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We’re devoted to the classic.  
But reject the status quo. We  
keep the best of the past. The  
best watchmaking practices,  
the best designs. And push the  
boundaries of what’s new. Born  
for a purpose. Field-tested to  
the extreme. For those who 
 are up for anything. Those who  
face their fears. Those who re-
invent themselves every day.  
A TUDOR is #BornToDare 
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سمو رئيس الوزراء يرعى اليوم انعقاد الملتقى الحكومي
المنامة - بنا

تحــت رعايــة كريمة من رئيــس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، ومبــادرة ولــي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة، يقام 
اليوم )األحد( الملتقى الحكومي 2019.

الجهــات  الملتقــى جميــع  فــي  ويشــارك 
الحكوميــة، ويناقش من خالل محاوره 
برنامــج الحكومة 2019 - 2022 واألمن 

االقتصــادي واالجتماعي المســتدام في 
جــودة  وتعزيــز  المالــي،  التــوازن  إطــار 
خلــق  ومواصلــة  الحكوميــة،  الخدمــة 
وكيفيــة  للمواطنيــن،  الواعــدة  الفــرص 
تحويل التحديات إلى فرص مستقبلية.

يذكــر أن الملتقــى الحكومــي يعد إحدى 
فــي  تســهم  التــي  الحيويــة  المنصــات 
أعلــى  العــام وفــق  القطــاع  تعزيــز أداء 
األهــداف  وتحقيــق  التنســيق  درجــات 
تطويــر  ومواصلــة  اإلســتراتيجية 

مختلــف  فــي  الحكوميــة  الخدمــات 
القطاعــات التنموية، واســتمرار الجهود 
نحــو تطويــر المخرجــات والتعامــل مــع 
إلــى  وتحويلهــا  المختلفــة  التحديــات 
فــرص، وفــق نهــج الحكومــة وخطواتها 
التنميــة  تحقيــق  نحــو  المســتمرة 
المســتدامة فــي إطار برنامــج الحكومة 
 2030 البحريــن  2022 ورؤيــة   -  2019
االســتدامة  علــى  القائمــة  ومبادئهــا 

والتنافسية والعدالة.

أكــد رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، في رسالة وجهها سموه إلى العالم 
بمناســبة اليــوم العالمــي للموئل، أن الوصــول إلى غايات 
أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 التــي أقرتهــا األمــم 
المتحــدة، يحتــاج إلــى شــراكة عالميــة جــادة تســهم في 
مســاعدة المجتمعــات على الســير فــي الطريق الصحيح 
للتقدم، الســيما أن العالم يمر في الوقت الراهن بالعديد 
من المنعطفات السياســية واألمنيــة والبيئية التي أثرت 
سلًبا على خطط الدول للنهوض بأوضاعها االقتصادية.

وشــدد ســموه علــى ضــرورة أن تســير عمليــات التنميــة 
المستدامة في كل المجتمعات وفق آليات وبرامج تتسم 
بالكفــاءة والمرونــة والقــدرة علــى استشــراف تحديــات 
ومتطلبــات المســتقبل، وأن ترتبــط هــذه البرامج بشــكل 
مباشــر باحتياجات المواطنيــن وأولوياتهم والعمل على 

تحسين حياتهم بشكل مستدام يضمن جودة الحياة.
وأشــار ســموه إلــى أهميــة الدور الــذي يمكــن أن تقوم به 
مســاعدة  فــي  المتخصصــة  ووكاالتهــا  المتحــدة  األمــم 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  علــى  والمجتمعــات  الــدول 

المســتدامة، وذلــك مــن خــالل تقديــم المشــورة الفنيــة 
والبحثيــة التــي تمكــن هــذه الــدول مــن اختصــار الوقت 
واالنطــالق فــي التنميــة علــى أســس راســخة تتالئم مع 

احتياجاتها اآلنية والمستقبلية.
وأكــد ســموه أن مملكــة البحريــن بقيــادة عاهــل البــالد 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، أولت 
قضايا التنمية المســتدامة والحفاظ على البيئة اهتماًما 
بالتزاماتهــا  الوفــاء  علــى  حرصهــا  مــن  انطالًقــا  كبيــًرا، 
بالمســؤولية  منهــا  وإيماًنــا  المجــال،  هــذا  فــي  الدوليــة 
الجماعيــة فــي الحفاظ على كوكــب األرض في مواجهة 

كافة األخطار.
ونــوه صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء في رســالة 
وجههــا إلــى العالم بمناســبة اليوم العالمي للمســتوطنات 
البشــرية )الموئل( الذي يصادف يوم غد )االثنين(، ويقام 
التقنيــات  أحــدث  “إســتخدام  شــعار  تحــت  العــام  هــذا 
المبتكــرة فــي تحويــل النفايــات إلى ثروة”، إلــى ضرورة 
أن ينصــب تركيز المجتمع الدولي على توفير المقومات 
التــي تضمــن اســتتباب األمن والســالم واالســتقرار، وأن 
ذلــك لــن يتأتــى إال مــن خــالل المضــي قدما فــي تطبيق 
االمــم  أقرتهــا  التــي   2030 المســتدامة  التنميــة  أجنــدة 

المتحدة.

المنامة- بنا

صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة مرســوم رقــم 84 لســنة ۲۰۱۹ 
بتعديــل وزاري. جاء فــي مادته األولى ما يلي: يعين 
وائل بن ناصر المبارك وزيرا لشؤون الكهرباء والماء. 
وجــاء في المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء 
تنفيــذ هــذا المرســوم، ويعمل بــه من تاريــخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم: وائل المبارك وزيرا لـ “الكهرباء” التنمية المستدامة بحاجة إلى شراكة عالمية
ســمو رئيس الوزراء: العالم يمــر بمنعطفات أثرت على خطط الــدول للنهوض االقتصادي

المنامة - بنا

)02(

وائل المبارك

سمو رئيس الوزراء

يناقش األمن االقتصادي 
واالجتماعي وتعزيز أداء القطاع العام

اقرأ في 
االقتصاديالملحق
“مؤتمر 

الكيمياء” يناقش 
تحديات الصناعة 

النفطية

إطالق التجارب 
التشغيلية 

لجهوزية مبنى 
المسافرين )09()10(

4 شركات 
“فنتك” جديدة 

بالبحرين 

“البركة” تعلن 
تفاصيل صنع 

السوق

)12(

)13(



أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة، في 
رســالة وجههــا ســموه إلــى العالــم بمناســبة اليــوم العالمــي للموئــل، أن الوصــول إلــى 
غايــات أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 التــي أقرتهــا األمــم المتحــدة، يحتــاج إلى 
شراكة عالمية جادة تسهم في مساعدة المجتمعات على السير في الطريق الصحيح 
للتقدم، الســيما وأن العالم يمر في الوقت الراهن بالعديد من المنعطفات السياســية 
واألمنية والبيئية التي أثرت سلًبا على خطط الدول للنهوض بأوضاعها االقتصادية.

وشــدد ســموه على ضــرورة أن تســير عمليات 
التنميــة المســتدامة فــي كل المجتمعات وفق 
والمرونــة  بالكفــاءة  تتســم  وبرامــج  آليــات 
والقــدرة على استشــراف تحديات ومتطلبات 
المســتقبل، وأن ترتبــط هــذه البرامــج بشــكل 
وأولوياتهــم  المواطنيــن  باحتياجــات  مباشــر 
والعمل على تحســين حياتهم بشــكل مستدام 

يضمن جودة الحياة.
وأشــار ســموه إلى أهمية الدور الذي يمكن أن 
تقوم به األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة 
في مساعدة الدول والمجتمعات على تحقيق 
أهــداف التنميــة المســتدامة، وذلــك من خالل 
تقديــم المشــورة الفنيــة والبحثيــة التي تمكن 
هــذه الــدول مــن اختصــار الوقــت واالنطــالق 
فــي التنميــة علــى أســس راســخة تتالئــم مــع 

احتياجاتها اآلنية والمستقبلية.
وأكــد ســموه أن مملكة البحريــن بقيادة عاهل 
البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، أولــت قضايــا التنميــة المســتدامة 
والحفــاظ علــى البيئــة اهتماًما كبيــًرا، انطالًقا 
مــن حرصهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الدولية 
فــي هــذا المجــال، وإيماًنــا منهــا بالمســؤولية 
الجماعية في الحفاظ على كوكب األرض في 

مواجهة كافة األخطار.
ونــوه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
فــي رســالة وجههــا إلــى العالــم بمناســبة اليوم 
العالمــي للمســتوطنات البشــرية )الموئل( الذي 
يصــادف يــوم غــد )االثنيــن(، ويقام هــذا العام 
التقنيــات  أحــدث  “إســتخدام  شــعار  تحــت 
المبتكــرة فــي تحويل النفايات إلى ثروة”، إلى 
الدولــي  المجتمــع  ضــرورة أن ينصــب تركيــز 
علــى توفيــر المقومــات التي تضمن اســتتباب 
األمن والسالم واالستقرار، وأن ذلك لن يتأتى 
إال مــن خــالل المضي قدما فــي تطبيق أجندة 
التنميــة المســتدامة 2030 التــي أقرتهــا األمم 

المتحدة.
وأشــار ســموه إلى أن شــعار يوم “الموئل” هذا 
العــام يكتســب أهميــة خاصــة، ألنــه يركز على 
قضيــة مصيريــة، فمواجهة التحديــات البيئية 
لهــا  يكــون  أن  يجــب  النفايــات،  بينهــا  ومــن 
األولويــة فــي المرحلــة القادمــة ألنهــا ترتبــط 

وقــال ســموه:  البشــرية ومســتقبلها.  بحاضــر 
“يجــب أن ال تكــون رغبــة بعــض الــدول فــي 
تحقيــق معــدالت تنمويــة عالية ســبًبا مباشــًرا 
أو غيــر مباشــر فــي دمــار الطبيعــة واختــالل 

التوازن البيئي”.
صناعيــا  المتقدمــة  الــدول  ســموه  ودعــا 
إيجابــي  بشــكل  االســهام  إلــى  وتكنولوجيــا 
فــي هــذا الصــدد، وأن يكــون هنــاك المزيد من 
والتعــاون  والدراســات  المشــترك  التنســيق 
نقاءهــا  للبيئــة  يحفــظ  الــذي  الجــاد  الدولــي 
وديمومتها، إذ ال مســتقبل لالنســانية من دون 

بيئة آمنة وصحية ومتوازنة.
ونــوه ســموه إلــى أن مملكــة البحريــن اهتمــت 
التنميــة  بقضايــا  الماضيــة  الســنوات  خــالل 
واعطتهــا اهتمامــا متزايــدا، وذلــك مــن خــالل 
واالســتراتيجيات  البرامــج  مــن  مجموعــة 
الطموحــة، وأنهــا نجحــت فــي تحقيــق غالبية 
أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 وفق رؤية 
وطنية تشاركت فيها جهود جميع القطاعات.

وأشــار ســموه إلى أن حكومــة مملكة البحرين 
فــي برنامــج عملهــا لألعــوام )2019 - 2022( 
البيئــة  فــي قائمــة أولوياتهــا تأميــن  وضعــت 
يتوافــق  بمــا  المســتدامة  للتنميــة  الداعمــة 
وأهــداف خطة التنمية المســتدامة 2030، من 
خــالل التركيز على األهداف الخاصة بتحقيق 
مــدن ومجتمعــات محلية مســتدامة، وحماية 

المناخ والحياة البحرية والبرية والفطرية.
وأضــاف ســموه أن مملكــة البحريــن وحرصــا 
منهــا على الوفاء بالتزاماتهــا الدولية صادقت 
والمعاهــدات  االتفاقيــات  مــن  العديــد  علــى 
والبروتوكــوالت اإلقليميــة والدوليــة المعنيــة 
بحمايــة البيئــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة 
بمــا فــى ذلــك “إدارة النفايــات” وذلــك إيمانــًا 
منهــا البحريــن بأهميــة التعــاون الدولــي فــي 
كل مــا يخدم البشــرية ويوفر لها ســبل التقدم 

واالزدهار.
أقــرت  البحريــن  مملكــة  أن  ســموه  وأكــد 
اســتراتيجية متكاملــة إلدارة النفايــات وفقــا 
الصحيــة  القياســية  الممارســات  ألفضــل 
والبيئيــة والفنيــة المعتمــدة دوليــا، تســتهدف 
تقليــل المخلفــات وإعــادة تدويرها بما يســهم 

فــي تحويلهــا إلى مشــروعات حيوية وربحية 
واالستفادة منها في انتاج الطاقة.

ونوه ســموه إلــى أن البحرين حققت نجاحات 
كبيرة على صعيد التنمية المستدامة المالئمة 
مختلــف  فــي  والتطــور  النمــو  لمتطلبــات 
القطاعــات اإلســكانية والتعليميــة والصحيــة 
والبيئيــة واإلقتصاديــة، وســاهمت مــن خــالل 
مبادرتهــا العديــدة فــي مختلــف المحافــل في 
أهــداف  الدوليــة نحــو تحقيــق  الجهــود  دفــع 

التنمية المستدامة.
قضايــا  أن  علــى  التأكيــد  ســموه  وجــدد 
تشــكل  وأنواعهــا  جوانبهــا  بمختلــف  التنميــة 
ضــرورة لكافــة شــعوب األرض لإلنتقــال إلــى 
النمــو والتطــور للوصــول بالمجتمعــات  حالــة 
العالميــة ألفضــل معــدالت الرفــاه اإلقتصــادي 

واإلجتماعي والسياسي.
ال  النبيلــة  الغايــات  تلــك  تحقيــق  أن  وأكــد 
يمكــن تحقيــق ذلــك إال من خالل حشــد جميع 
الجهــود الدوليــة وتوجيهــا نحــو تعزيــز ســبل 
التعاون المشــترك لتحقيق التنمية الشاملة مع 
توافــر إرادة دوليــة فعالــة لدى كافــة االطراف 

المعنيين تدعم وتساند ذلك.
الســمو  صاحــب  أشــاد  رســالته،  ختــام  وفــي 
الملكي رئيس الوزراء ببرنامج األمم المتحدة 
للمســتوطنات البشــرية “الموئل”، معربا ســموه 
بيــن  القائــم  التعــاون  لمســتوى  ارتياحــه  عــن 
مملكــة البحريــن والبرنامــج فــي كل مــا يعــزز 
من الجهود الرامية إلى توفير المقومات التي 
للــدول والشــعوب األمــن واالســتقرار  تضمــن 

والنماء الحضاري.
المتحــدة  األمــم  برنامــج  ســموه  وطالــب 
للمســتوطنات البشــرية بــأن يلعــب دوًرا أكثــر 
فــي تحقيق المزيد مــن الخطوات على صعيد 
وأن  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 
يضــع الخطــط والبرامــج التي تعــزز من جهود 

المجتمعات نحو النماء واالزدهار.

تسليط الضوء على دور التكنولوجيا بتطوير اإلمكانات العسكرية

استمرار االستعدادات لمعرض “بايدك” 2019

تســتمر االســتعدادات إلقامة النسخة الثانية من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 
“معــرض الدفــاع والخدمات الثالثية” )بايدك( 2019 الذي ينعقد تحت رعاية عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، في الفتــرة 28 - 30 أكتوبــر في مركز 
البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بمشاركة دولية واسعة من 60 دولة حول العالم، 
بدعم كبير من قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض والمؤتمر سمو 
اللواء الركن الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبإســناد ودعم من قوة دفاع البحرين في 

إطار دورها الوطني المشهود في تعزيز األمن واالستقرار.

مؤتمــر  ينعقــد  المعــرض،  مــع  وبالتزامــن 
العســكرية  للتكنولوجيــا  األوســط  الشــرق 
)MEMTEC(، فــي ســياق الجهود اإلقليمية 
لتحديــث اإلمكانــات والقــدرات الدفاعيــة، 
وإدراًكا ألهميــة نقــل وتوطين التكنولوجيا 
جعــل  فــي  الفاعــل  ودورهــا  العســكرية، 
تواكــب  الوطنيــة  العســكرية  المؤسســات 

المتبعــة  الدفاعيــة  التكنولوجيــات  أحــدث 
دور  عــن  فضــاًل  المتقدمــة  الــدول  فــي 
التكنولوجيــا العســكرية في دعــم العمليات 
الشــأن  هــذا  فــي  ومســتقبلها  العســكرية 
الحيــوي وفًقــا لمــا صــرح بــه قائــد الحــرس 
المنظمــة  العليــا  اللجنــة  رئيــس  الملكــي 
للمعرض سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة في اجتماع تنظيمي ســابق 
البحريــن  ومؤتمــر  لمعــرض  العليــا  للجنــة 

الدولي للدفاع.

وســوف تغطــي جلســات المؤتمــر المنعقدة 
عبــر يومــي 29 و30 أكتوبــر مواضيع مهمة 
تعزيــز  فــي  التكنولوجيــا  دور  علــى  تركــز 
وتشــمل  العســكرية  اإلمكانــات  وتطويــر 
الجلســات مناقشــة مســتجدات وتأثيــرات 
الدفاعيــة  المنظومــات  علــى  التكنولوجيــا 
الدفــاع  وإســتراتيجيات  العالــم  حــول 
الســيبراني والتطــور فــي تطبيقــات الذكاء 

االصطناعي.
كمــا سيســتعرض المؤتمــر نمــاذج المحاكاة 
وتأثيــر  الذكيــة  والقــوة  العســكرية 
اإلقليميــة  النزاعــات  علــى  التكنولوجيــا 
ومســتقبل وتحديــات التســلح فــي الشــرق 
التكنولوجيــا  وتوطيــن  نقــل  مــع  األوســط 
واإلنتاج، كما سيســتعرض أيًضا التحديات 

التي تواجه التقنيات الحديثة.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ورئــيــس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ــ ال
خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة، وولـــي 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  لرئيس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيات تهنئة إلى رئيس جمهورية مصر 
السيسي،  عبدالفتاح  الشقيقة  العربية 
وذلك بمناسبة ذكرى اليوم السادس من 

أكتوبر المجيدة.
رئيس  الملكي  السمو  صاحبا  بعث  كما 
بــرقــيــتــي تهنئة  الــعــهــد  الــــــوزراء وولــــي 
ــــوزراء  ال مجلس  رئــيــس  إلـــى  مماثلتين 

المصري مصطفى مدبولي.

المنامة - بنا

البحرين تهنئ مصر بمناسبة ذكرى 

اليوم السادس من أكتوبر المجيدة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - بنا

اســتقبل وزير األشغال وشــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف الرئيس 
لالســتثمار  البحريــن  لشــركة  التنفيــذي 
العقــاري )إدامــة( أميــن العريــض بحضــور 
فخــرو؛  هــدى  للطــرق  المســاعد  الوكيــل 

لبحث المشاريع المشتركة بين الطرفين.
وخــالل اللقاء، تم اســتعراض آلية تطوير 
المشــاريع  تنفيــذ  فــي  المشــترك  التعــاون 
الخدميــة، كمــا تم االطالع علــى تطورات 
ســير العمــل فــي مشــروع “ســعادة” الــذي 

تنفذه شــركة “إدامة” فــي المحرق، إذ يعد 
أحــد أهــم المشــاريع الســياحية الموجهــة 

للمواطنين والسواح.
وأثنــى الوزيــر علــى الــدور التنمــوي الــذي 
لالســتثمار  البحريــن  شــركة  بــه  تقــوم 
الخطــط  لدعــم  “إدامــة”  العقــاري 
االســتراتيجية االقتصاديــة التــي تهــدف 
إلــى ازدهار مملكة البحريــن على مختلف 
األصعــدة، مؤكــًدا جهود الشــركة في دعم 

اقتصاد المملكة.

تحــت رعاية رئيس الجمارك الشــيخ أحمد 
شــؤون  افتتحــت  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
الجمــارك البرنامــج التدريبــي الخاص برفع 
كفــاءة القيــادات الحكوميــة، بالتعــاون مــع 
معهــد اإلدارة العامــة )بيبــا( بمعهد التدريب 
المديريــن  مــن   18 وبحضــور  الجمركــي 

العامين والمديرين بشؤون الجمارك.
وبهذه المناسبة، ألقى رئيس الجمارك كلمة 
ترحيبيــة أعــرب فيهــا عــن خالــص شــكره 
لمعهــد اإلدارة العامــة وعلــى رأســه المديــر 
التعــاون  رائــد شــمس علــى  للمعهــد  العــام 
المســتمر والمثمــر فــي رفــع كفــاءة ضبــاط 
الجمارك، مؤكًدا أن شؤون الجمارك صنفت 

ضمــن الجهات األكثر تعاوًنا مع معهد “بيبا” 
خــالل العــام الماضــي، حســب إحصــاءات 

المعهد.
وأضــاف أن شــؤون الجمــارك تعتمــد علــى 
تبــدأ  مســتمرة  كعمليــة  التدريــب  سياســة 
مــن رأس الهــرم وال تتوقف عند حد معين؛ 
لتطويــر  التدريــب فرصــة ذهبيــة  باعتبــار 
القــدرات والمهــارات، وعامــال أساســا فــي 
وفــق  والتطويــر  التحديــث  خطــط  دعــم 
أولويات أهداف التنمية المســتدامة 2030 
والتــي مــن ضمنهــا المعرفــة والثقافــة مــن 
العلمــي  والبحــث  التعليــم  تعزيــز  خــالل 

واالبتكار.

أكدت رئيس مجلس النواب فوزية زينل أن 
مــا تحقق مــن منجــزات ومكتســبات للمرأة 
البحرينيــة، غــدت نموذجــا رائــدا ومتميــزا 
لــدول المنطقــة، فــي ظل النهــج اإلصالحي 
الشــامل والعهد الزاهر لعاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، 
وفي ظل الجهود المستمرة والرؤية الثاقبة 
لقرينة عاهل البالد رئيســة المجلس األعلى 
األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة  للمــرأة 
ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة؛ لدعم تقدم 
المــرأة البحرينيــة فــي مختلــف المجــاالت 

والقطاعات التنموية الشاملة.
جاء ذلك بمناســبة مشــاركة زينل في حفل 
المــرأة”  لحقــوق  العربيــة  “الوثيقــة  إطــالق 
كريمــة  وبرعايــة  بأبوظبــي،  عقــده  المقــرر 
مــن رئيســة االتحــاد النســائي العــام رئيســة 
المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيس 
“أم  األســرية  التنميــة  لمؤسســة  األعلــى 
اإلمــارات” صاحبــة الســمو الشــيخة فاطمــة 
أكتوبــر   8 -  7 الفتــرة  خــالل  مبــارك،  بنــت 

الجاري.
وتــم اختيــار زينــل متحدثــا رئيســا بجلســة 
العمل األولى، بعنوان “أم االمارات.. الممكن 
الرئيســي للمرأة العربيــة: نموذج اإلمارات”، 
إذ تســتعرض تجربــة البحريــن فــي مجــال 
تقدم المرأة؛ باعتبارها من التجارب الرائدة 
والناجحــة علــى مســتوى المنطقــة، بجانب 

جهود دعم المرأة الخليجية.

“األشغال” و “إدامة” تبحثان المشاريع المشتركة

رئيس الجمارك: التدريب عملية مستمرة زينل تشارك بإطالق “وثيقة حقوق المرأة”
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فوزية زينل

على الدول المتقدمة 
اإلسهام بايجابية 
في جهود حفظ 
البيئة وديمومتها

البحرين بقيادة جاللة 
الملك أولت قضايا 

التنمية المستدامة 
والبيئة اهتماًما كبيًرا

التنمية المستدامة يجب 
أن تسير وفق آليات 

وقادرة على استشراف 
تحديات المستقبل

تركيز المجتمع الدولي 
يجب أن ينصب على 

مقومات استتباب األمن 
والسالم واالستقرار

يجب أن ال تكون رغبة 
البعض في تحقيق 

معدالت تنموية عالية 
سبًبا في دمار الطبيعة 

برنامج الحكومة )2019 
- 2022( وضع تأمين 

البيئة الداعمة للتنمية 
المستدامة في أولوياته

البحرين أقرت استراتيجية 
متكاملة إلدارة النفايات 

وفقا ألفضل الممارسات 
القياسية المعتمدة دوليا

6 أكتوبر 2019 األحد
جاللة الملك7 صفر 1441

العالم يمر بمنعطفات سياسية وأمنية وبيئية أثرت على النهوض االقتصادي
العالمي للموئل” “اليوم  العالم بمناسبة  إلى  الوزراء يوجه رسالة  سمو رئيس 
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Û  ،هي النخلة عندما تسافر معي إلى تايوان، أو جزيرة األمواج الصفراء
هــي صنــع فــي البحريــن رغــم أن الصناعات فــي الجزيــرة الطالعة من 
عين الشمس تعتمد على أكثر من نخلة وأكثر من محصول، بل وأكثر 

من عين يقين.
Û  عندمــا أقلعــت بنــا الطائرة إيذاًنا بســفرنا إلى تايــوان قبل أيام لم يكن

فــي حقيبتــي غيــر قليــل مــن مالبس مناســبة لتقلــب المواســم وثراء 
الذكريــات، مــا كان فــي جعبتــي أكثر عــدة عما كان فــي حقيبتي، وما 
كان يراودني ليســت بالضرورة المحاضرات التي ســوف نســتمع إليها 
في المؤتمر العالمي للشــبكة الجامعية الدولية، أو هكذا يمكن تســمية 

المنتدى الذي نحن بصدد التوجه إليه.
Û  فــي الطائــرة خليــط من الذكريــات المخلوطــة بنكهة الطعــام المحبب

إلــى النفــس، وعنــد الصعود قلق من طول الرحلة، وســحيق المســافة، 
وتوتــر يرتفــع منســوبه األقل وطأة من قلق يســاورني حتى وأنا على 
األرض، كل ذلــك لــم يكــن بمنــأى عــن مــا شــاهدناه أنــا ورفيــق دربــي 
البروفيسور منصور العالي، كان كل شيء ممهًدا لكي أرى بلًدا جديًدا 
فــي كل شــيء، رغــم عراقــة التحديــات وتاريخيــة النمــاء واالزدهــار، 
عندهــا تذكــرت كلمــات رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان حفظــه هللا ورعاه وهــو يحدثنا من خالل مجلســه 
المهيب عن صناعاتنا الوطنية التي يجب أن تنبع من بيئتنا الخالصة، 
مــن تربــة بالدنــا الخصبــة، وتذكرت كيف أن ســموه وهــو يتحدث عن 
“صنــع فــي البحرين” متجواًل في أروقة الزمان وبهارات األمكنة حول 
العالــم أن البدايــة هي النخلة، هي مربعنــا األول الذي يمكن أن ننطلق 
منــه إلــى عالــم صناعي زراعي متمســك بهويته، متعاطــف مع هويات 
اآلخريــن، مبــدع بطبيعتــه، محترًمــا إلبداعــات اآلخريــن، إبداعنــا من 
نخلتنــا، وصناعتنــا مــن عســلها الحلــو وتمرهــا الصحــي، مــن جريدهــا 

مترامي األطراف، وسعفها المتصل بالبيئة وحوار الحضارات.
Û  عندمــا أدركــت أن للذاكــرة قيمتهــا الحيوية وأن لوصايــا القائد الملهم

ذلــك المــدى الــذي يمكــن أن يبتعد بنــا لنحلم أكثــر عندما نتذكــر أكثر، 
لنحقــق أكثــر حيــن نتعلم أكثــر، بين الحلــم والتحقق مســاحة اختيار، 
إمــا أن نعــرف، فنــدرك فنعمــل فننتــج، وإمــا أن نفقد األمــل في زحمة 
العــدوان علــى الخيــال، فــال نحلــم وال نــدرك وال نتعلــم وال يكــون فــي 
حوزتنــا أي حــق المتالك بــراءات اختراع، أو ملكيــة فكرية، أو منصة 

علمية.
Û  وصايا الرئيس كانت معنا في رحلة طويلة طويلة إلى جزيرة الشمس

المشرقة “تايوان”، كانت الصناعات التي يحثنا سموه عليها متجسدة 
أمامنــا فــي شــقائق غيــر متماثلــة مــن صناعــات وطنيــة فــي الصيــن 
الوطنية، ربما ال نسعى إلى استنساخ كل ما نراه، ربما ال نجتهد حتى 
في نقل المعرفة مثلما هي عليه في الشرق البعيد من الخليج، وربما 
نكون قد بلغنا نصف الطريق وأنا ورفيق رحلتي نتجول على الهامش 
مــن منتــدى “الشــبكة” وســط دروب العلــم المفضــي إلى حلــول ناجعة 
لمشــكالت المجتمع، إلى بحوث قاطعة في قلب الهم الصيني، وعمق 
أدغالــه الغامضــة، ثــم إلى حضارة تعكــس على جبهتهــا الداخلية ذلك 
التالحــم األزلــي بين تحد جاثم على الصدور، وانفراجة تقودها الهمم 

المؤمنة برخاء الوطن وازدهار األمة وإسعاد العالمين.

رسالة من تايوان

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

سمو رئيس الوزراء
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عبــر تدشــينه بوابــة وتطبيق التســوق عبــر اإلنترنت يــوم الخميس الماضــي، تمكن 
عمــالق التجزئــة “لولوهايبرماركت” من خلق إضافــة جديدة وأكثر مالئمة في ظل 

هيمنة واسعة لهذا المجال على قطاع التجزئة في البحرين. 

وصمــم “لولوهايبرماركت” الذي يحظى 
بإقبــال واســع، بوابــة تســوق وتطبيــق 
إلكترونــي أكثر ســهولة في االســتخدام 
منتــج  ألــف   20 مــن  أكثــر  ويتضمنــان 
تتــوزع حاليــا في جميــع فروعه؛ لتكون 
جميــع  فــي  المتســوقين  متنــاول  فــي 

المناطق.
ودشن التطبيق والبوابة بمجمع الرملي 
للســجل  المســاعد  الوكيــل  بحضــور 
الصناعــة  بــوزارة  والشــركات  التجــاري 
مكــي،  علــي  والســياحة  والتجــارة 
والوكيــل المســاعد للرقابــة والخدمــات 
بالــوزارة عبدالعزيــز الشــرف، مــع مــرام 
المحميــد، والمديــر التنفيــذي لمجموعة 

لولو أشــرف علي، ومدير مجموعة لولو 
جوزير روباواال.

وقــال أشــرف علــي، الــذي قــاد عمليــات 
التجــارة اإللكترونيــة بعمــاق التجزئــة 
“نعــد بــأن تكــون تجربــة التســوق عبــر 
مســتوى  بنفــس  اللولــو  فــي  اإلنترنــت 
الجــودة والكلفــة والتميــز الــذي تتمتــع 
بــه خدماتنــا فــي متاجرنــا الشــهيرة في 
مختلــف دول العالــم، فــي ظــل توفيــر 

ميزة الراحة لزبائننا”. 
وأضــاف “نحن فخــورون بأننــا لم نقطع 
صلتنا اإلنسانية مع عمائنا، إذ إن بوابة 
وتطبيــق لولــو للتســوق عبــر اإلنترنــت 
الخبــرة  ذوي  مــن  فريــق  لهــا  انضــم 

المنتجــات  اختيــار  علــى  تدريبهــم  تــم 
والعامــات التجاريــة التــي تتطابــق مع 
الطلبــات عبــر اإلنترنــت. لدينــا أســطول 
من المركبات التي تضمن تسليم المنتج 
بنفس مســتوى جودته. في الواقع، فإن 
أســطول البحريــن هــو أحــد أكثــر 500 

أســطول توصيل عبــر اإلنترنت موجود 
حاليا في المنطقة”.

المواصــات  وزارة  “وضعــت  وتابــع 
فــي  متمكنــة  تشــريعات  واالتصــاالت 
مجال المعامات اإللكترونية والتوســع 
تعزز ســهولة ممارســة األعمــال. وأتطلع 

لمزيــد مــن النمــو فــي مجــال المعامات 
لولــو  تطبقهــا  التــي  اإلنترنــت  عبــر 
حاليــا فــي ظــل هــذه التشــريعات. نحن 
فخــورون بــأن أكثــر مــن 20 ألــف منتــج 
ســتكون  حاليــا  محاتنــا  فــي  تتــوزع 
ســكنهم،  مواقــع  فــي  لعمائنــا  متاحــة 

أجهــزة  خــال  مــن  طلبهــا  يمكنهــم  إذ 
الحاســوب المنزليــة وأجهزة الحاســوب 
وســيمنح  الذكيــة.  والهواتــف  المتنقلــة 
الزبائــن فرصــة الحصول علــى العروض 
يجعــل  مــا  والخصومــات،  الترويجيــة 

تجربة التسوق أكثر ساسة”.

المنامة - لولوهايبرماركت

“لولوهايبرماركت” يطلق بوابة تسوق وتطبيقا إلكترونيا

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة الداخلية

الشــيخ  اإلســكان  وزارة  وكيــل  تــرأس 
عبــدهللا بن أحمــد آل خليفــة االجتماع 84 
للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلســكان 
والتعميــر العرب والمنعقد بإمارة دبي؛ في 
إطار مشــاركة وفد مملكة البحرين برئاسة 
الوزيــر باســم الحمــر فــي أعمــال اجتمــاع 
والتعميــر  اإلســكان  لــوزراء   36 الــدورة 
العــرب، والمنتــدى الــوزاري العربــي الثالث 
لإلســكان والتنميــة الحضرية.وأكــد وكيــل 
اإلســكان أهميــة المواضيــع المدرجــة على 

جــدول أعمــال المكتــب التنفيــذي لــوزراء 
أنهــا  باعتبــار  العــرب؛  والتعميــر  اإلســكان 
تمثــل ركيزة للتعاون العربي المشــترك في 
مجــال اإلســكان، منوًها بالمكتســبات التي 
اإلســكاني  التعــاون  مجــال  فــي  تحققــت 
وزراء  مجلــس  لقــرارات  نتيجــة  العربــي 
عــن  ومعربــا  العــرب،  والتعميــر  اإلســكان 
تطلعات البحرين الســتمرار وتيرة التعاون 
مــن خــال المبــادرات المشــتركة التي يتم 

إقرارها.

صــرح قائــد خفــر الســواحل بأنــه تــم القبض 
علــى عــدد مــن البحــارة اآلســيويين، بينهــم 
قائــد قارب، إثر حادث اصطــدام بين قاربين 
بمنطقــة دغيلــب البحرية، مــا أدى إلى إصابة 
بالحــادث  المتســبب  الذ  فيمــا  أشــخاص،   3

بالفرار من الموقع.
وفــور تلقــي مركز العمليــات البحريــة بقيادة 
توجهــت  بالحــادث،  باغــًا  الســواحل،  خفــر 
ســحب  تــم  حيــث  الموقــع،  إلــى  الدوريــات 
القــارب المتضــرر إلى فرضة الدور وإســعاف 
أن  إال  المستشــفى  إلــى  ونقلهــم  المصابيــن 

أحدهم فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
والتحــري،  البحــث  أن عمليــات  إلــى  وأشــار 
فــي  المتســبب  عــن تحديــد هويــة  أســفرت 
الحادث والعثور على القارب بإحدى المزارع 
بمنطقــة الباد القديم، إذ تم اســتدعاء مالك 
القــارب وجلب طاقمه لقيادة خفر الســواحل 
الازمــة،  القانونيــة  اإلجــراءات  الســتكمال 

تمهيًدا إلحالة القضية للنيابة العامة.

القبض على بحارة إثر 
وفاة شخص في حادث 

تصادم بين قاربين

قردة “الشامبانزي” على مقاعد البرلمان! عبدالنبي الشعلة

Û  تحدثنا بقدر من اإلسهاب قبل أسبوعين عن كيف ولماذا
للضغــط  الغــرب  فــي  الليبراليــة  الديمقراطيــة  تتعــرض 

وللضرب مما أدى إلى تراجعها.
Û  وكمــا هــو معــروف، فــإن البرلمانــات هــي القلــب والعمــود

أم  بريطانيــا،  وفــي  الديمقراطــي،  للنظــام  الفقــري 
الديمقراطيــة الغربيــة ومهدهــا وحاضنتها، فــإن البرلمان 
االنقســام  مــن  ومقلقــة  بمرحلــة حرجــة  اآلن  يمــر  فيهــا 
والتشــرذم وســيطرة االنفعــاالت والنقاشــات الحادة على 
أعمالــه وباألخــص حــول موضــوع “بريكســت” أو خــروج 
بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي، إلــى درجــة أن رئيــس 
مجلــس العمــوم جــون بيركــو وصــف الحالة مؤخــًرا بأنها 
“أســوأ جو يشــهده البرلمــان” وبالنتيجة، فقــد أصبح أداء 
البرلمــان وأعضائــه يتعــرض المتعــاض وتذمــر المجتمــع 

البريطاني وتهكمه وتنذره وسخريته.
Û  وإذا كان الفن هو نبض حياة المجتمعات ومرآة لمتغيراتها

الفكرية، فقد صادف وجودي في لندن األسبوع الماضي 
اإلعــان عــن عرض لوحــة زيتية كبيرة للمــزاد العلني في 
الثالــث مــن هذا الشــهر. وقد نظمت المزاد دار “ســوذبيز”، 
وهــي مؤسســة مرموقــة متخصصة في إجــراء المزادات 

لألشياء والمقتنيات األثرية أو النادرة أو المميزة.
Û  ”اللوحــة رســمها الفنــان البريطانــي الغرافيتــي “بانكســي

واســمها “ديفولفــد بارلمنت” أو “البرلمــان المنحدر” يصور 
فيهــا الفنــان قاعــة البرلمــان البريطاني وقد مــأل مقاعدها 

قردة من فصيلة “الشمبانزي”.
Û  بهــذه البريطانيــة  اإلعــام  اهتمــت جميــع وســائل  وقــد 

اللوحــة، وأكــد المتخصصــون فــي الفــن والسياســة أنهــا 
تعكــس الواقــع، وأنه لن يكون هنــاك وقت أفضل من هذا 
الوقــت لطــرح هــذه اللوحــة للمــزاد، فقــد تحول مــا يدور 
فــي البرلمــان البريطاني خال األشــهر واألســابيع القليلة 
الماضيــة إلــى مسلســل تلفزيونــي درامــي ليــس بالنســبة 
للمملكــة المتحــدة فقــط، بــل بالنســبة لكل أوروبــا والعالم 

أيًضا.
Û  وقــال رئيس قســم الفــن المعاصر في دار ســوذبيز: “نحن

نشــير هنا إلى تراجع مســتوى أقــدم ديمقراطية برلمانية 
فــي العالــم إلــى ســلوك حيوانــي نشــاهده علــى شاشــات 
اللوحــة  هــذه  تبــاع  أن  المتوقــع  مــن  وكان  التلفزيــون”، 
بســعر يتراوح بين 1.5 و2.5 مليون جنيه إســترليني، إال 

أنهــا بيعــت بقيمة وصلــت إلى أكثر مــن 9.8 مليون جنيه 
إسترليني.

Û  البرلمــان بهــا  يمــر  التــي  والتخبــط  االنشــقاق  حالــة 
البريطانــي نتجــت عــن فشــل مجلــس العمــوم فــي اتخاذ 
القــرار والموقــف الحاســم لتنفيــذ نتيجة اســتفتاء 2016 
واالنتقــال ببريطانيــا إلــى مرحلــة مــا بعــد “بريكســت”، أو 
مــا بعــد عضويــة االتحــاد األوروبــي، كمــا أنهــا نتجت في 
واليمينيــة  الشــعبوية  التيــارات  تصاعــد  عــن  األســاس 
المتطرفة التي يمثلها في بريطانيا رئيس الوزراء بورس 
جونســون وجماعته، وهو تطور أدى إلى تصاعد الصراع 
المشــهد  البريطانــي، وأصبــح  المجتمــع  فــي  واالنشــقاق 

بالفعل يدعو إلى التندر والسخرية وإلى التذمر والقلق.
Û  بريطانيــا تمــر اآلن بمــأزق سياســي، فالشــعبويون مثــل

معهــم  يجلبــون  والقومييــن  واألصولييــن  الطائفييــن 
االنشــقاق والصراعــات فــي المجتمعــات، ورغــم رســوخ 
وتجذر الممارســات والحيــاة الديمقراطية فــي بريطانيا، 
القاعــدة،  هــذه  عــن  تشــذ  ولــم  محصنــة  ليســت  فإنهــا 
فأصبحــت التطــورات في الســاحة السياســية البريطانية 

تنذر بتغيرات جذرية.
Û  والبريطانيــون حائــرون، فقــد تســرب وتوغــل االنشــقاق

رئيــس  الدســتورية،  المؤسســات  أعلــى  إلــى  والصــراع 
الــوزراء أصــدر أمــًرا صدقت عليــه الملكة يقضــي بتعليق 
أعمــال البرلمــان لشــهر واحــد اســتعداًدا وتوطئــة لحســم 
موضوع “بريكست”، إال أن أعضاء مجلس العموم رفضوا 
البرلمــان  لــدور  تجــاوًزا  الخطــوة  هــذه  واعتبــروا  األمــر 
وانتهاكا وتهديدا للنظام الديمقراطي البريطاني، ورفعوا 
القضيــة إلــى المحكمــة العليــا التــي أصدرت حكًما الشــهر 
الماضــي بإلغــاء القــرار، وأكدت فيه أن الــذات الملكية قد 

ُدفعت إلى التصديق على قرار غير دستوري.
Û  وبمــا أنــه ليس محظوًرا في السياســة نبــش القبور وفتح

الملفات القديمة عند الضرورة، فقد وجه معارضو بورس 
جونســون تهمــة الفســاد لــه علــى خلفيــة جريمــة جنائيــة 
محتملة تتعلق بسوء استخدام منصبه، وتتلخص التهمة 
فــي أن ســيدة األعمــال األميركية جينيفر أركــوري تلقت 
معاملــة خاصــة من صديقها بورس جونســون عندما كان 
عمــدة لمدينــة لنــدن فــي األعــوام مــن 2008 إلــى 2016، 
حيــث ألحقهــا بالبعثــات التجارية التــي كان يقودها، وأن 

شــركتها، نتيجــة لذلك، تلقــت آالف الجنيهــات على هيئة 
منح مالية.

Û  إن الساســة البريطانيــون يدركــون عــدم صاحية بورس
جونســون لمنصــب رئيــس وزراء بريطانيــا العظمــى، إال 
أنهــم ال يجــدون أي خيــار آخــر أفضــل منــه، وهــم لذلــك 
وهــو  الوحيــد  البديــل  علــى  يفضلونــه  حــال  كل  وعلــى 
منافسه رئيس حزب العمال البريطاني “جرمي كورباين” 
الــذي يعــد الناخبيــن باتبــاع سياســات شــديدة االنحراف 
لليســار عندمــا يتقلــد ســدة الحكــم، ويتعهــد لهــم باتخــاذ 
وتنفيــذ خطــوات وقــرارات تشــمل مصــادرة 10 % مــن 
أســهم الشــركات الكبرى لصالــح الدولة، وإجــراء عمليات 
تأميــم كاســحة، وإلغــاء المــدارس الخاصــة بضمهــا إلــى 
ســياق التعليــم الحكومــي، وتقنين نظام أربعــة أيام عمل 
فقط في األسبوع، وغيرها من الوعود المقلقة للكثيرين.

