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يد الشباب تتعادل مع كوسوفواليوغا رياضة ذهنيةقارب حوثي مفخخاستئناف مناقشات االستحواذاالعالم تنعى بورشيد
تنعى وزارة شؤون اإلعالم وكافة  «

منسوبيها، اإلعالمية والفنانة 
البحرينية صابرين بورشيد، التي 

انتقلت إلى رحمة الله تعالى 
عن عمر ناهز 34 عاما، بعد 

معاناة مع المرض، ورحلة حافلة 
بالعطاء واإلبداع الفني واإلعالمي.

استأنف بنك البحرين اإلسالمي  «
مناقشات مع بنك البحرين 

الوطني، وذلك في إطار عملية 
استحواذ ينوي “الوطني” القيام 

بها لالستحواذ الكامل على أسهم 
“اإلسالمي” في خطوة أُرجئت في 

وقت سابق لظروف مالية.

أكد المتحدث باسم قوات تحالف  «
دعم الشرعية في اليمن، العقيد 
تركي المالكي، أن قوات التحالف 
تالحق الحوثيين الذين يهددون 

المالحة البحرية وأنها تعاملت مع 
قارب حوثي مفخخ كان يستهدف 

سفينة تجارية في البحر األحمر.

أكدت فاطمة المنصوري مدربة  «
بحرينية معتمدة دوليًا في مجال 

العالج التكميلي وانماط الحياة 
الصحية والوعي البشري، أن 

اليوغا هي رياضة ذهنية تزيد من 
وعي االنسان وتجعله يتقبل كل 

شي ويواجهه بصدر رحب.

أنهى منتخبنا الوطني للشباب لكرة  «
اليد مشواره في الدور التمهيدي 
ا في  ببطولة العالم المقامة حاليًّ

أسبانيا بالتعادل مع منتخب كوسوفو 
)29/29( ليحتل على أثرها األحمر 

الشاب المركز الخامس في التدريب 
العام وبفارق األهداف عن كوسوفو.
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قوة بريطانية لضمان المالحة بـ “هرمز”
 عاصم ـ وكاالت

طالــب وزيــر الخارجيــة البريطانــي، جيريمي هانت، مجــددا، أمس االثنين، إيــران باإلفراج الفوري عــن الناقلة البريطانية 
وطاقمها. وأكد هانت أنه إذا استمرت إيران في التصعيد سيقابل بحضور عسكري بريطاني ضخم في الخليج.

وقال هانت إنه ال يمكن تقديم تنازالت فيما 
يتعلق بحرية المالحة في مضيق هرمز وإن 
من الممكن أن تتعاون بريطانيا مع الواليات 
المتحــدة بشــأن نهجهــا تجــاه المســألة رغــم 
اختــالف وجهــات النظــر بيــن البلديــن إزاء 
االتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وأعلــن هانت داخل البرلمــان البريطاني عن 

وصــول فرقاطة بريطانية إلى مياه الخليج 
هــي  “مهمتنــا  أن  موضحــًا  أســبوع،  خــالل 

ضمان حرية المالحة البحرية”.
إن  البريطانــي  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
“دبلوماســيتنا تركز علــى تخفيف التوتر مع 

التزامنا بتطبيق القانون الدولي”.
وأعــرب هانــت عــن أمله فــي عــدم رؤية أي 

مواجهة مع إيران.
وقــال وزيــر الخارجيــة البريطانــي إن بالده 
تســعى لتشــكيل قــوة خاصــة لضمــان حرية 

المالحة في مضيق هرمز.
اإليرانيــة  الســفينة  أن  إلــى  هانــت  وأشــار 
المحتجــزة )غريــس1( كانت محملــة بالنفط 

وكانت في طريقها لنظام األسد.

وكان متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا، 
تيريــزا مــاي، قال في وقت ســابق أمس، إن 
فــورًا  اإلفــراج  إلــى  إيــران  بريطانيــا دعــت 
عــن الناقلــة )ســتينا إمبيرو( التــي ترفع علم 
بريطانيــا، وطاقمهــا، واصفــة احتجازها في 

مضيق هرمز بأنه غير قانوني.
وقال المتحدث باســم ماي للصحافيين “تم 
احتجــاز الســفينة تحــت ذريعــة زائفة وغير 
قانونيــة، ويجــب علــى اإليرانييــن اإلفــراج 

)12(عنها وعن طاقمها فورا”.
)١٧(

“األهلي المتحد”: التحويل للهند دون رسوم

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
الجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس. وأدلى 

األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أصــدر صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء توجيهاته إلى وزارة اإلســكان برفع 
مقترحــات بتخصيــص أراض لإلســكان فــي حــدود القــرى؛ الســتيعاب متطلبــات 
األهالــي اإلســكانية، وأن يتــم التنســيق بهــذا الخصــوص بيــن الــوزارة المذكــورة 

والجهات ذات العالقة. 
ووّجــه صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء إلى اإلســراع في تنفيذ 7 مشــاريع 
تنمويــة وتطويريــة كبــرى في محافظة المحرق بكلفة تصــل إلى 50 مليون دينار 
تقريًبــا، واالنتهــاء مــن تنفيذهــا وفــق الجــدول الزمنــي المعــد لهــا. وتابــع ســموه 
الموقــف التنفيــذي لكل من مشــروع “ســعادة”، ومشــروع مركز التصلــب اللويحي 
ومشروع العناية الخاصة ضمن مجمع المحرق الطبي، ومشروع تطوير الواجهة 
البحرية في البســيتين، ومشــروع إنشــاء مجمع تجاري في البســيتين، ومشــروع 

حديقة المحرق الكبرى، ومشروع تطوير سوق المحرق المركزي.
ووجه صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء إلى الشــروع في إعداد المرحلة 
الثانيــة لبعــض تلــك المشــاريع بعــد انتهــاء المرحلــة األولى منها، واســتعرض 
المجلس مذكرة مرفوعة بهذا الخصوص من وزير األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

نفى الوكيل المســاعد للتعليم الخاص 
والتعليــم  التربيــة  بــوزارة  والمســتمر 
جعفــر الشــيخ أن يكــون هنــاك توجيه 
صــادر لريــاض األطفــال باالمتناع عن 
تســجيل األطفــال من مواليد ســبتمبر 
وأكتوبــر ونوفمبــر وديســمبر من العام 

2013م.
 وأكــد أن جميع ريــاض األطفال متاح 
الذيــن  األطفــال  هــؤالء  تســجيل  لهــا 
لــم يبلغــوا ســّن اإللــزام فــي المرحلــة 
أو  تصريــح  أي  يــرد  ولــم  االبتدائيــة، 

توجيه رسمي بخالف ذلك.

التربية: لم يتم 
منع الروضات عن 

قبول مواليد 2013

جعفر الشيخ

اإلسراع بتنفيذ 7 مشاريع كبرى بالمحرق بكلفة 50 مليون دينار
بــالــقــرى ــة  ــي ــان ــك إس ــات  ــروع ــش ــم ل أراض  بــتــخــصــيــص  يــوجــه  الـــــــوزراء  رئــيــس  ــو  ــم س

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء )٠٢(

دّشن البنك األهلي المتحد خدمة التحويل إلى الهند، وهي منصة للتحويالت عبر 
اإلنترنت، بحيث لن يفرض البنك أية رسوم مقابل الخدمة حتى 31 أكتوبر 2019.

المنامة - بنا

البحرينيــة  والعوائــل  القبائــل  أكــدت 
الشــعب  أن  بيانــات،  فــي  الكريمــة، 
البحرينــي المخلص لوطنــه وملكه هو 
حائــط الصد المنيــع أمام أي محاوالت 
للنيــل مــن أمــن المملكــة واســتقرارها، 
هذا الشــعب الوفي الكريــم الذي أثبت 
فــي مختلف الظروف والمحن تالحمه 
لعاهــل  والبيعــة  والــوالء  وتماســكه، 
البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن 

عيســى آل خليفــة، بمختلــف أطيافــه 
ومكوناتــه. تّوهــم النظــام القطــري أنه 
قادر على المســاس بالوحــدة الوطنية 
بمثــل  البحرينــي،  الشــعب  ألبنــاء 
البرنامــج الــذي بثتــه قنــاة “الجزيــرة” 
يحــدث  أن  هيهــات  ولكــن  أخيــرا، 
ذلــك مــع شــعب نبــت في هــذه األرض 
المباركة، فها هو الشــعب يرد بكل قوة 
ويؤكــد وحدته فــي وجه هذه المكائد، 
ووقوفه صفا واحدا خلف راية الوطن 

وقيادة جاللة الملك.

بيانات الوالء صفعة بوجه قطر

نّظمــت غرفــة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة 
والســياحة أمس لقاًء مفتوًحا للتعريف بالقانون رقم )31( لســنة 2018 بشأن 
إصدار قانون تشــجيع وحماية المنافســة، حيث نص التشــريع على تأســيس 

هيئة تشجيع وحماية المنافسة بصالحيات خاصة.

تأسيس هيئة حماية المنافسة

)07 - 06(

)08(

المحرر االقتصادي من السنابس

األكبر النصيب  “األشـــغـــال”  ـــ  ل ــان  وكـ ــخــدمــة”  “ال خصصها 

927 مركبة للجهات الحكومية العام الماضي

 الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أكــد مديــر عــام التنظيــم وموازنــة الوظائــف 
فــي ديــوان الخدمــة المدنيــة جمــال العلــوي 
أن الديــوان قــام بدراســة طلبــات تخصيــص 
المنضويــة تحــت مظلــة  للجهــات  المركبــات 
خــالل  مــن  وذلــك  2018م،  للعــام  الديــوان 
الســتخدام  الفعليــة  االحتياجــات  تحديــد 
المركبــات فــي الجهــات الحكوميــة انطالًقــا 
مــن الحرص على تطبيق السياســات المتبعة 
لضمان حســن سير المرفق الحكومي وتعزيز 
الحكوميــة وصــوالً  الجهــات  فــي  اإلنتاجيــة 

ألداٍء حكومٍي متميز.
وموازنــة  التنظيــم  عــام  مديــر  وأوضــح 
الوظائــف أنــه فــي العــام الماضــي وعلــى إثر 
الدراسات التحليلية فقد تمت الموافقة على 
تخصيــص 927 مركبــة للجهــات الحكوميــة، 
بغــرض تســهيل وتمكيــن الجهــات الحكومية 
إلنجــاز مهامهــا وواجباتهــا علــى أكمــل وجه، 
حيــث تــم تخصيــص المركبات الســتخدامها 
التــي ال تربطهــا  العمــل  بيــن مواقــع  للتنقــل 

طــرق صالحــة لســير المركبــات الخاصــة، أو 
التــي يتطلــب التنقــل إليهــا توفيــر مركبــات 
بمواصفات خاصة، وكذلك الستخدامها لنقل 
األجهــزة والمعــدات الالزمــة، وقــد تصــدرت 
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
 403 بعــدد  الحكوميــة  الجهــات  العمرانــي 
 244 بعــدد  الصحــة  وزارة  تبعتهــا  مركبــات، 
بعــدد  والتعليــم  التربيــة  وزارة  ثــم  مركبــة 

114 مركبــة. واختتــم جمال العلــوي بالتأكيد 
يولــي  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  أن  علــى 
ا بدراســة االحتياجات الفعلية  اهتماًمــا خاصًّ
منــه  حرًصــا  وذلــك  المركبــات  لتخصيــص 
على مســاندة ودعــم الجهــات الحكومية في 
إنجــاز ما هــو منوط بها من مشــاريع وبرامج 
الجهــات  هــذه  لتقديــم  وصــوالً  ومهمــات 

الحكومية بجودة أفضل.
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القوات  هدم  بشدة  الخارجية  وزارة  أدانــت 
الفلسطينيين  منازل  من  عــدًدا  اإلسرائيلية 
المحتلة،  القدس  باهر بمدينة  بلدة صور  في 
القانونية  غير  األعمال  لهذه  رفضها  مؤكدة 
الشعب  لحقوق  صــارًخــا  انتهاًكا  تمثل  التي 
الــوزارة موقف  وأكدت  الشقيق.  الفلسطيني 
الشعب  لحق  الداعم  الثابت  البحرين  مملكة 
الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق فـــي إقـــامـــة دولــتــه 
المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 
وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ 
العربية  لمبادرة السالم  الدولتين وطبًقا  حل 

ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
المجتمع  اضــطــالع  ضـــرورة  على  ــّددت  وشــ  
ــزام إســرائــيــل  ــ الـــدولـــي بــمــســؤولــيــاتــه فـــي إلـ

باحترام حقوق الشعب الفلسطيني.

المنامة - وزارة الخارجية

“الخارجية” تستنكر هدم 
إسرائيل منازل الفلسطينيين

بعــد ذلــك نظــر المجلــس المذكــرات المدرجة 
علــى جدول أعمالــه واتخذ بشــأنها القرارات 

التالية:
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وجــه  أوًل: 
الــوزراء إلــى اإلســراع فــي تنفيــذ 7 مشــاريع 
محافظــة  فــي  كبــرى  وتطويريــة  تنمويــة 
المحــرق بكلفــة تصــل إلــى 50 مليــون دينــار 
تقريًبــا، والنتهاء مــن تنفيذها وفق الجدول 
الموقــف  ســموه  وتابــع  لهــا،  المعــد  الزمنــي 
 ، “ســعادة”  مشــروع  مــن  لــكل  التنفيــذي 
ومشــروع مركز التصلب اللويحي ومشــروع 
العناية الخاصة ضمن مجمع المحرق الطبي، 
فــي  البحريــة  الواجهــة  تطويــر  ومشــروع 
البسيتين، ومشروع إنشاء مجمع تجاري في 
البسيتين، ومشروع حديقة المحرق الكبرى، 
ومشــروع تطويــر ســوق المحــرق المركــزي، 

ووجه صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
الثانيــة  المرحلــة  إعــداد  فــي  الشــروع  إلــى 
لبعــض تلــك المشــاريع بعــد انتهــاء المرحلــة 
األولــى منهــا، واســتعرض المجلــس مذكــرة 
مرفوعــة بهــذا الخصوص من وزير األشــغال 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
توفيــر  علــى  الحكومــة  مــن  حرًصــا  ثانًيــا: 
البنيــة التحتيــة ذات معاييــر الجــودة العالية 
المؤمنة للنمو القتصادي المستدام والملبية 
لحتياجــات البحريــن الحاليــة والمســتقبلية 
المجلــس  اســتعرض  الصعــد،  جميــع  علــى 
المشاريع التنموية في 3 ِقطاعات هي الطرق 
والمبانــي والصرف الصحي من خالل اطالع 
المجلس على المشــاريع التي تم طرحها في 
مناقصــات بالقطاعــات الثالثــة وعددهــا 45 
مناقصــة منــذ بدايــة العــام بقيمــة 58 مليون 

دينــار، منهــا 23 مناقصــة فــي الربــع الثانــي 
مــن هــذا العــام بقيمــة 23 مليــون دينــار فــي 
قطاعــات الطــرق والصــرف الصحــي وقطاع 
مشــاريع البنــاء، بينمــا أرســيت 46 مناقصــة 
منــذ بدايــة العــام الجــاري بكلفــة حوالــي 76 
الربــع  20 مناقصــة فــي  مليــون دينــار منهــا 
الثانــي بقيمة 66 مليون دينار في القطاعات 
الثالثــة، من أهمها مشــروع توســعة وتطوير 
شارع الشيخ زايد واستكمال شارع المحرق 
البســيتين  إلــى  المحــرق  ديــار  مــن  الدائــري 
والــذي ســيتم اســتكماله عبــر الجســر الرابــع 
الممتــد مــن البســيتين إلــى المنامــة وتطويــر 
شــبكة الصــرف الصحــي، كمــا اطّلــع مجلــس 
الــوزراء علــى المشــاريع قيــد التنفيــذ حالًيــا 
مــن خــالل مذكــرة وزيــر األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي، مســتعرًضا 

المجلس ضمن هذا الســياق 31 مشروًعا قيد 
التنفيــذ فــي قطــاع الطــرق وبكلفــة حوالــي 
138 مليــون دينــار و50 مشــروًعا فــي قطــاع 
الصــرف الصحــي بكلفــة 124 مليــون دينــار 

و23 مشــروًعا فــي قطــاع المبانــي بكلفــة 35 
مليون دينار.

الــوزراء علــى تعديــل  ثالًثــا: وافــق مجلــس 
القــرار رقــم )30( لســنة 2014 بشــأن إســقاط 
متأخــرات رســوم اســتهالك الكهربــاء والمــاء 
والرسوم البلدية عن بعض المتوفين، بحيث 
الكهربــاء والمــاء ورســوم  تكــون متأخــرات 
البلديــة التي تســقط ســابقة عــن الوفاة بحد 
أقصــى ســنتين بدًل من ســنة واحــدة كما هو 
معمــول بــه حالًيــا، وذلــك في ضــوء المذكرة 
المرفوعــة لهــذا الغــرض مــن وزيــر الكهربــاء 

والماء.
رابًعــا: وافــق مجلــس الــوزراء علــى مذكــرة 
إلــى  الهادفــة  المواصــالت والتصــالت  زيــر 
توثيــق التعاون مع التحــاد البريدي العالمي 
وصنــدوق جــودة تحســين نوعيــة الخدمــة 

الخدمــة  لتطويــر  المذكــور  لالتحــاد  التابــع 
البريديــة واضفــاء التحســينات فــي معالجة 

البريد وتسليمه.
علــى ردي  الــوزراء  خامًســا: وافــق مجلــس 
الحكومــة اللذيــن أعدتهمــا اللجنــة الوزاريــة 
والتشــريعية وعرضهمــا  القانونيــة  للشــؤون 
نائــب رئيــس مجلس الــوزراء رئيــس اللجنة 
المذكورة بشأن القتراحين برغبة المقدمين 
حركــة  بشــأن  األول  النــواب،  مجلــس  مــن 
المشــاة بيــن قرية المعامير والعكر الشــرقية، 
والثاني بشــأن األماكــن المخصصة للتدخين 

في الوزارات.
وفــي بنــد التقاريــر الوزاريــة، أخــذ المجلــس 
علًمــا بنتائــج مشــاركة وزيــر الخارجيــة فــي 
مؤتمــر تعزيــز الحرية الدينية الــذي عقد في 

العاصمة األميركية واشنطن أخيرا.

قرارات المجلس
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ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء بقصر 
القضيبية أمس. وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

في مســتهل الجلســة تابع صاحب الســمو 
كفايــة  مــدى  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
الخدمات والمشاريع اإلسكانية والصحية 
والشــبابية والبنية التحتيــة والمرافق في 

القرى وتلبيتها لحتياجات األهالي. 
وضمن هذا الســياق أصدر صاحب الســمو 
إلــى  توجيهاتــه  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
وزارة اإلسكان برفع مقترحات بتخصيص 
القــرى  حــدود  فــي  لإلســكان  أراض 
لســتيعاب متطلبــات األهالــي اإلســكانية 
وأن يتــم التنســيق بهــذا الخصــوص بيــن 

الوزارة المذكورة والجهات ذات العالقة.
كمــا وجــه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء إلــى تطويــر الخدمــات المقدمــة 
لألهالــي في كرزكان لتشــمل تهيئة الطرق 
ورصفهــا، وتوســعة المركــز الصحــي الذي 

يخدمهــا، وإتمام احتياجاتهــا من المرافق 
اإلسكانية والتعليمية والشبابية.

وفي إطار ذي صلة، وجه صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء إلى إتمام مشروع 
إنشاء خزانات الوقود في مطار البحرين 
الدولــي مــع نهايــة شــهر أكتوبــر المقبــل 
وفــق البرنامــج الزمنــي المعــد لــه، وكلف 
بالســتغالل  المختصــة  الجهــات  ســموه 
بعــد  الحالــي  الخزانــات  لموقــع  األمثــل 
تشــغيل خزانــات الوقود أعــاله بما يطور 
الخدمــات ويعــزز اســتفادة أهالــي عــراد 

منها.
الســمو  صاحــب  وجــه  آخــر،  جانــب  مــن 
المحافظــة  إلــى  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
علــى الواجهــات البحرية وزيادتهــا وإبراز 
فــي  والحضاريــة  الجماليــة  النواحــي 

المناطق التي تنفذ فيها المشاريع الجديدة 
والمشــاريع التطويريــة، بما يضفي مالمح 
جمالية ويبقي على المســاحات المفتوحة 
التــي يســتفيد منهــا المواطــن كمتنفــس، 
وكلــف ســموه اللجنــة الوزاريــة للمشــاريع 

التنموية والبنية التحتية بذلك.
احتجــاز  الــوزراء  مجلــس  أدان  بعدهــا 
إيــران لناقلــة نفــط بريطانيــة فــي مضيق 
هرمــز لمــا يمثلــه ذلــك مــن تصعيــد خطير 
وتهديــد ألمــن المالحــة وانتهــاك للقانــون 
الدولــي، ودعــا المجلــس المجتمــع الدولي 
إلــى ممارســة دوره لعــدم تعريض الخليج 
العربــي عمومــا ومضيق هرمز خاصة ألية 
مخاطــر تهــدد خطوط المالحــة اإلقليمية 
والدوليــة وتؤثــر علــى ســالمة إمــدادات 

العالم من الطاقة والتجارة.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء 

ــان ــرزك ــات الــمــقــدمــة ألهــالــي ك ــدم ــخ ــه لــتــطــويــر ال ــوج ــوزراء ي ــ ــ ــس ال ــي ســمــو رئ

تخصيص أراض لإلسكان في حدود القرى الستيعاب المتطلبات اإلسكانية

اإلسراع في تنفيذ 
7 مشاريع تنموية 

في المحرق بكلفة 
50 مليون دينار 

تقريبا

إتمام مشروع 
خزانات الوقود في 

مطار البحرين مع 
نهاية شهر أكتوبر 

المقبل

إسقاط متأخرات 
رسوم الكهرباء 

السابقة عن الوفاة 
بحد أقصى سنتين 

بداًل من سنة

إدانة الحتجاز 
إيران ناقلة النفط 
البريطانية ودعوة 

لعدم تعريض 
مضيق هرمز للخطر

ياسر الناصر
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تعزيز التعاون مع األسطول الخامس
النعيمـــي ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق  األركان  هيئـــة  رئيـــس  بحضـــور 

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
البحريــن المشــير الركن الشــيخ خليفة 
بــن أحمــد آل خليفــة بالقيــادة العامــة 
امس قائــد القوات البحريــة األميركية 
فــي القيــادة المركزيــة قائــد األســطول 
الخامــس الفريــق بحري جيمس مالوي 
والوفــد المرافق، بحضــور رئيس هيئة 

األركان الفريق الركن ذياب النعيمي.
وخــال اللقــاء رحب القائــد العام لقوة 
دفــاع البحريــن بقائــد القــوات البحرية 
األميركيــة فــي القيــادة المركزيــة قائد 
األســطول الخامــس والوفــد المرافــق، 

مشــيدًا بعاقــات الصداقــة القائمة بين 
المتحــدة  البحريــن والواليــات  مملكــة 

األميركية وســبل تعزيزها وما تشــهده 
األصعــدة  مختلــف  علــى  تطــور  مــن 

بالتنســيق  منهــا  يتعلــق  مــا  خاصــة 
العسكري والتعاون الدفاعي.

