
أعرب رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، عن اعتزازه بما تمتلكه 
بشــرية متميــزة  مــن طاقــات وكفــاءات  البحريــن 
أهلتهــا لتبــوء مســتويات متقدمــة فــي المجــاالت 
كافــة، مؤكــًدا ســموه أن الحكومــة أعطــت أهميــة 
قصوى لمسألة تنمية القدرات البشرية في مختلف 
مياديــن العمــل واإلنتــاج ممــا وضــع المملكــة فــي 
مكانها البارز عالمًيا في مؤشرات التنمية البشرية.

فــي  ماضيــة  الحكومــة  أن  علــى  ســموه  وشــدد 
واالرتقــاء  التحتيــة  البنيــة  لتطويــر  مبادراتهــا 
بالخدمــات الصحيــة والتعليميــة واإلســكانية فــي 
جميــع قــرى ومــدن البحريــن وأنهــا لن تدخــر جهًدا 
ورفــع  الخدمــات  بمســتوى  النهــوض  ســبيل  فــي 

معدالت النمو في جميع المجاالت.
جــاء ذلــك، لــدى اســتقبال صاحــب الســمو الملكي 
امــس  صبــاح  القضيبيــة  بقصــر  الــوزراء  رئيــس 
عــددا مــن أفــراد العائلــة المالكــة الكريمــة وعــددا 
مــن أعضاء الســلطة التشــريعية والنخــب الفكرية 

واالقتصادية.

ز مخيم عرفة “البعثة” تبحث االستعدادات مع ُمجهِّ
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90 حاجا 
بحرينيا 
ومقيما 

بالبحرين 
راجعوا عيادة 

اللجنة الطبية 

 عمرو الفيصل

المنامة - النيابة العامة

المحافظــة  بنيابــة  النيابــة  رئيــس  صــرح 
الشــمالية عبدالرحمــن المعــاودة بــأن النيابــة 
إدارة  بــاغ  فــي  التحقيــق  باشــرت  العامــة 
المتضمــن  اإللكترونيــة  الجرائــم  مكافحــة 
شــكوى أحــد المواطنيــن مــن ســب شــخص 
الــذات اإللهيــة عبر حســابه الخــاص ببرنامج 
التواصــل االجتماعــي )انســتغرام(، فضاً عن 
تعديــه عليــه بمــا ينــال مــن شــرفه واعتباره. 
وأشــار إلــى أن النيابــة العامة اطلعت على ما 
نشره المتهم وثبت لها نشره بموقع التواصل 
االجتماعــي عيبــًا صريحــًا في الــذات اإللهية 
وتحقيــرًا للديــن اإلســامي، وبنــاء على ذلك 
وباشــرت  المتهــم  وإحضــار  بضبــط  أمــرت 
استجوابه حيث واجهته بالعبارات واأللفاظ 
موضــوع الباغ فأقر بنشــرها ومن ثم أمرت 
بحبســه احتياطيــًا على ذمــة القضية بعد أن 
وجهــت إليــه تهــم التعــدي علنــًا علــى الديــن، 
والســب بما يمس الشرف واالعتبار، وإساءة 
استخدام وسائل االتصال. كما قررت إحالته 

محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.

اجتمعــت بعثــة الحــج برئاســة الشــيخ عدنــان القطان 
مع رؤســاء اللجان العاملة بالبعثة. كما اجتمع مســاعد 
نائب رئيس البعثة رئيس اللجنة المالية والتجهيز مع 
مخيــم عرفــة لبحــث االســتعدادات الازمة.إلــى ذلك، 
قــال النائــب محمــد بوحمــود لـــ “البــاد” إن أصحــاب 
الحمــات البحرينيــة تســلموا أمــس إخطــارا بضــرورة 
الحضــور عصــر اليــوم بمشــعر عرفــة الســتام مواقــع 
المخيمــات. وأشــار إلــى مراجعــة 90 حاجــا بحرينيــا 

ومقيما بالبحرين عيادة اللجنة الطبية.

إحالة المتهم 
بسب الذات 

وزيــر الداخلية: وحدة الشــعب والوالء لقيــادة جاللة الملك الســد المنيعاإللهية للمحاكمة

إيران استهدفت الشيعة... وقطر الطائفتين

المنامة - وزارة الداخلية

قــال وزيــر الداخليــة رئيــس لجنــة متابعة تنفيــذ الخطة الوطنيــة لتعزيز االنتماء الوطني وترســيخ قيم المواطنة الشــيخ راشــد بن 
عبدهللا آل خليفة إن المؤامرات التي دأبت علي تدبيرها، كل من قطر وإيران ومحاوالتهما لشق الصف الوطني وإثارة الفتنة وبث 
الفوضى، مصيرها الفشــل الذريع، ألن وحدة شــعب البحرين والوالء لقيادة جاللة الملك، ســتبقى ســدا منيعا، يحفظ الوطن ويزيد 

من قدرته على مواجهة التحديات.

القطريــة  التدخــات  أن  وأضــاف 
البحرينــي،  الشــأن  فــي  واإليرانيــة 
ليســت وليــدة الســاعة، بــل هــي نهج 
مســتمر ويأتــي علــى صيــغ متعــددة، 
مشــددا علــى أنــه إذا كانــت إيران قد 
فــإن  الشــيعية،  الطائفــة  اســتهدفت 
قطــر اســتهدفت الطائفتيــن، منوهــا 
إلــى أن إيران تعتمــد على التحريض 
الطائفــي فــي تدخاتها الســافرة في 
شــؤوننا الداخليــة، وقطــر تســتهدف 
نسيجنا المجتمعي واإلضرار بروابط 
األســر البحرينيــة األصيلــة فــي إطار 
مواصلــة دورهــا المثيــر للفتــن، وهــو 
أمــر ال يتفــق مــع العــادات والتقاليــد 

العربية واإلسامية.

تــراس  قــد  الداخليــة  وزيــر  وكان 
صباح أمس، االجتماع الثاني للجنة، 
والتعليــم  التربيــة  وزراء  بحضــور 

االجتماعيــة  والتنميــة  والعمــل 
والشــباب  والصحــة  واإلعــام 

والرياضة.
ولفــت وزير الداخليــة إلى أن الخطة 
الوطنــي  االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة 
وترســيخ قيــم المواطنــة، تأتــي فــي 
إطــار الرؤيــة الشــاملة لعاهــل البــاد 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
عيســى آل خليفــة، بضــرورة تعزيــز 
أهميــة  مؤكــدا  الوطنــي،  االنتمــاء 
تضافــر الجهود في إطــار العمل على 
تحقيــق األهداف المرجوة والنهوض 
المنوطــة  والمســؤوليات  بالمهمــات 
خدمــة  فيــه  بمــا  الوطنيــة  باللجنــة 

للوطن والمواطن.

وزير الداخلية

البحرين تزخر بالكفاءات البشرية
ســمو رئيس الوزراء: االرتقــاء بالخدمات بجميع القــرى والمدن

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وعددا من أعضاء السلطة التشريعية والنخب الفكرية واالقتصادية

فوز مئوي لسلة األهلي... والنجمة يطيح باالتحاد“تسامي” لوحات بمشكلة بحثيةتحطم مقاتلة إيرانية في الخليجاستيراد 35 ألف من الماشيةترحيب باإلعالن الدستوري في السودان
رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين  «

بالتوقيع باألحرف األولى على الوثيقة 
الدستورية بين المجلس العسكري 

االنتقالي وقوى الحرية والتغيير 
بجمهورية السودان الشقيقة، مؤكدة 

أهمية الخطوة في المضي بالبالد 
نحو االستقرار والسالم.

استوردت البحرين 35 ألف من رؤوس  «
الماشية الحية خالل النصف األول 

من العام الجاري وذلك عبر البواخر 
البحرية مقارنة مع 37.5 ألفًا في ذات 

الفترة من العام الماضي. ويتوقع 
أن تزيد حركة استيراد الماشية قبيل 

شهر محرم المقبل .

تحطمت مقاتلة إيرانية من طراز  «
فانتوم F4 بعد سقوطها فوق 

مياه الخليج العربي قرب سواحل 
محافظة بوشهر جنوب إيران. وقال 

حاكم مدينة تنكستان، التابعة 
لبوشهر، عبدالحسن رفيعي بور إن 

المقاتلة سقطت بعد ظهر األحد.

نظمت جامعة البحرين معرًضا  «
لمشروعات التخرج للدفعة األولى 

من تخصص الفنون الجميلة 
والتصميم الجرافيكي بعنوان 

“تسامي”، عرض فيه الطلبة لوحات 
فنية متنوعة مرتبطة بمشكلة 

بحثية مختارة من الطالب.

استهل فريق األهلي لكرة السلة مشواره  «
بدوري زين الدرجة األولى بفوز مريح على 

حساب سماهيج بنتيجة مئوية قاسية 
قوامها ٤٣/١١٢، في المباراة التي أقميت 
بينهما مساء أمس، بصالة اتحاد السلة 
بأم الحصم، في افتتاح منافسات الدور 

التمهيدي لبطولة الدوري.
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9 قتلى بإطالق نار في أوهايو

)02(

)09(
)04(

راشد الغائب

مقتل 9 أشخاص وأصابة 27 آخرين جراء إطالق نار بوالية أوهايو األميركية

المنامة- بنا

صــدر عن ولي العهــد نائب القائد األعلى 
صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفــة رئيــس مجلــس التنمية 
االقتصادية 3 قرارات لسنة 2019.ونص 
القرار رقم )2( لسنة 2019 بتعديل بعض 
أحكام القرار رقم )1( لسنة 2016 بإعادة 
تشــكيل مجلــس إدارة شــركة ممتلــكات 

البحرين القابضة.
وجاء في المادة األولى أنه يعاد تشكيل 
مجلس إدارة شــركة ممتلــكات البحرين 
القابضــة برئاســة نائــب رئيــس مجلــس 
آل  عبــدهللا  بــن  خالــد  الشــيخ  الــوزراء 

خليفة.
 2019 لســنة   )3( رقــم  القــرار  ونــص 
بتعييــن رئيس تنفيــذي لمجلس التنمية 
االقتصاديــة. وجــاء فــي المــادة األولــى 
أنــه ُيعيــن خالد إبراهيم حميدان رئيســا 
تنفيذيــا لمجلــس التنميــة االقتصاديــة، 

اعتبارًا من 1 سبتمبر 2019.

خالد حميدان رئيسا تنفيذيا 
لمجلس “التنمية”

)٠٣(

سمو ولي العهد

المنامة - اإلثمار القابضة

أعلنت شركة اإلثمار القابضة، أمس، أنها تنوي االنسحاب 
الطوعــي مــن بورصــة الكويت مع االســتمرار فــي تداول 

أسهمها في بورصة البحرين وسوق دبي المالي. 
وفــي مايــو 2019، ســجلت الشــركة صافي ربــح بلغ 8.6 
مليون دوالر لفترة الثاثة أشــهر المنتهية في 31 مارس 

2019، أي بزيادة نسبتها 79%.

“اإلثمار” تعتزم االنسحاب من بورصة الكويت

المنامة - دانات البركة

البركــة”  “دانــات  شــركة  وقعــت 
المملوكة لـ “بنك البركة اإلسامي” 
مقــاول  مــع  الخــاص،  والقطــاع 

أحمــد  “شــركة  الرئيســي  اإلنشــاء 
علــى  والمقــاوالت”  للتجــارة  عمــر 
اتفــاق أعمــال التطويــر للمشــروع 
الــذي يضــم 211 فيــا حديثة في 

منطقة جنوسان.

“دانات البركة” تبني 211 فيال بجنوسان

)09(

سمو لي العهد 
يعيد تشكيل 

مجلس “ممتلكات” 
برئاسة خالد بن 

عبدهللا
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حمد  الملك  الــجــالــة  صــاحــب  الــبــاد  ملك  بعث 
القائد  نائب  العهد  وولــي  خليفة،  آل  عيسى  بن 
ــوزراء  الـ مجلس  لرئيس  األول  الــنــائــب  األعــلــى 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
الواليات  رئيس  إلــى  تعزية  برقيتي  خليفة،  آل 
ترامب،  دونــالــد  الصديقة  األميركية  المتحدة 
معربين عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما 
للرئيس األميركي وألسر ضحايا حادثي إطاق 
واللذين  وأوهــايــو،  تكساس  واليــتــي  فــي  الــنــار 
اسفرا عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، 
الشفاء  والمصابين  الرحمة،  للضحايا  متمنيين 

العاجل والعافية.
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  سمو  بعث  كما 
برقية  ــوزراء  ــ الـ مجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب 
ــى نــائــب الــرئــيــس  ــاة مــمــاثــلــة إلـ ــواسـ تــعــزيــة ومـ

األميركي مايك بنس.

المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو ولي العهد 

02يعزيان الرئيس األميركي

الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة مزيــدًا مــن 
برقيــات التهنئــة والتبريــك مــن كبار المســؤولين 
والمواطنين في مملكة البحرين بمناســبة اعتماد 
منظمــة األمــم المتحــدة، مشــروع قــرار تقدمــت 
بــه مملكــة البحريــن باعتمــاد يــوم الخامــس مــن 
أبريــل مــن كل عام يوما دوليا للضمير، اســتجابة 
رئيــس  ســمو  أطلقهــا  التــي  الكريمــة  للمبــادرة 
الوزراء بتدشــين اليوم العالمي للضمير في شــهر 
أبريــل الماضــي، بهــدف تحفيــز المجتمــع الدولي 

على حل النزاعات بطريقة سلمية.
فقــد تلقــى ســمو رئيــس الــوزراء بهــذه المناســبة 
عــددًا مــن برقيــات التهنئــة مــن كل مــن: عبــدهللا 
بن حســن ســيف مستشــار صاحب السمو الملكي 
جمــال  االقتصاديــة،  للشــؤون  الــوزراء  رئيــس 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  فخــرو  محمــد 
الشــورى، هالــة رمزي فايــز النائــب الثاني لرئيس 

مجلــس الشــورى، أســامة احمــد العصفــور أميــن 
عــام مجلــس الشــورى، عبــدهللا خليــل بوحجــي 
مديــر عــام وكالــة أنبــاء البحرين، فوزية يوســف 
الجيــب األميــن العام المســاعد لشــئون العالقات 
شــيخة  الشــورى،  بمجلــس  والبحــوث  واإلعــالم 
للخدمــات  المســاعد  الوكيــل  الجيــب  يوســف 
والتعليــم،  التربيــة  بــوزارة  واألنشــطة  التربويــة 
الســفير خليــل يعقــوب الخياط الوكيل المســاعد 
للشــؤون القنصلية والمــوارد والمعلومات بوزارة 
وعائلتــه،  المقابــي  أحمــد  عبــدهللا  الخارجيــة 
عبدالرزاق زين العابدين وأحمد عبدهللا الجاســم 

خلف حجير.
كما تلقى صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء، 
برقية تهنئة من سفير دولة فلسطين لدى مملكة 
البحريــن طــه محمــد عبدالقادر، بمناســبة اعتماد 
األمــم المتحــدة لمبادرة ســموه بإعــالن الخامس 
مــن أبريــل يوًما عالمًيــا للضمير. وفيمــا يلي نص 

البرقية:
مقــام صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقر حفظه 

هللا،،، تحية طيبة وبعد،،،
الفخــر واالعتــزاز أن  بــكل  يســعدني ويشــرفني 
أرفع إلى ســموكم أصدق التهاني القلبية وأطيب 
التبريكات بمناسبة اعتماد منظمة األمم المتحدة 
مبــادرة ســموكم بإعالن يوم الخامــس من أبريل 
مــن كل عام يوًما عالمًيــا للضمير. ويطيب لي أن 
أهنئكــم يــا صاحــب الســمو بهــذا اإلنجــاز الجديد 
الــذي يضاف إلــى إنجازات ســموكم الدائمة لرفع 
اســم مملكة البحرين الشقيقة في كافة المحافل 
الرفيعــة  للمكانــة  وتأكيــًدا  والدوليــة  االقليميــة 
واالحترام الدولي الكبير الذي يحظى به سموكم 

من قبل المجتمع الدولي.
إن هــذا اإلنجــاز يعكس المكانــة العظيمة وتقدير 
المجتمــع الدولــي لمملكــة البحريــن العزيــزة على 

الرائــدة  ســموكم  ومبــادرات  بإســهامات  قلوبنــا 
بأوضــاع  النهــوض  فــي  الشــاملة  ورؤيتكــم 
اإلنســانية وخدمــة البشــرية عبــر إحــالل الســالم 

وتعزيز التنمية والتقدم في العالم.
ندعو هللا العلي القدير أن يحفظ سموكم ويديم 
على مملكة البحرين الشــقيقة المزيد من الرخاء 
والرفعة والتقدم واألمن واألمان في ظل القيادة 
الحكيمة لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

حفظه هللا ورعاه.
ونســأل المولــى عــز وجــل أن يديم على ســموكم 
مملكــة  اســم  ورفــع  والعافيــة،  الصحــة  نعمــة 
المحافــل  كافــة  فــي  عالًيــا  الشــقيقة  البحريــن 
تحقيًقــا لكل طموحات وآمال الشــعب البحريني 

الشقيق بمزيد من اإلنجازات.
حفظكم هللا وسدد على طريق الخير خطاكم ... 

إنه سميع مجيب
طه محمد عبدالقادر

سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين

كمــا تلقى صاحب الســمو الملكــي  رئيس الوزراء 
برقيــة تهنئــة من األميــن العام لجمعيــة البحرين 
لرعايــة مرضــى الســكلر زكريــا الكاظــم، بمناســبة 
اعتمــاد األمــم المتحــدة لمبــادرة ســموه بإعــالن 
الخامــس مــن أبريل يوًمــا عالمًيا للضميــر. وفيما 

يلي نص البرقية:
صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 

آل خليفة رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 

إلــى  أتقــدم  أن  الســمو  صاحــب  يــا  لــي  يطيــب 
والتبريــكات  التهانــي  بخالــص  الكريــم  ســموكم 
بمناســبة اعتمــاد منظمــة األمــم المتحــدة مبادرة 
سموكم الحكيمة باعتبار يوم الخامس من أبريل 

من كل عام يوًما دولًيا للضمير.
صاحب السمو،،

إن اعتماد مبادرة ســموكم لهــو تقدير أممي كبير 
لدعــم ســموكم لمثــل هــذه المبــادرات العالميــة، 
وأيًضا تثمين لمسيرة اإلنجازات التي حققتموها 

ســموكم حفظكــم هللا والحكومــة الموقــرة علــى 
كافة المستويات، إذ أن ما تتطلعون له من نظرة 
شاملة للعالم اليوم أصبح محط أنظار المنظمات 
العالميــة التــي اعتبــرت مبــادرات ســموكم محــل 
اهتمــام كبيــر منها واعتمادها دولًيــا، وذلك يعتبر 
تتويًجا لجهودكم الخيرة والكبيرة على البحرين 
هــذه  مثــل  فــي  العالــم  أنظــار  محــط  وجعلهــا 
المبــادرات، إذ أن عملكــم الكريــم علــى البحريــن 
وأهلهــا هــو خيــر دليــل علــى نظرتكــم الشــاملة 
لمســتقبل هــذه األرض الكريمــة وأهلها، التي كان 
لهــا كبيــر األثر على تقدم وتطــور مملكة البحرين 
المســتويين  علــى  المرموقــة  المكانــة  وتبوئهــا 
اإلقليمــي والدولــي، متمنيــن لســموكم حفظكــم 
هللا دوام الصحة وطول العمر. وتفضلوا سموكم 

الكريم بقبول خالص التحية والتقدير...
زكريا إبراهيم الكاظم

األميــن العــام لجمعيــة البحريــن لرعايــة مرضــى 
السكلر

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيداً من برقيات التهاني

الحكومة أعطت 
أهمية قصوى لتنمية 

القدرات البشرية 
بشتى الميادين

توسيع أفق التعاون 
بين السلطتين 

وتقويته بما يخدم 
األهداف المشتركة

5 أغسطس 2019 االثنين
4 ذو الحجة 1440

أعــرب رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، عن اعتزازه 
وكفــاءات  طاقــات  مــن  البحريــن  تمتلكــه  بمــا 
بشــرية متميزة أهلتها لتبوء مســتويات متقدمة 
فــي المجــاالت كافــة، مؤكًدا ســموه أن الحكومة 
أعطــت أهميــة قصــوى لمســألة تنميــة القــدرات 
البشــرية فــي مختلــف مياديــن العمــل واإلنتــاج 
ممــا وضــع المملكــة في مكانهــا البــارز عالمًيا في 

مؤشرات التنمية البشرية.
وقــال ســموه: “إن البحرين تزخــر بالكفاءات في 
مختلــف التخصصــات وهي مصدر فخر واعتزاز 
وتعــد عنصــًرا داعًمــا فــي الحفــاظ علــى ريــادة 

وتنافسية البحرين على مختلف األصعدة”.
فــي  الحكومــة ماضيــة  أن  علــى  وشــدد ســموه 
واالرتقــاء  التحتيــة  البنيــة  لتطويــر  مبادراتهــا 
بالخدمــات الصحية والتعليمية واإلســكانية في 
جميــع قرى ومــدن البحرين وأنها لن تدخر جهًدا 
فــي ســبيل النهــوض بمســتوى الخدمــات ورفــع 

معدالت النمو في جميع المجاالت.
جــاء ذلــك، لدى اســتقبال صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء بقصــر القضيبيــة صبــاح امــس 
عــددا مــن أفــراد العائلــة المالكــة الكريمــة وعددا 

من أعضاء الســلطة التشريعية والنخب الفكرية 
واالقتصاديــة، حيــث اســتمع ســموه منهــم إلــى 
العديد من الموضوعات المرتبطة بالشأن المحلي 
متنوعــة  قضايــا  مــن  المواطنــون  يطرحــه  ومــا 
فــي شــتى مناحــي الحيــاة. وأعــرب ســموه عــن 
خالص شــكره وتقديره ألعضاء مجلسي النواب 
والشــورى علــى مــا يولونــه مــن اهتمــام بتعزيــز 
التعــاون مع الســلطة التنفيذيــة في كل ما يخدم 

مصلحــة الوطــن والمواطنين، منوًها ســموه إلى 
أن الحكومــة تبادلهــم ذات االهتمــام والتصميــم 
الســلطتين  بيــن  التعــاون  أفــق  توســيع  علــى 
فــي  المشــتركة  األهــداف  يخــدم  بمــا  وتقويتــه 
االرتقــاء بمســيرة العمــل الوطنــي فــي مختلــف 
المجــاالت. وأكــد ســموه حــرص الحكومــة علــى 
مــن  المواطنــون  إليــه  يتطلــع  مــا  كل  تحقيــق 
خدمــات حديثــة ومتطــورة، مــن خــالل خطــط 

وبرامج تراعي االحتياجــات التنموية المتزايدة 
وتواكــب وتيــرة التوســع والنمــو العمرانــي الــذي 
تشــهده المملكــة. ودعــا صاحــب الســمو الملكــي 
المــوروث  علــى  الحفــاظ  إلــى  الــوزراء  رئيــس 
الوطنــي من الصناعات والحرف التقليدية، التي 
تشــكل جــزًءا مهًما مــن الذاكــرة الوطنية والعمل 
على إعداد البرامج التي تحفز األجيال الجديدة 

للحفاظ عليها والعمل على تطويرها.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وعددا من أعضاء السلطة التشريعية والنخب الفكرية واالقتصادية

ســمو رئيس الوزراء: االرتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية واإلسكانية بجميع القرى والمدن

البحرين تزخر بالكفاءات البشرية وهي مصدر فخر واعتزاز

المنامة -بنا

اســتقبل رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة، بقصر القضيبية صباح امس رئيس تحرير مجلة 
“مصر والخليج” عصام العوامي، للسام على سموه بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين. وخال اللقاء، رحب صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء برئيس تحرير مجلة “مصر والخليج”، مشيًدا سموه بدور الصحافة ورسالتها النبيلة في تعزيز آفاق المعرفة والتنوير 

وتوجيه طاقات المجتمعات والشعوب نحو ما يحقق غاياتها في النهوض والتنمية والرخاء.

فيمــا أهــدى رئيــس تحريــر مجلــة “مصــر 
والخليــج”، صاحب الســمو رئيس الوزراء 
درعــا تذكارًيا يحمل صورة ســموه واســم 
ســموه  لدعــم  تقديــًرا  المجلــة،  وشــعار 
للصحافــة، ومــا يمثلــه ســموه مــن قامــة 
االحتــرام  بــكل  تحظــى  كبيــرة  عربيــة 
اإلقليمــي  المســتويين  علــى  والتقديــر 
التهانــي  خالــص  عــن  معرًبــا  والدولــي، 
األمــم  منظمــة  اعتمــاد  بمناســبة  لســموه 
المتحــدة لمبادرة ســموه بإعالن الخامس 
من أبريل من كل عام يوًما دولًيا للضمير.

وأكد سموه أن للصحافة ووسائل اإلعالم 
دورا محوريــا وفاعــال في ترســيخ دعائم 
االستقرار والسالم ودعم المسار التنموي 
فــي  اإليجابيــة  القيــم  اســتنهاض  عبــر 
المجتمــع، فــي ظــل ما تشــكله مــن منصة 

مهمة لتعزيز الوعي لدى الرأي العام.
وشــدد ســموه علــى أن التحديــات التــي 
تمــر بهــا المنطقــة والعالــم تضاعف حجم 
رجــال  عاتــق  علــى  الملقــاة  المســؤولية 
الصحافــة واإلعــالم فــي التمســك بالقيــم 
الســامية لمهنة الصحافــة، والحرص على 

االلتــزام بمعاييــر المهنيــة والموضوعيــة، 
التكنولوجــي  التطــور  ظــل  فــي  خاصــة 

الهائل في تداول المعلومات واألخبار.
مــن جانبــه، أعــرب رئيــس تحريــر مجلــة 
بلقــاء  ســعادته  عــن  والخليــج”  “مصــر 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، 
مشــيًدا بمــا لمســه مــن ســموه مــن تقديــر 
واإلعــالم  الصحافــة  لرجــال  واحتــرام 
بمــا يعكــس مــدى إيمــان ســموه برســالة 
الصحافــة ودورهــا الحيــوي فــي النهوض 

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس تحرير مجلة “مصر والخليج”بالمجتمعات.

ســمو رئيس الــوزراء: التحديــات الراهنة تضاعــف حجم المســؤولية على عاتــق اإلعالميين

دور محوري للصحافة في ترسيخ دعائم االستقرار والسالم

رئيس تحرير “مصر 
والخليج” يشيد 
بتقدير واحترام 

سموه لرجال 
الصحافة واإلعالم

إهداء سموه درعا 
تذكارًيا لما يمثله 

من قامة عربية 
كبيرة تحظى 

باالحترام
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المؤسسة الخيرية الملكية

أشاد صاحب السمو الملكي األمير الحسن 
بن طالل بالجهود اإلنســانية لعاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى 
مملكــة  حكومــة  دعــم  مثمنــًا  خليفــة  آل 
البحريــن وممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس مجلس 
أمنــاء المؤسســة الخيريــة الملكيــة ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة لالجئين 
الســوريين فــي األردن، معربــًا ســموه عن 
لمملكــة  المميــز  بالــدور  الشــديد  إعجابــه 
للعالقــة  تقديــره  عــن  معبــرًا  البحريــن، 
األخويــة المميــزة التــي تربط بيــن مملكة 

البحرين والمملكة األردنية الهاشمية. 
األميــر  ســمو  اســتقبال  لــدى  ذلــك  جــاء 
الحســن بن طالل، لألمين العام للمؤسسة 
الخيريــة الملكية مصطفى الســيد والوفد 
بتخريــج  االحتفــال  بمناســبة  المرافــق، 
بمخيــم  العلمــي  البحريــن  مجمــع  طلبــة 

الزعتري.

بــن طــالل  الحســن  األميــر  وأطلــع ســمو 
على أنشطة ومشاريع المؤسسة الخيرية 
المخيمــات  وداخــل  األردن  فــي  الملكيــة 
الســوريين،  لالجئيــن  أقامتهــا  والتــي 
باإلضافــة إلى أنشــطة وبرامج المؤسســة 

داخل وخارج البحرين. كما اطلع صاحب 
الســمو الملكــي األميــر الحســن بــن طــالل 
على أنشــطة مصطفى الســيد األدبية في 
مجال العمل اإلنســاني خصوصا موضوع 

تعزيز الكرامة اإلنسانية.

األمين العام للمؤسسة مع سمو األمير الحسن بن طالل

ســموه اطلــع على أنشــطة ومشــاريع “الخيريــة الملكية”

الحسن بن طالل يشيد بدور جاللة الملك اإلنساني

مواصلة البناء على الثوابت الراسخة
ســمو ولــي العهــد: نقدر مواقــف الكويت المشــرفة فــي مســاندة للبحرين

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
الراســخة  الثوابــت  علــى  البنــاء  مواصلــة 
التــي تشــهد  الكويتيــة  البحرينيــة  للعالقــات 
الــذي  الصعــد،  جميــع  علــى  وتميــًزا  تطــوًرا 
عكســته عمــق الروابط األخويــة المتينة التي 
تجمــع بين البلدين الشــقيقين فــي ظل قيادة 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
الســمو  صاحــب  وأخيــه  خليفــة،  آل  عيســى 
الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح أميــر 

دولة الكويت الشقيقة.
وأشــار ســموه إلى أن مملكة البحرين تســعى 
بينهــا  التعــاون  عالقــات  تنميــة  إلــى  دائًمــا 
وبيــن دولــة الكويــت فــي مختلــف القطاعات 
الحيويــة، واســتمرار تعزيــز ذلك التعــاون بما 
يعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين 

الشقيقين.
الرفــاع  بقصــر  ســموه  لقــاء  لــدى  ذلــك  جــاء 

لــدى  الشــقيقة  الكويــت  دولــة  ســفير  أمــس 
مملكــة البحرين الشــيخ عزام مبــارك الصباح، 
بمناســبة انتهاء فترة عمله ســفيرا لبالده في 
المملكة، حيث أثنى سموه على جهود الشيخ 
عــزام الصبــاح في تعزيز العالقــات البحرينية 
الكويتية، وتمنى ســموه التوفيق والنجاح له 
فــي مهماته المقبلة، مشــيًدا ســموه بالمواقف 

المشــرفة لدولــة الكويــت الشــقيقة المســاندة 
مــع  ســموه  واســتعرض  البحريــن.  لمملكــة 
الســفير الكويتــي مجمــل القضايــا اإلقليميــة 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب الشــيخ عزام مبارك الصباح 
عــن شــكره وتقديــره لصاحــب الســمو الملكي 
ولــي العهــد نائب القائــد األعلــى النائب األول 

يوليــه  مــا  علــى  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
بيــن  العالقــات  ســموه مــن اهتمــام بتوطيــد 
مملكــة البحريــن ودولــة الكويــت والدفــع بهــا 
نحــو أفــق أرحب مــن العمل المشــترك، منوًها 
لقيــه طــوال فتــرة عملــه فــي  الــذي  بالدعــم 
مملكــة البحرين، متمنًيــا للمملكة دوام التقدم 

واالزدهار.

سمو ولي العهد مستقبال السفير الكويتي

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

الشــيخ  الخارجيــة  وزيــر  التقــى 
آل  محمــد  بــن  أحمــد  بــن  خالــد 
العــام  بالديــوان  امــس  خليفــة، 
البحريــن  هيئــة  رئيســة  للــوزارة، 
للثقافــة واآلثار الشــيخة مي بنت 
وزيــر  خليفة.ووقــع   آل  محمــد 
الخارجيــة والشــيخة مــي بنت محمد 
آل خليفــة علــى مذكرة تفاهــم تتعلق 
بتعزيــز وتطوير عالقــات التعاون في 

المجاالت الدبلوماسية والثقافية.
توقيــع  أن  الخارجيــة  وزيــر  وأكــد 
تجســيدًا  تأتــي  التفاهــم  مذكــرة 
للتعاون الوثيــق بين وزارة الخارجية 
واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  وهيئــة 

وتعكــس حرصهمــا على المضــي بهذا 
التعاون لمســتويات أرحــب بما يدعم 
جهودهما ومساعيهما الحثيثة لتعزيز 
مكانــة مملكة البحرين إقليمًيا ودولًيا 
فــي شــتى األصعــدة، مشــدًدا معاليــه 
علــى أن مذكــرة التفاهم ستســهم في 
تطويــر أطــر التنســيق المشــترك فــي 

مختلف المحافل الدولية.
مــي  الشــيخة  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
بنــت محمــد آل خليفــة عــن ســعادتها 
الخطوة ستعطي دفعة قوية للتعاون 
والتنسيق المشترك بين الجانبين في 
الدبلوماســي  المجــاالت وخاصــة  كل 

والثقافي.

مذكرة تفاهم بين “الخارجية” و“الثقافة”

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل وزير شــؤون الدفــاع الفريق 
ســفير  النعيمــي  عبــدهللا  الركــن 
لــدى  الشــعبية  الصيــن  جمهوريــة 
هللا.  حبيــب  أنــور  البحريــن  مملكــة 
شــؤون  وزيــر  رحــب  اللقــاء  وخــالل 
الصيــن  جمهوريــة  بســفير  الدفــاع 
البحريــن،  مملكــة  لــدى  الشــعبية 
القائمــة  الصداقــة  بعالقــات  مشــيدًا 
بيــن البلدين الصديقيــن. حضر اللقاء 

مســاعد رئيــس هيئــة األركان لإلمداد 
والتموين اللواء الركن بحري يوســف 
اإلمــداد  ومديــر  هللا،  مــال  أحمــد 
والتمويــن اللواء الركن علي النعيمي، 
ومدير التعاون العسكري اللواء الركن 
بحــري محمــد هاشــم الســادة، ومدير 
التخطيط والتنظيــم والتقنية العميد 
آل  خالــد  بــن  ســلمان  الشــيخ  الركــن 

خليفة، وعدد من كبار الضباط.

وزير الدفاع يشيد بالعالقات مع الصين

أكــد وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية جميل حميدان حرص الحكومة على توفير كل الســبل لرعاية فئة كبار الســن وتعزيز الخدمات المقدمة 
لهــذه الفئــة العزيــزة علــى قلوبنــا، حيــث تعتبر البحرين مــن الدول المتقدمة عربيــًا ودوليًا في مجــال رعاية وحماية كبار الســن، كما أكد حرص 
الوزارة على صون الفئة المذكورة من المواطنين وتوفير الخدمات واإلمكانات التي تكفل لهم الحياة الكريمة التي يستحقونها تقديرًا وعرفانًا 
بمكانتهم المهنية واالجتماعية ودورهم في ازدهار المملكة، عبر الحرص على تقديم الدعم المعنوي والمادي وتسهيل إجراءات منح تراخيص 

األندية النهارية والتي تتولى الجمعيات االهلية والقطاع الخاص واألفراد إدارة الدور واألندية النهارية لرعاية الوالدين.

الــذي  للحفــل  الوزيــر  لــدى رعايــة  جــاء ذلــك 
أقامتــه دار المحــرق لرعايــة الوالديــن لتكريم 
للجمعيــة  الجديــد  للمبنــى  الداعمــة  الجهــات 
الهويــة  بتدشــين  واالحتفــاء  البســيتين،  فــي 
وأعــرب  الطيبــة.  الكلمــة  لجمعيــة  الجديــدة 
وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية عن شــكره 
رئيســا  الطيبــة  الكلمــة  لجمعيــة  وتقديــره 
فكــر  تعزيــز  فــي  مســاهمتهم  علــى  وأعضــاء 
الشــراكة المجتمعيــة، وعلــى الجهــد المبــذول 
فــي مجــال تعزيــز العمــل الخيري واإلنســاني، 
كمــا أشــاد بعمــل دار لمحــرق لرعايــة الوالدين 
مــن  الســن  كبــار  اليــوم  تحتضــن  والتــي 

مملكــة  وخدمــوا  قدمــوا  الذيــن  المواطنيــن 
البحرين لســنين عديدة، كمــا نوه بجهود مبرة 
عائشــة أحمــد المؤيــد التــي قدمــت إســهامات 
ملموسة في هذا المجال في مملكة البحرين.

الشــراكة  خــالل  مــن  أنــه  إلــى  الوزيــر  ولفــت 
المجتمعيــة مع الجمعيات األهلية اســتطاعت 
تشــجيع  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
الــدور النهاريــة والعمــل علــى اســتمرار  فتــح 
الصلة بين المســنين وفئات المجتمع، موضحا 
أن تشــغيل الــدور النهاريــة لرعايــة الوالديــن 
والنفســية  االجتماعيــة  الخدمــات  لتقديــم 
األحيــاء  وســط  والتأهيليــة  والترفيهيــة 
مختلــف  فــي  المواطنيــن  لكبــار  الســكنية 
مــن صلــب  هــو  البحريــن  مملكــة  محافظــات 
سياســة الــوزارة. وقــال رئيــس مجلــس إدارة 
الــدار حســن بوهــزاع إن الحفــل يأتــي تقديــرًا 

للجهــود الكبيــرة والدعــم الكريــم مــن الجهات 
لرعايــة  المحــرق  لــدار  البحريــن  فــي  الخيــرة 
فــي  كبيــر  بشــكل  أســهمت  والتــي  الوالديــن 
تطويــر الــدار بشــكل ملحــوظ مشــيرًا إلــى أن 
الدار تحمل على عاتقها مســؤولية خدمة كبار 
الســن وتوفيــر مختلف أوجه الرعايــة الالزمة 
لهــم الفتــًا إلــى أن الدار أنشــأت مشــغال خاصا 

بهــا فــي مقرهــا فــي البســيتين لتبني مشــاريع 
األســر المنتجــة وكبــار الســن وإتاحــة الفرصة 
لهم لتحســين ظروفهم المعيشية وممارسة ما 
يتناســب مــع ميولهــم وخبراتهم. وكــرم راعي 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزيــر  الحفــل 
المســاهمين والداعميــن للحفــل وكذلك رئيس 

مجلس إدارة الدار.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

البحرين من الدول المتقدمة دوليًا برعاية كبار السن

جانب من التكريم

“الكلمة الطيبة” 
تدشن الهوية الجديدة 
وتؤكد أهمية استدامة 

التنمية المجتمعية

المنامة- بنا

ممتلــكات  شــركة  إدارة  مجلــس  أصــدر 
البحريــن القابضة )ممتلــكات( قرارًا بتعيين 
خالد عمرو الرميحي رئيسا تنفيذيا للشركة 
الســيادي  الثــروة  صنــدوق  تعتبــر  التــي 
والذراع االستثمارية لألصول غير النفطية 
االســتراتيجية لمملكة البحرين، اعتبارًا من 

األول من سبتمبر 2019.
وبهذه المناســبة، قــال  نائب رئيس مجلس 
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الــوزراء 
آل  عبــدهللا  بــن  خالــد  الشــيخ  ممتلــكات 
خليفة: “يســعدنا أن نرحب بخالد الرميحي 
وتعيينه في منصبه الجديد رئيســا تنفيذيا 
الوطنيــة  الكفــاءات  مــن  وهــو  لممتلــكات، 
التــي تزخر بهــا مملكة البحرين، واســتطاع 
عبــر المهمات المختلفة التي توالها تحقيق 
نجاحــات متنوعــة فــي مختلــف القطاعات 

االقتصادية في المملكة”.
وأعــرب عــن تطلــع مجلــس إدارة الشــركة 
لقيــام خالــد الرميحــي للعمــل علــى تمكيــن 

فريــق  مــع  جنــب  إلــى  جنبــًا  “ممتلــكات”، 
أهدافهــا  تحقيــق  مواصلــة  مــن  الشــركة، 
التجاريــة  األصــول  إدارة  فــي  والمتمثلــة 
واالســتثمارية علــى نحــو يدعــم االقتصــاد 
التنميــة  صالــح  فــي  ويصــب  الوطنــي 

المستدامة.
كمــا أعــرب عــن شــكره للرئيــس التنفيــذي 
السابق لشركة ممتلكات محمود الكوهجي، 
علــى الجهــود التــي بذلهــا أثنــاء توليه هذه 
المســؤولية طــوال الســنوات الماضية التي 
كانت فيها األســواق العالمية غير مســتقرة، 
إال أن الشــركة حافظــت خاللهــا علــى أدائها 
الذي يعكس مرونة النهج االستثماري الذي 
تســير عليــه الشــركة بهــدف تنميــة ثرواتنــا 

الوطنية لجعلها أكثر استدامة.
كان  الجديــد،  منصبــه  فــي  تعيينــه  وقبــل 
الرميحي يشــغل منصــب الرئيس التنفيذي 
العــام  منــذ  االقتصاديــة  التنميــة  لمجلــس 
شــركة  إدارة  مجلــس  ورئيــس   ،2015

البحرين لالستثمار العقاري )إدامة(، الذراع 
العقارية لشركة ممتلكات، منذ العام 2017. 
كمــا شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي 
فيــه  وعمــل   ،”B.S.C انفســتكورب  “بنــك 
ألكثــر مــن 10 أعــوام، وعمــل لمــدة تســعة 
أعــوام فــي بنــك “جي بــي مورغــان”، حيث 
تقلــد فيــه منصــب رئيــس قســم الخدمــات 
الخليــج  منطقــة  فــي  الخاصــة  المصرفيــة 
للبنــك، كمــا تولــى عــددًا مــن المناصــب في 
البحريــن  بنــك  مــن  كل  إدارات  مجالــس 
الوطنــي، وشــركة طيــران الخليج، وشــركة 
)ســيكو(، كمــا  الماليــة واالســتثمار  األوراق 
شــغل ســابقًا منصــب رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة مطــار البحريــن. وهــو حاصــل علــى 
المهمــات  فــي  علــوم  بكالوريــوس  شــهادة 
الدبلوماســية الخارجية من جامعة “جورج 
تــاون” فــي واشــنطن )الواليــات المتحــدة(، 
وشــهادة الماجســتير فــي السياســة العامــة 

من جامعة “هارفارد” األميركية.

