“الداخلية” :ال مكان لألصوات المنحازة في تطلعاتنا المستقبلية
المنامة  -وزارة الداخلية

قالــت وزارة الداخليــة إن هنــاك مــن كان يســعى
إلــى اســتغالل االنفتــاح الــذي نعيــش ،ومرحلــة

اإلصالح التي ننعم بها ونسعد ،من خالل مواقف
وتصريحــات وبيانــات ،ابتعــدت عــن المســؤولية
الوطنيــة ،وامتــدت لســنوات عــدة مــن محاوالت

التأزيــم األمنــي ،في وقــت كانت الجهــود األمنية
تبــذل مــن أجــل اســتعادة الســكينة واالســتقرار

بيان أمس كان
االجتماعي .وأضافت الوزارة في
ٍ
مالحظا أن منبر عبدهللا الغريفي ،لم تصدر إدانة
منــه لألعمــال اإلرهابية ،بل عكــس تعاطفا وقبوال
لهــا ،والتــي اســتهدفت أرواح رجــال الشــرطة،

اقرأ في ملحق ^

االقتصادي

عيســى آل خليفــة ،ووعــي وإدراك شــعبه الوفــي

منبر الغريفي لم تصدر منه
إدانة لإلعمال اإلرهابية بل
عكس تعاطفا معها

المؤمــن بوطنــه ،والمعتــز بهويتــه البحرينيــة،
تقدمــت بثبــات نحــو مجتمــع يســوده األمن وجو

الســكينة واالســتقرار والتقــدم واالزدهــار ،وأن
مســتقبل البحريــن ،يتطلــب مواقــف وأصواتــا

وأقالمــا ،تتحمــل المســؤولية الوطنيــة ،أمــا

وراح ضحيتهــا  22مــن شــهداء الواجب و 4آالف

مصــاب باإلضافة إلى األهــداف الحيوية التي تم
مهاجمتهــا وترويــع حيــاة المواطنيــن والمقيميــن
ومستخدمي الطريق.

وأكــدت الــوزارة أن مملكــة البحريــن ،وبحكمــة
عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

األصوات المنحازة التي تبرر مخالفة القانون ،وال
تلتــزم بمقتضيات المصلحة الوطنية ،وال تحافظ

“التصريح المرن” ..بين سمعة
البحرين وإصالح السوق ()13

علــى الهويــة الوطنية العروبية ،فــا مكان لها في
تطلعاتنــا الوطنية المســتقبلية ،فنحن في مرحلة
بنــاء ونمــاء ،مــن أهــم مرتكزاتها إصالح الشــباب

وإدماجهم في محيطهم المجتمعي.

()٠٦

 30شركة في
البيئة التجريبية
لـ “الفنتك” ()14
“البورصة” 5 :شركات
جديدة بالسوق
االستثمارية ()15

 4فئــــات لتراخيــــص مزاولـــــة “التثمين العقاري”

()17

السنة Year: 11
العدد No: 3862

األحد SUN

 12مايو 12 May 2019
 7رمضان 7 Ramadan 1440

 28صفحة  200 -فلس

رقم التسجيل ISSN 1985-8566

e-mail: local@albiladpress.com

www.albiladpress.com

العاهل :نقدر اهتمام الملكة إليزابيث بدعم العالقات التاريخية
المشاركة في بطولة ويندسور فرصة

لتعزيـــز التنافسيـــة وتبادل الخبرات

المنامة  -بنا

أشــاد عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك

الجاللــة ملكــة المملكــة المتحــدة وشــمال

حمد بن عيســى آل خليفــة بحرص واهتمام

إيرلنــدا الفائزيــن فــي البطولــة العســكرية

ملكــة المملكــة المتحــدة وشــمال إيرلنــدا

للقفــز علــى الحواجز ،التي أقيمــت في إطار

صاحبــة الجاللــة الملكــة إليزابيــث الثانيــة

فعاليــات مهرجــان رويــال ويندســور الملكي

بدعــم وتعزيــز عالقــات الصداقــة والتعــاون

الدولــي للفروســية فــي الحديقــة الملكيــة

التاريخيــة الوطيــدة بين البلدين والشــعبين

لقلعة ويندسور.

الصديقين.وتــوج صاحــب الجاللة وصاحبة

وفــاز بــكأس جاللتــه فرســان فريــق االتحاد
الرياضــي العســكري التابــع لقــوة دفــاع
البحريــن بالمركــز األول والمكــون مــن احمد

فرســان الفريــق

منصور ،وصابر ســلمان ،ومحمود عبدالقادر،

العســكري يفـــوزون
بالمركــــز األول في
كأس جاللـــة الملــك

بقيادة رئيس الفريق خالد الخاطري.
وأشار جاللة الملك إلى أن المشاركة السنوية
تشــكل فرصــة مهمــة لتعزيــز التنافســية
ولتبادل الخبرات واالســتفادة من التجارب،
وتوثيــق عالقــات الصداقــة والتواصــل
والتعــارف بيــن الفرســان المشــاركين مــن
الدول الشقيقة والصديقة.

()02

جاللة الملك وجاللة ملكة المملكة المتحدة يحضران مراسم تتويج الفائزين في بطولة القفز على الحواجز

“التعطل”  200دينار للجامعيين و 150لغيرهم بدءا من مايو

 6شروط تنهي
نظام الكفيل
بالسعودية

قوة ساحقة لمواجهة إيران

حميدان :التعديالت تنسجم مع توجه الحكومة بتعزيز الحماية االجتماعية للمواطنين

دبي  -العربية.نت

مــع إقــرار مجلــس الشــورى الســعودي

تنفيــذا لقــرارات مجلــس الــوزراء فيمــا

مايــو الجــاري ،ويتــم حاليــا التنســيق مــع

المرســوم بقانــون رقــم ( )78لســنة 2006

يتعلــق بالبرنامــج الوطنــي للتوظيف الذي

الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعي؛ لوضع

بشــأن التأميــن ضــد التعطــل ،والــذي نــص

أطلقــه رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

القرار موضع التنفيذ وصرف المستحقات

علــى زيادة مدة اإلعانــة والتعويض إلى 9

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

للمستفيدين.

أشــهر بــدال من  6أشــهر كما هــو معمول به

خليفــة ،وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى

وأشــار حميــدان إلــى أن العمــل باألمــر

حاليا.

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

يأتــي بعــد إقــرار مجلــس الــوزراء زيــادة

وقــال إن تطبيــق التعديــات األخيــرة فــي

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان

إعانــة التعطــل مــن  150إلــى  200دينــار

قانــون التأميــن ضــد التعطــل تنســجم مــع

مع أســرته واســتصدار زيــارة لألقارب

بــن حمــد آل خليفــة ،أكــد وزيــر العمــل

للجامعييــن ،ومــن  120إلــى  150دينــارا

توجــه الحكومــة بتعزيــز توفيــر الحمايــة

واســتقدام العمالــة وامتــاك العقــار

والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميدان ،أن

لغير الجامعيين ،إلى جانب زيادة تعويض

االجتماعية للمواطنين أثناء فترة تعطلهم،

وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية ســتبدأ

المفصوليــن ليكــون بحــد أقصــى 1000

كمــا أنها ستســهم في تحفيــز الباحثين عن

باحتســاب إعانــة التعطــل للباحثيــن عــن

دينــار بــدال مــن  500دينار كما هــو معمول

عمل أو من كان يعمل ســابقا بوظيفة على

عمــل بواقــع  200دينــار للجامعيين ،و150

بــه حاليــا ،وكذلك صــدور القانــون رقم ()4

التســجيل واالســتفادة مــن االمتيــازات

دينــارا لغيــر الجامعييــن اعتبــارا مــن شــهر

لســنة  2019بشــأن تعديــل بعــض أحــكام

()05

نظام “اإلقامة المميزة” في السعودية،
والتــي تمنــح صاحبهــا حريــة التنقــل
صورة نشرتها هيئة قناة السويس في  9مايو لحاملة الطائرات األميركية آبراهام لنكولن (أ ف ب)

والســفر والتملك يتســاءل البعض عن
شــروط الحصــول علــى هــذه اإلقامــة
التــي تلغــي ألول مــرة نظــام الكفيــل

دبي  -العربية.نت

ً
ردا علــى تهديد إيران بهجوم محتمل

المنطقة على مدار الســنوات األخيرة،

علــى القــوات األميركية ،قــرر الجيش

بحســب مجلــة “بيزنيــس إنســايدر”.

األميركــي إرســال قــوات وقطــع

وحــذرت الواليــات المتحــدة مــن أن

عســكرية إضافيــة إلى منطقة الشــرق

الــرد علــى أي هجــوم إيرانــي ضــد أي

األوســط فيمــا يعــد واحــدا مــن أقــوى

مصالح أميركية سيتم “بقوة ال هوادة

اســتعراضات القــوة األميركيــة فــي

فيها”.

()19

كليــا .ومــن بيــن المزايــا التــي تمنحهــا
اإلقامــة المميــزة منح إقامــة لصاحبها

وامتــاك وســائل النقــل وغيــر ذلــك،
ويتضمــن النظــام دفــع رســوم خاصــة
تحددهــا الالئحــة التنفيذية وذلك من
بين  6شروط.

الحايكي :المؤقتون في الحكومة بالمئات

07

» »أكدت النائب كلثم الحايكي إن
األرقام التي أوردها ديوان الخدمة
المدنية للجنة التحقيق البرلمانية
الخاصة ببحرنة الوظائف تتحدث
عن  302موظف بعقود مؤقتة ،خالفا
ألرقام وزير شؤون المجلسين غانم
البوعينين.

ترقية بحرينيين في “ستاندرد تشارترد”

11

مدينة عيسى  -وزارة العمل

»»أعلن بنك ستاندرد تشارترد
البحرين عن تعيين إكرام
رجب في منصب رئيس
الفروع ،وحسين عبدالله
عيسى في منصب رئيس
الخدمات المصرفية
لمبيعات األفراد.

()12

ماي تعرض جدوال زمنيا الستقالتها

19

» »تعرض رئيسة الوزراء البريطانية
تيريزا ماي خالل أيام خططها
للتنحي ،على ما أعلن رئيس كتلة
حزبها المحافظ في البرلمان
أمس .وتوقع غراهام بريدي
أن توضح ماي الجدول الزمني
لتخليها عن منصبها.

عبداهلل ملك :ال أتابع برامج رمضان

27

» »سرد الفنان القدير عبدالله ملك
لـ “مسافات البالد” تفاصيل يومه
الرمضاني بقوله“ :نخصص الوقت
األكبر لالهتمام بالجانب الديني والتقرب
إلى الله” ،وقال“ :بالنسبة لألعمال
التلفزيونية الرمضانية المعروضة حاليا،
فأنا بعيد عن متابعتها”.

األخرى التي تقدمها الوزارة.

 91ألف دينار مكافآت األندية بدوري ناصر بن حمد

22

» »تصدر نادي الرفاع قائمة األندية الحاصلة
على أكثر المكافآت المالية بدوري ناصر بن
حمد الممتاز لكرة القدم بعدما حسم بطولة
الدوري لصالحه ليتوج باللقب للمرة الحادية
عشرة في تاريخه بعدما حصد  40نقطة
من  12انتصارا و 4تعادالت وخسارتين فقط
ليجمع “السماوي” في رصيده  14ألف دينار.

ثمن النسخة :السعودية :رياالن  -الكويت 200 :فلس  -اإلمارات :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان 200 :بيسة  -مصر :جنيهان  -األردن 200 :فلس  -لبنان 1000 :ليرة  -المملكة المتحدة :جنيه استرليني  -الواليات المتحدة :دوالران  -أوروبا  2 :يورو

البحرين تندد بالهجوم اإلرهابي
على فندق في بلوشستان

02
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تبادل األحاديث عن العالقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين

المنامة  -وزارة الداخلية

نـــددت وزارة الــخــارجــيــة بالهجوم

اإلرهـ ــابـ ــي ال ـ ــذي اســتــهــدف فــنــدقــا
فــي إقــلــيــم بــلــوشــســتــان بجمهورية

المنامة  -بنا

بــاكــســتــان اإلســامــيــة ،والـ ــذي أدى

التقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،أمس ،بملكة المملكة المتحدة وشــمال إيرلندا صاحبة الجاللة

إلى مقتل رجل أمن ،معربة عن بالغ

الملكــة إليزابيــت الثانيــة ،فــي إطــار الزيــارة التــي يقوم بها جاللتــه للمملكة المتحــدة الصديقــة ،لحضور منافســات مهرجان رويال

الــتــعــازي والــمــواســاة ألهــالــي وذوي

ويندســور الملكــي الدولــي للفروســية ،تلبية لدعــوة كريمة تلقاها جاللته من صاحبــة الجاللة الملكة إليزابيــث الثانية ملكة المملكة

الضحية.

وأكدت وزارة الخارجية وقوفها إلى

المتحدة وشمال إيرلندا.

جانب جمهورية باكستان اإلسالمية
ً
ـددة
فـــي مــكــافــحــة اإلرهــــــــاب ،م ــج ـ
مــوقــف مملكة الــبــحــريــن المناهض

لــلــعــنــف والــتــطــرف واإلرهــــــاب بكل

صوره ،والداعي إلى تعزيز التعاون
الــــدولــــي مـ ــن أج ـ ــل ال ــق ــض ــاء عــلــى

اإلرهاب وكل من يدعمه أو يموله.

العاهل يشيد بدور الملكة إليزابيت في ترسيخ العالقات المزدهرة

األحد

وتبــادل جاللة العاهل مع صاحبة

تربــط العائلتيــن المالكتيــن فــي

الميادين.

المزدهــرة لمــا فيــه خيــر وصالــح
الصديقيــن،

متمنيــا

الجاللــة الملكــة إليزابيــث الثانيــة

البلديــن الصديقيــن ،ومــا تشــهده

وأعــرب جاللتــه عــن تقديــره

الشــعبين

األحاديث الودية عن عمق وتميز

عالقــات المملكتيــن العريقــة مــن

واعتــزازه بــدور صاحبــة الجاللــة

جاللــة الملــك لجاللتهــا موفــور

العالقات التاريخية الوثيقة التي

تطــور ونمــو متواصــل فــي شــتى

فــي ترســيخ عالقــات البلديــن

الصحة والسعادة.
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العاهل والملكة إليزابيث يحضران مراسم تتويج الفائزين ببطولة ويندسور

جاللـــة الملـــك :المشـــاركة الســـنوية فرصـــة مهمـــة لتعزيـــز التنافســـية وتبـــادل الخبـــرات

المنامة  -بنا

حضــر عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملك

لفرقــة فرســان شــرطة دبــي وفرقــة الخيالة

حمــد بــن عيســى آل خليفة ،وملكــة المملكة

للجيــش الملكــي البريطانــي حيــث حــازت

المتحــدة وشــمال إيرلنــدا صاحبــة الجاللــة

على إعجاب الحضور.

الملكة إليزابيث الثانية ،والممثل الشــخصي

وفــي ختــام الســباق صافــح جاللــة الملــك

لجاللــة الملك رئيــس المجلس األعلى للبيئة

صاحبــة الجاللــة ملكــة المملكــة المتحــدة،

ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة،

معربــا عــن عميــق شــكره وتقديــره لجاللتها

وممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة

على دعوتها الكريمة لحضور هذا المهرجان

وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى

الدولــي ،وعلــى حفــاوة االســتقبال وكــرم

للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن

الضيافــة ،مشــيدا جاللتــه بحــرص واهتمام

حمــد آل خليفــة ،والنائــب األول لرئيــس

صاحبــة الجاللــة بدعــم وتعزيــز عالقــات

المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيس

الصداقــة والتعــاون التاريخيــة الوطيــدة

اللجنــة األولمبيــة البحرينية رئيــس االتحاد

بيــن البلديــن والشــعبين الصديقيــن ،مؤكــدا

البحرينــي أللعــاب القوى ســمو الشــيخ خالد

أن مشــاركة البحريــن في هذا الســباق تأتي
ً
انطالقــا مــن العالقــات العريقــة التــي تجمع

ســلطان وحاكــم واليــة وإقليــم جوهــور

بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة

دار التعظيــم جاللــة الســلطان إبراهيــم ابــن

والتــي تســتند إلــى إرث راســخ مــن التفاهم

المرحــوم ســلطان اســكندر ،أمــس مراســم

والصداقة واالحترام.

تتويــج الفائزيــن فــي البطولــة العســكرية

وأشار جاللة الملك إلى أن المشاركة السنوية

للقفــز علــى الحواجــز ،والتــي أقيمــت فــي

تشــكل فرصــة مهمــة لتعزيــز التنافســية

إطــار فعاليــات مهرجــان رويــال ويندســور

ولتبــادل الخبرات واالســتفادة من التجارب،

الملكــي الدولــي للفروســية فــي الحديقــة

وتوثيــق عالقــات الصداقــة والتواصــل

بــن حمــد آل خليفــة ،كمــا حضــر الســباق

الملكيــة لقلعة ويندســور ،كما حضر مراســم
التتويــج ســلطان وحاكــم واليــة وإقليــم
جوهــور دار التعظيــم جاللــة الســلطان
إبراهيــم ابــن المرحــوم ســلطان اســكندر،
وكبــار الشــخصيات والمدعويــن وأعضــاء
الوفــد المرافق لجاللة الملــك وجمهور غفير

والتعــارف بيــن الفرســان المشــاركين مــن

جاللة الملك وجاللة ملكة المملكة المتحدة يحضران مراسم تتويج الفائزين في بطولة القفز على الحواجز

البطولة.
وتــوج صاحــب الجاللــة وصاحبــة الجاللــة

فرسان الفريق

جاللته يشكر الفرسان

الفائزيــن فــي مســابقة القفز علــى الحواجز،

العسكري يفوزون

على النتائج المتميزة

ملكــة المملكــة المتحــدة وشــمال إيرلنــدا

كمــا كــرم النائــب األول لرئيــس المجلــس
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة
األولمبيــة

البحرينيــة

رئيــس

االتحــاد

بــن حمــد آل خليفــة يرافقــه رئيــس االتحاد

االتحاد الرياضي العسكري التابع لقوة دفاع

الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة نائــب

البحريــن وفرســان مملكــة البحريــن للقــدرة

رئيــس المجلس األعلى للبيئة ســمو الشــيخ

بالســام علــى جاللــة الملــك ،حيث شــكرهم

فيصل بن راشــد آل خليفــة ،الفائزين بكأس

جاللتــه علــى النتائــج الطيبــة المتميزة التي

الملك للقفز على الحواجز وتكريم الفرســان

حققوهــا فــي المســابقة الدوليــة ومــا تحلوا

األوائل في سباقات القدرة  120كم و 80كم

بــه مــن روح رياضيــة ومنافســة شــريفة
مــع أشــقائهم مــن الــدول العربيــة الشــقيقة
وأصدقائهم من الدول األوروبية الصديقة.

بالمركز األول في

كأس صاحب الجاللة الملك.

البحريــن بالمركــز األول والمكــون مــن احمد

وبــدأت مراســم التتويــج بعــزف الســام

منصور ،وصابر سلمان ،ومحمود عبدالقادر،

كأس جاللة الملك

والمنافسة الشريفة

الملكــي البريطاني ،بعد ذلك انطلق من أمام

بقيادة رئيس الفريق خالد الخاطري.

المنصــة الملكيــة طابــور الفــرق العســكرية

كمــا تــوج جاللتــه وجاللــة الملكــة إليزابيــث

كمــا تــوج جاللــة الملــك الفائــز فــي مســابقة

اإلمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة .حيث

المشــاركة في البطولة العســكرية للقفز على

الثانيــة الفائزيــن فــي المراكــز األولــى فــي

كأس ملــك البحرين مســافة 120كم لســباق

هنــأه جاللتــه بهــذا اإلنجاز الرياضــي متمنيا

تأهيلي والتي أقيمت يوم أمس.

الحواجــز والفريــق البحرينــي المشــارك فــي

مختلف المنافسات.

القــدرة الفــارس غانــم ســعيد مــن دولــة

له دوام التوفيق.

بعــد ذلــك بــدأت العــروض االســتعراضية

من محبي رياضة الفروسية.

اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة بالسالم
علــى جاللــة الملــك ،كمــا تشــرف فرســان

والروح الرياضية

وأقيمــت بطولــة القفــز علــى الحواجــز علــى

جاللته حاكم إقليم جوهور دار التعظيم.
ثم تشــرف قائد وفرســان شرطة دبي بدولة

البحرينــي أللعــاب القوى ســمو الشــيخ خالد

حيــث فــاز بــكأس جاللتــه فرســان فريــق
االتحاد الرياضي العسكري التابع لقوة دفاع

الــدول الشــقيقة والصديقــة ،كمــا صافــح

سمو الشيخ خالد بن حمد يكرم الفائزين بكأس الملك للقفز على الحواجز والفرسان األوائل في سباقات القدرة  120كم و 80كم تأهيلي

أهل البحرين على قدر الواجب والمسؤولية
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نائــب جاللــة الملــك :نشــكر المواطنيــن علــى العطــاء الكبيــر مــن أجــل المملكــة

المنامة  -بنا

أشــاد نائــب جاللــة الملــك ولــي العهــد صاحــب

الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة
بإســهامات أهــل البحريــن الذيــن يضعــون نصب

أعينهم مصلحة الوطن في المقام األول والسعي

نحو تحقيق كل ما من شأنه نماء وازدهار البالد،
مقدمــا ســموه فــي هــذا الصــدد الشــكر والتقدير

ٍ
عطاء كبير
لكل المواطنين على ما يقدمونه من
مــن أجــل البحرين ،والذين أثبتــوا أنهم على قدر

الواجــب والمســؤولية فــي مواجهــة التحديــات
كافــة ،والتزامهــم بالحفاظ على مقدرات الوطن،
ومواصلــة العمــل لبناء المســتقبل المنشــود الذي

يصنع بتكاتف الجميع في ظل المسيرة التنموية

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يزور مجلس علي الصالح

الشــاملة بقيــادة عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة

الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار سموه إلى أن المملكة أثبتت مقدرتها في
تجــاوز مختلف التحديــات ومن بينها التحديات
الماليــة بفضــل التفــاف أبنائهــا المخلصيــن،
وجهودهــم المســتمرة نحــو رفعــة اســم البحرين
ً
عاليا بالمحافل المختلفة في كافة المجاالت.
ونــوه ســموه بالمواقــف المشــرفة لألشــقاء فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ودولــة الكويــت علــى دعمهــم
المســتمر لجهــود التنميــة فــي مملكــة البحريــن،
وهــي مواقــف تعكــس عمــق االرتبــاط األخــوي
المتين الذي يجمع بين األشــقاء ويدعم التكامل
المشترك.
جاء ذلك لدى زيارة ســموه يرافقه ســمو الشــيخ

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يزور مجلس عائلة العريض

عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجلس
رئيــس مجلس الشــورى علــي الصالــح ،ومجلس
عائلة العريض ،ومجلس المرحوم محمد يوسف
جــال وأوالده ،حيــث نــوه ســموه بالــدور الكبير
الــذي تقــوم بــه الســلطة التشــريعية فيمــا تحقق
للمملكة من منجزات على المســتويات المختلفة
والتــي جــاءت بفضــل الحــرص الــذي أبــداه
أعضاء مجلســي الشــورى والنواب فــي الفصول
التشريعية المتعاقبة.
وأكــد ســموه أهميــة مواصلــة هــذا الزخــم مــن
العطــاء الــذي يضــع مصلحــة الوطــن وأبنائــه
كإحــدى أهــم األولويــات ،الفتــا إلــى أن التعــاون
البنّــاء بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية
أسهم في إقرار العديد من التشريعات والقوانين
بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة .مشيرا إلى
أن المواطــن هــو األســاس الذي مــن أجله توضع
االســتراتيجيات والخطــط وتنفــذ العمليــات

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يزور مجلس المرحوم محمد يوسف جالل وأوالده

ً
دومــا علــى
التنمويــة المختلفــة ،والــذي نحــرص

والحضــور عــن بالــغ الشــكر والتقديــر لصاحــب

حرص على تحقيق األهداف التنموية المنشودة

اســتفادته المباشــرة منها وخلق الفرص النوعية

السمو الملكي نائب جاللة الملك ولي العهد على

للمملكــة بمــا يعــود علــى نمــاء وازدهــار الوطــن

أمامــه .مــن جانبهــم ،أعــرب أصحــاب المجالــس

الزيــارة الطيبــة ،مشــيدين بمــا يوليــه ســموه من

والمواطن.
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عبدالنبي الشعلة

تحقيق التوازن المالي بين دعم الفئات الضعيفة ورعاية الطبقة المتوسطة

Û Ûالمبــادرات والجهــود التــي تبذلهــا الدولــة مــن خــال

Û Ûوفــي هــذا اإلطــار ،وقبــل بضعــة أســابيع أمــر صاحــب

تحقيــق التــوازن المالــي تســتحق الكثيــر مــن اإلشــادة

الوزراء الموقر بمضاعفة قيمة المساعدات االجتماعية

المســؤولين عن القطاع المالي واالقتصادي في ســبيل

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
التــي

والثنــاء ،وهــذا بالفعــل مــا تضمنــه تقريــر المجلــس

التنفيــذي لصنــدوق النقد الدولي الذي صدر قبل بضعة

ومســتحقي مخصصــات اإلعاقــة ،وذلــك ضمــن جهــود

أيام.

الحكومــة الهادفــة إلى تخفيف األعباء المعيشــية على

Û Ûفقــد أثنــى التقريــر على ما بذلــه المســؤولون المعنيون

األســر محــدودة الدخل وعــدم تحميلها أعبــاء إضافية

مــن جهــود في اآلونة األخيرة لمعالجة مواطن الضعف

المالية والخارجية بما في ذلك المبادرة بفرض ضريبة
القيمــة المضافة ( )VATوتفعيل خطة التقاعد الطوعي

كأداة للمساعدة في احتواء فاتورة األجور.

علــى الرغــم مــن الصعــاب والتحديات والضغــوط التي

تواجهها الميزانية.

فــي ضمان قدر أكبر من الشــفافية فــي البيانات لتعزيز

أيضا كل
ألهميــة هــذه الطبقــة فــي المجتمع وتســتحق ً

الدعم والثناء والتقدير.

التخلــي عــن سياســات شــبكة الدعــم التــي ال تنحصــر

الطبقــات وتنتشــر وتتســع لتغطــي حتــى الطبقــات

واســتحداث ضرائــب ورســوم جديدة مــن دون القدرة

على رفع المرتبات ،وهو ما أدى بالطبع إلى تآكل القدرة

إلحاحــا ،حيــث إن هــذه
ً
وهــي حاجــة ال تقــل أهميــة أو

بــدوره إلى تراجــع نمو الطبقة الوســطى التي أصبحت

وعدم إهمالها وحمايتها والعمل على دعمها وتوسيعها،
الطبقة هي أســاس النمو واالزدهار واالســتقرار األمني

Û Ûإال أن التقرير شــدد على ضرورة الشــروع في تنفيذ ما
التي تشــمل فرض ضرائب مباشــرة ،وخفض إعفاءات

تشــكل صمــام أمــان ومرتكــزً ا لتحقيق ترابــط المجتمع

أســماه ب “مزايــا في تدابير التوحيــد المالي اإلضافية”

وتكمــن أهميتهــا في أي مجتمع مــن المجتمعات لكونها

ضريبــة القيمــة المضافــة ،والتخلــص التدريجــي مــن

وتماســكه وتقدمــه وازدهــاره اقتصاديً ــا واجتماعيً ــا.

اإلعانات غير المستهدفة ،مع حماية المستضعفين.

ويجــب أن نبــذل كل الجهــود لدعــم هــذه الطبقــة

وحمايتها من التراجع والتآكل.

علــى مســتوى المعيشــة للمواطــن بشــكل عــام ،مــا أدى
شــريحة واســعة منهــا تــرزح تحــت وطــأة الديــون

المتزايــدة التــي لجــأوا إليهــا؛ ليتمكنــوا مــن المحافظــة

على مستوى المعيشة الذي اعتادوه.

االجتمــاع األلمانــي ماكس فيبــر ( )Max Weberالطبقة

المصروفــات واإليــرادات في الميزانية العامة مع نهاية

المتوسطة بأنها الطبقة التي تأتي اقتصاديً ا واجتماعيً ا

العــام  ،2022وذلــك عــن طريــق زيــادة اإليــرادات غيــر

بين الطبقة العاملة والطبقة الغنية.

الهنــد والصيــن ،وفقً ــا لمقيــاس دخــل الفــرد مقارنــة مع

الطبقة الوسطى في الخليج التي تتشكل في األساس
خريجــي الجامعــات بدأت تتقلــص بدرجة كبيرة خالل
األعــوام األخيــرة ،ويحــدث ذلــك لألســباب المذكــورة
أعــاه إلــى جانــب ارتفــاع نســبة البطالــة بيــن العــدد

المتزايد من خريجي الجامعات من جهة وعمليات بيع

Û Ûوالواضــح أن الحكومــة قــد وضعــت مشــكورة إطــارً ا

Û Ûوتكونــت الطبقة الوســطى فــي البحرين ودول الخليج

مؤسســات القطــاع العــام وعــدم تمكن الدولــة من خلق

المرجــوة منــه ومواءمتهــا مــع التطــورات االقتصاديــة

االقتصــادي الــذي شــهدته المنطقــة نتيجــة الرتفــاع

العام ،والمعروف أنه كلما ارتفعت البطالة بين خريجي

لمتابعــة تنفيــذ البرنامــج لضمــان تحقيــق األهــداف

المحلية والعالمية ،لالستفادة من النمو االقتصادي في
زيادة الدخل الحكومي مع مراعاة ظروف واحتياجات

الفئات الضعيفة في المجتمع وحمايتها.

تدريجــا مــع النمو
ً
العربيــة بعــد انتشــار التعليــم ونمــت
أســعار النفــط ،وقد اســتفادت هــذه الطبقــة كغيرها من
قطاعــات وشــرائح المجتمــع مــن الخدمــات المجانيــة

فــي التعليــم والصحــة والرســوم الرمزيــة مثــل تعرفــة

النقــد الدولــي التــي بلغــت  57مليــار دوالر حتــى نهايــة

العــام الماضــي ،حســب “وول ســتريت” ،وهــذه الديــون
مشــروطة ببرامــج تقشــفية صارمــة وقاســية تطالــب

الحكومات العربية بخفض الدعم عن السلع والخدمات

الضروريــة وزيادة الضرائب وتقليل اإلنفاق الحكومي،
وهــو مــا ســيؤدي بالنتيجة إلى انعكاســات ســلبية على

الطبقة الوسطى وذوي الدخول المنخفضة.

Û Ûوقــد انخفضت نســبة الطبقة الوســطى إلــى  % 60في
الــدول األوروبيــة بعــد أن كانــت  % 70قبــل عقديــن

أيضا أزمة انحســار
مــن الزمــن ،والــدول الغربية تواجه ً

الطبقة الوســطى ،ما ســتترتب عليه انعكاسات خطيرة

المجتمــع مقارنــة مــع  % 45فــي أميــركا و % 55فــي

على فئة المجتمع التي تقع في وسط الهرم االجتماعي

إلــى تقليــص العجز المالي وتحقيق نقطــة التوازن بين

الــدول ضغوطــا ناتجة عن ارتفاع حجم ديون صندوق

المســتقبل ،وهــذا مــا أكدتــه دراســة أصدرتها قبــل أيام

الخليجيــة تتــراوح نســبتها بيــن  20و % 30مــن أفــراد

مــن كبــار الموظفيــن فــي الدولــة والقطاع الخــاص من

واالقتصادي من حيث مستويات الدخل ،ويعرِّ ف عالم

الدولي الطبقات الوســطى وفئــات العمال هناك ،وتهدد

Û Ûوأظهــرت دراســة للبنــك الدولــي أن الطبقــة الوســطى

Û Ûوتوجــد اصطالحــات عــدة لمســمى الطبقــة الوســطى،
ويطلــق اســم الطبقــة الوســطى أو المتوســطة عمومً ــا

الغــاء والضرائــب المتزايــدة وتدهور القيمة الشــرائية

علــى مســتقبل بقــاء النظــام السياســي الديمقراطــي

نصيــب الفــرد مــن الدخل القومــي .وتقول الدراســة إن

اضطرهــا إلى تبني برنامج التــوازن المالي الذي يهدف

النفطية وتحسين كفاءة اإلنفاق.

المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة

أيضا إلى االلتفات إلى الطبقة الوســطى
Û Ûوهنــاك حاجــة ً

واالجتماعــي ،وهــي مصدر رئيســي لالبتــكار واإلبداع،

حدة الضعف في االقتصاد الكلي ،ما حدى بالحكومة أو

المتحدة وســلطنة عمــان لمواجهة العجز وتغطيته عبر

باحتجاجــات صاخبــة وثــورات ،وتعانــي معظــم هــذه

وأصبحت ميزانيات الدول تعاني من عجز خطير،

الشــرائية للطبقــة الوســطى وأحــدث ضغوطــا متزايدة

تنفيذها.

أدى إلى اتســاع االختــاالت المالية والخارجية وزيادة

Û Ûمــا اضطــر البحريــن ومعظــم دول الخليج بمــا في ذلك

للعمالت وبرامج التقشــف التــي يفرضها صندوق النقد

الضعيفــة ومحــدودي الدخــل تعكــس وعيً ــا وإدراكً ا

إلــى توفيــر وتعزيــز شــبكة الحمايــة والرعايــة للطبقــة

وشــيك ،وقــد بــدأت بــوادر وإرهاصات التذمــر بالظهور

Û Ûوقــد تغيــر الحال بعد انهيار أســعار النفط بنهاية 2014

المترفة والمتوســطة ،إلى جانب رفع رســوم الخدمات

مصداقيــة خطــط اإلصــاح المالــي التي يعكفــون على

Û Ûوالمعــروف ان انخفاض أســعار النفط منــذ العام 2014

المستوردة حتى العام .2015

ضائقة مالية وأزمات اقتصادية ومعيشية تهدد بانفجار
في الســودان والجزائر واألردن وتونس ،حيث يحاصر

Û Ûمثل هذه اإلجراءات والخطوات وأية مبادرات تســعى

لتعزيز الرقابة على البنوك وتنظيمها وبالجهود المبذولة

على اإلطار المالي ،وأوصى التقرير بضرورة االستمرار

الــذي كانــت الدولــة تقدمــه للمــواد الغذائيــة األساســية

علــى الطبقــات الضعيفــة والمحتاجــة بــل تغطــي كل

Û Ûوأشــاد التقريــر كذلــك بالتدابيــر التــي اتخــذت مؤخــرً ا
لتأكيد كفاءة إدارة الديون ،وإضفاء الطابع المؤسســي

تصــرف

لمســتحقي

الضمــان

االجتماعــي

الكهرباء والمياه وسعر الوقود الرخيص والدعم المالي

الدول بشــكل عام تعيش لألســف الشــديد تحت وطأة

وظائــف جديــدة؛ بســبب الحاجــة إلــى خفــض اإلنفــاق

المؤهالت العليا تقلصت الطبقة الوسطى.

Û Ûوبالنسبة للدول العربية األخرى فإن الطبقة المتوسطة
فيهــا تتجــه إلــى التالشــي واالنقــراض ،فشــعوب هــذه

واالقتصاد الرأسمالي وتماسك النسيج االجتماعي في
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ( ،)OECDوبالفعل
فقد تزايدت مظاهر الغبن االجتماعي ونشوء األحزاب

القومية والحركات الشــعبوية فــي أوروبا ،والتي تعمل
على تمزيق االتحاد األوروبي ،وتهدد بتفتيت المجتمع.

Û Ûإن تراجع نمو الطبقة الوسطى في المجتمعات الغربية
ســيؤدي إلــى تزايد اضطــراب األنظمة السياســية ،وقد
ظهــرت بالفعــل عوامــل التصــدع فــي أوروبــا من خالل

ارتفــاع شــعبية األحــزاب القوميــة مثــل حركــة “فايــف
ســتار” فــي إيطاليــا ،واألحــزاب العرقيــة واحتجاجــات

“السترات الصفراء” في فرنسا.

Û Ûوتنصــح الدراســة الحكومــات األوروبيــة بــأن تبتــدع
سياســات لدعــم الطبقــة الوســطى التــي تعانــي حاليً ــا

مــن التقلــص وتراجع الدخول ،وهــي نصيحة يجب أن

أيضا بعين االعتبار.
نأخذها نحن ً

القائد العام يستقبل السفير الكويتي ورئيس
“النواب” السابق وجموع ًا من المواطنين والمقيمين

القائد العام مستقبال رواد مجلسه في الرفاع الغربي
المنامة  -بنا

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع
البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة
بــن أحمــد آل خليفــة ،مســاء أمــس
(الســبت) في مجلســه بالرفاع الغربي،
ســفير دولــة الكويــت الشــقيقة لــدى
مملكة البحرين الشيخ عزام بن مبارك
الصبــاح ،و رئيــس مجلــس النــواب
ً
وعــددا من
الســابق خليفــة الظهرانــي،
ً
وجموعا من
أعضــاء مجلــس النــواب،

المواطنيــن والمقيميــن الذيــن قدمــوا
لــه أصدق التهاني وأطيــب التبريكات
بحلــول شــهر رمضــان المبــارك ،والذي
يأتــي فــي إطــار حرصه علــى تكريس
الســنوية

فــي

التواصــل

علــى

عــادات

المجتمــع

ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين

تعالــى الوطن باألمن واألمان والتطور

العــادة

البحريني األصيلة في الشــهر الفضيل

بالجمــوع المهنئيــن بالشــهر الكريــم،
ً
داعيا هللا عز وجل أن يعيد هذا الشهر

الشامل الذي يعود بالخير على الجميع
في ظــل القيادة الحكيمة لعاهل البالد

الفضيــل بالخيــر والبــركات وصالــح

القائــد األعلــى صاحــب الجاللــة الملك

األعمــال علــى الجميــع وأن يرفــل هللا

حمد بن عيسى آل خليفة.

والتأكيــد

والمســتمدة مــن روح ديننا اإلســامي
الحنيف.

ﺳﺆال اﻟﻴﻮم

٧

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ أﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي و ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد

ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺲ أﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي؟
ﻋﲇ راﺷﺪ اﻷﻣني
ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ

راﺷﺪ ﻋﲇ اﻷﻣني
أﻣﺎم اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.

اﺷﱰك و اﺣﺼﻞ ﻋﲆ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻔﻮز ﺑﻘﺴﻴﻤﺔ ﺗﺴﻮق ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥٠دﻳﻨﺎر ﻳﻮﻣﻴﺎ ً

اﻻﺳﻢ

اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﴩوط:
ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻣﻘﺮ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد.
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﺴﻠﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١٠ﻣﺴﺎ ًء ﰲ ﻧﻔﺲ ﻳﻮم اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻻ ﻳﺤﻖ ﳌﻮﻇﻔﻲ أﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي  /ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد و أﻗﺎرﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ اﻻﺷﱰاك ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﲆ

المجالس جزء من ثقافة وإرث المجتمع

local@albiladpress.com
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س ــمو محاف ــظ الجنوبي ــة يع ــرب ع ــن اعت ــزازه بلق ــاء رج ــاالت البحري ــن

سمو محافظ الجنوبية يزور عددا من مجالس أعيان ووجهاء منطقة جو

بقلم :الدكتور عبداهلل الحواج

المنامة  -بنا:

أعرب محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة ،عن اعتزازه
وفخــره بلقــاء رجــاالت البحريــن من أبناء المحافظــة من خالل المجالــس ،التي تعتبر
من العادات الحميدة التي تسهم في التواصل والتراحم والمحبة بين أفراد المجتمع.

وســاهمت بدورهــا فــي تكويــن أجيــال

وغيــره مــن باقــي األشــهر ،موضحــا ســموه

متماســكة ومحافظة علــى العادات والتقاليد

مــدى اســتعدادات المحافظــة الجنوبية لهذه

والخلق.

خصوصا الفعاليات الدينية
ً
المناسبة الطيبة؛

ونــوه ســموه إلــى أن الترابــط المجتمعــي هو

المصاحبة لهذا الشهر الفضيل ،حيث إن لدى

مــا يميــز الشــعب البحرينــي لوجــود العــادات

المحافظــة العديــد مــن الفعاليــات والبرامــج

االجتماعيــة األصيلة التي تعزز أواصر الدين

الدينيــة واالجتماعيــة ليعــم الخيــر والفائــدة

اإلســامي الحنيــف وتنمــي روح التواصــل

على الجميع من المواطنين والمقيمين.

واأللفة.

ودعــا ســمو محافــظ المحافظــة الجنوبيــة

وأشــار ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن

المولى العلي القدير أن يعين المســلمين على

خليفــة آل خليفــة إلــى اهتمــام المحافظــة

صيــام وقيــام الشــهر الفضيــل ،وأن يعيــده

الجنوبيــة بتفعيــل حلقــات التواصــل؛ وذلــك

علــى مملكة البحرين وقيادتهــا وأهلها وعلى
األمتيــن العربية واإلســامية باليمــن والخير
والبركات.

وأثنــى ســموه علــى مشــاعرهم الوطنيــة

جــاء ذلــك لدى زيــارة ســمو المحافظ مســاء

ومشــاركتهم وتفاعلهم مع مختلف الفعاليات

أمــس (الســبت) عــددا مــن مجالــس أعيــان

التــي تشــهدها المحافظــة الجنوبيــة ،مؤكــدا

ووجهــاء منطقــة جــو بالمحافظــة ،حيــث

ســموه أهمية شهر رمضان المبارك في تعزيز

أشــار ســموه إلــى أن البحرينييــن عرفــوا

دور المجالــس الرمضانيــة التي تشــكل جزءا

مجالــس األهالــي منــذ قديــم الزمــان ،ولهــا

ال يتجزأ من ثقافة وإرث المجتمع البحريني،

قيمــة كبيــرة فــي طــرح المواضيــع والقضايا

ومــا يشــهده هــذا الشــهر الفضيل مــن أجواء

ذات األهميــة والتــي تعنى بمختلف الشــؤون

روحانية ودينية واجتماعية يحرص الجميع

وتنعكس بدورها على رواد المجلس من كبار

مــن خــال الزيــارات واللقــاءات المتبادلة مع

عليها.

وصغــار فــي نقل المعرفــة والتقاليد األصيلة،

أهالي المحافظة خالل شــهر رمضان المبارك

مجلس الرئيس  ..بين التجارة والصحافة
Û Ûال أظــن أن قطــاع التجــارة وحــده هو الذي يشــغل بال رئيــس الوزراء
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان حفظــه هللا ورعــاه

حاليــا ،أظــن أن الدولــة بمفهومهــا المعصرن الواســع هي التي تشــغله،
تــؤرق مخادعــه ،تحرمــه مــن راحــة البــال وتســهر مــع ســموه تكابــد
وتجتهد حتى تحقق ضالتها المنشودة.
Û Ûبيــن التجــارة والصحافــة كلمــات متقاطعــة ،يســتطيع ســموه بأبويــة
معهودة وعمق بصيره أخاذ أن يفك شفرتها ،أن يدعم الصحافة مثلما
يدعــم التجــارة ،باألمــس القريــب وبتوجيه ســام وجه ســموه مجلس
الوزراء بإصدار ثمانية قرارات؛ لدعم صغار التجار وجدولة متأخرات
الرسوم والخدمات وتقسيطها على  24شهرا ،تماما مثلما وجه سموه
بضرورة توفير التســهيالت االئتمانية الميســرة للمؤسســات الصغيرة
ومتناهية الصغر ،وأيضا للمؤسسات المتوسطة.

مبادرة “فطور عطاء وسرور” األوسع انتشا ًرا

تغطـــي إفطـــار الصائميـــن بجميـــع مناطـــق المحافظـــة الجنوبيـــة

المنامة  -وزارة الداخلية

مــن التزامــات بعــد أن ضافــت األرض ،وانحســرت الفــرص ،وغابــت
الصحف التي كانوا يعملون بها.

“نعمــل انطالقــا مــن رؤيــة ســمو محافــظ

Û Ûالوضــع االقتصــادي للصحافــة ونحــن نعيش احتفــاالت العالــم باليوم

الجنوبيــة الشــيخ خليفة بن علــي بن خليفة

العالمــي لحريتهــا ،ال يختلــف أبــدا عــن وضــع صغــار التجار ،هــم أيضا

آل خليفــة وحرصه على مالمســة الحاجات

يحتاجــون إلــى دعم ،إلى نظــرة من صناع القــرار المؤمنين بأن يكون

اإلنســانية والتزامــا بتعاليــم ديننــا الحنيــف،

لــدى الصحفــي فرصــا حياتيــة أفضل ،ومســتوى معيشــي أرقى ،نحن

الــذي حثنــا علــى التكافــل االجتماعــي”،

نطالبه بأن يكون حرا ،وهو يطالب بأن يكون قادرا على الحياة ،نحن

منوهــة إلــى تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات

نشــكو منــه أحيانــا إذا ضلــت بصيرتــه ،أو انحــرف بصره ،وهو يشــكو

الخيريــة واإلنســانية التي دأبــت المحافظة

األمرين من ضيق اليد وانعدام الفرص.

