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الهملة - بتلكو

أعلنت شركة بتلكو عن توفير التصفح مجاًنا على عدد من المواقع التعليمية 
اإللكترونية حتى نهاية مارس. إذ سوف يمكن ذلك الطلبة من تلبية احتياجاتهم 
الدراسية بهذه الفترة. والمواقع المختارة هي موقًتا: وزارة التربية والتعليم، 
Google classroom, Scho�  موقع جامعة البحرين، موقع بوليتكنك البحرين،
ology, Class dojo, Microsoft teams.وسيتمكن الطلبة والتالميذ من زيارة 
المنزلي  اإلنترنت  باقة  من  ذلك  يحتسب  أن  ودون  حرية  بكل  المواقع  هذي 

لمساندة االستخدام الزائد والناتج عن الدراسة عن بعد إلكترونيا. 
أكبر  من  زالــت  ومــا  كانت  بتلكو  االجتماعية،  المسؤولية  مبدأ  من  وانطالًقا 
وتفتخر  المختلفة.  برامجها  خــالل  من  والتعليم  الشباب  لقطاعي  الداعمين 

الشركة بانضمامها الى فريق البحرين في مكافحته لفيروس كورونا.

“بتلكو”: تصفح المواقع التعليمية مجانا

بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء  «
الرامية إلى تخفيض األعباء المعيشية 

على المواطنين، أصدر وزير األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني عصام خلف قرارات وزارية 
لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم 

البلدية على 423 أسرة.

أعلن مصرف السالم - البحرين عن  «
تفعيل “مبادرة السالم” الشاملة 

لمساندة ودعم عمالئه، إذ سيستفيد 
عمالء المصرف من عروض عديدة 

تشمل القرض الحسن )قرض دون 
أرباح( وزيادة في السقف االئتماني 

للبطاقات االئتمانية وتأجيل القسط.

تسّببت 9 سنوات من الحرب  «
الدامية والمدمرة في سوريا 

بمقتل 384 ألف شخص، بينهم 
أكثر من 116 ألف مدني، وفق 

حصيلة المرصد السوري لحقوق 
االنسان أمس، عشية دخول 

النزاع عامه العاشر.

ودعت البحرين أمس األول  «
شاعر اإلنسانية والوطنية 
بقواعدها وأصولها الشيخ 
عيسى بن راشد آل خليفة 

)رحمه الله( الذي اختط لنفسه 
نهجا فريدا في القصيدة 

البحرينية والغنائية خصوصا.

قرر االتحاد اآلسيوي لكرة  «
القدم تأجيل مباريات دور 

المجموعات في كأس 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

لمنطقة غرب آسيا. يأتي 
ذلك بسبب انتشار فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.

0309121915

تأجيل مباريات منطقة غرب آسيا للقدمعيسى بن راشد.. شاعر الوطنية384 ألف قتيل بحرب سورياتفعيل مبادرة “السالم” لمساندة عمالئهتخفيض الرسوم البلدية لـ 417 أسرة

ــا الــمــســتــجــد  ــ ــورون يــســتــمــر فـــيـــروس كــ
ينحسر في  بينما  العالم،  بالتفشي حول 
ــدة دول إجــــراءات  الــصــيــن، وتــتــخــذ عـ
في  الــعــدوى،  انتقال  لمنع  صــرامــة  أكثر 
وقت تزيد فيه بعض األخبار السارة عن 
تعافي مزيد من المصابين. وقررت عدد 
الــدراســة والــرحــالت  الـــدول تعليق  مــن 
والوفيات. اإلصابات  ارتفاع  الجوية مع 

ــارات، أمـــس، وقــفــا مؤقتا  ــ وأعــلــنــت اإلمـ
إلصــــدار كــافــة الــتــأشــيــرات ابـــتـــداء من 
باستثناء  الــجــاري،  مــارس   17 الــثــالثــاء 
وأعلنت  الدبلوماسية.  الــجــوازات  حملة 
ــمــدنــي في  ــلــطــيــران ال ــعــامــة ل الــهــيــئــة ال
اإلمارات أمس عن تعليق جميع الرحالت 
من  كل  إلــى  والمغادرة  القادمة  الجوية 
لــبــنــان وتــركــيــا وســوريــا والـــعـــراق حتى 
أفادت  ُعمان،  سلطنة  وفي  آخــر.  إشعار 
الدراسة في كافة  بتعليق  وسائل إعالم 

المؤسسات التعليمية لمدة شهر.

إجراءات صارمة بالدول العربية لمنع تفشي “كورونا”
تعليق الدراســة والرحالت الجوية مع ارتفاع اإلصابات والوفيات

عمال البلدية العراقية يطهرون شارع بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار أمس )أ ف ب(

عواصم - وكاالت

)١٢(

ميــرزا  لـ “^”: محطات البترول الجديدة ســتعمل بالطاقة الشمســية

إستراتيجية الستخدام السيارات الكهربائية بالبحرين

ــطــاقــة الــمــســتــدامــة  كــشــف رئــيــس هــيــئــة ال
على  العمل  سيتم  أنــه  مــيــرزا  عبدالحسين 
الــســيــارات  اســتــخــدام  إستراتيجية  إعـــداد 
حديث  في  وقــال  البحرين.  في  الكهربائية 
موسع مع “البالد” إن هيئة الطاقة المستدامة 
تتبع مجلس الوزراء مباشرة، ورئيس الهيئة 
يرفع تقاريره وتوصياته إلى مجلس الوزراء 
من خالل اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب 

السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
الــوزراء. وفي  لرئيس مجلس  النائب األول 
“بابكو”  مــع  اتفقنا  مــيــرزا:  قــال  آخــر،  سياق 
على أن تكون كل محطات الوقود الجديدة 
تعمل بالطاقة الشمسية، واستخدمت وزارة 
والتخطيط  الــبــلــديــات  وشــــؤون  األشـــغـــال 
الــعــمــرانــي فـــي ســاحــل الــبــســيــتــيــن الــطــاقــة 

الشمسية في أعمدة اإلنارة.

العامة  اإلدارة  إن  عقاريون  قــال 
ــوزارة  ــ ــ لــلــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي ب
تطبيق  بدأت  البلديات واألشغال 
نظام جديد لتقسيم األراضي من 
شأنه رفع أسعار القسائم السكنية 
حتى  الــجــديــدة  المخططات  فــي 

.% 40

االشتراطات 
الجديدة سترفع 

أسعار األراضي 40 %

)17()09(

تعافي  عن  الصحة  وزارة  أعلنت 
16 حــالــة إضــافــيــة مــن فــيــروس 
كورونا )كوفيد 19( لـ 8 بحرينيين 
سعوديين  واثنين  بحرينيات  و3 
ومـــصـــري ومــغــربــيــة ويـــونـــانـــي، 
ــز الـــعـــزل  ــركـ ــهــــم مــــن مـ ــراجــ وإخــ
ــعــــالج. كــمــا أعــلــنــت الـــــوزارة  ــ وال

14 حـــالـــة إضــافــيــة من  ــروج  ــ خـ
تضم  االحترازي  الصحي  الحجر 
ــرأة كــوريــة بعد  13 مــواطــًنــا وامــ
الالزمة  الحجر  فترة  استكمالهم 
عدد  ليصل  يــومــا؛   14 لــمــدة  لهم 
الــذيــن خــرجــوا مــن الــحــجــر 139 

بعد خروج 125 سابقا.

شفـاء 16 وخـروج 14 مـن الحجـر
المنامة - بنا

أصدر النائب العام علي البوعينين  
 ٢٠٢٠ لــســنــة   ٤ رقـــــم  ــعــمــيــم  ــت ال
الــمــتــضــمــن تــوجــيــهــاتــه ألعــضــاء 
الــفــوري  بالتعامل  الــعــامــة  النيابة 
والـــحـــاســـم مـــع كـــل صــــور انــتــهــاك 
الــمــرضــى بفيروس  ــرارات عــزل  قــ

“كورونا”.
وتضمنت التوجيهات فرض تدابير 
المخالفين  على  الجبرية  اإلقــامــة 
القضائية  األحـــكـــام  صــــدور  لــحــيــن 

وبما يكفل ضمان تنفيذها. وباشرت 
بالغ  فــي  التحقيق  العامة  النيابة 
الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة  مـــن  تــلــقــتــه 
تقرر  الذين  األشــخــاص  أحــد  بقيام 
الــعــزل  ــراءات  ــ إجـ بمخالفة  عــزلــهــم 
المنزلي بمغادرته المنزل ومخالطته 
الغير، إذ بادرت النيابة باستجوابه، 
الجبرية  اإلقــامــة  تدابير  وفــرضــت 
عــلــيــه فــي الــحــجــر الــصــحــي الــتــابــع 

لوزارة الصحة.

اإلقامة الجبرية لمخالفي “العزل”
المنامة - بنا

)٠6(

)٠6(

عبدالحسين ميرزا

علي الفردان
سعيد محمد  | تصوير رسول الحجيري

المنامة - وزارة الداخلية

الملك  الجاللة  صاحب  به  تفضل  الذي  السامي،  الملكي  للمرسوم  تنفيًذا 
المفدى، ويتضمن العفو السامي وتنفيذ العقوبات البديلة بحق 1486 من 
نزالء مركز اإلصالح والتأهيل، لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، 
أعلن مدير عام اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل، بدء عملية اإلفراج عن 
الدفعة األولى ممن شملهم المرسوم الملكي السامي، منوها إلى استكمال 

اإلجراءات القانونية المطلوبة والفحوص الطبية الالزمة.
دفعات  على  السامي،  الملكي  العفو  شملهم  من  تقسيم  تم  أنــه  وأضــاف 
إجــراءات  من  االنتهاء  بعد  منها،  كل  ســراح  إطــالق  يتم  بحيث  متتالية 
الفحص، الفتا في الوقت ذاته إلى حرص اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل 

على توفير كافة الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة لكافة النزالء.

اإلفراج عن الدفعة األولى من المشمولين بالعفو
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الرفاع - قوة دفاع البحرين

تمرين تعبوي 
بالذخيرة الحية غدا

ــاع  ــنــت الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لـــقـــوة دفـ اعــل
التعبوي  الــتــمــريــن  تنفيذ  عــن  الــبــحــريــن 
بالذخيرة الحية يوم  درع الوطن 2020 
ميادين  منطقة  فــي  وذلــك  اإلثنين،  غــد 
الرماية لقوة دفاع البحرين في المنطقة 
الجنوبية الغربية وساحلها الغربي وذلك 
البر  رأس  إلــى  المطلة  رأس  جنوب  من 
البحر  داخــل  كيلومترات(   5  ( ولمسافة 
وتهيب  المذكورة،  المنطقة  ساحل  من 
البحرين  ــاع  دفــ لــقــوة  الــعــامــة  ــقــيــادة  ال
أخذ  والمقيمين  المواطنين  جميع  مــن 
منطقة  عن  واالبتعاد  والــحــذر  الحيطة 

التمرين؛ حفاظا على سالمتهم.

المضمار بــهــذا  الـــرائـــدة  الــنــســويــة  ــازات  ــجـ اإلنـ تــوثــيــق 

“المجلس األعلى” يصدر كتاب “المرأة البحرينية والتعليم”

أصــدر المجلــس األعلــى للمــرأة كتــاب “المــرأة البحرينية والتعليم.. إشــراقات مبكرة وريــادة وطنية” الذي يأتي بنــاء على توجيهات ملكية كريمــة بضرورة توثيق 
مسيرة المرأة البحرينية مع بزوغ فجر التعليم في البالد، لرصد إسهاماتها في تشكيل مالمح النهضة التعليمية وتوضيح طبيعة الظروف والمعطيات التاريخية 
المرتبطة بخصوصية البحرين الثقافية وانفتاحها الحضاري الذي منح المرأة هذه الريادة وهذا السبق لتصل اليوم إلى موقع متقدم تعكسه المؤشرات التنموية 

وتؤكده الشواهد المعنوية التي تتميز بها مملكة البحرين حضاريا وثقافيا ومعرفيا.

وقـــد تفضلـــت قرينـــة العاهـــل رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة بإهداء نســـخة مـــن الكتاب 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
خـــالل  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
اســـتقبال جاللتـــه ســـموها مؤخرا في 
عضـــوات  بحضـــور  الصخيـــر  قصـــر 

المجلس. 
“المـــرأة  كتـــاب  غـــالف  حمـــل  وقـــد 
البحرينية والتعليم.. إشـــراقات مبكرة 
وريادة وطنية” جملة ذات داللة كبيرة 
االنطالقـــة  كانـــت   1928 “فـــي  تقـــول 
بالعلـــم  عامـــرة  مســـيرتها  ومازالـــت 

والمعرفة”.

مدخل تاريخي

مئـــة  نحـــو  فـــي  الكتـــاب  جـــاء  وقـــد 
صفحـــة، موزعة علـــى مقدمـــة وأربعة 
فصول، وجاء في “المدخل التاريخي” 
لكتـــاب “المـــرأة البحرينيـــة والتعليـــم” 
أنـــه بمجـــيء العـــام 2019 يكـــون قـــد 
الزمـــان علـــى انطـــالق  مـــّر قـــرن مـــن 
التعليـــم النظامـــي فـــي البحرين، وفي 
العـــام الماضي، كانت قد مضت تســـعة 
عقـــود على انطـــالق التعليـــم النظامي 
للبنـــات فـــي البحريـــن، لتصنـــف كأول 
دولـــة خليجية تتيـــح التعليم النظامي 

لفتياتها.
الجهـــود  تمكنـــت  الفتـــرة  هـــذه  وعبـــر 
المنظومـــة  تطويـــر  مـــن  الحكوميـــة 
التعليمية بشراكة فاعلة مع مؤسسات 
المجتمـــع األهلية الســـتدامة اســـتفادة 
المـــرأة من خدمـــات التعليـــم في كافة 
ومعلمـــة،  متعلمـــة  وأنواعـــه،  مراحلـــه 
حتـــى اســـتطاعت البحريـــن فـــي فترة 
قياســـية أن تحقق األهـــداف التنموية 
لأللفيـــة التـــي أعلنتها األمـــم المتحدة، 
وعلـــى رأســـها تحقيق التعليـــم للجميع 
ودون تمييـــز، ومعدل أمية يقترب من 
الصفر، ونســـبة تمدرس بلغت 100%، 
وتحقيـــق االنتقـــال من توفيـــر التعليم 
إلى تحقيـــق جودته، لتحتـــل البحرين 
المرتبة 26 عالميا في تقرير التنافسية 
العالميـــة حـــول جـــودة التعليـــم لســـنة 
قـــدم  علـــى  المـــرأة  ولتســـهم   ،)2016(
المســـاواة مـــع الرجل في بنـــاء مجتمع 
االبتـــكار،  إلـــى  يقـــود  الـــذي  المعرفـــة 
ويصبـــح مـــن أهـــم عناصـــر تنافســـية 
المجتمـــع البحرينـــي هـــو تميـــزه فـــي 

التعليم.
التاريخـــي  المدخـــل  هـــذا  وتنـــاول 
العوامـــل التـــي مهـــدت للتعليـــم المبكر 
للمـــرأة، ومـــن بينهـــا الـــدور الحكومي، 
منـــذ  للبحريـــن  الحضـــاري  واالنفتـــاح 
القـــدم مـــن خـــالل موقعهـــا الجغرافي 
إلـــى  إضافـــة  الجغرافـــي،  ومركزهـــا 
انتشـــار المكتبـــات والنـــوادي األدبيـــة، 

والدور التنويري للصحافة.

إشراقة شمس التعليم

فجـــر جديـــد  “بـــزوغ  عنـــوان  وتحـــت 
للبنـــات”،  التعليـــم  شـــمس  وإشـــراقة 
ذكـــر الفصـــل األول مـــن كتـــاب “المرأة 
البحرينيـــة والتعليـــم” أن العـــام 1928 
شـــهد بـــدء التعليـــم النظامـــي للبنـــات 
الخليفيـــة  الهدايـــة  مدرســـة  بإنشـــاء 
للبنـــات بالمحرق، والتي ســـميت الحقا 
بمدرســـة “خديجة الكبـــرى” االبتدائية، 
وأنشـــئت هـــذه المدرســـة بمبـــادرة من 
التـــي  بـــاألرض  تبـــرع  فيمـــا  األهالـــي، 
أقيمت عليها المدرســـة الشيخ “عيسى 
بـــن علـــي”، حاكـــم البحريـــن فـــي ذلـــك 

الوقت.
واستعرض هذا الفصل البدايات األولى 
والنظامـــي،  النظامـــي،  غيـــر  للتعليـــم 
ومرحلـــة ما قبـــل االبتدائيـــة، ومراحل 
التعليـــم قبل الجامعي، والتعليم الفني 
والمهني، والرياضة والحركة الكشفية 
والفنيـــة، وجهـــود القضاء علـــى األمية 

وتعليم الكبار.
وفـــي الفصـــل الثاني الذي جـــاء تحت 
عنوان “المـــرأة البحرينية مـــن متعلمة 
إلـــى معلمـــة”، ذكـــر الكتـــاب أنـــه واجه 
حماســـة المرأة البحرينية للتوســـع في 
التعليم إشكال نقص الكوادر المطلوبة 
للقيـــام بالعمليـــة التعليميـــة، وقـــد أدى 
ذلـــك في بـــادئ الوقت إلى االســـتعانة 
بمن لم تســـتكمل دراستها في المرحلة 

االبتدائية للعمل كمدرســـات، ثم تطور 
األمـــر إلـــى االســـتعانة بمـــن اســـتكملن 
دراستهن االبتدائية أو الثانوية )شعبة 
المعلمات( جنبا إلى جنب مع مدرسات 

من جنسيات عربية.

معهد المعلمات 

وأورد الفصـــل أنـــه وفي ضـــوء تقارير 
التقييـــم التي كانـــت تتم من وقت إلى 
آخـــر، والحاجـــة إلـــى وجـــود معلمـــات 
االتجـــاه  تـــم  تربويـــات متخصصـــات، 
إلى إنشـــاء معهـــد المعلمات فـــي العام 
لـــم يلبـــث أن تحـــول  )1967(، والـــذي 
مـــع معهد المعلميـــن الذي أنشـــئ العام 
)1966( إلـــى كليـــة البحريـــن الجامعية 
للعلـــوم واآلداب والتربية، والتي كانت 
النـــواة األولـــى لجامعة البحريـــن التي 
قامـــت فـــي العـــام 1986، وفـــي ظـــل 
التطـــور التعليمـــي للمـــرأة البحرينيـــة، 
فقد اســـتقبلت مدارســـها أبنـــاء الدول 
الخليجيـــة والعربيـــة المجـــاورة الذين 
اتجهـــت أنظارهم نحو البحرين لتعليم 
أبنائهـــم بالمجـــان، حيـــث قدمـــت لهـــم 
مســـاعدة،  كل  البحرينيـــة  الحكومـــة 
وأولتهم رعايتها، وهذا ساعد في دعم 

مكانتها وسط أشقائها.
كمـــا تنـــاول هـــذا الفصـــل دور المـــرأة 
البحرينيـــة المعلمة قبل إنشـــاء المعهد 
العالـــي للمعلمات وبعد إنشـــائه وتطور 
وأثـــر هـــذا الدور فـــي هيئـــة التدريس، 
التأهيـــل  مركـــز  إنشـــاء  إلـــى  إضافـــة 
للعلـــوم  الجامعيـــة  والكليـــة  التربـــوي، 
جامعـــة  وتولـــي  والتربيـــة،  واآلداب 

البحرين توفير المعلمات.

 انطالقة واثقة نحو الريادة
وفـــي الفصل الثالث من كتـــاب “المرأة 
البحرينيـــة والتعليم” الـــذي جاء تحت 
عنـــوان “انطالقة واثقة نحـــو الريادة”، 
التعليـــم  احتـــالل  أن  الكتـــاب  ذكـــر 
وضـــع األســـبقية على ســـلم اهتمامات 
تبـــادر  وجعلهـــا  البحرينيـــة  الحكومـــة 
بالتوســـع في ابتعاث المرأة البحرينية 
فـــي مصـــر ولبنـــان واألردن  للدراســـة 
وســـوريا والعـــراق والمملكـــة المتحدة، 
وقـــد أظهـــرت أحد اســـتطالعات الرأي 
التـــي نفـــذت فـــي الفتـــرة مـــن )-1940

1965( أن )65 %( مـــن الفتيـــات مقابل 
)29 %( من الفتيان يرغبن في التعليم 
الجامعي، بما يتيح لهن ممارســـة مهن 
الطـــب والصيدلـــة والمحامـــاة وغيره، 

وهـــو مـــا جـــاء مفســـرا ســـبب ابتعـــاث 
كثير من األســـر البحرينيـــة بناتهن إلى 

الخارج؛ لمواصلة تعليمهن الجامعي. 
فـــي  التوجهـــات  تلـــك  اســـهمت  كمـــا 
تأســـيس جامعـــة البحريـــن جنبـــا إلـــى 
العربـــي،  الخليـــج  جامعـــة  مـــع  جنـــب 
كمكمل لـــدور معهد المعلمـــات والكلية 
الجامعيـــة للعلـــوم واآلداب والتربيـــة، 
وكليـــة الخليـــج للتكنولوجيـــا، وهو ما 
وفـــر األرضيـــة الصلبة لحصـــول المرأة 
علـــى درجـــات جامعيـــة )البكالوريوس 
مـــن  الجامعيـــة  وفـــوق  الليســـانس(   -
دبلوم وماجســـتير ودكتـــوراه، ليتزايد 
العـــدد مـــن ســـنة إلـــى أخـــرى، وعرض 
هذا الفصل تطور عملية ابتعاث المرأة 
للدراســـة الجامعية والدراســـات العليا 
في الخارج، ونشأة الجامعات الوطنية 

الخاصة.

تعليم المرأة في عهد الملك حمد

الرابـــع  الفصـــل  تخصيـــص  وجـــرى 
الكتـــاب تحـــت عنـــوان  واألخيـــر مـــن 
“تعليـــم المـــرأة فـــي عهد الملـــك حمد”، 
جـــاء فيـــه أنه مـــع تولـــى عاهـــل البالد 
جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
 ،)1999( مـــارس  فـــي  الحكـــم  مقاليـــد 
وطرحـــه مشـــروع جاللتـــه اإلصالحي 
الحداثي المســـتند إلـــى ثقافة وانفتاح 
اإلنسان البحريني، ومعوال على قدرته 
في إدارة شـــأنه وترســـيخ أركان دولة 
المؤسســـات والقانون، فقد جاء ضمن 
أهـــم محـــاوره تطويـــر جـــودة التعليم 
في توقيت كانت فيه مســـيرة التعليم 
قد حققت أهدافهـــا الكمية، وأصبحت 

البحرين شبه خالية من األمية. 
مظلـــة  امتـــدت  النهـــج  هـــذا  ووفـــق 
المشـــروع اإلصالحـــي لجاللـــة الملـــك 
بضمانات تشريعية وقانونية تحصنت 
للمـــرأة،  االجتماعيـــة  الحقـــوق  بهـــا 
وعلى رأســـها “حق التعليم” بسياســـات 
انعكســـت على ترســـيخ تلـــك الحقوق 
الطبيعيـــة  النتيجـــة  لتكـــون  ميدانيـــا، 
أن تتحقـــق للمرأة مكاســـب فعلية في 
مراحـــل التعليـــم المختلفـــة، ومـــن بين 
أهمهـــا، تصنيف مملكـــة البحرين ضمن 
الفئـــة األولى مـــن الدول التـــي حققت 
األمـــم  لبرنامـــج  األساســـية  األهـــداف 
المتحدة الخاص بالتعليم للجميع وفقا 

لتقرير اليونسكو العام )2007(. 
وأشـــار الكتـــاب إلى أنه فـــي ضوء كل 

بـــدأت  اإلصالحيـــة،  المبـــادرات  تلـــك 
البحريـــن تجنـــي أثـــر ذلـــك مـــن خالل 
عدد من المؤشـــرات الكميـــة والنوعية 
التـــي تقيس األداء فـــي تعميم التعليم 
التعليـــم  فـــرص  وتعـــدد  األساســـي، 
ونســـبة  المعلميـــن،  أداء  وتطويـــر 
الطلبة إلـــى المعلمين، وكثافة الفصول 
الدراســـية، ونســـب الترفيع والتســـرب 
والبقاء في المدرســـة، ونسبة االنتقال 
اإلعـــدادي  التعليـــم  مرحلتـــي  إلـــى 

والثانوي.

 المؤشرات الكمية
واســـتعرض الكتـــاب فـــي هـــذا الفصل 
عددا من المؤشرات الكمية التي برزت 
فـــي عهد عاهل البالد؛ لالرتقاء بجودة 
ونوعيـــة التعليـــم فـــي البحريـــن علـــى 
كافة المستويات، ومن تلك المؤشرات 
زيـــادة المخصصـــات الماليـــة للتعليـــم، 
وزيـــادة عـــدد المؤسســـات التعليميـــة، 
والتوسع في التعليم العالي، واالهتمام 
بتكنولوجيـــا التعليم والبحـــث العلمي، 

وتطوير التعليم الفني والمهني.
كمـــا اســـتعرض عـــددا مـــن المؤشـــرات 
بينهـــا  ومـــن  الصلـــة  ذات  النوعيـــة 
إنشـــاء وتنظيـــم هيئـــة جـــودة التعليم 
والتدريـــب بمقتضى المرســـوم بقانون 
رقم )32( لســـنة )2008(، وإنشـــاء كلية 
البحريـــن للمعلميـــن في العـــام )2008(، 
وإنشاء وتنظيم كلية البحرين للتقنية 
بوليتكنك البحرين بمقتضى المرســـوم 
 ،)2008( لســـنة   )65( رقـــم  بقانـــون 
وتطبيق الخطة اإلستراتيجية وخطة 
العمـــل الوطنيـــة لنوعيـــة التعليـــم في 
الفتـــرة مـــن )2014-2010(؛ بهدف رفع 
مســـتوى جودة التعليم والتدريس في 
مدارس المملكة، وإتاحة فرصة التعلم 
للجميع وتشـــجيع االستثمار في قطاع 
التعليم، ورفع مســـتوى التعليم العالي 
والبحـــث العلمي، إضافة إلى مشـــروع 
تطويـــر أداء المـــدارس وتطبيـــق نظام 
إدارة األداء، وبرنامج التمكين الرقمي 
في التعليـــم، والنظام المطـــور للتعليم 
التنميـــة  وبرنامـــج  والمهنـــي  الفنـــي 
تحســـين  مبـــادرة  وتطبيـــق  المهنيـــة، 
المرحلتيـــن  فـــي  المدرســـي  الزمـــن 
اإلعداديـــة والثانويـــة، ورعاية وإدماج 
الطلبـــة ذوي االحتياجات الخاصة في 

المدارس الحكومية.
وقـــد عمـــل فريـــق مهنـــي متخصـــص 
للمـــرأة  المجلـــس األعلـــى  مـــن داخـــل 
وخارجه بدأب لمدة أشهر عديدة على 
إعداد هـــذا الكتاب، وحـــرص المجلس 
خـــالل  الحـــرص  كل  للمـــرأة  األعلـــى 
مراحـــل إعداد هذا الكتـــاب على اتباع 
المنهجيـــة العلمية الرصينة في تقصي 
األصليـــة  مصادرهـــا  مـــن  المعلومـــات 
ســـياقها  فـــي  وتوظيفهـــا  الموثوقـــة، 
القـــارئ  ومنـــح  الصحيـــح،  التاريخـــي 
والباحث عن المعلومة صورة متكاملة 
وفقا لتسلســـل تاريخي منطقي، وربط 
علمـــي لألحـــداث وســـياقاتها الزمانية 
والمكانيـــة، مـــع الحفـــاظ علـــى جـــودة 
الصياغة وســـالمة األســـلوب وجمالية 
اإلخـــراج، وكل ذلـــك بهـــدف الوصـــول 
إلـــى منتج نهائـــي يرقى إلى المســـيرة 
الحافلـــة للمـــرأة البحرينيـــة في مجال 
التعليم، ويستشـــرف أفـــق ريادتها في 
هـــذا المجال خصوصا في مجال علوم 

المستقبل.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المجلس األعلى للمرأة يصدر كتاب المرأة البحرينية والتعليم

من األرشيف العتيد 3

مــن دون شــك أن التفتيــش فــي حقيبــة الذكريــات يســاعدنا في العثــور علــى ُدرر تاريخية 
ال تنضــب، علــى وصايــا عشــر ال ُتخطــئ عينهــا الفاحصة هدفهــا المأمول، على كنــوز قيمية 

وفكرية وأخالقية ال تضل طريقها نحو التخلق والتجلي والتعايش والخلود.
هكذا تقع عيناي كلما توجهت بها إلى مجلس رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان حفظــه هللا ورعاه، من الحــوارات والعطايــا، ومن الثروات والســجايا ما 

يضعنا ويضع أمتنا على طريق التحليق في سماوات النماء المستدام، والوئام وااللتئام.
هكــذا كان مجلــس الرئيــس وال يــزال شــعلة متقدة مــن المحاكاة لقضايا العصــر وكل عصر، 

نبراس نهتدي بنوره وشالل حياة ال تنضب مياهه النقية الطاهرة أبًدا.
قبــل أيــام زار نائــب رئيــس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة حفظه 
هللا الرئيس القائد في مقر إقامة ســموه بألمانيا، دار الحديث حول كل شــيء تقريًبا، حول 
شــئون وشــجون الوطن، حول الشــفاء العاجل الذي َمّن به هللا عز وجل على سموه، وحول 

ما تمر به الدنيا من متغيرات وإرهاصات واحتكاكات مع طبيعة الكون المتغيرة.
هكذا نحن نقرأ من الملفات ونشــاهد على الهواء مباشــرة اللقاءات الحميمية لألب الرئيس 
مــع منظومة دولته المســتقرة، االبتســامة المشــرقة على وجه األب الرئيــس وكأنه يحاكينا 
جميًعا، ويربت على أكتافنا كلنا، ويقول لنا: سيروا على بركة هللا، إن المستقبل بكم ولكم، 
هو ما يمكن أن تلتقطه العين والقلب بين الســطور، وعلى وجه النجل الوفي ســمو الشــيخ 

علي بن خليفة الذي رافق األب الرئيس رحلة الشفاء العاجل والعودة الميمونة بإذن هللا.
فــي جميــع األحوال وبعــد البحث والتقصي، وبعد االستشــهاد باألرشــيف العتيد، والتقليب 
في صفحات التاريخ القريب وجدت أن الحق الذي هو فضيلة عند الرجوع ، والعدل الذي 
هو حٌق ال ُيراد به باطل عندما تصفو السليقة وترتبط بفطرية التعاطي مع أدق المنحنيات، 
هو في حد ذاته ثابت وطني أرســى دعائمه خليفة بن ســلمان، وصان صرحه، أيًضا خليفة 

بن سلمان، ووفر لنا منصات االنطالق، كذلك هو خليفة بن سلمان.
األرض التــي تبــدو متحركــة فــي بلدان أخرى عنــد مواجهة فيروس كورونــا، هي ثابتة في 

بالدنا وتنطلق من مراحل شديدة التشابك والتراتب والبناء على ما فات.
نجدهــا فــي بــالد أخرى منســاقة خلف األحداث، فــي حين نجدها في البحريــن وقد اكتمل 
بنيانهــا المرصــوص، واصطفــت منظومتهــا الرائعــة، ووقــف كل مواطــن وكأنــه جنــدي فــي 
ســاحة القتال وهو يشــد من أزر شــقيقه المواطن، ويأخذ بيد دولته المســتقرة اآلمنة، كي 

يعبر معها هذا النفق المظلم المسمى بـ “كورونا”.
نعم.. إنها الحيطة والحذر، الملف واألرشــيف العتيد، الثابت الذي أرســاه خليفة بن ســلمان، 
والمتحــرك الــذي يحلــق به ولــي العهد النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمد حفظــه هللا ورعاه، ومن قبل ومن بعد تلك الرؤية الشــاملة، 
الجامعة التي انطلقت من مشروع إصالحي سابًقا لعصره وزمانه، وأوانه، لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه، ليكتمل بذلك الشمل المؤسسي 
الواثق من طبيعته، من نضارة تعاطيه، وشموخ تجليه، ووسامة عليائه وأمانيه، كي نقول 
للعالم أجمع أننا في الشدائد أقوى وأثبت، وفي المحن أقدر وأصلب، وأمام الطوفان ثبات 

ورسوخ، وعمران وشموخ.
حفظ هللا قادتنا، حفظ هللا شعبنا، حفظ هللا الوطن.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

المنامة - األوقاف الجعفرية

اســـتقبل رئيـــس األوقـــاف الجعفريـــة 
يوســـف الصالـــح فـــي مكتبـــه بمبنـــى 
اإلدارة بضاحية الســـيف وزير التربية 
والتعليـــم رئيـــس مجلس أمنـــاء كلية 
عبدهللا بن خالد للدراسات اإلسالمية 
مـــن  عـــدد  بحضـــور  النعيمـــي  ماجـــد 
أعضـــاء مجلـــس األوقـــاف الجعفرية.

التربيـــة  وزارة  بجهـــود  الصالـــح  وأشـــاد 
ومبادراتها المختلفة.

وقـــدم النعيمـــي إيجـــازا عـــن الكليـــة التي 
أنشأت بأمر ملكي من جاللة الملك، مؤكدا 
أّن الكليـــة تمثل أعلى درجات التقدير من 

جاللـــة الملـــك لهـــذه الشـــخصية الوطنيـــة 
المرموقـــة التي قدمت عطـــاًء متميزا في 

كافة ميادين العمل الوطني.
وأشـــاد الصالح بمآثر الفقيد ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة طيـــب هللا 
ثراه، مؤكدًا أّن ســـموه ترك بصمات كبيرة 
وقـــّدم الكثير لخدمة وطنه وأمته العربية 
واإلســـالمية، معربـــا في الوقـــت ذاته عن 
ثقتـــه فـــي أن الكليـــة ستســـتهم فـــي رفد 
المجتمـــع بنخبة من الشـــباب المتخرجين 
في العلوم اإلســـالمية وفق مناهج علمية 

وأكاديمية متميزة.

رفد المجتمع بنخبة من المتخرجين في العلوم اإلسالمية



بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء 
الرامية إلى تخفيض األعباء المعيشية 
قـــرار  إطـــار  وفـــي  المواطنيـــن،  علـــى 
مجلـــس الـــوزراء بمســـاواة المواطنيـــن 
الرســـوم  مـــن  للمســـاكن  المســـتأجرين 
البلدية بالمواطنين المالكين مساكنهم، 
أصدر وزير االشـــغال وشؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
وإســـقاط  لتخفيـــض  وزاريـــة  قـــرارات 
 423 علـــى  البلديـــة  الرســـوم  وإعفـــاء 
أسرة بحرينية ال تمتلك مساكن خاصة 
فـــي مســـاكن مســـتأجرة  بهـــا وتســـكن 
في الفترة من شـــهر يناير ولغاية شـــهر 
فبرايـــر مـــن العـــام الجـــاري.  وأوضـــح 
وزير األشـــغال “أن هـــذه القرارات تأتي 
تنفيذا للرغبة السامية من قيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة الراميـــة إلـــى توفير 
حيـــاة كريمـــة لجميـــع المواطنيـــن عـــن 
المعيشـــية  األعبـــاء  تخفيـــض  طريـــق 
عـــن كواهلهم، مـــن خالل رســـوم بلدية 
احتياجـــات  مـــع  ومنســـجمة  مخفضـــة 
إعفـــاء  وكذلـــك  المواطنيـــن،  هـــؤالء 
بعـــض ذوي الدخل المحدود من ســـداد 
الرســـوم مســـتقبال أو إســـقاط ديونهـــم 
القديمة.  وأشـــار وفقا لقانون البلديات 
رقم )35( لسنة 2001 والمعدل بالقانون 
رقـــم )38( لســـنة 2001 وعلـــى الالئحـــة 

الصـــادر  البلديـــات  لقانـــون  التنفيذيـــة 
بقـــرار مجلس الـــوزراء رقم )16( لســـنة 
2002 وبخاصـــة الفقـــرة )ب( من المادة 
)48( مـــن الالئحة المذكـــورة وبناء على 
عرض مديري عمـــوم البلديات، فقد تم 
تخفيض الرسوم البلدية عن 417 أسرة 
بحرينية وإسقاط الرسوم البلدية عن 2 
أســـرة بحرينية وإعفاء 4 أسر بحرينية 
من الرسوم البلدية في الفترة من يناير 
ولغايـــة فبرايـــر 2020”.  وأشـــار إلى أن 
الوزارة تسعى لتسخير كافة اإلمكانات 
والموارد؛ للعمل على االرتقاء بالمستوى 
المعيشـــي للمواطنيـــن، والتخفيـــف من 
الرســـوم البلديـــة علـــى المواطنين. كما 
أكد خلف أن هناك تنســـيقا مستمرا بين 
شؤون البلديات وإدارة خدمات شؤون 
المســـتهلكين في هيئة الكهرباء والماء؛ 
مـــن أجل تعديـــل الرســـوم البلدية لهذه 
األســـر فـــي فواتيـــر الكهربـــاء الخاصـــة 
بهم تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة 

أعاله.