خالد بن عبداهلل: إدارة األصول على نحو يدعم االقتصاد والتنمية

خالد الرميحي رئيسا تنفيذيا لـ“ممتلكات”

المنامة- بنا

صــدر عــن ولــي العهد نائــب القائــد األعلى 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة رئيــس مجلــس التنميــة 

االقتصادية ثالثة قرارات لسنة 2019.
ونــص القرار رقم )2( لســنة 2019 بتعديل 
بعــض أحــكام القــرار رقــم )1( لســنة 2016 
شــركة  إدارة  مجلــس  تشــكيل  بإعــادة 

ممتلكات البحرين القابضة جاء فيه:
المــادة األولى: ُيســتبدل بنــص المادة ‘’1” 
بإعــادة   2016 )1( لســنة  القــرار رقــم  مــن 
ممتلــكات  شــركة  إدارة  مجلــس  تشــكيل 

البحرين القابضة النص التالي:
شــركة  إدارة  مجلــس  تشــكيل  يعــاد 
ممتلــكات البحرين القابضة برئاســة  نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ خالــد بــن 

عبدهللا آل خليفة، وعضوية كل من:

1 - وزير المالية واالقتصاد الوطني.
2 - وزير المواصالت واالتصاالت.

3 - وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
السياســية  الشــؤون  مستشــار   -  4
الســمو  صاحــب  بديــوان  واالقتصاديــة 

الملكي ولي العهد.
التنميــة  لمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس   -  5

االقتصادية.
6 - الرئيــس التنفيــذي لشــركة ممتلــكات 

البحرين القابضة.
7 - السيد سامر ماجد الجشي.

8 - السيدة إلهام عبدهللا حسن.
مجلــس  فــي  عضويتهــم  مــدة  وتكــون 

اإلدارة أربع سنوات
مــن  القــرار  بهــذا  ُيعمــل  الثانيــة:  المــادة 
الجريــدة  فــي  وُينشــر  صــدوره،  تاريــخ 

الرسمية.
 2019 لســنة   )3( رقــم  القــرار  ونــص 

بتعييــن رئيــس تنفيــذي لمجلــس التنميــة 
االقتصادية جاء فيه:

إبراهيــم  خالــد  ُيعيــن  األولــى:  المــادة 
حميــدان رئيســا تنفيذيــا لمجلــس التنمية 
االقتصادية، اعتبارا من 1 سبتمبر 2019.

مــن  القــرار  بهــذا  ُيعمــل  الثانيــة:  المــادة 

الجريــدة  فــي  وُينشــر  صــدوره،  تاريــخ 
الرسمية.

ونــص القرار رقم )4( لســنة 2019 بتعديل 
لســنة   )1( رقــم  القــرار  أحــكام  بعــض 
التنميــة  مجلــس  تشــكيل  بإعــادة   2018

االقتصادية جاء فيه:
مــن   )18( البنــد  ُيعــدل  األولــى:  المــادة 
المــادة األولــى مــن القــرار رقــم )1( لســنة 
التنميــة  مجلــس  تشــكيل  بإعــادة   2018

االقتصادية ليصبح كاآلتي:
18 - السيد خالد عمرو الرميحي.

المــادة الثانيــة: يضاف الــى المادة األولى 
بإعــادة   2018 )1( لســنة  القــرار رقــم  مــن 
تشــكيل مجلــس التنميــة االقتصاديــة بند 

جديد نصه اآلتي:
23 - السيد علي موسى شافعي.

المادة الثالثة: ُيعمل بهذا القرار من تاريخ 
صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

خالد حميدان رئيسا تنفيذيا لمجلس “التنمية”

المنامة - وزارة الخارجية

البحريــن  مملكــة  خارجيــة  وزارة  رحبــت 
الوثيقــة  علــى  األولــى  باألحــرف  بالتوقيــع 
الدســتورية بيــن المجلس العســكري االنتقالي 
وقــوى الحريــة والتغييــر بجمهورية الســودان 
الشــقيقة، مؤكــدة أهميــة الخطوة فــي المضي 
الدائميــن  والســالم  االســتقرار  نحــو  بالبــالد 
وتحقيق تطلعات الشــعب الســوداني الشــقيق 
وزارة  وأشــادت  والتقــدم.  التنميــة  فــي 
الخارجيــة حرص كل األطراف على المصلحة 
العليــا والجهود المقــدرة للتوصل إلى االتفاق، 
مجــددة موقف مملكة البحرين الثابت الداعم 
لجمهوريــة الســودان الشــقيقة ووقوفهــا معها 
وخاصــة فــي المرحلــة المهمــة مــن تاريخهــا، 
وتأييدها لكل ما يعزز مصالحها ويعود بالخير 

والنفع على شعبها الشقيق.

ترحيب بحريني 
باإلعالن الدستوري 

في السودان

خالد حميدان
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وزير الداخلية: المؤامرات القطرية اإليرانية مصيرها الفشل الذريع

ترأس وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء 
الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة، صبــاح امــس، االجتمــاع الثانــي للجنــة، وذلــك بحضــور وزراء التربيــة والتعليم 

والعمل والتنمية االجتماعية واإلعالم والصحة والشباب والرياضة.

وفــي بدايــة اللقاء، رحب وزيــر الداخلية 
رئيــس اللجنــة، باألعضــاء، الفتــا إلــى أن 
الخطــة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
وترســيخ قيــم المواطنة، تأتــي في إطار 
البــاد صاحــب  لعاهــل  الشــاملة  الرؤيــة 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
خليفــة، بضرورة تعزيز االنتماء الوطني، 
مؤكــدا أهميــة تضافــر الجهــود فــي إطار 
العمــل علــى تحقيــق األهــداف المرجــوة 
والمســؤوليات  بالمهمــات  والنهــوض 
المنوطــة باللجنة الوطنية بما فيه خدمة 

للوطن والمواطن.
مســتجدات  علــى  اللجنــة  اطلعــت  وقــد 
ونتائــج  الوطنيــة  الخطــة  تنفيــذ 
المكتــب  عقدهــا  التــي  االجتماعــات 
بتنفيــذ  المعنيــة  الجهــات  مــع  التنفيــذي 
المبــادرات، حيــث تــم اســتحداث ودمج 
بعــض المبــادرات ليصــل العــدد اإلجمالي 
إلــى 89 مبــادرة، من بينهــا 60 مبادرة تم 
تفعيلهــا، كمــا تــم إعــداد خطــة إعاميــة 
بالتعاون مع وزارة شؤون اإلعام ومركز 
مؤسســي  عمــل  فــي  الوطنــي  االتصــال 
يقــوم علــى إبــراز المبــادرات والفعاليــات 
المعنيــة بالخطــة والتواصل مــع عدد من 
مؤسســات القطــاع الخــاص ضمــن مبــدأ 
الشــراكة المجتمعيــة بما يســهم في خلق 
مظلة مجتمعية واسعة لمبادرات الخطة، 
كمــا قام المكتــب التنفيذي وبالتعاون مع 
بــاإلدارة  المعلومــات  تكنولوجيــا  إدارة 

العامــة لديــوان وزارة الداخليــة بتدريب 
عدد من ممثلي شركاء الخطة “18 وزارة 
ومؤسســة” في مجــال تنفيــذ المبادرات، 

عبر النظام االلكتروني.
المكتــب  أعمــال  اســتعراض  وبعــد 
التنفيــذي، اطلعت اللجنة على المســتوى 
المتقــدم فــي تجــاوب الجهــات المعنيــة 
بتنفيــذ الخطــة الوطنية، مقــدرة الجهود 
أهــداف  أجــل تحقيــق  مــن  بذلــت  التــي 
الخطــة، حيــث أوضح وزيــر الداخلية أن 
الخطة الوطنية، حالة مستمرة من العمل 
والمراجعــة والتطوير والتقييم في إطار 
المســتجدة  للظــروف  موضوعيــة  رؤيــة 
علــى  والقــدرة  للتحديــات  واســتجابة 
الحفــاظ علــى هويتنــا الوطنيــة وصابــة 

جبهتنا الداخلية.
وأكــد أن مملكــة البحريــن ســتبقى قويــة 
مجتمعهــا  وتماســك  شــعبها  بوحــدة 
ظــل  فــي  مواطنيهــا،  كافــة  واصطفــاف 
قيادة عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، منوهــا إلــى 
أن البرنامــج اإلصاحــي لجالــة الملــك، 
والذي يعد أكبر مشــروع وطني، ليس به 
كلمــة واحدة تفرق بين مواطن وآخر، ما 
يجعلــه إنجازا وطنيا نموذجيا على مدى 
العصــور، ويعــزز مســيرة البحريــن، نحــو 
مســتقبل مشــرق وآمــن، تنعــم بــه كافــة 

أطياف المجتمع بالعزة والكرامة.
دأبــت  التــي  المؤامــرات  أن  وأوضــح 

وإيــران  قطــر  مــن  كل  تدبيرهــا،  علــي 
الوطنــي  الصــف  لشــق  ومحاوالتهمــا 
وإثــارة الفتنــة وبــث الفوضــى، مصيرهــا 
الفشل الذريع، ألن وحدة شعب البحرين 
والوالء لقيادة جالة الملك، ستبقى سدا 
منيعــا، يحفــظ الوطــن ويزيد مــن قدرته 

على مواجهة التحديات.
القطريــة  التدخــات  أن  وأضــاف 
واإليرانيــة في الشــأن البحريني، ليســت 
مســتمر  نهــج  هــي  بــل  الســاعة،  وليــدة 
مشــددا  متعــددة،  صيــغ  علــى  ويأتــي 
علــى أنــه إذا كانــت إيــران قد اســتهدفت 
الطائفــة الشــيعية، فــإن قطــر اســتهدفت 
الطائفتيــن، منوهــا إلــى أن إيــران تعتمــد 
علــى التحريــض الطائفــي فــي تدخاتها 
الســافرة فــي شــؤوننا الداخليــة، وقطــر 
تســتهدف نســيجنا المجتمعــي واإلضرار 
بروابــط األســر البحرينيــة األصيلــة فــي 
إطــار مواصلــة دورها المثيــر للفتن، وهو 
أمر ال يتفق مع العادات والتقاليد العربية 

واإلسامية.
وشــدد الوزيــر علــى أن هويتنــا الوطنيــة 
قويــة وموحــدة وجامعــة وعصيــة علــى 
االختــراق والتفتــت ألن المواطنــة عندنا 
هويــة وطــن والوطنيــة أساســها، بدرجة 
كل  صــد  علــى  قــادرة  البحريــن،  تجعــل 
الفتنــة،  وإثــارة  االســتهداف  محــاوالت 
مؤكــدا أن هــذه المؤامــرات، لن تزيدنا إال 

تماسكا وصابة.

وفــي ختــام اجتمــاع اللجنــة، قــام وزيــر 
تنفيــذ  متابعــة  لجنــة  رئيــس  الداخليــة، 
الخطــة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
وترســيخ قيم المواطنة بتدشين الموقع 
Www. الوطنيــة  للخطــة  االلكترونــي 

شــكره  عــن  معربــا   bahrainouna.com
والســعادة  المعالــي  ألصحــاب  وتقديــره 
األعضاء، على دعمهم وتفاعلهم مما كان 
لــه األثــر اإليجابــي فــي تفعيــل مبــادرات 
الرســمية  الجهــات  شــكر  كمــا  الخطــة، 
تعــاون  مــن  أبــدوه  مــا  علــى  واألهليــة 
وحــس وطنــي رفيــع للمضــي قدمــا فــي 
تنفيذ الخطــة الوطنية وتحقيق أهدافها 

المرجوة.
 كما أعرب الوزير عن تقديره لإلعاميين 
تفاعلهــم  علــى  الــرأي  مقــاالت  وكتــاب 
ومشــاعرهم الوطنيــة التــي عبــروا عنهــا 
تجــاه مــا تتضمنــه الخطــة الوطنيــة مــن 
مبــادرات، وأكــد أن الشــكر موصــول لكل 
مــن ســعى وبــادر مــن مؤسســات وأفــراد 
الوطنــي  العمــل  هــذا  فــي  للمشــاركة 
المتميــز، متمنيا معاليــه للجميع التوفيق 
والسداد في العمل على تحقيق األهداف 

المرجوة، بما فيه خدمة للوطن.

المنامة - وزارة الداخلية

Û  ،تخنقنــا الحيــاة بقفــازي المدنيــة الناعميــن إال مــن حــب، تحاصرنــا مكاتبنــا الخشــبية  كزنزانــات حريريــة الخارج
مثقوبة الداخل كثياب مرقعة لعجوز ملقى على رصيف مقهى كولومبي عتيق. مصابون بذبحة صدرية من أخبار 
السياســة الخانقــة وتكــرار الوجــع كل صبــاح، مخنوقون من تجار السياســة الذين ما زالوا يرددون أغنية شــيرين 
“مشاعر ....مشاعر” وهم قطعة حديد. نتآكل كل يوم من روتين المجامات المهندسة حيث ال روح، والمفروضة 

كزي رسمي كأننا عمال في شركة عماقة لبيع الصخر واإلنسانية. تتكرر األوجه حيث ال ماء وال جاء. 
Û  ،تتكــرر ذات األمكنــة، ذات المعلومــات الشــاحبة، نــزداد منغصــات وننقــص إحساســا، فاســتبدلنا الوجــوه الجميلــة

والزمن الجميل بشخوص مطحونة العقد. تقتلنا “متازمة استكهولم” حيث يدافع  المختَطف عن الخاِطف وهو 
خاطفه، فكيف لرهينة تستلذ بقمع الخاطف؟!! 

Û  كلنا متصحرون عاطفيا، نتحايل عليه بالبحث ولو عن كلمة حب مغشوشة في سوق سوداء، حيث الحب أصبح
كغسيل األموال نمارسه كلعبة مكسيكية، كـ”الجابو” المكسيكي و”اوسكبار” الكولومبي، وكل أباطرة المخدرات. 

Û  مــا أتعــس أن يكــون الحــب مخــدرا! نرضــى ولو بفأرة تحمل شــيئا من صدق المشــاعر، ولو جرادة عزبــاء تصدقنا
الشــعور، نبحــث عــن قطــرة صــدق ولــو مــن مــكان يعيد لنــا صدق مــن فقدناهــم في هــذا الزمــن، زمن الفاســتفود 
العاطفــي المــوزع فــي الطرقــات، مردديــن فــي خيبة أمل قول محمــود درويش “إن أعــادوا لك المقاهــي القديمة، 
فمــن يعيــد لــك الرفــاق؟” متصحــرون حد العظــم إال من عضات الحبيــب والصديق والقريب، عضــات تحولت إلى 
اكسســوارات صدئــة علــى قلــوب أضناهــا القدر أما فــي حب خالص كبياض قطعــة ثلج مهربة مــن جبال “أأللب” 
هاربون “كاوجان” من محطة إعدام، بريئون كطفلة لويس الســادس عشــر بين شــكل قطعة بســكويت و مقصلة 
ثوريــة تحــن إلــى رقبــة الصغــار مــن ثــوار كرهوا ســجن الباســتيل حتى أصبحــوا ذات الباســتيل أو أشــد في زمن 

فرنسي تعيس. 
Û  نهــرب مــن جــزر البحــر فيتقاذفنــا مــُد “يخــة” كبيــر يبتلــع جمــال بحــر باورســتقراطية  النبــاء، وشــو الغوانــي

المســتحمات فــي جاكــوزي عرق المهمشــين. نعاقب الحاضر بماضي ال نمســك خيوط جمالــه الحريري. نّحن إلى 
كلمــة حبيبــة، ســلمناها كل ممتلــكات قلوبنــا من مشــاعر وأحاســيس، فكانت أشــبه بحانــوت يعتاش علــى زيادة 
الموتــى فــي جبانــة العشــق الرخيــص حيــن تســلمنا للمــوت بعد أن تمــارس علينــا القصــاص العاطفــي!!! إلى أين 
نمضي، ولم يبق من قنينة الصحة ســوى صبابة مازالت تتقاســمها السياســة في ســوق النخاســين. صعاليك با 
مأوى، وال ميتم، وال ملجأ. وهذا هو الزمن يستلب ثياب وجودنا المطرز بحنان آالم ووداعة الحب، واألصدقاء 
الطيبيــن فــي تزاحــم بين قبور ســلمناها أغلى ما نملك من أم وصديق وحبيب كمــا حن المتنبي لجدته قائا في 

رثائها، وكان يحبها حبا جما:
وأهوى لَمثواها الّتراَب وما َضّما أِحّن إلى الكأِس التي شِرَبْت بها   
وذاَق ِكانا ُثْكَل صاِحِبِه ِقْدَما َبَكْيُت َعَليها ِخيَفًة في َحياِتهـــــا   

َفماَتْت ُســُرورا بي َفُمتُّ بها َغّما أتاها ِكتابي َبعـــَد يأٍس وَتْرحـــــَةٍ   
أُعّد الذي ماَتْت بِه َبْعَدها ُســّما َحراٌم على َقلبي الّسُروُر فإّننـــــي   

Û  وهــا نحــن نحــاول جاديــن إعــادة صفقة مع كل فوضى الماضي الذي قســى علينا، نســتبدله ولو بشــي من نفايات
الســعادة الملقاة على مائدة المنتفخين بها، غير مكترثين أن نحصل على شــيء من ســعادة ملقاة على الطرقات 
أو شــيئا مــن الشــعور الصــادق علــى األرصفة، حالنا حال عجوز المتنبي، فحتى الشــيخ العجــوز ال يمل  الحياة إذا 

مأل كوخه آهات وإنما الضعف ما:
َوأشَهى من أْن ُيَمّل َوأْحَلى َوَلذيُذ الَحَياِة أْنَفُس في الّنْفــِس    

َمــّل َحَيــــــاًة َوإّنَما الّضْعــــــــَف َمّا َوإذا الّشيُخ َقاَل ُأفٍّ َفَمــــــا     
آَلُة الَعيِش ِصّحٌة َوَشَبـــــــــــاٌب     فإذا َوّلَيــــــــا َعـــــــِن الَمـــــــــْرِء َوّلى  

Û  تمســكوا بالحيــاة وثقافــة الحيــاة مهمــا كانــت كأس الحياة مرة، فمــن طبيعتها المرارة والحــاوة. ال تنتظروا من
السياسة أن تشفق عليكم. ال تنتظروا أن يفهمكم من تحبونهم إذا كانوا ملتصقين باليأس، ال تعلقوا آمالكم على 
الحب أو المنصب أو الصديق. حتى ظلك قد يخذلك في الظام. كن صديق ذاتك وطر بحرية، فالحياة قصيرة.

Û  الحماقــة أن تقــوم بــذات الطــرق التعيســة، وتنتظــر نتائــج ســعيدة مختلفــة كما يقول أينشــتاين: “الجنــون هو أن
تفعــل نفــس الشــيء مــرة بعــد أخــرى وتتوقع نتائــج مختلفة!”. أعــد جدولة األصدقــاء واألزمنة واألمكنــة، وحّلق 

مع السعادة.

تحاصرنا  مكاتبنا 
الخشبية  كزنزانات 

حريرية )25( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com
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الحمــات  أصحــاب  تســلم   *
البحرينيــة أمــس إخطــارا بضــرورة 
الحضــور عصــر اليــوم عنــد الســاعة 
الســتام  عرفــة  بمشــعر  الخامســة 

مواقع المخيمات.
قــادة  مــن  مجموعــة  التقيــت   *
مــن  واالمتعــاض  أمــس،  الحمــات 

البعثــة ســيد الموقــف، وســبب ذلــك 
عــن  بعيــدة  أنهــا  يشــعرون  أنهــم 

مطالبهم وماحظاتهم.
* أكرر ما ذكرته ســابقا بأنني أرحب 
والشــؤون  العــدل  وزيــر  بموقــف 
اإلســامية واألوقــاف الشــيخ خالد 
بــن علي آل خليفة من أجل مد اليد 

للبعثــة لارتقاء بمســتوى الخدمات 
التي تقدمها لضيوف الرحمن.

* زرت مقــر عيــادة اللجنــة الطبيــة 
ببعثــة البحريــن فــي مكــة المكرمــة، 
والتقيــت مع رئيــس اللجنــة الطبية 
بحضــور  عبيــد  فــاروق  إبراهيــم 
مجموعــة من كادر العيادة. وقدمت 

اللجنــة  أعضــاء  لجميــع  الشــكر 
وصيادلــة  وممرضيــن  أطبــاء  مــن 
وغيرهم مــن التخصصــات األخرى، 
ألنهم يســهرون على تقديم خدمات 
صحية وعاجيــة ذات جودة عالية 
للحجاج البحرينيين والمقيمين في 

مملكة البحرين.

* وقفــت علــى اســتعدادات عيــادة 
مــع  وخصوصــا  الطبيــة،  اللجنــة 
مراجعــة 90 حاجــا بحرينيــا ومقيما 
بالبحريــن، ومــا جــرى تقديمــه مــن 

خدمات وتسهيات.
أؤكــد على شــكري وتقديري للقيادة 
للجهــود  الصحــة  ووزارة  الحكيمــة 

اللجنــة  كادر  قبــل  مــن  المبذولــة 
الخدمــات  أفضــل  لتقديــم  الطبيــة 

الصحية للحجاج.

باشــرت  اللجنــة  أن  البحرينيــة  الحــج  لبعثــة  األمنيــة  اللجنــة  رئيــس  أكــد 
عملهــا فــور وصولهــا إلــى األراضــي المقدســة والوقــوف علــى االســتعدادات 
واإلجراءات لضمان ســامة حجاج المملكة، إذ باشــرت فحص مقرات ســكن 
حجاج المملكة.وأوضح أن اللجنة ُشكلت بناًء على توجيهات وزير الداخلية 
لاهتمام بشــؤون حجاج المملكة خال وجودهم باألراضي المقدســة، حيث 
تتكــون اللجنــة مــن لجان فرعيــة وهي لجنة الســامة العامــة، ولجنة المرور 
والتراخيــص، ولجنــة األمــن والمتابعــة مــع األمــن الســعودي وتعمــل اللجنــة 
على ضمان الســامة الخاصة بالحجاج باإلضافة إلى تســهيل وتيســير كافة 
اإلجــراءات التــي تضمــن تأديتهــم مناســك الحــج، باإلضافــة إلــى التعــاون 

والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

90 حاجا راجعوا العيادة الطبية... والحمالت تتسلم المخيمات اليوم

“األمنية” تفحص مقرات سكن حجاجنا

محمد بوحمود

د مداخل الحمالت ومخارجها بمزدلفة تفقُّ
ــز مــخــيــم عرفة ــهِّ ــج ُم ــدادات مــع  ــعـ ــتـ تــبــحــث االسـ ــة”  ــث ــع ــب “ال

اجتمعت بعثة الحج برئاسة الشيخ 
عدنــان القطان مع رؤوســاء اللجان 

العاملة بالبعثة.
وناقش المجتمعون المهام المنجزة 

والتي ستنجزها كل لجنة.
وأكــد رئيس البعثــة القطان بأهمية 
اإلخــاص فــي العمــل واإلتقان فيه 
بما يتناسب مع مكانة شعيرة الحج 
وبما يليق بسمعة البحرين وحرص 
القيادة لخدمة الحجاج ومتابعتهم 

المستمرة بأطهر بقاع األرض.
اجتمع مســاعد نائــب رئيس البعثة 
رئيــس اللجنة المالية والتجهيز مع 
مخيــم عرفــة لبحث االســتعدادات 

الازمة.

والمتابعــة  التقييــم  لجنــة  ونفــذت 
لمشــعر  تفقديــة  ميدانيــة  جولــة 
علــى  التعــرف  أجــل  مــن  مزدلفــة 

الحمــات  ومخــارج  مداخــل 
البحرينية بالمشعر.

جميــع  مــع  اللجنــة  واجتمعــت 

بنــود  لمناقشــة  اللجنــة  أعضــاء 
علــى  الحمــات  وتوزيــع  التقييــم 

المجموعات.

راشد الغائب

يحرص الحجاج في 
فترة وجودهم في 

المدينة المنورة 
على زيارة أبرز 

المساجد والمعالم 
الدينية والتاريخية 

التي تزخر بها طيبة 
الطيبة ومشاهدة 

ما تحويه من 
إرث تاريخي ارتبط 

بالسيرة النبوية 
الخالدة.

التوعية والتوجيه
تبذل الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر كل جهدها بابتكار الوسائل والمشاريع 
التوعوية النوعية التي تسهم بعون اهلل في خدمة 

الحجاج والمعتمرين والزوار.

6 ماليين
مادة توعوية 

موزعة على 42 
مركًزا توجيهًيا 

ونقطة توزيع.

"تطبيق مبرور"
للهواتف الذكية، 

والهادف إلى تسهيل 
حصول الحاج والمعتمر 

على المواد التوعوية.

إنتاج
5 أفالم تحتوي 

على أبرز ما يهم 
الحاج في تأدية 

فريضته.

إنشاء
مراكز للتوعية الرقمية التي تحتوي على شاشات كبيرة 

تفاعلية تبث بتقنية "الواي فاي" لعرض المحتوى 
على أكثر من 60 حاًجا ومعتمًرا في آن واحد لمساحة 

تتجاوز 350 متًرا مربًعا.

3 شاشات
نقطية كبيرة موزعة 

بساحات المسجد الحرام 
والمركز التوجيهي في 

مشعر عرفة.

اجتماع لجنة التقييم والمتابعة

 اللجنة باشرت عملها فور وصولها إلى األراضي المقدسة

جولة تفقدية بمشعر مزدلفةاجتماع مع مجهز مخيم عرفة

اجتماع البعثة مع اللجان

نظــم مجلــس الــدوي بالمحرق محاضــرة بعنوان “الشــوق العميــق الى البيت 
العتيــق” قدمهــا الشــيخ خالد الشــنو، وأدارهــا عبدالحميــد األنصاري.وتطرق 
الشــنو إلى مكانة البيت الحرام وفضل المشــاعر المقدســة في مكة المكرمة 

وتاريخها العتيق وأشواق المحبين لها وقصصهم في ذلك.
 وختــم الحديــث بذكر نموذج من نماذج المشــتاقين للبلــد األمين وهو قصة 
الحاج عثمان دابو من غامبيا الذي سار مع رفاقه األربعة مشيًا على أقدامهم 
قاصديــن مكــة المكرمــة قبــل 60 ســنة تقريبــا في رحلة اســتغرقت ســنتين، 
قطعــوا فيهــا آالف الكيلومتــرات مــن أقصــى الغــرب األفريقــي إلــى أقصــى 
الشــرق، مــروا فيهــا عبــر األنهــار والبحــار والفيافــي والقفــار، وكانــت مليئــة 

بالمغامرات والمواقف المعبرة.

عثمان حج مشًيا قبل 60 عاًما
محاضرة “الشوق العميق إلى البيت العتيق” قدمها خالد الشنو
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نظريــًا؛ كان مــن المفتــرض أن يعرقــل “اتفاق” أوباما قدرة إيران على تصنيع ســاح نووي 
لمــدة عاميــن علــى األقــل، كذلك كان مــن المفترض أن يخضع جزء كبير مــن تجارة إيران 
وسياســاتها فــي البحــث العلمي والتصنيــع لرقابة مجموعــة دول )1+5(، ونظرًا لعدم كون 
“خطــة العمــل” معاهــدة، ما يجعلها غير ملزمة قانونــًا، ال ينبغي أخذ أي من تلك اإلمكانات 
النظرية على محمل الجّد. ربما يكون ترامب قد قّدم خدمة جليلة للجميع بكشف احتيال 
تلــك الخطــة، والســعي نحو عقد جولة أخرى مــن المفاوضات لمعالجــة القضايا التي أدت 

إلى تأزم العاقات بين إيران والعالم الخارجي خال العقود األربعة الماضية.
المســار الــذي يتســم بالحكمــة، ويفيــد األطــراف المعنيــة كافــة، هو دفــن “الحمــار الميت”، 
وإفســاح الطريــق أمــام مبادرات جديدة على أســاس قانوني، ومن الممكن اســتغال قمة 
مجموعــة الــدول الســبع الكبــرى المقبلة في إصدار “شــهادة وفاة للحمــار”، ودعوة مجلس 
األمــن إلــى اســتعادة الســيطرة على الملــف اإليراني الذي تخلــى عنه أوبامــا، ومن الممكن 
أن يتــم إجــراء مفاوضــات جديــدة لمناقشــة طلبــات األطــراف المعنية كافــة، ويمكن ضّم 
القائمــة التــي تضم 12 مطلبًا، والتي نشــرها مايك بومبيــو، وزير الخارجية األميركي، إلى 
جدول أعمال أوســع نطاقًا، ال كأمر مفروض، بل كإســهام في جهود تتســم بالشــفافية من 

أجل التوصل إلى حل وسط.
ربمــا يعتــرض البعــض بالقــول إنه ال يمكن الوثــوق في زعيم طهــران ذي التوجه الخميني 
تحت أية ظروف حيث يمكن أن تنتهي الحال إلى خداع ترامب كما حدث مع ســَلفه من 
خــال االستســام فــي اللحظــة األخيرة، مــع أنه من غير الممكن اســتبعاد ذلــك االحتمال، 
أعتقد أن المالي هذه المرة في وضع حرج جدًا، وأن إنقاذ أنفسهم بالخداع والتضليل لن 
يكون سهاً لسببين؛ األول هو أنه من غير المرجح أن يتراجع ترامب ويعود إلى التصديق 
على ما وصفه بـ “أسوأ اتفاق في التاريخ”، خصوصًا أن السياسة األميركية الحالية تجاه 
إيــران ال تكلفــه شــيئًا فعليــًا، ويتفاخــر مرشــد الجمهوريــة اإلســامية علــي خامنئــي بعدم 
لجــوء نظامــه إلى “اســتجداء” عقد محادثات رفيعة المســتوى مع “الشــيطان األكبر”، لكن 
ال يــزال كل مــن الرئيــس حســن روحانــي، ووزير خارجيتــه محمد جواد ظريــف، يتغنيان 
بإمكانيــة عقــد مفاوضــات جديــدة كمــا يريــد ترامب، وقد دعــا عدد من أعضــاء “المجلس 
اإلســامي”؛ )البرلمــان المصطنــع(، خــال األســبوع الماضي إلى بذل جهود مــن أجل “الحد 
مــن التوتــر”. الســبب الثانــي، الذي يجعل مــن الصعب علــى المالي ممارســة الخداع هذه 
المرة، هو أن نظام الخميني يمّر بأزمة كبيرة في ظل الفساد المستشري، والفشل اإلداري، 

والصراعات الطاحنة التي تنتقص من شرعيته مع تنامي وتصاعد المعارضة الشعبية.
لقد حان وقت إعان وفاة “خطة العمل الشاملة المشتركة” ودفنها، وسوف يشّجع إخفاق 
قمــة مجموعــة الــدول الســبع الكبــرى في التوصــل إلى موقف موحد بّناء بشــأن المشــكلة 
اإليرانيــة المالي على مواصلة السياســات التي أضّرت إيــران أكثر مما أفادتها، وبالتأكيد 

أضّرت معها منطقة الشرق األوسط طوال العقود األربعة الماضية. “الشرق األوسط”.

إيران: َجلد الشاة ميتة أمر غير مجٍد )2(

إسرائيل وقرار استدعاء طفل للتحقيق
المفارقــات  مــن  األطفــال  مــن  إســرائيل  خــوف  يعــد 
الفلســطينية  االنتفاضــة  منــذ  خصوصــا  المســتمرة، 
األولــى أو انتفاضــة الحجــارة التــي بــدأت 8 ديســمبر 
1987، بعــد قيــام ســائق شــاحنة إســرائيلي بدهــس 
مجموعــة مــن العّمــال الفلســطينّيين، وكان األطفــال 
حاملي راية هذه االنتفاضة وأداتها األساســية، فبات 
هــؤالء العــدو “المربــك” لدولة االحتال بمــا تملكه من 

قوة وعتاد.
وقبل أيام قليلة شــهد مسلســل التحدي بين الجانبين 
حلقة جديدة انتصر فيها األطفال على قهر االحتال 
بعد أن أجبرت ورضخت شــرطته وقامت بإلغاء قرار 
اســتدعاء الطفــل محمــد ربيــع عليــان الــذي يبلــغ مــن 
العمــر أربعــة أعوام بعــد اتهامه بإلقاء حجــارة باتجاه 
مركبة تابعة لاحتال خال اقتحامها بلدة العيسوية 
بمدينة القدس المحتلة والتي تخضع لحصار عسكري 

إسرائيلي خانق منذ شهور.
إلغاء استدعاء التحقيق مع الطفل عليان يؤكد أهمية 
التكاتف الشعبي والوعي المجتمعي بأن الحق البد أن 
ينتصــر لكنه يحتــاج إلرادة قوية وعدم يأس وإصرار 
على الوصول لهذا الحق باتباع كل السبل المشروعة، 

لكنــه عكــس أيًضــا مدى الغطرســة اإلســرائيلية وعدم 
احترامهــا أي قانــون أو أخاق، فهــي دولة مغتصبة ال 
تعترف إال بالقوة بمفهومها الواســع والوحدة من أهم 
مصادر القوة، وقد تجسدت هذه الوحدة في الضغط 
الشــعبي ومرافقة عشــرات الفلســطينيين وتواجدهم 
مــع الطفــل عليــان إلى مركز التحقيــق دون خوف من 
قــوات االحتــال الذيــن انتشــروا في محيــط المكان، 
فــكان أن تــم التحقيــق مــن قبــل ضبــاط االحتال مع 
والــد الطفل ثــم اإلفراج عنه والتهديــد باعتقال طفله 
في حال عاد ورمى حجارة مع توجيه “النصح” لألب 

بأن ينتبه لطفله.
قــرار اســتدعاء الطفــل عليان يعكس ســعي إســرائيل 
للتخلــص مــن هاجــس يؤرقهــا ويقــض مضجعهــا، أي 
أطفــال الحجــارة، وهــي التــي ال تخشــى مــن حســاب 
إقليمــي أو دولــي وال تقيم وزنا للمنظمات التي تدافع 
عــن حقــوق اإلنســان واألطفــال، وهــي التــي تمتلــك 
مــن معاييــر القوة واألســلحة الفتاكة الكثيــر والكثير، 
وتعيــش اآلن وضعــا مثاليــا يتيــح لهــا العمــل ألجــل 

التخلص من هذه العقدة التي تسيطر عليها.
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عطا الشعراوي

“أطفال الحجارة الهاجس  «
الذي يؤرق إسرائيل ويقض 

مضجعها”.

06
سيدي سمو رئيس 
الوزراء... أعظم ملهم 

لشعوب العالم
أميــن  البحريــن  المتحــدة فــي مملكــة  المقيــم ألنشــطة األمــم  المنســق 
الشــرقاوي قــال إن )يــوم الضميــر العالمــي عنــوان كبيــر ومؤثــر، فهــو ال 
يقــف عنــد مســألة بعينهــا إنمــا يخاطــب الضميــر الجمعــي، والوجــدان 
العالمــي؛ ليحــرك مــن خالــه قضايــا الشــعوب فــي مختلــف بقــاع العالم، 
وليســتثير الجميــع؛ أفــراًدا، وجماعــات، وحكومــات - بما يشــتركون فيه 
من ضمير - على النهوض، وحلحلة المســائل المعقدة، والســيما ما يمس 
والصراعــات  كالحــروب  ســكينتها وســامها؛  ويزعــزع  اإلنســانية،  روح 

والنزاعات(.
تزدحم الحياة في مرحلتها المعاصرة، بالعديد من ألوان الصراع الفكري، 
والتجــارب واألحــداث الداميــة، ومناطق قابلة لالتهــاب، ويمكننا القول 
تحديدا إن اإلنسانية تواجه تحديا مريرا، وتأتي مبادرة سيدي صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر 
حفظه هللا ورعاه التي أقرتها األمم المتحدة باعتماد الخامس من أبريل 
ا للضمير، بمثابة “رؤية تاريخية عظيمة لمســتقبل  من كل عام يوًما دوليًّ
البشــرية” وخطــوة غيــر مســبوقة في ســبيل تنمية وتطويــر المجتمعات 

والمشاركة بجدية وإيجابية في صناعة السام من أجل اإلنسانية كلها، 
والتمسك بالمفاهيم الخيرة بأصالة وصدق.