علــى تنفيذهــا خــال الشــهر الفضيــل ،ومــن
عشــر موقعــا ،طــوال شــهر رمضــان ،إضافــة

وذكــرت الغتــم أن تنفيــذ هــذه المبــادرة؛ من

مضيفــة أن فريــق العمــل بالمحافظــة يقــوم

إلــى ســقيا المــاء ،وذلــك بالتعــاون مــع عــدد

أجل تحسين الروابط والعالقات بين الناس

بالتنســيق والتعــاون مــع الجمعيــات والفرق

من الشــركات وفرق العمل التوعي وجمعية

أفــرادا ومجتمعــات والتخفيــف مــن أعبــاء

التطوعيــة كشــركاء لخدمــة هــذه المبــادرة

فزعة شباب وجمعية بصمة خير.

الحيــاة عليهــم خــال شــهر رمضــان الكريم،

الخيرية ومتابعتها طوال الشهر الفضيل.

محاضرة بمجلس “الشمالية” عن إدارة المخلفات

الجنبية  -المحافظة الشمالية

عبــر محافــظ الشــمالية علــي العصفــور عــن

الرمضانــي للمحافظــة ،بحضــور نائب رئيس

شــكره وتقديــره لــرواد مجلــس المحافظــة

المجلس األعلى للشــؤون اإلســامية الشــيخ

الرمضانــي ،معتبــرا أن التواصــل وتبــادل

عبدالحسين العصفور ،ووزير العمل والتنمية

الزيــارات خصوصــا فــي شــهر رمضــان ســنَّة

االجتماعيــة جميل حميــدان .وفي المجلس،

حميــدة اختطهــا حــكام آل خليفــة الكــرام

اســتمع المحافــظ والحضــور إلــى محاضــرة

واألجــداد واآلبــاء ،وتمثــل ميــزة يحــرص

قدمتهــا ســمية حســن عــن إدارة المخلفــات

عليهــا صاحــب الجاللــة الملــك ،وتؤكــد قــوة

العضويــة المنزليــة ،بينمــا دعــا المحافظ إلى

التالحــم الوطنــي ووقوفــه عصيــا ،ضــد كل

تبنــي مبــادرة وطنيــة للحفــاظ علــى البيئــة

من يســعى للنيــل منه.جاء ذلك في المجلس

وإعادة تدوير المخلفات.

فعاليات توعوية بمناسبة أسبوع المرور العربي
المنامة  -وزارة الداخلية

أكد المدير العام لإلدارة العامة للمرور العميد
الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة،
أهميــة العمــل المــروري العربــي المشــترك
وتبــادل الخبرات بما يحقق األهداف العربية
المشــتركة والحماية المطلوبة من الحوادث،
مشــيرا إلى أن أســبوع المرور العربي ،ينطلق

رمضــان بهــذه المناســبة.وأوضح أن الــدول

العربيــة تشــترك فــي تحديــات مروريــة ،مــا

يتطلــب مــن إدارات المــرور وأجهزتهــا اتخاذ
إســتراتيجيات وخطــط مروريــة تحاكــي
الواقــع العربــي ،الفتــا إلــى أن البحريــن وعبر

التحليــل اإلحصائــي وضعــت  10تحديــات

مروريــة لتوعيــة المجتمــع بهــا وإشــراكه في

Û Ûليســت معادلــة صعبــة ،فمعظــم صحفيينــا يدركــون حجم المســئولية

والبعــض أيضــا غــارق في الديون البنكية وال يســتطيع ســداد ما عليه

وشــؤون المجتمع بالمحافظــة فاطمة الغتم

فعاليات توعوية متنوعة تســتمر طوال شهر

تناقض بين المحافظة على ثوابت الوطن ،والتعبير بحرية كاملة.

ويكتب بالقطعة ،البعض اآلخر ربما ال يمتلك مسكنا أو راتبا تقاعديا،

وقالــت مديــر إدارة البرامــج االجتماعيــة

وســامة اآلخريــن”؛ إذ خصصــت اإلدارة

جديــدة شــفافة أال وهــي مســئولية الصحفــي وحرية اإلبــداع ،وأنه ال

ظــل الظــروف االقتصاديــة والحياتيــة الراهنــة ،بعضهم مــازال يعاني

الجنوبية.

تحــت شــعار “القيــادة ...تضمــن ســامتك

Û Ûعلى الطريق ذاته ،نجد ســموه وهو يقرأ في أفق حرية الصحافة لغة

أغلقــت صحفهــم قادريــن على الوصــول إلى فرصة عمل مناســبة في

إفطــار الصائميــن بجميع مناطــق المحافظة

إفطــار خمســمئة صائــم يوميــا فــي خمســة

الحساس لهؤالء حجر عثرة على طريق النماء المستقبلي األعظم.

الصحفييــن رؤســاء تحريــر ،وليــس جميــع الصحفييــن خاصــة الذيــن

علــى مســتوى المحافظــة ،حيــث تغطــي

الصائــم بجوامــع المحافظــة ،إضافــة إلــى

المســتدامة عندمــا تتفــرق بالمحتاجين الســبل ،وحيــن يصبح الوضع

وضــع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة التــي تعانــي ،ليــس جميــع

الموســمية المهمــة ،وتعــد األوســع انتشــارا

األول بجامــع ســبيكة األنصاري ضمن إفطار

االقتصــاد الباحــث عن التألق وســط الكبــار ،والهاضم لمفهــوم التنمية

الصحفييــن ،الوضــع المعيشــي والحياتي الذي يشــابه معظم األحيان

“فطــور عطــاء وســرور” مــن المبــادرات

ســاهمت في إفطــار ألف صائم مســاء أمس

وأنــه ســيجعل مــن هــذا القطــاع العريــض قــوة إضافيــة لمنظومــة

الملقــاة علــى عاتقهــم ،الصعــب فــي المعادلــة هــو وضــع كثيــر مــن

أعلنــت المحافظــة الجنوبيــة أن مبــادرة

أهمهــا مبــادرة “فطــور عطــاء وســرور” التي

Û Ûســموه يــدرك أنــه بهذا القرار ســوف يخفف األعباء عن صغــار التجار،

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

وضــع الحلــول؛ بهــدف زيــادة نســبة التــزام
السائقين.
وأضــاف أن من أهم التحديــات في البحرين
التوعية بشأن مخالفة السرعة وقطع اإلشارة
الضوئيــة والتجــاوز الخاطــئ ،واســتخدام
الهاتــف النقــال أثنــاء القيادة واالنشــغال عن
الطريق الذي يزيد فرص وقوع الحوادث.

Û Ûبين التجارة والصحافة تشابه كبير ليس في األسماء أو الوظائف أو
العناويــن العريضــة ،لكن في الحاجات والمســئوليات وكيفية الخروج
من النفق ،التجارة تحقق ،والصحافة تكتب ،التجارة تعبر ،والصحافة
تسعى ،ما بينهما خيط رفيع ،يحركه ضمير ،وينظمه قانون ،ويحرسه
وطن.
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السعودي سالم المالك مديرا عاما لـ “اإلسيسكو”

مدينة عيسى -وزارة التربية والتعليم

عُ قــدت فــي المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة الــدورة االســتثنائية الثالثــة
للمؤتمــر العــام للمنظمــة اإلســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة (اإليسيســكو)،
والتي شاركت فيها البحرين بوفد برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي.
وتــم بحــث أهــم األمــور المتعلقــة

اســتكمال المــدة المتبقيــة للمديــر

بسير عمل المنظمة والموضوعات

العــام الســابق ،إضافــة إلــى دورة

ذات األهميــة فــي برامــج العمــل،
وعلــى رأس جــدول األعمــال
تعيين مدير عام جديد للمنظمة.
واختيــر مرشــح المملكــة العربيــة
الســعودية ســالم المالــك مديــرا
عامــا ،كمــا أيــدت الــدول األعضاء
المشــاركة فــي المؤتمــر المقتــرح
الــذي تقدمــت بــه البحريــن بــأن
تكــون مــدة شــغله للمنصــب

جديدة.وأكــد

النعيمــي

فــي

“الداخلية” :منبر الغريفي لم تصدر منه إدانة لإلرهاب بل عكس تعاطفا وقبوال له

ال مــكــان لــأصــوات الــمــنــحــازة ضــد المصلحة الوطنية والــهــويــة الــعــروبــيــة فــي تطلعاتنا المستقبلية

المنامة  -وزارة الداخلية

نظرا لما تشهده المنطقة من أوضاع إقليمية
معقــدة ،تتطلــب وعيــا وإدراكا مــن الجميــع
ً
وانطالقا من المســؤولية
فــي التعامــل معهــا،
الوطنيــة التــي تضطلــع بهــا وزارة الداخليــة
فــي حفــظ األمــن واالســتقرار ،وتأكيــدا على
المبــادئ األساســية التــي جــاء بهــا الدســتور
فــي الحفــاظ علــى كيــان الدولــة والمجتمــع،
واحترامــا لحريــة الــرأي المكفولــة قانونــا
مــع عــدم المســاس بالوحــدة الوطنيــة ،وفــي
ظــل مــا تشــهده مملكــة البحريــن مــن تطــور
وازدهــار ،بفضــل الرؤيــة الســديدة لعاهــل
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى
آل خليفــة ،وهــو مــا يستشــعره المواطن وما
يلمســه المقيــم ،إال أن هنــاك مــن كان يســعى
إلى اســتغالل االنفتــاح الذي نعيش ،ومرحلة
اإلصــاح التــي ننعــم بهــا ونســعد ،مــن خالل
مواقــف وتصريحــات وبيانــات ،ابتعــدت عن

المســؤولية الوطنية ،وامتدت لســنوات عدة
مــن محــاوالت التأزيــم األمنــي ،فــي وقــت
كانت الجهود األمنية تبذل من أجل استعادة
السكينة واالستقرار االجتماعي.
وكان مالحظــا أن منبــر عبــدهللا الغريفــي،
لــم تصــدر إدانــة منــه لألعمــال اإلرهابيــة ،بل
عكــس تعاطفــا وقبــوال لها ،والتي اســتهدفت
أرواح رجال الشــرطة ،وراح ضحيتها  22من
شــهداء الواجــب و 4آالف مصــاب باإلضافــة
إلــى األهــداف الحيويــة التــي تــم مهاجمتهــا
وترويــع حيــاة المواطنيــن والمقيميــن
ومستخدمي الطريق.
إن مــا حــدث فــي البحريــن ،كان واضحــا أنه
بتشــجيع وإيعــاز مــن الخــارج ،وتحديــدا من
أتبــاع الولــي الفقيــه وأتباعهــم فــي المنطقة،
وأن مــن ال يتخــذ الموقــف والمرجعيــة
الوطنية ،فقد وضع نفســه في دائرة التعاون

مع تلك النوايا العدوانية التي تستهدف أمن
البحرين.
وإن هنالــك تجاذبــات ،تتوافــق مــع أوضــاع
إقليميــة محيطــة ،مــن بينها وضــع حزب هللا
اللبنانــي اإلرهابي والحــرس الثوري اإليراني
وتنظيــم داعــش علــى قائمــة التنظيمــات
اإلرهابيــة ،وهــي أمور تســتدعي من الجميع،
تحمــل المســؤولية الوطنيــة وااللتفــاف
حــول قيــادة جاللــة الملــك ،ومــن يتبنــى
أفــكار هــذه التنظيمــات اإلرهابيــة ،يعــرض
نفســه للمســاءلة ،ذلك أنــه يعــد ترويجا لهذه
التنظيمــات وتشــكل إضــرارا باألمــن الوطني
ومساسا بالمصالح العليا للبالد.
مؤكديــن أن مملكــة البحرين ،وبحكمة جاللة
الملــك ،ووعــي وإدراك شــعبه الوفــي المؤمن
بوطنــه ،والمعتــز بهويته البحرينيــة ،تقدمت
بثبــات نحــو مجتمــع يســوده األمــن وجــو

الســكينة واالستقرار والتقدم واالزدهار ،وأن
مســتقبل البحريــن ،يتطلب مواقفــا وأصواتا
وأقالمــا ،تتحمــل المســؤولية الوطنيــة ،أمــا
األصــوات المنحــازة التــي تبــرر مخالفــة
القانــون ،وال تلتــزم بمقتضيــات المصلحــة
الوطنيــة ،وال تحافــظ علــى الهويــة الوطنيــة
العروبية ،فال مكان لها في تطلعاتنا الوطنية
المســتقبلية ،فنحــن فــي مرحلــة بنــاء ونماء،
من أهم مرتكزاتها إصالح الشباب وإدماجهم
في محيطهم المجتمعي.
وفــي الختــام ،فــإن المصلحــة الوطنيــة،
تقتضــي أن يتحمــل الجميــع مســؤولياته
مــن خــال القيام بــدور مهم ومســاند لجهود
تعزيــز االســتقرار وإشــاعة الطمأنينــة بمــا
يضمــن الحفاظ على الوطــن وحماية الجبهة
الداخلية والسلم األهلي ..حفظ هللا البحرين
من كل شر وسوء.

االجتماعات أن الكلمة التي ألقاها
المرشــح لمنصــب المديــر العــام
بين
أمــام رؤســاء الوفــود ،والتــي ّ
فيهــا أن خطته في الفترة المقبلة
تهــدف إلــى تطوير عمــل المنظمة
فــي مجاالت عديــدة ،مما يتطلب
إعطاءه الوقت الكافي إلنجازها

محافظ العاصمة يستقبل طاقم “إدمان”

جهود البحرين في التعايش تعكس الرؤية الحكيمة لجاللة الملك

األمير آنــدرو :تجربة المملكة ثرية ومميزة وممتدة منذ قديم الزمان

المنامة  -بنا

أكــد أعضــاء وفــد مملكــة البحرين الــذي يزور العاصمــة البريطانية لندن ممثــاً عن مركز
الملك حمد العالمي للتعايش الســلمي وجمعية هذه هي البحرين ،برئاســة رئيس مجلس
أمناء المركز الشــيخ خالد بن خليفة آل خليفة ،أكدوا ضرورة تمكين الشــباب في مجال
الحوار المجتمعي والتعايش السلمي بين مختلف األديان والثقافات على مستوى العالم.
وأوضــح رئيــس الوفــد أن مملكــة البحريــن
ً
دائما لنشــر ثقافة الســام والتعايش
تســعى

قــال صاحــب الســمو الملكــي األميــر أنــدرو
إن مــا تقدمــه البحريــن اليــوم مــن جهــود

ً
مضيفا
الســلمي مــن خــال مختلــف الســبل،

كبيــرة فــي مجــال التعايــش يعكــس الرؤيــة

أن التعــاون مــع مختلــف المؤسســات فــي

الحكيمــة لجاللــة الملــك الــذي أكــد عليهــا
ً
دائمــا فــي خطاباتــه ومبادراتــه الوطنيــة

التــي يؤكدهــا جاللة ملك البالد في مختلف

والعالميــة ،وعبــر عــن ســعادته الختيــار

بريطانيــا يؤكــد توافــق الــرؤى واألهــداف
المحافل.

بريطانيا إحدى الوجهات التي يســعى مركز

جــاء ذلك لدى اســتقبال دوق يورك صاحب

الملــك حمد للتعايش الســلمي وجمعية هذه

الســمو الملكــي األميــر آنــدرو فــي كمبرالنــد

هــي البحرين لزيارتها بشــكل مســتمر بهدف

لــودج وينــدزور ،علــى هامــش زيــارة عاهــل

تبــادل الخبرات والمعلومــات ،والتعاون في

اســتقبل محافــظ العاصمــة رئيــس

العزيمــة واإلصــرار واالنفتــاح الــذي

لجنــة برنامــج “معــا” لمكافحــة العنــف

يتحلون به واضعين نصب أعينهم رفعة

البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ً
وعــددا مــن
للمملكــة المتحــدة ،وفــد المركــز

مجال التعليم ونشر السالم.
وأردف أن تجربــة البحريــن فــي مجــال

واإلدمان الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمن

الوطــن ،داعيا إياهــم إلى مواصلة العمل

طــاب وأعضــاء هيئة التدريس من كرســي

التعايــش الســلمي وحــوار الثقافــات ،هــي

آل خليفــة طاقــم عمــل الفيلــم القصيــر

فــي إنتــاج األفــام وتوظيــف اإلعــام

الملــك حمــد للحــوار والتعايــش الســلمي

تجربــة ثريــة ومميــزة ،وهــي ليســت وليــدة

“إدمــان” والحائــز علــى الجائــزة الكبــرى

ووســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل

فــي مســابقة األفالم القصيــرة وحصوله

أكثر إيجابية؛ من أجل المنفعة العامة.

مــن جامعــة ســابينزا فــي رومــا ،والطــاب
ً
حاليــا فــي
البحرينييــن الذيــن يدرســون

اللحظــة إنمــا هــي ممتــدة منذ قديــم الزمان
فــي البحريــن حيــث اختــاط الثقافــات

على “جائزة وعي” للعام  ،2019إذ تفوق

ومن جهتهم ،قدم فريق الفيلم القصير

المملكــة المتحدة ،وعددا من طلبة جامعات

والحضــارات المتعــددة فــي هــذه الجزيــرة

الفيلــم بكونــه يســتعرض موضوعــا بالــغ

“إدمان” شــكرهم وتقديرهــم للمحافظ

مملكــة البحريــن ،إضافــة إلــى مشــاركة

خلــق شــعبا متقبــا للتعدديــة ومحبــا لآلخر

األهميــة وتــم إنتاجــه بطريقــة جديــدة

علــى الجهــود التــي يبذلهــا فــي دعــم

عــدد مــن الطلبــة البريطانييــن مــن مختلــف

يبــدي حرصــا كبيــرا علــى احتــرام كافــة

اتســمت باإلبــداع والتطــور فــي مجــال

الشــباب بمختلــف المجــاالت ،حيــث

جامعات المملكة المتحدة لمناقشــة “تمكين

األديان والطوائف والثقافات ،وتقديم كافة

صناعة األفالم القصيرة.

يمثــل هــذا اللقــاء الدعــم والمســاندة

الشــباب فــي مجــال الحــوار بيــن األديــان”

المساعدات لهم ،ساهم في ذلك توفر البنية

وبهــذه المناســبة ،هنــأ المحافــظ فريــق

التي يســعون من خاللها إلى بذل كافة

والتعايــش الســلمي وفق رؤيــة جاللة الملك

القانونيــة في المجتمع و المســتوى الثقافي

العمــل بحصولهــم علــى الجائــزة ،مؤكدا

اإلمكانــات؛ لتقديــم المزيــد مــن المــواد

المفدى في القيادة المبتكرة الممثلة بكلمات

لدى المواطنين.

أن الشباب البحريني خير مثال لتحقيق

التوعويــة للمجتمــع ،والتــي ســتتركز

جاللتــه فــي إعالن مملكة البحرين وكرســي

وأكــد ضــرورة تمكيــن الشــباب فــي مجــال

النجاحــات فــي مختلــف المياديــن

علــى مجموعــة مــن الموضوعــات

الملــك حمد للحوار والتعايش الســلمي الذي

التعايــش والســام ،وذلــك لمــا يتمتعــون بــه

واألنشــطة المتنوعــة ،وهــذا يأتــي مــن

المهمة.

تم تدشينه في روما سبتمبر الماضي.

مــن حماســة وإنطــاق يخــدم المجــال إلــى

المنامة  -وزارة الداخلية

األمير آندرو يستقبل وفد مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين

جانــب ذوي الخبرة من رجــال الفكر والدين

ً
اســتنادا
ونشــر ثقافــة الســام حــول العالــم،

والثقافــة ،والذيــن يعــدون مصــدر إلهــام

إلــى مكافحــة الجهل عبــر التعليــم المتطور،

لثقافة التعايش والسالم.

ونشــر روح المحبــة واالحتــرام ،وهــو مــا

وقالــت نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز

جســده كرســي جاللتــه فــي رومــا والــذي
ً
منحا دراســية في مختلــف المجاالت
يقــدم

هــي البحريــن بيتســي ماثيوســن “هــذا
ً
دوليا من الدراســات المكثفة
أســبوع معتمد

والدرجات األكاديمية.

ً
ً
وافيــا عــن
شــرحا
وقــدم وفــد المملكــة

التــي ستكســب الطــاب اعتمــادات مــن

التجربــة البحرينيــة فــي مجــال التعايــش

خــال دراســتهم األكاديميــة والعمليــة ،وأن

الســلمي والتعددية التي يزخــر بها المجتمع

هــذه المشــاركة تتيــح لهــم فرصــة ســانحة

البحرينــي ،مرتكزيــن بذلــك علــى جملــة

للتفاعــل مع أقرانهم مــن جميع أنحاء العالم

المبــادئ المجتمعــي والثقافيــة التــي تؤكــد

وتمكينهــم للتفاعــل الواقعــي عــاوة علــى

علــى ضــرورة احتــرام األديــان والثقافــات،

دراساتهم خالل الفصول األكاديمية.

فــي اجــواء ديمقراطيــة وتفاعليــة واســعة،

الملــك حمــد العالمــي ورئيســة جمعيــة هــذه

ً
جــدا على
وأكــدت أن عاهــل البــاد حريــص

تضمــن تمثيــل الجميــع بعدالــة فــي الحقوق

تطوير القطاع التعليمي في مجال التعايش

والواجبات.

“تعايش” تصدر كتابا بعنوان “البحرين وطن السالم”

شــارك في كتابته ممثلون عن كل األديــان والطوائف والمذاهب

المنامة  -جمعية “تعايش”

أصدرت جمعية البحرين لتســامح وتعايش األديان (تعايش) أمس كتابا جديدا بعنوان “البحرين وطن الســام” يضاف إلى المكتبة البحرينية والعربية والعالمية،
في إطار دور الجمعية الذي تلعبه في ترسيخ القيم التي تأسست من أجلها ،والتي تعكس الواقع الحقيقي للتسامح والتعايش اإلنساني والديني والمذهبي بمملكة
البحرين ،وتأثيرات التسامح والتعايش في إبراز الدور الحضاري لمملكة البحرين في محيطها الخليجي والعربي والعالمي.
وقــال رئيــس الجمعية يوســف بوزبون
“كلنــا ســعادة وفرحــة غامــرة بصــدور
هــذا الكتــاب الــذي يمثــل بالنســبة لنــا
في جمعية البحرين لتســامح وتعايش
األديــان أهميــة كبيــرة كونــه وثيقــة لها
مكانتهــا مــن التقديــر واإلجــال نســبة
ألن مــن شــاركوا فــي كتابتهــا يمثلــون
كل األديــان والطوائف والمذاهب التي
تعيــش علــى أرض مملكتنــا الغاليــة ،إذ
عبــروا بصــدق ومســؤولية عــن حقيقة
ّ

التعايــش والتســامح فــي البحريــن
واعتزازهــم وفخرهــم بهــذا الواقــع
الجميل”.
وأضــاف بوزبون “من أجمل ما حفل به
كتــاب (البحريــن وطــن الســام) المقال
الذي كتبه عاهل البالد صاحب الجاللة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة،
ونشــر فــي  10أكتوبــر من العــام 2017
بصحيفــة (الواشــنطن بوســت) بعنــوان
(البحريــن أقــوى بســبب التنــوع) ،وفي
هــذا المقــال يقــول جاللتــه (لقد ارســى
أســافنا فــي مملكة البحريــن إرث بناء
الكنائــس والــ ُدور والمعابــد جنبــا إلــى

جنــب مــع المســاجد وأقــروا بالشــعائر
والطقوس الدينيــة الخاصة باآلخرين،
لــذا ظللنــا جميعــا نتمتع بهــذا التعايش
الســلمي الــذي تجســده روح االحتــرام
والحب المتبادلين)”.
وأوضــح رئيــس الجمعيــة “أن الكتــاب
القيمــة والمعبــرة عــن
زاخــر بالكتابــات ّ
جوهــر قيمــة (الســام) و(التعايش) في

البحريــن من خــال شــخصيات رفيعة

البحرين أكــد فكرة أن المجتمع يتكون

والتعصــب وترســيخ ثقافــة الحــوار

المســتوى سياســيا واقتصاديــا ودينيــا

مــن طوائــف عــدة وانتمــاءات دينيــة

بيــن األديان والحضــارات والثقافات

محليــا وإقليميــا وعالميــا ومــن األمــم

وعقائديــة ،وبهــذا فهــم عناصر رئيســة

والدعــوة للتعايــش الســلمي بغــض

المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة،

فاعلة وبناءة في كيان الوطن”.

النظــر عــن االنتمــاء الدينــي أو

موكديــن أن تاريــخ البحريــن قــد أثبت

وعــن المســؤولية الوطنيــة التــي

العرقــي أو الفكــري وغــرس روح

فعليــا أن أخالقيات التســامح الســائدة

تقــع علــى كاهــل الجمعيــة فــي

االنتمــاء والــوالء وحــب الوطــن،

فــي الموروثــات الثقافيــة لشــعب
البحريــن كانــت عامالً رئيســا في ثبات

بوزبــون

وتنميــة القــدرات اإلبداعيــة لــدى

“نأمــل أن تســاهم جهــود جمعيــة

الفــرد وذلــك بالتنســيق مــع مختلــف

مســيرة التنميــة الشــاملة واالســتقرار

البحريــن لتســامح وتعايــش األديــان

الجهــات الحكوميــة ،واســتجابة لمــا

والرقــي

ومبادراتهــا في مزيد من نشــر ثقافة

أكدتــه هيئــة األمــم المتحــدة مــن

الثقافــي والفكــري وفي ترســيخ األمن

التســامح الديني بيــن الناس جميعا،

حريــة الديانة والمعتقــد في اإلعالن

واألمان والسلم المجتمعي ،وأن تاريخ

ونبــذ العنــف والكراهيــة والتطــرف

العالمي لحقوق اإلنسان”.

السياســي

واالقتصــادي

تحقيــق

أهدافهــا

قــال

 200و 150دينارا إعانة التعطل اعتبارا من مايو

local@albiladpress.com

وزيــر العمل :تنفيذ المبادرة الثانية للبرنامج الوطني للتوظيف

ذات ليلة
رمضانية مع
األمير خليفة
بن سلمان

مدينة عيسى  -وزارة العمل

تنفيــذا لقــرارات مجلس الــوزراء فيما يتعلق

يأتــي بعــد إقرار مجلس الــوزراء زيادة إعانة

رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير

ومــن  120إلــى  150دينــارا لغيــر الجامعيين،

تنفيــذ المبــادرة الثانيــة من المبــادرات األربع

التعطــل من  150إلــى  200دينار للجامعيين،

بالبرنامــج الوطنــي للتوظيــف الــذي أطلقــه

للبرنامــج الوطنــي للتوظيــف ،حيــث تتمثــل
المبادرة األولى في توعية المواطنين بآليات

إلــى جانب زيادة تعويض المفصولين ليكون

خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،وولــي العهــد

التســجيل في البرنامــج عبر مراكز التوظيف

بحــد أقصــى  1000دينار بدال مــن  500دينار

نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس

التابعــة للــوزارة فــي مختلــف المحافظــات،

كمــا هــو معمــول بــه حاليــا ،وكذلــك صــدور

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير

فــي حيــن تمثلــت المبــادرة الثالثــة فــي رفــع

القانــون رقــم ( )4لســنة  2019بشــأن تعديــل

ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ،أكد وزيــر العمل

والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان ،أن

وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ســتبدأ
باحتســاب إعانــة التعطــل للباحثيــن عــن

 9أشــهر بــدال مــن  6أشــهر كما هــو معمول به

عمــل بواقــع  200دينــار للجامعييــن ،و150

حاليا.

دينــارا لغيــر الجامعييــن اعتبــارا مــن شــهر

وقــال الوزيــر إن تطبيق التعديــات األخيرة

مايــو الجــاري ،ويتــم حاليــا التنســيق مــع

فــي قانــون التأميــن ضــد التعطــل تنســجم

الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي؛ لوضــع

مــع توجــه الحكومــة بتعزيــز توفيــر الحماية

القــرار موضــع التنفيــذ وصــرف المســتحقات

االجتماعيــة للمواطنيــن أثناء فتــرة تعطلهم،

للمستفيدين.

كمــا أنهــا ستســهم فــي تحفيــز الباحثيــن عن

وأشــار حميــدان إلــى أن العمــل بهــذا األمــر

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة ،رئيــس الوزراء الموقــر حفظه هللا

المفروضــة عليهــا مــن  300دينــار إضافيــة

نــص على زيادة مــدة اإلعانة والتعويض إلى
وزير العمل والتنمية االجتماعية

عمــل أو مــن كان يعمــل ســابقا بوظيفــة على
التســجيل واالســتفادة مــن االمتيــازات

ورعاه ،مجلس الحاج أحمد منصور العالي ،والتقى سموه كما هي عادته وعادة

إلــى  500دينــار ،إضافــة إلــى رفــع الرســوم

المجالــس الرمضانيــة شــخصيات ومواطنيــن مــن مختلــف مناطــق البحريــن،

المفروضــة علــى تصاريــح العمالــة المرنــة

وأتذكــر أن العالمــة المرحــوم الشــيخ أحمد بن خلــف العصفور ،رحمــه هللا ،كان

لألجانب من  200إلى  500دينار ،إضافة إلى

من بين الحضور ،وكما هو معروف لدى الجميع ،أن العالقة التي ربطت “خليفة

رســم شــهري  30دينارا .أما المبــادرة الرابعة،

بن سلمان” والمرحوم الشيخ أحمد العصفور مميزة إلى درجة أنك تقضي بضع

لحظــات وأنــت تســتمع لهما لتعــرف الكثير مــن المواقف والذكريــات التي تؤكد

فتضمنــت إعادة تصميم برنامج دعم األجور

األخرى التي تقدمها الوزارة.

فــي صنــدوق العمــل (تمكيــن)؛ لجعلــه أكثــر

ويذكر أن التعديالت الجديدة تأتي في إطار

مواءمة مع متطلبات سوق العمل.

سعيد محمد

فــي مجلــس الحــاج أحمــد منصــور العالي ،ففــي تلك الليلــة ،زار صاحب الســمو

على المنشــآت التي لم تحقق نســب البحرنة

 2006بشــأن التأميــن ضــد التعطــل ،والــذي

 12مايو 2019
 7رمضان 1440

ÛÛيلزمنــا الحديــث هنا العودة إلى شــهر رمضان المبارك من العام  ،2005وتحديدً ا

رســوم تصاريــح النظــام المــوازي االختيــاري

بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )78لسنة

07

األحد

قوة تلك العالقة الوثيقة.

ÛÛعلى أية حال ،بيت الشاهد لدينا من ذكريات تلك الليلة ،هي أنني ومجموعة من
الزمالء الصحافيين وبعض الكتاب والخطباء ،أحطنا بسموه فيما يشبه الحلقة

قبل خروجه من المجلس ،وكان يسأل عن الجميع فردً ا فردا ،وقتذاك ،هاجمت
إحدى الصحف األجنبية في تقرير مطول مشــروع “بنيان تري” وصحف أخرى

كانت تكتب الكثير من التقارير غير الدقيقة عن العديد من جوانب الحياة في

ترميم استثنائي للشقة المحترقة بالبديع

البحرين ،فكان ســموه يؤكد أن دور الصحافة هو الدفاع “الواثق” ،أي أال يكون
التراشــق هو الســاح في أي وسيلة إعالمية ،بل معالجة األمور بحكمة وهدوء
ودرايــة وتخطيــط لتحقيــق النتائــج المثمــرة ،فهــذه مســئولية كبيــرة وخطيرة
لإلعالم في كل المجتمعات.

ÛÛتلــك اللحظــات التي أحطنا فيها بســمو رئيس الــوزراء ،لم تتجاوز بعض دقائق،

وزيــر اإلســكــان يعاين األضـــرار ويدعو إلــى توفير االحتياجات للعائلة

لكــن فيهــا جوهــر القــول ،فســموه ،كان العضيــد والســند لســمو األميــر الراحــل

الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه ،وال يزال السند لعاهل البالد
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة؛ لمواصلة نهضــة البالد وفق

المنامة  -وزارة اإلسكان

المشــروع اإلصالحــي لجاللتــه ،وأقــول إن جوهــر تلــك اللحظــات أن “خليفة بن

قام وزير اإلسكان باسم الحمر بزيارة تفقدية إلى موقع الشقة السكنية التي شهدت حريقا

اختالفها ،ولهذا حين يكون الحديث عن قضايا الخليج العربي أو األمة العربية

الشقة السكنية بصفة استثنائية للمستفيد مراعاة لظروفه.

الصــف وتجــاوز األزمــات ،وهــذا المنهج الذي يمثــل ثوابت السياســة البحرينية

ســلمان” يمتلــك حكمــة قائــد سياســي ورجــل دولة فــي تشــخيص القضايا على

أخيرا بمنطقة البديع ،بمعية النائب عبدهللا الدوسري ،حيث وجه وزير اإلسكان إلى ترميم
والشــققة الســكنية ،بمــا يحافــظ علــى
الممتلكات وسالمة المستفيدين من مسببات
الحريق ،مضيفا أن تأســيس اتحاد المنتفعين
في الشــقق الســكنية من شأنه زيادة االهتمام
بتلــك االشــتراطات والمعاييــر ،وااللتــزام
بالصيانــة الدوريــة ألنظمــة األمــن والســامة
في كل العمارات السكنية.
مــن جهتــه ،أشــاد النائــب عبــدهللا الدوســري
بزيــارة وزيــر اإلســكان إلــى موقــع الحــادث
وســرعة التوجيــه بترميــم الشــقة الســكنية،
مؤكــدا تقديــر الجميع لجهود وزارة اإلســكان
التي تحققت أخيــرا ،وحرصها على التواصل
مــع المواطنيــن ،مؤكــدا دعــم الســلطة
التشريعية لجهود الوزارة ،بما يخدم مصلحة

وفــي الزيــارة اطلع وزير اإلســكان على حجم
األضــرار التــي تعرضــت لــه الشــقة الســكنية،
واســتمع الوزيــر لشــرح كامــل مــن مســؤولي
الــوزارة وقاطنــي العمــارة عــن تفاصيــل
الحــادث ،موجهــا المســؤولين فــي الــوزارة
إلــى ســرعة ترميــم الشــقة الســكنية ،وتوفيــر
كل االحتياجــات الالزمــة للمســتفيد منهــا
وقاطنيــه ،مفيــدا بأن فريقا مختصــا بالوزارة
باشر بالفعل مهمات تنظيف الشقة وإزالة آثار
الحادث بعد انتهاء إجراءات الدفاع المدني.
وأكــد الحمــر اهتمــام الــوزارة التــام بالحــادث
الــذي تعرضــت لــه األســرة المســتفيدة مــن
الشــقة ،مشــددا علــى ضــرورة االهتمــام
باشــتراطات الســامة الخاصــة بالوحــدات

واإلســامية ،فــإن لدى ســموه منهجا واضحــا في صيانة أســس التضامن وقوة
فــي تميزهــا لتصبح هذه المملكة الصغيرة جغرافيً ــا ،كبيرة وذات مكانة “الفتة”
على خارطة العالم.

saeed.mohamed
@albiladpress.com

ضبط صهاريج تفرغ مياه صرف بمواقع مفتوحة
وزير اإلسكان لدى زيارته موقع الشقة السكنية بحضور النائب عبدالله الدوسري

المواطنين.
حضــر الزيــارة كل مــن الوكيــل المســاعد
للمشــاريع اإلســكانية ســامي بوهزاع ورئيس
مجلــس بلــدي المحافظــة الشــمالية أحمــد

خلف يهنئ فخرو لنيلها وسام مجلس التعاون

بمناسبة تكريمها ضمن  5كفاءات وطنية من البحرين

اســتقبل وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف فــي مكتبــه الوكيل المســاعد للطرق هــدى فخرو؛
بمناســبة تكريمها ضمن خمس كفاءات وطنية من مملكة البحرين بوســام مجلس التعاون للخدمة المدنية على هامش االجتماع
السادس عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية لدول مجلس التعاون الذي عقد في سلطنة عمان.
وأشــاد الوزيــر بالكفــاءات والقيــادات
الوطنيــة فــي وزارة األشــغال وبجهــود
فخــرو وإســهاماتها الواضحــة فــي تطوير
القطــاع الهندســي بالــوزارة؛ مــن أجــل
إلــى جانــب مؤهالتهــا العلميــة وخبراتهــا
العمليــة فــي إدارة وتنفيــذ المشــاريع
الكبــرى واإلســتراتيجية ،والتــي كان مــن
شــأنها تطويــر شــبكات الطــرق الداخليــة
واإلســتراتيجية في ظل تحديات الزيادة

النهضــة العمرانيــة واالســتثمارية فــي
المملكة.
وتأتــي الخبــرة المتراكمــة مــن خــال

الحايكي :عددهم يفوق المئات والبوعينين يقول  29فقط

أكــدت النائــب كلثــم الحايكــي أن األرقــام التــي قدمها وزير شــؤون المجلســين غانم
البوعينين ،ردا على سؤالها عن أعداد الموظفين بعقود مؤقتة في الوزرات والهيئات
الحكومية غير دقيق وأن المعطيات التي تمتلكها مغايرة تماما لهذه األرقام.
وأبــدت الحايكــي اســتغرابها مــن جــواب وزير

وضــع اجتماعي ومعيشــي ثابــت ودون إمكان

شــؤون مجلســي النواب والشورى أن هناك 29

لتخطيــط مســتقبلي لهــم ولعوائلهــم مع غياب

موظفــا بعقــود مؤقتــة في الــوزارات والهيئات

إمكان استفادتهم من القروض وغيرها.
ً
بعضــا مــن األرقــام التــي
وكشــفت الحايكــي

ديــوان الخدمــة المدنيــة للجنــة التحقيــق

تمتلكها وهي  73موظفا مؤقتا من الجامعيين

البرلمانيــة الخاصــة ببحرنــة الوظائف تتحدث

فــي وزارة العمــل ضمــن قائمــة  ،1912وعــدد

عن  302موظف بعقود مؤقتة.

 140موظفــا بعقــود مؤقتــة فــي وزارة شــؤون

وأشــارت الحايكــي إلــى أن هــذا التناقــض

اإلعــام وقــد تــم التوافق مــع الحكومــة ضمن

بيــن اإلجابتيــن مســتغرب وال يقــدم األرقــام

مناقشــة الميزانيــة فــي لجنــة الشــؤون المالية

الحقيقيــة لمشــكلة يعانــي منها شــريحة كبيرة

واالقتصادية في مجلس النواب على تثبيتهم،

مــن المواطنيــن الذيــن يعملــون بعقــود مؤقتــة

إضافة ألكثر من  200طبيب في وزارة الصحة

اســتمر بعضهــا لمــد  15ســنة يجــدد لهــم العقــد

بعقــود مــع تمكين ،وكذلك عدد مــن القانونيين

ســنويا ،األمــر الــذي يخلــق حالــة مــن عــدم

في وزارة العدل.

االســتقرار النفســي أو القــدرة علــى تكويــن

واختتمــت الحايكــي قولهــا بــأن االعتــراف

الحكوميــة فــي حيــن أن األرقــام التــي أوردها

االرتقــاء بخدمــة الوطــن والمواطــن،

حجــم الحركــة المرورية ،والتــي هي نتاج

أرقام وزير المجلسين عن المؤقتين غير دقيقة
محرر الشؤون المحلية

المنامة  -وزارة األشغال

المطــردة فــي أعــداد المركبــات وزيــادة

الكوهجــي وعضــو المجلــس البلــدي محمــد
الدوســري ،ومديــر عــام بلديــة المحافظــة
الشمالية لمياء الفضالة ،وعدد من المسؤولين
بوزارة اإلسكان.

صــرح المديــر العــام لمديريــة شــرطة المحافظــة
الشــمالية بــأن شــرطة المديريــة تمكنــت مــن ضبــط
عــدد مــن الصهاريــج ،أثنــاء تفريــغ حمولتهــا مــن مياه
الصــرف الصحــي بمناطــق مفتوحــة بالمحافظة .جاء
ذلك تعقيبا على ما تم تداوله ببعض وسائل التواصل
االجتماعــي عن وجود مســتنقعات تتســبب في تكاثر

البعــوض والحشــرات .وأوضــح أن شــرطة المديريــة
باشــرت عمليــات البحــث والتحــري التــي أســفرت عن
ضبــط عــدد مــن الصهاريــج ،أثناء تفريــغ حمولتها في
مناطــق مختلفة .وأشــار المدير العام لمديرية شــرطة
المحافظــة الشــمالية إلــى أنــه جــار اتخاذ اإلجــراءات
القانونية؛ تمهي ًدا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

وزير األشغال مستقبال الوكيل المساعد للطرق

الوظائــف التنفيذيــة التــي شــغلتها طــوال

من جانبها ،تقدمت فخرو بالشكر ،مؤكدة

فتــرة عملهــا بالــوزارة وتدرجهــا بالمهــام

أن هذا التكريم هو ثمرة الدعم المتواصل

والمسؤوليات مما أهلها للترشح لنيل هذا

من الحكومة الرشــيدة وتوجيهات الوزير

الوسام على مستوى مجلس التعاون.

وتعاون كل المسؤولين بالوزارة.

كلثم الحايكي

باألرقــام الحقيقيــة لهــذه الفئــة تشــكل أولــى
خطــوات الحــل مــن أجــل تثبيــت هــؤالء
المواطنيــن فــي وظائفهــم وإنهــاء معاناتهــم
وحالــة عــدم االســتقرار واإلجحــاف الــذي
يعانــون منهــم طــوال الســنوات الماضيــة،
متعهدة باســتمرار متابعتها لهذا الملف وتزويد
الــوزارات بقوائم المواطنيــن للوصول لنهايات

شكوى من محالت “استثنائية” بشارع غير تجاري
محرر الشؤون المحلية
تساؤالت يحملها مجموعة من سكان قرية الدير لـ “البالد” عن سر الترخيص ببناء
محالت تجارية بشارع غير تجاري يقع في مجمع  233بقرية الدير.
وفكك األهالي جوانب من لغز هذه المحالت

وتضــم ممثليــن عــن إدارة الخدمــات الفنيــة

بعد أن تبين أن ملكيتها تعود للعضو الســابق

بأمانــة العاصمــة والبلديات الثــاث وممثلين

بالمجلس البلدي.

عــن شــؤون األشــغال واالســكان وجمعيــة

لكــن التطــورات المثيــرة بهــذه القصــة أن
“البالد” حصلت على مستند رسمي من بلدية
المحــرق يطلــب مــن مالــك المحــات تأجيــل

أهالي بالدير
يطالبون عبر “البالد”
وزير األشغال بفتح
تحقيق

المهندســين والمستشــار القانونــي بــوزارة
األشــغال باإلضافة للعضــو البلدي بالمحافظة
التي يقع فيها العقار محل التظلم.

في نفس الوقت.
وطالــب األهالــي وزيــر األشــغال وشــؤون

رسالة من البلدية بأن الشارع غير مصنف “تجاري”

محالت تجارية قيد اإلنشاء يملكها العضو البلدي السابق

اإلجــراءات القانونية فما خطــوات الوزارة

بما جرى مع العضو البلدي السابق.

البلديات للمصلحة العامة.

خلــف بفتــح تحقيق بشــأن هــذا الموضوع،

لمحاســبة الموظفيــن المخالفيــن وصاحــب

وقــال األهالــي :كيــف تقرر لجنــة التظلمات

وأضافــوا :حتــى اليــوم ،فــإن الشــارع غيــر

العقــار المخالــف ،وهل في حال نقض لجنة

اســتثناء أرض العضــو البلــدي الســابق

مصنف بأنه تجاري.

فتح تحقيق

وهــل جرى تصنيف الشــارع الذي تقع عليه

التظلمات قرار البلدية برفض فتح محالت

بإجــازة فتــح محــات تجاريــة بشــارع غير

يشــار إلــى أن اآلليــة المتبعــة لتبديــل

محــات العضو البلدي الســابق بأنه تجاري

تجارية بشارع غير تجاري ،فهل يعني ذلك

مصنــف بأنــه تجــاري؛ ألن هذا القــرار يفتح

تصنيفــات الشــوارع بــأن يقــر المجلــس

لجنــة التظلــم مــن قــرارات ترخيــص البنــاء،

وتســاءل األهالــي عــن كيفية بلــورة اللجنة

أم ال ،وهــل نشــر القرار بالجريدة الرســمية،

الموافقة على الطلبات األخرى المقدمة من

البــاب أمــام كثيريــن لنقــض قــرارات أمانــة

البلــدي ذلــك ،ويرفــع رئيســه القــرار للوزير،

وهــي لجنــة حكوميــة يؤلفهــا وزيــر األشــغال

لقرارهــا ،خصوصــا أن مالك المحالت عضو

وبــأي عــدد نشــر هذا القــرار إن وجــد ،وفي

مواطنيــن ،والتي رفضتهــا البلدية ،ويتعين

العاصمــة والبلديــات الثــاث أمــام اللجنــة

وفــي حــال عــدم االعتــراض ينشــر القــرار

وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي،

باللجنــة ،وكيــف يكــون الخصــم والقاضــي

البنــاء ،ومبــررة البلديــة قرارها عدم الســماح
بالمحالت التجارية؛ ألن “الشــارع غير معتمد
تجاري بالجريدة الرسمية”.
وتشــير المســتندات أن العضــو البلــدي
الســابق م ّثــل المجلــس البلــدي بعضويــة

وتختــص هــذه اللجنــة بنظــر التظلمــات
المقدمــة طعنــا بالقــرارات التــي تصدرهــا
البلديات في شأن تنظيم المباني.

البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام

حــال تمرير هــذه المعاملــة دون اســتيفائها

علــى لجنة التظلمات الموافقة عليها أســوة

النتــزاع قــرار اســتثنائي يخالــف مــا تقــرره

بالجريدة الرسمية.

