سمو رئيس الوزراء :ال نقبل أبدا
أن يتعرض بحريني ألي مكروه
المنامة  -بنا

والتدابي ــر الوقائي ــة الت ــي تضم ــن س ــامة

تاب ــع رئيس الوزراء صاحب الس ــمو الملكي

المواطنين العائدين وطاقم الطائرة ،وتكفل
عودته ــم لبالده ــم معززي ــن مكرمي ــن ،الف ًتا

االهتم ــام ع ــودة المواطني ــن البحرينيي ــن
العالقي ــن بالخ ــارج ،مؤكـ ـ ًدا س ــموه أن

أينم ــا كان ،وال نقبل أبدا وتحت أي مبرر أن

األمي ــر خليف ــة ب ــن س ــلمان آل خليف ــة ببالغ

يتعرض مواطن ألي مك ــروه ،والحكومة لم
ولن تتخلى عن مواطنيها ،فهم في رعايتها

تقطعت بهم السبل؛ بسبب إغالق المطارات

سمو رئيس الوزراء

تأمين عودة
البحرينيين
العالقين
معززين
مكرمين

س ــموه إلى أن س ــامة المواطن هي أولوية

الحكوم ــة حريصة على ع ــودة أبنائنا الذين

أينما كانوا.

احتراز ًي ــا ،مع أخ ــذ اإلج ــراءات االحترازية

 49ألف دينار ألجهزة كشف “كورونا”

أمل الحامد

فـــازت صيدليـــة الخليـــج ومتجرهـــا

العمومـــي بمناقصـــة لـــوزارة الصحـــة

لشـــراء مســـتعجل ألجهزة االستشعار

الحـــراري لكشـــف فيـــروس “كورونـــا”
المســـتجد بمطـــار البحريـــن الدولـــي

والموانئ بقيمة  49ألف دينار)08( .
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مطالبة السلطات القطرية بعدم التدخل بما يؤثر على خطة اإلجالء

المنامة  -بنا

ً
أرباحـــا علـــى أصحابهـــا ،ال تقتصـــر المنافســـة على
فـــي كل األعمـــال التـــي تـــدر

الســـعي الغتنام نصيب األســـد من الســـوق ،وتحقيق أعلى معدالت األرباح بين
ً
تســـابقا بين رجال األعمال واألثرياء والمشاهير في جميع
المنافســـين ،بل نرى
أنحاء العالم على عمل الخير.

حـــس المســـؤولية االجتماعية لدى األفراد والمؤسســـات هو الدافـــع األكبر لهذا

أكــد مركــز االتصــال الوطنــي أن مملكــة البحريــن ومنذ انتشــار فيروس كورونــا بمختلف دول العالــم بدأت بإجالء
مواطنيهــا الراغبيــن بالعــودة إلــى المملكــة ،وباألخــص المواطنيــن البحرينييــن الموجوديــن فــي إيــران ،من خالل
رحالت جوية مباشرة إلى البحرين تتوافق مع االجراءات االحترازية الطبية.

لحفـــظ صحـــة وســـامة المســـافرين
الطائـــرات

وطواقـــم

وموظفـــي

مختلـــف المطـــارات بمـــا يتوافـــق مع

أنظمـــة اتحـــاد النقل الجـــوي الدولي

وأضـــاف المركـــز أن على الســـلطات

المخاطـــر الصحيـــة الماثلـــة بســـبب

للقواعد الصحية الالزمة كما توصي

( .)IATAوأضـــاف أنـــه تـــم ترتيـــب

يؤثر على هـــذه الترتيبات من خالل

طواقم تلـــك الطائرات والمســـافرين

وأكـــد المركـــز أنـــه يتوجـــب علـــى

االجـــراءات

الطبيـــة

واإلجـــراءات االحترازيـــة الالزمـــة

اآلن في الدوحة.

القطريـــة التوقـــف عـــن التدخـــل بما
رحـــات جوية تجاريـــة تعرض كافة

المســـافرين على تلـــك الرحالت لكل

تفشـــي فيـــروس كورونـــا ،وكذلـــك

وموظفـــي المطـــارات التـــي تعبر من

خاللهـــا تلـــك الرحـــات التـــي تفتقـــر

بها منظمة الصحة العالمية.

الســـلطات القطريـــة اتبـــاع القواعـــد

رحلـــة طيـــران اليـــوم تتوافـــق مـــع
االحترازيـــة

الالزمـــة إلجالء المواطنيـــن العالقين

محرر الشؤون المحلية
» »أعلنت وزارة الصحة عن وصول المواطنين
الموجودين في مسقط القادمين من
إيران عبر الدوحة صباح أمس على متن
طائرة مؤجرة إلجالئهم ،بعد التنسيق مع
األشقاء في سلطنة عمان ،حيث تم اتخاذ

كل اإلجراءات االحترازية الطبية المحكمة
المتبعة من وزارة الصحة لكل القادمين
من الدول المنتشر بها فيروس كورونا
()COVID-19؛ حفاظا على سالمتهم وسالمة
عائالتهم وطاقم الطائرة وكذلك المواطنين
والمقيمين .وقالت الوزارة إنها تشكر األشقاء
في سلطنة عمان على تعاونهم إلجالء

المواطنين ،واتخاذهم جميع اإلجراءات
االحترازية والوقائية بما يحفظ صحة وسالمة
الجميع.
» »وأشادت رئيس األوقاف الجعفرية يوسف
الصالح بجهود الحكومة بمختلف األجهزة
والمؤسسات بالتضافر مع المجتمع لتجاوز
الظرف الصحي الراهن.

“األهلي” يروج
لخدماته الرقمية

دائمً ـــا علـــى تقديم يد العون لكل من تتعثر خطاه أثناء الســـير في طريق العمل
ً
وحســـا
إدراكا
التجاري ،وفي المقابل أظهر التجار في البحرين على مر التاريخ
ً

الزحـــف العمرانـــي ،مـــازال يمثـــل

تبلـــغ  6400هكتار ،أمـــا اليوم ،فإنها

وتكـــون امتـــدادا لمواقفهم التاريخية المشـــرفة تجاه البحريـــن صاحبة الفضل
عليهم؟

دعما من التجار أسوة بنظرائهم الخليجيين
فعاليات لــ “^” :تجاوز المحنة يستلزم ً
سعيد محمد وإبراهيم النهام

عبر حلول ــه الرقمية المتكاملة المتوفرة

المملكـــة وفقـــا لألرقـــام الرســـمية

()09

اسمهان بوخوة
حصد التميز
باألفكار الشبابية

» »في كل يوم تتعاظم تأثيرات انتشار
فيروس كورونا ،لتضرب توقعات
الطقس .وذكر صاحب حساب “بحرين
ويذر” المتخصص في رصد حالة
الطقس أن تأثيرات الفيروس أدت إلى
انخفاض دقة التنبؤات الجوية في عالم
الطقس بشكل كبير.

ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود ،بل وقبل قمة العشـــرين ،برزت
مبـــادرات المصـــارف والمجموعـــات المالية العاملة فـــي المملكة

الشقيقة لتعاضد جهود الحكومة في مواجهة تداعيات كورونا،
ً
ومصرفا لتقديم مساهمات زادت
وســـارعت  12مجموعة مالية
مـــواز ،طالبـــت فعاليات
علـــى  160مليـــون ريـــال .وعلـــى صعيد
ٍ

الدخل البســـيط والمحـــدود ،موضحين أن صمتهـــم الراهن غير

()05 - 04

» »عقدت سوليدرتي البحرين،
الخميس اجتماع الجمعية
العامة العادية للسنة المالية
 ،2019حيث وافق المساهمون
على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15
 ،%تعادل  15فلسا لكل سهم
عادي يملكه المساهمون.

الحرميـــن الشـــريفين عاهـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية الملك

صنـــدوق تضامنـــي ،وتوفير الدعـــم المالي للمواطنيـــن من ذوي

أن القطاع بشـــكله التقليدي لم يعد

“كورونا” يضرب توقعات الطقس

الدولة وبجهود “أبطال الصحة” .وفق الرؤية التي طرحها خادم

الوطني تجاه الشعب والحكومة لمواجهة الجائحة عبر تأسيس

المؤشـــرات تؤكـــد حقيقـــة مفادهـــا

“سوليدرتي” توزع أرباحا بـ % 15

الماليـــة فـــي المملكة العربية الســـعودية وهي تقدم مســـاهماتها

محليـــة كبـــار التجـــار بالمبـــادرة واإلســـراع بتســـجيل الموقـــف

ال تتجـــاوز  3700هكتـــار .هـــذه

قادرا على المنافسة.

مبـــادرات مهمة من تجـــار البحرين تعكـــس إدراكهم بمســـؤوليتهم االجتماعية،

الماليـــة الضخمة لدعم الحكومـــة والقطاع الصحي في مواجهة
كورونـــا ،أن المســـؤولية الوطنيـــة اإلنســـانية تمثـــل عرفا ًنا بدور

سيدعلي المحافظة | تصوير رسول الحجيري

األرقـــام ال تكـــذب ،وتراجـــع الرقعة

سوى عدد محدود جدا من المبادرات الخجولة ،فهل سنشهد في الفترة المقبلة

بمختل ــف معامالتهم

هورة عالي تحت مجهر “البالد”

األراضـــي الصالحـــة للزراعـــة فـــي

في البحرين وضعوا حسهم بالمسؤولية االجتماعية قيد الحجر المنزلي ،فلم ن َر

مـــن أجمل األوصاف التي اســـتخدمتها المصارف والمجموعات

لهم دون مغادرة منزلهم.

08

بـــن ســـلمان آل خليفة ،لم تفـــرض هذا االلتزام على أحد ،بـــل على العكس دأبت

مليون ريال

المنامة  -األهلي المتحد

المصرفي ــة اليومي ــة

قبل عقد من الزمان كانت مســـاحة

 %من األرباح قبل الضرائب على المسؤولية االجتماعية.

حكومـــة البحريـــن بقيـــادة رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة

 160من بنوك سعودية لمحاربة “كورونا”

عمالئ ــه عل ــى القيام

القطاع الزراعي.

المســـؤولية االجتماعية ،الهند على ســـبيل المثال تجبر الشـــركات على إنفاق 2

()٠٦

المتحد على تشجيع

اللحظـــة ،كل مبادرات تنمية ودعم

كثيـــر مـــن الحكومات تفـــرض على الشـــركات تخصيص جزء مـــن أرباحها على

والتـــي عزلت أكثر من  3مليارات إنســـان في مســـاكنهم ،يبـــدو أن بعض التجار

يعم ــل البن ــك األهلي

واقعـــا عجـــزت عـــن إيقافـــه حتـــى

بالمساهمة في التنمية ،وتحسين جودة الحياة لجميع مكونات المجتمع.

لكـــن في ظـــل األزمة الراهنـــة التي تفرضهـــا جائحـــة “كورونا” علـــى العالم كله،

القطاع العجوز ..فرص اإلنعاش سانحة

الزراعيـــة في البحرين تحت عجلة

التســـابق المحمود ،كنوع من رد الجميل للمجتمـــع وانعكاس لاللتزام األخالقي

عاليين بالمسؤولية االجتماعية.

وصول المواطنين العالقين في مسقط

16

“كورنا” يفرض خروج حس المسؤولية من العزل

()١٧

مقبـــول ،ويخالف وقفة الدولة الدائمة معهـــم ،ويناقض مواقف

نظرائهم بدول الخليج والمنطقة والعالم.

البنتاغون :العمليات العسكرية مستمرة

12

» »أكّد نائب رئيس هيئة األركان
المشتركة األميركيّة جون هايتن
استمرار العمليّات العسكريّة
األميركيّة في الخارج على الرّغم من
تفشي كورونا الذي يُجبر الجنود
ّ
على اتّخاذ احتياطات غير مسبوقة
لحماية أنفسهم من الفيروس.

المحرق موطن صيد اللؤلؤ

19

» »شكّلت صناعة صيد اللؤلؤ أهمية
على م ّر التاريخ بالنسبة القتصاد
البحرين ،حيث كانت العاصمة
السابقة المحرق مركزها
العالمي ،وتم تشييد مركز زوار
طريق اللؤلؤ ضمن موقع مسار
اللؤلؤ في المحرق البحرينية.

()02

األولمبية تنظم بطولة لأللعاب اإللكترونية

15

» »تنظم اللجنة األولمبية البحرينية بالتعاون مع منظمة
خالد بن حمد الرياضية ( )KHK ESPORTوالبحرين
كوميك كون ( )BCCبطولتين لأللعاب اإللكترونية في
لعبتي ( )FIFA20و(  ،)PUPG MOBILEاألولى سيتنافس
فيها العبو منتخبنا
الوطني األول لكرة
القدم.

 160مليون ريال لمحاربة “كورونـا”

تـقـديــرا لجـهــود خــادم الـحـرمـيــن و “أبـطــال الـصـحـــة”
ً
سعيد محمد

من أجمل األوصاف التي استخدمتها
المصـــارف والمجموعـــات الماليـــة في

المملكـــة العربيـــة الســـعودية وهـــي
تقـــدم مســـاهماتها الماليـــة الضخمـــة
لدعـــم الحكومة والقطاع الصحي في
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مواجهـــة كورونا ،أن هذه المســـؤولية
الوطنية اإلنســـانية تمثل عرفا ًنا بدور
الدولة وبجهود “أبطال الصحة”.

ويمكـــن العـــودة إلـــى يـــوم الخميـــس

 26مـــارس  2020الجتمـــاع القمـــة

االســـتثنائية االفتراضيـــة لمجموعـــة
العشـــرين برئاســـة خـــادم الحرميـــن

الشـــريفين عاهـــل المملكـــة العربيـــة

السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل ســـعود ،والتـــي تنـــاول فيهـــا ،على

خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين

الصعيـــد االقتصـــادي ،تباطؤ معدالت
النمـــو واضطـــراب األســـواق الماليـــة،

االقتصادية المتخذة.

القطاع الصحي.

ودور المجموعـــة في التصـــدي لآلثار

وفـــق هذه الرؤية التـــي طرحها خادم

وحيـــال ذلـــك ،شـــدد خـــادم الحرمين

العشـــرين ،بـــرزت مبـــادرات المصارف

اســـتجابة موحـــدة لمواجهـــة وإعـــادة

المملكـــة العربيـــة الســـعودية لتعاضد

بين ذلك ترحيب المملكة بالسياسات

كورونا ،وســـارعت  12مجموعة مالية
ً
ومصرفـــا لتقديـــم مســـاهمات زادت

ريـــال ،البنـــك العربـــي الوطنـــي 12

حـــزم تحفيزيـــة ،وتدابيـــر احترازيـــة،

األمر ،هو أن بيانات وتصريحات تلك

 16.5مليـــون ريـــال ،مصـــرف اإلنمـــاء

لحمايـــة الوظائـــف ،وتعزيـــز التعـــاون

علـــى أولئـــك الذين يحصنـــون الوطن

االقتصادية لجائحة الكورونا.

الحرميـــن الشـــريفين ،بـــل وقبـــل قمة

الشـــريفين علـــى ضـــرورة تنســـيق

والمجموعـــات الماليـــة العاملـــة فـــي

الثقـــة فـــي االقتصـــاد العالمـــي ،ومـــن

جهود الحكومة في مواجهة تداعيات

والتدابير المتخذة من الدول إلنعاش

الرد الجميل

اقتصادهـــا ،ومـــا يشـــمله ذلـــك مـــن

على  160مليـــون ريال ،والجميل في

وسياســـات قطاعيـــة ،وإجـــراءات

المؤسســـات أغدقت أوصاف “أبطال”

بقلم :الدكتور عبداهلل الحواج

والتنســـيق في كل جوانب السياسات

بإخالصهـــم وهم جميـــع العاملين في

ووفـــق المعلومـــات المتوافـــرة ،فـــإن

قائمة المصارف والمجموعات المالية
شـــملت التالـــي :البنـــك األهلـــي33 :

مليـــون ريال ،بنك الرياض 17 :مليون
ريـــال ،مصـــرف الراجحـــي  25مليون

ريال ،البنك الســـعودي لالستثمار 6.5
مليون ريال ،بنك الجزيرة  5.6مليون

مليـــون ريال ،مجموعة ســـامبا المالية
 8.5مليـــون ريـــال ،البنـــك الســـعودي
البريطانـــي “ســـاب”  17مليـــون ريال،
بنـــك البـــاد  5.6مليـــون ريـــال ،البنك

الســـعودي الفرنســـي  12مليون ريال،
بنـــك الخليـــج الدولـــي الســـعودية 2

مليون ريال.

ووضعـــت تلـــك المصـــارف التبرعـــات

تحت تصـــرف الدولة لتحقيق أهداف
عـــدة منهـــا مكافحـــة جائحـــة كورونا

للمســـاعدة في توفير مـــا يحتاج إليه
المريـــض مـــن عـــاج ولإلســـهام فـــي

تمويـــل البرامـــج الوقائيـــة واألبحاث

الصحيـــة ،ومواجهـــة تداعيات األزمة
علـــى المجتمع واالســـتقرار المعيشـــي

والمجتمعي ،كدور وطني مهم للقطاع
الخـــاص لخدمـــة المجتمـــع ومســـاندة

الحكومة الرشيدة في جهودها.

ال شــيء فــي الدنيــا جميــل كالــرد الجميــل ،هــو أول تصريــح لــأب الرئيــس،
عرفــان وإيمــان ،اطمئنــان وامتنان للعاهل المفدى وولي عهــده األمين ،لألمة
بأســرها علــى مــا قامــوا بــه عندما كان ســموه في رحلــة االستشــفاء األخيرة
بالخارج.
ثقافــة الشــكر ،وروعــة رد الجميــل ،وبشاشــة دماثــة الخلــق ،هي المثــل العليا
التي تعلمناها من المهد إلى اللحد.
أيضا ،جائحة كورونا تجثم على البشرية بثقلها المهيمن،
الكون يعاني ،ونحن ً
ونحــن نقــاوم ،اليد فــي اليد ،والكتف بالكتف ،كلنا على قلب رجل واحد ،كلنا
في الشــدائد ســواء ،أمام الداء والوباء ،وبعد زوال الغمة وعودة الحياة إلى

دعما من التجار
فعاليات لــ “^” :تجاوز المحنة يستلزم ً

أســـــــــوة بــــآبــــائــــهــــم ونــــظــــرائــــهــــم بـــــــــدول الـــخـــلـــيـــج

مجريات أمورها بإذن هللا.

إبراهيم النهام

إنها ســنة القائد عندما يكون اإليمان ديدنه ،والوفاء ســبيله ،والعطاء معلمه
على الطريق.
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان حفظه هللا
دروسا في ثقافة الشكر،
ً
ورعاه باشر تصريحاته بعد العودة المباركة بتلقيننا
كيــف يكــون العرفــان بالفضــل منهجــه ،واالعتــراف بالحــق عنوانــا للحقيقــة،
والتواصل بحميمية هو الطريق القويم لمن ضلوا الطريق.
سمو الرئيس يستهل تصريحاته بعد العودة الميمونة بالشكر للعاهل المفدى،
لســمو ولــي عهــده األميــن حفظهمــا هللا ورعاهما ولشــعب البحريــن أجمعين،
وعدً ا بوعد ،وفاء بوفاء ،وصدقً ا بصدق ،هكذا هو خليفة بن ســلمان ،وهكذا
هــم قادتنــا النبــاء ،وهكــذا هــي مملكــة البحريــن ،فــي ضميرها الفتــي ،وفي
تاريخهــا التليــد ،فــي عمقهــا األبــي ،وفي حاضرهــا المجيــد ،تقاوم مــع الدنيا
هجمة الغيب ،وشراسة المنقلب ،وجائحة البلوى.
خليفة بن ســلمان يطمئن بني وطنه :ســنعود كيفما كنا ،ســننتصر على الوباء
بــإذن هللا ،اطمئنــوا يــا جماعة الخير ،كلنا معكم ،نشــد مــن أزر بعضنا البعض،
ونتوق إلى بعضنا البعض ،ونفي بالعهود مع بعضنا البعض.
فــي أول تصريحــات ســمو رئيس الوزراء بعد العــودة الميمونة يظهر المعدن
النفيــس مــن قمقمه النفيس ،يبدو للعيان وكأنه صرح تليد ،جادة من جادات
إيماننا بالله ورســوله ،خلق رفيع من أخالق تعاليم ديننا اإلســامي الحنيف،
ومثل يحتذى من أمثلة القادة األوائل والسادة األجالء وعلمائننا األولياء.
شــأني فــي ذلــك شــأن الكثيريــن مــن أبنــاء هــذا الوطــن الحبيــب شــعرت مــع
تصريحــات الرئيــس القائد بأن الدنيا مازالت بخير ،وأن األب الحنون قد عاد
مــن رحلته ليكتمل بذلــك المثلث الذهبي للقيادة الحكيمة ،وأن األب الحنون
قد عاد من رحلته كي ينضم إلى الصفوف بقلب ملؤه الحب واإليمان ،بروح
مفعمة بالبذل والعطاء ،والوفاء من اإلنسان ألخيه اإلنسان.
شــعرت بــأن الــرد الجميــل هــو رد للجميــل ،وأن الســلوك النبيــل هــو صــراط
مستقيم لكل أمل جديد وكل غد سعيد.
سموه يقول للمواطنين :أنتم بأيدي حكومة أمينة ،طبعً ا نحن بأيدي حكومة
أمينــة ،وقيادة حكيمة ،وشــعب وفي ،كلنا في الســراء والضــراء واحد ،وكلنا
في الجائحة رقم صعب بإذن هللا.
عندمــا يتحــدث القائــد فــي عودتــه ،وحيــن يلتــف الشــعب مــن حولــه ،نــدرك
شــأننا في ذلك شــأن األوائل المخضرمين ،بأن الشــدائد ستمر ،وأن المصائب
ســتزول ،وأن الوطن الكوني الكبير البد له أن يعود إلى حقائق األشــياء ،إلى
تقاليدنــا التــي توارثناها ،إلى أخالق العشــيرة التي تحكــم بالعدل ،وتتق هللا
في ناسها وإنسانها ،وتؤمن مثلما هي الطبيعة الخالقة دائمً ا بأنه ال يصح إال

طالبـــت فعاليـــات ،كبـــار التجـــار
بالمبـــادرة

واإلســـراع

بتســـجيل

الموقـــف الوطنـــي تجـــاه الشـــعب

والحكومة لمواجهة جائحة فيروس
“كورونـــا” عبـــر تأســـيس صنـــدوق
تضامنـــي ،وتوفيـــر الدعـــم المالـــي

للمواطنين من ذوي الدخل البســـيط
والمحـــدود ،موضحيـــن أن صمتهـــم

الراهن غيـــر مقبـــول ،ويخالف وقفة

عبدالنبي سلمان

بالســـياق  -مواقـــف نظرائهـــم بـــدول

صندوق تضامن وطني ،وهو موقف

الدولـــة الدائمـــة معهـــم ،ويناقـــض -

الخليج والمنطقة والعالم.

موقف غائب
وقـــال النائـــب األول لرئيس مجلس
النـــواب عبدالنبـــي ســـلمان “جارنـــا

هـــم عيال البلـــد ونحن نكـــن لهم كل

االحتـــرام والتقدير ،ولكن وفي هذه
ً
تحديـــدا ،كنـــا ننتظـــر منهـــم
األزمـــة
الموقف الحازم والداعم ،ســـواء من
قبـــل تجـــار الغرفـــة ،أو مـــن التجـــار

ســـباق
من خـــارج الغرفـــة ،وبموقف
َّ

يعكس الشـــراكة مع الوطن ،في ظل
وجود تضامن شـــعبي ورســـمي على

جميع المستويات”.

وأضاف ســـلمان بتصريحه لـ” البالد”
أن “الـــدور المفتقـــد بهـــذه األزمة هو

دور التجـــار ،خصوصـــا أن الدولـــة
تعانـــي مـــن ظـــروف اقتصاديـــة
صعبـــة ســـبقت األزمـــة ،ويتوقـــع
بأنهـــا تضاعفـــت اآلن ،لـــذا فـــإن على

التجار المقتدرين المبادرة بتأسيس

لن ينساه لهم شعب البحرين”.

وقـــال “الدولـــة قدمـــت لهـــم حزمـــة

اقتصاديـــة كبيرة ،وهـــو أمر يحملهم

المسؤولية بتفعيل الموقف الرديف،
وعليهـــم بذلك االقتـــداء بتجار دول

الجـــوار والذيـــن بـــادروا من نفســـهم

محمد بو حمود

محدودو الدخل
وفي ذات الصعيد ،قال عضو مجلس

التجار والشركات التجارية العمالقة،

من جانبه ،قال السفير السابق حسين

نلمـــس مبادرات فاعلة مـــن قبل كبار

وأن تكـــون هنالك حمالت مســـاعدة
مـــن قبـــل المقتدرين منهـــم لتخفيف

يضحـــوا بجـــزء مـــن أرباحهـــم ألجل

الجسام التي تتحملها بمعزل عنهم”.

توجيـــه من أحد ،عليهم ببســـاطة أن

الدولـــة نفســـها ،قبالـــة المســـؤوليات

البحرين”.

وتابـــع أن “كثيـــرا مـــن كبـــار التجـــار

منشـــغلون اليـــوم لكـــي يحســـبوا
حجـــم الضرر التجـــاري عليهم ،وآلية

بـــدوره ،قال النائب محمـــد بو حمود

تعويضـــه ،دون أن يلتفتـــوا لمـــن هم

فيـــروس “كورونا” تثير لـــدى الجميع
ً
خصوصا
عالمـــات اســـتفهام كبيـــرة،

وغير مقبول”.

أقـــل منهـــم شـــأنا وهـــذا أمـــر خاطئ

وأردف “نؤكـــد عليهـــم ذلـــك ،فـــي

أن حكومـــة مملكـــة البحريـــن كانـــت

ظـــل وجـــود المبـــادرات الكبيـــرة من
ً
دائما
الحكومـــة لهم ،والتـــي تدعمهم

عليهم بالمناقصـــات العمالقة ،والتي

أن ينفـــذوا المبـــادرات التـــي تتـــرك

علـــى الـــدوام كريمـــة معهـــم ،فاتحـــة

بنظرائهم بدول الخليج”.

تسجيل الموقف

إلـــى خدمـــة البلـــد ،دون طلـــب أو

إن صمـــت التجـــار مع اســـتمرار أزمة

تحفـــز البقيـــة على عمل خير ،أســـوة

الشـــورى بســـام البنمحمد “نتمنى أن

الضـــرر على محـــدودي الدخل وعلى

تساؤالت كثيرة

بسام البنمحمد

كل األبـــواب والتســـهيالت ،ومغدقـــة

في الضرر والشـــدة ،والمطلوب منهم

يحصدون منها ماليين الدنانير.

األثـــر والتغييـــر فـــي النـــاس ،والتـــي

الصباغ إن التجار في البحرين كانوا

معروفين منذ الخمســـينات بالمبادرة

وتسجيل المواقف ،وكانوا يتبرعون
ويســـاعدون الناس ،بخـــاف الوقت
الراهـــن إذ يصنـــف بالتـــردد الغريـــب

وغير المفهوم.

وأوضح الصباغ “يجـــب على التجار
أن يسجلوا موقفا وأن يساهموا برفع
ً
خصوصا أن
هذا البالء عن البحرين،
لهـــم تاريخا كبيرا فـــي تنفيذ مواقف

عـــدة ،باألخـــص العوائـــل التجاريـــة

والذيـــن كان آباؤهم يقفون المواقف
الكبيـــرة مـــع المواطـــن ،ناهيـــك عـــن

ان هـــذه الضائقـــة المالية لن تســـتمر،
ولقد مـــرت البحريـــن بمواقف كثيرة
وعديـــدة ،ولكـــن وبتكاتـــف الجميـــع،

استطاعت أن تتخطى كل ذلك”.

الصحيح ،وأن أهلنا كأهل مكة أدرى بشــعابها ،وأن قادتنا هم ناســنا وأولياء
أمورنا ،نحن دائمً ا وأبدً ا في أيد أمينة ،نحن بإذن هللا في أيدي أمينة.

تغيير ساعات عمل المراكز الصحية
المنامة  -بنا

كلمات سمو رئيس الوزراء أثلجت قلوب المواطنين

بوعنــق يشيــد باهتمــام سمــوه بملــف البحرينييــن العالقيــن بالخــارج
رئيـــس الوزراء حـــرص الحكومة على

وبوضـــوح إن ســـامة المواطـــن هـــي

رفـــع عضـــو اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة

بســـبب إغـــاق المطـــارات احترازيـــا،

أي مبـــرر أن يتعـــرض مواطـــن ألي

عضـــو مجلـــس النـــواب أســـمى آيـــات

والتدابير الوقائية التي تضمن سالمة

محرر الشؤون المحلية

أعلنـــت وزارة الصحـــة بأنه نظرًا إلى الظـــروف الراهنة وبهدف تنظيـــم كفاءة العمل

بالرعايـــة األولية ،فقد تقرر تغيير ســـاعات العمـــل بالمراكز الصحية ابتداء من األول
يوميا من الســـاعة الســـابعة
مـــن أبريـــل المقبل ،حيث ســـتعمل كافة المراكز الصحية
ً
ً
صباحـــا وحتـــى الســـاعة الســـابعة مســـاءً  ،فيما عـــدا كل مـــن مركز المحرق الشـــمالي
الصحي ومركز يوســـف انجنيـــر الصحي ومركز حمد كانو الصحي بالرفاع ســـتكون

ساعات العمل بهذه المراكز على مدار  ٢٤ساعة.

أما مركز محمد جاسم الصحي ،فستكون ساعات العمل من الساعة السابعة صباحا
وحتى الســـاعة  ١١مســـاءً  .أما بالنســـبة لمركز الشيخ ســـلمان الصحي ،فسوف يقوم

باســـتقبال المراجعين في الفترة الصباحية فقط وذلك من الســـاعة الســـابعة صباحا

وحتى الســـاعة الثانية والربع ظهرًا .وأشـــارت وزارة الصحة إلى أنه ســـوف تستقبل
مراكز الـ (  24ساعة) المرضى التابعين للمراكز الصحية خارج ساعات الدوام وخالل

إجازة نهاية األسبوع واإلجازات الرسمية.

لحقـــوق اإلنســـان النائب خالـــد بوعنق
الشـــكر وعظيـــم االمتنـــان إلـــى رئيس

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة علـــى

متابعـــة ســـموه ببالـــغ األهميـــة عـــودة

المواطنيـــن البحرينييـــن العالقيـــن

بالخارج.

وأشـــار بوعنـــق الـــى أن تأكيـــد ســـمو

عودة أبنائنا الذين تقطعت بهم السبل
مـــع أخـــذ كل اإلجـــراءات االحترازيـــة

المواطنيـــن العائدين وطاقـــم الطائرة،
وتكفـــل عودتهـــم لبالدهـــم معززيـــن
مكرميـــن ،يعكـــس حـــرص الحكومـــة

والقيـــادة الرشـــيدة على أبنـــاء الوطن

ورعايتهم.

وأشـــار إلـــى أن كلمـــات ســـموه أثلجت

قلوب المواطنين بعد أن قالها صراحة

أولوية أينما كان ،وال نقبل أبدا وتحت
مكـــروه ،والحكومة لم ولن تتخلى عن

مواطنيها فهم في رعايتها أينما كانوا.
وختـــم بوعنـــق أن متابعـــة القيـــادة

الرشـــيدة إلـــى ملف العالقيـــن بالخارج

تبرهـــن تلمســـهم للمواطنيـــن عن كثب
ومتابعتهـــم لـــكل صغيـــرة وكبيـــرة،

ونطالب من وزارة الخارجية والجهات
ذات العالقـــة لإلســـراع فـــي إنهاء هذا

الملف بشكل عاجل.

خالد بوعنق
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البحـريــن قـــــادرة علـــى التغلـــب علـــى “كورونـــــــا”
الــســفــيــر الــصــيــنــي لــــ “الــــبــــاد” :إجــــــراءات الــحــكــومــة تــحــظــى بـــإشـــادة دولــيــة
الصيـــن في مكافحة الوباء وأكدوا مجددا

هـــذه التحـــركات تتعامى عـــن التضحيات

بدور المالكي

الهائلـــة التـــي بذلهـــا الشـــعب الصينـــي في

كشــف ســفير جمهوريــة الصيــن الشــعبية لــدى مملكــة البحريــن أنــور حبيــب هللا ،عــن أن الصين أعلنــت تعاونهــا الكبير في

“البـــاد” ،أمـــس أن عمل حكومـــة البحرين

خليفـــة ،ورئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو

فـــي التصـــدي لوبـــاء كوفيد  ،19وسلســـلة

واإلنتـــاج بســـرعة .وبذل الشـــعب الصيني

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة،

اإلجـــراءات والتدابيـــر االحترازيـــة التـــي

تضحيـــات كبيرة وقـــدم مســـاهمات مهمة

وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب

فـــي حماية أمـــن الصحـــة العامـــة العالمية

اتخذتهـــا لمنـــع الفيـــروس مـــن االنتشـــار

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

واالنتقال ،كان محط إشادة وتقدير عالمية

وأمن صحة البشرية.

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل

مـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة والمجتمـــع

وبين حبيب هللا أن الفيروس عدو مشترك

خليفـــة وجهودهم المتواصلة والمســـتمرة

الدولـــي ،بـــل رافقتـــه إشـــادة وتقديـــر عال

للبشـــرية يتطلـــب اســـتجابة مشـــتركة من

فـــي أن تصـــل البحريـــن والمقيمـــون علـــى

من جمهورية الصين والحكومة والشـــعب

المجتمـــع الدولـــي ،وقـــد شـــاركت الصيـــن

أرضها الى بر السالم واألمان.