إن ســيدي ســمو رئيس الوزراء أيده هللا يقدم لإلنســانية بالجهد الفكري 
والعمل الدؤوب نقطة التقاء أساسية لخير ونماء المجتمعات والشعوب، 
والمضمون الحقيقي للسام، والتي تقود با أدنى شك إلى تفجير ينابيع 
الخيــر واألمــن والعــدل والعافيــة فــي كل مــكان، فســموه أيــده هللا يريد 
إقامــة مجتمــع بشــري نقــي تعود فيه إلى اإلنســان إنســانيته، ويســتعيد 
فيه هويته الحقيقية وشــخصيته المتميزة، ســيدي ســمو رئيس الوزراء 
حفظــه هللا ورعــاه كان وال يــزال أعظــم ملهــم لشــعوب العالــم لصياغــة 
أهدافهــا القريبــة والبعيــدة فــي األمــن والســام واالســتقرار والتنميــة 
والعطاء، ألن طريق النصر األوحد لكل شــعوب العالم هو طريق الســام 
والتنميــة المســتدامة والتعايــش والتعــاون، فالســام والتنميــة الطريــق 
األوحــد المفتــوح أمام اإلنســانية لازدهار والتقدم والنماء، نعم... ســمو 
األميــر خليفــة بن ســلمان... إنجازات عظيمة خالدة في بنيان اإلنســانية 

وتاريخها.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الشعوبيون الجدد... 
العميل الشعوبي نصر اهلل

عمد كل من لقطاء ومشردي القبائل التي جمعها إسماعيل الصفوي، وبث فيها 
الــروح والهويــة المجوســية ليكونوا أحفــاد المجوس البائديــن، الذين يدعون 
اليوم أنهم الفرس في إيران، وأحفاد الطورانيين الوثنيين القوقازيين، الذين 
يدعون اليوم أنهم أحفاد العثمانيين أبناء القبائل الســلجوقية مرتزقة الدولة 
العباســية، عمدوا إلى محاولة صناعة شــخصيات كرتونية من عماء وخونة 
العرب، ليقوموا بهدف واحد ومحدد هو تبليط الشــوارع وزراعة الورود على 

جانبي هذه الشوارع، تمهيدا لدخول هؤالء واحتالهم الباد العربية.
فقد عمد المشردون واللقطاء الصفويون إلى احتال األرض العربية سياسيا 
واقتصاديا ودينيا، من أجل تحقيق حلم كسرى طهران الخميني بضم العرب 
المسلمين وبادهم إلى دائرة أماكه، وتحقق ذلك من خال تصميم غرافيكي 
لشخصية الخائن والعميل وسيد الخيانة العربية بالعصر الحديث حسن نصر 
هللا، فبواســطة هذا العميل، احتلت إيران منطقته سياســيا واقتصاديا ودينيا 
باســم الديمقراطيــة، وأصبــح كســرى إيــران اآلمــر الناهي وباعتــراف نصرهللا 
نفســه ودفاعــه عــن الهيمنــة اإليرانيــة، وأيضــا باعتــراف الساســة اللبنانييــن 

أنفسهم وتكرار اتهاماتهم حزب هللا وتنفيذه األجندة اإليرانية.
ولضمان جودة صناعة الشخصيات الكرتونية لهؤالء العماء والخونة العرب، 
كان البــد من اســتغفال الســذج مــن العرب عديمــي الثقافة والتاريــخ والهوية 

العربيــة اإلســامية، مــن خــال اســتخدام أســلوبين قذريــن يعرفهمــا العــرب 
المســلمون الوطنيــون وهمــا، االدعــاء باألخــوة والعبــاءة اإلســامية، وثانيهما 
التستر بالدفاع عن فلسطين، وهما بالمناسبة نفس األسلوبين القذرين الذين 
اتبعهمــا أحفــاد الطورانييــن الوثنييــن القوقــاز وزعيمهــم الفرعــون الطوراني، 
بيــن أوســاط الســذج من العــرب عديمــي االعتــزاز بالهوية العربية اإلســامية 
وبالتاريــخ العربــي اإلســامي، مــن خــال أبجديــات وآيديولوجيــة اإلخــوان 
الشــعوبية  الهويــة  الخيانــة والعمالــة ومســوقي  الشــعوبيين رمــز  المســلمين 

ومحاربة الهوية العربية اإلسامية لهذا الشعب العربي المسلم العظيم.
وأثمــر األســلوبان اللــذان ســنهما لقطاء ومشــردوا الدولــة الصفويــة، وطبقهما 
العميــل حســن نصــرهللا علــى أكمــل وجــه احتــال إيران أربــع عواصــم عربية 
اإليرانيــة  اإلســامية  المقاومــة  كذبــة  ســيادة  وعــن  الدوحــة،  إليهــا  تضــاف 
إلســرائيل، بتســويق كل مــن حــزب هللا والمســخ حمــاس والجهاد اإلســامي، 
وأيضــا بتســويق إعامــي مــن قبــل شــعوبيي السياســة القطريــة مــن خــال 
الجزيــرة، لكــن هــذه الخيانــة والعمالــة للشــعوبية اإليرانيــة مــن قبــل حمــاس 
والجهــاد وحزب هللا وشــعوبيي السياســة القطريــة الموالين إليران انكشــفت 
اآلن، وبدأت النخوة والكبرياء والهوية العربية اإلسامية بدعس كل من ركع 

للشعوبيين لقطاء الدولة الصفوية. وللحديث بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

طــال الصــراع الُمظلــم فــي ســوريا، والــذي راح ضحيتــه أبنــاء الشــعب الســوري، تقتيــًا 
وتجريًحــا وتهجيــًرا، وتدميــر األرض الســورية، ســنوات مــن القتــال بيــن النظام الســوري 
والمعارضيــن لــه؛ لــم ُيحقــق أحــد أي انتصــار ُيذكــر ال أرًضــا وال جــًوا، وممــا زاد الطين بلة 
مســاندة الجيــش الروســي والنظــام اإليرانــي بــكل ميليشــياته العربيــة واإليرانيــة النظام 

السوري في هذه المعارك الدامية.
ســقطت العديد من المدن الســورية وبعضها أفنيت حجًرا وبشــًرا، وبقت مجرد أكوام من 
الحجارة، واليوم يأتي دور إدلب لتكون ضحية أخرى ومن يسكنها لتنضم إلى أخواتها من 
الُمدن الســورية التي ُأهلكت، ماذا ُيريد النظام الســوري من ســوريا؟ وماذا تريد األطراف 
المتنازعــة؟ ومــاذا يتوقــع الطرفــان بعد انتهــاء هذه الحرب الضروس؟ كل ما ســينجز من 
هذه المعارك الضارية هو أرض ُمحترقة وديار با بشــر؛؛ وحتى الذين هاجروا وفروا من 
ديارهــم لــن يعــودوا، وإن عادوا فأين يســكنون؟ فقد نالت مدنهــم وديارهم حظها من كل 
مــا أنتجتــه مصانــع األســلحة والعتاد مــن )الكيمــاوي والكلور الســام والقنابل االنشــطارية 
والفوسفورية والنابالم والبراميل والحاويات المتفجرة واأللغام البحرية( وإلقاء صهاريج 
مــن الوقــود علــى المدنييــن )ســعة الصهريــج عشــرة أطنان( وصــوال إلى حــرق المحاصيل 

ورجم المستشفيات وتفجير المدارس، وهو إبداع إجرامي كشفت عنه هذه المعارك.
فــي الوقــت ذاته يســتمر النظام الســوري في بيــع بضاعته اإلعامية مــن منصات مجلس 
األمــن واألمــم المتحــدة واإلعــام العالمــي بأنه يحــارب اإلرهــاب واإلرهابييــن، ومن يقف 
مع النظام الســوري يشــاركون جميعا في ذبح ســوريا وقتل الســوريين، وجل ما قالوه )إن 
جرائــم النظــام الســوري تتصــف بأنها جرائم حــرب(! إنها حرب ليســت متكافئة بين طرف 
وأطراف عدة )النظام وروسيا وإيران وميليشياتها( حرب تدمير ال تحرير، حرب من أجل 

المصالح الدولية واإلقليمية ال من أجل سوريا وشعبها.
فمن أجل المصالح الدولية واإلقليمية لتحترق ســوريا، لتحترق الرقة وإدلب والســويداء 
وكل مدينــة تصــل إليهــا أســلحتهم، كانت األرض الســورية بعد الشــتاء تتحــول إلى ألوان 
الربيع، لكنها اآلن أصبحت تكتسي السواد بفعل الحرائق وتلك األسلحة، إنه وضع كارثي 
يؤلمنــا كمــا يؤلم الســوريين جميًعا، وجميعنا ننتظر الســام الذي طال أمده، الســام الذي 
هزمتــه معــارك الســنوات الثماني، وبعد ســنوات الدمار والهاك َمن ســُيعمر ســوريا ويبني 

مدنها؟ فسوريا لم تعد كما كانت في 2011م سياسًيا واقتصادًيا، أصبحت شيًئا آخر.

متى يعود السالم لسوريا؟

عبدعلي الغسرة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٩٧٨٣٦(لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

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

بشأن تحويل الفرع الثالث من شركة تضامن 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيد ابراهيــم رحمة محمد البلوشــي المالك لخدمات مند للســيارات 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٥٩٩٦٩، طالبــا تحويــل 
المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقده ٣٠٠٠، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. ابراهيم رحمة محمد البلوشي

MOHAMMED NASIR UDDIN MOKHLESUR RAHMAN .2

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  

إليهــا الســادة اصحــاب شــركة مطعــم الشــعلة المســجلة بموجــب القيــد رقم 

٤٧٦٧٦، طالبين تحويل الشكل القانوني للفرع الثالث من الشركة المذكورة 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقده ١٠٠٠ دينار، بين كل من:

1. علي رضي علي احمد

2. عواطف جاسم محمد رضي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية انه المدعيين عبدالنبي علي محمد الموالي 

- عبدهللا عيســى احمد الموالي قد أقامو دعوى ضد جهاز المســاحة والتســجيل 

العقاري طالبين فيها اثبات ملكيتهم للعقار الكائن في منطقة المقشع من المنامة 

والبالغ مساحتها الكلية )٢٨٠( متر مربع بأسمهما مع اصدار وثيقة عقارية.

 لــذا فــإن مــن لديــه اعتراض علــى طلب المدعييــن التقدم بطلب مشــفوع بأوجه  

وقد حددت جلسة 11/9/2019 لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -   إدارة المحاكم
CS3001851092 :رقم الدعوى: 02/2019/10723/9  -  رقم الكتاب

التاريخ:02-07-2019
المحكمة الكبرى المدنية الثانية
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8.6 مليون دوالر أرباحها لألشــهر الثالثة المنتهية 31 مارس 2019

ســتمنح أفضلية التملك للمواطنين المســتفيدين من “مزايا”

“اإلثمار القابضة” تعتزم االنسحاب من بورصة الكويت

“دانات البركة” توقع اتفاقًا إلنشاء 211 فيال بجنوسان

أعلنــت شــركة اإلثمــار القابضة، وهي شــركة قابضة تتخذ مــن البحرين مقرًا لها 
ومرخصــة مــن قبــل مصرف البحرين المركزي كشــركة اســتثمار فئــة 1 وتخضع 
إلشــرافه وأســهمها مدرجــة فــي كل مــن بورصــة البحريــن وســوق دبــي المالــي 
وبورصــة الكويــت، أمــس األحــد )4/8/2019( أنها تنوي االنســحاب الطوعي من 
بورصــة الكويــت مــع االســتمرار في تداول أســهمها في بورصة البحرين وســوق 

دبي المالي. 

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة شــركة 
اإلثمار القابضة، صاحب الســمو الملكي 
أعقــاب  فــي  الفيصــل  عمــرو  األميــر 
مراجعــة وموافقة مجلــس اإلدارة على 
خطــة االنســحاب والتي ســيتم عرضها 
على مســاهمي الشــركة للموافقة عليها 
فــي اجتماع الجمعيــة العمومية المقرر 
عقــده فــي وقت الحــق الشــهر الجاري. 
لموافقــة  الخطــوة  هــذه  وتخضــع 
الســلطات المختصــة فــي كل مــن دولة 

الكويت والبحرين.

إن انســحاب شركة اإلثمار القابضة من 
بورصــة الكويــت لــن يكون لــه أي تأثير 
علــى الشــركة التابعــة لهــا بنــك اإلثمــار 
بنــك  إن  المســاهمين.  أو  عمالئــه  أو 
اإلثمار، وهو بنك تجزئة إسالمي يتخذ 
مــن البحريــن مقــرًا لــه، كيــان قانونــي 
منفصل عن الشــركة األم، شركة اإلثمار 
القابضــة. كمــا أن البنك غيــر مدرج في 

أي من أسواق المال. 
وفي مايو 2019، سجلت شركة اإلثمار 
القابضــة صافــي ربــح بلــغ 8.62 مليون 

دوالر لفتــرة الثالثة أشــهر المنتهية في 
نســبتها  بزيــادة  أي   ،2019 مــارس   31
%79 مقارنــة بصافــي ربــح بلــغ 4.81 
مليــون دوالر ســجل فــي الفترة نفســها 
الربــح  صافــي  وكان   .2018 عــام  مــن 
الخاص بالمساهمين لفترة الثالثة أشهر 
المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019 قــد بلغ 
7.10 مليــون دوالر، أي بزيــادة نســبتها 
%329 مقارنــة بصافــي ربــح بلــغ 1.66 
مليــون دوالر ســجل فــي الفترة نفســها 
مــن عــام 2018. أمــا عائد الســهم خالل 

ســنتات   0.24 إلــى  ارتفــع  فقــد  العــام، 
ســنتات   0.06 ب  مقارنــة  أميركيــة 
أميركيــة لفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهية 
ارتفــع  كمــا   .2018 مــارس   31 فــي 
للمســاهمين  الملكيــة  حقــوق  إجمالــي 
ليبلــغ 120.52 مليون دوالر كما في 31 
مليــون   116.36 مقابــل   2019 مــارس 

دوالر كما في 31 ديسمبر 2018.

أعلنت شــركة “دانات البركــة” المملوكة لـ 
“بنك البركة اإلسالمي” والقطاع الخاص، 
عن التوقيع مع مقاول اإلنشاء الرئيسي، 
“شــركة أحمد عمر للتجــارة والمقاوالت” 
علــى اتفــاق أعمــال التطويــر للمشــروع 
الــذي يضم 211 فيال حديثة في منطقة 
جنوســان، والمتوقع أن يتم االنتهاء منه 

في نهاية العام المقبل 2020. 
ووقــع االتفــاق كل مــن رئيــس مجلــس 
طــارق  البركــة”،  “دانــات  شــركة  إدارة 
ورئيــس  الشــركة،  عــن  ممثــال  كاظــم، 
شــركة أحمــد عمــر للتجــارة والمقاوالت 

أحمد عمر. 
إدارة  اإلســكان”  “بنــك  يتولــى  وســوف 
تقــوم  فيمــا  المشــروع  فــي  االســتثمار 
التابعــة  اإلســكان”  “عقــارات  شــركة 
اإلســكان،  لبنــك  بالكامــل  والمملوكــة 

المشــروع  تطويــر  أعمــال  بــإدارة 
واإلشــراف عليــه.  وعبــر رئيــس مجلس 
طــارق  البركــة”  دانــات  “شــركة  إدارة 
كاظــم، عــن ســعادته بتعميــق مســاهمة 
البنــك فــي تحقيــق التنميــة اإلســكانية 
الوطنيــة فــي المملكة وفــق رؤية وزارة 
وخطتهمــا  اإلســكان  وبنــك  اإلســكان 
االســتراتيجية. وصــرح قائالً:”فــي هذه 
م البنــك خطــوات فــي هــذا  المــرة، تقــدَّ

المجــال بإنشــاء شــركة “دانــات البركــة” 
رئيســي  بشــكل  ليســاهم   2016 فــي 
بإنشــاء هذا المشــروع الموجه خصيصًا 
برنامــج  مــن  المســتفيدين  للمواطنيــن 
“مزايا” للتمويل االجتماعي الذي تقدمه 

المؤهليــن  للمواطنيــن  اإلســكان  وزارة 
اإلســكانية،  الخدمــات  علــى  للحصــول 
والــذي يوّفــر فلــالً تــم تصميمهــا لتحقق 
وتلبــي  الحديثــة  األســر  متطلبــات 

احتياجاتها في السكن الالئق”.

المنامة - اإلثمار القابضة

 األمير عمرو الفيصل

أثناء توقيع االتفاق 

السعودية تخفض 
أسعار النفط آلسيا

قالت أرامكو السعودية أمس إنها خفضت 
ســعر البيع الرســمي للخام العربي الخفيف 
إلــى عمــالء فــي آســيا فــي ســبتمبر بواقــع 
0.75 مقارنــة بــه فــي أغســطس ليســجل 
عالوة ســعرية قدرهــا 1.70 دوالر للبرميل 

فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.
الرســمي  البيــع  ســعر  الســعودية  ورفعــت 
للخام العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا 
مــا  برنــت  ســعر  عــن  دوالر   0.05 بخصــم 
يعنــي زيادة 2.65 دوالر للبرميل عن ســعر 
أغســطس. وحــددت ســعر البيــع الرســمي 
للخــام العربــي الخفيف للواليــات المتحدة 
بعــالوة ســعرية 2.85 دوالر للبرميــل فوق 
مؤشــر أرجــوس للخامــات عاليــة الكبريت 

في سبتمبر دون تغيير.

دبي - رويترز

أم  أم  بــي  شــركة  إدارة   مجلــس  قــرر 
أي توزيــع أربــاح نقديــة مرحليــة علــى 
للســهم  فلســًا   20 بقيمــة  المســاهمين 
البحريــن  بيــان لبورصــة  الواحــد، وفــق 

أمس األحد.
وأشــار البيــان إلــى أن األربــاح ســتوزع 
بســجالت  المقيديــن  المســاهمين  علــى 
الشــركة حتــى اليــوم االثنيــن، علــى أن 
الثالثــاء  غــد  يــوم  الســهم  تــداول  يتــم 

بدون أرباح.
يذكــر أن رأس مــال بــي أم أم أي يبلــغ 
علــى  موزعــًا  دينــار،  مليــون   14.64
اســمية  بقيمــة  ســهم،  مليــون   146.43

0.10 دينار.
ســجلت  أي  أم  أم  بــي  شــركة  وكانــت 
العــام  مــن  الثانــي  الربــع  خــالل  أرباحــًا 
دينــار،  مليــون   1.49 بقيمــة  الجــاري 

مقارنــة بـــ2.20 مليــون دينار فــي الفترة 
المناظرة من 2018، بتراجع 32.3 %.

وعلــى مســتوى النصــف األول مــن العام 
الجاري بلغت أرباح الشركة 3.70 مليون 
دينــار ، بنمــو 20.1 % عن مســتواها في 
الســتة األشــهر األولــى مــن 2018 البالــغ 

3.08 مليون دينار.
الملكيــة  حقــوق  مجمــوع  وبلــغ   
رســمية  بيانــات  بحســب  والموجــودات 
منشــورة علــى موقــع بورصــة البحريــن 
فــي نهاية شــهر مــارس الماضــي 117.3 
مليــون دينار، مرتفعة من 111.6 مليون 
الماضــي.  العــام  نهايــة  فــي  المســجلة 
الربــع  العائــد علــى الســهم فــي  ووصــل 
األول مــن العــام الجــاري 15 فلســا، بعــد 
أن كان 12 فلســا في الفترة المقابلة من 

العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 25%.

“بي.أم.أم.أي”: توزيع 20 فلسًا للسهم أرباحًا

“تمكين” و“بتك” تدعمان مشاركة 60 شركة في “جيتكس”
ــة ــي ــام ــن ــواق ال ــ ــأسـ ــ ــع لـ ــاريـ ــشـ ــمـ ــن دخــــــول الـ ــ ــادة م ــ ــف ــ ــت ــ ــق أقـــصـــى اس ــي ــق ــح ــت ل

أعلــن صنــدوق العمــل “تمكيــن” وجمعيــة البحريــن لشــركات التقنيــة “بتك” عــن دعمهما 
لحضــور 60 مؤسســة بحرينيــة للمشــاركة فــي أكبــر معــرض للتكنولوجيــا فــي المنطقة 
“جيتكــس 2019”. وتتــوزع تلــك الشــركات بيــن 40 شــركة في مجــال تقنيــة المعلومات 

واالتصاالت، و20 مؤسسة ناشئة في المجال ذاته.

جيتكــس  مــن  القادمــة  النســخة  وتقــام 
فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي، خــالل 
الفتــرة مــن 6 وحتــى 10 أكتوبــر المقبــل، 
بهــدف تحقيق أقصى اســتفادة من دخول 
المشــاريع لألســواق النامية، حيث تتواجد 
العديــد مــن الجهــات الحكوميــة والخاصة 

والمشاركون من أكثر من 140 دولة.
ومــن خــالل هــذه الشــراكة االســتراتيجية 
يقدم “تمكين” و”بتك” التي تنظم المشاركة 
 13 مــدى  علــى  جيتكــس  فــي  البحرينيــة 
عامــا متتاليــة، منصة للشــركات البحرينية 
تكنولوجيــا  قطــاع  فــي  العاملــة  المحليــة 

بــكل  لتمكينهــم  واالتصــاالت  المعلومــات 
منتجاتهــم  عــرض  مــن  وســهولة  بســاطة 
وخدماتهم أمام جمهور أكبر وجذب انتباه 

الزبائن لها على المستوى العالمي.
“تمكيــن”،  لـــــ  التنفيــذي  الرئيــس  نــوه   و 
إبراهيــم جناحي، إلى أهميــة هذه الفعالية 
السنوية في قطاع المعلومات واالتصاالت، 
واعــدة  فرصــا  المشــاركين  تمنــح  “كونهــا 
للعرض والتواصل مع نظرائهم، اإلقليميين 
والعالميين، من أجل نســج شراكات مثمرة 
معهــم”، مضيفــا “ويهــدف دعــم الشــركات 
البحرينيــة المشــاركة فــي الجنــاح الوطني 

البحريني في جيتكس إلى تعزيز مساهمة 
شــركات التكنولوجيا فــي القطاع الخاص، 
وتطويــر  التنافســية،  قدراتهــم  وتنميــة 
أعمالهــم وتمكينهــم مــن تقديــم منتجاتهم 
اإلقليميــة  األســواق  إلــى  وخدماتهــم 
هــذه  تشــجيع  إلــى  باإلضافــة  والعالميــة، 

الشركات على تطوير أفكارها ومشاريعها”. 
من جانبه قال رئيس جمعية “بتك” عبيدلي 
العبيدلــي “نحــن في )بتك( نثمــن عاليا هذا 
الــدور المميــز والمؤثــر إيجابــا على صناعة 
االتصــاالت والمعلومــات البحرينيــة الــذي 
تمارســه )تمكيــن(، وواثقــون مــن القفــزات 

النوعية التي ســتولدها مثل هذه الشــراكة 
المتينــة بيــن )تمكيــن( و )بتــك(، والتــي لــن 
تقــف حدودهــا عنــد تثبيت أقدام شــركات 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات البحرينيــة 
فــي األســواق اإلقليميــة على وجــه خاص، 
بــل  فحســب،  عــام  نحــو  علــى  والعالميــة 

ستعمق من دور )بتك( في االتجاه ذاته”.
وأكــد العبيدلــي حرص )بتــك( على تحقيق 
درجــة  أقصــى  إلــى  المرجــوة  األهــداف 
ممكنــة، وحــث جميــع شــركات االتصــاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات في البحرين على 
االســتفادة من الدعــم الذي تقدمه )تمكين( 
للمشــاركة فــي الجنــاح الوطنــي البحريني 
تنظمــه  والــذي   ،2019 جيتكــس  بمعــرض 
)بتك( بالتعاون مع )وورك سمارت( لتنظيم 

المعارض والفعاليات.

المنامة - بنا

عقب توقيع االتفاقية بين الجانبين

المحرر االقتصادي

5 أغسطس 2019 االثنين
4 ذو الحجة 1440

استمرار تداول 
أسهم الشركة 

في بورصتي 
البحرين ودبي

من المتوقع أن 
يتم االنتهاء من 
المشروع بنهاية 

2020

جناحي: منح 
المشاركين فرصا 

للتواصل مع نظرائهم 
اإلقليميين والعالميين

المنامة - حاضنة البحرين لألزياء المنامة - شركة مزاد

بدأت حاضنة البحرین لألزیاء بقبول طلبات التســجيل لبرنامج دلمون ســتار التنافســي، الذي يحتضن حوالي 21 مصمم ومصممة 
ٔازیــاء مــن الذیــن یطمحــون لبــدء عالماتھــم التجاریــة. وقــد أقيــم البرنامــج العــام الماضــي تحــت رعایــة وزیــر الصناعــة والتجــارة 
والسیاحة، زاید الزیاني وفي شراكة استراتيجية مع كل من “تمكین” ویونیدو والمركز العربي للتنمیة ووحدة الطاقة المستدامة 

ومسرعات تكنولوجیا األزیاء اإلیطالیة وشركة مملكة االبتكار للطباعة ثالثیة األبعاد.

قبــل  مــا  برنامــج  ٔاول  هــو  ســتار  دلمــون 
االحتضــان فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال ٔافریقیا الخــاص بمصممي األزیاء 
یھــدف  الــى صقــل المواھــب المحلیــة في 
مجال تصمیم األزیاء، وٕاعداد المشــاركین 
للشــروع في مســار ریــادة األعمــال، ولمدة 
9 أشــهر تقــدم من خاللــه الحاضنــة الدعم 
المشــاركون  ليقــوم  والمعرفــي  التقنــي 
علــى  تعتمــد  ٔازیــاء  مجموعــة  بتطویــر 
المواضیــع المٔوثــرة في قطــاع األزیاء في 
الوقــت الراھــن والتي تشــمل التكنولوجیا 

واالستدامة والتراث، ومن خالل البرنامج 
مــن  المشــاركون  اســتفاد  الماضــي  العــام 
مھنیــون  خبــراء  قدمهــا  عمــل  ورش 
مرموقيــن محلیــون ودولیــون الــى جانب 
أتيــح  كمــا  الحاضنــة،  قبــل  مــن  التوجيــه 
واألجھــزة  اآلالت  اســتخدام  للمشــاركین 
التقنیــة الحدیثة مثل ٓالة الطباعة الرقمیة 
والجلــود  األقمشــة  لتشــكیل  اللیــزر  وٓالــة 

تحت ٕاشراف فنیین محترفین.
التنفيــذي  والرئيــس  المؤســس  وعلقــت 
لحاضنــة البحريــن لألزياء، جليلــة أعراب، 

على فتح التســجيل للبرنامج قائلة  “نحن 
البرنامــج  هــذا  بتقديــم  للغايــة  ســعداء 
لألفــراد  أخــرى  مــرة  نوعــه  مــن  الفريــد 
الموهوبيــن الذيــن يتطلعون إلى تحســين 
ونحــن  التجاريــة،  عالماتهــم  إنشــاء  أو 
فخــورون بقدرتنــا علــى تنفيــذ ورش عمل 
يقدمهــا خبــراء محليــون وعالميــون فــي 
مجــال األزيــاء وريــادة األعمــال، وقد قمنا 
هــذا العــام بإجــراء تعديــالت علــى خطــة 
برنامــج دلمــون ســتار بحيث تتناســب مع 

احتياجات المشاركين بشكل أفضل”.

أعلنت شركة مزاد عن البدء بطرح المركبات في المزادات اإللكترونية وذلك بدًءا من اليوم االثنين 5 أغسطس 
الجــاري، وذلــك فــي إطار التعاون بين وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف والشــركة ووفقا لالتفاقية 
الموقعــة بينهمــا فيمــا يتعلق بإدارة المــزادات العلنية والمزايدات بمحاكم التنفيذ، وذلك بالتعاون المشــترك مع 

المجلس األعلى للقضاء. 

وتعمــل الشــركة علــى تنظيــم المزاد 
شــركة  مــع  بالتعــاون  اإللكترونــي 
كوبارت وفق أعلى المعايير المتبعة 
والــذي  كوبــارت  نظــام  واعتمــاد 
يعــد مــن األنظمــة الحديثــة ويمتــاز 
بســهولة عمليــات المــزاد وتســجيل 

المشاركين وإرساء المزايدات.
ويأتــي تنظيــم هــذه المــزادات فــي 
لتعزيــز  العــدل  وزارة  توجــه  إطــار 
الشــراكة االســتراتيجية مــع القطاع 
الخــاص، وبمــا يســهم فــي تحســين 

الحكوميــة  الخدمــات  نوعيــة 
وزيــادة  بكفاءتهــا  واالرتقــاء 
فاعليتها، وتكريس مبادئ الشفافية 

والعدالة والتنافسية في العمل. 
مركبــة   56 بيــع  المــزادات  وتشــمل 
مــن انــواع مختلفــة. وتشــترط آلية 
التســجيل  المــزاد  فــي  المشــاركة 
لشــركة  اإللكترونــي  الموقــع  عبــر 
كوبــارت أو تطبيقهــا الخــاص علــى 
الهواتــف الذكيــة. كمــا يتطلب أيضا 
إيداع مبلغ اشــتراك ويتم بعد رســو 

المــزاد إصدار فاتــورة إلتمام عملية 
الدفــع والبدء في إجراءات تحويل 

الملكية للمركبات. 
طريــق  عــن  المــزاد  متابعــة  يمكــن 
الموقــع اإللكتروني لشــركة كوبارت 
 )http://www.copartmea.com(
الخــاص  التطبيــق  خــالل  مــن  أو 
الهواتــف  )Copart(عبــر  بالشــركة 
الذكيــة. ويحق للمشــترك في المزاد 
معاينة المركبات في ساحة الشركة 

بمنطقة سار.

ــل ــب ــق ــم ــر ال ــب ــم ــت ــب ــي س ــ ــج يـــبـــدأ ف ــامـ ــرنـ ــبـ الـ مختلفـــة أنـــواع  مـــن  ســـيارة   56 بيـــع  تشـــمل 

فتح باب التسجيل لـ“دلمون ستار”بدء إقامة المزادات اإللكترونية للمركبات اليوم
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اســتوردت البحريــن أكثــر مــن 35 ألــف من رؤوس الماشــية الحية فــي النصف األول من العــام الجاري عبــر البواخر البحرية 
مقارنة مع 37.5 ألفًا في ذات الفترة من العام الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات مالحية حديثة.

ويتوقع أن تزيد حركة استيراد الماشية 
قبيــل شــهر محــرم المقبــل الــذي يــزداد 
فيه اســتهالك اللحــوم لتلبية احتياجات 

مناسبة عاشوراء. 
الماضــي،  العــام  مــن  أغســطس  وفــي 
اســتوردت البحريــن قرابة 17 ألف رأس 
من الماشــية دفعة واحدة وهي أضعاف 
المعدل الشهري في كل عام وذلك قبيل 
شــهر محــرم، الــذي يصــادف هــذا العــام 

شهر سبتمبر الميالدي.
وأظهــرت بيانــات ميناء خليفــة، الميناء 
الرئيــس الســتيراد البضائــع والســلع في 
البحريــن، نموا في حركة نقل الحاويات 
تحســن  علــى  مؤشــر  فــي  والبضائــع 
التجارة في النصف األول من هذا العام.
تديــره  الــذي  المينــاء  بيانــات  وأشــارت 

شــركة “بــي ام تيرمينالــز البحريــن” منذ 
إنشــائه أن حركــة الحاويــات انخفضــت 
الجــاري  العــام  مــن  األول  النصــف  فــي 

بنسبة 7%.
وبلغــت الحاويات التي تــم مناولتها من 
جانــب الشــركات والمورديــن نحــو 204 
ألف حاوية في األشهر الستة األولى من 
هــذا العــام مقارنــة بـ 220.8 ألــف حاوية 

في الفترة نفسها من العام 2018.
قدمــا  األربعيــن  ذات  الحاويــات  وتعــد 
األكثــر تــداوال فــي المينــاء، تأتــي بعدها 
الحاويات ذات العشرين قدما، في حين 
هنــاك عــدد محــدود من الحاويــات التي 

جرى نقلها ذات الطول 45 قدما.
* مناولة 150.6 ألف حاوية مملوءة

وتوضــح األرقام أن الحاويات المملوءة 

عبــر  تناولهــا  جــرى  والتــي  بالبضائــع، 
المينــاء بلغــت 150.6 ألــف حاويــة، فــي 
حين بلغت الحاويات الفارغة 53.4 ألف 

حاوية.
أمــا فيمــا يتعلــق بالبضائــع العامــة، فقــد 
جــرى مناولــة قرابــة421 ألف طــن نولي 
خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري 
مقارنــة مــع 406 ألف طــن أي بنمو قدره 
%3.6، ويعــد الحديــد أكثر الســلع تناوال 
مــن حيث الكميــة، إذ جــرى مناولة 181 
ألــف طــن مــن الحديــد، فــي حيــن تمــت 
مناولــة قرابــة 72 ألــف طــن مــن المــواد 

الكبريتية.
واســتقبل مينــاء خليفــة بن ســلمان في 
 131 الجــاري  العــام  مــن  األول  النصــف 

سفينة من سفن الشحن والحاويات.

يذكــر أن مينــاء خليفــة بــن ســلمان، بــدأ 
التشــغيل فــي أبريــل 2009، ويقــع علــى 
األراضــي  مــن  هكتــارات   110 مســاحة 
طولــه  رصيفــا  ويتضمــن  المســتصلحة 
للحاويــات  محطــة  يشــمل  متــر   1800
علــى مســاحة 900 متــر مربــع تخدمهــا 
أربــع رافعــات تتمكــن مــن مناولــة ســفن 
الحاويــات بعــرض61 متــرا، إضافــة إلى 
مرافــق لمناولة وتخزيــن البضائع العامة 

وسفن الدحرجة وسفن الركاب.

استيراد 35 ألف رأس من الماشية الحية في 6 أشهـر
الــمــقــبــل ــرم  ــحـ مـ ــع  ــ م ــن  ــزامـ ــتـ ــالـ بـ الـــبـــحـــريـــن  واردات  ارتــــفــــاع  ــع  ــوقـ تـ

تعقد القمة العالمية لالستثمار في قطاع الطيران والتي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني، خالل الفترة من 27 إلى 29 يناير المقبل في إمارة دبي، تحت 
شعار “ تقوية نمو الطيران العالمي من خالل ادخار األموال لالستثمار”، اذ تجمع تحت سقفها أكثر من 200 مستثمر في القطاع، كما تسلط الضوء على أبرز 

الفرص االستثمارية في مجال الطيران بقطاعاته المختلفة على مستوى العالم.

يأتــي ذلــك بالتزامــن مــع االرتفــاع المســتمر لحاجة 
األســواق اإلقليميــة للمزيد من الطائرات، وبحســب 
تقريــر شــركة الفضاء امبراير مــن المتوقع أن يصل 
حجــم االســتثمار في الطائــرات الجديــدة إلى 600 
طائــرة   10550 علــى  الطلــب  لتلبيــة  دوالر  مليــار 
بحلول عام 2038، يعود ما نسبته %65 منها للنمو 
المتزايــد فــي مجــال النقــل الجــوي و%35 كبديــل 

للطائرات القديمة والمستهلكة. 
وقــال مديــر عــام الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي، 
سيف محمد السويدي “تعد االستثمارات في مجال 
الطيران أكثر حيوية من أي وقت مضى، كما تشهد 
تطورًا متســارعًا وملحوظًا في وقتنا الحاضر نظرًا 
لما يتمتع به الطيران اإلقليمي من مزايا اقتصادية 
تحســين  علــى  وتعمــل  الســياحة  تشــجع  متعــددة 

ســبل االتصــال الحضــاري علــى مســتوى المنطقــة. 
هــذا ويعــزى النمو الســريع للطيران إلــى العديد من 
العوامــل ومنها ازدهار الســياحة، وانخفاض أســعار 
تذاكــر الطيــران، وارتفــاع الدخل المتاح مع اتســاع 

رقعة الطبقة المتوسطة في المجتمع. “
ووفًقــا لدراســات شــركة امبرايــر ســتحظى منطقة 
آســيا والمحيــط الهــادئ بأعلــى حصــة طلــب فــي 

األســواق علــى الطائــرات التــي تضــم ســعتها 150 
طائــرة،   3000 يعــادل  مــا  أي   28% بنســبة  مقعــد 
تتبعها أميركا التي ســتبلغ نســبة الطلب فيها 27% 
 )2240(  21% بنســبة  وأوروبــا  طائــرة،   )2780(

 )1140(  11% بنســبة  الالتينيــة  وأميــركا  طائــرة، 
طائــرة، ورابطــة الــدول المســتقلة مــا نســبته 6% 
)580( طائــرة، وإفريقيــا بنســبة %4 )450( طائــرة، 

وأخيرًا الشرق األوسط بنسبة 3% )360(.

االستثمــــارات المتوقعـــــــة للطائــــــرات بحلــــــول 2038

أربــــــاح “سيكـــــو” في النصــــف األول 2019
ــار ــن دي ــون  ــي ــل م  7.6 ــى  ــ إل ــيــصــل  ل  %  26 بــنــســبــة  الــتــشــغــيــلــي  ــل  ــدخـ الـ ارتـــفـــاع 

ارتفع صافي األرباح الموحدة لشــركة ســيكو في الســتة أشــهر األولى من عام 2019 بنســبة %15 ليصل الى 2.9 مليون دينار مقارنة 
مع 2.5 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2018. وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة %26 ليصل إلى 7.6 مليون دينار في النصف 
األول 2019 مقارنــة مــع 6.0 مليــون دينــار فــي نفس الفترة مــن العام الماضي. ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي النفقات التشــغيلية، 
والتــي تشــمل نفقــات الموظفيــن والمصاريــف اإلداريــة العامــة والمصاريــف األخــرى، بنســبة %17 لتصل الــى 3.8 مليــون دينار في 

النصف األول 2019، مقارنة مع 3.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. 

وبلغــت ربحية الســهم الواحــد في النصف 
األول من العام الجاري، 7.76 فلسًا مقارنة 
مــع 6.74 فلســًا للنصــف األول 2018. وبلغ 
إجمالــي الدخــل الشــامل ألول ســتة أشــهر 
3.0 مليــون دينــار،  2019 مــا قيمتــه  مــن 
 2.7 مــع  مقارنــة   13% بنســبة  بارتفــاع 
مليــون دينــار فــي النصــف األول مــن عــام 

.2018
وبلــغ صافي األرباح الموحدة على أســاس 
بالربــع  دينــار  مليــون   1.00 ســنوي  ربــع 
الثاني 2019، بانخفاض بنســبة %5.6 عن 

1.07 مليــون دينار لنفــس الفترة من العام 
الماضــي. وارتفع صافي الدخل التشــغيلي 
للربــع الثانــي بنســبة %11 ليصــل إلى 3.1 
مليــون دينــار مــن 2.8 مليــون دينــار فــي 
بلــغ  كمــا   .2018 عــام  مــن  المماثــل  الربــع 
إجمالي المصروفات التشــغيلية لسيكو ما 
قيمتــه 1.9 مليــون دينــار في الربــع الثاني 
المنتهــي فــي 30 يونيــو 2019، مــا يمثــل 
زيادة بنســبة %19 مقارنــة مع 1.6 مليون 
دينــار فــي نفس الفترة من العــام الماضي. 
وبلغــت ربحيــة الســهم الواحد 2.73 فلســًا 

فــي الربــع الثانــي 2019 مقارنــة مــع 2.89 
فلسًا في الربع الثاني 2018. 

وقال رئيس مجلس إدارة ســيكو، الشــيخ 
عبــد هللا بــن خليفــة آل خليفــة “واصلــت 
سيكو نجاحها في المحافظة على مكانتها 
فــي  األول  الوســيط  باعتبارهــا  الراســخة 
الرائــد  الســوق  وصانــع  البحريــن،  مملكــة 
فــي المنطقة، والشــريك الموثــوق لعمالئها 
ومســتثمريها في ظل ســوق تســوده حالة 
النتائــج  أن  والشــك  اليقيــن.  عــدم  مــن 
تتحــدث عــن نفســها، وقــد أثبتنــا ريادتنــا 

مــن خــالل العديــد مــن الجوائــز التقديرية 
المرموقــة التــي حصلنا عليها طــوال العام 
حتى اآلن. إننا نتطلع إلى مواصلة نجاحنا 
تســعى  حيــث  اإلقليميــة،  األســواق  فــي 
إلــى توســعة تواجدهــا ومواصلــة  ســيكو 

تعزيز القيمة لمساهميها”. 
النصــف  المتحقــق خــالل  النمــو  ويعكــس 
األول مــن العــام زيــادة في صافــي الدخل 
ارتفــع  الــذي  االســتثمارية  األنشــطة  مــن 
بنســبة %45 ليصــل الــى 3.5 مليون دينار 

مقارنــة مــع 2.5 مليــون دينــار فــي النصف 
األول مــن عــام 2018. ويعود الفضل أيضًا 
صافــي  ارتفــاع  إلــى  النمــو  تحقيــق  فــي 
الدخــل مــن الرســوم الــذي بلــغ 2.0 مليون 
دينــار فــي النصــف األول 2019، بمــا يمثل 
ارتفاعًا بنسبة %17 مقارنة مع 1.7 مليون 

دينار في عام 2018. 
من جهتها قالت الرئيس التنفيذي لسيكو، 
نجــالء الشــيراوي “علــى الرغــم مــن البيئة 
الغيــر منتظمــة لألســواق اإلقليميــة، فقــد 
حققنــا نتائــج قويــة علــى صعيــد صافــي 
فــي  مؤثــرًا  نمــًوا  مــع  الرســوم  إيــرادات 
إلــى  باإلضافــة  اإلدارة  تحــت  األصــول 
بالمؤشــرات  مقارنــة  األداء  فــي  التفــوق 
ثقــة  تعزيــز  فــي  ســاهم  ممــا  اإلقليميــة، 
المستثمرين في قدراتنا وخلق المزيد من 
الفرص للحصول على تفويضات جديدة”.

المنامة - سيكو

الشيخ عبدالله بن خليفة

توقــع تجــار ذهــب بــدول الخليــج انتعاش أســواق المعدن األصفر محليًا مع بدء موســم الحج وعيــد األضحى لتعود من حالــة التباطؤ التي 
مرت بها في أوائل أيام  شهر يوليو الماضي.

الذهــب  لتجــارة  بمحــال  مســؤولون  ورجــح 
المتوقــع  الكبيــر  التدفــق  أن  والمجوهــرات، 
فــي أعــداد الحجاج في الســعودية والســياح 
فــي دبــي يرجحــان انتعــاش الســوق مجــددًا 
وانتشــاله من الركود، مشــيرين إلى أن حركة 
البيــع ارتفعــت فــي الشــهر الماضــي فــي ظــل 
ارتفاع األسعار إلى مستويات مرتفعة ألعلى 
مســتوى فــي 6 أعوام.كمــا أن هنــاك توجهات 
دول  ببعــض  واألفــراد  األســر  لــدى  بيعيــة 
الخليــج وفــي مقدمتهــا اإلمــارات والبحريــن 

وغيرهما.

األسعار

و ســجلت أغلــب أســعار الذهــب ارتفاعــات، 
قياسية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية 

يوم الجمعة الماضي بلغت نســبته نحو 12.4 
%، مقارنة بأسعارها نهاية العام السابق.

وســجلت أســعار الذهب باإلمارات ارتفاعات 
في تلك الفترة بلغت نسبتها 12.3 %، وشهد 
ســعر جرام الذهب من عيار 24 ارتفاعًا بنحو 
دوالر(،   46.32( درهــم   170.09 بالغــًا  درهــم 
 18 عيــار  مــن  الذهــب  جــرام  ســعر  ووصــل 

لـ127.57 درهم )34.74 دوالر(.
الذهــب  أســعار  ســجلت  الســعودية،  وفــي 
ارتفاعــات منذ بداية العام تبلغ نســبتها 12.3 
%، وشــهد ســعر جــرام الذهــب مــن عيــار 24 
 46.31( ريــال   173.69 إلــى  ليصــل  ارتفاعــًا 
دوالر(، ووصــل ســعر جــرام الذهب مــن عيار 

18 إلى 130.27 ريال )34.73 دوالر(.
وفي الكويت، سجلت أسعار الذهب ارتفاعات 

خالل تلك الفترة مقارنة بأسعارها نهاية العام 
السابق له، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 
24 ارتفاعــًا بمــا يعادل 1.54 دينار بالغًا 14.01 
الجــرام  ســعر  ووصــل  دوالر(،   45.98( دينــار 
مــن عيــار18 ارتفاعــًا إلــى 10.5 دينــار )34.46 
دوالر(. وفــي قطــر، شــهد ســعر جــرام الذهــب 
مــن عيار 24 ارتفاعــًا ليصل إلى 176.92 ريال 
ارتفعــت  وعالميــا،  دوالر(.   48.58  ( قطــري 
أسعار الذهب بنهاية يوم الجمعة الماضي إلى 
بنســبة  لألونصــة  دوالر   1453.20 مســتويات 

1.45 % رابحًا 20.80 دوالر.