إعفاء 4 أسر منها 
وإسقاطها عن 

اثنتين
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مناقشة تأثير رسوم البنية التحتية على النشاط االستثماري
حرص برلماني على استمرار تنفيذ المشاريع التطويرية من “األشغال والبلديات”

التحقيـــق  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد 
إســـحاقي  النائـــب  البرلمانيـــة 
فـــي أســـباب الركـــود االقتصـــادي 
عقـــدت  اللجنـــة  أن  والعقـــاري 
اجتماعهـــا الخميس، حيث التقت 
وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 

خلف، والوفد المرافق له.
اســـتمعت  اللجنـــة  أن  وذكـــر 
وزيـــر  وتصـــورات  لمرئيـــات 
األشغال بشأن الوضع االقتصادي 
في مملكـــة البحرين، والتحديات 
التي تعيشـــها المملكة في الوقت 
المقترحـــة؛  والحلـــول  الحالـــي، 
اســـتمرارية  ضمـــان  أجـــل  مـــن 
النشـــاط في الحركـــة االقتصادية 
والعقاريـــة، بما يســـهم فـــي تعزيز 

السوق وحمايتها من الركود.
تطـــرق  االجتمـــاع  أن  وبيـــن 
البنيـــة  رســـوم  لموضـــوع 
الرســـوم  جانـــب  إلـــى  التحتيـــة، 
البلديـــة األخـــرى، ومـــدى تأثيرها 
االقتصاديـــة،  المشـــاريع  علـــى 

وفيمـــا  التجاريـــة،  والمؤسســـات 
بعـــض  تأخـــر  فـــي  ســـببا  تشـــكل 
المشـــاريع أو عـــدم قيام مشـــاريع 
جديـــدة، والعمـــل علـــى الوصـــول 
لمرحلـــة االطمئنـــان مـــن أن تلـــك 
الرسوم ال تمثل إحدى التحديات 
التـــي تعـــوق اســـتمرارية الحركة 
بشـــكلها  والعقاريـــة  التجاريـــة 

المطلوب.
وأشار إلى أن اللجنة في االجتماع 

حرصـــت على ضـــرورة اســـتمرار 
تنفيـــذ المشـــاريع التطويريـــة من 
جانب وزارة األشغال والبلديات، 
لمـــا لذلك من تحفيٍز واســـتقطاب 
لالســـتثمارات، وقيـــام المشـــاريع 
الخاصـــة، والقـــدرة علـــى تحقيق 
للســـوق  المســـتمر  النشـــاط 

البحرينية.
إلـــى  إســـحاقي  النائـــب  ونـــوه 
مـــن  عـــددا  عقـــدت  اللجنـــة  أن 

االجتماعات مع جهـــات حكومية 
فـــي األســـابيع الماضيـــة؛ للتعرف 
علـــى مرئياتهـــم بشـــأن موضـــوع 
والعقـــاري،  االقتصـــادي  الركـــود 
اجتماعاتهـــا؛  ســـتواصل  وأنهـــا 
بشـــأن  متكاملـــة  رؤيـــة  إليجـــاد 
لتقديـــم  تمهيـــدا  الموضـــوع، 
وعرضهـــا  وتوصياتهـــا،  تقريرهـــا 
النـــواب  مجلـــس  جلســـات  علـــى 

المقبلة.

التحقيق في الركود االقتصادي تجتمع بوزير األشغال

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

خلف: تخفيض الرسوم البلدية لـ 417 أسرة بحرينية

المنامة - بناالمنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قال وكيل الزراعة والثروة البحرية 
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح 
إن الجهـــود المبذولـــة اثمـــرت عـــن 
تســـجيل 255 مـــن أصحـــاب رخص 
صيد الروبيـــان الذين أبدوا رغبتهم 
مجلـــس  قـــرار  مـــن  باالســـتفادة 
الـــوزراء، والـــذي نـــص علـــى شـــراء 
أصول صيادي الروبيان من بوانيش 
الصيـــد لمن رغب منهـــم في ذلك أو 
تحويل رخـــص صيـــد الروبيان إلى 
رخص صيد األســـماك وشـــراء عدة 
الصيـــد منهـــم؛ حرصـــا مـــن الوكالـــة 
فـــي تنظيم قطاع الصيد وتحســـين 
أوضـــاع صيـــادي الروبيـــان خاصة، 
ويشكل العدد ما نسبته اكثر من 93 

% مـــن إجمالـــي صيـــادي الروبيان.
وفيمـــا يتعلق بتفاصيل العدد اإلجمالي، 
أوضـــح أبوالفتـــح انـــه حتـــى تاريخ 11 
بـــاع  منهـــم   70 فـــإن  الجـــاري،  مـــارس 
األصول واستلم مستحقاته، و5 آخرين 
بانتظار تســـليم مستحقاتهم، كما استلم 
25 مســـتحقاتهم عـــن بيع عـــدة الصيد، 
ويجري العمل على تســـليم مســـتحقات 
اثنيـــن آخرين، وينتظـــر 138 ممن تقدم 
ببيع األصول إنهاء اإلجراءات الخاصة، 
إلـــى جانـــب 15 آخرين ممـــن تقدم على 

بيع عدة الصيد.
بتحديـــد  المعنيـــة  اللجنـــة  أن  وبيـــن 
مقـــدار مســـتحقات الصياديـــن واصلت 
عملهـــا منذ إصدار قـــرار مجلس الوزراء 
عـــدة  تثميـــن  فـــي  مســـتمرة  ومازالـــت 

الصيد، منوها إلى التجاوب الكبير الذي 
أبداه أصحاب رخص صيد الروبيان.

إلـــى  الراميـــة  الجهـــود  اســـتمرار  وأكـــد 
فـــي  البحريـــة  الثـــروة  علـــى  الحفـــاظ 
مملكـــة البحرين، مشـــيدا بالتعاون الذي 
يبديـــه عدد كبير مـــن الصيادين إلنجاح 
هذه الجهـــود، التي تصـــب في مصلحة 

الوطن.

المعلومـــات والحكومـــة  أعلنـــت هيئـــة 
اإللكترونيـــة عـــن توفير خدمـــة إيصال 
وتســـليمها  والوفـــاة  الميـــالد  شـــهادات 
للمراجعيـــن عـــن طريـــق بريـــد البحرين 
واالتصـــاالت،  المواصـــالت  بـــوزارة 
وإيصـــال طلباتهـــم علـــى عناوينهم في 
غضون 24 ساعة من تقديمه إلكترونًيا 
أو حضورًيا، وفًقا لما تضمنته االتفاقية 
المبرمة بين “الهيئة” و “بريد البحرين”، 
التي جرى توقيعهـــا حديثا بمقر الهيئة 
بمدينة عيســـى.وقع االتفاقية من هيئة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
محمـــد  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
القائد، ومـــن جانـــب وزارة المواصالت 
البحريـــن  ببريـــد  ممثلـــة  واالتصـــاالت 

الوكيل المســـاعد للبريد الشـــيخ بدر بن 
خليفة آل خليفة.

وأكد القائد أهمية عقد شراكات التعاون 
وتعزيزهـــا مـــع المؤسســـات الحكوميـــة 
الســـيما مع بريد البحريـــن، الذي يمتلك 
خبره واســـعة وســـمعة ممتازة وســـجال 

حافال بالنجاح في المجال البريدي.
وقال الشـــيخ بدر بـــن خليفة آل خليفة 
“إننا ســـعداء بتوقيع االتفاقية مع هيئة 
اإللكترونيـــة،  والحكومـــة  المعلومـــات 
التـــي تأتي ضمـــن مجمل أهـــداف بريد 

البحرين”.

نبيل أبوالفتح

-52a14b3a-5def-4565-9a03-e5b8bfe8340cلتت

بموجب اتفــاق بين “الحكومــة اإللكترونيــة” و “البريد”استمرار اللجنة المعنية بعملية التثمين وتحديد مقدار المستحقات
إيصال شهادات الميالد والوفاة للمراجعين بالبريد255 صياد روبيان طلبوا بيع األصول وعدة الصيد

شهران على التدخل العسكري التركي في ليبيا
Û  مضــى أكثــر مــن شــهرين علــى قــرار الرئيــس التركــي

رجــب طيــب أردوغــان إرســال قوات عســكرية تركية 
إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات ومليشــيات حكومة 
فائــز الســراج أو حكومــة الوفاق الوطنــي التي تصفها 
تركيــا بأنهــا الحكومــة الشــرعية لليبيــا المعتــرف بهــا 
دولًيا؛ مع أن هذه الحكومة أصبحت في الواقع مجرد 
حركــة منشــقة عن اإلجمــاع الوطني الليبــي محاصرة 
في طرابلس وتسيطر على مساحة ال تزيد عن 15 % 

من مجمل األراضي الليبية.
Û  تــزال القــرار الخطيــر ال  إن أصــداء وتداعيــات هــذا 

تتوالــى وتتــردد وتلقي بظاللها علــى مجمل العالقات 
بيــن دول حــوض البحــر األبيــض المتوســط، وتضيف 
المزيــد مــن التوتر والتعقيد في شــبكة عالقات الدول 

العربية ببعضها البعض.
Û  وتبرر أنقرة هذا التدخل على أنه جاء استجابة لطلب

تلقتــه مــن حكومة فائز الســراج لحمايتها من هجمات 
الجيــش الوطني الليبــي بقيادة المشــير خليفة حفتر، 
مــع  تبريــر مرفــوض وغيــر مقبــول ويتعــارض  وهــو 
القوانيــن واألنظمة الدوليــة، خصوًصا ضمن معطيات 
الظــروف التــي تمر بها ليبيا، وهو يشــكل بكل وضوح 
خرًقا واستباحة لسيادة دولة مستقلة وعماًل عدوانًيا 
وتدخــاًل عســكرًيا مــن دون تفويــض دولــي أو غطــاء 

قانوني.
Û  وقــد ســبق لتركيا أن بررت تدخلهــا واختراقها لحدود

جارتيهــا ســوريا والعراق على أنه عمــل أملته ضرورة 
حماية حدودها وأمنها؛ مما يتطلب مالحقة المقاتلين 
األكــراد واإلرهابييــن فــي عقــر دارهــم فــي الدولتيــن 
الجارتين، إال أن مثل هذا التبرير غير وارد في الحالة 

الليبية التي ال تجمعها بتركيا حدود مشتركة.
Û  إن المســؤولين األتــراك والمدافعيــن عــن سياســاتهم

يؤكدون وبكل صراحة أن هذه الخطوة التركية تأتي 
وتنطلــق مــن الحــرص على حمايــة المصالــح القومية 

لتركيا وحقوقها أو إرثها التاريخي في ليبيا.
Û  ومــن ناحيــة المصالــح القوميــة فإن تركيــا تهدف إلى

االســتفادة مــن موقــع ليبيــا؛ كونهــا أحــد أكبــر الــدول 
واســتغالل  المتوســط،  األبيــض  البحــر  علــى  المطلــة 
الموقــف  لدعــم  وذلــك  وانقســامها  الصعبــة  ظروفهــا 
التركــي ومطالباتها التوســعية في النــزاع الذي أثارته 
حول الســيادة على مســاحات واسعة في شرق البحر 
األبيــض المتوســط الغنــي بمــوارد الطاقــة، وادعائهــا 

الحق في التنقيب عن الغاز شرقي هذا البحر.
Û  وأحالمهــا أطماعهــا  بســبب  تركيــا،  أن  والمعــروف 

ومراميها التمددية، لم ُتبق لها أي صديق مجاور على 
ضفتــي هــذا البحر، ما عدا إســرائيل إلى حــد ما، فهي 
محاطة بدول تعارضها وترفض سياســاتها التوسعية 
في المنطقة، من أهمها مصر وسوريا ولبنان واليونان 
وقبــرص وغيرهــا، كمــا أن الجزائــر وتونــس ال ترغبان 
فــي االصطفــاف إلى جانبهــا فيما يتعلــق بتدخلها في 

ليبيا.
Û  إن مــن بيــن أهداف تركيا لوقوفها إلى جانب الســراج

في صراعه مع حفتر هو تحدي ومواجهة مصر ودولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة بالذات اللتين تدعمان، مع 
دول أخرى، شــرعية األخير، وبالنســبة لمصر فإن هذا 
التدخــل والتواجــد العســكري لتركيــا علــى حدودهــا 
، بــل إنــه تهديــد ســافر  الغربيــة يشــكل أكثــر مــن تحــدٍّ
ألمنها الوطني ومصالحها السيادية في البحر األبيض 

المتوسط.
Û  أما من ناحية اإلرث أو الحقوق التاريخية التي تدعيها

تركيــا فــي ليبيــا؛ فإنهــا تأتي في إطار أطمــاع وأحالم 
الرئيس أردوغان وحزبه الحاكم في إحياء الســيطرة 

العربيــة، وإن  الــدول  الغابــر علــى  العثمانــي  والنفــوذ 
إضعاف ليبيا وتثبيت وترســيخ انشــقاقها وانقســامها 
لتســهيل الســيطرة عليهــا يأتــي ضمــن أولويــات هــذه 

األهداف التركية وفي هذه المرحلة بالذات.
Û  إن اإلرث العثمانــي فــي ليبيــا الــذي تدعيــه تركيا اآلن

مصبوغ بألوان وأصناف الظلم واالستبداد واإلجحاف 
بحق الشــعب الليبي؛ فقد وقعت ليبيا تحت االحتالل 
والســيطرة العثمانيــة فــي العــام 1551م، وفــي ســنة 
1711 ثار الشــعب الليبي ضد الحكم العثماني الصارم 
المســتبد، فانفصلــت ليبيا عن الســيطرة العثمانية في 
ذلــك العــام، إال أن الدولــة العثمانيــة طالبــت الليبييــن 
بمساعدتها في حربها ضد اليونانيين في العام 1829.

Û  اليونــان ضيــاع  وبعــد  ذلــك،  الليبيــون  رفــض  ولمــا 
والجزائر من ممتلكات الدولة العثمانية قرر الســلطان 
العثماني محمود الثاني في العام 1835 إعادة احتالل 
ليبيــا وإلقــاء القبــض على حاكمهــا الليبي “علي باشــا” 

ونقله أسيًرا إلى تركيا.
Û  هــذه الحقبــة من الحكــم العثماني لليبيا، التي تســمى

بالحقبــة الثانيــة اســتمّرت حتــى العــام 1912 عندمــا 
فشــل العثمانيــون فــي حمايــة ليبيــا وتركوها فريســة 

لالحتالل اإليطالي.
Û  المتواضعــة بإمكانياتهــم  الليبيــون  كان  وعندمــا 

يقاومون ويحاربون ويموتون في ســاحات المواجهة 
ضــد الغــزاة اإليطالييــن وافقــت تركيــا علــى بيــع ليبيا 
مــن   15 المــادة  لإليطالييــن والتنــازل عنهــا بموجــب 

“اتفاقية لوزان” الموقعة في العام 1920.
Û  بعــد العالــم  دول  أفقــر  ثانــي  ليبيــا  أصبحــت  وقــد 

إندونيســيا إلــى أن حصلــت على اســتقاللها فــي العام 
1951 واعتلــى الملك محمد إدريس السنوســي عرش 
الملــك فيهــا فــي العــام 1946 ليبــدأ مرحلــة مــن البناء 

الحكــم  آثــار ومخلفــات  وإزالــة  والتنميــة  واإلصــالح 
التركي العثماني.

Û  ويؤكد الخبراء والمحللون أن قرار أردوغان المدعوم
التركــي  العســكري  بالتدخــل  الحاكــم  حزبــه  بتأييــد 
فــي ليبيــا هــو قــرار خطير وخاطــئ ويشــكل مجازفة 

محفوفة بالكثير من المخاطر والمحاذير.
Û  فهذا التدخل سيكون مختلًفا تماًما، وال يمكن مقارنته

بتدخلها في ســوريا على ســبيل المثــال، ففي ليبيا لن 
تســتطيع تركيــا االعتمــاد علــى المليشــيات اإلرهابيــة 
عســكريين  خبــراء  بإرســال  االكتفــاء  أو  والمرتزقــة، 
أتــراك، فــإذا كان المطلــوب مــن التدخــل قلــب ميــزان 
الموقــف العســكري لصالــح حكومة فائز الســراج؛ فإن 
ذلك ســيتطلب تواجًدا عســكرًيا كثيًفا وواسع النطاق 
المدربيــن،  النظامييــن  الجنــود  مــن  بمشــاركة اآلالف 
وإلى تغطية ومساندة من جانب سالح الجو التركي، 
وتأميــن بحــري مــن قبــل األســطول التركــي لحمايــة 

السواحل والموانئ من الهجمات البحرية. 
Û  البحــار؛ عبــر  ونفــوذ  تواجــد  لتحقيــق  ســعيه  وفــي 

أو وضًعــا عســكرًيا  تجربــة  ســيواجه  أردوغــان  فــإن 
لــم تألفــه تركيــا منــذ أفــول اإلمبراطوريــة العثمانيــة 
وتدمير أســاطيلها البحرية، ومــن بين هذه التحديات 
والمخاطــر، أو ربمــا أكبرها، صعوبة االتصال والتحكم 
واإلمــدادات  التمويــن  تدفــق  اســتمرار  وضمــان 
واالحتياجــات اللوجســتية للقوات التركية المنتشــرة 

على بعد 1500 كيلومتر.
Û  الخبــراء والمحللــون يؤكــدون أيًضــا أن أردوغــان إذا

اســتمر فــي اإلصرار على التدخل العســكري في ليبيا؛ 
فإنه ســيدفع بتركيا إلى االنزالق في هاوية المســتنقع 
الليبــي الــذي ســتغرق فيــه حتًمــا أحالمــه وأطماعــه 

وتطلعاته التوسعية.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة



المنامة - غرفة التجارة والصناعة 

حطـــاب  عبدالـــرزاق  النائـــب  أشـــاد 
الســـامي  الملكـــي  المرســـوم  بصـــدور 
لعاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، معربا عن 
تقديـــره  للمكرمة التي شـــملت العفو 
عن 1486 محكوما، معتبرا إياها لفتة 
أبوية ترســـخ قيم التسامح والصفح، 
إنســـانية جاللتـــه  مـــدى  عـــن  وتعبـــر 
وحرصـــه على اتباع ســـبيل التعايش 
لما فيه من صالح المجتمع وازدهاره.
وأضاف حطاب أن المرســـوم الملكي 
الســـامي جـــاء ليؤكد حـــرص المملكة 
على جعل حقوق االنسان منارة للعمل 
الوطنـــي، وأن البحريـــن ســـباقة فـــي 
ضمـــان حقـــوق مواطنيهـــا، وحريصة 
النســـيج  تكامـــل  علـــى  الحـــرص  كل 
المجتمعي ووحدة الصف الوطني لما 

فيه خير الوطن والمواطنين.
الملكـــي  العفـــو  أن  حطـــاب  وبينـــت 
الســـامي يوضـــح مجـــددا بمـــا ال يدع 

مجـــاال للشـــك بـــأن البحريـــن ملتزمة 
بجميع المواثيق والصكوك الحقوقية 
الدوليـــة وغيرها من اتفاقات وعهود، 
انجازاتهـــا  المملكـــة  بذلـــك  لتواصـــل 

الحقوقية بخطوات ثابتة واتزان.
وأكمل حطاب: العفو الملكي السامي 
يشـــكل صفحـــة جديـــدة للمحكومين 
للمشـــاركة فـــي بنـــاء وإعمـــار وطنهم 
بمـــا  المواطنيـــن،  إخوانهـــم  بجانـــب 
يتسق مع المســـيرة التنموية الشاملة 

التي أرسى قواعدها جاللة الملك.
كمـــا أن التوســـع فـــي تطبيـــق أحكام 
قانـــون العقوبـــات البديلـــة يعـــد بحد 
ذاته نموذجا يحتذى به على مستوى 
المنطقة والعالم، عبـــر توفير البرامج 
التأهيليـــة التـــي تتناســـب مع ظروف 
المحكـــوم عليهـــم الشـــخصية؛ بغيـــة 
إصالحهـــم وإعطائهم فرصة جديدة، 
التفاعلهـــم  لتحقيـــق  بيئـــة  وتوفيـــر 

اإليجابي مع محيطهم المجتمعي.

رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة  أشـــاد 
البحرين ســـمير عبدهللا ناس بالمرسوم 
الملكـــي الســـامي الـــذي أصـــدره حضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل البالد بالعفو عن بعض 
المحكـــوم عليهم وذلك لدواع إنســـانية 
والـــذي  الراهنـــة،  الظـــروف  وفـــي ظـــل 
بلـــغ عددهـــم )1486(، مؤكـــًدا أن قـــرار 
العفو الســـامي يأتى ترســـيخا لسياســـة 
التســـامح والصفـــح التي أرســـاها عاهل 
البالد وانسجاما مع قيم السالم والوئام 
والتعايش، تلك القيم اإلنســـانية النبيلة 
التي تنتهجها مملكة البحرين ويكرسها 
المشـــروع االصالحـــي لحضـــرة صاحب 

الجاللة.
وأضـــاف أن قـــرار العفـــو الســـامي فـــي 

هـــذا التوقيـــت المهـــم وتلـــك الظـــروف 
الطارئـــة التـــي تمر بها البـــالد، يعكس ما 
يوليـــه جاللته من رعاية وعناية بجميع 
هـــذه  أن  موضحـــا  المواطنيـــن،  أبنائـــه 
الخطوة الملكية السامية من شأنها دفع 
المشـــمولين بالعفـــو لاللتـــزام واالندماج 
في النســـيج المجتمعي واالنطالق نحو 

مستقبال أفضل لوطنهم وذويهم.
ورفـــع رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن أســـمى آيات الشـــكر والتقدير 
هـــذا  علـــى  الملـــك،  لجاللـــة  والعرفـــان 
العطاء اإلنساني الكريم من لدن جاللته 
والذي شـــمل بـــه أبناء شـــعبه، منوها أن 
القرار يعزز الرؤية الملكية السامية لكل 
مـــا فيه خيـــر ومصلحة مملكتنـــا الغالية 

مملكة البحرين العزيزة.

حطاب: حقوق اإلنسان منارة للعمل الوطني

ناس: العفو السامي ترسيخ لسياسة التسامح

المنامة - بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  أشـــاد 
اإلســـالمية واألوقاف الشـــيخ خالد 
بن علي آل خليفة، بصدور المرسوم 
البـــالد  لعاهـــل  الســـامي  الملكـــي 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، بالعفو عن بعض 
المحكـــوم عليهـــم؛ لدواع إنســـانية، 
بالعفـــو  المشـــمولين  عـــدد  بلـــغ  إذ 
والتوســـع  محكـــوم،   ٩٠١ الســـامي 
والتدابيـــر  العقوبـــات  تطبيـــق  فـــي 
البديلة ليشـــمل ٥٨٥ نزيـــال؛ مراعاة 
لظروف المحكوم عليهم الشخصية 
اإلنســـانية،  والدواعـــي  واألســـرية 
خصوصـــا النزيـــالت وصغـــار الســـن 
والمرضـــى ممـــن يحتاجـــون رعاية 

خاصة.
الملكيـــة  التوجيهـــات  أن  وذكـــر 
تطبيـــق  فـــي  بالتوســـع  الســـامية 
يجســـد  البديلـــة  العقوبـــات 
مســـتوى تطـــور المنظومـــة العدلية 
البحريـــن،  بمملكـــة  واإلصالحيـــة 
مـــن خـــالل توفيـــر فـــرص تأهيليـــة 

للمحكومين تهدف إلى مســـاعدتهم 
االجتماعيـــة  للحيـــاة  العـــودة  فـــي 
أفراًدا إيجابيين ودفعهم للمشـــاركة 

في نهضة البناء الوطني.
وأكـــد وزيـــر العـــدل االســـتمرار فـــي 
توســـيع مجاالت تطبيـــق العقوبات 
البديلـــة بمشـــاركة القطـــاع الخاص 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، إلى 
جانب القطاع العام، وبما يسهم في 

تعزيز المسؤولية المجتمعية.

وزير العدل: التوسع في العقوبات البديلة

الشيخ خالد بن علي

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أشـــاد 
الســـامي  الملكـــي  بالمرســـوم  الزيانـــي 
بالعفـــو عن بعض المحكوم عليهم لدواع 
إنســـانية، في لفتة أبويـــة حانية تعكس 
الراســـخ فـــي الرؤيـــة  النهـــج اإلنســـاني 
اإلصالحية الشـــاملة لملك البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.  
جاللـــة  إن  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 

يعـــزز  الســـامية  المكرمـــة  بهـــذه  الملـــك 
مبـــادئ التســـامح والعفـــو، ويغلب النهج 
الخيـــر الداعـــي إلـــى اإلصـــالح ومراعاة 
الحـــاالت اإلنســـانية، وما يوليـــه جاللته 
مـــن اهتمام كبيـــر ورعاية أبويـــة لجميع 
أبنائـــه المواطنيـــن، وفتح أبـــواب األمل 
والمســـتقبل أمـــام مـــن خالـــف القانـــون 
إلـــى  العـــودة  فـــي  منهـــم، ومســـاعدتهم 

الحياة االجتماعية الطبيعية.
وأكـــد وزيـــر الخارجية أن هـــذه الخطوة 

المباركـــة مـــن جاللـــة الملـــك تعبـــر عـــن 
الحكمة والرؤية الثاقبة والقيم المتأصلة 
في وجدان جاللته وفكره، ودليل ناصع 
على حرص جاللته الدائم على أن تكون 
مملكـــة البحريـــن نموذجا فريـــدا ورائدا 
في أدائها ومســـيرتها السياسية ونهجها 
الديمقراطـــي وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان 
الشـــامل  النهـــج اإلصالحـــي  فـــي إطـــار 

لجاللته.

وزير الخارجية: المرسوم لفتة أبوية حانية

محافظ العاصمة: العفو والعقوبات البديلة مبادرة إنسانية
أشـــاد محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة، بالمكرمة الملكية 
التـــي تفضـــل بهـــا عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
بالعفو الســـامي وتنفيذ العقوبـــات البديلة 
نـــزالء مركـــز اإلصـــالح  1486 مـــن  بحـــق 
نفســـه  عـــن  باألصالـــة  معبـــًرا  والتأهيـــل، 
وبالنيابة عن أهالي محافظة العاصمة عن 
أســـمى آيـــات الشـــكر واالمتنـــان والعرفان 
إلـــى مقام جاللته الســـامي، مؤكًدا أن هذا 
العفو الكريم من جاللة الملك دليل واضح 

علـــى حكمـــة وســـعة صـــدر والـــد الجميع، 
اإلنســـانية  المبـــادرات  هـــذه  بـــأن  منوًهـــا 
ليســـت بغريبة عـــن صاحب القلـــب الكبير 

جاللة الملك.
وقال إن هذا العفو الكريم سيساهم في لم 
من شـــملهم العفو بأهاليهم وفرصة ذهبية 
للعـــودة إلى جادة الصواب واالنخراط في 
المجتمع وخدمة الوطن في هذه الظروف 
التي تمر بها البحرين، مشيًدا بالتوجيهات 
الملكيـــة الصادرة لســـائر الجهـــات المعنية 
أحـــكام  تطبيـــق  فـــي  بالتوســـع  بالمملكـــة 
قانـــون العقوبات البديلـــة؛ مراعاة لظروف 

المحكوم عليهم الشـــخصية واألسرية، لما 
في ذلك من صالح المجتمع.

وأضـــاف “نحـــن فـــي محافظـــة العاصمـــة 
بالتعـــاون مـــع إدارة الوقاية مـــن الجريمة 
بـــوزارة الداخليـــة، وبالتنســـيق مـــع أمانـــة 
العاصمـــة، نفذنـــا في وقت ســـابق برنامج 
)ســـامع(  العامـــة  المنفعـــة  أعمـــال  ســـاعي 
لتنفيـــذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، 
إذ شـــارك 50 محكوًمـــا فـــي تطوير إحدى 
وتشـــمل  العاصمـــة،  محافظـــة  حدائـــق 
المبادرة تطوير حدائق وسواحل مختلف 

مناطق العاصمة”.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - محافظة العاصمة

العفو الملكي لفتة سامية من جاللة الملك
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة: جاللتـــه ملـــك اإلنســـانية ووالـــد الجميـــع

رفع  محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ 
خليفة بن علـــي بن خليفة آل خليفة 
وبالنيابة عن جميع أهالي المحافظة، 
والعرفـــان  الشـــكر  آيـــات  أســـمى 
والتقديـــر، إلى عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، بمناســـبة المكرمة الســـامية 
التـــي تفضـــل بهـــا جاللتـــه وتتضمن 
العقوبـــات  وتنفيـــذ  الســـامي  العفـــو 
البديلة بحـــق 1486 من نزالء مراكز 

أن  مؤكـــدا  والتأهيـــل،  اإلصـــالح 
المكرمـــة، لفتة ســـامية من جاللته... 

ملك اإلنسانية ووالد الجميع.
وأشاد ســـموه بالتوجيهات السديدة 
المتمثلـــة فـــي هـــذا العفـــو الســـامي، 
التالحـــم  علـــى  يؤكـــد  الـــذي  األمـــر 
مؤكـــدًا  المجتمـــع،  ألبنـــاء  الوطنـــي 
ســـموه أن المكرمـــة الملكية تجســـد 
الوقفة األبويـــة لعاهل البالد المفدى 
والحكمـــة التـــي يتمتـــع بهـــا جاللته 

والتســـامح  اإلنســـانية  ســـجل  فـــي 
المجتمعي.

أهالـــي  أن  علـــي  ســـموه  وشـــدد  
يدينـــون  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
البـــالد  عاهـــل  الجاللـــة  لصاحـــب 
المفدى، بالـــوالء والمحبـــة والطاعة 
في وحدة الصف بين أفراد المجتمع 
المواقـــف  هـــذه  فـــي  البحرينـــي 
اإلنســـانية التـــي توثـــق فـــي تاريـــخ 

المملكة.

 المنامة - بنا

محافظ العاصمة

وزير الخارجية

سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة

“حقوقية الشورى”: تأكيد الروح األبوية لجاللة العاهل
أكدت لجنة حقوق اإلنسان بمجلس 
الشـــورى أن المرســـوم الملكـــي الذي 
أصدره عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
محكـــوم،   901 عـــن  للعفـــو  وذلـــك 
والراســـخ  الثابـــت  الدعـــم  ُيترجـــم 
مـــن لـــدن العاهـــل لحقوق اإلنســـان، 
القيـــم  معانـــي  أســـمى  ويجســـد 

اإلنسانية النبيلة.
وقالت لجنة حقوق اإلنسان في بيان 
لهـــا إن هـــذا المرســـوم عكـــس الروح 
األبويـــة واإلنســـانية لجاللـــة الملـــك، 
وحرصـــه الكبيـــر علـــى أبنـــاء وطنه، 
والدفـــع بـــكل مـــا يصـــون حقوقهـــم 
وكرامتهـــم اإلنســـانية، مثمنة اللجنة 
الملـــك  جاللـــة  توجيهـــات  صـــدور 

بالتوسع في تطبيع قانون العقوبات 
البديلـــة ليشـــمل عـــدد 585 نزياًل من 
قضـــوا  والذيـــن  عليهـــم  المحكـــوم 
نصف مـــدة العقوبة الســـالبة للحرية 
المحكـــوم بهـــا، وهو األمـــر الذي لقي 

تقديًرا وإشادة من الجميع.
وأشارت اللجنة إلى أن جاللة الملك 

يقدم بمبادراته السامية وتوجيهاته 
إنســـانًيا  منهًجـــا  الســـديدة  الملكيـــة 
رائـــًدا، وتعكـــس صفـــات  وحقوقًيـــا 
علـــى  الحريـــص  اإلنســـان  القائـــد 
مصلحـــة شـــعبه، مؤكـــدة اللجنـــة أن 
المرســـوم الملكـــي وتنفيـــذه من قبل 
وزارة الداخليـــة يضاف إلى الســـجل 

الحقوقـــي لمملكـــة البحريـــن ويؤكد 
التزامهـــا واحترامهـــا لـــكل المواثيق 
والمعاهدات واألعراف الدولية ذات 

الصلة بحقوق اإلنسان.
اإلنســـان  حقـــوق  لجنـــة  وأشـــادت 
بمجلس الشـــورى بالنهج القويم في 
العفو والتســـامح الـــذي يتبعه جاللة 
الملكـــه، مؤكدة أن هذا النهج يســـهم 
فـــي تعزيز الـــوالء واالنتمـــاء لمملكة 
البحرين وقيادتها الحكيمة، وتقوية 
أواصـــر الوحدة الوطنية والتماســـك 
المجتمعـــي، ويشـــكل دافًعـــا وحافًزا 
بعزيمـــة  ليمضـــي  البحريـــن  لشـــعب 
وإصـــرار فـــي الدفـــع بعجلـــة التقدم 
والتنميـــة التي تشـــهدها المملكة في 

شتى المجاالت.

لجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشورى

القضيبية - مجلس الشورى

جدحفص - جمعية الرابطة اإلسالمية

الرابطـــة  جمعيـــة  أشـــادت 
اإلســـالمية بالمرســـوم الملكـــي 
الســـامي مـــن لدن عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة بالعفـــو 
عـــن زهـــاء ألـــف مـــن المحكوم 
عليهم لـــداوٍع إنســـانية، مثمنًة 
فـــي الوقـــت نفســـه التوجيهات 
الملكيـــة الكريمـــة بالتوســـع في 
تطبيـــق أحكام قانون العقوبات 

البديلة. 
هـــذه  أن  الرابطـــة  وأكـــدت 
فـــي  تأتـــي  الســـامية  المبـــادرة 
ســـياق مبـــادرات جاللـــة الملك 
األبوية واإلنســـانية المتواصلة، 
ظـــروف  فـــي  تأتـــي  أنهـــا  كمـــا 
بالدنـــا  تعيشـــها  اســـتثنائية 
والعالـــم فـــي مواجهـــة فيروس 
لتنشـــر   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 

قلـــوب  فـــي  والســـرور  الفـــرح 
البحرينييـــن قبـــل حلـــول شـــهر 
رمضـــان المبارك، داعية الجميع 
التمســـك بوحـــدة الصـــف  إلـــى 
والموقـــف والمشـــاركة في بناء 
الوطـــن، واالبتعـــاد عـــن كل مـــا 
يعّكـــر صفـــوه وأمنه، ومـــا يهّدد 
ســـالمته ووحدة أبنائه. ســـائلة 
هللا تعالـــى أن يحفـــظ البحرين 
عزيـــزة آمنـــة ترفل فـــي أثواب 
بقيـــادة  واالزدهـــار  العافيـــة 

صاحب الجاللة الملك.

“الرابطة اإلسالمية”: العفو أدخل الفرحة في القلوب اللظي: المبادرات الملكية تعزز التالحم المجتمعي
المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

لحقـــوق  المنامـــة  مركـــز  أشـــاد 
اإلنسان بالمرسوم الملكي السامي 
الذي أصدره عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة بالعفـــو عـــن 901 محكوم 
وذلـــك لـــدواٍع إنســـانية ممـــا يعزز 
مســـيرة البحرين الحقوقية ضمن 
نهج إصالحي بقرارت تسمو على 

مبادئ حقوق اإلنسان. 
نامـــة  الم مركـــز  رئيـــس  وقالـــت 
لحقـــوق اإلنســـان المحاميـــة دينا 
اللظـــي إن عاهـــل البـــالد دائمـــًا ما 
يؤكـــد أهميـــة الجانـــب اإلنســـاني 
فـــي التعامـــل مـــع جميـــع الملفات 
المبـــادرات  ويتخـــذ  الوطنيـــة، 
الوطنيـــة  للصفـــوف  الموحـــدة 
أطيـــاف  بيـــن  التالحـــم  ويزيـــد 

البحرينـــي  المجتمـــع  وشـــرائح 
الـــذي يقـــف خلـــف جاللتـــه صفـــا 
إنســـانية  مستشـــعرين  واحـــدا 
العاهـــل ويـــده الممـــدودة للجميع 
والحفـــاظ  للمواطنيـــن  ورعايتـــه 
علـــى مصالحهم، وإتاحـــة الفرص 
المتجـــددة لمن شـــملهم العفو كي 
يعودوا إلى مجتمعهم والمشاركة 
فـــي بنـــاء وطنهم والحفـــاظ على 
الوطنيـــة،  ووحدتـــه  مكتســـباته 
وضمان أمنه واستقراره؛ من أجل 
االســـتمرار في التنمية التي تعود 

على ازدهار المملكة. 
وأشارت إلى أن جاللة الملك يعزز 
مبـــادرات احتـــرام مبـــادئ حقوق 
توجهاتـــه  فـــي  وتفـــرد  اإلنســـان 
أمـــام التحـــرك الدولـــي فـــي هـــذا 

المجال، وآخرهـــا العفو لعدد كبير 
من المحكومين، واالســـتمرار في 
وكل  البديلـــة  العقوبـــات  تنفيـــذ 
هـــذه القرارات تعزز مبادئ حقوق 
الحقوقيـــة  والمســـيرة  اإلنســـان 

المتميزة لمملكة البحرين. 
المنامـــة  مركـــز  رئيـــس  وذكـــرت 
المرســـوم  أن  اإلنســـان  لحقـــوق 
الملكـــي الســـامي بالعفـــو يراعـــي 
أوضـــاع ظروف المحكـــوم عليهم 
الشـــخصية واألســـرية والدواعي 
الســـتبدالها  المبـــررة  اإلنســـانية 
بالعقوبة السالبة للحرية، واختيار 
ببرامـــج  الملتزميـــن  األشـــخاص 
مراكـــز  تنظمهـــا  التـــي  التأهيـــل 
اإلصـــالح والتأهيـــل ممـــا يعطـــي 
عـــودة  مـــن  للمجتمـــع  اطمئنـــان 
المحكوميـــن بعـــد شـــملهم بالعفو 
وهم على أتم اســـتعداد لالندماج 
مـــن جديد فـــي محيطهـــم خاصة 
من صغار الســـن والمرضى وممن 

يحتاجون رعاية خاصة.