الصينـــي ،مبينـــا أن نجـــاح عمـــل الحكومة

المعلومـــات الخاصـــة بمكافحـــة كوفيـــد

وأوضح السفير الصيني أن الصين أسست

واضـــح من الدعـــم المتواصل من الشـــعب

 19مـــع المجتمـــع الدولـــي بـــروح االنفتـــاح

نظامـــا موحدا علـــى الصعيـــد الوطني منذ

البحرينـــي بـــكل مكوناتـــه ،والـــذي يقـــف

والشفافية والمســـؤولية منذ بداية انتشار

انتشـــار كوفيـــد  ،19وحشـــدت كل مـــوارد

بثبـــات مـــع الحكومـــة فيمـــا اتخذتـــه مـــن

الفيـــروس بما يوفر وقتا ثمينا لدول العالم

األمـــة ،واتخـــذت أكثـــر تدابيـــر الوقايـــة

خطط وتدابير احترازيـــة وفعالة وحازمة

فـــي مكافحة الوباء والوقاية منه ،مضيفا:

والســـيطرة شـــموال وصرامـــة ،وســـيطرت

الحتواء كوفيد  ،19 -مؤكدا ثقة الحكومة

وفـــي الوقـــت الحاضـــر الصيـــن متمســـكة

الصين على الوباء في وقت قصير بشـــكل

الصينية والشعب الصيني في ان البحرين

بروح مجتمع المستقبل المشترك للبشرية،

أساســـي ،واآلن يتحرك االتجـــاه اإليجابي

ســـتتغلب في نهاية المطاف على فيروس

تقوم بإجراء التعاون الدولي بشـــكل نشط

للوقاية والسيطرة قدما على نحو مستمر،

كورونـــا ،بدعم القيـــادة الحكيمة من عاهل

بشـــأن مكافحـــة الوبـــاء ،وتوفيـــر مختلف

ويعود النظـــام االجتماعي بطريقة منظمة

أشـــكال الدعم للدول األخـــرى التي تعاني

وهو يعد انعكاســـا حيا للصداقـــة الصينية

فـــي أمـــن الصحـــة العامـــة الدوليـــة ،تؤمن

جميعا ،مبينا أن جمهورية الصين تعرب عن خالص تعاطفها وجهوزيتها للتعاون مع البحرين في مواجهة التحدي.
وأكـــد حبيب هللا في تصريحـــات خاصة لـ

الدعـــم السياســـي والمســـاعدة للصيـــن،

المســـاهمات الجليلـــة التـــي قدمتها الصين

لفيروس كورونا “ كوفيد  ،”19 -هذا الوباء الذي يتفشى اآلن عالميا وتواجهه مملكة البحرين كما تواجهه بقية دول العالم
البـــاد جاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل

الصين مـــن أجل مكافحة الوبـــاء وقدمت

حماية صحة البشـــرية وســـامتها ،وتشهر

جميــع المجــاالت التــي تصب في دعم جهــود حكومة البحرين في التحدي الخطير الذي تمر به حاليا في مواجهة التصدي

إلـــى طبيعتـــه ويندفـــع اســـتئناف العمـــل

دعـــم البحريـــن للتدابيـــر التـــي اتخذتهـــا

البحرينية مشاركة في السراء والضراء.

الصيـــن بأن مثـــل هذه التصرفـــات تتنافي

واشار السفير حبيب هللا إلى حرص الصين

مـــع التوصيات االحترافية لمنظمة الصحة

علـــى مواصلـــة تعزيز التواصل والتنســـيق

العالميـــة ،وتتعـــارض أيضـــا مـــع توقعـــات

وإجراء التعاون في شـــأن مكافحة الوباء

المجتمـــع الدولـــي وجهـــوده فـــي الحـــرب

ومشـــاركة التجـــارب المتعلقـــة بكيفيـــة

المشـــتركة ضـــد الفيـــروس ،وإن هـــذه

مكافحة الوباء والعالج الطبي مع البحرين

التحركات تضـــرر وحدة المجتمـــع الدولي

أنور حبيب الله

من كوفيد  ،19ويشـــمل هـــذا الدعم التبرع
باإلمـــدادات الطبيـــة العاجلـــة ،ومشـــاركة
خبرات الوقاية والســـيطرة ،وإرســـال فرق
الخبراء ،وقـــد حظي هـــذا بالتقدير العالي
واإلشـــادة الواســـعة مـــن منظمـــة الصحـــة
العالمية والمجتمع الدول ،ألن
هـــذا الفيـــروس ال يعرف الحـــدود والعرق،
فهـــو عـــدو مشـــترك للبشـــرية يتطلـــب
استجابة من المجتمع الدولي.

فـــي المناســـبة الحاســـمة الحتـــواء الوباء،

ويجب معارضته مقاطعته بشدة.

منوهـــا أنه اتخذت الشـــركات الصينية في

وأكد السفير الصيني لدى مملكة البحرين:

البحرين ،متمسكة بروح مجتمع المستقبل

تربـــط بيـــن الصيـــن والبحريـــن صداقـــة

المشـــترك للبشـــرية العديد من اإلجراءات

تاريخيـــة ،وتبادل الجانبـــان الدعم الثابت

كالتبـــرع باإلمـــدادات الطبيـــة انطالقـــا من

فـــي القضايـــا المتعلقة بالمصالـــح الحيوية

مســـؤوليتها االجتماعيـــة ،معتقـــدا أنـــه

واالهتمامـــات المشـــتركة لـــكال البلديـــن

عبـــر الجهـــود المشـــتركة ضـــد كوفيـــد ،19

ويساعد بعضها البعض في الوقت الصعب

ستشـــهد الصداقـــة التقليدية بيـــن البلدين

لكال الجانبين.

تعزيـــزا ،كما سيشـــهد التعـــاون العملي في

وقد بعث جاللة الملك والقيادة البحرينية

مختلـــف المجـــاالت تعميقـــا ،بمـــا يرتقـــي

وأعـــرب حبيب هللا عن أســـفه مـــن البعض

للرئيس الصيني شي جينبينغ وغيرها من
القيادة الصينية برقية التعازي في أصعب

بعالقة التعاون والصداقة بين البلدين إلى

لتســـييس المرض وربط الفيروس بالصين

وقـــت لمكافحة الشـــعب الصينـــي لكوفيد

مستويات جديدة.

 ،19حيـــث أشـــادوا فيهـــا بدور مهـــم لعبته

ونـــوه الســـفير حبيـــب هللا :أثبـــت انتشـــار

كوفيـــد  19مجـــددا أن البشـــرية تمثـــل

وتشـــويه صـــورة الصيـــن ،مشـــيرا إلـــى أن

مجتمعـــا يتشـــارك الســـراء والضـــراء ،وأن

جميع البلدان يتحتم عليها االتحاد والعمل

بعد البحرين ...إيطاليا تستخدم “هيدوكسي كلوروفين” في عالج مصابي “كورونا”

معـــا مـــن أجـــل مواجهـــة المـــرض بشـــكل

مشـــترك ،مؤكـــدا :تعتـــزم الصيـــن العمـــل
مـــع دول العالـــم بمـــا فيها مملكـــة البحرين

الصديقـــة من أجل تعزيز التعـــاون الدولي

في عـــاج المرضى المصابين بفيـــروس كورونا

علـــى “هيدوكســـي كلوروكيـــن” ،لعـــاج المرضى

عـــاج المرضـــى المصابيـــن بعـــدوى كورونـــا.

وتعافيهـــم ،وافقت وزارة الصحة اإليطالية على

المصابين بكورونا .ووفقا للتقرير الذي اعتمدته

وأشـــارت تقاريـــر دوليـــة إلـــى أن العـــاج حقـــق

فـــي الوقايـــة مـــن كوفيـــد  19والســـيطرة

بعد أن استخدمته البحرين في عالج المصابين

اســـتخدام عقار “هيدروكسي كلوروكين” ،حيث

وزارة الصحة تمت الموافقة على وصف األدوية

نتائج إيجابية في عالج المرضى المصابين في

والتهديـــدات المشـــتركة وحمايـــة أمـــن

من فيروس كورونا المســـتجد “كوفيد  ،”19منذ

نشـــرت الجريـــدة الرســـمية فـــي إيطاليـــا قـــرارا

المضـــادة للمالريا التي تحتوي على الكلوروكين

فيروس كورونا ،وأدى إلـــى تعافي العديد منهم

 5أســـابيع ،وجـــاءت نتائجـــه فعالـــة وإيجابيـــة

بأنـــه يمكـــن لألطباء وصف األدويـــة التي تعتمد

والهيدروكســـي كلوروكويـــن فـــي إيطاليـــا ،فـــي

في الصين وكوريا وفرنسا وأميركا.

محرر الشؤون المحلية

اجتماع إلكتروني للجنة اإلسكان تناول الموضوعات العاجلة
فـــي إطـــار جهـــود دعـــم الخطـــة

أو عـــن طريق المســـح علـــى الرمز

كورونا “كوفيد  ،”19شرعت لجنة

بمواقـــع التواصـــل االجتماعـــي

الوطنيـــة

فيـــروس

الشـــريطي الــــ “باركـــود” المتوفـــر

اإلســـكان فـــي عقـــد اجتماعاتهـــا

الدوريـــة

باســـتخدام

الصحـــة العامة العالمية مســـتندة في ذلك
إلـــى مفهـــوم مجتمع المســـتقبل المشـــترك

للبشرية.

عطية يشيد بجهود التصدي لـ “كورونا”
المنامة  -جمعية البحرين للتدريب

أشـــاد رئيـــس مجلـــس إدارة

المنامة  -وزارة اإلسكان

لمكافحـــة

عليه ،والمشـــاركة فـــي مواجهة التحديات

للوزارة؛ لتســـهيل سير المعامالت

تقنيـــة

اإلســـكانية ،وســـيرا علـــى نهـــج

“االتصـــال عـــن بعـــد” ،وتنـــاول

الـــوزارة الـــذي يعمـــل علـــى أتمتة

االجتمـــاع عددا مـــن الموضوعات

األنظمـــة والمعامـــات إلكترونيـــا،

اإلســـكانية العاجلـــة ،تركزت على

لمواكبـــة المســـتجدات الرقميـــة

العديـــد مـــن الحـــاالت اإلنســـانية

والســـعي لخدمـــة المراجعين في

والبت فيها.

وأكـــدت وزارة اإلســـكان بهـــذا
الخصـــوص أنهـــا تســـعى إلـــى

توظيـــف التكنولوجيا فـــي كل ما
مـــن شـــأنه تقليـــل االختـــاط بين

متســـبيها حفاظا على ســـامتهم،

وتطبيقـــا للتوجيهـــات الحكومية

باتخاذ اإلجراءات المناسبة؛ للحد
مـــن انتشـــار الفيـــروس التاجـــي،
مشـــيرة بـــأن اســـتخدام تقنيـــة

جانب من االجتماع اإللكتروني

أقرب وقت وبأقل جهد.

كمـــا أكـــدت الـــوزارة أنهـــا ترحـــب

االتصـــال عـــن بُعـــد تأتي تماشـــيا

وفـــي إطـــار حـــرص الـــوزارة على

باســـتقبال جميـــع االستفســـارات

اســـتخدام التكنولوجيا واالعتماد
على الحلول المبتكرة ،حيث تولي
ً
بالغـــا في تفعيل
الـــوزارة اهتمامً ا

دعت جميع المراجعين لالستفادة

تلقـــي المالحظـــات عبـــر النظـــام

تقدمهـــا الـــوزارة وتحديـــدا فيمـــا

“تواصـــل” ،حيـــث يقـــوم كادر

وتطلعات المراجعين والمنتفعين

تحديـــث الطلبـــات القائمـــة عـــن

االتصـــاالت والمالحظـــات الواردة

مـــع حـــرص الـــوزارة علـــى تفعيل

التكنولوجيا بمـــا يلبي احتياجات
من الخدمات اإلسكانية.

مواصلـــة خدمـــة المواطنين ،فقد

عـــن طريق االتصال أو عن طريق

مـــن الخدمـــات اإللكترونيـــة التي

الوطنـــي للمقترحـــات والشـــكاوى

يتعلـــق تقديـــم طلـــب جديـــد ،أو

مختـــص بالـــوزارة بمتابعـــة جميع

طريق زيـــارة الموقـــع اإللكتروني

إليها والرد عليها.

دورة تدريبية “عن بُعد” لطالب الماجستير

جمعيـــة البحريـــن للتدريـــب

وتنميـــة الموارد البشـــرية أحمد
عطيـــة بالجهـــود الوطنيـــة التي

يبذلهـــا الفريق الوطني للتصدي
لفيـــروس كورونـــا (كوفيـــد )١٩
بقيـــادة حكيمـــة من ولـــي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول

أحمد عطية

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان

فـــي تذليل مختلـــف التحديات من

لرئيس مجلس الوزراء صاحب
بـــن حمـــد آل خليفـــة ،والتـــي

أثبتت للعالم بأسره أن البحرين
مثـــال يحتـــذى بـــه فـــي إدارة

األزمات.وأشـــاد بمـــا يوليـــه ســـمو
ولـــي العهـــد مـــن اهتمـــام ومتابعـــة

لضمـــان صحـــة وســـامة جميـــع

المواطنيـــن والمقيمين ،وبمســـاعي

ســـموه الحثيثة والجهود اإلنسانية

الوطنية النبيلة التي يقودها سموه

أجـــل الحفاظ على صحة وســـامة
الجميع.
وأكد عطية دعـــم جمعية البحرين
للتدريـــب لجهـــود فريـــق البحريـــن
واستعداد أعضاء الجمعية للتطوع
والمســـاهمة فـــي خدمـــة الوطـــن
والمواطن سائلين المولى عز وجل
ً
وشعبا.
أن يحفظ البحرين قيادة

“التنمية السياسية” يطلق محاضرات توعوية إلكترونية للجمهور

تنعقــد مــا بيــن  6و 20أبريــل وبشــكل مجانــي

تماشــيا مع توجهــات الدولة لمكافحة فيــروس كورونا

المخرجـــات التعليميـــة التـــي يحصـــل

المنامة  -معهد التنمية السياسية

على اســـتمرار جهوده في تنمية الوعي

أعلـــن المعهـــد عـــن تدشـــين برنامجـــه

السياســـي ومواصلـــة مبادراتـــه الرامية

المنامة “ -بيبا”

عليها المتلقي.

أكـــد المدير العـــام لمعهـــد اإلدارة العامة

جاءت تصريحات شمس في ظل طرح

(بيبـــا) رائـــد شـــمس أهمية تكاتـــف كافة

“بيبـــا” الـــدورة اإللكترونيـــة المباشـــرة

كـــوادر وقـــادة المؤسســـات الحكوميـــة

المتخصصة في مجال التحليل النوعي

فـــي مواجهـــة األزمـــات والتحديـــات

للبيانـــات عبـــر برنامـــج “،”)ATLAS.ti (8

المقبلة ،والعمل معا كفريق واحد (فريق
البحرين) ،مشـــيرا إلى أن اهتمام المعهد
ّ
“التعلم عن بُعـــد” في ظل
بتعزيـــز ســـبل
الظـــروف الراهنـــة نابـــع مـــن مســـؤولية
وطنيـــة هادفـــة إلـــى االرتقـــاء بـــأداء
الموظـــف الحكومي بما يرفع من كفاءة
المخرجـــات الحكوميـــة التـــي يق ّدمهـــا
أثناء ّ
اتباعه لسياســـة العمل من المنزل؛
نظـــرًا لمـــا تتطلبـــه المرحلـــة الحالية من
واع،
مجتمع
تباعـــدٍ اجتماعي نابع مـــن
ٍ
ٍ
يعـــي ضـــرورة التباعـــد المجتمعـــي مـــع

حيث تعقد الدورة إلكترونيا مجانا بين
رائد شمس

 6و 20أبريل.

وقال إن دورة التحليل النوعي للبيانات

الحفـــاظ علـــى مؤشـــرات أداء حكومي

ّ
مخصصة لطلبة ماجستير اإلدارة العامة

وأوضـــح أن المعهد يعمـــل على تكثيف

بهدف تزويدهـــم بالمهارات الالزمة في

خصوصا الدورات اإللكترونية المباشرة

تقديم دراســـات علميـــة ممنهجة مبينة

بالتفاعـــل المباشـــر مـــا بيـــن المـــدرّب

فضلـــى األدوات العلميـــة المعروفة على

مرتفعة ترتقي بالتطلعات الوطنية.
برامجـــه الخاصـــة بال ّتعلـــم اإللكتروني،

والمهتميـــن فـــي مجال البحـــث العلمي؛

هذا المجال الذي يعد أساسيا في عملية

التـــي يحـــرص المعهـــد علـــى تمييزهـــا

على إحصاءات معتمـــدة ومتوافقة مع

والمتدربيـــن وبمـــا يســـاهم فـــي تعزيـــز

المستوى العالمي.

إلى تأهيل المواطن للمشاركة السياسية
ً
وفقـــا ألحكام الدســـتور وميثـــاق العمل

اإللكترونـــي الجديـــد بعنـــوان “الوعـــي
السياســـي” ،والذي يحتوي على سلسلة

الوطني.

مـــن المحاضرات المجانيـــة التي تعتمد

وأوضحـــت أن الظـــروف االســـتثنائية

علـــى تقنيـــة المعلومـــات فـــي التواصل

الراهنـــة التـــي تمر بهـــا مملكـــة البحرين

مـــع الجمهـــور ،فـــي إطـــار االلتـــزام بمنع
التجمعـــات؛ بهـــدف الوقاية من انتشـــار
فيروس “كورونا” (كوفيد .)19
تماشـــيا مع اإلجـــراءات
جـــاء ذلـــك
ً

االحترازيـــة التي تتخذهـــا البحرين
لمكافحـــة

انتشـــار

واحتـــواء

وحرصـــا مـــن معهـــد
ً
الفيـــروس،
البحريـــن للتنميـــة السياســـية علـــى

إيمان جناحي

في مختلـــف الظروف.وقالت المدير
التنفيـــذي للمعهـــد إيمـــان جناحـــي إن
برنامـــج “الوعي السياســـي” اإللكتروني
يتماشـــى مـــع التوجهـــات الراهنـــة فـــي
اســـتثمار البنيـــة التكنولوجيـــة الرائـــدة
التـــي تتمتع بها مملكـــة البحرين؛ بهدف

مواصلـــة تأدية رســـالته ودوره في

اســـتمرار وتيـــرة اإلنجـــاز فـــي مختلـــف

تنميـــة الوعـــي السياســـي بالمجتمع

القطاعـــات ،مشـــيرة إلى حـــرص المعهد

والعالـــم أجمـــع ،تتطلـــب مـــن الجميـــع
التكاتـــف والتعـــاون والتمســـك بقيـــم
االنتمـــاء والـــوالء الوطنـــي لتخطـــى
تداعيـــات هذه المرحلة ،وهو ما يســـعى
إليه البرنامج والذي يهدف إلى ترسيخ
قيـــم المواطنـــة والتســـامح والتعايـــش
خصوصا
ً
السلمي في أذهان المواطنين،
فـــي ظل ما تميـــزت بـــه إدارة الحكومة
لألزمة.
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القطــــاع العجــــوز ..فرصة سانحة إلعادة الحيوية والنشاط
ســـيـــادي :الـــمـــبـــادرات الـــزراعـــيـــة اجـــتـــهـــادات غــيــر مــدروســة

فاطمة موسى :تركت سوق المزارعين الدائمة بعد شهر من العمل فيه

سيدعلي المحافظة | تصوير رسول الحجيري

األرقام ال تكذب ،وتراجع الرقعة الزراعية في البحرين تحت عجلة الزحف العمراني ،مازال يمثل واقعا عجزت عن إيقافه حتى اللحظة ،كافة مبادرات تنمية ودعم

ذﻫﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

القطاع الزراعي.

وزيــر األشــغال فــي رده علــى ســؤال برلمانــي للنائب ممدوح الصالح أكد هــذه الحقيقة ،وحمَّ ل الزحف العمراني مســؤولية الوقوف وراء انحســار األراضي الزراعية

خالل السنوات العشر الماضية إلى  2175هكتارا مسجلة ضمن األراضي الزراعية.

اﻷﺧﻀـــــــــــــﺮ

قبل عقد من الزمان كانت مساحة األراضي الصالحة للزراعة في المملكة وفقا لألرقام الرسمية تبلغ  6400هكتار ،أما اليوم ،فإن إجمالي مساحة األراضي الخصبة
الصالحة للزراعة ال تتجاوز أكثر من  3700هكتار.

هــذه المؤشــرات تؤكــد حقيقــة مفادهــا أن القطاع الزراعي بشــكله التقليدي لم يعد قادرا على المنافســة ،في ظل وجود قطاعات أخــرى باتت أقدر منه على تحقيق

األرباح ،وعلى رأسها القطاع العقاري ،فهل ال يزال باإلمكان التعويل على األمن الغذائي كدعامة كافية الستمرارية واستدامة القطاع الزراعي؟

الملف الزراعي
المديـــر التنفيـــذي الســـابق للمبـــادرة

الدمستاني:
الوزارة لم تتأن
في توزيع أراضي
هورة عالي

آل رحمة :إنعاش
الزراعة بجعلها
أولوية ببرنامج
عمل الحكومة

الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي

ومؤلـــف كتاب االســـتثمار فـــي الزراعة

720

حميـــد عبدالغفـــار ،أكـــد أن اســـتمرار

إدارة الملـــف الزراعي بشـــكله الحالي ال

يمكن أن ينتج عنه مشـــاريع تنعش هذا
القطاع.

ولفت إلى أن الحل يبدأ بوضع الشخص
المناســـب ذو القرار الزراعي المؤثر في
المـــكان المناســـب ،وتفعيـــل أســـاليب
المحاســـبة والرقابة وفق برنامج زمني

شبيب :من لم يأكل
من أرضه فهو
فقير

وواضح.

آل عباس :تأهيل
هورة عالي يدعم
قيام معلم بيئي
سياحي إقليمي

فؤاد خليفة :استمرار
القطاع الزراعي
يتطلب خطوات
إصالحية جادة

وأشـــار إلـــى أن البحرين تفتقـــر للعديد

من المقومات الزراعية كندرة األراضي

إلعـــادة الحيويـــة والنشـــاط إلى جســـد

اتخـــاذ وتنفيـــذ خطـــوات جـــادة فـــي

الدولـــة ،إلى مشـــاريع زراعيـــة ،وتوفير

مما يجعل هدف تحقيق األمن الغذائي

اســـتمراريته واســـتدامة مســـاهمته

اإلستراتيجية الوطنية.

الزراعـــي البحربنـــي ليكون قـــادرا على

مـــن جهتـــه ،أكـــد رئيـــس جمعيـــة

التوزان البيئي؟

أمانـــة العاصمـــة البلـــدي محمـــد توفيق

الزراعي مازال يملك الفرصة الستعادة

من الـــدول البعيـــدة عن تحقيـــق األمن

هـــذا القطاع مازال يمتلـــك القدرة على

ولفت إلى أن اإلمكانات المتاحة للمملكة

الخصبـــة ضمـــن األراضـــي الزراعيـــة،

الغذائي النســـبي ،من خالل انتاج السلع

الفضـــاء وضمهـــا إلـــى قائمـــة األراضي

عضـــو مجلـــس بلـــدي الشـــمالية فيصل

وتوفيـــر الباقـــي بالتعـــاون مـــع الـــدول

مســـاحات األراضـــي الزراعيـــة فـــي

“مـــن لم يـــأكل مـــن أرضـــه فهـــو فقير”،

وذهـــب الباحث البيئـــي وعضو مجلس

األرقـــام ال تكذب ،إال أنها ليســـت كافية

الجهـــات المعنيـــة بالقطـــاع الزراعـــي

النشـــاط الزراعـــي التقليـــدي ،بمقوماته

عافيتـــه ،دون إعـــادة النظـــر فـــي

المزارع المحلية.

بطبيعتـــه الريفيـــة ،والقائـــم علـــى مبدأ

سياســـات ومبـــادرات دعـــم وتنميـــة

المقومات الجيدة لقيام نشـــاط زراعي

العائلـــي في التمســـك بـــاألرض كمصدر

إيقـــاف مســـار تراجع وانحســـار الرقعة

الغذائي مساهمة فعالة ،وأن المزارعين

لـــم يعـــد موجـــودا فـــي ثقافـــة األســـرة

صاحبـــة مشـــتل (كويـــن بالـــم) عائشـــة

وانتقـــد إهمال المزارعيـــن لدورهم في

بحرينيا من الخدمات التسويقية لذلك

مبـــان ســـكنية
الزراعيـــة وحولتهـــا إلـــى
ٍ

القطـــاع الزراعي فـــي البحرين ال تعدو

جنـــي األرباح ،مما أفقد المنتج المحلي

صاحبـــة مشـــتل الكركديـــه فاطمـــة

وأشار إلى أن تلك األسر الحديثة اتجهت

ولفتـــت إلـــى أن ذلـــك يتجلـــى فـــي

ورأى أن ذلـــك يعـــود إما لضعـــف رقابة

المزارعين الدائمة في هورة عالي.

نحـــو النشـــاطات األخرى التـــي أوجدتها

والعشـــوائية في نوعية المنتوجات ،إلى

حـــول كيفيـــة اســـتثمار المزارعيـــن

ســـوق المزارعيـــن بهـــورة عالـــي ،وكان

ومـــا رافـــق ذلك من تحوالت فـــي انتقال

يتبعه المزارعون من أساليب خاطئة في

المزارعيـــن بدورهـــم في توفيـــر األمن

الكيميائيـــة والمبيـــدات الحشـــرية بمـــا

مـــن جانبـــه ،رأى الوداعـــي أنـــه رغـــم

فاطمـــة إلى أن تصميم الســـوق لم يكن

وأشـــارت إلـــى أن غالبيـــة المزارعيـــن

بسبب رغبة مالك األراضي في تحقيق

شتالت الفواكه والخضار والزينة مكانا

رغم توفر اإلمكانـــات إلنتاج محاصيل

واســـعة مـــن األراضـــي الزراعيـــة إلـــى

مـــن جهتـــه ،رأى نائـــب رئيـــس جمعيـــة

تبقـــى هنـــاك مســـاحة لبنـــاء مشـــروع

دعم اســـتمرار القطاع الزراعي يتطلب

يحظـــر تحويل األراضـــي الزراعية إلى

المشـــروعات التنمويـــة الزراعيـــة مـــن

وأكـــد أهميـــة التخطيط في دراســـة ما

والميـــاه وطبيعـــة مناخهـــا الصحراوي،

هـــذا القطـــاع العجـــوز؛ وذلـــك لضمـــان

ينحصر في إطاره النسبي فقط.

األساســـية في األمن الغذائي وتحقيق

اإلصـــاح الزراعـــي ،بمـــا ال يتعارض مع

متطلبـــات دعـــم المـــزارع واالنتـــاج

أمـــا النائـــب غـــازي آل رحمة ،فقـــد أكد

المنافســـة والعمل المنتج ،وبما يساعد

المهندســـين الزراعييـــن وعضو مجلس

بالعـــودة إلـــى لغة األرقام ،فـــإن القطاع

اســـتمراريته يتطلب وضع هدف تنمية

عمله الزراعي.

آل عبـــاس حقيقـــة أن البحريـــن تعـــد

ثقته في نفسه.

أولويـــات برنامـــج عمـــل الحكومة ،إلى

الغذائي المطلق.

تســـجيل  1600هكتـــار مـــن األراضـــي

ال تتجـــاوز قدرتهـــا علـــى تحقيـــق األمن

واستصالح  1300هكتار من األراضي

الغذائيـــة الالزمة لألفراد بشـــكل جزئي،

الزراعيـــة ،ليرتفـــع بذلـــك إجمالـــي

األخرى عن طريق االستيراد منها.

المملكة إلى  5آالف هكتار.

أن إنعـــاش القطـــاع الزراعـــي وضمـــان
ودعـــم القطـــاع الزراعـــي علـــى رأس

جانب اســـتكمال الجهـــود المبذولة في

المـــزارع البحربنـــي علـــى اإلبـــداع فـــي

سوق المزارعين
للمبادرات الزراعية في المملكة قصص

تنمية هذا القطاع.

نجـــاح تصدرتهـــا ســـوق المزارعيـــن

دعم المزارعين

النباتية التابعة لشؤون الزراعة بمنطقة

شـــبيب انطلق في حديثـــه من مبدأ أن
مؤكـــدا ضـــرورة توجيـــه سياســـات

البحرينييـــن الموســـمية فـــي الحديقـــة

البديع.

يقـــول وزير األشـــغال والبلديـــات عنها

في رده على ســـؤال برلماني”:قد القى

الســـوق – بحمد هللا وتوفيقه – نجاحا
كبيـــرا وســـمعة طيبـــة محليـــا وإقليميا

بلـــدي الشـــمالية شـــبر الوداعـــي إلى أن

لضمـــان اســـترداد القطـــاع الزراعـــي

نحو توفيـــر االحتياجـــات الغذائية من

المرتبطـــة بتوفـــر الترابـــط األســـري

األســـس واألهـــداف التـــي بنيـــت عليها

وذهـــب إلـــى أن البحريـــن تملـــك

فـــي وكالـــة شـــؤون الزراعـــة بالتعـــاون

التكافـــل األســـري ،وصـــون المـــوروث

القطـــاع الزراعي ،والتـــي لم تتمكن من

حيـــوي ،يســـاهم فـــي تحقيـــق األمـــن

لتنميـــة القطاع الزراعي وبنك البحرين

اقتصـــادي ومقـــوم معيشـــي لألســـر،

الخضراء.

يحظون بمستوى جيد من الدعم.

الحديثـــة ،التـــي تقاســـمت األراضـــي

ســـيادي رأت أن مبـــادرات دعـــم ونمـــو

توفيـــر األمن الغذائـــي ،وتركيزهم على

واستثمارية.

كونها اجتهادات غير مدروسة.

تنوعه.

إلى ثقافة االســـتقالل الذاتـــي ،والتوجه

التوزيـــع غير العـــادل لألراضي الزراعية،

الجهـــات المعنيـــة بالقطـــاع الزراعـــي

الطفرة النفطية والتعليمية في المجتمع،

جانـــب ضعف الرقابة علـــى المزارع ،وما

للدعـــم المقـــدم لهم ،أو أنـــه يعود لجهل

األســـرة الحديثة ،فـــي االلتحـــاق بالعمل

الري ،والمبالغة في اســـتخدام المغذيات

الغذائي.

يفوق المعدالت المسموح بها.

التراجـــع الملحوظ في الرقعة الزراعية

فـــي األنشـــطة اإلنتاجيـــة واالقتصاديـــة

والمجاالت األخـــرى ذات المردود المالي
األكبر من الحقل الزراعي.

ولفـــت إلـــى دور المنافســـة الشـــديدة

يتجهـــون إلنتـــاج منتجـــات متشـــابهة

الحـــد مـــن إمـــكان منافســـة المـــزارع

متنوعة وتحتاجها السوق.

للمنتجـــات الزراعيـــة المســـتوردة ،فـــي
البحريني ،مما تركـــت كل تلك العوامل
أثرها على تراجع النشـــاط الزراعي في

البحرين.

القطاع العجوز
ولكـــن ،هـــل ال تـــزال الفرصـــة ســـانحة

الثـــراء الســـريع ،وتحويـــل مســـاحات
مشـــاريع ســـكنية اســـتثمارية ،إال أنـــه

المهندســـين الزراعييـــن فؤاد خليفة أن

زراعـــي تدعمه الدولـــة ،وإصدار قانون

وجـــود أســـاس تنظيمي ســـليم ،يحكم

استثمار سكني.

كل نواحيهـــا ،وجهـــات رســـمية تدعـــم

تبقـــى من األراضـــي الداخلـــة في ملك

باعتباره تجربة رائدة في هذا المجال”.
نجـــاح هذه التجربة دفع الوزارة ممثلة
والتنســـيق مـــع المبـــادرة الوطنيـــة

للتنميـــة إلى إقامة ســـوق أخـــرى دائمة
للمزارعيـــن ،تدعم اســـتفادة  60مزارعا

السوق على مدار العام.

موسى تحدثت عن تجربتها في سوق

تقول فاطمـــة“ :حصلت على محل في
رقـــم المحـــل  ،4إال أنني لـــم ألبث حتى

تركت المحل بعد شهر واحد فقط”.

حـــول أســـباب تركهـــا للمحـــل ،تشـــير

مالئمـــا لبيـــع منتجاتهـــا ،إذ يتطلب بيع

مفتوحا يســـمح بوصول أشعة الشمس
إليـــه ،وهـــو ما لـــم تتوفر عليه الســـوق.

ولفتـــت إلى أن الســـوق يشـــكو من قلة
الزبائـــن وضعـــف وســـائل التســـويق

والدعاية له ،إلى جانب اشتراط وجود
صاحـــب النشـــاط فـــي المحـــل ،دون

السماح لتواجد آخر بديل ،طوال فترة
عمـــل الســـوق ،ممـــا يشـــكل عائقـــا أمام

قيام صاحب المحل بأعمال اإلنتاج.

علـــي الســـليطي :الزراعـــة وحدهـــا ليســـت كافيـــة الســـتدامة القطـــاع

الوداعي :الزراعة
التقليدية َّ
ولت
وحماية القطاع
مسؤولية تشريعية

رغـــم مـــا تتمتـــع بـــه هـــورة عالـــي من

أهميـــة إســـتراتيجية ،إال أن ســـوقها
لـــم تكـــن قـــادرة علـــى تحقيق شـــيء

من النجاح الكبير الذي حققته ســـوق

المزارعين الموسمية في البديع.

يضـــاف إلـــى ذلـــك ،مـــا كشـــفه وزيـــر
وشـــؤون

البلديـــات

والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف

في إحدى جلســـات البرلمان الماضية،
عـــن ضيـــاع فرص اســـتثمار عـــدد من

األراضي الزراعية المؤجرة في هورة
عالـــي ،والعمـــل علـــى مراجعـــة عقـــود

استثمارها.

يقـــول رئيـــس جمعيـــة المهندســـين

البلـــدي محمد توفيـــق إن مركز هورة
عالـــي للتنميـــة الزراعيـــة ،والـــذي تـــم

افتتاحـــه فـــي  1988يعـــد مـــن أكبـــر
األراضـــي الزراعيـــة فـــي البـــاد ،تـــم

اســـتصالحها باالعتمـــاد علـــى ميـــاه

الصرف الصحي المعالجة في محطة
توبلي فـــي ري المزروعات ،ثم تآكلت
نتيجة الزحـــف العمرانـــي والخدمات

العامة.

وأشـــار إلـــى أن هـــذا المركـــز اكتســـب

أهميتـــه من خالل اســـتغالل ما تبقى
بـــه من مســـاحات في إقامة مشـــاريع
زراعيـــة عـــدة ،كمركـــز الحاضنـــات

الزراعيـــة والمختبـــرات الزراعيـــة إلى

جانب سوق المزارعين الدائم ،وطرح
عـــدد مـــن أراضـــي المركز لالســـتثمار
الزراعي.

حول هـــذا الموضوع ،يوضـــح النائب
أحمـــد الدمســـتاني أن أســـباب ضياع
فـــرص اســـتثمار األراضـــي فـــي هـــذا

المركز يعود إلى كون الوزارة لم تتأن
في دراسة تقسيم األراضي في هورة
عالـــي بشـــكل صحيـــح ،فمن لـــم يكن

مزارعا أصبح كذلك باالسم فقط.

يســـاهم في تنشيط ســـوق المنتجات

الزراعية ،وتحقيق األمن الغذائي في

عن الســـبيل نحو إعادة طرح النشاط
الزراعـــي فـــي ثـــوب جديـــد ،يمكنـــه

مـــن االســـتمرار ويحقق لهـــذا القطاع

االستدامة المنشودة.