الحرب التجارية

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  وبــدوره، 
ســبائك للمعــادن،  إن أســعار الذهــب عالميــا 

تسير في مدى أفقى إلى أن تخطت مستوى 
1452 دوالر وهو أعلى مســتوى في أكثر من 
ســت ســنوات ونصــف تقريبــا وذلــك على إثر 

الحرب التجارية التي اشتعلت مجددا.
الحــرب  اشــتعال  إن  حامــد  رجــب  وأوضــح 
التجاريــة من جديد وقــرار الفيدرالي األخير 
بشــأن تخفيــض الفائدة على الــدوالر عامالن 

أساســيان ســاهما فــي صعــود أســعار المعدن 
األصفر إلى تلك المستويات القياسية.

وتوقــع أن تشــهد األســواق انتعاشــا ملموســًا 
مكــة  بمدينــة  وذلــك  الحــج  موســم  خــالل 
والمدينــة المنورة مع إقبال الزائرين المؤدين 

لتك الفريضة إلى اقتناص الهدايا لزويهم.
باألســواق  الذهــب  اقتنــاء  أن  إلــى  وأشــار 

الخليجيــة فــي فتــرة مــا قبــل األعيــاد أصبح 
عــادة اجتماعيــة قبــل أن تكــون اقتصاديــة، 
إلــى  محليــًا  الشــراء  حركــة  عــودة  مرجحــًا 
بهــا  التــي تقــوم  العــروض  االنتعــاش وســط 
الذهــب  عاصمــة  دبــي  فــي  الســيما  المحــال 
والي تتناســب مع القدرة الشــرائية للمستهك 

بالوقت الحالي.
وأكد أن االنتعاش ســنراه باألســواق المحلية 
علــى الرغــم مــن االرتفاع القياســي باألســعار 
وذلــك لرغبــة العائــالت باقتنــاء قطــع الزينــة 

قبل العيد.

دبي - مباشر

أسواق الذهب تراهن على “العيد” لالنتعاش

دبي -الهيئة العامة للطيران المدني

تعد الحاويات ذات 
األربعين قدما 

األكثر تداوال في 
الميناء

انطالق القمة 
العالمية للقطاع في 
دبي 27 يناير المقبل

علي الفردان

نجالء الشيراوي

2.9

600

مليـون دينـار

دوالر مليــار 

لتعود من حالة 
التباطؤ التي مرت 

بها أوائل يوليو
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ـــارة ـــد الخس ـــون: ال نري ـــات... والمزارع ـــت مقترح ـــون” قدم “دلم
وصــل الخــاف بيــن شــركة دلمــون وأصحــاب مــزارع الدواجــن حــول الــوزن المعتمــد للطيــر الواحــد إلى طريــق مســدود.ففي الوقــت الذي أبــدى فيــه المزارعون 

استعدادهم للقبول بحل وسط، طرحت الشركة مقترحات تفاوضية حول نقاط الخاف.
وبحسب مصادر فأن الشركة قدمت خيارين للمربين، األول باحتساب سعر الكيلو للدجاج الحي 500 فلس، وأن تبيع الصوص الواحد عليهم بـ 200 فلس، وطن 

العلف بـ 160 دينارا.
أما الخيار الثاني فتضمن احتساب سعر كيلو الدجاج بعد الذبح والتنظيف )المهيأ( 800 فلس، وسعر بيع الصوص 200 فلس، وطن العلف 160 دينارا.

المربيــن  باســم  المتحــدث  واعتبــر 
جمال ســلمان هذه الحلــول “تعجيزية” 
لهــم  وتســبب  احتياجاتهــم  تلبــي  وال 

الخسائر.
بحاجــة  الطرفيــن  أن  المعلــوم  ومــن 
ال  حيــث  البعــض،  لبعضهمــا  ماســة 
مســلخها  تشــغيل  الشــركة  تســتطيع 
وبالتالــي طــرح منتجاتهــا بالســوق في 
حال توقف المربين عن العمل، وكذلك 
ال يوجــد أمام المربين لتوريد دجاجهم 

ســوى  الصيصــان  علــى  والحصــول 
الشركة.

ومــع ذلــك، هــدد المزارعــون بالتوقــف 
عــن العمل في ظل تعنت الشــركة كون 

ذلك يسبب لهم الخسائر.
الشــركة  عــام  مديــر  قــال  جهتــه  مــن 
عبدالهــادي ميــرزا إن الشــركة قدمــت 
مربــي  )جمعيــة  للمربيــن  مقترحاتهــا 

الدواجن( وهي تنتظر الرد. 
تفاصيــل  عــن  الكشــف  عــدم  وفضــل 

المقترحــات لكنــه أكــد أنهــا تحــدد آلية 
التعامــل، وأنهــا تلقــى تجاوبــا ايجابيــا 

من المزارعين.
وحــول تهديــد المربيــن بالتوقــف عــن 

العمــل أوضح أن برنامج عمل الشــركة 
وتوريــد  للمربيــن  الصيصــان  )بيــع 
الدجــاج منهــم للمســلخ( يســير بشــكل 
طبيعــي، وهو مســتمر مبدئيا لشــهرين 

مقبلين على أقل تقدير.
ونفــى ميــزرا مــا يشــاع بــأن المشــكلة 
تشــمل جميــع المربيــن الذيــن تتعامــل 

معهم الشركة.

رفع الخالف إلى “النواب”

وأحــال أصحــاب المــزارع خالفهــم مع 
مناشــدين  النــواب،  لمجلــس  الشــركة 
التدخــل  ضــرورة  برســالة،  رئيســته 
لحمايتهــم مــن اإلفــالس والتوقف عن 

العمل.
وقال جمال سلمان صاحب إحدى أكبر 
المملكــة  فــي  الدواجــن  تربيــة  مــزارع 
أنهــم رفعــوا الرســالة لرئاســة مجلــس 
النــواب )منــذ أســبوع تقريبــا( تتضمــن 

والتــي  دلمــون  شــركة  علــى  شــكواهم 
تحتوي العديد من التفاصيل يأتي في 
مقدمتها االختالف على وزن الدجاجة 

المعتمد بعد الذبح.
مــن   66% احتســاب  دلمــون  وقــررت 
الدجاجة الواحدة قياســا %75 ســابقا، 
األمــر الــذي اعتبــره المزارعون يســبب 

لهم خسارة كبيرة.
الماضــي  األســبوع  المربــون  وهــدد 
بإغــالق مزارعهــم والتوقف عــن العمل 

إذا لم يتوصلوا لحل مع الشركة.
وطالــب ســلمان، الــذي يتحــدث باســم 
معظــم المــزارع بأنهــم يوافقــون علــى 
%70 رغــم أن الــوزن العالمــي المعتمد 

بهذه الحاالت 74%.
منــذ  الشــركة  مــع  اتفقــوا  أنهــم  وبيــن 
أيــام علــى هــذا األمــر بمباركــة الزراعة 
والثــروة البحريــة، لكــن الشــركة أخلت 

باالتفاق على حد وصفه.
ويوجــد فــي البحريــن نحــو 21 مزرعة 

تأخــذ  وهــي  الالحــم،  الدجــاج  تنتــج 
الصيصــان مــن دلمــون وتربيهــا وتعيد 
بيعها لذات الشركة، التي تقوم بدورها 

بعمليات الذبح والتغليف والتوزيع. 
وتطــرح دلمون حوالي 30 ألف دجاجة 

يوميا تغطي ثلث حاجة السوق.
وبيــن ســلمان أن المزارعيــن يطالبــون 
بالزراعــة  ممثــال  حكومــي  بتدخــل 
والثــروة البحريــة لحــل الخــالف، كمــا 
لمناديــب  بالســماح  الشــركة  يطالبــون 
المــزارع دخــول المســلخ للوقوف على 
دلمــون  تمنــع  حيــث  التوزيــن،  عمليــة 

ذلك.
الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
فــي  “البــالد”  لـــ  جمشــير  عبدالرحمــن 
وقــت ســابق أن عمليــة اإلنتــاج تســير 
بشــكل طبيعي، مشــيرا إلى أن الشركة 
تتعــرض كذلك لمشــكالت ماليــة جراء 
توقــف الدعم الحكومــي للدواجن منذ 

أعوام.

جمال سلمانعبدالهادي ميرزا 

عالقة “تعايش” تربط الطرفين.. 

وال استغناء ألحد عن اآلخر

إعداد: مازن النسور

الواقــع  الخــاف  يعتبــر 
بين شــركة دلمون ومربي 
وجــاء  الثانــي،  الدواجــن 
بعــد رفع الحكومــة الدعم 

عن اللحوم.

قصة قديمة جديدة

1

2

3

نشأت أول أزمة في العام 2016 حينما أعادت الشركة صياغة 
عقود مع المربين تم من خالها تحديد 700 فلس لشراء كيلو 

الدجاج الاحم من المربين.

4
طرحت الشركة في شهر يونيو 2016، )فترة الخاف األول( 

باألسواق دجاجا مثلجا بسبب الخاف وتوقف توريد الدجاج 
الطازج.

طالب المربون بالحفاظ على السعر السابق قبل 
رفع الدعم وهو 800 فلس.

توصل الطرفان إلى سعر وسط، وهو 750 فلسا 
للكيلو الواحد. 

 
أوزان الدجاج 

طريق مسدود

خالف

إلى

تعتــزم شــركة دلمــون للدواجــن زيــادة 
احتياجــات  لتلبيــة  اإلنتاجيــة  طاقتهــا 
خــالل  مــن  وذلــك  المحليــة،  الســوق 
العديــد مــن المشــروعات، يعــد إنشــاء 
مزرعة لتربية الدواجن الالحم إحداها.
وأعلنت الشــركة أكثر مرة أنها مستمرة 
فــي المشــروع، بحجــم اســتثمار يصــل 
مــع  بالتعــاون  دينــار  مالييــن   3 إلــى 

مستثمرين.
لكنهــا أكــدت بالوقت ذاتــه اإلبقاء على 

عالقتها مع مربي الدواجن المحليين.
وتمتلك الشركة مصنعا للعلف ومسلخا 
للدجاج، كما لها اســتثمار بشركة أصول 
وهــو  ُعمــان  ســلطنة  فــي  الدواجــن 
مشــروع أمهــات دواجــن إلنتــاج بيــض 

التفقيس.

إنشاء مزرعة 
جديدة

“الزراعة” تتوسط
التقــى وكيــل الزراعة والثــروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل خليفــة، فــي 15 يوليــو 

الماضي ممثلين عن مربي الدواجن.

عــن  صــادر  رســمي  خبــر  وبحســب 
الــوزارة، تم التأكيد على أهمية الدور 
الذي يلعبه مربو الدواجن، ولما يمثله 
هــذا القطــاع كرافد مهــم لدعم األمن 

الغذائي في المملكة.
اللقــاء  خــالل  الوكيــل،  واســتمع 
الدواجــن  مربــي  مالحظــات  إلــى 
األوضــاع  لمعالجــة  ومقترحاتهــم 
القطــاع،  بهــذا  والنهــوض  الحاليــة 
المالحظــات  تلــك  بنقــل  وعــد  كمــا 
دلمــون  شــركة  فــي  المســئولين  إلــى 

للدواجــن والتباحــث معهــم لمعالجــة 
شكواهم.

وأكد الشيخ محمد بن أحمد أن وكالة 
الزراعة والثروة البحرية تضع نفســها 
كشــريك مــع مربــي الدواجن وشــركة 
دلمون للدواجن، في وضع التصورات 
التي من شــأنها االرتقــاء بهذا القطاع 
األبــواب  أن  إلــى  منّوًهــا  الحيــوي، 
لالســتماع  مفتوحــة  وســتظل  كانــت 
معالجــة  علــى  والعمــل  للمقترحــات 

المالحظات التي يبديها المربون.

تربيــة  بقطــاع  النهــوض  أن  وذكــر 
التوجهــات  ضمــن  مــن  الدواجــن 
الزراعــة  لوكالــة  اإلســتراتيجية 

والثــروة البحريــة، الفًتــا إلــى أن مــن 
ضمــن األهــداف الموضوعــة هــو رفع 
نســبة اإلنتــاج المحلــي مــن الدواجن 

المطروحــة فــي الســوق ألكثر من 30 
%، مــن خــالل خطــة تمتد إلــى العام 

.2022

وكيل الزراعة والثروة البحرية ملتقيا بالمربين

الدمستاني يدعو إلى حل ودي
دعا النائب أحمد الدمستاني شركة دلمون للدواجن والمربين بضرورة الجلوس على طاولة واحدة والتوصل لحلول ترضي الطرفين حفاظا على مصالح 

الجميع.

وأشــار أنه حاول ســابقا التوفيق بينهما 
بشــكل ودي، لكــن الشــركة لألســف لــم 
رغــم  المطلــوب  بالمســتوى  تتجــاوب 
الوعــود التي قطعتها بخصوص حضور 
االجتمــاع الذي جمــع كل األطراف قبل 

نحو أسبوعين.

ســيتحرك  أنــه  الدمســتاني  وأضــاف 
بشكل منفرد مجددا وبصفة خاصة من 
خالل الزراعة والثروة الحيوانية كونها 

الجهة الرسمية المسؤولة عن القطاع.
المتضرريــن  المــزارع  أصحــاب  ورفــع 
رســالة لرئيســة مجلــس النــواب يطلون 

تدخل المجلس لحمايتهم من اإلفالس 
وتضرر أعمالهم.

بالفعــل  الرســالة  أن  الدمســتاني  وبيــن 
وصلت مكتب الرئيســية لكنها إلى اآلن 
لــم تحولهــا إلى اللجنــة المختصــة، )...( 
ننتظــر تحويــل الرســالة ليبــدأ التحــرك، 

ونأمل من شركة دلمون التجاوب.
وعــاد الدمســتاني ليؤكــد علــى ضرورة 
فتح المجال للشــركات األخرى إلنشــاء 
مســالخ حتى ال يكون هناك احتكار في 
عمليــة توريــد الدجاج الالحــم وبالتالي 

أحمد الدمستانيال يتضرر أي طرف.

5 أغسطس 2019 االثنين
4 ذو الحجة 1440
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المحرر االقتصادي

“السعودي البريطاني” يطلق “ريبل” للمدفوعات

أعلــن البنــك الســعودي البريطانــي )SABB( فــي مؤتمــر القطــاع المالــي فــي 24 نوفمبر عن 
إطالق خدمة التحويل الفوري، وهي عبارة عن بنية تحتية للمدفوعات تعتمد على شبكة 

بلوكتشين “ريبل Ripple” التي تتم من خالل العملة الرقمية XRP كحل للسيولة.
وبنــك ســاب )SABB( أو المصــرف الســعودي البريطانــي، هــي شــركة مســاهمة ســعودية 
تأسســت العام 1978، بدأت نشــاطها منذ يوليو 1978، عندما تولت إدارة أنشطة وخدمات 

البنك البريطاني للشرق األوسط في المملكة العربية السعودية.
ومــع مــا يقــرب مــن 50 مليــار دوالر مــن العمــالت الرقميــة، انضــم بنــك “ســاب” فــي البداية 
 )SAMA( فــي ينايــر 2018 بدعــم مــن مؤسســة النقــد العربي الســعودي Ripple إلــى شــبكة

الستخدام التكنولوجيا الناشئة في بلوكتشين لمعالجة المدفوعات.
وقــال البنــك إنه أجرى أول صفقة تجريبية على شــبكة بلوكتشــين “ريبــل” في وقت الحق 
من ذلك العام في شــهر ديســمبر، إذ اســتمر في التعاون مع ريبل لتطبيق تقنية بلوكتشــين 

على نظام المدفوعات التابع للبنك.
وتشــكل “ريبــل” منافــس قــوي للنظــام التقليــدي والمنتشــر لتــداول وتحويــالت األمــوال 

“سويفت”.
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كشــف مســئول فــي شــركة تقنيــة بحرينيــة صاعــدة عــن مســاٍع لتدشــين أول مشــروع بحريني خالــص إلطالق 
منصة لتقديم خدمات التمويل الجماعي، وهي منصات تعني بجمع الممولين األفراد لضخ أموال في الشركات 
الناشــئة والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والمشــاريع دون الحاجــة إلــى اللجــوء إلــى تكاليــف االقتــراض 

التقليدية المكلفة.

المؤيــد  التنفيــذي  الرئيــس  وأبلــغ   
للتكنولوجيا المالية عبدهللا المؤيد، 
الشــركة تعــد لخطــة عمــل فــي  أن 
العــام 2020 تشــمل موضوع تقديم 
خدمــات منصات التمويل الجماعي 
وذلــك بعــد أن نجحت في تأســيس 
شركة جديدة بدأت تقديم خدمات 
المفتوحــة”  المصرفيــة  “الخدمــات 
مــرة  ألول  المحليــة  الســوق  فــي 
فــي البــالد التــي ترمــي بــكل ثقلهــا 
نحــو تحقيــق مراتــب متقدمــة فــي 

قطاعات “الفنتك”.
 وقــال المؤيــد “لدينــا خطــة زمنيــة 

سيكون موضوع التمويل الجماعي 
وجميع اإلجراءات التي بعد أطالق 
المفتوحــة،  المصرفيــة  الخدمــات 

ضمن استراتيجيتنا للعام 2020”.
ســيتم  كان  إذا  مــا  وبخصــوص   
لتقديــم  جديــدة  شــركة  تأســيس 
خدمات التمويل الجماعي في العام 
المقبــل قــال المؤيــد “ســتكون هناك 
شــركات مستقلة تستفيد من قطاع 
المفتوحــة،  المصرفيــة  الخدمــات 
المفتوحــة  الصيرفــة  خدمــات  ألن 
ستســهل طــرح عــدد مــن خدمــات 
)الفنتــك(  المصرفيــة  تكنولوجيــا 

لدمجها في السوق البحرينية”.
 وبخصــوص مــا إذا كان يتوقــع أن 
تشــهد البحريــن طــالق أول شــركة 
محليــة في التمويل الجماعي العام 
المقبل فرد بالقول “نعم 100 % إذا 
مشــت األمور في ســياقها المخطط 

له”.
إلــزام  إن  عــن  المؤيــد  وتحــدث   
بإتاحــة  البحريــن  فــي  البنــوك 
المفتوحــة  المصرفيــة  الخدمــات 
يفتح آفاق كبيرة للشــركات التقنية 
بنــوك  مــع  للتعامــل  البحريــن  فــي 
إقليمــي وتطبيــق تجربــة الخدمات 

المصرفيــة المفتوحــة خــارج البــالد 
وكفــاءات  بحرينيــة  شــركات  عبــر 
بحرينيــة اســتفادة من التشــريعات 
التــي  المحليــة  التحتيــة  والبنيــة 

أهلتها لالنطالقة إلى الخارج.
 وتابــع بالقول “الخدمات المصرفية 
المفتوحــة توفــر بنيــة تحتيــة مــن 
أجل الكثير من الخدمات مستقبالً”.

يشــار إلــى أن شــركة بوابــة ترابــط 
المؤيــد  شــركة  تحــت  المندرجــة 
علــى  أيًضــا  حصلــت  للتكنولوجيــا 
موافقة المصرف لمزاولة “الخدمات 
المصرفية المفتوحة”، ولتكون أول 

شــركة بحرينية أنهت بنجاح البيئة 
الرقابــة التجريبية لخدمات التقنية 
أسســها  التــي  )الفنتــك(  الماليــة 
مصــرف البحرين المركزي بالتعاون 

مع مجلس التنمية االقتصادية.

مساٍع إلطالق أول منّصة بحرينية للتمويل الجماعي
ــة ــوي ــل دعـــامـــة ق ــك ــش ــة ت ــوح ــت ــف ــم ــة ال ــي ــرف ــص ــم ــات ال ــدمـ ــخـ ــد: الـ ــؤيـ ــمـ الـ

إعداد: علي الفردان

علي الفردان

عبدالله المؤيد.

صــرح مؤســس ومدير “هــواوي” التنفيذي رين زهينجفاي، أن الصين تســتطيع طرح 
عملتهــا المشــفرة الرقميــة الخاصــة، دون الحاجــة النتظــار وصــول عملــة فيســبوك 

المشفرة المعروفة باسم ليبرا، وذلك خالل حواره مع مجلة ليكونميكا اإليطالية.

وأشــار مؤســس “هــواوي” إلــى أن شــركته لــن 
تنتظــر عملــة ليبــرا وال تهتــم بهــا، وذلــك فــي 
إجابــة علــى تســاؤل محــرر المجلــة اإليطاليــة 
عملــة  مــن  الصينيــة  الشــركة  موقــف  حــول 
فيســبوك المقبلــة، خصوصــا مــع التضييقــات 
األميركيــة وحالــة الحرمان الواقعــة عليها من 

أية منتجات أميركية.
ولــم يلمــح المديــر التنفيــذي لشــركة هــواوي 
لشــركته بــأن لهــا القــدرة فــي منافســة شــركة 
فيســبوك؛ لمــا لهــا من أبحــاث وتطويــرات في 
قوميــة  بلهجــة  وتحــدث  البلوكشــين  تقنيــة 

صينية.
وفــي شــهر مايــو الماضــي قــام بنــك الشــعب 
الصيني بتوظيف خبراء في تقنية البلوكشين 
االســتثمارات  لتوســيع  تهــدف  خطــوة  فــي 

فــي هــذا الجانب، بحســب مــا جاء فــي “عرب 
بتكوين”

وأكــد زهينجفــاي أن عملــة مرتبطــة باقتصــاد 
مــن  بالتأكيــد  أفضــل  ســتكون  قويــة  دولــة 
عملــة مرتبطــة باقتصاد شــركة تقــدم خدمات 

اإلنترنت، في إشارة إلى فيسبوك.
قبــل  مــن  أعلــن  “هــواوي”  مؤســس  أن  ُيذكــر 
 Yahoo Finance موقــع  مــع  لــه  حــوار  فــي 
االقتصــادي أن شــركته قادرة على االســتغناء 
بشــكل كامــل عــن جميــع المنتجــات األميركية 

فوًرا.
وأخيــرا صــرح بعــض أعضــاء البنــك المركــزي 
الصينــي بأن إطــالق عملة “ليبرا” ســيؤثر على 

اقتصاد الصين.
كمــا صــرح رئيــس مكتــب األبحــاث فــي بنــك 

الشــعب الصينــي، وانــغ شــين، بــأن المنافســة 
مــع فيســبوك ســتدفع البــالد إلصــدار عملتهــا 

المشفرة.
يذكــر أيضــا أنه وبعد اإلعالن عــن عملة “ليبرا” 
ارتفعت عمليات البحث بشــكل كبير جدا على 
موقــع “Weibo” الصينــي عــن عملــة فيســبوك 
الجديــدة، علــى الرغــم من أن خدمة فيســبوك 
حجبــت فــي الصين ســنة 2009 وأمــر حظرها 

مازال مستمر لغاية اللحظة.

قبــل عاٍم على انطالق دورة األلعاب األولمبية 
طوكيــو 2020، تحّضــر “فيــزا”، وهــي شــريك 
الدفــع  تكنولوجيــا  فــي  األولمبيــة  األلعــاب 
للرياضييــن  مبتكــرة  دفــع  تجــارب  العالميــة، 
والــزوار والمواطنيــن دعمــًا اللتــزام الحكومــة 
بـــ “يابان بدون نقود” بهــدف مضاعفة إجمالي 
 % 40 المدفوعــات المســّددة رقميــًا لتصبــح 
بحلول عام 2025. ومع توقعات تشير إلى أن 
دورة األلعاب األولمبية طوكيو 2020 ستكون 
أكثــر الــدورات األولمبيــة والبارالمبيــة ابتكارًا 
فريــدًا  “فيــزا” موقعــًا  اإلطــالق، تحتــل  علــى 
للمســاهمة فــي جعــل األلعــاب مناســبًة تحّفــز 
علــى تقديــم األفضــل فــي مجــال المدفوعات 
الرقميــة فــي اليابــان، بحســب تقريــر أوردتــه 

“دنيا الوطن”.
فــي  “فيــزا”  ومديــر  التمثيلــي  المديــر  وقــال 
اليابــان ســتيفان كاربــن بهــذا الصــدد: “عمليــًا، 
ال يــكاد يوجــد ســوق آخــر فــي العالــم اليــوم 
يضاهــي اليابــان- فهي ثالث أكبــر اقتصاد في 

العالــم وتعــد رائدًة في العديــد من القطاعات، 
إال أن التجارة تبقى قائمة بشكل أساسي على 
الدفــع النقدي”. وأضاف: “تتبنى ’فيزا‘ األلعاب 
أحــدث  لتقديــم  فرصــة  باعتبارهــا  األولمبيــة 
تقنيــات الدفع فــي مواقع الحدث وفي القرية 
األولمبيــة وفــي شــتى أنحــاء البلــد المضيــف 
لتعزيــز تجربــة الهــواة فعليــًا. ولمناســبة دورة 
طوكيــو 2020، نخطط لتجارب من شــأنها أن 
تتــرك أثــرًا دائمــًا علــى البلد، بهدف المســاعدة 
في تعجيل النمو االقتصادي وتزويد المجتمع 

اليابانــي والــزوار فــي الوقــت نفســه بتجربــة 
مذهلة على أرض الواقع”.

وال يتخطى حجم المدفوعات التي تستخدم 
خمــس  اليــوم  اليابــان  فــي  رقميــة  وســائل 
إجمالــي المدفوعــات، مقارنــًة بـــ 90 % تقريبًا 
فــي   %  60 وحوالــى  الجنوبيــة  كوريــا  فــي 
الواليــات المتحــدة و70 % فــي الصيــن. ومع 
توقــع تدفــق 40 مليون زائر إلــى اليابان العام 
المقبــل، تخبــئ “فيــزا” فــي جعبتهــا جملــة من 

المبادرات.

رين زهينجفاي

ــن “لـــيـــبـــرا” ــ ــوك” عـ ــ ــب ــ ــس ــ ــي ــ اإللكترونيبـــعـــد إعــــــــان “ف الدفع  في  المجاور  محيطها  عن  متخلفة  تزال  ال  طوكيو 

“فيزا” تستهدف “يابان بدون نقود” قبل انطالق “األولمبية”“هواوي” تشعل حرب العمالت المشفرة

المحرر االقتصاديالمحرر االقتصادي

العملة المشفرة أو العملة المعماة هو شكل من أشكال المال الرقمي الذي تم تصميمه ليكون آمنا، وفي 
كثير من الحاالت، مجهوال من المرسل و المتلقي )أي غير معروف من ارسل المال و الى من ُأرسل(. 

وهــي عملــة مرتبطــة باإلنترنــت المشــفر )كإرســال 
ايميــل مشــفر(، عملية تحويــل المعلومات المقروءة 
إلــى شــفرة غيــر قابلــة لالختــراق، و ال يمكــن تتبــع 
عمليــات الشــراء والتحويــالت. ظهــر علــم التشــفير 
مــع الحاجــة إلى االتصال اآلمن في الحرب العالمية 
الثانيــة. وقــد تطــور فــي العصــر الرقمي مــع عناصر 
نظريــة رياضيــة وعلــوم الكمبيوتــر ليصبــح وســيلة 
علــى  والمــال  والمعلومــات  االتصــاالت  لتأميــن 

اإلنترنت.
كانــت العملــة المشــفرة األولــى التــي ســاعدت فــي 
ظهــور مصطلح )العملة المشــفرة( عملــة البيتكوين، 
الذي تم إنشــاؤه في عام 2009، وال يزال هو األكثر 
شهرة حتى اآلن. كان هناك تكاثر للعمالت المشفرة 
األخــرى فــي العقــد الماضــي، اآلن هنــاك أكثــر مــن 

2000 عملــة مشــفرة متــاح علــى شــبكة اإلنترنــت، 
بحسب “عرب كريبتو”.

تســتخدم العمــالت الرقميــة المشــفرة التكنولوجيــا 
الالمركزية للسماح للمستخدمين بإجراء مدفوعات 
آمنــة وتخزيــن األموال دون الحاجة إلى اســتخدام 
أســمائهم أو الذهــاب الــى البنوك لعمــل التحويالت. 
العملــة المشــفرة تعمــل علــى دفتــر الســندات العــام 
لجميــع  ســجل  وهــو  البلوكشــين،  يســمى  المــوزع 
قبــل  مــن  تــم تحديثهــا وعقدهــا  التــي  المعامــالت 

حاملي العمالت من بداية التحويالت بالعملة.

عملية التعدين

Cryp-  يتم إنشــاء وحــدات العملة الرقمية المشــفرة
التعديــن،  تســمى  عمليــة  خــالل  مــن   tocurrency

والــذي تنطــوي علــى اســتخدام قــوة الكمبيوتر لحل 
مشــاكل رياضيــة معقدة التي تولــد قيمة بالبيتكوين 
التي تســاوي المال. يمكن للمســتخدمين أيضا شراء 
المشــفرة  العملــة  )مشــتري  الوســطاء  مــن  العمــالت 
ليــس هــو المعــدن للعملة بــل مالك للعملــة، أما معدن 
العملــة هــو الــذي يوثــق التحويــالت الــذي يقــوم بهــا 
و  صــرف  أيضــا  المشــفرة(،  الرقميــة  للعملــة  المالــك 

تخزين العملة ســيكون على محفظة مشــفرة أســاس 
 Blockchain البلوكشــين  هــي  الرئيســة  برمجياتهــا 
البيتكويــن أول مــرة كان يجــب  )مثــال عنــد ظهــور 
تحمــل و تثبــت البرنامــج علــى الحواســيين متصلــة 
باإلنترنــت. اآلن توجــد محافظ على األنترنت للعملة 

المشفرة(.
 Cryptocurrency ومن المعروف أن العملة المشفرة

آمنــة وتوفــر مســتوى عــدم كشــف الهويــة. وال يمكن 
العملــة  أو تزويرهــا،  أو عكســها  المعامــالت  مزامنــة 
المشفرة أيضا تحويلها ال يتطلب رسوم عالية، حتى 
و إن كنــت سترســها الى أبعد مــكان في العالم )حتى 
الــى القمــر إن وجــد تواصــل باإلنترنــت بيــن األرض 
العملــة  مــن  موثوقيــة  أكثــر  يجعلهــا  ممــا  القمــر(،  و 
التقليديــة. وطابعهــا الالمركــزي يعنــي أنهــا متاحــة 
للجميع، و ال يمكن ألي جهة من الجهات التحكم فيها 
أو مراقبتهــا )حتــى الحكومــات(. أيضــا فتح حســاب 

للعملة المشفرة ال يحتاج الى بنك مركزي.
وتعتبــر بيتكويــن العملــة المشــفرة الرقميــة األولــى 
و األكثــر تــداوال حتــى اآلن. قــد تــم تطويــر العملــة 
مــن قبــل )ساتوشــي ناكاموتــو فــي عــام 2009، وهو 
شــخصية أو منظمــة، مؤسســة مجهولــة( الــذي طــور 
بلوكشــين لها. وبلغت قيمتها الســوقية نحو 93 مليار 

دوالر اعتبارا ألواخر 2017.

العملة المشفرة

5 أغسطس 2019 االثنين
4 ذو الحجة 1440
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إلدراج 15 إصدار خزينة وصكوك
 15 إدراج  عــن  البحريــن  بورصــة  أعلنــت 
إصدار في سوق أذونات الخزينة وصكوك 
مطلــع  مــن  اعتبــاًرا  اإلســامية  التأجيــر 
أغســطس الجــاري بقيمــة إجماليــة قدرهــا  
مصــرف  عــن  صــادرة  دينــار  مليــون   982
البحريــن المركــزي بأســعار فائــدة تتــراوح 
بيــن 3.05 % و%3.51 ولفتــرات تتــراوح 

بين 3 إلى 12 شهر.

وبهذه اإلدراجات، يصل عدد إصدارات  «
أذونات الخزينة وصكوك التأجير 
اإلسالمية قصيرة األجل المدرجة 

في البورصة إلى 29 إصدار تبلغ 
قيمتها اإلجمالية حوالي 1.77 مليار 

دينار.

أعلنــت شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات خــال الجلســة الـــ 39 الجتمــاع 
الجمعيــة العموميــة العاديــة المنعقــدة يــوم الخميــس 18 يوليــو الجــاري، عــن 
تعييــن وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة الجديــد للشــركة، لفتــرة 3 أعــوام 
مقبلــة. وعقــد مجلــس اإلدارة اجتماعــه األول مباشــرة بعــد انتهــاء اجتمــاع 
الجمعيــة العموميــة، إذ تــم انتخــاب الرئيــس التنفيــذي لشــركة إدامــة أميــن 
العريض، رئيًسا لمجلس اإلدارة الجديد، كما تم انتخاب عبدهللا كمال نائًبا له. 

اإلدارة  لمجلــس  الجــدد  األعضــاء  أمــا 
عبدالجليــل  ياســر  كالتالــي:  فكانــوا 
آل ســعد،  فهــد عبدالرحمــن  الشــريفي، 
قاســم  بــدر  عبدالغفــار،  عبــدهللا  أريــج 
محمد، علي محمد قاســم، محمد رشيد 
وعدنــان  أحمــد،  إعجــاز  علــي  محمــد، 
الســيد حبيب هاشــم، والذين تم تعيين 
اآلخــر  الجــزء  وانتخــاب  منهــم  جــزء 

بطريقة التصويت التراكمي تماشــًيا مع 
قانون الشركات التجارية. 

وقــت  فــي  “إدامــة”،   شــركة  ونجحــت 
إقامــة  فــي  الحالــي  العــام  مــن  ســابق 
أولــى شــراكاتها ضمن القطــاع الخاص، 
فاســتحوذت علــى مــا نســبته 36.6 % 
لمواقــف  البحريــن  شــركة  أســهم  مــن 

السيارات.

واصل المصرف الخليجي التجاري رفع نســبة تملكه في أســهمه المدرجة 
فــي بورصــة البحريــن، لتصــل إلــى %9.93 مــن إجمالــي أســهم المصــرف 

البالغة 1.05 مليار سهًما.

رســمية  بيانــات  أحــدث  وأظهــرت 
أن  البورصــة  موقــع  علــى  نشــرت 
نســبة تملــك المصــرف مــن أســهمه 
قبل تنفيذ الصفقات، بلغت 9.91% 
ســهًما،   104,024,693 تمثــل  التــي 
وارتفعــت بعد تنفيــذ الصفقات إلى 
%9.93 التــي تمثــل 104,292,516 

سهًما.
 9 الـــ  الصفقــات  تفاصيــل  وتعــود 
التــي نفذهــا المصــرف إلــى شــرائه 
267.823 ألــف ســهًما يوم الخميس 
1 أغسطس الجاري، بقيمة إجمالية 

14.5 ألف دينار تقريًبا.

تداولــوا   المســتثمرون  وكان 
 1( الخميــس  يــوم  البورصــة  فــي 
ســهم،  مليــون   3.61 أغســطس( 
بقيمة إجماليــة قدرها 959.61 ألف 
دينــار، تــم تنفيذهــا من خــال 110 
صفقــات، حيــث ركــز المســتثمرون 
تعاماتهم على أســهم قطاع البنوك 
التجارية والتي بلغت قيمة أســهمه 
ألــف دينــار، أي   488.68 المتداولــة 
القيمــة  مــن   50.93% نســبته  مــا 
اإلجماليــة للتــداول وبكميــة قدرهــا 
1.98 مليون ســهم، تــم تنفيذها من 

خال 50 صفقة.

األعلى قيمة سوقية
القيمة السوقية اسم الشركة

بالدينار
النسبة من إجمالي 

السوق )%(

AUB3,099,563,66831.86

NBB1,086,477,97811.17

BBK684,758,8417.04

BATELCO638,668,8006.56

ALBH612,020,0006.29

“المواقف” تعين وتنتخب إدارة جديدة

9.9 % تملك “الخليجي ” ألسهمه 

القيمة السوقية لـ “البورصة” في يوليو
ــار ــن دي ــون  ــي ــل م  16.75 بــــ  ــا  ــًم ــه أس يـــتـــداولـــون  ــيــون  ــن ــحــري ــب ال

ســجلت القيمة الســوقية للشــركات المســاهمة 
العامــة المدرجــة فــي بورصــة البحريــن خال 
شــهر يوليــو الماضي حجــم قياســي جديد، إذ 
تجــاوزت 9.73 مليــار دينــار، محققــة ارتفاًعــا 
بنحــو 508.59 مليون دينار، أي ما نســبته 5.5 
% قياًســا بنحــو 9.22 مليــار دينــار فــي شــهر 

يونيو الماضي.
ووفًقــا ألحــدث بيانــات رســمية نشــرت علــى 
موقــع البورصــة، فــإن قيمة األســهم المتداولة 
بنســبة  انخفضــت  الماضــي  يوليــو  شــهر  فــي 
16.51 %، مــن 33.38 مليــون دينار في يونيو 

لتصل إلى 27.87 مليون دينار في يوليو.
وأظهــرت البيانات أن البحرينيين اســتحوذوا 
علــى 16.75 مليــون دينــار وتمثــل مــا نســبته 
التــداوالت  قيمــة  إجمالــي  مــن   %  60.12
فــي حيــن،  الماضــي.  يوليــو  شــهر  بالبورصــة 
شكلت تداوالت الجنسيات األخرى 39.88 % 

أي ما قيمته 11.11 مليون دينار.
وارتفعت بنهاية يوليو أسعار 14 شركة مقابل 
انخفــاض 9 شــركات، فــي حيــن حافظــت 21 

شركة على أسعارها دون تغيير. 
مدرجــة  محليــة  شــركة   44 أن  إلــى  يشــار 
بالبورصــة تحــت 6 قطاعــات، كالتالــي: قطــاع 
قطــاع  االســتثمار،  قطــاع  التجاريــة،  البنــوك 
الفنــادق  قطــاع  الخدمــات،  قطــاع  التأميــن، 

والسياحة، وقطاع الصناعة.
وأظهــرت البيانات أن إجمالي األيام المتداولة 
بالبورصــة فــي الشــهر الماضــي بلــغ 23 يوًمــا 
بزيــادة 5 أيــام عــن شــهر يونيــو الماضــي الذي 
شــهد تــداوال فــي 18 يوًمــا، أي بزيــادة 27.78 

.%
العــام بنهايــة يوليــو  وأقفــل مؤشــر البحريــن 

عند مســتوى 1547.68 نقطة، مســجا ارتفاًعا 
76.64 نقطــة، أي مــا نســبته 5.21 % مقارنــة 
بالشــهر السابق، حيث بلغ 1471.04 نقطة، أما 
مؤشــر البحرين اإلســامي فقــد تراجع بمقدار 
17.69 نقطة، أي ما نســبته 2.33 %، إذ ســجل 
في يونيو 757.94 نقطة، ثم انخفض ليسجل 

في يوليو 775.63 نقطة.

وانخفضت كمية األســهم المتداولة في الشهر 
الماضــي بنســبة 14.47 % لتصل إلى 105.26 
مليون ســهم، بمتوســط يومي بلغ  4.6 مليون 
سهم، قياًسا بـ 6.8 مليون سهم في يونيو، في 
حيــن ارتفــع عــدد الصفقــات في يونيو بنســبة 

39.48 % ليصل إلى 2,420 صفقة.
وشــهدت البورصــة تــداول البحرينييــن لنحــو 

71.765 مليون ســهم، أي ما نســبته 68.18 % 
من إجمالي كمية األســهم المتداولة بالبورصة 
الجنســيات  تداولــت  حيــن  فــي  يونيــو،  فــي 
األخــرى 33.493 مليــون ســهم، أي مــا نســبته 

.% 31.82
وتركــز التــداول فــي قطــاع البنــوك التجاريــة، 
حيث تم تداول ما قيمته 16.94 مليون دينار، 
مســتحوًذا بذلــك علــى 60.81 % مــن إجمالي 

قيمة األسهم المتداولة.
وكانــت الشــركات الخمــس األكبــر حجًمــا مــن 
حيــث القيمــة الســوقية التي اســتحوذت على 
6.12 مليــار دينــار، أي ما نســبته 62.92 % من 
إجمالــي التداوالت بالبورصة فــي يوليو، هي: 
البنــك األهلــي المتحــد وجــاء بالمركــز األول، 
إذ بلغــت قيمتــه الســوقية نحــو 3.099 مليــار 
دينــار )31.86 % من إجمالي القيمة الســوقية 
للبورصــة(، ثانًيــا بنــك البحريــن الوطنــي نحــو 
 ،)%  11.17 نســبته  )مــا  دينــار  مليــار   1.086
ثــم بنــك البحريــن والكويــت بنحــو 684.758 
مليــون دينــار )7.04 %(، رابًعا شــركة البحرين 
“بتلكــو”  والاســلكية  الســلكية  لاتصــاالت 
بنحو  638.668 مليون دينار )ما نســبته 6.56 
%(، وأخيــًرا شــركة ألمنيــوم البحريــن “ألبــا” بـــ 

612.02 مليون دينار )6.29 %(.