دينا اللظي

محرر الشؤون المحلية
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قــال رئيــس تحريــر “أخبــار الخليــج” أنــور عبدالرحمــن إن المرســوم الملكــي القاضــي بالعفو عن تقريبا 900 شــخص مــن المحكوميــن بعد قضاء 
فتــرة محكوميتهــم، يعــد لفتــه أبويــة ملكيــة ســامية، وليس بغريــب على جاللة الملــك مثل هــذه المواقف اإلنســانية، فجاللة الملــك ومن خالل 
مواقف كثيرة جسد على أرض الواقع ثقافة التسامح وعزز روح األلفة بين أبناء الوطن الواحد من خالل اللفتات الملكية المتتالية سواء في 

المناسبات الوطنية أو غيرها، الكل يعلم بأن جاللة الملك هو ملك عطوفا حنون.

الملـــك  “سياســـة  وأضـــاف: 
تعزيـــز  فـــي  ســـاهمت  الثاقبـــة 
التألـــف والتآخي بيـــن مكونات 
المجتمع البحريني من مختلف 
األعـــراق واألديـــان والمذاهب، 
كل ذلـــك رفع من أســـهم مملكة 
البحرين على الســـاحة الدولية 
وجعلهـــا مثـــاال يحتـــذى به بين 
األمـــم والشـــعوب خصوصا بما 
اإلنســـانية  بالجوانـــب  يتعلـــق 
حقنـــا  ومـــن  والحقوقيـــة، 
أن  بحرينييـــن  كمواطنيـــن 
نحتفـــي بوجودنا تحت المظلة 
الملكيـــة اآلمنـــة، جاللـــة الملك 
بهذه السياسة وهذه المبادرات 
الواقـــع أن  أثبتـــت علـــى أرض 
جاللتـــه علـــى مســـافة واحـــدة 
وقريـــب من أبناء الوطن بغض 
النظـــر عمـــا يصـــدر مـــن البعض 
مـــن أخطـــاء أو مـــا يرتكبونـــه 
مـــن جرائم في بعـــض الحاالت 
ولديه قلب قادر على احتضان 
الجميـــع وتوفير المـــن واألمان 
لهـــم، لـــذا نـــرى مـــن واجبنـــا أن 
نهنـــئ جاللتـــه بهـــذه السياســـة 
الحكيمـــة، وهـــذه ليـــس مبنيـــة 
على النظريات بل على حقيقة 

األمر الواقع.
وقـــال عضـــو مجلس الشـــورى 
عادل المعاودة: يعتبر المرسوم 
جـــدا،  عظيمـــا  أمـــرا  الملكـــي 
وبعض الناس ولألســـف حدود 
وزاويتـــه  جـــدا  ضيقـــة  نظـــرة 
وهنـــاك  إيجابيـــة  غيـــر  تكـــون 
الكثير والغالبية تنظر بالمنظور 
الصحيـــح، هـــذا العفـــو اربطـــه 
منـــه  نســـتقي  الـــذي  بالمنبـــع 
معانينـــا وأصولنـــا وهو شـــرعنا 
الحنيـــف، فجاللـــة الملـــك وكل 
مـــن يعمـــل معـــه يســـتقون هذا 
من أصـــل شـــرعي عظيم وهي 
هـــي  الشـــرعي  األحـــكام  أن 
للتعذيـــب،  وليســـت  للتهذيـــب 
األحـــكام  وهـــذه  الفعـــل  هـــذا 
التـــي توجـــد هي فـــي حقيقتها 
الســـجون  إن  بـــل  لإلصـــالح 
تغيـــر اســـمها مـــن ســـجون إلى 
اإلصالح والتأهيل، هذه رسالة 
لـــكل المواطنيـــن خصوصا لمن 
يرتكبـــون األخطاء بأن القضية 
فيهـــا إصـــالح وتهذيـــب، وهذه 
الرســـالة يجـــب أن تصـــب فـــي 
وحـــب  الوطـــن  حـــب  مجـــرى 

القيادة وحب صالح الوطن.
وأضاف: من جانـــب آخر، أنظر 
إلـــى المـــرض الـــذي انتشـــر في 
العالم كيف أن البحرين تميزت 
وأنـــا أدعـــو الجميـــع بـــأن نكون 
فريقا واحدا وصف واحد خلف 
ســـمو ولـــي العهـــد الـــذي اظهـــر 
اســـم البحرين في العالم بتميز 
وهو لم ينطق حتى اآلن بكلمة 
بل عمـــل دؤوب ليل نهار، لذلك 
أرجوا من الجميع أن ال يستغل 

هـــذا الحدث لفئوية أو لطائفية 
أو لحزبية، فجاللة الملك ضرب 
مثال بـــأن جميع حقـــوق الناس 
الوطـــن  حـــق  وأن  محفوظـــة 
لملك البالد بأن يراعي مصلحة 
الوطـــن فمثـــل هؤالء لـــم تغفل 
عنهم عين جاللـــة الملك وعين 
ســـمو ولـــي العهـــد والحكومـــة 
ورئيس الحكومة، فنســـأل هللا 
أن يجل هذه القادة قوه ورفعه 
للبحرين وأدعو شعب البحرين 
أن نكـــون صفا واحـــدا ضد من 
يســـتغل أي قرار مـــن القرارات 
أو أمر مـــن األمور ضد مصلحة 

البلد ووحدة البلد.
النـــواب  مجلـــس  وأكـــد عضـــو 
عمـــار البنـــاي أن جاللـــة الملـــك 
فكرنـــا  وعلـــى  علينـــا  يتقـــدم 
بطرحـــه وبســـلوبه بحبـــه ألهل 
البحرين وألبنائـــه في المملكة، 
عندما نتكلم اليـــوم عن التقدم 
فـــي  البحريـــن  تشـــهده  التـــي 
الحريات وتعزيز حماية حقوق 
اإلنسان، هذا المشروع وحقوق 
اإلنســـان انطلقـــت مـــع انطالق 
تبنـــاه  الـــذي  الوطنـــي  العمـــل 
جاللـــة الملـــك شـــخصيا، وهذه 
اإلنســـانية  واللفتات  المكرمات 
صاحـــب  عـــن  بغريبـــة  ليســـت 
الجاللـــة بـــل تعودنـــا عليها في 
هـــذه العهـــد الزاهـــر، ودائمـــا ما 
يحرص أن تكون لفتاته لفتات 
أبويـــة تأكد مكانتـــه قلوب أهل 

البحرين.
وأضاف: عندما استمعت اليوم 
إلى نبرة األهالي الذين يعبرون 
عن شـــكرهم وسعادتهم لجاللة 
الملـــك، هذه الفرحة والســـعادة 
التي يتمناهـــا ويالقيها جاللته 
مـــن كل أهالـــي البحرين، وهذه 
مـــن  كريمـــة  إنســـانية  بـــادرة 
جاللتـــه، واليـــوم ونحـــن نتلكم 
عـــن 1486 مـــن الذيـــن شـــملهم 
عفـــوا  كان  ســـواء  المرســـوم 
وجاللتـــه  بديلـــة،  عقوبـــات  أو 
المعنيـــة  الجهـــات  يحـــث  كان 
على ســـرعة االســـتجابة لتنفيذ 
بـــد أن  العقوبـــات البديلـــة، وال 
نتحدث عن الجهد الكبير الذي 
بذله ســـمو ولي العهد مع فريق 
البحريـــن فـــي الجهـــود الكبيرة 

فيـــروس  الحتـــواء  المبذولـــة 
البحرينييـــن  وإرجـــاع  كورونـــا 
العالقين خارج مملكة البحرين 

أينما كانوا.
وقالـــت أســـتاذ علـــم االجتماع 
أحـــالم  البحريـــن  بجامعـــة 
الملـــك  جاللـــة  إن  القاســـمي 
مثـــال  أرقـــى  ضـــرب  المفـــدى 
مـــن  اإلنســـاني  الموقـــف  علـــى 
خالل العفو األبوي السامي عن 
البحريـــن.  فـــي  901 محكومـــًا 
وليس هـــذا بغريب على جاللة 
نبيـــل  موقـــف  فهـــو  الملـــك، 
وســـامي يتجـــدد فـــي كل مـــرة 
نجـــد أنفســـنا فـــي البحرين في 
لحظات صعبة وتتطلب تكاتف 
الجميـــع التفافهـــا حـــول جاللة 
الملـــك المفدى، فتأتي مكرمات 
صاحـــب الجاللة لتبعـــث األمل 
في حاضرنا ومستقبلنا، وتأتي 
صاحـــب  أن  مجـــددًا  لتثبـــت 
الدولـــة  رأس  وهـــو  الجاللـــة، 
ورمـــز وحدتنـــا الوطنيـــة، هـــو 
أب الجميـــع فـــي هـــذا الوطـــن 

بمختلف مكوناته وطوائفه.
الجميـــع  يـــزال  ال  وأضافـــت: 
يذكر مكرمات صاحب الجاللة 
العـــام2001  فـــي  العظيمـــة 
و2000، وهـــي المكرمـــات التي 
المشـــروع  انطـــالق  ســـبقت 
الملـــك.  لجاللـــة  اإلصالحـــي 
وها نحـــن اليوم نشـــهد مكرمة 
بتلـــك  الجميـــع  تذكـــر  عظيمـــة 
وتأتـــي  الخالـــدة.  المكرمـــات 
المكرمة األخيرة كلفتة إنسانية 
عظيمة في وقت تســـتنفر فيه 
بقيـــادة  الدولـــة  أجهـــزة  كامـــل 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد األميـــن للتصدي لجائحة 
العالـــم  تهـــدد  التـــي  كورونـــا 
البحريـــن  كانـــت  وإذا  بأســـره. 
قـــد ضربـــت مثاالً علـــى تميزها 
في التصـــدي لكورونا بشـــهادة 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة، فإن 
العفـــو الملكـــي الســـامي ضرب 
مثـــاالً آخر علـــى التميز والتفرد 
فـــي البحريـــن ألن هـــذه اللفتة 
فـــي أي  لـــن تجدهـــا  الرحيمـــة 
بـــالد أخرى. حفظ هللا البحرين 
ســـالمة آمنـــة، وحفـــظ قيادتهـــا 

بقيـــادة  والحكيمـــة  الرشـــيدة 
صاحب الجاللة الملك المفدى، 
ورئيس الـــوزراء الموقر، وولي 
العهـــد األميـــن. وهـــذا هـــو أبلغ 
درس تقدمـــه البحريـــن للعالـــم 
وألبنائهـــا، إنـــه درس عن قيادة 
حكيمة بقدر كفاءتها، ورحيمة 

بقدر مقدرتها.
ورأى رئيـــس مجلـــس األوقاف 
السنية راشد الهاجري أنه ليس 
بغريـــب مـــن جاللـــة الملك مثل 
هذه المبادرة المباركة إذ عهدنا 
مـــن جاللتـــه مثـــل هـــذه النهج 
المتســـامح الـــذي يرتكـــز علـــى 
هذه القيم اإلنســـانية السامية، 
وعلـــى الحـــب الصـــادق للوطن 
المواقـــف  وعلـــى  والمواطـــن، 
المشـــرفة التي تعكس الصورة 
البحريـــن  لمملكـــة  الناصعـــة 
وقيادة البحرين لهذه المبادرات 
الطيبة التي لم تكن األولى ولن 
تكـــن األخيـــرة، وأنا علـــى يقين 
بأن هناك مبادرات كثيرة وهي 
تكـــس بجالء ووضـــوح حرص 
مملكـــة البحرين على مبدئ من 
أهـــم المبادئ وهو حفظ حقوق 
اإلنســـان، وهـــذا ســـوف يكـــون 
مـــردودة علـــى البحريـــن وعلى 

المبادرات كبير جدا.
المؤسســـة  رئيـــس  وقالـــت 
الوطنية لحقوق اإلنسان ماريا 
البديلـــة  العقوبـــات  إن  خـــوري 
عـــن  تعبـــر  البديلـــة  والتدابيـــر 
خطـــوات حضارية؛ ألنهـــا تعزز 
وربـــط  اإلنســـان  حقـــوق  مـــن 
العالقـــات األســـرية بيـــن أفراد 
المجتمـــع وتعـــزز من اســـتقرار 
المجتمـــع بـــل رافـــد مهـــم مـــن 
روافـــد حمايـــة وتعزيـــز حقوق 
اإلنسان؛ ألنها ترتكز على تأهيل 
إدماجهـــم  بغيـــة  المحكوميـــن 
علـــى  وتعمـــل  المجتمـــع  فـــي 
أنســـنه العقوبة ألنه تنشـــر روح 
التسامح والمحبة والمسؤولية 
والشـــراكة واألخوة المجتمعية 
المجتمـــع  أفـــراد  جميـــع  بيـــن 
الواحـــد وهـــي غايـــات تتناغـــم 
مـــع حقـــوق اإلنســـان، ويعتبـــر 
المرســـوم حـــق ســـيادي لجاللة 
الملـــك وما يمـــز ذلك بأنـــه أتى 
وعلـــى  نـــادرة  إنســـانية  بلفتـــه 

قـــدر عال مـــن اإلنســـانية ليزيد 
من الوحـــدة الوطنية والرعاية 
واللحمة الوطنية خصوصا في 
هذه الظروف التي نمر بها اآلن 
ليس في البحرين فقط بل في 
العالـــم كافـــة فـــي زمـــن مـــرض 
كورونـــا وهـــذه تحدي إنســـاني 
وصحـــي بالدرجـــة األولى، فلم 
يبادر أحد من دول العالم بمثل 
هـــذه العفـــو الملكـــي الســـامي، 
أتمنـــى مـــن جميـــع من شـــملهم 
العفـــو أن يقابلـــوا هـــم وذويهم 
هذه العفو بفـــرح وعدم العودة 
يجرمهـــا  التـــي  األفعـــال  إلـــى 
باإلنسانية  القانون ويستمتعوا 
ألنهـــا  الملـــك؛  لجاللـــة  الرائعـــة 
تعكس وبصفة شـــاملة سياسة 
بالتزامهـــا  البحريـــن  مملكـــة 
بحقـــوق اإلنســـان وأنها تســـري 
ومتأصلـــة  الهـــرم  أعلـــى  مـــن 
وواضحة وضوح الشـــمس في 

جميع أركان المجتمع.
وذكـــر رئيـــس شـــعبة العقوبات 
البديلـــة بـــإدارة تنفيـــذ األحكام 
الدوســـري  جاســـم  النقيـــب 
مـــع  التعامـــل  بخصـــوص  أنـــه 
 585 وعددهـــم  المســـتفيدين 
آليتنـــا  أن  أوضـــح  أن  يجـــب 
الطبيعيـــة وبغـــض النظـــر عـــن 
عددهـــم، آليـــه نتبعهـــا قبـــل أن 
للعقوبـــات  نزيـــل  أي  نرشـــح 
البديلة من خالل دراسة شاملة 
للنزيـــل مـــن ناحية ســـلوكه في 
مركز اإلصالح والتأهيل وكذلك 
عمره وحالته الصحية والجرم 
الذي ارتكبـــه ومدى خطره عن 
إطـــالق ســـراحه، وفـــي ضـــوء 
الدراســـة يتم ترشـــيحه ووضع 
المعلومـــات كاملـــة أمام قاضي 
تنفيذ العقاب وهو بدوره يأخذ 

إجراءاته.
وأكد أن العدد الحالي وبحسب 
توجيهات وزيـــر الداخلية كلف 
إدارة تنفيذ األحكام واإلدارات 
ذات العالقـــة بدراســـة الحاالت 
والتأهيـــل  اإلصـــالح  بمراكـــز 
الحـــاالت  علـــى  والوقـــوف 
المستوفية للشـــروط القانونية 
فـــي  إلدراجهـــا  وحصرهـــا 
العقوبـــات البديلـــة، وبعدها تم 
النظر في الحاالت المســـتوفية 
للشـــروط حيث تـــم حصر 585 
نزيال ورفـــع القائمة إلى قاضي 
واســـتبدلهم  العقـــاب  تنفيـــذ 
بعقوبات بديلـــة حيث إن لدينا 
7 عقوبات بديلة، حيث تفرقت 
العقوبات التي تم تكلفها للنزالء 
كل حســـب مـــا اكتســـبه النزيل 
وما لديه من خلفية علمية وأو 
مهـــارات عملية اكســـبها النزالء 
في مراكز اإلصـــالح والتأهيل، 
وبعـــد االنتهاء مـــن اإلجراءات 
المتخـــذة بيـــن وزارة الداخلية 
ووزارة الصحـــة مـــن فحصهـــم 
سيتم توقيعهم على استمارات 
والتعليمـــات  الشـــروط  تشـــمل 
البديلـــة  بالعقوبـــات  الخاصـــة 
لتنفيـــذ  وقـــت  تحديـــد  ويتـــم 
وســـوف  البديلـــة  العقوبـــات 

تكـــون إجراءاتنا طبيعية ويتم 
مراقبتهـــم ورفـــع تقاريـــر مدى 
البديلـــة  بالعقوبـــة  التزامهـــم 

أسبوعيا.
وأكـــد عضـــو مفوضـــي مجلس 
لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـة 
اإلنســـان مـــال هللا الحمادي أن 
جاللـــة الملك يهمه جدا مســـألة 
المجتمـــع، والتـــواؤم والتالحم 
بين أنباء شـــعبة، حيـــث عودنا 
جاللتـــه بـــأن يصـــدر مثـــل هذا 
العفـــو دائمـــا ليمضـــي بســـفينة 
لمملكـــة  والتقـــدم  التطـــور 
البحرين، القانـــون نص بأحكام 
تتعلـــق عقوبات معينـــة نتيجة 
القيـــام بأفعـــال معينـــة يجرمها 
القانـــون وبالتالي على الجهات 
المعنيـــة تنفيذ أحـــكام القانون، 
ولكن جاللة الملك حريص جدا 
علـــى أن يمارس حقـــه األصيل 
المنصـــوص عليه في المادة 41 
من الدســـتور فيما يتعلق بمثل 
هذه اإلعفاءات، وحريص جدا 
وأن  المجتمعـــي  األمـــن  علـــى 

يكون قريبا جدا من الشعب.
 وقـــال عضـــو مجلس الشـــورى 
علـــي العـــرادي: عودنـــا ســـيدي 
الراعـــي  الجاللـــة  صاحـــب 
الوطنيـــة  للطموحـــات  األول 
القائـــد الحكيم قائد المشـــروع 
اإلصالحي الذي جعل اإلنســـان 
التنميـــة  ركيـــزة  البحرينـــي 
وهـــو ركيـــزة اإلصـــالح، عودنـــا 
دائمـــا على أنه يتحســـس آلالم 
وتطلعـــات وطموحـــات شـــعبه، 
مـــن  آلـــالم  كذلـــك  ويتحســـس 
لديهـــم أبنـــاء أو بنـــات اقترفوا 
القانـــون  وحاســـبهم  جريمـــة 
عليهـــا، وهـــو أمـــر حـــق ولكـــن 
صاحـــب الجاللة كذلـــك يتطلع 
إلـــى تعزيـــز مبـــدأ العفـــو عنـــد 
مبـــدأ  تعزيـــز  والـــى  المقـــدرة 

التسامح وهو بذلك.
وأضاف: منذ عقدين لغاية اآلن 
هناك مبـــادرات مســـتمرة دائما 
تراعي هؤالء وتقدم لهم فرصة 
أخـــرى لالندمـــاج فـــي المجتمع 
أســـرهم  ظـــروف  وتراعـــي 
وكذلـــك ظـــروف عوائلهم، هذه 
المبادرات الكبيـــرة لها أثر كبير 
على المجتمع وكذلك لها لمسة 
اللمســـة  بهـــذه  تشـــي  حاميـــة 
صاحـــب  لســـيدي  الحاميـــة 
الجاللـــة وكذلـــك تعطينـــا مثاال 
علـــى التســـامح على أننـــا دائما 
نفتح صفحة جديدة مع هؤالء، 
وإن أذنبوا وأن نحاول ندمجهم 
فـــي المجتمـــع، هـــذه المبادرات 
كذلـــك تبين الجانب اإلنســـاني 
البحريـــن  مملكـــة  لشـــخصية 
كدولـــة عربيـــة خليجيـــة دولـــة 
الديـــن اإلســـالمي وهـــو الديـــن 
األســـاس  والمصـــدر  الرئيـــس 
للتشـــريع هذه المبادرات كذلك 
نحـــو  جديـــدة  صحفـــة  تفتـــح 
غـــدا دائما افضـــل خصوصا إذا 
مرت المنطقـــة ومرت البحرين 
بظـــروف صحيـــة أو غيـــر ذلك 

كالتي نمر فيها اآلن.

جاللـة الملك جسـد على أرض الواقـع ثقافـة التسـامح
ــمــوقــف اإلنــســانــي ــال عــلــى ال ــث ــرب أرقـــى م ــيــون: جــالــتــه ضـ ــمــان ــرل ــون وب ــؤول ــس م

ماريا خوريعمار البنايعلي العراديعادل المعاودةأنور عبدالرحمنأحالم القاسمي

محرر الشؤون المحلية

مال الله الحماديجاسم الدوسري راشد الهاجري
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المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار الحرص علـــي ســـامة متلقي 
المراجعيـــن  عـــدد  وتخفيـــف  الخدمـــات 
أعلنـــت  المنامـــة،  فـــي  الرئيـــس  لمبناهـــا 
شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة 
للجمهـــور فـــي بيـــان أمـــس توفـــر جميـــع 
بالمحـــرق،  األمنـــي  بالمجمـــع  خدماتهـــا 
إضافة للخدمـــات المقدمة من قبل إدارة 
الجوازات بمركز خدمات مدينة عيســـى، 
بجانـــب إمكان االســـتفادة مـــن الخدمات 
اإلدارة عبـــر  التـــي تقدمهـــا  اإللكترونيـــة 
www.npra.gov.( اإللكترونـــي  موقعهـــا 

bh(، كما يمكن للمراجعين الكرام وتوفيًرا 
للوقت حجز موعد ألي من الخدمات عبر 

تطبيق )skiplino(، مع اإلشارة في الوقت 
ذاته إلى اســـتمرار الخدمـــات في المبنى 
الرئيـــس وتقليل الطاقة االســـتيعابية به. 
ومن منطلق المســـؤولية المجتمعية فإن 
شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة 
تدعـــو الجمهـــور إلـــى التعـــاون فـــي إنفاذ 
التوجيهـــات الرســـمية؛ للحـــد من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا والراميـــة إلـــى ســـامة 
المواطنيـــن والمقيمين والـــزوار على حد 
سواء؛ لضمان إنجاز معاماتهم بالسرعة 
المطلوبـــة مـــع الحفـــاظ علـــى ســـامتهم. 
ولمزيـــد مـــن المعلومـــات يمكـــن االتصال 
على الرقم )17399777( أو فرع العاقات 

العامة على الرقم )17399764(.

تقليل الطاقة االستيعابية بالمبنى الرئيس لـ “الجوازات”
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

االحترازيـــة  اإلجـــراءات  إطـــار  فـــي 
فيـــروس  مـــن  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
وزارة  قامـــت   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
العدل والشـــؤون اإلسامية واألوقاف 
بالتنســـيق مع المجلس األعلى للقضاء 
المرافـــق  بتعقيـــم  العامـــة  والنيابـــة 
القضائيـــة والعدليـــة، وذلـــك بالتعـــاون 
المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  مـــع 
بوزارة الداخلية، بناًء على اإلرشادات 
الصحيـــة الصادرة عـــن وزارة الصحة؛ 
لتحقيق أقصى درجات الصحة العامة.
المتخـــذة،  الوقائيـــة  للتدابيـــر  ووفًقـــا 
ستقوم لجنة الصحة والسامة المهنية 

بـــوزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف بعمليـــات التعقيـــم بشـــكل 
دوري للمرافق القضائية ومباني وزارة 
العدل بجميع أقســـامها، وكذلك مباني 
النيابة العامة، وقاعات المحاكم كافة، 
وذلـــك طبًقا لإلرشـــادات الصـــادرة عن 
الجهات المختصـــة؛ بهدف توفير بيئة 

صحية للمراجعين والموظفين.
وقـــال رئيـــس لجنة الصحة والســـامة 
المهنيـــة بـــوزارة العدل نايف الجاســـم 
أن اللجنـــة وفـــرت معقـــم اليديـــن فـــي 

مختلف المرافق القضائية والعدلية.

تعقيم المرافق القضائية والعدلية

الجفير - وزارة الصحة

قالـــت الوكيل المســـاعد للصحـــة العامة 
مريم الهاجري إن قسم مراقبة األغذية 
قـــام، وبالتعـــاون مـــع شـــرطة الشـــمالية 
بمداهمة لمزرعة في جدحفص وأغلقت 
مطبخـــا غيـــر مرخـــص يقـــوم بتحضيـــر 
وطبـــخ الطعـــام فـــي مـــكان غيـــر مائم 
ودون أدنى مراعاة الشـــتراطات سامة 
وتداول الغذاء. وتهيب الوزارة بتعاون 
أي  عـــن  اإلبـــاغ  خـــال  مـــن  المجتمـــع 

مخالفات من شأنها اإلضرار بالصحة.

“الصحة” بالتنسيق مع 
شرطة الشمالية تغلق مطبخًا 

مخالفا بمزرعة في جدحفص

الصالح تستعرض الجهود الجبارة للبحرين بالتصدي لـ “كورونا”

فرض اإلقامة الجبرية على المخالف إلجراءات العزل المنزلي

اجتمـــاع طـــارئ لـــوزراء الصحـــة بـــدول التعـــاون عبـــر “االتصـــال المرئـــي”

النائب العام: التعامل الفوري والحاسم مع كل صور انتهاك قرارات الحجر

عقـــد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون 
اجتماعـــا طارئـــا صبـــاح أمـــس عبـــر تقنية 
دعـــوة  علـــى  بنـــاء  المرئـــي”؛  “االتصـــال 
كريمة مـــن األمين العـــام لمجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربية، في إطـــار متابعة 
مســـتجدات فيروس كورونـــا )كوفيد 19(، 

بكل دولة من الدول األعضاء.
وشـــاركت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح 
فـــي االجتمـــاع “المرئي”، بمكتبهـــا بديوان 
الـــوزارة بالجفيـــر، بحضـــور وكيـــل وزارة 
الصحـــة وليـــد المانـــع والوكيـــل المســـاعد 
للصحـــة العامـــة مريـــم الهاجـــري، ومديرة 
إدارة الصحـــة العامـــة نجـــاة أبـــو الفتـــح، 
جميلـــة  العـــدوى  مكافحـــة  واستشـــاري 

السلمان.
وخـــال االجتماع تمت مناقشـــة موضوع 
تحديـــث الوضـــع الراهن بكل دولـــة، وآلية 
التعامل مع المواطنين الخليجين باألماكن 
الموبوءة وبين دول المجلس، إضافة إلى 
آلية التنســـيق بين الـــدول وأهمية تحديد 
ضابـــط اتصال لتســـهيل نقـــل المعلومات. 

كذلـــك تـــم التطـــرق إلـــى موضـــوع أهمية 
تفشـــي  لمجابهـــة  المســـتقبلية  الخطـــط 
الفيروس.  وتم االتفاق في هذا االجتماع 
على إنشـــاء غرفة عمليات مشتركة وعقد 
اجتمـــاع أســـبوعي علـــى مســـتوى وكاء 
بهـــدف  المجلـــس؛  بـــدول  الصحـــة  وزراء 
تبادل المعلومات والتنسيق المشترك بهذا 

الشأن.
وأكدت الوزيـــرة الصالح الجهـــود الجبارة 
التـــي اتخذتهـــا مملكـــة البحرين بإشـــراف 
العـــدوى  مكافحـــة  استشـــاري  ومتابعـــة 

للتصـــدي للفيروس. واســـتعرضت مجمل 
اإلجـــراءات المتخذة من أجل منع تفشـــي 
فـــي  المتبعـــة  واإلجـــراءات  الفيـــروس، 
المنافـــذ، واإلشـــارة إلـــى جهوزيـــة القطاع 
الصحـــي والخطـــط اإلعاميـــة والتوعيـــة 
وخطـــط الطـــوارئ، كذلـــك تم اســـتعراض 
األعـــداد واإلحصاءات المســـجلة للحاالت 
التي رصدها، وكيفية التعامل مع الحاالت 
للتشـــخيص والعـــاج وكذلـــك آليـــة العزل 

والحجر الصحي االحترازي.
وفـــي ختـــام االجتماع تقـــدم األمين العام 

لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
بشـــكره وتقديـــره لـــوزراء الصحـــة بـــدول 
مجلـــس التعاون على جهودهـــم لمكافحة 
الفيـــروس والتعامـــل مع كل المســـتجدات 
بما يضمن ســـامة المواطنيـــن والمقيمين 
بدول الخليج، وتمتعهم بأعلى مســـتويات 

الصحة.
مجلـــس  لـــدول  الصحـــة  وزراء  وأشـــاد 
يقـــوم  التـــي  بالجبـــارة  الجهـــود  التعـــاون 
بهـــا منتســـبو القطـــاع الصحـــي فـــي دول 
المجلس ومساهمتهم الملموسة في الحد 
من انتشـــار الفيروس، كما أشادوا بتعاون 
المواطنيـــن والجهـــات الرســـمية واألهلية 

في هذه الظروف.

المنامة - وزارة الصحة

تسجيل  16 حالة شفاء من فيروس كورونا أمس

“الصحـــة”: خـــروج 14 حالـــة إضافيـــة مـــن الحجـــر

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن تعافـــي 16 
كورونـــا  فيـــروس  مـــن  إضافيـــة  حالـــة 
)كوفيد 19( لـ 8 مواطنين بحرينيين و3 
مواطنات بحرينيـــات ومواطنين اثنين 
ســـعوديين ومصـــري ومغربية ويوناني، 
وإخراجهـــم مـــن مركـــز العـــزل والعاج، 
العـــاج والرعايـــة  بعـــد تلقيهـــم  وذلـــك 

الازمـــة تحـــت إشـــراف الطاقـــم الطبي 
المتخصـــص في أحـــد المراكـــز الخاصة 
بالعـــزل والعـــاج، وفق أفضـــل المعايير 
الدوليـــة وفـــق مـــا أوصـــت بـــه منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة، ليصـــل بذلـــك العـــدد 
اإلجمالـــي للحـــاالت المتعافيـــة 60 حالة 

حتى اآلن في مملكة البحرين.
وأوضحـــت الـــوزارة أنـــه تقـــرر إخـــراج 

الفحوصـــات  إجـــراء  بعـــد  الحـــاالت 
المختبريـــة والتأكـــد مـــن خلوهـــم مـــن 
ســـتواصل  أنهـــا  مؤكـــدًة  الفيـــروس، 
متابعة الحاالت المتعافية طبًيا بحسب 
اإلجـــراءات المتخـــذة بهـــذا الخصوص، 

بما يحفظ صحة وسامة الجميع.
وجـــددت الـــوزارة دعوتهـــا للمواطنيـــن 
إيطاليـــا  مـــن  القادميـــن  والمقيميـــن 

وكوريـــا الجنوبية ومصـــر ولبنان خال 
األســـبوعين الماضييـــن االتصـــال علـــى 
444، أو التســـجيل اإللكترونـــي  الرقـــم 
 www.moh.gov.bh/444  عبـــر الرابـــط
واتبـــاع  الفحـــص،  موعـــد  لجدولـــة 
التعليمـــات التي ســـتعطى لهـــم من قبل 
تجنـــب  ضـــرورة  مـــع  الطبـــي،  الفريـــق 

االختاط باآلخرين.

 14 خـــروج  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
حالـــة إضافيـــة من الحجـــر الصحي 
االحتـــرازي تضم 13 مواطًنا وامرأة 
كورية بعد اســـتكمالهم فترة الحجر 
الازمـــة لهم لمدة 14 يـــوم، وإجراء 
المختبريـــة؛  الفحوصـــات  جميـــع 
للتأكـــد مـــن ســـامتهم وخلوهم من 

فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( قبل 
الصحـــي  الحجـــر  مـــن  خروجهـــم 
االحترازي؛ ليصـــل بذلك عدد الذين 
خرجـــوا مـــن الحجـــر الصحـــي 139 
شخًصا بعد خروج 125 شخًصا في 

وقت سابق.
ونوهت الـــوزارة بأن جميع الحاالت 

الموجودة في مراكز الحجر الصحي 
االحتـــرازي، تتـــم متابعتهـــا بصـــورة 
مستمرة تحت إشـــراف طاقم طبي 
متخصص، وتقديم الرعاية الازمة 
لهـــم للتأكـــد مـــن ســـامتهم، مؤكدة 
اإلجـــراءات  تنفيـــذ  علـــى  حرصهـــا 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية في 

مراكـــز الحجر الصحـــي االحترازية، 
التـــي  الدوليـــة  المعاييـــر  بحســـب 
أوصت بها منظمة الصحة العالمية، 
ومتابعـــة تطبيق جميـــع اإلجراءات 
انتشـــار  ومنـــع  الحتـــواء  المتبعـــة 
الفيـــروس فـــي مملكـــة البحرين بما 

يحفظ صحة وسامة الجميع.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صـــرح المحامـــي العام المستشـــار هارون 
الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام 
بأنه في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها 
أجهزة المملكة للحد من انتشـــار فيروس 
كورونـــا، فإنه وإيمانـــا من النيابـــة العامة 
بدورها فـــي صون أمن المجتمع، وتأكيدا 
علـــى إعاء ســـيادة القانون، فقـــد بادرت 
الجهـــود  لتلـــك  مواكبـــة  العامـــة  النيابـــة 
الحكومية وبالتنســـيق مـــع وزارة الصحة 
وغيرهـــا مـــن الجهـــات المختصـــة بفرض 
إجراءاتهـــا للتأكيـــد علـــى التـــزام الكافـــة 
المصابيـــن  لعـــزل  المفروضـــة  بالتدابيـــر 
والمشـــتبه فـــي إصابتهـــم بذلـــك المرض، 
حاســـمة  وبصـــورة  الفـــوري  والتصـــدي 
لمـــن يخالـــف تلك اإلجـــراءات، لمـــا يمثله 
ذلـــك مـــن انتهاك ألحـــكام قانـــون الصحة 
العامة، وإجراءات حماية صحة وسامة 

المجتمع على حد سواء.  
علـــي  أصـــدر  الـــدور،  لهـــذا  واســـتكماالً 
البوعينيـــن النائـــب العـــام التعميـــم رقـــم 
توجيهاتـــه  المتضمـــن   ٢٠٢٠ لســـنة   ٤
ألعضـــاء النيابة العامـــة بالتعامل الفوري 

والحاســـم مع كافة صور انتهـــاك قرارات 
عـــزل المرضى والمشـــتبه فيهـــم الصادرة 
عـــن الجهـــات المختصـــة، وذلـــك تفعيـــاً 
المواجهـــة  فـــي  العامـــة  النيابـــة  لـــدور 
القانونيـــة للحد من انتشـــار هـــذا المرض. 
وقـــد تضمنت تلـــك التوجيهـــات القواعد 
واآلليـــات المختلفة للتعامل مع المشـــتبه 
فيهـــم والمصابين بفيـــروس كورونا حال 
مخالفتهم قواعد العزل وإجراءاته، حيث 
تضمنت التنسيق مع وزارة الصحة لفرض 
إجراءات العزل على المخالف حتى تمام 
شـــفائه، أو ثبوت خلوه مـــن المرض متى 
كان مشـــتبهًا فيه وضمانـــات تطبيق تلك 
اإلجراءات وفرضها، وبيان آلية التحقيق 
مـــن  وذلـــك  واســـتجوابه،  المخالـــف  مـــع 
خـــال تفعيل إجراءات االســـتجواب عن 
ُبعد باستخدام تقنيات االتصال الحديثة 
المقررة بقانون اإلجراءات الجنائية، وبما 
يكفل الحد من انتشـــار المرض وتفشـــيه، 
فضـــاً عن التوجيه بســـرعة التصرف في 
تلك القضايا بتقديم المخالفين للمحاكمة 
العاجلة بعـــد اتخاذ التدابير الكفيلة للحد 
مـــن انتقالهـــم مـــن خـــال فـــرض تدابيـــر 

اإلقامـــة الجبريـــة عليهـــم لحيـــن صـــدور 
األحـــكام القضائيـــة وبمـــا يكفـــل ضمـــان 

تنفيذها.
 وتطبيقًا لذلك، فقد باشرت النيابة العامة 
التحقيق في باغ تلقته من إدارة الصحة 
العامة بقيام أحد األشـــخاص الذين تقرر 
عزلهـــم بمخالفة اجـــراءات العزل المنزلي 
بمغادرته المنـــزل ومخالطته الغير، حيث 
وفرضـــت  باســـتجوابه،  النيابـــة  بـــادرت 
تدابيـــر اإلقامة الجبريـــة عليه في الحجر 

الصحي التابع لوزارة الصحة. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، وحرصـــًا مـــن النيابة 
العامة على ســـامة المجتمع، فإنها تهيب 
بالجميـــع االلتـــزام بالقواعـــد واإلجراءات 
الصحية التي فرضتها الجهات المختصة 
للحد من انتشـــار هذا المرض ســـواء تلك 
المفروضـــة علـــى المنافـــذ، أو غيرهـــا من 
اإلجـــراءات الوقائية األخـــرى المفروضة 
في ربـــوع البـــاد، وتؤكد أنها ســـتتصدى 
وبـــكل حســـم في إطـــار القانـــون لكل من 
يتهاون في اتباع اإلجـــراءات المفروضة 
مـــن الجهـــات المختصـــة أو يعوقهـــا بـــأي 

كيفية كانت.