Osama.almajed@albiladpress.com
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العضو البلدي غير المثمر
في الحياة

أسامة الماجد

اكتشفت بالخبرة والتجربة أن هناك أعضاء بلديين يحشدون كل الطاقات

ويتالشــى مصطلــح عجــز الميزانيــة ،أمــا أمــام بيــوت النــاس والمجمعــات

لتعزيــز قاعدتهــم اإلنتاجيــة ويعملــون طوال الوقت دون كلــل أو ملل وفي

البعيــدة فألحان اإلهمال والتطنيش تعزف بعذوبة ،أحد األصدقاء األعزاء

ظروف قاسية ويتمتعون بيقظة ويسيرون نحو أهدافهم وحين تخاطبهم

أخبرنــي أن العضــو البلــدي التابــع لدائرتهــم يكــون فــي حالــة تعبئة شــاملة

وتطلــب منهــم أي شــيء تســمع منهم “تم” حتــى لو كنت في غيــر دائرتهم،

حيــن يتعلــق األمــر بالحي الذي يقطن فيه ،خبــراء وتجهيز معدات وكوادر

ألنهــم يعملــون بإخــاص وذمة وضميــر ويعرفون أصــول وأبجديات العمل

تنظيــف ...إلــخ ،بينمــا ال يلتفــت إلــى احتياجــات ومتطلبــات بقيــة األحياء

البلدي وحمل أمانة شرف خدمة المواطن بكل ما تحمله الكلمة من معنى،

بالمعنــى الواســع لهــذه الكلمــة ،ويــزداد ضباب البعــد واإلهمــال حينما يقوم

بينمــا هنــاك أعضــاء بلديــون تفننوا في تضليــل المواطن وقــت االنتخابات

هذا العضو بنشــر مقاطع فيديو عبر حســابه في “اإلنســتغرام” للعمال وهم

وال يجيــدون أو باألحــرى “جهــاء “ فــي متابعــة احتياجــات النــاس ودائمــا

يشــتغلون ليكتب للناس بالورق األصفر “جوفوني قاعد اشــتغل لكم” ،ومن

يعلقــون تخبطهــم وتقصيرهم على شــماعة الميزانية ،ونادرا ما تشــاهدهم

يدقق في الفيديو المنشــور ســيالحظ بذهول أن العمل “شدان” أمام منزله

في الشــارع وفي احتكاك مباشــر مع المواطنين ،وكأنهم ينتظرون التقارير

فقط.

المكتوبة من فريق العمل.
بالخبــرة والتجربــة اكتشــفت والمســت علــى أرض الواقع أن هنــاك أعضاء
بلديين يهتمون بالمنطقة المحيطة بمنازلهم فقط ،حيث االهتمام بالرصف
والتزيين والتشجير والتبليط والنظافة ،بينما المناطق البعيدة عن منازلهم
تكــون أشــد تراجعــا ومهملــة ،فالعمــل قــرب المنــزل يتضاعــف ثــاث مرات

» »لقد أصبح العمل البلدي مثل التيارات والمذاهب واالتجاهات،
ونالحظ أن أفكار كل مدرسة موجودة ،والدائرة المحظوظة هي
التي ستحظى بالعضو البلدي الذي سيحمل أمانة شرف خدمة
المواطن ،والدائرة التي ستعيش لوعة اإلهمال سيكون فارسها
العضو البلدي غير المثمر في الحياة ،وهم األكثرية.

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

األحد
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للتواصل17111483 :

عادل عيسى المرزوق

مباحثات صباح األحمد وخليفة بن سلمان ..الحكمة أمام المخاطر
طرحت موضوعا في هذه الزاوية قبل عدة أشهر عنوانه“ :التضامن الخليجي
كما يراه خليفة بن سلمان” ،وكانت النقطة المحورية فيه هي إيمان صاحب
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،حفظه هللا ورعاه( ،بالعمل
الخليجــي العربي اإلســامي المشــترك ،بــل يؤكد أكثر على توســعة العالقات
لتشمل مختلف الدول الصديقة في العالم ،وأثبتت مواقف سموه في وقائع
عديــدة مــرت بهــا المنطقة في الســنوات الماضيــة ،ومنذ بداية الســبعينيات،
كيــف تعامــل معهــا بحنكــة وحكمة من أجل لم الشــمل وإبقاء الجســور قوية
بين األشــقاء ،وعلى هذا األســاس ،فإنه كان يرى العالقات الخليجية كرابط
اســتراتيجي ومحور رئيس في مســار العالقات الشــرق أوســطية أوال ،ومنها
إلى المدار اإلقليمي ثم العالمي).
إذا ،ال يتوقف هذا اإليمان بالتضامن والتكاتف عند مرحلة ما ،فاليوم نشــهد
حكمــة القــادة أمــام المخاطــر والمتغيرات المحيطــة بنا ،فيأتــي لقاء صاحب
الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح أميــر دولــة الكويــت الشــقيقة
ً
مرتكزا
وصاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان كما وصف ســموه..
على العالقة الراسخة بين البلدين من جهة ،والمواقف ذات العمق التاريخي
والحضــاري والتقــارب الشــعبي والمصيــري من جهــة أخرى ،ألعيــد القول إن
سمو رئيس الوزراء كان وال يزال يحرص ،وفي محافل كثيرة ،على أن يكون
لقضايــا األمة العربية واإلســامية موضع الريــادة في مقدمة االهتمامات ،زد
علــى ذلــك أن يكــون لــدول الخليــج مجتمعــة ،دورهــا الريادي الحضــاري ،وال
ينحصــر ذلــك فــي تمتيــن العالقــات ضمــن منظومــة مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة ،بل يمتد ليصل إلى جامعة الــدول العربية ومنظمة التعاون
ahmedjuma44@yahoo.com

اإلســامي والهيئــات العربيــة واإلســامية ذات األهــداف الموحــدة وصــوال
إلــى مــا تلزمــه المواقف العربية واإلســامية تجــاه القضايا المهمــة في األمم
المتحدة.
إن من األهمية بمكان أن نضع على المستويات الرسمية والشعبية الخليجية
والعربيــة واإلســامية ،الحاجــة ..نعم ،نضــع الحاجة الملحة واالســتراتيجية

إعالنات الخير

لقــراءة موضعنــا مــن األحــداث الجاريــة ،ومــدى تأثيــر هــذه األمة مــن خالل
التالقــي والتباحــث بيــن القــادة ،والعمل علــى إزالة كل المعوقــات والحواجز

أحمد جمعة

بحاجة لتفكر!

التي تستغلها كل األطراف التي تنوي باألمة شرً ا ،ليساهم الجميع في تقوية
مسيرة البناء الخليجي والحفاظ على بيت الخليج بأهله الكرام.

الصــورة األولــى :أحصيــت عــدد اإلعالنــات مختلفــة

بــه كل مــا فكــر فيــه المنتجون مــن تفاهات وســخافات

بإقفــال مُ كبرات الصــوت الخارجية في المســاجد أثناء

األحجــام بــكل محافظــات البحريــن المروجــة ألعمــال

وكل مــا وقــع بأيديهــم من برامج ومسلســات ال تصلح

أداء الصلوات الخمس ،ألن هذا أمر غير مشروع.

الخيــر والتــي تدعــو للتبرعــات لمختلــف الجمعيــات

ال للقــرن الواحــد والعشــرين وال حتــى للقــرن الســابع

في مصر قال الشــيخ محمد البسطويسي نقيب األئمة،

وخصوصــا اإلســامية ألنهــا األغلــب ،فعجزت عــن العد

عشر ،حشدوها بكل القنوات وقذفوا بها وجه المشاهد

إن قــرار وقــف مكبــرات الصــوت فــي غير موعــد األذان

وتوقفت وتســاءلت بدهشــة ،كم كلفت هــذه اإلعالنات

العربــي بعد اإلفطار وأثناءه وبعده ليزيدوه تخمة على
ً
ســنويا
ما هو عليه ،هذه المسلســات والبرامج المكررة

أمــر طبيعــي ،وحيــن منعــت وزارة الشــؤون اإلســامية

وقــد تجــاوزت المئــات؟ ثــم افترضــت أنــه لــو جمعــت

بالســعودية المســاجد مــن اســتخدام مكبــرات الصــوت

ً
ســنويا بهــذه المناســبة؟ وكيف
ال أفهــم مغــزى أن تكــرر

تضمــن التعميــم أهميــة متابعــة ومراجعــة المطبوعــات

الذيــن تخاطبهم لكان ذلك أجدر وأنفع ،لكن حينها ماذا

تمــر علــى إدارات التلفزيــون وتجاز وتقــدم؟ بل ال أفهم

التــي يتــم توزيعهــا وعرضهــا بالمســاجد ،إلــى جانب أن

ستكســب الجمعيــات مــن دعايــة لها؟ وكيف ســتتباهى

كيف يتفاعل الجمهور معها وبعضهم يظل يحكيها رغم

تعلــق فــي المســجد ،وهــذا مــا يجــب أن تقوم بــه إدارة

كل جمعيــة أمــام األخــرى؟ النتيجــة ،أليســت تكاليــف

أنها بال محتوى .عجب.

شــؤون المســاجد والمآتــم فــي البحريــن ،نتمنــى ونأمل

هذه اإلعالنات نفســها هــي ذات التبرعات التي جمعتها

الصــورة الثالثــة :بالمملكــة العربيــة الســعودية ،فــرض

تفعيــل القانــون بشــأن المآتــم والمســاجد وكل ومكبــر

وصرفتهــا علــى الدعايــة؟ بمعنــى أن أمــوال المتبرعين

تعميــم رســمي مــن وزارة األوقــاف بتقييــد مكبــرات

صــوت باألعــراس واالحتفــاالت وغيرهــا ألن القانــون

هــي التــي صنعت آالف اإلعالنــات بأحجامهــا المختلفة

الصــوت فــي رمضــان وغيــره وأفتــى الشــيخ ســليمان

قانون على الجميع.

المكلفة؟ ورمضان كريم.
الصــورة الثانيــة :هــي محطــات التلفزيــون العربيــة

الماجد بأن استخدام مكبرات الصوت في المساجد أمر
ً
معتبرا أن مكبرات الصوت خالل الصالة
غير مشــروع،

بمجملهــا ،حشــدت برامــج أقل ما يقال عنهــا إنها “بازار”

تسبب إزعاجا غير مبرر ،وكان الشيخ الماجد قد طالب

تكلفــة كل هــذه اإلعالنــات بأرجــاء البــاد وأنفقت على

» »وتأتي مباحثات صباح األحمد وخليفة بن سلمان في توقيت رمضاني
مبارك كونه لقاء تشاوريا أخويا أسريا ،ويأتي كذلك من باب آخر لتقوية
وتعزيز المواقف لحماية هذه المنطقة فتلك مسؤولية كبرى تتطلب
وضع الرؤى والتصورات على األصعدة األمنية واالستقرار اإلقليمي،
وال يسعنا إال أن نبارك هذا التحرك الذي يفضي إلى تقوية أركان
مجلس التعاون الخليجي كقوة قادرة على مواجهة التحديات ،وصيانة
المصالح وتحقيق تطلعات شعوب الخليج ،وكذلك شعوب العالم
العربي واإلسالمي ،ولعل مباحثات صباح األحمد وخليفة بن سلمان
بتطرقها إلى مجريات المستجدات في المحيط اإلقليمي خطوة مرتبطة
بخطوات ماضية وقادمة لترسيخ السبل الرامية إلى تعزيز استقرار
المنطقة ،وبالتالي العمل المشترك خليجيً ا وعربيً ا وإسالميً ا كقوة لألمة
والشعوب ،وهذا هو المأمول دائمً ا من القادة العظام.

» »تنويرة :من الحمق أن تجاهر برأيك أمام من
يشهر مسدسه.

Ata2928@gmail.com

سمر األبيوكي

األمير خليفة بن سلمان...

بين قوة الرغبة وضعف الحيلة!

الحكمة في التواصل
والقدرة على االحتواء

خلــق اإلنســان ضعيفــا ...ورغــم محاوالتــه إظهــار قــوة وهميــة ،يأتــي ضعفــه متخفيا في

عطا الشعراوي

هيئــات مختلفــة فتــارة يقــع طريــح الفراش اثر زكام ألم به فجأة ،ما يشــعره بســوء حظه

لفــت انتباهــي توصيف أحد الســادة النواب للقاء

وكمــا أن األب حريــص علــى االطمئنــان علــى

جادة الصواب وعن المصفوفة الوطنية السليمة.

عــدد من أعضــاء مجلس النواب بصاحب الســمو

جميع أبنائــه من برلمانيين وصحافيين ومهنيين

الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس

وغيرهــم ومتابعــة أحوالهــم ،فإن األبنــاء بحاجة

هــذا النهــج لســمو رئيــس الــوزراء ليــس مقتصرً ا
ً
أيضا فــي تعامــات وتفاعالت
علــى الداخــل ،بــل

الــوزراء بأنــه كان لقــاء األب بأبنائــه ،فقــد كان
ً
توصيفا معبرا ليس فقط عن طبيعة العالقة بين

لهــذا التواصــل األبــوي الــذي يمنحهــم المزيــد من

ســموه مــع الخــارج ،حيــث إن زيــارات وتحركات

الثقــة ويبث فيهــم جرعات جديدة مــن الحماس

ســموه فــي هذا الســياق ترمــي لترســيخ عالقات

رأس السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ،إنما

والهمة ألجل العمل واإلنتاج كل في موقعه.

مملكــة البحريــن مــع دول العالــم ،وتســهم فــي

عــن نهج ســمو رئيــس الــوزراء وإدارتــه ،ونظرته

إن هــذه الرؤيــة الثاقبــة لألمير خليفة بن ســلمان

اختــراق كتــل واعــدة ومناطــق مهمــة بعالقــات

الشــمولية ووقوفــه على مســافة واحــدة وقريبة

من شــأنها تعزيــز دور وإســهامات الجميع وإثراء

مثمرة ،كما تعكس وتجســد قوة عالقات المملكة

مــن الجميــع ،حيــث ينظــر ســموه لهــم علــى أنهــم

المســيرة الوطنيــة وتوجيــه الحــراك االجتماعــي

مــع أشــقائها كما في زيارة ســموه األخيــرة لدولة

أبنــاء لهذا الوطن ،فيحــرص على التواصل معهم

واالقتصــادي

الوطــن

الكويــت ولقائــه صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح

واللقاء بهم واالستماع إليهم ،لذا ال يمكن أن تمر

والمواطنيــن ،حيــث إن قــرب ومتابعة المســؤول

األحمــد أميــر الكويــت قائد العمل اإلنســاني على

أيــام قالئــل دون أن نجــد لقاء لســموه مع ممثلي

ضمانــة لتعزيــز جوانــب القــوة أي تشــجيع كل

الصعيــد العالمــي كلــه وهــي الزيــارة التــي باتــت

جهة ما أو أبناء منطقة معينة أو مع مواطنين أو

مــن يقــوم بــدوره وواجبه نحــو وطنــه ،ومعالجة

ملمحــا مهمــا من مالمح شــهر رمضان المبارك كل

سفراء ومسؤولين لدول أخرى.

جوانــب القصــور أي احتــواء من قــد ينحرف عن

عام.

والسياســي

لخدمــة

وضعــف حيلتــه والرضــوخ التام أمام هذا الزائر المزعج ،ومرارا يذوق خيبات األمل حتى
إن كانت بينه وبين ذاته لكنه قادر على قياس كم األذى والضعف الذي أصابه حتى دون
دراية من أقرب األعزاء على قلبه.
لكــن اإلنســان بطبعــه ينســى ،نعم ينســى ما مــر به من قبل فيكــرر أخطاءه مــرارا ويقيس
ضعفــه مــرة جديــدة ،وبدرايــة تامــة دون ضغــوط خارجيــة فقد عُ ــ ِر َف عن اإلنســان ظلمه
وجهلــه وإال لمــا حمــل األمانــة فــوق عاتقيــه بعــد أن أبــت الجبال بقوتهــا أن تحملهــا ...هو
اإلنسان وحده القادر على أن يتحمل الحياة بمنغصاتها وتبعاتها ويكون له مطلق الخيار
أن يســلك أي الطريقين إن أراد ،وإن كانت طرق الخير والشــر قاطبة تشــوبها المنغصات
فالخيار األخير يعود لنا كأفراد لسلك الطريق المبتغى.
» »ومضة :ها هو شهر الخير يحضرنا ،دعونا نسلك معا طرق الخير علنا في وقت
ضعفنا نستذكر جبروت المولى ونتعلق بالتقرب منه رهبة ورغبة حبا وشغفا ،وفي
الليالي الظلماء ينبثق لدينا نور اليقين بأنه وحده قادر على تبديل األحوال إلى
أفضل مما كنا نسعى إليه.
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القيد65093 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

اعالن رقم () CR2019 - 62734

اعالن رقم ( ) 0000لسنة 2019
بشأن تغيير اسم شركة الزمر لزينة السيارات ذ.م.م

تاريخ5/5/2019 :

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب

إليها اصحاب ش���ركة الزمر لزينة الس���يارات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم  ،65093طالب تغيير تغيير اسم شركة الزمر لجميع المالبس الجاهزة

اسم التاجر :عبدالرحيم عبدهللا حسن عبدالرحيم

ذ.م.م الى شركة الزمر لزينة السيارات ذ.م.م

االسم التجاري الحالي :نجمة الهند للمالبس

فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل

االسم التجاري الجديد :المنامة ستار لتجارة البهارات

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

قيد رقم4-37973 :

9/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة

اعالن رقم ()CR2019-64057
تنازل  -عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه :عبدالغني عبدالرس���ول حس���ن علي بطلب تحويل المحل
التجاري التالي الى السيد محمد حيدر مهدي محمد علوي
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم القيد

االسم التجاري

104256

االبنية الخضراء للهندسة الكهربائية والميكانيكية
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لبنان يرفع ضريبة

مدفوعات الفوائد % 10

11

ترقية بحرينيين في “ستاندرد تشارترد”

bussines

@albiladpress.com

أقــرت الحكومــة اللبنانيــة رفــع

تأكيــدا ً علــى تفــوق الــكادر الوطني فــي القطــاع المصرفي

الضريبــة علــى مدفوعــات الفوائــد
لـ.% 10
وقــال وزيــر اإلعــام اللبنانــي جمال

المنامة  -ستاندرد تشارترد

الجــراح إن مجلس الــوزراء أقر رفع

أعلــن بنــك ســتاندرد تشــارترد البحرين عــن تعيين إكرام رجب في منصــب رئيس الفروع

الضريبة على الفوائد على المصارف

وحسين عبدهللا عيسى في منصب رئيس الخدمات المصرفية لمبيعات األفراد.

وعلى األفراد ،من  7إلى  % 10لمدة
 3ســنوات .وتابع الجراح :وبعد هذه

وقــال

المــدة ،تعــود الضريبة إلــى  ،% 7مع
توقعــات أن يتحســن وضــع الدولــة
المالي واالقتصادي.
وأوضــح “وإذا كان هنــاك المزيد من
التحســن يمكــن أن نخفضهــا عــن 7
 ،%وربمــا إلــى  ،% 5لكننــا أعطينــا

األحد

مهلة  3سنوات”.

 12مايو 2019
 7رمضان 1440

 100بحريني يقدمون العون اإلنساني

لســتاندرد

بدورنــا فــي مســاندة االقتصــاد البحرينــي

الرئيــس

التنفيــذي

تشــارترد فــي البحريــن عبــد هللا بوخــوة “

بقيــادة الحكومــة ودعــم القطــاع المصرفي

يســرني اإلعــان عــن تعييــن إكــرام رجــب

وتعزيــز عالقاتنــا بجميــع شــركائنا الذيــن

وحســين عيســى فــي مناصــب قياديــة فــي

تجمعنــا معهــم عالقــات متينــة علــى مــر

قســم الخدمــات المصرفيــة لألفــراد .تأتــي
ً
تأكيــدا علــى تفــوق الــكادر
هــذه التعيينــات

العقــود خاصة وأننا بصــدد االحتفال بمرور
ً
عامــا على تأســيس البنك في المملكة.
100

البحرينــي فــي القطــاع المصرفــي وخاصــة

وســنعمل جاهديــن علــى تحقيــق األهــداف
المرجــوة مــن خالل تطويــر وتدريب الكادر

فــي المؤسســات المالية العالمية .وســيعمل
ً
مواكبــة خطة
كال مــن إكــرام وحســين على

البحريني”.

البنك التي تقوم على التركيز على عالقاتنا

وتتمتــع رجــب بخبــرة تفــوق  14عامــا مــن

مــع عمالئنــا وتقديــم الحلــول المصرفيــة

العمــل مــع بنــك ســتاندرد تشــارترد تبــوأت

المبتكــرة ،والتــي ســيكون لخبرتهمــا
ً
ً
كبيــرا
دورا
وقيادتهمــا بمــا ال شــك فيــه،

خاللها مناصب قيادية في المبيعات وإدارة
الفــروع .وســتقوم إكرام من خــال منصبها

فــي تعزيزهــا .كمــا أننــي أؤكد علــى التزامنا

الجديــد بالعمــل على ترســيخ اســتراتيجية

إكرام رجب

حسين عيسى

البنك للفروع وتعزيز العالقات مع العمالء.

المصرفيــة للموظفيــن ورئيــس الخدمــات

فيمــا تبــوأ عيســى مناصــب قياديــة خــال

المصرفيــة اإلســامية .وســيعمل علــى

فترة عمله في بنك ســتاندرد تشــارترد منذ

تقديم الحلول المصرفية المبتكرة لشــرائح

أكثــر من  20عاما ،شــملت رئيــس الخدمات

المجتمع المختلفة.

عالميا
بريد البحرين يحصل على “جودة األداء”
ً

المنامة  -الهالل األحمر البحريني

وجــه األميــن العــام للهــال األحمــر البحريني فوزي أميــن رســالة لمتطوعي الهالل
األحمر في البحرين بمناسبة اليوم العالمي للصليب األحمر والهالل األحمر الدولي
الــذي يحتفــل بــه فــي الثامــن مــن مايــو كل عــام ويصــادف ذكــرى ميــاد مؤســس
الحركة الدولية للهالل األحمر والصليب األحمر ،هنري دونان.

وزيــر “المواصــات” :الشــهادة تتويــج لمجهــودات التطوير

وقــال أمين في رســالته “كل يوم عالمي
لــه شــعار ورســالة ،شــعار هــذا العــام هــو
االحتفــاء بالحركــة الدوليــة ومرور 150

المنامة  -المواصالت واالتصاالت

عام على إنشائها وكذلك مرور  100على

حصلــت البحريــن ممثلــة بــإدارة بريــد البحريــن التابعــة لــوزارة المواصــات واالتصاالت على شــهادة

إنشــاء االتحــاد الــذي يضــم الجمعيــات
الوطنية ،والرسالة هي محاولة ومعرفة

جــودة الخدمــات البريديــة والتي يمنحها اتحاد البريد العالمــي ( )UPUالتابع لألمم المتحدة ،وقد نال

ما هو هذا الحب والشــغف الذي يجذبنا

بريد البحرين هذا التقدير الدولي بعد تمكنه من تحقيق معايير تســليم البعائث البريدية بنســب عالية

الى هذه الحركة الدولية ،حيث ينجذب

ومتميزة.

نحو  14مليون متطوع نشط و 450ألف

وبهــذه

موظــف فــي االتحــاد الدولــي ،ليقدمــوا
خدماتهــم اإلغاثيــة واإلنســانية لـــ 160

فوزي أمين

وذلــك مــن خــال  190جمعيــة وطنيــة

ومستشفيات وأماكن إيواء ومساعدات

على مستوى العالم”.

فوريــة فــي الكــوارث ودعــم للتدريــب

وأضــاف “فــي البحريــن ننهــض بواجبنــا

وغيــره بالتنســيق مــع جمعيــات وطنيــة

اإلغاثي واإلنساني من خالل قرابة 100

في أكثر من  30دولة ،وتابع “هذا الحب

متطوعــا نشــطا و 20موظفــا يقدمــون

والشــغف للعمــل اإلنســاني هــو الــذي

خدماتهــم لنحــو  4400أســرة بحرينيــة،

يجمعنــا فــي البحريــن” ،متمنيــا للجميــع

وامتــدت خدماتهم لخــارج البحرين في

بهــذه المناســبة النجــاح فــي مهامهــم

الســنوات الماضية لتشــمل بناء مدارس

اإلنسانية.

مليون مســتضعف ومحتاج حول العالم

المواصــات

منتسبي إدارة البريد مما يسهم في تعزيز مستوى

المناســبة،

تســلم

وزيــر

واالتصاالت كمال بن أحمد محمد الشهادة الدولية

أداء بريــد البحريــن ومواكبــة المســتجدات فــي

مــن الوكيــل المســاعد لبريــد البحريــن الشــيخ بــدر

تقديــم الخدمــات البريديــة ليضيف إنجــازا جديدا

بــن خليفــة آل خليفــة ،حيــث أكــد الوزيــر أن هــذه

إلــى ِ
ســجل إنجازاتــه ،مؤكدا اســتمرار الدعم لبريد

تتويــج لمجهودات إدارة ومنتســبي بريد
ٌ
الشــهادة

البحرين ليواصل تطوير خدماته وتقديمها بسرعة

البحريــن فــي تطويــر الخدمــة واألداء؛ حرصــا

وكفاءة.

علــى تحقيــق مســتويات أعلــى مــن الجــودة فــي

مــن جانبــه ،أعرب الوكيل المســاعد لبريــد البحرين

تقديــم الخدمــات تلبيــة الحتياجات عــدد كبير من

بــوزارة المواصــات واالتصــاالت عــن اعتــزازه

القطاعــات بمــا يتســق مــع أهــداف رؤيــة البحريــن

بحصول بريد البحرين على هذه الشــهادة الدولية،

أفضل مســتويات الجودة علــى الصعيدين المحلي

 2030ومبادئهــا الثالثــة -االســتدامة والتنافســية

مشيرا إلى أن تحقيق البريد هذا التقدير هو إحدى

والدولي في الخدمات التي يقدمها لألفراد وقطاع

والعدالة .وأشــاد الوزير بالجهود التي يبذلها جميع

الصور المشرفة لقدرة أبناء البحرين على المنافسة

األعمال والخدمات اإللكترونية.

شهادة جودة أداء الخدمات البريدية من “اتحاد البريد العالمي”

لتحقيق اإلنجاز في مختلف المجاالت ،مضيفا بأن
بريد البحرين ماض قدما وبخطى سريعة لتحقيق

زيادة الجمارك وبيانات التضخم أبرز مؤشرات األسواق العالمية

ارتــــفــــاع مـــعـــدل أســـعـــار الــمــســتــهــلــكــيــن بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة بــنــســبــة % 2

دبي  -مباشر

كان لزيــادة التعريفــات الجمركيــة ضد الصين الكلمــة العليا في التأثير على األســواق العالمية بنهاية تعامالت

نمو اقتصاد بريطانيا خالل الربع األول من العام 2019
وفقا للتقديرات.

األسبوع إلى جانب بيانات التضخم األميركية.
وبــدأت الواليــات المتحــدة الجمعــة زيــادة التعريفــات

األميركــي ســتيفن منوشــين أيضــا أن المفاوضــات مــع

الجمركية ضد سلع صينية بقيمة  200مليار دوالر إلى

الصين كانت مثمرة.

مستوى  % 25من  ،% 10حيث لم تستطع المحادثات
التجارية بين البلدين التي عُ قدت في اليوم نفســه في
وقف رفع الرسوم.
ويــرى الرئيس األميركــي دونالد ترامــب أن التعريفات
الجمركيــة هــي وســيلة جيــدة للواليــات المتحــدة
للحصــول علــى مليــارات الــدوالرات التــي تخســرها
بســبب الصين ،مشــيرا إلى أنه ال داعي للتســرع بشــأن
عقد صفقة تجارية مع بكين.

وعلــى الرغــم مــن قــرار زيــادة التعريفــات الجمركيــة،
ارتفعــت مؤشــرات األســهم الصينيــة بأكثر مــن % 3.5
بنهاية تعامالت أمس.
فيمــا تراجــع نيكــي اليابانــي فــي ختــام التعامــات،

بيانات التضخم وتقلبات األسهم

ليسجل أسوأ أداء أسبوعي في العام الجاري.

وبأقــل مــن تقديــرات المحلليــن ،ارتفــع مؤشــر أســعار

هبوط النفط وارتفاع الذهب

المســتهلكين فــي الواليات المتحدة بنســبة  % 2خالل
االثني عشــر شــهرا المنتهيــة في أبريــل الماضي مقابل

على صعيد متصل ،تراجع النفط عند تسوية التعامالت

 % 1.9في الفترة المماثلة المنتهية في مارس الســابق

مع القلق بشــأن الوضع التجاري ،ليسجل خام نايمكس

له.

خسائر أسبوعية.

وعلى أساس شهري ،تراجع معدل التضخم إلى % 0.3

وأشــار الرئيــس األميركــي إلــى أن واشــنطن وبكيــن

خالل الشــهر الماضي ،مقابل  % 0.4زيادة مسجلة في

عقدتــا محادثــات مثمــرة الجمعــة ،مشــيرا إلــى أن

مارس السابق له.

إزالــة التعريفــات الجمركيــة ضــد الصيــن يعتمــد علــى

وفــي أســواق األســهم ،شــهدت “وول ســتريت” جلســة

المفاوضات المستقبلية.

متقلبــة ،حيــث تحــول لالرتفــاع بنهاية تعامــات اليوم

ورغــم أن المحادثــات التجاريــة التــي انتهــت أمــس لم

علــى خلفيــة تصريحات إيجابية بشــأن التجــارة لمحو

تســفر عــن إبــرام صفقــة تجاريــة ،ذكــر وزيــر الخزانــة

“داو جونــز” خســائر تجاوزت  400نقطــة ويرتفع بنحو

وأظهــرت بيانــات شــركة “بيكــر هيــوز” أن منصــات
التنقيب عن النفط بالواليات المتحدة تراجعت بمقدار
منصتيــن خــال األســبوع الجــاري لتصــل إلــى 805
منصات.

 113نقطة.

ضد الصين ،لكنها تسجل خسائر أسبوعية قوية.

كمــا ارتفعــت مؤشــرات األســهم األوروبيــة فــي نهايــة

وفي بيانات اقتصادية ،صعدت صادرات ألمانيا بعكس

أســعار الذهــب عنــد تســوية تعامــات أمــس لتســجل

تعامالت الجمعة مع إعالن زيادة التعريفات األميركية

توقعــات المحلليــن خــال مــارس الماضي ،كما تســارع

مكاسب أسبوعية.

ومــع تراجــع الــدوالر وبعــد بيانــات التضخــم ،ارتفعــت

دور كبير للذكاء االصطناعي بمستقبل خدمات المركبات
المحرر االقتصادي
يرى خبراء صناعة الســيارات أن التحول المســتمر في صناعة الســيارات في الشــرق األوســط سيكون له تأثير كبير على سوق خدمات
المركبات اإلقليمي ،حيث تلعب البيانات الضخمة والتحليالت دورًا محوريًا في نمو القطاع وســبل التطوير الصناعية لسلســلة القيمة
الخاصة بهم.
وقــال مديــر مشــاريع الســيارات والنقل في

الضخمة والتحليالت لالعبي سوق خدمات

عائــدات خدمــات المركبات من قطــع الغيار

شــركة األبحــاث العالميــة أرانــكا ،Aranca -

المركبــات تحســين سلســلة القيمــة الكاملــة

وعمليات الصيانة ،فيما ســتتيح الســيارات

اســتنا ًدا إلــى الصيانــة التنبؤيــة فيما يتوقع

المتصلــة

مثــل النقــل المشــترك ،الكهربــاء ،االتصــال،

جزءا
ً
أن يصبــح مقدمو التكنولوجيا الجدد

والصيانــة رؤى فريــدة عــن احتياجــات

والمركبــات ذاتيــة القيــادة ،ســتؤدي إلــى

ال يتجزأ من سلسلة قيمة السيارات”.

العمالء.

فيشــال ســانغافي ،إن التوجهــات الضخمــة

ســانغافي

خــال

تحديــدا

لمــوردي

اإلصــاح

تحــول كبيــر فــي إعــادة توزيع األربــاح عبر

وأضــاف

ملتقــى

وتابــع “نمو مواصفات االتصال يوفر إمكان

سلســلة القيمــة ،مــع ظهــور تقنيــات جديدة

أوتوميكانيــكا دبــي الثالــث عشــر ،الــذي

عالقــات أوثــق وفوريــة أكثــر بيــن العبيــن

فرصا جديدة في الشرق األوسط.
ً
تفتح

حضــره أكثــر من  100مــن محترفي صناعة

خدمــات المركبــات والعمــاء .ومــع ذلــك،

وأضاف ســانغافي “تشهد صناعة السيارات

خدمــات المركبــات ،أن تزايــد الطلــب علــى

ســيتعين علــى هــؤالء الالعبيــن تطويــر

العالمية تحوال هائال والشرق األوسط ليس

النقل المشــترك سيســاهم في ارتفاع معدل

كفاءاتهم الالزمة للتعامل مع تزايد التعقيد

اســتثناء من هذا التغيير .ســتتيح البيانات
ً

اســتخدام المركبات ،وهو ما ســيعزز إيجابا

التقني في مركبات الجيل القادم”.

تزويد 6.7
مليون سيارة
بمواصفات اتصال
بنهاية 2023

ويُ توقــع أن يشــهد معــدل تغلغل الســيارات
المتصلــة ،والــذي ُقــدر بنحــو  % 17مــن

وجورج بياالد مدير عام YallaMotor.com

المركبــات علــى طــرق الشــرق األوســط في

 ،أكبــر بوابــة الكترونيــة خاصــة بالســيارات

 ،2018معــدل نمــو ســنوي مركــب نســبته

في الشرق األوسط لبيع السيارات الجديدة

 % 22حتــى العــام  .2023ومــن المتوقع أن

والمستعملة ،التعرف على أسعار السيارات،

يتــم تزويد ما يقرب من  6.7مليون ســيارة

اآلراء فــي الســيارات وأعمــال الســيارات.

بمســتوى معيــن مــن مواصفــات االتصــال

قــال بيــاالد إن أعمــال خدمــات المركبــات

بنهاية العام  .2023ومن المنتظر أن تشتمل

يمكنها االســتفادة من األدوات اإللكترونية؛

عمليــات اإلطــاق الجديــدة للمركبــات،

لتحســين التفاعــل مــع العمــاء ،مؤكــدا أن

البعدية
وأوضــح “ :تعــد حلــول المعلومــات ُ

خصوصــا داخــل القطاعــات الفاخــرة ،علــى

البيانــات الضخمــة والــذكاء االصطناعــي

ميزات اتصال مدمجة”.

المتقدمة وتقنيات االتصال من ســيارة إلى

ســيكونان مهميــن” .وأوضــح “مــن الواضــح

وتحــدث مديــر تنفيــذ ( CASEالســيارات

أن الرقمنــة والتجــارة اإللكترونيــة ســتقلل

أخــرى وحلول الترفيه المعلوماتي من أكثر

المتصلــة،

المشــتركة

مــن االحتــكاكات الحاليــة ،وتضفــي مزيــدا

االبتكارات المرغوبة في الشرق األوسط”.

والكهربائيــة) فــي ســيارات مرســيدس بنــز

وأوصى سانغافي شركات التصنيع بالتركيز
علــى تطويــر حلــول ســيارات أكثــر اتصــاال،
مضيفــا أن قدرات االتصــال من المتوقع أن
تكــون هي التوجه األســرع نموا فــي النقل.

ذاتيــة

القيــادة،

الشــرق األوســط كريســتوف فلوبيــرج،

من الشفافية على مرحلة الشراء”.

العراق يحصد  500ألف طن من القمح

الديمقراطيون :أمر للحصول على البيانات الضريبية لترامب

بغداد  -رويترز

واشنطن  -أف ب

قــال وزي ــر الــتــجــارة الــعــراقــي هاشم

أصدر الديمقراطيون األميركيون أمرا للحصول على بيانات ضريبية للرئيس

العاني إن الــعــراق حصد نحو 500

األميركــي الجمهــوري دونالــد ترامب الذي يرفض تســليمها ،في آخر حلقة من

ألـــف ط ــن م ــن الــقــمــح الــمــحــلــي منذ

مسلســل التجــاذب مــع البيــت األبيــض .ويُ ّ
رجــح أن ترفــض إدارة ترامب مرة

بــدايــة الــمــوســم فــي منتصف أبريل

جديدة األمر ،ما قد يفتح معركة قضائية شرسة.

وحتى التاسع من مايو الجاري.
وأضـــاف أن وزارة الــتــجــارة دفعت
للمزارعين  145مليار دينار عراقي
( 122مليون دوالر) للقمح الــذي تم
حصاده حتى اآلن.

وأوضــح الرئيس الديمقراطي للجنة

ستيفن منوتشن وديموقراطيو هذه

في مجلس النواب األميركي ريتشارد

اللجنة المكلفة اإلشراف على المسائل

نيل “ال أستخف بهذه المبادرة ،لكنني

المالية (لجنة السبل والوسائل) بشأن

أعــتــبــر أن ــه ــا تــعــطــيــنــا أف ــض ــل فــرصــة

هذه المسألة.

دونالد ترامب

وقالت وزارة الزراعة في أبريل إن

ط ــن م ــن الــقــمــح هـــذا ال ــع ــام بفضل

القمح ستكون أقــل إذا تحقق ذلك

للحصول على المستندات المطلوبة”.

وترامب هو أول رئيس أميركي منذ

الــضــريــبــيــة .ويــقــول إن ــه فــي األصــل

العراق يتجه لحصاد خمسة ماليين

أمــطــار غــزيــرة ،مضيفة أن واردات

الرقم.

ومنذ أسابيع ،يتشاجر وزيــر المالية

ريتشارد نيكسون يرفض نشر بياناته

يخضع لمراقبة ضريبية.
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األحد

دمج أقسام “البحرينية الكويتية” مع “التكافل”
تـــقـــديـــم طـــلـــب لـــلـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــمـــوافـــقـــة
علي الفردان
كشــف مســؤول فــي الشــركة البحرينيــة الكويتية للتأمين (جــي آي جي البحرين) عن تقديم طلــب لمصرف البحرين
المركزي؛ للحصول الموافقة على عملية دمج مع بعض أقسام شركة جي أي جي البحرين – تكافل (التكافل الدولية
ً
ســابقا) ،لتكــون الخطــوة الثانيــة بعــد دمــج فروع الشــركتين إثر عملية اســتحواذ قامت بهــا “البحرينيــة الكويتية”.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين مراد علي مراد إن الشركة أعدت دراسة ،وأن خطة
قدمت لمصرف البحرين المركزي؛ من أجل الموافقة على عملية دمج بعض أقسام الشركتين ،مؤكدا سعي الشركة
لتحقيق الفوائد من عملية االستحواذ على “التكافل” من خالل رفع جودة الخدمات المقدمة وتقليل التكلفة.
وأبــلــغ مـــراد الصحافيين عــلــى هامش

تحديد األقــســام التي يمكن دمجها

االســتــحــواذ ،وهدفنا ،تقديم خدمة

اف ــت ــت ــاح أحــــد فـــــروع الــشــركــتــيــن بعد

حاال ،واألقسام التي تحتاج توحيد

أفضل بكثير لزبائن الشركتين ،خدمة

عملية الــدمــج مــؤخــرا “الــخــطــة المقبلة

األنظمة ،وبعض الدوائر التي ال يمكن

سريعة وتكون في متناول اليد وفي

هي دمج ما يمكن دمجه من الدوائر ما

دمجها ،لدينا صورة واضحة وكتبنا

الوقت الذي يريده الزبون ،بما فيها

بين الشركتين ،مثال ،دمج االستشارات

طلبا إلى مصرف البحرين المركزي

الــخــدمــات الــمــتــوافــرة على األجــهــزة

تقليصها فــي الشركتين قــال مــراد

الــقــانــونــيــة أو مــكــاتــب الــمــحــامــاة ،ليس

بشأن ذلك”.

الذكية ( )..والمهم كذلك بالنسبة لنا

“يمكن فــي الــبــدايــة لــن يــكــون هناك

بالضرورة أن يكون هناك قسمان لدائرة

واســـتـــطـــرد بـــالـــقـــول “الــــهــــدف مــن

أن تكون التكاليف أقل”.

تقليص وظ ــائ ــف ،يــمــكــن أن يكون

العمليات ،فالكثير من العمليات يمكن

االســتــحــواذ هــو أنــه يجب أن نقدم

وبــخــصــوص م ــا إذا كــانــت الــخــطــة

هــنــاك تــدويــر موظفين أو تدريبهم

دمجها مثل دائرة االستثمار”.

خ ــدم ــة أف ــض ــل ل ــل ــزب ــون والــتــكــلــفــة

مراد علي مراد

ف ــي االعــتــبــار الــتــغــيــيــر ف ــي الــســوق

شركات مجموعة الخليج للتأمين،

الــتــكــنــولــوجــيــة ال ــم ــوج ــودة ،والــتــي

على حصة قدرها  % 82من أسهم

تعطي فرصة لتقديم خدمات ممتازة

شــركــة الــتــكــافــل عــلــى ع ــدة مــراحــل

للزبون وبتكاليف أقل”.

في وقت سابق ،قبل أن يتم إطالق

وعــــن الـــوقـــت الــمــســتــغــرق إلعــــداد

هوية جديدة لشركة التكافل الدولية

الهيكلة الجديدة ،أشار مراد إلى أن

لتكون الـــذراع التكافلي لمجموعة

الــشــركــة تــأمــل الــبــدء بــأســرع وقــت

الخليج في البحرين.

ممكن في الحصول على الموافقة،

وفــي شــأن متصل ،سئل م ــراد عما

لكنه أشار إلى أن العملية قد تستغرق

إذا كــانــت هــنــاك نية لسحب إدراج

وقت.

شركة “التكافل” من بورصة البحرين

وأكــــــد أن عــمــلــيــة دمـــــج األقـــســـام

ف ــأج ــاب “بــمــا أن هــنــاك مساهمين

ســتــنــعــكــس عــلــى تــقــديــم تحسين

آخرين في الشركة ،فالبد أن يبقى

الـــخـــدمـــات ال ــم ــق ــدم ــة إلـــــى جــانــب

اإلدراج ،ول ــك ــن إذا ق ـ ــررت شــركــة

تقليل المصاريف ،وبالتالي تحسين

التكافل وهــذا شــأن داخــلــي متروك

الربحية.

لهم ،وبقرار من الجمعية العمومية،

ال ــم ــق ــدم ــة إلـــــى مـــصـــرف الــبــحــريــن

لتسلم مواقع أخــرى ،الفكرة ليست

وتأتي هذه الخطوات المتالحقة بعد

أن تــوقــف اإلدراج ،فــهــذا ش ــأن من

وأوضــح مــراد “قمنا بــإجــراء دراســة

تكون أقــل ،إذا لم نحقق ذلــك ،فهذا

المركزي؛ من أجــل الموافقة عليها،

االستغناء عن الموظفين ،لكن في

أن اســتــحــوذت الــشــركــة البحرينية

ش ــؤون ــه ــم ،لــكــن الــشــركــتــيــن حــالــيــا

مـــن خــــال طــــرف مــســتــقــل ،إذ تم

يعني أننا لم نحقق شيئا من عملية

تطرقت إلــى الــوظــائــف الــتــي يمكن

الــوقــت نفسه ال يمكن ع ــدم األخــذ

ال ــك ــوي ــت ــي ــة ،والـ ــتـ ــي تــعــتــبــر إحـ ــدى

مدرجتان في بورصة البحرين”.

“إي بي إم تيرمينالز” :تدابير للحد من المخاطر بالميناء

الـــــشـــــركـــــة تـــحـــتـــفـــل بـــــيـــــوم األمــــــــــن والــــــســــــامــــــة الــــعــــالــــمــــي بـــالـــبـــحـــريـــن

الحد  -إي بي إم تيرمينالز

شــاركت شــركة إي بي إم تيرمينالز البحرين مؤخرا بيوم األمن والســامة العالمي تحت عنوان
“السالمة بشكل مختلف – كيف نتعلم من طريقة عملنا” .وهذا العام ،يدور يوم األمن والسالمة
حول االســتماع إلى الكوادر العاملة فيما يتعلق بالســامة ،إضافة إلى التركيز على فرق التعلم،
وهي طريقة أخرى لفهم طريقة سير عمل موظفي الميناء ومنحهم فرصة استالم زمام المبادرة
تجاه اتخاذ الحلول التي ستجعل جهود التطوير أكثر فعالية عموما.
وقد ركزت جميع الفعاليات على فهم نقاط

نتعلم من طريقة عملنا”.

التطوير في العمليات اليومية ،وتحديد

واســتــقــبــلــت شــركــة إي بــي إم تيرمينالز

وتخفيف المخاطر فــي ميناء خليفة بن

البحرين العديد من الضيوف الذين شاركوا

سلمان ،واتخاذ تدابير السالمة المناسبة؛

في برامج يــوم األمــن والسالمة العالمي،

لــلــحــد م ــن الــمــخــاطــر إلـ ــى ال ــح ــد األدن ـ ــى؛

بما في ذلك مسؤولون من الميناء وشؤون

لــتــعــزيــز ثــقــافــة الــســامــة الــشــامــلــة لجميع

ال ــم ــوان ــئ وال ــم ــاح ــة الــبــحــريــة وشــرطــة

مستخدمي الميناء  -الموظفين والعمالء

الموانئ.

والــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن والــمــقــاولــيــن

وفــي وقــت الح ــق ،تــم إجـــراء التدريبات
والـــعـــروض عــلــى مـ ــدار ال ــي ــوم ،ب ـ ـ ً
ـدءا من

األمن والسالمة العالمي ،تم نشر إعالنات

عرض قوارب النجاة (التوعية في حاالت

السالمة في جميع أنحاء المنشأة لتذكير

ال ــط ــوارئ فــي الــبــحــر) ،كــمــا تبعها جلسة

الجميع بـ “السالمة بشكل مختلف – كيف

توعية فــي فــك وتربيط الــحــاويــات الــذي

وكــل من يستخدمون الميناء .وقبل يوم

االحتفال بيوم السالمة العالمي

عقدها موظفو شركة إي بي إم تيرمينالز
البحرين من مختلف اإلدارات .كما عقدت
أقسام األمــن والسالمة مسابقة استجابة
للطوارئ تم إعدادها لموظفي شركة إي بي
إم تيرمينالز البحرين والمقاولين العاملين
فيها.

عروض تعليمية حول السالمة
» » وقدمت شركة  MMETCoلمقاوالت الشحن والتفريغ عروض تعليمية تدور حول عنوان“ :السالمة بشكل مختلف – كيف نتعلم من
طريقة عملنا” ،حيث سلطت الضوء على إصابات العمل التي شملت مواضيع مثل تشغيل سفينة  GCأثناء تحميل قضبان الصلب
وحوادث درجات الحرارة العالية أثناء الصيف التي قد تسبب تقلصات العضالت أثناء العمل .وخاطبت الرئيس التنفيذي لشركة إي بي إم
تيرمينالز البحرين ،سوزان هنتر ،الموظفين وموظفي المقاولين حول األهمية الكبرى لألمن والسالمة ،مؤكدة أهمية التركيز على معايير
السالمة ،حيث تعتبر مسؤولية الجميع في ميناء خليفة بن سلمان؛ من أجل ضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة.

 6شروط لـ “اإلقامة المميزة” بالسعودية

 180دولة تتوصل التفاق بشأن البالستيك

مع مزايا عديدة منها استقدام العمالة وامتالك العقار

مخلفاتــه تســبب مشــكلة بيئيــة كبــرى حــول العالم

دبي  -العربية.نت

جنيف  -رويترز

مع إقــرار مجلس الــشــورى السعودي

أعلنت األم ــم المتحدة أن نحو  180دولــة

لنظام اإلقامة المميزة في السعودية،

تــوصــلــت إلـ ــى اتـــفـــاق ،يــســتــهــدف تحقيق

والــتــي تمنح صاحبها حــريــة التنقل

خفض حاد في كميات مخلفات البالستيك

والسفر والتملك يتساءل البعض عن

الــتــي ينتهي بــهــا الــمــطــاف فــي المحيطات

ش ــروط الحصول على هــذه اإلقــامــة

حـــول الــعــالــم .واتــفــقــت هـــذه ال ـ ــدول على

الــتــي تلغي ألول مــرة نــظــام الكفيل

تــعــديــل اتــفــاقــيــة “ب ـ ـ ــازل” م ــن أجـ ــل جعل

كليا .ومــن بين المزايا التي تمنحها

التجارة العالمية فــي مخلفات البالستيك

اإلقامة المميزة منح إقامة لصاحبها

أكثر شفافية وتنظيما ،مع ضمان أن يكون

مع أسرته واستصدار زيــارة لألقارب

التعامل مع هذه المخلفات أكثر أمانا لصحة

واســتــقــدام الــعــمــالــة وامــتــاك العقار

اإلنسان وللبيئة .وقــال السكرتير التنفيذي

الناجم عن مخلفات البالستيك ،المعروف

موفد ،حققت أكثر مما كان متوقعا .وأرجع

بأنه مشكلة بيئية كبرى تمثل قلقا عالميا،

مــســؤولــون مــا تحقق مــن تــقــدم إلــى تزايد

وصل إلى نسب وبائية في ظل وجود نحو

الــوعــي الــعــام على مستوى العالم بمخاطر

مئة مليون طــن مــن البالستيك حاليا في

التلوث الناتج عن مخلفات البالستيك على

المحيطات ،يأتي ما بين  80و % 90منها من

الحياة البحرية .وقــال باييت إن القواعد

مصادر على األرض”.

الــجــديــدة ينبغي أن يــكــون لــهــا تــأثــيــر على
تلوث المحيطات ،وضمان أال ينتهي المطاف
بمخلفات البالستيك في مثل هذه األماكن.

الحاصل على اإلقامة المميزة عن 21

المعمول بها.

عــامــا ،إن كــان داخ ــل المملكة إقامة

ووف ــق مــا هــو معلن للوقت الحالي،

نظامية ،كذلك تتطلب سجال جنائيا

فإنه ال توجد تفاصيل شاملة حول

فــي مــنــح اإلق ــام ــة الــمــمــيــزة مــا يلي:

خــالــيــا مــن الــســوابــق ،تــقــريــرا صحيا

تكلفة الحصول على اإلقامة المميزة،

توصلت هنا فــي جنيف هــذا األســبــوع إلى

وجـــود جـــواز ســفــر ســـاري الــمــفــعــول،

يــثــبــت خــلــو الــمــقــيــم مـــن األمـــــراض

أو حجم المالءة المالية المطلوبة عند

اتفاق ملزم قانونا مع آلية عالمية للتعامل مع

وأش ـ ــار بــايــيــت إل ــى أن الــمــفــاوضــات الــتــي

مــاءة مــاديــة للمتقدم ،أال يقل عمر

المعدية بما ال يتعارض مع األنظمة

الفرد؛ لتسهيل حصوله على اإلقامة.

مخلفات البالستيك” .وقــال البيان “التلوث

بدأت قبل نحو  11يوما ،وشارك فيها 1400

وامــتــاك وســائــل الــنــقــل وغــيــر ذلــك،
ويتضمن النظام دفــع رســوم خاصة
تحددها الالئحة التنفيذية .ويشترط

التفاقيات بازل وروتــردام وستوكهولم لدى
برنامج األمــم المتحدة للبيئة رولــف باييت
في بيان “أنا فخور بأن أطراف اتفاقية بازل
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“التصريح المرن” ...بين سمعة البحرين وإصالح السوق
تــــجــــار :الـــنـــظـــام أضـــــر بــأعــمــالــنــا والـــعـــمـــالـــة األجـــنـــبـــيـــة تــنــافــســنــا بـــأرزاقـــنـــا
جــ ّدد تجــار وعاملــون فــي قطاعات اقتصادية مختلفة في الســوق المحلية اعتراضهم وشــكواهم على نظام تصريــح العمل المرن،
مؤكدين أنه وبعد مضي أكثر من عامين على تطبيقه ثبت “بالوجه الشرعي” أنه أضرّ بهم وبأعمالهم وبالسوق بشكل عام.
وأوضحــوا أن النظــام تــرك “الحبــل على

العمالــة األجنبيــة تتحــرك وتنافــس

أوقــف عملــه وأغلــق المؤسســة لظــروف

الغــارب” فــي ســوق صغيــرة ال تحتمــل

البحرينيين ،بل وتخرجهم من السوق.

خاصــة بــه ،فقــام عمالــه باالســتفادة مــن

العشــوائية ،حيــث هــرب عمالهــم الذيــن
بذلوا عليهم جه ً
دا وماالً ووقتًا لتدريبهم،

وأشــار إلــى أن قيــام اآلســيويين بأعمال

التصريــح المــرن وتابعــوا عملهــم كأنه لم

المقاوالت بأســعار زهيدة كونهم يعملون

يحــدث شــيء ولكن بشــكل فــردي حيث

وباتوا ال يعلمون ماذا يصنعون.

وحدهــم بحرية ومــن دون كلفة أخرجته

يتواصلوا مع الزبائن عن طريق التلفون.

وأشــاروا لـ “البــاد” ومعظمهم من التجار

هو ومن على شاكلته من السوق.

وأصحاب األعمال المتوســطة والصغيرة

وتابع “ال نستطيع منافستهم ،فهم كونوا
ً
ســوقا خاصــة بهــم ،يجمعــون أنفســهم

نسبيا ،أن حجم أعمالهم ال يحتمل تغيير
ًّ

وفقدان العمالة بشكل دوري ،على عكس
الشركات الكبرى والقوية.
وطالبــوا هيئــة تنظيــم ســوق العمــل

واعتبــر توفيــق أن النظــام جــاء فــي
مصلحــة العمالــة األجنبيــة علــى حســاب
االقتصاد البحريني )...( ،صحيح أن هذه

ً
فريقا يضم عارفيــن باألعمال
ويشــكلون

األنظمــة تدعم موقف البحرين بالمحافل

اإلنشــائية والعقاريــة ويبــدأون العمــل

الدولية ولكنها تضر الوضع الداخلي.

بأسعار تنافسية وزهيدة ج ًّدا”.

مــن جهتــه ،قــال المخلص محمــد عارف

بإعــادة النظر بالنظام؛ لحمايتهم وحماية

مــن جهتــه ،أكــد ســعيد توفيــق ،وهــو

إن الكثير من العمال راجعوه عند إطالق

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة التــي

صاحب مؤسسة ديكور داخلي ،أنه ليس

النظــام لالستفســار عــن الطريقــة ،مقــدرً ا

تعد العمود الفقري القتصاد المملكة.

ضــد التســهيل علــى األجانــب وإعطائهــم

عددهــم بالعشــرات يرغبــون فــي تعديــل

وبدأ تطبيق النظام في  24يوليو .2017

الحريــة واالحتــرام ولكــن ليــس علــى

أوضاعهــم حتــى يتســنى لهــم العمــل

وقال محمود مراد وهو صاحب مؤسسة

حساب أبناء الوطن.

بحرية.

مقــاوالت صغيــرة ،إن الســوق أصبحــت

وأوضــح أن صديــق لــه كان يعمــل فــي

وبيــن أن الهيئــة ال تســمح بتدخــل أحــد

مشــوّ هة أكثــر مــن الســابق ،حيــث باتــت

نفــس المهنــة ولديــه نحو  10عمــال ،لكنه

حتــى وإن كان صاحــب العمــل األول

“النواب” يطالب بإلغاء النظام ...فورا
وافــق  30نائبــا فــي جلســة الثالث من أبريــل الماضي ،على إحالــة مقترحات إلى
الحكومــة تتضمــن وقــف العمل بقرار تصريح العمل المرن بعد مناقشــة المجلس
سياســة الحكومــة بشــأن النظــام الصــادر بالقــرار رقــم  108لســنة  ،2017والــذي
اســتعرض فيــه النــواب البعــد القانوني لتطبيقــه ،وتبعات ذلك على ســوق العمل
البحرينيــة ،وأكــد النــواب فــي مناقشــاتهم إلى عدم وجود ســند قانونــي لتطبيق
النظام.
وتقــدم النائــب يوســف زينــل باقتــراح

إرســال رســائل للعمــال تفيــد بإمــكان

إلغــاء نظام تصريــح العامل المــرن ،كما

انتقالهم للعمل بالتصريح المرن.

تقــدم النائب علي الزايد بـ  6مقترحات،

فــي حيــن تقــدم كل مــن النــواب :ســيد

هــي :وقــف العمــل المــرن فــورا ،وإعادة

فالح هاشــم ومحمود البحراني وأحمد

دراســة ســوق العمــل ،وضــع اتفاقيــة

الدمســتاني بمقترح وقــف العمل بنظام

بيــن العامل وصاحــب العمل موثقة من

التصريــح المــرن حــاال ،وتشــكيل لجنــة

وزارة العــدل لحفــظ حقوقهــم ،وإصدار

لدراســة اســتمراريته ،كما طالب النائب

بــراءة ذمة من جهــات االختصاص عند

محمــد العباســي بوقــف تصريــح العمل

مغــادرة العامــل البــاد لحفــظ حقــوق

المــرن وتعويــض التجــار المتضرريــن

اآلخرين ،وعدم السماح للعامل النتقال

منه.

قبــل مضــي عاميــن ،ووضــع مبلــغ 500

ووصف النائب عبدالنبي سلمان قرارات

دينــار تأمينــا لحفــظ حقــوق وتغطيــة

هيئــة تنظيــم ســوق العمــل بالمقلوبــة،

المطالبات.

وأن عجــز الجهات المعنيــة عن محاربة

كمــا تقــدم النائــب عــادل العســومي

مافيــات “الفــري فيــزا” خلــق تصريــح

باقتــراح لوقــف نظــام التصريــح المرن،

العمــل المرن حتى أصبح الهم هو كيف

حتــى تتــم دراســته بشــكل عــام وعــدم

تجمــع أمــواال علــى حســاب المصالــح

إعطاء التصريح للعمال الهاربين وعدم

األمنية واالجتماعية في البلد.

الــمــؤســســات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة أك ــب ــر الــخــاســريــن
(الكفيــل) فــي الحصــول علــى التصريــح،

ســليم أن “تأخيــر تطبيــق النظــام أوقــع

مكاتب الهيئة بسترة وع ّدل وضعه حيث

حيــث يســتطيع العامــل الذهــاب وحــده

الشــك فــي قلوب بعــض العمالة الســائبة،

حصل على إقامة بنظام العمل المرن.

إلــى مكاتــب الهيئــة فــي صناعيــة ســترة

حيــث بــات بعضهــم يعتقــد بــأن القصــة

وبيــن أنــه اســتطاع الحصــول بعــد ذلــك

واالســتفادة مــن النظــام حيــث عليــه أن

برمتهــا غير صحيحــة وأن الهيئة أطلقت

على عمل في أحد الكراجات على إقامته

إجماليــا قــدره  449دينــارً ا،
يدفــع رســمً ا
ًّ

هذا المشروع للقبض عليهم”.

وكفالتــه الخاصــة )...( ،األمر جميل ولدي

إلــى ذلــك ،قــال العامــل الهنــدي كرشــنان

حرية مطلقة ،لكن المبلغ كان مرتفعً ا.

جانــب رســوم الرعايــة الصحيــة البالغــة

روســتوم إنــه اســتطاع ،تســوية وضعــه

ويوجــد في البحرين نحو  48ألف عامل

 144دينــارً ا لســنتين ،و 90دينــارً ا تدفــع

القانونــي والعمــل تحــت الضــوء دون
ً
مخالفــا ويعمــل
خــوف ،بعــد أن بقــي

مخالــف (أرقــام غيــر رســمية) ،يعملــون

إرجاعها في حال رغب العامل في العودة

بالخفاء لمدة جاوزت الـ 3سنوات.

تتضمن تصريح العمل لمدة ســنتين ،إلى

لمــرة واحــدة لتأميــن تذكــرة الســفر يتــم

ويســترزقون ،بعضهــم خالــف قوانيــن

اإلقامــة وتصاريــح العمــل متعمــ ً
دا ،فيمــا

وأوضــح أنــه كالكثيــر مــن زمالئــه عــ ّدل

وقــع كثيــر منهم ضحية بعض الجشــعين

لتمديــد اإلقامــة تدفع مرة واحــدة فقط،

وضعه وبدأ يعمل بحرية ،شاكرً ا البحرين

الذيــن تكســبوا علــى ظهورهــم من خالل

كمــا يتطلب مــن العامل دفع مبلغ شــهري

على هذه المعاملة الحسنة.

بيعهم التأشيرات ومن ثم التخلي عنهم.

قدره  30دينارً ا كرسوم عمل.

وأكد العامل البنغالي ســيف اإلسالم علي

وجــد بعــض هــؤالء ،ممــن تنطبــق عليهم

وأكــد أن “معظــم هــؤالء تخلــى عنهــم

أنــه كان يعمــل في كراج ســيارات ،إال أنه

الشــروط ،فــي تصريــح العمــل المــرن

بائعــو التأشــيرات )...( ،جلبوهــم إلــى

وبعــد انتهــاء مــدة إقامتــه (ســنتين) قــال

البحريــن ووعدوهــم بتأميــن أعمــال لهم

لــه صاحــب العمــل بأنــه لــم يعــد بحاجته

فرصــة لتعديل أوضاعهــم والعمل بحرية
ً
أيضا بين
بشــكل فــردي ،والتنقــل بحريــة

لكنهــم تركوهــم فــي الشــارع” .وأوضــح

وأعطاه شهرً ا لتعديل وضعه ،فذهب إلى

إلــى بــاده ،و 15دينــارً ا رســومً ا مخفضــة

المؤسسات والشركات بح ًثا عن األفضل.

العمالة المخالفة تتنفس الصعداء

تـــدشـــيـــن الـــنـــظـــام فــــي  24يــــولــــيــــو ...وال أعـــــــداد رســمــيــة

ّ
دشــنت الهيئــة في  24يوليــو  2017تصريح العمــل المرن الذي

من المستفيد؟

يســمح للعمالــة غيــر النظاميــة  -التــي تنطبــق عليها الشــروط -
بالعمــل واإلقامــة فــي المملكــة دون كفيــل فــي أي وظيفــة غير
مهنية بدوام كامل أو جزئي ،ولدى أكثر من صاحب عمل ،لمدة
سنتين قابلة للتجديد.
وقالــت الهيئــة في بيان نشــرته في اليوم نفســه ،إن فرعها في
منطقــة ســترة الصناعيــة اســتقبل عماال راغبين في االســتفادة
من البرنامج وأصدرت نحو  100تصريح في اليوم األول.
وكانــت الهيئــة أعلنــت عــن النظــام أول مــرة فــي  30أكتوبــر
 ،2016ووافــق مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريخ
 19ســبتمبر  2016على اســتحداث النظام الجديد ،والذي يوفر
بديال قانونيا الستخدام العمالة غير النظامية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أســامة العبســي في يوم بدء
التطبيــق ،أنه ســيتم إصــدار  2000ترخيص عمل شــهريًّا ،لمدة
ســنتين بمهنتيــن فقــط همــا (تصريــح مــرن) و(تصريــح ضيافة
مرن).
ويمنــح العمــال المســتفيدون مــن النظــام بطاقة زرقــاء خاصة
تجــدد كل  6أشــهر مجانــا ،وتمكنهــم مــن العمــل فــي مختلــف
الوظائــف غيــر المهنيــة االعتياديــة ،ســواء بالــدوام الكلــي أو

صورة لعمال استفادوا من النظام نشرتها الهيئة في أول يوم
تطبيق للنظام  24يوليو .2017

الجزئي ،ولدى صاحب عمل واحد أو أكثر.
كمــا أن العامــل المــرن ســيتمكن مــن االســتفادة مــن الرعايــة
الصحيــة فــي المراكــز الحكوميــة مجانــا ،ويتــاح لــه المغــادرة
والعودة إلى المملكة في فترة صالحية تأشيرة العمل.
وعلى العامل الراغب في االســتفادة من النظام أن يدفع رســمً ا
إجماليا قدره  449دينارًا ،تتضمن تصريح العمل لمدة ســنتين،
ًّ

إلى جانب رســوم الرعاية الصحية البالغة  144دينارًا لســنتين،

» »يستفيد من النظام  3فئات ،وهي
عمالة غير مجدد تصاريحها بعد
انتهائها ،وعمالة لم تغادر المملكة
بعد إلغاء تصريح العمل الصادر
بشأنها ،والعمالة التي ألغي السجل
التجاري الذي كانت تعمل فيه.
وبذلك يستثني النظام العمالة
التاركة للعمل (الهاربة) أو العمالة
النظامية ،أو العمالة المنزلية.

و 90دينارًا تدفع لمرة واحدة لتأمين تذكرة السفر يتم إرجاعها
في حال رغب العامل في العودة إلى بالده ،و 15دينارًا رسومً ا
مخفضة لتمديد اإلقامة تدفع مرة واحدة فقط ،كما ســيتطلب
من العامل دفع مبلغ شهري قدره  30دينارًا فقط رسوم عمل.
وبحســب هــذه األرقــام ،فــإن المبلــغ اإلجمالــي يصــل إلــى نحو
 1418دينــارًا ،قــد تســترجع منها الـــ  90دينــارا المتعلقة بتأمين
تذكرة العودة.

ضوابط أمام “الفيزا المرنة” برعاية “الغرفة”

الـــتـــصـــور الـــنـــهـــائـــي يـــدعـــو إلعـــــــادة الــــنــــظــــر ...والــتــعــديــل

تتبنى غرفة صناعة وتجارة البحرين وجهة نظر التجار وعادة ما تنقلها إلى الجهات المعنية وتســاهم في إيجاد الحلول المناســبة لمشــكالتهم .ومن المالحظ أن الغرفة ،بحســب تحركاتها األخيرة،
“تعارض” نظام تصريح العمل المرن ،أو لنقل أنها تقف إلى جانب أعضائها في اعتراضهم عليه.
وكان نائــب رئيــس مجلــس إدارة الغرفــة خالد

ً
خصوصا وضع ضوابط
ً
شوطا في ذلك
وقطعنا
أكثر عند منح السجالت ،لتفادي التأثير السلبي

نجيبــي ،قال لـــ “البالد” في  16مــارس الماضي،
إن فريقــي عمــل ُش ّ
ــكال مــع وزارة الصناعــة

على االقتصاد”.

والتجارة وهيئة تنظيم ســوق العمل ،يستعدان

وأضــاف “كمــا تــم تشــكيل فريــق عمل ثــان مع

لرفــع توصيــات إلــى الحكومــة خــال شــهرين

هيئــة تنظيــم ســوق العمــل يناقــش موضــوع

تتعلــق بوضع ضوابط منح الســجالت التجارية

“الفيــزا المرنــة” و”الفــري فيــزا” والتحويــات

إشادة دولية وأممية بـ “المرن”

ورخــص فتــح الشــركات لألجانــب ،إلــى جانــب

المالية للخارج ووضع ضوابط لها”.

حظــي نظــام تصريــح العمــل المــرن بإشــادة دوليــة وأمميــة واســعة ،زادت مــن

الحــد مــن تداعيــات “الفيــزا المرنــة” والعمالــة

وتابــع نجيبــي “تــم تعييــن شــركات استشــارية
ً
شــوطا ال بأس
للعمل معنا ومســاعدتنا ،وقطعنا

عينت شــركة
وأبلــغ نجيبــي “البــاد” أن الغرفــة ّ

بــه إلــى اآلن )...( ،نتوقــع خالل شــهر ونصف أو

السائبة ،أو ما يعرف بـ “الفري فيزا”.
للمســاعدة في دراســة هــذه المواضيــع وأنه تم
إحــراز تق ّدم فــي إنجازهــا وإعــداد المقترحات،

شــهرين على األكثر أن يخــرج تصور نهائي في
هــذه المواضيــع” .وقالــت مصــادر لـ “البــاد” إن

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي يعرض التصريح المرن باألمم المتحدة

موقــف البحرين اإليجابي والمشــرف تجــاه التعامل مع العمالة الوافدة وقضايا
الهجرة واالتجار بالبشر.
وعرضــت المملكــة ،ممثلــة بهيئــة

الدوليــة مشــروع إصــاح ســوق العمــل

تنظيــم ســوق العمــل علــى هامــش

ومبادراتــه الرائــدة ،مــن خــال ورقــة

جلســة المفاوضات حــول العهد الدولي

عمــل إســتراتيجية تضمنــت خالصــة

مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة

المبادرات وآخرها تصريح العمل المرن

لكنه ّ
فضل عدم الخوض في التفاصيل.
ّ
وقــال “شــكلنا فريــق عمــل مــع وزارة التجــارة

الحكوميــة المعنيــة .وجــاء بالتوصيــات فيمــا

والمنتظمة ،الذي نظمته األمم المتحدة

ضمن.

يتعلــق بالملكيــات األجنبيــة وتأثيرهــا علــى

يخــص العمــل المــرن ،بــأن هنــاك ضــرورة ملحة

فــي نيويــورك بتاريــخ  23فبرايــر

وحظــي المشــروع بإشــادة المجتمــع

االقتصــاد الوطنــي ،وبدأنــا دراســة الموضــوع

إلعادة النظر بالنظام وتعديله.

 ،2018وبالتعــاون مــع منظمــة الهجــرة

الدولي ومنظمات األمم المتحدة.

الفــرق رفعــت بالفعــل التوصيــات إلــى الجهــات

إعداد :علي الفردان
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السعودية % 60 :من المدفوعات تنفذ إلكترون ًّيا

bussines

@albiladpress.com

المحرر االقتصادي

أكدت مؤشــرات الســوق أن تطبيق “الفنتك” أحدث تســارع
ونمــو بالدفوعــات اإللكترونية في الســعودية ،حيث تشــير
اإلحصــاءات إلــى أن مــا يقــارب مــن  % 50إلــى  % 60مــن
إلكترونيا بشــكل شــهري ،بحسب ما ورد
المدفوعات تجري
ًّ

في جريدة “االقتصادية”.

» »وأشار رئيس مجلس إدارة “هايبر باي” عبدالله
التمامي ،خالل ديوانية “كيف ستبدو مالمح

التكنولوجيا المالية  2030ودور شباب األعمال في
صياغة الفنتك السعودية” ،عقدتها غرفة الرياض

إلى أهمية نشر ثقافة التقنية المالية ،التي تعرف بـ

“الفنتك” ،وهو استخدام التقنية المالية بالعمليات
التجارية ،سواء أكانت التقنية مستخدمة في مجال

البنوك ،أم في مجال التأمين ،أم في مجال النقد.

األحد

 12مايو 2019
 7رمضان 1440

 30شركة في البيئة التجريبية لـ “الفنتك”

مــــــؤســــــســــــات مـــــــن أنـــــــحـــــــاء الــــــعــــــالــــــم تــــــدخــــــل الــــبــــحــــريــــن
قال محافظ مصرف البحرين المركزي ،رشيد المعراج ،إن قرابة  30شركة من
مختلف دول العالم مسجلة في البيئة الرقابية التجريبية ،مؤك ً
دا أن البحرين

أصبحــت تســتقطب شــركات مــن أنحاء العالم بفضــل البيئة التشــريعية التي
توفر لهذه الشركات منصة الختبار منتجاتها.
وأكــد علــى هامــش احتفــال البحرين

وتضــم قائمــة الخدمــات التــي تجــري

القطــاع

الشــركات عليها تجــارب في البحرين،

المصرفــي الــذي أقيــم مؤخــرً ا ،أن

تحويــل األمــوال والدفــع اإللكترونــي

المملكــة ليس لديها خيــار غير اللحاق

وتــداول العمــات الرقميــة المشــفرة

بمــرور

100

عــام

علــى

بركب التكنولوجيا فيما يتعلق بالعمل

مثل (البتكوين).

المالــي ،وأن الوقــت يداهــم القطــاع

وفي ديســمبر الماضــي ،أعلن مصرف

المالــي للتحــرك ســريعً ا وأخــذ زمــام

البحريــن المركــزي عــن أول شــركة

المبــادرة عبــر توفيــر جميــع الخدمات

أنهــت بنجــاح مرحلــة البيئــة الرقابيــة
“بوابــة

بطريقــة حديثــة تســاير رغبــة الجيــل

التجريبيــة،

الجديــد مــن الشــباب وتلبــي تطلعــات

ترابط” المندرجة تحت شــركة المؤيد
ً
أيضا على
للتكنولوجيا والتي حصلت

والشــركات المســجلة للبيئــة الرقابيــة

موافقــة المصــرف المبدئيــة لمزاولــة

التجريبيــة فــي عديــد مــن دول العالم

“الخدمات المصرفية المفتوحة”.

مــن بينهــا الصيــن ،نيوزيلنــدا ،ماليزيا،

وأطلــق مصــرف البحريــن المركــزي

المستهلكين.

شــركة

وهــي

الماليــة من اختبار وتجربة مشــاريعها

قرابــة

البتــكار حلــول للقطــاع المالــي .ومــن

اإللكترونية ،إلى جانب بنكين رقميين

شــأن هــذه المبــادرة أن تفتــح البــاب

بالكامل.

أمــام اســتقطاب شــركات التكنولوجيا

وكان تقرير لمصرف البحرين المركزي

الماليــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم

أوضح أنه تلقى نحو  48طلبا لشركات

لزيــادة أعمالهــا فــي الخليــج العربــي،

تقدمــت للعمــل فــي البيئــة الرقابيــة

ّ
تعــزز مكانــة البحريــن كمركــز
وأن
للتكنولوجيــا

والخدمــات

الماليــة
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التجريبيــة

تطبيقــات

لخدمــات

للمحفظــة

التكنولوجيــا

المالية “الفنتك” خالل العام .2018

فــي المنطقــة .وتأتــي هــذه المبــادرة

وكان المركــزي أصــدر فــي مايو 2017

ضمــن جهــود المملكة فــي تطوير بيئة

إطــار عمل البيئــة الرقابيــة التجريبية

حاضنــة لصناعــة التكنولوجيــا المالية

�Frame

Regulatory

وتشجيعها.

.work

Sandbox

مجلــس التنميــة

وفــي يونيــو  2017أصــدر قــرار رقــم

البحريــن

(  ) 39الســنة  ،2017بشــان تشــكيل

المركــزي بدعــم تأســيس “خليــج

لجنــة فحــص طلبــات البيئــة الرقابيــة

المعلومــات”

للتكنولوجيــا

الماليــة،

اللجنــة

بفحــص

قــام

وبعدهــا،
االقتصاديــة
البحريــن

ومصــرف

لتكنولوجيــا

التجريبيــة

ليكــون حاضنــة أعمــال للشــركات

حيــث

والبنــوك الراغبــة في تطويــر منتجات

طلبــات االنضمام إلــى البيئــة الرقابية

بريطانيا ،الدنمارك ،أسبانيا ،اإلمارات،

البيئـ�ة الرقابيـ�ة التجريبيـ�ة( (�Regula

لدعــم القطــاع المالــي والمصرفــي

التجريبيــة لبيــان مــدى توافقهــا مــع

الهنــد،

 )tory Sandboxلتمكين المشــروعات

باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

الشــروط التــي يحددهــا المركــزي في

التكنولوجيــا

وأســفرت هــذه الجهــود عــن إطــاق

هذا الشأن.

اليابــان،

نيجيريــا،

تركيــا،

والواليات المتحدة.

وشــركات

الناشــئة

تختــص

هـل سيصبـح إرسـال األمـوال أسهـل وأرخـص؟
 550مليــــــار دوالر تحويـــات العمالــــــــة حـــول العالـــم

الرياض  -أرقام

يتوقع البنك الدولي ارتفاع تحويالت العمال األجانب لدولهم النامية إلى  550مليار دوالر هذا
العام ،وهو ما يتجاوز حجم االستثمارات األجنبية المباشرة ،وبدعم من التجارة اإللكترونية،
ســتصل التحويالت العابرة للحدود من وإلى األفراد والشــركات إلى عشــرة تريليونات دوالر
ســنويًّا .توصــل العلــم إلى طريقــة تمكن هؤالء من تحويل أموالهم بســهولة وأمان دون وجود
طرف ثالث عبر الخدمات اإللكترونية الجديدة التي تندرج تحت مظلة “الفنتك”.
تحــاول بعــض شــركات “الفنتــك” خفــض

إرسال بيانات أشخاص وحسابات.

الرســوم الباهظــة علــى عمليــات تحويــل

وهنــاك تعقيــدات بيــن البنــوك فضــا عــن

األمــوال عبــر الحدود ،فالكثير مــن المحللين

معاييــر التدقيــق والخضــوع للقوانيــن األمر

يتســاءلون :فــي عالــم “ســكايب” وتطبيقات

الــذي يؤخــر بطريقــة أو بأخــرى التحويــات

قوانين تنظيمية
» »يجب األخذ في االعتبار أن تحويل األموال عبر الحدود يشمل أمرين األول
“العمولة الثابتة” ،والثاني “هامش سعر الصرف” ،وتتزايد الرسوم بنا ًء على
التوقيت وحجم األموال المرسلة.
» »تستهدف بعض الجهات والتكتالت حول العالم تخفيف عمليات وقواعد
تحويل األموال ،حيث كشفت المفوضية األوروبية والحكومة األسترالية عن
تيسر تحويل األموال عبر الحدود.
ّ
إجراءات
» »من شأن هذه القواعد والتيسيرات زيادة نشاط شركات “الفنتك” وتعاونها
مع البنوك خاصة المصارف الرقمية مثل “تعاون  ”N26األوروبية الرقمية مع
شركة التكنولوجيا المالية “ترانسفير وايز”.

التراسل الفوري ،لماذا ال تكون األموال كذلك

المالية.

 ”ferWiseلخدمــة الشــركات الصغيــرة التــي

خارج دولها ،كما تبني تلك الشركات أنظمتها

العمليــات التــي تنخــرط فيهــا كمــا أنهــا تنفذ

مليارات دوالر سنويًّ ا.

بهــذه التســهيالت؟ مــن أجــل إرســال أمــوال

وفي ضوء هذه التعقيدات ،ربما يكون الحل

تتجاهلها البنوك لتتيح لها إرسال واستقبال

التكنولوجيــة مــن األلــف إلى الياء ،وتســعى

بشكل أسرع من البنوك وتعقيداتها.

تنافســيا
وتشــكل شــركات “الفنتــك” تهديــ ًدا
ًّ

عبــر الحــدود ،تســتخدم البنــوك حســابات

فــي شــركات التكنولوجيــا الماليــة “الفنتــك”؛

متوافقــة يتــم فتحهــا بيــن بعضهــا ،وذلــك

لتوفير الوقت والرســوم وتيسير التعقيدات

ثوان معدودة.
أموال في
ٍ

دومً ا نحو تطوير وتبسيط عملياتها.

وتزايــدت شــركات “الفنتــك” الناشــئة فــي

مــع “ويســتيرن يونيــون” التــي تعمــل فــي

وتعمــل شــركات “الفنتــك” علــى تعزيــز

وأشــارت جهــات بحثيــة إلــى أن “الفنتــك”

اآلونــة األخيــرة لتســتفيد مــن عمليــات

جميــع أنحاء العالم تقري ًبا عدا إيران وكوريا

مــن خــال نظام “ســويفت” الذي يســتخدمه

التي تحيط بعمليات تحويل األموال ،حيث

اتصاالتهــا المباشــرة مع البنــوك الكبرى حول

تقلــل رســوم تحويل واســتقبال األموال إلى

تحويل األموال ،وكشــفت شــركة “”Remitly

الشــمالية وتتعامــل مــع تحويــل  88مليــار

 11ألــف مصــرف حــول العالــم ،ويشــبه األمر

اتجهـ�ت بعض الشـ�ركات مـ�ن بينهـ�ا“ “�Trans

العالم ومع األطراف التي تستقبل أمواال من

أدنــى مســتوى بنســبة  % 2علــى العديــد من

األميركيــة عــن أنها تســهم في تحويل ســتة

دوالر سنويًّ ا بين المستهلكين.

نشــر شــخص مجهول في يناير  2009حمل اســمً ا مســتعارً ا هو  Satoshi Nakamotoعملة
كليا ومبنية في أساسها على تقنية البلوكتشين.
إلكترونية سميت بالبتكوين ،مشفرة
ًّ
والبيتكويــن ال تحكمها أي ســلطة مركزية وال

األموال من المرسل إلى المرسل إليه ،وكذلك

تخضع ألي قوانين ،فتبادل العملة يتم بشكل

تقــوم دائــرة الســجل العقــاري بــدور الطــرف

مباشــر بيــن المتعامليــن دون وجــود وســيط،

الثالــث عنــد نقــل الملكيــات ،وهو مــا ال يوجد

كليا مــن التعامالت
ممــا يلغــي قطــاع البنــوك ًّ

في البلوكتشين ،حيث ال يوجد طرف ثالث.

التجارية والتحويالت المالية.
والبلوكتشــين
لتخزيــن

هــي

والتحقــق

تقنيــة
مــن

يمكــن اعتبــار البلوكتشــين نوعً ــا جديــ ً
دا مــن
قواعــد البيانــات ،فبــدل أن تكــون
قواعــد البيانــات مركزيــة

صحة وترخيص التعامالت

فــي الطــرف الثالــث مــن

اإلنترنــت

ومخزنــة

الرقميــة

فــي

التعامــل

بدرجــة أمان عاليــة ودرجة
تشــفير

قــد

يكــون

فــي خــادم واحــد أو

مــن

عــدة خــوادم يديرها

المســتحيل كســرها فــي ظــل

الطــرف

التقنيات المتوفرة اليوم.

فــإن قواعــد بيانــات

البلوكتشين ستكون هي البوابة لعالم

الـبلوكتشين

الثالــث

البلوكتشــين

تكــون

مخزنــة

بشــكل

التطبيقــات

الممكنــة

للبولكتشــين:

إن وجــود نســخة مــن المعاملــة فــي أجهــزة

ومــن

األشــخاص تســهل عمليــة كشــف أي معاملــة

التعامــات الماليــة :العمــات اإللكترونيــة

غير مصرح بها.

واألسهم والتحويالت المالية ،إصدار الرخص

ومــن خصائص البلوكتشــين أنهــا ال يوجد  /ال

والشــهادات وإدارة األمــاك واألصــول ،إدارة
البيانات.
مــن أكثــر مــا يميــز التقنيــة هــو قدرتهــا علــى

كبيــر من االبتكارات في فضاء اإلنترنت ،ما

كلهــا

يدفــع إلــى تغييــر أســاليب قطاعــات األعمال

متكــرر فــي كل األجهــزة المتصلــة والتــي

بشــكل قــد تختفــي معــه شــركات تحويــل

تتعامــل مــع بعضهــا البعــض أو فــي أجهــزة

األمــوال ما لم تركب الموجــة وتكيف أعمالها

األشــخاص المتعامليــن مــع بعضهــم الذيــن

مع التقنيات الجديدة.

يســتخدمون هــذه القواعــد البيانيــة المخزنة

تحتــاج ألي مركزيــة أو طــرف ثالــث إلجــراء

فــي الحــواالت الماليــة يقــوم البنــك بــدور

فــي أجهزتهــم بشــكل مكــرر فــي التحقــق من

توفير الثقة حتى في مجاالت قد تكون فيها

الوســيط (الطــرف الثالــث) يضمــن وصــول

المعاملة ،وال توجد أي جهه توافق أو ترفض
المعاملــة فــي حالــة لو كنــت مخــوالً بإجرائها،

صحة أي معاملة.

قوة النظام في مدى تشفيرة وال مركزيته.

الثقة صعبة.
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إدراج أذونات وصكوك بـ  716مليون دينار

bussines

@albiladpress.com

أدرجــت بورصــة البحريــن فــي  10أبريــل الماضــي  11إصــدارًا مــن
أذونــات الخزانــة وصكــوك التأجير اإلســامية قصيرة األجــل الصادرة

إعداد :أمل الحامد

عــن مصــرف البحريــن المركزي بقيمــة إصدار بلغــت  716مليون دينار،
لفترة استحقاق تتراوح ما بين  3و 6و 12شهرًا .كما أدرجت البورصة
 6أذونــات الخزانــة بقيمــة  70مليون دينار لكل منها ولفترة اســتحقاق
 3أشــهر ،تنتهــي فــي فترات متفاوتة ما بين  15مايــو  ،2019و 3يوليو
.2019
وكذلــك أدرجــت اثنين مــن أذونات الخزانة بقيمــة  35مليون دينار لكل
واحد منهما لفترة استحقاق  6أشهر ،على أن ينتهي األول منهما في 1
سبتمبر المقبل ،واآلخر في  29سبتمبر المقبل.
وكذلك أدرجت اثنين من أذونات الخزانة بقيمة  100مليون دينار لكل
واحد منهما لفترة اســتحقاق  12شــهرًا ،على أن ينتهي األول منهما في
 27فبراير  ،2020واآلخر في  26مارس .2020
ً
وأيضا أدرجت البورصة صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل بقيمة
 26مليون دينار لفترة استحقاق  6أشهر ،تنتهي في  12سبتمبر المقبل.

األحد

 8.79القيمة السوقية للبورصة في أبريل
مليــار دينــار

 12مايو 2019
 7رمضان 1440

“البورصة” ..مستوى ثالث “متميز”

قــــــفــــــزت  1.1مـــــلـــــيـــــار ديـــــــنـــــــار خــــــــــال عـــــام
المحرر االقتصادي

شــهدت القيمــة الســوقية للشــركات
المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة
البحرين خالل شهر أبريل الماضي 2019

توجــت بورصــة البحريــن كأول مؤسســة حكوميــة بالمســتوى الثالــث

قفــزة كبيــرة حيث زادت بنســبة % 14.1

(متميــز) خــال ملتقى “ثقــة” الثاني ألمــن المعلومات للعــام  2019التابع

قياســا بالفترة ذاتهــا من العام  .2018كما
ً

لهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة الــذي أقيــم فــي شــهر أبريــل

ارتفعــت  % 0.54مقارنــة بشــهر مــارس
الماضي.

الماضي.

وأظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت علــى
موقــع البورصــة أن القيمــة الســوقية في
شــهر أبريل الماضي تجاوزت  8.79مليار
دينــار بزيــادة  1.1مليــار دينار عــن الفترة
المماثلــة مــن العــام  ،2018إذ كانــت نحــو
 7.71مليــار دينــار ،كمــا صعــدت بنحــو
 47.17مليــون دينار مقارنة بشــهر مارس
الماضي ،حيث كانت  8.75مليار دينار.

ويعد هذا التكريم رفيع المســتوى

المعلومــات وممارســات الجهــات

تقديــرًا لتميــز البورصــة في حماية

الحكوميــة فــي المملكــة .وقــد

بنيتها التحتيــة لتقنية المعلومات،

تضمنت متطلبات البرنامج مرحلة

وذلــك بعــد نجاحهــا فــي اســتكمال

تطبيــق للعمليات وتقييم ذاتي ،ثم

المســتوى الثالث مــن برنامج “ثقة”

تدقيــق مــن قبــل هيئــة المعلومات

ألمــن المعلومــات ،والــذي يهــدف

والحكومــة اإللكترونيــة؛ لضمــان

إلــى تعزيــز الوعــي بثقافــة أمــن

االلتزام.

وارتفعــت كذلــك قيمة األســهم المتداولة
بنســبة  % 10مــن  30.8مليــون دينار في
مــارس لتصل إلــى  33.9مليون دينار في
أبريل .واستحوذت تداوالت البحرينيين
فــي البورصة على  % 69.54من إجمالي

 33.9مليون

إذ تقــدر بنحــو  23.57مليــون دينــار ،أمــا

دينار تداوالت

قيمــة التــداوالت فــي الشــهر الماضــي،
تــداوالت الجنســيات األخــرى فشــكلت

مــارس .أما عدد الصفقات في أبريل فقد

وتداول البحرينيون في البورصة 70.08
 %مــن إجمالــي كميــة األســهم المتداولــة

لتمثــل  % 31.03مــن إجمالــي القيمــة

بالبورصــة فــي الشــهر الماضــي ،والتــي

الســوقية للبورصــة ،ثــم بنــك البحريــن

تمثــل  101.64مليون ســهم ،أما تداوالت

الوطنــي بنحــو  964.56مليــون دينــار مــا

الجنســيات األخــرى فشــكلت % 29.92

نســبته  ،% 10.97تلتــه شــركة ألمنيــوم

حافظــت  17شــركة علــى أســعارها دون

لتمثل  43.4مليون سهم.

البحريــن “ألبــا” بنســبة  % 7.17بقيمــة

وتركــز التــداول علــى قطــاع البنــوك

 630.5مليــون دينــار ،ثم شــركة البحرين

بالبورصة  22يومً ا في الشهر الماضي.

التجاريــة حيــث تــم تداول مــا قيمته 22
ً
مســتحوذا بذلك على 64.9
مليون دينار،

لالتصــاالت الســلكية والالســلكية “بتلكو”

دينار.
وأقفل مؤشر البحرين العام بنهاية الشهر
عنــد مســتوى  1433.92نقطــة ،مرتفعً ــا

وارتفعــت بنهاية أبريل أســعار  12شــركة
مقابــل انخفــاض  15شــركة فــي حيــن

وســجل مؤشــر البحريــن اإلســامي هــو

تغييــر .وبلــغ إجمالــي األيــام المتداولــة

اآلخــر ارتفاعــا بمقــدار  3.06نقطة ،أي ما
نســبته  ،% 0.39مــن  784.32نقطــة فــي
مــارس ليصــل إلــى  787.38نقطــة فــي
أبريل.

BBK

GFH

INOVEST
BARKA
DUTYF

بنحــو  538.88مليــون دينــار مــا نســبته

وشــهدت كميــة األســهم المتداولــة فــي

 %من إجمالي قيمة األسهم المتداولة.

 ،% 6.13وأخيــرًا بنــك  ABCبنحــو

قياســا بشــهر مارس،
أبريــل قفــزة كبيــرة
ً

واتضــح مــن البيانــات أن الشــركات

 515.89مليون دينار ما نسبته .% 5.87

ارتفاعا
األكثر
ً
اسم الشركة

إجمالــي التــداوالت بالبورصــة فــي شــهر

قيمتــه الســوقية نحــو  2.73مليــار دينــار

و 40صفقة.

منها للبحرينيين

نقطة.

قياســا بـ  5.1مليون سهم في شهر
ســهم،
ً

مليــار دينــار أي مــا نســبته  % 61.16مــن

ارتفعت بنســبة  % 18.6ليصل إلى ألفين

 % 30.46أي مــا قيمتــه  10.33مليــون

بالشــهر الســابق ،حيــث بلــغ 1413.32

مليون ســهم ،بمتوسط يومي  6.6مليون

الســوقية التــي اســتحوذت علــى 5.38

أبريل ،جاءت كالتالي:
أوالً البنــك األهلــي المتحــد حيــث بلغــت

أبريل% 69.5 ..