982
مليون دينار

المحرر االقتصادي

9.73
مليــار دينــار

األكثر ارتفاًعا

نسبة االرتفاع 
)%(

سعر السهم في 
يونيو )دينار(

سعر السهم في 
يوليو )دينار(

اسم الشركة

14.29 0.462 0.528 BBk

11.36 0.088 0.098 ZAINBH

10.77 0.065 دوالر 0.072 دوالر ITHMAR

9.36 0.235 دوالر 0.257 دوالر GFH

9.21 0.858 دوالر 0.937 دوالر AUB

 األكثر انخفاًضا

نسبة 
االنخفاض )%(

سعر السهم في 
يونيو )دينار( 

سعر السهم في 
يوليو )دينار( 

اسم الشركة

-20.63 0.063 0.05 KHCB

-8.00 0.175 0.161 ESTERAD

-5.37 0.428 0.405 GHG

-3.70 0.27  دوالر 0.26  دوالر INOVEST

-2.52 0.318 0.31 BKIC

أغلــق مؤشــر البحريــن العام في بورصة البحرين عنــد 1533.97 نقطة )196.71+ نقطة( بتاريخ 15 يوليو 
ا مقداره %14.71 متخطًيا بذلك أعلى ارتفاع له منذ 9 أعوام. وجاء ارتفاع  2019 محقًقا ارتفاًعا سنويًّ
ا مقداره  المؤشر نتيجة لألداء اإليجابي لمؤشر البنوك التجارية حيث كان األفضل محقًقا ارتفاًعا سنويًّ
ا بلغ %15.31 و%6.18 على التوالي، في  %30.75، كما حقق مؤشــرا الخدمات واالســتثمار أداًء إيجابيًّ

حين بلغت القيمة السوقية 9.64 مليار دينار. 

وارتفــع نشــاط التــداوالت محقًقا 
المتداولــة  الكميــة  فــي  زيــادة 
 0.08% بلغــت  ســنوية  بنســبة 
ليصــل إلى 741.13 مليون ســهم، 
فــي حين زادت القيمــة المتداولة 
 37.05% بلغــت  ســنوية  بنســبة 
لتصل إلــى 190.09 مليون دينار. 
وبلــغ عــدد الصفقــات المنفذة في 
البورصــة 12,532 صفقــة بنســبة 

ارتفاع سنوي بلغت 20.63%. 
وقــال الرئيس التنفيــذي لبورصة 

بــن  خليفــة  الشــيخ  البحريــن، 
أّدت  “لقــد  خليفــة  آل  إبراهيــم 
والمبذولــة  المســتمرة  الجهــود 
لتعزيــز الســيولة فــي الســوق إلى 
مــن  االســتثمارات  تدفــق  زيــادة 
واألجنبيــة  المحليــة  المؤسســات 
خــال الفتــرة األخيــرة، ممــا نتــج 
لهــذا  البورصــة  تحقيــق  عنــه 
مؤشــرها  فــي  الملحــوظ  النمــو 
وفــي القيمــة الســوقية للشــركات 

المدرجة”.

بتطبيــق  البورصــة  التــزام  وأكــد 

والتطبيقــات  الممارســات  أفضــل 

مــن  يعــّزز  الــذي  األمــر  العالميــة 

مكانــة بورصــة البحريــن كواحدة 

مــن األســواق الماليــة الرائــدة في 

وفــرص  مســتقرة  بيئــة  توفيــر 

للمســتثمرين  كبيــرة  اســتثمارية 

حــد  علــى  والشــركات  األفــراد 

سواء.

أصدرت شركة البحرين للمقاصة ورقة استشارية حول آلية “التسليم مقابل الدفع” )DVP( على موقعها اإللكتروني، 
ووزعتهــا علــى الجهــات ذات الصلــة بغرض االطاع على مرئياتهــم قبل البدء في تطبيق اآللية في الســوق. وتعكس 
تلــك الخطــوة حــرص الشــركة علــى تطويــر بنية ســوق رأس المــال وتبنــي أفضــل الممارســات العالمية بهــدف تعزيز 

مستوى حماية حقوق المستثمرين. 

ســتعزز آليــة “التســليم مقابــل الدفــع” 
)DVP( مــن خدمــات الحافــظ األميــن 
المقدمــة من قبل “البحرين للمقاصة”، 
تأكيــد  األميــن  للحافــظ  ســتتيح  إذ 
الصفقــات قبــل تســويتها مــن خــال 
آليــة التأكيــد أو الرفــض لــكل صفقــة 
تأكيــًدا  اســتامه  حــال  فــي  منفــذة 
المنفــذة  العمليــة  مــع  متطابــق  غيــر 
بشــكل آلــي لــكل مــن الحافــظ األمين 

والوسيط.
)التســليم  المطروحــة  اآلليــة  وتأتــي 
مقابــل الدفع( في إطار الســعي لتبني 

وفــق  العالميــة  الممارســات  أفضــل 
لهيئــات  الدوليــة  المنظمــة  توصيــات 
وعمــاً  “أيوســكو”،  الماليــة  الرقابــة 
الستيفاء متطلبات ترقية السوق إلى 

فئة األسواق العالمية الناشئة.
وآليــة التســليم مقابــل الدفع لــن تغير 
 ،)T + 2( مــن الدورة الزمنية للتســوية
المســبق  التأكــد  عمليــة  ســتبقى  كمــا 
مــن أوامر البيــع ســارية المفعول، في 
حيــن ســيتم تعديــل أوقات التســوية 
الرفــض،  تتــم معالجــة عمليــة  حتــى 
الدفــع  إجــراءات  تطبيــق  وســيتم 

مقابل التسليم على عمليات التسوية 
التــي تتــم من خال شــركات الحافظ 
األميــن فقط و لن تنطبــق اإلجراءات 
علــى العماء الذين يقومون بتســوية 
عمليــات التــداول مباشــرة مــن خال 

شركات الوساطة المرخصة. 
األميــن  الحافــظ  لشــركات  ويمكــن 
والوســطاء إبداء رأيهم بشــأن الورقة 
ماحظاتهــم  وإرســال  االستشــارية 
csd@bah- اإللكترونــي البريــد   عبــر 
 8 أقصــاه  بتاريــخ   rainclear.com

أغسطس 2019.

التجاريــة  البنــوك  اإليجابــي ألســهم  لــأداء  نتيجــة  “المقاصة” وزعتها على المعنيين لالطالع على مرئياتهم

“المؤشر” يحقق أعلى مستوى في 9 أعوام ورقة استشارية عن “التسليم مقابل الدفع”

إعداد: أمل الحامد



Reno 10x Zoom :تحت التجربة
قدمــت “اوبــو” هاتفهــا الجديــد Reno 10x Zoom بتصميــم أنيــق ومبتكــر مصنــع مــن 
األلمنيوم باللون األسود واألخضر المتدرج مع طبقة من الزجاج الالمع، مع حواف جانبية 

معدنية لحماية الهاتف من الصدمات. 
 مــن األمــام، يوجــد شاشــة كبيــرة تغطــي الجهــة األماميــة بأكملهــا والتــي تحتــوي علــى 
مستشعر للبصمة بأسفلها وال يوجد بها أي نتوء للكاميرا األمامية، إذ إن الكاميرا األمامية 
موجــودة ضمــن اآلليــة المنزلقــة مــن األعلى والتــي تأتي بهيــكل مائل عنــد فتحها وتضم 
الكاميرا األمامية والفالش وســماعات األذن. ومن الخلف، يوجد إعداد كاميرا ثالثي مع 

فالش مدمج.
 يأتي الهاتف بشاشة تدعم خاصية اللمس المتعدد من نوع AMOLED بحجم 6.6 بوصة 
ودقة 1080 - 2340 بكسل بكثافة 387 بكسل لكل بوصة، مع نسبة أبعاد 19.5:9، وتأتي 
الشاشــة مزودة بطبقة حماية Gorilla Glass 6 مقاومة للخدش. وتغطي الشاشــة نســبة 
93.1 % ويوفر Reno 10x Zoom أداء ممتاز من ناحية التصوير، حيث إنه مزود بإعداد 
كاميرا ثالثي بدقة 48 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية والمخصصة للتركيز التلقائي بالليزر 
مــع فتحــة عدســة f/1.7، ودقــة 13 ميجابكســل مع فتحة عدســة f/3.0 للكاميــرا الثانوية 
والمخصصــة للتقريــب البصــري حتى 5 أضعــاف، والداعمة أيًضا لتقنيــة Periscope، في 

حيــن تأتــي الكاميــرا الثالثة بدقة 8 ميجابكســل مع فتحة 
f/2.2، وهي عدسة واسعة الزاوية.

يتميــز إعداد الكاميرا الخلفي بخاصية التركيز التلقائي، 
كمــا انــه مدمج مع فالش LED مزدوج مع دعم لخاصية 
الوجــه  علــى  التعــرف  وميــزة  والبانورامــا   HDR الـــ 

والتحديــد الجغرافــي للصــور باإلضافــة إلى تقنية 
الليلــي.  للتصويــر   Ultra Night Mode 2.0
وتوفــر الكاميرا المقربة منظور أوســع لتكوين 
ممــا  أوســع  رؤيــة  مجــال  والتقــاط  الصــورة 
يمكــن أن تراه العين البشــرية، كما تســتخدم 
Peri- (العدســة المقربــة هيــكل منظار األفــق 

scope(، والــذي يســاهم فــي تغييــر ترتيــب 
مجموعــة العدســات مــن الرأســي إلــى األفقي 
وحل مشكلة الُسمك ببراعة من خالل منظور 

بصري خاص.
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يســاعد تطبيق “صحتي في إلقاء الضوء 
علــى أربــع فئــات هــي: األنشــطة والنــوم 
ا  واالنتباه الذهني والتغذية. ويقوم تلقائيًّ
بحســاب عدد خطواتك ومســافة المشــي 
 ،Apple Watch والجــري. وإذا كان لديك

ا تتبع بيانات أنشطتك. فسيتم تلقائيًّ

ماذا تعرف عن السيارات الهجينة )Hybrid(؟صحتي
للســـائقين ا  واقتصاديـــة جـــدًّ الوقـــود  فـــي توفيـــر  فاعليـــة عاليـــة 

ا تقــوم علــى اســتخدام محركيــن  الســيارات الهجينــة )Hybrid( هــي تكنولوجيــا حديثــة نســبيًّ
داخل السيارة بدالً من محرك واحد، فالسيارة تستخدم محرك ديزل أو بنزين كمحرك رئيسي 
مســؤول عــن التســارع والســير بســرعات عالية وغيرها، مــع محرك كهربائي صغيــر يعمل على 

البطاريات ألداء مهام ثانوية ضمن السيارة.

ســيارات  انتشــرت  األخيــرة  الســنوات  فــي   
الهايبــرد فــي منطقة الشــرق األوســط بما فيها 
منطقتنــا العربية بشــكل كبيــر وُملفت لألنظار، 

فكيف تعمل يا ترى؟
يتــّم تشــغيل المركبــات الُمعتمــدة علــى ُمحّرك 
بيــن  الُمتكامــل  العمــل  خــالل  مــن  الهايبــرد 
محّركيها، ُمحّرك االحتراق الّداخلي، والُمحّرك 
الكهربائي الذي يعتمد على الّطاقة الُمخّزنة في 
بّطارّية المركبة، والتي يتّم إعادة شــحنها عند 
فراغهــا من خــالل ُمحــّرك االحتــراق الّداخلي، 
وعملّيــة الكبــح الُمتكّررة، حيث تســاعد عملّية 
الكبــح، وتحريــك العجــالت إلــى األمــام علــى 
اســترداد الّطاقــة مــن خــالل توليدهــا، وإبطاء 
المركبــة، كما يــزّود الُمحــّرك الكهربائــي ُمحرك 
الوقــود )االحتــراق( بالّطاقــة الاّلزمة في بعض 
الحــاالت كالتســارع، وصعــود المرتفعــات ومــا 
شــابه ذلــك، إذ يوّفــر بذلــك إمكانّية اســتخدام 

ُمحــّركًا أصغــر، وذي فاعلّيــة أكبــر. أداء ُمحرك 
الهايبــرد علــى الّرغــم مّمــا تقّدمــه المحــركات 
الوقــود فــي  الكهربائّيــة مــن دعــم لمحــّركات 
ال  ذلــك  أن  إاّل  )الهجينــة(،  الهايبــرد  مركبــات 
ُيخفــي حقيقــة كــون محــركات الهايبــرد ذات 
أداء أبطــأ مــن ذلك الذي يمكــن الحصول عليه 
مــن خالل ُمحــّركات المركبات العادّية؛ بســبب 
ذات  الكهربائّيــة  الُمحــّركات  علــى  اعتمادهــا 
القّوة وعــزم الدوران األقل، وبذلك ُتعتبر هذه 
المحــّركات بطيئــًة نوعــًا ما ُمقارنــًة بغيرها من 
المحــركات العادّيــة، إذ ال ُيمكــن قيــادة مركبــة 
التســّبب  دون  ســريع  طريــق  علــى  هايبــرد 
حّتــى  أو  مثــالً،  اآلخريــن  الّســائقين  بغضــب 
ذات  المركبــات  تتمّتــع  مــا.  بحــادث  التســّبب 
التــي  الخصائــص  ببعــض  الهايبــرد  ُمحــّركات 
ُتمّيزهــا عــن غيرهــا، ومــن تلــك الخصائــص ما 
يأتــي: تمتلــك ســيارات الهايبرد فاعلّيــًة عاليًة 

اقتصاديــًة  الوقــود، ممــا يجعلهــا  فــي توفيــر 
الهايبــرد  مركبــات  ُتعــّد  للســائقين.  بالنســبة 
مركبــات صديقــة للبيئــة، إذ ُتحافــظ عليها من 
التلــّوث. تشــتمل مركبــات الهايبــرد المتقّدمــة 
علــى بّطاريات ذات حجم كبير مزّودة بمدخل 
خارجــّي للّشــحن إلعــادة شــحنها عنــد فراغها. 
تشــتمل المركبات على خاصّية )الخمول( التي 

تعمل على إيقاف ُمحّرك السّيارة عند إيقافها، 
كمبــدأ عمل مصبــاح الثاّلجة الذي ينطفئ عند 
إغــالق بابهــا. تختلــف ســيارات الهايبــرد مــن 
حيــث الهــدف مــن وراء تصميمهــا لكنهــا فــي 
األصــل صنعــت لتوفيــر الوقود )كمــا في تيوتا 
Prius لكــن الكثيــر منهــا كانت لــم تصمم أصال 

لتوفير البنزين بل لزيادة الرفاهية!

ســيضيف آيفــون 11 خاصيــة جديــدة لدعــم التصويــر، كمــا 
أنه ســيدمج كاميرا العدسة العريضة، والتي تلتقط مساحة 
أكبر في الصور. ومع اقتراب موعد إطالقه تنتشر تسريبات 
وشــائعات عديــدة تتعلــق بتصميــم الجهاز، ومزايــاه التقنية 
الجديــدة مثــل طريقــة الشــحن، التــي قــد تعنــي أنــه ســيتم 

شحن هواتف آيفون وأندرويد باستخدام شاحن واحد.

مميزات “آيفون 11”
ســيتمكن أصحــاب ســيارات تيســال قريًبا مــن متابعــة أفالمهم 
مــن  الفيديــو  ومقاطــع  نتفلكــس  مــن  المفضلــة  ومسلســالتهم 
الشاشــة  داخلهــا.  الموجــودة  الشاشــة  مــن  مباشــرة  يوتيــوب 
الموجــودة داخــل ســيارات تيســال ليســت فقط لتزويد الســائق 
بالمعلومات الالزمة عن الطريق والسيارة، وستكون هناك ألعاب 

قوية مثل Fallout Shelter باإلضافة لأللعاب الكالسيكية.

ترفيه “تيسال”

موجــه  ا  جــدًّ مميــز  عربــي  تطبيــق 
ألولياء األمور، يحتوي على مجموعة 
من المهام اليومية، يتابعها ولي األمر 
لتحفيز الطفل للقيام بمهامه بحســب 
جــدول المهــام بغيــة الحصــول علــى 

أكبر قدر من النقاط!

ماذا سأفعل اليوم

صمــم لتقويــة الذاكرة والتركيز وســرعة 
ردة الفعــل والقــدرة علــى حــل المشــاكل 
عــن طريــق تمريــن يومــي خــاص بــك، 
يومــي  تمريــن  علــى  ســتحصل  وفيــه 
خــاص بــك لتطويــر المهــارات الذهنيــة 
التي تريدها وتكتشف معدل ذكائك به.

شعلة

نجح “تويتر” في اســتقطاب 5 ماليين مســتخدم مقارنة 
بالربــع األول الــذي بلــغ عــدد المســتخدمين 134 مليــون 
ــا. وحقــق ارتفاًعــا بنســبة 14 %  مســتخدم نشــط يوميًّ
العــام الماضــي فيمــا يخــص  بالربــع نفســه فــي  مقارنــة 
المســتخدمين، وتمكنت من اســتقطاب هذا العدد الكبير 

من خالل التحديثات التي أضافتها في المنصة.

نجاح “تويتر”
بدأ العد التنازلي بالفعل النطالق مؤتمر سامسونج الذي 
تكشــف فيــه النقــاب عــن Note 10، ولقــد بــدأت شــركة 
Verizon بالفعــل فــي إطالق الحملــة الترويجية له، ومن 
المقــّرر أن يبدأ شــحن هواتــف Galaxy Note 10 في 23 
من أغســطس على أن يتوفر أيًضا في منافذ البيع خالل 

نفس األسبوع.

“Note 10” قريًبا

كشــف تقريــر نشــر مؤخــًرا عبــر “Pew” عــن تســجيل 
مقاطــع الفيديــو الخاصــة باألطفــال وألعــاب الفيديــو 
أعلى نســبة مشــاهدة وتحميل على شبكة “اليوتيوب” 
التقريــر التحليلــي  الفتــرة األخيــرة، حيــث جــاء  فــي 

نتيجة لدراسة أجريت مؤخًرا.
وقام موقع “Pew” بتحليل االشــتراكات الخاصة بعدد 
40 ألفــا فــي القنــوات المختلفــة خــالل أســبوع، حيــث 
مــن صغــار  “اليوتيــوب”  قاعــدة مســتخدمي  اتســعت 
الســن بشــكل خاص، كما تأتــي أغلب االشــتراكات بين 
المســتخدمين من غيــر المتحدثين باللغــة اإلنجليزية، 
للمســتخدمين  االشــتراكات  عــدد  تشــغل  حيــث 
المتحدثيــن باللغــة اإلنجليزيــة نســبة 17 % فقــط مــن 

إجمالي االشتراكات.
مــن جانــب آخــر، وصــل عــدد مســتخدمي “اليوتيوب” 
فــي الواليــات المتحــدة خــالل 2018 إلــى 180 مليــون 
ا، بينما تحول موقع “اليوتيوب”  مســتخدم نشــط يوميًّ
في مناطق أخرى في العالم إلى أداة ترفيهية مجانية.
 أيًضــا رصــد ارتفــاع متوســط عــدد مــرات مشــاهدة 
مقاطــع الفيديــو الخاصــة باأللعــاب إلــى 120000 مرة، 
بينمــا ســجلت مقاطع الفيديو التي تســتهدف األطفال 

ارتفاع في نسبة المشاهدة بما يعادل ثالثة أضعاف.
 يذكــر أن صحيفــة “وول ســتريت” أشــارت فــي تقريــر 
ســابق إلــى خطط “اليوتيــوب” لنقل المحتــوى الخاص 
باألطفــال فــي تطبيــق منفصــل بعيــًدا عــن المحتــوى 

لتحقيــق  وذلــك  األكبــر،  العمريــة  بالمراحــل  الخــاص 
بشــكل  تســاهم  التــي  العمريــة  الفئــة  لهــذه  الحمايــة 
كبيــر اآلن فــي تحقيــق النمــو فــي شــبكة “اليوتيــوب” 

االجتماعية.

ما المقاطع األكثر مشاهدة على “يوتيوب”؟

5 أغسطس 2019 االثنين
4 ذو الحجة 1440

إعداد: طارق البحار
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إعداد: زينب العكري

إنفاق “التشييد” األميركي يسجل أكبر هبوط في 7 أشهر

سجل اإلنفاق في قطاع التشييد بالواليات 
المتحدة أكبر هبوط في 7 أشهر في يونيو 
مع تراجع االســتثمار في مشــاريع التشييد 
للقطاع الخاص إلى أدنى مستوى في أكثر 
التجــارة  وزارة  ونصف.وقالــت  عــام  مــن 
إن اإلنفــاق علــى التشــييد انخفض 1.3%، 
وهــو أكبــر انخفاض منــذ نوفمبــر الماضي. 
وعدلت الوزارة البيانات لشــهر مايو لتظهر 
أن إنفــاق القطــاع انخفض الــى %0.5 بدالً 

من هبوط بلغ %0.8 في القراءة األولية.
اســتطلعت  اقتصاديــون  خبــراء  وكان 
رويتــرز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع انفاق 

التشــييد %0.3 فــي يونيــو. وعلى أســاس 
فــي   2.1% القطــاع  انفــاق  هبــط  ســنوي 

يونيو.
وانخفــض االنفــاق علــى مشــاريع التشــييد 
إلــى  يونيــو  فــي   0.4% الخــاص  للقطــاع 
مســتوى  أدنــى  وهــو  دوالر  مليــار   962.9
منــذ أكتوبــر 2017. وجاء ذلــك في أعقاب 

تراجع بنسبة %0.3 في الشهر السابق.
وتراجــع االســتثمار فــي مشــاريع التشــييد 
العامــة في يونيــو %3.7، وهو أكبر هبوط 
منــذ مــارس 2002، بعــد انخفاضــه 1.2% 

في مايو.

أظهــرت إحصــاءات النشــاط المصرفــي فــي الســعودية، منــح البنــوك التجاريــة، 
وشــركات التمويــل مــا قيمتــه 4.3 مليــار ريــال )1.15 مليــار دوالر( قروضــًا عقاريــة 

سكنية جديدة لألفراد خالل شهر يونيو 2019.

وتعكــس هــذه القيمــة الكبيــرة مــن اإلقــراض 
لهــا  المرخــص  الشــركات  مــن  أو  البنكــي 
تمويــل مســاكن المواطنيــن، مواصلــة تدفــق 
هــذا النــوع مــن التمويــل بدعــم مــن برامــج 
اإلســكان الحكوميــة، التي عملت على تقديم 
التســهيات أو رفــع المــاءة الماليــة لألفــراد 

الحاصلين على القروض.
وبحسب تحليل أجرته “العربية.نت” لبيانات 
“ســاما”  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة 
)البنــك المركزي(، منحــت المصارف التجارية 
لتمويــل  قروضــًا  لألفــراد  الســعودية  فــي 
العقارات الســكنية خال شــهر يونيو بمفرده 
بواقع 4.05 مليار ريال، فيما منحت شــركات 
التمويــل حوالــي 311 مليون ريــال من نفس 

نوع هذا التمويل.
وشــهد الربع الثاني من العــام الحالي، قفزات 
النــوع مــن التمويــل،  مهمــة فــي قيمــة هــذا 
تعكــس فاعليــة برامــج اإلســكان فــي تعزيــز 
المــاءة الماليــة للمقترضيــن، وإقــرار البنــوك 
والشــركات لهذا النوع من العقود بشــكل أكثر 

سهولة.
وبلغت قيمة اإلقراض الجديد لهذا النوع من 
التمويل من البنوك التجارية والشــركات معًا، 
أرقامًا قياســية بواقع 6.44 مليار ريال خال 
أبريــل، و5.66 مليــار ريــال خــال مايو، و4.3 

مليار ريال خال يونيو من هذا العام.
وبالمقارنــة مــع شــهر يونيــو من العــام 2018، 
تضاعفت هذه القروض 4 مرات خال يونيو 

2019، أمــا بالمقارنة مع الشــهر الســابق )مايو 
2019( فقــد ســجل هــذا النــوع مــن القــروض 

تراجعًا بنسبة 30%.
وشــهد أبريــل الماضــي ذروة منح هــذا النوع 
من القروض بقيمة شهرية تاريخية تجاوزت 

6.4 مليار ريال.
وقــد جرى إبرام قرابــة %93 من قيمة عقود 
التمويــل العقــاري المقدمة لألفــراد في يونيو 
2019 عــن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم 
نحــو %7 منهــا عــن طريــق شــركات التمويل 

العقاري.
عــدد  فــي  الهائلــة  القفــزات  الفتــًا  وكان 
الحاصليــن علــى هــذا النوع مــن التمويل، مع 
تضاعف عدد عقود التمويل أكثر من 4 مرات 
على أســاس شهري، كما تضاعفت أكثر من 3 

مرات على أساس سنوي، لتبلغ حوالي 9711 
عقد تمويل خال يونيو الماضي.

وبلغ إجمالي عدد القروض المقدمة خال 
النصف األول من 2019 نحو 68520 عقدا 
تمويليا بقيمــة 31381 مليار ريال، مقارنة 

بنحــو 20 ألــف عقــد بقيمــة 12746 مليــار 
ريال خال الفترة ذاتها من العام الماضي، 
ا يتجــاوز %242 فــي  محققــة بذلــك نمــوًّ
العقــود، ونحــو %146 فــي قيمــة  أعــداد 

التمويل.
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دوالر مليــار 

استمرار تدفق 
التمويل بدعم من 

برامج اإلسكان 
الحكومية

طالــب عاملــون في القطاع العقاري بالبحرين تمديد الفترة المقررة لتعديل أوضاع 
المثمنيــن العقارييــن التــي مــن المقــرر أن يكــون آخــر موعــد لهــذه المهلــة 2 نوفمبــر 
المقبل، مبينين أن الفترة قصيرة جدا إذ صدر القرار في يوليو الماضي وهي فترة 
قصيــرة ال تكفــي المثمــن لالنتهــاء مــن الــدورات التدريبيــة والحصول على شــهادة 

التثمين.

المــدة  تمديــد  عــدم  أن  لـ”البــاد”  وأوضحــوا 
هنــاك  وأن  بأكملــه  العقــاري  الســوق  ســيربك 
مجــاالت أخــرى تعتمــد علــى المثمنيــن مثــل 
العقاريــة  والمؤسســات  واألفــراد  البنــوك 

وغيرها.
البحريــن  جمعيــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
العقارية، عبدالكريم السادة، إن القرار المتخذ 
مــن قبــل مؤسســة التنظيــم العقاريــة ممتــاز 
وهــي تحــاول جاهدة تنظيــم القطاع العقاري 
وتطويــره، وإن مثــل هــذا القرار يســاعد على 

تأهيل العاملين لرفع الثقة في القطاع.
لفتــرة  يحتــاج  القــرار  تطبيــق  أن  وأضــاف 
أطــول مــن 3 أشــهر حتــى يســتطيع العاملون 
فــي القطــاع الحصــول علــى الــدورة الازمــة 
حيــث  المهنــة  لهــذه  المتخصصــة  والشــهادة 
البحريــن،  فــي  مثمنــا   153 حوالــي  يوجــد 
المســجلين  للمثمنيــن  العــدد  هــذا  أن  مبيًنــا 

والرسميين.
وأوضح أن المثمنين يقومون بتثمين حوالي 
80 عقارا في اليوم وبعد القرار سيكون هناك 
أشــخاص معدوديــن ليقوموا بتلــك المهمة إذ 
بلغ عدد الذين يملكون هذه الصاحية حوالي 

9 أشخاص من الفئة )د( وُيمنح ترخيص هذه 
الفئــة مؤقتًا، علــى أن يجيد طالب الترخيص 
القــراءة والكتابــة باللغــة العربيــة، وأن تكــون 
لديــه خبــرة عمل في المجــال العقاري لمدة ال 
تقــل عن 6 أشــهر، كما يجــب أن يقدم ما يفيد 
إتمام دورة التدريب اإللزامية المعدة من قبل 

المؤسسة.
ويكــون نطــاق عمــل المثمــن مــن هــذه الفئــة 
واألراضــي  الســكنية  العقــارات  تثميــن  )د( 
الفضاء التي ال تتجاوز قيمتها مبلغ 500 ألف 
دينــار علــى أســاس المقارنــة لــكل متــر مربــع، 
واإلشــراف علــى أي تثميــن آخــر يقــوم به من 
قبــل مثمــن مرخص له بفئــة أعلــى، والتثمين 
القائــم علــى الدخــل، أو التدفقــات النقديــة أو 

المتبقي أو األرباح أو التكاليف.
وأكد الســادة أنه يجب أن تكون فترة تعديل 
األوضــاع تتــراوح بيــن 18 شــهرا و24 شــهرا 
علــى األقــل حتــى الحصــول علــى شــهادات 
“ركس” على األقل والتي تتطلب وقت ال يقل 
عن 6 أشــهر، وأشــار إلى أنه إذا لم يتم تأجيل 
المهلة سيكون هناك نقص في المثمنين الذين 
حصلــوا علــى شــهادات “ركــس” فــي التثميــن 

فســتدخل شــركات أجنبيــة للبحريــن إذا كان 
هنــاك نقــص فــي المثمنيــن ودخولهم ســيرفع 
مــن التكاليــف علــى المصــارف والمؤسســات 

العقارية واألفراد.
لمهنــة  التدريبيــة  الــدورات  أن  إلــى  وأشــار 
التثمين العقاري في معهد البحرين للدراسات 
المصرفية BIBF بســيطة ويتــم االنتهاء منها 
خال أسبوع، إما شهادات “ركس” للمساحين 
العالمييــن فمدتهــا 6 شــهور، وللحصــول علــى 
شــهادة مثمنــي الفئــة )أ( فتحتــاج حوالــي 3 

سنوات.
*األهلي: التثمين مهنة أساسية بالقطاع

مــن جانبه، قــال الخبير العقاري ناصر األهلي، 
هــي  “ريــرا”  العقــاري  التنظيــم  مؤسســة  إن 
المرجــع للقطــاع العقاري في جميــع النواحي، 
واليــوم المؤسســة لهــا دور تنظيمــي أكبــر في 
القطاع، وأن مهنة التثمين في السابق لم تكن 

رســمية وكانــت المكاتــب العقاريــة تمارســها 
عشوائيا بمعاييرها الشخصية، ولم تكن هناك 

الخبرة الكافية لعدم وجود الجهة الرقابية.
المهنــة  هــي  التثميــن  مهنــة  أن  وأوضــح 
الرئيســية والتي يعتمد عليها القطاع العقاري 
مؤسســة  أن  إلــى  وأشــار  البنــوك،  وحتــى 
الوســاطة  نظمــت  كجهــة  العقــاري  التنظيــم 
واآلن تحــاول تنظيــم التثميــن بمعايير وآلية 

للعمل ايجابية للمهنة.
ولفــت إلــى أن أزمة العام 2008 كانت بســبب 
التثميــن  فــي  ومشــكلة  أميــركا  فــي  العقــار 
المؤسســة  قــرارات  أن  فاعتبــر  لــذا  العقــاري 
اعتمــادا لتطويــر األنظمــة، مبيًنــا أن البحريــن 
المقــدرة  لديهــم  عقارييــن  مثمنيــن  تمتلــك 

والكفاءة الازمة لهذه المهنة.
وأشــار إلــى أنــه فــي الســابق كانــت المكاتــب 
العقاريــة مــن تقــوم بدفــع التكاليــف الخاصــة 

بهــذه الدورات التدريبية والتي تكلف حوالي 
1500 دينــار واآلن مــع قــرار “ريــرا” فإنــه بعــد 
الــدورة  لهــذه  المثمــن  بعــث  يتــم  التســجيل 
والحصــول علــى الشــهادة، الفًتــا إلــى أن 80 
% مــن القــرارات تصــب فــي صالــح المكاتب 
العقارية والقطاع واالقتصاد بالدرجة األولى، 
فالمثمــن يقــوم بتقدير أصول شــركات وبنوك 

وال بد من تهيئة المثمن العقاري.
وعــن الفتــرة رآهــا األهلــي قليلة جــدا وطالب 
بتمديــد الفتــرة للــكل مثلمــا حصــل فــي قــرار 
توفيــق  فتــرة  وتمديــد  العقاريــة  الوســاطة 
الجــودة  مــن  قــدر  أكبــر  لتحقيــق  أوضاعهــم 
العالميــة  المعاييــر  مــع  والشــفافية  والمهنــة 

والقائمة على التحليل العلمي المتقدم.
وكانت مؤسسة التنظيم العقاري أقرت القرار 
رقم )2( لسنة 2019 بشأن تراخيص المثمنين 
في القطاع العقاري بشأن تراخيص المثمنين 
فــي القطــاع العقــاري من أجــل الحصول على 
الترخيــص الخــاص بمهنــة التثميــن العقــاري 
المهــن  تراخيــص  عــن  مســتقل  كترخيــص 
العقاريــة األخــرى التــي تنظم عملها مؤسســة 
التنظيــم العقــاري، علــى أن يكــون 2 نوفمبــر 
ومــن  األوضــاع،  لتوفــق  مهلــة  آخــر   2019
يمارس مهنة التثمين العقاري بدون ترخيص 
ســيعتبر  التاريــخ  هــذا  بعــد  المؤسســة  مــن 
مخالفــًا، وكذلك لمــن يجمع بين مهنة التثمين 

العقاري والوساطة العقارية.

وكانــت المؤسســة قد طبقت قــرارات ولوائح 
منظمــة للمهــن العقارية األخرى مثل ترخيص 
علــى  البيــع  العقارييــن ومشــاريع  المطوريــن 
ووكاء  العقارييــن  والوســطاء  الخريطــة 
المبيعــات واتحــاد المــاك، واآلن يتــم إضافة 
مهنــة التثميــن العقاريــة لهــا، لتصبــح المهــن 
العقاريــة اليــوم مســتندة على قانــون ولوائح 
وإجــراءات أكثــر تنظيمــًا ليعــود نفعــه علــى 
القطــاع العقــاري ليلعــب دورًا أكبــر في جذب 
االســتثمارات وتحريــك رؤوس األمــوال فــي 

االقتصاد الوطني.

عقاريون يطالبون بتمديد فترة تعديل أوضاع “المثمنين”
أشــــهــــر  6 تـــــســـــتـــــغـــــرق  الــــمــــتــــخــــصــــصــــة  الــــــــــــــــــــــدورات 

المحرر االقتصادي

ناصر االهلي عبدالكريم السادة

تطبيق القرار 
يحتاج لفترة أطول 

من 3 أشهر 

80 % من القرارات 
تصب في صالح القطاع 

واالقتصاد الوطني

“التنظيم العقاري”: 
من يمارس مهنة 

التثمين دون ترخيص 
يعتبر مخالفًا
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سحــر المتوسـط

ــوا الـــمـــديـــنـــة ســيــاحــيــا ــف ــش ــت ــك ــم ي ــ الــبــحــريــنــيــون ل
لــم يكتشــف البحرينيــون طنجــة بالمســتوى المطلــوب، بحســب مــا يقــول عاملــون فــي 
القطــاع الســياحي، وكذلــك األمــر بالنســبة للســياح الخليجييــن، إذ يفضــل جميعهــم 
مراكــش وأغاديــر والــدار البيضــاء، لتبقى عروس الشــمال المغربي مكانــا جديدا يمكن 

استكشافه.

أيــوب محمــد، وهــو مديــر وكالــة  ويؤكــد 
أن  لــه  يســبق  لــم  أنــه  والســفر،  للســياحة 
اســتضاف وفــدا مــن البحريــن، لكنــه يأمل 
أن يتــم ذلــك قريبا، خصوصــا أنه يعمل مع 

وكاالت سفر إماراتية وسعودية.
وتابــع “أعتقد أن ضعف الترويج للســياحة 
فــي طنجــة هــو الســبب فــي عــدم توافــد 
السياح البحرينيين إليها، )...( معظم الذين 
يأتون إلى المغرب يفضلون مراكش والدار 

البيضاء وأغادير”.
وأبدى أيوب استعداده للتنسيق مع أي من 
مكاتب الســفر البحرينيــة؛ لترتيب جوالت 

سياحية متبادلة.
مــا  والســكينة،  بالهــدوء  المدينــة  وتتميــز 
يجعهــا مقصدا مناســبا للعائــات، خصوصا 
أنهــا أوروبيــة بطابــع عربــي، توفــر العديــد 
من المزايا، فضا عن أسعار معقولة مقابل 

خدمات مناسبة.
المحيــط  التقــاء  علــى  طنجــة  وتطــل 

األطلسي بالبحر األبيض المتوسط.

فنادق طنجة

تضــم المدينــة العديد من الشــقق والفنادق 
التــي تتنــوع وتختلــف بحســب فخامتهــا 
ومســتوى خدماتهــا، وبالتالي األســعار، لذا 

فهــي تقدم معظــم الخيارات للســياح وكل 
حسب إمكاناته.

األسعار

تعتبر األســعار في المدينة مناسبة جدا، إذ 
يســاوي الدينار البحريني نحو 23.5 درهم 
للوصــول  الســائح  يحتــاج  فيمــا  مغربــي، 
إلــى المناطــق القريبة من الفنــدق مثا )10 

دقائق بالتاكسي( نحو 20 درهما.
مــن  العديــد  بتوافــر  المدينــة  وتتميــز 
أو  التقليديــة  المغربيــة  ســواء  المطاعــم، 
الحديثة، فيما تصل كلفة الوجبة للشخص 
الواحد في مطعم متوسط المستوى لنحو 

50 درهما.

تزخر بالتراث 
والمعالم 

الترفيهية 
المتنوعة 

التقاء البحر األبيض المتوسط بالمحيط األطلسي

تعد طنجة، الواقعة على مضيق جبل طارق، وعلى بعد 20 ميًل فقط من ســاحل إســبانيا، واحدة من أجمل مدن الشــمال المغربي التي تســتحق 
الزيارة، حيث تتميز بطقس متوسطي خّلب، وتزخر بالمعالم السياحية وأماكن الترفيه المتنوعة.

ويبــدو التاريــخ والتــراث جلَييــن فــي المدينة، بداية من القصبة والمدينة القديمة والســوق الكبيــر، إلى األحياء واألزقــة والمقاهي المطلة على 
البحر األبيض المتوسط، إلى الجبال الشاهقة حيث الخضرة والحدائق الغّناء.

المساحة

124 كم²
الكثافة السكانية

7،026 فرد/ كم²

التوقيت الصيفي

1+ غرينيتش

الرمز الهاتفي

+212

االرتفاع

145م

إجمالي السكان

1،065،601

بائع في المدينة القديمة

رأس سبارطيل

المدينة القديمة «
تعتبر المدينة القديمة واحدة من أجمل األماكن الســياحية 
فــي طنجة، حيث األزقة والمســاجد العريقــة والمباني ذات 
الطراز المغربي األصيل، والساحات والمحال التجارية التي 
يغلب عليها البضائع التقليدية. وهي مكان مناسب للتجول 

على األقدام.

رأس سبارطيل «
واحــدة مــن أجمل األماكن الســياحية في طنجــة هي منارة 
رأس ســبارطيل الشــهيرة، التي يقصدها العديد من السياح 
لمشــاهدة المحيــط األطلســي الخــاب وتقــع المنــارة علــى 

الطرف الشمالي الغربي إلفريقيا.

بائع في المدينة القديمة

أحد أزقة المدينة القديمة

القصبة «
حــي القصبــة، هــو الحــي الذي عــاش فيه معظم الســاطين 
المغاربــة، ويقــع علــى الجانــب الشــمالي للمدينــة القديمــة، 

ويضم قصر دار المخزن ومتحف القصبة الحديث. 
الــذي تــم تزيينــه  عنــد الصعــود ألعلــى نقطــة فــي القصــر 
بزخارف خشــبية ونوافير ورخام األرابسك، يمكن مشاهدة 

مضيق جبل طارق.

أصيلة «
بلدة صغيرة تقع على الطرف الشــمالي الغربي من المحيط 
األطلســي، ولها تاريخ يمتد إلى العصر الروماني، وبعد ذلك 

أصبحت تحت سيطرة كل من إسبانيا والبرتغال.
وأهــم مــا يميز هــذه المدينة هــو أبنيتهــا البيضــاء والزرقاء 
التي تطل على الساحل، فيما تبعد حوالي 40 كيلومترا من 

طنجة.

20 درهما لدخول المتحف )نحو 800 فلس بحريني(

مغارة هرقل

متحف القصبة «
يقــع متحــف القصبــة فــي قلــب دار المخــزن ويجمــع عــددا 
مــن المعروضــات التــي تــؤرخ للمغــرب قديمــا، إبــان الحكــم 

الروماني والبيزنطي وغيرهما.
ويضــم حديقة تســمى رياض الســلطان، والتــي ُأعدت وفق 

الطراز المعماري المغربي وتحديًدا األندلسي.

مغارة هرقل «
تطــل مغــارة هرقــل علــى المحيط األطلســي وتعــد من أهم 
أماكــن الســياحة فــي طنجــة، حيــث ســيق صخــري يشــبه 
الكهــف يطــل بنهايتــه علــى ميــاه المحيــط، وتحــوم حولهــا 

األساطير.

شواطئ طنجة

مقهى الحافة

شاطئ طنجة «
واحد من أشهر المناطق الجاذبة للسكان المحليين وللسياح 

حول العالم،
إذ تــم تصنيفــه علــى أنــه رابــع أفضل الشــواطئ فــي العالم، 

حيث يلتقي البحر مع الجبال والكثبان الرملية.

