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“السلة” يطبق نظاًما إلكترونًيا جديًدارحلة في متحف السينما بدبياعتراض “درون” حوثية باتجاه أبها100 % نمو الشركات بـ “الفنتك بي”توظيف 200 مواطن بـ “الكهرباء”
كشف النائب يوسف زينل أن  «

هيئة الكهرباء والماء ذكرت 
أنها على وشك االنتهاء من 
توظيف ما ال يقل عن 200 

بحريني في وظائف جلها فني 
في الهيئة.

قال الرئيس التنفيذي لخليج  «
البحرين للتكنولوجيا المالية، 
خالد سعد، إن حاضنة “فنتك 
بي” سجلت زيادة قدرها 100 

% في عدد الشركات المنضوية 
تحتها.

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات  «
تحالف دعم الشرعية في اليمن 

العقيد الركن تركي المالكي صباح 
أمس عن إسقاط طائرة دون طيار 

)مسّيرة( أطلقتها الميليشيا الحوثية 
اإلرهابية المدعومة من إيران باتجاه 

مدينة أبها.

رحلة خاصة في تاريخ السينما،  «
ينقلنا إليها متحف تاريخ السينما، 

الذي أسسه رجل األعمال أكرم 
مكناس في دبي، والذي يستعرض 

فيه رحلة الصورة والحركة منذ 
بدايتها السحيقة مع إنسان الكهف 

وصواًل إلى األفالم السينمائية.

اعتمد االتحاد البحريني لكرة  «
السلة نظاما الكترونيا جديدا 

لتسجيل قوائم المباريات 
)Scoresheet( بشكل إلكتروني 

لحكام الطاولة. ويأتي ذلك 
بتوجيهات من سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والرامية إلى 

تطوير العمل وتحويله للجانب اإللكتروني في ُمختلف النواحي.
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سمو رئيس الوزراء جعل البحرين منارة اقتصادية
أكــدت مجلــة “مصــر والخليــج”، أن حكومــة مملكــة البحريــن 
برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، مثلت مفتاح التقدم ومحرك النمو على مدى 
طويــل نجحــت فيه البحريــن بأن تكون المركز المالي األســرع 

نموا في الشرق األوسط.
وأفــردت المجلــة ملًفــا خاًصا تحت عنوان “خليفة بن ســلمان.. 
قائــد عالمــي جعــل مــن البحريــن منــارة اقتصاديــة”، أشــارت 
فيــه إلــى إســهامات ســموه فــي تحقيــق نهضــة البحريــن فــي 
مختلــف المجــاالت واألصعدة، من خالل ترســيخ مبدأ التنمية 
االقتصاديــة القائمــة علــى رؤيــة واضحــة تهــدف إلــى تعزيــز 

)09()٠٢(الريادة في الحاضر واستدامة النمو في المستقبل.

شح في األسماك وارتفاع األسعار

أكــدت مجموعة من القبائل والعوائل والءها 
ووقوفهــا خلــف قيــادة عاهــل البــالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــه 
لزعزعــة  تحــاك  التــي  المؤامــرات  كل  ضــد 
أمــن واســتقرار مملكــة البحريــن، معربــة عن 
قامــت  لمــا  الشــديدين  واســتنكارها  رفضهــا 
مــن  أخيــرا  القطريــة  “الجزيــرة”  قنــاة  بــه 
فبركــة ونشــر لألكاذيــب وحيــك المؤامــرات 
التــي تســتهدف مــن خاللهــا اإلســاءة لمملكة 
النســيج  مــن  للنيــل  والســعي  البحريــن، 
االجتماعــي لشــعب البحريــن. وأصــدرت كل 

من قبائل النعيم وآل بوكوارة والحمادي في 
مملكــة البحرين والمملكة العربية الســعودية 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعوائــل 
والزايــد  والفضالــة  بوحســن  وآل  بوحجــي 
والســليس ويوســف عبــدهللا الشــيخ صالــح 
بيانــات تؤكــد  الشــيخ والمهيــزع والرويعــي 
يؤكــد  العدائــي  القطــري  النظــام  موقــف  أن 
سياســته الراميــة لإلضــرار بمملكــة البحرين، 
وبمــا يتعــارض مع مبادئ حســن الجــوار بين 
الشــعبين الشقيقين البحريني والقطري التي 
دعــا إليهــا الدين الحنيف ورســختها األعراف 

والقوانين والمواثيق الدولية.
وأشــارت العوائــل والقبائــل إلــى أن البرنامج 
المدعــو “مــا خفــي أعظــم” الــذي بثتــه قنــاة 
الجزيــرة القطريــة مــا هــو إال فبركــة إعالمية 
النظــام  تآمــر  حلقــات  مــن  وحلقــة  جديــدة 
القطــري ضــد مملكة البحريــن، مبينة أن هذه 
مكشــوفة  أصبحــت  المشــبوهة  المحــاوالت 
للجميــع ولــن يكتــب لها النجــاح بفضل قيادة 
ثــم وعــي ويقظــة  الملــك،  الجاللــة  صاحــب 
بوحدتــه  البحريــن، وتمســكه  شــعب مملكــة 

الوطنية.

القطرية “الجزيرة”  وأكاذيب  لفبركات  شديدان  واستنكار  رفض 

قبائل وعوائل تؤكد وقوفها خلف قيادة جاللة الملك

المنامة - بنا

كشف مستشار هيئة البحرين للسياحة والمعارض، علي فوالذ، عن أن 
العائد االقتصادي المباشــر لألفراح واألعراس والمناسبات االجتماعية 

)٠٨(التي نظمتها الهيئة بلغ نحو 8 ماليين دينار.
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أعلنــت وزارة الخارجيــة البريطانية، أمس، أن 
لنــدن اســتدعت القائــم باألعمــال اإليراني في 
لنــدن، بعــد احتجــاز ناقلــة ترفع علــم بريطانيا 
الخارجيــة  وزيــر  هرمز.وقــال  مضيــق  فــي 
البريطانــي جيريمــي هانــت الســبت إن “ردنــا 
لكــن حازمــا”. وأبلــغ وزيــر  ســيكون مدروســا 
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف نظيره 
البريطانــي هاتفيــًا برفــض إيــران طلــب لنــدن 
اإلفــراج عــن الناقلــة. وقالــت وزيــرة الدفــاع 
البريطانيــة، بينــي مــوردون، إن ناقلــة النفــط 
تــم  إيــران  عليهــا  اســتولت  التــي  المســجلة 
اعتراضها في الميــاه العمانية.وقالت البحرية 
تشــكل  إيــران  إن  لهــا  بيــان  فــي  األميركيــة 
تهديدًا للشحن البحري األميركي والدولي في 
منطقــة الخليــج ومضيق هرمــز وخليج ُعمان 
والبحــر العربي والبحر األحمــر. وأدانت وزارة 
إيــران  احتجــاز  بشــدة  البحرينيــة  الخارجيــة 

للناقلة البريطانية.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

أعلــن وكيــل وزارة العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف لشــؤون العدل 
المستشــار وائــل بوعــاي عن البدء في خطوات تنفيــذ النظام اإللكتروني 
المعلومــات  هيئــة  مــع  بالتعــاون  اإللكترونــي”،  الــزواج  “عقــد  لمشــروع 
األمثــل  االســتثمار  لتعزيــز  الســعي  إطــار  فــي  اإللكترونيــة،  والحكومــة 

لاستفادة من التقنية الحديثة لتيسير الخدمات. 

المشــروع  إن  العــدل  وكيــل  وقــال 
ســيحول إجراء عقود الزواج بشكل 
إلكترونــي مــن خــالل جهــاز لوحــي 
الورقيــة،  العقــود  مــن  بــداًل  ذكــي 
األولــى  المرحلــة  أن  إلــى  مشــيًرا 
للمشــروع ســتتم عبر مأذوني قضاة 
الشــرع ومــن ثــم تعميــم ذلــك علــى 
مــن  المرخصيــن  المأذونيــن  جميــع 
الوزارة، ذاكرا أن الوزارة وبالتنسيق 
والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  مــع 
اإللكترونيــة ســتنظم ورش تدريبية 

للمأذونين في هذا الشأن. 
والشــؤون  العــدل  وزيــر  وكان 
اإلســالمية واألوقــاف الشــيخ خالــد 

بــن علــي آل خليفة قد تــرأس أخيرا 
المعلومــات  هيئــة  مــع  اجتماًعــا، 
بحضــور  اإللكترونيــة  والحكومــة 
للتحــول  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب 
أحمــد  زكريــا  بالهيئــة  اإللكترونــي 
لشــؤون  الــوزارة  ووكيــل  الخاجــة، 
رشــيد  وائــل  المستشــار  العــدل 
بوعــالي، ووكيــل الــوزارة المســاعد 
لإلحصاء والتخطيط واالتصال دانة 
الزيانــي، وفريقــي العمــل المختــص 
بالوزارة والهيئة؛ الستعراض النظام 
اإللكترونــي إلطــالق مشــروع “عقــد 

الزواج اإللكتروني”.

عقد الزواج... إلكتروني

العائد االقتصادي لـ “األفراح”

بريطانيا تتوعد إيران برد مدروس وحازم
لندن تستدعي القائم باألعمال... وطهران ترفض اإلفراج عن الناقلة

عواصم - وكاالت

صورة موزعة من وكالة تسنيم اإليرانية لناقلة النفط البريطانية ترسو في ميناء بندر عباس أمس )أ ف ب(

)04(

أكد تجار وعاملون في األســواق المحلية الركود النســبي في حركة العرض 
والطلب والسبب الرئيس يعود إلى فصل الصيف الذي أدى إلى شح كميات 

األسماك وارتفاع أسعارها وموسم اإلجازة.
سمو رئيس الوزراء

ملف خاص 
في “مصر 

والخليج” يتناول 
إسهامات 

سموه في 
نهضة المملكة

ماليين دينار
8

أمل الحامد

عادل أميري.. 
قصة صعود 
عمرها 85 عاًما
)17(

زينب العكري



البحرين تهنئ الرئيـس المصـري
بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  ورئيــس 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
القائــد  نائــب  العهــد  وولــي  خليفــة، 

األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
برقيــات تهنئــة إلــى رئيــس جمهورية 
عبدالفتــاح  الشــقيقة  العربيــة  مصــر 
السيســي؛ بمناســبة نجــاح جمهوريــة 
مصــر العربية في تنظيم واســتضافة 

األمــم  لبطولــة كأس   32 الـــ  النســخة 
اإلفريقيــة لكــرة القــدم، أعربــوا فيهــا 
والتبريــكات  التهانــي  خالــص  عــن 
للرئيــس المصــري علــى مــا تحقق من 
نجــاح كبيــر لجمهورية مصــر العربية 
البطولــة،  هــذه  وإقامــة  تنظيــم  فــي 
الشــقيق  المصــري  للشــعب  متمنيــن 

مزيدا من التقدم واالزدهار. كما بعث 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
وصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
برقيتيــن  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
مماثلتين إلــى رئيس مجلس الوزراء 

المصري مصطفى مدبولي.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
برقية تهنئة إلى ملك مملكة بلجيكا 
بمناسبة ذكرى  الملك فيليب،  جاللة 

اليوم الوطني لبالده.
ــن أطــيــب  ــهــا عــ أعــــــرب جـــاللـــتـــه فــي
الصحة  موفور  له  وتمنياته  تهانيه 
بلجيكا  مملكة  ولشعب  والــســعــادة 
الصديق مزيدا من التقدم واالزدهار.

وأشــــــاد جــاللــتــه بــعــمــق الــعــالقــات 
ــتــي تــربــط بــيــن الــبــلــديــن  الــطــيــبــة ال
تشهده  ومــا  الصديقين  والشعبين 

من تطور ونمو.

المنامة - بنا

العاهل يهنئ ملك 
بلجيكا بذكرى 

اليوم الوطني
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األمير خليفـة بن سلمـان.. قائـد عالمـي
النهضة ــي  ف ســمــوه  دور  ــن  ع والــخــلــيــج”  “مــصــر  ــي  ف خـــاص  مــلــف 

أكــدت مجلــة “مصــر والخليــج”، أن حكومــة مملكــة البحريــن 
برئاســة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بن ســلمان آل خليفة، مثلت مفتاح التقدم ومحرك النمو على 
مــدى طويــل نجحت خاللها البحرين بأن تكــون المركز المالي 

األسرع نموا في الشرق األوسط.
واعتبــرت المجلة التي تصدر فــي جمهورية مصر العربية في 
عددهــا األخيــر أن البحرين قدمت نموذًجا لم يتكرر كثيًرا في 
تاريــخ الــدول العربيــة المعاصــرة مــن خــالل اإلنجــازات التــي 

حققتها في مختلف ميادين التنمية المستدامة.
وأفــردت المجلــة ملًفا خاًصا تحت عنوان “خليفة بن ســلمان.. 
قائــد عالمــي جعــل مــن البحريــن منــارة اقتصاديــة”، أشــارت 
فيــه إلــى إســهامات ســموه فــي تحقيــق نهضــة البحريــن فــي 
مختلــف المجاالت واألصعدة، من خالل ترســيخ مبدأ التنمية 
االقتصاديــة القائمــة علــى رؤيــة واضحــة تهــدف إلــى تعزيــز 

الريادة في الحاضر واستدامة النمو في المستقبل.
صياغــة  اســتطاع  البحرينــي  االقتصــادي  القطــاع  أن  ورأت 
المســارات الصحيحــة لتحقيــق رؤى اقتصادية، وأشــارت إلى 
أن قــراءًة األرقــام والمؤشــرات التــي حققها اقتصــاد البحرين 
تبرهــن الثمــار اإليجابية على ســالمة النهج الذي تتبعه مملكة 
البحريــن والتــي تمتلــك واحــًدا من أكثــر االقتصاديــات تنوًعا 
فــي المنطقــة، منوهــة إلــى أن البحريــن هــي الدولــة الوحيــدة 
بحريــة  تســمح  التــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مــن 
التملك في قطاعات األعمال، وأنه يمكن اعتبار البحرين ككل 
منطقة حرة عملًيا. واســتعرضت المســار التصاعدي لالقتصاد 
الوطنــي فــي العــام 2018 رغــم كل التحديــات االقتصاديــة، 
إذ توقــع البنــك الدولــي زيــادة نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
غيــر النفطــي خــالل العام الجــاري 2019 إلــى 2.1 %، وذكرت 
التنمويــة  المشــاريع  فــي  أن حجــم االســتثمارات الحكوميــة 
فــي البحريــن بلــغ 10 مليــارات دوالر بينمــا بلغت اســتثمارات 
القطــاع الخــاص 15 مليــار دوالر تركــز معظمهــا فــي مشــاريع 
البناء والتطوير االســتثماري، فيما بلغت اســتثمارات صندوق 
التنميــة الخليجــي 7.5 مليارات دوالر، إلــى جانب حوالي 2.3 
بليون دوالر كاستثمارات أجنبية، بزيادة مقدارها 10 أضعاف 

في الفترة ما بين 2015 و2018.
كمــا تطرقــت المجلة إلــى جهود صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء، منــذ توليــه المســؤولية فــي إرســاء دعائــم التنميــة 
فــي مملكــة البحرين، ارتكازا علــى تنمية المواطــن البحريني، 
واســتثمار المقومــات كافة والمــوارد المتاحة من أجل تحقيق 
ذلــك؛ إيماًنــا بــأن المواطــن هــو الثــروة الحقيقيــة لألوطــان، 
وأكدت أن مملكة البحرين بفضل هذه الرؤية باتت ضمن دول 
النخبــة المتقدمــة في مؤشــرات التنميــة البشــرية والحضرية 

المستدامة على المستوى اإلقليمي والعالمي.
واعتبــرت المجلــة أن مملكــة البحريــن تعــد من الــدول الرائدة 
فــي تقديــم خدمات ذات جودة وكفاءة فــي قطاعات الصحة 
والتعليــم للمواطنيــن والمقيميــن علــى حــد ســواء، كمــا تعمل 
المملكــة علــى توفير الســكن المالئــم لمواطنيها مــن محدودي 

الدخل عبر باقات متنوعة من الخدمات اإلسكانية.
وقالــت المجلــة إن دعــم المواطــن البحرينــي يجســد أولويــه 
مســتمر  بشــكل  تســعى  والتــي  البحريــن،  حكومــة  لعمــل 
لتخفيــف األعبــاء المعيشــية عــن المواطنيــن مــن ذوي الدخل 
المحــدود، مــن خــالل تقديــم مختلف أوجه الدعــم التي تكفل 
توفيــر الحيــاة الكريمــة لهــم. وتحدثــت المجلــة عن السياســة 

الخارجيــة لمملكة البحرين واهتمامها بتعزيز عالقات المملكة 
مــع مختلــف دول العالــم شــرقا وغربــا، وأكــدت أن الحكومــة 
انتهجــت سياســة خارجيــة حكيمــة عــززت مــن مكانــة مملكة 
البحريــن على المســتويين اإلقليمي والدولــي؛ باعتبارها دولة 
تعمل من أجل نشــر الســالم واالســتقرار وتؤمن بأهمية العمل 

الجماعي الدولي في تحقيق نماء البشرية وتطورها.
ووصفت المجلة مجلس صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة بأنــه مجلــس تنصهر فيه جميــع أطياف 
المجتمــع البحرينــي، مــن المســؤولين ورمــوز الفكــر والثقافــة 
واالقتصــاد،  األعمــال  ورجــال  والصحافــة  اإلعــالم  ورجــال 
والمواطنيــن مــن جميــع مناطــق المملكــة، فــي صــورة وطنية 
شــعب  تجمــع  التــي  والتآلــف  الوحــدة  روح  تعكــس  جميلــة 

البحريــن وتميــزه، وجمــال العالقــة الفريــدة التــي تربــط أبناء 
شعب البحرين بقيادته. وأبرزت المجلة جهود صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء في مجاالت التنمية المستدامة، والتي 
حــازت علــى إشــادة وتقديــر المنظمــات الدوليــة، إذ اســترعت 
النجاحــات التي حققتهــا المملكة انتباه منظمة األمم المتحدة 
وبرامجها المتخصصة، إذ كرمت صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بالعديــد مــن الجوائــز الرفيعــة؛ 
تقديــرا لإلنجــازات التنمويــة التي حققها ســموه فــي االرتقاء 
بمســتويات النهضة الحضارية في المملكة، والتي كان أخرها 
اختيــار ســموه كقائد عالمي في ســابقة هــي األولى في تاريخ 
منظمــة الصحــة العالميــة تقديرا إلســهامات ســموه في مجال 

الصحة.

 غالف المجلة

Û  لســت فــي معــرض ســرد إنجــازات رجــل أقــام دولــة علــى أكتافــه، أو دشــن مســتقبل
أمــة بكلتــا يديــه، لكننــي ســأتوقف قليــاًل على مــا دار من ســجاالت، وما تم نشــره من 
تحــركات، ومــا وقعــت عليه عيناي من لقاءات لرئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه في األسبوع الماضي تحديدًا.
Û  بكل تأكيد تلقفت ذلك التحقيق الصحفي الذي تم نشــره في أجهزة إعالمنا عن دور

ســموه في تأســيس القطاع المصرفي الرائد، وكيفية قيامه بتدشــين سياسة حكيمة 
ومرنة ومتنوعة لتنويع مصادر الدخل.

Û  الصحف لم تتوقف فقط عند تلك المحطة التي تحتاج لمجلدات حتى يبلغ اإلنصاف
مــداه العادل، وحتى نســتطيع رصــد الدور الحقيقي لألب الرئيــس في تكوين قاعدة 
مصرفية دولية انطالقًا من البحرين لتضع المملكة في خاصرة القرار المالي العالمي، 
وتصنــع مــن خاللهــا تاريخًا ناصعًا في األبجدية، وذاكرة حديدية لكل من يســعى إلى 

تدوين انجازات دولة، أو توثيق مالمح تنموية هائلة.
Û  لقد كان األسبوع المنصرم مزدحما بلقاءات وقرارات الرئيس القائد أهمها ذلك القرار

الــذي أطلقــه ســموه من منصــة مجلس الــوزراء ويتعلق بدعم صغار التجــار، وأكثرها 
لفتــًا لالنتبــاه اســتقباله للســفير الســعودي بالبحرين وهــو يودع البالد بعــد فترة عمل 

ازدحمت بالمسئوليات والمطارحات الدبلوماسية والتحديات اإلقليمية.
Û  أهــم مــا يلفــت االنتبــاه ذلك التصريــح الذي أكد فيه ســموه مجددًا علــى دور المملكة

العربيــة الســعودية أو الشــقيقة الكبــرى فــي تشــكيل العمــق االســتراتيجي لمملكــة 
البحريــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، هــو بالفعــل كذلــك، وهــى وعلــى مــدى 
التاريخ المحسوب كان ومازال وسيظل للسعودية دورها الفاعل في إحداث التوازن 

الحكيم للسياسات المؤثرة في المنطقة.
Û  األحداث والتحديات والمخاطر أصبحت قاب قوســين أو أدنى من حدودنا القطرية

واإلقليميــة، وســمو رئيــس الــوزراء يــدرك أنه لوال وقــوف المملكة العربية الســعودية 
بجانــب أشــقائها، ولــوال ذودهــا عــن مقــدرات أمتهــا ومســاهمتها الفعالــة فــي حفــظ 

استقرارها وصون أمنها لكنا في وضع أسوأ بكثير مما نحن عليه اليوم.
Û  إن فطنــة رئيــس الــوزراء مكنتــه مــن أن يجمــع الشــأن المحلــي بهمومــه وتفاصيلــه

الصغيــرة وأخطرهــا محاوالتــه الحاكمــة لــرأب األصــداع والدفــاع عن األمــن القومي 
المحلــي واإلقليمــي، وذلــك العالمــي الــذي يربــط األدوار المصيريــة التــي تقــوم بهــا 
الشــقيقة الكبرى “الســعودية” في ســبيل التأكيد على سالمة أمن المالحة في الخليج 

وحماية السفن المارة من مضيق هرمز والمتجهة من وإلى مختلف دول المنطقة.
Û  شــأن محلــي آخــر لــم يكــن له ارتبــاط دولي علــى األقل في هــذه الفتــرة بالتحديد أال

وهــو الهــم الثقيــل الملقــى على عوائــق صغار التجــار، والعبء األثقــل لخدمة الديون 
المتراكمة عليهم وبحث مدى تقسيطها أو حتى إسقاط جزء منها، أن ذلك يدل على 
أن الدول المحورية ال تستطيع القيام بأدوارها الوطنية إال لو كانت جبهتها الداخلية 
قويــة ومصانــة، ويعتقــد رئيــس الوزراء حســب قراءاتــي المتواضعة لمســيرة فاقت 
األربعــة عقــود أن القطاعيــن التجــاري والمصرفــي يمثالن في نظر ســموه شــقي رحا 

ووجهي عملة في منظومة االقتصاد غير المعتمد على النفط.
Û  إنهــا رؤيــة قائــد يعــرف كيــف يرســم مالمــح طريــق لبــالده، وكيــف يعالــج مشــاكلها

المتراكمــة، ثــم كيــف يخــرج باألزمــة إلــى مرافئ أكثــر أمنًا واســتقرارًا بــل وأكثر قوة 
من ذي قبل.

Û  لقد انتشرت تأثيرات الحركة في اجتماعات ولقاءات األب الرئيس في أسبوع مضي
بالتمــام والكمــال وكأنهــا تريــد أن تبعث بعدة رســائل إلى أكثر من اتجــاه أهمها انه ال 
مجال لتناســي مشــكالت قائمة، وال تنازل عن مكتســبات تحققت وال مســاومة على 

ثوابت شكلها التاريخ وصاغتها مبادئ أمة.

أدوار الرئيس

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء  «
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة برقيات تهنئة إلى الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبدالقادر بن صالح؛ بمناسبة حصول المنتخب 

الجزائري لكرة القدم على لقب كأس األمم اإلفريقية للمرة الثانية في تاريخه، 
متمنين للرئيس الجزائري دوام التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق 

مزيدا من التقدم والنماء. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب 
السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 

برقية مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي.

... وتهنئ الرئيس الجزائري

فتح باب القبول في كلية عبداهلل بن خالد
للمتقدمين  %  80 معدل  واشــتــراط  المعهدين..  خريجي  قبول 

أعلنــت األمانــة العامــة لمجلــس التعليــم العالــي أن كليــة عبدهللا بن خالد للدراســات اإلســالمية ســوف 
تفتــح بــاب القبــول فــي الكلية لدراســة برنامج البكالوريوس في الشــريعة والعلوم اإلســالمية، اعتباًرا 
مــن يــوم االثنيــن الموافــق 22 يوليــو 2019 ولغايــة الخميــس الموافــق 25 يوليــو 2019، علــى أن يكــون 
المتقدم بحريني الجنسية من خريجي العام الدراسي 2018 - 2019، من بين خريجي المعهدين الديني 

والجعفري.

وسيســمح كذلــك لخريجــي المــدارس 
مــن  الخاصــة  الحكوميــة، والمــدارس 
الحاصليــن على معــدل تراكمي ال يقل 
عــن 80 % أو ما يعادلها، بالتقدم لهذه 

الكلية.
مقاعــد  مــن  العديــد  هنــاك  أن  علًمــا 
البعثــات المخصصــة للطلبــة للدراســة 
في هذه الكلية ســيتم تغطية تكاليفها 
مــن قبل وزارة التربية والتعليم ضمن 

خطــة بعثاتهــا، إضافة إلــى العديد من 
قبــل  مــن  تكاليفهــا  المغطــاة  البعثــات 
اإلســالمية  والشــئون  العــدل  وزارة 
 - الســنية  األوقــاف  )إدارة  واألوقــاف 

إدارة األوقاف الجعفرية(.
بااللتحــاق  الراغبيــن  الطلبــة  فعلــى 
بالكليــة، ممــن تتوافــر فيهــم الشــروط 
للتســجيل  شــخصيا  الحضــور  أعــاله، 
خــالل األيــام المحــددة مــن الســاعة 9 

فــي  الواحــدة ظهــًرا،  صباحــا وحتــى 
صالــة وزارة التربيــة والتعليــم بمدينة 

عيسى، مصطحبين معهم:
1. جواز السفر وبطاقة الهوية ساريي 

المفعول ونسخة عنهما.
2. إفــادة التخــرج وكشــوف الدرجــات 

ونسخ عنها.
3. اإلفــادة الصــادرة عــن إدارة التعليم 
والتعليــم،  التربيــة  بــوزارة  الخــاص 

الخاصــة،  المدرســة  شــهادة  بمعادلــة 
ونسخة عنها.

4. صورتين شخصيتين حديثتين.
القبــول  اختبــارات  وســتجرى 
انتهــاء  بعــد  الشــخصية  والمقابــالت 
فترة التسجيل، وسيتم اختيار الطلبة 
فــي  الكليــة  فــي  للدراســة  المقبوليــن 
ضــوء نتائجهــم في االختبــارات وفي 

حدود المقاعد المتوافرة.
إعــداد  إلــى  تهــدف  الكليــة  أن  يذكــر 
مجــاالت  فــي  متمكنيــن  خريجيــن 
واإلجــراءات  الشــرعي  القضــاء 
الشــرعية، إضافًة إلى العلوم الشرعية 
خــالل  مــن  اإلســالمية،  والصيرفــة 
برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة الخارجية

بشــدة  الخارجيــة  وزارة  دانــت 
احتجــاز إيران لناقلــة نفط تابعة 
مضيــق  فــي  المتحــدة  للمملكــة 
بالكــف  إيــران  مطالبــة  هرمــز، 
العدائيــة  التصرفــات  هــذه  عــن 
واإلفــراج  والمتكــررة  الخطيــرة 

عن الناقلة “ستينا إمبرو” فورا.
بيــان  فــي  الــوزارة  وجــددت 
البحريــن  مملكــة  وقــوف  أمــس 
المتحــدة  المملكــة  جانــب  إلــى 

الصديقــة وتضامنهــا معهــا ضــد كل مــا يهــدد مصالحها وفــي الحفاظ على 
كافــة حقوقهــا، فإنهــا تشــدد علــى ضــرورة توقــف إيــران عن هــذه األعمال 
غير المسؤولة، وعن تهديداتها المتواصلة لحركة المالحة البحرية، داعية 
المجتمــع الدولــي إلــى اتخــاذ خطــوات حازمــة لــردع إيــران والتصــدي لهــا 
وإلزامها بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسالمة البحرية؛ حفاظا 

على األمن والسلم الدوليين.

البحرين تدين بشدة احتجاز 
إيران ناقلة بريطانية



أعلنت اإلدارة العامة للمرور عن تأهيل أول دفعة من الفاحصين الفنيين 
والعامليــن فــي القطــاع الخاص ضمــن الخطوات التي تقــوم بها في إطار 
لدليــل  الخــاص وفًقــا  للقطــاع  للمركبــات  الفنــي  الفحــص  إســناد خدمــة 
الشــروط والمتطلبــات والمعاييــر الفنية التي يجــب توافرها في كل مركز 

لفحص المركبات الخفيفة والثقيلة.

وشهد مدير إدارة شؤون التراخيص 
المقــدم  للمــرور  العامــة  بــاإلدارة 
تخريــج  المعــاودة،  عبدالرحمــن 
الفاحصيــن  مــن  األولــى  الدفعــة 
الوطنيــة  الشــركة  مــن  الفنييــن 
للســيارات، مشــيًرا إلــى أن تخريــج 
الفاحصيــن  مــن  األولــى  الدفعــة 
وزيــر  لقــرار  تفعيــا  يأتــي  الفنييــن 
خدمــة  إســناد  بتنظيــم  الداخليــة، 
الخــاص،  للقطــاع  الفنــي  الفحــص 
اإلدارة  صاحيــات  القــرار  حــدد  إذ 
العامــة للمرور التي تتولى اإلشــراف 

على تطبيق أحكامه.

وأشــار إلــى أن اإلدارة العامة للمرور 
تعمــل على خطوات التنفيذ؛ لضمان 
وجــود مراكــز خدمــة منتشــرة تقدم 
والمقيميــن  للمواطنيــن  الخدمــات 
وتســهيل عمليــة فحــص المركبــات، 
الفنــي  الفحــص  مزاولــة  أن  مؤكــدا 
الخاصــة  الشــركات  مــن  للمركبــات 
وعملهــا جنبــا إلــى جنــب مــع اإلدارة 
المركبــات، يســهم فــي  فــي فحــص 
ورؤيتهــا  اإلدارة  رســالة  تحقيــق 
الســامة  علــى  الحفــاظ  المتضمنــة 

المرورية.
وتــم فــي الــدورة التدريبيــة والتــي 

العامــة  اإلدارة  مبنــى  فــي  أقيمــت 
الفاحصيــن  تعريــف  للمــرور، 
والمعــدات  واألجهــزة  باإلجــراءات 
وقوفهــا  وتنظيــم  المركبــة  لفحــص 
ومطابقتهــا  الفحــص  حــارات  فــي 
اإلدارة  مــن  المعتمــدة  للمواصفــات 
إحاطتهــم  تــم  كمــا  للمــرور،  العامــة 

بأهميــة الفحص الفنيــة في الحفاظ 
علــى  الســامة  مســتويات  علــى 
الطريــق والتأكــد مــن متانــة المركبة 
وصاحية العــادم والفرامل واإلنارة 
واإلطــارات قبــل الســماح بتســجيل 
المركبــة مــع وجــود إشــراف ورقابــة 

من اإلدارة العامة للمرور.
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“المرور”: تأهيل الدفعة األولى من الفاحصين للشركات الخاصة
تفعيـــا لقـــرار وزيـــر الداخليـــة وضمـــن خطـــوات إســـناد الخدمـــة إلـــى “الخـــاص”

 تخريج الدفعة األولى من الفاحصين الفنيين في القطاع الخاص 

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

شــارك وفــد أمني برئاســة مديــر مديرية 
شــرطة جســر الملــك فهد، فــي االجتماع 
المشــترك الثالث بين رؤساء أجهزة أمن 
الحــدود والمطــارات والموانــئ وأجهــزة 
الجمــارك في الــدول العربية، والذي عقد 
فــي تونس الشــقيقة مقــر مجلس وزراء 

الداخلية العرب.
وناقش االجتماع، عددًا من الموضوعات 
مــن بينها عرض نتائــج تطبيق توصيات 

االجتمــاع المشــترك الســابق، ومشــروع 
نظــام نموذجــي في تحديــد العاقة بين 
جهاز أمن الحــدود والمطارات والموانئ 
وجهــاز الجمارك، التعاون والتنســيق في 
مجال اســتخدام تكنولوجيــا المعلومات 
والتقنيــات الحديثــة في مراكــز الحدود 
اســتعراض  إلــى  باإلضافــة  والمطــارات، 
مجــال  فــي  األعضــاء  الــدول  تجــارب 

الحدود والمعوقات التي تواجهها.

وفد أمني يشارك في اجتماع عربي 

عن أمن الحدود والمطارات والموانئ

Û  ليس هو باألمر الجديد الحديث عن مكانة صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه 
هللا ورعاه، وعن ســيرته ودوره وجهوده وتوجيهات وإسهاماته 
العظيمــة، وعــن تأكيــده الدائــم العمــل المخلص من أجــل الوطن 
ورفعتــه، فهذه المكانة هي الصورة الحقيقية لخليفة بن ســلمان 
فــي قلــوب محبيه، وهي مكانة ارتبطت دائًما باألفضال الجميلة 

واألقوال المعطرة والعطاء الطيب.
Û  هنــا، مــن الازم اإلشــارة إلــى ما يوجبــه حب “أبوعلــي” وتقديره

والعرفــان والثنــاء علــى جهــوده أن يســير مــن يحبه علــى نهجه 
الكريــم، وإذا تيســر لنــا الحديــث هنــا عــن اإلعــام بــكل أشــكاله، 
االجتماعــي،  التواصــل  ووســائل  اإللكترونــي  اإلعــام  ومنهــا 
فــإن ســموه كان وال يــزال يشــدد علــى أهميــة توظيــف كل تلــك 
الوســائل والوســائط والمنصــات والمواقع اإللكترونية، في نشــر 
ما ينفع الوطن وأهله، واالبتعاد عن بث الشــائعات ونشــر األخبار 
المغرضــة وإحــداث البلبلــة فــي المجتمــع مــن خــال اســتغال 
وســائل التواصــل االجتماعــي فــي اإلســاءة إلــى الوطــن وأهلــه 
وعاداتــه وتقاليده، فمن الســهل أن يســتخدم مجهــول ما صورة 
ســموه فــي حســاب إلكترونــي، لكــن ليــس مــن الســهل أن يقــوم 
صاحب الحســاب بمقام االلتزام بالســير على منهج ســمو رئيس 
الوزراء في تقديم ما يخدم الوطن وما ينفع الناس، فاالستغال 
السيئ لوسائل التواصل ال يمت بصلة ال لتعاليم الدين اإلسامي 

الحنيف وال لسمات وأخاق أبناء البحرين.
Û  وحسًنا فعل وزير شؤون اإلعام علي الرميحي بتبيان “أن هناك

حســابات بمواقع التواصل االجتماعي، تدار من خارج البحرين، 
تســعى لشــق صف الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة وتهديد الســلم 
األهلــي والنســيج االجتماعــي، وزعزعــة األمــن واالســتقرار فــي 
مملكــة البحريــن، ومنها حســاب يدعى )نائب تائــب( الذي يحمل 
صــورة ســمو رئيــس الــوزراء، وهــو ال يرتبــط ببعيــد أو قريــب 
بســموه”، ثم أن هذه األســاليب المنكرة، التي تســيء إلى الرموز 
الوطنية وتســتخدم التحريض لشق الصف الوطني مآلها الفشل 
الذريــع، بــل نؤكــد ما قالهــا الوزير الرميحي بأن تلــك األفعال “لن 
تحقــق مآربهــا الدنيئــة فــي ظل االلتفاف الشــعبي حــول قيادته، 
والرفــض الشــعبي لمــا ترّوجــه تلــك الحســابات مــن معلومــات 
مغلوطــة يعلــم الجميــع زيفها وبعدها عــن الحقيقــة والواقع”، إال 
أننــا نتســاءل هنــا: لمــاذا ال تتحرك الجهــات المعنيــة لحجب هذا 

الحساب وما شابهه من حسابات وفق القانون؟
Û  مــا تعلمنــاه مــن ســمو رئيــس الــوزراء هو الخيــر والفعل الحســن

الجميــل وااللتــزام الوطنــي العميــق بمصلحــة الوطــن العليــا، أما 
غير ذلك، فليس سوى عبث ينتهي بصاحبه إلى الضياع لفقدان 

“بوصلة المواطنة الصالحة”.

صورة األمير 
خليفة بن سلمان 
عادل المرزوقفي قلوب محبيه

“الجمارك”: أجهزة حديثة إلنجاز 120 حاوية في الساعة
أحمد بن حمد: الفريق الوطني أنهى اختبار أول “ماسح ضوئي” بميناء خليفة

قام رئيس الجمارك الشــيخ أحمد بن حمد آل خليفة بزيارة صباح أمس إلدارة جمارك 
المنافــذ البحريــة بمينــاء خليفــة بــن ســلمان، حيــث اطلع على إجــراءات تشــغيل جهاز 
الماسح الضوئي الذي تم تركيبه أخيرا ضمن 4 أجهزة تم التعاقد عليها لتشغيلها على 

جسر الملك فهد وميناء خليفة بن سلمان.