 20.6نقطة ،أي ما نسبته  % 1.46مقارنة

بنســبة  % 36.63لتصــل إلــى 145.04

الخمــس األكبــر حجمً ــا مــن حيــث القيمة

األكثر انخفاضا

سعر السهم
في ابريل (دينار)

سعر السهم
في مارس (دينار)

نسبة االرتفاع
()%

0.448

0.422

6.16

 0.265دوالر

 0.250دوالر

6

 0.275دوالر

 0.260دوالر

5.77

 0.330دوالر

 0.315دوالر

4.76

0.780

0.750
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اسم الشركة

ARIG
BNH

ZAINBH
GHG

SEEF

 129.7مليون دينار رأس مال “”BBK
أعلنــت بورصــة البحريــن عن زيادة رأس مال بنــك البحرين والكويت BBK
والناتجة عن تحويل سندات رأس المال المستديمة من الفئة “ ”1إلى أسهم
عاديــة بســعر تحويل يعــادل  400فلس إلى نحــو  129.7مليون دينار ،حيث
وافقــت الجمعيــة العامة غير العاديــة للبنك بتاريخ  20مارس الماضي على
تحويل سندات رأس المال المستديمة من الفئة “ ”1إلى أسهم عادية بسعر
ً
ابتداء من يوم الخميس  2مايو الجاري.
تحويل يعادل  400فلس وذلك
وارتفــع إجمالــي رأس المال من نحو

الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة،

 108.2مليــون دينــار ،ليصــل إلــى

قــرارًا بشــطب ســندات رأس المــال

نحــو  129.7مليــون دينــار .كمــا بلــغ

المســتديمة مــن الفئــة “ ”1القابلــة

إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة

للتحويــل الصــادرة مــن البنــك مــن

 1.1مليــار ســهم (1,081,647,952

لوائــح البورصــة ،وذلــك ابتــداء مــن

ســهم) ليرتفــع إلــى  1.3مليــار ســهم

يــوم  2مايــو ،نظــرًا لتحويل ســندات

( 1,296,891,745سهم).

رأس المــال المســتديمة إلــى أســهم

وأصــدر الرئيــس التنفيــذي للبورصة

عادية.

األعلى قيمة سوقية

سعر السهم
في ابريل (دينار)

سعر السهم
في مارس (دينار)

نسبة االرتفاع
()%

 0.285دوالر

 0.415دوالر

-31.33

0.280

0.360

-22.22

0.069

0.086

-19.77

0.410

0.460

-10.87

0.202

0.224

-9.82

اسم الشركة

القيمة السوقية بالدينار

AUB

النسبة من إجمالي السوق
()%

2,729,071,532

31.03

964,557,864

10.97

630,480,000

7.17

538,876,800

6.13

515,886,800

5.87

NBB

ALBH

BATELCO
ABC

 5شركات جديدة بالسوق االستثمارية

جمعية عالقات المستثمرين

خــلــيــفــة بـــن إبـــراهـــيـــم“ :الـــبـــورصـــة” فـــي أفــضــل أحــوالــهــا

أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن إجراءات

وعن أداء البورصة في الربع األول من العام
الجــاري ،أكد الشــيخ خليفة بــن إبراهيم أنه

تتم إلدراج  5شــركات جديدة بســوق البحرين االســتثمارية ،تعمل في قطاعات مختلفة
أطلقــت بورصــة البحريــن وجمعية عالقات المســتثمرين بالشــرق األوســط

تشمل السيارات ،الخدمات الصحية ،النفط والغاز ،والمقاوالت.

“ميــرا” أعمــال جمعية عالقات المســتثمرين فــي البحرين .وتهــدف الجمعية

وأوضــح لـ”البــاد” أن جميع الشــركات تنظر

فــي ســنتين ،بحيــث يصــل عــدد الشــركات

بين الشركات المدرجة في البورصة.

وال توجه لتقديم عملية اإلدراج.

 40شركة.

لتعزيز مهنة عالقات المستثمرين والتعريف بأفضل الممارسات والتطبيقات
وتضــم قائمــة األعضــاء المؤسســين

الطريــق إلنشــاء شــبكة قويــة مــن

للجمعيــة :شــركة ألمنيــوم البحريــن

مختصــي عالقــات المســتثمرين ممــا

(ألبــا) ،المؤسســة العربيــة المصرفيــة،

يدعــم عجلــة تطويــر مهنــة عالقــات

شــركة البحريــن لالتصاالت الســلكية

المســتثمرين

أفضــل

والالســلكية (بتلكــو) ،شــركة اإلثمــار

الممارســات الدوليــة بيــن الشــركات

القابضــة ،بنــك البحريــن الوطنــي،

المدرجة في سوق رأس المال.

ســيكو ،علــى أن تحظــى البورصــة

وتطبيــق

ّ
يعــزز
وإطــاق أعمــال الجمعيــة

برئاسة فرع الجمعية في البحرين.

انضمــام البورصــة لمؤشــر األســواق

ويأتــي تأســيس فــرع البحرين ليمهد

الناشئة.

األفضــل علــى اإلطالق ،فيما يشــهد تحســنًا

إدراج أســهمها بعد شــهر أغسطس الماضي،
وتعمــل الشــركات على اســتكمال إجراءات
اإلدراج ،حيــث ســتطرح معظــم هــذه
الشــركات  49%مــن أســهمها ،فــي حيــن

سيحتفظ مالكها بنسبة  ،51%إال أن شركة
واحــدة ســتطرح  10%فقــط مــن أســهمها
ً
وفقــا
وســتحتفظ بباقــي األســهم ،وذلــك

لتصريح سابق للرئيس التنفيذي للبورصة.

ومــن المتوقــع أن يتضاعــف عدد الشــركات

المدرجــة بالســوق االســتثمارية للضعــف

عامً ــا بعــد آخــر ،كمــا يــزداد حجــم التــداول،

وصعودا للقيمة السوقية.

المتقدمة لإلدراج بالســوق االســتثماري إلى

ولفــت إلــى أن ارتفاع مؤشــر البحرين العام

بنســبة  8%تقري ًبــا ،يــدل علــى أن أداء
البورصــة والنتائــج اإليجابيــة للشــركات،

و”ســوق البحريــن االســتثماري” ،هــو ســوق
خصيصــا لمســاعدة
ً
أســهم مبتكــر مصمــم

والــذي يثبت قوة اقتصاد البحرين ،متوقعً ا

الشــركات الواعــدة فــي البحريــن ومنطقــة

استمرار أداء البورصة على نفس المنوال.

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن

خليفة بن إبراهيم

الحصــول علــى رأس المــال بطريقــة فعالــة

من حيث الوقت والكلفة.

ومــن بيــن المزايــا التــي يوفرهــا الســوق

االســتثماري إطــار تنظيمــي أكثــر يســرًا

وشــروط إفصاح أســهل وإمكانيــة الوصول

إلــى مســتثمرين عالميين ،فضــاً عن توفير
خدمــات اإلرشــاد عــن طريــق شــركات

استشــارية متخصصة وبرنامج دعم طريق
“تمكين”.

وبلغــت القيمة الســوقية للبورصة في الربع
األول مــن العــام الجــاري نحــو  8.67مليــار
دينــار مقارنــة بنحــو  8.08مليــار دينــار فــي

الفتــرة المماثلــة من العام الماضي ،مســجلة
ً
وفقــا للنشــرة
ارتفاعً ــا بنســبة ،7.21%
الفصلية.
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أبــــرز مشكـــالت اإلنترنـــت في 2019
أفــاد تقريــر “صحــة اإلنترنــت  ”2019بــأن الشــبكة العنكبوتيــة تعانــي مشــكالت عــدة ،أبرزهــا
ســيطرة شــركات تقنية كبرى على حياة المستخدمين عبر اإلنترنت وانتهاك خصوصيتهم من
خــال التطبيقــات والبرامــج التي تلهــث وراء البيانــات الخاصة وتتعقبها على مــدار اللحظة،
ســعيا وراء أغــراض إعالنية وتجارية معينة ،فضــاً عن تحيز أدوات الذكاء االصطناعي ضد
ً

فئــات بعينهــا ،مشــيرً ا إلى أن المخاوف بشــأن آثار المــواد اإلباحية علــى المراهقين باتت أكثر
من أي وقت مضى.
وشارك في إعداد التقرير الصادر عن مؤسسة
“موزيال” للبرمجيات مفتوحة المصدر ،والذي

األحد
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تأسيس الـ”ويب”.

ولــذلــك يسعى التقرير إلــى أن يضع “ســيــاقـ ًـا”

تم نشره على (،)internethealthreport.org

لتلك األمور ،وأن يصل إلى نقطة للحوار الجاد

عشرات المفكرين والباحثين والناشطين في

حول “صحة اإلنترنت” ،وأن يعمل كمرجع يمكن

مــجــال اإلنــتــرنــت حـــول الــعــالــم مــن المهتمين

العودة إليه على مدار العام في هذا الصدد.

بــصــحــة حــيــاة المستخدمين عــلــى اإلنــتــرنــت،

وأكـــد الــتــقــريــر أن الــخــصــوصــيــة بــاتــت مشكلة

وممن يشعرون بعدم االرتياح لبعض الجوانب

حرجة على اإلنترنت ،حيث تستخدم الشركات

المتعلقة بكيفية تطور الشبكة ،مثل الخصوصية

كل نقرة يقوم بها المستخدم لتبحث في ملفه

واالفتقار إلى الشفافية التي تتعارض مع مبادئ

الشخصي واستهدافه ،وبين أن أكثر من % 80

من الشباب العالمي موجودون على اإلنترنت
دائ ــمً ــا ،ولــذلــك أصــبــحــت الــمــخــاوف بــشــأن آثــار
الــمــواد اإلبــاحــيــة على المراهقين أكــثــر مــن أي
وقت مضى.

ال تشت ِر هاتفا جديدا قبل قراءة هذا التقرير

ســعــة الــــذاكــــرة والـــكـــامـــيـــرات والـــشـــحـــن أهــــم الــتــفــاصــيــل

ستقدم قريبا عدد من شركات الهواتف الذكية

المصلي

أنــواع مختلفة من منتجاتها وســط منافسة
قــويــة فــي الــســوق والــزبــائــن الــشــبــاب منهم

ي ــق ــدم تــطــبــيــق “ال ــم ــص ــل ــي” مــيــزات

بالخصوص .في هذا التقرير نستعرض معكم

عديدة مثل األذان ومواقيت الصالة،

أهم الهواتف المطروحة هذا الشهر:

واتـ ــجـ ــاه الــقــبــلــة ،وي ــق ــدم الــتــقــويــم
الهجري والميالدي في مكان واحد

OnePlus 6T

مع إمساكية رمضان مع منبه وقت

يقدم للمستخدم العديد من الميزات المتطورة

اإلفــــطــــار والـــســـحـــور وغ ــي ــره ــا مــن

والمفيدة ،كميزة الشحن الالسلكي ،والهيكل

الخدمات.

المتين الــمــقــاوم للماء والــغــبــار ،والكاميرات

“ماريو كارت”
من المقرر إطالق نسخة لعبة “ماريو
كارت” ،عبر الهواتف الذكية .وأعلنت
“نــيــنــتــنــدو” أنـــه يــقــبــل اآلن طلبات
االختبارات التجريبية للعبة ،حيث
يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد
فــي أميركا والــيــابــان ،االشــتــراك في
النسخة التجريبية.

Baby Monitor 3G
يـــقـــدم

3G

Monitor

ذات الجودة العالية ،والسرعة في التعامل مع
البيانات وشبكات اإلنترنت.

oneplus 6t

ZTE Axon 10 Pro 5G

 5Gبثالثة أحجام مختلفة من حيث ذاكــرة

تتميز بهياكلها الزجاجية المنحنية وشاشات

الــتــخــزيــن ،حيث ستكون مساحة التخزين

من طراز  AMOLEDمقاس  6.47بوصة ودقة

بالنسبة للنسخة العادية  6جيجابايت و 128

 Full HD 2340X 1080بيكسل تدعم تقنية الـ

جيجابايت ،بينما ستكون النسخة الثانية

 Playback HDR10ومعالجات تنتجها شركة

بمساحة  8جيجابايت و 256جيجابايت،

كوالكم األميركية من طــراز سناب دراجــون

وأخيرا تأتي النسخة األقوى بقدرة تخزينية

 ،8557وســتــتــوفــر هــواتــف Axon 10 Pro

تقدر بـ  12جيجابايت و 256جيجابايت.

google pixel 3a

Google Pixel 3a

ZTE Axon 10 Pro 5G

ودقة  2160X1080بكسل.

تحتوي هواتف  Google Pixel 3aعلى شاشة
عرض فائقة الجودة بقياس  5.6بوصة ودقة
 2220X1080بكسل ،بينما ستتميز هواتف
وجوجل بيكسل ثري ايه إكس إل Pixel 3a
 XLبشاشات بحجم  6بوصات فائقة الجودة

أمــا بالنسبة للمعالجات ،فــإن معالج سناب
دراج ــون “ســوف يكون قلب أجــهــزة جوجل
بــيــكــســل ثـ ــري ايـ ــه ال ــن ــاب ــض ،بــيــنــمــا ســتــكــون
معالجات “  ”Snapdragon 710داخل هواتف
وجوجل بيكسل ثري ايه إكس إل.

Galaxy S10 5G

Baby

» » أعلنت  Samsungأن هواتف Samsung
 Galaxy S10 5Gسوف تنتقل إلى األسواق
األميركية في الـ  16من مايو لتكون أول
الهواتف الذكية الداعمة لتقنية الجيل
الخامس  5gالتي تصل إلى المستهلك
األميركي لتنتقل بعد ذلك هواتف تباعا
إلى البحرين وغيرها.
يحتوي الهاتف على شاشة من طراز

خدمة مراقبة لألمهات واآلبــاء
ألطــفــالــهــم الــرضــع ،حــيــث يكفي
أن تقوم بتحميله ،وربطه بهاتف
ذكـــــي مـ ــن خـــــال الـــــــواي فـ ــاي؛
ليحصلوا عــلــى بــث مــبــاشــر من
غرفة نوم طفلهم.

أموليد كبيرة بقياس  6.7بوصة مزودة
بتقنية  Quad HDومعالجات متطورة
تنتجها شركة كوالكم Qualcomm
األميركية من طراز سناب دراجون .855
وستصل ذاكرة الوصول العشوائية إلى
 8جيجابايب بجانب  256جيجابايت من
مساحة التخزين غير القابلة للتوسع،
بينما وستتميز هواتف Samsung

 Galaxy S10 5Gبمستشعرات ToF 3D
في األمام والخلف بالنسبة لمجموعة
الكاميرات الخلفية واألمامية ،كما
ستمتلك بطاريات تبلغ قدرتها 4500
مللي أمبير في الساعة مزودة بشاحن
سريع بقوة  25واط ،إضافة إلى ماسح
ضوئي متطور لبصمات األصابع داخل
الشاشة وآخر ثالثي األبعاد للوجه.

 Xiamoiتقتحم عالم السيارات

Ideas in Word

Forza Street

قدمت  Xiamoiسياراتها بإنتاج الكروس أوفــر  T77بالتعاون مع �Bes
 ،tuneوتأتي  T77بهيكل أكثر انسيابية بطول  4.5متر ،عرض  1.85متر

طوّ رت مؤخرً ا مايكروسوفت خدمة ذكية باسم  Ideas in Wordتعتمد

ستقدم قريبا لعبة  Forza Streetعلى نظامي تشغيل أندرويد و  iOSفي

على الذكاء االصطناعي لتحسين الكتابة لدى المستخدمين من خالل

وارتفاع  1.6متر وسيبلغ وزنها  1،455كجم .وستتوفر حزمة من التقنيات

تصحيح األخطاء اللغوية والنحوية في كتاباتهم على التطبيق األشهر

ستركز اللعبة على توقيت االنــطــاق والــفــرامــل وتعزيز مفاتيح اللعب

المتطورة ،أبــرزهــا المساعد الــذكــي الــذي سيظهر للسائق بــصــورة ثالثية

 ، Wordوذل ــك فــي نسخة التطبيق (أون ــاي ــن) لتصبح أشــبــه بنسخة

لتحقيق النصر” ،لذلك ستكون اللعبة قائمة على المهارات أكثر مما هو شائع

األبعاد ،ليستجيب ألوامره الصوتية.

مستندات قوقل.

بين هذه األلعاب.

كيف تسترجع حساب الواتساب المخترق؟

تعــرّ ض الكثيــر منــا لحــوادث اختــراق لحســاباتهم علــى الواتســاب ،حيــث قامت الجهات المخترقة بإرســال رســائل تطلــب مبالغ من المال مــن جهات االتصال لــدى الضحايا،
مســتغلة عالقاتهــا بهــا والمصداقيــة التــي تملكهــا ،ولتفــادي هذه االختراقات يجب تأمين الحســابات عبــر “اإلعدادات” في التطبيق ثم الحســاب وتفعيــل التحقق بوضع رقم
تعريف شخصي وعنوان البريد اإللكتروني.
إن أحـ ـ ــدث رسـ ــائـ ــل تــهــكــيــر حــســابــات

وفي حالة حــدوث االختراق عليك أوال

أكثر مــن  1.5مليار شخص 30 ،مليون

االنخراط في سلوكيات غير قانونية أو

الــواتــســاب الــتــي وردت بشأنها بالغات

حذف التطبيق وإعادة تثبيته مرة أخرى

منهم في ألمانيا وحدها .وباتت الدردشة

“غير الئقة” .وهذا يشمل تمجيد الجرائم

تتمثل في أن يقوم شخص ما من الممكن
أن يــكــون صــديـ ًـقــا أو قــريـ ًبــا عــن طريق

بالرقم نفسه ،كي يتوقف عن العمل عند

وتبادل الرسائل من خــال من مفردات

الــمــخــتــرق ،ثــم تفعيل خاصية التحقق

الحياة اليومية للكثيرين .وقد ال تخلو

العنيفة.
ً
ً
رابعا :بعث
ثالثا :ترويج األخبار الكاذبة.

في األســاس تمت سرقته بالتواصل مع

وفي حال قام المخترق بتفعيل خاصية

هذه الرسائل بطبيعة الحال من الشتائم
ً
أيضا.
واإلهانات واألخبار الكاذبة

الشخص صاحب الحساب المستهدف

التحقق بخطوتين ،يجب مراسلة الشركة

وعليك مراعاة عــدد من القواعد وعدم

بذات الطريقة المتعارفة بين الشخصين
بــعــد أن يتقمص الـ ــدور جــي ـ ًدا بــعــبــارات

عبر البريد اإللكتروني الخاص بالدعم
الــــــــفــــــــنــــــــيsupport@whatsapp.com

خرقها تحت أي ظرف كان في الواتساب:
أوالً :تــوجــيــه اإله ــان ــات للمستخدمين

واتساب.
ســابــعـ ًـا :قــرصــنــة وات ــس ــاب أو الــتــاعــب

وطريقة التحدث المعتادة بينهما ،ثم

وتــقــديــم ب ــاغ مــن خ ــال كــتــابــة عــنــوان

اآلخرين :يمنع واتساب مستخدميه من

يقول للضحية :أرســلــت رســالــة تحتوي

ونــص فــي الــرســالــة يوضحان المشكلة،

اإلساءة أو التهديد أو التحرش أو إصدار

بالرمز.
ثــامــنـ ًـا :الــتــجــســس عــلــى المستخدمين

عــلــى رق ــم هــاتــفــك الــنــقــال ،أرج ــو إع ــادة

وسيتلقى المستخدم بعد ذلك رقم البالغ

بــيــانــات عنصرية أو “مسيئة لعرقيات

إرســالــهــا لــي ،وبمجرد أن يقوم صاحب
الحساب المُ ستهدف بإرسال تلك الرسالة
ً
كودا يتيح للهاكر التحكم في
التي تحوي

في رسالة آلية تصل إليه من الشركة.
ومن المعلون أن عدد مستخدمي تطبيق

المستخدمين اآلخرين.
ً
ثــانــيــا :دعـ ــوة الــمــســتــخــدمــيــن اآلخــريــن

اآلخرين.
ً
تــاســعـ ًـا :تغيير رق ــم الــهــاتــف دائ ــم ــا :من
ً
ً
ذكيا بشريحتي اتصال
هاتفا
يستخدم

وات ــس ــاب يــــزداد يــومــا بــعــد يـ ــوم ،حيث

النتهاج العنف :كما تمنع شروط واتساب

ي ــج ــب أن ي ــق ــرر اخ ــت ــي ــار رق ـ ــم هــاتــف

حساب الضحية وإخ ــراج صاحبه منه،

تشير اإلحصائيات إلــى أن عــددهــم بلغ

تشجيع المستخدمين ودعــوتــهــم على

لواتساب.

حــســاب عــلــى الــواتــســاب والــــذي يكون

بخطوتين لتأمين الحساب.

الرسائل المزعجة :ال يُ سمح لمستخدمي
واتساب إرسال “الرسائل الجماعية”.
ً
ســــادســــا :نــشــر ال ــب ــرام ــج الـ ــضـ ــارة عبر

وقت الحق من هذا العام.
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على حساب آخرين

إعداد :زينب العكري

اعترض مطورون عقاريون على تخصيص وزارة اإلســكان شــركات تطوير عقاري بعينها لبرنامج
السكن االجتماعي “مزايا” .وقالوا إن الوزارة “بطريقة ما” تعتمد شركات ومؤسسات معينة وتوجه
أصحــاب الطلبــات إليها األمر الذي يؤدي إلى حرمان الكثير من المطورين االســتفادة من البرنامج
المفضل عند البحرينيين.
ويســمح البرنامج الذي يمول طالب العقار بـ  81ألف دينار ،للشــخص اختيار الشــقة أو البيت التي
يرغب بشرائها.
ووضعــت الــوزارة شــروطا لمــن يحق لهــم الحصول على التمويــل ،كما وضعت شــروطا للمطورين
والشركات العقارية الراغبة في دخول البرنامج.
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 4فئات لتراخيص مزاولة “التثمين العقاري” بالبحرين
تـــشـــتـــرط خــــبــــرة عـــمـــلـــيـــة تـــــتـــــراوح بـــيـــن  6أشــــهــــر و 3ســـنـــوات
أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن

مطلــع العــام الماضــي ،ضبطــت الســوق وســنَّت القوانيــن واألنظمــة

عبدهللا آل خليفة القرار رقم ( )2لسنة  2019بشأن تراخيص المثمنين

واالشــتراطات المتعلقــة بالقطــاع العقــاري ،باالعتمــاد علــى قانــون

في القطاع العقاري ،يشمل  31مادة أبرزها أنواع وفئات التراخيص.

التنظيم العقاري الذي أقره مجلس الوزراء في شهر أكتوبر .2017

وأوضحــت المــادة ( )4مــن القــرار أن هنــاك  4أنــواع لفئــات تراخيــص

وصاغت المؤسسة  66أداة قانونية الزمة لتنفيذ قانون قطاع التطوير

مزاولة نشاط التثمين وفقا للضوابط الملزمة على كل فئة.

العقاري بما في ذلك معايير ترخيص األنشطة العقارية ،وتنظيم عمل

ترخيــص الفئــة (د) :يُ منــح ترخيــص هــذه الفئــة مؤقتا ،علــى أن يجيد

المهن المتعلقة بالتطوير العقاري.

طالــب الترخيــص القــراءة والكتابــة باللغــة العربيــة ،وأن تكــون لديــه

ومن المعلوم أن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري جاء بناءً على القانون

خبــرة عمــل فــي المجــال العقــاري لمــدة ال تقل عــن  6أشــهر ،كما يجب

رقم  27لسنة  2017والمتعلق بتنظيم القطاع العقاري ،حيث جاء في

أن يقــدم مــا يفيــد إتمــام دورة التدريــب اإللزاميــة المعــدة مــن جانــب

المادة الثالثة أنه تنشأ مؤسسة تسمى مؤسسة التنظيم العقاري تكون

المؤسسة.

لها الشخصية االعتبارية ،وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري،

فيما يحصل المرخص له على ترخيص دائم لهذه الفئة بعد تقديم 10

ويصدر مرســوم بتنظيم المؤسســة وتشــكيل مجلس إدارتها وتحديد

تقاريــر تثميــن للمؤسســة والموافقة عليهــا باآللية المقــررة لديها وفقا

اختصاصاتــه وأداة تعييــن الرئيــس التنفيــذي وتحديــد اختصاصاتــه

لمعايير التثمين المحلية.

وكافة المســائل المتعلقة بالمؤسســة ،على أن يكون من ضمن مجلس

ترخيص الفئة (ج) :يجب أن يجيد طالب الترخيص القراءة والكتابة،

اإلدارة ممثلين عن القطاع العقاري والمرخص لهم بموجب القانون.

وأن تكــون لديــه خبــرة عمــل في مجــال التثمين ال تقل عن  12شــهرا،

والمؤسســة معنيــة بوضــع األنظمــة وإصــدار اللوائــح التنفيذيــة

يجــب أن يقــدم عــدد  25تقريــرا مــن التقاريــر الخاصــة بالفئــة (د)

والقــرارات الالزمة لتنفيذ القانون ،والمتعلقة بمنح وتجديد تراخيص

للمؤسسة ،والموافقة عليها باآللية المقررة لديها وفقا لمعايير التثمين

أنشــطة القطاع العقاري ومشــاريع التطوير وتراخيص مزاولة األعمال

المحلية ،وتقديم ما يفيد إتمام دورة التثمين العقاري اإللزامية المعدة

وفتح وإدارة حساب الضمان لمشروع التطوير العقاري واعتماد أمين

من جانب المؤسسة أو ما يعادلها من مؤهالت تقدرها المؤسسة للفئة

حساب الضمان.

(ج).

وتتولــى كذلــك اقتــراح وتحصيــل الرســوم المفروضة علــى تراخيص

ترخيــص الفئــة (ب) :أن تكــون لــدى طالــب الترخيــص خبــرة عمل في

أنشــطة القطــاع العقــاري والتطويــر العقــاري ومكاتــب الوســاطة

مجــال التثميــن ال تقــل عــن  24شــهرا ،وأن يقــدم عــدد  30تقريــرا مــن

والشركات العاملة في إدارة وصيانة العقارات ورسوم تجديدها.

التقارير الخاصة بالفئة (ج) للمؤسسة ،والموافقة عليها باآللية المقررة
لديهــا وفقــا لمعاييــر التثميــن المحليــة ،وتقديــم مــا يفيــد إتمــام دورة
التثميــن العقــاري اإللزاميــة المعدة من جانب المؤسســة أو مــا يعادلها
من مؤهالت تقدرها المؤسسة للفئة (ب).
كمــا يجــب أن يقــدم طالــب الترخيــص مــا يفيــد التأميــن ضــد أخطاء
المهنة للقيمة التي تحددها المؤسسة.
ترخيــص الفئــة (أ) :يجــب أن يقــدم طالب الترخيص مــا يفيد حصوله

وكان الرئيس التنفيذي للمؤسســة الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة،

علــى شــهادة المرحلــة الثانوية على األقل ،وأن تكــون لديه خبرة عمل

إضافــة إلــى تقديمــه ملخــص لخبرته العمليــة وقائمة بأســماء العمالء

ال تقــل عــن  36شــهرا ،كمــا عليــه أن يكــون عضــوا معتمــدا مــن إحــدى

الذيــن ثمَّ ــن لهــم ،وتقديــم ما يفيــد التأمين ضــد أخطاء المهنــة للقيمة

منظمــات لتثميــن العقاري العالمية ،تقديم ما يفيد إتمام دورة التثمين

التي تحددها المؤسسة ،وفي جميع األحوال يجوز للمؤسسة التحقق

العقــاري اإللزاميــة المعــدة مــن جانــب المؤسســة للفئــة (أ) ،تقديم عدد

مــن رضــا العميل علــى أداء العمل المقدم من طالــب الترخيص كدليل

 40تقريرا من التقارير الخاصة بالفئة (ب) للمؤسسة ،والموافقة عليها

على الكفاءة.

لتطويــر مهنــة التثميــن العقــاري والعامليــن فيــه؛ ليكونــوا أكثــر مهنية

باآللية المقررة لديها وفقا لمعايير التثمين المحلية.

ومــن المعلــوم أن مؤسســة التنظيــم العقــاري التــي بــدأت أعمالهــا

واحترافية.

قال في تصريحات صحفية سابقة إن المؤسسة ستعمل على تطبيق
أفضــل المعاييــر الدوليــة فــي مجال مهنــة التثمين العقــاري ،من خالل
التعــاون مــع أهــم المؤسســات العالميــة ،كالمعهــد الملكــي للمســاحين
القانونييــن ( )RICSوتقديم أفضــل البرامج التدريبية للتطوير المهني

اإلمارات ...شركات العقار إلى االندماج
بـــعـــد نــــجــــاح الـــقـــطـــاع الــــمــــصــــرفــــي ..ولـــمـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات الـــســـوق
بعــد أن نجحــت البنــوك بدولــة اإلمــارات

واالستشــاريين مــن جانــب ،وتجــاه

فــي التجربة الجديــدة والتاريخية وهي

العمالء من جانب آخر.

“االندمــاج” بدأت تظهــر توقعات بانتقال

وتابــع“ :رأينــا أن عمليــات االندمــاج بيــن

الفكــرة إلــى قطاعــات اقتصاديــة كبــرى

البنــوك كيــف كان لهــا األثــر اإليجابي من

بالدولة ومن الواضح أن “العقار” سيكون

حيــت أنهــا عــززت دور المصــارف فــي
ً
سلبا”.
الدولة من دون أن تؤثر

في مقدمتها.
ومؤخــرا ،رأى ثالــث أكبــر بنــك فــي

وأضــاف أنــه مــن المهــم علــى الشــركات
ً
حاليــا تــدرس
العقاريــة التــي تنــوي أو

اإلمــارات النور وذلــك بعد نفاذ إجراءات
االندمــاج بيــن بنــوك أبوظبــي التجــاري،

االندمــاج التركيــز علــى مجــال نشــاطها

واالتحــاد الوطنــي ،ومصــرف الهــال

األصلــي وعــدم الدخول في اســتثمارات

برأســمال  13.8مليــار دوالر ،وأصــول

أخــرى قد تضعف أو تقلل من موقعها أو

تتجاوز  120مليار دوالر.

من جودة منتجها.

وخــال الســنوات األخيــرة شــهد قطــاع

تحسن النفط

البنوك اإلماراتي ،اندماجات ناجحة نتج
عنها تشــكيل أكبر بنك في الدولة ،وأحد

ويرى الشــريك بقسم الشركات وعمليات

أكبــر بنــوك المنطقــة وهــو بنــك أبوظبــي

الدمــج واالســتحواذ لــدى مكتــب بيكــر

األول ،الناتج عن اندماج بنكي “أبوظبي

مكنــزي  -اإلمــارات ،حبيــب المــا ،أن

الوطنــي” ،و”الخليــج األول” ،وكان قبلــه

الشــركات الحكوميــة ســتقود عمليــات

اندماج بنكي “اإلمارات” و”دبي الوطني”
ّ
شكل ثاني أكبر بنك في الدولة.
الذي

االندمــاج الكبــرى في اإلمــارات بالتزامن
كبرى الشركات تبحث االندماج

مواجهة التحديات
وقــال اقتصاديــون ومتخصصــون إن
القطاع العقاري والســيما قطاع التطوير
العقــاري بدولة اإلمارات مــن المتوقع أن
ً
قريبا إلى االندماج لتكوين
تلجأ شركاته
كيانــات كبــرى قــادرة علــى مواجهــة
التحديات التي يواجهها القطاع.
وأوضحــوا أن مــن تلــك التحديــات قلــة
الطلب التي يشــهدها القطــاع في الفترة
ً
ســلبا علــى نتائجها
الماضيــة وهــو ما أثر
وأوضاعها المالية.
وأكــدوا أن تلــك الصفقــات تســاهم فــي
زيــادة القــدرة التنافســية وتحســين
نوعيــة

اإلنتــاج

والخدمــات

مع التحســن في أسعار النفط والضرائب

ورفــع

مســتوى الكفــاءة إضافــة إلى المســاهمة

فــي تســهيل الحصــول علــى تمويــل
المؤسسات المصرفية.
وتوقعــت تقاريــر صحافيــة أن تشــهد
إمــارة دبي خالل األيــام القادمة اإلعالن
عــن أكبــر كيان عقــاري بالدولــة ،ليواصل
القطــاع مســيرة التطويــر بأســاليب
جديدة.

 9شركات متوقعة
وقــال عصــام قصابيــة المحلــل المالــي
لــدى مينــا كــورب للخدمــات الماليــة :إن

القطــاع ومــن المرجــح أن تكــون شــركتا
مراس القابضة وإعمار للتطوير.
وأضــاف قصابية :إن االندماج ســيحدث
نقلــة فــي القطــاع وم ــن قبــل القطــاع
ســيحدث نقلــة فــي أداء الشـ ـ ر ك ت ين
ً
مرجحــا أن تج ـ ـ د
الكبيرتيــن بالقطــاع،

ً
ناجحا بين شــركات العقار
تلك العمليات
وســط تزايد قــوة األوضــاع االقتصادية
فــي البــاد ،واقتــراب الحــدث الضخــم
إكسبو .2020
ً
ووفقــا إلحصائيــات “مباشــر” فــإن قائمة
شركات التطوير العقاري بالدولة تتضمن

االندمــاج الــذي تترقبه دبــي من المتوقع

 9شــركات هــي“ :إعمــار العقاريــة ،إعمــار

أن يكــون بيــن كبريــات الشــركات بذلــك

للتطويــر ،الدار العقارية ،داماك العقارية،

الجديدة التي تم اعتمادها.

االتحــاد العقاريــة ،ديــار للتطويــر ،رأس

الشركات العقارية سيكون لها انعكاساتها

الخيمــة العقاريــة ،إشــراق العقاريــة،

على السوق العقاري في الدولة.

ومجموعة الشارقة”.

خطوة استراتيجية
وقــال الخبير االقتصادي علي الحمودي،
إن بعــض كبريــات شــركات التطويــر
العقــاري في الدولة قد تتحرك لالندماج،
كخطــوة اســتراتيجية لتعزيــز اســتقرار
ً
موضحــا أن تلــك
الســوق العقــاري،
العمليات تأتي لتعزيز قدراتها التنافسية

وبيــن أن عمليــات االندمــاج مــن نتائجها
اإلســهام فــي تــوازن الســوق ،وتوحيــد
ً
تأثيــرا
الشــركات الكبــرى لتصبــح أكثــر
ً
الفتــا إلى أنه
وقــدرة علــى تعزيــز الثقــة،

فــي المقابل قــد تؤدي تلــك الخطوة إلى
التقليل من دور الشركات الصغيرة.
وتوقــع أن تعــزز صفقــات االندماجــات
االقتصادات واألسواق بما فيها األسواق
العقاريــة ،ويأتــي هــذا التعزيــز مــن
الناحيتيــن الماليــة والمعنويــة علــى حــد

وتقليل الكلفة.

سواء وذلك عن طريق الوفاء بالتزامات

وأشــار إلــى أن عمليــة االندمــاج بيــن

شــركات التطوير المالية تجاه المقاولين

وأوضــح ويــل ســيفرايت ،أنــه مــن
المتوقــع أن تــؤدي جميعهــا إلــى فائــض
فــي الميزانيــة بحلــول عــام  2019وهذه
الصفقات السيادية الرئيسية ستقلل من
بعض األعباء المالية.

كيان مرتقب
وعلى مستوى عمليات االندماج بالدولة،
أكــدت تقاريــر صحافيــة أن مجموعــة
أبوظبــي الماليــة بصــدد اإلعــان عــن
موقف نهائي من االســتحواذ على شعاع
كابيتــال والــذي ســينتج عنــه تأســيس
كيــان مالــي مــن أضخــم الكيانــات بدبــي
والشرق واألوسط.
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@albiladpress.com

اختــار موقــع “تريــب أدفايــز” العالمــي مدينــة
مراكــش المغربيــة فــي المركــز التاســع ألفضل
الوجهــات الســياحية فــي العالــم ،فيمــا احتلت
دبــي المركــز العاشــر ،وذلك وفق اســتطالعات
رأي للزائرين للوجهات الســياحية حول العالم،
متفوقتــان علــى مــدن كنيويــورك وطوكيــو
وهانــوي وهونــغ كونــغ التــي حلت فــي مراتب
متأخرة للتصنيف.
وجاءت مدينة لندن في المركز األول كأفضل
وجهــة ســياحية في العالم ،وذلــك رغم ارتفاع
األســعار فيهــا وازدحــام الشــوارع ووجــود
ً
نســبيا أمام المتاحف واألماكن
طوابير طويلة
الســياحية ،تلتهــا مدينــة باريــس ،وفــي المركز
الثالث جاءت روما.

األحد

 12مايو 2019
 7رمضان 1440

مكاتب سفر :تزامن اإلجازة مع رمضان يضعف الطلب

مـــخـــتـــصـــون يـــتـــوقـــعـــون ارتــــــفــــــاع الـــــحـــــجـــــوزات فـــــي الـــعـــشـــر األواخــــــــر

ربــط أصحــاب مكاتب ســفر وســياحة فــي الســوق المحلية الركــود الذي
يعانــي منــه القطــاع هــذه األيــام بتداخــل بدايــة اإلجــازة الصيفيــة لهذا
العــام مــع شــهر رمضــان المبــارك ،حيــث يفضــل النــاس البقــاء بالمملكــة
بفترة الصوم.
وتوقعــوا أن تعــود الحجــوزات

خصوصيــة الشــهر الفضيــل ،لمــا لــه

لالنتعــاش وارتفــاع الطلــب علــى

مــن طابع العرف العام أن يكون كل

الســفر خــال العشــر األواخــر مــن

شخص في بلده وبين أهله.
أن

الغالبيــة

تبــدأ

الشهر الفضيل.

وأوضــح

إال أن الهــدوء ال ينطبــق على قطاع

الحجوزات في األســبوع الثاني من

السياحة الدينية خصوصا العمرات،

شــهر رمضان المبارك ،حيث تستعد

حيــث يشــتد الموســم ال ســيما بعــد

مكاتــب الســفر بتقديــم عــروض

النصف األول من الشهر الفضيل.

مناســبة وبأســعار معقولــة بدعــم

وقــال صاحــب مكتــب اليعقــوب

من شــركات الطيــران والفنادق عبر

عبدالمنعــم

تخفيــض األســعار الســتمرار حركــة

للســفر

والســياحة،

اليعقــوب ،إن هنــاك مواســم دائمــا

الطلب.

يقــل اإلقبــال فيهــا علــى الســفر

وأشــار اليعقــوب إلــى إن جميــع

وعلــى ســبيل المثــال ،موســم شــهر

األســواق فيها مسألة عرض وطلب

رمضــان الكريــم إذ يقــل الطلــب

ومــن ضمنهــا الطلــب علــى الســفر،

علــى الحجوزات فــي بدايته بحكم

وهــو أمــر يتحكــم باألســعار ،وفــي

الســفر تختلف المعادلة في جوانب

وليست خيالية”.

بســيطة حيــث إن شــركات الطيران

وأضــاف أن مكاتــب الســفر جميعها

إمــا شــركات مملوكــة حكوميــا أو

تتكبد خســائر خارج المواســم ومن

لجهــات خاصــة وعنــد انخفــاض

ضمنهــا فتــرة شــهر رمضــان المبارك

الطلــب يتم خفض األســعار لتغطية

ممــا يضطرهــا لعــروض بخســائر

كلفة التشــغيل بــدل أن يتم توقيف

مقــدور عليها وبيع التذاكر بأقل من

الرحــات ومن ثم تتفاقم الخســائر

التكلفة بحوالي  10%أو .15%

عندئذٍ .

بــدوره ،قــال الرئيــس التنفيــذي

من جانبه ،قال المدير العام لشــركة

لمكتــب “وارث” للســفر والســياحة،

ديسكفري للسفر والسياحة ،حسين

محمــد مطــر ،إن الطلــب يتراجــع

العكــري ،إن اإلجــازة الصيفيــة هــذا

دائمــا خــال شــهر رمضــان وبذلــك

العــام تبــدأ مــع غــرة شــهر رمضــان

تســتعد مكاتــب الســفر والســياحة

المبــارك والــذي يتراجــع فيــه عــادة

لتقديــم عــروض بأســعار معقولــة

الطلــب علــى الســفر بشــكل كبيــر،

خــال هــذه الفتــرة .وأضــاف أن

مبينًــا أنــه ســيتم تشــغيل رحــات
رغم معرفة مكاتب السفر سلفا أنها
لن تنعش السوق لما للشهر الفضيل

عبدالمنعم اليعقوب

محمد مطر

الســعر وزيــادة أيــام الرحــات فلــن

خــال هــذا الشــهر ،مشــيرً ا إلــى أنــه

يقضيه بين أهله.

يكــون هنــاك إقبــال وجميــع مكاتب

ســيتم تقديــم عــروض لرحــات

وأوضــح أنــه “حتى لو تــم تخفيض

الســفر تعــرف أنها ســتتكبد خســائر

آخــر شــهر رمضــان بأســعار معقولــة

مــن أهميــة لــكل شــخص فــي أن

الطلــب يرتفع خالل العشــر األواخر
فمــن الناس من يســافر في رحالت
دينيــة والبعــض يحجــز رحــات
متصلــة مــع فترة إجــازة عيد الفطر
المبارك.

“الخيام” ...محرك للفنادق والمقاهي بالشهر الفضيل

ارتـــــــــــــفـــــــــــــاع حـــــــجـــــــم الــــــــمــــــــداخــــــــيــــــــل نـــــــحـــــــو % 30

ينشغل محمد ورفاقه أين سيقضون سهرتهم اليوم ،بعد نهار صيام وفطور دسم ،فالخيمة الرمضانية تلك تقدم برامج مسلية

مرتادي الخيمة”.
ويؤكــد عــدي حبانيــة وهــو يديــر خيمــة

لكــن “الشيشــة” فيهــا “مــش وال بــد” ،في حين تقــدم األخرى مشــروبات رمضانية لذيذة الطعــم لكنها مزدحمة وتعــم بالفوضى..

رمضانيــة تتبــع ألحــد المطاعــم أن

فيتدخل احد الرفاق ليشير الى خيمة تابعة ألحد الفنادق ذات النجوم األربع قد تؤدي بالغرض وترضي األذواق.
وكانــت الفنــادق والمقاهــي والمطاعــم

لتأخــذ طابعــا رمضانيا وأجواء متناســبة

لتغييــر األجــواء وإخراج العائلــة للترفيه

علــى مختلــف أنواعهــا وتصنيفاتهــا قــد

مع فعالياته على طراز األحياء واألسواق

عــن نفســها ،مؤكدا انــه ال يأتي يوميا في

بــدأت ســباقا الســتقطاب الزبائــن منــذ

القديمة.

حين يحاول الذهاب أحيانا مع أصدقائه

مطلع الشــهر الكريم ،حيث تزدهر ظاهرة

ويعتبــر الدافــع الرئيســي وراء نصــب

واحيانــا أخــرى مــع العائلــة ،بحســب

“الخيــام الرمضانيــة” بشــكل الفــت مــع

هــذه الخيام هو تحقيــق األرباح وتعميق

األوضاع.

حلول شهر رمضان ،بحيث تصبح محركا

العالقــات مــع الزبائــن حيــث ترتفــع

وتقــدم معظــم هــذه الخيــام الشيشــة

للقطــاع الفندقــي وللمقاهــي وموســما

مداخيل هذه الفنادق والمطاعم بحســب

بمختلــف أنواعهــا مــع التركيــز علــى

للسهر واالستمتاع.

عاملين فيها بنسبة ال تقل عن .30%

المعســل البحرينــي الشــهير ذا النكهــات

وللخيــام علــى مختلــف أنواعها أســاليب

ويقــول عبــد هللا عيســى الــذي وجدنــاه

المختلفــة التــي يقبــل عليهــا الــرواد بنهم

للترويج والتســويق تختلف عن مثيالتها

جالسا على إحدى الطاوالت مع أصدقائه

رغــم تحذيــرات األطبــاء عــن خطورتهــا،

هدفهــا األول واألخيــر جــذب الزبائــن

في حين يلعبون الورق “البته” إنه يذهب

كما يكثر الطلب على العصائر الرمضانية

وتقديم كل ما يرضي أذواقهم.

إلى الخيم الرمضانية يوميا ..ويتابع بعد

إذا حــق لنا تســميتها بذلك مثل ،الســوبيا

وتســتقبل الخيــام العائــات واألفــراد

استنشــاق نفــس للشيشــة ..أنهــا أجــواء

(شــبيه بالســحلب) ،قمــر الديــن ،وعــرق

مــن مختلــف الطبقــات والقطاعــات علــى

جميلــة ومســلية ،تخرجنــا مــن ضغــوط

السوس ،والتمر الهندي وغيرها.

حــد ســواء ،كمــا تقــوم بتنظيــم اإلفطــار

العمل وهموم المجتمع.