“كورونا”.. سايكوبايتيك!
Û  ،”خال فترة وجيزة جًدا.. ال تتجاوز شهًرا واحًدا، كشف “فيروس كورونا

ليس في المجتمع البحريني فحســب، بل في مختلف المجتمعات العربية 
واإلسامية، وجود أعداد هائلة من “األشرار” الذين ظهروا بشكل الفت في 
وســائل التواصــل االجتماعي من كل االتجاهــات، وكما يصف بعض علماء 
النفــس، فــإن الشــخصيات الســايكوباتية هــي شــخصيات “شــياطين” فــي 
صــورة بشــر، اجتمعت فيهم كل الصفات الســيئة مــن الكراهية والعدوانية 

والحقد والتطرف والطائفية، كفانا هللا شرهم.
Û  كورونــا“ يفعلــه  بمــا  والوطنيــة  واإلنســانية  الدينيــة  بالقيــم  عاقــة  ال 

ســايكوبايتيك” من أفعال تهدد الســلم االجتماعي وتنشــر األفكار الهدامة، 
فهؤالء المرضى الذين اســتمعنا للكثير من أصواتهم القبيحة عبر الرســائل 
الصوتيــة فــي “الواتــس أب” أو مقاطعهــم المتلفــزة المنقولــة عــن بعــض 
الفضائيــات أو الذيــن صوروها بأنفســهم ونشــروها، أو فــي تغريداتهم عبر 
تويتر أو في مواقع تنتقل بروابط إلكترونية مختلفة.. هؤالء ليسوا سوى 
مجموعــة مــن األشــرار الذين ســيحتاجون لوقفة صدق مع أنفســهم لعاج 
اعتالهم واضطراباتهم العقلية والنفسية، ولكي يتفكروا في كيفية إعادة 

ضميرهم إلى الحياة من جديد، فا يزال هناك وقت.
Û  البــاد الشــكر والعرفــان والتقديــر لجهــود قيــادة  حســًنا، البــد أن نوجــه 

وشــعبها الكريــم الوفــي ونحــن نمــر، وســنجتاز بعــون هللا وفضلــه مرحلــة 
“كورونــا”، وهــذا الشــكر والعرفــان والتقدير بــل وكل باقات الورود نرســلها 
إلــى الفريــق الوطنــي لمكافحة الفيــروس ولجميع العاملين فــي القطاعات 
الصحيــة واألجهــزة الحكوميــة المعنيــة، وإلــى كل مواطــن ومواطن وإلى 
المقيمين الذين عملوا بإخاص وتفان من أجل أن ينعم الجميع بالسامة، 
والتمنيات الصادقة لكل المصابين أو الخاضعين للحجر والمراقبة الشفاء 

والعافية والسامة.
Û  أما بالنســبة لألشــرار، نود أن نلفت نظرهم إلى أن الشخصية السايكوباتية

هي في الغالب، ال يمكن أن تكون منتمية إلى سمات وصفات وأخاق أهل 
البحرين وأهل الخليج وألخاق العرب والمسلمين عموًما، فانعدام الضمير 
وإيذاء اآلخرين واالستمتاع بهذا األذى، ليس سوى صورة حقيقية مقيتة 

تكشف معدنهم، حتى وإن اختبأوا وراء األسماء والصور المستعارة.. 
Û  وباختصــار، ال يحتــاج الوطــن لمعدومــي الضميــر والخفافيــش والمرضــى

النفســانيين ألن يظهروا في مظهر المدافع المحب لوطنه، من خال نشــر 
األفكار الهدامة.. نسأل هللا لكم الشفاء.

saeed.mohamed@albiladpress.com

سعيد محمد

االتفاق على 
اجتماع أسبوعي 

لبحث آليات التنسيق 
وتبادل المعلومات



فـــي العـــام 1942، وصـــل المغفـــور له 
صاحـــب العظمـــة الشـــيخ ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة إلى ســـدة الحكم في 
البحريـــن، ليكـــون بذلـــك )طيـــب هللا 
ثـــراه(، الحاكـــم الثاني عشـــر للبحرين 
من أســـرة آل خليفة الكـــرام، أي إبان 
اســـتعار نـــار الحرب العالميـــة الثانية، 
القـــارة  تجـــاوزت  التـــي  النـــار  تلـــك 
العجـــوز ووصـــل لهيبها إلـــى كل دول 

العالم ومن بينها البحرين.
كانـــت  ســـنوات،  بعـــدة  ذلـــك  وقبـــل 
البحرين قد شـــهدت اكتشـــاف النفط 
على أراضيها، وصدرت أول شحناتها 
إلى العالـــم الخارجـــي، وتدريجًيا بدأ 
االجتماعيـــة  النواحـــي  مـــن  الوضـــع 
والمعيشـــية ينقلب من االعتماد على 
صيـــد اللؤلـــؤ والبحـــر، إلـــى التوجـــه 

للعمل بقطاع النفط.
إال أن مداخيل النفط والكميات التي 
كانـــت تصـــدر للخـــارج لم تكـــن بتلك 
الكميـــات التي تســـاعد علـــى تحقيق 
أن  كمـــا  البـــاد،  فـــي  ازدهـــار ســـريع 
ويـــات الحـــرب غطت األجـــواء في 
العالـــم، فـــكان هـــم توفير الغـــذاء هو 
الهم األول لكل الشعوب على األرض.

ولـــم تكـــن البحريـــن بعيـــدة عـــن تلك 
البـــاد مجاعـــة  األحـــداث، وضربـــت 
اإلنتـــاج  وان  خصوصـــا  شـــديدة، 
يكفـــي  ال  البـــاد  فـــي  الزراعـــي 
احتياجاتهـــا، والميـــاه الجوفية بدأت 

تدخلهـــا بعـــض الملوحـــة، والبحريـــن 
كل  يواجـــه  اآلن  جديـــد  حاكـــم  لهـــا 
تلك األزمـــات التي تهدد حياة الناس 

بشكل مباشر.
وفور توليه الســـلطة، اجتمع صاحب 
العظمـــة حاكم البحرين بمستشـــاريه 
تعتمـــد  فالبحريـــن  األزمـــة،  لتفـــادي 
بشـــكل كلـــي تقريًبـــا علـــى األطعمـــة 
البحريـــن  فقـــرر حاكـــم  المســـتوردة، 
ســـحب مبالـــغ ماليـــة مـــن الصنـــدوق 
االحتياطي لشـــراء كميات كبيرة من 
األرز واألطعمة األخرى، وشكل لجنة 

عليا لألغذية.
وكان حاكـــم البحرين صارًما جًدا في 
هـــذا األمر، حتى انه )طيب هللا ثراه(، 
أي حاكـــم مســـلم  “إن  آنـــذاك  صـــرح 
يعرض رعيته إلى الموت جوًعا يفقد 
شـــرفه”، كما انه اعتمد على المخاتير 
الفقـــراء  حـــول  المعلومـــات  لجمـــع 
وأوضـــاع النـــاس فـــي القـــرى، إذ كان 
يوجـــد في البحريـــن 54 قرية إضافة 
للمدن الرئيسة، وعلى رأس كل قرية 
مختار متصل بشـــكل مباشـــر بحاكم 

البحرين.
وفي عهـــد عظمته )طيـــب هللا ثراه(، 

ثانويـــة  مدرســـة  أول  افتتـــاح  تـــم 
للبنات العام 1951، كما تأســـس نادي 
 ،1953 العـــام  للســـيدات  البحريـــن 
وكذلك تأســـيس جمعية تاريخ وأثار 
البحريـــن فـــي 1954، أمـــا فـــي العـــام 
1955، فشـــهد افتتاح إذاعة البحرين 
السلكية والاســـلكية الثانية بمنطقة 
الريس بالقضيبية )هنا البحرين(، بعد 
أن توقفـــت اإلذاعة األولـــى عن البث 

العام 1945.
وشـــهد عهـــد عظمته صـــدور عدد من 
الصحف المحلية، من بينها: “القافلة” 
العـــام 1952، و”الخميلـــة” في 1954، 
و”الشـــعلة”،  و”الخليـــج”،  و”الوطـــن”، 

و”الميزان” العام 1955.
وشـــهدت الفتـــرة بيـــن العامين 1957 
– 1959 أهـــم اإلنجـــازات والمشـــاريع 
والصحيـــة  االقتصاديـــة  الكبـــرى 
والتعليميـــة فـــي الباد، ففـــي 1957، 
فقـــط  واحـــد  أســـبوع  وخـــال  تـــم 
افتتاح عدة مشاريع، وسمي بأسبوع 
اإلنشـــاء حيث تم افتتاح مستشـــفي 
الســـلمانية، وجنـــاح الـــوالدة، ووضـــع 
الحجـــر االســـاس للمستشـــفى، وتـــم 
بالمنامـــة،  النعيـــم  مدرســـة  افتتـــاح 

ووضع حجر األســـاس لميناء سلمان، 
وأيضـــا وضـــع حجـــر األســـاس لمبنى 
بلدية سترة، وتدشين مشروع شبكة 
المياه إلى البيوت بالمحرق، وافتتاح 
الجفيـــر  بقريتـــي  الكهربـــاء  شـــبكتي 
والبديـــع، وتأســـيس أول بنك وطني 
“بنـــك البحريـــن الوطنـــي”، وافتتـــاح 
المعـــرض الزراعـــي األول، والمعرض 

الزراعي الثاني في 1958. 
حجـــر  وضـــع  فتـــم   ،1959 فـــي  أمـــا 
األساس لمبنى مطار البحرين الجديد 
بالمحرق، وافتتاح مدرسة التمريض، 
وافتتاح المحطة الكهربائية الرئيسة 
الجديـــدة بالجفيـــر، وإيصـــال شـــبكة 
تيـــار الكهربـــاء إلـــى القرى الشـــمالية 

وافتتاح المعرض الزراعي الثالث.

فالش باك

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عند زيارة الكويت عن طريق البحر العام 
1949

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يتوسط أنجاله 
أصحاب السمو أواخر خمسينات القرن الماضي

قائد العزة والكرامة

حاكم البحرين

تقلد عظمته سدة الحكم إبان 
استعار نار الحرب العالمية الثانية

حاكم البحرين جمع المعلومات بشأن 
الفقراء وأوضاع الناس في القرى

عهد عظمته شهد أهم اإلنجازات 
االقتصادية والصحية والتعليمية
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بـــن حمـــد آل خليفـــة الشـــيخ ســـلمان  العظمـــة  صاحـــب 
ـــرفه” ـــد ش ـــا يفق ـــوت جوًع ـــه للم ـــرض رعيت ـــم يع ـــه “إن أي حاك ـــال عظمت ق

أعدها للنشر: 

عبدالكريم إسماعيل 

تنصيب صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكما للبالد في 
العام 1942 بقصر الشيخ حمد بالقضيبية

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مع رجال الدولة 
البريطانية في قصر الرفاع العمر العام 1956

بلدية المنامة في نهاية الخمسينات من القرن الماضيمطار البحرين في نهاية الستينات من القرن الماضي
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واشنطن - رويترز

بقـــوة  األميركيـــة  األســـهم  صعـــدت 
أن  بعـــد  األخيـــرة  اللحظـــات  فـــي 
أعلـــن الرئيـــس دونالد ترامـــب حالة 
طـــوارئ وطنيـــة للتصـــدي لفيروس 
كورونا سريع االنتشار، وإن لم يحل 
ذلـــك دون خســـائر أســـبوعية حـــادة 

للمؤشرات الرئيسية.
قفـــزت  متقلبـــة،  جلســـة  وفـــي 
أكثـــر  الثالثـــة  الرئيســـة  المؤشـــرات 
من 6 % فـــي المعامالت المبكرة ثم 
قلصـــت مكاســـبها؛ لتصبـــح 0.55 % 
على المؤشـــر ستاندرد اند بورز 500 
قبل أن تعاود الصعود قرب اإلغالق 

مســـاعدة  عـــن  ترامـــب  إعـــالن  مـــع 
دوالر  مليـــار   50 بنحـــو  اتحاديـــة 

لمكافحة المرض.
لكـــن كال من المؤشـــرات الثالثة ظل 
منخفضـــا 8 % على األقل لألســـبوع 
بأكملـــه. وصعـــد المؤشـــر داو جونـــز 
الصناعـــي 1985 نقطـــة بمـــا يعـــادل 
 23185.62 إلـــى  ليصـــل   %  9.36
بـــورز  انـــد  ســـتاندرد  وزاد  نقطـــة، 
230.38 نقطـــة أو 9.29 % مســـجال 
المؤشـــر  وتقـــدم  نقطـــة،   2711.02
ناســـداك المجمـــع 673.07 نقطـــة أو 

9.35 % إلى 7874.88 نقطة.

صعود كاسح لألسهم األميركية بعد الطوارئ

المنامة ـ سامسونج الخليج

“سامسونج” تطلق 
“Galaxy S20” بالبحرين

ــركـــة ســامــســونــج الــخــلــيــج  أطــلــقــت شـ
حصتها  بــلــغــت  الـــتـــي  لــإلــكــتــرونــيــات، 
الهواتف  مبيعات  إجمالي  من  السوقية 
 %  34.2 الــخــلــيــج  منطقة  فــي  الــذكــيــة 
الجديدة  هواتفها  2019، سلسلة  بنهاية 
وكــانــت  ــبــحــريــن.  ال فـــي   Galaxy S20
فعل  ردود  نالت  قــد  الجديدة  األجــهــزة 
عبر  المستهلكين  جــانــب  مــن  إيــجــابــيــة 
أجهزة  حصة  بلغت  إذ  الخليج،  منطقة 
الجيل  بتقنية  الــمــزودة   ”Galaxy S20“

الخامس 76 % من إجمالي الطلب.

تقرير يحدد األسهم األكثر واألقل تفضيال باألسواق الخليجية
توقــع تقريــر حديــث لشــركة بحــوث “كامكو إنفســت” أن يظــل أداء أســواق األســهم الخليجية متقلًبــا على المدى 
القريب. وحدد تقرير “كامكو إنفست” لشهر مارس، القطاعات الدفاعية األكثر تفضيًل في ظل عدم مرونة الطلب 

نسبًيا، الذي يميز منتجاتها وخدماتها وزيادة مساهمة اإليرادات المحلية. 

القطاعـــات  إن  التقريـــر  وقـــال 
األكثـــر تفضيـــاًل )الدفاعيـــة( تتمثل 
فـــي المرافـــق العامـــة، االتصـــاالت، 
االســـتهالكية،  والســـلع  الخدمـــات 
التعليم، المواد الغذائية األساسية، 

خدمات الرعاية الصحية.
وأشـــار إلـــى أن القطاعـــات األقـــل 
تفضياًل على المدى القريب، تشمل 
والخدمـــات  الطيـــران  قطاعـــات 
ذات  والشـــركات  اللوجســـتية 
الصلة، العقار والتشـــييد والضيافة 
والترفيه، قطاع الســـلع الرأسمالية 
القطاعـــات  الصناعـــي،  والقطـــاع 

الماليـــة، البنـــوك، التأميـــن الذي قد 
يتأثـــر القطاع بانخفـــاض هوامش 
وتراجـــع  الطبـــي  التأميـــن  قطـــاع 
الســـفر  علـــى  التأميـــن  إيـــرادات 

وربحية المحافظ االستثمارية.
وبالنســـبة آلفـــاق نمـــو أســـهم دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي علـــى 
التقريـــر  فتوقـــع  الطويـــل،  المـــدى 
أن تبـــدأ المخـــاوف المتزايـــدة من 
تأثيـــر فيروس كورونا في التراجع 
وتتحســـن آفاق نمو كل من ســـوق 

النفط وجانب العرض.
وقـــال “نتوقـــع أن تتســـارع وتيـــرة 

القياديـــة  األســـهم  أســـعار  ارتفـــاع 
التـــي كان أداؤهـــا دون المســـتوى 
الذكـــر،  ســـالفة  القطاعـــات  ضمـــن 
قويـــة  بميزانيـــات  تتمتـــع  والتـــي 
ومرونـــة فـــي رأس المـــال العامـــل، 
كمـــا نتوقع أن يتحســـن أداؤها في 
النصـــف الثاني من العام 2020 في 
ظل تحســـن اإليـــرادات والتخلص 

من صدمات سالسل التوريد”.
يكـــون  قـــد  أنـــه  التقريـــر  وبيـــن 
االنتعـــاش في جانـــب الطلب لتلك 
باالنتعـــاش  مدفوًعـــا  الشـــركات 
الـــدوري فـــي الربـــع الثالـــث 2020، 

تنفيـــذ  أنشـــطة  واســـتئناف 
المشـــروعات التـــي تـــم إلغاؤهـــا أو 
تأجيلهـــا، بدعـــم مـــن تزايـــد النمـــو 
االئتماني لقطاع البنوك الخليجي. 
أســـواق  أن  إلـــى  التقريـــر  وألمـــح 
األســـهم فـــي جميـــع أنحـــاء العالم 
شهدت أحد أعلى معدالت التراجع 
التـــي تم تســـجيلها في يـــوم واحد 
منـــذ األزمـــة الماليـــة العالميـــة في 
ضعـــف  يبـــرز  مـــا   ،2008 العـــام 

معدالت الثقة لدى المستثمرين.
وتراجـــع مؤشـــر مورجان ســـتانلي 
العالمي بنسبة 7.2 % في 9 مارس 
معـــدل  أعلـــى  يعـــد  فيمـــا   ،2020
خســـائر يوميـــة يشـــهدها المؤشـــر، 
مـــا أدى إلى خســـارة المســـتثمرين 
تريليـــون   1.4 حوالـــي  العالمييـــن 

دوالر خالل اليوم.
مجلـــس  دول  أســـواق  وتتبعـــت 
التعاون الخليجي خطى األســـواق 
العالمية، إال أن هبوط أسعار النفط 
بنســـبة 25 % فيما يعد أكبر معدل 
تراجـــع يومـــي يشـــهده منـــذ حرب 

الخليج 1991.
من جهـــة أخرى، انخفـــض إجمالي 
مجلـــس  لـــدول  الســـوقية  القيمـــة 
 162 بمقـــدار  الخليجـــي  التعـــاون 
مليـــار دوالر خالل يـــوم؛ ليتخطى 
بذلك مســـتوى التراجـــع منذ بداية 
العـــام 2020 أكثـــر مـــن 600 مليـــار 

دوالر.
وتابـــع التقريـــر، أن قطاعـــات مثل 
واألغذيـــة  االســـتهالكية  الســـلع 
الصحيـــة  والمشـــروبات والرعايـــة 

شـــهدت تراجًعـــا وصل إلـــى 10 % 
تقريًبا.

قطـــاع  شـــهد  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
المـــواد األساســـية، بمـــا فـــي ذلـــك 
الشـــركات المدرجـــة ضمـــن قطـــاع 
وأسهم  والتعدين  البتروكيماويات 

الطاقة أعلى معدالت التراجع.
أيًضـــا  التأثيـــر ملحوًظـــا  كمـــا كان 
علـــى أداء قطـــاع البنـــوك بخســـائر 
بلغـــت نســـبتها 23 % علـــى غـــرار 
التراجعـــات التـــي شـــهدها مؤشـــر 
قطاع العقار، علًما أن قطاع البنوك 
شـــهًدا أداًء ضعيًفـــا على الرغم من 
اإلعـــالن عـــن نمـــو قوي فـــي أرباح 
الســـنة المالية 2019 مقارنة بالعام 

.2018

الكويت - كامكو إنفست

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف أن اإلجراءات 
التحوطيــة التــي اتخذتهــا البحريــن للحــد من انتشــار فايــروس وباء كورونــا )COVID - 19( على المســتوى الرســمي، 

سيكون لها أثرها الملموس على المحافظة على وضعها االقتصادي عند مستوى المقاومة.

وقال إن البحرين كان لها قصب السبق 
والعربـــي  اإلقليمـــي  المســـتويين  علـــى 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  فـــي  واآلســـيوي 
االحترازية؛ للحد من انتشار الفايروس 
بعد المبادرة الســـامية التي صدرت عن 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
بغلق المنشـــآت التعليمية على اعتبارها 

أكثر المؤسسات اتصاال بالجمهور.
وأكـــد يوســـف أن الوضـــع فـــي البحرين 
بســـبب  الســـيطرة؛  تحـــت  ســـيكون 

اإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي اتخذتها 
الرســـمية،  المؤسســـات  مـــن  الكثيـــر 
فيمـــا  الصحـــة،  وزارة  جانـــب  إلـــى 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  بـــادرت 
والســـياحة بعمل تعديـــالت في القانون 
بخصـــوص عقـــد الجمعيـــات العموميـــة 
للبنـــوك والشـــركات مـــن خـــالل الدوائر 
Video confer� )التلفزيونيـــة المغلقـــة 

ence(، حيـــث بـــادر البنـــك المركزي من 
جانبه على حث المؤسسات العاملة في 
القطـــاع المصرفي على تعزيز الوســـائل 
التكنولوجية لديها لتوفير ســـبل اجراء 

علـــى  والحـــث  إلكترونيـــا،  التعامـــالت 
المشـــاركة فـــي بـــث التوعيـــة الالزمـــة؛ 
للحد مـــن انتشـــار الفايـــروس. وأضاف 
قـــادرة  البحريـــن  أن  يوســـف  عدنـــان 
علـــى مواجهـــة هـــذا الوبـــاء مـــن حيث 
قدرتها الماليـــة، ولكن حتى إذا خرجت 
واضطـــرت  الســـيطرة  عـــن  األوضـــاع 
الدولة إلى االقتـــراض لمواجهة الوباء، 
فإنهـــا قـــادرة علـــى توفيـــر التمويـــالت 
المصـــارف  مـــن  كان  ســـواء  الالزمـــة 
العاملـــة داخـــل البحرين، والتـــي تتمتع 
بمســـتويات عاليـــة من الســـيولة، أو من 

حيـــث  الخارجـــي،  االقتـــراض  خـــالل 
تتمتـــع المملكة بســـمعة طيبـــة جدا في 
هـــذا الشـــأن اللتزامهـــا الصـــارم بالوفاء 

بالدين عند تواريخ استحقاقاتها.
تطلبهـــا  التـــي  التمويـــالت  كانـــت  لقـــد 
البحريـــن، ُتغطى بأكثـــر من حاجتها من 

قبـــل بنـــوك محليـــة وخارجيـــة على مر 
التاريخ، والشـــاهد أن البنوك الخارجية 
تســـاهم بالنســـبة األعلـــى فـــي تغطيـــة 
هـــذه التمويـــالت، وهـــو مـــا حـــدث في 
التمويليـــن األخيرين اللذيـــن طرحتهما 
البنـــوك  ســـاهمت  حيـــث  ممتلـــكات، 

الخارجية بتغطية 80 % منها.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  ذلـــك،  إلـــى 
لمجموعـــة البركـــة المصرفيـــة ورئيـــس 
قـــدرة  البحريـــن  مصـــارف  جمعيـــة 
تغطيـــة  علـــى  المحليـــة  المصـــارف 
التمويـــالت التي قـــد تحتاجها البحرين 
في أي وقت، غير أنه أشـــار مجددا إلى 
أن المملكـــة تجـــاوزت وضعـــا اقتصاديا 
مماثـــال بنجاح، ســـنة اجتيـــاح الكويت، 
والظروف التي مرت بها دول المنطقة.

المنامة - البركة المصرفية

عدنان يوسف

ــاء ــ ــوبـ ــ ــاوز الـ ــ ــ ــج ــ ــ ــى ت ــ ــل ــ ــن ع ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ــد قـــــــــدرة ال ــ ــؤكـ ــ ــف يـ ــ ــوسـ ــ ــان يـ ــ ــ ــدن ــ ــ ع

البنوك المحلية والعالمية لن تتردد بتقديم التمويالت للتصدي لـ“كورونا”

تحويــل األمــوال ألكثــر مــن 46 ألــف موقــع فــي 30 بلــدا

“BFC” تدشن فرعها بمرسى البحرين لالستثمار

 ،)BFC( وصلت شـــركة البحرين المالية
الشـــركة األقـــدم والرائـــدة عالميـــا في 
والعمـــالت  األمـــوال  تحويـــل  مجـــال 
مرحلـــة  إلـــى  المملكـــة  فـــي  األجنبيـــة 
مهمة مع افتتاح فرع مرســـى البحرين 
لالســـتثمار )في منطقة الحد( الذي عز 
مـــن مكانتهـــا باعتبارها الشـــركة األكثر 

فروعا في البحرين في مجالها.
فـــي  أمـــس  الجديـــد  الفـــرع  وافتتـــح 
مرســـى البحرين لالســـتثمار الساعة 4 
مساء رسميا بحضور راجيش جيروال، 
المديـــر التنفيـــذي، وديبـــاك نيـــر، مدير 
عـــام التجزئة، لشـــركة البحرين المالية 
للصرافـــة، وذلـــك بحضـــور مســـؤولين 

آخرين للشركة.
البحريـــن  مرســـى  فـــي  الفـــرع  يقـــع 
و  البحريـــن  بنـــك  بجـــوار  لالســـتثمار 
الكويـــت BBK Lite ومواعيـــد العمـــل 
ســـتكون من الســـاعة ۹ صباحا وحتى 
۹ مســـاًء طوال أيام األســـبوع، ويقدم 
الفـــرع مجموعة متنوعـــة من منتجات 

BFC لتحويـــل األمـــوال الدولية دوليا 
بطرق ســـريعة وموثوقـــة، بما في ذلك  
 Xpressو TransFastو MoneyGram
money، إضافة إلى أكثر من 40 عملة 
عالمية للشراء أو البيع بأسعار الصرف 

الرائدة في السوق.

الفـــرع،  بافتتـــاح  االحتفـــال  بمناســـبة 
ذهبيـــة  قطعـــة   BFC( 250( أهـــدت 
لعمالئهـــا الــــ 250 األوائـــل الذين أجروا 

معاملة في الفرع. 
 وتعليًقـــا على افتتاح BFC لفرعها في 
مرسى البحرين لالستثمار )الحد(، قال 

مدير عام التجزئة لشركة BFC، ديباك 
نير “يأتي الفرع الجديد لضمان الراحة 
لقاعـــدة عمالئنا المتنامية، واســـتمراًرا 
الســـتراتيجية BFC لتعزيـــز العالقـــات 
مع عمالئها من خالل خدمات متفوقة 

ومنتجات مبتكرة.

المنامة - البحرين المالية

قص الشريط إيذانا بافتتاح الفرع

“الخليجي التجاري” يقلص ساعات العمل لألمهات
أعلـــن المصـــرف الخليجـــي التجـــاري 
عـــن اتخـــاذه قـــراًرا يقضـــي بتقليص 
بمعـــدل  لألمهـــات  العمـــل  ســـاعات 
بصـــورة  لالهتمـــام  وذلـــك  ســـاعتين 
خـــالل  األســـرية  بالتزاماتهـــن  أكبـــر 
هـــذه المرحلة االســـتثنائية مع توفير 
اآلليات الالزمـــة؛ لتمكينهن من العمل 
مـــن المنـــزل وذلـــك لضمان عـــدم تأثر 

األعمال اليومية للمصرف. 
ويأتي قرار المصرف دعما لإلجراءات 
الحكومية وللحملة الوطنية لمكافحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19( ومراعاًة 
األمهـــات  مـــن  موظفاتـــه  لظـــروف 

حتـــى يتمكن من االهتمام بشـــؤونهن 
األســـرية وتوفيـــر الوقت لهـــن لتعليم 
أبنائهـــن بالمنـــزل على خلفيـــة تعليق 
الدراســـة فـــي المـــدارس الحكوميـــة 
والخاصة وريـــاض األطفال لغاية 29 

مارس 2020.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للمصـــرف 
الخليجـــي التجاري ســـطام القصيبي 
“يولـــي المصـــرف اهتمامـــا كبيـــرا في 
للموظفيـــن  المناســـبة  البيئـــة  توفيـــر 
للعمـــل بـــكل كفـــاءة لخدمـــة عمالئنـــا 
الظـــروف  هـــذه  ظـــل  وفـــي  الكـــرام، 
االســـتثنائية البـــد لنـــا مـــن أن نتفهـــم 

الضغـــوط التـــي تتعرض لهـــا األمهات 
الوظيفيـــة  بالتزاماتهـــا  لإليفـــاء 
واألســـرية األمـــر الـــذي أســـتدعى أن 

ســـاعات  بتقليـــص  المصـــرف  يقـــوم 
العمل لألمهات مع تمكينهن من العمل 
مـــن المنـــزل لضمان مســـتوى الخدمة 

التي نقدمها لعمالؤنا الكرام”. 
فريـــق  بتفعيـــل  المصـــرف  قـــام  كمـــا 
الرئيـــس  برئاســـة  األزمـــات  إدارة 
التنفيـــذي وعضويـــة جميـــع اإلدارات 
للمراقبـــة  وذلـــك  اإلختصـــاص  ذات 
واالشـــراف علـــى آخـــر المســـتجدات 
المتعلقـــة بالفايروس؛ لضمان ســـالمة 
فـــي جميـــع أقســـام  العامـــة  الصحـــة 
أنحـــاء  بمختلـــف  المصـــرف  وفـــروع 

المملكة.

المنامة - الخليجي التجاري

سطام القصيبي
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الكويت - كامكو إنفست

ذكر تقرير حديث لشـــركة بحوث “كامكو 
الفائـــدة  معـــدل  خفـــض  أن  إنفســـت” 
بالواليـــات المتحـــدة يعـــد فرصـــة لســـوق 

أدوات الدين الخليجية.
لشـــهر  إنفســـت”  “كامكـــو  تقريـــر  وتوقـــع 
مارس أن يساهم انخفاض أسعار الفائدة 
بعد قيام االحتياطي الفيدرالي األميركي 
بخفض أســـعار الفائدة في إتاحة الفرصة 
المزيـــد مـــن  للـــدول الخليجيـــة إلصـــدار 
هيئـــة  فـــي  كان  ســـواء   – الديـــن  أدوات 

السندات التقليدية أو الصكوك.
تتوافـــر  حيـــن  فـــي  التقريـــر،  وتابـــع 
بعـــض خيـــارات التمويـــل األخـــرى مثـــل 
الجزئـــي  والبيـــع  واإلدراج  الخصخصـــة 
لألصـــول المملوكـــة للدولـــة واحتياطـــات 
ألســـهم  بالنســـبة  األجنبية.أمـــا  العمـــات 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، نعتقد 
أن توقعـــات المســـتثمرين ســـتكون اآلن 

أكثـــر تركيزا علـــى وتيرة انتعـــاش أعمال 
األســـهم القياديـــة والكبرى وقـــوة بيانات 
الميزانيـــات العمومية فـــي النصف الثاني 
مـــن العـــام 2020 وتوقعـــات أربـــاح العام 
دول  مـــن  التقريـــر،  توقـــع  كمـــا   .2021
التعجيـــل  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 

بتنفيـــذ الخطط التنموية التي تهدف إلى 
التنويـــع بمجـــرد أن تســـيير األمـــور علـــى 
النحـــو المعتاد، والنظر إلـــى تمويل أوجه 
اإلنفاق المالي وتســـديد عجز الميزانيات 
عبر استخدام األدوات المختلفة المتاحة 

لديها.

الصكــوك أو  التقليديــة  الســندات  بهيئــة  ســواء 
خفض “الفائدة” فرصة ألدوات الدَّين

المنامة - بنك اإلبداع

أعلـــن بنك اإلبـــداع – البحرين للتمويل 
متناهـــي الصغـــر، أنـــه اتخـــذ جملـــة من 
الموجهـــة  المالـــي  التيســـير  إجـــراءات 
وذلـــك  مقتـــرض،   2000 مـــن  ألكثـــر 
اســـتجابة لتوجيهات مصرف البحرين 
المركـــزي للبنوك التجارية ومؤسســـات 
التمويل األصغر لمســـاعدة العماء في 
ظل الظروف الحالية بســـبب فايروس 
كورونا. وتشـــمل تلك اإلجراءات إعادة 
جدولـــة القروض وتأجيل ســـداد بعض 
فـــي  المرونـــة  إلـــى  األقســـاط، إضافـــة 
شـــروط تجديد القرض أو منح قروض 

جديدة.
وطلـــب البنك من عمائـــه التواصل مع 
قســـم دعم العماء في البنـــك أو زيارة 
أحـــد فـــروع البنـــك في مدينـــة حمد أو 
مدينـــة عالي أو شـــارع البديـــع أو المقر 

الرئيـــس للبنـــك في الســـنابس، على أن 
تتم دراسة كل مشروع على حدة وفقا 
للمعايـــر الجديـــدة الخاصـــة بالتســـهيل 

على العماء.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك اإلبداع، 
التنفيـــذي  الجهـــاز  أن  الغـــزاوي،  خالـــد 
للبنـــك اتخذ هذه اإلجراءات اســـتجابة 
مـــن مجلـــس إدارة البنك برئاســـة منى 
المؤيـــد لتوجيهات المصـــرف المركزي، 
ودعما للجهـــود الوطنيـــة الرامية للحد 
مـــن اآلثـــار الســـلبية النتشـــار “كورونا” 
علـــى االقتصاد الوطني. وقال “نســـعى 
لضمان سير العمل في مشاريع عمائنا 
متناهيـــة الصغـــر وتعزيـــز قدرتهـــا على 
الصمود فـــي مواجهـــة التحديات التي 
خصوصـــا  الفايـــروس،  هـــذا  فرضهـــا 
مـــع إدراكنـــا أهميـــة هذه المشـــاريع في 

الحراك االقتصادي”.
وأكـــد الغـــزاوي أن البنـــك وفـــي إطـــار 
اســـتجابته أيضـــا لتوجيهـــات مصـــرف 
البحريـــن المركـــزي، فإنـــه مســـتمر فـــي 
تقديـــم الخدمات في كافـــة فروعه بما 
يضمـــن مواصلـــة العمـــل فـــي القطـــاع 

المصرفي في البحرين.

اســتجابة لتوجيهــات “المركــزي” لمكافحة آثــار “كورونا”
“اإلبداع”: إجراءات داعمة للمقترضين

قــال عقاريــون إن اإلدارة العامــة للتخطيــط العمراني بوزارة البلديات واألشــغال بدأت تطبيق نظام جديد لتقســيم األراضي من شــأنه رفع 
أسعار القسائم السكنية في المخططات الجديدة حتى 40 %. ومن أهم اشتراطات المخططات الجديدة زيادة عرض الشوارع من 15 متًرا 
إلى 20 متًرا لمختلف التصنيفات الســكنية، حتى تصنيف الســكن المتصل، إذ حددت فيها مســاحة القســيمة 160 متًرا، فإن عرض الشــوارع 

البد أن يكون 20 متًرا.

وأبلـــغ عقاريـــون “البـــاد” أنـــه رغـــم 
أن االشـــتراطات الجديـــدة أفصـــح 
أن  إال  عـــدة،  أشـــهر  قبـــل  عنهـــا 
المـــاك لـــم يكونـــوا مدركيـــن لهـــا، 
وكانـــت المخططات التـــي صدرت 
الموافقات عليها قد تمت بالشروط 
القديمـــة، ولكن مع بدء بعض ماك 
األراضي بتقديم طلباتهم اتضحت 
لهـــم المعاييـــر الجديـــدة التـــي مـــن 

شأنها زيادة نسبة االستقطاع.
نســـبة  أن  العقارييـــن  أحـــد  وذكـــر 

االستقطاع ستزيد من المخططات 
الجديدة، مـــا يعني اضطرار المالك 
إلـــى زيـــادة ســـعر القـــدم؛ مـــن أجل 

تعويض نسبة االستقطاع.
وقدر أن نسبة االستقطاع قد تصل 
إلى 50 أو 60 % في قطع األراضي 
الكبيرة التي تطل على شارع مثًا.
وأشار أحد العقاريين إلى أن بعض 
أراضيهـــم  ســـحبوا  المســـتثمرين 
مـــن التخطيط؛ نظًرا لاشـــتراطات 

الجديدة.

الجديـــدة  االشـــتراطات  وتشـــمل 
حجز مزيد من مساحات الخدمات 
العامـــة، مثـــل حجز مســـاحة لهيئة 
تنظيم االتصـــاالت؛ من أجل إقامة 
أبراج االتصـــاالت، بحيث ال تضطر 
الســـتئجار  االتصـــاالت  شـــركات 
المنازل لتثبيت أعمـــدة االتصاالت 
الوضـــع  مثـــل  عليهـــا  الاســـلكية 
القديـــم، الـــذي أظهـــر أبراجـــا غيـــر 
قانونيـــة منتشـــرة حالًيا، إذ ســـيتم 
اســـتقطاع هذه األرض مـــن المالك 

أو من المســـتثمر وبالتالـــي تكبدها 
من قيمة المخطط.

وهـــذه تعتبـــر الزيـــادة الثانيـــة في 
الســـنوات  فـــي  الشـــوارع  عـــرض 
الشـــارع،  عـــرض  إذ كان  األخيـــرة، 
وهو المســـافة مـــن حدود قســـيمة 
فـــي  أخـــرى  قســـمية  حـــدود  إلـــى 
المخطـــط، 12.5 متًرا قبـــل أن يتم 
رفعـــه إلـــى 15 متـــًرا ثم أخيـــرا إلى 

20 متًرا. 
عـــرض  أن  إلـــى  عقـــاري  وأشـــار 

الشوارع بمقدار 15 متًرا كان كافيا 
لركن الســـيارات أمـــام المنازل دون 
الدخـــول فـــي الشـــارع المرصوف، 
فـــي حيـــن يشـــعر مـــاك األراضـــي 
الجدد بمساحة أكبر أمام قسائمهم. 
ويرى عقاريون أن التغيير المستمر 
فـــي تصنيفـــات األراضي وشـــروط 
االســـتثمارات  يربـــك  التعميـــر 

العقارية بشكل كبير.

اشتراطات المخططات الجديدة قد ترفع أسعار األراضي 40 %
ـــ 20 مــتــرا ــارع لـ ــ ــش ــ ال ــرض  ــ ــادة ع ــ ــ ــاالت وزيـ ــ ــص ــ ــراج االت ــ ــ ــز مـــســـاحـــات ألب ــج ح

تفعيل مبادرة “السالم” لمساندة ودعم العمالء
أعلن مصرف الســالم - البحرين عن تفعيل “مبادرة الســالم” الشــاملة لمســاندة ودعم عمالئه. بموجب المبادرة سيســتفيد عمالء المصرف من 
األفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عروض عديدة تشمل القرض الحسن )قرض دون أرباح( وزيادة في السقف االئتماني 

للبطاقات االئتمانية وتأجيل قسط التمويل لمن تنطبق عليهم الشروط. ولن يتم احتساب أي رسوم إدارية على عروض “مبادرة السالم”.