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صاحــب  البــاد  عاهــل  بعــث 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ورئيــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة وولــي العهــد 
نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة برقيــات تهنئــة 
صاحــب  عمــان  ســلطان  إلــى 
بــن  قابــوس  الســلطان  الجالــة 
ذكــرى  بمناســبة  وذلــك  ســعيد، 
مــن  والعشــرين  الثالــث  اليــوم 

يوليو يوم النهضة المباركة.
وأعربوا في البرقيات عن أطيب 
تهانيهــم وتمنياتهــم لــه بموفــور 

وللشــعب  والســعادة  الصحــة 
مــن  بالمزيــد  الشــقيق  العمانــي 
ظــل  فــي  واالزدهــار  التقــدم 
مشــيدين  الحكيمــة،  قيادتــه 
بعمق العاقات الطيبة التي بين 
الشــقيقين  والشــعبين  البلديــن 

وما تشهده من تطور ونمو.
 كما بعث صاحب السمو الملكي 
رئيــس الوزراء وصاحب الســمو 
الملكــي ولــي العهــد نائــب القائد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
مجلس الوزراء برقيتي تهنئتين 
رئيــس  نائــب  إلــى  مماثلتيــن 
الوزراء لشــؤون مجلس الوزراء 
ســموه  مهنئيــن  ســعيد  آل  فهــد 

فيها بهذه المناسبة الوطنية.

صاحــب  البــاد  عاهــل  بعــث 
الجالــة الملــك حمد بن عيســى 
الــوزراء  ورئيــس  خليفــة  آل 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
القائــد  نائــب  العهــد  وولــي 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
مجلــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد 
إلــى  آل خليفــة برقيــات تهنئــة 
رئيــس جمهوريــة مصــر العربية 
وذلــك  السيســي،  عبدالفتــاح 
بمناســبة االحتفال بذكرى ثورة 

يوليو المجيدة.
عــن  البرقيــات  فــي  وأعربــوا   

وتمنياتهــم  تهانيهــم  أطيــب 
والســعادة  الصحــة  بموفــور  لــه 
ولشعب جمهورية مصر العربية 
التقــدم  مــن  بالمزيــد  الشــقيق 
بعمــق  مشــيدين  واالزدهــار، 
العاقات الطيبة التي تربط بين 
الشــقيقين  والشــعبين  البلديــن 

وما تشهده من تطور ونمو.
 كما بعث صاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه 
إلــى  مماثلــة  تهنئــة  برقيــة  هللا 
رئيس مجلــس الوزراء المصري 
مصطفى مدبولي، معرًبا ســموه 
فيهــا عــن خالــص تهانيــه بهــذه 

المناسبة الوطنية.

البحرين تهنئ السلطان 
قابوس بذكرى يوم النهضة

البحرين تهّنئ مصر بذكرى 
ثورة يوليو المجيدة

واشنطن - بنا

علــى هامــش مشــاركته فــي أعمــال المؤتمــر 
الدينيــة  الحريــة  تعزيــز  أجــل  مــن  الــوزاري 
نظــم  واشــنطن،  األميركيــة  العاصمــة  فــي 
مركــز الملــك حمــد للتعايــش الســلمي و “هذه 
واشــنطن  فــي  البحريــن” حفــل عشــاء  هــي 
بحضور ســفير مملكة البحرين لدى الواليات 
المتحدة الشــيخ عبدهللا بن راشــد آل خليفة 
ونخبــة مــن صناع القــرار السياســي وممثلي 
ديــن  ورجــال  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
وأئمة من داخل الواليات المتحدة وخارجها، 
إضافة إلى رجاالت الصحافة ووسائل إعام 
العشــاء  وتخلــل حفــل  وأجنبيــة.   أميركيــة 
تعريــف الحضــور بأهــداف مركــز الملك حمد 
للتعايــش الســلمي النابعــة من رؤية وفلســفة 
عاهــل البــاد صاحب الجالــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة في نشــر وتعميــم التجربة 
البحرينية في التعايش الســلمي عبر العصور 

واألزمنــة لتصبــح نموذجــا عالميــا، بمــا يعــود 
بالنفــع علــى جميع شــعوب األرض والحد من 

الصراعات ونبذ التطرف والكراهية. 
 وبهــذه المناســبة، قــال رئيس مجلــس أمناء 
مركــز الملــك حمــد للتعايش الســلمي الشــيخ 
خالــد بــن خليفــة آل خليفة “نحــن في مملكة 
البحريــن نســعى وبــكل جهــد إلــى نشــر فكــر 
جالــة الملــك المفــدى المســتنير فــي أهميــة 
التعايــش  فــي  البحرينيــة  التجربــة  إيصــال 
والســام الــى العالــم، فمــا ننعم به مــن قيادة 
ورعــاه  هللا  حفظــه  الملــك  لجالــة  حكيمــة 
وتشــريعات وقوانيــن عادلة جعلــت الحقوق 
والفــرص متســاوية أمــام المواطنيــن من كل 
االعــراق والعقائــد ومــن رجــل وامــرأة، فهــو 
نمــوذج فريــد نفخــر بــه ويعجب بــه القاصي 
والدانــي مع رغبة جامحة للتعرف عليه أكثر 

واالستفادة من قيمه السمحاء”.

مركز الملك حمد للتعايش السلمي يقيم حفل عشاء في واشنطن للتعريف بأهدافه

بعثة الحج التابعة لقوة الدفاع تغادر البالد
القائـــد العـــام يشـــيد بتســـهيالت حكومة خـــادم الحرمين لضيـــوف الرحمن

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
البحرين المشــير الركن الشيخ خليفة 
بــن أحمــد آل خليفــة بالقيــادة العامــة 
امــس بعثــة الحــج التابعة لقــوة دفاع 
إلــى  مغادرتهــا  بمناســبة  البحريــن، 
بحضــور  وذلــك  المقدســة،  األراضــي 
الركــن  الفريــق  األركان  هيئــة  رئيــس 

النعيمي.
وبهــذه المناســبة رحــب القائــد العــام 
الحــج،  ببعثــة  البحريــن  دفــاع  لقــوة 
ونقــل لهــم تحيات عاهل البــاد القائد 
األعلى صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، وولــي العهد نائب 
لرئيــس  النائــب األول  القائــد األعلــى 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
آل خليفــة،  بــن حمــد  األميــر ســلمان 
هللا  يســبغ  أن  العــام  القائــد  متمنيــًا 
عليهــم من نعمه، ويزيدهم من فضله، 
ويوفقهم ألداء مناســك فريضة الحج 

مع إخوانهم حجاج بيته العتيق.
وأكــد القائد العام لقوة دفاع البحرين 

تجســيدًا  تأتــي  البعثــة  هــذه  أن 
للحــرص واالهتمــام المســتمرين مــن 
لــدن حضــرة صاحــب الجالــة عاهــل 
البــاد القائد األعلــى، بإيفاد مجموعة 
مــن منتســبيها ألداء فريضــة الحــج، 
وذلــك تقديرًا ومســاهمًة منها لرجالها 

األوفياء.
وكمــا وجــه بعثــة الحــج التابعــة لقوة 
مــن  مزيــدًا  البحريــن إلضفــاء  دفــاع 
التعــاون والمحبــة فيمــا بينهــم، ومــع 

الحــرام،  بيــت هللا  إخوانهــم حجــاج 
مــزودًا لهم بنصائحــه القيمة، الداعية 
الحنيــف  الديــن  بتعاليــم  للتمســك 

وعاداته السمحة.
وفــي هــذا الصــدد أشــاد القائــد العــام 
بالتســهيات  البحريــن  دفــاع  لقــوة 
الميســرة التــي تعكــف علــى توفيرهــا 
الشــريفين  الحرميــن  حكومــة خــادم 
لضيــوف الرحمــن بمــا يمكنهــم ألداء 
مناســك الحــج بــكل يســر وطمأنينــة، 

متمنيــًا ألعضــاء البعثــة حجــًا مبرورًا 
وذنبًا مغفورًا بإذن هللا، وداعيًا هللا عز 
وجل أن يعيد هذه المناســبة الكريمة 
على قيادتنا الرشيدة، ووطننا العزيز، 
وهــي  واإلســامية،  العربيــة  وامتنــا 

تزخر بثوب العزة والخير والسؤدد.
الدفــاع  وزارة  وكيــل  اللقــاء  حضــر 
اللــواء الركن الشــيخ أحمــد بن محمد 
آل خليفة، وعدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

تكريم الشيخة مي بجائزة شخصية التراث العربي
ــان صــاللــة ــرج ــه ــيــات م ــة” ضــمــن فــعــال ــاح ــي ــس ــدى ال ــت ــن ــاح “م ــت ــت اف

كّرم المركز العربي لإلعالم السياحي أمس رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة بجائزة “شخصية التراث العربي”، وذلك خالل افتتاح “منتدى السياحة والتراث 
العربي” الذي ينظمه المركز ضمن فعاليات مهرجان صاللة السياحي بسلطة ُعمان ما بين 21 و25 

من الشهر الجاري برعاية محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار.

 وتوّجهــت الشــيخة مــي بنت محمــد آل خليفة 
بالشكر للمركز العربي لإلعام السياحي، مشيرة 
إلــى أهمية وجــود هذا المركز الذي يســاهم في 
المواقــع  لغنــى  الرابعــة  الســلطة  الترويــج عبــر 
الثقافية الســياحية للعالم العربي. كما وأشادت 
والتــراث  الســياحة  لمنتــدى  المركــز  بتنظيــم 
العربــي المنعقد في صالة التي وضعت نفســها 

على خارطة السياحة في المنطقة. 
ا في الترويج   وقالت إن اإلعام يلعب دوًرا مهمًّ
لــدول  والحضاريــة  التاريخيــة  للمكتســبات 
الوطــن العربــي، موضحــة أن الحــراك الثقافــي 
الوطنيــة  الهويــة  يشــكان  التاريخــي  واإلرث 
ثقافيــة  ســياحية  جــذب  فــي  األول  والعامــل 

نوعية. وأضافت أن مملكة البحرين تسعى إلى 
تجســيد هــذا األمــر عبــر تعزيــز البنيــة التحتية 
الثقافيــة واالهتمــام بالمواقــع األثريــة ووضعها 
على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيســكو، 
وقــد نجحــت البحريــن حتى اآلن في تســجيل 
ثاثة مواقع على القائمة كان آخرها موقع تال 
مدافــن دلمــون الــذي أدرج خــال اجتماع لجنة 

التراث العالمي هذا العام. 
 وأعربت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عن 
أملهــا فــي أن يتمكــن منتدى الســياحة والتراث 
مكانــة  وتعزيــز  أهدافــه  تحقيــق  مــن  العربــي 
التــراث فــي اســتراتيجيات الســياحة العربيــة، 
الســياحي  لإلعــام  العربــي  للمركــز  متمنّيــة 

التوفيــق والتقّدم في كافة مشــاريعه وبرامجه 
بالجائــزة،  تكريمهــا  وقبيــل  المســتقبلية.  
الســياحي  لإلعــام  العربــي  المركــز  اســتعرض 
منجــزات الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفة، 
فــي  الكبيــر  إلــى دورهــا  اإلشــارة  تمــت  حيــث 
تعزيــز العاقــة التكامليــة بيــن قطاعــي الثقافة 
والســياحة وتأســيس بنــى تحتيــة للثقافــة مــن 
أجــل التنميــة المســتدامة، ولحضورهــا الدولــي 

الذي يســهم في تعزيز الدور الثقافي البحريني 
علــى خارطــة الثقافــة الدوليــة، باإلضافــة إلــى 
دورهــا البارز في حماية وإبــراز التراث الثقافي 
واإلنســاني واســتثماره كعنصــر جذب ســياحي 
يعكس الهوية الوطنية. ومن خال فيلم خاص 
عرضــه المركــز، تــم إلقــاء الضوء على الشــيخة 
مي بنت محمد آل خليفة كشــخصيًة رائدة في 

المشهد الثقافي والفني العربي.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة  وقعــت 
األميــن  شــركة  مــع  تعــاون  اتفاقيــة 
التعــاون  تتضمــن  الغذائيــة  للمــواد 
المشترك لتسويق المنتجات الزراعية 
لمنتســبات المؤسســة ضمــن برنامــج 
تقيمــه  الــذي  الزراعــي  التدريــب 
المؤسســة بالتعــاون مع وكالة شــؤون 
وشــؤون  األشــغال  بــوزارة  الزراعــة 

البلديات والتخطيط العمراني. 
المســاعد  العــام  األميــن  وقــام   
بالمؤسســة الخيريــة الملكيــة يوســف 
اليعقــوب بتوقيــع االتفاقيــة مع عضو 

راشــد  علــي  شــركة  إدارة  مجلــس 
وذلــك  األميــن،  علــي  ماجــد  األميــن 
بحضــور رئيــس قســم التبرعــات مــي 
أنشــطة  أول  واختصاصــي  الســاعي 

دانة الخاجة.
مــع  تزامًنــا  التعــاون  هــذا  ويأتــي   
الــذي  الزراعــي  التدريبــي  البرنامــج 
الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة  نظمتــه 
وتــم  الزراعــة،  شــؤون  مــع  بالتعــاون 
زراعــة  علــى  النســاء  تدريــب  خالــه 
مختلــف المحاصيل الخضراء النامية 

في المحميات الزراعية . 

بيع محاصيل نساء “الخيرية ” توظيف األدوات الرقابية لمتابعة تطبيقات مبدأ تكافؤ الفرص
“األعلى للمرأة” يقيم محاضرة حول “دور السلطة التشريعية في القوانين الداعمة لألسرة”

للمــرأة  األعلــى  المجلــس  بمقــر  أقيــم 
الســلطة  “دور  حــول  تفاعليــة  محاضــرة 
التشــريعية فــي متابعــة تطبيــق القوانيــن 
الداعمــة للمرأة واألســرة”، وذلك في إطار 
الثالثــة مــن برنامــج  بالنســخة  المشــاركة 
معهــد  مــن  كل  ينظمــه  الــذي  “حقوقــي” 
والمجلـــس  السياســية  للتنميــة  البحريــن 
الوطنيـــة  والمؤسســـة  للمـــرأة،  األعلـــى 
الدراســـات  ومعهـــد  اإلنســـان،  لحقـــوق 
القضائيـــة والقانونيـــة، للســنة الثالثة على 

التوالي.
قدمهــا  التــي  المحاضــرة  واســتعرضت   
المستشار القانوني للمجلس األعلى للمرأة 
محمد المصري عدًدا من مبادرات السلطة 

االســتراتيجية  تنفيــذ  فــي  التشــريعية 
الوطنيــة لتنفيــذ الخطــة الوطنية لنهوض 
مــن   )2022  -  2019( البحرينيــة  المــرأة 
والقوانيــن  التشــريعات  إصــدار  خــال 
المبــادرات  تلــك  بيــن  ومــن  الصلــة،  ذات 
إدمــاج احتياجــات المرأة في التشــريعات 
الوطنيــة، وتوظيــف األدوات التشــريعية 

والرقابيــة لمتابعــة تطبيقــات مبــدأ تكافؤ 
المــرأة،  احتياجــات  وإدمــاج  الفــرص 
وتطويــر ومواءمــة التشــريعات الداعمــة 
إلدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، 
إضافــة إلــى متابعة تطبيق قانون األســرة 
رقم )19( لســنة 2017 بالتعــاون مع وزارة 
واألوقــاف  اإلســامية  والشــئون  العــدل 

والمجلس األعلى للقضاء، ومتابعة تقييم 
أثــر تطبيق القانون ورصد أوجه التطوير، 

وغيرها.
تكافــؤ  لجــان  دور  المحاضــرة  وتناولــت   
الشــورى  مجلســي  أمانتــي  فــي  الفــرص 
بنــاًء  اســتحداثها  جــاء  والتــي  والنــواب، 
الوطنــي  النمــوذج  محــاور  تفعيــل  علــى 
إلدماج احتياجــات المرأة في التنمية في 
المحــور الخــاص بتهيئــة البنيــة التحتيــة 
المتخصــص،  المؤسســي  للعمــل  الداعمــة 
ووجود حاجة ماســة إلنشاء آليات نوعية 
تتابع تقدم المرأة في محيط العمل، حيث 
تعمــل اللجنــة على مســاندة عمل الســلطة 
التشــريعية بتوفيــر المراجــع والدراســات 
واإلحصائيات ذات العاقة بشئون المرأة.

خالل المحاضرة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

خالل االستقبال
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تخصيص 10 مليون دينار للمشاريع البلدية 
الــمــحــافــظــات فــي  ــات  ــدم ــخ ال تنفيذ  ــات  ــويـ أولـ يــســتــعــرض  خــلــف 

عقــدت اللجنــة التنســيقية العليا بيــن وزارة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
البلديــة  المجالــس  ورؤســاء  العمرانــي 
اجتماعها التنســيقي برئاســة وزير األشــغال 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
عصــام خلف، وبحضور رئيس مجلس أمانة 
العاصمــة ورؤســاء المجالــس البلديــة وكل 
مــن وكيــل الوزارة لشــؤون البلديات ووكيل 
الوزارة لشــئون األشــغال والوكيل المســاعد 
للمــوارد والمعلومــات والقائــم بأعمــال مدير 

إدارة شؤون المجالس. 
خطــط  مناقشــة  االجتمــاع  خــال  وتــم 
وأولويــات المجالس البلديــة ومجلس امانة 
وبمــا  والمشــاريع  الخدمــات  مــن  العاصمــة 
يتوافــق مــع برنامــج عمل الحكومــة، كما تم 
التأكيد واالستفادة من دعم وإشراك القطاع 

الخاص في تنفيذ بعض المشروعات. 
وفــي هــذا اإلطــار أكــد الوزيــر علــى الــدور 

ومجلــس  البلديــة  المجالــس  تلعبــه  الــذي 
امانــة العاصمة في مســيرة البناء والتطوير 
مؤكــدا حرص الــوزارة على تعزيز التنســيق 
والتواصــل المســتمر مــع المجالــس البلديــة 
المشــروعات  ســير  ضمــان  فــي  يســهم  بمــا 

والخدمات وفقا للخطة المقررة. 
واضــاف خلف بان وزارة االشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي وبنــاء على 
برئاســة  الحكومــة  برنامــج عمــل  معطيــات 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي االمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة حريصــة على 
تســخير االمكانات والموارد لارتقاء بالعمل 
البلــدي وتعزيــز دور المجالــس البلديــة فــي 

تحقيق التنمية المستدامة.
وجرى خال اللقاء بحث عدد من المواضيع 
الملحــة ومــن أهمهــا مقتــرح الســماح ببنــاء 
الدور الثاني فوق الماحق حيث أكد الوزير 
إحالــة المقترح إلى لجنة توحيد اإلجراءات 

لدراســته مبينــا أن الموضــوع قيــد الدراســة 
الفنية.

كما تطرق االجتماع إلى الميزانية التشغيلية 
وميزانيــة المشــاريع ضمن الميزانيــة العامة 
الوزيــر  أكــد  حيــث   ،2020 /2019 للدولــة 
تخصيص 10 مليون دينار للمشاريع البلدية 
و8 مليــون دينــار لمشــاريع الطــرق الداخلية 
وذلك للعام 2019 على أن تتم زيادتها للعام 
2020 لتكــون 11.5 مليــون دينــار للمشــاريع 

البلديــة و10 مليــون دينــار لمشــاريع الطــرق 
الداخلية.

وبحــث خــال االجتمــاع موضــوع توظيــف 
منســقين لألعضــاء حيث أكــد وكيل الوزارة 
لشــؤون البلديات نبيل محمــد أبو الفتح أنه 
تم االنتهاء من إجراءات توظيف المنسقين 
لكل من مجلسي المحرق والجنوبية، وتبقى 
مجلس الشمالية ومجلس أمانة العاصمة إذ 

أن اإلجراءات في طور االنتهاء.

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

الثالثاء
23 يوليو 2019 

بدء تلقي طلبات التسجيل بكلية عبداهلل بن خالد20 ذو القعدة 1440
ــس الــمــقــبــل ــيـ ــمـ ــخـ ــة الـ ــ ــاي ــ ــغ ــ ــر ل ــتـــمـ ــل مـــسـ ــيـ ــجـ ــسـ ــتـ الـ

تنفيــًذا للتوجيهــات الصــادرة عــن عاهــل 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن 
عيسى آل خليفة، بإنشاء كلية عبدهللا بن 
خالد للدراســات اإلســامية، بدأت األمانة 
التربيــة  بــوزارة  العالــي  للتعليــم  العامــة 
والتعليــم باســتقبال الطلبــة الراغبيــن في 
التســجيل في هذه الكلية لدراسة برنامج 
والعلــوم  الشــريعة  فــي  البكالوريــوس 
اإلســامية، مــن خريجــي العام الدراســي 
الدينــي  المعهديــن  مــن  2018/ 2019م 
الحكوميــة  المــدارس  ومــن  والجعفــري 
معدالتهــم  تقــل  ال  الذيــن  والخاصــة 
التراكميــة عــن 80 % أو ما يعادلها، حيث 
قــام وزير التربية والتعليم رئيس مجلس 
بزيــارة  النعيمــي  ماجــد  العالــي  التعليــم 
فــي صالــة  التســجيل  مقــر  إلــى  تفقديــة 

خالهــا  التقــى  عيســى،  بمدينــة  الــوزارة 
وأوليــاء  والطالبــات  الطلبــة  مــن  عــدًدا 
عمليــة  ســير  علــى  واطمــأن  أمورهــم، 
التسجيل في هذه الكلية التي تهدف إلى 
إعــداد خريجيــن متمكنيــن فــي مجــاالت 
القضــاء الشــرعي واإلجراءات الشــرعية، 
إضافــًة إلــى العلــوم الشــرعية والصيرفــة 
اإلســامية، مــن خــال برامــج أكاديميــة 

وتدريبية متخصصة. 
كليــة  أن  الوزيــر  أكــد  المناســبة،  وبهــذه   
عبــدهللا بــن خالــد للدراســات اإلســامية 
التــي ســتفتتح مــع بدايــة العام الدراســي 
إضافــًة  تشــّكل  2019/ 2020م  القــادم 
كبيــرًة لمســيرة التعليم العالــي في مملكة 
البحريــن، مشــيًرا إلــى أن الــوزارة قامــت 
الظــروف  لتهيئــة  الســبل  كافــة  باتخــاذ 

المناســبة الســتقبال الطلبــة الراغبيــن في 
االلتحاق بهذه الكلية، والتي تطبق منهًجا 
ويعــّزز  اإلســام  ســماحة  يؤكــد  متطــوًرا 
الــروح الوطنية لدى منتســبيها، ويســاهم 
فــي إمدادهم بالمهارات والمعرفة الازمة 

لارتقاء بالمخرجات التعليمية.

التســجيل  فتــرة  أن  بالذكــر  الجديــر   
خالــد  بــن  عبــدهللا  بكليــة  لالتحــاق 
للدراســات اإلســامية تســتمر حتــى يــوم 
الجــاري،  يوليــو   25 الموافــق  الخميــس 
وذلــك فــي صالة الــوزارة بمدينة عيســى، 
من الساعة 9 صباًحا حتى الواحدة ظهًرا.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - جمعية ميثاق العمل الوطني

أعلنــت جمعيــة ميثــاق العمــل الوطنــي مــن خــال المكتــب السياســي واألمانــة العامــة 
للجمعيــة اجتماعهــا األخيــر الــذي عقــد منــذ أيــام عــن عــدة قــرارات تتعلــق بالحــراك 
السياسي للجمعية بالوقت للمرحلة الراهنة والقادمة في خطوة لتفعيل النشاط العام 
للجمعيات السياســية، وفي هذا اإلطار تم تشــكيل لجنة للسياســيات العليا واإلعامية 
وتــم اختيــار عضــو األمانة العامة للجمعية الناشــطة السياســية أميره الحســن رئيًســا 

للجنة السياسات العليا بالجمعية.

