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صدر  عن رئيس الوزراء صاحب الســمو 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفة قرار رقم 10 لســنة 2019، بشــأن 
المــال  الــراس  ذات  للشــركات  الســماح 
األجنبي بمزاولة نشاط استخراج النفط 
والغــاز الطبيعــي داخل مملكــة البحرين، 

وجاء فيه:

المادة األولى
مــع مراعــاة أحكام الفقــرة )أ( مــن المادة 
التجاريــة  الشــركات  قانــون  مــن   )345(
 )۲۱( رقــم  بقانــون  بالمرســوم  الصــادر 
ذات  للشــركات  ُيســمح   ،۲۰۰۱ لســنة 
الــرأس المــال األجنبــي بالتملــك بنســبة 
)۱۰۰ %( فــي نشــاط اســتخراج النفــط 
والغــاز الطبيعــي داخل مملكــة البحرين، 
علــى أن تكون الشــركة األم األجنبية قد 
وقعــت أو فــي المراحل النهائيــة لتوقيع 

اتفاقية استكشــاف وإنتاج النفط والغاز 
الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين.

المادة الثانية
على وزير الصناعة والتجارة والســياحة 
تنفيــذ هــذا القــرار، وُيعمــل به مــن اليوم 
الجريــدة  فــي  نشــره  لتاريــخ  التالــي 

الرسمية.

بقرار من سمو رئيس الوزراء : السماح 
للشركات األجنبية باستخراج النفط والغاز

ارتفاع النجاح في الثانوية إلى 96.4 %
SMS النعيمي يعتمد نتائج الشهادات ويهنئ المتفوقين عبر

 اعتمــد وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي نتائج الــدور األول للمراحــل )الثانوية 
العامة، التعليم الفني والمهني، اإلعدادية(، وأرســل الوزير رســائل نصية قصيرة عبر 
الهواتــف النقالــة للطلبة المتفوقين، هنأهم فيهــا بنجاحهم وتفوقهم، كما قام بالتوقيع 

على شهادات تقديرية للطلبة األوائل خريجي المرحلة الثانوية.

وقد تقدم إلى امتحانات المرحلة الثانوية في 
المســتوى الثالث الثانوي ســتة آالف وثالثمئة 
واثنــان وســتون )6362( طالبــا وطالبــة، منهــم 
ألفــان وأربعمئــة وســتون مــن البنيــن )2460(، 
البنــات  مــن  واثنــان  وتســعمئة  آالف  وثالثــة 
فــي  األول  الــدور  نتائــج  وأظهــرت   .)3902(
النجــاح  نســبة  معــدل  أّن  الثالــث  المســتوى 

اإلجمالية لهذه السنة قد بلغ )96.4 %(، 
وتقدم إلى امتحانات الشــهادة اإلعدادية أحد 

عشــر ألفــا وثمانمئة وســتة وثالثــون )11836( 
طالبــا وطالبــة، منهــم خمســة آالف وســبعمئة 
وواحــد وأربعــون مــن البنيــن )5741(، وســتة 
آالف وخمســة وتســعون مــن البنــات )6095(. 
معــدل  أّن  األول  الــدور  نتائــج  أظهــرت  وقــد 
نســبة النجــاح اإلجماليــة لهــذه الســنة قــد بلــغ 
الــوزارة  أن  النعيمــي  أكــد  وقــد   .)%  78.59(
مبــادرات  تنفيــذ  فــي  العــام  هــذا  اســتمرت 
المشــروع الوطني لتطويــر التعليم والتدريب، 

بمــا يتناســب مــع احتياجاتنــا التنمويــة، وفــي 
مقدمتها االستمرار في تنفيذ برنامج تحسين 
لتطويــر  الــدءوب  الجهــد  مــع  المــدارس  أداء 

بحيــث  مناهجهــا  وتجديــد  التعليــم  مراحــل 
تتناســب مــع التوجهــات التطويريــة الجديدة 

لتشكل منظومة متكاملة.
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دارة وا
دارة التنفيذية و جميع منتسبي
بنك البحرين الوطني

 ^ اقرأ في ملحق

تمّلك األجانب للسجالت التجارية “يكركب” السوق

قطاع التعليم 
البحريني يلحق بركب 

“الفنتك”

55.8 مليون دينار 
أرباح “ممتلكات” 

في 2018 

حرب “تكسير أسعار” في قطاع السفر والسياحة

)12(
)13(

)14(

)18(

االقتصادي

)٢٤(

سمو رئيس الوزراء

ــدة مــوقــف مــجــلــس الــتــعــاون ــ ــؤكــد وح ــان ي ــي ــة: قــطــر تــتــحــفــظ عــلــى ب ــي ــخــارج ــر ال ــ )05(وزي

منى خالدلجين فاضل جمعةزهراء عمار مهدي
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مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة تقليدي
تطبق الشروط واألحكام. فترة الحملة الترويجية من فبراير ٢٠١٩ لغاية يناير ٢٠٢٠. لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى نشرة المنتج. لن تكون هناك جوائز أسبوعية أثناء السحب على الجوائز الشهرية وربع السنوية والسنوية. لن تكون هنالك جوائز شهرية خالل السحب على الجوائز ربع السنوية والسنوية. 
سيتم إدراج جميع عمالء البنك األهلي المتحد ش.م.ب. المؤهلين للدخول في السحوبات على الجوائز. سيتم إدراج جميع عمالء البنك األهلي المتحد - الكويت ش.م.ك.ع. في جميع السحوبات األسبوعية والشهرية عدا السحوبات األسبوعية التي تجرى بالدوالر األمريكي. يتم تغطية اإليداعات لدى البنك 

األهلي المتحد ش.م.ب. في المملكة من خالل الالئحة التنظيمية لحماية الودائع والحسابات االستثمارية غير المقيدة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وفقًا للقرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٠. *ينطبق فقط على عيد الفطر.

٩٩٩ ٢٢١ ١٧
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تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية 
شــكر جوابيــة مــن رئيــس جمهوريــة 
الهنــد الصديقــة رام نــات كوفيند؛ رًدا 
على برقية جاللته المهنئة له بمناسبة 

فيهــا  عبــر  الجمهوريــة،  يــوم  ذكــرى 
عــن خالــص شــكره وتقديــره لجاللــة 
الملــك علــى مشــاعر جاللتــه الطيبــة 
والنبيلة، متمنًيا لجاللته وافر الصحة 
البحريــن  والســعادة ولشــعب مملكــة 

المزيد من التقدم والرقي.

بعــث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة 
برقيــة تهنئة إلى رئيس جمهورية 
إيطاليــا ســيرجيو ماتاريال؛ وذلك 

الوطنــي  العيــد  ذكــرى  بمناســبة 
لبــالده. وأعــرب جاللتــه فيهــا عن 
أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور 
الصحة والســعادة بهذه المناســبة 

الوطنية.

العاهل يتلقى شكر رئيس الهند

جاللة الملك يهنئ رئيس إيطاليا بالعيد الوطني

االثنين
3 يونيو 2019 
29 رمضان 1440

البحرين تتلقى شكر رئيس وزراء الهند
تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
برقيــة شــكر جوابية من رئيس وزراء 
نارينــدرا  الصديقــة  الهنــد  جمهوريــة 
برقيــة  علــى  ردًا  وذلــك   ، مــودي 
جاللتــه المهنئــة له بمناســبة فوزه في 
جمهوريــة  فــي  العامــة  االنتخابــات 

الهند. 
أعــرب رئيــس وزراء جمهوريــة الهنــد 
وتقديــره  شــكره  خالــص  عــن  فيهــا 
لجاللــة الملــك، علــى مشــاعر جاللتــه 
الطيبة النبيلة، متمنًيا لجاللته موفور 

مملكــة  ولشــعب  والســعادة،  الصحــة 
البحرين المزيد من التقدم واالزدهار.

وتلقــى رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة، برقية شكر جوابية من رئيس 
الصديقــة  الهنــد  جمهوريــة  وزراء 
نارينــدا مــودي، عبر فيها عــن اعتزازه 
بالعالقــات الثنائيــة القوية التي تربط 
علــى  البحريــن  ومملكــة  الهنــد  بيــن 
امتــداد ســنوات طويلة مــن التواصل 
والشــعبين  البلديــن  بيــن  الفعــال 

الصديقين.

وأكد رئيس الوزراء الهندي في برقيته 
ردا على تهنئة صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الوزراء لــه بمناســبة فوزه في 
االنتخابــات، تطلعــه لمواصلــة العمــل 
الوثيــق مع ســموه ولمزيد مــن توثيق 
وترســيخ عــرى التعــاون المشــترك لما 
فيــه صالــح البلديــن، متمنيــا لســموه 
ولشــعب  والســعادة  الصحــة  موفــور 
البحرين المزيد من التقدم واالزدهار. 
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  تلقــى  كمــا 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 

ســلمان بن حمد آل خليفة برقية شكر 
جوابيــة مــن رئيــس وزراء جمهوريــة 
الهنــد الصديقــة نارينــدرا مــودي؛ ردا 
على برقية ســموه المهنئة له بمناســبة 
فــي  العامــة  االنتخابــات  فــي  فــوزه 

جمهورية الهند.
وأعــرب رئيــس وزراء جمهورية الهند 
عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي 
العهــد علــى مشــاعر ســموه الصادقــة، 
الصحــة  مــن  مزيــدا  لســموه  متمنيــا 
والســعادة، ولشــعب مملكــة البحريــن 

المزيد من التقدم والنماء.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يتلقى برقيتي شكر من القيادة السعودية
تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
شــكر  برقيــة  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
العربيــة  المملكــة  عاهــل  مــن  جوابيــة 
خــادم  أخيــه  الشــقيقة  الســعودية 
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن 

عبدالعزيــز آل ســعود؛ ردا علــى برقيــة 
سموه المعزية في وفاة صاحبة السمو 
األميــرة حصــة بنت ســعود بن عبدهللا 
بن ســعود بن فيصل آل ســعود، ضمنها 
خالــص  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
شــكره وتقديره لســمو ولي العهد على 
مشــاعر ســموه الطيبــة النبيلــة، متمنيا 

لسموه موفور الصحة والعافية.
كمــا تلقى  صاحب الســمو الملكي ولي 
العهــد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء برقيــة شــكر 
جوابيــة مماثلــة مــن ولــي العهــد نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع 
أخيــه  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود  بــن ســلمان 
أعــرب فيهــا ســموه عــن خالص شــكره 
وتقديــره لصاحــب الســمو الملكي ولي 
األخويــة  ســموه  مشــاعر  علــى  العهــد 
الكريمة، متمنيا لسموه موفور الصحة 

والسعادة.

المنامة - بنا

العاهل يتلقى شكر خادم الحرمين الشريفين
ــاة  ــه بوفـ ــة جاللتـ ــى تعزيـ ردا علـ
ســـعود بنـــت  حصـــة  األميـــرة 

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
شــكر  برقيــة  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
جوابية من عاهل المملكة العربية الســعودية 
الشــريفين  الحرميــن  أخيــه خــادم  الشــقيقة 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود؛ رًدا 
على برقية جاللته المعزية في وفاة صاحبة 

الســمو األميرة حصة بنت ســعود بن عبدهللا 
بن ســعود بن فيصل آل ســعود، ضمنها خادم 
الحرميــن الشــريفين خالــص شــكره وتقديره 
لصاحــب الجاللــة الملك على مشــاعر جاللته 
موفــور  لجاللتــه  متمنًيــا  الكريمــة،  األخويــة 

الصحة والسعادة.

المنامة - بنا

خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك

المنامة - بنا

المنامة - األوقاف الجعفرية

الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  عــن  صــدر 
الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة، 
تعميم بشــأن عطلة عيد الفطر المبارك لســنة 
1440 هـ. وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد 

الفطر المبارك لســنة 1440 هـ، ُتعطل وزارات 
المملكــة وهيئاتهــا ومؤسســاتها العامــة يــوم 
العيد واليومين التاليين له، وإذا صادف أحد 
أيــام العيد يــوم عطلة رســمية، فيعوض عنه 

بتمديد العطلة يوًما آخر.

محســن  الجعفريــة  األوقــاف  رئيــس  أشــاد 
آل عصفــور بمشــاركة عاهــل البــالد صاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة في 
قمــم مكة المكرمة بدعوة مــن عاهل المملكة 
العربية الســعودية الشــقيقة خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 

سعود.
خطــاب  تضمنــه  بمــا  عصفــور  آل  وأشــاد 
صاحــب الجاللة الملك، أمــام “القمم الثالث”، 
والتــي توجــت بأعمال الدورة الرابعة عشــرة 
للقمــة اإلســالمية العاديــة لمنظمــة التعــاون 

تبنــي  أهميــة  إلــى  أشــار  والــذي  اإلســالمي، 
حاســمة  ومعالجــات  لحلــول  عمليــة  صيغــة 
وفورية، لما نشهده من قضايا وأزمات؛ سعيا 
لتحقيــق العيــش المشــترك والحيــاة الطيبــة 

اآلمنة التي تستحقها الشعوب.
وقال إن مضامين الخطب التي ألقاها جاللة 
الملــك في القمــم الثالث بمعيــة إخوانه قادة 
الــدول العربيــة واإلســالمية، والتــي عكســت 
رؤيــة جاللته فــي تحقيق األمن واالســتقرار 
يهــدد  مــا  كل  عــن  واالبتعــاد  المنطقــة،  فــي 
بيــن  والتعــاون  اإلخــاء  وتعزيــز  اســتقرارها 

شعوبها بما يحقق مستقبلها المشرق.

سمو رئيس الوزراء يصدر تعميًما بشأن عطلة العيد

آل عصفور ينوه بمبادرات العاهل
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سمو محافظ الجنوبية: تكثيف الدوريات خالل العيد
المصليات بــخــصــوص  ــة  الـــازمـ ــة  ــي ــن األم اإلجــــــراءات  كــل  اتــخــاذ 

تــرأس محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة 
بــن علــي بــن خليفة آل خليفــة، اجتمــاع اللجنة 
مــن  عــدد  بحضــور  المحافظــة،  بمقــر  األمنيــة 
وممثلــي  المحافظــة  شــرطة  مديريــة  ضبــاط 
اإلدارة العامــة للمــرور واإلدارة العامــة للدفــاع 
واألدلــة  للمباحــث  العامــة  واإلدارة  المدنــي، 

الجنائية.
وفــي بدايــة االجتمــاع، رحــب ســمو المحافــظ 
فــي  المبذولــة  بالجهــود  مشــيدا  بالحضــور، 
التعاون والتنســيق بين جميــع اإلدارات التابعة 
لــوزارة الداخليــة والمحافظــة الجنوبيــة األمــر 
الذي ســاهم في ترسيخ دعائم األمن والسالمة 

والشراكة بين جميع األطراف.
واطلــع ســموه علــى خطــة شــاملة مــن مديريــة 
شرطة المحافظة الجنوبية حول االستعدادات 
ســموه  موجًهــا  المبــارك،  الفطــر  لعيــد  األمنيــة 
إلــى ضــرورة التنســيق والتعــاون مــع الجهــات، 
فــي أيــام عيــد الفطــر واتخــاذ كل اإلجــراءات 
والتدابيــر األمنيــة الالزمة بخصــوص مصليات 
العيــد، كما دعا ســموه إلى تنظيم حركة الســير، 
وتكثيــف وجــود الدوريات الراجلــة والمتحركة 

في كافة مناطق المحافظة.
علــى صعيٍد آخر، ناقشــت اللجنــة، االحتياجات 
األمنيــة الواردة مــن األهالي والمواطنين، إذ تم 
تشــكيل فريــق عمــل مــن المحافظــة ومديريــة 
الشــرطة لرفــع التوصيــات الالزمــة فيما يخص 
تلبيــة رؤى وتطلعــات األهالــي للوضــع األمنــي 

والمجتمعي.

وأوضح سموه أن المحافظة الجنوبية تحتضن 
المبــادرات والبرامــج األمنيــة التي تعــود بالنفع 
علــى المجتمــع كبرنامج ســمو المحافظ األمني 
فــي  مشــيًدا  أخيــرا،  أطلــق  الــذي  االجتماعــي 
الفاعــل لحمــالت األمــن  بالــدور  الوقــت نفســه 

والســالمة التــي قامت بهــا المحافظــة بالتعاون 
مــع اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي خــالل شــهر 
العامــة  واألماكــن  األهالــي  بمجالــس  رمضــان 

لتعزيز الوعي األمني لجميع شرائح المجتمع.
شــكرهم  عــن  الحضــور  أعــرب  جهتهــم،  مــن 

وتقديرهــم لســمو المحافظ للتنســيق والتعاون 
المشــترك وبــذل الجهــود لضمــان أمــن وســالمة 
المجتمــع، مؤكديــن دورهــم فــي وضــع خطــط 
مشــتركة علــى صعيــد االســتعداد األمنــي فــي 

مختلف المبادرات والبرامج الهادفة.

المنامة - وزارة الداخلية

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفــة فــي مكتبه بالقيــادة العامة صباح أمس وزير الماليــة واالقتصاد الوطني 

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
وخــالل اللقــاء، رحــب القائــد العام لقوة دفــاع البحرين بوزيــر المالية واالقتصاد 
التعــاون  بمجــاالت  المتعلقــة  الموضوعــات  مــن  عــدد  بحــث  وجــرى  الوطنــي، 

والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين ووزارة المالية واالقتصاد الوطني.

قامت وكيل وزارة الخارجية الشــيخة رنا 
بنــت عيســى بــن دعيــج آل خليفــة، أمــس 
بالتوقيــع فــي ســجل التعازي بمقر ســفارة 
تايلنــد لــدى مملكــة البحريــن، وذلــك فــي 
وفاة رئيس الوزراء الســابق لمملكة تايلند 

الصديقة الجنرال بريم تنسوالنوندا.
وأعربــت وكيــل وزارة الخارجيــة عــن بالغ 

تعازيها ومواســاتها لحكومة وشــعب تايلند الصديق بهذا المصاب األليم، مؤكدة 
عمق العالقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند والحرص على 
االرتقاء بعالقات التعاون والتنسيق المشترك إلى آفاق أوسع بما يدعم المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

القائد العام يبحث التنسيق مع وزير المالية

الشيخة رنا تعزي بوفاة رئيس وزراء تايلند السابق

االثنين
3 يونيو 2019 

29 رمضان 1440

هل فرع توبيل مفتوح ملدة ٢٤ ساعة يف رمضان؟

تابعونا عىل

٢٩سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

االسم

الهاتف

آخر موعد لتسلم املشاركات الساعة ١٠ مساًء يف نفس يوم املسابقة.

الرشوط:
توضع النسخة األصلية يف الصندوق املخصص للمسابقة يف مقر جريدة البالد.

ال يحق ملوظفي أسواق ميدوي / جريدة البالد و أقاربهم من الدرجة األوىل االشرتاك يف املسابقة.

اشرتك و احصل عىل فرصة الفوز بقسيمة تسوق بقيمة ٥٠ دينار يومياً

كالنعم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام

  حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

   وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام

  حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

   وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات
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أمــرت المحكمــة الصغرى الجنائيــة )المختصة بالقضايا 
المرورية( بحبس شاب “25 عاما” لمدة 100 يوم تنفيذا 
لعقوبة اإلكراه البدني نظرا لرفضه دفع غرامة مقدارها 
500 دينــار بعدمــا بــرر ذلــك بعــدم امتالكــه للمبلــغ، إثــر 
إبــالغ مواطــن ضــده بقيامــه بالتفحيــط واالســتعراض 
ســيارتين  علــى  الحصــى  بتطايــر  والتســبب  بمركبتــه 
وحدوث تلفيات بهما، كما أمرت بوقف ســريان رخصة 

قيادته لمدة 6 أشهر بعد تنفيذ الحكم.
وجــاء فــي أوراق القضيــة أن المتهــم والمجنــي عليــه 
كانــا متوقفين في إحدى اإلشــارات المرورية المضاءة 
باللــون األحمــر بجــوار ممشــى منطقــة عالــي، ومــا إن 
أضــاءت باللــون األخضــر حتــى بــدأ المتهــم بالتفحيــط 
وتصييح العجالت مستعرضا قدراته أمام باقي المارة 
علــى الشــارع، وتســبب ذلــك فــي تطاير بعــض الحصى 
على الســيارات القريبة منه، منها ســيارة المبلغ المجني 
آخــر  وشــخص  ســيارته  أن  األخيــر  أوضــح  إذ  عليــه، 
تعرضتــا إلــى تلفيــات مــا دعــاه إلــى التقاط رقــم لوحة 
ســيارة المتهم واإلبالغ عنــه لدى اإلدارة العامة للمرور، 
والــذي  لــإدارة،  واســتدعائه  بالمتهــم  االتصــال  فتــم 

اعترف بالفعل بما نسب إليه.

“تفحيط” ثواني كّلف 
مواطنا 100 يوم حبس 

وسحب “ليسنه”

المنامة - بنا

ج حفيده،  شهد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، تخرَّ
الشيخ خالد بن سلمان بن خالد بن عبدهللا آل خليفة، في مدرسة اإلبداع الخاصة، 

وذلك خالل االحتفالية التي نظمتها المدرسة صباح أمس بفندق الدبلومات.

خالــد  الشــيخ  هنــأ  المناســبة،  وبهــذه 
بــن عبــدهللا، حفيــده الشــيخ خالــد بن 
ســلمان، معربــا عــن تمنياتــه وتهانيــه 
لجميع خريجي الفوج الرابع بمدرســة 
اإلبداع الخاصة التوفيق والنجاح في 

مقبل حياتهم العلمية والدراسية.
مجلــس  رئيــس  نائــب  أعــرب  كمــا 

الــوزراء عــن شــكره وتقديره لمدرســة 
اإلبــداع الخاصة - بهيئتيهــا التعليمية 
المبذولــة  الجهــود  علــى   - واإلداريــة 
في ســبيل حث منتســبيها من الطالب 
لتحقيــق  واالجتهــاد؛  المثابــرة  علــى 
التحصيــل  مــن  متقدمــة  مســتويات 

العلمي المتميز.

خالد بن عبداهلل يشهد تخرج حفيده في “اإلبداع الخاصة”

قطر تتحفظ على بيان يؤكد وحدة موقف مجلس التعاون
وزير الخارجية: مشاركة الدوحة في قمم مكة ضعيفة وال تتناسب مع الظرف

الشــيخ خالــد  الخارجيــة  أكــد وزيــر 
خليفــة  آل  محمــد  بــن  أحمــد  بــن 
صاحــب  البــالد  عاهــل  مشــاركة  أن 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة في القمتيــن الطارئتين لقادة 
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليج 
العربيــة،  الــدول  وقــادة  العربيــة 
وأعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر 
القمــة اإلســالمي والتــي انعقدت في 
مكــة المكرمة بدعــوة ورعاية كريمة 
مــن  قبل خــادم الحرمين الشــريفين 
آل  العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان  الملــك 
جــاءت تجســيًدا للعالقــات األخويــة 
مملكــة  بيــن  والراســخة  الوثيقــة 
البحرين والمملكة العربية السعودية 
بأهميــة  جاللتــه  وإليمــان  الشــقيقة 
والمحــوري  االســتراتيجي  الــدور 
فــي  الشــريفين  الحرميــن  لخــادم 
قيــادة العمل الجماعــي على مختلف 
مســتوياته العربيــة واإلســالمية لمــا 
فيــه خيــر وازدهار هــذه الــدول وبما 
يمكــن هــذه الدول من تجنــب الكثير 
تصبــو  مــا  وتحقيــق  األخطــار  مــن 
إليــه مــن تطلعــات، بمــا هــو معــروف 
عنــه من حكمــة ورؤية صائبــة لكافة 
العربيــة  للمملكــة  وبمــا  المعطيــات، 
الســعودية مــن مكانــة وثقــل إقليمي 
ودولــي كبيريــن وما تلتــزم به طوال 
تاريخهــا مــن دعــم ألشــقائها فــي كل 

الظروف.

هــذه  أن  الخارجيــة  وزيــر  وأضــاف 
القمــم قــد حققــت أهدافهــا وخرجت 
مواقــف  عــن  تعبــر  بنــاءة  بنتائــج 
الــدول العربية واإلســالمية وتعكس 
مواصلــة  فــى  المشــتركة  إرادتهــا 
جهودهــا ألجــل التغلــب علــى جميــع 
التحديــات المحيطــة بهــا والتصــدي 
التــي  والمســاعي  المحــاوالت  لــكل 
تقــوم بهــا دول وجهــات دأبــت علــى 
التدخل في الشــؤون الداخلية لدول 
المنطقــة دون أي احترام لالتفاقيات 
والقوانيــن أو اكتــراث بمبادئ حســن 
األمــن  مــن  للنيــل  وتهــدف  الجــوار، 
القومــي وعرقلــة جهودنــا نحو مزيد 

من التنمية والرخاء لشعوبنا.
إلــى مشــاركة دولــة قطــر  وبالنســبة 
في هذه القمم، أشار وزير الخارجية 
إلــى أن مشــاركة قطر كانــت ضعيفة 
وغيــر فاعلــة وال تتناســب بــأي حــال 
مــن األحــوال مــع أهميــة هــذه القمــم 
انعقــدت  الــذي  الظــرف  وخطــورة 
فيــه والغايــات المنشــودة منهــا فــي 
الحفاظ على األمن القومي المشترك 
تهــدد  التــي  التحديــات  ومواجهــة 
الــدول العربيــة واإلســالمية وتقوية 
بمــا  المشــترك  العمــل  ســبل ودعائــم 
يحفــظ للمنطقــة أمنهــا واســتقرارها 

ويرسخ السلم فيها.
الخارجيــة اســتغرابه   وأبــدى وزيــر 
مــن تحفــظ دولــة قطــر علــى البيــان 

الصــادر عــن قمــة قــادة دول مجلس 
العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
والــذي أكــد المبــادئ التــي تضمنتهــا 
أن  مــن  المشــترك  الدفــاع  اتفاقيــة 
أمــن دول المجلــس وحــدة ال تتجزأ، 
كمــا أكــد أيًضا قوة وتماســك مجلس 
التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، 
لمــا يربــط بينهــا مــن عالقــات خاصة 
وســمات مشــتركة، وهــو مــا يعكــس 
مــدى تراجــع هــدف تعزيــز العالقات 
فــي  التعــاون  مجلــس  دول  بيــن 
أولويــات سياســة دولة قطــر، ويؤكد 
أن ارتباطهــا بأشــقائها أصبــح ضعيًفا 
أصبحــت  الــذي  الوقــت  فــي  جــًدا 
فيــه مديونــة وتســتنجد بالوســطاء 

إلنقاذها من أزمتها .
عــدم  أن  الخارجيــة  وزيــر  وأوضــح 
تجــاوب قطــر مــع المطالــب العادلــة 

إلــى  أدى  دولنــا  بهــا  تقدمــت  التــي 
استمرار أزمتها وإطالة أمدها، فنحن 
ال مصلحــة لنــا فــي إطالــة أزمة قطر، 
لكنها ليســت راغبــة في الحل بعد أن 
وضعــت نفســها فــي الخــط المخالف 
الشــقائها، وهــو أمــر ال يصــب مطلًقــا 
في مصلحة الشعب القطري الشقيق 
مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا  ســيظل  الــذي 
المجتمــع الخليجي الــذي تربط دوله 
وشــعوبه وحــدة األهــداف والمصيــر 

المشترك.

الشيخ خالد بن أحمد
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نقــل المنــدوب الدائــم لمملكــة البحريــن 
لــدى األمــم المتحــدة بنيويــورك جمــال 
الرويعــي تحيــات عاهــل البــالد صاحــب 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
خليفــة، ورئيــس الوزراء صاحب الســمو 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة، وولــي العهد نائــب القائد األعلى 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس  األول  النائــب 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 

حمــد آل خليفــة، إلــى رئيــس جمهوريــة 
ارمانــدو  نايــب  المنتخــب  الســلفادور 
بوكيلي وتمنياتهم له بالتوفيق والنجاح 
ولشــعب الســلفادور الصديق بالمزيد من 

التقدم واالزدهار.
جــاء ذلك لدى مشــاركة المنــدوب الدائم 
فــي مراســم تنصيــب رئيــس الســلفادور 
التي جرت يوم السبت الموافق ١ يونيو 

٢٠١٩ في العاصمة سان سالفادور.

الرويعي يشارك في مراسم تنصيب رئيس السلفادور

زيادة “التعطل” أقرت بمايو والمصروفة مستحقات أبريل
عاطلون يستغربون صرف اإلعانة على النظام القديم... و “العمل” توضح

أبــدى مجموعــة مــن العاطلين الجامعيين المســجلين على قوائــم الباحثين عن 
عمل بوزارة العمل والتنمية االجتماعية استغرابهم من صرف الوزارة لهم مبلغ 
150 ديناًرا إعانة للتعطل، في الوقت الذي أعلن فيه الوزير جميل حميدان عن 

بدء احتساب اإلعانة لهم بواقع 200 دينار اعتباًرا من شهر مايو الماضي.

وطالب العاطلون عبر “البالد” الوزارة 
بتوضيح أســباب عــدم صرف اإلعانة 
لهــم علــى النظــام الجديد، وتســاءلوا 
عن اآللية التي سيتم تطبيقها عليهم 
مــن حيث مــدة صرف اإلعانــة وفترة 

توقفها.
يشار إلى أن رفع مقدار إعانة التعطل 
وزيــادة فتــرة صرفــه يأتــي فــي إطار 
تنفيــذ التعديــل التشــريعي الذي أقره 
بزيــادة  والقاضــي  الــوزراء  مجلــس 

إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار 
للجامعيين، ومن 120 إلى 150 ديناًرا 
لغير الجامعييــن، وزيادة فترة صرف 

اإلعانة من 6 أشهر إلى 9 أشهر.
العمــل  وزارة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
والتنميــة االجتماعيــة إن المبالغ التي 
لمســتحقات شــهر  تعــود  تــم صرفهــا 

أبريل الماضي من اإلعانة.
وذكــرت أن تعديــالت قانــون التأمين 
ضــد التعطــل قــد صــدرت فــي شــهر 

مايــو الماضــي، بموجــب قانــون رقــم 
)4( لســنة 2019 بشــأن تعديــل بعــض 
 )78( رقــم  بقانــون  المرســوم  أحــكام 
ضــد  التأميــن  بشــأن   2006 لســنة 
الجريــدة  فــي  نشــر  والــذي  التعطــل، 
الرســمية فــي الثانــي مــن شــهر مايــو 

.2019
 وأكــدت الــوزارة أن مــا تــم التصريح 
بــه ســابًقا بأنــه ســوف يتــم احتســاب 
وفًقــا   2019 مايــو  شــهر  مســتحقات 
وســوف  أعــاله،  الــواردة  للتعديــالت 

يتم صرفها في شهر يونيو الجاري.

سيدعلي المحافظة

ارتباط دولة قطر 
بأشقائها أصبح 

ضعيفا جدا

الدوحة تستنجد 
بالوسطاء إلنقاذها 

من أزمتها

الشعب القطري 
الشقيق سيظل جزًءا 
من المجتمع الخليجي

عباس إبراهيم
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اإلسالمية والعربية، وتوحيد الجهود وتنسيق المواقف بهذا الخصوص، حيث تزامن صدور وثيقة مكة المكرمة مع قمم ثالث لقادة العالم اإلسالمي )قمة مجلس التعاون 

الخليجي، قمة جامعة الدول العربية، وقمة منظمة العالم اإلسالمي(، ما يدل داللة واضحة على حجم التحديات، وضرورة توحيد المواقف تجاهها.

جــاء ذلــك بعــد مشــاركة وكيــل الشــؤون 
العالــم  رابطــة  مؤتمــر  فــي  اإلســامية 
اإلســامي بمكــة المكرمــة، والــذي حظــي 
األمــة  علمــاء  مــن   1200 بمشــاركة 
ذاتــه  الوقــت  فــي  مشــيدًا  اإلســامية، 
بالــدور الكبيــر لرابطــة العالــم اإلســامي، 
ونهجهــا الذي استشــرف حاجة األمة في 
هــذا الوقت لصدور وثيقــة مكة المكرمة، 
إنســانية  لعاقــات  كبيــًرا  عنواًنــا  لتكــون 
ســوية وانفتــاح وتعايــش مع ســائر األمم 

والشعوب.
معبًرا عن امتنانه للرابطة والقائمين عليها 
الحضــاري  اإلنســاني  التوجــه  هــذا  علــى 
الشــامل، والــذي ُيعــد حاجــة ماســة لألمة 
فــي ظل التحديــات التي تواجهها، وقال: 
إن الحاجــة لصــدور وثيقــة مكــة المكرمة 
ال تقــل أهميــة عــن حاجــة األمــة لألمــن 

اإلســام  فمبــادئ  واالســتقرار،  والســام 
الســامية التي اشــتملت عليها وثيقة مكة 
المكرمة تترجم جوهر اإلســام، وُتجســد 
هويــة األمة اإلســامية، وترد علــى الفكر 

المتطرف وُتعري زيفه.
واستطرد المفتاح: إن الوثيقة تعمل على 
بناء جســور المحبة والوئام بين البشرية، 
وتتصــدى  اإلنســانية،  وحــدة  وتؤكــد 
وســلبيات  والصــدام  الظلــم  لممارســات 
الكراهيــة والصراعات التــي أنهكت كاهل 

البشرية.
مضيًفــا أن الوثيقة اعتمــدت أصل وحدة 
البشــر  بنــي  وكرامــة  منطلًقــا،  اإلنســانية 
االختــاف  واقعيــة  لترســيخ  قاعــدة 
وثقافاتهــم  معتقداتهــم  فــي  األمــم  بيــن 
وطبائعهم، وطرق تفكيرهم، معتبرة  ذلك 
قــدًرا إلهًيــا قضــت بــه حكمــة هللا البالغة، 

يجــب اإلقــرار بــه والتعامــل معــه بمنطق 
تعــارف  إلــى  وصــوالً  والحكمــة،  العقــل 
الحضــاري  الحــوار  إلــى  يــؤدي  إنســاني 

ويحقق السام العالمي.
ولفــت إلــى أن التنــوع الدينــي والثقافــي 
في المجتمعات اإلنسانية ال يبرر الصراع 
شــراكة  إقامــة  يســتدعي  بــل  والصــدام، 
وتواصــًا  وتعايًشــا  إيجابيــة،  حضاريــة 
فاعــًا يجعــل مــن التنــوع جســًرا للحــوار 
والتفاهــم، وهــذا مــا أقرتــه وثيقــة مكــة 
المكرمة، وجعلت منه قاعدة ترتكز عليها 
أصول الحوار الحضاري الداعي إلى بناء 
دولة المواطنة الشاملة المبنية على القيم 
والعدل والحريات المشــروعة واالحترام 

المتبادل، ومحبة الخير للجميع.
اإلســامية  الشــؤون  وكيــل  أشــاد  كمــا 
مــن  المكرمــة  بمــا تضمنتــه وثيقــة مكــة 

اعتبــار الحــوار الحضــاري أفضــل الُســبل 
إلــى التفاهــم مــع اآلخــر، والتعــرف علــى 
معوقــات  لتجــاوز  معهــا  المشــتركات 
التعايش، وأن األديان والثقافات مبرأتان 

من مجازفات معتنقيها وُمدعيها.
ســن  إلــى  دعــت  الوثيقــة  أن  إلــى  ونــوه 
التشــريعات الرادعــة لمروجــي الكراهيــة 
واإلرهــاب،  العنــف  علــى  والمحرضيــن 
كمــا دعــت إلــى مكافحة اإلرهــاب والظلم 
مقــدرات  اســتغال  ورفــض  والقهــر 
الشــعوب، كمــا أكــدت علــى ترســيخ قيــم 
التســامح والتعاون والتكامل بين شعوب 
لتــه الوثيقــة مــن  العالــم، مشــيًدا بمــا أصَّ
ضــرورة وقــف التدخــات الخارجيــة في 
الشــؤون الداخلية للــدول، وتأكيدها على 
ضــرورة وقف االعتداء علــى دور العبادة 

والتصدي للطائفية البغيضة.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

وثيقة مكة تجسد الدور الرياي للسعودية
ــم اإلســــامــــي ــ ــال ــ ــع ــ الـــمـــفـــتـــاح يـــــشـــــارك فـــــي مـــؤتـــمـــر رابـــــطـــــة ال
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وزير المالية متحدثا رئيسا بمؤتمر “الشورى”
ــا ــعـ ــلـــمـــجـــلـــس قـــــــوال وفـ ــون “شـــــــركـــــــاء” لـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الــــــزايــــــد لــــــ “الــــــــبــــــــاد”: الـ

ســيكون وزير المالية الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة من بين أبرز المتحدثين الرئيســين بمؤتمر مجلس الشــورى بعنوان “نعمل 
مًعــا مــن أجــل تحقيــق تطلعات تشــريعية”. وقالت رئيســة المؤتمر الشــورية دالل الزايــد لـ “البــالد” إن الوزير وبرلمانييــن آخرين من 
خارج البحرين من ذوي الخبرة سيكونان ضمن قائمة المتحدثين الرئيسين بأعمال المؤتمر المقرر انعقاده يومي 3 و4 يوليو المقبل.

وذكــرت الزايــد أنهــا رفعــت مبــادرة عقــد 
المؤتمــر، لرئيــس المجلــس علــي الصالــح، 
الــذي  وأبــدى إعجابــه الشــديد باالقتــراح 
وجــد طريقــه علــى ســكة التنفيــذ ليبصــر 

النور.
بــاب  ســيفتح  المجلــس  أن  وبينــت 
التســجيل اإللكترونــي للراغبيــن مــن ســن 
بأعمــال  للمشــاركة  فــوق  فمــا  عامــا   18
عــدد  ســقف  أن  إلــى  ومشــيرة  المؤتمــر، 
المشــاركين 100 شخص، ومرحبة بجميع 
المهتميــن للمشــاركة ليكونــوا ضمن قائمة 
الحضــور، والذيــن أســميناهم “الشــركاء”؛ 
شــريكا  مشــارك  كل  يعتبــر  المجلــس  ألن 
قــوال  الوصــف  هــذا  ويســتحق  للمجلــس 

وفعا.
وقالت إن من بين أهداف المؤتمر البعيدة 
اســتثمار كل مــا يطــرح بالمناقشــات التــي 

الــرؤى  مــن خــال صــب جميــع  ســتجري 
نتائــج  تفــرز  لجنــة  لــدى  واالقتراحــات 
المؤتمر، وتوجيهها لتقديم اقتراح بقانون 
أو تعديــل تشــريع نافــذ أو توجيــه ســؤال 
مــن جهــود تشــريعية  أو غيرهــا  برلمانــي 

تسهم في تحقيق توصيات المؤتمر.
وأشــارت الزايــد إلى أن المؤتمر ســُيناقش 
مــن خــال 7 ورش عمــل تعقــد بالتوازي 7 
محــاور رئيســة، ويترأس كل ورشــة عضو 

مــن أعضــاء مجلــس الشــورى، والمحــاور 
السبعة هي:

وســبل  الصغيــرة  المؤسســات  دعــم   .1
تسويق جهودها ومساعي تجنيبها التعثر.

2. التعليــم ومــا يشــمله من جهــود لتطوير 
واالســتفادة  والمهنــي  الصناعــي  التعليــم 
مــن تطبيقــات الــذكاء الصناعــي لتطويــر 

التعليم.
3. جهود تحقيق التوازن بين الجنسين.

اســتقطاب  ســبل  ومناقشــة  الصحــة   .4
الكــوادر للقطاعــات الصحيــة ومــا ينقــص 
البحرين من تشــريعات لتعزيز دور مزاولة 

المهنة.
الدســتورية  اإلنســان  حقــوق  تعزيــز   .5

بالتشريعات في ظل التحديات األخيرة.
6. برنامــج التوازن المالي وســبل الموازنة 
بين المشــروعات والمصروفات بالميزانية 

العامة الجديدة.

اإللكترونيــة  الحكوميــة  الخدمــات   .7
جميــع  ولتغطيتهــا  جودتهــا  وضمــان 

المســتفيدين وبخاصــة كبــار الســن وذوي 
الهمم.

راشد الغائب

 سعيد محمد

االثنين
3 يونيو 2019 

29 رمضان 1440

 علي الصالحدالل الزايدوزير المالية

تحويل توصيات 
المؤتمر لتشريعات 

أو أسئلة برلمانية

100 شخص 
سقف المشاركة 

بمؤتمر يوليو

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

البحرينيــة  الجمعيــة  رئيــس  أشــاد 
لرعايــة مرضى الســكلر زكريــا الكاظم 
بجهــود وزارة التربيــة والتعليــم ومــا 
تقدمــه مــن تســهيات ودعــم للطلبــة 
مراحلهــم  بمختلــف  الســكلر  مرضــى 
ظروفهــم  يراعــي  بمــا  الدراســية، 
الصحيــة ويمّكنهم مــن الحصول على 
بأقرانهــم  أســوًة  التعليــم  فــي  حقهــم 

األصحاء.
ووجــه الكاظم شــكره وتقديــره لوزير 
التربيــة والتعليم ماجــد النعيمي على 
الطلبــة  بملــف  الشــخصي  اهتمامــه 
مرضى الســكلر، وتوجيهاته المستمرة 
أمامهــم؛  العقبــات  جميــع  بتذليــل 
تحصيلهــم  مواصلــة  مــن  ليتمكنــوا 

الدراسي في بيئة تعليمية مناسبة.

الكاظم يشيد 
بمراعاة النعيمي 

لمرضى السكلر

قّدمت العديد من المكتبات والمطابع عروًضا متنوعة إلصدار المطبوعات الخاصة بأعمال ليلة القدر، إال أنه وفق أصحاب المكتبات، 
فــإن اإلقبــال عليهــا لــم يكــن على مســتوى الطموح كما كانت في الســنوات الســابقة، واقتصرت علــى بضع طلبيــات للمواطنين ممن 

يرغبون في إصدار كتيبات تحوي أعمال الليلة المباركة كصدقة جارية للمتوفين من ذويهم.

 ويرجــع أصحــاب المكتبات االنخفاض 
إصــدار  علــى  اإلقبــال  فــي  الكبيــر 
المطبوعــات التي تحوي أعمال الشــهر 
الفضيــل وخصوًصا أعمــال ليالي القدر 
والعشــر األواخــر إلــى التطبيقــات التي 
انتشــرت بشــكل كبيــر، ويمكــن تنزيلها 
أنظمــة  وفــق  النقالــة  الهواتــف  علــى 
األندرويــد، آي أو إس، وينــدوز فــون، 
ســيمبيان، بــكل إصداراتهــا وأطرزتهــا، 
والمتوفــرة فــي المتاجــر اإللكترونيــة، 
فيمــا ال تــزال شــريحة مــن المواطنيــن 
المصاحــف  يبتاعــون  والمقيميــن 
والكتيبات لألعمال لكنها شريحة قليلة 
غالبيتهــم ممــن يفضلــون أداء األعمال 
بالقراءة المطبوعة وليس اإللكترونية.