فـــي هـــذا الصـــدد ،قـــال النائـــب غازي

آل رحمـــة إن الزراعة نشـــاط إنســـاني

12,2
أﻟــــــﻒ ﻃــــــﻦ

رﻃﺐ وﺗﻤﺮ

900
ﻃــــــــــــــــــــــــــــﻦ

ﻓﻮاﻛﻪ

20

أﻟﻒ ﻃﻦ

ﺧﻀﺮوات

30

أﻟﻒ ﻃﻦ

أﻋﻼف

واجتماعـــي وثقافـــي ،ومـــع تنـــوع

االســـتثمار فـــي هـــذا القطـــاع ،تزدهر
الكثيـــر مـــن القطاعـــات األخـــرى

السياحية منها واالجتماعية وغيرها،
عـــاوة علـــى دورهـــا األساســـي فـــي

اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻷﺷﻐﺎل وﺷﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ

تحقيق األمن الغذائي.

ونوه فؤاد خليفة بدور المجتمع الكبير
في إبراز الطاقات الشبابية وتحفيزها

على المشاركة في األنشطة الزراعية،

وتعزيز الوعي الزراعي بأهمة وكيفية
المحافظـــة علـــى األرض الزراعيـــة،
ممـــا يســـاهم فـــي تعزيـــز روح الـــوالء

واالنتمـــاء للوطن وتوفير فرص عمل
جديدة في االنتاج الزراعي.

ورأى أن هـــورة عالي تمتلك مقومات

مهمة لقيام مشـــروع ســـياحي ثقافي
داعـــم لتوفيـــر األمـــن الغذائـــي ،وذلك

مـــن خـــال اســـتغالل المشـــروعات

القائمـــة كالحاضنـــات والمختبـــرات

الزراعية وســـوق المزارعيـــن ،ودعمها
بالخبـــرات اإلداريـــة والقـــوة البشـــرية
الماهـــرة ،التـــي يمكـــن لهـــا أن تضمـــن
نجـــاح هـــذه المشـــروعات .وأشـــار

إلـــى إمـــكان اســـتغالل هـــذا المركـــز
فـــي مجـــاالت التدريب ونشـــر الوعي

ولفت إلى عدم اســـتغالل المســـاحات

بكيفيـــة االســـتفادة مـــن إمكانـــات

بشـــكل صحيـــح ،مـــن خـــال توزيعها

مجمعـــات زراعيـــة تقنيـــة متكاملـــة،

الشاسعة من األراضي في هورة عالي

ﻣﺰارع
ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺴﻨﻮي

المملكة.

كل ذلـــك يؤكـــد الحاجـــة إلـــى البحث

ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺴﻘﺎﻱ

685

المهنـــة عـــن آبائهـــم وأجدادهـــم ،بمـــا

استدامة القطاع

ﺳﻴـﺪﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻀﻢ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﺰارع

على المزارعين الفعليين الذين ورثوا

هورة عالي

األشـــغال

عبدالغفار:
السياسات اإلدارية
الراهنة “مثبطة”
للقطاع الزراعي

ﻣﺰرﻋﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺔ

التكنولوجيـــا الحديثة فـــي دعم قيام

إلـــى جانـــب تشـــجيع إنتـــاج صناعات

كافيا لضمان استمرارية هذا النشاط،

زراعية محلية؛ للتقليل من التكاليف،

وأنـــه بـــات مـــن الضـــروري التخطيط

ودعـــم التخطيـــط اإلســـتراتيجي في

لوضـــع تصـــور لقيـــام مشـــروع زراعي

االستثمار والبحوث الزراعية.

ســـياحي متكامـــل ،يمثـــل نموذجـــا

وذكرت عاشة سيادي أن هناك فرصة

حديثا لممارسة النشاط الزراعي.

إلنتاج أصناف عديـــدة من المنتجات

وعـــاد آل عبـــاس للتأكيد علـــى أهمية

الزراعيـــة فـــي البحريـــن ،ومـــن خالل

اســـتكمال أعمـــال البنيـــة التحتيـــة

استخدام عدة تقنيات زراعية ،سواء

لمركـــز هـــورة عالي ،بمـــا يدعم تمكين

العضويـــة أو المائيـــة وغيرهـــا ،فضال

المزارعين والمستثمرين للوصول الى

عـــن إمكان اســـتغالل تلـــك المنتجات

االنتاج المستهدف.

فـــي المنتجـــات الغذائيـــة التحويليـــة

وأشار إلى إمكان تأهيله ليكون مركزا

كالمخلـــات والصلصـــات والعصائـــر

وطنيا وإقليميا للدراســـات والبحوث

والحلويات وغيرها.

الزراعية ،ومركـــزا للتدريب والتأهيل

ولفتـــت إلـــى أن تغير مفهوم النشـــاط

على األساليب الزراعية الحديثة.

الزراعـــي وإدخـــال بعـــض األنشـــطة

ولفـــت إلـــى أن موقـــع المركـــز

الســـياحية والترفيهية إليه ستساهم

اإلســـتراتيجي المتوســـط لمملكـــة

في دعم القطاع الزراعي.

البحريـــن ،يؤهلـــه ليكون معلمـــا بيئيا

وذهب الناشـــط في المجـــال الزراعي

ومقصدا للســـياحة العائلية على غرار

علي السليطي إلى أن اعتماد النشاط

محميـــة العريـــن ،األمـــر الـــذي يحقـــق

الزراعـــي على الزراعة لوحدها لم يعد

االستفادة المثلى من هذا المركز.

فــــرص لــمــضــاعــفــة الــرقــعــة الـــخـــضـــراء إلــــى  5آالف هــكــتــار
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وصول المواطنين الموجودين في مسقط والقادمين من إيران

“الـــصـــحـــة” :إخــضــاعــهــم لــلــفــحــوصــات الــطــبــيــة الــمــتــبــعــة

المنامة  -وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة عن وصول المواطنين الموجودين في مسقط القادمين

مــن إيــران عبر الدوحة صباح أمس على متن طائرة مؤجرة إلجالئهم ،وذلك

توجيهات سمو رئيس الوزراء لتحرير العالقين

بعد التنســيق مع األشــقاء في ســلطنة عمان ،حيث تم اتخاذ كل اإلجراءات

Û Ûالمتابعــة الشــخصية مــن ســمو رئيــس الــوزراء لموضــوع العالقيــن بالخــارج

مــن الــدول المنتشــر بهــا فيــروس كورونــا ()COVID-19؛ وذلــك حفاظــا علــى

تحمــل رســالة بالغــة األهمية للــوزراء والمســؤولين بضرورة تفكيــك كل عُ قد

هذا الموضوع؛ ألن دور المســؤول تحرير المواطن من مشــكلته ،وليس تركه
وحيدا بال طوق نجاة.

Û Ûهذه هي عقيدة العمل لدى ســموه؛ ألن ســعادته برؤية المواطن معززا مكرما
أي مبرر -أن يتعرض مواطن ألي مكروه؛ ألن
في بلده ،وال يقبل أبدا  -وتحت ّ

الحكومة لم ولن تتخلى عن مواطنيها ،فهم في رعايتها أينما كانوا.

Û Ûموضــوع العالقيــن أحــرج نوابــا مــع وزراء ومســؤولين آخريــن؛ بســبب عــدم
اقتــران األقــوال مــع األفعــال أو اإلخــال بالتطمينــات أو عــدم الــرد علــى

االتصاالت.

Û Ûوليــس مــن مصلحــة البحريــن توتيــر العالقــة بيــن الســلطتين بهــذه الفتــرة

االحترازيــة الطبيــة المحكمة المتبعة من قبــل وزارة الصحة لكافة القادمين

سالمتهم وسالمة عائالتهم وطاقم الطائرة وكذلك المواطنين والمقيمين.
وقالـــت الوزارة إنها تشـــكر األشـــقاء

فـــي ســـلطنة عمـــان علـــى تعاونهـــم

إلجـــاء المواطنيـــن ،واتخاذهـــم
جميـــع

اإلجـــراءات

االحترازيـــة

والوقائية بما يحفظ صحة وســـامة
الجميـــع .وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أنها

تواصـــل جهودها نحـــو تكثيف كافة
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر

الوقائيـــة؛ للحـــد من انتشـــار فيروس
كورونـــا

()COVID-19

بإخضـــاع

المواطنين فور وصولهم للفحوصات
المختبرية تحت إشراف طاقم طبي

المعتمـــدة من جانـــب منظمة الصحة

المواطنيـــن المتواجدين في الخارج

الفحوصـــات إلحـــدى مراكـــز الحجـــر

وبينـــت وزارة الصحـــة أن العمـــل

درجات الكفاءة في الخدمة الصحية

والعـــاج وفقا لإلرشـــادات وللمعايير

الجهـــات ذات العالقـــة؛ إلجـــاء

من الخارج.

متخصـــص ،ونقلهـــم بحســـب نتائـــج

العالمية.

الصحـــي االحتـــرازي أو مراكز العزل

مســـتمر للتنســـيق والتعـــاون مـــع

مـــع الحـــرص علـــى توفيـــر أقصـــى

والعالجيـــة المقدمة لجميع القادمين

الحرجــة؛ ألن الهــدف األكبــر هــو عــودة المواطن لحضــن بالده ،وفــق ما يأمر
به الدســتور ،وهو ما تســهر على تطبيقه رئيســة مجلس النواب فوزية زينل

ووكيلة وزارة الخارجية الشــيخة رنا بنت عيســى آل خليفة ،واللتان تبذالن
جهودا كبيرة وبعيدة عن األضواء.

Û Ûعــدم مصارحــة بعــض المســؤولين للمواطنيــن بالتحديــات أو تهربهــم مــن
التواصل مع النواب يفاقم المشكلة ،في حين يمكنهم استثمار هذه األحداث،
وتحويــل مشــاعر المتضرريــن من الســلب إلى اإليجاب ،مثلمــا جرى مع نائب
كويتي عالق بإســبانيا ،أو إجالء اإلمارات ســعوديًّ ا مع ابنه من موريتانيا ،أو
إعاشة طلبة سعوديين بفندق فخم في موسكو.

Û Ûكــرة أعــداد العالقيــن بــدأت تكبــر .وتداولــت فيديوهــات لطلبــة بحرينييــن
متضرريــن بالهنــد واألردن بعــد فرض حظــر التجول ،وتعالــت أصوات أخرى

في الفلبين وتايلند وغيرهما .وربما يكون العدد األكبر في إيران.

Û Ûمــن األوفــق تشــكيل لجنــة حكومية مؤقتة لحــل موضوع العالقيــن ،بدال من
بعثرة الجهود واالتصاالت بين وزارات وجهات متفرقة ،وأن يكون للشركات

“الجعفرية” تشيد بالتوجيهات الحكومية بتسريع عودة المواطينن

تــقــيــد الــمــجــتــمــع بــــــاإلرشــــــادات الــصــحــيــة مـــحـــل تــقــديــر

المنامة  -األوقاف الجعفرية

ثمنــت إدارة األوقــاف الجعفريــة توجيهــات عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملك

حمــد بن عيســى آل خليفــة ،ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة
بــن ســلمان آل خليفــة ،وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس

الكبــرى دور أكبــر ،بــدال مــن حالــة التفــرج و”صمــخ النواخــذه” ،وأن تضطلــع

مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة بشــأن

الخمــس ،وأن يرافــق فريق طبــي بالرحالت ثم يحجــر كادر الطائرة والفريق

االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة التي تضمن ســامة المواطنيــن العائدين وتكفل

شركة طيران الخليج بعمل محوري في خطة إجالء المواطنين من القارات

تسهيل عودة المواطنين البحرينيين العالقين بالخارج ،مع أخذ كافة اإلجراءات

لمدة  14يوما وفقا للقواعد المعمول بها.

عودتهم لبالدهم معززين مكرمين.

Û Ûكما يتعين على هذه اللجنة – إن تشكلت  -تعويض المتضررين ممن تحملوا
كلفة عودتهم على نفقتهم بســبب حرب األســعار بتذاكر الســفر؛ ألنها أرهقت
الجيوب والنفس.

تيار

ونوه رئيس األوقاف الجعفرية يوســـف

الرســـمية واألهليـــة التـــي تقـــدم الدعـــم

األجهـــزة والمؤسســـات بالتضافـــر مـــع

مـــن جهة أخـــرى ،ثمنـــت إدارة األوقاف

الصالـــح بجهـــود الحكومـــة بمختلـــف
المجتمـــع لتجـــاوز هذا الظـــرف الصحي

فلست أجاريه ،إنما يشغلني من أحسن
ُ
إلي
» » “ال يشغلني من أساء ّ
إلي ..كيف أجازيه”.
ّ
» »موالنا جالل الدين الرومي

الراهـــن ،مشـــيدا بجهـــود وزارة الصحة

والكـــوادر الطبيـــة والفريـــق الوطنـــي

الطبـــي للتصـــدي لقيـــروس كورونـــا
المســـتجد وجهـــود قوة دفـــاع البحرين

واألجهـــزة األمنيـــة وكافـــة الجهـــات

والمساندة للمجتمع.

الجعفريـــة حـــرص المجتمـــع أفـــرادا
ومؤسســـات ،ومـــن بينهـــا المســـاجد

والمآتـــم والحســـينيات علـــى التقيـــد

بالتعليمـــات والتوجيهـــات الصـــادرة من
الجهـــات الرســـمية المختصـــة ،ومنهـــا
وقـــف األنشـــطة الدينيـــة واالجتماعيـــة

مبنى إدارة األوقاف الجعفرية

في المساجد والمآتم ومجالس التعزية،

وااللتـــزام

الصلـــة المباشـــرة بالمتوفـــى ،مؤكـــدة

الجميـــع والتي تســـاهم إيجابا في الحد

واالقتصـــار على عدد محـــدود من ذوي

بالمســـؤولية

الشـــرعية

والوطينـــة والقانونيـــة التـــي يتحلى بها

بـــأن تقيـــد المجتمـــع بهـــذه التعليمـــات
ّ
واالســـتمرار بالعمـــل بها وعـــدم التهاون

من انتشار هذا الفيروس ودعم الجهود
الوطنيـــة للقضاء عليه فـــي أقرب وقت

فـــي تطبيقهـــا يعكـــس مســـتوى الوعـــي

ممكن ،وبتضافر جهود الجميع.

زيارات ميدانية لمراكز الفحص والعزل

اجـــــتـــــمـــــاع عـــــــن بُــــــعــــــد بـــــيـــــن “الــــــصــــــحــــــة” و“حــــــــقــــــــوق اإلنـــــــســـــــان”
للعـــزل أو الحجر.وأشـــارت رئيســـة

رأيهم في اإلجـــراءات المتخذة واالطالع

عقد صبـــاح أمـــس األول اجتماع عن

للشـــفافية والوضـــوح الـــذي يتـــم التعامل

لهم ،والخدمات المساندة بما يتناسب مع

ورئيســـة المؤسســـة الوطنية لحقوق

عـــن أعـــداد اإلصابـــات والمتعافيـــن .وكما

اإلجراءات المتبعة من جانب الوزارة

والوقائيـــة في هـــذه األماكن البـــد أن يتم

اإلنســـان في مواجهة فيروس كورونا

وأهمهـــا الحـــق فـــي الصحـــة والحـــق فـــي

وقدمـــت الوزيـــرة شـــرحا كامـــا عـــن

ورحبـــت الوزيرة بخطة المؤسســـة للقيام

والطاقـــة االســـتيعابية واإلجـــراءات

الصحي تفعيال لدورها الرقابي الوارد في

الوزيـــرة أن الطاقـــة االســـتيعابية

إنشـــائها رقـــم ( )26لســـنة  ،2014ومقابلـــة

أي اكتظـــاظ فـــي األماكـــن المحـــددة

والمحجوريـــن؛ بهـــدف الحصـــول علـــى

المنامة  -وزارة الصحة

المؤسســـة إلـــى تقديـــر المؤسســـة التـــام

بُعد بين وزيرة الصحة فائقة الصالح،

بـــه من خالل الكشـــف واإلعالن المســـتمر

اإلنســـان ماريا خوري ،تم في مناقشة

أكـــدت خـــوري أن اإلجـــراءات االحترازية

فـــي االلتـــزام بتطبيق معاييـــر حقوق

فيهـــا مراعـــاة حقـــوق اإلنســـان المختلفة،

فـــي أماكن العـــزل والحجر والفحص.

الحرية الشخصية.

أماكـــن العـــزل والحجـــر الصحـــي،

بزيارات ميدانية إلى مراكز العزل والحجر

االحترازيـــة بهـــذا الشـــأن .وكشـــفت

البنـــد (ز) من المـــادة رقـــم ( )12في قانون

واألعداد الفعلية تدل على عدم وجود

الطواقـــم الطبيـــة وبعـــض المعزوليـــن

ومـــن المتوقـــع أن تبـــدأ األســـبوع المقبـــل

الزيـــارات الميدانية من جانب المؤسســـة

عن قـــرب على الرعايـــة الصحية المقدمة

لمواقـــع عـــدة مثـــل مركـــز الحـــد ،ومقـــر
الفحـــص فـــي مركـــز البحريـــن الدولـــي

اإلجـــراءات الوقائية المتعـــارف عليها من

للمعـــارض والمؤتمرات ،والذي تم تحويله

جانب منظمة الصحة العالمية.

إلى مركـــز متكامل لفحـــص القادمين إلى

ونوهـــت المؤسســـة بالجهـــود اإلنســـانية

المملكـــة من خارج البحريـــن والمخالطين

الوطنيـــة الحثيثـــة التي يقودهـــا صاحب

والمشـــتبه

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

والمستشـــفى الميدانـــي فـــي ســـترة،

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

ومركـــز كبـــار الســـن فـــي المحـــرق ،والذي

الـــوزراء لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا

تـــم تكريســـه لفحص القادميـــن من خارج

المســـتجد (كوفيـــد ،)-19والنجاحات التي
ُحققـــت مـــن خالل عمـــل الفريـــق الوطني
لمكافحـــة هـــذا الفيـــروس ،وتدعـــو جميع

المواطنين والمقيمين االلتزام باإلجراءات
الرســـمية المتخـــذة والتوجيهات الصحية
والوقائيـــة الصـــادرة من اللجنـــة الوطنية
والجهـــات المســـاندة لهـــا .كمـــا أشـــادت

بإصابتهـــم

بالفيـــروس

البحرين .وأكدت المؤسسة أن الهدف من
المؤسســـة الخطط البديلة والطارئة التي

الدولـــة بالحـــق فـــي الصحـــة والحـــق في

تقـــوم بهـــا الحكومـــة والهادفـــة؛ لضمـــان

الغـــذاء والماء ،وتطبيق المراقبة الصحية

توفيـــر الغـــذاء والرعاية الصحيـــة لجميع

وحمايـــة الصحة العامـــة للجميع من دون

المواطنين والمقيمين ،مما يعكس اهتمام

أي انتهاك للحريات الشخصية.

الزيـــارات الميدانيـــة هـــو لمتابعـــة تطبيق

المعايير المرتبطة بحماية ،وتعزيز حقوق
اإلنســـان فـــي إجـــراءات الفحـــص والعزل

والحجـــر الصحي في مثل هـــذه الظروف

االستثنائية.

بحث االحتياجات التطويرية لمناطق سند وتوبلي
المنامة  -محافظة العاصمة

فــي إطــار عمليــة الرصــد المســتمر الحتياجــات أهالــي العاصمــة للعمــل على
تلبيتهــا بالتعــاون والتنســيق مــع الجهات الخدميــة المعنية ،تــرأس محافظ
العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة ،اجتماع المجلس التنسيقي
عبر تقنية االتصال المرئي ،والذي تعقده المحافظة ألول مرة عن بعد.

زيادة المقاعد عند
الملعب الشعبي
والمقبرة وإيجاد
حل للتلوث

وأشاد األعضاء بحزمة اإلجراءات

منوهين بأهميـــة تعزيز الجهود من

االحترازيـــة التـــي تبنتهـــا الحكومة

خالل توعية األهالي بضرورة اتباع

(كوفيـــد  ،)19ومـــن خـــال فريـــق

كورونـــا وااللتـــزام باإلجـــراءات

تعديـــل توقيـــت اإلشـــارة الضوئية،

عنه من تدابير وقائية.

وإعادة رصف طريق بســـبب تجمع

تعليمـــات الحملة الوطنية لمكافحة

عدد من االحتياجات التي تشـــمل:

للحـــد من انتشـــار فيـــروس كورونا
البحريـــن بقيـــادة ولـــي العهـــد نائب

االحترازية وما تم اتخاذه واإلعالن

وتنفيذ مرتفعات لتخفيف السرعة،

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

بعدهـــا ،عرضت محافظـــة العاصمة

األمطـــار ،كمـــا أوصـــى المجلـــس،

لمجمعـــي  ،745 - 743حيث أوصى

االحتياجـــات التـــي تشـــمل :زيـــادة

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي

الملعب الشـــعبي ومقبـــرة المنطقة،

القائد األعلى النائـــب األول لرئيس
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل

تقارير عن احتياجات منطقة ســـند

أمانـــة العاصمـــة تنفيـــذ عـــدد مـــن

المتخـــذة تضمـــن الحفـــاظ علـــى

المجلس ،وزارة األشـــغال وشـــؤون

عـــدد المقاعـــد اإلســـمنتية عنـــد

بدراســـة إمـــكان تنفيـــذ وصيانـــة

وتطويـــر الســـاحة الموجـــودة على

خليفـــة ،مؤكديـــن أن اإلجـــراءات
مســـتوى االســـتعداد والجهوزيـــة
العامـــة لمنـــع انتشـــار الفيـــروس،

شـــارع  45بمجمـــع  ،745كما ناقش

توبلـــي  ،711حيـــث يعانـــي األهالي

بأهمية إعادة تشييد السور الفاصل

مجـــرى الصـــرف الصحـــي بمنطقـــة

أوصـــى المجلس ،الجهـــات المعنية

لتطوير المنطقة.

المجلـــس،

شـــكوى

بخصـــوص

بالمنطقـــة مـــن التلـــوث ،وعليه فقد

ودراســـة بعـــض الحلـــول المقترحة
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“^” تتابع أوضاع الطلبة البحرينيين في األردن
نعيــش الخــوف والقلــق ونتمنــى إعادتنــا إلــى الوطــن فــي أســرع فرصــة
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المزارع البحريني و “رد الجميل”
قبــل أســابيع قليلــة ،تشــرفت بزيارة عــدد مــن المزارعيــن البحرينيين بهورة
عالــي ،حيــث وقفــت معهــم باســتطالع صحافي موســع نشــرته “البــاد” عن
التحديات التي تواجههم ،وما أكثرها.
وفــي ســياق الحديــث معهم ،اهتممت بــأن أنقل المطالب التي من شــأنها أن
تنهــض بالقطــاع الزراعي البحريني ،وفي تدعيم المخزون الغذائي الوطني،
وفــي تــرك األثــر اإليجابــي علــى حيــاة النــاس ،ســواء بجــودة المنتجــات
والمحاصيل الزراعية ،وبأفضلية األسعار لها.
نكتــب ذلــك لتربيــح المــزارع البحرينــي ،ودعــم المشــاريع الوطنيــة خالفــا
الطلبة :نعيش الخوف والقلق في ظروف صعبة

للمســتوردة ،وهــو مــا تؤكــده الدولــة علــى كل مســتوياتها ،آخرهــا الزيــارة

في انتظار خبر سار

سعيد محمد
يعيــش فــي محافظــة “إربــد” بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية عــدد كبير مــن الطلبــة البحرينييــن ،وفي ظــل الظروف
ً
خصوصا
الراهنة بسبب “أزمة كورونا” وتعقيداتها ،تزداد ظروف الطلبة صعوبة في ظل الخوف والقلق والترقب
بعد عزل “إربد” ،ما ضاعف حالة القلق لدى الطلبة هناك ،وذويهم هنا في البلد.

الكريمــة لنائــب رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ خالــد بن عبــدهللا آل خليفة

أماكـــن ســـكن فـــي مناطـــق آمنة

وفنـــادق،

وجميـــع

متطلبـــات

الرعاية الصحية والغذائية التي
تضمـــن لهم تجاوز هذه المرحلة،

ومـــن خـــال التواصـــل مـــع عدد

فيما تـــم إعادة أعـــداد منهم إلى

يعيشـــون أزمة حقيقية من نواح

اتخـــاذ قـــرار حاســـم يخلصنـــا

منـــذ أكثر مـــن أســـبوعين ،وتبلغ

مـــن وزارة الخارجيـــة والجهـــات

توالـــي اإلجـــراءات وتشـــديدها

وفي فترة األسبوعين الماضيين،

مصابـــة بفيـــروس كوفيـــد 19

الدراســـية بشـــكل كامـــل ،ومعهـــا

محافظة “إربد” موبوءة وبالتالي

االمتحانـــات إلـــى أجـــل مبهـــم،

مـــن الطالب ،أبلغـــوا “البالد” أنهم

بلدانهـــم ،ونحـــن مـــا زلنـــا ننتظر

عدة :دراسية ومعيشية وصحية

مـــن معاناتنـــا ،وهـــذا مـــا نتمنـــاه

درجـــة القلـــق أعالهـــا لديهـــم مع

المعنية في بالدنا”.

بشـــكل صارم مع تسجيل حاالت

أغلقـــت الجامعـــات والمراكـــز

بشـــكل يومـــي إلـــى حـــد إعـــان

بالطبـــع تأجـــل كل شـــيء وحتى

عزلها عـــن بقيـــة المحافظات ،ما

ووصـــف أحـــد الطـــاب الوضـــع

يرفع القلق والخوف لدى الطلبة.

ويدرس فـــي الجامعات األردنية
قرابـــة  150طالبـــا ،وهـــذا الرقـــم

رســـميا وإنما هو مـــا قدره
ليـــس
ً

الطلبة أنفسهم ،لكن الجانب األهم

هـــو أن الكثيرين منهم يواجهون
مصاعب كبيـــرة في توفير المال

والغذاء وبعض الخدمات المهمة
كشـــبكة االنترنـــت واالتصـــاالت،

وتصـــف الطالبـــة “م.حســـن” أن
مـــن بيـــن الطالب مـــن يعاني من

طلبة البحرين في األردن ..مالمح الوجوه تشرح الوضع

أمـــراض مزمنـــة كالســـكلر والربو

ويحتاجـــون إلى توافـــر األدوية
الخاصـــة بعالجهـــم ومراجعـــة

المستشـــفى

بشـــكل

دوري

للحصـــول علـــى الرعايـــة الالزمة
ً
حفاظـــا علـــى اســـتقرار حالتهـــم
الصحية.

ويضيـــف الطلبـــة “الوضـــع ال
يخفـــى علـــى أحـــد بالطبـــع ..في

كل مـــكان فـــي العالـــم ..ولهـــذا

بالقول “همنا اآلن ليس الدراســـة
بـــل االطمئنـــان علـــى ســـامتنا

وصحتنـــا والعـــودة إلـــى بالدنـــا

نفســـيا
فمعظمنـــا يعيـــش وضعً ا
ً
ســـي ًئا ،ونتواصـــل مـــع بعضنـــا

هـــذه األجواء ..وأتســـاءل ..ماذا

مـــع الملحقيـــة الطالبية بســـفارة

يلـــزم من إجـــراءات إلعادتنا إلى

ســـوى علـــى التطمينـــات ،ونحن

أن نتعـــرض لإلصابـــة؟” ،وناشـــد

وفـــرت لهـــم ســـفارات بلدانهـــم

أوضاعهم على وجه السرعة.

ولســـنا مضطريـــن للعيـــش فـــي

البعـــض بشـــكل يومـــي وكذلـــك

تنتظر الجهات المعنية التخاذ ما

البحريـــن في عمـــان ،وال نحصل

الوطن؟ وهل يعقل أن نبقى إلى

نـــرى كيف أن العديد من الزمالء

الطلبـــة المســـؤولين النظـــر فـــي

لعــدد مــن المــزارع الوطنيــة بذات الهــورة ،حيث أكــد اهتمــام الحكومة في
الوقوف على مطالب المزارع البحريني كلها ،وفي تلبيتها.
المزارع البحريني جزء أصيل من الوطن ،ومطالبه كلها مشروعة ويجب أن
تنفــذ ،منهــا منــح المنتجات والمحاصيــل الزراعية البحرينيــة أولوية النزول
للســوق ،دعــم تعرفــة الكهربــاء والمــاء بالمزارع ،إعــادة دعم تمكيــن لهم كما
بالسابق.
ومــا بيــن االهتمام الحكومي والشــعبي لمســاندة المــزارع البحرينــي ،ننتظر
منــه اليــوم (رد الجميــل) بظل الظروف التي تمر بهــا المملكة ،والتي ارتفعت
بها أســعار الفواكه والخضروات بالســوق بشــكل فلكي وجشع ،طال األخضر
واليابس منها.
مما يؤسف له ،وهو ما لفت انتباهي شخصيا ،أن غالء األسعار هذه ،طال -
بشكل نقيض  -المنتجات الزراعية البحرينية ،وهو غالء غير مبرر تحت أي
ظرف ،ردوا الجميل ألبناء شعبكم ،والذي لن ينسى لكم هذه الوقفة أبدا.

تعديل على مواعيد حراج الخضروات والفواكه في “المركزي”
الـــذي عقد الجمعـــة بين أمانـــة العاصمة

المنامة  -أمانة العاصمة

تنفيـــذا

لإلجـــراءات

االحترازيـــة

والخطـــوات الحازمـــة التـــي تتخذهـــا

مملكة البحرين للحد من انتشار فيروس
كورونـــا (كوفيـــد  ،)19أعلنـــت أمانـــة

العاصمة عن تغيير مواعيد عمل السوق
المركزيـــة (المنامة) لتصبح أوقات زيارة

حراج الخضروات والفواكه “للتجار” من
الســـاعة  1:00فجرا ولغاية  6:00صباحا
مـــع مراعـــاة العـــدد المتفـــق عليـــه داخل

ســـاحة الحراج .جاء ذلك في االجتماع

ممثلـــة فـــي رئيســـة قســـم األســـواق

واألمالك المهندسة ريم بوجيري والقائم
بأعمـــال رئيس قســـم الشـــؤون اإلدارية
ســـعاد الماجد ومســـؤول الســـوق يونس

مرهون وبين شـــرطة النعيـــم ممثلة في
العقيـــد ركـــن أســـامة المحـــري والمقـــدم
عبـــدهللا العميـــري ومـــن جانـــب الغرفـــة

رئيـــس لجنـــة الثـــروة الغذائيـــة خالـــد

األميـــن؛ لوضـــع خطـــة النســـيابية حركة

حافالت التجار والمستهلكين للسوق.

مشتــــل الدانــــة ..متــى تنتهــــي الحكـــايـــة؟

سيدعلي المحافظة
الزال مشــروع تطويــر مشــتل الدانــة بمنطقــة الديــر يــراوح مكانــه منــذ ســنوات عديــدة ،دون أن يســجل أي تقــدم يذكــر .عقود
ً
مســتكمل حلقات مسلســل العقود بطلبه
اســتثمار فســخت ووقعت أخرى ،ليأتي قرار مجلس بلدي المحرق في اجتماعه األخير
فسخ عقد االستثمار الحالي ،وإحالة األمر لديوان الرقابة المالية واإلدارية؛ لعدم التزام المستثمر ببنود العقد.

 3.5مليون دينار خصصت لالستثمار في

تتناســـب مـــع جميـــع شـــرائح المجتمـــع،
متنفســـا فري ًدا من نوعه
وتوفـــر لألهالي
ً

ماركت ،ومغسلة حديثة للسيارات.

لـــوزارة البلديـــات ،إضافـــة إلـــى تكفلـــه

أحـــد أهـــم المرافـــق االســـتراتيجية فـــي

وبعـــد مـــرور أكثر مـــن عام علـــى الموعد

هذا المشـــروع ،سيســـدد منها المســـتثمر
مبلغ  77.5ألف دينار مقابل بدل االنتفاع

بتشـــغيل وصيانـــة الحديقة طـــوال مدة

مشـــتل الدانة ،حكاية ظاهرها جميل ،إذ

حركـــة هبـــوط وإقالع الطائـــرات ،مقابل

فـــي نوفمبـــر  2016لمـــدة  20عامً ا ،على

العقد الممتدة حتى  20عامً ا ،التي تشغل

متـــر مربع ،بمقابل مـــدرج مطار البحرين

دينارا شهريًا.
ُ
أمضـــي عقد اســـتثمار المشـــروع األخير

فـــي فبرايـــر  ،2019وفـــق نظـــام البناء -

وكان ينتظـــر المنطقـــة مشـــروع واعـــد،

يقـــع علـــى مســـاحة تبلغ حوالـــي  19ألف

الدولـــي ،إذ يســـمع ويشـــاهد بوضـــوح

مبلـــغ انتفـــاع ال يتجـــاوز أكثـــر مـــن 325

أن يتـــم االنتهـــاء من األعمال اإلنشـــائية

 % 60من المساحة اإلجمالية للمشروع.

التشغيل  -اإلعادة (.)B.O.T

يضم العديد من المرافق الترفيهية التي

علـــى مقربـــة من مقـــر ســـكناهم ،ومقابل

مملكة البحرين.

التجزئـــة ،والمكاتب ،والمطاعم ،وســـوبر

هذه الحكاية الجميلة للمشـــروع الواعد،
المقـــرر لالنتهـــاء مـــن أعماله اإلنشـــائية،

ويضـــم المشـــروع إلـــى جانـــب الحديقة

ال يـــزال قطعـــة أرض خاليـــة مـــن البنـــاء

تحتوي على مساحات وممرات مفتوحة

بفســـخ عقـــده ،فمتـــى ســـتنتهي هـــذه

مســـاحة تجاريـــة خاصـــة بالمســـتثمر،
ومواقـــف للســـيارات ،ومناطـــق لمحالت

والـــزرع والمـــاء ،ويواجـــه رغبـــة بلديـــة
الحكاية ويرى المشروع النور؟.

“عمومية سوليدرتي” تقر توزيع أرباح نقدية بـ % 15

الصين تعيد جزئيا
مترو األنفاق للعمل

تعــادل  15فلســا لــكل ســهم عــادي يملكــه المســاهمون

بكين  -رويترز

أع ــل ــن ــت س ــل ــط ــات م ــدي ــن ــة ووهـ ـ ــان

الــصــيــنــيــة أم ــس أنــهــا أع ـ ــادت العمل

جزئيا بمترو أنفاق المدينة وذلك بعد

المنامة  -سوليدرتي البحرين

إغالقة بسبب تفشي “كورونا” .وذكرت

عقــدت ســوليدرتي البحريــن ش.م.ب ،إحدى كبريات شــركات التأمين في البحرين،

“فــي  28مــارس الساعة  6.30صباحا

وإحــدى الشــركات التابعــة لمجموعة ســوليدرتي القابضة ،يــوم الخميس  26مارس

تم استئناف عمل الخطوط 1،2،3،4،6

و .7لمترو األنفاق” .وأكــدت “أن على

 2020اجتمــاع الجمعيــة العامة العادية للســنة المالية  ،2019حيث ترأس االجتماع

جميع ركاب المترو ارتداء أقنعة طبية

رئيــس مجلــس اإلدارة توفيــق شــهاب ،كمــا وحضــره بعــض أعضــاء مجلــس إدارة

واقية عند الدخول والخروج وأثناء

الشــركة وممثليــن عــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة ومصــرف البحريــن

االنتقال من خط إلى آخر”.

