاء العالمي، ويتطــرق في هذا الصدد إلــى دور وأداء الفريق 

الوطني في مكافحته والحد من انتشاره.

وأوضح رئيس مجلس األمناء الشيخ 
“أن  خــلــيــفــة  آل  أحـــمـــد  بـــن  عـــبـــدهللا 
بحث  فريق  ينفذه  الــذي  االستطالع 
متخصص من مركز )دراسات( سوف 
يــشــمــل مــخــتــلــف شـــرائـــح الــمــجــتــمــع، 
من  الجنسين  مــن  العمرية  والــفــئــات 
للوقوف  المملكة،  محافظات  جميع 
حول  وتوقعاتهم  مالحظاتهم  على 

إدارة هذه األزمة العالمية”.
إلى  أن االستطالع يهدف  إلى  وأشار 
التوصل إلى سند إحصائي بمحددات 
فيروس  لمسألة  وموضوعية،  علمية 
ــمــؤشــرات  ــيــان ال ــا مـــن أجـــل ب كـــورونـ
ــع الــنــتــائــج أمـــام  واســتــخــالص ووضــ
صانع القرار، لالستثمار في الخطوات 
قد  تداعيات  أية  وتجنب  اإليجابية، 

تؤثر في فعالية المواجهة.
ــــاء، “أن  ــن وأكــــد رئــيــس مــجــلــس األمــ
التجاوب مع  إلى  دائًما  المركز يسعى 
نبض الشارع في مملكة البحرين، وأن 
الوطنية  الــجــهــود  فــي  بـــدوره  يسهم 
ــدة لــمــكــافــحــة إنــتــشــار فــيــروس  ــرائـ الـ

كورونا لحماية سالمة المجتمع”.
خليفة،  آل  أحمد  بن  عبدهللا  وأعــرب 
عن بالغ التقدير والعرفان، للتوجيهات 
صاحب  لحضرة  والحكيمة  السامية 
الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل  الــجــاللــة 

الــمــفــدى حفظه  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 
فـــيـــروس  لـــمـــواجـــهـــة  هللا ورعــــــــــاه، 
)كــورونــا( فــي إطــار مــا يوليه جاللته 
يحفظ  مــا  لكل  ومتابعة  حــرص  مــن 
ويـــصـــون الــصــحــة الــعــامــة والـــوطـــن 
الحثيثة  المساعي  إلى  منوها  بأسره، 
النبيلة،  الوطنية  اإلنسانية  والجهود 
الملكي  السمو  صاحب  يقودها  التي 
آل خليفة  حــمــد  بـــن  ســلــمــان  األمـــيـــر 
النائب  القائد األعلى  العهد نائب  ولي 
األول لرئيس مجلس الوزراء في هذا 

الشأن، بروح فريق البحرين الواحد.
ــتـــطـــالع نــرجــو  ــمــشــاركــة فـــي   االسـ ــل ل

الدخول عبر هذا الرابط :
https: / /derasat . l imequery.

com/677791?lang=ar

المنامة - بنا

قرينة العاهل: “األعلى 
للمرأة” سيعمل مع 

الجهات المعنية 
لضمان التطبيق



أعلن الباحث نوح خليفة عن إنتاجه العلمي الجديد “نساء البديع من الكفاح المعيشي إلى تحديات المشاركة والتمثيل 
السياسي دراسة وصفية تحليلية”، واعدا بإنتاج علمي سنوي عن المرأة اعتزازا وعرفانا بجهود سيدة البحرين األولى 
قرينة عاهل البالد رئيســة المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســمو الملكي األمير ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المعززة 

لمسيرة المرأة البحرينية وحراكها على مختلف األصعدة والمستويات.

ــر نـــوح خــلــيــفــة أن إنــتــاجــه  ــ وذك
نساء البديع من الكفاح المعيشي 
إلى تحديات المشاركة والتمثيل 
إنتاجين  بــعــد  يــأتــي  الــســيــاســي 
ــي حــقــل  ــث فــ ــاحـ ــبـ ــقــهــمــا الـ أطــل
كان  البحرينية،  المرأة  دراســات 
األدوار  الــمــحــرق  نـــســـاء  ــا  ــهـ أولـ
والوظائف التاريخية والمعاصرة 
في العام 2011 والمرأة الرفاعية 
والتمكين  التاريخي  الكفاح  بين 
سوسيولوجي  تحليل  المعاصر 
لإلسهامات والتحديات واآلليات 

المواجهة.
كانت  البديع  إن  الباحث  وقــال 
في  قــويــا  نسائيا  نشاطا  تشهد 
ــعــامــة وحـــركـــة كــفــاح  ــحــيــاة ال ال
موسم  في  واجتماعية  معيشية 
ــأتـــي فـــي الــتــرتــيــب  ــغـــوص وتـ الـ
ــوة حـــراك  الــثــالــث مـــن حــيــث قــ
ــقـــب ومــــواســــم  ــرأة فــــي حـ ــ ــمـ ــ الـ
الغوص وحركة التجارة البحرية 

بعد المحرق والحد.
ــبــديــع  ال ــى أن  ــ إلـ ــك  ــ ذلـ وأرجـــــــع 
سكانها  ــدد  عــ بـــارتـــفـــاع  عــرفــت 
االقــتــصــاديــة  مناشطهم  لــتــعــدد 
ــرة الــســفــن  ــ ــ ــمــاعــيــة ووف واالجــت
اللؤلؤ  بصيد  الخاصة  بأنواعها 
ــمـــاك ووجــــود الــطــواشــيــن  واألسـ
البحارة،  من  والكثير  والنواخذة 
لرجالها  الرئيسة  المهنة  وكانت 
ولقطاعه  واألسماك  اللؤلؤ  صيد 
السفن  بواسطة  البضائع  نقل  أي 
المطلة  الــدول  إلــى  البحرين  من 
على الخليج العربي وكذلك الهند 
الساحل  عــلــى  الــمــطــلــة  ــدول  ــ والـ

أدى  مــا  إفريقيا،  لــقــارة  الشرقي 
إلى تغيب غالبية رجال المنطقة 
الــمــرأة بــحــراك اقتصادي  وتــفــرد 

اجتماعي نسوي قوي.
حياة  الــدراســة  وتحلل  وتــســرد 
ــلــف أرجـــــاء  ــرأة فــــي مــخــت ــ ــمـ ــ الـ
تشغلها  الــتــي  ــمــهــن  وال ــع  ــدي ــب ال
ــتــاريــخــي  عــلــى الــمــســتــويــيــن ال
والــمــعــاصــر، إضــافــة إلـــى وصــف 
التاريخ االجتماعي واالقتصادي 
للمرأة في زمن الغوص وتطورها 
ــزايــــد حــضــورهــا  ــ الــتــاريــخــي وت
فــــي الـــمـــؤســـســـات الـــحـــداثـــيـــة 
واألهلية  التربوية  كالمؤسسات 

والطبية والتجارية واألهلية.
ــة  ــدراســ ــ ال أن  ــث  ــاحـ ــبـ الـ وذكــــــر 
ثغرات  من  ثغرة  سد  في  تسهم 
ــحــفــاظ عــلــى تـــاريـــخ الــحــراك  ال
الــنــســوي الــبــحــريــنــي فــي إحــدى 

االستراتيجية  المناطق  أهم 
والــتــاريــخــيــة الــمــهــمــة في 
وتشكل  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
األولـــى  المعرفية  الــقــاعــدة 
من نوعها في تاريخ القرية 
ومن الممكن البناء عليها من 
قبل الباحثين لدراسة قضايا 
البحرين  في  الريفية  المرأة 

عموما والبديع خصوصا.
وأضاف أن الدراسة ستسهم 
إلـــى سياسات  الــتــوصــل  فــي 
جـــديـــدة لــتــعــزيــز الــمــشــاركــة 
ــوي فــي  ــســ ــ ــن ــ والـــتـــمـــثـــيـــل ال
عام  بشكل  البحريني  الريف 
كما  خصوصا.  البديع  وقرية 
المجتمع  فهم  الــدراســة  تعزز 

التبعية  الحالة  لطبيعة  النسوي 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الـــمـــرأة في 
البحريني وكيفية تكوين  الريف 

اتجاهات رأي نسوية مؤثرة.
استهدفت  الدراسة  أن  وأوضــح 
ــول  األصــ ذوات  الــبــديــع  نـــســـاء 
قرية  فــي  والقاطنات  البديعية 
اختيار  وتـــم  اآلن،  إلـــى  الــبــديــع 
ــرز مــدن  ــ ــبــديــع؛ ألنــهــا ضــمــن أب ال
الغوص على المستوى التاريخي 
مــا يميزها  ــو  الــبــحــريــن وهـ فــي 
ــائـــي قـــــوي جــديــر  ــسـ بــــحــــراك نـ
بــالــدراســة. إضــافــة إلــى أنها تقع 
استراتيجي  موقع  في  جغرافيا 
من  الــغــربــي  الشمالي  بالساحل 
المحافظ الشمالية فضال عن أنها 
مغايرة  ثقافية  تتميز بخصائص 
عن الثقافة السائدة في محيطها 

يط  لشر با

يجعلها  مــا  الــســاحــلــي،  الـــقـــروي 
رافدا للتنوع واإلثراء المجتمعي 
ــمــرأة فــي السياق  ويــعــد بـــروز ال
ــافـــســـي الـــمـــجـــتـــمـــعـــي فــي  ــنـ ــتـ الـ
المحافظة الشمالية التي مازالت 
طــبــيــعــتــهــا الـــجـــغـــرافـــيـــة تــشــهــد 
حياة  نمط  كذلك  ريفية  مالمح 

المرأة فيها.
تــعــالــج  الــــدراســــة  أن  وأضــــــاف 
إشكالية مهمة تنبثق من تحديات 
األول  البعد  أبــعــاد   3 لها  رئيسة 
عالمي يتمثل في 

النسوي  التمثيل  نسبة  تدني  أن 
الثاني  والــبــعــد  عالمية،  ظــاهــرة 
استمرارية  على  الحفاظ  تحدي 
وتـــزايـــد الــمــشــاركــة والــتــمــثــيــل 
مستوى  على  النسوي  السياسي 
الــبــحــريــن، والــبــعــد الــثــالــث قــدرة 
تحقيق  على  الريفية  األوســـاط 
نسب أعلى من التمثيل النسوي 

في المؤسسات الديمقراطية.
وبــيــن أن الـــدراســـة تــذهــب إلــى 
ــرغــم  ــى ال الـــبـــديـــع عــل أن قـــريـــة 
بمقومات  تاريخيا  تميزها  مــن 
فــي محيطها  الــحــضــري  الــقــائــد 
الـــقـــروي بــالــمــحــافــظ الــشــمــالــيــة، 
للمرأة  الــقــيــادي  الـــحـــراك  أن  إال 
قيادة  بمجاالت  يتخط  لم  فيها 
والدينية  التربوية  المؤسسات 
مثل: المدارس ورياض األطفال 
لم  إذ  الــقــرآن،  تحفيظ  ومــراكــز 
تسجل حضورا قياديا في مجال 
أو  الــمــدنــي  المجتمع  مــنــظــمــات 

المجالس الوطني.
وراوح أن البديع لم تشهد منافسة 
نــســويــة فــعــلــيــة عــلــى الــمــقــاعــد 
ــديـــة والـــبـــرلـــمـــانـــيـــة  ــلـ ــبـ الـ
ــرأة إال  ــمــ ــ ــم تــســجــل ال ــ ول
مــســاهــمــات مــحــدودة لم 
ترشحها  تتجاوز تسجيل 
انسحابها  ثم  لالنتخابات 
مع بداية دخولها المعترك 
بالرغم  الفعلي  االنتخابي 
البديع  نساء  مساهمة  من 
خــالل حمالت  من  الجادة 
تــعــبــئــة الــــــرأي الـــعـــام في 
الحمالت االنتخابية وقوة 
ــار  ــي ــي اخــت مــشــاركــتــهــا فــ
خالل  من  المنطقة  ممثلي 

التصويت.
تتجه  الدراسة  أن  وأضــاف 

إلى تحليل استمرارية التحديات 
تواجه  التي  والبيئية  الثقافية 
تطور أنشطة المشاركة والتمثيل 
األهلية النسوية في المجتمعات 
ــة وحــــاجــــة الــمــجــتــمــع  ــيـ ــفـ ــريـ الـ
ــبــحــريــنــي إلــــى تــنــمــيــة أوجـــه  ال
في  النسوي  والتمثيل  المشاركة 
ــذي يعتبر  ــ ال الــبــحــريــنــي  الــريــف 
ــزءا حــيــويــا مـــن مــشــروعــات  ــ جـ
العامة  الحياة  في  الــمــرأة  تقدم 
والتمثيل  الــمــشــاركــة  وأنــشــطــة 
الــمــدنــي والــســيــاســي فــي مملكة 

البحرين.
تــنــاقــش  ــة  ــ ــدراســ ــ ــ ال أن  ــن  ــيــ ــ وب
والثقافية  االجــتــمــاعــيــة  الــبــنــيــة 
من  تنطلق  الــتــي  والــمــؤســســيــة 
أنشطتها  نــحــو  الـــمـــرأة  خــاللــهــا 
ومــشــاركــاتــهــا االجــتــمــاعــيــة. كما 
ــة الــــمــــرأة فــي  ــاركـ ــشـ تــبــحــث مـ
ــســيــاســيــة ومـــدى  ــاالت ال ــجـ ــمـ الـ
رغبتها في زيادة قوة مشاركتها 
لالنتخابات  الترشح  خــالل  مــن 
من  ودوافعها  والنيابية  البلدية 
رغبتها في زيادة قوة مشاركتها 
من خالل الترشح لالنتخابات أو 

إحجامها عن ذلك.
ــوح خــلــيــفــة  ــ ــاحـــث نـ ــبـ ووعــــــد الـ
خالل  من  أعمق  تفاصيل  بطرح 
المقبلة عن  األيــام  الصحافة في 
حراك المرأة البديعية، معربا عن 
الوطنية  األكــاديــمــيــة  تطلعاته 
ــى  ــهــا إل الـــتـــي يــســعــى مـــن خــالل
أكثر  في  التنمية  في  المشاركة 
من مجال علمي داعيا إلى تعزيز 
مسيرته بالشكل الذي يتمكن من 
وتيرة  بــزيــادة  القيام  من  خالله 
إنـــتـــاجـــه الـــوطـــنـــي ويـــزيـــح عن 

مسيرته بعض المعوقات.

نوح خليفة

المرأة البديعية في زمن الغوص.. األنشط بعد المحرق والحد
نـــوح خليفـــة يطلـــق إنتاجا عن الكفاح المعيشـــي لنســـاء القريـــة وتحديات المشـــاركة والتمثيل

البحرينيون يغردون على وقع المطر وحبات البرد
الباكـــر أمـــس  المملكـــة صبـــاح  أجـــواء  ســـحابة رعديـــة داهمـــت 

تداول مواطنون عبر حســاباتهم بمواقع التواصل االجتماعي صباح يوم 
أمــس الســبت صــورا وفيديوهات توثق لحظــة دخول الســحابة الرعدية 
القويــة التــي نجــم عنهــا هطــول أمطــار غزيــرة مصحوبــة بحبــات البــرد 

والرياح شديدة السرعة.

الغربية  الشمالية  المناطق  وشهدت 
ذروة نشاط السحابة الرعدية، حيث 
الــبــرد، في  تــســاقــط حــبــات  سجلت 
على  المناطق  بقية  اقتصرت  حين 

األمطار الرعدية الغزيرة.
يأتي ذلك في وقت سجلت فيه عدد 
العربية  المملكة  فــي  المناطق  مــن 
العربية  اإلمـــارات  ودولــة  السعودية 
مع  مماثلة  أمــطــار  مــوجــة  المتحدة 

تساقط حبات البرد.
ووفـــقـــا لــحــســاب “بـــحـــريـــن ويــــذر” 
المتخصص في رصد حالة الطقس، 
فإن نزول خطوط الضغط للمنخفض 
ورياحا  رطبة  كتال  والتقائها  الجوي 
سحابة  تشكل  إلــى  أدت  تصعيدية 

رعدية بردية وغزيرة المطر.
الرطبة  الكتلة  هــذه  أن  ــى  إل ولــفــت 
والحمل  البنائية  بالطبقات  ارتــقــت 
ــر، لــتــدخــل  ــثـ ــراري لــلــشــمــال أكـ ــحــ ــ ال
ضمن  والبحرين  الشرقية  المنطقة 

نــطــاق الــتــأثــيــر، مــمــا يــشــكــل فرصة 
ــة  ــديـ لــتــشــكــل ســـحـــبـــا حــمــلــيــة رعـ
ــفــتــرة  مــتــقــطــعــة، خـــصـــوصـــا فــــي ال
الممتدة من فجر يوم السبت وحتى 

الغروب.
التي  وأكد أن فرص غــزارة األمطار 
تــعــتــمــد عــلــى مـــدى تــطــور السحب 
هابطة  ريــاح  من  التنبيه  مع  واردة، 

أثناء تأثير السحب الرعدية.
ولفت إلى أن ذلك يتبعه نشاط رياح 
تتجاوز  قــد  السرعة  قــويــة  شمالية 
أكثر من 50 كم في الساعة نهار يوم 

األحد.

وتـــوقـــع مــوقــع “طــقــس الـــعـــرب” أن 
األحـــد هطول  ــيــوم  ال صــبــاح  يشهد 
أمــطــار رعــديــة خــفــيــفــة، مــع فــرص 
تشكل ضباب خفيف فجرا، ونشاط 

للرياح في فترة الظهيرة والعصر.
وكانت إدارة األرصاد الجوية بوزارة 
المواصالت واالتصاالت قد توقعت 

ــوم أمــس  ــ ــواء الــمــمــلــكــة ي ــ تـــأثـــر أجــ
الــســبــت بــأمــطــار قــد تــكــون رعــديــة 
شديدة  بهبات  ومصحوبة  أحــيــانــا، 

السرعة وأمواج عالية.
األحــد  الــيــوم  لطقس  نشرتها  وفــي 
في  غــائــمــًا  طقسًا  ــاد  األرصــ توقعت 

الغالب مع فرص لتساقط األمطار.
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البحرين.. المحروسة
Û  هكــذا أراد هللا لهــا أن تكــون، األرض الطيبــة المباركة على مر *

الدهــور، لقــد وصفهــم خاتــم األنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد 
عليه أفضل الصالة والســالم وعلى آله وصحبه حين وفد قوم 
مــن أهــل البحريــن مــن بنــي عبدالقيــس، حيــث قــال: “ســيطلع 
عليكــم مــن هــا هنــا ركب هم خيــر أهل المشــرق”، وهكــذا نالت 
هــذه األرض الطيبــة البركــة، وســتبقى تالزمهــا، فترابهــا كريــم 

وأهلها كرام.
Û  الكريــم الرشــيدة وشــعبها  قيادتهــا  بإصــرار  هــي  * محروســة 

الوفــي علــى أن يتعلمــوا من كل أزمة درًســا، ويوجــدوا في كل 
ضيــق مخرًجــا، ويصنعــوا مــن كل أزمــة قــوة، لن يكــون صوت 
النفســانيين  والمرضــى  والمتآمريــن  والطائفييــن  المتشــددين 
والمتزمتين والمتاجرين بالوطنية هو الصوت السائد المسموع 
أبــًدا مهمــا عــال ودوى، ال أبًدا! ذلك الصوت المســموع هو األثير 
واألثــر فــي أن كل بنــي البحريــن هم جــزء منهــا، وكل أصحاب 
األديــان والمذاهــب مــن أبنائها هم ركن فيهــا، وكل من أراد بهم 
الســوء والتنكيــل، فهو الخاســر المنهــزم، فالبحرين تتعافى من 

كل سقم وتقف بعد كل أزمة.
Û  هــا هــي األجــواء تنشــر الخيــر والســرور رغــم قســوة الظــرف *

وســطوة المخــاوف، ومــع كل شــدة هنــاك نســمات فــرح وفرج، 
فتوجيهــات عاهــل البــالد جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، أشــاعت الطمأنينــة والســرور، وعــودة رئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
الميمونــة غمــرت أهــل البلــد البهجــة، والجهــود التــي يقودهــا 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة والقرارات الحكيمة “الحامية” للوطن وأهله، والقرارات 

“الميسرة” والداعمة، كلها تستحق الشكر والتقدير.
Û  البحرين محروســة؛ ألنها غرســت في نفوس أبنائها اإلخالص *

وغذتهــم بمعاني التفاني والتضحيــة، تماًما كما غذتهم بمعاني 
األســرة المتعاضــدة المتالحمــة، وحينما نقول ذلــك، فإن كل أم 
وأب، مــن األجــداد إلــى اآلباء مــروًرا إلــى األبنــاء، أخلصوا في 
حمــل المســؤولية، واجتمعــوا علــى غاية مقدســة كبيــرة، وهي 
صــون الوطــن والحفــاظ علــى الوحــد الوطنيــة، فتذهــب نوايا 
وأصــوات النعيق بعيــدا إلى حيث زوالها، وتبقى النوايا الطيبة 
واألحضــان الكريمة والنفــس البحريني األصيل، يكتب في كل 

يوم، أجمل أنشودة حب في الوطن العظيم.

saeed.mohamed@albiladpress.com
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والعطاء البناء  مسيرة  لمواصلة  بالتوفيق  لسموه  داعية 

“المصارف” تهنئ بعودة قائد المسيرة التنموية

رفعت جمعية مصارف البحرين أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمد آل خليفة؛ بمناسبة عودة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى أرض الوطن 

بعد أن مّن هللا عليه بالشفاء.

وأعـــرب رئيس مجلـــس إدارة الجمعية 
عدنـــان يوســـف عـــن مشـــاعر الســـعادة 
والفـــرح بهذه العودة الميمونة لصاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، داعيا 
ســـموه  يوفـــق  أن  وجـــل  عـــز  المولـــى 
لمواصلة مسيرة البناء والبذل والعطاء 

خدمًة للوطن العزيز.
وقـــال يوســـف “لمســـنا جمعيـــا الفرحة 

الكبيـــرة ألهـــل البحريـــن بعـــودة ســـمو 
رئيـــس الوزراء إلـــى الوطن بعـــد رحلة 
العالج التي تكللت بالشـــفاء بحمد هللا، 
كيف ال وســـموه بمثابـــة األب الحريص 
علـــى مصلحـــة أبنائـــه مـــن المواطنين، 
وصاحـــب المبادرات الوطنيـــة الداعمة 
لمســـيرة البحريـــن التنمويـــة في جميع 
القطاعات، بما في ذلـــك القطاع المالي 

ـــأ الرئيس  والمصرفـــي”.  مـــن جانبه، هنَّ
القاســـم  وحيـــد  للجمعيـــة  التنفيـــذي 
البحرين قيادة وحكومة وشـــعبا بعودة 
سمو رئيس الوزراء سالما معافى بحمد 
هللا إلى أرض الوطن، الفتا إلى أن هذه 
البحرينييـــن،  أثلجـــت صـــدور  العـــودة 
الذيـــن طالمـــا تطلعوا إلى عودة ســـموه 

بعد رحلة العالج الطويلة تلك.