Û  البريطانيــة فــي “إيكونوميســت”  الـــ  أكــدت مجلــة  وقــد 
عددها األخير: “أن األقدار قد شــاءت أن تواجه بريطانيا 
في هذه المرحلة الحرجة الخيار بين أســوأ رئيس وزراء 

وأسوأ رئيس للمعارضة في تاريخها”.
Û  حيــال هــذا المشــهد يمكننــا أن نتوصــل إلــى جملــة مــن

التســاؤالت والخاصــات والعبــر أهمهــا؛ أن الديمقراطيــة 
الليبرالية تمر اآلن بمرحلة اختبار عصيبة أو احتضار في 
الغــرب وغيرهــا من الدول، وأن هنــاك تمردا متزايدا على 
المؤسســات والصيــغ القائمة وعلى الســياقات التقليدية، 
وأننا ربما كنا منبهرين ومنخدعين بما كنا نظنه أو نصفه 
بالقيــم والمبــادئ الغربيــة، وأن الديمقراطيــة وصناديــق 
االقتراع ال تشكان عائقا أو سدا منيعا في وجه التطرف، 
بــل إنهمــا الجســر والنفق الذي عبر مــن خاله المتطرفون 
وموســوليني  هتلــر  فعــل  هكــذا  الحكــم،  كراســي  إلــى 
وعشــرات غيرهــم، وهكــذا فعــل اإلخــوان المســلمون في 
مصــر ولــو لفتــرة قصيــرة. وهــذا مــا حصــل ويحصل في 
والمتطرفــون  الشــعبويون  فعــل  وتركيــا، وهكــذا  إيــران 
للوصــول إلــى كراســي الحكم في عدد متزايــد من الدول 

األوروبية والواليات المتحدة والهند وغيرها.
Û  كمــا يمكننــا أن نســتنتج أن السياســة لــم تعــد فــي حاجة

إلى عمالقة وقامات ســامقة، وأن الساســة لم يعودوا في 
حاجــة إلــى لبس األقنعــة والتظاهر باالســتقامة والنزاهة 
واالتــزان والرزانــة، وأنــه ال مانــع مــن أن يظهــروا علــى 

حقيقتهــم ويكونــوا مشاكســين ومناكفيــن ومتقلبيــن أو 
حتى كذابين، وال مانع من التنكر للقيم والمبادئ ولم يعد 
مستنكًرا انتهاك األساليب واألعراف والتقاليد السياسية 

والدبلوماسية المستقرة.
Û  ويمكننــا كذلــك أن نتســاءل هــل الغــرب يعيــش اآلن فــي

حالــة انقــاب علــى قيمــه ومثلــه كــرد فعــل طارئــة تجــاه 
تحديــات العولمــة واإلرهــاب والبطالــة المتفاقمة وتدفق 
المهاجريــن؟ أم فــي حالــة “ردة” واســتيقاظ واســتنهاض 
لغرائــز ظننــا أنهــا اندثرت؟ ألم تكن ممارســات االســتعباد 
واالســتعمار والتمييز والتهميش واإلقصاء بضائع غربية 
في األساس، نحن العرب كنا من بين ضحاياها لفترة من 

الزمن؟
Û  أيًضــا األســاس  فــي  غربيــة  بضاعــة  الشــعبوية  أليســت 

انتعشــت وازدهرت في أوروبا في القرن الماضي بشــكل 
واضح والفت وتصادمت مع قوى المجتمع فيها فنشبت 
الحــروب الكونيــة التي خلفت الدمــار وحصدت المايين 
مــن أرواح البشــر؟ هــل احتاجــت أوروبا إلى فتــرة نقاهة 
تمكنــت مــن اجتيازهــا مؤخــًرا فعادت حليمة إلــى عادتها 
القديمــة إلــى أصلهــا وتراثهــا، وخرج الشــعبويون والغاة 
المتطرفــون مــن جحورهــم ومن خلف أســتار الظام إلى 
النــور وإلى العلن بأعامهــم وبيارقهم وراياتهم وطبولهم 
ودفوفهم وســيطروا بســهولة على الســاحة والتربة التي 
كانــت مهيــأة فــي الواقــع؟ لذلــك فقــد لمعــت وجــوه مثل 
دونالــد ترمــب وبــورس جونســون وغيرهمــا، وصعــدت 
األحــزاب اليمينيــة فــي فرنســا وألمانيــا بســرعة وحققت 
نتائج متقدمة في االنتخابات، وهذا ما يؤكد أنها تعكس 
اتجاهــات وتيــارات كامنة وقائمة في المجتمع والشــارع 
السياســي، مــن بينهــا تيــارات متطرفــة قريبــة أو شــبيهة 

بالنازية والفاشية.
Û  مــع ذلــك فمن األفضل أن نكــون متفائلين، وأن نؤمن بأن

المجتمعــات الغربيــة قــد تــم تضليلها، وهي في األســاس 
وقيمهــا  بالديمقراطيــة  ومتمســكة  ومؤمنــة  مقتنعــة 
قــد  ديمقراطيتهــا  بــأن  حتًمــا  ســتدرك  وأنهــا  ومبادئهــا، 
ُظلمــت واختطفت وُســلبت وُجردت مــن قيمها، وأن هذه 
المجتمعــات ســتنتفض وتهب لتخليــص وتطهير وتحرير 
ديمقراطيتهــا واســتعادتها وإعــادة االعتبــار إليها بالطرق 

والوسائل السلمية والدستورية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اطلع وكيل شؤون البلديات بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة على البدء 
بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير تقاطع الفاروق، مشيرا إلى أن العمل في المشروع سيستمر حتى شهر سبتمبر 2020، إذ من 

المؤمل االنتهاء منه خالل هذه الفترة.

شــؤون  وكيــل  اســتمع  الزيــارة  وخــال 
البلديات على شرح مفصل من رئيس قسم 
عبــاس عرفــات  بالــوزارة  المشــاتل  تطويــر 
عــن المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع تجميــل 
تقاطــع الفــاروق الــذي يقــام علــى مســاحة 
تقــدر بـــ 12.2 ألــف متر مربع وتنفذه شــركة 

“نيوكاسل” للمقاوالت. 
كمــا اطلــع على مرحلــة المرحلــة األولى من 
المشــروع الذي تم االنتهاء منها خال شــهر 
نوفمبر من العام الماضي، إذ بلغت المساحة 
المخصصــة لعمليــة التشــجير نحــو 50 ألــف 
متــر مربــع تــم زراعتهــا بعــدد مــن النخيــل 

واألشجار والزهور الموسمية. 
وأكــد الشــيخ محمد بن أحمــد آل خليفة أن 
الــوزارة عكفــت خــال الفتــرة الماضية بناء 

األشــغال  وزيــر  ومتابعــة  توجيهــات  علــى 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
عصــام خلــف علــى وضــع تصــورات أعمــال 
المســطحات  لزراعــة  التجميلــي  التطويــر 

المفتوحــة وإعادة صيانة النافورات المائية 
تصــورات؛ حرصــا علــى أن يكون المشــروع 
بالمظهر الذي يليق بأهمية هذا الموقع على 
اعتبار أنه المدخل الرئيس لمملكة البحرين.

تصورات لتجميل زراعة المسطحات وإعادة صيانة النافورات

وكيل “البلديات” يتفقد المرحلة الثانية لتقاطع الفاروق

وكيل اإلسكان يرأس اإلجتماع 
التنفيذي للوزاري العربي
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المنامة - األوقاف الجعفرية

سترة - جيبك

الجعفريــة  األوقــاف  مجلــس  عضــو  أكــد 
األوقــاف  إدارة  أّن  الطريــف  عبدالجليــل 
مــن  لتســريح أي  نيــة  لديهــا  ليــس  الجعفريــة 
الموظفيــن المؤقتين الذيــن يبلغ عددهم 139، 
مشــيًرا إلــى أن هنــاك توجهــا لتحســين أوضاع 

هؤالء الموظفين وتثبيت جزء كبير منهم.
تســريح  يمكــن  ال  أنــه  الطريــف  وأوضــح 
بــل  الموظفيــن وهــم مســؤولون عــن عوائــل، 
كل مــا فــي األمــر أن عقودهــم ســوف تنتهــي 
مــع نهايــة العــام 2019 وســوف يتــم تجديدها 

لهــم مــع بدايــة العــام 2020. وأضــاف “منــد أن 
تولينــا زمام مجلــس إدارة األوقــاف الجعفرية 
وفــق الثقــة الملكيــة الســامية، أولينــا شــؤون 
الموظفيــن عناية خاصــة، وندرس بجد تعديل 
أوضاعهــم، وخلــق أمــان وظيفــي لهــم في ظل 
المؤقتيــن”، مؤكــًدا  مــن  الكبيــر  العــدد  وجــود 

اعتزاز مجلس األوقاف بجميع الموظفين.
األوقــاف  مجلــس  أن  إلــى  الطريــف  وأشــار 
الهيــكل  أيًضــا علــى تطويــر  الجعفريــة يعمــل 
اإلداري، واالســتفادة مــن الكــوادر الموجــودة، 

األمــان  لهــم  تضمــن  جديــدة  بعقــود  والبــدء 
الوظيفي بدءا من العام 2020.

وبيــن أن المجلــس قــام بتشــكيل فريــق يتألف 
مــن بعض األعضاء للتعاون مع ديوان الخدمة 
المدنيــة الســتيعاب الموظفيــن ضمــن الهيــكل 
التنظيمي لإلدارة وفق الضوابط وبما يتناسب 

مع مؤهالتهم وقدراتهم.
وتمنــت اإلدارة مــن وســائل اإلعــالم التواصــل 
معهــا عبــر القنــوات الرســمية؛ للحصــول علــى 

المعلومات الصحيحة والموثوقة.

فــي عمليــة انتخابيــة مثاليــة، شــارك أكثــر مــن 
93 % مــن أعضــاء نقابــة عمال شــركة الخليج 
 26 يــوم  “جيبــك”  البتروكيماويــات  لصناعــة 
ســبتمبر الماضــي فــي االقتــراع الــذي نظمتــه 
نقابــة عمــال الشــركة؛ الختيار أعضــاء مجلس 
للــدورة الجديــدة، التــي ترشــح  إدارة النقابــة 
فيهــا 19 مــن منتســبي الشــركة. وتمــت عملية 
االقتــراع بــكل سالســة ويســر بفضــل التنظيم 
التــي  المناســبة  والترتيبــات  اإلعــداد  وُحســن 
اتخذتهــا نقابــة العمال بالتعاون والتنســيق مع 
إدارة الشــركة، إذ انطلقــت العمليــة االنتخابيــة 
منــذ الصباح واســتمرت حتى المســاء بحضور 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد  عــن  ممثليــن 
البحريــن هــم نائب الرئيــس للتنظيــم الداخلي 
بســيم الــذوادي، وأميــن الســر العــام المســاعد 
باســم ســيادي، ومشــاركة واســعة مــن أعضــاء 

نقابة العمال من منتسبي الشركة.
وأســفرت نتائج االقتراع عن فوز 7 مرشحين، 
هــم: طــارق أحمد المزلــوق، عبداللطيف محمد 
شــويطر، يعقوب يوسف، إلهام جناحي، غسان 
البســتكي،  محمــد  يوســف  الريــس،  عبــدهللا 
حمــد مبــارك المبــارك. كمــا تــم انتخــاب كل من 
جمــال عبدالحميــد الكوهجــي، وعــادل عدنــان 

المرباطي عضوين احتياطيين.
الشــركة  رئيــس  تقــدم  المناســبة،  وبهــذه 
عبدالرحمــن جواهــري ببالــغ التهنئــة والتبريك 
عمليــة  شــهدته  الــذي  الكبيــر  النجــاح  علــى 
االقتــراع التــي امتــازت بالشــفافية ولم تشــبها 
شــائبة، وجــرت بــكل نظــام والتــزام وحظيــت 

إدراًكا  الشــركة؛  عمــال  مــن  كبيــرة  بمشــاركة 
منهــم بأهميــة الخدمــات التــي تقدمهــا النقابــة 
الــذي يمثلهــم ويعبــر عــن  الصــوت  باعتبارهــا 
مطالبهم عالوة على كون النقابة حلقة الوصل 
بينهــم وبيــن إدارة الشــركة التــي تعمل جاهدة 
لتوفيــر أفضــل بيئــات العمــل المثاليــة لجميــع 

منتسبيها.
رئيــس  وتقديــر  تحيــات  جواهــري  ونقــل 
وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، الــذي أكــد أن 
الشــركة ســتواصل، كعادتهــا، تقديــم رعايتهــا 
واهتمامها بقضايا العاملين، وتقديم كل الدعم 
والمساندة لالرتقاء بهم، كما أعرب عن خالص 
تهنئتــه لألعضاء الجــدد بمجلس اإلدارة الذين 
فــازوا بثقــة العمــال، معرًبــا عــن أمنياتــه للذين 
فــي  والنجــاح  بالتوفيــق  الحــظ  يحالفهــم  لــم 
االنتخابــات القادمــة.  كمــا قدم رئيس الشــركة 
خالــص شــكره وتقديره لرئيــس وأعضاء لجنة 
االنتخابات لجهودهم الحثيثة والمضنية التي 

بذلوها لإلعداد والترتيب لعملية االقتراع.
االنتخابــات  لجنــة  رئيــس  أعــرب  مــن جهتــه، 
محمــد بوســيف عــن شــكره وتقديــره لرئيــس 
دعــم  مــن  اللجنــة  وجدتــه  مــا  لــكل  الشــركة 
إجــراء  إلــى  قــادت  وتوجيهــات  ومســاندة، 

االنتخابــات بأفضــل صورة ممكنــة وعلى نحو 
يليــق باســم ومكانة نقابة عمــال “جيبك”، التي 
تأتــي في ريــادة نقابــات العمــال بالمملكة على 
التهنئــة  بوســيف  وقــدم  المســتويات.  جميــع 
لألعضــاء الفائزيــن، كمــا قــدم الشــكر لزمالئــه 
فــي لجنــة االنتخابــات علــى الجهــود الكبيــرة 
والمتميــزة التــي بذلوها كما أعــرب عن تقديره 
لممثلــي االتحــاد الحــر لنقابات عمــال البحرين 
علــى  واإلشــراف  الحضــور  علــى  لحرصهــم 
االتحــاد  ممثلــو  وأعــرب  االنتخابــات.  عمليــة 
الحــر لنقابــات عمــال البحريــن عــن ســعادتهم 
بمــا شــاهدوه مــن عــرس انتخابــي رائــع شــارك 
فيه الجميــع برغبه وإخالص الختيار ممثليهم 
مــن المرشــحين، كمــا تقدمــوا بخالــص الشــكر 
أي  تدخــر  لــم  التــي  الشــركة  إلدارة  والتقديــر 
النقابــة  الــالزم ألعضــاء  الدعــم  جهــد لتقديــم 
فــي الشــركة وتفهمهــا للــدور النقابــي وأهميته 
فــي تعزيــز روح الفريــق الواحــد بيــن العاملين 
واإلدارة، وتقدمــوا كذلــك بالشــكر الجزيل إلى 
لجنة االنتخابات المشرفة على إعداد وتنظيم 
التنظيــم  ضمــان  علــى  لحرصهــا  االنتخابــات؛ 
الجيــد وتوفير الفرص العادلة للجميع، إذ تمت 

عملية االقتراع بكل شفافية ونجاح.

لتثبيتهـــم “الخدمـــة”  مـــع  للتواصـــل  نســـعى  الطريـــف: 

جواهري يهنئ الفائزين ويشكر لجنة االنتخابات لجهودها المتميزة

“الجعفرية” تنفي تسريح الموظفين المؤقتين

عمال “جيبك” ينتخبون مجلس إدارة النقابة للدورة الجديدة

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

بــن  إبراهيــم  الشــيخ  مركــز  أعلــن 
محمــد آل خليفــة للثقافــة والبحــوث 
عشــر  التاســع  الثقافــي  موســمه  عــن 
الجــاري  أكتوبــر   7 يــوم  يبــدأ  والــذي 
الســابق  المصــري  الثقافــة  وزيــر  مــع 
المركــز،  قاعــة  فــي  حســني  فــاروق 
الموســم  خــالل  يســتضيف  حيــث 
واألمســيات  المحاضــرات  مــن  عــددًا 
الموســيقّية والشــعرّية وورش العمــل 
العالــم  مــن  أســماء  مــع  والمعــارض 
فــي بيــوٍت تتفــّرع عنــه بيــن المحّرق 
والمنامــة، باإلضافة الحتفالية خاصة 
تقــام بمناســبة الذكرى الثامنة عشــرة 
لتأســيس المركــز يــوم 12 ينايــر عــام 
2020 مع الفنان األردني زيد ديراني. 
أما يوم 14 أكتوبر فالموعد مع الشعر 
وشعراء من فلسطين في بيت الشعر 
)بيــت إبراهيــم العرّيــض( فــي المنامة 
حيــث يلتقــي الجمهور مع الشــاعرين 
زياد خــداش وهال الشــروف، فلكاتب 
خــداش،  زيــاد  القصيــرة  القصــة 
وتشــاركه الشــاعرة الفلســطينية هــال 
الشــروف، هــي التــي تجمــع المشــرق 
يــوم   M إحساســها.  فــي  والمغــرب 
16 أكتوبــر الموعــد فــي بيــت التــراث 
معــرض  مــع  المحــّرق  فــي  المعمــاري 
“سلســلة بقعــة ضوء: راشــد العريفي” 
والذي يستمر لغاية 31 يناير 2020م. 

أكتوبــر ســتحمل موســيقى   21 ليلــة 
الجــاز إلــى قاعــة المركز بالتعــاون مع 
الســفارة الفرنســية، مــن خــالل تناول 
بعــض “اإليقاعــات غيــر المرنــة” آللــة 
مؤلفيــن  بإبداعــات  وإثرائهــا  البــوق 
أكتوبــر   28 ويــوم  تقليديــن.  غيــر 
عبــد هللا  بيــت  فــي  الموعــد  يتجــدد 
الزايــد لتــراث البحريــن الصحفــي مع 
محمــد  المصــري  والناقــد  الصحفــي 
شــهر  أن  بالذكــر  الجديــر   M,.شــعير
أكتوبــر ســيحمل يوم 26 منــه افتتاح 
نزل السالم في المحّرق، فنُزل السالم 
ومســاحاته  فنــاءه  يفتــُح  بيــٌت  هــو 
فــي  الّلؤلــؤ  مســار  زّوار  الســتقبال 
المحــّرق والُمدَرج علــى قائمة الّتراث 
اإلنســانّي العالمــّي وذلــك كأّول فندٍق 
مشــروع  الّســياق.  هــذا  ضمــن  يقــع 
ترميم وتأهيل بيت فتح هللا سيكون 
والمدينــة  المســار  لــزّوار  مقصــًدا 
الّتاريخّية، وأحد مواقع مركز الشــيخ 
يرّمــم  والبحــوث.  للثقافــة  إبراهيــم 
اإلمــارات  دولــة  مــن  ســخي  بدعــٍم 
كجــزء  الشــقيقة  المتحــدة  العربيــة 
مــن المبــادرات التــي أطلقــت احتفاًء 
بمئويــة الوالد المؤســس الشــيخ زايد 
بــن ســلطان آل نهيان وتكريمــًا لدوره 
فــي ترســيخ العالقــات األخويــة بيــن 

اإلمارات والبحرين.

مركز الشيخ إبراهيم يطلق موسمه 
الـ19 بالتزامن مع ذكرى تأسيسه

انضمـــام 90 شـــابا إلـــى “إعـــداد القـــادة”
ــي ــل ــى بـــــن ع ــسـ ــيـ ــخ عـ ــ ــي ــ ــش ــ ــو ال ــ ــم ــ ــن مــــــبــــــادرة س ــ ــم ــ ض

اختيــار  عــن  الطيبــة  الكلمــة  جمعيــة  أعلنــت 
90 شــابا وشــابة لالنضمــام إلى مبــادرة إعداد 
القــادة الشــباب فــي مملكــة البحريــن برعايــة 
رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة، الرئيس 
الفخــري لجمعيــة الكلمة الطيبة ســمو الشــيخ 
عيســى بن علي بــن خليفة آل خليفة، من بين 
أكثــر مــن 190 شــخصا تقدموا لالســتفادة من 
البرامــج التدريبية التي توفرها المبادرة التي 
تنظمهــا الجمعيــة بالتعاون مع المعهــد العربي 

للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة.
الطيبــة،  الكلمــة  رئيــس جمعيــة  نائــب  وقــال 
رئيــس اللجنــة المنظمــة للمبــادرة أنــور صالــح 
“إن اإلقبال الكبير على المشاركة في المبادرة 
يعكــس مــا تزخــر بــه البحريــن مــن كفــاءات 
متنوعــة في القطاعين العــام والخاص”، الفتا 
إلــى أن االختيــار تــم وفقــا للجنــة متخصصــة 
بنــاء على الســير الذاتية للمتقدميــن، وإجراء 
مقابــالت شــخصية معهــم مــن أجــل الوصــول 
تســتفيد  ســوف  التــي  العناصــر  أنســب  إلــى 
مــن المبــادرة التــي تهــدف إلــى إعــداد جيــل 
يتميــز  الشــباب  والمبادريــن  القيادييــن  مــن 
بفكــر تنمــوي إبداعــي ورؤى جديــدة تنســجم 

المعاصــرة  والتحديــات  المتغيــرات  وتواكــب 
في مجال التنمية.

وأضاف أنه تم تقســيم األشــخاص الذين وقع 
إلــى مجموعتيــن تضــم كل  عليهــم االختيــار 
واحــدة منهمــا 45 فــردا وفقــا للفئــة العمريــة 
لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن التدريــب الذي 
بــدأ أمــس بمقر جمعية الكلمــة الطيبة على يد 
أحــد الخبــراء مــن المعهــد العربــي للتخطيط، 
موضحــا أن التدريب ســيتم خــالل 3 أيام من 
كل أسبوع طوال المرحلة األولى من المبادرة 
لــكل مجموعــة، والتــي ســتقوم بتقديم حزمة 

مــن البرامــج التدريبيــة المتخصصــة لتأهيــل 
المشــاركين وتزويدهــم بالمعــارف وإكســابهم 
المهــارات القيادية اإلبداعية والفكر االبتكاري 

التنموي.
ولفــت صالــح إلــى أن تأهيل القيادات الشــابة 
والقــدرات  بالمهــارات  الشــباب  والمبادريــن 
التحديــات  معالجــة  فــي  بفعاليــة  يســاهم 
التنمويــة المحوريــة في مجتمعاتهم بوســائل 
تنميــة  جانــب  إلــى  تقليديــة،  غيــر  وأدوات 
االتجاهــات  وتشــجيع  الشــخصية  المهــارات 
اإليجابيــة إلعــداد وتأهيــل وتمكيــن الشــباب 

بالمعــارف والمهارات القيادية والعمل الريادي 
والشــامل  المتعمــق  الفهــم  وعلــى  التنمــوي، 
لمتطلبــات العمل القيادي والريادي المجتمعي 
وإبــراز  اإلبداعــي،  التفكيــر  وعلــى  التنمــوي، 

المبادرات والمشاريع بأدوات ابتكارية.
يذكــر أن مبــادرة إعــداد الشــباب القــادة تمتــد 
وهــي  المقبــل،  العــام  مــن  مــارس  شــهر  إلــى 
اإليمــان  تعكــس  نوعيــة  تنمويــة  مبــادرة 
بالقــدرات اإلبداعيــة للشــباب البحرينــي فــي 
قيادة مســتقبل المملكة نحــو آفاق أرحب في 

كل المجاالت.

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

القاهرة تشهد إعالن الفائزين بجوائز “كارنتر” 2020
آل شـــيخان: افتتـــاح مؤتمـــرات “ميميســـت 2019” بالقاهـــرة فـــي أكتوبـــر

مجلــس  رئيــس  شــيخان  آل  طــارق  أكــد 
العالقــات العربيــة الدولية )كارنتــر(، ورئيس 
واإلعــالم  للصحافــة  العربيــة  الجمعيــة 
)آرابــرس( أن اإلعــالن الرســمي عــن الفائزين 
للشــخصيات   2020 للعــام  )كارنتــر(  بجوائــز 
الخليجيــة والعربية الصحافيــة واإلعالمية، 
الخليجيــة  العامــة  العالقــات  وجائزتــي 
مؤتمــرات  افتتــاح  فــي  ســيكون  والعربيــة 
لالتصــاالت  السادســة  األوســط  الشــرق 
بالقاهــرة   )2019 )ميميســت  اإلســتراتيجية 
متميــزة  نخبــة  بمشــاركة  الجــاري،  أكتوبــر 
وخبــراء ومستشــارين من الســعودية ودول 

الخليج والعالم العربي.
ويشــمل ذلك كل من: مؤتمر الشرق األوسط 
الســادس لإلســتراتيجيات اإلعالمية، مؤتمر 
إلســتراتيجيات  الســادس  األوســط  الشــرق 
العالقــات العامــة، ومؤتمــر الشــرق األوســط 
السادس إلستراتيجيات اإلعالم اإللكتروني، 
الســادس  األوســط  الشــرق  ومؤتمــر 

إلستراتيجيات التواصل المؤسسي. 
المؤتمــرات  هــذه  أن  شــيخان  آل  وأضــاف 
اإلعــالم  بإســتراتيجيات  متخصصــة 
العامــة،  العالقــات  اإللكترونــي، 
الحديثــة،  اإلعالميــة  اإلســتراتيجيات 
والحكومــي  المؤسســي  والتواصــل 
بالمجــاالت األمنية واالقتصادية والرياضية 

التعليميــة  والتربويــة  واالجتماعيــة 
والســياحية والخيريــة والصحيــة، وتطويــر 
ورســالتها  العامــة  العالقــات  ودور  أداء 
وسياســة  أهــداف  لتحقيــق  اإلعالميــة 
الحديثــة  واإلســتراتيجيات  المؤسســة، 
كمثــال  للمؤسســة،  اإلعالميــة  للرســالة 
لجهــود هــذه المؤسســة بالتطويــر والتنميــة 
المؤسســاتية. عالوة على التطــرق لمختلف 
الوطنــي  باألمــن  المتعلقــة  اإلســتراتيجيات 
والحمــالت  لإلعــالم  والتصــدي  والعربــي، 
الحديثــة  واإلســتراتيجيات  المضــادة، 
للتعامــل مع األزمــات والطــوارئ والكوارث، 
إســتراتيجيات  تحقيــق  ســبل  إلــى  إضافــة 

طارق آل شيخانالرؤى الوطنية قصيرة ومتوسطة المدى.

محرر الشؤون المحلية



أكــد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن 
دورتــه  فــي  الحكومــي  الملتقــى  أن  المؤيــد 
الرابعــة يأتــي مواصلــة للجهــود التــي تقــوم 
بهــا الحكومــة فــي ســبيل تعزيــز المبــادرات 
والمشــروعات الراميــة للوصــول إلى تحقيق 
رؤيــة البحريــن 2030 واســتدامة الخدمــات 
التي تواصل مســيرة التنمية المستدامة في 
ظــل الرعايــة الفائقــة مــن قبــل عاهــل البــاد 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة ورؤيــة جالتــه المســتقبلية للمملكة.  
الــذي  الحكومــي  الملتقــى  انعقــاد  أن  وبيــن 

الــوزراء  رئيــس  قبــل  مــن  برعايــة  يحظــى 
بــن  األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة، ومبادرة ولــي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، واســتمرار انعقاده للســنة 
يــدل داللــة واضحــة  التوالــي  الرابعــة علــى 
علــى حرص الحكومــة لارتقاء بــأداء العمل 
الحكومــي هــو مــا يلبي طموحــات وتطلعات 
خــال  مــن  الحيويــة  والقطاعــات  المواطــن 
تقديــم الخدمــة الحكوميــة بجــودة وكفــاءة 

عالية.

يؤصــل  الحكومــي  الملتقــى  أن  وأضــاف 
توجهات فريق البحرين في مواصلة تحقيق 
الــرؤى والخطــط والبرامــج لمملكــة البحرين 
بما يساهم في توحيد الجهود وجعلها تصب 
في قالب واحد للمساهمة في تعزيز الحركة 
مســاهمة  وتعزيــز  المملكــة  فــي  التنمويــة 
القطاع الحكومي في عملية التنمية. وأشــار 
أن  إلــى  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر 
الــوزارة قامت ببنــاء اســتراتيجيها الموجهة 
فــي  والرياضــي  الشــبابي  القطاعيــن  إلــى 
المملكــة بما يتوافق مع رؤيــة المملكة 2030 
وبرنامج الحكومة 2019 - 2022 بما يساهم 

فــي تلبيــة تطلعــات المواطنيــن ومنتســبيها 
من القطاع الشبابي والرياضي بصورة دائمة 

ومستمرة وبجودة عالية.

لشــٔوون  المســاعد  الوكيــل  أوضــح 
المواصــات  بــوزارة  الموانــئ 
واالتصــاالت بدر المحمود أن الملتقى 
للمــرة  يعقــد  الــذي   2019 الحكومــي 
الرابعــة علــى التوالــي برعايــة كريمــة 
الــوزراء صاحــب الســمو  مــن رئيــس 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة، ومبادرة من ولــي العهد نائب 
النائــب األول لرئيــس  القائــد األعلــى 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
آل  بــن حمــد  األميــر ســلمان  الملكــي 
خليفــة شــكل منــذ انطاقتــه تجربــة 
ثرية اســتفاد منها كل المسؤولين في 
المملكــة، بمــا تناولــه مــن موضوعــات 
لتطــور  بالنســبة  كبيــرة  أهميــة  ذات 
فــي كل مجاالتــه.  الحكومــي  العمــل 

لوكالــة  خــاص  تصريــح  فــي  وأشــار 
أنبــاء البحرين )بنــا( إلى أن مخرجات 
الثــاث  بنســخه  الحكومــي  الملتقــى 
فــي  ملمــوس  أثــر  لهــا  كان  الســابقة 
إحــداث تطــور ملحوظ ونقلــة نوعية 
الموانــئ  بقطــاع  المقدمــة  للخدمــات 

والماحة البحرية.

أكــد المديــر العــام لوكالة أنبــاء البحرين 
الــذي  التطويــر  أن  بوحجــي  عبــدهللا 
كافــة  فــي  البحريــن  مملكــة  تشــهده 
القطاعــات، ومنهــا العمــل اإلعامي، هو 
نتــاج المســيرة التنمويــة الشــاملة التــي 
البــاد صاحــب  عاهــل  دعائمهــا  أرســى 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
خليفة. وأشار إلى أهمية انعقاد الملتقى 
الحكومــي للمــرة الرابعــة علــى التوالــي 
الــوزراء  رئيــس  مــن  كريمــة  برعايــة 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان ال خليفــة، ومبــادرة ولــي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفــة، وما 
يمثله استمرار انعقاده من نجاح متواٍل 
في استعراض وتبني البرامج والخطط 

المعنية بالتنمية الشاملة.
ولفــت إلــى أن العمــل اإلعامــي يعتبــر 
ركيــزة أساســية فــي بنــاء المجتمعــات 
في الوقت الحاضر، وذلك عبر الشــراكة 
مــع القطاعــات الحكومية والخاصة في 
إطــاع المواطن على أهم المســتجدات 

المواكبة للحدث.
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - بنا

أشاد وكيل الزراعة والثروة البحرية 
بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، 
 ”2019 الحكومــي  “الملتقــى  بعقــد 
اليــوم األحــد، تحــت رعايــة رئيــس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، 
نائــب  العهــد  ولــي  بمبــادرة  مشــيدا 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 

خليفة لعقد الملتقى.
واعتبــر أن الملتقــى الحكومــي بــات 
لتطويــر  طريــق  خريطــة  يشــكل 
مســيرة العمــل الوطني، ضمن جهود 
علــى  يركــز  الــذي  البحريــن،  فريــق 
بمملكــة  التنميــة  بعجلــة  النهــوض 

البحرين في شتى القطاعات.
وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية 
إن الملتقــى الحكومــي الــذي يحظى 
رئيــس  ســمو  مــن  كريمــة  برعايــة 
الــوزراء وبحضــور ســمو ولــي العهد 
بــات يشــكل محطــة مهمــة لتجديــد 

سبل وآليات العمل الحكومي.

أكدت الوكيل المســاعد لشؤون مجلسي 
الشورى والنواب بوزارة شؤون مجلسي 
الشــورى والنــواب دينــا الفايــز أن انعقــاد 
الملتقــى الحكومــي برعايــة كريمــة مــن 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  مــن  ومبــادرة 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
يســهم  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
فــي مواصلــة تحقيــق الــرؤى والخطــط 
الموضوعــة لصالح المواطنين من خال 
نحــو  الحكوميــة  الجهــود  كافــة  تكامــل 

اإلنجاز بروح الفريق الواحد.
وفي حديثها لـ)بنا( أضافت الفايز: “يمثل 
لمواصلــة  فرصــة  الحكومــي  الملتقــى 
العمــل علــى تحقيــق مختلف المبــادرات 

التــي تعــزز مــن ريــادة مملكــة البحريــن 
فــي كافــة القطاعــات التنمويــة الحيوية 
بمــا يعــود بالنماء واالزدهــار على الوطن 
والمواطــن، كما أنه يســهم بالمضي قدًما 
فــي تعزيــز تنافســية مختلــف القطاعات 
بنــاًء علــى مــا يتــم عرضــه من إنجــازات 

تشكل حافًزا لتقديم المزيد”.

أبوالفتح: خريطة طريق لتطوير العمل الوطني

الفايز: تكامل الجهود نحو اإلنجاز بروح الفريق الواحد

بدر المحمود

عبدالله بوحجي دينا الفايز

المؤيد: الملتقى الحكومي ترجمة لتطلعات المواطنين
جهود متواصلة في سبيل تعزيز المشروعات المستدامة

أيمن المؤيد

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المحمود: تجربة ثرية استفاد منها المسؤولون

بوحجي: “بنا” متأهبة لتغطية فعاليات الملتقى

الملتقى الحكومي يعكس التطلعات الملكية لالرتقاء بالخدمات
المنجزات وعــرض  الـــرؤى  لتبادل  حيوية  منصة  الخارجية:  وزيــر 

أكــد وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بــن أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة أن الملتقــى الحكومــي 
رؤى  يعكــس  األحــد  اليــوم  يعقــد  الــذي 
الجالــة  صاحــب  البــاد  عاهــل  وتطلعــات 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، فــي تلبية 
أهــداف  يدعــم  بمــا  المواطنيــن  تطلعــات 
التنمية المســتدامة المنشــودة. وأضاف وزير 
 2019 الحكومــي  الملتقــى  أن  الخارجيــة 
الــذي يعقد برعاية كريمــة من رئيس الوزراء 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 

ســلمان آل خليفــة، ومبادرة ولــي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 
حيويــة  منصــة  يعــد  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
لتبــادل الــرؤى وعــرض المنجــزات المتحققة 
الوصــول  بهــدف  والتقييــم؛  والمراجعــة 
لتحقيــق تطلعــات المواطنيــن، وخلــق آليــات 
وســبل جديــدة تعيــن األجهــزة والمؤسســات 
مــن  وتمكنهــا  تلبيتهــا،  علــى  الحكوميــة 
االرتقــاء بــاألداء والعمــل فــي إطــار الفريــق 
الواحــد وتنفيــذ برنامــج الحكومــة وتجــاوز 

والتحديــث  التطويــر  ومواصلــة  التحديــات 
بمــا  الحكومــي  العمــل  فــي جميــع قطاعــات 
إلــى أن  الجميــع. وأشــار  بالنفــع علــى  يعــود 
الملتقــى الحكومي يأتي متماشــيا مع مبادئ 
ودعــم   ،2030 االقتصاديــة  البحريــن  رؤيــة 
تنفيــذ  مواصلــة  إلــى  الراميــة  التوجهــات 
المشــاريع والبرامــج التــي تصــب فــي صالــح 
الحكوميــة  الخدمــة  وتقديــم  المواطنيــن، 
بجــودة وكفــاءة عاليــة، وتطويــر أداء العمل 
الحكومــي، بمــا يســهم فــي صناعــة الفــرص 
وزير الخارجيةالواعدة وتقود نحو مستقبل مشرق مزدهر.

المنامة - وزارة الخارجية

Û  لم يعد في قلبي مكان لرصاصة جديدة(. تلك مقولة الشاعر محمود(
درويــش الــذي أخفــق فــي الحــب مــرة والــزواج أكثــر مــن مــرة. أحب 
درويــش فتــاة إســرائيلية، وتلك هي مفارقة الحــب عندما يبحث عن 
كيميائــه الخــاص. كيــف يتحول الحب إلــى بندقية والقبلــة إلى قنبلة 
والنظــرة إلــى رصاصــة؟ شــاعر الثــورة تــرك حبــه وانحــاز ألرضــه، فا 
يمكن أن يســتمر في حب فتاة مجندة ضد وطنه. تنازل شــاعرنا عن 
حبــه، لكنــه بقــي وحيًدا يرفــض مغازلة أي امرأة ولــو كانت على هيئة 
فراشــة زرقــاء؛ إليمانــه أن الحــب كمــا هــي عاداته يعطيــك الجنة في 
البدايــة، ثــم جهنــم بالتقســيط. متعبــون نحن مــن خيباتنا فــي الحب، 
ولــو قمنــا بالتنقيب في قلوب البشــر الكتشــفنا حجم التــآكل في بنية 
قلوبهم. ال شيء يغوي في الحياة سوى التمتع بحرية، وإلقاء القيود 
فــي البحــر للتمتــع بأشــعة الشــمس علــى شــاطئ كاريبــي. ال تكفكــف 
دمعــك مادمــت تغــرس كل يوم جرعة جديدة مــن هيروين الحب في 
وريــدك، أمــا بالبــكاء علــى األطــال أو الركــون لغواية شــفتين رفضتا 
اإلقامــة الجبريــة إليــك، فأنت عاشــق يمتهــن عبودية الجــرح ويغويه 

النزف!! 
Û  األميــرة ديانــا لــن تتكــرر؛ ألنهــا كانــت أشــبه بفراشــة وحيــدة خرجت

مــن شــرنقة التاريــخ والحكــم لتكــون مثــااًل حًيا لــكل من يريــد العبث 
بالحــب ولــو كان صادقــا. هزمهــا الحــب، فتبعثرت فــي الطرقات بحثا 
عــن حبيبهــا تشــارلز الــذي ســكن واســتقر بداخلهــا فلــم يخــرج. كانت 
تتحايــل على النســيان بالنوم علــى رصيف الضياع وفي تعدد األوجه 
بحثــا عــن الوجــه الضائــع. كانــت أشــبه بعصفــور صغير محبــوس في 
قفص ذهبي. هي تحمل صفات النورس في عاقته مع السماء ولون 
الحريــة األزرق، لكنهــا العصفــور الــذي يهــرب إلــى الســماء وفــي ذات 
الوقــت ال يريــد نســيان ســّجانه ولــون قفصه. وفــي نهايــة التراجيديا 
بدايــات ُأخــر. صنعــت لها ســماءها فطــارت، وحدهم الطيور البشــرية 
قــد يتركــون الســماء من أجــل عيون الحب، ولكن حيــن يحبطون في 
الحــب يتركــون األرض ليكــون اختباؤهــم فــي قبر على هيئة ســحابة 
تمطــر فــي الســماء دمــا وذكريات؛ لذلــك كان رحيــل أميرتنــا الويلزية 
اختيــاًرا، فبعــض البشــر ولــدوا ليحبــوا، فــإذا أحبطهــم الحــب رحلــوا. 
وحدهــا ديانــا قفــزت مــن القلعــة إلى حيــث البحر، تبــدو عليهــا الثقة، 

ولكن في الداخل هي ممزقة إلى أشاء. 
Û  أنــا أؤمــن بالحــب المتــوازن وليــس الهــوس فــي الحــب. فــي كل هذه

الفوضى الحياتية قد يضحك لك الدهر برئة بشرية على شكل حبيب، 
تمنحــك شــيئا مــن تنفــس الحــب الحقيقي، هــذا إذا لم تكــن ذات يوم 
مصابــا بربو عاقة ســابقة، مازالت تخنقك عنــد انبعاث غبار ذكرياتها 
الصحراوية الســوداء. ال تجعلوا من الحب مشــنقة أو حائط مبكى أو 
مــزار قــداس، أو ضريــح وجع، تجــاوزوه في بناء عاقــة أجمل وأدق 
. قــال حكيــم ذات يــوم: ال تتوقفــوا أمام من يجرحكــم ولو كان حبيبا 
استمتعوا بالحياة، فمن يوذوك لن يكونوا معك في دار العجزة غدا. 

Û  ،كثيــر منا يفضلون أن يكونوا رهائن خشــية الوحــدة أو الفراغ القاتل
كثيــر منــا يدخــل فــي عاقة يعــرف مســبقا أنها فاشــلة، ويقــوم بذلك 
لتفــادي الفشــل أو خــوف التعــرض للهجر، ويقبــل باالســتمرار بتغذية 
العاقــة بالماديــات أو الذكريــات ظنا أن ذلك ســيقوي مفاصلها وأن ال 
تصــاب بالكســاح أو ليــن العظــام، ولكــن الحقيقــة أن النهايــة هي بنت 
البدايــة، فمــا ابتــدأ خطــأ بالمــال ســينتهي بســبب المال. بعضنــا اختار 

زنزانة الحب على حرية االنعتاق. قال عاشق: 
Û !حتى وجع فراقَك يحمُل شغًفا ُحلًوا(
Û ..”أريُد أن أْعَتني بهذا “الوجع 
Û !ُأربِّيُه في صدري..في أغنياتي.. في ُكل ما أكتب 
Û !أخشى أن ُتداويه األيام ..أن ينطفئ 
Û  .)!أن يصير ُمجّرد “رجَع صدى”..ال لون له وال رائحة 
Û  أعلــم أن علــى طريــق الحــب ضحايــا، وتصلنــي رســائل عبــر األميــل

يريدوننــي أنــا أواصــل النزف فــي الكتابة فــي الحــب، فبعضهم يقول 
إن النــزف فــي حــد ذاتــه نــوع مــن أنــواع الصــاة، فأجمــل مــن تخثــر 
الحب بالجســد، رؤيته مســكوبا على صفحات الكتابة. اعلم أن كثيرا 
مــن هــؤالء يبحثون عن طوق نجاة، فليس أقســى مــن ذكرى تتحول 
إلــى شــظية فــي عيــن الذاكــرة أو ُمدية تتفنن في رســم الوجــع لوحًة 
تعلــق علــى شــغاف القلــب، وتلــك هي قصتنــا تتكرر شــبيه بقصة تلك 
الفتــاة التــي وعدها البحــار بالعودة والــزواج، وانتظرته على مدى 44 
عاما، كانت تقضي أيامها في الميناء، تلوح لكل سفينه عابرة وتسأل 
البحــارة عنــه، بهــذا التمثــال خلــد أهــل القريــة ذكراهــا، مؤلــم الحنيــن 
لشــخص البــد لك )من نســيانه(، ومن ال ينســى يكرر “ثــق تماما: العين 
التــي تمتلــئ بــك، لن تنظر لغيــرك حاضرا كنت أو غائبــا”. في قاموس 
درويــش العشــقي يقــول بإمكاننــا النســيان: الحــب األول ال يموت، بل 

يأتي الحب الحقيقي ليدفنه حيا. 
Û  أقول: لم أترك فيلسوفا وال عظيما إال وتسللت إلى حديقة قلبه بحثا

عــن قصته في الحب، فوجدتهــم جميعا إال قليا، محبطين ومجانين 
ومخدوعيــن مــن أوســكار وايلــد إلــى نيتشــه إلــى راســل وجينيه إلى 
دي ســاد وبلــزاك وتشايكوفيســكي. الحيــاة الجميلة وتبقــى أجمل إن 
انعتقتــم مــن عبودية الحــب إلى حيث كوكتيل الحيــاة، إال إذا مازلتم 
تستطعمون مذاق الرصاص. أما العاشق التائب، فسيكرر “لم يعد في 

قلبي مكان لرصاصة جديدة”.

هيروين الحب 
بين عبودية الجرح 

سيد ضياء الموسويوغواية النزف

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

المنامة - بنا

أكــد المديــر العــام لمكتــب النائــب 
الــوزراء،  مجلــس  لرئيــس  األول 
آل  بــن عبدالرحمــن  فهــد  الشــيخ 
الحكومــي  الملتقــى  أن  خليفــة 
األحــد  اليــوم  يعقــد  الــذي   2019
برعايــة كريمة مــن رئيس الوزراء 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
نائــب  العهــد  ولــي  مــن  ومبــادرة 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
بــن حمــد  الملكــي األميــر ســلمان 
آل خليفــة، يكــرس مفهــوم العمــل 
الحكومــي الجماعــي الذي يســهم 
المشــتركة  الــرؤى  توحيــد  فــي 
تطلعــات  تلبيــة  إلــى  الراميــة 
مــع  يتوافــق  بمــا  المواطنيــن 
المســيرة التنموية الشاملة بقيادة 
الجالــة  صاحــب  البــاد  عاهــل 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشــار إلى أن الملتقــى الحكومي 
فــي نســخته الرابعــة جــاء ليؤكــد 
تنفيــذ  نحــو  مســتمر  العمــل  أن 
مــن  انطاًقــا  التنمويــة  المشــاريع 
برنامــج الحكومــة -2019  2022، 
برنامــج  مبــادرات  مــع  بالتــوازي 
إلــى  للوصــول  المالــي؛  التــوازن 
نقطــة التــوازن بيــن المصروفــات 
بحلــول  الحكوميــة  واإليــرادات 
2022، بمــا يعــود بالنفــع والنمــاء 

لصالح الوطن والمواطن.