شــكره  عــن  الجمــارك  رئيــس  وأعــرب 
الدعــم  علــى  الداخليــة  لوزيــر  وتقديــره 
التــي  وتوجيهاتــه  المســتمرة  والمتابعــة 
تهــدف إلــى االرتقــاء بمســتوى الخدمات 
المقدمــة وتعزيــز مســاهمة الجمــارك فــي 

نمو االقتصاد الوطني.
المختــص  الوطنــي  الفريــق  أن  وأوضــح 
اختبــار  أنهــى  المشــروع  تنفيــذ  بمتابعــة 
أول جهــاز ماســح ضوئــي بمينــاء خليفة 
بن ســلمان والتأكد من كفاءته ومطابقته 
مملكــة  للمواصفــات ومتطلبــات جمــارك 
البحريــن، إضافة إلى االنتهاء من تجهيز 
البرمجيــات  وتوفيــر  اإلنشــائية  المبانــي 

واألنظمــة المرتبطة بالمشــروع، في إطار 
سعي شئون الجمارك إلى تنفيذ المشاريع 

التطويرية الحديثة.
وتتميــز أجهــزة المســح الحديثة بســرعة 
اإلنجــاز مــن 20 حاويــة فــي الســاعة إلى 
التعــرف  الجهــاز  وبإمــكان  حاويــة،   120
علــى كل شــاحنة وحاويــة مــرت ســابًقا 
وتحديــد أي تعديــل قد طــرأ على هيكلها 
أي  إخفــاء  لعمليــه  تجنبــا  األســاس؛ 

ممنوعات فيها.
يذكــر أنــه تــم أخيــرا االنتهــاء مــن عمليــة 
اختبار جهاز الماســح الضوئي للشــاحنات 
بجســر الملك فهــد، واالنتقــال إلى مرحلة 

التشــغيل النهائــي للجهــاز، إذ يعتبر تنفيذ 
المشــروع، نقلــة نوعيــة بمــا يشــكل دعمــا 
لاقتصاد الوطني لتيسير حركة التجارة، 
واإلجراءات األمنية والجمركية؛ باعتباره 
الماســحات  مســتوى  علــى  األحــدث 

الضوئيــة للحاويــات والشــاحنات عالمًيــا، 
ما يسهم في تعزيز موقع مملكة البحرين 
وتطويــر  تحديــث  خــال  مــن  الريــادي 
التحتيــة  البنيــة  ترفــد  التــي  المشــاريع 
للمملكة بما يتناسب مع المعايير العالمية.

رئيس الجمارك يطلع على إجراءات تشغيل جهاز الماسح الضوئي الذي تم تركيبه أخيرا

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - األوقاف السنية العكر - جامعة العلوم التطبيقية

افتتــح رئيس مجلس األوقاف الســنية 
الشــيخ راشــد الهاجــري مســجد نجــاة 
الســيد عبدهللا الغربللي الكائن بمنطقة 

قالي.
وبهــذه المناســبة رفــع رئيــس مجلــس 
األوقــاف الســنية أســمى آيــات الشــكر 
البــاد  عاهــل  مقــام  إلــى  والتقديــر 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة؛ علــى مــا يوليــه جالتــه من 
هللا  لبيــوت  ودعــم  واهتمــام  رعايــة 
تعالــى، وعلــى تهيئتــه الســبل وتذليلــه 
الصــروح  هــذه  مثــل  إلقامــة  العقبــات 
المباركــة فــي البــاد، مــا فتــح المجــال 
هــذه  بنــاء  فــي  للمشــاركة  للمتبرعيــن 

المساجد وتعميرها 
وبين عظم شــأن بناء المساجد والقيام 
وأنهــا  وصيانتهــا  ومتابعتهــا  عليهــا 
تدخــل فــي باب إعمــار المســاجد، وهو 

مــن الصدقــات الجاريــة ومــن األعمــال 
الفاضلــة ومــن أفضــل القربــات وأجــّل 
الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى هللا 

جل وعا.
وُصّمم المســجد على الطراز البحريني 
القديــم مــن دور واحــد ويتمّيــز بوجود 
المنــارة  و  بالمســجد  خــاص  فنــاء 
البحرينية األصيلة، إذ يتسع المسجد لـ 

150 مصلًيا للرجال، و45 للنساء.
وأعــرب عن بالغ شــكره إلــى المتبرعين 
الســخي  تبرعهــم  علــى  والمســاهمين 
لبناء المسجد الذي روعي في تصميمه 
البحرينيــة  للعمــارة  المعماريــة  الهويــة 
وجــل  عــز  المولــى  ســائاً  التقليديــة، 
ميــزان  فــي  الجميــع  عمــل  يجعــل  أن 

حسناتهم يوم القيامة.

زار وفد يمثل جامعة لندن ســاوث بانك في 
المملكــة المتحدة جامعة العلــوم التطبيقية، 
مــن  لسلســلة  اســتكمااًل  الزيــارة  تأتــي  إذ 
الزيــارات المتبادلــة بيــن الجامعتيــن؛ بهدف 
التــي  المشــترك  التعــاون  اتفاقيــة  تعزيــز 
برامــج  الجامعــة  خالهــا  مــن  تســتضيف 
ســاوث  لنــدن  جامعــة  مــن  الهندســة  كليــة 
المدنيــة  الهندســة  فــي  البريطانيــة،  بانــك 

واإلنشاءات، وهندسة التصميم المعماري.
اســتعدادات  مناقشــة  الزيــارة  واشــتملت 
الجامعــة للفصــل الدراســي المقبــل، إضافــة 
إلى اســتعراض الخطط الدراسية، ومراجعة 
االمتحانــات ونتائــج الطلبــة، واالطاع على 
مرافق الجامعة، كما التقى وفد جامعة لندن 
ســاوث بانك بطلبة كلية الهندسة واستمعوا 
إلى اقتراحات وآراء الطلبة عن سير العملية 

الدراسية بالكلية.
وهيــب  األمنــاء  مجلــس  رئيــس  واســتقبل 

عــواد  غســان  الجامعــة  ورئيــس  الخاجــة 
قســم  رئيــس  ترأســه  الــذي  الوفــد  أعضــاء 
الهندسة المدنية وخدمات البناء في جامعة 
لنــدن ســاوث بانــك محمــود داتو، الــذي عبر 
عــن ســعادته بزيــارة الجامعــة وبالمســتوى 
الهندســة،  برامــج  لطلبــة  المتميــز  العلمــي 
مؤكــًدا أهمية التعاون والعاقات المشــتركة 

بين الجامعتين. 
وأوضــح رئيــس الجامعــة أن الزيــارة تأتــي 

وتطويــًرا  الموقعــة  لاتفاقيــة  امتــداًدا 
للعاقــات المتميــزة بين الجامعتين، مشــيًرا 
إلــى أن تعــاون الجامعــة مــع جامعــة لنــدن 
ســاوث بانك يهدف إلى االرتقاء بالمســتوى 
األكاديمــي للجامعــة بمــا يســهم فــي توفيــر 
بيئــة جامعيــة خاقــة مبنيــة علــى اإلبــداع 
والمناهــج  الخطــط  تطويــر  عبــر  والتفاعــل 
بمــا يتناســب مــع متطلبــات مجلــس التعليم 

العالي.

رئيس مجلس األوقاف السنية افتتح الشيخ مسجد نجاة السيد عبدالله الغربللي بمنطقة قاللي

الزيارة جاءت استكماال لسلسلة من الزيارات المتبادلة بين الجامعتين

“السنية” تفتتح مسجد نجاة الغربللي بقاللي “العلوم التطبيقية” تستضيف وفدا من “لندن ساوث بانك”

أكد الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن دينه أن القرار الوزاري رقم 
11 لســنة 2019 بإصدار الالئحة الفنية للمنتجات البالســتيكية في مملكة البحرين 
يهــدف إلــى تغييــر نــوع المنتجــات من كونهــا غير قابلــة للتحلــل إلى قابلــة للتحلل 

فقط، وأن القرار يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

ذات  الباســتيكية  األكيــاس  إن  وقــال 
االســتخدام الواحــد المطابقة للقــرار الوزاري 
والمشــمولة في المرحلة األولى في التطبيق 
مــن  ســواء  المحليــة  الســوق  فــي  متوافــرة 
المصانــع المحليــة أو باســتيرادها مــن خــارج 

المملكة.
وأكد فــي توضيح للقرار الوزاري الصادر عن 
المنتجــات الباســتيكية أن القــرار مــن أجــل 
إيجاد تشريع قانوني ملزم لجميع المصنعين، 
ولــن يلــزم باحتســاب أي كلفــة إضافيــة على 

المســتهلكين مــن المواطنيــن والمقيميــن في 
المملكة للحصول على األكياس الباستيكية 
والمحــات  األســواق  فــي  للتحلــل  القابلــة 
المحــات  بعــض  أن  إلــى  مشــيرا  التجاريــة، 
التــي توفر األكيــاس حاليا للزبائن قبل تنفيذ 

القانون من غير أي كلفة.
وشدد على أن القرار ال يمنع تقديم األكياس 
الواحــد  االســتخدام  ذات  الباســتيكية 
للمســتهلكين إال األكياس غير القابلة للتحلل، 
شــراء  المســتهلكين  علــى  يفــرض  ال  كمــا 

االســتخدام  متعــدد  الباســتيكية  األكيــاس 
والتــي يتــم عرضهــا فــي بعــض األســواق أو 
أي نــوع آخــر، إذ إن تقديم األكياس بمختلف 
التــي تقدمهــا  أنواعهــا جــزء مــن الخدمــات 
أو  للزبائــن  التجاريــة  والمحــات  األســواق 
المستهلكين، وأن األكياس الباستيكية ذات 
االستخدام الواحد هو أحد األنواع التي يتم 

تقديمها
ونــوه إلــى أن المجلــس األعلــى للبيئــة أجرى 
دراســة مســتفيضة علــى مــدى قــدرة جميــع 
المصانــع الموجــودة في البحريــن على إنتاج 
األكياس الباســتيكية القابلة للتحلل للسوق 
المحلية، وتبين أنها قادرة على ذلك من دون 
تغييــر في خطــوط اإلنتــاج مع توافــر المادة 
المضافــة، وان الدراســة أشــارت إلــى أن نحو 
47 % مــن إجمالــي اإلنتاج المحلــي للمصانع 
مــن األكيــاس باســتيكية هــي قابلــة للتحلل 
منها 50 % توجه للسوق المحلي فقط، اآلن 
وبعــد القــرار ســينتج المصنعيــن 100 % من 
األكياس القابلة للتحلل وهذا يعني األكياس 
الباســتيكية القابلــة للتحلــل متوافرة محليا 

بما يلبي احتياجات السوق.

منع األكياس البالستيكية غير القابلة للتحلل فقط
الرئيس التنفيذي لـ “األعلى للبيئة”: ال كلفة إضافية على المستهلكين في المملكة

المنامة - بنا

القرار يهدف إلى 
تغيير المنتجات 

غير قابلة للتحلل 
إلى قابلة للتحلل
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المنامة - جمعية التدريب وتنمية الموارد البشرية

المنامة - وزارة األشغال

البحريــن  جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  فــاز 
للتدريــب وتنمية المــوارد البشــرية أحمد عطية 
بعضوية مجلس إدارة االتحاد الدولي لمنظمات 
التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية الــذي يضــم 
في عضويته مؤسسات التدريب وتنمية المواد 

البشرية من جميع أنحاء العالم.
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  ذلــك  جــاء 
لالتحاد الذي عقد أخيرا في العاصمة البوســنية 
)ســرايفو( علــى هامــش أعمــال المؤتمــر العالمي 

الثامن واألربعين للموارد البشرية والتدريب.
وبهــذه المناســبة، أعــرب عطية شــكره وتقديره 
بالثقــة الكبيــرة التــي حصــل عليهــا مــن أعضــاء 
الجمعيــة العموميــة لالتحــاد الدولــي لمنظمــات 
التدريب بإعادة انتخابه لدورة جديدة، وقال إن 
هــذا الفوز ماهــو إال انعكاس للمســتوى المتطور 
الذي تشهده مملكة البحرين في مجال التدريب 
والتنمية البشرية. وأوضح أن هذا الفوز يسجل 

لجمعيــة البحريــن للتدريب ودورها الفعال الذي 
مارسته منذ التأسيس، وأن الجمعية استطاعت 
أن تحقــق ســمعة إقليميــة ودوليــة علــى صعيــد 
التنميــة البشــرية بفضل ما تمتلكــه البحرين من 
القــدرات  مــن أصحــاب  بشــرية وطنيــة  كــوادر 
االبداعيــة المتميــزة في مختلــف المجاالت. كما 

أعــرب عن ســعادته الكبيرة بالعمــل تحت قيادة 
رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد الدولــي لمنظمات 
التدريب الوكيل المســاعد للمعلومات والمتابعة 
بديــوان صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء، 
إبراهيم الدوسري، وأشاد بالجهود الكبيرة التي 
يقــوم بها الدوســري في مجال التنمية البشــرية 
علــى المســتوى المحلي والدولي وســعيه الدائم 
فــي رفــع اســم مملكــة البحريــن فــي المحافــل 
الدوليــة مضيفــا “كلنــا فخــر واعتزاز بــأن مملكة 
البحريــن تترأس مجلــس إدارة االتحــاد الدولي 
البشــرية  المــوارد  وتنميــة  التدريــب  لمنظمــات 
الدولــي  االتحــاد  أن  يذكــر  المقبلــة”.   للــدورة 
فــي  تأســس  والتطويــر،  التدريــب  لمنظمــات 
 500 مــن  أكثــر  ويضــم   ،1972 العــام  سويســرا 
ألــف محتــرف مــن أكثر مــن 30 دولة فــي جميع 
التخصصــات، وأن المهمــة الرئيســة لــه تطويــر 
مفهــوم المــوارد البشــرية، عبــر عقــد مؤتمــرات 

دولية تقام سنويا حول العالم.

الفنيــة  للخدمــات  المســاعد  الوكيــل  صــّرح 
بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني إبراهيم الحواج بأن عدد مستخدمي 
الخدمــات اإللكترونيــة االثنــي عشــر الخاصــة 
بشــؤون األشــغال خالل منتصــف العام الجاري 
2019 بلغ 8218 ســواء عبر الموقع اإللكتروني 
مــن خــالل  أو   www.works.gov.bh للــوزارة 

.bahrain.bh البوابة الوطنية
وأشــار الوكيــل المســاعد للخدمــات الفنيــة إلى 
أن شــهر أبريــل تصــدر القائمة مــن حيث أعداد 
المســتخدمين، وذلــك بواقع 1557 مســتخدًما، 
يليــه شــهر ينايــر حيــث بلــغ عــدد مســتخدميه 
نحــو 1238 مســتخدًما، فيمــا يليه شــهر مارس 

بفــارق بســيط مــن حيــث عــدد المســتخدمين 
بواقع 1237 مستخدًما.

وتابــع الحواج أن شــهر يونيو جــاء في المرتبة 

الرابعــة مــن حيــث أعــداد المســتخدمين حيث 
بلغــت نســبتهم 1115، فيمــا تــاله شــهر فبرايــر 
 ،1091 المســتخدمين  أعــداد  فيــه  بلــغ  الــذي 
بينمــا كان شــهر مايــو األقــل مــن حيــث أعــداد 
وذلــك  مســتخدًما،   992 بواقــع  المســتخدمين 
وفق اإلحصائيات الشــهرية التــي يتم إعدادها 

من قبل إدارة تقنية المعلومات.
 وذكــر الوكيــل المســاعد للخدمــات الفنيــة أن 
تصــدرت  قــد  العينــات  فحــص  نتائــج  خدمــة 
باقــي الخدمــات خــالل منتصــف العــام الجاري 
 2671 البالــغ  مســتخدميها  عــدد  حيــث  مــن 
مــن  الخدمــة  هــذه  تمّكــن  حيــث  مســتخدًما، 
الحصــول علــى نتائــج اختبــارات مــواد البنــاء 
إدارة  مــن مختبــرات  بســرعة وســهولة ودقــة 

هندسة المواد.

أحمد عطية

إبراهيم الحواج

انتخاب عطية عضوا في “الدولي لمنظمات التدريب”

8218 مستخدًما لخدمات “األشغال” اإللكترونية

ملك كمبوديا يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين
ـــن ـــعبين الصديقي ـــن والش ـــتركة للبلدي ـــات المش ـــة الطموح ـــى تلبي ـــع إل تطل

تسلم ملك مملكة كمبوديا صاحب الجاللة برياه بات 
ســومديتش بريــاه بارومنيــات نــوردوم ســيهاموني 
أوراق اعتمــاد محمــد غســان محمــد عدنان شــيخو، 
ســفيرا فــوق العــادة مفوضــا لمملكــة البحريــن لــدى 
مملكة كمبوديا المقيم في جاكرتا. وفي اللقاء، نقل 
شــيخو تحيات عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، 

وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، إلى صاحب الجاللة ملك مملكة 
كمبوديــا، وتمنياتهم لصاحــب الجاللة دوام الصحة 
والعافيــة، ولمملكــة كمبوديا وشــعبها الصديق دوام 
التقــدم واالزدهــار. مــن جانبه، عبر صاحــب الجاللة 
مملكــة كمبوديا عن أطيب تحياته إلى جاللة الملك 

ملك كمبوديا يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين لدى مملكة كمبوديا المقيم في جاكرتاوسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد<

المنامة - وزارة الخارجية

د. عبداهلل بن أحمد منصور آل رضي

َأشـــَراَفا الَحـــقِّ  ِبـــَدرِب  وَنبَقـــى  ـــا  ُكنَّ

َمـــاٍض َتِليـــٌد َبـــدا فـــي األرِض أحَقاَفـــا

ــاَلَفا ــِد َأسـ ــِم الَعهـ ــن َقِديـ ــا ِمـ ــوا َلَنـ َكاُنـ

ـــدِق ِإرَهاَفـــا َوحاُلنـــا َعنـــَد َقـــوِل الصِّ

َمـــا َمـــاَل َشـــعُبِك َعـــن َحـــقٍّ ومـــا َجاَفـــى

ـــا ِبَهـــذا الُحـــبِّ َمشـــُغوَفا ً َبـــل ُصـــرُت َحقَّ

َناَفـــى َمـــا  ولإِليَمـــاِن  ُجـــُذوٌر  َلـــُه 

إســـَفاَفا الُحـــبِّ  لَِهـــذا  انتَقاًصـــا  أِو 

ألَفاَفـــا ـــاِت  َجنَّ َدوُحـــُه  َغـــدا  ـــى  َحتَّ

َصرًحـــا َبَنيُتـــم وِمنُكـــم َكان إشـــَراَفا

َمـــن َذا ُيٍداِنـــي أبـــا َســـلَمان أوَصافـــا

وَأحالَفـــا  أحزابـــا  َق  َتَفـــرَّ َفَمـــا 

وهَو الِذي في َسماِء المجِد َقد َطاَفا

ومـــا َقَضيـــَت ِســـَوى َعـــداًل وإنَصاَفـــا

َأعَرافـــا ـــاِس  النَّ َبيـــَن  ِفَعاُلـــَك  غـــَدت 

لِلَبحَريـــِن أهَداَفـــا والَخيـــَر والَمجـــَد 

اَفا َشـــفَّ الَحـــقِّ  َنهـــَج  َنهُجـــَك  وَكاَن 

وإســـَرافا َتقِتيـــًرا  ُحكُمـــَك  َكاَن  َمـــا 

ـــعِب إشـــَفاًقا وإلَطاَفـــا َيحُنـــو علـــى الشَّ

َخاَفـــا َأبَناِئـــِه  وَعلـــى  َفَوالِـــٌد 

إالَّ إلـــى َشـــعِبِه فـــي األمـــِر َقـــد َواَفـــى

شـــافي ُمعـــَدٍم  َلَفـــرٍد  َغِليـــٍل  َفَكـــم 

ِمضَيافـــا الَكـــفِّ  َنـــِديَّ  إالَّ  ُكنـــَت  َمـــا 

والـــُكلُّ َصـــاُروا إذا َجـــاؤوَك أضَيافـــا

لَِنبـــِع المـــاِء َتجِفيَفـــا َمـــن َيســـَتِطيُع 

ـــاِس قـــد َصاَفـــى َقلـــٌب َوُدوٌد وُكلَّ النَّ

اَفـــا ُطوَّ َيبَقـــوَن  ُكـــم  ُحبِّ ُذرا  وفـــي 

ـــمِس َتعِريَفـــا َمـــن َذا ُيِريـــُد لَِضـــوِء الشَّ

أكَتاَفـــا األمـــِر  لِعِظيـــِم  ـــُدوا  وطَّ َقـــد 

ُصلـــُب الَيِقيـــِن وِفـــي الَهيَجـــاء َأســـَياَفا

ـــا ـــوَم إجَحاَف ـــَك الَي ـــن َبِني ـــَرى ِم ـــن َت وَل

آالَفـــا ِجئنـــاِك  َبلـــِدي  يـــا  َبحَريـــُن 

ــاُء ُتخِبُرُكـــم ــأَِل األرَض َفاألرجـ َفلَتسـ

َقـــوٌم َأَشـــاُدوا َحَضـــاَراٍت ِبِهـــم َشـــُرُفت

وَنحـــُن َقـــوٌم َخَلفَناُهـــم ُتًقـــى وَنـــًدى

وَمفَخـــرٌة إيَمـــاٌن  ـــِك  ِحبُّ َبحَريـــُن 

ـــي لَبحَريـــِن الُعـــال َتَرًفـــا َمـــا َكاَن ُحبِّ

ـــا أِصيـــاًل فـــي الَحشـــا َنَبَتـــت ً َفـــَكاَن ُحبَّ

َيبَقـــى الـــَكالُم إذا َلـــم ُيـــرِض َخالَِقنـــا

ـــي لِلَمِليـــِك َنمـــا ـــي أِلرِضـــي وُحبِّ ُحبِّ

ِبهـــا الَمِليـــِك  ِنعـــَم  َحَمـــٌد  َيـــا  َفأنـــَت 

فَت أرًضـــا َلنـــا ُمـــذ أن ُولِـــدَت ِبهـــا َشـــرَّ

ـــدَت َشـــعَبَك َقلًبـــا َواِحـــًدا وَيـــًدا َوحَّ

َمنِزَلـــًة َســـلَماَن  أبـــا  َيداِنـــي  ذا  َمـــن 

ُهُم يســـرُّ مـــا  إالَّ  ـــاِس  لِلنَّ ُقلـــَت  مـــا 

ـــٍل ـــوٍل وفـــي َعَم ـــَك فـــي َق َأرَضيـــَت َربَّ

َتنُشـــُدُه ـــعِب  الشَّ ِعـــزَّ  ـــَك  َهمُّ َفـــكاَن 

َتعِرُفـــُه ُكنـــَت  َســـِبياًل  َخـــرَت  ادَّ َفمـــا 

َفَجـــاَء ُحكُمـــَك ِقســـًطا ال اعِوَجـــاَج ِبـــِه

ِعَوًجـــا َيرَتِضـــي  ال  َحمـــٌد  مليُكنـــا 

َتـــَرى َحمـــًدا والَحـــزُم َصاِرُمـــُه ِفـــإن 

ـــعُب فـــي أمـــٍر ُيناِشـــُدُه مـــا َجـــاَءُه الشَّ

ـــُه ِعيـــِف وِفعـــُل الَخيـــِر َديَدُن َعـــوُن الضَّ

ــاِبَقًة ــوِد َسـ ــدا فـــي الُجـ ــًكا َغـ ــا َمِليـ َفيـ

َقاِطَبـــًة ـــاِس  للنَّ ُمشـــَرٌع  َلُكـــم  َبـــاٌب 

َيمَنُعـــُه َشـــيُء  ال  َداِفـــٌق  َعَطاُؤُكـــم 

ُكلِِّهـــُم ـــاِد  لِلُوفَّ الـــُودُّ  َفحبُلـــَك 

فَقـــد َغـــدا فـــي ُقُلوِب النَّاِس َمســـَكُنُكم

لُِينِكَرُكـــم َذا  َمـــن  َحَمـــٌد  َيـــا  َعَلـــوَت 

ــُد ــا َحَمـ ــِر يـ ــُن األمـ ــوَم رهـ ــَك الَيـ ِرَجاُلـ

ا َفـــال َشـــيٌء َســـُيرِهُبنا ُخذنـــا ُجُنـــوَدً

ُفـــوُس َمَتـــى مـــا ِشـــئَت َتطُلُبهـــا ـــَك النُّ ل

رجالك اليوم رهن األمر يا حمد
قصيــدة مهــداة إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه هللا ورعاه.

توظيف 200 مواطن بـ “الكهرباء”... واإلعالن عن 100 شاغر قريبا
زينـــل بعـــد لقائه الوزيـــر والرئيس التنفيـــذي: خطوة جيدة لرفع نســـبة البحرنة

كشــف النائب يوســف زينل عن حاجة هيئة الكهرباء والماء ألكثر من 100 
شخص يحملون مؤهل الدبلوم في تخصص الكهرباء.

اللقــاء  أثنــاء  ذلــك،  جــاء  وأضــاف: 
الذي جمعني والعضو البلدي عبدهللا 
القبيســي مــع وزيــر شــؤون الكهرباء 
والماء عبدالحســين ميــرزا والرئيس 
المــاء  و  الكهربــاء  لهيئــة  التنفيــذي 
الشــيخ نواف بــن إبراهيم آل خليفة، 
يــوم أمس األول )األربعــاء 17 يوليو 

.)2019
ونــوه إلــى أن الوزارة أكــدت أنها في 

طور اإلعالن عن ذلك.
كمــا بيــن أن الهيئــة ذكرت أيضــا أنها 
علــى وشــك االنتهاء مــن توظيف ما 
ال يقل عن 200 بحريني في وظائف 
جلها فني في هيئة الكهرباء والماء.

زينــل أشــاد بذلــك، واعتبــره خطــوة 
مــن  أعــداد  الســتيعاب  جيــدة 
البحرينيين ورفع نســبة البحرنة في 
الهيئات الحكومية، واســتدرك ليشير 
إلى ضرورة التخطيط المسبق بشأن 
التخصصــات الدراســية التي يتوجه 
تلبيتهــا  وأهميــة  الخريجــون  إليهــا 
لمــا يتطلبــه ويوفره ســوق العمل من 

يوسف زينلوظائف.

محرر الشؤون المحلية

عقد الزواج إلكترونًيا بديال عن “الورقي”
ــروع ــش ــم ال ــان  ــع ــاب ــت ــة” ت ــي ــرون ــت ــك ــة اإلل ــوم ــك ــح “ال ــدل” و  ــ ــع ــ “ال

أعلــن وكيــل وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف لشــؤون العدل المستشــار وائل 
بوعاي عن البدء في خطوات تنفيذ النظام اإللكتروني لمشروع “عقد الزواج اإللكتروني”، 
بالتعــاون مــع هيئــة المعلومــات والحكومة اإللكترونية، في إطار الســعي لتعزيز االســتثمار 

األمثل لاستفادة من التقنية الحديثة لتيسير الخدمات. 

وقــال وكيل العدل إن المشــروع ســيحول 
إجــراء عقود الزواج بشــكل إلكتروني من 
خــالل جهــاز لوحــي ذكي بــداًل مــن العقود 
الورقيــة، مشــيًرا إلــى أن المرحلــة األولــى 
قضــاة  مأذونــي  عبــر  ســتتم  للمشــروع 
الشــرع ومــن ثــم تعميــم ذلــك علــى جميع 
المأذونيــن المرخصيــن مــن وزارة العــدل 
والشــؤون اإلســالمية واألوقاف، ذاكرا أن 
الــوزارة وبالتنســيق مــع هيئــة المعلومــات 
والحكومــة اإللكترونيــة ســتقوم بتنظيــم 
ورش تدريبية للمأذونين في هذا الشأن. 

ومــن جانبــه، أكد نائــب الرئيــس التنفيذي 
المعلومــات  بهيئــة  اإللكترونــي  للتحــول 
والحكومة اإللكترونية زكريا الخاجة على 
مســاعي الهيئة الســتكمال عملية التحول 
اإللكترونــي فــي مملكة البحريــن وتطوير 
الحكوميــة، ويأتــي  الخدمــات  مــن  مزيــد 
لكفــاءة  تعزيــًزا  المشــروع  هــذا  تطويــر 
نظــام المحاكــم الشــرعية والعقــود، كونهــا 
ســتعمل على تقليــص التكاليف واألخطاء 
الحضــور  وســتلغي  العقــود،  تحريــر  عنــد 
الشــخصي لطلــب إصــدار وثيقــة رســمية 

للتحقــق  جديــدة  آليــات  اســتحداث  مــع 
على المســتوى الشــخصي كون المشــروع 
ســيعمل علــى التأكــد مــن صحــة بيانــات 
اإلدالء  مــن  التقليــل  لضمــان  الطرفيــن 

ببيانات غير صحيحة.
 وكان وزيــر العــدل والشــؤون اإلســالمية 

آل  علــي  بــن  خالــد  الشــيخ  واألوقــاف 
مــع  اجتماًعــا،  أخيــرا  تــرأس  قــد  خليفــة 
هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونية 
بحضــور نائــب الرئيس التنفيــذي للتحول 
اإللكترونــي بالهيئــة الدكتــور زكريــا أحمد 

الخاجة.

وزير العدل يترأس اجتماعا مشتركا بين وزارة العدل و”الحكومة اإللكترونية”

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية



ســلمان بحوار مع “^”: مســؤولون فتحوا مكاتبهم ومحل إقاماتهم ووعدوا بحلول وأوفوا

تحريك ملفات معقدة امتد لمكاتب مغلقة ومساحات لم يبادر المجلس السابق لدخولها

المكاتب المغلقة

كم نسبة ما حققته ببرنامجك  «
االنتخابي؟

سياســيا  عمــا  باعتبــاره  البرلمانــي  العمــل 
باألســاس وتراكميــا ايضــا وغالبــا ما يتســم 
الــى  موقــع  مــن  والتحــول  بالديناميكيــة 
آخــر ومــن حــال الى آخــر بحســب معطيات 

ومؤثرات العمل اليومي وارهاصاته.
 وكمــا تعلمــون فقــد أنهينــا الــدور األول من 
الفصل التشــريعي الخامس بكل ما فيه من 

إيجابيات وسلبيات وضغوطات.
 وال شــك أن حجــم العمــل فــي الــدور األول 
كان حافــاً بملفــات عديدة هي فــي واقعها 
تفصــح عن حجم القضايــا والمعوقات التي 
راكمهــا ربما عدم الجدية في التعاطي معها 
طيلة السنوات الماضية، والحالة السياسية 
العامــة فــي البلــد ومــا خلقته مــن تعقيدات 
ومقاربــات  تفكيــك  الــى  تحتــاج  وعقــد، 
سياســية واقتصاديــة فاعلــة، بحيث يؤخذ 
فــي االعتبار كل ما جرى ويجري، وامكانية 
العمــل على معالجات جديــدة مع المعنيين، 
انــه  شــك  ال  جديــد  لنفــس  يحتــاج  وربمــا 

مختلف عن ما سبقه.
النــواب  مــا أضاعــه مجلــس  اليــه   يضــاف 
الســابق مــن وقــت ثميــن علــى البلــد حيــث 
بقيت غالبية الملفات دون حلول، لذلك فإن 
ملفــات مثل البطالة، واإلســكان والصيادين 
األوضــاع  مــن  وعــدد  والفقــر  وقضاياهــم، 
لعمــل  رئيســيًا  محــورًا  كانــت  االجتماعيــة 

غالبية النواب في الدور األول المنصرم.
 ولقــد ركزنا عملنا علــى غالبية تلك الملفات 
بتعــاٍط سياســي مباشــر، خاصــة فــي ملــف 
البطالــة واإلســكان، فتحريــك ملفــات بهــذا 
الكــم مــن التعقيــد لــم يكــن فقط مــن داخل 
جلســات المجلــس، بــل امتــد بصــورة أكثــر 
والغــرف  المغلقــة  المكاتــب  إلــى  فاعليــة 
والمســاحات التــي ربمــا لــم يبــادر المجلــس 
نحــن  وهــا  أســف،  بــكل  لدخولهــا  الســابق 
نعمــل بــكل جدية النضــاج الحلــول بقدر ما 
تســعفنا اإلمكانــات ونتطلع لتعــاون أكبر مع 

الحكومة.

قرارات عاجلة

أوقفت إحدى شركات التأمين أنشطة  «
التأمين المتعلقة باالكتتاب بسبب 
احتيال تعرضت له من شركة خارج 

البحرين، وقرر المصرف المركزي 
فتح تحقيق وأمر بوقف تقليص 

الموظفين، وطالبت بتدخل محافظ 
المصرف، فما نتائج ذلك؟ 

ال أحبــذ الحديــث عــن الشــركات الخاصــة، 
لكــن بالنســبة لتلــك الشــركة تحديــدا، فهــي 
شــركة رائــدة فــي مجــال عملهــا، يهمني أن 
أؤكد لك أن عددا كبيرا من موظفي الشركة 
تواصلــوا معــي طارحيــن قضيتهــم، والتــي 
مــن بينهــا توغــل العمالــة الوافدة وســيطرة 
المديريــن األجانــب وأقاربهــم واصدقائهم، 
كمــا يقــول بعــض الموظفيــن، على الشــركة 

وعدم اكتراثهم بالموظفين البحرينيين.
 عــاوة علــى مخاوفهم على مســتقبل هذه 
الشركة المهمة لسوق التأمين في البحرين، 
ومعهــا شــركة أخرى تعمل فــي نفس مجال 

إعادة التأمين.
 لقد بادرت باالجتماع باألخ رشــيد المعراج 
محافــظ المصــرف المركــزي ألطــرح عليــه 
المشــكلة وأبعادهــا ووجدت منــه كل الدعم 
ودعــم  الشــركة  مــع  للوقــوف  واإلخــاص 

سوق التأمين والموظفين البحرينيين.
 وهــذا الشــعور الوطنــي دفعنــي لمواصلــة 

مهمتي والتواصل مع الموظفين.
 وحاولنــا إيقــاف قــرارات الشــركة، وبالفعل 
أصــدر المصــرف المركــزي قــرارات عاجلــة 
لتــدارك األمر، وكنا نعول على تفهم مجلس 

إدارة الشركة.
 والزلنــا نأمــل أن نحافظ على هذه الشــركة 
المهمة والموظفين البحرينيين وحمايتهم.

 وعلى الجهات المعنية أن تتدخل بإيجابية 
حفاظًا على عدم اهتزاز سوق التأمين لدينا 
وأيضــًا حفاظــًا علــى الكفــاءات البحرينيــة 
التي خدمت الشركة لسنوات طويلة وعدم 

السماح بالتاعب بمستقبلهم.
 وال أخفيــك القــول فقــد عملنا مع مجلســي 
إدارة آخريــن لشــركتين أحدهمــا في قطاع 
المصــارف.  قطــاع  فــي  واألخــرى  التأميــن 
اســتقرار  علــى  الحفــاظ  فــي  ونجحنــا 
الموظفيــن  علــى  واإلبقــاء  الشــركتين 

البحرينيين.
مثــل  المعنيــة  الجهــات  تعمــل  أن  ونأمــل   
علــى  العمــل  ووزارة  المركــزي  المصــرف 
المبــادرة لتحســن أوضاع الشــركات حفاظًا 
على اســتقرار الســوق وحمايــة للبحرينيين 
قبــل  مــن  باســتهدافهم  الســماح  وعــدم 

المسؤولين األجانب. 

حلول قريبة

التعاون بين السلطتين مفتاح نجاح  «
عمل الحكومة والبرلمان، ما تقييمك 

ألثر توجيهات سمو رئيس الوزراء 
من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة 

وتوطيد التعاون بين السلطتين؟

تعاونــًا  ونلمــس  نستشــعر  أننــا  شــك  ال 
ملموســًا مــن قبــل رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة والقيــادة السياســية، الذيــن فتحــوا 
لنــا أبــواب مكاتبهــم وحتى محــل إقاماتهم 
احيانا كثيــرة، ووعدونا بحلول وكانوا عند 

وعودهم.
هــا هو ملــف البطالــة يفتح علــى مصراعيه 
ولــم  فيــه،  للنجــاح  الجميــع فرصــة  وأمــام 
نكتــف فقــط بطــرح الملف داخل الجلســات 
بــل تجاوزنــا ذلــك وشــكلنا لجــان تحقيــق 
وأســئلة وأجلسنا الجهات المعنية والوزراء 
علــى طاولــة التفــاوض والتحقيق بحثا عن 

حلول حقيقية.
 وبالمثــل نعمــل فــي ملفــات مثــل اإلســكان 
والممرضيــن  األطبــاء  تشــغيل  وملــف 
ونحــاول أن نجــد إجابــات شــافية إلخواننا 
الصياديــن المقطوعة أرزاقهم منذ أكثر من 
ثمانيــة أشــهر ونتمنــى أن نجــد قريبًا حلوال 
لمشــكلتهم، بمــا يحفــظ لهــم مصــادر رزقهم 
ونعــول  البحريــة.  بيئتنــا  كذلــك  ويحفــظ 
كثيــرًا على تفهم ودعم جالة الملك حفظة 

هللا ألبنائه الصيادين. 
العديــد من الملفات مطروحــة للتعاون بين 
الســلطة التنفيذيــة ومجلــس النــواب. وأنــا 
شخصيًا متفائل بتعاون الحكومة والقيادة 

السياسية خال الفترة القادمة لحلحلتها.
الحلــول  وإيجــاد  الملفــات  فــي  التعــاون 
للقضايا هو الســبيل المتــاح والممكن امامنا 
جميعًا لخدمة أبناء شعبنا ومسيرة التنمية 
الشــاملة فــي الوطــن، وهــو خيــار مجــرب 
بالدرجــة  االجتماعــي  االســتقرار  لتعزيــز 

األولى.

غير مبررة

نشرت صحيفة زميلة احصائية أنك  «
وقعت على 4 اقتراحات برغبة، 

وقدمت سؤالين برلمانيين )السقف 
المتاح تقديم 5 أسئلة(، ولم توقع 

على أّي اقتراح بقانون.. أال ترى أنك 
تخليت عن أهم أداة بيد النائب وهي 

رك  تقديم االقتراحات بقوانين، وأذّكِ
بأنك تقدمت بأربع اقتراحات بقوانين 
بدور االنعقاد األول ببرلمان 2002، 

من بينها اقتراح بقانون بشأن 
السواحل والمنافذ البحرية واقتراح 

بقانون بشأن استمالك األراضي 
الخالية للمصلحة العامة؟

علينــا أن نفهــم أن وجــود ســؤال لــكل نائب 
طــرح  استســهال  يعنــي  ال  شــهر  كل  عــن 
االســئلة او لمجــرد مــلء الفــراغ كمــا يظــن 
البعــض، وإنمــا يســتوجب أن نطــرح أســئلة 
نوعيــة وجادة للبحث عن إجابات يمكن أن 
نبنــي عليها مشــاريع ومقترحات تشــريعية 

ورقابية أكبر.
أســئلة  زمائــي  وطــرح  طرحــت  عندمــا 
البطالــة ونســبتها وانعكاســاتها حتــى  عــن 
قناعــة  مجتمعيــن  لدينــا  الحقــا  تشــكلت 
بوجوب تشــكيل لجنــة تحقيق فيها وهكذا 
أســئلة حــول  نوجــه  كان، وبالمثــل عندمــا 
مســائل أخرى كاإلســكان والصحة والتربية 
والدفــان  واألراضــي  والبعثــات  والتعليــم 
فإننــا نبحث عن معطيات وبيانات تســعفنا 
في تشــكيل رأي عــام وأدوات ضغط مبنية 
علــى أرقــام وحقائــق قــدر اإلمــكان وليــس 
مجرد تهويش وأسئلة غير مبررة او فقط 
هــذا  البعــض الســتهداف  يعتقــد  كمــا 
الوزير او ذاك او إلحراج الحكومة. 