المنامة - جمعية المصارف

 وحيد القاسم

المنامة - رجال األعمال البحرينيةالمنامة - البركة المصرفية

جمعيــة  رئيــس  المصرفيــة  البركــة  لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  أكــد 
المصرفييــن البحرينيــة عدنــان يوســف أن المصــارف والبنــوك العاملة في 
البحرين لن تتردد لحظة واحدة في تلبية أي نداء من الدولة، يتماشى مع 
اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها حكومة البحرين؛ للتصدي والحيلولة 
دون انتشــار فيــروس كورونــا القاتــل. وقــال إن “جميع البنــوك العاملة في 
المملكــة تلقــت قرار مصرف البحرين المركزي بشــأن تأجيل دفع األقســاط 
على المقترضين بصدر رحب، وبتفهم تام لمتطلبات الظروف االستثنائية 

التي تمر بها البحرين كعضو في المجتمع الدولي”.

وأكـــد يوســـف أن “هـــذا التضامـــن الكبير 
من قبل البنوك للقرارات الصادرة ســـواء 
مـــن البنك المركـــزي أو من أي مصدر من 
مصـــادر اتخـــاذ القـــرار فـــي الدولـــة، إنما 
يعكـــس حجـــم المســـؤولية االجتماعيـــة 
تشـــعر  الـــذي  االجتماعـــي  والتضامـــن 
القطـــاع  فـــي  العاملـــة  المؤسســـات  بـــه 

المصرفي تجاه الوطن والمواطنين”.
وقـــال فيما اســـتجد من ســـبل ووســـائل 
عمـــل البنـــوك إن “معظـــم البنـــوك العاملة 
فـــي البحريـــن إن لـــم تكـــن جميعهـــا، قد 
هيأت الكوادر والعناصر البشرية القادرة 
على تســـيير أعمالها عـــن بعد، األمر الذي 
ســـيجد من انتشـــار الوبـــاء، إال أن فروع 

الكثيـــر مـــن البنوك بمـــا فيها فـــروع بنك 
البركـــة ســـتكون مفتوحـــة اليـــوم األحد 
الســـتقبال زبائنهـــا غيـــر القادريـــن علـــى 
إنجاز معامالتهم المصرفية عبر الوسائل 

التقنية الحديثة”.
وأكـــد أن جميـــع فـــروع بنـــك البركة في 
البحرين توفر لعمالئهـــا جميع الخدمات 
المصرفية عبر الوسائل التقنية الحديثة، 
وأن “البركـــة” يعتبـــر مـــن أول المصارف 
المصرفيـــة  الخدمـــات  وفـــرت  التـــي 
اإللكترونيـــة فـــي جميع أماكـــن وجودها 

في اكثر من 11 دولة حول العالم”.
إلى ذلك، دعا يوســـف جميع المؤسسات 
العاملة فـــي القطاع المصرفـــي والمالي، 

والســـياحي،  التجـــاري،  والقطـــاع 
الخدمـــي،  والقطـــاع  والصناعـــي، 
إلـــى  األخـــرى،  المهنيـــة  والقطاعـــات 
مؤتمـــر عام جامـــع، بالتنســـيق والتعاون 
مـــع مؤسســـات صنع القـــرار فـــي الدولة، 
والـــدروس  التجربـــة  خاللـــه  تناقـــش 
التـــي مـــرت بهـــا هـــذه المؤسســـات فـــي 
هـــذا الظـــرف العالمـــي الحـــرج والدقيق؛ 
لالتفـــاق علـــى خطـــة احترازيـــة وطنيـــة 
شاملة يمكن استخدامها سواء في مثل 
هذه الظـــروف الطارئة أو في غيرها من 

الظروف المشابهة.

رفـــع رئيـــس وأعضاء مجلـــس إدارة 
جمعيـــة رجـــال األعمـــال البحرينية، 
وجميـــع منتســـبي الجمعيـــة خالـــص 
التهانـــي والتبريـــكات لمقـــام رئيـــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة؛ بمناسبة 
عودة ســـموه الميمونة إلى البحرين، 
بعـــد أن أفـــاء هللا على ســـموه بنعمة 

الشفاء وتمام العافية.
وقالت الجمعية إن األسرة التجارية 
لصاحـــب  واالمتنـــان  التقديـــر  تكـــن 
السمو الملكي رئيس الوزراء على ما 
يقدمه ســـموه من دعـــم غير محدود 
ومســـاندة كبيـــرة للقطـــاع الخـــاص، 
مؤكدة أن كل ما تحقق من إنجازات 
وتطـــور ونمـــاء، هـــو بفضـــل هللا وما 
يحظـــى به هـــذا القطـــاع مـــن رعاية 
واهتمـــام مـــن لـــدن ســـموه ورعايته 
للقطـــاع التجـــاري فـــي البحرين في 

ظل العهد الزاهر لجاللة الملك.
وفي هـــذا اإلطار، نوه رئيس جمعية 
خالـــد  البحرينيـــة  األعمـــال  رجـــال 
الزياني بالجهـــود المتوالية لصاحب 

الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء على 
مدى عقود ممتدة وإسهامات سموه 

البارزة في كل الصعد والميادين.
من جانبه، عبـــر نائب رئيس مجلس 
اإلدارة أحمـــد بـــن هنـــدي عـــن فرحة 
شـــعب  وعمـــوم  التجـــاري  القطـــاع 
البحرين بالعـــودة الميمونة لصاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء، والتي 
أفـــرادا  الجميـــع  يكنـــه  مـــا  أظهـــرت 
وعرفـــان  تقديـــر  مـــن  ومؤسســـات 
وحبهـــم  الكبيـــرة،  ســـموه  لجهـــود 
فـــي شـــتى  بإســـهاماته  واعتزازهـــم 

الميادين.
يوليـــه  مـــا  إلـــى  هنـــدي  بـــن  وأشـــار 
صاحب الســـمو رئيس الـــوزراء على 
الـــدوام مـــن عنايـــة واهتمـــام لهموم 
وتطلعـــت أصحـــاب وتشـــجيع مناخ 
المملكـــة، وتســـهيل  فـــي  االســـتثمار 
اإلجراءات وتذليل العقبات وتحفيز 
القطاع التجاري واالقتصادي لتعزيز 
مكانتـــه المهمـــة فـــي عجلـــة التنمية 
المســـتدامة فـــي مملكتنـــا الغالية، ما 
بـــوأ المملكـــة مراتـــب متقدمـــة فـــي 

المؤشرات االقتصادية الدولية.

الوبــاء انتهــاء  بعــد  جامــع  عــام  لمؤتمــر  األسرة التجارية وعموم الشعب يكنون تقديرا كبيرا لسموهدعــوة 
“رجال األعمال”: دعم كبير من سمو رئيس الوزراء لـ “الخاص”تضامن مصرفي كبير مع قرارات “المركزي”

أحمد بن هنديعدنان يوسف  خالد الزياني

ــن قـــدرتـــهـــا ــ ــ ــد م ــ ــحـ ــ ــش أربـــــــــــاح الــــبــــنــــوك وتـ ــ ــامـ ــ الــــخــــطــــوة تـــقـــلـــص هـ

اآلثار الجانبية لخفض “الفائدة” على النظام المصرفي العالمي

هــل تذكــر الدعابــة عن شــخص يقــوم بالبحث عن محفظتــه تحت عمود اإلضــاءة، وليس في 
المــكان الــذي ســقطت فيــه؟ هكذا يتصرف مخضرمو السياســة النقدية حــول العالم بطريقة 
تشــبه تمامــا هــذه الطريقــة حاليــا. يعتقــد الكاتــب االقتصــادي أنــدي موخيرجي فــي رؤيــة تحليلية 
نشــرتها وكالــة “بلومبــرج أوبينيــون” أن خفض البنوك المركزية معدالت الفائــدة من أجل التصدي آلثار 
فيــروس كورونــا مــا هــو إال عبارة عن خطوة تضــع مزيدا من الضغوط على بعض المصارف. وبالنســبة 
لصناع السياسة النقدية، يبدو أن عملية احتواء تأثير “كورونا” برمتها تتمثل في خفض معدل الفائدة.

وفي حين أن هذه الخطوة من شـــأنها دعم أســـعار 
األصول اآلخذة في الهبوط على الصعيد العالمي، 
إال أن التأثيـــر على األنشـــطة الفعلية خصوصا في 
االقتصادات اآلســـيوية المتضـــررة يمكن أن يكون 

عكس ما هو مقصود.
إلـــى  الشـــركات متعـــددة الجنســـيات  وال تحتـــاج 
أمـــوال رخيصـــة بقـــدر حاجتهـــا إلـــى بنـــوك قادرة 
بشـــكل موثـــوق علـــى تخصيـــص مزيـــد مـــن رأس 
المال إلى آســـيا، إذ من المتوقع أن يتعافى الطلب 

بعدما تقل حدة المرض.
ولكـــن قيـــام البنـــوك المركزيـــة بتقليـــص هوامـــش 
أرباح المصارف من خالل خفض معدالت الفائدة، 
مـــن شـــأنه أن يحد من قدرتهم كمـــا يمكن أن يضر 

ذلك بدوره توسع الشركات.
وإذا طلب مجلـــس االحتياطي الفيدرالي من كبار 
المســـؤولين الماليين في الشـــركات الذين تعطلت 
سالسل التوريد الخاصة بهم إثر اندالع الفيروس 
في الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان، 
فـــإن مـــا يثير قلقهـــم ليس تكلفـــة التمويـــل، ولكن 

إتاحة السيولة في األماكن المناسبة.
وتوفـــر المصـــارف االســـتثمارية “ســـيتي جـــروب” 
تشـــارترد”  ”ســـتاندرد  و  ”إتش.إس.بي.ســـي”  و 
الخدمات المصرفية للشـــركات التـــي تنقل أموالها 

إلى دول في آسيا.
ويشمل عمل هذه البنوك الثالثة، التي يطلق عليها 
“المصارف المحلية العالمية” التحوط من التقلبات 
في العمالت، إذ تقوم الشركات بشراء وبيع السلع، 
وتوزيـــع  لبائعيهـــا،  العامـــل  المـــال  رأس  وتمويـــل 
األموال التي تم الحصول عليها في دول مختلفة، 
ما يبرز اعتماد الشـــركات متعددة الجنســـيات في 

آسيا على هذه البنوك الثالثة.
الواليـــات  بيـــن  التجاريـــة  الحـــرب  أدت  وبالفعـــل 

المتحـــدة والصين إلى البحث عـــن قواعد إنتاج ال 
تعتمد بشـــكل كبير على بكين، كمـــا أظهر فيروس 
كورونـــا مدى حماقة وضع جميع البيض في ســـلة 

واحدة.
لكـــن إيجاد موقـــع جديـــد لإلنتاج يتطلـــب تموياًل 

بالعملة المحلية في دولة جديدة.
ويعتبر توفير هذا التمويل بمثابة أمر أكثر سهولة 
بالنســـبة لـ “ســـيتي جروب” و ”إتش.إس.بي.ســـي” 
و ”ســـتاندرد تشـــارترد”، الذين تم تصنيفهم أخيرا 
من قبل شـــركة “جرينتش أسوشـــيتس” على أنهم 
أكثر 3 مصارف لديها قدرة على النفاذ في الســـوق 
للخدمات المصرفية وإدارة النقد للشركات الكبرى 

في آسيا.
وعلـــى مـــدى اإلثني عشـــر شـــهرا الماضيـــة، أصبح 
“تأميـــن التمويل الموثوق” في صـــدارة األولويات 
ليحـــل محـــل “تحقيـــق االســـتفادة القصـــوى مـــن 
التكاليـــف”، طبقا لما يقوله المحلالن في الشـــركة، 

غوراف أرورا ووينستون جين.
وأضافـــا “مـــن المنطقي بالنســـبة للشـــركات الكبرى 
في آسيا أن تلجأ إلى البنوك التي لديها فروع عبر 
دول عديـــدة ولديهـــا خبـــرة كبيرة فـــي المعامالت 

المصرفية”.
ولكـــن فـــي الوقـــت الـــذي شـــهدنا فيـــه طلبـــا على 
خدمـــات هـــذه المصـــارف، فـــإن خفـــض معـــدالت 
االحتياطـــي  بنـــك  أجـــراه  الـــذي  مثـــل  الفائـــدة، 
الفيدرالي البالغ 50 نقطة أســـاس )0.25 %( والذي 
ســـيؤدي إلـــى مزيد من التيســـير النقـــدي اآلن بعد 
أن انخفـــض منحنـــى العائد على ســـندات الخزانة 
األميركيـــة بأكمله دون 1 % للمرة األولى، ســـيضر 
قـــدرة المقرضين على تحقيق هامـــش مقبول من 

الفوائد الصافية وتحقيق عوائد للمستثمرين.
وبفعـــل عـــدم القـــدرة علـــى تحقيـــق العوائـــد التي 

يريدها المســـاهمون، فإن بنك “إتش.إس.بي.سي” 
يقوم بخفض 35 ألف وظيفة.

بينما يبحث “ستاندرد تشارترد”، الذي حقق أرباحا 
بنحـــو 6.4 % فقط فـــي العام الماضي على حقوق 
الملكيـــة الملموســـة وهو ما يعتبر أقـــل بنحو 2 % 

عن بنك “إتش.إس.بي.ســـي”، عـــن رئيس تنفيذي 
جديـــد، طبًقـــا لتقريـــر نشـــرته وكالة بلومبـــرج هذا 

األسبوع.
كمـــا أن رئيـــس مجموعـــة ســـيتي مايـــكل كوربات 
تلقى ســـؤاال عن الســـبب في عدم خفض العمليات 

في آســـيا من أجل رفع ربحية البنك نسبة ألصوله 
الملموســـة إلـــى 19 % مثلمـــا حقق جيمـــي ديمون 
فـــي “جي.بـــي مورجـــان تشـــيس” بداًل مـــن 12 % 

التي تحققها “سيتي”.
وفـــي واقـــع األمـــر، كمـــا يقـــول أرورا مـــن شـــركة 
“جرينتش”، فإن شـــهية “جي.بي مورجان” لتحمل 
مخاطـــر الشـــركات الكبيرة في آســـيا قـــد ارتفعت 
بشـــكل كبير خالل الســـنوات القليلة الماضية؛ ألن 
أكبر جهة أميركية تنفق على التكنولوجيا الجديدة 
قد تشـــتت تركيزها بسبب المشكالت التي تواجه 

“إتش.إس.بي.سي” أو “ستاندرد تشارترد”.
واســـتنادا إلـــى هـــذه الخلفيـــة، إذا تســـببت البنوك 
المركزيـــة فـــي إضعـــاف إضافـــي لتوقعـــات أربـــاح 
المحليـــة والعالميـــة مـــن خـــالل حماســـة  البنـــوك 
خفـــض معـــدالت الفائدة، فـــإن هذه المصـــارف قد 
تكون مترددة في فتح ميزانياتها أمام الشـــركات؛ 
خصوصا أن الوباء قد دفعهم لزيادة شروطها؛ من 

أجل التعامل مع القروض السيئة في المستقبل.
المعامـــالت  ميـــزة  كذلـــك  يفقـــدوا  أن  ويمكـــن 
المصرفيـــة المهمـــة أمـــام المنافســـين مـــن اليابـــان 
والذين يزدادون قـــوة، والذين يمكنهم في الوقت 
الحالـــي دعـــم الشـــركات في عدد قليـــل من الدول 

فقط.
إذا كان الفيـــروس الجديـــد يضـــر بالطلـــب العالمي 
أكثـــر من العرض، فكان من شـــأن خفض المعدالت 
بجـــرأة هو االســـتجابة الصحيحـــة، لكن حتى اآلن 
ُيشـــكل تدمير الطلب معظم المشـــكلة في الصين، 
حيث انخفضت مبيعات السيارات بوتيرة قياسية 

بلغت 80 % في شهر فبراير الماضي.
وفـــي الغالب، تواجه بقية العالم أزمة في العرض، 
أو فـــي حالـــة النفط تخمة فـــي اإلمـــدادات أثارت 

حرب أسعار بين أكبر منتجي النفط في العالم.
وتتمثل إحدى طـــرق التعامل مع صدمات العرض 
الخدمـــات  أساســـيات  تـــآكل  عـــدم  ضمـــان  فـــي 
المصرفيـــة التي تدعـــم اإلنتـــاج والتخزين والنقل 

والتوزيع بسبب األموال الرخيصة.
ومنذ أزمة العام 2008، أصبحت البنوك المركزية 
العالميـــة موهومة للغاية بســـبب قوتها النقدية، 
وأصيبـــت بالعمى بفكـــرة أن بإمكانها وحدها أن 

تنقذ العالم.

دبي - مباشر
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ضرورة لجوء إدارة 
األسواق إلى 

تنفيذ آليات للحد 
من الخسائر

إجراءات ضرورية للشركات بالخليج الحتواء خسائرها
ــا ــرهـ ــيـ ــة وغـ ــ ــاح ــ ــي ــ ــس ــ ــران وال ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــات تـــــأثـــــرا بــــــ “كــــــــورونــــــــا”: الـ ــ ــاع ــ ــط ــ ــق ــ أكــــثــــر ال

مع استمرار اإلجراءات الوقائية واالحترازية ضد تفشي فيروس “كورونا”، فما الخطوات التي يستوجب على الشركات الخليجية 
اتخاذها لضمان كبح جماح التأثيرات االقتصادية عليها، وما القطاعات األكثر تأثرا عن غيرها؟  

يتوقع محللون تم استطالع أرائهم حول ما إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، بأن تتكبد الشركات الخليجية خسائر فادحة 
تنجم عن التكيف مع الوضع الحالي ما لم تتخذ إجراءات تحول دون التأثر الشديد على استمرار أعمالها. 

يقول االستشـــاري فـــي إدارة األعمال 
والخبيـــر االقتصادي ممـــدوح النقيب 
إن الشـــركات الخليجيـــة اآلن تعانـــي 
أزمـــة غير مســـبوقة، جـــزء منها يعود 
بشـــكل أســـاس للتأثيرات االقتصادية 
الناجمة عن إنتشـــار ڤيـــروس كورونا. 
وأضـــاف النقيـــب أن الشـــركات تتأثـــر 
أيضا من اإلجراءات االحترازية التي 
تتخذهـــا الحكومـــات ومـــا لهـــذه مـــن 
تأثيـــرات قوية على االقتصاد العالمي 

واإلقليمي والمحلي.
وتتزايـــد مخاوف الدول حـــول العالم 
مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية 
اتخـــاذ  وتباطـــؤ  ســـرعة  عـــدم  مـــن 
إجراءات؛ للحد من تفشي الفيروس.

أشـــار  المخـــاوف،  تلـــك  مـــع  وتزامنـــا 
إلـــى أن التأثيـــرات الســـلبية  النقيـــب 
تنجم كذلك من االنخفاض الكبير في 
أســـعار النفط نتيجـــة تباطؤ االقتصاد 
إضافـــة  الطلـــب،  وضعـــف  العالمـــي 
لحرب األســـعار التي اندلعت بين كبار 
المنتجيـــن بعـــد فشـــل إتفـــاق خفـــض 

االنتاج بين منظمة أوبك وروسيا.
وفـــي خضـــم هـــذه األحـــداث، فشـــل 
اتفـــاق أوبـــك بتخفيض إنتـــاج النفط، 
بعـــد أن رفضـــت روســـيا طلـــب أوبك 
 1.5 بنحـــو  اإلنتـــاج  خفـــض  بتعميـــق 
مليـــون برميـــل إضافـــي، مـــا أدى إلى 

انهيارات في أسعار النفط.

 القطاعات األكثر تأثيرا

وأوضح ممـــدوح النقيب أن قطاعات 
الطيران والسياحة والفنادق وتنظيم 
المؤتمرات تأثيراتهم عنيفة وســـريعة 
جدا، مـــن المحتمل أن تقدر الخســـائر 
باقـــي  أن  إلـــى  الفتـــا  بالمليـــارات، 
القطاعـــات تأثرت وســـتتأثر بدرجات 

متفاوتة.
 vi بدوره، أكد المدير التنفيذي لشركة
markets فـــي مصر أحمـــد معطي أن 
وجود الفيروس يؤثـــر على االقتصاد 
الخليجي في أكثر من قطاع وخاصة 
قطـــاع الســـياحة والســـفر، ومـــا يزيـــد 
األمـــر خطـــورة حـــرب أســـعار النفـــط، 
والتـــي أدت إلى انخفـــاض النفط إلى 
مستويات 30 دوالرا للبرميل مما أدى 
إلى الضغط على أرباح شركات قطاع 

البتروكيماويات.
وقـــال بشـــأن اإلجـــراءات التـــي يمكن 
للشـــركات اتخاذها للحد من الخســـائر 
وســـط األزمـــة “الـــكل ســـيتأثر وســـط 
األزمـــة التـــي تعـــد أكبـــر مـــن الجميع، 
حيث ال توجد إجراءات دون خســـائر 
الشـــركات  تبقـــى  لكـــن  بهـــا،  تلحـــق 
الكافيـــة  النقديـــة  االحتياطـــات  ذات 
والســـيولة الكبيـــرة ذات تحمـــل أكبـــر 

للتحديات الراهنة”.

نصائح للشركات وسط األزمة

ومـــن أجـــل اســـتمرار عمل الشـــركات 
وســـط تلك األزمة الثقيلة، أكد الخبير 
ممدوح النقيب أنه في حال اســـتمرار 
الوضـــع علـــى مـــا هـــو عليـــه لفتـــرات 
عـــن  للشـــركات  بديـــل  فـــا  طويلـــة، 
تخفيض نفقاتها وبشـــكل سريع وحاد 

مـــا يترتـــب عليه أمـــور ســـلبية أبرزها 
إيقاف العديد من المشروعات حسب 
أولوية كل منها، وتقليل عدد العمالة.

ورأى أنـــه مـــن المحتمـــل إيقـــاف ضخ 
اســـتثمارات الشـــركات فـــي األبحـــاث 
وتحديـــث  والتوســـع  والتطويـــر 
الخدمـــات حاليـــا، كمـــا اعتقـــد النقيب 
أن بعض الشـــركات ســـتلجأ إلى وقف 
توزيـــع األرباح في هـــذه الفترة ولمدة 
زمنيـــة غير معروفة؛ لتوفير الســـيولة 

الازمة الستمرار أعمال الشركة.
مـــن جانبـــه، توقـــع المديـــر التنفيـــذي 
لشـــركة vi markets فـــي مصـــر أحمد 
أمـــام  الشـــركات  تكـــون  أن  معطـــي 
خيارين بالنســـبة للتوزيعات السنوية، 
إمـــا بخفض األرباح الموزعة، أو يصل 
األمر إلى عدم توزيع أي أرباح بســـبب 

تداعيات كورونا.
وفي إطـــار تقديم الحلول للشـــركات، 
تنويـــع  بمحاولـــة  معطـــي  نصـــح 
عـــدة  فـــي  الشـــركات  اســـتثمارات 
قطاعـــات، أهمها القطـــاع الصحي في 

الوقت الحالي.
ومـــن المتوقـــع وفق ممـــدوح النقيب، 
أنه مع التيســـيرات والتحفيزات التي 
تقدمها الحكومـــات والبنوك المركزية 
ستتوســـع الشـــركات فـــي االقتـــراض 
علـــى  والمســـاعدة  النفقـــات  لتغطيـــة 
االســـتمرارية مما ســـيزيد من األعباء 

المستقبلية عليها.