وتمثـــل المبـــادرة مســـاهمة المصرف في 
#فريق_البحريـــن  لــــ  الوطنيـــة  الجهـــود 
وتعتبـــر جـــزءًا مـــن مســـؤولية المصرف 
المســـتمرة لدعـــم المجتمـــع بأكملـــه. كما 
أعلـــن المصرف عـــن عزمه زيـــادة برامج 
الدعم والمســـاندة المجتمعيـــة المتنوعة 
علـــى  وعملـــه  القادمـــة  الفتـــرة  خـــال 

اإلسراع في تنفيذ هذه البرامج.
للمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
لـــدى مصـــرف الســـام- البحريـــن، رفيق 
النايـــض “عمـــاً بـــروح #فريق_البحرين، 
أتخـــذ المصـــرف خطـــوات ســـريعة مـــن 
خال توفيـــر حزمة من إجراءات الدعم 

التـــي تصـــب في صالـــح عمائنا في ظل 
التطـــورات الحالية. وتمثل هذه المبادرة 
فـــي  مســـؤوليتنا  مـــن  محوريـــًا  جـــزءًا 
خدمـــة المجتمـــع. كمـــا نـــود أن نؤكـــد أن 

تكاتـــف #فريق_البحريـــن ضـــروري فـــي 
ظـــل الظـــروف القائمـــة”. بإمـــكان عماء 
المصـــرف مـــن األفـــراد الحاصليـــن علـــى 

تمويـــل مـــن المصـــرف التقـــدم للحصول 
علـــى قـــرض حســـن )قـــرض دون أرباح( 
بقيمـــة 500 دينـــار مع فترة ســـماح لتبدأ 
فتـــرة تســـديد دفعاته بعد شـــهر رمضان 
المقبل، ما ســـيضمن لهم مرونة تمويلية 
أكبر. ومـــن أجل ضمان ســـير المعامات 
بساســـة، يمكن للعماء تقديم طلباتهم 
للحصـــول علـــى هـــذا القرض مـــن خال 
منصـــة إلكترونيـــة خاصـــة علـــى الرابط 
initiative.alsalambahrain.( التالـــي: 

 .)qardhasan /com

10 % زيادة في سقف البطاقات 

االئتمانية 

كمـــا ســـيحصل جميـــع عمـــاء المصـــرف 
علـــى زيادة تلقائية في ســـقف بطاقاتهم 
10 %، عـــاوة علـــى  االئتمانيـــة بواقـــع 
تخصيـــص مديـــر عاقـــات العمـــاء مـــن 

قبـــل المصـــرف لتســـهيل الحصـــول على 
الخدمات والمنتجات المصرفية. 

مـــن  المصـــرف  لعمـــاء  بالنســـبة  أمـــا 
الصغيـــرة  والمؤسســـات  الشـــركات 
والمتوســـطة فسيكون بوســـعهم التقدم 
بطلب لتمديد أجل اســـتحقاق األقســـاط 
المترتبـــة عليهـــم ورفـــع ســـقف الســـحب 
على المكشـــوف من خـــال التواصل مع 
مـــدراء عاقـــات العمـــاء المخصصيـــن 
لهـــم فـــي المصرف. كما ســـتحصل جميع 
بطاقات االئتمان التابعة للشـــركات على 
لســـقفها   %  10 بواقـــع  تلقائيـــة  زيـــادة 
الدعـــم  وحـــدة  االئتماني.وســـتواصل 
والعمل المتخصصة في مصرف الســـام 
بمراقبـــة التطـــورات العالمية عـــن كثب، 
كمـــا ســـتواصل البحـــث عـــن ســـبل دعم 

العماء خال الفترة الراهنة.

المنامة - مصرف السالم

عروض متنوعة 
تتكون من قرض 

حسن وغيره
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المنامة - مونتريال للسيارات

شـــركة  مالـــك  األعمـــال  رجـــل  دعـــا 
إبراهيـــم  للســـيارات”  “مونتريـــال 
صنـــدوق  “تفعيـــل  إلـــى  الشـــيخ 
الســـيولة مـــن أجـــل إنعـــاش الســـوق 
والحركـــة التجاريـــة ودعـــم التجـــار 
فـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة”، آمـــاً 
“ســـرعة التجاوب مـــن أجل النهوض 

باالقتصاد البحريني”.
فـــي  “اإلســـراع  أن  الشـــيخ  واعتبـــر 
الدعـــم الفـــوري ضـــرورة مـــن أجـــل 

تحفيـــز الســـوق، األمـــر الـــذي ينعش 
القطـــاع  لـــدى  االقتصـــاد  ســـوق 
الخاص الســـيما الشـــركات الصغيرة 
والمتوسطة كي تفي بالتزاماتها عبر 
التمويـــات الميســـرة وفـــي عدد من 
القطاعـــات االقتصاديـــة التـــي تقدم 
قيمـــة إضافيـــة متميـــزة لاقتصـــاد 

الوطني”.
وشـــدد علـــى أن “مبادرة ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 

صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة بتدشين صندوق للسيولة 
لدعم االقتصـــاد الوطني بقيمة 100 
مليون دينار، ســـتؤدي إلـــى انتعاش 
االقتصـــاد الوطني والنهوض بحركة 
التجـــارة الســـيما القطـــاع الخـــاص”، 
الســـيولة  الـــى أن صنـــدوق  مشـــيرا 
ســـينعش شـــركات القطـــاع الخـــاص 
تفـــي  كـــي  والمتوســـطة؛  الصغيـــرة 

بالتزاماتهـــا وتـــؤدي دورهـــا الوطني 
على أكمل وجه.

وأعـــرب الشـــيخ عن “تفاؤلـــه بزيادة 
الفتـــرة  خـــال  االقتصـــادي  النمـــو 
المقبلـــة نتيجة عدد من المؤشـــرات 
اإليجابيـــة أبرزهـــا تدشـــين صندوق 
الســـيولة والشـــراكة اإلســـتراتيجية 
التي ســـتتعاظم بين القطاعين العام 
والخاص والتي ستسهم با شك في 
تطور جميع القطاعـــات االقتصادية 

وســـيجني ثمـــار ذلك باشـــك قطاع 
األعمال البحريني”.

شـــركة  ومالـــك  األعمـــال  رجـــل 
مونتريال للســـيارات أكـــد أن “الدعم 
الفـــوري يحفز الســـوق، الســـيما وأن 
الوقـــت مهم كي تســـتطيع شـــركات 
القطـــاع الخاص الوفـــاء بالتزاماتها، 
وهـــو مـــا يصـــب فـــي صالـــح حركـــة 
التجارة فـــي البحرين، وتحفيز بيئة 
ريـــادة األعمـــال فـــي المملكـــة ودعم 

دور القطـــاع الخـــاص فـــي تحقيـــق 
النمو االقتصادي البناء”.

الشيخ: اإلسراع بتفعيل صندوق السيولة ينعش االقتصاد بالبحرين

إبراهيم الشيخ

خالد الغزاوي

رفيق النايض

 زيادة السقف 
االئتماني للبطاقات 

االئتمانية وتأجيل 
قسط التمويل

قرض دون أرباح 
بقيمة 500 دينار 

والتسديد بعد 
شهر رمضان

 استقطاع أراٍض 
في المخططات 
الجديدة من أجل 
حاويات القمامة 

علي الفردان



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلبعرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

38344464

TRA

RO
AD

 15.00 m

RO
AD

 15.00 m

ROAD 15.00 m

ROAD 15.00 m

ROAD 15.00 m

RO
A

D
 15.00 m

RO
A

D
 15.00 m

ROAD 15.00 m

ROAD 15.00 m

1516

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35

363738394041424344454647484950515253

6160595857565554 6968676665646362 70

7172737475767778798081828384

97969594939291908988878685

9899100101102103104105106107108109

110 114113112111
121120119118 122

123

117116115

124125
126127128129

130 131 132 133
134

135

136

137

138

139

140

141

178
176

172 174
173 175 177

179

147

146
145

144

143

142

162

165
166

168169

163

164

167

170
171

160

158159

161

156157

154155

152153

150151

148149

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

تحديث28
الُمخطط األكثر تمُيًزا 

بالمنطقة من حيث الموقع و السعر
مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .

مدينة حمد
محجوزتم البيع

حجوزات
مخطط ضيف


9


125


31

  

5336020 77,501 

71429.520 92,463     

84365.720 78,728 

85315.620 67,942 

98593.520 127,769 

9938019 77,716 

12154719 111,870 

122384.919 78,718 

12345420 97,737 

125467.719 95,652 

126508.619 104,017 

127403.719 82,563 

128394.319 80,641 

129505.620 108,846 

130515.220 110,912 

131735.319 150,381 

132448.519 91,725 

133455.519 93,157 

13430419 62,173 

136585.620 126,068 

137390.419 79,843 

138390.419 79,843 

139390.419 79,843 

140390.419 79,843 

141586.420 126,240 

142532.920 114,723 

143390.320 84,024 

144390.220 84,002 

145390.320 84,024 

146390.220 84,002 

147462.220 99,502 

170418.320 90,052 

171356.620 76,769 

173361.720 77,867 

17943620 93,862 

10138019 77,716 

10238019 77,716 

11036320 78,147 

119404.919 82,809 

12047619 97,350 

16468.320 100,816 

36744700
أحمد سلمان

36026333
رضا عبد هللا

36779771
جعفر أحمد

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

حسن حمزة

36155800

39442411
.Callحسين علي

36799711
علي عيد

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

C
C ً

٥ ١٧,٩٩٥*

38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم
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تعليق الدراسة والرحالت الجوية مع ارتفاع اإلصابات والوفيات

إجراءات صارمة بالدول العربية لمنع تفشي “كورونا”

يســـتمر فيـــروس كورونا المســـتجد 
بالتفشـــي حول العالم، بينما ينحسر 
دول  عـــدة  وتتخـــذ  الصيـــن،  فـــي 
إجـــراءات أكثر صرامـــة لمنع انتقال 
العـــدوى، في وقت تزيـــد فيه بعض 
األخبار الســـارة حول تعافي المزيد 

من المصابين.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة الســـعودية 
17 حالـــة جديـــدة  أمـــس تســـجيل 
مصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

الســـعودية  الصحـــة  وزارة  وقالـــت 
إن الحالـــة األولـــى مـــن الــــ17 حالـــة 
الجديـــدة تعـــود لمواطـــن ســـعودي 

قادم من إيران.
العـــدد  أن  الصحـــة  وزارة  وذكـــرت 
اإلجمالـــي لإلصابـــات بكورونـــا فـــي 
الســـعودية وصل إلـــى 103 حاالت، 

كان قد تعافت منها حالة واحدة.
وقـــررت تعليـــق الرحـــات الجويـــة 
الدولية لمدة أســـبوعين اعتبارا من 

اليوم األحد.
وأعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ 
الدكتور باسل الصباح، أمس، شفاء 
حالتیـــن جدیدتیـــن مـــن المصابیـــن 
بفیروس كورونا فـــي الباد، لیرتفع 
بذلك عدد الحاالت التي شفیت إلى 

7 حاالت.
مـــن جهته، قررت حكومـــة أبوظبي 
إغاق المناطق الســـياحية الرئيسة 
والوجهـــات  الترفيهيـــة  والمـــدن 

الثقافية في اإلمارة مؤقتا.
وقـــال المكتـــب اإلعامـــي لحكومة 
أبوظبـــي، إنـــه ســـيتم مؤقتـــًا غلـــق 
المناطق السياحية الرئيسة والمدن 
الترفيهيـــة والوجهـــات الثقافية في 
اإلمارة اعتبارًا مـــن اليوم األحد 15 

مارس وحتى نهاية الشهر.
كمـــا أعلنـــت اإلمـــارات، أمـــس، وقفا 
التأشـــيرات  كافـــة  إلصـــدار  مؤقتـــا 
مـــارس   17 الثاثـــاء  مـــن  ابتـــداء 
الجاري، باســـتثناء حملة الجوازات 

الدبلوماسية.
للطيـــران  العامـــة  الهيئـــة  وأعلنـــت 
المدنـــي فـــي اإلمـــارات أمـــس عـــن 
الجويـــة  الرحـــات  جميـــع  تعليـــق 
القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان 
وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 
الثاثـــاء 17 مـــارس، حتـــى إشـــعار 

آخر.
مـــن جهته، أعلـــن المكتب اإلعامي 
لحكومـــة دبي اليـــوم “تأجيل جميع 
مـــارس  لشـــهر  المقـــررة  الفعاليـــات 
الجاري في دبي حتى نهاية الشـــهر 
بما في ذلك كافة أنشـــطة الوجهات 

الترفيهية”.
وفي ســـلطنة ُعمان، أفادت وســـائل 
إعـــام بتعليـــق الدراســـة فـــي كافة 
المؤسســـات التعليميـــة اعتبـــارا من 

اليوم ولمدة شهر.
وأعلنت الســـلطات المصرية، أمس، 
المـــدارس  فـــي  الدراســـة  تعليـــق 
والجامعات لمدة أســـبوعين اعتبارا 
مـــن اليـــوم، وتخصيـــص 100 مليار 
جنيه، في إطـــار الخطة الموضوعة 

لمواجهة فيروس كورونا.
وكانـــت وزارة الصحـــة المصرية قد 
أعلنـــت فـــي وقـــت ســـابق أن عـــدد 
الحـــاالت المؤكـــدة فـــي مصر وصل 

إلى 93 حالة.
وفي المغرب، قررت وزارة الداخلية 
إلغـــاء جميـــع الفعاليـــات واللقاءات 
والعـــروض  والثقافيـــة  الرياضيـــة 
التجمعـــات  جميـــع  ومنـــع  الفنيـــة، 
العامة التي يشارك فيها 50 شخصا 

فما فوق، وذلك حتى إشعار آخر.
المغربيـــة  التربيـــة  وزارة  وكانـــت 
قـــد أعلنـــت، مســـاء الجمعـــة، تعليق 
الدراســـة فـــي الباد ابتـــداء من 16 

مارس وحتى إشعار آخر.
في العراق، سّجلت محافظة واسط 
أول حالة وفاة من فيروس كورونا، 
وذلك في ناحية شـــيخ سعد. وعلى 
إثرها أعلنت قيادة شـــرطة واســـط 

أمس إغاق هذه الناحية.
إصابـــة   17 الدوحـــة  ســـجلت  كمـــا 
جديـــدة بالفيـــروس ليصـــل إجمالي 

العدد إلى حوالي 337 إصابة.

وفـــي الجزائـــر، تـــم تســـجيل حالـــة 
كورونـــا  بفيـــروس  جديـــدة  وفـــاة 
فـــي واليـــة البليدة؛ ليرتفـــع إجمالي 

الوفيات إلى 3.
كمـــا تـــم رصـــد 10 إصابـــات جديدة 
بالفيروس، مما يرفع عدد المصابين 

إلى 37.
وفي شـــمال ســـوريا، عطلت اإلدارة 
والجامعـــات  المـــدارس  الكرديـــة 
والمعاهـــد حتى إشـــعار آخر. كما تم 
إلغـــاء احتفاالت عيـــد النوروز ومنع 

التجمعات بجميع أشكالها.
 3 تســـجيل  تـــم  فلســـطين،  وفـــي 
إصابـــات جديدة بفيـــروس كورونا، 
ليرتفع عدد المصابين إلى 38، بينما 
وصل عدد األشـــخاص الموضوعين 
في الحجر الصحي يصل إلى 6000 

شخص.
أمـــس  أعلنـــت موريتانيـــا  بدورهـــا، 
الجمعـــة، أنهـــا ســـجلت أول إصابـــة 
تـــم  المســـتجد  كورونـــا  بفيـــروس 
تشـــخيصها لدى شـــخص وصل إلى 

الباد آتيا من أوروبا.

عواصم - وكاالت

عمال البلدية العراقية يطهرون شارع بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار أمس )أ ف ب(

طهران - وكاالت

حـــذر مســـؤولون إيرانيـــون، أمس، من 
أن مشـــهد، عاصمـــة محافظة خراســـان 
وثانـــي أكبر مدينـــة في إيـــران ووجهة 
الزيـــارات الدينية، تواجه خطر التحول 

إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا.
أمـــس  المســـؤولين  مـــن  العديـــد  ودق 
ناقـــوس الخطـــر، بمـــن فيهـــم محافـــظ 
مدينـــة  وعاصمتهـــا  رضـــوي  خراســـان 
مشـــهد، ورئيس مجلس مدينة مشـــهد، 
وكذلك العديد من الناشـــطين والهيئات 
الطابيـــة، ودعـــوا الســـلطات إلـــى عزل 

المدينة.
وقال المســـؤولون إنه إذا لم يتم تنفيذ 

اإلجراءات الفوريـــة بما في ذلك فرض 
الحجـــر الصحي وإغـــاق ضريح اإلمام 
ســـتتحول  الرضـــا  موســـى  بـــن  علـــي 

المدينة إلى قم ثانية.
هذا بينما ال يزال المتنفذون المؤسســـة 
الدينية والسياســـية القويـــة للغاية في 
مشـــهد، يرفضون حجـــر المدينة بالرغم 
مـــن موافقتهـــم علـــى إغـــاق الضريـــح 

لمدة 3 أيام.
وكان عمدة مشهد محمد رضا كائي قد 
كتب عبر صفحته على موقع إنستغرام 
الجمعـــة أن “الوضـــع أســـوأ بكثيـــر ممـــا 

توقعناه بالنسبة لتفشي كورونا”.

تحذيرات من تحول مشهد لبؤرة أخرى لكورونا

موسكو - أ ف ب

وقـــع الرئيـــس الروســـي فاديميـــر بوتين، 
الدســـتورية  اإلصاحـــات  حزمـــة  أمـــس، 
ومـــن  اقترحهـــا،  التـــي  النطـــاق  الواســـعة 
ضمنهـــا إصـــاح ألحق بهـــا بشـــكل مفاجئ 
هذا األسبوع يسمح له بالبقاء في السلطة 
لواليتيـــن إضافيتين، على ما أفادت وكالة 

تاس الروسية.
ونشـــر الكرملين علـــى موقعـــه اإللكتروني 
والـــذي  68 صفحـــة  فـــي  الواقـــع  القانـــون 
يعرض مجمـــل التعديات الدســـتورية، ما 

يؤكد مصادقة الرئيس عليها.
المحكمـــة  تصـــادق  أن  اآلن  وينبغـــي 
الدستورية على اإلصاح في مهلة أسبوع.
وبعد ذلك تتم الموافقة بشـــكل نهائي على 
النص من خال “تصويت شعبي” مقرر في 

22 أبريل.
وســـرت تكهنـــات فـــي األســـابيع الماضيـــة 
تشـــير إلـــى أن الكرمليـــن ســـينظم عمليـــة 
تصويـــت عبـــر اإلنترنت، وهو مـــا نددت به 

المعارضـــة التي تخشـــى أن يتيح مثل هذا 
االقتراع أعمال تزوير واسعة النطاق.

ويســـمح تعديـــل دســـتوري طـــرح الثاثاء 
لبوتيـــن بـ”تصفير” عـــدد والياته الرئاســـية 
والترشح النتخابات عامي 2024 و2020.

وبرر الكرملين الخميس إدراج هذا التعديل 
بـ”انعـــدام االســـتقرار” فـــي العالم وانتشـــار 
فيروس كورونا المســـتجد والمخاطر التي 

تتهدد روسيا.
ونـــددت المعارضـــة الروســـية بـ”اغتصـــاب 

للسلطة”.

بوتين يوقع إصالحا يسمح له بالبقاء في السلطة

دبي - العربية.نت

ُقتل 5 عناصر مـــن بينهم قيادي ميداني، 
أمـــس الســـبت، فـــي مواجهات مـــع قوات 
الجيـــش الوطنـــي اليمنـــي فـــي ضواحـــي 

مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.
أن  بيـــان  فـــي  اليمنـــي  الجيـــش  وذكـــر 
القـــوات  بيـــن  دارت  عنيفـــة  مواجهـــات 
خـــال  الحوثـــي،  وميليشـــيا  الحكوميـــة 
الســـاعات الماضيـــة فـــي محيـــط القصـــر 
الجمهوري ومعســـكر التشـــريفات وجبهة 

كابة شرق مدينة تعز.
الحوثـــي  القيـــادي  ُقتـــل  للبيـــان،  ووفقـــا 
الُمكنـــى “أبـــو مجاهـــد”، باإلضافـــة إلـــى 4 
مـــن عناصـــر حوثيـــة فـــي المعـــارك، فيما 
6 مـــن أفـــراد القـــوات الحكوميـــة،  ُقتـــل 
خال المواجهات بين الطرفين في شرق 

وشمال شرق مدينة تعز.
وكثفت ميليشـــيا الحوثـــي االنقابية من 
هجماتهـــا علـــى مواقـــع الجيـــش اليمنـــي 

بمحافظـــة تعز، في محاولة منها لتحقيق 
المحافظـــة  فـــي  لهـــا  ميدانـــي  انتصـــار 

المحاصرة منذ 5 سنوات.
فـــي ســـياق متصـــل، صعدت ميليشـــيات 
العنيـــف،  المدفعـــي  قصفهـــا  الحوثـــي 

الجمعة، تعز، مما أدى لمقتل 8 مدنيين.
وفي التفاصيل، أدى القصف الحوثي إلى 

مقتـــل 3 مدنييـــن على حي الزهـــراء في 
شرق مدينة تعز.

وفـــي مديرية حيفان، ُقتلت امرأة وطفل 
وأصيـــب 3 آخرون بقذيفة هاون أطلقتها 
ميليشـــيات الحوثي وسقطت على منزل 
مواطنين في قرية الهجمة في االعبوس 

بمديرية حيفان.

من المعارك في جبهة تعز )أرشيفية(

فالديمير بوتين

الميليشــيا االنقالبية تصعد قصفها على األحياء السكنية بالمحافظة
مصرع 5 حوثيين بمعارك عنيفة في تعز

بغداد - أ ف ب

اســـتهدف 33 صـــاروخ كاتيوشـــا، أمـــس 
الســـبت، مجددا قاعدة التاجي العسكرية 
العراقيـــة شـــمال بغداد، والتـــي قتل فيها 
بريطانيـــة  وأخـــرى  أميركيـــان  جنديـــان 
بهجوم مماثل األربعاء، بحســـب ما أكدت 
مصـــادر أمنيـــة عراقية وأميركيـــة لوكالة 

فرانس برس.
أن  بيـــان  فـــي  العراقـــي  الجيـــش  وقـــال 
“عـــدوان  إلـــى  تعـــرض  التاجـــي  معســـكر 
ســـافر” مع ســـقوط 33 صاروخـــا من نوع 
كاتيوشـــا “علـــى وحـــدات الدفـــاع الجوي 

العراقي وقرب بعثة التحالف الدولي”.
وأضاف البيـــان أن القوات األمنية عثرت 
على سبع منصات أطلقت منها الصواريخ 
في منطقة أبو عظام قرب التاجي شمال 
بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخا جاهزة 
لإلطاق. والهجوم هو الثالث والعشرون 
منـــذ نهاية أكتوبـــر ضّد مصالـــح أميركية 

في العراق، ويأتي بعد مقتل 6 عراقيين، 
بينهـــم 5 من عناصر الشـــرطة، في غارات 
أميركيـــة ليـــل الخميس ردا علـــى هجوم 
جهـــة  أي  تعلـــن  ولـــم  الدامـــي.  األربعـــاء 
مســـؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على 
القاعـــدة العســـكرية، لكّن واشـــنطن عادة 
مـــا تّتهـــم الفصائـــل الموالية إليران بشـــّن 

هجمات مماثلة.
وقـــال التحالـــف فـــي تغريدة علـــى تويتر 
إن هجوم الســـبت أسفر عن إصابة “3 من 
قوات التحالف و3 من القوات العراقية”.

وأكد الجيش العراقي إصابة جنديين من 
قـــوات الدفاع الجوي العراقي على األقل 

بجروح في هجوم أمس.

صورة وزعتها السفارة األميركية بالعراق 31 ديسمبر 2019 تظهر جنودا أميركيين في محيط السفارة )أ ف ب(

الهجوم أسفر عن إصابة 3 من قوات التحالف و3 من القوات العراقية
33 صاروخ كاتيوشا تستهدف “التاجي”

القاهرة - وكاالت

وصـــل إلـــى القاهـــرة، أمـــس، النائـــب األول 
لرئيـــس مجلس الســـيادة االنتقالي، الفريق 
أول محمد حمدان دقلو، في زيارة رسمية 
الرئيـــس  مـــن  بدعـــوة  يوميـــن،  تســـتغرق 

المصري عبدالفتاح السيسي.
ومـــن المقـــرر أن يبحـــث دقلـــو العاقـــات 
الثنائيـــة وتعزيـــز التعاون بيـــن البلدين في 
مختلـــف المجـــاالت، بجانـــب القضايا ذات 

االهتمام المشترك.
وتأتـــي الزيـــارة بعـــد أيـــام مـــن زيـــارة قام 
بهـــا اللـــواء عباس كامـــل مديـــر المخابرات 
المصريـــة إلـــى الســـودان، للتباحـــث حـــول 

ملفات مشتركة بين البلدين.
أنبـــاء الشـــرق  أيـــام ذكـــرت وكالـــة  وقبـــل 
رفـــض  الســـودان  أن  المصريـــة  األوســـط 
مقترًحـــا عربًيـــا بدعـــم مصر في ملف ســـد 
النهضـــة. وأكـــدت الوكالة نقا عـــن مصادر 
أن الجانـــب الســـوداني أكـــد أن القرار ليس 
فـــي مصلحتـــه، وال يجب إقحـــام الجامعة 

العربية في هذا الملف، وأن القرار قد ينتج 
عنـــه مواجهـــة عربيـــة إثيوبيـــة. وحدثـــت 
فـــي  الخارجيـــة  وزارتـــي  بيـــن  ســـجاالت 
البلديـــن، حيـــث ردت الخارجيـــة المصرية 
علـــى بيـــان نظيرتها الســـودانية بخصوص 
أحمـــد  المستشـــار  وأعـــرب  النهضـــة.  ســـد 
حافظ، الُمتحدث الرسمي باسم الخارجية 
المصريـــة، عـــن أســـفه لمـــا ورد فـــي البيان 
الصـــادر عـــن وزارة الخارجيـــة الســـودانية 
بشـــأن تحُفظ الخرطوم على القرار العربي 

حول سد النهضة.

نائب البرهان يبحث في القاهرة ملفات ثنائية
باريس - رويترز

انتشـــر آالف مـــن أفـــراد قـــوات األمـــن 
الفرنســـية فـــي أنحـــاء وســـط باريـــس، 
أفـــراد حركـــة  تحـــدى  حيـــث  الســـبت، 
الســـترات الصفراء المناهضة للحكومة 
حظـــر التجمعـــات العامـــة الـــذي يهدف 

للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلـــن الرئيس إيمانويـــل ماكرون في 
كلمـــة بثهـــا التلفزيـــون يـــوم الخميـــس 
إغـــاق المـــدارس وحـــث النـــاس علـــى 
تجنب التعامل عن قرب بفعل مخاوف 
مـــن الفيـــروس الـــذي أودى بحيـــاة 79 
شخصا وأصاب أكثر من 3600 شخص 
فـــي فرنســـا. كما أعلـــن وزيـــر الداخلية 
كريستوف كاستانير يوم الجمعة حظر 
كافة التجمعات التي يشـــارك فيها أكثر 
مـــن 100 شـــخص. ورفضـــت الشـــرطة 
الفرنســـية طلبات من محتجين للتجمع 
فـــي مواقع حساســـة أمس منها شـــارع 
الشانزليزيه الذي شهد اشتباكات عنيفة 
بين قوات األمن والمحتجين قبل نحو 

عـــام. وقال ضابط من شـــرطة مكافحة 
تغلـــق  مدرعـــة  ســـيارة  أمـــام  الشـــغب 
الطريـــق المـــؤدي إلـــى القصر الرئاســـي 
”إنـــه الســـبت، يـــوم المظاهـــرات. بعض 
الناس يعتقدون أن كورونا لن يصيبهم 

ويرفضون االمتثال للنصيحة“.
الحكومـــة منشـــورا رســـميا  وأصـــدرت 
غيـــر  التجمعـــات  كافـــة  يحظـــر  أمـــس 
المحتجيـــن،  مئـــات  لكـــن  الضروريـــة. 
يرتـــدي بعضهـــم كمامـــات، بـــدأوا فـــي 

التجمع أمام محطة قطار مونبارناس.

إغالق وسط باريس لمنع تجمع “السترات الصفراء”

384 ألف قتيل حصيلة 
الحرب في سوريا

بيروت - وكاالت

تسّببت 9 سنوات من الحرب الدامية والمدمرة 
في سوريا بمقتل 384 ألف شخص على األقل، 
مــدنــي، وفــق حصيلة  ألــف  مــن 116  أكثر  بينهم 
أمس،  االنسان  لحقوق  السوري  المرصد  نشرها 

عشية دخول النزاع عامه العاشر.
ــارس 2011  ــ ــا مــنــذ مــنــتــصــف مـ ــوريـ وتــشــهــد سـ
سلمية  شعبية  باحتجاجات  بــدأ  دامــيــا،  نــزاعــا 
والحريات،  بالديمقراطية  مطالبة  النظام  ضد 
النظام  أجهزة  مارسته  بقمع  قوبلت  ما  سرعان 
قبل أن تتحول حربا مدمرة تشارك فيها أطراف 

عدة.

محمد حمدان دقلو

كريستوف كاستانير 
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إطاللـــة ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان رئيس الـــوزراء حفظه هللا ورعـــاه على أبناء 
شـــعبه مطمئنـــا أبناءه بشـــأن إجراءات الحكومـــة التي يقودها ســـموه بحنكة وثبات 
وقواعـــد راســـخة مبنية علـــى الثقة والحزم، هـــي إطاللة وفية مباركـــة تذكرنا دائما 
بأنـــه معنـــا كما كان بالماضي والحاضر والمســـتقبل، حيث الوطن في قلبِه والشـــعب 
أمانة لديه، وكما عودنا بكل الملمات والتحديات والمحن وهو ما تطمئن له النفوس 
ويقودنا لشـــعور ال مثيل له ينتابنا بمجرد أن نســـمع صداه ليذكرنا بأنه يتابع ويوجه 
ويمســـك القواعد كما هو خليفة بن ســـلمان الذي ال تهدأ النفوس وال تطمئن المشاعر 

إال بسماع صوته الحاضر للصعاب والمواقف.
وفـــي خضـــم محنـــة العالم التـــي يمر بها اليـــوم الجميع فـــي ظل هذا الوبـــاء الدولي 
الذي شـــمل شـــعوب األرض قاطبة في أول محنة دولية بعد الحرب العالمية الثانية، 
يواجه خاللها العالم امتحانا صعبا مع هذا الوباء، وها هو ســـموه يؤكد “أن البحرين 
كانت وستظل دائما قوية بأبنائها المخلصين الذين يضربون أروع المثل في التعاون 
والبذل والعطاء في ســـبيل مجتمعهم ووطنهم، وأن كل مواطن بحريني بوعيه هو 
جنـــدي في ســـاحة المعركـــة لمواجهة فيـــروس كورونا )كوفيد 19( الـــذي يتعرض له 
كل العالم، مؤكدا ســـموه أن هذا الشـــعب بجسارته ووطنيته سيتجاوز هذه المرحلة 
الدقيقـــة بتحدياتهـــا وســـتكون مؤرخـــة ضمن قصـــص النجاح التـــي يحققها في كل 
ميـــدان، وها نحن يوميا نستبشـــر بتعافي عدد مـــن مواطنينا من هذا الفيروس على 

أيدي طواقم طبية بحرينية لها منا كل الدعم وكل التقدير”، لن نشعر بالقلق مادمت 
معنا، لن نشـــك في النتائج مادمت تتابع وتوجه وتدعم، لقد عرف عن هذا الشـــعب 
العظيـــم صالبتـــه وتحديه وتجاوزه المحن وكنت ســـموك خير قائـــد ورمز في وجه 
الصعاب والتحديات، وقد مررنا بمحٍن أشـــق من هذه فكنت ربان الســـفينة ســـيرتها 
لمرفـــأ األمـــان كربان ال تعوزه الحكمة والحنكة، لن نقلق يا بوعلي مادام صوتك معنا 
وحضورك الدائم حولنا حتى لو بعدت المســـافة فال شـــيء يوقف عزيمتك وال يحد 

من قيادتك يا من علمتنا العزم والحزم بكل الصعاب.
إن رســـالتك لنـــا وشـــكرك وتقديرك لكل مواطـــن كرس وقته وجهـــده لخدمة إخوانه 
المصابيـــن وكل مـــن شـــارك فـــي الحملـــة الوطنيـــة الكبرى مـــن وزارات ومؤسســـات 
حكوميـــة وأفـــراد للحفـــاظ على ســـالمة المواطنيـــن والمقيمين علـــى أرض بحريننا 

الغالية، هي نبض من المشاعر نحفظها لك كما كنت دائما بوقت األزمات.
لقد انتعشـــت مشـــاعرنا لكلمتك الحاضنة لمشـــاعر المحبة لشعبك واطمأنت النفوس 
بإطاللتـــك تعيـــد لنا الثقة وتزرع فينـــا العزيمة لمواجهة تحدي العصـــر المتمثل بهذا 
الوبـــاء الذي اجتـــاح العالم، وقوفك معنا تأكيد للقائد الرمز، حفظك هللا من كل شـــر 

ورعاك.
 
تنويرة: لوال غياب الشمس ما أدركنا مغزى الضياء. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

لن نقلق مادمت معنا خليفة بن سلمان

نبـــارك للهيئـــات التعليميـــة واإلدارية فوز اثنين من المعلميـــن بجائزة حمدان بن 
راشـــد آل مكتـــوم لألداء التعليمي المتميـــز فئة المعلم المتميـــز، ولم يكن إعالن 
فـــوز المعلميـــن مفاجأة ألحد فعلى مدى ســـنوات وأعضاء الهيئـــة التعليمية في 
مملكتنا يحصدون الجوائز في كل الميادين التربوية والتعليمية، نقول هذا رغم 
أن البعـــض خلـــق في ذهنه صورة مشـــوهة ومغلوطـــة للمعلم بأنه ذاك اإلنســـان 
الـــذي ال يمل من الشـــكوى مـــن الضغوط واألحمال الملقاة علـــى عاتقه إلى الحد 

الذي طبع شخصية المعلم التي لألسف أصبحت ال تكاد تفارق مخيلتهم.
إّن فوز المعلمين بالجائزة هو بكل المقاييس مصدر فخر لكل العاملين في حقل 
التربية والتعليم وهو ما يحفز جميع المعلمين لشحذ طاقاتهم للتميز، وبال شك 
فـــإن الجائزة ليســـت نهاية المطـــاف، وبالتالي فإننا ننتهز الفرصـــة لنوجه النداء 
لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم لتكريـــم المعلميـــن المتميزين لالســـتمرار فـــي العطاء 
والتميـــز ولكـــي ال يصيبهما اليأس والقنوط ألنهما لم يجـــدا التكريم الالئق بهما، 
والتكريم الذي نعنيه ال يجب أن يقتصر على الشق المعنوي وحده بإقامة حفل 
لهم برعاية من الوزارة وبحضور زمالئهم المعلمين، وهذا مطلوب، بل أن يقترن 

بالتكريـــم المـــادي بمنحهما مكافأة في الراتب نظيـــر الجهد والتفاني في البحث 
المضني طيلة أشهر من البذل.

إننـــا ندعـــوا وزارة التربيـــة لالهتمـــام والرعايـــة وفتـــح اآلفـــاق أمـــام المبدعيـــن 
وخصوصا من حصدوا الجوائز ضمن مشروع للترقي وال نعني به هنا أن توكل 
إليهـــم مهمـــة إشـــرافية أو إداريـــة داخل المدرســـة، لكـــن إتاحة الفرصـــة أمامهم 
بمنحهـــم المزيد من التفـــرغ للبحث، فالعمل اإلداري في أغلب األحيان هو نهاية 
المطـــاف للمعلـــم المبدع، ولعل ذاكـــرة بعض المعلمين تحتفظ بأســـماء إلداريين 
قتـــل طموحهـــم العمـــل اإلداري أو اإلشـــرافي، ونعـــود لنؤكـــد أّن أفضـــل تكريـــم 
للمبدعيـــن والمتميزيـــن في التعليم هو توفير كل متطلبـــات البحث لهم، إضافة 

إلى نقل خبراتهم وثمرة عطائهم لزمالئهم المعلمين والمعلمات. 

