
اســتقبل وزيــر الداخليــة الفريــق أول 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة 
رئيــس  العــام،  األمــن  ضبــاط  بنــادي 
الجعفريــة  األوقــاف  إدارة  مجلــس 
هيئــة  وأعضــاء  الصالــح،  يوســف 
المواكب الحسينية وعددا من رؤساء 
المآتم.وأكــد الوزير أن حرية ممارســة 
الشــعائر الدينية، مكفولة للجميع وفقا 
للتقاليــد المرعية في البالد وفي إطار 
القانــون، وانطالقــا مــن قيــم ومبــادئ 
المشروع اإلصالحي الشامل لصاحب 

الجاللة الملك.

دعــت وزارة الصحــة جميــع موظفيهــا 
غيــر البحرينيين إلــى تجديد عقودهم 
 2020 للعــام  والخارجيــة  المحليــة 
وتفعيلها في نظام المعلومات اإلدارية 

للمــوارد البشــرية بــوزارة الصحة حتى 
لتوقيــف  تفاديــا  المقبــل؛  ســبتمبر   12

صرف رواتبهم.
ووجهت مديرة إدارة الموارد البشــرية 
بــوزارة الصحــة انتصار ناصــر الرميثي 
علــى  “البــالد”  حصلــت  تعميــم  فــي 

نســخة منه، جميع الوكالء المساعدين 
والمديرين ورؤســاء األقســام العاملين 
لحــث  الــالزم؛  لعمــل  الصحــة  بــوزارة 
إلداراتهــم  التابعيــن  موظفيهــم 

تجديــد  إجــراءات  الســتكمال 
العقود.

للصحــة  األعلــى  المجلــس  رئيــس  دشــن 
الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبدهللا 
آل خليفة عمل الموقع اإللكتروني الجديد 

في نسخته الثانية للهيئة الوطنية لتنظيم 
المهــن والخدمات الصحية. أكدت الرئيس 
أن  الجالهمــة،  مريــم  للهيئــة  التنفيــذي 
الهــدف مــن تحديــث الموقــع اإللكترونــي 
جــاء  واإلنجليزيــة  العربيــة  وباللغتيــن 

ليواكــب المســتجدات فــي تنظيــم القطاع 
الصحــي في مملكة البحرين، كما بينت أن 
الموقع يجعل “نهرا” إلكترونية كامال، ومن 
دون الحاجــة إلــى اســتخدام الــورق فــي 

المعامالت بعد تطبيق النظام.

البحرين األولى عربيا والثالثة على مستوى المنطقة في “التعليم”
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وزير الداخلية لدى استقباله رئيس األوقاف الجعفرية ورؤساء المآتم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أفاد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بأن مملكة 
البحريــن احتلــت المركــز األول عربيــا والثالث على 
مســتوى دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا فيما 
يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم، كما جاءت في 
تقرير مجموعة بوســطن االستشــارية بشأن تقويم 
التنمية االقتصادية المســتدامة، والصادر في شــهر 
يوليو 2019، بما يعكس الدور اإليجابي الذي يلعبه 
التعليــم كركيــزة تنمويــة أساســية تســاهم بشــكل 
فّعال في تعزيز التنمية االقتصادية المستدامة في 

مملكة البحرين.

األعلــى  للمجلــس  العــام  األميــن  قــال 
ال  إنــه  الكعبــي  علــي  القاضــي  للقضــاء 
يمكن للمجلس تحديد العدد المستهدف 
بنســخته  المســتقبل  قضــاة  لمشــروع 
الثانيــة، إذ يعتمــد ذلــك علــى اســتيفاء 
المتقدميــن الشــروط والمعاييــر ونتائج 
االمتحانات والمســتوى الذي يقدمه كل 
متدرب خالل جميع المراحل واجتيازه 
لهــا، فال يمكن اعتبــار مجرد قبول طلبه 

أنه موافقة على تعيينه.
وبالرغــم مــن زيــادة أعــداد القضايــا إال 
يتجــاوز  ال  القضايــا  عمــر  متوســط  أن 
أيــة تراكــم  إلــى  6 أشــهر، مــا ال يشــير 
للقضايــا، وإذا مــا دعــت الحاجــة لفتــح 
دوائر جديدة إضافية، فإنه ال يوجد ما 
يمنــع مــن ذلــك، كما أنــه ال يوجــد حاليا 

أيــة ضغوطات عملية تقــع على القضاة 
إن  بــل  القضايــا،  أعــداد  زيــادة  بســبب 
اإلنتاجية زادت في الفترة السابقة، وال 
توجد حاجــة في الفترة الحالية لزيادة 

أعداد دوائر المحاكم.
وأشــار إلى أن إدارة التفتيش القضائي 
تعمــل وبشــكل ســنوي علــى التفتيــش 
فــي عمــل القضــاة كل على حــدة، وفي 
للمســتوى  أحكامهــم  تصــل  لــم  حــال 
إن  تحاســبهم  اإلدارة  فــإن  المطلــوب، 
وجــدت أي تقصيــر بذلــك، كمــا أنــه تــم 
وضــع آليــة لمتابعــة تقارير الخبــراء أو 
الخطابــات الصــادرة للجهــات األخــرى 
بالدولــة والمطلوبــة مــن قبــل المحاكــم 
أيــا كان نوعهــا، مــا أدى لســرعة حســم 

القضايا.

الكعبـي: التفتيــش القضائــي 
يدقق على عمل القضاة

تسهيالت حكومية لدفع عجلة االقتصاد
سمو رئيس الوزراء: التركيز على خدمات نوعية تشكل قيمة مضافة للسياحة

أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة أهميــة 
العمــل باســتمرار علــى مواكبــة حركــة التطــور 
في تقديم الخدمات بما يتماشى مع متطلبات 

إلــى ضــرورة التركيــز  العصــر، مشــيرا ســموه 
علــى تقديــم خدمات نوعية تخــدم القطاعات 
االقتصاديــة ذات القيمــة المضافــة لالقتصــاد 
الوطنــي خصوصــا قطــاع الســياحة والترفيــه 
وبما يســهم في اســتقطاب المزيد من الســياح 

إلى المملكة.
تقديــم  علــى  الحكومــة  حــرص  ســموه  وأكــد 
المزيد من التسهيالت التي تسهم في تنشيط 
وتدعــم  والصناعيــة  التجاريــة  القطاعــات 
القطــاع التجاري للقيام بــدوره في دفع عجلة 

النمو االقتصادي في المملكة.
الســمو  صاحــب  اســتقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
الملكــي رئيــس الــوزراء فــي قصــر القضيبيــة 
عــددا من أفــراد العائلة المالكــة الكريمة وكبار 

المسؤولين بالمملكة.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين
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“الصحة”: وقف رواتب األجانب عند عدم تجديد العقود

“نهـــرا” إلكترونيــــة وبـال ورق

المنامة - وزارة الداخلية
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مرسوم ملكي بتعديل في“العليا للثروات الطبيعية”
صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم )68( لسنة 2019 بتعديل 

المادة )1( من المرسوم رقم )1( لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية واألمن االقتصادي.

وجاء في المادة األولى:
يعــدل مســمى وزير الماليــة الوارد 
في البند )5( ومسمى وزير الطاقة 
النفــط  شــؤون  علــى  )المشــرف 
والغــاز وشــئون الكهربــاء والمــاء( 
الــوارد في البنــد )6( من المادة )1( 
من المرســوم رقم )1( لســنة 2011 
للثــروات  العليــا  اللجنــة  بإنشــاء 
االقتصــادي،  واألمــن  الطبيعيــة 

ليصبحا كاآلتي:
واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر   -  5

الوطني.
6 - وزير شئون الكهرباء والماء.

وجاء في المادة الثانية:
يضاف إلى المادة )1( من المرسوم 
رقم )1( لسنة 2011 بإنشاء اللجنة 
العليــا للثــروات الطبيعيــة واألمــن 
االقتصــادي بنــد جديــد برقــم )7(، 

نصه اآلتي:
7 - وزير النفط.

وجــاء فــي المــادة الثالثــة ان على 
رئيــس مجلس الــوزراء والــوزراء 
- كل فيمــا يخصــه - تنفيــذ أحكام 
هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم 
التالي لتاريخ نشــره فــي الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

المنامة - بنا

أكــد نائــب جاللــة الملــك ولــي العهد صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة 
تطــور مســتويات التعــاون الثنائي بيــن مملكة البحرين وجمهورية إندونيســيا والذي أســهم 
في مواصلة تعزيز وتنمية العالقات المشتركة بما يفتح آفاقا أرحب بين البلدين والشعبين 

الصديقين على كافة األصعدة.

لقــاء ســموه بحضــور وزيــر  لــدى  جــاء ذلــك 
الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد آل خليفة 
خارجيــة  وزيــرة  امــس  القضيبيــة  بقصــر 
جمهورية إندونيســيا ريتنو مارسودي، حيث 
الثنائيــة  العالقــات  بمســتويات  ســموه  نــوه 
وأهميــة مواصلــة تطويــر أوجــه التعــاون في 
مختلف المجاالت بما يحقق مزيدا من النماء 

واالزدهار للبلدين الصديقين.
من جانبها، أعربت وزيرة خارجية إندونيسيا 
عن شــكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي 
نائــب جاللــة الملك ولــي العهد على مــا يوليه 

سموه من حرص واهتمام لدعم العالقات بين 
مملكة البحرين والجمهورية اإلندونيسية.

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ورئــيــس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ــ ال
خليفة بن سلمان ال خليفة برقية شكر 
جوابية من رئيس الجمهورية التونسية 
على  ردًا  وذلــك  الناصر،  محمد  الشقيقة 
رئيس  وفـــاة  فــي  لــه  المعزية  البرقيات 
الباجي  السابق  التونسية  الجمهورية 

قايد السبسي.
خالص  عــن  التونسي  الــرئــيــس  وأعـــرب 
الملك  الجاللة  لصاحب  وتقديره  شكره 
الوزراء  رئيس  الملكي  السمو  ولصاحب 
لجاللته  متمنيا  الطيبة،  المشاعر  على 

ولسموه موفور الصحة والسعادة.

نائب جاللة الملك مستقبال وزيرة خارجية إندونيسيا

 المنامة - بنا

ــات الــثــنــائــيــة ــاقـ ــعـ ــك :فـــتـــح آفـــــاق أرحـــــب لــتــنــمــيــة الـ ــل ــم نـــائـــب جـــالـــة ال

تعاون بحريني إندونيسي  على كافة األصعدة

جاللة الملك وسمو 
رئيس الوزراء يتلقيان 
شكر الرئيس التونسي

02

الســمو  صاحــب  مستشــار  اســتقبل 
الملكــي رئيــس الــوزراء ســمو الشــيخ 
ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة، وزيــرة 
خارجيــة جمهوريــة إندونيســيا ريتنو 

زيارتهــا  بمناســبة  وذلــك  مارســودي 
المملكــة، حيــث تــم اســتعراض مســار 
العالقات الثنائية المتميزة التي تربط 
بين البلدين والشــعبين الصديقين وما 
يشــهده التعاون والتنسيق الثنائي من 

تطور ونمو في المجاالت كافة.
وخالل اللقاء أكد ســمو الشيخ سلمان 
بــن خليفــة آل خليفــة اهتمــام رئيــس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بتطوير 

اإلندونيســي  البحرينــي  التعــاون 
واالرتقاء به الى اآلفاق التي تعبر عن 
طبيعة العالقات الثنائية بين البلدين.

وأكــد ســموه حــرص مملكــة البحريــن 
والعالقــات  الروابــط  توثيــق  علــى 

الصديقــة،  إندونيســيا  جمهوريــة  مــع 
وتعزيــز الشــراكة االقتصاديــة الثنائية 
يمتلكهــا  التــي  المقومــات  ظــل  فــي 
التجاريــة  األصعــدة  علــى  البلــدان 

واالستثمارية كافة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ سلمان بن خليفة: سمو رئيس الوزراء مهتم بتطوير التعاون

سمو الشيخ سلمان بن خليفة مستقبال وزيرة خارجية إندونيسيا

جاللة الملك

وزيرة الخارجية ريتنو 
مارسودي: نقدر 

اهتمام سموه 
بدعم العالقات

استعراض  
مسار العالقات 

بين البحرين 
وإندونيسيا
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مرسوم ملكي بتعديل في “العليا للتخطيط العمراني”
صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة مرســوم رقم )67( لســنة 2019 بتعديل 

المادة األولى من المرسوم رقم )35( لسنة 2016 بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني.

مــن  األولــى  المــادة  فــي  وجــاء 
المرســوم أنــه يعــدل مســمى )وزير 
الطاقــة( الــوارد فــي المــادة األولــى 
من المرســوم رقم )35( لسنة 2016 
للتخطيــط  العليــا  اللجنــة  بإنشــاء 
شــؤون  )وزيــر  ليصبــح  العمرانــي، 

الكهرباء والماء(.
مــن  الثانيــة  المــادة  فــي  وجــاء 
إلــى المــادة  أنــه يضــاف  المرســوم 
 )35( رقــم  المرســوم  مــن  األولــى 
لســنة 2016 بإنشــاء اللجنــة العليــا 
للتخطيــط العمرانــي، بنــود جديدة 

ويعــاد  و)8(،  و)7(  و)4(   )3( بأرقــام 
لذلــك،  تبعــا  البنــود  باقــي  ترتيــب 

نصوصها اآلتية:
3 - وزير الداخلية.

4 - وزير المتابعة بالديوان الملكي.
7 - وزير النفط.

واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر   -  8
الوطني.

ونصت المادة الثالثة من المرســوم 
أنــه علــى رئيــس مجلــس الــوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ 
أحــكام هــذا المرســوم، ويعمــل بــه 
مــن اليوم التالي لتاريخ نشــره في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

نائب جاللة الملك يصدر قرارين بتعيين مديرين في “الصناعة” و “الخدمة المدنية”
صدر عن نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة قراران لسنة 

2019 بتعيين مديرين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وديوان الخدمة المدنية.

لســنة   )28( رقــم  القــرار  ونــص 
2019 بتعييــن مديريــن في وزارة 
والســياحة،  والتجــارة  الصناعــة 

جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعين في وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة كل من:

1. السيدة منى السيد كاظم جعفر 
العلوي مديًرا إلدارة التفتيش.

2. الســيد علــي شــبر جــواد حســن 
مديًرا إلدارة الفحص والمقاييس.
3. الســيد بــدر فريــد عبدالرحمــن 

السعد مديًرا إلدارة التسجيل.
أحمــد  علــي  ســنان  الســيد   .4
االتصــال  إلدارة  مديــًرا  الجابــري 

والتوعية.
5. الســيد أحمد يوسف أحمد تقي 

مديًرا إلدارة المناطق الصناعية.

6. الســيدة مــرام مختــار عبــدهللا 
نظــم  إلدارة  مديــًرا  المحميــد 

المعلومات.
المادة الثانية:

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  علــى 
القــرار،  هــذا  تنفيــذ  والســياحة 
صــدوره،  تاريــخ  مــن  بــه  وُيعمــل 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.
ونص القرار رقم )29( لسنة 2019 

بتعييــن مديــر في ديــوان الخدمة 
المدنية جاء فيه:

المادة األولى:
علــي  عــادل  أحمــد  الســيد  ُيعيــن 
تخطيــط  إلدارة  مديــًرا  اليحيــى 
وموازنــة القوى العاملة في ديوان 

الخدمة المدنية.
المادة الثانية:

الخدمــة  ديــوان  رئيــس  علــى 
المدنيــة تنفيذ هذا القــرار، وُيعمل 
به من تاريخ صدوره، وُينَشــر في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

مملكــة  خارجيــة  وزارة  أدانــت 
البحرين  وتستنكر بشدة التفجير 
اإلرهابــي الــذي اســتهدف مجمــع 
مدينــة  فــي  الخضــراء  القريــة 
أفغانســتان  بجمهوريــة  كابــول 
مقتــل  إلــى  وأدى  اإلســالمية، 
العشــرات وإصابــة أكثــر مــن مئة 
خالــص  عــن  معربــة  شــخص، 
التعازي والمواســاة ألهالي وذوي 
بالشــفاء  وتمنياتهــا  الضحايــا 
العاجــل لجميــع المصابيــن جــراء 
الــذي  اإلرهابــي  العمــل  هــذا 
يســتهدف زعزعــة االمن والســلم 
ويتنافــى تماًمــا مــع كل المبــادئ 

الدينية واألخالقية واإلنسانية.
وأكــدت وزارة الخارجية تضامن 
جمهوريــة  مــع  البحريــن  مملكــة 
كل  ضــد  اإلســالمية  أفغانســتان 
صــور العنــف واإلرهــاب ودعمهــا 
إجــراءات  مــن  تتخــذه  فيمــا 
لتحقيق االســتقرار، مشددة على 
موقــف مملكــة البحريــن الراســخ 
والتطــرف  للعنــف  المناهــض 
أشــكاله،  بشــتى  واإلرهــاب 
والداعي لتكثيف التعاون الدولي 
علــى المســتويات كافــة للتصدي 
لظاهرة اإلرهاب وكل من يدعمها 

ويمولها.

“الخارجية” تدين التفجير اإلرهابي بأفغانستان
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أكد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة أهمية العمل باســتمرار على مواكبة حركة التطور في تقديم الخدمات 
بمــا يتماشــى مــع متطلبات العصر، مشــيرا ســموه إلى ضــرورة التركيز على تقديم خدمــات نوعية تخدم القطاعات االقتصاديــة ذات القيمة المضافة 

لالقتصاد الوطني خصوصا قطاع السياحة والترفيه وبما يسهم في استقطاب المزيد من السياح إلى المملكة.

ونوه سموه إلى أن ما حققته مملكة 
حضاريــة  منجــزات  مــن  البحريــن 
وعمرانيــة يشــكل ركيــزة لالنطالقــة 
نحو مواصلة جهود البناء والنهضة، 
المكتســبات  مــن  المزيــد  وإضافــة 
التــي تعــزز مــن تقــدم المملكــة علــى 

األصعدة كافة.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال صاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء فــي 
أفــراد  مــن  عــددا  القضيبيــة  قصــر 
وكبــار  الكريمــة  المالكــة  العائلــة 

شــدد  حيــث  بالمملكــة،  المســؤولين 
واالســتقرار  األمــن  أن  علــى  ســموه 
الــذي تتمتــع به المملكــة، وما تقدمه 
الحكومــة مــن تســهيالت للقطاعات 
مقومــات  المختلفــة،  االقتصاديــة 
ضروريــة للمضــي قدمــا فــي طريــق 

النماء والتقدم.
وأكــد ســموه حــرص الحكومــة على 
التســهيالت  مــن  المزيــد  تقديــم 
التــي تســهم فــي تنشــيط القطاعات 
التجارية والصناعية وتدعم القطاع 

دفــع  فــي  بــدوره  للقيــام  التجــاري 
عجلة النمو االقتصادي في المملكة.
أبنــاء  يجمــع  بمــا  ســموه  وأشــاد 
التواصــل  قيــم  مــن  البحريــن 
مــن  بــه  يتميــزون  ومــا  والترابــط، 
تعكــس  أصيلــة  وتقاليــد  عــادات 
للمملكــة، مؤكــدا  الحضــاري  الوجــه 
هــذه  علــى  الحفــاظ  أهميــة  ســموه 
يحافــظ  بمــا  وترســيخها  العــادات 
علــى النســيج االجتماعــي واللحمــة 

الوطنية.

المنامة - بنا

مواكبة التطور في تقديم الخدمات تماشيا مع متطلبات العصر
ســمو رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تقديم التسهيالت لدفع عجلة النمو االقتصادي

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

اســتقبل رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفة بقصر القضيبية وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي؛ 

بمناسبة زيارتها الحالية إلى مملكة البحرين.

وخــالل اللقــاء، رحــب ســموه بزيــارة 
وزيــرة خارجية جمهورية إندونيســيا 
الصديقــة إلى مملكــة البحرين، مؤكدا 
ســموه أهميــة الزيــارات المتبادلة بين 
المســئولين فــي البلديــن فــي توثيــق 
عــرى التعــاون بينهما وتعزيز التشــاور 
والتنســيق تجاه مختلــف القضايا في 

المحافل اإلقليمية والدولية.
وأشــاد سموه بما يشــهده التعاون بين 
مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا 
مــن تطــور فــي المجــاالت كافــة، فــي 
ظل روابط الصداقة والتعاون الوثيق 
البلديــن  قيادتــي  بيــن  يجمــع  الــذي 

وشعبيهما.
وأكد ســموه أن مملكة البحرين تتطلع 
إلــى تعزيــز وتيــرة التعــاون القائــم مع 
بمــا  الصديقــة،  إندونيســيا  جمهوريــة 

يحقــق المزيد من المصالح المشــتركة 
للبلديــن الصديقين، منوها ســموه إلى 
مــا تقوم به إندونيســيا من دور نشــط 
وبنــاء في توطيد التعــاون بين رابطة 
دول اآلســيان ودول مجلــس التعــاون 

لدول الخليج العربية.
ونــوه ســموه إلــى أهميــة العمــل علــى 
التجــاري  التبــادل  حركــة  تنشــيط 
واالســتثماري  االقتصــادي  والتعــاون 
بيــن الجانبيــن، وفتــح آفــاق جديــدة 
تســهم فــي دفــع وتيــرة التنميــة فــي 
البلديــن الصديقيــن، الفتــا ســموه إلى 
أن هنــاك العديــد مــن الفــرص الواعدة 
لتشــجيع  اســتثمارها  يمكــن  التــي 
إقامة المشــروعات المشــتركة وتبادل 
الخدمــات  القطاعــات  فــي  الخبــرات 

المالية والصناعة وغيرها.

عــن  مارســودي  أعربــت  جانبهــا،  مــن 
خالــص الشــكر والتقديــر إلــى صاحب 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
حــرص  مــن  ســموه  يبديــه  مــا  علــى 
واهتمــام بتعزيز التعــاون بين البلدين 

الصديقين، مؤكدة حرص بالدها على 
تعزيــز وتطويــر العالقــات مــع مملكــة 

البحريــن في المجاالت كافة، مشــيدة 
بمــا حققته مملكــة البحرين من نهضة 

مكانتهــا  تجســد  متميــزة  حضاريــة 
وموقعها اإلستراتيجي في المنطقة.

المنامة - بنا

فتح آفاق جديدة لدفع وتيرة التنمية مع إندونيسيا

سمو رئيس الوزراء مستقبال وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا

ما حققته 
المملكة من 

منجزات حضارية 
يشكل ركيزة نحو 

مواصلة جهود 
البناء والنهضة

سمو رئيس الوزراء 
يؤكد أهمية الزيارات 

المتبادلة بين 
المسؤولين في البلدين

 تنشيط حركة التبادل 
التجاري والتعاون 

االقتصادي 
واالستثماري



وكيل الخارجية للشؤون الدولية: تبني استراتيجية شاملة لمكافحة اإلرهاب
ــي” ــة بوقــف أعمــال “المســتقبل اإليران ــاط مخططــات طهــران التمويلي إحب

أكد وكيل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة تبذل جهوًدا رائدة وحثيثة 
في ســبيل مكافحة اإلرهاب وتمويله، حيث تتبنى إســتراتيجية شــاملة لمكافحة اإلرهاب تتســم بتكامل األبعاد واالســتباقية والفعالية تدمج البعد األمني مع مســارات النمو االقتصادي والتنمية 

المستدامة والبشرية، فضال عن تكريس التعايش وتعزيز دولة القانون في إطار عملية إصالح مستمرة ومتطورة.

جاء ذلك في ســياق الكلمة التي ألقاها الشــيخ 
افتتــاح  خــال  آل خليفــة  أحمــد  بــن  عبــدهللا 
فــي  القــدرات  لبنــاء  عمــل متخصصــة  ورشــة 
غيــر  القطــاع  حمايــة  حــول  البحريــن  مملكــة 
الربحــي من االســتغال اإلرهابــي، وتعقد لمدة 
يومين، بالديوان العام لوزارة الخارجية، وذلك 
بالشــراكة مــع اللجنــة الوطنيــة لمتابعــة التــزام 
مملكــة البحريــن بكافــة القــرارات الصــادرة عن 
مجلــس األمــن الدولــي، ولجنة وضع سياســات 
وتمويــل  األمــوال  غســل  ومكافحــة  حظــر 
اإلرهــاب وبالتعــاون مــع مكتب األمــم المتحدة 

لمكافحة اإلرهاب.
وقــال وكيل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية 
إن هــذه الورشــة تأتي ضمن سلســلة من ورش 
العمــل التي نســعى مــن خالها إليجاد مســاحة 
مشــتركة وشــراكة نوعية؛ بهدف بناء القدرات 
والمهارات وتبادل األفكار والرؤى حول أفضل 
لتعزيــز جهودنــا  الكفيلــة  الممارســات والســبل 
الراميــة إلــى مواجهــة خطــر اإلرهــاب وتمويله 
واإلســهام فــي حمايــة أمننــا المســتدام وقيمنــا 

اإلنسانية.
وبيــن أن اإلرهــاب بمختلــف أشــكاله ومظاهره 
إن شــكل واحــًدا مــن أخطــر التهديدات للســلم 
واألمن الدوليين، فإن المال هو شــريان الحياة 
لإلرهاب، ومن أبرز روافده استغال المنظمات 
الربحيــة  غيــر  والقطاعــات  الحكوميــة  غيــر 
والخيريــة جنًبــا إلــى جنــب مــع أشــكال أخــرى 
للجريمــة المنظمة كغســل األمــوال والمخدرات 
وتجارة الساح واإلتجار باألشخاص وغيرها.

للشــؤون  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  وأضــاف 
اإلجــراءات  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  الدوليــة 
معظــم  اتخذتهــا  التــي  االحترازيــة  والتدابيــر 
دول العالــم؛ لتجفيــف منابــع تمويــل اإلرهــاب، 
فــإن التنظيمــات اإلرهابيــة تمكنــت فــي أغلــب 

األحيــان مــن تأميــن احتياجاتهــا المالية بطرق 
غير شرعية.

ونــوه إلــى أن هــذه الصــورة تبــدو جليــة فــي 
منطقة الشرق األوسط خصوصا مع قيام دول 
اإلرهابيــة  التنظيمــات  برعايــة  وقطــر  كإيــران 
المســلحة وتتعهدها بالنشــأة والتمويل وتوفير 
المــاذات اآلمنــة، مشــيًرا فــي هــذا الصــدد إلى 
النتائج التي أسفرت عن وضع مصرف البحرين 
المركــزي، فرع )بنك المســتقبل اإليراني( تحت 
إدارتــه، حيــث تبيــن أن هــذا البنــك كان بمثابة 
مركــز لتمويــل اإلرهــاب، وأنــه قــام بغســل مبلغ 
4.7 مليار دوالر عبر رسائل سويفت، كما غسل 
مبلــغ 2.7 مليــار دوالر بطريقــة قديمــة تتمثــل 
فــي إرســال الرســائل بيــن البنــوك باســتخدام 

شــفرات تســتخدم لمــرة واحدة وكان التســليم 
يتــم يدويــا، كمــا بلغ مجمــوع كل تلــك األموال 
المخالفــة التــي تــم اكتشــافها نحــو 9 مليــارات 
دوالر، وأن بعــض هذه األموال كانت تصل إلى 

منفذي األعمال اإلرهابية والمشاركين بها.
وفي هذا الصدد، بين الشــيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفــة أن األطر القانونيــة لمكافحة تمويل 
اإلرهاب في مملكة البحرين ترتكز على العديد 
من التشــريعات والقوانين أبرزهــا القانون رقم 
)4( لســنة 2001 بشــأن حظــر ومكافحــة غســل 
األمــوال وتعدياتــه الاحقــة، وكذلــك القانــون 
رقم )7( لســنة 2017 بالتصديــق على االتفاقية 
وتمويــل  األمــوال  غســل  لمكافحــة  العربيــة 
اإلرهــاب وغيرهــا مــن التشــريعات الناجزة. أما 
علــى الصعيــد الخارجــي، فــإن مملكــة البحرين 
التصــدي لإلرهــاب عابــر  تشــارك بفعاليــة فــي 
للحــدود مــن خــال المشــاركة فــي التحالفــات 
اســتضافة  عــن  فضــا  واإلقليميــة،  الدوليــة 
تمويــل  لمكافحــة  الدولــي  المؤتمــر  المملكــة 

اإلرهاب العام 2014م.
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مكتبــه  فــي  الدوســري  عبــدهللا  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  اســتقبل 
بالديــوان العــام للــوزارة الرئيــس التنفيــذي لمركــز االتصــال الوطني 

أحمد المناعي. 

وخال اللقاء، رحب مساعد وزير 
التنفيــذي  بالرئيــس  الخارجيــة 
مهنئــا  الوطنــي،  االتصــال  لمركــز 
الســامية  الملكيــة  بالثقــة  إيــاه 
لمركــز  تنفيذًيــا  رئيًســا  بتعيينــه 
االتصــال الوطنــي، متمنًيــا له كل 
التوفيق والنجاح في أداء المهام 

الموكلة إليه.
كما أشــاد مساعد وزير الخارجية 
والمســؤوليات  البنــاءة  بالجهــود 
مركــز  بهــا  يقــوم  التــي  الكبيــرة 
وإســهاماته  الوطنــي  االتصــال 
فــي توحيــد الخطــاب اإلعامــي 
طريــق  عــن  وذلــك  الحكومــي 
عليــه  الضــوء  وتســليط  إبــرازه 
االنفتــاح  عبــر  وخارجًيــا  محلًيــا 
علــى وســائل اإلعــام التقليديــة 
االتصــال  وقنــوات  والرقميــة 

المحلية واإلقليمية والدولية.
القائــم  التعــاون  بمســتوى  ونــوه 

الوطنــي  االتصــال  مركــز  بيــن 
والمؤسســات والجهات المختلفة 
فــي مملكــة البحريــن؛ مــن أجــل 
خلــق وتشــكيل صــورة إعاميــة 
أبــرز  عــن  المعالــم  واضحــة 
والقضايــا،  واألعمــال  المشــاريع 
وذلــك مــن خــال التنســيق بيــن 
الجهات الحكومية والمؤسســات 
اإلعامية علــى الصعيد الداخلي 
فــي  والمتمثلــة  والخارجــي 
بمــا  والصحــف  األنبــاء  وكاالت 
يتناســب ويتماشــى مع سياسات 

المملكة.
عــن  المناعــي  عبــر  جانبــه،  مــن 
وزيــر  مســاعد  بلقــاء  اعتــزازه 
الخارجية، مثمنا الدعم والتعاون 
مركــز  بــه  يحظــى  الــذي  الكبيــر 
االتصــال الوطني مــن قبل وزارة 
الخارجيــة، متمنًيــا لهــا مزيًدا من 

التقدم.

إشادة بتعاون “االتصال الوطني” مع المؤسسات

وزير الخارجية: تطلع دائم لتطوير التنسيق مع إندونيسيا
زيـــارة مارســـودي تعكـــس عالقـــات الصداقـــة المتينـــة بيـــن البلديـــن

اجتمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، امس، مع وزيرة خارجية 
جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والتي تقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين.

الخارجيــة  االجتمــاع، رحــب وزيــر  وخــال 
بريتنو مارسودي، وبزيارتها لمملكة البحرين 
المتينــة  الصداقــة  عاقــات  تعكــس  التــي 
وجمهوريــة  البحريــن  مملكــة  بيــن  القائمــة 
اندونيسيا وتطلعهما الدائم لتطوير التنسيق 
االهتمــام  ذات  القضايــا  مختلــف  حــول 
المشترك واالرتقاء بعاقات التعاون الثنائي 
إلــى مســتويات أرحــب فــي المجــاالت كافــة 
بما يخدم المصالح المشــتركة ويعود بالخير 
والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، 

للجاليــة  البنــاءة  باإلســهامات  منوًهــا 
اإلندونيســية فــي تعزيز مســيرة التنمية في 

مملكة البحرين.
مــن جانبها، أعربت مارســودي عــن اعتزازها 
بزيــارة مملكــة البحرين وتقديرهــا للعاقات 
البحريــن  مملكــة  بيــن  القويــة  الثنائيــة 
وجمهورية إندونيسيا، وما تشهده من تقدم 
مملكــة  بجهــود  األصعــدة، مشــيدة  فــي كل 
البحريــن فــي تعزيــز األمــن واالســتقرار فــي 

المنطقة.
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إيران وقطر حاضنتان للتنظيمات اإلرهابية 
المسلحة

ممارسة الشعائر الدينية مكفولة للجميع وفقا للتقاليد المرعية
وزير الداخلية: القائمون على الشعائر الدينية يقع عليهم عبء المساهمة في ضبط األوضاع

فــي إطار حــرص وزارة الداخليــة واهتمامها 
وتعزيــزا  عاشــوراء،  موســم  بتأميــن 
إلستراتيجية الشراكة المجتمعية والتواصل 
البنــاء مــع الفعاليــات واألطيــاف المجتمعيــة 
كافــة، اســتقبل وزيــر الداخليــة الفريــق أول 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة بنــادي 
إدارة  مجلــس  رئيــس  العــام،  األمــن  ضبــاط 
األوقاف الجعفرية يوســف الصالح، وأعضاء 
هيئة المواكب الحســينية وعددا من رؤســاء 
المآتــم، وذلــك فــي إطــار التعــاون والتنســيق 

بشأن تنظيم فعاليات عاشوراء.
الداخليــة  وزيــر  نقــل  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
للحضــور الكريم تحيات عاهل الباد صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة، مؤكــدا أن حرية 

ممارســة الشــعائر الدينيــة، مكفولــة للجميــع 
وفقــا للتقاليــد المرعيــة في البــاد وفي إطار 
القانون، وانطاقا من قيم ومبادئ المشــروع 
اإلصاحــي الشــامل لصاحب الجالــة الملك، 
منوهــا إلى أن تنظيم الفعاليات والمناســبات 
الدينيــة، فــي أجــواء آمنــة ودون ارتكاب أي 
تجــاوزات أو مخالفــات قانونيــة، يســهم فــي 
تعزيــز الصــورة الحضاريــة التــي تتمتــع بهــا 
مملكــة البحرين. وأوضح أن الخطة الوطنية 
قيــم  وترســيخ  الوطنــي  االنتمــاء  لتعزيــز 
المواطنــة، ومــن خــال مبادراتهــا المتعــددة، 
أعلــت من قيــم الوالء واالنتماء للوطن، وكل 
ما من شــأنه المحافظة علــى القيم والعادات 
والتقاليــد األصيلــة ألبناء البحريــن األوفياء، 
األمر الذي يتطلب التمســك بهويتنا الوطنية 

وتجنــب كل مــا مــن شــأنه المســاس بالســلم 
األهلي وتهديد النســيج االجتماعي، موضحا 
أن التعاون والتنســيق والشــراكة المجتمعية 
بين األطراف المعنية بشأن موسم عاشوراء 
من شأنه المساهمة في إحياء هذه المناسبة 
بالشــكل المطلــوب. وأضــاف أنــه فــي إطــار 
القائميــن  فــإن  مســؤولياته،  الجميــع  تحمــل 
عــبء  عليهــم  يقــع  الدينيــة  الشــعائر  علــى 
المســاهمة فــي ضبــط األوضــاع مــن خــال 
المآتــم والمواكــب  باســتغال  الســماح  عــدم 
الحســينية فــي تحقيــق أهــداف بعيــدة عــن 
جوهــر هذه المناســبة كأن يتم رفع شــعارات 
أو صــور لشــخصيات دينيــة أو سياســية أو 
أحــزاب أجنبيــة، وهــو أمــر مرفوض وســيتم 
مراقبتــه ولــن يســمح بــه. وشــدد علــى دور 

هيئــة المواكــب الحســينية ورؤســاء المآتــم 
المنبــر  خصوصيــة  علــى  المحافظــة  فــي 
الديني وإقامة الشــعائر دون أي تجاوزات أو 
مخالفــات، حيــث يجــب أن تظــل المناســبات 
الدينيــة، في إطار طابعهــا الروحاني، موجها 
األجهــزة األمنيــة؛ لتلبيــة احتياجــات المآتــم 
والمواكب واتخاذ كافة اإلجراءات؛ من أجل 
الحفــاظ علــى األمــن وتســهيل حركــة المرور 

وتوفير األجواء اآلمنة في هذه المناسبة.
من جهتهم، عبر رئيس مجلس إدارة األوقاف 
الجعفرية وأعضاء هيئة المواكب الحســينية 
ورؤســاء المآتــم عن بالغ شــكرهم وتقديرهم 
لوزيــر الداخليــة علــى تعاونــه وحرصــه على 
توفير كافة التســهيات إلنجاح إحياء ذكرى 
عاشــوراء، مؤكدين ضرورة التصدي لكل من 
يحــاول اســتغال هــذه المناســبة والمســاس 
بقدســيتها وضــرورة دعــم الخطــاب الدينــي 
المعتدل، ونبذ الطائفية في إطار العمل على 
تعزيــز أواصــر المحبــة واالحتــرام بيــن أفراد 

الشعب البحريني.