وقـــال النقيـــب إن هـــذا األمـــر يـــؤدي 
إلى إعادة جدولة الديون المســـتحقة 
إيجـــاد  أجـــل  مـــن  الشـــركات؛  علـــى 
مصـــادر دخـــل أخـــرى، واللجـــوء إلـــى 
بيع األصـــول، إلى جانـــب إقبالها على 
اســـتحواذات أو اندماجات لتخفيض 

النفقات وتحسين الهوامش.
ونـــوه على أنه مـــن الممكن يكون لدى 
الشـــركات خيار إعادة شـــراء أســـهمها 
بهذه األســـعار المتدنيـــة لمحاولة دعم 
المـــال؛  أســـواق  فـــي  األســـهم  أســـعار 
من أجل تمكين الشـــركات مـــن البقاء 

واستمرارية األعمال.
وأكد ضـــرورة وجود الدعم الحكومي 
ممـــا يشـــكل المـــاذ اآلمـــن للشـــركات 
فـــي مواجهـــة هـــذا الوضـــع خصوًصـــا 
المتوســـطة والصغيـــرة لعـــدم قدرتها 

على مواجهة الموقف بمفردها.
بـــدوره، أرجـــح مدير البحوث بشـــركة 
الماليـــة،  األوراق  لتـــداول  المـــروة 
مينـــا رفيـــق، أنـــه فـــي الفتـــرة المقبلة 
ستتحول شـــركات السياحة والشحن 
للخســـائر، وستشـــهد تراجعا حادا فى 

األربـــاح، فضا عن معاناتهـــا من أزمة 
ســـيولة كبيـــرة، مـــا يؤثر علـــى إقبالها 
على شـــراء أســـهم خزينة؛ ألنـــه يعود 

إلى مدى توفر السيولة بالشركات.
في الوقت ذاته، أوضح مينا رفيق أن 
شراء أسهم خزينه باألسعار المتدنية 
ســـيكون خيـــارا مألوفا للشـــركات في 

الفترة المقبلة.

ماذا عن التعامل بأسواق 

األسهم؟ 

أمـــا فيمـــا يخـــص أســـواق المـــال، أكد 
لمعهـــد  االستشـــاري  المجلـــس  عضـــو 
األوراق الماليـــة والخبيـــر االقتصادي، 
وضاح الطه، على ضرورة لجوء إدارة 
األسواق إلى تنفيذ آليات في األوقات 
الخطرة علـــى األســـواق المالية؛ للحد 
مـــن الخســـائر التـــي مـــن الممكـــن أن 
تنجـــم عنها وقايـــة ألموال الشـــركات 

والمستثمرين.
وأوضـــح وضاح الطه ضـــرورة تفعيل 
آليات لحماية األسواق، منها آلية وقف 

التـــداول لمـــدة مـــن الوقت قـــد تكون 
نصف ســـاعة أو ســـاعة أو حتـــى أكثر 
من جلسة وفق حدة الموقف، ويطلق 
عليه “قاطع الدورة” مثلما يحدث في 
البورصـــة الكويتيـــة وبورصـــة مصـــر 
حتـــى تهـــدأ األنفس والمخـــاوف التى 
تعم أوساط المستثمرين؛ حفاظا على 

أموال السوق من االنزالقات.
ولفـــت محلـــل أســـواق المـــال إلـــى أن 
أن  الممكـــن  مـــن  أخـــرى  آليـــة  هنـــاك 
تطبقهـــا األســـواق والبورصـــات تكمن 
وراء وقف التداول على أسهم معينة، 
والتـــي مـــن الممكـــن أن تقود الســـوق 
إلـــى االنهيـــار وضيـــاع أغلـــب أمـــوال 

المستثمرين بالسوق.
يشـــار إلـــى أن هيئـــة األوراق الماليـــة 
النســـبة  فعلـــت  اإلماراتيـــة  والســـلع 
األســـهم  أســـعار  لتراجـــع  القصـــوى 
المدرجة خال الجلســـة الواحدة إلى 
10 % وحتـــى  بـــدال مـــن   % 5 نحـــو 
إشـــعار آخر؛ للحد من موجات الهبوط 

الحادة.

دبي - مباشر

أعلــن بيــت التمويــل الكويتــي - البحرين، عن تفعيل خطة اســتمرارية العمل وتطبيق الحلول التقنيــة التي تمكن الموظفين 
لــدى البنــك مــن العمــل عــن بعد بشــكل آمن وفعــال بمختلف الظروف، في إطــار الجهــود المتواصلة التي يبذلهــا البنك لدعم 
الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، ولضمان صحة وسالمة موظفي البنك ومواصلة تقديم أفضل الخدمات للعمالء 

دون انقطاع.

يقضـــي  قـــراًرا  البنـــك،  اتخـــذ  كمـــا 
بتقليص ســـاعات العمل للموظفات 
مـــن  ســـاعتين؛  بمعـــدل  األمهـــات 
أجـــل منحهـــن وقًتـــا أكبـــر لإليفـــاء 
والمنزليـــة  األســـرية  بالتزاماتهـــن 
خال هذه المرحلة االستثنائية مع 
توفيـــر اآلليـــات الازمـــة؛ لتمكينهن 
من العمل مـــن المنزل؛ لضمان عدم 

تأثر األعمال اليومية للبنك.
وأكـــد العضـــو المنتـــدب والرئيـــس 
التنفيـــذي لبيت التمويل الكويتي - 
البحريـــن عبدالحكيـــم الخياط “إننا 
ال ندخـــر جهًدا في عمل كل ما يلزم 

مـــن أجـــل مواصلـــة خدمـــة عمائنا 
خـــال  وجـــه  أكمـــل  علـــى  الكـــرام 
التـــي  االســـتثنائية  األوقـــات  هـــذه 
تســـتدعي جهـــود وتكاتـــف الجميع 
من أجـــل الحد من انتشـــار كورونا. 
فقد حرص البنـــك منذ البداية على 
اتخاذ أعلـــى التدابيـــر واإلجراءات 
وســـامة  صحـــة  لضمـــان  الازمـــة 
الجميع باإلضافة إلى اســـتراتيجية 
البنـــك التـــي تتيـــح لجميـــع العماء 
إنجـــاز معاماتهـــم المصرفيـــة بكل 
ســـهولة وأمـــان من خـــال األجهزة 
زيـــارة  إلـــى  الحاجـــة  الذكيـــة دون 

الفرع”.
وأضـــاف “إننـــا فـــي بيـــت التمويـــل 
الكويتي - البحرين حريصون على 
تطبيق أفضل وســـائل التكنولوجيا 
والحلـــول المبتكرة التي من شـــأنها 
ضمـــان مواصلـــة ســـير العمـــل دون 
انقطاع بيـــن موظفي البنك وجميع 
أصحاب العاقة اآلخرين مع ضمان 
تحقيق كل ســـبل الوقاية والسامة 
هـــذا  ومـــن  والعمـــاء،  للموظفيـــن 
الحلـــول  جميـــع  ســـخرنا  المنطلـــق 
الرقميـــة فـــي ســـبيل تنفيـــذ المهام 
والعمليـــات عبر أحـــدث التطبيقات 

التقنيـــة والتـــي تســـاعدنا بدورهـــا 
علـــى االســـتمرار في تقديـــم المزيد 
مـــن االبتـــكار والتميـــز فـــي خدمـــة 

العماء”.
“مبـــادرة  أن  الخيـــاط  وأوضـــح 
البنـــك فـــي تقليص ســـاعات الدوام 
مـــن  تأتـــي  األمهـــات،  للموظفـــات 
منطلـــق اهتمامنا وحرصنا الشـــديد 
على توفير جميع ســـبل الراحة لهن 
في ظل هذه الظروف االستثنائية”. 
ومـــن جانبهـــا، قالـــت رئيـــس إدارة 

الموارد البشـــرية في “بيتك” ســـارة 
زين العابدين “لطالما حرصت إدارة 
البنـــك علـــى توفيـــر البيئـــة اآلمنـــة 
والمائمـــة لجميع الموظفين، حيث 
إننـــا نؤمـــن بـــأن صحـــة الموظفيـــن 
قصـــوى  أولويـــة  تعتبـــر  والعمـــاء 
لنـــا، ولدينـــا فريـــق عمـــل  بالنســـبة 

متكاتـــف ومؤهـــل مســـتعد لتأديـــة 
؛مـــن  الوظيفيـــة  المســـؤوليات  كل 
العمـــاء  احتياجـــات  تلبيـــة  أجـــل 
وأداء الواجب الوطني في مختلف 
مجـــاالت العمـــل والتغلـــب على أية 

تحديات”.
يذكـــر أن تكنولوجيا العمل عن بعد 
التـــي يطبقها البنـــك تعد من أحدث 
التقنيـــات التـــي تمكـــن الموظفيـــن 
من الوصـــول إلى جهاز الحاســـوب 
اآللـــي الخـــاص بهم عن بعـــد وتعزز 
من قـــدرة الموظفين على التواصل 
بشـــكل آمن وسريع وتمكن من عقد 
االجتماعـــات والمؤتمرات الصوتية 
ومؤتمـــرات الفيديـــو والويـــب عـــن 
المراســـات  إجـــراء  وكذلـــك  بعـــد، 
المســـتندات  وتحريـــر  ومشـــاركة 
اتصـــال  علـــى  والبقـــاء  والملفـــات 

وإجراء المكالمات بجودة عالية.

المنامة - بيتك - البحرين

“بيتك” يتبنى حلول العمل “عن بعد” ضمن الجهود الوطنية
الــظــروف بمختلف  العمليات  اســتــمــرار  لضمان  التكنولوجيا  توظيف  الــخــيــاط: 
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المنامة - الصناعة والتجارة

أعلنـــت وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة عـــن إغـــاق 10 محـــات؛ 
لتجاوزهـــا قـــرار اقتصـــار أنشـــطة جميـــع المطاعـــم والمرافـــق الســـياحية 
وأماكن تقديم األطعمة والمشروبات على الطلبات الخارجية والتوصيل، 
ضمـــن القـــرارات االحترازيـــة الهادفة لضمـــان صحة وســـامة المواطنين 

والمقيمين. 
وصـــرح الوكيل المســـاعد للموارد والرقابة عبدالعزيز األشـــراف بأن إدارة 
التفتيـــش بالـــوزارة وضعـــت خطة لتنفيـــذ القـــرارات االحترازيـــة الهادفة 
لتعزيـــز الصحـــة العامـــة واحتـــواء ومنـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا، فيما 
يتصـــل باقتصـــار مزاولة أنشـــطة المطاعـــم والمرافق الســـياحية ومقاهي 
الشيشة على تقديم األطعمة للطلبات الخارجية والتوصيل، وكذلك قرار 

غلـــق المراكـــز الرياضية ودور الســـينما، وقـــرار تخصيص أول ســـاعة من 
فتح محات األغذية لكبار الســـن والنســـاء الحوامـــل، حيث توجه طاقم 
التفتيـــش للتأكد مـــن تطبيق القـــرار، ونتج التفتيش عـــن غلق 10مطاعم 
تباشـــر تقديـــم األطعمـــة فـــي داخل المحـــل، منها 4 مطاعم فـــي محافظة 
المحـــرق والبقية متفرقين في المنامة وجدعلي وســـار وســـند ونويدرات 
والرفـــاع، كمـــا شـــمل التفتيش األنشـــطة األخرى مثل الصـــاالت الرياضية 

وغيرها، لكن لم يتم رصد مخالفات في هذا الخصوص. 
وأضاف األشـــراف أن المفتشين قاموا بعمليات اإلغاق بعد ثبوت حاالت 
تقديم األطعمة للمرتادين على المطاعم، وال تزال عمليات التفتيش قائمة 
علـــى كل محافظـــات المملكـــة، منوهـــًا بأهميـــة التزام أصحاب الســـجات 

التجـــاوزات ألخـــذ  عـــن  للتبليـــغ  الجميـــع  بالقـــرارات، وداعيـــًا  التجاريـــة 
اإلجراءات الرادعة بحقها، لما فيه خير وسامة الجميع من خال تطبيق 

الوسائل التي تهدف للتصدي النتشار فيروس كورونا.

غلق 10 محالت مخالفة لـ“اقتصار األنشطة على الطلبات الخارجية”

عبدالحكيم الخياط

تقليص ساعات 
العمل لألمهات 

العامالت في 
البنك

ال بديل للشركات 
حال استمرار 

األزمة عن 
تخفيض نفقاتها 



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

C
C ً

٥ ١٧,٩٩٥*

S a l a m  V i l l a s

300 m
2 مساحة

األرض

315 m
2 مساحة

الـــبـنــاء

135,000
BD األسعار

تبدأ من

تصاميم عصرية 

تشطيبات راقية

بنية تحتية متطورة

 أّول
مشـــروع في

ســــــــتــــرة

36155800
حسن حمزة

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

2 موقف2 حمامـمطبخصالة حديقةمجلس
GROUND FLOOR 
الدور األرضي

2 حمام 2 غرفة

الدور األول
FIRST FLOOR غرفة

w w w . g r n a t a . c o m

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

38344464
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الفيــروس يقتل أكثــر من 11 ألفــا ويهز االقتصــاد العالمي

“كورونا” يضع نحو مليار شخص بالحجر المنزلي

مليـــون   900 مـــن  أكثـــر  يخضـــع 
شـــخص حول العالم، من روما الى 
نيويورك مرورا بباريس، لعزلة في 
بيوتهـــم في عطلة نهاية األســـبوع 
على أمل الحد من انتشار فيروس 
كورونـــا المســـتجد الذي أســـفر عن 
وفـــاة أكثـــر مـــن 11 ألـــف شـــخص 

ويهز االقتصاد العالمي.
قـــررت  المتحـــدة،  الواليـــات  فـــي 
ونيويـــورك  كاليفورنيـــا  واليـــات 
ونيوجيرســـي وإلينوي وبنسلفانيا 
غيـــر  األنشـــطة  إيقـــاف  ونيفـــادا 
الضروريـــة، رغم اســـتبعاد الرئيس 
دونالـــد ترامـــب فـــرض حجـــر عام 

حاليا في كامل البالد.
 3 أكبـــر  التوقـــف  يشـــمل  بذلـــك، 
مـــدن في البـــالد، نيويـــورك ولوس 
ويلتـــزم  وشـــيكاغو،  أنجليـــس 
ســـكانها البالغ عددهم حوالى 100 

مليون شخص منازلهم.
األكثـــر  البلـــد  إيطاليـــا  وتســـتعد 
بالفيـــروس  أوروبـــا  فـــي  تضـــررا 
الـــذي أودى بحياة 4,032 شـــخص 
فيهـــا وكانت أول دولة فـــي القارة 
العجوز تأمر بوضع جميع الســـكان 
فـــي الحجر، لتعزيـــز إجراءاتها في 
مواجهة انتشـــار المرض. وستغلق 
أمـــام  والمحميـــات  الحدائـــق  كل 
الجمهور في عطلة نهاية األســـبوع 
على أن تفرض قيـــودا أخرى لدفع 
اإليطاليين إلى البقاء في بيوتهم.

مليـــون   900 مـــن  أكثـــر  ودعـــي 
شـــخص في نحـــو 35 بلـــدا اللتزام 
منازلهم، وفق قاعدة بيانات وكالة 

فرانس برس.
أغلب هؤالء )نحو 600 مليون في 
22 بلـــدا( يخضعون لقـــرارات غلق 
اجباري، على غرار فرنسا وإيطاليا، 
حظـــر  إلـــى  البقيـــة  يخضـــع  فيمـــا 
تجـــول )على غـــرار بوليفيا( وحجر 
)مثل المدن الكبـــرى في أذربيجان 

غيـــر  دعـــوات  أو  وكازاخســـتان( 
إلزامية لعـــدم مغادرة المنزل )على 

غرار إيران(.
فـــي  حالـــة   25 تســـجيل  وبعـــد 
أمـــس  الســـلطات  أســـترالياأغلقت 
شاطئ بوندي الشهير في سيدني، 
الذي كان يشـــهد ازدحاما رغم منع 

التجمعات الكبيرة.
ودفاعا عـــن اجـــراءات العزل هذه 
التـــي تطبق بشـــدة عموما من قبل 
الصحـــة  أكـــدت منظمـــة  الســـكان، 
العالميـــة أن ووهـــان التـــي كانـــت 
بؤرة الوباء فـــي الصين وحيث لم 
تسجل أي حالة إصابة جديدة من 
منشـــأ محلي منذ الخميس، تشكل 

“بارقة أمل” للعالم.
لكن مديرها حذر في الوقت نفسه 
كثيـــرا  يبالـــون  ال  الذيـــن  الشـــباب 
بمخاطـــر الوبـــاء، قائال لهم “لســـت 

أشخاصا ال يقهرون”.

في أوروبا، أعلن االتحاد األوروبي 
انضبـــاط  قواعـــد  تعليـــق  الجمعـــة 
الميزانية، في إجراء غير مســـبوق 
سيســـمح للـــدول األعضـــاء بإنفاق 
األموال الالزمة للحـــد من التباطؤ 

االقتصادي.

 تهديد للوظائف 

حـــذرت منظمة العمـــل الدولية من 
أن غياب رد منســـق على المستوى 
الدولـــي يهـــدد عددا قـــد يصل إلى 

25 مليون وظيفة.
فـــي مواجهـــة هـــذا الوضع، يســـود 
حذر كبير أسواق المال. فبعد أسوأ 
أســـبوع شـــهدته منذ أزمـــة 2008، 
أغلقت البورصـــات الجمعة بنتائج 
متفاوتـــة إذ تراجعت ســـوق المال 
فـــي وول ســـتريت بينمـــا ســـجلت 

البورصات األوروبية ارتفاعا.
ويخشـــى بعـــض الخبـــراء مـــن أن 

تكون األزمـــة االقتصادية الناجمة 
عـــن الوبـــاء أســـوأ من أزمـــة الرهن 
العقـــاري التي حدثت في 2008، ال 

سيما إذا طال أمد عزل السكان.
جهتهـــا  مـــن  سويســـرا  وعـــززت 
إجراءاتهـــا ومنعت كل تجمع ألكثر 
مـــن 5 أشـــخاص، لكنها اســـتبعدت 
فـــرض عـــزل معتبرة أنها “سياســـة 

استعراضية”.

بدأ اإليطاليون الذين يالزمون  «
بيوتهم منذ حوالى 10 أيام 

التململ.  ووجه تأنيب إلى أكثر 
من 53 ألفا منهم بسبب خروجهم 

غير المبرر إلى الشوارع. وال يملك 
3 مليارات نسمة الحد األدنى من 

وسائل مكافحة الفيروس مثل 
المياه الجارية والصابون حسب 

خبراء األمم المتحدة الذين 
يخشون موت “ماليين”.

نيويورك - أ ف ب

قياس درجة حرارة أطفال في مدينة يانغون، ميانمار أمس )أ ف ب(

بغداد - أ ف ب

تجمع عشرات اآلالف من العراقيين، 
أمـــس، فـــي بغـــداد ومـــدن عـــدة من 
البـــالد إلحيـــاء ذكرى اإلمام موســـى 
بـــن جعفـــر الكاظـــم، متحديـــن بذلك 
حظر التجول المفروض لمنع تفشي 

فيروس كورونا المستجد.
وتوجـــه الـــزوار في بغـــداد إلى مقام 
اإلمـــام موســـى بـــن جعفـــر الكاظـــم، 
والواقـــع ضريحـــه على ضفـــاف نهر 
دجلـــة. ومنذ أيام عـــدة، اتخذ الزوار 
الشيعة الطريق إلى مدينة الكاظمية 
فـــي بغـــداد، مشـــيا أو علـــى الجمـــال 
واألحصنـــة، وأمـــس “توافـــد مئـــات 

اآلالف الزوار من جميع المحافظات 
ألداء الزيارة”، بحسب ما قال مصدر 
في العتبة الكاظميـــة لوكالة فرانس 
بـــرس. وأضـــاف المصـــدر أن جميـــع 
المـــرة  “وهـــذه  عراقيـــون  الزائريـــن 
األولى التي ال تشهد الزيارة مشاركة 
زوار عـــرب أو اجانـــب”، الفتا إلى أن 
هذه األعداد أقـــل بكثير من األعوام 
الماضيـــة. لكـــن الزائريـــن أمـــس لـــم 
يتمكنـــوا من الوصول إال إلى الجدار 
الخارجـــي للمقـــام “لـــم يســـمح لهـــم 
البعـــض  بالدخـــول رغـــم محـــاوالت 

للضغط من أجل فتحه”.

تجمع عشرات اآلالف من العراقيين رغم حظر التجول

واشنطن - رويترز

اقتـــرب الرئيـــس األميركـــي دونالد 
مايـــك  خارجيتـــه  ووزيـــر  ترامـــب 
بومبيـــو، الجمعة، من تحميل إيران 
المســـؤولية عـــن هجـــوم صاروخي 
وقع فـــي العراق األســـبوع الماضي 
ُقتل فيه جنديان أميركيان وجندي 

بريطاني.
ورد ترامب على ســـؤال بهذا الشأن 
موجـــه إلـــى بومبيـــو خـــالل مؤتمر 
صحافـــي فـــي البيت األبيـــض قائال 
”ربمـــا يجـــب أال نقول )ذلـــك( اآلن“. 
وقـــال بومبيو ”دعونـــي أعود إليكم 

الحقا بشأن اإلجابة عن ذلك“.
وقالت وزارة الدفاع األمريكية في 
األســـبوع الماضي إن ترامب فوض 
الجيـــش األميركـــي فـــي الـــرد على 

الهجوم الذي وقع يوم 11 مارس.
واســـتفاض ترامـــب خـــالل المؤتمر 
الصحفي في الحديـــث عن جائحة 

فيروس كورونا.
بومبيـــو  صحافـــي  ســـأل  وعندمـــا 
بشـــأن مـــا إذا كانت إيران مســـؤولة 
عـــن الهجـــوم تدخـــل ترامـــب قائال 

”نحن نعلم الكثير“.
أن  ”أوضحنـــا  بومبيـــو  وأضـــاف 
الميلشـــيات الشـــيعية فـــي العـــراق 
تحصـــل علـــى التمويـــل والتدريـــب 
نحـــث  اإليرانييـــن.  مـــن  والعتـــاد 
اإليرانييـــن على عـــدم القيام بذلك. 
أبلغنا اإليرانيين بأنهم سيحاسبون 
عـــن هـــذه الهجمـــات عندمـــا تهـــدد 

حياة أميركيين“.