اقتراحــات  طــرح  لعــدم  بالنســبة 
بقوانين، اعتقد أن الدور األول وما 
حمل من مطالبات خدمية ضاغطة 
علــى الجميــع ربما لم يســعفنا على 
طرح مقترحات بقوانين في حينه.

الثانــي  الــدور  أن  جازمــا  واعتقــد   
العديــد مــن األســئلة  سيشــهد طــرح 
المهمــة ومقترحــات القوانيــن وحتــى 

لجان التحقيق.
ثق ان عملنا منهجي مدروس. 
الــى  ونتطلــع 

تعــاون اكبــر بيــن الســلطتين، وجديــة أكبــر 
مــن الجانب الرســمي، وهنــاك وزراء عليهم 
ان يتحسســوا جيــدا مقاعدهــم وعلــى اي 

ارضية يتكئون.

5 أسئلة

ما أبرز خططك الرقابية والتشريعية  «
بدور االنعقاد المقبل؟

 الــدور التشــريعي الثانــي هــو دور األســئلة. 
ولــدي أكثــر مــن خمســة أســئلة ســأتقدم بها 
والعديد من اقتراحات القوانين والرغبات.

الكتلــة  أعضــاء  لمراجعــة  ذلــك  وســنخضع 
وبعض الزماء النواب القريبين من رؤيتنا.

حالة المراوحة

كنت عضوا ببرلمان 2002، وعدت  «
لمقعد النيابة بعد 12 عاما، كيف 

م تجربتك بالبرلمان األول مع  تقّيِ
البرلمان الخامس؟ 

هنــاك فــرق كبيــر بيــن التجربــة البرلمانيــة 
ال  والحاليــة.   2006  –  2002 فــي  األولــى 
تنسى أن في 2002 كان هناك زخم الميثاق 
وتطلعــات الناس الجامحــة للتغيير والواقع 
برمتــه حينهــا، وكذلــك  الجديــد  السياســي 
أفضــل  فــي  كانــت  االقتصاديــة  األوضــاع 

حاالتها.
 أما اآلن فالوضع مختلف في بعض جوانبه، 
لكن أؤكد لك أنني أرى في التجربة الحالية 
مؤشــرات إيجابيــة مــن بينهــا أن المجلــس 
الحالي غالبية نوابه يعملون بنفس إيجابي 
عــال جــدًا، متجاوزيــن ترســبات الســنوات 
العجــاف وحالــة االنقســام المجتمعــي التي 
فرضتهــا الظــروف السياســية الصعبة علينا 

جميعًا.
 وأعتقــد أن عملنــا المشــترك بهــذه الروحية 
هو حد في ذاته نجاح للتجربة وللبحرين ما 
ينقصنــا حتى اآلن هــو أن ننجح معًا للعبور 
بشعبنا ووطننا خطوات كبرى لألمام، وهذا 
لــن يحصــل إال بتعــاون الحكومــة والقيــادة 
لحلحلــة  معنــا  أكبــر  بصــورة  السياســية 
القضايا االقتصادية والمعيشية والسياسية 

وإعادة لحمة البلد أفضل مما كانت.
أستشــعرها  أكاد  حميــدة  توجهــات  هنــاك 
لــدى بعــض المســؤولين يقابلهــا تفهــم عــام 
لدى الشــارع البحريني الــذي تعب من حالة 
وطاقــة  جديــد  لزخــم  ويحتــاج  المراوحــة 

أكبر.
 علينــا أن ننفــخ فــي تلــك الطاقــة الكامنــة 
نحــن والقيــادة السياســية حتــى تــرى النور 
كمــا  الوطنــي  وقرارنــا  وحدتنــا  ونســتعيد 
يريــده الشــعب والقيــادة السياســية وذلــك 

ليس بعسير من وجهة نظري.

رئيس الفريق السياسي راشد الغائب، ورئيس التحرير مؤنس المردي، والنائب األول عبدالنبي سلمان

حوار

انتقــد النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب عبدالنبــي ســلمان عبر “البالد” اضاعــة البرلمان الســابق وقتا ثمينا علــى البلد بإبقاء 
غالبية الملفات مثل البطالة واالسكان وغيرهما دون حلول.

وأضاف بحوار مع الصحيفة أن المجلس الحالي ركز على غالبية تلك الملفات بتعاٍط سياســي مباشــر، وحّرك ملفات معقدة لم 
تقتصــر تحــت القبــة، وإنمــا امتدت بصورة أكثر فاعلية بالمكاتب المغلقة والغرف والمســاحات، التــي ربما لم يبادر المجلس 

السابق لدخولها بكل أسف.
وأردف: “نعمل بكل جدية النضاج الحلول، بقدر ما تسعفنا اإلمكانات، ونتطلع لتعاون أكبر مع الحكومة”.

وفــي موضــوع آخــر، لفــت الــى أنه عمل مع مجلســي إدارة شــركتين، األولــى بقطاع التأميــن واألخرى بقطــاع المصارف، 
لإلبقاء على الموظفين البحرينيين من شبح التسريح.

وطالــب ســلمان المصــرف المركزي ووزارة العمل والتنمية االجتماعية بتحســين أوضاع الشــركات وحماية المواطنين من 
خطر استهدافهم من المسؤولين األجانب.

وفيما يأتي نص الجزء الثالث واألخير من حوار صحيفة البالد مع النائب األول عبدالنبي سلمان:

راشد الغائب | تصوير رسول الحجيري

مديرون أجانب يتوغلون بشركات ويستهدفون موظفين بحرينيين
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أوقفت تسريح 
بحرينيين من 

شركتين للتأمين 
والمصارف

يجب على المصرف 
المركزي و ”العمل” 

تحسين أوضاع 
الشركات

تعاون ملموس من 
سمو رئيس الوزراء

البرلمان السابق 
أضاع الوقت بإبقاء 
ملفات دون حلول

نعمل بكل جدية 
النضاج الحلول 

ونتطلع لتعاون أكبر 
مع الحكومة

لحماية الموظفين البحرينيين من خطر استهداف مسؤوليهم األجانب

سيطرة المديرين األجانب وأقاربهم بإحدى شركات التأمين

التعاون وإيجاد الحلول للقضايا خيار مجرب لتعزيز االستقرار االجتماعي

توجيه األسئلة ليس مجرد تهويش أو الستهداف 
وزير أو إلحراج الحكومة

لدي أكثر من 5 أسئلة سأتقدم بها والعديد من 
اقتراحات القوانين والرغبات

الشارع تعب من حالة المراوحة ويحتاج لزخم 
جديد وطاقة أكبر



قبيلة آل بوكوارة تستنكر محاوالت “الجزيرة” اليائسة لشق الصف
اســتنكارها  عــن  بوكــوارة  آل  قبيلــة  أعربــت 
وشــجبها للمحــاوالت البائســة التــي تقــوم بهــا 
قنــاة الجزيــرة القطريــة؛ مــن أجــل شــق الصــف 
وإثارة النعرات الطائفية بين أبناء البلد، مؤكدة 
وقوفهــا صًفــا واحــًدا خلــف قيادة جاللــة الملك 
ودعمها لسياسة جاللته التي تنطلق من مبادئ 
ســامية وحضارية تحقق آمال وتطلعات شعب 

البحرين الوفي. 
وأكــدت قبيلة بوكوارة فــي بيان أن ما يقوم به 
النظــام القطري وقنــاة الجزيرة التــي يحتضنها 
من أجل استهداف أمن واستقرار دول المنطقة 
ال يمثل موقف الشــعب القطري الشقيق بقبائله 
الكريمة التي تربطهم عالقة النسب والمصاهرة 
مــع العديــد من قبائــل وعوائل البحريــن. وفيما 

يلي نص البيان:

بخالص الوالء والوفاء والطاعة يتشــرف أفراد 
بــأن  البحريــن  فــي مملكــة  بوكــوارة  آل  قبيلــة 

يجــددوا البيعــة والــوالء لمقام حضــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه وللوطن العزيز، 
معربيــن عــن تمســكهم التــام باالنتمــاء الوطني 
والســعي  وقيادتهــا  العزيــزة  البحريــن  لمملكــة 
الــذي عهــده عنهــم  لمواصلــة العطــاء الوطنــي 
عاهــل البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، وهــو 
مــا توارثــه أفــراد القبيلــة عــن اآلبــاء واألجــداد 
فــي عمليــة  المشــاركة  لهــم شــرف  كان  الذيــن 
البناء الشــاملة منذ عهــد الفتح على يد المغفور 
لــه بــإذن هللا تعالــى الشــيخ أحمد بــن محمد آل 

خليفة )الفاتح(.
وإذ يجــدد أفــراد القبيلــة لجاللة الملــك المفدى 
الــوالء والبيعــة فإنهــم يؤكــدون وقوفهــم صًفــا 
واحًدا خلف قيادة جاللته مع دعمهم لسياســته 
التي تنطلق من مبادئ سامية وحضارية تحقق 
آمــال وتطلعــات شــعب البحريــن الوفــي الــذي 
يــرى فــي جاللتــه الحاضر الســعيد والمســتقبل 

المشــرق بــإذن هللا تعالــى، ويــرى فــي جاللتــه 
القائد الفذ الذي يقود مملكتنا العزيزة إلى آفاق 
رحبة تحقق لشعبه الوفي كل الخير والرفاهية، 
مــن  مزيــًدا  واإلســالمية  العربيــة  ولألمتيــن 
المساهمات اإليجابية والفعلية لنصرة قضاياها 
المصيريــة وتحقيــق االكتفــاء والمســاهمة فــي 

التنمية بمختلف أوجهها.
ويعبــر أفــراد قبيلة آل بوكوارة عن اســتنكارهم 
وشــجبهم للمحــاوالت البائســة التــي تقــوم بهــا 
قنــاة الجزيــرة القطريــة مــن أجــل شــق الصــف 
وإثــارة النعــرات الطائفيــة بيــن أبنــاء البلــد، في 
محاولــة لزعزعــة األوضــاع فــي البــالد، وذلــك 
مــن خــالل اســتضافتها لمجموعــة مــن الخونــة 
والمرتزقــة الذي باعوا أنفســهم للنظــام القطري 

وزبانيته.
وتؤكد قبيلة آل بوكوارة بأن ما يقوم به النظام 
مــن  التــي يحتضنهــا  الجزيــرة  القطــري وقنــاة 
أجــل اســتهداف أمــن واســتقرار دول المنطقــة، 

هــو ال يمثــل موقــف الشــعب القطــري الشــقيق 
بقبائلــه الكريمــة التــي تربطهــم عالقــة النســب 
وعوائــل  قبائــل  مــن  العديــد  مــع  والمصاهــرة 
البحريــن، هذه العالقــة التاريخية التي ال يمكن 
أن تزعزعهــا األســاليب الرخيصة والمســتهجنة 
مــن  وأعوانــه  القطــري  النظــام  ينفذهــا  التــي 

المرتزقة واإلرهابيين.
وتشــدد قبيلــة آل بوكــوارة علــى أن المواطنــة 
التــي يؤمــن بها أفرادها هــي الصدق في العمل، 
حمــل  فــي  واألمانــة  النوايــا،  فــي  واإلخــالص 
المســؤولية، وإنهــم بعــون هللا خيــر مــن يصون 
األمانــة، وقــد أثبــت لنــا التاريــخ أن الفتــن مــن 
أخطــر مــا تتعــرض لــه األوطــان ومن لــم يتعظ 
بالتاريــخ فلينظــر للحاضر وما تتعرض له بعض 
الــدول، وعهــًدا نقطعــه علــى أنفســنا أن نكــون 
الجنــود المخلصيــن لهذا البلــد العزيز، واألعوان 
األوفيــاء لجاللــة الملــك العاهــل المفــدى حفظه 

هللا ورعاه.

المنامة - بنا

المنامة - بنا المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســتنكارها  عــن  الفضالــة  عائلــة  أعربــت 
اإلعــالم  بثــه  لمــا  التــام  ورفضهــا  الشــديد 
القطــري من افتــراءات وأكاذيب عن مملكة 
النظــام  إفــالس  يعكــس  والــذي  البحريــن، 
بمبــادئ  الحائــط  عــرض  القطــري ويضــرب 
ُحسن الجوار التي دعا إليها الدين الحنيف، 

وأكدتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
هــذه  أن  لهــا  بيــان  فــي  العائلــة  وأكــدت 
المحــاوالت البائســة لــن تزيــد شــعب مملكة 
المضــي  إال عزًمــا وإصــراًرا علــى  البحريــن 
قدًمــا بمســيرة الخيــر والنمــاء التــي يحمــل 
لواءهــا جاللــة الملــك، مســتندين بذلــك إلى 
التاريخ العريق والحاضر الزاهر والمستقبل 
تأكيــد  مجــددة  الغاليــة،  لمملكتنــا  المشــرق 
الوقــوف صًفا واحًدا خلف القيادة الحكيمة 
لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة، فــي مواجهــة هــذه 

التدخالت.

عــن  بيانهــا  فــي  الفضالــة  عائلــة  وعبــرت 
اعتزازها وفخرهــا بمملكة البحرين ووحدة 
قيادتهــا وشــعبها، ودعمهــا الكامــل لــكل مــا 
تتخــذه من إجراءات لوقف هذه التدخالت 
المجتمــع  أطيــاف  كل  ودعــوة  الســافرة، 
للوقــوف صًفا واحًدا خلف القيادة الحكيمة 
وطنــي  موقــف  وتســجيل  البــالد،  لعاهــل 
واحــد وواضــح يعبر وبكل قــوة عن الرفض 
الحاسم واالستنكار الشديد لتلك التدخالت 
واإلســاءات المتكــررة، ســائلين المولــى عــز 
وجل أن يحفظ مملكة البحرين من كل شــر 
وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان والنماء 
بقيــادة صاحــب الجاللــة الملــك، وبدعم من 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

أكدت عائلة بوصيبع والءها واعتزازها 
الجاللــة  صاحــب  البــالد  ملــك  بقيــادة 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
مشــيرة إلــى أن جاللة الملــك من القادة 
مــدى  علــى  التاريــخ  يذكرهــم  الذيــن 
األزمــان والدهــور لجليل األعمــال التي 
قــام بها لرفعة مملكــة البحرين العزيزة، 
وجعلهــا شــامة بين األمم والشــعوب، و 
قفــز بهــا إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة 
البحريــن  أهــل  وجعــل  والمزدهــرة، 
يفتخرون ببالدهم وبملكها المفدى أيما 

فخر.
وأعربت العائلة عن رفضها واستنكارها 
بثتهــا  التــي  واألكاذيــب  لإلســاءات 
الســتهداف  القطريــة  الجزيــرة  قنــاة 
مملكــة البحرين واإلضرار بالمكتســبات 
مملكــة  ســمعة  أن  مؤكديــن  الوطنيــة، 

جميــع  عليهــا  يشــهد  الطيبــة  البحريــن 
دول العالم.

وأوضحــت عائلــة بوصيبع “أن البحرين 
دول  شــعوب  هبــت  أن  فخــرا  يكفيهــا 
لمســاندتها  العربيــة  والــدول  الخليــج 
واســتنكارها  رفضهــا  عــن  والتعبيــر 
إلســاءات قناة “الجزيرة” التي اشتهرت 
القيــم  وعلــى  اللباقــة  علــى  بخروجهــا 
العربيــة األصيلــة التي تربــى عليها أهل 
هــذه  اشــتهرت  كمــا  العربــي،  الخليــج 
فــي  والصراعــات  الفتــن  بــزرع  القنــاة 

المنطقة”.
وشــددت عائلــة بوصيبــع على تمســكها 
بقيادة جاللة الملك، داعية هللا سبحانه 
قيــادة  البحريــن  يحفــظ  أن  وتعالــى 
وشــعبا من كل شــر ومن كل ســوء، وأن 

يبعد كيد كل من أراد ببالدنا شرا.

جــددت عائلــة الزايد في بيــان لها  والءها 
لعاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفة، مؤكديــن وقوفهم 
خلــف قيــادة جاللتــه فــي مواجهــة الفتن 
الخائبــة التــي يروجهــا اإلعــالم القطــري، 
القطــري  النظــام  إفــالس  والــذي يعكــس 
ويضــرب عــرض الحائــط بمبــادئ ُحســن 
الجــوار التــي دعــا إليهــا الديــن الحنيــف 
وأكدتهــا المواثيــق والمعاهــدات الدولية. 

وفيما يلي نص البيان:

من عائلة الزايد
 إلــى حضرة صاحــب الجاللــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة مملكة البالد المفدى 

حفظه هللا ورعاه
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نتقــدم  إلى حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة مملكــة البالد 

المفدى.. حفظه هللا ورعاه..

نتعاضــد مــع جاللتكم فــي مواجهة الفتن 
ويقودهــا  فيهــا  انغمــس  التــي  الخائبــة 
الشــعبي  الــرد  وكان  القطــري،  اإلعــالم 
لــوأد  وحازًمــا  الممنهــج  للكــذب  برهاًنــا 
تلــك المحــاوالت الخائبة، ونتــرك لإلعالم 
القطــري االنغماس في الفتن وبث الفرقة 
ونلتــف  واإلرهابييــن،  اإلرهــاب  ودعــم 
مــع جاللتكــم فــي التعاضــد والســير نحو 
خدمــة  فــي  طاقاتنــا  وتســخير  التنميــة 
وطننــا الغالــي والعمــل مــن أجــل وحدتنا 

الخليجية وترسيخ القومية العربية.
جاللتكــم  بقيــادة  البحريــن  هللا   حمــى 
الخيــر  طريــق  علــى  خطــاك  هللا  وســّدد 

ودمتم سنًدا وذخًرا لمملكتنا الغالية.
عائلة الزايد

أحفاد مؤسس ورائد الصحافة 
الخليجية
عبدهللا بن علي بن جبر الزايد
وعموم عائلة الزايد في مملكة البحرين

عائلة الفضالة تستنكر افتراءات 
اإلعالم القطري على البحرين

عائلة بوصيبع تؤكد والءها لقيادة جاللة 
الملك وتستنكر أكاذيب “الجزيرة” القطرية

عائلة الزايد تجدد والءها لقيادة جاللة الملك

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

والءهــا  الرويعــي  عائلــة  أكــدت 
قيــادة  خلــف  ووقوفهــا  المطلــق 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــه، ضــد كل 
تتبناهــا  التــي  المغرضــة  المحــاوالت 
البحريــن  مملكــة  الســتهداف  قطــر 
الوطنيــة.  بالمكتســبات  واالضــرار 

وأدانــت عائلــة الرويعــي فــي بيان لها 
مــا بثتــه قنــاة الجزيــرة القطريــة مــن 
واســتهدافها  وأكاذيــب  افتــراءات 
المتواصل لمملكــة البحرين، مؤكدين 
أن هــذه المحــاوالت الخائبــة لن تزيد 
وتصميمــا  قــوًة  إال  البحريــن  أبنــاء 
للمضــي قدما بمســيرة الخيــر والنماء 

لجاللة الملك.

مملكــة  ان  المهيــزع  عائلــة  أكــدت 
البحريــن عصية امام محاوالت النيل 
ظــل  فــي  االجتماعــي  نســيجها  مــن 
قيــادة عاهــل البــالد صاحــب الجاللة 
بــن عيســى آل خليفــة،  الملــك حمــد 
مؤكديــن أن أي محاولــة لشــق الصف 
والعبث بأمن مملكة البحرين سيكون 
مصيرهــا الفشــل التــام. وقالــت عائلة 

المهيــزع: “ان النظــام القطــري الداعم 
لإلرهاب يســوق االفتراءات والكذب 
فــي محاولــة منــه إلبعــاد تهمــة دعــم 
قنــاة  عبــر  عنــه  الدولــي  اإلرهــاب 
)الجزيــرة(”. وجــددت عائلــة المهيزع، 
في بيان لها أرسله عن العائلة عيسى 
ومبايعــة  والءهــم  المهيــزع،  ســعيد 
صاحــب الجاللة عاهــل البالد المفدى 

على السمع والطاعة.

أكــدت عائلة بوحجي والءها ووقوفها 
صاحــب  البــالد  عاهــل  قيــادة  خلــف 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
خليفــه ضد كل المؤامــرات التي تحاك 
لزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، 
واســتنكارها  رفضهــا  عــن  معربــة 
الشديدين لما قامت به قناة “الجزيرة” 
ونشــر  فبركــة  مــن  أخيــرا  القطريــة 
التــي  المؤامــرات  وحيــك  لألكاذيــب 
تســتهدف مــن خاللها اإلســاءة لمملكة 
البحريــن، والســعي للنيــل من النســيج 

االجتماعي لشعب مملكة البحرين.
وأكــدت عائلــة بوحجــي فــي بيــان لهــا 
العدائــي  القطــري  النظــام  موقــف  أن 
يؤكد سياسته الرامية لألضرار بمملكة 
مبــادئ  مــع  يتعــارض  وبمــا  البحريــن، 
حســن الجوار بين الشــعبين الشقيقين 
إليهــا  دعــا  التــي  والقطــري  البحرينــي 
األعــراف  ورســختها  الحنيــف  الديــن 

والقوانين والمواثيق الدولية.
وأشارت عائلة بوحجي إلى أن برنامج 
المدعــو “مــا خفــي أعظــم” الــذي بثتــه 

قنــاة الجزيرة القطرية ما هو إال فبركة 
إعالميــة جديــدة وحلقــة مــن حلقــات 
مملكــة  ضــد  القطــري  النظــام  التآمــر 
البحريــن، مبينــة أن هــذه المحــاوالت 
المشــبوهة أصبحــت مكشــوفة للجميع 
ولــن يكتــب لهــا النجــاح بفضــل قيــادة 
وعــي  ثــم  الملــك،  الجاللــة  صاحــب 
البحريــن،  مملكــة  شــعب  ويقظــة 

وتمسكه بوحدته الوطنية. 
وأوضحــت العائلة أن هــذه المحاوالت 
البائسة لن تزيد شعب مملكة البحرين 
إال عزًمــا وإصــراًرا علــى المضــي قدًمــا 
بقيــادة  واالزدهــار  التنميــة  بمســيرة 
مملكــة  أن  مؤكديــن  الملــك،  جاللــة 
أمــام  هللا  بــإذن  عصيــة  البحريــن 
محــاوالت النيل من نســيجها وتكاتفها 
والعبــث  الصــف  وشــق  االجتماعــي 
ســيكون  والتــي  الوطنــي  باالنتمــاء 
مصيرها الفشل أمام إرادة أبناء مملكة 

البحرين الراسخة.

عنهم خليل بن محمد 
بن يوسف بوحجي

عائلة الرويعي تؤكد وقوفها خلف قيادة 
جاللة الملك وإدانتها للتدخالت القطرية

عائلة المهيزع: البحرين بقيادة جاللة الملك 
عصية على النيل من نسيجها االجتماعي

عائلة بوحجي تؤكد وقوفها خلف قيادة 
جاللة الملك وتستنكر التدخالت القطرية

المنامة - بنا

أكــدت عائلــة يوســف عبدهللا الشــيخ 
صالــح الشــيخ وقوفهــا صفــًا واحــدًا 
صاحــب  البــالد  عاهــل  قيــادة  خلــف 
بــن عيســى آل  الملــك حمــد  الجاللــة 
التــي  المؤامــرات  كل  ضــد  خليفــة 
تحــاك لزعزعــة أمــن البــالد، وضــد كل 
مــن تســول له نفســه العبث باســتقرار 
الوطن. وأكدت عائلة الشيخ التمسك 
القائمــة  الوطنيــة  والقيــم  بالثوابــت 
بجــد  الــوالء والطاعــة والعمــل  علــى 
مملكــة  ازدهــار  أجــل  مــن  وإخــالص 
اعتزازهــا  عــن  معربــة  البحريــن، 

بااللتفــاف خلــف قيــادة جاللــة الملــك 
التــي  اإلجــراءات  لــكل  وتأييدهــا 
أجــل  مــن  البحريــن  مملكــة  تتخذهــا 

حفظ تراب الوطن الغالي.
رفضهــا  عــن  العائلــة  وأعربــت 
واستنكارها الشديد لما قامت به قناة 
“الجزيرة” القطريــة مؤخرًا من فبركة 
ونشــر لألكاذيــب وحيــك المؤامــرات 
ضــد أمــن واســتقرار مملكــة البحرين، 
الوفــي  البحريــن  شــعب  أن  مؤكــدًة 
كان وال يــزال واعيــًا لهــذه المؤامرات 
قنــاة  عليهــا  دأبــت  التــي  الدنيئــة 

“الجزيرة” القطرية منذ تأسيسها.

عائلة الشيخ تعلن وقوفها صفا واحدا خلف القيادة
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قبيلة الحمادي: البيعة لجاللة الملك شريان الحياة

البحريــن  مملكــة  فــي  الحمــادي  قبيلــة  أكــدت 
والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات 
المحــاوالت  اســتنكارها  المتحــدة  العربيــة 
المستمرة من قبل النظام القطري من النيل من 
أمن واستقرار مملكة البحرين وتماسك الشعب 
البحرينــي األصيــل بمكوناتــه كافــة ووقوفهــم 
صًفــا واحًدا خلف عاهل البــالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأضافــت قبيلــة الحمادي فــي بيانها أن تحالف 
العربيــة  األمــة  أعــداء  مــع  القطــري  النظــام 
خــارج  قطــر  عزلــة  مــن  يزيــد  واإلســالمية 
محيطها العربي واإلســالمي، معربة عن رفضها 
واســتنكارها مــن األكاذيــب المفبركــة مــن قبــل 
قنــاة الجزيــرة المملوكة من قبل النظام القطري 

وهــو مــا يشــكل مؤامــرات مســتمرة ومتكــررة 
مصيرها الفشل ولن تؤدي إال إلى زيادة تمسك 
الشــعب البحرينــي بــكل قــوة وصالبــة بقيادتــه 
لحاضــر  واســتقراراها  البحريــن  أمــن  وبحفــظ 

ومستقبل أبنائها. 
مملكــة  فــي  الحمــادي  قبيلــة  أبنــاء  وشــدد 
البحريــن علــى وقوفهــم خلــف قيــادة صاحــب 

الجاللــة الملــك، وصاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء، وصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد، 
الوطــن،  وتــراب  للقيــادة  فــداء  أرواحهــم  وأن 
مؤكديــن أن بيعة الــوالء والطاعة لجاللة الملك 
ونبــض  لهــم  المســتمر  الحيــاة  شــريان  تشــكل 
البــذل والعطــاء الــذي ال يتوقف لدعم المســيرة 

التنموية المباركة لجاللته.

المنامة - بنا

قبيلة النعيم تدين بشدة أكاذيب “الجزيرة” ضد البحرين
أعلنــت قبيلــة النعيــم عن والئهــا التام 
وتأييدها الكامل لعاهل البالد صاحب 
آل  بــن عيســى  الملــك حمــد  الجاللــة 
خليفة، وإشــادتها بكل فخر بما تحقق 
في العهد الزاهر لجاللته من إنجازات 

لمملكة البحرين وشعبها الوفي.
وأكدت قبيلة النعيم أنها “ال تحيد وال 
تتغير عن ما سار عليه اآلباء واألجداد 
مــن هــذا الــوالء المشــهود والمواقــف 
المشــرفة، فــي كل وقــت تجــاه حــكام 

البحرين من آل خليفة الكرام، وبعون 
هللا ســتبقى بالدنــا واحة أمــن وتقدم 
القديــر  العلــي  هللا  داعيــن  وازدهــار، 
أن يحفــظ جاللتــه بــكل خيــر، وكذلك 
صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الوزراء 
الملكــي  الســمو  وصاحــب  الموقــر، 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء”.

وأدانــت قبيلــة النعيــم بشــدة مــا تبثه 
باســتمرار قنــاة الجزيرة فــي قطر من 
أكاذيب تســتهدف من خاللها اإلساءة 
للبحرين وقيادتها، والســعي للنيل من 
النســيج االجتماعي لشــعب البحرين، 
وأن موقــف قطــر الداعــم لهــذه القناة 
لألضــرار  الراميــة  سياســتها  يؤكــد 
تتعــارض  والتــي  البحريــن،  بمملكــة 
والمواثيــق  والقوانيــن  األعــراف  مــع 
المحــاوالت  هــذه  ولكــن  الدوليــة، 

المشبوهة أصبحت مكشوفة للجميع، 
أو  حاليــا  النجــاح  لهــا  يكتــب  ولــن 
مســتقبال إن شــاء هللا تعالــى، وذلــك 
بفضــل قيــادة صاحب الجاللــة الملك، 
البحريــن،  شــعب  ويقظــة  وعــي  ثــم 
الوطنيــة ووالئهــا  بوحدتــه  وتمســكه 

لقيادته.

عن قبيلة النعيم في مملكة البحرين
عبدهللا بن حمد الماجد النعيمي

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بمملكــة  الســليس  عائلــة  جــددت 
البحريــن البيعــة والــوالء والتعبير 
عن صدق االنتماء إلى مقام عاهل 
البــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، مع اســتنكار 
العدائيــة  القطريــة  المحــاوالت 
السياســية واإلعالميــة والحمالت 
الخارجيــة التي تهدف إلى زعزعة 
العزيــزة،  البحريــن  فــي  األمــن 
المحــاوالت  هــذه  هللا  وبحمــد 
بالفشــل  بــاءت  طالمــا  المســتمرة 
بفضل هللا تعالى ثم بفضل رسوخ 
الثقة في القيادة الحكيمة، ووعي 
قيادتــه  مــع  وتصالحــه  المواطــن 

وحبه لوطنه.
وقالــت العائلــة إن تجديــد البيعــة 
المحــاوالت  ظــل  فــي  والــوالء 

والحمــالت ضــد مملكــة البحريــن 
يأتــي ضمن ترجمة لصدق المحبة 
والقيــادة  الطيبــة،  األرض  لهــذه 
الخليفيــة التــي فــي ظــل حكمهــا 
فيهــا  البحريــن  نعمــت  المتطــاول 
باألمن واالســتقرار واالزدهار، ولم 
تأُل هذه القيادة جهًدا في صد أي 
مســاس بأمــن البلــد وكرامــة أهله، 
بل بذلوا وضحوا في سبيل ذلك.

وأشــارت العائلــة إلــى أنــه كما كان 
بحريننــا  فــي  الســليس  أجــداد 
فكذلــك األحفــاد فــي صــف واحــد 
متماســك مــع قيادتــه فــي الدفــاع 
علــى  والحفــاظ  الوطــن،  عــن 
اســتقراره وأمنــه، وحماية موارده 
ومقدراتــه، دامــت البحرين عزيزة 

آمنة عامرة.

عائلة السليس تستنكر 
المحاوالت القطرية لزعزعة األمن

المنامة - بنا

فــي  بوحســن  آل  عائلــة  أصــدرت 
فيــه  أعلنــت  بياًنــا  البحريــن  مملكــة 
رفضهــا التــام ألي محــاوالت للتدخل 
البحرينــي،  الداخلــي  الشــأن  فــي 
ومجــددة تأكيد الوقوف صًفا واحًدا 
خلــف القيــادة الحكيمــة لعاهل البالد 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
عيســى آل خليفة، فــي مواجهة هذه 

التدخالت.
وأضاف البيان “نعلن موقفنا الوطني 
المغرضــة  التدخــالت  هــذه  تجــاه 
الســافرة في شــؤون مملكتنا الغالية، 
مذكريــن فــي الوقــت ذاتــه بــأن هــذا 
التدخــل الســافر في شــؤون مملكتنا 
الغاليــة يعــد إيــذاء ممقوًتــا وتعدًيــا 
مملكــة  شــعب  أطيــاف  كل  يرفضــه 

البحرين رفًضا قاطًعا”.
مــن  بوحســن  آل  عائلــة  وأكــدت 
منطلــق اإليمان بالثوابت اإلســالمية 
العربية والوطنية، رفضها اإلســاءات 

المتكــررة لمملكــة البحريــن مــن قناة 
يقــف  مــن  وكل  القطريــة،  الجزيــرة 
وداعميــن  مســؤولين  مــن  خلفهــا 
ومموليــن في النظام القطري، والذي 
يضرب عرض الحائط بمبادئ ُحســن 
الجوار التي دعا إليها الدين الحنيف، 
والمعاهــدات  المواثيــق  وأكدتهــا 

الدولية.
واختتمــت عائلــة آل بوحســن بيانهــا 
بمملكــة  وفخرهــا  اعتزازهــا  بتأكيــد 
البحريــن ووحــدة قيادتهــا وشــعبها، 
ودعمهــا الكامــل لــكل مــا تتخــذه من 
التدخــالت  هــذه  لوقــف  إجــراءات 
السافرة، ودعوة كل أطياف المجتمع 
للوقــوف صًفــا واحــًدا خلــف القيــادة 
وتســجيل  البــالد،  لعاهــل  الحكيمــة 
موقــف وطنــي واحــد وواضــح يعبــر 
الحاســم  الرفــض  عــن  قــوة  وبــكل 
واالســتنكار الشــديد لتلك التدخالت 

واإلساءات المتكررة.

عائلة آل بوحسن تستنكر تدخالت “الجزيرة” 
وتؤكد وقوفها خلف قيادة جاللة الملك
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إال الــبــحــريــن ومــلــيــكــها...
بأيامنــا ســنرى العديــد مــن المواقــف والمحطات، قد تعجبنــا وأحياًنا العكــس فقد تثير 
الجــدل وال نرضــى بهــا. واآلن أتــى هذا اليوم الذي به تلك المحطة التي ال نســمح ألحد 
أن يحــاول التدخــل بشــؤون البحريــن وســيدي حضرة صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.

إن الــبــحــريــن تــاريــخ وحـــضـــارة، دولــة 
الــقــانــون والــعــدل والــدســتــور. وإن ما 
منذ  الغالية  البحرين  مملكة  تشهده 
تطويرات  من  هذا  يومنا  حتى  الزمن 
وازدهار مشرق حامًل التقدم والتنمية 
المواقف؛  ومختلف  الزوايا  جميع  من 
ــم الــدعــم  هـــذا بــفــضــل الــمــولــى ومـــن ث
ــن قـــبـــل ســـيـــدي حــضــرة  ــي مــ ــامـ ــسـ الـ
صاحب الجللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة عاهل البلد المفدى.
يــقــدمــه  ــذي  ــ ــ ال الـــرفـــيـــع  ــــحــــرص  ال إن 
ــمــواطــن هو  جــللــة الــمــلــك لــلــوطــن وال

اإلنجازات  تحقيق  في  يساعد  مفتاح 
الحضارية لهذا البلد.

لن ننسى أن نشيد بالتوجيهات الملكية 
الدولية  المكانة  أبــرزت  التي  السامية 
واالهــتــمــام الــحــضــاري فــي الــمــجــاالت 
والرعاية  التوجيهات  تلك  وأن  كافة، 
على  اليوم  البحرين  جعلت  التي  هي 
ــيــة واإلقــلــيــمــيــة  ــوطــن ــمــســتــويــات ال ال

والدولية. 
لــلــبــحــريــن وقــيــادتــهــا مــكــانــة خــاصــة 
األرض،  هــذه  على  بحريني  كل  بقلب 
ــأي مــحــاوالت  ــن يسمح الــمــواطــن ب ول

هنا  جميعنا  والكراهية.  للفتنة  تهدف 
للبحرين  فــداء  ــا  وأرواحــن أيدينا  نمد 
وباقون  المفدى،  البلد  ملك  ولسيدي 
نقف  أن  عــهــد ووعـــــد ووفــــــاء  عــلــى 

للوطن  جميًعا متمسكين حًبا وتقديًرا 
ومليكه.

البحرين  يحفظ  أن  الــمــولــى  سائلين 
الجللة  صاحب  حضرة  سيدي  بظل 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد  ــمــلــك  ال
عاهل البلد المفدى حفظه هللا ورعاه 
األمير  الملكي  السمو  وسيدي صاحب 
رئيس  خليفة  آل  ســلــمــان  بــن  خليفة 
ــاه  مــجــلــس الــــــوزراء حــفــظــه هللا ورعـ
األمير  الملكي  السمو  وسيدي صاحب 
العهد  ولي  خليفة  آل  بن حمد  سلمان 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األمــيــن 
ــاه وشــعــب  ــ الــــــوزراء حــفــظــه هللا ورعـ

البحرين الوفي والمخلص.

عبدالرحمن جليل الشيخ

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض مع قوانين 
النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد 
اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

مواطن يناشد أصحاب األيادي البيضاء معالجته بالخارج
صحي تقرير  حسب  ــأورام  ل متخصص  لمركز  وبحاجة  بالسرطان  مصاب 

ناشــد مواطــن أصحــاب األيــادي البيضاء تخفيــف معاناته وآالمه من خالل مســاعدته 
للعــالج فــي مركــز متخصــص بمعالجــة األورام بالخارج مــن مرض الســرطان في الكبد 

والبنكرياس والمرارة الذي أصيب به منذ شهر ونصف الشهر، حسب تقرير صحي.