فهد بن عبدالرحمن: الملتقى يكرس العمل الجماعي تذليل العقبات والتحديات أمام التجار والمستثمرين
الشـــيخ: الملتقـــى يســـهم فـــي اســـتحداث قطاعـــات جديـــدة لدعـــم االقتصـــاد

“مونتريــال  شــركة  مالــك  األعمــال  رجــل  أكــد 
“الملتقــى  أن  الشــيخ  إبراهيــم  للســيارات” 
الحكومــي يســهم بشــكل كبير في بلــورة أفضل 
فــي  تهــدف  والتــي  الحكوميــة  الممارســات 
المحصلــة النهائيــة إلــى تحســين جــودة حيــاة 
المواطنيــن وتحقيــق الرفعــة والتقــدم لمملكــة 
البحرين”، معتبًرا أن “الملتقى الحكومي، يسهم 
والتحديــات  المعوقــات  مختلــف  تذليــل  فــي 
الحكوميــة  الخدمــات  تطويــر  أمــام  الماثلــة 
والزائريــن  والمقيميــن  للمواطنيــن  المقدمــة 
الملتقــى  أن  والتجار”.وأوضــح  والمســتثمرين 
الحكومــي يأتــي تأكيــدا ألهمية العمــل وتضافر 
الجهــود نحــو تحقيــق الرؤيــة الشــاملة لعاهــل 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى 
التنمويــة  التوجهــات  آل خليفــة نحــو تحقيــق 

لخدمــة الوطن والمواطــن، وتوجهات الحكومة 
نحــو إعــادة رســم دور القطــاع العــام ومواصلة 
تطويــر مخرجاتــه بمــا يحقــق انطاقــة تنموية 
جديــدة، تصــب فــي صالــح االقتصــاد الوطنــي 

بشكل مباشر.
وأشــار إلــى أن نجــاح الملتقــى الحكومــي فــي 
فــي  يســهم  العــام  القطــاع  مخرجــات  تطويــر 
مجــال  فــي  الســيما  الخــاص  القطــاع  تطويــر 
االســتثمار، األمر الــذي يعزز اســتقطاب رؤوس 
مملكــة  فــي  التجــارة  حركــة  لتطويــر  األمــوال 

البحرين.
“مونتريــال  شــركة  ومالــك  األعمــال  رجــل 
للســيارات”، اعتبــر أن “الملتقى الحكومي يكمل 
مســيرته فــي مواصلة تحقيق الــرؤى والخطط 
علــى  تنعكــس  والتــي  الموضوعــة،  والبرامــج 
فــي  وتســاهم  األولــى،  الدرجــة  فــي  المواطــن 

المختلفــة،  الحكوميــة  الجهــات  تكامــل جهــود 
إضافة إلى مســاهمته في تعزيز إســهام القطاع 
العــام بالتنمية الشــاملة، حســب رؤيــة البحرين 
الجاهزيــة  وزيــادة  الحكومــة  وبرنامــج   2030

للتعامل مع مختلف المتطلبات التنموية”.
وذكر أن انعقاد الملتقى الحكومي للمرة الرابعة 
علــى التوالــي برعاية كريمة مــن رئيس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة، ومبــادرة من ولي العهــد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، دليــل علــى مــا توليــه الحكومــة مــن 
حــرص علــى تطويــر أداء العمــل الحكومــي بما 
يلبــي تطلعــات المواطنيــن”. وأشــار إلــى جهــود 
 ،2030 البحريــن  رؤيــة  تنفيــذ  فــي  الحكومــة 
المالــي  التــوازن  برنامــج  تنفيــذ  إلــى  إضافــة 
للوصــول إلــى نقطــة التــوازن بيــن المصروفات 
واإليــرادات الحكوميــة بحلــول 2022. وخلــص 
الشــيخ إلــى أن الملتقــى الحكومــي يســهم فــي 

استحداث قطاعات جديدة لدعم االقتصاد.

إبراهيم الشيخ

الشيخ فهد بن عبدالرحمن
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أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات 39442411

حسين علي

36799711
أحمد ثامر

Call.

36026333
رضا عبد هللا

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

opinions
@albiladpress.com 09

 كيف تعيش
ساعة عن سنة؟

الحيــاة ملهمــة كالمــرأة الفاتنة! لكــن أغلبنا ال يدري بذلك، يأخذهــا مأخذ الجد فوق 
الــالزم، أو الهــزل فــوق الالزم، ولــو فتحنا عيننا كل نهار ونحن بخير الســتغنينا عن 
الحــروب والصراعــات الهامشــية بيننــا، وكأننــا ســنأخذ الحيــاة كلها معنا إلــى القبر، 
هــذا غبــاء، ســاعة مــن حياتي تعادل ســنة من حيــاة بعض الذين يهدرون ســنة من 

حياتهم.
بيــوم إجازتــك، أســتغرب أن تمضيــه في الركض وراء السوشــال ميديا، أعجب من 
أولئــك الذيــن يحرقــون الســاعات مــن وقــت هو ثــروة حياتهــم، رصيد مــن عمرهم 
بالغــوص فــي فوضــى وســائل التواصــل االجتماعي التــي ال ينتج عنها ســوى نكت 
فارغــة وترهــات وقــرف ال مغــزى منــه ســوى تضييــع وقــت أنــت بحاجة لــه، لتعش 
حياتــك بصحــة وســالم مــع نفســك، إن لم تحــب ذاتك فال تشــكو بعدها من الســأم 

والملل والقلق وبقية الضجر.
كــم أنــت بحاجــة للتخلص من ضغط العمل إن كنــت متورطا بوظيفة تفرض عليك 
الخــروج للشــارع منــذ الســاعة السادســة صباحــا، متحمــال زحمة الشــوارع وتوقف 
حركــة الســير، وتحمــل أبــواق الســواق المزعجيــن قليلي الــذوق، وقد تكــون ملزما 
بتوصيل أبنائك للمدرسة، قبل أن تصل عملك وأنت بغاية التوتر، وربما القلق ألنك 
بعالقة تفتقد للود مع مســؤولك أو مع زمالء لك، لتتحمل ســاعات من الضغط قبل 

أن تفقد توازنك عند العودة ثانية لزحمة الشوارع.
وإذا ما كنت متقاعدًا فهذا أسوأ عندما تضيع أجمل أيام عمرك التي يتمناها الكثير 
ممــن يعانــون مــا ســبق ذكــره، فبــدال مــن اإلفــراط بالكســل والملــل وعدم وجــود ما 
يشــغلك بالقــراءة أو مزاولة الرياضة، أو االنشــغال بأعمال حــرة بال قيود وفروض، 
فإنك تهدر هذا الوقت الجميل الذي هو هدية بعد سنوات التعب في مجرد إرسال 
نــكات وترهــات فارغــة لآلخريــن، واألســوأ أن تســتقبل أكوامــا مماثلــة مــن نفايــات 
السوشــال ميديــا التــي يفتــرض أن تكــون وســيلة تواصــل ملهمــة لــك وإلبداعــك، 
وأداة عمــل وإنتــاج واتصــال بعوالــم من المعرفة بدل ترهات الصــور والفيديوهات 

والشائعات. 
ســؤالي لــك: لمــاذا تضيع زمنك الجميل وتهدره فــي “قيل وقال”، وفي خوف وقلق 
وتوتــر؟ أقتــرح عليــك وأنــت حر: أقفــل أجهزتك كلهــا، خصوصا بيــوم اإلجازة، وال 

تستقبل تلك النفايات التي ال تترك أثرًا بحياتك سوى إضاعة وقتك.
عــش يومــك بــل لحظتــك، فماذا ترى بالمجهول؟ ال شــيء ســوى القلــق منه؟ وأهم 
اقتراح وال أقول نصيحة فأنا ال أؤمن بالنصائح ألنها مجرد شعارات، أقترح عليك، 

أال تفكر باألمس وال الغد، بل بسعادتك هذه اللحظة. واألمر متروك لك.

تنويرة: ال جديد تحت الشمس، مقولة الذين يعيشون في كهف!. «

opinions
@albiladpress.com

ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة

08
الملتقى الحكومي... صون 

المنجزات وحمايتها

ينعقــد اليــوم األحــد برعاية كريمة من لدن ســيدي صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، 
ومبــادرة مــن ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
حفظــه هللا ورعــاه، الملتقــى الحكومــي الرابــع الــذي ســيركز فــي محاوره 
علــى “برنامــج عمــل الحكومــة 2019 – 2022، أمــن اقتصــادي واجتماعي 
مســتدام فــي إطار تــوازن مالي وتعزيز جــودة الخدمــة الحكومية وخلق 

فرص العمل الواعدة، وتحويل التحديات إلى فرص مستقبلية”.
إن التنمية االقتصادية تتصدر عمل الحكومة برئاســة ســيدي سمو رئيس 
الــوزراء حفظــه هللا ورعــاه وتســير بخطــوات ناجحــة لتحقيــق التنميــة 
الشــاملة، والتعامــل مــع المعطيــات الجديــدة ومختلــف التحديــات، بمــا 
يخــدم تطلعات قائد المســيرة ســيدي حضرة صاحــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة حفظه هللا رعاه، إلى مســتقبل أفضل وحياة أســعد 
وأجمل للمواطنين، فبرنامج عمل الحكومة الســابق ارتكز على توجيهات 
القيــادة فــي تحســين المســتوى المعيشــي للمواطنيــن وتحقيــق مزيد من 

النمــاء والرخــاء وكذلك تعزيز جودة الخدمــات الحكومية وتوفير أفضل 
مناخ ممكن لتحقيق التنمية واالزدهار للشعب البحريني. 

إن الملتقى الحكومي الذي سيبدأ اليوم سيكون مكمال لوضع  «
السياسات والخطط واتخاذ القرارات السليمة ووضع السياسات 

الصائبة للدفع بعجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية وتحديد ما يتالءم مع االحتياجات المعاصرة 

والمستقبلية، ورسم خارطة طريق نحو تحويل التحديات 
والصعوبات إلى فرص حيوية بما يعود بالنفع على الوطن 
والمواطنين، ونحن على ثقة تامة بأن األهداف المطلوبة 

ستتحقق في عملية التنمية الشاملة وسترسم بنود وفقرات 
المستقبل الكريم للمواطن وتطلعاته، فسيدي سمو رئيس 

الوزراء حفظه الله ورعاه يهتم بتفاصيل الحياة اليومية 
للمواطنين ما جعل سموه أيده الله ينال ثناء دوليا عكس ما 

يتمتع به من حنكة ورؤية ثاقبة جعلت البحرين تتبوأ مكانة بارزة 
كدولة تتمتع بأوضاع اقتصادية وسياسية مستقرة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

يوم الُمعلم العالمي
التعليــم رســالة، أمانة وأهداف جليلة، ومهمــة صعبة، فالقادر على أدائها يعيش بين 
عنائها وشرف تحمل مسؤوليتها، والعملية التعليمية ال تتحقق أهدافها إال من خالل 
أداء واجباتهــا بمقاييــس تربويــة وموازيــن تعليمية، حيث تؤتــى ثمارها وحصادها 
العمليــة  فــي  للُمعلميــن  والتنمــوي  والتعليمــي  التربــوي  للــدور  وتكريًمــا  للمجتمــع، 
التربويــة والتعليميــة خصصــت منظمــة اليونســكو فــي 1994م يــوم 5 أكتوبــر يوًما 
عالمًيــا للُمعلميــن، يوًما يتم فيه تكريم الُمعلمين والعمل على تطوير أدائهم التربوي 
والتعليمــي فــي المــدارس والمعاهــد والجامعات، ونيلهم ما يليــق بمكانتهم ويرتقي 

بمكانة التربية والتعليم.
فالُمعلمــون  واألنشــطة،  الوظائــف  باقــي  دور  عــن  كثيــًرا  يختلــف  الُمعلميــن  ودور 
يقدمــون لطلبتهــم الرعايــة التربويــة والِعلــم فــي المــدارس، ليكونــوا أفــراًدا فاعلين 
وقادريــن علــى تحمل مســؤوليتهم الوطنية، وليتميزوا بالعطاء الســخي لمجتمعهم 
وأمتهم، وال يمكن أن يتحمل هذه المسؤولية إال الُمعلمون الذين يبذلون الكثير من 
الُجهد والتضحية بأوقاتهم وراحتهم المدرســية واألســرية من أجل تحقيق أهداف 
ومضاميــن أدائهــم فــي بناء جيل الغد. حيث ُجهــد الُمعلمين في المدارس حتى بعد 
الدوام المدرسي، يقودهم في ذلك اإليمان بأداء رسالتهم النبيلة في تربية األجيال 

وبناء األمة.

نعــم، فالُمعلمــون حملــة رســالٍة عظيمــة، قدوتهــم فــي ذلــك األنبياء والرســل “عليهم 
السالم” الذين التزموا برسالتهم وبهدي الناس وتعليمهم الفضيلة ومكارم األخالق، 
لذا، على المجتمع أن ُيجسد مسؤوليته نحو الُمعلمين الذين يمثلون العمود الفقري 
للعملية التعليمية ولتأثيرهم العميق في كل ميادين الحياة، وأهمية الُمعلمين تأتي 
من أهمية الِعلم لإلنســان والمجتمع، وقوله تعالي في كتابه المجيد )اْقَرْأ ِباْســِم َربَِّك 

الَِّذي َخَلَق) يؤكد أهمية الِعلم والُمعلمين وقوة ارتباط المعرفة باإليمان.

أجمل التهاني لكل الُمعلمين، المشاعل المضيئة في دروب حياتنا، بهذه  «
المناسبة التربوية الجليلة، وأتمنى لهم عاًما دراسًيا تربوًيا وتعليمًيا يكون 

خيًرا عليهم وعلى جميع الطلبة الذين ستنهض بهم البحرين، متمنًيا 
لهذه المهنة النبيلة أن تحقق أهدافها وُتنمي دورها بما يقضي على 

مخلفات الجهل االجتماعي والتعصب الدنيوي، وأن تكون أداة لغرس ثقافة 
االنتماء والمواطنة لإلنسان البحريني في مناهجها وأنشطتها، وأن يكون 

الُمعلمون أكثر وعًيا برسالتهم وأكثر صالبة في تحمل مسؤوليتها ليكون 
حصادهم متناسا مع ما زرعوه، عندئذ سيكتب التاريخ بمداٍد من ذهب أنهم 

أكثر البشر قدرًة على العطاء والتضحية وبهم يصبح اإلنسان مؤمنا بما 
يتعلمه ومنتمًيا لوطنه ومتمسًكا بعقيدته.

عبدعلي الغسرة

6 أكتوبر 2019 األحد
7 صفر 1441

المشــهد األول: مــن المفجــع أن ُنبتلــى بمســؤولين ال يتقنون فــن التحدث 
عن اإلنجازات في مؤسســاتهم، وليس لديهم األســلوب اإلداري المحترف 
حــول كيفيــة صياغــة اإلنجــاز بعبــارات متزنــة وصحيحــة. فبــدالً مــن أن 
ينالون الثناء والشــكر عليها، َتفتُح تصريحاتهم أبوابًا كثيرة من األســئلة 

التي هم في غنى عنها.
المشــهد الثاني: أيها المســؤول انتق مدير مكتبك بعناية: في دول العالم 
المتحضــر، هنــاك حيــُث اإلتقان في العديد من األشــياء، يعرف المســؤول 
رفيــع المســتوى كيــف يختار مدير مكتبــه جيدًا، ألنه يعي جيــدًا أن مدير 
المكتب هو عينه وذاكرته وكل شــيء، نضطُر جميعًا للتعامل أثناء إنجاز 
معامالتنــا مــع مدراء مكاتب فجين، قليلــي الخبرة والوعي. البعض منهم 
يعانــي مــن عقــدٍة ما، فتــراُه ينهُر هذا وُيقلــل من احتــرام ذاك، فالبتالي ال 
تحتــاج أنــت أن تطلــب مقابلــة المســؤول ألنــه مــن المؤكــد أنــه مــن نفِس 
الشــخصية فــي الغالــب األعم. شــرط اللباقة فــي الحديث مــع المراجعين 
الثقافــة والشــخصية.  المنطــق وقــوة  المكتــب، وُحســن  لمديــر  أساســي 
وكذلــك البــد أن يكوَن ُمطلعًا على هموم العمل اإلداري ليكون متمكنًا من 
إعطــاء االستشــارات الصحيحــة للمراجــع ألن الهــدف من وظيفتــه إتمام 
جميــع المعامالت بالصــورة الصحيحة القانونية. وكذلك أن يكوَن ُمتمتعًا 
بقــدٍر كبيــر مــن اإلخالص ويتحمل مصاعب العمل مــع الكفاءة التامة في 

التعامل مع مختلف الشخصيات والثقافات بروٍح متواضعة. 

زُبدُة القول إن علم إدارة المكاتب التنفيذية علم واسع جداً وُيدرس  «
في جامعات عالمية عريقة، لكنُه مازال غائبًا بصورة كبيرة عن 

واقع مؤسساتنا اليوم، وهذا ما ُيفسر ربما تراجع نسبة رضا 
المتعاملين والمراجعين في المؤسسات، لذا البد من وضعِه في 

عيِن االعتبار.

مشاهدات

عباس ناصر

Abbasnas8 
2@gmail.com

أعــاد هــزاع المنصــوري إلــى األذهــان برحلته إلــى الفضاء قصــة أول رائد 
فضــاء عربــي مســلم األميــر ســلطان بــن ســلمان آل ســعود، والــذي رســم 
بانطالقته بادرة أمل كبيرة لمشــاركة حقيقية للعرب والمســلمين في هذا 
الحــدث، ورغــم االنقطــاع الطويــل إال أننــا لم نفقــد األمل قط، وقــد تابعنا 
بفرح شــديد مشــاركة اإلماراتي هزاع المنصوري في رحلة مركبة الفضاء 
الدوليــة األخيــرة التي اســتمرت لمــدة ثمانية أيام واختتمــت بنجاح باهر 

بعودته وطاقم المركبة إلى األرض.
القــى المنصــوري اهتمامــا عربيــا وإقليميــا وعالميــا باهــرا كونــه أول رائد 
فضاء إماراتي يشارك في هذا النوع من التجارب في الفضاء، لكنه أيضا 
أحيى في قلوبنا أمل غزو الفضاء الذي كنا نعتقد أنه انطفأ وأشغلتنا عنه 

أمور أخرى.
علــى صعيــد شــخصي ألتزم باعتراف مســجل واحترام شــديد لمــا قام به 
المنصوري، حيث اســتطعت أن أترجم رحلته إلى حلم جميل من الممكن 
أن يتحول إلى واقع لكل أطفالي بعد إصراري على أن أتابع وإياهم جميع 

التجارب التي تم اإلعالن عنها ورحلتي االنطالقة والعودة. 

ومضة: نحتاج إلى جيل حقيقي يكون المنصوري له مثال يحتذى  «
به، جيل يتابع بشغف التكنولوجيا وعلوم الفضاء، جيل لديه 
الرغبة الحقيقية في صناعة التكنولوجيا وليس استخدامها 

فحسب،حيث باتت األحالم واقعا مع هبوط المنصوري بسالمة 
الرحمن على األرض، وبقي علينا أن نستثمر في هكذا إنجاز حقيقي 

لألجيال القادمة.

هزاع االنتصار

سمر األبيوكي
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ــس الـــــــوزراء ــيـ ــي رئـ ــك ــل ــم ــب الـــســـمـــو ال ــاحـ ــة صـ ــ ــاي ــ تـــحـــت رع

“مؤتمر الكيمياء” يناقش تحديات الصناعة النفطية

المؤتمــر  فعاليــات  البحريــن  تســتضيف 
والمعــرض الدولــي الحادي عشــر للكيمياء 
فــي الصناعــة وذلك خالل الفتــرة 29 - 31 
أكتوبــر 2019 بفندق الخليج، تحت رعاية 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة. 
وينظــم الفعاليــة المهمــة جمعیــة الكيمیــاء 
األميركیــة ممثلــة بالفــرع الســعودي لعلوم 
الهيئــة  مــع  بالتنســيق  العالمیــة  الكیمیــاء 
الوطنيــة للنفــط والغــاز وبدعــم من شــركة 
“أرامكــو” الســعودية وعــدد مــن الشــركات 

المحلية والعالمية.
وقال وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفة 
آل خليفــة إن مواضيــع المؤتمــر لهــذا العام 
واإلبــداع  االبتــكار  أهميــة  لتؤكــد  جــاءت 
وتدريب الكوادر البشرية للعمل على إيجاد 
افضل الحلول فضال عن المشــاركة الفعالة 
فــي جميع المحافل الدوليــة لالطالع على 
أحــدث ما توصلت إليــه التقنيات الحديثة 
فــي االستكشــاف واإلنتــاج والتكريــر؛ مــن 

أجل تعزيز وتحسين االستدامة.
وسيشتمل المؤتمر على 5 محاور أساسية 
وهي: دور المواد المبتكرة وتطبيقاتها في 
الصناعــات المســتقبلية، االقتصــاد الدائري 

وتحقيــق مفهــوم االســتدامة، دور الــذكاء 
االصطناعي والتقنية في اكتشــاف المواد، 
ابتــكار المحفزات فــي صناعة الكيميائيات 

والتكريــر وأخيرا حلــول مبتكرة لتحديات 
االكتشاف واستخراج النفط.

مشــاركة  المؤتمــر  يســتقطب  أن  ويتوقــع 
الباحثيــن  مــن  مشــارك   500 مــن  أكثــر 
والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين وكذلك 
المهندســين والكيميائييــن والمتخصصين 
ورجــال األعمــال والمســتثمرين في قطاع 

النفط والغاز.
المعــرض  يســتقطب  أن  يتوقــع  كمــا 
المصاحــب للمؤتمــر الذي تقدر مســاحته بـ 
956 مترا مربعا إلى أكثر من 30 شركة من 
شــركات النفــط والغــاز والتكريــر الوطنيــة 

والعالمية.

المنامة - بنا

“زين” ترعى منتدى 
التمكين الوظيفي

التمكيــن  أســبوع  البحريــن،  “زيــن”  رعــت 
الوظيفــي فــي نســخته الثانيــة، الــذي بــدأ 
فــي 29 ســبتمبر 2019 لغايــة 3 أكتوبر في 
فنــدق الدبلومــات راديســون بلــو بالمنامة، 
وأقيــم الحــدث تحــت رعايــة وزيــر العمــل 

والتنمية االجتماعية. 
للمــوارد  التنفيــذي  المديــر  وشــاركت 
البشــرية بـ “زين” البحرين دانة بو خماس، 
مــن  األول  اليــوم  فــي  رئيســيا  متحدثــا 
ناقشــت  إذ  الوظيفــي،  التمكيــن  أســبوع 
خــالل  مــن  الوظائــف  اســتدامة  كيفيــة 
تمكين الشباب وتكيف ومالءمة المهارات 
والكفــاءات المســتقبلية المقترحــة عالميا، 
ومــدى تأثيــر التدريب المحلــي واإلقليمي 
في تطوير الموظفين والمحافظة عليهم.

المنامة - زين البحرين

توقــف مسرعــة أعمــال يستدعي الحاجــة لتنظيــم أكبــر
وســط اعتماد بعضها بشــكل شــبه كلــي على الدعــم الحكومي

األعمــال  حاضنــة  أن  مطلعــة  مصــادر  ذكــرت 
لــم  بعدمــا  البحريــن  فــي  مقرهــا  أغلقــت   C5
تحــظ بفرصــة الحصــول علــى دعــم جديــد من 
يشــكل  كان  والــذي  “تمكيــن”،  العمــل  صنــدوق 
عــدد  جانــب  إلــى  التشــغيلية  لعملياتهــا  رافــدا 
مــن المســرعات فــي المملكــة التــي تعتمــد على 

صندوق العمل.
بــدأ “تمكيــن”  وتأتــي هــذه التطــورات بعــد أن 
فــي خطــوة على االتجاه الصحيــح نحو تنظيم 
عمليــة دعــم مســرعات األعمــال وإقــرار توجــه 
تشــكل  التــي  والحاضنــات  المســرعات  لدعــم 
إضافة وتستطيع تفريخ أكبر قدر من الشركات 

الناشئة كما ونوعا.
وذكرت المصادر أن الحاضنة أغلقت أبوابها بعد 

قرابــة ثالثــة أعــوام من بدئها النشــاط، إذ كانت 
تنتظــر الحصــول على عقد جديــد من “تمكين”، 
وكان صنــدوق العمــل افتتحهــا للمنافســة بيــن 
مختلــف حاضنــات األعمال، إال أنهــا حينما رأت 
أنهــا لــن تفــوز بالمنافســة انســحبت من الســوق 
المحليــة. وتعتمــد أكثــر مــن مســرعة وحاضنــة 
أعمــال على دعــم “تمكين” بصورة رئيســة دون 
وجــود خطــة أو آليــة عمــل يضمــن لهــا عمليات 
تشــغيلية مســتقرة ودخــل  مالي ثابــت يحافظ 
على بقاء هذه الحاضنات في الســوق المحلية، 

من دون دعم “تمكين”.
ويوجــد فــي البحريــن قرابــة 23 حاضنة أعمال 
وذلك حتى النصف األول من العام الجاري، في 
حين أغلقت حاضنة سي فايف أبوبها قبل نحو 
شــهرين، في الوقت الذي يجري حديث عن أن 
بعــض الحاضنــات قد تواجه المصير نفســه في 

حال انتهاء عقد “تمكين” معها.
ويطرح ذلك تساؤالت حول الحاجة إلى إعادة 
دراســة تعريــف حضانــات ومســرعات األعمــال 
بعــض  يــرى  حيــث  لهــا،  الترخيــص  وعمليــة 
المراقبيــن أن هنــاك عمليــة خلط قــد تكون بين 
مفهــوم الحاضنــة والمســرعة ومــا بيــن مفهــوم 
business cen-  مركــز األعمــال أو مــا يعرف بـــ

لمكاتــب  تأجيــر  مســاحات  يوفــر  والــذي    ter
ســكرتارية  خدمــات  إضافــة  مــع  ومؤسســات 
فــي  داعمــة،  وخدمــات  اجتماعــات  وقاعــات 
حيــن أن مفهــوم المســرعات والحاضنات يعتبر 
متقدمــا عــن مفهــوم مراكــز األعمــال، فاألخيرة 
الدعــم  المســاحات فقــط دون أن توفــر  توفــر 
ورواد  الناشــئة  المؤسســات  لنمــو  المباشــر 
المشــروع  تنميــة  فــي  المشــاركة  أي  األعمــال، 
حيــث  مــن  العمــل  رائــد  لنجــاح  منــاخ  وخلــق 

الحصــول علــى شــركاء لتطويــر أفــكاره داخــل 
علــى  للحصــول  الفرصــة  ومنحــه  المســرعة 
مســاهمة فــي رأس مالــه مــن خــالل صناديــق 
اســتتثمارية محليــة وعالمية وربطه باألســواق 
وغيرهــا مــن الخدمــات التي يصعب علــى رائد 

العمل المبتدئ الحصول عليها.
الحاضنــات  عــدد  أن  المراقبيــن  بعــض  ويــرى 
والمســرعات المعلــن عنــه يعتبــر كبيرا بالنســبة 
كثافــة  أعلــى  بــدول  مقارنــة  البحريــن  لحجــم 
ســكانية وأكبــر مــن ناحيــة االقتصاد، مــا يطرح 
ســؤال مــا إذا كانــت هــذه المؤسســات الحاصلــة 
علــى رخــص تقــوم بالفعــل بدورهــا فــي عمليــة 
تفريــخ الشــركات ودعــم نموها لتكون شــركات 
رائــدة وتمثل نــواه النطالقــة اقتصادية محلية 
مــن  نصيبهــا  تنــل  لــم  واعــدة  قطاعــات  نحــو 

التطوير.

وذكرت مســؤولة فــي وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة قبل أشهر أن البحرين رخصت لقرابة 
22 مســرعة وحاضنة أعمال للعمل في المملكة 
القانونيــة  الضوابــط  وتقديــم خدماتهــا ضمــن 
التــي وضعــت للحصــول على هــذه التراخيص. 
لخمــس  رخصــت  الــوزارة  أن  وأوضحــت 
مســرعات أعمــال و6 حاضنــات متخصصــة في 
مجــاالت األزياء واإلعــالم التكنولوجيا المالية، 

وإنترنت األشياء والشباب.

وأشــارت إلــى أن هــذه الحاضنات والمســرعات 
توفــر عددا من الخدمات للمؤسســات الشــاملة، 
والتي تشــمل توفير مســاحة عمل مشــتركة مع 
خدمــات تكنولوجيا المعلومات، المســاعدة في 
إعــداد خطــة عمل، العالقات العامــة، التخطيط 
المالي، وضع إســتراتيجية للتسويق والترويج، 
إلــى  والوصــول  التمويــل  واإلرشــاد،  التوجيــه 
المرشــدين والمســتثمرين والتدريبــات األخــرى 

حسب احتياجات المؤسسة.

)إدامــة(،  العقــاري  لالســتثمار  البحريــن  شــركة  وقعــت 
أخيرا، اتفاق إيجار وتطوير مع شركة مياسم القابضة؛ 
فــي  آمنــة  تعليميــة  حديقــة  وتشــغيل  تطويــر  بهــدف 
المنطقة التعليمية الواقعة في مدينة عيسى.  وأقيمت 
المناقصة الخاصة بهذا المشروع تحت إشراف مجلس 
المناقصــات والمزايــدات، إذ أرســيت المناقصــة لصالح 
“مياســم”، وانعقــدت مراســم توقيــع االتفاقيــة في مقر 
“إدامــة” يــوم الخميــس 3 أكتوبــر 2019، بحضــور كل 
مــن الرئيــس التنفيــذي لشــركة “إدامــة” أميــن العريض، 
القابضــة  “مياســم”  ومؤســس  التنفيــذي  والرئيــس 

الشيخة مي بنت سليمان العتيبي. 
وتوجهــت “مياســم” بالتعــاون مــع “إدامــة” إلــى وضــع 
التعليميــة اآلمنــة كمفهــوم  تصــور لمشــروع الحديقــة 

رائــد تفتقــر البحريــن لمثيالتــه، والــذي جــاء كابتــكار 
تعليمــي جديــد مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم أجمــع؛ 
ليكــون المحطــة المحورية التي ُتعنــى بتقديم البرامج 
األكاديميــة المتميزة والتدريب العملي المتخصص في 
بيئــة دراســية حاضنــة صديقــة للبيئة ومعــززة لإلبداع 
تستقبل الكبار والصغار ورواد األعمال على حٍد سواء. 
وتمتــد الحديقــة التعليميــة علــى مســاحة 16293 مترا 
مربعــا، وهــي األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى المملكة 
والعالم، وتأتي بتصميم هندســي اســتثنائي وضع وفق 
أحــدث المعاييــر المعماريــة وأكثرهــا تطــوًرا، بمــا يهيئ 

للطلبة تجربة تعليمية فريدة. 
وإلــى جانــب توفيرهــا لمختلف ســبل الحمايــة واألمان 
التي تم تضمينها في تصميم المباني المسورة بالكامل، 
تضــم الحديقــة التعليمية مراكز تعليميــة فائقة التطور 
مجهــزة بالكامــل، وقاعــات دراســية متعــددة األغراض 

التعليميــة  والمؤسســات  للمــدارس  تأجيرهــا  يمكــن 
التعليميــة  والــورش  المحاضــرات  إلقامــة  األخــرى 
والبرامــج التدريبية المتخصصــة، وكذلك يحوي صالة 

عرض وفصول صُممت خصيًصا لإلنتاج الفني. 
وقالت الشيخة مي بنت سليمان العتيبي “تمتد خبرتنا 
فــي المجــال التعليمــي إلــى أكثــر مــن 3 عقــود وتشــمل 
قيــادة أحــد أبــرز المــدارس فــي البحريــن إضافــة إلــى 
إقامــة مشــروع “+973 أرتيزانــات الرائــد المبــدع” فــي 
الجفيــر، الــذي يقدم مســاحات عــرض مجهــزة بالكامل 
ودعًمــا تدريبًيــا شــاماًل لــرواد األعمــال لموازنــة الفجوة 
فــي هــذا القطاع وتلبيــة الطلــب المتزايد علــى التعليم 
المتخصــص المعتمــد فــي المملكــة”. مــن جهتــه، قــال 
العريــض “نتطلــع قدًما إلى العمل مع مياســم ضمن هذا 
المشــروع االستثنائي ليكون صرًحا أكاديمًيا رائًدا، كما 
أننــا نطمــح عبــر هذا المشــروع إلــى تزويد المؤسســات 

التعليميــة المجــاورة بفرصــة االســتفادة مــن المرافــق 
التعليمية المتفوقة والحديثة التي ستحويها الحديقة. 
إن هــذه المســاهمة تأتــي انطالًقــا مــن إســتراتيجيتنا 
إلقامة المزيد من الشــراكات مع القطاع الخاص والتي 
والتــي  االقتصاديــة،  القطاعــات  ضمــن  القيمــة  تثــري 
يعــّد التعليــم جــزًءا بالغ األهميــة منها”. وأضــاف “عملنا 

علــى إجراء دراســة ميدانيــة متعمقة تــم تعميمها على 
حــول  تنتشــر  التــي  والحكوميــة  الخاصــة  المــدارس 
المملكــة، آخذيــن بعين االعتبار احتياجات المؤسســات 
التعليميــة من منظور الطلبة والعائالت. وســاعدنا ذلك 
فــي تحديد العوامل الفريدة الالزمة للتطوير؛ من أجل 

أن نعمل على سّد الحاجة في السوق الحالية”.

المنامة - إدامة

“إدامـة” توقـع اتفــاق إيجــار وتطويــر مـع “مياســم”

أثناء توقيع االتفاق

علي الفردان

6 أكتوبر 2019 األحد
7 صفر 1441

“ريادة األعمال” تطلق “مسرعات التصدير” الثالثاء
العالمية ــواق  ــأسـ لـ الــبــحــريــنــي  الــمــنــتــج  ــروج  ــ خ ــا  هــدفــن ــال:  ــريـ فـ

تطلــق مؤسســة ريــادة األعمــال البحرينيــة “برنامــج مســرعات التصديــر”، فــي الخطوة 
األولــى مــن نوعها على صعيــد الجمعيات االقتصادية البحرينية، بمقر المؤسســة بمبنى 
أركابيتا - خليج البحرين الساعة الخامسة مساء يوم الثالثاء المقبل 8 أكتوبر، وبرعاية 
إســتراتيجية مــن صنــدوق العمــل “تمكيــن”، وبالتعــاون مــع وزارة الصناعــة والتجــارة 
والسياحة البحرينية، مركز صادرات البحرين، وغرفة التجارة األميركية في البحرين.

مجلــس  رئيــس  األعمــال  ســيدة  وصرحــت 
األمنــاء فريال ناس  بأن “المؤسســة البحرينية 
لريــادة األعمــال انطلقــت مــن أفــكار تثــق فــي 
قــدرات المــرأة والشــباب البحرينــي في قطاع 
ريــادة األعمــال وتتحمــس لهــا، والدعــم الــذي 
ســيقدم من خــالل برامج المؤسســة وأهدافها 

ســيكون لــه بالــغ األثر فــي تطوير هــذا القطاع 
مســرعات  برنامــج  أن  إلــى  مشــيرة  ودعمــه”، 
التصديــر وكذلــك حاضنــات التصديــر هو أحد 
هــذه الخطــوات التــي تــم االتفــاق عليهــا مــع 
شــركائنا اإلســتراتيجيين بهــدف دعــم رائدات 
تطويــر  علــى  البحرينييــن  األعمــال  ورواد 

أعمالهم وتجارتهم بهدف التصدير الخارجي.
وأضافــت “ســنقدم كل دعــم متــاح لمســاعدة 
انخــراط المرأة البحرينية والشــباب في قطاع 
فعليــا،  القائمــة  أعمالهــم  وتطويــر  األعمــال 

بأهميــة االرتقــاء  والمؤسســة جــاءت مؤمنــًة 
بكفــاءات المــرأة والشــباب فــي مجــال ريــادة 
رائــدة  لــكل  تكــون حاضنــة  بحيــث  اإلعمــال، 
أفــكار اقتصاديــة تســعى  ومبتدئــة وصاحبــة 
ألن تنخــرط فــي عالــم األعمــال، الســيما فــي 
واالبتــكارات  المشــروعات  مــن  الكثيــر  ظــل 
الناجحة التي حققتها رائدات األعمال، وكذلك 

الشباب”.
وتابعت قائلة “لدينا خطة عمل وإســتراتيجية 
واضحة قائمة بالفعل نعمل على تنفيذها وفق 
برنامــج زمنــي، بدأنــا فعليــا واتخذنــا خطوات 

جدية في هذا السبيل”.

فريال ناس 

المنامة - مؤسسة ريادة األعمال

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

ارتفعــت قيمــة الصــادرات وطنيــة المنشــأ 
بنسبة 2 %، إذ بلغت 187 مليون دينار في 
شــهر أغســطس 2019 مقابــل 184 مليــون 
دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل 
مجموع صادرات أهم عشــر دول ما نسبته 
78 % مــن إجمالــي حجم الصادر ات، بينما 
نســبتها  تتجــاوز  ال  الــدول  بقيــة  مجمــوع 
المعلومــات  هيئــة  لتقريــر  وفقــا   ،%  22
والحكومة اإللكترونية للتجارة الخارجية. 
مــن  األولــى  المرتبــة  الســعودية  واحتلــت 
المنشــأ  وطنيــة  الصــادرات  حجــم  حيــث 
البالغــة 36 مليــون دينــار وتليهــا الواليــات 
المتحدة األميركية بقيمة 20 مليون دينار، 
بينمــا تأتــي الصين فــي المرتبــة الثالثة من 
حيــث حجــم الصــادرات البالغــة 19 مليون 

دينار.
المنشــأ  وطنيــة  الصــادرات  صعيــد  وعلــى 

الحديــد  خامــات  كانــت  الســلع،  حســب 
ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديرًا خالل 
شــهر أغسطس من العام 2019، التي بلغت 
قيمتهــا 37 مليــون دينار.مــن جهــة أخــرى، 
بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو 
391 مليــون دينــار فــي أغســطس الماضــي 
مقابــل 404 ماليين دينار لنفس الشــهر من 
العام الســابق بنســبة انخفــاض بلغت 3 %، 
ويمثــل مجموع واردات أهم عشــر دول ما 
نســبته 63 % من حجــم إجمالي الواردات، 
أمــا الــواردات مــن باقــي الدول فهــي تمثل 

نسبة 37 %.
مليــون   149 فبلــغ  التجــاري  الميــزان  أمــا 
دينــار، مســجال انخفاضــا فــي قيمــة العجز 
فــي أغســطس 2019 عمــا عليــه فــي نفــس 
الشــهر من العام السابق )187 مليون دينار( 

بنسبة 20 %.

الصادرات وطنية المنشأ مليون دينار
187

وزير النفط

إلقامة الحديقــة التعليمية اآلمنة األولــى في البحرين
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العربــي  “البنــك  “ABC”بجائــزة  بنــك  فــاز 
األكثــر ابتــكاًرا” لهــذا العــام ضمــن احتفال 
جوائــز “FinX” للعــام 2019 الــذي نظمتــه 
منصة التمويل الجماعي الرقمية “فينتيك 
دبــي  فــي   )Fintech Galaxy( جالكســي” 

بتاريخ 2 أكتوبر 2019. 
ويعكــس هــذا التكريــم الخطــوات المهمــة 
االبتــكار  تبنــي  فــي  البنــك  التــي خطاهــا 
الرقمــي المتقــدم وتطويــر أجنــدة التقنية 
الشــرق  ومنطقــة  البحريــن  فــي  الماليــة 

األوسط وشمال إفريقيا األوسع نطاًقا. 
 ”Grant Thornton“ وبتدقيــٍق مــن شــركة
 12 مــن  لجنــة مســتقلة مؤلفــة  وتحكيــم 
شخًصا من أبرز المتخصصين في القطاع، 
والتمّيــز  االبتــكار   ”FinX“ جوائــز  تكــّرم 
فــي  تســهم  التــي  الممارســات  وأفضــل 
صياغة مســتقبل الخدمات المالية، وتقود 
الشــمول المالي والتنميــة االقتصادية في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
 ”ABC“ بنــك  عــن  نيابــًة  الجائــزة  وتســّلم 

نائــب الرئيس التنفيــذي للمجموعة صائل 
الوعــري، وقــال “تعــد هذه الجائزة شــهادة 
علــى التزامنا التــام لرحلة التحّول الرقمي 
علــى  المســاهمة  فــي  اإليجابــي  وأثرنــا 
تطويــر البنيــة التحتية للتقنية المالية في 
كٍل من البحرين ومنطقة الشــرق األوســط 
وشمال إفريقيا، إذ إّننا نؤمن بأن التطوير 
الوســيلة  هــو  الرقمــي  باالبتــكار  الجــذري 
لــذا  اإليجابــي.  للتغييــر  ســتقودنا  التــي 
سنســتمر بتوظيــف أفضــل التقنيــات فــي 

االبتــكار وتحســين خدماتنــا التــي نقّدمها 
لعمالئنا خصوصا وللمجتمع عموما”.

جــدارة  اإلنجــاز  هــذا  “يؤّكــد  وأضــاف 
توجهنــا االســتراتيجي. فنحن نســعى في 
بنــك ABC إلــى تعزيز عقليــة االبتكار؛ من 
أجــل تحقيق أقصى اســتفادة ممــا تقّدمه 
عمالئنــا  علــى  التركيــز  مــع  التكنولوجيــا 
والمجتمــع ككل. أهنــئ جميــع عاملي بنك 
ABC وأتمنــى لهــم مزيــًدا مــن النجاح في 

هذه الرحلة”.

“ABC” يحصد جائزة “البنك العربي األكثر ابتكاًرا”

حضور متميز للجناح الوطني البحريني في “جيتكس 2019”

إطالق التجارب التشغيلية لجهوزية مبنى المسافرين

بمشاركة 60 عارضا متخصصا بتقنية المعلومات واالتصاالت وغيرها

دوالر مـــلـــيـــار   1.1 إلــــــى  تـــصـــل  ــار  ــ ــط ــ ــم ــ ال تـــحـــديـــث  ــج  ــ ــام ــ ــرن ــ ب ــة  ــفـ ــلـ كـ

تنطلق اليوم أعمال الجناح الوطني البحريني 
في “جيتكس 2019”، في مركز دبي التجاري 
العالمــي، بمشــاركة 60 عارضــا مــن شــركات 
البحرينيــة  واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــة 
المعــرض  هــذا  ويعــد  الناشــئة.  والشــركات 
أكبــر معرض للتكنولوجيا في منطقة الشــرق 
آســيا.    وجنــوب  إفريقيــا  وشــمال  األوســط 
وينظــم أعمال الجناح البحريني للعام الثالث 
عشــر علــى التوالــي كل مــن جمعيــة البحرين 
ســمارت”  و”وورك  “ِبِتــك”  التقنيــة  لشــركات 
لتنظيم الفعاليات، وبشــراكة إستراتيجية مع 

صندوق العمل “تمكين”.
الجنــاح  فــي  البحرينيــة  الشــركات  وتشــارك 
الوطنــي البحرينــي فــي جيتكــس جنبــا إلــى 
جنــب مــع 4800 شــركة عارضــة أخــرى مــن 
140 دولة موزعة على مساحة المعرض التي 

تصل إلى 1.4 مليون قدم مربع.
ومن المرتقب أن تكشف الشركات البحرينية 
لتقنيــة المعلومــات خالل هذه المشــاركة عن 
وابتكاراتهــا  وخدماتهــا  منتجاتهــا  أحــدث 
الناشــئة  التقنيــة  التطــّورات  علــى  المبنّيــة 
وأكثرهــا تحــوال فــي العالــم، ومــن بينهــا مــا 
يتعلــق بتقنيــات الجيــل الخامــس والـــ “بلــوك 

تشين” والذكاء االصطناعي.

* 100 ألف زائر من 140 دولة
وتمثل هذه المشــاركة فرصة أمام الشركات 
وخدماتهــا  منتجاتهــا  لتقديــم  البحرينيــة 
أمــام أكثــر مــن 100ألــف زائر مــن 140 دولة 
حــول العالــم، وبنــاء صــالت وعالقــات عمل 
متينة مع مســؤولي اإلدارات العليا ورؤساء 
المشــترين  مــن  ومجموعــة  الحكومــات 
المؤثريــن، وفــي الوقــت ذاتــه التواصــل مــع 
المجتمــع التكنولوجــي العالمــي فــي مــكان 

واحد.
كمــا أنهــا أيضــا تمثل فرصــة أمام الشــركات 
المشــاركة للفــت االنتبــاه العالمــي لمنتجاتها 
وخدماتهــا، والدخــول فــي صفقــات مميــزة 

دور  تعزيــز  فــي  اإليجابــي  دورهــا  تمــارس 
قطــاع المعلومات واالتصاالت في االقتصاد 
مــن  الشــركات  هــذه  يمكــن  ممــا  الوطنــي، 
الرئيســيين،  القــرار  صانعــي  مــع  التواصــل 
ووضــع عالمتها التجارية في الطليعة ضمن 
قائمــة أهــم اإلنجــازات التقنية فــي المنطقة 

والعالم.
وقد بــات معرض جيتكس هو المكان األبرز 
للدخــول إلــى عالــم األعمــال مــع وجــود أبرز 
وســائل اإلعــالم الدوليــة، وأهم المســؤولين 
مــن  والمشــترين  الحكومييــن،  والقــادة 
الشــركات، إضافــة إلــى أبــرز المهنييــن فــي 

مجال التكنولوجيا حول العالم.

شــهد وزير المواصالت واالتصاالت كمال أحمد إطالق التجارب التشــغيلية لجهوزية العمليات بمبنى المســافرين الجديد في مطار 
البحرين الدولي، التي تساعد على ضمان توفير تجربة مثالية للمسافرين وفًقا ألفضل المقاييس والمعايير الدولية، بحضور ممثلي 
الشــركاء اإلســتراتيجيين وعــدد مــن موظفــي وزارة الداخليــة ممثلة في الشــرطة، الهجرة والجــوازات، وأمن المطار، شــركة مطار 

البحرين، شركة طيران الخليج، وشركة خدمات مطار البحرين.