ترامب وبومبيو يحمالن إيران مسؤولية هجوم العراق

بي بي سي - لندن

تواجه إيران واحدة من أكبر حاالت تفشي فيروس كورونا في العالم، وفيما تحتفل 
األســر بالســنة الفارســية الجديدة “ النوروز” في 20 مارس الجاري تسود مخاوف من 
أن الحكومة اإليرانية تهون من نطاق انتشار الفيروس مما قد يزيد من سوء الوضع.

ويقول محمد، وهو طبيب بمستشفى في 
إقليم غيالن الشمالي: “لقد أصاب فيروس 

كورونا النظام الصحي كله بالشلل”.
للعامليـــن  المعنويـــة  “الـــروح  وأضـــاف: 
منخفضـــة للغايـــة وأســـرنا منزعجـــة جـــدا 

ونحن تحت ضغط هائل”.
لقد تم تغيير اسم محمد ألن الحديث علنا 
ضـــد الحكومـــة في إيـــران يعرضـــه لخطر 
االعتقـــال. لكـــن العديـــد مـــن األطبـــاء من 
مختلف أنحاء األقاليم الشـــمالية تحدثوا 
لبـــي بي ســـي عن الظـــروف الصعبـــة التي 
يوجهوهـــا وكيـــف يعتقـــدون أن الحكومة 

تعاملت مع األزمة بشكل سيء للغاية.
ويقـــول محمـــد:” ليس لدينا مـــا يكفي من 

الكمامـــات الطبية، وأعضاء الطاقم الطبي 
يموتـــون يوميـــا، ال أعـــرف عدد مـــن ماتوا 
، ولكـــن الحكومـــة تحـــاول التعتيـــم علـــى 
النطـــاق الحقيقـــي لألزمة، لقـــد كذبوا في 

األيام األولى لتفشي الوباء”.
وأعلنـــت 16 دولـــة أن لديها حـــاالت أصلها 
وأفغانســـتان  العـــراق  وهـــي  إيـــران.  مـــن 
ولبنـــان  وعمـــان  والكويـــت  والبحريـــن 
واإلمـــارات وكنـــدا وباكســـتان وجورجيـــا 
وإســـتونيا ونيوزيلنـــدا وروســـيا البيضـــاء 

وأذربيجان وقطر وأرمينيا.
وقـــال أطبـــاء مـــن األقاليم الثالثـــة األكثر 
تضررا في إيران، وهي غيالن وغوليستان 
ومازانـــدارن، لبـــي بـــي ســـي إن “معـــدات 

اختبـــار فيـــروس كورونا قليلة جـــدا، ذلك 
فضـــال عن قلة المعدات الطبية األساســـية 
والكمامـــات  األوكســـجين  أنابيـــب  مثـــل 
المعقمـــة وأدوات الوقايـــة والحمايـــة مثل 
القفـــازات”. وكل األطبـــاء الذيـــن تحدثت 
إليهـــم بـــي بي ســـي قالـــوا إنـــه بنـــاء على 
خبراتهـــم فإن األرقام الرســـمية أقل كثيرا 

من الواقع.
فـــي قم انتشـــر الفيروس بســـرعة، وبدأت 

اإلصابـــات فـــي التزايـــد بحـــدة، ولكن بدال 
من الشروع في عزل المدينة قام عدد من 
مســـاعدي المرشد األعلى مثل رجل الدين 
محمد ســـاعدي بحمالت من أجل استمرار 
الزيـــارات. ويقـــول أحـــد كبـــار األطباء إن 
األيـــام األولى التي رصـــدت فيها وزمالئي 
المـــرض كانت قبل أيام مـــن ذكرى انتصار 
الثـــورة اإلســـالمية في 11 فبراير، مشـــيرا 
إلى أنه أرســـل تقارير عدة من المستشفى 

الـــذي يعمل بـــه لكبـــار المســـؤولين بوزارة 
الصحـــة فـــي طهـــران يحـــذر مـــن تفشـــي 

المرض.
نعتقـــد أن المســـؤولين الصحييـــن قـــرروا 
إخفـــاء حقيقـــة وصـــول فيـــروس كورونا 
إليـــران لإلبقاء علـــى التجمعـــات المعتادة 

التي ترعاها الدولة.
واعتبـــر العديد من الخبـــراء والصحفيين 
أن األرقـــام الرســـمية خطيـــرة وتهون من 
النطـــاق الحقيقي لألزمة فـــي إيران. وفي 
تحقيق اســـتقصائي لبي بي ســـي فارسي، 
تركـــز علـــى يـــوم واحـــد، رصـــد أن عـــدد 

الوفيات أعلى 6 مرات من المعلن.
ويقول العديد من الخبراء الطبيين داخل 
وخـــارج إيـــران إنـــه إذا لم تلجـــأ الحكومة 
للشفافية في األرقام التي تعلنها، وتتحرك 
صوب عـــزل مدن مثل قم فـــإن الفيروس 

سيواصل انتشاره في البلد بأسرها.

مفتشة صحة تفحص تجهيزات مستشفى مؤقت أنشئ داخل “مول إيران” شمالي غرب العاصمة 
طهران أمس )أ ف ب(

ــل ســـيـــئ لــلــغــايــة ــك ــش ــع الــــوبــــاء ب ــ ــت م ــل ــام ــع ــون: الـــحـــكـــومـــة ت ــ ــي ــ ــران ــ ــاء إي ــ ــب ــ أط

طهـران “تعتـم” علـى تفشـي “كورونـا”

أعلـــن المتحـــدث باســـم وزارة الصحة 
الســـعودية محمد العبـــد العالي، أمس، 
بفيـــروس  اإلصابـــة  حـــاالت  ارتفـــاع 
كورونـــا إلى 392. وأضـــاف المتحدث 
خالل المؤتمر الصحافي اليومي حول 
مســـتجدات كورونا فـــي المملكة أن 8 
أشـــخاص جـــدد تعافـــوا، ليرتفـــع عدد 
المتعافين إلى 16. وقال إن متوســـط 
أعمار المصابين هي 43 عاما. إلى ذلك، 
جدد الدعوة للبقاء في منازلهم والبعد 
عـــن التجمعـــات، مؤكـــدا أن المخالطة 
هـــي المســـبب األول حاليـــا لإلصابـــة 
بالفيـــروس. وأهابت الـــوزارة بالجميع 
والتوجيهـــات،  باإلرشـــادات  االلتـــزام 
ومنهـــا تجنـــب المصافحـــة، ومداومة 
غســـل اليدين، والبعد عـــن التجمعات، 
وذلك حفاظا على ســـالمتهم وسالمة 
المجتمـــع. يذكر أن الســـعودية أعلنت، 
مصـــدر  أفـــاد  مـــا  بحســـب  الجمعـــة، 

مسؤول بوزارة الداخلية، تعليق جميع 
رحالت الطيـــران الداخلي والحافالت 
وسيارات األجرة والقطارات لمدة 14 

يوما ابتداء من أمس السبت.
الخطـــوة  هـــذه  إن  المصـــدر  وقـــال 
تأتي “اســـتكماال لإلجـــراءات الوقائية 
واالحترازيـــة الموصـــى بهـــا مـــن قبـــل 
فـــي  المختصـــة  الصحيـــة  الجهـــات 
المملكـــة فـــي إطـــار جهودهـــا الحثيثة 
للســـيطرة على )كوفيـــد 19(، وانطالقا 
صحـــة  حمايـــة  علـــى  الحـــرص  مـــن 
وضمـــان  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

سالمتهم”.

السعودية: 48 إصابة جديدة بـ “كورونا” والحصيلة 392
واشنطن - أ ف ب

يســـبب فيـــروس كورونا المســـتجد 
الـــذي أجبـــر الســـلطات علـــى إبقـــاء 
قواعدهـــم  داخـــل  العســـكريين 
الجيـــش  عمليـــات  فـــي  اضطرابـــا 
األميركـــي فـــي العالـــم مـــن تأجيـــل 
إلـــى  أفغانســـتان  مـــن  االنســـحاب 
خفـــض الوجود فـــي العـــراق وإلغاء 

تدريبات وتوقف في التجنيد.
وأكـــد وزيـــر الدفـــاع األميركي مارك 
اســـبر لقنـــاة “فوكس نيـــوز” الجمعة 
أن “المهمة األولى للجيش األميركي 
الشـــعب  حمايـــة  تأميـــن  تبقـــى 
األميركـــي والبـــالد ومصالحنـــا فـــي 
الخـــارج. أؤكـــد لكـــم أن كل شـــيء 

تحت السيطرة”.
فـــي الوقـــت نفســـه، أعلنـــت القيادة 
المركزيـــة للجيـــش األميركـــي التـــي 
تغطـــي العراق وســـوريا عـــن “إعادة 

انتشار” لقواتها في المنطقة.

وقالـــت القيـــادة المركزية فـــي بيان 
علـــق  لكوفيـــد19-،  انتشـــار  “لمنـــع 
الجيش العراقي كل تدريب. نتيجة 
لذلك سيرســـل التحالـــف موقتا إلى 
بلدانهـــم فـــي األيـــام المقبلـــة بعـــض 
العناصر المتخصصين في التأهيل”.

وقرر الجيـــش األميركي الذي يمثل 
الجـــزء أألكبر من القوات المنتشـــرة 
في العراق ســـحب قواته من قواعد 
صغيـــرة أبعد يمكن أن تتعرض فيها 
لهجمات مجموعات مسلحة موالية 
إليران، إلعـــادة تجميعها في قواعد 

أكبر وتتمتع بحماية أكبر.

“كورونا” يسبب اضطرابا بعمليات الجيش األميركي

دبي - العربية.نت

الخارجيـــة  وزارة  رحبـــت 
بدعـــوة  أمـــس،  اليمنيـــة، 
الخـــاص  األممـــي  المبعـــوث 
إلـــى اليمـــن مارتـــن غريفثس 
إلطالق سراح جميع األسرى.
علـــى  حســـابها  عبـــر  وقالـــت 
تويتر نقال عـــن الوزير محمد 
الحضرمـــي “هـــذا مـــا ســـعت 
إليه الحكومة وال تزال كونها 

خطوة إنسانية بحتة”.
كمـــا أضافـــت “نجـــدد دعوتنا 
إلى تنفيذ ما تم االتفاق عليه 
فـــي  األخيـــر  االجتمـــاع  فـــي 
ودون  مماطلـــة  دون  األردن 

قيد أو شرط”.
مســـتعدون  “نحـــن  وأكـــدت 
وجاهـــزون إذا كان هنـــاك نية 
حقيقية من قبل الحوثيين”.

اليمن يرحب بدعوة 

غريفثس إلطالق األسرى
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عـــدت يـــا شـــمعة البلـــد والعـــود أحمـــد، 
عدت بابتســـامة مشـــرقة أضاءت وجه 
البحرين، عدت بســـامة هللا وحفظه يا 
روح البحريـــن، عـــدت القائد الرمز الذي 
تتطلـــع له األفئدة، عدت ســـالمًا غانمًا يا 
وجـــه الخير يـــا خليفة بن ســـلمان ذخر 

البحرين وعزتها ورمزها.
طـــوال  لقاءاتنـــا  تذكـــرت  أيـــام  قبـــل 
الماضيـــة،  والمناســـبات  الســـنوات 
رئيـــس  بســـمو  جلســـاتنا  واســـترجعت 
الـــوزراء خليفـــة بن ســـلمان حفظه هللا 
ورعاه من كل شـــر، وقد خصص سموه 
فـــي كل لقـــاء وقتـــًا كافيًا رغـــم جدول 
والســـؤال  للحديـــث  الحافـــل  ســـموه 
والنقـــاش الجـــاد والعملـــي، ولـــكل فـــرد 
مـــن الموجوديـــن، يبـــدأ معـــه بالســـؤال 
عن عمله وســـكنه وظروفـــه، يوزع هذا 
االهتمـــام علـــى الجميـــع طـــوال ســـاعة 

وأكثر.

لم تكن هذه اللقاءات عابرة أو مجاملة 
أو للدعاية واإلعان، بل كانت مناســـبة 
والعقبـــات  المشـــكات  كل  لعـــرض 
الـــرأي والمشـــورة،  والصعـــاب وتبـــادل 
وكان ســـموه يســـتمع ويصغـــي بانتبـــاه 
تـــام لـــكل كلمـــة تقـــال وكل عبـــارة وما 
دائمـــًا  الحـــال  هـــو  هـــذا  وكان  تعنيـــه، 
حتـــى أضحى الوطن والشـــعب ينعمان 
باألمـــن واالســـتقرار واالزدهـــار، وبهـــذا 
األســـلوب الـــذي لم يســـكن إلـــى الراحة 
وال يعـــرف معنى اإلجازة وال يســـتغرق 
فـــي االســـتجمام علـــى حســـاب مصالح 
هللا  حفظـــه  ســـموه  تعـــرض  الوطـــن، 
للوعـــكات الصحية بســـبب اإلفراط في 
العمل والتركيز الشديد على كل شاردة 
وواردة تخـــص الوطـــن والمواطن، لقد 
الســـنوات  طـــوال  ســـموه  أداء  تابعـــت 
الماضيـــة وتبصـــرت هـــذا األداء المميز 
بروح المواظبة والشغف المستديم في 

العمـــل الـــدؤوب والتواصل مـــع الوقائع 
الحديـــث  األســـلوب  وهـــو  واألحـــداث 
فـــي القيـــادة، ولو تأملنـــا اليـــوم النظام 
التـــي  الحديثـــة  الـــدول  فـــي  القيـــادي 
حققـــت طفـــرات واســـعة فـــي النهوض 
بمستويات عالمية في التنمية واإلدارة 
والتنظيـــم لوجدنـــا البحرين واحدة من 
تلـــك الدول، والتي تمكنت من أن تتبوأ 
مكانة عالية في ســـلم الـــدول المزدهرة 
التي قامت نهضتها على تحقيق مكانة 
متميزة في البنية التحتية وهالة عالية 
فـــي مجـــال التنميـــة واالســـتثمار، وقد 
كان لســـموه الـــدور البـــارز فـــي تحقيق 
الســـنوات  هـــذه األهـــداف علـــى مـــدى 
الطويلة الماضية، حيث استقت الكثير 
من الـــدول تجربة البحرين االقتصادية 

والمالية واإلدارية.
خليفة بن ســـلمان أطـــال هللا في عمره 
ليـــس نموذجـــًا فقـــط لرجـــل الدولة في 

البحرين، وقد وجـــدت كل من تحدثت 
المنطقـــة  فـــي  األصدقـــاء  مـــن  إليهـــم 
يؤكدون أن لدينا رجل دولة من الطراز 
الـــذي يتطلعـــون إليه، وما على الســـائل 
إال أن يتوجـــه إلـــى أي مـــن أبنـــاء دول 
مجلس التعاون بشـــأن شـــخصية ســـمو 
رئيس الوزراء وسيســـمع الجواب الذي 
ال نقولـــه نحن بل ســـيقوله هؤالء حول 

هذه الشخصية.
إن حـــب ســـموه للعمل وحســـمه األمور 
الوقـــت  فـــي  القـــرار  وحســـن اختيـــاره 
المناســـب والزمـــان المناســـب الصـــورة 
الحقيقـــي  الدولـــة  لرجـــل  النموذجيـــة 
بجـــدارة. إن في القلب الكثيـــر والكثير 
مـــن نبـــع الحـــب الفيـــاض مـــن مشـــاعر 
إنسانية تنبع من قلب أحب هذا الرجل 

الرمز ولن يتوقف عن حبه أبدًا.

تنويرة: في الضوضاء تسمع كل  «
شيء.

عودة حميدة انتظرها الشعب
عـــمَّ االبتهـــاج والســـرور أرض البحريـــن، وأثلـــج قلـــب شـــعبها والمقيميـــن 
بعـــودة صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس 
مجلس الوزراء الُموقر إلى وطنه وشـــعبه بعد أن أنعم هللا عليه بالشـــفاء 
والمعافاة، وهي عودة حميدة وميمونة وثمينة انتظرها الشعب البحريني 
بمشـــاعر صادقة يكنها أبناء البحرين لســـموه الكريم، حيث ابتهل الشـــعب 
للعلي القدير أن ُيلبس ســـموه دائًما الصحة وُيجلله بنعيم العافية وُيظلله 

بالسامة الدائمة.
ســـموه حفظه هللا ربان الســـفينة البحرينية، وحقق ما تتطلع إليه القيادة 
السياسية والشعب البحريني في بناء الدولة البحرينية الحديثة وتحقيق 
المســـتوى المعيشي المناسب لشـــعبها وتحقيق االزدهار والتقدم وتأصيل 
الـــروح الوطنية البحرينية وتألف أبنائهـــا وصوال لتحقيق التنمية الوطنية 

االجتماعية واالقتصادية المستدامة.
إن الشـــعب البحرينـــي وهـــو يســـتقبل رائـــد نهضـــة بـــاده بقلـــوٍب مليئـــة 
بالفرحـــة فإنه يتذكر دائًما مواقف ســـموه الوطنية والقومية واالجتماعية 
واالقتصادية واإلنسانية، هذه المواقف التي جعلته قريًبا من أبنائه وزادت 
مـــن محبة الناس له، وجعلت منه عنواًنا للبذل والعطاء، فلقاءاته الكثيرة 
مـــع المواطنين وفي مجالس ســـموه وفي ميادين العمـــل وفي العديد من 
المناسبات وحثه المتواصل للوزراء والمسؤولين في الدولة تؤكد حرصه 
الدائم على مصلحة المواطنين وأن يعمل الجميع من أجل تحقيق أهداف 

الحكومة بتحقيق ما يصبو إليه المواطنون من آمال وتطلعات.
إن رؤيـــة ســـمو رئيـــس الـــوزراء الُموقـــر بصحة جيدة تســـعد جميـــع أبناء 
البحريـــن، وعودتـــه ســـالًما هدية ثمينـــة للبحرين وشـــعبها، فعودته تحمل 
بشـــائر الخير للبحرين وأهلها، ليواصل مســـيرته الوطنية التنموية لباده. 
إن الفرح الشـــعبي بعودة ســـموه يؤكـــد ُحب البحرين وشـــعبها، فما تحقق 
من مكاسب ومنجزات ثمار جهده ونتاج تسخير كل وقته ألجل البحرين 
وشـــعبها، وهـــذه الفرحـــة بمقدمه الكريم جزء بســـيط وقليـــل لرجل كريم 

يستحق كل الوفاء والتبجيل لما قدمه وُيقدمه للبحرين.
إن العاقة التي تربط بين صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء الُموقر وبين جميع مكونات شـــعبه من مواطنين 
وموظفين وإعاميين ومســـؤولين وأصحاب األعمال وغيرهم هي عاقة 
وطنيـــة صادقة، وهي عاقة نموذجية ربطته بالجميع في أصدق عاطفة، 
فهنيًئـــا لـــه هـــذا الُحب الشـــعبي وهنيًئا لنـــا بقيادتـــه الوطنية واإلنســـانية. 

والحمد لله على السامة.

عبدعلي الغسرة

“افتخر يالبحريني”
وافتنـــا األخبـــار بمـــا يدمـــي القلب بالنســـبة ألوضـــاع إيطاليـــا الصديقة، 
وتزايـــد أعـــداد المصابين بفيـــروس كورونـــا وكثرة الوفايـــات، حتى أن 
منهـــم طبيب توفـــي إثر نفاذ القفـــازات، فكان يعالج مرضـــاه بيدين من 
اإليمـــان والحب والتضحيـــة، وكانت النتيجة أنه أصبـــح هو اآلخر رقما 
فـــي قائمـــة الوفيـــات، مثل هـــذه األخبار تشـــعل في القلـــب لهيب فطرة 
البقـــاء، المحاربة من أجـــل العيش، وتجعلنا في مقامنا هذا نعيد ترتيب 

أحجار رقعة الشطرنج في مواجهة تلك األزمة الجائحة العالمية.
ال أنكر أننا في حالة من التوتر من هذا الكم البغيض من األخبار السوداء 
من عدد إصابات وضحايا؛ إال أننا في الوقت نفسه نحمد هللا على نعمة 
وجودنا في دولة كمملكة البحرين، وطن ما بعده وطن قوال وفعا، ففي 
الوقـــت الذي رفعـــت معظم الدول يدها عن رعاياهـــا ومطالبتهم بالبقاء 
في أية دولة أخرى وعدم الرجوع لها بل طلبت منهم التوجه إلى بيوت 
الـــزكاة واألصدقاء واألســـر لطلـــب المســـاعدة، تعمل البحرين بسياســـة 
مختلفة، سياســـة ترفع لها القبعة في السيطرة على هذا المرض اللعين، 

أبعده هللا عنا ووقانا شره.
الســـؤال اآلن هـــو.. أما آن األوان ألن يتنـــازل البعض عن عنجهيته تجاه 
الوطـــن؟ أن ال ينظـــر لألوطـــان األخرى بعين عقـــدة األجنبي الذي يحب 
أيـــا كان دون وطنـــه، الذي يعمل جاهدا إلبراز الســـلبيات والتغاضي عن 
اإليجابيـــات، هـــل لك أن تجيبنا اآلن عن مـــا يقدمه وطنك لك من راحة 

وأمن وصحة وتدابير وقائية؟
صديقـــة لـــي أرســـلت في قـــروب خاص أن أخاهـــا كان عالقـــا في إحدى 
الدول األوروبية وأن جميع الدول بما فيها دولته رفضت استقباله فيما 
فتحـــت لـــه البحرين قلبها ومطارهـــا وأجريت له الفحوصـــات فورا وتم 
التأكـــد من ســـامته، عن أيـــة دولة نحن نتحدث وعـــن أي فخر أكثر من 
الممكن أن نعبر به عن انتمائنا لهذا الوطن. حفظ هللا لنا البحرين قيادة 

وشعبا.