 ويشــير الباعــة إلــى أنــه في الســنوات 
النــاس  مــن  الكثيــر  كان  الماضيــة، 
يقدمــون طلبــات األعمــال ويوقفونهــا 
المتوفيــن،  لذويهــم  جاريــة  كصدقــة 
دينــاًرا   50 بيــن  أســعارها  تتــراوح 

لخمســين نســخة مــن كتيبــات القطــع 
المتوســط باللونيــن األســود واألبيــض 
مــن 195 صفحــة، ويصــل ســعر األلــف 
 650 إلــى  النوعيــة  هــذه  مــن  نســخة 
دينــاًرا، أمــا القطــع المتوســط مــن 160 

صفحــة ملونــة فيبلــغ ســعر الخمســين 
دينــاًرا   750 حتــى  دينــاًرا   55 نســخة 

لأللف نسخة.
 ووفــق مديــر مركــز إبــداع المســتقبل 
عبــاس حســين، فإنــه بالفعــل، أســهمت 
المبيعــات،  كســاد  فــي  التطبيقــات 
ففــي العــام الماضــي مثــًا كان اإلقبال 
ضعيًفــا وبلغــت المبيعــات بالنســبة لنــا 
تصــل  لــم  فيمــا  فقــط،  نســخة   2000
اليــوم  حتــى  الحالــي  العــام  مبيعــات 
إلــى 500 نســخة فقــط، وربمــا يفضــل 
النــاس اليــوم “إهــداء تثوبيــات” أخرى 
كصدقــة للمتوفيــن، فلــم يعــد الوضــع 
كالســابق حيــث يجــد النــاس صعوبــة 
األعمــال  كتــب  علــى  الحصــول  فــي 
الجوامــع  فــي  الكبيــر  للحضــور  نظــًرا 
العشــر  فــي  والحســينيات  والمســاجد 
األواخر، خاف اليوم، فالكل يســتطيع 
فــي  يعجبــه  الــذي  التطبيقــات  تنزيــل 

هاتفه بكل سهولة ويسر.

تطبيقات الهواتف النقالة ألعمال ليلة القدر

المبيعات تراجعت من 2000 نسخة 2018 إلى 500 نسخة رمضان الحالي

تطبيقات “أعمال ليلة القدر” على الجواالت سببت كساد “المطبوعات”

كشفت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دالل الزايد، 
عــن إقامــة مؤتمــر لبحــث ومناقشــة آليــة تحقيــق التطلعات التشــريعية، وســبل 
المواءمــة بيــن االحتياجــات التشــريعية والقــدرة علــى تنفيذهــا، برعايــة رئيس 
مجلــس الشــورى علي الصالــح، وبمشــاركة متحدثين من مملكــة البحرين وعدد 

من الدول الخليجية والعربية.
وأعربــت عــن عظيــم شــكرها وتقديرها لرئيس المجلــس لرعاية أعمــال المؤتمر، 
واهتمامه الكبير بأن يكون الجميع على وعي ودراية بعمل الســلطة التشــريعية، 
ومــا تقــوم بــه مــن جهــود فــي مناقشــة مختلــف التشــريعات التــي ُتعــد القاعــدة 

األساس لتنظيم المجتمع البحريني. 
وأوضحــت رئيســة المؤتمــر الزايــد، خــال االجتمــاع التنســيقي ألعمــال المؤتمر 
صبــاح أمــس األحــد أن المؤتمر ســيقام خــال الفترة ما بيــن 3 و4 يوليو المقبل، 

تحت عنوان “نعمل مًعا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية”.
وذكــرت أن المشــاركة فيــه متاحــة لجميــع فئــات المجتمــع، ســواًء الموظفين أو 
طلبة الجامعات أو المهتمين بالشأن التشريعي والقانوني في البحرين، إذ سيتم 
اإلعــان عن آلية التســجيل والشــروط عبــر الموقع اإللكتروني لمجلس الشــورى 
والحســابات الخاصــة بالمجلــس علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، إلــى جانب 

وسائل اإلعام المختلفة.
وذكــرت الزايــد أن الهــدف من المؤتمر هو تعزيز الشــركة المجتمعية بين أعضاء 
الســلطة التشــريعية وفئــات المجتمــع، وإطــاع المشــاركين علــى طبيعــة العمــل 
التشــريعي وكيفيــة صناعــة االقتراحــات بقوانيــن، إلــى جانــب أســس وركائــز 
العمــل التشــريعي مــا بيــن االحتياجــات والقــدرة علــى التنفيــذ )ما بيــن المطالب 

والتحديات(.
وأشــارت الزايــد إلــى أن المؤتمــر ســُيناقش مــن خــال عــدد مــن ورش العمــل، 
التشــريعات المتعلقة بالصحة والتعليــم والخدمات الحكومية والميزانية العامة 
للدولة، مؤكدة أن المؤتمر سيستقطب متحدثين ومختصين من داخل البحرين 
وخارجها. وبّينت أن هذا المؤتمر سيكون داعًما ومسانًدا لعمل مجلس الشورى، 
إذ مــن خالــه ســيتم التعرف علــى اإلنجازات التشــريعية التي حققتهــا البحرين 

في مختلف المجاالت.

“الشورى” ينظم مؤتمرا عن التطلعات التشريعية

زكريا الكاظم

سيقام خالل الفترة ما بين 3 و4 يوليو المقبل «

عنوانه “نعمل مًعا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية” «

المشاركة متاحة لجميع فئات المجتمع سواًء الموظفين أو طلبة  «
الجامعات أو المهتمين بالشأن التشريعي والقانوني في مملكة البحرين

مؤتمر مجلس الشورى عن التطلعات التشريعية

محرر الشؤون المحلية



ميرزا يوقع تفاهما مع “الموارد البشرية الذكية”
المهني والتدريب  العالي  التعليم  المستدامة في  الطاقة  لتعزيز مفهوم 

وقــع وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين ميــرزا، والشــريك اإلداري لشــركة إدارة المــوارد 
البشــرية الذكيــة صبــاح المؤيــد مذكــرة تفاهــم بيــن مركــز الطاقة المســتدامة وبين شــركة 
إدارة الموارد البشــرية الذكية؛ لتعزيز مفهوم الطاقة المســتدامة في قطاع التعليم العالي 
والتدريــب المهنــي عــن طريق تشــجيع اإلبداع بين منتســبي الجامعات في مجال الهندســة 

والتقنية واألعمال الى جانب المهنيين في نفس القطاع.

وقــال ميــرزا إن هذه االتفاقيــة تأتي لتكوين 
شــراكة تعاون تؤكد االلتزام بالعمل من أجل 
تعزيــز وتنفيــذ سياســات الطاقة المســتدامة 
وكفــاءة الطاقــة فــي البحريــن انطالقــا مــن 
اهتمام القيادة والحكومة بتشجيع استخدام 
الطاقــة النظيفــة مــن أجــل التنميــة الشــاملة، 
لبنــاء  برنامجــا  االتفاقيــة  تتضمــن  حيــث 
القــدرات يهــدف إلــى توفيــر فرصــة فريــدة 
البحرينييــن  الجامعــات  لطــالب  نوعهــا  مــن 
لرفــع  المتقاعــدون  فيهــم  بمــن  والمهنييــن، 

مســتوى مهاراتهــم وتحفيزهــم علــى اإلبداع 
مجــال  فــي  المهنــي  مســتقبلهم  وتطويــر 
الطاقة المســتدامة، كما يهــدف هذا البرنامج 
المشــترك إلــى تدريب أكثر مــن 120 بحرينيا 
فــي كل عــام، وتــم تصميم هــذا البرنامج من 
جانــب شــركة إدارة الموارد البشــرية الذكية، 
وهي شركة رائدة في تنفيذ الحلول المبتكرة 
فــي مجــال الطاقــة المســتدامة بالتعــاون مع 

الشريك اإلستراتيجي في خارج البحرين.
مــن جانبهــا، ذكــرت المؤيد أنــه بموجب هذه 

االتفاقيــة بيــن الطرفيــن، فــإن مركــز الطاقــة 
المســتدامة وشــركة إدارة المــوارد البشــرية 
المجــاالت  مــن  عــدد  فــي  معــا  ســتعمالن 
العالــي  التعليــم  قطــاع  تمكيــن  تســتهدف 
فــي مجــال الطاقــة المســتدامة، بمــا في ذلك 
تشــجيع وتطوير مشــاريع الطاقــة المتجددة 
فــي قطاع الصناعة وريادة األعمال، وتنظيم 

برامــج تدريبيــة تــزّود طــالب الجامعات في 
األعمــال  وإدارة  والعلــوم  الهندســة  مجــال 
المســتدامة،  للطاقــة  األساســية  بالمعــارف 
وكذلك خلق شبكة تمكن الطالب المشتركين 
الخبــراء  مــع  التواصــل  مــن  البرنامــج  فــي 
فــي  والدولييــن  اإلقليمييــن  والمختصيــن 

مجال الطاقة المستدامة.

توقيع االتفاقية

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

قــال المحامــي إســام غنيم إن محكمة االســتئناف العليــا المدنية الثانية قضــت بتأييد الحكم 
بإعــادة طبيــب بحرينــي إلــى عمله فــي وزارة الصحة بمجمع الســلمانية الطبي وبإعــادة إدراج 
اسمه مجددا في سجات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، وألغت قرار المجلس األعلى 
للصحــة الصــادر قبــل أكثــر مــن ســنتين بإلغــاء ترخيصــه لمزاولــة مهنــة الطــب البشــري وطــب 
األســنان، بعدما فصل في وقت ســابق إثر اتهامه بإدارة مكان خاص كعيادة خارجية وصدور 
حكم ببراءته من ذلك االتهام، كما أيدت إلغاء قرار فصله من العمل اعتبارا من 18 أبريل 2017 
مــع مــا ترتــب على ذلــك من آثار، وألزمت وزارة الصحة والهيئــة الوطنية لتنظيم المهن الطبية 

والخدمات الصحية “نهرا”بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وأفاد بأن وقائع الدعوى تتمثل في أن النيابة 
العامة كانت قد اتهمت موكله طبيب أمراض 
النســاء والتوليــد، الــذي خدم بــوزارة الصحة 
بإجــراء عمليــات خاصــة،  بقيامــه  16 عامــا، 
وقيامــه وآخر بإدارة مكان خاص كعيادة من 
دون ترخيــص مــن الجهــة المختصــة، وتمــت 
إحالتهما إلى المحكمة الجنائية، حتى قضت 
المحكمــة الكبرى الجنائية ببراءته مما ُأســند 

إليــه من اتهام بعد تقديــم الدالئل وإثبات أن 
الواقعة مصطنعة وغير حقيقية.

لكــن اللجنــة التأديبية للمرخص لهــم بمزاولة 
مهنــة الطــب البشــري وطــب األســنان قــررت 
إلغــاء ترخيــص مزاولــة مهنــة الطب البشــري 
نظــرا  الهيئــة؛  مــن ســجالت  اســمه  وشــطب 
مهنيــة  مخالفــات  مــن  إليــه  نســب  مــا  إلــى 
الممنــوح  الترخيــص  بتجــاوز حــدود  تتعلــق 

له، وإنشــاء وإدارة عيــادة من دون ترخيص، 
وتقديــم خدمــات صحية مــن دون ترخيص، 
واعتمــد المجلس األعلى للصحة قرار اللجنة 
التأديبيــة، وصدر قــرار وزارة الصحــة بإنهاء 
خدماتــه مــن العمل كطبيب لــدى الوزارة بعد 

خدمة استمرت 16 عاما.
وذكــرت المحكمــة اإلدارية - أول درجة - في 
أســباب حكمهــا بإلغــاء القــرار المطعــون عليه 
الصــادر من المجلس األعلــى للصحة باعتماد 
قــرار اللجنــة التأديبية للمرخــص لهم بمزاولة 
مهنــة الطــب البشــري وطــب األســنان والــذي 
تقــرر فيه إلغاء ترخيــص مزاولة مهنة الطب 
البشــري وشــطب اســم المدعي من ســجالت 
الهيئــة، مع مــا يترتب على ذلك مــن آثار، كما 
ألغــت القرار المطعون عليه الصادر من وزارة 
الصحــة بإنهاء خدمة المدعي اعتبارا من 18 
أبريل 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، 
وألزمــت المدعــى عليهمــا المصروفــات و20 

دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
لكــن وزارة الصحــة والهيئــة الوطنية لتنظيم 
المهــن الصحيــة والخدمــات الطبيــة لــم تقبال 
بهــذا الحكم وطعنتــا عليه باالســتئناف، على 
ســند من القول بأن المســتأنف ضده قد أقام 
الدعــوى ابتــداء بعــد الميعــاد المقــرر قانونــا، 

وأن الجريمة التأديبية ال عالقة لها بالجريمة 
الجريمة الجنائية.

ودفــع غنيــم أمــام المحكمــة بــأن هــذا الســند 
خالــف صحيح القانــون إذ أن الطبيب بمجرد 
حصولــه على البراءة، فقد بادر بمخاطبة كل 
مــن المســتأنفين إلخطارهــم بحصولــه علــى 
حكــم البــراءة مــن المحكمــة الجنائيــة طالبــا 
إعــادة ترخيصــه إليــه والعــودة إلــى مباشــرة 
عملــه بمجمــع الســلمانية الطبي بعــد حصوله 
على حكم البراءة، إال أن طلبه قوبل بالرفض 
األولــى  عليهــا  المدعــى  خطــاب  بموجــب 
المدعــى  وخطــاب   2018 يوليــو   8 المــؤرخ 
عليهــا الثانيــة المــؤرخ 13 أغســطس 2018، 
األمــر الــذي يكــون معــه رفع المســتأنف ضده 
للدعــوى بعــد حصوله علــى حكم البــراءة قد 
وقــع فــي الميعــاد القانونــي الســيما بعد قول 
القضــاء الجنائــي كلمتــه بشــأن عــدم صحــة 
تلــك المخالفــات المنســوبة للمســتأنف ضــده 

من قبل المســتأنفين، وهو ما يكون معه دفع 
المستأنفين في هذا الشأن على غير ذي سند 
جديــرا بالرفــض. وتابــع، أن الحكــم الجنائــي 
التهــم  مــن  ضــده  الطبيــب  ببــراءة  قضــى 
المنســوبة إليه والتي كانت ســبب في إصدار 
قرار إداري بشــطب اسمه من سجالت الهيئة 
ووقــف عملــه، وهــو مــا يتعيــن معــه القضــاء 
بتأييــد الحكــم المســتأنف فيمــا انتهــى إليــه 
بإلغــاء قــرار كل من المســتأنفين اللــذان ثبت 
انتفــاء الســبب المبرر إلصدارهمــا بعد صدور 
الحكــم ببراءة الطبيــب أمام القضاء الجنائي 
عــن ذات المخالفــات اإلدارية المنســوبة إليه، 
الســيما وقــد قــرر الحكــم الجنائــي المذكــور 
بعــدم تطلــب مزاولــة األطبــاء لمهنــة الطــب 
أو حملهــم  والعيــادات  المستشــفيات  خــارج 
ألدواتهم خارج تلك األماكن لترخيص خاص 
مــن الهيئــة المدعــى عليهــا األولــى لمباشــرة 

العمل الطبي خارج أماكن عملهم.

المحكمة تقضي بإعادة طبيب إلى عمله بعد فصله قبل سنتين

إسالم غنيم

81 % من المجتمع يستبعدون اندالع حرب بين إيران وأمريكا
“دراســــــــات” مـــركـــز  أجـــــــراه  رأي  ــاع  ــطـ ــتـ اسـ نـــتـــائـــج  حـــســـب 

يقــف المتابعــون اليــوم أمام فصل جديد من التوتــر بين إيران والواليات المتحدة األميركية الذي أخذ العديد 
مــن المحطــات والمنعطفــات الدراميــة منــذ قيــام الثــورة اإلســامية في إيــران وخروجهــا من موقــع الحظوة 
األميركي كحليف موثوق في منطقتي الشرق األوسط وآسيا الوسطى، وتتباين التوقعات بين متابعة موسم 
من التصعيد المزمن في العاقة المضطربة يؤدي إلى إجراءات مؤقتة ما تلبث أن تصطدم الحقا في مرحلة 
مــن االشــتباك المقلــق والمعيــق لمســيرة الســام والتنميــة في المنطقــة، وبين رؤى أخــرى تــرى أن األميركيين 

يتوجهون للتخلص من التوتر تجاه بناء تسويات شاملة ومستدامة في المنطقة. 

 مــن هــذا المنطلــق أجــرى مركــز البحريــن للدراســات 
اإلســتراتيجية والدولية والطاقة “ِدراســات” استطالعا 
 – اإليرانيــة  األزمــة  حــول  البحرينــي  المجتمــع  لــرأي 
األميركيــة الراهنــة، وقد حاولنا مــن خالله التقصي عن 
آرائهــم حــول انعكاســات التوتــر الراهــن فــي المنطقــة 
ضمــن ســياقه األوســع المتمثل في صــراع يدخل عقده 
الخامــس بيــن طهــران وواشــنطن، وقيــاس توقعاتهــم 

بشان إمكان تطور األزمة ومدى متابعتهم لها. 
الهاتفيــة  المقابــالت  عبــر  الدراســة  عينــة  ســؤال  تــم 
متابعتهــم  مــدى  عــن  االجتماعــي  التواصــل  ووســائل 
ألحــداث األزمــة اإليرانيــة – األميركيــة، حيــث صــرح 

74 % بأنهــم يتابعونهــا بشــكل مســتمر بمقابل 25 % ال 
يتابعون هذه األحداث. 

وكشــفت نتائج الدراســة أيضا أن غالبية عينة الدراسة 
بنســبة 81 % تشــك بإمكان اندالع حرب بين الواليات 
المتحــدة األميركية وإيران نتيجــة لألزمة القائمة على 
الســتيراد  األميركيــة  الحظــر  قــرارات  تفعيــل  خلفيــة 
النفط من إيران، في حين يرى 17 % احتمال وقوعها.  
تــم ســؤال أفــراد عينة الدراســة أيضــا عن مــدى الضرر 
البحريــن فــي حــال وقــوع  الــذي ســيقع علــى مملكــة 
هــذه الحــرب، أفــاد 44 % بــأن الضــرر ســيكون كبيــرا 
علــى مملكــة البحرين، فــي حين تباينــت اآلراء بأضرار 

متوســطة بنســبة 22 % وبســيطة بنســبة 14 %، وأفاد  
18 % من أفراد عينة الدراســة بأن البحرين لن تتضرر 

نهائيا في حال وقوع هذه الحرب.  
اشــتملت عينــة الدراســة علــى 605 أفــراد مــن المجتمع 
البحرينــي، مواطنيــن ومقيميــن، بتوزيــع نوعــي 71 % 
رجاال، و29 % نســاء، من مختلف األعمار والمستويات 

العلمية وقطاع األعمال.

المنامة - بنا

سنة مع الرأفة لسيدة ادعت أنها “أميرة” وهددت شرطية بالقتل
ــاع فـــي حــــال سكر ــرفـ ــالـ ــد ارتـــكـــابـــهـــا حـــــادث بـ ــع ــاع لـــلـــمـــرور ب ــيـ ــصـ رفـــضـــت االنـ

حبســت المحكمة الكبرى الجنائية األولى ســيدة لمدة سنة واحدة؛ إلدانتها 
باالعتــداء على شــرطية هددتها بالقتل بســاح ناري، مدعيــة أنها من عائلة 
خليجية حاكمة، إثر ارتكابها حادثا مروريا بجوار مجمع تجاري في منطقة 
الرفــاع. وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا إنــه نظــرا لظــروف الدعــوى 
ومابســاتها، فإنها أخذت المتهمة بقســط من الرأفة بما تخولها المادة )72( 

من قانون العقوبات.

المجنــي  الشــرطية  عريــف  وذكــرت 
عليهــا فــي بالغهــا لــدى مركز شــرطة 
يــوم  فــي  أنهــا  الشــرقي،  الرفــاع 
وعنــد   2017 نوفمبــر   9 الخميــس 
الساعة 1:30 مساء، وأثناء تواجدها 
علــى واجــب عملهــا بــاإلدارة العامــة 
الضابــط  مــن  أمــرا  تلقــت  للمــرور 
المنــاوب بالتوجــه بالقــرب من مجمع 
تجــاري، حيــث يوجد حــادث مروري 
به عنصر نســائي ترفــض التعاون مع 

رجال الشرطة.
وأضافــت أنــه وحال وصولهــا الموقع 
شــاهدت المتهمــة، والتــي ادعــت أنها 
أميــرة مــن دولــة خليجيــة، ورفضــت 
التحــدث معهــا بدايــة عندمــا طلبــت 
منهــا النــزول مــن ســيارتها مــن نــوع 
فولفــو، وقالــت لهــا )روحــي عنــي آنــا 
عندي سالح ال تخليني أتهور وأطلق 
عليج(، وظلت تبحث بداخل السيارة 

عن ذلك السالح حسبما اعتقدت.

وأفــادت أنــه وبعد مضي نحو ســاعة 
مــن التحــدث معهــا، وافقــت المتهمة 
علــى الجلــوس فــي المقعــد الخلفــي 
للســيارة، وتمكــن أحد أفراد الشــرطة 
أنهــا  كــون  الســيارة؛  تحريــك  مــن 
تســببت في ازدحام مروري وتعطيل 

حركة المركبات.
وبمجرد أن أوقف الشــرطي الســيارة 
نزلــت منهــا المتهمة وحاولــت الهرب، 
فمــا كان منهــا إال أن ركضــت خلفهــا 
وصــوال إلى داخل المنطقة الســكنية، 
وبعــد أن تعبــت جلســت علــى عتبــة 
للشــرطية  البنايــات، وقــررت  إحــدى 
)آنــا مــا أحــب البحرينييــن(، وفتحــت 
هاتفها النقال وقامت بتصويرها عدة 
مــرات وقالت لها )بافنشــج( واتصلت 
لهــا ســيارة  مــا أحضــر  إلــى شــخص 
ركبــت فيهــا وأخرجــت منهــا  أخــرى 

ذلــك الســائق، وقــررت لهــا أنها تطلب 
التحدث مع سفارة بالدها.

فأمــر الضابط المناوب الشــرطية بأن 
تضــع األصفــاد الحديديــة )الهفكــري( 
فــي يــد المتهمة قبل أن تلــوذ بالفرار، 
وأثنــاء ذلــك تفاجــأت المجنــي عليها 
بعّض المتهمة ليديها اليمنى واليسرى 
كما رفســتها وضربت كتفها وصدرها 
وقبعتهــا العســكرية إلســقاطها علــى 
األرض، إلــى أن تمكنت من الســيطرة 
عليها بمعاونة شرطية النوبة التالية.
وبينــت الشــرطية أن المتهمــة كانــت 
بحالــة عصبيــة وتصــرخ وتبــدو أنهــا 
فــي حــال غيــر طبيعيــة، واعتقــدت 
حينهــا أنهــا متعاطيــة للمخــدرات أو 
فــي حــال ســكر، وتأكــدت مــن ذلــك 
اقتربــت منهــا، حيــث شــمت  عندمــا 
رائحــة المســكرات تنبعث منها بحكم 

عملها مع الموقوفات، مشــيرة إلى أن 
أســنانها ويديهــا  اســتعملت  المتهمــة 
وقدميهــا فــي عمليــة االعتــداء، وأن 
آثــار العــّض مازالــت فــي يدهــا عنــد 

التحقيق معها.
عــدم  القضيــة  أوراق  مــن  ويتضــح 
وجــود أية أقوال للمتهمة لدى النيابة 
العامة، إذ لم يتم التحقيق معها كون 
أنهــا لــم تســتجب لطلبــات إحضارهــا 
والقبــض عليهــا بعــد إخــالء ســبيلها؛ 
كونهــا متزوجــة، وتبلــغ مــن العمر 44 
عامــا، خصوصــا وأنــه تــم التأكــد مــن 
الحقيقــي،  اســمها  ومعرفــة  كذبهــا 
بحرينيــة،  جنســيتها  أن  عــن  فضــال 
رغم أن مكان والدتها يشير إلى دولة 
بمنطقــة  خليجيــة، وأن مقــر ســكنها 
بصحيفــة  وثبــت  الشــرقي،  الرفــاع 
أســبقياتها أنــه توجد قضيــة مرورية 

سابقة عليها في العام 2014.
للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتهــا 
علــى اعتبــار أنهــا بتاريــخ 9 نوفمبــر 

2017، ارتكبت اآلتي:
جســم  ســالمة  علــى  اعتــدت  أوال: 
برتبــة  الشــرطية  عليهــا  المجنــي 
عريــف، وهي مــن أفراد قــوات األمن 
العــام التابعة لــوزارة الداخلية؛ وذلك 
أثناء وبســبب تأديتهــا وظيفتها، بأن 
قامــت بعّضهــا في يديهــا ودفعها من 
يفــِض  ولــم  برجلهــا  صدرهــا وركلهــا 
فعل االعتــداء إلى مرضها أو عجزها 
عن أعمالها الشــخصية لمدة تزيد عن 

20 يوما.
المبينــة  باأللفــاظ  أهانــت  ثانيــا: 
الموظــف  عليهــا  المجنــي  بــاألوراق 
العــام بوزارة الداخلية أثناء وبســبب 

تأديتها وظيفتها.

مثقــف  شــعب  البحرينــي  الشــعب 
ويعيــش  ومصلحتــه،  بأمنــه  وواع 
والــوالء  باالنتمــاء  مفعمــة  أجــواء 
ولديــه  الحكيمــة،  وقيادتــه  لوطنــه 
الحصانــة الكافيــة التــي ال يمكــن مــن 
مواقــع  قبــل  مــن  اختراقــه  خاللهــا 
الكذب والفتنــة والتحريض، فارتباط 
المجتمــع البحريني هو ارتباط وثيق؛ 
واحــد،  والمصيــر  واحــد  الهــدف  ألن 
فكلمــا زاد تماســك أبنــاء هــذا الوطــن 

زادت القــدرة على مواجهة أي تدخل 
مــن الخــارج مــن خــالل عدم الســماح 
بيــن  الفتنــة والفرقــة  ببــث  أحــد  ألي 

مكونات المجتمع البحريني.
المجتمــع  واجــه  وأن  ســبق  وقــد 
كانــت  موجعــة  ضربــات  البحرينــي 
تســتهدف النســيج المجتمعــي، وذلك 
بالرفض والوقوف صفا واحد لدحض 
خــالل  مــن  واالفتعــاالت  األكاذيــب 

تبيان الحقيقة للجميع. 
هذه الفئة الضالة مرفوضة من قبل المجتمع البحريني بجميع  «

أطيافه، فالصوت البحريني أقوى من صوتها، والواقع والحقيقة 
أكبر من كذبها.

وعي البحرينيين يحصنهم ضد مواقع الفتنة والتحريض

المنامة - محافظة العاصمة

تحت رعاية محافظ العاصمة الشيخ 
خليفــة،  آل  عبدالرحمــن  بــن  هشــام 
نظمت شــركة جلوبال شيبرز - محور 
المنامــة حملــة إفطــار صائــم صديقــة 
للبيئــة موجهة لنحــو عدد 700 صائم، 
اإلفطــار  وجبــات  توزيــع  تــم  حيــث 
الحملــة  فــي  الصائميــن، شــارك  علــى 
مجموعــة فوتــو بحريــن وحملــة “معا 
نهتم” بمشــاركة أكثر مــن 40 متطوعا 
ومتطوعة، حيــث تهدف هذه الحملة 
إلــى تشــجيع المواطنيــن والمقيميــن 
صديقــة  مــواد  اســتخدام  علــى 
للبيئــة أو قابلــة للتدويــر فــي موائــد 
الطعــام؛ للحــد مــن اســتخدام المــواد 

تأتــي  بالبيئــة.  المضــرة  البالســتيكية 
هــذه الحملــة ضمــن جهــود المحافظة 
اإلنســاني  العطــاء  ثقافــة  لتنميــة 
باعتبارهــا أولويــة راســخة مــن خالل 
مؤسســات  تأســيس  نحــو  التوجــه 
إنســانية وخيرية لتقديم المساعدات 
ثقافــة  وأن  خصوصــا  للمحتاجيــن، 
العطــاء والعمــل التطوعــي أصبحــت 
مؤشرا مهما لتطور المجتمعات، وهي 
أحــد محــركات التنميــة علــى اعتبــار 
شــهر  خــالل  الخيريــة  المبــادرات  أن 
رمضــان تســهم نحــو تفعيــل مفهــوم 
مــن  وتعــزز  المجتمعيــة،  الشــراكة 

روحانية الشهر الكريم.

محافظة العاصمة تنظم حملة إفطار صديقة للبيئة
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محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم
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في إيران... ذكاء طفلة وغباء نظام
هللت بعض المواقع اإلخبارية التابعة للدولة اإليرانية 
وأدواتهــا مــن حــزب هللا وغيــره لخبــر مفــاده تفــوق 
الفتــاة اإليرانيــة “تــارا شــريفي” التــي تبلــغ مــن العمــر 
11 عامــا علــى مســتوى ذكاء كل من العالــم الفيزيائي 
ألبــرت آينشــتاين والعالــم ســتيفن هوكينــغ الــذي يعد 
مــن أهــم علمــاء الفيزيــاء النظريــة وعلــم الكــون، إذ 
حصلت شــريفي على مستوى “العبقرية” في االختبار 
الــذي نظمتــه مؤسســة منســا الختبــار نســبة الــذكاء 
فــي أوكســفورد، وهــذه الجمعيــة أسســها المحاميــان 
اإلنجليزيــان النــس وار ورونالــد بيرل فــي عام 1946 
بإنجلتــرا، وتعتيــر أشــهر وأقــدم جمعية تضــم األفراد 
ذوي نســبة الذكاء المرتفعة، وتنتشــر فروعها في 80 
دولــة فــي العالــم وتضم فــي عضويتها أكثــر من 100 

ألف شخص.
طبيعــي أن تتلقــف مثل هــذه المواقــع اإلخبارية هذه 
علــى  كدليــل  صحتهــا(  )بفــرض  األخبــار  مــن  العينــة 
إنجازات ومظاهر تفوق ستحســب بالنهاية للدولة أي 
إليــران، لكنهــا ال تــدرك أن هــذه األخبــار تؤكــد للجميع 
مــدى فداحــة الجرائــم التي يرتكبهــا النظــام اإليراني 
هــذا  وأن  اإليرانــي  الشــعب  أبنــاء  بحــق  وانتهاكاتــه 
الشــعب يســتحق مــا هــو أفضل مــن هذا النظــام الذي 

يصر بغبائه على سحق هذا الشعب وإفقاره والقضاء 
علــى مواهبــه ونوابغــه بتبديــد ثرواتــه ومــوارده فــي 
إرضــاء نزواتــه وتحقيق مطامعه التوســعية واإلنفاق 

على تنظيماته وميلشياته اإلرهابية في كل مكان.
لقــد تزامنــت مــع هــذا الخبــر الــذي تراقصت لــه بعض 
المواقــع اإلخباريــة “اإليرانيــة” طرًبا تطــورات وأخبار 
أخرى تجســد الغباء اإليراني، ومن بينها تعليق إيران 
باألســف علــى البيان الختامــي للقمة العربيــة الطارئة 
فــي مكــة المكرمــة والزعــم بأنــه ال أســاس لالتهامــات 
التــي وجهــت إليها رغم أن كل شــبر في المنطقة اآلن 
يشــهد على إرهاب إيران وينطق بتدخالتها الخطيرة 
العواقــب  لمنــع  التحــرك  وســرعة  النجــدة  ويطلــب 
الكارثيــة لهــا وكان آخرهــا الهجمــات اإلجراميــة ضــد 
أربــع ناقالت نفط قبالة ســواحل اإلمارات ومحطتين 

لضخ النفط في السعودية.
وصــار األتبــاع والــوكالء علــى ذات النهــج اإليرانــي 
“الغبي”، إذ حذر أمين عام حزب هللا اإلرهابي المدعو 
حســن نصــر هللا من أن الحرب علــى إيران لن تتوقف 
عنــد حــدود إيــران، إنمــا ستشــمل كل المنطقــة فــي 
تجاهــل أحمق للمتســبب فــي هذا الوضــع الذي يحذر 

منه.
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حسابات تخرج بمنظر 
الورد وهي تخفي الشوك

ترجــع جــذور أيــة ظاهــرة مســيئة للوطــن فــي العالــم 
االفتراضي إلى الحســابات الكاذبة المســيئة والمثيرة 
للفتنــة وذات الضيــاع الكلــي فــي الســلوك واألخــالق، 
واألمــراض  الشــخصية  فــي  الفصاميــة  والتركيبــات 
علــى  الداخليــة  وزارة  “شــددت  لهــذا  النفســية، 
ضــرورة إلغــاء متابعة الحســابات المســيئة إلى األمن 
االجتماعي البحرينــي والمثيرة للفتنة وعدم التعامل 
معهــا، إذ تتخــذ اإلدارة اإلجــراءات القانونيــة ضد كل 
مــن ُيــروج لهــا، كمــا تؤكــد أن متابعــة هذه الحســابات 
تعّرضــان  تنشــره  مــا  بــث  وإعــادة  للفتنــة  المثيــرة 

مستخدمي حسابات التواصل للمساءلة القانونية(.
لألسف هناك من ال يزال ينقل الصورة المقلدة من تلك 
الحســابات، ويعيد ما تنشــره من شــائعات ومعلومات 
مكذوبــة هدفها إلحــاق الضرر بالمجتمع ونشــر الفتنة 
واألحقــاد، وهــذا األمــر يمثــل ذروة الخطــأ وجريمــة 

بــاألرض  أشــبه  الحســابات  فتلــك  الوطــن،  حــق  فــي 
الخربــة وهــي مــكان للخائنين ومرتــع للعمالء بصورة 
مطلقة، وهدفها اســتهداف الســلم األهلــي وزرع روح 
الفرقــة في نفــوس المواطنين، وتدار من قبل الخونة 
الذيــن تهافتــوا علــى مســرح األحــداث أيــام “الــدوار” 
اللعيــن، وروجوا لألفكار واآليديولوجيــات الهدامة... 
مجرمون وحلفاء للنظام اإليراني واألجهزة الطائفية.
الحســابات  )هــذه  أن  إلــى  أيضــا  أشــارت  الداخليــة 
تدعــي كذبــا أنهــا توالي شــخصية معينة أو مؤسســة، 
لكــن هدفها اإلضــرار بمصلحة البــالد ومحاولة تفريق 
وحــدة شــعبها، وقــد دأبــت هذه الحســابات منــذ فترة 
علــى تنفيــذ خطــة ممنهجــة لتشــويه ســمعة البحرين 

وشعبها(. 
مــن  أشــكاال  تتطلــب  للوطــن  فاإلســاءة  بالفعــل... 
الخبــث واالنحــراف والتمويــه القــذر، وقــد دأبت هذه 

الحســابات علــى الخــروج بمنظــر الــورد وهــي تخفــي 
الشــوك والحرائــق والدمــار والســموم، إنهــا مــن أذرع 
الطابــور الخامــس الــذي يــزرع األحقــاد والتعويــذات 
والفبــركات والتضليــل، ولديهــا براعــة ال نظيــر لها في 
الكــذب وخلــق اإلشــاعات وافتعــال األزمــات، فتــارة 
تلبــس ثــوب شــخصيات، وتــارة أخــرى تخــرج بقنــاع 
مؤسســة، وأصحابهــا مشــعوذون يداعبــون األفاعــي 
ومتخصصــون فــي اإلشــاعات والدعايــات، وكل فــرد 

منهم محدد له دور مناسب ومبارزة معينة.

لذلك تتطلب المسؤولية الوطنية عدم  «
االلتفات ومتابعة تلك الحسابات المرتبطة 

بجهات خارجية معادية، والرجوع إلى الجهات 
الرسمية ذات الشأن في حال نشر أي خبر، 

فعلى كل مواطن اتخاذ مكانه الصحيح وأداء 
دوره المشرف في الدفاع عن البحرين.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ال أدري مــاذا كانــت تنتظــر إيــران والعــراق مــن البيــان الختامــي للقمــة 
العربيــة التــي أقيمــت بالمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، مــا الــذي 
يمكــن قولــه فــي قمة عقدت فــي الظروف الحالية ومــا وقع خاللها من 
أحــداث مؤســفة مــن جانــب إيــران تجــاه جيرانهــا. إيران اعتــدت على 
األراضــي الســعودية ووجهــت الصواريــخ إلــى مكــة المكرمــة، وإيــران 
عبثــت بأمــن اإلمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة ومارســت التخريب 
في المياه العربية، وإيران تلعب دورا تخريبيا في سوريا وتحول دون 
تحقيق االســتقرار فيها سعيا لتحقيق أطماعها التوسعية في المنطقة، 

فماذا بوسع بيان القمة العربية أن يقول؟
البيــان لــم يعلــن الحرب على إيران، لكنــه أعلن إدانته ممارســات إيران 
فــي المنطقــة التــي يراهــا الجميــع، واإلدانــة أقــل مــا يجــب القيــام بــه، 
البيــان أدان اســتمرار إيــران فــي احتــالل األراضــي العربيــة اإلماراتيــة 
وعمليــات التخريــب التــي قامت بهــا إيران في الموانــئ، وأدان توجيه 
الصواريخ اإليرانية إلى األراضي المقدســة وتدخل إيران في ســوريا، 
فما هو الغريب في ذلك؟ وإذا كان من الطبيعي أن تقوم إيران برفض 
البيــان ومواصلــة المغالطــة والقــول إن هذا البيان يأتــي ضمن ما تقوم 
بــه الصهيونيــة العالمية وقوى االســتكبار الغربية ضد إيران، فليس من 
الطبيعــي أن يقــوم العــراق باالعتراض عليه. العــراق دولة عربية يجب 
أن يعنيهــا اســتقرار المنطقــة العربيــة التــي عانــت وال تــزال مــن الفتــن 
الطائفية التي تقوم إيران بإذكائها لتخلق لها وجودا وتأثيرا في الدول 

العربية!

إيران تحاول عبثا أن تخفي عوراتها وممارساتها العدوانية ضد جيرانها  «
بالحديث عن القضية الفلسطينية واتهام العرب بتهميش هذه القضية 
وتذرف دموع التماسيح على هذه القضية على الرغم من أنها هي األخرى 
تحتل أراض عربية إماراتية، فما الفرق بينها وبين إسرائيل وبين أية قوة 
معتدية؟ ماذا كان يتوقع المعترضون على البيان الختامي للقمة؟ هل 
كانوا يتوقعون أن ترسل القمة مناشدات إليران لكي تتوقف عن العبث 

بأمن المنطقة التي تحيط بها؟.

البيان الختامي للقمة العربية

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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إخراج التاريخ مّنا!
باتــت عمليــة نقــد التاريــخ فــي الســنوات األخيرة، 
وإعادة تفكيكه من األمور الشــائعة جدًا في العالم 
كان  ســواء  أيضــًا،  العربــي  الوطــن  وفــي  بأســره، 
هــذا األمــر مــن خــالل المتخصصيــن أو مــن خالل 
مطلعيــن، حيــث تجــري إعــادة تركيــب األحــداث 
وترتيبهــا، وكذلك إعادة تســميتها للخــروج بنتائج 
مغايــرة عّما اتفق عليــه الناس، أو لم يجدوا رواية 
أخــرى مناقضــة للتي درجــوا عليها عقــودًا طويلة، 

بل وربما قرونًا أيضًا.
ليــس فــي هذا أي بــأس أو حرج، ألنــه – من وجهة 
نظــر شــخصية – ال مقــّدس إال المقــّدس، ومــا عــدا 
ذلــك فــإن كل األمــور األخــرى - بمــا فيهــا الوقائــع 
والحوادث والحروب وغيرها مما اعتقدناه ثوابت 
تاريخيــة - مطروحــة للنقــاش، والبحــث، علــى أن 
آيديولوجيــا، مفتــوح  وليــس  بحثــًا علميــًا  يكــون 

على جميع االحتماالت وليس مقصورًا على هدف 
واحــد ونتيجة تــم تحديدها مســبقًا وقبل أن يبدأ 

البحث حتى.
لكنني أتوقف عند بعض النقاط التي من أهّمها أن 
ليــس مــن الباحثين العرب الذين ظهــروا علينا في 
اآلونــة األخيــرة مــن جاء ليؤكــد حادثة/ شــخصية 
تاريخيــة ويعطيهــا تفســيرًا يعزز منها، بــل صار ما 
نســمعه عبــارة عــن معاول هدم وتشــويه وشــطب 
للكثيــر مــن هــذه النقــاط التاريخيــة، حتــى ليظــن 

الفرد أنه عاش خدعة كبيرة طيلة سنّي عمره.
لــدى  اليــوم  المطروحــة  الســيناريوهات  وأكثــر 
النابشــين فــي التاريخ هو إعادة تصميم المشــاهد 
الســابقة، وإســباغ مســميات اليــوم علــى مــا جــرى 
ســياقاتها  عــن  الحــوادث  منتزعيــن  األمــس،  فــي 
التاريخيــة المرتبطــة بالثقافــة التــي كانــت تســود 

تلك الفترة، ومحاولة إلباســها قيم اليوم وثقافته، 
لتجــري تســمية الجهــاد غــزوا، والحــدود وحشــية، 
ونقــل التصرفــات المقبولــة قبل مئات الســنين إلى 

واقع اليوم، وإعادة تسميتها بما ال ُيقبل.