المركزي وبورصة البحرين ومدققي الحسابات الخارجيين.
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 49ألف دينار لشراء أجهزة كشف “كورونا”

بـــدأ جـــدول أعمـــال االجتمـــاع بمراجعـــة

البحرين المركزي.

محضـــر اجتماع الجمعيـــة العامة العادية

و قـــال رئيـــس مجلـــس اإلدارة توفيـــق

الســـابق والموافقـــة عليـــه ،وبعـــد ذلـــك

شـــهاب “اختتمـــت ســـوليدرتي البحريـــن

تمـــت الموافقـــة علـــى البيانـــات الماليـــة

العـــام الماضـــي بالحفـــاظ علـــى مكانتهـــا

للســـنة الماليـــة المنتهية في  31ديســـمبر

كمـــزود تأميـــن رائد في مملكـــة البحرين

 2019مـــن جانب المســـاهمين ،كما اطلع

بأدائهـــا القوي من خـــال تقديم مبادرات

المســـاهمون علـــى تقاريـــر المدققيـــن

جديـــدة ،وتحقيـــق إنجـــازات مميزة .في

الخارجييـــن وهيئـــة الرقابـــة الشـــرعية.

ســـوليدرتي البحريـــن ،يتصـــدر عمالؤنـــا

وخـــال االجتمـــاع ،وافـــق المســـاهمون

رأس أولوياتنا ،وبالتالي نعمل باســـتمرار

علـــى توزيع أربـــاح نقدية بنســـبة ،% 15

على تقديم خدمـــات جديدة تمكنهم من

تعادل  15فلســـا لكل ســـهم عـــادي يملكه

االستفادة منها بسهولة أينما كانوا” .وذكر

المساهمون.

أيضـــا“ :لقـــد كان العـــام الماضـــي ناجحـــا

يذكـــر بأنـــه تمـــت الموافقة علـــى التوزيع

ومزدهرا ،وســـنعمل ضمـــن تحديات أكبر

النقـــدي المذكور أعاله من جانب مصرف

لوضع معايير جديدة في سوق التأمين”.

جواد محمد

توفيق شهاب

مـــن جانبـــه ،قـــال الرئيـــس التنفيـــذي

ونظـــل عنـــد وعدنـــا فـــي التزامنـــا بـــأن

للشـــركة ،جـــواد محمـــد “يســـرنا العمـــل

نصبـــح شـــركة تأميـــن رقميـــة رائـــدة في

ضمـــن فريـــق ســـوليدرتي ،والـــذي أظهـــر

البحريـــن” .وأضـــاف “أود أن أعـــرب عـــن

جهـــوده المســـتمرة فـــي تحقيـــق أهداف

خالص شـــكري لوزارة الصناعة والتجارة

الشـــركة ،حيـــث نتـــج عـــن هـــذه الجهود

والســـياحة ،ومصرف البحريـــن المركزي،

المتضافـــرة العديد من القنـــوات الرقمية

وبورصة البحرين لدعمهم ومســـاعدتهم،

المتميـــزة والمبتكرة التـــي تخدم عمالئنا

ومساهمي الشركة وعمالئها على دعمهم

بأفضل طريقة وكفاءة ممكنة” .وأضاف:

المســـتمر ،والموظفيـــن علـــى عملهـــم

“رحلـــة التحـــول الرقمـــي ال نهايـــة لهـــا،

الدءوب وتفانيهم ووالئهم “.

“رامز” تطبق احتياطات السالمة للوقاية من “كورونا”

أمل الحامد

فـــازت صيدلية الخليـــج ومتجرها العمومـــي بمناقصة لوزارة الصحة لشـــراء

المنامة  -شركة رامز

مســـتعجل ألجهـــزة االستشـــعار الحراري لكشـــف فيروس “كورونا” المســـتجد

اتخــذت شــركة رامــز العالميــة مجموعــة مــن اإلجــراءات االحترازيــة؛ لحماية

( )covid2019بمطار البحرين الدولي والموانئ بقيمة  49ألف دينار.

مـــن الســـاعة الثامنـــه صباحـــا حتـــى
التاســـعه فتـــرة لكبار الســـن وأصحاب

موظفيهــا وعمالئهــا بالفــروع مــن فايــروس كورونــا وذلــك دعمــا منهــا للجهود

وفـــي شـــهر ينايـــر الماضي بدأت شـــركة مطـــار البحريـــن بالتعاون مـــع وزارة

الهمم حرصا منها على تسهيل الحركة.

الوطنية لمحاربة الفايروس وتعزيزا للواجب الوطني.

الصحـــة إجـــراءات احترازية بفحـــص كل المســـافرين القادمين إلـــى المملكة

في مطار البحرين الدولي للكشـــف عن الفيروس التاجي “كورونا” المســـتجد،
عبـــر إخضاع كل المســـافرين القادمين لعمليات المســـح الضوئي للكشـــف عن

وقامـــت الشـــركة بتشـــكيل لجـــان

الوقاية والرقابة.

فـــي الفـــروع والمكاتـــب إلـــى جانـــب

فـــي البحريـــن التـــي قامـــت بتوزيـــع

لضمـــان ســـامة اإلجـــراءات المطبقـــة

الفيروس في حال وجوده ،وذلك بإشراف فريق طبي متخصص من الوزارة.
وأظهـــرت آخـــر إحصـــاءات وزارة الصحـــة علـــى موقعهـــا اإللكترونـــي فحص

توفيـــر معـــدات التعقيـــم والمطهـــرات

 31.526ألـــف شـــخص حتـــى مســـاء أمـــس ،وصـــل العـــدد اإلجمالـــي للحاالت

عند دخول الموظفين والزبائن ســـواء

المتعافيـــة إلى  265حالة ،وذلك بعد تعافـــي  30حالة إضافية وإخراجهم من

فـــي الفروع أو حتـــى المكاتب .كما تم

مركـــز العـــزل والعالج ،أما الحاالت القائمة فقد وصلـــت إلى  207حاالت ،منها

تعديـــل نظام البصمة المتبع بالشـــركة؛

 206حاالت مستقرة ،وحالة واحدة تحت العناية.

لرصـــد عمليتـــي الحضـــور واالنصراف

وكانـــت الـــوزارة قد أعلنـــت أمس األول أنـــه ألول مرة يتجاوز عـــدد الحاالت

واســـتبدلته بنظـــام قـــراءة عدســـة

المتعافية عدد الحاالت القائمة في البحرين منذ بدء هذا التحدي العالمي.

العيـــن؛ تفاديا للمس الجهاز ومزيد من

وقال رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعة
رامـــز العالميـــة رامز العواضـــي “هدفنا

وتعد شـــركة رامز من أوائل الشـــركات

األســـاس هو تقليل انتشار الفايروس؛
لذلـــك قمنـــا بجميـــع هـــذه اإلجـــراءات

الكمامـــات مجانـــا ،حيـــث تجـــاوزت

الوقائية؛ حفاظا على سالمة موظفينا

الكميـــة الموزعـــة ( )40ألـــف كمامـــة،

وزبائننـــا ،ونطمئن الجميع بـــأن المواد

وتواصـــل عملهـــا فـــي تعقيـــم عربـــات

التســـوق واألســـطح بشـــكل فـــوري
ودائـــم ،حيـــث ابتكـــرت الشـــركة ّاليـــة
جديـــدة ،وهي تغليـــف مقابض عربات

التســـوق بالبالســـتيك لـــكل زبـــون؛ من

رامز العواضي

الغذائيـــة واالحتياجـــات اليوميـــة
متوفـــرة فـــي جميـــع الفـــروع ،ونحـــن

أجـــل الحمايـــة ومزيـــد مـــن الوقايـــة

نســـعى دومـــا لتوفيـــر المنـــاخ اآلمـــن

االحترازيه ،وحددت الفترة الصباحية

والصحي للجميع”.

“اإلسالمي” يقدم حزمة تسهيالت لألفراد والشركات

الــــبــــنــــك يــــحــــث عــــــمــــــاءه عــــلــــى اســــــتــــــخــــــدام الــــمــــنــــصــــات الـــرقـــمـــيـــة

المنامة  -البحرين اإلسالمي

رسوم تخطي الحد األعلى للمدفوعات

الحالييـــن ،أن يُ مكنهم مـــن تنفيذ جميع

وتتضمـــن مســـاعي بنـــك البحريـــن

الحاجة إلى زيارة الفرع.
واختتم جرار قائالً “تقع صحة وسالمة

عـــدم رغبة الزبون باالســـتفادة من هذا

طلب جديد ألي من الحلول التمويلية،

مقدمـــة أولوياتنا ،لذا فقـــد حصرنا في

التمويلية ،على فترة سماح تصل لمدة

أعلن بنك البحرين اإلسالمي تقديم حزمة من اإلجراءات الهادفة لتخفيف األعباء المالية لزبائنه من األفراد والشركات.

خالل الفترة المذكورة.

ويلتــزم البنــك بالتوجيهــات الحكيمــة للقيــادة الرشــيدة لتعزيز الجهــود الوطنية لتفادي انتشــار الفيــروس وتقليل تأثيره
على المجتمع واالقتصاد ،وذلك بتشــجيع الزبائن على االســتفادة من منصاته المصرفية الرقمية وتقليل حاجتهم لزيارة

اإلســـامي منـــح زبائنـــه الحالييـــن من

الفروع والحد من خطر اإلصابة.
وقال الرئيـــس التنفيذي لبنك البحرين

والمقيميـــن والشـــركات ،ونعتبر أنه من

الشـــركات والمؤسسات الراغبة بتقديم

اإلســـامي حســـان جـــرار “يُ عـــد بنـــك
ً
جـــزءا ال يتجـــزأ
البحريـــن اإلســـامي

مسؤوليتنا دعم نجاح هذه المساعي”.
ً
وتنفيـــذا للتوجيهـــات

التأجيـــل ،يتعيـــن إرســـال طلبهـــم عبـــر

الوطنيـــة،

البريد اإللكترونـــي callcenter@bisb.

حاليا من الحلول
والزبائن المستفيدين
ً

مـــن المجتمـــع البحرينـــي ،وعليـــه فإننا

ســـيحصل المواطنـــون الحاصلـــون

 comأو باســـتخدام تطبيق اإلســـامي

نســـعى لدعـــم األفـــراد والشـــركات

على تمويل شـــخصي وتمويـــل عقاري

اإللكترونـــي أو باالتصـــال علـــى هاتـــف

 6أشـــهر .ويحـــرص البنـــك علـــى تعزيز

وتخفيـــف العـــبء عـــن المجتمـــع

وتمويـــل ســـيارات بتاريـــخ  19مـــارس

رقـــم  17515151قبل تاريخ  30أبريل

حسان جرار

واالقتصـــاد الوطني .كما نشـــيد ونثني

 2020أو قبلـــه بشـــكل تلقائـــي علـــى

 .2020ومـــن جانـــب آخـــر ،ســـيحظى

أما بالنسبة للبطاقات االئتمانية ،سيتم

علـــى المبادرات الوطنيـــة والتوجيهات

تأجيـــل األقســـاط لمـــدة  6أشـــهر دون

الزبائـــن الذين يرغبـــون بتقديم طلبات

الحكيمة الصادرة من القيادة الرشـــيدة

أي رســـوم ،أو أربـــاح ،وال زيـــادة فـــي

جديـــدة للتمويل الشـــخصي أو تمويل

بمملكـــة البحريـــن إلحتـــواء الموقـــف

معـــدل الربـــح ،مـــا لـــم يوافـــق الزبـــون

الســـيارات ،بفتـــرة ســـماح تصـــل إلى 6

والحفـــاظ علـــى ســـامة المواطنيـــن

علـــى فتـــرة تأجيل أقصـــر ،أو في حال

أشهر.

التواصـــل والتعـــاون مـــع الزبائـــن مـــن

حرصا منه على ضمان نجاح
ً
الشركات،

أعمالهم ،وذلك بتوافر مسؤولي شؤون

تحديـــد الحد األدنـــى المطلـــوب للدفع
ً
بدءا من شهر
الشهري بمبلغ صفر دينار

الزبائن لدعمهـــم وتزويدهم بالخدمات

مارس وحتى أغســـطس  ،2020وعدم

المصرفية وتقييم وضع الســـيولة .كما

احتســـاب رســـوم الســـداد المتأخـــر أو

من شـــأن تطبيق اإلسالمي اإللكتروني
للشـــركات المتوفـــر لجميـــع الزبائـــن

إلكترونيـــأ دون
معامالتهـــم المصرفيـــة
ً

الزبائـــن والشـــركات والمجتمـــع فـــي

البنك على تلبية متطلباتهم المصرفية

وتقديم الدعم الالزم ألولئك المتأثرين
بالوضـــع الراهـــن ،ســـواء عـــن طريـــق

تقديـــم االستشـــارات أو الحلول أو عبر

منصاتنا الرقمية اإلسالمي اإللكتروني
واإلســـامي اإللكترونـــي للشـــركات.
وندعـــو الجميـــع إلجـــراء معامالتهـــم

المصرفية مباشرة من منازلهم ،لحماية
أنفســـهم وعوائلهـــم من خطـــر التعرض

للعدوى”.

أسواق النفط تتطلب سياسات موحدة لحفظ استقرارها
الشارقة  -شركة نفط الهالل

تزايد التخزين
سيعطي مؤشرات
غير دقيقة عن
الطلب

األسعار المتدنية
للنفط ستساهم
في تخفيف الركود
للمستوردين

الســـلبية لهـــذه االتجاهـــات علـــى قطـــاع

لرفـــع مخزوناتهـــا مـــن النفـــط الســـعودي

لدى الواليـــات المتحدة على  645مليون

تتجـــه شـــركات النفـــط لخفـــض النفقـــات

اإلســـتراتيجية واالســـتفادة مـــن الهبوط

وأوضـــح التقريـــر أن تعـــارض أهـــداف

لتالفـــي المزيـــد مـــن الخســـائر والديـــون،

جاء نتيجة لتفاقم حالة الفوضى الناتجة

األميركيـــة للتخـــارج مـــن االســـتثمارات

هبوطـــا حـــرا انحـــدر بهـــا إلى أدنى ســـعر

“الهـــال” إلـــى أن الهنـــد التـــي تســـتورد

باتــت التطــورات المتســارعة التــي تشــهدها أســواق النفــط العالميــة ومســتويات

الفائض لديها  -ســواء كانت نتيجة النخفاض الطلب أو عدم وجود ســقوف إنتاج
متفــق عليــه مــن جانــب كبــار المنتجيــن ومــن أعضاء منظمــة “أوبــك” حاليــا  -باتت

تشــجع أســواق االســتهالك إلــى تكثيــف عمليــات التخزين لديها باألســعار الســائدة،

األمــر الــذي ســينعكس إيجابا علــى األخيرة ،إال أنه ســيعطي دالالت غير دقيقة عن
مؤشــرات الطلــب الحقيقــي اإلنتاجــي ،الســيما فــي الفتــرة اآلنيــة ،مــا ســيؤدي إلى

تفاقم التحديات لدول اإلنتاج.

وأكد تقرير شركة نفط الهالل األسبوعي

يحتـــوي احتياطي النفط اإلســـتراتيجي

الطاقـــة األميركـــي بشـــكل خـــاص ،حيث

الطلـــب علـــى النفط ،حيث تعمـــل العديد

برميل ،وهو األكبر على مستوى العالم.

واالســـتعداد لخفض العمالة ،في محاولة

ارتفـــاع وتيـــرة التخزيـــن لـــدى أســـواق

من اقتصادات االستهالك ،وفي مقدمتها
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة على رفع
مخزونها إلى  30مليون برميل من النفط
الخـــام اإلســـتراتيجي مـــع نهايـــة النصف

األول مـــن العام الجاري؛ بهدف مســـاعدة
ً
أيضـــا ،إذ
منتجـــي الخـــام المحلييـــن

الموردين وخطط أسواق المستهلكين قد

وبالتالـــي الدفـــع بالكثيـــر مـــن الشـــركات

عن انتشـــار كورونا ،إذ تشهد أسعار الخام

القائمـــة .فـــي المقابـــل ،أشـــار تقريـــر نفط

منـــذ  18عاما .ويتوقـــع أن تعم التأثيرات

 % 80مـــن احتياجاتهـــا النفطيـــة ،تتجـــه

واإلماراتي؛ لتعزيز احتياطاتها البترولية
الحاد في أســـعار النفـــط التي وصلت إلى
مســـتوى  30دوالر للبرميل الواحد ،حيث
تواجه أســـواق النفط واألســـعار الســـائدة

الكثيـــر من الضغوط على الطلب؛ بســـبب

تأثيـــر وباء كورونا ،وتســـجل المخزونات
المزيـــد من االرتفـــاع منذ رفض موســـكو
دعـــم خطـــط تعميـــق التخفيـــض علـــى

اإلنتاج في إطار منظمة “أوبك.”+

التقلبـــات الحـــادة وبقيـــت األســـعار دون

وأتبـــع التقريـــر أنـــه مـــع اســـتعداد كبـــار

 50دوالر للبرميـــل الواحـــد ،ســـتتجه

اإلنتـــاج دون قيـــود بالرغـــم مـــن تراجـــع

التخزيـــن؛ ألن الحصـــول على مشـــتقات

المنتجيـــن لـــدى “أوبـــك” وخارجهـــا لرفع

األســـعار بشـــكل حـــاد خـــال األيـــام
الماضيـــة ،هنـــاك فرصـــة كبيـــرة أمـــام
أســـواق االســـتهالك لمـــلء المخزونـــات

بأقل األســـعار .وفي حال اســـتمرت حالة

العديـــد مـــن الـــدول نحـــو االســـتثمار في

الطاقة بأســـعار متدنية ربما سيعمل على

التخفيف من التأثيرات االقتصادية التي
يفرضهـــا انتشـــار الفيـــروس علـــى األداء

االقتصادي لدول االستهالك.

“بيتك” يتبنى “عمالؤنا يستاهلون األفضل” عبر “جزيل”
المنامة “ -بيتك” البحرين

أكــد بيت التمويل الكويتي  -البحرين

“أن هــذه الــمــبــادرة الــتــي أطلقها البنك

قفزات نوعية في تنفيذ إستراتيجية

إنجاز معامالتهم المصرفية عبر تطبيق

االحتياجات المصرفية لعمالئنا الكرام

وسائل التكنولوجيا المالية في العمليات

العمليات المصرفية دون الحاجة إلى
ً
تماشيا مع الحملة
زيارة الفروع ،وذلك

الــتــعــاون الخليجي بــإجــراء المعامالت

المصرفية ضمن مهنية عالية ومعايير

يــجــدر بــالــذكــر ،أن تطبيق بيتك جزيل

والحصول على الخدمات المالية داخل

متكاملة ،يحتوي على كافة الخدمات

وإدارة حـ ــسـ ــاب ال ــت ــوف ــي ــر ال ــخ ــاص

“بيتك” أنه يمكن لكافة “عمالئنا الكرام
(بــيــتــك ج ــزي ــل) ال ــرق ــم ــي تــحــت شــعــار

(عمالؤنا يستاهلون األفضل) ،وذلك في

ظل الظروف االستثنائية الحالية التي
تشهدها البحرين”.

تأتي من منطلق حرصنا على تلبية كافة
في أي وقت ومن أي مكان ،حيث إنها

تأتي ضمن الجهود التي تقودها حكومة

ـال؛ بــهــدف
عــالــمــيــة وعــلــى مــســتــوى ع ـ ـ ٍ

مــمــلــكــة الــبــحــريــن م ــن خـ ــال مــصــرف

منح العميل تجربة رقمية استثنائية

البحرين المركزي؛ للتسهيل على عمالء

وبــهــذه المناسبة ،أكــد العضو المنتدب

المصارف في ظل األوضاع االستثنائية

الكويتي – البحرين عبدالحكيم الخياط

وأوض ـ ــح “أن الــبــنــك ي ــواص ــل تحقيق

وال ــرئ ــي ــس الــتــنــفــيــذي لــبــيــت الــتــمــويــل

التحول الرقمي من خالل تبني أحدث

ومستدامة”.

أضاف الخياط “إننا نحث جميع عمالئنا

الحالية”.

الكرام على استخدام القنوات الرقمية
عبر تطبيق بيتك جــزيــل إلنــجــاز كافة

الوطنية لمكافحة انتشار الفيروس”.

للصيرفة هــو عــبــارة عــن منصة رقمية
المصرفية التي يحتاجها العميل ويوفر
حــلــوالً متكاملة لــلــعــمــاء ،تــســاهــم في

تــقــلــيــل زي ـ ــارة أي فـ ــرع بــهــدف ضــمــان
ً
أيضا
حماية كــافــة الــعــمــاء .ويتضمن

مميزات تسمح للعمالء من دول مجلس
الــمــصــرفــيــة ،فــتــح ح ــس ــاب ــات جــديــدة

البحرين ،باإلضافة لسهولة استخدام
بــالــعــمــيــل ،وإم ــك ــان ــي ــة فــتــح حــســابــات

الوكالة االستثمارية ،وإصدار البطاقات
االئ ــت ــم ــان ــي ــة وغ ــي ــره ــا مـ ــن ال ــخ ــدم ــات

المصرفية.

عبدالحكيم الخياط
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“األهلي المتحد” يروج لخدماته الرقمية لحماية صحة العمالء
لــمــعــرفــة أرصـــــدة الــحــســابــات والــكــشــوف االئــتــمــانــيــة والــتــحــويــات وغــيــرهــا
المنامة  -األهلي المتحد

الخدمات عبر
اإلنترنت والجوال
تمنح فرصة للفوز
بـ  10,000دينار

يعمل البنك األهلي المتحد على تشجيع عمالئه على القيام بمختلف معامالتهم المصرفية اليومية عبر حلوله الرقمية
المتكاملة المتوفرة لهم دون مغادرة منزلهم ،خصوصا في ظل الظروف الحالية.
يذكــر أن البنــك يقــدم مجموعــة رائــدة من القنوات المصرفيــة الرقمية التي يمكنها العمل كحاجــز فعال ضد العدوى،
إضافة إلى كونها تتفوق من حيث السرعة والسهولة والتوفر على مدار الساعة.

ويــــمــــكــــن لـ ــلـ ــعـ ــمـ ــاء ال ــت ــح ــك ــم

ف ــي الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة عبر

والمرئية ( ،)VIVRوالــذي يعرض

بــأمــان تــام مــن خــال الخدمات

الــســهــولــة وال ــس ــرع ــة .وإلعــطــاء

بشكل مرئي يمكن خالله التنقل

بـــحـــســـابـــاتـــهـــم مـــــن أي م ــك ــان

الــمــصــرفــيــة عــبــر اإلنـــتـــرنـــت أو

ال ــج ــوال .تتيح ه ــذه الــخــدمــات

االطــاع على أرصــدة الحسابات
وكـ ــشـ ــوف ب ــط ــاق ــات االئ ــت ــم ــان،
إجــــــراء ال ــت ــح ــوي ــات الــنــقــديــة،

دفــــع ال ــف ــوات ــي ــر ،طــلــب كــشــوف

الحسابات ،وأكثر من ذلك بكثير.
يــمــكــن لــلــعــمــاء الـــوصـــول لــهــذه

القنوات من خالل تطبيق البنك

ألجــهــزة ال ــج ــوال ،أو التسجيل

اإلنترنت .هذه العملية في غاية
عمالئه المزيد من األسباب لتبني
هــذه الــخــدمــات ،فــإن استخدام

قــوائــم نــظــام الــخــدمــة الصوتية
األيــدي .وقام البنك أيضا بزيادة
الــحــد الــيــومــي األعــلــى للسحب

الــذكــي أو الــكــمــبــيــوتــر .ولــيــكــون

سوفرات سايغال

إلــى  2,000د.ب .وعند الحاجة

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
ً
تلقائيا
والــجــوال يمنح العميل

فــقــد ق ــام الــبــنــك بتوفير العديد

كــمــا يــمــكــن لــعــمــائــنــا ال ــوص ــول

الــواتــســاب .هــذا النظام مدعوم

آليا
* شبكة تضم  61جهاز صراف ً

الــــخــــدمــــات مـــــن خــــــال ن ــظ ــام

يــتــيــح لــه الــتــحــدث مــع الــعــمــاء

 61جـــهـــاز صــــــراف آلـــيـــا يــمــكــن

فإن البنك األهلي المتحد واحد

بالطريقة نفسها التي يتحدثون

وتــتــوفــر بــالــقــرب منها معقمات

طبقت تقنية الدفع بدون تالمس

الفرصة للفوز بمبلغ  10,000د.ب.

بـــســـرعـــة وســــهــــولــــة إلــــــى هـــذه

الــخــدمــة الــصــوتــيــة عــبــر الهاتف
( ،)IVRونظام الخدمة الصوتية

مــن هــذه الــخــدمــات عبر تطبيق

الصراف واالئتمان .تسمح هذه
التقنية للمتسوقين بالدفع لغاية
 50د.ب دون إدخال الرمز السري
لبطاقاتهم.

وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة ،قـــــال نــائــب

الرئيس التنفيذي للمجموعة –

الخدمات المصرفية لألفراد في

عبر الخيارات باستخدام الهاتف
دومـ ــا عــلــى مــقــربــة مــن عــمــائــه،

( )Tap & Payفــــي بــطــاقــات

لــزيــارة الــفــروع ألي سبب ،يمكن

بها يوميا.

للعمالء تقليل وقت االنتظار من
اإللكتروني للبنك.

بتقنية الذكاء االصطناعي ،مما

كما تضم الشبكة الواسعة للبنك

وفــهــم طلباتهم واستفساراتهم

استخدامها للسحب واإليـ ــداع،

خالل حجز المواعيد عبر الموقع

ولمزيد من الحماية عند التسوق،
من أولى المؤسسات المالية التي

البنك األهلي المتحد ،سوڤرات

ســايــغــال “ن ــود التأكيد على أننا

نولي أهمية كبيرة لصحة وسالمة

موظفينا وشركائنا وعمالئنا .نود
أيــضـ ًـا التأكيد لعمالئنا على أننا
سنتخطى هذه األوقــات الصعبة
ً
يدا بيد،
من خالل تكاتفنا وعملنا

كما ننصحهم بعدم زيارة فروعنا

إال للضرورة القصوى .خدماتنا
الــرقــمــيــة آمــنــة ويــمــكــنــهــا تلبية

مختلف احتياجاتهم”.

أزمة “طماطم” تلوح باألفق في السوق المحلية

بـــــعـــــد قـــــــــــــرار األردن وقــــــــــف الـــــتـــــصـــــديـــــر الـــــخـــــارجـــــي
علي الفردان

أبــدى تجــار بحرينيــون مخاوفهــم من أزمة في إمدادات الطماطم في المرحلة المقبلة مع حظر األردن تصدير الطماطم ،إلى جانب
عــدد مــن المنتجــات الزراعية األخرى إلى خارج حدوده ،حيث تشــكل المنتجات األردنية مصدر رئيســا للســوق البحرينية وأســواق
ً
خصوصا بعد توقف االستيراد من السوق المصرية ألسباب لوجستية.
المنطقة

وارتفعت أسعار الطماطم في السوق

ومن المرشح أن تتضح أبعاد المشكلة

محلي مثل الــســوق الــســعــوديــة ،كما

للصندوق سعة  9كيلوجرامات في

يكافح الــتــجــار للبحث عــن مختلف
ال ــم ــص ــادر دع ــم ـ ًـا لــجــهــود الــحــكــومــة

مصدرا للبحرين ،ارتفاعا في بعض

الخضراوات والورقيات التي تشكل

األوضـــاع الــراهــنــة الحساسة ،إال أن

مثل :الخس والباذنجان والقرنبيط،

المحلية من  1.3دينار إلى  3.6دينار
الــعــشــرة أيـ ــام األخ ــي ــرة ،فــي الــوقــت

الذي شهدت فيه أسعار الخضراوات

ارتفاعا في عموم المنطقة بما فيها
البلدان المنتجة مثل سورية واألردن

والسعودية.

خــال الثالثة أيــام المقبلة في حين

فــي تــوفــيــر مختلف الــمــنــتــجــات في

الظروف اإلقليمية والمحيطة تشكل

مشكلتها لوجستية بشكل أساسي

حدث في السابق ال يشكل أزمة ولكن

الــفــتــرة األخــيــرة أش ــار تــجــار إل ــى أن

وال يقتصر االرتــفــاع على البحرين

وتــأتــي ه ــذه الــتــطــورات بــعــد توقف

للكيلو وأن سعر  700فلس للكيلو

إلــى  700فلس فــي ســوق التجزئة،

بسبب إج ــراءات لوجستية تواكبت

أن األزمــة المقبلة إذا ما حدثت هي

ساعة متأخرة من وقف التصدير ،في

فحسب ،إذ يصل سعر كيلو الطماطم

المصادر.

والكوسة ،حيث وصل سعر الكرتونة

وبخصوص الزيادة التي حصلت في

فالمسألة تتعلق بتوقف مصدر رئيس

ضغطا كبيرا خصوصا في المنتجات

وس ــت ــص ــل ال ــب ــح ــري ــن ك ــم ــي ــات مــن

حين تصل كميات أخــرى مــن بعض

السعودية جزءا أساسا لالستيراد منه

لكن االرتفاع طال أسواقا لديها إنتاج

بحسب تجار.

استيراد الطماطم المصري قبل فترة
مع الوضع الراهن في السوق.

المحلية لديها ،قبل أن تحذو األردن
حذوها يوم الجمعة الماضي.

منها إلــى  ٢٠ديــنــار فــي بعض األيــام

والخضراوات سريعة التلف.

الــطــمــاطــم قــبــل إع ـ ــان األردن في

شهدت السوق السعودية ،التي تعد

التجار يكافحون
للحصول على
مصادر بديلة وسط
ظروف صعبة

ارتفاع األسعار
في جميع دول
المنطقة وليس
البحرين فحسب

وأن أس ــع ــار كــيــلــو الــطــمــاطــم تصل
فــي بعض الفترات إلــى ديــنــار واحــد

الواحد يحصل بين فترة وأخرى ،إال
األشــد مما حدث في األيــام الماضية

لــلــســوق الــمــحــلــيــة ،واصــفــيــن ب ــأن ما

ما سيحدث سيشكل فارقة إذا لم يتم

الوصول إلى مصدر.

وأوضح تجار إلى أن السعودية كذلك
تحظر أيــضــا تصدير منتجات مثل
الــبــطــاطــس والــطــمــاطــم مــنــذ سنتين

وأكــثــر لحماية األســعــار فــي الــســوق

وأبــدى تجار استغرابهم من اتهامهم
بتكديس كميات فــي الــســوق ورفــع
األسعار ،رغم أن االرتفاع في اسواق
المنطقة ،حيث يخسر التجار آالف
الــدنــانــيــر فــي كثير مــن األح ــي ــان ،إذ
يــتــم بــيــع الــمــنــتــجــات بــأقــل مــن سعر
الكلفة نتيجة لظروف السوق ،حيث
تعد خضراوات سلعا معرضة للتلف
وقابلة للخسارة.

 % 20زيادة إقبال الشركات على المتاجر اإللكترونية بالبحرين
المنامة  -شركة باب البحرين

قال الرئيس التنفيذي لشركة “باب البحرين” و “منصة الخدمات االلكترونية” المتخصصة في التحول الرقمي وحلول الدفع اإللكتروني،
عماد العصفور ،إن اإلقبال على استخدام المتاجر اإللكترونية في البحرين زاد بنسبة تفوق الـ  % 20خالل مارس الجاري ،متوقعا أن
تتضاعف هذه النسبة بعد قرار إغالق جزء كبير من األنشطة والمحال التجارية؛ بهدف منع انتشار فايروس كورونا.

وأوضـ ـ ــح الــعــصــفــور “وف ــق ــا لسجل

إلكترونية متكاملة ،فهنا توجد شبكة

تلك البنوك والمؤسسات تعتمد على

العمالء في شركتنا ،ومــن مراقبتنا

انترنت قوية وموثوقة ومستقرة،

الطرق التقليدية والمكلفة في توفير

شــبــه الــشــامــلــة ل ــل ــس ــوق ،نستطيع

مــع خــدمــة الــفــايــبــر وحــالــيــا شبكات

هذه الحلول”.

التأكيد أن قرابة ألــف محل تجاري

الجيل الخامس ،كما أن نسبة النفاذ

وأشــار إلى أن عــددا كبيرا من أصل

في البحرين انتقل بشكل كامل أو

لــتــلــك الــشــبــكــة عــالــيــة جـ ــدا ،فجميع

ن ــح ــو  80ألـــــف م ــؤس ــس ــة صــغــيــرة

شبه كامل لبيع منتجاته أو تقديم

السكان تقريبا لديهم هاتف ذكي أو

ومــتــوســطــة فــي الــبــحــريــن ال زالــت

خــدمــاتــه ع ــن طــريــق االن ــت ــرن ــت او

أكثر”.

بــعــيــدة م ــع األســــف ع ــن اســتــخــدام

وســائــل التواصل االجتماعي ،جنبا

لــكــنــه اس ــت ــدرك “مـــع األسـ ــف معظم

إلى جنب مع تزايد اهتمام ملحوظ

البنوك والشركات المالية الزالت غير

من قبل معظم التجار بنقل تجارتهم

غالبية البنوك
والمؤسسات
المالية ال تتبنى
رقمية
حلوال
ً

المنتجات إلــى األس ــواق اإلقليمية
والعالمية.

وت ــح ــدث الــعــصــفــور تــحــديــدا عن
قــطــاعــات تــجــاريــة مــثــل المطاعم

والــمــكــتــبــات وم ــح ــال بــيــع األزهـ ــار

والشوكوالتة ،وقال “إن إحصاءات
التطبيقات المتخصصة فــي بيع

المؤكوالت تشير إلى أن بيع العديد

وسرعة أكبر.

من المطاعم لمأكوالتها عن طريق

وأضـ ــاف أن الــتــوســع فــي الــتــجــارة
اإللــكــتــرونــيــة فــي الــبــحــريــن يدعم

عماد العصفور

المتاجر اإللكترونية ووسائل الدفع

الـ ــتـ ــحـ ــول االقــــتــــصــــاد الـــرقـــمـــي،

م ــن شــأنــه دعـ ــم شــعــار “صــنــع في

البحرينيين ،ويشجع على إطالق
في األس ــواق اإلقليمية والدولية.