مــن جهتــه يقول مســؤول عالقــات عامة

والمجموعــات

ويؤيــده أبو حمد الذي حضر إلى الخيمة

في أحد الفنادق الواقعة بمنطقة الســيف

الكبيــرة ،فيمــا تتزيــن بديكــورات تراثيــة

بصحبــة عائلتــه بأهميــة هــذه الســهرات

والــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه إن “شــهر

الجماعــي

للشــركات

“اإلقبال جيد مع أول أسبوع من رمضان
الســيما بالنســبة للعائــات” ،مشــيرا إلــى
أن “البرامــج المقدمــة وشــكل الخيمــة
وطبيعــة الجلســة فضــا عــن الخدمــات
المميــزة هــي مــا يجــذب الزبائــن” .وتابــع
“بالفعــل ترتفــع مبيعاتنــا خــال الشــهر
الفضيل بنسبة تتراوح بين  30%و35%
على أقل تقدير”.
وللوافديــن العــرب واألجانــب حصتهــم
ومكانهــم فــي تلــك المقاهــي التــي
يكتسحونها خصوصا ليلة الخميس كون

رمضان يرفع نســبة المبيعات في الفندق

حيــث تنظــم الخيــام فعاليــات مختلفــة

بفضل الخيم الرمضانية التي يتم نصبها

مصاحبة ،إضافة إلى الطعام والشراب”.

لهــذه الغايــة ،فهــي وســيلة جيــدة لجذب

وبيــن أن “الخيــم الرمضانيــة ترفع حجم

ويضيــف حبانيــة أن معظــم رواد مقهــاه

الزبائن من مختلف األعمار”.

مبيعــات الفنــدق بمــا ال يقــل عــن ،”35%

مــن الشــباب كــون المحــل يوفر شاشــات

وأوضــح أن “هنــاك تنافــس شــديد بيــن

مشــيرا إلــى أن “المواطنيــن البحرينييــن

تلفزيونيــة للقنــوات الرياضيــة المشــفرة

الفنــادق والمقاهــي علــى هــذه التجــارة

وعائالتهــم يشــكلون النســبة األكبــر مــن

التي تعرض مباريات الدوري األوروبي.

الجمعــة عطلــة أســبوعية ،كمــا يالحــظ
التفاوت العمري في رواد المقاهي.

األحســـــاء ...عاصمـة السياحــة العربيـــة
اختيرت األحساء عاصمة للسياحة العربية  ،2019بقرار من المجلس الوزاري العربي للسياحة خالل اجتماعه في الدورة الـ 21في

كيلومتــرًا شــمال شــرقي مدينــة الهفــوف،

تتميز المحافظة الســعودية بمقوماتها الســياحية والقيمة التاريخية الكبيرة والثقافية ،وجمال وعراقة
مدينة اإلســكندرية ،حيث
ّ

وتوجــد حوله مجموعة من التالل األثرية
التــي تغطيهــا الرمــال وتنتشــر فوقهــا

مواقعها األثرية.

وفــي الســطور التاليــة نســتعرض أجمــل

أصنــاف عديــدة مــن الكســر الفخاريــة

واحــة األحســاء تعــد مــن أكبــر وأشــهر

األماكن السياحية في األحساء:

واحــات النخيــل الطبيعيــة فــي العالــم

* بحيــرة األصفــر :تعــد مــن أهــم المواقــع

لوجــود أكثــر مــن  3مالييــن نخلــة تنتــج

مقومات أثرية

الســياحية البيئيــة كونهــا أكبــر بحيرة في

أجــود التمــور ،هذا عدا مــا تميز به موقعها

الجزيــرة العربيــة بمســاحة  48كــم فــي

الجغرافــي والتاريخــي المهــم كونهــا صلــة

عريقة وقيمة

منطقــة الخليــج ،وتعتبــر الوحيــدة فــي

الوصل بيــن الحضارات القديمة منذ آالف

المملكــة التــي تعيــش فيهــا حيــاة فطريــة

السنين ،األمر الذي استحقت عليه الواحة

متكاملــة ،وأصبحــت البحيــرة ضمــن

أن تكــون ضمــن قائمــة التــراث اإلنســاني
العالمــي لليونســكو ،إذ ُتلقــب الواحــة مــن

الســياحة فــي األحســاء لمــا تتمتــع بــه من

قبــل البعــض ب”بحر النخيل” ،وهي ســهل

طبيعــة خالبة وغطــاء نباتي مثل أشــجار

خصــب محصــور بيــن شــاطئ الخليــج

األرطــى والشــنان والســرخس ،وتعــد

العربــي وصحــراء الدهنــاء والصمــان،

البحيرة محطة اســتراحة لهجرات الطيور

وتشــمل مســاحات واســعة مزروعــة

المختلفــة التــي تعبــر مرتيــن فــي العــام

بالنخيــل وبعــض الموالــح والخضــراوات،

كالبط ،األوز ،البالبل والعصافير.

كونها أرض زراعية.

المســارات الســياحية التي اعتمدتها هيئة

والخزفيــة وأنــواع مــن الزجــاج الملــون
واألبيض الشفاف.
* المدرســة األميريــة ،والتــي تعد من أقدم
المــدارس فــي المملكــة إذ يمتــد تاريخهــا

تاريخية وثقافية
* ســوق القيصريــة تقــع فــي حــي الكــوت

بمحافظــة األحســاء ،ويُ عتقــد أنــه بُنــي
فــي عــام  ،1862وتحتــوي الســوق علــى
 422محــاً ،ويشــبه بنــاؤه طــراز األســواق
العثمانيــة .وقامت الهيئة العامة للســياحة
والتراث الوطني بتصنيف سوق القيصرية
كأحــد أهــم المواقــع الثقافيــة والعمرانيــة

إلى عقود من الزمان ،حيث قام المؤســس
الملــك عبــد العزيــز آل ســعود بزيارتها عام
مسجد جواثا التاريخي باألحساء

في المحافظة ،وقد أصبحت الســوق أحد

وهو أول مســجد أقيمت فيه صالة جمعة

المعالــم التراثيــة الرئيســة فــي المحافظــة

فــي اإلســام بعــد المســجد النبــوي ،ويقــع

والمنطقــة ومــن الركائــز المهمــة لتســجيل

في وسط منتزه األحساء الوطني ،ويعود

األحساء في قائمة التراث العالمي.

تاريــخ بنائــه إلــى الســنة  7مــن الهجــرة،

* مســجد جواثــا التاريخي يعــد أحد أقدم

حيــث بنــاه بنوعبــد القيــس بعــد وفادتهــم

المســاجد اإلســامية بعد المســجد النبوي

الثانية من رســول هللا ،ويبعد المسجد 17

 1931لتفقــد أحوالهــا وأعجــب بهــا ،وتعــد
المدرســة األميريــة التــي يطلــق عليهــا
أيضــا بيــت الثقافــة مــن أقــدم المــدارس
الحكوميــة ،مــن خــال انطالقهــا عــام
1356هـــ ،وافتتاحهــا رســميا فــي محــرم
1360ه ،وقــد تخرجــت أول دفعــة مــن
المدرســة التــي بلــغ عددها  70طال ًبا ،ســنة

1943م.

مسلحون يقتحمون

فندقا بجنوب باكستان
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إسالم اباد  -أ ف ب

قتل شخص على األقل بعدما اقتحم

قوة ساحقة لمواجهة إيران

الجيش األميركي يرسل قوات وقطعا عسكرية إضافية إلى المنطقة

 3مسلحين فندق  5نجوم في مدينة

جوادر في جنوب غرب باكستان،

والتي تشكل مركز ًا لمشروع صيني

دبي  -العربية.نت

ضخم للبنى التحتية بقيمة مليارات

ً
ردا علــى تهديــد إيــران بهجــوم محتمــل علــى القوات األميركية ،قرر الجيش األميركي إرســال قوات وقطع عســكرية إضافية إلى منطقة الشــرق األوســط فيما يعد

الدوالرات ،على ما أفاد الجيش أمس
السبت .وأطلق المسلحون النار على

واحدا من أقوى استعراضات القوة األميركية في المنطقة على مدار السنوات األخيرة ،بحسب مجلة “بيزنيس إنسايدر”.

أحد الحراس في مدخل الفندق ما

وتشــمل األســلحة ،التــي صــدرت إليهــا

أدى إلى مقتله.

األوامــر بالتحرك باتجاه الشــرق األوســط

وقت سابق ،قال وزير الداخلية
ٍ
وفي

أو مــا قــد وصل منهــا بالفعل إلــى مواقعه

إلقليم بلوشستان ضياء هللا النغو

الجديــدة ،حاملــة طائرات تقل على متنها

لوكالة فرانس برس إن  4مسلحين

جناحــا جويــا كامــا ،وطائــرات مقاتلــة

“فتحوا النار” على الفندق.

هجوميــة و 4مدمــرات باإلضافــة إلــى

وأضاف “وردت تقارير بشأن تعرض
بضعة أشخاص إلصابات طفيفة”.

األحد

 12مايو 2019
 7رمضان 1440

مجموعــة مــن الطائــرات قاذفــة القنابــل
الثقيلــة والمقاتــات الحربيــة اإللكترونية
ومركبة حربية بحرية استكشافية عالوة
على بطارية صواريخ أرض-جو.
وحــذرت الواليــات المتحــدة مــن أن الــرد
علــى أي هجــوم إيرانــي ضــد أي مصالــح

مقتل مطلوبين في عملية أمنية بالقطيف

وعبــرت حاملــة الطائــرات “يــو إس إس
آبراهــام لنكولــن” ،التــي تشــتهر بقــوة
جناحهــا الجــوي ،قنــاة الســويس بالفعــل

دبي  -العربية.نت

أفــاد مراســل “العربية” بمقتــل مطلوبين

أحدهم.

إثــر عمليــة أمنيــة فــي بلــدة تــاروت

وعلــى إثــر هــذه المعلومــات باشــرت

بالقطيف شرق السعودية.

الجهات المختصة بالرئاسة فجر اإلثنين

وكشــفت رئاســة أمــن الدولة الســعودية

عمليــة أمنيــة اســتباقية تــم بموجبهــا

فــي شــهر ينايــر الماضــي ،عــن وجــود

محاصرة المنزل سالف الذكر والذي كان
ً
أمنيا،
يتواجــد بداخله  7مــن المطلوبين

فــي القطيــف واالســتدالل علــى وكــر

الذيــن بــادروا بإطــاق النــار علــى رجال

لإلرهابييــن فــي عمليــة اســتباقية

األمــن ،األمــر الــذي اقتضــى التعامــل مع

والقضــاء علــى  6منهــم والقبــض علــى

الموقف بالمثل لتحييد خطرهم.

ترتيبــات لتنفيــذ عمــل إجرامــي وشــيك

أميركيــة ســيتم “بقــوة ال هــوادة فيهــا”.

الثالثــاء الماضــي ،كمــا توجهــت بارجــة
حربيــة وعدد  4مدمرات ،باتجاه المنطقة

صورة نشرتها هيئة قناة السويس في  9مايو لحاملة الطائرات األميركية “يو إس إس آبراهام لنكولن” (أ ف ب)

باإلضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن قاذفــات
القنابــل مــن طــراز B-52 Stratofortress
الثقيلــة بعيدة المدى في وقت ســابق من

البرمائيــة وبطاريــة صواريــخ أرض-جــو

ريتشاردســون ،رئيــس العمليــات البحرية

ترمــز بوضــوح لمدى قوة التــزام الواليات

األسبوع الجاري.

مــن طراز باتريــوت في طريقها إلى نقطة

األميركيــة ،بوصــف حامــات الطائــرات

المتحــدة وعزمها” على تلقين درس قاس

وأعلنت القيــادة المركزية للقوات الجوية

تمركــز بمنطقــة الشــرق األوســط .وكانــت

بأنهــا “تعبيــر هائــل عــن القــوة الوطنيــة

فــي حالــة أي تهديــد لقواتهــا .وتم ترجمة

األميركيــة أنــه تم إعــادة تمركــز مقاتالت

القيــادة المركزيــة للقــوات األميركيــة قــد

األميركيــة” المرعبــة ،حيــث تبعــث القــوة

هذا التوجه الحاســم بإصدار أمر التكليف

مــن طــراز  F-15C Eagleداخــل مســرح

أوضحــت أن عمليــة نشــر هــذه األصــول

الهجوميــة المجمعــة لحاملــة الطائــرات

بالتحــرك لحاملــة الطائــرات “يــو إس إس

عمليــات “للدفــاع عــن القــوات والمصالــح

العســكرية الساحقة والقوة النارية العالية
تأتي ر ًدا على “مؤشرات واضحة على أن

أقــوى الرســائل العســكرية .فيمــا عقبــت

آبراهــام لنكولــن” ،التــي يصنفهــا الخبــراء

القيــادة األميركيــة األوروبيــة المشــتركة

العســكريون بأنهــا ليســت مجــرد حاملــة

البنتاغــون أن البارجــة الحربيــة “يــو إس

قــوات إيرانيــة أو وكالء لهــا كانــت تجري

فــي بيــان منتصــف األســبوع الماضــي

طائــرات وإنمــا هــي عبــارة عــن قاعــدة

إس آرلنغتــون” ،التــي تتولــى نقــل قــوات

اســتعدادات لمهاجمة قــوات أميركية في

أكــدت فيــه أن “مجموعــات الضربــات

جويــة عســكرية ذات قــدرة علــى التنقــل

مشــاة البحريــة األميركيــة والمركبــات

المنطقــة” .ســبق أن قــام األدميــرال جون

الهجوميــة  CSGsلحامــات الطائــرات

عبر البحار والمحيطات.

األميركيــة فــي المنطقــة” .ثــم أعلــن

مقتل  7أطفال بانفجار لغم في أفغانستان
إسالم أباد  -أ ف ب

ُقتــل  7أطفــال وجــرح اثنــان جــراء

على طريق رئيسي للتسبب بسقوط

انفجــار لغــم أرضــي فــي جنــوب

ضحايا في صفوف قوات األمن”.

أفغانســتان الســبت ،وفــق مــا افــاد

ولــم تــرد طالبــان بعــد علــى طلــب

مسؤولون.

فرانس برس الحصول على تعليق.

ووقــع االنفجــار فــي واليــة غزنــة

وقــال أمــان هللا قمرانــي ،وهــو مــن

جنوب العاصمــة كابول عندما داس

أعضــاء مجلــس واليــة غزنــة ،إن

األطفال على لغم أرضي أثناء لعبهم

أعمــار األطفال الذيــن قتلوا تتراوح

قرب الطريق الرئيسي.

وقــال ُ
“زرع اللغــم مــن قبــل طالبــان

مــا بيــن  7و 9ســنوات وينتمــي 4
منهم على األقل لعائلة واحدة.

العقوبات تقلص صادرات إيران النفطية وتخنق تجارتها
» »تضغط العقوبات األميركية بشكل
كبير ومتصاعد على االقتصاد
اإليراني ،مع وجود عالمات
جديدة على أن صادرات النفط
اإليرانية الرئيسة تتعثر ،كما أن
أرقام التجارة بين طهران وأكبر
اقتصاد في أوروبا ومع الواليات
المتحدة تتقلص .ووفقا لشبكة

منظمات إغاثية تعلق أنشطتها في إدلب

استمرار العمليات الميدانية لقوات النظام السوري في ريف حماة

“بلومبيرغ” اإلخبارية األميركية،
فقد أفادت بيانات تتبع ناقالت
النفط أنه لم تتم مشاهدة أية
ناقالت تترك محطات النفط
اإليرانية إلى الموانئ األجنبية خالل
األيام التسعة األولى من شهر
مايوالجاري .وذكرت “بلومبيرغ”
أن بيانات التتبع كشفت أيضا

عن رسو  4ناقالت إيرانية قبالة
سواحل الصين اعتباراً من 9
مايو ،مع وجود ناقلة خامسة في
طريقها إلى الساحل الصيني.
» »وقالت إن معظم أسطول ناقالت
النفط اإليراني إما عائد إلى الخليج
العربي بعد تفريغه من البضائع

أو شوهد في المنطقة أو بالقرب
منها خالل األيام السابقة .وقالت
إن  10ناقالت إيرانية لم ترسل
إشارات تعقب لمدة  16يوم ًا على
األقل ،مما أبقى أجهزة اإلرسال
واالستقبال الخاصة بها مغلقة
في محاولة واضحة إلخفاء
تحركاتها.

الحوثيون يسلمون موانئ الحديدة ألنفسهم

الحكومة اليمنية تتهم ميليشيات بتنفيذ “مسرحية جديدة”

بيروت  -أ ف ب

دبي  -العربية.نت

ّ
ً
تصعيدا في القصف
علقت منظمات إغاثية عدة ،بينها برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة ،أنشطتها في مناطق تشهد

أفاد مراســل “العربية” أن ميليشــيات الحوثي ســلمت موانئ الحديدة لمقاتليها بزي خفر الســواحل ،ما اعتبرته الحكومة اليمنية

في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا ،وفق ما أفادت األمم المتحدة.

“مسرحية جديدة”.

ويتعــرض ريف إدلب الجنوبي مع مناطق

وقــد أجــل رئيــس الفريــق الحكومــي صغيــر

محاذيــة له في محافظــات أخرى ،لقصف

بــن عزيــز عقــد االجتمــاع فــي ضوء مــا وصفه

كثيــف منــذ نهايــة أبريــل الماضــي ،تشــنّه

مســؤولون حكوميــون بالتطــورات المفاجئــة

قــوات النظــام مع حليفتها موســكو مع أن

بإعــان بــدء إعــادة االنتشــار األحــادي الجانب

المنطقة مشــمولة باتفاق روسي تركي تم

للميليشــيات مــن موانــئ الحديــدة ،فــي ظــل

التوصل إليه العام الماضي.

عــدم مشــاركة مراقبيــن حكومييــن إلى جانب

ودعــا برنامــج األغذيــة العالمــي كافــة

المراقبيــن الدوليين ضمن لجنة تنســيق إعادة

أطراف النــزاع إلى توفير إمكانية وصول

االنتشــار .من جهتها ،اتهمــت الحكومة اليمنية

أمنة لشركائها اإلنسانيين لبلوغ عائالت ال

الحوثييــن الســبت بتنفيــذ “مســرحية جديدة”

تزال عالقة بين النيران.

في محافظة الحديدة.

وتواصــل قــوات النظام وحليفتها روســيا
قصفهــا بعشــرات الغــارات والقذائــف
الصاروخيــة بلــدات وقــرى عــدة في ريف
إدلــب الجنوبــي وحماة الشــمالي ،بحســب

تصاعد الدخان أثناء قصف قوات النظام السوري وحلفائه على قرية الشيخ مصطفى في ريف إدلب أمس (أ ف ب)

حصيلــة القتلى منــذ نهاية أبريل إلى 106
مدنيين بينهم  15طفالً.

المرصد.

ويتزامــن القصــف ،مــع اســتمرار العمليات

ويأتــي ذلــك غــداة مقتــل  10مدنييــن،

الميدانيــة لقــوات النظــام فــي ريــف حماة

بينهــم طفالن ،جراء القصف لترتفع بذلك

الشــمالي بعدمــا تمكنــت قبــل أيــام مــن

األمم المتحدة أعلنت أنها ستراقب انسحاب الحوثيين من الحديدة جزئي ًا

وقــال محافــظ الحديــدة الحســن طاهــر
“الحوثيــون ينفــذون مســرحية جديــدة فــي

السيطرة على عدة قرى وبلدات.

الحديــدة بتســليم مينــاء الحديــدة والصليــف

الحوثيين المزعوم من ميناء الحديدة بوصفه

المدنــي واســتبدالهم بآخريــن يرتــدون اللباس

وأســفرت االشــتباكات أمــس عــن مقتــل
ً
عنصــرا مــن قوات النظام والمســلحين
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ورأس عيســى ألنفســهم بدون رقابــة أممية أو

“مســرحية” تهــدف إلــى “تضليــل المجتمــع

الرســمي لشــرطة خفــر الســواحل فــي محاولة

المواليــن لهــا فضــاً عــن  9مــن الفصائــل

من الجانب الحكومي حسب آلية االتفاق”.

الدولــي” .وقــال األريانــي لوكالة “رويتــرز”“ :ما

لتضليــل المجتمــع الدولــي قبــل انعقــاد جلســة

بــدوره ،رفــض معمــر األريانــي وزيــر اإلعــام

حصل اليوم مســرحية مكشوفة تم من خاللها

مجلــس االمــن مــع أننــا جــادون فــي تحقيــق

المقاتلة ،وفق المرصد.

بالحكومــة اليمنيــة ،أمــس الســبت ،انســحاب

إخــراج مجموعــة مــن الميليشــيات باللبــاس

السالم”.

قضاة الجزائر يرفضون “اتهامات األوامر”

السودان ..مفاوضات بين القوى واالنتقالي لـ 72ساعة

ماي تعتزم عرض جدول زمني الستقالتها

الجزائر  -وكاالت

الخرطوم  -أ ف ب

لندن  -أ ف ب

أكدت نقابة القضاة في الجزائر ،أمس السبت ،رفضها المطلق لالتهامات الموجهة

قالــت قــوى الحريــة والتغييــر فــي الســودان ،أمــس الســبت ،إنهــا ســتدخل في

تعرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في غضون أيام خططها للتنحي،

لعمــل القضــاء كونــه ال يتحــرك إال بإيعــاز ،مضيفــة أن القضــاة يرفضــون التعامل

مفاوضات مع المجلس العسكري االنتقالي لمدة  72ساعة.

على ما أعلن رئيس كتلة حزبها المحافظ في البرلمان أمس السبت.

معهم كجهاز يتحرك باألوامر واالستدعاءات ،وأنهم متمسكون باستقالليتهم.

وأوضحــت القــوى فــي بيــان أن “ردنــا

إلــى “تواصــل الخطــوات التصعيديــة

وقــال غراهــام بريــدي الــذي يتــرأس

استفتاء ثان ،عندها فإن نصف حزب

وانتقــدت النقابــة الوطنيــة للقضاة في

لكــن التعبئــة كانــت قويــة ومســتقرة

بيان تلقت “ســكاي نيوز عربية” نســخة

فــي وهــران وقســنطينية وعنابــة ثاني

على مذكرة المجلس العســكري سيرسل
ً
مكتوبــا” .وأوضحــت أنــه “حددنــا نقــاط

فهــي الضامــن الوحيــد لتحقيــق أهداف

كتلــة الحــزب المحافــظ فــي مجلــس

العمــال لن يصوت على أي طرح مهما

منه ،نقابة القضــاة والقوانين والهياكل

وثالــث ورابــع أكبــر مدن البــاد وكذلك

الخــاف بيننــا والمجلــس العســكري

الثــورة” .وكانــت القــوى ،علــى حــد مــا
قــال البيــان ،تلقــت اتصاالً مــن المجلس

العمــوم إنــه يتوقــع أن توضــح مــاي

كان ،وإذا تــم التوافــق علــى اتحــاد

الجــدول الزمني لتخليهــا عن منصبها

جمركــي ،عندهــا فــإن معظــم الحــزب

الحاليــة التــي تنظــم المســار المهنــي

فــي تيــزي اوزو فــي منطقــة القبايــل

والتــي ســيكون النقــاش حولهــا بصــورة

العســكري الســتئناف التفــاوض ،وقــد

خالل لقاء معها األربعاء.

المحافظ لن يدعمه”.

للقاضــي .وأكــدت علــى أن “الضمانــة

(شمال) بحســب جامعيين وصحافيين

حاسمة هو هدفنا في أي لقاء”.

أبلغــت القــوى المجلــس بــأن “المنهــج

كمــا توقــع أن تنهــار المحادثــات

وتابــع “بالتالــي ،ال أرى هــذا الطريــق

والحمايــة الوحيــدة للعدالة والقضاة ال

فــي المــكان .وبحســب موقــع “كل

وقالــت“ :ســندخل فــي نقــاش مباشــر

القديــم ال يتســق مــع مطالــب الشــعب

الجارية بيــن الحكومة وحزب العمال

مثمــرا كثيــرا ،وقــد أكــون مخطئــا،

تتأتــي مــن أي جهــة خارجة عــن دائرة

شــيء عن الجزائر” وشــبكات التواصل

حــول هــذه النقــاط دون توقــف لنفــرغ

الســوداني فــي الخــاص والوصــول

المعــارض للتوصــل إلى تســوية حول

لكنني أعتقد أنه سيتعثر خالل األيام

الســلطة القضائيــة ،بــل تتجســد بحملة

االجتماعــي ،ســجلت أيضــا تظاهــرات

منهــا خــال  72ســاعة يصيــر بنهايتهــا

بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة”.

اتفاق بريكست خالل أيام.

المقبلــة مــن غيــر أن يقــود إلــى أي

مــن اإلجــراءات تكــرس االســتقاللية

مهمــة فــي بجايــة والبويــرة (القبايــل)

وقــال بريــدي إلذاعــة بــي بي ســي “ال

نتيجة تذكر”.

التامــة للقضــاء ،انطالقــا مــن مراجعــة

وبــرج بو عريريج وســطيف والمســيلة

أرى كيف يمكن لهذا الطريق أن يؤدي

وتعهــدت مــاي االســتقالة بعــد إقــرار

القوانيــن وإعــادة النظــر فــي الهيــاكل

وباتانة وســعيدة وام البواقي وســيدي

إلى أي حل منطقي”.

اتفاق بريكست في البرلمان.

التــي تنظــم عمــل القاضــي ومســاره

بلعباس وتيــارت وريليزان ومســتغانم

المهني” .وتظاهــر الجزائريون في يوم

وتلمسان والمدية.

الجمعــة الثانــي عشــر علــى التوالــي.
ولم يتوافر أي رقم رســمي او مســتقل
فــي الجزائــر عــن عــدد المتظاهريــن،

» »والول مرة منذ شهر لم ينقل
التلفزيون الحكومي مشاهد
مباشرة من التظاهرات في البالد.

شعبنا على بينة من أمره” ،وفق القوى.
ويعقــد االجتمــاع فــي مــكان “مناســب
ً
بعيــدا عــن التراشــقات
إلنجــاز أعمالــه
اإلعالميــة” ،وفــق البيــان .وذكــرت أن
“إعــان موقفنا كامالً ســيتم فــي مؤتمر
صحفــي يتــم التحضيــر لــه اآلن ليقــام
مساء السبت” .كما خلصت االجتماعات
ً
وتوازيــا مــع هــذا العمــل ،حســب البيان،

» »واعتبرت القوى أن “ردنا هذا
إليماننا بأن بداية عهد جديد
تتطلب عدم التأخير في تهيئة
مناخ االستقرار ألن األزمة
السياسية المتطاولة تنعكس على
الشعب السوداني في شكل أزمات
اقتصادية طاحنة وتعطيل للحياة
وتذبذب في الخدمات الضرورية”.

ويضغــط حزب العمال من أجل اتفاق
جمركــي مــع االتحــاد األوروبــي بعــد
الخروج من التكتل.
وقــال بريــدي “إذا تمــت الموافقــة
علــى االتحــاد الجمركي بــدون تنظيم

» »ويتصدر وزير الخارجية السابق
بوريس جونسون توقعات
المراهنين ليكون الزعيم المقبل
للمحافظين ،وليتولى تاليا رئاسة
الحكومة.

المالكية يصل لبنان
سبورت
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وصــل الفريــق األول لكرة القــدم بنادي
المالكيــة إلى لبنان؛ اســتعدادا لمواجهة

ســلمان بــن إبراهيــم يســتقبل رئيــس االتحــاد اليابانــي

فريق العهد اللبناني يوم اإلثنين المقبل
فــي الجولة األخيرة لــدور المجموعات
لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

المنامة  -مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

وتعتبــر المبــاراة مهمــة ومصيريــة
بالنســبة لممثــل المملكــة فــي ســياق

استقبل رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

التأهــل إلــى نصــف النهائي عــن منطقة

الشــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة النائب

غــرب آســيا ،إذ إن الفــوز وحــده يؤهله،

األول لرئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم

وفيما عدا ذلك ،فإنه ســيودع المسابقة

(كــوزو تاشــيما) رئيــس االتحــاد اليابانــي

مبكرا من دور المجموعات.

لكــرة القــدم وذلــك بمناســبة زيارتــه مملكــة

يملــك العهــد اللبنانــي  11نقطة ويكفيه

البحرين.

التعــادل للتأهــل ،فيمــا المالكية يملك 8

ورحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

نقاط وال بديل له عن تحقيق الفوز.

بتاشــميا ،منوهــا بــاألدوار الحيويــة التــي

ويعقد اليــوم االجتماع الفني والمؤتمر
الصحافي الذي يسبق المباراة.

األحد

يلعبهــا االتحــاد البابانــي لكــرة القــدم علــى
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صعيــد النهــوض بمســيرة اللعبــة فــي بالده،
مشــيدا بالمكانــة المتميــزة التــي تحتلهــا
اليابــان علــى خارطــة كــرة القدم اآلســيوية
ومــا حققتــه مــن إنجــازات متواصلــة فــي
العديد من االستحقاقات الكروية.
واســتعرض رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكرة

سماهيج ينظم بطولة صغار اليد

القــدم خــال اللقــاء الخطــط المســتقبلية
لالتحاد القاري الهادفة إلى تحقيق التطوير
المنشــود فــي مســيرة الكــرة اآلســيوية

سلمان بن إبراهيم يتسلم هدية تذكارية من رئيس االتحاد الياباني

علــى المســتويات كافــة مبينــا أن التعــاون
والتنسيق المستمرين بين االتحاد اآلسيوي
وبقيــة االتحــادات الوطنية يعتبــر أحد أهم
أدوات الوصــول إلــى التنميــة المرجــوة في

اللعبة على الساحة القارية.

فــي قيــادة مســيرة االتحــاد اآلســيوي لكرة

مســاعي االتحــاد القــاري نحو رســم مالمح

من جانبه ،أكد رئيس االتحاد الياباني دعمه

القــدم نحــو التقــدم والنمــاء ،مؤكــدا حرص

المســتقبل المشــرق لكــرة القــدم اآلســيوية

لجهود الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

اإلتحــاد الياباني على التفاعل اإليجابي مع

على مختلف األصعدة.

بحث التعاون الشبابي والرياضي مع ألمانيا
المنامة  -األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

اســتقبل األمين العام للمجلس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ سلمان بن إبراهيم

صورة جماعية للمكرمين

آل خليفة بمكتبه سفير جمهورية ألمانيا االتحادية لدى مملكة البحرين كاي بوكمان.

نادي سماهيج

ضمــن

برامــج

نــادي

ســماهيج

والمركز الثاني مزرعة شاهين.

الرمضانيــة نظمــت لجنــة كــرة اليــد

وفــي الختــام تفضــل نائــب رئيــس

برئاســة حســن المســيح (بوعبدهللا)

النادي عبدهللا محســن السماهيجي

بطولة كرة اليد الرمضانية الســنوية

ومديــر الرياضــة رئيــس اللجنــة

لمــدة  4أيــام متتاليــة مــن االثنين 6

المنظمة فاضل أحمد محمد بتقديم

مايــو إلــى الخميــس  9مايــو ،2019

هدايا المركز األول والثاني ،كما قدم

بمشــاركة  8أفرقــة ســميت بمــزارع

نائــب رئيــس النــادي شــكره لرئيــس

قرية سماهيج.

واعضــاء اللجنــة المنظمــة وجميــع

وتأهــل للمبــاراة النهائيــة الفائــز

الالعبين المشــاركين وأولياء األمور

بالمركــز األول مزرعــة بيــت مهــدي

المتابعين بنجاح تنظيم البطولة.

ورحــب األميــن العــام للمجلــس األعلى

علــى مختلــف األصعــدة بمــا يعــود

للشــباب والرياضــة بالســفير األلمانــي،

بالنفــع والفائــدة علــى قطاعي الشــباب

منوهــا بجهــوده فــي تعزيــز العالقــات

والرياضة في البلدين.

المتميــزة

بيــن

مملكــة

البحريــن

مــن جانبــه ،أشــاد الســفير األلمانــي

وجمهورية ألمانيا االتحادية.

بجهــود الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم

وتــم خــال اللقــاء الــذي حضــره نائــب

فــي دعــم مســيرة الحركــة الشــبابية

الســفير ماتريــن لوتزيــر اســتعراض

والرياضيــة في مملكــة البحرين ،معربا

أوجــه التعــاون الثنائــي بيــن البلديــن

عن اعتــزازه بالعالقات الوثيقة القائمة

الصديقيــن فــي المجــاالت الشــبابية

بيــن البلديــن الصديقيــن ،ومتطلعــا

والرياضيــة والســبل الكفيلة بتطويرها

لتنميتها في شتى المجاالت.

سلمان بن إبراهيم مستقبال السفير األلماني

االتحاد العربي للصحافة الرياضية يطلق باكورة نشاطاته

كــــــريــــــم عـــــــضـــــــوًا فـــــــي لــــجــــنــــة تـــــعـــــديـــــل الـــــنـــــظـــــام األســــــاســــــي

االتحاد العربي للصحافة الرياضية

أشــهر االتحــاد العربــي للصحافــة الرياضيــة لجنتيــن مــن أهــم اللجــان المعاونــة التــي
سيجري إحداثها وتفعيلها ،لتضطلع بالمهام الموكولة إليها.
وتطبيــقا ألحكام المادة ( )12من النطام

عضويتهــا كال مــن تركي العــواد وهادي

األساســي ،فقــد شــكل االتحــاد العربــي

عبدهللا وياسر عائس وأحمد كريم.

للصحافــة الرياضيــة لجنــة لألمــور

ويدعــو االتحــاد العربــي للصحافــة

المســتعجلة ،برئاســة رئيــس االتحــاد

الرياضيــة جميــع اللجــان واالتحــادات

الزميــل محمــد جميل عبدالقــادر وتضم

والروابــط

الوطنيــة

فــي عضويتهــا كال مــن تركــي العــواد

المعتمــدة ،إلــى تقديــم اقتراحاتهــم

وحســن خلــف هللا ونائــب الرئيــس بــدر

عــن مــواد النظــام األساســي؛ بهــدف

الدين اإلدريســي ونائب الرئيس حسين

التشــريعات

تعديلــه

والجمعيــات

ليتــاءم

مــع

زناقي واألمين العام عوني فريج.

الدوليــة ،وســيحدد لذلــك ســقفا زمنيــا

وتنفيــذا لمقــررات الجمعيــة العموميــة

لتلقــي اقتراحــات الجمعيــات واللجــان

لالتحــاد العربــي للصحافــة الرياضيــة

واالتحادات الوطنيــة األعضاء ،لتتمكن

المنعقــدة يــوم  28أبريــل الماضــي

اللجنة المشكلة لهذا الغرض ،من تقديم

بــاألردن ،تــم تشــكيل لجنــة لتعديــل

مســودة بالتعديــات المقترحــة علــى

النظــام األساســي لالتحــاد ،تضــم فــي

النظــام األساســي؛ لعرضهــا مــن أجــل

المصادقة على جمعية عمومية طارئة.
وكانت اللجنة التنفيذية لالتحاد العربي
للصحافة الرياضية في أول اجتماع لها
بعــد انتخابهــا مــن الجمعيــة العموميــة،
قــد أناطــت بالزميلــة رجــاء الســعداني
التــي حظيــت بشــرف أن تكــون أول
زميلــة إعالميــة تنضم للجنــة التنفيذية
لالتحاد ،مهمة رئاسة اللجنة النسوية.
ويعكــف االتحــاد العربــي للصحافــة
الرياضية على وضع جدول بالنشاطات
التي ســتغطي األشــهر الســبعة المتبقية
مــن ســنة  2019وبدايــة الســنة المقبلــة
 2020والتــي يأمــل أن يلقــي خاللهــا
كل التفاعــل مــن الجمعيــات واللجــان
الوطنية إلنجاحها.
أفاد بذلك األمين العام الناطق اإلعالمي
لالتحاد الزميل عوني فريج.

صورة جماعية ألعضاء االتحاد العربي للصحافة الرياضية

الزميل أحمد كريم

بدء التحضير لدورة المالكية الرمضانية
اللجنة اإلعالمية

ضمن اســتعدادات لجنة األنشــطة والفعاليات بنادي المالكية للدورة الرمضانية لكرة القدم التي ســتقام للمرة الثانيه على التوالي برعاية
عقــارات مصبــاح الهــدى أقيــم عصر يوم الثلثاء االجتماع األول بين أعضاء اللجنة ورؤســاء الفرق وبحضــور رئيس عقارات مصباح الهدى
منصــور مزعــل ،ومديــر العالقــات العامــة ،حيث بــدأ االجتماع بكلمة لرئيــس اللجنة علي كاظم قدم بها شــكره وتقديــره لمنصور مزعل على
دعمه المستمر لألنشطة ولرؤساء الفرق على تعاونهم معنا فهم الشركاء في نجاح كل نشاط يقام من جانب اللجنة.
بعدهــا تــم التشــاور علــى نظــام البطولــة

القرعــة حامــل اللقــب ديوانيــة مزعل فى

بالــدورة بأنه للموســم الثاني على التوالي

وشــرح قوانينهــا بعدهــا مباشــرة تمــت

المجموعــة الثانيــه برفقــة ديوانيــة بــن

تتم عملية التســجيل إلكترونيا مما ســهل

مراسم قرعة توزيع األسماء المسجلة عبر

كاظــم ديوانيــة بــن وهــاب ديوانيــة ســيد

علــى اللجنــة جمــع المعلومــات ،ولقيــت

الوصلــة اإللكترونيــة علــى الثمانيــة فــرق

حيــدر وفــي المجموعــة األولــى ديوانيــة

استحســان المشــاركين ،وهــذا العــام تمت

المحــدده مــن اللجنــة المنظمــة ،ومــن ثــم

شــجاع ديوانيــة بــن مرهــون ديوانيــة

إضافــة خيــار اختيــار المشــارك للمركــز

إجراء قرعــة المجموعتين ،حيث أوقعت

بوراشــد ديوانيــة البــري .بــدوره قــدم

المحبــب للعــب بــه وهــذا األمر ســهل على

منصــور مزعــل صاحــب عقــارات مصبــاح

اللجنة في تصنيف الالعبين قبل القرعة.

الهــدى شــكره للجنــة وللمشــاركين وعــن

وفــي الختــام ،قــدم شــكره لراعــي الــدور

مســاهمته للعام الثاني علــى التوالي ،قال

منصــور مزعــل ،كمــا تمنــى مــن باقــي

إنه ال يتردد عن دعم أي نشــاط أو فعالية

مؤسســات القريــة المســاهمة بدعــم

تقــام بالقريــة ،وكذلــك بــدوره قــال محمد

األنشــطة والفعاليــات التــي تقــام فــي

عبدالعــال المنســق اإلعالمــي والتســجيل

القرية.

عبدالعال :إجراء
القرعة وتسجيل
إلكتروني للعام
الثاني على التوالي

صورة جماعية للمجتمعين

انطالق بطولة سمو الشيخ أحمد بن محمد الرمضانية للتنس
سبورت
في إطار بطولة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة المقامة على مالعب

كبيــرة ويحتــاج فتــرة إعــداد الســتعادة

وحســن عبدالرضا على العب عمان يونس

االتحاد البحريني للتنس افتتحت البطولة

مستواه مرة أخرى.

الرواحــي وزميلــه العائــد بعد غيــاب العب

وفــي اليــوم الثانــي تألــق الثنائــي إليــاس

منتخــب البحريــن الســابق راشــد العبيدلي

عبدالرضــا وخالــد محمــد الموســوي وأبديا

وفــاز نــادر حســن بالمجموعــة األولــى

أداء رائعا استحقا عليه الفوز بجدارة على

المتقاربــة المســتوى  6/4وواصــا التقــدم

الثنائــي إميير إســيك وهوود ســليس ،6/0

في الثانية ويحسماها بسهولة .6/2

 6/4بعــد محاوالت قوية من إميير وهوود

وتتواصل المباريات يوميا بتنافس شــديد

للتعادل.

لبلوغ المربع الذهبي للبطولة وسط حضور

المستوى.

بالمجموعة الثانية .6/4

أمــا المبــاراة الثانيــة فتغلب الثنائــي القوي

جماهيري كبير لمتابعة المباريات وتشجيع

أمــا المباراة الثانية فجاءت قوية وســجاال

وأثــرت إصابــة يوســف فــي أدائــه بصــورة

والمرشــح للفــوز بالبطولــة نــادر عبدالعــال

الالعبين.

بحضــور أعضــاء اللجنة المنظمة وعدد من

بيــن الثنائــي حمــد عصــام عبدالعــال

الالعبيــن المشــاركين ،وأســفرت مباريــات

ويوســف إبراهيــم قائــد ،وعبدالكريــم عبــد

اليــوم األول عن فوز الثنائي فهد ســرواني

الرضــا وعبــدهللا محمــد أحمــد ،إذ تقاســم

وألكســندر بوبينــج علــى حســن القطــان

الثنائيــان الفــوز بنقاطهــا وأشــواطها إلــى

وآريــال بلديفينــو بنتيجــة  6/3 ،6/3بعدمــا

أن حســمها كريــم وعبــدهللا لصالحهمــا 7/6

ســيطرا علــى مجريات المباراة المتوســطة

ولترتفع معنوياتهما ويواصال التقدم للفوز

صورة جماعية للمشاركين
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منتخب الوطن القومي ...كلنا معك!
Û Ûال أحد يتابع مباراة ألنها مجرد مباراة ،حتى وإن تابعها دون انتماء ،فإنه

أحمد كريم

سيســأل عن اســم الفريــق الذي يرتــدي القميص األبيــض أو األحمر ،وقد

يكثر من األسئلة حتى يجد لنفسه رابطا ينحاز به إلى طرف!

Û Ûهكــذا هــي طبيعتنــا البشــرية ،حتــى الحكــم وهــو القاضي المحايــد يتهم
أحيانًا بالمحاباة في فض النزاع ،وقد يكون االتهام محقا ،فكيف بالنسبة
إلــى شــخص عــادي مثلنــا ال يمثــل جهة تقيــد تحــرره وانصياعــه للفطرة
البشرية المتحيزة؟

أن يكون هذا الفريق بحريني يدافع بإخالص عن ألوان الوطن.

Û Ûتحــت رايــة البحريــن العليــا تــذوب االنتمــاءات واالهتمامــات األخــرى.
وســوف نشــعر بنشوة الفخر لو ســجل المهاجم المنتمي إلى غريم محلي

هدف الفوز لصالح منتخبنا الوطني القومي.

Û Ûوربمــا يعجبنــا هــذا الالعــب فــي المنتخــب أو ذاك النتمــاءات ضيقــة،
ورغــم ذلــك يبقى من يمثــل الفريق البحريني محل احتــرام عندنا أفرادا

وجماعة؛ ألنهم في مهمة وطنية.

Û Ûوهــل يمكننــا االكتفاء بالتفــرج والحياد حتى على مبــاراة تجمع منتخبنا

Û Ûوعلينا أن نعلم نحن البحرينيين ابتداء من اآلن ،أن منتخبنا الوطني لن

Û Ûمــن الطبيعــي أن تكون اهتماماتنا مختلفة ،لكن يبقــى الوطن مرجعيتنا،

منــا دومــا التشــجيع والدعــم المعنــوي لينجــح ويفــوز ،وليــس التثبيــط

الوطني دون أن نؤازره ونشجعه على اجتياز العقبات والتحديات؟

واألكيــد أننــا لــن نتبــرأ منــه عندما ال يــروق لنا مــن يرتدي قميصــه أو من
يحــرس مرمــاه أو من يرأس حربته أو قلب دفاعه وحتى جناحاه ،المهم

يرضينــا أداؤه فــي كل المباريات ،وقد يخســر مرة ومرتيــن ،لكنه يحتاج

واالستسالم واالستهزاء!

Û Ûإنما االســتهزاء بممثلي الوطن ..اســتهزاء بنا جميعا .فهذا الذي ال يعجبنا

هــو فــي الواقــع يمثلنــي ويمثلك ..وإن كان مســتواه ال يليــق بطموحاتك
فاسأل نفسك ما الذي فعلته أنت حتى تملك حق التقليل من قدره؟
Û Ûيا أخي في الوطن ،إنه في أسوأ األحوال أفضل منك ،فقد عمل وحاول
وأخطــأ ،أمــا أنــت فقــد غرقــت في جــدل ال فائــدة ترجى منه فــي الوقت

الحاضر .منتخب الوطن على المحك وأنت تثرثر!
Û Ûحتــى الــرأي واالنتقاد واالعتراض له وقت مناســب وأســلوب متحضر ،ال
جــدوى مــن المطالبة بالتغيير أثناء المنافســة ،ويبقى صــوت الحكمة هو

الخيار األمثل.
Û Ûفالحكمــة ال تضيــع مــن تبعهــا ،والكلمة المســبوكة وتد في عنق النســيان،
ويونس نجى من الهالك في بطن الحوت ألنه آمن بحكمة ربه!

ahmed.kareem
@albiladpress.com

تأهل المرشحين في البطوالت الرمضانية

عـــــــن األدوار األولــــــــــــــى لـــــمـــــســـــابـــــقـــــات نــــــــــــادي الــــتــــنــــس
نادي البحرين للتنس

جــاءت نتائــج األدوار األولى لبطوالت التنس الرمضانية التي يقيمها نادي
البحرين للتنس منطقية تماما حتى اآلن ،وخلت من أي مفاجآت.
ففــي بطولــة المرحوم يوســف خليل

وإســام أبــو علم علــى الثنائــي فاتح

المؤيــد لزوجــي التنــس بــدأ الثنائــي

ايكيشــي والكســندر ديميــك بنتيجــة

حســين المخــرق ومحمــد أبــو حســن

 6-3و .6-2

مشــوار الدفــاع عــن اللقــب بتحقيــق

وفــي بطولــة المرحوم ماجــد الزياني

فــوز ســهل علــى الثنائــي عيســى

لزوجــي الســوبر فــاز الثنائــي ناصــر

الســماك وأنيــل أليكــس بنتيجــة 6-1

خنجي وســلمان حســن علــى الثنائي

و  6-2وبنفــس النتيجــة فــاز وصيــف

عبداللطيــف محمــد وخالــد جناحــي

البطــل فــي العــام الماضــي الثنائــي

بنتيجــة  6-4و 6-4وفــاز الثنائــي

عبدالحســين نشــابة وأميــن شــرف

عبدالرحمــن وأحمــد جناحــي علــى

علــى الثنائــي محمــد غــام وزاهــد

الثنائي أشرف العتباني وأحمد جعفر

الثنائي قائد وخنجي مع الثنائي إبراهيم وفخرو

سلمان وناصر خنجي مع خالد جناحي وعبداللطيف

حيــدر .وبنتيجــة  6-3و  ،6-4فــاز

بنتيجــة  6-صفــر و ،6-1وفــاز أميــر

الثنائــي كمــال خنجــي وأحمــد قائــد

أســيك وأفنيــت ســنك علــى الثنائــي

محمــد وخليفة رشــدان علــى الثنائي

وتشــهد مالعــب نــادي البحريــن

المرحــوم يوســف خليــل المؤيــد

لالســتمتاع

علــى الثنائــي علــي فخــرو وابراهيــم

أميــن وكريــم الشــرقاوي بنتيجــة 6-

علــي العالــي وأحمد ابراهيــم بنتيجة

للتنــس مســاء اليــوم  4مباريات في

لزوجي التنس.