اختبــار  علــى  األولــى  التجربــة  واشــتملت 
األنظمــة اإللكترونيــة المتطورة في مناولة 
األمتعــة، الــذي يضطلــع بمهمــة حيوية في 
تشــغيل مطــار البحرين الدولــي عبر أنظمة 
مــن  األمتعــة  تنقــل  متطــورة  إلكترونيــة 
“كاونتــرات” المســافرين إلــى الطائــرة فــي 
مــدة زمنيــة قصيــرة مــن خــالل 8 خطــوط 
“سيور” يصل طولها إلى 7 كيلومترات، كما 
ويوفر هذا النظام الحماية الكاملة لألمتعة 
مــن الفقــدان أو التلــف بفضــل ما يتســم به 

والتحكــم  والمرونــة  الســرعة  مزايــا  مــن 
اآللــي والنقــل الفعال والســلس لألمتعة بما 
يســهم في تحســين تجربة الســفر وتقديم 
إلــى  إضافــة  للمســافرين  نوعيــة  خدمــات 
اختبــار أنظمــة أمــن مناولــة األمتعــة إلــى 
البيانــات  إدخــال  أنظمــة  اختبــار  جانــب 
وإنهــاء إجــراءات المســافرين فــي منطقــة 
المغادريــن، التي تحتوي على 104 مكاتب 
علــى  المســافرين  ســفر  بيانــات  لتســجيل 
الدرجة الســياحية ودرجــة رجال األعمال. 

وهــي  مراحــل،   3 مــن  البرنامــج  ويتألــف 
التجارب التمهيدية، والتجارب األساســية، 

والتجارب المتقدمة.
واالتصــاالت  المواصــالت  وزيــر  وأعــرب 
رئيــس مجلس إدارة شــركة مطار البحرين 
التجــارب  أولــى  بنجــاح  ســعادته  عــن 
العمليــات  جهوزيــة  الختبــار  التمهيديــة 
متقدًمــا  الجديــد،  المســافرين  مبنــى  فــي 
الجهــات  جميــع  لممثلــي  الجزيــل  بالشــكر 
لــكل مــا يبذلونــه مــن جهــود منــذ إطــالق 

الــدورات التدريبية التعريفية التي تنظمها 
شــركة مطــار البحريــن بالتعاون مع شــركة 
الشــركاء  لمختلــف  جــي”،  إيــه  “فرابــورت 
العالقــة  ذات  واألطــراف  االســتراتيجيين 

في مطار البحرين الدولي.
وقــال “إن برنامــج تحديــث المطــار تصــل 
كلفتــه إلــى 1.1 مليــار دوالر، ويمثــل أحــد 
فــي  وأهمهــا  التنمويــة  المشــاريع  أضخــم 
دوًرا  وســيلعب  البحريــن،  مملكــة  تاريــخ 
جوهرًيــا في تحقيــق رؤية مملكة البحرين 

.”2030
واســتعداًدا للتجــارب المتقدمــة، ســتطلق 
شركة مطار البحرين قريًبا حملة تسويقية 

في جميع أنحاء المملكة.

المحرق - شركة المطار

ABC المنامة - بنك

المحرر االقتصادي

صائل الوعري متسلما الجائزة

المنامة - الصناعة والتجارة

تحــت رعايــة وزيــر الصناعــة والتجارة 
تســتضيف  الزيانــي  زايــد  والســياحة 
الدولــي  والخبيــر  المتحــدث  البحريــن 
فــي “تجربة العميــل” )بودي رايس( من 
الواليــات المتحــدة األميركيــة متحدًثا 
رئيســا ضمــن أعمــال الملتقــى الســنوي 
الســادس لخدمــة الزبائن تحــت عنوان 
“كــن مبدًعا.. انطلق بالعميل نحو رحلة 
اإلبهــار” يوم األحــد الموافق 27 أكتوبر 
بتنظيــم  بــالزا،  كــراون  بفنــدق   2015
مــن مجموعــة “أوريجيــن”، ويأتي ذلك 
العالميــة  االحتفــاالت  مــع  بالتزامــن 

لألسبوع العالمي لخدمة الزبائن.
وأشــاد بالمســاهمات الكبيرة والشراكة 
المميــزة القائمــة بيــن القطــاع الخــاص 
حيــث  مــن  الحكوميــة،  والمؤسســات 
تنفيــذ المشــاريع والبرامــج التي تصب 
فــي تحســين مســتوى جــودة الخدمــة 
للزبائــن والمراجعيــن لتســهم فــي رفــع 

الوطنــي،  لالقتصــاد  المضافــة  القيمــة 
منوًهــا فــي هذا الصدد إلــى أهمية دور 
وشــركات  كالبنــوك،  الخدمــات  قطــاع 
الطيــران،  وشــركات  االتصــاالت، 
والتجزئــة  بالجملــة  البيــع  وشــركات 
وجميــع وزارات الدولــة وهيئاتهــا التي 
تقدم الخدمات للمواطنين المراجعين. 
وُيَعد الخبير بودي رايس من المدربين 
فــي  عالمًيــا  المؤثريــن  والمتحدثيــن 
مجــال “تجربــة العميــل”، ويمتلــك أكثر 
مــن 20 عاًمــا مــن الخبــرة فــي مجــال 

خدمة الزبائن والعمالء.

انطالق “خدمة العمالء” 27 أكتوبر

تحت رعاية وزير 
الصناعة والتجارة 

والسياحة

“الخليج للتأمين” ترعى أمسية القطاع ضمن “تحدي الرواد”
“تمكين” مــع  بشراكة  أكتوبر   10 حتى   6 مــن  منافساتها  تقام 

أعلنت المنافسة السنوية لقطاع األعمال “تحدي الرواد” أمس عن رعاية مجموعة 
الخليــج للتأميــن - البحريــن أمســية قطاع التأمين في النســخة الســابعة المرتقبة 
مــن “تحــدي الــرواد”، التــي ســتقام منافســاتها خــالل الفتــرة 6 - 10 أكتوبــر 2019 
فــي التوســعة الجديــدة بمجمــع الســيف التجــاري فــي ضاحيــة الســيف وبشــراكة 

إستراتيجية مع صندوق العمل “تمكين”. 

وتقام منافسات “تحدي الرواد” كل عام بتنظيم من 
شــركة “فيــن مــارك كوميونيكيشــنس”؛ الســتعراض 
المواهــب البحرينيــة ومــدى تميــز مجتمــع األعمــال 
مــن  وممتعــة  شــيقة  أجــواء  ضمــن  المملكــة  فــي 
التنافــس التفاعلــي، إذ يتــم تنظيمهــا علــى مــدى 5 
أمسيات، كل أمسية يتنافس فيها 4 فرق من نفس 
المشــاركين  معلومــات  اختبــار  أجــل  مــن  القطــاع؛ 

ومدى معرفتهم بقطاعهم واالقتصاد البحريني. 
وســيتخلل المنافســات كذلــك تســليط الضــوء على 

قصــص نجــاح بحرينيــة وكفــاءات وطنيــة بــارزة. 
وسيتأهل الفائزون باألمسيات األربع إلى منافسات 
الجولــة النهائيــة التــي ســيتم تنظيمهــا 10 أكتوبــر 

المقبل. 
وســتتضمن قائمــة أمســيات “تحــدي الــرواد” هــذه 
الســنة: أمســية قطــاع الصيرفــة بتاريــخ 6 أكتوبــر، 
أمســية قطاع الطيران في 7 أكتوبر، أمســية قطاع 
التأميــن فــي 8 أكتوبــر، وأمســية القطــاع الصناعــي 

بتاريخ 9 أكتوبر. 

مجموعــة  فــي  التنفيــذي  الرئيــس  مســاعد  وقــال 
الخليــج للتأميــن - البحريــن علي نور “انســجاًما مع 
ريــادة شــركتنا في قطــاع التأمين، نحن مســتمرون 

بالتزامنا في دعم الفعاليات التي تساهم في تعزيز 
التوافــق وروح العمــل الجماعي في قطاع التأمين. 
يســرنا رعاية منافســات )تحدي الرواد( هذه الســنة، 
ونتطلــع قدًمــا لمنــح العامليــن فــي قطــاع التأميــن 
فــي  التأميــن  قطــاع  قــوى  مراكــز  إلبــراز  الفرصــة 
المملكــة ومســاهماته الكثيــرة لالقتصــاد الوطنــي، 
واألهــم مــن ذلــك كلــه إبــراز الكفــاءات الوطنية في 

القطاع”. 
بدورهــا، قالــت المديــر التنفيذي لشــركة “فين مارك 
“تحــدي  لمنافســات  المنظمــة  كوميونيكيشــنس” 
الــرواد” زهراء طاهــر “نحن ممتنون لدعم مجموعة 
الســنوية  للمنافســة  البحريــن   - للتأميــن  الخليــج 
لقطــاع األعمال. ونتطلع قدًمــا للترحيب مرة أخرى 
بالعاملين في قطاع التأمين هذه الســنة؛ لكي نمنح 
المشاركين فرصة استعراض خبراتهم ومعلوماتهم 

ومميزات القطاع”.

علي نور

المنامة - الخليج للتأمين
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لإليجــار.. FOR SALE، كلمــات كتبت بالخط العريــض وُعلقت لوحات بأعلى 
العمــارات فــي معظــم أســواق البحريــن، ســواء الشــعبية، مــن الهملة وســوق 
واقــف، مــرورا بســلماباد وجــد علــي ووصــوال إلــى قاللــي وعــراد وغيرها من 

المناطق، أو الحديثة كالمجمعات التجارية والشوارع الجديدة.
منــذ ســنوات، عندمــا يريــد أي شــخص افتتــاح مشــروع صغير، محــل تجاري 
متواضــع، “يعجــز” وهــو يبحــث عــن محل “شــتر” بمكان وســعر مناســبين، في 
حيــن يمكنــه اآلن أن “يتدلــل” لكثــرة الخيــارات، فالعــرض فاق الطلب بنســب 

كبيرة.

يختلف المراقبون حيال األسباب، فبعضهم يرجع المسألة إلى كثرة العرض، 
حيــث “فــورة” العقــارات فــي آخر 5 ســنوات، زادت المســاحات التجارية، في 
حين يقول البعض ان المشكلة تكمن في ارتفاع كلفة التشغيل، حيث دفعت 
الرســوم والقيمة المضافة وفاتورة الكهرباء، المســتثمرين إلى هجر أعمالهم.
ويحمــل آخــرون أصحــاب العمــارات وإدارات المجمعــات المســؤولية، فهم ال 
يتعاملون مع الواقع. أســعارهم ال تناســب ظروف األسواق هذه األيام، حيث 
الهــدوء وتراجــع مســتوى اإلنفــاق لــدى النــاس، ويعرضــون ما لديهم بأســعار 

مرتفعة تشبه أسعار قبل 10 سنوات، عندما كانت األسواق في “بحبوحة”.

أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة والســياحة أن حركة الســجالت التجارية الجديدة الصادرة خالل النصف األول من العام 
الجاري 2019 تراجعت بمقدار %12 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

الجديــدة  التجاريــة  الســجالت  وبلغــت 
الصــادرة فــي الشــهور الســتة األولــى مــن 
جديــدة  ســجالت   7410 الجــاري  العــام 
مــن بينهــا 3776 ســجال جديــدا للشــركات 
و3634 ســجال لألفــراد مــا يوضــح التوجه 
إلصــدار ســجالت للشــركات والتــي يتيــح 
عــدد مــن الخيــارات مــن بينها حريــة تملك 

األجانب في عدد من القطاعات.
ومــا يؤكــد زيــادة التحول لنظام الشــركات 
مثــل  القيــود  مــن  عــدد  إلغــاء  ظــل  فــي 
بملكيــة  والســماح  المــال  رأس  متطلبــات 
األجانب، هو ارتفاع عدد إجمالي ســجالت 
الشــركات النشــطة بنحو %9 لتبلغ 35 ألف 
ســجل بنهايــة النصــف األول 2019، وفــي 
المقابل تراجعت الســجالت الفردية والتي 

تنحصر ملكيتها على البحرينيين ومن في 
حكمهم بنحو %7 لتبلغ إجمالي الســجالت 

الفردية نحو 47.9 ألف سجل لألفراد.
وفــي المجمــل، بلغــت إجمالــي الســجالت 
النشــطة بنهايــة النصــف األول مــن 2019 
نحو 82.9 ألف سجل تجاري بتراجع قدره 
%1 وذلك مقارنة مع 83.6 ألف سجل في 

ذات الفترة من العام الماضي.
وهــي  “ســجلي”  برخــص  يتعلــق  وفيمــا 
الســجالت التجاريــة االفتراضيــة التــي ال 

تتطلــب عناوين أعمال ثابتــة والمخصصة 
لعــدد من القطاعات واألنشــطة التي يمكن 
العمــل بهــا من المنــازل، أوضحــت البيانات 
أن عدد الســجالت الصادرة مــن هذا النوع 
ســجل   304 األول  النصــف  بنهايــة  بلــغ 

تجاري، بارتفاع نسبته 27%.
أما بخصوص سجالت السيارات المتجولة 
لبيــع األغذيــة فقــد بلغــت بنهايــة النصــف 
 42% مرتفعــة  ســجال،   47 نحــو  األول 

مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

تراجع عدد “السجالت” الجديدة 12 % بالنصف األول

ويقــول، أحــد أصحــاب العمــارات فــي منطقــة 
الهملة، ان الوضع صعب، وأنه اضطر إلى تقليل 
قيمــة اإليجار إلحدى الــورش الميكانيكية التي 
تعمــل فــي عمارتــه بنســبة وصلــت إلــى 30% 

حتى يبقى وال يخرج من المحل.
وبيــن أن صاحــب الورشــة اســتأجر عنــده قبــل 
نحــو 5 ســنوات ب 250 دينــارا شــهريا، وبقــي 
قيمــة  يســدد  حيــث  ســنوات،   4 لمــدة  كذلــك 
اإليجــار كاملــة وفي موعدها المحــدد كل نهاية 

شهر.
وتابــع “جاءنــي صاحــب الورشــة منــذ نحو عام 
وطلب تخفيض اإليجار ألن العمل لديه تراجع، 
ال  وأنــه  كثيــرا،  تضــررت  الورشــة  وإيــرادات 
يســتطيع االســتمرار بدفع 250 دينارا، فوافقت 
أن أخفــض المبلــغ إلــى 220 دينارا، )...( شــعرت 
معــه وأنــا علــى إطــالع بــأن العمــل لديــه ليــس 

بالمستوى المطلوب”.
وأضــاف “التــزم معــي شــهرين، ثــم بــدأ يتأخــر 
بتســديد اإليجار لنصف الشــهر، إلــى أن جاءني 
بعــد 4 شــهور، وقــال لي انه يرغــب بترك المحل 
للذهــاب إلــى مــكان آخــر بســعر أقل، مــا دفعني 

إلى تخفيض اإليجار إلى 180 دينارا”.
وأكــد أنه اضطــر إلى تخفيض اإليجــار للحفاظ 
فــي  الوحيــد  أنــه  خصوصــا  المســتأجر،  علــى 

عمارته، التي تضم 4 محالت )شترات(.
مــن جهتــه قال صاحب عمارة آخر، قرب ســوق 
العمــارة  بنــاء  أنهــى  أنــه  واقــف )مدينــة حمــد( 
قبــل نحــو عــام ونصــف وهــي تضــم 6 محــالت 
)شــترات( وطابــق أول يضــم 5 مكاتــب تقريبــا، 

وإلى اآلن لم يؤجر أي منها.
وتابــع “المشــكلة أنه حصل علــى كلفة البناء من 
خــالل قــرض بنكــي، وكانــت الخطــة أن يؤمــن 
القســط لعدة أشهر لحين إنهاء اإلنشاء وتأجير 
المحــالت وتحويــل ريعها لتغطيــة القرض، لكن 

لألسف هذا لم يحدث”.
وقال صاحب العمارة وهو يدعى أبو سعود، إن 
إيجــار المحل الواحد، بطــول 9 أمتار وعرض 3 
أمتــار، فــي منطقته، كان قبل عدة ســنوات بين 
 180 ب  عرضتــه  اآلن   )...( دينــار،  و300   250

دينارا ولكن ال يوجد مستأجرين.
وال يعلــم أبو ســعود ما ســبب العــزوف عن فتح 
المشــاريع الصغيــرة، كالبقــاالت ومحــالت قطــع 
والعبايــات،  المالبــس  بيــع  أو  الســيارات  غيــار 

المطاعم الصغيرة.. الخ.
ويؤكــد فهــد عبــدهللا، وهــو مســتثمر صغير في 
هادئــة  الســوق  أن  )البــردات(  البقــاالت  مجــال 

بشــكل كبير، والحال شــبه متوقــف، )...( لم تعد 
النــاس تشــتري احتياجاتها، حتــى الضرورية؟، 

بصراحة ليس لدي إجابة !.
وبيــن أنــه كان لديــه قبــل 4 ســنوات 6 بــرادات 
افتتحها باسم زوجته وكانت تبيع بشكل جيد، 
التشــغيل  كلفــة  وبــدأت  تراجــع،  العمــل  أن  إال 
ترهقــه، خصوصــا فاتــورة الكهربــاء األمــر الذي 
دفعه إلى إغالق محلين واإلبقاء على 4 فقط.

وتابع عبدهللا “ال أعلم ماذا حصل، ولماذا العمل 
تراجع، )...( األســواق بشــكل عام تشــهد هدوءا 

غير طبيعي”.
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  وكانــت 
رفعــت العام الجاري رســوم التســجيل التجاري 
الســنوي مــن 50 دينــارا بغــض النظــر عــن عــدد 
النشاطات التي يمارسها السجل، إلى 50 دينارا 
يضــاف لهــا 100 دينــار عــن كل نشــاط، بحيــث 

أصبح أقبل مبلغ 150 دينارا. 
مكاتــب  أصحــاب  شــكا  متصــل،  صعيــد  علــى 

هندســية عبــر “البالد”، من ارتفاع الرســوم على 
قطــاع اإلنشــاءات بجميــع مراحلــة وعلــى كل 
العامليــن به، بدءا من التصميــم مرورا بالتنفيذ 
واالستشــارات والبنــاء إلــى حين الوصــول إلى 
الظــروف  ظــل  فــي  انــه  وقالــوا  المســتثمرين. 
االقتصاديــة وحالــة الهدوء التي تســود القطاع 
العقاري ال ســيما االســتثماري، أصبح هناك عدم 

تــوازن بيــن حجم العمل والفائــدة المحققة منه 
وبين نسبة الرسوم المفروضة وعددها.

وتحــدث مهندســون عــن توقــف وإغــالق بعض 
المكاتب الهندســية البحرينية عن العمل بسبب 

الضغط المادي التي تتعرض له.
ويســحب ذلك علــى المقاولين، ال ســيما الصغار 
بــأن حجــم العمــل  منهــم، حيــث أكــد كثيــرون 

أعــاد  منهــم  كثيــر  وأن  كبيــر،  بشــكل  انخفــض 
هيكلــة نفســه بتخفيــف أعــداد العمــال لتقليــل 

كلفة التشغيل.
المكاتــب  جمعيــة  رئيــس  تحــدث،  ذلــك  وعــن 
حيــث  العمــران،  مــازن  البحرينيــة  الهندســية 
أشــار إلــى أن الرســوم المفروضة علــى المكاتب 
الهندســية ارتفعــت قرابــة ثالثة أضعاف وســط 

علــى  الحصــول  منهــا  االلتزامــات  مــن  الكثيــر 
إن  إذ  المهنــة،  أخطــاء  ضــد  التأميــن  وثيقــة 
مجلــس مزاولــة المهــن الهندســية يأخــذ رســوم 

أعلى بنحو ثالث مرات عن السابق.
وتابع “مثال في السابق كنا ندفع نحو ألف دينار 
كرســوم فــي حيــن أصبحــت اآلن نحــو 3 آالف 
دينــار، هــذا غيــر تكاليــف أخــرى مثــل بوليصــة 
أخطــاء  ضــد  دينــار   1500 تبلــغ  التــي  تأميــن 

المهنة”.
وبّين أن هذه التكاليف تأتي في وقت ال توجد 
أعمــال في الســوق تــرد إلى المكاتب الهندســية 
التــي توظــف مهندســين وموظفين إلــى جانب 
تكاليــف أخــرى، وهــذا قــد يدفعهــا للتوقــف عن 
العمل، مؤكدا أن الرســوم المفروضة ال تتناسب 

مع وضع السوق الحالية.
المشــاريع  فــي  التراجــع  ظــل  فــي  أنــه  وأكــد 
االســتثمارية الجديــدة، فــإن العمل في الســوق 

بات محدودا بشكل كبير.

أصحاب أعمال: األسعار ال تناسب ظروف 
السوق 

الرسوم وفواتير الكهرباء وكلفة تجديد 
السجالت أبرز المتهمين 

أصحاب عمارات: خفّضنا اإليجارات 30 % “وال 
حياة لمن تنادي”

 82.9 ألف نشاط تجاري 
في البحرين
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الشــيك الرقمــي أو اإللكترونــي هــو المكافــئ اإللكترونــي للشــيكات الورقيــة التقليديــة، وهو رســالة إلكترونيــة ُموثقة 
ومَؤمنــة ُيّرســلها ُمصــدر الشــيك إلى مســتلم الشــيك “حامله” ليعتمــده ويقدمه للبنك الــذي يتعامل معه عبــر اإلنترنت، 
ليقــوم البنــك أوال بتحويــل قيمــة الشــيك الماليــة إلــى حســاب حامل الشــيك، وبعــد ذلك يقــوم بإلغاء الشــيك وإعادته 
إلكترونيا إلى متســلِّم الشــيك “حامله” ليكون دليال على أنه قد تّم صرف الشــيك فعال، ويمكن لمتســلِّم الشيك أن يتأكد 

إلكترونيا من أنه قد تم بالفعل تحويل المبلغ لحسابه.

وبمــا أن الشــيك إلكترونــي، فهــو مــن الســهل معالجتــه في 
خطــوات أقــل وأكثر أمنا من الشــيك الورقــي، فهو يحتوي 
 digital“ والتوقيع الرقمي ”authentication “ على التوثيق
encryp�“ ويعتمد في مفهومه على التشــفير ”signatures
tion”، بحســب الموســوعة اإللكترونية العالمية )ويكيبديا(. 
وتقــوم فكــرة عمل الشــيك اإللكتروني بشــكل مبســط على 
أن يكــون للشــخص المتعامــل بــه كالبائعيــن مثــا موقعــا 
علــى الشــبكة، يحتوي علــى نموذج الدفــع أو الفاتورة التي 
يقــوم  اإللكترونيــة.  الشــيكات  بنمــوذج  الموقــع  يتضمنهــا 
المســتهلك بعــد ذلــك بتعبئــة نمــوذج الشــراء، أو الفاتــورة، 

البريــد  عبــر  مباشــرة  البائــع  إلــى  ذلــك  بعــد  تعــود  حيــث 
اإللكترونــي، بعــد تعبئتهــا، فــي الوقــت الــذي يحــرر شــيكا 
إلكترونيــا لصالــح الوســيط، الذي يتحقق بــدوره من صحة 
المعلومــات البنكيــة ومــن خــال االستفســار عبــر الشــبكة 
في قاعدة معلومات بنك العميل، فيرســل مباشــرة إشــعارا 
رسميا للبائع والمشتري بمدى صاحية العملية. ثم بعد ذلك 
يحرر موقع وسيط الدفع بالشيكات، شيكا إلكترونيا، نيابة 
عــن المشــتري، ويودعه في حســاب البائع مباشــرة. ويقوم 
الوســيط بإرســال كشــف بقيمــة العمــوالت المســتحقة إلــى 
البائع كل نهاية شــهر، ويقبل الدفع بالشــيكات اإللكترونية، 

والتــي ال تحســب هذه العموالت كنســب مــن قيمة العملية، 
مهما كان حجمها، بل كقيمة ثابتة، كما أنه ليس هناك وقت 
محــدد لمعالجة هذه العمليات، حتى وإن تمت خال نهاية 

األسبوع، أو العطلة الرسمية، أو خال ساعات الليل.
ويقوم الوســيط الذي هو حلقة الوصل بين مصدر الشــيك 
اإللكترونــي والبائــع بنوعين من الخدمــات: األولى وهي ما 
تســمى الخدمــة العادية )I�Check( والتــي يتم فيها إصدار 

الشــيك اإللكتروني من دون التأكد من حســاب العميل. أما 
 I�Check ( الخدمة الثانية، فهي ما تسمى الخدمة الممتازة
Plus( والتــي يفحــص فيها الوســيط الكثير مــن المعلومات 
المهمــة، مثــل تاريخ العميل وســمعته في إصدار الشــيكات 
لــدى البنك، وعدم وجود شــيكات مســروقة، كمــا يتأكد من 
عدم وجود حساب المشتري في حالة تجميد لحظة عملية 

الشراء، أو دفع الفاتورة.

الشيك اإللكتروني

بنوك أوروبية تعتزم 
بناء شبكة دفع عابرة للحدود

يعتــزم 7 مــن مقدمــي خدمــات الدفــع عبــر الجــوال 
المملوكــة مــن قبل عدد من البنوك بناء شــبكة عابرة 
للحــدود تغطي أوروبــا بالكامل، ويأتي ذلك في ظل 
ســعي المصــارف التقليديــة إلــى مواجهــة المنافســة 
المتزايــدة مــع شــركات خدمات التكنولوجيــا المالية 

وشركات التكنولوجيا العالمية مثل “آبل”.
وقالــت “موبايــل باي” التابعة لـ “دانســك بنك” - التي 

الجمعيــة  تلــك  إن   - وفنلنــدا  الدنمــارك  فــي  تعمــل 
مصممــة لتمهيــد الطريق للمعامات عبــر الحدود لما 

يصل إلى 25 مليون مستخدم.
ورا  “مــارك  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وأوضــح   
عبــر  المدفوعــات  فــي  الســريع  النمــو  أن  هانســن” 
الجوال ســيؤدي إلى زيادة طلب المستخدمين على 
توفيــر إمكانيــة الدفــع فــي أي مــكان فــي أوروبا من 

خال الجوال دون الحاجة إلى اســتخدام البطاقات 
المصرفية والمحافظ التقليدية.

 وتشــمل الجمعيــة شــركات أخرى هــي “بانكونتاكت 
ألمانيــا  فــي  كــود”  و”بلــو  بلجيــكا،  فــي  بايكونيــك” 
والنمســا، و”ســيبس” فــي البرتغــال، و”ســويش” فــي 
فــي  و”توينــت”  النرويــج،  فــي  و”فيبــس”  الســويد، 

سويسرا.
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دخلــت 4 شــركات جديــدة فــي مجــال خدمــات التكنولوجيــا الماليــة )الفنتك( إلــى البحرين مــن خالل الحصــول على تراخيــص للعمل في البيئــة الرقابية 
التجريبية، وهي المنصة التي يوفرها مصرف البحرين المركزي للشركات الختبار الحلول المتعلقة بتكنولوجيا الخدمات المالية، وذلك خالل الربع الثالث 

من العام الجاري.

ومن الماحظ أن الشركات التي دخلت في البيئة 
الرقابيــة التجريبية خال الفترة الماضية جميعها 
بحرينيــة، وهــي ميــزة تحســب للقطــاع التجــاري 
والمصرفــي البحرينــي الذي بات االبتكار بالنســبة 
علــى  للمحافظــة  خيــاًرا  وليــس  حتميــا  أمــًرا  لــه 

المكانة المصرفية والمالية للمملكة.
وبتاريخ 2 يوليو الماضي رخص مصرف البحرين 
المركزي لشــركة “فريست لومار” للعمل في تقديم 
حلــول مبتكــرة للدفــع، إذ يقــع مقــر الشــركة فــي 

المنامة.
وفــي 23 يوليو الماضــي رخص المصرف المركزي 
كذلك لشــركة “ســكوير فند” التي تعمل في تقديم 
المعتمــدة  الرقميــة  الماليــة  االستشــارات  حلــول 
علــى “الروبورت” وخدمــات مقارنة أســعار ومزايا 
التأميــن عبــر اإلنترنــت، إذ يقــع مقــر الشــركة فــي 

“بحريــن بــاي” وهــي حاضنــة األعمــال المخصصــة 
لمشروعات “الفنتك”.

وكان مصــرف البحريــن المركــزي قــد أصــدر فــي 
مــارس الماضــي توجيهات خاصة بشــأن “خدمات 
االستشــارة المالية الرقمية” بعد االنتهاء من فترة 
استشــارة القطــاع المالــي، إذ اعتبــر المصرف هذه 
الرقمنــة مــن خــال  الخطــوة مهمــة أخــرى نحــو 
تســخير قــوة المشــورة الماليــة الذكيــة مــن خــال 
اســتخدام حلول حسابية في األدوات اآللية التي 
تســتخدم المنطــق والمنهجيــة المطبقــة مــن قبــل 

المستشارين الماليين التقليديين.
وفــي تاريــخ 23 يوليــو 2019 كذلــك تــم تســجيل 
شــركة “ُســلفة” وهــي شــركة مســجلة فــي األردن، 

وتختص بمنصات اإلقراض متناهية الصغر.
تــم  الماضــي  أغســطس   4 وبتاريــخ  وأخيــًرا، 

التســجيل لشــركة “الجزيرة تك”، التــي تعمل على 
توفيــر منصة حلول التمويل لقطاع الســيارات، إذ 

يقع مقر الشركة في منطقة جدحفص بالمنامة.
وبذلــك يرتفع عدد الشــركات المســجلة فــي البيئة 
التشــغيلية الرقابيــة لـــ “الفنتــك” لنحــو 34 شــركة، 
دون احتساب الشركات التي تخرجت من المنصة 

في وقت سابق.
يذكــر أن مصــرف البحريــن المركــزي أصــدر فــي 
مايــو 2017، إطــار عمل البيئــة الرقابية التجريبية 
وأصــدر   .)Regulatory Sandbox Framework(
 )39( رقــم  القــرار   2017 يونيــو  فــي  المصــرف 
لســنة 2017، بشــان تشــكيل لجنــة فحــص طلبات 
البيئــة الرقابيــة التجريبيــة للتكنولوجيــا الماليــة، 
إذ تختــص اللجنــة بفحــص طلبــات االنضمــام إلى 
البيئــة الرقابيــة التجريبية لبيان مــدى توافقها مع 

الشــروط التي يحددها المصرف المركزي في هذا 
الشأن.

وفي ديســمبر 2018، تم تخريج أول شــركة تنهي 
بنجــاح مرحلــة البيئــة الرقابيــة التجريبيــة، وهــي 

شــركة بوابة ترابط المندرجة تحت شــركة المؤيد 
للتكنولوجيــا، التــي حصلــت أيضــا علــى موافقــة 
المصــرف المبدئيــة لمزاولــة الخدمــات المصرفيــة 

المفتوحة.

4 شركات “فنتك” جديدة بالبحرين
34 إلى  الرقابية  بالبيئة  المؤسسات  عدد  ارتفاع 

البحرين تشارك في مؤتمر خليجي لـ “الفنتك”
نظمت “فنتك السعودية” سبتمبر الماضي قمة فنتك الخليجية بحضور أكثر من 150 شخًصا من بينهم 
ممثلــون كبــار مــن الــوكاالت الحكوميــة والبنــوك والمســتثمرين والجامعات وشــركات التقنيــة المالية، 

وذلك بمركز الملك عبدهللا المالي بالرياض.

واشتملت القمة على عروض تقديمية من شركات 
التقنيــة الماليــة الكبــرى عــن أنشــطتها تلتهــا حلقــة 
نقــاش، واتفاقــات علــى عــدة محــاور مختلفــة من 
شــأنها دعــم تطويــر التقنيــة الماليــة فــي المنطقــة 
التقنيــة  شــركات  بيــن  المســتقبلي  والتعــاون 
الماليــة الكبــرى. وأوضحــت المديرة العامــة لفنتك 
الســعودية نجود المليــك أن صناعة التقنية المالية 
)فنتك( وصلت إلى مســتوى قياســي من االستثمار 
بلــغ 120 مليــار دوالر علــى مســتوى العالــم العــام 
الخدمــات  صناعــة  مســتقبل  أن  مبينــة  الماضــي، 
الماليــة واعــد، لمــا تقــوم عليــه مــن تطويــر نمــاذج 
أعمــال جديــدة ومعالجــة القضايــا الرئيســة مثــل 

الدمــج المالــي واالنتقــال إلــى مجتمــع غيــر نقدي. 
وبينــت أن احتضــان “فنتك الســعودية” لهذه القمة 
يأتــي تفعيا لمبــادرات دعم تطوير نشــاط التقنية 
الماليــة فــي األســواق المحليــة في الخليــج، حيث 
تتمتــع دول مجلس التعــاون لدول الخليج العربية 
ببيئــًة جذابــًة لتطويــر التقنية الماليــة، بما في ذلك 
ســوق يضــم 54 مليــون شــخص، وقاعــدة عمــاء 
كبيــرة، إضافة إلى تواجد الدعــم الحكومي لريادة 
األعمــال علــى صعيــد إمكانيــة التوســع فــي أوروبا 

وآسيا وإفريقيا.
وكانــت “فنتــك الســعودية” قــد اســتضافت صبــاح 
اليــوم اجتمــاع قمــة فنتــك بحضــور كبــار ممثلــي 

شــركات فنتك األربع المتمثلة في “ســوق أبو ظبي 
العالمــي” )ADGM(، و”بحريــن فنتــك بــاي” و”فنتك 
هايــف” بمركــز دبــي المالــي الدولي )دبــي(. وناقش 
مجــال  فــي  الرئيســة  الموضوعــات  المجتمعــون 
التقنيــة الماليــة مثــل تبــادل البيانــات والخدمــات 
التعــاون  مجــاالت  وكذلــك  المفتوحــة  المصرفيــة 
على صعيد دعم شركات التقنية المالية الخليجية 

بمــا يضمــن تعزيــز توســعها فــي األســواق األخــرى 
وتطوير المواهب المحلية العاملة في هذا القطاع.

مما يذكر أن “فنتك السعودية” هي مبادرة أطلقتها 
مؤسســة النقد العربي الســعودية “ساما” في أبريل 
2018 كخطــوة تحفيزيــة لتطويــر مجــال التقنيــة 
المالية في المملكة العربية السعودية وتعزيز دوره 

في التنمية االجتماعية االقتصادية الوطنية.

الرياض - أرقام

قال مدير اإلدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة الداخلية بالســعودية، 
اللــواء  يحيــى الغامــدي؛  إنــه يمكن االســتفادة من تقنية “البلوك تشــين” في 
مبــادرة “فرجــت”، خاصــة مــن خــالل عمليــات الســداد والتبرعات مــن خارج 

المملكة عن الموقوفين غير السعوديين.

أوردت  حســبما  الغامــدي،  وأوضــح 
ســيتم  أنــه  “االقتصاديــة”،  صحيفــة 
التنســيق في اســتخدام تلــك التقنية 
مــع مؤسســة النقــد العربي الســعودي 
وزارة  إلــى  إضافــة  والبنــوك  “ســاما” 
العدل، مشيًرا إلى أن المبالغ ستذهب 
إلــى حســاب محاكم التنفيــذ ومن ثم 

تتوزع على أصحاب الحق.
ومــن جانــب آخــر، قــال إنه تم ســداد 
فواتيــر أكثر من 800 شــخص عليهم 
قضايــا ماليــة مــن خــال تســديد 50 

مليــون ريــال عبــر مبــادرة “فرجــت” 
شــهر  نهايــة  فــي  طرحهــا  تــم  التــي 

رمضان الماضي.

ا  « وأضاف أنه يتم العمل حاليًّ
على إنشاء صندوق استثماري 

يتم استخدامه للموقوفين 
القادرين على السداد بعد 

خروجهم، بحيث يتم السداد 
من قبل الموقوف على شكل 

أقساط تعود إلى الصندوق 
ويتم االستفادة منها في 

إطالق موقوفين آخرين.

استخدام “البلوك تشين” للسداد عن الموقوفين

إعداد:  علي الفردان
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أعلنــت مجموعــة البركــة المصرفيــة، المدرجــة أســهمها فــي 
بورصــة البحريــن، عــن تفاصيــل عمليــات صنــع الســوق التي 
تمــت مــن قبل صانع الســوق للمجموعة خالل شــهر ســبتمبر 
الماضي بالبورصة. ووفًقا لبيان نشرته على موقع البورصة، 
فــإن مجمــوع عــدد األوراق الماليــة التــي تم شــراؤها بلغ 60 

ألف سهم، فيما تم بيع نحو 145.62 ألف سهم.
وبلغــت المبالغ المدفوعة قرابة الـ 6.6 ألف دينار، أما إجمالي 

المبالغ التي استلمت نحو 16 ألف دينار.
ووصــل رصيــد األوراق الماليــة 8.75 مليون ورقة مالية، في 

حين وصل الرصيد النقدي إلى نحو 57.3 ألف دينار.

األعلى قيمة سوقيةاألكثر انخفاًضا األكثر ارتفاًعا 
APMTB1.100

NASS0.099

KHCB0.050

BKIC0.320

BBK0.545

ITHMR0.065 دوالر

ZAINBH0.102

AUB0.880 دوالر

GFH0.238 دوالر

POLTRY0.245

AUB2,911,009,635

NBB1,086,477,978

BBK706,806,001

BATELCO640,332,000

ALBH623,380,000

اختتمت بورصة البحرين  مؤخرا جولتها الترويجية العالمية التي أطلقتها 
في لوكســمبورغ بالتعاون مع HSBC، الهادفة لجذب االســتثمارات العالمية 
االســتثمارية.   والمؤسســات  المدرجــة  الشــركات  بيــن  العالقــات  وتعزيــز 
وانعقدت الجولة في لوكســمبورغ في الفترة من 24 - 26 ســبتمبر الماضي، 
بالتزامــن مــع منتــدى ALFI العالمــي، والذي يعد أحد أضخــم منتديات إدارة 

الصناديق االستثمارية انعقادا في أوروبا.
وقاد الرئيس التنفيذي للبورصة، الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الوفد 
والــذي ضــم شــركات “بتلكــو”، و”اإلثمــار القابضــة” وبنــك البحريــن الوطني، 

وسيكو.

عالقــات  وحلــول  االســتدامة  حــول  ورشــة  البحريــن  بورصــة  عقــدت   
المستثمرين الرقمية مؤخًرا في إطار جهودها لتعزيز أفضل الممارسات في 
مجال عالقات المستثمرين في البحرين. وحضر الورشة أكثر من 30 ممثالً 
عــن الشــركات المدرجــة إلــى جانــب أعضاء فــرع البحرين لجمعيــة عالقات 

المستثمرين بالشرق األوسط “ميرا”.
وســلطت الورشــة الضــوء علــى أهميــة التقاريــر المتعلقــة باإلفصــاح البيئي 
واالجتماعي وحوكمة الشــركات في تلبية المتطلبات المتنامية لمســتثمري 
الشــركات المدرجة، كما تضمنت عرض أفضل الممارسات المتعلقة بالحلول 

الرقمية لعالقات المستثمرين.

“البورصة” ُتروج لالستثمارات عالمًيا

.. وتستعرض عالقات المستثمرين الرقمية

المنامة - بورصة البحرين

المنامة - بورصة البحرين

16.2 % زيادة القيمة السوقية للبورصة في عام
الــثــالــث ــع  ــرب ــال ب ديــنــار  مــلــيــون   38.1 يــتــداولــون  الــبــحــريــنــيــون 
قفزت القيمة الســوقية للشــركات المســاهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنســبة 16.2 % على أســاس ســنوي، و3.5 % قياًســا بالربع 
الثانــي مــن العــام الجــاري. ووفًقــا للبيانات التي جمعتها “البالد” من المعلومات المنشــورة على موقع البورصة، فإن القيمة الســوقية بنهاية الربع الثالــث من العام الجاري تجاوزت 
9.54 مليار دينار، بزيادة نحو 318.5 مليون دينار، قياًسا بقرابة 9.22 مليار دينار بالربع الثاني من العام الجاري، كما ارتفعت القيمة السوقية بالربع الثالث بنحو 1.33 مليار دينار 

على أساس سنوي، قياًسا بنحو 8.21 مليار دينار بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وشكلت تداوالت البحرينيين 38.1 مليون 
دينــار تقريًبــا تمثــل ما نســبته 67.9 % من 
الشــركات  تــداوالت أســهم  إجمالــي قيمــة 
المدرجــة فــي البورصة بالربــع الثالث التي 
بلغــت نحــو 56.2 مليــون دينــار، فــي حيــن 
شــكلت تــداوالت الجنســيات األخــرى نحو 
18.1 مليون دينار تمثل ما نسبته 32.1 % 

من إجمالي التداوالت.
وتــداول البحرينيــون في شــهر يوليو نحو 
16.8 مليــون دينــار، و9.3 مليون دينار في 
أغســطس، و12 مليــون دينار في ســبتمبر. 
أما الجنســيات األخرى، فقــد تداولوا 11.1 
مليــون دينار في يوليو، و2.4 مليون دينار 
فــي  دينــار  مليــون  و4.5  أغســطس،  فــي 

سبتمبر.
بالربــع  المتداولــة  األســهم  كميــة  وبلغــت 
الثالــث 226.55 مليون ســهم، قياًســا بنحو 
336.96 مليــون ســهم بالربــع الثانــي. كمــا 

تراجــع عــدد الصفقــات فــي الربــع الثالــث 
بنســبة 0.34 % ليصــل إلــى 5,240 صفقة، 

من 5,258 صفقة في الربع الثاني.

واســتحوذ البحرينيون على 169.1 مليون 
ســهم تمثل ما نســبته 74.7 % من إجمالي 
كميــة األســهم المتداولة بالربــع الثالث، في 

حين كان نصيب الجنســيات األخرى 57.4 
مليون سهم، أي ما نسبته 25.3 %.

وأقفــل مؤشــر البحريــن العام بنهايــة الربع 
نقطــة،   1,516.53 مســتوى  عنــد  الثالــث 
مســجال ارتفاًعا 45.49 نقطة، أي ما نسبته 
العــام  مــن  الثانــي  بالربــع  مقارنــة   %  3.1
الجــاري، حيــث بلــغ 1,471.04 نقطــة، فــي 
اإلســالمي  البحريــن  مؤشــر  تراجــع  حيــن 
بمقدار 7.82 نقطة، أي ما نســبته 1.03 %، 
إذ ســجل فــي الربــع الثانــي 750.12 نقطة، 
ثــم انخفــض ليســجل بنهايــة الربــع الثالــث 

757.94 نقطة.

يشار إلى أن 44 شركة محلية  «
مدرجة بالبورصة تحت 6 قطاعات، 

كالتالي: قطاع البنوك التجارية، قطاع 
االستثمار، قطاع التأمين، قطاع 

الخدمات، قطاع الفنادق والسياحة، 
وقطاع الصناعة.

إعداد:

أمل الحامد

8.75 مليون ورقة 
مالية رصيد المجموعة

6 أكتوبر 2019 األحد
7 صفر 1441

توقع الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشــيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إدراج أســهم 5 شــركات جديدة بالبورصة خالل الربع 
األول مــن العــام المقبــل. وأوضــح للصحافيين على هامش فعالية قرع الجرس، التي تهدف لنشــر الثقافــة المالية، يوم الخميس، أن 
اإلدراجات الجديدة منها شركتان تعمالن بقطاع الصناعة، وشركة خدمات مطار البحرين “باس”، وشركة البحرين لألسواق الحرة، 

وشركة محطات الوقود.

وأضــاف الشــيخ خليفــة أن البورصــة على 
نظــًرا  الشــركات؛  هــذه  مــع  دائــم  اتصــال 
ألهميــة اإلدراج بالصــورة الصحيحــة على 

غرار إدراج “أي بي ام تيرمينالز”.
وأدرجت إي بي إم تيرمينالز في 9 ديسمبر 
2018 بســوق االكتتابــات األوليــة لمــدة 6 
أشــهر، ثــم تــم نقلها إلــى الســوق النظامية، 
الخدمــات.  قطــاع  ضمــن  تداولهــا  ويتــم 
وبإدراجهــا يصــل إجمالــي عــدد الشــركات 

المدرجة بالبورصة إلى 44 شركة.
وفيما يتعلق بســوق البحرين االستثماري، 
أوضــح أن الســوق يتوجــب عليــه توفيــر 
الفــرص االســتثمارية للجميــع، )...( وهنــاك 
شــركات ترغــب فــي الوصــول إلــى مراحل 

نهائيــة لــإدراج، إال أنهــا ال تنجــح وغالبيــة 
األولــى  خانتيــن  ضمــن  تنــدرج  األســباب 
أن بياناتهــا الماليــة ال تســاعدها وال يكــون 
لديها مستثمرين أما السبب اآلخر فاألمور 

داخلية في الشركة تمنعها من اإلدراج.