الــخــطــط الــوطــنــيــة ال ــرام ــي ــة إلــى

اإللكتروني في عملها ،وهذا ما يُ ِّ
فوت

قادرة على استيعاب متطلبات السوق

عليها الكثير من الفرص التجارية،

ويــفــتــح ف ــرص عــمــل جــديــدة أمــام

لإلنترنت”.

السابقة والحالية لتوفير حلول الدفع

ويــضــعــهــا ف ــي مــنــافــســة شــرســة مع

وقــال “لدينا كل شــيء جاهز تقريبا

االلكتروني التي تحتاجها المتاجر

مؤسسات محلية وإقليمية ودولية

منتجات بحرينية جديدة وبيعها

فــي البحرين لبناء منظومة تجارة

االلــكــتــرونــيــة ،حــيــث الزالـ ــت معظم

تقدم خدماتها ومنتجاتها بكلفة أقل

وتابع أن التوسع في هذه التجارة

الــنــت يــفــوق أضــعــافــا مضاعفة ما

تبيعه عن طريق المطعم ذاته ،وهذا
يعني أنه حتى طريقة العمل نفسه

الـــبـــحـــريـــن” ،عـ ــن طـــريـــق إطـ ــاق

تغيرت” ،موضحا أن شكل االقتصاد

ب ــاس ــم ال ــب ــح ــري ــن ،تــمــامــا كــمــا هو

ال يستطيع مواكبة هــذا التغير لن

مــاء الــمــرقــدوش ،والــوصــول بتلك

من السوق.

مـ ــزيـ ــد مــــن ال ــم ــن ــت ــج ــات ورب ــط ــه ــا
الــحــال مــع الــحــلــوى البحرينية أو

وأداء األعمال يتغير ،والتاجر الذي
يستطيع تنمية أعماله وربما يخرج
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عرض وطلب
17111504

+973

38344464

+973

17580939

مخطط لحسي
شمال البا للبيع

+973

م
سعر القدريني
ار بح
 ١دين
٣

للبيع فلل

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

اراضي و بنايات

مطبخ داخلي وخارجي

كل بناية تتكون من ١٦

صالة داخلية في الطابق األرضي
صالة كبيرة في الطابق األول

شقة غرفتين نوم ٦ +
محالت ١٠٠متر مربع

بركة سباحة
مصعد
مرافق سيارات

بيع او ايجار

تشطيب راقي

شقق و فلل لإليجار

لمزيد من المعلومات
34369999

إبتداء من  220دينار شامل
ً
للكهرباء والماء

38344464
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ﻋﻠﻲ ﻋﻴﺪ
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36799711

39442411

ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ

ﻋﻠﻲ ﺿﻴﻒ

36600656

36700722

رﺿﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ

أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن

ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺰة

ﺟﻌﻔﺮ أﺣﻤﺪ
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Call.
grnata
د .ﻣﺤﻤﺪ

FOLLOW:

www.grnata.com

39752929
Broker's license No. 3
Property Manager's license No. 23

إسقاط رابع طائرة

نحو نصف سكان األرض قيد الحجر وتفشي الوباء يتسارع

حوثية مسيرة بالحديدة
دبي  -العربية.نت

أسقطت القوات المشتركة في الساحل
الــغــربــي اليمني ،أمــس الــســبــت ،طائرة

عدد اإلصابات فــي الواليات المتحدة تجــاوز عتبة المئة ألف

مــســيــرة أطــلــقــتــهــا مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي

االنقالبية فــي سماء مدينة الدريهمي
جنوبي الــحــديــدةُ .
وتــعــد هــذه الطائرة

روما  -أ ف ب

الــمــســيــرة ه ــي الــرابــعــة الــتــي تسقطها

يمضي أكثر من  3مليارات شخص

ال ــق ــوات الــمــشــتــركــة خ ــال  8أيـ ــام في

الســـبت نهاية أســـبوع جديدة قيد

سماء مديرية الدريهمي .وذكر اإلعالم

العسكري للقوات المشتركة أن “طائرة

الحجـــر الصحـــي فـــي العالـــم فـــي

الدريهمي ،إال ان أفــراد القوات تمكنوا

كورونـــا المســـتجد الذي أســـفر عن

مسيرة حوثية كانت تحلق فــي سماء

مواجهـــة تســـارع انتشـــار فيروس

من استهدافها وإسقاطها بنجاح”.

وفـــاة أكثـــر مـــن  25ألـــف شـــخص
حتـــى اآلن ويضـــرب بقـــوة أوروبا
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وحســـب آخـــر حصيلـــة أعدتهـــا

وكالـــة فرانس بـــرس اســـتنادا إلى
أرقام رســـمية حتى الساعة 11,00
بتوقيـــت غرينتـــش ،ارتفـــع عـــدد

الوفيـــات بالفيـــروس فـــي العالـــم
إلـــى  27ألفا و 989منذ ظهوره في

الصين في ديسمبر.

أمـــا عـــدد اإلصابـــات التـــي تـــم

تشـــخيصها رســـميا ،فقـــد بلـــغ أكثر
مـــن  605آالف و 220فـــي 183
بـــدا ومنطقـــة .ففي شـــبه الجزيرة

اإليطاليـــة ،قتـــل وبـــاء كوفيـــد 19
نحو ألف شـــخص خالل  24ساعة،

بائع في محل لبيع صناعات يدوية في باندا اتشيه في إندونيسيا أمس (أ ف ب)

في حصيلـــة يومية غير مســـبوقة

* نقص مزمن

في بلـــد واحد منـــذ بدايـــة األزمة،

فـــي المقابل ،يبـــدو أن األســـوأ آت

ما يرفـــع العدد اإلجمالـــي للوفيات
فـــي هـــذا البلـــد إلـــى  .9134وتأتي

البنتاغون يؤكد استمرار العمليات العسكرية األميركية

إســـبانيا فـــي المرتبـــة الثانية ألكبر

واشنطن  -أ ف ب

أكثر من  5690وفاة بينها  832في

ّ
أك ــد نائ ــب رئي ــس هيئ ــة األركان

األميركي ــة ج ــون هايت ــن
المش ــتركة
ّ

العمليات العس ــكريّة
الجمعة اس ــتمرار
ّ

العمليات .المهمّ ات
“ال يوجد تأثير على
ّ
ّ
حالي ــا ف ــي كل أنح ــاء
الت ــي ُنجريه ــا
ً

العال ــم ال تزال ُتن َّفذ ً
وفقا للقواعد ذاتها
وللنم ــوذج نفس ــه” ال ــذي كان معتمـ ـ ًدا

قبل شهر أو شهرين.

شـــخص ( 104آالف و 837شخصا)
بعدمـــا تقـــدم هـــذا البلد فـــي اليوم

الســـابق علـــى إيطاليـــا والصيـــن

لكـــن عـــدوى كوفيـــد  19تواصـــل
األمـــل فـــي أن تفضـــي إجـــراءات

وقال ــت وزارة الدف ــاع األميركي ــة ف ــي

أسبوعين إلى نتائج أخيرا ،وإن لم

الصحافيين
وقال هايتن لمجموعة من
ّ

ّ
اتخاذ احتياطات غير مسبوقة لحماية
أنفسهم من الفيروس المستج ّد.

المتحـــدة الجمعة عتبـــة المئة ألف

الساعات الـ 24األخيرة.

ـن الفي ــروس لي ــس ل ــه
القي ــود ،لك ـ ّ
ّ
المهمّ
أن
دا
مؤك
ـات”،
ـ
ـذه
ـ
تأثي ــر على ه
ّ
األميركيي ــن المصابي ــن
ع ــدد الجن ــود
ّ

األميركية في الخ ــارج على الرّغم من
ّ
ّ
تفش ــي كورونا الذي يُجبر الجنود على

عـــدد اإلصابـــات فـــي الواليـــات

عدد وفيات في العالم مع تسجيل

التكي ــف مع مختلف
وأض ــاف “نواصل
ّ

بالفيروس في الخارج “محدود جدا”.

فـــي القـــارات األخرى .فقـــد تجاوز

مســـجال أكبـــر عـــدد مـــن اإلصابات

تباطؤهـــا في شـــبه الجزيرة مثيرة

المعلنـــة في العالـــم .وتوفي 1600
شـــخص بالمـــرض حتـــى اآلن فـــي

الحجـــر الصارمة التي اتخذت قبل

الواليات المتحدة.

يبلغ الوباء ذروته بعد.

وعس ــكريين ،لم ــدة  60يوم ــا ،مش ــيرة

ه ــؤالء الموظفي ــن إذا كانوا يعيش ــون
معهم في الخارج.

محققو األمم المتحدة يطالبون بوقف إطالق النار في سوريا

دمشــق تســجل  5إصابــات بفيــروس كورونا المســتجد

كوفيد  19الذين يرتفع عدد الذين
يتـــم إدخالهم إلـــى المستشـــفيات،

دعـــت لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة التابعـــة

بعد إصـــرار مســـؤولي النظـــام اإليراني

إلـــى وقف إلطـــاق النـــار لتفـــادي “تفاقم

فيـــروس كورونـــا ألكثـــر مـــن شـــهرين،

الثالثاء وحتى  15أبريل.

فيهـــا أكثر مـــن  3300إصابة وأكثر

لتدفـــق موجـــة هائلة مـــن المرضى

وكالة فرانس برس ،بعيدة إلى حد

أما روسيا آخر قوة كبرى لم تتخذ

اإلقليمي لمنظمـــة الصحة العالمية

فقـــررت إغـــاق المطاعـــم ومعظم

مـــن أن انتشـــار الفيـــروس يتبـــع

حتـــى اآلن أي إجراء للحجر العام،
المحـــال التجاريـــة قبـــل عطلـــة

ماتشيديســـو ريبيـــكا مويتي حذر
“تطورا دراماتيكيا”.

اعترفـــت الحكومـــة اإليرانيـــة ،أمـــس،

 9ســـنوات مع ظهـــور أول إصابـــات فيهـــا

وعلى لســـان رئيـــس لجنة علـــم األوبئة

وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو

أكبـــر حقدوســـت ،بتفشـــي كورونـــا في

بفيروس كورونا المستجد.

بالمركـــز الوطني لمكافحة كورونا ،علي

إن “وباء كوفيد  19يشـــكل تهديدا مميتا

البـــاد منذ الثلث األخير من شـــهر يناير

جانب من قرية افيس بإدلب بعد تعرضها لغارات قوات النظام السوري في  12مارس الجاري (أ ف ب)

األكثر ضعفـــا في غياب إجراءات وقائية

شـــرق البالد .واتخذت الحكومة السورية

وســـجلت دمشـــق حتـــى اآلن  5إصابـــات
بكورونـــا المســـتجد ،فيمـــا لـــم ُتســـجل

في األسبوعين األخيرين ،تضمنت إعالن
حظـــر تجـــول ليلـــي ،وإغـــاق المـــدارس

ســـيطرة القوات الحكومية في محافظة

العبـــادة وغيرهـــا .وقـــال بينيـــرو “لتفادي

فـــي مناطـــق ســـيطرة األكراد في شـــمال

باألطراف اإلســـتجابة لنداء األمين العام

عاجلة”.

ألســـبوعين

إجـــراءات

الحجـــر

بطرس الخالية تماما.

علـــى االســـتمرار بإنـــكار حقيقة تفشـــي

الكارثة” في بالد تشـــهد نزاعا مسلحا منذ

دون تمييز وســـيكون تأثيـــره مدمرا على

المنزلـــي للســـكان اعتبـــارا مـــن

ومـــا زالـــت إفريقيـــا التي ســـجلت

فوضى في طهران إثر وقف وسائل النقل بسبب الفيروس

جنيف  -أ ف ب

للمدنيين السوريين .كما أنه سيضرب من

وفـــي فرنســـا ،مـــددت الحكومـــة

وحيـــدا أمـــام ســـاحة القديـــس

إيران تعترف“ :كورونا” انتشر في البالد منذ يناير
دبي  -العربية.نت

لألمـــم المتحـــدة حـــول ســـوريا ،أمـــس،

الوباء.

وأدى البابـــا فرنســـيس الصـــاة

يلزم مجموعـــة صناعة الســـيارات

إصابـــة بالفيـــروس ،تدريجـــا أمس

يقل مسافرين منذ ذلك الحين.

“تهديـــدا وشـــيكا” فـــي مكافحـــة

أبريل.

على المستشفيات.

تنفس اصطناعي أساسية لمرضى

تقريبا ،وقد وصـــل إليها اول قطار

الفردية” لطواقم المعالجين يشكل

فـــرض حجر صحي عـــام حتى 12

كبيـــر عـــن الوبـــاء .لكن المســـؤول

“جنـــرال موتـــرز” بإنتـــاج أجهـــزة

أن التجميد يشمل أيضا أفراد أسر
إلى ّ

الصحـــة العالميـــة إن “النقـــص

ذلك.

ودفع هذا الوضع الرئيس األميركي

واعيـــد فتـــح مدينـــة ووهـــان

بعد عزلها لشـــهرين ونصف الشـــهر

العالمي المزمن في معدات الوقاية

مـــن جهتهـــا ،بـــدأت إيرلنـــدا أمـــس

تنفد بعد أسابيع من تفشي الوباء.

وفـــي بريطانيا ،تســـتعد الســـلطات

دونالد ترامب إلى إصدار مرســـوم

الموجودي ــن في الخ ــارج ،من مدنيين

وصـــرح المديـــر العـــام لمنظمـــة

مـــن دون أن يكونوا مجبرين على

يبقـــى الســـكان فـــي بيوتهـــم لكـــن

من  90وفاة حسب حصيلة أعدتها

إن وزي ــر الدفاع مارك إس ــبر أمر
بي ــان ّ
ّ
ّ
بوقف تنق ــات كل موظفي البنتاغون

الصينيـــة التـــي رصـــدت فيهـــا اول

وذلـــك فيمـــا بـــدأت هـــذه األجهـــزة

أســـبوع .وتأمـــل الســـلطات في أن

سلســـلة إجـــراءات وصفتهـــا باالحترازية

أي حـــاالت فـــي المناطـــق الخارجـــة عـــن

والجامعـــات والمقاهـــي واألســـواق ودور

إدلـــب (شـــمال غـــرب) وشـــمال حلـــب ،أو

المأســـاة التـــي تلـــوح فـــي األفـــق ،يجـــدر

لألمم المتحـــدة والمبعوث الخاص لوقف

إطالق النار ،وإال ســـيحكم على عدد كبير
من المدنيين بموت يُ مكن تفاديه”.

وبحســـب منظمـــة الصحة العالميـــة ،فإن

 % 70مـــن العاملين فـــي المجال الصحي

غـــادروا ســـوريا ،حيـــث  64فـــي المئة من

المستشـــفيات كانت ال تـــزال في الخدمة

حتى نهاية العام .2019

الماضي.

وأكد حقدوســـت خالل مؤتمر صحافي

عبر الفيديو ،أمس ،أن “الفيروس انتشر

طهران لم تعلن عن عدد وفيات العاصمة وال جارتها مدينة قم حتي اآلن

إلـــي ذلك ،قررت “لجنة مكافحة كورونا

في إيران في تلك الفترة بشكل زاحف،

فـــي طهـــران” وقـــف عمل كافة وســـائل

وأشـــار حقدوســـت إلـــى أن طهـــران لـــم

وســـط حالـــة مـــن الفوضـــى واالرتبـــاك

لـــم تعلـــن الســـلطات عـــن عـــدد وفيـــات

األخيرة التي أعلنتها الحكومة.

اآلن.

انوشـــيروان محســـني بندبي ،أمس،

لكن دون أن تظهر أعراضه في البداية”.

النقـــل الجماعية في العاصمة اإليرانية،

تصـــل بعد إلـــى ذروة الوبـــاء ،في حين

واالنتقـــادات حـــول تأخيـــر القيـــود

العاصمـــة وال جارتهـــا مدينـــة قم ،حتى

وبينمـــا أعلـــن محافـــظ طهـــران،

أن خدمـــات المتـــرو لـــن تتوقـــف
بـــل ســـيتم اعتمـــاد مبـــدأ التباعـــد

االجتماعـــي” ،نقلـــت وكالـــة األنبـــاء

االيرانية الرســـمية “إرنـــا” عن بندبي
قولـــه“ :خـــال األيام القادمة ســـيبدأ

دوام الموظفين والعمال عقب عطلة
النـــوروز وال يمكـــن أن نغلـــق متـــرو

األنفاق”.

محمد بن زايد يؤكد لألسد دعم سوريا بمواجهة كورونا

منوتشين يعد بدفع المساعدات النقدية بسرعة لألميركيين

بري يهدد بتعليق تمثيله في حكومة لبنان

أبوظبي  -سكاي نيوز عربية

واشنطن  -أ ف ب

بيروت  -رويترز

قــال ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقوات المســلحة ،الشــيخ

تعهــد وزيــر الخزانــة األميركــي ســتيفن منوتشــين الجمعــة بإرســال

هــدد رئيــس مجلــس النــواب اللبنانــي نبيه بــري أمس بتعليــق تمثيله في

محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،إنــه بحــث هاتفيــا مع الرئيس الســوري بشــار
األسد تداعيات انتشار فيروس كورونا.

الضخمــة البالغــة  2.2تريليون دوالر والتي تهــدف إلى إنقاذ االقتصاد

وذكر الش ــيخ محمد بن زايد على حس ــابه

كورونا في المنطقة والعالم واإلجراءات

الرس ــمي ف ــي تويت ــر “بحث ــت هاتفي ــا مع

والتدابيـــر االحترازيـــة المتخـــذة فـــي

الرئي ــس الس ــوري بش ــار األس ــد تداعيات

البلديـــن للتصـــدي لهـــذا الوبـــاء وإمكانية

انتش ــار في ــروس كورونا ،وأك ــدت له دعم

مساعدة ودعم سوريا في هذا الصدد بما

دول ــة اإلم ــارات ومس ــاعدتها للش ــعب

يضمن التغلب على الوباء وحماية شعبها

الس ــوري الش ــقيق ف ــي ه ــذه الظ ــروف

الشـــقيق .من جانبه ،رحب األسد بمبادرة

االستثنائية”.

الشيخ محمد بن زايد ،مثمنا موقف دولة

وأض ــاف “التضامن اإلنس ــاني ف ــي أوقات

اإلمارات العربية المتحدة اإلنســـاني في

المح ــن يس ــمو ف ــوق كل اعتبار ،وس ــوريا

ظل ما تشـــهده المنطقـــة والعالم من هذا

العربي ــة الش ــقيقة ل ــن تبق ــى
وحده ــا ف ــي ه ــذه الظ ــروف
الحرجة”.
وقالت وكالة أنباء اإلمارات
إن الطرفي ــن بحث ــا ،خ ــال
االتصال ،مس ــتجدات

األمــوال النقديــة بســرعة إلــى األميركييــن كجــزء مــن حزمــة اإلغاثــة

التحدي المستجد.

المتضرر من جراء فيروس كوفيد .19
وتنـــص الخطة على دفـــع  1200دوالر
لألميركييـــن الذيـــن يقـــل دخلهـــم عـــن
 75000دوالر في الســـنة ،و 500دوالر
لـــكل طفل للمســـاعدة في دعم األســـر
فيما يواجه االقتصـــاد ركودا وازديادا
هائال ألعداد العاطلين عن العمل.
وقـــال منوتشـــين على شـــبكة “فوكس
بيزنس نتوورك”“ :يحتاج األميركيون
إلـــى هذه األمـــوال اآلن وال يمكنهم

كمـــا أكـــد ترحيبـــه بهـــذا

االنتظار حتى تســـتغرق الحكومة

الظـــرف وأشـــاد بهـــذه

 3أو  4أو  6أشهر كما نفعل عادة”،
ً
مضيفا أنـــه يتوقع وصول الودائع

التعـــاون

خـــال

هـــذا

المبادرة بكل معانيها
السامية.

المباشرة في غضون 3
أسابيع.

وأضاف “نحن في وضع غير مســـبوق
حيث أغلقـــت الحكومة أجـــزاء كبيرة
مـــن االقتصـــاد ( )...لـــذا ســـواء تعلـــق
األمر بإعانات البطالة أو بأرقام أخرى،
فهـــذا ال يعكـــس االقتصـــاد فـــي حالته
الطبيعية”.

ويتوقـــع االقتصاديون ركـــو ًدا حادا
فـــي الواليـــات المتحدة
مـــع انكمـــاش مـــن
رقميـــن وبطالـــة مـــن
رقميـــن فـــي أبريـــل
وهو مـــا يتجاوز بكثير
أسوأ أزمة مالية شهدها
العالم في .2008

حكومــة رئيــس الــوزراء حســان ديــاب ما لــم تتحــرك إلعــادة المغتربين

العالقين خارج البالد في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.
كان وزيـــر الخارجيـــة ناصيـــف حتي

مـــن أن الدول التي تتصدى للتفشـــي

علـــى اللبنانييـــن الموجوديـــن فـــي

على حساب المغتربين.

قـــد قـــال يـــوم الخميـــس إنـــه ينبغي
الخـــارج الخضوع للفحص للتأكد من
أنهـــم غير حامليـــن للفيروس قبل أن

يتســـنى لهـــم ركوب الطائـــرة للعودة.
وقـــال بري في بيان صادر عن مكتبه

”إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء
موضـــوع المغتربين لمـــا بعد يوم
الثالثـــاء المقبـــل فســـنعلق
تمثيلنا بالحكومة“.

ســـتعطي األولويـــة لعـــاج مواطنيها
ويكافح بعـــض اللبنانيين العالقين

في الخارج لتدبير أمورهم ويزداد
وضعهـــم صعوبـــة بســـبب القيـــود
الصارمـــة التـــي تفرضهـــا البنـــوك
اللبنانيـــة علـــى التحويـــات
الخارجيـــة وســـحب النقود
مـــن ماكينـــات الصـــراف
اآللـــي فـــي الخـــارج.

كان ســـمير جعجـــع

ويعانـــي لبنـــان مـــن

لهـــذا الســـبب أيضـــا

أكتوبـــر

قـــد انتقـــد الحكومـــة

أمـــس معربا عـــن قلقه

أزمة مالية طاحنة
منـــذ

تشرين األول.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“بي بي سي” الوجه القبيح بتجاعيد الخسة واالنحراف
يقـــول توماس بيري فـــي كتابه “الصحافة اليوم” (إن مســـؤولية الصحافة

لهـــذه القناة التي يحفـــر وجهها القبيح تجاعيد الخســـة واالنحراف وعدم

إلى ما ال حدود له ،كما يمكن أن تكون رديئة شريرة إلى ما ال حدود له في

الملوثيـــن بلعنة وســـموم الخيانـــة وعبودية ماللي إيـــران“ ..لقد انتهى كل

حيـــال المجتمع ضخمة هائلة ،ألن الجريـــدة يمكن أن تكون صالحة خيرة
تأثيرها في جمهور القراء).

المصداقيـــة فـــي يناير من العـــام  2019حينما اســـتضافت أحد اإلرهابيين
شـــيء والبحريـــن تســـير نحـــو المســـتقبل ونورها يضـــيء العالـــم وهؤالء

والصحيفـــة الرديئة الشـــريرة تمامـــا مثل قناة “بي بي ســـي العربية” ،هذه

مازالوا يعيشون الدور ويطلقون على أنفسهم الطيور المهاجرة التي تحلم

على جرائم اإلرهابيين الذين ثبت تطورهم في المنظمات اإلرهابية التابعة

والشباب مازالوا يتصارعون كأفواج الهائمين األغبياء للظفر بلقاء أو طلة

القناة التي تغذي اإلرهاب وتتبع سياسة تصدير الثورة اإليرانية والتعتيم
إليران ،والفيلم “الغبي” الذي بثته عن البحرين وتستشهد فيه بشخصيات
إرهابية وضيعة مدفونة تحت رمال الخيانة ،ومحاولة اســـتعادة وشـــحذ
تلـــك األكاذيـــب المعروفـــة المتراكمـــة ،وفـــي هـــذا الوقـــت تحديـــدا ،حيث

النجـــاح الباهر للبحرين في التعامل مع فيروس “كورونا” وإشـــادة منظمة

الصحة العالمية باإلجراءات الدقيقة التي اتخذتها الحكومة ،وزيادة عدد
المتعافيـــن ،لهـــو دليـــل دامغ علـــى أن “البي بي ســـي” تعيـــش جحيم القهر

والحقد ،وآالم زمرة الخونة المتناثرين كالصراصير في الخارج تشتد.

نجاح مملكة البحرين بقيادتها العظيمة محفور على جدران التاريخ ،وقلنا

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

بالفجـــر الجديـــد ،العالـــم ســـد أذنيه عن ســـماعهم وال يعتـــرف بأكاذيبهم...
علـــى تلك القناة الخسيســـة الســـاقطة التـــي تبحث وتفســـح الطريق دائما

أمام العمالء والمجرمين واللصوص للثرثرة واللغو والضجيج والصراخ”.
» »إن السياسة العامة التي تعبر عنها وتعكسها قناة “بي بي سي” هي مساندة
الظلم والباطل ،بكل سرعة ودون عناء ،والكسب والشهرة عن طريق
استضافة ولملمة المجرمين واإلرهابيين من الشوارع ،ونصيحة للقائمين
على هذه القناة ...ضعوا رؤوسكم في حقيبة واقذفوها في البحر لكي ال
توسخوا العالم.
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سمو األمير خليفة بن سلمان ...شخصية استثنائية
كما هي شـــخصيته االســـتثنائية ،جاءت مظاهر استقبال صاحب السمو
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة اســـتثنائية وفريـــدة في
جوانـــب عديـــدة أهمها وأكثرهـــا عظمة وداللة تصدر جاللـــة الملك حمد

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى وصاحب السمو الملكي األمير

ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول
لرئيـــس مجلـــس الوزراء ،هذا االســـتقبال الذي اتســـع في مداه ليشـــمل

جميع المواطنين والمقيمين الذين عبروا وشاركوا بكل ما يمتلكونه من
وســـائل تعبيـــر عن فرحتهم بعودة ســـمو رئيـــس الوزراء بعـــد فترة تعد
اســـتثناء من حالة متصلة ودائمة من وجود ســـموه بأرض الوطن
ً
كذلك

وتواصلـــه مـــع الجميـــع ،وإن كان ابتعاده عن الحدود لـــم يبعده أبدا عن

مشاغل الوطن وهموم أبنائه.

المالمح االســـتثنائية في شـــخصية خليفة بن ســـلمان أكثـــر من أن تعد
وتحصى ومن أهمها هذا الحب العارم لســـموه من الجميع قيادة وشـــعبا
ليـــس بالبحريـــن فحســـب ،إنما في الـــدول الخليجية والعربيـــة ،وهو ما

يؤكد أن هذا الحب مبني على قواعد راســـخة وأســـس متينة ســـمحت

بهذا النفاذ الواســـع لســـموه إلى كل هذه القلوب وتربعه على عرشـــها بما
يتمتع به ســـموه من نبل الخصال وطيب الســـجايا ،وما له من إسهامات

ومواقف مشهودة تالمس الجميع مهما اختلفت مواقعهم ودولهم.

ومـــن الجوانـــب المهمـــة األخـــرى ذلك التجدد فـــي العطاء لســـمو رئيس

الـــوزراء ،وهـــو دليل علـــى قـــوة العـــزم واإلرادة وصدق الحـــب وعظيم
التضحيـــة ألجـــل الوطـــن وأبنائه ،فهـــذا العطاء لم يجف أبـــدا منذ تولي
ســـموه رئاســـة الـــوزراء ولـــم يقـــل ،بـــل ظـــل متدفقـــا ومنهمـــرا على كل

األصعدة ،ومتواكبا مع كل مرحلة ومحققا تطلعات الشعب.
ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

هيستيريا المنزل!
قـــل لـــي ماذا تفعل فـــي المنزل ،أقول لك من أنت؟! بدأت تصيبنا هيســـتيريا المنزل،

والعزلـــة وعـــدم االعتيـــاد علـــى تفكير هـــادئ واســـترخاء وتأمـــل المواقـــف بدال من

هذا حدث للبعض بســـبب فراغ أوال وثانيا بســـبب ما يســـمى بمـــرض الحجرة ،وهذا

شـــخصيا لم يتغير شـــيء بالنســـبة للبقـــاء بالمنزل وممارســـة حياتـــي العادية
عنـــي
ً

البعض بالغضب ممن حوله ،يفرغ شـــحنة العزلة التي لم يعتد عليها ،رجال أو امرأة،
عـــادة يصيب الذين قضوا ســـنوات في الحبس االختيـــاري بالغرفة بحاالت مختلفة

منها الرهاب من الناس أو الخجل وأســـباب أخرى لســـت طبي ًبا ألشخصها ،أما أولئك
الذيـــن احتجزوا مؤخرًا بســـبب كورونا ولم يعتادوا البقـــاء بالمنزل ليوم واحد ،فقد
وقع بعضهم في هيســـتيريا ســـببها التوتر والخوف والفراغ ،فيحدث أن يقع الشجار

والخالف وحتى التكسير ،وهذا األمر نتيجة حالة طارئة غير متوقعة تمر ألول مرة
بهذا الجيل.

لمـــاذا تقـــع مثـــل هـــذه الحـــاالت؟ بالطبع فـــي دول غربية يتـــم عالج ذلـــك من خالل

مختصين بمثل هذه الظروف االستثنائية من علماء نفس وأطباء وخطوط ساخنة
تعالـــج حاالت الفزع والخوف والتوتر والغضـــب وبعضها يدفع بصاحبه للتورط في

شجارات وخالفات داخل األسرة ،وعلى النقيض من ذلك هناك من يهدأ ويسترخي
ويســـتغل الوقـــت لتقويـــة الروابط األســـرية واالجتمـــاع على مائدة الطعـــام وقضاء

الوقـــت باألحاديـــث الهادئة والمرحـــة وخصوصا أولئك الذين وقفـــوا وتأملوا الحالة
بســـام مع الحياة ومـــع غيرهم من الناس،
الطارئـــة بحكمـــةٍ وحنكة ،مثل هؤالء هم
ٍ

تســـاعد خبرتهم فـــي الحياة والتجارب علـــى امتصاص توتر اآلخرين ومســـاعدتهم

على االســـترخاء بنقيض البعض ممن يزرع الفزع أو يســـتغل الظرف! بسبب الضيق

» »ومن أهم جوانب التميز واالستثنائية في شخصية األمير خليفة بن
سلمان أن إسهاماته ومبادراته تخطت الحدود وأثرت العالم كله في
مختلف مجاالت التنمية وكانت سباقة في اكتشاف السبل واآلليات التي
تكفل الرخاء والسالم واالستقرار ،وهو ما كان محل تكريم وتقدير ولقي
صدى واسعً ا وإشادات إقليمية ودولية برؤى خليفة بن سلمان ونصائحه
الثمينة ومبادراته المبتكرة التي تهدف إلى تكتل كل الجهود وتوحيد
الصفوف لما فيه خير ورفاهية البشرية كلها.

محاربتها.

والطبيعية ،فالقراءة والكتابة والتمارين الرياضية ســـواء مع األجهزة أو الجســـدية،
ً
طبعـــا ،فالعربية مصيبة
باإلضافة لمشـــاهدة األفالم العالمية والمسلســـات األجنبية
بحاالت أخطر من كورونا!
من الممكن أن تصيبك في هذا الوقت بالذات
ٍ

سمر األبيوكي

هـــذه محنـــة يمر بهـــا العالم غير مســـبوقة على اإلطالق بالعصـــر الحديث ،حتى إبان

الحرب العالمية الثانية ورغم فناء الماليين إال أن الحياة كانت تسير بوتيرة مخالفة
ً
إغالقا بكل قاراته ،لذلك لو اتســـم بعضنا باالسترخاء والتمعن في
ولم يشـــهد العالم
الحالـــة وتقبل الشـــروط التي فرضتها الحالة الطارئة وليســـت األنظمة والحكومات،
لفهـــم مغـــزى أن يجعل البقـــاء بالمنزل فرصة تاريخيـــة نادرة الســـتعادة نغم الحياة
ُ
ُ
فرضته من قمع لمشـــاعرنا
قاطعته العـــادات العصرية بضغوطها وزحمتها وما
الـــذي

وعواطفنا وجعلتنا أسرى غيرنا ،نعيش بشروط غيرنا وظروف مفروضة علينا قسرًا.
السؤال :هل سنتعلم من هذه األزمة بعد انقشاعها وقري ًبا كما يأمل الجميع؟

أم ســـنعود مرة أخرى لنظامنا الســـابق بمجرد أن يطير الضباب وتعود تركيبة الحياة
لعهدهـــا وصخبهـــا ومعهـــا ترجـــع كل العـــادات الســـيئة لتطفـــو مرة أخرى وننســـى ما

تعلمناه من هذه المحنة الدولية؟.

ما بعد كورونا!
فـــي الســـنوات األخيـــرة كان الحديـــث الغالـــب هـــو االنتقـــال ال محالـــة

إلـــى عالـــم رقمـــي خالـــص وكســـاد بعـــض الوظائف أمـــام هيمنـــة الذكاء

االصطناعي وهو ما كانت تشـــير له األرقـــام واإلحصائيات خصوصا مع

العولمـــة الحادثـــة والنقلة النوعية لعلـــوم الحاســـوب واهتمامات أخرى

كعلـــوم الفضـــاء وغيرها ،لكن ســـؤالي دوما كان يتمحور حـــول الكيفية

التي ستحدث من خاللها هذه النقلة.

» »تنويرة :ال تأمن أقرب األصدقاء ألنك تحبه فقط!.

أعتقـــد أن اإلجابـــة باتـــت واضحة حاليا! هـــا هو فيـــروس كورونا ينقلنا
مجبورين وبســـرعة متناهية للتعامـــل الرقمي الالمحدود ،فالتعليم بات

عن البعد والتعامالت النقدية أصبحت محدودة والمعامالت الحكومية

والمؤسســـية وغيرها كلهـــا (أون الين) ،حقيقة كنـــت أفكر طوال الثالث
سنوات الماضية في حقيقة تأهلنا للتحول الرقمي التام وكم سيستغرق
هـــذا التحول من وقت؟ وجاء هذا الفيروس ليجعلنا بين ليلة وضحاها

د .غنية الدرازي

بحرينية وافتخر ()1
كل يوم يمر يزداد حبي إلى البحرين ،وملكها ،وأهلها ،وحكومتها ،وشعبها ،وسكانها،

البحريني المكافح الذي لم ولن تهزه األزمات بل تزيده نخوة ومسارعة لتلبية نداء

ترابهـــا ،كل يـــوم يمـــر فـــي هذه الفتـــرة المليئـــة بالتحديات يـــزداد حبي إلـــى كل من

عندما نتواصل مع المؤسسات العاملة في الدول األخرى اإلجابة دائما تكون المدير

كل يـــوم يمـــر يزداد حبـــي إلى كل زاوية من زوايا الديـــرة ،وكل طريق ،وكل ذرة من
يعشـــق الديرة ،ويخلص لها ،ويضحي من أجلها ،بغض النظر عن جنســـه ،أو لونه ،أو

مذهبه ،أو جنسيته ،في الحقيقة ،كل أزمة تمر فيها البحرين تزيدني فخرا واعتزازا
بجنســـيتي ،وبلدي ،وأهلها المشـــهود لهم بالطيبة ،والذين لم تزدهم األوقات الصعبة

إال شهامة وتالحما ،وجاء مرض كورونا مؤخرا ليقوي هذه اللحمة الوطنية ،ويزرع
شجرة حب كبيرة في قلب كل بحريني للوطن ،ولكل فرد من شعب البحرين.