هذه  يعاني  أن  إلــى  المواطن  وأشـــار 
وانه  الشهر،  ونصف  شهر  منذ  الحالة 
المستشفى  مــن  يــخــرج  أن  يمكنه  ال 
الرتفاع درجة حرارته إلى 39 درجة. 
ــمــواطــن الــصــحــي أن  وبــيــن تــقــريــر ال
إدخاله  وتــم  مــعــروفــة،  ليست  حالته 
ــد مــن  ــزيـ ــمـ ــمــســتــشــفــى إلجـــــــراء الـ ال
ــارات وذلـــك  ــ ــب ــ ــت الـــفـــحـــوصـــات واالخــ
 3 مــن  ألكثر  الحمى  يعاني  كــان  ألنــه 
الفحوصات  أظــهــرت  حيث  أســابــيــع، 
لوظائف  ركودية  واالختبارات صورة 
المسح  نتائج  أفـــادت  والــتــي  الــكــبــد، 
على منطقة البطن وجود ورم خبيث 

في البنكرياس.
ــذي  ــ وحـــســـب مـــضـــمـــون الـــتـــقـــريـــر ال
ــبـــلد”  ــمــنــدوبــة “الـ قـــدمـــه الـــمـــواطـــن ل
التداخلية  األشــعــة  اختصاصي  أفــاد 
جزء  أي  استئصال  الصعب  مــن  ــه  أن
إصابة  خطر  بسبب  البنكرياس  فــي 

كتلة  عينة  أظــهــرت  حــيــث  األمـــعـــاء، 
الكبد ميزات نسيجية توحي بسرطان 
المحتمل وجــود  ومــن  الــكــبــد،  خــليــا 
المنصوح  ومن  ثانوي  نقيلي  سرطان 

استعمال العلج الكيميائي. 
المريض كان مصاًبا  أن  التقرير  وبين 
بــالــحــمــى عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــمــريــن 
السلبي للصرف )نتائج سلبية لفحص 
ــــدم والـــبـــول(، وكــانــت الــحــالــة غير  ال
معرفة لدى جراح الكبد في مستشفى 
ــن والــطــبــيــب  ــريـ ــحـ ــبـ ــوة دفـــــــاع الـ ــ ــ ق
المختص في مجمع السلمانية الطبي، 
التدخل  أن  إلــى  خلص  كلهما  وأن 
الجراحي غير مناسب لحالة المريض 
ــل أن يــتــم رعــايــة  ــضـ ــن األفـ وأنـــــه مـ
لعلج  متخصص  مركز  في  المريض 
األورام لذلك قمنا بإحالة المريض إلى 
حمد  الملك  بمستشفى  األورام  مركز 

الجامعي.

لجميع  االعاقة،  لذوي  البطاقة  ايضا هذه  االخير والوحيد  المتنفس 
او فقد طرف من اطراف  الكاملة  الذهنية  البصرية  انواع االعاقات 
الجسم، هذه اللفتة المباركة تستحق الشكر والتقدير ولكن نحبذ ان 
تكون ارفادها ومعطياتها شاملة وبشكل اوسع وليس كما وضحته لنا 
ورقة ارفقت مع البطاقة تحمل بنود وتخفيضات لبعض المشفيات 
والصيدليات توصي بتخفيض لحاملها ما مقداره %10 فقط!! وهذه 
النسبة المئوية ضئيلة جدا وال يصدق عليها مسمى التخفيض ولماذا 
السوبر  الكبيرة  االســـواق  ايضا  وتشمل  االقــل  على   50% تكون  ال 
ماركت والعاب االطفال فيها وشركات االتصاالت والمرور وفاتورة 
الكهرباء، ألن المعاق من اعاقه صروف الزمان ونكباته وضوائقه عن 
مزاولة حركاته لكسب سبل العيش كرجل سوي اسوة بباقي اخوانه 
البشر من االصحاء، وحتى علوة االعاقة الشهرية وهي 100 دينار 
ال تفعل شيء وال تف بالغرض في وقتنا الحالي فيجب النظر فيها 
ورفع سقفها لتكون 200 دينار شهريا ألن ذي االعاقة اصبح يعتمد 
عائلته،  وافــراد  الحياتية  امــوره  تسيير  في  كليا  شبه  العلوة  هــذه 
نتمنى وكلنا امل بأن نجد ٱذانا صاغية من اعزائنا المعنيين في وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية بمملكتنا الغالية.

مصطفى الخوخي

بطاقة ذي اإلعاقة
 ما لها وما عليها

مصير 
“وظيفة” 

بحريني في 
يد “أجنبي”!

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  فــي العــام 1987، وبعــد أن أنهيــت المرحلــة الثانويــة، قــررت مــع مجموعــة مــن
األصدقاء أن نسعى للبحث عن وظيفة لحين قيام كل واحد منا بترتيب أوضاعه 
المســتقبلية، ســواء لللتحاق بالجامعة أو دخول ســوق العمل كل حســب ظروفه، 
وبالفعــل، بدأنــا الخطــة برصد إعلنــات التوظيف فــي الصحف، وكانــت الصحيفة 
الرئيســية يومــذاك هــي الزميلــة “أخبــار الخليــج”، وأتذكــر أن صحيفــة “الخليــج” 
اإلماراتيــة كانــت تخصص صفحتيــن ألخبار البحرين، وكذلــك صحيفة “األضواء” 

األسبوعية، فكنت مع األصدقاء نرصد المتاح من الصحف.
Û  بالنسبة لي، اتصلت بإحدى المؤسسات التي طلبت موظفين بحرينيين فأجابتني

موظفة آسيوية بأن “اإلعلن غير صحيح”! أما كيف هو غير صحيح وهو منشور 
“اليــوم” فــي صحيفــة “معتمــدة” فاللــه أعلــم، لكننــي أعــدت االتصــال بعــد يوميــن 
الستمرار نشر اإلعلن في الصحيفة، فحالفني الحظ للحديث مع بحريني وطلب 
منــي الحضــور للمقابلــة، وبعــد أن اســتلم أوراقــي وعــرض علــي الوظيفــة وهــي 
“مخلــص معامــلت” ومتطلباتهــا وراتبها الشــهري “90 ديناًرا”، أبلغتــه بأن الموظفة 
أبلغتنــي بــأن اإلعــلن غيــر صحيــح في اتصالــي األول، وفــي ذات اللحظــة، طلبها 
وســألها أمامــي فأنكــرت! بالطبع، ليــس الوضع آنذاك كما هو اليوم، حيث تســتطيع 

إثبات االتصال ووقته وربما تسجيله من خلل هاتفك النقال.
Û  هنــاك فــارق زمنــي مقــداره 32 ســنة بيــن قصتــي وبيــن قصــة العديــد من الشــباب

البحرينييــن اليــوم مــن الباحثين عن عمل، لكن الصــورة ال تزال قائمة وإن تعددت 
أشــكالها، بــل أصبحــت أكثــر شــدة على الرغــم من تطــور أنظمة وقوانيــن توظيف 
البحرينييــن، فــل تــزال بعــض الشــركات والمؤسســات تــوكل مهمــة تلقــي طلبــات 
التوظيف من البحرينيين وإجراء المقابلت الشــخصية معهم لمســؤولين أجانب!  
وبهــذا يصبــح مصيــر البحرينــي الباحث عن عمــل في يد “أجنبي”، بــل واألكثر من 
ذلك، هناك ممارســات ســيئة للغاية يقوم بها بعض األجانب “لتطفيش” المواطنين 

من وظائفهم ليوظفوا مكانهم بني جلدتهم من أقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم.
Û  مــن المعيــب أن يتــرك أربــاب العمــل مــن البحرينييــن، مــن رجــال األعمــال ومــلك

الشــركات والمؤسســات، دورهــم، بــل أيســر دور لهــم تجاه أبنــاء بلدهــم أن يتولوا 
هم بأنفســهم تلقي طلبات البحرينيين وإجراء المقابلت معهم، وإن كان بحضور 
مســؤول أجنبــي، وكذلــك متابعــة إجــراءات توظيــف من تنطبــق عليهم الشــروط 
والمواصفــات لشــغر الوظيفــة... أمــا أن تــوكل المهمــة ألجنبي يتصــرف على هواه 
فهــذا ال يليــق.. وال يليــق برجــل األعمــال بعــد ذلــك أن “يســندرنا” فــي الصحافــة 

واإلعلم بحرصه على فتح المجال أمام أبناء البلد.. هراء في هراء.
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أناشد سمو رئيس الوزراء مساعدتي في عالج ابنتي
وقت ــرع  ــأس ب لعملية  وتــحــتــاج  الكلى  ــي  ف بــســرطــان  مصابة  الصغيرة 

أرفع مناشدتي هذه من بعد المولى عز وجل إلى مقام صاحب 
رئيس  خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو 
اكتشفت  الــذي  ابنتي  عــلج  في  لمساعدتي  الموقر  الـــوزراء 
 )wilms tumor( الكلى  في  سرطاني  بــورم  إصابتها  مؤخرًا 
وال يتعدى عمرها العام وشهرين فقط وشخصت الحالة بأنها 
األطباء  للتقارير  وفقا  ممكن  وقــت  بأسرع  العملية  تحتاج 
المباشرين لحالتها في مستشفى السلمانية الطبي ومستشفى 
الملك حمد الجامعي حيث تستوجب حالة ابنتي إلى عملية 
لكبر  الكيماوي  لجرعة  وخضوعها  والكلى  الــورم  استئصال 
حجم الورم وندره نوعه، لذا تتطلب مبالغ باهظة ال يمكنني 

تحملها، كوني مواطنا متقاعدا. 
أرجو من هللا ثم من صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
تأمين  في  بمساعدتي  ورعــاه  هللا  حفظه  خليفة  آل  سلمان 

تكاليف علج طفلتي الصغيرة.

)البيانات لدى المحرر(

مروة خميس

نسخة من تقرير قوة دفاع البحرين بالخدمات الطبية الملكية بالمستشفى العسكري

اســــــتــــــمــــــتــــــع بـــــــعـــــــمـــــــرك وعـــــــــــــش ابـــــتـــــهـــــاجـــــك
األحـــــــــــــوال كــــــــل  فــــــــي  دوم  ــه  ــ ــ ــل ــ ــ ل والــــــحــــــمــــــد 

واثــــــــبــــــــت عـــــلـــــى عــــــــــزك وحـــــــســـــــن انــــتــــهــــاجــــك
ــال ــ مـ ــا  ــ ــ مـ ــك  ــ ــيـ ــ فـ ــن  ــ ــ ــزمـ ــ ــ الـ مـــــــــال  ــو  ــ ــ لـ راس  ــك  ــ ــ لـ

ــك ــاجــ ــ تــــــــــاج الـــــصـــــبـــــر مــــهــــمــــا حـــــصـــــل فـــــيـــــك ت
أهـــــــــــــوال زادت  ــا  ــ ــ ــم ــ ــ ــل ــ ــ ك ــة  ــ ــ ــب ــ ــ ــي ــ هــ يـــــــــــــــــــزداد 

مــــــــزاجــــــــك يـــــــعـــــــكـــــــر  ألحـــــــــــــــد  تـــــــســـــــمـــــــح  وال 
ــال وأقـــــــــــوال ــ ــ ــعـ ــ ــ ــن أفـ ــ ــ ــه مـ ــحــ ــ ــب ــ ــــف ق ــشـ ــ ــا كـ ــ ــم ــ ــه مــ
محمد الجلواح

استمتع بعمرك
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العائد االقتصادي لألفراح والمناسبات االجتماعية

كشــف مستشــار هيئــة البحريــن للســياحة والمعارض علــي فوالذ، عــن أن العائد 
االقتصــادي المباشــر لألفــراح واألعراس والمناســبات االجتماعيــة التي نظمتها 

الهيئة بلغ حوالي 8 ماليين دينار )ما يعادل 21 مليون دوالر(.

وصــرح فــوالذ للصحافييــن بــأن التســويق 
للبحريــن كوجهــة ســياحية رائــدة لألفــراح 
واألعــراس والمناســبات االجتماعيــة شــكل 
قفــزة مطــردة فــي هــذا القطاع الحيــوي، إذ 
المقامــة  والحفــات  المناســبات  عــدد  بلــغ 
بالمملكــة التي أشــرفت عليها الهيئة بشــكل 
مباشــر خــال الفتــرة مــا بيــن أبريــل 2017 
مبيًنــا  مناســبة،   17 2019 حوالــي  وأبريــل 
خــارج  مــن  الوافديــن  الضيــوف  عــدد  أن 
البحريــن بلــغ 6 آالف شــخص مــن ضمنهــم 
5050 ضيفا قدموا على متن شــركة الناقلة 
الوطنيــة “طيــران الخليج”، بينمــا بلغ العائد 
االقتصــادي المباشــر لهــذه المناســبات التي 
نظمتهــا الهيئــة حوالــي 8 ماييــن دينار )21 

مليون دوالر(.
وأشار فوالذ إلى أن مجموع األعراس التي 
نظمتهــا الهيئــة وتشــمل األفــراح مــن داخل 
البحريــن وخارجهــا بلــغ 320 مناســبة فــي 
النصــف األول من العــام الجاري، وتمثل 60 
% مــن مجمــوع األفراح من داخل البحرين 
وخارجها بالعام 2018، إذ بلغ 540 مناســبة، 
الفًتــا إلــى أن توجــه الهيئــة نحــو المرافــق 
الســياحية فــي هــذا العــام لرصــد المــردود 
االقتصــادي لهــذه الفعاليــات علــى القطــاع 

السياحي.
وأضــاف أن األفــراح واألعــراس فــي العــام 
الماضــي والنصــف األول من العــام الجاري، 
تــم تنظيمهــا فــي نحــو 26 مرفقــا ســياحيا 
مواقــع  و6  ســياحًيا،  فندًقــا   20 تتضمــن 
هــذه  وتضــم  الحفــات،  إلقامــة  خاصــة 
المرافق الفنادق وبعــض المناطق والمرافق 
مثــل بعض المطاعم ونادي الجولف الملكي 
وغيرها، ويتم الترويج لها والتســويق إليها 

عبر الصفحة اإللكترونية للهيئة.

الترويج عبر الصفحة اإللكترونية 

وأكــد فوالذ “توجهنا إلى اســتقطاب العديد 
البحرينيــة  وغيــر  البحرينيــة  العوائــل  مــن 
اإللكترونيــة  مــن خــال صفحتنــا  المقيمــة 

للتســويق والترويــج، إذ شــجعناهم إلقامــة 
داخــل  االجتماعيــة  والمناســبات  األفــراح 
يعــود  وذلــك  مــن خارجهــا،  بــدال  البحريــن 

بالنفع والفائدة على االقتصاد البحريني”.
وتابــع أن الهيئــة تســتلم يومًيــا العديــد مــن 
االستفســارات علــى البريــد اإللكترونــي عن 
يحتاجهــا  التــي  والمعلومــات  المقومــات 
الزبائن، كما تم وضع العديد من التسهيات 
التــي  البيانــات  جميــع  توفيــر  عبــر  لهــم 
يحتاجــون إليهــا، مما شــجعهم علــى الحجز 
بســهولة، كما شــجع العوائل المقيمة إلقامة 
مناســباتهم وأعراســهم فــي المملكة بســبب 
التســهيات إذ إن توجــه الحكومــة وقطــاع 
إقامــة  اســتقطاب  علــى  يرتكــز  الســياحة 

األعراس في البحرين.

وأوضح فوالذ “تمكنت الهيئة - خال فترة 
زمنية قياســية - من تحويل فكرة الترويج 
لألفــراح  رائــدة  للمملكــة كوجهــة ســياحية 
إلــى  االجتماعيــة،  والمناســبات  واألعــراس 
عامــة تجاريــة بارزة تشــكل المقصد األبرز 
للمناســبات على الخريطــة اإلقليمية، وذلك 
عــن طريــق اســتهداف األســواق الخليجيــة 

والعالمية”.
فــي  المطــردة  القفــزة  “تأتــي  وأضــاف 
والمناســبات  واألعــراس  أألفــراح  قطــاع 
االجتماعيــة، ضمــن مســاعي الهيئــة لتقديم 
الدعــم الــازم لتنظيــم حفــات زفــاف فــي 
البحريــن بــكل ســهولة وُيســر؛ كونهــا تلعــب 

دوًرا محورًيــا فــي عمليــة التخطيــط التــي 
تتضمن التنســيق مــا بين الجهات الرســمية 
كفريــق  جميعهــا  لتعمــل  الرســمية؛  وشــبه 
الخدمــات  تنظيــم  إلــى  يهــدف  متكامــل 
اللوجستية، والمواقع المختارة، إضافة إلى 
التواصــل مع الموردين والمتخصصين بهذا 

المجال”.

مشروع “فرحتكم في البحرين”

األفــراح  قطــاع  تطويــر  أن  إلــى  ولفــت 
واألعــراس فــي المملكــة يأتــي تماشــًيا مــع 
للســياحة  البحريــن  هيئــة  إســتراتيجية 
الترويــج  إلــى  تهــدف  التــي  والمعــارض 
األفــراح  الســتضافة  كوجهــة  للبحريــن 
وحفــات الزفــاف تحــت مظلــة مشــروعها 
الســياحي “فرحتكــم فــي البحريــن”؛ بفضل 
التــي تجــذب العوائــل  عروضهــا المتنوعــة 

والسياح من مختلف أنحاء العالم.
يشــار إلــى أن البحريــن حــازت علــى جائــزة 
لألعــراس  األمثــل  الســياحية  “الوجهــة 
الهندية” في ختام فعاليات معرض ومؤتمر 

جوائز واو آسيا 2019.

إحدى المناسبات التي استضافتها البحرين

إحدى ورش العمل للترويج للقطاع

بورصة الكويت تتفوق 
على نظيراتها الخليجية

ذكــر تقريــر حديــث لبنك الكويــت الوطني 
أن بورصــة الكويــت تفوقــت على أســواق 
الخليــج الماليــة في الربع الثانــي من العام 

.2019
وأفــاد التقريــر أمــس الســبت، أن المؤشــر 
بنســبة  ارتفــع  الكويــت  لبورصــة  العــام 
1.9 %، علــى أســاس شــهري، فــي يونيــو 
الماضــي، بمعــدل نمــو أقــل بشــكل طفيف 
من أداء مؤشر مورجان ستانلي الخليجي 
بورصــات  ســاهمت  والــذي   ،% بـــ2.1 
الســعودية وقطر في تحســين أدائه خال 
الشهر. وأشــار التقرير إلى ارتفاع معدالت 
قيمــة  متوســط  بلــغ  إذ  نســبيا،  الســيولة 
األســهم المتداولــة علــى أســاس يومي 38 

مليون دينار كويتي.

الكويت - مباشر

السنابس - الغرفة

دعــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن 
لحضــور  التجــاري  المجتمــع  أعضــاء 
اللقــاء المفتــوح للتعريــف بالقانون رقم 
)31( لسنة 2018 بإصدار قانون تشجيع 
وحماية المنافسة، والذي تنظمه الغرفة 
بالتعــاون مــع وزارة الصناعة والتجارة 
الموافــق  االثنيــن  غــٍد  يــوم  والســياحة 
22 يوليــو 2019 فــي تمــام الســاعة 10 
صباًحــا حتى 12 ظهــًرا، بقاعة المجلس 

ببيت التجار.

ويأتــي تنظيــم هــذا اللقــاء الــذي 
المستشــار  مــن  كل  ســيقدمه 
الصناعــة  بــوزارة  القانونــي 
محمــد  والصناعــة  والتجــارة 
والباحــث  العيــد،  عبدالمنعــم 
القانوني بإدارة حماية المستهلك 
أحمــد؛  علــي  جمــال  بالــوزارة 
انطاقــا من الدور التوعوي الذي 
تقــوم بــه الغرفــة بهــدف تعريــف 
األعضاء بالقوانين والتشــريعات 
القطــاع  تمــس  التــي  التجاريــة 
الخــاص، بمــا يســهم فــي تطويــر 
فــي  مســاهمته  وزيــادة  دوره 

التنمية االقتصادية.
ترحيبهــا  عــن  الغرفــة  وأعربــت 
بجميع أصحاب األعمال لحضور 
اللقاء المفتوح لمناقشة حيثيات 
تســري  ســوف  الــذي  القانــون 
المنشــآت،  جميــع  علــى  أحكامــه 
بأنشــطتها  يتصــل  فيمــا  وذلــك 
كمــا  المملكــة،  فــي  االقتصاديــة 
األنشــطة  علــى  أيًضــا  تســري 
االقتصاديــة التي تمــارس خارج 
المنافســة  علــى  وتؤثــر  المملكــة 

فيها.

مناقشة قانون حماية المنافسة

8
دينار ماليين 

100 % نمو الشركات بحاضنة “فنتك بي”
ــيــة ــن ــحــري ب ــا  ــه ــف ــص ن ــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـ بــالــتــكــنــولــوجــيــا  ــة  ــص ــص ــخ ــت م ــة  ــسـ ــؤسـ مـ  40

البحريــن  لخليــج  التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
حاضنــة  إن  ســعد  خالــد  الماليــة  للتكنولوجيــا 
“فنتــك بــي” ســجلت زيــادة قدرهــا 100 % في 
وتأسســت  تحتهــا.  المنضويــة  الشــركات  عــدد 
“فنتــك بــي” قبــل قرابــة العاميــن، وتهــدف إلــى 
تشجيع بيئة األعمال في البحرين ودعم جهود 
المركــزي ومجلــس  البحريــن  مــن مصــرف  كل 
التنميــة االقتصاديــة فــي تطويــر التكنولوجيــا 
المالية في المملكة والتي تعد مســتقبل القطاع 

المصرفي.
وأبلــغ ســعد “الباد” أن قرابة 40 شــركة حالًيا 
يقــع  والتــي  األعمــال  حاضنــة  فــي  مســجلة 
مقرهــا في بناية بنــك “آركابيتا” على الواجهة 
الحديثــة لمدينــة المنامــة عند مدخــل “خليج 

البحرين”.
مــن جنســيات دول  الشــركة  أن  الــى  وأشــار 

متعــددة ولكــن البحريــن لهــا نصيــب من هذه 
الشــركات بنســبة تقدر بنحو نصف الشركات. 
وقــال إن عدد الشــركات تضاعفت خال عام 
المنطقــة  دول  مــن  كثيــر  وإن  فقــط،  واحــد 
أخــذت تحــذو حــذو البحرين فــي دعم قطاع 

التكنولوجيا المالية.

تأسيس العمالت المشفرة

وبخصــوص مــا إذا كانت هناك مســاع التخاذ 
تتعلــق  مبــادرات  إلطــاق  مقــًرا  الحاضنــة 
بتأســيس العمــات المشــفرة، خصوًصــا بعــد 
صدور تشريعات لتنظيم عمل منصات تبادل 
العمــات المشــفرة، وإعان “فيســبوك” عزمها 
إطاق عملتها الخاصة، قال ســعد إن العملية 
تنظيميــة  تشــريعات وعمليــات  إلــى  تحتــاج 

وهو ما لم يتم حتى اآلن.
ويعــد قطــاع التكنولوجيــا المالیــة أحــد أھــم 
القطاعــات الفرعیة التي يركز مجلس التنمیة 

تطويرھــا  علــى  البحريــن  فــي  االقتصاديــة 
ضمن إستراتیجیته الستقطاب االستثمارات 
فرًصــا  توفــر  رئیســة  قطاعــات  خمســة  فــي 
اســتثمارية مھمــة، وھــي قطاعــات الخدمــات 
تكنولوجیــا  التحويلیــة،  الصناعــة  المالیــة، 

المعلومات، االتصاالت، والخدمات.

 تريليون دوالر قيمة القطاع عالميا

تكنولوجيــا  قيمــة قطــاع  أن  وتحــدث ســعد 
بشــكل  نمــا  العالــم  فــي  الماليــة  المعلومــات 
كبيــر خــال الســنوات الماضيــة ليناهــز قرابة 
الترليــون دوالر خــال العــام الجــاري 2019، 

الفتــا إلــى أن هنــاك زيــادة تقــدر بنحــو 80 % 
مــن الشــراكات التــي يتــم عقدها مع شــركات 
الفنتــك حــول العالم، في الوقت الذي نما فيه 
توجه الزبائن حول العالم الســتخدام المنصة 
الواحــدة للحصــول علــى الخدمــة بقرابــة 60 

.%
ويقــع “خلیــج البحريــن للتكنولوجیــا المالیــة” 

خلیــج  فــي  الواقــع  “أركابیتــا”  مبنــى  فــي 
مــن  أكثــر  إلــى  مســاحته  وتصــل  البحريــن، 
10000 قــدم مربــع. وبــدأ أعمالــه فــي بدايــة 
البحريــن  “اتحــاد  تعییــن  تــم  أن  بعــد   2018
لـــ  المالیــة” وھــي شــركة تابعــة  للتكنولوجیــا 
“اتحــاد التكنولوجیــا المالیــة” في ســنغافورة؛ 
الحاضنــة،  البیئــة  وتشــغیل  إنشــاء  بھــدف 
وتطبیــق الحلــول الرقمیــة والتقنیــة إلدارتھا، 
الشــركات  أمــام  المجــال  الحاضنــة  تتيــح  إذ 
الناشــئة  والشــركات  التقلیديــة  المالیــة 
لتطويــر واختبــار  المســاحة  ھــذه  الســتغال 
حلولھــا المبتكــرة، ومــن بینھــا تلــك المســجلة 
 ،)Sandbox( ضمــن البیئة الرقابیة التجريبیة
مســتفیدة من مكاتب مزودة بمرافق حديثة، 
ومســاحات عمل مشــتركة، ممــا يجعله مركًزا 
مثالًیــا لدعــم االبتــكارات المحلیــة والدولیــة 
والشــركات الناشــئة فــي مجــال التكنولوجیــا 

المالیة.

 األعراس بالنصف 
األول من 2019 
تمثل 60 % من 

عددها العام 
الماضي

علي فوالذ

كشــف عضــو مجلــس إدارة شــركة أمفــا القابضــة محمــد رجــب أيــوب، عــن انتهــاء هيئــة الكهربــاء والمــاء مــن توصيــل التيار 
الكهربائــي إلــى بــرج “أمفــا 3” بضاحية الســيف، فــي خطوة متقدمة ضمن مراحــل إنجاز البرج، والذي يعتبــر إحدى الواجهات 

المعمارية المميزة في المملكة.

وأكــد أن التصميم المبتكر للبرج يشــكل 
إضافــة نوعيــة تضــاف إلــى الواجهــات 
الحضاريــة التــي تميز البحرين وتســهم 
فــي نهضتهــا االقتصاديــة والســياحية، 
فــي  حرصــت  الشــركة  أن  إلــى  منوًهــا 
إعدادهــا للبــرج علــى تصميــم إبداعــي 
وعصــري؛ ليكــون جــزًءا مــن الجماليات 
المعماريــة الحديثة التــي تميز المناطق 
اإلستراتيجية والسياحية في المملكة.

وأوضــح أيــوب أن هــذا التوجــه الــذي 

حرصــت عليه الشــركة يأتي في ســياق 
دعــم  فــي  المشــاركة  أهميــة  إدراكهــا 
االقتصــاد الوطني والخطط الســياحية 
الراميــة التي تحمل فــي جزء منها بناء 
أيقونــات معماريــة وتحــف فنية تســهم 
للمملكــة،  الجمالــي  البعــد  ترســيخ  فــي 
إنشــائها  فــي  الشــركة  أن  إلــى  مشــيًرا 
التجــاري  الربــح  علــى  تركــز  لــم  للبــرج 
لهــا  يكــون  أن  مــا حرصــت علــى  بقــدر 
بصمــة حضاريــة ومعماريــة فــي منطقة 

استراتيجية بالمملكة.
وأضــاف “نهدي هــذا البرج إلــى مملكتنا 
تنمــوي  نهــج  فــي  تســير  التــي  الغاليــة 
بطمــوح كبيــر وقواعــد راســخة أســس 
ازدهارهــا  وملهــم  نهضتهــا  قائــد  لهــا 
الملــك  الجالــة  صاحــب  البــاد  عاهــل 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، بمشــروعه 
اإلصاحــي الكبيــر ومــا وفــره مــن بيئــة 
خصبة ومواتية لاســتثمارات والتطور 
مــا  لــه  يضــاف  الشــامل،  الحضــاري 

تقــوم بــه الحكومــة بجميــع مؤسســاتها 
وأجهزتهــا مــن جهود ملموســة في منح 

التسهيات”.
ويقــع بــرج أمفــا 3 - الــذي يتكــون مــن 
الســيف  قلــب ضاحيــة  فــي   - دوًرا   32
“الســيتي  مجمــع  قــرب  االســتراتيجية 

سنتر”.
وترشــح البــرج فــي وقت ســابق لجائزة 
“العقــارات الخليجيــة” من بيــن أكثر من 
300 مشــروع مشــارك فــي الجائزة، في 
ضوء ما يتمتع به من أفضل الممارسات 
المبتكــرة فــي مجــال التطويــر العقاري. 
وجدد أيوب حرص الشركة على الوفاء 
أمــام  والتزاماتهــا  تعهداتهــا  بجميــع 
العمــاء، وفًقــا للمعاييــر واالشــتراطات 

المتفق عليها.

إشادة بمؤسسة التنظيم 

العقاري

وتوجــه أيــوب بوافــر الشــكر واالمتنــان 
إلــى رئيــس جهاز المســاحة والتســجيل 
العقاري ورئيس مجلس إدارة مؤسســة 
بــن  ســلمان  الشــيخ  العقــاري  التنظيــم 
الخدمــات  نظيــر  خليفــة؛  آل  عبــدهللا 
العقاريــة الفعالــة واإلجــراءات المحفزة 
المؤسســة،  بهــا  تقــوم  التــي  والشــفافة 
منوًهــا فــي ذات الوقــت بالــدور الكبيــر 
الذي يضطلع به رئيس مؤسسة التنظيم 
العقــاري الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل 
خليفة في تنفيذ السياســات الحكومية 

وتقديم خدمات راقية للعقاريين.

المنامة - أمفا القابضة

أيوب: “أمفا3” إضافة نوعية للواجهات المعمارية بالبحرين

علي الفردان من المنامة

أمل الحامد
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البحرين حازت 
جائزة “الوجهة 

األمثل لألعراس 
الهندية”

خالد سعد

محمد أيوب
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أكــد تجــار وعاملــون فــي األســواق المحليــة الركــود النســبي واســتقرار الحركة في 
العــرض والطلــب بالســوق المركزيــة، والســبب الرئيــس يعــود إلــى فصــل الصيــف 
واإلجــازة وســفر غالبيــة الســكان لقضــاء العطلــة بالخــارج. وقــال صاحــب شــركة 
البســتاني للخضــار والفواكــه الطازجــة رضــا البســتاني، إنــه كالعــادة خــال إجــازة 
الصيف تمر الســوق بفترة من الركود في النشــاط رغم زيادة الكميات والمحاصيل 

الزراعية المستوردة.

وأضاف أن نشاط السوق المركزية سيعود 
رويدا رويدا مع قرب انتهاء إجازة الصيف 
أن  مبيًنــا  المبــارك،  األضحــى  عيــد  وبعــد 
األسعار مستقرة للخضروات والفواكه ومع 
كميــات أكبــر في اإلنتاج الزراعي ألكثر من 
بلــد ومع طــرح الفواكــه الصيفية خصوصا 
البطيخ )الجح( والشمام والمشمش والكرز 

وغيرها.
خــال  المطروحــة  الكميــات  أن  وأوضــح 
طنــا،   850 بلغــت  األســبوع  لهــذا  اإلجــازة 
فــي  الطلــب  تكفــي  التــي  الكميــات  وهــي 

البحرين بالوقت الحالي.
ومــن جانــب األســماك، أكــد الجــزاف فــي 
ســوق المنامــة المركــزي علي ســلمان شــح 
فــي  ارتفــاع  قابلــه  الــذي  األمــر  الكميــات، 
األســعار بنســبة تصــل إلــى 70 % منــذ 3 

أسابيع تقريبا.
وأوضــح أن هنــاك نشــاطا فــي الطلــب مــن 
قبــل الزبائــن ولكن قلة األســماك المتوافرة 
أدت لرفــع األســعار، مبيًنــا أن كيلو الصافي 
بلــغ 4 دنانيــر والحجــم األوســط بـــ4.500 
7 دنانيــر،  دينــار، فيمــا بلــغ كيلــو الهامــور 

بـــ5  البحرينــي  الكنعــد  4 دنانيــر،  الشــعري 
دنانيــر والمســتورد بديناريــن و2.5 دينــار 
ولكــن لــه رائحــة وتغيــر فــي لــون اللحــم، 
فيمــا ال تتوافر كميــات من الميد البحريني 
والموجــود هو المســتورد بدينارين للكيلو، 
الجنــم  أســماك  مــن  الســوق  تخلــو  فيمــا 

والفسكر.

توافر الروبيان المستورد 

يعتمــدون  الباعــة  أن  إلــى  ســلمان  وأشــار 
حاليــا علــى الروبيان الــذي يتوافر بكميات 
تكفي الطلب من الزبائن وبأســعار مناســبة 
بيــن  الكيلــو  ســعر  يتــراوح  إذ  للجميــع، 

دينارين و2.5 دينار و3 دنانير.

بــدوره، قــال تاجــر الدواجــن والبيــض في 
ســلمان  صــادق  المركزيــة  المنامــة  ســوق 
إن الطلــب علــى الدجاج مســتقر مــع توافر 
الكميــات  أن  مبيًنــا  المناســبة،  الكميــات 
المطروحــة مــن شــركة دلمــون للدواجــن ال 
تزال متوافرة دون أي نقص رغم احتجاج 

مربي الدواجن.

وأضــاف أنــه اســتلم 150 حبــة دجــاج مــن 
الشــركة يوم أمس وبأحجــام متفاوتة بين 
800 غــرام و1.2 كيلوغــرام، الفًتــا إلــى أنه 
لــو بقيت الكميات علــى نفس الحال خال 
الفتــرة المقبلــة لــن يكــون هنــاك أي نقــص 
خــال فتــرة عيــد األضحى المبــارك والذي 
يزيد الطلب في هذه المناســبة إن كان من 
المواطنين المقيمين أو حتى على مستوى 

المطاعم والمطابخ.
وأوضــح أن األســعار تراجعــت فــي الفتــرة 
الماضيــة ووصــل إلــى دينــار واحــد كيلــو 
ارتفــع  أنــه  مســتدركا  الطــازج،  الدجــاج 
إلــى 1.1 دينــار يــوم أمــس الســبت، كما أن 
الشــركة طرحت عروضا لبعــض المنتجات 
ونصــف كيلو أجــزاء الفخــذ أو الصدر يبلغ 
500 فلــس )للطبــق(، فيمــا بلغ كيلــو أجزاء 
الصــدر دون العظــم 2.2 دينــار بعــد أن كان 

2.8 دينار في السابق.

شح بكميات األسماك جراء الحر وارتفاع األسعار
ــن ــيـ ــربـ ــمـ الـ احــــتــــجــــاج  رغـــــــم  الـــــــدواجـــــــن  عـــــــرض  فـــــي  ــص  ــ ــق ــ ن ال 

المنامة - دار القرار

يســتعد مركــز التحكيم التجــاري لدول 
مجلــس التعاون لــدول الخليج العربية 
“دار القــرار” بالتعــاون مــع غرفــة تجارة 
وصناعــة عمــان )فــرع محافظــة ظفــار( 
لتنظيــم مؤتمرهم الســنوي بصالة في 
 22 -  21 الفتــرة  الـــ24 خــال  نســخته 
بــازا  كــراون  بفنــدق   2019 أغســطس 
فــي  “التحكيــم  عنــوان  تحــت  صالــة، 
بــدول  األجنبــي  االســتثمار  مجــاالت 

مجلس التعاون”. 
وقــال األميــن العام لـــ ”دار القرار” أحمد 
القانونيــة  الحمايــة  فكــرة  “تعــد  نجــم 
أحــد  عبرهــا،  يتحقــق  الــذي  والضمــان 
أبــرز األســباب التــي تدفــع بالمســتثمر 
األجنبــي أن يقــرر أيــن ســتكون وجهــة 
الناميــة  العالــم  دول  فــي  اســتثماراته 
التــي تمنح بعض الحوافز واإلعفاءات، 
هــذه الفكــرة تتمثل في منح المســتثمر 
األجنبــي ضمانــات ضــد أي مخاطــر قد 
االســتثماري  مشــروعه  لهــا  يتعــرض 
فــي البلــد المضيــف، ضمانــات يتحقــق 
فيهــا معنــى الحمايــة مــن أي خطــر ال 
يتعلــق بالتعامل التجاري. فضمان هذه 

المخاطــر يجعل المســتثمر بمنأى عنها، 
ويحقــق لــه األمــان القانونــي فــي حال 
تحققها، ويجعل المشــروع االستثماري 

على شاطئ األمان”.
الســياحي  البرنامــج  “لعــل  وأضــاف 
الــذي يرافــق المؤتمــر وبشــكل ســنوي 
فيــه؛  للمشــاركة  اآلخــر  الدافــع  يمثــل 
يعيشــها  التــي  الجميلــة  للــروح  وذلــك 
المشــاركون مــع عائاتهــم بعــد انتهــاء 

الفعاليات اليومية للمؤتمر”.

21 أغسطس انطالق “دار القرار” السنوي

جهودهــا   ”ThaiMart“ مــارت  تــاي  تواصــل 
علــى  األولــى  التايلنديــة  الســوق  الفتتــاح 
مســتوى المنطقــة فــي الربع األخيــر من هذا 
العــام؛ لتكــون جــزًءا حيوًيــا مــن المخطــط 
الرئيــس لمشــروع ديــار المحــرق، أحــد أكبــر 
فــي  التنمــوي  العقــاري  التطويــر  مشــاريع 
البحرين. وتعد السوق التايلندية تاي مارت 
جنــوب  مــن  مســتلهمة  تســوق  وجهــة  أول 

شرق آسيا، وبالتحديد من تايلند.
وتم منح عقد بناء وجهة التســوق الجديدة 

الكهربائيــة  للخدمــات  “كــراون  لشــركة 
الرســمي  المقــاول  بصفتهــا  والميكانيكيــة” 
 ”Vega ThaiMart“ لشــركة فيغــا تــاي مــارت
فــي  عقــدت  التــي  التوقيــع  مراســم  خــال 
يــوم  المحــرق  ديــار  فــي  المبيعــات  مكتــب 
األربعاء 17 يوليو 2019. أما أعمال اإلنشاء 
مراحــل  إلــى  وصلــت  فقــد  المشــروع  فــي 
متقدمــة حتــى اآلن، فيمــا حققــت الشــركة 
نســبة 60 % من التأجير من مساحات البيع 

بالتجزئة ضمن المشروع.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة فيغــا تــاي 
وونــغ  تانقسيليكوســون  أكافــوت  مــارت، 

“تمكّنــا مــن إنجــاز تطــور كبيــر فــي كل مــن 
عمليــات اإلنشــاء والتأجيــر؛ بفضــل الدعــم 
المتواصــل الــذي حظينــا بــه مــن قبــل ديــار 
الحكوميــة  الجهــات  ومختلــف  المحــرق 
فــي تايلنــد، ونســعى مــن خــال ذلــك إلــى 
إطــاق الســوق التايلنديــة للجمهــور خــال 
الربــع األخيــر من هــذا العام، لتقــدم خيارات 
ليســتمتع  التســوق والمطاعــم،  فــي  مميــزة 
الــزوار والعائــات بتجربــة تســوق ترفيهيــة 

تايليدنية متكاملة”.
وقــال العضــو المنتــدب فــي شــركة مدينــة 
بهــذا  ســعداء  “نحــن  الشــاعر  ماهــر  التنيــن 

والتأجيــر  اإلنشــاء  تطــورات  عــن  اإلعــان 
وموعــد افتتاح الســوق التايلندية المرتقبة، 
كمــا أننــا مســرورون للتقــدم الملحــوظ الذي 
المشــروع.  علــى  القائمــة  الشــركة  أحرزتــه 
تواصــل ديــار المحــرق تركيــز جهودهــا على 
تقديــم خيــارات فريــدة مــن نوعهــا، لتكــون 
الســوق التايلنديــة جزًءا من إســتراتيجيتها 
منطقــة  فــي  اســتثنائية  تجــارب  لتقديــم 
األعمــال وبجــوار مدينة التنيــن، وهذا دليل 
فــي توفيــر  الكبيــر  ملمــوس علــى نجاحهــا 
مجموعــة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة 
داخــل ديــار المحــرق والتــي تتمتــع بتجربــة 

فريدة من نوعها”.
ومــن المقــرر تســليم المشــروع فــي أو قبــل 
األول مــن شــهر أكتوبــر 2019، وبحلول هذا 

لمعظــم  مفتوًحــا  الســوق  ســيكون  الموعــد 
المســتأجرين في المشــروع ليشرعوا أعمال 

تجهيز محاتهم.