مقهى الحافة «
ليس مقهى الحتساء الشاي والقهوة فحسب، بل يعد مكانا 
يرتاده مشــاهير الفن واألدب والسياســة إلى جانب الســياح 

القادمين من مختلف أنحاء العالم.
يعود تاريخ المقهى إلى أوائل القرن العشرين، وهو موجود 
على هضبة عالية تطل على مضيق جبل طارق، األمر الذي 

جعل منه مقصًدا مهًما لاستمتاع باإلطالة الساحرة.

عامل يحيك السجاد بالطريقة التقليدية

أجمل األماكن 
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عشرات المستوطنين 
يقتحمون األقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اإلسرائيليين 
باحات المسجد األقصى في القدس المحتلة، 

أمس األحد، تحت حراسة مشددة من 
الجيش اإلسرائيلي. وذكرت وكالة األنباء 

الفلسطينية )وفا(، أن 84 مستوطنا اقتحموا 
في الصباح ساحات المسجد األقصى من جهة 

باب المغاربة يرافقهم حراسة مشددة من 
عناصر الوحدات الخاصة. وقال مصدر بدائرة 

األوقاف اإلسالمية إن المستوطنين “نفذوا 
جوالت استفزازية في المسجد واستمعوا 

إلى شروحات عن أسطورة الهيكل المزعوم”. 
ويأتي هذه التطور بعد خطوة مماثلة أقدم 

عليها 166 مستوطنا الخميس الماضي، حين 
اقتحموا ساحات المسجد األقصى من جهة 

باب المغاربة تحت حراسة أمنية مشددة.

ترحيب خليجي وعربي بالتوقيع رسمياً على وثيقة اإلعالن الدستوري

السودان يطوي صفحة التناحر ويبدأ المرحلة االنتقالية

وقع ممثلون عن المجلس العســكري الســوداني وائتالف المعارضة الرئيســي باألحرف األولى على إعالن دســتوري أمس األحد، مما يمهد الطريق أمام تشــكيل حكومة 
انتقاليــة. وقــال المبعــوث اإلثيوبــي للســودان محمــد دردير إن الوثيقة الدســتورية تؤســس للفترة االنتقالية التي ســيكون شــغلها الشــاغل تحقيق الســالم مع الحركات 
المسلحة. فيما قال القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير إن التوقيع على اإلعالن الدستوري يمثل لحظة تاريخية للسودان ويفتح صفحة جديدة في البالد.

المقبلــة  المرحلــة  أن  الدقيــر  وأضــاف 
المصالحــة  إتمــام  وستشــهد  أصعــب 
الســودان،  فــي  اإلقصــاء  نهــج  وإنهــاء 
مرحلــة  بــدأ  الســودان  أن  إلــى  الفتــا 
االســتبداد  مــن  عقــود   3 بعــد  جديــدة 

والظلم.
مــن جهتــه، قال نائــب رئيــس المجلس 
دقلــو  حمــدان  محمــد  العســكري 
يؤكــد  اليــوم  “اتفــاق  إن  “حميدتــي”، 
انتصــار اإلرادة الوطنيــة، والنتيجــة ال 

غالب وال مغلوب”.
 قال حميدتي : “دخلنا إلى المفاوضات 
كشــركاء وخرجنــا منهــا فريقــا واحدا”، 
التناحــر  صفحــة  “طوينــا  وأضــاف 
الفتــرة  علــى  واتفقنــا  الســودان  فــي 

االنتقالية”.
ومــن المقــرر أن يوقــع الجانبان بشــكل 
نهائي على اإلعالن الدســتوري يوم 17 
أغســطس حســبما قالت مصادر مطلعة 
علــى المفاوضــات لرويتــرز فــي وقــت 

سابق األحد.
إنــه ســيتم  لـ”رويتــرز”  وقالــت مصــادر 
إعالن تشــكيل مجلس السيادة يوم 18 
أغســطس، وتعيين رئيــس الوزراء يوم 
20 أغســطس وتشــكيل الحكومــة يــوم 

28 أغسطس.

مفاوضات الـ 12 ساعة

وتــم أمــس األحد االنتهاء مــن وثيقتي 
مفاوضــات  بعــد  والســالم  الدســتور 
األطــراف  بيــن  ســاعة   12 اســتغرقت 

المعنية.
تعديــل  إضافــة  تــم  بأنــه  أفــادت  كمــا 
تقضــي  الدســتور  إعــالن  وثيقــة  فــي 
لرئيــس  المزدوجــة  الجنســية  بمنــع 
مجلــس الــوزراء، إال بموافقــة المجلس 

العسكري، وقوى التغيير.

أيضــا أشــارت إلــى أن التوقيــع ســيتم 
اليوم، وتجري اآلن المشاورات الختيار 

الممثلين.
مــن جهتها، تأمل هيئة علماء الســودان 
االهتمــام  المقبلــة  المرحلــة  تشــهد  أن 
الحقــوق،  وحفــظ  القانــون،  بســيادة 

وتعزيز مبدأ حرمة الدماء.
وأعربــت الهيئــة عــن تفاؤلهــا بتحقيــق 
األطــراف  بيــن  السياســي  التوافــق 

المتحاورة وتحقيق االستقرار.

ترحيب خليجي وعربي 

التعــاون  لمجلــس  العــام  األميــن  أشــاد 
اللطيــف  لــدول الخليــج العربيــة، عبــد 
العســكري  المجلــس  بتوقيــع  الزيانــي، 
والتغييــر  الحريــة  وقــوى  االنتقالــي 

“اإلعــالن  وثيقــة  علــى  الســودان  فــي 
الدستوري”.

اإلعــالن  توقيــع  إن  الزيانــي،  وقــال   
خطوة تاريخية مهمة تؤســس إلرســاء 
والســالم،  واألمــن  االســتقرار  دعائــم 
الدولــة  ســلطات  تشــكيل  واســتكمال 

السيادية.
ودعــا األميــن العام، الشــعب الســوداني 
وكافــة قــواه الوطنيــة الى تعزيــز الثقة 
والتوافق، وتوحيد الصفوف والجهود، 
والتمسك بالوحدة الوطنية، واالنطالق 
الى بنــاء الدولــة الديمقراطيــة المدنية 

وفق مبادئ العدالة وحكم القانون.
وفــي وقــت ســابق، أعربــت الســعودية 
ومصــر، عــن ترحيبهمــا باالتفــاق علــى 
عليهــا  والتوقيــع  الدســتورية  الوثيقــة 
باألحرف األولى بين المجلس العسكري 

االنتقالــي وقــوى الحريــة والتغييــر في 
السودان.

ونقلــت وكالة األنباء الســعودية “واس” 
عن مصدر في الخارجية، قوله إن هذه 
الخطوة نقلة نوعية من شأنها االنتقال 
بالســودان الشــقيق نحو األمن والسالم 

واالستقرار.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية 
المصريــة إن هــذا االتفــاق خطوة هامة 
علــى الطريــق الصحيــح ونحــو تحقيق 

األمن واالستقرار في البالد.
وأشــادت القاهرة، في بيان، بالخطوات 
التــي اتخذهــا الســودان، خــالل الفتــرة 
الماضيــة؛ وفــي مقدمتهــا التوصــل إلى 
اتفــاق حول وثيقة اإلعالن الدســتوري 
فضالً عن االتفاق على تشكيل حكومة 

مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.

عواصم ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ وكاالت

االتفاق جرى توقيعه أمس األحد )أ ف ب(

إسالم أباد/سريناجار ـ رويترزسيدني ـ وكاالتاسطنبول ـ رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس األحد، إن تركيا ستقوم بعملية شرقي 
نهر الفرات بشمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وتشــعر تركيــا باســتياء متزايــد تجــاه 
الواليــات المتحــدة التي أبرمــت اتفاقا 
مع أنقرة إلقامة منطقة آمنة في شمال 
شــرق ســوريا. وقــال أردوغان إنــه أبلغ 

روسيا والواليات المتحدة بالعملية.
ومنــذ إعالن الرئيــس األميركي دونالد 
اعتزامــه  الماضــي  العــام  فــي  ترامــب 
ســحب القــوات األميركيــة مــن شــمال 
ســوريا، اتفــق البلدان العضــوان بحلف 
شــمال األطلســي علــى إقامــة منطقــة 

علــى  ســوريا  داخــل  آمنــة 
حدودها الشــمالية الشــرقية 
تخلــو  أن  علــى  تركيــا  مــع 

الوحــدات  وجــود  مــن 
الكردية.

وكانت الوحدات حليف 
واشنطن الرئيسي على 

األرض في ســوريا خــالل المعركة ضد 
تعتبرهــا  تركيــا  لكــن  داعــش،  تنظيــم 

منظمة إرهابية.
المتحــدة  الواليــات  إن  أنقــرة  وتقــول 
إلقامــة  الراميــة  المســاعي  جمــدت 
واشــنطن  وطالبــت  اآلمنــة  المنطقــة 
وكان  بالوحــدات.  صالتهــا  بقطــع 
التــي  العمليــة،  عــن  كشــف  أردوغــان 
ســتكون ثالث توغل تركي في ســوريا 
خــالل ثالثــة أعــوام، فــي وقــت ســابق 
التحــرك  أوقــف  لكنــه  العــام  هــذا 
اليــوم  أردوغــان  وقــال  الحقــا. 
افتتــاح  مراســم  خــالل  األحــد 
عفريــن  “دخلنــا  ســريع  طريــق 
وجرابلس والباب. اآلن ســندخل 
أبلغنــا  الفــرات.  نهــر  شــرق  إلــى 

روسيا والواليات المتحدة بذلك”.

قــال وزيــر الخارجيــة األميركي، مايــك بومبيو، أمس األحد، إنــه “واثق للغاية” 
من أنه سيتمكن من بناء تحالف بحري في الخليج.

وطلب بومبيو من أســتراليا المشــاركة في 
تأمين المالحة في مياه الخليج.

وكان بومبيــو يتحــدث فــي ســيدني خالل 
زيــارة لــه ووزيــر العــدل مــارك إســبر إلــى 
أســتراليا. وفــي وقــت ســابق، قــال بومبيو 
إن بالده بصدد بناء تحالف دولي لحراسة 
مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنه سيشمل دوالً 

من جميع أنحاء العالم.
وأوضــح بومبيــو فــي تصريحــات ســابقة 
أن واشــنطن تعمل على تغيير ســلوك قادة 
طهــران، وتســعى لتشــكيل تحالــف يقــوم 

بدوريــات فــي مضيــق هرمــز مــن أجــل 
مفتوحــة،  البحريــة  الممــرات  بقــاء 
جميــع  مــن  دوالً  أن  إلــى  مشــيرًا 

بهــذا  ستشــارك  العالــم  أنحــاء 
التحالف.

هذا وكشــفت تقارير 

الماضــي،  الخميــس  أميركيــة،  عســكرية 
عــن تســليح مقاتالت “إف 15” تشــارك في 
طلعات جوية فوق هرمز، بذخائر عنقودية 
الحمــراء  تحــت  باألشــعة  تعمــل  نوعيــة 
والليزر، لتحديد األهداف وتدميرها بدقة.

وأشــارت التقاريــر إلــى أن “إف 15 إي” هي 
مقاتلــة ثنائيــة الــدور مصممــة ألداء مهــام 
حاليــًا  وتقــوم  أرض،   - وجــو  جــو،   - جــو 
بدوريــات لضمــان التجــارة البحريــة الحرة 

والمفتوحة في المنطقة.
 THE WAR لموقــع  تقريــر  أفــاد  كذلــك 
فــي  المتخصــص   ،ZONE DRIVE
هــذه  بــأن  العســكرية،  الشــؤون 
مفيــدة  تكــون  قــد  األســلحة 
كالتــي  صغيــرة،  قــوارب  لضــرب 
يســتخدمها الحرس الثوري 

اإليراني.

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان أمس األحد إن من المحتمل أن يتحول 
التوتر بين الهند وباكســتان حول كشــمير إلى أزمة إقليمية وإن الوقت قد حان 

لوساطة الرئيس األميركي دونالد ترامب.

وتأتــي تصريحــات خان بعد يــوم من اتهام 
باكســتان للهند باســتخدام قنابــل عنقودية 
محرمــة أدت إلى مقتل اثنين من المدنيين 
وإصابــة 11 فــي منطقــة كشــمير المتنــازع 
عليهــا. ونفــت الهنــد اســتخدام مثــل هــذه 
القنابــل. وقــال خــان علــى تويتــر ”الرئيــس 
ترامب عرض الوساطة بشأن كشمير. حان 
الوقت للقيام بذلك بعد تدهور الوضع هناك 
وعلى خط الســيطرة )بين شــطري كشــمير( 

نتيجــة األعمــال العدائيــة الجديــدة 
التــي تقــوم بهــا قــوات االحتــالل 
الهنديــة“. وخــط الســيطرة الــذي 

أشــار إليــه خــان هــو الخــط 
الحــدود  يمثــل  الــذي 

تقســم  التــي  الفعليــة 
إلــى شــطرين  كشــمير 

بيــن الهنــد وباكســتان. وأضــاف خــان ”مــن 
أزمــة  إلــى  الوضــع  ينفجــر  أن  المحتمــل 
إقليميــة“. وتطالب كل من الهند وباكســتان 
ذات األغلبية المسلمة بأحقيتها في كشمير 
بيــن  وتوتــر  خــالف  محــل  مســألة  وهــي 
الجانبيــن منــذ وقــت طويــل. وتتهــم الهنــد 
مســلحين  متشــددين  بتمويــل  باكســتان 
الجــزء  فــي  انفصاليــة  جماعــات  وكذلــك 
الخاضــع للهنــد مــن كشــمير. وتنفــي إســالم 

أباد االتهامات الهندية.
وفــي يوليو أبلــغ ترامب الصحفيين 
بــأن رئيس الــوزراء الهندي ناريندرا 
مودي ســأله إن كان يرغب في 
كشــمير.  بشــأن  الوســاطة 
أي  طلــب  الهنــد  وتنفــي 

وساطة.

باكستان: حان الوقت لوساطة ترامب بشأن كشميربومبيو: واثقون من بناء تحالف بحري في الخليجأردوغان يستعد لثالث توغل تركي شمالي سوريا
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مكة المكرمة ـ وكاالت

بغداد ـ أ ف ب

أكــد األميــر خالــد الفيصل، أميــر منطقة 
مكة المكرمة، أمس األحد، أن السعودية 
تفتــح أبوابهــا دائمــًا الســتقبال الحجــاج 

من أي مكان بدون تمييز.
وقــال فــي مؤتمر صحفــي، إن 350 ألف 
شــخص يعملــون فــي خدمــة الحجيــج 
مــن كافــة القطاعــات، معلنًا وصــول 1.6 

مليون حاج إلى السعودية حتى اآلن.
وقــال ردا علــى ســؤال حــول مــا تقــوم 

بــه قطــر تجاه الســعودية، “الســعودية ال 
تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع”، 
فــي  تشــارك  ال  “الســعودية  وأضــاف 
يطلقهــا  التــي  والمهاتــرات  البــذاءات 
المعــادون للبــالد”. وكشــف الفيصــل أنــه 
تــم إعــادة أكثر مــن 329 ألــف مخالف ال 
يحملــون تصاريــح الحــج، وتــم القبــض 
على 15 شــخصا كانــوا يحاولون إدخال 

الحجاج بطريقة مخالفة.

العراقيــة،  الداخليــة  وزارة  أعلنــت 
أمــس األحــد، القبض علــى 8 من بين 
15 موقوفــا تمكنــوا مــن الفــرار مــن 

أحد مراكز الشرطة في بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء 
 8 علــى  القبــض  “ألقينــا  ســعد معــن: 
هاربين من أصل 15 فروا من ســجن 
مركــز شــرطة القنــاة”، وتمكــن هؤالء 
الذين أوقفوا على ذمة قضايا تتعلق 

بالمخدرات، من الفرار من المركز.

ياســين  الداخليــة،  وزيــر  وأصــدر 
الياســري، أمــرا بإقالــة 3 مســؤولين، 
هم قائد شــرطة بغداد ومدير شرطة 
الرصافــة ومديــر قســم بــاب الشــيخ، 

بعد هروب الموقوفين.
كمــا قــرر حجزهــم في مقــر الــوزارة، 
مركــز  ضبــاط  حجــز  إلــى  باإلضافــة 
عناصــر  وجميــع  القنــاة  شــرطة 
مكلفيــن  كانــوا  الذيــن  الشــرطة، 

بالواجب اثناء الحادث.

السعودية تفتح أبوابها للحجاج دون تمييز

القبض على نصف الهاربين من سجن في بغداد

أوهايو ـ وكاالت طهران ـ وكاالت

ُقتل 9 أشخاص وأصيب 27 آخرون جراء إطالق نار في دايتون بوالية أوهايو األميركية )شمال غربي الواليات المتحدة(، بحسب 
ما أعلنت الشرطة في وقت مبكر األحد، بعد أقل من 24 ساعة على عملية إطالق نار في تكساس )جنوب( أسفرت عن 20 قتيالً.

الســاعة  بعيــد  النــار  إطــالق  وحصــل 
الواحدة فجرًا في حي أوريغون المكتظ 
فــي  ضابــط  قــال  مــا  وفــق  بالمطاعــم، 
الشرطة المحلية، مات كاربر، للصحافة.

ُقتــل  النــار  “مطلــق  أن  كاربــر  وأوضــح 
برصــاص  بهــا  أصيــب  بجــروح  متأثــرًا 
الشــرطة التــي كانــت تــرد” علــى مصــدر 
النيــران، مشــيرًا إلــى أن أي شــرطي لــم 

يصب بجروح.
أفــادت رئيســة بلديــة دايتون نــان ويلي 
األحــد أن مطلــق النــار فــي هــذه المدينة 
شــرق  )شــمال  أوهايــو  بواليــة  الواقعــة 
الواليــات المتحــدة( ارتكــب مجزرته في 
أقــل مــن دقيقــة. وأضافــت أن المشــتبه 
بــه اســتخدم بندقيــة هجوميــة مــزودة 
ملقــم بقــوة كبيــرة وكان يحمــل ذخيــرة 

إضافية ويرتدي ســترة واقية للرصاص. 
وإطــالق النار فــي دايتون هو الثاني في 
أقل من 24 ساعة في الواليات المتحدة. 
فصبــاح الســبت، أردى رجــل أبيــض )21 

عاما( عشــرين شخصا قرب مركز تجاري 
فــي إل باســو فــي تكســاس قــرب حدود 
المكسيك. واعتقلت الشرطة مطلق النار 

وتشتبه في جريمة ذات طابع عنصري.

تحطمت مقاتلة إيرانية من طراز فانتوم F4 بعد سقوطها فوق مياه الخليج العربي قرب سواحل محافظة بوشهر جنوب إيران. 
ونقلــت وكالــة األنبــاء اإليرانيــة “إرنــا” عن حاكم مدينة تنكســتان، التابعة لبوشــهر، عبدالحســن رفيعي بور، قولــه إن هذه المقاتلة 

سقطت بعد ظهر األحد.

وذكر رفيعي بور أن سبب سقوط المقاتلة كان 
“خلالً فنيًا”، مشيرًا إلى أن الطيار ومساعده في 
حالــة صحية جيدة ولم يتعرضا ألية إصابات. 
ميزانيــات  تخصــص  إيــران  أن  مــن  وبالرغــم 
تواجــه  أنهــا  إال  العســكري،  لإلنفــاق  كبيــرة 
صعوبــات كبيرة في تحديث طائرات ســالحها 
الجوي المتهالك، نتيجة العقوبات الدولية. من 
جانــب آخر، ذكرت وكالــة الجمهورية اإليرانية 
التــي  النفــط  ناقلــة  إن  األحــد  أمــس  لألنبــاء 
احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها 

الوقود هي سفينة عراقية.
ونقلــت الوكالــة الرســمية عــن الحــرس الثوري 
قوله “ناقلة النفط التي احتجزت يوم األربعاء 
لتهريبها الوقود اإليراني إلى دول أخرى كانت 

سفينة عراقية”.

وكانــت وســائل إعالم أفادت في وقت ســابق، 
أن الحــرس الثــوري أعلــن عــن احتجاز ســفينة 
أجنبيــة فــي ميــاه الخليج تنقــل 700 ألف ليتر 

من الوقود وعلى متنها 7 بحارة.

وحســب بيــان القــوات البحريــة فــي الحــرس 
الثــوري فقــد تم احتجاز الســفينة قرب جزيرة 
فارســي وســحبها إلــى مينــاء بوشــهر جنــوب 

إيران.

عناصر من الشرطة في أوهايو صورة تداولتها مواقع إيرانية من حطام المقاتلة

ــعــد ســـاعـــات مـــن مــذبــحــة تــكــســاس األمــيــركــيــة ب الحـــرس الثـــوري: ناقلـــة النفـــط المحتجـــزة “عراقيـــة”

9 قتلى و27 جريحا بإطالق نار في أوهايو تحطم مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج
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ا  خســر الفريق األول لكرة القدم بنادي المحرق، مباراته الثالثة في معســكره المقام حاليًّ
بتركيا، أمام فريق أولمبيك خريبكة المغربي بثالثة أهداف مقابل واحد.

وأقيمت المباراة يوم أمس األول، وســجل 
هدف المحرق الالعب جمال راشد من كرة 
ثابتــة. وكان المــدرب البرازيلــي ماركــوس 
ضمــت  بتشــكيلة  المبــاراة  بــدأ  باكيتــا 
الحــارس أشــرف وحيــد، والالعبين:أحمــد 
جمعــة،  أحمــد  علــي،  عبدالوهــاب  صالــح، 
أحمــد  البنــاء،  محمــد  الحايكــي،  عبــدهللا 
راشــد،  جمــال  كامــل،  علــي  الشــروقي، 

جونيور وماثيوس.
وحقق المحرق فوزين كبيرين على ناديين 
الــدوري  فــي  الثالثــة  الدرجــة  أنديــة  مــن 
التركــي في أول مباراتين له بالمعســكر، إذ 

فاز في األول )0-8( والثاني )7-0(.
وبحســب المركز اإلعالمي لنــادي المحرق، 
المحــرق  لفريــق  البرازيلــي  المــدرب  فــإن 
خــوض  علــى  يحــرص  باكيتــا  ماركــوس 

مباريــات تجريبيــة بالتــدرج للوصــول إلى 
المستوى المنشود للفريق.

وســيخوض المحــرق مباريــات أخــرى فــي 
تجربــة  علــى  باكيتــا  يعكــف  إذ  المعســكر، 
علــى  للوقــوف  كبيــر  بشــكل  الالعبيــن 

جاهزيتهم وإمكاناتهم.
إلــى ذلــك، وصــل عضــوا جهــاز كــرة القــدم 
حســن الزيانــي ومحمــد ســلمان إلــى تركيا 

لمتابعة فريق المحرق في المعسكر.
فــي  اإلعــدادي  المحــرق  معســكر  ويأتــي   
الفريــق  تحضيــرات  إطــار  ضمــن  تركيــا 
 ،2020 /2019 الجديــد  الرياضــي  للموســم 
إذ سيدشــن المحرق مشــواره في الموســم 
عبــر المشــاركة فــي كأس محمــد الســادس 
ســيلعب  حيــث  األبطــال،  العــرب  لألنديــة 
نــادي شــباب  أمــام   32 الـــ  مواجهتــي دور 

قســطنطينة الجزائري يومي 27 أغسطس 
الجــاري فــي الجزائــر و17 ســبتمبر المقبــل 
فــي البحريــن، حيــث ســيقام لقــاء اإليــاب 
آل  بــن محمــد  علــي  الشــيخ  اســتاد  علــى 

خليفة بنادي المحرق.
جيــًدا  صفوفــه  المحــرق  فريــق  ودعــم   
للموســم الجديــد، إذ تعاقــد مــع جهــاز فني 

جديــد بقيــادة المــدرب البرازيلــي الشــهير 
باكيتــا، عالوة علــى 3 محترفين برازيليين 
بتوصيــة مــن الجهــاز الفنــي، باإلضافة إلى 
صفقــات محليــة عديــدة: الحارس أشــرف 
وحيــد، والعبــو المنتخــب األولمبــي: أحمد 
صالح ســند، حســن الكراني، حسين جميل 

وأحمد الشروقي.

فريق المحرق

لقطة من السباق 

القــى الفريــق المغربــي فــي ثالث ودياتــه بمعســكر تركيا
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حقق منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد فوزين متتاليين خالل معسكره الخارجي 
المقام حاليًا في مقدونيا وذلك تحضيرًا للمشــاركة في نهائيات كأس العالم تحت 

19 سنة والتي ستنطلق غدًا الثالثاء.

إذ دشــن مبارياتــه الوديــة فــي مقدونيــا 
يــوم الخميــس الماضــي بمواجهــة فريق 
شــباب فاردار المقدوني وتمكن “األحمر” 
من تحقيق الفوز بنتيجة )28/30( بعدما 
تأخــر منتخبنا فــي الشــوط األول بفارق 
هــدف وبنتيجــة )16/17(، وفــي المباراة 
األخــرى والتــي لعبها مســاء أمس األول، 
حقــق نتيجة الفوز الكاســحة وذلك على 
حســاب منتخــب الســعودية وبفــارق 10 
أهــداف وبنتيجــة )19/29( بعدمــا أنهــى 
المبــاراة  مــن  األولــى  الحصــة  منتخبنــا 
 .)10/17( وبنتيجــة  أهــداف   7 بفــارق 
وتلقــت صفــوف منتخبنا لضربة قاســية 

النجــار  حســين  الالعــب  تعــرض  بعــد 
لإلصابة خالل المعسكر والذي نتج عنها 
“قطع في الرباط”، ليفتقد بذلك “األحمر” 

جهوده وإمكاناته خالل البطولة.
هاتيــن  تكــون  أن  المفتــرض  ومــن 
إيجابيــة  دفعــة  أعطــت  قــد  المباراتيــن 
الفنــي  للجهــاز  المعنويــة  الناحيــة  مــن 
أنفســهم،  لالعبيــن  وأيضــًا  لمنتخبنــا 
وأنهــا وضعــت التصــور الكامــل للمــدرب 
والوطنــي  هالــدور  جوهــان  اآليســلندي 
محمــد المراغــي حول مســتوى “األحمر” 
عمومــًا والالعبيــن علــى حــدة خصوصــًا 
وكشــفت مالمح الضعف والخلل والعمل 

على إصالحها وتقويتها فنيًا قبل خوض 
غمار المنافسات الرسمية لبطولة العالم.

وسيستهل منتخبنا الوطني مشواره في 
المونديال غــدًا الثالثاء بمالقاة منتخب 
نيجيريــا وبعدها بيوميــن يواجه اليابان 
وفــي اليــوم التالــي يلعــب مــع صاحــب 
األرض والجمهــور مقدونيــا، وفــي يــوم 
األحــد يلتقــي مــع األرجنتيــن وأخيرًا مع 
الدانمــارك في اليوم التالي، وينص نظام 

البطولــة علــى تأهــل المنتخبــات األربعة 
األولى إلى الدور الثاني ومنها المنافســة 
علــى المراكــز األولى فــي دور الـ16، فيما 

لقــب  علــى  األخــرى  المنتخبــات  تلعــب 
كأس رئيس االتحاد. 

بعــد  العًبــا   15 المنتخــب  بعثــة  وتضــم 

جاســم  وهــم:  النجــار  حســين  إصابــة 
خميــس، مهــدي علــي، علــي فــؤاد، عادل 
محمد، علي منتظر، حسين خميس، علي 
محمد، محمــد ربيع، علي جعفر، مجتبى 
عــادل،  أحمــد  شــعيب،  مؤيــد  الزيمــور، 
محمــد  قمبــر،  قاســم  محفــوظ،  حســين 
الفنــي  الجهــاز  الــى  باإلضافــة  حبيــب، 
المكــون مــن اآليســلندي جوهــان هالدور 
المراغــي  محمــد  الوطنييــن  والمدربيــن 
وأحمد منصور، ومدير المنتخب جاســم 

خميس.
وتعتبر هذه المشاركة لمنتخب الناشئين 
هــي الرابعــة فــي تاريخــه بعد المشــاركة 
األولى التــي أقيمت في البحرين 2007، 
2011، وجورجيــا  األرجنتيــن  ثــم  ومــن 
النهائيــات  إلــى  تأهلــه  وجــاء   ،2017
العالميــة بعد تحقيقــه المركز األول على 

آسيا للمرة الثانية على التوالي.

“أحمر الناشئين” يفوز على السعودية وفاردار ودًيا

منتخب الناشئين لكرة اليد

اللجنة اإلعالمية

واصلــت المهرات العائدة ملكيتها لممثل 
جاللــة الملك لالعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيس المجلس االعلى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد 
آل خليفــة حضورها القوي والمتميز في 
الســباقات الدوليــة التي تقام في اوروبا 
وتمكنهــا مــن تحقيــق نتائــج كبيــرة فــي 

تلك الملتقيات الدولية. 
وتمكنــت المهرة )الرايــه( العائدة ملكتيها 
لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
مــن تحقيــق المركــز االول فــي مضمــار 
أربــع  بعــد  ببريطانيــا  العشــبي  لنقفيليــد 
فئــة  مــن  االنتقــال  لتضمــن  مشــاركات، 
المبتدئات الــى الفئات المختلفة. وتمكن 
المدرب الذي يشرف على المهرة )الرايه( 

ســايمون كرســفورد مــن قــراءة الســباق 
بصــورة متميزة وطبق الفارس اإليطالي 
انــدرا اتزينــي كل التعليمــات ليتمكن من 
الفــوز  هــذا  تحقيــق  الــى  المهــرة  قيــادة 
العائــدة  المهــرات  أن  يذكــر  المتميــز. 
ملكيتها لســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل 
فــي  انتصــارات متميــزة  خليفــة تحقــق 
الســباقات المختلفة وكان آخرها تحقيق 
المهــرة داهيــة المركــز االول فــي ســباق 
1200 متــر للفئــة الثالثة المخصصة لعمر 
السنتين مهرات فقط والتي اقيمت على 
مضمــار اســكوت الشــهير فــي بريطانيــا 
الفــارس  بقيــادة  المهــرة  تمكنــت  حيــث 
ديفد ايغن وســط متابعــة المدرب روجر 

فيرنر من تحقيق هذا الفوز.

المركز األول للمهرة “الرايه” بمضمار لنقفيليد

الرفاع - اتحاد الطاولة

قامت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 
رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة 
الطاولــة بزيــارة إلــى المديــر التنفيذي للشــئون 
الرياضيــة باللجنــة األولمبية البحرينية الســيد 

عبدالجليل أسد بمناسبة خروجه للتقاعد.
بنــت عبدالعزيــز آل  الشــيخة حيــاة  وأشــادت 
خليفــة بالجهود الكبيرة التي بذلها عبدالجليل 
أسد طوال فترة عمله سواء باللجنة األولمبية 
البحرينيــة وكذلــك خــالل مشــواره الرياضــي 
الحافــل بالعطــاء واالنجــازات، حيــث قدمــت 
لــه جزيل الشــكر والتقدير باألصالة عن نفســها 
وبالنيابــة عــن أخوانهــا اعضــاء مجلــس ادارة 

اتحاد الطاولة.
آل  عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة  الشــيخة  وأعربــت 
خليفــة عــن شــكرها الجزيــل إلــى عبدالجليــل 
أســد واستذكرت العديد من المشوار الرياضي 
المتميــز والحافــل باالنجــازات والعطاء، حيث 
مــن  يعتبــر  أســد  عبدالجليــل  أن  أوضحــت 
بذلــت  التــي  البــارزة  الرياضيــة  الشــخصيات 

جهــود كبيــرة طوال الســنوات الماضيــة وقدم 
ومــن  االتحــادات  لكافــة  الدعــم  مــن  العديــد 
ضمنهــا اتحــاد الطاولة والتــي تعكس إخالصه 
لخدمــة  الــدؤوب  عملــه  خــالل  مــن  وتفانيــه 
األصعــدة،  مختلــف  وعلــى  الغاليــة  مملكتنــا 
مســتذكرة كذلــك تاريخــه الحافــل مــن خــالل 
المراكــز التي تبؤوها فــي المنظمات الخارجية 
وما حققه من ســمعة طيبة ومشــهودة في هذا 
المجــال، متمنيــة لــه دوام التوفيــق والنجــاح 

والسعادة في حياته.

مــن جانبــه، أعــرب عبدالجليــل أســد عــن بالــغ 
بنــت  حيــاة  الشــيخة  إلــى  وتقديــره  شــكره 
عبدالعزيــز آل خليفــة وكافــة أعضــاء مجلــس 
إدارة اتحــاد الطاولــة علــى هذه اللفتــة المعبرة 
التــي تؤكــد العالقــة المتينــة التــي تربطــه مــع 
االتحــاد، مشــيدًا بالجهــود البــارزة التــي تبذلها 
لمواصلــة  عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة  الشــيخة 
النهوض بلعبة كرة الطاولة التي حققت العديد 
مــن االنجازات طــوال الفترة الســابقة ومتمنيًا 

لهم كل التوفيق والنجاح.

حياة بنت عبدالعزيز مع عبدالجليل أسد

ـــارزة فـــي خدمـــة الرياضـــة البحرينيـــة ـــرا لجهـــوده الب تقدي
حياة بنت عبدالعزيز تشيد بجهود عبدالجليل أسد

اللجنة اإلعالمية

تغلب فريق مركز شباب كرزكان على مركز 
شــباب دمســتان بهــدف نظيــف، ليضــرب 
موعدًا مع نادي ســار فــي المباراة النهائية 
لبطولة مجلســي الشــورى والنواب الثانية 
عشــرة لكرة القدم للناشئين للعهد والوالء 
عليهــا  وتشــرف  تنظمهــا  والتــي  للوطــن 
مفروشــات أحمد شريف، ونقل الكرزكاني 
يوســف حســين فريقــه للنهائــي بإحــرازه 
هــدف المبــاراة الوحيــد عنــد الدقيقــة 16 
مــن زمــن الشــوط األول، وحصــد جائــزة 
أفضــا العب في المبــاراة وهي مقدمة من 
إيــاه  للســفر والســياحة وســلمها  الحــدود 
الناشــط االجتماعــي والرياضــي إبراهيــم 
مطــر، وســتقام المبــاراة النهائيــة للبطولــة 
يــوم بعد غٍد األربعاء بيــن فريقي كرزكان 

وسار.
وجــاءت مبــاراة كــرزكان ودمســتان وفقــًا 
تأهــل  علــى  ينــص  الــذي  البطولــة  لنظــام 
متصــدر الــدور التمهيــدي وهــو نادي ســار 

للنهائــي مباشــرة، علــى أن يلتقــي الثانــي 
فــي  ودمســتان  كــرزكان  وهمــا  والثالــث 
مباراة فاصلة وحسمها األول لصالحه بعد 
مواجهة مثيرة للغاية شــهدها ملعب نادي 
ســار وحفلــت باإلثــارة والمتعــة وحبســت 
أنفاس الجماهير والمتابعين لحين صافرة 
النهايــة لتعلــن تأهــل أبنــاء كــرزكان الذين 
حافظــوا علــى هدفهم الوحيد ليســتحقوا 
بلــوغ موقعــة اللقــاء النهائي فــي مواجهة 

الساريين.
أدار المبــاراة الحكــم أحمــد مهــدي، وقــام 
تلفــت  الطبيعــي احمــد  العــالج  اخصائــي 
بمجهــود مميز، ووســط متابعة مميزة من 

احمد حبيب رئيس لجنة الحكام
ومكي سعيد مدير البطولة وبمعية عيسى 
الدوسري وسمير حرم مراقبي المباريات، 
وبإشــراف رئيــس اللجنة المنظمــة عمران 

النجداوي.

تسليم يوسف حسين جائزة أفضل العب في المباراة

ضــرب موعدا مع ســار في نهائي بطولة “الشــورى والنواب”
كرزكان يتغلب على دمستان بهدف نظيف

أحمد مهدي

5 أغسطس 2019 االثنين
4 ذو الحجة 1440

علي مجيد

اإلصابة تبعد 
النجار عن منتخبنا 

في مونديال 
اليد بمقدونيا

اللجنة اإلعالمية

شــؤون  وزارة  توجيهــات  علــى  بنــاًء 
تأتــي  والتــي  والرياضــة  الشــباب 
الرياضــة  قمــة  لتوصيــات  اســتجابًة 
والهادفــة إلــى تقويــة دور الجمعيــات 
العموميــة باألندية الوطنية وتســويق 
عضوياتهــا بمــا يتوافــق مــع مبــادرات 
القطــاع  لتطويــر  الوطنــي  البرنامــج 
والشبابي والرياضي “ استجابة “ أعلن 
نــادي البديــع عــن فتــح بــاب العضوية 
للجمعيــة  اإلنضمــام  فــي  للراغبيــن 
تجديــد  وكذلــك  بالنــادي،  العموميــة 
عضويــة أعضــاء الجمعيــة العموميــة 
وذلــك خالل األســبوع الجــاري ابتداًء 

من بعد صالة المغرب مباشرة.

 عضويات 
نادي البديع

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

نظــم االتحاد البحرينــي أللعاب القوى دورة 
خاصــة فــي “ photo finish “ علــى مضمــار 
اســتاد البحريــن الوطنــي شــارك فيهــا عــدد 
مــن الدارســين مــن كال الجنســين، وحاضــر 
فــي الــدورة كال مــن أيمن إســماعيل خليفة 
ومحمود عسل من جمهورية مصر العربية.

ادارة  مجلــس  عضــو  الــدورة  شــهد  وقــد   
االتحــاد مديــر المنتخبــات الوطنيــة محمــد 
الــدورة  مجريــات  تابــع  والــذي  عبدالعزيــز 

مشيدا بحجم المشاركة الجيدة.
 “ دورة  أهميــة  علــى  عبداالعزيــز  وأكــد 
مــن  كوكبــة  تخريــج  فــي  الفوتوفينــش” 
الحــكام القادريــن علــى اســتخدام األجهــزة 
الخاصــة ب “ الفوتوفينيش” إلدارة مختلف 

ســباقات ألعــاب القــوى خصوصــا فــي ظــل 
 “ فــي  المتخصصيــن  الحــكام  يمثلــه  مــا 
الفوتوفينيــش” مــن أهمية كبيــرة في رصد 
نتائــج المتســابقين في المســافات القصيرة 

والمتوسطة والطويلة.
تأتــي  الــدورة  هــذه  ان  عبدالعزيــز  واشــار 

أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد  برامــج  ضمــن 
القــوى لتأهيــل حكامــه وإعدادهــم اإلعــداد 
المناســب اإلدارة مختلــف البطــوالت التــي 
أللعــاب  الدولــي  االتحــاد  خاللهــا  يشــترط 
األجهــزة  هــذه  مثــل  اســتخدام  القــوى 
المتقدمــة لضمان دقة أفضل في احتســاب 

النتائج واعتمادها. 
وأشــاد عبدالعزيــز باإلقبــال الجيــد مــن قبل 
المحاضــرات  فــي  وانتظامهــم  الدارســين 
تعكــس  والتــي  والتطبيقيــة  النظريــة 
حرصهــم علــى اكتســاب المهــارات الالزمــة 
فــي هــذا التخصــص، متمنيا منهــم مواصلة 
العطاء واالنخــراط في المزيد من الدورات 
مراحــل  الــى  للوصــول  األخــرى  المتقدمــة 
متقدمــة فــي “ الفوتوفينيش” والذي اصبح 

تخصصا هاما في تحكيم أم األلعاب.
كما تقدم عبدالعزيز بالشكر الجزيل لكال من 
المحاضران ايمن اسماعيل خليفة ومحمود 
عســل علــى مشــاركتهما في الدورة مشــيدا 
بمــا قدماه من معلومات ومهارات هامة من 
شــأنها أن تثــري خبــرات الدارســين وتطــور 

قدراتهم في تحصص “ الفوتوفينيش”.

الــبــطــوالت مــخــتــلــف  إلدارة  ــم  ــ ــدادهـ ــ وإعـ الـــحـــكـــام  تــأهــيــل 

“القوى” ينظم دورة “الفوتوفينيش” للحكام



تعــرض منتخبنــا لكــرة الطائرة لفئة الشــباب، لخســارة ثانية في البطولة اآلســيوية تحت 23 عاًما، والمقامــة حاليا في ميانمار، 
وذلك أمام منتخب باكستان بنتيجة )0-3(، في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وجــاءت خســارة منتخبنا أمام باكســتان 
اآلتيــة:)25/21(،  األشــواط  بنتائــج 

)25/21( و )25/15(.
والخســارة بثالثــة أشــواط نظيفــة هــي 
خســر  بعدمــا  التوالــي،  علــى  الثانيــة 
المنتخــب أمام الصين تايبيه في الجولة 

األولى.