 وتعليًقــا علــى هــذه الخطــوة: قــال أحمــد 
جمعــه رئيــس المكتــب السياســي للجمعية 
السياســية  الجمعيــات  كافــة  علــى  ينبغــي 
إعــادة النظــر فــي آليــات عملهــا بيــن الفينة 
االســتراتيجيات  واســتحداث  واألخــرى 
الحاضــرة  المرحلــة  مــع  تتــواءم  التــي 
مــن أجــل ضــخ دمــاء جديــدة فــي العمــل 
بتبعــات  النهــوض  علــى  قــادرة  السياســي 
الطاقــات  وتحفيــز  واالنتمــاء  المواطنــة 
الجديــة علــى إخــراج مكنوناتهــا النفســية 

واإلدارية لتحقيــق النماء والرخاء للوطن، 
فالوطــن إنجــازات أفــراد وثوابــت رصينــة 

حققتها طموحات اآلباء واألجداد.
 وقــال جمعــه تــم اختيــار الحســن لرئاســة 
اللجنــة المســتحدثة ُبغيــة إضافة تطورات 
نوعيــة ونشــاطات تدريبيــة سياســية فــي 
داخــل أروقــة الجمعية يســتطيع المهتمون 
بالشــأن السياســي االســتفادة منهــا وتلبية 
طموحاتهم الفكرية والوطنية والسياســية 
المتنوعــة فإثــراء التجــارب يكــون بالتنوع 

السياســي المطروح على الساحة ال بحصر 
األفكار في فكر أو أيدلوجية ثابتة ألن ذلك 
يخلــق عقــوالً جامــدة ال تســتطيع تحقيــق 
األهــداف المرجــوة مــن الحــراك السياســي 
السياســية  القيــادة  تطلعــات  يلبــي  الــذي 

فــي الوطني الشــامل ليشــمل كافــة مرافق 
المجتمع ومجاالت العمل الوطني.

اللجنــة  هــذه  عبــر  نتطلــع  “أننــا  وأضــاف 
مخرجــات  فــي  جديــده  طفــرة  تحقيــق 
البرامــج التدريبيــة واألنشــطة االجتماعية 
الفتــرة  خــال  والثقافيــة  والسياســية 
المتبقية القادمة وحتى عقد المؤتمر العام 

للجمعية”.
ونــّوه جمعة إلى أن أهــداف جمعية ميثاق 
العمل الوطني تســعى إلــى االلتزام بمبادئ 
ميثــاق العمــل الوطني وبأحكام الدســتور، 
ووضــع اســتراتيجيات جديــدة للتحديــث 
المجــاالت  فــي  والتطويــر  والتغييــر 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
والتربويــة والثقافيــة. والعمــل لبنــاء دولــة 
الــرأي  وحريــة  والمؤسســات  القانــون 

والتعبير.

العليا ــات  ــاس ــي ــس ال لــلــجــنــة  ــا  ــًس ــي رئ ــن  ــس ــح ال ــار  ــت ــخ ت “الــمــيــثــاق” 

جمعة: ضخ دماء جديدة في العمل السياسي

المنامة - وزارة الخارجية

جمهوريــة  داخليــة  وزيــر  اســتقبل 
العــراق ياســين الياســري، فــي مكتبــه 
بمبنــى وزارة الداخليــة، ســفير مملكة 
البحرين لدى جمهورية العراق صاح 
وزيــر  نــّوه  اللقــاء،  وخــال  المالكــي. 
بمتانــة  العــراق  جمهوريــة  داخليــة 
بيــن  تربــط  التــي  الثنائيــة  العاقــات 
مملكــة البحريــن وجمهوريــة العــراق، 

بمــا  وتقديــره  اعتــزازه  عــن  معرًبــا 
العاقــات مــن تطــور ونمــاء  تشــهده 
على كافة المســتويات، مؤكًدا معاليه 
اإلمكانيــات  كافــة  وتكريــس  وضــع 
الازمة من أجل تســهيل مهام سعادة 
ســفير مملكة البحريــن لدى جمهورية 
العراق بعد اســتئناف عمله في بغداد، 

ا له كل التوفيق والسداد. متمنيًّ

تكريس كافة اإلمكانات لتسهيل 
مهمات سفير البحرين في العراق

السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

تتواصــل فعاليــات مدينــة شــباب 2030 في 
نســختها العاشــرة والتي تقــام برعاية ممثل 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جالــة 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة وبتنظيــم من وزارة شــؤون الشــباب 
والرياضة والشــريك االستراتيجي صندوق 
العمــل تمكيــن، وبمــا يتوافــق مــع مبــادرات 
الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي 
تحــت  )بحريننــا(  المواطنــة  قيــم  وترســيخ 
شــعار #بحريني_وافتخــر والتي تقام خال 
الفتــرة مــن 14 يوليــو ولغايــة 4 أغســطس 

المقبل.
 2030 شــباب  مدينــة  تطــرح  مــرة،  ألول 
برنامــج  البحريــن  بورصــة  مــع  بالتعــاون 
“بورصــة”، والذي يهدف لتأهيل المشــاركين 

وتدريبهــم علــى التــداول واالســتثمار، مــن 
خــال برنامــج مكثــف يتضمــن جــزء نظري 
وآخــر عملــي، ليتمكــن المشــارك مــن اإللمــام 
القوانيــن  فــي  ممثلــة  القانونيــة  باألطــر 

والتشريعات وأبرز إجراءات التداول.
مشــرف  قــال  “بورصــة”،  تفاصيــل  وحــول 
البرنامــج محمــد جناحي إن فكــرة البرنامج 

المدينــة،  فــي  مــرة  ألول  وتطبــق  جديــدة 
وتتمحــور حــول بيئــة العمــل فــي البورصة، 
و كيفيــة التفاعــل مع جميــع المتعاملين في 
المنصــة، ليكتســب المشــاركين روح اإلبداع 
و االبتكار و التعاون، فضاً عن غرس الروح 
الرياديــة التــي تمثــل القَيــم الرئيســية التــي 

تمكنهم من خوض هذا المجال.

برنامــج مكثف بالتعاون مع “بورصة” يتضمن جزًءا نظريًّا وآخر عمليًّا

منح الشباب فرصة التدريب على التداول

المنامة - وزارة الخارجية

شــاركت مملكة البحرين في االجتماع السنوي 
لحركــة عــدم االنحياز علــى المســتوى الوزاري 
فنزويــا  بجمهوريــة  كاراكاس  مدينــة  فــي 
وتــرأس   ،2019 يوليــو   18-21 الفتــرة  خــال 
وفــد مملكــة البحريــن فــي االجتمــاع المندوب 
الدائــم لمملكــة البحريــن لــدى األمــم المتحــدة 
االجتمــاع،  وخــال  الرويعــي.  جمــال  الســفير 
ألقــى المنــدوب الدائــم لمملكــة البحريــن لــدى 
األمــم المتحــدة كلمــة أكــد فيهــا دعــم مملكــة 
البحريــن التــام لألهــداف والمبــادئ التي تقوم 
عليهــا حركــة عدم االنحيــاز والتي تســعى إلى 
التأكيــد علــى حفظ الســام واألمــن العالميين، 
مشــيًدا ســعادته بالجهــود التي مكنــت الحركة 
مــن أن تظل ثابتــة ومتمســكة بمبادئها وقيمها 
التــي نشــأت عليهــا منــذ مؤتمــر باندونــج فــي 

نــّوه  كمــا   .1955 عــام  اندونيســيا  جمهوريــة 
للقضايــا  البحريــن  مملكــة  بدعــم  الرويعــي 
وعلــى  الحركــة  بجانبهــا  تقــف  التــي  المهمــة 
الشــعب  وحــق  الفلســطينية  القضيــة  رأســها 
علــى  الحصــول  فــي  الشــقيق  الفلســطيني 
حقوقــه المشــروعة غيــر القابلــة للتصــرف بمــا 
فيهــا حقــه فــي تقريــر المصيــر وإقامــة دولتــه 
المســتقلة علــى حدود الرابع مــن يونيو 1967، 
القانــون  ووفــق  الدولتيــن  حــل  أســاس  علــى 

ذات  الدوليــة  الشــرعية  وقــرارات  الدولــي، 
الصلــة ومبــادرة الســام العربيــة. كمــا أوضــح 
السفير أن االلتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول واالبتعاد 
االســتقرار  وزعزعــة  التهديــد  سياســات  عــن 
شــؤون  فــي  الخارجــي  التدخــل  أو  اإلقليمــي 
الدول الداخلية أو تقويض أمنها و اســتقرارها 
ســواء بشــكل مباشر أو غير مباشر هو من أهم 
المبــادئ التــي بنيت عليها الحركــة، وأن الدول 
المســؤولة فــي المنطقة التي تــدرك التحديات 
العالميــة وتحمــل تلك المســؤولية بالتعاون مع 
الــدول الحليفة بما يضمن صون أمن وســامة 
الدول وشــعوبها وردع كل من تســول له نفسه 
المساس باستقرار هذه المنطقة االستراتيجية 
التي تواجه تهديــدات مختلفة، وفي مقدمتها 
تلــك التــي تأتي مــن دول مارقة تمــول وتدعم 

اإلرهاب وتقوم بزعزعة أمن المنطقة.

المملكة تشــارك في االجتماع السنوي لحركة عدم االنحياز في فنزويال

دعـم بحرينـي للقضيـة الفلسطينـيـة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التعليــم  إدارة  مديــرة  صّرحــت 
بــأّن  البوعينيــن،  فاطمــة  االبتدائــي 
قامــت  قــد  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
بتســجيل األطفــال مــن مواليــد شــهر 
شــهر  نهايــة  حتــى  2012م  ديســمبر 
أغســطس 2013م، وهــم المندرجــون 
ضمــن ســّن اإللــزام الــذي نــّص عليــه 
للطاقــة  ووفًقــا  التعليــم،  قانــون 
االســتيعابية فــي المــدارس، وخاصــة 
فــي ظــل خضــوع عــدد من المــدارس 

إلى برنامج إعادة التأهيل.
ملتزمــة  الــوزارة  أّن  إلــى  وأشــارت   
رقــم  القانــون  فــي  ورد  مــا  بتنفيــذ 
التعليــم،  بشــأن  2005م  لســنة   )27(
وبالتحديد في المادة التي تحدد سن 
اإللــزام فــي التعليــم باشــتراطها بلوغ 
الطفل ســّن السادســة مع بدايــة العام 

الدراسي. 

التعليــم  إدارة  مديــرة  وأكــدت 
االبتدائــي أّن الــوزارة ملتزمة بتوفير 
متطلبــات  وجميــع  الدراســي  المقعــد 
ســّن  وصــل  طفــل  لــكّل  التســجيل 
األطفــال  قبــول  يمكــن  وال  اإللــزام، 
الذين لم يصلوا إلى ســّن السادسة إال 
في حال توافر الشواغر في المدارس 

وحسب أسبقية تاريخ المياد.

“التربية” ملزمة بتوفير 
الدراسة للطفل البالغ سّن اإللزام

المنامة - بنا

اســتقبل الطلبة المرشــحون لبرنامج 
ولــي العهد للمنح الدراســية العالمية 
األلمانــي  الســفير   ،)21 )المجموعــة 
فــي  بوكمــان،  كاي  المملكــة،  لــدى 
معهد البحرين للدراســات المصرفية 
والماليــة )BIBF(؛ لمناقشــة مميــزات 
ألمانيــا  بجمهوريــة  الدراســة 

االتحادية.
للطلبــة  األلمانــي  الســفير  وأوضــح   
والخيــارات  المميــزات  المرشــحين 
المتاحــة للدراســة فــي ألمانيــا؛ مــن 
والرســوم  التعليــم،  جــودة  حيــث 
إلــى  إضافــًة  المعفــاة،  الدراســية 

مختلف التخصصات المتاحة.
الــذي  اللقــاء  خــال  الســفير  وقــّدم 

رافقه فيه الملحق الثقافي بالسفارة 
يورجــن  هانــز  بالمملكــة  األلمانيــة 
المبريخــت، عرًضــا شــاماً لمميــزات 
الدراســة في ألمانيا، مبيًنا أن سفارة 
جمهوريــة ألمانيــا فــي المملكة تقدم 
األلمانيــة؛  اللغــة  لتعليــم  دورات 
إلعــداد الشــباب للدراســة الجامعية، 

وللدراسات العليا كذلك.
كمــا ُعِقَدت جلســة حواريــة تفاعلية 
طــرح  حيــث  الســفير،  ســعادة  مــع 
العديــد  للبعثــة  المرشــحون  الطلبــة 
من األســئلة؛ حول الحياة الدراســية 
فــي ألمانيا، وفوائــد البرامج الدولية 
فيهــا، بين العديد من االستفســارات 

األخرى.

طلبة برنامج ولي العهد يقفون 
على مزايا الدراسة في ألمانيا

فاطمة البوعينين

 أحمد جمعه



أّيدت المحكمة الكبرى الجنائية )بصفتها االستئنافية( معاقبة 3 وافدين، إحداهم شابة استغلتهما في مساعدة 20 فتاة -لم يستأنفن- في أعمالهن 
المتعلقــة بالدعــارة واســتالم المبالــغ مــن الزبائــن طالــب المتعة الجنســية؛ وذلك بحبس االثنين لمدة 3 أشــهر مــع النفاذ بعد تبرئتهمــا من تهم إدارة 
محــل الدعــارة واالعتمــاد علــى ما يكســبانه من ذلك، فيما حبســت الثالثة لمدة ســنتين مع النفــاذ إلدانتها بجميع التهم، كما أمــرت بإبعادهم جميعا 
ا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، إضافة إلغالق منشأة مبنى الشقق نهائيا وبمصادرة ما تم ضبطه فيه من أمتعة وأثاث وأجهزة. نهائيًّ

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين البالغ 
عددهم 25 متهًما أنهم في غضون العام 2019، 

ارتكبوا اآلتي:
أوالً: المتهمون من األول وحتى الرابعة:

1 - أداروا محال للدعارة وعاونوا في ذلك.
2 - اعتمــدوا فــي حياتهــم بصفــة جزئيــة علــى 
مــا تكســبه بقية المتهمات من الخامســة وحتى 

الخامسة والعشرين من ممارسة الدعارة.
3 -  ســاعدوا المتهمــات مــن الخامســة وحتــى 

الـ25 على ارتكاب الدعارة.
الـــ25:  المتهمــات مــن الخامســة وحتــى  ثانًيــا: 

اعتمــدن فــي حياتهن بصفة كليــة وجزئية على 
ما يكسبنه من ممارسة الدعارة.

وذكــرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في قيام 
المستأنفة الثالثة )المتهمة الرابعة( بإدارة محل 
للدعــارة، وهــو مبنى شــقق في منطقــة الجفير، 
اســتقبال  أجــل  مــن  شــقتين  اســتأجرت  بــأن 
الدعــارة،  لممارســة  المبنــى  مرتــادي  الزبائــن 
وقامــت بجلــب المتهمــات من الخامســة وحتى 
الـــ25 من جنســية واحدة ألجل ممارســة أعمال 
الدعــارة مــع الزبائــن، بــأن تعــرض عليهــم تلــك 

األعمال قبل توظيفهم في ذلك المحل.

بتوظيــف  قامــت  المســتأنفة  أن  وأضافــت   
المســتأنف األول )المتهــم الثالــث( فــي المبنــى 
كموظــف اســتقبال لكــي يســتقبل الزبائــن حين 
حضورهم ويســتلم منهم المبالــغ ومن ثم يقوم 
األخيــرة  أن  كــون  الرابعــة  للمتهمــة  بتســليمها 
ا لتفقد أعمال الفتيات في الدعارة  تحضر يوميًّ
فــي المبنــى، كونهــا المســؤولة عليهــم، وتقــوم 
باستالم ريع الدعارة من الموظفين في المبنى.

علــى  يعمــل  األول  المســتأنف  أن  وتابعــت،   
يقــوم  بعدمــا  المبنــى  فــي  الزبائــن  اســتقبال 
المســتأنف الثاني )المتهم األول( بإرشاد الزبائن 

وإخبارهــم بوجــود أعمــال دعــارة فيــه، وحينما 
يحضر الزبون للمتهم الثالث يبلغه عما إذا كانت 
لديــه رغبــة فــي ممارســة الجنــس مــع الفتيات، 
وبعــد كل ممارســة تقوم الفتيات بتســليم قيمة 
الممارســة إلى الثالث ويقــوم المذكور بتدوينها 
فــي كتــاب خــاص أعــد لذلــك الغــرض، وبــدوره 
يســلمها للمتهمــة الرابعــة عند حضورهــا للمبنى 
إذ أنهــا لــوال مــا يتــم ممارســته فــي تلك الشــقق 
مــن دعــارة لمــا أقدم الزبــون على الحضــور إلى 
المحل. وأشارت إلى أن المتهمات من الخامسة 
وحتــى الـــ25 اعتمدن فــي حياتهن بصفــة كلية 
بــأن  الدعــارة،  مــن ممارســة  مــا تكســبنه  علــى 
يمارســن الدعــارة مقابــل مبالغ ماليــة يتحصلن 
الزبــون عــن كل ممارســة جنســية،  مــن  عليهــا 
الجنســية،  الممارســة  بيــن طالبــي  تمييــز  دون 
حيث إنهن اعتدن على ممارســتها مع أشخاص 
مختلفي الجنســيات في أيام وتواريخ مختلفة 

لعــدة مــرات فــي المبنــى ســالف الذكــر، على أن 
يكون مصدر رزقهن قائم على تلك الممارســات 
الجنسية ويتحصلن على مبالغ مالية نظير تلك 
الممارســات والتي يســلمونها إلى المتهم الثالث 

الذي بدوره يسلمها للمتهمة الرابعة.
درجــة  أول  محكمــة  حكمــت  األســباب  فلهــذه 
ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه لعدم كفاية 
األدلــة، وكذلك ببراءة المتهميــن األول والثالث 
مــن التهمتين فــي البندين )أوال/1 و2(، وبحبس 
المتهمين األول والثالث لمدة 3 شهور مع النفاذ 
المتهمــة  )أوال/3(، وبحبــس  بالبنــد  التهمــة  عــن 
الرابعــة ســنتين مــع النفــاذ لالرتبــاط، وبحبــس 
المتهمــات مــن 5 وحتــى الـــ25 لمدة 3 أشــهر مع 
النفــاذ وأمــرت بإبعاد المدانين جميعا نهائيا بعد 
تنفيــذ العقوبــة، كمــا أمــرت بغلــق منشــأة مبنــى 
ــا وبمصادرة ما تــم ضبطه فيه من  الشــقق نهائيًّ

أمتعة وأثاث وأجهزة.

حيثيــات  فــي  درجــة  أول  محكمــة  وذكــرت   
حكمهــا أنــه نظــًرا لظــروف الدعوى ومالبســاتها 
واإلحاطــة  للدعــوى  تمحيصهــا  وبعــد  فإنهــا 
بظروفهــا وبأدلة الثبوت التي قام عليها االتهام 
وبأدلــة النفــي، فإنها ال تطمئن إلــى أن المتهمين 
األول والثالث قد ارتكبا التهمة في البندين أوالً 
الفقرتيــن 1 و2، إذ خلــت األوراق مــن ثمة دليل 
يقينــي يمكــن االعتمــاد عليــه تطمئــن معه على 
ارتكابهما للتهمتين حيث جاءت األوراق مبنية 
آخــر  دليــل  يســاندها  ال  تحريــات  علــى مجــرد 
تطمئــن معــه المحكمــة، فضال عــن أن المتهمات 
لــم يشــرن ال مــن قريــب أو  مــن 5 وحتــى 25 
مــن بعيــد حــول قيــام المتهميــن بأفعــال مادية 
بالمبنــى المذكور تنم علــى إدارتهما للمبنى، كما 
أنهمــا أنكــرا التهمة فــي ذلك البنديــن في جميع 
مراحــل الدعــوى، فضــال عــن عــدم ثبــوت أنهمــا 

تكسبا من جراء ممارسة المتهمات للدعارة.
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تطليق سيدة اتهمها زوجها بعالقات متعددة دون دليل
البـــاغ ألنـــه ال يعفيـــه مـــن تبعاتـــه تنازلـــه عـــن  ال تعويـــل علـــى 

ذكرت المحامية فوزية جناحي أن محكمة االستئناف الشرعية، قضت بتأييد حكم بطالق سيدة من زوجها للضرر وألزمته بمصروفات الدعوى وبأتعاب المحاماة؛ وذلك بعد 10 
سنين من الزواج أثمر عنه ابنتين، والسبب أنه أبلغ ضدها لدى مركز الشرطة مطالًبا بالكشف عليها متهًما إياها بتعدد العالقات غير المشروعة والتحقق من هؤالء األشخاص، إال 
أنه سحب ذلك البالغ وطلب من الشرطة عدم إبالغها باألمر، لكنها عندما علمت باألمر طلبت الطالق مباشرة، وبينت المحكمة أن التنازل عن البالغ ال يعفي صاحبه من تبعات 

ما تلفظ به من ضرر على زوجته، فضالً عن وضوح حجم الشقاق فيما الزوجين.

وقائــع  أن  إلــى  الزوجــة  وكيلــة  وأشــارت   
الزوجيــن عقــد  أن  فــي  الدعــوى تتحصــل 
قرانهمــا فــي العــام 2009، وثمرتــه ابنتــان، 
لكن الخالفات بين الزوجين استمرت حتى 
أنــه كان يعتــدي عليهــا بالضــرب والســب، 
وبشــأن هــذه الواقعة صدر ضــده في وقت 
سابق أمر جنائي بتغريمه مبلغ 100 دينار.

وأفــادت بــأن الــزوج ذات يــوم توّجــه إلــى 
مركز الشرطة وتقدم ببالغ ضدها، ذكر فيه 
ــا “أتهــم زوجتــي بــأن لديهــا عالقات مع  نصًّ
أشــخاص آخريــن، وال أعلم بعــدد العالقات 
عنــد  عليهــا  الكشــف  فأرجــو  لديهــا،  التــي 
الطبيب الشــرعي والتحقيق مع األشخاص 
المذكوريــن ومدى عالقتهــم بزوجتي )...(”، 
إال أنــه عــاد بعــد ذلــك إلــى مركــز الشــرطة 
وطلــب إلغــاء البــالغ وعــدم إعــالم زوجته 

علمــت  إذ  متأخــًرا  جــاء  لكنــه  بتفاصيلــه، 
زوجته بذلك البالغ.

طالبــة  ضــده  بدعــوى  موكلتهــا  فتقدمــت 
تطليقهــا للضــرر، وقدمــت مذكرة اشــتملت 
علــى مســتند مــن ذلك بــالغ مفــاده اعتداء 
والســب،  بالضــرب  موكلتهــا  علــى  الــزوج 
وصــدر حكــم بتغريمــه 100 دينــار، مطالبــة 
إذ  فعــال  حصــل  ومــا  وه  منــه،  بتطليقهــا 
اعتبرت المحكمة أن البالغ وما ذكره الزوج 

في حق زوجته، ضرًرا موجًبا للتطليق.
 فطعــن الــزوج علــى ذلــك الحكــم وطلــب 
إلغــاؤه والقضــاء مجــدًدا بإلــزام المســتأنف 
الزوجيــة  منــزل  إلــى  بالرجــوع  ضدهــا 
واالســتقرار فيه، وأن تلتزم بحسن العشرة 
رفضهــا،  حــال  وفــي  المســتأنف،  وطاعــة 
الحكــم بنشــوزها وإســقاط كافــة حقوقهــا 

تطليقهــا  الزوجــة  بينمــا طلبــت  الشــرعية، 
طلقــة بائنــة تحــرر لهــا وثيقــة طــالق بعــد 
ــا وإلــزام المســتأنف  صيــرورة الحكــم نهائيًّ

بالرسوم.
 فعرضــت المحكمــة الصلح علــى الطرفين، 
بــه  تمســك  فيمــا  رفضتــه  الزوجــة  أن  إال 
أســباب  فــي  القــول  إلــى  وانتهــت  الــزوج، 
حكمهــا إن محكمــة أول درجــة قــد عّولــت 
علــى البــالغ بأنــه ضــرر موجــب للتطليــق، 
وقد أصابت في قضائها، مضيفة أن المقرر 
شــرًعا بأن “القــذف يترتب عليه الحد، وهو 
أعظم األضرار التي تلحق بالمقذوف، لذلك 
رتبــت الشــريعة عقوبة القــذف وجعلته من 

كبائر الذنوب”.
وبينــت أن اعتــذار المســتأنف وتنازلــه عــن 
البــالغ، ال يعفيــه مــن تبعــات مــا تلفــظ بــه 
مــن ضــرر علــى المســتأنف ضدهــا، وحيــث 
إن المتبصــر فــي أوراق الدعوى يجد حجم 

الشقاق بين الطرفين.