إننا نّذكر مرة أخرى بحجم المهمة التي ينهض بها العاملون في ميدان التربية  «
والتعليم والتي تعد بال جدال أشق المهن على اإلطالق وهذا يستوجب من كل 

فئات المجتمع تقدير الدور والمهمة المناطة بالمعلم.

sm.adnan56 
@hotmail.com

محمد المحفوظ

معلمون متميزون بحاجة إلى التكريم

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

للتواصل: 17111483

هذه هي مملكة البحرين وقيادتها
منجزات هذا الوطن في كل الميادين ال تتوقف وأصبحت حكاية تزين 
مرايا العالم، فها هو سيدي جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، ملك 
العطاء والبذل واإلنســـانية والغفران والتســـامح، يصدر مرســـوما ملكيا 
ســـاميا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك لدواع إنسانية وفي ظل 
الظروف الراهنة، حيث بلغ عدد المشـــمولين بالعفو الســـامي 901، وهي 
مكرمـــة ملكيـــة تعبـــر عن الحـــب الذي يكنه جاللته ألبناء شـــعبه ويشـــع 
مثـــل النور، وســـتعطي الفرصة لمـــن أخطأ ألن يندمج فـــي المجتمع من 
جديد ويكون عنصرا نافعا ألهله ووطنه، وتمتد هذه المكرمة كذلك كما 
أعلنت وزارة الداخليـــة لتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، حيث 
قامـــت الوزارة بدراســـة ورفع حالة 585 نزيال ممـــن تنطبق عليهم المدة 

القانونية لتنفيذ العقوبات البديلة.
أمـــا ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس الـــوزراء الموقـــر حفظـــه هللا ورعـــاه، بركة هـــذا الوطـــن ووقفته 
الشـــامخة ومنبـــع الســـعادة الـــذي يتدفق من عيوننا، “أشـــار إلـــى أن كل 
مواطـــن بحرينـــي اليوم بوعيه هـــو جندي في ســـاحة المعركة لمواجهة 

فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19( الذي يتعرض له كل العالم، مؤكدا ســـموه 
أن هـــذا الشـــعب بجســـارته ووطنيته ســـيتجاوز هذه المرحلـــة الدقيقة 
بتحدياتهـــا وســـتكون مؤرخـــة ضمن قصـــص النجاح التـــي يحققها في 
كل ميدان، وها نحن يوميا نستبشـــر بتعافي عدد من مواطنينا من هذا 

الفيروس على أيدي طواقم طبية بحرينية”.
وما فعله سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، لقي 
عنايـــة كبيرة من كل دول العالم، وإشـــادات دوليـــة بالخبرات البحرينية 
فـــي كيفية تعاملها مع خطة الطوارئ الصحية، وطريقة التفكير الممعن 

وتوزيع اللجان وعملها.

هذه هي مملكة البحرين وقيادتها، قفزات هائلة في مختلف الميادين،  «
وإيمان واثق متفائل بالمستقبل وريادة في المعرفة البشرية والتراث 

الفكري والسير بشكل واضح ومتكامل، عمل بجد واجتهاد مستمر 
“وعسى الله ال يغير علينا”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

المعطيات والنتائج
تحد جديد يواجه العالم مع انتقال بؤرة فيروس كورونا )كوفيد 
١٩( إلـــى أوروبـــا، حيـــث جـــاء خطاب رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
صادمـــا جـــدا عندما أكد أنه ال يمكن الســـيطرة علـــى المرض، وأن 
علـــى العوائـــل البريطانية االســـتعداد لفقـــد أحبائهـــا، فيما تعيش 
إيطاليـــا حالة من الذعـــر والهلع وفرض كامل لحظـــر التجول في 
محـــاوالت منها إلنقاذ مـــا يمكن إنقاذه، خصوصا مـــع فقدها 250 
شـــخصا فـــي يوم واحـــد إثـــر اإلصابة بالفيـــروس، إســـبانيا كذلك 
أصدرت تحذيرات صارمة في محاولة منها لتخفيف وطأة وحدة 
انتشـــار الفيـــروس الذي بات متفشـــيا في القـــارة العجوز، وهو ما 
يبعـــث على الكثير مـــن المخاوف رغم انفتـــاح الصين ومحاولتها 
مد يد العون، خصوصا لروما التي باتت تواجه مصيرا قاسيا بعد 

تخلي جيرانها عنها وانشغالهم في مقاومة المرض.
الجديـــر بالذكـــر أن القـــارة الســـمراء اســـتقبلت هي األخـــرى حالة 
جديـــدة حتـــى لحظه كتابة هـــذا المقال في أثيوبيـــا وهو ما يثير 
الشـــكوك حـــول إمكانيـــة انتشـــار الفيـــروس فـــي جنـــوب القـــارة 
الســـمراء، أمـــا الواليـــات المتحدة األميركية فقـــد أعلنت عن ١٥٠ 
ألف إصابة في والية واحدة ونقلت لنا وســـائل اإلعالم الجماهير 
الغفيـــرة وقـــد اصطفت أمام المتاجر الكبيـــرة حتى تتحصل على 

احتياجاتها لعدد من األيام المقبلة.
ســـردي لما تقدم إشـــارة واضحـــة لحقيقة تعامل فريـــق مكافحة 
فيروس كورونا في مملكة البحرين وتصديه للمرض، واستطاعته 
الســـيطرة عليـــه، وحصولنـــا على إشـــادة عالمية واســـعة من قبل 
منظمة الصحة العالمية وكذلك من قبل عدد كبير من المسؤولين 
فـــي دول العالم الذين نادوا دولهم بضرورة اتباع خطوات مملكة 

البحرين في التصدي لهذا الفيروس.

ومضة: بقي علينا اآلن أن نتوجه إلى فرز الطلبة المبتعثين إلى  «
الخارج ومحاولة درء األخطار عنهم كما استطعنا أن نفعل مع عدد 
كبير من المواطنين من قبل، واألهم من هذا كله أن نرفع القبعة 

احتراما وتقديرا لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد على إدارته 
الناجحة لهذه األزمة العالمية والنأي بنا بعيدا عن الخسائر، وتحية 

شكر وعرفان لألطقم الطبية العيون الساهرة ليال ونهارا على راحتنا 
وصحتنا وخط الدفاع األول عن مملكتنا في هذه األيام، ناهيك عن 

كل المتطوعين المتواجدين بقلوب محبة ومعطاءة تفدي البلد 
وترابها وتلبي النداء وتستجيب في التو واللحظة.

سمر األبيوكي

في رثاء عيسى بن راشد
تلقينا ببالغ الحزن واألســـى خبر وفاة الشـــيخ عيسى بن راشد آل 
خليفـــة، وكلنـــا نعلـــم أن للمغفور له بـــإذن هللا تعالـــى مكانة عالية 
في نفوس البحرينيين، وأهل الخليج، وكل من عرفه، والتمســـت 
حقيقة طيبة هذا اإلنسان، وبساطته، وتواضعه، بصفة شخصية، 
فلم تكن وســـائل اإلعالم لتجمله، بل هو الشـــخص ذاته، بصفاته، 

وأخالقه، وخفة دمه المعهودة، وعفويته، وطيبته.
كانت للراحل الشـــيخ عيســـى بن راشد رحمه هللا كاريزما خاصة، 
ميزتـــه، دخـــل مـــن خاللها قلـــب كل بحريني وخليجـــي، وقد عزز 
المغفور له بإذن هللا تعالى بعفويته، وبساطة تعامله مع اآلخرين، 
ودون أدنـــى تخطيـــط، حـــب الوطن فـــي قلوب أبنائـــه من خالل 
شـــعره الشـــعبي الجميـــل، النابـــع حقيقة مـــن موروثنا، كمـــا وخلد 
بـــن راشـــد اللهجـــة البحرينية بانســـيابيتها، وخصوصيتها بشـــكل 
غيـــر مباشـــر من خالل قصائـــده التي باتت مرجعـــًا مؤرخًا للهجة 
البحرينيـــة بكلماتهـــا وعباراتهـــا الخاصـــة، وصـــورًا مـــن التـــراث 

البحريني، والشخصية البحرينية الفريدة.

كما أكد الراحل رحمه الله طيلة حياته من خالل شخصيته المحبوبة  «
ما يمتاز به البحرينيون من أخالق حميدة، وصفات طيبة عرفوا 

بها منذ القدم، هذا باإلضافة إلى الكثير مما قدمه الراحل للرياضة 
البحرينية، وإسهاماته الكثيرة في مجاالت عمله المختلفة، وهو ما 
يجعلنا اليوم أمام خسارة كبيرة للبحرين، ولكن ال اعتراض على أمر 

الله، فرحم الله الفقيد، وألهم أهله الصبر والسلوان، سائلين الله 
عز وجل أن يغفر له، ويعفو عنه، ويتغمده بواسع رحمته، إنه سميع، 

مجيب الدعاء.

Ali.alsayegh15@gmail.com

علي الصايغ



اشاد رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة 
بمــا تقــوم به مملكة البحرين من جهود جبارة؛ للوقاية من فيروس كورونا 
)كوفيد19-(، مؤكدا توجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس االعلى للشباب والرياضة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بوضع خطة للشــباب والرياضة على 

مراحل لتأمين صحة وسالمة جميع الرياضيين في المملكة.

وجـــاء ذلـــك خـــال اجتمـــاع مجلس 
إدارة اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة 
برئاســـة الشـــيخ محمد بـــن دعيج آل 

خليفة وبحضور أعضاء اللجنة.
دعيـــج  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وأكـــد 
مواكبـــة  فـــي  اللجنـــة  جهـــود  علـــى 
تحققـــت  التـــي  الكبيـــرة  اإلنجـــازات 
خـــال  مـــن  البحرينيـــة  للرياضـــة 
حضورها الفاعل فـــي كافة المحافل 

الرياضيـــة المختلفـــة، وقدرتهـــا على 
رفع مســـاهمتها في الشـــأن الرياضي 
وذلـــك بفضـــل االهتمـــام الكبيـــر مـــن 
ممثـــل جالة الملك المفـــدى لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب مستشار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفـــة، والنائـــب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 

والرياضـــة، رئيـــس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة الذي رفع مساهمات العبي 
والعبـــات ذوي العزيمـــة النوعية في 
كافـــة األنشـــطة الرياضيـــة ودفعهـــم 

لتحقيق االهداف المرجوة منهم.
وبهذه المناســـبة، صـــرح االمين العام 
اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة علـــى 
الماجد بأن اللجنة تبذل جهودها في 
إطـــار تنفيـــذ الخطـــة اإلســـتراتيجية 

والتنســـيق  بالتعـــاون  وتقـــوم  لهـــا، 
الحكوميـــة  القطاعـــات  كافـــة  مـــع 
والخاصـــة التـــي تعمل علـــى تحقيق 
رؤيـــة وأهـــداف اللجنـــة البارالمبيـــة 
البحرينيـــة ضمن سياســـات المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة واللجنة 

البارالمبيـــة الدوليـــة، كمـــا تعمل على 
تذليل كافة العقبات أمام أبطال ذوي 
العزيمـــة؛ مـــن أجل تشـــريف المملكة 

في المحافل االقليمية والدولية.
وتم خال االجتماع مناقشـــة أجندة 
تضمنـــت  والتـــي  المقبلـــة،  الفتـــرة 

العـــام  الفعاليـــات والمشـــاركات فـــي 
الحالـــي 2020، وأبرزهـــا اســـتعراض 
الخطـــة اإلســـتراتيجية للجنة للفترة 
التقاريـــر  وعـــرض   2019-2020
المســـتحدثة والخاصة ألهم أنشـــطة 

وبرامج اللجنة القادمة.

محمد بن دعيج يترأس اجتماع اللجنة البارالمبية البحرينية

من االجتماع
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قال مساعد مدرب الفريق األول للكرة الطائرة بنادي المحرق الكابتن رمزي أحمد إن فترة التوقف الطويلة الحالية لها نتائج سلبية 
على فريقه من الناحية الفنية وربما تؤدي إلى تراجع المســتوى، مشــيرا في الوقت ذاته بأنها ليســت ذا تأثيرت ســلبي كثير متى ما 
حافــظ الالعبــون علــى مســتوياتهم وتركيزهــم، وأن التأثيــرات المحتملــة لهــا نتائج على جميــع األندية األربعة المشــاركة في نصف 

نهائي كأس ولي العهد وليس المحرق فقط.

وكان االتحـــاد قام بتأجيل المباريات 
اإلحترازيـــة  اإلجـــراءات  إطـــار  فـــي 
والوقائية؛ للحد من انتشار فايروس 

كورونا )كوفيد 19-(.
وأضاف أحمد لـ “الباد ســـبورت” لقد 
خاض الفريـــق آخر مبـــاراة بتاريخ 3 
مارس في مســـابقة كأس، وســـنلعب 
بعـــد 20 يومـــا تقريبـــا أمـــام داركليب 
فـــي نصـــف النهائـــي، حيـــث إن ذلـــك 
األمـــر له تأثيـــر على التـــزام الاعبين 

بالحصـــص التدريبيـــة، وعـــدم قـــدرة 
الخطـــة  علـــى وضـــع  الفنـــي  الجهـــاز 
المناســـبة ألوقـــات الراحـــة وزيادة أو 
قلـــة الحمـــل التدريبـــي، ومـــن شـــأنه 
وأن  أوراقنـــا، خصوصـــا  يلخبـــط  أن 
المبـــاراة تأجلـــت مرتيـــن، ومـــع ذلـــك 
تجـــاوز جميـــع  علـــى  ســـنعمل  فإننـــا 
تلـــك التحديـــات وجاهـــزون للموعـــد 
الجديـــد للمواجهة بتاريخ 24 الشـــهر 

الجاري..”.

وذكـــر رمـــزي أن فتـــرة التوقـــف لهـــا 
نتائج عكســـية علـــى جميـــع األندية، 
وكل جهاز فني عليه أن يكيف نفســـه 
وفق المتغيرات والظروف، متمنيا أن 
ينجـــح فريقه في مواصلـــة العروض 
المتميـــزة التـــي قدمهـــا بعـــد أن فـــاز 
بلقـــب الـــدوري وتأهل لنصـــف نهائي 
كأس ســـمو ولي العهد دون أن يتلقى 

أي خسارة في الموسم الحالي.
عـــن  رؤيتـــه  حـــول  ســـؤاله  ولـــدى 

داركليـــب، قال “إنه فريق كبير ولديه 
عناصر متميزة والحظوظ متســـاوية 
بين الفرق األربعة بعد عودة يوســـف 
خالـــد إلـــى النجمـــة، ونأمـــل أن يظهر 
العبونـــا بالمســـتوى المعـــروف عنهـــم 
لبلـــوغ النهائي وتحقيـــق الثنائية هذا 

الموسم..”.

ــب فـــــــايـــــــروس كـــــورونـــــا ــ ــب ــ ــس ــ ب

رمزي: نتائج سلبية للتوقف على طائرة المحرق

المقدمة ــاء  ــق ل فــي  والــمــالــكــيــة  الــبــحــريــن  بــيــن  قــمــة 

اليوم انطالق الجولة 16 لدوري الدرجة الثانية

تنطلق اليوم )األحد( منافســات الجولة 16 لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، 
وذلك بإقامة لقاءين عند 6.30 مساء.

يلعب البحرين مع المالكية على استاد 
األهلي، وقالي مع مدينة عيسى على 
ملعب مدينة حمد. وتســـتكمل الجولة 
غـــًدا )اإلثنيـــن(، إذ يلعـــب البديـــع مـــع 
االتفـــاق على اســـتاد األهلي، واالتحاد 
مع االتضامن على ملعب مدينة حمد. 
ويغيب فريق ســـترة عن هذه الجولة؛ 

لخضوعه للراحة اإلجبارية.
ويشير ترتيب دوري حاليا إلى صدارة 
نادي المالكية برصيد 37 نقطة من 13 
مبـــاراة، ثـــم البحريـــن وصيفـــا برصيد 
28 نقطـــة مـــن 13 مبـــاراة، البديـــع 24 
مـــن 13، مدينـــة عيســـى 23 مـــن 14، 
قالـــي 21 مـــن 14، ســـترة 20 من 14، 
االتحـــاد 10 من 13، االتفاق 8 من 13، 
والتضامن في المركز التاســـع )األخير( 
با نقاط بعـــد 13 مباراة خاضها حتى 

اآلن.
وبالعودة إلى مباريات اليوم، فإن لقاء 
البحريـــن والمالكيـــة هـــو األبـــرز خال 
هـــذه الجولـــة؛ كونـــه يجمـــع صاحبـــي 
المركزيـــن األول والثانـــي. مبـــاراة لـــن 
تكون سهلة على الطرفين، وسيدخلها 
الفـــوز  أجـــل تحقيـــق  مـــن  كل فريـــق 
واالقتراب أكثر من الصعود إلى دوري 

ناصـــر بن حمد الممتاز. يقود الفريقين 
مدربـــان وطنيان: عدنـــان إبراهيم مع 
البحرين وأحمد يعقـــوب مع المالكية. 
وكان المالكيـــة تعثر للمـــرة األولى في 
الجولـــة الســـابقة حينمـــا تعـــادل أمـــام 
مدينة عيســـى بهـــدف لكليهمـــا، حيث 
يســـعى فـــارس الغربيـــة لتحقيـــق فوز 
بالصـــدارة  جدارتـــه  وتأكيـــد  جديـــد 
فيمـــا  رســـميا،  الصعـــود  مـــن  وقربـــه 
يهـــدف غـــزال البحرين؛ لكســـب مزيد 
مـــن النقـــاط وتأميـــن موقعـــه وصيفـــا 
واالقتراب مـــن نقـــاط المالكية. يعول 
البحريـــن على مجموعـــة من الاعبين 
المحليين أمثال محمد النعار وجاســـم 
محمـــد وعبدهللا الجـــزاف، إضافة إلى 
المحترف فيتور، فيما المالكية يعتمد 
علـــى تواجد األســـماء المحلية كأحمد 
يوســـف، ســـيد هاشـــم عدنـــان، محمد 

جميل، عمار حسن والمحترف إيكو.
وفـــي المباراة الثانيـــة، يدخل االتحاد؛ 
بهدف تحسين رصيده النقطي حينما 
ياقي التضامن الذي يتذيل الترتيب، 
يـــزال يبحـــث عـــن نقطتـــه  والـــذي ال 
األولـــى فـــي الـــدوري. يقـــود الطرفين 
عبدالصاحـــب  وطنيـــان:  مدربـــان 

عبدالنبـــي مـــع االتحـــاد وســـيد محمد 
جواد مع التضامن.

وكان االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
قـــد اعتمـــد إلغـــاء القســـم الثالـــث من 
دوري الدرجـــة الثانيـــة للفرق أصحاب 

المراكـــز من الســـادس وحتى التاســـع، 
فيما ســـتلعب الفرق مـــن المركز األول 
حتى الخامس قســـما ثالثـــا يتضمن 4 
مباريـــات لـــكل فريـــق لتحديـــد مراكز 

المقدمة النهائية في الدوري.

أحمد مهدي

فريق المالكية

فريق البحرين

فريق التضامن

فريق المحرق سيتأثر بالتوقف الطويل

رمزي أحمد

فريق االتحاد

حسن علي

سبورت
جهود جبارة 

لمملكة البحرين 
للوقاية من 

فيروس كورونا

عيسى بن راشد.. مشهد الوداع األخير!
ودعــت مملكــة البحريــن يــوم الجمعــة الماضــي ببالــغ الحــزن 
واآلســى، شــخصية بانورامية فريدة من نوعها، نقشــت اســمها 
بحــروف خالــدة فــي تاريخ الخليــج العربي، إثر مســيرة حافلة 

بالعطاء والنقاء والعفوية.
نتحدث عن الشيخ عيسى بن راشد بن راشد آل خليفة، الشاعر 
لــدورات  الروحــي  واألب  والرياضــي  والمســؤول  والقاضــي 
الخليــج، وهــي البطولــة التــي انتظرهــا لمدة نصف قــرن، فكان 

لقاءه بالكأس الغالية مشهد الوداع األخير.
ورغم تخلي الشــيخ عيســى عن مناصبه وابتعاده عن الرياضة 
فــي الســنوات األخيــرة بداعي المــرض، إال أن األنظــار توجهت 
الى شخصه عندما توج األحمر بخليجي 24، وكأن فرحته هي 
الــكأس الحقيقيــة التــي احتفى بهــا البحرينيــون والخليجيون 

على حد سواء!
وال غرابــة فــي أن تكــون فرحــة الشــيخ عيســى بن راشــد حلما 
خليجا بامتياز، فقد احتل مكانة مرموقة في وجدان األشــقاء 
الخليجييــن والعــرب، وكان مــن مناقبــه الفريدة مــن نوعها، أنه 

وحد القلوب المتفرقة على حبه!
لقــد كان الشــيخ عيســى بــن راشــد حاضــًرا بيننــا علــى الــدوام 
وهكــذا ســوف يبقى، “أيقونة” بشــخصه وليــس بمنصبه، رحمه 
هللا وطيب ثراه، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم



قرر االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم تأجيل 
كأس  فـــي  المجموعـــات  دور  مباريـــات 
االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم لمنطقة 
غـــرب آســـيا. يأتـــي ذلك بســـبب انتشـــار 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  وكان 
قـــد عقـــد اجتماًعا فـــي مدينـــة نيودلهي 
الهنديـــة لممثلـــي االتحـــادات األعضـــاء، 
بحضور مســـؤولي المنتخبـــات واألندية 
فـــي االتحاد؛ لمناقشـــة الموقـــف الخاص 

بمباريات المسابقات اآلسيوية.
القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  وقـــرر 
متابعـــة الحالة الراهنـــة؛ من أجل تحديد 

للمباريـــات  الممكنـــة  التواريـــخ  أفضـــل 
المؤجلـــة، قبـــل إعـــام جميـــع األطـــراف 
المعنية بالمواعيد الجديدة، خصوصا أن 
جولتيـــن لعبتا فقط مـــن أصل 6 جوالت 

في دور المجموعات.
ويمثل المملكة في المســـابقة اآلســـيوية 
ناديا الرفاع والمنامة، إذ لعب الرفاع أمام 
القادســـية الكويتـــي والجزيـــرة األردني، 
إذ خســـر مـــن األولى وفـــاز علـــى الثاني، 
وتضـــم مجموعتـــه أيضا ظفـــار العماني، 
فيمـــا لعـــب المنامة مع الجيش الســـوري 
والعهد اللبناني، إذ تعادل مع األول وفاز 
علـــى الثانـــي، وتضـــم مجموعتـــه أيضـــا 

هال القدس الفلسطيني.
 وفي ذات اإلطار، فإن االتحاد اآلسيوي 

لكـــرة القـــدم أجـــل مباريـــات الـــدور قبل 
نهائـــي لمنطقة غرب آســـيا لتقام أيام 24 
و25 أغســـطس المقبل لمرحلـــة الذهاب، 

ومباريـــات اإليـــاب في 14 و15 ســـبتمبر 
2020. ولـــم يجر االتحاد اآلســـيوي لكرة 
القـــدم تغييـــرا على موعـــد نهائي منطقة 

غـــرب آســـيا، إذ ســـتقام مبـــاراة الذهـــاب 
يوم 29 ســـبتمبر 2020، واإلياب يوم 20 

أكتوبر 2020.

يذكـــر أن نهائـــي كأس االتحاد اآلســـيوي 
2020 سيقام في منطقة غرب آسيا يوم 

7 نوفمبر 2020.

تأجيل مباريات منطقة غرب آسيا

من مباريات المنامة في كأس االتحاد اآلسيوي من مباريات الرفاع في كأس االتحاد اآلسيوي
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أشــاد رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 
خليفــة، بتوجيهــات النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة؛ التخــاذ كافــة اإلجراءات الوقائية في المنشــآت الرياضيــة، والحد من  

انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19-( بين الرياضيين.

 وأعـــرب الشـــيخ علي بن خليفة بـــن أحمد آل 
خليفة عن خالص شكره وتقديره للجهود التي 
يقوم بها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
وحرص سموه الكبير على سامة الرياضيين، 
مشيرا إلى أن مبادرة اللجنة األولمبية برئاسة 
ســـموه، وبالتعـــاون مع مستشـــفى الملك حمد 
الرياضيـــة  الماعـــب  تعقيـــم  فـــي  الجامعـــي 
والصـــاالت المغلقة عكس حـــرص اللجنة على 
اتخـــاذ التدابيـــر التـــي تحد وتمنع من انتشـــار 

المرض في الوسط الرياضي.
 وقال إننا نثمن خطوة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة وتوجيهـــات ســـموه الراميـــة 
لتطبيـــق اإلجـــراءات الوقائيـــة فـــي الماعب 
أن  مؤكـــدا  المغلقـــة،  والصـــاالت  الرياضيـــة 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم شـــريك فـــي 

المســـاهمة الفعالة للوقاية مـــن المرض والحد 
من انتشاره.

 وأكد رئيس مجلـــس إدارة االتحاد البحريني 
األولمبيـــة  اللجنـــة  جهـــود  أن  القـــدم  لكـــرة 
البحرينيـــة مقـــدرة في هذا الصـــدد، وحرصها 
الرياضييـــن،  ســـامة  تأميـــن  علـــى  الكبيـــر 
خصوصـــا مـــع الفحوصـــات االحترازيـــة التي 
تـــم إجراؤهـــا بالتعـــاون مـــع مستشـــفى الملك 
حمد الجامعي وشـــملت الاعبيـــن  والمدربين 
واإلداريين والحكام واإلعاميين والمنظمين، 
بما يكفل ســـامة مرتادي المنشآت الرياضية، 
مشـــيرا إلـــى دعـــم االتحـــاد الكبيـــر لخطـــوات 
اللجنة األولمبية برئاسة سمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة في هـــذا اإلطار الذي يشـــمل 
تأميـــن الســـامة والحد مـــن انتشـــار فيروس 

كورونا.
 كمـــا تقـــدم الشـــيخ علي بـــن خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة بالشـــكر الجزيل إلى كافـــة األندية 
األعضـــاء علـــى حســـن تعاونهـــم مـــع الكـــوادر 
الطبيـــة إلنجاح عملية الفحـــص الطبي، مثمنا 

تعـــاون الاعبيـــن والطواقم الفنيـــة واإلدارية 
واإلعاميـــة والتحكيميـــة والتنظيمية، والتي 
تعكـــس وعي مجالـــس إدارات األندية بأهمية 
فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنيـــة  الجهـــود  دعـــم 

كورونا )كوفيد 19-(.

الــريــاضــيــة الــمــنــشــآت  فــي  كـــورونـــا  ــروس  ــي ــف ل االحـــتـــرازيـــة  اإلجــــــراءات  لتطبيق 

رئيس اتحاد الكرة يشيد بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد

أحمد مهدي

علي بن خليفة سمو الشيخ خالد بن حمد

نادي الشباب - المركز اإلعالمي

قام نادي الشــباب بتكريم أبطال فريق ألعاب القوى بالنادي بجهازه الفني 
البطــوالت  فــي  حققوهــا  التــي  لإلنجــازات  تقديــرا  والالعبيــن؛  واإلداري 

المحلية هذا الموسم. 

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وأكـــد 
النـــادي عبـــدهللا الموالنـــي أن فريـــق 
ألعاب القوى بالنادي دّون اســـمه في 
ســـجل األبطـــال للموســـم الرياضـــي، 
مشـــيدا بالنتائـــج اإليجابيـــة المميزة 
التـــي قدمها الفريق في المســـابقات 

المحلية والظفر بعدد من البطوالت. 
حفـــل  أن  إلـــى  الموالنـــي  وأشـــار 
التكريـــم يعـــد تحفيزا لفريـــق ألعاب 
القـــوى بالنـــادي؛ لتحقيـــق مزيـــد من 
اإلنجازات المحلية، منوها أن أركان 
والعبـــي  واإلداريـــة  الفنيـــة  المهمـــة 

الفريق، نجحوا في ترك بصمة النادي 
على منصات التتويـــج المحلية، من 
خال التتويج بالمركز األول لبطولة 
األنديـــة للميدان والمضمـــار للعموم، 
واحراز لقـــب بطولة األندية للميدان 
الشـــباب، وخطـــف  لفئـــة  والمضمـــار 
لقـــب بطولـــة فئـــة الشـــباب لســـباق 

اختراق الضاحية. 
 بـــدوره، أشـــاد المديـــر الفنـــي لفريق 
ألعـــاب القوى بالنادي، عادل مرهون، 

باالهتمـــام الكبير الذي يوليه مجلس 
القـــوى  ألعـــاب  لفـــرق  النـــادي  إدارة 
وبالدعـــم الامحدود الذي يوفره لها 
مما يســـاعد علـــى تطورهـــا وتقدمها 
ويقودها إلى بلوغ منصات التتويج. 
وقـــال: “إن التكريـــم الـــذي حرصـــت 
إدارة النـــادي علـــى تنظيمه، لهو أكبر 
ويدفعهـــم  لاعبيـــن  معنـــوي  حافـــز 
إلـــى تجويد األداء؛ ســـعيا لمزيد من 

النجاح والتميز”.

نادي الشباب يكرم أبطال ألعاب القوى

جانب من التكريم

علي بن محمد يشيد بمبادرة “األولمبية”
ــم الـــــــــــصـــــــــــاالت وفــــــــحــــــــص الـــــريـــــاضـــــيـــــيـــــن ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ فـــــــــي تـ

أشــاد رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة الشــيخ علي بن محمــد آل خليفة بالجهــود واإلجــراءات االحترازية 
والوقائية التي تقوم بها اللجنة األولمبية البحرينية برئاسة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في الحد من انتشار فايروس كورونا )كوفيد 19-( بين الرياضيين.

وعبـــر الشـــيخ علي بـــن محمد آل 
خليفة عن تقديره لمبادرة اللجنة 
بتعقيـــم  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
الرياضيـــة  والماعـــب  الصـــاالت 
وفحـــص الرياضيين المشـــاركين 
في المســـابقات المحليـــة التابعة 
لاتحاد البحرينـــي للكرة الطائرة 
وباقـــي االتحـــادات الوطنيـــة من 
وإدارييـــن  ومدربيـــن  العبيـــن 
والـــذي  وإعامييـــن،  وحـــكام 
يعكس حـــرص اللجنـــة األولمبية 
على ســـامة الرياضييـــن واتخاذ 

كافـــة التدابيـــر التـــي تمنـــع مـــن 
انتشـــار هذا المرض بين أوســـاط 

الرياضيين.
التـــي  الجهـــود  “نثمـــن  وأضـــاف 
األولمبيـــة  اللجنـــة  بذلتهـــا 
بالشـــكر  ونتقـــدم  البحرينيـــة، 
الجزيل لألمين العام محمد حسن 
النصف على متابعتـــه واهتمامه، 
ونعرب عن استعدادنا التام لدعم 
اللجنـــة األولمبية ولجنـــة مراقبة 
الوقائيـــة  اإلجـــراءات  تطبيـــق 
داخل الصاالت والماعب التابعة 

لاتحـــادات الرياضية البحرينية؛ 
للمســـاهمة الفاعلـــة فـــي الوقايـــة 
مـــن هذا المـــرض وحمايـــة أبنائنا 

الرياضيين”.
كمـــا تقدم الشـــيخ علي بن محمد 
آل خليفـــة بالشـــكر الجزيـــل إلـــى 
علـــى  األعضـــاء  األنديـــة  كافـــة 
حسن تعاونهم مع الطاقم الطبي 
واإلداري؛ إلنجاح عملية الفحص 
الطبـــي، مثمنـــا تعـــاون الاعبيـــن 
واإلداريـــة  الفنيـــة  والطواقـــم 
والتحكيمية، والتي تعكس وعي 

مجالـــس إدارات األنديـــة بأهمية 

دعم الجهـــود الوطنيـــة لمكافحة 

فايروس كورونا )كوفيد 19-(.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

من إجراءات الفحص الطبي

الشيخ علي بن محمد آل خليفة

فــــــــي كـــــــــــأس االتــــــــــحــــــــــاد اآلســــــــــيــــــــــوي لـــــــكـــــــرة الــــــقــــــدم



وزير العدل: تطبيق الوساطة في المسائل الجنائية
أصــدر وزير العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالــد بن علي آل 
خليفة، وبعد موافقة المجلس األعلى للقضاء، قراًرا باعتماد نظام الوساطة 

في المسائل الجنائية.

وبموجب قـــرار وزير العدل بشـــأن تنظيم 
الوســـاطة فـــي المســـائل الجنائيـــة، فإنـــه 
ُينشـــأ بمكتب المسجل العام بوزارة العدل 
جـــدوًل ُيقيـــد فيـــه الوســـطاء الجنائيـــون 
المعتمـــدون في المســـائل الجنائيـــة، التي 

يجوز فيها الُصلح أو التصالح قانونا.
وُيشـــترط فيمـــن يطلـــب قيـــده بجـــدول 
الشـــروط  إلـــى  باإلضافـــة  الوســـطاء 
مـــن   )3( المـــادة  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )22( لســـنة 2019 

بشأن الوساطة لتسوية المنازعات بالنسبة 
الجنســـية،  بحرينـــي  يكـــون  أن  لألفـــراد 
أو  البكالوريـــوس  درجـــة  علـــى  وحاصـــا 
الليســـانس، علـــى األقل، أو مـــا يعادلها من 
الشهادات من إحدى الجامعات أو المعاهد 
المعتـــرف بهـــا، وأل تقـــل مـــدة خبرته في 
اشـــتغاله فـــي مجـــال تخصصه عـــن ثاث 
ســـنوات، واجتياز دورة في الوساطة في 
المسائل الجنائية وفقا للمعايير والشروط 
التي يصدر بها قرار، وُيحدد القرار حالت 

اإلعفاء من هذا الشرط.
بالشـــخص  الخاصـــة  للشـــروط  وبالنســـبة 
العتبـــاري أن يكـــون مرخصـــا لـــه بالعمـــل 
يســـمي  أن  علـــى  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
شـــخصا أو أكثـــر مـــن العامليـــن المؤهلين 
لديه ممن تنطبق عليهم الشـــروط الُمقررة 
لقيد الشـــخص الطبيعي بجدول الوسطاء 
فـــي  الوســـاطة  إجـــراءات  فـــي  لتمثيلـــه 
المسائل الجنائية، ويجوز بقرار من الوزير 
اعتماد أيٍّ من الجهات العامة كوسيط في 
المســـائل الجنائيـــة بنـــاًء علـــى طلب ممن 

ُيمِثُلها قانونا.
وطبقـــا للقـــرار، فـــإن إجـــراءت الوســـاطة 
بعـــد قبولهـــا مـــن األطـــراف، تهـــدف إلـــى 

مساعدتهم في سعيهم للتوصل الى إتفاق 
تســـوية فـــي الجرائـــم التـــي يجـــوز فيهـــا 

الُصلح أو التصالح قانونا.

اختيـــار  عمليـــة  إن  القـــرار  فـــي  وجـــاء 
الوســـيط يكون من الوســـطاء المعتمدين 
فـــي جـــدول الوســـطاء بمكتـــب المســـجل 
حســـب  الخارجييـــن  الوســـطاء  أو  العـــام 
التفاق، في حين ل يترتب على الوساطة 
وقـــف إجـــراءات الدعـــوى فـــي أي مرحلة 
تكـــون فيها، ما لـــم تقرر النيابـــة العامة أو 
المحكمة المختصة بنظر الدعوى- بحسب 
األحـــوال - خـــاف ذلـــك وفقـــًا لمقتضيات 
التحقيـــق او المحاكمـــة ومراعاة لمصلحة 

جميع األطراف.
وإذا توصل الوســـيط من خال إجراءات 
الوســـاطة إلى تســـوية النزاع يحرر اتفاق 
التســـوية كتابـــة، وُيعـــرض علـــى النيابـــة 

العامـــة أو المحكمـــة المختصـــة - بحســـب 
األحـــوال - هـــذا التفـــاق فـــي أي مرحلـــة 
تكون عليها الدعوى، وذلك لتخاذ شئونها 
وفقـــا ألحـــكام القانـــون، وفـــي حـــال تـــم 
التفـــاق بعد صدور حكم نهائي في دعوى 
يجـــوز فيهـــا الصلـــح أو التصالـــح قانونـــا، 
يعرض اتفاق التســـوية على قاضي تنفيذ 

العقاب.
وقـــد نظـــم القـــرار أيضـــًا أتعاب الوســـيط 
تـــرك مهمـــة  بـــأن  المعتمـــد،  أو  الخارجـــي 
تحديدهـــا وكيفيـــة أدائهـــا بالتراضي بين 
األطراف، وفي حال عدم التفاق يختص 
المدنيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  قضـــاة  أحـــد 
بتقديرها بناًء على طلب يقدمه الوسيط.

 الشيخ خالد بن علي آل خليفة

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

عقوبات بالسجن لغاية 5 سنوات لـ 7 حاولوا حرق دورية
ــاء نـــفـــســـه ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــد انـــــطـــــفـــــاء الـــــحـــــريـــــق مـــــــن تـ ــ ــعـ ــ ــت بـ ــ ــل ــ ــش ــ ــة ف ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى 7 متهميــن بعقوبة الســجن بين 3 و5 ســنوات 
جــراء إدانتهــم بمحاولــة إشــعال حريــق فــي دوريــة أمنيــة مرافقــة لصهريج بتــرول في 

منطقة جدحفص، إال أن أثر جريمتهم خاب بسبب انطفاء الحريق من تلقاء نفسه.