 نشر الوعي االستثماري

قــرع  فعاليــة  البورصــة  واســتضافت 
الجــرس؛ بهــدف نشــر الثقافــة الماليــة يوم 
الخميــس الماضــي كجــزء مــن مشــاركتها 
فــي فعاليــة األســبوع العالمــي للمســتثمر، 
لهيئــات  الدوليــة  المنظمــة  تنظمــه  والــذي 
أسواق المال )IOSCO( واتحاد البورصات 

العالميــة )WFE(. وقــام الرئيــس التنفيــذي 
التــداول  بدايــة  جــرس  بقــرع  للبورصــة 
بحضور محافظ مصرف البحرين المركزي 
رشــيد المعــراج إلــى جانــب عــدد مــن كبــار 
ذات  الجهــات  مختلــف  مــن  المســؤولين 

الصلة.
وأضــح الشــيخ خليفــة أن الفعالية “عالمية 
البحريــن   )...( االســتثماري،  الوعــي  لنشــر 
متقدمــة فــي هذا المجــال، لدينــا 3 برامج، 
أحدهــا مخصــص لألطفــال لطلبــة الصفين 
الرابــع والخامــس ابتدائــي، وهــو برنامــج 
المســتثمر الذكــي والثانــي مخصص لطلبة 
المرحلة الثانويــة والجامعات، وهو تحدي 
التــداول االســتثماري إضافــة إلــى البرامج 

األخــرى من أكاديميــة البحرين لالســتثمار 
 ،BIBF الذي تم إطالقها بالتعاون مع معهد
غالبيــة  تشــمل  جميعهــا  البرامــج  وهــذه 
الفئات العمرية، ونطمح فيها لزيادة الوعي 
االســتثماري ورؤيــة نتائجــه خصوًصــا أن 
نتائــج االســتبانة أظهــرت تحقيــق الفائــدة 

للطلبة وأهاليهم”.
التنفيــذي  الرئيــس  قالــت  جهتهــا،  مــن 
للعمليــات فــي البورصــة نرجــس جمال إن 
العــام الجــاري سيشــهد انطالق النســخة الـ 
22 من برنامج تحدي التداول االستثماري 
“تريدكويســت”، والــذي يســتهدف الطلبــة 

في المرحلة الثانوية والجامعية، بمشاركة 
20 فريقا مدرسيا و6 فرق جامعية. 

ومــن جانــب آخــر، فــإن برنامــج المســتثمر 
الذكــي والــذي انطلــق فــي نســخته الثانية 
مؤخــرا بالتعــاون مــع إنجــاز البحريــن، قــد 
اســتهدف 6291 طالبا وطالبة من المرحلة 
االبتدائيــة فــي 79 مدرســة خالل نســخته 
أطلقــت  فقــد  ذلــك  إلــى  إضافــة  األولــى، 
البورصــة منــذ عاميــن بالتعــاون مــع معهــد  
االســتثمار  أكاديميــة  مظلــة  تحــت   BIBF
مجموعــة مــن الدورات العامة والشــهادات 
رأس  بقطــاع  العالقــة  ذات  التخصصيــة 

المال.
 BIBF ومــن جانبه، أكد المديــر العام لمعهد
أحمد الشــيخ “أن المعهد ســيواصل تقديم 
المــال  أســواق  حــول  التدريبيــة  برامجــه 

تحت مظلة أكاديمية االستثمار”.

إدراج 5 شركات جديدة بالربع األول 2020

الشيخ خليفة بن إبراهيم مصرحا للصحافيين   )تصوير رسول الحجيري(

“البورصة” تقرع 
الجرس لنشر 

الثقافة المالية



كيف تحافظ على بطارية “آيفون”؟
بطاريــة هاتفــك “اآليفــون” أخــذت تضُعــف شــيئًا فشــيئًا، مــن الــوارد أن يكــون األمــر ناجمــًا عــن أمريــن اثنيــن يمكن 

تجاوزهما، بحسب خبراء تقنيين.

وبحسب موقع “shefinds”، فإن االحتمال األول هو أن 
بلغت  ألنها  االستبدال؛  إلــى  حاجة  في  البطارية  تكون 
درجـــة متقدمة مــن الــتــلــف، أمــا االحــتــمــال الــثــانــي، فهو 
يرتكبه  شائع  خطأ  عن  ناجمًا  البطارية  ضعف  يكون  أن 
المصدر  ــح  وأوضــ ــون”.  ــفـ “آيـ مستخدمي  مــن  كــثــيــرون 
-وفقما نقلت “سكاي نيوز”- أن الطريقة المثلى للحفاظ 
على البطارية في هاتف “آيفون”، هي اإلبقاء على نسبة 
الشحن  إلــى  مــدعــو  أنــك  أي   ،% و80   40 بين  الشحن 
باستمرار، وعدم انتظار هبوط طاقة البطارية إلى 0 في 

المئة.
“آيفون” تتضرر حين  ويعتقد كثيرون أن بطارية هاتف 
تبقى موصولة بالشاحن، بعد بلوغ نسبة 100 %، وهذا 

األمر ليس صحيحًا، لكنه ال يعني اإلبقاء على الجهاز في 
الكهرباء طيلة اليوم. vوتبعًا لما جرى ذكره، فإن أفضل 
بوصله  تــقــوم  أن  هــي  “آيــفــون”  هــاتــف  لتشحن  طريقة 

بالتيار الكهربائي مرات عدة خالل اليوم الواحد.
فعليك  لبطاريتك،  عمرًا طويالً  أردت  وإذا 
ذات  األصلية  غير  البطاريات  تتفادى  أن 
السعر الرخيص، ألنها تؤذي الجهاز وتلحق 

ضررًا كبيرا بالبطارية.
من  هاتفك،  بطارية  تحمي  أن  يمكنك  ذلــك،  عن  فضالً 
إن  الشاشة، فحتى  في  البريق  تخفيض مستوى  خالل 
مؤثرًا  يكون  قــد  صغير،  تفصيل  مجرد  األمــر  هــذا  بــدا 

بصورة كبيرة على هاتف اآليفون الخاص بك.
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تطبيق جديد للموسيقى ومشاهدة من دون إعالنات
YouTube Premiumو YouTube Music

 YouTubeوهــي تطبيــق جديــد لالســتماع للموســيقى، و ،YouTube Music مؤخــرا YouTube قدمــت
 YouTube وهــي خدمــة اشــتراك مدفوعــة توفــر تجربة مشــاهدة بدون إعالنــات عبر تطبيــق ،Premium
األساســي، فــي كل مــن البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية، واإلمــارات العربيــة المتحــدة، ، والكويت، 

وقطر، وسلطنة ُعمان، ولبنان.

YouTube Mu- منصة  تحتوي 
sic على مكتبة واسعة ومتنوعة 
 ،YouTube على  الموسيقى  من 
ــنــاس  وهــــي مــصــمــمــة لــتــمــكــيــن ال
مـــن االســتــمــاع إلـــى الــمــوســيــقــى 
في  ومساعدتهم  يحبونها  التي 
وفنانين  جــديــدة  أغـــاٍن  اكتشاف 
ثاني  الموسيقى  وتعتبر  ــدد.  جـ
You- على شعبية  الفئات   أكثر 
في  الــتــرفــيــه  فــئــة  بــعــد   Tube

منطقة الشرق األوسط.
ــا الــتــي  ــتــضــمــن أبـــــرز الـــمـــزايـ *وت
YouTube Mu- منصة  توفرها 

:sic
من  غنّية:  موسيقية  مكتبة     .1
ــبــومــات  األغـــانـــي الــمــنــفــردة واألل
الريمكس  مقاطع  إلــى  الرسمية، 
You-  المعّدلة. يمكن لمستخدمي

إلى  باالستماع  الراغبين   Tube
الذي  األلبوم  استكشاف  األغنية، 

مقاطع  مشاهدة  أو  إليه  تنتمي 
اكتشاف  أو  بها  الخاصة  الفيديو 

مقاطع الريمكس المعّدلة منها.
2.   بحث ذكي: تم تصميم هذه 
العثور  فــي  لمساعدتكم  الــمــيــزة 
عنها  تبحثون  التي  األغاني  على 
حــتــى لـــو كــنــتــم تــتــذكــرون بضع 

كلمات فقط.
هــنــاك   :”Discover Mix“    .3
تحت  مخصصة  تشغيل  قــائــمــة 
لتعرض  تصميمها  تم  االســم  هذا 
اســتــنــاًدا  جــديــدة  موسيقى  لــكــم 
تسمعونها  التي  الموسيقى  إلــى 

وتعجبون بها عادة.
ــال  ــصـ اتـ دون  الـــــوصـــــول     .4
مخصصة  خدمة  هي  باإلنترنت: 
ــمــشــتــركــيــن، حيث  ال لـــأعـــضـــاء 
Offline Mix- ميزة لكم   تسمح 

 100 إلــى  يصل  ما  بتنزيل   tape
أغنية على هاتفكم المحمول.

 ،YouTube Premium أما منصة
فتوفر لأعضاء أربع مزايا هي:

1.   مشاهدة بدون إعالنات.
الــفــيــديــوهــات في  تــشــغــيــل     .2
خلفية الشاشة: سيستمر تشغيل 
ــد خـــــروج  ــ ــن ــتــــى عــ الـــــصـــــوت حــ
You-  الــمــســتــخــدم مـــن تــطــبــيــق

.Tube
ــال  ــصـ اتـ دون  الـــــوصـــــول     .3
ــكــم تــنــزيــل  ــــت: يــمــكــن ــرن ــتــ ــ ــاإلن ــ ب
لديكم  المفضلة  الفيديو  مقاطع 
لمشاهدتها في أي وقت ترغبون 

به.
You- فــي  مجاني  اشــتــراك     .4

تسمح  والـــتـــي   :Tube Music
الموسيقى  إلــى  بــاالســتــمــاع  لكم 
وبــدون  باإلنترنت  االتصال  دون 
 YouTube تطبيق  عبر  إعالنات 

.Music
االشتراك  كلفة  أن  بالذكر  جدير 

تبلغ   YouTube Music بخدمة 
 19,99( إمــاراتــي،  درهـــم   19.99
دوالر   4.99 ــودي  ــ ــعـ ــ سـ ريـــــــال 
 YouTube ولــخــدمــة  أمــريــكــي(، 
إماراتي  Premium 23.99درهــم 
 5.99 ســـعـــودي،  ــال  ــ ريـ  23.99(
دوالر أمريكي(. وسوف يتم طرح 
المستخدمين  لجميع  الخدمتين 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط، 

ابتداًء من 10 سبتمبر.
ويـــمـــكـــن لــمــســتــخــدمــي هـــواتـــف 
ــج جــــاالكــــســــي فــي  ــ ــون ــســ ــامــ ســ
ــعــربــيــة  الـــبـــحـــريـــن والــمــمــلــكــة ال
والكويت  ــارات  واإلمــ السعودية 
استخدام  عمان  وسلطنة  ولبنان 
YouTube Premium مجانًا دون 
انــقــطــاع وبـــدون إعــالنــات لفترة 

تصل حتى 4 أشهر.

طــرحــت شــركــة ســونــي 
الـــــشـــــرق األوســـــــط 

ــال أفــريــقــيــا  ــمـ وشـ
 كـــــــامـــــــيـــــــرتـــــــهـــــــا

Alpha 7R IV ذات 
ــة  ــكــامــل اإلطــــــــار ال
ــة الـــمـــرآة  ــمـ ــديـ وعـ

ــراز  فـــي الــمــنــطــقــة طـ
تــأتــي  ــي  ــتـ والـ  ،ILCE-7RM4

مــــــن بدقة 61 ميجا بكسل وأحدث جيل 
مع  تأتي  كاميرا  أول  وهي   ،BIONZ X الصور  معالجة 
مستشعر الشركة Exmor R CMOS بإضاءة خلفية في 

العالم.

 Alpha 7R IV
 Apple Watch Series 5 الساعة  مــن  الجديد  الجيل  تأتي 
يصل  أكبر  لوقت  تدوم  بطارية  على  تحافط  جديدة  بميزات 
لـ 18 ساعة من خالل االعتماد على مستشعر جديد لإلضاءة. 
مع توفير بوصلة تتيح التعرف على االتجاهات بشكل أسهل و 

دعم خاصية العرض الدائم على الشاشة 

 Apple Watch

Insta Downloader هو تطبيق بسيط يتيح لك تنزيل مقاطع 
وحفظها  إنستجرام  مــنــشــورات  مــن  بسرعة  والــصــور  الفيديو 
مباشرة في معرض هاتفك الذكي. كما ويوفر التطبيق إمكانية 

تنزيل مقاطع فيديو IGTV وصور عالية الجودة.

Insta Downloader

عبارة عن تطبيق يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات تأثيرات 
التطبيق  ويــقــّدم  هــولــيــود،  بإنتاجات  شبيهة  مذهلة  بصرية 
الــمــؤثــرات  مــن  كــبــيــرة  + مجموعة   Magi الــفــيــديــو  مــحــرر  أو 

السينمائية ويأتي بواجهة مستخدم سلسة وبسيطة للغاية

اتاح أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد 10، ميزة الوضع 
والكثر  المزيد  تلقي  عــن  فضاًل  النظام.  مستوى  على  المظلم 
الدعم، ومع ذلك، ال يوجد خيار افتراضي  لهذا  التطبيقات  من 

لجدولة التبديل.

 + Magi

الوضع المظلم 

 لتحرير الصور ويتيح لك إزالة الكائنات غير المرغوب فيها 
على الفور من صورك بطريقة بسيطة وفعالة، 

وذلك من خالل إبراز العنصر الغير مرغوب به بلمسة واحدة 
وازالة الغير المرغوب فيهم بسهولة كبيرة!

 TouchRetouch

ديــزنــي خدماتهما  ــت  وولـ أبـــل  شــركــتــا  تطلق  أن  الــمــقــرر  مــن 
بذلك  لتنافسا  المقبل،  نوفمبر  في  التلفزيوني  بالبث  الخاصة 
ستقدم  لسنوات.  المجال  على  هيمنت  الذي  نتفليكس  شركة 
أبل خدمة البث التلفزيوني بسعر يبدأ من 5 دوالرات شهريا. 
وتدشن شركة والت ديزني في الشهر نفسه خدمة بث مماثلة 

مقابل 7 دوالرات شهريا.

أسعار
أندرويد آوتو ضمن نظامها  ستقدم جنرال موتورز بدمج نظام 
و  تنتجها.  الــتــي  الــســيــارات  قــيــادة  فــي  المساعدة  المعلوماتي 
سيحصل نظام أندرويد آوتو على دفعة هائلة في الفترة القادمة، 
حيث سيلقى دعم إحدى أكبر الشركات الُمصنعة للسيارات في 

العالم، جنرال موتورز، وبشكل ذاتي ضمن نظامها الداخلي.

أندرويد آوتو 

أعلنت منظمة Wi-Fi Alliance  وهي التحالف الذي يدير معايير الشــبكات الالســلكية أن اإلصدار األحدث واألســرع من الشــبكة الالســلكية، والذي كان 
يعرف باسم 802.11ax، سوف ُيطلق عليه اآلن اسم Wi-Fi 6، وذلك ألنه يعد الجيل السادس من معايير الشبكات الالسلكية.

هذا  مــرة  ألول  الــظــهــور  فــي   Wi-Fi 6 شبكات  بـــدأت 
العام، لكن تلخيص تأثيرها المحتمل أكثر تعقيًدا من 
نعم ستكون  أعــلــى،  اتــصــال  الــحــصــول على ســرعــات 
ــور أكــثــر ســرعــة مــن ذي قــبــل – ولــكــن فيما عــدا  األمــ
حًقا  يهم  ما  فــإن   – والمدى  السرعة  مثل  األساسيات 
تشكيل  الشبكات  هذه  ستعيد  كيف  هو   Wi-Fi 6 في 
العدد  مع  التوجيه  أجهزة  بها  تتعامل  التي  الطريقة 
منازلنا،  في  باإلنترنت  المتصلة  األجهزة  من  المتزايد 

وحياتنا.
هو   )802.11ax( معيار  أو   Wi-Fi 6  )6 فاي  )واي  ُيعد 
أحدث إصدار من معيار 802.11 للشبكات الالسلكية، 
والتي نسميها عادة )واي فاي( Wi-Fi. اإلصدار الحالي 

الذي ربما تستخدمه معظم األجهزة هو 802.11ac، أو 
ما يعرف باسم Wi-Fi 5 والذي صدر عام 2014.

لــالتــصــال  جـــديـــدة  وســيــلــة  لــيــســت   Wi-Fi 6 شــبــكــة 
باإلنترنت مثل األلياف الضوئية، بل هي معيار مطور 
يمكن لأجهزة المتوافقة – وخاصة أجهزة التوجيه – 
االستفادة منه لنقل إشارات Wi-Fi بشكل أكثر كفاءة.

شبكات  ستقدمه  الــذي  وضــوًحــا  األكثر  التحسين  إن 
فعند  السرعة،  هو  السابقة  باألجيال  مقارنة   Wi-Fi 6
السرعة  ستزيد  متصل،  واحــد  جهاز  مع  استخدامها 
 Wi-Fi بشبكة  مقارنًة  بنسبة 40%  المحتملة  القصوى 

5، أي بزيادة قدرها 6.1 جيجابت في الثانية.
نظرًيا يعتبر الحد األقصى لسرعة شبكة Wi-Fi 6 هو 

9.6 جيجابت في الثانية، مقارنة بسرعة 3.5 جيجابت 
هــذه  أن  ذلـــك  مــن  ــم  األهـ ولــكــن   ،Wi-Fi 5 فــي شبكة 
األجهزة  كاملة من  تقسيمها عبر شبكة  يمكن  السرعة 
بداًل من جهاز واحد، مما يؤدي إلى زيادة السرعة لكل 

جهاز على الشبكة.
الشيء المهم الذي يجب أن تضعه في اعتبارك، أنه إذا 
حصلت على جهاز توجيه يدعم Wi-Fi 6 فلن تحصل 
يقدمها  الــتــي  الــســرعــة  ألن  المتوقعة،  الــســرعــة  على 
مزود خدمة اإلنترنت لديك )ISP( تشبه الحد األقصى 
للسرعة لشبكتك المحلية، لذلك لن يقوم جهاز توجيه 

Wi-Fi 6 الجديد بزيادتها بشكل سحري.

Wi-Fi 6 .. جيل جديد من الشبكات الالسلكية

إعداد:
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أظهر مســح لشــركة الرهن العقاري “نيشــن 
وايــد” أخيــرا، أن زيــادة أســعار المنازل في 
بريطانيــا ســجلت أبطــأ وتيرة في 8 أشــهر 

على أساس سنوي في سبتمبر.
المنــازل  أســعار  إن  وايــد”  “نيشــن  وقالــت 
ســنوي  أســاس  علــى   %  0.2 ارتفعــت 
لتتباطــأ مقارنــة مع 0.6 % في أغســطس. 
وكان اســتطالع آلراء خبــراء اقتصادييــن 
أجرته “رويترز” قد أشــار إلى زيادة نسبتها 
0.5 %. وفــي ســبتمبر فقــط، نزلــت أســعار 
المنــازل 0.2 % مقابــل توقعــات بزيادتهــا 

.% 0.1

وســيلة  تركيــا  فــي  اإليرانيــون  وجــد 
فــي  الســارية  القوانيــن  علــى  لاللتفــاف 
بالدهم لشــراء العقارات والحصول على 
جــوازات ســفر تركية، آملين فــي حماية 
قيمــة مدخراتهم رغم تشــديد العقوبات 
اكتشــاف  ومــع  إيــران.  علــى  األميركيــة 
تحويــل  قيــود  علــى  للتحايــل  وســائل 
األموال في إيران دفع اإلقبال على شراء 
المرتبــة  ليحتلــوا  اإليرانييــن،  المســاكن 
العقــارات  مشــتري  قائمــة  فــي  الثانيــة 
األجانــب في تركيا بعد العراقيين. وقال 
صاحب متجر سابق لألدوات الكهربائية 
يســاعد اآلن آخرين على شــراء وحدات 
مئــات  إن  إســطنبول  فــي  ســكنية 
اإليرانييــن مــن أصحاب المهــن اضطروا 
باالحتيــال”  نقديــة  “تحويــالت  إلجــراء 

لتسيير أمورهم.

تحويل األموال مقابل عمولة

وفــي مقابلة جرت فــي مجمع يضم أبراجا 
سكنية ومتاجر ويدور الحديث فيه باللغة 
الفارســية جنبا إلى جنب مع اللغة التركية، 
ليــس  إنــه  الســابق  المتجــر  صاحــب  قــال 
فخــورا بمــا يفعلــه؛ ألن عملــه ينطــوي على 
مســاعدة اإليرانييــن فــي تحويــل األموال 

من بالدهم مقابل عمولة.
وبعــض التعامــالت التــي يبرمهــا لحســاب 
مواطنيــه مخالفــة للقانــون، وهــو يعلم أنه 
إذا عــاد إلــى بــالده، فســتقبض الســلطات 

عليه بتهمة غسل األموال.
وقــال مشــترطا عدم نشــر اســمه “ال توجد 
وســيلة إلنجــاز ذلك بطريقــة قانونية؛ ولذا 
نساعدهم في تحويل األموال. من أنا لكي 
أفعــل ذلك؟ يجب أن يقوم بنك في الواقع 

بهذه المهمة”.
القصــوى”  “الضغــوط  سياســة  وكانــت 
التــي تفرضهــا واشــنطن لتكبيــل اقتصــاد 
إيــران وإرغامهــا علــى تقديــم تنــازالت في 
برنامجهــا النووي قد دفعت طهران لفرض 
قيود على حيازة المواطنين للنقد األجنبي 

خارج البنوك.
غيــر أن محلليــن يقولــون إن هــذا اإلجــراء 
الريــال  إلــى دعــم  تهــدف  وتدابيــر أخــرى 
اإليراني قوبلت بتجاهل على نطاق واسع، 
إلــى  للجــوء  الحكومــة  دفــع  الــذي  األمــر 

المقايضة لحماية االقتصاد.
ويقــول 5 إيرانيــون حاورتهــم رويتــرز عن 
شراء العقارات في تركيا إن ما أغراهم هو 
تشــابه الثقافة فــي البلدين، حيث األغلبية 
مــن المســلمين وســهولة تســجيل األعمــال 
بالعقوبــات  يعتــرف  ال  بلــد  فــي  كأجانــب 

األميركية على إيران.
وبعد أن انزلق االقتصاد التركي إلى الركود 
الماضــي  العــام  فــي  العملــة  أزمــة  بســبب 
ســهلت الحكومــة التركيــة حصــول رعايــا 
دول أخــرى على الجنســية وخفضت الحد 
األدنــى المطلوب لالســتثمار فــي العقارات 

من مليون دوالر إلى 250 ألف دوالر.
ويــرى أبنــاء الطبقة المتوســطة اإليرانيين 
فــي الملكيــة العقارية فرصــة للتخلص من 
الصعوبــات التــي يواجهونهــا فــي بالدهــم 

ومالذا آمنا من العقوبات األميركية.
وقــال المحامــي اإليرانــي علــي أصغر زادة 
إلــى  تبريــز  مــن  أســرته  نقــل  ينــوي  الــذي 
االقتصاديــة  األوضــاع  بســبب  اســطنبول 
“لــدي أصدقــاء ومعــارف كثيــرون اشــتروا 
النــاس  وإزميــر.  اســطنبول  فــي  مســاكن 
يفكرون في شــراء مســاكن كخطة بديلة”.

وأضــاف أصغــر زادة أنــه فوجــئ بارتفــاع 

إيــران  فــي  األطفــال  )حليــب(  ألبــان  ثمــن 
لثالثة أمثاله في غضون شــهور بعد إعادة 

فرض العقوبات. 
تبين أرقام رســمية أن عــدد العقارات التي 
اشــتراها إيرانيــون فــي تركيــا ارتفــع إلــى 
مثليــه تقريبــا فــي األشــهر الثمانيــة األولى 

من العام الجاري. 

االبتعاد عن أوروبا   

والتوجه ألسواق أقرب

بشــركة  المديــر  جاياباتمــاز،  فاتــح  وقــال 
االستشــارية  بــاس  تيركــش  في.آي.بــي 
التــي تســاعد األجانب في التقــدم بطلبات 
مــن  التركيــة  الجنســية  علــى  الحصــول 
خــالل االســتثمار، إن اإليرانييــن اعتــادوا 
الشــراء فــي الواليــات المتحــدة أو كندا أو 
أوروبــا، غير أن السياســات األميركية التي 
تعتبــر مناهضــة للهجــرة وازديــاد الخــوف 

مــن األجانــب فــي أوروبــا أقنــع اإليرانييــن 
بالتفكير في سوق أقرب إلى بالدهم.

وقــال جاياباتماز “نحن نرى أن هناك زيادة 
فــي اإلقبــال )مــن جانــب اإليرانييــن( علــى 
الجنســية التركية”. وأضاف أنه من المفيد 
أرقــام  تمنــح األجانــب بســهولة  أن تركيــا 
هويــة ضريبيــة، يمكنهــم من خاللها شــراء 

العقارات وتأسيس الشركات.
وقــال “األمــر بهــذه البســاطة. اإلجــراءات 
البيروقراطيــة فــي تركيــا تــكاد تصــل إلــى 

الصفر عندما يتعلق األمر باألجانب”.
981 أجنبيــا علــى  مــن  أكثــر  وقــد حصــل 
الجنســية التركيــة منــذ ســبتمبر مــن العــام 
الماضي، عندما خفضت أنقرة الحد األدنى 
لالســتثمار العقاري؛ بغــرض الحصول على 
الجنســية، وذلــك وفقــا لمــا ذكرتــه وكالــة 
وكان  للدولــة.  المملوكــة  األناضــول  أنبــاء 

أكثر من 250 منهم من اإليرانيين.

إسطنبول - رويترز

إيرانيون يتحايلون.. شراء عقارات بأنقرة مقابل عمولة
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لندن -  رويترز )العربية.نت(

البحرين تستورد أسمنًتا بـ 20.1 مليون دينار حتى أغسطس
%  20 بــــتــــراجــــع  طــــــــــن...  ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  23.8

تراجع حجم استيراد البحرين لسلعة األسمنت بأنواعها بنسبة 20.4 % خالل الثمانية 
أشــهر األولــى مــن العــام 2019 مقارنــة بحجــم االســتيراد فــي النصــف األول مــن العام 
2018، إذ اســتوردت المملكة 23.8 مليون طن من األســمنت العادي واألبيض والكلنكر 

وغيرها بقيمة إجمالية تصل إلى 20.1 مليون دينار. 

وكانــت المملكة اســتوردت في النصف األول 
مــن العــام الماضــي أكثــر مــن مليــار طــن مــن 
 25.3 إلــى  تصــل  بقيمــة  بأنواعــه  األســمنت 

مليون دينار.
وأوضحت البيانات األولية لشــؤون الجمارك 
أن البحريــن اســتوردت أســمنت مــن مختلف 
األنــواع مــن دول عــدة بلــغ عددهــا 29 دولــة 
بقيمــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  أبرزهــا 
مــن   %  51 تشــكل  مــا  دينــار  مليــون   10.2
العربيــة  المملكــة  تليهــا  اإلجماليــة،  القيمــة 
الســعودية وهولندا وألمانيا وتركيا. وأشارت 
 435 اســتوردت  البحريــن  أن  إلــى  البيانــات 

مليــون طــن مــن أســمنت بورتالنــدي عــادي 
بقيمــة إجماليــة بلغــت 8.9 مليــون دينار، من 
الســعودية واإلمارات العربيــة المتحدة، فيما 
تم اســتيراد 367.1 مليون طن من األســمنت 
العــادي بقيمــة 7.8 مليون دينــار، 110 أطنان 
منها مســتوردة من المملكة المتحدة والباقي 

من السعودية.
كلنكــر،إذ  أســمنت  كانــت  ســلعة  وثانــي 
333 مليــون  مــن  أكثــر  البحريــن  اســتوردت 
طــن بقيمــة إجمالية بلغــت 5.9 مليــون دينار 
مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة والســعودية 
وإيــران، فيمــا تــم اســتيراد 97.2 مليون طن 

 2.4 المقــاوم لألمــالح بقيمــة  مــن األســمنت 
مليــون دينــار، 72 مليون طن منها مســتوردة 
اإلمــارات.  مــن  والباقــي  الســعودية  مــن 
 8.1 اســتيراد  تــم  أنــه  األرقــام  وأوضحــت 
مليون طن من “أســمنت، ومالط، وخرســانة، 
ومركبــات مماثلــة، متحملــة للحــرارة” بقيمــة 
2.2 مليــون دينــار مســتوردة مــن 24 دولــة، 
واســتوردت المملكــة 8.5 مليــون كيلوغــرام 
من “أسمنت بورتالندي أبيض وإن تم تلوينه 
اصطناعيــا( بقيمــة 471.9 ألــف دينــار، 57 % 
من إجمالي الكميات اســتوردت من اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، 33.7 % مــن منطقــة حرة 

)جبل علي(، والبقية من السعودية ومصر.
ومن بين أنواع األسمنت التي تم استيرادها 
“غيــره مــن أســمنت مائي”، إذ بلغــت الكميات 
6.3 مليون كيلوغرام بقيمة 279.6 ألف دينار 

مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الســعودية، 
ألمانيــا  إيطاليــا،  الهنــد،  المتحــدة،  المملكــة 

وجمهورية كوريا الجنوبية.
والبقية تأتي من سلعتي “أسمنت الومينى أو 
مصهــور” التــي تــزن 6200 كيلوغــرام بـ2363 
الصيــن، فرنســا، كرواتيــا،  مــن  دينــار مقبلــة 
وهولنــدا، و536 كيلوغرامــا مــن “غيــره مــن 
أســمنت” بـ351 دينارا مستوردة من الواليات 

المّتحدة األميركّية، والهند.
األســمنت  قطــاع  فــي  عاملــون  وكان 
بســبب  الطلــب  تراجــع  أكــدوا  والخرســانة 
الركــود الذي تشــهده الســوق العقارية، حيث 
انخفضت أســعار األســمنت نحو دينارين، مع 
انخفــاض الطلــب علــى األســمنت مــن جميــع 
دول الخليج وليس البحرين فحسب؛ بسبب 

األوضاع االقتصادية العالمية األخيرة.

غموض بريكست “يجمد” العقارات األوروبية
ــة بــــارنــــز يـــــوكـــــاي: الــــســــوق “مـــتـــوقـــفـــة” ــ ــرك ــ مــــديــــرة ش

فــي  ســلبا  العقــارات  ســوق  تأثــرت 
بريطانيــا بتداعيــات بريكســت، وســط 
تراجــع األســعار خاصــة فــي العاصمــة 
المرتفعــة  بأســعارها  المعروفــة  لنــدن 

جدا.
وتقــول مديــرة شــركة “بارنــز يــوكاي”، 
بياتريس كابوش، إّن “السوق متوقفة”. 
وتكاد أسعار البيع ال تتحرك في البالد. 
ففي شــهر يوليو، لم تزد إال بمعدل 0,7 
% على مدى ســنة، في أبطأ وتيرة لها 
منــذ نهايــة 2012. ويعــزو الخبراء هذا 

التباطــؤ إلى بريكســت والغموض الذي 
ينجم عنه منذ ثالث سنوات.

الخبيــرة  ســلفين،  يــال  وقالــت 
البريطانــي  المكتــب  فــي  االقتصاديــة 
جــي”  ام.  بــي.  “كاي.  لمؤسســة 
المتخصصــة فــي دراســة األســواق، إّن 
 ،”2016 منــذ  راكــدة  اإلســكان  “ســوق 

تاريخ استفتاء بريكست.
“فــي  يكمــن  الســبب  أّن  وأوضحــت 
التغيــرات الطارئــة فــي الضريبــة علــى 
الممتلكات، ولكن أيضا بسبب الغموض 

الذي يلف بريكست”.
كثيــر  تأجيــل  إلــى  الوضــع  هــذا  وأدى 
من المشــترين عمليات الشــراء خشــية 
دفــع مبالــغ باهظــة في وقت قــد تهبط 
األســعار بحــال حصــول بريكســت مــن 

دون اتفاق.
وفــي الطرف اآلخــر للمعادلة، ال يرغب 
ممتلكاتهــم  تصفيــة  فــي  البائعــون 
ويفّضلــون االحتفــاظ بهــا، ولــو فارغة، 

في وقت تواجه البالد أزمة سكن.
وفي لندن، تراجعت األســعار بنســبة 4 

% في الفصل األول من 2019، بحسب 
المؤشــر الوطنــي ألســعار الســكن، فــي 
أكبر تراجع منذ 2009 واألزمة المالية.

“بانتيــون  الدراســات  مكتــب  ويعتبــر 
ماكرواكونوميكس” أّن سوق العقارات 
أدنــى مســتوى”،  “المســت  البريطانيــة 
فيمــا مــن المنتظــر أن “تخــرج تدريجــا 
بهــا  تســبب  التــي  الركــود  حــال  مــن 
بريكســت” وســط توقعات بنمو بنســبة 
1,2 % العــام المقبــل، ولكــن شــرط “أال 
يتحقق أبدًا” بريكست من دون اتفاق.

لندن - فرانس برس، العربية.نت

دبي - العربية.نت

نســخة  األراضــي واألمــالك  دائــرة  أنجــزت 
للعــام  اإليجــارات  قطــاع  لمؤشــر  محدثــة 
دبــي،  إمــارة  فــي  المناطــق  لجميــع   2019
لعقــود  الجديــدة  البيانــات  علــى  يعتمــد 
التأجيــر المســجلة في الحســابات الداخلية 

لنظام “إيجاري”.
فــي  إطالقــه  المتوقــع  المؤشــر  ويحــدد 
أقــرب وقــت أســعار تأجيــر الوحــدات التــي 
تســتند إليهــا الحاســبة اإليجاريــة المعمــول 
بهــا إلكترونًيــا علــى موقــع “أراضــي دبــي”، 
فــي  األســعار  منحنــى  حركــة  يوضــح  كمــا 
شــتى المناطــق بين االرتفــاع أو االنخفاض 
باالعتمــاد علــى المســوحات الميدانية التي 
تــم تنفيذهــا مــن قبــل القســم المختص في 

الدائرة، وفقا لصحيفة “الخليج”.
ويشــكل ســوق التأجيــر حجمــا كبيــرا علــى 
خارطــة الســوق العقاريــة فــي دبــي، حيــث 
يتــراوح حجمــه بيــن 60 و70 مليــار درهــم 
العقــود  الراهــن، ويصــل عــدد  الوقــت  فــي 
المســجلة فــي نظام “إيجاري” إلــى أكثر من 
500 ألــف عقــد، حســب تصريحــات مصــدر 

في دائرة األراضي واألمالك في اإلمارة.
للقوانيــن  الجديــد  المؤشــر  وســيخضع 
دبــي”  “إيجــارات  فــي ســوق  بهــا  المعمــول 
المنصــوص عليها في القانون رقم 26 للعام 
2007 والمعــدل عليهــا في القانــون رقم 26 
نســب  بتحديــد  يتعلــق  ومــا   ،2013 للعــام 

الزيادة السنوية.

مؤشر جديد لعقود اإليجارات في دبي

إعداد: زينب العكري
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عندمــا ترغــب زيــارة منطقــة الخليج العربي عليــك أن تفكر 
باألماكن اآلتية:

المنامــة، عاصمــة التاريــخ والتــراث، وحضــارة دلمــون، وال 
تنَس زيارة المتحف الوطني وباب البحرين وطريق اللؤلؤ.

دبــي، ربمــا تكــون هــي المدينــة األجمــل بالمنطقــة لســحرها 
نخلــة  جزيــرة  روعــة  فمــن  القياســية.  األرقــام  وتســجيلها 
جميــرا إلــى برج خليفة، إلى دبي مول، كلها أماكن تســتحق 

االكتشاف. 
مكــة والمدينــة المنــورة، الرحلــة التــي يحلــم بها كل مســلم، 
فــال يخفــى علــى أحــد روحانيــة المــكان وفضــل الصالة في 

الحرمين الشريفين، وأداء العمرة.
الكويــت العاصمــة، مزدهــرة، مبهجــة وعالميــة، تعــج بمراكز 

التسوق والشواطئ.
صاللــة، طبيعــة خالبــة وجبــال محيطــة بشــواطئ المحيط 

الهندي المتميزة برمالها البيضاء.

استقبلت المديرية العامة للجوازات من خالل إداراتها في منافذ المملكة العربية السعودية، السياح القادمين بموجب 
التأشــيرة الســياحية اإللكترونية، التي دشــنتها الهيئة العامة للســياحة قبل أيام. وأوضحت الجوازات أنه يتســنى في 
Visa. المرحلة األولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية اإللكترونية من خالل المنصة اإللكترونية

visitsaudi.com، أو التقدم للحصول على التأشيرة من خالل مكاتب الجوازات عند وصولهم المملكة.

وأشارت الجوازات أنه بإمكان السائح 
المنافــذ  عبــر  المملكــة  وصولــه  عنــد 
الرئيســة إصدار التأشــيرة الســياحية 
عبــر أجهــزة الخدمــة الذاتيــة، أو مــن 
خالل أجهــزة الهواتف الذكية، أو عبر 
مكاتــب إصــدار التأشــيرات من خالل 
موظــف الجــوازات بمنافــذ الدخــول، 
إلــى  الدخــول  الســائح  بإمــكان  وأنــه 
وتنتهــي  متعــددة،  لمــرات  المملكــة 
صالحية التأشيرة خالل سنة واحدة 
أن  ويجــب  صدورهــا،  تاريــخ  مــن 
يكــون جــواز الســفر ســاري المفعــول 

لمــدة ال تقــل عــن 6 أشــهر مــن تاريــخ 
الدخــول إلــى أراضــي المملكــة، وأنــه 
يمكــن للســائح اإلقامــة فــي المملكــة 
لمــدة أقصاهــا 90 يومــا خــالل الســنة 

الواحدة.

وأفــادت الجوازات أن منافذ الدخول 
الرئيســة التــي ســيمر الســياح عبرها، 
وهــي مطــار الملــك خالــد الدولــي في 
عبدالعزيــز  الملــك  ومطــار  الريــاض، 
الملــك  ومطــار  جــدة،  فــي  الدولــي 

ومطــار  الدمــام،  فــي  الدولــي  فهــد 
األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز الدولــي 
المنــورة، ومنفــذ جســر  المدينــة  فــي 
الملــك فهــد البــري، ومنفــذ البطحــاء 
البــري، ومطــار األميــر عبدالمجيــد بن 

عبدالعزيز في العال.
بأنــه  ســعوديون  مســؤولون  ويقــدر 
سيكون هناك طلب على نصف مليون 
غرفــة فنــدق جديــدة علــى مســتوى 

البالد في العشر سنوات المقبلة. 

قطــاع  يــؤدي  أن  المتوقــع  ومــن 
السياحة إلى خلق مليون وظيفة في 

السياحة، بحسب جهات رسمية. 
مليــارات  الســعودية  وأنفقــت 
الــدوالرات لبناء قطاع ســياحي قوي 

ومنظم.
وفي أغسطس 2017، أعلنت المملكة 
مشــروعا كلفتــه مليــارات الــدوالرات 
لتحويــل 50 جزيرة ومواقــع طبيعّية 
البحــر  ســاحل  علــى  أخــرى  خالبــة 

األحمر إلى منتجعات فاخرة. 
أثريــة  مواقــع  أيضــًا  المملكــة  ولــدى 
كثيــرة مثــل مدائن صالــح التي تضّم 
قبــورا مبنيــة بالحجــر الرملــي وتعود 
بنيــت  التــي  النبطيــة  الحضــارة  إلــى 
خــالل عهدهــا معالــم أثريــة معروفــة 
األردنيــة،  البتــراء  مدينــة  بينهــا  مــن 

ومنطقة العال التاريخية.

الرياض - واس

السعودية.. بدء استقبال سياح التأشيرة اإللكترونية

قلب المنامة.. خال من السيارات
ــال الــــشــــوارع واألزقـــــــة الــقــديــمــة وتــعــيــق الــمــشــي ــمـ الـــمـــركـــبـــات “تــــشــــّوه” جـ

يعــج قلــب مدينــة المنامــة، أو بــاب البحرين كما يســمى محليا، بالحركة والحياة، طوال أيام الســنة تقريبا، وحتى في “عــز” أيام الصيف والرطوبة 
والحرارة، كما ال يمر وقت طوال النهار والليل يخلو من الناس ســواء المواطنين والمقيمين أو الســياح. ويفضل كثيرون قضاء بعض الوقت في 
وســط المنامــة وســوقها القديمــة، لمــا تتميز من تاريخ وتراث وحضــارة “مخلوطة” بعضها ببعض، في لوحة بحرينية رائعة الجمال رغم بســاطتها 

وبساطة دكاكينها ومطاعمها ومقاهيها.

بعضهم يســعى لشــراء احتياجــات ال يجدها إال 
هنــاك وبأســعار شــعبية، فيما يقصدهــا كثيرون 

للتمتع بأزقتها و”سستمها” القديم.
ال  فهــم  هنــاك،  الخاصــة  حكايتهــم  وللســياح 
يســتطيعون القــول بأنهــم زاروا البحرين إال إذا 
مــروا بأســواقها التقليديــة وعطاريهــا وبائعــي 
علــى  وجلســوا  التقليديــة،  والهدايــا  التحــف 

جنباتها لشرب الشاي أو أكل “البالليط”.
الثقافــة  هيئــة  برعــت 
المــكان  ترميــم  بإعــادة 
فنيــة  بطريقــة  وصياغتــه 
إرثــه  تفقــده  لــم  جميلــة 
عــاد  حتــى  وتاريخــه، 
يحــب  مــن  لــكل  محّجــا 

“القديم”.
الجمــال،  هــذا  كل  لكــن 
بحركــة  “ينخــدش” 
الســيارات داخل الشوارع 
وهــو  الضيقــة،  واألزقــة 
أمر ال يتناســب مع طبيعة 

وشــكل المــكان، خصوصــا إذا مــا أراد أصحــاب 
القرار جعله سياحيا.

كثير من مدن العالم التي يؤمها السياح جعلت 
مــن مركزهــا “وســطها القديــم” للراجليــن فقــط، 
خصوصيــة  إلعطائــه  الســيارات  عنــه  ومنعــت 
التحــرك  يســتطيعوا  حتــى  للنــاس؛  ومســاحة 
دون  مــن  المنامــة  قلــب  لــو  فتخيــل  بحريــة. 

سيارات!
يقــول عبــدهللا الشــهري، ســعودي تعــود القدوم 
للبحرين بالشهر مرة أو مرتين على أقل تقدير، 
أنــه ال يفــوت زيــارة للمنامــة إال ويقصد ســوقها 
القديمــة، فهــو يحــب التنقل بين أزقتها وشــراء 

بعض الحاجيات خصوصا الحلوى البحرينية.
ودعــا إلــى منــع الســيارات مــن دخول الشــوارع 
واألزقــة وإبقائهــا للمشــاة فقــط، كمــا فــي كثيــر 
مــن مــدن العالم، حيث حركة الســيارات تشــوه 

المكان وتؤثر على حرية الحركة.
جميلــة  القديمــة،  الســوق  أن  الشــهري  وأكــد 
وتراثيــة، وهو مقصد لكل الســياح الذين يأتون 
البحريــن؛ لــذا يجــب االهتمام بها أكثــر وتعديل 

أزقتها لتكون مناسبا للحركة بشكل أسهل.

مــن جهتــه، يوضــح العامــل اآلســيوي فــي أحد 
الســيارات  أن  والتوابــل  البهــارات  محــالت 
تعطــل حركــة النــاس، فالمكان ســياحي بامتياز 
رغــم بســاطته، وعادة مــا يفضل الزوار المشــي 
تزاحمهــم  الســيارات  لكــن  الضيقــة،  بالشــوارع 

فيها.
وبين أنه يمكن الســماح لدخول ســيارات النقل 
لنقــل  المســاء  بعــد  مــا  فتــرات  فــي  الصغيــرة 
البضائــع للمحــالت داخل الســوق، فيما تمنع كل 

المركبات في بقية األوقات.
وأشار إلى أن السوق تعج بالناس من مواطنين 
بحرينييــن ومقيميــن وأجانــب وســياح، وهــي 
مقصــد ســياحي هــام بالمملكــة، والجميــل فــي 
األمــر أن الســوق ال تخلــو من الزبائــن حتى في 

أيام الصيف والرطوبة ما يؤكد أهميتها.
وأيــدت الســيدة أم محمــود، وهــي مصريــة، مــا 
جــاء بــه العامــل اآلســيوي والشــهري، مضيفــة 
أنهــا تفضــل شــراء بعــض احتياجــات أوالدهــا 
متوافــرة  فالخيــارات  القديمــة،  الســوق  مــن 

بكثرة واألســعار مناسبة، حيث يمكن اعتبارها 
شعبية.

وأضافت “إضافة إلى التســوق، فالمكان جميل 
ويشــبه بعــض أزقــة القاهــرة، لذلك تفضلــه، كما 
أنــه يوجد بعض المطاعم والمقاهي التي يمكن 
للشــخص الجلــوس عليهــا بعــض جولــة تســوق 

طويلة دون كلفة عالية”.
والســياحة  الســفر  مكاتــب  بعــض  وتنظــم 
الســياح،  بعــض  تســتقطب  التــي  البحرينيــة 
بجــوالت داخــل الســوق، كمــا تقــوم العديــد من 

شــركات تنظيم المؤتمرات بتذكير ضيوفها من 
بضــرورة  وباحثيــن ومشــاركين  أعمــال  رجــال 

زيارة قلب المنامة للتعرف على البحرين.
وتوفــر الســوق رغــم صغــر مســاحتها خيــارات 
كثيــرة للســياح، خصوصــا أولئــك الباحثيــن عن 
هدايــا تذكرهــم بالبحريــن، أو الذيــن يفضلــون 

تجربة الطعام واألكل الشعبي.