المنامة - وزارة الداخلية

Û  .نظرية البجعة الســوداء نظرية تشــير إلى صعوبة التنبؤ باألحداث النادرة
وقد بنيت هذه النظرية على الفكرة السائدة بأن البجع كله أبيض، ولكن تم 
اكتشاف البجع األسود في أستراليا، والذي كان حدثا غير متوقع أبدا، هذه 
النظرية تنطبق على األحداث التاريخية التي لم يكن من الممكن التنبؤ بها 
فــي أكثــر االحتماالت منطقية. هذه النظريــة مخيفة وقد تقع في العاقات 

الغرامية والحب والسياسة واالقتصاد أيضا. 
Û  فمــن ناحيــة الحــب، قــد تكــون اطمئنانــك لعاقــة غراميــة مفعمــة بالحــب

ومتماســكة ظاهريــا أو كمــا تعتقد، وإذا يحدث حدث مــن جهة من الجهات 
لــم يكــن فــي الحســبان، فتحــول هذه العاقــة إلــى جحيم أو أشــاء عاقة 
تاحقــك مــدى الحيــاة. فقــد تتلقــى طعنــة غــدر أو توحــش قــدر أو مؤامرة 
مقربيــن. البجعــة الســوداء خرجــت لألميــرة ديانــا، فالماييــن التــي كانــت 
منبهــرة، وبعضهــا كانــت تحســدها عند مشــاهدتها ليلــة الزفاف األســطوري 
لــم تكــن تعتقــد أن )البجعــة الســوداء( خرجت لها مــن البداية حتــى النهاية 

المأساوية بباريس.
Û  مــن كان يصــدق البجعــة الســوداء غير المتوقعــة لنجمة الســينما األميركية

الحســناء مارليــن مونــرو بالنهاية المأســاوية. ال تراهن علــى الحب أو المال 
أو المنصــب، فكلهــا تحمــل فــي طياتهــا بجعــا ســوداء من الصــدف، وأنت ال 
تعلم. كل نقطة ضعف فيك فخ مستقبلي، وكل إغراء ظاهري بجعة سوداء 
فــي الباطن. كن وســطيا، اســتمتع بكوكتيــل الحياة، وال تجعل شــيئا محور 

حياتك عدا هللا.
Û  إن نظريــة البجعــة الســوداء تلتقــي بجهــة أخــرى ممــا طرحــه الفيلســوف

األلمانــي هيغــل فــي نظريــة )مكــر التاريــخ(، والتــي مفادهــا: ال تعتمــد علــى 
الحســابات الرقميــة، وتوازنــات الحياة الظاهرية، وغطرســة القوة، وانتفاخ 
نرجســية الواقــع أو تكاثــر المــال، فليــس هنــاك تحصيــن مطلــق مــن مكــر 
تاريــخ أو غــدر حبيــب أو انقــاب صديــق أو تبخــر مــال أو غيــاب منصــب. 
الحبيــب جــاد تحــت التدريــب. هــل كان نابليــون فــي حماتــه وأوج قوته 
يعتقد أن النهاية مأساوية؟ هل كان يعتقد أن مع خططه كانت هناك خطط 
أخــرى للتاريــخ، وكثيــرا مــا نخطط والتاريــخ يضحك علينا. قــرأت النظرية 
الميكافيليــة، وأطروحــات روبــرت كريــن فــي كتابيــه )فن اإلغــواء(، و)كيف 
تمســك بزمام القوة(، لكني ال أؤمن بنظرية إلغاء القيم في السياســة، فمهما 
كان النجــاح فــي البدايــة مغريــا وأســطوريا يبــدأ الســوس ينخــر فــي نهاية 

المطاف.
Û  ومدرســة اإلمــام علــي “ع” تقــول: )من ســل ســيف البغــي قتل بــه(، وهذا ما

بريطانيــا  أمبراطوريــة  أن  مــن كان يصــدق  للنازيــة واإلســتالينية.  حــدث 
تتهــاوى، وتســقط مســتعمراتها حتــى ترجع إلــى حجمها الطبيعــي، ويصبح 
اقتصاد الصين واليابان وألمانيا أقوى منها! حتى الحضارات تشــيخ عندما 

ال تلتفت لخطورة بجعات سوداء غير متوقعة.
Û  أيــن هــو االســتعمار اإلســباني؟ ال أحــد محصــن فــي الوجــود، وكلمــا مزجنــا

العقل بالقلب مع االقتصاد ســنصل لحياة أكثر أمنا وســعادة. والســؤال: هل 
نحــذر مــن خــروج بجعة ســوداء في االقتصــاد؟ كل النظريات تســقط أمام 
مكــر التاريــخ، فأيــن هــم المستشــارون االقتصاديون للــدول العظمى ودول 
العالــم عندمــا ضرب االقتصــاد العالمي أزمة ظمى في ســنة 1929، واألزمة 
االقتصاديــة التــي ضربــت النمور االقتصادية اآلســيوية العام 1997، وأزمة 
الرهــن العقــاري فــي أميــركا 2008. وأنــا أتوقــع خــال عاميــن تكــون األزمة 
الكبــرى بســبب تعملــق الديــون العالمية بشــكل مرعــب. فهــي بالتريليونات، 

وستكون األشد. 
Û  البجعة السوداء في السياسة ظهرت في مواقع مختلفة. ظهرت في فيتنام

ألميــركا. ظهــرت للعراقييــن عندما أســقطوا النظــام الملكــي، وابتلت الدول 
بلوثة المراهقات بسقوط األنظمة الملكية في اليمن وليبيا والعراق ومصر، 

وها نحن نشهد خراب هذه الدول اآلن بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة. 
Û  ظهــرت البجعــة الســوداء لصــدام حســين فــي الكويــت. ظهــرت لاتحــاد

الســوفيتي فــي أفغانســتان. اآلن بــدأت تظهر للرئيس التركــي عندما انتقل 
مــن نظريــة تصفيــر األزمــات مــع الجــوار الى إشــعالها تحــت إغــواء، وبريق 
عــودة الســلطان العثمانــي ومحاوالتــه إلضعــاف دولنــا الخليجيــة. احــذروا 
من صدفة البجعة الســوداء، فهي تخرج عندما تتراكم األخطاء في الحب 

والسياسة واالقتصاد، فتأتيك من حيث ال تحتسب.

نظرية البجعة 
السوداء في 

الحب والسياسة 
واالقتصاد )33( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

ضرورة دعم الخطاب الديني المعتدل ونبذ 
الطائفية وتعزيز أواصر المحبة واالحترام



المحــرق غــازي  بلــدي  ــل رئيــس مجلــس  حمَّ
المرباطــي وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي مســؤولية مــا اعتبــره 
المواقــف  اســتمالكات  أمــوال  فــي  تفريطــا 
العامــة. وأشــار إلــى أن إدارة الطــرق بالوزارة 
وافقــت مؤخــرا علــى طلــب أحــد المواطنيــن 
باســتمالك الزاويــة المجــاورة لمنزلــه والمقام 
عليها إحدى محطات توليد الكهرباء الفرعية، 
ونقــل تلــك المحطــة إلــى موقــف عــام قريــب 
للســيارات.  وذكــر أن مثــل هذه القــرارات من 
شأنها أن تفرط في استغالل األموال الباهظة 
التي صرفت الستمالك العقارات التي أقيمت 
عليهــا مواقــف الســيارات. ورأى أن أســلوب 
نقــل محطــات الكهربــاء من األماكــن األصلية 
أفــراد،  لصالــح  كزاويــة  ضمهــا  والمــراد  لهــا 
يضــرب بعــرض الحائط كل الجهــود المبذولة 
مــن قبــل الــوزارة والراميــة لتوفيــر المواقــف 
العامــة لجميــع المواطنيــن والمقيمين. ولفت 
إلــى أنــه بالرغم من احتســاب البلديــات مبالغ 
رمزية على اســتمالك هذه الزوايا كشــكل من 

أشــكال الدعم لطالبي اســتمالكها، إال أن ذلك 
المواقــف  علــى حســاب  يكــون  أن  ينبغــي  ال 
العامــة  بالمصلحــة  ترتبــط  والتــي  العامــة، 
حــول  وتســاءل  المنطقــة.  مرتــادي  لجميــع 
مــا إذا كانــت الــوزارة ســتوافق علــى جميــع 
الــذي  األمــر  المماثلــة،  المســتقبلية  الطلبــات 
من شــأنه أن يشــكل تحديــا للمجالس البلدية 
فــي الحفاظ على اســتمرار مســاحة المواقف 

العامة المخصصة إليقاف المركبات.

للقضــاء  األعلــى  للمجلــس  العــام  األميــن  قــال 
للمجلــس  إنــه ال يمكــن  الكعبــي  القاضــي علــي 
قضــاة  لمشــروع  المســتهدف  العــدد  تحديــد 
المســتقبل بنســخته الثانية، إذ يعتمد ذلك على 
اســتيفاء المتقدمين الشروط والمعايير ونتائج 
االمتحانات والمستوى الذي يقدمه كل متدرب 
خــالل كافــة المراحــل واجتيــازه لهــا، فــال يمكن 
أنــه موافقــة علــى  اعتبــار مجــرد قبــول طلبــه 

تعيينه.
المقبوليــن  قــدرات  تحديــد  ســيتم  أنــه  وبّيــن 
بالمشروع والتي تناسب شغله لمنصب السلطة 
وفــي  العامــة،  النيابــة  عضويــة  أو  القضائيــة 
حــال عدم وصول المرشــح للمســتوى المطلوب 
فلــن يقبــل تعيينــه، وســتعرض المخرجات على 
المجلــس األعلى للقضاء لرفع األســماء النهائية 
لجاللــة الملــك؛ إلصــدار أمــره الملكــي الســامي 
الشــرعيين  القضــاة  وإن  المجتازيــن،  بتعييــن 

ليسوا ضمن المشروع حاليا.
وأكــد أن هــدف المشــروع هــو بحرنــة القضــاء 
الحاليــة  النســبة  تصــل  إذ  مســتقبال،  بالكامــل 
المجلــس يطمــح ألن  80 %، مبينــا أن  لقرابــة 
تكــون نســبة المخرجات من المشــروع أكبر من 
المتوقــع والمطلــوب، حتــى وإن لم يكــن هنالك 

نقــص بالشــواغر؛ كــون أن النســبة المتبقيــة من 
القضــاة هــم مــن المستشــارين المنتدبيــن وأن 

عقودهم تنتهي بين فترة وأخرى.

ولفــت إلــى أنه ولضمان إدارة المشــروع بشــكل 
شــفاف وحيادي، فإن لكل مرحلة لجنة مختلفة 
مؤلفــة مــن قضــاة مختلفين عــن المرحلــة التي 

تسبقها والتي تليها.
وبالرغم من زيادة أعداد القضايا إال أن متوسط 
عمر القضايا ال يتجاوز 6 أشهر، مما ال يشير إلى 
أيــة تراكم للقضايا، وإذا مــا دعت الحاجة لفتح 
دوائــر جديــدة إضافيــة، فإنــه ال يوجــد مــا يمنع 
مــن ذلــك، كما أنه ال يوجد حاليــا أية ضغوطات 
عمليــة تقــع علــى القضــاة بســبب زيــادة أعــداد 
الفتــرة  فــي  زادت  اإلنتاجيــة  إن  بــل  القضايــا، 
الســابقة، وال توجــد حاجــة فــي الفتــرة الحاليــة 

لزيادة أعداد دوائر المحاكم.
وأشــار إلــى أن إدارة التفتيــش القضائــي تعمــل 
وبشــكل ســنوي على التفتيش في عمل القضاة 
كل علــى حــدة، وفــي حــال لــم تصــل أحكامهــم 
للمســتوى المطلــوب، فــإن اإلدارة تحاســبهم إن 
وجــدت أي تقصيــر بذلك، كما أنــه تم وضع آلية 
لمتابعــة تقاريــر الخبراء أو الخطابــات الصادرة 
للجهــات األخــرى بالدولــة والمطلوبــة مــن قبــل 
المحاكــم أيا كان نوعها، مما أدى لســرعة حســم 

القضايا.
ونفــى أن تكــون ســرعة الحكم بالقضايــا لها أية 
تأثيــرات علــى عــدم كفــاءة األحــكام الصــادرة؛ 
نظــرا لوجود درجتيــن للتقاضي إضافة لمحاكم 
التمييــز، ومــن يدعــي خــالف ذلك عليــه تقديم 

إثباتاته.

األمين العام للمجلس األعلى للقضاء القاضي علي الكعبي
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“الصحة” لموظفيها األجانب: جددوا العقود وإال أوقفت رواتبكم
البشرية ــوارد  ــم ــل ل اإلداريـــــة  الــمــعــلــومــات  بــنــظــام  الــعــقــد  تفعيل 

دعــت وزارة الصحــة جميــع موظفيهــا غيــر البحرينييــن إلــى تجديــد عقودهــم المحليــة 
والخارجيــة للعــام 2020 وتفعيلهــا في نظام المعلومات اإلدارية للموارد البشــرية بوزارة 

الصحة حتى 12 سبتمبر المقبل؛ تفادًيا لتوقيف صرف رواتبهم.

البشــرية  المــوارد  إدارة  مديــرة  ووجهــت 
بــوزارة الصحــة انتصــار ناصــر الرميثــي في 
تعميــم حصلــت “البــالد” علــى نســخة منــه، 
والمديريــن  المســاعدين  الــوكالء  جميــع 
ورؤســاء األقســام العامليــن بــوزارة الصحة 
التابعيــن  موظفيهــم  لحــث  الــالزم؛  لعمــل 
تجديــد  إجــراءات  الســتكمال  إلداراتهــم 

العقود.
إلــى  “إشــارة  تعميمهــا  نــص  فــي  وأشــارت 
تطبيــق نظــام تجديد عقــود الموظفين لغير 
البحرينيين بالوزارة وتفعيل العقد في نظام 
HO� (المعلومــات اإلداريــة للموارد البشــرية 
RIZON(، وإســهاًما منــا فــي تســهيل عمليــة 

تجديــد عقــود الموظفين، يرجي حث جميع 
الموظفيــن التابعين إلدارتكــم بعقود محلية 
وخارجيــة الحضــور إلــى قاعة ســكن رفيدة 
الكائن بمنطقة السلمانية من الساعة الثامنة 
صباحــا حتــى الواحــدة ظهــرا اعتبــارا من 3 
ســبتمبر ولغايــة 12 ســبتمبر مــا عــدا إجــازة 

عاشوراء”.
ونوهــت الرميثــي في ختــام تعميمها لجميع 
ورؤســاء  والمديريــن  المســاعدين  الــوكالء 
لحــث  الصحــة  بــوزارة  العامليــن  األقســام 
لتوقيــع  إلداراتهــم  التابعيــن  موظفيهــم 
عقودهم تمهيًدا الستكمال إجراءات تجديد 

صورة ضوئية من التعميم الصادر لتجديد عقود غير البحرينيينالعقود؛ تفادًيا لتوقيف صرف رواتبهم.

المتقدميــن  تســجيل  لمقــر  الميدانيــة  الزيــارة  وخــالل 
للمشروع، عرضت مستشارة المجلس آلية عمل استقبال 
البحــث فيــه  إلــى أن أول إجــراء يتــم  الطلبــات، الفتــة 
هــو عمــر المتقدميــن، ليتــم تصنيفهــم مــن خــالل األعمار 

تفحــص  بعدهــا  العامــة،  النيابــة  أو  القضائيــة  للســلطة 
المتوفــرة  االســتمارة  وتعبئتهــم  المطلوبــة  المســتندات 
بالموقــع اإللكترونــي للمجلــس، وتعــرض الطلبــات علــى 
لجنــة إداريــة تتخــذ قرارها باليوم نفســه، مؤكــدة وجود 

عدد لحاالت رفض بتلك الطلبات.
وردا علــى “البــالد”، بينــت المستشــارة أن العــدد األضخم 
مــن المتقدميــن كان مــن نصيــب طلبــة جامعــة البحرين، 
وهــم مســتثنون مــن طلــب االعتمــاد من مجلــس التعليم 

مــن داخــل  فمــن جامعــات خاصــة  البقيــة،  أمــا  العالــي. 
المملكة وخارجها.

وســيتم اإلعــالن بعــد ختــام مرحلــة التقــدم عــن جميــع 
اإلحصاءات في بيان صادر عن األمانة العامة للمجلس.

شرح المشروعاستمارة التدقيق االلكترونيةتقديم الطلبموظفون مستعدونالكعبي مستقبال الصحافة

جولة الصحافة بموقع استقبال الطلبات

ُرفـــــــضـــــــت بـــــعـــــض الـــــطـــــلـــــبـــــات غـــــيـــــر الــــمــــســــتــــوفــــيــــة لــــلــــشــــروط

المترشـــحين بيـــن  األضخـــم  البحريـــن  جامعـــة  طلبـــة  نصيـــب 

للصحــة  األعلــى  المجلــس  رئيــس  دشــن 
عبــدهللا  بــن  الشــيخ محمــد  الفريــق طبيــب 
آل خليفــة عمــل الموقــع اإللكترونــي الجديــد 
فــي نســخته الثانيــة للهيئة الوطنيــة لتنظيم 
المهــن والخدمات الصحيــة، بحضور الرئيس 
وكبــار  الجالهمــة،  مريــم  للهيئــة  التنفيــذي 
المسؤولين بالمجلس األعلى للصحة والهيئة 
المطــورة  والشــركة  العمــل  فريــق  الوطنيــة، 

للمشروع “شركة النديم”، وذلك خالل الحفل 
الــذي أقيــم صبــاح أمس فــي مقــر الهيئة في 
الطابــق الثامــن فــي منطقــة الســيف، وكانــت 
الهيئة قد ُأصدرت النســخة األولى في يونيو 
2013. وعبــر رئيس المجلس األعلى للصحة، 
فخــره  عــن  التدشــين،  حفــل  هامــش  علــى 
الهيئــة  بهــا  تقــوم  التــي  بالجهــود  واعتــزازه 
الوطنيــة لتنظيــم المهن والخدمــات الصحية 
اإللكترونــي  التعامــل  آلليــات  لترســيخها 
فــي عملهــا؛ ســعيا منهــا لفتــح آفــاق جديــدة 

لالســتثمار الصحــي بمملكــة البحريــن، وفتح 
مصراعيــه  علــى  لالســتثمار  المجــال  بــاب 
للمســتثمرين من داخل البحرين، ومن أنحاء 

العالم كافة.
للخدمــات  الوطنيــة  الهيئــة  عمــل  أن  وأكــد 
الصحيــة يأتــي تحقيًقــا لرؤيــة مملكــة 2030 
البحريــن، حيــث تــم أطــالق برنامــج التحّول 
اإللكترونــي كأحد البرامــج التنفيذية للرؤية، 
الصحيــة  بالرعايــة  االرتقــاء  برامــج  وضمــن 
ومســتوى الخدمــات الصحيــة والــذي يتكلــل 

برفــع مســتوى الصحــة والرعايــة للمواطنيــن 
والمقيميــن ولكل طالبي الخدمــات الصحية، 
مــن  الصحيــة  بالرعايــة  االرتقــاء  ولتحقيــق 
الخدمــات  وكفــاءة  جــودة  تحســين  خــالل 
فــي  الممارســات  أفضــل  بتطبيــق  الصحيــة 
تقديــم خدمات الصحة اإللكترونية والحلول 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  وأشــاد  الرقميــة. 
مــن  الهيئــة؛  بذلتهــا  التــي  بالجهــود  للصحــة 
أجــل تحديــث الموقــع فــي نســختها الثانيــة 
والــذي جــاء ليواكــب التوجهــات الحكومّيــة 

فــي التحــول الرقمــّي؛ ممــا يســهل و يســرع 
تقديــم الخدمــات، وتوفير الشــفافّية الكاملة 
لــكل اإلجــراءات المتبعــة، مــا يضمــن للعميل 

إجراءات عادلة وشفافة وميسرة.
بدورها، أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم 
الجالهمــة، أن الهــدف مــن تحديــث الموقــع 
اإللكترونــي وباللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة 
جاء ليواكب المستجدات في تنظيم القطاع 
موضحــة،  البحريــن  مملكــة  فــي  الصحــي 
اســتخدام  مــن  المســتفيدة  الفئــات  أن 

الصحيــة  والمؤسســات  المهنّيــون  الموقــع 
والمســتثمرون، كمــا يهــدف الموقــع لتقديــم 
معلومــات مهمة للجمهــور، إذ يحتوي الموقع 
علــى قوائــم المهنييــن الصحييــن المرخصين 
والصيدليــات  الصحّيــة  والمؤسســات 
والمســتحضرات  واألدويــة  ومواقعهــا 

الصيدالنية وأسعارها.
كمــا بينت أن الموقع يجعــل “نهرا” إلكترونية 
اســتخدام  إلــى  الحاجــة  دون  ومــن  كامــال، 

الورق في المعامالت بعد تطبيق النظام.

“نهــــــرا” إلكترونيـــــــة وبــــال ورق

تدشين الموقع اإللكتروني لهيئة المهن الصحية

تشــكر “البالد” األمين العام 
للقضــاء  األعلــى  للمجلــس 
القاضي علي أحمد الكعبي 
الســريع مــع  علــى تجاوبــه 
التقــاط  الصحيفــة  طلــب 
لمبانــي  صــور  مجموعــة 
أجــل  مــن  العــدل؛  دار 
صحافيــة  اســتخدامات 
الصــورة  ترفــق  بحيــث 
المناســبة مــع الموضوعات 

المرتبطة بها.
منــدوب  طلــب  وفــور 
العــام  “البــالد” مــن األميــن 
الفوريــة  أصــدر توجيهاتــه 
للموظف المختص باألمانة 
محــرر  لمرافقــة  العامــة 
شؤون المحاكم بالصحيفة 
والمصــور بجولــة التصوير 

بدار العدل.

شكرا للكعبي

غازي المرباطي

بدور المالكي من ضاحية السيف

الجالهمة: الفئات 
المستفيدة هم 

المهنّيون والمؤسسات 
الصحية والمستثمرون

رئيس “األعلى 
للصحة”: فتح آفاق 

جديدة لالستثمار 
الصحي في البحرين

“الطرق” تنقل محطة كهرباء لـ “باركات” 
وتبيــــع عقارهــــا لمواطــــن

راشد الغائب وعباس إبراهيم

سيدعلي المحافظة

مروة خميس
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لقــد أصبــح الواتســاب وســيلة تســهل االتصال بالمئــات في وقت واحــد، وأصبح 
الكثير يتداول المعلومات عن شتى الموضوعات العامة أو الخاصة، كما تجد من 

يرسلها للعديد من المجموعات.
ونحــن نســتقبل رســائل تبــدو في ظاهرهــا مفيدة لآلخريــن، لكن قبل أن نرســلها 
هــل فكرنــا فــي تحــري صحــة أو صــدق مــا ورد فــي هــذه الرســائل؟ أليــس علينا 
توخي الحذر والتأكد من صحة المعلومات التي ســنقوم بتحويلها إلى أصدقائنا 
فــي شــتى بقــاع األرض، أدرك تمامــا أن البعض يرســلها بحســن نيــة ويقصد منها 
االستفادة كمعلومة، لكن البد من القراءة قبل اإلرسال حتى تجد البعض أحيانا 

ال يقرؤها بل يرسلها دون أن يقرأ النص وهذه إشكالية أخرى!
كذلــك مــن المالحظ أيضا ظهور مجموعات الدردشــة فــي اآلونة األخيرة، والتي 
انتشــرت بشــكل الفت، وبعيدا عن حدود الذوق واللباقة، حيث يفاجأ المرء منا 
فــي بعــض األحيــان بإضافتــه بمجموعــة دون اســتئذانه، مع أفــراد ال يعرفهم وال 
تربطــه بهــم أيــة صلــة، غير أنهــم في دائــرة معارف للشــخص الذي قــرر إضافته، 
أي ليســت لــه ناقــة وال جمل! وينضم إليهم ويحــاول أن يتواصل معهم بدون أن 

يدرك خطورة األمر!
إن ثقافــة المجموعــات “القروبــات” البــد أن تخضــع للتغييــر والتعديــل والمعايير 
بمــا يتناســب مــع الذوق العام؛ اإلرســال في األوقــات المخصصــة للراحة ممنوع، 
اإلرســال فــي وقــت ذروة العمــل ممنــوع، الخــروج عــن الــذوق العــام واألعــراف 
والمســاس بالمعتقــد ممنــوع، المحادثات والدردشــات علــى المجموعات مزعجة 
لكثيــر مــن األعضــاء مقابــل متعــة يحصدهــا قلة مــن األعضــاء، وهنا تتبــادر في 
ذهنــي تســاؤالت عن مــدى مصداقية الحصول على المعلومــة ومدى المصداقية 
بيــن المعلومــة والخبــر! هــل أصبــح الواتســاب مصــدرا للحصــول علــى المعرفــة 

والمصداقية! وهنا أثمن تحري صحة أو صدق ما ورد في هذه الرسالة.

البد من توخي الحذر والتأكد من صحة المعلومات التي سنقوم بإرسالها  «
إلى أصدقائنا في شتى بقاع األرض! وأن نرتقي في كيفية التعامل مع 
تلك الخدمة بما يتناسب والوعي الديني واالجتماعي والثقافي. وكما 

يقال قديما “إذا فات الفوت ما ينفع الصوت”.

عالم “الواتساب” بين المصداقية والتواصل )2(

من البحر إلى البحر
مــع توجيــه ســمو رئيــس الــوزراء خليفة بن ســلمان حفظــه هللا، لمعالجــة موضوع 
ســحب الرمــال، مــن منطلــق حرص ســموه كعادته على االســتجابة الفوريــة لكل ما 
يتعلــق بهمــوم هــذا البلد، فقــد تبادرت إلــى ذهني مســألة البيئة برمتهــا وتداعياتها 
المســتقبلية علــى الحيــاة العامــة، فموضــوع البيئــة وحمايتهــا ليســت فقــط مهمــة 
الحكومة وحدها، فالقطاع الخاص يتحمل مســؤولية، وأعني هنا الشــركات الكبرى 
التــي أقامــت مشــروعات اســتحوذت على الســواحل وميــاه البحر وبلغــت أعماقه، 
والبــد أن نتذكــر أن إقامــة هــذه المشــاريع ســبقها ســحب الرمــال مــن جهــة بالبحر، 
ودفــن البحــر مــن جهــة أخــرى، وهــي عمليــة مزدوجــة تتخطــى البيئــة لتصــل إلــى 
تهديد ســالمة البحر واليابســة، فقد ضاق البحر واختفت الســواحل وفقدت الثروة 
الســمكية زخمهــا، وبــدال مــن أن تكــون البحريــن رائــدة بهــذا المجــال صــارت تــزرع 

وتستورد األسماك بعدما كانت قبل عقود توازي سلطنة عمان في هذا المجال.
علــى الدولــة أن تنظــر بجديــة ورقابــة إلنشــاء المــدن والجــزر، فهنــاك حــدود للبحر 
إذا ســخط، وهنــاك حــدود لليابســة إذا غضبــت، فلــكل شــيء حدود، وهــذا يتطلب 
مــن القطــاع الخــاص العقــاري الــذي همــه األول بنــاء الناطحات والجــزر والمدن أن 
يراعــي أن هــذا البلــد ليــس فقــط يابســة، وأن البحــر ليــس مجــرد مياه حــرة، هناك 
نتائج وتداعيات لن نراها اليوم ولكن بعد ثالثين ســنة وأكثر ســيلعننا الجيل الذي 

ســيعيش بهذا الوطن ألننا ســلمنا له وطنا مزقته المصالح ولم يفكر أهله بمســتقبل 
أجيالهم.

لقــد أثــار توجيــه ســمو رئيــس الــوزراء بضــرورة دراســة موضــوع ســحب الرمــال، 
أشــجاني ودفعنــي للتذكيــر بــأن هــذا ليس المقــال األول الــذي أكتبه، فقد ســبق أن 
حــذرت مــن قضــم البحــر، فأذكــر وأنا بســن الطفولــة والشــباب حين ألتحــق بفصل 
اإلجازة المدرسية مع خالي رحمة هللا عليه إلى البحر أننا نجتاز المسافة من مرفأ 
المحرق إلى ما وراء جســر خليفة بن ســلمان بعدة كيلومترات وحينها نبلغ العمق، 
واليوم عندما أتأمل الجزر والمدن أرى أنها بلغت تلك النقطة، فماذا بقي من البحر 
ما بالك بالســواحل التي أصبحت ملكًا خاصا، ال تقترب منها إال بتصريح وفاتورة، 
علمًا أن هذه السواحل كانت لعقود طويلة ملكًا للمواطن الذي كان يسترزق بالصيد 
وللباحثيــن عــن الترفيــه والفرجة ممن كانــوا يرتادون تلك الســواحل التي أضحت 

لألسف عزبة خاصة.
مــن هنــا يجــب علــى القطاع الخاص تحمل المســؤولية مع الحكومــة، وإن لم يفعل 
ذلــك فعلــى الحكومة إجبــاره بالقوانين والتشــريعات، وإال ســترث أجيالنا وطنا بال 

بحر، وبال يابسة.

تنويرة: ال تسرع وقت البطء وال تبطئ وقت السرعة!. «

opinions
@albiladpress.com

أحمد خليفة الحمادي

ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة

06
أين هو جيل الستينات 
والسبعينات الذي كان 

يقدس األدب
كانــت الســبعينات فتــرة ســيطرة الرومانســية بــكل مــا فيهــا مــن رقــة 
وعذوبــة، ومــن كآبــة وحــب، ووجــدان وهيمــان وتفجيــر لألحاســيس 
الذائبــة واللهفــات الروحيــة، هــذه كلهــا كان يصورهــا شــعراء البحريــن 
بعبارات نابعة من أعماق الروح، تتناســب معها رقة ولطفا وموســيقى، 
وتنســجم مــع األحاســيس اإلنســانية فــي نشــوتها وخمولها، فــي رقتها 
وعنفهــا، فــي حبهــا وغضبهــا، في فرحهــا وحزنها، فكان الشــعر حينذاك 
التعبير األصدق عن الحياة، كان اإلنســان غاية األدب، لذلك كان األدب 
لصيقا بالحياة في كل أبعادها وأعماقها، حتى األمسيات الشعرية التي 
كانــت تنظمهــا األنديــة والجمعيــات الثقافيــة كانــت تغــص بالمواطنين 
الذيــن يتذوقــون الشــعر، ال تجــد كرســيا خاليــا، وكثيــرة هــي الصــور 
الموجــودة في األرشــيف التي تثبت ذلك، أمــا اليوم فقد اختل الميزان 
وهــوة القطيعــة تزداد عمقا واتســاعا يوما بعد يوم بيــن الناس واألدب 

بعمومه.
كــم شــخصا يحــرص علــى حضــور أمســية شــعرية؟ ال أحــد باســتثناء 
المتــذوق، فــي حيــن كان األمــر مختلفــا كليــا فــي ذلــك العصــر الذهبــي 

الجميــل، فاليــوم وكما هو واضح أخــذ األدب مكانه في آخر الصف في 
مجتمعنا بعد أن ظل زمنا طويال ســيد الفنون كلها وفي طليعتها، ومن 
المؤكــد أن لرتــم الحيــاة الســريع ودخول وســائل التواصــل االجتماعي 
تأثيرات مرضية وخيمة جعلت الناس يتراجعون عن القراءة وحضور 
األمسيات األدبية، وهذا مؤشر خطير سيترك طابعه الغريب على جيل 
بأكمله، وبالتالي ستتحول الثقافة واألدب إلى كماليات أو أرملة جميلة 

تندب حظها. 
الحياة الراهنة والمشــاهد اليومية تؤكد أن الناس لم تعد تهتم باألدب 
والثقافــة مثــل جيــل الســتينات والســبعينات، مــع أن األدب عنصر مهم 
ومحــرك عجيــب فــي الفكــر اإلنســاني، وال أعــرف هــل أســميها ظاهــرة 

مرضية ناتجة عن تغير طبيعة الحياة وتجدد الحركة، أم ماذا؟

في البحرين تقام أنشطة أدبية وفكرية وأمسيات شعرية منتشرة في  «
طول البالد وعرضها، لكن أين الجمهور الذي يبهر والجدير بحمل شعلة 

جيل الستينات والسبعينات.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

لبعض األطباء... َعرًضا 
وليس مرًضا!

هــذه مقالــة ال تحمــل اتهاًمــا ألحد؛ لكنها تضــع يدها على جراح ال ُتعالــج أبًدا! فمؤخرا  
اختفــى االهتمــام الحقيقــي، وانتشــر اإلهمــال، وزادت الالمبــاالة؛ بحجــة االنشــغال 
الشــديد، والحاجــة إلــى اللحاق بركب الســاعة الســريع، الــذي ُيفضي إلــى االنتهاء من 
دوام وظيفــي بــارد، وكأن الهــّم الشــاغل لــدى “البعض” هو رمي حمولــة اليوم؛ ونفض 
اليــد والضميــر عنهــا، ليحــل بعــد ذلــك يــوم روتينــي بليــد آخــر؛ حيــث يتكــرر المشــهد 

السطحي الذي ال ُيجيد فيه هؤالء لغة التمثيل!
إنني أتحدث عن “البعض” من األطباء، الذين تحولوا إلى أصحاب دكاكين، يتاجرون 
بأجســاد النــاس علــى المــأل، شــاهر ظاهر، من الذيــن ال ُيحســنون لغة “اإلنصــات”، ولم 
يتعلموا أو ال يريدون – في المطلق – اكتساب مبادئ بسيطة في رسم ابتسامة على 
خدودهم؛ عّلها تشــفي روح مريض؛ ســعى إليهم شــاكًيا علة! تجد البعض منهم ضائًقا 
َكَمدا من مريضه، يريد أن يطوي موعده ســريًعا؛ ليتخلص منه؛ ويباشــر مريًضا آخر، 

وهكذا يقضي بقية يومه، ما هذا؟!
إننــي أتحــدث عن هؤالء “البعض” ممْن ُأســميهم “أطباء الُمســكنات”، أو “الُمســكِّتات”، 
الذيــن ال ُيتقنــون ســوى لغة “الطبطبــة” والتنويم، من الذين جعلوا من أنفســهم أطباء 
تخدير عام، فما عليك أيها المريض سوى عرض فداحة ما لديك من ألم، وأبشر بحقن 
وأدوية التخدير، بل ِعش عليها سنوات مديدة من عمرك، وإذا وجدت أنها ال تنفع؛ ال 

تقلق، هناك مخدر أقوى، أو شــركة أخرى؛ فجســمك اعتاد الدواء الفالني، وســنباغته 
أو نخدعه بآخر، فقط ارجع إلى بيتك مطمئنا قرير العين؛ فالشركات الُمصّنعة الكبيرة 

لم تعجز عن اختراع األدوية بعد!
إننــي أتحــدث عــن هؤالء “البعض” من األطباء، الذين لم يدرســوا جيًدا كيف يفرقون 
بين “الَمرض والَعرض”؛ من الذين – أيها المريض غير المتخصص – يعالجون أعراض 
وظواهــر مرضــك؛ ألنــك – فقط – تشــتكي لهم منها، وبذلك؛ فهم يعالجون شــكواك، ال 
مرضــك! باختصــار: يحومــون حولــه لكنهــم ال يصلون إليه، وهو ما يجعل من سلســلة 
أدويتك أطول من أيام حياتك! طيب إلى متى؟ لوال أنها عرض ال مرض، فلو ُوضعت 

أيديهم على جراحاتك؛ لتوقفت لقاحاتك! 

فقط، قليل من اإلنصات، ومسحة من ابتسامة، ومجاملة في حجم  «
صدقة، و”ال” كبيرة للمسكنات الوقتية التي تزيد المريض لوعة ومرارة 

واكتئاًبا ويأًسا. فماذا سينقص بعضكم لو اهتم أكثر، ومارس دور التلميذ 
وبحث وسأل واستفسر؛ ليتفهم العرض من المرض، وأفاد نفسه قبل 

اآلخرين! وتحية كبيرة لألطباء الحقيقيين الذين يسبق حرُصهم واهتمامهم 
وصفاتهم الدوائية!.

د. زهرة حرم 
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نشر موقع إذاعة صوت ألمانيا على اإلنترنت تحليال بقلم كرستين كنيب 
يؤكــد فيــه أن إيــران قــادرة علــى الصمــود فــي مواجهــة “أعدائهــا”، وأن 
السبب األكبر ليس في إيران نفسها، إنما في الحلفاء الذين تعتمد عليهم 

ويجعلون منها قوة إقليمية عنيدة.
واســتعرض الكاتــب هــؤالء الحلفــاء ابتــداء مــن ســوريا، حيــث االرتبــاط 
اإليراني الســوري الذي بدأ عام 1979 وانتهى إلى ما نشــاهده جميعا من 
عمليــة اســتثمار إيرانيــة في الســاحة الســورية على كل المســتويات، إلى 
لبنــان حيــث تبعيــة حــزب هللا المهيمــن على المشــهد إليــران، إلــى العراق 
الــذي نجحــت إيــران بفعــل ما تعرض له من غزو عــام 2003 وما بعده من 
تطــورات فــي مــد نفوذها الواســع إليه، إلــى اليمن حيث دعمهــا وتحكمها 
في الحوثيين وتحريكهم بما يحقق مصالحها، إلى حماس بتمويلها ماليا 
ومســاعدتها عســكريا، وأخيــرا مضيــق هرمز بالنظر إلى قــدرة إيران على 
وقف حركة المالحة بالكامل أو جزئيا فيه بما له من أهمية اســتراتيجية 

واقتصادية عالمية.
اكتفــى الكاتــب بتنــاول الحلفــاء كدليــل فقط علــى قوة إيــران، وكيف أن 
هذه القوة قادرة على الردع والتهديد، لكنه غفل عن الحديث عن دالالت 
طبيعــة مثــل هــذه التحالفــات، حيــث إنهــا تعطــي تلقائًيــا ودون أي عنــاء 
بالبحــث والتفكيــر انطباعا ســلبيا عن الدولة صاحبة هــذه التحالفات، فما 
بالنــا إن كنــا نتحــدث عــن إيــران التي ســاهمت فــي صنع هــذه التحالفات 

وتبذل جهًدا وماال ألجل بقائها وبقاء دورها.
الدولــة القويــة بحــق تبنــي قوتهــا فــي الظــروف الطبيعيــة ومــع حلفــاء 
إيجابيين وحقيقيين وليســوا مجرد تعبير عن لحظة اســتثنائية أو فترة 
ضعف تمر بها دولة ما كما حدث مع العراق ويحدث مع اليمن، أو استغالال 
لحاجة لمساعدة وغوث كما حدث ويحدث مع سوريا ولبنان وحماس، أو 
من خالل العجرفة وإرهاب اآلخرين كما تفعل إيران مع الممرات الدولية 

في المنطقة وليس مضيق هرمز فقط.