وذكـــرت المحكمة فـــي حكمهـــا أن تفاصيل 
الواقعـــة تتمثـــل فـــي أن المتهميـــن الســـبعة 
إحـــدى  حـــرق  علـــى  بينهـــم  فيمـــا  اتفقـــوا 
الدريات األمنية المرافقة لصهريج البترول 
بشـــكل يومي إلى منطقة جدحفص؛ إخال 
باألمن العـــام وبغرض إشـــاعة الفوضى في 
البـــاد واإلضـــرار بالقتصـــاد الوطني ومنع 
وإشـــاعة  عملهـــا  مباشـــرة  مـــن  الســـلطات 
الفوضـــى والرعـــب بيـــن النـــاس وتعريـــض 
حياتهـــم وأموالهـــم للخطـــر، وحـــدد الجناة 

تاريخ 14 أغسطس 2019 لتنفيذ العملية.
ونفـــاذا لذلك قام المتهمـــون الثاني والثالث 
وإعـــداد  بصناعـــة  والســـادس  والرابـــع 
فـــوق  “المولوتـــوف”  الحارقـــة  الزجاجـــات 
ســـطح أحـــد المبانـــي بالمنطقـــة المذكـــورة، 
ومـــن ثم خبأوهـــا هناك، وفي يـــوم الواقعة 

توجـــه المتهمـــون الثالـــث والرابع بواســـطة 
الســـيارة التـــي يســـتخدمها الرابـــع، والتقيا 
األول والثانـــي في إســـكان جدحفص، ومن 
ثم توجهـــوا إلى الســـادس وتوجهوا جميعا 
لمـــكان الواقعـــة؛ للتأكد من وجـــود الدورية 
األمنيـــة وتحديـــد المكان الذي ســـينطلقون 
منه لتنفيـــذ العملية، وهو بالقرب من مقبرة 

جدحفص.
وأضافـــت أنهـــم توجهـــوا بعـــد ذلـــك ألحـــد 
المســـاجد، إذ أخـــذ المتهـــم الســـادس منـــه 
كاميـــرا تصويـــر خاصـــة بالمســـجد، والـــذي 
التقى الســـابع وتوجها معا للمبنى الموجود 
فيه العبـــوات الحارقـــة “المولوتوفات”، في 
حين توجـــه باقي المتهميـــن لماقاتهم في 
ذلك المبنى، إذ وضعوا عبوات “المولوتوف” 
وانصـــرف  الســـابع،  المتهـــم  ســـيارة  فـــي 

الســـادس إلى داخـــل المبنى ليقـــوم بعملية 
تصوير الواقعة من سطح المبنى.

وتابعـــت، أن باقـــي المتهميـــن توجهـــوا إلى 
“فريج الزّراع”، حيث قاموا بإيقاف ســـيارة 
الخامس وصعدوا في ســـيارة السابع، الذي 
أخذهـــم للمـــكان المتفـــق عليـــه لبـــدء تنفيذ 
العمليـــة بجـــوار مقبـــرة جدحفـــص، وهنـــاك 
نزلوا من السيارة وبحوزتهم “المولوتوفات” 
وتوجـــه الســـابع لمراقبة الشـــارع بين “دوار 
واتصـــل  جدحفـــص،  وقـــرى  عبدالكريـــم” 

الرابـــع بمكالمة مشـــتركة بالمتهم الســـادس 
الـــذي يقوم بالتصوير والمتهم الســـابع الذي 
يراقـــب الشـــارع، إذ أكد لهم الســـابع وصول 
الدوريـــة، فبـــدأ الســـادس بالتصويـــر وقـــام 
علـــى  والخـــروج  بالتلثـــم  المتهميـــن  باقـــي 
دوريـــة الشـــرطة العســـكرية ورمـــي عبوات 

“المولوتوف” عليها.
وبينـــت أن تلـــك العبـــوات اســـتقرت علـــى 
إطار وهيكل ســـيارة الدورية والبعض منها 
ســـقط علـــى األرض، ومـــن ثـــم هربـــوا مـــن 

المـــكان، إل أن أثـــر الجريمـــة خـــاب لســـبب 
ل دخـــل إلرادتهـــم فيـــه وهـــو عـــدم تضـــرر 
الدوريـــة جـــراء الحريـــق، والـــذي انطفأ من 
تلقاء نفســـه، وقد دلت تحريات المازم عن 

ارتكاب المتهمين للواقعة.
وثبـــت للمحكمة مـــن تقرير مختبـــر البحث 
الجنائي احتواء بقايا الزجاجات والشـــريط 
الخـــاص  النـــووي  الحمـــض  علـــى  الاصـــق 

بالمتهم الرابع.
وكانـــت النيابـــة العامـــة أحالتهـــم للمحاكمة 
علـــى اعتبـــار أنهـــم بتاريـــخ 14 أغســـطس 

2019، ارتكبوا اآلتي:
أول: شـــرعوا عمـــدا فـــي إشـــعال حريق في 
الدوريـــة المبينة الوصف والنـــوع باألوراق، 
والذي كان من شـــأنه تعريـــض حياة الناس 
وأموالهـــم للخطر بأن رموا الدورية ســـالفة 
الذكـــر بالزجاجـــات الحارقـــة وقـــد خاب أثر 
الجريمة لســـبب ل دخـــل إلرادتهم فيه وهو 
تحـــرك الدورية وانطفـــاء الحريق من تلقاء 

نفسه، وكان ذلك تنفيذا ألغراض إرهابية.
ثانيا: اشـــتركوا في تجمهـــر مؤلف من أكثر 

من 5 أشـــخاص الغرض منه اإلخال باألمن 
العـــام واســـتخدموا العنـــف لتحقيـــق الغاية 

التي اجتمعوا من أجلها.
ثالثـــا: حـــازوا وأحـــرزوا العبـــوات الحارقـــة 
“المولوتـــوف” بقصـــد تعريض حيـــاة الناس 

وأموالهم للخطر.
وقالـــت المحكمـــة فـــي أســـباب حكمهـــا إنه 
والثانـــي  األول  المتهميـــن  أن  إلـــى  ونظـــرا 
الخامســـة  بلغـــوا  قـــد  والســـادس  والثالـــث 
عشرة من عمرهم ولم يتموا الثامنة عشرة، 
األمـــر الـــذي يتوافـــر معـــه في حقهـــم العذر 
المخفف إعمـــال لنص المادتين 70 و71 من 
قانـــون العقوبات، وحيث إنـــه نظرا لحداثة 
ســـن المتهميـــن الرابـــع والخامس والســـابع، 
فيؤخـــذون بقســـط مـــن الرأفـــة عمـــا بنص 

المادة 72 من ذات القانون.
فلهـــذه األســـباب قضـــت بمعاقبـــة المتهمين 
األول والثاني والثالث والســـادس بالحبس 
لمدة 3 ســـنوات، وبســـجن كل من المتهمين 
الرابـــع والخامس والســـابع لمدة 5 ســـنوات، 

وأمرت بمصادرة المضبوطات.
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عباس إبراهيم

3 سنوات لسكران ضرب شرطيا وسّب آخر
قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى، غيابيــا، بمعاقبــة ســكران اعتــدى علــى 
شــرطيين فــي دوريــة مرور حضرت للقبــض عليه إثر ضبطه من قبــل دورية أمنية 
وهو يقود أثناء ما كان بحالة ســكر، وذلك بســجنه لمدة 3 ســنوات وبتغريمه مبلغ 

250 دينارا.

وتتمثل تفاصيـــل القضية في أن المتهم 
احتسى الخمر، فلعبت بعقله وذهبت به، 
فقاد ســـيارته على شـــارع الشيخ خليفة 
بـــن ســـلمان، مخالفـــا لقواعـــد وقوانيـــن 
المرور، بأن قام بالدخول بشـــكل خاطئ 
لمســـار الدوريـــات التابعـــة لقـــوات األمن 
الخاصـــة، األمر الذي حدا بأفراد الدورية 
المراقبـــة  للقبـــض عليـــه وإبـــاغ غرفـــة 
الرئيســـة بشـــأنه، والتـــي بدورهـــا أبلغت 

اإلدارة العامة للمرور، فتم إرسال دورية 
مـــرور عســـكرية وبهـــا المجنـــي عليهمـــا 

العريف والنائب عريف.
وتوجـــه المجني عليهمـــا للمتهم ولحظا 
أن رائحـــة المشـــروبات الكحوليـــة تفوح 
منـــه، فأعلمـــاه بهويتهمـــا، إل أنهما تفاجآ 
به يقوم بســـبهما بألفاظ غير لئقة، وبعد 
أن تمكنـــا من إدخاله للدورية العســـكرية 
فـــي المقعد الخلفي جهة الراكب وجلس 

العريـــف بمقعـــد الســـائق، تفاجـــأ األخيـــر 
بالمتهـــم يقوم برفـــع رجليه ويقوم بركله 
علـــى وجهه من الجهة اليمنى، ما أحدث 
به تورما خفيفا جهـــة اليمين من وجهه، 
فأمســـك رجله وســـيطر عليه، ولم يفِض 
فعـــل العتداء إلى مرضـــه أو عجزه عن 
القيام بأعماله الشـــخصية لمدة تزيد عن 
20 يوما، وثبت بتقرير فحص المتهم أنه 

فعا بحالة سكر.

فأحالتـــه النيابـــة العامـــة للمحاكمة على 
اعتبـــار أنـــه بتاريـــخ 19 ســـبتمبر 2019، 

ارتكب اآلتي:
أول: اعتدى على ســـامة جســـم المجني 
عليـــه األول، ولـــم يفـــض العتـــداء إلـــى 
القيـــام بأعمالـــه  مرضـــه أو عجـــزه عـــن 

الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.
ثانيا: وجد في حالة ســـكر بّين في مكان 

عام وأحدث إزعاجا لراحة الغير.
ثالثـــا: رمى عانية المجني عليهما األول 
والثاني باأللفاظ المبينة بالمحضر والتي 
تخدش من شرفهما واعتبارهما دون أن 
يتضمن ذلك إســـناد واقعـــة معينة وكان 

أعمـــال  تأديتهمـــا  وبســـبب  أثنـــاء  ذلـــك 
وظيفتهما.

فلهذه األسباب حكمت المحكمة بمعاقبة 
المتهم، غيابيا، بالســـجن لمدة 3 سنوات 

عمـــا نســـب إليـــه فـــي البنـــد أول، وأمرت 
بتغريمه مبلغ 50 دينارا عن التهمة بالبند 
ثانيا، وبتغريمه مبلغ 200 دينار عما ورد 

في البند ثالثا.

المحكمة تغرمه 
250 دينارا

محرر الشؤون المحلية

الطاقة االستيعابية لـ “حمد الجامعي” 32 سريرا  وإشغالها 96 %
المحافظات مختلف  من  الطارئة  الــحــاالت  يستقبل  المستشفى  العريض:  على  رًدا  الــدفــاع  ــر  وزي

اشار وزير شؤون الدفاع عبدهللا النعيمي 
الـــى ان الطاقة الســـتيعابية لعدد األســـرة 
الموجـــودة حاليـــا بمستشـــفى الملك حمد 
الجامعي۳۲ ســـرير، وغالبا ما تكون نســـبة 
إشـــغالها )96 %(، حيث تعتبر هذه النسبة 
عاليـــة وبالـــكاد تغطي محافظـــة المحرق، 
التعـــداد  الزيـــادة  بالعتبـــار  األخـــذ  مـــع 
الســـكاني للمحافظة، إلى جانب أنه يجب 
علـــى المستشـــفى توفير عدد من األســـرة 

للحالت الطارئة.
ولفـــت إلـــى أنـــه في حالـــة ما إذا تـــم فتح 
مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعـــي لعـــاج 
المرضى من جميع المحافظات ســـيترتب 
علـــى ذلك وجـــود قوائم انتظـــار ومواعيد 
وهـــو  المرضـــى،  تخـــدم  ل  جـــدا  طويلـــة 

إلـــى إخـــال كبيـــر بالنســـبة  مـــا ســـيؤدي 
المؤيـــة للتـــوازن فـــي عـــاج المرضى بين 
المحافظـــات، علمـــا بأن المستشـــفى يعمل 
بميزانيـــة تعتبـــر األقل بكثير مـــن ميزانية 

المستشفيات األخرى.
وجاء ذلك في رده على  مضمون السؤال 
المقـــدم مـــن قبل عضـــو مجلس الشـــورى 
أحمد سالم العريض والمتضمن الستفسار 
عن أســـباب عـــدم قيـــام مستشـــفى الملك 

حمد
خـــارج  مـــن  المرضـــى  بعـــاج  الجامعـــي 
محافظـــة المحرق، ومـــدى توافق ذلك مع 
المـــادة األولى من األمر الملكـــي رقم )31( 
لســـنة ۲۰۱۰ بإنشاء مستشفى الملك حمد 

الجامعي.

وقـــال: “أقـــر المجلس األعلـــى للصحة في 
بدايـــة تأســـيس مستشـــفى الملـــك حمـــد 
جامعـــي ضـــرورة مراعـــاة نســـبة التـــوازن 
المحافظـــات  فـــي  المرضـــى  عـــاج  فـــي 
الخمـــس، حيـــث تـــم إقـــرار عـــاج مرضى 
عـــاج  مـــع  بالكامـــل،  المحـــرق  محافظـــة 
كافـــة الحـــالت األخـــرى التي تحـــال إليها 
للعاج بمستشـــفى الملك حمـــد الجامعي، 
وكذلك قبول تحويل المرضى من المراكز 
الصحية والمستشـــفيات وحســـب التفاق 
والخدمـــات  الصحـــة  وزارة  مـــع  المســـبق 

الطبية الملكية.
العمليات الجراحية

الملـــك  فـــي مستشـــفى  واضـــاف: توجـــد 
العـــاج  توفـــر  أقســـام  الجامعـــي  حمـــد 

وهـــي  الخمـــس،  المحافظـــات  لمرضـــى 
كاآلتـــي طـــوارئ مستشـــفى الملـــك حمـــد 
الجامعـــي، حيـــث  يتـــم إدخـــال مرضـــى 
الحـــالت الطارئة حســـب تصنيـــف العاج 
وبعد اســـتقرار حالتهم يتـــم تحويلهم إلى 

الجناح اإلســـتكمال عاجهم مجانا ومركز 
البحرين لألورام يســـتقبل مركـــز البحرين 
لـــألورام عمـــوم المرضـــى البحرينيين من 
جميع المحافظات، وحســـب التنســـيق مع 
وزارة الصحـــة، كما يحـــول مركز البحرين 
لألورام للمستشـــفى الحالت التي تتطلب 
إجـــراء عمليـــات جراحية والحـــالت التي 
تتطلـــب الرعايـــة اليومية والحـــالت التي 
تحتاج إلى تشـــخيص من قبل مستشـــفى 

الملك حمد الجامعي مجانا.
ولفت إلى أنه، بحســـب التفـــاق مع وزارة 
الصحـــة والخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة في 
قوة دفاع البحرين، فإن مستشـــفى الملك 
حمـــد الجامعـــي يســـتقبل عمـــوم المرضى 
من جميع المحافظات للتشخيص وإجراء 

فـــي  المتوفـــرة  غيـــر  الطبيـــة  التحاليـــل 
المستشفيات األخرى.

توفير الدوية
حمـــد  الملـــك  مستشـــفى  أن  إلـــى  ولفـــت 
للمواطنيـــن  الخدمـــات  يقـــدم  الجامعـــي 
محافظـــة  فـــي  القاطنيـــن  والمقيميـــن 
المحـــرق، كما أنـــه يقدم خدمـــات إضافية 
الطبـــي  الســـلمانية  مجمـــع  لمرضـــي 
والمراكـــز  الملكيـــة  الطبيـــة  والخدمـــات 
حـــال  فـــي  البحريـــن  بمملكـــة  الصحيـــة 
إحالتهـــم إليـــه، وذلـــك بعمـــل الفحوصات 
الطبيـــة وتوفيـــر األدويـــة التـــي ل تتوافر 
لديهـــم وكذلك غـــرف العمليـــات واألطباء 
والستشـــاريين وتبادل الخبرات وحسب 

التفاق المسبق معهم.
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“الهيئة” ترفع 
تقاريرها لمجلس 
الوزراء عن طريق 

“التنسيقية”

“تمكين” يدفع 
70 % من الفائدة 
البنكية لالستثمار 

في الطاقة

أكــد رئيــس هيئــة الطاقــة المســتدامة عبدالحســين ميــرزا، أن الهيئــة تتبــع 
مجلس الوزراء مباشرة. وقال في حديث موسع مع “البالد“ إن رئيس 

الهيئــة يرفــع تقاريــره وتوصياتــه إلــى مجلس الــوزراء من خالل 
اللجنــة التنســيقية برئاســة صاحــب الســمو الملكــي ولــي 

العهــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء.

سعيد محمد | تصوير رسول الحجيري

عبدالحسيـن ميرزا

كــــــل مــــحــــطــــات الـــــبـــــتـــــرول الـــــجـــــديـــــدة ســـتـــعـــمـــل “شـــمـــســـيـــا”
االتفاق مع “تمكين” للتمويل

وخالل الجلسة، تمت مشاهدة فيلم حول 
Net Meter�  عم���ل نظام صاف���ي القي���ا س

ing، ث���م انتق���ل الحدي���ث ع���ن التموي���ل، 
فتط���رق مي���رزا إل���ى ع���دة اجتماع���ات مع 
صن���دوق العم���ل “تمكي���ن”؛ للمس���اهمة في 
التموي���ل وق���د وق���ع “تمكي���ن” م���ع 5 بنوك 
اتفاقي���ة، و”تمكي���ن” يتعام���ل م���ع البن���وك 
اإلس���المية فق���ط، فهن���اك خمس���ة بن���وك، 
وهي: اإلثمار، البركة، اإلس���المي، الخليج، 
بيت التمويل الكويتي، تقدم التس���هيالت 
لمن يريد االس���تثمار في الطاقة الشمسية 
أو  متوس���طة  أو  صغي���رة  كمؤسس���ات 
كبي���رة، فعل���ى س���بيل المث���ال، إذا كان���ت 
كلفة المش���روع بي���ن 5 آالف إلى 500 ألف 
دين���ار، فيتوج���ه المس���تثمر ألي بن���ك م���ن 
البن���وك الخمس���ة ويتق���دم بطل���ب، ويت���م 
منح���ه قرض لمدد بين 5 إلى 10 س���نوات، 
وخ���الل هذه الفت���رة يتم احتس���اب فائدة 
بنكي���ة، إال أن تمكي���ن س���يدفع 70 % م���ن 
الفائ���دة، فمثاًل، إذا كان س���عر الفائدة 7 أو 
8 % ، فتمكين سيدفع 6 % والباقي على 
المس���تثمر دعًما له، وفي حال رغبة البنك 
مراجعة احتس���اب القرض، فتمكين يدفع 
له���م مصاري���ف الدراس���ة، وه���ذا م���ا عملنا 
علي���ه لم���دة طويل���ة لتقدي���م التس���هيالت 
ب���داًل من دفع مقدم على كل ش���يء، فاآلن 
يقس���ط ويحص���ل  أن  المس���تثمر  بإم���كان 

خصًما على الفوائد.

أول مشروع ومشاريع أخرى

ت���م  مش���روع  أول  إل���ى  مي���رزا  يأخذن���ا 
 5 بإنت���اج  عوال���ي  ف���ي  وه���و  تنفي���ذه، 
ميغاوات طاقة شمس���ية بشكل تجريبي، 
حي���ث تم تركيب األلواح الشمس���ية على 
أعمدة اإلنارة ومظالت مواقف السيارات 
كلها بالطاقة الشمس���ية، ونجح المشروع 
وبناًء على ذلك تم تقديم مذكرة لمجلس 
الوزراء إلنش���اء مركز للطاقة المستدامة، 
كذل���ك في ش���ركة “تطوير” ت���م تركيب 1 
ميغ���اوات والخطة كان���ت الوصول إلى 5 
ميغاوات وتم إضافة 3 ميغاوات مؤخًرا، 
ودش���نا م���ع وزي���ر النف���ط الش���يخ محم���د 
ب���ن خليف���ة آل خليف���ة مش���روع اإلضافة 
للوصول إلى 4 ميغاوات، وأفادت تطوير 
ب���أن الكلف���ة 14 فلس���ا للكيلووات س���اعة 
مقارن���ة ب� 29 فلس���ا هي تعرف���ة الكهرباء، 
وفي مجم���ع األفنيوز ت���م تركيب الطاقة 
الشمس���ية على مواقف الس���يارات، وفي 
مدرس���ة الش���يخة م���وزة بن���ت حم���د آل 
خليفة الشاملة للبنات في جو تم تركيب 
1 ميغ���اوات، وفي مستش���فى الملك حمد 
يت���م العم���ل عل���ى تركي���ب 4 ميغ���اوات، 
أي 40 % م���ن اس���تهالكهم س���يكون م���ن 
مستش���فى  ول���دى  المتج���ددة،  الطاق���ة 
لتركي���ب  خط���ة  البحري���ن  دف���اع  ق���وة 
أنظم���ة الطاق���ة الشمس���ية عل���ى مواق���ف 
الس���يارات، واس���تخدمت وزارة اإلسكان 
في مش���روع الرملي 600 لوحة شمس���ية 
على أعمدة اإلنارة، وفي مدرس���ة س���انت 
كريس���توفر ت���م تركي���ب 1.2 ميغ���اوات، 
واتفقن���ا م���ع “بابك���و” عل���ى أن تك���ون كل 
محطات الوقود الجدي���دة تعمل بالطاقة 
الشمس���ية، واس���تخدمت وزارة األشغال 
وش���ؤون البلديات والتخطي���ط العمراني 

في س���احل البس���يتين الطاقة الشمس���ية 
في أعمدة اإلنارة.

شهادة الطاقة المتجددة

مؤخرا، وافق مجلس الوزراء على إعطاء 
الصالحية لهيئة الطاقة المس���تدامة بمنح 
ش���هادة الطاقة المتجددة للمنتجين، وهي 
تثب���ت اس���تخدام الطاق���ة النظيف���ة ل���دى 
الش���ركات التي تنت���ج الطاق���ة المتجددة، 
وه���ذه الش���هادة له���ا قيم���ة ويمك���ن بيعه���ا 
عل���ى الش���ركات الت���ي تريد أن تثب���ت أنها 
اس���تثمرت في الطاقة النظيف���ة، ولكنها ال 
تس���تطيع إنت���اج الطاقة النظيفة بنفس���ها، 
الش���ركات  بع���ض  ف���إن  تعلم���ون،  “وكم���ا 
العالمي���ة لديها الت���زام باس���تخدام الطاقة 

النظيفة”.

أيمن همام: وهل هذه الشهادات  «
تثبت أنهم التزموا بالمعايير 

المطلوبة؟

ه���و  المه���م  ألن  بالتأكي���د؛  نع���م  مي���رزا: 
وحي���ن  نظيف���ة،  طاق���ة  ف���ي  االس���تثمار 
يحصل���ون على الش���هادة، ف���إن ذلك يعني 
أنهم اس���تثمروا في الطاقة النظيفة، وأود 
أن ألفت إلى أنه في السابق لم يكن يوجد 
هناك سجل تجاري مستقل لقطاع الطاقة 
المس���تدامة  الطاق���ة  وهيئ���ة  المتج���ددة، 
الت���ي  للش���ركات  س���جل  إلص���دار  تعم���ل 
تري���د التخص���ص ف���ي الطاق���ة المتجددة، 
م���ن جه���ة أخ���رى، ت���م االتفاق م���ع جامعة 
البحرين في أبريل 2019 على إنشاء أول 
مختب���ر للطاق���ة المتج���ددة ف���ي البحرين، 
وبالمناس���بة، فإن أول مصن���ع تم افتتاحه 
ف���ي البحرين لألل���واح الشمس���ية كان في 
يناير 2017 في المنطقة الصناعية جنوب 
ألب���ا، وفي 12 فبراير 2020 تم وضع حجر 
األس���ا س للمصنع الثاني ف���ي منطقة الحد 
الصناعي���ة، وس���وف ينت���ج 80 أل���ف لوحة 

شمسية في السنة.

أطلس الرياح والتحلية

يع���ود مي���رزا للحدي���ث عن أطل���س الرياح 
ال���ذي تم إعداده في العام 2017 بالتعاون 
م���ع ش���ركة دانماركي���ة متخصص���ة، وه���و 
موق���ع  عل���ى  إلكترونًي���ا  ومتوف���ر  رقم���ي 
الري���اح عل���ى  الهيئ���ة، ويعط���ي تفاصي���ل 
التوربين���ات  تثبي���ت  ويمك���ن  الخارط���ة، 
الهوائي���ة واألل���واح الشمس���ية ف���ي البحر، 
“ونخطط لتحويل الح���رارة المفقودة إلى 
طاق���ة، حي���ث يت���م االحتف���اظ بالح���رارة 
إلعادة اس���تخدامها وف���ق تقنيات حديثة، 
وكما تعلمون، ف���إن هناك التزامات عالمية 
واتفاقية باريس للمناخ وغيرها والبد من 
تقلي���ل االنبعاثات، والبحرين ملتزمة بهذه 

االتفاقات”.

أيمن همام: هل هناك  «
مجاالت الستخدام الطاقة من 

الهيدروجين؟

مي���رزا: بدأنا حديثا، لكن ه���ذا هو االتجاه 
الطاق���ة  ع���ن  نتح���دث  وحي���ن  الجدي���د، 
أن���واع  فهن���اك  والمس���تدامة،  المتج���ددة 
أم���واج  م���ن  المس���تحصلة  منه���ا  كثي���رة 
البح���ر، الش���مس، الري���اح، الح���رارة، وف���ي 
واألنه���ار،  الش���الالت  م���ن  ال���دول  بع���ض 
ونح���ن نركز عل���ى ما هو متوف���ر لدينا من 

الش���مس والري���اح والبحر، وس���يتم العمل 
اس���تخدام  إس���تراتيجية  إع���داد  عل���ى 
الس���يارات الكهربائي���ة، ودول الخليج كلها 
لديه���ا أه���داف وطني���ة للطاق���ة المتجددة 
وكف���اءة الطاقة، وهذا ال يعني أنه إذا كان 
لدي���ك نف���ط، فال تتج���ه للطاقة الشمس���ية 
واالستفادة من الطاقة الشمسية، ال يعني 

االستغناء عن الطاقة األحفورية.

تساؤالت في ختام اللقاء

أحمد البحر: شاركت المؤسسات  «
الحكومية وشبه الحكومية في 

مشاريعكم، فهل تعرف كل 
مؤسسة دورها في التنفيذ؟

مي���رزا: مجل���س الوزراء حين ش���كل لجنة 
المتابع���ة والتنفي���ذ برئاس���ة رئي���س هيئ���ة 
الطاقة المس���تدامة، تض���م ممثلين عن كل 
الجه���ات العاملة في هذا المجال، واللجنة 
واإلس���تراتيجيات  السياس���ات  تت���دار س 
الت���ي تم���ت الموافق���ة عليه���ا م���ن جان���ب 
مجلس ال���وزراء، ثم تقوم اللجنة بتحديد 
المه���ام إلى ممثلي ال���وزارة المعنية لتنفيذ 

المتطلبات.

مؤنس المردي: لم نر أية حوافز  «
للقطاع الخاص لتشجيع استخدام 

الطاقة البديلة وكذلك للمواطن.. 
كما في بريطانيا حين تكون لديك 

سيارة إلكترونية، فلك بعض 
الحوافز التشجيعية؟

مي���رزا: الحاف���ز ف���ي الوق���ت الحال���ي ه���و 
تس���تفيد  حي���ن  الخص���م  عل���ى  الحص���ول 
الحكومة من الفائض من الطاقة الشمسية 
يت���م  وكذل���ك  األش���خاص،  م���ن  المنتج���ة 
منحه���م ش���هادة طاق���ة متجددة له���ا قيمة، 
فالجزء الذي ينتجه لن يكون عليه فاتورة 
ال���� 29 فلس���ا وكذل���ك ف���ي فص���ل الش���تاء 
تس���تطيع الحص���ول على خصم م���ن الزائد 
بإرجاعه إلى الش���بكة الحكومية، وش���هادة 
الطاق���ة المتجددة تس���تطيع بيعها على من 
يريد إثبات أنه استخدم الطاقة المتجددة، 
لك���ن لي���س لديه���م المج���ال، وم���ن الحوافز 
كذلك أن األلواح الشمسية التي تستوردها 

البحرين معفية من التعرفة الجمركية.

سعيد محمد: الطاقة المتجددة،  «
الذكاء االصطناعي وما يدخل في 

هذا اإلطار هو لغة المستقبل، 
ولوجود أعداد من العاطلين الذين 

باإلمكان تدريبهم في هذا المجال 
الواعد مستقباًل، هل هناك ضمن 

رؤية الهيئة التعاون مع وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية لتدريب 

الباحثين عن عمل؟

ميرزا: دربنا مجاًنا 314 ش���خصا، والذكاء 
الطاق���ة  ف���ي  يس���تخدم  االصطناع���ي 
المتجددة كتنظيف األلواح الشمس���ية من 
خالل الروبوت���ات وهذا اتجاه عالمي، ولو 
تسأل عن المستقبل فاإلجابة هي: الطاقة 
المتجددة والنظيفة، حتى بعض ش���ركات 
النف���ط ب���دأت تغير أس���ماءها من ش���ركات 
نفطية إلى شركات “طاقة”، وجاللة الملك 
حين رفع ش���أن الهيئة من مركز إلى هيئة، 
ف���كل ذلك يؤك���د اهتمام القيادة الرش���يدة 
لالستفادة من الطاقة النظيفة والمحافظة 

على البيئة وخلق فرص عمل جديدة.

أحمد البحر: عن مشروع الربط  «
الكهربائي الخليجي، زرت مؤخًرا 
الدنمارك والسويد التي تربطها 
توربينات فعالة جًدا.. هل هناك 

في المستقبل رؤية للربط 
الخليجي؟

ميرزا: الرب���ط الكهربائ���ي الخليجي منفذ، 
ألوق���ات  كان  األول���ى  المرحل���ة  وف���ي 
الضرورة، فست دول تربطها كابالت على 
اليابسة وتحت البحر وتديرها هيئة تضم 
ممثلي���ن م���ن ال���دول الس���ت ومقره���ا في 
الس���عودية، وهي هيئ���ة الرب���ط الكهربائي 
لدول مجلس التعاون الخليجي ويرأس���ها 
أحم���د اإلبراهي���م، ف���أي من الدول الس���ت 
إذا احتاج���ت صيًف���ا لزي���ادة ف���ي الكهرباء 
لي���س لديها مان���ع، يحصلون عليها بش���كل 
أوتوماتيكي، وهناك مخطط لربط الشبكة 
الخليجي���ة م���ع الش���بكة العربي���ة لتقت���رب 
م���ن أوروب���ا والمرحل���ة األخي���رة تش���بكها 
مع الش���بكة األوروبي���ة؛ لكونهم يحتاجون 
الش���تاء، ونح���ن ال  ف���ي  الكهرب���اء  طاق���ة 
نحتاج إليها في الش���تاء في الخليج، وهم 
في الصيف ال يحتاج���ون للكهرباء ولذلك 
يمك���ن التب���ادل معه���م بكمي���ات الكهرب���اء 

المعادلة.

أحمد البحر: هل هناك جهة  «
محايدة تقيم أداء الشركات 

وأرباحها إذا اعتبرنا هذا المجال 
استثماريا؟

ميرزا: على س���بيل المث���ال، حين يريد أي 
ش���خص تركي���ب أنظم���ة طاق���ة شمس���ية 
ف���ي منزل���ه، وه���و لي���س لدي���ه خب���رة في 
ه���ذا المج���ال، بإمكان���ه االس���تعانة بقائمة 
عل���ى  معه���ا  ويتف���ق  المؤهل���ة  الش���ركات 
الربحي���ة،  وحس���اب  والكلف���ة  المس���احة 
تجت���از  أن  يج���ب  المؤهل���ة  والش���ركات 
معايي���ر مح���ددة قبل إدراجه���ا على قائمة 
الش���ركات المؤهلة ويت���م تقييم أدائها من 
قب���ل هيئة الكهرباء والم���اء وهيئة الطاقة 

المستدامة.

سعيد محمد: كون الهيئة، ووفق  «
المرسوم، تدعم المبادرات الجديدة. 
هل تقدمت الشركات العاملة حالًيا 

بأفكار الستخدام الطاقة البديلة 
في مجاالت جديدة؟

ميرزا: البحرين فيها الكثير من المبدعين، 
وقبل عامين، قام بزيارتنا ش���اب بحريني 
وقد اخترع جهازا يركبه على لوح الطاقة 
الشمس���ية ويربطه بالكهرباء وهذا النظام 
يستشعر متى تحتاج األلواح إلى تنظيف 
وقمنا بمس���اندته، واقترحنا عليه تسجيل 
االخت���راع، وه���و اآلن يعم���ل م���ع إح���دى 
الش���ركات الصينية، ونح���ن ندعم ونرحب 

بكل األفكار الجديدة بالتأكيد.

أيمن همام: ما النسبة المتحققة  «
من خطة كفاءة الطاقة؟

مي���رزا: بم���ا يتج���اوز 50 %، فالمكيف���ات 
واإلن���ارة والعدادات الذكية ودليل المباني 
الخضراء كلها ت���م تنفيذها، والهيئة تعمل 

اآلن على المتبقي من المبادرات ال� 22.

أيمن همام: وفق التعاون مع  «
الشركة الدنماركية التي أنجزت 

أطلس الرياح.. هل هناك شركات 
لتركيب التروبينات؟ وهل يمكن 

االستفادة من تجارب الدول 
العربية؟

ميرزا: هناك شركات أوروبية أبدت رغبتها 
الهوائي���ة  التوربين���ات  تركي���ب  لتجرب���ة 
وحس���ب قانون المناقص���ات ال نذهب إلى 
ش���ركة معين���ة، بل نط���رح مناقص���ة عامة 
للش���ركات لالس���تثمار ف���ي طاق���ة الري���اح، 
فلدين���ا ه���ذا المش���روع، كذل���ك ف���إن هيئة 
الكهرب���اء والم���اء مث���اًل ركب���ت توربيني���ن 
هوائيي���ن ق���رب محط���ة ال���دور، لكن ليس 
لدين���ا حت���ى اآلن مش���اريع كبي���رة، ونحن 
نتواصل مع الوزراء المختصين في الدول 
العربي���ة ونتب���ادل معه���م الخب���رات، وم���ن 
المهم التأكيد على دور التوعية والتثقيف 
لما يش���هده العالم الي���وم من تغيرات، ومع 
وج���ود هيئ���ة الطاق���ة المس���تدامة لتنفيذ 
توجه���ات الدول���ة، نج���د الي���وم الكثير من 
الش���ركات الراغبة في العمل بهذا المجال، 
وأق���ول إن دور الصحاف���ة مه���م ونعتم���د 

عليه.

ميرزا متحدثا لـ “^”

إصدار سجل للشركات  المتخصصة في الطاقة المتجددة )2-2(

“الهيئة” دربت 
314 شخصا في 
مختلف مجاالت 

الطاقة

ــي الــبــحــريــن ــة فـ ــي ــائ ــكــهــرب ــارات ال ــيـ ــسـ ــجــيــة الســـتـــخـــدام الـ ــي ــرات ــداد إســت ــ ــ إع
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تــم الكشــف عن ســيارة 500 الجديدة، وهي الســيارة بالدفــع الكهربائي الكامل 
األولى من مجموعة فيات كرايســلر للســيارات. والشــك في أنها ســتغير قواعد 

اللعبة للسيارات التي ال تصدر أي انبعاثات.

ومـــن أجـــل تصـــور مســـتقبل ســـيارة 500، انطلقـــت عالمة فيـــات ممـــا جعل هذه 
الســـيارة تعـــرف بـــه اليوم. وينطبق األمـــر ذاته على الجيـــل األول الذي منح قدرة 
التنقـــل والحريـــة فـــي ســـتينات القـــرن الماضـــي. فقد شـــكلت ســـيارة 500 تغييرا 
جذريـــا، وأصبحـــت عالمة محببة جدا. فكانت ســـيارة في الطليعة دائما وســـيارة 

رسخت نفسها كرمز منذ ظهورها للمرة األولى قبل 63 عاما.
ومـــع الجيـــل الثاني الذي أطلق العام 2007، طرحت فيـــات 500 مفهوم التمّيز مع 
عـــدم التكّلف في ســـيارات المدن، فأصبحت رمزا للموضة واألســـلوب اإليطاليين 
انتشـــر في العالم بأســـره. هذه الســـيارة دائمة التغير شـــّكلت مصدر إلهام للفنانين 
والموســـيقيين على مدى السنوات الثالث عشـــرة الماضية، وكانت األساس ألكثر 
من 30 سلســـلة خاصة من الســـيارات. اليوم، في العام 2020، يقترب عصر جديد، 
وقد حان الوقت لفيات 500 أن تســـتعين بشـــعبيتها لتحث على التغيير، وتصبح 
جـــزءا مـــن الحل. ونظـــرا إلى أّنه ُيتوقـــع أن يصبح التنقل أكثر اســـتدامة واّتصاال 
وذاتيـــة، مـــع تنظيمات صارمة أكثر، عاد الجيل الثالث من فيات 500 إلى الواجهة 

من جديد، ويأتي معه التصميم الجميل ومتعة القيادة.

عودة “فيات 500” الجديدة بالدفع الكهربائي

أجــرت شــركة برابــوس تعديــات تقنيــة وتصميميــة على ســيارة مرســيدس 
EQC الكهربائية لزيادة قوتها وطابعها الرياضي.

وأوضحـــت الشـــركة األلمانية أن باقة 
التعديالت التقنية التي تحمل االســـم 
“E-Power-Xtra” زادت قـــوة المحرك 
 760  / 408 أحصنـــة  مـــن  الكهربائـــي 
نيوتن متر لعزم الدوران األقصى إلى 
422 حصانـــا / 830 نيوتـــن متـــر لعزم 

الدوران األقصى.
وســـاعدت هذه القـــوة اإلضافية على 

تقليـــص معـــدل التســـارع مـــن الثبات 
إلـــى 100 كلـــم/س إلـــى 9ر4 بـــدال من 
1ر5 ثانيـــة، فـــي حيـــن تبقى الســـرعة 

القصوى عند 180 كلم/س.
وتقف السيارة على جنوط قياس 20 
بوصة، كما يتوفر لها جنوط قياس 21 
بوصة، وتتكون باقة األيروديناميكية 

من اسبويلر حافة السقف. قدمــت بصــورة مبدعة شــركة هافــال الصينية بابتكار نســخة أطلقت 
المنافــس  بأنهــا  الكثيــرون  والتــي وصفهــا  إكــس،   7 اســم أف  عليهــا 

لسيارات إكس 6 الشهيرة التي تصنعها بي.أم.دبليو.