إعداد: مازن النسور
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اليمن.. خسائر فادحة 
للحوثيين في الضالع

اندلعت معارك عنيفة بين القوات الجنوبية 
المشتركة وميليشيات الحوثي الموالية 
إليران في جبهات شمال وشمال غربي 
محافظة الضالع جنوب اليمن، تكبدت 
خاللها الميليشيات خسائر فادحة في 

األرواح والعتاد. وأوضحت مصادر عسكرية، 
أن القوات الجنوبية شنت هجوما واسعا 

على مواقع مليشيات الحوثي في منطقة 
الريبي بحجر ودمرت بمدفعيتها طقمين 

)آليتين قتاليتين( في وادي ُسليم، مما أسفر 
عن قتلى وجرحى في صفوف مسلحي 
الميليشيات. وذكرت مصادر ميدانية أن 
القوات الجنوبية أحبطت محاولة كبيرة 

لمليشيات الحوثي الستعادة مواقع خسرتها 
في تورصة باألزارق والُمسيمير.

رفع حظر التجوال وارتفاع وعدد قتلى االحتجاجات إلى 104

تجـدد التـظاهـرات وسـط بغـداد

أمــس  طبيــة،  ومصــادر  الشــرطة  أكــدت 
السبت، أن 8 أشخاص قتلوا في اشتباكات 
جديــدة بيــن المتظاهريــن والشــرطة فــي 

العاصمة العراقية، بغداد.
وفــي تطــور آخــر، أحــرق متظاهــرون مقار 

حزبية في الناصرية، جنوب العراق.
العاصمــة  وســط  التظاهــرات  وتجــددت 
حيــث  أمــس،  ظهــر  بعــد  العراقيــة، 
باتجــاه  الحــي  للرصــاص  إطــالق  ســمع 
المتظاهريــن، الذيــن تجمعــوا فــي محيــط 
إلــى  المــؤدي  الطريــق  علــى  النفــط  وزارة 
ســاحة التحريــر، بحســب مــا أفــادت وكالة 

فرانس برس.
ووفقــا لمفوضيــة حقوق اإلنســان بالعراق، 
فــإن أعــداد القتلــى علــى مــدى 4 أيــام مــن 
االحتجاجات وصلت إلى 104 قتيل ونحو 

4 آالف جريح.
الســلطات  رفعــت  ســابق،  وقــت  وفــي 
العراقية، حظر التجوال، الذي فرضته قبل 

أيام في بغداد، وتحداه المحتجون.
مســؤولين  أن  الرســمي  التلفزيــون  وذكــر 

عبــد  عــادل  الــوزراء  رئيــس  مكتــب  مــن 
المهــدي التقــوا بقادة لالحتجــاج من بغداد 

ومحافظات أخرى لبحث مطالبهم.
وأضــاف أن عبد المهدي والرئيس العراقي 

إلــى  سيســعيان  إنهمــا  قــاال  صالــح  برهــم 
تلبية المطالب، لكنه لم يوضح كيف سيرد 

االثنان.
واقتــرح رئيس البرلمان، الجمعة، تحســين 

دعــم الحكومــة إلســكان الفقــراء وتوفيــر 
فرص عمل للشــبان، وكذلك محاســبة قتلة 

المحتجين.
وهــذه االضطرابــات الجاريــة هــي األكثــر 
دمويــة فــي العراق منذ إعالنــه النصر على 
تنظيــم داعــش العــام 2017، فيمــا أحدثت 
هــزة لحكومــة عبــد المهــدي، التي تشــكلت 

قبل عام.
حقــوق  مفوضيــة  ذكــرت  الســايق،  وفــي 
اإلنســان فــي العــراق، وهــي منظمــة شــبه 
رســمية، أن قــوات األمن احتجــزت المئات 
بتهمة التظاهر، ثم أطلقت ســراح معظمهم 

الحقا.
من جانبها، ذكرت وكالة رويترز أن قناصة 
مــن الشــرطة أطلقــوا النار علــى محتجين، 
الجمعة، مما يصعد األساليب العنيفة التي 
شــملت  والتــي  األمــن  قــوات  تســتخدمها 
المســيل  والغــاز  الحــي  الرصــاص  إطــالق 

للدموع ومدافع المياه.
واتهمت قوات األمن مسلحين باالندساس 
علــى  النــار  إلطــالق  المحتجيــن  وســط 
الشرطة، فيما قتل عدد من أفراد الشرطة.

بغداد - وكاالت

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

متظاهر عراقي يحتمي خلف حاجز خرساني في ساحة خالني وسط بغداد أمس األول )أ ف ب(

دبي - العربية.نتتونس - أ ف بأثينا - أ ف ب

مايــك  األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  اتهــم 
بومبيــو، أمــس الســبت، أعضــاء الكونغرس 
بـ”مضايقــة” موظفــي وزارته للحصول على 
وثائق على ارتباط بتحقيق تجريه 3 لجان 
فــي مجلــس النــواب فــي ســياق آليــة لعزل 

الرئيس دونالد ترامب.
زيــارة  خــالل  للصحافييــن  بومبيــو  وقــال 
الكونغــرس  فــي  المحققيــن  إن  لليونــان 
مارســوا “مضايقــات وســوء معاملــة بحــق 
خــالل  مــن  الخارجيــة  وزارة  موظفــي 
االتصــال بهــم مباشــرة والســعي للحصــول 
منهم على وثائق ... تعود لوزارة الخارجية، 

وهي ملفات رسمية للحكومة األميركية”.
بــأن  أســمح  ولــن  مضايقــة،  “هــذه  وتابــع 

يحصل ذلك لفريقي”.
 وفي ما يتعلق بالتحقيق، تعهد بومبيو بأن 
يكون “أكثر تجاوبا” وأن يقدم “كل الوثائق 

المطلوبة بموجب القانون”.
وقــال إن “وزارة الخارجيــة بعثــت رســالة 

مســاء )الخميس( إلــى الكونغرس، هي ردنا 
األول علــى طلــب الوثائــق. ســنقوم بالطبــع 

بكل ما هو مطلوب بموجب القانون”.
وأكــد بومبيــو األربعــاء فــي رومــا أنــه كان 
حاضــرا خالل االتصال الهاتفــي الذي جرى 
فــي 25 يوليــو بيــن المليارديــر الجمهــوري 
والرئيس األوكراني فولوديمير زيلينســكي 
وبــات في صلــب إجراءات العــزل، إذ طلب 
خاللــه ترامــب مــن نظيــره التحقيــق بشــأن 

خصمه الديموقراطي جو بايدن.
ويســعى النــواب الديموقراطيــون للتثبــت 
علــى  ترامــب ضغــط  دونالــد  كان  إذا  ممــا 
كييــف للحصــول علــى معلومــات تدين جو 
بايــدن الــذي تشــير اســتطالعات الــرأي إلى 
أنــه فــي أفضــل موقــع لهــزم الرئيــس فــي 

انتخابات نوفمبر 2020.

قّرر قيس ســعّيد المرشــح للدورة الرئاسية 
الثانيــة، أمس الســبت، عــدم القيام بحملته 
االنتخابيــة أمــام تواصــل توقيف منافســه 
نبيــل القــروي بتهــم غســل أمــوال وتهــرب 

ضريبي.
ونشــر ســعّيد بيانــا الســبت أكــد فيــه علــى 
أنــه “لــن يقــوم شــخصيا بحملــة انتخابيــة 
ويعــود  التونســية،  الرئاســية  لالنتخابــات 
وضمانــا  أخالقيــة،  لــدواع  أساســا  ذلــك 
لتجنــب الغموض حول تكافــؤ الفرص بين 
المرشــحين”. وشــّدد البيان في اشــارة الى 
ضرورة منح القروي الحق في التصريحات 
االعالميــة، علــى أن “تكافــؤ الفــرص يجب 
لــكال  المتاحــة  الوســائل  أيضــا  يشــمل  أن 
المترشــحين”. ونبيــل القــروي رجــل أعمال 
مثيــر للجــدل وتمكــن مــن الترشــح للدورة 
رغــم   %  15.6 بنســبة  الثانيــة  الرئاســية 
كونــه موقوفــًا بتهمة غســل أمــوال وتهرب 
تونــس”  “قلــب  حزبــه  ويخــوض  ضريبــي 

االنتخابات التشريعية األحد.
صحافيــة  تصريحــات  فــي  ســعّيد  وقــال 
انــه يتمنــى اإلفــراج عــن منافســه  ســابقة 
بثــه  حــوار  فــي  وبيــن  الموقــوف  القــروي 
غيــر  “الوضــع  ســابقا  الوطنــي  التلفزيــون 
مريح بالنســبة لي أخالقيا )...( صدقًا كنت 

أفضل أن يكون طليقًا”.
د،  ســعيِّ قيــس  تصــّدر  ســبتمبر،   15 فــي 
أســتاذ القانون الدســتوري اآلتي من خارج 
األحزاب الرئيسية، الدورة األولى بحصوله 

على 18.4 % من األصوات.
تمكن القروي من تكوين قاعدة شعبية اثر 
عــدة حمالت تبــرع نقلتهــا قنــاة التلفزيون 
أعــوام. وهــو   3 منــذ  بهــا  قــام  لــه  التابعــة 
مالحــق منــذ 2017 بتهمــة غســل األمــوال 

والتهرب الضريبي.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
ألول مــرة، خططــًا إلعــادة توطيــن مليوَنْي 
شــخص فــي المنطقــة اآلمنــة التــي ســتبنى 

شمال سوريا.
فــي  اإلســبانية،   ABC صحيفــة  وكشــفت 
تقرير لها، أن هناك مشــروعًا تركيًا للهندســة 
االجتماعيــة ضــد األكــراد الســوريين أجــل 

الضغط عليهم.
وتقــول الصحيفــة إنــه ليــس فكــرة حديثــة 
فقبــل الحــرب العالمية الثانية، نفذ ســتالين 
لشــعوب  تهجيــر  عمليــات  رحمــة  وبــدون 
بأكملها ألســباب عرقيــة أو أيديولوجية، أما 
اآلن، فمشروع إعادة توطين السكان يصدر 
مــن الرئيــس التركــي ويتســم بطابــع عرقي 

ملحوظ وألهداف سياسية.
وتتابع الصحيفة اإلســبانية “أعلن أردوغان 
فــي أنقــرة أنــه قــد انتهــى مــن خطــة إعادة 
التوطيــن فــي المنطقــة الكردية في ســوريا 
لحوالــي مليونيــن مــن 3.6 مليــون الجــئ، 

موزعيــن علــى مخيمــات فــي أنحــاء بالده. 
النظــام  إلــى تحديــد  المشــروع  وال يهــدف 
واضــح  أردوغــان  هــدَف  إن  بــل  الســوري 
وهــو إحداث تغيير ديمغرافــي كبير، بهدف 
الســيطرة ومواجهة منطقة يحكمها األكراد 

السوريون في الوقت الحالي”.
وتشــير الصحيفــة إلــى أردوغــان حــذر مــن 
أنــه إذا لــم تقم إدارة ترامــب باعتماد تنفيذ 
مشروعه، بأسرع وقت ممكن فسوف تعمل 

تركيا بمفردها.
هــذا وهــدد الرئيــس التركــي، رجــب طيــب 
شــرق  عمليــة  بتنفيــذ  مجــددًا،  أردوغــان، 
الفــرات فــي ســوريا، معتبــرًا أنهــا أصبحــت 
ســوريا  قــوات  ردت  فيمــا  وشــيكة، 
عــن  ســتدافع  إنهــا  بالقــول  الديمقراطيــة 

نفسها ضد أي هجوم تركي غير مبرر.

أردوغان يسعى لتوطين مليوَنْي الجئ وسط أكراد سوريامرشح للرئاسية التونسية يوقف حملتهبومبيو: لن أسمح للكونغرس بمضايقة فريقي
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أمــس  األردنيــة،  الحكومــة  قدمــت 
المضربيــن  للمعلميــن  اعتــذارا  الســبت، 
عن التدريس منذ شهر سبتمبر الماضي، 
ويعــد االعتــذار هــو أحــد مطالــب نقابــة 
المعلميــن إلنهــاء اإلضــراب الذي اســتمر 
لمــدة 4 أســابيع. وقــال رئيــس الــوزراء 
األردنــي عمــر الــرزاز إن “كرامــة المعّلــم 
من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا وال نقبل 
اإلســاءة للمعّلــم والتقليــل مــن احترامه 
بــأي شــكل مــن األشــكال”. وتابع الــرزاز: 

انتقــص  حــدث  ألي  الحكومــة  “تأســف 
مــن كرامــة المعلمين، وتلتزم باســتكمال 
التحقيــق واألخذ بنتائجه وننتظر نتائج 
الوطنــي  المركــز  مــن  التحقــق  تقريــر 
اإلجــراءات  التخــاذ  اإلنســان  لحقــوق 
أن  أكــدت  النقابــة  وكانــت  المناســبة”. 
مطالبهــا هــي االعتــراف واالعتــذار عــن 
ما قالت إنه إســاءة تعرض لها المعلمون 
أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجاية وســط 

العاصمة عمان سبتمبر الماضي.

قال المدعي العام الفرنســي المتخّصص 
جــان  اإلرهــاب  مكافحــة  قضايــا  فــي 
فرنســوا ريــكار، أمــس الســبت، إّن منفــذ 
الهجوم الذي أسفر الخميس عن مقتل 4 
موظفيــن في مركز للشــرطة في باريس 
وكان  متطرفــًا”  إســالميًا  فكــرًا  “اعتنــق 
على اّتصال بأفراد من “التيار اإلســالمي 
الســلفي”. وأوضح مّدعــي النيابة العامة 
الوطنية لمكافحة اإلرهاب خالل مؤتمر 

صحافــي أن التحقيقات األولية كشــفت 
“تأييــده لبعض التجاوزات التي ارتكبت 
باســم هــذه الديانــة” و”ســعيه الــى عــدم 
التواصل مع النساء بعد اليوم” و”تبديل 
بضعــة  منــذ  مالبســه  لناحيــة  عاداتــه 
“كشــفت  التحقيقــات  أّن  وتابــع  أشــهر”. 
المهاجــم  بيــن  اتصــاالت  وجــود  أيضــًا 
وافراد عديدين قد يكونون ينتمون إلى 

التيار اإلسالمي”.

الحكومة األردنية تعتذر للمعلمين

المدعي العام الفرنسي: منفذ هجوم باريس “متشدد”

أكد النائب في البرلمان العراقي  «
أحمد الجبوري، أمس، أن هناك 

غرفة عمليات يقودها مساعد 
قاسم سليماني، ويدعى حاج 

حامد ويتبعه القناصون الذين 
يستهدفون المتظاهرين، 

ويأتمرون بأمره بهدف قتل 

المحتجين السلميين. وأضاف 
الجبوري لـ”العربية.نت” أن 

جموع المتظاهرين بدأت تتحرك 
باتجاه ساحات التحرير واألندلس 

والطيران وستكون التظاهرات 
أكبر وأقوى من ذي قبل، بسبب ما 
قامت به الحكومة من قمع وقتل 

للمتظاهرين عن طريق القناصة، 
الذين كانوا في أعلى البنايات قرب 

أماكن التظاهرات. وتحدث الجبوري 
عن لقاء رئيس البرلمان العراقي 

مع قادة التظاهرات، وقال “هناك 
مسرحية يعد لها حيث جلس 

رئيس البرلمان العراقي محمد 

الحلبوسي مع بعض الشباب 
من المتظاهرين، وسيخرج أحد 

هؤالء الشباب ببيان باعتباره يمثل 
المتظاهرين، ولكن هي مسرحية 

وكذبة ُيعد لها ألن المتظاهرين 
رفعوا شعار ال تفاوض مع حكومة 

المنطقة الخضراء”، حسب تعبيره.

تستمر محاوالت النظام اإليراني  «
لتشويه االحتجاجات الشعبية 

في العراق التي تصفها وسائل 
إعالم إيران الرسمية بـ “أعمال 

شغب”، محاولة ربطها بجهات 
خارجية بمختلف الطرق 

السياسية واألمنية واإلعالمية. 
وفي جديد المواقف االيرانية، 

دعا حسين شريعتمداري، ممثل 
المرشد اإليراني علي خامنئي 

في صحيفة “كيهان” الحكومية 
ورئيس تحريرها، في افتتاحية 

له أمس السبت، العراقيين إلى 
“احتالل السفارة األميركية أسوة 
بما فعله اإليرانيون العام 1979”. 

وكرر شريعتمداري االتهامات 

التي تكيلها األحزاب الموالية 
لطهران للمتظاهرين زاعمًا أن 
االحتجاجات “مسيرة من قبل 
أميركا وأطراف خارجية”، علمًا 

أن هذه التظاهرات التي خرجت 
منذ الثالثاء الماضي، انطلقت 

بشكل عفوي ومستقل عبر 
دعوات على شبكات التواصل 

االجتماعي، دون أن يتبناها أي 
حزب سياسي أو زعيم ديني. 

وقال ممثل المرشد االيراني إن 
“األيادي الخارجية واضحة في 

االضطرابات األخيرة في العراق”، 
مضيفا: “يجب على المواطنين 

احتالل السفارة ألنها وكر 
التجسس”

نائب عراقي: مساعد قاسم سليماني وراء قناصة المتظاهرين

ممثل خامنئي يحرض العراقيين: هاجموا سفارة أميركا

دبي - العربية نت أبوظبي - سكاي نيوز عربية

يبــدو أن الحكومــة القطريــة بــدأت باتبــاع 
وســائل جديدة الســتقطاب موالين لها في 
الواليــات الصومالية المعارضة لسياســاتها 

ولتدخالتها في البالد.
  فقــد تكشــفت خــالل اليوميــن الماضييــن 
لقاءات عقدها وفد قطري كبير يضم عددًا 
من رجال األعمال، بحضور السفير القطري 
في الصومال حســن بن حمزة ، مع كّل من 
رئيــس والية هيرشــبيلي محمد عبد واري، 
ورئيس جنــوب غربي الصومال عبدالعزيز 
الحكومــة  مــع  المتعاونيــن  غريــن  لفتــي 
الفيدراليــة، دون الكشــف عــن تفاصيلها أو 

أسبابها.
عبدالرحمــن  رأى  الســياق،  هــذا  وفــي 
عبدالشــكور، زعيــم حزب ودجــر المعارض 
في تصريــح للعربية.نت أن “تلك اللقاءات 
وِفي تلك الواليات بالتحديد تعبر عن تغير 
فــي نهــج قطــر وسياســتها فــي الصومال”، 
سياســتها  عدلــت  الدوحــة  أن  مؤكــدًا 

القديمــة في التعامل مع عملية االنتخابات 
الرئاسية، وانتهجت لسياسة جديدة تنوي 
تطبيقهــا فــي االنتخابــات القادمــة -2020

2021
 إلــى ذلــك، أكــد أن “أي إدارة إقليميــة فــي 
جانــب  إلــى  تقــف  الصوماليــة  الواليــات 
قــادة القصر الرئاســي في مقديشــيو للفوز 

فــي االنتخابــات القادمــة، ســتحظى بدعم 
إدارة  أي  أمــا  مباشــر،  قطــري  اقتصــادي 
بحــرب  فســتجابه  ذلــك  ترفــض  إقليميــة 
الشــعب  داعيــًا  قطــر”،  قبــل  مــن  مباشــرة 
الصومالــي عامــة والسياســيين خاصة إلى 
التدخــالت  لمواجهــة  صفوفهــم  توحيــد 
القطرية المباشرة في الشؤون الصومالية.

وزارة  باســم  الرســمي  المتحــدث  صــرح 
أمــس  المصريــة،  والــري  المائيــة  المــوارد 
النهضــة  ســد  مفاوضــات  أن  الســبت، 
اإلثيوبــي قــد وصلــت إلى طريق مســدود 
نتيجة لتشــدد الجانــب اإلثيوبي، ورفضه 
مصالــح  تراعــي  التــي  كافــة  الطروحــات 
ضــرر  إحــداث  وتتجنــب  المائيــة،  مصــر 

جسيم لها.
“إثيوبيــا  إن  بيــان  فــي  المتحــدث  وقــال 
التــي  المفاوضــات  جولــة  خــالل  قدمــت 
مســتوى  علــى  الخرطــوم  فــي  جــرت 
المســتقلة،  البحثيــة  العلميــة  المجموعــة 
الــذي  الــوزاري  االجتمــاع  خــالل  وكذلــك 
ردة  بمثابــة  يعــد  جديــدا  مقترحــا  تالهــا 
عــن كل مــا ســبق االتفاق عليه مــن مبادئ 
حاكمــة لعمليــة المــلء والتشــغيل، حيــث 
مــن  أدنــى  حــد  وجــود  ضمــان  مــن  خــال 
التصريف الســنوي من السد، والتعامل مع 
حــاالت الجفاف والجفاف الممتد التي قد 

تقع في المستقبل”.
وأضــاف البيــان المصــري: “كذلــك رفضت 
ســد  تشــغيل  قواعــد  مناقشــة  أثيوبيــا 
التفــاوض  علــى قصــر  وأصــرت  النهضــة، 
على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء 
مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة 
الموقــع  المبــادئ  اعــالن  اتفــاق  نــص  مــن 
فــي 23 مــارس 2015، كمــا يتعــارض مــع 

األعــراف المتبعــة دوليــا للتعــاون في بناء 
وإدارة السدود على األنهار المشتركة.”

واختتم المتحدث بالقول: “أنه على ضوء 
وصــول المفاوضــات إلــى طريق مســدود، 
فقــد طالبــت مصــر بتنفيذ المادة العاشــرة 
مــن اتفــاق إعالن المبادئ بمشــاركة طرف 
دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط 

بين الدول الثالث”.

لقاءات قطرية في الصومال

العاصمة السودانية الخرطوم شهدت، في وقت سابق، اليوم الثاني واألخير الجتماع وزراء الري 
المصري والسوداني واإلثيوبي

زعيــم حزب معارض يدعــو لمواجهة تدخــات الدوحة في الشــؤون الداخلية الجانــب اإلثيوبي رفض الطروحات كافة التي تراعي مصالح مصر المائية
لقاءات غامضة لقطريين في الصومال القاهرة: مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود
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سلوى عيد تبني سجال خارقا فوق المضمار وتتوج بالذهب رسميا
ــة الـــدولـــي ــف ــي ــل ــاد خ ــتـ ــاسـ ــا بـ ــ ــدوي ــ ــام الــمــلــكــي الـــبـــحـــريـــنـــي يـــعـــزف م ــ ــس ــ ال

بحريننا مليكنا رمز الوئام، دســتورها عالي 
الشــريعة  نهــج  والمقــام، ميثاقهــا  المكانــة 
والعروبــة والقيم،عاشــت مملكة البحرين.. 
بلــد الكــرام، مهــد الســام، دســتورها عالــي 
الشــريعة  نهــج  والمقــام، ميثاقهــا  المكانــة 
والعروبة والقيم، عاشــت مملكة البحرين.. 
بتلــك الكلمــات الرائعــة التــي كتبهــا وزيــر 
الديــوان الملكــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد 
آل خليفــة، عــزف الســام الملكــي لمملكــة 
البحريــن مدويــا فــي أرجــاء ســتاد خليفــة 
الدولــي بالعاصمــة القطريــة الدوحة لحظة 
ســلوى  العالميــة  البطلــة  العــداءة  تتويــج 
عيــد ناصر بالميدالية الذهبية لســباق 400 
متر للســيدات في النســخة الســابعة عشرة 
مــن بطولــة العالــم أللعــاب القــوى للرجــال 

والسيدات التي ستختتم اليوم )األحد(.
وتوجت سلوى عيد رسميا يوم أمس األول 
الجمعــة بالميداليــة الذهبيــة فــي المراســم 
البحرينــي  الوفــد  بحضــور  أجريــت  التــي 
وبحضور عدد كبير من الجماهير في ثامن 
أيــام مونديــال ألعــاب القوى، فيما تســلمت 
العــداءة شــوناي ميلر أويبو مــن البهاماس 
صاحبــة المركــز الثانــي الميداليــة الفضية، 
شــيريكا  الجامايكيــة  العــداءة  ونالــت 
جاكســون صاحبة المركــز الثالث الميدالية 

البرونزية.
أمــا الوســام األكبــر واألغلــى فــي مســيرة 
العــداءة ســلوى عيــد ولــدى أســرة ألعــاب 
القــوى هــي اإلشــادة الملكيــة الســامية مــن 
عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمد 
ســلوى  هنــأ  الــذي  خليفــة  آل  عيســى  بــن 
باإلنجــاز، إذ نــّوه جالتــه بعطائهــا المتميــز 
االســتحقاق  هــذا  فــي  الافــت  وتألقهــا 
العالمي لتعــزز مكانة المملكة وتبرهن على 
مــا تمتلكه رياضــة ألعاب القوى من عناصر 
بــارزة، وكان لتلك الكلمات اثر كبير ومبعثا 
للفخــر واالعتــزاز لــدى جميــع أفــراد الوفــد 

البحريني.
بمســتواها  الجميــع  عيــد  ســلوى  وأذهلــت 
الشــخصي  المضمــار ورقمهــا  فــوق  الرائــع 
فــي  العالــم  عــرش  علــى  لتتربــع  الجديــد 
واحــد من أصعب ســباقات المضمار والذي 
يصفونــه بـــ “قاتل اإلنســان”؛ لتســطر مزيدا 
مــن األرقــام الجديــدة وتبني ســجا خارقا 
فــوق المضمار بعــد أن أحرزت ثالث أفضل 
)48:14 ثانيــة(  زمــن عالمــي فــي التاريــخ 
لتبرهن أداءها القوي بعدما حققت سلسلة 
وقاريــا  عربيــا  الســابقة  النجاحــات  مــن 
ودوليــا لتؤكد للجميــع أنها قادمة بقوة في 

أولمبياد طوكيو 2020.
قالــت  الذهبيــة  بالميداليــة  فوزهــا  وبعــد 
البطلــة ســلوى عيــد لوســائل اإلعــام “إنــه 
أمر جنوني. كنت قد خضت ســباق التتابع 
أمــا اآلن  آمــل األفضــل،  المختلــط وكنــت 
فأنــا بطلة العالم. ال أجد الكلمات المناســبة 
ألعبــر عمــا يختلجني مــن مشــاعر. إنه أمر 

جنوني”.
وأضافت “أنا أصرخ، أنا ســعيدة. كان األمر 
شــاًقا جــًدا مــع التماريــن واإلصابــات، أمــا 
اآلن فأنــا بطلــة العالم واألمــر مثير للغاية”، 
وتابعــت “لم أكــن أريد المطاردة لذا حققت 
انطاقــة ســريعة ولم أتوقــف. اجتياز خط 

النهايــة ورؤية رقمي المدهش أمر رائع، لم 
أصــدق في البداية”. وعن إمكان تحطيمها 
الرقــم القياســي قالــت “بالطبــع، كل شــيء 

ممكن”.
اليــوم األحــد علــى  هــذا، ويســدل الســتار 
منافسات بطولة العالم أللعاب القوى، التي 

أقيمت على مدى 10 أيام.

عبدالعزيز: سلوى من طينة الكبار

رغــم حضــوره المســتمر فــي اســتاد خليفة 
الدولــي لمتابعــة معظــم منافســات بطولــة 
العالــم أللعــاب القــوى خصوصــا مشــاركات 
منتخبنــا الوطني وجلوســه منفردا لمتابعة 
الســباقات، بحث الجميع عــن رئيس الوفد 
محمــد عبدالعزيــز فــي نهائــي ســباق 400 
متــر للســيدات الذي توجت به ســلوى عيد 

فلم يجدوه!
حالــة التوتــر والقلــق التــي ســيطرت علــى 
مديــر المنتخبات محمــد عبدالعزيز جعلته 
الســباق  ويشــاهد  األنظــار،  عــن  يتــوارى 
عبــر الشاشــة العماقــة بالقــرب مــن ملعــب 
اإلحمــاء دون القــدرة علــى الحضــور فــي 
المدرجــات؛ ألنــه ال يحتمل متابعة الســباق 

األهم في مشاركة البحرين العالمية.
ويقول عبدالعزيز معلقا “كنت موجودا في 
الملعب لكنني لم أحتمل مشــاهدة الســباق 
كثيــرا..  متوتــرا  وكنــت  المدرجــات  مــن 
وبطبيعة شــخصيتي فإننــي أفضل متابعة 
مثــل هذه الســباقات المهمة لوحدي؛ ألنني 
ال أحتمل أي تشويش أو صراخ وأكون في 

حالة توتر ولذا أفّضل الجلوس لوحدي”.
ولدى ســؤالنا إياه عن انطباعه عن الســباق 
علــى  دائمــا  عيــد  ســلوى  “عودتنــا  أجــاب 
المفاجــآت، فهــي مــن طينــة الكبــار، وهــي 
عنيــدة، وال تقبــل إال بالمركــز األول عــادة، 
الدويمنيكــي  المــدرب  كان  الســباق  وقبــل 
خوســيه واثقا مــن فوزها بالذهبية بنســبة 

.”..% 80
وأضاف “على الورق تبدو حظوظ العداءة 
ميلــر هــي األفضل بســبب رقمهــا، لكننا كنا 
علــى ثقــة بأنه في حال كانت ســلوى تعدو 

فإنهــا  بســيط  بفــارق  مــن خلفهــا  أو  معهــا 
قــادرة علــى هزيمتها؛ ألنهــا عنيدة وتنطلق 
بسرعة فائقة للتغلب على منافستها عندما 
يكون الفارق بســيطا وهو ما حصل بالفعل 
خــال الســباق، خصوصــا أن انطاقتها من 

الحارة الخامسة خدمتها كثيرا..”.
وأوضــح عبدالعزيــز أن ســلوى عيد عداءة 
فريــدة مــن نوعهــا، فهــي كلمــا تشــارك فــي 
ســباقات متتاليــة فإنهــا تقوى أكثــر وتقدم 
ســباقات   4 إنهــا خاضــت  إذ  افضــل،  أداء 
فــي بطولــة العالــم الحاليــة موزعــة ما بين 
 4x400 تصفيــات ســباق التتابــع المختلــط
متــر مرتيــن )التصفيــات والنهائي( وســباق 
ونصــف  األول  )الــدور  ســيدات  متــر   400
النهائــي( إضافــة إلــى النهائي والــذي يعتبر 

السباق الخامس لها”. 

ختام المشاركة البحرينية

تختتــم اليــوم األحــد المشــاركة البحرينية 
فــي بطولــة العالــم أللعــاب القــوى للرجــال 
والســيدات بخــوض العداء الحســن شــاني 
نهائي ســباق 10 آالف متر للرجال الســاعة 

8 مساء.
وكان أفضــل زمــن حققــه العــداء الحســن 
فــي  أبريــل  بشــهر  العــام  هــذا  فــي  شــاني 
بطولــة آســيا بالعاصمــة القطريــة الدوحــة 
عندما ســجل زمنا قدره 28:31:30 دقيقة؛ 
ليكسب المركز الثاني والميدالية الفضية.

ويطمح شــاني في تحقيــق نتيجة متميزة 
فــي الســباق؛ أمــا فــي تعزيز مســيرته في 

سباقات المسافات الطويلة.

اتحاد ألعاب القوى يشيد 
بتغطية أبوظبي الرياضية

القــوى  أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد  تقــدم 
بخالص الشــكر والتقدير إلى قناة أبوظبي 
لبطولــة  الحصــري  الناقــل  الرياضيــة 
العالــم أللعــاب القــوى للرجــال والســيدات 
المتميــزة  تغطيتهــا  علــى  المنطقــة؛  فــي 
لمشــاركة منتخــب البحريــن أللعــاب القوى 
فــي بطولــة العالــم الحاليــة وتعاونهــا فــي 
نقــل جميــع المنافســات خصوصا مشــاركة 
مملكــة البحرين فــي هذا المحفل الرياضي 

العالمي.
وأعــرب رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب 
القــوى محمــد بن جال عن شــكره الجزيل 
الرياضيــة  أبوظبــي  قنــوات  رئيــس  إلــى 
يعقــوب الســعدي؛ علــى تعاونــه واهتمامــه 
بمشــاركة منتخــب البحريــن، التــي تكللــت 
بنتائج تاريخية متميزة؛ تجسيدا للعاقات 
الوطيدة التي تربط مملكة البحرين ودولة 
اإلمــارات العربية المتحدة قيادة وحكومة 

وشعبا.
وأشــاد بــن جــال باهتمــام ودعــم رئيــس 
قنوات أبوظبي يعقوب الســعدي للمشاركة 
البحرينيــة والعربيــة عمومــا، والــذي يعتبر 

امتــداد لما يقدمه من إســهامات كبيرة في 
إبــراز اإلنجازات العربية في شــتى األلعاب 
الرياضيــة ومن بينهــا ألعاب القــوى، منوها 
باإلمكانــات الكبيــرة التــي ســخرتها القنــاة 
لنقــل الحــدث العالمــي، معربــا عــن تقديــره 
لمــا يقــوم بــه الســعدي وبقيــة طاقــم القناة 
كل مــن موقعــه من جهد كبيــر، وهو مبعث 

للفخر واالعتزاز لكل أبناء الوطن العربي.

الوفد البحريني يحتفي بأبطال 
المملكة

احتفــل الوفــد البحرينــي باإلنجــاز العالمي 
التاريخــي فــي بطولة العالــم أللعاب القوى 

بمقر إقامة الوفد بفندق إزدان.
وكان صاحــب المبادرة عضو مجلس إدارة 
االتحــاد خالد القطامــي، إذ تم إعداد كعكة 
بهذه المناســبة وتم االحتفال المبســط في 
أحــد قاعــات الفندق بحضــور رئيس الوفد 
محمد عبدالعزيز وجميع أعضاء الوفد من 

إداريين وفنيين وعدائين.
مــع  التذكاريــة  الصــور  الجميــع  وتبــادل 
بهــذه  أعــدت  التــي  والكعكــة  األبطــال 
المناسبة، مقدرين وشاكرين لعضو مجلس 
اإلدارة خالد القطامي تلك المبادرة واللفتة 
النبيلــة، التي تأتــي تقديرا لجهود العدائين 

وبقية أفراد الوفد.
وبهذه المناسبة، عبر القطامي عن سعادته 
بتحقيق هذا اإلنجاز، وشكر رئيس االتحاد 

البحريني أللعاب القوى محمد عبداللطيف 
بــن جال الــذي يعتبــر مهنــدس اإلنجازات 
بــدور  كذلــك  مشــيدا  الرئيــس،  والموجــه 
والوفــد  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  جميــع 

اإلداري واإلعامي والفني المرافق. 

بشار الشمري.. دور بارز في 
تأهيل العدائين

هنــاك الكثير من الجنــود المجهولون الذين 
يعملون بعيدا عن األضواء اإلعامية ولهم 
ومــن  اإلنجــازات،  تلــك  تحقيــق  فــي  دور 
بينهــم المدلــك بشــار الشــمري، الــذي يقــوم 
بجهــود كبيــرة في ســبيل تأهيــل العدائين 
مــن  لذلــك  لمــا  الئــق،  بشــكل  وإعدادهــم 
انعكاسات إيجابية على المستويات الفنية 
والنفســية فــي آن واحــد، فالتدليــك يبــث 
الطاقــة اإليجابيــة بداخــل العــداء ويدفعه 

نحو التألق والتميز.
ويقــول الشــمري عــن عملــه “علــى مــدار 6 
شــهور ماضيــة كنــت إلــى جانــب العدائيــن 
بعيــدا  الخارجيــة  المعســكرات  بمختلــف 
عــن أهلــي، حيث أرافقهم وأقوم بجلســات 
التدليــك؛ مــن أجــل بــث الطاقــة اإليجابية 
لديهــم وتأهيلهم للمشــاركة في الســباقات، 
وأعتز كثيرا بالدور الذي أقوم به خصوصا 
عندمــا تتكلل جميع تلك الجهود الجماعية 
بتحقيق إنجازات مشــرفة لمملكة البحرين 

بمختلف المحافل الخارجية”.

سلوى عيد على منصة التتويجسلوى تحمل أغلى ميدالية ذهبية في مسيرتها حتى اآلن القطامي يتوسط األبطالالوفد البحريني مع سلوى بعد تتويجها بالذهبية

الوفد البحريني 
يستقبل اإلشادة 

الملكية ببالغ 
الفخر واالعتزاز

اليوم ختام 
مونديال ألعاب 

القوى

6 أكتوبر 2019 األحد
7 صفر 1441

حسن علي من الدوحة

األبطال فوق منصة التتويج

من مراسم التتويجفرحة سلوى عيد والعلم يرفرف

بشار الشمريمحمد عبدالعزيزيعقوب السعديمحمد عبداللطيف



شاركت البحرين صباح االثنين 30 سبتمبر في الدورة التدريبية اإلقليمية إلعداد مدربي 
كرة الطائرة وكرة القدم الشاطئية في القاهرة، والتي ستستمر حتى يوم 4 أكتوبر.

خــال  مــن  البحريــن  مشــاركة  وتأتــي 
محمــد  الشــيخ  عبــدهللا  محمــود  المــدرب 
دول   6 مــن  مدربيــن  إلــى  إضافــة  حســين 
اإلمــارات،  مصــر،  وهــي  مشــاركة  عربيــة 
الكويــت، الســودان، ليبيــا، وتونــس، وذلــك 
ضمــن اســتعداد المنطقــة 23 للمشــاركة في 
األلعــاب اإلقليميــة العاشــرة المقــرر إقامتها 
الصيفيــة  العالميــة  واأللعــاب   2022 العــام 

لزيــادة   ،2023 ألمانيــا  فــي  ســتقام  التــي 
عــدد الرياضات وعــدد المشــاركين في تلك 
آالف   7 نحــو  فيهــا  سيشــارك  إذ  األلعــاب، 
رياضــي مــن 170 دولــة، يتنافســون في 25 

رياضة.
وتأتى أهمية إقامة تلك الدورة من خال ما 
دعا إليه الرئيس اإلقليمي أيمن عبدالوهاب 
بضرورة إدخال رياضات جديدة إلى برامج 

المنطقــة؛ لتوســيع قاعــدة المشــاركين مــن 
الاعبيــن، وزيــادة إعــداد مدربيــن مؤهليــن 
عالمًيــا للعمــل فــي األولمبياد الخــاص، الذي 
يســعى إلــى العمل علــى دمــج ذوي اإلعاقة 
الفكريــة فــي المجتمع، ودمــج ذوي اإلعاقة 
الفكريــة فــي المجتمع وتقبــل المجتمع لهم، 
خصوصــا أن رياضتــي الطائرة وكــرة القدم 
الشــاطئية تندرجان تحــت مظلة الرياضات 
واهتمــام  حــرص  جانــب  إلــى  الموحــدة، 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 

للشــباب والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خصوصــا  اإلعاقــة  ذوي  برياضــة  خليفــة 
مــن خــال اللجنــة األولمبيــة لتمكيــن ذوي 
فــي  المشــاركة  فــي  وتشــجيعهم  اإلعاقــة 
مختلــف الرياضــات والســعي إلــى تحقيــق 
المســتويين  علــى  اإلنجــازات  مــن  العديــد 

اإلقليمي والعالمي.
عمليــة  محاضــرات  الــدورة  وشــملت 
والفلســفة  النشــأة  تناولــت  ونظريــة 

ألعــاب  وإدارة  تنظيــم  واألهــداف، 
ومسابقات األولمبياد الخاص، ومحاضرة 
مســابقات  فــي  التقســيم  عــن  مهمــة 
األولمبيــاد الخــاص، تهــدف إلــى تقســيم 
والقــدرة  والنــوع  للســن  وفقــا  الاعبيــن 

شــريفة  منافســة  لضمــان  الرياضيــة؛ 
ومتوازنــة بيــن الاعبيــن، ومحاضرة عن 
الرياضــات الموحدة يشــارك فيها العبون 
مــن المعوقيــن فكريا إضافة إلــى أقرانهم 

من غير المعوقين.

البحرين تشارك في في الدورة اإلقليمية إلعداد مدربي األولمبياد الخاص

شــهد النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، منافسات النسخة السابعة والعشرين 
مــن بطولــة “بريــف” لفنــون القتــال المختلطة للمحترفيــن، التي نظمتهــا منظمة “بريف” 
مســاء الجمعــة الموافــق 4 أكتوبــر، علــى صالــة مبادلــة بالعاصمــة اإلماراتيــة أبوظبي، 

وشهدت مشاركة 20 العبا من 15 دولة.

وشــهدت البطولــة حضور عدد كبيــر من محبي 
وعشــاق رياضة فنــون القتــال المختلطة بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وبهــذه المناســبة، أشــاد ســمو الشــيخ خالــد بــن 
حمد آل خليفــة بالعاقات األخوية والتاريخية 
التــي تربــط مملكــة البحريــن ودولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة، والتي شــهدت عبر 
السنوات الماضية حرصا كبيرا من البلدين على 
تعزيــز أطــر التعــاون والتنســيق المشــترك فــي 
جميــع المجــاالت، مــا عكــس وبشــكل واضح ما 
تتطلع إليه القيادتان والشــعبان الشقيقا، لزيادة 
الجهــود مــن أجــل المحافظــة على المكتســبات 
والمنجــزات، بمــا يعــزز أمــن واســتقرار البلديــن 
ويدفعهما لمزيد من الرفعة والتقدم واالزدهار.

عنــوان  وأبوظبــي  المنامــة  إن  ســموه  وقــال 
لألخــوة  وعنــوان  وثيقــة  تاريخيــة  لروابــط 
العاقــة  ترجمهــا  والتــي  والتعــاون،  والمحبــة 
صاحــب  البــاد  عاهــل  تربــط  التــي  الوطيــدة 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
بأخيــه رئيــس دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
الشــقيقة صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان، وأخيــه نائــب رئيــس دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، وأخيــه ولــي عهد أبوظبي نائــب القائد 
األعلى للقوات المســلحة صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان.
واعتبــر ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة 

أن العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي باتــت محطــة 
التــي  النجاحــات  دعــم  فــي  ســاهمت  متميــزة 
حققتهــا بطولــة “بريــف”، والتــي بدورهــا تدفــع 
نحــو مزيــد مــن االنتشــار وتعــزز مــن قــوة هذه 
البطولــة التــي انطلقــت مــن العاصمــة المنامــة 
لتجــوب مــدن وعواصم القــارات الســبع؛ لتؤكد 
تطــور  مــن  البحريــن  مملكــة  إليــه  وصلــت  مــا 
ملحــوظ علــى الصعيــد الرياضي، ما ســاهم في 
إطــاق هــذه البطولــة التــي تحمــل فــي طياتها 

أهدافــا تعزز من المكانــة المرموقة التي تحتلها 
البحرين على خارطة الرياضة العالمية.

وأشاد سموه بالمستويات التي قدمها الاعبون 
فــي هــذه النســخة من البطولــة، التي انعكســت 
علــى إبــراز وإنجــاح هــذا الحــدث، مهنئا ســموه 
الاعبيــن الفائزيــن ومتمنيــا حظــا أوفــر لبقيــة 
الاعبيــن في النســخ المقبلــة، مقدرا في الوقت 
ذاتــه الجهود الكبيرة التــي تبذلها منظمة بريف 
برئاســة محمــد شــاهد، لإلعــداد المتميــز إلقامة 

هذه البطولة، على الشكل الذي يعكس تطلعات 
ســموه فــي تأكيــد أن هــذه البطولــة هــي إحدى 
أبــرز البطــوالت القاريــة والدولية على مســتوى 
المحترفين في رياضة فنون القتال المختلطة.
وشــهد ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
نزاالت النســخة الســابعة والعشــرين من بطولة 
مواجهــات،   10 خالهــا  أقيمــت  التــي  بريــف، 
كان أبرزهــا إقامــة مواجهــة رئيســة علــى حزام 
الــوزن المتوســط، جمعــت بين الاعــب األردني 

الفرنســي عبــدول  الســياوي والاعــب  جــراح 
عبدالرحيموف، وانتهت بفوز جراح السياوي.

وحظيــت بطولــة BRAVE 27 بنقــل تلفزيونــي 
القنــوات  النــزاالت علــى  حــي ومباشــر لجميــع 
القنــوات  تلــك  بيــن  ومــن  واألجنبيــة،  العربيــة 
قنــاة أبوظبــي الرياضيــة، التــي حرصــت علــى 
نقــل المواجهــات مــع التحليــل الفنــي؛ مــن أجل 
اإلســهام في إيصال الصورة الحّية عن البطولة 

لجميع البلدان في مختلف مناطق العالم.