“كراون” مقاوال رئيسا لمشروع تاي مارت

شــاركت جمعية ســيدات األعمــال البحرينية 
الثانيــة  اإلقليميــة  النــدوة  فــي  مــرة  وألول 
لإلطــاق  والتخطيــط اإلســتراتيجي    ”النــوع 
وطمــوح”،  إنجــازات  والتجــارة  االجتماعــي 
والتــي نظمهــا مركــز  المــرأة العربيــة للتدريب 
اللجنــة  مــع  بالتعــاون  “كوثــر”  والبحــوث 
الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة، فــي إطار 
مشــروع “ تمكيــن المــرأة لتحقيــق المســاواة 
في منطقة الشــرق األوســط وشــمال  إفريقيا 
مــن خــال تعميــم مراعــاة النــوع االجتماعي 
واالتفاقيــات  االقتصاديــة  السياســات  فــي 
 التجاريــة” بالشــراكة مــع الوكالــة الســويدية 

 . SIDA(   لتنمية التعاون الدولي

وشــاركت رئيســة الجمعيــة أحــام جناحــي 
بدعــوة مــن مركز ”كوثــر” متحدثا فــي أعمال 
 الجلســات النقاشــية، وجــاءت كلمتهــا تحــت 
عنــوان “فــرص المــرأة فــي القطــاع الخــاص 
بالبحريــن”. وأكــدت جناحي أن حقوق المرأة 
فــي البحريــن تعــد بمثابــة  حجــر الزاويــة  في 
جالــة  التــي  بدأهــا  السياســية   اإلصاحــات 
الملــك والتي أعطت للمرأة العديد من المزايا 
ريــادة  صعيــد  علــى  والدعــم  االقتصاديــة 
األعمــال على وجه  الخصوص، مثلما منحتها 
االنتخابــات  فــي  والترشــح  حــق  التصويــت 
النيابيــة  والبلديــة،  مــا أســفر عــن  وحصولهــا 
علــى   10 مقاعــد فــي المجلســين خــال العام 

  .  2018
وألقــت جناحــي الضوء على أهم المؤشــرات 

 % البحريــن  منهــا:   32  فــي  المــرأة  لوضــع 
القطــاع  فــي  البحرينيــات  العامــات  نســبة 
الخــاص من إجمالــي البحرينيين في  القطاع 
البحرينيــات  النســاء  نســبة  الخــاص ،   53 % 
المهــن  فــي  الخــاص  القطــاع  فــي  العامــات 
اإلداريــة  واإلشــرافية حتــى الربــع األول مــن 
المــرأة  مشــاركة  نســبة   % 59    ،  2018 العــام 
في مناصب إدارية عالية على مســتوى دول 
)المينــا(،  إفريقيــا  األوســط  وشــمال  الشــرق 
التعــاون  منظمــة  أعدتهــا  دراســة  حســب 
االقتصادي والتنمية ،  49 % نســبة السجات 
التجارية النشــطة المملوكة للمرأة البحرينية 
النشــطة  الســجات  التجاريــة  إجمالــي  مــن 
األول  النصــف  حتــى  للبحرينييــن  المملوكــة 
غيــر  المنظمــات  عــدد   22   ،  2018 العــام  مــن 

الحكوميــة المتخصصــة في تطويــر وحماية 
المــرأة، ومن ضمنها  جمعية ســيدات األعمال 

البحرينية التي تأسست في 2001. 

وقالت جناحي إن الجمعية تسير  في  خططها 
الهادفــة إلــى تطويــر أعمالهــا بشــكل إيجابــي 
وفعــال يصــب فــي خدمــة تطويــر  االقتصــاد 

 الوطنــي بالمقــام األول، ودفــع عضواتهــا إلى 
المضــي قدمــا فــي تنميــة أعمالهــن الخاصــة 
مضيفــة  المتاحــة،   واالســتفادة  بالمعطيــات 
“أعتقــد أن  وصــول إحــدى  عضــوات الجمعية 
 وهي فوزية زينل إلى  منصب رئيس مجلس 
 النــواب  لهــو نقطــة مضيئــة كبيرة فــي  تاريخ 
الجمعية وفي تاريخ المرأة  البحرينية بشكل 

عام ”. 
هــذه  خــال  الجمعيــة  “حققــت   وتابعــت 
مــن  اإلنجــازات  العديــد  المســيرة  الثريــة 
التــي  تصــب فــي  تنميــة وتعزيــز دور المــرأة 
البحرينية ومساهمتها في األنشطة  التجارية 
 واالقتصاديــة واالســتثمارية  كافــة فــي ظــل 

 المشروع اإلصاحي”. 

المنامة - سيدات األعمال البحرينية

53 % نسبة البحرينيات العامالت بـ“الخاص” إداريا وإشرافيا

المشاركات في الندوة

المنامة -تاي مارت

زينب العكري

مراسم توقيع الشراكة 

سترة - جيبك

دشــنت شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات “جيبــك” فعاليات األنشــطة الصيفية 
التــي تنفذهــا بصــورة ســنوية ألبنــاء موظفــي وموظفــات الشــركة، تزامًنــا مــع موســم 

اإلجازة الصيفية للمدارس الحكومية والخاصة بالبحرين.

وأشــاد رئيــس الشــركة عبدالرحمــن جواهري 
البرنامــج  يواكــب  الــذي  الكبيــر  بالنجــاح 
الصيفي ألبناء منتســبي الشركة، والذي شهد 
تطوًرا كبيًرا منذ تدشــينه قبل ســنوات، األمر 
الــذي يترجمــه حجم المشــاركة الواســعة من 
“أبنائنــا وبناتنا الذين يجــدون المتعة الكبيرة 
التــي  المتنوعــة  بالفعاليــات  المشــاركة  فــي 

يطرحها البرنامج”.
التــي  المتميــزة  بالجهــود  جواهــري  وأشــاد 
يبذلها القائمون على برامج النشــاط الصيفي 
لجنــة  وأعضــاء  رئيــس  مقدمتهــم  وفــي 
األنشطة اإلجتماعية الذين يضطلعون بمهام 
التنظيم واإلعداد، ومهام البحث عن الفقرات 

المفيدة والهادفة والممتعة للمشاركين.
ونــوه بالتعــاون الكبيــر الــذي يبديــه األخــوة 

في مؤسســات المجتمع والهيئات الحكومية، 
التــي  للمــرور  العامــة  بالذكــر اإلدارة  وخــص 
الشــركة  تتعــاون تعاوًنــا مثمــًرا مــع برنامــج 
إدارة  بــأن  جواهــري  أكــد  كمــا  الصيفــي. 
الشــركة وفــي ظــل مــا يشــهده البرنامــج مــن 
نجــاح متواصل، ستســتمر فــي تقديم دعمها 
الامحــدود للبرنامــج من خــال توفير جميع 
مقومــات النجــاح له؛ لضمان اســتمرار تميزه، 
مشــيًرا إلــى اهتمــام الشــركة المعــروف بفئــة 

الناشئة والشباب.
من جانبه، رفع مراقب الخدمات اللوجســتية 
محمــد  االجتماعيــة  األنشــطة  لجنــة  رئيــس 
اللجنــة، خالــص  نيابــة عــن أعضــاء  خلفــان، 
الــذي  والتوجيــه  للدعــم  والتقديــر  الشــكر 
تلقــاه اللجنــة مــن قبل رئيس الشــركة، منوًها 

للبرامــج  الشــخصية  ومتابعتــه  بحرصــه 
التــي أعــدت خصيًصــا ألبنــاء العامليــن لــزرع 
بينهــم وكذلــك تنميــة  األلفــة والمحبــة  روح 

واكتشاف المواهب المتعددة لديهم.
لــدى  الصيفــي  النشــاط  برنامــج  أن  يذكــر 

“جيبك” يشتمل على العديد من الفقرات منها 
جــوالت تعليمية وترفيهية، كما يشــتمل على 
زيارات متنوعة لعدد من المرافق المهمة في 
البحريــن، علًما أن البرنامــج ُمخصص للفئات 

العمرية من 6 إلى 14 سنة.

جواهري متوسطا المشاركين في البرنامج

ــة ــئ ــاش ــن ــال جـــــواهـــــري: تـــطـــور كــبــيــر بـــالـــبـــرنـــامـــج واهـــتـــمـــام ب

“جيبك”: مشاركة واسعة وفعاليات متنوعة بالنشاط الصيفي

ــي بــــــاألردن ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــط اإلسـ ــي ــط ــخ ــت ــي نــــــدوة ال ــ ــارك ف ــ ــش ــ “الــــســــيــــدات” ت

أحمد نجم 
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الُمخطط األكثر تمُيًزا 
بالمنطقة من حيث الموقع و السعر

مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .
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لوكهيد مارتن تفوز بعقد 
بيع “ثاد” للسعوية

األميركيــة  الدفــاع  وزارة  قالــت 
شــركة  إن  الجمعــة،  )البنتاغــون(، 
قيمتــه  بعقــد  فــازت  مارتــن  لوكهيــد 
1.48 مليــار دوالر لبيــع منظومــة ثــاد 

الدفاعية الصاروخية للسعودية.

وأضافــت أن العقــد الجديــد تعديــل 
المنظومــة  إلنتــاج  ســابق  التفــاق 

الدفاعية لصالح السعودية.

يرفــع  الجديــد  االتفــاق  أن  وذكــرت 
القيمــة اإلجماليــة لصفقــة منظومــة 
ثــاد الدفاعية الصاروخيــة إلى 5.36 

مليار دوالر.

استدعاء القائم باألعمال اإليراني في لندن... وطهران ترفض اإلفراج عن الناقلة

بريطانيا: ردنا سيكون مدروسا وحازما

أعلنــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة، أمــس الســبت، أن لنــدن اســتدعت القائم باألعمال اإليرانــي في لندن، بعد احتجــاز ناقلة ترفع علم بريطانيــا في مضيق هرمز. 
واســتولت إيران على الســفينة “ســتينا إمبيرو” التي ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 فردًا مســاء الجمعة، وكشــفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من 

ميناء الفجيرة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية.

وصرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي 
لناقلــة  الســبت أن احتجــاز طهــران  هانــت 
نفــط ترفــع علــم المملكــة المتحــدة يكشــف 
“مؤشــرات مقلقــة” إلــى أن “إيــران قد تكون 
اختــارت طريقا خطيرا لســلوك غير قانوني 

ويسبب زعزعة في االستقرار”.
وأضــاف هانــت أن “ردنــا ســيكون مدروســا 
نجــد طريقــًا  أن  نحــاول  كنــا  لكــن حازمــا. 
لحل مســألة غريس 1 لكننا ســنؤمن ســامة 
ســفننا”. فــي ســياق متصل، أعلــن هانت أنه 
أجــرى اتصــاال مــع نظيــره اإليرانــي محمــد 
جواد ظريف، عّبر من خاله عن خيبة أمله 

من احتجاز الناقلة البريطانية.
توتيــر:  علــى  تغريــدة  فــي  هانــت  وكتــب 
“تحدثــت للتو مــع ظريف وعبرت عن خيبة 
األمــل البالغــة ألنــه أكــد لي الســبت الماضي 
أن إيــران تريــد وقــف تصعيــد الموقف. لقد 
هانــت  واعتبــر  مخالــف”.  بشــكل  تصرفــوا 
أقــوال،  ال  أفعــال  إلــى  يحتــاج  “األمــر  أن 
إذا كان لنــا أن نجــد ســبيا للمضــي قدمــا.. 
يجــب حمايــة الماحــة البريطانية وســوف 
يتــم ذلــك”. مــن جهتــه، أبلــغ ظريــف نظيره 

البريطانــي هاتفيًا برفــض إيران طلب لندن 
اإلفــراج عــن الناقلة، مؤكدًا ضــرورة أن تمر 
قضيــة احتجــاز الســفينة التــي ترفــع علــم 
بريطانيــا عبر “عمليــة قانونية” ألنها خالفت 
قواعــد الماحــة البحريــة، حســب مــا جــاء 

على وكالة الطلبة اإليرانية لألنباء.
إلــى ذلــك، قالت وزيــرة الدفــاع البريطانية، 

بينــي مــوردون، إن ناقلــة النفــط المســجلة 
في المملكة المتحدة والتي اســتولت عليها 

إيران تم اعتراضها في المياه العمانية.
وفي تصريح لقناة “سكاي نيوز” البريطانية، 
وصفت الوزيرة موردون الحادث بأنه “عمل 
فرقاطــة  أن  موردونــت  وذكــرت  عدائــي”. 
تابعة للبحرية البريطانية أوفدت للمساعدة 

في حماية الشــحن في مضيــق هرمز كانت 
علــى بعــد نحو 60 دقيقة مــن الموقع عندما 

استولى اإليرانيون على السفينة.
الســبت  وألمانيــا  فرنســا  دعــت  ذلــك،  إلــى 
الســلطات اإليرانيــة إلــى اإلفراج بــا تأخير 
عــن ناقلة النفــط البريطانية التي تحتجزها 

منذ الجمعة.

عواصم - وكاالت
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في إطار تحقيقات قضية الفســاد في باكســتان ذات الصلة بعقود استيراد غاز 
طبيعــي مســال مع قطر، أفاد نيهال الهاشــمي، محامي الدفــاع، أن وزير المالية 
الســابق، مفتاح إســماعيل، حصل على إطالق ســراح بكفالة لمدة أســبوع على 

.”Federal News“ ذمة القضية، حسبما أوردت شبكة

الوطنيــة  المحاســبة  وكان ضبــاط مكتــب 
إقامــة  محــل  بمداهمــة  قامــوا  قــد   NAB
المقــرر  ومــن  الماضــي،  الخميــس  مفتــاح 
أن يؤخــر هــذا اإلجــراء القانونــي االعتقال 

المتوقع للوزير السابق، مفتاح إسماعيل.
فيما منحت محكمة في إسام آباد مكتب 
المحاســبة الوطنية مدة 13 يومًا للتحقيق 
مــع رئيــس الــوزراء الســابق، شــهيد خاقان 
عباســي، الــذي اعتقــل يــوم الخميــس فــي 

نفس القضية المتعلقة.
كما رفضت المحكمة طلبًا تقدم به 
NAB ضــد مريم نــواز، ابنة رئيس 
شــريف،  نــواز  الســابق  الــوزراء 

والتي زعمت مذكرة جهة 
أنهــا  الفســاد  مكافحــة 

قدمــت وثائــق مزيفــة فــي التحقيــق ضــد 
والدها.

القطــري  الــوزراء  رئيــس  اســم  ويرتبــط 
الســابق حمد بن جاســم، بالقضية لتقديمه 
شــقتين في لندن إلى نواز شــريف كرشــوة 
الطبيعــي  الغــاز  اتفــاق  تمريــر  لتســهيل 

المسال بين قطر وباكستان.
أن   ”The Dawn“ صحيفــة  وكشــفت 
الحكومة الباكســتانية قالــت إنها تفكر في 
إعادة التفاوض بشــأن اتفاق استيراد 
الغــاز الطبيعــي المســال، مــع قطــر، 
في الوقت الذي يتصاعد فيه النقد 
الموجــه لموانــئ اســتيراد ومعالجة 
الغاز داخــل حكومة رئيس 

الوزراء، عمران خان.

علــى مــدار األعــوام القليلة الماضية، وبينما كان الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان 
يشــن هجومــًا أقــوى من أي وقت مضى ضــد الواليات المتحدة وأوروبا وحلف شــمال 
األطلســي )الناتو(، دعا المســؤولون والمهتمون بالشــؤون الخارجية في واشــنطن إلى 

التحلي بالصبر.

 واعتبــر هؤالء أن مواقف أردوغان المتشــددة، 
والتــي تســتهدف بمعظمهــا الرأي العــام المحلي 
أوالً، هــي بمثابــة مصــدر محدود لإلزعــاج، ولم 
تكــن تعــد مبــررًا كافيــًا ألن يتخلــى الغــرب عــن 
إدارة  افتتاحيــة  فــي  جــاء  مــا  تركيــا، حســب 
اإلخباريــة  “بلومبيــرغ”  شــبكة  فــي  التحريــر 

األميركية أول أمس الخميس.
وتابعت االفتتاحية أنه “حان الوقت لاعتراف 
بحــدوث المزيــد مــن اإلزعــاج، حيــث إن تركيــا 

تخلت عن الغرب مع سابق القصد والنية”.
أردوغــان  أن تصرفــات  “بلومبيــرغ”  واعتبــرت 
تتســق حاليا مع لغة خطابه. وفي هذا الســياق، 
ُيعــد قراره بتســّلم منظومة الدفــاع الصاروخي 
واضحــًا  تحديــًا   ”400 “إس  الصنــع  الروســية 
لحلــف الناتــو. وقد حــذر المســؤولون الغربيون 

منذ فترة طويلة من إتمام هذه الصفقة، قائلين 
إن األنظمة الروســية يمكــن أن تعرض دفاعات 
الناتــو للخطر عــن طريق إعطــاء المتخصصين 
الفنييــن الــروس فرصة الولوج إلــى المعلومات 
الحيويــة الخاصــة بأحــدث الطائــرات المقاتلــة 

األميركية واألوروبية، وهي مقاتلة “إف 35”.
وختمــت: “ال يوجد أدنى شــك في أن أردوغان 
قــد حدد خيــاره في هذا الخاف. وينبغي على 

الغرب أن يستعد للمضي قدمًا بدون تركيا”.

نشرت وزارة الخارجية األميركية، الجمعة، تقريرا عن وزير إيراني سابق متورط 
في فساد، ومسؤول عن تفاقم معاناة الشعب اإليراني بسبب سوء إدارته.

تحــدث  “تويتــر”،  علــى  تغريــدة  وفــي 
للخارجيــة  التابــع  التواصــل”  “فريــق 
األميركيــة عــن وزيــر الصناعــة اإليراني 
الســابق، مهــدي غضنفــري، الــذي تولــى 
هذه الحقيبة بين عامي 2011 و2013.

فيهــا  شــغل  التــي  الفتــرة  أن  ورغــم 
إال  نســبيا،  قصيــرة  منصبــه  غضنفــري 
أنهــا ألحقــت ضــررا كبيــرا باإليرانييــن، 
حيــث قــال “فريــق التواصــل” إن الوزير 
الســابق هــو “من وجوه النظــام اإليراني 

التــي جلبــت الويــات علــى الشــعب 
بفســادها”. وأشــار الفريــق إلى أن 
ماييــن اإليرانييــن يعانــون مــن 
مصاعــب جمــة نتيجــة الوضــع 

الــذي  المتــردي،  االقتصــادي 
تســبب به فســاد قــادة إيران، 
لــم  الــذي  غضنفــري،  ومنهــم 

الخارجيــة  يحاكــم حتــى اآلن. وقالــت 
بابــاك  ســاعد  غنضرفــي  أن  األميركيــة 
زنجانــي في ســرقة 2.7 مليار دوالر من 
وزنجــاي  ســنوات،  قبــل  النفــط،  وزارة 
نافــذ  إيرانــي  ومليارديــر  أعمــال  رجــل 

حكم عليه باإلعدام العام 2016.
ــى إعــدام  ــران إل  وفــي حين تــســارع إيـ
الحكم،  هــذا  بحقه  يــصــدر  شخص  أي 
لــم تــقــدم على إعـــدام زنــجــانــي، وسط 

تفسيرات متباينة لألمر.
المليارديــر  أن  تقاريــر  وذكــرت 
النافــذ اختلــس مبلــغ 2.8 مليار 
دوالر، مــن خــال بيــع النفــط 
غيــر  طــرق  عبــر  اإليرانــي 
شــرعية، أثناء حكم الرئيس 
الســابق، محمــود أحمــدي 

نجاد.

تقرير أميركي عن أبرز “الفاسدين” بإيران“بلومبيرغ”: تركيا لم تعد حليفًا للغرب يستحق المخاطرةبعد رشاوى حمد بن جاسم... تواصل التحقيق مع عباسي
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حــذرت وزارة الحج والعمرة الســعودية 
المواطنيــن والمقيميــن مــن التعامل مع 
شــركات الحج غير المدرجة في المسار 
https://lo�  اإللكتروني لحجاج الداخل

calhaj.haj.gov.sa . وحــذرت الــوزارة 
مــن  والمقيميــن  المواطنيــن  عمــوم 
االنســياق خلــف اإلعانــات االحتياليــة 
االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  فــي 
واإلباغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو 
معروفــة تّدعــي تقديم خدمــات حجاج 

الداخل خارج إطار المسار اإللكتروني.
والعمــرة  الحــج  وزيــر  نائــب  وأوضــح 
الدكتــور عبدالفتاح بن ســليمان مشــاط 
أن لجــان المراقبــة والمتابعــة بالــوزارة 
لحمــات حــج  رصــدت حــاالت فرديــة 
عبــر  إعانــات  تنشــر  مصّرحــة،  غيــر 
وتــم  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
تمرير الباغــات للجهات األمنية التخاذ 
اإلجــراءات الازمــة لتطبيــق العقوبــات 

النظامية بحقهم.

أعلنت وسائل اإلعام الصينية الرسمية، 
فــي  شــخصا   15 مقتــل  الســبت،  أمــس 
انفجــار هائــل وقــع فــي مصنع للغــاز في 
وســط الصين. وذكرت صحيفة الشــعب 
أن االنفجــار أســفر أيضــا عــن إصابــة 15 
شــخصا بجــروح خطيــرة فيمــا أصيــب 

آخرون بجروح أقل خطورة.
لمصنــع  ورشــة  فــي  االنفجــار  ووقــع 
مجموعــة “هينــان كول غــاز” في منطقة 

ييمــا فــي مدينــة سانمينشــيا علــى بعــد 
نحــو 900 كيلومتــر جنــوب غــرب بكين، 
الصيــن  أنبــاء  وكالــة  ذكــرت  حســبما 

الجديدة.
ونقلــت وكالة انبــاء الصين الجديدة عن 
االنفجــار  إن  قولهــا  المحليــة  الســلطات 
طــال وحــدة فصــل الهــواء ولكــن ليــس 
منطقــة خزانــات الغــاز. وتوقــف المصنع 

عن العمل.

السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية

15 قتيال بانفجار مصنع للغاز في الصين

طالبت البحرية األميركية السفن  «
الدولية بتوخي الحذر خالل عبور 

مضيق هرمز مع تصاعد التوترات 
في المياه اإلقليمية. وقالت 

البحرية األميركية في بيان لها 
إن إيران تشكل تهديداً للشحن 

البحري األميركي والدولي في 

منطقة الخليج ومضيق هرمز 
وخليج ُعمان والبحر العربي 

والبحر األحمر، وإن عناصر من 
الجيش اإليراني استولوا على 

سفينتين تحمالن العلم البريطاني 
والليبيري. بدوره، أكد مساعد وزير 

الدفاع األميركي أنه “لن نسمح 

إليران بإغالق طرق المالحة الدولية 
في مياه الخليج”، مشيراً إلى دراسة 

“تأسيس آلية دولية لضمان حركة 
المالحة في مياه الخليج”. وأضاف 
المساعد: إننا “قلقون من مخاطر 

سوء تقدير الجانب اإليراني في مياه 
الخليج”. وكانت القيادة الوسطى 

للجيش األميركي أعلنت تطوير 
مجهود بحري متعدد الجنسيات، 
ضمن عملية لزيادة المراقبة في 

المجاري المائية الرئيسية في 
الشرق األوسط، لضمان حرية 

المالحة في ضوء األحداث األخيرة 
في منطقة الخليج.

أفادت وكالة األنباء السعودية،  «
أمس السبت، أنه تم نقل أحد 

أفراد طاقم سفينة إيرانية جرى 
إجالؤه قبالة اليمن إلى سلطنة 

ُعمان بعد تحسن حالته الصحية.
وذكرت الوكالة أنه “باإلشارة 

إلى ما سبق اإلعالن عنه حول 
عملية إخالء أحد أفراد طاقم 

السفينة اإليرانية )سافيز( إلى أحد 
مستشفيات مدينة جازان )في 

يونيو( إثر إصابة بالغة تعرض لها 
خالل وجوده على متن السفينة 

التي تتمركز شمال غرب الحديدة، 
صرح مصدر مسؤول في وزارة 

الخارجية بأن الوزارة تلقت طلًبا 
من الخارجية اإليرانية عبر السفارة 
السويسرية في الرياض لنقله إلى 
سلطنة ُعمان، بعد تحسن حالته 

الصحية”. وأوضح المصدر، أنه تم 
نقل المواطن اإليراني المذكور إلى 

سلطنة ُعمان بعد تقديم الرعاية 
الطبية الالزمة له بمستشفيات 

المملكة التخصصية، وبعد التأكد 
التام من استقرار حالته.

واشنطن: إيران تهدد الشحن البحري األميركي والدولي

السعودية: نقل أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية لُعمان بعد تحسن حالته

دبي ـ العربية.نت دبي ـ العربية.نت

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح 
أمس الســبت، من اعتراض وإســقاط طائرة بدون طيار )مســّيرة( أطلقتها الميليشــيا الحوثية اإلرهابية المدعومة من إيران من 

محافظة عمران باتجاه األعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها.

الــذي  أنــه فــي الوقــت  وأكــد العقيــد المالكــي 
تســتمر المليشــيا بعبثها ومحاوالتهــا اإلرهابية 
الفاشلة الستهداف األعيان المدنية والمدنيين 
فإن قيادة القوات المشــتركة للتحالف ستتخذ 
كافــة اإلجــراءات الصارمة لشــل وتحييد كافة 
القانــون  ضمــن  للمليشــيا  العدائيــة  القــدرات 

الدولي اإلنساني وقواعده العرفية.
فــي ســياق متصــل، نفــذت القــوات المشــتركة 
للتحالــف، فجــر أمس، عملية عســكرية لتدمير 
5 مواقــع دفــاع جوي وموقــع تخزين صواريخ 

باليستية في محافظة صنعاء.
وأوضــح العقيد المالكي أن عملية االســتهداف 
امتداد للعمليات العســكرية الســابقة والتي تم 
تنفيذهــا من قيادة القوات المشــتركة للتحالف 
الجــوي  الدفــاع  قــدرات  وتدميــر  الســتهداف 

والقدرات العدائية األخرى.
القــوات  قيــادة  التــزام  المالكــي  العقيــد  وأكــد 
المشــتركة للتحالــف بمنــع وصــول واســتخدام 
وكذلــك  اإلرهابيــة،  الحوثيــة  المليشــيا 

هــذه  لمثــل  األخــرى  اإلرهابيــة  التنظيمــات 
القــدرات النوعيــة التــي تمثــل تهديــدا مباشــرا 
الجويــة  والماحــة  المتحــدة  األمــم  لطائــرات 

وقدرات تهدد حياة المدنيين.

زعمت قطر أن صاروخ جو-جو طراز Matra Super 530 الفرنسي الصنع، الذي عثرت عليه السلطات اإليطالية مؤخرًا في مخبأ 
سري لألسلحة، كان من بين صواريخ قامت ببيعها إلسبانيا منذ 25 عامًا مضت.

وصــادرت الشــرطة فــي إيطاليــا الصــاروخ، 
الــذي كان موضوعــًا داخــل حاويــة، ويحمل 
عامــة أنــه جــزء مــن عمليــة بيــع إلــى قطر، 
وذلك خال مداهمة استهدفت يوم اإلثنين 
بجماعــات  مرتبطــون  أنهــم  ُيزعــم  أفــرادًا 
“ذا  موقــع  ذكــر  حســبما  متطرفــة،  يمينيــة 
درايــف”، في عمليــة وصفت بأنهــا “فضيحة 
للدوحــة”. بدورهــا، قالــت المتحدثــة باســم 
وزارة الخارجيــة القطريــة، لولــوة الخاطــر، 
فــي تصريــح صحافــي، إن ســلطات البــاد 
بــدأت علــى الفــور تحقيقاتهــا الخاصــة بعــد 
وكان  الصــاروخ  علــى  اإليطاليــون  عثــر  أن 
المســؤولون القطريون ينسقون مع نظرائهم 
فــي إيطاليــا. ووفقا لما ذكرتــه الخاطر، فقد 
ســارع المســؤولون فــي قطــر بالتصريح بأن 

الباد كانت قد باعت الصاروخ منذ عقود.

وقالــت الخاطــر إن “قطــر باعــت فــي العــام 
الــذي   Matra Super 530 1994 الصــاروخ 
تــم العثــور عليــه، ضمــن صفقــة شــملت 40 
صاروخــًا مــن هذا الطراز إلــى دولة صديقة، 
ترغب في عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة 

من التحقيقات”.
وفــي حيــن أن الخاطــر لــم ترغــب فــي ذكــر 
اســم هذه “الدولة الصديقة”، فقد قامت هي 
بنفسها بتحديدها ضمن التفصيات األخرى 

التي قدمتها.

حطام طائرة مسيرة حوثية )أرشيفية(

الصاروخ القطري المضبوط في إيطاليا

المدنييــن اســتهدفت  إيــران  مــن  المدعومــة  اإلرهابيــة  الميليشــيا  الدوحة: السالح المضبوط في إيطاليا اشترته مدريد منذ 25 عاما
اعتراض “درون” حوثية أطلقت باتجاه أبها قطر تتهم إسبانيا بالتورط بفضيحة الصاروخ
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أبعــث رســالتي هــذه إلــى صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعاه صاحــب األيــادي البيضاء، 
ســيدي صاحــب الســمو، لكــم منــا كل الــوالء والطاعــة داعيــن لســموكم العــز 
والرفعــة وأن يمتعكــم هللا بالصحــة والعافية وســائر األســرة المالكة الكريمة 

إنه سميع مجيب الدعاء.
ســيدي صاحــب الســمو، لــي عظيم الشــرف أن أرفــع لمقامكم الســامي كتابي 
هذا ملتمسة فيه شمول عطفكم ورعايتكم الكريمة لعالج بنت من هذا البلد 
الطيــب ابتالهــا هللا تعالــى للمرة الثانية بورم في المخ، أعاذ هللا ســموكم من 
كل داء، حيث تم اكتشاف الورم في المرة األولى عام 2011 وكان عمرها 20 
سنة وبفضل هللا ثم رعايتكم الكريمة وأمر سموكم لتلقي العالج في الخارج 
تم إرسالها إلى تركيا إلجراء عملية استئصال الورم، والحمدلله تمت العملية 
بنجــاح وعــادت إلــى مملكتنــا الحبيبــة معافاة داعية لســموكم بتمــام الصحة 
والعافيــة وطــول العمــر، وبعــد هــذه العمليــة كانت لهــا متابعــات وفحوصات 
دوريــة إلــى أن تبين ظهــور الورم مرة أخرى في نفس المكان، هذا الورم كان 
يسبب لها حالة التشنج واإلغماء المتكرر وآالما بالرأس وغيرها من أعراض 

أرهقتها هي ومن حولها من األهل. 
لقد أوصى األطباء في مملكة البحرين بإجراء العملية مرة أخرى الستئصال 
هــذا الورم بأســرع وقــت ممكن، وأوضح األطبــاء أن هذه العمليــة الجراحية 
دقيقــة جــدا ولها مخاطر، وأن تكاليف مثل هذه العمليات في الخارج كبيرة، 
فــال حــول وال قــوة إلــى باللــه وما خــاب من لجأ إلى ســموكم بعــد هللا تعالى، 

فأنتم أصحاب أياد بيضاء نتلمسها أينما كنا في مملكتنا الحبيبة.

حفظ الله سموكم وسدد خطاكم وعزز مسعاكم وأحاط سموكم  «
بالعناية الربانية وأسدل على سموكم رداء الصحة والعافية، وتفضلوا 

سموكم بقبول أجل الشكر والتقدير واالحترام.

النقص الديني الذي يعاني منه الشــعوبيون الجدد أحفاد الدولة الصفوية 
الذيــن يســمون أنفســهم اليــوم بالفــرس، وأحفــاد الطورانييــن القوقازييــن 
الوثنييــن، الذيــن يدعون نســبهم للدولــة العثمانية، ألن العرب هم الشــعب 
الــذي اختــاره هللا ليختــم بــه رســاالته، ويؤمنــه عليهــا لنشــرها بيــن األمــم 
وبقــاع العالــم، واختــار منهم صفوة البشــر ليكون ســيد األوليــن واآلخرين 

وخاتم األنبياء والمرسلين.
واألمــران، النقــص العرقــي والدينــي مــن العــرب المســلمين، شــواهدهما 
موجــودة علــى أرض الواقــع وفــي عصرنــا الحالــي، فالنقــص العرقــي مــن 
العــرب نالحظــه مــن خالل الثــورة الخمينية التي كان هدفهــا إهانة العرب 
األمــة  علــى  والمشــردين  اللقطــاء  هــؤالء  وهيمنــة  وإذاللهــم  المســلمين 
العربيــة المســلمة، وجعلهــا تابعــة لهذه الثــورة الخمينية القــذرة، أما أحفاد 
الطورانيين الوثنيين القوقازيين، فألنهم كانوا يشعرون بأنهم كانوا عبيدا 
ســخرة ومرتزقــة للدولــة العباســية، وألنهم من دون تاريــخ وحضارة، فقد 
أراد المنافق والفرعون الطوراني أن يعيد إذالل العرب المسلمين وينصب 
نفسه سلطانا عليهم حتى يشعر هو وأحفاد الوثنيين الطورانيين بالكمال 

العرقي.
وبالنســبة للنقــص الدينــي، فمنــذ االحتــالل الطورانــي لألمــة العربيــة قبــل 
خمســمئة عــام وحتــى هــذه اللحظــة، لــم يظهــر عالــم منهــم يشــار لــه على 
مســتوى العالــم اإلســالمي، أكــرر لــم يظهــر منهــم أي عالــم ديــن أو مرجــع 
إســالمي كان له فضل كبير بالعقيدة اإلســالمية أو ســاهم مســاهمة كبيرة 
فــي تفســير القــرآن الكريــم، أو علــى األقــل كان متفقهــا بالديــن اإلســالمي 
والعلوم الشــرعية، ليكون له مكان بالعالم اإلســالمي، لم يظهر منهم، وهم 
الذين نصبوا أنفســهم خلفاء للمســلمين، اللهم إال بعض المشــعوذين، حيث 
بــدأ المنافــق والفرعــون الطوراني بالنبــش بمزابل التاريخ عــن قبور بعض 
هــؤالء المشــعوذين، ثــم البــدء باالدعاء بأنهــم كانوا علمــاء وأصحاب علم 

شرعي كبير، ليسوق بين السذج أن للطورانيين رموزا بالفقه اإلسالمي.

أما فيما يتعلق بمشردي ولقطاء الدولة الصفوية الذين يسمون  «
أنفسهم الفرس اليوم، فلو جمعت كل الذين حاولوا تسويقهم 

من شيوخ، فلن يعادلوا الواحد بالمئة من علماء ومراجع العرب 
المسلمين، لهذا، حاولوا ضرب المرجعية العربية الوطنية، 

بتدشين منافس لها، وكل ذلك لشعورهم بالنقص الديني من 
العرب المسلمين شيعتهم وسنتهم. وللحديث بقية.