سمر األبيوكي

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

عدت وعاد الشعور باألمان

هـــي  ســـوريا  تدميـــر  خاصـــة قصـــة 
أنهـــا إحـــدى أكبـــر المذابـــح والجرائم 
اإلنســـانية التـــي تعرضـــت لهـــا األمـــة 
العربية المســـلمة في تاريخها، شـــارك 
فيهـــا كل مـــن العثمانييـــن العنصريين 
الذيـــن  الوثنييـــن،  القوقـــاز  أحفـــاد 
اســـتخدمتهم الدولة العباسية سخرة 
ومرتزقة بالجيش العباســـي، وأرادوا 
اآلن االنتقـــام لعبوديتهـــم مـــن العرب 
المســـلمين والدولة العباسية، ليحتلوا 
على األقل الشـــمال الســـوري، وشارك 
القبائـــل  أبنـــاء  الصفويـــون  أيضـــا 
جمعهـــا  التـــي  المشـــردة  الفارســـية 
المقبور إسماعيل الصفوي، وبث فيها 

الروح الفارسية المجوسية من جديد، 
وغلفها بغاف إســـامي حتى يقضي 
على أية هوية وروح عربية إســـامية 
فـــي باد فارس والمناطـــق المجاورة، 
ويضـــاف لهـــؤالء الشـــعوبيين الجـــدد 
سياســـة 96 القطريـــة، التـــي تظاهرت 
بدعم الديمقراطية بســـوريا، ودعمت 
القاعـــدة والنصـــرة وداعـــش بســـوريا 
تمهيدا ألفغنة سوريا، كما يقول العرب 
المســـلمون، وأيضا ألنها كانت تســـعى 
إلســـقاط كل األنظمـــة العربيـــة حتـــى 
يخلـــو لهـــا الجو بحكم الـــدول العربية 
وشـــعبها، بواسطة الشـــعوبيين الجدد 
واإلخوان المسلمين والحشد الشعبي 

وحمـــاس  هللا  وحـــزب  والحوثييـــن 
وحركة الجهاد اإلسامي وغيرها من 
التنظيمـــات العميلـــة الخائنـــة، وكانت 
حجة هذه األطراف لتحقيق مبتغاها، 
الديمقراطية والتســـتر بمؤامرة القرن 

الملعونة المسماة بالربيع العربي.
واآلن، ما هي النتيجة أيتها المعارضة 
العميلة لألتـــراك؟ ما الذي ســـتقولونه 
مـــاذا  اإلســـامي؟  العربـــي  للتاريـــخ 
اســـتفدتم مـــن عبوديتكـــم لألتـــراك؟ 
والســـبايا  كالعبيـــد  ينقلونكـــم  هاهـــم 
إلـــى ليبيـــا والصومـــال حتـــى تحققوا 
حلـــم األتراك بإعـــادة احتالهـــم األمة 
العربيـــة، وهـــا أنتـــم ســـلمتم الشـــمال 

العمـــاء  ســـلم  كمـــا  لهـــم،  الســـوري 
اآلخرون من النظام الجنوب السوري 
إليران والمشعوذ األكبر خامنئي، لكي 
يعيد حلم احتـــال الصفويين الفرس 
لألمـــة العربية، ها هي ســـوريا العربية 
وســـوريا الحضارة والتاريخ اإلنساني 
وتتشـــرد  شـــعبها  ويقتـــل  تتدمـــر 
العائات بســـببكم وبسبب ثورتكم، ال 
أقـــول إال عليكم وعلى األطراف التي 
خططـــت ودعمـــت ونفـــذت مخطـــط 
مؤامـــرة القـــرن لتدمير األمـــة العربية 
للشـــعوبيين  وتســـليمها  اإلســـامية، 
الجـــدد، لعائن هللا والمائكـــة والناس 

أجمعين.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

الشعوبيون الجدد... قصة تدمير سوريا )10(
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حبيب الشعب... األمير خليفة بن سلمان
فرحـــة البحريـــن اليـــوم بقدومكـــم 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  ســـيدي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
الـــوزراء الموقـــر حفظكـــم  رئيـــس 
هللا ورعاكـــم، كاألودية الزرقاء في 
لون الســـماء الصافيـــة، فرحة أكبر 
مـــن أن تفســـر فـــي أي قاموس في 
اإلنسانية، فمحبة خليفة بن سلمان 
في قلوب الشعب تنبثق مثل النور، 
وال يعرف شـــعبك الوفـــي الفرح إال 
بيـــن يديك، بين يـــدي القائد الكبير 
الـــذي وحد مشـــاعرهم ومصائرهم 
وعطـــاء  بســـخاء  دروبهـــم  وأنـــار 
البســـاتين. خليفة بن سلمان.. اسم 
غال في كل قلب وعلى كل الشفاه، 

راية مـــن المجد خفاقة كالفردوس 
األخضر في السماء، حبيب الشعب 
العبقـــري  بصبـــره  اســـتطاع  الـــذي 
وثباتـــه المثالي أن يحمي البحرين 
ويجنبهـــا  كثيـــرة  منعطفـــات  مـــن 
الصعـــاب، والتاريـــخ يشـــهد بفخـــر 
واعتزاز أن ســـيدي صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقر 
حفظـــه هللا ورعاه، مدرســـة كاملة 
فـــي الجـــرأة والتخطيـــط والقيادة 
والحزم والتحدي، فالســـفينة التي 
يقودها خليفة بن سلمان ال ترعبها 

العاصفة.
عندمـــا تحل أيام الشـــدة وترتعش 

قلوبنـــا،  فـــي  الخـــوف  عصافيـــر 
ويتمشـــى الجفـــاف بيـــن أعماقنـــا، 
يدنو إلينا القائد خليفة بن ســـلمان 
ليقـــول “أنا معكـــم.. بلدكـــم بخير”، 
لهـــذا ال نعجب عندما يكون شـــعب 
البحرين متماســـكا ومتجانســـا إلى 
هذا الحد، ألن من ورائه القائد الذي 
حقق المعجـــزات على هذه األرض 
وعقلـــه  قلبـــه  وأعطاهـــا  الطيبـــة 
وحياتـــه وجعلها جوهـــرة الجواهر 
في المنطقة، القائد المخلص المعبر 
وتطلعاتـــه  الشـــعب  أمنيـــات  عـــن 
واقتصاديـــا  وسياســـيا  اجتماعيـــا 
وثقافيا، وجعل الوطن يســـير على 
قاعدة صلبة من االستقرار واألمن 

واألمـــان والتنميـــة وإدراك عميـــق 
واحتياجـــات  الحاضـــر  لمتطلبـــات 

المستقبل.

سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه  «
الله ورعاه، القائد الذي غير مجرى 

التاريخ بأعماله العظيمة ورسم 
المستقبل للبحرين وحقق 

الرخاء والنماء ألبنائه المواطنين، 
بحرصه المتواصل في مختلف 

المجاالت على رفعة شأن 
البحرين وتوفير األمن واالستقرار، 

حتى غدت هذه األرض المباركة 
منارة من التميز يلتفت إليها 
العالم، فسلمت لنا يا خليفة 

الخير والعطاء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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كــشــف تــقــريــر صــحــفــي إســـبـــانـــي، امــس 
بشأن مستقبل  تطور جديد  السبت، عن 
الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان 
ريال  إلــى  باالنتقال  وارتباطه  جيرمان، 

مدريد.
فإن  اإلسبانية،  “مــاركــا”  لصحيفة  ووفقا 
مبابي كان يخطط إلنهاء الموسم الحالي 
الــيــورو،  بــقــوة، مــن خــال المشاركة فــي 

قبل أن يقرر مستقبله عقب البطولة.
تغير  مبابي  سيناريو  أن  ــى  إل وأشــــارت 
عــام؛  لــمــدة  البطولة  تأجيل  عقب  اآلن، 
ــتــشــار فــيــروس  بــســبــب مـــخـــاوف مـــن ان
غير  األولــمــبــيــاد  مصير  أن  كما  كــورونــا، 

واضح.
ــت أن مـــبـــابـــي ســيــســيــر عــلــى  ــحــ وأوضــ
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــــــــده الـــــــذي نــصــحــه 
جيرمان  ســان  في  آخــر  لعام  باالستمرار 

قبل الرحيل.

وقالت “ماركا” إن الخطة الجديدة لمبابي 
ستكون االستمرار لعام آخر ثم اختتامه 
بالظهور في اليورو، وسيؤدي ذلك لزيادة 
الضغط على باريس كي يوافق على حل 
الرحيل، ألن الاعب وقتها سيدخل عامه 

األخير.
المقبل،  لــلــعــام  االنــتــظــار  أن  وأضـــافـــت   

ــابـــي أقـــــــوى فــي  ــبـ ســيــجــعــل مــــوقــــف مـ
ســـان جيرمان  ــمــفــاوضــات، وســيــكــون  ال

مضطًرا لقبول رحيله.
بقاء  مــدة  إطــالــة  أن  الصحيفة،  وذكـــرت 
أيًضا  بــاريــس  ستمنح  آخــر  لــعــام  مبابي 
ــراءات، إلقناع  ــ فــرصــة كــي يــواصــل اإلغـ

الاعب بالتجديد.

الجديد الــمــوســم  ــي  ف ــد  ــدري م ريـــال  إلـــى  لــانــتــقــال 
والد مبابي يضع استراتيجية لنجله
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أكد تقرير صحفي بريطاني، امس الســبت، أن فيروس كورونا قد يتســبب 
في تعرض كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، لخسائر مالية ضخمة.

رواتــب  لخفض  طريقها  في  إيطاليا  أندية  فــإن  صــن،  ذا  لصحيفة  ووفــًقــا 
الاعبين بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 %، بسبب توقف النشاط الكروي 

في الوقت الحالي.
 510( الكالتشيو  في  األعلى  الراتب  صاحب  كريستيانو  أن  إلى  وأشــارت 

آالف جنيه إسترليني أسبوعًيا( سيكون أكثر العب تأثًرا بقرار التخفيض.
البريطانية أن خسائر  وأوضحت الصحيفة 
 8.4 إلــى  تصل  قــد  رونــالــدو  كريستيانو 

مليون جنيه إسترليني.
يــوفــنــتــوس يتجه  وأضــافــت أن فــريــق 
لتخفيض رواتب العبيه بحوالي 30 %.
 وقالت “ذا صن” إن كريستيانو يفتخر 
361 مليون  بأن لديه ثروة صافية تبلغ 

إسترليني )وفًقا لمجلة فوربس(.
البيانكونيري،  العبي  أجور  قائمة  وتعرف 
بعض التفاوت، فبعد رونالدو، يأتي جونزالو 
هيجواين بحوالي 12 مليون يورو سنوًيا، 
ــو ديــبــاال  بــاول يليه مــبــاشــرة مــواطــنــه 

بحوالي 10.5 مليون يورو سنوًيا. 
لديه  يذكر أن كريستيانو رونالدو 
عــقــد مــــدى الـــحـــيـــاة مـــع شــركــة 
مابس بقيمة 773 مليون جنيه 

إسترليني.

خسائر مالية ضخمة محتملة لرونالدو

فــي ظــل تــوقــف األنــشــطــة الــريــاضــيــة داخـــل الــصــاالت 
شــؤون  لـــوزارة  التابعة  الرسمية  الخارجية  والماعب 
الشباب والرياضة، وتعليق المنافسات الرياضية لألندية 
أعلنت  ذاتــهــا،  الـــوزارة  من  بقرار  الوطنية  واالتــحــادات 
متاحة  للتأجير  مفتوحة  ماعب  وجــود  عــن  األخــيــرة 
فايروس  تفشي  بعد  اإلغــاق  قــرار  يشملها  ولم  للحجز 

كورونا )كوفيد 19-(.
وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “اإلنستغرام” 

أن العدد المسموح به للتجمع ال يزيد عن 20 شخصا.
وكانت وزارة شؤون الشباب والرياضة تنفيذا لتوجيهات 
الشباب،  وشــؤون  الخيرية  لألعمال  الملك  ممثل جالة 
مستشار األمن الوطني، رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أشرفت 
فرجان  فــي  ملعب   100 إلنــشــاء  ــادرة  مــب إطـــاق  على 
وفئات  للشباب  مناسبة  بيئة  توفير  بهدف  البحرين؛ 

مثالية  بيئة  فــي  الرياضة  ممارسة  أجــل  مــن  المجتمع 
وتأكيد دور ماعب الفرجان في دعم األندية الوطنية 

والمنتخبات وتزويدها بكثير من المواهب الرياضية.

حدد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم فترة إقامة النسخة العاشرة 
من بطولة الرجال، والتي سيستضيفها االتحاد اإلماراتي لكرة 
 15 وحتى   2 الفترة  في  البطولة  منافسات  وستقام  الــقــدم. 
يناير من العام المقبل )2021(، في حين سيتم إصدار جدول 

المباريات وفق تأكيدات االتحادات األهلية في المشاركة.
أبــريــل المقبل   30 الــقــدم يــوم  وحــدد اتــحــاد غــرب آسيا لكرة 

موعدا أخيرا الستقبال طلبات المشاركة.
لمشاركة  الــقــدم  لــكــرة  البحريني  االتــحــاد  يتجه  أن  ويتوقع 
اللقب  حــامــل  وهـــو  الــبــطــولــة،  فــي  األول  الــوطــنــي  منتخبنا 
2019، حيث  العام  العراق  في  أقيمت  التي  األخيرة  للنسخة 
العراقي  المنتخب  على  النهائية  الــمــبــاراة  فــي  “األحــمــر”  فــاز 
بهدف دون رد حمل إمضاء الاعب عيسى موسى. وشهدت 
البطولة آنذاك مشاركة 9 منتخبات. وبطولة غرب آسيا للرجال 
األردن،  في  األولــى  النسخة  أقيمت  إذ   ،2000 العام  انطلقت 
إيران،  2004 في  و   2002 والثالثة عامي  الثانية  النسخة  ثم 

في   2008 الــعــام  الخامسة  األردن،  فــي   2007 الــعــام  الرابعة 
 2012 2010 في األردن، السابعة العام  إيران، السادسة العام 
النسخة  وأخيرا  قطر،  في   2014 العام  الثامنة  الكويت،  في 
لكرة  اإلماراتي  االتحاد  استضافة  وتعد  العراق.  في  التاسعة 
ستشكل  كونها  تاريخية؛  العاشرة  النسخة  لمنافسات  القدم 
الرجال التحاد  اإلمــارات في بطوالت  لمنتخب  الظهور األول 

غرب آسيا لكرة القدم.

إعالن وزارة شؤون الشباب والرياضة

منتخبنا الوطني األول بطل بطولة غرب آسيا 2019

كيليان مبابي

ــاط الــــريــــاضــــي ــ ــشـ ــ ــنـ ــ رغــــــــم إيــــــقــــــاف الـ 2021 ــر  ــاي ــن ي خـــال  اإلمــــــارات  ستستضيفها 

مالعب مفتوحة ألقل من 20 شخصا تحديد فترة بطولة غرب آسيا للرجال

ــرة ــائ ــط ــرة ال ــك ــل ــاد الــبــحــريــنــي ل ــحـ بــتــرشــيــح مـــن االتـ

يوسف خليفة ضمن خبراء اللعبة بآسيا وأوروبا

اعتمــد االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة ترشــيح المــدرب الوطني يوســف خليفــة لتولي عضويــة لجنة خبــراء اللعبة في 
قارتي آسيا وأوروبا وذلك لما يتمتع به من كفاءة وخبرة ومؤهالت علمية.

ــاء عــلــى  ــنـ ــك الـــتـــرشـــيـــح بـ ــ ــأتــــي ذلـ ــ وي
لجنة  جمع  الــذي  المشترك  االجــتــمــاع 
ــتــدريــب فـــي االتـــحـــاديـــن اآلســيــوي  ال
منظومة  لعمل  ألمانيا  في  واألوروبــي 
إنجازها  يتم  الفرق  لتدريب  متطورة 
عــلــى ثـــاث مــراحــل بـــإشـــراف خــبــراء 
اللعبة على أن يتم عقد مؤتمر بعدها 

في العام 2021.
وتسعى هذه المنظومة لتنفيذ تدريب 
لــاعــبــيــن وتــســتــخــدم فيها  مــتــطــور 

ــنــواحــي الــتــكــنــولــوجــيــة الــمــتــطــورة،  ال
عضوا،   16 من  الخبراء  لجنة  وتضم 
آســيــا، و8  قــارة  مــن  مدربين   8 بينهم 

مدربين من قارة أوروبا.
خليفة  يوسف  المدرب  وجود  ويعتبر 
تأكيد على ما تزخر به مملكة البحرين 
مستو  على  متميزة  فنية  كـــوادر  مــن 
أن وجــود  كــمــا  ــرة،  ــطــائ ال ــكــرة  ال لعبة 
خليفة في لجنة الخبراء يعتبر مكسبا 

للعبة عموما.

إلـــى ذلـــك، أعـــرب يــوســف خليفة عن 
بالغ شكره وتقديره لاتحاد البحريني 
بلجنة  ترشيحه  على  الــطــائــرة  للكرة 
لتمثيل  االتــحــاد  ثقة  مثمنا  الــخــبــراء، 
البحرين والقارة اآلسيوية في  مملكة 

اللجنة األولى من نوعها.
وأضاف “تربطني عاقة أخوية متينة 
قائمة  ليست  الطائرة  الكرة  اتحاد  مع 
ــع الــمــنــتــخــبــات،  ــعــمــل فــقــط مـ عــلــى ال
وبينهم  بيني  ــتــواصــل  وال فــالــتــعــاون 

مستمر لخدمة لعبة الكرة الطائرة، وأنا 
من  العمل  بي وسأواصل  ثقتهم  أثمن 
اللعبة مــن خال  رفــعــة وتــطــور  أجــل 

موقعي الجديد ..”.

حدث لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن موسم الفريق الكتالوني، وما مر به 
من اهتزاز في المستوى على أثر تعيين كيكي سيتين مدرًبا للفريق، في وسط 

الموسم خلفا إلرنستو فالفيردي.

نقلتهــا  تصريحــات  فــي  ســواريز،  وقــال 
صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية: “لقد 
مررنــا بأوقــات صعبــة في النــادي، مع نتائج 
غيــر متوقعــة، مثلمــا حــدث أمــام ليفربــول 

العام الماضي، ومن قبله أمام روما”.
الموســم، كان هنــاك  بدايــة  “فــي  وأضــاف: 
الكثيــر مــن األحاديث عن تغييــر فالفيردي، 
لكــن حــدث ذلــك فــي وســط الموســم بعــد 
الخســارة أمــام أتلتيكــو مدريد، فــي واحدة 
لكننــا  الموســم،  هــذا  مبارياتنــا  أفضــل  مــن 
أهملنــا 5 دقائــق فقــط فخســرنا؛ ممــا أثــار 
بإقالــة  قــراًرا  واتخــذ  المجلــس  فــي  القلــق 

المدرب”.
وتابع المهاجم األوروجواياني: “جاء مدرب 

منتصــف  فــي  ســيتين  كيكــي  وهــو  آخــر، 
فكــره  تطبيــق  الصعــب  ومــن  الموســم، 
وتكتيكــه ســريًعا، لكــن أعتقد بأن برشــلونة 
مــع  التكيــف  علــى  مدربيــن  يملــك العبيــن 
فكــره”. وواصل: “لقد كنا في مرحلة صعبة، 
ألن ديمبلــي أصيــب، ومــن قبلــه أنــا، وهــي 
عوامل تؤثر على الفريق؛ إذا كان هناك 4 أو 
5 مهاجمين وأصيب اثنان، فهذا أمر مقلق”.
وأكمل سواريز: “كان لديهم إمكانية التوقيع 
مــع مهاجــم آخــر، وهــو أمــر مرحب بــه؛ ألنه 
مــن شــأنه أن يســاعد الفريــق، لكــن هــذا ال 
يعنــي أن النــادي مطلوب منــه أن يكون في 
أعلى مستوى”. وأكد: “نحن برشلونة، وهذا 
بالــدوري  الفــوز  فــي  نرغــب  دائًمــا  يجعلنــا 

ودوري األبطال”.
فــي  النشــاط  توقــف  عــن  ســواريز  وعلــق 
قائــًا:  كورونــا،  فيــروس  بســبب  أوروبــا، 
للعــب،  العــودة  علــى  حريصــون  “بالتأكيــد 
ولكــن وفًقــا لمــا نعيشــه حالًيــا، ســواء فــي 
إســبانيا، أو إيطاليــا، وأوروجــواي، فصحــة 

األشخاص فوق أي شيء”.
وأن  االحتياطــات  اتخــاذ  “عليــك  وأكمــل: 
ينتظــرون  ال  النــاس  ألن  واقعًيــا،  تكــون 
رؤيــة مبــاراة لكــرة القــدم، إنهــم ينتظــرون 
أن يتمكنــوا مــن الخروج، واالســتمتاع دون 
خــوف، والذهاب إلــى الحديقة مع أطفالهم، 

واالستمتاع بالحياة مرة أخرى”.
وشــدد: “لــن يغيــر الكثيــر أن تبــدأ الجامعــة 
تكــون  أن  يجــب  أســابيع،   3 بعــد  أو  اآلن 
متأكًدا أواًل من إمكانية الخروج دون خوف 
مــن اإلصابــة بفيــروس قتــل بالفعــل العديد 

من الناس”.
وختم سواريز: “كرة القدم ستعود عاجًا أم 

آجًا مثلها مثل الدراسة والعمل”.

آجـــًا أم  ــًا  ــود عـــاجـ ــع ــت الـــقـــدم س ــرة  ــ ك ــز:  ــ ــواري ــ س
5 دقائق أطاحت بفالفيردي من برشلونة

البالد سبورتأحمد مهدي

“كورونا” على  للقضاء  الحل  من  جــزء  مواطن  كل  ــروان:  م

األمانة العامة للشباب والرياضة تباشر العمل عن ُبعد

تنفيًذا لتوجيهات اللجنة التنســيقية برئاســة ولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة بالحــث علــى تطبيــق العمــل مــن 

المنزل في المؤسسات العامة متى ما توفرت اإلمكانات لذلك.

وحرصا من األمين العام للمجلس 
األعلى للشباب والرياضة الشيخ 
آل خليفة  إبــراهــيــم  بــن  ســلــمــان 
الموظفين  وصحة  سامة  على 
والــعــامــلــيــن مـــن وبــــاء فــيــروس 
كورونا. أكد مدير عام التخطيط 
ــواد كــمــال  ــ والــــمــــوارد مـــــروان فـ
للمجلس  العامة  األمانة  جاهزية 
األعلى للشباب والرياضة اعتبارا 
ــق 22  ــوافـ ــمـ مـــن يــــوم االحـــــد الـ
من  العمل  بتفعيل   2020 مــارس 

الــمــنــزل وبــحــســب مــا نــص عليه 
القرار الصادر من ديوان الخدمة 
بنسبة  تــكــون  أن  عــلــى  الــمــدنــيــة 
عــدد  ــن  مـ أقـــصـــى  كــحــد   % 50

الموظفين.
التخطيط  عـــام  مــديــر  وأوضــــح 
المعنية  اإلدارات  بــأن  والــمــوارد 
بــاألمــانــة بــاشــرت بــإعــداد قوائم 
عن  العمل  لممارسة  الموظفين 
مصلحة  تقتضيه  مــا  وفـــق  ُبــعــد 
ــل وإعــــــطــــــاء األولـــــويـــــة  ــمــ ــعــ ــ ال

للموظفات الحوامل والموظفات 
الــرعــايــة  لساعتي  المستحقات 
ــار الــســنــة ومــن  والــمــوظــفــيــن كــب
وظروفا  مزمنة  أمراضا  يعانون 

صحية كامنة.