قــد  المنتخــب  يكــون  الخســارة  وبهــذه 
فقــد حظوظه فــي التأهل إلــى الدور ربع 

النهائي.
وتقام البطولة في ميانمار حاليا وتستمر 

حتى 11 أغسطس الجاري.
مبارياتــه  ثالــث  المنتخــب  وســيخوض 
فــي البطولــة اليــوم اإلثنيــن 5 أغســطس 

قطــر  منتخــب  يالقــي  حينمــا  الجــاري، 
ميانمــار،  بتوقيــت  مســاء   6.30 عنــد 
لتحقيــق  الشــاب  األحمــر  يســعى  وفيهــا 
بــدور  مبارياتــه  فــي ختــام  األول  فــوزه 

المجموعات.
 ويشــرف على منتخبنــا المدرب الوطني 
يوســف خليفــة، وتضــم قائمــة الالعبيــن 

العبــار،  محمــد  اآلسيوية:ســيد  للبطولــة 
محمــد  جاســم،  محمــد  راشــد،  جوهــر 
هرونة، حســن الشــاخوري، جاسم تركي، 

حســين خليل، بدر محمد، حسن الحداد، 
ســيف  يوســف  عبدالحســين،  محمــود 

وحسين عبدهللا.
وتأتــي المشــاركة اآلســيوية بعــد ختــام 

مشــاركة المنتخــب في البطولــة العالمية 
الشــهر  البحريــن  اســتضافتها  التــي 
الماضــي، واحتــل المنتخــب فيهــا المركز 

الثامن على مستوى الترتيب العام.

خســـــارة ثانيــــة لشبــــاب الطائـــرة “آسيوًيــا”

استهل فريق األهلي لكرة السلة مشواره بدوري زين الدرجة األولى بفوز مريح على حساب سماهيج بنتيجة مئوية قاسية قوامها ٤٣/١١٢، 
في المباراة التي أقميت بينهما مساء أمس )األحد(، على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، في افتتاح منافسات الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وحصــد األهلــي بفوزه أمــس أول نقطتين له 
البطولة، فيما خرج منافسه بنقطة الخسارة.
وجــاءت البدايــة اإليجابيــة لفريــق األهلي 
المســاعي  إطــار  فــي  الجديــد  بالموســم 
القويــة مــن أجــل العــودة للمنافســة علــى 
األلقــاب المحليــة التــي ابتعــد عنهــا الفريق 

األصفر في السنوات الثمان الماضية.
مــن  تذكــر  مقاومــة  األهلــي  يواجــه  ولــم 
منافســه الــذي خــاض المواجهــة بتشــكيلة 
محليــة قائمة علــى عناصر الشــباب، حيث 
عمــد مــدرب الفريــق األهالوي علــى توزيع 
دقائــق المباراة على جميــع الالعبين الذين 
نقــاط  تســجيل  فــي  جميعهــم  ســاهموا 

الفريق.
وجــاءت نتائــج أشــواط المبــاراة كاآلتــي: 
جميعهــا  و١٤/٣٣   ١٠/٣٣  ،١١/٢٢  ،٨/٢٤

لألهلي.

النجمة يطيح باالتحاد

وفي المباراة الثاني في افتتاحية البطولة، 
االتحــاد،  بمنافســه  النجمــة  فريــق  أطــاح 
بنتيجــة ٩٤/١٠٣، محققــا نقطتين ثمينتين 
بمســتهل مشــواره فــي الــدوري، فيما خرج 

االتحاد بنقطة الخسارة.
وجــاءت المبــاراة فــي مجملها العــام مثيرة 
تبــادال  اللذيــن  الفريقيــن  بيــن  ومتكافئــة 
التقــدم طــوال فتراتها األربع، إذ لم تحســم 
التــي  األخيــرة  الدقائــق  مــع  إال  النتجيــة 
اســتطاع فيها النجمة من التقدم بفارق بلغ 

١٠ نقاط.
تواجــد  مــن  النجمــاوي  الفريــق  واســتفاد 
المحتــرف فــي صفوفــه لتحقيــق  الالعــب 
الفــوز األول، فــي الوقــت الــذي خــاض فيه 

البنفسج لقاءه األول بالعناصر المحلية.
وجــاءت نتائــج أشــواط المبــاراة كاآلتــي: 

 ٢٠/٢٦ االتحــاد،   ١٩/٣١ النجمــة،   ٢٢/٢٩
النجمة و٢١/٢٩ النجمة.

اليوم لقاءان

الجولــة  لقــاءات  اإلثنيــن  اليــوم  وتســتأنف 
صالــة  علــى  مباراتيــن  بإقامــة  االفتتاحيــة 
األولــى  المبــاراة  ســتجمع  إذ  اللعبــة،  اتحــاد 
بيــن البحريــن ومدينــة عيســى فــي الســاعة 
٦ مســاء، وتليهــا مباشــرة مبــاراة المحرق مع 

النويدرات في الساعة ٧:٤٥ مساء.
وفي الوقت الذي ستكون فيه المباراة األولى 
اليــوم متكافئــة المســتوى الفني بيــن فريقي 
البحرين ومدينة عيســى اللذين يعوالن على 
العناصــر الشــابة، فإن كفــة المواجهــة الثانية 
اللقــب  المســاء تميــل لمصلحــة حامــل  هــذا 
فريــق المحــرق الــذي يســتهل حملــة الدفــاع 
عن لقبه مدججا باألســماء الالمعة في سماء 

اللعبة، ومنتشًيا بالفوز بكأس السوبر.

بــمــواجــهــة سهلة “زيــــــن”  لــقــب  ــاع عـــن  ــ ــدف ــ ال ــة  ــل ــم ــل ح ــه ــت ــس ي الـــمـــحـــرق 

فوز مئوي لسلة األهلي... والنجمة يطيح باالتحاد

األحمر يتخطى األردن بهدف “سمعة”
ــرب آســيــا ــ ــة غ ــول ــط ــي ب ــي فـ ــن ــوط ــة لــمــنــتــخــبــنــا ال ــي ــاب ــج ــة إي ــدايـ بـ

حقق منتخبنا الوطني األول لكرة القدم بداية إيجابية في بطولة غرب آسيا المقامة حاليا بالعراق، بعد أن فاز على منتخب األردن بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، 
أمس، على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل، ضمن إطار الجولة األولى للمجموعة الثانية.

ويديــن منتخبنــا الوطنــي بهــذا الفــوز 
للمهاجــم إســماعيل عبداللطيــف الذي 
ســجل هــدف الفــوز في الدقيقــة )69( 

من زمن المباراة.
للمنتخــب  البرتغالــي  المــدرب  وكان 
المبــاراة  بــدأ  ســوزا  هيليــو  الوطنــي 
بتشــكيلة مكونــة مــن الحــارس ســيد 
محمد جعفر، والالعبين:محمد عادل، 
الهــزاع،  عبــدهللا  باقــر،  مهــدي  ســيد 
أحمــد عبدهللا، جاســم الشــيخ، محمد 
ضيــاء  ســيد  مــدن،  علــي  الحــردان، 
ســعيد، ســامي الحســيني وإســماعيل 

عبداللطيف.
وفــي الشــوط الثانــي، أشــرك المــدرب 
كل من:أحمــد بوغمــار، كميــل األســود 

ومحمد الرميحي.
للغايــة  مهمــة  الفــوز  نتيجــة  وتعتبــر 
للمنتخــب فــي مشــوار المنافســة على 

التأهل للنهائي.
علــى  البطولــة  نظــام  وينــص 
مــن  األول  المركــز  صاحبــي  تأهــل 
إلــى  والثانيــة  األولــى  المجموعتيــن 
المبــاراة النهائية التي ســتقام يوم 14 

أغسطس.
وســيخوض منتخبنــا الوطني مباراته 
يوليــو   7 يــوم  البطولــة  فــي  الثانيــة 
المقبل، وذلك أمام منتخب السعودية، 
فــي  مبارياتــه  آخــر  يلعــب  أن  علــى 
المجموعــة أمام منتخب الكويت يوم 

10 يوليو. منتخبنا الوطني األول لكرة القدم
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بــدأت مســابقة الهيــر متمثلة باســتخراج المحار التقليدي فئة القوارب وذلك ضمن موســم ناصــر بن حمد لرياضات 
الموروث البحري الذي انطلق السبت الماضي في منتزه خليفة بن سلمان بالحد.

 100 مــن  أكثــر  مشــاركة  ووســط   
متسابق في هذه المسابقة التي تقام 
على كأس ســمو الشيخ حمدان نجل 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثــل جاللــة الملك المفــدى لألعمال 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضة، 
حيــث كانــت المنافســة مشــتده بيــن 
اســتخراج  عمليــة  فــي  المتســابقين 
المحــار التــي اســتمرت ألكثــر مــن 5 

ساعات متواصلة في عرض البحر.
وتم فحص المحار واستخراج اللؤلؤ 
الخاص بكل متسابق على حده، قبل 
أن يتــم وزنه، حيث يفوز بالمســابقة 
اللؤلــؤ  مــن  األعلــى  الــوزن  صاحــب 

المستخرج من داخل المحار.
 وتبلــغ مجمــوع جوائــز كأس ســمو 
الشــيخ حمــدان بــن ناصــر آل خليفة 
نحــو 25 ألــف دوالر أمريكــي موزعة 
على أصحاب المراكز العشرة األولى.
 وتمكــن النوخــذة طــارق البورشــيد 
من الفوز بكأس ســمو الشيخ حمدان 
بــن ناصــر آل خليفــة بعــد أن حقــق 
المركــز األول مســجال وزن لؤلؤ يبلغ 
وزنه )0.888 كيلوجرام(، في المقابل 
الــذوادي  أحمــد  النوخــذة  اســتطاع 
الفــوز بالمركــز الثانــي مســجال لؤلــؤ 
يــزن )0.888 كيلوجــرام(، بينمــا حــل 
النوخذة عبدهللا ســليمان في المركز 
الثالــث بــوزن لؤلــؤ وصــل ل )0.838 

كيلوجرم(.
 وحقق النوخذة محمد إبراهيم سالم 
المركز الرابــع )0.736 كيلوجرام(، ثم 
 0.736( خامًســا  محمــد  علــي  خالــد 
سادًســا  العازمــي  بــدر  كيلوجــرام(، 
الفهيــد  فهــد  كيلوجــرام(،   0.544(
يوســف  كيلوجــرام(،   0.538( ســابًعا 
كيلوجــرام(،   0.538( ثامًنــا  يعقــوب 
نبيــل حســن منصــور تاســًعا )0.538 
كيلوجــرام(، وأخيــًرا حقــق النوخــذة 
ســمير محمــد المركز العاشــر )0.308 

كيلوجرام(.
 وتســتكمل مســابقة الهيــر المتمثلــة 
بالطريقــة  المحــار  اســتخراج  فــي 
القــادم  الجمعــة  يــوم  التقليديــة، 

ببطولــة كأس ســمو الشــيخ عبــدهللا 
نجل سمو الشيخ فيصل بن حمد آل 
خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
فيمــا  البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة 
باســتخراج  الهيــر  مســابقة  تختتــم 
المحار التقليدي الســبت السابع عشر 
كأس  علــى  الجــاري  أغســطس  مــن 
سمو الشيخ محمد نجل سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

فوز النوخــذة البورشيــد بكـأس حمـدان بـن ناصــر

جانب من مسابقة الهير على كأس سمو الشيخ حمدان بن ناصر

المنتخب 
يختتم مبارياته 
اليوم في دور 

المجموعات

محمد الدرازي | تصوير: رسول الحجيري

أحمد مهدي

أحمد مهدي
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استخراج المحار 
ضمن موسم 
ناصر بن حمد 

للموروث البحري

منتخب الكرة الطائرة لفئة الشباب

اليــد  لكــرة  األول  الوطنــي  منتخبنــا  دشــن 
إعــداده البدنــي والفنــي مســاء أمــس األول 
الســبت فــي صالة االتحاد بــأم الحصم وذلك 
تحضيــرًا للمشــاركة المرتقبــة والمتمثلــة في 
التصفيات اآلسيوية المقرر إقامتها في قطر 
منتصــف شــهر أكتوبــر المقبــل والمؤهلــة إلى 

أولمبياد اليابان 2020.
العــب   17 حضــور  األول  التدريــب  وشــهد 
تقريبا وهم: محمد ميرزا، بالل بشــام، مهدي 
سعد، علي عيد، حسن شهاب، أحمد المقابي، 
محمد حبيب، علي عبدالقادر، أحمد موســى، 
الســالطنة،  جاســم  الســماهيجي،  حســن 

حســن ميــرزا، أحمــد جــالل، أحمــد حســين، 
لالعبــي  باإلضافــة  خلــف،  عيســى  الحــارس 
محمــود  الطائــر  الجنــاح  الشــباب  منتخــب 
حســين والحارس قاســم الشــويخ اللذين تم 
اســتدعاؤهما مؤخــرا بعــد تألقهمــا الفني في 
غيــاب  التدريــب  وشــهد  إســبانيا.  مونديــال 
بعــض عناصــر الخبــرة أمثــال قائــد “األحمــر” 
والحــارس  ميــرزا  وعلــي  الصيــاد  حســين 
الزيمــور  وعبــدهللا  عبدالحســين  محمــد 
مــع  المتواجــد  محفــوظ  لحســين  باإلضافــة 
منتخب الناشئين الذي يستعد للمشاركة في 

مونديال مقدونيا غدا.

“رجال اليد” يدشنون اإلعداد لآلسيوية

جانب من تدريب منتخبنا األول لكرة اليد

علي مجيد
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حققــت البطلــة البحرينيــة مريــم الحميــدي المركــز األول والميداليــة الذهبيــة فــي 
مســابقة دفــع القلة تحت 17 ســنة ضمن منافســات بطولــة العالــم البارالمبية أللعاب 
نوتويــل  بمدينــة  البارالمبــي  السويســري  المركــز  فــي  تقــام  التــي  للناشــئين  القــوى 
بسويســرا، حيــث تفوقــت على منافســاتها بتحقيقها مســافة 9.62 متــر و900 نقطة، 
متفوقــًة علــى اإلكوادوريــة ســينيدا رودريغيــز صاحبــة المركــز الثانــي والميداليــة 
الفضيــة التــي حققت مســافة 9.52 متر و888 نقطة، فيما حصلت المكســيكية أنيث 

مكادو على المركز الثالث والميدالية البرونزية بمسافة 10.15 متر و861 نقطة.

ــيــة الــذهــبــيــة اخــتــتــمــت  ــمــيــدال ــهـــذه ال  وبـ
البطولة  فــي  مشاركتها  البحرين  مملكة 
ملونة  ميداليات   4 إلــى  رصيدها  رافــعــة 
بذهبيتان وفضيتان، حيث تمتلك البطلة 
بتحقيقها  األســد  نصيب  الحميدي  مريم 
القلة  دفــع  ذهبية  منها  ميداليات  ثــاثــة 
وبــرونــزيــتــيــن فــي رمـــي الــقــرص والــرمــح 
سعد  البطل  حقق  فيما  ســنــة،   17 تحت 
القرص جلوس تحت  رمي  ذهبية  محمد 

20 سنة.
هـــذا وســيــعــود الـــوفـــد الــبــحــريــنــي الــيــوم 
اإلثــنــيــن إلـــى أرض الــمــمــلــكــة عــنــد تــمــام 
مساًء  دقيقة  وأربــعــون  التاسعة  الساعة 
محماً بالذهب والبرونز العالمي في إنجاز 
تاريخي أللعاب القوى لذوي العزيمة بهذه 
في  للبحرين  األولـــى  العالمية  المشاركة 

بطولة العالم للناشئين.

البردولي: اإلنجاز تحقق بسواعد 
أبطال المستقبل 

أشاد جاسم البردولي عضو مجلس إدارة 
اإلعاقة  ذوي  لرياضة  البحريني  االتحاد 
ورئـــيـــس الـــوفـــد فـــي الــبــطــولــة بــاإلنــجــاز 
أبطال  بــســواعــد  تحقق  الـــذي  الــتــاريــخــي 

البحرينية  البارالمبية  للرياضة  المستقبل 
ــيــات مــلــونــة فـــي خــتــام  بــحــصــد 4 مــيــدال
منافسات بطولة العالم البارالمبية أللعاب 
القوى للناشئين بمدينة نوتويل بسويسرا.

إال  ما هو  اإلنجاز  أن هذا  البردولي  وأكــد 
الموضوعة  الكبير والخطط  للعمل  حصاد 
ذوي  لرياضة  البحريني  االتــحــاد  بين  مــا 
اإلعاقة واللجنة البارالمبية البحرينية في 
المجلس  لرؤية  تنفيذًا  األخيرة  السنوات 
إلى  للوصول  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
بالمنظومة  وهواالرتقاء  الرئيسي  الهدف 
وكسب  العالمية  والــمــنــافــســة  الــريــاضــيــة 

مثمنًا  الكبرى،  البطوالت  في  الميداليات 
ــم الــشــيــخ  ــهـ جـــهـــود الــجــمــيــع وعـــلـــى رأسـ
محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة 
البارالمبية البحرينية على اهتمامه الكبير 
يوميًا  المستمرة  ومتابعته  والمتواصل 

لمشاركة منتخبنا.

الحميدي: وعدتكم بميدالية 
وحققت الذهبية الثانية 

الحميدي  مــريــم  البحرينية  البطلة  ــدت  أكـ
بتحقيقها  األحــد  أمــس  بوعدها  أوفــت  أنها 
والذهبية  البحرين  لمملكة  الرابعة  للميدالية 

الثانية. وأشارت الحميدي إلى أن هذا اإلنجاز 
والميدالية  األول  بالمركز  بــفــوزهــا  الثمين 
الذهبية جاء بفضل من هللا سبحانه وتعالى 
القيادة  تقدمه  الــذي  الكبير  الدعم  ثم  ومــن 
عزمها  مؤكدة  البحرينية،  للرياضة  الرشيدة 
ألعاب  الــمــشــوار فــي ريــاضــة  على مــواصــلــة 

القوى لذوي العزيمة وتطوير أدائها من أجل 
البحرين.  لمملكة  الميداليات  مواصلة حصد 
الحثيثة  الجهود  البحرينية  البطلة  وثمنت 
البحرينية  البارالمبية  اللجنة  بها  تقوم  التي 
وعلى رأسها رئيس اللجنة الشيخ محمد بن 
اللجنة  منتسبي  وجميع  خليفة   آل  دعيج 
اإلعاقة،  ذوي  لرياضة  البحريني  واالتــحــاد 
في  الــمــتــواصــل  اهتمامهم  أن  إلـــى  مــشــيــرة 
في  االجــتــهــاد  على  وحثها  موهبتها  صقل 
اللعب قادها لصعود منصة التتويج 3 مرات 
متتالية، معربة عن تقديرها وشكرها الجزيل 

لهم جميعًا.
التاريخي  اإلنــجــاز  الحميدي  البطلة  وأهــدت 
عاهل  ــى  إل البحرينية  البارالمبية  للرياضة 
الملك حمد بن عيسى  الباد صاحب الجالة 
آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو 
خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  وإلــى 
األول لرئيس مجلس الــوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة 
ــؤون الشباب  الــخــيــريــة وشــ لــأعــمــال  الــمــلــك 
والرياضة،  للشباب  األعــلــى  المجلس  رئيس 
آل خليفة  حــمــد  بـــن  خـــالـــد  ــشــيــخ  ال وســـمـــو 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.

االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة

مريم تحلق بالذهبية في سماء سويسرا

وقعــت منظمــة خالــد بــن حمــد الرياضيــة KHK SPORTS عقــد شــراكة مــع نــادي الرفــاع الرياضي 
والثقافــي لمــدة 3 مواســم ابتــداء مــن الموســم الرياضــي الجديــد 2019/ 2020. جــاء ذلــك، خــال 
المؤتمــر الصحافــي الــذي عقــد يــوم األحــد الموافــق 4 أغســطس، بمجلــس المغفور له ســمو الشــيخ 
سلمان بن محمد آل خليفة طيب هللا ثراه بالنادي، والذي حضره الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة 
رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة، ومحمد شاهد الرئيس التنفيذي 

لمنظمة خالد بن حمد الرياضية رئيس منظمة بريف، وعدد من ممثلي وسائل اإلعام المحلية.

بن  خالد  منظمة  بين  الشراكة  عقد  ويتضمن 
لنادي  الرعاية  تقديم  والنادي،  الرياضية  حمد 
لمدة ثاث مواسم، وسيتم من خالها  الرفاع 
وشعار   KHK SPORTS منظمة  شــعــار  وضــع 
الفريق  صــدر  على   ”BRAVE“ بــريــف  منظمة 
المنظمة في ماعب  األول، مع وضع إعانات 

النادي.

دور بارز لخالد بن حمد

وبهذه المناسبة، تقدم الشيخ عبدهللا بن خالد 
الرفاع  نــادي  إدارة  مجلس  رئيس  خليفة  آل 
بخالص الشكر وعظيم االمتنان إلى سمو الشيخ 
لرئيس  األول  النائب  خليفة  آل  بن حمد  خالد 
ــريــاضــة رئيس  الــمــجــلــس األعــلــى لــلــشــبــاب وال

اللجنة األولمبية البحرينية، منوها بالدور البارز 
الذي يقوم به سموه في سبيل خدمة الحركة 
الشبابية والرياضية، والعمل يدا بيد مع أخيه 
ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو 
جالة الملك لأعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة وذلك 
لترجمة توجيهات عاهل الباد صاحب الجالة 
بالعمل على  آل خليفة،  الملك حمد بن عيسى 

االرتقاء بالمنظومة الشبابية والرياضية.

دعم KHK SPORTS للنادي

الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة دعم  وثمن 
 KHK SPORTS منظمة خالد بن حمد الرياضية
لنادي الرفاع، مؤكدا أن هذا الدعم من شأنه أن 

يسهم في دعم مسيرة نادي الرفاع، حيث قال: 
استراتيجية  اإلعان عن شراكة  اليوم  “يسرنا 
لنادي الرفاع مع منظمة خالد بن حمد الرياضية 
أن  الشراكة من شأنها  فهذه   ،KHK SPORTS
الرياضية  للفرق  الفني  المستوى  على  تنعكس 
بالنادي وتساهم بالضرورة في تطوير الاعبين 
والمدربين، وهذا الهدف األسمى لدينا في نادي 

الرفاع باالستثمار في اإلنسان البحريني”.

نعمل بتناغم مع القيادة الرياضية

والثقافي  الرياضي  الرفاع  نــادي  رئيس  وأكــد 
أن نادي الرفاع يعمل دائما بشكل منسجم مع 
بشكل  والسير  المملكة،  في  الرياضية  القيادة 
يطلقها  التي  والمشاريع  البرامج  مع  متناغم 

وسمو  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بهدف تطوير 
مشرف  تمثيل  لتحقيق  البحرينية،  الرياضة 
بــاســم الــمــمــلــكــة فــي كــافــة الــمــحــافــل الــدولــيــة 

والقارية.

هدفنا ترجمة أهداف خالد بن حمد

ــن جـــانـــبـــه، قـــــال مــحــمــد شـــاهـــد الــرئــيــس  مــ
الرياضية  حــمــد  بــن  خــالــد  لمنظمة  التنفيذي 
“نعتز  بريف:  منظمة  رئيس   KHK SPORTS
الرياضي  الرفاع  بنادي  تجمعنا  التي  بالشراكة 
التي  لأهداف  ترجمة  تأتي  والتي  والثقافي، 
خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  رسمها 
للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب 

البحرينية،  األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة 
الرياضي، والذي يسهم في رفع  المجال  لدعم 
بدورها على تطور  تنعكس  والتي  المستويات 

وارتقاء هذا المجال الحيوي بالمملكة”.

الرفاع الصرح الرياضي العريق

وأضاف: “سعداء كثيرا بهذه الشراكة مع نادي 
التعريف، فهو صرح رياضي  الرفاع الغني عن 
عريق قد امتاز منذ تأسيسه بتفوقه الرياضي، 
من خال اإلنجازات التي حققها والتي ال تزال 
الــشــراكــة سيكون  شــاهــدة على تــمــيــزه. فــهــذه 

المستوى  رفــع  فــي  الــواضــحــة  انعكاساتها  لها 
الرياضي العام للفرق الرياضية النادي، وتدفعها 

لتحقيق مزيد من النجاحات”.

BRAVEو KHK القمصان الجديدة بشعار

الرفاع  نــادي  قــدم  الصحافي،  المؤتمر  وخــال 
القدم،  لكرة  األول  للفريق  الجديدة  القمصان 
خالد  منظمة  شعار  صدرها  على  وضــع  والتي 
 ،BRAVEو KHK SPORTS بن حمد الرياضية
بمنافسات  مــشــواره  الفريق  بها  سيبدأ  والتي 

الموسم المقبل وحتى موسم 2021/ 2022.

الرفاع- المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

عبــداهلل بن خالــد: نقــدر الجهــود المتميزة لخالــد بن حمد

“KHK SPORTS” توقع عقد شراكة مع نادي الرفاع
لقطات من المؤتمر الصحافي وتوقيع عقد الشراكة 

شاهد: الخطوة 
ترجمة لألهداف 

التي رسمها خالد بن 
حمد لدعم الرياضة

ختام بطولة 
العالم البارالمبية 

أللعاب القوى 
للناشئين

نعتز بالشراكة مع 
منظمة خالد بن حمد 

الرياضية ومردودها 
سيكون إيجابًيا
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إعداد: هبة محسن
للســفير  تكريــم  الحــواج حفــل  أقامــت مجموعــة 
الشــيخ عــزام مبــارك الصبــاح ســفير دولــة الكويت 
الــذي أنهــى فتــرة عملــه بمملكــة البحريــن. حضــر 
الحفــل عــدد كبير من أعضاء الســلك الدبلوماســي 
والوجهــاء واألعيــان وكان في مقدمــة الحاضرين 
رئيس غرفة التجارة والصناعة سمير ناس ووكيل 
وزارة الخارجيــة لشــؤون مجلــس التعــاون وحيــد 
ســيار ومحافظ الشــمالية علي العصفــور والوجيه 

محمد بن إسحاق.
في بداية الحفل رحبت مجموعة الحواج بالسفير 
والحضــور كمــا أكــد على أهمية الــدور الذي قام به 
الســفير لتعميق وتعزيز عالقات األخوة والصداقة 

بين البلدين الشقيقين.
بــدوره ألقــى الســفير الكويتــي كلمــة عبــر فيها عن 
عميق امتنانه وعرفانه لعاهل البالد وســمو رئيس 
الــوزراء وولــي العهــد النائــب األول لســمو رئيــس 
الــوزراء شــاكرًا لهــم تواصلهــم الدائــم وحرصهــم 
المســتمر علــى تعميــق أواصــر التعــاون والتنســيق 
المشــترك بيــن البلدين الشــقيقين، كما عبر الشــيخ 
عــزام عــن تقديــره الكبيــر لعائلــة الحــواج قائــالً “ 

أشــكركم علــى هــذه اللفتــة الكريمــة وإقامــة هــذه 
الحفل لتكريمي وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 

على طيب أصلكم وأصالة معدنكم”.
بعدها قامت أســرة الحواج بتقديم هدية تذكارية 
للســفير كما قاموا بتكريم السكرتير الثاني لسفارة 
الكويت سلطان العراده متمنين لهم دوام التوفيق 

والنجاح في مهامهم المستقبلية.

البلديــن بيــن  العالقــات  تعزيــز  أهميــة  تؤكــد  الشــركة 

“الحواج” تقيم حفل تكريم للسفير الكويتي

التنفيــذي  الرئيــس  قــدم 
البحريــن  مطــار  لشــركة 
فنــون  عــن  البنفــالح  محمــد 
القيادة واإلدارة مع منتســبي 
 ”HIPO“ القيــادي  البرنامــج 
فــي إطــار فعاليــات النســخة 
شــباب  مدينــة  مــن  العاشــرة 
أكبــر  تمثــل  والتــي   ،2030
مخيــم تدريبــي للشــباب فــي 
البنفــالح  التقــى  إذ  المملكــة، 
الشــباب  مــن  مجموعــة 
البحرينــي ومســؤولي معهــد 
اإلدارة العامة مســلًطا الضوء 
مطــار  شــركة  التــزام  علــى 
البحريــن بمبادرات التوطين، 

وبنــاء القــدرات عبــر برنامــج 
“تحليق” التدريبي، فضاًل عن 
مســيرة تقــدم مشــروع مبنى 

المسافرين الجديد. 
الحضــور  ضمــن  مــن  وكان 
لمعهــد  العــام  المديــر  أيًضــا 

اإلدارة العامة رائد شمس. 
مدينــة  مشــروع  ويهــدف 
االرتقــاء  إلــى   2030 شــباب 
بإمكانــات الشــباب البحريني 
في العديد من المجاالت مثل 
المعلومــات  وتقنيــة  اإلعــالم 
والعلــوم  واللغــات  والفنــون 

والرياضة.

البنفالح يشارك رؤى فنون 
”HIPO“ القيادة مع منتسبي

تزامًنــا مــع حلــول فصــل الصيــف، اســتضاف فريــق المســؤولية 
االجتماعية بشــركة بتلكو “ناســنا” سلســلة من الجلسات التوعوية 
لموظفيهــا مؤخــرًا والتــي ناقشــت مســائل الســالمة المائية، حيث 
عقدت هذه الجلسات في مقر الشركة الرئيسي الواقع في منطقة 
الهملة. وقد توّلى تقديم هذه الجلســات المؤسســة الملكية لإلنقاذ 
والســالمة المائيــة، المؤسســة األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى 
المملكــة والتــي تعنــى بنشــر التوعية حــول الســالمة والوقاية من 

حوادث الغرق.
وقد قام مســؤول خدمات الســالمة لدى المؤسسة الملكية لإلنقاذ 
والســالمة المائيــة، ســام رحمن، بــإدارة هــذه الجلســات التثقيفية 
التــي تضمنــت إطالع منتســبي بتلكو المشــاركين على نطاق عمل 
المؤسســة وتقديــم نبــذة شــاملة عنها، وكذلــك اســتعراض رؤيتها 
ومهمتها التي تسعى إلنجازها، مع التركيز على أهدافها الرئيسية 
المتمثلــة فــي تثقيــف الجمهــور العــام ونشــر الوعــي حول مســائل 
الســالمة المائيــة، مع العمــل في الوقت ذاته على تعزيز وترســيخ 
المهــارات الحياتيــة الهامــة لــدى الجميــع وخاصــة الشــباب، ومنها 

مهارات اإلنقاذ وتقديم اإلسعافات األولية. 
كمــا تضمنت الجلســة عرًضــا توضيحًيا لتقنيات اإلنقــاذ المرتجلة، 
بتقديمهــا  قامــت  التــي  التدريبيــة  الورشــات  محتــوى  وشــملت 
المؤسسة الملكية لإلنقاذ والسالمة المائية، والتي كان من ضمنها 

التالي: إنقاذ حياة طفل، الوعي المائي، السباحة من أجل السالمة، 
جهود اإلنقاذ واإلسعافات األولية الطارئة لجميع األوقات.

وتحــرص “بتلكــو” على االســتمرار في تقديم مثل هذه الجلســات 
والــدورات التثقيفيــة التي تعود بالنفع علــى الموظفين والجمهور 
العام. كما وســيتم عقد المزيد من الورشــات في المســتقبل كجزء 
من الشراكة مع المؤسسة الملكية لإلنقاذ والسالمة المائية لضمان 
اســتفادة أكبــر شــريحة مــن المجتمــع، وذلــك تماشــيًا مــع جهودها 
فــي المســؤولية االجتماعيــة كونها شــركة وطنية تســهم في دعم 
إلــى توعيــة  الراميــة  الدولــة فــي مبادراتهــا  مختلــف مؤسســات 

المجتمع.

الجلسة تضمنت عرضا توضيحيا لتقنيات اإلنقاذ المرتجلة

“بتلكو” تعقد جلسة توعية بمسائل السالمة المائية

كعادتــه، يقوم مركز أوريجين للتدريب 
مهــارات  لصقــل  دائًمــا  الجديــد  بطــرح 
فــي  خصوًصــا  الوطنيــة،  الكــوادر 
الوظائف ذات القيمة المضافة؛ تماشــيًا 
“تمكيــن”  العمــل  صنــدوق  رؤيــة  مــع 
ورؤيــة مملكــة البحريــن 2030، لجعــل 
المواطــن البحرينــي هو الخيــار األمثل 

واألول في التوظيف.  
وفي هذا اإلطار يكرس مركز أوريجين 
الفتــرة  هــذه  فــي  جهــوده  للتدريــب 
للتركيــز على تدريب وتمكين مجموعة 
من الممارسين والعاملين في الوظائف 
كالمــوارد  مؤسســة،  كل  فــي  الهامــة 
واإلعــالم،  العامــة  العالقــات  البشــرية، 

الوظائف المالية والقانونية، وغيرها.
ويطــرح مركز أوريجين للتدريب رزمة 
مــن البرامــج االحترافية فــي العالقات 
العامــة واإلعــالم )مــن المســتوى الرابــع 
وحتــى الســابع( الممنوحــة مــن المعهــد 
العامــة  للعالقــات  القانونــي  الملكــي 

معتمــدة  وهــي  بريطانيــا  فــي   CIPR
مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية 

ومدعومة كلًيا من تمكين.
وفــي تصريح لصفــاء عبدالغني - مدير 
فــي  واإلعــالم  العامــة  العالقــات  أول 
أوريجيــن عــن البرنامج، قالــت: “كل ما 
نواكبــه حالًيــا مــن دخــول التكنولوجيا 
الرقمــي،  التحــول  العولمــة،  المتقدمــة، 
الــذكاء االصطناعــي وغيرهــا مــن هــذه 

الكثيــر  صقــل  المعاصــرة،  الممارســات 
مــن المهــن والوظائــف ومنهــا العالقات 

العامة”. 
وأضافــت “الممارســات التــي كنــا نقــوم 
بهــا ســابًقا في المهنــة كانــت محصورة 
ضمــن حــدود معينــة. أمــا اآلن فنحــن 
فــي  يقبــع  شاســع  عالــٍم  عــن  نتحــدث 
مدينــة افتراضيــة واحــدة الحــدود لها. 
ماتمارســه مــن عالقــات عامــة وإعــالم 
دول  لــكل  ســيصل  مؤسســتك  داخــل 
العالم ولمختلف شرائح المجتمع فيها”. 
وقالــت إن “مهنة العالقــات العامة اآلن 
قبــل،  ذي  مــن  أهميــة  أكثــر  أصبحــت 
وأصبــح هــذا الــدور أكثــر اســتراتيجية 
وذو تأثير هام في اتخاذ القرارات على 

المستوى الدولي”.
لبرنامــج  القادمــة  الدفعــة  وتنطلــق 
العالقــات  فــي  االحترافيــة  الشــهادة 
العامــة واإلعــالم )المســتوى الخامــس( 

في 18 أغسطس 2019.

عبدالغني: المهنة تقرع أبواب العالقات الدولية مع دخول الرقمنة

العالقات العامة واإلعالم في البحرين تأخذ منحى متطورا

للتواصل: 17111509
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بمناسبة حصوله على ترقية جديدة، وتأهله 
إلــى مناصب قيــادي بالشــركة، التقى رئيس 
البتروكيماويــات  لصناعــة  الخليــج  شــركة 
أعضــاء  وبحضــور  جواهــري،  عبدالرحمــن 
الــذي تمــت  اإلدارة التنفيذيــة حســن نبيــل 
ترقيتــه مؤخرًا إلى منصــب مراقب المختبر 
بــدٍء مــن األول مــن يوليــو الماضــي، وذلــك 
بتوجيه من مجلس إدارة الشركة وفي إطار 
سياســة الشــركة لبحرنــة وترقيــة الكفاءات 

البحرينية. 
بــأن  جواهــري  صــرح  المناســبة،  وبهــذه 
الشــركة تؤمــن بأن تطويــر الموارد البشــرية 
يعتبــر عنصــرًا ضروريًا وأنه أفضل اســتثمار 
يمكــن أن تملكــه الشــركة، وســوف ينعكــس 
هــذا بــدوره إيجابــًا علــى أداء الشــركة فــي 
جميــع الجوانــب والمجــاالت، باإلضافــة إلى 
اســتمراريتها في النجــاح والتطور. وأضاف 
دائمــة،  هنــاك تحديــات  ســتكون  أنــه  قائــالً 

وأفضــل وســيلة للتغلــب عليهــا تعتمــد علــى 
نقــوم  التــي  البشــرية  القــوى  كفــاءة  مــدى 

بتدريبها وتطويرها. 
وقــد تقدم بخالــص التهنئة إلــى نبيل، حيث 
حثه على مواصلة مواكبة أحدث التطورات 
الفنيــة والتقنيــة فــي مجــاالت عملــه وفــي 
وتطــورات  تغيــرات  يشــهد  الــذي  العالــم 

متسارعة. 
كمــا أشــار جواهــري الــى أن حســن اســتحق 
بجدارتــه ومهنيتــه وتفانيه فــي العمل طول 
الســنوات الماضيــة، مؤكــدًا بأنــه ســوف يقع 

علــى عاتقه المزيد من المهام والمســؤوليات 
التــي يتعيــن عليــه مواجهتهــا ممــا يتطلــب 
المزيــد مــن الجهد والعمل للوفــاء بمتطلبات 

الوظائف الجديدة. 
ومــن جهتــه، أعــرب حســن نبيــل عن شــكره 
وتقديــره لجواهــري واإلدارة التنفيذية على 
هــذه الثقة الغاليــة، مقدرًا حجم المســؤولِية 
علــى  مؤكــدًا حرصــه  عاتقــه،  علــى  الملقــاة 
الحفاظ على مكتســبات الشركة ونجاحاتها، 
معاهدًا الشركة ببذل قصارى جهوده لخدمة 

الشركة والعمل بروح الفريق الواحد.

يشارك وفد من هيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض 
فوغ لألعراس 2019 بمدينة دلهي الهندية، والمقام على مدى 
3 أيــام ابتــداًء مــن 2 ولغايــة 4 أغســطس 2019.وُيعــد معــرض 
فــوغ لألعــراس 2019 مــن بيــن أحــد أضخــم الفعاليــات التــي تضــم 
أفضل العالمات التجارية الهندية والعالمية، كما يستقطب مجموعة 
مــن أثــرى العائالت الهنديــة المقيمة في الهند وخارجها. ويســتوعب 
المعــرض أكثــر مــن2300 عائلــة و6000 من الضيــوف الحصريين من 

أكثر من 70 مدينة هندية والعائالت المقيمة في الخارج.
وتســعى الهيئــة مــن مشــاركتها إلــى ترســيخ وتعزيــز مكانــة المملكــة 
الرائــدة كالوجهــة األمثــل إلقامــة األعــراس واالحتفــاالت، فضــالً عن 
استعراض إمكاناتها الهائلة لجذب جميع المهتمين في إقامة حفالت 
متميزة بفضل تنوع وثراء القطاع السياحي في البحرين، الذي يضم 

عدًدا كبيًرا من الفنادق الفاخرة والمعالم التاريخية.
وقال مستشــار هيئة البحرين للسياحة والمعارض، علي فوالذ “يأتي 
الترويــج للبحريــن كوجهة لألعراس واالحتفــاالت األخرى كجزء من 
اســتراتيجية الهيئة، التي تركز على تطوير القطاع الســياحي بشــكل 
أكبــر وزيــادة إســهامه للناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي ســياق الرؤيــة 

االقتصاديــة لعــام 2030. ونشــارك فــي المعــرض للعــام الثالــث علــى 
التوالي بهدف اســتقطاب العوائل واألزواج من الهند والســاعين إلى 

إقامة األعراس واألحداث االجتماعية المتنوعة.”
وعقــد فــوالذ، وممثــل مكتــب الهيئــة فــي الهنــد، ســونيل ماثاباتــي، 
سلســلة اجتماعــات مع العائالت المهتمة إليجــاد وجهة فريدة إلقامة 
أعراســهم. كذلــك تــم عــرض مقاطــع فيديــو لعــدد من األعــراس التي 
اســتضافتها البحريــن، وحظــي جنــاح الهيئة بإقبــال واهتمام كبيرين 

من الزوار. 

جواهــري: تطويــر المــوارد البشــرية أفضــل اســتثمار أحــد أضخم الفعاليات للعالمات التجاريــة الهندية والعالمية

ترقية بحريني إلى قيادي في “البتروكيماويات” “السياحة” تشارك في فوغ لألعراس بـ“دلهي”
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قد ترى أن األمور تتطلب مواجهة الحقائق.

 يجب المحافظة على نمط واحد من التعاطي 
مع األهل.

تعرف يومًا من الراحة الجسدية بعد التعب.
 

حاول أن تكون أكثر دقة وحرصًا في مواعيدك.

يستحسن أن تنهي المهام في وقتها المحدد.

استعن بخبير تغذية، فهو القادر على وصف 
العالج.

حاول على التكيف مع أجواء العمل الجديدة.

ال تدع أمورًا تافهة توتر أعصابك، وتتعبك.

أجواء العمل المريحة تساعد في إنجاز األعمال.

 يكون يوم قطف ثمار العمل الجاد المستمر منذ 
فترة.

بفضل العالج الناجح والفعال الذي وصفه لك 
طبيبك.