نداء لوالدنا سمو األمير خليفة بن سلمان صاحب األيادي البيضاء

الشعوبيون الجدد... ناقصو ِعرق ودين

تحجر الزمن العربي!
فــي اليمــن حــرب بيــن الدولــة وزمــرة الحوثييــن اإليرانيــة، وفــي الصومــال 
المحســوبة علــى الجامعــة العربيــة حــرب إرهابيــة وتفجيــرات وال يوجــد أثر 
لدولــة عصريــة، وفــي لبنــان دولــة مختطفــة مــن قبــل حــزب هللا، وبيــن غــزة 
ورام هللا ضيــاع فلســطيني وتشــرذم بيــن حمــاس وفتــح وتعطــل القضيــة 
الفلســطينية التــي ال يبــدو أن لهــا حال ال اليــوم وال غدًا، في ليبيــا تمزق كيان 
الدولــة بيــن ميليشــيات يدعمها حــزب العدالة والتنمية ويســكت عنها الغرب 
نفاقًا، والســودان والجزائر تتابعون األخبار، ســوريا والعراق خارج الزمن، وال 
تــكاد تخلــو دولــة عربية من أزمــة، وفي منطقــة الخليج العربي، أزمة ســببها 
األساســي منــذ ثالثيــن ســنة نظــام الماللــي المتخلــف والمتعفــن الــذي يــزرع 
التوتــر وعــدم االســتقرار في المنطقــة وال من قرار بإزالته رغم ما يســببه من 

صداع دولي.
عنــد الحديــث عــن العصــر والتغييــر ومواكبــة المســتجدات نجدهــا فقط في 
تصريحــات الــوزراء والصحافييــن والكتــاب العرب، لكن علــى أرض الواقع ال 
يوجــد ما يشــبه الــذي يجري في دول العالم، ما يجعلنــا نجلد الذات أكثر مما 
تحتمــل، ولكــم أن تحتكموا إلى المشــهد في بقية البــالد العربية التي مازالت 
تخضــع فيهــا األمــور إلــى المــزاج والصــراع الدائــم األزلــي بين خطــاب قديم 
وتخلــف، وبيــن ما نشــهده بالعالم يوميًا من أخبار مفعمــة باإلبهار، مهرجانات 
للباليــه والمســرح  لألزيــاء ومؤتمــرات علميــة وعــروض  للســينما وعــروض 

ومهرجانات للربيع والخريف والصيف واســتقبال مبكر للشــتاء واستعدادات 
منــذ اآلن الحتفــاالت رأس الســنة، بينمــا نغــرق هنــا بعالمنــا العربــي وحتــى 
اإلســالمي! بأخبــار القتل والحــرق واالنتحاريين الذين يفجرون أنفســهم في 
األماكن العامة المكتظة بالسكان دون تمييز للمدنيين من نساء وأطفال، لكم 

أن تقارنوا الصورة بين العرب والعالم. 
وإذا أردنــا أن نزيــد علــى العــرب بإضافــة العالــم اإلســالمي فحــدث وال حــرج 
ويكفيك أن تعرج على أفغانســتان وبنغالديش وغيرها من الدول اإلســالمية 
لتعــرف حــال المســلمين اليــوم مع حال العــرب وأي حال؟ وأســتغرب بعد كل 
هــذا الحــال الحديــث عــن مقاومــة التطبيع مع إســرائيل! مع كل هذا المشــهد 
مازال هناك منا من يتحدث عن المســتقبل وهو المســتقبل الذي قطعته دول 
العالــم إلى فضاءات رحبة باالختراعات واالكتشــافات وبين المســتقبل الذي 
نعيشه ونتحدث فيه عما إذا كان النقاب للمرأة مسموحًا أم ال في الجامعات 

واألعمال وعند قيادة السيارات.
هنــاك فجــوة تاريخيــة ومــوروث وعقــم باألفــكار، واستســالم للقــدر ليحكــم 
تفكيرنا ويعلبه ويجعلنا نرضخ ونستسلم للمصير المجهول، وإذا تنفس أحد 
خــارج الســرب، قــذف بالكفــر والخروج علــى التقاليــد والقيم، حتــى أضحينا 

نعيش في قمقم هذا الموروث التاريخي الذي يبدو أنه سيطول.

تنويرة: الحب كفصول السنة، يعتمد.. كيف تتكيف معها؟. «
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العالقة بين الفنان 
والمجتمع

العالقــة بيــن الفنان والمجتمع عالقة كائنة منذ أن كان الفن والمجتمع، فليس 
هناك على اإلطالق فنان بال مجتمع، وثم ال يوجد فنان ال عالقة له بالمجتمع، 
ذلك أن الفن لم يظهر إال مرتبطا باالســتقرار الحضاري النســبي، ووليد الكثير 
مــن الحاجــات المجتمعية التي دعت إلــى تبلور مفهومه عبر التاريخ، فطبيعة 
اإلنتاج الفني تحددها على المدى الطويل جدا طبيعة عالقة اإلنتاج السائدة 
وطبيعــة التناقضــات التــي يتحــرك الواقــع مــن خاللهــا، ففــي فتــرة تاريخيــة 
معينة نجد أن الفن الحقيقي والجدير بهذا االســم هو الذي عبر عن مغامرات 
فرســان القرون الوســطى فــي أوروبا ومجــد األرســتقراطية محتضنا مصالح 
طبقــة النبــالء ومعبــرا عن رؤيتهــم للواقع، وفي فتــرة تاريخيــة تالية نجد أن 
الفــن الحقيقــي والجديــر بالحياة هــو الذي عبر عن صعود الطبقــة البرجوازية 
راصدا شــتى معالم تفســخ وانهيار الطبقات اإلقطاعية واألرستقراطية، وفي 
فتــرة تاريخيــة ثالثة نجد أن الفن الحقيقي هو الذي عبر عن توق البرجوازية 
الســائدة للســلطة وعمل على تدعيمها وهكذا... وخالل كل مراحل هذا الرصد 
التاريخي تقفز إلى الســطح حقيقة مهمة أال وهي أن الفنون ترافق باســتمرار 
التطــور الحضــاري للواقــع، كمــا أنها وثيقــة االلتصاق بنوعيــة التناقضات التي 

يتحرك الواقع بفاعليتها.
وتتحــدد العالقــة بيــن الفنــان والمجتمــع تبعــا لنوعية فهمــه التناقضــات التي 
يتحــرك الواقــع مــن خاللهــا، وموقفه من هــذه التناقضــات، ولما كانــت الحياة 
تنــزع إلى األفضل واألحســن دائمــا، كان الفنان الحقيقــي والجدير بأن يعيش 
أكثــر مــن غيــره هــو ذلك الــذي يحتضن وجهــات النظر األكثر تقدميــة من بين 
شــقي قوى التناقضات الســالفة الذكر، ورغم أن الشــق التقدمي يكون ضعيفا 
فــي كثيــر مــن األحيــان لنمــوه داخــل قــالع الرجعيــة، إال أن نزوع الحيــاة إلى 
األفضل هو الذي يكفل الحياة لوجهات النظر التي تحتضنه، لهذا فإن العالقة 
بين الفنان والمجتمع تتحدد تبعا لفهمه واقع هذا المجتمع ومدى عمق رؤيته 

كل قضاياه.

وتخضع هذه العالقة في النهاية إلحدى فرصتين، إما أن يقف الفنان  «
مع قوى التقدم مدعما بشتى اإلمكانيات اإلبداعية، أو أن تتجمد رؤيته 

للواقع داخل إطار ضيق نسيجه مصالح الطبقات الرجعية والمتخلفة 
التي قد يدافع عنها الفنان لسبب أو آلخر، واقفا بذلك ضد قوى التقدم 

واالنطالق، ضد النزوع اإلنساني إلى األفضل واألحسن... ضد الحياة.

Osama.almajed@albiladpress.com
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ومضات
للوهلــة األولــى تظــن أنهــا أتعــس امــرأة على وجــه الكــرة األرضية وهــي تعبر 
الشــارع فــي حــرارة تــكاد تصــل الخمســين أو أكثــر، تصــل إلــى بعــض البيوت 
وهي منهكة متعبة تبحث عن لقمة العيش لكنها تتفاجأ بأســلوب متعال ينكر 
عليها رائحة عرقها ويطلب منها أن تستحم يوميا وأن تستخدم مزيل العرق 
وأن تكون أكثر أناقة حتى تناســب فخامة المنزل الذي ذهبت للعمل به لمدة 

ساعتين يوميا!
آخــر يلــوح في الشــارع كلما مرت بجانبه ســيارة، البعض يســتنكر عليه فعلته 
ويراها أسلوبا مبطنا للتسول، وآخرون يمدون أيديهم خارج السيارة بصدقة 
تدفع عنهم الســوء، لو علما أن ابتســامة ورد تحية كافيتان ليشــعر بإنســانيته 
فأغلب العمالة التي تنظف الشــوارع تتوق إلنســانية حانية ال أكثر فتســعدها 

إيماءة وابتسامة أكثر من ألف يد ممدودة خارج النافذة.

يحاول معها لعلها تشتري من بضاعته فيقلل قيمتها لما قد يصل إلى النصف 
ليــس لبخــس البضاعــة إنمــا الوقت تأخــر ولم يشــتر منه أحد يومهــا، وما هي 
إال ســاعات بســيطة ويرجع بيته صفر اليدين، فلم يشــتر ألوالده طلباتهم ولم 
يستطع أن يوفي ما عليه، ولو كانت قد اشترت ألسعدت يومه وكسبت ثوابا 

لم تعلم به.

كثيرة هي المواقف التي تمر بنا يوميا كتلك التي سردتها، لكنني على  «
ثقة بأننا نستطيع بقلب المؤمن أن نشعر بأولئك، فكلمة بسيطة 
وبضعة دنانير لن تؤثر علينا سلبا، إنما ستدخل بهجة وفرحة على 
قلوب اآلالف، كأولئك الكادحين على رزقهم ورزق أبنائهم، فاعقدها 

صدقة قد تنفعك يوما ما.

ztawfeeqi@gmail.com

سمر األبيوكي
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عقد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي الرفاع علي عاشور، مؤتمرا صحافيا، 
أمس السبت بمقر النادي.

وجــاء المؤتمــر الصحافــي على هامش 
اإلعــداد  مرحلــة  الرفــاع  تدشــين 
والتحضيــر للموســم الرياضــي الجديــد 
خاللــه  مــن  وكشــف   ،2020  -  2019
عــن ضــم المــدرب ســيد محمــود جالل 
مســاعدا ثانيا للمدرب علي عاشور إلى 

جانب عادل المرزوقي.
وخــالل المؤتمــر، أكــد علــي عاشــور أن 
الرفاع ســيدخل الموسم الجديد بنفس 
األهــداف التي دخل من أجلها الموســم 
الماضــي، مشــيدا بالدعــم الــذي يحصل 
عليه الفريق من قبل إدارة نادي الرفاع 
برئاسة رئيس النادي الشيخ عبدهللا بن 
خالــد آل خليفــة، ونائــب الرئيس ســمو 
الشــيخ خليفــة بــن علــي بن عيســى آل 
خليفة، مشــيدا أيضــا بدور نائب رئيس 
واألب  جناحــي  محمــد  الكــرة  جهــاز 
الــذوادي، والمحاضــر  الروحــي ريــاض 
نبيل طه في الجانب الذهني والنفسي.

كنا األفضل
الرفــاع  أن فريــق  إلــى  وأشــار عاشــور 
عبــر  الماضــي  الموســم  األفضــل  كان 
تحقيقــه لقبيــن مهميــن من أصــل 4، إذ 
ظفر الســماوي بلقب كأس جاللة الملك 

ودوري ناصر بن حمد الممتاز.
بعــض  الوطنــي  المــدرب  واســتعرض 

األرقــام واإلحصــاءات، مشــيرا إلــى أن 
الرفــاع كان الفريق األكثر تحقيقا للفوز 
فــي الــدوري واألقــل تعرضــا للخســارة، 
كما أنه الفريق األكثر تهديفا في شــباك 
المنافســين، عــالوة علــى كونــه األقــل 

استقباال لألهداف.
فريقــا  بكونــه  تميــز  الرفــاع  أن  وبيــن 
مــن  بــدءا  واحــدة  روح  عبــر  واحــدا 
الفنــي  والجهازيــن  اإلدارة  مجلــس 
واإلداري والالعبين والجماهير، مشيرا 
إلــى أن فريــق الرفاع يســتمد قوته من 
جماهيــره التــي كانت مســاندة وداعمة 

للفريق في الموسم الماضي.

البطوالت الخارجية

علــى  عــالوة  أنــه  عاشــور  وأوضــح 
األهــداف التــي وضعــت وتحققــت فــي 
الموســم الماضي، فإن الســماوي يسعى 
خــالل الموســم الجديــد إلــى المنافســة 

بقوة على البطوالت الخارجية.
الرفــاع  أن  الوطنــي  المــدرب  وذكــر 
عبــر  العربيــة  البطولــة  فــي  سيشــارك 
المباريــات التــي ســتقام منتصــف شــهر 
أغســطس المقبــل فــي المغــرب، مبينــا 
أن المباريات الرســمية للبطولة العربية 
ســتكون بمثابة معسكر وإعداد للفريق، 

إذ ســيخوض الرفاع 3 مباريات في 10 
أيام.

وذكــر عاشــور فــي هــذا الصــدد وجــود 
توافــق مــع الجهازيــن الفنــي واإلداري 
العبــي  لتواجــد  الوطنــي  للمنتخــب 
الرفاع مع النادي خالل فترة المشــاركة 

بالبطولة العربية.
الفتــرة  هــذه  أن  عاشــور  علــي  وأكــد 
ســتكون إعدادا مثاليا للموســم الجديد 
الذي سندشــنه بلقاء كأس السوبر أمام 

المنامة يوم 14 سبتمبر المقبل.
وأكد أن الرفاع سيسعى للمنافسة بقوة 
فــي البطــوالت الخارجيــة ســواء علــى 
المســتوى العربــي، أو من خــالل ملحق 
دوري أبطال آسيا ومحاولة التأهل إلى 
دور المجموعــات، وفي حــال لم ينجح 
الفريــق فــي التأهــل فإنه ســيلعب بقوة 

على لقب كأس االتحاد اآلسيوي.

الالعبون الشباب

واســتعرض عاشــور قائمــة فريقــه على 
مســتوى الالعبين الشــباب، مشــيرا إلى 
أن الرفاع كان الفريق الثاني من ناحية 
إشــراك الالعبيــن تحــت 21 عامــا خالل 
الموسم الماضي بعد المالكية، مبينا أن 
الســماوي أشــرك 8 العبين لعبوا حوالي 

3500 دقيقة.
وبيــن أن الجهــاز الفنــي للفريــق األول 
اســتدعى 7 العبين من مواليد)2000 - 

2002 لفئة الشــباب؛ للتدرب مع الفريق 
األول هذا الموسم.

الداعم الرئيس

وأكد علي عاشور أن رؤية نادي الرفاع 
وبتوجيهــات مــن رئيــس النــادي ونائبه 
تصــب في كون الفريق داعما للمنتخب 
الوطنــي األول، عبر المشــاركة في دعم 
تطلعات ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة لتأهــل المنتخــب الوطنــي إلــى 

كأس العالم.

الصفقات المحلية

وعن الصفقات المحلية، أوضح عاشور 
أن الرفاع نجح في ضم الحارس ســيد 
هاشــم  ســيد  والمهاجــم  علــوي،  شــبر 
عيســى، مشــيرا إلــى وجــود مفاوضات 
مــع نادي النجمــة خالل الفتــرة الحالية 
باقــر،  مهــدي  ســيد  المدافــع  النتقــال 
مؤكــدا أن تواجد باقر ســيكون تدعيما 

جيدا لخط الدفاع السماوي.

المحترفون األجانب

المحترفيــن األجانــب،  الالعبيــن  وعــن 
أوضــح عاشــور أن التأخــر فــي اإلعالن 
اعتمــادا  جــاء  المحترفيــن  هويــة  عــن 
علــى الصفقــات المحليــة، مشــيرا إلــى 
عقــد مؤتمــر صحافــي بداية أغســطس 

المقبل؛ للكشف عن التفاصيل.

الجهازان الفني واإلداري لفريق الرفاع بعد المؤتمر الصحافي علي عاشور

عاشــور: مفاوضــات النتقــال النجمــاوي باقــر إلى الســماوي
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يواصل منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، معسكره الخارجي المقام في البرتغال، 
والذي يستمر حتى 28 يوليو الجاري.

  وضمــن إطار المعســكر، خــاض منتخبنا 
 19 الجمعــة  ودييــن،  لقاءيــن  الوطنــي 
الفتــرة  فــي  لعــب  إذ  الجــاري،  يوليــو 
الصباحيــة أمــام فريــق ماريتيمــو وهــو 
أحــد أنديــة دوري الدرجــة األولــى فــي 
البرتغــال، باإلضافة إلــى مجموعة أخرى 
لعبــت فــي الفتــرة المســائية أمــام فريــق 

.amora
  فــي المبــاراة األولــى، تعــادل منتخبنــا 
لكليهمــا،  بهدفيــن  ماريتيمــو  نــادي  مــع 
إذ تأخــر منتخبنــا فــي النتيجــة بهدفيــن 
األحمــر  أن  إال   ،)70( للدقيقــة  وصــوال 

إســماعيل  عبــر  هدفيــن  وســجل  عــادل 
عبداللطيف في الدقيقتين )74( و )83(.

البرتغالــي  منتخبنــا،  مــدرب  وكان    
بتشــكيلة  المبــاراة  بــدأ  ســوزا،  هيليــو 
مكونــة من الحارس ســيد محمــد جعفر، 
والالعبين:ســيد محمــد عدنــان، عبــدهللا 
الهزاع، محمد عادل، أحمد عبدهللا، سيد 
ضياء سعيد، محمد الحردان، علي مدن، 
جاســم الشــيخ، ســامي الحســيني وسيد 

هاشم عيسى.
الثانيــة، تمكــن منتخبنــا  المبــاراة    فــي 
مــن الفــوز علــى فريــق fa amora، وذلك 

ســجل  حيــث  واحــد،  مقابــل  بهدفيــن 
لمنتخبنــا محمد الرميحي وســيد هاشــم 

عيسى.
بتشــكيلة  المبــاراة  منتخبنــا  وبــدأ    
الدوســري،  حمــد  الحــارس  مــن  مكونــة 
مهــدي  ســيد  شمســان،  والالعبين:حمــد 
الشــروقي،  أحمــد  الحيــام،  وليــد  باقــر، 
علــي،  عبدالوهــاب  عبدالوهــاب،  محمــد 
األســود،  كميــل  المالــود،  عبدالوهــاب 

عيسى موسى ومحمد الرميحي.
الرابعــة  همــا  الجمعــة  وديتــا  وتعتبــر    
فــي  الوطنــي  للمنتخــب  والخامســة 
معســكر التشــيك، إذ ســبق للمنتخــب أن 
لقــب 3 لقاءات وديــة، تعادل في واحدة 

وفاز في اثنتين.

  وتضــم قائمــة المنتخــب الوطني األول 
في معســكر البرتغال 28 العبا هم: ســيد 
شــبر علــوي، ســيد محمــد جعفــر، حمــد 
محمــد  عيســى،  رضــا  ســيد  الدوســري، 
عبــدهللا،  أحمــد  الحيــام،  وليــد  عــادل، 
ســيد  شمســان،  حمــد  الهــزاع،  عبــدهللا 
مهــدي باقــر، أحمــد نبيــل، ســيد محمــد 
حــرم،  علــي  علــي،  عدنــان، عبدالوهــاب 
عبدالوهــاب،  محمــد  الحــردان،   محمــد 
جاســم الشيخ، ســيد ضياء سعيد، كميل 
أحمــد  المالــود،  عبدالوهــاب  األســود، 
الشــروقي، محمد الرميحي، ســيد هاشم 
عيســى، إســماعيل عبداللطيــف، عيســى 
الحســيني  ســامي  مــدن،  علــي  جهــاد، 

وعيسى موسى.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

األحمر يتعادل مع “ماريتيمو” بمعسكر البرتغال

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن جدول مباريات بطولة اتحاد غرب 
آســيا التاســعة للرجــال، والتي ســتحتضنها العراق خالل الفتــرة 30 يوليو 
الجــاري وحتــى 14 أغســطس المقبــل بمشــاركة 9 منتخبات بينهــا منتخبنا 

الوطني األول لكرة القدم.

وحســب التوزيع الذي وضعه اتحاد 
غــرب آســيا، فــإن منتخبنــا جــاء في 
المجموعة الثانية إلى جانب األردن 
والســعودية والكويــت، فيمــا ضمت 
اليمــن،  األولى:العــراق،  المجموعــة 

سوريا، فلسطين ولبنان. 
وسيدشن منتخبنا الوطني مبارياته 
فــي البطولــة بلقــاء منتخــب األردن 
يــوم 4 أغســطس المقبــل عنــد 7.30 
مســاء، علــى أن يلعــب لقــاء الجولة 
الثانية يوم 7 أغسطس أمام منتخب 
التوقيــت  ذات  فــي  الســعودية 

ســيختتم  فيمــا  أيضــا، 
فــي  مبارياتــه  منتخبنــا 
بلقــاء  المجموعــات  دور 
يــوم  الكويــت  منتخــب 
10 أغســطس عند 10.30 

مساء.
البطولــة  نظــام  وينــص 

علــى تأهــل أول كل مجموعــة إلــى 
المبــاراة النهائيــة التــي ســتقام يــوم 

14 أغسطس المقبل.
وتلعــب مباريــات المجموعــة األولى 
فيمــا  الدولــي،  كربــالء  اســتاد  فــي 
مباريــات المجموعــة الثانيــة بملعب 
فرانســو حريــري بمدينــة أربيــل، أما 
المباراة النهائية فسيحتضنها استاد 

كربالء.
جيــدة  محطــة  البطولــة  وتعتبــر 
التحضيــر  الوطنــي نحــو  للمنتخــب 
للتصفيــات المزدوجــة، إذ سيدشــن 
بالتصفيــات  مشــواره 
المقبــل  ســبتمبر   5 يــوم 
منتخــب  باســتضافة 
الجولــة  ضمــن  العــراق 
األولى للمجموعة الثالثة 
التــي تضم أيضــا: إيران، 

هونغ كونغ وكمبوديا.

إعالن جدول بطولة غرب آسيا

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  اعتمــد 
نظامــا الكترونيــا جديــدا لتســجيل قوائــم 
المباريات )Scoresheet( بشكل الكتروني 

لحكام الطاولة.
ويأتــي ذلــك بتوجيهات من ســمو الشــيخ 
والراميــة  خليفــة  آل  علــي  بــن  عيســى 
للجانــب  وتحويلــه  العمــل  تطويــر  إلــى 
اإللكتروني فــي ُمختلف النواحي، وضمن 
سياســة التطويــر الشــاملة التــي ينتهجهــا 
بعمــل  لالرتقــاء  االتحــاد  رئيــس  ســمو 

االتحاد فنيا وإداريا.
وأكــد رئيس لجنة الحكام باالتحاد الســيد 
عبدالرضــا قربــان إن تطبيــق هــذا النظــام 
الرياضــي  الموســم  مــن  ابتــداًء  ســيكون 
الجديد 2019/2020، وتحديدًا من مباراة 
أغســطس  مــن  األول  يــوم  الســوبر  كأس 
القــادم، إذ خضع الحكام لدورة تخصصية 
مكثفة بهذا الخصوص في األيام الماضية 

على يد محمود أحمد حمزة.

وأضاف قربان “سيكون االتحاد البحريني 
لكرة السلة بذلك أول اتحاد آسيوي ُيطبق 
هــذا النظام الجديــد بعد أن اصدر االتحاد 
المحليــة  لالتحــادات  تعليماتــه  اآلســيوي 
بتطبيــق هــذه الطريقــة اإللكترونيــة فــي 

تسجيل الالعبين بكشوفات المباريات”.
وتتمثــل هذه المبــادرة الصديقة للبيئة 
في التقليل من استخدام الورق، وذلك 
اإللكترونيــة  األجهــزة  اســتخدام  عبــر 

الحديثة.

جانب من الدورة

تســجيل قوائــم المباريــات إلكترونًيــا لحــكام الطاولــة
اتحاد السلة يطبق نظاًما جديًدا

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

شــارك أميــن ســر االتحــاد البحرينــي للســباحة 
اجتماعــات  فــي  عبدالغفــار  محمــد  أحمــد 
 )FINA( الكونغــرس لالتحــاد الدولــي للســباحة
علــى هامــش بطولة العالم لاللعــاب المائية في 
مدينــة غوانجو )Gwangju( الكورية الجنوبية 
وقــد تم مناقشــة العديد مــن المواضيع الهامة، 
التــي تصــب فــي مصلحــة وتطويــر اليــة عمــل 
االتحــاد الدولي وتطويــر األلعاب المائية، ومن 
الترشــيح  مناقشــتها،  تمــت  التــي  المواضيــع 
والمصادقــة  التصويــت  القياديــة،  للمناصــب 
والقواعــد  الدســتور  فــي  تعديــالت  علــى 
العامــة لالتحــاد الدولــي ومواصفات المســابح 
لمسابقات بطولة العالم واالولمبياد، ناهيك عن 
مناقشــة الئحة مكافحة المنشطات. من ناحية 
أخــرى، تــم اســتعراض القوائــم الماليــة ونتائج 
والخارجــي  الداخلــي  المالــي  التدقيــق  لجنــة 

لعامي 2017/ 2018.
و فــي كلمتــه االفتتاحية رحــب رئيس االتحاد 
الوفــود  بجميــع  ماغليــون  هوليــو  الدولــي 
المشــاركة كمــا شــكر االتحــاد الكوري للســباحة 

علــى   )Gwangju( غوانجــو  مدينــة  وعمــدة 
جهودهــم المبذولــة فــي تنظيــم بطولــة العالــم 
لاللعــاب المائيــة وتعــد مــن البطــوالت المميزة 
علــى جميع المســتويات، حيــث بلغ عدد الدول 
 FINA)( المشاركة االعلى تاريخيًا منذ تاسيس
194 دولة مشاركة، باالضافة إلى تزامن انعقاد 
اجتمــاع الذكرى المائة وأحدى عشــر لتأســيس 
االتحــاد الدولــي للســباحة )FINA(. وفي ختام 
كلمتــه شــكر رئيــس االتحــاد الدولــي للشــباحة 

جميــع االتحادات القائمة لدعم االلعاب المائية 
ونشرها عالميًا.

وأشــاد أميــن ســر االتحــاد البحريني للســباحة 
العــرب  يبذلهــا  التــي  الكبيــرة  بالجهــود 
والخليجييــن في االتحــاد الدولي واآلســيوي، 
خاصــًا بالذكــر النائــب األول لالتحــاد الدولــي 
سعادة السيد حسين المسلم من دولة الكويت 
الشــقيقة ورئيــس االتحــاد اآلســيوي للســباحة 

سعادة السيد طه الكشري.

صورة جماعية للمجتمعين

أقيم في كوريا الجنوبية علــى هامش بطولة العالم لأللعاب المائية
عبدالغفار في “كونغرس دولي السباحة”

21 يوليو 2019 األحد
18 ذو القعدة 1440

أحمد مهدي

ــامـــســـة ــخـ ــق الـــــفـــــوز فـــــي وديـــــتـــــه الـ ــ ــق ــ ــب الــــوطــــنــــي ح ــخـ ــتـ ــنـ ــمـ الـ

نهائي بطولة الوطن

تأهــل فريــق نيوســات إلــى نهائــي بطولــة 
الوطــن الرباعــة التــي تقــام علــى مالعــب 
فريــق  علــى  فــوزه  بعــد  ســماهيج  نــادي 
قصــر رومــا بـــ 3 أهــداف مقابل هــدف، كما 
تأهــل إلــى النهائــي فريــق مركــز ســماهيج 
فــوزه علــى فريــق هوانــا  بعــد  اإلســالمي 
كافيــه بالركالت الترجيحية، وذلك بعد أن 
انتهــى اللقاء في الوقــت األصلي بالتعادل 
الجمعــة  مســاء  وذلــك  بهــدف،  اإليجابــي 
بمشــاركة  يوليــو   19 الموافــق  الماضــي 
المعلق علي ســعيد والمحلل ســيد محمود 

المختار.
يلعــب مســاء اليوم األحــد 21 يوليو ضمن 
مباريــات روابــط األنديــة األوروبيــة عنــد 
يوفنتــوس  رابطــة  فريقــا   8:15 الســاعة 
ورابطــة ليفربــول، وفــي المبــاراة الثانيــة 
رابطة مانشستر يونايتد ورابطة برشلونة.

سبورت

أحمد مهدي I تصوير رسول الحجيري



انطلقــت بطولــة مجلســي الشــورى والنــواب 
الثانيــة عشــرة لكــرة القــدم للناشــئين للعهــد 
وترعاهــا  تنظمهــا  والتــي  للوطــن  والــوالء 
مفروشــات أحمــد شــريف، حيــث أنــاب علــي 
صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اسامة 
العصفور األميــن العام، وأناب رئيس مجلس 
النواب فوزية زينل، النائب عبدهللا الدوسري 
بمجلــس  والرياضــة  الشــباب  لجنــة  رئيــس 

النواب وبحضور النائب فالح هاشم.
العالقــات  وبحضــور يوســف مرهــون مديــر 

العامــة واالعــالم بمجلــس الشــورى واعضــاء 
وعبــدهللا  والنــواب  الشــورى  مجلــس  مــن 
مــدن الرئيــس الفخــري لمركــز شــباب الحجر 
وعبدالرحمــن شــريف مديــر عــام مفروشــات 
االجتماعــي  والناشــط  شــريف  احمــد 
والرياضــي ابراهيــم مطــر ومنصــور الفــردان 
وعبدالهــادي  كــرزكان  شــباب  مركــز  رئيــس 
الشــمالن رئيس مركز شباب الحجر واعضاء 
اللجنــة المنظمــة يتقدمهم عمــران النجداوي 
رئيــس اللجنــة المنظمــة وبعض الشــخصيات 

الرياضيــة وممثلي الفرق المشــاركة وجمهور 
كبيــر اكتظــت بهــم جنبــات ملعــب نادي ســار 

الرياضي مستضيف البطولة.
وشــهد اليــوم األول إقامة ثــالث مباريات، إذ 
تغلــب فريــق مركز شــباب الــزالق علــى مركز 
راشــد  أحــرزه  وحيــد  بهــدف  القريــة  شــباب 
القاضــي، وتعــادل نادي ســار مع مركز شــباب 
الحجر بهدف لكليهما، ســجل للســاريين سيد 
فاضــل ســعيد وللحجــر علــي باســل منصــور، 
وبنفــس النتيجة تعادل الجاران مركز شــباب 

كرزكان ومركز شــباب دمستان، سجل لألول 
مصطفــى  ولدمســتان  حبيــب  عبدالكريــم 
محمــد حبيــب عبــدهللا، وتــم تكريــم نجــوم 
كل مبــاراة بجوائز مقدمة من الحدود للســفر 

والسياحة.
محمــد  حســن،  عبــاس  المباريــات  أدار 
وبإشــراف  حســن،  وعقيــل  عبدالرســول 
الدوســري  وعيســى  ســعيد  مكــي  األعضــاء 
وســمير حــرم وأحمــد تلفــت، واليــوم األحــد 

راحة لجميع الفرق.

انطالق بطولة الشورى والنواب

البحرين
الصين

1
3

بطولة العالم 
للشباب

تلقى منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة الخسارة األولى في البطولة بعدما هزم من الصين بنتيجة 3/1 في المواجهة األخيرة بينهما ضمن منافسات الدور 
التمهيدي )المجموعة A( ببطولة العالم تحت 21 التي تحتضنها مملكة البحرين حتى 27 الشــهر الجاري بتنظيم من االتحاد البحريني للكرة الطائرة وبإشــراف 

من االتحاد الدولي.

وانتهت أشواط المواجهة )25/19، 23/25، 25/18، 25/15 
(، ورغــم الخســارة فــإن األحمــر تأهــل إلــى دور الثمانيــة 
كثاني المجموعة بـ 5 نقاط، فيما تصدر المنتخب الصيني 
المجموعــة بالعالمــة الكاملــة )9 نقــاط( ليتأهــل هــو اآلخــر 

لدور الثمانية.
وســيكون اليــوم األحــد راحــة لجميــع الوفــود المشــاركة 
على أن تســتأنف المنافســات يوم غدا االثنين، حيث وقع 
منتخبنــا فــي المجموعة )F( التي تضــم األرجنتين، إيران، 

إيطاليا.
ســيطر المنتخــب الصينــي علــى مجريــات الشــوط االول 
بالضغط على منتخبنا بسالح االرساالت الهجومية والتي 
انهكــت اســتقبال الكــرة األولــى لدينــا، وقــدم الصينيــون 
لمحــات هجوميــة رائعــة عبــر التركيبــات المتميــزة والتــي 
أزعجت حوائطنا، خصوصا الكرات الســريعة في منتصف 
الشــبكة، كمــا احرز الصينيون ٣ نقــاط بحائط الصد مقابل 

صد واحد لمنتخبنا لينتهي الشوط لصالحهم ١٩/٢٥. 
لغايــة  الموقــف  ســيد  التعــادل  كان  الثانــي  الشــوط  فــي 
النتيجــة ١٠/١٠ حتــى تفــوق منتخبنــا ١١/١٤ بفضل تألق 
الحــداد، كمــا ارتكــب الصينيــون سلســلة مــن األخطاء من 
بينهــا تضييــع حوالــي ٧ ارســاالت مــع ٥ اخطــاء هجومية 
ليقدمــوا هدايــا مجانيــة لالحمــر منحتــه التقــدم ١٨/٢١، 
وقلــص الصينيــون الفارق ٢٢/٢٤ ثــم ٢٣/٢٤ قبل يضيعوا 

االرسال األخير ويكتبوا نهاية الشوط لصالحنا ٢٣/٢٥.
فــرض الصينيــون هيمنتهــم فــي الشــوط الثالــث وتقدموا 
بفــارق كبيــر ١٢-٦، وذلــك لقــوة حوائطهــم مــع التركيبــات 
الهجوميــة المنوعــة فــي األطــراف ومنتصف الشــبكة الى 
جانب اإلرســاالت، وغابت الفاعلية الهجومية لدى العبونا 

ليخسروا الشوط 25/18.
وواصل الصينيون عرضهم وتفوقهم عندما سيطروا على 
مجريــات اللقــاء أداء ونتيجــة ليفوزا بفــارق كبير ومريح 

.25/15
وفــي إطــار منافســات المجموعــة ذاتهــا حقــق المنتخــب 
البورتوريكــي فــوزا معنويــا بعدمــا أســقط المغــرب بثالثة 
25/20( ليحــرز   ،36/34  ،25/21  ،25/22( أشــواط نظيفــة 
أول ثالث نقاط لكنه فقد األمل بالتأهل ليلعب على مراكز 
الترضيــة مــن التاســع حتــى الســادس عشــر مــع منتخــب 
المغرب الذي تذيل المجموعة بحصوله على نقطة واحدة 

فقط.

ترتيب المجموعتين بدور الثمانية

ترتيــب  أصبــح  المجموعــات،  دور  نهايــة  وبعــد 

المجموعتيــن فــي دور الثمانيــة كالتالي : المجموعة 
البرازيــل،  روســيا،  الجنوبيــة،  كوريــا  الصيــن،   )E(
المجموعــة )F( البحريــن،  األرجنتين، إيران، إيطاليا، 
لــم  التــي  منتخبــات  الثمانيــة  توزيــع  اصبــح  فيمــا 
تتأهــل لدور الثمانية وســتخوض منافســات تحديد 
المجموعــات حيث تضم المجموعة )G( بورتوريكو، 
مصر، التشــيك، كندا، والمجموعة )H( المغرب، كوبا، 

تونس، بولندا.

األرجنتين وكوريا تتأهالن عن 
)B( المجموعة

خطــف األرجنتين صــدارة المجموعــة )B( بعد تغلبه 
علــى كوريــا بثالثــة أشــواط مقابــل شــوط )20/25، 
المجموعــة  عــن  ليتأهــل   )25/22  ،25/22  ،29/27

بعدما حصد في رصيده 7 نقاط.
ورغــم الخســارة فــإن المنتخــب الكــوري جــاء فــي 
المركــز الثانــي وخطف بطاقة التأهــل بحصوله على 

6 نقاط.
وفــي المواجهــة األخــرى التــي جمعــت مصــر وكوبا، 
حقــق األخيــر فــوزا معنويــا بعــد تغلبــه علــى مصــر 
 ،25/20  ،25/21  ،20/25  ،24/26 أشــواط  بثالثــة 

9/15 ليرفــع المنتخــب الكوبــي رصيــده إلــى 4 نقاط 
بالمركــز الثالــث فيمــا خطــف المصري نقطــة واحدة 

في المركز األخير.

)C( روسيا وإيران يصعدان عن المجموعة
واصــل المنتخــب الروســي عروضــه الرائعــة بعدمــا 
 ،25/23(  3/0 بنتيجــة  التونســي  بالمنتخــب  أطــاح 
25/17، 25/15( ليحــرز فــوزه الثالــث علــى التوالــي 
 ،)C( ويرفــع رصيده إلــى 8 نقاط متصدرا المجموعة
فيمــا ودع التونســيون المنافســة بتلقيهــم الخســارة 
الثالثة ليلعبوا على تحديد المراكز من التاســع حتى 

السادس عشر.
وفــي المواجهة الثانية، خرج المنتخب اإليراني من 
عنــق الزجاجــة وفــاز علــى التشــيك بثالثــة أشــواط 
نظيفة )29/27، 25/18، 26/24( ليرفع رصيده إلى 7 
نقاط من فوزين وخسارة ليحصد المركز الثاني في 
ترتيــب المجموعة ويتأهل برفقة روســيا، فيما ودع 

التشيك المنافسة 3 نقاط فقط.

إيطاليا والبرازيل يتأهالن عن 

)D( المجموعة

اكتســح المنتخــب اإليطالــي نظيــره البرازيلــي وفاز 
عليه بثالثة أشواط نظيفة )25/22، 25/15، 25/18( 
ليحقــق الفوز الثالث على التوالــي ويخطف العالمة 
الكاملــة بـــ 9 نقاط فيما توقــف رصيد البرازيل عن 6 

.)D( نقاط ليتأهل االثنين عن المجموعة
وفي المواجهة الثانية فاز المنتخب البولندي حامل 
اللقــب علــى نظيــره الكنــدي بثالثــة أشــواط مقابــل 
ليــودع   )26/24  ،18/25  ،20/25  ،25/20( شــوط 

االثنين المنافسة نهائيًا.

البحرين األولى عربيا
خطف منتخب البحرين للشباب األنظار في البطولة 
باعتبــاره األكثر تميزا على المســتوى العربي، بل إنه 
المنتخــب العربــي الوحيــد الذي تأهل لــدور الثمانية 
و  بورتوريكــو  مــن  كال  علــى  فوزيــن  حقــق  بعدمــا 
المغــرب وخســارة واحــدة مــن الصيــن، فــي الوقــت 
الــذي ودعــت فيــه كال مــن تونــس ومصــر والمغــرب 
بعدمــا  المجموعــات  دور  مــن  البطولــة  منافســات 
خســرت في ثالث مباريات متتالية لتفقد األمل في 

بلوغ دور الثمانية.

سالمات للمحروس

تعــرض مديــر منتخبنــا الوطنــي عبــدهللا المحروس 
المنتخــب  مبــاراة  نهايــة  بعــد  اإلغمــاء  مــن  لحالــة 

ونظيره المغربي أمس األول الجمعة.
وكان المحــروس قــد احتفــل مــع الالعبيــن والجهــاز 
المغــرب  علــى  المثيــر  باالنتصــار  واإلداري  الفنــي 
الالعبــون  وقــد حمــل  الثمانيــة،  دور  إلــى  والتأهــل 
المحــروس واحتفلــوا معه بطريقتهــم الخاصة، قبل 
أن يسقط ويتعرض لإلغماء ليتم عالجه على الفور.

وأكــد المحــروس أنــه تماثــل للشــفاء تمامــا، وأن مــا 
تعــرض لــه كان ناتجــا عن ارتفاع ضغط الدم بســبب 
حساســية المباراة التي حبست األنفاس واألعصاب 
حتــى الرمــق األخيــر وعندمــا حملــه الالعبــون شــعر 
بالــدوار، مطمئنــا الجميع بأنه بخير شــاكرا جميع من 

سأل عنه. 