وعليه بعد ذلك أن يشك في كل شيء، كل  «
شيء من دون حّد، وستبقى مرحلة الشك هذه 

مفتوحة حتى يتأكد، وألن اإلنسان مشغول 
بالكثير من األمور الحياتية، فإنه سيجعل كل 
ما آمن به واستقر عنده، وشكل لديه مرجعية 

روحانية، أو قيمية، أو دينية، أو ثقافية، على رّف 
الشك، هو إن لم يرفضه تمامًا، سيكون غير 
منتم إليه، وغير معني به، ألنه ليس بالنقاء 
والطهر الذي تصّوره، أو الذي كبر معه وفيه 

وبه... عليه أن يواصل حياته بهوية ضبابية 
وثقافة ال جذور لها.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

لقــد عمــل النظــام اإليرانــي - منــذ “الثورة اإلســالمية” في عــام 1979 - علــى تقديم الدعم 
المباشر وغير المباشر لهذه الحركات في كل مكان في العالم بمختلف الطرق واألساليب، 
مســخرا كل طاقته وإمكانياته السياســية والمالية والدينية، وقدمت إيران نفســها كداعم 
لمظلومية األقليات في العالم، فقد وقف الخميني مع المظاهرات التي اجتاحت باكستان 
عــام 1980 إثــر قانــون فــرض الزكاة على أمــوال كل المســلمين في باكســتان، والذي أقره 
الحاكــم العســكري الباكســتاني الســابق ضيــاء الحــق، والتــي قامــت بهــا منظمــة “تحريــك 

الجعفرية” التي تعتبر من أقوى الحركات الشيعية في باكستان وأكثرها تشددًا. 
اســتطاعت الحــركات الشــيعية عقــب أحــداث إســالم آبــاد أن تفــرض وجودهــا السياســي 
القــوي فــي الحيــاة السياســية الباكســتانية بدعم من النظــام اإليراني، األمــر الذي اعترف 
بــه صراحــة زعيم حركة تحريك الجعفرية “ديدار” الذي يتفاخر بأن لجماعته صلة بإيران 
قائالً “إن لدينا آيديولوجيا مشتركة تدعونا للوقوف متحدين خلف المرشد األعلى - علي 

خامنئي - الذي نعتبر كلماته أمرًا لنا”.
الدعــم اإليرانــي تجــاوز الحــركات السياســية فــي باكســتان، فالنظــام اإليرانــي نجــح فــي 
تشــكيل العديــد مــن الميليشــيات المســلحة التــي تعمــل فــي جنــوب آســيا ومن أبــرز هذه 
الميليشــيات والتنظيمــات “لــواء زينبيــون” الــذي يضم مقاتلين من الشــيعة الباكســتانيين 
من قبائل البارتشينار وخيبر بختونخوا، وهم منتشرون في مدن فيصل آباد وإسالم آباد 
وكراتشــي ومناطــق الحــدود الباكســتانية الصينيــة. وأيضا “لــواء الفاطميــون” الذي يضم 
مقاتليــن مــن األفغــان وأغلبهم من قبائل الهزارة الطاجيك والقزلباش وهم منتشــرون في 
مناطق كابل وباميان ومزار الشــريف ويبلغ عددهم ما يقارب 3000 مقاتل، وكان أغلبهم 

مقاتلين مدعومين من قبل الواليات المتحدة ضد االحتالل السوفيتي السابق.
ويشــرف الحــرس الثــوري اإليرانــي علــى تدريــب مقاتلي هذه الميليشــيات فــي األراضي 
اإليرانية وتم منحهم اإلقامة في إيران ورواتب شــهرية، وســاهمت هذه الميليشــيات في 
القتال ضد تنظيم الدولة اإلســالمية “داعش”، في العراق وفي ســوريا جنبًا إلى جنب مع 

قوات نظام بشار األسد وكانت ثاني قوة قتالية بعد حزب هللا.
إيران ال تتحرك فقط على نقاط تواجدها اإلقليمي في جنوب آسيا بل تعمد إلى تشكيل 
وجــود لهــا لــدى األقليــات المســلمة فــي جنــوب شــرق آســيا، وتســتخدم مــا تعانيــه بعض 
األقليات المســلمة من فقر وإهمال، فتســعى إلى اســتقطاب أبناء هؤالء من خالل شــراء 
والئهــم واســتغالل غضبهــم من ســوء المعاملة والعزل الــذي يعانون منه فــي مجتمعاتهم 
والــذي تحولــه إلــى والء وانقياد للعقيدة التي تحاكي شــعورهم بالظلم، ثم تعمد بعد ذلك 
لتنظيمهــم ليتحولوا إلى مليشــيات مســلحة تدافع عن نفســها داخل هــذه المجتمعات من 

جهة وتقاتل مع النظام اإليراني الذي يدعمها في كل مكان. “إيالف”.

الحرب العقائدية... سالح إيران الخفي )2(
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Call.

أحمــــد سلمـــان

36744700
جعفــــر النكــــال

36779771
صادق الشاخوري

36026222
عبـــــاس علـــي 

36600656
علــــي ضيـــــف 

36700722
دكتــور محمـــــد

39752929
حسيــــــن علـــي

39442411
أحمـــــد ثامــــــر 

 36799711

وألول مرة يف البحرين  ضمان
صيانة ملدة سنتني 

مــــــــــــع خـــــــــط طـــــــــوارئ بــــــإدارة واشـــــراف
مشاريع اململكة  أكبر مطور يف البحرين

متوافق
مع برنامج

فلل راقية منفصلة جاهزة للتسليم مع الوثائق  ,, 
فلل راقية  بتشطيب عالي اجلودة 

مساحات خضراء وحديقة ترفيهية
جميع اخلدمات متوفرة 

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

حل
جد 

يو

تنطبق عليك شروط السكن 
اإلجتماعـي بـــس الــــمشــكـــلـة 
عمرك أكــثــر مــن 35 سنة !!

30/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-74801( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

30/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-74678( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم���ت الس���يدة  امن���ة حاج���ي محم���د  تحوي���ل المح���ات التج���اري التالية الى 
السيدة/ سمية عبدهللا ثاني عبدهللا 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقدم إلينا المعلن ادناه: السيد علي حسن عبدهللا المحميد بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد حسن علي حسن عبدهللا المحميد

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
26243-1
26243-2

رقم القيد

83410-01
االسم التجاري

القصير للتنجيدات والستائر
امنة حاجي محمد

االسم التجاري

أوبرا كول للتجارة

29/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

اعالن رقم )CR2019-59798( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
ذي فوندر للخدمات التجارية ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيد/ مكي حسن مكي محسن ال زين الدين باعتباره المصفي القانوني لشركة 
ذي فون���در للخدمات التجارية ذ.م.م المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة  
بموجب القيد رقم 75004-1، طالبا  إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها السيدة الهام السيد باقر حسن جعفر المالك ل� مركزكاربرو 
للعناي���ة بالس���يارات )مؤسس���ة فردي���ة( المس���جلة بموج���ب القيد رقم 
59438-2، طالب���ا تحوي���ل  الش���كل القانون���ي للمؤسس���ة الفردية  إلى 
ش���ركة ذات مسئولية محدودة برأس���مال وقدره 100 دينار بحريني، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. الهام السيد باقر حسن جعفر

2. سحر ابراهيم عبدالرسول اصبعي

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها الس���يد يوس���ف كمال يوسف حبيش���ي المالك ل� بترولينك  
انترناش���يونال )مؤسس���ة فردية( المس���جلة بموجب القيد رقم 8000، 
طالبا تحويل الفرع الخامس من للمؤسس���ة الفردية  إلى ش���ركة ذات 
مس���ئولية مح���دودة برأس���مال وق���دره 5000 دينار بحرين���ي، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1.  يوسف كمال يوسف حبيشي

2. جيه إم دي فنتشرس ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم  إليها الس���يد باس���مه عب���دهللا علي العم���اري المالك ل� تكس���اس 
توب لزينة الس���يارات )مؤسس���ة فردية( المس���جلة بموجب القيد رقم 
97247-2، بطل���ب تحويل المؤسس���ة الفردية المملوكة له إلى ش���ركة 
تضام���ن برأس���مال وقدره 10000 عش���رة االف دين���ار بحريني، وذلك 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. باسمه عبدهللا علي العماري

2. فهد عبدهللا علي العماري

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها مالك ش���ركة قطوف لاستشارات ش ش لمالكها د. أحمد 
عمر عبدهللا،  المس���جلة بموجب القيد رقم 126146-1، طالبا تحويل 
الشكل القانوني للشركة المذكورة  إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

برأسمال وقدره 2000 دينار بحريني، بين كل من:
1.  احمد عمر عبدهللا

2. شعبان محمد اسام اسام

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

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 2-59438 

 تاريخ: 29/5/2019

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

بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 8000-5 

 تاريخ: 29/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية 
إلى شركةتضامن

القيد: 5-97247 

 تاريخ: 26/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

االثنين 3 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 - العدد 3884 09
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ــرات ــ م  8 ــدة  ــزايـ ــمـ ــلـ لـ ــه  ــ ــرح ــ وط عـــامـــيـــن..  بـــعـــد 

“استيراد” تشتري “بوابة أمواج” بـ 14.75 مليون دينار

عاميــن  مــدى  علــى  مــزادات   8 بعــد 
تقريبًا، تقدمت شركة “استيراد أمواج” 
لشــراء مشــروع “بوابة أمواج” وهو من 
 14.75 بمبلــغ  المتعثــرة  المشــروعات 
مليــون دينــار، إذ شــرعت الشــركة فــي 
إنهــاء اإلجــراءات صبــاح أمــس ومنهــا 

دفع مبلغ المقدم.
للبيــع  عــرض  المتعثــر  المشــروع  وكان 
خــال  مــن   2017 فــي  األولــى  للمــرة 
اللجنــة القضائية لتســوية المشــروعات 
المتعثــرة بمبلــغ 36 مليــون دينــار لكنــه 
لــم يحصــل على مشــتر وقتها ثــم أعيد 
يتــم  مــره  كل  وفــي  مــرات،   8 طرحــه 
تخفيض الســعر، دون جــدوى، ما يعني 
أن المشــروع تــم بيعــه أمــس بأقــل من 
قبــل  فيــه  عــرض  الــذي  الســعر  نصــف 

سنوات.
مشــاريع  تســوية  لجنــة  وطرحــت 
مشــروع  المتعثــرة  العقاريــة  التطويــر 
بوابــة أمــواج المــدرج ضمــن المشــاريع 
العقاريــة المتعثــرة للبيع بالمــزاد العلني 
فــي جلســة اليــوم 2 يونيــو 2019 فــي 
تمام الساعة 12:00 ظهرا، بمبنى وزارة 
العدل والشؤون اإلســامية واألوقاف، 

بسعر يبدأ من 14.75 مليون دينار.
ممثــل  تقــدم  الجلســة  بدايــة  وفــي 
الوحيــد  بالعــرض  أمــواج”  “اســتيراد 
ليتــم  لــه،  منافســين  أي  وجــود  دون 
اإلعان عن فوزه بالمزاد شريطة إتمام 

اإلجراءات.
ورفــض ممثل شــركة “اســتيراد أمواج” 
فــي المــزاد، وهــو رئيــس قســم العقــار 
االســتثمارية،  “اســتيراد”  شــركة  فــي 
عبــدهللا نورالديــن، اإلفصــاح عن خطة 
المشــروع مكتفيــًا  الشــركة بخصــوص 
باإلشــارة إلى أن الشــركة ستكشــف عن 
ذلــك الحقــًا، لكنه أشــار إلى أن الشــركة 
العقارية التي رســت عليهــا مزايدة بيع 
تابعــة  عقاريــة  شــركة  هــي  المشــروع 
لشركة استيراد االستثمارية مع شركاء 
فــي  االســتثمار  أن  معتبــرًا  آخريــن، 
مشــروع “بوابة أمواج” يعتبر اســتثمارا 

مجديا.

وفقــًا ألحكام قانون المرافعات المدنية 
خــال  يقــرر،  أن  شــخص  لــكل  يجــوز 
األيام العشرة التالية لرسو مزاد العقار، 
الثمــن، بشــرط أال تقــل  بالزيــادة علــى 
أن  ويجــب  الثمــن،  ُعشــر  عــن  الزيــادة 
يودع مقرر الزيادة خزينة وزارة العدل 
والشــئون اإلســامية واألوقــاف ُخمس 
الثمــن الجديــد بموجب محضــر ينظمه 
أمين ســر اللجنــة وإال صار البيــع نهائيًا 

بعد انتهاء الفترة المشار إليها. 
األول  المــزاد  فــي  المشــروع  وعــرض 
بسعر ابتدائي قدره 36 مليون دينار في 
أكتوبــر 2017 وبعد عدم تلقيه اهتماما 
تم عرضه مزادات الحقة، ليصل ســعره 

22.5 مليون دينار في المرة الرابعة، إذ 
تقدمت شــركة “إم تــك” للخدمات التي 
مثلها أحد المستثمرين األجانب لشراء 
المشــروع في ذلك المزاد، لكن الشــركة 
لــم تلتــزم بشــروط المزايــدة والتي من 
بينهــا دفــع مبلــغ مقــدم %10 ثــم دفــع 
قيمــة المشــروع كامــًا خال شــهر، مما 
دفــع لجنــة تســوية المشــاريع المتعثرة، 
وهــي لجنــة قضائية، إلى إلعــادة طرح 
المــزاد بنفــس المبلــغ مــزاد مــارس فــي 

2018 دون أي متقدم.
وقــد أحيــل ملــف المشــروع إلــى لجنــة 
العقاريــة  التطويــر  مشــاريع  تســوية 
المتعثرة - اللجنة ذات الصفة القضائية 

لألعمــار  الوزاريــة  اللجنــة  قبــل  مــن   -
والبنيــة التحتية بعد دراســة اســتوفت 
الديــون  وحصــر  النواحــي  جميــع 
خــال  مــن  والحقــوق  وااللتزامــات 
والمعلومــات  البيانــات  علــى  االطــاع 
بــه،  الخاصــة  والوثائــق  والمســتندات 
والتــي تقــدم بهــا عــدد مــن المشــترين 
الذين أفادوا تضررهم جراء عدم وفاء 

المطور بالتزاماته تجاههم.
أمــواج  بوابــة  مشــروع  ويعتبــر 
المتعــددة  العقاريــة  المشــاريع  مــن 
االســتخدام، ويقــع بالقــرب مــن مدخل 
المحــرق  بمحافظــة  أمــواج،  جــزر 
ويتكــون من برجين متطابقين مؤلفين 
مــن 20 طابًقــا ويتســعان ل 384 شــقة، 
باإلضافــة إلــى مبنى مكون من طابقين 
يضم 93 منزالً، ويشــمل المشروع أيًضا 
برًجــا مخصًصــا لفنــدق مؤلــف من 143 

غرفة.
وكان مقــرًرا االنتهاء منه بحلول يوليو 
2010. ويحتــل مشــروع “بوابة أمواج” 
مســاحة أرض تبلــغ 33.391 ألــف متــر 
مربع، فيما تصل إجمالي مساحة البناء 
إلــى نحو 190 ألــف متر مربع بعد إتمام 

المشروع.

مشروع بوابة أمواج 

دبي: 2.6 مليار 
دوالر تجارة األغذية 

في 3 أشهر
أظهــرت إحصائيات جمــارك دبي، أن قيمة 
المــواد  بأصنــاف  الخارجيــة  دبــي  تجــارة 
الربــع  فــي  بلغــت  الرمضانيــة،  الغذائيــة 
مليــار   2.6 نحــو   2019 العــام  مــن  األول 
اللحــوم  األصنــاف  هــذه  وتشــمل  دوالر. 
والدقيــق  واألرز  والســكر  والخضــراوات 
والعصائــر  المعبــأة  والميــاه  والمكســرات 
والتمور، بحسب ما ذكر موقع بوابة العين 
اإلخباريــة.  وبلغــت كميــة المــواد الغذائية 
نحــو 1.5 مليــون طــن. وشــهدت الكميــات 
مــع احتياجــات  زيــادة ملحوظــة تماشــيا 
األســواق فــي المواســم التــي تشــهد ذروة 
الطلــب علــى المــواد الغذائية وأهمها شــهر 

رمضان المبارك.

واصــل مركز التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بتكثيف جوالته 
التفتيشية ومراقبة األسواق والمجمعات التجارية ومراكز التجميل النسائية 
والصالونــات الرجاليــة ومحات الخياطة والحلويــات وجميع المحات التي 
تلقــى إقبــاالً خاصًا خال الفترة التي تســبق العيد فــي جميع مناطق المملكة 
للتحقــق مــن صحــة العــروض الترويجيــة واألســعار وغيرهــا لضمــان عــدم 
استغال اإلقبال على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين.

وكانــت الــوزارة قــد أعــدت خطــة عمــل متكاملــة قبيل شــهر رمضــان المبارك 
وعيــد الفطــر الســعيد وذلــك لتنفيــذ الجــوالت التفتيشــية والتأكد مــن توافر 
الســلع األساســية التموينيــة وبدائلهــا والتحقــق مــن صاحيتهــا والعــروض 
واتخــاذ  التجــاري  الغــش  حــاالت  ورصــد  وغيرهــا،  وأســعارها  الترويجيــة 

اإلجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وتدعــو وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة عموم المســتهلكين لإلباغ عن 
أيــًة مخالفــات بشــأن الغــش التجــاري أو العــروض الترويجية الوهميــة أو ما 
شــابه ذلــك عــن طريــق مركز االتصــال بمركــز اتصــال حماية المســتهلك على 
الهاتــف رقــم 17007003، أو االتصــال علــى الهاتف رقــم 80001700، أو عبر 

.“ InspectionCenter@moic.gov.bh “ البريد اإللكتروني لمركز التفتيش

“التجارة”: حمالت لمراقبة األسواق

“العدل” و”التجارة”: االستثمار بالشباب ركيزة التنمية المستدامة
ــة ــي ــج ــي ــرات ــت ــط اإلس ــط ــخ ــات أحــــد أهــــــداف ال ــرك ــش ــل ــس الـــقـــّصـــر ل ــي ــأس ضـــوابـــط ت

أكد وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف رئيس مجلس الوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، 
الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفة، أن القرار الصادر بشــأن ضوابط تأســيس القّصر البالغين 18 عامًا للشــركات 
التجاريــة يأتــي فــي ضــوء توجيهــات ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة باالســتثمار في شــباب الوطن كأحد أهداف الخطط 
اإلســتراتيجية، ومتوافقــا مــع مبــادرات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس 

األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي تم طرحها في قمة الشباب 2018. 

وأشار الوزير أن تنظيم ممارسة األنشطة التجارية 
لهــذه الفئــة المجتمعيــة المهمــة يدعم اســتراتيجية 
مجلــس الواليــة علــى أمــوال القاصريــن ومــن فــي 
حكمهــم الهادفــة إلــى تنميــة أمــوال القصــر وتوفير 
ســبل المســاندة لهــم وتمكينهــم من إدارة شــؤونهم 
أجــل  مــن  ودعمهــم  مســتقبلهم  متطلبــات  وتلبيــة 
الوصــول إلى تطبيق أفكارهم االســتثمارية بصورة 
منظمة.  وذكر الشيخ خالد أن توفير البيئة الداعمة 
العمــل  ممارســة  فــي  الفاعلــة  للمشــاركة  للشــباب 
التجاري يسهم في توسيع القاعدة التجارية ويعزز 
الصغيــرة  الخــاص والمؤسســات  القطــاع  مــن دور 

والمتوســطة فــي رفــد االقتصــاد الوطنــي فــي ظل 
بقيــادة  المملكــة  تشــهدها  التــي  الشــاملة  النهضــة 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة 
عاهــل المفــدى، ومــا تشــهده المملكــة مــن تقدم في 
مختلــف المجاالت. يذكر أن وزير العدل والشــؤون 
اإلســامية واألوقــاف رئيــس مجلــس الواليــة على 
أمــوال القاصريــن ومــن فــي حكمهــم، أصــدر قــرارا 
رقم 40 لســنة 2019 بشــأن ضوابط تأسيس القصر 

البالغين 18 عامًا للشركات التجارية. 
الشــباب  علــى  إيجابيــة  نتائــج  للقــرار  وســتكون 
البحريني الذين ســيدخلون ســوق العمل البحريني 

بــكل قــوة وثقة لتأســيس شــركاتهم وفــق القوانين 
واألنظمــة المتطورة، وتمهيد الطريق أمام الشــباب 
لتقديم مبادرات اســتثمارية جديدة وأفكار خاقة 
البحريــن  مكانــة  وتعزيــز  التجــاري  المجــال  فــي 
كمركز لابتكار وريادة األعمال للشــركات الشــبابية 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشبابية إضافة 

إلــى أن الســوق البحرينــي سيشــهد ازدهــارا كبيــرا 
مع دخول الشــباب لتأســيس الشركات وسيعزز من 
التنافســية فيها بينهم واســتدامة النمو االقتصادي 
ريــادة  نشــاط  زيــادة  علــى  عــاوة  المملكــة  فــي 
األعمال وتأســيس الشــركات والقــدرة على االبتكار 
واإلنتاجية وهو األمر الذي سيمثل عائدا مهما على 

الشباب واالقتصاد البحريني.
من جهته، أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، 
زايــد بن راشــد الزياني بالقــرار، الذي يأتــي تتويجًا 
لجهود بذلت في ســبيل تحقيق هذه المبادرة التي 
تأتي ضمن رؤية عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة  ورئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة 
، وولــي العهــد األميــن النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة ، باالســتثمار فــي شــباب الوطــن 
كأحــد أهــداف الخطــط اإلســتراتيجية وباعتبــاره 
ركيزة التنمية المستدامة وعنصر االستثمار األول.

وبيــن أن القــرار يأتــي كذلــك متوافقــا مــع مبادرات 
ممثــل  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
جالــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب 
ومــا  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
طــرح فــي قمــة الشــباب 2018 كإحــدى مبــادرات 
البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشــباب والرياضة 
“اســتجابة”.  وأضاف يمثــل القرار إحدى المبادرات 

النوعيــة التــي تهــدف لتعزيــز حضــور الشــباب فــي 
مياديــن العمــل التجــاري والصناعــي واالســتثماري 
وتســخير طاقاتهــم وإمكانياتهــم والدفــع بقدراتهم 
تأســيس  نحــو  واالنطــاق  األعمــال  ريــادة  نحــو 
الشــركات الخاصــة بالشــباب، وأن المبــادرات التــي 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  اتخذتهــا 
لتســهيل العمــل التجــاري مثــل “ســجلي” و” عربــات 
األطعمــة المتنقلــة” وتســهيل اإلجــراءات الخاصــة 
داعمــة  تأتــي  األعمــال  ومســرعات  بحاضنــات 
ومســاندة لتمكيــن الشــباب في تأســيس الشــركات 
وريــادة األعمال.   وأكــد الزياني أن المبادرات التي 
يعكــف عليهــا مجلــس تنميــة المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة ضمــن خطتــه الخمســية 2018-2023 
جميعها تصب ضمن توجهات الحكومة وفقًا لرؤية 
البحريــن 2030 والهادفــة إلــى التنويــع فــي مصادر 
الدخل ودعم االقتصاد الوطني عبر توفير األدوات 
والخدمــات الازمــة ذات القيمــة المضافــة لتنميــة 
الصــادرات غيــر النفطية، وما يشــكله ذلك من آفاق 

متجددة لدورة االقتصاد الوطني”.

المنامة - بنا

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف وزير الصناعة والتجارة والسياحة 

تبــدأ فعاليــات القمــة العالميــة لريــادة األعمــال 2019 بنســختها التاســعة فــي هولنــدا، اليوم اإلثنين وتســتمر 4 أيام، بمشــاركة 
مســتثمرين ورواد أعمــال ومســؤولين حكومييــن ومــن القطاع الخاص مــن مختلف دول العالم. ومن هــذا المنطلق فإن مراكز 
الصحافــة األجنبيــة فــي وزارة الخارجيــة األميركيــة تنظم ســنويا جوالت لوســائل األعالم قبــل وأثناء انعقاد القمــة العالمية 

لريادة األعمال.

وتغطــي فعاليــات القمة الزميلة أمــل الحامد 
إعامــي  فريــق  ضمــن  “البــاد”  جريــدة  مــن 
اختارتــه وزارة الخارجيــة األميركيــة يضــم 
20 صحفيــا علــى مســتوى العالــم مــن دول: 
وكولومبيــا  والصيــن  ومصــر  “البحريــن 
وكرواتيــا وجورجيــا والهنــد وغانــا وأوكرانيا 

وتنزانيا واإلكوادور وغيرها”.
ومــن المقــرر أن تناقش فعاليــات القمة أفكار 
رواد األعمــال االبتــكاري للنهــوض بالصناعــة 
والطاقــة  األغذيــة  مجــاالت  فــي  واإلنتــاج 
والصحــة والميــاه، ومناقشــة التحديات التي 
العالــم  علــى مســتوى  األعمــال  رواد  تواجــه 

بمختلــف جنســياتهم، كمــا أنــه مــن المقرر أن 
يتــم تخصيــص وقــت لمناقشــة أفــكار عــدد 
مــن رائدات األعمــال وآليات دعــم المرأة في 

التعبير عن أفكارها وتنفيذها.
يذكر أن مستشــارة الرئيس األمريكي إيفانكا 
ترامــب والمديــر التنفيذي لماســتركارد أجاي 
بانغــا سيترأســان الجلســة االختتاميــة لقمــة 
ريــادة األعمــال الدوليــة المقــرر انعقادهــا في 
مدينــة الهــاي بهولندا، كما ســتقوم مســاعدة 
وزيــر الخارجية لشــؤون االقتصــاد واألعمال 

مانيشا سينغ بإدارة الجلسة. 
وســيحظى أكثــر مــن 1000 رائــد عمــل مــن 

مختلــف أنحــاء العالــم بفــرص غير مســبوقة 
لعرض شــركاتهم الناشــئة علــى أكثر من 300 
مســتثمر يمثلــون معــا تريليونات الــدوالرات 

من األصول المدارة.
وبدأت جولة الصحفيين بااللتقاء بمسؤولين 
فــي واليــة واشــنطن، الذيــن ســلطوا الضــوء 
علــى ريــادة األعمــال وأهميتهــا خصوصــا أن 
الشــركات الناشــئة التــي تأسســت منــذ اقــل 
مــن 5 أعــوام تســاهم فــي خلــق العديــد مــن 

الوظائف.
لدعــم  توجــه  وجــود  إلــى  التطــرق  تــم  كمــا 
المزيــد من المبادرات الداعمة لريادة األعمال 

خصوصا للسيدات.
وضمــن الجهــود لتمكيــن الســيدات وتســليط 
جانــب  إلــى  تــم  مشــاريعهن  علــى  الضــوء 

مركــز  تخصيــص  والجهــات،  المؤسســات 
لسيدات األعمال قام بتدريب أكثر من 5000 
ســيدة ويعمــل علــى توفيــر برامــج تدريبيــة 

هــذه  حضــور  علــى  لمســاعدتهن  مســائية 
مشــاريعهن  وتأســيس  التدريبيــة  الــدورات 

دون الحاجة للتغيب عن وظائفهن.

انطالق القمة العالمية لريادة األعمال بهولندا اليوم

علي الفردان من المنامة

المحرر االقتصادي من هولندا

3 يونيو 2019 االثنين
29 رمضان 1440

خالل المزايدة على المشروع 
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أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة )ممتلكات(، صندوق الثروة السيادي للبحرين، عن النتائج المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018، والتي شهدت ارتفاًعا في قيمة إجمالي أصول المجموعة لتصل إلى 16.8 مليار دوالر )6.3 مليار دينار( مواصلًة بذلك 

نمو قيمة إجمالي أصول المجموعة.

وقــال نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس 
مجلس إدارة الشركة الشيخ خالد بن عبد هللا 
آل خليفــة، بعــد االجتمــاع الســنوي للجمعيــة 
الظــروف  مــن  “بالرغــم  للشــركة  العموميــة 
االقتصادية العالمية إال أن ممتلكات حافظت 
على أدائها عبر الســنوات، بحيث يعكس ذلك 
مــدى صالبــة ومرونة نهجنا االســتثماري، كما 
أننــا علــى ثقــة تامة بأننــا ومن خــالل تطبيقنا 
الســتراتيجيتنا االســتثمارية، فإننا ســنواصل 
مســتدامة  بصــورة  البحريــن  ثــروات  تنميــة 

لألجيال القادمة”.
وأضــاف “تضــم المجموعة اليــوم ما يزيد عن 
60 شــركة، تشــكل االســتثمارات في البحرين 
مــا نســبته %70 مــن قيمــة إجمالــي األصــول 
وتوفــر حوالــي 14 ألــف وظيفــة مباشــرة في 
المملكــة، كمــا أنهــا مرتبطة بالخطــط الوطنية 
لتحقيــق التنوع االقتصادي، كما تشــير نتائج 
الرأســمالية  النفقــات  بارتفــاع  المالــي  األداء 
أهــم  2018 ضمــن  العــام  خــالل   9% بنســبة 
شركات محفظة ممتلكات المحلية لتصل إلى 

1.7 مليار دوالر )633 مليون دينار(”.
وقالــت الشــركة فــي بيــان “تســاهم ممتلكات 
بصــورة بــارزة في اقتصــاد المملكة من خالل 
قيامهــا باالســتثمار فــي ومــن أجــل البحريــن، 
 832( دوالر  مليــار   2.2 اســتثمرنا  حيــث 

مليــون دينــار( في البحرين منذ تأسيســنا في 
العــام 2006، وذلــك مــن خــالل دعم شــركاتنا 
مشــاريعها  وتمويــل  المحليــة  االســتراتيجية 
الوطنيــة. وفــي العــام 2018 قمنــا بتخصيص 
181 مليــون دوالر )68 مليون دينار( لعدد من 
االســتثمارات المحلية والعالمية منها عمليتي 
اســتثمارات  وســبعة  محليتيــن  اســتحواذ 
عالميــة منتشــرة فــي عــدة مناطــق جغرافيــة 
وموزعــة علــى قطاعــات تتضمــن: العقــارات، 

التكنولوجيا والزراعة”.

األثر االقتصادي المحلي

 اســتحوذت ممتلــكات على شــركة الظاعن 

للقــوارب وهــي شــركة بحرينية لديهــا قاعدة 
عمــالء واســعة فــي منطقــة الخليــج العربــي 

وحول العالم.
 قامــت ممتلــكات بــأول اســتثمار لهــا فــي 
القطــاع الزراعــي خــارج مملكــة البحريــن من 
خــالل تطويــر األرض الممنوحــة للبحرين في 
جمهورية السودان والتي تبلغ مساحتها 420 

كيلومتر مربع. 
 استثمرت ممتلكات في صندوق الصناديق 
“الواحة” والذي يبلغ حجمه 100 مليون دوالر 
ويهدف إلى توفير التمويل للمشــاريع الرائدة 
والناشــئة فــي مجال التكنولوجيــا والفينتيك 
النظــام  لتعزيــز  وذلــك  الذكيــة  والمــدن 
اإليكولوجــي لألعمــال الناشــئة فــي المملكــة 

وفي المنطقة.
 بــدأت شــركة مولر الشــرق األوســط، وهي 

مشــروع مشــترك مــا بيــن ممتلــكات، والتــي 
تمتلــك فيــه حصــة نســبتها %30، وكل مــن 
عملياتهــا  فنشــرز،  وكيــان  للصناعــات  مولــر 
كأول مصنــع لصناعــة األنابيب النحاســية في 
البحريــن وذلــك لتلبيــة الطلــب المتزايــد على 
األنابيــب النحاســية ذات الجــودة العاليــة في 
المنطقــة، حيــث يوفــر المشــروع حوالي 200 

فرصة عمل في المملكة.
 ســاهمت ممتلــكات ب 53.2 مليــون دوالر 
)20 مليون دينار( في الميزانية العامة للدولة.

أداء المجموعة

 ارتفعت اإليرادات بنسبة %38 لتصل إلى 
5.5 مليــار دوالر )2.064 مليــار دينــار( مقارنــة 
ب 4 مليــار دوالر)1.497 مليــار دينــار( خــالل 
الرئيســي  الســبب  أن  حيــث  الســابق،  العــام 
فــي  دمــج ماكالريــن  هــو عمليــة  ذلــك  وراء 

العــام 2017 وارتفــاع مبيعات شــركة ألمنيوم 
البحرين )ألبا(.

 تم تحقيق أرباح صافية وللســنة السادسة 
مليــون   148.4 بلغــت  حيــث  التوالــي،  علــى 
دوالر )55.8 مليــون دينار( خالل العام 2018. 
هــذا وتعــزى أســباب انخفاض صافــي األرباح 
عــن العــام 2017 والتــي بلغــت 560.1 مليــون 
دوالر )210.6 مليــون دينــار(، بصــورة رئيســة 
إلــى أربــاح عملية إعادة التقييــم والتي جرت 
الشــركات  اســتبعاد  عنــد   2017 العــام  فــي 
 250.8( دوالر  مليــون   667 بقيمــة  الزميلــة 
مليون دينار(، وانخفاض في صافي أرباح ألبا 

نظًرا الرتفاع أسعار المواد الخام في 2018.
أربــاح  مــن  ممتلــكات  حصــة  ارتفعــت   
الشــركات الزميلــة بنســبة %268 لتصــل إلــى 
دوالر(  مليــون   55.6( دوالر  مليــون   147.9
مقارنــة ب 40.1 مليــون دوالر )15.1 مليــون 

دينار( في العام 2017.
 ارتفعــت حصــة ممتلكات من أرباح شــركة 
واالســلكية  الســلكية  لالتصــاالت  البحريــن 
)بتلكــو( لتصــل إلــى 48.7 مليــون دوالر )18.3 
2.4 مليــون دوالر  مليــون دينــار( مقارنــة ب 

)920 ألف دينار( خالل العام السابق.
 ارتفعــت حصــة ممتلــكات مــن أربــاح بنــك 

دوالر  مليــون   69.9 مــن  الوطنــي  البحريــن 
)26.3 مليــون دينــار( فــي العــام 2017 لتصــل 
إلــى 80.3 مليــون دوالر )30.2 مليــون دينــار( 

خالل العام 2018.
وحافظــت ممتلــكات علــى أعلــى تصنيف في 
نقــاط،   10 أصــل  مــن   10 الشــفافية،  معيــار 
وفًقــا لمؤشــر »لينابــورغ - مادويل« للشــفافية 
الصادر عن معهد صناديق الثروات الســيادية 
كمــا  التوالــي،  علــى  الخامســة  للســنة  وذلــك 
“مســتقر”  درجــة  علــى  ممتلــكات  حصلــت 
للنظرة المســتقبلية بحسب وكالتي التصنيف 
بــورز”  أنــد  و”ســتاندرد  “فيتــش”  االئتمانــي 
تصنيــف  علــى  حصلــت  بحيــث  الدوليــة، 
“BB-“فــي  الطويــل  المــدى  علــى  افتراضــي 
علــى  ائتمانــي  وتصنيــف  “فيتــش”  تصنيــف 
المــدى الطويــل “B+” مــن قبــل “ســتاندرد أند 
بــورز”. هــذا وقــد نمت أصــول ممتلــكات على 
مر الســنوات من شــركة قابضة تتمركز معظم 
اســتثماراتها في البحرين إلى مســتثمر دولي 
يمتلــك محفظــة متنوعــة مــن األصــول تقــع 
اليوم أكثر من %63 من شــركاتها في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا و%29 في 

أوروبا و%8 في أمريكا الشمالية.

المنامة - ممتلكات

أربــاح “ممتلكــات” فــي 2018
ديــــنــــار مــــلــــيــــار   6.3 إلــــــــى  ــة  ــ ــوع ــ ــم ــ ــج ــ ــم ــ ال أصـــــــــول  ارتـــــــفـــــــاع 

المركزي السعودي يحذر من تباطؤ عالمي    
%  2 الـــــــمـــــــحـــــــلـــــــي  االقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد  نــــــــمــــــــو  تــــــــــوقــــــــــع 

)البنــك  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة  قالــت 
اقتصــاد  يتحســن  أن  المتوقــع  مــن  إنــه  المركــزي( 
المملكــة فــي عــام 2019، لكــن التباطــؤ االقتصــادي 
العالمي وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمية 

قد يؤثران على النمو.

وذكرت المؤسســة في تقرير أن االقتصاد الســعودي 
نما 2.2 % في 2018، بدعم من قطاع النفط، مقارنة 

مع تراجع نسبته 0.7 بالمئة في 2017.
ويتمثل الخطر الرئيس على اقتصاد الســعودية في 
انكشــافه علــى ســوق النفــط العالميــة. ويمثل قطاع 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي  45 % مــن  النفــط نحــو 

للمملكة وأكثر من 63 % من اإليرادات الحكومية.

وحــذر التقريــر من دالئــل تباطؤ النمــو العالمي التي 
ظهــرت فــي اآلونة األخيرة، وهو ما قد يؤثر بشــكل 

غير مباشر على االقتصاد السعودي.
اإلصالحــات  تفــرض  أن  المرجــح  مــن  أن  وأضــاف 
النمــو  علــى  الضغــوط  بعــض  المســتمرة  الهيكليــة 

االقتصادي في األمد القصير.
وفــي أبريــل، توقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن يزيد 

النمــو االقتصــادي الســعودي فــي 2019 قليــال عــن 
تقديراته السابقة البالغة 1.8 %، بفضل نمو القطاع 
غيــر النفطــي بوتيــرة أســرع مــن االقتصــاد األوســع 

نطاقا.
وأبلغ محافظ المؤسســة رويتــرز في أبريل أن النمو 

االقتصادي في 2019 ”لن يقل عن 2 %“.
وبالنســبة للقطــاع غير النفطي، أفــاد التقرير أنه من 

المتوقع أن تحفز السياســة المالية التوســعية النمو، 
إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في اإلنفاق 
الرأســمالي بواقــع 245 مليــار ريــال ســعودي )65.3 

مليار دوالر(.
وحقــق القطــاع غير النفطــي نموا متواضعــا بلغ 1.7 
% في 2018، مقابل 1 % في العام السابق، بحسب 

المركزي السعودي.

أبوظبي - رويترز

أظهــرت بيانــات وزارة الطاقــة الروســية يوم 
النفــط تراجــع  إنتــاج روســيا مــن  األحــد أن 
إلــى 11.11 مليــون برميــل يوميــا فــي مايــو، 
مــن 11.23 مليــون برميــل يوميــا فــي أبريل، 
مســجال أدنــى مســتوياته منــذ يونيــو 2018، 
وســط أزمة النفــط الملوث واالتفــاق العالمي 

لخفض اإلنتاج.
 11.06 بلــغ  قــد   2018 يونيــو  إنتــاج  وكان 
مليون برميل يوميا. وباألطنان، وصل إنتاج 
النفــط الروســي إلــى 47.004 مليون طن في 

مايو، مقارنة مع 45.975 مليون في أبريل.
األســاس  فــي  اإلنتــاج  انخفــاض  ويرجــع 
إلــى تلــوث النفــط فــي خــط أنابيــب دروجبــا 
الروسي، الذي كان ينقل مليون برميل يوميا 
أو ما يعادل واحدا بالمئة من الطلب العالمي 
على النفط. وينقل خط األنابيب، الذي أنشئ 
في ســتينات القرن العشــرين، النفط الروسي 

والمجــر  ألمانيــا  ذلــك  فــي  بمــا  أوروبــا  إلــى 
وبولندا وسلوفاكيا.

وتتوقــع روســيا تنظيف خــط األنابيب خالل 
ستة إلى ثمانية أشهر.

واتفقــت منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول 
المنتجيــن خارجهــا  بعــض كبــار  مــع  )أوبــك( 
بمــا  اإلنتــاج  خفــض  علــى  روســيا  بقيــادة 
إجماليــه 1.2 مليــون برميل يوميا لمدة ســتة 
أشــهر اعتبــارا مــن أول ينايــر، بهــدف تحقيق 

التوازن في سوق النفط العالمية.
وفــي هــذا اإلطــار، تعهــدت روســيا بخفــض 
إنتاجهــا 228 ألــف برميل يوميا عن مســتوى 
األســاس في االتفاق، وهو إنتاج شهر أكتوبر 
برميــل  مليــون   11.18 إلــى  ليصــل   ،2018

يوميا.
ومــن المتوقــع أن تجتمــع أوبك وروســيا في 
فيينا في وقت الحق هذا الشهر أو في أوائل 

يوليــو لمناقشــة مــا ســيفعلونه فــي النصــف 
الثاني من العام.

وكشــف مســح أجرتــه رويترز أن الســعودية، 
أكبــر مصــدر للنفــط، زادت اإلنتــاج فــي مايــو 
ولكــن ليس بالقدر الكافي لتعويض انخفاض 
بعدمــا  انهــارت  التــي  اإليرانيــة  الصــادرات 
علــى  القيــود  المتحــدة  الواليــات  شــددت 

طهران.
عضــوا   14 تضــم  التــي  المنظمــة  وضخــت 
مايــو،  فــي  يوميــا  برميــل  مليــون   30.17
بانخفــاض 60 ألــف برميــل يوميا عــن أبريل، 
وهو أدنى مســتوى إلجمالي إنتاج أوبك منذ 

2015، بحسب ما أظهره مسح رويترز.
وبلــغ إنتاج روســيا مــن الغاز الطبيعي الشــهر 
مــا  أو  مكعــب،  متــر  مليــار   63.28 الماضــي 
يعــادل 2.04 مليــار متر مكعب يوميا، مقارنة 

مع 64.3 مليار متر مكعب في أبريل.

الدكتــور  النفطــي  الخبيــر  قــّدر  جهتــه،  مــن 
 65 بيــن  للنفــط  العــادل  الســعر  بــودي  خالــد 
الســعر  هــذا  واصفــا  للبرميــل،  دوالرًا  و70 
بالمقبــول للــدول المنتجة وغير مرهق للدول 
المســتهلكة خاصة إذا أخذ في االعتبار نسبة 
التضخــم حيــث إن مســتويات أســعار النفــط 
الحاليــة ال تعكس نســبة التضخم النقدي في 

أسعار السلع في األسواق.
وأضــاف أنــه لو ارتفعت أســعار النفط بنســبة 
إلــى  النفــط  لوصــل  التضخــم  نســبة  تعــادل 
مســتويات ســعرية أعلــى بكثيــر مــن الســعر 
الحالــي، موضحــا أن أســعار النفــط ال تعتبــر 
مرتفعــة أو مبالغــا فيهــا طالمــا أنهــا لــم ترتفع 
التضخــم  مســتويات  حــول  تزيــد  بنســب 

النقدي. وأوضح انه نظرا لتراجع حدة التوتر 
فــي منطقة الخليج العربي فقد حدث تراجع 
في األسعار ليصل سعر برنت إلى حوالي 62 
دوالرا للبرميــل، متوقعــا أن تســتقر األســعار 
حتــى نهايــة العام حــول مســتويات 70 – 65 
دوالرًا للبرميــل طالمــا اســتمرت حالــة شــبه 
التــوازن الحاليــة بين العــرض والطلب والتي 

تعني عدم وجود فوائض في األسواق.
األوضــاع  أن  إلــى  بــودي  د.  ولفــت 
الجيوسياســية ذات تأثير مباشــر على أسعار 
إلــى عرقلــة  األوضــاع  هــذه  أدت  إذا  النفــط 
تدفــق النفط إلى األســواق وهذا ينطبق على 
األوضــاع غيــر المســتقرة فــي كل مــن ليبيــا 
وفنزويــال حيــث أدت األوضــاع فــي هاتيــن 
منهمــا  كل  إنتــاج  انخفــاض  إلــى  الدولتيــن 
بحوالــي خمســين فــي المئــة علــى األقــل مما 
كان له تأثير في سحب الفوائض من السوق 

واستقرار األسعار.