هذه هي إيران التي ال يمكن لها العيش كنظام إال على أكتاف  «
اآلخرين وباختراقهم بأدوات غير مشروعة والسيطرة عليهم 
في لحظات الوهن وفترات الضعف والتردي وبمساعدة من 

المتطرفين واإلرهابيين.

إيران والقوة العنيدة!!

عطا الشعراوي

Ata2928
@gmail.com
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مخـطط
أراضـــي

أقل سعر بالمنطقة!
تقدر تتأكد بنفسك!!

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

رضا عبدهللا

36026333

صادق الشاخوري

36026222

)CR2019-ٕاعالن رقم  )١١٣٨١٩
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم ٕالينا المعلن ٔادناه : السيد علي رضي علي احمد  بطلب تحويل المحل 

التجاري التالي : ٕالى السيد حسين علي رضي احمد 

فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .   

رقم القيد
٢١-١٦٨٠٤

االسم التجاري
مطعم الشعلة اكسبرس

 تاريخ: 2019/٣/٩

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١١٤٥٩٨( لسنة 2019 

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية 
ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد محمــد مكــي هــالل مكــي المالــك لـــ عالـــ الفيــب لالكترونيــات 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  ١١٦٠٤٤ طالبــا تحويــل 
المٔوسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ٢٠٠٠، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. السيد محمد مكي هالل مكي

٢. السيد علي مكي هالل مكي هالل

القيد : ١١٦٠٤٤ 

 تاريخ: 2019/٢٩/٨

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليهــا مكتــب اوائــل محاســبون قانونيــون ومستشــارون اداريــون باعتبارهم 
المصفيــن القانونيــون لشــركة قلــو ايفكتــس ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات 
مســؤلية محــدودة بموجــب القيد رقــم ٩٧٤٨٢-١، طالبا إشــهار انتهاء أعمال 
تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا 
ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  

الســيد/ عالء محمد حبيب علي اســماعيل باعتباره المصفي القانوني لشركة 

ميــدل أيســت للمعــارض والفعاليــات ش.ش.و، المســجلة شــركة الشــخص 

الواحــد بموجــب القيــد رقــم ١-١٢٩٩٧٥، طالبــا إشــهار انتهاء أعمــال تصفية 

الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم)٩٤١٩٧-CR2019( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة قلو ايفكتس ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ميدل أيست للمعارض والفعاليات ش.ش.و

 تاريخ: 2019/٢٩/٨

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليهــا المحامــي/ حســين ســعيد محمــد المخــرق باعتبــاره المصفــي القانوني 

لشركة شمس الدين كونجي )اس.كي( ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسؤلية 

محــدودة بموجــب القيــد رقــم ٤٨٧١٧-١، طالبا إشــهار انتهاء أعمــال تصفية 

الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم)١٠٨٦٥٥-CR2019( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شمس الدين كونجي )اس.كي( ذ.م.م

 تاريخ: 2019/٣/٩
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09
التســـجيل المبّكـــر يعطـــي الحـــق باختيـــار تاريـــخ التطبيـــق

4500 شركة ومنشأة في “المضافة” منذ مطلع العام

عــن  لإليــرادات  الوطنــي  الجهــاز  أعلــن 
الشــركات  تســجيل  مرحلــة  مواصلــة 
بلــغ  إذ  المضافــة،  للقيمــة  والمنشــآت 
والمنشــآت  الشــركات  عــدد  إجمالــي 
وحتــى   2019 ينايــر   1 منــذ  المســجلة 
اليــوم أكثــر مــن 4500 شــركة ومنشــأة؛ 
اســتمراًرا للجهــود التي يقــوم بها الجهاز 
والراميــة إلــى تحقيــق التطبيــق الســليم 
آلليــات القيمــة المضافــة، بالتعــاون مــع 

الشركات والمنشآت.
بــأن  لإليــرادات  الوطنــي  الجهــاز  وأفــاد 

التسجيل ال يزال مفتوًحا أمام الشركات 
والمؤسســات التي بلغــت أو من المتوقع 
الخاضعــة  الســنوية  تبلــغ توريداتهــا  أن 
و500   18750 بيــن  المضافــة  للقيمــة 
ألــف دينار، مشــيًدا بالتجــاوب اإليجابي 
فــي  والمؤسســات  الشــركات  قبــل  مــن 
التســجيل للقيمــة المضافــة منــذ البــدء 
الفعلــي بتطبيقهــا فــي 1 ينايــر مــن العام 
بالطــرق  تحصيلهــا  وضمــان  الجــاري، 

الصحيحة.
بــادرت  التــي  الشــركات  أن  وبيــن 
المضافــة  للقيمــة  المبكــر  بالتســجيل 

ســيكون لهــا الحــق فــي اختيــار تاريــخ 
الســماح  فتــرة  انتهــاء  حتــى  التطبيــق 
تضافــر  أهميــة  بمــدى  منوًهــا  المقــررة، 
جهــود جميــع األطــراف المعنيــة إلنجاح 
القيمــة  لتطبيــق  المختلفــة  المراحــل 
المضافة، وزيادة وعي وإلمام الشــركات 
المضافــة  القيمــة  ألغــراض  المســجلة 
بالجوانب الفنية واإلجرائية لها، وتقديم 

اإلقرار وسداد القيمة المضافة.
وجــدد الجهــاز الوطني لإليــرادات دعوة 
المســتهلكين وقطــاع األعمــال للتواصــل 
وطرح االستفسارات حول كل ما يتعلق 

أي  عــن  اإلبــاغ  أو  المضافــة  بالقيمــة 
مخالفة للتطبيق السليم للقيمة المضافة 
باالتصــال على الرقم 80008001 أو عبر 
 ،vat@nbr.gov.bh اإللكترونــي  البريــد 
إضافــة إلــى االســتفادة مــن المعلومــات 
المفصلة المتاحة على الموقع اإللكتروني 
www.nbr. للجهــاز الوطنــي لإليــرادات
gov.bh، مشــيًرا إلــى أنــه يمكن االطاع 
علــى المعلومــات التــي ينشــرها الجهــاز 
باســتمرار مــن خــال قنــوات التواصــل 
االجتماعي تويتر وانســتغرام ويوتيوب 

.)BahrainNBR@(

المنامة - بنا

“توتال” تستثمر 10 
مليارات دوالر ببحر الشمال

قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة توتــال 
باتريك بويان إن منتج الطاقة الفرنسي 
العمــاق قــد يســتثمر مــا يصــل إلــى 10 
مليــارات دوالر فــي بحــر الشــمال خال 
مــع  لكــن  المقبلــة،  الخمــس  الســنوات 
ضــرورة الحفــاظ علــى ضبــط التكاليــف 

باعتبارها مسألة ملحة.
فــي  للقطــاع  مؤتمــرا  بويــان  وأبلــغ 
إسكتلنديا أنه في إطار مساعي الشركة 
لخفض التكاليف، درســت وقف تشــغيل 
بنيــة تحتية مشــتركة للنفــط والغاز في 

المنطقة مع شل وبي.بي.
وأضاف أن توتال ستشــارك في عروض 
الريــاح  طاقــة  مــن  الكهربــاء  لتوليــد 

البحرية في إسكتلنديا.

أبردين - رويترز

المنامة - جمعية مصارف البحرين المنامة - تمكين

بحــث الرئيس التنفيــذي لجمعية مصارف 
الرئيــس  مــع  القاســم  وحيــد  البحريــن 
البحريــن،  فــرع   - األردن  لبنــك  التنفيــذي 

سام قموه تعزيز التعاون المشترك.
وتأسس بنك األردن فرع البحرين مؤخرا، 
وهــو بنــك جملــة تقليــدي، ويقع مقــره في 

مرفأ البحرين المالي.
وأكــد القاســم دعم الجمعيــة ألعمال البنك 
الجديــد، الــذي قــدم بــدروه طلبــا ليكــون 
عضــوا فــي جمعية مصــارف البحرين، كما 
قدم دعما الحتفالية الجمعية بذكرى مرور 
100 عــام على تأســيس القطــاع المصرفي 

في البحرين.
ورحــب القاســم ببنك األردن فــي البحرين 
مصــارف  جمعيــة  فــي  جديــدا  عضــوا 
البحرين، مؤكدا أن الجمعية ســتعمل على 
توفيــر جميــع خدماتهــا للبنك، كمــا ترحب 
بمشــاركة ممثليــن عــن البنــك فــي مختلف 
التــي  واألنشــطة  والبرامــج  الفعاليــات 
تقيمهــا، إضافة إلى تمثيل البنك في لجان 

الجمعية، وغير ذلك من األمور.
فــي  األردن  بنــك  بقــرار  القاســم  وأشــاد 
فــي  للتوســع  كمركــز  للبحريــن  اختيــاره 
للشــركات  المصرفيــة  وعملياتــه  أنشــطته 
المملكــة  فــي  الماليــة  والمؤسســات 
والمنطقــة. وقال إن البحرين شــكَّلت على 
الدوام وجهة لمختلف المؤسســات المالية 
والمصرفية، وذلك ألهمية البحرين كمركز 
مالــي إقليمي بارز، ولتطــور منظومة عمل 
وتشــريعات الخدمات الماليــة والمصرفية 
التــي يقدمهــا مصــرف البحريــن المركــزي، 
إضافــة إلى موقــع البحرين االســتراتيجي 
فــي منطقــة الخليــج العربــي الــذي يتيــح 

للشــركات فرصــة مواتيــة لتوســعة مجــال 
خدماتها ونشــاطاتها وعاقاتنــا مع البنوك 
والشــركات المحليــة واإلقليميــة والدولية 

األخرى.
مــن جانبه أعرب قموه عن شــكره لجمعية 
مصــارف البحرين وجميــع القائمين عليها، 
مؤكــدا حــرص بنــك األردن علــى توســعة 
قنــوات التعاون مع جميع مكونات القطاع 
البحريــن، مثمنــا  فــي  والمصرفــي  المالــي 
لجميــع  المركــزي  البحريــن  دعــم مصــرف 
أعمــال تأســيس بنك األردن فــي البحرين، 
والجهــود التــي يبذلهــا المصــرف مــن أجل 
وجــذب  المصرفيــة  التشــريعات  تطويــر 

المستثمرين.
وأوضــح قموه خــال االجتماع أن افتتاح 
بنك األردن في البحرين يأتي انسجامًا مع 
توجهــات بنــك األردن االســتراتيجية فــي 
التوســع اإلقليمــي في المنطقــة، حيث بدأ 
عملــه مــن مقره الكائــن في مرفــأ البحرين 

المالــي، مــا يعــزز انتشــار البنــك اإلقليمــي، 
ويمنحــه فرصــة لتوســعة مجــال خدماتــه 
ونشــاطاته وعاقاته مع البنوك والشركات 
األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  اإلقليميــة 

وشمال إفريقيا.
األردن  بنــك  لعمــاء  يمكــن  أنــه  وأضــاف 
والمتعامليــن معــه االســتفادة مــن وجــود 
البنــك فــي البحريــن عبــر فتــح حســابات 
خارجية لدى فرع البنك بالبحرين، وكذلك 
التجاريــة،  التســهيات  علــى  الحصــول 
إضافــة إلــى خدمــات الودائــع وغيرهــا من 
المنتجات المالية واالســتثمارية المتنوعة 
والمتكاملــة، وذلــك اعتمــادا علــى الســمعة 
المرموقــة لبنــك األردن الــذي يعــد اليــوم 
فــي  الوطنيــة  الماليــة  المؤسســات  أعــرق 
األردن، ويعــود تأسيســه إلى العــام 1960، 
ويبلغ رأسماله 282.1 مليون دوالر. ويمتد 
تواجد البنك في كل من األردن وفلسطين 

وسوريا.

أعلــن صنــدوق العمــل “تمكيــن” عــن تطويــر شــامل آلليــات وإجــراءات تقييــم ودعــم البرامــج 
التدريبيــة والشــهادات، وذلــك ضمن المرحلة الثالثة من اســتراتيجية “التحــول” الحالية 2018 
- 2020 عبــر إعــادة صياغــة الحلــول التدريبيــة وإعــادة توجيه الدعم بشــكل متخصص بهدف 

مضاعفة أثر هذا الدعم على تقّدم األفراد والمؤسسات.

التدريــب  دعــم  برامــج  التغييــرات  وتشــمل 
الرئيســة لتمكيــن وهي الشــهادات االحترافية، 
دعــم  إلــى  باإلضافــة  األساســية،  والمهــارات 
التدريــب ضمن برنامج التدريب ودعم األجور 

للمؤسسات.
الرئيــس  جناحــي  إبراهيــم  الدكتــور  وقــال 
التنفيــذي لـــ “تمكيــن” إن الخطــوة تأتــي ضمــن 
مســاعي تمكين المســتمرة في تقديم خدمات 
فــي  التدريــب  بمســتوى  واالرتقــاء  أفضــل 
البحريــن علــى مســتوى الفــرد والمؤسســة من 
علــى  التدريبيــة  المؤسســات  تشــجيع  خــال 
تطوير برامجها وفًقا ألعلى المعايير المعتمدة.

وأضــاف “نحــن نســعى مــن خــال التحديــث 
تشــجيع  إلــى  وخدماتنــا  لبرامجنــا  المســتمر 
المؤسســات التدريبيــة على التطــور واالرتقاء 
بخدماتهــا التدريبية، إضافة إلى الحرص على 
اســتدامة الدعــم والــذي يعــد ركيــزة أساســية 

الستراتيجيتنا الحالية”.
ومــن المقــرر أن يبــدأ العمــل علــى تنفيــذ هــذه 
الخطــة فــي الربع الرابع من العــام 2019 حيث 
ســتتضمن خطــة العمل مراجعة شــاملة لجميع 
الشــهادات المعتمــدة لــدى تمكين حيث ســيتم 
مراجعــة مبلــغ الدعــم لــكل شــهادة عبــر نظــام 
التقييم الجديد الذي يعتمد على آلية حسابية 
ومعايير محددة وواضحة، كما ستتباين نسبة 
الدعــم وذلــك بحســب مــزود خدمــة التدريــب 
حيــث ســيتم الرجوع إلــى تقاريــر هيئة جودة 
األعلــى  الســقف  لتحديــد  والتدريــب  التعليــم 

للدعــم لكل مزود وشــهادة وعليه ســيتم وضع 
ســقف أعلــى للدعــم لــكل شــهادة، إضافــة إلــى 
حــد أعلــى للدعــم لــكل فــرد، على علــى أن يتم 
العمل بهذه التغييرات رسمًيا على عدة مراحل 

ابتداًء من يناير 2020.
إضافة إلى ذلك ســيتم تغيير حزمة الشــهادات 
المدرجــة ضمــن برنامــج المهــارات األساســية 
“مهــارات  وهــي  واحــدة  باقــة  فــي  وجمعهــا 
التوظيــف” بحيث يتــم تقديم برنامج متكامل 
مــن المهارات الازمة للباحثين عن عمل وذلك 
تحقيًقــا لهــدف البرنامــج الرئيســي فــي زيــادة 
وتزويدهــم  عمــل،  علــى  للحصــول  فرصهــم 
بالمهــارات الازمــة أثنــاء رحلتهــم فــي البحث 
عــن العمل. كما ســيقتصر تقديم هــذا التدريب 
علــى  الحاصلــة  التدريبيــة  المؤسســات  علــى 
تقييــم “ممتــاز” و جيــد” مــن قبــل هيئــة جودة 
التعليم والتدريب وذلك لضمان كفاءة وجودة 

التدريب.
أمــا فيمــا يتعلق بدعــم التدريب ضمــن برنامج 
دعم المؤسســات، فإّن تمكين ستعيد احتساب 
الدعم فيما يحقق استدامة البرامج التدريبية 
البرامــج  غيــر  مــن  دولًيــا  والمعتــدة  المحليــة 
المؤسســات  فيهــا  تقــوم  والتــي  االحترافيــة، 
بتســجيل موظفيها البحرينيين للحصول على 
دعــم التدريب، مــع إتاحة المجال للمؤسســات 
 100% بنســبة  الكلــي  الدعــم  علــى  للحصــول 
وذلــك عنــد زيــادة أجــر الموظــف بعــد انتهائــه 
مــن الــدورة التدريبيــة. وتأتــي هــذه الخطــوة 

تأكيــًدا علــى ثقافــة زيــادة األجور التي تســعى 
تمكين لتكريســها، وتشــجيًعا للمؤسســات على 
قبــل  بدقــة  التدريبيــة  االحتياجــات  دراســة 
التقــّدم بطلبهــا. وكجــزء مــن حــرص “تمكيــن” 
علــى قيــاس األثر العائد من الدعــم المقدم من 
خــال البرامــج، فــإن “تمكيــن” ســتحرص على 
تطبيق آلية جديدة لقياس أثر برامج التدريب 
للقيــاس  مختلفــة  أدوات  باســتخدام  وذلــك 
كاالســتبيانات ودراســات األثــر وغيرها، والتي 
ســيترتب على نتائجها اســتمرارية الدعم لهذه 

البرامج من عدمها.
وكانــت تمكيــن قــد عملــت فــي وقــت ســابق 
مطلــع العــام الجــاري علــى إدخــال تحســينات 
شــاملة على برامج دعم المؤسســات الرئيسية 
وذلــك مــن خــال توظيــف العديد مــن الحلول 
اإللكترونيــة كالتوثيق اإللكتروني للحســابات، 
والدفــع  االفتراضيــة،  الميدانيــة  والزيــارات 
اإللكتروني باســتخدام نظــام “فواتير”، إضافة 
إلــى اســتحداث مســارات دعــم جديــدة كدعم 
الســجات االفتراضيــة، ودعــم 5K الــذي يقدم 

للمؤسسات منًحا تصل إلى 5 آالف دينار.

القاسم وقموه خالل اللقاء 

بــدأ أعمالــه حديثا فــي المملكــة مصرف جملــة تقليدًيا “التحــول” اســتراتيجية  مــن  الثالثــة  المرحلــة  ضمــن 
بنك األردن عضًوا جديًدا في “مصارف البحرين”“تمكين” يطور إجراءات تقييم ودعم البرامج

أول مصنع بحريني إلنتاج مصابيح LED للشوارع
ــة أمـــــيـــــري ويـــــقـــــام بـــمـــنـــطـــقـــة الــــحــــد الـــصـــنـــاعـــيـــة ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ يــــعــــود لـ

كشــفت شــركة صناعيــة بحرينيــة عــن عزمهــا تشــييد أول مصنــع من نوعــه فــي المملكة؛ من أجــل صناعة 
مصابيــح إنــارة الشــوارع بتقنيــة الصمــام الثنائــي الباعــث للضوء )LED( في خطوة تنســجم مع مســاعي 

البالد نحو تخفيض استهالك الكهرباء ونشر أنظمة اإلنارة والطاقة الصديقة بالبيئة.

وأبلــغ الرئيس التنفيذي لمجموعــة أميري للصناعات 
عادل أميري “الباد” أن الشــركة لديها خطة لتدشــين 
مشــروع صناعــي جديــد عبــارة عــن مصنــع إلنتــاج 
مصابيــح إنــارة LED وذلك بأحجام وقــدرات كبيرة؛ 
الصناعيــة  والمشــاريع  الشــوارع  إنــارة  أجــل  مــن 
فيــه  توفــر  الــذي  الوقــت  فــي  وغيرهــا،  والمخــازن 
الشــركة أعمــدة اإلنــارة بكميــات كبيــرة للســوق منــذ 

سنوات.
الدراســات  مرحلــة  فــي  حاليــا  المصنــع  إن  وقــال 
والتخطيــط، وأنــه ســيتم تشــييد خــط إنتــاج جديــد 
ضمــن مصنــع الشــركة فــي منطقــة الحــد الصناعيــة، 
والذي ينتج مفاتيح الطاقة الكهربائية، إذ يعتبر خط 
اإلنتــاج الجديد أحدث خطة لتوســعة إنتاج الشــركة 

وذلك بعد افتتاح مصنعها الجديد في الحد.
وبين أن قســم اإلنارة بدأ خطط التوســع وأنه يجري 
 )...( التمويــل،  علــى  للحصــول  البنــوك  مــع  النقــاش 
المشــروع سيكون باســتثمارات كبيرة ونتفاوض مع 

البنــوك بشــأن الحصــول علــى قــرض، الموقــع مجهــز 
للمشروع”.

وتوقــع أميــري أن المصنــع ســيحتاج معــدات بقرابــة 
1.5 مليون دينار، إلى جانب معدات اختبار، موضحا 
أن مرحلــة االختبــارات تعــد ضروريــة فــي مثــل هذا 
خــاص  مختبــر  جانــب  إلــى  المنتجــات،  مــن  النــوع 

متوافق مع المعايير الدولية.
وأشــار إلى أن أعمال البنــاء قد تبدأ في العام المقبل 
علــى  والحصــول  الخطــط  اســتكمال  بعــد  تقريبــا 

التمويل الازم للمشروع.
وبخصــوص مــا إذا كان ســيتم الدخــول فــي شــراكة 
مــع مصانع عالميــة؛ من أجل المســاعدة في التصنيع 
“ممكــن  أميــري  قــال  المكونــات،  توريــد  أو  المحلــي 
ندخل كشــراكة وكمزودين”. وبين أن المصنع سيركز 
بشــكل أساســي علــى توفيــر منتجــات ذات ســعات 
وبجودة عالية، وليس على المصابيح الصغيرة التي 
تتوافــر بالســوق بكثافــة. وينتــج المصنــع قرابــة 10 

آالف عمــود إنــارة ســنويا وقرابــة 250 كيلومتــرا من 
حواجــز الطــرق وحمايــة المركبــات من الحــوادث، إذ 
يركز إنتاج المصنع للسوق البحرينية وينوي التوسع 
للســوق الســعودية. ويغطــي مصنــع المعــدات 90 % 
مــن احتياجــات الســوق المحلية من حواجــز الطرق، 
فــي حيــن ينتج خــط إنتاج أعمــدة اإلنــارة قرابة 50 
% من احتياجات البحرين. وبدأت “أميري” التوســع 
مــن التجــارة إلــى الصناعــة فــي العــام 1991 حيــن 
افتتحــت أول مصنــع لهــا لصناعــة وتجميــع لوحــات 

ســترة،  منطقــة  فــي  )أميتــاك(  الكهربائيــة  المفاتيــح 
المفاتيــح  لوحــات  اإلطــار  وتصميــم  صنــع  يتــم  إذ 
الكهربائيــة التي تســتخدم كلوحة تحكم رئيســة في 

المنــازل والشــركات والقطــاع التجــاري، إذ كانت يتم 
صناعة اإلطار في البحرين، ويتم جلب المفاتيح من 
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واصلــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي زيــادة احتياطاتهــا األجنبيــة بنهايــة النصف 
األول مــن العــام الجــاري بدعــم مــن ارتفاعهــا فــي الســعودية واإلمــارات والبحرين مع 
تراجــع طفيــف بالكويــت وســلطنة ُعمــان. وارتفعــت قيمــة االحتياطــي األجنبــي لدول 
مجلــس التعــاون بنهايــة يونيــو 2019 بنســبة 4.33 % على أســاس ســنوي، واســتحواذ 
المملكــة العربيــة الســعودية علــى نســبة 70.46 % مــن إجمالــي االحتياطــات األجنبيــة 

لدول الخليج.

وطبقــًا لمســح “مباشــر” الــذي اســتند إلــى 
أحــدث بيانات للبنــوك المركزية الخليجية، 
ســجل االحتياطــي األجنبــي بختــام يونيو 
الســابق 728.644 مليــار دوالر، مقارنــة بــــ 
698.402 مليار دوالر في الشــهر نفسه من 

.2018
ُيشــار إلــى أن المســح اعتمــد فــي بيانــات 
اإلمــارات العربية المتحدة على شــهر مايو 
الماضــي؛ نظرا لعــدم صدور بيانــات يونيو 

السابق.

السعودية بالصدارة

أظهــر المســح اســتحواذ المملكــة العربيــة 
إجمالــي  مــن   %  70.46 علــى  الســعودية 
االحتياطــات الدولية لدول الخليج، بقيمة 

513.400 مليار دوالر.
فخالل يونيو الســابق، ارتفعت احتياطات 
نمــو  بدعــم   ،%  1.26 بنســبة  الســعودية 
النقد األجنبي والودائع في الخارج ســنويا 
بنسبة 6.25 %، إلى 187.203 مليار دوالر، 
وارتفــاع وضــع االحتياطــي لــدى صنــدوق 
 2.152 عنــد  بالمئــة   45.75 الدولــي  النقــد 

مليار دوالر.
وتلقــت االحتياطــات األجنبيــة للســعودية 
دعمــا أيضــا مــن نمــو بنــد حقــوق الســحب 
 8.538 مســجال  بالمئــة،   7.42 الخاصــة 

مليــار دوالر، فيمــا واصلــت قيمــة الذهــب 
النقــدي اســتقرارها عنــد 433.570 مليــون 
دوالر، وذلــك رغم انخفاض االســتثمار في 
األوراق الماليــة بالخــارج 1.66 بالمئــة عند 

315.030 مليون دوالر.

دولة اإلمارات

احتلــت اإلمــارات العربية المتحــدة المركز 
الثانــي فــي االحتياطــي األجنبــي بالخليج 
مــن  بالمئــة   14.29 علــى  مســتحوذة 

احتياطي المنطقة.
االحتياطــي  أن  “مباشــر”  مســح  وبيــن 
األجنبي لإلمارات بلغ في مايو الســابق بلغ 
104.101 مليــار دوالر، بارتفــاع 16.14 % 
عن مســتواها في الشــهر المماثل من العام 

الماضي عند 89.635 مليار دوالر.

مملكة البحرين

لفتــت البيانــات إلى تســجيل البحرين أكبر 
معدل نمو في االحتياطات األجنبية خالل 

يونيو السابق بواقع 55.55 % سنويا.
األجنبــي  االحتياطــي  معــدل  نمــو  ورغــم 
للبحريــن، إال أنــه يظل األقل على مســتوى 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة االحتياطي 
3.394 مليــار دوالر،  إلــى  األجنبــي وصــل 

مقارنــة بــــ 2.182 مليــار دوالر فــي يونيــو 
.2018

وكانــت البحريــن تلقــت فــي أكتوبــر دعمــا 
من الســعودية واإلمــارات والكويت، حيث 
وقعــت اتفاقــات إطاريــة للتعــاون المالــي 
بشــأن برنامــج التــوازن المالــي مــع الــدول 
الثــالث، وصنــدوق النقــد العربــي بإجمالي 
دوالر؛  مليــارات   10 لــــ  يصــل  دعــم  قيمــة 
لتعزيــز اســتقرار الماليــة العامــة ومواصلة 
فــي  والتنميــة  االقتصــادي  النمــو  تحفيــز 

المملكة البحرينية.

الكويت وعمان تخالفان

وعلى الجانب اآلخر، خالفت دولة الكويت 

لرفــع  الخليجــي  التوجــه  عمــان  وســلطنة 
االحتياطات األجنبية.

الرســمي  االحتياطــي  قيمــة  وتراجعــت 
لدولة الكويت خالل يونيو الســابق بنســبة 

0.31 % ألول مرة منذ 5 أشهر.
للكويــت  األجنبــي  االحتياطــي  وســجل 
38.031 مليــار دوالر بنهايــة يونيــو 2019، 
مقابل 38.150 مليار دوالر في الشهر ذاته 

من 2018.
لالحتياطــي  الســنوي  األداء  علــى  وأثــر 
بنســبة  والودائــع  العملــة  مجمــوع  تراجــع 
دوالر،  مليــار   35.599 إلــى   %  0.65
وانخفــاض حقــوق الســحب الخاصة 2.88 
1.861 مليــار دوالر، وذلــك رغــم  % عنــد 

ارتفــاع وضــع االحتياطــي لــدى الصنــدوق 
مليــون   466.298 إلــى   %  55.23 بنســبة 

دوالر.
للمركــزي  النقديــة  اإلحصائيــة  وأشــارت 
الدفتريــة  القيمــة  أن  إلــى  الكويتــي 
الحتياطي الذهب واصلت استقرارها عند 
قيمــة  بــأن  علمــا  مليــون دوالر،   104.760
الذهــب تمثــل مــا تمتلكــه الســلطة النقدية 
بــه  وتحتفــظ  المركــزي”،  الكويــت  “بنــك 

كأصول احتياطية.
وإلــى جانب الكويت انخفــض االحتياطي 
األجنبــي لســلطنة عمان في يونيو الســابق 
هامشــيًا بنســبة 0.08 %، مســجال 15.949 
15.962 مليــار دوالر  مليــار دوالر، مقابــل 

بالشهر نفسه من 2018.
وضغــط علــى االحتياطــي األجنبــي لعمان 
تراجــع حصة الســلطنة لدى صنــدوق النقد 

الدولي 5 % عند 623.307 مليون دوالر.

االحتياطات العالمية

الدولــي،  للينــك  بيانــات  ألحــدث  ووفقــًا 
فــي  األول  المركــز  تحتــل  الصيــن  فــإن 
 3.168 بقيمــة  األجنبيــة  االحتياطــات 
وتتبعهــا   ،2018 بنهايــة  دوالر  تريليــون 

اليابان بـ 1.270 تريليون دوالر.
وجاءت سويســرا في المركز الثالث عالميا 
باحتياطي أجنبي 787.02 مليار دوالر، ثم 

المملكة العربية السعودية بالمركز الرابع.

الكويت - مباشر

االحتياطــــــي األجنبـــــي في البحريـــــن
%  55.5 إلـــــــــى  وصــــــلــــــت  ــرة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ ــة  ــ ــب ــ ــس ــ ــن ــ ب مــــرتــــفــــعــــا 

المنامة - بنك اإلثمار
عواصم - وكاالت

هبطــت أســعار النفــط 2 % أمــس، متأثــرة 
بارتفــاع إنتــاج أوبــك وروســيا مــن الخــام 
وكذلــك النزاع التجاري المســتمر منذ فترة 
المتحــدة والصيــن  الواليــات  بيــن  طويلــة 
العالمــي.  االقتصــاد  علــى  يضغــط  الــذي 
دوالر   1.26 األميركــي  الخــام  وتراجــع 
للبرميــل،  دوالر   53.84 إلــى   %  2.3 أو 
وانخفــض خــام القيــاس العالمــي برنت 96 

سنتا إلى 57.70 دوالر للبرميل.
وفرضــت الواليــات المتحدة هذا األســبوع 
رســوما جمركية بنســبة 15 % على بضائع 
فــرض  الصيــن  وبــدأت  متنوعــة  صينيــة 
رســوم جمركيــة جديــدة علــى قائمــة مــن 
الســلع المســتهدفة بقيمــة 75 مليــار دوالر، 
في إطار الحرب التجارية الدائرة منذ أكثر 
مــن عــام. وعلــى الرغــم مــن تصاعــد حــدة 
النــزاع التجــاري، قــال الرئيــس األميركــي 
دونالد ترامب إن الطرفين سيجتمعان في 

وقت الحق هذا الشهر إلجراء محادثات.

النفط يهبط 2 % 
متأثرا بالحرب 

التجارية

أعلــن بنــك اإلثمــار، أمــس عــن خططــه للقيــام بتحديثــات هامــة والتــي ستحســن تجربــة عمالئه 
المصرفيــة. وتهــدف هــذه التحديثــات، والتــي تمثل جــزءًا من المبــادرات الرقميــة طويلة المدى 

لبنك اإلثمار، إلى المحافظة على مكانة البنك الرائدة في مجال التكنولوجيا واالبتكار. 

تعييــن  تــم  أن  بعــد  اإلعــالن  هــذا  جــاء  وقــد 
إحــدى الشــركات العالميــة الرائــدة فــي الحلول 
المصرفية للمساعدة على تحديث أنظمة إدارة 
عالقــات العمــالء )CRM( األمــر الــذي ســيجعل 
بيــن  مــن  العمــالء  خدمــة  فــي  البنــك  قــدرات 

األفضل حول العالم.
إن برنامــج إدارة عالقــات العمــالء القائــم علــى 
والجديــد  المطــور   Microsoft Dynamics
المصرفيــة  العمــالء  تجربــة  مــن  يعــزز  ســوف 
وسيساعد على تقديم حلول جديدة تركز على 
العمــالء وذلك تماشــيًا مع التوجهات المصرفية 
نحــو زيــادة إضفــاء الطابــع الشــخصي واألمــن 

والمرونة ومشاركة العمالء.
 وقال الرئيس التنفيذي للبنك أحمد عبدالرحيم 

“إن العميــل اليــوم أكثــر تطــورًا مــن أي وقــت 
مضى ويطالب بتوفير أساليب أكثر خصوصية 
مــن البنــك الــذي يتعامل معــه، باإلضافة إلى أن 
تكــون أكثــر ســهولة وأكثــر أمانــاً . ويفخــر بنــك 
العمــالء  نهٍجــًا يركــز علــى  اإلثمــار كونــه يتبــع 
ذلــك،  ولتحقيــق  أوالً.  احتياجاتهــم  ويضــع 
فإننــا نســتثمر بشــكل كبير في مواصلــة تطوير 
منتجاتنــا وخدماتنــا مــع التركيــز بشــكل خاص 

على تجربة العمالء المصرفية”.
وأضــاف “أن هــذه التحديثــات الهامــة هي خير 
دليــل على جديــة التزامنــا تجــاه العميل، حيث 
أنهــا مصممــة في المقــام األول لتعزيــز عالقاتنا 
مــع العمــالء الحالييــن والمحتمليــن مــن خــالل 
أســرع وقــت  فــي  الــرد عليهــم  إمكانيــة  توفــر 

بصــورة  والتفاعــل  بالمشــاركة  لهــم  والســماح 
أكبر”. 

عالقــات  إدارة  عبدالرحيم:”نظــام  وأضــاف 
العمالء الجديد سيســاعدنا على خدمة عمالئنا 
يقــدم  بصــورة أســرع وأفضــل وأذكــى، حيــث 
النظام خدمة الرد اآللي ذات الطابع الشــخصي 
واألهــم مــن ذلــك االطــالع الفــوري علــى جميــع 
المعلومات الخاصة بالعميل. وسيســمح لنا ذلك 
فــي المقابــل بتوقــع حاجات العمــالء حتى قبل 

إخبارنا بها بشكل مباشر”. 
وتابع “ســيؤدي أيضــًا تنفيذ حــل إدارة عالقات 
إلــى  البنــك  مســتوى  علــى  المبتكــر  العمــالء 
تحســين طريقــة تعاملنــا مــع آراء العمــالء، مما 
سيســاعدنا فــي خدمــة عمالئنــا بشــكل أفضــل. 
وســتترجم هــذه المزايــا الجديــدة إلــى تجربــة 
مصرفية مميزة للعمالء بشكل عام”.  إن شركة 
VeriPark Gulf FZE، المتخصصــة فــي توفيــر 
حلــول إلدارة عالقــات العمــالء ومنصــة قنوات 
التســويق الموحــدة والخدمــات الرقمية وإدارة 
برامــج الــوالء للمؤسســات المالية حــول العالم، 
Mi�  هي الشريك الرائد لمايكروسوفت لبرنامج

crosoft Dynamics CRM فــي قطــاع البنــوك 
والتمويل والتأمين على مســتوى العالم. وعّين 
البنــك شــركة VeriPark للمســاعدة فــي تطبيق 
أنظمــة إدارة عالقات العمــالء )CRM( المحدثة 
وكذلــك أنظمــة أخرى تركز علــى خدمة العمالء 
والتــي ستســاعد البنــك فــي تحســين كفاءتــه 

وإنتاجيته.
وأكــد عبدالرحيم “أن شــركة VeriPark نجحت 
فــي تنفيــذ العديــد مــن مشــاريع إدارة عالقــات 
العمــالء لشــركات حــول العالــم ولديهــا المــوارد 
الالزمــة والمهــارات التــي تســاعدنا علــى تنفيــذ 

الحلول المقترحة”.

 أحمد عبدالرحيم

ــا ــر أمانـ ــى وأكثـ ــرع وأذكـ ــل وأسـ ــات أفضـ ــن خدمـ يضمـ

“بنك اإلثمار”: نظام جديد إلدارة عالقات العمالء

انخفض التضخم في البحرين بنسبة 0.4 % في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، وكان هذا التغير أقل من التغير الذي طرأ في شهر 
يونيو على أساس سنوي )0.2+ %( وفي مايو )+ 0.5 %(، وذلك بحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

وعند مقارنة شــهر يوليو الماضي 
بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي 
فــي مجموعــة  تغييــر  أبــرز  جــاء 
المالبس واألحذية التي انخفضت 
بنسبة 9.6 %، ومجموعة الثقافة 

والترفيه بنسبة 10.3 %. 
في حين شهدت مجموعة الطعام 

والمشروبات غير الكحولية زيادة 
بنســبة 2.4 % قياًسا بشهر يونيو 
الماضــي، وانخفــض مؤشــر ســعر 
المســتهلك بنســبة 0.3 %، ليصــل 
إلــى 99.5 نقطــة )أبريــل 2019 = 

.)100
أمــا علــى أســاس شــهري، فكانــت 

شــهدت  التــي  األهــم  المجموعــة 
المســكن  مجموعــة  هــي  تراجًعــا 
والميــاه والكهرباء والغــاز وأنواع 
 %  0.8 بنســبة  األخــرى  الوقــود 
نتيجــة االنخفاض في اإليجارات 

السكنية.
ويشــار إلــى أن ولــي العهــد نائــب 

األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 
ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
بــن حمــد آل خليفــة وّجــه هيئــة 
الكهرباء والماء باحتساب فواتير 
هــذا العــام لحســابات المواطنيــن 
يونيــو  ألشــهر  األول  بالمســكن 

ويوليــو وأغســطس وفــق فواتيــر 
إذا  الماضــي  العــام  الفتــرة  نفــس 
كانت أقل من السنة الحالية. وقد 

تم احتساب سعر الكهرباء والماء 
في مؤشــر أسعار المستهلك لشهر 

يوليو 2019.