فوزية جناحي

المنامة - وزارة الداخلية

صــّرح مديــر عــام مديريــة شــرطة 
شــرطة  أن  الجنوبيــة  المحافظــة 
المديريــة تمكنــت مــن القبض على 
شــخصين يشــتبه بقيامهمــا بحــرق 
مركبــة عمــًدا فــي منطقــة الرفــاع، 
وذلك خالل أقل من 12 ســاعة من 

تلقي بالغ بالواقعة.
 وأوضح أن شرطة المديرية كانت 
قد انتقلت إلى الموقع، وبعد إخماد 
الحريق، تبّين من الفحص المبدئي 
مباشــرة  تــم  وعليــه  مفتعــل،  أنــه 

والتــي  والتحــري  البحــث  أعمــال 
أســفرت عن تحديد هوية المشتبه 
بهمــا في ارتــكاب الواقعة والقبض 
عليهمــا، مشــيًرا إلــى أن المعلومات 
األوليــة أوضحــت أن الدافــع وراء 

إشعال الحريق، خالف شخصي.
 وأشــار مديــر عــام مديرية شــرطة 
المحافظــة الجنوبيــة إلــى أنــه جار 
القانونيــة  اإلجــراءات  اســتكمال 
تمهيــًدا إلحالة القضية إلــى النيابة 

العامة.

القبض على شخصين مشتبهين 
بحرق سيارة في الرفاع

زوجة تهّدد زوجها بالفضيحة إذا لم يوصلها لمنزل ذويها!
 ألغت حكًما كان يقضي برفض دعوى موكلها الذي يطالب زوجته بالرجوع لمنزل الزوجية

قالــت المحاميــة هــدى الشــاعر إن محكمة االســتئناف العليا الشــرعية الثانية )الدائــرة الجعفرية( ألغــت حكًما كان يقضي 
برفــض دعــوى موكلهــا الــذي يطالب زوجته بالرجــوع لمنزل الزوجية، وألزمتهــا بذلك، بعدما خرجت مــن المنزل رغًما عنه 

بتهديده بالصراخ وفضحه في الحي الذي يقطنان فيه.

 وأشــارت وكيلــة الــزوج إلــى أن وقائــع 
القضيــة تتمثــل فــي أن زوجــة موكلهــا 
خرجت من منزل الزوجية دون مسوغ 
هددتــه  إذ  مقبــول؛  ســبب  أو  شــرعي 
بأنــه إذا لــم يقــم بإيصالها لمنــزل ذويها 
المنطقــة  فــي  بفضحــه  تقــوم  فســوف 
موكلهــا  معــه  اضطــر  ممــا  بالصــراخ 
ودأب  إلحاحهــا  علــى  بنــاًء  إليصالهــا 

يطلــب منهــا الرجــوع لمنــزل الزوجيــة، 
بيــد أنهــا ترفــض ذلــك رغــم أنــه باشــر 
تشــييد وبنــاء مســكن خــاص بهمــا بناء 
علــى رغبتهــا، فضــالً عــن أنــه فــي ذات 

منطقة سكن عائلتها.
درجــة  أول  محكمــة  أن  إلــى  ولفتــت   
رفضــت الدعــوى بناًء على أنه لم يثبت 
إليهــا واقعــة خــروج الزوجــة مــن منزل 

الشــرعية  بالبينــة  بإرادتهــا  الزوجيــة 
المقبولــة، وعند الطعن على هذا الحكم 
متمســكة بــذات األســباب التــي أبدتهــا 
وتقدمــت  درجــة،  أول  محكمــة  أمــام 
خــروج  أثبتــوا  إضافييــن  بشــهود 
المســتأنف ضدهــا مــن منــزل الزوجيــة 
بإرادتهــا وأن المســتأنف رافــض لذلــك 

ويتمسك برجوعها. هدى الشاعر

المنامة - بنا

تنعــى وزارة شــؤون اإلعــالم وكافــة 
والفنانــة  اإلعالميــة  منســوبيها، 
البحرينيــة صابريــن بورشــيد، التــي 
انتقلت إلى رحمة هللا تعالى عن عمر 
ناهز 34 عاما، بعد معاناة مع المرض، 
واإلبــداع  بالعطــاء  حافلــة  ورحلــة 

الفني واإلعالمي.
أن  اإلعــالم  شــؤون  وزارة  وأكــدت 
األســرة اإلعالمية والفنية البحرينية 
مــن  واحــدة  فقــدت  والخليجيــة 
كانــت  والتــي  الشــابة،  المواهــب 
إذاعــة  فــي  المميــزة  بصماتهــا  لهــا 
مــن  والعديــد  البحريــن  وتليفزيــون 
البرامــج واألعمال الدراميــة والفنية 
أن  تعالــى  هللا  داعيــة  الخليجيــة، 
يتغمدهــا بواســع رحمتــه ومغفرتــه، 

وأن يســكنها فســيح جناتــه، ويلهــم 
الصبــر  وزمالءهــا  وذويهــا  أهلهــا 

والسلوان.

“اإلعالم” تنعى صابرين بورشيد

الثالثاء
23 يوليو 2019 
20 ذو القعدة 1440

صابرين بورشيد

ــتــيــن وســن أشـــهـــر   3 ــيـــن  بـ ــم  ــه ــت ــب ــاق ــع ــم ب قـــضـــت  درجــــــة  أول  ــة  ــم ــك ــح م

إدانــــة 3 وافديـــــن بإدارة محـــــل للدعـــــــارة

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  تلّقــت 
األولى ردا من وزارة الخارجية بشــأن 
دولــة  ســفر  جــواز  اســتعمال  واقعــة 
آســيوية فــي دخــول البــالد مــن قبــل 
متهــم وردت بشــأنه معلومــات حــول 
مــزور صــادر  لجــواز ســفر  اســتعماله 
مــن دولــة غيــر بلــده األصــل الهــارب 
منه حســب اعترافــه، والذي جاء فيه 
الجــواز  مصــدرة  الدولــة  ســفارة  أن 
لموظفيهــا  بالســماح  اإلذن  تطلــب 
بزيــارة صاحــب الجــواز، مبينة أنه تم 
مخاطبة النيابة العامة بذلك، وســيتم 
موافــاة الســفارة بالــرد حال اســتالمه 
مــن النيابــة، مؤكــدة فــي رد آخــر أنها 
خاطبــت الســلطات فــي تلــك الدولــة 
اإلفــادة  الجــواز وســيتم  ذلــك  حــول 

للمحكمة بالرد حال استالمه.
القضيــة  تأجيــل  المحكمــة  وقــّررت   
لذات السبب خمس مرات، لجلسة 22 
أغســطس المقبل، مع األمر باســتمرار 

حبــس المتهم لحين الجلســة القادمة، 
وصرحــت لوكيــل المتهــم بصــورة من 
رد الســفارة.  وكان المتهم قد قّرر أنه 
حضر للمملكة بعد قضائه سنة واحدة 
والــذي  الجــواز،  مصــدر  بــالده  فــي 
تــزّوج فيــه من ســيدة هنــاك، وأنجب 
أبنــاء جميعهــم يملكــون  منهــا ثالثــة 
جــوازات مشــابهة وبأســماء تختلــف 
عن أســمائهم الحقيقية كما ال تتشــابه 
مع اســم والدهــم حســبما ورد بأوراق 
النيابــة العامــة، والــذي يواجــه تهمــة 
تزوير الجواز واستعماله في الدخول 

للبالد بطريقة غير مشروعة.
المتهــم  أنكــر  القضيــة  نظــر  وخــالل   
مــا نســب إليــه من اتهــام، وادعــى أنه 
اســتخدم الجواز المتهــم بتزويره في 
الخــروج والدخــول من وإلــى المملكة 
طــوال األعوام التــي قضاها فيها، كما 
تمكــن مــن تجديــده عــدة مــرات منــذ 

حصوله عليه قبل 30 عاًما.

لّصان يقدمان 5 دنانير لضحيتهما ليشتري لنفسه الطعام!سفارة تطلب مقابلة متهم من رعاياها بواقعة تزوير جواز
ــا سبيله ــي أخــل ــعــدمــا  ب لــلــشــرطــة  ــرة  ــاش ــب م تـــوّجـــه  عــلــيــه  الــمــجــنــي 

عرض شــاب على ابن عمه فكرة ســرقة العمال اآلســيويين أثناء ســيرهم في الشــارع 
لوحدهم، من خالل االدعاء بأنهم من أفراد الشرطة، فاقتنع ابن العم بالفكرة وشاركه 

فيها باعتبار أنها أسرع طريقة للحصول على األموال.

 وســقط المجرمان في قبضة الشــرطة 
تمّكنــا  إذ  ارتكباهــا،  جريمــة  أول  مــن 
مــن القبــض علــى المجنــي عليــه حــال 
عنــد  الســلمانية  منطقــة  فــي  ســيره 
منتصــف الليــل وأجبراه علــى الدخول 
إلــى ســيارتهما خصوًصــا وأن بحــوزة 
أحدهمــا ســكيًنا، وأخــذا منــه محفظــة 
نقوده، والتي كان فيها مبلغ 35 ديناًرا، 
إال أن المجنــي عليــه طلــب منهمــا مبلغ 
5 دنانيــر منهــا فقــط ليتمكن من شــراء 

الطعام لنفســه، فلم يتردد الشــابان في 
تســليمه ذلــك المبلــغ وطالبــاه بمغــادرة 
السيارة فوًرا، إال أنه ما إن أخلي سبيله 
حتى توّجه مســرًعا إلى مركز الشرطة 
وأبلغ بشــأنهما، قائالً إنهما انتحال صفة 
شــرطة وإنهمــا يقبضــان عليــه بســبب 

انتهاء فترة إقامته بالبالد.
أثنــاء  أنــه  عليــه  المجنــي  وأوضــح   
تواجده في ســيارتهما حاول الهرب إال 
أنهما تمكنا من الســيطرة عليه، فأخرج 

محفظته ليطلعهما على بطاقة هويته، 
إال أن أحدهما سحبها من يده واختلس 
منهــا مبلــغ 35 دينــاًرا، فاســتأذن منهما 
ســامًحا بتسليمه مبلغ 5 دنانير ليتمكن 
من شراء الطعام لنفسه، وهو ما حصل 
فعــالً، ومــا إن أخليــا ســبيله حتــى أبلغ 

عندهما لدى مركز الشرطة.
هويــة  حــول  والتحــري  وبالبحــث   
المتهميــن تمكــن الشــرطة مــن القبــض 
بخطتهمــا،  اعترفــا  واللــذان  عليهمــا، 
أن  األول  المتهــم  عــم  ابــن  قــّرر  إذ 
األخيــر هــو عــرض عليــه فكــرة ســرقة 
اآلســيويين فــي الشــارع، باعتبــار أنهــا 
أســرع الطــرق للحصول علــى األموال، 

فوافــق علــى فكرتــه، ونفذاهــا بالفعــل 
بحــق المجنــي عليــه، وأكــد بشــأن مــا 
ذكــره ضحيتهمــا حول واقعة تســليمه 
مبلًغا لشراء الطعام، نافًيا أن يكونا قد 

اعتديا عليه.
للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتهمــا   
على اعتبار أنهما في غضون شهر مايو 
بطريــق  عليــه  المجنــي  ســرقا   ،2018
حركتــه  بشــل  قامــا  أن  بعــد  اإلكــراه 
باستخدام سكين لتهديده، فيما قّررت 
تأجيــل  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة 
الجــاري؛  يوليــو   31 لجلســة  القضيــة 
وذلــك لالطــالع والــرد مــن قبــل دفــاع 

المتهمين.

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية



جــددت عائلــة البنزايــد والءهــا لقيــادة صاحــب 
الجاللــة الملك، التي تعتبــر صمام األمان لمملكة 
البحريــن، معربة عن أســفها للمحاوالت الفاشــلة 
التــي قامــت بهــا قطر لشــق الصف وإثــارة الفتن 
عبر قناة ال صالح لها سوى بث الفتن والطائفية 

وإثارة األكاذيب.
وأكــدت العائلــة أن هــذا الوطن ينبــض في قلب 

القيــادة  بيــن  قويــا  ترابطــا  ويمثــل  أبنائــه  كل 
الحكيمــة والشــعب الوفــي وكل طعنــة توجههــا 
“قطــر” تزيــد من تالحم وتماســك أبناء البحرين 

األوفياء بمختلف األطياف والمكونات.
ورفعــت العائلــة لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
ورئيــس  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بــن ســلمان آل خليفــة وولــي العهــد نائــب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد 
آل خليفــة، بأنهــم علــى العهــد دائمــا وأبــدا قلبــا 
واحــدا ينبــض فــي حــب هــذه األرض المباركــة 
الغاليــة، وأنهــم لن يقولوا إنهم يجــددون الوالء، 
فالوالء يســري فــي قلوب الشــعب الوافي حتى 
الممات، وســيبقون وأبناؤهم كالسور المنيع ضد 
كل حاقد وحاســد لهذا الوطن الحبيب، ســائلين 
المولــى عــز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وأن 

يكفيها شر الحاقدين والحاسدين.

عائلة البنزايد تؤكد وقوفها خلف قيادة جاللة الملك

المنامة - الهيئة العامة للمواكب الحسينية

الحســينية  للمواكــب  العامــة  الهيئــة  أكــدت 
الــوالء المطلــق لملــك البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ورئيــس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بن ســلمان آل خليفة وولــي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 

آل خليفة والعائلة المالكة.
 وقــال عضــو الهيئــة عضــو مجلــس الشــورى 
فــؤاد الحاجــي إن الهيئــة تســّجل اســتنكارها 
الشــديد لمــا بّثــه إعــالم النظــام القطــري مــن 

فبركات ضد البحرين وقيادتها وشعبها.
 وذكر أن الهيئة تعتبر البرنامج القطري حلقة 
جديدة ضمن مسلسل التآمر ضد وحدة شعب 
قيادتــه  حــول  والتفافــه  وتماســكه  البحريــن 
الحكيمــة.  وأكــدت الهيئــة أن البحريــن كانت 
ا على االنجذاب  وما تزال وســتبقى بلًدا عصيًّ
للفتنــة والتشــرذم، وأن الهيئــة ســتكون عوًنــا 
األمــة  نهضــة  ســبيل  فــي  والشــعب  للحاكــم 
البحرينيــة ضــد أّي محــاوالت تهــدف لتفتيت 
هــذه العالقــة الوثيقــة بيــن القيادة والشــعب، 
وهــي العالقــة الوطيــدة الضاربــة فــي تاريــخ 

البحرين منذ عقود طويلة.

“المواكب الحسينية” تستنكر 
فبركات اإلعالم القطري

أكــدت قبليــة النهــام وقوفهــا خلــف قيــادة عاهــل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن 
حمد آل خليفة، رافضة كل محاوالت المس باألمن 
القومــي البحرينــي، وزرع بــذور الفتنــة والتشــطير 
قبيلــة  وأكــدت  السياســي.0  واإلذكاء  والفرقــة 

النهــام فــي بيــان لهــا، إدانتهــا التامــة لما بثتــه قناة 
“الجزيــرة” القطرية أخيًرا مــن أكاذيب وخزعبالت 
على لسان عدد من باعوا أنفسهم وضميرهم ألجل 
الريــاالت القطرية، متنكريــن للبلد التي احتضنتهم 
أن  النهــام  قبيلــة  وآوتهــم وأكرمتهــم. وأوضحــت 
“مملكــة البحرين تظل شــامخة، وعتيدة، ونموذًجا 
يحتــذى بــه في الوفــاء والتضحيــة والعرفان، وأن 
كل محــاوالت االســتهداف المتواصلــة والممنهجــة 
والمعروفــة النوايــا، لن تزيد أبناء الوطن إال المزيد 

المكتســبات  القــوة والتصميــم؛ حفاًظــا علــى  مــن 
الحضاريــة والوطنية البحرينيــة، وصوًنا لمقدرات 
الكاتــب  أوضــح  جهتــه،  مــن  القادمــة”.  األجيــال 
النهــام  قبيلــة  النهــام تجديــد  إبراهيــم  الصحافــي 
فــرًدا فــرًدا البيعــة لصاحب الجاللة الملــك، وللراية 
الخليفية الخفاقة عالًيا، وهي بيعة وعهد ووالء ال 
تحيــد وال تتغيــر عن ما ســار عليــه اآلباء واألجداد 
مــن أبناء القبيلة )الهاشــمية(، تجــاه حكام البحرين 

من آل خليفة الكرام.

البحريــن  مملكــة  فــي  المطاريــش  قبيلــة  أكــدت 
والءهــا إلــى عاهل البــالد صاحب الجاللــة الملك 
التــام  ورفضهــا  خليفــة،  آل  عيســي  بــن  حمــد 
التدخــل فــي الشــأن الداخلــي لمملكــة البحريــن 
واالدعــاءات  األكاذيــب  بــث  محــاوالت  عبــر 
واالفتــراءات التــي ال تســتند إلــى الحقائــق مــن 
قبــل قنــاة الفتــن “الجزيــرة” التــي تســتهدف مــن 
خالل ذلك زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين 

وسلمها االجتماعي.
العبــارات  بأشــد  المطاريــش  قبيلــة  وأدانــت 

محــاوالت قناة الجزيرة ومن يقف خلفها زعزعة 
أمــن واســتقرار المملكــة عبــر بــث ســمومها فيمــا 
يســمى برنامــج “مــا خفي أعظــم”، وأن مــا قامت 
بــه قناة الجزيرة من كــذب وتدليس هي محاولة 
فاشــلة في تحقيق مآربها، إذ تجرد هذا البرنامج 
المهنيــة  قواعــد  أبســط  مــن  عليــه  والقائميــن 
والحرفيــة اإلعالميــة عبــر محاولــة إقنــاع الــرأي 
العــام بأكاذيبهــم وادعاءاتهــم، وهو ما تم كشــفه 

للعالم أجمع.
البحريــن والءهــا  فــي مملكــة  القبيلــة  وجــددت 

لجاللــة لملــك، واالنتمــاء الخالــص لهــذه األرض، 
داعين هللا أن يحفظ مملكة البحرين من كل شر 
وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان بقيادة عاهل 
البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة، وبدعم من رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، مؤكديــن االلتفــاف 

والوقوف التام خلف قيادة جاللة الملك.

قبيلة النهام تجدد البيعة والعهد والوالء لجاللة الملك

قبيلة المطاريش تؤكد والءها لقيادة جاللة الملك وتستنكر محاوالت استهداف المجتمع

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

البحريــن  مملكــة  فــي  مــرة  آل  قبيلــة  أكــدت 
والمملكة العربية الســعودية وقبائل جشــم كافة 
فــي نجــران، وقوفهــم صفــا واحــدا مــع مملكــة 
البحريــن وقيــادة عاهــل البالد صاحــب الجاللة 
كل  ضــد  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
المؤامرات التي تحاك لزعزعة أمن البالد، وضد 
المحــاوالت القطريــة المســتمرة للعبــث باألمــن 
واالســتقرار والوحــدة الوطنيــة ألبنــاء البحرين 

وأبناء الخليج العربي كافة.
وأعربــت القبائــل في بيــان لها عــن تأييدها لكل 
اإلجــراءات التــي تتخذهــا مملكــة البحريــن من 
أجــل حفظ أمنهــا ووحدتها والتمســك بالثوابت 
والقيــم الوطنيــة القائمــة علــى الــوالء والطاعــة 

ازدهــار  أجــل  مــن  والمخلــص؛  الجــاد  والعمــل 
مملكــة البحرين وأشــقائها دول مجلس التعاون 
الخليجي، مؤكدة أن التدخالت القطرية القائمة 
التزويــر والفبركــة ونشــر األكاذيــب ضــد  علــى 
مملكــة البحريــن وقيادتهــا لــن تنــال مــن وحــدة 
شــعب البحرين والشــعوب الخليجية كافة التي 
ال زالــت وفية لقياداتها وواعية لهذه المؤامرات 
القطريــة الدنيئــة. ودعت قبائل آل مرة وجشــم 
واحــدا  صفــا  للوقــوف  المجتمــع  أطيــاف  كل 
خلــف قيادتها الحكيمــة، وعدم القبول بأي حال 
مــن األحــوال، أن يســيء أي شــخص أو وســيلة 
إعالميــة أو دولــة مارقــة لهــذه األرض الطيبــة 
ولجميــع ربوع منطقة الخليج العربي وســتبقى 

وحدتها الوطنية األساس الذي يحميها.

بجميــع  تشــرفها  الرميثــي  قبيلــة  عائلــة  أكــدت 
أبنائهــا وشــيبانها وشــبابها رجــاال ونســاء؛ لتقــف 
صفــا واحــدا خلــف قيــادة عاهــل البــالد صاحــب 
الجاللــة الملــك بــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
فــي  والطاعــة  الســمع  لــزوم  لجاللتــه  مؤكديــن 
المنشــط والمكــره مــن ماضــي األجــداد واآلبــاء 
أعناقهــم،  فــي  أبديــة  بيعــة  األبنــاء  إلــى حاضــر 
مقرونــة بعميق المحبة والوفاء وصدق المواقف 
والتأييــد مقدميــن الغالــي والنفيــس للــذود عــن 
الوطــن ومقدرتــه وأهله ومصالحــه، وأن ترفرف 
رايــة مملكة البحريــن عالية بثوب العز واالزدهار 

والرفعــة واالفتخــار في ظل العهــد الزاهر لجاللة 
الملــك وما تحقق من إنجازات شــامخة وتنموية 
وحضارية ساهمت في إبراز مكانتها في المجتمع 
الدولي. وأكدت العائلة اســتنكارها ورفضها التام 
لمــا ورد عبــر برنامــج قنــاة الجزيــرة القطرية وما 
تضمنه من أكاذيب ودســائس ومؤامرات لضرب 
أمــن واســتقرار مملكــة البحريــن وضــرب وشــق 
النسيج المجتمعي حكومة وشعبا، وأن االلتفاف 
الشــعبي من جميع القبائل والعوائل ومدن وقرى 
ومجالــس وأعيــان ومؤسســات المجتمع المحلي 
حــول قائــد المســيرة يؤكد عمق العالقــة الوثيقة 

بين قيادة جاللة الملك والشعب.