ــال بــــالــــدور الــكــبــيــر  ــمـ وأشـــــــاد كـ
البحرين  فــريــق  بــه  يــقــوم  الـــذي 
ــراءات احــتــرازيــة وعمل  مــن إجــ
لمحاربة  ونــهــارا  لــيــا  مــتــواصــل 
ــا )كــوفــيــد 19 (،  فــيــروس كــورون
مشيرا فــي الــوقــت ذاتــه إلــى أن 
كــل مــواطــن مــســؤول وهــو جزء 
من الحل للقضاء على هذا الوباء 
ــاعــه اإلرشــــــادات  ــب مـــن خــــال ات
االحـــتـــرازيـــة الــتــي أعــلــنــت عنها 
الدولة، مشيرا إلى أهمية التثقف 
ــفــيــروس  ــع ال ــتــعــامــل مـ ــول ال حــ
وطـــــــرق الــــوقــــايــــة ومــكــافــحــة 
يمكنه  واٍع  كمجتمع  الــفــيــروس 
اجتياز هذه المرحلة من دون أي 

تأثر بها.

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

حسن علي

يوسف خليفة

مروان كمال
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مــع اســتكمال 11 جولــة لــدوري ناصــر بــن حمد الممتــاز لكرة القــدم للموســم الرياضي 
2020-2019، تكون 4 أندية فقط حتى اآلن اســتوفت معيار مشــاركة الالعبين تحت 

21 سنة بحرينيي الجنسية، وذلك من أصل 10 أندية في المسابقة.

الــرفــاع هو أول من استوفى  نــادي  وكــان 
معيار المشاركة، كما استوفت الحقا أندية 

الشباب واألهلي والنجمة.
وعـــــاوة عــلــى كــونــه أول نـــاد اســتــوفــى 
ــاع هـــو أيــضــا األكــثــر  ــرفـ ــمــعــيــار، فـــإن الـ ال
إذ  الــدقــائــق حــتــى اآلن،  ــعــدد  ل تــســجــيــا 
1646 دقيقة. ويأتي  6 العبين في  شارك 
بعد ذلك نــادي النجمة الــذي شــارك معه 3 
العبين في 1272 دقيقة. وشارك مع نادي 
في  دقيقة،   1132 في  العبين   4 الشباب 
حين شــارك مــع الــنــادي األهــلــي 4 العبين 
في 924 دقيقة. وشارك مع نادي المحرق 
العبين اثنين في 771 دقيقة، وشارك مع 
الــرفــاع الشرقي العــب واحــد لمدة  نــادي 
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5 العبين.  اآلن عبر مشاركة  دقيقة حتى 
وشارك مع نادي الحالة 4 العبين في 411 
دقــيــقــة، كــمــا ســجــل نـــادي الــحــد )صــاحــب 
المركز األول في الترتيب( 367 دقيقة عبر 
مشاركة 3 العبين. ويعتبر نادي البسيتين 
إذ  الــدقــائــق،  إشــراكــا على مستوى  األقـــل 
54 دقيقة وعبر العبين  اآلن  سجل حتى 

اثنين!
القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  واستحدث 
قانون مشاركة الاعبين تحت 21 عاما في 
والموسم  موسمين،  قبل  الكبار  مسابقات 
وتوقع  التطبيق.  فــي  الثالث  هــو  الحالي 
يستوفي  ال  الــذي  الــنــادي  على  مخالفات 
معيار المشاركة البالغ 810 دقائق، إذ يغرم 
5 آالف دينار بحريني، كما تخصم  النادي 

منه 3 نقاط.
الحالية  وضعيته  فــي  البسيتين  ونـــادي 
مــعــرض لــلــعــقــوبــة، خــصــوصــا مــع تبقي 7 
ــوالت فــقــط عــلــى نــهــايــة الـــــــدوري، إذ  ــ جـ
تمكنه  عــدم  إلــى  الــتــوقــعــات  بعض  تشير 
الــذي سيعرضه  األمــر  المعيار؛  تطبيق  من 
كالنادي  النقاط،  وخصم  الغرامة  لعقوبة 
األهلي قبل موسمين، والذي كلف “النسور 
الصفراء” الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية 
المركز  حاليا  البسيتين  ويحتل  ــذاك.  ــ آن
الثامن على سلم الترتيب، وفي رصيده 8 
نقاط تحت قيادة المدرب التونسي صبري 
ــذي تــم الــتــعــاقــد مــعــه خلفا  عــبــدالــاوي الـ

للمدرب الوطني عبدالمنعم الدخيل.

وفاًء وتقديرا لكل ماقدمه المرحوم الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة للوطن في كل 
المجاالت التي أثرى بها من خالل عمله ومسؤولياته وإسهاماته في

البحرين  نادي  يحّضر  المجاالت،  شتى 
لاستعداد لحفل تأبين للمرحوم عيسى 
ــبــحــريــن لن  بـــن راشــــد تــحــت شــعــار “ال
تحضيرية  لجنة  تشكلت  وقــد  تنساك” 
لهذا الحفل برئاسة عبدالرحمن جمشير، 
بن  عيسى  الشيخ  رحيل  أن  بين  الــذي 
راشد خسارة للبحرين والخليج والعالم 
العربي، فهو علم من أعامها وله الكثير 
من اإلنجازات في كل مجال خاض به، 
الذي  الحفل  لهذا  إذ نستعد  اليوم  وإننا 
سيحدد في وقت الحق فهو رد الجميل 
ووفاء وتقدير للشيخ عيسى بن راشد 

وليستذكره كل من أحبه وكان معه. 
شوبين جمشير أن افكار الحفل سوف 
تكون مميزة ومختلفة، ذلك ألن الشيخ 
ــن راشـــــد شــخــصــيــة وطــنــيــة  عــيــســى بـ
ومتنوعة وفي كل زاوية من هذا الوطن 
له إسهام ودور وإثراء، مستذكرين بكل 
هــذا  يــكــون  وأن  الفقيد  مــنــاقــب  ــاء  وفـ
بن  عيسى  الشيخ  سيرة  يخلد  الحفل 
شعار  ويترجم  القادمه  لألجيال  راشــد 

لن تنساك البحرين. 
ــه فــــي ظــل  ــ ــس الــلــجــنــة أنـ ــيـ ــن رئـ ــيـ وبـ
وااللتزام  الحالية  واألوضـــاع  الظروف 

االحترازية،  واإلجـــراءات  بالتوجيهات 
فــلــم يــحــدد وقـــت لــهــذا الــحــفــل إال أننا 
نــســتــعــد حــالــيــا مـــن خـــال االتـــصـــاالت 

بوضع  والمرئية  الهاتفية 
بــــرنــــامــــج الـــحـــفـــل 

ومـــــــا يــتــضــمــنــه 
ــرات  ــ ــقـ ــ ـــــن فـ مــ
والشخصيات 
سيتم  الـــتـــي 
ــا في  ــه دعــوت
علما  الــحــفــل، 
هـــــنـــــاك  أن 

ــن  ــ ــي ــ ــت ــ ــي ــ ــال ــ ــع ــ ف
ــوف تــنــظــمــهــا  ــ ــ سـ

والثانية  تأبين  حفل  األولـــى  اللجنة، 
معرض صور والوثائق الخاصة بالشيخ 
على  اللجنة  وتعمل  راشـــد،  بــن  عيسى 

تحديد موقع إقامته.
التحضيرية  الــلــجــنــة  أن  يــذكــر 
ــون مــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن  ــكـ ــتـ تـ
جمشير رئيسا وعضوية كل 
دينه،  بن  راشد محمد  من 
حـــســـن ايـــراهـــيـــم كـــمـــال، 
خالد احمد جمعان، محمد 

محمد بن دينه، 
عبدالرحمن راشد الخشرم، 
يوسف  نــاصــر،  محمد  نــاصــر 

محمد اسماعيل.

الممتاز حــمــد  بــن  ــر  ــاص ن لــــدوري  ــة  ــول ج  11 بــعــد  الــمــعــيــار  ــت  ــوف ــت اس أنــديــة   4

وفـــــــــــــــاًء وتــــــــقــــــــديــــــــًرا لـــــلـــــمـــــرحـــــوم الــــــغــــــالــــــي وعــــطــــائــــه

الرفاع األكثر مشاركة لالعبين تحت 21

نادي البحرين يستعد لحفل خاص لعيسى بن راشد

 البسيتين معرض 
للعقوبة بتسجيله 54 

دقيقة حتى اآلن!

كووورة

كووورة

تحــدث األلمانــي مــارك تيــر شــتيجن، حــارس مرمى برشــلونة، عن 
الكيفيــة التــي يقضــي بهــا فتــرة الحجــر الصحــي، فــي ظل تفشــي 

فيروس كورونا المستجد.

وقال شتيجن، خال تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” اإلسبانية: 
على  للحفاظ  العمل،  مواصلة  علينا  الــواجــب  مــن  رياضيون  “ألنــنــا 
اليوم، وأحاول تقديم أفضل ما  أنا مشغول طوال  البدنية..  اللياقة 

لدي خال التدريبات”.
ويتم  المنزل،  في  نطبقها  التي  الــمــران  “الــنــادي يضع خطة  وتــابــع:   
اللياقة  الــحــفــاظ عــلــى  تــدريــبــات  تــعــديــل 

البدنية باستمرار”.
ــاء الحجر  ــن  وبــشــأن حــالــة الــعــائــلــة أث
الصحي، أجاب الدولي األلماني: “أنا 
وزوجتي وابني في المنزل.. 
بعضنا  بتشجيع  ونقوم 

البعض”.
وأتـــــــــم بـــقـــولـــه: 
تحديات  “هــنــاك 
وألــعــاب جــديــدة 
اإلنترنت  على  تظهر 

كل يوم، أثناء فترة الحجر”.

شتيجن مشغول طوال الحجر الصحي

كشــف البرازيلي أليســون، حارس مرمى ليفربول، عن ذهابه إلى مقر تدريبات الفريق 
في ميلوود، على الرغم من إغالق المقر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

عن  االبتعاد  بــضــرورة  ليفربول  العبي  إخــبــار  وتــم 
مقر التدريبات، وذلك مع إيقاف منافسات الدوري 
ومع  المقبل،  أبــريــل/نــيــســان   30 حتى  اإلنــجــلــيــزي 
لتقليص  كبيًرا،  األندية جهًدا  تبذل  كورونا،  تفشي 
التواصل بين الموظفين، بل وسمحت بعض األندية 

بعودة العبيها إلى بادهم.
ومـــع ذلـــك، بــقــى ألــيــســون فــي بــريــطــانــيــا ويــذهــب 
علق  ذلــك  وعــن  يومي،  بشكل  التدريبات  مقر  إلــى 
ــلــي بــحــســب مـــا نــقــلــت صحيفة  ــرازي ــب الـــحـــارس ال
“ميرور” البريطانية: “توجه النادي هو بقاء الجميع 
الشيء  بعض  خــاصــة  حالتي  ولــكــن  منازلهم،  فــي 

لعودتي من اإلصابة”.
للغاية،  لله اإلصابة ليست خطيرة  وأضاف: “حمًدا 
ولكن كل إصابة تحتاج إلى عناية، وأواصل العاج 
في مقر التدريبات، ال أتواصل مع زمائي، فالجميع 

في منازلهم”.
ــوحــيــد  ــل ال ــواصــ ــ ــت ــ وتــــابــــع: “ال

ومــدرب  األخــصــائــي  وبين  بيني 
بعض  القيام  عند  المرمى  حراس 

التمرينات الخاصة إلعادة التأهيل، 
نتخذ  التواصل  ذلــك  أثناء  وحتى 
ــيـــاطـــات الــــازمــــة، من  ــتـ كـــل االحـ
والفم  الوجه  لمس  وعــدم  النظافة 

واألنف والعين”.

وجود  على  نحرص  “كما  وواصـــل: 
مسابقة بيننا، لدي نظام محدد، أترك 
التدريبات،  مقر  إلى  وأذهــب  المنزل 

ــود للمنزل  الــعــاج، وأعـ وأنــهــي 
وأبقى به في عزل ذاتي”.

ــي فـــــــيـــــــروس “كــــــــورونــــــــا” ــ ــش ــ ــف ــ رغـــــــــم ت

أليسون يواصل التدريبات في ليفربول
كووورة

بفيروس  جديدة  إصابات   3 ظهرت 
ــا الــمــســتــجــد، بــيــن الــاعــبــيــن  ــورونـ كـ
فــي إنــجــلــتــرا، أمـــس الــســبــت. وقــال 
ــارك كــاتــلــيــن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  ــ مـ
أبرزتها  تصريحات  في  لبورتسموث، 
شبكة سكاي سبورتس، إن اختبارات 
أثبتت إصــابــة كل  فــيــروس كــورونــا 
ــــدي كــانــون  مــن جيمس بــولــتــون وأن
وشــون راجــيــت. وأضــاف “الاعبون 
ــة فـــي حــالــة مــعــنــويــة جــيــدة  ــثــاث ال
عليهم  تظهر  لم  كما  تماًما،  وهادئون 
إلى  الشبكة  وأشـــارت  ــراض”.  أعــ أي 
الحجر  اآلن في  الثاثة  الاعبين  أن 
ــع تــوصــيــات  ــحـــي، تـــمـــاشـــًيـــا مــ الـــصـ
الــحــكــومــة اإلنــجــلــيــزيــة. وأوضــحــت 
ــراء االخــتــبــار لكل العبي  أنــه تــم إجـ

بــورتــســمــوث ومــوظــفــي الــفــريــق 
عقب  الماضي،  اإلثنين  األول، 

ــن مـــواجـــهـــة  ــ أســـبـــوعـــيـــن مـ
ــاد  ــحـ ــأس االتـ ــكـ آرســــنــــال بـ

اإلنجليزي.

3 إصابات جديدة

من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  رفــع 
علي  الشيخ  القدم  لكرة  البحريني 
خليفة،  آل  أحــمــد  بـــن  خــلــيــفــة  بـــن 
خــالــص الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــى 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء؛ 
إلــى  ســالــمــا  ســمــوه  ــودة  عـ بمناسبة 
عليه  مــنَّ هللا  أن  بعد  الوطن  أرض 

بالشفاء والصحة.
في  خليفة  بــن  علي  الشيخ  وقـــال 

الــوزراء:  رئيس  لسمو  تهنئة  برقية 
إلـــى سموكم  ــع  لــي أن أرفـ “يــطــيــب 
خالص التهاني والتبريكات بمناسبة 
عودتكم الميمونة إلى أرض الوطن 
ســالــًمــا مــعــافــى، وذلـــك بــعــد أن مــنَّ 
الصحة  بنعمة  ســمــوكــم  عــلــى  هللا 
وجل  عز  المولى  سائلين  والعافية، 
يـــديـــم عــلــى ســمــوكــم مــوفــور  أن 
الستكمال  يوفقكم  وأن  الــصــحــة، 

مسيرة البحرين التنموية”.

إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  وأضـــــــاف 
ــقــدم:  ــكــرة ال ــاد الــبــحــريــنــي ل ــحـ االتـ
المناسبة  بــهــذه  نهنئكم  إذ  “وإنـــنـــا 

ــــى هللا  ــنــا نــبــتــهــل إل ــســعــيــدة، فــإن ال
العمر؛  بــطــول  يمدكم  أن  وجــل  عــز 
والعطاء  الــبــذل  مسيرة  لمواصلة 
والمواطنين  العزيز  للوطن  خدمة 
الكرام، رفعًة للوطن الغالي في ظل 
جالة  الــبــاد  لعاهل  ــزاهــر  ال العهد 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الــعــزيــزة  مملكتنا  عــلــى  يــديــم  وأن 
نعمة األمــن واالســتــقــرار واالزدهـــار 

والرخاء”.

رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم يهنئ سمو رئيس الوزراء

الشيخ علي بن خليفة

بمناسبة عودة 
سموه الميمونة 
إلى أرض الوطن

أحمد مهدي

سبورت

عيسى بن راشد
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بحســـب المصادر المقربة من صانعة الســـيارات اليابانية “لكزس”، فقد أوضح 
أن سيارة لكزس LX لن تتغير في العام 2021 وأنها ستستمر بالشكل الحالي 
نفسه. يذكر أن لكزس في مرحلة متقدمة حاليا من تصميم الشكل الجديد لـ 
LX، لكنها ليســـت مســـتعجلة على إطالقها كونها تحافظ على مبيعاتها القوية 
حـــول العالـــم. ومتوقع أن تتبنى خلفية LX الشـــكل الجديد موضة المصابيح 
الخلفيـــة المتصلـــة عبر شـــريط ضوئي، مـــع منحها خطوطا جريئـــة وتصميما 
عضليـــا يجعلهـــا مهيبة للغاية، وســـتصبح الــــ SUV كاملة الحجـــم أكبر مقارنة 
بالســـابق ما يزيد مســـاحتها الداخلية، إذ ســـيكون طولها 5,080 ملم، عرضها 

1,980 ملم، ارتفاعها 1,900 ملم.
في حين ال توجد تفاصيل عن التحديثات الداخلية والتقنيات التي ســـتأتي 
بها لكزس LX، لكنه دون أدنى شـــك ســـتحصل الســـيارة على تغييرات ثورية 
تجعلها أكثر فخامة وتطورا ذلك يتضمنه أرقى الجلود واألخشاب والزخارف 

مع أنظمة تتيح قيادة السيارة بنفسها في بعض الحاالت.

LX 2021 ال تغيير في لكزس

عـــن  النقـــاب  شـــفروليه  كشـــفت 
ســـيارة ترافرس 2021 التي ترتقي 
جديـــد،  مســـتوى  إلـــى  بتصميمهـــا 
وتزخـــر بتقنيـــات عمليـــة وميـــزات 
أمـــان متقدمـــة. وتتميـــز ترافـــرس 
بتصميم عصري جديد، وهي تتوفر 

بخمسة طرازات مختلفة.
يحافـــظ طـــراز 2021 علـــى رحابـــة 
المقصـــورة الداخليـــة التـــي يحبهـــا 
عشاق ترافرس، ويرتقي بالتصميم 
الخارجـــي، حيـــث إنـــه يتبـــع خطى 

ســـيارات  مـــن  شـــفروليه  محفظـــة 
الدفع الرباعي الصغيرة ومتوسطة 
الحجـــم. وتتميز بواجهـــات أمامية 
ذات تصاميـــم جديـــدة، مـــع شـــبك 
أمامـــي محـــدث ومصابيـــح نهارية 
LED مدمجـــة  أماميـــة  ومصابيـــح 
بنمـــط المصابيـــح األماميـــة المميز 
يمنـــح  ممـــا  بشـــفروليه،  الخـــاص 
الســـيارة مظهًرا منحوًتا أكثر تميًزا. 
ويأتـــي الطـــراز الجديـــد بمصابيـــح 

خلفية LED ذات تصميم جريء.

كشفت شركة ماكالرين أتوموتيف أخيرا عن سيارة 765 إل تي الجديدة 
ضمن سلسلة سوبر سيريز والجيل األحدث من طراز “لونج تيل” لتكون 
أخف وزنا وأكثر قوة وقدرة على تقديم مستويات أعلى من األداء على 

الطرقات وحلبات السباق في آن معا مع توفير 765 سيارة فقط!
وباعتبارها تمثل النسخة األكثر جاذبية وتقدما من الناحية الديناميكية 
بين ســـيارات LT مـــن ماكالرين، تكتب ســـيارة 765LT فصال جديدا في 
تاريخ نموذج لونج تيل الذي بدأ مع سيارة السباق إف 1 جي تي آر في 
تســـعينات القرن الماضي، وشـــهد إطالق العالمة 4 طرازات للقيادة على 

الطرقات منذ 2015.

شـــاركت شـــركة فلكـــس واجن مقطـــع فيديو تشـــويقي جديد لــــ “نيفوس”، 
الكـــروس أوفر كوبيه الصغيرة القادمة، وهذه المرة يســـلط الفيديو الضوء 

على داخلية السيارة.
يظهر النظام الترفيهي الجديد بتصميمه األنيق، وتحتوي الشاشة العريضة 
علـــى أزرار لمســـية على كل جانب تتيح للمســـتخدم الوصـــول إلى وظائف 
معينـــة، بمـــا في ذلك الـــرد على المكالمـــات وبث الموســـيقى والوصول إلى 
اإلعـــدادات، كمـــا تســـمح الشاشـــة لهـــم بإيقاف وبدء الســـيارة، واســـتخدام 

أجهزة استشعار ركن السيارة، وميزة ركن السيارة الذاتي.
وبالنظر إلى الطابع الشـــبابي للســـيارة، فمن المحتمل أن يتمكن العمالء من 

االختيار من بين خيارات تنجيد مختلفة وخياطة وألوان متعددة.

ترافرس 2021 بتصميم جريء

ماكالرين 765 إل تي

فلكس واجن نيفوس الجديدة

تعتبـــر الشـــاحنة فوتـــون تونالنـــد 
االعتمـــاد  يمكـــن  جبـــارة  مركبـــة 
بُحســـن  وتتميـــز  للغايـــة،  عليهـــا 
توفير الوقود وتضمن حالة قيادة 
مســـتقرة حتى في حالة التحميل 

القصوى.
تتوفـــر بيـــك آب فوتـــون تونالنـــد 
بكابينـــة  ثنائـــي  دفـــع  ذات  بفئـــة 
مفردة ومزدوجة وأخرى ذات دفع 
رباعي بكابينـــة مزدوجة. بيك آب 
فوتـــون تونالند مدعومـــة بمحرك 
توربو ســـعة 2,0 لتر في خيار دفع 

رباعي، مما يجعلها أقوى سيارة 
بيـــك آب في فئتها. البيك أب 
بـــه  ذو المقصـــورة المفـــردة 

أكبر مساحة تحميل في فئته.
وتشـــمل ميـــزات بيـــك آب فوتون 
 Bosch إلكترونيـــات  تونالنـــد 
 + لالنغـــالق  المانعـــة  والفرامـــل 
التوزيـــع اإللكتروني لقـــوة الفرملة 
بالثبـــات  اإللكترونـــي  والتحكـــم 
ABS + EBD و ESC وتشـــخيص 
تشـــخيص  )جهـــاز  األعطـــال 
الذاتـــي ورصـــد ضغـــط  األعطـــال 
هواء اإلطارات( ووســـادة هوائية 
مزدوجة وحساس مع إنذارصوتي 

والمزيد.

فوتون تونالند بقدرات جبارة

قبل الشروع في التحدث عن تجربتنا لهذا األسبوع في صفحة سيارات البالد ألفخم سيارات شركة جينيسيس الفارهة G90 الجددية للعام الجاري 2020، 
يجب أوال أن نعرف بأن رسميا تم اإلعالن عن تحقيق هذه العالمة الفاخرة فوز محقق في دراسة جي دي باور 2020 لجودة السيارة، وذلك مع أول مشاركة 
للعالمــة الفاخــرة، وحــازت العالمــة التجاريــة الكورية الفاخرة على المرتبة األولى إجمااًل، حيث أعلنت أنها أكثر ســيارة موثوقة في قطاع الســوق الفاخرة، 
فيما حققت ســيارة G80 الفوز في فئة الســيارات الفاخرة متوســطة الحجم. وتهدف هذه الدراســة الســنوية إلى وضع تصنيف لشــركات صناعة الســيارات 
يتعلق بنســبة المشــكالت بين كل مئة ســيارة مباعة. وبالتالي، فإن العالمة التجارية والســيارة التي تحقق المســتوى األدنى تحرز الفوز بالجائزة ضمن الفئة 

المحددة.