أبوظبي - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

”BRAVE 27“ ــة  ــ ــول ــ ــط ــ ب نـــــــــــزاالت  يـــشـــهـــد  ــد  ــ ــم ــ ح ــن  ــ ــ ب ــد  ــ ــالـ ــ خـ

المنامة وأبوظبي عنوان لروابط تاريخية وثيقة

الياسي يقود “أولوت” اإلسباني لالنتصار
ــرة الـــطـــاولـــة ــ ــك ــ ــة ب ــ ــي ــ ــراف ــ ــت ــ ــه االح ــاتـ ــطـ ــحـ ــي أولــــــــى مـ ــ فـ

لكــرة  الوطنــي  منتخبنــا  العــب  قــاد 
الطاولــة المحتــرف فــي صفــوف نادي 
أولوت اإلسباني إلياس الياسي فريقه 
للفــوز فــي أولــى مبارياتــه االحترافية 
مع النادي اإلسباني على نادي ماتارو.
مســتويات  الياســي  إليــاس  وقــدم 
مميــزة فــي أول ظهوره لــه في رحلته 
االحترافيــة فــي الدوري االســباني، إذ 

قاد فريقه للفوز )4/3(. 
وتمكن الياســي من الفوز على الاعب 
شــايفي )3/0(، وبعــد مواجهات مثيرة 
الفريقيــن  احتكــم  الفريقيــن  بيــن 
للمبــاراة الفاصلــة التــي تكــون بنظــام 
الزوجــي، إذ خاض الياســي مــع زميله 
مــارك مواجهة مثيرة مع الثنائي أرناو 
وشــايفي وتمكــن الياســي ومــارك مــن 
لتنتهــي   )3/2( المواجهــة  فــي  الفــوز 
ماتــارو  علــى  أولــوت  بفــوز  المبــاراة 

.)4/3(
بالــغ  عــن  الياســي  إليــاس  وأعــرب 
مســتهل  فــي  الفــوز  بهــذا  ســعادته 
فريقــه  وقيــادة  االحترافــي  مشــواره 
لانتصــار، مؤكــدا أنه ســيبذل قصارى 
جهــده في المواجهــات المقبلة؛ لتأكيد 

حضــوره وتحقيــق كامــل النجــاح مــن 
رحلته االحترافية.

وأوضــح الياســي أن المواجهــة كانــت 
صعبــة ومثيــرة وقدم فيها مســتويات 
مميــزة قــادت فريقــه للفــوز مــع تألــق 
فــي  فــاز  أنــه  مبينــا  مــارك،  زميلــه 

مواجهتيــن والثالثــة كانــت مــع زميلــه 
مارك في الزوجي.

وســيخوض الياســي مباراتــه الثانيــة 
فــي الــدوري اليــوم األحــد مــع فريــق 
لتقديــم  وسيســعى  سباســتان،  ســان 

أفضل العروض في المباراة.

الياسي مع فريقه اإلسبانيصورة جماعية

سمو الشيخ خالد بن حمد خالل متابعته نزاالت البطولة

الرفاع - اتحاد الطاولة
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حقق فريق المحرق فوزا متوقعا على حســاب 
المبــاراة  فريــق االتحــاد بنتيجــة ٦٠/٩٤، فــي 
التي جمعت بينهما مســاء أمس )السبت(، على 
صالــة االتحــاد البحريني لكرة الســلة، في لقاء 
مؤجــل بين الفريقين من الجولة الثامنة للدور 

التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.
ورفــع المحــرق رصيــده إلــى ١٥ نقطــة مــن ٨ 
لقــاءات حقــق خالهــا الفــوز ٧ مــرات مقابــل 
خســارة واحدة، فيما وصل رصيد االتحاد إلى 

١٠ نقاط من ٨ هزائم وفوز واحد فقط.
المركــز  علــى  الحاصــل  المحــرق  يواجــه  ولــم 
الرابع آسيويا أدنى صعوبة من فرض أفضليته 
والخــروج بالعامــة الكاملــة، حيث بــدء اللقاء 
بكل جدّية منهيا الربع األول لمصلحته بنتيجة 
١١/٣١، فيمــا حــاول االتحــاد تقليــص الفــارق 
في الربع الثاني بواســطة الرميات الثاثية، إذ 

تفوق البنفسج في هذا الربع ٢٢/٢٤.
وواصــل المحــرق فــرض ســطوته المطلقة في 

تفوقــه  “الذيــب”  عــزز  الثانــي، حيــث  الشــوط 
بفوزه في الربع الثالث ١١/٢١، ليتقدم بنتيجة 
اللقــاء ٤٦/٧٤، قبــل أن يحســم المبــاراة بفــوزه 

في الربع األخير أيضا ١٤/٢٠.

وجاء أفضل مسجل في صفوف المحرق كيفن 
مورفي بـ٢٢ نقطة وأضاف بدر جاسم ١٢ نقطة، 
فيمــا ســجل العــب االتحــاد عمــار محمــد نفســه 

أفضل مسجل لفريقه في اللقاء بـ١٢ نقطة.

مركــز  علــى  للوالئــم  ريــا  فريــق  حافــظ 
الصــدارة في دوري ســماهيج لكــرة القدم 
بعدمــا تمكــن مــن هزيمــة فريــق المعتــوق 
مــن  الخامســة  الجولــة  مباريــات  ضمــن 
يقــام  الــذي  القــدم  لكــرة  دوري ســماهيج 
الثقافــي  ســماهيج  نــادي  مــع  بالتعــاون 
Energy Av�  والرياضــي وبرعايــة صالــة
enue وبحضــور ممثــل مصانــع الحايكــي 

أحمد الحايكي وميني مارت. 
وخســر فريق واحة األطفــال نقاطا ثمينة 
فــي الدقائــق األخيــرة مــن زمــن المبــاراة 
التي جمعته بفريق الوسطى بعدما تعادل 
الفريقــان بهدفين لكل منهمــا. وحل فريق 
األمجــاد ثانــي الترتيــب بعــد تغلبــه علــى 
فريــق الحيــاك بـــ 4 أهــداف، فيمــا يصــوب 
للمراكــز  فريــق الجنمــة ســهامه للوصــول 
األربعــة بعــد فوز ســهل ودون عنــاء؛ نظرا 
لغياب فريق الفهود في مباراته األخيرة. 

مباريات اليوم

يلعــب مســاء اليــوم )األحــد( فــي مباريات 

الجولة السادســة عند الساعة 7:15 مساء 
فــي المبــاراة األولــى فريــق األمجــاد مــع 
فريــق الجنمــة، وفــي اللقاء الثانــي يلتقي 

فريق ريا للوالئم وفريق الحياك.

تكريم أفضل العبجانب من اللقاء

الكــرويفــي لقــاء مؤجــل بيــن الفريقيــن مــن الجولــة الثامنــة ســماهيج  دوري  فــي  وصيًفــا  األمجــاد 
“رّيا للوالئم” يحافظ على الصدارةالمحرق يتخطى االتحاد بدوري السلة
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سبورت

 سمو الشيخ خالد بن حمد

أحمد مهدي

منافســات  )األحــد(  اليــوم  تبــدأ 
كأس  لبطولــة  الثانيــة  الجولــة 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
للموســم الرياضــي 2019 � 2020، 
 6.15 عنــد  مباريــات   3 بإقامــة 

مساء.
يلعــب  األولــى،  المجموعــة  فــي 
البديــع مــع التضامــن علــى ملعــب 
المجموعــة  وفــي  حمــد،  مدينــة 
عيســى  مدينــة  الثانية:يلعــب 
مــع المنامــة علــى ملعــب الرفــاع، 
والمالكيــة مــع قالــي علــى ملعب 

النجمة.
الجولــة  مباريــات  وتســتكمل 
يلعــب  إذ  اإلثنيــن،  غــًدا  الثانيــة 
مــع  االتحــاد  الرفــاع،  مــع  ســترة 

المحرق، واألهلي مع االتفاق.
االتحــاد  كأس  مباريــات  وتعــد 
مخصصــة لفتــرات التوقــف التــي 

تشــهدها منافســات الدولي خال 
أيام “الفيفا”.

يشار إلى أن مسابقة كأس االتحاد 
تلعــب في دورها التمهيدي بنظام 
المجموعات، إذ تضم المجموعات 
مــن األولى وحتــى الثالثة 5 فرق، 

فيما الرابع تضم 4 فرق.
ويتأهــل مــن كل مجموعة الفريق 
الحاصــل علــى المركــز األول إلــى 
ووصــوال  النهائــي،  نصــف  الــدور 

للمباراة النهائية للمسابقة.

الجولة الثانية لكأس االتحاد الكروي

سبورت محمد الدرازي
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أعلنــت “جرافيتــي انــدور ســكاي دايفينــغ” )جرافيتــي( يــوم الخميس الموافــق 3 أكتوبر 2019 عن نجاح فاطمة جاســم الشــيخ لتكون أول 
مدربــة طيــران حــر داخلــي فــي البحريــن وعلى مســتوى الخليج بعــد تفوقها في الــدورة التدريبيــة األولــى للبحرينيين فقط التــي نظمتها 

“جرافيتي”. 

الخريجــة  بتســليم  “جرافيتــي”  واحتفلــت 
شــركة  مــن  دوليــة  اعتمــاد  شــهادة  فاطمــة 
لنفــق  المصنعــة  الشــركة  “ايروديــوم”، 
جرافيتي الهوائي للطيران الحر والمرخصة 
عالميــا فــي تأهيــل مدربيــن الطيــران الحــر 
للتدريــب فــي جميــع األنفــاق الهوائية حول 

العالم.
وأثبتــت فاطمــة بجهودهــا وعزمهــا قــدرات 
وظائــف  احتــراف  علــى  البحرينيــة  المــرأة 
ورياضات جديدة وممارســتها مهنة رســمية 
ألول مــرة فــي تاريــخ مملكــة البحريــن، إذ 
أصبحــت البحريــن تمتلــك كــوادر رياضيــة 
محترفــة بمختلف الرياضات في ظل وجود 
مثــل هــذه الــدورات، وكل ذلــك أســهم فــي 

تعزيز حضور المرأة البحرينية على الساحة 
علــى خارطــة  البحريــن  الرياضيــة ومكانــة 

الرياضة العالمية. 
وتم اعتماد نجاح المدربة البحرينية فاطمة 
جاســم بعــد رحلــة تدريبيــة شــاقة ومكثفــة 
تدريبــات  وتضمنــت  أشــهر   3 اســتغرقت 
نظريــة وعمليــة بشــكل يومــي مــع مدربــي 

“جرافيتي” ومدرب شركة “ايروديوم”.
وفــي المراحل النهائية للتدريبات تم اختبار 
والعمليــة  البدنيــة  قدراتهــا  علــى  فاطمــة 
أول  لتصبــح  األخيــرة؛  المرحلــة  الجتيــاز 
مدربــة خليجيــة فــي هــذا المجــال العالمــي، 
إذ إن هنــاك رخصــا رســمية عالميــة لمزاولــة 
المهنة ويتم مراقبتها باســتمرار حفاًظا على 

إمكانــات المدرب والمتــدرب، إضافة إلى أن 
وجــود مدربــات بحرينيات في هــذا المجال 
يشــجع الشــابات على خوض تجارب مثيرة 
مثــل الطيــران الحــر ويوفــر الراحــة للنســاء 
والعوائل في مثل هذه التجارب كما أن هذا 
اإلنجاز يثبت قدرات الشابات على احتراف 

رياضات تستدعي قوة بدنية عالية.
الحــر  الطيــران  فــي  فاطمــة  رحلــة  بــدأت 
خاضــت  حيــن   2017 العــام  منــذ  الداخلــي 
التجربة الطيران الحر الداخلي بـ “جرافيتي” 
ألول مــرة كزائرة. ومــن ذلك اليوم أصبحت 
محبــة لهــذه الرياضــة المتميــزة وأرادت أن 
تطــور مــن مهاراتهــا وأن تنضــم إلــى فريــق 
“جرافيتي”، فشــغفها للتجــارب الجديدة هو 

الــذي دفعهــا إلــى هــذا العالــم الجديــد الــذي 
اســتحوذ علــى جــل اهتمامهــا، واســتطاعت 
مــن خاللــه أن تصبح من أوائــل المحترفات 

البحرينيات في هذه المجال.
تحدثــت المدربة فاطمة جاســم الشــيخ عن 
فخرهــا بهــذا اإلنجــاز وقالــت “كنــت أنتظــر 

هــذه الفرصــة منذ ســنتين، فالعمــل في هذا 
المجــال شــيء كنــت أحلــم به؛ كونــي محبة 
جــدا  حريصــة  كنــت  والمغامــرة.  للرياضــة 
علــى االنضمــام إلى الفريق بأي شــكل، وبعد 
)جرافيتــي(  إعــالن  رأيــت  عــدة  محــاوالت 
بشــأن  االجتماعــي  التواصــل  قنــوات  علــى 
أول  لتوظيــف  األولــى  التدريبيــة  الــدورة 
الحــر  الطيــران  فــي  بحرينييــن  مدربيــن 
الداخلــي، فســارعت بالتســجيل. وبعــد أيام 
قليلــة تلقيــت دعــوة لحضور اختبــار اللياقة 
البدنيــة، ومــن هنــا ابتدأت رحلتــي في هذه 
الــدورة التي تحدتني جســدًيا وعقلًيا. وبعد 
مشــوار شــاق تحقــق حلمــي وأصبحــت أول 
مدربــة طيــرن حــر بحرينية. إننــي في غاية 

الفخر والسعادة”.
وأعــرب المديــر العــام لـــ “جرافيتــي” جــاري 
اللحظــة  بهــذه  فخــره  مــدى  عــن  ســويني 
التاريخيــة فــي “جرافيتــي” التي مــن خاللها 

فتــح بــاب جديــد للوظائــف للبحرينييــن في 
القطاع الرياضي، وقال “إني في غاية الفخر 
بتفــوق فاطمــة، كمــا أننــي أتطلــع إلــى نشــر 
الوعــي عــن الطيــران الحــر الداخلي وتوســع 
دائرة العاملين والمحترفين والرياضيين في 
هــذا المجال واالســتمرار في توظيف المزيد 

من المدربين البحرينيين في جرافيتي”.
وفــي هــذا الســياق، أشــادت مدير التســويق 
لشــركة “جرافيتي” مريم فتحي بالنجاحات 
النوعيــة التــي تحققها المــرأة البحرينية في 
كبيــًرا  تألًقــا  الــذي شــهد  الرياضــي  المجــال 
الرياضــة  أن  مؤكــدة  البحرينيــة،  للمــرأة 
النســائية البحرينيــة قطعــت شــوطا طويــال 
دخلــت  إذ  الرياضــي،  التفــوق  مجــال  فــي 
الســنوات  فــي  بقــوة  الخــط  علــى  المــرأة 
األخيــرة، كمــا دخلــت المــرأة أيضــا مجــاالت 
تدريــب وتحكيــم وإدارة األلعــاب الرياضية 

المختلفة.

فاطمة الشيخ أول مدربة خليجية للطيران الحر الداخلي

فاطمة الشيخ

وصول فريقي نادي المحرق ووزارة الداخلية إلى األردن
الثانيـــة نســـختها  فـــي  األثقـــال  لرفـــع  آســـيا  غـــرب  أنديـــة  لبطولـــة  اســـتعدادا 

نــادي  التــي تضــم فريقــي  البحرينيــة  البعثــة  حطــت 
برحالهــا  الداخليــة  وزارة  الرياضــي وفريــق  المحــرق 
بالعاصمة األردنية عمان صباح يوم أمس األول األول 
للمشــاركة فــي منافســات النســخة الثانيــة مــن بطولة 
من بطولة غرب آســيا لرفع األثقال للشباب والناشئين 
والعموم والماســتر، التي ســتقام منافساتها في الفترة 
مــن 4 حتــى 10 مــن شــهر أكتوبــر المقبــل بتنظيــم من 

نادي اليرموك - البقعة. 
وعقــدت لجنة الحكام باتحاد غرب آســيا لرفع األثقال 
اجتماعها األول مساء يوم أمس األول برئاسة رئيس 

اللجنة الفنية باتحاد غرب آســيا علي عبدهللا يوســف 
وعــدد مــن الحــكام الذيــن تــم ترشــيحهم واختيارهــم 
مــن قبل اللجنة لتحكيم البطولة، وتضم لجنة الحكام 
للبطولــة كال مــن الحــكام الدولــي علــي يوســف يحيى 
مــن مملكــة البحريــن رئيــس لجنــة الحــكام باالتحــاد 
البحرينــي لرفــع األثقــال، الدولــي عبدالرضــا عبــدهللا 
منافســات  تقســيم  االجتمــاع  خــالل  وتــم  يوســف، 
الســيدات لثــالث مجموعــات لجميــع الفئــات الوزنيــة 

والعمرية. 
الســيدات  بمســابقات  البطولــة  منافســات  وانطلقــت 
شــهر  مــن   5 الموافــق  الســبت  أمــس  يــوم  صبــاح 
أكتوبــر الجــاري بــدًءا من الســاعة 9 صباًحــا، وتحتدم 

المنافســات ضمــن فئــة الســيدات بيــن العبــات نــادي 
المحــرق البحرينــي والعبــات أنديــة المملكــة األردنيــة 
الهاشمية وأندية العراق وأندية الكويت؛ نظًرا لتقارب 
مســتويات المحاوالت األولى لكل من رفعات الخطف 

والنتر.
وتترأس البعثة البحرينية عضو مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لرفع األثقال رئيس اللجنة النســائية باتحاد 
غــرب آســيا رئيــس اللجنــة العلميــة وبحــوث التدريب 
باللجنــة التنظيميــة الخليجيــة بدول مجلــس التعاون 
رئيــس البعثــة اإلدارية لنادي المحــرق نيلة المير، فيما 
يمثــل فريــق النــادي كال مــن الالعبيــن ابتســام علــي 
عبــدهللا، مريــم محمــد شــريف، زينــب علــي عبــدهللا، 

لطيفة محمد شــريف، نور علي عبدهللا، فاطمة حســن 
علي، مريم حسن علي، نهى محمد جابو، ضي إبراهيم 
النعيمي، ســلمان طــارق النوبي، علــي عبداألمير علي، 
حســن أنور ســعيد، حســين علي عبدهللا، حســين علي 
يوســف  علــي  قهرمــان،  ســيف هللا  علــي  ســيف هللا، 
يحيــى، ويمثــل يمثــل فريــق االتحــاد الرياضــي لألمن 
العام التابع لوزارة الداخلية علي عبدهللا يوسف، عبد 
الرضا عبدهللا يوســف، يوسف خالد الشيراوي، عصام 

عبدهللا المير، فاطمة علي ناصر.
جميًعــا  يســودهم  الفريــق  العبــي  أن  الميــر  وأكــدت 
التفاؤل الكبير والمعنويات المرتفعة واالســتعداد؛ من 
أجل خوض المنافســات وتحقيق اإلنجازات المشــرفة 

وتمثيــل الوطــن خيــر تمثيــل، مشــيرة إلــى دعــم نادي 
ودعــم مجلــس  ومتابعــة  الدائــم  واهتمامــه  المحــرق 
إدارة االتحاد البحريني لرفع األثقال والجهازين الفني 

واإلداري.
وأبــدت الميــر ارتياحها الكبير لما وصــل إليه الالعبون 
من مستوى متقدم وجهوزية عالية لخوض منافسات 
هذه البطولة التي ينتظر أن تشــهد أقوى المنافســات؛ 
نظًرا لإلقبال الواســع خصوًصا بعد ما شــهدته النسخة 
البحريــن  مملكــة  أرض  علــى  أقيمــت  التــي  األولــى 

وبضيافة نادي المحرق والذي حقق لقبها.
وينتظر أن تشهد البطولة في نسختها الثانية مشاركة 
واسعة من أندية غرب آسيا، إذ تشهد مشاركة 6 أندية 

من دولة الكويت الشقيقة، فريقين من مملكة البحرين 
فريــق نــادي المحــرق وفريــق االتحــاد الرياضــي لألمن 
العــام بــوزارة الداخليــة والذي يشــارك للمــرة األولى، 3 
أندية من العراق، أندية من المملكة العربية السعودية، 
نــادي من ســوريا، لبنــان بفريق واحد، اإلمــارات بفريق 
واحد، أما األردن الشــقيق فسيشارك بأكبر فريق وأكبر 
عدد من الالعبين، وألول مرة سيتشــهد بطوالت أندية 
غرب آســيا تســجيل لألرقام القياســية وهذا بحد ذاته 

سيجعل المنافسات على حدتها.
وعقــد مســاء أمــس االجتمــاع الفنــي للفــرق لتوضيح 
مواعيد المســابقات وتوزيع الفئات الوزنية وتســجيل 

الالعبين.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

الســادس  محمــد  كأس  قرعــة  أوقعــت 
لألنديــة األبطــال، ممثــل المملكــة فريــق 
المحــرق أمــام فريق االتحاد الســكندري 
 16 الـــ  دور  منافســات  المصــري، ضمــن 

للمسابقة.
التــي  القرعــة  مراســم  فــي  ذلــك  جــاء 
العاصمــة  فــي  أمــس  مســاء  أجريــت 

السعودية )الرياض(.
وســيلتقي المحــرق باالتحاد الســكندري 
المصــري ذهابــا فــي مصــر، فيمــا مبــاراة 

اإلياب في البحرين.
ومثل المحرق في مراســم القرعة عضو 
مجلس إدارة النادي عبدالرحمن جمعة.

16 بعــد  الـــ  لــدور  وكان المحــرق تأهــل 
تخطــي دور الـ 32 بنجاح إثر تفوقه في 
مجمــوع المباراتيــن علــى فريــق شــباب 

قسنطينة الجزائري.
إلــى ذلك، أســفرت القرعة عن المباريات 

شــباب  مــع  الســعودي  الشــباب  اآلتيــة: 
األردن، نواذيبو الموريتاني مع الشــرطة 
مــع  المصــري  اإلســماعيلي  العراقــي، 
آســفي  أولمبيــك  اإلماراتــي،  الجزيــرة 
المغربــي مــع الترجــي التونســي، الــوداد 
مــع الرجاء المغربيين، الوصل اإلماراتي 
الجويــة  القــوة  الســعودي،  االتحــاد  مــع 

العراقي مع مولودية الجزائر.

المحرق أمام السكندري المصري عربًيا
أحمد مهدي

عبدالرحمن جمعة

قيمة البرغوث* 
 

 دائًما وأبًدا يبرهن النجم األرجنتيني ليونيل ميســي على قيمته العالية مع فريقه برشــلونة عندما اصطدم 
باإلنتــر فــي دوري األبطــال.. خــرج ليونيــل في الوقت المناســب وتمّكــن من صناعة هدف قاتــل جاء بإقدام 
ســواريز في الدقائق األخيرة من عمر المباراة. رغم أن اإلنتر لم يكن يســتحق الخســارة في اللقاء ورغم أنه 
كان الطــرف األفضــل واألكثــر حصــوالً للفــرص أمام المرمــى إال أن تواجد البرغوث فــي المعطيات ينفي كل 
هذه اإلحصائيات وال يجعل لها أي قيمة تذكر.. فاز برشلونة باللقاء ليس ألنه األجدر بل ألنه يملك ميسي.

 * إنذار مبّكر
 رغم أن ليفربول تمّكن من تحقيق أول انتصاراته في دوري األبطال إال أن ردة فعل فريق سالزبرغ وعودته من 
بعيد للقاء وجهت إنذاًرا مبكًرا لحامل اللقب.. فال يمكن لفريق بحجم ليفربول يكون متقدًما باللقاء بفارق مريح 
وأمــام منافــس بحجــم ســالزبورغ يجد نفســه متعــادالً ويكون قريًبا من الخســارة ولوال الخبرة وقوة الشــخصية 
التــي يمتلكهــا الريــدز لمــا تمّكــن من الفــوز والخروج من عنــق الزجاجة. المنظومــة الدفاعية لليفربــول وحتى لو 
اســتثنينا مباراة ســالزبورغ ال يبدو أنها بالوضع المثالي مثلما كانت في الموســم الماضي.. هل من الممكن اعتبار 
غياب اليسون هو السبب وأن بعودته سيعود الخط الدفاعي للعمل بإتقان مجدًدا؟..ربما يكون هذا هو الجواب 

عند البعض بيد أن ال يمكن لغياب اليسون أن يكون تأثيره لهذا الحد ألن أدريان ليس كما كاريوس.

* خطر وشيك 
 منذ مدة طويلة لم يعجز ريال مدريد من تحقيق الفوز في دوري األبطال في أول جولتين وقد يجد نفسه 
ا.. المرينغي سيكون على موعد مع مواجهتين متتاليتن صعبتين أمام فريق غلطة سراي  في مأزق كبير جدًّ
التركــي.. رغــم عــدم اســتبعاد أي ســيناريو إال أن الريال من الصعب أن يحقق الفوز علــى الفريق التركي في 
المواجهتين خصوًصا تلك التي ســتقام في األراضي التركية حيث يســتمد الفريق قوته من جمهوره الثائر 
والمتوهج.. وبعد ذلك سيكون هناك باريس سان جيرمان الذي سيخوض لقاءه أمام مدريد بكامل نجومه 
وهــو الــذي فــاز علــى الريال أصالً بغياب نصف نجومه.. لذلك ال يمكن اســتبعاد ســيناريو توديــع الملوك منذ 

الدور األول.
alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي 

دوري األبطال 
تحت المجهر

رئيس اتحاد الكرة يشيد بجهود وزير الشباب
ـــاد ـــط االتح ـــج وخط ـــتعرض برام ـــد ويس ـــع المؤي ـــع م ـــة يجتم ـــن خليف ـــي ب عل

أشــاد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
لكــرة القدم الشــيخ علي بــن خليفة بن أحمد آل 
خليفة، بالدور البارز الذي يقوم به وزير شؤون 

الشباب والرياضة أيمن المؤيد.
جــاء ذلــك لدى اجتماع الشــيخ علي بــن خليفة 
الشــباب  شــؤون  بوزيــر  خليفــة  آل  أحمــد  بــن 
والرياضة، بحضور األمين العام للجنة األولمبية 
اتحــاد  مقــر  فــي  النصــف،  محمــد  البحرينيــة 
الكــرة بحضــور أعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد 
البحريني لكرة القدم وعدد من المسؤولين في 

وزارة شؤون الشباب والرياضة.
ولفــت رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني 
لكرة القدم إلى الجهود التي يبذلها وزير شؤون 
الشباب والرياضة في دعم الحركتين الرياضية 
والشــبابية بمــا يتوافــق مــع رؤى وأفــكار ممثــل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  إن  وقــال 
حريــص علــى تفعيــل الــدور المهــم للــوزارة في 
بمملكــة  والرياضييــن  الشــباب  مســيرة  خدمــة 
للشــباب  إيجابيــة  بيئــة  يوفــر  بمــا  البحريــن، 
والرياضييــن تعــزز إمكاناتهم وتصقل مهاراتهم 

تعزيزا للرياضة البحرينية عموما.
وأثنــى الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد آل 
الشــباب  شــؤون  وزيــر  زيــارة  علــى  خليفــة، 
والرياضــة لمقــر االتحــاد البحريني لكــرة القدم، 
مؤكــدا أنهــا واحدة من ضمن سلســلة متواصلة 
لمجــاالت التعــاون بيــن االتحاد والــوزارة، األمر 
الــذي أدى لتحقيــق العديــد مــن النجاحات لكرة 

القدم البحرينية.
وأشــار إلى أن المتابعة المســتمرة من قبل وزير 
شؤون الشباب والرياضة تبعث على الفخر في 
االهتمــام بقطاعــي الشــباب والرياضــة، مشــيرا 
إلــى أن االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم داعــم 
لتوجهــات الــوزارة الراميــة لخلق جيــل رياضي 
البحريــن  لمملكــة  ســفير  خيــر  يكــون  شــباب 
فــي مختلــف المحافــل الرياضيــة علــى جميــع 
األصعــدة بمــا فيها كــرة القدم البحرينيــة اللعبة 

الشعبية األولى.
وأعــرب الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد آل 
خليفة عن اعتزازه بزيارة وزير شــؤون الشباب 
والرياضــة، إذ قــدم االتحــاد شــرحا مفصــال عن 
برامــج وخطــط االتحــاد، والمتوافقــة مــع رؤى 

الوزارة لخدمة وتطوير الرياضة البحرينية.
ونــوه بدور االجتمــاع في تبــادل وجهات النظر 
نجاحــات  تعزيــز  فــي  تســهم  التــي  المختلفــة 
كــرة القــدم البحرينيــة، وقيادتهــا إلــى تحقيــق 

مكتسبات أخرى.
وأكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
دائــم  تواصــل  علــى  االتحــاد  أن  القــدم  لكــرة 
الشــباب  شــؤون  وزارة  مــع  مســتمر  وتنســيق 
والرياضــة؛ لزيــادة تفعيــل ســبل التعــاون القائم 
بين الجهتين، مشــيدا في هذا الصدد بما يبديه 

وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد 
الحــرص  يعكــس  وتجــاوب  كبيــر  تعــاون  مــن 
البحرينيــة  للرياضــة  العامــة  المصلحــة  علــى 
وتعزيــز دورهــا لتكون رائدة بشــبابها وكوادرها 

الرياضيين.
وقــال في ختام تصريحه “تمثــل هذه الزيارات 
فرصة لتأكيد الدور البارز لوزارة شؤون الشباب 

والرياضــة، وما يقوم به أفــراد الوزارة من عمل 
دؤوب ومســتمر لخدمة رياضة وشــباب مملكة 

البحرين”.
وأضاف أن هذا الدور مع التعاون المتبادل بين 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم ووزارة شــؤون 
الشــباب الرياضة يســهم في تعزيز خط االتحاد 
الراميــة لقيــادة منظومة كــرة القــدم البحرينية 

التي تشــمل جميع األطراف المعنية باللعبة إلى 
مزيد مــن النجاحات والمكتســبات التي تعكس 

رقي وتطور الرياضة البحرينية.
االجتمــاع  هامــش  علــى  المؤيــد  الوزيــر  وقــام 
Fifa Forward Proj- “بزيــارة تفقدية لمشــروع 

لالتحــاد  التابعــة  الخارجيــة  بالمالعــب   ”ect
البحريني لكرة القدم.

من اللقاء

المؤيد يطلع على مشروع “Fifa Forward Project” بالمالعب الخارجية 

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أيمن المؤيد رئيس اتحاد الكرة يقدم قميص المنتخب الوطني الرسمي للمؤيدعلي بن خليفة

سبورت



البحرينيين تشجع  والــحــكــومــة  ــمــا  دائ جـــدد  مستثمرين  يقبل  ــيــوم  ال الــســوق 
من هو رامي جمعة؟ «

رامي جمعة عبدهللا، بحريني أبلغ من العمر 
 7 11 ســنة وولــد  40 عامــا وأنــا أب لبنــت 

سنوات.

ما تخصصك الدراسي؟ والوظيفة  «
التي بدأت بها العمل المهني؟

الهندســة  مجــال  فــي  دراســتي  بــدأت 
حتــى  البحريــن  جامعــة  فــي  الميكانيكيــة 
تخرجــت ونلــت شــهادة البكالوريــوس فــي 
نفــط  شــركة  فــي  توظفــت   ،2001 العــام 
البحريــن )بابكــو( مهندســا لمــدة 6 ســنوات، 
وأثنــاء ذلــك حضــرت لشــهادة الماجســتير 
فــي إدارة األعمــال وحصلــت على الشــهادة 
للعمــل  انتقلــت  وبعدهــا   2006 العــام  فــي 
فــي مجــال البنــوك االســتثمارية والماليــة، 
واســتطعت أن أحصــل علــى الترقيــة فــي 
البنــوك؛ ألكــون مديــرا اســتثماريا فــي أكثــر 
من مؤسسة استثمارية، وعملت في البنوك 
نحــو 8 ســنوات، ثــم فكــرت فــي االنتقــال 
وأن  الخاصــة  والمشــاريع  الخــاص  للعمــل 

أكون رائد عمل.

ما الذي جعلك تفكر لتكون صاحب  «
مشروع تجاري؟

بحكم عملي في إدارة االســتثمار الذي كان 
ُيعنــى باالســتحواذ علــى المشــاريع القائمــة 
بيعهــا  ثــم  بتطويرهــا  والقيــام  والناجحــة، 
لمســتثمرين آخرين. أثنــاء ذلك رأيت كثيًرا 
مــن القصــص الناجحة لرواد األعمــال بدأوا 
مــن  الصغيــرة  ومؤسســاتهم  مشــاريعهم 
الصفــر وطوروها حتى أصبحت مؤسســات 
كبيــرة لهــا قيمــة يســتطيعوا أن يتخارجــوا 
منهــا ويبيعوهــا بســعر مضاعف عن ســعرها 
عنــد التأســيس، أو أن يكــون هذا المشــروع 
الوظيفــة،  مــن  أفضــل  قــوي  مصــدر دخــل 
وشــجعني ذلــك أن أفكــر بالدخــول في هذا 
العمــر  طــوال  البقــاء  عــن  عوضــا  المجــال 
موظًفــا بانتظــار راتب كل شــهر والتخطيط 
للحياة على أساس الراتب، وهذا ما أعطاني 

الدفعة الكبيرة للدخول في المجال.

كم الفترة التي احتجتها حتى تحزم  «
أمرك تجاه مشروع “ماكياتو”؟

أخــذت الكثيــر مــن الوقت، نحو 3 ســنوات، 
إذ لــم يكن المشــروع أول فكرة خطرت في 
البــال، كانــت فكــرة أن يكــون لدي مشــروع 
حلــم يحتــاج لتخطيــط، وفكــرت فــي أكثــر 
مــن مشــروع في مجــاالت عــدة وعملت لها 
دراســات جدوى وكان القــرار عدم الخوض 
في التجربة، حتى وصلت لقناعة أن أدخل 
فــي مجال المطاعم واألغذية، وهو المجال 
مســتقبال،  فيــه  أطــور  أن  أســتطيع  الــذي 
ورســمت خطــة عمــل علــى أساســها بــدأت 
مجازفــة،  كانــت  البدايــة  فــي  المشــروع، 
وأكملنــا 6 ســنوات مــن االفتتــاح الــذي كان 

في أغسطس 2013.

دخلت المجال من جانبين مختلفين،  «
ما الصعوبات التي لقيتها؟

مختلفــان  جانبــان  المشــروع  مجــال  نعــم، 
كانــت  البعــض،  بعضهمــا  يكمــالن  ولكنهمــا 
مهمــة البحــث والعثــور علــى الفريــق الجيد 
والمناسب لمجال الشيشة والمطبخ طويلة 
العمليــة  إن  إذ  المطعــم،  افتتــاح  وأّخــرت 
ليست سهلة أبدا خصوصا مع وجود الكثير 
مــن المطاعم والمقاهي التي تقدم خدماتها 
بجودة عالية، وللدخول معها في المنافســة 

البد أن يكون المشــروع علــى قدر التحدي، 
لذلــك أخــذت عمليــة البحث عــن الموظفين 
الكثير من الوقت وكانت مهمة شــاقة وبعد 
مقابلة العديد من المتقدمين استقررنا على 
عــدد صغير لفريق العمل، وبدأنا معه بدورة 
عمل واحدة لمدة 8 ساعات، وبعد أن أثبتنا 
اســمنا في الســوق “مطعم ومقهى ماكياتو” 

بدأنا بالفريق الموجود حاليا.

كيف كان تأثير ضريبة السلع  «
االنتقائية على المطعم؟

كان لهــا تأثير كبيــر، فالضريبة متخصصة 
فــي 3 مجــاالت وهــي التبــغ ومشــروبات 
الطاقــة والغازيــة، وهــذه الســلع أساســية 
فــي مبيعاتنا اليوميــة خصوصا التبغ. في 
البدايــة درســنا الوضــع وقمنا بالحســابات 
الالزمــة وكيــف نســتطيع أن نســيطر على 
الضريبــة  بهــذه  بإلزامنــا  المصروفــات 
وبنفس الوقت لم نحب فكرة زيادة السعر 
علــى الزبائن؛ خصوصــا أن مقهى ومطعم 
بتقديــم  البدايــة  منــذ  ُعــرف  “ماكياتــو” 
الجودة الممتازة بســعر مناســب، ومقارنة 
بالمقاهي ذات المســتوى يكــون “ماكياتو” 
منذ البداية وحتى اليوم بأســعار مناســبة 
للخدمات الممتازة، لم نكن نريد أن نخسر 
هــذه الميــزة الموجــودة لدينــا الســيما أن 
الزبائــن قــد اعتــادوا علــى تلــك الخدمــات 
الضريبــة  بتحمــل  فقمنــا  األســعار،  بتلــك 
بالكامــل فــي بدايــة تطبيق ضريبة الســلع 
االنتقائيــة، ولكــن بعــد ذلــك أصبــح هنــاك 
الكلفــة والمصاريــف  فــي  أخــرى  زيــادات 
المضافــة  القيمــة  وضريبــة  التشــغيلية 
وزيادة أسعار الكهرباء، التي تزداد سنويا 
منــذ 4 ســنوات تقريبــا، وأســعار الوقــود، 
وعوامــل أخرى، حتــى أن الموردين زادوا 

أسعارهم؛ لزيادة مصاريفهم.

األرخص مع جودة «

حاولنــا بقــدر اســتطاعتنا أال نزيــد األســعار، 
حتى وصلنا لمرحلة ضرورة زيادة األســعار 
حتى نســتطيع موازنة األمور، فقمنا بزيادة 
وال  الزبائــن  علــى  تؤثــر  ال  بحيــث  طفيفــة 
نخســر بســببها الميــزة المتعــارف عليهــا عن 
األرخــص  األســعار  بقــاء  وهــي  “ماكياتــو” 
ضمــن فئــات المطاعم ذات الجــودة، وتفهم 

البدايــة كان هنــاك  فــي  الزبائــن األوضــاع، 
معهــم  تحدثــت  ولكــن  المالحظــات  بعــض 
شــخصيا وشــرحت لهم األمــور التي ترتبت 
علــى ذلــك خصوصا أنهــم كانوا كأنمــا عائلة 
يأتــون  زبائننــا  مــن   % 80 فهنــاك  للمطعــم 
يوميا. تغيرت الكثير من األمور في السوق 
خــالل الســنوات الثــالث األخيــرة، فأصبــح 
ومصاريــف  وقوانيــن  تشــريعات  هنــاك 
لديهــم  أصبــح  الزبائــن  أن  حتــى  إضافيــة، 
خيارات أكثر مع افتتاح المزيد من المطاعم 
أكثــر  منفتحــة  الســوق  أصبحــت  أن  بعــد 
للراغبيــن باالســتثمار حتــى مــع متقاعــدي 
“االختيــاري” الــذي نفــذ أخيــرا، فكثيــر مــن 
الموظفين بعد اســتالم مســتحقاتهم فكروا 
في الدخول للســوق وتأســيس مشــاريعهم، 
وهــذا فتــح لنــا تحديــا أكبــر فــي البقــاء في 
واســم  الزبائــن  علــى  والمحافظــة  الســوق 

المشروع والجودة.
مــن الســهل أن أقلــل المصاريــف مــع تقليــل 

الجــودة، حتــى أن بعض المحــالت توجهت 
لمثــل هــذا الشــيء وهــو تقليــل الموظفين، 
مــا يؤثــر علــى الخدمــة وشــراء مــواد ذات 
جــودة أقــل، ولكنــه يؤثــر علــى الطعــم، لــذا 
كان التحــدي هو كيف تحافظ على الجودة 
صاحــب  يكــون  أن  البــد  لذلــك  والســمعة، 
المشــروع مبدعــا ولديــه أفــكار جديــدة، إذ 
إن عــدم التجديــد أو التطوير في الخدمات 
سيســبب انحــدارا فــي المبيعــات واألربــاح 
وبنهاية المطاف صاحب المشروع سيضطر 

للخروج من السوق.

كيف أتت فكرة الفرع الثاني  «
للمطعم؟

نالــت األطبــاق والمشــروبات التــي نقدمهــا 
استحسان الزبائن، وبحكم طبيعة المجتمع 
فالبعــض ال يحب الحضور في مقهى توجد 
فيــه الشيشــة خصوصــا أن الجــو العــام في 
فــرع ســلماباد طــاغ عليه موضوع الشيشــة 

والتدخيــن أكثر على الرغم منوجود المكان 
المخصــص لغيــر المدخنيــن وهــو مفصــول 
فبعــد  الرائحــة.  لــه  تصــل  أن  دون  تمامــا 
يــودون تجربــة  الزبائــن وأنهــم  مالحظــات 
ال  ســلماباد  فــي  واألجــواء  لدينــا  الطعــام 
تناســبهم، فكرنــا فــي افتتــاح الفــرع الثانــي 
األجــواء  تكــون  أو  تدخيــن  دون  ليكــون 

العامة من دون شيشة.
الفــرع الثانــي في مجمــع جاليريا بالزنج مع 
شيشــة ولكنهــا فــي الطابــق الثانــي العلــوي 
فقــط ومفصولــة تمامــا عــن غيــر المدخنين 
دون المرور على القســم، والعوائل ال تشــعر 

بأي مظهر من مظاهر التدخين.
كانت النقطة األهم في افتتاح الفرع الثاني 
هــو أن يشــعر الزبــون بنفــس جــودة األكل 
الفــرع  فــي  المقدمــة  والخدمــة  والشيشــة 
األول دون أن يشــعر بــأي فــرق مثــل بعــض 
المحــالت التــي تختلــف أطباقهــم وطريقــة 

تعاملهم و ”المنيو” من فرع آلخر.

هل هناك نية الفتتاح فرع ثالث  «
قريبا؟

ال توجد فكرة الفتتاح فرع ثالث، فالســوق 
أكثــر،  وجديــدة  مبدعــة  ألفــكار  بحاجــة 
وندرس حاليا خطة ونأمل أن تكون األفكار 
الجديدة على أرض الواقع في أقرب وقت، 
منهــا موضوع “التمويــن”، إذ كانت لنا بعض 
استحســان  والقــت  البســيطة  التجــارب 

الزبائن، نفكر في تطبيقها بشكل دائم.

من أين أتى اسم “ماكياتو”؟ «

كان االســم مــن اختيــاري. اختيــار االســم مــن 
األشــياء المهمــة فــي أي مشــروع، فهــو الــذي 
لذلــك  الفتــرة،  طــوال  المشــروع  مــع  ســيبقى 
يجب أن يكون اســما مميزا وجذابا ويبقى في 
الذاكرة وأال يكون مكررا. مع البحث عن االسم 
الــذي لــه عالقــة مــع المشــروع جــاء “ماكياتو”، 
فهــو نــوع من أنــواع القهوة والمشــروع “كوفي 
شوب” ويتناسب مع المجال، والحمد لله اليوم 
مع ذكر “ماكياتو” يكون المشروع معروفا دون 

وجود تشابه أسماء.

هل هناك نية للتوسع خارج البحرين؟ «

حصلنــا على عــروض الفتتاح فــروع خارج 
البحريــن فــي إحــدى دول الخليــج، ولكــن 
هــذه العملية تحتاج إلى دراســة أكثر، وفي 
الشــخص  علــى  الحصــول  يجــب  البدايــة 
المناســب الذي ســيأخذ المشروع البحريني 
كـــ ”فرنشــايز” وأن يكــون “قــدر المســؤولية” 
المســتوى،  بنفــس  الخدمــات  يقــدم  وأن 
ونحــن منفتحــون ألي شــخص مــن خــارج 

البحرين للنقاش معه بشأن الموضوع.

من الذي ساعدك في افتتاح  «
“ماكياتو”؟

منــذ  الدعــم  فــي  كبيــر  فضــل  لألهــل  كان 
البدايــة فــي بلــورة الفكــرة، ثــم الدعــم فــي 
والوالــدان  زوجتــي  والتنفيــذ،  التخطيــط 
ســاعدوني وشــجعوني دائما وكان لهم دور 
كبيــر ســابقا ومــا زالــوا، حتــى مــع األفــكار 
والــدي  خصوصــا  أستشــيرهم،  الجديــدة 
كان  إذ  األعمــال،  فــي  يملــك خلفيــة  الــذي 
لديــه أعمالــه الخاصة في مجــاالت مختلفة 
ويعطينــي من أفــكاره وخبرته فــي الحياة، 
وأيضا األصدقاء واستشــاراتهم كان لها أثر 
كبيــر، فأصبــح المطعــم مجهــود مجموعــة 

ولكن أنا الظاهر بالصورة أكثر.

كيف تقضي يومك؟ «

الفرعيــن  فــي  الحضــور  علــى  أحــرص 
كل  فــي  التفاصيــل  أدق  علــى  لإلشــراف 
والخدمــات  والعصائــر  المطبــخ  األقســام 
والشيشــة، وكل رجــل أعمــال مــن الصعــب 
ليوميــن،  للعمــل  معيــان  جــدوال  يضــع  أن 
رســمي  دوام  ســاعات  لديــه  توجــد  ال  إذ 
بســاعات محدودة، بل يكون اليوم مفتوحا 
والتحرك على حسب متطلبات اليوم، ولكن 
عمومــا أقــوم باألعمال المكتبية فــي الفترة 
الحكوميــة  المعامــالت  مثــل  الصباحيــة 
والبنــوك واالجتماعــات مــع الموردين، وفي 
فتــرة بعــد الظهر والمســائية أقضــي الوقت 

في أحد الفرعين.
هــو  والضروريــة  المهمــة  األشــياء  ومــن 
تخصيــص الوقــت للعائلــة، ففــي كل نهايــة 

أسبوع يجب أن أكون مع األهل.