تتخلص من اآلالم التي كانت تصيب كامل 
جسمك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

5 أغسطس

1962
ــلـــى جــثــة  الـــعـــثـــور عـ
مـــمـــثـــلـــة اإلغــــــــراء 
األمــــــيــــــركــــــيــــــة 
مونرو  مارلين 
ــًة فــي  ــ ــت ــ ــي مــ
بعد  شــقــتــهــا 
تــــعــــاطــــيــــهــــا 
ــة زائــــــــدة مــن  ــرعــ جــ

الحبوب المنومة

بعد أن حصلت نيكي 
ميناج وحبيبها كينيث 

بيتي على رخصة زواج 
من المحكمة، أشارت 

“ديلي ميل”، إلى أنهما 
قد يكونان قد تزوجا 

بالفعل.

tariq.albahar
@albiladpress.com

بــالــمــهــرجــان لألبد مــرتــبــطــا  ــه ســيــظــل  ــم اس حــفــظــي: 

“القاهرة السينمائي” يهدي دورته لروح رزق اهلل

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إطالق اسم الناقد الكبير يوسف شريف رزق هللا على الدورة 41، التي تقام خالل الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر 
القــادم، وذلــك تقديــرا لمــا قدمــه مــن عطاء على مدار 32 عاما، منذ تم اختياره ســكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديــرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 
2019. وكشــفت إدارة المهرجان، أن اللجنة االستشــارية العليا، اســتقرت خالل اجتماعها األخير، على إبقاء اســم يوســف شريف رزق هللا مديرا فنيا للدورة 41، مع 

تكليف نائبه أحمد شوقي بإدارة كافة األمور الفنية المتعلقة بهذه الدورة.

مهرجان  رئيس  حفظي  محمد  المنتج 
ــقــاهــرة الــســيــنــمــائــي، يــقــول إن اســم  ال
الناقد يوسف شريف رزق هللا، سيظل 
السابع  الــفــن  محبي  بــأذهــان  مرتبطا 
ــقــاهــرة  ال مــهــرجــان  ورواد  وجــمــهــور 
مثل  أن  على  مؤكدا  لألبد،  السينمائي 
هذا الرجل الذي خدم المهرجان بعمره، 
يستحق أكثر من مجرد إهداء الدورة 
إلى  “حفظي”،  وأشـــار  روحـــه.  إلــى   41
المقبلة ستشهد اإلعالن عن  الفترة  أن 
حزمة من القرارات والمبادرات تضمن 
في  هللا”،  “رزق  اســم  تكريم  اســتــمــرار 
القادمة  القاهرة  مهرجان  دورات  كل 
رئــيــس  وتـــابـــع  ــقـــط.  فـ ال41  ــيـــس  ولـ
يوسف  الراحل  عن  حديثه  المهرجان، 
تعلمنا  “كــمــا  قــائــال:  هللا،  رزق  شــريــف 
نتعلم  أن  نتمنى  السينما،  حــب  منك 
والشغف  الــعــمــل،  فــي  اإلخـــالص  منك 
حتى النفس األخير، باإلضافة إلى قيم 

أخرى كثيرة نفتقدها في هذه األيام”.
أحــمــد شوقي،  الــنــاقــد  قــال  مــن جانبه 
للمهرجان،  الفني  المدير  بأعمال  القائم 
الناقد  بصمة  ستحمل   41 ــدورة  الـ إن 

الكبير يوسف شريف رزق هللا في كل 
كان  أنــه  إلــى  مشيرا  الفنية،  تفاصيلها 
آخر  حتى  فني  كمدير  مهامه  يمارس 
وبكل  بنفسه  ويتابع  حياته،  في  يــوم 

طاقته عملية اختيار األفالم.
ــد “شــوقــي” أنـــه ســيــبــذل قــصــارى  ووعـ
ــفــريــق الــفــنــي  ــتــعــاون مـــع ال ــال جــهــده ب
بأن  يليق  أفــالم  برنامج  إلــى  للوصول 
هللا،  رزق  شريف  يوسف  اســم  يحمل 
ــبـــرات واســعــة  الــــذي اكــتــســب مــنــه خـ
نائبا  فيها  عمل  ســنــوات   6 مــدار  على 

ــددا عـــلـــى أن  ــ ــشـ ــ لــــــه، مـ
بدأه  عمل  استكمال 

رمــــــــــزا لـــلـــثـــقـــافـــة 
بحجم  السينمائية 

يــبــقــى  هللا”  “رزق 
ــب  ــعـ ــتــــحــــدي األصـ ــ ال
الفريق  يــواجــه  الـــذي 

الفني للدورة 41.
ــرة  ــن أســ ومـــمـــثـــال عــ
الــــــــراحــــــــل يــــوســــف 

هللا،  رزق  شـــــريـــــف 
يــقــول نــجــلــه الــكــاتــب 

تجمعه  والـــــده  إن  هللا،  رزق  أحـــمـــد 
القاهرة  مهرجان  مع  تاريخية  عالقة 
30 عاما،  امتدت ألكثر من  السينمائي 
تــوجــت بــتــكــريــم أثــلــج صــــدره الــعــام 
األربعين،  الــدورة  افتتاح  في  الماضي 
لحدوثه وهو على قيد الحياة، مشيرا 
“رزق  أســرة  أن  إلــى  نفسه  الوقت  في 
تجاه  والسعادة  باالمتنان  تشعر  هللا” 
قرار إدارة المهرجان بإطالق اسم والده 
يــوضــح مدى  كــونــه   ،41 ــدورة  ــ ال على 
السينمائي  والوسط  المهرجان  تقدير 
شريف  يوسف  لعبه  الــذي  الهام  للدور 
السينمائية  الثقافة  نشر  في  هللا  رزق 
في مصر بشكل عام، وفي دعم نجاح 
ــة مــهــرجــان  ــراريـ ــمـ ــتـ واسـ
ــســيــنــمــائــي  ــرة ال ــاهــ ــ ــق ــ ال

بشكل خاص.
ولـــــــد يــــوســــف شـــريـــف 
سبتمبر   5 هللا،  رزق 
وبـــــــدأ   ،1942
هللا”  “رزق 
العملية  حــيــاتــه 
مـــــــــحـــــــــررا ثـــم 

ــنــشــرات اإلخــبــاريــة  رئــيــســا لــتــحــريــر ال
أن  قبل  والتليفزيون،  اإلذاعــة  باتحاد 
عدد  وتقديم  إعـــداد  مهمة  إليه  تسند 
كبيرا  دورا  لــه  كــان  التي  البرامج  مــن 
السينمائية  والثقافة  الوعي  زيادة  في 
معدا  البداية  وكانت  المشاهدين،  لدى 
بالتليفزيون  السينما”  “نــادي  لبرنامج 
يوسف  ــدرج  ــ وت  1975 عـــام  الــمــصــري 
لــيــتــولــى  وظــيــفــيــا،  هللا  رزق  شـــريـــف 
في  الدولية  النيل  قناة  رئيس  منصب 
الفترة من 1997 وحتى 2002، ورئيسا 
اإلنتاج  بمدينة  الدولي  التعاون  لقطاع 
اإلعالمي في الفترة من 2007 وحتى 
بمدينة  السينما  لجهاز  ورئيسا   ،2011
اإلنـــتـــاج اإلعـــالمـــي مــن مـــارس 2011 

وحتى مارس 2012.
شارك “رزق هللا” في لجان تحكيم عدد 
من مهرجانات السينما مثل ستراسبور، 
وميالنو، وروتردام، ومونبيليه، وعمل 
للسينما  األقصر  لمهرجان  فنيا  مديرا 
رئاسة  تولى  كما  والمصرية،  األوربية 
الفترة  خــالل  بالقاهرة  الفيلم  جمعية 

من 1978 إلى 1994.

يستضيف متحف موقع قلعة البحرين 
ــوم الــخــمــيــس الـــقـــادم الـــمـــوافـــق 8  ــ ي
أغسطس 2019 ورشة عمل لالحتفاء 
بالمناسبة التقليدية المعروفة، “الحية 
لألطفال  أنكيرو  ــادي  ن وينّظم  بــيــة”. 
 5:00 الساعة  تمام  في  العمل  ورشــة 
بمشاركة  للراغبين  ويــمــكــن  مــســاًء. 
من  التسجيل  الــورشــة  فــي  أطفالهم 
البحرين  هــيــئــة  مــوقــع  زيــــارة  خـــالل 
www. االنترنت  للثقافة واآلثار على 

culture.gov.bh
ــالل الـــورشـــة يــتــعــرف األطـــفـــال  ــ وخـ
الــعــادات  7 – 12 عــامــًا على  مــن عمر 
بية،  بالحية  المرتبطة  والــتــفــاصــيــل 

البحرينّية  األجــيــال  توارثتها  والــتــي 
على مدى سنوات طويلة. كما سيقوم 
حضور ورشة عمل بتزيين سّلة الحّية 
وسط أجواء مفعمة بالفرحة والبهجة 
المرتبطة  واألهازيج  األغاني  وترديد 

بهذا الموروث الشعبي العريق. 
لــلــثــقــافــة  ــبــحــريــن  يـــذكـــر أن هــيــئــة ال
واآلثــــار تــحــرص عــلــى تــقــديــم نشاط 
سنوي بمناسبة “الحّية بّية” قبل أيام 
ــمــبــارك، تــعــزيــزًا  مــن عــيــد األضــحــى ال
ومشاركة  المجتمعية  الشراكة  لمبدأ 
الــجــمــهــور فـــي مــخــتــلــف مــنــاســبــاتــه، 
إضافة إلى رفع الوعي بأهمية اإلرث 

الثقافي البحريني.

ورشة عمل “الحية بية”

1963
الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة يوقعون معاهدة حظر إجراء التجارب النووية.

 1966
إسبانيا تمنع الطائرات البريطانية من التحليق فوق أراضيها بسبب النزاع على جبل طارق.

 1914
نصب أول إشارة مرور ضوئية في التاريخ في مدينة كليفالند األميركية.

 2010
انهيار منجم كوبيابو في تشيلي يسفر عن احتجاز 33 عاماًل على عمق نحو 700 متر تحت األرض.

 2018
 زلزال ثاٍن أشد بقوة 6.9 على مقياس درجة العزم يضرب جزيرة لومبوك اإلندونيسية.
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نشــرت الفنانة رجاء الجداوي، صورة لها عبر حسابها الشخصي 
على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها على أحد الشواطئ 

مع حفيدتها رضوى هندي
ظهــرت رجاء الجداوي فــي الصورة وهي تحتضــن حفيدتها 
رضوى هندي أمام الشــاطئ، إذ تعتــاد الجداوي على الظهور 
مع حفيدتها دوًما، نظًرا لعالقة الحب الكبيرة التي تجمعهما

من المعروف أن رجاء الجداوي شــاركت مؤخرا كضيفة شرف في 
مسلسل “طلعت روحي”، وجسدت دور امرأة مسنة تفقد زوجها .

طالــب نقيب الموســيقيين المطرب هاني شــاكر الفنان محمد 
رمضــان بالخضوع لالمتحان داخل نقابة المهن الموســيقية، 
إذا أراد االستمرار كمطرب، كما اعتذر من جميع الموسيقيين 

لما حدث من رمضان في حفله األخير.
وحول مســؤولية النقابة عن التجاوزات التي حدثت في حفل 

رمضان، قال شــاكر: منحنا محمد رمضــان تصريحا بالغناء، ال 
لخلع مالبســه على المســرح. ووجه تحذيرا للممثل الشاب قائال: 

أتمنى ان يراعي ربنا في الشباب، ألنه في يوم من األيام كلنا هنتحاسب.

تواصل الفنانة نور غندور تصوير دورها في مسلسل “جمان”، 
عقب موسم دراما رمضان الحافل باألعمال، السيما “دفعة 

القاهرة”، الذي شاركت فيه وتركت بصمة مهمة.
عبَّرت نور عن ســعادتها بالمشــاركة في “جمــان”، وقالت 
إن ..العمــل يجري على قدم وســاق، لالنتهــاء من تصوير 

المسلسل تحت قيادة المخرج خالد جمال، وبمشاركة نخبة 
من الزمالء الذين أعتز بهم، ومن المتوقع أن يعرض المسلسل 

خالل الفترة المقبلة.

مسلسل جمانامتحان رمضانمع الحفيدة

خاص

5 أغسطس 2019 االثنين
4 ذو الحجة 1440



ــزواج؟ ــ ــ ــل ــ ــ ــدون ل ــ ــع ــ ــت ــ ــس ــ ــم م ــ ــتـ ــ ــل أنـ ــ ــ ه

لم تكسب الهندية جيزيل ثاكرال شهرتها من مشاركاتها المتواضعة  «
في األفالم والمسلسالت الهندية، بل بفضل مواقع التواصل، حيث 

تشارك متابعيها دائما بصور جريئة، حتى بات يشبهها البعض 
بالنجمة كيم كارداشيان، ولقبت ب”كيم كارداشيان الهند”.

وشاركت ثاكرال ببرنامج تلفزيون الواقع الهندي “big boss” بجزئه  «
التاسع، والذي يقدمه النجم الهندي سلمان خان.

عــش الزوجيــة الهــادئ وفســتان الزفــاف األبيــض واألنــس بشــريك حيــاة تحبونه ويحبكــم يخلص لكم وتخلصــون له وإنجاب األطفــال حلم جميل قــد يراودكم كثيــرا فهل أنتم 
مستعدين ليصبح الحلم الكبير والبيت الصغير واألطفال حقيقة؟

الــزواج حلــم كل شــخص ولكــن هنــاك تجــارب كثيــرة علــى أن 
تخوضونــه حتــى تكونــوا مؤهليــن لتحمــل مســؤولية الــزواج، إذ 
يجب عليكم غاليتي تحديد أهدافكم أوال والعمل على تحقيقها، 
وإذا كان هدفكــم اآلن هــو الــزواج عليــك أن تقومــوا باالســتعداد 
لــه أوال فالحيــاة الزوجيــة ليســت مجــرد فســتان أبيــض وحفــل 
زفــاف وشــراكة عاطفية بيــن رجل وامرأة فهنــاك العديد والعديد 
مــن المســؤوليات واألعبــاء التي ســتقع على عاتقكــم والمزيد من 
االلتزامــات والواجبــات التي يجب عليكم إتقان القيام بها بمجرد 

توقيعكم لعقد الزواج
ذاتكــم  إثبــات  مثــل  كثيــرة  أمــور  للــزواج  االســتعداد  ويتضمــن 
وتحقيقهــا حتــى ال تندمــون يوما على أنكم لــم تعطيها حقها، كما 
يتطلب األمر منكم أن تكونوا أقوياء وقادرين على اتخاذ قرارات 
سليمة وقت الحاجة لذلك حتى تكونوا على قدر المسؤولية التي 
تقع عليكم إذا أردتم أن تكون حياتكم الزوجية مستقرة وهانئة.

ويحتــاج الــزواج أن تكــون علــى أتمــة االســتعداد للموازنــة بيــن 
نفســكم وأوالدك حتــى ال تكونــوا ســببا فــي إهــدار أي حــق مــن 
حقوقهــم كــي ال تتعرضــوا لجلــد الــذات أو تحقيرهــا فــي يوم من 

األيام
ِبيــن  والموازنــة  الكافــي  بالنضــج  للــزواج  تســتعدوا  أن  وعليــك 
القلب والعقل وعدم رفع ســقف توقعات تجاه عالقتكم بشــريكك 
حياتكــم حتــى ال تعترضكم الصدمات وخيبات األمل وأن تكونوا 
اقويــاء بالدرجــة التــي تمكنكــم من تخطيهــا إذا تعرضتــم لها في 

يوم من األيام
كمــا عليكــم أن تســتعدوا أيضــا ألجمــل وأغلــى تجربــة علــى وجه 
األرض وهي االطفال، لذا عليكم االســتعداد لهذه المرحلة بعد أن 

تتزوجوا في الوقت المناسب الذي اكتمل فيه نضجكم وتحققت 
فيــه أهدافكــم العمليــة لتهــدوا أبنائكــم نجاحكــم، فكــم جميــل أن 

يكون األبوان ناجحين ليفتخر االبناء بهما على مدار السنين.

االثنين
5 أغسطس 2019 
4 ذو الحجة 1440
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نظمــت جامعــة البحريــن معرًضا لمشــروعات التخرج للدفعة األولــى من تخصص الفنــون الجميلة والتصميم 
الجرافيكــي بعنــوان “تســامي”، عــرض فيــه الطلبــة مجموعــة لوحــات فنيــة متنوعــة مرتبطــة بمشــكلة بحثية 

مختارة من قبل الطالب معتمدة على التجربة العملية الفنية.

وأوضحت جميلة ســعدون المشرفة على مقرر 
مشــروع التخرج في تخصــص الفنون الجميلة 
بــأن المشــروع عبــارة عــن إجــراء بحــث قائــم 
علــى الممارســة. هــذه المنهجيــة هــي واحــدة 
مــن المنهجيــات الحديثــة فــي مجــال البحــوث 
العملية في الفنون الجميلة في العالم والتي تم 
اختيارها لمناســبتها لطبيعة التخصص يوضح 
هــذا المقــرر قدرة الطالــب على إيصــال األفكار 
والمفاهيــم الفنيــة مــن خــالل اختيــار مشــكلة 
لتجربــة  الطالــب  إجــراء  علــى  تعتمــد  بحثيــة 
عملّيــة فنيــة يحاول فيهــا دراســة النتائج التي 
يتحصــل عليها يقدم الطالــب باإلضافة للبحث 
الكتابــي أعمــااًل فنيــة تبًعــا لقدراتــه ومهاراتــه، 
وتبًعا للخبرة الفنية التي تلقاها خالل ســنوات 
الفنــون  فــي  البكالوريــوس  ببرنامــج  التحاقــه 
والتصميــم. يختــار الطالــب الخامات المناســبة 
واألســلوب الفنــي الخاص الــذي تتطلبه تجربة 

البحث.
وتتمحــور فكــرة الطالبــة زينــب العريبي إحدى 
المشــاركات فــي المعــرض حــول أثر عدم رســم 
قــراءة  علــى  الرئيســة  الســردية  الشــخصية 
الحكايــات  مــن  المســتوحاة  الفنيــة  اللوحــة 
اســتلهمت  حيــث  شــخصية.  تجربــة  الشــعبية 
الطالبــة لوحاتهــا مــن الحكايــات الموجودة في 
ألــف  البحرينيــة  الشــعبية  الحكايــات   “ كتــاب 
حكاية وحكاية” مع حذف الشــخصية الرئيســة 
تأثيــر  مــدى  ومالحظــة  المســتلهمة  للحكايــة 
ذلــك علــى فهم الحكايــة الشــعبية المتمثلة في 

اللوحة.
ومــن جانب آخــر تناولت الطالبة زينب مخلوق 
موضــوع ترجمــة المعنــى الشــعري مــن خــالل 
رسم الطبيعة الصامتة تجربة شخصية، أعمال 
فنيــة مســتوحاة مــن الشــعر الشــعبي العراقــي 

الجمــادات  نقــل  إمكانيــة  دراســة  خــالل  مــن 
المتضمنة في لوحة الطبيعة الصامتة للمشاعر 
الشــعبي  الشــعر  المســتلهمة مــن  واألحاســيس 
العراقي، وربط الشــعر الشعبي بالفن التشكيلي 
والخــروج بأعمال تحقــق التفاعل الجمالي بين 

الكلمة الشعرية والعنصر التشكيلي.
وهنــاك دراســة أخرى قامت بهــا الطالبة فاطمة 
المحّضــر  الواضحــة  األحــالم  أثــر  عــن  ســلمان 
لهــا علــى اســتنباط موضوعــات لرســم لوحــات 
البحــث  تجربــة  شــخصية.  تجربــة  ســيريالية، 
تعتمــد علــى وصــول الباحثــة لمرحلــة التحكــم 
ســيريالية  لوحــات  إنتــاج  وعلــى  باألحــالم 
مســتوحاة مــن األحــالم الواضحــة المحّضر لها 
ودراســة مــدى تأثير هــذه األعمال علــى الحالة 

النفسية للباحثة.
كمــا أن الطالبــة ريــم الرويعــي تحدثــت عن أثر 
للحقــل  الحــراري  والتصويــر  التأمــل  توظيــف 
علــى  للبشــر  الهالــة”   “ الميتافيزيقــي  الحيــوي 
إنتاج الفنان للفنون البصرية، تجربة شــخصية 
حيــث تقــوم بدراســة التأثيــر المحتمــل لمجال 
ونشــاطه  الهالــة”   “ الحيــوي  الميتافيزيــق 
الحــراري حول األجســام البشــرية الستكشــاف 
خــالل  مــن  والروحــي  الميتافيزيقــي  الحقــل 
إلــى  البحــث  هــذا  يســتند  البصريــة.  الفنــون 
إجراء تحليل لدراســة ميدانية مكثفة تضمنت 
إشــراك المعدات الرسومية الحرارية والتصوير 
الحــراري باألشــعة تحــت الحمــراء والتأمل من 
أجــل التقاط الصور الحراريــة للحقل الحيوي “ 

الهالة” ونشاطها الحراري.
باالضافة إلى عدة دراسات قام بها بقية الطلبة 
تحــت عناويــن مختلفــة منهــا: “ دراســة تأثيــر 
اســتخدام مخيلة الطفــل على عمل لوحة فنية 
منجزة من قبل البالغ، تجربة شخصية” للطالبة 
مريم عبدالشهيد، “ دراسة حول قابلية ترجمة 
فنيــة، تجربــة شــخصية”  لوحــات  إلــى  الشــعر 
للطالبة زينب عادل، و” االنفعاالت النفسية لدى 
الفنــان وأثرهــا على رســمه للوحــات البورتريه، 

تجربة شخصية” للطالبة عزيزة بدري.
ســاهم هذا المشــروع في تنمية ثقافة الطالب، 
مــن خــالل العمــل علــى ربــط الجانــب النظــري 
التــي  البحــوث  عبــر  الفنــي  المهــاري  بالجانــب 
قامــوا بها. ووســع المشــروع من مــدارك الطلبة 
لفلســفة اللوحات الفنيــة والتعمق في مفهومها 
وإيصــال الفائــدة مــن خاللهــا. ويعــود الفضــل 

لجميلــة ســعدون التــي أشــرفت علــى مشــروع 
التخــرج إلتاحتهــا الفرصــة للطلبــة فــي اختيار 
مواضيــع المشــروع واإلبــداع مــن خاللها وذلك 
أفكارهــم  واحتــواء  إرشــادهم  طريــق  عــن 

وتطويرها.
وكان للفنــان لعبدالرحيم شــريف الفضل الكبير 
فــي تطوير مســتوى الطلبــة ومهاراتهــم، وذلك 
من خالل إرشــادهم فنًيا، مقدًما النصائح حول 
الطرق الصحيحة للرســم وتقنيات التلوين منذ 
بدايــة دخولهــم في هــذا التخصــص. باإلضافة 
إلــى إرشــادهم عن العمــل الميدانــي والتواصل 
مــع المعــارض والمؤسســات المهمــة للتســويق 

ألعمالهم الفنية.

أضــاف هــذا التخصص للطلبــة المهارات 
الفنيــة  للمهــارات  المكملــة  التصميميــة 
التــي لديهــم، ممــا جعلهــم يتميــزون عن 
طلبــة بقيــة التخصصــات خصوصــا فــي 
ســوق العمــل علــى أثــر دراســتهم لمــواد 

التصميم تحت يد ســماء الهاشــمي التي قامت 
المختلفــة  التصميــم  برامــج  علــى  بتعليمهــم 
والرسوم المتحركة والتفكير بطريقة إبداعية.

ومن جانبها علقت الفنانة بلقيس فخرو إحدى 
أعضــاء لجنــة تحكيــم مشــاريع التخــرج، بــأن 
معــرض الطلبــة أعادهــا بالزمــن أليــام دراســتها 
وكونهــا طالبــة وصفتهــا كتجربــة ناضجــة جًدا 
للمــرة  طرحــت  جديــدة  أفــكار  علــى  تحتــوي 

األولى، وأكدت بأن الطلبة ســيصلون لمســتوى 
أعلى بعد تخرجهم.

مــن جهتــه أشــاد الفنان عدنــان األحمــد بجهود 
األســاتذة وإشــرافهم على الطلبة بكل حب مما 
جعلهــم كعائلــة واحــدة، وعبــر عــن اســتمتاعه 
واستفادته من خالل حضوره لمعرض مشاريع 
التخــرج. ووضــح بأنــه تــم وضــع الطــالب فــي 

بداية صحيحة فنًيا وتقنًيا وفكرًيا.
الفنــان عبــاس الموســوي اعتبــر هــذا المعــرض 
تجربــة جديــدة مــن نوعهــا لــم يقــم بهــا إال في 
الجمعيــات ومحافــل أخرى، وكانت هــذه المرة 
األولــى لــه لحضــور مثــل هــذا االجتمــاع الفنــي 
لمناقشــة مشــاريع تخــرج الطلبــة فــي جامعــة 

البحرين.
مــن جانب آخر أكد مهدي الجالوي مدى تركيز 

األســاتذة على الجانب الفكري وجانب الرسالة 
دفعــة  كأول  الدفعــة  هــذه  معتبــًرا  والبحــث، 
تدخــل لعالم الفن بفكر ثقافــي متناولين أفكاًرا 
حــول علــم النفــس ومواضيــع متنوعــة ومهمــة 

تالمس المشاعر.
مشــروع  لــكل  أن  الهمامــي  نجــوى  وأضافــت 
حضورا نوعيا متميزا يدلل على الجهد المبذول 
النتائــج.  لــه  آلــت  مهمــا  بتقديــر  إليــه  وينظــر 
ومتصــورة هــؤالء الطلبــة بعــد عشــر ســنوات 
مــن اآلن إذا مــا كانــت أعمالهــم وأفكارهم اآلن 
بهذا العمق والمســتوى، وأكدت أنهم ســيغذون 

الساحة الفنية في البحرين.

الطالبة فاطمة سلمان وزينب مخلوق وزينب عريبي

طلبة برنامج الفنون والتصميم: تخصص فنون جميلة

زينب عادل فاطمة سلمان عزيزة بدري

“تسامي”... لوحات مرتبطة بمشكلة بحثية مختارة
ثـــقـــافـــي بــــفــــكــــر  الــــــفــــــن  ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ لـ تــــــدخــــــل  دفــــــعــــــة  أول 

لوحة عزيزة بدري

مريم عبدالشهيدريم الرويعي

لوحة فاطمة سلمان

لوحة زينب عادل
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مخترع يقطع المانش على لوح طائر
زاباتــا،  فرانكــي  الفرنســي،  المغامــر  نجــح 
فــي محاولتــه الثانية الجتيــاز بحر المانش 
علــى لــوح طائر )فالي بــورد( يعمل بالطاقة 

النفاثة، أمس األحد.
فــي  فشــل  قــد  الفرنســي  المغامــر  وكان 
محاولة أولى، الشــهر الماضي عندما ســقط 
فــي الميــاه قــرب مركــب كان ســيتزود منه 

بالوقود إلكمال رحلته.
وانطلق فرانكي زاباتا، )40 عاما(، وهو بطل 
أوروبــا والعالــم فــي رياضــة “جــت ســكي” 
ســانغات  مــن  الطائــر  لوحــه  علــى  ســابقا، 
)شــمال غــرب فرنســا( فــي رحلــة مدتها 20 
دقيقــة إلــى خليــج ســانت مارغريــت فــي 
شــرق  )جنــوب  كنــت  مقاطعــة  فــي  دوفــر 

إنجلترا(.
ورافقتــه فــي رحلته ثــالث مروحيــات إلى 
حين هبوطه في الخليج حيث كان ينتظره 

العشرات من المتفرجين والصحافيين.
بالكيروســين  فيعمــل  الطائــر  لوحــه  أمــا 
مــزود  وهــو  ظهــر،  حقيبــة  فــي  المخــزن 
بخمســة محركات نفاثــة مصغرة أتاحت له 
التحليق بسرعة وصلت إلى 190 كيلومترا 

في الساعة في الجو، مع استقاللية حركية 
لحوالــي 10 دقائــق. واقتضــت خطــة زاباتا 
اجتيــاز المســافة البالغــة 35 كيلومتــرا فــي  
20 دقيقــة، مــع الحفــاظ علــى ســرعة 140 
كيلومتــرا فــي الســاعة على ارتفــاع ما بين 
15 و20 متــرا فوق الميــاه. وفي 25 يوليو، 
ســقط هــذا المغامــر فــي الميــاه اإلنجليزية 
بالوقــود  منــه  ســيتزود  كان  مركــب  قــرب 

إلكمال رحلته وانتشله غواصون.

“الجــزء األكثــر صعوبــة هــو  وقــال وقتهــا 
التزود بالوقود.. اخترع الطيران أشــخاص 
عانــوا من إخفاقــات، ومن خــالل المحاولة 

مجددا نستطع المضي قدما”.

وهذه المرة كان قارب التزود بالوقود  «
أكبر وكانت هناك مساحة أوسع 

للهبوط وكانت السفن التابعة 
للبحرية الفرنسية في المنطقة 

متأهبة استعدادا لحدوث أي مشكل.

ارتكب رجل شــرطة أميركي، خطأ فادحا، 
خــالل اآلونــة األخيــرة، فقــام بقتــل امراة 
بريئــة فيمــا كان ينوي تصويــب الرصاص 
نحــوه. وأظهــر مقطــع  يتقــدم  كلــب  إلــى 
فيديــو، رجل الشــرطة الذي يبلغ 25 عاما، 
هــذا  “هــل  الضحيــة  المــرأة  يســأل  وهــو 
كلبــك؟ ثــم قــام بإطــالق النــار عليــه، عدة 
مــرات. لكــن الرصاصــات اخترقــت صــدر 
المــرأة التــي تملــك الكلــب، فيمــا أصابــت 
الحيــوان بجــروح، وفق مــا نقلت صحيفة 

“صن” البريطانية.

وعقب إطالق الرصاص “الغادر”، بدا  «
صوت الضحية، مارغريتا بروكس، 
مسموعا في مقطع الفيديو وهي 

تصيح بألم “يا إلهي”. وأوضحت 
الشرطة في مدينة أرلنغتون التابعة 
لوالية تكساس، أن الشرطي الذي لم 

يجر ذكر اسمه، انتقل إلى المكان 
حتى يقوم بتفقده بعدما جرى 
اإلبالغ عن سيدة بدون مأوى 

وهي فاقدة للوعي.

شرطي أميركي أراد 
قتل كلب فأردى 

صاحبته
قريبا ســيصبح بإمكان األطباء عالج “قصور القلب” باســتخدام الخاليا الجذعية، 

وذلك بعد أن أثبت علماء بريطانيون نجاح تجربة عملية حديثة.

ويوجــد في بريطانيا مــا يقارب المليون 
شــخص يعانــون من قصــور القلب، وهو 
مرض يحدث نتيجة أي خلل وظيفي أو 
عضــوي يؤثر على وظيفة القلب. ووفق 
ما ذكــرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، 
“كامبريــدج”  مــن جامعــة  باحثيــن  فــإن 
وجــدوا أن حقــن مجموعــة مــن الخاليــا 
الجذعيــة فــي القلــب قــد يكــون عالجــا 

فعاال لهذه الحالة المرضية.
تجربتهــم  فــي  الباحثــون  واســتخدم 
أنســجة قلب بشرية ثالثية األبعاد، نمت 
فــي المختبــر. وبعــد حقنهــا، وجــدوا أن 
خاليــا عضــالت القلــب نمــت ونضجــت، 
علــى  القلــب  عضلــة  قــدرة  وحّســنت 
 2.5 بمعــدل  واالســترخاء  االنقبــاض 

مرات.

أسعفت أميركية إثر لعق كلب مصاب لها، ما تسبب بانتقال عدوى بكتيرية شديدة لها، 
أبقتها في المستشفى ألكثر من 80 يوما وأسفرت عن قطع جزئي ألطرافها األربعة.

ومــع دخــول المصابــة، مــاري ترينــر، فــي 
غيبوبة في منزلها، تم إســعافها على عجل 
إلى المستشفى، لتصحو مصدومة بعد 10 
أيــام وتشــاهد يديهــا ورجليهــا مبتورتيــن 
جزئيــا. وأدت لعقة الكلب إلى نقل بكتيريا 
“ســخامية عضــة الكلب” إلــى ترينر، وهذه 
البكتيريا تنتشــر بكثافة فــي لعاب الكالب 

المصابــة  الســيدة  التــي تمتلــك  المصابــة، 
وزوجها اثنين منهما في منزلهما.

وقد تسبت “سخامية عضة الكلب”  «
بتجلط الدم وإصابة أطراف ترينر 

بمرض “الغرغرينا”، ما دفع األطباء 
إلى إجراء عملية بتر جزئي والتي 

ما كانت ترينر لتنجو من دونها.

الخاليا الجذعية.. عالج ثوري لـ“قصور القلب”

لعقة كلب تتسبب بقطع يدي ورجلي أميركية

من عرض “أزياء شاي بعد الظهر” في باندا آتشيه 
اإلندونيسية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

“وطواط” يرافق ركاب طائرة.. والمسافرون مصدومون
فوجــئ ركاب طائرة أميركية 
“ســبيريت  لشــركة  تابعــة 
يحلــق  بخفــاش  ايرالينــز” 
داخــل مقصــورة الطائــرة، مــا 
الصدمــة  مــن  بحالــة  تســبب 
والهلــع بين المســافرين وربما 
الضحــك. وقــام أحــد الــركاب 
بتصوير فيديو للخفاش على 
متن الطائــرة، والقى الفيديو 

تفاعــالً كبيــرًا علــى مواقع التواصل تويتر. وبحســب مجلــة “التايم”، فقــد أكد المتحدث 
باســم شــركة ســبيريت ايرالينــز، وهــي الشــركة التابعــة لهــا الطائــرة، أنه تم العثــور على 
الخفــاش الهــارب علــى متــن رحلة جوية من نــورث كاروالينا إلى نيوجيرســي، قائالً إنه 
ربمــا يكــون قــد دخــل الطائرة خالل الصيانة في شــارلوت. وتم أخــذ الخفاش في وقت 
الحق من قبل ضباط مراقبة الحيوانات، وقال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية 
إنه تم تطهير الطائرة وتفتيشها كإجراء احترازي، وإنه لم يَصب أحد في هذا الحادث، 

بما في ذلك الخفاش.

فــي  أساســية  قضيــة  العنصريــة  أصبحــت 
االجتماعــي  الوعــي  وأصبــح  المجتمعــات، 
أعلــى  والعنصرييــن،  العنصريــة  لحــوادث 
مــن أي وقــت مضــى، ولكــن هــل يمكــن أن 
وكشــفت  للروبوتــات؟  العنصريــة  تصــل 
دراســة جديدة عن وجود شــكل من أشــكال 
الروبوتــات،  صناعــة  عالــم  فــي  العنصريــة 
وفــي اختيار أشــكال الروبوتــات التي تظهر 
فــي األفالم الســينمائية. ووفقا لموقع “ســي 
بعنــوان  جديــدة  دراســة  كشــفت  ان”،  أن 
“العنصريــة والروبوتــات”، أجرتهــا مختبرات 
التكنولوجيــا اإلنســانية فــي نيوزيلنــدا، عــن 
وجــود العنصريــة فــي الروبوتــات المصنعــة 

لتشبه اإلنسان.

وقالت الدراسة أن الروبوتات  «
الشهيرة التي تنتجها الشركات 

غالبا ما تكون بيضاء اللون، وهو 
ما ينطبق كذلك على شخصيات 

الروبوت التي تظهر في أفالم 
هوليوود.

مدهــا  وأمــواج  البحــار  عــن  بعيــدا 
تعــرض  “التســونامي”،  الزلزاليــة 
حــوض  داخــل  الصينييــن  عشــرات 
ســباحة إلصابات، حسبما أظهر مقطع 

فيديو.
تشــاينا  “ســاوث  صحيفــة  وذكــرت 
الناطقــة  الصينيــة  بوســت”  مورنيــغ 
44 شــخصا أصيبــوا  باإلنجليزيــة، أن 
بكســور وخــدوش مــن جــراء موجــة 
أكبــر  كانــت  اصطناعيــة  “تســونامي” 
مــن المتوقع بســبب “خلل ميكانيكي”، 
أثناء استجمامهم بحوض سباحة في 

شمال شرقي الصين.

ووقع الحادث في منتزه مائي  «
بمدينة لونغ جينغ القريبة من 

الحدود مع كوريا الشمالية. 
وأظهر الفيديو الذي نشر على 
موقع “ويبو” الصيني، حوض 
سباحة مليء بالمصطافين، 

قبل أن تظهر موجة عالية شبية 
بموجات تسونامي.

دراسة: العنصرية 
تصل لعالم صناعة 

الروبوتات

عشرات اإلصابات 
في “تسونامي 

المسبح” بالصين
أعلنت أسماء األسد، عقيلة الرئيس السوري بشار األسد، في مقابلة مع التلفزيون السوري، 

شفاءها من مرض السرطان بعد عام على تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي.

“رحلتــي  المقابلــة،  فــي  األســد  أســماء  وقالــت 
انتهــت )...( الحمــد هللا خلصــت، انتصــرت على 
الســرطان بالكامــل”. وبدت األســد فــي المقابلة 
وهــي ترتــدي ثوبًا أبيــض اللون ويظهر شــعرها 
قصيــرًا ومصففــًا للمــرة األولــى منذ إعــالن بدء 
تلقيها العالج بعدما كانت تغطي رأســها بوشاح 

في إطالالتها السابقة.

وفي أغسطس 2018، أعلنت الرئاسة  «
السورية عن بدء أسماء األسد الخضوع 

للعالج بعد تشخيص إصابتها بورم 
سرطان الثدي، تم الكشف عنه في 
مراحله المبكرة. وقالت األسد، إن 

“وجع عالج السرطان فيه تعب وألم 
وإرهاق للجسم، لكن هذا ال يعني أال 

يكون الواحد إيجابيًا في حياته”.

أسماء األسد: انتصرت على السرطان

الممثلة األلمانية ليزا ماري كورول تحضر العرض األلماني األول للمخرج األميركي 
كوينتين تارانتينو بعنوان “ذات مرة ... في هوليوود” في برلين )أ ف ب( أسماء األسد )44 عاما( أم لثالثة أوالد، صبيان وبنت. والدها طبيب قلب يعمل في بريطانيا ويدعى فواز 

األخرس ووالدتها دبلوماسية اسمها سحر عطري. تتحدر عائلتها من حمص، وتحمل إجازة جامعية من 
“كينغز كولدج” في لندن.

السنة الحادية عشرة - العدد 3945 

االثنين 
5 أغسطس 2019 
4 ذو الحجة 1440

الرجل الطائر في محاولته الثانية ينجح بعبور المانش

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  التي شاع استخدامها فيقول ”guru“ يفسر عالم اإلدارة روبن شارما عبارة
إنهــا تعنــي فــي اللغــة السنســكريتية وهــي لغــة الهنــد القديمــة، معلــم، فهي 
مكونــة مــن مقطعيــن، األول “gu” ويعنــي الظــالم واآلخــر “ru” ويعني يبدد 
وبالتالــي فــإن عبــارة “guru” تــدل علــى الشــخص الــذي يبــدد الظــالم وهــو 
المعلم.أصبحــت العبارة “guru” متداولة وبشــكل واســع خصوصا عندما 
يكــون الحديــث عــن القادة المتميزيــن والمبدعيــن والملهمين في مجال 
اإلدارة الذيــن يتمتعــون بشــخصية كاريزماتيــة تؤهــل أصحابهــا القيــام 
بمهــام القائــد اإلداري الــذي يمتلــك وكمــا يقول تاســيتوس أهــم صفتين 

وهما: بعد النظر والحكمة.
Û  وتجلــت هاتــان الصفتــان فــي تصريــح المنســق المقيــم ألنشــطة األمــم

المتحــدة فــي المملكــة أميــن الشــرقاوي، حيــث قــال وهــو يتحــدث عــن 
مبادرة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفــة والتــي أقرتها األمم المتحدة بإعتمــاد الخامس من أبريل من كل 
عام يوما دوليا للضمير قال: ’’تؤكد القناعات التي خبرها سموه وتمرس 
عليهــا ســنوات عديدة واختصرها فــي رؤية حكيمة متزنة حول العالقة 

بين السالم والتنمية وأن ال سبيل لتحقيق واحدة دون األخرى‘‘.
Û  إنــه بعــد النظــر والحكمــة أو كمــا وضعهــا الشــرقاوي فــي عبــارة واحــدة 

’’الرؤيــة الحكيمــة المتزنــة‘‘ هــذا هو الشــعور الــذي يتملكنا دائمــا ونحن، 
أعضاء جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، نتشرف بلقاء 
ســمو الرئيس. فقد كنا ننصت جميعا في شــغف الباحث وانتباه الطالب 
واهتمام المتعلم. نعم ســيدي، البحرين متبوعة كما قلتم ســموكم وأنتم 
تســتمعون إلى إنجازات الجمعية على المستوى العالمي وستبقى كذلك 
برعايــة البــاري عــز وجل وبفضــل حكمــة ورؤى قيادتها الرشــيدة ووالء 

وكفاءة مواردها البشرية.

نعم سيدي 
البحرين 

متبوعة...
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