حسين عبداهلل ينقل للعالج

عبــدهللا  حســين  الوطنــي  منتخبنــا  ليبــرو  تعــرض 
لإلصابة في الظهر بالشــوط الرابع اثر ســقوطه على 

األرض لينقل إلى العالج باإلسعاف.
- Sport_Email - brnsport@gmail.com

اللجنة اإلعالمية

ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــص ــ ــ ــا يـــــــخـــــــســـــــر مــــــــــــن ال ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ ــخ ــ ــ ــت ــ ــ ــن ــ ــ م

األحمر إلى جانب إيطاليا واألرجنتين وإيران ببطولة العالم للشباب

من لقاء كندا وبولندا من لقاء تونس وروسيااألرجنتين هزمت كوريا وتأهلت لدور الثمانية ايران أطاحت بالتشيك

فرحة ايطاليا بالتاهل

حسين عبدالله بعد اإلصابةمنتخبنا حقق األهم بتأهله لدور الثمانيةالصينيون هزموا األحمر وصعدوا للدور التالي
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حسن علي

اليوم راحة وغدا انطالق 
دور الثمانية
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هنأ رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفــة، رئيــس االتحــاد الجزائــري لكرة القدم خير الدين زطشــي، بمناســبة إحراز 
منتخــب الجزائــر لقب كأس األمم االفريقية 2019، والتي اختتمت الجمعة 19 يوليو 

الجاري بالعاصمة المصرية )القاهرة(. 

 وهنــا الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد آل 
خليفــة، أســرة االتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم 
بمناســبة إحراز لقب كأس األمم األفريقية بعد 
فوز منتخب الجزائر في المباراة النهائية على 

منتخب السنغال. 
 وقــال رئيس مجلــس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة القدم:”باسمي ونيابة عن أسرة كرة القدم 
البحرينيــة يطيــب لنــا أن نعــرب عــن خالــص 
تهانينا لألخوة األشــقاء فــي االتحاد الجزائري 
بمناسبة اللقب االفريقي الذي أحرزه المنتخب 

الجزائري للمرة الثانية في تاريخه”. 

 وأوضــح الشــيخ علــي بن خليفة بــن أحمد آل 
خليفــة أن إحــراز الجزائــر للقــب كأس األمــم 
األفريقية هو امتداد للنجاحات المتعددة التي 
تحققهــا الكــرة العربيــة علــى جميــع األصعــدة، 
أمــر  هــو  الجزائــري  اإلنجــاز  أن  إلــى  مشــيرا 
يبعــث علــى الفخر واالعتزاز ألســرة كرة القدم 

العربية.
اللقــب  أحــرز  الجزائــر  منتخــب  أن  وأكــد   
األفريقي بكل جدارة واســتحقاق، مشــيرا إلى 
أن عــودة الكأس من جديدة لألحضان العربية 
جاء عبر بوابة المنتخب الجزائري الذي حصل 

علــى اللقــب الثانــي تاريخيــا لــه بعــد إنجــازه 
لالتحــاد  التهنئــة  تقديــم  مجــددا   ،1990 فــي 
الجزائــري لكــرة القدم بمناســبة الحصول على 

منتخب الجزائر بطل كأس إفريقيا 2019اللقب القاري.

رئيس اتحاد الكرة يهنئ نظيره الجزائري
ــا 2019 ــي ــق ــري إف ــم  ــ أم ــأس  ــ ــب ك ــق ل ــر  ــزائـ ــجـ الـ ـــراز مــنــتــخــب  ــ ــة إحـ ــاســب بــمــن

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أقيــم يــوم الجمعــة الماضي بمقــر االتحاد البحريني لرفع األثقال بــأم الحصم الفحص الفني 
لالعبي المنتخب الوطني لبناء األجسام استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا لبناء األجسام 
واللياقة البدنية والتي من المقرر أن تقام منافساتها في نسختها 53 بالصين في الفترة من 
23 وحتــى 27 مــن شــهر يوليــو الجــاري حيث تجمع البطولة في هذه النســخة عــدد كبير من 

الالعبين من مختلف أنحاء القارة الصفراء. 

 وأقيــم الفحــص الفنــي بحضــور جاســم 
البحرينــي  االتحــاد  ســر  أميــن  بورشــيد 
لرفــع األثقــال رئيــس لجنــة رياضــة بناء 
األجســام وأعضــاء اللجنــة عبــد الهــادي 

علــي جاســم، وعبــد العظيم علي حســن، 
أشــكناني،  ويوشــع  الفرســاني،  وطــارق 

وسيد نضال سلمان وسيد ياسر الغني.
جاهزيتهــم  الالعبــون  واســتعرض   

للبطولــة المنتظــرة والتــي تعــد مــن أهــم 
يحــرص  التــي  الخارجيــة  البطــوالت 
خاللهــا االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقال 
بالمشــاركة في منافساتها بقوة وتحقيق 

النتائج المشرفة.
 وأعرب بورشيد عن اعجابه بمستويات 
الموســوي  نصــرهللا  ســيد  الالعبيــن 
ومحمد بوخالف واســتعداداتهما العالية 
لخوض منافســات البطولة، وأكد جاســم 
بورشــيد أن اتحاد رفع األثقال وبرئاســة 
الحــرص  كل  حريــص  الغانــم  ســلطان 

علــى متابعــة الالعبيــن والوقــوف علــى 
وجاهزيتهــم،  اســتعداداتهم  مســتوى 
ومتابعة احتياجاتهم وتذليل الصعوبات 
التــي تواجههم فــي برامجهــم التدريبية 
البطولــة  موعــد  قــرب  مــع  خصوصــًا 
مجلــس  لهــا  يتطلــع  والتــي  اآلســيوية 
االدارة والجهــاز الفنــي لتحقيــق أفضــل 
النتائــج وأعلــى المراتــب والمراكــز فــي 

منافساتها بهذين الالعبين المتميزين. 
 وأثنــى بورشــيد علــى الجهــود الكبيــرة 
مــع  الالعبيــن  التــي يبذلهــا  والمضاعفــة 

آســيا  لبطولــة  المنتظــر  الموعــد  قــرب 
لبناء األجســام واللياقة البدنية بالصين، 
مشــيدًا بالتطــور الكبير في مســتوياتهما 
الوقــت  فــي  ومشــيدًا  والبدنيــة  الفنيــة 
الفنيــة  اللجنــة  أعضــاء  بجهــود  نفســه 
الذيــن حرصــوا ومازالــوا يحرصون بكل 
عنايــة واهتمــام علــى تلبيــة احتياجــات 
وحــث  الدائــم،  وتوجيههمــا  الالعبيــن 
هــذا  مواصلــة  علــى  الجميــع  بورشــيد 
العطــاء وتحقيــق ما يتطلع إليــه الجميع 

في المشاركة اآلسيوية القادمة.

 وسيشارك الالعب المتميز سيد نصرهللا 
الموســوي فــي فئــة بنــاء األجســام لوزن 
75 كيلوغــرام والالعــب المتميــز محمــد 
بوخــالف فــي منافســات فئــة كالســيك 

بناء اجسام فئة 173 سم.
اتحــاد  عــام  أميــن  الوفــد  وســيترأس   
واللياقــة  األجســام  لبنــاء  آســيا  غــرب 
البحرينــي  االتحــاد  ســر  أميــن  البدنيــة 
لرفــع األثقــال رئيس لجنة بناء األجســام 
جاســم بورشــيد، كما ســيرافق المنتخب 

عبدالعظيم علي عضو اللجنة الفنية.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

“الفنية” تثني على جهود الالعبين استعداًدا لـ“آسيوية الصين”

محمد بوخالف سيد نصرالله الموسويمن الفحص الفني

منتخب الشباب يالقي كرواتيا في مونديال اليد
ــوظ الـــتـــأهـــل لــــلــــدور الـــثـــانـــي ــ ــظ ــ ــى ح ــلـ الــــفــــوز يـــبـــقـــي عـ

يخوض منتخبنا الوطني للشــباب لكرة اليد في تمام الخامســة من مســاء اليوم ) األحد( مباراته 
الرابعة في بطولة العالم للشباب والمقام حاليًا في أسبانيا عندما يلتقي المنتخب الكرواتي في 

الدور التمهيدي لمنتخبات المجموعة الثالثة بالمونديال.

ولعــب منتخبنا ثالث مباريات بالدور التمهيدي 
والبرازيــل  البرتغــال،  المجــر،  منتخبــات  أمــام 
وكان نــدًا قويــًا فــي جميــع المباريــات الســابقة 
وقريبــًا مــن الفــوز خاصة المبــاراة األخيرة أمام 
البرازيل والتي خســر فيها في الثواني األخيرة 
شــهدت  مبــاراة  فــي   )27/26( هــدف  بفــارق 
أفضلية بحرينية منذ البداية وحتى آخر دقائق 

الشوط الثاني.
وحتى اآلن ال يزال هناك بصيص أمل للمنتخب 
في التأهل الى الدور الثاني وهو ما يتحقق في 
حال الفوز في المباراتين المقبلتين واالستفادة 

من تضارب النتائج في المباريات األخرى.
وتمثــل مبــاراة اليــوم أحــد أصعــب المحطــات 
حيــث  التمهيــدي  الــدور  فــي  الشــاب  لألحمــر 
يواجــع متصــدر المجموعــة المنتخــب الذي فاز 
فــي جميــع مبارياتــه الثــالث ويعتبــر مــن أبــرز 
الفريــق ثباتًا بمــا يضمه من عناصر جيدة وبنية 

جسمانية عالية.
بــه  ظهــر  الــذي  األداء  فــإن  ذلــك  مقابــل  فــي 
منتخبنــا فــي الجــوالت الثــالث األولــى تمنحــه 
حظــوظ الخــروج بنتيجــة إيجابيــة رغــم قــوة 
المنتخب الكرواتي، ويتوقف ذلك على االلتزام 
الالعبيــن  وتركيــز  الملعــب  داخــل  التكتيكــي 

وإيصــال  األطــراف  العبــي  خاصــة  هجوميــًا 
الكــرات لهم بالشــكل المناســب، ما يســاعد على 
فتح دفاع الخصم وســهولة التسجيل أيضًا من 

المراكز األخرى بالمنتخب.
جوهانسون فخور بالعبي المنتخب

للشــباب  الوطنــي  منتخبنــا  مــدرب  أبــدى 
أمــام  المبــاراة  لخســارة  أســفه  جوهانســون 
البرازيــل، وقــال أن المنتخــب لعــب بتركيز عاٍل 
منذ البداية وأحســن التعامل مع دفاع البرازيل 
في الشوط األول حيث استطعنا التسجيل من 
عدة مراكز، وفي الدفاع كنا موفقين الى درجة 
كبيــرة وبفضلــه خرجنــا متقدمين بفــارق أربعة 

أهداف في الشوط األول.
وأضــاف” المبــاراة كانــت قويــة ومتقاربــة مــن 
الطرفيــن، وكان هنــاك جهود كبير من الالعبين، 
أنــا فخــور بالالعبيــن وبمــا قدموه فــي المباراة، 
وأعتقــد أننــا كنا بحاجة الــى قليل من التوفيق، 
ولكنهــا طبيعة الرياضــة يجب أن تقبل النتيجة 

وأن نركز على المباريات القادمة”.

ناصر: لم نستحق الخسارة
قال العب منتخبنا الوطني للشــباب ناصر علي 
ان المنتخــب قــدم مســتوى جيد أمــام البرازيل 

الفتــرات،  معظــم  فــي  األفضــل  الطــرف  وكان 
حيــث لعبنــا بثقــة عاليــة أمــام أحــد المنتخبــات 
المرشــحة بالحصــول علــى مراكــز متقدمــة في 

البطولة.
وأرجــع ناصــر الخســارة الــى عــدم التوفيق في 
بالنقــص  تأثرنــا  أننــا  كمــا  الحاســمة  األوقــات 
العــددي بخــروج أحد الالعبيــن بعقوبة اإليقاف 
لمــدة دقيقتيــن في الدقائق األخيــرة، وقال أننا 
لــم نكن نســتحق الخســارة بــل على أقــل تقدير 

الخروج بنتيجة التعادل. 

“أرون” يتواجد مع منتخب الشباب

شهد مدرب منتخبنا الوطني للرجال اآليسلندي 
أرون مباراة منتخب الشباب أمام البرازيل منذ 

البدايــة، وكانــت متابعتــه دقيقــة للتعــرف علــى 
مســتوى المنتخــب عــن قــرب وتحديــد بعــض 
العناصــر التــي قــد يســتعين بهــا الــى منتخــب 

الرجال.
وأشــاد أرون بالمســتوى الفنــي للمنتخــب فــي 
أن  مبينــًا  البرازيــل،  أمــام  األخيــرة  مباراتــه 
وفرضــوا  عاليــة  إمكانيــات  أظهــروا  الالعبيــن 

أنفسهم داخل الميدان.
وقــال ان كــرة اليــد البحرينيــة تمتلــك إمكانات 
فــي  اللعــب  مقــدرة  لديهــا  وأصبحــت  عاليــة 
البطــوالت العالميــة بــكل ثقــة وهــو أمــر طيــب 
سيكون له نتائج إيجابية في السنوات القادمة 

بالنسبة للعبة.

لقطات من المباراة األخيرة أمام البرازيل متابعة مدرب منتخب الرجال منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد 

اتحاد اليد
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الصخير - اتحاد السيارات

شــارك عيســى العوضــي عضــو مجلــس ادارة االتحــاد البحرينــي للســيارات 
نائــب رئيــس االتحــاد اآلســيوي  الناريــة  للدراجــات  البحريــن  نــادي  رئيــس 
للدراجــات الناريــة فــي ادارة وتحكيم بطولة العالم للســايد كار موتوكروس 
بعــد تعيينــه مــن قبــل االتحــاد الدولــي للدراجــات الناريــة FIM رئيســًا للجنــة 
الحــكام فــي جولتهــا الثامنــة التــي أقيمــت بهولنــدا األســبوع الماضــي علــى 
مضمــار حلبــة ماركيلــو، كما عين رئيســًا للجنة الحكام أيضًا للجولة التاســعة 
مــن البطولــة نفســها والتــي أقيمــت األســبوع الماضــي علــى مضمــار حلبــة 

تراستمباخ بفرانكفورت بألمانيا.

العوضــي  البحرينــي  كمــا ســيكون 
للجولــة  الحــكام  للجنــة  رئيســًا 
األخيــرة فــي 7 و8 ســبتمبر القــادم 
وقبل األخيرة من البطولة العالمية 
نفســها والتــي ســتقام فــي 15 و16 
من شــهر ســبتمبر القادم في فرنسا 
فــي  العوضــي  وشــارك  وألمانيــا، 
بالمراكــز األولــى  الفائزيــن  تتويــج 

بالجولتين الماضيتين.
ويعتبــر تعييــن البحريني العوضي 
لهــذه  وايكالــه  المنصــب  هــذا  فــي 
وصلــت  مــا  علــى  تأكيــدًا  المهمــة 
والتــي  البحرينيــة  الكــوادر  إليــه 
كبيــرة  مهــام  إليهــا  تولــى  باتــت 
ويعكــس القــدرات المتميــزة التــي 
تمتلكهــا مملكة البحرين في شــتى 

المجــال  فــي  الســيما  المجــاالت 
رياضــة  عالــم  وفــي  الرياضــي 
المحركات خصوصًا، ويعد عيســى 
الكفــاءات  هــذه  إحــدى  العوضــي 
الوطنيــة وصاحــب خبــرة طويلــة 
في عالم رياضة الدراجات النارية، 
حيث شــارك وأشــرف علــى العديد 
والقاريــة  الدوليــة  البطــوالت  مــن 
والعالمية وأسس عدد من الحلبات 
في رياضة الموتوكروس، ويعكس 
ذلــك امكانيــات االتحــاد البحريني 
للســيارات الكبيــرة والخبرات التي 
بــات يصدرها للعالــم ليعزز ذلك مو 
مكانــة مملكة البحريــن الرائدة في 

جميع المجاالت.

العوضي خالل تتويج الفائزين لبطولة العالم للسايد كار موتوكروس بهولندا وألمانيا

العوضي رئيسا لحكام “السايدكار موتوكروس”

 جوهانسون ناصر علي

ــاء األجــســام ــن ــب ــي ل ــن ــوط ــي األســـبـــوعـــي لــلــمــنــتــخــب ال ــن ــف ــص ال ــح ــف ــال ال ــ خ



1969 بــالــعــام  اإلنــجــلــيــزيــة   ”Square D“ لــشــركــة  عليها  حصلنا  ــة  ــال وك أول 
 بداية االنطالقة «

والــده  أن  البدايــة  فــي  أميــري  يــروي 
مســيرة  بعــد   2015 العــام  فــي  توفــي 
حافلــة بالعطــاء، إذ كان يعمــل فــي مجــال 
أعمــال  ومــارس  الكهربائيــة  المقــاوالت 
الكهرباء بنفســه، كما باشــر بعــض األعمال 
البســيطة منهــا علــى ســبيل المثــال القيام 
بالتركيبات الكهربائية لشــركة بابكو وذلك 
بالقطعــة أو المقاولة، قبل أن يفتتح محله 
األول “محالت أميري” في ســوق الكهرباء 
بالمنامــة  عبــدهللا  الشــيخ  شــارع  علــى 
القديمــة اعتمــاًدا علــى خبرتــه وممارســته 
لألعمــال الكهربائيــة إلــى جانــب دراســته 
الفتــرة  فــي  بالمــدارس  اللغــة اإلنجليزيــة 
المســائية، فهي كانت اللغة السائدة حينها 
خصوصــا بيــن أروقة شــركة النفــط حينما 
الشــركة،  أعمــال  يديــرون  اإلنجليــز  كان 

وذلك في العام 1953.
مراحلــه  بدايــة  فــي  عــادل  االبــن  كان 
فــي  والــده  مــع  أيًضــا  وعمــل  الدراســية، 
ســنوات،  الثمانــي  يتجــاوز  ولــم  المحــل 
فــي الفتــرة المســائية بعــد انتهــاء الفتــرة 
المرحلــة  عــادل  درس  فقــد  الدراســة. 
االبتدائيــة ثــم التحــق بالتعليــم الفنــي في 
مدرسة المنامة الصناعية، قبل أن يقرر أن 
وقف مســيرة الدراســة؛ لينضم إلــى والده 

ويتفرغ للعمل.

التوسع في التجارة «

اســتمرت مؤسســة “أميري” في العمل في 
تجــارة المعــدات الكهربائيــة مــن مصابيح 
مســتفيدة  ومفاتيــح،  كهربائيــة  وأدوات 
مــن النمــو التجــاري الصاعــد الذي شــهدته 
البحريــن منذ مطلــع ســبعينات وثمانينات 
صناعــة  ازدهــار  بفضــل  الماضــي؛  القــرن 
النفــط، إذ اســتمر الوالــد أميــري في جذب 
أشــهر الشــركات العالميــة المصنعة؛ ليكون 

وكياًل لها في البحرين.
إلــى  الســفر  المؤســس كثيــر  الوالــد  وكان 
المعــارض الدوليــة والعالميــة فــي الوقــت 
االتصــاالت  وســائل  فيــه  تكــن  لــم  الــذي 
متوافــرة ومتطــورة كمــا هو الحــال حالًيا، 
وكانت المعلومات شــحيحة عن الشركات 
الشــركات  بزيــارة  قــام  إذ  المصنعــة، 
الــوكاالت  علــى  والحصــول  الخارجيــة 
 Square D العالميــة وأولهــا وكالــة شــركة

اإلنجليزيــة قبــل أن تضم شــركة “شــنايدر 
الكتريك“ والتي حافظت “محالت أميري” 

على وكالتها بالبحرين.   
ويقــول عــادل أميــري “رغم أننــا كان لدينا 
تركيزنــا  أن  إال  مقــاوالت صغيــرة  أعمــال 
األدوات  فــي  العامــة  التجــارة  علــى  كان 
وكالــة  وأول  الكهربائيــة،  والمعــدات 
 Square شــركة  مــن  هــي  عليهــا  حصلنــا 
أن  قبــل   1969 العــام  فــي  اإلنجليزيــة   D

تستحوذ عليها شركة شنايدر”. 

البدء من الصفر  «

ومضــى أميــري االبــن بالقــول ”الوالــد كان 
تفكيره تجاريا، فهو لم يعمل موظفا دائما 
قــط، إذ بــدأ مــن الصفر فــي عالــم التجارة 
كهربائيــا، وكان  اكتســب حرفتــه  أن  بعــد 
يحــب الســفر إلــى هونــغ كونــغ والمملكــة 
لالطــالع  الــدول؛  مــن  وغيرهــا  المتحــدة 
الــوكاالت  واســتقطاب  المعــدات  علــى 
للمؤسســة”. لــدى الشــركة 5 مواقــع حالًيــا، 
إذ شــرعت بمرحلة التوسع في السبعينات 
بالتزامــن مــع  والثمانيــات بشــكل واضــح 

عصر النهضة العمرانية.

الجيل الجديد والتحوالت الجذرية «

بالهندســة  الوالــد  شــغف  تشــبع  أن  بعــد 
الكهربائيــة مــن خــالل الممارســة العمليــة، 
أميــري  محمــد  عــادل  األكبــر  ابنــه  قــرر 
الدراســة  مقاعــد  إلــى  يعــود  أن   )1960(
ليتخصــص فــي الكهرباء، وذلــك في فترة 
ثمانينات القــرن الماضي، وكانت الواليات 
المتحــدة وجهتــه، إذ اســتطاع نيــل درجة 
البكالوريــوس فــي الهندســة والعــودة إلى 
البحريــن العــام 1987؛ ليتســلم مــن جديد 

قيادة دفة الشركة.
عــاد أميــري االبــن مــن الواليــات المتحــدة 
متشــبًعا بالعقليــة الصناعيــة، فأخذ يباشــر 
تغييرات جذرية في طريقة عمل الشــركة 
اإلنتــاج  نحــو  التنفيذيــة  أعمالهــا  وقيــادة 

لــم يخضــه  نهــج جديــد  فــي  واإلنتاجيــة 
والــده من قبــل، وبروح الشــباب والتغيير. 
بــدأ أميري االبن إقناع والده بدخول عالم 
افتتــاح أول مصنــع  مــن خــالل  التصنيــع 
للشــركة، وال يخفــي عــادل أن والــده كان 
تقليديــا فــي البدايــة ولــم يكــن يرغب في 
التوســع خارج نطــاق التجــارة، لكنه اقتنع 

في نهاية المطاف.

مصنع لحواجز الطرق وأعمدة اإلنارة «

مجموعــة  توســعت   2000 العــام  وفــي 
“أميري” لتضيف مصنع آخر لمعدات سالمة 
)أماجــارد(،  اســم  تحــت  الطــرق  وحواجــز 
التــي تثبــت على جوانب الشــوارع لحماية 

الســيارات وقت الحوادث، في نفس موقع 
مصنــع ســترة للمعــدات الكهربائيــة، إذ كان 

اإلنتاج محدوًدا في البداية.
وفــي العــام 2005 توســعت الشــركة فــي 
مصنــع  بافتتــاح  الطــرق  حواجــز  إنتــاج 
جديــد فــي المنطقــة الواقعــة خلــف “ألبا”، 
الــذي ينتــج كذلــك أعمــدة إنارة الشــوارع 

والطرق.
وينتج المصنع قرابة 10 آالف عمود إنارة 
ســنوًيا وقرابة 250 كيلومتــرا من حواجز 
الطرق وحماية المركبات من الحوادث، إذ 
يركز إنتاج المصنع على السوق البحرينية 

وينوي التوسع في السوق السعودية.
مــن   %  90 المعــدات  مصنــع  ويغطــي 
احتياجــات الســوق المحليــة مــن حواجز 
الطــرق، في حيــن ينتج خط إنتاج أعمدة 
احتياجــات  مــن   %  50 قرابــة  اإلنــارة 
البحريــن. وبعــد أن كانــت الشــركة تصــدر 
للسوق الكويتية والقطرية، أخذت تصدر 
أيضا إنتاجها للسعودية واإلمارات بشكل 
أســاس، فيمــا تعتــزم فتح مكتــب تمثيلي 
في المملكة العربية الســعودية خالل هذا 

العام.

وبالحديث عن مدى انخراط  «
العائلة في نشاط الشركة 

العائلي، وإمكان استمرارها 
بصورتها العائلية بعد مرور 

جيلين، يقول عادل إن شقيقه 
واصل في نشاط األلمنيوم الذي 

بدأه والده، إال أنه واصل العمل 
بالشركات األخرى إلى جانب ابنه 

األكبر علي أميري، الذي انخرط 
كذلك في نشاط شركة أميري 

للصناعات بصورة طوعية؛ حبا 
في هذا المجال، إذ إنه وبعد أن 

تخرج من “مانشستر” في العام 
2014 انضم مباشرة للشركة؛ 

ليكون مسؤواًل عن قسم األعمال 
الميكانيكية ومصنع حواجز 

الطرق وأعمدة اإلنارة.

ويضيف أميري أنه ال فائدة من  «
إجبار األبناء على اتخاذ مسار 

اآلباء في العمل، وأنه من 
الضروري أن تكون هناك رغبة 

داخلية لمواصلة العمل في هذا 
المجال لتحقيق اإلنجاز. ويشعر 

أميري بالسعادة؛ ألن ابنه علي 
لديه رغبة وحماس الشباب، 

ولذلك هو متفائل من تحقيقه 
النجاح وإضافة المزيد للنجاح في 
الشركة، خصوصا أن انخراطه في 
هذا المجال جاء من تلقاء نفسه.

ومن جهة أخرى، يواصل ولداه  «
سلمان وجالل الدراسة بالمراحل 

الجامعية وربما يستعدان هما 
اآلخران لالنضمام للمساهمة في 

مسيرة الشركة.

خالل األعوام الماضية استطاعت  «
مصانع الشركة مضاعفة اإلنتاج 
سواء فيما يتعلق بإنتاج مصنع 

لوحات مفاتيح الكهرباء أو حواجز 
الطرق وأعمدة اإلنارة، إذ يفتح ذلك 

المجال لقدرة تصديرية أعلى في 
أسواق المنطقة. وتصدر حاليا ما 

قيمته نحو 
25 مليون 
دوالر من 
مختلف 

المنتجات 
لمختلف األسواق. 

وتوسعت مجموعة 
“أميري” أكثر في األعوام الماضية، 
لتؤسس شركة “أميري للخدمات” 

الجديدة المتخصصة مجال خدمات 
تركيب حواجز الطرق. واستطاعت 

الشركة طوال السنوات الماضية من 
رفع قدرتها من نحو 10 عمال عند 

التأسيس ليصلوا إلى 400 موظف 
منهم 50 موظفا بحرينيا.

في العام 1991 افتتحت مجموعة “أميري” أول مصنع لها لصناعة وتجميع لوحات المفاتيح الكهربائية )أميتاك( في  «
منطقة سترة؛ لتكون أول نقطة تحول في توسع الشركة، وحمل المصنع حينها اسم “أميري للصناعات “، حيث يتم 

صنع وتصميم إطار لوحات المفاتيح الكهربائية التي تستخدم كلوحة تحكم رئيسة في المنازل والشركات والقطاع 
.”ABB“ التجاري، إذ كانت تتم صناعة اإلطار في البحرين بينما تجلب المفاتيح من شركات عالمية مثل شنايدر و

كان اإلنتاج في البداية ال يتعدى 100 ألف لوحة، إذ كانت الشركة توائم بين استيراد لوحات المفاتيح الجاهزة إلى جانب  «
تزويد السوق باللوحات المصنعة من قبل الشركة بصورة تدريجية، إلى أن رفعت اإلنتاج إلى نصف مليون لوحة بعد 25 

عاما تقريبا من بدء اإلنتاج.

ويسجل المصنع سنويا نسب نمو ما بين 10 و15 % في اإلنتاج، وهو ما استدعى افتتاح مصنع جديدة للوحات في  «
2015 بمنطقة الحد الصناعية، األمر الذي رفع اإلنتاج إلى ماليين القطع سنويا، إذ تصدر إلى الكويت وأسواق الخليج 

وتعتزم افتتاح مكتب للتسويق في السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي األخرى. واستثمرت الشركة في 
مصنعها الجديد في منطقة الحد الصناعية أكثر من مليوني دينار في معدات جديدة.

دماء جديدة
في الشركة العائلية

مضاعفة اإلنتاج

أول مصنع للمفاتيح الكهربائية

 عادل أميري متحدثا لـ” البالد”

قصة صعود بحرينية أخرى في عالم الشركات، فمن كهربائي يعمل في محل صغير بسوق المنامة على شارع 
الشيخ عبدهللا، حّول محمد علي أميري وأبناؤه “محالت أميري” إلى مجموعة شركات بحرينية تمتلك مصانع 

كبرى تنتج مختلف المعدات الكهربائية ومعدات الطرق التي تزود بها السوق المحلية والعالمية.

وبعــد قرابــة 85 عاًمــا، تضــم مجموعــة أميــري للصناعــات اآلن 3 مصانــع وشــركات: “آماتــاك” و ”أمجــارد” و 
”آمااليت”، إلى جانب شركة “أميري للخدمات”.

وللوقــوف علــى جوانــب قصــة النجــاح هــذه، “البــالد” التقــت الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
أميــري للصناعــات عــادل أميــري، والــذي يعــد مــن الجيل الثانــي في عائلــة أميري، 

إذ تولــى إدارة الشــركة مــن والــده المؤســس فــي ثمانينات القــرن الماضي. 
وسلط أميري الضوء على أبرز محطات هذه الشركات العائلية التي 

واصلــت تطورهــا وتوســعها المحلــي واإلقليمي على مــدى األعوام 
الستين الماضية.

علي الفردان من الحد I تصوير خليل إبراهيم

قصة صعود صناعية عمرها 85 عاًما

وبخصوص التحديات الرئيسة التي يراها في عمله، يشير أميري إلى أن  «
التوسع هو هاجسه األكبر، مثل دخول في السوق السعودية والحصول 

على مشروعات كبيرة خصوصا مع وجود طاقة إنتاجية أكبر لدخول أسواق 
المنطقة. 

ويتوقع دخول السوق األميركية من خالل طرح منتجات جديدة إضافية،  «
باالستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي تربط كل من البحرين والواليات 

المتحدة األميركية. 

ويتابع أن مسيرة الشركة الحافلة تؤكد مستوى اإلنتاج البحريني القادر  «
على أن يصل إلى العالمية، مشددا على أن عالمة “صنع في البحرين” 
يجب أن يزيد الترويج لها في دول المنطقة من خالل مشاركة مختلف 

المصانع البحرينية من خالل جناح واحد لتسويق وترويج اإلنتاج البحريني 
من مختلف الصناعات ذات الجودة العالية التي أثبتت كفاءتها”.

وشدد أيضا على أهمية المشاركة الجماعية من قبل المصانع من خالل  «
جناح يحمل اسم “صنع في البحرين” في المعارض التي تقام في دول 

الخليج والمنطقة للترويج للمنتج البحريني.

التوسع في التصدير التحدي األكبر

bussines
@albiladpress.com

استثمار أكثر من 
مليوني دينار 
في معدات 

صناعية جديدة

نستعد لدخول 
أسواق الخليج 

بالمنتجات 
البحرينية

ضرورة زيادة 
الترويج لعالمة 

“صنع في 
البحرين”   عادل أميري

الهاجس األكبر 
فتح أسواق 

جديدة للتصدير  

مصنع “أميري” 
ينتج 4 ماليين 
لوحة مفاتيح 

سنويا

10 آالف عمود 
إنارة سنويا 

و250 كيلومترا 
حواجز طرق 

ــعــهــا “أمــــيــــري” ــصــن ــريـــن ألعــــمــــدة اإلنـــــــــارة ت ــحـ ــبـ ــات الـ ــاجـ ــيـ ــتـ نـــصـــف احـ
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تغطية 90 % من 
احتياجات البحرين 
من حواجز الطرق
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أشارت أحدث التقارير أن 
تويوتا ستوقف صناعة 
الندكروزر ذات محرك 

V8، على أن يأتي الجيل 
القادم منها بمحركات 
V6 تيربو بنزين عند 

طرحها نهاية 2021 كما 
هو متوقع، مع توفر فئة 

هجينة فيما بعد.

tariq.albahar
@albiladpress.com

حــذر خبيــر الســيارات األلمانــي تورســتن ريشــتين مــن قيــادة الســيارة دون 
نظارة شمســية في ظل األشــعة القوية، مشــيرًا إلى أنها ال تتسبب فقط في 

إبهار قائد السيارة، بل وأيضًا في شعوره بالتعب بسرعة.

وأوضــح ريشــتين أن إغمــاض قائــد 
الســيارة العين بعض الشــيء ليتمكن 
عــبء  أفضــل،  بشــكل  الرؤيــة  مــن 
ينعكس على الجســم، فيشعر بالتعب 
بعــد 45 دقيقــة مــن الجلــوس خلــف 

المقود دون نظارة شمسية.
وضــع  أن  األلمانــي  الخبيــر  وأضــاف 

فــي  الوجــه  يريــح  شمســية  نظــارة 
ملحــوظ  بشــكل  المشمســة  األجــواء 
مــن ناحيــة، ويحــد مــن خطــر اإلبهــار 

من ناحية أخرى.
ويجــب أن تكــون النظــارة الشمســية 
مزودة بفلتر لألشعة فوق البنفسجية، 

وال يجوز أن تكون داكنة للغاية.

خطر قيادة السيارة دون نظارة شمسية
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كنــا نتــوق لتجربة جديدة شــفروليه 
بالكامــل  الجديــدة  بليــزر  الرائعــة 
فــور إطالقهــا عالميا فــي ديترويت 
إبــداع  مــن  الســيترة  تقدمــه  لمــا 
األول  المقــام  فــي  التصميــم  فــي 
وبالطبــع  فيهــا  الذكيــة  والتقنيــات 

وصولهــا  وفــور  الطويــل.  تاريخهــا 
البحريــن عنــد وكيلهــا المعتمد الشــركة 
الوطنيــة للســيارات، تحقــق هذا الطلب 
وبالفعــل كانــت الســيارة تحــت مجهــر 
علــى  أيــام   ٣ لمــدة  البــالد  ســيارات 
علــى الطرقــات الصحراويــة والمعبــدة 
األحــدث  الجيــل  مقــود  خلــف  جلســنا 
الجديــدة   2019 بليــزر  شــفروليه  مــن 
كليــا، لنكتشــف كيف قدم هــذا الموديل 
كموديــل  مجــددا  الســاحر  األســطوري 
فاخــر وبصــورة رياضيــة تشــبه كثيــرا 
جدا للخطوط التصميمية المأخوذة من 
شــفروليه كامــارو الشــهيرة، وكان آخــر 
طــراز حمــل اســم بليزر توقــف تصنيعه 

العام 2005 في الواليات المتحدة.
منذ الوهلة األولى تقدم نفسها السيارة 
المتوافــرة اآلن بموديليــن فــي معارض 
بتصميــم  بســترة  الوطنيــة  الشــركة 
الواجهــة األماميــة بقوة وجــرأة، ويعزز 
هــذا المظهر المتميز جســم مشــدود مع 
خطــوط تصميميــة قويــة بمــا فــي ذلك 
الشــبكة األماميــة التــي تأتــي بفتحــات 
أماميــة   LED ومصابيــح  سداســية، 
كبيــرة الحجم، وحزام وســط بارز يمتد 
علــى طــول جانب الســيارة ويرتفع إلى 
األعلى عند الخلف ليندمج مع ســبويلر 
ســقفي أنيــق، وتأتــي الســيارة بأقواس 
عجالت بارزة، وعجالت معدنية قياس 
18 بوصــة فــي الطــراز األساســي، و20 
بوصــة في الطــراز الذي تحــت التجربة 

.RS
مــن المالحــظ لســائق بليــزر ٢٠١٩ هــو 
ولوحــة  الداخليــة  الخطــوط  اســتلهام 
ولكــن  كامــارو،  فــي  تلــك  مــن  القيــادة 
بمقصــورة قادرة على اســتقبال خمســة 
ركاب برحابــة كبيــرة وراحــة ونعومــة، 
مــع مزيــد مــن المســاحات فــي صندوق 

األمتعة الــذي يحتوي على نظام خاص 
بشــكل  الصغيــرة  األمتعــة  لتخزيــن 

منفصل.
مــن  كبيــر  عــدد  مــع  المقصــورة  تأتــي 
التجهيــزات منهــا قفــل إلكترونــي لعلبة 
القفازات، مثبت ســرعة متكيف، كاميرا 
األمتعــة  فتــح صنــدوق  نظــام  خلفيــة، 
شــاحن  القــدم،  حركــة  استشــعار  عبــر 
هواتف ال سلكي، شاشة وسطية قياس 
الجيــل  مــع  باللمــس  تعمــل  بوصــات   8
األحدث من نظــام الترفيه والمعلومات 
الخاص بشفروليه ومن خالله تستطيع 
فــي  الشــائعة  التطبيقــات  تحاكــي  أن 
النظــام  هــذا  يوفــر  الذكيــة،  الهواتــف 
وسالســة  تطــورا  األكثــر  هــي  تجربــة 
مجــال  وال  اآلن،  حتــى  شــفروليه  مــن 
الخــط  خــارج  مــن  الخــروج  مــن  مثــال 
بالشــارع، وتنبهــك فــي أحــوال القــرب 

الشــديد للسيارات من الجهتين واألمام 
واستشــعارات  كاميــرات  مــع  والخلــف 
ذكيــة جــدا، بتقنيــة دفــع رباعــي أكثــر 
تطــورا بناقــل ثنائــي القابــض، تســاعد 
كل  يناســب  بمــا  الجــر  تحســين  علــى 
وتوفــر  الطريــق،  ظــروف  مــن  حالــة 
هــذه التقنيــة أداء ممتــازا فــي ظــروف 
وتوفــر  المبللــة،  الطــرق  علــى  القيــادة 
ثباتــا أكبــر في ظــروف الطقس الجاف. 
للمنطقــة  التنبيــه  نظــام  يتوفــر  كمــا 
المســاعدة  ونظــام  العميــاء،  الجانبيــة 
للركــن الخلفــي لمســاعدة الســائق فــي 
الحفــاظ علــى ســالمة الركاب. وتشــمل 
ميزات الســالمة األخرى مؤشــر مسافة 
الســيارة القادمــة مــن الخلــف، وتنبيــه 
تثبيــت  ونظــام  األمامــي،  االصطــدام 
األماميــة  التكيفــي، والفرملــة  الســرعة 
التلقائيــة لتجنــب االصطــدام بالمشــاة، 

وتوفــر بليزر الجديدة كليا ما يصل إلى 
1,818 لتــرًا مــن مســاحة الحمولــة عنــد 
طــي المقاعــد الخلفيــة، وتعــزز المقاعــد 
القــدرات  لالنــزالق  القابلــة  الخلفيــة 
العملية للسيارة بشكل أكبر، إضافة إلى 
نظــام إدارة الحمولــة األول مــن نوعــه 
ســككًا  يتضمــن  والــذي  شــفروليه،  مــن 
لتقسيم منطقة الحمولة وسياجا لحصر 

األمتعة.
ميكانيــكا تتوفر ســيارة شــفروليه بليزر 
2019 الجديــدة كليــا بخيارين للمحرك، 
حيث تأتي مع محرك I-4 قياســي ســعة 
2.5 ليتــر ينتــج قــوة تبلــغ 193 حصانــا، 
ومحرك V-6 بســعة 3.6 ليتر ينتج 305 
مــع  المحركيــن  كال  ويقتــرن  أحصنــة. 
علبــة تروس أوتوماتيكية من 9 نســب، 
مــع كفاءة اســتهالك الوقود لمســناه من 
خالل التجربة لثالثة أيام دون توقف!