البحرين: انخفاض التضخم 0.4 %

3.4
مليار دوالر

المحرر االقتصادي
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“البيت األبيض” يرفض 

مخاوف الركود االقتصادي
رفــض مســؤولو البيــت األبيــض، المخاوف مــن تباطؤ 
النمــو االقتصــادي، وقالــوا بحســب مــا نقلــت وكاالت 
األنبــاء إن مخاطــر الركــود ضعيفة رغم تقلب أســواق 
الســندات العالميــة، مؤكديــن أن الحــرب التجاريــة مع 

الصين لم تتسبب في أي خسائر للواليات المتحدة. 
لكــن الحــرب التجاريــة بيــن أكبــر اقتصادييــن بالعالــم 
مازالــت مســتمرة، حيــث تبــادل الطرفــان منــذ يوميــن 

فقط رسوما جديدة.

عمليات بيع قوية من جانب مديري الشــركات والمطلعين في الشــركات األميركية، جاءت لتعمق األزمة وترســم صورة قاتمة لما يمكن أن 
تؤول إليه األمور في أكبر اقتصاد في العالم.

وظهــرت مؤشــرات أخيــرا علــى قــرب دخول 
االقتصــاد األميركــي فــي ركــود طويــل األمد 
مــع ظهــور منحنــى العائد المقلــوب ألول مرة 

منذ سنوات.
أنــه  المقلــوب علــى  العائــد  ويعــرف منحنــى 
ظاهــرة ائتمانيــة تتحقــق عندمــا يتوافــر في 
بيئــة التداول الخاصة بعقــود المبادلة هبوط 
في مؤشــرات اآلجــال الطويلة والمتوســطة، 

مقابل ارتفاع في عقود اآلجل القصيرة.

كما تؤشــر عمليات البيع من جانب المطلعين 
والتــي تشــبه ما كانت عليه فــي العام 2007، 
إلــى تزايــد الشــكوك حــول اســتدامة أطــول 

صعود لألسهم في التاريخ األميركي.
األميركيــة  الشــركات  فــي  المطلعــون  وقــام 
مــن  دوالر  مليــون   600 متوســطه  مــا  ببيــع 
Trim�  األســهم يومًيــا فــي أغســطس، وفًقا لـــ
Tabs Investment Research، التي تتعقب 

مستويات السيولة في سوق األسهم.

وأغســطس هو الشــهر الخامس على التوالي 
الــذي يشــهد عمليــات بيــع قويــة مــن جانــب 
المطلعيــن لترتفــع فيه مبيعاتهم خــال العام 

إلى 10 مليارات دوالر.
المطلعيــن  مبيعــات  أن   TrimTabs وذكــرت 
تشــابه تلــك التــي حدثــت وللمــرة األولى في 
التــي  الفتــرة  2006 و2007، وهــي  العاميــن 

سبقت الهبوط الكبير لألسهم.
وغالًبــا مــا ينظــر المســتثمرون إلــى عمليــات 

بيــع وشــراء المطلعيــن والتــي يقوم بهــا كبار 
المديرين التنفيذيين والمســاهمين الرئيسين 

والمديرين كمؤشر للثقة.
وعلى الرغم من أن ســوق األسهم أكبر بكثير 
ممــا كان عليــه فــي العــام 2007، فــإن عامــة 
الـــ10 مليــارات دوالر قــد ال تعنــي الكثير اآلن 
تســارع  أن  إال   ،2007 فــي  حدثــت  لــو  كمــا 
المطلعيــن لبيــع األســهم قــد يشــير إلــى القلق 
بشأن التحديات المقبلة، خصوصا أن الحرب 
المتحــدة والصيــن  الواليــات  بيــن  التجاريــة 

تهدد بإحداث ركود اقتصادي في أميركا.

ظهـــــــــور منحنــــى العائـــــــد 

أزمة اقتصادية عالمية على األبواب
ــم بـــاإلنـــفـــلـــونـــزا ــالـ ــعـ ــا يـــصـــاب الـ ــركـ ــيـ عـــنـــدمـــا تــعــطــس أمـ

مــع تزايــد المخاطــر المحتملــة بشــأن وقــوع أزمــة ماليــة شــبيهة بمــا حــدث فــي العــام 
2008، حينما انهار بنك “ليمان براذرز” األميركي الرتباطه بســندات رهن عقارية قادته 
للســقوط وجــر العالم معــه إلى أزمة مالية كبيرة، عادت هذه األيام التحذيرات نفســها 

التي أطلقت في تلك الفترة.

ويتحــدث المحللــون هنــا وهنــاك عــن هذه 
فــي  بدلــوه  يدلــو  وكل  وتبعاتهــا،  األزمــة 
موعد حدوثها، كما يسارع الخبراء لتقديم 
النصائح للشركات واألفراد بشأن الماذات 
اآلمنــة التــي يمكــن أن توفر فرصــة للنجاة 

من هذا الكابوس. 
فــي  ركــودًا  الخبــراء  مــن  العديــد  وتوقــع 
المقبليــن،  للعاميــن  األميركــي  االقتصــاد 
رغــم اعتبارهم في الوقت نفســه أنه يمكن 
الفدرالــي  االحتياطــي  المصــرف  لقــرارات 

األميركي تأخيره.
ومــن بيــن 226 خبيــرا اســتطلعت آراؤهــم 
األعمــال،  القتصاديــي  الوطنيــة  الرابطــة 
توقــع 38 % دخــول أول اقتصــاد عالمــي 

فــي ركــود العــام 2020، بينمــا تكهن 34 % 
دخولــه في ركود بالعــام 2021، فيما اعتبر 
14 % أن ذلك سيحصل في وقت أبعد من 

ذلك.
دخــول  فقــط   %  2 توقــع  المقابــل،  فــي 
االقتصاد األميركي في ركود بالعام 2019، 
مقابــل 10 % فــي اســتطاع ســابق أجــري 

في فبراير.
وعربيا، حّذر المؤسس والرئيس لمجموعة 
طــال أبــو غزالــة الدوليــة طــال أبوغزالة 
مــن أزمــة اقتصاديــة “طاحنــة” ســتضرب 
الواليــات  مركزهــا   ،2020 بحلــول  العالــم 
المتحدة األميركية، وستكون أقوى وأشد 

بكثير من تلك التي حدثت في 2008.

وأكــد فــي حديث مــع “الباد” نشــر أخيرا، 
اقتصاديــة،  أزمــة  هــو  ســيحدث  مــا  أن 
وليســت مالية كسابقتها، ستأكل “األخضر 
كبيــر،  كســاد  إلــى  وســتؤدي  واليابــس”، 
وغاء وبطالة وارتفاع “فاحش” لألسعار.

والشــركات  والحكومــات  الــدول  ودعــا 
أحجامهــا  مختلــف  علــى  والمؤسســات 
لهــذه  االســتعداد  لضــرورة  وقطاعاتهــا 
مــا  حســب  كل  لهــا،  والتصــدي  األزمــة 

يناسبه.

التــي  المؤشــرات  أن  أبوغزالــة  وأوضــح 
تــدل علــى ذلك كثيــرة، وهو توقــع يؤيده 
والمفكريــن  الخبــراء  مــن  الكثيــر  بــه 
االقتصاديين ومراكز الدراسات واألبحاث 

حول العالم.
اســتعداده  بالفعــل  بــدأ  الغــرب  أن  وبّيــن 
وبــات قلقــا تجــاه األمــر، لكننا لألســف في 
علــى  “نائميــن”  زلنــا  مــا  العربيــة  الــدول 
الموضــوع، حيــث ال تحــركات جديــة وال 

تجهيزات ذات قيمة.
وأوضح أن األزمة ستبدأ بأميركا وتقضي 
علــى كل اقتصــادات العالــم، فكمــا يقــال 
العالــم  يصــاب  أميــركا  تعطــس  “عندمــا 

باإلنفلونزا”.

أسباب األزمة

أمــا األســباب، فبدأهــا بتحول أميــركا إلى 
اســتهاك  بعــد  للنفــط  مســتوردة  دولــة 

معظــم إمكاناتها، وبالتالي فإنها ســتفرض 
قوتهــا  بحكــم  األســواق  علــى  شــروطها 
العســكرية للهبوط باألسعار، كذلك ارتفاع 
الفوائد في السوق المالية هناك ما سيؤثر 

على األسواق العالمية.
وتابــع “يضــاف إلى ذلك الحــرب التجارية 
التــي تقودهــا واشــنطن ضــد العالــم، فــي 
أشــد  تعتبرهــا  التــي  الصيــن  مقدمتــه 
خصومهــا الحقيقييــن، وهــو صــراع كبيــر 
عــن  وعــرف  قــرأ  والجميــع  ينتهــي،  لــن 
تبادل الضرائب والرســوم والعقوبات بين 

البلدين”.
وأكــد أن الصيــن منافــس قــوي وشــرس 
ألميــركا، وفــي مختلــف المجــاالت، فضــا 
عن أن معظم الصناعات األميركية المهمة 
وشــركاتها الكبــرى تنتــج أعمالهــا وتقيــم 
مصانعهــا بالصيــن، )...( وطبيعي أن يكون 

لدى واشنطن مشكلة اسمها بكين.
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األســواق  مــن  أي  فــي  المســتثمرين  إلعــان  آليــة  توجــد  ال 
عــن توقعاتهــم المســتقبلية النتعــاش أو ركــود قطــاع مــا فــي 
االقتصاد أو االقتصاد الكلي، أقوى من سلوكهم في االستثمار، 
فمســتثمري البورصــة األميركية دقوا ناقــوس الخطر في العام 
2007 عبر االتجاه إلى أدوات استثمارية معينة بهدف التحوط 

من المخاطر. 
ومــن خال تــداوالت األســابيع القليلة الماضية يمكــن أن يفهم 
المراقــب أن المســتثمرين األميركييــن يشــعرون بقــرب الركــود 
بشدة من اقتصادهم، إذ خسر مؤشر “داو جونز” الصناعي 800 
نقطــة، مســجًا أســوأ انخفاض فــي النســبة المئوية لهــذا العام، 
بينمــا خســر مؤشــرا “ســتاندرد آند بــورز 500” األوســع نطاًقا، و 

“ناسداك” حوالي 3 %. 
ونقل موقع “يو إس إيه توداي” عن ريان ديتريك، كبير محللي 
الســوق فــي “إل بــي إل” الماليــة قولــه إن أداء ســوق األســهم 
يوحــي بــإدراك أن اقتصاد بقية العالم يتباطأ بشــكل أســرع من 
المتوقع، مما يؤدي إلى ما أسماه “منحنى العائد المقلوب” ألول 
مــرة منــذ األزمــة الماليــة، مضيفــا أن هــذا يحــدث تاريخًيا قبل 

الركود. 
وفيمــا يلــي عوامــل ودالئل يقيــن المســتثمرين األميركيين من 

قرب الركود من أسواقهم المالية: 

سوق السندات 

اتجه المســتثمرون إلى الســندات الحكومية، ما أدى إلى ظهور 
عامــة تظهــر غالًبــا قبيــل الركــود االقتصــادي، وهــي انخفــاض 
العائــد علــى ســندات الخزانــة األميركيــة ألجل 10 ســنوات إلى 
أقــل مــن العائــد على الســندات التي مدتهــا ســنتان، وتكرر هذا 

األمر العام 2007 أي قبيل األزمة المالية العالمية. 
وفــي الســياق ذاته، ظهر ســيناريو مماثل بســوق الســندات في 
بريطانيــا، فقــد بلــغ العائــد علــى ســندات الخزانة لمــدة 30 عاًما 
مستوى منخفًضا جديًدا عند 2.04 %، وهو ما يراه جيه جيه. 
كيناهــان، كبيــر اســتراتيجي الســوق فــي “تي دي أميــري تريد” 

توجه المستثمرين إلى آلية وقائية. 

التباطؤ العالمي 

وكانــت األســهم مهيــأة لعمليات بيع في األيــام القليلة الماضية؛ 
ألن تقريريــن جديديــن فــي الخارج جددا المخــاوف من تباطؤ 
االقتصاد العالمي، إذ أعلنت ألمانيا أن ناتجها المحلي اإلجمالي، 
أصبــح ســلبًيا فــي الربــع الثانــي، كمــا ســجل اإلنتــاج الصناعــي 
الصينــي أدنــى مســتوى له منــذ 17 عاًمــا كما تراجعــت مبيعات 

التجزئة واالستثمار في العقارات واألصول الثابتة األخرى. 

حرب التجارة 

وهــو بالطبــع مــن عوامــل قلــق المســتثمرين جــراء اإلجــراءات 
األميركيــة تجــاه البضائــع الصينيــة والعكــس، مــا ينعكــس فــي 

األساس على زراع وصناع وتجار البلدين الكبيرين.

 المخاوف الجيوسياسية 

وتضــاف قضايــا أخــرى إلى القلق بشــأن النمــو االقتصادي مثل 
االضطرابــات فــي هونغ كونــغ، والدراما من خروج بريطانيا من 
االتحــاد األوروبــي “بريكيســت”، ما يــؤدي إلى حالــة عدم يقين 

عامة.

4 عوامل تشيـــــر إلى ركود اقتصـــادي وشيـــك

عــن  بمعــزل  ليســت  والبحريــن  الخليــج،  دول 
تداعيــات أي أزمــة تصيــب االقتصــاد العالمــي؛ 
نظــرا الرتبــاط اقتصاداتهــا بطريقــة أو بأخــرى 
باالقتصــاد األميركــي )مركز األزمــة إن حدثت(، 
فضــا عن أنها تعتمد بشــكل كبيــر في إيراداتها 
على النفط، والتي عادة ما تتأثر ســلبًا في مثل 

هذه الظروف.
لكــن الســؤال الذي يطرح نفســه، وبعيدا عن أن 
االقتصــاد المحلي متين، وقــوي، ومحّصن، هل 
مــن الممكــن التحّوط ضد أي ركــود محتمل، قد 
يصيــب االقتصــاد العالمي، وينعكس ســلبا على 

االقتصاد الوطني؟

البحرينــي  االقتصــاد  إن متانــة  يقــول  البعــض 
الحصيفــة  والسياســة  الدينــار،  وقــوة  عمومــا، 
التــي يتبعــا البنــك المركــزي قــادرة علــى تحّمل 
الصدمــة، مــع تأثــر طفيــف وطبيعــي، فــي حين 
يدعــو البعض إلى ضرورة التحّصن بشــكل أكبر 

والتجهز لما مقبل.
ومــن المعلــوم أن االســتثمارات المشــتركة مــع 
للتأثــر  األكثــر عرضــة  الكبــرى ســتكون  الــدول 
بتداعيــات الركود المحتمل، وكون اســتثمارات 
البحريــن الخارجيــة “متواضعــة” إلــى حــد مــا، 

فإنها لن تتأثر كثيرا.
يبقى السؤال، هل نحن مستعدون؟

“االقتصاد متين”... ال تكفي!
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تقنيــة Near-field communication أو NFC هــي عبــارة عن طريقة اتصال الســلكية يتم اســتخدامها في وقتنا الحالي في 
الهواتــف وبعــض األجهــزة الخدماتيــة، حيث يتم فقط تمريــر الهاتف المحمول فوق جهاز محدد لنقل البيانات بســرعة كبيرة، 
بحســب “آراجيــك تيــك” تعتمــد هــذه التقنيــة فــي طريقة عملها علــى مفهوم يرمز لــه RFID، والــذي يعني تقنيــة تحديد الهوية 
عن طريق أشــعة الراديو، ويجب أن يتوفر جهاز مخصص بهذه التقنية الســتقبال وإرســال البيانات بســرعة، حيث يجب أن 
تلمس هاتف المحمول بهاتف آخر يدعم هذه التقنية أو لمس الهاتف المحمول بالجهاز الذي يدعم هذه التقنية ليبدأ استقبال 

وارسال البيانات بسرعة كبيرة جًدا.

مــع  تعمــل  أن   NFC تقنيــة  تســتطيع 
علــى مصــدر  التــي ال تحتــوي  األجهــزة 
طاقة مثل كروت قراءة الســفر. وتمتلك 
بُمعــدل  بيانــات  نقــل  تــردد  التقنيــة 
نقلهــا  يمكنهــا  أنــه  كمــا   .13.56MHz
 Kbps  424 أو   212 أو   106 بســرعات 

)كيلوبايت في الثانية الواحدة(.
تمتلــك معاييــر NFC ثالثــة أنمــاط مــن 

العمليات، وهي:
نمــط peer-to-peer: وهــو الذي يســمح 

لهاتفين ذكيين من نقل البيانات.
يســمح  الــذي  وهــو   :read/write نمــط 
لجهــاز فعــال مــن أخــذ البيانات مــن آخر 

غير فعال.
نمط Card emulation: وهو النمط الذي 
 NFC يســتطيع فيــه جهــاز يمتلــك تقنية
ُتســتخدم  أن  المحمولــة  الهواتــف  مثــل 
الحاجــة  دون  مــن  ائتمــان  ككارت 

الستخدامه أو إدخاله في الماكينات.
بشــكل  تطــور  التقنيــة  هــذه  اســتخدام 
وتــزداد  التكنولوجيــا  تطــور  مــع  كبيــر 
اســتخداماتها يوًما بعد يوم، فقد دخلت 
فــي معظــم أجهــزة الهواتــف المحمولــة 
يتــم  التجاريــة  والمحــالت  والشــركات 
اســتخدام تقنيــة NFC في آليــات الدفع 

الجديدة.

وتعتبــر المحفظة اإللكترونية أكثر مثال 
شــيوًعا واســتخداما لهذه التقنية، حيث 
يتــم اســتخدامها اآلن فــي خدمات مثل 
جوجل واليت وأبل باي وتحتوي معظم 
جهــاز  علــى  الحديثــة  الذكيــة  الهواتــف 

.RFID يدعم خاصية
ومــع تحميل تطبيق معيــن خاص بميزة 
الدفــع يمكنك ربط هاتفك بحاســبك في 
البنــك واســتخدامه للدفــع فــي المتاجــر 
التــي تســتخدم جهــاز مخصــص لقــراءة 
NFC، وهــذه الميــزة أصبحت تســتخدم 
والتــي  المتقدمــة،  البلــدان  معظــم  فــي 
أصبحــت تســتغني عــن العملــة الورقيــة 

بشكل كبير.
ال  بالتأكيــد  اآلمــان،  نســبة  وبخصــوص 
يوجد شــيء آمن بشــكل تام ولكن بشــكل 
عام، فهي من أكثر الوسائل الحديثة أماًنا، 
حيث إن اســتخدام التقنية والوصول إلى 
بينتاتــك ســيتطلب أن يكــون هاتفك على 
بعد ال يتجاوز 1 سم عن الجهاز المستقبل، 

كــم أن البيانــات عندما يتــم تخزينها، فإنه 
يتم تشفيرها وحفظها على الهاتف بحيث 
ال يمكــن ألي شــخص أن يحصــل عليهــا أو 
أن يقرأهــا، الخطــر الوحيد هــو أن يحصل 
القفــل  فتحــك  أثنــاء  هاتفــك  علــى  أحــد 
الخاص بك، ومعرفة الكود السري لتطبيق 

المحفظة اإللكترونية.

”NFC“ الدفع اإللكتروني بتقنية

قــال الرئيــس التنفيــذي لـــ “المدفوعــات الســعودية” إنــه تــم تركيــب أربعــة آالف جهــاز دفــع 
إلكتروني مزود بخدمة “مدى” في محطات وقود ومراكز خدمة في المملكة.

وأوضــح حســبما أوردت صحيفــة “االقتصاديــة” أن ذلك بهدف التســهيل على المســتهلكين 
الستخدام وسائل الدفع اإللكترونية والتقليل من التعامالت النقدية، وذلك قبل إلزام جميع 

المحطات باستخدام أجهزة الدفع اإللكتروني في وقت سابق من هذا الشهر الماضي.
وبين أن البنوك مستعدة لتنفيذ طلبات تركيب أجهزة أخرى بمجرد وصول طلب التركيب، 

حيث تنتظر تعاون التجار في تركيب أجهزة الدفع.
وأشار إلى أن التوجه القادم سيكون تطبيق خدمة الدفع اإللكتروني في المشاريع الصغيرة 
والمتوســطة، مثــل مطاعــم “الفــود تــرك”، إذ ســيتم تطبيق نظــام الدفع اإللكترونــي “مدى”؛ 

بهدف التقليل من التعامل النقدي واستبدالها بالتقنية الرقمية.
وبحســب البيانــات المتوفــرة فــي “أرقام” طبق قــرار إلزام محطات الوقــود بتوفير خدمات 

الدفع اإللكتروني اعتباًرا من يوم 17 يوليو 2019.

السعودية: 4 آالف جهاز دفع إلكتروني بمحطات الوقود12

نظــام  الماليــة عبــر  التحويــالت  قفــزت 
فــي  اإللكترونــي  الماليــة  التحويــالت 
مؤشــر علــى تنامــي اســتخدام الخدمــة 
التــي ســهلت إلــى حــد بعيــد المعامــالت 
مــن  واألفــراد  الشــركات  بيــن  الماليــة 
دفــع الرواتــب والمســتحقات وتحويــل 

األموال بين األفراد ودفع الفواتير.
عبــر  الماليــة  التحويــالت  وارتفعــت 
بلــس”  و”فــوري  “فــوري”  خدمــات 
النصــف  فــي   % 18 بنســبة  و”فواتيــر” 
األول مــن العــام الجــاري علــى أســاس 

سنوي.
نظــام  عبــر  التحويــالت  وبلغــت 
التحويــالت الماليــة اإللكترونــي، والذي 
تديــره شــركة “بنفــت”، إلــى  6.52 مليار 
العــام  مــن  األول  النصــف  فــي  دينــار 
الجــاري مقارنــة بـ 5.52 مليــار دينار في 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
األكثــر  فــوري  تحويــالت  وتشــكل 
مســاهمة مــن حيــث قيمــة التحويــالت 
الشــركات  تســتخدم  إذ  اإللكترونيــة، 
أجــل  مــن  الخدمــة  هــذه  والــوزارات 
التحويالت المالية الكبيرة أو الجماعية 
بصــورة  والمســتفيدين  للموظفيــن 
دوريــة، إذ بلغــت التحويــالت فــي مــن 
خــالل هذه الخدمة التي توفرها البنوك 
عبــر “بنفت” نحــو 6.23 مليار دينار، في 
بلــس”  “فــوري  تحويــالت  بلغــت  حيــن 
مالييــن   177 نحــو  البســيطة  للمبالــغ 
دينــار. أمــا خدمــة فواتيــر، فقــد بلغــت 
 110 نحــو  طريقهــا  عــن  التحويــالت 

ماليين دينار.
ويتيــح نظــام تحويل نظــام التحويالت 
الــذي   .E.F.T.S اإللكترونــي  الماليــة 
أطلــق في العــام 2015، للبنوك التجارية 

االستفادة من 3 خدمات رئيسه، الخدمة 
األولى هي فوري بلس )Fawri+(، والتي 
تمتاز بإتمام عملية التحويل في غضون 
30 ثانية فقط من أي حســاب بنكي إلى 
أي حساب بنكي آخر في البحرين بمبلغ 

فــي  دينــار   1000 يتجــاوز  ال  تحويــل 
اليــوم كحــد أقصــى لــكل حســاب بنكي. 
 ،)Fawri( أما الخدمة الثانية، فهي فوري
والتــي تمتــاز بإتمام التحويــالت المالية 
لجهــة  مفــردة  تحويــالت  كانــت  ســواء 

تحويــالت  مجموعــة  عــدد  أو  واحــدة 
بســيطة أو أعــداد كبيــرة كعمليــات دفــع 
ألي  بنكــي  حســاب  أي  مــن  الرواتــب 
فــي  البحريــن  فــي  آخــر  بنكــي  حســاب 
دوام  مــن  معــدودة  ســاعات  غضــون 

ستســتخدم  وبالتالــي  الرســمي،  العمــل 
هذه الخدمــة لتحويالت رواتب القطاع 
العــام والخــاص ومدفوعــات الحكومــة 
إضافــة  انواعهــا،  بجميــع  والشــركات 
أمــا  المباشــرة.  االســتقطاعات  إلــى 

الخدمــة الثالثــة، فهــي خدمــة الفواتيــر 
)Fawateer(، وهــو نظــام موحــد يتيــح 
لعميــل البنــك خدمــة االستفســار، ودفــع 
الفواتير المستحقة له من أكثر من جهة 

بالبحرين بصورة مباشرة.

التحويالت المالية اإللكترونية بين البنوك
عــــــــبــــــــر خـــــــــــدمـــــــــــات “فــــــــــــــــــــــــــوري” و“فــــــــــواتــــــــــيــــــــــر”

6.52
مليــار دينــار

4 سبتمبر 2019 األربعاء
5 محرم 1441

إعداد:  علي الفردان
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استثمارية  البحرين شطب مجموعة صناديق  لبورصة  التنفيذي  الرئيس  قرر 
تتبع لشركة بيت االستثمار العالمي )غلوبل( من لوائح البورصة، وذلك بناء على 

طلب مقدم من الشركة.
وقالت البورصة في بيان على موقعها اإللكتروني أنه بناء على لوائح وقواعد 
وإجراءات التداول المعمول بها في السوق، وقانون مصرف البحرين المركزي 
والمؤسسات المالية لسنة 2006 وتعديالته، واستنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية، 
المالية في  األســواق  مراقبة  إدارة  على خطاب  وبناء  البورصة  إدارة  مجلس 
مصرف البحرين المركزي تم شطب مجموعة من صناديق استثمار شركة بيت 

االستثمار العالمي )غلوبل( من لوائح البورصة اعتبارا من 1 سبتمبر 2019. 
والصناديق التي ستشطب هي:

GCC Real Estate Fund، Global GCC Large Cap Fund، Global Op� ، 
 portunistic Fund، The Zenith Fund، Global Distressed Fund، Global
 Islamic Fund Of Funds، Global GCC Islamic Fund، Global Energy

.Petrochemical and Downstream Industries

األكثر انخفاضااألكثر ربحا

أدرجــت بورصــة البحريــن اإلصــدار رقــم )18( لســندات التنميــة الحكوميــة التــي 
أصدرهــا مصــرف البحريــن المركــزي بالنيابــة عــن الحكومــة، ويتــم تداولها تحت 

الرمز GDEV18.BND اعتباًرا من يوم االثنين 5 أغسطس الماضي.

ويبلغ حجم اإلصدار 300 مليون دينار 
بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند، 
3 سنوات  في حين تبلغ مدة اإلصــدار 
 21 حتى   2019 يوليو   21 من  اعتباًرا 
الــثــابــت  ــعــائــد  ال ويــبــلــغ   .2022 يــولــيــو 
4.20 % سنويًا، يتم خاللها دفع فوائد 
في  تستحق  شهور  ستة  كــل  اإلصـــدار 
21 يناير و21 يوليو من كل عام خالل 

مدة اإلصدار.
ــاًرا مــن 5  ــب وتــمــكــن الــمــســتــثــمــرون اعــت
ــراء  أغــســطــس مــن الــتــعــامــل بــيــًعــا وشـ
ــدار بــإعــطــاء أوامــرهــم  ــ ــذا اإلصـ فــي هـ

لــلــوســطــاء إلدخــالــهــا فــي الــنــظــام الــذي 
سيقوم آلًيا بمطابقة األوامر وفق اآللية 
وأدوات  ــســنــدات  ال لــســوق  الــمــعــتــمــدة 
ــديــن الــمــدرجــة فــي الــبــورصــة حيث  ال
المرتبة األولى  السعر في  تأتي أولوية 
أولوية توقيت إدخــال األمــر في  يليها 

النظام في المرتبة الثانية. 
ــدار يــصــبــح عــدد  ــ وبــــــإدراج هـــذا اإلصــ
إصدارات السندات والصكوك المدرجة 
قيمتها  تبلغ  إصـــدار   14 الــبــورصــة  فــي 

اإلجمالية حوالي 7.116 مليار دوالر.

شــهدت أســهم مصرف الســام المدرجة في بورصة البحرين تنفيذ عدة صفقات 
لشــراء 2.69 مليــون ســهم بقيمــة إجماليــة تجــاوزت 242.71 ألــف دينــار مــن  قبل 

أشخاص رئيسيين بالمصرف، تم تنفيذها عبر 37 صفقة.

تمت  التي  الصفقات  تفاصيل  وتــعــود 
يــوم 8 أغسطس الــمــاضــي، إلــى شــراء 
ديــنــار   0.089 بسعر  ســهــًمــا   886,707
بسعر  سهًما  و81,214  الــواحــد،  للسهم 
0.090 دينار للسهم الواحد، و165,640 
سهًما بسعر 0.092 دينار للسهم الواحد، 

ديــنــار   0.093 بــســعــر  ســهــًمــا  و3,146 
المستثمرون  وتـــداول  الــواحــد.  للسهم 
 5.58 الماضي(  أغسطس   8( بالبورصة 
مــلــيــون ســهــم، بقيمة إجــمــالــيــة قــدرهــا 
من  تنفيذها  تــم  ــار،  ــن دي مــلــيــون   1.31

خالل 110 صفقات.

إدراج سندات حكومية بـ 300 مليون دينار

“السالم”: صفقات على 2.69 مليون سهم

تداوالت البحرينيين في أغسطس

اســتحوذت تــداوالت البحرينييــن علــى 9.3 مليــون دينــار تقريًبــا تمثــل مــا نســبته 79.3 % من 
إجمالي قيمة تداوالت أســهم الشــركات المدرجة في بورصة البحرين، خال شــهر أغســطس 

الماضي. 

موقع  على  نشرت  بيانات  أحــدث  وأظهرت 
المستثمرين  تــداوالت  إجمالي  أن  البورصة 
شكلت  ديـــنـــار،  ــيــون  مــل  11.79 تـــجـــاوزت 
تداوالت الجنسيات األخرى 20.7 % أي ما 

قيمته 2.4 مليون دينار.
الــمــتــداولــة في  األســهــم  وانــخــفــضــت قيمة 
شهر أغسطس بنسبة 57.71 %، من 27.87 
 11.79 إلــى  لتصل  يوليو  في  دينار  مليون 

مليون دينار في أغسطس.
ووصلت القيمة السوقية للشركات المساهمة 
العامة المدرجة في البورصة بشهر أغسطس 
الماضي إلى نحو 9.63 مليار دينار، بتراجع 
 ،%  1.01 نسبته  ما  أي  دينار،  مليون   97.5
قياًسا بنحو 9.73 مليار دينار في شهر يوليو 

السوقية  الــقــيــمــة  أن  حــيــن،  فــي  الــمــاضــي. 
 1.43 للبورصة شهدت ارتفاًعا كبيًرا بمقدار 
مليار دينار، أي ما نسبته 14.82 % في شهر 
مليار   8.2 بنحو  قياًسا  الماضي،  أغسطس 

دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت بنهاية أغسطس أسعار 10 شركات 
مقابل انخفاض 16 شركة، في حين حافظت 
يشار  تغيير.   دون  أسعارها  على  18 شركة 
بالبورصة  44 شركة محلية مدرجة  أن  إلى 
البنوك  قــطــاع  كالتالي:  قــطــاعــات،   6 تحت 
التأمين،  قطاع  االستثمار،  قطاع  التجارية، 
والسياحة،  الفنادق  قطاع  الخدمات،  قطاع 
وقــطــاع الــصــنــاعــة. ووفـــًقـــا لــلــبــيــانــات، فــإن 
إجمالي األيام المتداولة بالبورصة في الشهر 

 18 بلغ  الــمــاضــي 
ــا بــتــراجــع 5  يــوًم
أيــــــام عــــن شــهــر 

ــمــاضــي  يــولــيــو ال
الـــذي شــهــد تـــداوال 

أي  يـــــوًمـــــا،   23 فــــي 
بتراجع 21.74 %.

ــر  ــؤشــ وأقـــــــفـــــــل مــ
الـــبـــحـــريـــن الـــعـــام 

 1533.09 مــســتــوى  عــنــد  أغــســطــس  بنهاية 
أي  نقطة،   14.59 انخفاًضا  مسجال  نقطة، 
السابق،  بالشهر  مقارنة   %  0.94 نسبته  ما 
حيث بلغ 1547.68 نقطة، كما تراجع مؤشر 
نقطة،   24.73 بمقدار  اإلســالمــي  البحرين 
يوليو  إذ سجل في   ،% 3.19 نسبته  ما  أي 
في  ليسجل  انــخــفــض  ثــم  نــقــطــة،   775.63
كمية  وانخفضت  نقطة.   750.90 أغسطس 

في  المتداولة  األسهم 
بنسبة  الماضي  الشهر 
لــتــصــل   %  46.86
مــلــيــون   55.94 ــى  ــ إلـ
يومي  بمتوسط  ســهــم، 
قياًسا  ســهــم،  مليون   3.1
سهم  مــلــيــون   4.6 بــــ 
تراجع  كما  يوليو.  في 
 88.03 بنسبة  أغسطس  في  الصفقات  عدد 
 2,420 مــن  صــفــقــة،   1,287 إلـــى  ليصل   %
صفقة في يوليو. وكان نصيب البحرينيين 
47.395 مليون  المتداولة  من كمية األسهم 
إجمالي  من   %  84.73 نسبته  ما  أي  سهًما، 
ــبــورصــة في  ــة بــال ــمــتــداول كــمــيــة األســـهـــم ال
ــا الــجــنــســيــات األخــــرى فكان  أغــســطــس، أمـ
نسبته  ما  أي  سهًما،  مليون   8.54 نصيبهم 

.% 15.27

9.3
مليون دينار

وأظهرت البيانات تركز التداول في قطاع  «
البنوك التجارية، حيث تم تداول ما 

قيمته 6.16 مليون دينار، مستحوًذا بذلك 
على 52.3 % من إجمالي قيمة األسهم 

المتداولة. يليه قطاع الخدمات حيث 
تم تداول ما قيمته 2.9 مليون دينار، 

ليستحوذ على 24.79 % من إجمالي قيمة 
األسهم المتداولة.

واتضح أن الشركات الخمس األكبر حجًما  «
من حيث القيمة السوقية التي استحوذت 

على 6.06 مليار دينار، أي ما نسبته 
62.94 % من إجمالي حجم البورصة في 

أغسطس، هي: جاء بالمركز األول البنك 
األهلي المتحد، إذ بلغت قيمته السوقية 

نحو 3.036 مليار دينار )31.53 % من 
إجمالي القيمة السوقية للبورصة(، يليه 

بنك البحرين الوطني بنحو 1.07 مليار دينار 
)ما نسبته 11.1 %(، وثالًثا بنك البحرين 

والكويت بنحو 693.84 مليون دينار 
)7.2 %(، يليه شركة البحرين لالتصاالت 

السلكية والالسلكية “بتلكو” بنحو  643.66 
مليون دينار )ما نسبته 6.68 %(، وأخيًرا 

شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” بـ 617.7 
مليون دينار )6.41 %(.

 6.16 مليون دينار استحواذ البنوك التجارية

يناقش مجلس إدارة شــركة “انفســتكورب القابضة” )ســابقًا “بنك انفســتكورب 
ش.م.ب.”( فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة توزيع نحــو 37.9 مليون دوالر على 
جملة األســهم العادية )باســتثناء أســهم الخزينة(  وعلى حملة األسهم الممتازة 

فئة “ب”.