موسكو - رويترز

إنتاج النفط الروسي يهبط لـ 11.1 مليون برميل

صعود اإليرادات 
38 % لتصل إلى 
2.06 مليار دينار

الشركة تساهم 
بـ 20 مليون 

دينارفي 
الميزانية العامة 

للدولة

“أمازون” و”غوغل” تحت اإلشراف الحكومي
ــرة ــ ــحـ ــ ــة الــــمــــنــــافــــســــة الـ ــ ــي ــ ــل ــ ــم ــ ــى ع ــ ــلـ ــ ــق عـ ــ ــي ــ ــدق ــ ــت ــ ــل ــ ل

قســمت وزارة العــدل األميركيــة الرقابــة علــى شــركة »أمــازون« وشــركة »أبجيــد إنــك«، مما وضــع »أمازون« تحت إشــراف لجنــة التجارة 
االتحادية وشركة »غوغل« تحت إشراف وزارة العدل، وذلك في خطوة جديدة للتدقيق المتزايد على عملية المنافسة الحرة. 

وتواجــه »أمــازون« تدقيقــًا متزايــدًا فــي مكافحة االحتــكار بموجب 
اتفاقيــة جديــدة بيــن الجهــات التنظيميــة األميركيــة تضــع عمــالق 

التجارة اإللكترونية تحت إشراف لجنة التجارة. 

ويأتــي هــذا التطــور نتيجــة لقيــام وزارة العــدل األميركيــة بتقســيم 
اإلشراف على المنافسة على كل من عمالقة التكنولوجيا األميركيان 
العــدل األميركيــة  »أمــازون« و»غوغــل«، ولــن تتضــح خطــط وزارة 

بعــد للتعامــل مــع الشــركتين.  وتســتعد وزارة العــدل للتحقيــق فــي 
»غوغــل« للتأكــد من ما إذا كانت الشــركة قــد انتهكت قانون مكافحة 
االحتــكار فــي إدارة أعمالهــا التجاريــة عبــر اإلنترنــت أم ال؟، وإذا مــا 
كانــت »غوغــل« أعطــت األفضليــة لشــركاتها الخاصــة فــي عمليــات 
الشــركات  تــورط  التحقيقــات  أثبتــت  إذا  المتوقــع  ومــن  البحــث؟، 
فــي عمليــة االحتــكار فإنــه ســيطبق عليهــم العقوبــات والتــي تنتهي 
دائمــا بالغرامــات الماليــة الضخمــة. يذكــر أن أربــاح شــركة »أمــازون« 
العمالقة قد تجاوزت 232.887 مليار دوالر لعام 2018، وهي شركة 

تكنولوجيــا أمريكيــة متعــددة الجنســيات، وهي أكبر ســوق للتجارة 
اإللكترونية في العالم، ومزوده بمساعد الذكاء االصطناعي، ومنصة 
»أمــازون« علــى التجــارة اإللكترونيــة  الحوســبة الســحابية، وتركــز 
والحوســبة الســحابية والتدفــق الرقمــي والــذكاء االصطناعــي. كمــا 
بلغت أرباح شركة »غوغل« 136 مليار دوالر لعام 2018، وتعد معظم 
عائــدات الشــركة عــن طريــق اإلعالنــات المدفوعة، وتحتــل »غوغل« 
المرتبــة األولــى بيــن شــركات اإلنترنــت العالمية، حيث بلغــت القيمة 

السوقية 510 مليارات دوالر.

واشنطن - رويترز

الشيخ خالد بن عبدالله

55.8
مليـــون دينـــار
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تمّلك األجانب للسجالت التجارية “يكركب” السوق
ــون؟ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ هــــــل تـــحـــقـــقـــت غـــــايـــــة “الـــــصـــــنـــــاعـــــة” مــــــن تــــعــــديــــل الـ

قال تجار وعاملون في قطاعات مختلفة، إن فتح الباب على مصراعيه أمام األجانب 
لتملك وفتح السجالت التجارية “كركب” السوق، وأدى إلى انفالت المسألة ووفر بيئة 

خصبة لعمليات النصب واالحتيال وتأسيس المؤسسات الوهمية.

وأكــدوا أن هنــاك الكثير مــن القضايا وقصص 
النهــب والســرقة واالحتيــال التــي تنظــر فــي 
البحرينييــن  لغيــر  الســماح  منــذ  المحاكــم 
بامتالك الســجالت بشــروط مخففة يمكن ألي 

شخص توفيرها.
وأضافوا “يســتطيع أي شخص، افتتاح شركة 
بــرأس مــال ال يتعــدى الـــ 500 دينــار، ثم يقوم 
بإصــدار شــيكات وســحب بضائع مــن الوكالء 
خــارج  والهــروب  بيعهــا  ليعيــد  والمورديــن؛ 

البحرين”.
وتمثل زيادة السجالت التجارية بعد تخفيف 
قيود رأس المال، هاجًســا للقطاعات التجارية 
على مختلف أنواعها، إذ إن تأسيس الشركات 
ال يتطلب وجود رأس مال يغطي االلتزامات.
وعاد تجار ليذكروا بعملية االحتيال الواســعة 
التــي حدثــت منتصــف العام الماضــي وطالت 
إجماليــة  بقيمــة  بحرينيــة،  شــركة   50 نحــو 
وصلت إلى 13 مليون دينار، والتي كان بطلها 
رجــل أعمــال آســيوي أســس شــركته وســحب 
مــواد وبضائع بالمبلــغ وعاد بيعها أو تصديرها 

قبل أن يهرب خارج البالد.
وعمــل التاجــر اآلســيوي تحــت مظلة شــركته 
المتخصصــة فــي المقاوالت والتجــارة العامة، 
فيمــا تضــررت شــركات تعمــل فــي قطاعــات 
والخدمــات،  والمعــدات،  والتكييــف،  التبريــد 
واإللكترونيــات، واألجهــزة الكهربائية، والنقل 

والسفر.
وكانــت الشــركة المتورطــة )اآلســيوي( تقــوم 
بالشــراء باألجل وتســدد عبر شــيكات مؤجله، 
البنكــي  أن حســابها  وتبيــن  تلتــزم  لــم  لكنهــا 

فارغا.
وكان صاحب األعمال أحمد الدمستاني، وهو 
أحد المتضررين، أبلغ “البالد” بتفاصيل عملية 
االحتيــال، وكيف أن اآلســيوي اشــترى أجهزة 
المحليــة  بالســوق  باآلجــل، وباعهــا  ومعــدات 
بأقــل مــن ســعرها حتــى اســتطاع “تكييــش” 

المبلغ.
والصناعــة  التجــارة  وزارة  التجــار  ودعــا 
والسياحة إلى ضرورة إعادة النظر في دراسة 
وللشــركات  لألجانــب  الترخيــص  متطلبــات 
بموضــوع  يتعلــق  مــا  خصوًصــا  عموًمــا، 
الضمانــات الماليــة، إذ إنــه في معظــم األحيان 
خصوصــا  االلتزامــات  يغطــي  ال  المــال  رأس 
فــي ســجالت مثل التجــارة العامة التي تؤهل 
المنتجــات  مختلــف  وبيــع  لشــراء  الشــركة 

وبمبالغ كبيرة.
تعديــل  طرحــت  عندمــا  الــوزارة  إن  وقالــوا 
القانــون علــى مجلس الــوزراء، وحصلت على 
رفــد  منــه  الهــدف  كان   ،2016 فــي  موافقتــه 
الشــركات  وزيــادة حجــم  الوطنــي  االقتصــاد 
فــرص  وتوفيــر  الســوق  تحريــك  وبالتالــي 
العمــل.. الــخ، لكــن الســؤال اآلن: هــل تحقــق 

ذلك؟
الــذي وكلــه  المهــدي  المحامــي محمــد  وقــال 
عــدد كبيــر مــن التجــار المتضررين مــن عملية 
لـــ “البــالد”  االحتيــال فــي تصريحــات ســابقة 
أنــه بــدأ التحرك )منــذ منتصف العــام الماضي( 
بحســب األصــول القانونية الالزمــة والمتبعة، 
االقتصاديــة  الجرائــم  مكافحــة  إدارة  وإن 
بــوزارة الداخلية قامــت بمتابعة القضية، لكنه 
رحــب بــأي جهــود تقــوم بهــا الجهــات األخرى 

لحماية حقوق التجار والشركات البحرينية.
مــن جهتــه أكد محام آخــر أن أروقــة المحاكم 
تنظر العديد من القضايا المشابهة، والتي يقع 
صلــب مشــكلتها فــي الشــركات التــي يمتلكهــا 
أجانــب، إذ يتبيــن بعد أشــهر عدة أنهــا وهمية 
ومــا تأسســت إال مــن أجــل اإلعــداد لعمليــات 

النصب واالحتيال.
وعلى إثر ذلك، شــكلت غرفــة صناعة وتجارة 
الصناعــة  وزارة  مــع  عمــل  فريــق  البحريــن 
الماضــي؛  مــارس  فــي  والســياحة  والتجــارة 
إلعــادة بحث موضوع ضوابط وشــروط فتح 

وامتــالك الســجالت التجاريــة لرفــع توصيات 
إلى الحكومة خالل شهرين.

لــم  الفريــق  فــإن  “الغرفــة”  مصــادر  وبحســب 
يتوصــل إلــى مرئيــات نهائيــة حتــى اللحظــة، 

لكن العمل يسير على قدم وساق.
وعينت “الغرفة” شــركة استشــارية للمساعدة 
فــي وضــع تصــور ودراســة كاملــة لمســاعدة 

فريق العمل، وتم إحراز تقدم في إنجازها.
وبحثت الدراســة الملكيات األجنبية وتأثيرها 
كذلــك  تضمنــت  الوطنــي،  االقتصــاد  علــى 
التحويــالت المالية للخــارج حيث من المؤمل 

وضع ضوابط لها هي األخرى.
وتهــدف دراســة الموضــوع إلــى ضبــط العمليــة 
عمليــات  ومنــع  واالقتصــاد  الســوق  وحمايــة 
هــذه  تعمــل  أن  أهميــة  عــن  فضــال  االحتيــال، 
الشــركات )التــي يمتلكهــا األجانــب( علــى خلــق 
وظائــف جديــدة مــع إحــالل البحرينييــن، إلــى 

جانب نقل التكنولوجيا وتوطينها.

المحرر االقتصادي

أقر مجلس الوزراء في جلســته المنعقدة بتاريخ 18 يوليو 2016 تعديال في نســب اســتمالك المســتثمرين باألنشــطة التجارية وذلك 
لتطوير األداء الحكومي ورفع معدالت أداء األنشطة التجارية بما يسهم في تعزيز التنمية االقتصادية، وخلق فرص العمل النوعية 

للمواطنين.

وأهم ما جاء في التعديل فتح العديد من 
األنشــطة لتملــك األجانب لها بنســبة 100 
%؛ ســعيا لجذب االســتثمارات في بعض 
القطاعات، التي اعتمدت حســب تصنيف 
الدولي في نسخته الرابعة، وهي: اإلقامة 
الفنــون  اإلداريــة،  الخدمــات  والطعــام، 
والعمــل  الصحــة  والتســلية،  والترفيــه 
واالتصــاالت،  المعلومــات  االجتماعــي، 
الصناعــة التحويلية، التعدين واســتغالل 
والعلميــة  المهنيــة  األنشــطة  المحاجــر، 
إمــدادات  العقاريــة،  األنشــطة  والتقنيــة، 

المياه.
والتجــارة  الصناعــة  وزارة  وكانــت 
لتنشــيط  بمقتــرح  تقدمــت  والســياحة، 
المملكــة  فــي  االقتصاديــة  الحركــة 
المختصــة  الــوزارات  مــع  وبالتنســيق 
األخــرى؛ ســعيا لجــذب االســتثمارات في 
القطاعــات االقتصاديــة وذلــك بمراجعــة 
نســب تملــك كافة المســتثمرين لألنشــطة 

التجارية المختلفة.
واســتندت الــوزارة فــي ذلــك إلــى قانــون 
الشــركات التجاريــة رقــم 21 لســنة 2001 
المعــدل بالمرســوم بقانــون رقم 28 لســنة 

“يجــوز  أنــه  علــى  ينــص  والــذي   2015
بتأســيس شركات مما ينص عليه القانون 
تكون مملوكة كليا أو جزئيا لشــركاء غير 
بحرينييــن لمزاولــة أنشــطة ممــا يقتصــر 
ترخيص مزاولتها على البحرينيين وذلك 

بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء”.
وأكــدت الــوزارة وقتهــا أن هــذه الخطــوة 
ستؤدي إلى الدفع قدما لتطوير االقتصاد 
فــي البحريــن فــي ظــل منافســة شــديدة 
فــي اســتقطاب االســتثمار األجنبــي فــي 
الدول عموما وذلك بجعل المملكة الخيار 

األفضل للمستثمرين األجانب”.
إلــى رفــع  التغييــرات  كمــا ســتؤدي هــذه 

تصنيــف المملكــة مــن حيــث ســهولة بدء 
األعمــال التجاريــة ومحفــزة علــى اختيار 
العالميــة  للشــركات  كموقــع  البحريــن 
نوعيــة  فــرص عمــل  المرموقــة، وإيجــاد 

للمواطنين.
والتجــارة  الصناعــة  وزارة  وكانــت 
والســياحة قامــت بعــدد مــن اإلجــراءات 
الداعمــة لهــذا التوجــه وذلــك مــن خــالل 
بالشــأن  الخاصــة  القوانيــن  مراجعــة 
التجــاري عمومــا، ومنهــا قانون الشــركات 
التجــاري  الســجل  وقانــون  التجاريــة 
للتراخيــص  ســجالت  نظــام  وتطويــر 

التجارية.

تعكف غرفة صناعة وتجارة البحرين على وضع مرئيات بالشراكة مع القطاع التجاري، تمهيدا لرفعها للحكومة، تهدف 
إلى وضع ضوابط على ملكية األجانب للسجالت التجارية.

وبــدأت “الغرفــة” الشــهر الماضي بعقد 
لهــذا  نقاشــية  وحلقــات  عمــل  ورش 
الخصــوص، علــى أمل جمــع المرئيات 
ذات  األطــراف  جميــع  بــرأي  واألخــذ 

العالقة.
وكانت “الغرفة” شكلت فريق عمل مع 
وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة؛ 
للســجالت،  األجانــب  ملكيــة  لبحــث 
كما عينت شــركة استشــارية للدراسة 
والمساعدة في الموضوع، إضافة إلى 

عمل استطالع رأي للشارع التجاري.
غرفــة  لرئيــس  األول  النائــب  وقــال 
تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي 
فــي تصريــح ســابق للبــالد إن الغرفــة 
 focus group ســتعقد 3 ورش عمــل
مــع أصحــاب األعمال بعد اســتخالص 
التجــاري  للشــارع  اســتبيان  نتائــج 
بخصــوص ملكية األجانب للشــركات؛ 
المرئيــات  لرفــع  التحضيــر  بهــدف 

للحكومة.
“الغرفــة”  كانــت  إذا  مــا  وبخصــوص 
التحويــالت  مــن  الحــد  فــي  ترغــب 
الماليــة للشــركات والعمالــة األجنبيــة، 
الوطنــي،  والتــي تســتنزف االقتصــاد 

التصريــح  نفــس  فــي  نجيبــي  قــال 
التحويــالت،  مــن  أكبــر  “الموضــوع 
)...( نريــد معرفــة تأثيــر هــذه األمــور 
علــى االقتصــاد المحلي وعلــى التاجر 
المحلي، )...( نحن لسنا ضد السجالت 
التجاريــة لألجانــب، ولكــن نريد وضع 

ضوابط”.
وتابع “ما يهم الغرفة 3 أمور أساســية 
هــي: التأكد حين يدخــل األجنبي إلى 

البحريــن؛ مــن أجــل افتتــاح شــركة أو 
تملــك ســجل بأنــه يقــوم بضــخ رأس 
مــال جديد في االقتصــاد الوطني من 
الخــارج وليــس عن طريــق التمويالت 
والبنــوك المحليــة، واألمــر الثانــي هــو 
الثالــث  يتعلــق  فيمــا  وظائــف،  خلــق 
بأهميــة نقــل التكنولوجيــا وتوطينهــا، 
حتــى نقــول إن هنــاك قيمــة مضافــة 

لالستثمارات األجنبية”.

ــمــمــلــكــة ــف ال ــي ــن ــص ــف ورفــــــع ت ــ ــائ ــ تـــوفـــيـــر وظ أســاســيــة شــــــروط   3 ــق  ــي ــق ــح ــت ب ــالـــب  تـــطـ

القانون يسمح بالتملك منذ يوليو 2016 “الغرفة” ترفع راية “ضبط السجالت”

وجهت “البالد” سؤالين لوزارة  «
الصناعة والتجارية، أحدهما عن 

عدد السجالت التجارية التي 
يمتلكها األجانب في البحرين، 

فيما تعلق الثاني بالشروط 
المطلوبة من المستثمر 

األجنبي حتى يستطيع امتالك 
سجل تجاري، وذلك يوم 27 
مايو الماضي، لكن - لألسف 

- لم يأت الرد حتى كتابة هذه 
المادة.

وبناء عليه حاولت الصحيفة  «
الحصول على المعلومات من 

موقع الوزارة اإللكتروني دون 
جدوى، إذ ال يتضمن أرقاما عن 

عدد السجالت في المملكة 
عموما أو حتى تلك التي 

يمتلكها األجانب.

وبالبحث من خالل “غوغل”  «
حصلنا على تصريح للوزير 

زايد بن راشد الزياني، ُنشر في 
الصحافة المحلية بتاريخ 15 
أكتوبر 2018، أكد فيه أن عدد 

السجالت التجارية في البحرين 
يبلغ 82 ألف سجل.

لكن معلومات “البالد” تؤكد أن  «
الرقم تجاوز حاليا الـ 92 ألفا، إال 
أنه ال توجد أي إشارة تفيد بعدد 

السجالت المسجلة بأسماء 
غير بحرينيين.

عدد السجالت التجارية... الوزارة ال ترد!

زايد الزياني
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تنامــي  مــع  والتــي ظهــرت   ،)Crowdfunding( الجماعــي  التمويــل  عمليــة 
تطبيقــات تكنولوجيــا الخدمــات المالية )الفنتك( مصطلح يشــير إلى تعاون 
مجموعة من األفراد ســويا لجمع األموال والموارد األخرى لتمويل مشــروع 

ما أو فكرة إبداعية هم متحمسون إليها. 

وتتــم هــذه العمليــة فــي الغالــب عــن 
طريــق اإلنترنت؛ ألنه قادر على جمع 
أكبــر عــدد مــن الراغبين فــي التمويل 
مــن أي مكان في العالم وخالل وقت 
قصيــر وبأقل جهد ممكن، ومن أمثلة 
المشــروعات التــي يمكــن أن تحصــل 
على التمويــل الجماعي )االختراعات 
الجديدة، الشركات الناشئة، الصحافة 
التنمويــة  الحمــالت  المســتقلة، 
بأشــكالها،  الفنــون  والتطويريــة، 
التعليــم  االجتماعيــة،  األنشــطة 
الموضــة  جديــد،  منتــج  والتدريــب، 
والبرمجــة،  اإلنترنــت  واألزيــاء، 
الهندســة والتصميــم، الطهي، حمالت 
“مشــاريع  منصــة  بحســب  اإلغاثــة(، 

صغيرة” على اإلنترنت.
أو  فكــرة،  الشــخص  امتلــك  وإذا 
مشروع يمكن أن يتم عرض تفاصيل 
إحــدى  علــى  الفكــرة  أو  المشــروع 

المنصــات المتخصصــة فــي التمويــل 
الجماعي، وسيبدأ الناس في تمويله، 
وبالتالــي يمكــن إطــالق المشــروع أو 

تطويره إذا كان قائما بالفعل.
يســمح  التمويــل  مــن  النــوع  وهــذا 
للمشــروعات واألفكار التــي ال يمولها 
إلــى  األعمــال  ورجــال  المســتثمرون 
أن تحصــل علــى المال ليتــم تنفيذها 
تتطــور  لكــي  أو  الواقــع  أرض  علــى 
مــن  كبيــر  عــدد  قــام  إذا  وتنتشــر، 
النــاس بجمــع المــال لتمويــل فكرة أو 
واثقــون  أنهــم  يعنــي  مشــروع،فهذا 
لهــا  ومتحمســون  الفكــرة  تلــك  فــي 
وبــكل تأكيــد هــذا الشــيء يــدل على 
جــودة الفكــرة وقدرتها علــى تحقيق 
الكثيــر مــن النجاحــات إذا ما تحولت 
إلــى مشــروع أو عمــل. علــى الجانــب 
اآلخــر يوجــد عيــب أو مشــكلة، وهي 
أن أصحاب األفكار مطالبون بعرضها 

منصــات  علــى  تفاصيلهــا  وعــرض 
يقنعــوا  لكــي  الجماعــي؛  التمويــل 
النــاس بتمويلهــم وبكل تأكيــد توجد 
أفــكار مبتكــرة وجديدة مــن بين تلك 
األفــكار ويمكن لبعض األشــخاص أن 
مشــاريع  إلــى  ويحولوهــا  يســرقوها 

قائمة قبل أصحاب األفكار أنفسهم.
وتوجــد منصــات )مواقــع إلكترونيــة( 
مجــال  فــي  متخصصــة  عديــدة 
التشــاركي،  أو  الجماعــي  التمويــل 
وأغلبها بالطبع منصات أجنبية حيث 
كبيــر  بشــكل  تتــم  العمليــة  هــذه  إن 

ومنظــم فــي تلــك الــدول المتقدمــة، 
إال أنه توجد منصات عربية ســاهمت 
فــي تمويــل العديــد من المشــروعات 
وصــل بعضهــا إلــى مئــات اآلالف مــن 
الــدوالرات، ومــن بيــن تلــك المنصات 

)ذومال، كراودسواي، ُيمكن(.

التمويل 
الجماعي

وقعت وزارة المالية اإلماراتية، مؤخرا، مذكرة تفاهم مع كل من سوق أبوظبي العالمية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير؛ بهدف تأسيس مركز التكنولوجيا العالمي 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

يأتــي ذلــك على هامش فعالية إطــالق مرصد الخليج 
االقتصــادي ربيــع 2019 فــي أبوظبــي تحــت عنــوان 
المــال  رأس  االقتصاديــة:  االســتدامة  أســس  “بنــاء 
وذلــك  العربيــة”،  الخليــج  دول  فــي  والنمــو  البشــري 
لدفــع  المتواصلــة  الماليــة  مــن جهــود وزارة  انطالقــا 
وتوفيــر  اإلمــارات،  فــي  االقتصاديــة  التنميــة  عجلــة 

خدمــات التكنولوجيــا المالية المبتكرة لدعم النمو في 
القطاع المالي.

مركــز  تأســيس  ســيتم  التفاهــم  لمذكــرة  ووفقــا 
التكنولوجيا العالمي في مكتب البنك الدولي لإلنشاء 
والتعمير بأبوظبي، ليكون مقرا لعقد الشراكات المالية 
التي تجمع الحكومات وشــركات القطاع الخاص على 

المســتويين اإلقليمــي والعالمــي، كمــا ســيدعم المركــز 
جهــود تبنــي التكنولوجيــا الماليــة واالقتصــاد الرقمي 
فــي دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، 
وسيســمح المركــز للبنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر 
بممارســة عملياته التنموية في المنطقة بعد استشارة 

األطراف الموقعة على مذكرة التفاهم.
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 قال مدير معهد البحرين للدراســات المالية والمصرفية “BIBF”، أحمد الشــيخ، إن المعهد يعتزم إطالق أول برنامج ماجســتير لدراســة تخصص 
تكنولوجيا الخدمات المالية “الفنتك” في المنطقة، في خطوة ستعّزز من حضور البحرين وتقدمها في مجال “الفنتك” الذي يعد المحور األساسي 

لتطور العمل المالي والمصرفي في المملكة.

 وأبلغ الشــيخ “البالد” أن المعهد، التابع لمصرف 
البحرين المركزي ويســتفيد منه بشكل أساسي 
القطــاع المالــي والمصرفــي، تقــدم بطلــب إلــى 
مجلــس التعليم العالــي للحصول على ترخيص 
لطرح برنامج الماجســتير في “الفنتك”، مشــيًرا 
إلــى أنــه ســيتم إطــالق البرنامــج بالتعــاون مــع 

جامعة عالمية.
 وقــال الشــيخ “قدمنــا بتقديــم طلــب للجهــات 
أول  ســيكون  العالــي،  التعليــم  فــي  المعنيــة 
الفنتــك  مجــال  فــي  المنطقــة  فــي  ماجســتير 
اســتراثكاليد  جامعــة  جامعــة  مــع  بالتعــاون 
االســكتلندية وهــي مــن الجامعــات المعروفــة، 
لكــن  العالــي،  التعليــم  لموافقــة  خاضــع  وهــذا 
فــي  حاليــًا  العمليــة  موجــودة،  والنيــة  الخطــة 

اإلجراءات”.
 وتوقع الشيخ أن يتم طرح هذا البرنامج خالل 
العــام الجاري بعد موافقة التعليم العالي، وذلك 

للدارسين من البحرين أو الخليج والمنطقة.
للدراســات  البحريــن  معهــد  أن  الشــيخ  وأكــد 
البحريــن  وتوجــه  رؤيــة  يدعــم  المصرفيــة 
والجهــات الفاعلة في العمــل المالي والمصرفي 
وعلــى رأســها مصــرف البحريــن المركــزي فــي 
تعزيز قطاع التكنولوجيا الخدمات المالية، عبر 
تولي الشــق الخاص بالتدريــب وتأهيل الكوادر 
والمصرفــي  المالــي  القطــاع  لتطويــر  الوطنيــة 
وتبنــي الحلــول التقنيــة الحديثة فيمــا يتعلق بـ 
“الفنتــك” وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع، إذ يعــد 
العنصــر البشــري األســاس والثــروة الحقيقة لما 
حققتــه البحريــن من مراكز متقدمــة في قطاع 

الصيرفة على مستوى المنطقة.
وبيــن الشــيخ أن دور المعهــد ال يقتصــر علــى 
طرحــه  المعتــزم  الماجســتير  برنامــج  طــرح 
فــي اقــرب وقــت ممكــن بعــد موافقــة الجهــات 
المعنيــة، لكنــه يتخطــى ذلــك لتقديــم مختلــف 

الــدورات المتخصصــة للعامليــن فــي البنوك أو 
فــي  المهتميــن بتطويــر مهاراتهــم ومعرفتهــم 
مجــال تكنولوجيــا الخدمــات الماليــة )الفنتك(، 
هــذه  طــرح  فــي  مســتمر  المعهــد  بــأن  منوًهــا 

الدورات.
وقال “المعهد يعتمد عدة وســائل منها الدورات 
والشــهادات  األكاديميــة  والشــهادات  القصيــرة 
االحترافيــة، وأن يكــون التدريــب علــى جميــع 
ستســتفيد  البنــوك  أن  مؤكــًدا  المســتويات”، 
مــن برنامــج الماجســتير ســواء بتدريــب ورفــع 
تأهيــل موظفيهــا، أو من خالل الدراســات التي 
تتمخض منها رســاالت الماجستير والتوصيات 

التي ستخرج بها.
البرامــج تتناغــم مــع  إلــى أن هــذه  لفــت   كمــا 
رؤيــة البحريــن فــي تعزيــز الســياحة التعليمية 
وجعــل المملكــة قبلــة للراغبيــن فــي الدراســات 

المتخصصة.

قطاع التعليم البحريني يلحق بركب “الفنتك”
ــة ــق ــط ــن ــم ــال ب الــــمــــجــــال  فـــــي  ــر  ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ مـ أول  يــــطــــرح   ”BIBF“

 وقــع محافظ مؤسســة النقد العربي الســعودي “ســاما”، أحمــد الخليفي، ورئيس 
مجلس هيئة الســوق المالية، محمد القويز، مذكرة تفاهم لتأســيس “مركز فنتك 
الســعودية” بالشــراكة مع مركز الملك عبدهللا المالي مؤخًرا خالل مؤتمر القطاع 

المالي، وذلك بحسب ما ورد في “االقتصادية السعودية”.

 وبموجــب المذكــرة، ســيحتضن “مركــز فنتــك الســعودية” كل مــن لديــه االهتمــام 
والشــغف بقطــاع التقنيــة المالية من خالل توفير مســاحات خاصة للعمل المشــترك 
ولتصميم النماذج المبدئية للحلول االبتكارية، ومختبر تقني مجهز وبرنامج مسرع 
أعمال. كما يهدف المركز المزمع إطالقه إلى دعم رواد األعمال والمنشآت الصغيرة 
والمتوســطة فيمــا يخــص توفيــر مســاحات العمــل المتخصصــة فــي قطــاع التقنية 
الماليــة، وتوفيــر مختبــرات تقنية بالشــراكة مع أكبر الشــركات والجهات الفاعلة في 
القطــاع، إلــى جانــب إطــالق برامــج مســرعات وحاضنــات متخصصــة فــي التقنيــة 
المالية، كما سيقوم المركز باحتضان الفعاليات والمحاضرات التوعوية لهذا القطاع 

الجديد الواعد.
و”فنتــك الســعودية” مبــادرة ضمــن الركائــز االســتراتيجية لبرنامــج تطويــر القطــاع 
المالــي بقيــادة ودعــم مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وهيئــة الســوق الماليــة 
لفتح المجال إلطالق خدمات مالية تقنية جديدة ومبتكرة. وتسعى مبادرة “فنتك 
السعودية” إلى تحقيق ثالثة أهداف أساسية هي: تسريع وتيرة نمو وتطور التقنية 
المالية لجعل المملكة العربية الســعودية وجهة لالبتكار في هذا المجال، وتأســيس 
فهــم شــامل للتقنيــة المالية على مســتوى المملكة، ودعم تطوير المنشــآت الصغيرة 
والمتوسطة المختصة في التقنية المالية، وإنشاء منتجات وخدمات لدعم مشاريع 
األعمال في جميع أنحاء السعودية، كذلك يهدف البرنامج إلى المساهمة في دخول 

30 شركة متخصصة في مجال التقنية المالية في أول ثالث سنوات.

تأسيس “فنتك السعودية”  “أيون” و”البنك المفتوح” يوفران حلوال لبرمجة التطبيقات
نظـــم بيئيـــة تتســم باألمــان والســرعــة باالعتمــاد علــــى التكنولــوجيــا

أعلنــت أيــون ديجيتــال، إحدى منصات فنتــك الرائدة في البحرين، عن تعاونها مع مشــروع 
البنــك المفتــوح، وهــو الحــل األمثــل للبنــوك لواجهــة برمجــة التطبيقــات مفتوحــة المصدر. 
ومــن خــالل هــذا التعــاون مع مشــروع البنك المفتوح، ســتوفر منصــة أيون ديجيتــال نظًما 
بيئيًة تتســم باألمان والســرعة للبنوك في المملكة، بما في ذلك حلول إلدارة واجهة برمجة 
التطبيقــات، كتلــوج خــاص بواجهــة برمجــة التطبيقــات يحتوي علــى أكثر مــن 200 واجهة 
لبرمجــة التطبيقــات، وبوابــة خاصة بواجهة برمجة التطبيقات مــع بيئة حلول آلية لتحديد 

الوصول من أجل التطورات المستقبلية والتعاونات في مجال التكنولوجيا المالية. 

ويوفر مشــروع البنك المفتــوح مجموعة من 
الحلــول والمعايير الحديثــة التي تعتمد على 
التكنولوجيــا التي تم اختبارها واســتخدامها 
واعتمادها من قبل بنوك عالمية من المستوى 
األول. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيزّود مشــروع 
البنــك المفتوح البنوك بمجموعة من األدوات 
والبرنامج من أجل تسجيل األطراف الثالثة، 
وبوابــة واجهة برمجــة التطبيقات، والتكامل 

المصرفي األساسي وإدارة الموافقات.
تشــريعات  مــع  الشــراكة  هــذه  وتتماشــى 
األخيــرة  المركــزي  البحريــن  مصــرف 

الخاصــة بدعــم الخدمــات الماليــة مــن خــالل 
توفيــر شــمولية وشــفافية أكثــر عــن طريــق 
وتعــد  المفتوحــة.  المصرفيــة  الخدمــات 
منصــة أيــون ديجيتــال األولى التي تســتفيد 
الخدمــات  مثــل  واألطــر  التكنولوجيــا  مــن 
التجميــع،  وحســاب  المفتوحــة،  المصرفيــة 
وإثــراء البيانات وتحليلهــا من خالل التعاون 
مــع الشــركاء اآلخريــن وغيرهم مــن العاملين 

في مجال التكنولوجيا المالية.
التنفيــذي أليــون ديجيتــال،  الرئيــس  وقــال 
آشــر نظيــم “نحــن دائًمــا ما نســعى إلــى نكون 

الجهــة الرائــدة فــي مجــال تقديــم الخدمــات 
البحريــن ومنطقــة  فــي  الرقميــة  المصرفيــة 
الشــرق األوســط. نحــن ســعداء بالتعــاون مع 
مشــروع البنــك المفتــوح الــذي يقــدم حلــواًل 
تــم اختبارهــا واســتخدامها لتتمتــع بأقصــى 

مســتويات األمان واالمتثال للبيانات. كما أن 
العديد من البنوك الدولية المرموقة تستخدم 
هــذا النظــام. ونهــدف مــن خــالل تطبيقه في 
البحريــن إلــى تمكيــن البنــوك فــي البحريــن 

العتماد هذه التكنولوجيا بشكل سريع.

إعداد: 

علي الفردان

الشراكة تتماشى مع 
تشريعات “المركزي” 

بشأن “الفنتك”

 البنك المفتوح حل 
أمثل لواجهة برمجة 

التطبيقات 

أبوظبي - وام

لتوفيـــر خــدمـــات التكنــولـــوجيــا المـاليــة ودعـــم النمـــو بالقطــــاع
اإلمارات تؤسس مركزا عالميا لـ “الفنتك”
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أذونات خزينة وصكوك بـ 563 مليون دينار
أعلنــت بورصــة البحريــن عــن إدراج 
أذونــات  ســوق  فــي  إصــدارات   10
الخزينة وصكوك التأجير اإلســامية 
مليــون   563 بلغــت  إجماليــة  بقيمــة 
دينــار، صــادرة عــن مصــرف البحرين 
المركــزي بأســعار فائــدة تتــراوح بين 
3.18 % و4.39 % ولفتــرات تتراوح 

بين 3 إلى 12 شهًرا.
عــدد  يصــل  اإلدراجــات،  وبهــذه 
إصــدارات أذونــات الخزينة وصكوك 
األجــل  قصيــرة  اإلســامية  التأجيــر 
 24 إلــى  البورصــة  فــي  المدرجــة 
إصداًرا تبلغ قيمتها اإلجمالية حوالي 

1.47 مليار دينار.

األكثر نشاًطااألكثر ارتفاًعا
األكثر انخفاًضا USD 0.066شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب

BD 0.086مصرف السالم - البحرين ش.م.ب

شركة البحرين لالتصاالت 
BD 0.344السلكية والالسلكية ش.م.ب

BD 0.640بنك البحرين الوطني ش.م.ب

شركة مجمع البحرين لألسواق 
BD 0.765الحرة ش.م.ب

BD 0.069زين البحرين

BD 0.086مصرف السالم - البحرين ش.م.ب

شركة البحرين لالتصاالت 
BD 0.344السلكية والالسلكية ش.م.ب

USD 0.820بنك األهلي المتحد ش.م.ب

USD 0.066بنك البحرين الوطني ش.م.ب

BD 0.202عقارات السيف ش.م.ب

 مجموعة جي اف اتش 
USD 0.248المالية ش.م.ب

 إي بي إم  تيرمينالز 
البحرين ش.م.ب )سوق 

الؤكتتابات األولية(
BD 0.000

أعلنت بورصة البحرين عن إيقاف تداول أسهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين 
في سوق االكتتابات األولية اعتباًرا من يوم األحد الموافق 9/6/2019، وذلك بعد 
إتمــام فتــرة 6 أشــهر مــن التداول في هذا الســوق، حيث ســيتم نقل وبــدء تداول 
أسهمها في السوق النظامي من خالل السوق االعتيادي وسوق األوامر الخاصة.

“عليــه  بيــان  فــي  البورصــة   وأضافــت 
ســيكون السهم خاضًعا ألنظمة التداول 
ومــن  النظامــي  الســوق  فــي  المطبقــة 
أهمهــا أن الحــد األدنــى لقيمــة الصفقــة 
فــي الســوق االعتيادي الحتســاب ســعر 
اإلقفــال المعتمــد والمؤشــرات الرئيســة 
دينــار، وســيتم   1,500  /- هــو  األخــرى 
اعتمــاد ســعر آخــر إقفــال للشــركة فــي 
ســوق االكتتابات األولية لحساب نسبة 
تحــرك الســهم صعــودا وهبوطــا لليــوم 

األول للتداول في السوق االعتيادي.
كمــا ســيتم إدخــال أســهم شــركة إي بي 
مؤشــر  ضمــن  البحريــن  تيرمينالــز  إم 
البحريــن العام وقطاع الخدمات، وذلك 
بعــد إقفــال أول يــوم يتــم فيــه تــداول 
أســهم الشــركة فــي الســوق االعتيــادي 
ضمــن الســوق النظامي وســيكون ســعر 
اإلقفــال لذلــك اليوم هو ســعر األســاس 
فــي  الســهم  تمثيــل  نســبة  الحتســاب 

المؤشرات المذكورة.

بدأت بورصة البحرين الشهر الماضي، بتطبيق وحدات المزايدة المحدثة 
والتي تهدف لتوحيد جميع فئات األدوات المالية عند سعر )0.001 د.ب. 

و0.001 دوالر أمريكي(، باستثناء أدوات الدين وأذونات الخزينة.

وصممت وحــدات المزايدة المحدثة 
فــي  المســتثمرين  مخاطــر  لتقليــل 
حــال انخفــاض األســعار والحــد مــن 
اضطرابات السوق بشكل مفرط. كما 
تهدف إلى تنشــيط أســعار الشــركات 
المنخفضــة  الســوقية  القيمــة  ذات 
مما يســاعد في تحفيز المســتثمرين 
نتيجة للفروقات البسيطة في أسعار 
السوق، حيث سيتمكن المستثمرون 
مــن تقديــم طلبــات البيــع أو الشــراء 
بوحدات أصغر؛ األمر الذي سيمكنهم 

من التخفيف من حدة المخاطر. 
وقــال مديــر إدارة عمليــات التــداول 
عبدهللا جناحي إن “وحدات المزايدة 
ســتوحد تحركات وحــدات المزايدة 
لجميــع األوراق المالية المتداولة في 
الديــن  أدوات  )باســتثناء  البورصــة 
تحديــث  وهــو  الخزينــة(،  وأذونــات 

يواكــب أفضــل الممارســات المطبقة 
دوليــا كما يجعل الســوق متوافقا مع 
المعايير العالمية؛ لضمان استمرارية 

قدرتها التنافسية”.
فــإن  المزايــدة  وحــدات  وبتحديــث 
ســتحدد  الماليــة،  األدوات  أســعار 
بدقــة أكبــر مما سيســاعد فــي تقليل 
الســوق  فــي  الســعرية  الفجــوات 
وســعر  الشــراء  ســعر  بيــن  )الفــرق 
الســوق  تقييــم  وضمــان  البيــع(، 
وسيســاهم  أكبــر.  بدقــة  وأدواتــه 
التحديــث في التأثير على الشــركات 
المنخفضــة  الســوقية  القيمــة  ذات 
بشكل أكبر، حيث يمثل تغيير السعر 
 0.001 )أو  د.ب.   0.001 بمقــدار 
بالــدوالر  دوالر للشــركات المتداولــة 
األمريكــي( نســبة مئويــة كبيــرة مــن 

التغير في القيمة.

“إي بي إم تيرمينالز” للسوق النظامية

بدء العمل بوحدات المزايدة المحدثة

انضمت شــركة البحرين للمقاصة، التابعة لبورصة البحرين إلى نظام “بنفت” اإللكتروني للتحويالت المالي، بموجب 
اتفاقية تعاون وقعت بين الطرفين.

الســماح  االتفاقيــة  وتهــدف   
وأمنــاء  والوســطاء  للمســتثمرين 
الحفظ والجهات المصدرة وتمكينهم 
من دفع الرســوم والعمــوالت الخاصة 
بجميــع الخدمــات المقدمــة مــن قبــل 
بطريقــة  للمقاصــة  البحريــن  شــركة 
ســهلة وآمنــة، كمــا ســتتوفر الخدمــة 
للعامــة عبر “خدمة فواتيــر” المتوفرة 
الصيرفــة  منصــات  جميــع  علــى 

اإللكترونية.
إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وأفــاد 
والعضــو  للمقاصــة،  البحريــن  شــركة 
المنتــدب، الشــيخ خليفة بــن إبراهيم 
آل خليفة أن الشــركة اختارت اعتماد 
النظام اإللكتروني للتحويات المالية 
عمليــة  وتســهيل  تبســيط  أجــل  مــن 
الدفع لجميع المســتثمرين والوسطاء 
مــع  تماشــًيا  المصــدرة  والجهــات 

اســتراتيجيتها الهادفــة لتبنــي أحدث 
التقنيات بهدف تقليل الوقت والجهد 
المطلوبين لعمليات الدفع والتسوية.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي 
لبنفــت عبدالواحد الجناحي أن بنفت 
تقــدم حزمــة واســعة مــن الخدمــات 
تدعــم  والتــي  المتميــزة  اإللكترونيــة 

التحول المالــي اإللكتروني في الدفع 
والتحويــات الماليــة مما يســاهم في 
خدمــة القطــاع التجــاري ويعمل على 
والوقــت  الجهــد  مــن  الكثيــر  توفيــر 
اســتمرارية  علــى  منّوًهــا  والتكلفــة، 
الشــركة فــي تقديــم خدمــات جديدة 

للمساهمة في تطوير القطاع المالي.

شــاع خالل الشــهور القليلة الماضية “موضة” شــراء أســهم الخزينة من قبل الشــركات المدرجة في بورصة البحرين، حيث ال يكاد يمر يوم عمل 
وال نجد صفقات من هذا النوع.

 وشــراء أســهم الخزينــة ليــس باألمــر الجديد، 
وهــو متعــارف عليــه علــى المســتوى العالمــي، 
لكــن الجديــد هــو االندفــاع مــن قبــل “معظــم” 

الشركات البحرينية على ذلك.
ســهمها  شــراء  إلعــادة  الشــركات  وتتجــه   
ألســباب هــي: مــن أجــل رفــع ســعره، وزيــادة 
الطلــب عليــه، وتوفــر ســيولة مــع عــدم وجــود 
خطط لاســتثمار، وزيادة ربحية الســهم، كون 
إعادة الشــراء يخفض عدد األســهم المتداولة، 
الملكيــة،  العائــد علــى حقــوق  وزيــادة معــدل 
واســتخدام تلــك األســهم فــي عمليــة مكافــأة 
الموظفين، ومنع بعض األطراف أو األشخاص 
مــن الســيطرة علــى الشــركة، وتخفيــض عــدد 
المساهمين، واستخدامها في عمليات المبادلة 
شــركات  علــى  االســتحواذ  فــي  الرغبــة  عنــد 
أخرى، وللحصول على مزايا ضريبية في حال 

خضوع التوزيعات النقدية للضريبة.
 يشار إلى أن تملك الشركة ألسهمها ال يعنى أن 

هــذه األســهم قد تــم إلغاؤها أو تم اســتردادها 
بصفه نهائية. 