تبقــى الســالمة ضمــن أهــم األولويــات 
الجديــدة  كــوروال  فــي مركبــة تويوتــا 
كليًا، إذ تأتي المركبة مزودة بمجموعة 
ن  من مزايا الســالمة الشــاملة التي تؤمِّ
أقصــى درجــات الحماية للــركاب، على 
غــرار 4 وســادات هوائيــة تعمــل بنظام 
تقييــد الحركة التكميلــي SRS، ونظام 
 ،DSC المركبــة  انطــالق  فــي  التحكــم 
 ،VSC ونظــام التحكــم بثبــات المركبــة
 ،ABS ونظــام المكابــح المانــع لالنغالق

إلكترونيــًا  الكبــح  قــوة  توزيــع  ونظــام 
EBD، ونظــام مراقبة ضغــط اإلطارات 
TPWS، ونظام مساعدة االنطالق على 
المرتفعــات HAC، وغيرهــا الكثيــر مــن 

المزايا األخرى.
وتتوفر مركبة تويوتا كوروال الجديدة 
كليًا بثمانية ألوان مميزة تتيح للعمالء 
فرصــة التعبيــر عــن تفردهــم وطابعهم 
الشــخصي، ومن ضمنهــا اللون الرمادي 

المعدني.

تتميــز CT6 الجديــدة مــن كاديــاك بتصميــم جديــد وجريء مســتوحى 
مــن التصميــم الــذي شــوهد ألول مرة في ســيارة اســكاال ذات التصميم 
المرموق، األمر الذي يظهر جليًا من خال المصابيح األمامية والخلفية 

األفقية، وكذلك من خال الشبكة األمامية. 

وباإلضافــة إلــى توفيرهــا مقصورة 
الجــودة،  عاليــة  ومعــدات  فخمــة 
بأحــدث  الســيارة  هــذه  تقــدم 
وتجربــة  متصلــة  بيئــة  موديالتهــا 
داخليــة متميزة بحق عن قريناتها، 
بفضــل واجهة الترفيه والمعلومات 
األكثــر تقدمــًا للعالمــة التجاريــة - 

تجربة عمالء كاديالك.

رمــوز  أحــد  الســيارة  تعتبــر  وإذ 
باقــة  تضــّم  فإنهــا  كاديــالك،  تميــز 
مــن التقنيــات المبتكــرة والمطــورة 
لتقديم األداء الديناميكي المقرون 
التــي  األداء  وبســرعة  بالكفــاءة 
تفتقــر لهــا فئــة الســيارات الفاخــرة 

الكبيرة. كشــفت دودج عــن فئــات الهكيــل العريــض مــن تشــارجر 2020. تحصــل فئــات 
الهيــكل العريــض مــن تشــارجر على واجهــات أمامية وخلفية جديــدة كاملة مع 
أقواس واســعة تمنح الســيارة اسمها ومنظرها الجريء بعرض 89 مم إضافية، 
تحــت األقــواس المنتفخة توجد جنــوط جديدة قياس 20 إنش إطارات بيريلي 

عريضة.

معــدل  شــبك  الواجهــة  وتحمــل   
ونظــام  المحــرك  تبريــد  يحســن  قليــالً 
السوبرتشــارجر. ويوفر مشــتت الهواء 

الخلفي توازن أيروديناميكي أفضل.
تحصــل  المظهريــة  التعديــالت  أســفل 

علــى  العريــض  الهيــكل  ذات  تشــارجر 
 Bilstein مــن  متكّيــف  تعليــق  نظــام 
ومكابــح بريمبــو بســت مكابــس ألجــل 
قــوة توقف أفضل وقضبان توازن أكبر 

وماّصات صدمات محسنة.

األمن واأللوان في كوروال الجديدة

كاديالك CT6 الجديدة

هكيل عريض من تشارجر 2020

أصدرت شركة هيونداي موتور هذا األسبوع إعان فيديو سينمائيًا جذابًا لاحتفال بالظهور العالمي األول ألحدث مركباتها الرياضية متعددة 
االستخدامات، فينيو. ويلبي المقطع في إنتاجه وجاذبيته رغبة جمهور العامة من الشباب.

المنشــور علــى “يوتيــوب”   ويحتفــي المقطــع 
بانضمــام  ثــالث دقائــق تقريبــًا،  البالــغ  بطولــه 
فينيــو إلــى تشــكيلة هيونــداي مــن المركبــات 
 ،SUV’s االســتخدامات  متعــددة  الرياضيــة 
وتوســان  وســانتافي  باليســيد  تشــمل  والتــي 
المصمــم  اإلعــالن  وُصمــم  وكونــا.  ونيكســو 
بطريقــة ســينمائية مذهلــة للفــوز بقلــوب أبناء 
جيــل األلفيــة والســائقين اليافعيــن والشــباب 
)المشــاعر   Urban Vibes مفهــوم  خــالل  مــن 

الضــوء علــى روح  العصريــة(، وهــو يســّلط 
المركبــة  علــى  الطاغيــة  الشــباب 

فينيو وهويتهــا الجذابة التي 
تتناســب تمامــًا مع أســلوب 

الحياة المعاصرة.
وتــّم تصويــر الفيديــو في 
الواليات المتحدة وُيظهر 
دراماتيكيــة  مشــاهد 

طائــرة  داخــل  نقلهــا  يجــري  فينيــو  لمركبــة 
نقــل مــن طــراز C-130، قبــل أن تبــدأ الطائــرة 
بالهبوط وتطلق المركبة على المدرج في مطار 
إنيوكرن بكاليفورنيا، حيث تجد في استقبالها 
مركبــات  عائلــة  مــن  اآلخريــن  أســرتها  أفــراد 

هيونداي الرياضية متعددة االستخدامات.
كأنهــا  المقطــع  فــي  المركبــات  جميــع  وتظهــر 

تســّرع  إذ  متناغمــة،  بشــرية  شــخصيات 
محركاتهــا وتزيــد نبضهــا وإيقاعاتهــا الراقصة 
وتومــض  وأســفل  ألعلــى  وإيماءاتهــا 
بمصابيحها األمامية، وكل ذلك قبل أن تنطلق 
ضمــن عائلــة واحــدة فــي موكــب مهيــب نحــو 
المدينــة الكبيــرة. وقــال وونهونغ تشــو النائب 
التنفيــذي للرئيــس وكبيــر مســؤولي التســويق 
لــدى هيونــداي موتــور، إن اإلعــالن القــوي عن 
المركبــة فينيــو، بوصفهــا إحــدى المركبات 
الرياضيــة متعددة االســتخدامات ذات 
الــروح الشــبابية، والــذي يســتهدف 
أبنــاء جيل األلفية “يكســر األفكار 
النمطية عن إعالنات الســيارات، 
مــن  جميعــًا  نتمكــن  أن  ونأمــل 
فينيــو  بوصــول  االســتمتاع 
إلــى الســوق بنجــاح مــن خــالل 
المخطط اإلعالني الفريد هذا”.

فيديو على “يوتيــوب” يحتفل بالظهور العالمــي األول للمركبة

هيونداي تعلن عن إطالق فينيو

  حصلــت كيــا ســول 2020 علــى أعلــى تقييمــات الســامة مــن معهــد IIHS، وذلــك بعــد تزويدهــا بمصابيح أماميــة معينة وأنظمة ســامة 
اختياريــة. الفئــة األساســية مــن كيــا ســول 2020 شــهدت تحســن عن موديــل 2019 والذي حصــل على تقييــم “مقبول” الختبــار التصادم 

األمامي من ناحية الراكب، ولكن بعد إضافة مزايا اختيارية ارتفع التقييم ل “متفوق”.

 2020 تــزود كيــا ســول  وبالتحديــد عندمــا 
بتقنية تســمح برصد المشــاة يرتفع التقييم، 
باإلضافة إلى مصابيح أمامية LED بكشاف 
ضوئــي، أمــا كل المصابيــح األمامية األخرى 

فقد حصلت على تقييم “سيء”.
وتبــرز كيــا ســول تطــورات كيــا فــي مجــال 
التكنولوجيا وديناميكيــات القيادة وميزات 

السالمة العالية. 
وتتميز سيارة كيا سول الجديدة 

كلًيــا بســهولة التعــرف عليها 
ولــو مــن علــى ُبعــد فهــي 

مــن  االنتبــاه  تلفــت 
خالل شــبكتها األمامية 
بالكــروم  المرصعــة 
األســود  المصقــول 

والتــي  الالمــع  واألبيــض 

ثنائيــة  أماميــة  اســقاط  مصابيــح  يعززهــا 
الوظائــف ومصابيــح إل إي دي تعمــل أثنــاء 
النهــار والتــي يتــم التحكــم بهــا بشــكل آلــي. 
وفــي المؤخــرة، ترســم مصابيــح الذيل غير 

التقليديــة نظــرة مؤكدة تجعل ســيارة 

الــذي  لتــرك االنطبــاع  ســول وســيلة رائعــة 
يــدوم. وتأتــي ســول الجديــدة كلًيــا بمحرك 
قياســي موافــق لمعاييــر يــورو 4 ســعة 1.6 
لتر مقترن به ناقل حركة آلي ست سرعات. 
ويســهم اختيار وضع القيادة والعجالت من 
 18 مقــاس  األلمنيــوم  ســبائك 
لمســات حمــراء  مــع  بوصــة 
اللحظــات  توفيــر  فــي 
الناعمة المفعمة بالحيوية 
والرقــي. ويمكــن للركاب 
ســول  متــن  علــى 
بمجموعة  االســتمتاع 
مــن الميزات التي من 
المؤكــد أنها ســتجعل 
كل رحلــة ممتعــة وال 

تنسى.

تأتــي بتطورات فــي مجــال التكنولوجيا وديناميكيــات القيادة

“سول”.. أعلى تقييمات السالمة

طارق البحار

تجربة قيادة: شفروليه بليزر الساحرة
SUV تزخــر بتفاصيــل تصميمية مميــزة تجذب عشــاق الـ



“الفيل األزرق 2” في صاالت السينما قريبا

حققت النجمة إيلي غولدينغ رقما قياسيا جديدا، بعد طرحها كليب  «
أغنيتها “Love Me Like You Do”، متخطيا ملياري مشاهدة، عبر 

 القناة الرسمية لغولدينغ على “يوتيوب”.
وكان هذا الفيديو كليب رُشح لنيل جائزة أفضل كليب نسائي، في 

.”Pop Solo“ وأيضا رُشح لنيل جائزة غرامي ألفضل أداء ،“ MTV“ حفل

بعــد النجــاح الســاحق الــذي حققــه الجزء 
األول، يعود الفيلم المصري “الفيل األزرق” 
بجــزء ثاٍن إلى صاالت العــرض البحرينية 
والخليجيــة يوم الخميس المقبل الموافق 
ليخــوض مبكــرًا  الجــاري،  مــن يوليــو   25

سباق موسم عيد األضحى السينمائي.
الفيلــم الــذي يقــود بطولتــه النجــم كريــم 
عبــد العزيــز، النجمــة نيللي كريــم، وينضم 
إليهــم في هــذا الجزء النجمــة هند صبري 
باإلضافــة إلــى النجــم إيــاد نصــار كضيــف 
فــى  مهمــة  شــخصية  ليجســد  شــرف 
األحــداث، كمــا يضم أيضــًا النجمة شــرين 
رضــا، تــارا عمــاد وأحمد خالــد صالح الذي 
الفيلــم  قصــة  وكتــب  مميــزًا،  دورًا  يقــدم 
أحمــد مراد، واإلخــراج لمروان حامد ومن 

إنتاج شركة “سينرجي”.
ُيعــد الجــزء األول واحدًا مــن أنجح أفالم 
الســينما المصريــة فــى آخــر 10 ســنوات، 
وحصــد أكثــر مــن 35 مليــون جنيــه فــي 
دور العــرض المصريــة وبــاع حوالــي 1.2 
بعــد انطالقــه فــى ســباق  مليــون تذكــرة 

نجاحــًا  وحقــق   ،2014 األضحــى  عيــد 
كبيــرًا بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
واألردن. قــدم الجــزء األول قصة الدكتور 
يحيــى الذي عاد بعد 5 ســنوات من العزلة 
االختياريــة إلــى وظيفتــه فــي مستشــفى 
فــي  ليعمــل  النفســية،  للصحــة  العباســية 
القســم الذي يقرر الحالــة العقلية لمرتكبي 
قديمــًا  يحيــى صديقــًا  ويقابــل  الجرائــم، 
يحمــل إليــه ماضيــًا جاهد طويالً لينســاه، 

تقلــب  مفاجــآت  وســط  نفســه  يجــد  ثــم 
الكتشــاف  محاولتــه  لتتحــول  حياتــه، 
حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة الكتشاف 

نفسه، أوما تبقى منها.
خمــس  بعــد  الثانــي  الجــزء  قصــة  تــدور 
يتــزوج  إذ  األول،  أحــداث  مــن  ســنوات 
الدكتــور يحيــى، الــذي يجســد شــخصيته 
النجــم كريم عبد العزيــز، من لبني، وتقوم 
بدورهــا النجمــة نيللــي كريــم، ويســتدعى 

غــرب   8“ الخطــرة  الحــاالت  قســم  إلــى 
حريم”، ويلتقي هناك بمن يتالعب بحياته 
وحياة أســرته، ويســتعين يحيى بأقراص 
الفيــل األزرق فــي محاولــة منــه للســيطرة 

على األمور وحل األلغاز التي تواجهه.
يبــدأ عــرض الفيلــم فــي صــاالت الســينما 
فــي  عرضــه  مــع  بالتزامــن  الخليجيــة 
الخميــس  يــوم  العربيــة  مصــر  جمهوريــة 

المقبل.
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رحلــة خاصــة فــي تاريخ الســينما وبداية الصورة، ينقلنا إليها متحف تاريخ الســينما، الذي أسســه رجل االعمال أكــرم مكناس في دبي، والذي 
يســتعرض فيــه رحلــة الصــورة والحركــة منــذ بدايتها الســحيقة مع إنســان الكهــف، حين كان يرســم الرموز علــى الجدران، وصــوالً إلى مرحلة 
الرســومات والصــور التــي تقــدم كأفــالم ســينمائية، والتــي كانــت البنيــة األساســية لألفالم التــي نشــاهدها اليوم. زيــارة المتحف أشــبه برحلة 
استكشافية تعود بنا إلى أكثر من 400 سنة في الماضي، وتستقطب محبي القطع األثرية والشغوفين بالسينما وعالم الصورة بشكل أساسي.

وعــن البدء بتحضيــر المتحــف واختيار عالم 
الســينما على وجه التحديــد، أكد مكناس في 
حديثــه مــع موقــع اإلمــارات اليــوم، أن عملــه 
فــي مجال تخطيــط وتصويــر اإلعالنات كان 
الصــورة واألفــالم،  مــع عالــم  بدايــة عالقتــه 
مشيرًا إلى أنه في إحدى الرحالت إلى ألمانيا 
بــدأ يجمــع قطــع األنتيــكا، وكانــت أول قطعة 
اشــتراها عبــارة عــن بروجيكتــر، يعتمــد علــى 
والــذي تصبــح  الضــوء،  مــع  الصــور  تحريــك 
فيــه الصــور عبــارة عــن فيلــم متسلســل. هذه 
القطعــة التــي وجدهــا فــي بدايــة الثمانينــات 
دفعتــه إلــى البحــث كثيــرًا عن هــذا النوع من 
فوصــل  الحركــة،  توليدهــا  وكيفيــة  اآلالت، 
إلــى اســتنتاج بأن اإلنســان وصــل إلى تصنيع 
الصــورة،  إرجــاع  خــالل  مــن  وثائقــي  فيلــم 
فبــدالً مــن اللغــة كان يتم ســرد الحكايات من 
خــالل الرســومات علــى الجــدران، فحتى في 
المغــارات قــد تم اكتشــاف الصــور التي كانت 
ترســم علــى الجــدران، نتيجــة الظــالل التــي 
كان يصورها اإلنســان بحسب موقع االمارات 

اليوم.
فــي  الموجــودة  القطــع  بجمــع  مكنــاس  بــدأ 
فــي  يعمــل  1980، وهــو  عــام  منــذ  المتحــف 
جمع األنتيكا بالمجمل من ســاعات وســيارات 
المقتنيــات  جمــع  أن  موضحــًا  كالســيكية، 
الخاصــة بالمتحــف كان األصعــب، ألن معظــم 
هذه اآلالت عبارة عن ورق وزجاج، مع األخذ 
فــي الحســبان أن الحربيــن العالميتين األولى 
والثانيــة، إلــى جانــب الحــروب الصغيــرة في 
أوروبا والعالم العربي، قد أفســدت الكثير من 

هــذه اآلالت، فــكان يتــم العثــور علــى بعضهــا 
بحالــة غيــر صالحــة لالســتخدام، كأن تكــون 

مكسورة أو تعرضت للحريق.
وتعود القطع الموجودة في المتحف إلى عام 
1650 ومــا بعــد، وهــي كلها تركــز على مفهوم 
الحركــة التــي تعــد أساســية في فن الســينما، 
فحتــى اللوحــات القديمــة التــي كان يرســمها 
مايكل أنجلو كانت تقوم على لوحات متكررة 
تبــرز الحركة في الصور. جمع مكناس اآلالت 
الموجــودة فــي متحفه بدبي مــن بلدان عدة، 
والقليــل  وفرنســا،  ألمانيــا،  هولنــدا،  وأبرزهــا 
مــن القطــع من إيطاليــا، ويقســم المتحف إلى 
أقســام عــدة، تبــدأ من قســم ما قبــل الصورة، 
حيــث تــم تجســيد لغــة اإلشــارة فــي الظالل، 
فــي  الظــالل  علــى  االعتمــاد  يتــم  كان  حيــن 
تقديم الَمشــاهد وسرد الحكايات، مشيرًا إلى 

أنــه فــي إندونيســيا مازالــت مســارح الظــالل 
موجــودة، وهنــاك حكواتــي يقــدم الحكايات، 
إلــى جانــب عــازف البيانــو الــذي يقــدم لهــم 

أجواء درامية.
الصــور  إلــى  االنتقــال  يتــم  الظــالل،  ومــن 
المرســومة باليــد، والتي تتخللهــا الثقوب، ثم 
تتــم إضــاءة الشــموع خلفهــا، لتعطــي إيحــاًء 
مميــزًا، بحيــث تصبــح المباني المجســدة في 
الصــور وكأنهــا مضــاءة. ومــن التصويــر عبــر 
الرســم، وجــدت الحقــًا الصــور التــي طبعــت 
للمــرة األولــى فــي فرنســا بعــد عــام 1800، ما 
يعنــي أن التطــور كان يســتغرق الكثيــر مــن 
الوقت، بخالف ما يحدث اليوم من تطورات، 
إذ إن القفــزات فــي التطــور ســريعة وكبيــرة. 
التــي  اآلالت  أبــرز  أن  إلــى  مكنــاس  ولفــت 
تعــرض الصور في المتحــف، تلك التي تحمل 

اســم كايــزا بانوراما، وهــي تعود لعــام 1810، 
وتحمــل مجموعة من الصور الثالثية األبعاد، 

موضحًا أن هذا الفن موجود منذ القدم.
لفــت  آخــر،  إلــى  بلــد  مــن  اآلالت  نقــل  وعــن 
مكنــاس إلــى أنهــا أصعــب المراحــل، ألن هذه 
اآلالت مصنوعــة من الزجاج واألوراق، فغالبًا 
بطــرق  شــحنها  أو  باليــد،  حملهــا  يتعمــد  مــا 
خاصــة جــدًا، ورغم كل هــذه االحتياطات، إال 

أن جزءًا من هذه المعدات تعرض للكسر.

أمــا الجمهــور الــذي يــزور المتحــف، فهــو مــن 
تعبيــر  حــد  علــى  األولــى،  بالدرجــة  الطــالب 
مكناس، الذي أردف بالقول، معظم الزوار من 
الطالب، وهنا نقدم لهم تاريخ اليوتيوب، فهو 
يــدرك بدايــة األفالم التي يشــاهدها عبر هذه 
المنصــات كيــف كانــت، وهناك متحف مشــابه 
فــي إيطاليــا زاره إلــى اليــوم مــا يقــارب مــن 
مليــون ونصف المليون شــخص، وهــذا العدد 
ليس كبيرًا. ودعا مكناس الناس إلى الحضور 

للمتحــف، كي يتعرفوا إلى البدايات، موضحًا 
أن ثقافــة المتحــف غائبــة فــي العالــم العربي، 
فمعظــم زوار المتحــف مــن األجانــب، ومنهــم 
من أتى ليقوم بدراســة عن الصور المتحركة. 
المتحفيــة  الثقافــة  هــذه  تفعيــل  أن  واعتبــر 
يبــدأ من المدارس، التي تشــجع الطالب على 
القــدوم، فالتالميــذ الذيــن يحضــرون نوجــد 
لديهــم حــب االســتطالع، معربــًا عــن خطتــه 
لنقل المتحف من منطقة تيكوم في دبي إلى 

منطقة سياحية تجذب المزيد من الزوار.
أكــد أكــرم مكناس أنــه بصدد التعاون إلنشــاء 
متحــف متكامل في هوليــوود، بحيث يتولى 
بموضــوع  المتعلقــة  اآلالت  كل  تقديــم  هــو 
ليقــدم  القديمــة،  تحريكهــا  وآالت  الصــورة 
المتحــف تجربــة خاصــة للــزوار، تقــدم تاريخ 
والحديــث.  الحالــي  العصــر  وحتــى  الســينما 
لتاريــخ  مكنــاس  اســم  القســم  وســيحمل 
الســينما، كمــا ســيكون فــي المتحــف قاعــات 
للســينما، إلــى جانــب تاريخ الســينما المعاصر 
مــن هوليــوود. ولفــت إلــى أن هــذا المتحــف 

سيبصر النور في أول عام 2020.

رحلة هوليوودية في متحف تاريخ السينما في دبي
والفيلم الــصــورة  ــات  ــداي ــب ل تـــؤرخ  الــقــطــع  ــن  م مجموعة  يــقــدم  مــكــنــاس  أكـــرم 

 أكرم مكناس
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الحيوانات تساعد المسنين في السيطرة على اآلالم المزمنة
مــن  األليفــة  الحيوانــات  أصحــاب  أن  إلــى  باحثــون  توصــل 
المســنين، قد يستطيعون االســتفادة منها في ممارسة أساليب 

للسيطرة على األلم المزمن، دون الحاجة لدواء.
وكتب فريق الدراســة في دورية “طب الشــيخوخة التطبيقي” 
عامــا   70 عــن  أعمارهــم  تزيــد  أليفــة  حيوانــات  أصحــاب  إن 
الحيوانــات تدخــل علــى  قالــوا إن  مــن آالم مزمنــة  ويعانــون 
حياتهم الفرح والضحك وتســاعدهم على االسترخاء وتبقيهم 
نشــيطين وتشــجعهم علــى عــادات طيبة أخرى يمكــن تنظيمها 

للسيطرة على األلم.
كليــة  فــي  زميلــة  باحثــة  وهــي  جينيفيتــش  مــاري  وقالــت 
الصحــة العامــة بجامعة ميشــيجان فــي مدينة آن أربــور ”هناك 
اهتمــام أكبــر مــن أي وقــت مضــى بكيفيــة اســتخدام النــاس 
الســتراتيجيات إدراكيــة وســلوكية للتحكم فــي اآلالم المزمنة 
الشائعة مع االعتماد بشكل أقل على الدواء، وهو ما يرجع إلى 

حد ما ألزمة تعاطي األفيون“.
وأضافــت فــي رســالة إلكترونيــة لرويتــرز هيلــث ”األمــر مهــم 
بشــكل خــاص للمســنين الذين يتعرضون كثيــرا ألضرار جانبية 

أسوأ لألدوية مقارنة بمن هم أصغر منهم سنا“.
وشــّكل فريــق البحــث مجموعــات تركيز من 25 شــخصا لديهم 
كالب وقطــط وعانــوا آالمــا مســتمرة علــى األقــل لنصــف فترة 

الشهور الستة الماضية.

ووصف أصحاب الحيوانات األليفة كيف أثرت حيواناتهم على 
أسلوب حياتهم اليومي وصحتهم، بما شمل األلم واإلجهاد.

وقالوا إن حيواناتهم زادت من المشاعر اإليجابية وكان  «
لوجودها تأثير مسكن وشجعتهم على القيام بأنشطة 

حتى وإن كانوا يشعرون باأللم وسهلت التواصل 
االجتماعي مع الغير وشجعتهم على اتباع نمط ثابت 

لقضاء اليوم والنوم.وقالت جينيفيتش ”المشاعر 
اإليجابية مسكن طبيعي لأللم، وتؤثر في كيمياء المخ 

تماما كما تفعل األدوية“.

للجيوفيزيــا  اإليطالــي  المعهــد  أعلــن 
جديــد  ثــوران  عــن  البراكيــن،  وعلــم 
لبــركان إيتنــا بدايــة مــن ليــل الجمعــة 
وتدفقــات  انفجــارات  مــع  الســبت، 
للحمــم البركانيــة مــن إحــدى فتحاتــه 
الموجــودة فــي المنطقــة الجــرداء من 

قمة البركان الكائن في صقلية.
واأوضح المعهد أن النشــاط  البركاني 
متقطــع مــع تدفــق حمــم بركانية على 
المعــروف  الشــرقي،  الجنوبــي  قســمه 
باســم وادي الثور، على طول 1.5 كلم 

من نقطة االنبعاث.

وبلغ النشاط البركاني أقصاه  «
عند منتصف الليل، ودفع إلى 

إغالق مطارين في مدينة كاتانيا 
بسبب ارتفاع انبعاثات الرماد 

في األجواء. وأعيد فتح المطارين 
جزئيا صباح أمس. ويعد إيتنا 

الواقع على ارتفاع 3300 متر، أهم 
بركان ناشط في أوروبا، مع حاالت 

ثوران متواترة منذ 2700 سنة 
على األقل.

ثوران بركان إيتنا 
في صقلية اغتنــم الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب فرصــة لقاء مــع رائدي الفضــاء في مهمــة “أبولو 11” 

لتوجيه رسالة الذعة مجددا لرئيس وكالة الفضاء األميركية )ناسا( بشأن مشاريعها الفضائية.

عقــد  الــذي  اللقــاء  فــي  ترامــب،  وقــال 
الخمســين  الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 
القمــر،  علــى  مــرة  اإلنســان ألول  لهبــوط 
“للذهــاب إلــى المريخ، يجب على ما يبدو 

الهبوط أوال على القمر”. 
وقــال ترامــب فــي تغريــدة مطلــع الشــهر 
التــي  األمــوال  كل  إلــى  “نظــرا  الماضــي 

ننفقها، على ناسا أن تتوقف عن التحدث 
عــن الذهــاب إلــى القمــر، فقــد فعلنــا هــذا 

األمر قبل 50 عاما”.

وأوضحت ناسا حينها أن خطتها  «
تقضي بإرسال مهمة مأهولة إلى 
القمر في 2024 قبل االنتقال إلى 

المريخ في العقد التالي.

أنشأت وكالة الفضاء األميركية )ناسا( نافورة مائية عمالقة وضخمة يندفع منها وبقوة 
حوالي نصف مليون غالون من الماء، ليصل ارتفاعها في الجو عدة مئات من األمتار.

ضــخ  فــي  الفضائيــة”  “النافــورة  وتســتمر 
الماء لمدة 60 ثانية فقط.

وصنعــن ناســا هــذه “النافــورة الفضائيــة”، 
لنظــام  الوكالــة  اختبــارات  مــن  كجــزء 
اختصــارا  المعــروف  الفضائــي  اإلطــالق 
باســم “أس إل أس”، المقــرر أن يبــدأ فــي 

وقت ما من العام 2020.

والنافــورة تمثــل أيضــا مــا يعــرف بنظــام 
الغمر المائي، وتستخدم للحد من الحرارة 
إطــالق  عــن  الناتجــة  والطاقــة  الشــديدة 

الصاروخ، باإلضافة إلى إخماد الصوت.

ومن المتوقع أن يكون نظام اإلطالق  «
الفضائي هذا “أكبر وأقوى صاروخ” 

توصلت إليه ناسا على اإلطالق.

ترامب يعطي دروسا لـ “ناسا” في ذكرى أبولو 11

نافورة فضائية تضخ نصف مليون غالون في دقيقة

متسابقة تقفز من قمة صخرة الروشة الشهيرة ضمن 
مسابقة “ريد بول كليف دايفنغ” العالمية للقفز من 

المرتفعات التي استضافتها العاصمة اللبنانية بيروت )أ ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي  الصحــة  عــن  مســؤولون  قــال 
الواليات المتحدة، إن شخصين توفيا 
فــي  الســالمونيال  عــدوى  تفشــي  إثــر 
عــدد مــن الواليات، ألســباب لها عالقة 

بتربية الدواجن في أفنية المنازل.
لمكافحــة  األميركيــة  للمراكــز  ووفقــا 
األمــراض والوقايــة، تــم اإلبــالغ عــن 
حالــة وفــاة فــي أوهايــو وأخــرى فــي 
تكســاس.  وقالــت المراكــز األميركيــة 
اآلخريــن  المصابيــن  مــن   489 إن 
تحقيــق  إلــى  أضيفــوا  بالســالمونيال، 
مســتمر منذ آخــر تحديث فــي يونيو، 
وبذلــك يصل العدد اإلجمالي إلى 768 

حالة من 48 والية.

والسالمونيال بكتيريا يمكن أن  «
تسبب التهابات خطيرة وشديدة 
لألطفال والضعفاء وكبار السن. 
وتحدث عدوى السالمونيال عادة 

بسبب تناول اللحوم أو الدواجن، 
أو البيض أو منتجاتها النيئة أو 

غير المطهية جيدا، بحسب موقع 
“مايو كلينك”.

قضت محكمة أميركية، الجمعة، بالسجن 
لمدة 9 سنوات بحق متعاقد سابق بوكالة 
األمن القومي لســرقته كميات ضخمة من 
المــواد الســرية مــن وكاالت اســتخبارات 
على مدى أكثر من عقدين، لكن السلطات 
لــم تعثــر علــى دليــل يثبــت تقاســمه هــذه 

المعلومات مع آخرين.
الجزئيــة  المحكمــة  العــدل  وزارة  وقالــت 
أيضــا  قــررت  بالتيمــور  فــي  األميركيــة 
إخضــاع، هارولد مارتــن )54 عاما( للرقابة 
لمدة 3 ســنوات بعد انقضاء فترة العقوبة 
إلقراره بأنه مذنب في االحتفاظ المتعمد 

بمعلومات عن الدفاع الوطني.

وفيما وصفه مسؤولون بأنه  «
ربما يكون أكبر خرق للمعلومات 

السرية األميركية على اإلطالق، تم 
اتهام مارتن بالسرقة من وكالة 

األمن القومي ووكالة المخابرات 
المركزية األميركية )سي. أي. إيه( 

ابتداء من العام 1996.

تفشي  السالمونيال 
في واليات أميركية

السجن لسارق 
المعلومات السرية 

األميركية
الكــوري الجنوبــي هنــري كيــم مــن  تمكــن 
المتحــرك  الكرســي  يشــبه  جهــاز  اختــراع 
تعانــي  التــي  األســماك  لمســاعدة  يهــدف 
الســباحة  أثنــاء  المثانــة  اضطــراب  مــن 
علــى البقــاء طافيــة وبالتالــي البقــاء علــى 
قيــد الحيــاة.  وبحســب صحيفــة “ذي ميرور” 
البريطانية، اجتهد كيم في صنع الجهاز بعد أن 

توفي بعض أســماكه المصابــة بهذا االضطراب، 
إذ إن هــذا المــرض يتســبب فــي طفوهــم رأســا 
هــذا  إن  هنــري  وقــال  الغــرق.  أو  عقــب  علــى 
االضطــراب يمكن أن يكون بســبب عوامل مثل 

اإلفراط في تناول الطعام أو المياه القذرة.

وأضاف أن “األسماك التي تحمل هذه  «
المشكلة ال تعيش سوى بضعة أشهر، 
ولكن بفضل هذا الجهاز، عاشت إحدى 

أسماك ألكثر من 5 أشهر”.

“كرسي مائي” لمساعدة األسماك على السباحة

جردت ملكة جمال والية ميشيغن األميركية كاثي تشو من لقبها، بعد يوم واحد 
من تتويجها، عندما أعلنت مؤسسة “ملكة جمال أميركا” أن محتوى وسائل اإلعالم 
االجتماعي لديها “مسيء وغير حساس وغير مناسب”. وأضافت تشو أن تجريدها 

من اللقب يعود إلى رفضها ارتداء الحجاب في العام 2018، فضال عن تغريدات 
أخرى مثيرة للجدل عن السود والعنف الذي يمارسونه باستخدام السالح.

هنري كيم استعان بمحرك البحث “غوغل” ليخترع هذا الجهاز المصنوع من البالستيك

Û  بالقــدر الــذي يتيح التطور المتســارع في المنصــات اإلعالمية فرًصا
ترويجيــة هائلــة لألعمــال، يفــرض ذلــك التطــور تحديــا كبيــرا علــى 
جميع المؤسسات يتعلق بضبط رسالتها اإلعالمية التي تعينها على 

تحقيق أهدافها وال تعرقل مسيرة نموها وتطورها.
Û  قبــل أيــام قليلــة، نشــر أحــد المشــاريع الناشــئة فــي البحريــن إعــالن

أثــارت حفيظــة كثيــر مــن  توظيــف تضمــن عبــارات غيــر مناســبة 
المواطنين الذين رأوا في اإلعالن تقليال من شــأن الشــباب الباحثين 
عــن عمــل؛ مــا دعــا مســؤوال فــي وزارة العمــل للتحقيق فــي اإلعالن 
وعرضه على المستشار القانوني بالوزارة؛ تمهيدا التخاذ اإلجراءات 

الالزمة ضد الجهة المعلنة.
Û  وبغــض النظــر عن الرأي الذي ســيخلص إليه المستشــار، فــإن الجهة

المعلنــة، التــي أرادت الترويــج لنفســها فــي قالــب فكاهــي، علــى مــا 
يبدو، قدمت نفسها بصورة سلبية أضرت بسمعتها، وتركت انطباعا 
ســيئا عــن مشــروع تجــاري واعــد؛ نتيجة عدم االســتعانة بالمشــورة 

اإلعالمية المتخصصة.
Û  المؤسســات بمختلــف أحجامها وأعمارهــا عليها أال ترتكن فقط على

تقديــم أفضــل الخدمــات والمنتجات التنافســية، بل يجــب أن تنظر 
إلى الجانب اإلعالمي باعتباره أحد جناحي الطائرة اللذين يمكنانها 
مــن التحليــق فــي ســماء النجــاح، حتــى وكالــة الفضــاء األميركيــة 
)ناســا( أدركت أنها مهددة بفقدان التمويل الحكومي لبرامجها ما لم 
تتمكــن مــن إقناع الجمهور بأهمية عملها، فخصصت جزءا كبيرا من 

ميزانيتها لتطوير الشق اإلعالمي وتحسين أداء عالقاتها العامة.
Û  مــن بديهيــات صياغة إعالنات التوظيف تقديــم صورة إيجابية عن

الجهة المعلنة؛ للترويج للمؤسسة وتشجيع الباحثين عن العمل على 
التقــدم للوظيفــة بدال مــن تنفيرهم بالتهديد والوعيــد في لغة أقرب 

إلى الكوميديا السوداء منها إلى الفكاهة.

إعالن توظيف أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com
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الكاميــرات وجمهــور غفيــر،  أمــام عدســات 
يــام،  ســيمون  المخضــرم  الممثــل  تعــرض 
للطعــن خالل مشــاركته في حــدث ترويجي 

في جنوب الصين.
مواقــع  علــى  انتشــر  فيديــو  وأظهــر مقطــع 
الموقــع  خاصــة  االجتماعــي،  التواصــل 
الصينــي الشــهير “ويبــو”، رجــال وهــو يتجــه 
نحــو منصــة العرض، ثم يقــوم بطعن الممثل 

البالغ من العمر 64 عاما.
يــده  المعــدة وفــي  فــي  يــام طعنــة  وتلقــى 
اليمنــى. وأعلنت شــرطة منطقة هووغو في 
بيــان، أن يــام يعالــج فــي مستشــفى محلــي 
وحياتــه ليســت فــي خطر، الفتة إلــى أنه تم 

توقيف المهاجم بمكان الحادث.
ســينمائيا  عمــال   234 فــي  الممثــل  وشــارك 

وتلفزيونيــا، بمــا يشــمل ظهوره بــدور مجرم 
خطيــر فــي فيلــم المغامــرات “الرا كروفــت: 
تــوم رايــدر - ذي كريــدل أوف اليــف”، الــذي 

عرض سنة 2003.

ممثل يتعرض للطعن على المسرح

الحيوانات األليفة تشجع أصحابها على عادات طيبة

ترجمة فاضل المؤمن
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