البحريــن  مملكــة  فــي  الشــهراني  قبيلــة  تعلــن 
والمملكــة العربيــة الســعودية اســتنكارها التــام 
المحــاوالت المســتمرة مــن قبل النظــام القطري 
البحريــن  مملكــة  واســتقرار  أمــن  مــن  للنيــل 
بجميــع  األصيــل  البحرينــي  الشــعب  وتماســك 
مكوناتــه، ووقوفهــم صًفــا واحــًدا خلــف عاهــل 

البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
النظــام  تحالــف  إن  الشــهراني  قبيلــة  وقالــت 
القطــري مــع أعــداء األمــة العربيــة واإلســالمية 
يزيــد مــن عزلــة قطــر خــارج محيطهــا العربــي 
واســتنكارها  رفضهــا  عــن  معربــة  واإلســالمي، 
الجزيــرة  قنــاة  قبــل  مــن  المفبركــة  األكاذيــب 
مــا  وهــو  القطــري  النظــام  قبــل  مــن  المملوكــة 

يشــكل مؤامــرات مســتمرة ومتكــررة مصيرهــا 
الفشــل ولن تؤدي إال إلى زيادة تمســك الشــعب 
البحرينــي بــكل قــوة وصالبــة بقيادتــه وبحفظ 
أمــن البحريــن واســتقرارها لحاضــر ومســتقبل 
أبنائهــا. وجدد أبناء قبيلة الشــهراني في مملكة 
البحريــن وقوفهــم خلف قيــادة صاحب الجاللة 
الملــك، وصاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء، 
وصاحب الســمو الملكي ولي العهد، مؤكدين أن 
أرواحهم فداء للقيادة وتراب الوطن، وأن بيعة 
الــوالء والطاعــة لجاللــة الملــك تشــكل شــريان 
الحياة المســتمر لنا ونبــض البذل والعطاء الذي 
المباركــة  التنمويــة  المســيرة  لدعــم  يتوقــف  ال 

لجاللته.
عنهم: عبدالعزيز بن محمد بن علي بن عبد هللا 
الرمثي الشهراني

قبيلة آل مرة في البحرين والسعودية تؤكد وقوفها مع القيادة ضد المؤامرات القطرية

قبيلة الرميثي تستنكر دسائس “الجزيرة” القطرية ضد البحرين

قبيلة الشهراني تجدد البيعة لجاللة الملك وتستنكر إساءات نظام قطر

06local@albiladpress.com

اســتنكرت عائلــة بوعلــوص مــا تضمنــه  
برنامــج “ما خفي أعظــم” محض افتراء 
وكــذب قنــاة الجزيرة القطريــة من أجل 
شق الصف وإثارة النعرات الطائفية بين 

أبناء البلد.
وفيما يأتي نص بيان العائلة:

والراســخ  المطلــق  والءنــا  علــى  نؤكــد 
ووقوفنــا صفا واحد خلف قيادة حضرة 
صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، ولصاحب 
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
ولصاحــب  الــوزراء،  رئيــس  خليفــة  آل 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء، 
مشــيدين بكل فخر بما تحقق في العهد 
الزاهــر لجاللتــه مــن إنجــازات للمملكــة 
المحــاوالت  كل  ضــد  الوفــي،  وشــعبها 
الدنيئــة التــي تتبناهــا قطــر الســتهداف 
مملكــة البحريــن واإلضرار بالمكتســبات 

الوطنية ونسيجها االجتماعي.
برنامــج  تضمنــه  مــا  أن  علــى  ونشــدد 

“مــا خفــي أعظــم” في قنــاة الفتنــة، قناة 
الجزيــرة القطريــة، هــو محــض افتــراء 
االســتهداف  ظــل  فــي  ويأتــي  وكــذب، 
المتواصــل والممنهــج لمملكــة البحريــن، 
كمــا هــو ديــدن هذه القنــاة في اإلســاءة 
لــدول الخليــج كافــة، ومملكــة البحريــن 
خاصــة، حيث يســير النظام القطري في 
محــوره اليــوم، وهو بكل تأكيــد ال يمثل 
رأي و موقــف الشــعب القطــري الشــقيق 
ال  التــي  الكريمــة،  وأســره  قبائلــه  بــكل 
يمكن أن تقبل إساءات وأكاذيب النظام 
القطــري وقنواتــه المشــبوهة، التي ُتدار 
مــن قبل مرتزقة اإلعالم الرخيص تجاه 
أهلهــم وأقاربهــم مــن الشــعب البحريني 
المحــاوالت  هــذه  أن  مؤكديــن  العزيــز، 
البائســة والمكشــوفة لــن تزيــد المجتمع 
البحريني إال قوًة وتصميما على المضي 
التــي  والنمــاء  التطــور  بمســيرة  قدمــا 

يحمل لواءها جاللة الملك المفدى.

عائلة بوعلوص
عنهم عبدهللا مبارك مبارك بوعلوص
22 يوليو 2019

عائلة بوعلوص تشجب التدخل السافر لـ “الجزيرة” القطرية

بيانات الوالء للعوائل البحرينية صفعة في وجه نظام قطر وعمالئه
ــة الملك ــال ــوة ويــؤكــد وقــوفــه خــلــف ج بــكــل قـ ــرد  الــشــعــب يـ

أكــدت القبائــل والعوائــل البحرينية الكريمة، في بيانات، أن الشــعب البحريني المخلــص لوطنه وملكه هو حائط 
الصــد المنيــع أمــام أي محــاوالت للنيــل من أمــن المملكة واســتقرارها، هذا الشــعب الوفي الكريم الــذي أثبت في 
مختلــف الظــروف والمحــن تالحمه وتماســكه، والوالء والبيعة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى بمختلف أطيافه ومكوناته.

 لقــد تّوهــم النظام القطــري أنه قادر 
الوطنيــة  بالوحــدة  المســاس  علــى 
بمثــل  البحرينــي،  الشــعب  ألبنــاء 
البرنامــج الــذي بثته قنــاة “الجزيرة” 
يحــدث  أن  هيهــات  ولكــن  مؤخــًرا، 
ذلك مع شــعب نبت في هذه األرض 
المباركــة، فهــا هــو الشــعب يــرد بكل 
قــوة ويؤكــد وحدتــه في وجــه هذه 
ــا واحًدا خلف  المكائــد، ووقوفــه صفًّ
رايــة الوطــن وقيــادة جاللــة الملــك، 
البحريــن  مملكــة  أن  علــى  مشــدًدا 
أي  وأن  عصيــة،  عزيــزة  ســتظل 
الوطنــي  الصــف  لشــق  محــاوالت 

ستخيب وسترتد على أصحابها.
بهــذا  أخطــأ  القطــري  النظــام  إن   
البرنامــج في حق نفســه وأخطأ في 
حــق مملكة البحريــن الجارة التي لم 
تمتــد يدهــا لقطــر إال بالخيــر دائًمــا، 
وجــاء فشــل البرنامــج ليضــاف إلــى 
سلســلة مــن الفشــل ألجهــزة النظــام 
القطري في بث الفتنة في البحرين، 
والتــي دائًمــا مــا تنهــزم أمــام صالبة 
الشــعب األبــي ووقوفه خلــف قيادة 
البيانــات  وكانــت  الملــك،  جاللــة 
عــن  الصــادرة  والشــديدة  القويــة 
كافــة القبائــل والعوائــل البحرينيــة، 
الضربــة القاصمة للمخطــط القطري، 
ســيحفظها التاريــخ بمــداد مــن نــور 
لهذا الشعب العظيم، وتؤكد جميعها 
على قيم الوالء واالنتماء المترسخة 
لــدى أبنــاء الشــعب، والتفافــه حــول 
الملــك  بقيــادة جاللــة  الوطــن  رايــة 

أعزه هللا.
 ومــن خــالل قــراءة هــذه البيانــات 
يمكــن رصــد العديــد مــن المؤشــرات 

والحقائق ومن أهمها ما يلي:

فــي  هــم  الوطــن  أبنــاء  جميــع  أوالًـ 
وقــت المحــن والشــدائد علــى قلــب 
رجــل واحــد، ضــد كل مــن يحــاول 

المملكــة واســتقرارها،  بأمــن  العبــث 
أمــام  عصيــة  البحريــن  مملكــة  وأن 
نســيجها  مــن  النيــل  محــاوالت 
االجتماعــي فــي ظــل قيــادة حضرة 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
البــالد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، وأن أي 
محاولــة لشــق الصــف والعبــث بأمن 
البحريــن ســيكون مصيرهــا  مملكــة 

الفشل التام.
 لقــد جــّدد أبنــاء الشــعب البحرينــي 
الكريــم بيعــة العهد والوفــاء والوالء 
إلى مقام جاللة الملك المفدى حفظه 
ــا واحًدا،  هللا، مؤكديــن الوقــوف صفًّ
مع كل أبناء البحرين الشرفاء، خلف 
واألرواح  األنفــس  ناذريــن  جاللتــه، 
للدفــاع عن تراب هذا الوطن العزيز، 
الوطــن  قائــد  إشــارة  رهــن  وأنهــم 
جنــوًدا  األوقــات،  كل  فــي  المفــدى 
مخلصيــن ورجــاالً أشــداء للذود عن 
وعزتــه،  وكرامتــه  الوطــن  حيــاض 
التــي  اإلجــراءات  لــكل  مؤيديــن 
يتخذهــا جاللتــه، والتــي مــن شــأنها 
الحفــاظ علــى النســيج الوطنــي مــن 
كل المحــاوالت المتكــررة واليائســة 

لشق الصف.
ثانًيــا ـ أكــدت البيانات فخــر واعتزاز 
حضــرة  بقيــادة  البحرينــي  الشــعب 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى 
حفظــه هللا ورعــاه، راعــي المســيرة 
الحديثــة،  البحريــن  نهضــة  وبانــي 
وأن الشــعب ينظــر بكل فخــر إلى ما 
تحقــق في العهــد الزاهر لجاللته من 
إنجــازات لمملكــة البحريــن وشــعبها 

الوفي.
 وأكــدت البيانــات أن جاللــة الملــك 
المفــدى من القادة الذين ســيذكرهم 
التاريــخ على مــدى األزمان والدهور 
لجليــل األعمــال التــي قام بهــا لرفعة 

وجعلهــا  العزيــزة،  البحريــن  مملكــة 
شــامخة بين األمم والشــعوب، وقفز 
المتقدمــة  الــدول  مصــاف  إلــى  بهــا 
البحريــن  أهــل  وجعــل  والمزدهــرة، 
يفتخــرون ببالدهم وبملكهــا المفدى 

أيما فخر.

ثالًثاـ  شّددت البيانات الصادرة وبكل 
للتدخــل  التــام  الرفــض  علــى  قــوة 
فــي شــؤون المملكــة مــن أي طــرف 
خارجــي كان، واعتبــار هــذا التدخل 
شــعب  أطيــاف  كل  يرفضــه  تعدًيــا 
البحريــن رفًضــا قاطًعــا، وفــي هــذا 
البحرينيــة  العوائــل  أعربــت  الصــدد 
عــن شــجبها واســتنكارها للتدخالت 
الســافرة للنظام القطري في شــؤون 
وبمــا  الداخليــة،  البحريــن  مملكــة 
يتعــارض مــع مبــادئ حســن الجــوار 
الحنيــف  الديــن  إليهــا  دعــا  التــي 
والمواثيــق  والقوانيــن  واألعــراف 
لألكاذيــب  قناتهــا  وبــث  الدوليــة، 
ال  التــي  واالفتــراءات  واالدعــاءات 
أن  الحقائــق، مؤكديــن  إلــى  تســتند 
هللا  بــإذن  عصيــة  البحريــن  مملكــة 
أمــام محــاوالت النيــل مــن نســيجها 
وتكاتفها االجتماعي، والتي سيكون 
أبنــاء  إرادة  أمــام  الفشــل  مصيرهــا 
مملكــة البحريــن، مشــددين علــى أن 
هــذه المحــاوالت الخائبــة لــن تزيــد 
وتصميًمــا  قــوة  إال  البحريــن  أبنــاء 
للمضي قدًما بمســيرة الخير والنماء 
هللا  حفظــه  المفــدى  الملــك  لجاللــة 

ورعاه.
 وأكدت العوائل اســتنكارها وإدانتها 
لمحاولــة النظــام القطــري، عبــر قناة 
مملكــة  إلــى  اإلســاءة  الجزيــرة، 
البحريــن الغالية، ومحاولة النيل من 
أمنهــا الوطني عبر تلفيق االدعاءات 
الســتهداف  ســعيا  األكاذيــب،  وبــث 
أمنهــا االجتماعي، والــذي يقوم على 

أواصــر األخــوة والمحبــة بيــن جميع 
مكوناتــه، مــا جعلها النمــوذج األمثل 

في المنطقة والعالم.
إدراًكا  البيانــات  أظهــرت  ـ  رابًعــا 
القطــري  النظــام  لمخططــات  ــا  قويًّ
وأعــداء األمــة مــن أجــل النيــل مــن 
إطــار  فــي  دولهــا  واســتقرار  أمــن 
مخططــات الفوضــى، حيــث أكــدت 
البيانــات أن تحالــف النظــام القطري 
مع أعداء األمة العربية واإلســالمية 
يزيــد مــن عزلة قطر خــارج محيطها 
العربــي واإلســالمي، وأوضحــت أن 
هبــت  أن  فخــًرا  يكفيهــا  البحريــن 
والــدول  الخليــج  دول  شــعوب 
عــن  والتعبيــر  لمســاندتها  العربيــة 
رفضهــا واســتنكارها إلســاءات قنــاة 
اشــتهرت بخروجهــا  التــي  الجزيــرة 
علــى القيــم العربيــة األصيلــة التــي 
تربى عليها أهل الخليج العربي، كما 
الفتــن والصراعــات  بــزرع  اشــتهرت 

في المنطقة.
 وأكــدت القبائل والعوائل البحرينية 
عبــر  القطــري  النظــام  اســتمرار  أن 
إعالمه باإلساءة إلى مملكة البحرين 
إلــى جانــب  النظــام  قــد وضــع هــذا 
معســكر الشــر وتبنى أجندته وضمن 
وكالئه في دعم اإلرهاب والتضليل.
خامًســا ـ أكدت البيانــات أن ما يقوم 
به النظام القطري وقناة الجزيرة من 
أجل اســتهداف أمن واســتقرار دول 
الشــعب  موقــف  يمثــل  ال  المنطقــة، 
وعوائلــه  بقبائلــه  الشــقيق  القطــري 
الكريمة التي تربطهم عالقة النســب 
والمصاهــرة مــع العديــد مــن قبائــل 
العالقــة  هــذه  البحريــن،  وعوائــل 
التاريخية التي ال يمكن أن تزعزعها 
والمســتهجنة  الرخيصــة  األســاليب 
التي ينفذها النظام القطري وأعوانه 

من المرتزقة واإلرهابيين.
 إن هــذه المعانــي العظيمــة الــواردة 
فــي البيانــات الصــادرة عــن الشــعب 
الكريــم والموجهــة إلى جاللــة الملك 
علــى  برهــان  أعظــم  هــي  المفــدى، 

وحدة شعب البحرين.
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المنامة - بنا المطلــق  والءهــا  الشامســي  عائلــة  أكــدت 
والراســخ ووقوفها صًفا واحًدا خلف قيادة 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة أيــده هللا وحفظــه ذخــرا 
وســندا لمملكــة البحريــن وشــعبها، ضــد كل 
المحــاوالت الدنيئــة التــي تتبناهــا القيــادة 
القطريــة المارغــة الســتهداف أمن وســالمة 
بالمكتســبات  واإلضــرار  البحريــن  مملكــة 
الوطنيــة ونســيجها االجتماعــي. وشــددت 
عائلة الشامســي علــى أن ما تضمنه برنامج 
“مــا خفي أعظم” في قناة الفتنة، “الجزيرة” 
وكــذب،  افتــراء  محــض  هــو  القطريــة، 
المتواصــل  االســتهداف  ظــل  فــي  ويأتــي 
والممنهــج لمملكــة البحرين، مؤكدة أن هذه 
المحــاوالت البائســة والمكشــوفة لــن تزيــد 
المجتمــع البحريــن إال قــوًة وأكثــر تصميًمــا 
علــى المضــي قدًما بمســيرة التطور والنماء 
والتــي يحمــل لواءها جاللــة الملك. وأكدت 
العائلــة تأييدها التام لــكل ما تتخذه مملكة 

البحرين مــن إجراءات رًدا على المحاوالت 
المغرضــة التي تتبناها الدولــة المارقة قطر 
والســتهداف  الوطنيــة  الوحــدة  لتقويــض 
أمنهــا االجتماعــي واإلســاءة لمــا تحقق من 
اإلصالحــي  المشــروع  ظــل  فــي  منجــزات 
لجاللــة الملــك. وجــددت عائلــة الشامســي 
الملــك، والمبايعــة  الــوالء والوفــاء لجاللــة 
على الســمع والطاعة لجاللتــه ولهذا الوطن 
الشــامخ األبــي، مرخصيــن األرواح والدماء 
الطاهــرة  مملكتنــا  أرض  عــن  الدفــاع  فــي 
وقيادتنــا التاريخيــة، داعيــن هللا أن يحفظ 
مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، 
وبدعــم مــن رئيس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  وولــي 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 

خليفة.

عائلة الشامسي تؤكد وقوفها صفا واحدا خلف قيادة جاللة الملك

أكــدت عائلــة البورشــيد بمملكــة البحريــن 
والءها لقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، مشــددة 
الكبــرى  والمكتســبات  اإلنجــازات  علــى 
الالفتــة التــي رفعت اســم مملكــة البحرين 
عاليا وأصبحت في مصاف كبار الدول في 

ظل قيادة جاللة الملك.
واســتنكرت العائلة بشــدة ما قامت به قناة 
“الجزيرة” القطرية من بث معلومات كاذبة 
ومغلوطــة عن مملكــة البحرين، المراد منها 
البحريــن  لمملكــة  الوطنــي  باألمــن  العبــث 
والــذي يرتكــز علــى تآلــف وترابــط جميــع 

مكونات الشعب من قديم الزمان.
كمــا جددت العائلة بيعتهــا ووالءها لجاللة 
الملك، وأكدت وقوفها ســدا منيعا مع أبناء 
البحريــن األوفيــاء ضــد كل مــن أراد شــرا 
أن  هللا  ســائلة  الغاليــة،  البحريــن  بمملكــة 
يحفــظ جاللــة الملــك وشــعب البحرين من 
كل شــر وكيــد وأن يديــم األمــن واالزدهــار 

على مملكة البحرين.

عائلة البورشيد تستنكر بث “الجزيرة” 
معلومات كاذبة عن البحرين

أكدت عائلة البنخليل والءها المطلق لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مشــددة على رفضهــا التام ألية محاوالت قطرية 
مشبوهة للمساس بسيادة وأمن واستقرار مملكة 
البحرين أو العبث بمكوناتها األصيلة. وأوضحت 
العائلــة فــي بيــان، أن اســتمرار قطــر المارقــة في 
تماديها وتدخالتها في الشــؤون الداخلية لمملكة 

البحريــن والدول العربية الشــقيقة يعكس موقفا 
سياســيا ليــس بمســتغرب علــى نظــام الحكم في 
باالنقالبــات  الحافــل  وتاريخهــا  المارقــة  الدولــة 
عائلــة  وانتقــدت  والدســائس.  والمؤامــرات 
البنخليــل بشــدة ما يقــوم به اإلعــالم القطري من 
خــالل قنــاة الجزيرة البائســة التي صــارت منصة 
إعالميــة لنشــر الفتــن والترويــج لألكاذيــب حتى 

بات إعالما بال مصداقية. وأكدت أن كل محاولة 
فاشــلة من نظام الدولة المارقة للمســاس بمملكة 
البحريــن ســتزيد شــعبها األبــي إصــرارا وتمســكا 
بترابهــا وقيادتها والدفاع عنها وعن مكتســباتها، 
فارتبــاط البحرينييــن بوطنهــم وقيادتهم ارتباط 
يفــوق تصــور مــن يســعى لإلســاءة لهــذا الوطــن 

العزيز.

البنخليل تؤكد والءها لجاللة الملك وترفض محاوالت قطر المساس بأمن البحرين



أعلنــت عموم عائلة العليــوي تجديد الوالء 
الملــك،  ولقيــادة جاللــة  للوطــن  واالنتمــاء 
التي تبذل الغالي والنفيس لتقود البالد من 
إنجــاز إلى إنجاز، ترســيًخا لثوابت مســيرة 
وطنيــة رائــدة بقيــادة عاهل البــالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عســى آل خليفــة، 
والحكومة برئاســة رئيس الــوزراء صاحب 
بــن ســلمان  الملكــي األميــر خليفــة  الســمو 
آل خليفــة، وبدعــم مــن ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 

سلمان بن حمد آل خليفة.
البائســة  المحــاوالت  أن  العائلــة  وأكــدت 
التــي  المفضوحــة  والفبــركات  واليائســة 
الصــف  وشــق  األمــن  زعزعــة  إلــى  تهــدف 
لــم  البحريــن  الغالــي  وطننــا  فــي  األهلــي 
ولــن تنــال مــن عزيمــة مملكــة البحرين في 
ترسيخ كل ما من شأنه نشر األمن واألمان 
المشــروع  ومواصلــة  المملكــة،  ربــوع  فــي 

الوفــي، وأن  للمملكــة وشــعبها  اإلصالحــي 
تزيــد شــعب  المشــينة ال  المحــاوالت  تلــك 
البحرين الوفــي ومحبي هذا الوطن الغالي 
اإلصالحــي  المشــروع  بقائــد  تمســكا  إال 

لصاحب الجاللة الملك.
وجــددت عائلــة العليــوي والءهــا ووقوفهــا 
الوفــي والمخلــص خلــف جاللــة الملــك ضد 
المملكــة  تســتهدف  التــي  المؤامــرات  كل 
أرضا قيادًة وشــعًبا، كمــا أعرب جميع أفراد 
عائلــة العليــوي عــن والئهــم واســتعدادهم 
للتضحيــة بالغالي والنفيس؛ كي تبقى راية 
البحريــن عاليــة تعلــو علــى جبهــة الزمــان 
ووطًنــا لــكل المذاهــب والديانــات وصــدًرا 
حنوًنا لكل أبنائها المخلصين، وأنهم يقفون 
درًعا حصيًنا في وجه كل من أراد المساس 
بأمــن واســتقرار الوطــن الغالــي أو العبــث 
المقدســة  الوطنيــة  بالوحــدة  المســاس  أو 
والثوابــت الركينــة وعهــود الــوالء والســمع 

والطاعة.