ــاع الــجــمــعــيــة  ــمـ ــتـ وســــــوف يــعــقــد اجـ
الــجــاري،  سبتمبر   23 يـــوم   العمومية 
مناقشة  ــال  ــمـ األعـ جــــدول  ويــتــضــمــن 
المناسبة  ــقــــرارات  ــ ال التـــخـــاذ  جـــزأيـــن 

بشأنه.
من جدول  األول  للجزء  وفًقا  وسيتم 
المتعلقة  األعـــمـــال  مــنــاقــشــة  األعـــمـــال 
ــفــســتــكــورب لــلــســنــة الــمــالــيــة  بــبــنــك ان
المنتهية في 30 يونيو 2019 حين كان 
مرخًصا كبنك تقليدي من قبل مصرف 
مناقشة  وأهــمــهــا:  الــمــركــزي،  البحرين 
ــم الــمــالــيــة لــبــنــك انــفــســتــكــورب  ــقــوائ ال
يونيو   30 في  المنتهية  المالية  للسنة 
مناقشة  عــلــيــهــا،  ــمــصــادقــة  وال  2019

تـــوزيـــع أربــــــاح عــلــى حــمــلــة األســهــم 
والــبــالــغ  المتبقية  “ب”  فــئــة  الــمــمــتــازة 
شــروط  بموجب  سهم  ألــف   123.239
لفترة  األســهــم  لتلك  اإلصــــدار  وبــنــود 
يونيو   30 إلى   2018 يوليو   1 األربــاح 
2019 بمبلغ إجمالي قدره 15.6 مليون 
دوالر تقريًبا، وفي حالة الموافقة على 
األرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ 
ومناقشة  المقبل،  أكتوبر   3 يتجاوز  ال 
على  دوالر  مليون   22.3 مبلغ  تــوزيــع 
ــم الـــعـــاديـــة )بــاســتــثــنــاء  ــهـ جــمــلــة األسـ
دوالر   0.3 بــمــعــدل  الــخــزيــنــة(  أســهــم 
يمثل %12 من  مما  عــادي،  لكل سهم 
العادية  لألسهم  المدفوع  المال  رأس 

الموافقة على األرباح فإنه  وفي حالة 
يتعين توزيعها في تاريخ ال يتجاوز 3 
أكتوبر المقبل، وكذلك مناقشة تحويل 
كأرباح  تقريًبا  دوالر  مليون   93 مبلغ 

مستبقاة للسنة المالية التالية.
أمــــا الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن االجـــتـــمـــاع، 
المتعلقة  المستقبلية  لــألعــمــال  فــإنــه 
ــقــابــضــة” كــشــركــة  ــفــســتــكــورب ال ـــ “ان بـ
الرقابية  الجهات  موافقة  بعد  قابضة 
عــلــى تــخــلــي بــنــك انــفــســتــكــورب عن 
المصرفية  الــخــدمــات  تقديم  رخــصــة 

إلى  الــتــجــاري  اســمــه  وتغيير  بالجملة 
“انـــفـــســـتـــكـــورب الـــقـــابـــضـــة” ، أهــمــهــا: 
ــعــارضــي  مــنــاقــشــة تــعــيــيــن )مــحــمــد ال
الــتــنــفــيــذيــة،  اإلدارة  مــجــلــس  مـــديـــر 
ولــيــد الــمــهــيــري مــمــثــل شــركــة مــبــادلــة 

لالستثمار، هشام الساعي ممثل شركة 
كنوزسيكيوريتيز( ليكونوا أعضاء في 
مجلس إدارة انفستكورب القابضة من 
اجتماع  وحتى  االجتماع  هــذا  تاريخ 
لمساهمي  العادية  العمومية  الجمعية 

الـــذي سيعقد  الــقــابــضــة  انــفــســتــكــورب 
المنتهية في  المالية  السنة  انتهاء  بعد 
)25( من  للمادة  2022 وفًقا  يونيو   30
سيتم  كما  للشركة،  األســاســي  النظام 
مجلس  لعضوية  الترشيح  بــاب  فتح 
اإلدارة لشغل 12 مقعًدا لفترة عضوية 
تبدأ من تاريخ الجمعية العمومية لعام 
2019 حتى  اجتماع الجمعية العمومية 
الــــذي سيعقد  لــلــمــســاهــمــيــن  الـــعـــاديـــة 
المنتهية  الــمــالــيــة  الــســنــة  انــتــهــاء  بــعــد 
لــلــمــادة  وفـــًقـــا   2022 يــونــيــو   30 فـــي 
للشركة،  األســاســي  الــنــظــام  مــن   )25(
على  الموافقة  مناقشة  سيتم  وكذلك 
التعويض  سياسات  على  التعديالت 

لمجموعة انفستكورب.
ويرأس مجلس اإلدارة الحالي يوسف 
اإلبـــراهـــيـــم، ونــائــبــه خـــالـــد الــزيــانــي. 

الرئيس التنفيذي محمد العارضي.

عمومية “انفستكورب” تبحث توزيع 37.9 مليون دوالر
انتخاب مجلس 

إدارة جديد لمدة 
3 سنوات

اسم الشركة
سعر السهم في 

أغسطس )دينار(

سعر السهم في 

يوليو )دينار(
نسبة االرتفاع )%(

ZAINBH0.1070.0989.18

APMTB0.9900.9504.21

ESTERAD0.1650.1612.48

CINECO0.7500.7401.35

BBK0.5350.5281.33

اسم الشركة
سعر السهم في 

أغسطس )دينار(

سعر السهم في 

يوليو )دينار(
االنخفاض )%(

REC1.1701.300-10.00

BARKA9.94-0.322 دوالر0.290 دوالر

INOVEST9.62-0.260 دوالر0.235 دوالر

NASS0.0920.100-8.00

KHCB0.0480.050-4.00

النسبة من إجمالي السوق )%(القيمة السوقية بالديناراسم الشركة

AUB3,036,712,32331.53

NBB1,069,501,76011.10

BBK693,837,0847.20

BATELCO643,658,4006.68

ALBH617,700,0006.41

األعلى قيمة سوقية

4 سبتمبر 2019 األربعاء
5 محرم 1441

إجمالي قيمة األسهم المتداولة وفًقا للجنسية

دينار مليون  للبورصة تخسر 97.5  السوقية  القيمة 

إعداد:  أمل الحامد



تحت التجربة: “ديزني بالس”... منصة جديدة للمشاهدة
تفتتح شــركة ديزني هذا األســبوع، شــبكة البث اإللكتروني الخاصة بها “ديزني 

بالس”، والتي تعتبرها الشركة الوحش الذي سيكتسح السوق. 

ورغــم انطــاق الشــبكة رســميا فــي نوفمبر 
المقبل، لكن ديزني بدأت عروضها الدعائية 
لزيــادة حماس الجمهور لاشــتراك، إذ تتيح 
للمشــتركين من أميــركا توفيــر 140 دوالرا، 
فــي حالــة اشــتراكهم اآلن ولمــدة 3 أعــوام 

مقبلة. 
بــاس  ديزنــي  شــبكة  معالــم 

بــدأت  اإللكترونــي  للبــث 
تتضــح حالًيــا، إذ أعلنــت 

الشــركة أنها ستصدر 
مسلســاتها األصلية 

منافســتها  عــن  مختلــف  بشــكل  أســبوعيا، 
حلقــات  كافــة  تصــدر  التــي  نتفليكــس 
مسلســلها مرة واحدة، وهي في ذلك تشــبه 
شــبكة HBO، باختــاف أن ســعر االشــتراك 
في ديزني باس هو األرخص، إذ تتكلف 7 

دوالرات شهريا فقط. 
واســتعرض موقع “ســي نت” شبكة 
ديزنــي بــاس، وأهــم العروض 
التــي  الحصريــة 
إلــى  جنبــا  ســتقدمها 
جنــب مــع أفــام ديزني 

ومارفل التي سبق عرضها، وهي 3 شبكات: 
ديزنــي بــاس، والتــي تنافــس ديزنــي بهــا 
شــبكات البــث اإللكترونــي المتلفــزة، شــبكة 

الرياضــة،  علــى  بالكامــل  القائمــة   ESPN
وشــبكة هولــو التــي اشــترتها ديزنــي التــي 

ستدمج أعمالها مع شبكة فوكس.
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الصــور  لتحريــر  تطبيــق  عــن  عبــارة 
يتيح لك إزالة الكائنات غير المرغوب 
فيهــا علــى الفور مــن صــورك بطريقة 
بسيطة وفعالة. وذلك من خال إبراز 
العنصــر الغيــر مرغــوب به بلمســة من 

إصبعك.

Apps TouchRetouch 

أكثر 3 هواتف ذكية في االنتظار
3 هواتــف جديــدة مــن أكثــر الهواتــف انتظــارا في البحرين عند عشــاق الهواتف المتطورة، ويتصدر أخبار أبل بالتأكيد الواجهة خصوصا وإنها وعدت بتقديم شــيء مختلف هذه المرة، وإيضا 

وصل سامسونغ Galaxy Note10 للمملكة بتطور كبير وسط انتظار هواوي لجديدها.. في هذا التقرير دليل لجديد الشركات الثالث وما تقدمه من تطور وتكنولوجيا وكاميرات:

آيفون
تقول الشــائعات أن هواتف “آيفون” القادمة ســتأتي مزودة 
بقلــم صغيــر يجري وضعه على الجهــة الخلفية من الغطاء، 
وهذا األمر من شــأنه أن يتيح تجربة جديدة لمســتخدمي 
أجهــزة “أبــل”. وأورد موقــع “ديجتــال ترنــدس”، أن شــركة 
“أوليكســار” هــي التــي صنعــت غطــاء الهاتــف وخصصــت 
مكانــا لاحتفــاظ بالقلــم، ألن أجهــزة “آيفــون” ال تعمــل مــع 

قلــم أبــل الحالــي. وفــي أغســطس الماضــي، 
تحدثــت بعــض الشــائعات عن إضافــة القلم 
إلــى آيفون، لكن الخبــراء توقعوا هذا األمر 
فــي عــدة مواســم دون أن يحــدث. والمثير 
لانتبــاه في القلم المحتمــل آليفون هو أنه 
ســيكون صغيرا من حيث الطول، أي أنه لن 

ُيطرح على غرار “قلم أبل” الحالي.

نوت 10
والمســتخدمين  المحتــوى  لمنشــئي  يمكــن 
اســتخدام   Galaxy Note10 مــع  العادييــن 

فيديــو  مقاطــع  وتســجيل  صــور  اللتقــاط  الحديثــة  األدوات 
مذهلة – ومشــاركتها عبر قنوات التواصل االجتماعي. وبفضل 
تقنيــات وبرامــج التصويــر المتقدمــة التــي يحتويهــا الهاتــف، 
سيســتمتع المستخدمون بالمستوى التالي من قدرات التصوير 

االحترافي.
يتيــح Galaxy Note10 للمســتخدمين التقــاط فيديــو احترافي 
دون الحاجة إلى أي جهد إضافي. وتعمل تقنية التركيز المباشر 
علــى إجــراء تعديــات في عمق المجال لكــي تتمكن من طمس 
والتركيــز  الخلفيــة 

 Zoom-In علــى الجســم المــراد تصويــره، في حيــن تعمل تقنيــة
Mic علــى تضخيــم الصوت فــي اإلطار والتخلص مــن المؤثرات 
السلبية للمساعدة في التركيز على األصوات التي تريدها فقط.

هواوي
تداولت مواقع اإلنترنت صورة مسربة، يقال أنها الملصق الدعائي 
لهاتــف هــواوي المرتقــب Mate 30 Pro ظهر فيهــا واجهة الهاتف 

وظهره، والمنتظر اإلعان عنه رسميا في 6 سبتمبر الجاري.
وكشــفت الصورة أن هاتف هواوي “ميت 30 برو” ســيحتوي على 
4كاميرات خلفية، وضعت في دائرة، على عكس الهاتف السابق 
عليــه “ميــت 20 بــرو”، الــذي قدم نظامــا مربع الشــكل للكاميرات 

الخلفية.
ســتحتوي  الهاتــف  واجهــة  فــإن  المســربة،  الصــورة  وبحســب 
علــى نتــوء )نوتــش( عريض أعلــى الشاشــة، يوجد فيــه الكاميرا 
األماميــة، وعلــى ظهــر الهاتف يوجد زوج من ضــوء الفاش، مع 
شــعار شــركة “” )LEICA( األلمانية، التي تعتمد عليها هواوي في 

صنع عدسات الكاميرات منذ سنوات.
الرابعــة فــي  الكاميــرا الخلفيــة  وتوقــع متخصصــون أن تكــون 
هاتــف هــواوي “ميــت 30 بــرو” هي حســاس ثاثي األبعــاد، وأن 

الكاميرات الثاث األخرى هي الكاميرات المعروفة.

بدأت مايكروسوفت 
الدعــوات  بإرســال 

للصحفييــن 
والمهتميــن لحضــور 
أجهــزة  حــدث 
الســنوي  ســيرفس 
والــذي ســيكون فــي 
المقبــل  اكتوبــر   2

بنيويورك.
أن  المتوقــع  مــن 

يحمــل مؤتمــر العــام الحالــي تقريبــًا نفــس أجهــزة العــام 
الماضــي مــع تطويرات عليهــا، حيث كان هناك ســيرفس 
وحتــى  ســتديو  وســيرفس  البتــوب  وســيرفس  بــرو 

سماعات أذن سيرفس.

تطورات مايكروسوفت
 Dell أعلنــت ديل عن إطــاق جهازي كروم بوك
Latitude 5400 Chromebook Enterprise و

 Dell Latitude 5300 2-in-1 Chromebook
Enterprise بالتعــاون مــع جوجــل الســتهداف 
 Latitude فئــة األعمال، وهمــا جهازان من فئــة
والتــي تعمل علــى ويندوز من مايكروســوفت، 
لكن هذه المرة ظهرت بنظام مختلف عبر نظام 

كروم.

DELL جديد

يسمح لك بتسجيل مقاطع صوتية بجودة ممتازة وفلترة للضوضاء الُمصاحبة 
وحتى تعديلها باستخدام محرر مدمج عملي جًدا. ومن المعروف أن أي هاتف 

أندرويد يأتي بشكل ُمسبق مع مسجل صوت افتراضي.

Voice Recorder

فــي  للغايــة  المرتفعــة  األصــوات  تتســبب  قــد 
بحاســة  اإلضــرار  فــي  مثــا  المدرجــات  أو  الحفــات 

شــركة  دعــا  مــا  وهــو  الســمع، 
لمواجهــة  تطبيــق  لتطويــر  أبــل 

هذه المشكلة.
واعتبارًا من فصل الخريف 

المقبــل تقــدم أبــل تطبيق 
علــى  الجديــد   Noise
 Watch الذكيــة  ســاعتها 
4 بشــكل حصــري للتحذيــر 
مــن التواجد فــي بيئة تعج 
أن  يمكــن  عاليــة  بأصــوات 

تلحق الضرر بالسمع.

Noise

Har- عن إطاق أول تلفزيون ذكي يعمل بنظام Honor  أعلنت
mony Os الخاص بهواوي والذي طورته بدياً عن أندرويد.

وبحســب Verge فــإن التلفزيــون الجديــد والــذي يعــد أحــدث 
التــي  الحظــر األمريكــي  دائــرة  مــن  للخــروج  هــواوي  وســائل 
فرضــت مؤخــرًا علــى الهواتف، وخلق أســواق منافســة جديدة 
تستطيع الشركة من خالها العودة إلى سوق األجهزة الذكية.

تلفزيون هونور

قامت ســناب شــات بإجراء دراســة بعنوان “األجهزة المحمولة – رؤى حول تطور 
الفيديــو”، حيــث تكشــف الدراســة الجديــدة لعــادات المســتهلكين عــن تغييــرات 
ملموســة في عادات المشــاهدة في الســعودية تزامًنا مع ارتفاع معدالت مشــاهدة 
مقاطــع الفيديــو فــي المملكــة، وذلك فــي الوقت الذي تحــاول فيه المملكة توســيع 

قائمة الخيارات الترفيهية هناك.

كانــت ســناب شــات قــد أوكلــت مجموعــة 
 National Research( الوطنيــة  األبحــاث 
Group( المســتقلة ألبحاث الســوق بإجراء 
دراســة شــارك فيهــا 869 ســعودًيا بحســب 

عالم التقنية.
وقــال أنــدي بانــج، رئيــس قســم التســويق 
الدولي في سناب شات: “يعتبر السعوديون 
من أكثر المســتخدمين إقبااًل على مشاهدة 
مســتوى  علــى  القصيــرة  الفيديــو  مقاطــع 
العالــم. أضــف إلى ذلــك أن المملكة تســجل 
اإلنترنــت  اســتخدام  معــدالت  أعلــى  أحــد 
عبــر الهواتف المتحركة عالمًيا، وأحد أعلى 
معــدالت المراســلة عبــر وســائل التواصــل 

االجتماعــي وتصفحهــا فــي منطقة الشــرق 
نمــًوا  تشــهد  أن  لهــا  ويتوقــع  األوســط، 
القصيــرة  الفيديــو  مقاطــع  فــي  ملحوًظــا 
المصممــة للهواتــف المتحركــة، تتجــاوز بــه 

دواًل أخرى متقدمة على هذا الصعيد”.
التوجــه  هــذا  أن  شــات  ســناب  وتقــول 
الهواتــف  الفيديــو علــى  لمشــاهدة مقاطــع 
ســناب  مكانــة  لتعزيــز  يأتــي  المتحركــة 
شــات كوجهــة ترفيهيــة لمقاطــع الفيديــو، 
 Discover االستكشــاف  ميــزة  وخصوًصــا 
والتــي تلقــى رواًجا واســًعا، حيث ان ثاثة 
مقاطــع  يشــاهدون  المســتخدمين  أربــاع 

الفيديو عبر هذه الميزة يومًيا.

دراسة “سناب شات”: مقاطع الفيديو القصيرة تتفوق على المحتوى
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إعداد: طارق البحار
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 2.8 األردن  فــي  العقــاري  التــداول  حجــم  بلــغ 
مليار دينار أردني )3.95 مليار دوالر( منذ بداية 
العــام الجــاري وحتــى نهاية أغســطس الماضي، 
بانخفــاض بلغــت نســبته 21 % مقارنــة بالفتــرة 

نفسها من العام 2018.
وســجل أغســطس الماضــي 345 مليــون دينــار 
ســوق  فــي  التــداول  بحجــم  انخفاضــا  أردنــي 
العقــار بنســبة 19 % مقارنــة بالشــهر نفســه مــن 

العام الماضي.
األولــى  بالمرتبــة  العراقيــة  الجنســية  وجــاءت 
الســعودية  والجنســية  عقــارا   342 بإجمالــي 
بالمرتبــة الثانيــة بإجمالــي 427 عقــارا، وحملــة 
الوثيقة الغزاويــة بالمرتبة الثالثة بإجمالي 325 

عقارا.

قــال تقريــر صــادر عــن بيــت التمويــل الكويتي “بيتــك” إن القطاع العقــاري الكويتي واصــل بنهاية الربــع الثاني من 
2019 أداءه القــوي الــذي بــدأه فــي الربــع األول، حيــث تجــاوزت تــداوالت القطــاع حاجــز المليــار دينــار )3.3 مليار 
دوالر( في الربع الثاني مرتفعة 17 % عن الربع السابق له وبزيادة سنوية ملحوظة قدرها 18 %، في الوقت الذي 
اســتمر عدد التداوالت أيضا في االرتفاع طوال األربع ســنوات الماضية، مســجال في الربع الثاني أعلى مســتوياته 
منذ العام 2014، وبلغ عددها 1906 صفقات بزيادة 17 % عن عددها على أســاس ربع ســنوي وتخطت 20 % على 

أساس سنوي.

للقطاعــات  القــوي  األداء  وســاهم 
تــداوالت  انتعــاش  فــي  المختلفــة 
القطــاع العقــاري خــال الربــع الثاني 
من العام الجاري عن الفترة ذاتها من 
العــام الماضــي، مدفوعــا بــأداء جيــد 
لمعظــم القطاعــات العقاريــة، ومازال 
فــي مقدمتهــا  التجــاري  العقــار  أداء 
تداوالتــه  قيمــة  فــي  زيــادة  نتيجــة 
حيــن بلغــت 156 مليــون دينــار فــي 
 5 عددهــا  وتضاعــف  الثانــي  الربــع 
مرات على أساس سنوي حين سجل 
مســتوى اســتثنائيا بلــغ 245 صفقــة 

لقيمتهــا،   %  22 بزيــادة  مصحوبــة 
كمــا ارتفعت قيمــة تــداوالت القطاع 
 385 بلغــت  حيــن   %  20 الســكني 
مليون دينار وزاد عددها 16 % على 
أســاس ســنوي أي بلــغ 1183 صفقــة 
فــي الربــع الثاني، فــي حين تراجعت 
إلــى  االســتثماري  القطــاع  تــداوالت 
353 مليون دينار بشــكل محدود، أي 
2 % علــى أســاس ســنوي مصحوبــة 
بانخفــاض 12.8 % فــي عددها الذي 

بلغ 429 صفقة.
وياحظ استمرار االتجاه التصاعدي 

لمؤشرات التداول القيمة والعدد منذ 
الربع األول من العام قبل الماضي.

ويتواصــل االتجاه التصاعــدي لقيمة 
التداوالت العقارية في قطاع السكن 
الخاص وإن كانت تراجعت في الربع 
الثاني بشــكل محدود أي بنسبة 5 % 
عن الربع األول، لكن مازالت تداوالت 

القطــاع عنــد أعلى مســتوياتها خال 
مــا يقتــرب مــن أربــع ســنوات مضت، 
ومازال عددها يسجل مستوى مرتفع 
الماضيــة  ســنوات  األربــع  فــي  عنــه 
متجــاوزا حاجــز األلف صفقــة، إال إنه 

سجل انخفاضا بحدود 4 % عن عدد 
صفقــات القطــاع في الربــع األول من 

العام الجاري.
للقطــاع  اإليجابــي  األداء  ويأتــي 
لســعر  تنازلــي  برغــم مســار  العقــاري 

الربــع  معظــم  خــال  برنــت  برميــل 
الثانــي مــن العــام الجــاري 2019، إال 
أن مستويات األسعار شهدت اتجاها 
تصاعديــا في الشــهر األخير فقط من 

هذا الربع.

الكويت: 3.3 مليار دوالر التداوالت العقارية الربعية

4 سبتمبر 2019 األربعاء
إعداد: زينب العكري5 محرم 1441

المباني التجارية 
في المقدمة

تعيــش الســوق العقاريــة المحليــة حالــة مــن الهــدوء والركــود، خصوصــا فــي المبانــي 
التجاريــة، مــع بعض التحــركات الطفيفة بدعم مــن برنامج الســكن االجتماعي “مزايا” 

العائد لوزارة اإلسكان.

تحريــك  ضــرورة  إلــى  عقاريــون  ودعــا 
القطــاع من خال وضح حلول ودراســات 
الــدول  بعــض  فــي  حــدث  كمــا  مبتكــرة، 

المجاورة خصوصا إمارة دبي.
المتوفــرة  اإلحصــاءات  آخــر  وأوضحــت 
والتســجيل  المســاحة  جهــاز  موقــع  علــى 
العقــاري أن حجــم التــداول العقــاري فــي 
البحريــن بلــغ نحــو 555 مليــون دينــار منذ 
أمــس  يــوم  الجــاري وحتــى  العــام  بدايــة 
الثاثاء )3 ســبتمبر 2019(، بإجمالي 14.5 

ألف معاملة عقارية.
إن  األهلــي  ناصــر  العقــاري  الخبيــر  وقــال 
دول الخليج انتابها من الركود االقتصادي 
حــاد  اقتصــادي  ركــود  وهنــاك  العالمــي، 
فــي  المجلــس  دول  فــي  خــاص  وعقــاري 
جميع مستويات المشاريع إن كانت كبيرة 

أو صغيرة سواء للبيع أو التأجير.
وأضــاف أن الركــود العقــاري فــي البحرين 
بدأ منذ العام الماضي 2018 ومن المتوقع 
أن يســتمر على الوتيرة نفســها حتى العام 
2020 بســبب بعــض األمــور التــي تخــص 
القطاع، الفًتا إلى أنه يمكن حل المشكات 
دائمــا بحلــول مبتكرة والقــرارات الصادرة 
مــن الجهــات المختصــة التــي تحــرك قليا 
من الركود في السوق حتى لو كان بنسبة 

بسيطة.
وأوضــح أن القطــاع العقــاري عبــارة عــن 
صناعــة مثــل بقيــة القطاعــات ويجــب أن 
نحــذو حذو مدينة دبي، حيث وجه حاكم 
دبــي الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
قبل يومين لمراجعة الحركة العقارية على 
مســتوى اإلمارة وعمل خطة إستراتيجية 
ودراســات وتكوين لجــان لمراجعة الخطة 

العقارية بما يتناســب مع دبي، على الرغم 
من أنها ال تعاني من أي ركود.

وتابــع أنــه فــي البحريــن دائما نقــول لدينا 
بعــض األمور يجب أن تتغير حتى تواكب 
الوضــع الحالــي، إذ إن الركــود في الســوق 
العقارية المحلية خال العامين الماضيين 
بســبب القوانين التي بعضها يحفز السوق 
رفــع  مثــل  ركودهــا  إلــى  يــؤدي  والبعــض 
رسوم البنية التحتية الذي أثر على السوق 
بشــكل كبير إذ كان في الســابق 500 فلس 

للمتر الواحد في أصبح 12 دينارا.
أثــر علــى  إلــى أن قطــاع التأجيــر  وأشــار 
 2018 العاميــن  خــال  العقــاري  التــداول 
مــع  جمــود  حالــة  فــي  والســوق  و2019، 
الشــقق  مثــل  للدخــل  المــدرة  العقــارات 
والمحــات التجاريــة ومــع ارتفــاع رســوم 
فــي  التحتيــة  والبنيــة  والمــاء  الكهربــاء 
التــداول  أدى النخفــاض  األخيــرة  الفتــرة 

وحتى التأجير.
ولفت إلى أن هناك وفرا كبيرا في الشــقق 
والمحــات التجاريــة في الســوق العقارية 
البحرينيــة، ويجب أن تكون هناك دراســة 
فــي  المشــاريع  لهــذه  الضروريــة  للحاجــة 
أخــذوا  المســتثمرين  اليــوم  البحريــن، 
منحنــى آخــر فــي االســتثمار، وهــو منــازل 
لحركــة  أدى  الــذي  االجتماعــي”  “الســكن 
كبيــرة فــي الســوق، وهــو العامــل الوحيــد 
الــذي حــرك من الســوق العقاريــة حاليا، إذ 
إســكانية  لمشــاريع  بحاجــة  البحريــن  إن 

تخص المواطن.
وقــال األهلــي إنــه يعتبر مشــاريع “الســكن 
الســوق  حركــة  لنمــو  أدت  االجتماعــي” 
50 %، حيــث إن  بنســبة  أفضــل  بصــورة 

مناطــق  توجــد  وال  متوفــرون  المشــترين 
محــددة لهــذه المشــاريع، حتــى المطورين 
كانــوا في الســابق يركزون على المشــاريع 
علــى  بالتركيــز  بــدأوا  اآلن  الكبيــرة 
احتياجــات فئــة الدخــل المحــدود، ولكــن 
هنــاك مشــكلة واحــدة تعوق هــذه الخدمة 
ويمكــن حلهــا بطريقــة بســيطة بيــن وزارة 
اإلسكان والبنوك الممولة، وهي البطء في 

صرف المبالغ.
وعــن حجــم التــداول العقاري خــال العام 
الجــاري، أوضح أنه مــن بعد األزمة المالية 
العالميــة انخفــض التــداول وتذبذب وكان 
حجــم التداول ال تقل عــن 1.2 مليار دينار 
خــال الســنوات حتــى العــام 2017، ولكن 
 ،2018 الماضــي  العــام  خــال  انخفضــت 
العــام  نهايــة  مــع  أكثــر  تقــل  أن  متوقعــا 

الجاري 2019.
ولفــت إلى أن حجم التــداول العقاري قبل 
يومــان كان 570 مليون دينار وفي الوقت 
نفســه من العــام الماضــي كان 700 مليون 
دينــار علمــا أنه كان عنــد 850 مليون دينار 
قبــل عاميــن، متوقًعــا أنــه مــع نهايــة العام 
العــام  مــن  أقــل  النســبة  الجــاري ســتكون 
الماضي 20 % تقريبا ألن السوق العقارية 

في هدوء ونسبة عملهم ال تتعدى 30 %.
كما أن تجميد بعض المناطق في البحرين 
إلعــادة تخطيطهــا وتصنيفهــا أثــرت علــى 
الســوق وتوقفهــا عــن البيــع كمــا أن بعــض 
المناطــق تحتــاج موافقة خاصة من بعض 
الجهــات، وأناشــد ولــي العهــد والحكومــة 
حــل هذا الموضــوع لتحريك الســوق، وأال 

تتجاوز فترة التجميد سنة واحدة.

منطقة السيف 

الـــجـــاري ــام  ــ ــع ــ ال ــة  ــ ــداي ــ ب ــذ  ــنـ مـ الـــــتـــــداول  قــيــمــة  ــار  ــ ــن ــ دي ــيـــون  ــلـ مـ  555

هدوء في قطاع العقارات... ومطالب بحلول مبتكرة



بــدأ العــد التنازلــي للعودة إلى المدارس وتســابقت المحالت بعرض آخــر بضاعاتها للعام الجديد 
المواكبة آلخر الموديالت والتشكيالت المطلوبة من قبل الطالب. وكنظرة أولية من “البالد” ما 
زالت العائالت في المراحل األولية من شــراء القرطاســية والبحث عن حقائب الكتب المناســبة 

ألبنائهم وبقدر ميزانياتهم.

وأعلنت محال القرطاســية عن وصول البضائع 
الجديــدة، وأكــد التجــار أنــه تم تســعير وعرض 
المبــارك،  األضحــى  عيــد  إجــازة  بعــد  البضائــع 
مبينيــن أن الســفر وموســم عاشــوراء خطفــوا 
األضــواء مــا يعنــي ســيبدأ النشــاط بعــد إجــازة 

عاشوراء.
وأوضــح أوليــاء أمــور لـــ “البــاد” أثنــاء جولتهــا 
لــم تعــد  الميدانيــة فــي األســواق، أن األســعار 
رخيصة كالســابق خصوصا في أسعار الحقائب 
“الشنط” وفي السنوات األخيرة تكون المواسم 
الفطــر  وعيــدي  رمضــان  شــهر  مــن  متتاليــة 
واألضحــى والســفر فــي اإلجــازة الصيفيــة، مــا 
يضطــر بعــض العوائــل لاســتغناء عــن الســفر 
وترفيه األبناء بأنشــطة صيفيــة متنوعة داخل 
البحرين حتى تكون كفة الميزانية متوازية وال 

ينقص األبناء أي شيء من اللوازم.

المنافسة تخدم الزبائن

وأكد صاحب مكتبة الســندباد حسين عبدهللا، 
إلــى  شــهر  والــي  نحــو  منــذ  البضائــع  وصــول 
األســواق مســتوردة مــن المملكــة والســعودية 
والكويــت، ولكــن الطلب مــا زال ضعيف، إذ إن 
البعــض مازال خــارج البحريــن والبعض اآلخر 

مشغول ببدء موسم شهر محرم.
وأوضــح أن أصحــاب القرطاســيات يحاولــون 
بيع البضاعة بأقل األسعار دون أرباح أو حتى 
بربح قليل؛ نظرا للمنافسة الشديدة فيما بينهم 
وكذلــك مع األســواق الكبيرة )الســوبر ماركت( 
خياليــة  وتخفيضــات  حمــات  تطلــق  التــي 
أســعار  أن  مؤكــدا  المواطنــون،  لهــا  يتســارع 
المكتبــات مقاربة للســوبر ماركت ولكن هذا ما 
تخلقــه المنافســة، )...( تحــاول “الســندباد” أن 
تقدم بضائع مختلفة عن المحات المنافسة. 

ولفت إلى أن األسعار مرتفعة حيث اضطر التاجر 
لدفــع 5 % فــي بلــد االســتيراد كمــا أنــه دفــع 5 % 
رسوم جمارك في جسر الملك فهد وبعدها يطلب 
5 % لدفعــه “قيمة مضافة” فــي البحرين ويحتج 

الزبون على السعر.
بالنســبة  التشــغيل  كلفــة  ليذكــر  عبــدهللا  وعــاد 
ألصحــاب محــال القرطاســية، مــن إيجــار المحــل 
وراتــب العامــل والرســوم فــي هيئــة ســوق العمل 

والكهرباء وتجديد السجل التجاري وغيرها.
إجــازة عاشــوراء  بعــد  الطلــب  يــزداد  أن  وتوقــع 

بنســبة تصل إلى 30 %، الفتا إلى ارتفاع األســعار 
االقتصاديــة  األمــور  وبعــض  الضرائــب  بســبب 
الجديــدة التي أثرت فــي االقتصاد عموما، مؤكدا 
مــن   %  20 تتجــاوز  ال  اآلن  المحــل  أربــاح  أن 

البضاعة.
وأشار إلى أن زيادة عدد القرطاسيات والمكتبات 
فــي البحريــن خلــق الكثيــر مــن المنافســة، حيــث 
يفكــر البعــض بإغــاق تجارتــه، إذ إن وجــود عدد 
مــن القرطاســيات فــي نفــس المنطقــة والشــارع 
وتقديم ذات الخدمة أثر سلبا على القطاع برمته.

الحقائب في السوق دون المستوى 

وقالــت زينــب عبدالجليــل، التــي كانــت تبحــث 
عن حقائب مدرســية ألبنائها، إن األســعار مبالغ 
فيهــا نوعــا ما خصوصــا ذات الجــودة المعقولة، 
إذ يتجــاوز ســعر بعضهــا 10 دنانيــر رغــم أنهــا ال 
تكفــي للســنة الدراســية كاملــة، فمعظــم الطلبة 

يحتاجون واحدة في كل فصل.
الســيطرة  نســتطيع  ال  الشــراء  “عنــد  وتابعــت 
علــى الميزانيــة، فأطفالنا يختــارون ما يعجبهم 
وبالتالــي علــى ولــي األمــر الدفــع؛ ألن الرفــض 

تترتب آثار سلبية على نفسيته”.
مــن جانبها، اعتبرت بدرية العلي شــراء الدفاتر 
أكثــر األوقــات المربكــة، فهي تبدأ مــن أول يوم 
دراســي وجميــع المواطنيــن فــي فتــرة واحدة، 
كمــا أن األســعار لــم تعــد كالســابق، فقــد وصــل 
ســعر الدفتر ذي 100 ورقة إلى 350 فلســا وكل 
طالــب يحتــاج إلــى 8 دفاتر تقريبــا، إضافة إلى 
دفاتر مادة العلوم واالجتماعيات والتي يطلبها 
المعلمــون ذات الورقــة المســطرة مقابــل ورقــة 
بيضاء، كما أن البعض يطلب الدفاتر التي يأتي 
غافهــا ســميكا وبطبيعــة الحــال فــإن ســعرها 

يكون أكثر من العادية.
وتضيــف العلي أن أطفالهــا بالمرحلة االبتدائية 
إلــى  للمســتلزمات يصــل  مــا تدفعــه  وإجمالــي 
100 دينــار تقريبــا، كمــا أنها بين فتــرة واألخرى 
تشتري أشياء أخرى يتم طلبها أثناء الدراسة.

وبدوره، قال علي حسن إنه قرر عدم السفر هذا 
العــام للحفاظ على الميزانيــة بعد أن انتهى من 
موســم شــهر رمضان وعيدي الفطر واألضحى، 
مبيًنــا أنــه كان مقــررا أن يذهــب إلحــدى دول 
الخليــج لشــراء المســتلزمات والســياحة بنفس 
الوقــت ولكــن صادفتــه أمــور ضروريــة أخــرى، 

اضطر إثرها للبقاء في البحرين.
الــزي المدرســي  وأوضــح أنــه انتهــى مــن شــراء 
والحقيبــة المدرســية التــي اســتغل فرصــة أحــد 
اســترجاع  وهــو  المقــدم  عرضهــا  فــي  المحــات 
نصــف المبلــغ عنــد شــراء الحقائــب، وكمــا جــرت 
العــادة فــإن شــراء الدفاتر يكون فــي اليوم األول 
من العام الدراســي بعد أن يتم اســتام متطلبات 
المعلمات من عدد أوراق الدفتر لكل مادة دراسية 

والملفات وغيرها من أمور ضرورية للطالب.

تزاحم أولياء األمور في آخر 10 أيام قبيل بدء العام الدراسي الجديد في محال الخياطة 
لتأميــن بناتهــم بالــزي المدرســي والقمصــان البيضــاء، فيمــا قــال عاملــون فــي المجــال إن 
االزدحام على أشده، مع تأكيدهم بقاء األسعار تقريبا كما هي بالسنوات السابقة، مع زيادة 

طفيفة على كلفة القماش التي تأثرت بالقيمة المضافة.

وأكــدوا أن الحجــوزات تبــدأ عــادة قبــل أشــهر، 
والمحــات تغلــق دفاترهــا؛ نظــرا لزيــادة الطلب 
بمعــدالت أكبــر مــن المتوقع، إذ تعمــد الكثير من 
بالتجهيــز ألبنائهــا منــذ شــهر رمضــان  العوائــل 

المبارك لتفادي االزدحام.
وأوضــح عاملــون فــي هــذا القطــاع لـــ “البــاد” 
ســعر  يبلــغ  إذ  تقريبــا،  مســتقرة  األســعار  أن 
الحكوميــة  بالمــدارس  المعتمــد  الطالبــات  زي 
“المريــول” حوالــي 7 دنانيــر إلــى 8 دنانيــر علــى 
الــذي يتطلبــه،  القمــاش  حســب حجــم وطــول 

نشــاطا  األكثــر  هــو  الموســم  هــذا  أن  مبينيــن 
لمحات الخياطة قياسا ببقية أيام السنة.

وأكــد مدير المبيعات فــي “جورجيا يونيفورمز” 
محمــد خمــدن، إغــاق دفاتــر الحجــوزات منــذ 
فتــرة طويلــة، إذ تبدأ العوائــل بالحجوزات منذ 
بداية العطلة الصيفية والبعض يبدأ بنهاية شهر 
رمضــان لتفادي االزدحام والتأخير في اســتام 
الطلبات، لكنه عاد ليشــير إلى توافر كميات من 

الزي المدرسي الجاهز للذين فاتهم الحجز.
بشــأن  واضــح  قــرار  عــدم وجــود  أن  وأوضــح 

قبــول مواليــد الربــع األخير من العــام 2013 من 
قبــل وزارة التربية والتعليــم، أثر على الطلبات، 
إذ إن العائلــة ال تعــرف إذا ما كان الطفل ســيبدأ 

المرحلة االبتدائية أو سيستمر بالروضة.
وعن األســعار، أكد أنها مستقرة تقريبا عند 7 أو 
8 دنانير للمريول الواحد حسب القياس، كما أن 
ضريبة القيمة المضافة زادت قليا من األسعار.

مــن  يعتبــر  الموســم  هــذا  أن  خمــدن  وأوضــح 
المواسم المهمة خال السنة، إذ يقوم كل طالب 
أو طالبــة بتجهيــز زييــن مدرســيين؛ اســتعدادا 
لدخــول الفصــل الدراســي الجديــد، مضيفــا أن 
انتهــاء األهالــي مــن مصاريف رمضــان واألعياد 
لــم يؤثــر علــى الحجــوزات، إذ البــد مــن خياطة 

المابس المدرسية.
مــن جانبــه، قال الخيــاط اآلســيوي في محات 

“الديه” للخياطة محمد أكبر، إن هناك حجوزات 
كثيــرة للمراييــل وغالبيــة الطلبــات قــد جهــزت 
مــن  العديــد  أن  مبيًنــا  تســليمها،  تــم  والبعــض 

محــات الخياطــة قــد أغلقــت دفتــر حجوزاتها 
كبيــر  ضغــط  لوجــود  نظــرا  أســبوعين؛  منــذ 

ولتفادي التأخير في التسليم.