الواجب الوطني.

أو الموظـــف غيـــر متواجـــد أو يعمـــل مـــن البيت أو في إجـــازة خوفا مـــن المرض ،أو
“الشـــركة مغلقـــة” .الكل في حالة هلع شـــديد ،لكن واقع الحال فـــي البحرين يختلف،
على النقيض ،معظم المؤسسات في البحرين تعمل على قدم وساق لخدمة البحرين،

مع أخذ كل االحتياطات الالزمة للوقاية من المرض والحرص على اتباع اإلرشادات
التـــي تصدر مـــن الجهات الرســـمية ذات الصلـــة المتعلقـــة بالمـــرض ،للمحافظة على

مـــع تفشـــي مـــرض كورونـــا علـــى مســـتوى العالـــم ،نـــرى أن الشـــلل أصاب األنشـــطة

ســـامة موظفيها ومراجعيها .قمت شـــخصيا بالتواصل في فترة األســـبوع الماضي

التجارية لكثير من المؤسســـات العاملة في هذه الدول ،وجعل مؤسســـاتها التجارية

اتصلـــت بهـــا كانت مفتوحة ،وكل موظـــف حاولت التعامل معـــه كان متواجدا ،الكل

االجتماعيـــة واالقتصاديـــة لكثير مـــن الدول ،مـــا أدى إلى اإلغالق الكامل لألنشـــطة

فـــي حالة احتضـــار ،ما قد يفاقم األزمة االقتصادية العالميـــة ،لكن في هذه الجزيرة
الصغيـــرة ...األمـــر مختلـــف تمامـــا ،الواقع فـــي البحرين واقع يمثل نفســـية اإلنســـان

بعدد كبير من الشـــركات العاملة في القطاع الخاص في البحرين وعجبا كل شـــركة
يتهافـــت لتبقى عجلة االقتصاد دائرة في البلد ،الكل يشـــتغل بجهد ونشـــاط ويبذل

الغالي والنفيس من أجل مصلحة البحرين.

قادريـــن علـــى اللحاق بالركب بل وعلى المواكبـــة وهو األجمل واألخطر

في آن واحد!

ستنتهي أزمة كورونا لكنها ستخلف نتائج كثيرة منها قدرتنا الواضحة
على التخلي عن عدد كبير من الوظائف ،تعامالت إلكترونية ال محدودة،
واألدهـــى حالة من “الربادة” والخمـــول ،أصبحنا جاهزين لها فعال ،حتى

أن الجـــو العـــام أصبـــح خامـــا ومهيئا لهـــذه الظـــروف ،فكما يقـــال على
صفحـــات اإلنترنـــت إنها المرة األولى التي يكون فيها للخمول والكســـل

والبقاء في البيت دور بطولي أساسي في حماية هذا الكوكب.

نحن اآلن في خضم هذه األزمة نعيد ترتيب أوراقنا ،أو هكذا أطلب من

السادة القراء ،فما بعد كورونا هو األخطر ،الكثير من األمور في طريقها
حتما الندثار ال رجعة له طبعا كبعض الوظائف كما أسلفت ،وأمور أخرى
تحتـــاج إلى تنمية واهتمام كأن يكون لدينا صف من العلماء والباحثين

البيولوجيين وميزانية داعمة لهم وألبحاثهم.

» »لقد عرى كورونا البشرية فأصبحت نقاط القوة والضعف بارزة وواضحة
وضوح الشمس ،وأعتقد أنه ال فرصة أمامنا حاليا سوى االستعداد التام
لما بعد “كورونا” فالعالم بأسره سيتغير تغيرا الفتا ومدهشا تكشفه لنا
السنوات القادمة.

ناصر بن حمد :الرياضة ليست لع ًبا
فــي كلمــة ســموه فــي العــدد األخيــر لمجلــة “مياديــن”

أكــد ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة بأن “الرياضة ليســت لعبا” ،وذلك في كلمة ســموه للعــدد األخير من مجلة “مياديــن” التي تصدر من
المكتب اإلعالمي لسموه ومركز المعلومات .وجاءت الكلمة على النحو التالي:
َّ
ظـــل االعتقـــاد الســـائد لـــدى

اعتماد اليوم الرياضي
طفرة كبيرة في
التفكير اإلبداعي
البحريني

الكثيريـــن أن الرياضة هي لعب
وترفيـــه وترويـــح عـــن النفس،
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وهي كذلك فعال ،لكن في العقد
األخيـــر أصبح مفهـــوم الرياضة
أشـــمل وأكبـــر مـــن ذلـــك بكثير،
فال تقتصر ممارســـتها على بناء

أحمد كريم

ahmed.kareem@albiladpress.com

األجســـام وقضاء وقـــت الفراغ

ترسيخ قيم
الرياضة في المجتمع
وتنمية حبها لدى
األطفال

والترفيـــه ولقـــاء األصدقـــاء،
حيـــث أصبحـــت عالمـــا واســـعا
مـــن المكاســـب الماديـــة وعالج
األمراض النفسية والروحية.

هذا الوباء سيغير مالمح “الساحرة المستديرة”!
من غير المنطقي أن تعود كرة القدم المتوقفة حاليا عن مزاولة أي نشاط بعد استفحال
كورونــا فــي العالــم ،كما كانت عليه في الســابق ،على األقل من حيث المكاســب المالية
المحصلة من النقل التلفزيوني والرعاية ،فضال عن أمور يطول شرحها.
لكــن دعونــا نتســاءل بصــوت عــال ،وعلــى ســبيل المثــال هــل ســتعود شــركات النقــل
التلفزيونــي لشــراء بطولــة الدوري اإلنجليزي ،لمدة عشــر ســنوات بــذات المبالغ المالية
السابقة؟
هل هناك أصال ضمانات على استمرار المسابقة ،أو هل هناك ضمان لعدم ظهور جائحة
أو أزمــة عالميــة ربمــا تؤثــر على قطاع النقل ،والذي تبين أنــه ليس له قيمة دون وجود
جميع عناصره اللعبة ،من العبين وجماهير وحياة اعتيادية!
هــذا األمــر ،دفــع االتحــاد اإلنجليــزي؛ لوضــع األنديــة امــام خيــار تقليــص أجــور العبــي
الــدوري االفضــل فــي العالــم؛ ألن بــاده تعاني من وطــأة الفايروس الخفــي الذي وصل
قصر العائلة المالكة ومبنى الحكومة ،وهو يجتاح العالم دون هوادة.
ولعل مدرب تشيلسي اإلنجليزي المبارد ،قال جملة تلخص المشهد برمته ،وهو أن كرة
القدم ليست كل شيء ،وأن الوضع الصحي في العالم وما يفرضه من تحديات يجعل
الكرة تعيش في مستقبل غامض.
علما أن االتحاد الدولي الفيفا لم يعد قادرا على رسم مالمح كرة القدم في المستقبل،
وإن بموعــد لبــدء نشــاطه ،أو تحديــد عقــود الالعبيــن فــي االنديــة ،وأزمــة الرواتــب
المتوقعة ،فضال عن استمرار التوقف حتى إشعار إخر.
هذا الوضع ،ســيدفع المســتثمرين في كرة القدم لمراجعة حســاباتهم ،والتي ســتنعكس
بالتالي على رواتب الالعبين وصفقات الشراء ،والتي ستنخفض لعدم وجود مالذ أمن
في عالم الساحرة المستديرة بعد الكورونا.

إن الرياضـــة علـــى المســـتوى
الفـــردي

تحقـــق

سمو الشيخ ناصر بن حمد

التكيـــف
ّ

الجســـدي والعقلـــي والوجداني
واالجتماعي ،فيمارسها األفراد
للترفيـــه أو التبـــاري والتنافـــس
الشـــريف ،أو للمُ تعـــة وتطويـــر
المهارات وتقوية الثقة بالنفس
أو الجســـد ،وبشـــكل عام ،فإنها
تســـاعد اإلنســـان علـــى الصبـــر
وقوة التحمّ ل ،وتســـاعدنا على
مرونـــة الحركـــة واتخـــاذ القرار
المناسب في الوقت المناسب.
مع التطورات الرياضية العالمية
أصبحـــت الرياضة دبلوماســـية
شـــعبية تلتقـــي فيهـــا الشـــعوب
ليعبروا لبعضهم البعض
واألمم ُ
عن مشـــاعرهم ،وعن حاجاتهم
الطبيعية ،وليحققوا إنسانيتهم
وذلـــك بالتعـــارف الـــذي ذكـــره
المولـــى ســـبحانه وتعالـــى فـــي
َ
َّاس
القـــرآن الكريـــم (يَ ـــا أيُّ َهـــا الن ُ

ُ
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َاك ْ
ـــر وَ أ ْن َثـــى
ـــم مِ ْ
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جعَ ْلن ُ
ُ
شـــعُ وبًا وَ َق َبائ َ
َاك ْ
وَ َ
ِـــل
ـــم

ذلـــك ألن الرياضـــة ليســـت كرة

إن

قـــدم وكـــرة ســـلة وكـــرة طاولة

والتربويـــة والتعليمية بالتعاون

وكـــرة طائـــرة فحســـب ،وإنمـــا

مع اللجنـــة األولمبية البحرينية

هـــي مفهـــوم واســـع مـــن القيـــم

مطالبة بشكل مستمر أن ترسخ

النبيلـــة التي تهدف إلـــى تعزيز

القيـــم الرياضة من خالل إقامة

الحواجـــز النفســـية والجفـــوة

الصحة العامـــة في المجتمعات

الفعاليـــات التـــي تنشـــر الفكـــر

بيـــن هذه الشـــعوب ،وقد حدث

لغـــرس ثقافـــة الرياضـــة كنمـــط

الرياضي األصيل الذي يســـاهم

بالفعـــل مـــن خـــال الفعاليـــات

ُ
الحـــب
للعيـــش ،وبـــث روح

فـــي مكافحة التعصـــب األعمى

الدوليـــة الســـنوية والدوريـــة ،

والوالء للوطن ،وغرس مفاهيم

وفـــي نشـــر التســـامح والمحبة

ومن ثم جاءت مرحلة التعاون

الرياضة المجتمعيــــة من خالل

بيـــن أبنـــاء الوطـــن الواحـــد،

وتبادل المصالح.

توســـيع قاعـــدة المشـــاركة فـــي

وكذلـــك تنميـــة حـــب الرياضـــة

إن اعتمـــاد اليـــوم الرياضـــي

األنشـــطة المختلفـــة واســـتثمار

لـــدى أطفالنـــا فـــي كل األوقات

فـــي مملكـــة البحريـــن كيـــوم

الطاقـــات الكامنـــة مـــن خـــال

بما يعـــزز فيهم حـــب البطوالت

وطنـــي نحتفـــل بـــه ســـنويا،

التأكيــــد

الجســـم

وتحمّ ـــل المســـؤوليات الوطنية

ويشـــارك فيـــه أفـــراد المجتمـــع

الســـليم المعافـــى هـــو مصــــدر

فـــي المحافـــل الرياضيـــة لرفـــع

بكافـــة مؤسســـاتهم الحكوميـــة

سعادة اإلنســـان ،لذلك أقول أن
ً
لعبا ،إنما أسلوب
الرياضة ليس

علم مملكة البحرين عاليا.

في التفكير اإلبداعي البحريني؛

حياة متكامل.
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التعـــارف يـــؤ ّدي تلقائيـــا إلزالـــة

ّ
والخاصـــة ،يُ مثـــل طفـــرة كبيرة

علـــى

أن

مؤسســـاتنا

اإلعالميـــة

كل يـــوم رياضي وأنتم جميعا
بخير..

الرفاع الشرقي ضمن ثالثي المقدمة

بـــعـــد مـــــــرور  11جــــولــــة فـــــي دوري نــــاصــــر بـــــن حـــمـــد الـــمـــمـــتـــاز

احتفالية شرقاوية خالل إحدى المباريات

فريق الرفاع الشرقي

أحمد مهدي

مستويات إيجابية
لـ “الليث” والحظ
خانه للتقدم في
أغلى الكؤوس

إيجابيــا فــي الفتــرة الماضيــة مــن منافســات
ســجل نــادي الرفــاع الشــرقي ظهــورًا
ً
َّ
قياســا علــى األداء الذي مكن الفريق
الموســم الرياضــي الحالي  ،2019-2020وذلك
ً

الكــروي األول مــن احتــال المركــز الثالــث علــى ســلم ترتيــب دوري ناصــر بــن حمــد

الممتاز بعد مرور  11جولة.
الرفاع الشـــرقي قدم مستويات إيجابية

العديد مـــن األرقام اإليجابيـــة ،خصوصا

بقيـــادة المـــدرب الوطنـــي مرجـــان عيـــد،

علـــى مســـتوى األهـــداف المســـتقبلة ،إذ

وبالخصـــوص علـــى مســـتوى مســـابقة

اهتـــزت شـــباكه فـــي  10مناســـبات فقط

الـــدوري ،إذ يتواجد ضمـــن فرق المقدمة

خـــال  11مبـــاراة ،كما ســـجل الفريق 14

الثالثـــة برصيـــد  20نقطـــة وبفـــارق 8

هدفـــا .المـــدرب مرجـــان عيـــد اســـتثمر

نقاط عـــن المتصدر (الحـــد) و 5نقاط عن

أوراقـــه الفنية المتاحة له خير اســـتثمار،

الوصيـــف (المحـــرق) ،فيمـــا يتقـــدم علـــى

والفريق عرف في العديد من المناسبات

أقـــرب منافســـيه (الرفـــاع) الـــذي يحتـــل

كيفيـــة الخـــروج بـــا خســـارة حتـــى وإن

المركـــز الرابـــع بفـــارق نقطتيـــن ،إذ يملك

كلـــف األمـــر التعادل الذي لن يكون ســـيئا

النهائـــي التي جمعته بجاره نادي الرفاع،
إذ تقدم الشـــرقاويون فـــي النتيجة ،لكن
الرفـــاع أعـــاد األمور إلى نصابهـــا ،قبل أن
يســـتمر التعـــادل فـــي اإليـــاب ،فـــي حين
ابتســـمت ركالت الحـــظ الترجيحيـــة

عبدالله الهزاع أحد أبرز نجوم الفريق

للســـماوي فـــي نهايـــة المطـــاف؛ ليفقـــد
الرفاع الشـــرقي بذلك فرصة بلوغ المربع

السماوي  18نقطة.

في حاالت كثيرة.

ســـت حاالت فـــوز كانـــت نصيـــب “الليث

تواجـــد عـــدد مـــن الالعبيـــن المحلييـــن

األبيـــض” فـــي  11مبـــاراة ،وهـــو معـــدل

المميزيـــن في صفـــوف الفريـــق أثمر عن

ضمـــن الئحة الهدافيـــن برصيد  5أهداف

مرجان عيد خالل تدريبات الرفاع الشرقي

جيد جـــ ًدا ،خصوصـــا مقارنـــة بالمعدالت

الحصول على المركـــز الثالث حتى اآلن،

المتعلقـــة بالفـــرق األخـــرى .وتعـــادل

ويأتـــي مـــن ضمنهـــم محمـــد الرميحـــي،

وبفارق هـــدف وحيد فقط عن متصدري

الشـــرقاويون فـــي لقاءيـــن ،فيمـــا خســـر

ســـامي الحســـيني ،عبـــدهللا الهـــزاع،

الهدافيـــن ،عـــاوة على تواجـــد الحارس

الفريق  3مباريات.

الشقيقان محمد وعمر دعيج ،إضافة إلى

حمد الدوسري المنتقل في الفترة الثانية

مـــا أحدثته اإلدارة الشـــرقاوية من تغيير

المحترف لويس الذي قدم أوراقه بشكل

من نادي الحالة.

واضح خالل السنوات الماضية أنتج عن

الفـــت ،واســـتطاع أن يفـــرض اســـمه في

ورغـــم قـــرب الفريـــق مـــن الوصـــول إلى

تكويـــن فريق لـــه بصمة وضحـــت آثارها

منافسات الدوري؛ كونه عالمة بارزة في

نصـــف نهائـــي كأس جاللـــة الملـــك (أغلى

هذا الموسم بشكل جيد ،إذ سجل الفريق

صفـــوف “الليث األبيـــض” ،خصوصا وأنه

الكـــؤوس) ،إال أن الفريـــق لـــم يحســـن
اســـتغالل عوامـــل مواجهـــة ذهـــاب ربـــع

الذهبي.
األداء الذي قدمه الشـــرقاويون يستحق
اإلشـــادة خـــال  11جولـــة ،وهـــو ما مكن
الفريـــق من فرض اســـمه ووضـــع بصمته
مـــع أنديـــة المقدمـــة ،وبالشـــك ســـيكون
الفريق متى ما استمر على المنوال نفسه
منافســـا
فـــي حال اســـتئناف المســـابقات
ً
علـــى مراكـــز المنصـــة ،والحصـــول علـــى

إحـــدى الميداليات لـــدوري ناصر بن حمد
الممتـــاز ،وإســـعاد الجماهيـــر الشـــرقاوية
العاشقة لفريقها والمتعطشة للمنصات.

من لقاءات الرفاع الشرقي في دوري ناصر بن حمد الممتاز

النصف يشارك في اجتماع اللجنة األولمبية الدولية
ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

شارك األمين العام للجنة األولمبية

وتــم خــال االجتماع بحث الموعد

الرياضية الدولية للسنة المقبلة.

اجتماع اللجنة األولمبية الدولية،

 ،2020حيث تــقــرر أن يتم تحديد

موعدا مبدئيا النطالق التصفيات

البحرينية محمد حسن النصف في

والــذي أقيم مساء الجمعة الماضي
عبر تقنية االتصال المرئي برئاسة

األلماني توماس باخ رئيس اللجنة

األولمبية الدولية وبحضور ممثلي
اللجان األولمبية في مختلف دول

العالم؛ لمناقشة المستجدات الخاصة

بتأجيل أولمبياد طوكيو .2020

الــجــديــد إلقــامــة أولــمــبــيــاد طوكيو

الموعد في غضون األسابيع القليلة

واقــــتــــرح ش ــه ــر ديــســمــبــر الــمــقــبــل

مــع االتـــحـــادات الــريــاضــيــة إلع ــادة

الــتــأهــيــلــيــة ،كــمــا ت ــم الــتــأكــيــد على

سيتم اعتمادها للرياضيين الذين

اعتماد كــل الرياضيين المتأهلين

القادمة وذلك على ضوء المشاورات

لــألــعــاب األولــمــبــيــة وال ــذي ــن بلغت

الـ ــتـ ــي ســـتـــجـــري بـــيـــن ال ــح ــك ــوم ــة

نــســبــتــهــم  ،% 57ف ــي ــم ــا ســيــتــم

اليابانية واللجنة المنظمة لأللعاب

التنسيق مــع االت ــح ــادات الــدولــيــة

واالت ـ ــح ـ ــادات الــريــاضــيــة الــدولــيــة

والــقــاريــة؛ لتعديل مــواعــيــد بعض

واللجان الوطنية األولمبية ومختلف

البطوالت المقرر لها أن تقام العام

األطـــــــــراف الــمــعــنــيــة ب ــال ــروزن ــام ــة

المقبل  .2021كما سيتم التباحث
الــنــظــر ف ــي مــعــايــيــر الــتــأهــل الــتــي

لم يتأهلوا إلــى األولمبياد والذين
تشكل نسبتهم  ،% 43والــتــأكــيــد
على مواصلة دعم برامج التضامن

األولمبي خصوصا المنح الموجهة
للرياضيين لغاية الموعد الجديد

لدورة األلعاب األولمبية.

النصف خالل مشاركته باالجتماع عبر تقنية االتصال المرئي
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األولمبية تنظم بطولة لأللعاب اإللكترونية

بــمــشــاركــة نـــجـــوم “األحــــمــــر” وضـــمـــن الــحــمــلــة الــوطــنــيــة “#خــلــك_بــالــبــيــت”

ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

تنظــم اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة بالتعــاون مــع منظمة خالد بــن حمد الرياضيــة ( )KHK ESPORTوالبحرين كوميــك كون ()BCC
بطولتين لأللعاب اإللكترونية في لعبتي ( )FIFA20و(  ،)PUPG MOBILEاألولى سيتنافس فيها العبو منتخبنا الوطني األول لكرة
القدم ،كما ستقام مسابقة أخرى مفتوحة لعامة المواطنين ومحبي األلعاب اإللكترونية.

أما اللعبة الثانية ستكون كذلك
مفتوحة لجميع األعمار والفئات،
ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة

األولمبية للمساهمة في الحملة
الــوطــنــيــة #خــلــك_بــالــبــيــت لحث

الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن على

المكوث في المنازل والمساهمة

المشاركة
مفتوحة
والتسجيل يبدأ
 30مارس

تشمل لعبتي
“ ”FIFA20و “PUPG
 ”MOBILEوجوائزها
 34ألف دوالر

سمو الشيخ خالد بن حمد

في دعم وتعزيز أهــداف الفريق
الـــوطـــنـــي ل ــل ــت ــص ــدي لــفــيــروس

كورونا (كوفيد .)19

الــمــنــازل والــمــســاهــمــة ف ــي دعــم

ستكون حافلة بالمتعة واإلثــارة

( )FIFA20وهي أحدث إصدارات

( )FIFA20و()PUPG MOBILE

وخــصــصــت الــلــجــنــة األولــمــبــيــة

بينهم فــي أجـــواء لــن تخلو من

اإللكترونية لمشاهدة المباريات.

التحدي ،وستنقل تلك المنافسات

منتخبنا الوطني لكرة القدم بلعبة

وســتــكــون الــفــرصــة متاحة أمــام

وتعزيز أهــداف الفريق الوطني

بــالــتــســجــيــل األون اليـــــن عــبــر

االستفسار والتواصل مع اللجنة

كــا اللعبتين لــحــث المواطنين

بـ ــطـ ــولـ ــة الـــلـــجـــنـــة األولـــمـــبـــيـــة

ب ــم ــش ــارك ــة ك ــوك ــب ــة مـ ــن العــبــي

أمــام الجماهير ومحبي األلعاب

والــمــقــيــمــيــن عــلــى الــمــكــوث في

انضموا معنا في بطولة حافلة

فيما ستنطلق المنافسة فعليا

لعبة (  ،)PLAY STATION 4إذ

( )KHKESPORTإلتاحة الفرصة

سيتنافس نــجــوم األحــمــر فيما

البحرينية لأللعاب اإللكترونية

األعــمــار والــفــئــات للتنافس في

دوالر ألصحاب المراكز المتصدرة

والــفــئــات ابــتــداء مــن  30مــارس

مباشرة عبر ( )ONLINEبجميع

الــمــنــصــات اإلع ــام ــي ــة الــتــابــعــة

لمنظمة خالد بن حمد الرياضية

جميع الجماهير وعشاق لعبتي

ل ــل ــت ــص ــدي لـــفـــيـــروس كــــورونــــا،

المواطنين والمقيمين من جميع

جوائز مالية تصل الــى 34,000

في اللعبتين.

بــالــمــتــعــة واإلثـــــــارة بــالــمــشــاركــة
الـــمـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي www.

 ،khkesports.comإذ سيفتح

ب ــاب التسجيل لجميع األعــمــار

الــجــاري ولغاية  5أبريل ،2020

بــتــاريــخ  7أب ــري ــل .ولــمــزيــد من

الــمــنــظــمــة يــمــكــن االت ــص ــال على

االرقام التالية )36617161( :او
(.)36994343

األهلي سيخوض “أغلى الكؤوس” بفريق جديد

ريـــــــمـــــــونـــــــد يـــــســـــتـــــكـــــمـــــل إجــــــــــــــراءاتــــــــــــــه لــــــلــــــمــــــغــــــادرة
حسن علي

أكــد أمين ســر النــادي األهلي ورئيس جهاز لعبة الكــرة الطائرة عالء
الحلواجــي انتهــاء عقــد المحتــرف الكنــدي “ريمونــد” وأنــه بــاق حتى

منتصف شهر إبريل المقبل؛ الستكمال إجراءات مغادرته كافة.
وأضــــــاف الــحــلــواجــي لــــ “ال ــب ــاد

نهائي كــأس ولــي العهد لمالقاة

ما تبقى من منافسات كأس سمو

وال ــم ــح ــرق ،ولـــم يــتــم اســتــكــمــال

ســبــورت” بــأن الفريق سيخوض

ولي العهد للموسم 2019/2020
بالفريق الجديد الــذي سيخوض
الــمــوســم الـــقـــادم ،2020/2021
مــشــيــرا إلـــى أن الـــنـــادي األهــلــي

اعــتــاد فــي كــل مــوســم أن يعيد

تشكيل األجهزة الفنية واإلدارية
بنهاية كل موسم.

وكــــان األه ــل ــي ق ــد تــأهــل لنصف

الــنــجــمــة فــيــمــا يــلــعــب داركــلــيــب

المباريات نظرا لتوقف األنشطة

الرياضية بسبب تفشي فايروس
كــــورونــــا (ك ــوف ــي ــد  )-19لــيــعــلــن

االتــحــاد عــن استكمال المنافسة
بشهر أغسطس المقبل.

وقــال الحلواجي “وفقا للتعميم
الــــــصــــــادر عـــــن اتـــــحـــــاد الــــكــــرة
الــطــائــرة بــشــأن إقــامــة مــا تبقى

فريق األهلي للكرة الطائرة

عالء الحلواجي

مـــن مــنــافــســات ال ــم ــوس ــم بشهر

بــاإلبــقــاء على الــمــدرب نفسه أو

للنادي األهلي.”..

الــعــربــيــة وحــقــق الــمــركــز الــثــالــث

أغسطس المقبل ،فإننا سنخوض

التعاقد مــع مــدرب آخــر ،وهــو ما

وكان األهلي حقق المركز الثاني

وال ــم ــي ــدال ــي ــة الـــبـــرونـــزيـــة ،ومــن

أغلى الــكــؤوس بالفريق الجديد

ينطبق على الالعبين ،وهــو أمر

في بطولة الــدوري بهذا الموسم،

المتوقع أن يحافظ الــنــادي على

وبــالــجــهــاز الــفــنــي الــجــديــد ســواء

اعتيادي في كل موسم بالنسبة

ومــثــل المملكة ببطولة األنــديــة

معظم الالعبين الحاليين.

“اليف” طالل الشروقي :مسابقات وجوائز نقدية
أحمد مهدي

وسط اإلجراءات االحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد ،ومبادرات

“خلك في البيت” وقاية من المرض ،برز العب الفريق األول لكرة القدم بنادي الحد طالل
الشــروقي عبــر خدمة البث المباشــر (الاليــف) بمنصة التواصل االجتماعــي (،)Instagram

عبر تنظيمه مسابقة على الهواء مباشرة ،وتخصيصه جوائز نقدية للفائزين.
طــال الشروقي الــذي فكر بكسر حالة الجمود
الــمــســيــطــرة عــلــى ال ــوض ــع الــحــالــي بــعــد تــوقــف
األنشطة الرياضية كافة ،جــاء بطريقة مغايرة
عــلــى م ــا دأب عــلــيــه الــريــاضــيــون بــعــد تطبيق
اإلج ـ ــراءات االحــتــرازيــة والــوقــائــيــة ،فــبــدالً من
تحدي “المنديل” ولقطات “الفيديو” الكثيرة التي
تــداولــهــا ريــاضــيــون فيما بينهم ،ب ــرزت مسابقة
“اليف الشروقي” مسجلة مشاركة واسعة من قبل
متابعيه وآخرين.
وع ــن ه ــذه الــفــكــرة ،يــقــول ط ــال الــشــروقــي إن
ال ــم ــب ــادرة جـ ــاءت لــكــســر روت ــي ــن الــجــلــوس في
المنزل ،عبر تنظيم مسابقات ترفيهية ،مشيرا

إلى أنه وجد استحسان الجميع وتفاعالً ممي ًزا
فــي المسابقة الــتــي نظمها مــرتــيــن حــتــى اآلن،
ويعتزم تنظيمها بشكل أسبوعي ً
أيضا .ويضيف

العــب الــحــد “تــفــاعــل المتابعين فــي الــايــف مع
المسابقات جاءت فكرة لتزيل أي بواعث للملل
قد تنشئ لدى البعض .وجدت مساندة من زميلي
في الفريق الالعب علي عبدهللا الذي يساعدني
في تقديم األسئلة المتنوعة (رياضية ،ثقافية،
وغيرها) عبر الاليف للمتابعين”.
ويتابع “نرحب بمشاركة الجميع في المسابقة
التي تشمل فقرات أخرى ً
أيضا كالفقرة الغنائية
التي تكون النتيجة فيها بتصويت المتابعين”.

كسر جمود “خلك في
البيت” بطريقة مغايرة
لالعب الحد
ورص ــد “الــبــاد ســبــورت” تفاعالً ممي ًزا مــن قبل
المتابعين في المسابقة .وبحسب الشروقي ،فإن
الفائز بالمسابقة يكون للمشارك الذي ينجح في
اإلجــابــة على  3أسئلة ،مشيرا إلــى أن الجائزة
النقدية للفائز يتم تحويلها عبر خدمة Benfit
.Pay
ومـ ــع تــوقــف األنــشــطــة الــريــاضــيــة عــلــى جميع
المستويات بما فيها الــدوريــات العالمية ككل
ً
أيضا ،فــإن نجوم كــرة القدم تنوعوا في كيفية
قضاء فترة التوقف الحالية ،وجاءت فكرة طالل
الشروقي مغايرة وملفتة عبر مواقع التواصل
االجتماعي.
ويعد طالل الشروقي من الالعبين البارزين في

طالل الشروقي

صفوف فريق الحد خــال هــذا الموسم ،إذ برز
كثيرًا في خط الــدفــاع ،وكــان عالمة فارقة في
تشكيلة المدرب الوطني محمد الشمالن ،ونجح
حتى اآلن فــي الــوصــول مــع فريقه إلــى نهائي
كأس جاللة الملك ،باإلضافة إلى تصدر منافسات
دوري ناصر بن حمد الممتاز بعد مرور  11جولة.

لقطة من اليف الشروقي
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 111محاميا يلتمسون تأجيل القضايا

بــــعــــد قــــــــــرار اســــتــــئــــنــــاف الــــعــــمــــل بـــالـــمـــحـــاكـــم
األزمات.

محرر الشؤون المحلية

قدم  111محاميا خطاب التماسا إلى نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء،

وقـــال المحامون :إنه ومن منطلق حس

المســـؤولية الوطنيـــة والمجتمعية ولما

مطالبيــن بتأجيــل جميــع الدعــاوى إداريا ،ولما يشــكله حضــور المحامون

تمثلـــه مهنة المحامـــاة من قيم أخالقية
المتحضـــرة ،كان لزامـــا علينـــا التوعيـــة

المتقاعدون يأملون تأجيل أقساطهم

بأعــداد كبيــرة خــارج قاعــات المحاكــم مــن تجمــع يفــوق العــدد القانونــي

Û Ûرائعة هي تلك السمات التي يمتاز بها المجتمع البحريني بفضل

المعلــن مــن وزارة الداخليــة والمحدد بـ  5أشــخاص ،وكذلك يتعارض هذا

واجتماعيـــة فاعلـــة فـــي المجتمعـــات

التجمع مع اإلجراءات االحترازية المتخذة في هذا الظرف االستثنائي.

بالمخاطـــر المتمثلـــة فـــي االختالط في

من هللا ســبحانه وتعالى ،وكرم وحرص قيادتنا الرشــيدة على
أن يكــون كل بيــت بحريني “مســتقرً ا آمنًا مطمئنًا” ،ســواء في

أوضاع أزمة “كورونا” أم غيرها ،وهذه من النعم العظيمة التي
أنعــم هللا بهــا علــى بالدنــا ،وهللا يحفظ بالدنا الغاليــة وقيادتنا
الكريمة وشعبنا الطيب الوفي الذي يستحق كل الخير.

Û Ûلقــد كان للخطــوات التــي تحققــت علــى أرض الواقــع وفــق
توجيهــات حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى

أروقـــة المحاكـــم حيـــث يتجمـــع األفراد

وعبر المحامون في خطابهم عن قلقهم

ومـــا يبذله فريـــق البحرين بقيـــادة ولي

الشـــديد مما تشهده المملكة من مخاطر

العهـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

صحيـــة متمثلـــة فـــي انتشـــار فايروس

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة مـــن جهود

المحافظـــات ولذلـــك فإنه فـــي حال  -ال

كورونـــا (كوفيـــد  ،)19مثمنيـــن الجهـــود

الحتـــواء هـــذه األزمـــة حتـــى أصبحـــت
ً
ً
عالميـــا فـــي إدارة
نموذجـــا
البحريـــن

ذلـــك ينـــذر بكارثـــة صحيـــة فـــي مملكة

المبذولـــة من الحكومة فـــي هذا الصدد

مـــن مختلـــف األطيـــاف ومـــن جميـــع

ســـمح هللا -وجـــود حالـــة واحـــدة فـــإن
البحريـــن ،إذ يســـتحيل تتبـــع هـــذا الكم

مـــن المخالطيـــن .كما أن ذلـــك يتعارض
مع التوجيهات العامة بحظر التجمعات
لخمسة أشخاص أو أكثر.
وثمـــن المحامـــون الـــدور الـــذي يضطلع
به المجلس األعلى للقضاء حيث ســـبق
له وقف العمل لمدة أســـبوع تماشـــيا مع
روح المسؤولية الوطنية.
وأضاف الخطـــاب :نلتمس من المجلس
األعلى للقضاء تمديـــد التأجيل اإلداري
للقضايـــا فـــي كل المحاكـــم ودرجاتهـــا
لمارس وأبريل الجاريين للعام .2020

آل خليفــة ،عاهــل البــاد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه لمــا يمكن
تســميته بـ “شــد األزر والتعاضــد” وتخفيف األعبــاء عن الناس
في معيشتهم وأرزاقهم وأعمالهم ،كان لها أبلغ األثر في إشاعة
الشــعور بالراحة واألمان ،للمواطنين كأفراد أو مؤسســات ،وال
شــك في أن هذه الخطوات كانت وال تزال ضمن منظور األب
القائد صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيــس الوزراء الموقر ســدد هللا خطاه ،فمــا إن عاد من رحلته
معافى وللــه الحمد ،حتى وضع على منضدته
ً
العالجية ســالمً ا
كل ملــف يهــم معيشــة المواطنيــن ،صغيــرً ا كان ذلــك الملف أم
كبيــرً ا ،وبالطبــع ،كل هــذا المشــهد البحرينــي الجميــل ،يصيــغ
ألوانــه المبهجــة صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد
آل خليفــة ،ولــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجلــس الــوزراء ،وهــو يقــود اللجــان واالجتماعــات ويتباحث
مــع المســؤولين والمختصين في كل الــوزارات والمجاالت ،بل
ويســتمع ألهــل الخبــرة وأهل الفكر فــي كل خطوة وهو يحمل
الثقيل من الملفات والكبير من الطموحات في آن واحد.