تضمنــه  مــا  بوعلــوص  عائلــة  اســتنكرت 
برنامــج “مــا خفــي أعظــم” محــض افتــراء 
وكذب قناة الجزيرة القطرية من أجل شــق 
الصــف وإثــارة النعــرات الطائفية بيــن أبناء 

البلد. وفيما يأتي نص بيان العائلة:
نؤكد على والءنا المطلق والراسخ ووقوفنا 
صفــا واحــد خلــف قيــادة حضــرة صاحــب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
الســمو  ولصاحــب  المفــدى،  البــالد  عاهــل 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة 
رئيــس الــوزراء، ولصاحــب الســمو الملكــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء، مشــيدين بــكل فخــر بمــا 
تحقق في العهد الزاهر لجاللته من إنجازات 
للمملكة وشعبها الوفي، ضد كل المحاوالت 
الدنيئة التي تتبناها قطر الستهداف مملكة 
البحريــن واإلضــرار بالمكتســبات الوطنيــة 

ونسيجها االجتماعي.
“مــا  برنامــج  تضمنــه  مــا  أن  علــى  ونشــدد 

خفــي أعظم” فــي قناة الفتنة، قناة الجزيرة 
القطريــة، هو محض افتــراء وكذب، ويأتي 
فــي ظــل االســتهداف المتواصــل والممنهج 
لمملكــة البحريــن، كما هو ديدن هــذه القناة 
فــي اإلســاءة لــدول الخليــج كافــة، ومملكة 
النظــام  يســير  حيــث  خاصــة،  البحريــن 
القطــري في محــوره اليوم، وهو بكل تأكيد 
القطــري  الشــعب  موقــف  و  رأي  يمثــل  ال 
الشــقيق بــكل قبائلــه وأســره الكريمــة، التي 
ال يمكــن أن تقبل إســاءات وأكاذيب النظام 
ُتــدار  التــي  المشــبوهة،  وقنواتــه  القطــري 
مــن قبــل مرتزقــة اإلعــالم الرخيــص تجــاه 
البحرينــي  الشــعب  مــن  وأقاربهــم  أهلهــم 
العزيز، مؤكدين أن هذه المحاوالت البائسة 
والمكشــوفة لن تزيد المجتمع البحريني إال 
قــوًة وتصميمــا علــى المضي قدما بمســيرة 
التطــور والنمــاء التــي يحمــل لواءها جاللة 

الملك المفدى.
عائلة بوعلوص

عنهم عبدهللا مبارك مبارك بوعلوص

عائلة العليوي تجدد الوالء
 لجاللة الملك

عائلة بوعلوص تشجب التدخل 
السافر لـ “الجزيرة” القطرية

واســتنكارها  رفضهــا  تقــي  عائلــة  أكــدت 
قنــاة  بثتهــا  التــي  واألكاذيــب  لإلســاءات 
مملكــة  الســتهداف  القطريــة  “الجزيــرة” 
البحريــن واإلضرار بالمكتســبات الوطنية، 
مؤكــدة أن ســمعة مملكــة البحريــن الطيبة 

يشهد عليها جميع دول العالم.
المحــاوالت  هــذه  أن  العائلــة  وأوضحــت 
البائســة لن تزيد شــعب مملكة البحرين إال 
عزًمــا وإصراًرا على المضي قدًما بمســيرة 
التنميــة واالزدهــار بقيــادة جاللــة الملــك، 
مؤكديــن أن مملكــة البحريــن عصيــة بإذن 
نســيجها  مــن  النيــل  محــاوالت  أمــام  هللا 
وتكاتفها االجتماعي وشــق الصف والعبث 
باالنتماء الوطني والتي ســيكون مصيرها 
الفشــل أمــام إرادة أبنــاء مملكــة البحريــن 
علــى  تقــي  عائلــة  وشــددت  الراســخة. 
تمســكها بقيــادة جاللــة الملــك، داعيــة هللا 
ســبحانه وتعالى أن يحفظ البحرين قيادة 
وشــعبا مــن كل شــر ومــن كل ســوء، وأن 

يبعد كيد كل من أراد ببالدنا شرا.

عائلة تقي تؤكد 
وقوفها خلف 
قيادة العاهل

07 local@albiladpress.com

أعربت عائلة شرفي عن والئها التام وتأييدها 
الكامــل لعاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفة، ورئيــس الوزراء 
لصاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، وإشادتها بكل فخر بما تحقق في 
العهــد الزاهــر لجاللتــه مــن إنجــازات لمملكــة 

البحرين وشعبها الوفي.

وجددت عائلة شــرفي البيعة والوالء والعهد 
علــى الدوام لجاللــة الملك، بيعة واحدة على 
مــر الدهــور واألزمنــة، ال تحيــد وال تتغير عن 
مــا ســار عليه اآلباء واألجــداد من هذا الوالء 
المشهود والمواقف المشرفة، مؤكدة وقوفها 
صفــا واحــدا ضــد كل مــن تســول لــه نفســه 
العبــث بأمــن واســتقرار الوطــن، واســتنكرت 
بشدة ما قامت به قناة الجزيرة القطرية من 
فبركة ونشــر األكاذيب والمؤامرات ضد أمن 

واستقرار مملكة البحرين.

عائلة شرفي تجدد والءها لجاللة الملك

Û  ،اإلعــالم ووســائل  الصحــف  أخيــًرا  أغرقــت  التــي  الجارفــة،  الشــعبية  الحملــة 
المفــدى، جــاءت  الملــك  والــوالء لجاللــة  البيعــة  و)السوشــيال ميديــا(، مجــددة 
كالصاعقــة، علــى قنــاة الجزيــرة وعلــى صانعي أكاذيبهــا، ممن لم يعلمهــم التاريخ 

بعد، أصالة المواطن البحريني، وجالدته، وفطنته لما يجري حوله.
Û  مــا يجــري اليــوم، من )فزعــة( وطنية مذهلة، الظاهــر منها والمعلن، يقّدم دروًســا 

مســتفادة للدول ولألنظمة الٌمعادية، التي تراهن دائًما على األموال وعلى شــراء 
الذمم كمعول للتشطير والهدم والتفتيت، بأنه “ليست كل األوطان للبيع، وليست 

كل الشعوب كذلك”.
Û  في العام 2011 تساوت الرؤوس كلها، بأمواج بشرية عمالقة اكتظت في ساحات 

جامع الفاتح، وهي تلّوح بأعالم البحرين، وتصدح بعبارات الوالء، والدعوة للبلد 
باألمن واألمان، وباالستقرار الذي يؤرق مضجع اآلخرين، وما أكثرهم.

Û  حيــن خرجــت هــذه الجموع للســاحات، لم تكن تنتظر لذلــك مقاباًل، وال جزاء وال 
شــكوًرا، وإنمــا هــي بــادرة ساســها الرئيس الحافــز الوطنــي، ومحبة البلــد وأهلها، 
حفًظا للسيادة، وللهوية، وصوًنا لمستقبل األجيال المقبلة، من التشرذم والضياع 

وفقدان األمل.
Û  ،وبفضــل هــذه النوايــا الصادقة، وتوفيق هللا عّز وجّل مــن قبل، كان النجاح باهًرا

ا، هّز قصور الماللي بطهران وقم وشيراز، وبقية المدن اإليرانية المختطفة  مدويًّ
من السراق واللصوص والقتلة وناهبي أموال الشعب.

Û  واليوم، يعيد البحرينيون )رجااًل ونساًء وأطفااًل( تكرار هذه الملحمة الخالدة من 
جديد، بالرغم من تغير التواريخ، واألزمنة، واألحداث نفسها، وهو تغير محدود، 
ال يطــول الــوالء، والهوية، والقيم النبيلة، تلك القيم التي أسســها األجداد وورثها 

ا ووفاء وتضحية. اآلباء، وحملها األبناء على أعناقهم، حبًّ
Û  ..ختاًما، فإن “ليست كل األوطان عرضة للبيع” وليس كل الرجال كذلك، والبحرين

هــذه الجزيــرة الصغيرة بهذه البقعة الجغرافية الكبيرة من العالم، كانت وســتظل 
مصدر إلهام وفخر وفخار لنا وألبنائنا وألحفادنا، ولمن يعرفنا حق المعرفة.

ليست كل 
األوطان للبيع

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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أكــد عمــوم أبنــاء عائلــة الُعمــري فــي مملكــة البحرين والءهــم وتأييدهــم التام 
لقيــادة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، قائد 
مســيرة اإلصالح والتطوير في المملكة، التي ارتقت إلى ســلم النماء واالزدهار 

والتطور على مختلف المستويات.
وأوضحــت العائلــة فــي بيــان لهــا موقفهــا الثابــت تجــاه أي محــاوالت ســافرة 
لالعتداء على مملكة البحرين خصوصا محاوالت النظام القطري البائســة عبر 
قنــاة “الجزيــرة” اآلثمــة، معربة عن إدانتها واســتنكارها لجميــع تلك المحاوالت 
األكاذيــب  وبــث  االدعــاءات  تلفيــق  عبــر  الوطنــي  المملكــة  أمــن  مــن  للنيــل 
واالفتــراءات، ســعًيا الســتهداف أمنهــا االجتماعــي، والــذي يقــوم علــى أواصــر 

األخوة والمحبة والتعايش السلمي بين مختلف مكوناته.
وأكــد بيــان عائلــة الُعمــري فــي المملكة “تجديد بيعــة العهد الوفــاء والوالء إلى 
مقام جاللة الملك، مؤكدين الوقوف صًفا واحًدا مع كل أبناء البحرين الشرفاء، 
خلــف قيادتــه أيده هللا، ناذرين أنفســهم لخدمة دينهم ووطنهم البحرين تحت 
كل الظــروف، جنــوًدا مخلصيــن ما عاهدوا هللا عليه للدفاع عن أمن واســتقرار 
هــذا البلــد الغالي، وســالمة مواطنيه ونســيجه االجتماعي المتآخــي”، مؤكدين 
أن تكاتــف أبنــاء البحريــن المخلصيــن لدينهم ووطنهم هو صمــام األمان األول 
وركيزتــه األســاس للدفاع عن وطنهم ومكتســباته وســمعته أمــام كل ما يحاك 
مــن مؤامــرات وافتــراءات كاذبــة للنظــام القطــري ومــن يقــف فــي صفــه لدعم 

اإلرهاب وإثارة الفتن في المنطقة.

عائلة العمري تؤكد الوالء والتأييد 
التام لقيادة جاللة الملك

أسرة الهاشمي: وحدة الوطن ال تقبل القسمة على اثنين

عائلة األبيوكي تجدد والءها وبيعتها لجاللة الملك

أكدت أسرة الهاشمي، ويمثلها علي محمد الهاشمي، الوالء 
المطلق لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة، ورئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي 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، والعائلة المالكة.
وقالــت إن وحــدة الوطــن ال تقبــل القســمة علــى اثنيــن، وال 
يمكــن القبــول أو الســكوت عــن عمليات التحريــف الممنهج 
والتزييــف المفبــرك للحقائــق التاريخية الثابتــة عن التحام 

القيادة البحرينية مع شعبها.

للفتنــة  يــروج  القطــري  النظــام  وأكــدت األســرة أن إعــالم 
وتقســيم  للكراهيــة  قناتــه  وتــروج  والتطــرف،  واإلرهــاب 

المجتمعات العربية منذ انطالقتها.
العربــي  العالميــن  القطــري علــى  النظــام  تآمــر  وذكــرت أن 
واإلسالمي مكشوف منذ فترة طويلة، وهذا النظام المارق 

تأسس على االنقالب.
وبينت أسرة الهاشمي أن فزعة العوائل البحرينية للتضامن 
مــع القيــادة البحرينية ليســت أمرا مســتغربا؛ ألن البحريني 
ُجبــل علــى حب قيادته وااللتفاف حولهــا وأن يكون جنديا 

يدافع عن حياض الوطن في كل موقع وموقف.

جــددت عائلة األبيوكــي والءها لقيادة عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، التــي تعتبــر صمام األمــان لمملكة 
للمحــاوالت  أســفها  عــن  معربــة  البحريــن، 
الفاشــلة التــي قامــت بهــا قطــر لشــق الصــف 
وإثارة الفتن عبر قناة ال صالح لها ســوى بث 

الفتن والطائفية وإثارة األكاذيب. 
وأكــد أبنــاء عائلــة األبيوكــي أهميــة التكاتف 

إلــى صــف فــي  المجتمعــي والوقــوف صفــا 
وجــه أي فتــن أو عــدوان من أي شــكل ونوع 
للوصــول دوما بمملكــة البحرين إلى بر األمن 

واألمان.
ونوهــت العائلــة إلــى أن قــوة البحريــن تكمن 
فــي الترابط المجتمعي الذي نســجه الشــعب 
وعبــر  الماضيــة  الســنين  طــوال  البحرينــي 
التاريــخ فــي وقوفــه جنبــا إلــى جنــب قيــادة 

ممــا  اســتيائهم  عــن  معبريــن  الملــك،  جاللــة 
وصلــت إليــه الدولــة المارقــة فــي تصرفاتهــا 
النســيج  تمثــل  ال  والتــي  لآلمــال  المخيبــة 

الخليجي وال تمت له بأي صلة.
التأييــد والمــواالة  العائلــة رايــات  وإذ ترفــع 
لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى ال خليفــة، وإلــى رئيس الــوزراء 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 

ســلمان آل خليفــة، وإلــى ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
ســلمان بــن حمد آل خليفة، معلنة عن شــرف 
التضحيــة فداء لتــراب الوطن الغالي ضد أي 
معتــد أثيــم يحــاول اجتــرار الفتــن أو شــكك 
فــي نزاهــة الصــف أو حــاول بــأي شــكل كان 

المساس بمملكة البحرين.

أعلنــت عائلــة المرحوم العميد علي ميرزا فــي مملكة البحرين عن 
بالغ إدانتها واســتنكارها للتدخالت القطرية ومحاولتها استهداف 
أمــن واســتقرار مملكــة البحريــن الغاليــة، وذلك عبر بــث األكاذيب 
واالدعــاءات واالفتــراءات التــي ال تســتند إلــى الحقائق من خالل 
قنــاة “الجزيــرة” التــي تســعى إلــى إثــارة الفتــن بيــن أبنــاء الوطــن 

الواحد، المجتمعين على الوالء والوفاء لقيادته الحكيمة.
العبــارات  بأقصــى  ميــرزا  علــي  العميــد  المرحــوم  وأدانــت عائلــة 
محــاوالت قنــاة “الجزيــرة” القطريــة ومــن يقــف وراءهــا بمحاولــة 
زعزعــة أمــن واســتقرار هــذا الوطــن العزيز عبــر بــث أكاذيبها فيما 
يســمى ببرنامــج “مــا خفــي أعظــم”، والذي ثبــت للقاصــي والداني 
فشــله الذريــع فــي تحقيــق مآربــه، بعــد أن تجــرد هــذا البرنامــج 
والقائمين عليه من أبسط قواعد المهنية والحرفية اإلعالمية، من 
خــالل محاولــة إقنــاع الرأي العــام بأكاذيبهم وادعاءاتهــم، وهو ما 

تم كشفه للعالم أجمع.
وجــددت عائلــة المرحوم العميــد علي ميرزا الوفــاء والوالء لمقام 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، 
الوطــن،  ولهــذا  لجاللتــه  األوفيــاء  الجنــود  نبقــى  بــأن  ومبايعتــه 
مرخصين األرواح والدماء في الدفاع عن أرضنا الطاهرة وقيادة 
جاللة الملك الحكيمة أمام كل المحاوالت؛ ليبقى هذا الوطن، كما 
كان على الدوام في ظل الراية الخليفية، عزيزا شامخا، ونموذجا 

للوفاء والتضحية.

عائلة المرحوم العميد علي 
أكدت عائلة بوعالي وقوفها صًفا واحًدا خلف ميرزا تدين التدخالت القطرية

قيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة ضــد كل المؤامرات التي 
تحاك لزعزعة أمن البالد، وضد كل من تســول 

له نفسه العبث باستقرار الوطن.
وأعربــت العائلــة عــن اســتنكارها ورفضهــا لمــا 
بثتــه قنــاة “الجزيــرة” القطريــة مــن افتــراءات 
وأكاذيــب عــن مملكــة البحريــن، وهــي ليســت 
إال محــاوالت بائســة لــن تزيــد شــعب مملكــة 
البحريــن إال عزًمــا وإصراًرا علــى المضي قدًما 
بمســيرة الخيــر والنمــاء التــي يحمــل لواءهــا 

جاللــة الملــك، وتؤكــد أن مــا يقــوم بــه النظــام 
الفتنــة،  قنــاة  برنامــج  تضمنــه  ومــا  القطــري 
“الجزيــرة” القطرية، هو محض افتراء وكذب، 
كافــة،  الخليــج  لــدول  اإلســاءة  إلــى  ويهــدف 
ومملكــة البحريــن خصوصــا، إذ يســير النظــام 
القطــري فــي محــوره اليوم وهو بــكل تأكيد ال 
يمثــل رأي و موقــف الشــعب القطــري الشــقيق 
بــكل قبائلــه وأســره الكريمة، التــي ال يمكن أن 
تقبــل إســاءات وأكاذيــب هــذا النظــام المــارق 

وقنواته المشبوهة.
والوقــوف  والطاعــة  الــوالء  العائلــة  وجــددت 

خلــف قيــادة صاحــب الجاللــة الملــك، على مر 
الدهــور واألزمنــة ضــد كل محاوالت المســاس 
بأمن واستقرار المملكة الغالية، والنفخ في نار 
الفتنــة الطائفيــة، والضــرب فــي الســلم األهلي 

والتعايش المجتمعي الذي تتميز به المملكة.
وعاهــدت العائلــة المولى عــز وجل على الوالء 
لجاللــة الملــك والثبــات علــى العهــد والوفــاء 
بالوعــد، مؤكــدة أنها رهن إشــارة جاللة الملك، 
ومعــه فــي كل شــيء، وأن أبنــاء العائلة ما هم 
إال جنود وأســود يدافعون عن مملكة البحرين 

الغالية.

عائلة بوعالي تجدد والءها وبيعتها لجاللة الملك

الوفــاء  تجديدهــا  العثمــان  عائلــة  أكــدت 
والــوالء لمقام عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، معبــرة 
بالــغ شــجبها واســتنكارها لمحــاوالت  عــن 
وإثــارة  البحرينــي  المجتمــع  اســتهداف 
النعــرات الطائفيــة بيــن أبنائــه، داعيــن هللا 
تعالــى أن ينعم على صاحب الجاللة الملك 
بموفــور الصحــة والعافيــة وأن يديــم على 

مملكتنــا الغاليــة األمــن واألمــان واالزدهــار 
في ظل قيادة جاللته الحكيمة.

وجــددت العائلــة والءهــا ووقوفهــا الوفــي 
والمخلــص خلــف قيــادة جاللــة الملــك ضد 
المملكــة  تســتهدف  التــي  المؤامــرات  كل 
أرضــا وقيــادة وشــعبا، كمــا أعربــت العائلــة 
عــن والئها واســتعدادها للتضحيــة بالغالي 
والنفيــس؛ كــي تبقــى رايــة البحريــن عالية 

لــكل  ووطنــا  الزمــان  جبهــة  علــى  تعلــو 
لــكل  المذاهــب والديانــات وصــدرا حنونــا 
درعــا  يقفــون  وأنهــم  المخلصيــن،  أبنائهــا 
المســاس  أراد  حصينــا فــي وجــه كل مــن 
بأمــن واســتقرار الوطــن الغالــي أو العبــث 
المقدســة  الوطنيــة  بالوحــدة  والمســاس 
والثوابــت الركينــة وعهــود الــوالء والســمع 

والطاعة.

عائلة العثمان تؤكد تجديدها الوالء لجاللة الملك

علي الهاشمي وإبراهيم الهاشمي

أكــدت عائلــة الحيــدان والءها التام لعاهل البالد صاحــب الجالله الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة ورئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهد نائب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
والعائلــة الحاكمــة، مؤكــدة اســتنكارها الشــديد لمــا بثــه اإلعــالم القطري من 

أكاذيب تجاة مملكة البحرين نتيجة العزلة واإلفالس.

وأضافــت العائلــة في بيانها أن شــعب 
قيادتــه  خلــف  متماســك  البحريــن 
التاريــخ  يثبتــه  مــا  وهــو  التاريخيــة 
وأســرة  البحريــن  لمملكــة  العريــق 
مــن  خليفــة  آل  وحكــم  خليفــة  آل 
الزبــارة للبحريــن. وأكدت أن تماســك 
يمثــل  القيــادة  خلــف  البحريــن  أهــل 

القاعــدة الصلبــة التــي تحســد عليهــا 
أن  العائلــه  وأكــدت  اآلخريــن.  مــن 
واليائســة  المفلســة  الحمــالت  هــذه 
مــن اإلعــالم القطــري لــن تزيــد شــعب 
البحريــن إال قــوة ومتانــة وثباتا خلف 
قيادتــة الحكيمــة التي يحمــل لواءها 
جاللــة الملــك، وهــو مــا يؤكــدة تاريخ 

الغاليــة،  البحريــن  مملكــة  وحاضــر 
مجــددة تأكيــد الوقــوف صفــًا واحــدًا 
لصاحــب  الحكيمــة  القيــادة  خلــف 

الجاللة عاهل البالد في مواجهة هذه 
التدخالت السافرة. 

وأكــدت فخرها باالنتمــاء لهذا الوطن 
فــي ظــل العهــد الزاهــر لجاللــة الملــك 
واإلنجــازات التــي تحققــت والمكانــة 

العالمية التي وصلت إليها المملكة.
بأنهــا  بيانهــا  فــي  العائلــة  وختمــت 
وبــإذن هللا فإن مســيرة األمن والخير 
حكــم  ظــل  فــي  مســتمرة  والعطــاء 
آل خليفــة، داعيــن هللا العلــي القديــر 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  يحفــظ  أن 
رئيــس  الملكــي  الســمو  وصاحــب 
الوزراء، وصاحب الســمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.

عائلـة الحيـدان تـجـدد الـوالء للقـيـادة
ما بثه اإلعالم القطري من أكاذيب تجاه البحرين نتيجة العزلة واإلفالس

المنامة - بنا

عميد عائلة الحيدان عبدالرحمن الحيدان
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لضبــط المتالعبيــن بالســوق المحلية من خالل الممارســات غير الشــريفة

تأسيس هيئة حماية المنافسة بصالحيات خاصة

 نّظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يوم أمس لقاء مفتوح للتعريف بالقانون رقم )31( لسنة 2018 بشأن إصدار 
قانون تشجيع وحماية المنافسة، والجانب الرقابي على المتالعبين في السوق المحلي بهدف السيطرة عليه من خالل المنافسة غير الشريفة.

والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  القانونــي  المستشــار  وقــال   
والســياحة، محمــد العيــد، فــي توضيحه للقانــون وتفاصيل 
هيئة تشــجيع وحماية المنافســة وصالحياتها وأهدافها، إن 
الهــدف مــن القانون الجديد هــو تطوير المجــال االقتصادي 
في البحرين وتحســين مناخ المنافســة الشريفة في السوق 
المحلــي، مشــيًرا إلــى أن مفهــوم المنافســة فــي القانــون هو 
مزاولة األنشطة االقتصادية وفًقا آلليات السوق دون تأثير 

أو تقييد لتلك اآلليات بما يلحق آثاًرا ضارة بالتجارة.
وأوضح أن القرار نص على تأســيس هيئة تشــجيع وحماية 
المنافسة، وهي هيئة عامة لها شخصيتها االعتبارية وتتمتع 
باالســتقالل المالــي واإلداري وتخضع لرقابــة وزير الصناعة 
والتجــارة والســياحة، الفًتــا إلــى أن الهيئــة لهــا صالحياتهــا 
الخاصــة من حيث اتخاذ التدابير الكفيلة بااللتزام بالقانون 
ومراقبــة مــدى االلتــزام بــه، إضافــة إلــى تقديم اإلرشــادات 

وفًقا للقانون.

* الهيئة تحت إدارة حماية المستهلك

حمايــة  إدارة  تحــت  ســتكون  الهيئــة  أن  العيــد  أكــد  كمــا   
المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حتى صدور 
مرســوم بالتشــكيل اإلداري للهيئــة، مبيًنــا أن وكيــل الــوزارة 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التجــارة  لشــؤون 
القانــون  بموجــب  المقــررة  والصالحيــات  المهــام  ســيتولى 
إدارة  مديــر  يتولــى  فيمــا  الهيئــة،  إدارة  ومجلــس  لرئيــس 
حمايــة المســتهلك بالــوزارة المهــام والصالحيــات الخاصــة 

بالرئيس التنفيذي.