وأوضــح أن أســعار الخياطة لــم تتغير في حين 
طــرأت بعــض الزيــادة علــى أســعار القمــاش من 
جــراء القيمــة المضافــة، ورغــم ذلــك فــإن الــكل 

يقوم بتفصيل الزي المدرسي إللزاميته.
وأشار إلى سعر خياطة المريول الواحد حوالي 
8.5 دينــار بســعر القمــاش والخياطــة، فيما يبلغ 
متوســط ســعر القميص األبيض الجاهــز للطلبة 
فــي المرحلــة االبتدائيــة حوالــي ديناريــن بينما 
اإلعداديــة  المرحلــة  فــي  للطلبــة  ســعره  يبلــغ 
والثانويــة 6 دنانيــر، فيما يصــل إلى الجاهز منه 

في المحات حوالي 3 دنانير.
وبالنســبة للمابــس الرياضيــة الخاصــة بطلبــة 
المدارس، فيبلغ أقل سعر للفانيلة البيضاء نحو 

3 دنانير، والسروال األسود نحو 3.5 دينار.

الخياطون يغرقون بـ “المريول”... و “المضافة” ترفع كلفة القماش

50 دينـــارا لتجهيـــز طالـــب باالبتدائـــي فـــي مدرســـة حكوميـــة
مقاعدهــم  إلــى  الطلبــة  ويعــود  أيــام 
بعــام  فرحيــن  ســعيدين  الدراســية، 
جديــد وأمــل جديــد، ينتظرون بشــوق 
لكنــه  ومعلميهــم،  أصدقائهــم  لقــاء 
البيــوت،  أربــاب  موســم يكســر ظهــور 
حكوميــة  لمدرســة  طالــب  فتجهيــز 
مثــا  االبتدائــي  فــي  مجانيــة(  )وهــي 
يصــل إلى ما بيــن 40 و50 دينارا، على 
أقل تقدير. لكن طلب العلم ال يحســب 
بالنقــود، فاألمر أكبر بكثير من 
ذلك، ومع قناعة األهل 

بضــرورة تأمين 
االحتياجــات 
فــإن  كاملــة، 

يحتــاج  الموســم 

وإن  حتــى  ميزانيــة  إلــى 
قليــا  األبنــاء  عــدد  كان 

بعض الشيء.
دفاتــر،  حقيبــة،  مريــول، 

قرطاســية، أحذيــة، مابــس رياضــة.. 
والقائمــة تطــول. يقــول آبــاء وأمهــات 
إن األســعار هــذا العــام أكثــر قليــا مــن 
األعوام السابقة، في الوقت الذي يؤكد 
فيــه عاملــون فــي القطــاع مــن بائعــي 
قرطاسية وخياطين أن األسعار تقريبا 
ثابتــة لكــن بعــض الرســوم والضرائــب 

وأســعار  التشــغيل  كلفــة  زادت 
“الســامان”، األمر 

المحصلــة  جعــل  الــذي 
أعلى بقليل. 

عاد األهالي ليؤكدوا أنهم 
في السابق كانوا يذهبون 
لشــراء مســتلزمات أبنائهــم 
من أســواق مجــاورة كالمملكــة العربية 
الســعودية والكويت؛ بحثا عن األسعار 
والجــودة، لكنهــم عــادوا ليشــيروا إلــى 
أن ذلــك لــم يعــد ممكنــا حاليــا، فجميــع 
أســواق الخليــج طالها ارتفاع األســعار 
كلفــة  أن  عــن  فضــا 
الرحلــة من بترول وما 
أعلــى  أصبحــت  شــابه 
بكثيــر، لــذا “نبقــى بالديرة 

أبرك لنا”.
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أوليـــاء أمــور: أسعــار “القرطاسيــة” تثقــب الجيــوب
مـــــوســـــم “مـــــــحـــــــرم” يـــــؤجـــــل نـــــشـــــاط األســــــــــــــواق بــــعــــض الــــشــــيء

إعداد: زينب العكري
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مقتل أميركي بانفجار 
لغم في العراق

قالت الشرطة ومسؤولون أمنيون إن 
أميركيا يعمل لدى مجموعة دولية لنزع 

األلغام لقي حتفه خالل عملية إلزالة األلغام 
والذخائر غير المنفجرة بالقرب من مدينة 

الموصل بشمال العراق أمس الثالثاء.
وذكرت الشرطة ومصادر أمنية أن األميركي 

القتيل كان ضمن فريق تابع للمؤسسة 
السويسرية لنزع األلغام كان يعمل على 

إزالة مخلفات الحرب على متشددي تنظيم 
“داعش” في قرية بالقرب من القيارة على 

بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي الموصل. 
وأشار تقرير مبدئي عن الحادث اطلعت 
عليه رويترز إلى أن العامل كان يحاول 

إبطال مفعول ”جسم غير منفجر لكن الجسم 
انفجر فجأة وقتله على الفور“.

اعتراض 3 صواريخ باليستية لميليشا التمرد في سماء نجران

األمم المتحدة: انتهاكات الحوثيين “جرائم حرب”

وجه مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، أمس الثالثاء، إدانات جديدة لميليشيات الحوثي الموالية إليران، بعدما قال إنها ارتكبت انتهاكات تصل إلى جرائم 
حرب في اليمن. وقال تقرير المجلس، الصادر أمس، إن الميليشــيات المتمردة “قصفت مدنا باليمن واســتخدمت أســلوب حرب أشــبه بالحصار، على نحو قد يمثل 

جرائم حرب”.

خطفــوا  “الحوثيــون  التقريــر  وأضــاف 
العاميــن  مــدار  علــى  نســاء  واعتقلــوا 

الماضيين في اليمن البتزاز أقاربهن”.
وتتعــرض المرأة في اليمن ألبشــع أنواع 
االنتهاكات من قبل ميليشــيات الحوثي، 
تتنوع بين القتل واإلصابة وفقدان أحد 
األطــراف فضــال عن الســجن والتعذيب. 
وباتت النساء في ظل انقالب الحوثيين 

أكثر ضحايا الحرب جسديا ونفسيا.
وأمميــة  حقوقيــة  لتقاريــر  وســبق 
ســابقة أن أدانــت انتهــاكات ميليشــيات 
الحوثي، خالل السنوات الماضية، حيث 
تتنــوع بيــن القتــل واإلصابــة والتعذيب 
التعســفي  واالعتقــال  واالختطــاف 
األطفــال  وتجنيــد  القســري  واإلخفــاء 

وحصار المدن وتفجير المنازل.
وبخصــوص األطفال، تشــير األرقام إلى 
أن الحوثييــن جنــدوا أكثــر مــن 20 ألــف 
طفــل في صفوفهــم، وحرموا أكثر من 4 

ماليين طفل من التعليم.
كمــا اتهــم برنامج الغــذاء العالمــي التابع 
الحوثــي  ميليشــيات  المتحــدة  لألمــم 
المســاعدات  ونهــب  بســرقة  اإليرانيــة، 
بوقــف  مهــددا  لليمنييــن،  يقدمهــا  التــي 
المساعدات في حال لم يكف المتمردون 

عن ممارساتهم.

اعتراض 3 صواريخ حوثية

اعترضــت الدفاعات الجوية الســعودية، 
باليســتية  صواريــخ   3 الثالثــاء،  أمــس 

فــي ســماء نجــران أطلقتها الميليشــيات 
الحوثية.

قــوات  باســم  الرســمي  المتحــدث  وكان 
تحالــف دعم الشــرعية فــي اليمن العقيد 
ح بــأن قوات  الركــن، تركــي المالكــي، صرَّ
مــن  الثالثــاء  صبــاح  تمكنــت  التحالــف 
اعتراض وإســقاط طائرة من دون طيار 
الحوثيــة  الميليشــيا  أطلقتهــا  )مســّيرة( 
مــن  إيــران  مــن  المدعومــة  اإلرهابيــة، 
)عمــران( باتجــاه المملكة، بحســب وكالة 

األنباء السعودية )واس(.

وأوضــح العقيــد المالكــي أن “محــاوالت 
الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابية المدعومة 
مــن إيــران بإطــالق الطائــرات مــن دون 
طيار مصيرها الفشــل، ويتخــذ التحالف 
مختلــف اإلجــراءات العملياتية، وأفضل 
الطائــرات  هــذه  مــع  للتعامــل  الوســائل 

لحماية المدنيين واألعيان المدنية”.
وبّيــن العقيــد المالكــي - وفــق واس - أن 
“المحــاوالت اإلرهابيــة المتكــررة أخيــرا 
مــن الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة هــي 
فــي صفــوف  الكبيــرة  للخســائر  نتيجــة 

عناصرها اإلرهابيين وعتادها ومعداتها، 
ومــن خــالل العمليــات العســكرية التــي 
ينفذهــا التحالــف، وأن مــا تقــوم بــه مــن 
إعالمــي  وتضليــل  إرهابيــة  محــاوالت 
يأتــي لرفــع الــروح المعنويــة لعناصرهــا 
قيــادة  اســتمرار  مؤكــدًا  اإلرهابييــن، 
بتنفيــذ  للتحالــف  المشــتركة  القــوات 
اإلجــراءات الرادعة ضد هذه الميليشــيا 
اإلرهابية لتحييــد وتدمير هذه القدرات 
وبكل صرامــة، وبما يتوافق مع القانون 

الدولي اإلنساني وقواعده العرفية”.

عواصم ـ وكاالت

الموصل ـ رويترز

الحوثيون جندوا أكثر من 20 ألف طفل

 عواصم ـ وكاالتالجزائر ـ وكاالت

خــرج، أمــس الثالثــاء، آالف الطــالب الجزائرييــن وفئــات أخــرى فــي تظاهرات 
رافضة لالنتخابات التي دعا إليها قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

ونقل المتظاهرون احتجاجاتهم إلى مقر 
البرلمان.

مــن جهتهــا، طوقــت قــوات األمــن مبنــى 
علــى  المحتجيــن  وأجبــرت  البرلمــان، 

مغادرة المكان دون وقوع اشتباكات.
أن  صالــح  قايــد  أحمــد  الفريــق  وأكــد 
“الوضــع اليــوم هو شــأن جزائــري داخلي 

يخصنا وحدنا”.
وأوضح قايد صالح في اليوم الثاني من 
زيارتــه لوالية ورقلــة “أن الوضع يقتضي 

حلواًل من واقعنا ومن تجاربنا، وأن 
تبايــن وجهــات النظــر واختــالف 

اآلراء ال يفسد للود قضية”.
الجيــش  فــي  “إننــا  وقــال 

ســنبقى إلى األبــد برفقة 
الوطنييــن  جميــع 

أوفيــاء  المخلصيــن 

لــدم شــهدائنا األبــرار.. مصلحــة الجزائــر 
فوق كل اعتبار”.

ويــوم االثنيــن، ذكر التلفزيــون الجزائري 
أن قائــد الجيــش الجزائــري أحمــد قايــد 
صالــح دعــا الهيئــة الناخبــة إلــى إصــدار 
إعــالن رســمي يــوم 15 ســبتمبر بإجــراء 

االنتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال “من األجدر أن يتم استدعاء الهيئة 
الناخبة بتاريخ 15 ســبتمبر الجاري، على 
فــي  الرئاســي  االســتحقاق  يجــرى  أن 
اآلجال المحددة قانونا، وهي آجال 
مطلًبــا  تعكــس  ومقبولــة  معقولــة 

شعبًيا ملًحا”.
الجزائــري،  القانــون  وبموجــب 
االنتخابــات  إجــراء  يتعيــن 
مــن  يوًمــا   90 خــالل 

إعالن الهيئة.

أكدت الحكومة الصينية أمس الثالثاء أنها تدعم “بحزم” رئيسة السلطة التنفيذية في 
هونغ كونغ، كاري الم، بعد تسريب تسجيل تقول فيه إنها تريد االستقالة من منصبها.

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ 
كونــغ وماكاو في الحكومــة الصينية، يانغ 
غوانــغ، أمــام الصحافــة “إننــا ندعــم بحزم 
رئيســة الســلطة التنفيذية في هونغ كونغ 
المنطقــة  حكومــة  رأس  علــى  الم  كاري 

اإلدارية الخاصة”.
وشــهدت هونــغ كونغ عشــرات التظاهرات 
بعضهــا  اّتســم  للديمقراطيــة  المؤيــدة 
بالعنــف، انطلقــت احتجاجــا علــى محاولة 

حكومــة الم تمريــر مشــروع قانــون 
إلــى  مطلوبيــن  بتســليم  يســمح 

الصين.
لتتحــول  التظاهــرات  وتطــورت 

واســع،  ديمقراطــي  حــراك  إلــى 
بيــن  مواجهــات  تضمــن 

والمتظاهريــن،  الشــرطة 
وشــكل أكبــر التحديــات 

لحكــم الصيــن علــى هونــغ كونــغ منــذ أن 
تسلمتها في العام 1997 من البريطانيين.

بعــد  لــالم  دعمهــا  عــن  الصيــن  وأعربــت 
نشــر وكالــة رويتــرز تســجيال صوتيــا لهــا 
تقــول فيــه لمســؤولين في قطــاع األعمال 
االســتقالة  تنــوي  إنهــا  الماضــي  األســبوع 
فــي  االضطرابــات  مســؤولية  وتحمــل 
المدينــة. لكن الم شــددت في وقت ســابق 
الثالثاء على أنه ليس لديها نية بالتنحي.

مــن  صحافــي  مؤتمــر  فــي  وقالــت 
هونــغ كونــغ “قلــت لنفســي مــرارا 
خــالل األشــهر الثالثــة الماضيــة 
إن علينــا، أنــا وفريقــي، أن نبقى 

لمساعدة هونغ كونغ”.
وأكدت أنهــا “لم تفكر حتى” 
في مناقشة استقالتها مع 

الحكومة الصينية.

قــال رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان إن بــالده لــن تبــادر باســتخدام 
األســلحة النوويــة وذلــك وســط توتــر مــع الهنــد بعــد أن ألغــت نيودلهــي الوضــع 

الخاص للجزء الخاضع لسيطرتها من منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقــال خــان في كلمة أمام أفــراد من طائفة 
الســيخ بمدينة الهور في شرق البالد “نحن 
بلــدان مســلحان نوويــا. إذا زاد التوتر، فقد 
يكــون العالــم فــي خطــر. لــن يكــون هنــاك 
مطلقــا )اســتخدام لألســلحة النوويــة( مــن 

جانبنا أوال”.
وقــال محمد فيصل المتحدث باســم وزارة 
الخارجية الباكستانية على تويتر في وقت 

الحــق إن هذه التصريحــات أخرجت من 
ســياقها وال تمثــل تغييرا في سياســة 

باكستان النووية.
وأضــاف فيصل: “رئيس الوزراء كان 

يؤكــد فقــط التزام باكســتان 
بالسالم وضرورة أن تظهر 
الدولتان النوويتان سلوكا 

يتسم بالمسؤولية”.

ومــازال التوتــر مرتفعــا فــي كشــمير، حيث 
المســيل  الغــاز  األمــن  قــوات  اســتخدمت 
للدمــوع ضــد محتجين مــن رمــاة الحجارة 
ومازالــت المنطقــة مغلقــة بعــد قــرار رئيس 
ســحب  مــودي  نارينــدرا  الهنــدي  الــوزراء 
تقطنهــا  التــي  للواليــة  الخاصــة  الحقــوق 

أغلبية مسلمة في الخامس من أغسطس.
وبتجريــد شــطر كشــمير الخاضــع لســيطرة 
منعــت  الخــاص،  وضعــه  مــن  الهنــد 
فــي  حقهــا  مــن  المنطقــة  نيودلهــي 
صياغــة قوانينهــا الخاصــة. وقالت 
نيودلهــي إن التغييــر سيســاعد في 
تنمية كشمير، لكن الخطوة 
أثارت غضب كثيرين من 
ســكان المنطقــة وأدانتها 

باكستان بشدة.

باكستان: لن نبادر باستخدام األسلحة النوويةرئيسة سلطات هونغ كونغ: لن أستقيلتظاهرات في الجزائر رفضا لدعوة قائد الجيش
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بيروت ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ وكاالت

اللبنانيــة،  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت 
الســفير  اســتدعاء  الثالثــاء،  أمــس 
التركــي لــدى بيــروت، علــى خلفيــة 
بيــان للخارجيــة التركيــة أكــدت أنه 

“ال يطابق األصول الدبلوماسية”.
السياســية  الشــؤون  مديــر  وطلــب 
والقنصليــة الســفير غــادي الخــوري 
التركــي،  البيــان  بشــأن  اســتيضاحا 
مــن  للخطــأ  واضحــا  وتصحيحــا 

ســوء  لتجنــب  التركــي،  الجانــب 
العالقــات  علــى  حفاظــا  التفاهــم، 
الثنائيــة المميزة بيــن البلدين ومنعا 

لإلضرار بها”.
أصــدرت  التركيــة  الخارجيــة  وكان 
فيــه  انتقــدت  يوميــن  قبــل  بيانــا 
تصريحات للرئيس اللبناني ميشــال 
عون، بشأن ما قال إنه عنف مارسته 

الدولة العثمانية ضد اللبنانيين.

قــال االتحــاد األوروبــي إن عمليــات 
)ج(  المصنفــة  المناطــق  فــي  الهــدم 
بالضفة الغربية والبناء االستيطاني 
اإلســرائيلي، تشــكل تهديــدا لقابليــة 
لآلمــال  وتقويضــا  الدولتيــن  حــل 

بسالم دائم.
وأضاف االتحــاد األوروبي في بيان 
صــدر عــن ممثلــه أمس الثالثــاء، أن 
اإلســرائيلية  االســتيطان  سياســة 

تعتبر غير قانونيــة بموجب القانون 
اإلجــراءات  مــن  كغيرهــا  الدولــي 
مثــل  الســياق  هــذا  فــي  المتخــذة 
عمليــات الترحيل القســري، والطرد، 
وتابــع  المنــازل.  ومصــادرة  والهــدم 
مــن  األوروبــي  االتحــاد  “يتوقــع 
احتــرام  اإلســرائيلية  الســلطات 
وفــق  احتــالل  كقــوة  التزاماتهــا 

القانون الدولي”.

“الخارجية اللبنانية” تستدعي السفير التركي

االتحاد األوروبي: إسرائيل تهدد حل الدولتين

جدة ـ وكاالت : وصل وفد المجلس  «
االنتقالي الجنوبي في اليمن إلى 

مدينة جدة أمس الثالثاء؛ من 
أجل استئناف المباحثات في 

حوار جدة الذي ترعاه السعودية 
بين المجلس والحكومة اليمنية. 

ويترأس الوفد رئيس المجلس 

االنتقالي عيدروس الزبيدي، كما 
يضم األعضاء في هيئة رئاسة 
المجلس ناصر الخبجي وعلي 
الكثيري وعبدالرحمن اليافعي 
وعدنان الكاف ومحمد الغيثي. 

وكان الزبيدي رحب اإلثنين بجهود 
مجلس األمن الدولي الرامية 

للتوصل إلى حل سياسي شامل 
لألزمة في اليمن عموما، والجنوب 
على وجه الخصوص. وأكد الزبيدي 

على أن “المجلس االنتقالي 
الجنوبي على استعداد؛ للمشاركة 

بشكل بناء في عملية تفاوض تنهي 
األزمة وتحل القضية الجنوبية”.  

كما شدد على التزام المجلس 
بدعوة السعودية للحوار التي أشار 

إليها بيان مجلس األمن، انطالقا 
من “مسؤولية المجلس االنتقالي 

الجنوبي تجاه السالم واالستقرار 
بالمنطقة، وكذلك إيمانا بحرص 

الرياض على الشعب اليمني”.

وفد “االنتقالي الجنوبي” يصل جدة الستئناف الحوار

عواصم ـ وكاالت الخرطوم ـ رويترز

قــال الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي أمــس الثالثــاء إن رد بــالده ســيكون ســلبيا دائما علــى أي عرض بإجــراء محادثــات ثنائية 
مــع الواليــات المتحــدة. وقــال روحاني في جلســة علنية للبرلمان بثتها اإلذاعة الرســمية على الهواء مباشــرة “لــم ولن نقرر إجراء 
مفاوضات ثنائية مع أميركا في أي وقت من األوقات. مقترحات قدمت لنا من العديد من األطراف بهذا الشأن، لكننا رفضنا ذلك”.

وكان الرئيــس األميركــي دونالد ترامب قد 
عــرض االجتماع مع زعماء إيــران، وإجراء 

محادثات ثنائية دون شروط مسبقة.
النفــط  ناقلــة  أوقفــت  آخــر،  جانــب  مــن 
الواليــات  تترصدهــا  التــي  اإليرانيــة، 
المتحدة، مرشد التتبع الخاص بها ألكثر من 
13 ســاعة، ممــا أدى إلــى تجــدد التخمينات 

بأنها بصدد التوجه إلى سوريا.
وقامت الناقلة “أدريان داريا 1”، التي كانت 
نظــام  بإغــالق   ،”1 “غريــس  باســم  تعــرف 
التعريــف التلقائــي الخاص بهــا يوم اإلثنين 

ولم يتم تشغيله بعد ذلك.
وســابقا، أظهــر موقــع تتبــع الســفن، ماريــن 
قبالــة  وهــي  الناقلــة  كــوم،  دوت  ترافيــك 
السواحل اللبنانية في مسار لها نحو ميناء 

طرطوس السوري.
مايــك  األميركــي،  الخارجيــة  وزيــر  وزعــم 
إلــى  ســتتوجه  الســفينة  أن  بومبيــو، 
طرطــوس لتفريــغ 2.1 مليــون برميــل مــن 

النفــط الخــام اإليرانــي، بقيمــة 130 مليون 
دوالر. ولــم يحــدد المســؤولون اإليرانيــون 
وجهــة الناقلــة، مــع أنهــم قالــوا إن شــحنتها 

بيعت إلى مشتر لم تكشف هويته.

قــال مصــدر أمــس الثالثــاء إن رئيــس وزراء الســودان عبدهللا حمــدوك اختار 14 عضوا فــي أول حكومة ســودانية منذ اإلطاحة 
بالرئيس عمر البشــير في أبريل. وتضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، كما تولى اقتصادي ســابق في البنك الدولي 

وزارة المالية، وسيكون عليه التصدي ألزمة اقتصادية زادت حدتها خالل الشهور الماضية.

وقال عضو في المجموعة المدنية الرئيســة 
ينتمــي  الحاكــم  الســيادي  المجلــس  فــي 
الحريــة والتغييــر إن أســماء  قــوى  إلعــالن 
عبــدهللا اختيــرت وزيرة للخارجيــة، مضيفا 
أن إبراهيــم البــدوي اختيــر وزيــرا للماليــة. 
وأضــاف شــريطة أال ينشــر اســمه أن عــادل 
الطاقــة  وزيــر  منصــب  سيشــغل  إبراهيــم 
والتعديــن بينمــا سيشــغل الفريــق أول ركــن 

جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع.
مــن  إن  لألنبــاء  الســودان  وكالــة  وقالــت 
المتوقــع أن يعلــن حمدوك التشــكيل الكامل 

للحكومة خالل اليومين المقبلين.
شــدد حمــدوك علــى أنــه “ال بــد مــن تمثيــل 
كل أقاليــم البــالد فــي الحكومــة”، حيــث إن 
“المواطنيــن مــن مختلف المدن شــاركوا في 

الثورة”.
صحفــي  مؤتمــر  خــالل  حمــدوك،  وأضــاف 
مشــترك مــع وزير الخارجيــة األلماني هايكو 
مــاس فــي الخرطوم، أمس: “هدفنا تشــكيل 

“التحــدي  وأوضــح:  كفــاءات”.  حكومــة 
االقتصادي كبير، لكن من الممكن معالجته”. 
كمــا ختــم حديثه بالتأكيــد على ضرورة رفع 
السودان من الئحة الدول الداعمة لإلرهاب.

الرئيس اإليراني حسن روحاني رئيس الوزراء المكلف عبدالله حمدوك

الناقلة اإليرانية تغلق “مرشــد التتبــع”.. وتزيد الغموض اإلعالن عن أول حكومة منذ اإلطاحة بالبشــير خالل يومين
روحاني: سنرفض أي محادثات مع واشنطن السودان: حمدوك يختار 14 وزيرا
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يختتم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم سلسلة تدريباته التحضيرية استعدادا 
لمبــاراة العــراق، غدا الخميس  الموافق 5 ســبتمبر الجــاري، ضمن الجولة األولى 
للمجموعــة الثالثــة فــي التصفيــات المزدوجــة المؤهلــة إلــى كأس العالــم 2022 

وكأس آسيا 2023، إذ ستقام المباراة عند 7.30 مساء على االستاد الوطني.

وســيخوض المنتخــب الوطنــي مرانــه 
اليــوم  مســاء  مــن   6.30 عنــد  األخيــر 
سلســلة  بعــد  الوطنــي،  االســتاد  علــى 
 28 يــوم  بدأهــا  التــي  التحضيــرات 

أغسطس الماضي.
أمــس  المنتخــب  صفــوف  واكتملــت 
بانضمــام المحتــرف فــي صفــوف نادي 
سالفيا براغ التشيكي عبدهللا يوسف.

أخــرى، ســيخوض منتخــب  مــن جهــة 
الرســمية  التدريبيــة  الحصــة  العــراق 

مســاء اليــوم عنــد 7:30 علــى االســتاد 
الوطنــي، بعــد أن خــاض فــي اليوميــن 

الماضيين إثر وصوله حصتين
تدريبيتين.

وســيعقد فــي الفتــرة الصباحيــة اليــوم 
مراقــب  بحضــور  الفنــي  االجتمــاع 
وممثلــي  الحــكام  ومقيــم  المبــاراة 
المنتخبيــن، وفيه ســيتم اعتمــاد أهلية 
المنتخبيــن  ألــوان  وتحديــد  الالعبيــن 

للمباراة، كما ستشهد

المؤتمــر  انعقــاد  المســائية  الفتــرة 
الصحافي.

وتعــد المباراة األولى مهمة في مشــوار 
أنهــا  بالتصفيــات، خصوصــا  المنتخــب 
قدمــا  المضــي  نحــو  األولــى  الخطــوة 

لخطــف بطاقــة مؤهلــة مــن المجموعة، 
علمــا أن المنتخــب ســيلعب بعــد 5 أيام 
مــن لقاء العراق مبــاراة الجولة الثانية، 
والتي ســتجمعه بمنتخــب كمبوديا في 

كمبوديا 10 سبتمبر الجاري.

المحترف عبداهلل يوسف المنتخب بانضمام  اكتمال صفوف 

“األحمر” يختتم التحضيرات لمباراة العراق 18

أكــد رئيــس اتحــاد المالكمــة علــي كازرونــي أن اللجنــة المنظمــة لبطولــة البحريــن 
والكويــت الدوليــة للمالكمــة تواصــل عملها بشــكل مكثف تنفيــذا لتوجيهات رئيس 
المجلــس البحرينــي لأللعــاب القتاليــة ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل خليفــة؛ 
إلقامــة البطولــة يــوم الجمعــة الموافــق 20 ســبتمبر الجــاري بفنــدق “كــراون بالزا”، 
مضيفا أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا من االستعدادات؛ بهدف الوصول للجاهزية 

المثالية التي تسبق انطالقة هذا الحدث على أرض المملكة.

وقــال كازرونــي: “إن اتحاد المالكمة قد شــكل 
اللجنــة المنظمــة التــي ُتشــرف علــى اإلعــداد 
والكويــت  البحريــن  لبطولــة  والتحضيــر 
الدوليــة للمالكمــة التــي ســتقام تحــت رعايــة 
النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة رئيــس اللجنة األولمبيــة البحرينية 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة يــوم 
بــالزا.  كــراون  بفنــدق  ســبتمبر   20 الجمعــة 
وتعتبــر هــذه البطولــة هــي باكــورة بطــوالت 
االتحــاد بعــد إشــهاره وفــق القــرار الصــادر من 
جانــب ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة، 

والمنضــوي تحــت مظلــة المجلــس البحرينــي 
لأللعاب القتالية برئاســة ســمو الشــيخ ســلمان 

بن محمد آل خليفة”.
وأضاف أن اللجنة المنظمة تسير وفق الخطة 
التــي رســمها االتحــاد فــي تنفيــذ التحضيرات 
مــع  يتوافــق  الــذي  المطلــوب  الشــكل  علــى 
توجيهــات ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمد آل 
الجهــود؛  تركــز علــى تكثيــف  خليفــة، والتــي 
بهــدف إظهار البطولــة في أبهى صورة، والتي 
يحقــق  بمــا  وإنجاحهــا،  إبرازهــا  فــي  تســاهم 
أهداف الرؤية التي رســمها ســمو الشيخ خالد 

بــن حمــد آل خليفــة لدعــم رياضــة المالكمــة، 
وتعزيز حضورها على مستوى المنطقة.

وأشــار إلــى إن اللجنــة المنظمــة حــددت يــوم 
األربعــاء الموافــق 11 ســبتمبر الجــاري موعدا 
إلقامــة المؤتمــر الصحافــي الخــاص بالبطولــة 
بفنــدق THE K،  والــذي ســيتم خاللــه عــرض 
االســتعدادات التي قامت بهــا اللجنة المنظمة 
لإلعداد لهذه البطولة، والحديث عن األهداف 
الرياضــي  التجمــع  هــذا  بإقامــة  المتعلقــة 

الخليجي.

وقــال: “إن االتحــاد يســعى التخــاذ الخطــوات 
هــذه  فإقامــة  المالكمــة،  برياضــة  لالرتقــاء 
البطولــة هــي جــزء مــن البرامــج التطويريــة 
التــي وضعهــا ضمــن خطــة العمل التــي يتطلع 
لتنفيذهــا بالصــورة التــي ترفــع مــن  مســتوى 
هــذه الرياضــة، لتصبــح من الرياضــات الرائدة 

التــي تعزز من مكانة مملكة البحرين وتجعلها 
مركــزا لهــذه الرياضــة فــي المنطقــة. واالتحاد 
بصــدد عقــد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة 
يخــدم  بمــا  الفعاليــات،  مــن  العديــد  وتنظيــم 
تكويــن قاعــدة قويــة لهــذه الرياضــة، والتــي 
ســمو  أطلقــه  الــذي  المشــروع  تنفيــذ  تدعــم 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لتأسيس فريق 
وطني قادر على المشــاركة المشرفة وتحقيق 
اإلنجــازات للبحريــن فــي مختلــف البطــوالت 
القاريــة والدوليــة”، موجهــا فــي الوقــت ذاتــه 
الراعيــة  الجهــات  لجميــع  وتقديــره  شــكره 

والمساهمة إلقامة هذا الملتقى الرياضي.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

تواصل التحضير لبطولة البحرين والكويت الدولية للمالكمة

اللجنة المنظمة للبطولة  علي كازروني

تفتتــح اليــوم األربعــاء الجولــة الخامســة من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى لكرة الســلة بإقامــة لقاءين، إذ يلتقي في 
المباراة األولى ســترة والنويدرات في الســاعة 6 مســاء، وتليها مباشــرة مباراة المنامة والحالة في الســاعة 7:45 مســاء، وتقام 

المباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.

وســتتوقف منافســات الجولــة لفترة أســبوع واحــد، على أن 
تســتأنف اللقــاءات يــوم الجمعــة 13 ســبتمبر الجــاري 

والمحــرق  وســماهيج،  عيســى  مدينــة  بلقــاءي 
واألهلــي، علــى أن تختتــم الجولــة فــي اليــوم 
والرفــاع  والنجمــة،  البحريــن  بلقائــي  التالــي 

واالتحاد.
ويشــير الترتيــب العام للــدوري قبل انطالق 
الجولة الجديدة إلى صدارة ثنائية مشتركة 

بين المنامة واألهلي بالعالمة الكاملة وبرصيد 
8 نقــاط، يتلوهــم الحالــة والرفــاع والمحــرق بـــ 7 

نقــاط مــن 3 انتصــارات وخســارة واحــدة لــكل 
منهــم، ثــم البحرين والنويدرات بـ 6 نقاط، 

يتبعهــم النجمــة وســترة واالتحــاد بـــ 5 
نقاط، وأخيرا مدينة عيســى وسماهيج 

بـ 4 نقاط.

وعــودة لمواجهتــي الليلــة، يخــوض متصــدر الترتيــب فريق 
الزعيــم  الحالــة، إذ يســعى  أمــام  لقــاًء حــذًرا  المنامــة 
لتجنــب المفاجــأة الثانيــة لمنافســه الــذي يتطلع 
لمواصلــة العــروض المتميــزة، بتحقيق الفوز 

الذي يكفل له االستمرار في الصدارة.
وفي المقبل، واستطاع هذا برتقالي الحالة 
الماضيــة  المرحلــة  فــي  نفســه  يفــرض  أن 
بفــوزه المثيــر علــى بطــل المســابقة المحرق 
فــي الجولــة الثانيــة الذي وضعــه ضمن فرق 
المقدمــة، إذ يســعى الحالــة الســتعادة مكانــه 

بين فرق المربع الذهبي.
متكافئــة  األولــى  المواجهــة  وســتكون 
وســترة  النويــدرات  بيــن  المســتوى 
علــى  مراكزهمــا  لتحســين  الســاعيين 

سلم الترتيب.

 هيليو سوزا

لقاء حــذر للمنامة أمــام الحالة.. وســترة أمــام النويدرات

انطالق الجولة 5 لدوري زين

منتخبنــا  الخميــس  اليــوم  يغــادر 
الوطنــي للناشــئين للكــرة الطائــرة إلى 
لخــوض  الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة 
منافســات البطولــة العربيــة الخامســة 
والتي ستقام خالل الفترة من 6 لغاية 

14 سبتمبر الجاري.
عضــو  المنتخــب  بعثــة  ويتــرأس 
مجلــس اإلدارة محمــد الــذوادي، كمــا 
تضــم البعثــة مديــر المنتخــب عبدهللا 
المحروس والجهــاز الفني المكون من 
ومســاعده  عيســى  عبــدهللا  المــدرب 
إلكســندر  والمعالــج  الميــل  ياســين 
مــع الحكــم المرافــق أحمــد عبدالعــال 
باإلضافــة إلــى 12 العبــا فــي القائمــة 
جعفــر،  محمــد  علــي،  حســين  وهــم 
علي محمــد، محمد عبدالعظيم، ســيد 
هاشــم عيســى، محمــد هــادي، عبدهللا 
محمــد،  بــدر  صــادق،  أحمــد  محمــد، 
خليــل إبراهيــم، حســين محمــد وعلي 

منتخبنــا  وســيخوض  جــواد.  محمــد 
أمــام  البطولــة  فــي  مبارياتــه  أولــى 
المنتخــب الفلســطيني في الســابع من 
ســبتمبر، ويواجــه فــي اليــوم التالي 8 
ســبتمبر المنتخــب الجزائــري، على أن 
يلتقــي منتخبنــا في حــال تأهله للدور 
الثانــي أحــد المنتخبيــن المتأهلين من 

المجموعة الثالثة.
هــذه  خــالل  مــن  منتخبنــا  ويســعى 
المشــاركة إلــى المحافظة علــى اللقب 

النســخة  فــي  حققــه  الــذي  العربــي 
األردن  فــي  أقيمــت  التــي  الماضيــة 
البلــد  علــى  فــاز  عندمــا   2017 عــام 
الختاميــة  المبــاراة  فــي  المســتضيف 

وتوج بطال.
لهــذه  اســتعد  قــد  المنتخــب  وكان 
البطولــة مــن خــالل خوض منافســات 
خــاض  كمــا  الدوليــة  تونــس  بطولــة 
معســكرا تدريبيــا فــي مصــر باإلضافة 

إلى التحضيرات األولية المحلية.

منتخب الناشئين للكرة الطائرة

للمشـــاركة بالبطولـــة العربيـــة والدفـــاع عـــن اللقـــب

منتخب ناشئي الطائرة يتوجه لألردن

4 سبتمبر 2019 األربعاء
5 محرم 1441

بطاقات اإلعالميين 
الموسمية التحاد الكرة

باالتحــاد  اإلعالمــي  المركــز  يعلــن 
البحرينــي لكــرة القــدم عــن فتــح باب 
بطاقــات  علــى  للحصــول  التســجيل 
الموســم  لمســابقات  اإلعالمييــن 

الرياضي الجديد 2019 - 2020.
لممثلــي  اإلعالمــي  المركــز  ويوجــه   
الوســائل اإلعالمية المختلفة وممثلي 
المراكــز اإلعالميــة باألنديــة األعضــاء 
الراغبين في تغطية مسابقات الموسم 
بيانــات  إلرســال  الجديــد،  الرياضــي 
الصحافييــن أو المصورين على البريد 
mediac.bfa@gmail.( اإللكترونــي 
com(، على أن يتضمن االسم الثالثي 
والجهــة والصفــة باإلضافة إلى صورة 
شخصية ورسالة الترشيح من الجهة. 

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

أحمد مهدي

ثمــن رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علــي بــن 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفة دعــم ورعاية بنك البحريــن والكويت، مؤكدا أن 
تقديم البنك لدعم المنتخب الوطني األول في التصفيات المزدوجة سيهيئ 

أسباب النجاح لخطة دعم المنتخب في استحقاقاته القادمة.