وباألجــواء الرمضانية الجميلة بنادي

قائــد ،وفــاز الثنائي إيمانويل بيشــاي

صفر ،و 6-صفر ،وفاز الثنائي عبدهللا

 6-2و .)1( 7-6

المرحلة الثالثة من منافسات بطولة

والدعــوة عامــة لمحبــي لعبــة التنس

البحرين للتنس.

بمباريــات

التنــس

البالد يتألق ونعمانكو يمطر األبراج
إثــــــــارة مـــتـــواصـــلـــة فــــي بـــطـــولـــة مـــتـــقـــاعـــددي الـــهـــمـــلـــة الـــكـــرويـــة

فريق البالد

فريق األيام

لقطات من متقاعدي الهملة الكروية

علي حبيب ،لينتهي الشوط األول

البــاد بنتيجــة  3أهــدف مقابــل

ليتصــدر األبــراج فــرق المجموعــة

بنتيجــة هدفيــن لهــدف ،فيمــا بــدأ

هدفين.

محتــا المركــز األول فيمــا حــل

األيــام قويــا الشــوط الثاني وضيع

فيمــا أمطر فريــق نعمانكــو بقيادة

البــاد ثانيــا فــي بدايــة الجولــة

مجموعــة مــن فــرص التهديــف

عبدالواحد محمد بعد تألق واضح

األولى.

أمام البالد ،ليســتغل هــداف البالد

مــن العبــه المخضــرم ســيدعمران

وســيلتقي نعمانكــو هابــي ،فيمــا

المخضــرم ســيدأحمد سبدشــبر

النجــداوي هــداف الفريــق والــذي

يواجــه األبــراج فريــق األيــام فــي

فيمــا واصــل فريــق البــاد ضغطــه

هدافــه ســيدجالل عطيــة ،وســط

للمبــاراة وكان لــه ذلــك إذ تمكــن

كــرة وصلتــه أودعها مرمــى األيام

سجل  4أهداف في مرمى األبراج

انطــاق مباريــات الجولــة الثالثــة

المســتمر علــى األيــام متمكنــا مــن

ضيــاع العبــي األيــام؛ ليبــدأ األيام

مــن تقليــل الفــارق إلــى هــدف بعد

ليقضــي علــى آمالــه فــي تحقيــق

فيمــا ســجل مهاجمــه المخضــرم

مــن دورة مركز شــباب الهملة لفئة

تســجيل هدفه الثاني وعن طريق

تنظيــم صفوفــه ويعــاود الرجــوع

تســجيله هدفــا من مدافعه حســن

التعــادل ،لتنتهــي المبــاراة بفــوز

أحمد محفوظ الهدار هدفا خامسا

المتقاعدين.

مركز شباب الهملة

تمكــن فريــق البــاد بقيادة محمد حســن جواد مــن تعطيل فريق فريق األيام بقيادة عيســى عبدالعال بطل
النسخة السابقة من تحقيق أول فوز له بعد تألق العبي فريق البالد منذ بداية المباراة ،حيث استغل فريق
البــاد النقــص العــددي للفريــق وســجل هدفا مبكرا من خطــأ ارتكبه حــارس األيام ،حيث تقدم ســيدجالل
مهاجم البالد وسط غلة من مدافعي األيام وحارسهم واستطاع تسجيل هدف جميل.
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حقيقي يفتتح بطولة النسر الذهبي

 91ألف دينار مجموع مكافآت األندية

الرفاع يتصدر القائمة بـ  14ألف دينار بدوري ناصر بن حمد الممتاز
حسن علي

تصــدر نادي الرفاع قائمــة األندية الحاصلة على أكثر المكافآت المالية بدوري
ناصــر بــن حمد الممتاز لكرة القدم بعدما حســم بطولة الــدوري لصالحه ليتوج
باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما حصد  40نقطة من  12انتصار
و 4تعادالت وخسارتين فقط ليجمع “السماوي” في رصيده  14ألف دينار.
وكان االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم
خصص مكافآت مالية ألندية

وتعادله في  ،4وخســارته في  5ليحرز
المركــز الثالــث بـ  31نقطــة ،لكنه

الدرجــة األولــى ،يحصــل
من افتتاح البطولة

تســاوى مــع المنامــة فــي

بموجبهــا الفريــق الفائــز

المكافأة المالية.

فــي كل مبــاراة علــى ألف

أمــا نــادي النجمــة الــذي

دينار والتعادل  500دينار.

يمــر بأســوأ أزمــة ماليــة

ويأتــي نــادي المنامــة فــي

فــي تاريخــه ،فإنه كســب
 10آالف دينــار مــن 8

المرتبــة الثانيــة بعدما حصل
علــى  12ألــف دينــار

انتصــارات،

مــن  10انتصــارات

تعــادالت ،و 6هزائم

و 4تعــادالت ،فيمــا

المركــز

ليحتــل

خسر في  4مباريات
حقيقي يتوسط فريقي المباراة االفتتاحية
اللجنة اإلعالمية

وســط أجــواء كرويــة رمضانيــة

علــي عيســى إســحاقي وكذلــك

رائعــة ،أنــاب رئيــس االتحــاد

مفروشات أحمد شريف.

البحريني لكرة القدم الشــيخ علي

وأســفرت نتائــج اليــوم األول عن

بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة،

فــوز مركــز شــباب أبوصيبــع علــى

رئيس لجنة المسابقات عبدالرضا

النســر الذهبــي  Aبخمســة أهداف

حقيقــي الفتتــاح بطولــة نــادي

لهدفين ،ســوبر ســوكر على دروع

النســر الذهبي الرمضانيــة الرابعة

النجــوم بهدفيــن لهــدف ،عــذاري

لكــرة القــدم  ،2019إذ قــام بــركل

علــى النجــوم بهدفيــن نظيفيــن،

كــرة افتتــاح البطولــة ،وبحضــور

بلوغرانــا علــى الخليــج بخمســة

رئيــس اللجنــة المنظمــة عمــران

أهــداف دون رد ،التعــاون علــى

النجداوي ،ومدير البطولة جاســم

العكــر بثالثــة أهــداف لهــدف

المطاوعــة ،ورئيــس اللجنة الفنية

والحرم على إثمار بهدفين لهدف.

عبدالرزاق قمبر ،وحضور الناشط

وستتواصل اليوم األحد مباريات

االجتماعــي والرياضــي إبراهيــم

البطولــة علــى ملعــب نادي النســر

مطــر ،والالعــب الدولــي الســابق

الذهبــي بســلماباد ،إذ ســيلتقي

حمــد محمــد ،وعلــق علــى افتتاح

الســاعة التاســعة علــى ملعــب

البطولــة المعلــق القديــر خالــد

رقــم  1دروع النجــوم ونظــارات

المنشــد ،وراقب المباريات عيسى

عمــار ،وعلــى ملعــب  2الخليــج

الدوســري ومحمــد عبدالــرزاق،

والعكــر ،والســاعة  9:45النجــوم

وبحضور جماهيري مميز.

وبابــا ســيتي وكذلك مركز شــباب

وقدمــت اللجنــة المنظمة شــكرها

أبوصيبع واثمار ،والســاعة 10:30

لرئيــس

االتحــاد،

وقدمــت

ســيلعب عــذاري والنســر الذهبــي

شــكرها

للمســاهمين

والرعــاة،

 ،Bوكذلــك فريــق النائب أحمد بن

ومنهــم مستشــفى األمــل والنائب

و4

الرابع بـ  28نقطة.

ليحقق المركز الثاني عن الرفاع بفارق

الحــد صاحــب المركــز الخامــس ،فإنــه

 6نقاط ( 34نقطة).

حصــد  10آالف دينــار متســاويا مــع

المحــرق بطــل الــدوري فــي الموســم

النجمــة بعدمــا حقــق  8انتصــارات و4

الماضــي حصــل هــو اآلخــر علــى 12

تعادالت و 6خسائر لينهي مشواره في

ألــف دينار بعــد فوزه فــي  10مباريات

الدوري بـ  28نقطة.

من منافسات الدوري

وكســب نــادي الرفــاع الشــرقي  9آالف

انتصــارات و 4تعادالت مقابل  9هزائم

دينــار من  7انتصارات و 4تعادالت و7

ليحتل المركز الســابع بـ  19نقطة هاربا

هزائــم ليحتــل المركــز الســادس بـــ 25

مــن المركــز الثامــن واللعب فــي ملحق

نقطــة .أمــا نادي الشــباب الــذي حافظ

الهبوط للدرجة الثانية.

علــى موقعــه بــدوري األضــواء بعد أن

نــادي الحالــة تنفــس الصعــداء بهزيمة

كان قاب قوســين أو أدنى من الهبوط

ســترة في ملحــق الهبوط ذهابــا وإيابا

فقــط حصــل علــى  7آالف دينــار من 5

ليبقــى فــي دوري ناصــر بــن حمــد
الممتــاز ،واســتطاع فــي القســم األول
والثانــي أن يحصد  7آالف دينار من 5
انتصــارات و 4تعــادالت و 9هزائــم في
المركز الثامن بـ  19نقطة.
البديــع الهابــط لدوري الدرجــة الثانية،
فإنــه كســب  5500دينــار بعدمــا فــاز
فــي اربــع مباريــات وتعــادل فــي 3
وخســر فــي  11ليبقــى فــي المركــز
التاســع قبــل األخيــر بـــ  15نقطــة ،وأما
بالنســبة للمالكيــة متذيــل الترتيــب
والهابــط لــدوري الدرجــة الثانيــة هــو
اآلخــر ،فقــد كان أقــل األنديــة حصــوال
على المكافــأة المالية بعدما نال 4500
دينــار فقــط مــن  4انتصــارات وتعــادل
واحد و 13خسارة بعدما احتل المركز
األخيــر بـــ  13نقطة ،رغــم أنه كان بطل
الــدوري فــي الموســم قبــل الماضــي
.2016/2017
وتبلــغ قيمــة المكافــآت الماليــة ألنديــة
الدرجة األولى المحتســبة مقابل الفوز
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سلوم مع التعاون.

ألف دينار.

الرفاع بطل الدوري

بن جخير :التغطية اإلعالمية تواكب الحدث
أكثــر مــن  5آالف مشــارك فــي مهرجــان ناصــر بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي

اإلعالمي خالد العجمي والمعد يونس العيد

نادر بن جخير

لقطات من المنافسات

من برنامج مجلس الموروث

لجنة رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي

أكد رئيس اإلعالم في لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية
البحرينيــة نــادر بــن جخيــر ،أن التغطيــة اإلعالميــة لمهرجــان ناصــر بــن حمــد
الرمضاني الشعبي تواكب مستوى الحدث.
وقــال بــن جخيــر إن العمــل اإلعالمــي

بــن عبــدهللا القعود ،وذلــك عبر برنامج

فــي مهرجــان ناصر بن حمد الرمضاني

“مجلــس الموروث” اليومــي الذي يبث

الشــعبي قســم إلى قســمين األول كان

عنــد الحادية عشــرة مســاء عبــر القناة

عمــا ترويجيــا قبــل انطــاق الحــدث،

الرئيســة لتلفزيــون البحريــن ،إضافــة

والثانــي التغطية اإلعالميــة للمهرجان

إلــى الصحافــة ووســائل التواصــل

بعد انطالقه في بداية الشهر الفضيل.

االجتماعي.

وأضــاف“ :عملنــا على حملــة ترويجية

وبرنامــج مجلــس الموروث مــن إعداد

لإلعــان عــن هــذا المهرجــان الشــعبي

يونــس العيــد ونــور القاســمي ،وتقديم

من خالل نشــر اإلعالنات في الشوارع

فايز الســادة ،فيما يشــارك في التقديم

وفــي الصحــف ووســائل التواصــل

خالــد العجمي وبراء عبــدهللا ،ويخرج

االجتماعــي ،إضافــة إلــى تلفزيــون

البرنامــج نزار بوهزاع ،بينما اإلشــراف

البحرين ،حيــث كان لهذه الحملة األثر

العام للمخرج عيسى المطوع.

الكبيــر مــن خــال اإلقبــال الكبيــر على

وينقــل البرنامــج فعاليــات مهرجــان

التسجيل الذي فاق  4000مشارك قبل

ناصــر بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي،

انطالق المهرجان”.

حيث يســتضيف شــخصيات بحرينية

وفــي هذا الصدد ،تم إعادة إقفال باب

معروفــة بصفــة يوميــة للحديــث عــن

التســجيل مرة أخــرى بعد وصول عدد

المهرجان وفعالياته التي تستمر حتى

المشــاركين ألكثــر مــن  5آالف شــخص

التاسع عشر من شهر رمضان.

فــي مختلــف األلعــاب ،حيــث يتعــذر

كما ينقل البرنامج على الهواء مباشرة

اســتقبال المزيــد من طلبات المشــاركة

الفعاليــات المصاحبــة للمهرجــان مــن

لضيق الوقت.

خالل تســليط األضواء على المعارض

وأشــار بــن جخيــر إلــى أن التغطيــة

التراثيــة ومعــارض األســر المنتجــة،

اإلعالميــة لمهرجــان ناصــر بــن حمــد

وغيرهــا من الفعاليات التــي تقام على

الرمضاني الشعبي مستمرة بتوجيهات

هامش المهرجان.

مــن رئيــس لجنــة رياضــات المــوروث

وأوضــح بــن جخيــر أن التغطيــة
ً
أيضــا تشــمل رســالة يومية
اإلعالميــة

الشعبي التابعة للجنة األولمبية خليفة

وكشــف رئيــس اإلعــام فــي لجنــة

هــذه الفعاليــات التي تحتضن الشــباب

رياضــات الموروث الشــعبي أن اللجنة

البحرينــي فــي الشــهر الفضيــل ،مؤكدا

اإلعالميــة وجهــت الدعــوات لعــدد من

أن سموه يقدم دعما ال محدودا لجميع

اإلعالميين مــن مملكة البحرين ودول

فعاليات الموروث الشعبي.

مجلــس التعــاون لحضــور فعاليــات

يذكــر أن المنافســات فــي األلعــاب

المهرجان.

المختلفــة

كمــا وجــه الشــكر الجزيــل إلــى أعضاء

اإللكترونيــة مســتمرة مــن خــال

اللجنــة اإلعالميــة علــى العمــل الــذي

التصفيات التمهيدية.

يقومــون بــه ألجــل إنجــاح المهرجــان،

ويضــم مهرجــان ناصــر بــن حمــد

مشــيرا إلــى أن التعــاون بيــن أعضــاء

الرمضانــي الشــعبي عــددا مــن األلعاب

اللجنــة اإلعالميــة وبقية اللجــان مثمر

هــي الكيــرم (فــردي وزوجــي) ،الدامــة،

لتحقيــق عمــل تكاملــي يصــب فــي

الشطرنج ،الدومينو “الدومنة” ،الكوت

إنجــاح هــذا الحــدث الذي يحمل اســما

سداســي “بوســتة” ،الهانــد ،الســجن

غاليا علينا جميعا.

“لودو” ،إضافة إلى األلعاب اإللكترونية

وأعــرب عن شــكره وتقديره إلى ممثل

المتمثلــة فــي كــرة القــدم “فيفــا” وكرة

جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون

الســلة والببجي التي تحظى بمشــاركة

الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى

كبيــرة ،حيــث يبلــغ مجمــوع جوائــز
المهرجــان أكثــر مــن  200ألــف دوالر
أميركي.

للصحافــة المحليــة لنشــر تفاصيــل

المختلفــة التابعــة للجنــة رياضــات

المهرجــان ،فيمــا تنشــر تغطيــة شــاملة

الموروث الشعبي التي تنقل المهرجان

للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي

أوال بأول.

بــن حمــد آل خليفــة علــى إقامــة مثــل

ســواء

الشــعبية

أو

sports@albiladpress.com
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فريق الغنرز يسعى لتأكيد صدارته للمجموعة الثانية

البطولة خلقت مناخا رياضيا مثاليا للشباب البحريني

إســــحــــاقــــي :اهـــتـــمـــام نــــاصــــر بــــن حـــمـــد ســـبـــب الـــنـــجـــاح الـــمـــتـــواصـــل

اللجنة اإلعالمية

أكــد رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة اليد علي عيســى إســحاقي أن النجاحــات المتواصلة والخط
التصاعدي الذي تسير عليه دورة ناصر بن حمد الرمضانية لأللعاب الرياضية ،هو نتيجة مباشرة
لمــا يوليــه ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من حرص واهتمام في خلق مناخ رياضي مثالي
للشباب البحريني في هذا الشهر الفضيل.
وقــال إن اســتمرار دورة ناصــر بــن حمــد ألكثــر

المواجهــة المقبلــة مــع الفرســان ،فيمــا أصبــح

مــن  10أعــوام يؤكــد المكانــة المتميــزة لهــذه
البطولــة ومــا حققتــه مــن صــدى واســع لــدى

رسميا.
جرناس أول فريق يودع البطولة
ً

وســجل أهــداف النوايــف حســن الموســوي

الشــباب البحرينــي فــي الحرص على المشــاركة

والمحتــرف برنــس ( 5أهــداف) ،فيمــا ســجل

فــي هــذا التجمــع الرياضــي المميــز ،مشــيرًا فــي

الهدف الوحيد لجرناس محمد عبدالرحمن.

الوقت نفســه بحجم االهتمام الذي تناله الدورة

النجومية للمحترفين األجانب

بالمملكــة ،إذ أصبحــت بطولــة ناصــر بــن حمــد

حصــد المحترفــان اإلفريقيــان برنــس (النوايف)

مــن قبــل األنديــة المحليــة واالتحــادات األهلية
مــن أهــم الروافــد البديلــة لألنديــة والمنتخبــات
الوطنيــة فــي صناعــة المواهــب فــي مختلــف
األلعــاب الرياضيــة ،كمــا أنهــا ســاهمت بصــورة
كبيــرة فــي تطويــر القاعــدة الفنيــة للمدربيــن
الوطنييــن وكذلك خلق مجموعــة من اإلداريين
القادريــن علــى العمل مــع األنديــة أو المنتخبات
الوطنية.
وأضاف إســحاقي أن “توجيهات ســمو الشــيخ
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وحرصــه علــى أن
تشــمل البطولة مختلف األعمــار وجميع األلعاب
الرياضية ســواء الجماعية أو الفردية ،ســاهمت
فــي اتســاع القاعــدة الجماهيريــة للبطولــة
وكان لهــا األثــر المباشــر فــي اجتــذاب الجماهير
الرياضيــة والشــركات الراعيــة؛ بفضــل النجــاح
التســويقي واإلعالمــي للبطولــة ومــا تنالــه مــن
صــدى واســع داخــل المملكــة أو علــى المســتوى
الخارجي”.
وعبــر رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة اليد عن
خالــص شــكره وتقديره إلى ســمو الشــيخ ناصر
بــن حمــد آل خليفة؛ لما يوليه ســموه من اهتمام
بالــغ بالشــباب البحرينــي عبــر تبنــي مثــل هــذه

المشــاريع الرياضيــة الوطنية التــي تحمل أبعا ًدا
كثيــرة وال تقتصــر فقط على ممارســة الرياضة،
بقــدر مــا تحققــه مــن أهــداف نبيلــة ســامية بين
الشــباب البحرينــي ،وهــو مــا ســاهم بصــورة
واضحــة فــي تحقيق المزيد من النجاحات لهذه
الدورة.

إياد الحمري

العــب فــي مباراتي فريقيهما مســاء الجمعة مع
جرنــاس والفرســان ،حيــث جــاءت مــن نصيــب
برنس بعد أن تكفل بتسجيل  5أهداف للنوايف
في المباراة وتصدر بهذه األهداف قائمة ترتيب
الهدافيــن ،فيمــا الالعــب بكــر هوســاوي ســاهم
مســاهمة كبيــرة فــي فــوز فريقــه على الفرســان
وســجل الهدف الثالث للفريــق في المباراة التي
انتهت  3-1لفريقه.

قالوا بعد المباراة
 -قــال حــارس فريــق النوايــف علــي ســعيد بعــد

وتكفــل بالتســجيل المحتــرف الكاميرونــي
ارنســت هدفيــن مــن ركلتــي جــزاء والنيجيــري
بكر هوســاوي الهدف الثالث ،فيما سجل الهدف
الوحيــد لفريــق الفرســان الالعــب أيمــن ســبت،
وتأهــل الصقر األبيض متصــدرا المجموعة رغم
أنــه ينتظر مباراة أخــرى في الدور التمهيدي مع
فريــق جرنــاس لــن تؤثــر نتيجيتها علــى التأهل
الصــدارة ،فيمــا ظــل الفرســان علــى رصيــده
الســابق بـــ  3نقــاط وينتظر مباراتــه األخيرة في
الدور التميهدي مع النوايف.
وفــي المبــاراة التــي ســبقتها مــن مســاء الجمعة
ً
أيضــا تمكــن فريــق النوايــف مــن تســجيل أكبــر
نتيجــة فــي البطولة بهزيمة جرنــاس بـ 6أهداف
لهــدف ،وهــو الفوز األول للنوايــف الذي منحه 3
نقــاط وعــزز آمالــه فــي التأهــل ولكن مــن خالل

التأهــل ،إذ يتوجــب عليه الفوز ثــم الدخول في

فالفــوز جــاء فــي وقتــه ،ولعــب الفريــق مبــاراة

حســاربات رقميــة معقــدة؛ كونــه ال يمتلــك أي

أفضــل مــن المبــاراة الســابقة ،وحقــق الفــوز عن

نقطة بخسارتين متواليتين.

جــدارة واســتحقاق ،مــا منحنا الدفعــة المعنوية
الكبيــرة فــي البقــاء والمنافســة علــى بطاقــة
العبــور .فقد نجــح الفريق في اســتغالل الفرص
فــي هــذه المواجهــة وترجمتهــا الهــداف ،والتي

عبدالرحمــن البنكــي الــذي يجيــد اللعــب فــي

في المنافســة على إحدى بطاقتي التأهل للدور

خطــي الدفــاع والوســط ،باإلضافــة إلــى محمــد

الثاني ومواصلة المشوار في البطولة”.

عبدالرحمن وناجي فتحي ،كما استعان بالعبين

 -قــال العــب فريــق جرنــاس ناجــي فتحــي

األخيــرة ،التــي نتطلــع فيهــا للتعويــض وإحــراز
النقــاط الثــاث ،والتــي ســتكون مطلبــا مهمــا
للفريق خالل حسابات هذه المجموعة للمنافسة
علــى بطاقــة العبــور الثانية عــن المجموعة ،بعد
أن ضمــن فريــق الصقــر األبيــض بطاقــة التأهــل
األولــى عــن المجموعــة .أعتقد أن فتــرة اإلعداد
أثرت على أداء الفريق في المباراتين ،خصوصا
مع فارق اإلمكانات ،وسنســعى لتجاوز ذلك في
اللقــاء األخيــر ،والــذي ســنبحث فيه عــن تقديم
مســتوى مغاير؛ من أجل أن نحقق نتيجة الفوز،
والتــي نطمح مــن خاللها لمواصلة المشــوار في
هذه النسخة من هذا الحدث”.
 قــال مــدرب فريــق الصقــر األبيــض المــدربالوطنــي إيــاد الحمــري بعــد فــوز فريقــه علــى
الفرسان “بداية ،نبارك للجميع إحرازنا هذا الفوز
الــذي منحنــا بطاقــة التأهــل األولــى كمتصدرين
عــن المجموعــة قبــل المواجهــة الثالثــة ،والــذي
جــاء بفضل تكاتف الجميــع في الجهازين الفني
والمجهــود الكبيــر الــذي قدمــه الالعبــون داخــل

العب الصقر األبيض بكر هوساوي أفضل العب في المباراة

الفخار يطمح بنقاط تايلوس من أجل التأهل

أرضية الملعب ،والذين نجحوا في إحراز الفريق
للهــدف األول وهو العبور للدور الثاني .فالفريق
يتطلع للوصول ألبعد نقطة في هذه المشــاركة.
ثقتي كبيرة في الجميع ونتطلع لتتويج جهودنا
بنتيجة مميزة في هذه المشاركة”.
 قــال مــدرب فريــق الفرســان المــدرب الوطنــيصــاح عبدالجليــل بعــد خســارة فريقــه مــن
الصقــر األبيــض “بدايــة ،الحمــد هللا علــى كل
حــال ،إذ حاولنــا مجــاراة الفريــق الصقر األبيض
ومــا يمتلكــه من عناصــر ومحترفيــن على أعلى
مســتوى وفريــق منظــم ،وقــد وضعنــا الخطــة
التــي نجحــت بنســبة  9مــن  ،10و 1مــن  10هــو
عامل اللياقة الذي خذلنا ،والذي يعكس بصورة
واضحــة لفتــرة اإلعــداد القصيــرة .فالفريــق
كانــت لديــه القدرة مــن الوصول لمرمــى الفريق
المنافــس ،ولكــن المعــدل اللياقــي تســبب فــي
خروجنا بهــذه النتيجة .وثقتي كبيرة بالالعبين
فــي تقديــم األفضــل فــي المبــاراة الثالثــة أمــام
فريق النوايف ،وأعتقد أن الفريق سيقدم نفسه
بالشــكل المطلــوب ويحقــق التأهــل مــن البــاب
الصعب”.

لقطة من مباراة الصقر األبيض والفرسان

هوية متأهلي المجموعة الثانية تتحدد اليوم
تقــام اليــوم األحد مباراتان لحســاب المجموعة
الثانية “الجولة الثالثة” لبطولة ناصر  ،12يلتقي
فــي المبــاراة األولــة فريقــا غنــرز يونايتــد مــع
األحالم في الساعة التاسعة ،تليها مباراة تجمع
فريقا تايلوس والفخار في الساعة .11:15
في المباراة األولى يدخل الغنرز وفي جعبته 6
نقــاط من فوزيــن متتاليين وهو الفريق الذي لم
ً
هدفــا فــي مباراتيــن ،وحظوظه أرجح
يســتقبل
للفــوز اليــوم وتكفيــه نقطــة واحــدة مــن أجــل
التأهــل متصــدرًا ،فيمــا يمتلــك األحــام  3نقاط
ويــدرك بــأن المهمــة صعبــة وعليــه الفــوز إذا مــا
أراد التأهــل شــريطة أن تخدمه نتيجــة المباراة
األخرى بتعثر الفخار ،ويتفوق فريق الغنرز على
األحــام بمراحــل ســواءً في خبرتــه بالبطولة أو
بعناصر فريقه المميزة.
أمــا المبــاراة الثانيــة التــي ســتجمع الفخــار
وتايلــوس ،فــإن فريــق الفخــار يمتلــك  3نقــاط

والتحضيــر للمشــاركة في هــذه البطولــة الغالية

تشــهد المجموعــة الرابعــة لــدورة “ناصــر ”12

فريــق جرنــاس ضــم العب فريــق النجمة محمد

خصوصا أن الفوز فيها ،سيعطي الفريق أفضلية

العبــاد “إن الفريــق الطبــي علــى أتــم االســتعداد

الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة .فالفريق وبعد

اكتفى فريق الفرسان بمحترف وحيد.

فــي أجوائها بتحضير فنــي وبدني وتركيز عال،

قــال عضــو الفريــق الطبــي فــي البطولــة ســعود

 10محترفين في المجموعة الرابعة

وضمــت جميع الفرق األربعــة  3محترفين ،فيما

الفريــق تنتظــره مبــاراة مهمة ،سيســعى لدخول

على أتم االستعداد

علــى قلــوب الجميــع والتــي تحمــل اســم ســمو

وجــود  10محترفين في صفوف الفرق األربعة،

أعطتــه األفضليــة أداء ونتيجــة .وأعتقــد أن

لفريــق النوايف وحظا أوفــر لفريقنا في مباراته

ال كأس بطولة ناصر  10مع غنرز يونايتد
البرازيلي دييغو حام ً

تايلــوس حظــوظ شــبه مســتحيلة إذا مــا أراد

الفــوز المعنــوي فــي مشــواره ضمــن المجموعــة،

شــهدت المجموعــة الرابعــة لبطولــة ناصــر

الفرسان مساء الجمعة بـ 3أهداف مقابل هدف،

علي سعيد

الفنــي واإلداري والالعبيــن تحقيــق الفريــق هذا

علــى كل حــال كــرة القــدم فــوز وخســارة ،نبارك

متواليتيــن ووصــل رصيده إلــى  6نقاط .وحقق
ً
مســتحقا على فريق
فريــق الصقــر األبيض فو ًزا

ناجي فتحي

فوز فريقه على جرناس “بداية ،أبارك للجهازين

النوايف يقسو والصقر األبيض يتأهل

الثمانيــة مــن البطولــة ،إثــر فــوزه فــي مباراتيــن

صالح عبدالجليل

وبكر هوســاوي (الصقر األبيــض) جائزتي أفضل

بعــد خســارة فريقــه مــن النوايــف “الحمــد للــه

 12تأهــا مبكــرا لفريــق الصقــر األبيــض لــدور

سعود العباد

علي إسحاقي

مقيمين وهما أحمد آدم وأحمد يحيى.
من جهته ،فإن فريق النوايف استعان بصفوف
 3محترفين بينهم العبان برازيليان وهما بريتو

التنســيق بيــن اللجنة المنظمــة والجهات الطبية
المعنيــة ،موجــود بشــكل يومــي فــي المباريات؛
لرصــد جميــع الحــاالت التــي تســتدعي تدخــل
الفريــق إلســعافه مــع وجــود ســيارة اإلســعاف.
والفريــق يمتلــك جميــع اإلمكانــات التي تســاعد
علــى إســعاف الالعبيــن المصابيــن خــال
اإلصابــات البســيطة ،ونقــل الحــاالت الخطــرة
في حال حدوثها بشــكل ســريع إلى المستشــفى
لتلقي العالج الالزم .فهدف الفريق هو المشاركة
الناجحة في هذه البطولة”.

الــذي مثــل فريــق البديــع فــي الموســم الحالــي

دييغو يغيب عن الجنرز

صفــوف فريــق الرفــاع قبــل مواســم عديــدة،

تشــهد منافسات دورة “ناصر  ”12غياب المحترف

 ،2019 - 2018إضافــة إلــى بربــوزا الــذي مثــل
والالعــب الكاميروني برنس الــذي مثل صفوف
فريــق الشــباب فــي الموســم الحالــي - 2018
 ،2019عــاوة على العب مقيــم وهو عبدالعزيز
التريكي.
أمــا فريــق الصقــر األبيــض ،فقــد عــزز صفوفــه
بالعب فريق الشــباب ،الكاميروني أرنست الذي
مثــل صفــوف “الماروني” خالل الموســم الحالي
 ،2019 - 2018إضافة إلى النيجيري بكر جميل،
وعبدهللا العجمي العب فريق البسيتين.
بــدوره ،فــإن فريــق الفرســان اكتفــى بمحتــرف
واحد وهو العب فريق االتحاد علي حسن.
وتهــدف الفــرق مــن خــال تعزيــز صفوفهــا
بالمحترفيــن إلــى االســتعداد الجيــد للــدورة
والظهــور بصــورة أقوى ومحاولة الحصول على
أفضل النتائج؛ من أجل تجاوز دور المجموعات

البرازيلــي دييغــو ســيلفا ،وهــو الالعــب الــذي مثل
فريق بتلكو جنرز يونايتد خالل آخر نسختين من
الدورة “ناصر  ”10و “ناصر .”11
ويأتــي غيــاب دييغــو عــن صفــوف بتلكــو جنــرز
يونايتــد بعــد أن اســتعان فريقــه الســابق ب ــ3
محترفيــن عــاوة علــى العــب مقيــم .يشــار إلــى
أن دييغــو ليــس بغريــب على المالعــب البحرينية،
وســبق لــه تمثيــل عــدد مــن األنديــة محليــا كان
آخرهــا فــي النصــف الثانــي مــن الموســم الحالــي
 2019 - 2018رفقــة نــادي ســترة ،ولعــب حديثــا
مباراتــي الملحــق أمــام الحالــة ،لكنــه لــم ينجــح
برفقــة “البحــارة” في الصعود إلــى الدوري الممتاز،
إذ ســيبقى ســترة موســما آخرا فــي دوري الدرجة
الثانيــة لكرة القــدم .ورغم ذلك ،فإن دييغو حرص
علــى مســاندة زمالئــه ومتابعة فريقه الســابق عن

وتايلــوس بــا رصيد من النقــاط .الفخار يحتاج

والحصــول علــى فرصــة اللعــب فــي األدوار

كثــب ،حيــث حضر مباراة بتلكــو جنرز يونايتد مع

للفــوز وهــو أقــرب وأرجــح لتحقيقــه ،بينما أمام

النهائية.

تايلوس التي أقيمت األربعاء  8مايو الجاري.

لقطة من مباراة النوايف وجرناس

العب النوايف برنس يحصد لقب أفضل العب
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

إشادة واسعة بحضور ومتابعة جاللة الملك سباق ويندسور
ناصــر بــن حمــد :النتائــج الرائعــة تؤكــد جهوزيــة الفريــق الملكــي للســباقات األوروبيــة

لندن  -المكتب اإلعالمي

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب قائد
الفريــق الملكــي للقــدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة أنه ما قدمه فرســان وفارســات
الفريــق الملكــي للقــدرة فــي ســباق ويندســور لمســافة  120و 80كيلومتــرا عكــس مــا يمتلكونه
مــن إمكانــات عالية والروح القتالية التي يمتمتعون بها والعزيمة واإلصرار؛ من أجل تشــريف
وطنهــم والظهــور بالمســتوى المتميــز الــذي يترجــم ما وصلت إليــه المملكة من تطــور كبير في
رياضــة القــدرة البحرينيــة بفضل االهتمام الملكي الكبير من لــدن عاهل البالد صاحب الجاللة
الملك الداعم األول لرياضة القدرة البحرينية.
وقــال ســموه إن مــا تحقــق مــن نتائــج متميزة

الملــك ومتابعتــه الســباق وســام فخــر واعتزاز

فــي ســباق ويندســور البريطانــي إنمــا يؤكــد

للجميــع ،وهــو الفوز الحقيقي لجميع الفرســان

جاهزيــة فرســان وفارســات الفريــق الملكــي

والفارســات ،وحضــور جاللتــه يؤكــد الدعــم

لموســم السباقات األوروبية الذي يحرص فيه

الملكــي الكبيــر الــذي تحظى به رياضــة القدرة

الفريــق بالمشــاركة بأقواهــا ،ســباق ويندســور

البحرينيــة مــن لدن جاللته ممــا أوصلها ألعلى

كان محطــة مهمــة فــي تاريــخ مشــاركات

المراتب والمراكز.

سمو الشيخ فيصل بن راشد

البحرين في سباقات القدرة ،فقد شهد السباق

وأشــاد ســموه بقيــادة ســمو الشــيخ ناصــر بــن

مشــاركة واســعة مــن نخبــة مــن فرســان دولــة

حمــد آل خليفــة ومشــاركة ســمو الشــيخ خالد

فيصل بن راشد:

دعيج بن سلمان:

اإلمــارات العربيــة المتحدة وفرســان بريطانيا

بــن حمــد آل خليفــة ،والتــي أعطــت فرســان

حضور جاللة

دعم ملكي

وأوروبــا ،مراحــل جــاءت قويــة منــذ البدايــة

وفارسات الفريق الملكي جرعة معنوية كبيرة

وحتــى نهاية الســباق ،ســرعات عاليــة أطلقت

لتحقيــق أفضــل النتائــج والظهــور بالمســتوى

الملك وسام فخر

ال محدود من

مــن جانــب المشــاركين ومســتوى متميــز ظهر

المتميز.

عليه فرســان وفارسات الفريق الملكي نافسوا

وأضاف سموه أن النتائج اإليجابية والمتميزة

واعتزاز للجميع

الفارس األول

من خالله جميع المشاركين.

التــي حققهــا الفريــق الملكــي فــي ويندســور

وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة

بمثابــة االنطالقــة القوية خالل مشــاركاته في

أن صعوبة ســباق ويندســور وما حققه الفريق

موســم الســباقات األوروبية ،متمنيا سموه كل

مــن نتائــج متميــزة وظهــور رائــع إنمــا ينصــب

التوفيق للفريق في المشاركات القادمة.

فــي مصلحــة الفريــق الــذي يســتعد لمشــوار

دعم كبير لرياضة القدرة

وأكــد ســموه أن حضــور عاهــل البــاد صاحــب

المشاركات األوروبية.
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة،
وصاحبة الجاللة الملكة إليزابيث الثانية ملكة
المملكــة المتحــدة وشــمال أيرلنــدا ،يعــد أكبــر
تشريف للجميع وأن الجميع فائز ،حيث يعتبر
جاللــة الملك الداعــم األكبر لرياضة القدرة في
المملكــة وفارســها األول ،األمــر الــذي كان لــه
األثــر اإليجابــي فــي تحقيق المراكــز المتقدمة
فــي الســباق والظهــور المتميــز لجميع فرســان
وفارسات الفريق الملكي للقدرة.
وبيــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة
الحــرص علــى تفعيــل توجيهــات عاهــل البالد
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل
خليفــة الســديدة فــي الترويــج للمنجــزات
الحضاريــة والتنمويــة التــي تشــهدها مملكــة
البحريــن فــي مختلــف المحافــل الدوليــة
خصوصــا الرياضيــة منهــا ،معتبــرا أن مملكــة
البحريــن حققــت نهضــة شــاملة فــي مختلــف
مجــاالت التنميــة تســتحق أن تعــرض فــي
المحافــل الدوليــة؛ بوصفهــا نموذجــا رائــدا
يحتــذى بــه فــي المنطقــة ،وقــد تــم اختيــار
الفعاليــات الرياضيــة خصوصــا ســباق رويــال
ويندســور البريطانــي لتكــون المــكان األنســب
إلبراز نهضة المملكة في العهد الزاهر.

رئيس لجنة القدرة باالتحاد الملكي للفروسية

خالد :الفريق

نجالء بنت سلمان:

خليفــة أعــرب عــن فخــره واعتــزازه بحضــور

الملكي تشرف

سباق قوي ورائع

بمقدم جاللته

والفريق قدم

للسباق

مستوى تنافسيا كبيرا

وســباقات القدرة الشــيخ دعيج بن ســلمان آل
عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك ســباق
ويندســور ومتابعتــه جانبا من الســباق ،مؤكدا
أن حضــور جاللته هــو الفوز الحقيقي للجميع،
والذي يترجم الدعم الملكي الكبير من الفارس
األول لرياضــة القــدرة البحرينيــة التي حققت
العديد من اإلنجازات والمكتسبات.
وأضــاف أن مــا قدمــه فرســان وفارســات
البحريــن من مســتوى رائع إنمــا يؤكد جاهزية
الجميــع للســباقات األوروبيــة التــي يحــرص
الفريــق بالمشــاركة فيهــا بقيــادة ســمو الشــيخ
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ،فقــد كان ســباق
ويندســور ســباقا قويــا وصعبــا فــي جميــع
مراحلــه ،وشــهد مشــاركة نخبــة مــن فرســان
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومــن دول
أوروبــا ممــا جعل مســتوى اإلثــارة والتشــويق
واضحيــن ،تجربــة رائعــة للفريــق الملكــي،
ونتمنــى لــه تحقيــق المزيــد فــي المشــاركات
القادمة.

الفوز الحقيقي لجميع الفرسان

أن حضــور عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة

جعــل الفرســان يتحمســون ويقدمــون عطــاء
كبيــرا ،مؤكــدا أن حضــور جاللــة الملــك هــو
الفوز الحقيقي للجميع والدافع األكبر لتحقيق

لقب سباق 80

ومــا قدمــوه مــن مســتوى تنافســي رائــع رغــم
صعوبــة المراحــل وقــوة المنافســة بيــن جميع

كيلومترا تأهيلي
ً

المشــاركين ،مشــيرا أن توجيهــات قائد الفريق
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة حققت
للفريــق العديــد مــن المكتســبات إلــى جانــب

العوضي :سباق

مشــاركة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة،

ويندسور من

والتي دفعت بالفريق نحو مراكز المقدمة.

ظهور متميز لفرسان وفارسات البحرين

أقوى وأصعب

الفارســة الشــيخة نجــاء بنــت ســلمان آل

حســن ،أعــرب عــن فخــره واعتــزازه بحضــور

أكــد ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفة
القــدرة نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للبيئــة

وفارســات البحريــن فــي ســباق ويندســور

المتميــزة التــي حققهــا فرســان وفارســات

ويندســور ومتابعتــه جانبا من الســباق ،والذي

فخور بتحقيق

واثنــى خالــد أحمــد علــى عطــاء فرســان

مديــر الفريــق الملكــي للقــدرة خالــد أحمــد

وسام فخر واعتزاز

الخاطري:

بدعم سخي وال محدود من الفارس األول.

خليفة أعربت عن ســعادتها الكبيرة بالنتائج

عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك ســباق

رئيــس االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات

المزيــد لرياضة القــدرة البحرينية التي تحظى

الفريــق الملكــي للقــدرة في أقوى الســباقات

السباقات
سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل متابعته السباق

صدورنــا جميعــا ،لقــد قــدم الجميــع جهــود

وحــول منافســات الســباق وصفــت الشــيخة

طيبــة وجبارة بقيادة ســمو الشــيخ ناصر بن

نجالء بن ســلمان آل خليفة أن الســباق جاء

فــي أقــوى الســباقات ،تشــريف صاحــب

حمد آل خليفة ،ومشــاركة سمو الشيخ خالد

قويــا فــي جميــع مراحلــه وشــهد تســجيل

الجاللــة ومتابعتــه جانــب مــن الســباق أثلــج

بن حمد آل خليفة”.

ســباق ويندســور ،وقالــت “نتائــج رائعــة
وظهــور متميــز لفرســان وفارســات البحرين

السباقات األوروبية”.

تشريف الملك دفعني لتحقيق اللقب

عبئــا علــى المشــاركين ،كمــا أن المشــاركين

أعــرب الفــارس المتميــز فهــد الخاطــري عــن

فاألرضيــة كانــت طينيــة وذلــك يســبب

مجموعــات ممــا يؤكــد قــوة هــذا الســباق
ففــروق التواقيــت متقاربــة جــدا حتــى خط
النهاية”.

مستوى رائع للفريق الملكي
الفــارس عثمــان العوضــي ،أعرب عن ســعادته
بالمســتوى الذي ظهر عليه فرســان وفارســات
البحريــن ،وقــال “فــي المقــام األول أثلــج
صدورنا تشــريف ســيدي عاهــل البالد صاحب
الجاللــة الملــك ومتابعتــه الســباق ،األمــر الذي
جعلنــا نضاعــف مــن جهودنــا لتحقيــق أفضــل
النتائــج ،الفريــق الملكــي قــدم مســتوى طيبــا
ورائعا في الســباق بجميع فرســانه وفارســاته،
قيادة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة،
ومشاركة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
جعلتنــا ندخــل أجــواء الســباق باســتعدادات
أكبــر ومتســلحين بالعزيمــة واإلصــرار؛ مــن
سمو الشيخ خالد بن حمد خالل متابعته السباق

وذلــك مؤشــر جيــد يؤكــد جاهزيتنــا لموســم

ســرعات عاليــة ،المراحــل كانــت صعبــة،

لــم يكونــوا متفرقيــن كثيــرا ،بــل كانــو فــي

سمو الشيخ ناصر بن حمد يصرح لقناة البحرين الرياضية

الملكــي وجــوده القــوي في أصعب الســباقات،

أجــل الوصول للمراكز المتقدمــة ،وأكد الفريق

فخــره واعتــزازه بتحقيــق المركــز األول فــي
ســباق  80كيلومتــرا تأهيلــي بويندســور فــي
ســباق وصفــه بالقــوي فــي جميــع مراحلــه
وقــال الخاطــري “حضــور وتشــريف ســيدي
عاهــل البــاد صاحــب الجاللة الملك الســباق
جعلنــا نضاعف جهودنا ونقاتــل حتى األمتار
األخيــرة ،ولــم أكــن أرى أمــام عينــي ســوى
المركــز األول ،وإننــي تمكنــت مــن تحقيقــه
وســط منافســة قويــة مــن فرســان البحريــن
واإلمــارات ومختلــف دول العالــم ،وقيــادة
ســيدي سمو الشــيخ ناصر بن حمد ومشاركة
ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة جعلتنا
ندخــل أجواء هذا الســباق الصعــب بكل قوة
وجاهزيــة حامليــن معنــا طمــوح ليــس لــه
حــدود ،فمملكتنــا الحبيبــة صاحبــة الريــادة
فــي ســباقات القــدرة ،ولدينا خيرة الفرســان
والفارســات األبطــال القادريــن علــى تمثيــل
الوطن خير تمثيل”.