وحمايــة  تشــجيع  قانــون  تطبيــق  نطــاق  أن  إلــى  وأشــار   
أنشــطتها  تتصــل  التــي  المنشــآت  جميــع  يطــال  المنافســة 
االقتصاديــة في البحرين، واألنشــطة التــي تمارس خارجها 

وتؤثر على المنافسة فيها.
 وتابــع “أن القــرار تضمن ترتيبات رئيســية معيقة للمنافســة 
مــع وجــود اســتثناءات لــكل منهــا، مشــيًرا إلــى أن الترتيــب 
هــو أي اتفــاق أو عقــد أو اتفاقية أو تحالف أو ممارســة بين 
منشــأتين أو أكثر، أو أي تعاون بين المنشــآت، أو قرار صادر 
ا،  ا، صريًحا أو ضمنيًّ ا أو شفهيًّ عن رابطة منشآت سواء كتابيًّ

ا”. ا أو سريًّ علنيًّ
 وأضــاف أن الوضــع الثانــي فــي إعاقــة المنافســة هــو وضع 
المهيمــن، حيــث يمكن لمنشــأة بمفردها والتــي تزيد حصتها 
في سوق المنتجات على 40 %، أو باالشتراك مع غيرها من 
المنشآت األخرى التي تزيد حصتها على 60 %، من التحكم 

أو التأثير على سوق المنتجات المعنية.
أمــا الوضــع الثالــث فهو التركيز االقتصادي، وهو يشــمل كل 
تصــرف ينشــأ عنه نقــل كلي وجزئــي )اندماج أو اســتحواذ( 
لملكيــة أصــول أو أســهم أو حصــص أو انتفــاع أو حقــوق أو 

التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، من شأنه أن ُيمّكن منشأة 
أو رابطة من الســيطرة بصورة مباشــرة أو غير مباشرة على 

منشأة أو رابطة منشأة أخرى.

* إعاقة المنافسة الشريفة
حمايــة  بــإدارة  القانونــي  الباحــث  تحــدث  جانبــه،  ومــن   
المســتهلك، جمــال أحمــد، عن إعاقة المنافســة الشــريفة في 
السوق، حيث بّين أن أبرز المؤثرات تتمثل في التأثير على 
أسعار المنتجات، والحد من اإلنتاج أو التسويق أو التطوير 
أو االســتثمار بهــدف إلحــاق الضــرر بالمنافســين، باإلضافــة 
إلــى اقتســام األســواق ومصــادر التوريــد ونشــر المعلومــات 
غيــر الصحيحــة عــن المنتجــات والتواطــؤ فــي العطــاءات 

والعروض، وافتعال وفرة مفاجئة من المنتجات.
وعــن العقوبــات التــي وردت فــي القانــون ضــد المخالفيــن، 
نــوع  بحســب  تكــون  العقوبــات  أن  أحمــد  جمــال  أوضــح 
المخالفــة، وتتــراوح بين الغرامــات المالية أو التي تصل في 
بعضهــا إلــى 50 ألف دينار، والســجن لمدد مختلفة تصل في 
أقصاهــا إلى ســنة كاملة، أو بالجمع بيــن الحبس والغرامات 

المالية في بعض الحاالت.

اللقاء التعريفي الذي نّظمته “الغرفة” المتحدثون في اللقاء

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN( 1765 تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم
BH0004772X26( مــن أذونــات الخزانــة 

الحكومية األسبوعية.
تبلــغ قيمــة هــذا اإلصــدار 70 مليــون دينار 
 24 فــي  تبــدأ  91 يومــًا  لفتــرة اســتحقاق 
أكتوبــر   23 فــي  وتنتهــي   2019 يوليــو 
2019، كمــا بلــغ معــدل ســعر الفائــدة عليها 
 3.09% الفائــدة  الســعر  مقارنــة   3.05%
وبلــغ   .2019 يوليــو   10 بتاريــخ  الســابق 
معدل ســعر الخصم %99.234 وتم قبول 
أقل ســعر للمشاركة بواقع %99.225 علمًا 
بأنــه تمــت تغطية اإلصدار بنســبة 164%. 
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

لندن - رويترز المنامة - المواصالت واالتصاالت

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 % أمس 
اإلثنين على خلفية مخاوف من أن يؤدي 
احتجــاز إيــران لناقلــة بريطانية األســبوع 
اإلمــدادات  فــي  اضطــراب  إلــى  الماضــي 
الســاعة  وبحلــول  الخليــج.  منطقــة  فــي 
0840 بتوقيــت جرينتــش، زادت العقــود 
اآلجلة لخــام القياس العالمي مزيج برنت 
1.41 دوالر أو 2.26 % إلــى 63.88 دوالر 

للبرميل.
غــرب  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وارتفعــت   
تكســاس الوســيط األميركــي 1.13 دوالر 

أو 2.3 % إلى 56.76 دوالر للبرميل.
وتراجــع الخــام األميركــي أكثــر مــن 7 % 
وانخفــض برنــت أكثــر مــن 6 % األســبوع 

الماضي.
ومما حد من المكاسب، أنباء عن أن حقل 
الشــرارة النفطــي الليبــي، وهــو أكبــر حقل 
بنصــف  اإلنتــاج  اســتأنف  بالبــالد،  نفطــي 
طاقتــه أمس اإلثنين بعــد توقفه منذ يوم 

الجمعــة، ممــا تســبب فــي خســارة إنتــاج 
ا. بنحو 290 ألف برميل يوميًّ

وفــي الوقــت ذاته، أظهــرت بيانات أواخر 
األسبوع الماضي أن شحنات النفط الخام 
مــن الســعودية، أكبــر مصــدر فــي العالــم، 
تراجعــت فــي مايو إلــى أدنى مســتوياتها 

في عام ونصف العام.
 وخفــض جولدمــان ســاكس يــوم األحــد 
لعــام  النفــط  لنمــو الطلــب علــى  توقعاتــه 
ــا،  2019 إلــى 1.275 مليــون برميــل يوميًّ
إلــى أنشــطة اقتصاديــة عالميــة  مســتنًدا 

محبطة.

استلمت وزارة المواصالت واالتصاالت 8 عطاءات لمناقصة تعيين شركة استشارية للمرحلة 
االنتقاليــة إلنشــاء المرحلــة األولى من شــبكة مترو البحرين، والذي تم إغــالق باب التقديم لها 
فــي 19 يونيــو 2019. وبهــذا الصــدد، صرحت الوكيل المســاعد للنقل البري بــوزارة المواصالت 
واالتصــاالت نــدى يوســف ديــن بأن الــوزارة تطمح من خالل هذا المشــروع إلــى تقديم نمطية 
جديــدة متميــزة مــن أنماط المواصالت العامة، والذي من شــأنه ســوف يعمــل على خلق قطاع 
جديد يساهم في إيجابية تحقيق االستدامة والتنافسية والعدالة والتي تعد من أهم أهداف 

تنفيذ لرؤية البحرين االقتصادية 2030.

ســيوفر  المشــروع  هــذا  بــأن  يوســف  وبينــت 
لمواطنــي  وميســرة  مريحــة  تنقــل  خدمــات 
المملكــة ومقيميهــا، وسيســاهم بشــكل مباشــر 
فــي تخفيف العبء الكبير على البنى التحتية 
بالبحريــن متمثلــة فــي شــبكة الطــرق الحاليــة 
وأنمــاط النقــل المتوفــرة والمرافــق المصاحبة 

لها.

 التقييم الفني للعطاءات المستلمة

وأفادت الوكيل المساعد للنقل البري أن قطاع 
النقــل البــري يقــوم فــي الوقــت الحالــي علــى 

والتــي  المســتلمة  للعطــاءات  الفنــي  التقييــم 
قــد تــم قبولهــا مــن قبــل مجلــس المناقصــات 
والمزايــدات، حيــث تــم اســتالم 8 عطــاءات، 
يمثــل كل عطــاء ائتــالف لشــركات عالميــة في 

المجال المالي والفني والقانوني.
وأضافــت أن “االئتــالف ســيعمل علــى تحديــد 
الهندســية  الرســومات  وتطويــر  المواصفــات 
المطلوبــة وتأهيــل المطوريــن وإعــداد وثائــق 
المناقصــة لتعيين المطور الرئيســي للمشــروع، 
والــذي أوصــت بــه الدراســة األوليــة الســابقة 
بجــدوى تنفيــذ المشــروع عــن طريق الشــراكة 

مع القطاع الخاص”.

29 كيلومتراً طول شبكة المترو

يذكــر أن طــول شــبكة المتــرو للمرحلــة األولى 
هــذه  ســتتضمن  كيلومتــرًا، حيــث   29 ســيبلغ 
المرحلــة تشــييد خطيــن مــن خطــوط المتــرو 
علــى جســور معلقة تتخللهــا 20 محطة توقف 
االســتراتيجية ومواقــع  المناطــق  بيــن  تربــط 

الجذب المختلفة في البحرين.

ــدادات ــ اإلمـ ــي  ف االضـــطـــراب  ــاوف  ــخ م خلفية  عــلــى  للمناقصة  تقدمت  عالمية  وبنوك  شركات  “الــمــواصــالت”: 
النفط يرتفع بأكثر من 2 %بدء تقييم عطاءات تعيين “استشارية مترو البحرين”

ندى يوسف 

خيمــت سلســلة مــن التوتــرات المتزايــدة علــى منطقــة الخليــج العربي في األشــهر القليلــة الماضيــة وآخرها احتجــاز الحرس 
الثــوري اإليرانــي ناقلــة نفــط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز. ووفقًا لخبراء فــإن تكلفة نقل النفط الخام في ظل الوضع 
القائــم ارتفعــت حيث اقتربت أســعار الشــحن باســتخدام الناقــالت العمالقة التي تنقــل النفط من الخليج إلى آســيا من أعلى 

مستوياتها في أكثر من 4 أشهر.

وفــي تصاعد لألحــداث، اســتولت إيران 
ثانيــة تملكهــا شــركة  ناقلــة  أيضــًا علــى 

بريطانية قبل أن يفرج عنها. 
ولــم تكــن تلك المــرة األولى فقــد جاءت 
تلــك الحادثة عقب تمديد ســلطات جبل 
طــارق البريطانيــة فتــرة احتجــاز ناقلــة 
إيرانيــة تدعــى “جريــس 1”، أوقفتها في 

4 يوليو الحالي شهرًا إضافيًا. 
وقال خبــراء إن تحركات إيران األخيرة 
وتصعيدها لألحــداث ضد ناقالت النفط 

بمضيق هرمز ُيهدد أمن المياه اإلقليمية 
إلــى  الشــحن  تأميــن  تكاليــف  وســيرفع 
نســب تاريخيــة لــم تراهــا تلــك الصناعة 
مــن قبــل وذلــك حــال اســتمرارها األمــر 
الــذي ســينعكس علــى اقتصاديــات دول 

الخليج والعالم ككل.
ورجــح الخبير االقتصــادي محمد مهدي 
عبــد النبــي أن يزيــد الوجــود العســكري 
الدولــي المرفقــة للناقالت لتفــادي تكرار 
العابــرة  النفــط  ناقــالت  ضــد  األعمــال 

بمضيــق هرمــز، مؤكدا أن ذلك من شــأنه 
أن يرفع مستوى المخاطر ويضع تكاليف 
تأمين إضافية على الدول المصدرة عبر 

المضيق.
وتشير شــركات التأمين على السفن إلى 
أن أضخــم الســفن التــي تمر عبــر منطقة 
الخليــج تواجــه تكاليــف إضافيــة تصــل 
إلى 200 ألف دوالر للرحلة الواحدة التي 
مدتهــا 7 أيــام، وهــو مــا يقــارب ضعفــي 
التكلفــة التي كانت عليها في أول يونيو 

الماضي.
ولفــت أن توالــي االعتــداءات ســيحمل 
مستقبل أكثر كلفة للدول التي تستخدم 
المضيــق إذ لــم يتــم إحــكام األمــن عنــد 

مرور الناقالت.
وأضــاف أن األزمــة الحقيقــة فــي ذلــك 
زيــادة  فــي  ليســت  التأميــن  التصعيــد 
األســعار فقــط ولكــن في صعوبــة وجود 
الحــروب  أخطــار  تأمينيــة ضــد  تغطيــة 

بواسطة شركات التأمين.

مضيق هرمز

ومضيق هرمز له أهمية قصوى بالمنطقة 
حيــث يفصل بيــن إيران وســلطنة ُعمان 
العــرب  وبحــر  الخليــج  منطقــة  ويربــط 
ويمــر مــن خالله معظــم صــادرات الخام 

والكويــت  واإلمــارات  الســعودية  مــن 
والعــراق وإيران، وجميعهــا دول أعضاء 
فــي منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول 

)أوبك(.
ووفقًا لتقديرات غير رسمية فإن ُخمس 
كميــة إنتــاج العالــم مــن النفــط تمــر عبــر 
المضيــق حيث قدرت شــركة فورتيكســا 
للتحليالت النفطية أن نحو 17.4 برميل 
بعــد  بالمضيــق وذلــك  يمــر  نفــط يوميــًا 

مرور النصف األول من العام الماضي.
ولــم تقــف أهميــة المضيــق علــى ذلك بل 
يمــر بــه إنتاج أكبر ُمصدر للعالم من الغاز 

الطبيعي الُمسال وهو إنتاج دولة قطر.
والتهديــدات  الحــوادث  تكــرار  وبســبب 
اعتبــرت لجنة الحرب المشــتركة لســوق 
لنــدن للتأمين الميــاه اإلقليمية والدولية 

مــن  العربــي  الخليــج  منطقــة  لــدول 
المناطق عالية المخاطر.

تكلفة التأمين

وقــال مديــر شــركة أوراق لالستشــارات 
ســتحتاج  ســفينة  كل  إن  االقتصاديــة 
بعــد ذلك التصعيــد المتتالي إلى أشــكال 
متنوعة من التأمين، بما في ذلك تغطية 
ســنوية ضــد مخاطــر الحــرب، باإلضافــة 
إلــى تأميــن إضافــي عنــد الدخــول فــي 
أن  وأوضــح  الخطــورة.  عاليــة  مناطــق 
ذلــك التصعيد جعل تكلفــة التأمين على 
فــي  التجاريــة  والســفن  النفــط  ناقــالت 
المنطقة الشــرق األوســط ارتفعت بنسبة 
تفــوق 4 أضعاف وفى عرضــة لمزيد من 

االرتفاع مع توقع استمرار الهجمات.

دبي - مباشر

تكلفة نقل النفط الخام في أعلى مستوياتها

تطرقنــا لقــرار رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
والــذي وجــه بتخصيــص %20 مــن المناقصات الحكومية للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة. 
ســيبدأ التطبيق في األشــهر القادمة، والقرار الســامي، ســيكون له مفعول مباشر في دعم هذه 
المؤسســات التــي تشــكل ما يتجــاوز %90 من الحركــة االقتصادية التجاريــة بالبحرين، وهي 

نسبة ال يستهان بها.
في خضم المساعي السامية لدعم هذه المؤسسات، هناك ضرورة ماسة للبحث عن المعضالت 
فــي وجــه نمــو هــذا القطــاع. فالغالبية العظمى من هذه المؤسســات تعاني شــح المــوارد وقلة 
الســيولة ممــا يحول دون قيامهــا باألعمال والخدمات التي تحتاج للمال. هذه الشــريحة التي 

يديرها الشباب ال تجد من يمولها ويتجاوب معها كلما طرقت أبواب المؤسسات المالية. 
فالبنوك والمؤسسات المالية تحتاج للضمانات الكافية على القروض والتسهيالت. هنا ال نقول، 
إلزام البنوك لتقديم القروض دون ضمانات ألن البنوك ليست جهات خيرية أو مؤسسات دعم 
اجتماعــي، بــل هــي مؤسســات مالية تعمل وفــق الضوابــط واللوائح المصرفيــة، وعليها العمل 
لتحقيق األرباح للمســاهمين ولحماية أموال المودعين. لهذا على البنوك والمؤسســات المالية 

العمل وفق المقتضيات والمتطلبات القانونية السائدة المتعارف عليها.
لتجــاوز هــذه المعضلة، هناك ضرورة لقيام مؤسســة وطنية مختصة ومؤهلة لضمان القروض 
المقدمــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. وبهــذا، تلعــب الحكومــة دورا مباشــرا في توفير 
األموال لهذه المؤسســات وتمكينها من الحصول على القروض وبضمان مباشــر من المؤسســة 
الوطنيــة اإليفــاء بالقــروض المقدمــة للمؤسســات. وبوجود الضمان، ســتنطلق يد المؤسســات 

الصغيرة والمتوسطة وتباشر أعمالها، خاصة أن العائق الذي يحول دون التمويل قد انتفى.
الصين وألمانيا وغيرهما، تمنح اعفاءات متعددة للمؤسســات الصغيرة وعلينا االســتفادة من 
تجاربها. مثال، لماذا نطالبهم بتقديم تقارير مالية مدققة في الســنين األولى، وهذا أمر مكلف 

بالرغم من قلة العمل والدخل، قطعا، مثل هذه القرارات ستساعد كثيرا في دعمهم.

مزيد من الدعم لـ 
د. عبد القادر ورسمه “الصغيرة والمتوسطة”

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com
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االقتصادي في البحرين 
وتحسين مناخ المنافسة
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استأنف بنك البحرين اإلسالمي مناقشات مع بنك البحرين الوطني وذلك في إطار عملية استحواذ ينوي “الوطني” القيام بها لالستحواذ 
الكامل على أســهم “اإلســالمي” في خطوة ُأرجئت في وقت ســابق لظروف مالية.وشــرع البنك في إجراء المراجعات المالية والقانونية 

المطلوبة، من أجل التأكد من صحة المراجعات المالية والقانونية التي أجريت في العام الماضي في شأن الصفقة المحتملة.

وأشــار بنــك البحرين اإلســامي في إفصاح 
بورصــة  علــى  للمســاهمين  )االثنيــن(  أمــس 
البحريــن أن مجلــس اإلدارة قــرر اســتئناف 
المناقشــات مع بنك البحرين الوطني بشــأن 
لألســهم  طوعــي  عــرض  تقديــم  إمكانيــة 
الصادرة لبنك البحرين اإلسامي، وذلك بعد 
اســتيفاء جميع الموافقــات الرقابية الازمة 

وموافقة مجلس اإلدارة والمساهمين.

دراسة وتقييم للعملية

وال يعنــي أن المناقشــات التــي تجــري حاليًا 
بشــأن اســتحواذ بنك البحرين الوطني على 
أســهم بنــك البحرين اإلســامي أنه ســيكون 
هنــاك تقديــم عــرض طوعــي لألســهم لبنــك 

البحريــن اإلســامي في نهايــة المطاف، ألن 
وعمليــة  الدراســات  لنتيجــة  متــروك  ذلــك 

التقييم وموافقة الطرفين.
ملتــزم  أنــه  الوطنــي  البحريــن  بنــك  وأكــد 
بمتطلبات الفصل الخاص بعمليات السيطرة 
والدمــج واالســتحواذ مــن المجلد الســادس 
الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي في 
بتقديــم  ســيقوم  البنــك  وأن  الشــأن،  هــذا 
إفصاحــات إضافيــة فيمــا يخص هــذا األمر، 
بالقوانيــن  االلتــزام  بشــكل مســتمر لضمــان 

واإلجراءات المطبقة.
البحريــن  بنــك  أعلــن  الســياق،  نفــس  وفــي 
اإلسامي أنه تلقى خطابًا من بنك البحرين 
البنــك  وحــذر  الخصــوص،  بهــذا  الوطنــي 
عنــد  الحــذر  توخــي  بضــرورة  المســاهمين 

التعامل في أسهم البنك اإلسامي.

 ال نية لالندماج الكلي

البحريــن  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  وكان 
اإلســامي، حســان جــرار، أبلــغ “البــاد” فــي 
أكتوبــر الماضــي، أنــه ال توجد نيــة لاندماج 
بيــن المصرفيــن، إذا مــا نجــح بنــك البحرين 
الوطنــي فــي االســتحواذ علــى كامل أســهم 
بنك البحرين اإلســامي، إذ أن المقصود هو 
الحفاظ على البنك اإلسامي كبنك رائد في 
السوق المحلية. وأوضح أن رخصة البنكين 
مختلفتيــن، إذ أن بنك البحرين الوطني كما 
هــو معــروف لديه رخصة لتقديــم الخدمات 
بنــك  يمتلــك  بينمــا  التقليديــة  المصرفيــة 

البحرين اإلســامي رخصــة لتقديم خدمات 
مصرفية وفق أحكام الشريعة االسامية.

الوطنــي  البحريــن  بنــك  مــن  كل  أن  يذكــر 
وهيئــة التأميــن االجتماعــي بالبحريــن قــد 
قامــا مــن خــال صفقــة فــي 2013 بشــراء 

والمملوكــة   51.6% البالغــة  البنــك  أســهم 
لشــركة دار االســتثمار الكويتيــة مــن جانــب 
التأميــن  وهيئــة  الوطنــي  البحريــن  بنــك 
االجتماعــي بالبحريــن بنســبة %25.8 لــكل 
منهمــا، وذلك بمبلغ 72 فلســا للســهم الواحد 

وذلــك بمبلــغ يتراوح ما بيــن 33 و35 مليون 
دينار.

وبلغ ســعر سهم بنك البحرين اإلسامي في 
جلســة األمس عند 120 فلســًا وظل مستقرًا 

قبيل إغاق التداوالت.

“الوطني” يستأنف مناقشات االستحواذ على “اإلسالمي”
ــة ــي ــام ــة الــتــقــلــيــديــة واإلس ــرف ــي ــص ــي الــبــنــكــيــن فـــي ال ــان ــي ــى ك ــل ــاظ ع ــف ــح ال

 

605 مليارات دوالر اإلنفاق الحكومي الخليجي في 2019
الــــمــــاضــــي الـــــــعـــــــام  عـــــــن   %  5.5 مــــرتــــفــــعــــا 

توقــع صندوق النقد الدولي اســتمرار السياســات المالية التوســعية، فــي دول مجلس التعاون 
الخليجي في العام 2019، األمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع اإلنفاق الحكومي في المنطقة بنسبة 

5.5 في المئة تقريبًا، وصوالً إلى 605.6 مليار دوالر.

وبحســب تحليــل التقديــرات العامــة للموازنــة 
توقــع  الخليــج  لــدول  الحكوميــة  الماليــة 
الصندوق أن تســاهم الســعودية بما يقرب من 
76 فــي المئــة تقريبــًا مــن الزيادة فــي النفقات 
الحكوميــة على مســتوى المنطقــة، أو ما يقدر 
بنحــو 24 مليــار دوالر، مرجحــًا أن يرتفع عجز 
الموازنــات الخليجيــة مــن 28 مليــار دوالر في 

العام 2018، إلى 50 مليار دوالر هذا العام.
وعــزا تراجــع العجــز فــي العــام 2018 بصفــة 
علــى  النفطيــة  العائــدات  نمــو  إلــى  رئيســية، 
خلفية ارتفاع أســعار النفط، في وقت تواصل 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي التركيــز على 
اإلصاحــات الهيكليــة، التي تهــدف إلى تنويع 
التنمويــة  الخطــط  خــال  مــن  اقتصاداتهــا 

تحســين  وســبل  االســتراتيجية،  والــرؤى 
جانــب  إلــى  األمثــل،  النحــو  علــى  اإليــرادات 
خطط اإلنفاق الكبرى واالستثمارات الضخمة، 

بما يساهم في تعزيز النمو المستقبلي. 
واعتقد أن تتحســن إيرادات الميزانية بوتيرة 
أســرع مــن النفقــات التــي يتــم تكبدهــا خــال 
2020، وهــو األمــر الذي سيســاهم في تقليص 
العجز المالي على أســاس سنوي إلى 37 مليار 
دوالر، مرجحًا أن تسجل الموازنات الخليجية 
فائضًا في الحساب الجاري خال عامي 2019 
و 2020، بحيــث يتخطــى فــي المتوســط أكثر 

من 3 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي.
ويأتــي ذلــك فــي وقــت تشــير بيانــات الناتــج 
مجلــس  لــدول  الحقيقــي،  اإلجمالــي  المحلــي 

التعــاون الخليجــي فــي الربــع األول مــن العــام 
2019، إلى استقرار معدالت النمو القتصاداتها 
الشــاملة والقطاعــات غيــر النفطيــة، موضحــًا 
أن أنمــاط النمــو المســتدام ســتكون مــن اهــم 
العوامل الحاســمة بالنســبة لــألداء االقتصادي 

للمنطقة. 