طارق البحار

فخامة داخلية دون مســاومة بلمسات جلدية وخشبية فاخرة
”G90 تجربة قيادة.. القصر المتحرك “جينيسيس

وكانت ســـيارة جينيســـيس قـــد حققت 
تحقيـــق  خـــالل  مـــن  اإلجمالـــي  الفـــوز 
أقـــل مـــن مشـــكلة واحـــدة للمركبـــة )89 
PP100( خالل اثني عشر شهًرا بالنسبة 
لمالكـــي الســـيارات التـــي يبلـــغ عمرهـــا 
ثالث سنوات. وتمثل هذه النتيجة )89 
PP100( أداًء أفضل بنسبة تصل إلى 34 
في المئة في متوسط الصناعة. وتشمل 
المجاالت التي تشملها الدراسة: تجربة 
القيـــادة، والتدفئـــة والتهويـــة وتكييف 
والتصميـــم  المقاعـــد  وفئـــة  الهـــواء، 
الداخلـــي متفوقـــة على عالمـــات كثيرة 

عالميا.
وبعـــد هـــذا الفـــوز أحسســـنا بأنـــه حـــان 
الوقـــت لتجربة ســـيارة الفخامة األولى 
موديـــل جـــي ٩٠ الجديـــدة لمـــدة ثالثة 
أيام في شوارع البحرين بدعوة خاصة 
للبالد من فيرســـت موترز وكيل العالمة 

بالمملكة.
 G90 كانـــت بدايـــة طـــراز جينيســـيس 
فـــي العـــام 2017، واليـــوم تقدم نفســـها 
مـــع  جـــدا  متميـــزة  كعالمـــة  الســـيارة 
التصميم الجديد لها في األمام والخلف، 
والمتمثلـــة فـــي األناقـــة الرياضيـــة مـــع 
مـــن  المميـــز  الفاخـــر  األمامـــي  الشـــبك 
 Crest Grille وبتوقيـــع  جينيســـيس، 
الـــذي يرمز إلى »األناقة« للعالمة بشـــكل 
مثالـــي مـــع المصابيـــح الرباعيـــة، معّززا 
مالمح التوّجه المستقبلي لهوية جوهر 
التصميـــم، فـــي حيـــن تتميـــز الواجهـــة 
الخلفيـــة للســـيارة بمصابيـــح رباعية تم 
تصميمها على نحو فريد يرمز إلى شعار 
األجنحة الخاص بجينيسيس، وتضيف 
الخطـــوط الجانبيـــة المزيد مـــن األناقة 
والتـــوازن إلـــى الهيـــكل العـــام للســـيارة 
بالتوازي مع اإلشارات الجانبية بأضواء 

LED مدمجة في المصدات، وســـتعتمد 
الشـــركة الكورية التابعـــة لهيونداي ذلك 
فـــي جميـــع ســـياراتها المقبلـــة بمختلف 
األنواع، وشاهدنا جميعا الموديل الرائع 

GV80، والذي سيصل قريبا البحرين.
 90 جـــي  جينيســـيس  طـــراز  يتميـــز 
بتصميمـــه الداخلـــي الفخم جدا ســـواء 
في الكراســـي األمامية أو فـــي الخلفية 
التـــي جهـــزت بالعديـــد مـــن التجهيزات 
الخيالية لرجال األعمال، مع اســـتخدام 
خشـــبية  وتطعيمـــات  فاخـــرة  مـــواد 
أنيقـــة وتجهيـــزات حديثـــة، مع شاشـــة 
المعلومات ونظام المالحة بقياس 12.3 
 9.2 قيـــاس  خلفيـــة  بوصـــة وشاشـــات 
بوصـــة، وتكييف ذكي ثالثـــي المناطق، 
وكل ذلـــك مع توّفر بيئـــة داخلية هادئة 
بفضـــل نظـــام إلغـــاء الضوضاء النشـــط 
ANC، الذي يعمل على تحســـين تجربة 
تقليـــل  خـــالل  مـــن  الســـيارة،  ركـــوب 
الضوضاء واالرتجاج باســـتخدام تقنية 
الضوضـــاء  لتقليـــل  الرائـــدة  الصـــوت 
غيـــر المرغوب فيهـــا داخـــل المقصورة، 
وأكثـــر تجارب القيادة “راحـــة” و”متعة” 
وإحساســـا خاصا مع سيارة خاصة جدا 
فـــي الشـــارع، تلفت االنتبـــاه أينما حلت 

وكأنها قصر متحرك.

ومن أهم اإلضافات في الداخل، المقعد 
الكهربائي للســـائق مـــع إمكان التعديل بـ 
22 وضعية مختلفـــة وصحية بالتعاون 
AGR، ومقعـــد الراكب األمامي كهربائي 
مع إمكان التعديل بـ 16 وضعية مختلفة 
مـــع ميـــزة التدفئـــة والتهويـــة، ومقاعد 
ركاب الخلفيـــة فيهـــا إمـــكان التعديل بـ 
12 وضعية مختلفة و14 وضعية لركاب 
المقعـــد األيمـــن فـــي طراز الــــ V8، وهذه 
المقاعـــد الخلفية فيهـــا خاصية التدفئة 

.V8 والتهوية في طرازات الـ
وقد تـــم تجهيزهـــا بثالثة خيـــارات من 
المحركات V6 بســـعة 3.8 لتر بقوة 334 
حصانا، ومحرك Twin-Turbo V6 بسعة 
3.3 لتـــر بقـــوة 3700 حصـــان، ومحـــرك 
V8 بســـعة 5.0 لتـــر بقـــوة 4255 حصانا. 
أمـــا عـــن األنظمـــة والتقنيـــات المتوفرة 
قياســـيا منها، المكابح المانعة لالنغالق، 
ونظـــام االســـتقرار والتحكـــم فـــي الجر 
هوائيـــة  ووســـائد   traction control
ووســـائد  وجانبيـــة،  وخلفيـــة  أماميـــة 
هوائية لركبة الســـائق، ووســـائد هوائية 
ستائرية كاملة الحجم، ونظام تحذيري 
مـــن االصطـــدام األمامـــي مـــع الفرامـــل 
التلقائيـــة في حـــاالت الطـــوارئ، ونظام 
تحذيـــر الســـائق مـــن النعـــاس، ونظـــام 

الحفاظ على المســـار، ونظام المساعدة 
الســـريعة،  الطـــرق  علـــى  القيـــادة  فـــي 
ونظـــام رصـــد النقطـــة العميـــاء، ونظام 
تفـــادي االصطـــدام مـــع حركـــة المـــرور 
االصطـــدام  تفـــادي  ونظـــام  الخلفيـــة، 
األمامي، ونظام المساعدة على الخروج 
اآلمـــن والكثيـــر من االنظمـــة التي تدفع 
فيهـــا الكثيـــر إلضافتها فـــي الموديالت 
المنافســـة، لكـــن فـــي جينيســـيس تأتي 
معظمها أساسية في جميع الموديالت.

من التجربة

  مـــن أجمـــل مـــا جربنـــا هـــي تجربة 
اســـتخدام نظام الكشـــف عـــن النقاط 
العميـــاء الكاميـــرات الجانبية بصورة 
الفيديو للســـائق على شاشـــة العرض 
عند تشغيل إشارة االنعطاف بصورة 

ملفتة.
  نظـــام الحفاظ على المســـار الذكي 
جـــدا مـــع التحذيـــرات الصوتيـــة مهم 
جـــدا بســـبب حجـــم الســـيارة الكبير، 
ويعمل بنشـــاط للحفاظ على المركبة 

في الحارة المرورية لراحة أكثر. 
  تتميـــز الســـيارة بحياديـــة كبيـــرة 
فـــي توزيـــع الفخامـــة ســـواء أكنـــت 
انت ســـائقها أم الجالـــس بفخامة في 

المقاعد الجلدية الفاخرة بالخلف.
فـــي  المســـاعدة  نظـــام  ويســـاهم    
 ،RCCA تجنـــب االصطـــدام الخلفـــي
بواســـطة الـــرادار في تمكين الســـائق 
المحيطـــة،  االخطـــار  مالحظـــة  مـــن 
حصـــول  ومنـــع  تالفيهـــا  وبالتالـــي 

الحوادث.



تســتعد دراميا النجمة البحرينية أميرة محمد لشــهر رمضان هذا العام للمشــاركة في مسلســل درامي جديد بعنوان “أغلى من حياتي” 
للكاتب الكويتي أحمد الســعد، وإخراج القدير أحمد يعقوب المقلة، ويحمل المسلســل في ثنايا مضامينه موضوعات اجتماعية كثيرة، 
إضافــة إلــى قصــص الحب وأحداث عدة مــن وحي المجتمع الخليجي مع الفنانين محمد العجيمي، وجمــال الردهان، وهنادي الكندري، 

وهو ومن إنتاج شركة “كنوز الخليج لإلنتاج الفني واإلعالمي”.

ــت فـــي لــقــاء  الــفــنــانــة الــبــحــريــنــيــة قــال
بأنها  سيدتي  مجلة  عبر  معها  جديد 
شخصية  المسلسل  هـــذا  فــي  تجسد 
فــتــاٍة تعيش مــع أســرتــهــا خــال فترة 
بعض  وتــعــانــي  الــمــيــاديــة،  الستينات 
يضطرها  مــا  االجتماعية،  المشكات 
ــرة  ــع أســ ــيـــش مــ ــعـ إلـــــى الــــهــــروب والـ
أمانا  أكثر  حياة  على  للحصول  ثانية؛ 

واســتــقــرارا. وفــي سؤال 
ــنــجــوم  عـــن غـــيـــاب ال

وظهورهم فقط في 
قالت  شهر رمضان، 
الــســبــب  إن  ــرة  ــيـ أمـ
شــركــات  ذلـــك  وراء 
تعد  ألنـــهـــا  اإلنــــتــــاج؛ 

مــوســم رمــضــان فترًة 
فيها  يــتــابــع  ذهـــبـــيـــة، 
الـــجـــمـــهـــور الــخــلــيــجــي 
ــم األعـــــــمـــــــال  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ مـ

ــة؛ لــذا  ــيـ الـــدرامـ
على  تـــركـــز 

هــــــــــــــــــــذا 
الــشــهــر 
 ، كثيرا

تعيش  الخليجية  الــدرامــا  إن  وقــالــت 
باألعوام  مقارنة  مــزدهــرة  فترة  حاليا 
ــرى  ــا، أصـــبـــحـــنـــا نـ ــيــ ــ ــال الـــمـــاضـــيـــة. حــ
العربية،  نظيرتها  تنافس  مسلسات 
أصبحوا  الخليجيين،  الفنانين  أن  كما 
طريقها  أميرة  ت  شقَّ عربيا.  معروفين 
وخليجيا،  ســعــوديــا  الــنــجــومــيــة،  نــحــو 
عبر أعمال متميزة، قدمتها على مدى 
 25 البالغ  الطويل  الفني  تاريخها 
خاصة،  كاريزما  تمتلك  عــامــا. 
ــزهــا عــن بــاقــي الــفــنــانــات  ُتــمــيِّ
بقوة  الــخــلــيــجــيــات، وتــتــصــف 
والــــقــــدرة على  ــشــخــصــيــة،  ال
إجـــــادة أدوارهـــــــا، وعــــن ذلــك 
فيه صعوبات  “واجهت  تقول: 
ومعوقات كثيرة، خصوصا في 
ذلك  كل  تجاوزت  لكن  بدايته، 
الذي  القوي  الدعم  إلى  مستندًة 
لقيته مــن أســرتــي، ما 
أسهم في نجاحي 
وبـــــــــروزي فــي 
الفني  الوسط 

الخليجي.
ــن  أمـــــــــــا عـ
الــصــعــاب، 

فــقــالــت بــأنــهــا واجـــهـــت مــعــارضــًة من 
ــول الــفــن،  ــررت دخــ أســرتــهــا عــنــدمــا قــ
خصوصا من أخيها الكبير الذي رفض 
فكرة عملها في المجال الفني، لكن مع 
المجال  هــذا  بــأن  اقتنع  الــوقــت  مـــرور 
لها، وسيصقل موهبتها، وعن  األفضل 
الــمــســلــســل الــــذي أضــــاف لــهــا الــشــيء 
السعودي  “المسلسل  كشفت:  الكثير، 
“العولمة” مع الفنان بكر الشدي، رحمه 
هللا، والــفــنــانــة حــيــاة الــفــهــد، وقـــد تم 
عرفني  الجمهور   .1999 العام  إنتاجه 
ــذا الــمــســلــســل، خصوصا  مــن خـــال هـ
بالعديد  تأثرت  إنها  وقالت  الخليجي. 
هناك  بــأن  وأكــدت  العرب،  نجمات  من 
في  المعروفات  الفنانات  مــن  العديد 
أو  الخليج،  في  ســواء  الفني،  الوسط 
الوطن العربي تأثرت بهن، لكنَّ أكثرهن 
ــي الــفــنــانــة  تــأثــيــرا فـــي مــســيــرتــهــا، هـ

الكويتية هدى حسين.
تعتز  بأنها  البحرينية  الفنانة  أكـــدت 
ــدرامــيــة  بــمــشــاركــتــهــا فـــي األعـــمـــال ال
الــســعــوديــة، مــنــهــا “طــــاش مــا طـــاش”، 
ــت أمـــيـــرة أن تــكــون بــطــلــًة في  وتــمــنَّ
بعد  خــصــوصــا  “الـــعـــاصـــوف”  مسلسل 
التوجيه دعوة لها: “اعتذرت عن عدم 

كنت  التي  الشخصية  ألن  المشاركة؛ 
الظهور  قليلة  العمل  فــي  سأجسدها 
)تــظــهــر فــي الــحــلــقــات الــعــشــر األخــيــرة 
من الجزء األول(، هذا على الرغم من 
الشخصية  بـــأن  وعــدنــي  الــمــخــرج  أن 
ســتــســتــمــر فـــي الـــظـــهـــور فـــي الــجــزء 
الثاني”. وقالت إنها تعتز في شخصية 
وحل”  من  “غصون  بمسلسل  “ابتسام” 
مــع الــفــنــانــة هـــدى حــســيــن، واخــتــارت 
الـــمـــخـــرج الــكــويــتــي دحـــــام الــشــمــري 
ــعــمــل مــعــه:  كــأفــضــل مــخــرج تــحــب ال
الــمــخــرج؛ ألنه  “أعــشــق العمل مــع هــذا 
يعطي مساحة كبيرة للفنان حتى يبرز 
على  أحــرص  الفنانين  ومــن  إمكاناته، 
العمل مع الفنان السعودي عبدالمحسن 
إيجابية  بــطــاقــة  ُيــشــعــرك  الــنــمــر؛ ألنـــه 

خال التصوير”.

ــهــا في  ــقــول أمــيــرة محمد عــن رأي وت
االنفتاح الذي تشهده السعودية أنه أمر 
والمهرجانات  الفعاليات  ألن  إيجابي؛ 
مختلف  في  تقام  التي  والمسرحيات 
تطور  فــي  تسهم  السعودية  المناطق 
وسيسهم  الــبــاد،  فــي  الفنية  الــحــركــة 
هذا التطور في بروز الدراما السعودية 
الفنية  الحركة  “تطور  خليجيا وعربيا، 
ــســعــوديــة ســيــجــلــب كــثــيــرا من  فـــي ال
إلــى  الخليجيين  والمنتجين  ــرعــاة  ال
ما  متميزة،  فنية  أعمال  لتقديم  بادنا 
السعودية  الــدرامــا  بــروز  فــي  سيسهم 
الفنانة  بــأن  وأكــدت  وعربيا”.  خليجيا 
السعودية ال تحتاج شيئا للبروز، يكفي 
أنــهــا ســعــوديــة حــتــى يــتــم اخــتــيــارهــا، 
أن  وعربيا، خصوصا  وتشتهر خليجيا 
والقنوات  اإلنــتــاج  شــركــات  مــن  كثيرا 

في  يكون  أن  على  تحرص  الفضائية 
ألنها  سعودية؛  فنانة  درامــي  عمل  كل 

تمنح هذا العمل أهمية كبيرة.
ــؤال عــن الــســيــنــمــا لــمــاذا هي  ــي ســ وفـ
ــأن لديها  بــعــيــدة، قــالــت فــي حــوارهــا ب
بالمشاركة  السينما  تجربة وحيدة في 
فــي فيلم “إعـــان عــن حــالــة حــب” مع 
وهي  رمضان،  محمد  الكويتي  الفنان 
تجربة بسيطة؛ لذا تتطلع إلى المشاركة 
أعمال سينمائية خليجية وعربية  في 
بالسوشال  عاقتها  وعـــن  مستقباً. 
ل لي الشيء الكثير.  ميديا، قالت: “تمثِّ
في السابق، كنت ال أهتم بها، أما اليوم، 
حلقة  ُتعّد  ألنها  كبيرا؛  وقتا  فأعطيها 
وأفضل  وجمهوره،  الفنان  بين  وصــٍل 
عن  الجمهور  انطباع  لمعرفة  طريقة 

األعمال الفنية التي يقدمها”.

األحد
 22 مارس 2020 
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تأجيــــالت سينمائيـــة بسبـــب الفايــروس!
تأثرت السينما العالمية بشكل كبير بعد اإلجراءات 
االحترازية التي تنفذها مختلف الدول؛ حفاظا 
على مواطنيها من فيروس كورونا 

المستجد.
أفام  القائمون على سلسلة  وقرر 
الشهيرة  والجاسوسية  الحركة 
بوند،  جيمس  أو   007 العميل 
الجديد  الــجــزء  عــرض  تأجيل 
مقرًرا  كــان  الــذي  الفيلم  من 
المقبل؛  أبــريــل  فــي  عــرضــه 
بسبب انتشار مرض كورونا 

حول العالم.
وكــــشــــف فــــريــــق الــعــمــل 
ــاي نـــيـــوز”  ــ ــكـ ــ حـــســـب “سـ
فيلم  عــــرض  تــأجــيــل  عـــن 
وقــت  “ال  أو  داي(  تــو  تــايــم  )نـــو 
للموت” لمدة 7 أشهر كاملة، حتى 
نوفمبر المقبل، وجاء القرار وفقا 
للعمل  المنتجة  الشركة  من  لبيان 
الخامس  داي( هو  تو  تايم  )نو  فيلم  تويتر.  على 
والعشرون في سلسلة أفام جيمس بوند، حيث 
السري  العميل  دور  لعب  كريغ  دانييل  يــواصــل 

نجمة  وكانت  وأخــيــرة.  خامسة،  لمرة  البريطاني 
أطلقت  آيــلــيــش،  بيلي  الــشــابــة  الــبــوب،  موسيقى 
منتصف  فــي  انتظارها  طــال  الــتــي  الفيلم  أغنية 

فبراير الماضي.
 A Quite أيــضــا،  شملت  المؤجلة  األفـــام  قائمة 
 Antlers،  ،Place 2، F9، Peter Rabbit 2، Mulan

The Artist’s Wife
 ،Blue Story، The Lovebirds، New Mutants 
 The Truth، والقائمة مرشحة للزيادة بعد تأجيل 

عدد كبير من المهرجانات السينمائية حول العالم.
وقف  عن   Netflix شبكة  أعلنت  آخــر  جانب  على 
عــدد مــن األعــمــال الــتــي كــانــت تــنــوى عرضها في 
كــورونــا  فــيــروس  تفشى  بسبب  المقبلة  الــفــتــرة 

المستجد. 
وجاءت قائمة المسلسات التي أوقفت تصويرها 
 The ومسلسل ،Lucifer شبكة نتفليكس، “مسلسل
 ،Young Sheldon مسلسل  إلــى  إضافة   ،Flash

.Batwoman ومسلسل ،Super girl ومسلسل

النجمة أميرة محمـــد: أرجـــع في “أغلى من حياتي” برمضــان
ال أجيد الطبخ وال توجد لدي أي عالقات عاطفية وأعشق السفر

إعداد محرر مسافات

تستعد النجمة األسترالية كيت بالنشيت لبدء تصوير مشاهدها  «
في فيلم بعنوان Nightmare Alley من إخراج جويليرمو ديل تورو، 
ويشاركها البطولة فيه برادلي كوبر، توني كوليت، وريتشارد جنكينز، 

وهو مأخوذ عن رواية باالسم نفسه لويليام جريشام.

٢٥

tariq_albahhar

ماذا عن أميرة محمد اإلنسان،  «
َمن هي؟

فـــتـــاة بــحــريــنــيــة، تــعــشــق الــحــيــاة، 
وتــســعــى إلـــى تــقــديــم أعــمــال فنية 
الجمهور  استحسان  تلقى  متميزة، 
فــي الــبــحــريــن والــخــلــيــج والــوطــن 

العربي.
ما طموحاتِك المستقبلية؟ «

أتــمــنــى امــتــاك مــســرٍح خـــاص في 

البحرين، أو أي دولة خليجية.
ماذا عن حياتِك العاطفية؟ «

لدي أي عاقات عاطفية.  ال توجد 
حاليا، أبلغ من العمر 39 عاما، وهذه 
الــســن فــي نــظــري ونــظــر كــثــيــٍر من 
ما  فتاة  تعيش  ألن  متأخرة  الناس 

عاقة عاطفية مع أي شخٍص.
ما هواياتِك؟ «

أعشق السفر، والرياضة.

* ما ألوانِك المفضلة في األزياء؟ «

األسود واألبيض.
*ما القطعة التي ال تتخلين  «

عنها؟

شاحن هاتفي النقال.
ما طبقِك المفضل؟ «

المرقوق واألرز الحساوي.
هل تجيدين الطبخ؟ «

كا، مع األسف!



إطالق الحصص المتلفزة على القناة الرياضية الثانية ابتداًء من اليوم
“اإلعـــام”: بمشـــاركة 50 موظفـــا فـــي 4 أســـتوديوهات وتســـجيل الـــدروس علـــى 3 نوبات

أعلنــت وزارة شــؤون اإلعــالم إطالق الحصــص التعليمية المتلفزة 
علــى قنــاة البحريــن الرياضيــة الثانيــة ابتــداًء من اليــوم؛ في إطار 
تفعيــل التعليــم عــن بعــد تنفيــًذا لقــرار مجلــس الوزراء في جلســته 
االعتياديــة المنعقــدة فــي 16 مــارس الجــاري، برئاســة ولــي العهــد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، وبالتعــاون مــع 

وزارة التربية والتعليم.