“كورونـــــا” يضــــرب توقعــــات الطقـــس

“بحريـــن ويـــذر” :تأثيـــرات الفيـــروس خفـــض الدقـــة إلـــى النصـــف
سيدعلي المحافظة

فــي كل يــوم تتعاظــم تأثيــرات انتشــار فيــروس كورونــا ،لتضــرب مؤخــرا

توقعــات الطقــس .وكانــت إدارة األرصاد الجوية التابعة لــوزارة المواصالت

واالتصــاالت قــد توقعــت أن تشــهد أجــواء مملكة البحرين يوم أمس الســبت
ً
أحيانا.
واليوم األحد هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية
وحـــذرت اإلدارة مـــن ريـــاح جنوبيـــة

وأشـــار إلـــى أن نمـــاذج الطقـــس

ســبحانه وتعالــى؟ نســأل هللا أن يديــم علينــا هذه النعــم ،وهنا

مصحوبة بهبات شـــديدة السرعة ،قد
ً
أحيانا.
تصل إلى  40عقدة

بالفيـــروس نتيجـــة التأثيـــرات التـــي

أصابت حركة الطيران في العالم.

التقاعــدي ،وألنهــم يحملــون عبء أقســاط قــروض التقاعد أو

دفعات األمطار الرعدية كانت ســـتبدأ

المختصون والهواة بشـــكل كبير ،وأن

حــال المســتفيدين من تأجيل أقســاط قــروض البنوك األخرى،

أمطار متوســـطة ،حتى تعاود األمطار
الرعدية في الهطول ليالً عند الســـاعة

هـــذه النمـــاذج بالبيانـــات الجويـــة كل

ويضمنــوا فتــرة زمنيــة ال بــأس بها للوقوف علــى أقدامهم بعد

وذكـــر صاحب حســـاب بحريـــن ويذر

وذكر أن هذا النقص أدى إلى انخفاض

علــى قيادتنــا الحكيمة التي عهدناها دائمً ا كريمة وســخية في

أن تأثيـــرات فيروس كورونا أدت إلى

اســـتمرت األوضاع علـــى حالها ،حيث

Û Ûأليســت هــذه الصــورة ياجماعــة الخيــر نعمــة عظيمــة مــن هللا
رســالة قصيــرة من فئة مهمة في المجتمــع وهم المتقاعدون..
فالكثيــر منهــم يعمــل فــي أعمــال حــرة يســيرة تســند راتبــه
قروض االســتبدال ،فإنهم يحتاجون في هذه المرحلة ،حالهم
ألن يشــملهم مثل هذا القــرار بإيقاف قروض التقاعد وقروض

شرقية قوية الســـرعة وأمطار رعدية

ً
ووفقـــا لخارطـــة التوقعـــات فـــإن أول

عند الساعة  12من ظهر أمس ،تتبعها

االستبدال وأقساط اإلسكان ،وليشعروا هم وأسرهم باالرتياح

مساء وتستمر حتى اليوم.
ً
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أن يمن هللا على الجميع بتجاوز هذه المرحلة ،واآلمال معلقة

المتخصـــص فـــي رصد حالـــة الطقس

عطائها ألهل بلدها ،وبارك هللا جهود الجميع.

انخفـــاض دقـــة التنبـــؤات الجوية في

عالم الطقس بشكل كبير.

األوروبيـــة واألميركيـــة أعلنت تأثرها

وبيـــن أن هـــذه النمـــاذج يعتمـــد عليها

تأثرهـــا جـــاء بســـبب نقـــص الطائرات

الراصدة للجو ،والمسؤولة عن تزويد
يوم بآالف التقارير.

نســـبة دقة التوقع إلى  % 50في حال

ســـيتم االعتماد على بالونات الطقس

واألقمار الصناعية.

صورة أرشيفية آلثار األمطار

وبين أنه قبل تأثيرات فيروس كورونا
كانـــت آالف الطائـــرات ترســـل بشـــكل
دوري وعلى مدار الساعة مستجدات
حالـــة الطقس إلى حواســـيب النماذج

العمالقـــة ،ليتم برمجتهـــا ومعالجتها،
ً
عنصـــرا
حيـــث تعـــد تلـــك البيانـــات
ً
أساســـا لضمان دقـــة التنبؤات قصيرة

ومتوسطة وبعيدة المدى.

“النيـابــــة” تتلقــى  529طلبــــًا عبــــــر “الواتــس آب”
 193من المحامين و 336من المراجعين ...والمنجز  499بنسبة % 94

المنامة  -النيابة العامة

مـــن المراجعيـــن ،اختلفـــت موضوعاتها ما

صـــرح رئيس النيابـــة بالنيابـــة الكلية علي

بيـــن الحصـــول على إفـــادات فـــي القضايا

الشـــويخ بأنه تطبيقا لخطة النيابة العامة
فـــي تطوير منظومة العمـــل لتلقي طلبات

ذوي الشـــأن والمراجعيـــن والبـــت فيهـــا
وذلـــك بالتوســـع فـــي اســـتخدام النظـــام

اإللكترونـــي والحـــث علـــى اســـتخدام
الخدمـــات التـــي أتاحتهـــا النيابـــة ومـــن
خـــال موقعهـــا اإللكترونـــي ،فإنـــه مـــن

بعد إعـــان النيابـــة العامة عـــن تخصيص

أرقـــام تطبيـــق “الواتـــس آب” ودعوتهـــا

المحاميـــن والمراجعين الســـتخدامها في
تقديـــم الطلبـــات إلـــى النيابـــة ،فقـــد تلقت

النيابـــة اعتبـــارا مـــن  15مـــارس الجـــاري

 529طلبـــا عبـــر “الواتـــس آب” تمثلـــت في
 193طلبـــا ،مقدمـــا مـــن المحاميـــن و336

والحصول على نسخ منها واالستعالم عن
مواعيد اإلجراءات في القضايا المتداولة
أمام النيابة واستفســـارات حـــول القضايا
المحالـــة منهـــا إلـــى المحاكـــم ،إضافة إلى
طلبـــات متعلقـــة بتنفيذ العقوبـــات البديلة
ورد االعتبـــار ،وأنجـــزت النيابـــة مـــن تلـــك
الطلبـــات الـــواردة إليها عبـــر “الواتس آب”
وحتى اآلن عدد  499طلبا وبنسبة .% 94
وأضاف رئيس النيابة بأن اســـتخدام تلك
الوســـائل اإللكترونية فـــي تقديم الطلبات
قـــد أدى إلـــى انخفـــاض أعـــداد المترددين

العامـــة فـــي تقديـــم الطلبـــات وذلـــك عبـــر

الغـــرض خصوصـــا بعـــد أن أثبـــت نجاحـــا

ودعا المحامون والمراجعون إلى استمرار

موقعها وبريدها اإللكتروني وكذلك أرقام

فـــي الفتـــرة الماضية واختـــزال الكثير من

اســـتخدام النظـــام اإللكترونـــي للنيابـــة

“الواتـــس آب” التـــي أتاحتهـــا مؤخـــرا لهذا

الوقت والجهد.

على مقر النيابة بنسبة كبيرة.

جاللـــــة الملـــك قريــــب مــــن جميـــــع أبنــــــاء شعبــــــه

بــوحــســن :الــمــكــارم الــمــلــكــيــة الــســامــيــة تــجــســيــد حــقــيــقــي لــلــنــهــج اإلنــســانــي الحكيم
محرر الشؤون المحلية

والتنمية والنهضة واالزدهار.

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية المحرق الخيرية صالح محمد بوحسن أسمى آيات الشكر واالمتنان والعرفان

المتضررة من فيروس كورونا ،وتوجيه جاللته المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية برئاسة سمو الشيخ ناصر

مواجهـــة أزمة فيـــروس كورونا

المختصة لتسهم في توفير احتياجات هذه األسر ومستلزماتهم وللتخفيف من األعباء المادية التي يواجهونها

المســـتجد ومـــا تتخـــذه مـــن

في هذا الوضع االستثنائي.

الملكيـــة الســـامية هي تجســـيد

مقومـــات

الواعيـــة والمتكاملـــة والشـــاملة

للنهـــج

ومتطلبـــات العيـــش الكريم لهم

ألزمـــة انتشـــار فيـــروس كورونا

اإلنســـاني الحكيـــم لعاهل البالد

جميعـــا وتلمـــس احتياجاتهـــم

المســـتجد ومـــا خلفتـــه مـــن

المفدى والنابع من قرب جاللته

وتوفيـــر مختلـــف ســـبل الرعاية

آثـــار ســـلبية عميقـــة ليـــس على

حقيقـــي

ومســـتمر

علـــى

توفيـــر

كل

والنهـــج

الحانـــي

بأسره فيما تبذله من جهود في

لألعمــال اإلنســانية بــأن تتولــى مهمــة اإلشــراف على صــرف ومتابعــة تنفيذ هذه المكرمة بالتنســيق مــع الجهات

وأكد بوحســـن أن هـــذه المكارم

أن

هـــذا

تميز مملكـــة البحرين عن العالم

بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس مجلس أمناء المؤسســة الملكية

من جميع أبناء شعبه والحرص

لجاللـــة الملـــك هو أهم أســـباب

وأشـــاد رئيـــس مجلـــس إدارة

اإلنســـاني

بمساعدة األسر المحتاجة المسجلة لدى المؤسسة الملكية لألعمال االنسانية ووزارة العمل والتنمية االجتماعية

لهم  ،كما أنها استمرار للمواجهة

الجانـــب

األهم لهـــذه الجهود والخطوات

وأضـــاف

إلــى عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة ،على تفضــل جاللته بإصدار األمر الســامي

إجـــراءات احترازيـــة وخطوات

صالح محمد بوحسن

اســـتباقية وتدابير وقائية نالت

البحريـــن فحســـب بـــل علـــى

المعنيـــة ،ومـــا ذلـــك إال ألن

الضامنة لمواصلة مسيرة الخير

علـــى صحته وســـامته وتوفير

العالم أجمع  ،واتباع كل الســـبل

المعيشـــة الكريمة له هو الناظم

إشـــادة واستحســـان المنظمـــات
اإلنســـان البحرينـــي والحفـــاظ

ومحركها ودافعا الرئيسي .

جمعية المحرق الخيرية بالدور
اإلنســـاني العظيـــم الـــذي تقـــوم

بـــه المؤسســـة الملكيـــة لألعمال

اإلنســـانية في دعم المحتاجين
وتوفيـــر

البرامـــج

وتنفيـــذ

المبـــادرات التـــي تضمـــن حيـــاة

كريمة ومســـتقرة لهم ،وما تقوم

به من دور إنساني نبيل وأعمال
خيـــرة علـــى الصعيـــد اإلقليمـــي

والدولي.

ســيدة أعمال معروفة بدعمها الال محدود للشــباب البحريني في المجاالت

كافة ،ولها دور كبير في دعم الفعاليات الثقافية واالجتماعية والتطوعية

الوالد أخذ
توقيعات أهالي
المنطقة قبل
إنشاء مجمع سار

للجمعيات والفرق المختلفة والمبادرات التطوعية التي تنمي قدرات
ِّ
وتســخر طاقاتهم الكامنة بما يخدم
الشــباب وتلبي الطموحات
ويعــود علــى المجتمــع بالنفع ،إنهــا المدير التنفيــذي لمجمع

ســار التجــاري أســمهان بوخــوة“ .البــاد” كان لها شــرف

لقــاء بوخــوة لســبر أغــوار النجــاح وعوامــل التفوق

الذي يالزمها وأعمالها دائمً ا ،فإلى نص الحوار:

أسمهان بوخوة

أحب اإلبداعات
واألفكار الجديدة
َ
وأ َم ُّل من الروتين
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حصد التميز بالتفاعل مع األفكار الشبابية المبتكرة
بـــوخـــوة تـــدربـــت عــلــى إدارة األعـــمـــال بــيــد والـــدهـــا مــنــذ نــعــومــة أظــافــرهــا
»»

من هي أسمهان بوخوة؟

أسمهان االبنة البكر للوجيه حسن بوخوة،
تلقـــت تعليمهـــا أوال فـــي مدرســـة ســـانت
كريســـتوفر ،ثـــم تحولـــت إلـــى المـــدارس

الحكوميـــة بالمرحلة االبتدائية ،والتحقت
بجامعـــة البحريـــن لمـــدة  4ســـنوات لنيـــل

شهادة البكالوريوس ،ثم واصلت دراستها
في الفترة المســـائية لمدة ســـنتين لنيل الـ
 MBAمن أستراليا.

كان أبي يشـــجعنا ويصحبنا معه دائما إلى

العمل منذ الصغر ،كان أسلوبه في التعليم
حماســـي ويحبب لنا العمل بطريقة اللعب
ويحكـــي لنا عنـــه بطريقـــة القصـــص ،وأنا

كنـــت فتاة ،ولكن لـــم يكن لديه تفرقة بين

البنـــات واألوالد فـــي العمل ،كمـــا أن هناك
جانبـــا فـــي شـــخصيتي أنني أحـــب التعلم

في حب
والمغامـــرة ،وأســـلوب أبـــي عـــزز َّ
مطالعة التطور ونمو المشاريع أمام عيني
بعـــد أن رأيتهـــا أرضـــا بيضاء ،ثـــم تحولت

إلى مبنى خالل أشـــهر ،والشـــعور بالتطور
فـــي المملكـــة شـــعور يبعـــث علـــى الفخـــر

واالعتزاز.

»»

حب العمل

عندمـــا كان عمـــري  14ســـنة كان أبـــي

يأخذنـــي معـــه للعمـــل فـــي فتـــرة اإلجازة

الصيفيـــة ،كنت أباشـــر عمل الســـكرتارية،
ولكننـــي كنت أتنقـــل من قســـم آلخر ،بعد
انتهـــاء الســـكرتارية ذهبـــت إلـــى قســـم

المشـــتريات ،وبعدهـــا إلى القســـم الخاص
بالمناقصـــات .وكان أبـــي ينصحنـــي

بالبقـــاء فـــي القســـم ،ولكن كونـــي صغيرة
لـــم أســـتوعب كثيـــرًا ،فهربـــت إلـــى قســـم

المحاســـبة ،ومن البداية كان يعطيني عد
األرقام التـــي كانت تمـــأ الصفحة ،وكنت

أفـــرح كثيرًا بهـــذه المهمـــة ،إذ حينها وفي

فتـــرة الثمانينات لم تكن أجهزة الكمبيوتر

منتشرة كما هي اآلن ،وكان كل شيء يتم
يدويـــا .كنـــت ال أعـــد األرقام فحســـب ،بل

كنـــت أجهز رواتب العمـــال في المظاريف،
وكان عددهم يصل إلى  500عامل ،وهذه

األمور الصغيرة جعلتني أحب الحســـابات

أكثر ،فتبناني مدير قسم الحسابات حينها
وتولـــى تدريبـــي ،فكنـــت ســـنويًا أتـــدرب

فـــي القســـم حتـــى أصبح عمري  25ســـنة،

رغـــم وجود عـــدد كبير من الســـكان ،فقرر

أريدهمـــا أن يعمـــا خارج الشـــركة؛ لينظرا

توافق في البداية وطلبوا موافقة ســـكان

أن لديهمـــا الطاقة الكافيـــة للعمل وتكوين

بنـــاء المجمع التجاري ،ولكـــن البلديات لم

كيـــف يكون العمـــل بالخارج؛ ألنني أشـــعر

المنطقة ،فتحدث أبي مع ســـكان المنطقة

أنفسهما.

»»

وتـــم أخـــذ موافقتهـــم علـــى بنـــاء مجمـــع
تجـــاري حولهـــم وعلـــى ضوئهـــا تـــم البدء

الوالد أســـس المجموعة بنفســـه منذ العام

بالبنـــاء ،ولكـــن واجهتنا مشـــكالت عديدة

 ،1975وفـــي البداية كانت تختص بمجال

منها عند حفر األرض لبناء القبو كان ينبع

المقـــاوالت فقـــط ،واآلن هـــي مجموعـــة

مـــن األرض الكثير من الماء وتطلب األمر

ألنشـــطة المقاوالت والتجـــارة والعقارات،

عمليـــات خاصـــة لـــأرض ألن أراضي تلك

وأيضا بيع وتأجيـــر المعدات ،ونعمل على

المنطقة خصبة.

»»

التطويـــر وإخوانـــي يعملـــون علـــى زيـــادة

هل هناك نية للتوسع بعد زيادة

األنشـــطة بأفـــكار جديـــدة ،فنحـــن نرحب

الطلب؟

ونشجع األفكار.

لدينـــا نيـــة للتوســـع فـــي أرض بالقـــرب
محـــات المجمـــع ووجـــود قائمـــة انتظـــار

أبي دائما يقول
ِ
“أنت رأس
لي
المال”

للمستأجرين ،حيث إن مجمع سار يختلف
عـــن بقيـــة المجمعـــات ،إذ يتميـــز بكونـــه
مجمعـــا خدماتيـــا بحتـــا ،وعـــدم وجـــود
محـــات تقدم خدمـــة في المجمـــع ماعدا

المسجد بجانب المجمع ساعد على زيادة
عـــدد الـــزوار ،إذ يأتـــي المصلـــون بعد أداء

الصالة لشـــراء احتياجاتهم ،ونعمل حاليا
علـــى الموافقات الالزمة للتوســـع ،وبعدها

ســـيتم االختيـــار إن كان مجمعا تجاريا أو
يتناصـــف مع مشـــروع ســـكني ،فـــكل ذلك

سيتضح بعد الدراسة ورغبات الناس.

»»

ماذا عن جائزة رواد التميز لدعم

الشباب؟

حصلـــت علـــى جائـــزة رواد التميـــز لدعـــم

الشـــباب العربي واإلفريقـــي في المجاالت

االقتصاديـــة والثقافيـــة واالجتماعـــي؛
تقديرا لدعم الشباب ،إضافة إلى البرنامج
التدريبـــي بالتعـــاون مع الجهات الرســـمية

في تدريب وتمكين الشـــباب في مجاالت
ســـوق العمـــل وتوفيـــر فـــرص االســـتثمار

الناجح للشباب ،فكنت بذلك شبه حاضنة
أعمال للشباب البحريني.

أنا أحب العمل مع الشباب كثيرًا وأعتبرها
نقطـــة ضعفـــي ،وإذا تقـــدم لـــي أحـــد

الشـــباب بفكـــرة ما يريـــد تطبيقهـــا أرحب

بـــه وبأفكاره حتـــى لو لم يكن لـــدي مكان

أبي دائما يقول لي “أنت رأس المال” ،فأنا

أسمهان بوخوة متحدثة لـ” البالد”

مـــن المجمـــع بعـــد زيـــادة الطلـــب علـــى

شـــركات االتصال في البحرين ،فافتتاحنا

جاهز ،كما حدث ،فقد جهزت أحد األماكن
فـــي برنامـــج للطلبة الشـــباب مـــع أهاليهم

اســـمه “البيت العود”؛ ليشـــعروا بما يقدمه
ويضحـــون به الوالدان ألجل أبنائهم ،وفاز
البرنامـــج بجائزة قيمتها  3آالف دينار من

أحد المبرات كأحسن برنامج.

وقبـــل عاميـــن كان البرنامـــج الصيفي هو

تدريب الطلبـــة والمتخرجين من الجامعة

وتعليمهم كيفية إدارة مجمع تجاري ،كان
مـــن المفتـــرض أن يكـــون  3أو  4طـــاب،

ولكـــن الطلبات التي وصلت تجاوز عددها
 200طالبـــا ،فتم اختيـــار  37طالبا وطالبة
للتدريـــب فـــي مجمع ســـار التجـــاري ،ومع

نهايـــة التدريب تم توظيف  10أشـــخاص
منهم؛ ألنهم كانوا متميزين وناجحين في
عملهـــم ،ومـــع األيـــام حصل بعضهـــم على

وظائـــف أخرى حتى بقيـــت طالبة واحدة

تعمل في إدارة المجمع منذ نحو عام.

»»

سوق المزارعين البحرينيين في

الصيف!

وبرنامـــج العـــام الماضـــي كان عن موســـم

ســـوق المزارعين في فصل الصيف ،إذ إن

كان والدي يأخذني
معه للعمل منذ
عاما
عمر ً 14
سوق المزارعين المعروف يكون في فصل
الشـــتاء فقط وال ســـوق لهم فـــي الصيف،
فاقترحـــت أن يتواجـــدوا فـــي المجمـــع،

وهو مكان مكيف وجعلت األجواء تشابه
المزارع وأصبحت الفعالية كل سبت لمدة
شـــهرين من الصباح حتى المساء؛ ليتمكن
المزارعـــون البحرينيون الذين بلغ عددهم
 35مـــن عـــرض منتجاتهم وبيعهـــا؛ بهدف

الترويج للمنتجات الزراعية في البحرين،

وتسليط الضوء على التطور الحاصل في
القطاع الزراعي في المملكة ،والمســـاهمة

في تحسين دخل المزارعين البحرينيين.

كمـــا قمنا بعمل أطول طاولة طعام للعمال
في المحافظة الشـــمالية لعمـــال مجموعة
بوخوة ،إذ أشـــعر أنهم قريبـــون من قلبي؛
ألنـــي أيضـــا موظفـــة وزميلتهـــم ،ويـــوم
العمـــال مميـــز بالنســـبة لـــي وأهتـــم بهـــذا

اليـــوم بصـــورة كبيرة أكثر من المناســـبات
األخـــرى ،فـــي العـــام الماضي أقمنـــا حفلة

طاولة الطعام لنحو  1200شـــخص بســـعر
رمـــزي ،إذ كانـــت تكلفة الفرد فـــي البوفيه

 10دنانير وسعرنا بدينارين فقط وتواجد
بالحفل العمال مع عوائلهم.

األخت الكبرى وأشـــعر بالفخـــر عندما أرى

شعرت بقشعريرة
أثناء مشاركتي في
حفريات أثرية
لذلـــك أنـــا أحـــب اإلبداعـــات واألفـــكار

الجديـــدة وأشـــعر بالملـــل مـــن األفـــكار

المكـــررة والروتيـــن ،أنا شـــخصية مغامرة
ودائمً ـــا أحـــب رؤيـــة األفـــكار فـــي بلـــدان

أخرى ،وأتبنـــى تلك األفكار وتحويلها إلى

محلية بما يتناســـب مع العادات والتقاليد
في المملكة.

»»

هل هناك منافسة مع بقية

المجمعات التجارية في المنطقة؟

هنـــاك منافســـة شـــريفة وال أعتقـــد أن

تواجدنا بالمنطقة نفسها يؤثر على الزوار،
إذ إن كل منـــا يملـــك طابعـــه الخـــاص بـــه،

كمـــا أننا نتعاون مع بعـــض بحكم عالقاتنا

المتينـــة ،فإذا كان هناك زبـــون ال يوجد له
محـــل ليســـتأجره أقـــوم بتحويلـــه لجاري
بالمجمـــع الثانـــي ونحـــاول توفيـــر لـــه مـــا

يطلبـــه ،فنحـــن مثـــل الجيران ومنافســـتنا

شريفة تغلب عليها الصداقة وحسن النية
وال مكان لألنانية والتفوق على اآلخر.

»»

أليس هناك تشبع من المجمعات

التجارية بالبحرين؟

هنـــاك مجمعـــات كثيـــرة فعـــا والزبـــون

وبعدهـــا أصبحـــت مســـجلة فـــي الشـــركة

مـــن يختـــار ليكون هـــو زبـــون ألي مجمع،

نفسها.

اإليجابية هي تعدد األماكن التي يستطيع

كأول وظيفـــة فعليـــة لـــي فـــي المجموعة

»»

متى تم تأسيس المجموعة؟

هنـــاك صعوبة في االختيـــار ،ولكن النقطة

زيارتهـــا دون أن تكون هنـــاك زحمة كبيرة

أول وظيفة

تضايقه.

أول وظيفـــة لـــي كانـــت كاتبـــة في قســـم

»»

الحســـابات ،وتطـــورت بعدهـــا وأصبحـــت

مديـــرة الحســـابات في مجموعـــة بوخوة.

وماذا عن تجدد الزبائن بالمجمع؟

حيث إن المجمع ال يكرر األنشطة

كنـــت أذهب إلـــى الـــدورات التدريبية بعد

الموجودة؟

إخواني يعملون بأشياء جديدة ،كما أنني

أتبع نظام التدوير بمواقع العمل الكتساب
خبـــرات أكثـــر ،وكان أبي يقول لـــي “انتي

تشيلين اخوانج” ،كما أنني ال أشعر بالفرق
بينهم وبين أبنائي ،فأعمارهم متقاربة.

»»

هل ساعدك الوالدان في مسيرتك
المهنية؟

ســـاعدني والـــدي كثيـــرًا ،وأيضـــا والدتي،
فهـــي ســـيدة أعمال أيضـــا ،وهـــي المحرك

الرئيـــس ،ال تقبـــل التهـــاون فـــي العمـــل

والغياب أو حتـــى التأخير ،فكانت تعطينا
النصائـــح عـــن العمـــل والبركة فيـــه ،كانت

تعمل بجانب والدي وتهتم بحساباته.

»»

كيف ترين البحريني في العمل؟

إنتـــاج ابـــن البلـــد مختلـــف عـــن العامـــل

اآلخـــر ،فهو يبدع لوطنـــه ويحاول إيصال

المحبة للجميع ،وأسعى اآلن لتكون إدارة
مجموعـــة بوخـــوة بحرينيـــة ،إذ إن أداء
تفان في
البحرينـــي بعطاء ال محـــدود مع
ٍ

العمـــل ،والكل يســـعى لحل مشـــكلة اآلخر
إن حدثت مشكلة.

»»

هل أنت من محبي السفر؟

أجـــل أحـــب الســـفر وبحكـــم عملـــي ،فأنـــا

كثيـــرة الســـفر ،وأحـــرص علـــى أن تكـــون
الرحـــات بأيـــام عاديـــة ،كمـــا أنني أســـافر

للســـياحة مرتين في الســـنة وأكثر البلدان
التـــي أحـــب زيارتها هي أميـــركا والمملكة
المتحدة خصوصا لندن.

ففـــي إحـــدى المـــرات كنت فـــي رحلة إلى

أميـــركا وكنت بمنطقـــة نائيـــة تعتبر قرية

هناك ،وقمت باستدعاء مواطني المنطقة
لزيـــارة البحريـــن والتعـــرف عليهـــا وقمت

بعمل برنامج ســـياحي بالتعـــاون مع هيئة
الســـياحة البحرينيـــة وتوفيـــر مرشـــدين
ســـياحيين لزيـــارة المتحـــف الوطنـــي
ومســـجد الخميـــس ،وكان البرنامـــج لمدة

انتهاء وقت الدوام؛ لتطوير نفســـي ،وكان

هناك بعض الزبائن ال يقبلون بانتهاء الفترة

أســـبوع كامل قمت خاللـــه بتعريفهم على

يذهبان إلى المدرســـة وفـــي البيت ندرس

ال يوجـــد للمجمـــع منافـــس ،ولـــدي قائمـــة

عددهـــم  4أشـــخاص واآلن يريدون إعادة

نحن في األسرة  11أخا وأختا ،من بيننا 5

لنتمكـــن مـــن إعطـــاء البقية فرصـــة .لدينا

أحلـــى موقف في هـــذه التجربة أنه خالل

كما أننا خصصنا األرض المجاورة لوقوف

عمـــال يقومـــون بالحفـــر والتنقيـــب فـــي

للزبائن فقط.

له  39سنة في البحرين ،ودعانا للمشاركة

حينها لدي ولدان هما سلمان وطالل ،كانا
جميعنا معا.

يعملون فـــي المجموعة ،أنا ،رياض المدير
العـــام لمجموعـــة بوخـــوة ،شـــيرين مديرة

المشتريات ،محمد مدير الموارد البشرية،
وهشام مدير العمليات.

»»

مجمع سار ..أول مول خدماتي

حينما قرر الوالد الســـكن في منطقة ســـار
الحـــظ خلوهـــا مـــن الخدمـــات المقدمـــة،

قمت بعمل
برنامج سياحي
بالتعاون مع
الهيئة المعنية

الشباب البحريني
متفاني بالعمل
وطموح جدا

أتبع نظام التدوير
بمواقع العمل
الكتساب خبرات
أكثر

وخصوصا أنه
ً
ووفاؤهم للمجمع كبير ج ًدا

أغلب المناطق السياحية في المملكة ،كان

انتظار وتكون العقود إما  6أشـــهر أو سنة؛

الزيارة مع أصدقائهم.

نحـــو  80محال مـــع  240موقف ســـيارات،

الرحلـــة قمنـــا بالمـــرور بمنطقـــة كان هناك

موظفـــي المجمع وإتاحـــة مواقف المجمع

موقع أثري مع شخص فرنسي اسمه بيير

»»

هل هناك نية ليكون ابنيك

موظفين بالشركة كما هو حال
إخوانك؟

فـــي التنقيـــب ،فكانـــت تجربـــة شـــعرت

بهـــا بالقشـــعريرة أثنـــاء رؤية ومالمســـتي
لألغراض األثرية التي لها نحو َ
ألفي سنة.

الـــمـــنـــافـــســـة مـــــع جــــيــــرانــــنــــا شــــريــــفــــة تـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا الــــصــــداقــــة

صغيرة جي اي سي “ ..”GS3كبيرة بكل تقنياتها

تصميــم شــبابي مــع باقــة شــاملة مــن تقنيات الســامة

بعدما أعلنت بنتلي وقف
إنتاج موديل مولسان هذا
الربيع قررت بأن تقدم
سيارة  SUVيمكنها التنافس
بشكل قوي في األسواق
العالمية وتطمح بأن تتمكن
بنتلي من تقديم سيارة
 SUVقادرة على التوفق
على موديل بنتايجا.

األحد  29مارس  5 - 2020شعبان  - 1441العدد 4184

18

tariq.albahar@albiladpress.com

طارق البحار

عاما على إنتاج LS
لكزس تحتفل بمرور ً 30

بعد تقديمها لنفسها بقوة في البحرين والمنطقة بموديالتها االعتمادية

قدمت لكزس ســياراتها  LSالفاخرة قبل  30عاما ،ولالحتفال بهذه

 GS3التـــي تنتمـــي لفئـــة  SUVالصغيـــره بممميـــزات كبيـــرة ،تختصر بها

.1989

وخدمات ممتازة.

المناســبة أعــادت الشــركة اليابانيــة إنتــاج إعــان  LSالشــهير لعــام

المتنوعـــة ،تقـــدم الصينيـــة الرائـــدة جي اي ســـي موديلهـــا الناجح جدا

كل ما يتطلع إليه اليوم عشـــاق المغامرة والتنقل بســـيارة ذكية وبسعر

واآلن تعـــود لكـــزس بأحـــدث

هـــدوء محـــرك لكـــزس LS 500

زيارتنـــا هـــذا االســـبوع إلـــى معـــارض

وأداءهـــا الممتـــاز عبـــر تصويـــر

مشـــاهدة اإلعالن األصلـــي أدناه

نظـــرة عـــن قـــرب علـــى هـــذا الموديـــل

موديل مـــن  LSلتثبـــت جدارتها

اإلعـــان مرة أخـــرى رفقة رئيس

الشركة اليابانية ،Akio Toyoda
الذي قـــام بترتيب الكؤوس على
غطـــاء المحرك الخـــاص بلكزس

 LS 500وهـــي موضوعـــة علـــى
الدينمـــو لكـــي تتســـارع حتـــى
ســـرعة  230كـــم/س دون أن
تســـقط ،وهو ما يعطي نبذة عن

وقوتـــه فـــي آن واحـــد .يمكنكـــم
كذلك.

يذكـــر أن لكـــزس  LS 500تحمل

 3.5لتـــر ،ينتـــج قـــوة تبلـــغ 415

الخارجـــي

محـــرك  V6ثنائي التيربو بســـعة

حصـــان و  600نيوتن-متـــر مـــن
عـــزم الـــدوران ،مرتبـــط بناقـــل

حركـــة أوتوماتيكـــي مـــن 10

سرعات.

الوقت الذي كان فيه قديمً ا “كورونا” طراز سيارة محبوبة عندنا من
ســيارات تويوتــا التــي أنتجت بيــن  1957-2002وباعــت منها حول

العالــم وفــي البحريــن بنجــاح كبيــر أصبــح االســم اليــوم لفايــروس
خطير!

وتعني كورونا التـــاج بالالتينية.

ً
موجهـــا ألوروبـــا وبعـــض
كان

وكانـــت محركاتها بقـــوة  1.5لتر

كما كانت هنالك سيارات كورونا
بمحركي ديزل .فضالً عن أنه قد

الدول عام .2002

إلـــى  2.4لتـــر بحســـب الموديـــل،
ً
عالميا وكان لها
نجحت الســـيارة

تم بيع السيارة بتكوينات RWD

 2التـــي تغيـــرت فيما بعـــد لطراز

عمرها.

ع ّدة مسميات مثل كورونا مارك

كرســـيدا عام  ،1973وفي الغرب

كان اسمها كارينا حتى استبدلتها
الشـــركة بطـــراز افينســـيس الذي

الـــذي أخذ مســـاحة كبيرة في الســـوق
البحرينـــي عند الشـــباب من الجنســـين

“كورونا” ..الموديل الذي أحببناه!

حظيت بما يصل إلى  10أجيال،

شـــركة التســـهيالت للســـيارات إللقـــاء

و FWDفـــي مراحل مختلفة من

والعائالت وبعض الشركات والوزارات
العتماديتهـــا

وشـــكلها

والداخلـــي الخـــاب والمميز جدا وهي
تنافـــس ســـيارات مثـــل هافـــال H2

وهونـــدا اتـــج ار فـــي ونيســـان كيكس
وشانجان  GS35و MG ZSوهيونداي

كريتا.