وفي رصد لـ “الباد”، تبّين أن شهر مايو تضمن 
العديد من صفقات إعادة شراء أسهم الخزينة 

لبنوك وشركات جاءت كاآلتي:
األهلــي المتحد في المقدمــة بواقع 16 صفقة، 
تاه شــركة زين 12 صفقة، ثم مصرف الســام 

– البحريــن 9 صفقــات، شــركة مجمــع البحرين 
لألســواق الحــرة 6 صفقــات، شــركة ترافكــو 4 
صفقــات، بنــك البحريــن والكويــت 3 صفقات، 
االســتثمارية  واســتيراد  نــاس  شــركتي  ثــم 
وبنك انفســتكورب بواقع صفقتين لكل منهما، 
وأخيــًرا عقــارات الســيف والوطنيــة القابضــة 

صفقة واحدة لكل منهما.

58 صفقة أسهم خزينة في مايو“المقاصة” تنضم لـ “بنفت”

البورصة في مايو.. هدوء وانخفاض طفيف للمؤشر
ديـــنـــار مـــلـــيـــار   8.89 إلـــــى  تــصــعــد  الـــســـوقـــيـــة  الــقــيــمــة 

كسبت القيمة السوقية لبورصة البحرين 
فــي شــهر مايــو الماضي 97 مليــون دينار 
أقفلــت  حيــث  دوالر(،  مليــون   255.5(
قدرهــا  قيمــة  عنــد  الختاميــة  الجلســة 
8.891 مليــار دينــار، مقابــل 8.794 مليــار 
أبريــل  فــي  دوالر(  مليــار   23.16( دينــار 
علــى   %  1.1 بنســبة  مرتفعــة  الماضــي، 

أساس شهري.
علــى  المتوافــرة  المعلومــات  وبحســب 
“فرملــت”  اإللكترونــي،  البورصــة  موقــع 
الــذي  الصعــودي  اتجاههــا  مــن  الســوق 
الزمها لمدة 6 أشهر، حيث تراجع المؤشر 
العام في مايو طفيفا، قياسا بشهر أبريل.

وأقفــل المؤشــر عنــد مســتوى 1433.52 
بـــ  نهايــة شــهر مايــو، قياســا  فــي  نقطــة 
متراجعــا  أبريــل،  فــي  نقطــة   1433.92
بشــكل طفيــف 0.4 نقطــة، أو بواقع 0.03 

.%
كمــا تراجــع حجــم األربــاح المتحققة في 
شــهر مايو مقارنة بتلك التي كســبتها في 
شــهر إبريــل، بفارق 24 %، حيث كســبت 
الســوق 97 مليــون دينار الشــهر الماضي، 
قياســا بـــ 127 مليــون دينــار فــي الشــهر 

الذي سبقه.
وتراجــع قطــاع البنــوك وهــو األثقــل وزنا 
 0.12 بنســبة طفيفــة  المحليــة،  بالســوق 
بالمئــة، بقيــادة هبوط ســهم البنك األهلي 

المتحد 0.6 %.
لكــن االنخفــاض األكبــر جــاءت بدفــع من 
قطــاع الصناعــة الــذي تعمقــت خســارته 
بنحــو 5.27 %، بضغــط مــن ســهم شــركة 
ألمنيــوم البحريــن “ألبا”، الذي فقد5.4 %، 

خال الشهر.

فيمــا حــال ارتفــاع قطاع االســتثمار )0.7 
%(، بدعــم مــن ســهم المؤسســة العربيــة 
المصرفيــة الذي زاد نحو 2.3 %، وقطاع 
الخدمات )2.1 %(، مدفوعًا بســهم شركة 
القيــادي  “بتلكــو”  لاتصــاالت  البحريــن 
التعامــات  خــال   %  4.93 الصاعــد 

الشهرية.
وشــهد األســبوع األخيــر مــن شــهر مايــو، 
إلــى   ،%  1.8 بنســبة  المؤشــر  صعــود 
المســتوى 1408.49 نقطــة، رابحا 25.03 

نقطة، توافقا مع األسبوع الذي سبقه.
وارتفــع حجم التداوالت األســبوعية إلى 
 14.39 مقابــل  ســهم،  مليــون   16.712

مليون سهم األسبوع الماضي.
تدفقــت  اإليجابــي،  االتجــاه  وبنفــس 
ســيولة الســوق إلــى قيمــة قدرهــا 3.501 
قيمتهــا  بســيولة  مقارنــة  دينــار،  مليــون 

2.83 مليون دينار.
وكانــت بورصــة البحريــن تمكنــت بالربــع 

توســيع  مــن   ،2019 العــام  مــن  األول 
مكاســبها، بإضافة مكاسب سوقية بقيمة 
467 مليــون دينــار )1.231 مليــار دوالر(، 
عنــد  للســوق  العــام  المؤشــر  ســجل  إذ 
مســتوى 1413.32 نقطة، مقابل مســتوى 
 ،2018 العــام  بنهايــة  نقطــة   1337.26
بمكاسب 76.06 نقطة صاعدًا بنسبة 5.7 

.%
وخال العام 2018، ارتفع مؤشر البحرين 
المالي، بنســبة 0.4 %، مســجا المستوى 
1337.26 نقطــة، مقابــل 1331.71 نقطــة 
بنهايــة ديســمبر 2017، رابحا 5.55 نقطة 

خال 12 شهرا.

“الخدمات” يعادل 
هبوط “البنوك” 

وينهض بالسوق 

الشيخ خليفة بن إبراهيم وعبدالواحد الجناحي يوقعان االتفاقية 

المحرر االقتصادي



خطوات قبل أن تبيع هاتفك
تذكــر قبــل أن تقوم ببيع هاتفك الذكــي بأنه يعرف عنك 
أكثــر بكثيــر ممــا يعرفــه أقــرب المقربيــن، والكثيــر مــن 
األشــخاص يقومومــن ببيــع هواتفهــم قبــل إفراغهــا  من 
البيانــات والصــور والمعلومــات الخاصــة خصوصــا مــع 
التطــور التكنولوجــي المســتمر وصــدور هواتــف أحــدث 
كل عــام، يلجــأ بعض الناس إلى تغيير هواتفهم كل عام، 

وقبل ذلك عليك باتباع هذه الخطوات قبل بيعه:
*احتفــظ بنســخة احتياطيــة من بياناتك فــي كمبيوترك 

أو بالخدمات السحابية او ميمورى كارد.
*قــم بمســح بياناتك مــن الهاتف بالتشــفير الكلي للهاتف 

من داخل اإلعدادات.
قم بإزالة بطاقة التخزين الخارجية “االندرويد”

وصــور  وهميــة  بيانــات  بنســخ  قــم  ماســبق  كل  *بعــد 
عشــوائية ومــن ثــم القيــام بإعــادة ضبــط المصنــع مــرة 

أخرى 

*هنــاك طــرق كثيرة لمحو بيانات هاتفك مثل عن طريق 
Settings > backup/ اإلعدادات ثم النسخ االحتياطي
restore، ثــم اختيــار “إعــادة ضبــط المصنــع” بعد حماية 
بياناتــك ومنع اســتعادتها مرة أخرى عبر تشــفير الهاتف 
Settings > Security > Encrypt Phone . أو القيــام 
بعمليــة المســح يدويــًا مــن خــال الوصــول لــكل ملــف 
وتطبيــق واختيــار أمــر الحــذف، لكــن هــذه الطريقــة لــن 

تؤّمن بياناتك كليًا من خطر االستعادة .
استخدم هذا الكود قبل بيع هاتفك

القلق يساور أي شخص يبيع هاتفه الجوال، وذلك خشية 
مــن وجــود بيانــات أو صــور أو فيديوهــات شــخصية، ال 
يجــب االطــاع عليهــا، لذلــك فعليــك اســتخدام الكــود 
التالي : *2767*#3855 ألنه يقوم بمسح كل شئ مخزن 
باســترجاع  القيــام  برمجيــات  أي  تســتطيع  ال  بالهاتــف 

الصور والفيديوهات والبيانات الشخصية مرة أخرى .
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يقــدم  MAPS.ME والــذي  أضــاف تطبيــق 
خدمــة خرائط الطرق دون الحاجة التصال 
أو  الشــوارع  أنــواع  تتيــح  ميــزة  انترنــت، 
الطرق في المكان، وهذه الميزة تتيح أيًضا 
االلتفــاف حــول بعــض الشــوارع مــن خال 

تحديد مسارات معينة للرئيسية منها.

MAPS.ME

5G في البحرين
ــت أســــرع وقــــــدرات أفــضــل ــرن ــت ــإن ــة ب ــي ــاع ــم ــت ثــــورة تــقــنــيــة واج

استعدت مبكرا البحرين للجيل الجديد من الجيل الخامس 5G من شبكة االتصاالت 
الــذي  التقنيــة،  المملكــة 2030، واستشــعارها بتســارع وتيــرة  أهــداف رؤيــة  وفــق 

سيجعلها جاهزة لنشر الخدمات المتقدمة بشكل أسرع للمشتركين.

وسوف توفر هذه الشبكة للجيل الخامس 
البنيــة التحتية المتكاملة، والتي ســتمكن 
إنترنــت أســرع وقــدرات  الحصــول علــى 
أفضل لأللعاب وبث الفيديو، حيث تتمتع 
شــبكات 5G بنطــاق تــرددات أكبــر ووقت 
اســتجابة أقــل ممــا يســهل مــن اســتخدام 
التطبيقات بشــكل أكثر فعاليــة، كما يمكن 
بواســطة  الذكيــة  التقنيــات  اســتخدام 
إنترنت األشــياء. باإلضافة الى االستمتاع 
مــع   VR االفتراضــي  الواقــع  بتطبيقــات 
تطبيقــات األلعــاب والفيديــو ذات جــودة 
8K ثاثيــة األبعــاد العاليــة الدقــة، وتوفير 
منصة تطوير الــذكاء االصطناعي وتعزيز 

تقنية السيارات الذكية.

أن  ســابق  وقــت  فــي  باحثــون  وأعلــن 
االختبــارات علــى الســرعة لاتصــال عبــر 
تقنية الجيل الخامس 5G حققت سرعات 
الثانيــة،  فــي  تيرابايــت  بلغــت  قياســية، 
علمــا أن هــذه الســرعة تفــوق ب200 مــرة 
نظيرتهــا الحالية. ووفــق االختبارات التي 
أجراهــا فريــق بحثــي مــن مركــز تطويــر 
شــبكات الجيــل الخامــس بجامعــة ســري 
فــي بريطانيــا يمكــن تحميــل ملــف يبلــغ 
حجمه 100 ضعف ملفات األفام الطويلة 
الســرعة  أن  كمــا  ثــوان.   3 حوالــي  فــي 
الجديــدة تفوق متوســط ســرعة التحميل 
في شــبكات الجيل الرابع بحوالي 65 ألف 
مرة. زيادة السرعات التي تقدمها شبكات 

و50   10 بيــن  تتــراوح  الخامــس  الجيــل 
غيغابايت مقارنة بمتوسط سرعة شبكات 
الجيل الرابع التي تصل إلى 15 ميغابايت 
في الثانية، وهذا ما يشجع إقبال شركات 

االتصاالت عليها.
وعــن كيفيــة عمل 5Gمن الناحيــة التقنية 
فإن هناك تقنية تعرف اختصارا ب”ميمو” 
أي “مداخــل متعــددة ومخــارج متعــددة” 
ســتلعب دورا رئيســيا في تشغيل شبكات 
كفاءتهــا،  ومعاييــر  الخامــس  الجيــل 
وتســتخدم تقنية “ميمو” هوائيات عديدة 
صغيــرة لتخديــم تدفــق البيانــات بشــكل 
منفرد، وقد اعتمدت سامســونغ على هذه 
التقنيــة لتوفيــر ســرعات مذهلــة لتنزيــل 
تســتخدم  أن  المرجــح  ومــن  البيانــات، 
شــبكات الجيــل الخامــس عــددا أكبــر مــن 
المواقــع  ذلــك  فــي  بمــا  البــث،  محطــات 
الكبيــرة المخصصة للبث ومحطات أصغر 

تعتمــد طيفــا من تقنيــات الراديــو لتضمن 
تغطية أفضل.

مــا  الخامــس  الجيــل  وســتحقق شــبكات 
ســنصبح  أي  الفائــق،  بالوصــل  يعــرف 
األشــخاص  فيــه  يتصــل  مجتمعــا 
والتجهيــزات مــع بعضهم البعــض ويكون 
مــع  ومســتمرا  سلســا  المعلومــات  تدفــق 
تحقيــق أعلــى درجات التغطية والســرعة 
غيــر المحــدودة بفضــل هــذا الجيــل مــن 
الجيــل  شــبكات  ســتتيح  كمــا  الشــبكات. 
الخامــس المجال لألجهزة الموجودة لكي 
احتياجــات كل مســتخدم  علــى  تتعــرف 
بأفضــل شــكل ممكــن وهو ما يطلــق عليه 
شــعار “فّكــر بطريقــة أفضــل” وصــوالً إلى 
إلــى مســتوى التحســس  خدمــات ترقــى 
لألفــكار، فمثــا، إذا كنــت تريــد أن تتصل 
الشــبكة  وســتقوم  بهــا  ففكــر  بصديقتــك 

باالتصال بها تلقائيا.

 Oppo شــركة  أعلنــت 
اإلصــدار  عــن  رســميًا 
الرابع من سلسلة هواتف 
ينطلــق  الــذي   Reno
بعنــوان Reno Z والــذي 
He�  يأتــي برقاقة معال ج

lio P90 مع تصميم نتوء 
.waterdrop

بشاشــة  الهاتــف  يأتــي 
AMOLED مميزة بحجم 
يتميــز  كمــا  إنــش،   6.4
 FHD عــرض  بجــودة 
water�  بلــس، مــع نتــوء

drop في الشاشة.

Oppo جديد
بــدأت ســوني فــي تطويــر هاتفهــا القابــل للطــي Xperia F الذي يأتــي بميزة 
دعم شبكات الجيل الخامس. وتستعد الشركة للمنافسة في سوق الهواتف 
القابلــة للطــي بإصدارها الخاص قريبًا، حيث أكدت أحدث التســريبات التي 
خرجــت مــن الصيــن مؤخــرًا، أن ســوني قد بــدأت بالفعل في تطويــر هاتفها 

.Xperia F القابل للطي

Xperia قابل للطي

لعبــة  هــي   Marvel Super War
MOBA التــي تم اإلعان عنها حديًثا 
من قبل NetEase وMarvel ودخلت 
للتــو فــي أول إصدار تجريبــي مغلق، 
علــى أن تتضّمــن األبطــال واألشــرار 

المفضلين لدى الجميع.

Marvel

الســعودية  االتصــاالت  شــركة  أعلنــت 
جديــد  لتطبيــق  إطاقهــا  عــن   STC
يتيــح  رتيــل  اســم  عليــه  أطلقــت 
للمســتخدم معرفة اســم القارئ، واســم 
علــى  التــي يســمعها  القرآنيــة  الســورة 
التلفاز أو الراديو أو من أي جهة أخرى.

رتيل

تخطــط آبــل للتخلي عــن iTunes الشــهير وذلك بعد مؤتمــر المطورين الذي 
ســينعقد خال أيام. تعتزم الشــركة أن تفصل أقســامه على شــكل تطبيقات 
منفصلة كاألفام والموســيقى والبودكاســت، لذا بعد إغاقه من المتوقع أن 
تنقــل العديــد مــن الخصائــص المتعلقــة بالمقاطــع الصوتيــة إلــى تطبيق آبل 

ميوزيك.

iTunes باي باي

اصبحت ظاهرة القرصنة واختراق الحسابات منتشرة بكثرة في الفترة األخيرة، على سواء االفراد والشركات، حيث عانت العديد من الواقع من وجود ثغرات تسمح 
للهاكرز فى النهاية بالوصول إلى بيانات المستخدمين! فكيف تقوم بحماية حساباتك في السوشال ميديا بداية من تأمين حسابات البريد اإللكتروني وتأمين حسابات 

مواقع التواصل االجتماعي والتطبيقات المختلفة، وصوالً لحماية الهواتف الذكية وتأمينها كما يلي:

التواصل االجتماعي

- قــم بتغيير كلمة مرور قوية مكونة من 
أرقام وحروف كل فترة.

- اســتخدم المصادقة الثنائية في عملية 
تسجيل الدخول.

- ال تسجل وشبكات الواي فاي المجانية 
واالماكن العامة.

- ال تحمــل مطلقــا التطبيقات المشــبوهة 
او  بروفايلــك”  زار  ميــن  “اعــرف  مثــل 

“زيادة متابعين” الوهمية.
تســجيل  “تحذيــرات  خاصيــة  فعــل   -
مــرة  كل  فــي  تخبــرك  والتــي  الدخــول” 
يقــوم أحدهــم بالدخــول إلــى حســاباتك 

المختلفة.
- تجنــب وضــع الكثيــر مــن المعلومــات 

الشخصية الحقيقة عنك.
الغيــر  األشــخاص  إضافــة  عــن  ابتعــد   -
رسميين والذين يعلنون عن منتجات او 
طلبــات زيــادة الفولورز المنتشــرة بكثرة 

هذه االيام.
- ال تقبل رسائل شخصية من أي احد.

البريد اإللكتروني

- قــم بتغيير كلمة مرور قوية مكونة من 
أرقام وحروف كل فترة.

- ال تعطــي كلمة المــرور الخاصة بك ألي 
جهة عبر االيميل.

- تجنــب الضغــط علــى أي رابــط  غيــر 
موثوق.

- جدد اصدارات متصفح اإلنترنت.
-اســتخدام ميزة تأكيد دخول الحســاب 

أكثر من مرة.
- ال تنســى “log out”  بعــد خروجــك مــن 

االيميل وال تترك حسابك مفتوحا.
- تجنب مقاهي اإلنترنت أو من اي جهاز 

ال يخصك.

هاتفك الشخصي

وجميــع  هاتفــك  بتحديــث  دائمــا  قــم   -
التطبيقات.

للغايــة االحتفــاظ بنســخة  المهــم  - مــن 

احتياطية من ملفاتك
- استخدام رمز مرور قويا.

او  الســوق  خــارج  مــن  تحمــل  -ال 
تقييمــات  وراجــع  دائمــا   ســتور”  “االب 

المستخدمين السابقين قبل التحميل.
- حذف التطبيقات التي ال تستخدمها.

تثبيــت  مهــم  أندرويــد  لمســتخدمي   -
برام ج مكافحة الفيروسات.

مختلفــة  مــرور  كلمــات  -اســتخدام 
لحساباتك.

-ال تقــم باالتصــال بــأي شــبكة واي فــاي 
متاحة بدون كلمة مرور.

- ال تعطي احد رقم المرور الخاصة بك.

كيف تحمي نفسك من القرصنة واالختراق؟

إعداد: 

طارق البحار
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احتلــت دبــي المرتبــة األولــى عالمًيــا مــن 
حيــث نمــو البنيــة التحتيــة، حســب تقريــر 
المــدن العالميــة الصــادر عــن مؤسســة “إيه 
تــي كيرنــي” البحثيــة العالميــة، الــذي ضــم 

130 مدينة عالمية.
المركــز  الوقــت احتلــت دبــي  وفــي نفــس 
األول إقليمًيــا والـــ 27 عالمًيــا علــى نفــس 
المؤشــر مــن حيث الترتيب العــام، متفوقة 
على مدن مثل بوسطن وسان فرانسيسكو 
وفــق  وموســكو،  وتورنتــو  وبرشــلونة 

صحيفة “البيان”.
وفي نفس المؤشــر، جــاءت أبوظبي ضمن 
العالــم مــن حيــث  25 مدينــة فــي  أفضــل 
التوقعــات المســتقبلية، إذ احتلــت المركــز 
20 على نفس المؤشــر، متفوقًة على برلين 

وفانكوفر وكوبنهاغن وزيوريخ.

بلغ عدد عقود التمويل العقاري الســكني الجديدة الممنوحة من البنوك وشــركات التمويل في المملكة العربية الســعودية خالل 
شهر أبريل قرابة 14398 عقدا تمويليا، بقيمة 6.419 مليار ريال )1.711 مليار دوالر(، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع 19 % في عدد 
العقود، وأكثر من 15 % في حجم التمويل مقارنة بشهر مارس الماضي؛ ليصل إجمالي عدد العقود التمويلية السكنية 45860 

عقدا خالل 2019، بقيمة إجمالية 31.53 مليار ريال )8.4 مليار دوالر( حتى اآلن. 

الشــهرية  اإلحصائيــة  النشــرة  وكشــفت 
ألبــرز المؤشــرات االقتصاديــة والصــادرة 
“ســاما”،  الســعودي  النقــد  مؤسســة  عــن 
اســتمرار نمــو حجــم القــروض العقاريــة 
الســكنية المقدمــة من جميع المؤسســات 
التمويليــة مــن بنــوك تجاريــة وشــركات 
 ،2019 نيســان  لشــهر  لألفــراد  تمويليــة 
بالوتيــرة نفســها التصاعديــة منذ النصف 
الثاني من 2018، بنحو 236 % في عدد 
العقود، ونحو 135 % في حجم التمويل 
مقارنــة بشــهر أبريــل 2018، الذي ســجل 
توقيــع 4286 عقــدا تمويليــا بقيمــة 2.7 

مليار ريال.
يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي أعلــن فيــه 
برنامــج “ســكني” التابع لوزارة اإلســكان، 
اســتفادة  عــن  الجــاري،  الشــهر  منتصــف 
14728 أســرة من المســجلين فــي قوائم 
العقاريــة،  التنميــة  وصنــدوق  الــوزارة 
خــال شــهر أبريل الماضــي، بينهم 7088 
إجمالــي  مقــدرا  منازلهــا،  ســكنت  أســرة 
أعداد األســر التي اســتفادت من خيارات 
العــام  بدايــة  منــذ  المتنوعــة  البرنامــج 

الجــاري بنحو 54965 أســرة في مختلف 
مناطق المملكة.

وبحســب تقريــر “ســاما”، فإنــه تــم إبــرام 
94 % مــن إجمالي عقود شــهر أبريل عن 
طريــق البنــوك التجاريــة، بينما أبرم 6 % 
عن طريق شركات التمويل العقاري، وبلغ 
عــدد العقود العائدة للمنتجات المدعومة 
مــن خــال برامــج اإلســكان فــي أبريــل 
2019، نحو 11937 عقدا، بقيمة إجمالية 
قاربــت 4.92 مليــار ريــال، فيمــا ســجلت 
فــي مــارس 2019، نحــو 4.4 مليــار ريال 
مســجا  تمويليــا،  عقــدا   10364 بواقــع 
العقــود  قيمــة  فــي  ارتفــاع  نســبة  بذلــك 
المدعومــة 12 % ونحــو 15 % فــي عدد 

العقود التمويلية المدعومة خال شهر.
الوتيــرة  بهــذه  أنــه  المراقبــون  ويــرى 
التمويــل  أعــداد عقــود  فــي  التصاعديــة 
برامــج  قبــل  مــن  المدعومــة  الســكني 
اإلســكان في المملكة، بمتوســط 12 - 14 
ألف عقد تمويلي شــهريا، من المتوقع أن 
تصــل إجمالــي أعــداد العقــود التمويليــة 
بنهايــة العام الجــاري 2019، إلى أكثر من 

150 ألف عقد.
علــى  ســيعمل  ذلــك  أن  إلــى  وأشــاروا 
اســتدامة معدالت النمو الســنوي للقطاع 
العقــاري مــن 3.63 % للعام 2017، إلى 7 
% بحلول العام 2020، وهو ما يتماشــى 
برنامــج  فــي  ممثلــة  الدولــة  مــع خطــط 
المملكــة  “رؤيــة  برامــج  أحــد  “اإلســكان” 
الســعوديين  تملــك  نســب  لرفــع  2030”؛ 
مــن 53 % حاليــا إلــى 60 % بنهاية العام 

2020، ونحو 70 % بحلول 2030.
وشــكلت منتجــات برامــج اإلســكان مــن 
إجمالــي عدد العقــود التمويليــة المقدمة 
 %  83 قرابــة  والشــركات  البنــوك  مــن 
مــن إجمالــي عــدد العقــود، ونحــو 77 % 
مــن قيمــة التمويــات خــال شــهر أبريل 
2019، مــا يعكــس أرقــام “ســكني” حــول 
تمكــن 27883 أســرة مــن الحصــول علــى 
المملكــة،  مناطــق  مختلــف  فــي  منــازل 
خال األشهر األربعة الماضية من 2019، 
المســتفيدين  مــن  العــدد  هــذا  ويشــكل 
امتــدادا لمــا أعلــن عنــه “ســكني” بنهايــة 
العــام 2018، بأكثــر مــن 157 ألــف أســرة، 

أســماء  إعــان  فــي  البرنامــج  ويســتمر 
المستفيدين بشكل شهري. 

يذكــر أن مؤسســة النقــد أشــارت خــال 
تقاريرهــا الســابقة هذا العــام إلى تحقيق 
القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 
ثاثــة أضعــاف مــا حقــق العــام الماضــي، 
التمويــل  عقــود  أعــداد  إجمالــي  بلــغ  إذ 
فــي  لألفــراد  المقــدم  الســكني  العقــاري 
ينايــر الماضــي نحــو 9578 عقــدا مقابــل 
ونحــو   ،2018 ينايــر  فــي  عقــدا   2674
9736 عقــدا تمويليــا فــي فبرايــر 2019، 
 ،2018 فبرايــر  فــي  عقــدا   3143 مقابــل 
و12148 عقــدا تمويليا في مارس 2019 
مقابــل 3973 في الشــهر نفســه مــن العام 
الماضــي. فيمــا بلــغ إجمالــي أعــداد عقود 
التمويل العقاري الســكني المقدم لألفراد 
بنهايــة 2018، نحــو 50496 عقــدا بقيمــة 
إجمالية تجاوزت 29.5 مليار ريال، وفي 
العــام 2017، قرابــة 30833 عقــدا بقيمــة 
21.025 مليــار ريــال، أمــا 2016، فشــهد 
توقيــع نحو 22259 عقــدا تمويليا بقيمة 

17.096 مليار ريـال.

السعودية: 8.4 مليار دوالر قروضا عقارية منذ بداية العام
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أصــدر رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة التنظيــم العقاري الشــيخ ســلمان بــن عبدهللا آل 
خليفــة القــرار رقــم )2( لســنة 2019 بشــأن تراخيــص المثمنيــن فــي القطــاع العقــاري، 
يشــمل 31 مــادة، مــن ضمنهــا نطــاق عمــل فئــات التراخيص التــي تم تصنيفها بحســب 

االشتراطات المطلوبة لها.

وأوضحت المادة )8( من القرار نطاق عمل 
الفئــات األربعــة لتراخيــص مزاولــة نشــاط 
التثميــن وفقــا للضوابــط الملزمــة علــى كل 
فئــة التــي تــم إقرارهــا فــي المــادة )4( مــن 

القرار نفسه.
ويكــون نطــاق عمــل المثمنيــن مــن الفئــة 
)د(: تثميــن العقــارات الســكنية واألراضــي 
الفضــاء التــي ال تتجــاوز قيمتهــا مبلغ 500 
ألــف دينــار علــى أســاس المقارنة لــكل متر 
مربــع، اإلشــراف على أي تثميــن آخر يقوم 
بــه مــن جانب مثمن مرخص له بفئة أعلى، 
التثميــن القائــم علــى الدخــل أو التدفقــات 
النقدية أو المتبقي أو األرباح أو التكاليف.

فيمــا يكــون نطــاق عمــل المثمــن مــن الفئة 
تتجــاوز  ال  التــي  العقــارات  تثميــن  )ج(: 

علــى  اإلشــراف  دينــار،  3 ماييــن  قيمتهــا 
المثمــن  بــه  يقــوم  الــذي  التثميــن  نشــاط 
المرخــص لــه مــن الفئــة )د(، القيام بنشــاط 
واألراضــي  الســكنية،  للعمــارات  التثميــن 
الفضــاء، والتثمينــات التجاريــة التي تقوم 
علــى أســاس مقارنــة المبيعــات لــكل متــر 
االســتثمارية،  بالطريقــة  والتثميــن  مربــع، 

والتثمين باستخدام التكلفة.
الفئــة  مــن  المثمــن  عمــل  نطــاق  ويكــون 
)ب( علــى النحــو التالــي: تثميــن العقــارات 
التــي ال تتجــاوز قيمتهــا 10 ماييــن دينار، 
القيام بنشــاط التثمين السكنية والتجارية 
أو  المبيعــات  مقارنــة  طــرق  باســتخدام 
التدفقــات  أو  الدخــل  أو  المتبقيــة  القيمــة 
تثميــن  لــه  يحــق  كمــا  والتكلفــة،  النقديــة 

مشاريع تطوير العقارات التجارية.
وتشــرف هــذه الفئــة علــى نشــاط التثميــن 
الــذي يقــوم بــه المثمــن المرخــص لــه مــن 
الفئتيــن “ج” و”د”، ويحظــر عليــه التثميــن 
وتقييــم  الربــح  طريقــة  علــى  المبنــي 
المشــاريع التــي تتألــف مــن مبــاٍن متعــددة 

باستخدامات متعددة.

فيمــا يكــون نطــاق عمــل التثميــن للفئــة )أ( 
علــى القيــام بتثمين جميع أنــواع العقارات 
والقيام بدور إشــرافي علــى فئات التثمين 

األخرى.
يذكــر أن المــادة )4( مــن القــرار أوضحــت 
أن هنــاك 4 أنــواع لفئــات تراخيــص مزاولة 
نشاط التثمين وفقا للضوابط الملزمة على 

كل فئة.
يشــار إلــى أن مؤسســة التنظيــم العقــاري 
التــي بــدأت أعمالهــا مطلــع العــام الماضــي، 
ضبطت الســوق وسنَّت القوانين واألنظمة 
واالشــتراطات المتعلقــة بالقطــاع العقاري، 
العقــاري  التنظيــم  قانــون  علــى  باالعتمــاد 
الذي أقره مجلس الوزراء في شهر أكتوبر 

 .2017
والمؤسســة معنية بوضع األنظمة وإصدار 
الازمــة  والقــرارات  التنفيذيــة  اللوائــح 
لتنفيــذ القانــون، والمتعلقة بمنــح وتجديد 
تراخيص أنشطة القطاع العقاري ومشاريع 
التطويــر وتراخيص مزاولة األعمال وفتح 
وإدارة حســاب الضمــان لمشــروع التطوير 

العقاري واعتماد أمين حساب الضمان.
وكان الرئيــس التنفيذي للمؤسســة الشــيخ 
فــي  قــال  خليفــة،  آل  خليفــة  بــن  محمــد 
تصريحــات صحفيــة ســابقة إن المؤسســة 
المعاييــر  أفضــل  تطبيــق  علــى  ســتعمل 
الدوليــة في مجال مهنــة التثمين العقاري، 
مــن خــال التعــاون مــع أهــم المؤسســات 
للمســاحين  الملكــي  كالمعهــد  العالميــة، 
القانونيين )RICS( وتقديم أفضل البرامج 
التدريبيــة للتطويــر المهنــي لتطويــر مهنــة 
التثميــن العقــاري والعامليــن فيــه؛ ليكونوا 

أكثر مهنية واحترافية.

وضــــــــــوابــــــــــط بــــــــــــشــــــــــــروط  فــــــــــئــــــــــات   4 تـــــــضـــــــمـــــــن 
قرار يفّصل نطاق عمل المثمنين العقاريين

نمت 3 أضعاف 
في أبريل

زينب العكري

الشيخ سلمان بن عبدالله 

أميركا: مخاوف من ارتفاع فائدة التمويل العقاري
ــة ــيـ ــالـ ــمـ الـ األوراق  لــــســــوق  ــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ الـ ــد  ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ الـ ــر  ــيـ ــيـ ــغـ تـ ــب  ــبـ ــسـ بـ

حــذر خبــراء تمويــل ومســتثمرون فــي الواليــات المتحدة مــن ارتفــاع الفائدة على قــروض التمويــل العقاري؛ بســبب تغيير 
القواعد المنظمة لسوق األوراق المالية المضمونة بأوراق مالية.

أعلنــت  قــد  األميركيــة  اإلدارة  وكانــت 
تغيير هذه القواعد بهدف توفير تمويل 
مختلــف  فــي  محتملــة  بفائــدة  عقــاري 

أنحاء الواليات المتحدة.
هــذه  فــإن  بلومبيــرغ،  وبحســب وكالــة 
التغييرات هي األوســع منذ جيل كامل، 
الســندات  تمييــز  إلغــاء  إلــى  وســتؤدي 
التمويــل  مؤسســتا  تصدرهــا  التــي 

و  مــاي”  “فانــي  األميركيتــان  العقــاري 
حوالــي  توفــران  اللتــان  مــاك”  “فريــدي 
نصــف القــروض العقاريــة فــي الواليات 
المتحــدة. وتأمــل اإلدارة األميركيــة أن 
تحســن المؤسســتان مســتوى الســيولة 

في األسواق.
فــي المقابل، يقــول المشــككون إن هذه 
التغييــرات يمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة 

الفائــدة على قــروض التمويــل العقاري، 
وليــس إلى خفضهــا. وذكــرت بلومبيرغ 
أن االختبار الرئيس األول لهذه القواعد 
سيكون يوم 3 يونيو المقبل، عندما يتم 
طــرح أول مجموعــة أوراق ماليــة وفقــا 

للقواعد الجديدة.
وفــي الوقــت نفســه، فــإن هــذه القواعد 
ســتكون الخطــوة األخيــرة فــي عمليــة 

استمرت أكثر من 5 سنوات لوضع إطار 
موحد لســوق األوراق المالية المضمونة 
تقــدر قيمتهــا  والتــي  بقــروض عقاريــة 

بحوالي 4.4 تريليون دوالر.
قطــاع  رئيــس  شــميدت”  “والــت  وقــال 
التمويل العقاري في شــركة “إف.تي.إن 
فاينانشــال” األميركية إن سوق األوراق 
المالية المضمونــة بقروض عقارية “هي 
بالفعــل أكبــر ســوق ســيولة نقديــة فــي 
العالــم من نواح كثيرة. فما هو اإلصاح 

الذي يتم فيها بالتحديد؟”.
وذكــرت وكالــة بلومبيــرغ أن نجــاح أو 
فشــل هــذه التغييــرات ســيتحدد علــى 
أســاس موقــف المتعامليــن فــي ســوق 
بقــروض  المضمونــة  الماليــة  األوراق 
عقاريــة، ومــا إذا كانــوا ســيقبلون علــى 
يتخلــون  أم  الموحــدة  الماليــة  األوراق 
عنهــا، رغــم أنهــا واحدة من أهم أســواق 
فــي  الثابــت  العائــد  ذات  االســتثمارات 

العالم، واألقل استقرارا من ذي قبل”.

فــإن  الجديــدة،  للقواعــد  ووفقــا 
المتعاملين في هذه الســوق سيتمكنون 
العقــاري  التمويــل  ســندات  جمــع  مــن 
التــي تتيــح االقتــراض بضمــان أي مــن 
بهمــا  أو  مــاك”  أو”فريــدي  مــاي”  “فانــي 
معــا عنــد تســوية التعامــات وإعانهــا، 
فــي حيــن كانــت القواعــد الســابقة تميز 
بيــن ســندات التمويل العقاري، بحســب 
الجهــة المصــدرة لهــا وال تتيــح التعامــل 

بهذه السندات في تعامات موحدة.
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إعادة “بوينغ 737” للخدمة يحتاج 6 أشهر
قــال رئيــس شــركة طيــران اإلمــارات تيم 
التنظيميــة  للجهــات  ينبغــي  إنــه  كالرك 
فــي العالــم التحــرك بشــكل منســق إلعادة 

الطائرة بوينغ 737 ماكس للخدمة.
يســتغرق  قــد  األمــر  أن  مــن  حــذر  كالرك 
6 أشــهر لعــودة الطائــرات المتوقفــة إلــى 

العمل.
وتوقعــات رئيــس طيــران اإلمــارات، التي 
تعــد شــقيقتها فــالي دبــي من كبــار عمالء 
بعــض  مــن  حــذرا  أكثــر  ماكــس،  الطائــرة 
لكنهــا  القطــاع،  فــي  األخــرى  التقديــرات 
تعكس المخاوف التي أثيرت في اجتماع 
لشركات الطيران العالمية في سول من رد 

فعل غير منسق من الجهات التنظيمية.

تكثف دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، جهودها الستقطاب السائح الخليجي، في إطار رؤية الدائرة، التي تستهدف 
توسيع حصتها، وتعزيز مكانتها في أسواقها التقليدية، ومواصلة العمل على اختراق أسواق جديدة؛ لتحقيق إستراتيجية دبي 
الســياحية، التي تهدف إلى اســتقطاب 23 إلى 25 مليون زائر بحلول العام 2025، وتحقيق اســتدامة نمو القطاع الســياحي لما 

بعد “إكسبو” 2020.

وفي هذا الصدد، دشــنت دائرة الســياحة 
والتســويق التجــاري في دبــي العديد من 
الحمــالت الترويجيــة، وعقــدت اتفاقــات 
وجــددت  جديــدة،  أعمــال  وشــراكات 
الشــراكات الســابقة مــع أبــرز المؤسســات 
اإلعالميــة فــي منطقــة الخليــج، وتوقيــع 
شــراكات إســتراتيجية مع شــركات رائدة 
جــوالت  وتنظيــم  الســفر،  قطــاع  فــي 
إعالميــة  لوفــود  دبــي،  فــي  تعريفيــة 

وتجارية، تضم ممثلين.
وأظهرت بيانات دائرة السياحة في دبي، 
أن هذه األنشــطة بــدأت تجني ثمارها، إذ 
بلــغ عدد الزوار إلــى دبي من منطقة دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي خــالل الربــع 

األول مــن العــام الجــاري، أكثــر مــن 807 
آالف زائــر، مــن إجمالي 4.75 ماليين زائر 
اســتقبلتهم دبــي خالل تلــك الفترة، وفق 

ما ورد في صحيفة “البيان”.
التعــاون  مجلــس  دول  منطقــة  وتعتبــر 
الخليجــي، مــن أهــم المناطــق المصــدرة 
للمناطــق  فوفًقــا  دبــي،  إلــى  للــزوار 
دول  منطقــة  حّصــة  بلغــت  الجغرافيــة، 
مجلــس التعــاون 17 % مــن إجمالي عدد 
بعــد دول  الثانــي  المركــز  لتحتــل  الــزّوار 
أوروبــا الغربية التي اســتحوذت على 23 

.%
وخــالل العــام الماضــي والربــع األول مــن 
2019، نظمت دائرة السياحية والتسويق 

تســويقية  حمــالت  دبــي  فــي  التجــاري 
متخصصــة عــن أبــرز الفعاليــات الســنوية 
مهرجــان  مثــل  اإلمــارة،  تشــهدها  التــي 
دبي للتســوق، ومهرجــان دبي للمأكوالت، 
جانــب  إلــى  دبــي،  صيــف  ومفاجــآت 
العــروض والمقومــات  بأحــدث  التعريــف 

السياحية في اإلمارة.
وركزت هذه الحمالت على تأمين تغطية 
اإلعــالم،  وســائل  مختلــف  عبــر  قويــة، 
االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  وخاصــة 
المدونيــن  مــن  مجموعــة  مــع  بالتعــاون 

المؤثرين في تلك المنطقة.
وارتفــع عدد الــزوار الخليجييــن في دبي 
 2.86 إلــى  ليصــل  الماضــي  العــام  خــالل 

مليــون زائــر، يشــكلون حوالــي 18 % من 
مجمل عدد زوار دبي في 2018.

وأظهــرت بيانات دائرة الســياحة أن عدد 
الــزوار مــن المملكــة الســعودية وصل إلى 
1.56 مليــون زائــر، وجاء تدفــق العائالت 
الســعودية لزيارة دبي، بدعم تطور البنية 
التحتيــة وســهولة المواصــالت، إذ يزيــد 

اإلمــارات  بيــن  الجويــة  الحركــة  حجــم 
والمملكــة عــن 600 رحلــة أســبوعًيا، فيما 
يصــل إشــغال الرحــالت إلــى أكثــر من 90 

%، السيما خالل مواسم األعياد.
وبحســب المنظمات الدولية، فإن السائح 
السعودي يعد األعلى إنفاًقا من بين باقي 
الســياح، حيــث ينفــق حوالــي 21.3 مليار 

دوالر سنوًيا. وهنالك حوالي 4.5 ماليين 
سعودي يسافرون سنوًيا مع عائالتهم.

فيمــا ينفــق الســائح الســعودي حوالــي 6 
الرحلــة  فــي  المتوســط  فــي  دوالر  آالف 

الواحدة.
وهــو بهــذا المعــدل يتفــّوق علــى الصيني 
الثانيــة،  المرتبــة  فــي  يأتــي  الــذي 
واألميركــي الــذي يحتــل المرتبــة الثالثــة 
من بين مواطني العالم األكثر إنفاًقا على 

السياحة.