كان الوالد يشجعنا دائما أنا وإخواني على التجارة منذ أن كنا صغارا، ويقول لنا إنه يفضل أن نبدأ بالمشاريع الخاصة  «
دون أن نكون موظفين وملزمين براتب معين. كما كان يشجعنا على الدراسة والحصول على أعلى الشهادات وأن نصل 

ألعلى المناصب في الوظائف ولكن في نفس الوقت يشجع على الدخول في االستثمار بالمشاريع الخاصة وأن نكون 
مبدعين، وكان يشجعنا للمجازفة ويقول إنها قد تكون صعبة وهناك ربح أو خسارة، ولكن البد من الدخول في مشروع 

بتخطيط وتفكير قبل كل شيء، فأخذت منه “خذ المجازفة ولكن أن تكون محسوبة”.

ما نصائح الوالد لك بخصوص التجارة؟

رامي جمعة متحدثا لـ ”البالد”

شــاب طمــوح تخــرج فــي جامعــة البحريــن، يحمــل بكالوريــوس الهندســة 
الميكانيكيــة، عمــل فــي شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( لمــدة 6 ســنوات، ثــم 
حصــل على الماجســتير فــي إدارة األعمال وانتقل للعمــل في مجال البنوك 
االســتثمارية والماليــة، إذ اســتطاع أن يشــغل منصــب مديــر اســتثماري 
فــي أكثــر من مؤسســة محلية لمدة 8 ســنوات إلى أن قــرر االنتقال للعمل 

الحــر والمشــاريع الخاصــة؛ ليكــون رائــد عمــل ذا بصمة فــي االقتصاد 
البحرينــي... إنــه رامــي جمعــة صاحــب مشــروع مقهــى ومطعــم 

“ماكياتو” الذي التقته “البالد” وأجرت معه حوارا شيقا.

زينب العكري | تصوير: خليل إبراهيم

من هدير الميكانيكا لرائد أعمال ناجح

أنصح الجماعة الجديدة التي تنوي الدخول في المشاريع أن تختار  «
مشروعها بعناية شديدة، فوضع السوق اليوم ليس مثل السابق، فهو 

يقبل مستثمرين جدد دائما والحكومة تشجع البحرينيين، ولكن أطلب 
من المستثمر الجديد أن يختار المشروع بدقة ومن الضروري أن تكون 
هناك دراسة جدوى صحيحة واستشارة المستثمرين الموجودين فعال 

في السوق واالطالع على التجارب الناجحة والفاشلة أيضا، وهناك 
مجاالت غير متشبعة اليوم ومن الممكن االستثمار والنجاح فيها، وإن 

نجاح أي مشروع هو خدمة للمملكة واقتصادها عموما، ونتمنى أن نرى 
البحرينيين ناجحين دائما ويملكون مشاريعهم الخاصة.

كلمة أخيرة من رجل أعمال ورائد عمل؟

business
@albiladpress.com

درست وخططت 
لمدة 3 سنوات 

حتى قررت 
افتتاح “ماكياتو”

والدي شجعنا 
من الصغر 

على دخول 
العمل الحر

المشروع الخاص 
مصدر دخل 

قوي أفضل من 
الوظيفة رامي جمعة

ميزة “ماكياتو” 
األرخص ضمن 
فئة المطاعم 

ذات الجودة

“ماكياتو” نوع 
من أنواع القهوة 

والمشروع 
“كوفي شوب”

هناك مجاالت 
غير متشبعة 

يمكن االستثمار 
والنجاح فيها

ــقــهــا ــي ــطــب ــة فـــــي بـــــدايـــــة ت ــ ــي ــ ــائ ــ ــق ــ ــت ــ ــع االن ــ ــل ــســ ــ ــة ال ــ ــب ــ ــري تـــحـــمـــلـــنـــا ضــ
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أسامة الماجد | تصوير يوسف سلطان

عــروض مهرجان  أولــى  األول  أمس  يوم  انطلقت 
الخامس  الشبابي  للمسرح  حمد  بن  خالد  جائزة 
للمراكز الشبابية واألندية الوطنية ولذوي العزيمة 
في نسخته الخامسة، على مركز المحرق الشبابي، 
للمؤسسة  العمر”  “سفرة  مسرحية  بعرض  وذلــك 
وعصام  راشــد  صقر  تأليف  من  الملكية،  الخيرية 
شهد  وتمثيل  قــاســم،  عبدالعزيز  وإخـــراج  نــاصــر 
ورضــا  حسين  ــرى  وذكــ الـــــذوادي  وعــهــود  محمد 

شمطوط.
يــذكــر أن الــمــهــرجــان قــد خصص وعــرفــانــا لــرواد 
أســمــاء  تحمل  جــوائــز  ثـــاث  البحريني  الــمــســرح 
طوال  وقدموا  المسرحية،  الساحة  أثــروا  فنانين 
وللحركة  البحريني  للمسرح  الكثير  مــشــوارهــم 
الراحل  الفنان  اســم  اطلق  حيث  عموما،  الفنية 
الفنان  واســم  األولـــى،  الجائزة  على  عــواد  محمد 
واسم  الثانية،  الجائزة  على  بحر  إبراهيم  الراحل 
الــفــنــان الـــراحـــل مــحــمــد الــبــهــدهــي عــلــى الــجــائــزة 
لهذا  ــه  دورتـ فــي  المهرجان  سيكرم  كما  الثالثة، 
العام كا من الفنانة أحام محمد، والفنان عبدهللا 
والــفــنــان جاسم  يــونــس،  ســنــاء  والفنانة  يــوســف، 
الفنانة  ســوار،  عقيل  المسرحي  والكاتب  الصايغ، 

مريم زيمان. 
ملك  عبدهللا  الفنان  من  التحكيم  لجنة  وتتكون 
الــغــيــان وجمال  الــفــنــان جــمــال  رئيسا وعــضــويــة 
بــحــضــور جميع  اللجنة  ســتــقــوم  حــيــث  الــمــطــوع، 
العروض المشاركة والمستحقين لجوائز المسابقة.

الــرواد بأســماء  الكبــرى  والجوائــز  فنانيــن   6 تكريــم 

“سفرة العمر” تقص شريط مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي

22local@albiladpress.com

السبت
5 أكتوبر 2019 

سمو الشيخة حصة ترعى حفل متفوقي “النور للبر”6 صفر 1441
يتيما طــالــبــا   250 تـــدعـــم  ــة  ــي ــع ــم ــج ال لـــمـــيـــاء:  ــة  ــخ ــي ــش ال

بــرعــايــة كــريــمــة مــن رئــيــس مــجــلــس إدارة 
مؤسسة إنجاز البحرين سمو الشيخة حصة 
رئيسة  وبــحــضــور  خليفة،  آل  خليفة  بــنــت 
جمعية النور للبر الشيخة لمياء بنت محمد 
لولوة  الشيخة  الرئيس  ونــائــب  خليفة،  آل 
الجمعية  نــظــمــت  خــلــيــفــة،  آل  مــحــمــد  بــنــت 
األيتام  من  وطالبة  طالبا   55 لـ  تكريم  حفل 
 ،2019  -  2018 الــدراســي  للعام  المتفوقين 
المدارس  في  الدراسية  المراحل  ولمختلف 
الشيخات  مــن  العديد  بحضور  الحكومية، 
الكريمات، والداعمين لبرنامج كفالة األيتام، 
ــاء أمـــور الطلبة،  ــي ــمــدارس وأول ال ومــديــري 
مساء  الجمعية،  إدارة  مجلس  وعــضــوات 

أمس السبت بقاعة المسرح بمقر الجمعية.
الشيخة  للبر  النور  جمعية  رئيسة  وأعربت 
لــمــيــاء عـــن جـــل شــكــرهــا وتــقــديــرهــا لسمو 
على  خليفة،  آل  خليفة  بنت  الشيخة حصة 
مؤكدة  التكريم،  لحفل  وحضورها  رعايتها 
أن هذا ليس بغريب على سموها، فهي تدعم 
الــبــارز  التعليم واإلنــجــاز مــن خــال دورهـــا 
موصلة  البحرين،  إنجاز  قيادة مؤسسة  في 
للجمعية  الداعمة  الجهات  كل  إلــى  شكرها 
ــرامــج الــجــمــعــيــة ومــنــهــا بــرنــامــج كفالة  ــب ول
الجمعية  برامج  األيتام والــذي يعد من أهم 

منذ انطاق عملها ولحد اآلن.
وأوضحت الشيخة لمياء أن الجمعية تكرم 
اليوم 55 طالبا وطالبة من مختلف المراحل 
الدراسية، مؤكدة أن تكريم المتفوقين يأتي 
تعزيًزا لروح الِعلم والمثابرة وتشجيع الطلبة 
الرقي  على بذل مزيد من الجهد في سبيل 

بأنفسهم وأسرهم ووطنهم.
يأتي  االحــتــفــال  أن  لمياء  الشيخة  وبينت 
الخيري  العمل  في  الجمعية  لرؤية  ترجمة 
عــمــومــا، وكــفــالــة األيـــتـــام خــصــوصــا، حيث 
تعددت متطلبات الحياة من مأكل ومشرب 
التعليمية  الجوانب  تركيز على  إلى  وملبس 
والــفــكــريــة والــتــربــويــة، مــوضــحــة، أن لجنة 
اللجان  مــن  تــعــد  بالجمعية  األيـــتـــام  كــفــالــة 
 2005 العام  بدأت عملها في  الرئيسية، فقد 
بـ 50 يتيما، واآلن وبعد مرور 14 سنة أصبح 
عددهم 250 يتيًما، مؤكدة أن هذا ال يرتبط 
بالعدد أو الكم ولكن بالدعم والمتابعة التي 
التأسيس  منذ  رئاستها  اللجنة وعلى  توليها 
الجاد مع كل  رحاب يوسف حمزة، وبالعمل 

العضوات باللجنة والجمعية.
الــرئــيــس الشيخة  نــائــبــة  ــا أعــربــت  وبـــدورهـ
لولوة بنت محمد، عن الشكر والتقدير لسمو 
ومشاركتها  الحفل،  لرعايتها  حصة  الشيخة 
هذا  أن  مؤكدة  تكريمهم،  حفل  في  األيتام 
عالقة  جميلة  ذكــرى  سيبقى  الــذي  الموقف 
فــي قــلــوب األيــتــام تدفعهم إلــى مــزيــد من 
النجاح والتفوق، مؤكدة انه يأتي من إيمان 
وتأكيد  وتمكينهم،  الشباب  بــدعــم  سموها 
على الدور المجتمعي الذي تقوم به جمعية 
النور للبر في رعاية ودعم هذه الفئة، لتكون 

بلدها  في  المستدامة  التنمية  ركائز  إحــدى 
البحرين، وتدفع بعجلة التنمية إلى مزيد من 
التقدم واالزدهار في ظل قيادتنا وحكومتنا 

الرشيدة.
العاقات  لجنة  رئيسة  أكــدت  جانبها  ومــن 
بن  سيف  حنان  بالجمعية  واإلعـــام  العامة 
عربي أن الجمعية حريصة كل الحرص على 
من  متطلباتهم  وجعل  األيتام  فئة  احتواء 

مؤكدة  المتطلبات،  هذه  باختاف  أولوياتها 
لتقديم  الجمعية  من  سعيا  يأتي  الحفل  أن 
على  وتشجيعهم  لــأيــتــام  المعنوي  الــدعــم 
جهودهم  وتوجيه  المجتمع  فــي  االنــدمــاج 

للعمل للوطن ورفعته.
ورفع الطلبة في كلمتهم التي ألقتها الطالبة 
ليليان عادل، كل آيات الشكر والتقدير لسمو 
الشيخة حصة بنت خليفة لتشريفها الحفل 

والتفوق،  التكريم  األيتام فرحة  ومشاركتها 
ولجمعية النور للبر ولرئيستها ونائبتها، على 
لمسوه  الـــذي  المتواصل  والــدعــم  االهــتــمــام 
السنوات، موصلين شكرهم  هذه  كل  طوال 
العضوات،  لرئيسة لجنة كفالة األيتام ولكل 

اللواتي كن وراء هذا النجاح والتفوق.
بعدها كرمت سمو الشيخة حصة والشيخة 

لمياء الطلبة والطالبات المتفوقين.

سمو الشيخة حصة بنت خليفة ترعى حفل تكريم المتفوقين لجمعية النور للبر

مسرحية سفرة العمر

بوهلول والحمدان والكوهجي الندوة التعقيبية

بدور المالكي من الرفاع | تصوير: رسول الحجيري

المنامة - وزارة الخارجية

الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  افــتــتــحــت 
دعيج  بــن  عيسى  بنت  ــا  رن الشيخة 
الــبــحــريــنــي  ــمـــعـــرض  الـ ــفــة،  ــي خــل آل 
األندونيسي للجمال، بتنظيم ودعوة 
ــال  ــمــ مــــن جــمــعــيــة الـــصـــداقـــة واألعــ
وبحضور  اإلندونيسية،  البحرينية 
ومـــشـــاركـــة شــخــصــيــات اقــتــصــاديــة 

وتجارية عالية المستوى.
وأعربت الشيخة رنا بنت عيسى بن 
دعيج آل خليفة عن سعادتها بحضور 
ــمــعــرض الــبــحــريــنــي األنــدونــيــســي  ال
للجمال والذي يجسد نموذًجا واضًحا 
المشترك  الثنائي  والتنسيق  للتعاون 
وتشجيع  الــخــبــرات  لتبادل  وفــرصــة 
الدبلوماسية  مــجــال  فــي  االستثمار 
البلدين  بين  والتجارية  االقتصادية 
ــي شــتــى الـــمـــجـــاالت،  الــصــديــقــيــن فـ
يشكل  المعرض  أن  سعادتها  مضيفة 
ــيــرة ألصـــحـــاب األعـــمـــال  ــب أهــمــيــة ك
والمهتمين بمنتجات الجمال واألزياء 
ثقافة وعادات  للتعرف على  وغيرها 

وتقاليد جمهورية إندونيسيا.
الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  وأشـــــادت 
القائمة  الــثــنــائــيــة  ــعــاقــات  ال بــمــســار 
ــبــحــريــن وجــمــهــوريــة  بــيــن مــمــلــكــة ال
به  تتسم  ومــا  الصديقة،  أندونيسيا 
المستويات  على  وتــطــور  تــقــدم  مــن 
مملكة  كافة، مؤكدة سعادتها حرص 

قدًما  المضي  على  الــدائــم  البحرين 
ــعـــاقـــات إلــــى آفـــــاق أوســـع  بـــهـــذه الـ
وأشمل، بما يعود بالنفع والخير على 
البلدين والشعبين الصديقين، متمنية 
ــًدا من  لــجــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا مـــزيـ

التطور والنماء.
عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  نوهت  كما 
بن دعيج آل خليفة بالجهود الدؤوبة 
الــذي تقوم به جمعية  الكبير  والــدور 
الـــصـــداقـــة واألعـــــمـــــال الــبــحــريــنــيــة 
األنــدونــيــســيــة فــي إقــامــة مــثــل هــذه 
الـــتـــي تسهم  الــــدوريــــة  الــفــعــالــيــات 
ــعــاون مـــع جــمــهــوريــة  ــت فـــي تــعــزيــز ال
الصديقة، معربة سعادتها  إندونيسيا 
عن خالص شكرها وتقديرها للجمعية 
عــلــى حــســن االســتــقــبــال والــتــنــظــيــم، 

متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.
واألعمال  الصداقة  جمعية  أن  يذكر 
البحرينية األندونيسية قامت بتنظيم 
ــمــعــرض الــبــحــريــنــي األنــدونــيــســي  ال
للجمال بالتعاون مع سفارة جمهورية 
أنــدونــيــســيــا لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
ــرض عــلــى  ــعـ ــمـ حـــيـــث شـــمـــل هـــــذا الـ
مجموعة من الفعاليات المتميزة منها 
بمشاركة  األندونيسي  األزيــاء  عرض 
المحليين  األزيــاء  نخبة من مصممي 
والــعــالــمــيــيــن والــعــرض األنــدونــيــســي 

التقليدي.

وكيل “الخارجية”: المعرض البحريني 
األندونيسي للجمال نموذج للتعاون والتنسيق



دار بن حربان تستحضر روائع فنية من التراث الموسيقي

بعد انفصال نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عن حبيبها ووالد  «
طفلتها “ستورمي” النجم العالمي ترافيس سكوت، نشرت صحيفة 
ديلي ميل البريطانية صوراً لجينر أثناء مغادرتها األستوديو الخاص 

بحبيبها السابق النجم العالمي “تايغا” في هوليوود. وكشف مواقع 
الكترونية أن نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر وحبيبها ترافيس 
سكوت قد انفصال بحجة انهما “يأخذان استراحة” من عالقتهما.

انطلقــت فــي بــاب البحريــن مســاء الخميس الموافــق 3 أكتوبــر 2019م فعاليات “الخامســة 
بتوقيــت البــاب”، حيــث تنّظــم هيئــة البحريــن للثقافة واآلثــار سلســلة الفعاليات هــذه للعام 
الثانــي علــى التوالــي. وقّدمــت فرقــة دار بن حربــان خالل الفعالية أمســية للفنون الشــعبية 

وسط حضور من زّوار باب البحرين والمهتمين بالشأن الثقافي في مملكة البحرين 

 وتهــدف أنشــطة “الخامســة بتوقيــت البــاب” 
البحريــن  بــاب  منطقــة  إحيــاء  إعــادة  إلــى 
ا لمــا تتميز به من  ا إضافيًّ ومنحهــا بعــًدا ثقافيًّ
قيمــة تاريخيــة وحضاريــة، حيث تســتضيف 
الســاحة األماميــة لبــاب البحريــن نشــاطًا كل 

يــوم خميــس الســاعة 5:00 مســاًء. وتتنــوع 
األنشــطة التــي تســتهدف مختلــف األعمار ما 
بين األمســيات الفنية الشــعبية، ورش العمل، 

المعارض وغيرها. 
بــاب  اســتضافها  التــي  األمســية  وخــال   

حربــان  بــن  دار  فرقــة  أخــذت  البحريــن، 
بحرينيــة  ســماعية  رحلــة  فــي  الحضــور 
أصيلــة واســتحضرت روائــع فنية مــن التراث 
عبــر  لألذهــان  وأعــادت  المحلــي  الموســيقي 
بهــا  اشــتهرت  التــي  الفنــون  ذاكــرة  أدائهــا 

المملكة. 
هــذا وتقــام مســاء الخميــس القــادم الموافــق 
10 أكتوبــر 2019م، ورشــة تفاعليــة لألطفــال 
بعنــوان “تــال مدافــن دلمــون” وبالتعــاون مع 
ورش قطــر النــدى، حيث يتعــرف األطفال ما 

بيــن 8 إلى 12 عاًمــا على تال مدافن دلمون، 
وهــي ثالــث موقع بحرينّي مــدرج على الئحة 
التــراث العالمــي لمنظمــة اليونيســكو. ويمكن 
الورشــة  لهــذه  أطفالهــم  تســجيل  للمهتميــن 
www.cul�  عبــر الموقــع اإللكترونــّي للهيئــة :
المؤلفــة  القصــة،  وســتروي   .ture.gov.bh
نــدى الفردان مع شــخصيات مغامرة وخيالية 
قبــل 2000 عــام، كمــا ســيتعلم األطفال خال 
الورشــة تكويــن المدافــن ومــا يوجــد تحتهــا 

وأهميتها والمعتقدات المرتبطة بها.
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شهد الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة مؤخًرا، تكريم الفنان المصري محمد هنيدي، ومنحه نجمة 
الجونة اإلبداعية، تقديرا لمشواره الفني.

وأقيــم في المهرجان مؤتمرا صحفيا للفنان 
على هامــش تكريمه، وخاله أجاب هنيدي 
علــى عدد كبير من األســئلة مــن الصحفيين 
وكان  والتكريــم،  الجديــدة  أعمالــه  حــول 
لمســافات الباد حضور هــذا اللقاء مع جمع 
النجــم  وقــال  واإلعامييــن،  الصحفييــن 
بتكريــم  فخــور  أوال  إنــه  هنيــدي،  محمــد 
مهرجــان الجونــة بجائزة اإلنجــاز اإلبداعي 
خاصــة أن الزعيــم عــادل إمــام نــال نفــس 
التكريــم باإلضافــة إلى المخــرج داوود عبد 
الســيد، وأضــاف :” فخــور بالتكريــم خاصــة 
أن االهتمــام بالكوميديــا فــي المهرجانــات 
السينمائية ضعيف، لذلك اعتقد أنها خطوة 
مهمــة ومجهود اشــكر إدارة المهرجان عليه 
فقــد أســعدني جــًدا خاصة مــن ردود الفعل 
التــي تلقيتهــا مــن زمائــي الذيــن قالــوا إن 
تكريمــي كان بمثابــة تكريــم لهــم وال يمكــن 
أن أصــف لــك المشــاعر التــي أحدثتهــا هذه 
إلــي أن الجونــة  الجملــة بداخلــي”. وأشــار 
الســينمائي يعتبــره فرحــة فنيــة فــي مصــر 
والعالــم العربــي، مشــيًرا إلــي أن المهرجــان 
يتطــور كل دورة عــن التــي ســبقتها، علــى 
مســتوي أهمية األفام والنجوم الحاضرين 

والتنظيم.
وقال هنيدي، إن في الماضي كان االهتمام 
بتكريــم نجــوم الكوميديــا يتــم فــي مرحلة 
عمريــة متقدمــة للفنــان، أو بعــد موتــه، كمــا 
كان يتــم التعامــل مع الفيلم الكوميدي على 

أنــه عمــل خفيــف، لكن اآلن الوضــع اختلف، 
وباتــت هــذه النوعيــة مــن األعمــال تتمتــع 
باهتمام، وتتناول قضايا مهمة، وأكد أهمية 
الفيلــم الكوميــدي اليوم في الســينما وقال : 
زمــان  الضحــك،  تحتــاج  األرضيــة  “الكــرة 
فيــه  دلوقتــي  لكــن  األفــام خفيفــة  كانــت 
أفــام كوميديــة مهمة زمــان كان أســاتذتنا 
بيقولــوا إن الفنان بيتكرم من الجمهور قبل 
أي حــد، لكــن ده ال يغفــل وجــود دور مهــم 

للنقاد والمهرجانات”.
وفي ســؤال للباد عن ســر اختفاءه مؤخرا 
عن العمل الســينمائي وتقديم الجديد قال : 
“لــم ابتعــد أبــدا عن الســينما انــا موجود في 
كل مــكان، قدمت العام الماضي فيلم “عنتر 
ابــن ابــن ابــن ابــن شــداد” مــع درة وباســم 
ســمرة وبيومــي فــؤاد وإيمــان الســيد، ومن 
تأليــف أيمــن بهجــت قمــر، وإخــراج شــريف 
إسماعيل، وحاليا اجهز مشروعا فنيا جديدا 
مــع ديزنــي، واعمــل علــى الجــزء الثاني من 
صعيــدي فــي الجامعــة األمريكيــة، وننتظــر 
إشارة المنتج لبدء التصوير، وفيلمي القادم 
في الســينما قريًبا وهو فيلم “عقلة اإلصبع” 
الذي نعمل علىه منذ 3 سنوات بسبب كمية 
الجرافيكــس والمؤثرات الصوتيــة والفنية، 
وهــو مــن تأليــف عمــر طاهــر، ومــن إخــراج 

إسام خيري، وإنتاج وليد صبري.”.
واألميــرة  الفــارس  فيلــم  عــرض  عــن  أمــا 
الكارتونــي ضمــن فعاليــات المهرجان، فقال 

ل  تصــل  ســنوات طويلــة  منــذ  قدمــه  إنــه 
20 عامــا وعندمــا تحدثــوا عنــه تخيــل أنــه 
فيلــم جديــد وقال لهــم إنه مشــغول ليفاجأ 
بأنــه فيلمــه الذي قــدم فيــه األداء الصوتي، 
وكانــت فرحــة كبيــرة جــًدا لــه خصوًصــا أن 
أثنــاء عرضــه بمهرجــان الجونــة فلــم يكــن 
موجــود ولم يشــاهده من قبــل وفوجئ برد 
فعل قوي جًدا حول العمل وقال : “أسعدني 
جًدا وجوده اليوم ألن هذا الفيلم من نوعية 
أفــام الكارتــون وأنــا أحبهــا على المســتوي 
الشــخصي جًدا، وزمان كان مفهوم األعمال 
فقــط  لألطفــال  موجهــة  أنهــا  الكارتونيــة 
لكــن حالًيــا أصبحــت تخــص الجمهــور كلــه 
مــن كبــار وصغار وشــيوخ أيًضا، وســعادتي 
األكبــر أن الفيلــم صناعــة مصريــة وعربيــة 

وكنــا اعتدنــا أن نوعيــة هــذه األعمــال تأتي 
مــن الغــرب والحمدللــه أننــا عملنــا تركيبــة 
زي دي ونجحــت فهــذا فضــل من هللا” وعن 
تغيبه عن عرضه في المهرجان قال :” سعيد 
للغايــة فقــد كنــت نســيت هــذا الفيلــم حتي 

إنني ال أتذكر أجري به”.
الكوميــدي  تطــور  عــن  ســؤال  فــي  وقــال 
حالًيــا فــي تكنيــك الســينما قــال : “بالنســبة 
جــًدا  دمهــم خفيــف  كلهــم  الجــدد  للنجــوم 
اليوم، وأســعدوا الناس واختــاف الطريقة 
بحــب  شــخصًيا  وأنــا  الكوميديــا  اليفســد 
يهــم  والســيناريو  يعيــش  الفيلــم  أن  أهتــم 
النــاس علشــان يعيش معاهــم، والدليل كلنا 
بنتفــرج على نجيب الريحانــي حتي اليوم، 
وأهم شــئ عنــدي الســيناريو، والحقيقة ان 
السوشــال ميديــا ســاعدت فــي ظهــور نــوع 

جديــد مــن الضحك اليــوم مهم جــدا للناس 
وأنــا أحييهــم وأســاعدهم دائمــا فــي تويتــر 
بــأن  اكــد  نفســه  الوقــت  فــي  مثــا” ولكنــه 
منصــات السوشــال ميديــا ســاح ذو حدين 
فقــال للصحفييــن : “النجوميــة حاليا أســرع 
في ظل مواقع التواصل االجتماعي وتعتبر 
ســاحا ذا حديــن، فمــن الممكــن أن تتعرض 
للســقوط ســريعا أيضــا، لكــن علــى الجانــب 
اآلخــر فــإن نجاحهــا يجعلهــا محفــورة فــي 
أذهــان الجمهــور، واألهم أنهــا تعني االلتزام 
وهــي قاعــدة تعلمتهــا مــن الجيــل القديــم، 
فهناك من يري أن النجومية انتظار الجميع 
لــك، لكــن هــذا خطــأ، فالنجم والمخــرج هما 
أهــم اثنيــن في موقــع التصويــر، وإذا تأخرا 

سيتفّكك العمل”.
جــذب  هنيــدي  محمــد  النجــم  واســتطاع 

الجمهــور ألفامه لســنوات طويلــة، وارتبط 
الجامعــة  فــي  “صعيــدي  فيلــم  ومنهــا  بهــا، 
األميركيــة” الــذي يعتبــر مــن أكثــر األفــام 
التــي حّققــت إيــرادات فــي تاريــخ الســينما 
مــن  كبيــر  عــدد  فيــه  وشــارك  المصريــة، 
النجــوم منهــم أحمــد الســقا وهانــي رمــزي 
ومنــي زكــي وغــادة عــادل وطــارق لطفــي، 
ويطالبهــم الجمهــور بإنجــاز جــزء ثــان بعــد 
مــرور 20 عامــا مــن إنتاجه، وعــن ذلك قال : 
“موضــوع الجــزء الثانــي مــن األفــام ليــس 
هّينــا علــى كاتــب الســيناريو، بــل هو صعب 
للغاية، ألن كل عناصر فريق العمل أصبحوا 
نجومــا كبــارا اآلن، وال بد أن يفّصل كل دور 
علــى صاحبــه حتي يظهر فــي أفضل جودة 
ويــوازن األمــور ليحّقق النجــاح الكبير مثل 

الجزء األول”.

محمد هنيدي: الكرة األرضية تحتاج إلى الضحك جدا
اليــوم الضحــك  نجــوم  مــن  جديــد  نــوع  ظهــور  فــي  ســاعدت  التواصــل  مواقــع 

طارق البحار
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تطوير جهاز يساعد المشلولين على الحركة عبر “قراءة أفكارهم”
اســتطاع رجــل تحريك أطرافــه األربعة المشــلولة عبر ارتداء 
“بذلة-روبــوت” عبــارة عــن هيــكل خارجي يوصــف بأنه “قارئ 

لألفكار”.
وقــال تيبــو، البالغ مــن العمر 30 عاما، إن خطواته األولى وهو 
يرتدي ذلك الجهاز جعلته يشعر كما لو كان “أول رجل يخطو 

على سطح القمر”.
وأفاد تقرير علمي فرنســي أن حركات تيبو، ال ســيما المشــي، 
بعيدة عن اإلتقان، فضال عن أن هذا الجهاز ال ُيستخدم خارج 

المختبر.
لكــن الباحثيــن يقولــون إن التجربــة قــد تتمخــض يومــا عــن 

تحسين نوعية حياة المرضى.
كان تيبــو، الــذي ال يرغــب فــي اإلفصاح عن لقبــه، يعمل صانع 
أدوات بصريــة قبل أن يســقط مــن ارتفاع 15 مترا في حادث 

في ملهى ليلي قبل 4 أعوام.
وأدت إصابة الحبل الشوكي لديه إلى إصابته بالشلل، وقضى 

عاميه التاليين طريح الفراش في مستشفى.
وفي العام 2017، شرع تيبو في المشاركة في تجارب ارتداء 
ذلــك الجهــاز )الهيــكل الخارجــي( فــي مركــز أبحــاث كليناتــك 
وجامعة غرونوبل في فرنسا. وليس في مقدور هذا الروبوت 
المتطــور الذي يــزن 65 كيلو غراما أن يحاكي وظائف أعضاء 
الجســم بشــكل تــام. علــى أن الجهــاز ُيمثــل تطــورا ملحوظــا 

مقارنة باختراعات شــبيهة تســاعد المرضى على التحكم في 
أحد أطرافهم عبر استخدام إشارات الدماغ.

وكان تيبــو بحاجــة إلــى ربــط البذلة-الروبــوت بقضيــب فــي 
ســقف الحجــرة خشــية الوقوع علــى األرضية - ممــا يعني أن 

الجهاز ليس صالحا بعد لالستخدام خارج المختبر.

ويقول البروفيسور عليم لويس بن عبيد، رئيس مركز  «
كليناتك البحثي لبي بي سي: “المشي على نحو مستقل 
ال يزال بعيدا؛ فهو لم يصل بعد إلى الدقة والسرعة التي 

تحول دون الوقوع”. وفي المهام التي أُوكلت إلى تيبو 
وكان عليه أن يحقق أهدافا معينة عبر استخدام الهيكل 

الخارجي وتحريك ذراعيه ولّف المعصمين، حقق تيبو 
نجاحا بلغت نسبته 71 %.

أثار انبعاث أدخنة من بين الصخور وشقوق األرض في موقع تابع لمنطقة حائل شمال 
السعودية، تساؤالت عديدة عن األسباب، بعد أن وثق تلك المشاهد مواطن سعودي.

وراجــت مقاطــع الفيديــو عبــر منصــات 
التواصل االجتماعي، مثيرة جدال واسعا 
المنطقــة  وأن  خاصــة  األســباب،  حــول 
بحــرات  الشــهيرة  المناطــق  مــن  تعتبــر 

بركانية.
دعــا  “العربية.نــت”،  إلــى  حديــث  وفــي 
أســتاذ الجيولوجيــا فــي جامعــة الملــك 
ســعود عبدالعزيــز بــن لعبون إلى دراســة 

الظاهرة جيولوجيا.
وقــال بــن لعبــون إن منطقة حائل تشــهد 
العديــد مــن الحــرات البركانيــة الشــهيرة 
والمعروفــة، كما في حرة الهتيمة جنوب 
حائل، وهي صخور بركانية من البراكين 

الخامدة.
وأوضــح أن حائــل تحيــط بهــا البراكيــن 

الخامدة من آالف السنين.

غازات حائل المنبعثة... هل تكون بداية نشاط بركاني؟

راقصات يشاركن في أداء استعراض “اإلشبيليين” 
للفنانة اإلسابنية بيالر ألباراكين، وذلك خالل التحضير 

لمهرجان “الليالي البيضاء 2019”، الذي يقام في العاصمة 
الفرنسية باريس يومي 5 و6 أكتوبر الجاري )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أطلــق قــاٍض تايلنــدي النــار على نفســه 
فــي قاعــة محكمــة مكتظــة بعــد تبرئــة 
مجموعــة مــن المشــتبه فــي ارتكابهــم 
جرائــم قتــل وانتقــاد النظــام القضائــي 
فــي المملكــة، فــي خطــاب بثه مباشــرة 
المحاكــم  وتواجــه  “فيســبوك”.  علــى 
مــا  علــى خلفيــة  انتقــادات  التايلنديــة 
يقال إنها غالبًا ما تعمل لصالح األثرياء 
وأصحــاب النفــوذ، فيمــا تصــدر أحكامًا 
األشــخاص  علــى  وقاســية  ســريعة 

العاديين الرتكابهم جرائم بسيطة.

وكان كاناكورن بيانشانا، وهو  «
قاٍض في محكمة ياال في قلب 
الجنوب التايلندي يصدر حكمًا 
بحق 5 مشتبه بهم في قضية 

قتل باألسلحة النارية بعد ظهر 
الجمعة. وبعد إعالنه براءتهم، 
أطلق نداء في قاعة المحكمة 
المكتظة يدعو فيه إلى نظام 
عدالة أنظف قبل أن يسحب 

مسدسًا ويطلق النار على صدره.

تســبب إطــالق نــار بمصــرع شــاب عن 
فلوريــدا  واليــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
رجــل  أطلــق  أن  بعــد  األميركيــة، 
الرصــاص علــى صهــره الــذي قفــز مــن 

بين شجيرات ليفاجئه بعيد ميالده.
وتعــود الحادثة إلى األول من أكتوبر، 
إذ أطلــق ريتشــارد دينيــس البالــغ مــن 
العمــر 61 عامــا، النار عن طريق الخطأ 
علــى صهــره كريســتوفر بيرغــان )37 
عــام(، الــذي قطــع مســافة تزيــد عن 4 
آالف ميــل من النرويــج، ليفاجئ والد 

زوجته في عيد ميالده.

وبّين جونسون أن ريتشارد دخل  «
في شجار مع أحد األشخاص 
قبل وصول كريستوفر الذي 

طرق على بابه واختبئ بين 
الشجيرات ليفاجئ والد زوجته 
بقدومه، إال أن األخير سارع إلى 
إطالق النار عليه دون أن يعرف 

هويته، فأرداه قتيال.

قاٍض تاياندي 
يطلق النار على 

نفسه في المحكمة

نهاية مأساوية 
لمفاجأة عيد 

نفقــت 6 أفيال برية بعدما ســقطت في شــالل ميالد
ميــاه فــي متنــزه خاو يــي الوطني فــي تاياند. 
وقال مســؤولون إنه جــرى إنقاذ فيلين آخرين 
فــي الحــادث الــذي وقــع أمس في شــالل مياه 
راتشاســيما  ناخــون  إقليــم  فــي  نــاروك  هايــو 

شمال شرق البالد.
وقال كانتشــيت ســرينوباوان مدير المتنزه إن 
مــن بيــن األفيــال النافقة فيــل فــي الثالثة من 
العمــر. وأغلقت الســلطات شــالل الميــاه مؤقتا 
بعــد الحــادث. وقــال وزيــر المــوارد الوطنيــة 
والبيئــة فــاراوات ســيلبا أرتشــا لرويتــرز ”كان 

حادثا“، مشيرا إلى أن ذلك يحدث كثيرا.

ويوجد نحو 300 فيل في المتنزه  «
المقام على مساحة تتجاوز ألفي 

كيلومتر مربع من الغابات واألراضي 
الخضراء. ويؤوي العديد من 

الحيوانات البرية.

نفوق 6 أفيال بعد 
سقوطها في شالل بتايلند

رفع األمير هاري دعوى قضائية ضد صحيفتين من صحف التابلويد البريطانية 
بسبب قرصنة لهاتفه. وقالت تقارير وسائل اإلعالم البريطانية، مساء الجمعة، إن 
هاري اتخذ إجراء قانونيا ضد صحيفتي “ذا صن” و”ميرور”. وأكد قصر باكنغهام 

في بيان، صدر أمس، أن المزاعم المتعلقة “باالعتراض غير القانوني لرسائل البريد 
الصوتي” ُقدمت نيابة عن هاري. واعترفت شركة “نيوز غروب نيوزبيبرس”، التي 
تملك صحيفة “ذا صن”، بلجوء األمير إلى المحكمة العليا. وتزيد القضية من حدة 

صراع هاري مع صحف التابلويد البريطانية. وكانت زوجته ميغان، دوقة ساسكس، 
رفعت دعوى قضائية ضد صحيفة “ذا ميل أون صانداي” بتهمة انتهاك حقوق النشر 

وغيرها من االنتهاكات المدنية بعد أن نشرت الصحيفة خطابا كتبته إلى والدها. 

وقال األمير هاري، في بيان مشبوب بالعواطف، الثالثاء، إن أسلوب معاملة  «
قطاعات من الصحافة البريطانية لميغان أعاد إلى األذهان أسلوبها في 

التعامل مع أمه ديانا التي لقيت حتفها في حادث تحطم سيارة في 1997، 
بعد أن طاردها مصورون صحفيون عبر شوارع باريس.
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تقرأ برمجية متطورة على الكمبيوتر الموجات التي يرسلها الدماغ 

ُشيوُخ الّرجاِل تصوُن الّرجال
ــٍن ــي ــُة ُكـــــّل ح ــل ــي ــم ــج ــي ال ــن ــب ــات ــع ت

ــاِل ــ ــوص ــ ــِة ال ــلـ ــي بـــهـــا طـ ــ ــرن ــ ــَذّك ــ ُت
ــراري ــ ــب ــ ــك ال ــي ــات ــه ــْر ب ــ ــذك ــ ــل ت ــ وهـ

ــا بــــــــْرَد الــــّظــــالِل ــ ــًب ــ ــال ــ غــــــــزااًل ط
ــٍن ســـهـــاٍم ــ ــي ــ ــي عـــلـــى َع ــف ــه ــوا ل ــ فـ

ــاِل ــبـ ــّنـ الـ َبـــــــْرِي  عــلــى  ــي  ــف ــه ل ووا 
قلبي ــاف  ــغ ِش أصـــاَب  ــد  ق فسهُمِك 

الــــرجــــال قـــــْتـــــِل  مـــــن  هلل  ــا  ــ ــي ــ ف
ــَل فــانــســابــت دمـــوٌع ــوصـ ــرُت الـ ــ ذكـ

ــواِل ــ ــن ــ ــّز ال ــ ــي عـ ــ كــــذْكــــِر الــــمــــاِء ف
ومــــا ذكـــــُر الــــوصــــاِل بــهــا غــريــٌب

ــُد الـــمـــنـــاِل ــ ــع ــ ــا ُب ــ ــره ــ يــــقــــّرُب ذك
غصًبا ــعــشــِق  ال ــوُف  ــي ط تــســامــرنــي 

الــلــيــالــي رؤى  الـــمـــنـــاَم  فــتــســلــبــنــي 
أهـــيـــُم بــهــا وأشــــتــــاُق الــغــوانــي

ــا كـــالـــّثـــفـــاِل ــ ــواه ــ ويـــطـــَحـــُنـــنـــي ه
ــرًّا ــ ِس ــوُت  ــمـ يـ ــُق  ــريـ الـــغـ ــاَد  ــ كـ وإذ 

فــيــا لـــلـــهـــوِل مـــن وصـــــِل الــــــّدالِل
ــم شــهــدنــا ــك ــال ب ــ ــّرج ــ ــا شــيــَخ ال ــي ف

ــزواِل ــ ــال ــ ــاَء الـــســـيـــِل يــــــأذُن ب ــ ــث ــ ُغ
ــاُء مـــلـــيـــُك عـــزٍّ ــ ــش ــ ــَت كـــمـــا ي ــ ــن ــ وك

ــا فـــي الـــنـــزاِل ــن” ســيــًف ــري ــح ــب ــا ال ــ “أب
ــا خــشــيــَت اأُلســــد يــوًمــا وثــبــَت ومـ

الــرجــاِل؟ ُظــبــا  الـــرجـــاُل  تخشى  وهـــل 
ــا ــ ــَك الــعــلــيــاُء دوًم ــ ــال ــ ــوُن رج ــصـ تـ

ــْم َفـــــَخـــــاًرا كـــالـــجـــالِل ــ ــُه ــ ــاِدُل ــ ــب ــ ت
ــَل مـــن َرُجـــــٍل كــريــٍم ــوصـ حــفــظــَت الـ

وأبــــعــــدَت األســـــى بــعــد انـــدمـــاِل
ــٍد ــَم وجـ ــي ــظ ــاَل ع ــ ــرج ــ ــَت ال ــ ــدي ــ وأه

ــى الـــِخـــالِل ــل ِلــُتــْلــِزَمــهــا الــثــبــاَت ع
ــْرٍم ــ ــِر طـــبـــُع ِقـ ــاع ــش ــم ــُف ال ــ ــا زيـ ــ وم

ــاِل ــم ــك ــوى ال ــ ــراِم س ــ ــك ــ ــا طــبــُع ال ــ وم
ــا ــًم ــي ــف نـــخـــوُنـــُه ِقــــرًمــــا زع ــيـ وكـ

ــاِل ــص ــّن ــال ــَد دوًمـــــا ب ــه ــع يـــصـــوُن ال
ــوٌم ــ ــِد ق ــهـ ــعـ ــوِن الـ ــ ــص ــ يـــعـــّيـــرنـــا ب

بــارتــحــاِل ــادى  ــ نـ الـــصـــوُت  ــا  مـ إذا 
ــٌة مــــــّرت وذكـــــرى ــابـ ــحـ فــتــلــك سـ

المعالي ــدِم  ــ ه فــي  الــســاعــيــَن  ــى  إلـ
ــم ــواش ــاداٍت ه ــ ــ ــُس س ــم ــه وســــاء ال

ــالُد إلــــى الـــجـــالِل ــ ــب ــ ــم تـــرقـــى ال ــه ب
ــوُل ســـّيـــدهـــا جــمــيــًعــا ــ ــق ــ وســــــاَء ال

ــاِل ــق ــم ــُل خــاتــمــَة ال ــْصـ ــّنـ ــاَن الـ ــكـ فـ
ــَن ُطــــــرًّا ــ ــي ــ ــل ــ ــوال ســــّيــــُد األه ــ ــل ــ ف

ــال ــت ــت ــاق ــُع ُيـــنـــبـــي ب ــ ــوض ــ ــاد ال ــكـ لـ
ــام ــم ــه ــود ال ــ ــّط ــ ــة ال ــف ــي ــل فــعــنــَد خ

ــي ــوال ــت ــال َتـــهـــاُب اأُلســــــُد تــجــثــو ب
ــي ســريــًعــا ــام ــّس وجــــاَء الــمــوِكــُب ال

ــاِل ــَص ــّن ــال ــُب يــهــوي ب ــ ــّرك ــ وكـــــاَد ال
ــاًرا ــهـ ِجـ ــي  ــ ــواف ــ ال ــزَك  ــ ــزي ــ ع وُزرَت 

ــاِل ــبـ ــجـ ــالـ لـــتـــرفـــعـــُه عـــــزيـــــًزا كـ
ــًرا ــ ــخ ــ ــزًّا وف ــ ــ ــُه عـ ــ ــاَن ــ ــك ــ رفــــعــــَت م

ــلــيــالــي ال بـــمـــقـــَدِمـــَك  أْزرْت  ومــــا 
ـا ــَك الـــبـــيـــَض ُحــبًـّ ــيـ ــتـ فـــقـــّبـــَل راحـ

ــاِل ــم ــه ــاْن ــا ب ــوًقـ وأجـــــرى الـــدمـــَع شـ
ــَت لـــنـــا ســفــيــًنــا ــنـ ــا األحـــــــــراِر كـ ــ أبـ

كـــالـــتـــالِل صــــــارت  األمـــــــــواُج  إذا 
ــوا ــط ــي ُأح إذا  ــاَل  ــ ــرج ــ ال عـــفـــَت  ــا  ــ وم

ُأواِل ــن  مـ ــارَة  ــصـ ــُعـ الـ كـــنـــَت  بـــلـــى، 
ــَك فـــي الــحــيــاِة زعـــيـــُم قـــوٍم ــظُّ ــح ف

وحـــــظُّ الـــبـــعـــِض ُيــنــبــي بـــالـــوبـــاِل
تــمــادت إذا  ــاِم  ــئـ ــلـ الـ ــُب  ــيـ عـ ومــــا 

ــي ــالـ ــي رجـ ــنـ ــفـ ــا ُيـ ــ ــه ــ ــْرُك ــ ولـــكـــن ت
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