جـــاءت الســـياره جـــي ايـــه ســـي GS3

بخطوط تصميمية ديناميكيه شـــبابيه
بـــدءا مـــن المقدمـــه التـــي تســـتوحي

شـــبكها األمامـــي مـــن التصميـــم

الكالســـيكي لديناميكيـــات الطيـــران،

مـــع امتداد ذكي إلى األضواء األمامية
ممـــا يعطـــي انطباعـــا باالتســـاع حجم
أكبـــر بالطبـــع مـــع األضـــواء اإلماميـــة

 LEDالنهاريـــة وأضـــواء انعطـــاف

جانبيـــه وأضـــواء ضبـــاب دائرية على

شكل الماسة ،وأســـفل الصدام سبويلر
بتصميـــم ايروديناميكـــي بيعطـــي

السيارة شكل رياضي.

جهـــزت  GS3بثالثـــة صفـــوف مـــن
المقاعـــد ،وتتمحـــور حـــول الفخامـــة،

للســـيارة  11جيالً انتهـــى آخرها

للتكيـــف
وتتضمّ ـــن مقصـــورة قابلـــة
ّ

نجاح كبيرة.

عنـــد التحكـــم بالمقـــود ،باإلضافـــة إلى

عـــام  2002رســـميا بعـــد مســـيرة

واالتصـــال ،تكمّ لها ســـرعة االســـتجابة

توفر باقة شـــاملة من تقنيات السالمة

القياسية واالختيارية .وجرى تصميم
وتطويـــر كل جزء من الســـيارة بعناية

راق ومريـــح
فائقـــة لتوفيـــر مـــكان
ٍ
للتواصل واالستمتاع بالرحلة.
وتضمـــن المركبـــة تركيبـــة فريـــدة من

القدرات الحقيقية على الطرق الوعرة
والمعبـــدة ،إلـــى جانـــب مظهـــر جـــريء

يعـــززه الرفـــراف الجانبـــي المنحـــوت

وغطاء المحرك الطويل ،لحضور الفت

تصميم مرسيدس  GLCالجديد

ال مثيل له علـــى الطرقا ،وهي مصممة
للعمـــاء الذين يرغبـــون بحضور قوي
علـــى الطريـــق وبالقدرة علـــى المناورة

على الطرقات غير المعبدة.

وتعـــ ّد  GS3أكثـــر حيويـــة وروعـــة من

أي وقـــت مضـــى ،وتأتـــي الســـتعراض
رؤيـــة جـــي إي ســـي للمســـتقبل مـــن
خـــال االبتـــكار والهندســـة الحديثـــة،

ويمكنهـــا أن تتســـارع مـــن صفـــر إلـــى

 10كلـــم خـــال ثـــوان قليلـــة .وتأتـــي

ســـيارة جي ايه سي  GS3بمقصورتها
الجذابـــة ذات التصميـــم الرياضـــي
المتمركـــز حـــول الســـائق وبمقاعـــد

إلـــى  137حصـــان مـــع ناقل حركـــة بـ 6

سرعات ،مما يعطي قوة في األداء مع

اســـتهالك اقتصادي للوقـــود .كما تقدم
خيـــارا ثانيا من المحركات بســـعة 1.5
لتر وبقـــوة  114حصان ،وزودت GS3

بنظام تعليق رباعي العجالت مســـتقل
مـــن ســـبائك األلومنيوم ،يشـــتمل على

توجيه استشـــعاري وتحديد دقيق ،ما
ً
قـــادرا على عـــزل االهتـــزازات
يجعلـــه

جلدية مريحة ،ويتوفر لركاب المقاعد

الناتجـــة عـــن الطريـــق ،وتقنيـــة منصة

ذراع في الوســـط وحامـــل أكواب .كما

ضبـــط الهيـــكل وفـــق أعلـــى التصاميم

مـــن اإلطـــارات مقـــاس  16و  17و18

السيارات الفاخرة ،ليوفر راحة خاصة

الخلفيـــة ،فتحـــات تهويـــة ومســـند

الشاســـيه الممتـــد بمرونـــة ،بحيـــث تم

تتوفـــر ســـيارات  GS3بــــ  3خيـــارات

الهندســـية العالميـــة المســـتخدمة فـــي

بوصـــة ،ومرايـــا جانبيـــة يمكـــن طيهـــا
ً
كهربائيا ،ومفتاح تحكم ذكي ،وشاشة

أثنـــاء تجربـــة القيـــادة وتتمتـــع GS3
بقـــوة كبيـــرة علـــى جميـــع الطرقـــات

نظـــام ترفيـــه معلوماتي  8إنـــش توفر
ً
طرقـــا أكثـــر ســـهولة للتفاعل مـــع نظام

ولجميع الركاب.

بمـــا فـــي ذلك خاصيـــة اقتـــران الهاتف

بأنواعها المختلفة جدارتها العالية من

ونظام التحكم ال ّدوار الجديد.

تحـــدي الحـــرارة العاليـــة خـــال فصل

مـــع أرقـــى المعايير فـــي عالـــم القيادة

المعلومات والترفيه داخل المقصورة،

عمومـــا أثبتـــت ســـيارات جي اي ســـي

عبـــر تقنيـــة اتصـــال المـــدى القريـــب،

خـــال تمكنهـــا مـــن اجتيـــاز اختبارات

وتعـــد ســـيارة جـــي ايـــه ســـي GS3

الصيـــف ،حيـــث تـــم تطبيـــق التحـــدي،

االستخدامات بمحرك أربع أسطوانات

قبل فريق مـــن المهندســـين الصينيين

ســـيارة ذات طابـــع رياضـــي متعـــدد

الـــذي أجـــري علـــى عـــدة مراحـــل مـــن

ســـعة  1.3لتـــر تيربـــو يولد قـــوة تصل

المتخصصيـــن فـــي مجـــال الســـيارات،

هوندا  ..HRVسيارة األداء والشباب

وخضعت جميـــع المموديالت للتجربة
واختبـــار التحدي ،وقد اســـتطاعت أن
تحافـــظ علـــى قوتهـــا وطبيعـــة أدائهـــا
من سالســـة الحركة وجودة التكييف،
وجـــرى تطويـــر جميـــع الطـــرازات مـــن
قبـــل فريـــق عمـــل  ،GACبهـــدف تلبية
َّ
المفضلـــة
االحتياجـــات والخيـــارات
لعمالئهـــا فـــي الســـوق الخليجـــي.
وتأتـــي ســـيارة  GS3الجديدة ،لتعطي
ً
ً
جديـــدا للعالمـــة ،ولتشـــكل
اتجاهـــا
خالصـــة الفخامـــة العصريـــة الحديثـــة
فـــي المجمل العـــام وتتضمن الســـيارة
خاصية قوية وتصميم واجهة جديدة
وتجربـــة تشـــغيل وخدمـــات مراقبـــة
عـــن بُعـــد ،والعديـــد مـــن الخصائـــص
مـــع خدمـــات ممتـــازة من التســـهيالت
للســـيارات الوكيـــل الحصـــري للعالمـــة
في البحرين.

كيا تدخل المنافسة في قطاع “الوانيتات”

ينتمــي طــراز هوندا  HRVلفئة الســيارات الرياضية متعددة االســتخدامات

المزودة بمحرك رباعي االســطوانات ،ســعة  1500ســي سي ،ليولد قوة 128

“حصان” ،وعزم أقصى للدوران  155نيوتن  /متر.
وتعتمـــد على منظومة الجر األمامي،

 2020بالعديـــد مـــن المواصفـــات

الثبـــات حتـــى  100كـــم  /ســـاعة ،فى

منهـــا “الوســـائد الهوائيـــة ،ونظـــام

التـــى يمكنهـــا التســـارع مـــن وضـــع

غضون  10.1ثانية.

تتجســد الحداثــة والقــوة والمرونــة فــي تصميــم مرســيدس  GLCالجديــد،

ويتبــع المفهــوم التصميمــي فلســفة التصميــم القائمــة علــى النقــاء الحســي،

القياســـية ووســـائل األمن والسالمة،
الفرامل المانعـــة لالنغالق  .”ABSكما

ويبلغ متوسط االستهالك من الوقود

دعمـــت بنظـــام التوزيـــع اإللكترونـــي

إلـــى  100كـــم  .زودت  HRVموديـــل

لالنطالق عند المنحدرات .HSA

نحو  7.5لتر ،عند قطع مسافات تصل

للفرامـــل  ،EBDونظـــام المســـاعدة

ُ
ويبــ ِرز بوضــوح في تلك التوليفة المُ عــ َّدة بدقة التي تجمع بين جمال المظهر

يكشف تصميم تخيلي جديد ما قد تكون عليه وانيت كيا التي ستنافس تويوتا

فالطابع الرياضي يطغى على الشكل

تتألـــق بمصـــد خلفـــي جديـــد بالكامل
ً
كليا .كما
وأطراف أنابيب عادم مُ ع َّدلة

السيارة بحجم أقرب إلى  ،F-150وهذا منطقي ألن البيك اب األصلية التي تم

بتصميم جديد لتضفي لمســـة إضاءة

علـــى شـــبك أنـــف النمـــر يمتـــد بعـــرض

المميـــزة لســـيارات مرســـيدس-بنز

أماميـــة مـــع مصابيـــح  LEDنهاريـــة

ومرونة الحركة وذكاء األداء.

الخارجـــي بدرجـــة ملحوظـــة ،وتمتد

تزيينـــات الكـــروم في الطـــراز الحالي

تاكوما وفورد رينجر ،وهو تصميم جريء يتبع أحدث لغات تصميم كيا ،وتظهر

تعديلها لتكوين بيك اب كيا التخيلية هي شيفروليه سيلفرادو.

مـــن مقدمة الســـيارة حتـــى مؤخرتها
ً
ً
قياسيا.
تجهيزا
كونه

تتألأل مصابيح  LEDالخلفية الكاملة

أما مـــن ناحية التصميـــم ،فقد حصلت

تصميم واجهـــة كيا كادينـــزا الجديدة.

مميـــزة ال تخطئها العين مع الشـــارات

الواجهـــة األماميـــة ،ومصابيـــح LED

فـــي هـــذا القطـــاع المزدحـــم ،فمـــن

الناحيـــة الخلفيـــة مـــن الســـيارة التي

الرياضية متعددة األغراض.

مميزة ،ويبدو أن كليهما مستوحى من

ويمتـــد الطابـــع الرياضـــي ليشـــمل

إذا قـــررت كيـــا الدخول إلى المنافســـة
المحتمـــل أن تســـتخدم نفـــس محـــرك

هيونداي.
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النجمة بانه تتألق بنجاح أغنيتها “عكس الشي”
أطلقت أخيرا بنجاح الفنّانة البحرينية “بانه” أغنيتها

المُ نفردة الجديدة “عكس الشـــي” بالتعاون مع شركة
عربيـــة
“ ”Universal Music MENAوهـــي أغنيـــة
ّ
الغربية.
شرقية مع لمسة من الموسيقى
ّ
ّ

عـــن هـــذه األغنيـــة قالـــت بانـــه“ :يُ مكنـــك أن تناقض
نفســـك ،فيأتـــي ما تقوله “عكس الشـــي” الذي ســـبق

وقلته ،لكنّك ال تســـتطيع أن تمحـــي ما قمت به وأن

تعـــود بالوقت إلى الوراء” .لذا ،تتناول أغنية “عكس
ّ
والغـــش وعـــدم الوفـــي
الشـــي” مواضيـــع الخيانـــة

أن األفعال
بالوعود .ورســـالة األغنية
األساســـية هي ّ
ّ

ال األقوال هي دليل المشاعر الصادقة.

من جهتها ،حرصت بانه من خالل هذه األغنية على

أن تبقـــى صادقة مع نفســـها وتحافظ علـــى هويّ تها،

» »أفادت وسائل إعالم تركية أن النجمة التركيةمريم أوزرلي ستجتمع
بالممثل التركيتشاغالر أرطغرل بفيلم سينمائي جديد من المتوقع
أن يثير ضجة كبيرة في العالم نظرًا لجماهيرية الثنائي ونجاح
أعمالها ،أما موعد التصوير يحدد بعد مرور المرحلة الصعبة التي
نعيشها بسبب فيروس كورونا.

كمـــا أرادت أن تعكس حالة يمرّ بها الكثيرون .أغنية

اســـتهوتها الموســـيقى منـــذ نعومـــة أظافرهـــا إال أن

فـــي حفـــل هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثار في شـــهر

ّ
وتـــم تصويرها
يحيى الحســـن وتوزيـــع عمر صباغ.

دون انخراطها في هذا المجال.

وحصدت أغنية بانه األولى “شو حلو نحنا” ما يقارب

تحقيـــق حلمهـــا عبر مشـــاركتها في عـــدة مهرجانات

“عكس الشـــي” من كلمات الشاعر بيار حايك وألحان

القيود العائلية والعادات والتقاليد المجتمعية حالت

ّ
خاص في
على طريقة الفيديو كليب في إســـتوديو

إسطنبول تحت إخراج  Rifat Can Cihangirوجاء
ّ
ّ
ً
والمؤثرات
التكلف
وبعيدا عن
واقعي ًا
العمل المُ صوّ ر
ّ

وفـــي أعقـــاب حملهـــا بطفلهـــا الثانـــي ،قـــررت بانـــه

مليـــون مشـــاهدة عبـــر موقـــع يوتيـــوب اإللكتروني.

موســـيقية شـــهيرة بمملكـــة البحريـــن ،مـــن ضمنهـــا

بانـــه ،هي مطربـــة بحرينيـــة من أصول فلســـطينية،

الدولي للموســـيقى ،ومهرجان الجاز ،كذلك شـــاركت

شـــهر مـــارس القـــادم ،عالوة علـــى ذلك ســـتقدم بانه
ً
حفالً
غنائيا في الكويت الشـــهر القادم باإلضافة إلى

ّ
الخاصة.

افتتاح مهرجان ربيـــع الثقافة عام  ،2017ومهرجان

ديسمبر الماضي.

ومـــن المتوقـــع أن تقـــوم بانه بإصـــدار أغنية جديدة

المزيد من الحفالت في مختلف أنحاء المنطقة.

مجلة إيطالية كبيرة تتبع طريق اللؤلؤ البحريني وتاريخه

العصــر الذهبــي لصيــد اللؤلــؤ جــذب المشــاهير أمثــال جــاك كارتييــه إلــى البــاد

رحلة توثّق تاريخ حقبة زمنية في البحرين

اللؤلؤ البحريني المميز

ّ
شكلت صناعة صيد اللؤلؤ أهمية على م ّر التاريخ بالنسبة القتصاد البحرين ،حيث

عمق تاريخي للمكان

اآلشـــورية التـــي يرجـــع تاريخهـــا إلـــى

حديثـــا .ويحظـــر حاليـــا تـــداول اللؤلـــؤ

عيون الســـمك من دلمون (االسم القديم

قليل من غواصي اللؤلؤ اليوم.

ألفـــي عام قبـــل الميـــاد في إشـــارة إلى

كانــت العاصمــة الســابقة المحــرق مركزهــا العالمــي ،وتم تشــييد مركــز زوار طريق
اللؤلؤ ضمن موقع مسار اللؤلؤ في المحرق البحرينية ،والمدرج منذ عام  2012على

للبحريـــن) .وأيضا تايلوس ،وهو االســـم

الئحة التراث اإلنساني العالمي لليونسكو.

اليونانـــي للبحرين ،حيـــث ذكر بلينيوس

الصناعـــي فـــي البحريـــن ،ويوجـــد عـــدد

ويأخـــذ طريـــق اللؤلـــؤ الزائـــر فـــي رحلة
ّ
توثـــق تاريـــخ حقبة زمنية فـــي البحرين

وســـلط المركـــز علـــى هـــذا التاريـــخ مـــن

المبنـــى ومختلـــف مرافقـــه ،وذكر مســـار

األكبـــر أنهـــا كانت شـــهيرة بالعـــدد الكبير

والعديـــد مـــن المبانـــي ،مـــن منـــازل

وفـــي المضمون الذي يعيـــد تاريخ اللؤلؤ

وجاء العصر الذهبي لصيد اللؤلؤ في ما

الذي يعيشـــه اللؤلؤ البحريني من لحظة

الـــذي يحافـــظ علـــى مفهـــوم التـــراث

كان اللؤلؤ أغلى من األلماس الذي جذب

األســـواق العالميـــة .ولذلك حـــاز موافقة

وكان هناك حوالـــي  30ألف غواص لؤلؤ

دورتها الــــ 36عـــام  ،2012العتباره ثاني

تم اســـتخدامه من قبل غواصـــي اللؤلؤ

اللؤلـــؤ الصناعة الرئيســـية فـــي البحرين

قلعـــة البحريـــن التي تمّ تســـجيلها ضمن

ثالثينـــات القـــرن العشـــرين عندمـــا انهار

انهيـــار صناعـــة اللؤلـــؤ تحـــوّ ل معظـــم

وقـــد اعتبـــرت اللجنـــة أن “الموقـــع هـــو

خـــال الحفـــاظ علـــى عـــدد مـــن المواقع

الغواصيـــن المتواضعـــة إلـــى مســـاكن
الفنـــاء المرموقـــة ،وتم ربـــط جميع هذه

اللؤلؤ ومضمونه.

إلـــى الواجهـــة ،نقـــرأ أهميـــة هـــذا المبنى

بيـــن عقـــد  1850إلى عقـــد  1930عندما

والعمـــران البحرينـــي ،إذ يعكـــس فـــي

المشاهير أمثال جاك كارتييه إلى البالد.

المواقـــع عبر مســـار الزائر ،مـــع مجموعة
من األراضي الخالية التي ُتركت كأماكن

مختلف جوانبه عناصر عمرانية محلية،

األماكن الطبيعية .وبعد افتتاحه رســـميا

البحريـــن للثقافـــة واآلثار ترميـــم بيوته

عامـــة نظرا لعمليـــات الهـــدم التي طالت
حيـــن كانـــت المحـــرق عاصمـــة الثقافـــة

اإلســـامية عـــام  ،2018يســـتمر المبنـــى
الـــذي صمّ مـــه المصمّ ـــم العالمـــي فاليريو

أولجياتي في جذب انتباه أهم المجالت

العالميـــة المُ
ّ
تخصصـــة بالعمـــارة ،ومـــن

آخرهـــا مجلة “دومـــوس” اإليطالية التي
ّ
خصصـــت مقـــال ضيـــف شـــرف التحرير
فـــي عددهـــا الـــدوري الصـــادر فـــي الربع

األول مـــن هذا العام للحديـــث عن مركز
الـــزوار .وبدأت المجلـــة مقالها “في قلب

العاصمة الســـابقة للبحريـــن ،تمت إعادة
إحياء موقع لـــه تراث تاريخي فريد من

نوعه تكريما لصناعة اللؤلؤ في المدينة”،
كمـــا ّ
خصصـــت للمقـــال صفحـــات حملت
العديـــد مـــن الصـــور التي ُتبـــرز جماليات

من اللؤلؤ.

مكمّ ـــا بذلـــك الطريـــق الذي تتابـــع هيئة

وتشـــييد الســـاحات والمواقـــف الخاصة
بـــه .كمـــا يســـرد المقـــال رؤيـــة المهندس

العالمـــي فاليريو في بنـــاء موقع حديث

يستخدم عناصر المباني التراثية ركيزة
لـــه ،كأبـــراج الريـــاح الهوائيـــة القديمـــة

والموجـــودة في بيوت البحرين التراثية
والتي علـــى مثالها بنى عددا من األبراج
تعلـــو مركـــز زوار طريـــق اللؤلـــؤ حاملـــة
الســـقف العالـــي للمبنـــى الـــذي يرتفـــع

عشـــرة أمتـــار ،وفيـــه فتحـــات خماســـية

تســـمح ألشـــعة الشـــمس بالوصـــول إلـــى
األرض التـــي مـــا زالـــت تحمـــل بقايـــا

الســـوق القديم والتـــراث المحلي .ومنها

أطـــال مبان وجدران طويلة من الحجر
المحلي وبعض أعمدة بناء وبقايا ســـوق

موقع مسار اللؤلؤ في المحرق

تقليدية ،وكل ذلك ضمن الرؤية الخاصة

فـــي جزيـــرة المحرق فـــي البحرين الذي

بحلـــول نهاية عـــام  ،1930كما كان صيد

علـــى العمـــق التاريخي للمـــكان وعالقته

خالل معظم تاريخ البحرين حتى أوائل

قبـــل اكتشـــاف النفـــط فـــي  .1932وبعد

ويعكس مقال المجلة العالمية “دوموس”

سوق اللؤلؤ في البحرين نتيجة إلدخال

تأســـس
الغواصيـــن لقطـــاع النفـــط الذي ّ

اللؤلـــؤ بالتحديـــد ،وأهميـــة مبنـــى مركز

وبـــدأ صيد اللؤلؤ فـــي البحرين منذ عام

للمهنـــدس الـــذي أراد تســـليط الضـــوء

بصناعة اللؤلؤ.

الغنى التاريخي لمدينة المحرق ولمســـار

الـــزوار في قلب المدينـــة القديمة والذي
جاء عالمـــة اســـتثنائية واضحة جذبت

المُ
ّ
تخصصيـــن في العمران .كما يســـاهم

هذا المقال في الترويج لمملكة البحرين
ومواقعهـــا التراثيـــة اإلنســـانية وأهميـــة

االســـتعانة بالخبرات العالمية في عملية

إبراز التاريخ المحلي وانتشاره عالميا.

صعود اللؤلؤ الصناعي من اليابان.

 2000قبـــل الميـــاد ،ويتألـــف مـــن 17
مبنـــى و 3حاضنـــة محار تقـــع بالقرب

مـــن البحر وجـــزء من الســـاحل وقلعة

بوماهـــر فـــي الطـــرف الجنوبـــي مـــن

المحـــرق .وقـــد اعتمـــد الطريـــق كموقـــع

للتـــراث العالمـــي تابع لليونســـكو في 30

يونيو  ،2012وهو موقع التراث العالمي

وبحســـب موقـــع العـــرب االلكتروني من

الثاني في البحرين بعد قلعة البحرين.

هـــو طريـــق يمتـــد  3.5كيلومتـــر ،ويقـــع

البحريـــن ألول مـــرة فـــي النصـــوص

لنـــدن بعد آن طريق اللؤلـــؤ في البحرين

وذكـــر الغـــوص بحثـــا عـــن اللؤلـــؤ فـــي

ومنطقـــة الخليج العربـــي كان اقتصادها
ّ
ويوضـــح المســـار
يعتمـــد علـــى اللؤلـــؤ،
خروجه من قاع البحر حتى وصوله إلى
“لجنـــة التـــراث العالمي” باليونســـكو في

موقع للتراث العالمـــي في البحرين ،بعد
القائمة في عام .2005

مـــا تبقى مـــن الماضـــي للتقليـــد الثقافي
ّ
المتولـــدة عـــن
لصيـــد اللؤلـــؤ والثـــروة
طريـــق الهيمنة علـــى اقتصاد الخليج
مـــن القـــرن الثانـــي إلـــى عام
 1930عندمـــا صنّعت
اليابـــان اللؤلـــؤ
الصناعي”.
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ف ــوق أوروب ـ ــا ،فيما يمثل نتيجة

األحد

غير مباشرة ألزمة فيروس كورونا
التي تجتاح العالم .حيث أدت سياسات اإلقفال التام وما نتج عنها من تراجع
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المعهد الملكي الهولندي خرائط ترصد التغيرات التي تحل بانبعاثات ثاني أوكسيد
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النيتروجين .وبنى خبراء المعهد الهولندي أحكامهم الخاصة بتراجع معدالت
التلوث في أوروبــا اعتمادا على مقارنة حجم الغازات في الهواء في الفترة 14
إلى  25مارس الجاري ومتوسط المعدل الشهري لنسبة الغازات في مارس .2019

مريم المطيري حديث مواقع التواصل في السعودية
تصــدرت ســيدة األعمــال الســعودية مريــم المطيــري المشــهد علــى مواقــع

التواصــل االجتماعــي فــي المملكة العربية الســعودية ،بعــد تقديمها مبادرات

فردية للجهات الرسمية لمواجهة فيروس كورونا.

وتحــدث مســتخدمو مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي الســعودية عــن 3
مبــادرات أطلقتهــا المطيــري .تعتمــد المبــادرة األولــى علــى توزيــع معقمــات

وقفازات وقاية وكمامات على رجال األمن المنتشرين في الطرقات.

وخصصــت المطيــري فــي الثانيــة ســيارات شــركتها لتوصيــل الطلبــات مــن

الصيدليــات إلــى منــازل المواطنيــن مجانــا وبــدون مقابل حتى انتهــاء فترة

حظــر التجــوال .وأمــا الثالثة فهــي عبارة عن مبنى تبرعت بــه لوزارة الصحة

مع استعدادها لتجهيزه بـ  30سريرا طبيا.

وقالت مريم المطيري في الفيديو الذي وثقه الناشط السعودي عبد الرحمن

المطيري “ :إن هذه األزمة ليست وقت استثمار ،وجاء الوقت الذي يرد فيه
جميل الوطن الذي أكلنا من خيره”.

وأضافــت“ :التاجــر الــذي يســتفيد من هذه األزمــة ما هو مواطــن ،مؤكدة أن

ما تقوم به وقفة وطن وأن الجميع بحاجة للتكاتف حتى زوال هذا الوباء”.

الرئيس اإليطالي

والحالق

حصــل الرئيــس اإليطالــي ســيرجيو

ماتاريــا علــى تعاطــف مواطنيــه بعد
اعترافــه بأنــه هــو أيضــا ال يذهب إلى
الحــاق بســبب إغــاق كل األعمــال

والمتاجــر غيــر األساســية للحــد مــن

تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفــي الوقــت الــذي كان يســتعد فيــه
الرئيــس الــذي يحظــى باحتــرام كبير

في إيطاليا إللقاء خطاب رسمي أمام
الكاميــرات ،ســمع صــوت مستشــاره

جوفاني غراسو يطلب منه أن يسوّ ي

خصلة من شــعره .وبعد تسويتها قال
الرئيــس “جوفانــي ..أنــا أيضــا لم أعد

أذهــب إلى الحالق .”...وبعد تســجيل
الخطــاب ،تــم توزيعــه علــى وســائل

اإلعالم بدون اقتطاع تلك الحادثة.

وهو خطأ اعتذر عنه قصر كويرينالي
لكنــه أبهــج مســتخدمي اإلنترنــت،

فقــد انتشــر علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي وســم #يــا جوفانــي على

نطاق واسع.

خباز شعبي في منطقة بني جمرة طبق “مسافة األمان” بين زبائنه في إجراء إحترازي ووقائي لتالفي تفشي فيروس كورونا “كوفيد “ .”19تصوير :أيمن يعقوب”

آكل النمل الحرشفي يحمل فيروسات لها عالقة ب “كورونا”
كشــفت دراسة عملية عن أن حيوان

ركاب مسنين توفوا على متن زاندام” ،بدون أن توضح سبب وفاتهم.

يحتــوي علــى فيروســات لهــا عالقــة

وأوضحت أنه ثبتت إصابة اثنين على األقل من ركاب السفينة البالغ عددهم حوالى

وثيقة بذلك الذي يجتاح العالم.

 1800شخص ،بفيروس كورونا .وقالت إن “العديد من المرضى الذين ظهرت عليهم

ويجــب أن يحظــر بصرامــة بيع هذه

أعراض تنفسية خضعوا لفحص كوفيد  19وثبتت إصابة اثنين منهم”.

الحيوانات في أسواق الحياة البرية،

وتابعت أن  53راكبا و 85من أفراد الطاقم يعانون من أعراض إنفلونزا.

لتقليــل مخاطــر أي حــوادث تفشــي

في المستقبل ،بحسب فريق دولي.

غير شــرعي ،حيث يستخدم في كل
مــن الطعــام والطــب التقليــدي علــى

السواء.

كمــا أن الفحوصــات كشــفت عــن
احتــواء الخفافيــش علــى ســاالت

مــن فيــروس كورونا كثر شــبها بتلك
الموجدة في البشر.

وفــي ورقــة بحثيــة جديــدة نشــرت

في صحيفة نيتشــر ،يقول الباحثون

“المريضة رقم صفر” ..بائعة جمبري صينية أول مصابة بـ “كورونا”
كشــفت وثيقة حكومية صينية ،تســربت لوسائل اإلعالم هذا األسبوع ،أن بائعة
جمبــري فــي الســوق الصينيــة ،التــي شــهدت ظهور فيــروس كورونــا ،كانت أول

مريضة تثبت إصابتها بالفيروس الجديد.

وبائعة الجمبري 57 ،عاما ،التي نشــرت قصتها صحيفة “وول ســتريت جورنال”

وفق ما أعلنت شــركة “هوالند اميركا الين” المشــغلة لها ،موضحة أنها ســتقوم بنقل
وقالــت الشــركة فــي بيــان على موقعهــا االلكتروني “تؤكــد هوالند أميــركا الين أن 4

أم قرفــة) الــذي تــم تهريبــه للصيــن

الحيوانات الثديية التي تباع بشــكل

توفي  4من ركاب ســفينة الرحالت الترفيهية “زاندام” الراســية قبالة ســواحل بنما،

جزء من الركاب إلى سفينة أخرى أرسلتها على عجل.

آكل النمــل الحرشــفي (البنغــول/

ويعتبــر آكل النمــل الحرشــفي أكثــر

وفاة  4من ركاب سفينة رحالت قبالة بنما

آكل النمل الحرشفي يستخدم في كل من الطعام والطب التقليدي

إن البيانات الجينية لهذه الحيوانات
تتطلب “ التعامل معها بحذر شــديد،
كمــا يجــب حظــر بيعهــا فــي أســواق
الحياة البرية”.
كما يجب فــرض المزيد من المراقبة
علــى آكل النمــل الحرشــفي فــي
الحيــاة البريــة فــي الصيــن وجنــوب

المســتقلبي إلــى اإلنســان ،بحســب
الورقة البحثية.
ويقــال إن أكبر تجارة غير مشــروعة
في الحيوانــات الثديية هي في آكل
النمل الحرشــفي المهــدد باالنقراض.

احتراق منزل العب الجولف األميركي المخضرم الف
دمر حريق اندلع صباح الجمعة منزل العب الجولف األميركي المخضرم ديفيز الف

فــي واليــة جورجيا لكن الالعب الفائز بالعديد من األلقاب أكد أنه ســعيد بنجاته هو
وزوجتــه مــن الحــادث .وقال الف الذي ســبق له االنضمــام لقاعة المشــاهير العالمية

للجولف في بيان ”رغم أن جميع أفراد أسرتنا يشعرون بالحزن بسبب خسارة منزلنا
الــذي كان مليئــا بالســعادة والذكريــات الجميلــة إال أننــا نشــعر بســعادة غامــرة لعــدم

فهــذا الحيــوان مطلــوب للغايــة فــي

إصابة أي شخص بسوء واالطمئنان على سالمة الجميع“.
النيران”.

شــرق آســيا لفهــم دورهــا فــي ظهــور

آسيا الســتخدامه في أغراض الطب
التقليــدي الصينــي فــي مــا يعتبــر

وقال الف “وصلت ســيارات اإلطفاء إلى المنزل ،لكنها لم تتمكن من الســيطرة على

فيــروس كورونــا ومخاطــر االنتقــال

البعض لحمه لذيذا.

ويجري التحقيق في الحادث لكن تقريرا أوليا أشار إلى أن الحريق بدأ في المرأب.

وفاة زعيم حركة الحقوق

زبون يترك بقشيشا

المدنية األميركية عن  98عاما

خياليا بسبب “كورونا”
تــرك أحدهــم بقشيشــا يبلــغ 10
آالف دوالر فــي مطعــم فــي
ّ
موظفا
فلوريدا ،تقاســمه نحو 20

األميركية ألول مرة في وقت سابق من هذا الشهر ،بدأت تشعر بأعراض مرضية
ً
الحقا ضمن عشــرات العاملين في ســوق هوانان في
في  10ديســمبر ،وأصبحت

من العمل في اليوم التالي بســبب

وتعافت بائعة الجمبري وي ويكسيان منذ ذلك الحين ،وظنت وي ،التي توصف

خــال األســبوع الماضــي ،تــرك

قــال مركــز كينــج للتغيــر االجتماعــي

نابولــي علــى الســاحل الغربــي

الحقــوق المدنيــة األميركيــة جوزيف

كل مطاعــم الواليــة باســتثناء

لمارتــن لوثــر كينج فــي الحركة خالل

وقــال مالــك سلســلة المطاعــم
ّ
المحلية
روس إيدلوند ،للصحافة

عامــا .وقال المركز في بيانه ”الليلة...

مدينة ووهان الصينية الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس.

اآلن بأنهــا “المريضــة صفر” ،أي أول مريضة بالفيــروس ،في البداية أنها أصيبت

بالبرد ،لذلك بدأت في تناول الدواء وعادت إلى العمل.

بشــكل متساو ،قبل طرد معظمهم

جوزيف لوري

وباء كورونا المستجد.

الزبــون هــذا المبلــغ فــي مطعــم

الســلمي علــى تويتــر إن زعيــم حركة

لفلوريدا عشية صدور قرار إغالق

لــوري ،أحــد الحلفــاء الرئيســيين

خدمات توصيل الطلبات.

“ال نعرف حتى اآلن من هو” ،لكنّه

يأمل بتحديد هوية هذا المحســن
السخي.
ّ

وأضــاف إيدلونــد أنــه اضطــر
ّ
للتخلــي عــن  % 90من أصل 200
ّ
موظف يعملون في  9مطاعم في

سوق خضراوات في مدينة ووهان الصينية

فلوريدا بسبب قرار اإلغالق.

الســتينات ،توفي يوم الجمعة عن 98
انتقــل جوزيــف لوري مــن األرض إلى
الخلــود .خالــص العــزاء ألســرته .كان

عاد نجم هوليوود األميركي توم هانكس وزوجته ريتا ويسلون إلى لوس
أنجلوس ،بعد قضاء أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في أستراليا،
فيما تحدثت تقارير صحفية عن شفائهما من فيروس كورونا المستجد.

للظلم وصديقا عزيزا لعائلة كينج“.

وقال موقع “بيدج سيكس” التابع لصحيفة “نيويورك بوست” الذي يهتم
بأخبار المشاهير ،إن هانكس شوهد وهو يرقص بعد الهبوط من طائرة
خاصة.

الرئاســي ،وهو أعلى وسام مدني في

أحد أبطال الحقوق المدنية ومتحديا

كان الرئيــس األميركــي الســابق باراك
أوبامــا ّ
قلــد لــوري وســام الحريــة

الواليات المتحدة ،في العام .2009