جــاء ذلــك لــدى اســتقبال نائــب الرئيــس 
والكويــت  البحريــن  لبنــك  التنفيــذي 
عــام  ومديــر  ســيف،  علــي  عبدالرحمــن 
والشــؤون  البشــرية  المــوارد  مجموعــة 
اإلدارية حســان محمد بورشــيد، بحضور 
عضــو مجلــس إدارة االتحــاد رئيس لجنة 
ومستشــار  الحمــادي،  محمــد  االســتثمار 
عيســى  لالســتثمار  االتحــاد  رئيــس 

عبدالرحيم.
وأشــار إلــى أن هــذه الرعايــة تعكس دون 
أدنــى شــك حــرص المســؤولين فــي بنــك 
مبــدأ  تطبيــق  علــى  والكويــت  البحريــن 
الشــراكة المجتمعية بيــن القطاع الخاص 

وقطاعي الشباب والرياضة بالمملكة.
وأعــرب رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة 
القدم عن خالص شكره وتقديره للرئيس 
التنفيــذي لبنــك البحرين والكويت رياض 
هــذه  وتقديمــه  البنــك  لتفاعــل  ســاتر؛ 

الرعاية.
ونوه رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم 
بمــا تشــكله هــذه الرعايــة فــي تســخيرها 
لكافة إمكاناتها؛ للنهوض بالقطاع الكروي 
مــع  ناجحــة  شــراكة  فــي  الدخــول  عبــر 
االتحــاد دعمــا للمنتخــب الوطنــي؛ األمــر 
الــذي سيســهم فــي تحقيــق رؤيــة ممثــل 
جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 

الشــباب رئيــس المجلــس األعلى للشــباب 
والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة في االرتقاء بالرياضة البحرينية.

وأكــد الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد 
آل خليفــة أن هــذا الدعــم مــن قبــل بنــك 
البحريــن والكويــت سيســهم فــي توفيــر 
المنتخــب  دعــم  لخطــة  النجــاح  أســباب 
بالتعــاون  المهــم،  مشــواره  فــي  الوطنــي 
مــع االتحــاد في تعزيز تحقيق رؤى ســمو 

الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، الرامية 
للتطوير والوصول بكرة القدم البحرينية 

إلى أعلى المستويات.
يعكــس  الرعايــة  تقديــم  أن  إلــى  وأشــار 
التعــاون اإليجابــي مــن قبل البنــك؛ لدعم 
بمــا  البحريــن  فــي  الرياضيــة  الحركــة 
ينعكس إيجابا على تطور الرياضة ودعم 

قطاع كرة القدم خصوصا.

ــس اتــــحــــاد الــــكــــرة يـــشـــيـــد بـــالـــرعـــايـــة ــ ــي ــ رئ

“BBK” يدعم المنتخب الوطني

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

من اللقاء

يعقــد عنــد 7.15 مــن مســاء اليــوم 
المؤتمــرات  قاعــة  فــي  األربعــاء 
باالستاد الوطني، المؤتمر الصحافي 
الذي يســبق مباراة منتخبنا الوطني 
األول لكــرة القدم ونظيــره العراقي، 
والتــي ســتقام عنــد 7.30 من مســاء 
الخميــس 5 ســبتمبر الجــاري ضمــن 
الثالثــة  للمجموعــة  األولــى  الجولــة 
للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
منتخــب  مــدرب  وســيتحدث   
العــراق وأحــد العبيــه فــي المؤتمــر 
مســاء،   7.15 عنــد  ســينطلق  الــذي 
منتخبنــا،  مــدرب  ســيتحدث  فيمــا 
 7.30 عنــد  البرتغالــي هيليــو ســوزا 

مساء بحضور أحد العبي منتخبنا.
 ويوجــه المركــز اإلعالمــي باالتحــاد 
البحرينــي لكــرة القــدم الدعــوة إلــى 
المختلفــة،  اإلعــالم  ممثلــي وســائل 
لحضــور المؤتمــر وتغطيــة وقائعــه، 
آخــر  عــن  الكشــف  سيشــهد  والــذي 
للمبــاراة  المنتخبيــن  تحضيــرات 

المرتقبة.
 إلــى ذلك، يخوض منتخبنا الوطني 
عنــد  األربعــاء  اليــوم  مرانــه  األول 
6.30 مســاء علــى االســتاد الوطني، 
العــراق  منتخــب  ســيخوض  فيمــا 
مرانــه عنــد 7.30 مســاء، وســتكون 
تدريــب  كل  مــن  دقيقــة   15 أول 

مفتوحة لوسائل اإلعالم.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

المؤتمر الصحافي لمباراة “األحمر”

حسن عليمحمد الدرازي

كازروني: فندق 
“THE K” يحتضن 

المؤتمر الصحافي 
11 سبتمبر

من تدريبات المنتخب الوطني



كشــف عضــو مجلــس إدارة االتحاد البحريني للكــرة الطائرة، رئيس لجنة المســابقات 
حســين حمــاد عن الموعــد المبدئي الذي حددته اللجنة النطــاق دوري الدرجة األولى 

للموسم الرياضي المقبل 2019/2020.

وأضاف حماد لـ “البالد سبورت” أن الموعد 
المبدئــي النطالق الدوري ســيكون بتاريخ 
11 نوفمبــر المقبــل وهو موعــد غير نهائي 
وينتظر مصادقة مجلس اإلدارة عليه، كما 
يمكن تعديلــه وفق الظروف والمقتضيات 
التــي تفــرض ذلــك، فيما ســتكون انطالقة 

كأس االتحاد مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ولــدى ســؤالنا إيــاه عمــا إذا كان الموســم 
المقبل ســينتهي قبل شهر رمضان المبارك 
 “ أجــاب  الفضيــل  الشــهر  إلــى  أم ســيمتد 
ســنحاول أن ننهي منافســات الموسم قبل 
حلــول شــهر رمضــان المبــارك، إال أن ذلــك 
يعتمد على ظروف المشــاركات الخارجية 
لألنديــة وتأجيــل بعــض المباريات بســبب 

الظروف الطارئة والمستجدات التي تطرأ 
علــى الســاحة، ولكــن اســتمرار منافســات 
الموســم لغاية الشــهر الكريم هــو أمر وارد 

وغيــر مســتبعد ولكننــا ســنحاول أن ننهــي 
المنافســات قبله أو على األقل في بداياته 

األولى..”
ينظــم  لــن  االتحــاد  بــأن  حمــاد  وأوضــح 

عنهــا  اإلعــالن  تــم  التــي  النخبــة  كأس 
الموســم الماضــي وتــم إلغائهــا نــزوال عنــد 
مجلــس  أن  إلــى  مشــيرا  األنديــة،  رغبــة 
ســواء  المســابقات  كافــة  اعتمــد  اإلدارة 

الخاصــة للفئات العمريــة والرجال لكنه لم 
يعتمــد بطولــة كأس النخبــة والتــي كانــت 
فــي  األوائــل  الســتة  لألنديــة  مخصصــة 

مسابقة الدوري.

11 نوفمبر انطالق دوري الدرجة األولى للطائرة

تــرأس رئيــس المجلــس البحرينــي لأللعــاب القتالية ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمد آل 
خليفــة االجتمــاع العام باالتحادات القتالية المنضوية تحــت مظلة المجلس البحريني 
لأللعــاب القتاليــة، والــذي عقــد يــوم اإلثنيــن الموافــق 2 ســبتمبر بمقــر المجلس باســتاد 

البحرين الوطني بمدينة عيسى الرياضية.

وقد حضر االجتماع، نائب رئيس المجلس 
البحرينــي لأللعــاب القتاليــة فيصــل خالــد 
كانــو، وعضــو المجلــس البحرينــي لأللعاب 
الجوجيتســو  اتحــاد  رئيــس  القتاليــة 
رضــا إبراهيــم منفــردي، وعضــو المجلــس 
علــي  فجــر  القتاليــة  لأللعــاب  البحرينــي 
التايكوانــدو  اتحــاد  ورئيــس  البنعلــي، 
اتحــاد  ورئيــس  الــدوي،  عيســى  عبــدهللا 
الكاراتيــه فــارس غازي القصيبــي، ورئيس 
اتحــاد الكيك بوكســينغ أحمد خالد الوزان، 
ورئيــس اتحــاد المالكمــة علــي كازرونــي، 
ورئيــس اتحــاد  فنــون القتــال المختلطــة 
محمــد علــي قمبــر، ورئيس اتحــاد الجودو 
ورئيــس  الكوهجــي،  عبدالمجيــد  يوســف 
المــال،  عدنــان  عبــاده  المصارعــة  اتحــاد 
علــي  محمــد  الســامبو  اتحــاد  ورئيــس 

والمديــر  العــام  الســر  وأميــن  جناحــي، 
لاللعــاب  البحرينــي  بالمجلــس  التنفيــذي 
والمنســق  عبدالرحمــن،  راجــي  القتاليــة 
األلعــاب  البحرينــي  بالمجلــس  اإلداري 

القتالية رضا حاجي.
وفي مستهل االجتماع، رحب سمو الشيخ 
بالجميــع،  خليفــة  آل  محمــد  بــن  ســلمان 
وأكــد ســموه أن المرحلــة القادمــة تتطلــب 
مضاعفــة الجهــود؛ بهــدف تنفيــذ الخطــط 
فــي  تســاهم  التــي  التطويريــة  والبرامــج 
مواصلــة العمــل علــى االرتقــاء بالرياضات 
القتاليــة، بما يتوافــق مع تطلعات المجلس 
البحرينــي لأللعاب القتاليــة؛ بهدف ترجمة 
األهداف التي رســمها النائب األول لرئيس 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية  ســمو الشــيخ 

خالــد بــن حمــد آل خليفة فــي الرؤية التي 
أطلقهــا ســموه، والتــي ترتكــز علــى تهيئــة 
المنــاخ المالئــم واألرضية المناســبة لجميع 
الرياضــات القتالية، والتي تشــجع الشــباب 
البحرينــي علــى ممارســة هذه األنــواع من 
الرياضات، مع مراعاة كافة األمور المتعلقة 
الدوليــة  لالتحــادات  واألنظمــة  باللوائــح 
الخاصة بمبدأ األمن والســالمة، بما يساهم 
فــي تشــكيل الفــرق والمنتخبــات الوطنيــة 

البحريــن  مملكــة  تمثيــل  علــى  القــادرة 
بالصورة المشــرفة، والمنافســة على إحراز 
مزيــد مــن اإلنجــازات التي تضاف للســجل 

الرياضي الحافل بالنتائج المتميزة.
بعدها، ناقش االجتماع المواضيع المدرجة على 
جــدول األعمــال، ومن أبرزها تقديــم التصورات 

التــي  واآلليــات  االتحــادات  لعمــل  التنظيميــة 
ســيتم تنفيذهــا خــالل المرحلــة القادمــة؛ بهدف 

مواصلة الجهود للنهوض بالرياضات القتالية.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

ــر ــويـ ــطـ ــتـ ــلـ ــد: مــــضــــاعــــفــــة الـــــجـــــهـــــود لـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــان بـــــــن مـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ سـ

االجتمــاع العــام لمجلــس األلعــاب القتـاليــة

سمو الشيخ سلمان بن محمد

جانب من االجتماع
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يعقد يوم غد الخميس بدولة الكويت الشــقيقة اجتماع اللجنة التنظيمية لرياضة 
المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي واجتماع اللجنة المنظمة للدورة السادسة 
لرياضة المرأة مع ممثلي اللجان التنظيمية لأللعاب الرياضية المدرجة في الدورة 

التي ستقام بضيافة الكويت خال الفترة من 20 لغاية 30 أكتوبر المقبل.

ومــن المؤمــل أن يتم خالل االجتماع 
نعيمــة  الشــيخة  ســتحضره  الــذي 
اللجنــة  رئيســة  الصبــاح  األحمــد 
التنظيمية تحديد مواعيد المنافسات 
النواحــي  كافــة  الرياضيــة ومناقشــة 
بســير  المرتبطــة  واإلداريــة  الفنيــة 
المســابقات، كما سيتم تفقد المنشآت 
التــي ســتقام فيهــا األلعــاب الرياضية 
مــن خالل تنظيــم جولة عامة لممثلي 

اللجان التنظيمية ومدراء األلعاب.
واعتمدت اللجنة التنظيمية أحد عشر 
لعبــة رياضيــة فــي الــدورة وهــي كرة 

الســلة، الكــرة الطائــرة، كرة اليــد، كرة 
القــدم داخل الصــاالت، ألعــاب القوى، 
االحتياجــات  لــذوي  القــوى  ألعــاب 
المبــارزة،  الطاولــة،  كــرة  الخاصــة، 
كمــا  البولينــج،  الرمايــة،  التايكونــدو، 
بتوزيــع  التنظيميــة  اللجنــة  قامــت 
كافــة اللوائح الفنية الخاصة باأللعاب 

الرياضية.
وكانت النسخة الماضية التي اقيمت 
فــي الدوحــة عــام 2017 شــهدت فوز 
الدولــة المنظمــة بلقــب الــدورة ألول 
 ،2008 عــام  انطالقتهــا  منــذ  مــرة 

بخصولهــا علــى 60 ميداليــة متنوعــة 
و19  فضيــة  و20  ذهبيــة   21 بينهــا 
البحريــن  مملكــة  واحتلــت  برونزيــة، 
 42 علــى  بحصولهــا  الثانــي  المركــز 
ميداليــة بينهــا 14 ذهبيــة و18 فضية 
و10 ميداليــات برونزية، بينما جاءت 

اإلمــارات في المركز الثالث بحصولها 
32 ميداليــة متنوعــة بينهــا 12 ذهبية 
بينمــا  برونزيــة،  و11  فضيــات  و8 

جاءت سلطنة عمان في المركز الرابع 
واألخيــر بحصولهــا علــى 36 ميداليــة 
ملونــة بينهــا 10 ذهبيــات و9 فضيات 

الــدورة  وستشــهد  برونزيــة،  و17 
مشــاركة المملكــة العربيــة الســعودية 

ألول مرة.

“تنظيمية المرأة” تجتمع بلجان األلعاب الرياضية غدا

جانب من دورة ألعاب المرأة العام 2017

الشيخة نعيمة األحمد الجابر الصباح

منتخبـا الرجــال والسيــدات يشـاركــان فــي “3×3”
بـــــــطـــــــولـــــــة “آســـــــــــيـــــــــــا كـــــــــويـــــــــســـــــــت” لـــــــــكـــــــــرة الـــــســـــلـــــة

يغــادر منتخبنــا الوطنــي للرجــال ومنتخبنــا الوطني للســيدات اليوم األربعــاء إلى جزر 
المالديف للمشــاركة في بطولة “آســيا كويســت” لكرة الســلة 3X3 والتي ســتقام خال 

الفترة من 6 لغاية 8 سبتمبر المقبل بمشاركة منتخبات عديدة من القارة اآلسيوية.

ويتكــون الوفد من عضــو لجنة المنتخبات 
القصيــر  أحمــد  والمــدرب  مــدن  حســين 
والالعبــون لمنتخــب الرجــال محمــد ناصر 
)الرفــاع(، علــي  )المحــرق(، محمــد ســلمان 
حبيــب  محمــد  وســيد  )االتحــاد(،  غديــر 
)مدينة عيسى(، والعبات منتخب منتخب 
الســيدات ســيما علي، حصة أحمد، فاطمة 
بوشــهري وجميلــة حســن. وســيتأهل بطل 
هــذه البطولــة إلى جولة جــدة العالمية في 
المملكــة العربيــة الســعودية والتي ســتقام 
في الفترة من 18 لغاية 19 أكتوبر المقبل.

والســيدات(  )الرجــال  المنتخبــان  وخــاض 
تدريبــات إعداديــة جــادة بقيــادة المــدرب 

هــذه  خــوض  أجــل  مــن  القصيــر  أحمــد 
النظيــر  منقطــع  حمــاس  وســط  البطولــة 
مــن كل الالعبيــن الذيــن يســعون لتقديــم 
أفضل مالديهم للمشــاركة في هذا المحفل 
الــذي ُيقــام بإشــراف وتنظيــم مــن االتحاد 
اآلســيوي لكــرة الســلة ووســط إجــراءات 
ونظــم معينــة، إذ ســيتم تســمية كل فريــق 
مشــارك بأســماء مــدن من نفــس الدولة، إذ 
لــن تكــون المشــاركة بأســم الدولة بالنســبة 
لــكل فريق في البطولة، وســيلعب منتخب 
الرجــال بمســمى فريــق )عســكر( ومنتخــب 

السيدات بمسمى فريق )الزالق(.
الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  ويســعى 

برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
ومنتخبــات  منافســات  دعــم  إلــى  خليفــة 

3X3 ســواًء مــن خــالل تنظيــم العديــد من 
المســابقات المحليــة باإلضافة للمشــاركات 

الدولية للمنتخبات من أجل رفع التصنيف 
الدولــي للبحريــن في هــذه اللعبة ونشــرها 

بشــكل أكبــر بيــن ممارســي كــرة الســلة في 
المملكة.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

 من تدريبات المنتخب

من منافسات الدرجة األولى الموسم الماضي حسين حماد
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دشنت أمانة العاصمة حملتها السنوية لموسم عاشوراء 2019م - 1441ه بمركز 
خدمــات النظافــة والتوعيــة البيئيــة فــي المنامــة، بحضــور محافــظ العاصمــة 
الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفــة، ومدير عــام أمانة العاصمة شــوقية 

حميدان، وعدد من المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية والمآتم.

عبــر  العاصمــة  أمانــة  واســتعرضت 
التشــغيلية  الســنوية  الخطــة  المركــز 
للخدمــات البلدية، والخدمــات البلدية 
وكذلــك  الموســم،  خــال  المقدمــة 
تفاصيــل برنامــج التوعية الــذي أطلق 
بشــعار “وعــي وتدويــر” ضمــن الحملــة 
األشــمل ألمانة العاصمة “بادر صحح”، 
المبذولــة  الجهــود  كافــة  دعــم  بهــدف 
فــي الحفــاظ علــى المكتســبات العامة 
والنظافــة والبيئة. واطلع المســؤولون 
خــال  البلديــة  الخدمــات  إدارة  علــى 
الموســم، وتفاصيل الخطة التشــغيلية 
لخدمات النظافة خال عاشــوراء، بما 

يشــمل عدد العمــال واآلليــات الازمة، 
والجهــود التي تبذلها األمانة في إدارة 
عمليــات النظافة مــن توفير الحاويات 
وتفريغها وغســيل األرصفة والشوارع 
األكثــر  نقــاط  علــى  العمــال  وتوزيــع 
وكيفيــة  الحضــور،  مــن حيــث  كثافــة 
تتبــع األعمال أثناء أوقــات الذروة في 
ليالــي عاشــوراء. ويقــع مركــز خدمات 
النظافــة والتوعيــة البيئية على تقاطع 
شــارع اإلمام الحسين بشــارع المتنبي 
وســط المنامة، وبالقرب من كل المآتم 
والمضائــف، وعلــى خطر ســير مواكب 

العزاء.

المنامة - أمانة العاصمة

توزيع عمال النظافة بالنقاط األكثر كثافة بالعاصمة
ــزاء ــ ــع ــ ــب ال ــ ــواكـ ــ ــط ســـيـــر مـ ــ ــة” عـــلـــى خـ ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ ــز لـــلـــتـــوعـــيـــة الـ ــ ــركـ ــ “مـ

أفــاد وزيــر التربية والتعليم ماجد النعيمي عن أن مملكة البحرين احتلت المركز 
األول عربيــًا والثالــث على مســتوى دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا فيما 
يخــص المؤشــرات المتعلقــة بالتعليــم، كمــا جاءت فــي تقرير مجموعة بوســطن 
االستشــارية بشــأن تقويــم التنميــة االقتصادية المســتدامة، والصادر في شــهر 
يوليــو 2019م، بمــا يعكــس الــدور اإليجابــي الذي يلعبــه التعليم كركيــزة تنموية 
أساســية تســاهم بشــكل فّعــال فــي تعزيــز التنميــة االقتصاديــة المســتدامة في 

مملكة البحرين.

أكــد  قــد  التقريــر  أن  الوزيــر  وأضــاف 
فــي  التعليــم  أداء  فــي  تطــّور  حــدوث 
خــال  الفــت  بشــكل  البحريــن  مملكــة 
الســنوات العشر األخيرة، إذ قفز ترتيبه 
مــن حيث دوره في التنمية من المرتبة 
64 دوليــًا وبمعــدل بلــغ 47.6 نقطــة في 
دوليــًا   39 المرتبــة  إلــى  2008م  العــام 
وبمعــدل 64.8 نقطــة في العام 2019م، 
مرتبــة   25 تســاوي  تقــّدم  بنســبة  أي 

وتتجــاوز %36، في الوقت الذي تطور 
فيه المتوسط العالمي الخاص بالتعليم 
بنســبة %2.14، وذلــك مــن 41.9 نقطة 
فــي العــام 2008 إلــى 42.8 نقطــة فــي 

العام 2019م.
المشــرفة  النتيجــة  هــذه  أن  وأوضــح 
تتطابــق تقريبــًا مع مــا جاء فــي تقارير 
التعليــم للجميــع الصــادرة عــن منظمــة 
اليونسكو، والتي بّوأت مملكة البحرين 

المركــز 38 دوليــا فيمــا يخــص تحقيــق 
أهــداف األلفيــة، واعتبرتهــا مــن الــدول 
تلــك  تحقيــق  فــي  العالــي  األداء  ذات 

األهداف، ومع ما أكده تقرير التنافسية 
الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي 
وتقريــر رأس المال البشــري الصادر عن 

البنك الدولي في العام 2018م، واللذان 
وّثقا الدور اإليجابي الذي يلعبه التعليم 
في تعزيز تنافسية االقتصاد في مملكة 
البشــرية  مواردهــا  وتطويــر  البحريــن 
وقدرتهــا  إنتاجيتهــا  زيــادة  أجــل  مــن 
التنمويــة  التحديــات  مجابهــة  علــى 

المستقبلية. 
مجموعــة  تقريــر  أن  بالذكــر  الجديــر 
البعــد  يقيــس  االستشــارية  بوســطن 

الخــاص بالتعليــم من خال المؤشــرات 
الخاصــة بالنفــاذ إلــى التعليــم وجــودة 
هــذه  بــأن  علمــًا  التربويــة،  المخرجــات 
المجموعة هي شــركة عالمية رائدة في 
االستشــارات اإلداريــة واســتراتيجيات 
األعمــال، تأسســت عــام 1963م، ويقــع 
مقرها الرئيســي في بوسطن بالواليات 
المتحدة األمريكية، ولديها أكثر من 90 

مكتبًا في 50 دولة حول العالم.

البحرين األولى عربيًا والثالثة على مستوى المنطقة في “التعليم”

ترتيب البحرين على مستوى الدول العربية في تقرير بوسطن للعام 2019م ترتيب البحرين على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا في تقرير بوسطن للعام 2019م

فتح عيادة اإلمام الحسين من ليلة سادس محرم

ال “تبركنوا” أمام البيوت دون استئذان في عاشوراء

طاقــم طبــي وتمريضــي وصيدليــة وبرنامــج لتصنيــف الحــاالت الطارئــة

معصومــة: ال ترمــوا المخلفــات بالطــرق وليتحمــل الــكل مســؤوليته بالموســم

الطبيــة  الخدمــات  رئيــس  اجتمعــت 
بالرعايــة الصحيــة األولية ورئيــس اللجنة 
التنســيقية لموسم عاشوراء هالة الجاسم 
الذيــن  عاشــوراء  لجنــة  أعضــاء  بجميــع 
يمثلــون مختلــف التخصصــات مــن أطباء 
وممرضيــن ومســعفين وصيادلة ومراقبي 
أغذيــة وغيرهم مــن التخصصات األخرى، 
الجفيــر،  بمنطقــة  الصحــة  وزارة  فــي 
اســتعدادًا الفتتــاح عيادة اإلمام الحســين 
في منطقة المنامة للعام 2019م - 1441هـ 
ونائــب  عائلــة  طــب  استشــاري  برئاســة 
رئيس اللجنة التنسيقية لموسم عاشوراء 
أن  إلــى  الجاســم  البصــري. ولفتــت  عمــاد 
وزارة الصحــة تقوم بتجهيــز عيادة اإلمام 

العيــادة  تضــم  حيــث  الطبيــة،  الحســين 
طاقــم طبي وتمريضي وصيدلية متكاملة 
لتصنيــف  وبرنامــج  األساســية،  باألدويــة 

الحاالت الطارئة. 
وأشــارت إلــى وجــود تنســيق مباشــر بيــن 

مجمــع  فــي  الطــوارئ  وقســم  العيــادة 
الســلمانية الطبي الســتقبال الحاالت التي 
تتطلب نقلها للمستشــفى من خال وجود 
بالمنطقــة  المتواجــدة  ســيارات اإلســعاف 
وأن العيــادة ســتكون مفتوحــة مــن ليلــة 

محــرم.   مــن  العاشــر  يــوم  إلــى  الســادس 
وأشــادت بحمــاس وجــد جميــع األعضــاء 
العيــادة،  تجهيــز  فــي  الــدؤوب  وعملهــم 
معربًة عن شــكرها وتقديرهــا لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
آل خليفــة، علــى الدعــم والمســاعدة لــكل 
برامــج وزارة الصحة، حيث تولي حكومة 
البحرين الخدمــات الصحية جل اهتمامها 
ورعايتها، وتضع صحة المجتمع البحريني 

وسامته على رأس أولوياتها.

نوهــت النائــب معصومة عبدالرحيــم بتوجيهات 
عاهــل البــاد جالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة بمناســبة حلــول العــام الهجــري الجديــد 
إدارتــي  طريــق  عــن  الســنوية  العــادة  بتوزيــع 
الجمعيــات  علــى  والجعفريــة  الســنية  األوقــاف 
الخيريــة والمآتــم الحســينية. وقالــت إن مملكــة 
البحرين استطاعت أن تبرهن إنها حاضنة لكافة 
األديــان، وأن الجميــع علــى أرضهــا يســتطيعون 
احتــرام  بــكل  وشــعائرهم  معتقداتهــم  ممارســة 
وتقديــر مــن قبــل الجميــع في ظــل العهــد الزاهر 
أن  وذكــرت  المفــدى.  الملــك  جالــة  لســيدي 

فــي  أجمعهــا  المذاهــب  بيــن  الجميــل  التعايــش 
مملكــة البحريــن لــه أثــر كبيــر فــي زرع الســام 
والمحبــة والخيــر وله انعكاســاته االيجابية على 
تقبــل اآلخريــن بمــا يعطــي للعالــم صورة شــاملة 
الســلمي  التعايــش  فــي  بــه  يحتــذى  وأنمــوذج 
بيــن األديــان وذلك بفضــل المشــروع اإلصاحي 
أن موســم عاشــوراء يحظــى  الشــامل. وبينــت 
باهتمام وتنســيق بين مختلف الجهات الرســمية 
واألهليــة، وهــي محل تقدير واعتــزاز منا بالدور 
الذي يقومون به في ســبيل إنجاح هذا الموســم. 
وأشــارت إلــى أن واجــب الجميــع فــي محرم هو 
احتــرام الجميع من خــال عدم مضايقة األهالي 
بالوقــوف أمــام منازلهم دون اســتئذان من جهة، 

والمحافظــة علــى النظافــة مــن جهــة أخــرى هــو 
إنجــاح للموســم ويبرهــن علــى ترســيخ الثقافــة 
ومســاعدة عمال النظافة وعــدم إلقاء المخلفات 
التطبيــق  خــال  مــن  المثلــى  الصــورة  ونقــل 
وااللتزام، مما يعطي للجميع صورة مشــرقة في 
المحافظــة وعــدم رمــي المخلفــات علــى الطــرق 
المســؤولية،  فــي تحمــل  الجماعيــة  والمشــاركة 
والتــي نشــيد بجهــود الجميــع في إنجاح موســم 
عاشــوراء. ونوهت بالفعاليات المصاحبة لموسم 
الحســين  اإلمــام  حملــة  بينهــا  ومــن  عاشــوراء 
للتبــرع بالــدم، والتــي تقــام ســنوًيا وتعمــل علــى 
إمــداد بنــك الــدم بكميــات كبيــرة مــن المتبرعين 

الذين يحرصون على المشاركة كل عام.

جانب من االجتماع

معصومة عبدالرحيم

المنامة - وزارة الصحة

محرر الشؤون المحلية

األربعاء
4 سبتمبر 2019 

5 محرم 1441

شرح لزاوية بالمعرض

تستمر قرية باربار للعام الخامس عشر على التوالي بتنظيم فعاليات خيمة عبدهللا الرضيع 
على مدى 5 ليالي من شهر محرم، بدءًا من الليلة الثانية وحتى الليلة السادسة منه.

الفعاليــات  مــن  عــددًا  الخيمــة  وتتضمــن 
التوعويــة  اليدويــة  واألعمــال  الثقافيــة 
فئــة األطفــال  التــي تســتهدف  بعاشــوراء 
ونحــت  والرســم  كالتلويــن  والناشــئة، 
الفقــرات  بعــض  جانــب  إلــى  المجســمات، 
العزائيــة والقصص التي تســتهدف تعريف 

المشاركين بتفاصيل واقعة كرباء.

وتشــهد الفعاليــة حضورًا واســعًا من داخل 
القريــة ومــن خارجهــا، حيث يحــرص عدد 
كبير من أولياء األمور على مرافقة أبنائهم 
موســم  فــي  أوقاتهــم  الســتثمار  للخيمــة، 
عاشــوراء بمــا ينمــي من وعيهــم وثقافتهم 
بواقعة عاشــوراء من البرامج التي تتاءم 

مع أعمار المشاركين.

خيمة عبداهلل الرضيع في باربار
محرر الشؤون المحلية

وعي وتدوير
بموسم عاشوراء

 300
عامل نظافة

 15
مركزا لجمع 

المخلفات البالستيكية

 15
مفتشًا على مدار 24 ساعة

 500
 حاوية قمامة 
وسلة مهمالت

صهريجان 
لغسل الطرق والشوارع بصورة مستمرة 

 7
 شاحنات لنقل المخلفات 

من الحجم الكبير )الكابسات(

 3
آليات للكنس اآللي

 260
طن الكمية 

المتوقعة للمخلفات

وفقًا لتقرير 
“بوسطن” 
االستشارية

تقدمت من المرتبة 
64 إلى 39 دوليًا 

في 10 سنوات

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم



multaqa
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إعداد: هبة محسن

أنهــت شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات )جيبــك( برنامًجا صيفًيــا مكثًفا 
للتدريب العملي لطلبة الجامعات داخل مجمعها الصناعي المتطّور.

التدريبــي  البرنامــج  فــي  شــارك  فقــد 
طلبــة  مــن  مختــارة  نخبــة  المذكــور 
طالبات الجامعات المحلّية والخارجّية 
تجــاوز عددهــم 60 طالبا، تلقــوا تدريًبا 
عملًيــا شــامًل فــي منشــآت الشــركة بما 
فــي ذلــك المصانــع والمرافــق وتعرفــوا 

عــن كثــب على طبيعة العمــل الصناعي 
تحّديــات  مــن  ُيرافقــه  أن  يمكــن  ومــا 
يوميــة وكيفيــة التعامل معهــا والتغّلب 

عليها.
وأعــرب رئيــس الشــركة عبــد الرحمــن 
الكبيــرة  ســعادته  عــن  جواهــري، 

باالختتــام الناجــح لبرنامــج هــذا العــام 
الصيفي الذي شــهد المزيد من التطوير 
عــن األعــوام الســابقة، مشــيًرا إلــى أن 
منشــآتها  فتــح  اعتــادت  قــد  الشــركة 
لطلبــة الجامعــات الذي هم على وشــك 
متطلباتهــم  إلنهــاء  وذلــك  التخــرج، 
ضمنهــا  مــن  يأتــي  والتــي  الجامعيــة 
التدريــب العملــي، مؤكــًدا بــأن الشــركة 

قــد أصبحــت الوجهــة المفضلــة للطلبــة 
والطالبــات إلنهــاء متطلبــات التدريــب 
العملــي نظــًرا لمــا توفــره مــن مســتوى 
مــا  نفســه ســواء  البرنامــج  فــي  رفيــع 
العملــي  أو  النظــري  بالتدريــب  يتعلــق 
الحديثــة  االســتراتيجيات  حيــث 
والمنشــآت التي تّضم أفضل ما أنتجته 

تقنية المصانع.

ــد الــكــثــيــر مـــن الــتــطــويــر ــه ــج ش ــام ــرن ــب ــري: ال ــ ــواه ــ ج

“جيبك” تختتم التدريب العملي لطلبة الجامعات

“التسهيالت” تختتم البرنامج الصيفي لتدريب طلبة الجامعات

تــم أخيــرا اختيــار 4 مــن موظفي مستشــفى الكندي التخصصــي ويمثلون 
مختلف األقسام بالمستشفى للقب موظفي الشهر وذلك تقديرا لجهودهم 
المستشــفى بضــرورة االرتقــاء  ادارة  مــن  المتميــزة وايمانــا  وخدماتهــم 
بموظفيه وتهيئة كافة الســبل لهم لتقديم أفضل الخدمات والوصول إلى 

أعلى المستويات، والموظفون المكرمون هم: 

- أحمــد ميــرزا أحمــد حســن بدر من 
قسم العلج الطبيعي.

- محمــد أكــرام موظــف مســاعد في 
قسم الشؤون اإلدارية.

عبدالعزيــز  حبيــب  شــهريان   -
األنصاري من قسم التمريض.

- عبدهللا علي جاســم علي من قسم 
المواصلت.

مستشفى الكندي يكرم موظفيه

شــارك وفــد مــن الجامعــة الملكيــة للبنــات 
مكــون من عشــر طالبات برئاســة األســتاذ 
المســاعد في كلية القانون بالجامعة ماريا 
عمــل ومحاضــرات  فــي ورش  كاســوريا، 
مكثفــة اســتمرت لمــدة ثلثــة أســابيع في 
اوكســفورد  بجامعــة  براســينوس  كليــة 
اعــرق  مــن  واحــدة  وهــي  البريطانيــة، 
حيــث  اوكســفورد  جامعــة  فــي  الكليــات 

تأسست في العام 1509.
مكثفــة  دورات  فــي  الطالبــات  وشــاركت 
قانونيــة  “موضوعــات  دورة  أبرزهــا 
الطالبــات  اطلعــن  حيــث  معاصــرة” 
الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  تأثيــر  علــى 
بمواضيــع  والتكنولوجيــا  القانــون  علــى 
وسلســلة  الذكيــة  العقــود  منهــا  متعــددة 
والبتكويــن  المشــفرة  والعمــلت  الكتــل 
واألمــن الســيبراني والــذكاء االصطناعــي 
والروبوتــات والبيانــات الضخمــة وغيرها 
مــن المواضيــع التــي تختــص فــي الشــأن 

القانوني.

كمــا حظــي الوفــد بفرصــة اإلقامــة لمــدة 
ثلثــة أيام في العاصمــة البريطانية لندن، 
وذلــك للتعــرف على أعــراف القانون العام 
مــن خــلل زيــارات ميدانيــة للعديــد مــن 
األماكــن القانونيــة أبرزهــا المحكمــة العليا 
فــي المملكــة المتحــدة ومجلــس النــواب 

وسفارة مملكة البحرين.
للطالبــات فرصــة  الزيــارة  هــذه  وأتاحــت 
الخــوض في الحياة الجامعية في واحدة 
مــن أكثــر الجامعــات شــهرة حــول العالــم، 
حــول  اللزمــة  المعرفــة  اكتســبن  حيــث 
أحدث الموضوعات في المجال القانوني.

فــي  للجراحيــن  الملكيــة  الكليــة  أطلقــت 
 RCSI( إيرلنــدا – جامعــة البحريــن الطبية
الحــرم  اســتدامة  مشــروع   )Bahrain
مكانتهــا  لترســيخ  ســعيها  فــي  الجامعــي 
حرمــًا  بوصفهــا  المحلــي  الصعيــد  علــى 
جامعيــًا رائــدًا صديقًا للبيئــة، حيث تتبنى 
اليوميــة  أعمالهــا  فــي  االســتدامة  مبــدأ 
بهــدف تحســين نوعية الحياة فــي الحرم 

الجامعي مع مراعاة الحفاظ على البيئة.
ولخلــق ثقافــة االســتهلك الواعي تشــجع 
علــى  والطــلب  الموظفيــن  الجامعــة 
المشــاركة في جميع المراحل من مشروع 
االســتدامة، والذي بدأ مع إطلق الجامعة 
لفعاليــة األســبوع األخضــر، والــذي شــمل 
سلســلة مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى 
تعزيز الوعي والثقافة البيئية في الجامعة 
والــذي يأتــي في إطار مشــروع اســتدامة 

الحرم الجامعي األوسع واألطول مدى.
كمــا أطلقــت الجامعــة أيضًا حملــة بعنوان 
فيهــا  شــجعت  حيــث  مؤخــرا  “أطفئهــا” 

الطــلب والموظفيــن علــى القيــام بالــدور 
المنــوط بهم في ترشــيد اســتهلك الطاقة 
األجهــزة  إطفــاء  مثــل  مختلفــة  بطــرق 
اســتخدامها  االنتهــاء  عنــد  الكهربائيــة 
الفارغــة  الغــرف  فــي  األنــوار  وإطفــاء 
والتأكــد مــن إطفــاء كل األجهــزة الذكيــة 
والكمبيوترات المحمولة قبل الخروج من 

الحرم الجامعي.
وتشــمل المراحل القادمة مشروعًا للطاقة 
الشمســية، وتســيير األعمال بــدون أوراق 
فــي الجامعــة، وتحســين البيئــة الخضراء 
فــي جميع أنحاء الحــرم الجامعي بصورة 
مســتمرة وبمــا يتماشــى مــع المســتجدات 

في الجانب البيئي.