ــد الــوكــيــل  وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أكـ
ــؤون اإلذاعــــــــة  ــ ــشـ ــ الـــمـــســـاعـــد لـ
بـــالـــوزارة عبدهللا  والــتــلــفــزيــون 
ــري، االســـتـــعـــداد الــتــام  ــ ــدوسـ ــ الـ
الــمــشــروع  هـــذا  لتنفيذ  لـــلـــوزارة 
الــتــربــيــة  وزارة  ــع  مـ بــالــتــعــاون 
والتعليم؛ انطالًقا من المسؤولية 
العلم  نشر  في  لــلــوزارة  الوطنية 
ــة، وتـــوفـــيـــر الــمــنــصــة  ــرفـ ــعـ ــمـ والـ
عن  الطلبة  لتعويض  الــمــالئــمــة 

ــم عــن  ــاجـ ــنـ ــمــــدرس الـ ــتــ ــ زمـــــن ال
ــمــدارس  ال فــي  الـــدراســـة  تعليق 

الحكومية.
وشــــــــدد الــــــدوســــــري عـــلـــى أن 
سخرت  ــالم  اإلعــ شـــؤون  وزارة 
كافة  والفنية  البشرية  إمكاناتها 
إلنــجــاح هــذا الــمــشــروع وضمان 
ألبنائنا  القصوى  الفائدة  تحقيق 
ــا يـــمـــر بــه  ــل مــ الـــطـــلـــبـــة، فــــي ظــ
انتشار  مــع  تحديات  مــن  العالم 

فــيــروس كـــورونـــا )كــوفــيــد 19(، 
اإلعالم  وزارة شــؤون  أن  مؤكًدا 
بإنجاح  الــتــزامــهــا  منطلق  ومـــن 
التعليمية  الــحــصــص  مـــشـــروع 
أستوديوهات   4 وفرت  المتلفزة 
في  الـــدروس  إلنــتــاج  تلفزيونية 

بتسجيل  وقامت  قياسي،  وقت 
3 نوبات مختلفة  الــدروس على 
ــا، بــمــشــاركــة أكــثــر مــن 50  يــومــًي
ومهندسين  فنيين  مــن  شخًصا 
إدارة  ــفــت  ــة، وكــل ــوبـ نـ ــل  كـ ــي  فـ
اإلبـــــداع واإلعـــــالم اإللــكــتــرونــي 
بـــاإلشـــراف عــلــى هـــذا الــمــشــروع 
التلفزيون  إدارة  مــع  بــالــتــعــاون 
تسجيل  وتـــم  ــار،  ــبـ األخـ وإدارة 
أكثر من 145 درًسا للطلبة حتى 
لتسجيل  مستمر  والعمل  اآلن، 
بقية الدروس وعرضها على قناة 
البحرين الرياضية الثانية إضافة 
التواصل  مواقع  على  رفعها  إلى 
االستفادة  لتحقيق  االجتماعي 

للجميع.

المحرق - مجلس المحرق البلدي

تقدم كل من العضو البلدي للدائرة 
والعضو  المقهوي،  أحمد  السابعة 
عبدالعزيز  الثامنة  للدائرة  البلدي 
الكعبي في مجلس المحرق البلدي 
بوافر الشكر وجزيل االمتنان لولي 
النائب  األعــلــى  القائد  نائب  العهد 
ــوزراء  ــ ــ ال مــجــلــس  ــرئــيــس  ل األول 
ــر  ــمــلــكــي األمــي ــســمــو ال صـــاحـــب ال
سلمان بن حمد آل خليفة بمناسبة 
بـــدء أعـــمـــال الــصــيــانــة والــتــطــويــر 
مما  اإلســـتـــراتـــيـــجـــي   ٤٧ لـــشـــارع 
الحركة  انــســيــابــيــة  فــي  سيساهم 
المرورية وتقديم أفضل الخدمات 

للسكان.
وقد أشاد كل من المقهوي والكعبي 
بمبادرات سمو ولي العهد في الدفع 
ومــدن  لـــشـــوارع  الــتــطــويــر  بعجلة 
الــشــوارع  السيما  البحرين  مملكة 

المكتظة المستفيضة بالمارة طوال 
اليوم كشارع ٤٧، وهو من الشوارع 
تخدم  التي  المنطقة  في  الرئيسة 
شريحة كبيرة من قاطني مدينتي 
عـــراد والــحــد ومــن كــافــة المناطق 
ــمـــجـــاورة والـــبـــعـــيـــدة، حــيــث إن  الـ
عملية تطويره ستحلحل كثير من 

المشكالت المرورية العالقة فيه.
الــشــارع  هــذا  فــي  التطوير  ويمتد 
على مسافة كيلومترين اثنين إلى 
جانب العمل على توفير العديد من 
شبكة  كإنشاء  المساندة  الخدمات 
وتنفيذ  األمـــطـــار  مــيــاه  لــتــصــريــف 
وتحسين  للمشاة،  جانبية  أرصفة 
العالمات  ووضــع  اإلنـــارة  مستوى 
ــوحــات اإلرشـــاديـــة  ــل ــمــروريــة وال ال
والسالمة  األمــن  لتحقيق  الالزمة؛ 

المطلوبة على الطريق.

إشادة بلدية بتوجيهات سمو ولي 
العهد لتطوير شارع ٤٧

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

العريض  العدل والشؤون اإلسالمية واألوقــاف، في بيان أمس، طاهر  نعت وزارة 
في  الفقيد  وإسهامات  بعطاءات  منوهة  أمــس،  صباح  ربه  جــوار  إلى  انتقل  الــذي 
مجال العمل العدلي، والتي امتدت لعقود تبوأ خاللها الراحل العديد من المهام في 

المحاكم والتوثيق.
سائلة  الفقيد،  أســرة  إلــى  المواساة  وصــادق  التعازي  بأحر  العدل  وزارة  وتقدمت 
جناته  فسيح  يسكنه  وأن  ورضــوانــه،  رحمته  بواسع  يتغمده  أن  وجل  عز  المولى 

ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

“العدل” تنعى طاهر العريض

تقــدم أخيــًرا )16( نائبــا باقتراح بتعديل البند )أ( من المادة )9( من الدســتور 
بشأن الرعاية الصحية لمواطني مملكة البحرين.

ــرة الــتــفــســيــريــة  ــذكـ ــمـ ــت الـ ــحــ وأوضــ
للمقترح أنه “يعتبر الحق في الصحة 
تتميز  التي  االجتماعية  الحقوق  من 
بأنها تلقى التزاًما إيجابًيا على الدولة 
تضمن  حتى  لتنظيمها،  تتدخل  بــأن 
التغطية  األفــراد على  حصول جميع 
الــتــعــرض  دون  الــشــامــلــة  الــصــحــيــة 
لضائقة مالية جراء ذلك، وهي تشمل 
الــمــجــمــوعــة الــكــامــلــة مــن الــخــدمــات 
ابتداء  الصحية الضرورية والجيدة، 
مـــن تــعــزيــز الــصــحــة إلــــى الــوقــايــة 
والعالج والتأهيل والرعاية الملطفة”.
المادة  مــن  )أ(  البند  تعديل  ويــهــدف 
إلى  البحرين،  مملكة  دستور  من   )8(
ضمان قيام الدولة بتوفير اإلمكانات 
تأميًنا  منحه  الـــفـــرد،  لــرعــايــة  كــافــة 
ــل عــالجــيــة  ــائـ ــاًل، ووسـ ــامـ ــا شـ صــحــًي

للوقوع  التعرض  من  تقية  مجانية، 
والفاقة  والــخــوف  الفقر  بــراثــن  فــي 
بسبب اإلصابة بأمراض غير متوقعه، 
تقتضي منه إنفاق مدخراته جميعها.
من  )أ(  البند  تعديل  فــإن  وبــالــتــالــي، 
خياًرا  يعد  الدستور  مــن   )8( الــمــادة 
ــان عـــــدم حــصــول  ــمـ ضـــــرورًيـــــا لـــضـ
الــرعــايــة الصحية  عــلــى  الــمــواطــنــيــن 
بما  البحرين،  مملكة  فــي  المجانية 
ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع، 
مالئمة  صــحــيــة  بــيــئــة  تــوفــيــر  إن  إذ 
تتضمن حزمة من الخدمات الوقائية 
أن  شأنه  من  والعالجية  والتثقيفية 
التعليم  لتلقي  سليمة  أجساًدا  يخلق 
والتميز فيه، وهذا ما يكفله الدستور 

ويحث عليه.
الصحية  الــخــدمــات  تــوفــيــر  أن  كــمــا 

أن  شــأنــه  مــن  للمواطنين  المجانية 
كبار  الدولة عبء رعاية  يخفف عن 
المجاني  الــعــالج  تلقيهم  عند  السن 
حياتهم،  فــتــرات  ــوال  طــ الــمــنــاســب 
ــوارض صحية  ــ ــتــي تــتــمــثــل فـــي عـ ال
بسيطة وغير مكلفة، األمر الذي ُيعد 
الطويلة  االقتصادية  للتنمية  ركيزة 
األمد، بما من شأنه حماية واستقرار 
واالقتصادية  االجتماعية  األوضــاع 

لألسر البحرينية.
ومقدمو المقترح هم النواب: محمود 
ــكــي، علي  ــحــاي الـــبـــحـــرانـــي، كــلــثــم ال
إســحــاقــي، يــوســف الــــذوادي، السيد 
ــاشـــم، أحـــمـــد الــدمــســتــانــي،  ــالح هـ فــ
حمود،  بو  محمد  األمير،  عبد  زينب 
السلوم،  أحــمــد  عــبــدالــرزاق حــطــاب، 
الصالح،  مــمــدوح  الــعــســومــي،  عـــادل 
ــاســـي، عـــمـــار الـــبـــنـــاي،  ــبـ ــعـ مــحــمــد الـ

عبدالنبي سلمان، باسم المالكي.

16 نائًبا: مقترح لتوفير الرعاية الصحية الشاملة مجاًنا

بناء على توجيهات من رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل، أكد األمين العام لمجلس النواب المستشار 
راشــد محمــد بونجمــة، أن األمانــة العامــة حريصة على ترجمــة التوجيهات الصادرة من لــدن عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة فــي توحيد الجهود الوطنيــة، واتخاذ اإلجــراءات والتدابير االحترازية 

والوقائية لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19( ومنع تفشيه.

وذكــــر الــمــســتــشــار بــونــجــمــة أن 
وجهت  الــنــواب  مجلس  رئيسة 
لتأجيل أقساط القروض الحسنة 
لمنتسبي المجلس لمدة 6 أشهر، 
ــدة لــمــوظــفــي  ــانـ ــسـ ــاة ومـ ــراعــ مــ
في  لهم  ودعــمــا  العامة،  األمــانــة 
بما  الراهنة،  الــظــروف  هــذه  ظل 
يــضــمــن االســـتـــقـــرار ألوضــاعــهــم 

المعيشية.
أدخلت  العامة  األمانة  أن  وأكــد 
التنفيذ  قيد  الرئيسة  توجيهات 
ــاء الـــمـــوظـــفـــات  ــ ــ ــف ــ ــأن إعــ ــ ــشـ ــ بـ
ــن مــن  ــيـ ــفـ ــوظـ ــمـ ــل والـ ــوامــ ــحــ ــ ال
ــخــاصــة  ال ــات  ــاجـ ــيـ ــتـ االحـ ذوي 

ــــدوام الــرســمــي، واتــخــذت  مــن ال
لتقليص  المطلوبة  اإلجــــراءات 
الموجودين في  الموظفين  عدد 
أن  على   %  50 بنسبة  المجلس 
ــتــنــاوب، وبــمــا  ــال يــكــون الــعــمــل ب
ــر عــلــى ســيــر الــعــمــل في  ال يــؤث
الــمــجــلــس؛ حــرًصــا عــلــى سالمة 

وصحة الموظفين.
ــوه لــالســتــعــداد والــجــهــوزيــة  ــ ون
اللجان  اجتماعات  لعقد  التامة 
الــنــيــابــيــة ومــخــتــلــف الــفــعــالــيــات 
عن  “الــعــمــل  بتقنية  البرلمانية، 
بــعــد”؛ حــرًصــا عــلــى اســتــمــراريــة 
ألي  واســتــعــداًدا  النيابي،  العمل 

مــســتــجــدات، وضـــمـــان تــواصــل 
ــعــمــل فـــي الــمــجــلــس الــنــيــابــي  ال
والقوانين  المشروعات  وإنجاز 
الوطن  فــي صــالــح  الــتــي تصب 

والمواطنين.
بــونــجــمــة أن األمــانــة  وأوضـــــح 
الـــعـــامـــة وضـــعـــت خـــطـــة عــمــل 
ــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــعـــمـــل  ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ مـ
مع  تماشًيا  بعد،  عن  والتدريب 
تطبيًقا  االستثنائية،  الــظــروف 
الســتــراتــيــجــيــات الــمــجــلــس في 
تــوظــيــف الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، 
إجراءات  في  الرقمي  والتحول 

وآليات العمل المختلفة.

تفعيل نظــام “العمل عن بعــد” لعقد اجتماعــات اللجان
تأجيل أقساط القروض الحسنة لموظفي النواب 6 أشهر

دعاوى المطالبات الصغيرة تدار إلكترونًيا
ـــرة” ـــات الصغي ـــات “المطالب ـــى للتأجي ـــد األقص ـــات الح ـــدل”: 5 جلس ـــر “الع وزي

أصــدر وزيــر العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف الشــيخ خالــد بن علي آل خليفــة، وبعد موافقة المجلــس األعلى للقضاء، 
قرارا رقم )35( لسنة 2020 باعتماد تطبيق النظام اإللكتروني الكامل على جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ال تتجاوز 

قيمة المطالبة فيها 1000 دينار.

وبموجب القرار ستكون إدارة 
الصغيرة  المطالبات  ــاوى  دعـ
بدًءا  كامل،  بشكل  إلكترونًيا 
الــدعــاوى،  مــن تسجيل ورفــع 
القضائية،  اإلعالنات  وإرســال 
الجلسات،  مواعيد  وتحديد 
وتبادلها،  الــمــذكــرات  وتقديم 
األحكام،  إصدار  إلى  ووصواًل 
على أال تزيد مدة إدارة دعاوى 
لتهيئتها  الصغيرة  المطالبات 
من  واحــد  شهر  عن  للمرافعة 

تاريخ قيد الئحة الدعوى، في 
حين تكون مدة إدارة الدعوى 
فيها 10 أيام في حالة عدم رد 

المدعي عليه.
كما جاء في قرار وزير العدل 
ــراءات  ــ ــحــة اإلجــ ــدار الئ ــإصـ بـ
المطالبات  بــدعــاوى  الخاصة 
األقصى  الــحــد  أن  الصغيرة، 
المطالبات  دعــوى  لتأجيالت 
أن  على  جلسات،   5 الصغيرة 
فيها  الفصل  مــدة  تتجاوز  ال 

3 أشــهــر مــن تــاريــخ قــيــدهــا، 
ألسباب  إال  التأجيل  ويــكــون 

استثنائية محدد.
سيسهم  ــقــرار،  ال لــهــذا  وطبًقا 
ــد لـــدعـــاوى  ــديـ ــجـ ــام الـ ــظـ ــنـ الـ
ــبــات الــصــغــيــرة الــتــي  الــمــطــال
ألــف  عــن  قيمتها  تــتــجــاوز  ال 
اإلجـــــراءات  بتقليص  ديــنــار 
ــز  ــزيـ ــعـ ــاكــــم وتـ ــمــــحــ ــ أمــــــــام ال
الــدعــاوى  ســرعــة الحسم فــي 

خالد بن علي آل خليفةالمنظورة.

المنامة - وزارة العدل

مقترح لتفريغ الفنانين لألنشطة والمسابقات الفنية
رفــع 5 مــن أعضــاء مجلــس النــواب مقترحــا بقانون بشــأن تفريــغ الفنانين 
البحرينيين لألنشــطة والمســابقات الفنية؛ للمســاهمة في أن تكون مملكة 

البحرين دولة حاضنة للفنون والثقافة.

للمقترح،  اإليضاحية  المذكرة  وتبين 
ممدوح  النائب  مــن  كــل  قدمه  الــذي 
ــالـــح، مــحــمــد الـــعـــبـــاســـي، عــمــار  الـــصـ
هاشم،  فــالح  السيد  عــبــاس،  حسين 
ــار الـــبـــنـــاي، أن مـــن الـــضـــروري  ــمـ وعـ
الحاجة  دعــت  متى  الفنانين  تفريغ 
ألنـــشـــطـــتـــهـــم الـــفـــنـــيـــة كـــالـــمـــعـــارض 
اإلعداد  لمدة متوافقة مع  الخارجية 
المسابقة أو  بالمعرض أو  والمشاركة 

النشاط الفني.
أنه  إلــى  المقترح  القانون  ويتضمن 
 )7( المادة  من  )أ(  الفقرة  من  انطالقا 
مــن الــدســتــور حــيــن تــنــص عــلــى أنــه 

واآلداب  الــعــلــوم  الـــدولـــة  تــرعــى  “أ. 
العلمي،  البحث  وتشجع  والــفــنــون، 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــدمـ ــخـ كــمــا تــكــفــل الـ
والثقافية للمواطنين”، وتجسيدا لما 
يتضمنه هذا النص من تأكيد لألهمية 
الشديدة لرعاية الفنون، فقد جاء هذا 
المقترح للمساهمة في رقي المجتمع 
الفني البحريني على األصعدة الفنية 
كافة في البحرين وخارجها، وظهور 
الشخصية  في  المكنونة  اإلمكانات 
الفنانين  البحرينية عن طريق تفريغ 
متى دعت الحاجة ألنشطتهم الفنية 
متوافقة  لمدة  الخارجية  كالمعارض 

أو  بالمعرض  والمشاركة  اإلعــداد  مع 
المسابقة أو النشاط الفني.

مــــن شـــأن  أن  ــقـــتـــرح  الـــمـ وتـــضـــمـــن 
بعجلة  الدفع  في  المساهمة  المقترح 
الفنون في البحرين لألمام، خصوصا 
أن تطورات الحياة الحديثة ال تترك 
مــجــاال مــنــاســبــا لــيــوفــق الــفــنــان بين 
جانب،  من  والــرزق  البناء  متطلبات 
ــذي قــد يــرقــى ألن  وشــغــفــه الــفــنــي الـ
يــكــون فــي مــصــاف األعــمــال الفنية 

الكبرى في المحافل الدولية.

هذه  أن  اإليضاحية  المذكرة  وبينت 
ــال تــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر في  ــمـ األعـ
جميع  في  البحرين  مملكة  اسم  رفع 
مؤكدة  العالم،  فــي  الفنية  المحافل 
ريادة مملكة البحرين على المستوى 
هذه  أن  خصوصا  والثقافي،  الفني 
الــمــحــافــل بــاتــت مــحــل تــنــافــس بين 

مختلف دول العالم.
وأوضح مقترح القانون من شأنه أن 
والفنانين؛  الرياضيين  بين  يــســاوي 
موقعه،  فــي  منهم  كــل  ألهمية  نظرا 
 )27( قــانــون رقــم  السيما مــع ظــهــور 
خالل  التفرغ  شــأن  في   2010 لسنة 
فترة اإلعداد والمشاركة في األلعاب 
والبطوالت الرياضية، ما من شأنه أن 
 2030 البحرین  مشروع  في  يساهم 

كدولة حاضنة للفنون والثقافة.

القضيبية - مجلس النواب

 

رفع اسم البحرين 
بجميع المحافل 
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رامز محمد العواضي

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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عامل في أحد محالت بيع الزهور 
بمنطقة عالي يغلف الهدايا 

بمناسبة يوم األم أمس )تصوير 
رسول الحجيري(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

في حين يكافح العالم فيروس 
واألساليب  الطرق  بكل  كورونا 
كبار  لدى  خصوصا  تفشيه  لمنع 
يــافــار  الــصــحــفــي  أن  إال  الــســن، 
الــذي يعيش  )100 عــام(،  عباس 
ــتــيــار  بـــلـــنـــدن يــمــشــي عـــكـــس ال
حيث قرر الــزواج في ظل هذه 
بإتمامه  سارع  إنه  بل  الظروف، 
البريطانية  قبل اتخاذ الحكومة 
ــار الـــســـن في  ــبـ ــعـــزل كـ قــــــرارا بـ
محاولة للسيطرة على الفيروس 
نــقــلــه مــوقــع صحيفة  وفـــق مـــا 

“داون” الباكستانية.
هــذا وكــان لــدى عباس مخاوف 

ــة الــحــكــومــة  ــطـ ــر خـ ــيـ ــأثـ مــــن تـ
على   ”19 “كـــوفـــيـــد  لــمــواجــهــة 
ــان مـــن الــمــقــرر  ــذي كــ ــ ــافـــه الـ زفـ
عقده في 27 مارس، لكن الحفل 
الفيروس  بتفشي  مهددا  أصبح 
لألشخاص  الحكومة  ونــصــائــح 
الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم على 70 
عاما باالستعداد لفترة من العزل 

الذاتي.
الـــعـــروســـان  أن  الـــمـــوقـــع  ــر  ــ وذكـ
منزلهما  فــي  بزفافهما  احــتــفــال 
حيث أقاما حفل استقبال صغير 

حضره 6 أشخاص.

عمره 100 استبق العزل الصحي وتزوج

ــوارب  ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــ ــف ــ ــت ــع اخــ ــ مـ
السياحية وإقفال  والسفن 
التذكارية،  الهدايا  أكشاك 
الــنــاجــم عن  ــالق  اإلغــ أدى 
ــيـــروس كـــورونـــا  تــفــشــي فـ
ــي مــديــنــة  ــ الـــمـــســـتـــجـــد فـ
إيطاليا  بشمال  البندقية 

إلى تحول في قنوات “ال سيرينيسيما” المائية، ما يعني أن الفيروس أحدث تحوال 
مدينة  قنوات  مياه  إلى  ينظر  ومن  الشهيرة.  المدينة  في  إيجابيا  وطبيعيا  بيئيا 
قاع  حتى  الواضحة  الرؤية  لمجرد  ليس  بالدهشة،  يصاب  سوف  اليوم،  البندقية 
البحر والحياة  الصغيرة وسرطان  المياه، ولكن إلمكانية مشاهدة األسماك  قنوات 
أيام  المائية. وبعد  القنوات  إلى  الحياة  األلــوان، في مؤشر لعودة  النباتية متعددة 
قليلة من اإلغالق، لوحظ تحسن كبير في درجة وضوح ونقاء المياه، وعادت طيور 

البجع والطيور المائية إلى الغوص بحثا عن األسماك التي يمكنها رؤيتها اآلن.

الحياة الطبيعية تعود إلى البندقية الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:20

 11:45 

03:12 

05:51

07:21 

السنة الثانية عشرة - العدد 4177 

األحد 
22 مارس 2020 

27 رجب 1441

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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