807 آالف زائر خليجي إلى دبي بالربع األول

حرب “تكسير أسعار” في قطاع السفر والسياحة
ــع ســـيـــتـــضـــرر ــ ــي ــ ــم ــ ــج ــ ــب وعـــــامـــــلـــــون يـــــــحـــــــذرون: ال ــ ــات ــ ــك ــ ــاب م ــ ــ ــح ــ ــ أص

وســياحة  ســفر  مكاتــب  أصحــاب  قــال 
وعاملــون فــي القطــاع إن حــرب تكســير 
المحليــة  الســوق  فــي  تجــري  أســعار 
خســائر  إلــى  تتوقــف،  لــم  إن  ســتؤدي، 

فادحة للقطاع عموما.
وأكــدوا أن أكثر ما أثر ســلبا على القطاع 
مــا  أو  العــارض  الســياحي هــي رحــالت 
مــن  محذريــن  “تشــارتر”،  بالـــ  يســمى 
اســتمرار عــدم “انضبــاط” الســوق، األمــر 

الذي سيضر بالجميع.
 وأوضحــوا لـــ “البــالد” أن إدارة شــركات 
ومكاتب الســفر البحرينيــة وقعت تعهدا 
تكــون  وأال  باألســعار  التالعــب  بعــدم 

الرحلة بأقل من 175 دينارا.
مكاتــب  بعــض  هنــاك  أن  إلــى  ولفتــوا 
الســفر وقعــت علــى التعهد ولكنهــا بدأت 
بالتحايــل حــول هــذا القــرار إمــا بإضافة 
وجهــة أخــرى أو توزيــع الجوائز على كل 

من يقوم بالتسجيل.
وقــال صاحــب مكتــب اليعقــوب للســفر 
إن  اليعقــوب،  عبدالمنعــم  والســياحة 
جميع األســواق تحتكم لسياســة العرض 
األســعار،  تحــدد  التــي  وهــي  والطلــب 
ومكاتب الســفر هي من يحكم في سوق 
البحريــن وهناك عدة شــركات أخرى في 

خط المنافسة.
وأضــاف أن الطلــب يــزداد مــع األســعار 
األقل، إذ بدأت رحالت إســطنبول بســعر 
99 دينــارا، حتــى ظهــرت وجهــة انطاليــا 
بســعر 70 دينــارا فقــط، )...( من الطبيعي 
إســطنبول  عــن  المســافرون  يعــزف  أن 
وتفضيــل انطاليــا، مبيًنــا أنه تــم التوقيع 
أخيــرا علــى أال تقــل أســعار الرحالت عن 

175 دينارا.
وأوضــح أنــه لــو لــم يتــم التوقيــع علــى 
هــذا التعهــد والتوقــف عــن تســيير تلــك 
للقطــاع  تدميــرا  يعتبــر  فهــو  الرحــالت 
دولــة  البحريــن  أن  ورغــم  الســياحي، 
نفطيــة إال أنهــا تعتمــد بجــزء كبيــر علــى 

النشاط السياحي.
وأضاف اليعقوب أنه في إحدى الرحالت 
كان ســعرها 90 دينــارا فقــام بتخفيــض 
نفس الرحلة إلى 77 دينارا وأخذ نســخة 
مــن اإلعالن وذهب إلــى الطيران المدني 
وقــدم شــكوى علــى نفســه بعــد أن قــام 

البعــض بتخريــب الســوق بعــروض الـ90 
دينــارا، )...( قمــت بهــذه الخطــوة لهــدف 
وغاية معينة، إذ إنه لم يتجرأ أي شخص 

بالقيام بها أو حتى السؤال.
بعدهــا ســأل المســوقين بعــد عــرض هذا 
اإلعــالن عمــا إذا اســتطاعوا بيــع عروض 
أخرى، فأكدوا أن جميع االتصاالت كانت 
انتهــاء  بعــد  دينــارا، وحتــى   77 لعــرض 
العــرض اســتمرت االتصاالت ســائلة عنه 
بســببه  والــذي  مشــابهة،  عــروض  وعــن 
إلــى  كانــت  رحلــة   15 حوالــي  توقفــت 
دول أوروبــا أو شــرق آســيا وأذربيجــان 

وتايالند وجورجيا وسريالنكا وغيرها.
وقــال اليعقــوب إن التالعب في الســوق 
كان بسبب شركَتي طيران قدمتا للسوق 
حديثــا، الفًتــا إلــى أنــه مــن بــدأ رحــالت 
“التشــارتر” قبــل عــام ونصف مــع طيران 
علــى  يؤثــر  لــم  وجــوده  ولكــن  أطلــس، 
شركة طيران الخليج أو الطيران التركي 

أو حتى البيجاسوس.
وأشــار إلــى أن شــركة أناضــول التابعــة 
للطيــران التركــي خســرت 11 رحلــة فــي 
األســبوع بحوالــي 500 مقعــد أســبوعيا 

بســبب رحلَتــي “تشــارتر” علــى أناضول، 
مبيًنــا أن غالبية زبائن الســوق البحرينية 
التركــي بحكــم  الطيــران  مــع  يتعاملــون 
والوجهــات  األكبــر  االســتيعابية  الطاقــة 

األوروبية.
أن  اليعقــوب  أكــد  الســياق،  ذات  وفــي 
هنــاك جهــات مراقبــة عــدة فــي القطــاع 
منهــا هيئــة الســياحة والطيــران المدني، 
والســياحة  الســفر  جمعيــة  توجــد  كمــا 
البحرينيــة “هابتــر” ولكنهــا تفتقــر للقــوة 

التنفيذية.
أصبــح  األخيــرة  بالفتــرة  إنــه  وقــال 
الخــاص  التجــاري  الســجل  اســتخراج 
االشــتراطات  ســهل  والســياحة  بالســفر 

وألشخاص غير مؤهلين.
لشــركة  العــام  المديــر  قــال  بــدوره، 
حســين  والســياحة  للســفر  ديســكفري 
إلــى  الواحــد  المقعــد  كلفــة  إن  العكــري، 
تركيــا ال تقــل عــن 95 دينــارا، وإذا قامت 
شــركات الطيــران باإلعــالن عــن عــرض 
 10 تبيــع  فهــي  فقــط  دينــارا   90 بســعر 
مقاعــد فقــط من الرحلة بحيــث ال تتكبد 
الشــركة خســائر، وتقــوم بزيــادة الســعر 

تدريجيــا بحيــث توازن كلفــة الرحلة من 
رواتب موظفين وسعر البنزين وغيرها.

يســمح  ال  البحريــن  نظــام  أن  وأوضــح 
برحالت “التشــارتر”، إذ إن تلك الرحالت 
تعمــل لمــدة شــهرين فقــط وبذلــك تضــر 
بشــركات الطيــران التي تعمــل على مدار 
العــام، مثــل رحــالت الحــج التــي يحتاج 

إليها أصحاب الحمالت.
وأضــاف أن الطيــران المدني ســن قانونا 
بــأن يكــون أدنــى ســعر لبيع الرحلــة 175 
دينــارا ولكــن أصبــح هنــاك تالعــب مــن 
ناحيــة أخرى، بالســابق تبــاع الرحلة بـ99 
والســكن  الســفر  تذكــرة  تشــمل  دينــارا 
بعــد  الســياحية،  والرحــالت  واإلفطــار 
توقيــع التعهــد تــم إضافــة 3 دول لنفــس 
الرحلــة وبــدل أن تكــون الرحلــة شــاملة 
وجبــات  بالثــالث  تكــون  فقــط  اإلفطــار 
إضافــة إلــى أن كل مســافر يحصــل على 

قطعة ذهب.
وأكــد أن مكاتــب الســفر تضــررت كثيــرا 
مــن هــذا األمــر وبعضهــا قــررت اإلغالق، 
وبمــا أن المكاتــب قــد خســرت وســتغلق 
فســيترتب علــى ذلــك تســريح مئات من 

العوائــل فــي البحريــن، وأخيــرا ســيبقى 
البحرينــي  المواطــن  النهائــي  المســتفيد 
الموظــف  أمــا  واحــدة،  ســفرة  ألجــل 
البحريني فســيبقى مــن دون عمل لفترة 

أطول.
وأشــار إلــى أن الــذي حــدث فــي ســوق 
البحريــن لــم يحدث من قبــل، إذ إن أكثر 
مــن مكتب طيران جلــب وكاالت طيران 
في نفس الوقت ولنفس الوجهة ما خلق 

عرضا أكثر من الطلب.
أعطــت  المعنيــة  الجهــات  أن  وأضــاف 
تصاريــح وموافقــات ألكثــر مــن طيــران 
دراســة  دون  مــن  الوجهــة  لنفــس 
للســوق وعــدد الرحــالت التــي يحتاجهــا 
المســافرون مــن البحريــن لكي تتماشــى 

مع وضع السوق والطلب.
وأكــد أن مكاتــب الســفر بحاجــة لتنظيم 
عملية استخراج التراخيص والموافقات 
لعــدد الرحــالت لبعــض الوجهــات، وســن 
قوانيــن بالســيطرة علــى األســعار بحيث 
ال يســتطيع أي مكتب أن يخفض الســعر 
ويضــر بعــض المكاتــب أو حتــى الناقلــة 

الوطنية.

بــدوره، قــال الرئيــس التنفيــذي لمكتــب 
“وارث” للســفر والسياحة محمد مطر إن 
الوضــع تحســن فــي الفتــرة األخيــرة بعد 
نشــر “البــالد” مشــكلة الطيــران العــارض 
ســابقا، وبذلــك توجــه الطيــران المدنــي 
بإلــزام “التشــارتر” بأســعار محــددة غيــر 

مسموح النزول ألقل منها.
وأضــاف أنــه في حال قام أحــد المكاتب 
وعنــد  رقابــة،  فهنــاك  الســعر  بخفــض 
الخــروج عــن التعليمــات ســتكون هنــاك 
غرامــة ماليــة علــى المكتــب، مشــيًرا إلى 
أن المكاتب التزمت بالســعر ولكن أصبح 
تكــون  أن  بــدل  للرحلــة  تطعيــم  هنــاك 
مــع  لوجهتيــن  تصبــح  واحــدة  لوجهــة 
إضافــة بعــض الهدايا وقطــع الذهب وأن 
تكــون بثــالث وجبات كل ذلــك للترغيب 
جميــع  بيــع  يســتطيع  حتــى  بالتشــارتر 

مقاعد رحلته المؤجرة.
تكــون  أن  المفتــرض  مــن  أنــه  وأوضــح 
هنــاك جمعية تمثل مكاتب الســفر، وهي 
موجــودة أصال، ولكنهــا غير فعالة بالقوة 
المناســبة، كمــا أن هناك عددا بســيطا من 

المكاتب المنتمية لها.
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قصف مواقع حوثية 
في إب

شنت قوات المقاومة المشتركة والحزام 
األمني، قصفا مدفعيا على عدد من مواقع 

ميليشيات الحوثي الموالية إليران، في 
شمال وغرب محافظة الضالع، جنوبي 

اليمن، وفق ما أفاد مراسل “سكاي نيوز 
عربية”. وأفادت المصادر بقصف قوات 

المقاومة المشتركة أهدافا حوثية شمال 
منطقة “الريبي” وأطراف منطقة “باجة” 

بحجر. وعملت القوات المشتركة على 
إخالء منازل المواطنين واألحياء السكنية 
في غرب منطقة شخب )غرب قعطبة( من 
بقايا جيوب وثكنات المليشيات الحوثية، 
فيما تتواصل العمليات العسكرية، لتطهير 

المناطق والشعاب من أكثر من اتجاه 
صوب الفاخر.

واشــنطن مســتعدة للحوار مع طهران “دون شــروط مســبقة”

إيران تهدد بالصواريخ... وتلوح بالنفط

في تصريحات جديدة/ قديمة هددت طهران، أمس األحد، بأن السفن األميركية في الخليج العربي في مرمى صواريخها، محذرة عبر أحد مسؤوليها العسكريين الكبار 
من أن أي صدام بين الطرفين سيرفع سعر النفط إلى أكثر من 100 دوالر. وقال المستشار العسكري لمرشد النظام اإليراني، رحيم صفوي، إن “أول رصاصة ستطلق في 
الخليج العربي ستؤدي حتما إلى رفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دوالر للبرميل الواحد”، وفق ما نقلت “رويترز” عن وكالة أنباء “فارس” المقربة من الحرس الثوري.

طاقــة  “فــوق  األمــر  هــذا  أن  وأضــاف 
كاليابــان  وحلفائهــم  وأوروبــا  أميــركا 
الســعر  أن  علمــا  الجنوبيــة”،  وكوريــا 
الحالــي لبرميــل النفــط يقــف عنــد نحــو 

67 دوالرا.
علــى  اإليرانيــون  المســؤولون  ودأب 
إطالق تصريحات قالوا فيها  إن “السفن 
صواريخنــا”  مرمــى  فــي  األميركيــة 
منــذ فتــرة ليســت بالقصيــرة، لكــن هذه 
التهديدات لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

إيــران  بيــن  التوتــر  منســوب  وتصاعــد 
مايــو  مطلــع  المتحــدة  والواليــات 
حاملــة  واشــنطن  نشــر  مــع  الماضــي، 
الطائرات “أبراهام لينكولن”، ومجموعة 
القاذفــات اإلســتراتيجية “بــي 52” فــي 
عــن  معلومــات  بعــد  وذلــك  المنطقــة، 

تهديدات إيرانية وشيكة.
الرئيــس  هــدد  الحــق،  وقــت  وفــي 

األميركي، دونالد ترامب، إيران بالدمار 
الكامل في حال اختارت قتال الواليات 
ذاتــه  الوقــت  فــي  مبديــا  المتحــدة، 
انفتاحــه علــى المفاوضــات مــع طهــران 
إلبــرام اتفاق جديد بعد انســحاب بالده 
من االتفاق النووي الســابق الذي وصفه 

بـ “الكارثي”.
وقــال وزير الخارجيــة األميركي، مايك 
واشــنطن  إن  األحــد،  أمــس  بومبيــو، 
“دون  طهــران  مــع  للحــوار  مســتعدة 
شــروط مســبقة”، مشــيرا إلــى أن جهود 
الخبيثــة  إيــران  أنشــطة  بــالده “إلنهــاء 

ستتواصل”.
وأضــاف بومبيــو خالل مؤتمــر صحفي 
إغنازيــو  السويســري  نظيــره  مــع 
لبــدء  اســتعداد  علــى  “نحــن  كاســيس: 
مباحثــات دون شــروط مســبقة. نحــن 
مســتعدون للجلــوس معهــم إلــى طاولة 

الوقــت  فــي  أشــار  لكنــه  )مفاوضــات(”، 
نفســه إلــى أن الجهــود األميركية إلنهاء 
األنشــطة الخبيثــة لهــذه الدولــة )إيران( 
وكالــة  ذكــرت  مــا  وفــق  ســتتواصل”، 

فرانس برس.
المتحــدة  الواليــات  أن  أوضــح  كمــا 
ستفعل ذلك إذا رأت أن إيران “تتصرف 

كدولة طبيعية”.
الخارجيــة  وزيــر  تصريحــات  وتأتــي 
األميركــي بعــد يــوم من إعــالن الرئيس 
اإليراني حسن روحاني، استعداد بالده 
إلجــراء محادثــات، ولكــن بشــرط، وهو 
لكنــه  االحتــرام”،  واشــنطن  “تبــدي  أن 
أكــد أن بالده لــن تذهب إلى المحادثات 

بدافع الضغوط.
الشــعب  مشــكالت  إن  بومبيــو  وقــال 
اإليرانــي هــي نتاج 40 ســنة مــن الحكم 
العقوبــات،  بســبب  وليســت  الحالــي، 

مضيفــا أن القيــادة اإليرانيــة تجاهلــت 
االحتياجات األساسية للشعب.

السويســري  نظيــره  بومبيــو  والتقــى 
إيــران،  علــى  تركــز  محادثــات  لعقــد 
وســط توترات متصاعدة بين واشنطن 
انــدالع  مــن  أثــارت مخــاوف  وطهــران 

صراع مفتوح.
واجتمــع بومبيــو مع كاســيس فــي بلدة 
حيــث  سويســرا،  جنوبــي  بيلينزونــا 
احتمــال  بشــأن  المخــاوف  تســببت 
إيــران  مــع  التقديــر  وســوء  التصعيــد 
فــي إثــارة الكثيــر مــن القلق فــي أوروبا 

والشرق األوسط.
ويــزور بومبيــو سويســرا فــي المحطــة 
الثانيــة مــن جولــة أوروبية تشــمل أربع 
طمأنــة  إلــى  مــن خاللهــا  يســعى  دول، 
تريــد  “ال  ترامــب  إدارة  بــأن  الزعمــاء 

الحرب مع إيران”.

عواصم ـ وكاالت

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

بارجة إيرانية تطلق صاروخا خالل مناورات سابقة - أرشيفية

تونس - رويترزسنغافورة - رويترزسان سلفادور ـ وكاالت

تســّلم رئيــس الســلفادور الجديــد، نجيــب أبــو كيلــة مهامــه، حامــاً معــه طمــوح 
تحويل هذا البلد الصغير في أميركا الوسطى، حيث يدفع الفقر والعنف السكان 

نحو الهجرة بأعداد كبيرة إلى الواليات المتحدة.

 37 العمــر  البالــغ مــن  أبــو كيلــة  وتقّلــد 
بلديــة  تــرأس  أن  لــه  وســبق  عامــًا، 
ســان ســلفادور، منصبــه خــالل جلســة 
مشــاركة  وســط  للبرلمــان  اســتثنائية 

ممثلين عن 83 دولة.
أمــام  تنصيبــه  خطــاب  فــي  وأعلــن 
الحضــور، “بلدنــا كطفل مريــض، وعلينا 
جميعــًا رعايته”. ويعّد أبو كيلة ســادس 
رئيــس للبالد منذ انتهاء الحرب األهلية 
عام 1992، التي أدمت السلفادور خالل 
12 عامًا، وأعطى لنفسه مهمة وضع حّد 

لعنف العصابات اإلجرامية والبؤس.
ويدفع العنف المتفّشــي والبؤس كّل 
عام آالف السلفادوريين نحو الهرب 

مــن بلدهــم. وفي شــهَري أكتوبر 
ونوفمبــر 2018، أخــذ أكثــر من 

إلــى  الهجــرة  3 آالف ســلفادوري درب 
الواليــات المتحــدة. وتشــير التقديرات 
الرســمية إلــى أّن 200 ســلفادوري، فــي 
إلــى  يــوم  كل  يهاجــرون  المتوســط، 

الواليات المتحدة بشكل غير قانوني.

وتعيش نسبة %30,3 من أصل 6,6  «
مليون مواطن سلفادوري تحت خط 

الفقر. ووعد أبو كيلة الذي سبق لوالده 
أن شغل رئاسة الرابطة اإلسالمية 

العربية في سلفادور، بإقامة عالقة 
تقارب مع الرئيس األميركي دونالد 
ترامب الذي هّنأ بدوره نظيره عبر 

تويتر، وأكد أّن الواليات المتحدة 
“مستعدة” للمضي قدمًا في 

المساهمة بتحقيق “ازدهار” 
السلفادور.

أعلــن وزيــر الدفــاع الصينــي، وي فنــغ خــه، أمــس األحــد، أن الحــرب مــع الواليــات 
المتحــدة ســتكون كارثــة بالنســبة للعالــم، إال أنــه وجه تحذيــرًا إلى واشــنطن بعدم 

التدخل في النزاعات األمنية بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي.

خطــوات  بشــدة  الصيــن  وأغضبــت 
اتخذتها إدارة الرئيس األميركي، دونالد 
بزيــادة  األخيــرة  اآلونــة  فــي  ترامــب، 
إبحــار  ذلــك  فــي  بمــا  لتايــوان،  الدعــم 
ســفن أميركيــة عبر مضيق تايــوان الذي 
يفصــل الجزيــرة عــن البــر الرئيســي فــي 
الصين.  وقال وي، في كلمة أمام منتدى 
إن  بســنغافورة،  األمنــي  شــانجري-ال 
الصين “ستقاتل حتى النهاية” إذا حاول 
أحــد التدخــل فــي عالقتهــا مــع تايــوان، 
التــي تعتبرهــا بكيــن جــزءًا مــن أراضيها 

لــزم  إذا  بالقــوة  اســترداده  ســيتم 
األمــر. وأضــاف أول وزيــر دفــاع 
منتــدى  فــي  يتحــدث  صينــي 
شــانجري-ال منــذ عــام 2011 أن 

عمليــات بكيــن العســكرية فــي 

آســيا هــي للدفــاع عــن النفــس فحســب، 
لكنهــا لــن تتردد في التصــدي ألي هجوم 
لــن  “الصيــن  وتابــع:  مصالحهــا.  علــى 
مــن  محــذرًا  هوجمــت”،  إذا  إال  تهاجــم 
عواقــب وخيمــة ألي اشــتباك بيــن بكيــن 
وواشــنطن. كما أشــار: “الجانبان يدركان 
بينهمــا،  حــرب  انــدالع  أو  الصــراع،  أن 
سيكون كارثة بالنسبة للبلدين والعالم”.

وال ترتبط الواليات المتحدة، مثل  «
معظم الدول، بعالقات رسمية 

مع تايوان إال أنها أكبر داعم لها 
ومصدرها الرئيسي لألسلحة. وكان 

القائم بأعمال وزير الدفاع األميركي، 
باتريك شاناهان، قال إن الواليات 
المتحدة لن تتحاشى بعد اآلن 

سلوك الصين في آسيا.

قــال حــزب تحيــا تونــس العلماني الذي تأســس هذا العــام أمس االحد إنــه انتخب رئيس 
الــوزراء يوســف الشــاهد رئيســا لــه، مؤكــدا توقعات بتزعمــه للحزب قبل أشــهر قليلة من 

انتخابات برلمانية ورئاسية.

فــي  الــوزراء  مــن  عــددا  الحــزب  ويضــم 
حكومة الشاهد ونوابا في البرلمان. ويقول 
قياديون في الحزب إن الهدف هو منافسة 
حــزب النهضــة فــي االنتخابــات والحصول 
علــى أغلبيــة مريحة تمكنه مــن المضي في 

االصالحات االقتصادية المعطلة.
ويأتــي إعــالن الحــزب الجديــد فــي ينايــر 
مــن  أشــهر  بعــد  الماضــي  الثانــي  كانــون 
الخالفــات بيــن قيــادات حزب نــداء تونس 
الباجــي قائــد  الرئيــس  الــذي يقــوده نجــل 
الجديــد  الحــزب  الــى  وانضــم  السبســي. 

عشــرات النــواب المســتقيلين مــن حــزب 
فــي  والمستشــارين  تونــس  نــداء 

حافــظ  متهميــن  ئد البلديــات  قا
الرئيــس  نجــل  السبســي 
يســعى  بأنــه  التونســي 

لخدمة مشــروعه الشخصي. وقالت مصادر 
ينــوي  ال  الشــاهد  إن  لرويتــرز  سياســية 
للــوزراء  كرئيــس  منصبــه  مــن  االســتقالة 
بعــد انتخابــه زعيمــا لتحيــا تونــس. ويقــود 
الحكومــة ائتــالف مــن العلمانييــن وحركــة 
النهضة اإلســالمية المعتدلة ولكن االئتالف 
أصبح هشــا ويواجه العديــد من الصعوبات 
في تمرير إصالحات يطالب بها المقرضون.

وحظيت تونس بإشادة واسعة من  «
الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي 
الوحيد الذي حققه الربيع العربي بعد 

أن أطاحت االحتجاجات بالرئيس 
زين العابدين بن علي عام 2011 دون 

إثارة اضطرابات عنيفة 
مثل التي شهدتها سوريا 

وليبيا.

“تحيا تونس” ينتخب الشاهد رئيسًا لهالصين: الحرب مع أميركا ستكون كارثة“أبو كيلة” يتسّلم منصبه رئيسًا للسلفادور
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بغداد - أ ف ب

دمشق - أ ف ب

أصــدر القضــاء العراقــي، أمــس األحــد، 
حكمــا باإلعــدام علــى فرنســي ثامــن من 
أصــل 12 إرهابيــا نقلــوا مــن ســوريا إلى 
تنظيــم  إلــى  باالنتمــاء  ودينــوا  العــراق 

داعش اإلرهابي.
وصــدر الحكــم بحــق الفرنســي، فاضــل 
طاهر عويدات، البالغ من العمر 32 عاما، 
بعــد أن رفضــت المحكمــة تأكيداتــه بأن 

إفادته انتزعت تحت التعذيب.

الطبــي  “التقريــر  أن  المحكمــة  وأكــدت 
يبيــن بأنــه ال يوجــد آثــار تعذيــب علــى 
جســده”. وأصــدر القضــاء العراقــي على 
مــدى األســبوع الماضــي أحــكام إعــدام 
بحــق 7 فرنســيين أدينــوا باالنتمــاء إلى 
داعــش. وينص قانون مكافحة اإلرهاب 
العراقــي علــى عقوبــة اإلعــدام لــكل مــن 
أديــن باالنتمــاء إلــى تنظيمــات إرهابية، 

حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.

قالت وسائل اإلعالم الرسمية السورية 
نقال عن مصدر عسكري، إن ثالثة جنود 
قتلوا كما أصيب ســبعة آخرون نتيجة 
إطالق إســرائيل صواريخ باتجاه ريف 
القنيطــرة الشــرقي. وقــال المصــدر إن 
الخســائر  بعــض  “عــن  أســفر  القصــف 
الماديــة”. وذكر التلفزيون الســوري، أن 
انفجــارات ضخمة وقعت قرب دمشــق 
فــي ســاعة مبكــرة مــن صبــاح األحــد. 
وقــال إن “الدفاعــات الجويــة تصــدت 

دمشــق  ريــف  فــي  معاديــة  ألهــداف 
الجنوبــي” بعــد أن قالــت إســرائيل إن 
صاروخيــن أطلقــا مــن ســوريا باتجــاه 

مرتفعات الجوالن المحتلة.
الجيــش  باســم  متحدثــة  وقالــت 
مــن  متأخــرة  ســاعة  فــي  اإلســرائيلي 
أطلقــا  صاروخيــن  إن  الســبت،  مســاء 
باتجــاه مرتفعات الجوالن التي تحتلها 
ســقوط  فــي  يتســببا  ولــم  إســرائيل 

ضحايا.

العراق.. حكم بإعدام ثامن فرنسي خالل أيام

صواريخ إسرائيلية تقتل وتصيب جنودا سوريين

الجزائر ـ وكاالت القدس المحتلة - أ ف ب

أعلــن المجلــس الدســتوري الجزائــري، أمــس األحــد، تمديــد عهدة الرئيــس المؤقت عبد القادر بــن صالح، إلى حيــن انتخاب رئيس 
جديد، وذلك بعد ساعات من إعان “استحالة” إجراء االنتخابات في موعدها.

وكان المجلــس الدســتوري الجزائري، قد أعلن 
إجــراء  “اســتحالة”  األحــد،  ســابق  وقــت  فــي 
المقــرر  الموعــد  فــي  الرئاســية  االنتخابــات 
لهــا، فــي الرابــع مــن يوليــو المقبل، رغــم تأكيد 
الجيــش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، 
باعتبارهــا “وســيلة لخــروج البــالد مــن أزمتهــا 

السياسية”.  
وأقر المجلس الدســتوري فــي بيان بأنه “يعود 
االنتخابيــة  الهيئــة  اســتدعاء  الدولــة  لرئيــس 
مــن جديــد الســتكمال المســار االنتخابي حتى 
مهامــه”،  وأدائــه  الجمهوريــة  رئيــس  انتخــاب 
الدســتور  فــي  الدولــة”  “رئيــس  بـــ  وُيقصــد 
الجزائري “الرئيس المؤقت”. وأوضح المجلس 
لديــه  المودعيــن  الترشــح  ملفــي  رفــض  أنــه 
لخــوص الســباق الرئاســي، األول بعد اســتقالة 
أبريــل  فــي  بوتفليقــة،  العزيــز  عبــد  الرئيــس، 

الماضــي، إثــر احتجاجــات شــعبية دامــت عدة 
أســابيع. ويتعلق أمر الملفين بالمترشحين عبد 
الحكيــم حمــادي وحميــد طواهــري. وأوضــح 
المجلــس فــي بيــان أنــه اجتمــع خــالل األيــام 

الثالثــة األخيرة لبحث ملفات الترشــح لســباق 
الرئاسة، مشيرا إلى أنه خلص إلى رفض ملفي 
الترشــح لديــه واســتحالة تنظيــم االنتخابــات 

في موعدها.

شهدت باحات المسجد األقصى، صباح األحد، اشتباكات عنيفة بين مصلين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت المسجد في 
يوم عطلة يهودية تتزامن مع األيام األخيرة من شهر رمضان. وأثار اقتحام مئات المستوطنين للمسجد غضب مصلين معتكفين 

في المكان، خال األيام العشر األخيرة من شهر رمضان.

وتســمح إســرائيل لليهود بدخــول األقصى خالل 
الصــالة  عليهــم  تمنــع  ولكــن  محــددة،  ســاعات 
فيــه لتجنــب التوتــرات، ويــزداد األمــر فــي ذكرى 
فيــه  يحتفــل  الــذي  القــدس”  “يــوم  يســمى  مــا 
اإلســرائيليون بمــا يعتبرونه “توحيــد القدس”، أي 
احتاللهم للقدس الشــرقية بعد حرب عام 1967. 
وبحســب الشرطة اإلســرائيلية، تحصن المصّلون 
داخــل  المســتوطنين  اقتحــام  علــى  المحتجــون 
باتجــاه  والحجــارة  الكراســي  وألقــوا  المســجد، 
القــوات اإلســرائيلية التــي تمكنــت مــن تفريقهم، 
وفــق “فرانــس بــرس”. وأفــادت دائــرة األوقــاف 
اإلسالمية المشرفة على المسجد، من جانبها، بأن 
األمــن اإلســرائيلي اســتخدم الرصــاص المطاطي 
وقنابــل صوتية ورذاذ الفلفــل لتفريق المحتجين 
المســؤول  وقــال  منهــم.  اثنيــن  تعتقــل  أن  قبــل 

االعالمــي باألوقــاف، فــراس الدبــس، بــأن “نحــو 
1200 مســتوطن، مــن بينهــم الحاخــام المتطــرف 
يهــودا غليــك، اقتحموا المســجد بحماية مشــددة 

ومعــززة مــن قوات االحتالل الخاصــة في انتهاك 
صــارخ لحرمة المســجد ولشــهر رمضــان الكريم”، 

وفق ما أوردت وكالة األنباء الفلسطينية “وفا”.

مرشحان تقدما فقط لالنتخابات الرئاسية في الجزائر
جنود إسرائيليون مدججون بالسالح يقتحمون باحات األقصى أمس

يوليــو فــي  الرئاســية  االنتخابــات  إجــراء  اســتحالة  الفلســطينيين غضــب  تثيــر  متطرفيــن  يهــود  زيــارة 

الجزائر... تمديد عهدة الرئيس المؤقت اشتباكات عنيفة في باحات األقصى
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رفــع وكيــل وزارة اإلســكان الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة جزيــل الشــكر 
والتقديــر إلــى ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة على 
إطالقــه مبادرة إنشــاء 100 ملعب في الفرجــان بمختلف مناطق البحرين، والتي 
تأكد دور مالعب الفرجان في احتضان الشباب واكتشاف مواهبهم الرياضية.  

وأكــد وكيــل وزارة اإلســكان أن مبــادرة 
بمختلــف  مالعــب  بإنشــاء  ســموه 
محافظــات المملكــة ستســهم فــي رفــد 
الحركــة الرياضيــة الوطنيــة بالمواهــب 
الرياضية واســتثمار الطاقات الشــبابية 
اإليجابيــة لتشــكل نقلــة نوعيــة لــكل ما 
هو مفيد لبناء المجتمع وتنميته بقيادة 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
الــذي يحــرص  آل خليفــة،  بــن عيســى 
دائمــا علــى االهتمــام بالشــباب وتوفيــر 
المناخ المناســب لهم إلطالق إبداعاتهم 

وصقل مواهبهم واالستثمار فيها. 
كمــا أشــاد الشــيخ عبــدهللا بــن أحمد آل 
خليفــة بمبــادرة ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمد آل خليفة الهادفة إلى دعم الشباب 
لمثــل  نوعيــة  نقلــة  لتشــكل  وتمكينهــم 
هــذه المشــاريع الهادفــة لدعــم الشــباب، 
ورفــد األنديــة الوطنيــة بالمواهب التي 
مســتقبالً  ســتنعكس  والتــي  تحتاجهــا، 
مســتوى  علــى  اإلنجــازات  بتحقيــق 

المشاركات الخارجية.  
وأضــاف الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل 
علــى  ســتحرص  الــوزارة  أن  خليفــة 
التعــاون مع مختلف الجهات الحكومية 
ذات العالقــة مــن أجــل إنجــاح مبــادرة 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة؛ 

أهــداف ســامية تعيــد  مــن  لمــا تحملــه 
مــن خاللهــا الشــباب لألحيــاء القديمــة 
بطريقة عصرية تزيد من خاللها أواصر 
الترابــط فــي المجتمــع وتحتضــن فئات 

شباب في بيئة مثالية. 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وكان 
خليفــة قــد طــرح مبــادرة ســموه بإنشــاء 
100 ملعب رياضي متعددة األغراض في 
فرجان البحرين لتشــمل أنشــطة مختلفة 
في مختلف مدن وقرى مملكة البحرين. 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  مبــادرة  وتهــدف 
بــن حمــد آل خليفــة إلقامــة 100 ملعب 
مصمــم بطريقــة فنيــة متنوعــة داخــل 

قــرى ومــدن مملكــة البحريــن بالشــراكة 
والحكومــي؛  الخــاص  القطــاع  مــع 
وذلــك بهدف تنميــة المواهب الشــبابية 
والحفــاظ علــى تحقيق التربيــة البدنية 
لشــباب  الصحيحــة  األجســام  وبنيــة 
ممارســة  وتشــجيع  البحريــن  مملكــة 
مالعــب  توفيــر  خــالل  مــن  الرياضــة 

يتحقــق فيها ســهولة ومرونــة الوصول 
إليها ببساطة. 

كما تهدف مبادرة سمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفة لدعــم مالعب الفرجان، 
التي كانت مركز أساسا لتخريج العديد 
مــن الالعبيــن المتميزيــن فــي مختلــف 

األلعاب الرياضية.
خطــة  لوضــع  المبــادرة  هــذه  وتأتــي 
الســتمرارا  واضــح  وتصــور  متكاملــة 
خصبــة  بيئــة  باعتبارهــا  تطويرهــا 
تــزود  وكانــت  الرياضيــة،  للمواهــب 
األنديــة البحرينيــة بالمواهب الرياضية 
الفرجــان  مالعــب  ولتكــون  الناشــئة 
احتضــان  فــي  أســاس  بــدور  تحظــى 
المواهــب وتخريجهــا بصــورة مســتمرة 
كمــا كانــت فــي الماضي، حيــث خرجت 
العديد من الالعبين الذين مثلوا األندية 
والمنتخبــات الوطنيــة فــي العديــد مــن 

المحافل الرياضية.

سمو الشيخ ناصر بن حمدعبدالله بن أحمد 

وكيل اإلسكان يشيد بمبادرة ناصر بن حمد بإنشاء 100 ملعب

إعادة الشباب لألحياء القديمة بطريقة عصرية  20

حــدد االتحــاد اآلســيوي لكــرة الســلة منتخبات المســتوى األول والتي ســتترأس المجموعات الخاصة بتصفيات كأس آســيا 2021 بناًء على التوزيــع الجغرافي وتصنيف 
االتحاد الدولي المقدم من شركة نايكي.

وسيشــارك 24 منتخبــًا فــي التصفيــات، 
حيــث ســيتم توزيعهــا علــى 8 أوعيــة )3 
منتخبــات فــي كل وعــاء(، بحيــث تكــون 
منتخبــات المســتوى األول فــي الوعائين 
ســتتواجد  بينمــا  والخامــس،  األول 
آســيا  )شــرق  مناطــق  مــن  المنتخبــات 
وجنــوب شــرق آســيا وأوقيانوســيا( فــي 
األوعيــة مــن 1 إلــى 4، والمنتخبــات مــن 
آســيا  وغــرب  العربــي  )الخليــج  مناطــق 
ووســط آســيا وجنوب آسيا( في األوعية 

من 5 إلى 8.
لتصــدر  منتخبــات  ســتة  اختيــار  وتــم 
مجموعــات التصفيــات، وهــي: أســتراليا 
واألردن  وإيــران  والفلبيــن  والصيــن 

ولبنان، علمًا بأن التصنيف الدولي األخير 
فبرايــر   26 فــي  صــدر  قــد  للمنتخبــات 

الماضي.
ويعد المنتخب األســترالي، حامل اللقب، 
تصنيفــًا  اآلســيوية  المنتخبــات  أعلــى 
جــاءت  فيمــا  نقطــة،   515 بمجمــوع 
آســيويًا  الثالــث  التصنيــف  فــي  الصيــن 
برصيــد 317.9 نقطــة، والفلبيــن، الرابــع، 
برصيــد 317.6، وهــذه الثالثــة منتخبات 

ستتواجد في الوعاء األول.
أمــا المنتخــب اإليرانــي، ثانــي التصنيــف 
آسيويا برصيد 349.5 نقطة، فستتواجد 
فــي الوعــاء الخامس إلى جانــب األردن، 
ولبنــان،  نقطــة،   223.3 برصيــد  الثامــن 

التاسع برصيد 191.3 نقطة.
يذكــر أن تفاصيــل قرعــة تصفيــات كأس 
آسيا 2021 والتي ستقام بمدينة بانغالور 
الهنديــة فــي الثامــن مــن يونيــو المقبــل، 

سيتم اإلعالن عنها في وقت الحق.
عمليــة  خــالل  منتخبــًا   24 وسيشــارك 
ســحب القرعــة، بحيــث يتــم اســتبعاد 8 
منتخبــات فــي نهاية التصفيــات، ليتبقى 
آســيا  كأس  فــي  فريقــًا سيشــاركون   16
2021، وهــذه هــي المــرة التي ســيتم من 
خاللها اعتمــاد النظام الجديد للتصفيات 

في المحفل األبرز قاريًا
وتأهــل 16 منتخبــًا إلــى التصفيــات مــن 
فيمــا   ،2017 آســيا  كأس  بطولــة  خــالل 

التصفيــات  األخــرى  فــرق   8 تجــاوزت 
التمهيدية التي أقيمت في شــرق وغرب 

القارة خالل العام الماضي.
آســيا  كأس  مــن  المتأهلــة  والمنتخبــات 
كوريــا  إيــران،  أســتراليا،  هــي   ،2017
لبنــان،  الصيــن،  نيوزلنــدا،  الجنوبيــة، 
الفلبيــن، األردن، اليابــان، ســوريا، العراق، 
الصيــن تايبيــه، قطــر، الهنــد، هونــغ كونغ 

وكازخستان.
أمــا المنتخبــات المتأهلــة مــن التصفيات 
التمهيديــة من المنطقــة الغربية: المملكة 
العربيــة الســعودية، فلســطين، البحريــن 
الشــرقية:  المنطقــة  ومــن  وســريالنكا، 

غوام، ماليزيا، تايلند وإندونيسيا.

تحديد رؤوس المجموعات في قرعة تصفيات كأس آسيا 2021

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية

الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  ســلم 
الحــكام العاملين باالتحاد مســتحقاتهم 
إدارة  فــي  المشــاركة  نظيــر  الماليــة؛ 
الماضــي  الرياضــي  الموســم  مباريــات 

.2018-2019
وأعــرب رئيــس لجنــة الحــكام باالتحاد، 
عبدالرضا قربان عن بالغ شكره وامتنانه 
لرئيس االتحاد ســمو الشــيخ عيسى بن 
علي آل خليفة على دعمه الكبير لقطاع 
مؤكــدا  المحلييــن،  وللحــكام  التحكيــم 
أن هــذا الدعــم والمســاندة والثقــة التي 
يحظــى بهــا حكم كرة الســلة من ســموه 

يسهم في االرتقاء بمستوى التحكيم.
الجزيــل  شــكره  عــن  قربــان  وأعــرب 
فــي  الكبيــر  مجهودهــم  علــى  للحــكام 
كل  فــي  الســلة  كــرة  مباريــات  قيــادة 
المســابقات،  وجميــع  العمريــة  الفئــات 
البحرينييــن  الحــكام  أن  إلــى  مشــيرا 
أظهــروا  أن  بعــد  كبيــرا  نجاحــا  حققــوا 

مستويات متميزة.
وتأتــي هــذه الخطوة المميــزة بناًء على 
توجيهات ســمو الشــيخ عيسى بن علي 
آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة 
الســلة بضــرورة صرف مكافــآت الحكام 
انتهــاء  بعــد  ممكــن  وقــت  أســرع  فــي 
الموســم، حيــث يولــي ســموه اهتمامــا 

كبيرا لملف التحكيم الذي يعتبر عنصرا 
اللعبــة،  عناصــر  ضمــن  ورئيســا  مهمــا 
وهــذا األمر دأب عليه ســموه منذ توليه 
زمــام رئاســة االتحــاد، إذ يحــرص علــى 
التوجيه باســتالم الحكام مســتحقاتهم 
بعد انتهاء الموسم وقبل بداية الموسم 

الذي يليه.
مــن جانبهــم، أعــرب حــكام كــرة الســلة 
عــن ارتياحهم الكبير مــن هذه الخطوة، 
مشــيدين بالدعــم الكبيــر الــذي يتلقونه 
من جانب سمو رئيس االتحاد وأعضاء 

مجلس اإلدارة.

حكام كرة السلة يستلمون مستحقاتهم

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أكد رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة أن 
مبادرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بإنشــاء 100 ملعب في الفرجان 
تعــد خطــوة إيجابيــة نحو مســتقبل أكثر تميــزا للحركة الشــبابية والرياضية، 
وهــي امتــداد لمبــادرات ســموه الهادفــة دومــا إلــى تحقيــق المزيد مــن التقدم 

والنجاح للقطاعين الشبابي والرياضي.

 وأضــاف “إن ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
يقــود  والزال  كان  خليفــة  آل  حمــد 
رياضتنــا إلــى التميز؛ بفضــل مبادراته 
الرائعة وإســهاماته المتميزة وبصماته 
الواضحــة ودعمــه الالمحــدود. وتأتي 
لتشــكل  الفرجــان  مالعــب  مبــادرة 
إضافــة كبيــرة فــي مســيرة الرياضــة 
مــن  واحــدة  باعتبارهــا  البحرينيــة؛ 
إلــى  تهــدف  التــي  المهمــة  المبــادرات 
ممارســة  علــى  المواطنيــن  تشــجيع 
مــن  المزيــد  واســتقطاب  الرياضــة 
األخويــة  الروابــط  وتعزيــز  المواهــب 
وخلــق  الفرجــان  فــي  الشــباب  بيــن 

حــراك رياضــي فــي جميــع محافظات 
المملكة...”.

وأشاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة 
بالمبــادرة وأهدافهــا ورســالتها النبيلة، 
مضيفــا “إن ما يميز المبادرة كذلك هو 
حرص ســموه علــى أن تكون المالعب 
قــادرة على اســتيعاب أكثر من نشــاط 
ورغبــات  ميــول  يلبــي  بمــا  رياضــي 
مختلــف الرياضييــن وتوجهاتهم نحو 
ممارســة مختلف األلعاب وهو ما يعبر 
عــن الرؤية الثاقبة لســموه وما يحمله 

من فكر نير...”.
آل  محمــد  بــن  علــي  الشــيخ  وتطلــع 

خليفــة ألن يكــون للعبة الكــرة الطائرة 
نصيــب مــن تلك المالعــب؛ لما تحظى 
مــن شــعبية كبيــرة، خصوصــا أن  بــه 
الفرجــان كانــت مليئــة بمالعــب الكرة 
الطائرة التي ساهمت في بروز العديد 
مثلــت  التــي  الالمعــة  المواهــب  مــن 
المنتخبات الوطنية ولكنها ســرعان ما 

تالشت بسبب الزحف العمراني.