“فيفا” تقيم غبقة للصحافيين ورواد التواصل

ً
احتفال بشهر رمضان المبارك وتقديرًا للدعم والجهود المستمرة
التي يبذلها أعضاء وســائل اإلعــام ورواد التواصل االجتماعي،
اســتضافت  VIVAالبحريــن وســائل اإلعــام المحليــة واإلقليمية
فــي غبقــة رمضانية نظمتها فــي خيمة “VIVAمســايا” الرمضانية
التي ترعاها الشركة بفندق ومنتجع الريتز كارلتون – البحرين.

حضر الحفل الرئيس التنفيذي
المكلــف لشــركة  VIVAمحمــد
آل خشــيل ،إلى جانب عدد من
كبار مسؤولي الشركة وممثلين
مــن أهــم وأبــرز الصحافييــن
واإلعالمييــن فــي البحريــن من

الذين ســاهموا في نمو الشركة

حيث ســوف يتم التركيز خالل

ونجاحهــا علــى مــدار األعــوام

هــذه الحملــة التــي ستســتمر

التســعة الماضيــة .وكشــفت

لمــدة شــهر على إحــدى  4فئات

الشــركة خالل الغبقة عن حملة

فــي كل أســبوع .وســيعود ريــع

جمــع تبرعــات جديــدة اطلقتها

التبرعــات التــي يتــم جمعهــا

تحت عنــوان #الخير_بحريني،

خــال االســبوع إلــى عــاج

وكجزء من جهودها المســتمرة

مرضــى الســرطان ،أو مرضــى

المحلــي

الســكري ،أو ذوي العزيمــة أو

لدعــم

المجتمــع

وإحــداث تغييــر ايجابــي فيــه،

شراء األجهزة الطبية.
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األحد

 12مايو 2019
 7رمضان 1440

إعداد :هبة محسن

للتواصل17111509 :

“الجميرا” يحتفي باإلعالميين بإفطا ٍر شهي

“قصر العرين” يجمع اإلعالميين بغبقته السنوية

“آرت روتانا” ينظم إفطارا للصحافيين

“زين” تنظم غبقة

الصحافيين

بـ “فندق الخليج”

“الشيراتون” ينظم إفطارا متميزا
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شفروليه سيلفرادو  ...2019عودة القوة

tariq.albahar
@albiladpress.com

مــمــيــزات الــســامــة تــحــذر الــســائــق مــن حــصــول حــادث

ذكرت مجموعة تويوتا
موتور أكبر منتج
سيارات في اليابان أنها
تتوقع زيادة أرباحها
خالل العام المالي
الحالي بنسبة 19.5%
إلى  2.25تريليون ين

األحد
األحد

مايو 2019
12 15
2017
أكتوبر
1440
7 15ذورمضان
1438
الحجة

( 20.5مليار دوالر).

اصبحت ســيلفرادو  2019أخف بنحو  204كيلوغرامات وأقوى وأكثر قدرة مقارنة بالطرازات الســابقة .وتتميز التشــكيلة الجديدة بتحســينات اســتثنائية دون المساومة على قدرات
المميزة على الطرق الوعرة وتنوع استخداماتها.
سيلفرادو
ّ
جمــع مهندســو شــفروليه بيــن أحــدث

كما أدت العديد من التحسينات التصميمية

التقنيــات مــع معرفــة الشــركة العميقــة

إلــى زيــادة الكفــاءة الديناميكيــة الهوائيــة

بالشــاحنات ألكثر من قرن من الزمن إلنتاج

بنســبة  ٪ 7عــن ذي قبــل .وال تســاعد

ســيارة تتمتــع بالمتانــة والموثوقيــة التــي

هــذه التغييــرات فــي الكفــاءة الديناميكيــة

وعــدت بها ،مع تقديــم مجموعة من ميزات

فــي توفيــر الوقــود فحســب ،بــل إنهــا تعــزز

الراحــة والســامة الحديثــة التــي تميزهــا

التحسينات في المقصورة من خالل تقليل

عــن غيرهــا ضمــن فئتهــا .والشــك بأن اســم

الضجيج.

ســيلفرادو ســيبقى المفضــل فــي المنطقــة

تتمتــع ســيلفرادو  2019بمجموعــة مــن

عندما نتحدث عن شاحنات الحجم الكامل.

مواصفــات الراحــة واالتصــال بمــا يشــمل

تســتخدم ســيلفرادو  2019االحتياجــات

نظــام شــفروليه للمعلومــات والترفيــه 3.0

المختلفــة لعمالئهــا مهمــا اختلفــت أنمــاط

فــي جميــع الطــرازات ،وتطبيــق Apple

لكزس  ES 2019بتصميم فريد

حياتهــم ،الســيارة أرضيــة صنــدوق األمتعة

 CarPlayقياســي يتيــح للمســتخدمين

ذات تعرجــات ومصنوعــة مــن الفــوالذ

توصيــل هواتفهم الذكية إلجراء المكالمات

القــوي ،حيــث تــم اســتخدام فــوالذ أفضــل

وإرسال الرسائل واالستماع إلى الموسيقى

لكــزس  ES 2019هــي الجيــل الجديــد كليــا مــن ســيارة الســيدان الفارهة،

فــي طــرازات العــام 2019؛ لزيــادة قــوة
الشــاحنة والحصــول علــى القــوة المطلوبــة

والتــي حصلــت علــى تصميم جديــد بالكامل ،وللمرة األولــى قدمت لكزس

والكتلــة المثلــى .كمــا تتمتــع بـــ  12نقطــة

نسخة  F Sportمن سيارات لكزس  ESفي هذا الجيل الجديد.
أصبحــت الســيارة أطــول وأعــرض

األدوات فــي يــد الســائق بســهولة،

مــن الســابق ،كمــا تــم تخفيــض

وكل المعلومــات أمــام عينيه بشــكل

األرض،

مباشــر ،وتوفر المقصورة مســاحات

وحصلــت الســيارة علــى شــبك

واســعة للــركاب مــع مقاعــد مريحة،

أمامــي عمــاق تحيــط بــه مصابيــح

وحصلــت داخليــة لكــزس  ESعلــى

بتصميــم مســتقبلي حديــث ،ومــن

شاشة عرض وسطية قياس  8إنش

الخلــف فــزودت الســيارة بأضــواء

مــع لوحــة تعمــل باللمــس للتحكــم

جديــدة وبجنــاح مدمــج ،وتــم

بالنظــام الترفيهــي المعلوماتــي فــي

تصميــم المقصــورة بحيــث تضع كل

السيارة.

ارتفــاع

الســيارة

عــن

ربــط ثابتــة ،مــع مضاعفــة قوتهــا إلــى 226
كــغ قبــل االنحنــاء ،ممــا يجعلها واحــدة من
أكثــر الســيارات صالبــة في الســوق .وتوفر
نقــاط الربــط المطــورة للمالكين مســتويات
غيــر مســبوقة مــن الثقــة مــن حيث ســامة
الحمولــة ،وتســمح لهــم بحمــل أي شــيء
تقري ًبا في صندوق الحمولة.

تتميــز ســيلفرادو  2019بخمســة خيــارات
للمحــرك ،ومجموعــة ناقــل حركــة تشــمل
محــركات  V8ســعة  5.3لتــر ،و 6.2لتــر

بورش  911الجديدة كليًّا

جديــدة مــع نظــام اإلدارة الديناميكيــة

كمــا يتمتــع طــراز ســيلفرادو هــاي كونتــري

للوقــود األول من نوعه فــي القطاع ،والذي

 2019ببــاب خلفــي حصــري ضمــن فئتــه

يوقف عمل بعض األسطوانات ،بين اثنتين

كهربائيــا يمكــن تشــغيله بواســطة
معــزز
ً

وثمانيــة ،عندمــا ال يكــون هنــاك حاجــة لهــا،

أزرار مفتــاح الســيارة أو مــن خــال زر

لتقدم سيلفرادو  2019توفيرًا غير مسبوق

داخلــي أو يدويًــا ،وهــي أطــول بـــ  41ملــم

في اســتهالك الوقــود ضمن فئتهــا .ويقترن
محــرك  6.2لتــر مــع ناقــل حركــة Hydra-

مــع قاعــدة عجــات أطــول بمــا يصــل إلــى
 100ملــم عــن الســيارة التــي ّ
حلــت محلهــا

 Maticأتوماتيكــي جديــد ذي  10ســرعات،

لتوفــر مرونــة وظيفيــة أكبــر .ولضمــان

إضافــة إلــى تقنيــة التشــغيل/التوقف

خفــة الــوزن ،فإن جميــع األلــواح الخارجية

لتحســين االقتصــاد فــي اســتهالك الوقــود

المتحركــة (األبواب وغطاء محرك الســيارة

لضمــان األداء األمثل والكفاءة .وفضال عن

والبــاب الخلفــي) مصنوعــة مــن األلمنيــوم

ذلــك ،ســيتوفر محــرك توربــو تشــارجد I-4

بينمــا تــم صنــع األلــواح الثابتــة (المصــدات

الحديث سعة  2.7لتر في المنطقة.

واألســقف وصنــدوق األمتعــة) مــن الفوالذ.

باســتخدام األوامــر الصوتيــة ،ونظــام Siri
 ،EyesFreeوالشــحن الالســلكي للهاتــف،
وخاصيــة اتصــال جديــدة تســمح للــركاب
بالربط بين هاتفين عبر البلوتوث.
وكشــاحنة حديثــة ،كانــت الســامة مــن
أهــم أولويــات مهندســي ســيلفرادو .2019
وعــاوة علــى القفص اآلمن القــوي المصمم
للحفــاظ علــى ســامة الــركاب فــي حالــة
حــدوث تصــادم ،تتميــز شــاحنة ســيلفرادو
 2019بعــدد مــن ميــزات الســامة النشــطة
القياســية والمتوفرة ،والتي يمكن أن تحذر
الســائق مــن حصــول حادث وشــيك ،أو في
حاالت معينة ،ليتجنب ذلك.

هوندا “ ”HR-Vشبابية جميلة

من الثبات لســرعة  100فــي  3.5ثانية مــع Sport Chrono

تتميــز الســيارة بأجــواء ولمســات فريــدة مــن نوعهــا

قدمــت بــورش  911الجديــدة كليــا أيقونــة الســيارات الرياضيــة بجيلهــا الجديــد الذي يرمــز له بـــ  .992حصل الجيــل الجديد على تغييــرات كبيرة
ميكانيكية وكذلك في التصميم ،ولكنه مازال محافظا جدا على الهوية المعتادة لـ  911كما اعتدنا في جميع أجيالها ،تظهر التغييرات في الخارج

ً
نموذجا رائ ًدا في فئة الســيارات الرياضية المتعددة األغراض ذات المقاعد
كليا التي تعد
قدمت هوندا ســيارة ( )HR-Vالجديدة ًّ
الخمســة؛ ذلك وأنه قد جرى تصميمها لكي تناســب أســاليب الحياة العامة ،وتأتي الســيارة في الســوق الســعودية في ثالث فئات

عبر الهيكل العريض الذي إزداد في عرضه في األمام بـ  +45ملم و +44في الخلف لتصبح كاريرا بنفس عرض فئتي كاريرا  4و.GT3

متوفرة في جميع صاالت عرض هوندا في المملكة العربية السعودية.

كذلــك تــم إعــادة تصميــم الصــدام األمامــي
وتوفيــر فتحــات تهوية أكبــر ومصابيح أمامية

كليــا
تتميــز ســيارة ( ) HR-Vالجديــدة
ًّ
بتصميــم خارجي يتالءم مــع أذواق جيل

جديــدة وغطــاء محــرك بخطــوط كالســيكية

األلفية ،فالشبكة األمامية للسيارة مصممة

ً
شكل
إضاءة  LEDمدمجة تمنح الســيارة
رياضيــا مميــ ًزاُ .
وتعد ميزة فتحة الســقف
ً
البانوراميــة مــن المميــزات الجديــدة فــي

أكثر حدة ،من الجانب حصلت  911على مرايا

علــى هيئــة جنــاح طائــر وهــي مطليــة

فئــة ســيارات ( )SUV-Bحيــث تتوفــر في

جانبيــة جديــدة ،ومقابــض أبــواب كهربائيــة

بالكــروم الداكــن وتمتــد أعلــى المصابيــح

فئــة  EXممــا يجعــل ســيارة ( )HR-Vتبدو

مدمجــة فــي البــاب تخــرج لمســها ،مــن الخلف

األماميــة التــي تحمــل طــراز بروجيكتور،

وكأنهــا

تتضــح التغييــرات بشــكل أكبــر عبــر المصابيح

كمــا أن فتحــة الشــبك األمامــي الموجودة

المتصلة الجديدة ومخارج العادم المدمجة في

أســفل شــريط الكــروم ،قــد تــم تصميمهــا

الصــدام ،وخطــي الـــ  LEDاألفقيــة المســتوحاة

للتأكيــد على فخامة مظهرها ،كما جرى

مــن الجيــل الجديــد لـــ  .911التغييرات شــملت

ســيارة رياضيــة كبيرة متعــددة األغراض
وعلــى أتــم اســتعداد للمغامــرة التاليــة.
إضافــة إلــى ذلــك فــإن ســيارة ()HR-V
كليــا مــزودة بإطــارات مــن
الجديــدة
ًّ

األلمنيــوم مقــاس  16بوصة في فئتها DX
وإطارات مقاس  17بوصة في
فئتها  LXو.EX

توســيع مســاحات مصابيــح الضبــاب
للمســاعدة فــي منــح ســيارة (HR-
 )Vمظهــرًا أكثــر ُجــرأة ،وقــد ُزودت
ٍّ
بمصــد رياضــي أمامــي
الســيارة

أيضــا تصميــم الهيــكل بشــكل عــام ،لــن تبــدو

فــي الخطــوط المســتقيمة والتصميــم البســيط

إضافــة إلــى شاشــة النظــام الترفيهــي بنظــام

واضحــه مــن النظرة األولى ،ولكــن عند وضعها

واألنيــق ،وتميــزت  911بلوحــة أزرار علــى

بجانــب الجيــل القــادم ســيتضح التغييــر فــي

الكونسول الوسطي مستوحاة من بورش 911

 PCMالجديــد .وتمييــز الكونســول الوســطي
ً
جدا!
بتصميــم مختلف وعصا ناقل حركة مميز

تحســين إنسيابية وزيادة عرض  911الجديدة

موديــل  .1970باإلضافــة لذلــك حصلــت 911

تســتمر بــورش بتوفيــر خيــارات عديــدة مــن

كليــا .الداخليــة بدورهــا حصلــت علــى تغييــر

على لوحة عدادات سرعة جديدة تحتوي على

الجلــود الفاخرة والتطعيمات المميزة للداخلية

أمــا فــي مؤخــرة الســيارة ،فتوجــد

جــذري ،والتــي تتبنــى هويــة بــورش الجديــدة

شاشــتين ويتوســطها عــداد الســرعة التقليدي،

عموما.

مصابيــح إضاءة خلفيــة مع مصابيح

يمنحهــا مظهــرًا قويًّ ــا أكثــر أناقــة.

هيونداي أكسنت المدمجة
تدخــل أيقونــة هيونداي أكســنت  ،2019ضمن الفئة التى تنتمي إلى الســيارات
السيدان المدمجة في السوق.
وتعــد

فولكس فاجن أرتيون الفارهة
تتميــز فولكــس فاجــن أرتيــون الســيدان الجديــد بمالمــح رائعــة وبالمصابيــح األماميــة،
والتــي تبــدو متصلــة بشــكل مباشــر بالشــبكة األماميــة التــي تمتــد حتــى حــواف غطــاء
المحرك وتمتزج مع مصابيح  LEDاألمامية الجديدة.
كمــا تحمــل الســيارة مالمــح الكوبيــه عنــد

 1871ملليمتــرا و ارتفاعهــا  1435ملليمترا،

النظــر إلى الجــزء الخلفي منهــا .أما المظهر

بينمــا يصــل طــول قاعــدة العجــات إلــى

الجانبــي للســيارة ويســيطر عليــه النوافــذ

 2837ملليمترا .تم تجهيز الموديل بمحرك

التي صممت من دون إطار والعجالت ذات

 TSIذى  4ســلندرات ســعة  1500ســي ســي

التصميم الرياضي.

مزود بشــاحن تربو ،وتبلغ قوة هذا المحرك

يبلغ طول السيارة  4862ملليمترا وعرضها

 150حصانا.

الجديــدة

طــول  4400ملــم ،وعــرض  1729ملم،

والمــزودة بتصميــم خارجــي رياضــي،

وارتفاع كلي  1460ملم ،وارتفاع 150

صفــات

أكســنت

وتصميــم داخلــي عالــي التقنية ،حيث

ملم عن األرض ،وسعة تخزين لألمتعة

يوجــد بهــا ناقــل حركــة أكثــر كفــاءة،

 480لترا.

ونظــام عــزل لخفــض الضوضــاء

وتعتبــر مــزود أكســنت هونــداي 2019

فــي المقصــورة ،مــع اســتغالل ذكــي

علــى محــرك  MPIبنزيــن رباعــي

للمساحات الداخلية ،للمقصورة بفضل

األســطوانات ســعة  1.6لتــر ،يولــد قوة

قاعــدة عجــات بطــول  2600ملم ،مع

 123حصانا.

نيسان ماكسيما 2019
كشــفت “نيســان” عــن ســيارة ماكســيما  2019الجديــدة فــي الشــرق األوســط خالل
فعالية إطالق إقليمي أقيمت في دبي.
ويتميــز الطــراز الجديــد بــاألداء الالفــت

وتشغيلها ودمجها بالمجتمع.

والعجــات قيــاس  19بوصــة ومصابيــح

ويعقــب طــرح ماكســيما فــي المنطقــة

LEDالســهمية الشكل وشــبك V-motion

الظهــور الالفــت للطــراز ألول مــرة

األمامــي الكبيــر .كمــا زوّ د هــذا الطــراز

فــي العالــم فــي معــرض لــوس آنجلــس

بتقنيــة درع الســامة  360مــن “نيســان”،

للســيارات  2018الــذي أقيــم فــي نوفمبر

وهي عبارة عن مجموعة أنظمة متطورة
ّ
وتشــكل
لمســاعدة الســائق أثنــاء القيادة

مــن العــام الماضــي .وقــد حافــظ الطــراز

ً
جــزءا مــن رؤيــة “نيســان” للتنقــل الذكي

التــي تبــ ّدل مفهــوم قيــادة الســيارات

علــى ســمعته كســيارة ســيدان مترفــة
مــزوّ دة بمحــرك سداســي األســطوانات

سعته  3.5لترات ويولد  300حصان.

tariq_albahhar
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للوقاية من الجفاف
نبدأ شهر رمضان الكريم كل عام بالكثير من االستعدادات والتجهيزات التقليدية.
وبما أن الجسم يحتاج الكثير من السوائل خصوصا في درجات الحرارة العالية،
إليكم بعض النصائح لتفادي الجفاف بطرق صحية.
الدرجات الطفيفة من الجفاف ترتبط بعدد من األعراض منها جفاف الفم ،النعاس

الفنان الكبير عبداهلل ملك

وانخفاض درجة النشاط ،العطش ،نقص كمية البول ،الصداع ،وجفاف الجلد.
أما المراحل المتقدمة من الجفاف ،فقد يزيد عليها أعراض مثل عدم التعرق ،عدم
تكون بول ،انخفاض ضغط الدم ،تسارع النبض والتنفس ،والغيبوبة؛ ألن الوقاية
خير دائما من العالج ،وحتى تستطيع التمتع بصيام صحي ،ننصحك باتباع هذه

علي حسين

اإلرشادات للوقاية من الجفاف.
ال تستسلم للشمس

مـ ــع ح ــل ــول ش ــه ــر رمـ ــضـ ــان الـــمـــبـــارك وم ــن

يجب االبتعاد قدر اإلمكان عن التعرض المباشر للشمس ،والحرص على التواجد في

بأن تكثر
المتعارف في هذا الشهر الكريم ْ

أماكن معتدلة الحرارة أو أماكن ظليلة .وإذا كان ال مفر من التعرض للشمس ،يمكن

األعمال التلفزيونية التي يقوم فيها

االعتماد على ارتداء قبعة فوق الرأس ،والعمل بطريقة معتدلة تضمن عدم حدوث

أشــهــر الــســنــة .وه ــل كــانــت جــديــدة أم إنها
أتــت تــواصــا لــعــادات قديمة تأصلت في
وجدانهم واستمروا في تأديتها
على مرّ السنوات الماضية.

الفنانون بأداء أدوار في الغالب ما

إرهاق مفاجئ بسبب التعرض للشمس.

الـ ــفـ ــنـ ــان الـ ــقـ ــديـ ــر عــبــدهللا

تكون بعيدة عن شخصياتهم

ال تنس السوائل بعد اإلفطار

ملك يسرد تفاصيل يومه

ال ــح ــق ــي ــق ــة ،إذ ي ــج ــس ــدون

الحصول على كميات كبيرة من السوائل طوال فترة ما بعد اإلفطار يساهم بشكل

الرمضاني بقوله“ :ال فرق

أدوارا أخرى عديدة ،وفي

كبير في حماية الجسم من الجفاف في فترة الصيام في اليوم التالي.

بــيــن ال ــف ــن ــان والــطــبــيــب

الـــعـــادة ي ـ ــدور ف ــي ذهــن

كما أن تجنب بعض المشروبات ،مثل القهوة والكوال والشاي والمشروبات المحتوية

والـ ــمـ ــهـ ــنـ ــدس ع ـ ــن س ــائ ــر

الــمــشــاهــد ت ــس ــاؤالت عن

على كافيين أو كميات كبيرة من السكريات يساعد على الحماية من الجفاف الذي

ال ــن ــاس ه ــم كــغــيــرهــم ،إذ

حياتهم الطبيعية وكيف

تسببه هذه المشروبات.

يقضون أيــامــهــم ،استطلعت

ال تستهن باألطباق الرمضانية

“م ــس ــاف ــات الـ ــبـ ــاد” م ــع بعض

تعتبر بعض األطباق الرمضانية بشكل ما من عوامل تدعيم قــدرة اإلنسان على

الفنانين البحرينيين؛ للتعرف

محاربة آثار الجفاف ،إذ يعتبر قمر الدين مثال من األطباق التي تلعب دورا في منع

على حياتهم اليومية في شهر

حدوث مشكالت المعدة المرتبطة بتراكم األحماض الهضمية؛ بسبب نقص السوائل

عــادة مــا نفضل أن نكون مع
األه ـ ــل واألص ـ ــدق ـ ــاء ،إضــافــة
إل ـ ــى تــخــصــيــص وق ـ ــت أكــبــر
للتركيز واالهــتــمــام بالجانب
الديني والتقرب لله ،إذ

رمضان الكريم ،وعن كيفية

في الجسم.

يــعــتــبــر شــهــر رمــضــان

قــضــاء الــشــهــر الــكــريــم ،ومــا

ال تعتمد على الماء فقط

شهر للطاعة وفرصة

طقوسهم الــخــاصــة التي

من المؤكد أن الماء له دور أساس فى حفظ توازن السوائل في الجسم ،لكن يجب

للقرب من هللا باإلكثار

يــتــبــعــوهــا خ ـ ــال الــشــهــر

أال ننسى دور العصائر الطبيعية ،والفواكه األخرى التى تحتوي على كميات كبيرة

م ــن الـ ــذهـ ــاب لــلــمــســاجــد

ال ــف ــض ــي ــل ،وم ـ ــا ال ــب ــرام ــج

من السوائل ،إضافة إلى العديد من الفيتامينات واألمالح والعديد من العناصر المهة

وق ــراءة الــقــرآن والدعاء

الــمــفــضــلــة ل ــه ــم ب ــع ــي ــدا عــن

في توازن سوائل الجسم .ويشمل هذا الليمون والفراولة والبرتقال.

م ـ ــع زيـــــــــارة األص ـ ــدق ـ ــاء

أجـ ــواء الــعــمــل والــروتــيــن باقي

سهرات منوعة عبر أثير إذاعة البحرين

فرقة الدار تتميز في “جديمك نديمك”

واأله ــل كنوع مــن صلة الــرحــم فــي الجانب

(شكله مسحوا الدرامةا من خارطتهم) ،وال

االجتماعي .أما على صعيد الجانب الفني،

أعــلــم مــا األســبــاب لــذلــك ،ولــكــن الــبــركــة في

ففي السابق كنا مشغولين بتصوير أعمال

المنتجين والممثلين الموجودين ،وبالنسبة

رمضان ،إذ كنا ال نشعر بأجواء الشهر الكريم

لألعمال التلفزيونية الرمضانية المعروضة

النشغالنا بالتصوير .أما اآلن ،فال شيء لدينا

حــالــيــا ،فــأنــا بعيد عــن متابعة تلك األعــمــال

مــن هــذا الــجــانــب؛ بسبب ابتعاد التلفزيون

وحــتــى أعــمــالــي الفنية فــي الــســابــق كنت ال

البحريني عن إنتاج األعــمــال وحسب قوله

أشاهدها؛ بسبب معرفتي القصة.

مسلسل كوري بتلفزيون البحرين

نسرين معروف

إسماعيل مراد

محرر مسافات
أعـ ــرب رئــيــس وم ــؤس ــس فــرقــة “الـ ــدار
البحرينية” الفنان إسماعيل مــراد عن
سعادته بالتميز الذي ظهرت عليه الفرقة
في “تتر مقدمة” المسلسل االجتماعي
“جديمك نديمك” الذي يعرض حاليا على

جابر نغموش وعلي الغرير وسعاد علي،
وسلوى الجراش وآخرون.
وأضاف مراد انه اشرف على موسيقى
مقدمة المسلسل الفنان جمال السيب
وشارك في الغناء ابطال المسلسل وتم
التصوير في عدد من مناطق البحرين،
وال شــك أن نــجــاح فــرقــة الــــدار يؤكد

خــصــصــت إذاع ـ ــة الــبــحــريــن لــشــهــر رمــضــان

الــبــحــريــن ،وســهــرة “س ــت ــوب” ،وه ــي سهرة

بــاقــة مــن الــســهــرات الــرمــضــانــيــة الــمــنــوعــة،

بطابع ترفيهي وفكاهي من إعــداد وتقديم

وذلك تلبية لجميع األذواق ،ومن السهرات

نيلة الرويعي إخــراج راشــد سند ،وتتمحور

الــتــي ستبث على البرنامج الــعــام وموجة

في اختيار مشارك واختبار سرعة بديهته

بحرين إف.إم ،ســهــرة “عــلــى ضــي الشعر”،

وط ــاق ــت ــه وقـ ــدرتـ ــه ع ــل ــى تــقــمــص بــعــض

محرر مسافات

وهـ ــي س ــه ــرة شــعــريــة م ــن تــقــديــم يــونــس

الوظائف المدرجة في البرنامج والمحددة

ضمن المسلسالت الدرامية التي يعرضها

الــعــيــد وإع ـ ــداد مــحــســن الــحــمــري وإخـ ــراج

مسبقا من طاقم اإلعداد.

والخليج وتتحدث عن تجاربهم الشعرية
وذكرياتهم مع رمضان ،وكذلك سهرة “أعالم

بوقيس وتستضيف مجموعة من الممثلين

مــن الــريــاضــة” ،وه ــي ســهــرة أســبــوعــيــة من

البحرينيين الــمــعــروفــيــن وتــحــاورهــم في

كو سفير جمهورية كويا لمملكة البحرين

إعداد وتقديم محمد عبده وإخراج إبراهيم

أعمالهم وعاداتهم الرمضانية ،وسهرة “أنهم

وعــبــدالــرحــمــن محمد بــحــر وكــيــل وزارة

تــلــفــت ،وتــلــقــي الــضــوء عــلــى مجموعة من

من بــادي” ،وهي سهرة حوارية من إعداد

اإلعالم.

منيرة سلمان وتقديم نسرين معروف إخراج

ت ــدور قصة مسلسل “ حــب تحت ضوء

أن السفارة الكورية تقيم عدد من األنشطة

زينب القحطاني.

القمر” فــي أروق ــة القصر الملكي لساللة

والعروض الثقافية طوال العام.

جمال الصقر وإخــراج الفنان مصطفى

الشعبية الــمــعــبــرة والــتــي تتناسب مع

رشيد وتمثيل نخبة من الفنانين منهم

أجواء المسلسالت.

الكبير على المشهد الــريــاضــي فــي مملكة

بصلة كبيرة مفرومة
حبة طماطم كبيرة مفرومة
ملعقة بقدونس مفرومة
ملعقة نعناع مفرومة (واألفضل نعناع
مجفف)
ملح (حددي الكمية)
فلفل (حددي الكمية)
كوب عصير ليمون
 3مالعق دبس الرمان
مرق ورق العنب
كوب عصير ليمون
كوب زيت زيتون
مكعبان من مرقة الدجاج ،مذابان في
ماء حار
كوب دبس الرمان

استحسان النقاد والمتابعين ومن المؤمل

إعداد وتقديم نورة أبوالشوك وإخراج حمد

الشخصيات الرياضية التي كــان لها األثــر

كوب جريش مغسول

المسلسل نسبة مشاهدة عالية جدا ونال

حمد بوقيس ،وتستضيف شعراء البحرين

قناة االمارات ،والعمل من تأليف الفنان

المكونات

المسلسل الكوري “حب تحت ضوء القمر”

الــطــابــع الــرومــانــســي والــكــومــيــدي وحقق

وسهرة “عوايدنا” ،وهي سهرة حوارية من

إمكاناتها الكبيرة في تقديم الرقصات

مطبخ

تــلــفــزيــون الــبــحــريــن خ ــال شــهــر رمــضــان

جوسون في القرن التاسع عشر وتحمل

ويــأتــي ذلــك حسب توقيع االتــفــاق على
عرض العمل بين السفير الكوري هيونمو

ان يعاد بث المسلسل في النصف الثاني
من العام الجاري مع جدول البث لشهري
نوفمبر وديسمبر.
وي ــأت ــي عـــرض الــمــســلــســل ال ــك ــوري على
تلفزيون البحرين انعكاسا على مستوى
التبادل الثقافي بين البلدين ،والمعروف

ورق عنب بالجريش

الخطوات

اخلطي مقادير الحشوة كاملة ولفي
ورق العنب.
في وعاء آخر اخلطي جميع مكونات
المرق.
صفي في قدر عميق شرائح البصل
وشرائح البطاطس كطبقة ثانية ،ثم
صفي ورق العنب صفا مرتبا بإحكام،
وضعي الثقالة بمقاس مناسب لقدر
الطبخ ،ثم غطي القدر.
ضعيه على نار هادئة أول ربع ساعة،
بعدها اخفضي الحرارة واتركيه على النار
لمدة ساعة إلى ساعة ونصف.
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عينــت دائــرة القضاء في العاصمــة اإلماراتية

للنظــر فــي المنازعــات التــي تتجــاوز قيمتهــا

أبــو ظبــي ،اثنين مــن القضــاة األميركيين في

مليون درهم.

محاكــم أبوظبــي التجاريــة فــي خطــوة “غيــر

وأكد المستشــار يوســف العبــري ،وكيل دائرة

مســبوقة” ،بحســب مــا أوردت وكالــة أنبــاء

القضاء أن الخطوة تأتي “من أجل المســاهمة

اإلمارات.

فــي تعزيــز جــذب االســتثمارات األجنبيــة

وقالــت الوكالــة إن القاضييــن ســيعمالن فــي

وعولمــة خدمــات المحاكــم وإتاحتهــا للجميع

الدائــرة الكلية بالمحكمــة التجارية االبتدائية

من دون حواجز لغوية”.

فلسطينيون يصلون في باحة المسجد األقصى في
القدس الشرقية المحتلة في الجمعة األولى من
رمضان (أ ف ب)

التحول
الرقمي ...فرص
غير مستغلة

أيمن همام

Û Ûمــا تشــهده البحريــن فــي اآلونــة األخيــرة مــن تحــول رقمــي فــي أكثــر مــن
مؤسســة عامــة يعــد تطــورا إيجابيــا يؤهــل جميــع القطاعــات العاملــة فــي

المملكــة لمواكبــة المتغيــرات المتســارعة التــي تفرضهــا العولمــة فــي القرن
الواحد والعشرين.

Û Ûفــي مطلــع الشــهر الجــاري أعلنــت اإلدارة العامــة للمــرور اقتصــار تســجيل
المركبات وتجديد رخص السياقة على القنوات اإللكترونية ،ودشن رئيس
جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري الشــيخ ســلمان بن عبــدهللا آل خليفة
نظاما إلكترونيا جديدا للتسجيل العقاري.

Û Ûهــذه الخطــوات الموفقة والمتوافقة مــع اإلســتراتيجية الوطنية للحكومة
اإللكترونيــة توفــر الجهــد والوقــت والمــال ،وتشــجع لمزيــد مــن التحــول
الرقمــي فــي الجهــات الحكوميــة والخاصــة ،لكنهــا فــي الوقت ذاتــه تجلب
تحديــا في المســتقبل المنظور يتعلــق بتوفير كوادر بحرينية مؤهلة إلدارة
وتنفيذ موجات التحول المقبلة.

Û Ûمنصات الخدمات اإللكترونية التي تقلص فترات االنتظار على المراجعين،
تقلــص فــي الوقــت ذاتــه الوظائــف المكتبيــة وتفتــح آفاقــا واســعة أمــام

المتخصصيــن فــي تقنيــة المعلومات ،األمــر الذي يســتدعي العمل من اآلن
على إعداد وتأهيل أعداد كافية من الشباب البحريني القادر على المنافسة
والتفوق في هذا المجال.

Û Ûكثيــر من المؤسســات البحرينية تلجأ إلى الحلــول البرمجية والتقنية التي
تقدمهــا شــركات مــن خــارج المملكــة ،إذ أحســنت تلــك الشــركات اســتغالل

العولمة لتقديم خدماتها في عالم من دون حواجز وال حدود.

Û Ûحكومــة البحريــن أدركــت فــي الوقت المناســب أن التحــول الرقمي أصبح
أمرا واقعا وضرورة حتمية تفرضها متطلبات العصر ،وأنشأت قطاعا معنيا
بهــذا التحــول يندرج ضمن الهيــكل التنظيمي لهيئــة المعلومات والحكومة
اإللكترونيــة ،لكــن الفــرص التــي يتيحهــا هــذا التحــول فــي ظــل العولمة لم
يستغلها القطاع الخاص في المملكة على النحو المطلوب حتى اآلن.

ayman.hamam
@albiladpress.com

ماذا يحدث للجسم أثناء الصيام في رمضان؟
ال يدخل جســم اإلنســان ،من الناحية الفنية ،في “حالة صيام”
إال بعد  8ساعات أو نحو ذلك من تناول آخر وجبة.
إذ يعــد هــذا الوقــت هــو الفتــرة التي تنتهــي فيهــا األمعاء من
امتصــاص العناصــر الغذائيــة مــن الطعام .وبعد ذلك تســتعين

أجســامنا بالغلوكــوز المُ خــزن فــي الكبــد والعضــات لتوفيــر
الطاقة.
وبمجــرد نفــاد مخــزون الغلوكــوز في وقــت الحق أثنــاء فترة
الصيام ،تصبح الدهون المصدر التالي لتوفير الطاقة للجسم.
وعندمــا يبــدأ الجســم فــي حــرق الدهــون ،يســاعد ذلــك فــي
إنقــاص الــوزن ،وتقليــل مســتويات الكوليســترول ،فضــا عن
تقليل خطر اإلصابة بمرض السكري.
بيــد أن انخفــاض مســتويات الســكر فــي الــدم يســبب ضعفــا
وحالــة خمــول ،وقد يصــاب المرء بالصداع والــدوار والغثيان
وصعوبــة التنفــس .ويحــدث ذلــك عندمــا تصــل مســتويات
الجوع إلى أشد درجاتها.
عندمــا يبــدأ الجســم التعــود علــى الصيــام ،تتفــكك الدهــون
وتتحــول إلــى ســكر فــي الدم .ويســتخدم الجســم ســكر الدم
المخزون في الكبد لتوفير الطاقة
ويجــب تجديــد كميــة الســوائل التــي تنخفــض أثنــاء فتــرة
الصيام ،وإال سيؤدي التعرق إلى حدوث الجفاف.
ويقــول استشــاري التخديــر وطــب العنايــة المركــزة فــي

فنانون أتراك

يدعمون إمام

أوغلو

لجــأ عشــرات مــن أبــرز الفنانيــن فــي
تركيــا لمواقــع التواصــل االجتماعــي
إلبــداء الدعــم لرئيــس بلديــة اســطنبول
المعــزول اســتجابة لدعوته لهــم للتعبير
عــن رفضهــم لقــرار إلغــاء فــوزه فــي
االنتخابات على مرشح الحزب الحاكم.
وشــغل أكــرم إمــام أوغلــو المنصــب

تناول أطعمة بها مستويات سعرات حرارية عالية يمنع الجسم من
إصالح نفسه ذاتيا

مستشــفى أدينبروك في كامبريــدج ،رازين مهروف “نأكل في
حياتنا اليومية العادية الكثير من السعرات الحرارية ،وهو ما
قد يمنع الجسم من أداء المهام األخرى بطريقة مناسبة ،مثل
اإلصالح الذاتي”.
ويضيــف “الصيــام يصحــح ذلــك ،علــى نحــو يســمح للجســم
بتوجيــه االنتبــاه إلى وظائف أخرى .لذا يفيد الصيام الجســم
عن طريق تسهيل الشفاء ومنع االلتهابات ومكافحتها”.
ويؤكــد مهــروف أن “صيــام شــهر رمضــان ،إذا كان بالشــكل
الصحيح ،ينبغي أن يسمح لك بتجديد إمداد الجسم بالطاقة
يوميــا ،ممــا قــد يعنــي أنــك تنقــص وزنــك دون حــرق أنســجة
العضالت القيمة”.

نيويورك تمنع توليد الكهرباء من الفحم بنهاية 2020
أقــرت الجهــات التنظيمية المعنيــة بالبيئة في والية نيويــورك األميركية قواعد تهدف
لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الكهرباء من خالل منعها من حرق
الفحم في الوالية بحلول نهاية .2020
وقــال أندرو كومو حاكم نيويورك ،الذي ينتقد

ومجتمعاتنا“.

بشــدة دعــم الرئيــس دونالــد ترامــب لقطــاع

وذكــرت بيانــات اتحاديــة أن الواليــة تعتــزم

الفحــم ،فــي بيــان ”بينمــا تواصــل حكومتنــا

أيضــا اســتخدام المــوارد الطاقــة المتجــددة

االتحادية دعم قطاع الوقود األحفوري وتنكر

لتوليد  % 70من الكهرباء بحلول العام .2030

تغيــر المناخ وتدير ظهرها لحماية البيئة تقود

وتنتج نيويورك في الوقت الراهن نحو % 30

نيويــورك األمــة بتحرك جــريء لحماية كوكبنا

فقط من الكهرباء من الموارد المتجددة.

ممرض ألماني متورط بقتل  300مريض
يعرف األلمان أن الممرض ،نيلز هوغيل ،قاتل منذ سنوات ،لكن الذي عرفوه عنه أخيرا
كان بمثابة مفاجأة صاعقة روعت البالد ،تمثلت في تورطه بقتل نحو  300مريض.
وفــي تقريــر مطــول ،الجمعــة ،ســلطت

فبعــد تحقيقات جديدة باتت الســلطات

صحيفــة “نيويــورك تايمــز” الضــوء على

تعتقــد أن الممــرض هــو الســفاح األكثــر

قضيــة هوغيــل ( 43عامــا) ،الــذي وصف

دمويــة فــي تاريــخ البــاد ،وتــدور اآلن

بالسفاح األكثر دموية في تاريخ ألمانيا،

شــكوك جديــة بشـــأن تورطــه فــي مقتل

مشــيرة إلــى أن القضية تثيــر الكثير من

نحو  300مريض ،اعترف الســفاح حتى

األســئلة المخيفــة التــي تتجــاوز جرائــم

اآلن بقتــل  42منهــم ،وذلــك خــال 5

القاتل إلى مواقف وسلوك زمالء له.

أعوام.

زلزال بقوة  5.3درجة قرب السليمانية بالعراق
قالــت هيئــة المســح الجيولوجــي األمريكيــة إن زلــزال قوتــه  5.3درجــة وقع قرب
مدينة السليمانية بمنطقة كردستان العراق أمس السبت.
وقــال مســعفون محليــون إنه لم تــرد أنباء

الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية إن

عــن وقــوع إصابــات وذكــر مســؤولون أن

الزلزال وقع قرب بلدة دربندخان وشــعر به

الزلــزال لم يســفر عــن وقوع خســائر مادية

السكان في عدة بلدات أخرى.

كبيــرة .وذكــرت هيئة المســح األميركية أن

وقالــت وســائل إعــام في إيــران المجاورة

الزلــزال وقــع على بعــد  71كيلومترا جنوب

إن قــوة الزلــزال  5.1درجة وهــز بلدة ازغله

شــرقي الســليمانية وعلــى عمــق عشــرة

الحدوديــة لكــن لــم تــرد تقاريــر عــن وقــوع

كيلومتــرات .وقالــت الهيئــة العامــة لألنواء

خسائر.

 1.65مليــون ليــرة ( 270976دوالر)
فــي أبريل نيســان بســبب خطــأ أدى إلى
انتهاك بيانات خاصة.
وأشــارت الهيئــة إلــى بيــان أصدرتــه
فيســبوك فــي ديســمبر قالــت فيــه إن
الشــركة اكتشــفت ثغــرة فــي واجهــة
برمجــة التطبيقــات (إيه.بــي.آي) ممــا
سمح لتطبيقات خارجية باالطالع على
صور مستخدمي فيسبوك.
» »وقالت الهيئة التركية إن نحو 300
ألف مستخدم في تركيا تضرروا من
انتهاك بياناتهم الخاصة .وأضافت
أن ثغرة البرمجة المذكورة
استمرت لمدة  12يوما في سبتمبر
من العام الماضي وأن عدم تدخل
فيسبوك في الوقت المناسب
يكشف عن قصور في التقنيات
االحتياطية للتصدي لذلك.

التواصــل االجتماعــي ،أصــدرت الممثلــة
المصريــة الكوميديــة شــيماء ســيف،
اعتــذارا عن حلقة من برنامج قدمت فيها
دور امــرأة ســودانية ،بطريقــة اعتبرهــا
الكثيرون “مهينة” .وظهرت شــيماء ســيف

والدعوة النتخابات جديدة بعد سلســلة
مــن الطعــون التــي قدمها حــزب العدالة

الكثيــر مــن أبنــاء الشــعب الســوداني .وما

والتنميــة .وقــال إمــام أوغلــو فــي كلمــة

أن انتهــى عــرض الحلقــة ،الجمعــة ،حتــى

حماســية بعــد هــذا القــرار ”يقولــون إنــه

انهالــت التعليقــات الغاضبــة علــى موقــع

ال ينبغــي للفنانيــن أن يتحدثــوا .ال،

تويتــر ،إذ قــال أحــد المســتخدمين“ :هــذا

ســيتحدثون ...حــان وقــت الحديــث،

ليس مضحكا ..بل هو عنصري”.

من مليون مرة على تويتر.

فرضــت علــى فيســبوك غرامــة قدرهــا

عليهــا آالف التعليقــات علــى مواقــع

بلهجة سودانية ،إال أن المشهد أثار غضب

باللغة التركية وجرى نشره أكثر

البيانــات الشــخصية يــوم الجمعــة إنهــا

بعد أن أثارت غضب الســودانيين وانهالت

اللجنــة العليــا لالنتخابات إلغــاء النتائج

» »من جانبها ،ردت سيف بإصدار
اعتذار على صفحتها على

فيسبوك ،قائلة “أنا أكيد مش

قاصدة أضايقكم ،مش قاصدة

دخان منبعث من محطة للطاقة في والية أميركية (رويترز)

قالــت الهيئــة التركيــة المعنيــة بحمايــة

السودانيين ..وتعتذر

لمــدة تقــل عــن  3أســابيع قبــل أن تقــرر

الشعار إلى وسم (هاشتاج)

دوالر

تغضب

وجههــا بلــون داكــن وحاولــت التحــدث

» »وفي اليوم التالي تحول هذا

فيسبوك  271ألف

فنانة مصرية

فــي البرنامــج الكوميــدي وقــد صبغــت

حان وقت رفع الصوت“.

هيئة تركية تغرم

أضايق إخواتي وحبايبي”.

دوق ودوقة ساسكس األمير هاري وزوجته ميغان والدتها دوريا راجالند
يقدمون مولودهما الجديد أرشي هاريسون ماونت باتن وندسور إلى
الملكة إليزابيث الثانية واألمير فيليب في قلعة وندسور (غيتي)