المعاصــر القانــون  فــي  عمــل  وورش  مكثفــة  دورات  تحســين البيئــة الخضــراء بجميع أنحــاء الحــرم الجامعي

“الملكية للبنات” تقيم برنامجها الصيفي في “أوكسفورد” “البحرين الطبية” تعزز صداقتها مع البيئة

للتواصل: 17111509

21

4 سبتمبر 2019 األربعاء
5 محرم 1441

البحريــن  تســهيلت  اختتمــت 
برنامجهــا الصيفــي التدريبــي لطلبــة 
مختلــف الجامعات من داخل وخارج 

المملكة.
وفــي ختام البرنامــج صرحت مديرة 
عائشــة  بالشــركة  البشــرية  المــوارد 
التدريبــي  البرنامــج  أن  ســنان  آل 
الصيفــي هو عبارة عــن فرصة مميزة 
والطالبــات  للطلبــة  الشــركة  تمنحهــا 
مــن الجامعــات بهــدف دعــم وتدريب 
مختلــف  فــي  الوطنيــة  الكفــاءات 
وفــي  بالشــركة،  واإلدارات  األقســام 
نفــس الوقت تؤهل الطلبــة للحصول 
علــى وظيفــة فــي القطــاع المصرفــي 

والمالي.
الشــركة  أن  ســنان  آل  وأضافــت 

تحرص على أن يســتفيد المشاركون 
قــدر اإلمكان وأن يتمكنوا من التأقلم 
داخــل  المصرفيــة  العمــل  بيئــة  مــع 
تســهيلت البحريــن ويتعاونــوا فيهــا 
يوميا مع الموظفين الذين يحرصون 

للمتدربيــن  خبراتهــم  نقــل  علــى 
االســتعداد  علــى  القــدرة  إلعطائهــم 
أي  دون  العمليــة  بالحيــاة  لللتحــاق 

صعوبات قد تواجههم.
تســهيلت  شــركة  وتســتقبل  هــذا 

مــن  البحرينييــن  ســنويًا  البحريــن 
خريجي وخريجات الجامعات للعمل 
في الشركة لمدة شهرين ليتسنى لهم 
كســب الخبــرة اللزمــة للنطلق في 

سوق العمل.

كانــو  خليــل  إبراهيــم  شــركة  اســتقبلت 
فــي  التســويق  كليــة  مــن  طالبتيــن  مؤخــرًا 
جامعــة بوليتكنــك البحرين ضمــن برنامجها 
الشــباب  الهــادف للســتثمار فــي  التدريبــي 

البحريني وتطوير مهاراتهم.
وليلــى  محمــد  زهــراء  الطالبتــان  حصلــت 
التوبلنــي علــى تدريب في قســم التســويق 
التابــع لشــركة إبراهيــم خليــل كانــو اســتمر 
الفتــرة  هــذه  وخــلل  شــهور.  أربعــة  لمــدة 
التدريبية تمكنت الطالبتان من التعرف على 
أهــم العلمــات العاملة في قطاع الســيارات 
وأقســام خدمــات العناية بالســيارات التابعة 
للشــركة، بجانب االضطــلع على العديد من 

حملت التسويق المحلية والعالمية.
وتحــدث الرئيــس التنفيــذي لشــركة إبراهيــم 
خليــل كانــو، مايــك برايتمــور عن أهميــة هذه 
البرامــج قائــلً: “ لطالمــا آمنت شــركة إبراهيم 
خليــل كانــو بضــرورة االســتثمار فــي الشــباب 

البحرينــي لذلــك قدمــت الكثيــر مــن الفــرص 
التعليمية والبرامج التدريبية على الصعيدين 
الوظيفــي والمهنــي المصممــة بشــكل خــاص 
لطلبــة المــدارس وخّريجــي الجامعــات حيــث 
تعــد مشــاركة المعــارف وأفضــل الممارســات 
العالميــة جــزءًا من ثقافة شــركتنا. وقد لعبت 

وذلــك  الشــركة،  فــي  هامــًا  دورًا  الطالبتــان 
عبــر تســليط الضــوء مــن جانــب جديــد علــى 
األســواق التــي نركــز عليهــا والعمــلء الذيــن 
الشــباب، ممــا  مــن جيــل  نخاطبهــم وخاصــة 
ســاعدنا فــي إضفــاء أفــكار وأســاليب جديدة 
إلى طرق تواصلنا معهم وتلبية احتياجاتهم”.

وبنــك  المصرفيــة  البركــة  مجموعــة  نظمــت 
للدفعــة  تدريبيــا  برنامجــا  اإلســلمي  البركــة 
الجديــدة من الطلبــة الجامعييــن والتي ضمت 
الجامعــات  مختلــف  مــن  وطالبــة  طالبــًا   11
المحلية والخارجية لبرنامج التدريب الصيفي 

لتهيئتهم للدخول في سوق العمل.
البرامــج  مــن  العديــد  علــى  البرنامــج  وشــمل 
إلــى  باإلضافــة  والعمليــة  النظريــة  التدريبيــة 
أقســام  مختلــف  فــي  الميدانــي  التدريــب 
المجموعــة والبنك، إلــى جانب تنظيم عدد من 
الــورش المتخصصــة لهــم فــي مجــاالت مبادئ 
جميــع  علــى  والتعــرف  اإلســلمية  المصرفيــة 
والتفكيــر  اإلســلمية،  المصرفيــة  منتجــات 
اإلبداعــي وابتــكار منتجــات مصرفيــة جديدة، 
الجديــدة  العمــل  مشــاريع  إعــداد  وكيفيــة 
الــورش  علــى  عــلوة  وتســويقها،  وعرضهــا 
المقدمــة مــن أكاديمية البركــة المصرفية حول 
التنمية البشرية وتطوير الذات وإدارة الوقت، 

الجماعــي  والعمــل  الفعــال،  التواصــل  وفنــون 
وبناء فريق العمل، ومهارات اإللقاء. 

وفــي نهايــة فتــرة البرنامــج التدريبــي اجتمــع 
نائب رئيس تنفيذي – رئيس العمليات والشئون 
اإلداريــة فــي مجموعــة البركــة المصرفيــة عبــد 
الرحمن شــهاب مــع المتدربين، حيث رحب بهم 
وعبــر عــن اعتــزازه بالمهــارات التــي أظهروهــا 
خــلل فتــرة التدريــب، مؤكــدا أن “المجموعــة 
وبنــك البركــة اإلســلمي تفتخــران اليــوم بــأن 
لديهمــا إســهامات مجتمعيــة كبيــرة ومرموقــة 

خلــق  فــي  مســاهمتهما  مقدمتهــا  فــي  يأتــي 
الوظائف لجيل الشباب وتسهيل دخولهم سوق 
العمــل متســلحين بالمعرفة والخبــرة اللزمتين 
للنجــاح والرقــي فــي مســتقبلهم المهنــي، حيث 
أن  التدريبــي  البرنامــج  يكــون  أن  حرصنــا 
اســتفادة  أكبــر  ليحقــق  يكــون شــامل ومكثفــا 
لهــم ويســاعدهم علــى فهــم أفضــل لدراســتهم 
األكاديميــة فــي جوانبهــا المهنيــة والمصرفيــة 
والماليــة، خاصة أن المجموعة والبنك يمتلكان 

تجربة غنية في هذه المجاالت”.

االســتثمار في الشــباب البحريني أولوية لدى الشــركة شهاب: نفتخر بما لدينا من إسهامات مجتمعية كبيرة

“إبراهيم خليل كانو” تستضيف طالبتين من “بوليتكنك” “البركة” أنهت تدريب الطلبة الجامعيين
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تكثف من نشاطاتك وتكثر مواعيدك
 

حاول أن تكون أكثر التزاًما في عملك

عليك أن تنظر إلى األمور بطريقة إيجابية

تتعّلم كيف تحّول الخسارة إلى ربح 

ال تكثر من شرب المنّبهات مساء

قد تتراجع الضغوط النفسية وتهدأ أعصابك
 

رغبتك في التقّدم قد تصطدم ببعض العراقيل

كن متأنيًا جدًا هذا اليوم على الصعيد الصحي
 

ابحث عن سالمتك وال تغامر في أي مجال
 

نّوع في الئحة طعامك، فهذا مفيد لك
 

 حافظ على برودة أعصابك، وارح بالك

تصميمك يعيد تصويب األمور في مجالك

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

4 سبتمبر

 1974
الواليات المتحدة 

تقرر إقامة عالقات 
دبلوماسية مع 

ألمانيا الشرقية 
لتكون آخر 
دولة غربية 

تقيم عالقات مع 
الدولة الشيوعية التي 

أقيمت بالشطر الشرقي من 
ألمانيا.

تلقى اداء خواكين فينكس 
“الجوكر” المديح من النقاد 

بعد عرض الفيلم في 
البندقية  ”واصفين اياه 

بأنه تحفة مضحكة مثيرة 
ومأساوية ترتكز على اداء 

قوي يستحق االوسكار”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

حقــق الجــزء األول مــن فيلــم IT للكاتــب 
ســاحًقا  نجاًحــا  كينــج،  ســتيفن  الروائــي 
بإيــرادات  الســينمات،  فــي  صــدوره  لــدى 
وصلــت فــي أول أســبوع عــرض إلــى 123 
صناعــه  دفــع  الــذي  األمــر  دوالر،  مليــون 
إلــى اســتغالل هــذا النجــاح بتقديــم جــزء 
مــن   It: Chapter Two بعنــوان:  ثــان 
والــذي  بــراذرز”،  “وارنــر  شــركة  إنتــاج 
ســار  فــي  ســينيبولس  ســينمات  شــاركت 
وتقديــم  لــه  التجــاري  أتريــوم  بمجّمــع 
ســينيبولس  واســتعدت  خــاص،  عــرض 
للفيلــم بتزيين الســينما ببوســترات الفيلم 
وتقديــم البالونــات الحمــراء الرمزيــة مــن 
الفيلــم قبــل اســبوع مــن العــرض الخــاص 
الــذي دعت اليه عدد كبيــر من الصحفيين 
واالعالمييــن والسوشــال ميديــا وعشــاق 
الفيلم في البحرين في تظاهرة ســينمائية 

رائعة.
قصــة الفيلــم تــدور فــي إطــار مــن الرعــب 
حيــث  )ديــري(،  مدينــة  داخــل  واإلثــارة 
األطفــال المحلييــن يختفــون واحــًدا تلــو 
اآلخــر، تاركيــن خلفهــم أجســاد ممزقــة أو 
أشــالء، بينمــا فــى مــكان معــروف بإســم 
)البارينز( تتكون مجموعة من سبع أطفال 
مــن خــالل لقــاءات مرعبــة وعجيبــة مــع 
مهــرج ُيدعــى )بينــى وايــز(، ويظــل ل)بيل 
دينيبــروه( ثــأر شــخصي مــع هــذا المهرج، 
لقاءهــم  مــن  عاًمــا  بعــد ســبعة وعشــرين 
مــع بينــي وايــز، يقــوم )نــادي الخاســرين( 
بتجميع أعضائه واقتراضهم من حيواتهم 
الناجحــة وأعمالهــم ألن )IT( كمــا لقبونــه، 
عاد من جديد وعادت معه ظاهرة اختفاء 

األطفال.
انــدرس  الشــهير  العالمــي  المخــرج  وكان 
موشيتي، مخرج الفيلم قد اكد قبل صدور 
الفيلــم بــأن الجــزء الثانــي ســيكون أكثــر 
رعًبــا مــن األول، مضيًفا: “أنصــح الجمهور 
أن  وكشــف  كبيــرة”،  حفاضــات  بإحضــار 
It: Chap� “الزمن التشــغيلي لفيلم الرعب 
ter Two” يقــارب الثــالث ســاعات، مؤكــًدا 
الشــيء  بعــض  التوقيــت غريــب  هــذا  أن 
بالنســبة ألفالم الرعب”، وقال “موشــيتي” 
ســباي”  “ديجيتــال  موقــع  مــع  لقــاء  فــي 

النســخة الموجــودة حالًيــا  األمريكــي، أن 
يصل زمنها التشغيلي ل 165 دقيقة، وهو 
رقم مرتفع كثيًرا عن نســخة الجزء األول 
الــذي أســتغرقت مدتــه 135 دقيقة، حيث 
عــادة مــا تميــل معظــم أفــالم الرعــب إلــى 

عدم تخطي حاجز الساعتين.
وذكــر مخــرج الفيلــم أنــه ال يمكــن وصــف 
الفيلــم علــى أنــه فيلــم رعــب، إنهــا ظاهرة 
ثقافيــة كاملة، ومن الظلم وعدم اإلنصاف 
مقارنتهــا بأفــالم الرعــب األخــرى. وعن رد 
فعــل الجمهــور مــن الزمــن الطويــل للفيلم 
األمــر  يمثــل  “ال  قائــاًل:  “ موشــيتي”  علــق 
مصــدر قلق، وأصدق مثال على ذلك فيلم 
“Avengers: Endgame” الــذي تجــاوزت 

مدته الثالث ساعات وأصبح الفيلم األكثر 
حصًدا لإليرادات في تاريخ السينما”.

ومــا يميز الفيلم هو أنــه كوميدي ومرعب 
في الوقت نفسه. وقد أصيب المشاهدون 
بالذعر بســبب شــخصية المهــّرج بمكياجه 
الغريــب، الجميــل والمتطــّور. لكــن اتضــح 
أّن هذا المهّرج الذي أثار الرعب في قلوب 
الكثيــر  لقــي  هــو ممثــل وســيم  المالييــن 
الممثــل  وصــرح  الجمهــور.  إعجــاب  مــن 
ابتكــر  أّنــه   Bill Skarsgard الســويدي 
ضحكــة وابتســامة المهــرج بنفســه عندمــا 
كان فــي العاشــرة من عمــره فقط. وها هو 

اليوم ينقل االبتسامة إلى العالم.
يونيــو  شــهر  الفيلــم  تصويــر  بــدأ  وقــد 

الماضي، وتم تسريب كثير من الصور عبر 
اإلنترنــت، يظهــر فيهــا المهرج الــذي يقوم 
بــدور “بيــل ساســجارد” بشــكله المرعــب، 
باإلضافــة إلــى بقيــة أبطــال الفيلــم. ومــن 
خــالل الصــور التي ظهــر فيهــا المهرج في 
“بــورت  مســتنقع مــن الطيــن فــي مدينــة 
أجــزاء  بعــض  أن  الجمهــور  أدرك  هــوب”، 

الفيلم سوف يتم تصويرها في كندا.
 27 بعــد  تــدور  الثانــي  الجــزء  أحــداث 
عاًمــا مــن الجــزء األول، وبالتالــي تطلــب 
االســتعانة بممثليــن جــدد وهــم: جيمــس 
مكفــوي الــذي يلعــب دور بيــل، وجيســيكا 
بيــك،  تشاســتين وتلعــب دور كريمســون 
ريتشــي،  دور  يلعــب  الــذي  هــادر  وبيــل 
وجيمــس رانســون الذي يلعــب دور إيدي، 
وإســاياه  ســتانلي،  دور  فــي  بيــن  وأنــدي 
مصطفــى الذي يقــوم بدور مايك، وبالطبع 
كمــا ذكرنــا يعــود بيــل ساســجارد فــي دور 
المهــرج بينــي وايــز، ومــن المقــرر عــرض 
الفيلــم فــي الســينمات ابتــداًء مــن اليــوم 
في البحرين وعالميا. ُيشــار إلى أن الجزء 
 ،2017 عــام  صــدر   ”It“ فيلــم  مــن  األول 
مليــون   700 حاجــز  إيراداتــه  وتخطــت 

دوالر عالمًيا.

شــّددت الممثلــة البحرينيــة مروة خليل على أن مسلســل “حبــل المودة” وثَّق 
عالقتها بالعمالق الراحل عبدالحسين عبدالرضا، كما اعتبرته بدايتها الفعلية 
فــي الفــن، ُمنوهــًة إلــى أن “بوعدنــان” طلبهــا شــخصيًا لمشــاركته فــي العمل. 
خليــل، أوضحــت فــي حوار مع “الــراي”، أن توقفها عن مزاولة النشــاط الفني 
خالل السنوات الماضية ال يعني اعتزالها التمثيل إلى غير رجعة، مؤكدًة أنها 

قررت االبتعاد قليالً، نزوالً عند رغبة زوجها.
وألمحــت إلــى أنها ســتطلُّ قريبًا بوجــوه متعددة ُومرّكبة، مــع المخرج محمد 
القفــاص، الــذي شــاركته النجــاح فــي بعــض األعمــال. وأكدت عــدم خضوعها 
لعمليــات التجميــل، مبّينــة أن جمالها نابع من مصــادر طبيعية، في حين رأت 
أن الفنانــة اللبنانيــة نــوال الزغبــي أفســدت جمالهــا، باإلضافــة إلــى الممثلــة 

الهوليوودية نيكول كيدمان.

 1997
عملية للمقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة، تسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح 150 آخرين.

 1999
وقوع أول تفجيرات الشقق الروسية في بويناكسك التي أودت بحياة 293 شخًصا وإصابة 651 آخرين.

 2013
إبراهيم أبو بكر كيتا يتولى منصب رئاسة مالي كخامس رئيس لمالي خلفا لديونكوندا تراوري.

 2014
ُعلماء آثار ُيعلنون اكتشافهم أقدم عمٍل فنيٍّ تجريديٍّ ُينسب إلى إنسان نياندرتال في كهف گورام البحري، بجبل طارق.

 2017
ة تتسبب ِبمقتل قرابة 1300 شخص في ُكٍل من الهند وباكستان والنيبال وبنغالديش. فيضاناٌت موسميَّ
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لم تكــد تمر أيام قليلــة على طرح أغنيــة “شــاغلة كل الناس”، حتى 
فاجأت هيفاء وهبــي الجمهور بإصدار أغنية جديدة بعنوان “تملي 

ناجحة”.
ونشــرت هيفــاء بوســتر األغنيــة علــى انســتغرام، وطلبت من 
متابعيها االستماع لها عبر التطبيق، على أن يتم طرحها قريبا عبر 

يوتيوب، وظهرت بإطاللة رائعة خطفت األنظار، ونسقت معها حذاء 
رياضيا. يذكــر ان هيفاء أحيت مجموعة حفالت خــالل الفترة الماضية، 

من بينها حفالن ناجحان في الساحل الشمالي في مصر.

فاجأت الممثلة السورية شكران مرتجى جميع محبيها ومتابعيها 
عندما نشرت مقطع فيديو بدت فيه وهي تقلد الفنانة الراحلة 

أم كلثوم، وهو فيديو من برنامج “كاش مع النجوم”.
وعلقت شــكران مرتجى على الفيديو: طبعًا فن التقليد يكون 
أحيانًا لرســم االبتســامة فتكــون المبالغة بالحــركات وكانت 

صدفة ومــن دون تحضيــر كل االحتــرام لمحبــي وفن كوكب 
الشــرق أم كلثــوم وانهالــت التعليقات من قبل محبــي ومتابعي 

مرتجى على الفيديو.

يســتعد النجم أحمد الســقا للســفر إلــى الغردقــة واألقصر 
لتصوير المشاهد الخارجية من فيلمه الجديد “العنكبوت” 
خالل األســبوع الجاري، ويستمر التصوير هناك أسبوعًا ما 
بين األقصر والغردقة مع المخرج أحمد نادر جالل، وتجمع 
المشاهد السقا والنجم التونسي ظافر العابدين وآخرين.

فيلم “العنكبوت” تدور أحداثه في إطار من اإلثارة والتشويق، 
وهي عادة السقا في أفالمه، فضاًل عن مشاهد األكشن الخطيرة 

التي يؤديها بنفسه بدون االستعانة بدوبلير.

العنكبوتتقليد أم كلثومشاغلة كل الناس

طارق البحار
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المهرج ينشــر الرعب من جديد ويســبب فــي اختفاء األطفال

عودة “It: Chapter Two” للبحرين

عودة مروة 
خليل للفن



الثقافــي الحــراك  إثــراء  يواصــل  الفنــون  مركــز 

بعد مرور 58 عاًما على وفاتها، عادت التحقيقات في قضية وفاة  «
نجمة هوليوود مارلين مونرو وذلك بعدما طالب الضابط المتقاعد 
جاك كليمونس، السلطات بإعادة فتح قضية مقتل مارلين مورنرو 

من جديد. ويعتقد جاك أن وفاتها في ظل ظروف غامضة كان مركبًا 
وليس صدفة، وهناك أدلة تشير إلى ذلك خاصة أنه أول من وصل الى 

مكان وفاتها  في 5 اغسطس 1962.

استمرارًا ألنشطة مركز الفنون وبعد شهر حافل 
أغسطس،  والفنية خالل  التعليمية  الورش  من 
تنّظم هيئة البحرين للثقافة واآلثار خالل شهر 
جديدة  فنّية  ورش  سلسلة  ــجــاري  ال سبتمبر 
أساسيات  حــول  ديزاينز  إم  إيــه  مــع  بالتعاون 

مواد األبوكسي وخراطة الخشب. 
التسجيل  بـــاب  فــتــح  عــن  الهيئة  أعــلــنــت  وقـــد 
ــلــراغــبــيــن في  لـــــورش الـــعـــمـــل، حــيــث يــمــكــن ل
المشاركة من عمر 16 عامًا فما فوق التسجيل 
www.cul� اإللكتروني الهيئة  زيارة موقع   عبر 

.ture.gov.bh
بين  ما  سبتمبر   21 يوم  األولــى  الورشة  وتقام 
الظهر،  بــعــد   1:00 و  صــبــاحــًا   10:00 الــســاعــة 
ويتعرف   .“ األبوكسي  مواد  “أساسيات  بعنوان 
ــــواع مــواد  ــورشــة عــلــى أن الــمــشــاركــون خـــالل ال
سيتم  كما  الصحيحة.  واستعماالتها  األبوكسي 
تزويدهم بالمهارات الالزمة لتجهيز مكان العمل 
واستخدام أساليب الحماية والسالمة للتعامل 
المناسبة  ــرارة  ــحـ الـ ودرجـــــات  ــوكــســي  األب مـــع 
قبل  الِقطع  تجهيز  كيفية  إلــى  إضافة  هــذا  لــه. 
اســتــخــدام األبــوكــســي عــلــيــهــا وطــريــقــة صب 
الفقاعات  من  والتخلص  والمجسمات  القوالب 
من  وخالية  شفافة  مجسمات  على  والحصول 

العيوب.
أما الورشة الثانية فتقام على مدى يومين 29 
وحتى   4:00 الساعة  من  الجاري  سبتمبر  و30 
7:00 مساًء بعنوان “خراطة الخشب”. وسيكون 
ــع مـــهـــارات  الـــمـــشـــاركـــون فــيــهــا عــلــى مـــوعـــد مـ
الخشب  أنواع  ومعلومات حول طرق استثمار 

استخدام  وكيفية  فنية  أعــمــال  فــي  المختلفة 
آلة المخرطة وغيرها من األدوات، كما سيصنع 
منزلية  واكسسوارات  فنية  أعماالً  المشاركون 

خاصة بهم. 
علي مشهدي صاحب  الفنان  الورشتين  ويقدم 
مــشــروع إيـــه إم ديــزانــيــز وهـــو فــنــان ومصمم 

الخشبية  القطع  مختلف  مع  بحرفية  يتعامل 
الصغيرة والكبيرة. وهو متعدد المواهب ولكن 
أعماله  خــالل  مــن  خــاص  بشكل  تــبــرز  موهبته 
الــمــواد  الــفــنــان مشهدي  يــقــدر  الــدقــيــقــة، حيث 
فنية  ورؤيـــة  بابتكار  بتشكيلها  ويــقــوم  الــخــام 

مميزة.

األربعاء
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ورشة خراطة الخشبعلي مشهدي 
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عالج ثوري جديد يشفي مرضى من “سرطان الدم”
خالل 3 أشهر فقط، شفي 12 مريضا من بين 14 ممن يعانون 
الــدم المســتعصي علــى الشــفاء، باســتخدام عــالج  ســرطان 
جديد، شكل ما يمكن أن يوصف باختراق طبي وعلمي كبير.

فقــد كشــفت شــركة “ميديكــس” عن عــالج جديد رائد لشــكل 
غيــر قابــل للشــفاء مــن ســرطان الــدم، وهــو لوكيميــا األرومــة 
اللمفاويــة الحــادة أو ابيضــاض الــدم اللمفاوي الحــاد، دون أن 
يتــرك أي أثــر للمــرض فــي المرضى. ووفقــا للبحث الذي نشــر 
فــي مجلــة “نايتشــر ميديســين”، فقــد قامــت الشــركة بتجربة 
العالج الجديد في مستشــفى “غريت أورموند ســتريت” على 
14 مريضــا يعانــون ســرطان الــدم اللمفــاوي الحــاد، بنــوع من 
عالجات السرطان، الذي يستخدم الجهاز المناعي في الجسم 
ضد الخاليا السرطانية. وبعد 3 أشهر فقط، شفي 12 مريضا، 
من المرضى األربعة عشــر، مع اإلشــارة إلى أن معظم المرضى 
هــم مــن األطفال، حيــث أصبح 5 من هــؤالء المرضى خاليين 
تمامــا مــن الســرطان، بحســب مــا ذكــرت صحيفــة ذي صــن 
البريطانية. أما العالج الثوري، فهو عبارة عن نســخة ســريعة 
المفعول من العالج “كار – تي” CAR-T، الذي يعمل عن طريق 
أخــذ خاليا الدم التي تســاعد علــى الحماية من العدوى خارج 
الــدم، وتعديلهــا وراثيا في المختبر بحيث تكون أفضل بكثير 
فــي العثــور علــى الخاليــا الســرطانية وقتلها، ثــم إعادتها مرة 

أخرى في الدم لمحاربة السرطان.

العــالج  “إن  أمروليــا  بيــرس  الدراســة  فــي  الباحثيــن  كبيــر  وقــال 
باســتخدام كار-تــي يعــد مثــاال رائعــا علــى اســتخدام قــوة الجهــاز 

المناعي الستهداف الخاليا السرطانية على وجه التحديد”.
وأضاف أنه على الرغم من أن العالج “ال ينجح مع جميع المرضى، 
فإنــه يوفــر األمــل لهــؤالء األطفــال الذيــن نفــدت لديهــم الخيــارات 
األخرى”، مشيرا إلى أن هذه هي “البداية فقط” لهذا العالج الجديد.

وعبر أمروليا عن أمله في أن يتمكن، على مدى  «
السنوات القليلة المقبلة، من تحسين العالج لجعله 

أكثر أمانا وفعالية. وأشار أمروليا إلى أن “اآلثار 
الجانبية للعالج بواسطة كار-تي يمكن أن تكون حادة، 

لذلك نأمل أن تساعد هذه التكنولوجيا الجديدة على 
التقليل من هذه اآلثار”.

وضعــت مصريــة 5 توائــم بحالــة جيــدة 
الخاصــة  المستشــفيات  أحــد  داخــل 

بمدينة سوهاج جنوب البالد.
والتوليــد  النســاء  اختصاصــي  وقــال 
عمليــة  أجــرى  الــذي  أميــن،  مصطفــى 
أن  اليــوم”  “المصــري  الــوالدة لصحيفــة 
والــدة التوائــم الخمســة )25 ســنة – ربة 
منــزل(، زوجهــا يعمــل مؤذنــا باألوقــاف، 
وقــد حضــرت لــه فــي عيادتــه منــذ 10 
بعــد  الحمــل  تأخــر  مــن  تشــتكى  أشــهر 
وفاة طفلتها األولى منذ عامين، فأمرها 

بتناول حبوب منشطة للحمل.
ولفت الطبيب إلى أن التنشيط لحدوث 
الحمــل تســبب فــي حملهــا فــي 5 أجنة، 
ورفضــت إنــزال 2 منهــم عقــب حــدوث 

الحمل بشهرين حفاظا على صحتها.

وتابع مصطفى: “رفضت السيدة  «
أي تدخالت طبية أثناء المتابعة، 
وحدث ثبوت للحمل في الشهر 
السادس، وظلت على المتابعة 

الطبية حتى وصولها إلى الشهر 
الثامن”.

مصرية تضع 5 
توائم بحالة جيدة ذكرت مصادر طبية في التشيك أن امرأة ميتة دماغيا منذ نحو 4 أشهر تمكنت من إنجاب 

طفلة سليمة عن طريق عملية قيصرية.

وأوضــح األطبــاء فــي المستشــفى الجامعي 
مؤتمــر  خــالل  التشــيكية،  برنــو  بمدينــة 
صحافــي، أن الطفلــة ولــدت فــي األســبوع الـ 
34 مــن الحمــل الشــهر الماضــي، أي بعد 117 
يومــا من إعــالن وفاة والدتهــا دماغيا. وقال 
رئيس قســم التخدير في المستشــفى رومان 
غال إن هذه الطفلة التي تزن 2,13 كيلوغرام 

هــي “واحــدة مــن بيــن أثقــل األطفــال الذيــن 
يولــدون لنســاء متوفيــات دماغيــا وأكثرهــم 
نضجــا”. وجــرى إعالن وفــاة األم دماغيا بعد 
إصابتهــا بنزيــف في أبريــل، عندما كانت في 
األســبوع الـــ 16 من الحمــل. وحافظ األطباء 
علــى قلبها ورئتيها وكليتيهــا وأعضاء أخرى 

في حالة عمل، فيما كانوا يراقبون الجنين.

أقر شــاب، لم يكشــف عن هويته، بأنه تجنب تناول الفواكه والخضراوات منذ أن 
كان في المدرسة االبتدائية، بحجة أنه ال يستسيغ طعمها.

وباعترافــات الشــاب المراهــق، وهــو مــن 
مدينــة بريســتول في بريطانيــا، فإنه ظل 
يعيــش طوال ســنوات على نظــام غذائي 
اقتصر على رقائق البطاطس والبطاطس 
المقليــة والخبــز األبيــض والنقانــق، األمــر 
والســمع  البصــر  فقدانــه  إلــى  أدى  الــذي 
بسبب نقص الفيتامينات والمعادن. وكان 
المراهــق، البالــغ مــن العمــر اآلن 19 عامــا، 

بدأ يفقد ســمعه وبصره عندما بلغ الرابعة 
عشــرة من عمــره، وفقا لما ذكرته أســرته، 

كما ذكر موقع سكاي نيوز البريطاني.
مــن  يعانــي  أنــه  االختبــارات  وكشــفت 
بــي  فيتاميــن  مــن  مســتويات منخفضــة 
الكبيــر، وقيــل إن ســبب  الــدم  12 وفقــر 
األمــراض يعــود إلــى كــون الفتــى انتقائيا 

في غذائه ودائم الشكوى من الطعام.

امرأة ميتة دماغيا تنجب طفلة سليمة في التشيك

تجنَب الفواكه والخضراوات.. ففقد بصره وسمعه

صيادون يدفعون قاربهم إلى الشاطئ عند عودتهم من 
البحر بينما تغرب الشمس في باندا آتشيه. )أ ف ب(

نشــرت صحفيــة إيرانيــة مقطــع فيديــو مؤثرا على وســائل التواصــل االجتماعي 
“تويتــر”، وفيــه مشــهد زفــاف غيــر عــادي بين فتــاة بعمر 13 ســنة وشــاب يكبرها 
بسنوات. وأظهر مقطع فيديو نشرته الصحفية اإليرانية، مسيح علي نجاد، على 
صفحتهــا الرســمية علــى “تويتر”، وقالت إن الزفاف كان مؤثــرا وجعلها تبكي من 

حرقتها على الفتاة التي لم تتجاوز 13 من عمرها.
وبحســب الصحفيــة، فإن الزفاف نظم في مقاطعــة بخماي الواقعة في محافظة 
بويــر أحمــد اإليرانيــة.  وأشــارت الصحفيــة أن الزفــاف حصــل برضــا أهــل الفتاة 

الذين قدموها للعريس الذي يكبرها بسنوات كثيرة.
بالفتيــات  المختصــة  اإلســالمية  القوانيــن  مــن  اإليرانيــة  الصحفيــة  وســخرت 
والجيــزة، حيــث اعتبــرت أن الفتــاة لها حريــة القرار بالزواج، لكنهــا ال تمتلك قرار 
حرية الملبس. وأثارت التغريدة تعليقات كثيرة، فمنهم من عبر عن سخطه على 
قــرار الزفــاف، كمــا دعت إحدى الجمعيــات األهلية إلى تحرك الســلطات المتعلقة 

بحقوق اإلنسان والطفل.

زفاف “مبٍك” لطفلة إيرانية من 
رجل يكبرها بسنوات

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

سائحة بريطانية تهاجم تجار الدجاج في طنجة
أثــارت ســائحة بريطانيــة فــي المغــرب، 
التواصــل  وســائل  علــى  الجــدل 
االجتماعــي، مؤخــرا، بعــد ظهورهــا فــي 
الدجــاج  باعــة  مــن  عــدد  مــع  مشــاجرة 

المغاربة.
وأظهــر فيديو تم تداوله عالميا، ســائحة 
بريطانيــة فــي طنجة، وهــي تهاجم أحد 
إلطــالق  محاولــة  فــي  الدجــاج،  بائعــي 
سراح الطيور الحبيسة. وقالت السائحة 
فــي لحظــة غضب عــارم مخاطبة حشــد 
كلكــم جاهلــون؟ ال  “هــل  المغاربــة:  مــن 
تقفــز  أن  قبــل  التفكيــر”،  تســتطيعون 
بجســدها علــى قفــص الدجــاج محاولــة 

إطــالق ســراحه، وســط محــاوالت التجــار بمنعها مــن فعل ذلك. وانتشــر فيديو آخــر الحقا، يظهر 
اســتمرار مضايقة الســائحة للبائع، حتى وصل األمر لمحاولة لكمه وســط الشارع. وقوبل الفيديو 

بانتقادات كبيرة للسائحة، التي تعدت لفضيا وجسديا على تجار الدجاج في طنجة.

نقلــت أنباء محلية أن نمرا قتل فالحا 
في والية كارناتاكا الهندية.

كان شــيفامادايا البالــغ مــن العمــر 55 
مــع  مجــاورة  قريــة  مــن  عائــدا  عامــا 
الثيران، الذين استعارهم أحد أقربائه 
هنــاك. وفــي طريقــه تعــرض لهجــوم 
مــن قبــل نمــر الــذي هــرب مــن محمية 

بانديبور قريبة.
وقــام الحيــوان المفترس بجــر الرجل 
إلى الغابة، وهرب الثيران من خوفهم، 

بحسب وكالة “ديكان هيرالد”.
ثم الحظ أقاربه أنه لم يعد في الوقت 
وقــد  عنــه،  للبحــث  وذهبــوا  المحــدد 
وجــدوا أحذيتــه على الطريــق وجزءا 
مــن قمــاش لباســه مــع آثــار مــن الــدم، 
واتضــح فيما بعد أن النمر قتل الفالح 

وأكل أطرافه.

يخشى سكان القرية من عودة  «
المفترس ويطالبون إدارة الغابات 

بوضع الفخاخ على النمور.

لقــي 8 تالميــذ فــي مدرســة ابتدائيــة 
العــام  مــن  يــوم  أول  فــي  مصرعهــم 
فــي  هوبــاي  محافظــة  فــي  الدراســي 
الصيــن بهجــوم نفــذه رجــل، لــم تعرف 
دوافعه بعد. وقالت الســلطات المحلية 
اثنــان  وأصيــب  قتلــوا  تالميــذ   8 إن 
آخــران بجــروح فــي قريــة شــاويانغبو 
الصيــن،  وســط  هوبــي  بمحافظــة 
موضحــة أن المأســاة وقعــت اإلثنيــن، 
عندمــا فتحــت المــدارس أبوابهــا بعــد 
واعتقلــت  الصيفيــة.  العطلــة  نهايــة 
الشــرطة المشتبه به في تنفيذ الهجوم 
الدامــي، ووصفتــه بأنه رجل أعزب من 
القرية نفســها، وأنه في األربعينات من 
عمره، بحســب مــا أوردت بلدية مدينة 

إنشي التي تتبع لها قرية شاويانغبو.

وحتى اآلن، لم يعرف سبب  «
الهجوم، أو دافع القاتل من هذا 
الهجوم الذي استهدف التالميذ 

في المرحلة االبتدائية.

نمر يهاجم فالحا 
هنديا ويأكل 

أطرافه

الصين.. مقتل 
8 تالميذ مع بدء 

العام الدراسي
نصــح طــاردو أرواح شــريرة كاهنــا فــي مدرســة فــي مدينة ناشــفيل األميركيــة بحظر 
سلســلة كتــب “هــاري بوتــر”؛ بســبب مخــاوف مــن إمــكان اســتخدام روايــات األطفــال 

الشعبية هذه الستحضار األرواح.

أرواح  بطــاردي  ريهيــل  دان  الكاهــن  واتصــل 
شــريرة في روما والواليــات المتحدة، فأوصوه 
بإزالــة تلك الكتــب الخيالية من مكتبة مدرســة 

سانت إدوارد الكاثوليكية في والية تينيسي.
وأطلقــت هــذه السلســلة في العــام 1997، وهي 
تــدور حــول قصــة ملحميــة عــن الخيــر والشــر 
وتركز على مغامرات الساحر الشاب الذي يضع 

الشــرير  الســاحر  ويحــارب  طبيتيــن  نظارتيــن 
اللورد فولدمورت.

وقال الكاهن في رســالة إلكترونية موجهة إلى 
وســائل اإلعــالم المحليــة: “التعاويــذ واللعنــات 
وعندمــا  حقيقيــة،  الكتــب  فــي  المســتخدمة 
يقرأهــا إنســان يصبــح هنــاك خطــر اســتحضار 

األرواح الشريرة في وجود قارئ النص”.

مخاوف من “أرواح شريرة” بمدرسة أميركية

عارضة األزياء اإليطالية والمصممة كيارا فيراغني تصل إلى رصيف فندق إكسيلسيور 
للمشاركة في مهرجان البندقية السينمائي الـ 76 في فينيسيا ليدو. )أ ف ب( وقد حظرت هذه السلسلة للمؤلفة البريطانية ج. ك. رولينغ التي حصدت نجاحا عالميا في مدارس 

أميركية وبريطانية؛ بسبب ادعاءات بأنها “تعزز القيم الشيطانية أو السحر األسود”.

بعد 3 أشهر.. تبين أن المرضى معافون تماما
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