 علي بن محمد

أشاد بمبادرة ناصر بن حمد ودعمه للحركة الشبابية والرياضية
علي بن محمد: خطوة لمستقبل رياضي أكثر تميزا

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أشــادت عضو المجلس األعلى للشــباب والرياضة عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة، بمبادرة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة بإنشاء 100 ملعب في مختلف الفرجان بمحافظات المملكة.

وأكــدت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز 
العديــد  تحمــل  المبــادرة  أن  خليفــة  آل 
مــن المعانــي والقيــم النبيلــة تجــاه أبنــاء 
المجتمع وباألخص فئة البراعم والناشئة 
لما لها من انعكاسات إيجابية على تطوير 
إن  إذ  والرياضيــة،  الشــبابية  الحركــة 
مالعــب الفرجــان تعــد الحاضن األســاس 
للمواهــب الرياضية ومنها ينطلق النجوم 
وأبــرز الالعبيــن وتعد مصــدرا مهما لبروز 
الخامــات المتميزة ومن هنــا أتت مبادرة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
لتســهم تلــك المالعــب فــي رفــد األنديــة 
والمنتخبــات بالمزيــد مــن المواهــب فــي 

شتى األلعاب الرياضية.
 وأضافــت “تكمــن أهميــة هــذه المالعــب 

فــي توفيــر بيئــة مثاليــة وآمنــة للشــباب 
لممارســة مختلف هوايتهم الرياضية كما 

أنهــا تتيــح للناشــئة الفرصــة الســتعراض 
أنهــا  عــل  عــالوة  وإمكاناتهــم،  قدراتهــم 
تحفــظ الشــباب وتشــغل أوقــات فراغهم 
وتشــجع على مزاولة األنشطة الرياضية، 
بيــن  األخويــة  الروابــط  تعــزز  أنهــا  كمــا 

الشباب...”.
وأشــارت إلــى أن تلــك المبــادرة ســتعزز 
مــن دور مالعــب الفرجــان فــي احتضــان 
المواهب وتخريجها بصورة مستمرة كما 
كانــت فــي الماضــي وســتكون لهــا نتائــج 
مباشــرة علــى واقــع الرياضــة البحرينية، 
مؤكــدة أن مبــادرات ســمو الشــيخ ناصــر 
آل خليفــة حققــت وســتحقق  بــن حمــد 
بــإذن هللا المزيــد مــن المكاســب للحركــة 

الرياضية.

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

حيــاة بنــت عبدالعزيــز تشــيد بمبــادرة ناصر بــن حمد
مالعب الفرجان الحاضن األساس للمواهب

عبدالرضا قربان 
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البدر يجدد مع الدير

الســابق  الشــباب  منتخــب  يقتــرب العــب 
لكــرة اليد فاضل البدر مــن تجديد تعاقده 
مــع إدارة نــادي الديــر ليبقــى فــي صفــوف 
الفريــق للموســم الثانــي علــى التوالــي، إذ 
أن  الالعــب  مــن  مقربــة  مصــادر  كشــفت 
األخير على توافق تام مع نادي الدير؛ من 
أجل البقاء واالســتمرار بقميص البرتقالي 
انتهــى  بعدمــا  المقبــل  الرياضــي  للموســم 

عقده مع انتهاء الموسم المنصرم.
وانضــم البــدر الــذي مثــّل صفوف الشــباب 
واالتفــاق إلــى يد الديــر بالموســم الماضي 
وظهر معه بقيــادة المدرب الوطني محمد 
المراغي بصورة جيدة وساهم في وصول 
الفريــق لمنصــة التتويــج لمســابقة الدوري 
والحصــول علــى المركــز الثالث فــي إنجاز 
تاريخــي، وكان ذلــك علــى حســاب فريــق 

األهلي.

البالد سبورت

محمد الدرازي



احتفاال بأجواء شــهر رمضــان الكريم، 
مصــوري  مــن  مجموعــة  نظمــت 
المالعــب والرياضــة البحرينية فعالية 
“إفطــار صائــم”؛ لتوزيــع اإلفطــار على 
المــارة فــي شــوارع المملكــة. وأقيمت 
مــع  بالتعــاون  الســبت  يــوم  الفعاليــة 

اإلدارة العامة للمرور.
وتكون فريق العمل من نخبة مصوري 
األلعاب الرياضية من مختلف وســائل 
اإلعالم الرياضية المحلية والمدونات 

الرياضية الخاصة.

مصورو الرياضة ينظمون “إفطار صائم”

يخوض منتخبنا األولمبي لكرة القدم عند 8 من مساء اليوم )7 مساء بتوقيت فرنسا( مواجهته 
األولــى فــي بطولــة تولــون الدوليــة الودية، والتي ســتجمعه مع نظيــره منتخب المكســيك، على 

ملعب stade de latrre، ضمن منافسات الجولة األولى للمجموعة الثالثة.

إلــى  الثالثــة  المجموعــة  ويلعــب منتخبنــا فــي 
فــي  يلتقيــان  اللذيــن  والصيــن  أيرلنــدا  جانــب 

افتتاح مباريات المجموعة.
ويبعــد ملعــب مبــاراة اليوم عند ســاعة عن مقر 
ســكن منتخبنــا األولمبي، إذ إن جــدول البطولة 
توزعــت مبارياته علــى مالعب مختلفة في كل 

جولة عن األخرى.
وينص نظام التأهل في المجموعة على ترشــح 
أصحاب المراكز األولى في المجموعات الثالث 
للبطولــة، إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز 
الثانــي إلــى الدور نصــف النهائي، فيما ســتلعب 
لتحديــد  الترتيبيــة؛  المباريــات  الفــرق  بقيــة 

المراكز.

تدريب أخير

منــذ  تدريبيــة  حصــص   4 المنتخــب  وخــاض 
المــدرب  قيــادة  وصولــه فرنســا، وذلــك تحــت 

التونسي سمير شمام والطاقم المعاون.
وكان المران األخير أمس أجري على مدار نحو 
ساعة، واشتمل على عدد من الجوانب البدنية، 
إضافة إلى بعض التطبيقات الفنية، فيما سبقه 
جلسة فنية للجهاز الفني تمحورت حول مباراة 

االفتتاح.
وتضم قائمة 22 العبا هم: يوسف حبيب، عمار 
محمــد، عبدالعزيــز الكنــدري، محمــد الحــردان، 
حســين جميل، أحمد الشروقي، محمد مرهون، 
أحمد حبيب، ســيد هاشــم عيسى، أحمد صالح، 
ســيد إبراهيم علوي، ســيد محمد أمين، جاســم 
خليــف، حســين الخيــاط، جاســم نــور، عدنــان 
فــواز، عبدالرحمــن األحمدي، محمد الشامســي، 
أحمــد بوغمــار، حســن مــدن، عبــاس العصفــور 

وسالم عادل.

 بداية إيجابية

يســعى منتخبنــا األولمبــي إلــى تحقيــق بدايــة 
إيجابيــة فــي انطــالق مشــواره ببطولــة تولون، 
القويــة  الفــرق  مــن  المنافــس  وأن  خصوصــا 

والمتمرسة.
القويــة  اإلمكانــات  لديــه  المكســيك  منتخــب 
منتخبنــا  أن  فــي حيــن  بدنيــا،  أو  فنيــا  ســواء 
يهــدف بالشــك لتحقيــق كامــل االســتفادة مــن 
إذ  مختلفــة،  منتخبــات  مــع  االحتــكاك  خــالل 
تعــد مباريــات البطولــة محطــة إعداديــة أولــى 
والتــي  عامــا،   23 تحــت  آســيا  كأس  لنهائيــات 

ستقام في تايلند خالل يناير 2020.

تحقيق االستفادة

أكد العب منتخبنا األولمبي حســين الخياط أن 
بطولــة تولــون الدولية الودية هي محطة مهمة 
لالستفادة، وتحقيق مكتسبات للبناء عليها في 

طريق التحضير للنهائيات اآلسيوية.
وقــال حســين الخيــاط إن المنتخــب األولمبــي 
الذي سيدشن مشواره اليوم في البطولة يسعى 
لتحقيــق كامــل االســتفادة من خــالل االحتكاك 
مع منتخبات بمدارس مختلفة، مشيرا إلى قوة 
المنتخبــات فــي مجموعــة منتخبنا عبــر تواجد 
واألوروبيــة،  الشــمالية  األميركيــة  المدرســة 

إضافة إلى منتخب آسيوي.
وأوضــح الخيــاط أن العبــي المنتخــب أظهــروا 
الحصــص  فــي  كبيرتيــن  وجديــة  انضباطــا 
التدريبيــة، ســواء محليــا أو فــي فرنســا، مبينــا 
الســعي للظهور بصورة إيجابية وتحقيق كامل 

االستفادة من خالل المشاركة.

كتيب البطولة

الكتيــب  للبطولــة  المنظمــة  اللجنــة  أصــدرت 
الرسمي الخاص بالبطولة.

تولــون  لبطولــة   47 النســخة  كتيــب  وتضمــن 
الودية معلومات متنوعة، وحمل الغالف صورا 
لالعبي منتخبات إنجلترا والمكســيك واليابان، 
وجميعهــا مشــاركة فــي هــذه النســخة، إضافــة 
إلى شــعارات االتحادات المشاركة في البطولة، 

والبالغ عددها 12 اتحادا.
وضمنــت اللجنة الكتيب محاورة متعددة بينها 
معلومــات عامــة عــن فرنســا والبطولــة، إضافــة 

إلى الرعاة الرسميين.
كمــا تضمــن الكتيــب معلومــات عــن المنتخبات 

الفنيــة واإلداريــة  المشــاركة، وأســماء األطقــم 

خــالل  لهــا  وصــورا  منتخــب،  لــكل  والالعبيــن 

مشاركات سابقة ببطوالت مختلفة.

ووزع الكتيب التعريفي خالل حفل االســتقبال 

يــوم  المنظمــة،  اللجنــة  أقامتــه  الــذي  الرســمي 

الجمعة الماضي، الموافق 31 مايو 2019.

افتتاح المنافسات

وكانــت مباريــات البطولــة قــد افتتحت رســميا 
اليابــان  فــازت  إذ  )الســبت(،  األول  أمــس  يــوم 

علــى إنجلتــرا بنتيجــة )1-2(، كما فازت تشــيلي 

علــى البرتغــال بنتيجــة )0-1(، وذلــك لحســاب 

المجموعة األولى.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ــون الـــدولـــيـــة الـــوديـــة ــولـ ــة تـ ــول ــط ــي ب ــة فـ ــي ــاب ــج ــة إي ــدايـ يــســعــى لــتــحــقــيــق بـ

األولمبي يدشن مشواره بمواجهة المكسيك

االثنين21 3 يونيو 2019 
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أيمن يعقوب

  حسين الخياط

الماحوز - النادي األهلي

رئيــس  األهلــي،  النــادي  رئيــس  نائــب  قــال 
المكتــب التنفيــذي فريــد طــه إن النــادي لــم 
يعيــن رئيســا لجهــاز لعبــة كــرة القــدم بشــكل 
مديــر  هــالل  خالــد  تعييــن  وتقــرر  رســمي، 
الفريــق األول قائمــا بأعمــال رئيــس الجهــاز 
لحيــن االتفــاق علــى هويــة الرئيــس القــادم 

للعبة.
جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع المكتــب التنفيذي 
الــذي عقــد مســاء الســبت الماضــي برئاســة 
فريــد طــه وعضوية كل من أمين الســر عالء 
آل  عبــدهللا  المالــي  واألميــن  الحلواجــي، 
رحمــة، وعضــوي مجلس اإلدارة ســيد جالل 

حسن وعبدالعزيز بوخمسين.
ونفــى طــه لـــ “البــالد ســبورت” إعــادة تعييــن 
الكــرة،  لجهــاز  رئيســا  عبدالمجيــد  فيصــل 
مرحلــة  فــي  مــازال  النــادي  أن  إلــى  مشــيرا 

التفــاوض معه وفي حال التوصل إلى اتفاق 
ســيتم تعيينــه رســميا، الفتــا النظــر إلــى أن 
هــالل هو من ســيقوم بمهمــة القائم باألعمال 
المرحلــة  خــالل  اللعبــة  شــؤون  لتســيير 
القادمــة، مؤكــدا في الوقت ذاتــه بأن فيصل 
عبدالمجيــد هو ابن النادي وسيســعى النادي 
للتمسك به، إال أنه أشار بان ذلك يعتمد على 

سير المفاوضات القادمة.
وأوضــح طه بــأن اجتماع المكتــب التنفيذي 

خــالل  الرياضيــة  األلعــاب  لميزانيــة  تطــرق 
تــم  حيــث   ،2019/2020 المقبــل  الموســم 
التأكيــد علــى أهميــة االلتــزام بميزانيــة كل 
لعبة على حدة وتخطي الميزانية في أضيق 
الحدود وألســباب ومبــررات منطقية، مؤكدا 
أن ميزانيــة جميــع األلعــاب مقاربــة للموســم 
الفائت، وهناك العاب زادت ميزانيتها وأخرى 
وتعاقداتهــم  األجهــزة  خطــة  بحســب  قلــت 

واألهداف الموضوعة من جانبهم.
وأمــا بخصوص لعبة كرة الســلة، فقد أوضح 
بــأن المكتــب التنفيــذي لــم يصــدر حتى اآلن 
أي قــرار بخصــوص رئيــس الجهــاز، وســيتم 
الجلــوس مــع رئيــس الجهــاز الســابق هانــي 
الدرازي لمناقشــة المواضيع التي تهم اللعبة؛ 
ليتــم علــى أثــر ذلك اتخــاذ قرار نهائي بشــأن 

تشكيل الجهاز والطاقم الفني.

احتفــى النــادي األهلــي بكوكبــة من نجومه القدامى في الحفل الذي أقيم مســاء الخميس الماضي بديوانية فؤاد كانو بمقر 
النــادي بالماحــوز وذلــك بحضــور نائــب رئيــس النــادي فريد طه وعدد مــن أعضاء مجلــس اإلدارة ومدير عــام النادي رئيس 

النشاط الرياضي أحمد العلوي.

وبهذه المناسبة، أكد مدير عام النادي رئيس النشاط الرياضي أحمد 
العلــوي أن تلــك المبــادرة تأتي في إطار حــرص مجلس إدارة النادي 
المســتمر علــى تكريــم نجومــه والعبيــه القدامــى ممن مثلــوا النادي 
خيــر تمثيــل خــالل الحقــب الماضية من عمــر النادي، وســاهموا في 
رفعة شأنه وتعزيز مكانته، حيث يزخر تاريخ النادي األهلي بكوكبة 

مــن األســماء الالمعــة التــي أثــرت الســاحة الرياضيــة بعطائها 
الفنــي المميــز، ومثلــت المنتخبــات الوطنيــة، ومــن بيــن 

هؤالء كوكبة من النجوم الذين تم تكريمهم في هذه 
االحتفالية؛ تقديرا لعطائهم الخالد في األذهان.
وأوضــح العلــوي أن التكريــم هــو نهــج راســخ 

لــدى مجلــس إدارة النــادي األهلــي؛ تقديــرا 
ألبنائــه ونجومــه وكافة منتســبيه، وأن تلك 

مــن  نخبــة  تكريــم  شــهدت  التــي  االحتفاليــة 

الرعيــل األول مــن النجوم هي بمثابة لمســة وفاء بســيطة تعبر عن 
تقديرنــا وامتنانــا لمــا قدمــوه مــن عطــاء وتضحيات كبيــرة لخدمة 
الحركــة الرياضيــة عمومــا، والنــادي األهلي خصوصــا، موضحا بأن 
النــادي األهلــي ســيظل يســتذكر عطــاء هــؤالء بــكل فخــر واعتزاز، 
وســيواصل تكريــم نجوم الزمن الجميل عاما بعــد عام؛ ألنهم كانوا 
ومازالوا محل اهتمام وتقدير من الجميع، مشيرا إلى أن مثل تلك 
المبادرات ســتتواصل وستشــمل العبيــن وإداريين وحكاما 
ومدربين، وكل من ساهم في رفع اسم الصرح األهالوي.

الفخــري  للرئيــس  الالمحــدود  بالدعــم  العلــوي  وأشــاد 
للنــادي فــؤاد كانــو للقلعة الصفراء ومــا يقدمه من 
دعــم للنــادي وكافة فرقــه الرياضيــة كان له أبلغ 
األثر في تعزيز مســيرة النادي على المســتويات 

كافة.

العلــوي: نهج راســخ إلدارة النــادي تقديرا ألبنائهــا ونجومهاطه ينفي تعيين عبدالمجيد.. و“التنفيذي” يوزع الميزانية

“األهلي” يحتفل بكوكبة من نجومه القدامىهالل قائما بأعمال رئيس جهاز كرة األهلي

حسن علي

فريد طه
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برعايــة كريمــة مــن النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب النائــب عبدالنبي ســلمان، اختتمت 
مســاء األربعــاء 29/5 فعاليــات بطولــة عامــر الخامســة لكرة الطائــرة في منطقــة عالي بفوز 
فريــق ابــن حيــان علــى فريــق معيــوف بنتيجــة 1-3، تحــت ادارة الحكــم األول الدولــي أحمد 
عبدالعــال والحكــم الثانــي علي مكي الشــيخ، حيث بدأ الحفل الختامي بمباراة اســتعراضية 

لنجوم المنتخب الوطني للكرة الطائرة، والتي القت استحسان الجمهور.

حضور شرفي للختام

حضــر حفــل الختــام الرئيس العــام لنادي 
البســام الســعودي محمد إبريــق، ورئيس 
إلــى  إضافــة  كانــو،  خالــد  األهلــي  نــادي 
الرئيس الســابق لنادي عالي محمد حسن 
يعقوب، وبدورهم أشــادوا على حماســية 
الختامــي  التنظيــم  وجماليــة  األجــواء 
اســتمرارية  دعمهــم  وأكــدوا  للبطولــة 

البطولة في السنوات المقبل. 

تتويج األبطال

فــي الختــام تــوج راعــي الحفــل النائــب 
الحاصلــة  الفــرق  ســلمان  عبدالنبــي 
والالعبيــن  والثانــي  األول  المركــز  علــى 
الحاصليــن علــى الجوائــز الفرديــة، حيث 
ابــن حيــان محمــد  حصــل العــب فريــق 

عنان على جائز أفضل العب في المباراة 
البطولــة،  فــي  العــب  وأفضــل  النهائيــة 
وحصــل علــى جائــزة أفضــل معــد العــب 
فريق ابن حيان حسين علي، فيما حصل 
العــب فريــق النعيــم أحمــد عيســى علــى 
جائــزة أفضــل ضــارب فــي البطولــة، فــي 
حين تم تكريم الجمهور من جانب راعي 
الحفل الختامي بالسحب على 27 جائزة 

قيمة. 
يذكــر أن بطولــة عامر لكــرة الطائرة تقام 
فــي شــهر رمضــان مــن كل عــام تخليــدا 
لروح مؤسس البطولة الشاب عامر حسن 
فــي  بطولــة  أول  أقيمــت  حيــث  صالــح، 
العام 2015 بمســمى بطولة شــباب عالي، 
وفي فبراير 2017 بعد وفاة الشاب عامر 
قامــت اللجنة المنظمــة بمواصلة البطولة 

جائزة أفضل ضاربوتغيير مسماها إلى )بطولة عامر(. جائزة أفضل العب

“ابن حيان” بطل دورة عامر للكرة الطائرة
ــاب الــــمــــراكــــز األولــــــى ــ ــحـ ــ ــان تــــــوج أصـ ــمـ ــلـ ــي سـ ــبـ ــنـ ــدالـ ــبـ ــب عـ ــ ــائ ــ ــن ــ ال

اللجنة اإلعالمية

تكريم راعي الحفل المركز الثاني تتويج المركز األول

وكاالتالسقية - العاصمة

تاهل فريق كوكيتو وفريق آل نوح إلى المباراة النهائية 
لدورة السقية الرمضانية لكرة القدم )36(.

وجــاء فــوز فريــق آل نــوح علــى فريــق كالســيك بأربعة 
أهــداف مقابل ثالثــة، وفوز فريق كوكيتــو الصعب على 
فريق ورشــة األصدقاء المرصع بالنجوم الدورة بنتيجة 

ثالثة أهداف مقابل هدفين.
وســيتقابل الفريقــان فــي المبــاراة النهائيــة بعــد غــٍد في 
تمام الســاعة الرابعة والنصف عصرا على ملعب الســقية 
بالســلمانية. وقــد أعــدت اللجنة المنظمــة برنامج الحفل 
الختامــي للمبــاراة الختاميــة بســيط وســلس مــن خــالل 
بيــن شــوطي المبــاراة، وهنــاك مســابقة للجمهــور الكريم 
تــوزع الجوائــز على الحضــور من خالل مســابقة ركالت 
من نصف الملعب، والفائز يحصل على جوائز أعدت من 

الشركات المشاركة فى الدورة.
وفــي ختــام البطولــة ســتقام مراســم التتويــج وتكريــم 

الفائزين وتبادل الهدايا التذكارية.

كشف الدولي المغربي عبدالرزاق حمدهللا مهاجم فريق النصر 
السعودي، عن تلقيه عروًضا عدة بنهاية الموسم الجاري، يعد 

أفضلها من أحد الدوريات األوروبية الكبرى.
وأوضــح هــداف وأفضــل العــب بالــدوري الســعودي الموســم 
الفضائيــات  فــي تصريحــات تليفزيونيــة إلحــدى  المنقضــي، 
المغربية، أن عقده مع نادي النصر، ممتد لعامين آخرين، لكنه 

يتضمن بنًدا يسمح له بدفع شرط جزائي والرحيل إذا أراد.
وأبــدى حمــدهللا ارتياحه باللعب في صفــوف النصر، مبيًنا أن 
أحــد العــروض التي وصلته، يعد مفاجأة لكونه من أحد أندية 
الــدوري اإليطالــي، لكنــه ال يريــد الحديــث عــن هــذه العروض 
اآلن، نظــًرا لســريان عقــده مــع نــادي النصر، الــذي يرغب بقوة 

في استمراره بين صفوفه.
المزمــع  االنتخابــات  ينتظــر  أنــه  المغربــي  الدولــي  وأضــاف 
إجراؤها بنادي النصر الختيار رئيس وإدارة جديدة، للبت في 

كل العروض التي وصلته.
وشدد حمدهللا على أنه لن يلجأ للشرط الجزائي لكسر عقده، 

خاصــة بعــد الثقة التي حظــي بها من النصراوييــن، مؤكًدا أن 
حسم األمر سيكون بيد إدارة النادي.

فريق آل نوح لكرة القدم

فريق كوكيتو لكرة القدم

تلقــى عرضاً مفاجــأ من أحــد أندية الــدوري اإليطاليالمبــاراة النهائيــة غــدا... وجوائــز بانتظــار الجمهور

حمداهلل ينتظر إدارة النصر الجديدةكوكيتو وآل نوح إلى نهائي السقية
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انطــالق بطــولــة ناشئــي الهملــة الكـرويــة
ــة ــري ــق ــال رئـــيـــس الـــمـــركـــز: وســـيـــلـــة لــلــتــعــرف عـــلـــى الـــخـــامـــات الـــكـــرويـــة ب

أكملت اللجنة المنظمة لدورة مركز شباب الهملة استعداداتها النطالق بطولة فئة الناشئين بدورة مركز الهملة لكرة 
القدم على ملعب العشب الصناعي الكبير بالمركز، إذ سيتم تقسيم الفرق إلى 4 تلعب بنظام المجموعة الواحدة من 
دور واحد يتأهل بطلها للنهائي فيما يالقي صاحب المركز الثاني والثالث لتحديد الفريق الصاعد للمباراة النهائية. 

علمــا بــأن فريق األيام بقيادة الناشــئ 
بطولــة  أحــرز  الهــدار  حســن  يوســف 
الناشــئين بدورة الهملة الكروية للعام 
الماضــي 2018 بعــد فــوزه المســتحق 
علــى فريق البــالد بقيادة أحمد مهدي 
بنتيجــة ثالثــة أهــداف مقابــل هــدف 

واحد.
وأكــد المــدرب محمــد المويشــي أنــه 
ســيتم تخصيــص مــدرب لــكل فريــق 
رغبــة منــا فــي إعــداد كــوادر تدريبية 
وإداريــة شــابة لالنخــراط فــي العمــل 
الرياضــي والتدريبي، إذ ســتعهد لهذا 
وإداريــا  فنيــا  فريقــه  إدارة  الفريــق 

مــن  الــدورة،  مباريــات  وقــت  طــوال 
علــى  البطولــة  ناشــئي  تعويــد  أجــل 
وجود قائد للفريق يتلقون تعليماتهم 
منــه مــع التأكيــد علــى االلتــزام بهــذه 

التعليمات. 
وأكــد رئيــس المركز محمــد خليل أنه 
تــم تأجيــل المباريــات؛ نظــرا لظروف 
االمتحانــات لطلبة المدارس ومراعاة 
نهايــة  خــالل  الدراســي  لتحصيلهــم 
العــام، فيما أوضــح رئيس المركز بأنه 
ســيتم تســمية الفرق األربعة بأســماء 
للدعــم  تقديــرا  الرياضيــة  المالحــق 
اإلعالمــي الكبير الذي تالقيه أنشــطة 

والــذي  المالحــق،  هــذه  مــن  المركــز 
يســهم بــال شــك فــي نجــاح التنظيــم 
ووجــود رعــاة لهكــذا أنشــطة ترعــى 
هــذه الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 

12 و16 سنة. 
وصرح رئيس المركز بأن هذا التجمع 
الرياضي البســيط الــذي خصص لفئة 
الهملــة  مركــز  دورة  ضمــن  الناشــئين 
علــى  للتعــرف  وســيلة  القــدم  لكــرة 
الخامات الكروية الصغيرة الموجودة 
فــي  خصوصــا  الحتضانهــا  بالقريــة 
يمثــل  كمــا  المبكــرة،  المرحلــة  هــذه 
الصغــار  لتجميــع  رياضيــة  مناســبة 

الغيــر مســجلين بكشــوفات األنديــة، 
ترفيهــي  فــي خلــق جــو  إذ سيســهم 
ألبنــاء القريــة تأكيدا ألهــداف المركز 

أشــاد  فيمــا  الناشــئة.  احتضــان  فــي 
أوليــاء أمور الالعبيــن بذلك، مقدرين 
خطــوة المركــز في احتضان الناشــئة، 

وشــكروا للمركــز هــذه اللفتــة ألبنائهم 
والتــي تســهم فــي شــغل أوقاتهــم بما 

هو مفيد.

اللجنة اإلعالمية

تتويج األيام بطال للنسخة الماضية

عبدالرزاق حمدالله



ُتوج الالعب باسم محمود بجدارة واستحقاق بكأس بطولة الدارتس الرمضانية 2019 
التــي نظمتهــا وأشــرفت عليهــا لجنــة الدارتــس باالتحــاد البحرينــي للبليارد والســنوكر، 

واختتمت منافساتها مساء الجمعة في خيمة نادي أمواج مارينا.

وجــاء ذلــك بعدمــا فــاز باســم محمــود علــى 
الالعــب ســمير المعبــر فــي المبــاراة النهائيــة 
بنتيجــة )1/6(؛ ليحصــد باســم اللقــب الثانــي 
علــى التوالــي لمســابقة الدارتــس بعدما ُتوج 
بــكأس بطولــة العيــد الوطنــي فــي ديســمبر 
2018 وهــي البطولــة األولــى الرســمية التــي 
أقيمت تحت مظلة اتحاد البليارد والســنوكر 
بعد وضع لعبة الدارتس ضمن ألعاب االتحاد.
اليــوم  فــي  النهائيــة  األدوار  وشــهدت 
الختامي للبطولة الكثير من اإلثارة والندية 
خصوًصــا أن الالعبيــن الذيــن وصلــوا لهذه 
المرحلــة هــم مــن كبــار وعمالقــة اللعبة في 
تســتأنس  الجماهيــر  جعــل  مــا  البحريــن، 
بأمســية جميلــة مــن األلعــاب التــي قدمهــا 
الالعبــون، وســط حضــور ومتابعــة حثيثة 
مــن ِقبــل مديــر المنتخبات باتحــاد البليارد 
والســنوكر حسين بوبشيت ومدير االتحاد 

أحمد مبارك واإلداري نبيل أبومصطفى.
علــى  باســم محمــود  فــاز   8 الـــ  دور  ففــي 
عبدالرحمن موســى )1/4( وبنفس النتيجة 
فاز كل من عارف عباس على أحمد كراهي 
القحطانــي  عبــدهللا  علــى  المعبــر  وســمير 
وفتحــي صليبيــخ على عون محمــد، لتقام 
منافسات الدور قبل النهائي بين مواجهتّي 
باســم محمــود مــع عــارف عبــاس وســمير 
المعبــر مــع فتحــي صليبيــخ، وتمكن باســم 
وســمير مــن الفــوز على خصميهمــا بنتيجة 

واحدة )0/5(؛ ليتأهال لخوض النهائي.
وعقــب المبــاراة النهائيــة قــام رئيــس لجنــة 
الفنــي  والمديــر  مــراد  عــارف  الدارتــس 
للدارتــس باالتحــاد عــارف عبــاس بتتويــج 
محمــود  باســم  نــال  إذ  الفائزيــن،  وتكريــم 
كأس البطولــة وجائــزة المركــز األول قدرها 
200 دينار، وســمير المعبر فاز بكأس المركز 
الثانــي وجائــزة ماليــة قدرهــا 140 دينــارا، 
وهمــا  والرابــع  الثالــث  الالعبــان  وحصــل 
فتحــي صليبيخ وعــارف عباس على جائزة 
50 دينارا لكل منهما، وتحصل العبو المراكز 
 20 مبلــغ  علــى  الثامــن  إلــى  الخامــس  مــن 
دينارا ومن المركز التاســع وحتى الســادس 

عشر تحصل الالعبون على 10 دنانير.

معدالت اليوم الختامي

حقــق الالعــب باســم محمــود أعلــى معدل 
بـــ 180 نقطــة مرتــان فــي اليــوم الختامــي 
إضافــة إلــى أنــه تمكــن مــن تحقيــق أعلــى 
معــدل إلنهــاء شــوط واحــد فــي المبــاراة، 
مــرة بـــ 13 رميــة ومــرة أخــرى بـــ 14 رمية. 
والالعــب ســمير المعبر اســتطاع هو اآلخر 
أن يحقــق أعلــى معدل بـــ 180 نقطة، ومن 
المواجهــة  إلنهــاء  معــدل  أعلــى  إحــداث 
لعبدالرحمــن  كان  وأخيــًرا  122نقطــة.  بـــ 
تتويج سمير المعبر بكأس المركز الثاني القحطاني رقًما ألعلى معدل بـ 180 نقطة.

باسم محمود ُيتوج بكأس الدارتس الرمضانية
ــاق ــقـ ــحـ ــتـ ــدارة واسـ ــ ــ ــج ــ ــ ــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي ب ــ ــان ــ ــث ــ حـــصـــد الـــلـــقـــب ال

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

لقطات من التتويج

23 sports@albiladpress.com

االثنين
3 يونيو 2019 
29 رمضان 1440

أكــد الالعــب باســم محمــود أن الفــوز بلقــب بطولة الدارتــس الرمضانية يعني له الشــيء الكثير في مســيرته الرياضية ويعطيه 
دوافع أكثر لبذل المزيد من الجهد والعطاء نحو االرتقاء بإمكاناته وقدارته لحصد المزيد من البطوالت في المشاركات المقبلة.

وقال باسم محمود إن هذا اللقب يعتبر 
الثانــي علــى التوالــي بعدمــا أحــرز لقب 
بطولــة العيــد الوطني، وهــذا لم يتحقق 
مــن فــراغ، بــل مــن اجتهــادات ومثابــرة 
فــي التدريبــات مــن أجــل الحفــاظ على 
أجــواء  فــي  والبقــاء  الذهنــي  التركيــز 
اللعبة التي تتطلب االستمرارية، متمنًيا 
أن يستمر على ما هو عليه حتى يتمكن 
مــن تحقيــق أهدافــه المســتقبلية. وعن 
منافســات البطولــة، بيــن باســم محمود 
أنه تفاجأ من بعض األسماء المشاركين 
الجــدد؛ كونهــم ظهــروا بصــورة مميــزة 
هــذه  مثــل  فــي  األول  وجودهــم  رغــم 
يشــعر  جعلــه  مــا  الرســمية،  البطــوالت 

بالسعادة واالطمئنان لمستقبل اللعبة.
نجــم  أثنــى  تصريحــه،  ختــام  وفــي 
الدارتــس باســم محمــود علــى الجهــود 

باالتحــاد  القائميــن  مــن  المبذولــة 
البحريني للبليارد والســنوكر والدارتس 
في تنظيم البطولة والتي ظهرت بشكل 

رائــع من خــالل قــوة المشــاركة وتوفير 
المنافســات  لخــوض  المثاليــة  األجــواء 

بشكل سلس.

أكــد رئيــس لجنــة الدارتس باتحاد البليارد والســنوكر عارف مراد أن البطولــة الرمضانية ناجحة بكل المقاييس؛ والفضل في ذلك يعود 
إلى دعم اللجنة األولمبية البحرينية واإلقبال الواسع من الالعبين إضافة للمنظمين الذين عملوا إلنجاح الحدث.

وقــال عــارف مراد “أتقدم بالشــكر الجزيل إلى األميــن العام باللجنة 
األولمبيــة محمــد النصــف وإلــى رئيــس اتحــاد البليــارد والســنوكر 
والدارتــس ســعيد اليمانــي ولجميــع أعضــاء االتحــاد، إذ كان لهــم 

وقفــة داعمــة وتشــجيعية ومحفــزة للعمــل علــى هــذه البطولــة 
وإنجاحهــا مــن مختلف النواحي، والشــكر موصــول أيًضا 

لالعبيــن الذيــن شــاركوا، وظهــروا بصــورة مبدعــة 
فــي المنافســات وقدمــوا نتائــج حلــوة تليــق 

بمســتوى الالعبيــن البحرينييــن فــي هذه 
اللعبة. 

وأضــاف مــراد “هــذه اللعبــة أصبحــت 
فــي انتشــار؛ والفضــل في ذلــك يعود 
ممثــل جاللة الملك لألعمــال الخيرية 

المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ 

ناصــر بــن حمــد آل خليفــة حينمــا أعلــن 
رســمًيا بوجود الدارتــس متدرجة في ألعاب 

اللجنــة األولمبيــة وتحــت مظلــة اتحــاد البليــارد 

والســنوكر، وأن المســيرة ستســتمر مع رئيس اللجنة األولمبية سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي يدعم جميع األلعاب الرياضية 
والرياضييــن، إذ تضــع لجنــة الدارتس نصب أعينهــا االرتقاء باللعبة 
ألفضــل المســتويات مــن أجــل المنافســة خارجًيــا وتحقيــق 
الذهب متسلحين بعام الذهب وتشريف مملكة البحرين”.
وأشار مراد إلى أن البطولة كشفت عن أشياء جديدة 
وأهمها وجود العبين جدد شــاركوا في المنافسات 
وتمكنوا من تحقيق نتائج جيدة جًدا والوصول 
لــدور الـــ 16 والـــ 8 أيًضا، وهذا يعطي مؤشــًرا 
بــأن هنــاك العبين في هــذه اللعبة قادرون 
على العطاء وأيًضا أن اللعبة في انتشار 
علــى مســتوى مملكــة البحريــن، كمــا 
يعطــي الدافــع للقائميــن علــى هــذه 
فــي  واالجتهــاد  بالمثابــرة  اللعبــة 
تنظيــم البطــوالت التــي من شــأنها أن 
ترتقــي بقــدرات هــؤالء الالعبين؛ حتــى يتمكنوا 

من اعتالء منصات التتويج مستقبال.

باسم محمود: أطمح للمزيد من البطوالت عارف مراد: البطولة ناجحة بفضل دعم األولمبية

باسم محمود

صورة جماعية لالعبين الفائزين والمنظمين في البطولة

تتويج باسم محمود بطال للدارتس الرمضانية



اعتمــد وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي نتائج الــدور األول للمراحــل )الثانوية العامــة، التعليم الفنــي والمهني، اإلعداديــة(، حيث رفع 
الوزيــر بهــذه المناســبة أخلــص التهانــي والتبريــكات إلــى مقام ملــك مملكة البحرين صاحــب الجاللة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة لرعاية 
جاللته المستمرة للمسيرة التعليمية المباركة، ولرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدعمه الدائم للتربية 
والتعليــم، ولولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة 
لمســاندته المتواصلــة للقطــاع التعليمــي؛ بمناســبة مــا تحقق من نتائج مميزة في الشــهادات العامــة في نهاية هذا العام الدراســي الذي تكلل 
بالنجــاح، وبمــا يعكــس هــذا الدعــم الكبيــر الذي تحظــى به المســيرة التعليمية المباركة فــي مملكة البحرين، ممــا كان له أبلغ األثــر في تطوير 

التعليم واالرتقاء بمخرجاته.

كمــا توجــه الوزيــر بهــذه المناســبة بالتهانــي 
لألبنــاء الطلبــة الناجحيــن وأوليــاء أمورهــم 
ومعلميهــم، بمــا تحقق من نتائــج متميزة في 
الــدور األول من امتحانــات المرحلة الثانوية، 
مشــيدا بجهــود التربوييــن فــي الميــدان فــي 
مدرســية  قيــادات  مــن  مواقعهــم،  مختلــف 
التصحيــح  ولجــان  ومعلمــات،  ومعلميــن 
والضبط والرصد وغيرهم، ممن بذلوا الجهود 
الوقــت  فــي  النتائــج  هــذه  إلظهــار  الحثيثــة 

المحدد.
وفــي موضــوع متصــل، أرســل الوزير رســائل 
نصيــة قصيــرة عبــر الهواتــف النقالــة للطلبــة 
المتفوقيــن، هنأهم فيهــا بنجاحهم وتفوقهم، 
تقديريــة  علــى شــهادات  بالتوقيــع  قــام  كمــا 

للطلبة األوائل خريجي المرحلة الثانوية.

أبرز نتائج الثانوية العامة والتعليم 

الفني والمهني والشهادة اإلعدادية

لقد تقدم إلى امتحانات المرحلة الثانوية في 
المســتوى الثالث الثانوي ستة آالف وثالثمئة 
واثنــان وســتون )6362( طالبــا وطالبــة، منهم 
ألفــان وأربعمئــة وســتون مــن البنيــن )2460(، 
البنــات  مــن  واثنــان  آالف وتســعمئة  وثالثــة 

فــي  األول  الــدور  نتائــج  )3902(. وأظهــرت 
النجــاح  نســبة  معــدل  أّن  الثالــث  المســتوى 
 ،)%  96.4( بلــغ  قــد  الســنة  لهــذه  اإلجماليــة 
ويتوقــع أن يرتفــع هــذا المعــدل بعــد ظهــور 
النتائــج  هــذه  وتشــير  الثانــي.  الــدور  نتائــج 
إلــى أنــه قــد تخرج مــن المرحلــة الثانوية في 
امتحــان الدور األول ســتة آالف ومئة وثالثة 
وثالثــون )6133( طالبــا وطالبة. وقد ارتفعت 
نسبة النجاح هذا العام مقارنة بالعام بالسابق 

بصورة ملحوظة لدى البنين والبنات.

نتائج التعليم الفني والمهني

المســتوى  المتحانــات  المتقدميــن  عــدد  بلــغ 
الثالــث فــي التعليم الفنــي والمهنــي بمختلف 
مســاراته )1657( طالبــا وطالبــة، تخرج منهم 
بلغــت  بنســبة نجــاح  )1015( طالبــا وطالبــة، 
)61.3 %(، ومــن المتوقــع ازدياد هذه النســبة 
الــدور  امتحانــات  نتائــج  عــن  اإلعــالن  بعــد 
الثانــي؛ نظــرا الزديــاد أعــداد الطــالب الذيــن 

يحق لهم دخول الدور الثاني.

نتائج الشهادة اإلعدادية 

تقــدم إلى امتحانات الشــهادة اإلعدادية أحد 

عشــر ألفا وثمانمئة وســتة وثالثــون )11836( 
طالبــا وطالبــة، منهــم خمســة آالف وســبعمئة 
وواحــد وأربعــون مــن البنيــن )5741(، وســتة 
آالف وخمســة وتســعون مــن البنــات )6095(. 
وقــد أظهــرت نتائــج الــدور األول أّن معــدل 
نســبة النجــاح اإلجماليــة لهــذه الســنة قــد بلغ 
)78.59 %(، ويتوقــع أن يرتفــع هــذا المعــدل 
بعــد ظهور نتائــج الدور الثانــي. وقد ارتفعت 
نسبة النجاح هذا العام مقارنة بالعام بالسابق 

بصورة متميزة لدى البنين والبنات. 

أعداد المتفوقين

بلــغ عــدد المتفوقيــن فــي المرحلــة الثانويــة 
فــي جميــع المســارات مــن الطلبــة الحاصليــن 
علــى تقديــر 95 % فمــا أكثــر للعــام الدراســي 
2018/2019م عــدد 575 طالبــا وطالبــة منهم 

402 طالبة و173 طالبا.
هــذا وقــد حصــل علــى المراكــز األولــى فــي 

المسارات المختلفة كل من:
مهــدي  حســن  مهــدي  عمــار  زهــراء  الطالبــة 
مــن مدرســة الحــد الثانويــة للبنــات )توحيــد 

المسارات/ مجموعة العلوم والرياضيات(.
الشــاعر  أحمــد  الســيد  وجيــه  ملــك  الطالبــة 

مــن مدرســة خولــة الثانويــة للبنــات )توحيــد 
والعلــوم  اللغــات  مجموعــة  المســارات/ 

اإلنسانية(. 
صالــح  حســين  صالــح  عامــر  ســارة  الطالبــة 
الثانويــة  الشــروق  مدرســة  مــن  مــرزوق 
للبنــات )توحيــد المســارات/ مجموعــة العلوم 

التجارية(.
الطالــب محمــد حســن ســلمان العويناتــي من 

المعهد الديني الجعفري )المسار الديني(.
الطالبــة حــوراء علــي خليل إبراهيــم معيوف 
للبنــات  الثانويــة  االســتقالل  مدرســة  مــن 
صيانــة  تخصــص  والمهنــي/  الفنــي  )المســار 

األجهزة الطبية(.