وأكثـــر ما يلفـــت األنظـــار في هذه 
الســـيارات هو هيكلها المميز الذي 
يشـــبه بتصميمه نوعا ما بالسيارة 
األلمانيـــة الشـــهيرة، والـــذي تزيـــن 
أماميـــة  أل.إي.دي  بمصابيـــح 
ومصابيـــح ضباب فريدة الشـــكل، 
ولهـــا شـــبكان أماميـــان وعجـــالت 

كبيـــرة بأقـــراص من الكـــروم. ولم 
يغب التمّيز عن قمرة هذه المركبة 
قيـــادة  بواجهـــة  أتـــت  إذ  أيضـــا، 
متطـــّورة فيها شاشـــة كبيرة تعمل 
باللمـــس، ومقاعـــد جلديـــة مريحة 
يمكـــن التحكـــم بوضعيتها ودرجة 

حرارتها عبر أنظمة كهربائية.

كشــفت هيونداي موتور عن التصميم المطور والجديد كليا لســيارتها i20 التي تعد 
Sen� “األولى من نوعها في أوروبا الذي تجسد اللغة التصميمية المبتكرة لهيونداي 

suous Sportiness” وتركز على اإلحساس واألبعاد الرياضية للجيل الجديد.

Sensuous Sporti- ســـيارات  “تتميـــز 
عناصـــر  أربعـــة  بيـــن  بالتناغـــم   ”ness
أساســـية: األبعـــاد النســـبية، والهيكلية، 
لخلـــق  والتقنيـــة  التصميـــم،  وأســـلوب 
مـــن  المزيـــد  وإضفـــاء  جـــذاب  مظهـــر 
الجماليـــة واالنســـيابية علـــى ســـيارات 

هيونداي.

أوضحت صور الجيـــل الجديد كليا من 
ســـيارة i20 بامتـــالك تصميمهـــا مظهـــرا 
رياضيـــا وديناميكيـــا، مـــع العديـــد مـــن 
التفاصيل الدقيقة مثل الشبك األمامي 
متتالي االنحـــدار على الجانبين، والذي 
يعطي مزيجا من التناغم واالنســـيابية 
على جسد السيارة الواسع والمنخفض.

”EQC تعديالت “برابوس” على “مرسيدس نسخة مدهشة من “هافال” باألسواق ”i20“ هيونداي” تعلن عن“

ركاب،  لســـبع  عائليـــة  ســـيارة   XT6 2020 تعتبـــر 
وإضافـــة مهمة جدا للشـــركة الفاخـــرة، والتي قدمت 
الشـــكل العـــام لمســـتقبل التصاميم عندهـــا خصوصا 
مع اإلضاءة األماميـــة والواجهة الجديدة التي تقدم 
وجه الشـــركة مـــع اإلبقاء علـــى هوية كاديـــالك التي 
تعودنـــا عليهـــا، والذي ســـنراه على كل ســـياراتها في 
المســـتقبل القريب، حيث منحت الشـــركة األمريكية 
المشـــترين خيـــار طراز متوســـط الحجم بمســـاحات 
كبيـــرة للعائـــالت التـــي تفضـــل هـــذه األحجـــام مـــن 
ســـيارات الدفـــع الرباعي، فهي تحـــوي ثالثة صفوف 
للتكّيـــف  قابلـــة  مقصـــورة  وتتضّمـــن  المقاعـــد،  مـــن 
واالتصال، وتكّملها مزايا التحّكم المستجيب، إضافة 
إلى توافر باقة شـــاملة من تقنيات السالمة القياسية 
واالختيارية التي اختبرناها لمدة 3 أيام لمعرفة هذه 

السيارة ة ما تقدمه من إبداع وتصميم.
كجميـــع ســـيارات كاديـــالك، االهتمـــام بالتفاصيل هو 
مـــا يميزهـــا، ومـــن الواضح جـــدا بأن قد تـــم تصميم 
ســـيارة XT6 بعنايـــة فائقة، وبذكاء كبير من الشـــركة 
األمريكيـــة التـــي نجحـــت فـــي الدمـــج بيـــن ســـيارة 
مريحـــة لســـبعة ركاب وتصميـــم رائـــع فـــي الخـــارج 

والداخل بطابع شبابي عصري.
نبدأ أوال من مقدمة الســـيارة XT6 التي هي شخصيا 
أجمـــل مقدمـــة للمجموعـــة اليـــوم، خصوصـــا بطابعه 
الرياضي الرشـــيق، والشـــبك األمامي المميـــز، والتي 
تختلـــف بحســـب الفئـــات، مـــع قطـــع كـــروم صغيـــرة 
مســـتوحاه من شـــعار كاديالك المعـــروف، ومن خالل 
التجربـــة، اكتشـــفنا بـــأن الســـيارة انســـيابية جدا من 
خـــالل المنـــاورات في جميـــع الطرقات، حيـــث توفر 
توازنا مثاليا في مختلف الســـرعات باســـتجابة ذكية 
جدا، مع شعور بالصالبة والمتانة للجالسين بالداخل، 
خصوصـــا والســـيارة توفر شـــعور كبيـــر بالمرونة مع 
هيكلهـــا الخارجـــي المصمـــم بدقة كبيـــرة وصوال إلى 
الســـبويلر الخلفي لها الـــذي يتمثل في تعزيز الكفاءة 
الديناميكية الهوائية للسيارة، ويضم ماسحة وبخاخ 
ميـــاه لزجـــاج النافذة الخلفية بأســـلوب ذكي، إضافة 
إلى كاميـــرا الرؤية الخلفية في بعض الفئات بصورة 

خفية في الخلف.
مـــن جماليـــات الســـيارة فـــي الشـــارع هـــو التصميـــم 

األماميـــة  اإلضـــاءة  علـــى  بحصولهـــا  لهـــا  الجديـــد 
والخلفية الجديدة، وعناصر كالسيكية معروفة عند 
عشـــاق العالمـــة من جنـــرال موتورز، حيث تتشـــارك 
كاديـــالك XT6 قاعـــدة بنائها مع كل من جي إم ســـي 
أكاديـــا وشـــفروليه باليزر الجديـــدة، ويأتـــي ترتيبها 
فـــي خط إنتاج كاديالك بين كل مـــن XT5 واأليقونة 

إسكااليد في جيلها الجديد.
  XT6 تســـتمد  الســـيارة،  قلـــب  عـــن  الحديـــث  فـــي 
قوتهـــا عبـــر محـــرك 3.6 لتـــر 6 ســـلندرات، قـــوة 310 
أحصنـــة، وعزم دوران 366 نيوتـــن متر يتصل بجير 
أوتوماتيكي 9 ســـرعات بنظام دفع أمامي مع إتاحة 
الدفع الرباعي بشكل اختياري، وتبلغ كفاءة استهالك 
الوقـــود الذكي جدا فيهـــا: 13.1/9.4/11.75 لتر/100 
كـــم فـــي المدينة والطريـــق ومجتمعة علـــى الترتيب 

لطـــرازات الدفـــع األمامـــي، و13.85/9.8/11.75 لتـــر 
لـــكل 100 كم فـــي المدينة والطريـــق ومجتمعة على 
الترتيب، وتســـتطيع التســـارع من 0 إلـــى 96 كم/س 

في 6.9 ثانية بقادة سلسلة وناعمة جدا.
وبالدخـــول إليها تقدم الســـيارة الجديـــدة المتوافرة 
حاليـــا فـــي معـــارض الكاديـــالك تجربـــة أنيقـــة جـــدا 
لجميع الركاب، خصوصا والكونســـول األساسي فيها 
التي تقدم العديد من الخدمات مثل شحن ال سلكي 
كميـــزة قياســـية فـــي بعـــض الموديـــالت، وحامـــالت 
أكواب ذات أغطية قابلة للسحب وسهولة استخدام 
األزرار والشاشـــة الوســـطية، كذلـــك للجالســـين فـــي 
الخلـــف هنـــاك يوجد كونســـول مطـــوي، ينزلـــق على 
قضبان معدنية الســـتخدامه بشـــكل ســـلس ولتوفير 
مســـاحة تخزيـــن مالئمـــة. بينما يتميز صـــف المقاعد 
الثالـــث بحامالت أكـــواب فردية، وحجـــرات لتخزين 
الهواتـــف النقالة للراكبين فـــي الخلف، وتأتي منطقة 
الحمولـــة الخلفيـــة مـــزودة بحجرات تخزيـــن تحتية 
إضافيـــة  حمولـــة  ســـعة  لتوفيـــر  ذكـــي  غطـــاء  ذات 
لتحميل االمتعة بتفاصيل أنيقة ومدروســـة، ويجب 
العلـــم بأن الكروس أوفر تـــزن 2,127 كجم وبإمكانها 

سحب أوزان تصل إلى 1,814 كجم.
في مســـألة االمـــان والســـالمة، تعتمد كاديـــالك على 
خبرتهـــا منذ القدم فـــي المحافظة على أمان الركاب، 
جـــدا،  ذكيـــة  أمـــان  مجموعـــة   XT6 فـــي  وقدمـــت 
فالســـيارة تملك جميع الحـــواس الخمس لمراقبة كل 
مـــا يحـــدث حولـــك وتحميك مـــن كل شـــيء، وتقدم 
أيضا ســـبعة وسائد هوائية وســـتائرية للرأس لجميع 
الثالثـــة، وتقـــدم تتمتـــع بكاميـــرا  المقاعـــد  صفـــوف 
عاليـــة الدقة للرؤية الخلفية، وتشـــمل ميزات األمان 
األخرى تنبيه االصطدام األمامي، ومؤشـــر المســـافة 
والفرملـــة  التلقائيـــة،  الطـــوارئ  وفرملـــة  الالحقـــة، 
التلقائيـــة األمامية عند اكتشـــاف المشـــاة، ومســـاعد 
الركـــن األمامـــي والخلفـــي، وتنبيه تغيير المســـار مع 
تنبيه المنطقة الجانبية العمياء، وتنبيه حركة المرور 
الخلفيـــة، ونظـــام المحافظة علـــى مســـار القيادة مع 
التنبيـــه عنـــد االنحراف عن المســـار، والمقعـــد المنبه 
للســـالمة، وتذكير المقعد الخلفـــي والمزيد في فئات 

السيارة المختلفة والكثير الكثير!

أعلن الرئيس التنفيذي لتيسال 
أن تصميم سايبرترك اإلنتاجية 

سيكون أفضل. كان تصميم 
سايبرترك مثيرا للجدل إلى 

حد كبير برغم بساطته، وغرد 
أيلون موسك في تويتر أن 
تصميم السيارة اإلنتاجية 

سيكون “أفضل قليال”.

ينتمي طراز تويوتا راش لفئة الســيارات الرياضية متعددة االستخدامات 
سعة )7 مقاعد(، مزودة بمحرك رباعي األسطوانات، سعة 1500 سي سي، 
ليولــد قــوة 103 “أحصنــة”، وعــزم أقصــى للــدوران 136 نيوتن/متــر، بناقل 

حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

وتعتمـــد الســـيارة على منظومـــة الجر الخلفـــي التي يمكنها من التســـارع من 
وضـــع الســـكون حتى 100 كم/ســـاعة، فى غضـــون 13 ثانية. ويبلغ متوســـط 

االستهالك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وزودت ســـيارات تويوتا راش بمجموعة من المواصفات القياســـية ووســـائل 
األمن والســـالمة، منهـــا “الوســـائد الهوائية، ونظـــام الفرامل المانعـــة لالنغالق 

.”EBD وتوزيع إلكتروني للفرامل ،ABS
كمـــا دعمـــت بنظـــام مســـاعدة صعـــود المرتفعـــات HAC، وبرنامـــج التـــوزان 
اإللكترونـــي. واحتوت على مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وجنوط 
جانبيـــة  ومرايـــات  بوصـــة،   17 رياضيـــة 
كهربائية، وســـبويلر خلفي، والنظام 
الســـيارة،  لركـــن  الذكـــي 
خلفيـــة،  وكاميـــرا 
هـــواء  ومكيـــف 
 ، تيـــك ما تو أ

وغيرها”.

“تويوتا راش”... سيارة عائلية باستهالك كبير للوقود

ســيارة بـــ 5 حــواس تراقــب كل مــا حولــك بــذكاء كبيــر

XT6 2020 تجربة قيادة جديدة.. كاديالك

 طارق البحار

اتلقينا في صفحة السيارات دعوة من جانب كادياك عبر وكيلها الشركة الوطنية للسيارات؛ 
لتجربة ســـيارتها الجديدة التي وصلت البحرين مؤخرا موديل XT6 الجديدة بالكامل، والتي 

بها تكمل كادياك مجموعتها من سيارات الـ SUV المتنوعة اليوم في أحجامها.
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شويكار: ال أعرف كيف يستطيع فنان أن يعتزل
رفضـــت الفنانة شـــويكار فكـــرة تقديم 
حياتها الشـــخصية فـــي عمل فني، كما 
حـــدث لعـــدد من النجـــوم الكبـــار منهم 

عبدالحليم حافظ.
وعـــن فكرة تجســـيد حياتهـــا في عمل 
فني، علَّقـــت الفنانة المصريـــة الكبيرة 
علـــى  الفكـــرة  هـــذه  تحبـــذ  ال  بأنهـــا 
اإلطـــاق، فهـــي تحـــب الحديـــث عـــن 
فنهـــا وتاريخها فقط، لكنها ال تحب أن 
تتحدث عن حياتها الخاصة؛ خوًفا من 
العبـــث بالتفاصيل أو تقديم معلومات 
خاطئـــة، خصوًصـــا أن معظـــم أعمـــال 
لـــم تنجـــح بالشـــكل  الســـيرة الذاتيـــة 
المطلـــوب وكانـــت مليئـــة بالمغالطات، 

حسب شويكار.
ـــا الذين  عـــن نجومهـــا المفضليـــن حاليًّ
شـــويكار:  قالـــت  باســـتمرار،  تتابعهـــم 
“أعتبر يســـرا نجمـــة النجـــوم، والملكة 
الســـينما  عـــرش  علـــى  المتوجـــة 
والتلفزيـــون لعشـــرات الســـنين، وهـــي 
الوحيـــدة التي بـــدأت متقدمة وقوية، 

ومازالت متربعة على القمة، كما أحب 
سوســـن بـــدر وأراها من أهـــم ممثات 
األداء  نجمـــة  كامـــل  وعبلـــة  الدرامـــا، 
الســـهل الممتنـــع، ومـــن الشـــباب ريهام 
عبدالغفـــور” بحســـب موقـــع اإلمـــارات 

اليوم.
وكشـــفت شـــويكار عـــن انزعاجهـــا من 
شـــائعة اعتزالهـــا، التـــي أكدهـــا البعض 
بســـبب فتـــرة غيابهـــا، وقالـــت: “كنـــت 
مريضـــة وعنـــدي حالـــة نفســـية غيـــر 

مشـــجعة علـــى العمـــل، وهـــذا طبيعي، 
ويمّر بـــه الجميع، لكني لم أعتزل يوًما 
ـــا، فحتى آخر  أو أقـــرر ترك الفـــن نهائيًّ
يوم في حياتي ســـأظل أعمل، أو على 
األقـــل لن أعتـــزل، فهي كلمـــة ال أحبها 
وال  والمـــوت،  باالنعـــزال  وتشـــعرني 
أعرف كيف يســـتطيع فنـــان أن يعتزل 
ويتـــرك الفن الذي يجـــري في عروقه”. 
وقالت شـــويكار إنها فـــي حال عودتها 
ســـيكون لها بعض الشـــروط، أهمها أن 
تقـــدم رســـالة عائليـــة اجتماعيـــة مـــن 
خال المحتوى الفني الذي ســـتقدمه، 
تعـــد  لـــم  األســـري  الترابـــط  فمعاييـــر 
ا  قويـــة على الشاشـــة، وهذا مزعج جدًّ
بنظرهـــا، فهـــي تقـــدس العائلـــة وصلة 
الرحـــم والحـــب المتبـــادل بيـــن العائلة 
والجيران واألصدقاء، ومن شـــروطها 
والمســـاحة  الـــدور  يكـــون  أن  أيضـــا 
يتناسبان مع مكانتها الفنية وتاريخها 
أن  وتســـتطيع  تحبهـــم،  نجـــوم  ومـــع 

تتفاعل معهم.

أسامة الماجد

قدمت النجمة  ديمي لوفاتو  أغنيتها الجديدة I Love Me، وذكرت  «
على صفحتها بأحد مواقع التواصل االجتماعي أنها لم يعد بإمكانها 

ل إبقاء األمر سرا. وستكون األغنية األولى ضمن ألبومها  تحُمّ
السابع القادم السيما أن آخر ألبوم طرحته ديمي كان في 17 

سبتمبر الماضي.
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صريــر قلــم وراءه أبيــات رائعــة، وجمــال التخيــل الــذي يعــد أعظــم أركان الشــعر، 
ونشــاطا ألســمى ملكات النفس وهي الشــعور أو القلب، “يا الزينة ذكريني”، “ولهان 
يــا محــرق”، “يــا ذهــب أصلي”، “مــرار”، “مريت بســكات”، “اشــقد انا ولهــان”، وغيرها 
مــن األغانــي التــي عكســت تميــز كاتبهــا فــي طريقــة التفكيــر والعاطفــة والخيــال 
واســتلهامه مــن التــراث البحرينــي العظيــم. إذا كان علــى الشــعراء أن يحملــوا في 
أمانــة آالم عالمنــا، ويكونوا شــهودا على صراع إنســان اليوم مــن أجل عالم أفضل 

وأجمل، فهم يكفيهم عزاء أن أمانيهم لن تموت، ولسوف يغنيها أناس آخرون.

الشـــعر با الشـــيخ عيســـى بن راشـــد آل 
خليفـــة )رحمـــه هللا( هـــو شـــعر بـــا حب، 
فأبـــو عبـــدهللا هـــو لغـــة الجمـــال وأروع 
مـــن تغنـــي بجمـــال العيون حينمـــا تفرح 
وتضحـــك. هـــو من قـــال إلى العالـــم.. أنا 
شـــاعرك، ســـأقوم بدور الطبيـــب، فلتكن 
فلتحمـــل  لـــك،  دواء  وأغانـــي  حروفـــي 
قصائـــدي شـــفاء لـــك، فلتكـــن علـــى أتـــم 
الصحـــة والعافيـــة علـــى الـــدوام، فتزداد 
شبابا وكماال سنة عن أخرى. أجل، فنحن 
رجال األدب والفن يجب أن نكون أطباء 

للحياة حتى نستحق رسالتنا.
عندمـــا تغـــرد العصافير أو نری شـــاالت 
الميـــاه، فإننا نســـتمتع بها وال نســـأل عن 
معنـــى هذا الجمال فـــي الطبيعة، أي أننا 
نســـتمتع دون أي أسئلة ودون بحث عن 
موضـــوع هـــذا الجمـــال، وكذلـــك الحـــال 
عندمـــا نســـتمع إلـــى قصيـــدة مـــن أبـــي 

عبدهللا، حيث
تبهرنا مقدرته على رسم الصور الحسية 

اقتـــدار  فـــي  يوظفهـــا  وهـــو  البـــارزة، 
للتعبيـــر عن ما يـــود قوله، ولعـــل أبرز ما 
يميـــز قصائـــد أبي عبدهللا هي البســـاطة 
وتأثيرهـــا علينا وهز مشـــاعرنا، والبحث 
عـــن الجوهـــر وإبـــرازه نقيا خالصـــا بريئا 
كالبلور، ويســـعى جاهدا إلـــى أدق تعبیر 
ممكن وأقربه إلى الطبيعة واإلقناع، كما 
ينشـــد النغـــم المتســـق، ويلـــون القصيدة 
بجرس موســـيقي يوحي بالشـــعور الذي 

يحاول نقله إلى المتلقي.
كان الشـــيخ عيسى بن راشد )رحمه هللا( 
يملك من الحساســـية والجرأة والعفوية 
مـــا يجعله ينفرد بنوع خاص من التفكير 
واإلنتـــاج الـــذي نعتز به، وحياته تشـــكل 
فصـــا في قصة رائعة تحمل في طياتها 
أفـــراح وكفاح وطن، فقـــد أعطى الوطن 
دون  مـــن  الحيـــاة  أن  وعلمنـــا..  كثيـــرا، 
األزهـــار والشـــعر والفنـــون وكل ما يهدي 
الجمـــال أو يعيـــن علـــى فهمـــه وتذوقـــه 
حيـــاة جافة قاتلة، وعلمنـــا أيضا أن الفن 

مـــا هـــو إال صـــدق التعبيـــر عـــن الحيـــاة 
ورســـالته في التصويـــر األمين والعرض 

الصادق للواقع كما هو.
 لقد ســـجل )رحمه هللا( اســـمه في سجل 
الخلـــود، ال فـــي لغتنـــا وحدهـــا فحســـب 

وإنما في معظم لغات.

أول أغنية

أول أغنيـــة كتبهـــا )رحمـــه هللا( كمـــا جاء 
فـــي كتـــاب “مشـــوار العمـــر.. عيســـى بن 
راشـــد آل خليفة”من إعـــداد مبارك عمرو 
العماري وفواز سليمان” بمناسبة تكريمه 
فـــي مايـــو 2008، كانـــت في الســـتينات، 
قانـــي،  وال  “أســـمر  كلماتهـــا  وتقـــول 
وبضحكـــة حيانـــي، مـــن نظرة مـــن عينه 
النـــوم جافانـــي” وغناهـــا المطـــرب أحمد 

الجميري وكانت أول أسطوانة له.

أفضل المطربين

كان )رحمـــه هللا( معجبـــا بصـــوت محمد 
زويـــد، وعايشـــة المرطـــة مـــن الكويـــت، 
وإبراهيـــم  الجميـــري  أحمـــد  وحاضـــرا 
ومـــن  عبـــدهللا،  علـــي  ومحمـــد  حبيـــب 

ومـــن  عبدالقـــادر،  عبدالكريـــم  الكويـــت 
الســـعودية محمـــد عبده، وطـــال مداح، 

وابوبكر سالم.
عندمـــا ســـؤول )رحمـــه هللا( عـــن عزوف 
الشعراء الشباب “الحديثين” عن اللهجة 

البحرينية أجاب:
عندمـــا يحثنا “على أيـــام وزارة االعام” 
عـــن المطربيـــن البحرينييـــن، أن الكثيـــر 
منهـــم ال يعـــرف التـــراث البحريني حتى 
الكبار منهم كانوا يجهلون ذلك، باستثناء 
قلـــة “إبراهيم حبيب وأحمـــد الجميري”. 
وعندما أردنا أن نســـجل التراث اكتشفنا 
أن الشـــعراء الشباب بعيدون عن اللهجة 
فـــي  يعيشـــوا  لـــم  والســـبب،  الشـــعبية 
الفرجـــان ولـــم يختلطـــوا بالبســـطاء ولم 
يحضـــروا الحفـــات وبالتالـــي لـــم تكـــن 
خلفيتهم الشـــعبية قويـــة، ومن هنا تجد 

كلماتهم. نص ونص.

سجل الحياة االجتماعية ألهل البحرين

يقـــول الفنان أحمد الجميري وهو أشـــهر 
مـــن غنى للراحل. االغاني التي كتبها لي 
كانت تعبر عن معاناة اإلنسان البحريني 
فـــي الغربـــة والســـفر كما فـــي أغنيـــة “يا 
الزينة ذكريني” وفي الحياة االجتماعية 
لدى الجيل الســـابق كما في “رع الوفا” و 
“اســـف وهللا تغيرنا” وفي الحب العفيف 
كما في “نصايف الليل” و “نعن اغير”، فهو 
شـــاعر غنائـــي بحق اســـتطاع مـــن خال 
االغنيـــة أن يســـجل الحيـــاة االجتماعية 

ألهل البحرين بكل تفاصيلها.
عيســـى بـــن راشـــد )رحمـــه هللا(.. نشـــيد 
الحب الهائـــم في آفاق الفضاء، وشـــاعر 
اإلنسانية والوطنية بقواعدها وأصولها.

عيسى بن راشد.. شاعر اإلنسانية والوطنية بقواعدها وأصولها

عيسى بن راشد )رحمه الله( واألمير سعد آل سعود في أمسيةمع الشاعر األمير عبدالعزيز بن سعود

ما يميز قصائده البساطة وتأثيرها علينا

أمسية في مركز الجزيرة الثقافي

يكرم أديب البحرين إبراهيم العريض

ــا أفـــــــراح وطـــن ــه ــات ــي ــي ط ــ ــل ف ــم ــح ــة ت ــ ــع ــ ــي قـــصـــة رائ ــ حـــيـــاتـــه فـــصـــل ف
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شركات اإلنترنت األميركية توافق على عدم قطع الخدمة لشهرين
فــي  االتصــاالت  بتنظيــم  المعنيــة  الهيئــة  قالــت 
الواليات المتحدة إن شــركات كبرى لتقديم خدمات 
اإلنترنــت، تشــمل “كومكاســت كــورب” و”إيه.تي آند 
تــي” و”فريزون كوميونيكيشــنز”، وافقــت على عدم 
قطــع الخدمــة عــن المشــتركين علــى مــدى الســتين 
يوما المقبلة حتى إذا لم يتمكنوا من دفع فواتيرهم 

بسبب العراقيل التي أحدثها فيروس كورونا.
وقــال أجيــت باي رئيس لجنــة االتصاالت االتحادية 
إن اللجنة بعد التواصل مع أكثر من 50 شركة أعلنت 
موافقــة تلــك الشــركات أيضــا علــى إعفــاء المنــازل 
والشــركات الصغيــرة مــن الرســوم المتأخــرة بســبب 
الظروف االقتصادية المرتبطة بتفشي وباء كورونا.
كمــا وافقــت تلــك الشــركات أيضــا على إتاحــة نقاط 
لخدمــة اإلنترنــت الالســلكية )واي فــاي هوتســبوت( 

لمن يحتاجها.
ومــن المتوقع أن يعمــل ويدرس ماليين األميركيين 
مــن المنزل إذ تحث الواليات والشــركات المواطنين 
على البقاء بعيدا عن أماكن العمل والمدارس لتقليل 

احتماالت انتشار فيروس كورونا.
وقــال بــاي فــي بيــان ”مــع تفشــي فيــروس كورونــا 

فــي سلســلة أعطــال لالقتصــاد  وانتشــاره وتســببه 
فــي  المدنيــة  والحيــاة  الطبيــة  والرعايــة  والتعليــم 
بالدنــا، مــن الضــروري أن يبقــى األمريكيــون علــى 
تواصل... خدمات اإلنترنت واسعة النطاق ستسمح 
لهــم بالتواصل مع ذويهــم وأطبائهم والعمل عن بعد 
وضمــان قــدرة أبنائهــم علــى التفاعــل فــي عمليــات 

التعليم عن بعد“.
قــدرة  فــي  ثقتهــا  عــن  اإلنترنــت  شــركات  وعبــرت 
الشبكات األمريكية على تحمل القفزة المتوقعة في 

استخدام الخدمة.

ُألغي عرض شــركة آبل السنوي، أو ما 
يعرف بمؤتمر آبل العالمي للمطورين، 
ليســتبدل بحــدث ينقــل علــى شــبكة 

االنترنت فقط.
وقالــت شــركة آبــل في بيــان: “الوضع 
الصحي الحالي يتطلب إنشــاء شــكل 
جديــد للمؤتمــر هــذا العــام”. وغالبًا ما 
يقــام  الــذي  المؤتمــر  اســتخدام  يتــّم 
فــي يونيــو لإلعالن عــن منتجات آبل 
ومميــزات برامجهــا الحديثــة. وتبــاع 
جميــع تذاكر المؤتمر، وهي مخصصة 
لمطــّوري برامــج آبــل، بالكامــل ويبلــغ 
ســعر التذكــرة الواحــدة 1600 دوالر. 
“ستســتضيف  أنهــا  آبــل  وأعلنــت 
فــي  للمطوريــن  العالمــي  مؤتمرهــا 
عبــر  تمامــا  جديــد  بشــكل  يونيــو... 
التفاصيــل  وستكشــف  اإلنترنــت”. 
الكاملــة فــي األســابيع المقبلــة، إال أّن 
فيــل  الشــركة،  فــي  التســويق  مديــر 
شــيلر، وعــد “ببرنامــج كامل مــع كلمة 

رئيسة وجلسات عبر اإلنترنت”.

معرض “آبل”السنوي 
“أونالين” فقط

ضربت أمطار رعدية وسيول القاهرة 
المصريــة،  المحافظــات  مــن  وعــددا 
الخميس، مما أدى إلى خسائر بشرية 
وماديــة، فــي حين أغلقت الســلطات 
الحكوميــة  والمؤسســات  المــدارس 
وأحــد المطــارات والخــط األول مــن 

مترو األنفاق، وفقا لمسؤولين.
وتتعرض مصــر لعاصفة قوية، أطلق 
عليهــا اســم “التنيــن”، نتيجــة تعرض 

جــراء  مــن  جــوي  لمنخفــض  البــالد 
تالقي رياح ســاخنة قادمة من ليبيا، 

مع رياح باردة قادمة من أوروبا.
وعلى وســائل التواصــل االجتماعي، 
تم تداول صور لطرق غمرتها المياه، 
وأخــرى تظهر فيهــا بعض المدن وقد 
تحــول فيهــا النهــار إلــى ليل، الســيما 
في مدينتي الشروق ومدينتي شرق 

القاهرة.

تــداول اآلالف مــن مســتخدمي مواقــع 
العربيــة  باللغــة  االجتماعــي  التواصــل 
خبرا منســوبا لوكالة الفضــاء األميركية 
)ناســا( ينــذر باصطــدام كويكب باألرض 
فــي 29 أبريــل المقبــل. لكــّن هــذا الخبــر 
غيــر صحيــح والوكالــة األميركيــة التي 
 1998 العــام  الجــرم منــذ  رصــدت هــذا 
أكــّدت عــدم وجــود أي خطــر بــأن يمــّر 

بمحاذاة األرض.

ينتشــر هذا الخبر علــى صفحات مواقع 
التواصــل بصيــغ مختلفة، تتفق على أن 
البشــرّية أمــام خطر محدق في التاســع 
ولــدى   .2020 أبريــل  مــن  والعشــرين 
الرســمي  اإللكترونــي  الموقــع  مراجعــة 
للناســا، تبّيــن أن الكويكــب مــدرج فعــال 
على الفضائية المقتربة من األرض. لكن 
الوكالــة لــدى اكتشــاف هذا الجــرم عدم 

وجود أي احتمال الرتطامه باألرض.

“التنين” يحول نهار مصر إلى ليل

“ناسا” لم تحّذر من ارتطام كويكب في أبريل

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

سويســرية  طائــرة  ركاب  فوجــئ 
وابنتهــا  بســيدة  لنــدن  فــي  هبطــت 
تنهــاالن علــى كابتن الطائــرة بالضرب 
فــي نهايــة الرحلــة بــدال مــن توديعــه 
وتهنئتــه بالوصول ســالما إلى الوجهة 

النهائية للطائرة.
الحادثــة وقعــت العــام الماضــي علــى 
متــن طائــرة تابعــة للخطــوط الجوية 
مدينــة  مــن  قادمــة  السويســرية 
“زيوريخ”، وهبطت في مطار “هيثرو” 
بلندن، لكن محكمة بريطانية كشــفت 
تفاصيلهــا أخيــرا. وهاجمــت الســيدة 
وابنتهــا  عامــا(   53( روبرتــس  مــاري 
هنرييتــا ميتايــاري )23 عامــا( كابتــن 
الطائــرة غيــدو كيــل وهــو فــي قمــرة 
القيــادة ثــم دفعتــاه علــى األرض ثــم 

شرعتا في ركله بعد هبوط الطائرة.
أمــا الســبب هو رفــض طاقــم الطائرة 
الســماح لهنرييتا بحمــل مقعد طفلتها 

الصغيرة إلى مقصورة الطائرة.

حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفيه 
فيران، أمس السبت، المواطنين من 
استخدام األدوية المضادة لاللتهاب 
تشــبه  أعــراض  عليهــم  ظهــرت  إذا 
اإلصابــة بفيــروس كورونــا ألن هذه 

األدوية قد تزيد حالتهم سوءا.
وقــال الوزيــر الفرمســي علــى تويتر 
”تنــاول األدويــة المضــادة لاللتهــاب 
وكورتيــزون...(  )ايبوبروفيــن 
تفاقــم  عوامــل  ضمــن  يكــون  قــد 
بارتفــاع  كنــت مصابــا  إذا  العــدوى. 
فــي درجة الحــرارة فعليك أن تأخذ 

باراسيتامول“.
وأعلــن الرئيــس الفرنســي إيمانويل 
إغــالق  الخميــس  يــوم  ماكــرون 
المــدارس ودعــا النــاس إلــى تجنــب 
نشــر  خشــية  قــرب  عــن  االختــالط 
 79 بحيــاة  أودى  الــذي  الفيــروس 
شــخصا في فرنسا وأصاب أكثر من 

3600 هناك.

سيدتان تنهاالن بالضرب 
على كابتن طائرة

فرنسا تحذر من عالج “كورونا” 
بمضادات االلتهابات

وقفت آية العمري أمام مسجد النور تتأمل 
باقــات الزهــور وتقــرأ رســائل الدعــم التي 
تركهــا الســكان لتأبين ضحايــا إطالق النار 
فــي كرايستشــيرش فــي الذكرى الســنوية 
العمــري  حســين  وكان  للهجــوم.  األولــى 
)35 عامــا( شــقيق آيــة مــن بين 51 مســلما 
قتلهم مسلح فتح النار في مسجدي النور 
ولينوود بالمدينة. وتواجدت الشرطة في 

المســجد يــوم الجمعــة بعدمــا ظهــر تهديد 
جديد في األســبوع الماضــي. وفي أنحاء 
المدينــة، شــارك المئــات في صــالة أقيمت 
فــي مركــز مدنــي. وكان عــدد المشــاركين 
أقل من المتوقع في ظل خشــية الكثيرين 
أحــد  فيــروس كورونــا وهــو  انتشــار  مــن 
العوامــل التي قد تؤثر على مراســم تأبين 

مرتقبة اليوم األحد.

نيوزيلندا تحيي ذكرى حادث كرايستشيرش

فنانة استعراضية تقف في ممشى باتايا بالعاصمة التايلندية بانكوك، الذي 
يعد مقصًدا سياحًيا شهيًرا، إال أن المنطقة شهدت انخفاًضا كبيًرا في عدد 

الزوار منذ بدء تفشي فيروس كورونا )غيتي(
آية العمري شقيقة حسين العمري وهو من بين القتلى البالغ عددهم 51 مسلما، أمام مسجد 

النور في كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم الجمعة )رويترز(

ضــرب اإليطاليون مثــاال رائعا في 
مواجهــة األوقات الصعبة، بعد أن 
فرضــت الســلطات حجــرا صحيــا 
تغلبــوا  إذ  بأكملهــا،  البــالد  علــى 
علــى الحجر المنزلــي والمعنويات 
المنكســرة مــن خــالل “الحفــالت” 
التي أحيوها من شــرفات منازلهم 

بشكل جماعي.
دول  أكثــر  ثانــي  إيطاليــا  وتعــد 
العالم تضــررا من فيروس كورونا 
حــاالت  بتخطــي  الصيــن،  بعــد 
الوفــاة الـــ1200، ووصــول حاالت 

اإلصابة إلى أكثر من 17 ألفا.
شــل  كورونــا  أن  مــن  وبالرغــم 
حركــة المواطنيــن وأرغمهــم على 

مالزمــة منازلهــم، فإنــه لم يخرس 
أصواتهم، إذ وثقت مقاطع فيديو 
والعــزف  الغنــاء  مــن  وصــالت 
الجماعــي التي قــام بها الناس من 

شرفاتهم.
الغنــاء  وصــالت  النــاس  ونســق 
الجماعــي عبــر تطبيــق واتســاب، 
الصــوت  مكبــرات  واســتعملوا 
واآلالت الموسيقية إلضفاء طابع 

“الحفالت” عليها.
وأثارت هذه الفيديوهات إعجاب 
التواصــل  مواقــع  مســتخدمي 
االجتماعــي حــول العالــم، بســبب 
اإليجابيــة التي عكســتها والقدرة 

على مواجهة األزمات.

اإليطاليون يتحدون كورونا بـ”حفالت الشرفات”

احتفــل عمالق محــركات البحث 
أمــس،  “غوغــل”،  اإلنترنــت  فــي 
بذكــرى ميــالد الرســام والنحــات 

الجزائري الراحل، محمد خدة.
ولــد خــدة فــي 14 مــارس العــام 
مســتغانم  مدينــة  فــي   1930
البحــر  علــى  المطلــة  الســاحلية 
المتوســط، وهــي عاصمــة واليــة 

جزائريــة بــذات االســم. ويعتبــر خــدة أحد مؤسســي فن الرســم الجزائــري المعاصر، 
وأحد أعمدة ما يعرف ب”مدرسة اإلشارة”.

وجمــع خــدة أعماله في كتابين همــا: صفحات متناثرة مترابطة، ومعطيات من أجل 
فــن جديــد، وتــرك الفنــان الراحــل العديد مــن اإلبداعــات البصريــة خلفه، مثــل مقام 
الشــهيد فــي واليــة المســيلة الجزائرية، وعمل فنــي بمطار الملك خالد فــي العاصمة 

السعودية الرياض.

“غوغل” يحيي ذكرى محمد خدة

الشركات وافقت على إعفاء المنازل والشركات الصغيرة من الرسوم المتأخرة 

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:28

 11:47 

03:12 

05:47

07:17 

السنة الثانية عشرة - العدد 4170 

األحــد 
15 مارس 2020 

20 رجب 1441

حلوة؟عندك    صورة 
أرسلها والنشر علينا

عبر  المشاركات  ترسل 
best-photo@albiladpress.com قلعة البحرين )تصوير عباس مهدي الملك(