التظلم والدور الثاني

يذكر أن باب التظلم سيكون مفتوحا للمرحلة 
اليــوم األحــد الموافــق  ابتــداًء مــن  الثانويــة 

2 يونيــو 2019م، ويســتمر حتــى اإلثنيــن 10 
يونيــو 2019م، ويكــون إلكترونيــا مــن خــالل 

البوابة التعليمية بموقع الوزارة.
أما بالنســبة للتعليــم الفني والمهني والمرحلة 
اإلعدادية، فالتظلم يكون بالمدارس كالمعتاد 

خالل ذات الفترة.
وبخصــوص امتحانــات الــدور الثانــي لجميــع 
المراحل الدراســية، فإنها ستبدأ يوم األربعاء 
نتائــج  وســتعلن   2019 يونيــو   19 الموافــق 
الدور الثاني يوم الخميس 27 يونيو 2019م. 
كمــا أصدرت الوزارة توجيهاتها إلى المدارس 
الثانويــة للبــدء فــي تقديــم دروس التقويــة 
لطلبــة الــدور الثانــي مباشــرة بعد إجــازة عيد 

الفطر المبارك.

استمرار جهود التطوير

وعلــى صعيــد متصــل، تحــدث الوزيــر عــن 

المســيرة  فــي  التــي تحققــت  النتائــج  أهــم 
2018/ 2019م،  الدراســي  للعــام  التعليميــة 
مــن خــالل المشــاريع والبرامــج التــي قامت 
الــوزارة بتنفيذهــا ضمــن أولويــات برنامــج 
النتائــج  إلــى  مشــيرا  الحكوميــة،  عمــل 
البحريــن  مملكــة  حققتهــا  التــي  المتميــزة 
المرتبطــة  الدوليــة  التقاريــر  مــن  عــدد  فــي 
بالمجــال التعليمــي، ومنهــا تقريــر مجموعــة 
أظهــر  الــذي  2018م  االستشــارية  بوســطن 
أن المملكــة قــد احتلــت المركــز )4( بين دول 
الشــرق األوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق 
بعــد أن كانــت  بالتعليــم،  الخــاص  بالمؤشــر 
فــي المركــز )12( فــي العــام 2011م، وتقرير 
التنميــة البشــرية الصــادر عــن منظمــة األمم 
المتحــدة 2018م الــذي صّنف المملكة ضمن 
فئــة الــدول ذات التنميــة البشــرية المرتفعة 
بشــكل  التعليــم  قطــاع  أســهم  جــدا، حيــث 
كبيــر فــي تحقيــق هــذا التصنيف المشــرف، 
بحصولها على المركز 43 من أصل 189 بلدا 
وإقليما، وتقرير البنك الدولي 2018م، الذي 
أظهــر أن المملكــة قــد تفوقــت علــى جميــع 
الدول العربية في هذه المؤشرات، باحتاللها 
المركــز األول عربيــا، والمركــز 47 دوليــا مــن 
وكذلــك  التقريــر،  شــملها  دولــة   157 أصــل 
اختبــارات  فــي  متقدمــة  نتائــج  تحقيقهــا 
تيمــس للعــام 2015م، والتــي حققــت فيهــا 
أعلــى نســبة تقدم على الصعيــد العالمي في 
وذلــك  الثامــن،  للصــف  الرياضيــات  اختبــار 
بمقــدار 45 درجــة معيارية بين عامي 2011 
و2015، وحصولهــا علــى المركــز األول على 
الــدول التي شــاركت فــي اختبــارات تيمس 

لإلستراتيجية العددية. 

مدينة عيسى -  وزارة التربية والتعليم

ارتفاع النجاح في الثانوية إلى 96.4 % واإلعدادية 78.59 %
SMS ــر ــب ــئ الــمــتــفــوقــيــن ع ــن ــه ــج الـــشـــهـــادات وي ــائ ــت الــنــعــيــمــي يــعــتــمــد ن

أعشق مواد التحدي كالرياضيات والكيمياء والفيزياء
ــاد” عــن فــخــرهــا بــاإلنــجــاز ــبـ ــبــحــريــن تــعــبــر لـــ “الـ األولــــى عــلــى ال

أعربت الطالبة زهراء عمار مهدي حســن، األولى على البحرين بتخصص توحيد المســارات 
بالعلوم والرياضيات بنسبة 99.8 % على دفعتها، عن بالغ سعادتها بهذا اإلنجاز، الذي يعتبر 
فخــًرا لهــا لرفعــة وطنها بحصولهــا على المركز األول فــي دفعتها. واعتبــرت امتحانات العام 

الحالي التي اجتازتها متوسطة المستوى ولم تكن صعبة عليها.

وقالــت لـــ “البالد”: “أعشــق المــواد التي يوجد 
بهــا تحــد كالرياضيــات واألحيــاء والكيميــاء 
والفيزيــاء، فهــذه المــواد تمنــح لــي دافعا ألن 
بدرجــات  امتحاناتهــا  واجتــاز  عليهــا  أتغلــب 

عالية”.
وذكــرت أنهــا ال تــدرس يومًيــا كبقيــة الطلبــة، 
وإنمــا كانــت تنظــم وقتهــا للمذاكــرة بفتــرات 

االختبارات، واالمتحانات النهائية.
بمســاعدتها  يقــوم  أحــد  ال  أن  إلــى  ولفتــت 
بالمذاكرة، وإنما تعتمد على نفسها من الصف 

الخامس االبتدائي.
وبينــت أن أبــرز التحديات التــي واجهتها في 
فتــرة االمتحانات لهذا العام هو ضغط المواد 
وتوقيت االمتحانات بشــهر رمضان والتغيير 
الــذي يكــون فــي ســاعات المراجعــة، إذ كان 

تحدًيا كبيًرا.
وعــن أبــرز المصاعــب فــي محتــوى المناهــج، 
أفادت بأن مقرر علوم البيئة كان مقررا دسما 
تخــص  الــذي  القديمــة  بالمعلومــات  ومليئــا 

البيئة، وهو بحاجة لتطوير وتحديث.
وأشارت إلى أنها تنوي االلتحاق بكلية الطب 
تكــون  لكــي  البحريــن؛  مملكــة  فــي  البشــري 
طبيبــة تخــدم وطننهــا، الفتــة إلــى أن النظام 
المعتمــد فــي الجامعــات البحرينيــة لدراســة 

الطب منظم.
وقدمــت الطالبــة زهــراء نصائــح للطالــب بأن 
يكــون مســتعدا لفتــرة االمتحانــات من خالل 
تنظيم وقته، وأال يتهاون في الدراسة لجميع 
مــا هــو مطلوب في المقــررات، إضافة إلى أن 
يســتفيد مــن المصــادر الموجــودة بيــن يديه، 

وأن يضــع هدًفــا ألن تكــون الدراســة مصــدًرا 
لتثقيف نفســه ورفع مســتوى ثقافتــه العامة، 
وأن يتــم تحديــد األهــداف؛ ألنهــا أول خطوة 

يتخذها الطالب للنجاح.
لوالديهــا،  شــكرها  عــن  زهــراء  وأعربــت 
بالمراحــل  مدارســها  ومديــرات  ومعلماتهــا 
والثانويــة،  واإلعداديــة  االبتدائيــة  الثــالث 

وجميع أهلها الذين ساندوها.

زهراء عمار مهدي مع والدها

24local@albiladpress.com

االثنين
3 يونيو 2019
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 سارة عادل عبد الله العريفي
 احمد  حسن على حسن كفافى

 فاطمة محمد محسن علي ناصر مكي العالي
 هدى محسن عليان فالح 

 ردينة زكريا عبدالله محمد العويناتي
 سيرين فاروق حجي الرحمن

 مروة محمد حسن رضي محمد علي
 فاطمة عبدالرسول احمد الحجيري

 امل عارف حسين عبدالله احمد
 ريم اكبر السيد فضل حسن فضل
 فاطمة الزهراء ياسر طاهر المنو

 فاطمه ياسر عيسى المال 
 عمار محمد علي يعقوب يوسف

 لبنى عبدالرحمن مجحم محمد
 رقيه حميد حسن على عبدالله الحماقي

 رويدا ناجي مقبل الصانع
 أنسام زياد محمد عبدالرب

 شيماء عبدالعزيز عيسى الياسي
 فاطمه علي محمد علي حسين

 مريم أحمد خلف الكطاف
 حوراء السيد مجيد سلمان شبر محمد

 محمد خالد سعود المراحلة
 نوارة محمد مطرب العبد

 عائشه خالد محمد علي
 والء  احمد جمعة علي

 زهراء سامي عبدالله أحمد
 سلمان حمد علي حاجي
 يارا احمد عيد السخني

األسم 

٩٧٫٦
٩٧٫١
٩٤٫٨
٩٤٫٨
٩٤٫٨
٩٤٫٧
٩٤٫٣
٩٣٫٧
٩٣٫٣
٩٣٫٣
٩٣٫٢
٩٣

٩٢٫٩
٩٢٫٧
٩٢٫٧
٩٢٫٦
٩٢٫٥
٩٢٫٥
٩٢٫٤
٩٢٫٣
٩٢٫٢
٩٢٫٢
٩٢٫٢
٩٢٫٢
٩٢

٩١٫٩
٩١٫٩
٩١٫٨
٩١٫٨
٩١٫٦
٩١٫٦
٩١٫٦

المعدل التراكمي

األول 
الثاني
الثالث

الثالث مكرر
الثالث مكرر

السادس
السابع
الثامن
التاسع

التاسع مكرر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

الرابع عشر مكرر
السادس عشر
السابع عشر

السابع عشر مكرر
التاسع عشر
العشرون

الحادي والعشرون
الحادي والعشرون مكرر
الحادي والعشرون مكرر
الحادي والعشرون مكرر

الخامس والعشرون
السادس والعشرون

السادس والعشرون مكرر
الثامن والعشرون

الثامن والعشرون مكرر
الثالثون 

الثالثون  مكرر
الثالثون  مكرر

الترتيب

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

إدارة األمتحانات 
لجنة الرصد المركزية

توحيد المسارات المسار:

٢٠١٩/٠٦/٠٣ التاريخ:

( الثالثون  األوائل  )
العلوم التجارية المجموعة:

الطلبة األوائل  للمرحلة الثانوية ٢٠١٩/٢٠١٨ م

 ساره عامر صالح حسين صالح مرزوق
 شيماء عبدالحكيم محمد سليم احمد

 نور زاهر السيد عيسى حسن يوسف الدرازي
 نور علي مهدي  علي حسن طارش

 سارة هاني عباس درويش محمد
 فاطمه عباس عبدالله معيوف
 زينب حسن كاظم علي حسن

 رؤى مجيد إبراهيم سلمان عبدالله
 فاطمه علي عبدالجليل الغربال

 بتول علي حسن ابل كراشي
 حصة عيسى أحمد ثاني

 وفاء ابراهيم سلمان علي هالل 
 عقيلة السيدحسين كاظم هاشم كاظم

 فاطمه عبداالمير  عبدالله احمد راشد احمد
 مريم عبدالعزيز عيسى بوحاجيه

 هديل عبدالله احمد علي علوي المجرب
 ايمان حسن عبدالله محمد عبدالله

 زهراء حسن جواد احمد جواد الفردان
 عبير حسين مكي علي مفتاح

 مريم محمد علي غانم حسن ماجد
 امنيه عباس عبدالحسين علي حسن

 عبير عبد الشهيد علي أحمد
 مريم زهير احمد زهير علي مدن

 مريم محمد ميرزا ابراهيم علي الصياد
 زينب حسين منصور علي نعمه

 رحاب عبدالله ابراهيم عبدالله حسن العبد
 نوراء حسن حسين غالم  علي

 ريم خالد محمد باقي محمد العباسي
 فاطمة السيدجعفر حسن شرف حسن
 حسين كامل ميرزا عبدالحسين جعفر

األسم 
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٩٦٫٧
٩٦٫٧
٩٦٫٧
٩٦٫٧
٩٦٫٥
٩٦٫٥
٩٦٫٤
٩٦٫٤
٩٦٫٢
٩٦٫١
٩٦٫١
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٩٦

٩٥٫٩

المعدل التراكمي

األول 
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
الخامس مكرر

السابع
الثامن
التاسع
العاشر

العاشر مكرر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

الخامس عشر
الخامس عشر مكرر

السابع عشر
السابع عشر مكرر
السابع عشر مكرر
السابع عشر مكرر
الحادي والعشرون

الحادي والعشرون مكرر
الثالث والعشرون

الثالث والعشرون مكرر
الخامس والعشرون
السادس والعشرون

السادس والعشرون مكرر
الثامن والعشرون

الثامن والعشرون مكرر
الثالثون 

الترتيب

 المعدلالتخصص اسمالطالب اسمالترتيب
التراكمي

98الطبية األجهزة صيانةمعيوف ابراهيم خليل علي حوراء 1
97.9الطبية األجهزة صيانةحسن احمد علي مجيد عبير 2
97.7المالية الخدماتالغانمي محمد صادق فاطمة 3
96.5االلكترونياتغلوم محمد عبدالعزيز علي محمد 4
Mechanical Maintenance96.2بوحردان أحمد مبارك عبدهللا مبارك5
96.1المالية الخدماتالرويش رمضان حسين حمد 6

96.1الطبية األجهزة صيانةأحمد علي أحمد عبدالصاحب منار مكرر6
95.6المالية الخدماتالعريبي علي عمار علي 8
95.5المالية الخدماتحاجي غلوم حاجي أيوب بتول 9

95.3المحمول هندسةالعلي علي عبدالجليل محمد 10
95.2المالية الخدماتعلي ناصر  علي جواد محمد براءه 11
Electrical Maintenance95.1فتحي حسين ابراهيم خليل ابراهيم خليل12
95المالية الخدماتموسى علي موسى عباس مريم 13
94.8المالية الخدماتمراد دل أكبر علي ساره 14

Electrical Maintenance94.8سليم محمد جاسم فؤاد حسينمكرر14
Electrical Maintenance94.8عبدالرسول احمد مهدي عبدالنبي قاسممكرر14

94.7الكهرباءالعويناتي عبدهللا حسين علي 17
Electrical Maintenance94.7محمد عبدهللا احمد حبيب مهديمكرر17

94.6المالية الخدماتالهوتي إسماعيل محمد سارة 19
Electrical Maintenance94.4الكليب يعقوب علي يعقوب عيسى عبدهللا20
94.3المالية الخدماتماجد حسن فتيل عقيل دانة 21
Electrical Maintenance94.2حسن جعفر ابراهيم احسان ابراهيم السيد22

Mechanical Maintenance94.2الياسي إبراهيم خليل يوسف حسن خالدمكرر22
Electrical Maintenance94.1عمران احمد حسن عبدالعظيم احمد24

Mechanical Maintenance94.1الحمادي محمد سالم محمد عامرمكرر24
Electrical Maintenance94.1علي رضي عباس عيد عباسمكرر24

َمملَكةْ البَحْرينْ 
وَزارة التَربية َوالتَعليمْ  ََ

إدارة التعليم الفني والمهني
لجنة الرصد المركزية

(المطور الفني) الطالب الثالثون األوائل على التعليم الفني و المهني 
توحيد المسارات - اللغات والعلوم االنسانيةم2019/ 2018للعام الدراسي  توحيد المسارات - العلوم التجارية 30 األوائل من التعليم الفني والمهني
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إعداد: هبة محسن

أعلن بنك البركة اإلســالمي البحرين عن اطالق حملته الجديدة لتمويل الســيارات، التي تتيح فرصة التأهل إلى الســحب 
على جوائز مذهلة للعمالء الكرام الراغبين باالستفادة من برنامج تمويل السيارات. ويأتي هذا العرض ضمن استراتيجية 

البنك الهادفة نحو تعزيز قائمة المنتجات والخدمات المتوفرة للزبائن الكرام ومنحهم أفضل الحلول المصرفية.

اإلسالمي  البركة  بنك  حملة  تستمر 
لــتــمــويــل الـــســـيـــارات مـــن تـــاريـــخ 15 
 ،2019 أغــســطــس   15 حــتــى  مـــايـــو 
سيتم خاللها إجراء 3 سحوبات على 
المستفيدين  للعمالء  مجزية  جوائز 
فرًصا  الحملة  وتــقــدم  البرنامج.  مــن 
حــصــريــَة لــجــمــيــع الــمــســتــفــيــديــن من 
برنامج تمويل السيارات خالل الفترة 
السحب  في  دخولهم  عبر  المذكورة، 
بالحصول  تتمثل  مميزة  جوائز  على 
مـــن سعر  بــنــســبــة 5٪  ــى خــصــم  عــل
نــقــدي سخي  ــرداد  ــتـ اسـ أو  ــســيــارة  ال

كما  السيارة.  قيمة  من   10٪ بنسبة 
سحبها  فــي  للعمالء  الحملة  ستقدم 
تمويل  على  الحصول  فرصة  الثالث 
لهامش  نقدي  استرداد  مع  السيارات 

الربح.
الــخــدمــات  إدارة  رئــيــس  وصـــرحـــت 
ــبــركــة  ــراد بــبــنــك ال ــأفــ ــ ــمــصــرفــيــة ل ال
فــاطــمــة  الـــبـــحـــريـــن   – ــي  ــ ــالمــ ــ اإلســ
الدائم  حرصنا  مــن  الــعــلــوي:”انــطــالًقــا 
على تقديم أفضل الخدمات والحلول 
ــزاء،  األعـ الــعــمــالء  لجميع  المصرفية 
الجديدة  اإلعالن عن حملتنا  يسعدنا 

ــقـــدم فـــرًصـــا مــمــيــزة لــكــافــة  ــتـــي تـ الـ
ــالــحــصــول عــلــى ســيــارة  الــراغــبــيــن ب
تتمتع  ــار.  ــعــ األســ بــأنــســب  أحــالمــهــم 
ــارات لــديــنــا  ــيـ ــسـ ــمــويــل الـ ــات ت ــدمـ خـ
فــي بــنــك الــبــركــة اإلســالمــي بسهولة 
خالل  وقبوله  التمويل،  طلب  تقديم 
إلى تحويل  الحاجة  واحــد دون  يوم 
ــاح  ــ ــمــتــاز بــنــســب أرب ــب، كــمــا ت ــ ــرات ــ ال
مما  مــرونــة،  أكثر  وشـــروط  تنافسية 
ــزودي  ــنــك فـــي طــلــيــعــة مــ ــب يــجــعــل ال
خدمات التمويل اإلسالمي في مملكة 

البحرين”.

تعاونــت شــركة الســيارات األوروبيــة، الوكيل الحصــري لرولز-رويس 
موتــور كارز البحريــن، مــع فنــدق فــور ســيزونز خليج البحريــن لعرض 
مجموعة من طرازات رولز-رويس الفارهة خالل شهر رمضان المبارك.

التعاون، عرضت  ــة وفــي إطــار هــذا  ــ ــيـ ــ ــارات األوروبـ ــ ــي ــســ ــ شـــركـــة ال

سيارات فانتوم وجوست ورايث.
ومــــن خــــالل تــبــديــل الـــســـيـــارات 
ــدة الــشــهــر  ــوال مــ ــ الــمــعــروضــة طـ
الفندق  تــمــّكــن ضــيــوف  ــمــبــارك،  ال

ــز- مــن الــتــعــّرف إلــى طــــرازات رول
ــواء  ــ ــــس عـــن كــثــب فـــي األجـ رويـ
الراقية لفندق فور سيزونز خليج 

البحرين.

للزبائــن المتوافــرة  والخدمــات  المنتجــات  قائمــة  تعزيــز 

“البركة” يطلق حملة لبرنامج تمويل السيارات

“الفور سيزونز” يعرض طرازات رولز-رويس

بحضور مديرها التنفيذ علي خلف، 
الشرق  ريــنــرز  شــركــة  إدارة  نظمت 
ــشــركــات  ــرز ال ــ ــدى أبـ ــ األوســــــط، إحـ
أنظمة  المتخصصة بتوفير  العالمية 
ــتـــي تتخذ  الــذكــيــة والـ األلــمــنــيــوم 
في  لها  ا  مــقــرًّ البحرين  مملكة  مــن 
غبقتها  األوســـــط،  الــشــرق  منطقة 
الرمضانية السنوية لموظفيها جرًيا 
الخير  بشهر  واحتفاًء  عادتها   على 
الموافق  األربــعــاء  بــيــوم  والــبــركــات 
15 مايو 2019 بقاعة الرفاع بفندق 

الريجنسي المنامة.
وخالل الحفل، ألقى علي خلف كلمة 
فيها  وأعــرب  بالحضور،  فيها  رحب 
لمنتسبي  وتقديره  شكره  بالغ  عن 
شركة ريــنــرز الــشــرق األوســـط على 
عملهم،  فــي  واخــالصــهــم  تفانيهم 
الشركة  أقسام  كافة  بــأداء  مشيًدا 

وعملها الدؤوب في سبيل االرتقاء 
بمستوى الشركة عالمًيا ومحلًيا.

ــرم خــلــف  ــ ــ ــة، ك ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وخـــــــالل الـ
ــذيـــن اســـتـــمـــروا في  الــمــوظــفــيــن الـ
ــر مـــن عــشــرة  ــشــركــة ألكــث خــدمــة ال
وساهموا  جدارتهم  وأثبتوا  أعــوام 
الــعــديــد  فــي تحقيق  فــعــال  بــشــكــل 
مــن الــنــجــاحــات، فــي مــجــال يتسم 
التحديات،  وكثرة  الوتيرة  بسرعة 
ــى روح  ــى الـــحـــفـــاظ عــل مـــعـــوالً عــل
األســـــرة الـــواحـــدة والــعــطــاء الـــذي 
ــراد أســـرة شــركــة رينرز  بــه أفـ تحل 
ــط، وهـــو مـــا تجلى  ــ الـــشـــرق األوســ
فــي إنـــجـــازات الــشــركــة عــلــى مــدار 
األعـــــوام الــمــاضــيــة حــيــث جــســدوا 
والتحدي  والتواصل  االهتمام  قيم 
وأضـــاف: “أنــتــم مــن يــدفــع بنا نحو 

النجاح، ونحن فخورون بكم”.

“رينرز الشرق األوسط” تكرم موظفيها

أقامت شركة موترسيتي، الوكيل الحصري لعدد من المركبات التجارية وسيارات الركاب 
فــي مملكــة البحريــن، حفــل إفطــار لعمالئهــا فــي فنــدق كــراون بــالزا بالتعــاون مــع عالمة 

إيسوزو. 

رمضان  بشهر  احتفاالً  اإلفطار  وأقيم حفل 
ــارك ولــتــعــزيــز الـــعـــالقـــة بــيــن شــركــة  ــبـ ــمـ الـ
موترسيتي وعمالئها. وحضر الحفل عمالء 
مــوتــرســيــتــي مــن الــمــؤســســات والــشــركــات 
األســـاطـــيـــل  إدارة  مـــجـــال  ــي  فــ الـــعـــامـــلـــة 
ــقــل  ــن وقـــطـــاعـــات الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري وال

والمقاوالت بجانب موظفي موترسيتي. 
شــركــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  ــ رئ ــح  ــتـ ــتـ افـ
بالترحيب  الحفل  كــانــو  ولــيــد  موترسيتي 
كــبــار مسئولي  بــحــضــور  وذلــــك  بــالــعــمــالء 
شـــركـــة مــوتــرســيــتــي وإيــــســــوزو مـــوتـــورز 
Isuzu Motors Interna� (انترناشيونال 

tional( وتحدث عن التزام الشركة في بناء 
قــائــالً:  العمالء  مــع  ومتينة  قــويــة  عــالقــات 
شركة  في  اهتمامنا  محور  العمالء  “يشكل 
موترسيتي وبينما نحرز المزيد من التطور 
لعمالئنا  الكبيرين  والتقدير  بالشكر  نتقدم 
ــوال الــســنــوات  لــدعــمــهــم الــمــتــواصــل لــنــا طــ
على  المناسبة  هــذه  فــي  ــد  وأؤكـ الماضية. 
حرص موترسيتي على توفير أفضل أنواع 
العمالء  احتياجات  تلبي  الــتــي  المركبات 

وتفي بمتطلبات أعمالهم”.

أعلنت عالمة جينيسيس عن فوز سيارتها G70 عام 2019 بلقب “أفضل سيارة سيدان فاخرة” 
مــن مجلــة موتــور ســبورت فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وذلك تقديــرًا على دقــة التصميم 
فــي الســيارة واالهتمــام الشــديد بالتفاصيــل. وتعلــن المجلــة ســنويًا عــن قائمــة بالجوائــز التي 
تقدم ألفضل الســيارات بمعايير تحكيمية تتضمن تقييم الميزات األساســية والتصميم الفريد 

للشاشة والوظائف المعززة لتجربة المستخدم.

حصلت جينيسيس G70 على جوائز متعددة 
المنطقة  مستوى  على  الشهيرة  المجالت  من 
المراجعة،  هيئات  قبل  مــن  وكــذلــك  والــعــالــم، 
وكــانــت قــد فــازت بجائزة “ســيــارة الــعــام” من 
قبل “موتور تريند” و”سيارة العام في أميركا 

في  مستقلة  تحكيم  لجنة  قبل  من  الشمالية” 
بمثابة  الجوائز  هذه  وتعتبر  الشمالية.  أميركا 
تصنيع  فــي  دورهـــا  على  لجينيسيس  شــهــادة 
أرقى السيارات وتوفير المنتجات والخدمات 
أنحاء  جميع  في  القيادة  لخبراء  الصلة  ذات 

العالم. وتعليقًا على الفوز بالجائزة قال المدير 
األوســـط  الــشــرق  جينيسيس  لــشــركــة  الــعــام 
إلى  جينيسيس  “تهدف  يلماز  ألتار  وافريقيا 
المستوى  على  بــنــاًء  استثنائية  سمعة  بــنــاء 
العالي من الجودة التي توفرها. ويعتبر سوق 
الشرق األوسط بمثابة سوق الفرص الجديدة 
والمنطقة األفضل للترويج للعالمات التجارية 
على  نحصل  أن  كبير  لــشــرف  إنـــه  ــفــاخــرة.  ال
لمن  وإنــه   ،G70 سيارة  عن  استثنائية  جائزة 
الخبراء  بتقدير  نحظى  أن  ســرورنــا  دواعـــي 

الرائدين على مستوى القطاع”.

ــاء ــم ــع ــع ال ــ ــة م ــن ــي ــت ــة وم ــويـ ــات قـ ــ ــاق ــ ــاء ع ــنـ بـ

تصميم فريد للشاشة والوظائف المعززة لتجربة المستخدم

“موترسيتي” و“إيسوزو” تقيمان حفل إفطار

جينيسيس G70 أفضل سيدان فاخرة

للتواصل: 17111509

“مدينة التنين” تمنح عمالءها نيسان كيكس“إبراهيم خليل كانو” تدعم “اإلعاقة الذهنية”
ـــحب10 آالف ديــنــار مبلــغ التبـــــرع ـــرة الس ـــي تذك ـــول ف ـــك للدخ ـــار يخول ـــراء بدين الش

عادتها  مع  وتماشيًا  االجتماعية  بالمسؤولية  إيمانها  من  انطالقًا 
السنوية بدعم الجمعية البحرينية لإلعاقة الذهنية والتوحد، قدمت 
دينار   10,000 البالغ  السنوي  تبرعها  كانو  خليل  إبــراهــيــم  شركة 
البحرينية  الجمعية  ممثل  األنــصــاري  أحمد  الدكتور  إلــى  بحريني 

لإلعاقة الذهنية والتوحد. 
األنشطة  دعــم  في  بالغًا  اهتمامًا  كانو  خليل  إبراهيم  شركة  تولي 
الداعمة  المبادرات  بينها  ومن  المدني  للمجتمع  الهادفة  والمبادرات 
الذهنية والتوحد حيث تعمل الشركة مع أحمد  للمصابين باإلعاقة 
 1,520 مساحتها  تبلغ  أرض  قطعة  وتهيئة  تحضير  على  األنصاري 

متر مربع مخصصة لبناء مركز تأهيلي شامل لذوي اإلعاقة الذهنية 
المليون دينار  البالغ تكلفة إنشائه حوالي  المركز  والتوحد. ويهدف 
لأطفال  متكاملة  صحية  بيئة  خلق  إلى  المعدات  بأحدث  والمزود 
علمية  وبرامج  أنشطة  تقديم  خالل  من  وذلــك  بالتوحد  المصابين 
المركز  12 سنة، حيث يحتوي  2 حتى  وتأهيلية لأطفال من عمر 
 6 إلى   2 من  أعمارهم  تتراوح  الذين  لأطفال  فصول  خمسة  على 
 12 إلــى   7 من  أعمارهم  تــتــراوح  الذين  لأطفال  وفصلين  سنوات 
سنة بجانب قاعة كبيرة متعددة االستخدامات تتسع ل 50 شخصًا 

ومجهزة بأرقى التجهيزات.

ألول مرة في مملكة البحرين، يمكنك الفوز 
دينار  بقيمة  شـــراءك  عند  جــديــدة  بسيارة 
بحريني واحد في غضون ثالثة أيام فقط، 
وذلك ضمن عرض عيد الفطر المبارك الممّيز 
من مدينة التنين البحرين، أكبر مركز تسوق 
بمملكة  والــتــجــزئــة  بالجملة  للبيع  صيني 
الفترة  في  العرض  يستمر  حيث  البحرين، 
يونيو  شهر  مــن  والــســابــع  الخامس  بين  مــا 

الجاري.
وقـــد أعــلــنــت مــديــنــة الــتــنــيــن بـــأن الــعــرض 
المبارك  الفطر  بعيد  احتفالها  ضمن  يأتي 
الجميع،  الــعــرض  يشمل  حيث  زبائنها،  مــع 
بأن كل زبون سوف يحصل على  موضحة 
على  السحب  فــي  لــلــدخــول  تؤهله  تــذكــرة 
سيارة نيسان كيكس جديدة على كل دينار 

ينفقه في أي من المحالت في المجمع. 
ــذا لــيــس كـــل شــــيء، فــقــد أكــــدت ادارة  هــ

إلى  يضطروا  لــن  المتسوقين  بــأن  المجمع 
بسيارة  الــفــوز  قبل  طويلة  لفترة  االنتظار 
األحالم، حيث سيتم السحب على السيارة 
ــك  ــارك، وذل ــمــب مــبــاشــرة بــعــد عــيــد الــفــطــر ال
بــتــاريــخ الــتــاســع مــن شــهــر يــونــيــو. الجدير 
من  سلسلة  ضمن  يأتي  العرض  بأن  بالذكر 

أطلقتها  التي  الممّيزة  الترويجية  العروض 
مــديــنــة الــتــنــيــن مــنــذ بـــدايـــة شــهــر رمــضــان 
العطاء  لــروح  منها  مشاركة  وذلــك  المبارك، 
منها  وتقديًرا  المتسوقين  مع  الموسم  لهذا 
لثقتهم ووالئهم للمجمع. وسيحصل الزبائن 
على فرص أكثر للفوز مع كل دينار ينفقونه.
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يجتمع أفراد األسرة قبل العيد بفترة وجيزة، وذلك من أجل التخطيط للعيد، 
واســتقباله، واالحتفــال بــه، وتجهيــز لوازمــه، والمتمثلــة باللبــاس، والهدايــا، 
وتحضيــر ُمتطلبــات كّل فــرد، وتعييــن األوقــات الُمناســبة لزيــارة الجيــران 
واألقارب، واالستماع إلى وجهات النظر، وهذا بهدف تحقيق التآلف والمحبة 
بيــن أبنــاء األســرة الواحــدة وتزدحم مســاجد البحريــن بالمصليــن وبعد أداة 
صــاة العيــد تبــدأ زيارات االهــل واالصدقاء ويطــوف األطفال علــى البيوت 
للحصول على “ العيدية” وبعد ذلك تجتمع العوائل على “ غداء العيد” حيث 
تقــام هــذه الوليمــة دائمــا فــي البيت “ العــود” باللهجــة الدارجة، وفي المســاء 

تمتلئ المجمعات والمنتزهات. حيث البرامج المختلفة والفعاليات.

األســـرة البحــرينيـــة تستقبــل 
عيـــــد الفطــــر
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محرر مسافات

أعلن الفنان الســعودي عبدالمجيد عبدالله عودته للغناء في الحفالت 
قريًبا، مطمئًنا جمهوره على حالته الصحية بعد رحلته العالجية.

وقال عبدالمجيد إنه ينســق مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، 
وتحديًدا ســالم الهندي، الرئيس التنفيذي للشركة، إلقامة عدد من 

الحفالت في مدن المملكة العربية السعودية.
وكتــب عبدالمجيد عبدالله تغريدة عبر حســابه في “تويتر” جاء فيها: 

قريًبــا إن شــاء اللــه حيكون التنســيق مع روتانــا إلقامة حفــالت في جدة 
والرياض والدمام، وباقي المناطق.

وجهت الممثلة اللبنانية روال حمادة تحية لكل الممثلين والعاملين 
في المسلســالت، التي عرضــت في رمضان حيث أشــارت إلى أن 
كل األعمال المعروضة جميلة وتســتحق المتابعة، مشــيرة إلى 
أن نجاحــات تلك األعمال تنعكس ايجابًا على ســمعة الممثلين 
المشاركين بها، وكتبت حمادة: “رح يخلص رمضان قريبًا كل عام 

وانتــم بخير، ورح تخلــص معه حرب الدراما اللي هــي لعبة بتنفرد 
على شــهر بالســنة وبتتســّكر، كل المسلســالت هالســنة كانــت حلوة 

وبتستحق تنشاف.

تعرّض الفنان المصري الكبير حســن حسني، ألزمة صحية مفاجئة، 
أدخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة، لتلقي العالج

وبعــد إدخالــه المستشــفى، قــّدم مجلــس إدارة نقابــة المهن 
التمثيلية الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات اإلعالمية برئاسة 

المنتج تامر مرســي، لتحملها كلفة الرعاية الطبية الكاملة وعالج 
الفنان حســن حســني. وجاء في بيان النقابة: تقــّدم مجلس نقابة 

المهــن التمثيلية خالص الشــكر والتقدير للشــركة المتحدة للخدمات 
اإلعالمية على رعايتها وتكفلها بعالج الفنان الكبير حسن حسني.

حسن حسني في المستشفىتحية روالعبدالمجيد يعود

ّنِي ِفْيِه  “ اللَُّهمَّ َغّشِ
ِبالرَّْحَمِة، َوارْزُْقِني ِفْيِه 
ْوِفيَق َوالِعْصَمَة،  التَّ

ْر َقْلِبي ِمْن َغياِهِب  َوَطّهِ
ْهَمِة، يا رَِحيمًا ِبِعباِدِه  التُّ

الُمْؤِمِنيَن”.
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المكونات

  بيضة  

  3 مالعق زبدة ذائبة

   ١ وربع كوب حليب 

  كوب و نصف طحين المطاحن جميع االستعماالت 

  ٢ ونصف ملعقة طعام باكينيغ بودر 

  رشة ملح

  ملعقة طعام سكر أبيض

الخطوات

  في وعاء كبير اخلطي السكر والزبدة والبيض لحد 

التجانس مع إضافة الحليب.

  انخلي الطحين والباكينغ بودر والملح على الخليط.

  اتركيه ليتخمر لمدة 30 دقيقة.

  في مقالة ساخنة رشي القليل من الزبدة واسكبي 

بالملعقة الكمية المطلوبة، عند رؤية الفقاعات في الخليط 

اقلبي البانكيك واتركيه دقيقة حتى ينضج.

مع الشيف
 فجر المنصوري

بانكيك
مطبخ

tariq_albahhar

يــزور حاليــا النجمــان علــي الغريــر وخليــل 
الرميثــي مدينــة االحســاء بالمملكــة العربية 
الســعودية وذلــك لتقديم مســرحية االطفال 
“عجائــب غرائــب” طــوال ايــام عيــد الفطــر 
ســدن،  مؤسســة  مــن  بتنظيــم  المبــارك 
الكويتــي  الكاتــب  تأليــف  مــن  المســرحية 
عثمــان الشــطي وإخــراج الفنان الشــاب فهد 
زينــل، وتمثيل مجموعة من الفنانين وســبق 
فــي  البحريــن  فــي  المســرحية  وأن قدمــت 
نجاحــا  2018 وحققــت  الفطــر  عيــد  عطلــة 

كبيرا. 
الفنــان خليــل الرميثــي أعــرب عــن ســعادته 
بالمملكــة  األحســاء  مدينــة  فــي  بالتواجــد 
بالجمهــور  وااللتقــاء  الســعودية  العربيــة 
وصفــه،  حــد  علــى  “الحبيــب”  الســعودي 
مضاميــن  تحمــل  المســرحية  بــأن  موضحــا 
هادفة لألطفال وبرؤية مختلفة عن الســائد، 
ونتمنى أن ينال العرض استحسان الجمهور 

السعودي والخليجي عموما.

يغلــق نــادي البحريــن للســينما أبوابه األربعــاء 5 يونيو بمناســبة 
لشــهر  المبــارك، وســوف يســتأنف عروضــه  الفطــر  عطلــة عيــد 
يونيــو بــدأ من األســبوع القادم 12 يونيو،حيث ســيعرض الفيلم 
األميركــي “النائــب” للمخــرج أدم ميكــي، ومن أنتاج ســنة 2018 
ويحكــي قصــة حيــاة ديك تشــيني السياســية وصعــوده ليصبح 
اقــوى نائــب رئيس فــي تاريخ الواليات المتحــدة األمريكية. أما 
بتاريخ 19 يونيو فســيعرض الفيلم االثيوبي األلماني الفرنســي 
المشــترك” تيزا” من إنتاج 2008 ويتحدث عن احباطات طبيب 
يعود الى مســقط رأســه بعد غياب طويل بهدف المســاهمة في 
إعــادة بنــاء بلده لكنه يصطدم بواقع مشــتت تنخره الصراعات. 
الفرنســي  المكســيكي  الفيلــم  يونيــو  شــهر  برنامــج  ويختتــم 
الهولندي األلماني المشــترك “ الضوء الصامت” للمخرج كارلوس 
ريجــاس من أنتــاج 2007، ويحكي الفيلم قصة مجتمع متدين 
فــي المكســيك يتــم فيــه اختبــار ايمان رجــل متــزوج عندما يقع 

في حب امرأة.
وتبــدأ جميــع العــروض فــي تمــام الســاعة الســابعة والنصف من 

مساء كل أربعاء بمقر النادي بالجفير.

االحساء تستضيف “عجائب غرائب”

نادي البحرين للسينما يصدر برنامج “يونيو”
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أحمد البحر

Û  كنــت أكتــب في أخبــار الخليج بين الفينة واألخــرى، ثم توقفت
عــن ذلــك لفتــرة إال أن الحنين إليهمــا، أقصد الكتابــة والصحيفة 
معــا، أخذنــي إلــى مكتــب المعلــم الراحــل لطفي نصــر رحمه هللا 
ألبادرة قائال: أريد العودة إلى مدرستي أستاذ. نظر إليَّ للحظات 
ثم أجابني باسما: المدرسة تفتح أبوابها للجميع، أنت تكتب في 
اإلدارة، وهذا يساهم في تنويع المواد الصحافية بصورة أشمل.

Û  أعجبت بشخص هذا الرجل، وأعجبت بمهنيته، وأعجبت بوالئه
وإخالصــه وعشــقه لمهنتــه. يقول أميــن الريحاني: “ليســت قوة 
الصحافــي فــي توجيــه األســئلة، قوتــه فــي المطالبــة باألجوبة”، 
وهــذا ما يلمســه القارئ في أســلوب المعلم الراحــل لطفي رحمه 
هللا وهــو يجــري حــوارا أو يعــد لقــاء أو يعمل تحقيقــا صحافيا، 
فمهنــة الصحافــة لديــه، كما كنــت أرى من خالل تلك المســاقات 

وعموده المميز إنها علم وفن.
Û  تعرفــت عليــه رحمه هللا وعرفته أكثر في فترة عملي مع ديوان

الخدمة المدنية، فقد كان المرحوم مهتما بتغطية أخبار الديوان 
محلــال ومتابعــا للقضايــا والمســائل المتعلقــة بشــؤون المــوارد 
البشــرية. كان رحمه هللا أمينا وصادقا وحريصا على نقل الرأي 
والــرأي اآلخــر فــي ذات الوقت، مبتعــدا عن أســلوب اإلثارة غير 
المبررة جانحا دائما إلى ترسيخ مبدأ التفاؤل واإليجابية وتقدير 
الجهود عند تناوله وتفكيكه لألحداث والوقائع، وقد اكسبه هذا 

التوجه ثقة المسؤولين بمختلف درجاتهم ومناصبهم.
Û  وداعا ســيدي، فقد كنت دائما القدوة الحســنة والمعلم المخلص

لنــا جميعــا، وثق ســيدي إننا ســنظل نضيء شــموعنا على شــعلة 
مصباحك. رحمك هللا وأحسن مثواك. إنا لله وإنا إليه راجعون.

... ورحل 
المعلم

ربمــا لــم يكن ســائق ســيارة أوبــر يدري أن هناك راكبا خفيا ســيظهر فــي المقعد الخلفي 
لســيارته بعــد دقائــق قليلــة علــى تحركه مــع المســتخدمين الذين كانوا ينــوون التوجه 
إلــى المستشــفى. فبعد أن انطلق الســائق بســيارته برفقة المرأة الحامــل آدا لوغوتيراه 
مع والدها وشــقيقتها الصغرى إلى مستشــفى ســانت توماس في العاصمة البريطانية، 
فوجــئ بــأن المرأة لن تتمكن من االنتظار للوصول إلى المستشــفى، مما اضطر الســائق 
إلى االتصال باإلسعاف. وبعد دقائق قليلة وصلت سيارة اإلسعاف، لكن “الراكب الرابع” 
كان قد وصل في الكرســي الخلفي للســيارة. ولم يطلق اســم على الطفل حتى ســاعة 

إعداد الخبر، لكن شقيقة آدا اقترحت اسم “أوبر” للطفل الجديد.

أعلــن مجلــس القضــاة والمدعيــن العامين في تركيــا أنه أوقف مؤقتا عــن العمل قاضيا في 
مدينــة إســطنبول، بعــد إدالئــه بتعليقــات انتقــد فيهــا “قصــر تنــورة” محاميــة أثنــاء جلســة 

قضائية.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، أن القاضي، 
محمــد يويلــو، أراد إخطار نقابــة المحامين في 
المدينــة أن المحاميــة توجــي جيتيــن ظهــرت 

مرتدية تنورة بصورة غير الئقة.
ترتــدي  المحاميــة  أن  اعتراضــه  فــي  وقــال 
تنورة ترتفع 15 سم فوق الركبة، وهو ما أثار 

غضب زمالء المحامية.
وبعدمــا انتشــرت القصــة، اجتمــع حشــد مــن 
المحاميــن أمــام قاعة اســتماع بأحــد محاكم 
واحتجــوا  يويلــو،  يعمــل  حيــث  إســطنبول، 
على تصرفه، قبل أن يدخلوا للقاعة ويهتفوا 

“النساء ينتظرن اعتذارا منك”.

أنجبت “أوبر” في سيارة “أوبر”

تركيا.. “تنورة محامية” تطيح قاضيا

CLASSIC FUSION 
FERRARI GT
3D CARBON
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