ورجــح الصنــدوق أن تظــل عوامــل االقتصــاد 
الكلــي مواتيــة بصفة عامة خــال العام 2019، 
معتبــرًا أنــه مــن شــأن الخطــوة التــي اتخذتهــا 
»أوبــك« مــع حلفائهــا بتمديــد اتفاقيــة خفــض 
اإلنتــاج لمــدة 9 أشــهر إضافيــة، الحفــاظ علــى 

استقرار أسعار النفط نسبيًا.

نيويورك - النقد الدولي:

المنامة - بورصة البحرين

أنهــت بورصــة البحريــن تــداوالت أمس 
اإلثنيــن علــى انخفــاض، وذلــك للجلســة 
الثانيــة على التوالــي؛ بضغط من هبوط 

أسهم قطاع البنوك التجارية.
عنــد  العــام  البحريـــن  مـــؤشر  وأقفــل 
وقــدره  بانخفــاض   1,527.17 مســتوى 
يــوم  بإقفالـــه  مـقارنـــة  نقطــة   6.99
األحــد، فــي حين أقفل مؤشــر البحريـــن 
اإلسامـي عند مستوى 764.15 بارتفاع 
بإقفالـــه  مـقارنـــة  نقطــة   1.20 وقـــدره 

السابق.
مليــون   3.57 الـمستثـــمرون  وتــداول   
ســهم، بقيـــمة إجـمـــالية قدرهــا 348.58 
خــال  مــن  تنفيذهــا  تـــم  ديـنـــار،  ألــف 
الـمستثـــمرون  ركــز  حيــث  صفقــة،   91
البنــوك  قطــاع  أســهم  علــى  تعاماتـــهم 
أســهمه  قيـــمة  بلغــت  والتــي  التجاريــة 
مــا  ألــف ديـنـــار أي   183.86 الـمتداولـــة 
نسبته 52.75 % من القيـــمة اإلجـمـــالية 
2.53 مليــون  للتــداول وبكـــمية قدرهــا 
سهم، تـم تنفيذها من خال 52 صفقة.

 جــاء البنــك األهلي المتحد في الـمركـــز 

األول، إذ بـــلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة 
نســبته  مــا  أي  ديـنـــار  ألــف   58.83
16.88 % مــن إجـمـالـــي قيـــمة األســهم 

الـمتداولـة.
للمؤسســة  فكـــان  الـــثاني  الـمركـــز  أمـــا   
العربية المصرفية بقيـــمة قدرها 45.86 
ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته 13.16 % من 

إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة.
بقيـــمة قدرهـــا  بنــك اإلثمــار  ثـــم جــاء   
نســبته  مــا  أي  ديـنـــار  ألــف   43.47
12.47 % مــن إجـمـالـــي قيـــمة األســهم 

الـمتداولـة.

“البنوك” تدفع “البورصة” للتراجع
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كشف تقرير لغرفة التجارية العربية البرازيلية، عن ارتفاع مبيعات القهوة البرازيلية للدول العربية خالل النصف األول من العام 
الحالي إلى أكثر من 102 مليون دوالر، بزيادة سنوية بلغت 17.7 في المئة.

ولفــت تقريــر الغرفة إلى أن النصف األول 
شهد تصدير ما يزيد على 872 ألف كيس 
من القهوة البرازيلية الفورية، والخضراء، 
 60 بحجــم  والمطحونــة  والمحمصــة 
كيلوغرامــًا للكيــس إلــى الــدول العربيــة، 
54 فــي المئــة،  بنمــو واضــح وصــل إلــى 
مقارنــة بالفترة نفســها مــن العام الماضي. 
وقــال رئيس الغرفة روبنز حنون، إن هذه 

النتائــج تشــكل داللــة واضحــة علــى نمــو 
مكانة البن البرازيلي في المنطقة العربية، 
نظــرًا  العالــم  مســتوى  علــى  وشــعبيته 

للجودة عالية المستوى التي يتمتع بها.
وذكر أن البرازيل تحقق نتائج اســتثنائية 
فــي صادراتهــا مــن البــن، األمــر الــذي دفع 
الغرفــة إلــى التطلــع بإمعــان حــول زيــادة 
الطلب على البن من قبل األسواق العربية 

خال السنوات القليلة المقبلة.
وأضــاف حنون “يعود األداء الناجح الذي 
تحقــق خــال النصــف األول إلــى االلتزام 
والــدول  البرازيــل  مــن  لــكل  المشــترك 
التجاريــة  العاقــات  بتعزيــز  العربيــة، 
تحافــظ  أن  المتوقــع  مــن  بينهمــا، حيــث 
الصــادرات علــى أدائهــا اإليجابــي خــال 

الفترة المتبقية من العام الحالي”.

تبحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مدير عام جديد بعد وفاة مديرها يوكيا أمانو 
عن 72 عاًما بعد عشر سنوات على رأس الوكالة وصراع استمر أشهًرا مع المرض.

توفــي  أمانــو  أن  الوكالــة  وأوضحــت   
الخميس 18 يوليو لكن أسرته طلبت عدم 

نشر الخبر قبل مراسم الجنازة، أمس.
منــذ  يديــر  اليابانــي  الدبلوماســي  وكان 
2009 هــذه الوكالة التابعة لألمم المتحدة 
المكلفــة خصوًصا مراقبــة التزامات إيران 
فــي إطــار االتفــاق الدولي حــول البرنامج 
النــووي اإليرانــي لعــام 2015. وكان أمانــو 

يمضي واليته الثالثة في الوكالة التي كان 
يفتــرض أن تنتهي فــي نوفمبر 2021، بيد 
أنــه كان مــن المقرر أن يعلن هذا األســبوع 
رحيله بشــكل مبكــر مــن إدارة الوكالة في 

مارس 2020 لدواع صحية.
 وفــي الرســالة التــي كان مــن المقــرر أن 
يرسلها إلى ممثلي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، أشاد الدبلوماسي الياباني الراحل 

“بالنتائــج الملموســة” التــي تحققت خال 
واليتــه فــي ســبيل “تحقيق هــدف +الذرة 
فــي  أيًضــا  وأكــد  والتنميــة+”،  للســام 

الرسالة “فخره بإنجازات” الوكالة.

“الذرية” تبحث عن مدير بعد وفاة أمانوالعرب شربوا قهوة برازيلية بـ 100 مليون دوالر

دعت شركة كي بي ام جي البحرين كافة حاملي السجالت التجارية في المملكة بتقييم 
الجوهــر االقتصــادي، وذلك كجزء من مســاعي الشــركة التوعوية حــول أبرز التطورات 
االقتصاديــة. وصــدر عــن وزيــر الصناعة والتجــارة والســياحة القرار الــوزاري رقم 106 
بتاريــخ 27 ديســمبر 2018 وعن مصرف البحرين المركــزي التوجيه لذوي الصلة بتاريخ 
22 نوفمبر 2018 )الُمشار إليه في ما يلي ب”قانون الجوهر االقتصادي”(، والذي يوضح 
متطلبــات الجوهــر االقتصــادي للشــركات ضمــن النطــاق الــذي تمــارس فيــه األنشــطة 

المعنية.

يشــكل تشــريع قانــون الجوهــر االقتصادي 
عامــة فارقــة مــن منظــور ضريبــي دولــي. 
علــى  ســيتوجب  الجديــد،  للقــرار  فوفقــًا 
الشركات التي تمارس أنشطة في البحرين 
الجوهــر  تحقــق  إثبــات  خالهــا  مــن  أو 

االقتصــادي. فــي هــذا الصــدد، قال شــريك 
ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات 
البحريــن،  جــي  ام  بــي  كــي  شــركة  فــي 
فيليــب نوريــه “جاء تشــريع قانون الجوهر 
االقتصــادي في البحرين نتيجة للتوصيات 

التي فرضت من قبل االتحاد األوروبي. إن 
البحرين تســعى فعاً نحو محاذاة المعايير 
الدوليــة الضريبيــة كمــا ســبقتها فــي ذلــك 

دولة اإلمارات العربية المتحدة”.

مطابقة األرباح مع األنشطة 

االقتصادية

من ناحيته، قال المدير في قســم الضرائب 
بــي  كــي  شــركة  فــي  الشــركات  وخدمــات 
أفنــدي  نيــك فايزيمــان  البحريــن،  ام جــي 
مطابقــة  االقتصــادي  الجوهــر  “يتطلــب 
التــي  االقتصاديــة  األنشــطة  مــع  األربــاح 
تولــد هــذه األربــاح. يكافــح قانــون الجوهر 

كان  مــا  المثــال  ســبيل  علــى  االقتصــادي 
يعتبــر اســتراتيجية تجنب ضريبي مفضلة 
للشــركات متعددة الجنســيات عبر تأسيس 

شــركة ذات غرض خاص كوســيلة للتجنب 
الضريبــي فــي دول خارجيــة ذات ضريبــة 
منخفضة أو صفرية. يهدف قانون الجوهر 
االقتصــادي فــي نهايــة المطاف إلــى توفير 
شــفافية وعدالة ضريبيــة عالميًا عبر تبادل 
الشــركات  وتكليــف  التلقائــي  المعلومــات 
لألنشــطة  االقتصــادي  الجوهــر  بتقييــم 
تصبــح  قــد  لألربــاح.  الموّلــدة  المعنيــة 
الخاصــة والتــي  الشــركات ذات األغــراض 
أرباحــًا  تكــون عــادة غيــر نشــطة وتحقــق 

وفيرة، من الماضي قريبًا”. 

 المتطلب الجديد تم تطبيقه 
منذ يناير 

تم تطبيق هذا المتطلب الجديد منذ األول 

مــن ينايــر 2019 علــى التجــار المتقدميــن 
بطلــب للحصــول على ســجل تجاري جديد 
وكذلك علــى أصحاب التراخيــص المقدمة 
أن  بيــد  المركــزي.  البحريــن  مصــرف  مــن 
الشــركات المؤسســة قبــل األول مــن ينايــر 
ســتة  لمــدة  انتقاليــة  فتــرة  منحــت   2019
عــدم  يــؤدي  “قــد  نوريــه  وأضــاف  أشــهر. 
االمتثــال للمتطلــب الجديــد إلــى مخالفات 
تتــراوح مــا بيــن فــرض غرامــات مالية بين 
1,000 إلــى 100ألــف دينــار، إلــى وقف قيد 
الســجل التجــاري أو الســجن. لذلــك يتعين 
علــى الشــركات البــدء بمراجعــة أنشــطتهم 
اليــوم قبــل الغــد، وتقييم مســتوى الجوهر 
اإلضافي الذي يجب استيفاءه )إن وجد(”.

المنامة - كي بي ام جي

“كي بي إم جي”: قانون الجوهر االقتصادي ضرورة ملحة

فيليب نوريه

فيينا - أف بساو باولو - الغرفة التجارية العربية البرازيلية:

علي الفردان

ــي دولـــــــي ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــور ضـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــع يــــشــــكــــل عــــــامــــــة فـــــــارقـــــــة مـــــــن مـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ تـ

يوكيا أمانو
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 BD 24  BD 89,694RB

 BD 22.5  BD 80,000RB

 BD 22  BD 178,790RA

 BD 22  BD 190,393RA

 BD 43  BD 447,161COM

المنطقةالتصنيف

المالكية

سند

سترة

عالي

مدينة حمد

مدينة حمد

توبلي

العكر

عسكر

عسكر

جد علي

L003760

L003779

L003780

L003782

L003772

L003771

L003769

L003753

L003751

L003752

L003811

Ref No. 

195.4 2m

292 2m

444 2m

355.1 2m

248.5 2m

248.5 2m

347.2 2m

330.1 2m

755 2m

804 2m

966.1 2m

 BD 21.7 BD 80,000RHB

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 21 BD 77,081RA

 BD 81.1 BD 120,000COM

 BD 22.3 BD 75,000RHB

 BD 5.5 BD 377,579UP

 BD 16. BD 53,000AG

 BD 20.4 BD 110,000RA

 BD 0.046 BD 600UP

 BD 26 BD 369,420LD

النويدرات

المالكية

المالكية

المالكية

الرفاع

سترة

بوري

صدد

اللوزي

النويدرات

سلماباد

L003795

L003797

L003796

L003799

L004921

L004842

L003800

L003813

L003819

L003817

L003816

341.5 2m

542 2m

542 2m

341 2m

136 2m

312.2 2m

6377.8 2m

306.9 2m

500 2m

1217 2m

1320 2m

 BD 32  BD 184,417RA

 BD 24  BD 462,938S

 BD 27  BD 201,986RB

 BD 22  BD 82,000RA

 BD 20  BD 187,508RA

 BD 17  BD 64,777RA

 BD 22  BD 152,741RB

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 14  BD 108,501B3

 BD 20  BD 68,000RA

 BD 15  BD 115,000RA

الرفاع

سلماباد

جد علي

شهركان

جرداب

دمستان

العكر

العكر

المالكية

صدد

عسكر

535.1 2m

1792 2m

695 2m

347.1 2m

871 2m

354 2m

645 2m

307.3 2m

720 2m

316 2m

705 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

L003814

L003812

L003810

L003815

L003829

L003828

L003827

L003830

L003832

L004832

L004836

 BD 14  BD 114,815B4

 BD 20.8  BD 55,000RHA

 BD 30  BD 138,856RA

 BD 28  BD 96,445RB

 BD 22  BD 107,795RA

 BD 15.5  BD 170,000US

 BD 15.  BD 73,000WS

 BD 18.7  BD 85,000RB

 BD 23  BD 103,980RB

 BD 18  BD 757,377LD

 BD 24.5  BD 91,773RHB

العكر

دمستان

سند

سلماباد

مدينة حمد

النويدرات

عسكر

كرزكان

سترة

سلماباد

سند

L004835

L004833

L004837

L004844

L004848

L004846

L004847

L004849

L004853

L004856

L004855

761.9 2m

244.9 2m

430 2m

320 2m

455.2 2m

1013 2m

450 2m

420.5 2m

420 2m

3909 2m

348 2m

 BD 30  BD 662,018

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 0.052  BD 250WS

 BD 28.5  BD 122,096RB

 BD 19.7  BD 57,000RHB

 BD 19.5  BD 70,735RA

 BD 22.5  BD 169,048RA

 BD 16  BD 162,717RA

 BD 20  BD 66,155RA

 BD 21  BD 82,732RA

 BD 35  BD 188,370RB

 BD 16.6  BD 122,000RB

المنطقةالتصنيف

النويدرات

عسكر

توبلي

صدد

صدد

جرداب

اللوزي

العكر

كرزكان

توبلي

دمستان

L004874

L004888

L004889

L004890

L004917

L004918

L004919

L004922

L004924

L004925

L004926

Ref No. 

2050.1 2m

450 2m

398 2m

268 2m

337 2m

698 2m

944.8 2m

307.3 2m

366 2m

500 2m

345.3 2m

 BD 0.499  BD 9,000COM

 BD 26.5  BD 50,000RB

 BD 23  BD 116,458MOH

 BD 18.4  BD 120,000RB

 BD 23  BD 121,285RA

 BD 19  BD 106,000B3

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 16.5  BD 58,148RA

 BD 21  BD 100,589RA

النويدرات

المالكية

مدينة حمد

المالكية

عالي

المالكية

عالي

عالي

عالي

كرزكان

جو

L004927

L004928

L004929

L004931

L004932

L004937

L004936

L004935

L004934

L004943

L004940

1677 2m

175 2m

470.4 2m

604 2m

489.9 2m

518 2m

780 2m

780 2m

780 2m

327.4 2m

445 2m

 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36026222
صادق الشاخوري

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-٩٧٧٢3( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )٩٧٥٩٨

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســادة محمــد يونس يوســف عيســى هالل شــهاب الرقم الشــخصي 
٩٢٠٢٠٤٧٤٠ بتحويــل المحــل التجاري التالي: إلى الســادة/ مهدي محمد مســلم 

حسين الرقم الشخصي ٨٨٠٤٠٦٦٨٢ 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقــدم إلينــا الســادة حنــان حســين قيــم الرقــم الشــخصي ٦٩٠٨٠٤٣٣٤ بتحويــل 
المحل التجاري التالي: إلى الســادة/ حياة حســين خليل ابراهيم قيم الشــخصي 

 ٧٩٠٥٠٩٠٢٤
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

١٠١٦٥٨-٩

رقم القيد

١-٤٥٨٢٣

االسم التجاري

كافيتيريا بريتو

االسم التجاري

معهد حنان للتدريب

القيد: 68848-2 

 تاريخ: 7/7/2019

القيد: 113338 

 تاريخ: 25/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )999( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  

إليهــا الســيد ســمير نعيــم ســعيد علــم الديــن المالك لـ مقــاوالت جبــل الريان 

)مؤسســة قرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٦٨٨٤٨-2، طالبــا تحويل 

االمؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقده ٥٠٠٠ 

دينار، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1. سمير نعيم سعيد علم الدين

2. سقراط فؤاد البريحي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيدة/ فاطمــة محمد حســين نور محمد عيســى المالك لـــ ابو مجيد 
للمقــاوالت )مؤسســة قردية( والمســجلة بموجب القيد رقــم ١١٣٣٣٨، طالبا 
تحويــل الفــرع )٢( بأســم تجاري البوابــة الزرقاء للتجارة المؤسســة الفردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقده ١.٠٠٠ الف دينار، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. فاطمة محمد حسين نور محمد عيسى

NASIR MUAMMAD WAKIL .2

القيد: 13218 

 تاريخ: 22/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )97379( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لورشة فالكوا ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا  

السادة اصحاب شركة ورشة فالكوا ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم ١٣٢١٨٠، 

طالبين تغيير االسم التجاري من  ورشة فالكوا ذ.م.م الى شركة فالكوا ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

 تاريخ: 21/7/2019

 تاريخ: 21/7/2019
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23  قتياًل في غارات 
روسية شمال غرب سوريا

قتل 23 شخصا على األقل في غارات 
نفذتها طائرات روسية صباح اإلثنين 

على سوق في شمال غرب سوريا، في 
إطار القصف المستمر على المنطقة 
منذ نحو ثالثة أشهر. وأفاد المرصد 

السوري لحقوق االنسان عن شن 
طائرات روسية غارات “استهدفت 

سوقًا لبيع الخضار بالجملة في مدينة 
معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي”. 

وتسّبب القصف وفق آخر حصيلة 
للمرصد، بمقتل 23 شخصا هم 19 مدنيا 

و”أربعة مجهولو الهوية حتى اآلن”. 
كما أصيب 45 آخرين بجروح، حاالت 

بعضهم حرجة، بينما تستمر عمليات 
البحث عن مفقودين تحت األنقاض.

بريطانيا: ال تنازالت فيما يتعلق بحرية المالحة في مضيق هرمز

لندن تهدد طهران بوجود عسكري ضخم في الخليج

طالــب وزيــر الخارجيــة البريطانــي، جيريمــي هانــت، مجــددا، أمــس االثنيــن، إيران 
باإلفراج الفوري عن الناقلة البريطانية وطاقمها. وأكد هانت أنه إذا استمرت إيران 
في التصعيد ســيقابل بحضور عســكري بريطاني ضخم في الخليج. وقال هانت إنه 
ال يمكن تقديم تنازالت فيما يتعلق بحرية المالحة في مضيق هرمز وإن من الممكن 
أن تتعاون بريطانيا مع الواليات المتحدة بشــأن نهجها تجاه المســألة رغم اختالف 

وجهات النظر بين البلدين إزاء االتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وأعلــن هانت داخــل البرلمان البريطاني عن 
وصــول فرقاطة بريطانية إلى مياه الخليج 
هــي  “مهمتنــا  أن  موضحــًا  أســبوع،  خــالل 
ضمــان حرية المالحة البحرية”. وقال وزير 
الخارجية البريطاني إن “دبلوماسيتنا تركز 
علــى تخفيــف التوتــر مــع التزامنــا بتطبيــق 

القانون الدولي”.
وأعــرب هانــت عــن أملــه في عــدم رؤية أي 

مواجهة مع إيران.

ضمان حرية المالحة

وقــال وزيــر الخارجيــة البريطانــي إن بالده 
تســعى لتشــكيل قــوة خاصة لضمــان حرية 

المالحة في مضيق هرمز.
اإليرانيــة  الســفينة  أن  إلــى  هانــت  وأشــار 
المحتجــزة )غريــس1( كانــت محملة بالنفط 

وكانت في طريقها لنظام األسد.
وزراء  رئيســة  باســم  متحــدث  وكان 
بريطانيــا، تيريزا ماي، قال في وقت ســابق 
أمــس، إن بريطانيا دعت إيران إلى اإلفراج 
فــورًا عن الناقلة )ســتينا إمبيــرو( التي ترفع 
علــم بريطانيا، وطاقمهــا، واصفة احتجازها 

في مضيق هرمز بأنه غير قانوني.
وقال المتحدث باســم ماي للصحافيين “تم 
احتجــاز الســفينة تحت ذريعــة زائفة وغير 
قانونيــة، ويجــب علــى اإليرانييــن اإلفــراج 

عنها وعن طاقمها فورًا”.
لزيــادة  خيــارات  عــدة  بريطانيــا  وتــدرس 
الضغط على إيران، لكن مســؤولين يقولون 
فــي  مطــروح  غيــر  العســكري  الخيــار  إن 

الوقت الحالي.
علــى  للحصــول  بريطانيــا  تســعى  كمــا 
الحلفــاء  مــن  وتشــغيلي  دبلوماســي  دعــم 
األوروبييــن الرئيســيين فــي محاولة إلبقاء 
مضيق هرمز مفتوحًا لســفن الشحن التابعة 

لها.
إيــران كانــت قــد اســتولت علــى  يذكــر أن 

الســفينة، ســتينا إمبيــرو، التــي ترفــع العلــم 
مســاء  فــردًا   23 متنهــا  وعلــى  البريطانــي 

الجمعة.

خاليا لضرب بريطانيا

حــذرت مصــادر مخابراتيــة مــن نشــر خاليا 
إرهابيــة، مدعومة من إيران، لشــن هجمات 
فــي المملكــة المتحــدة، إذا تفاقمــت األزمــة 

بين لندن وطهران.
وتقــول صحيفــة “ديلــي تلغــراف” إن إيران 
روســيا  بعــد  الثالثــة،  المرتبــة  فــي  تأتــي 
والصين، في قائمة الدول التي تشــكل أكبر 

تهديد لألمن القومي لبريطانيا.
وذكــرت أن االســتيالء اإليرانــي علــى ناقلة 
النفــط ســتينا إمبيــرو، “تزيــد مــن مخــاوف 

جهاز المخابرات في بريطانيا”.
إيــران  أن  االســتخبارات  وكاالت  وتعتقــد 
فــي  نائمــة  إرهابيــة  خاليــا  وتمــول  تنظــم 
جميــع أنحــاء أوروبــا، بمــا في ذلــك المملكة 
الضــوء  تعطــي  أن  ويمكنهــا  المتحــدة، 
األخضــر لبدء الهجمــات ردا على النزاع في 

الخليج.
الخاليــا  هــذه  فــإن  الصحيفــة  وبحســب 
يديرهــا متطرفــون مرتبطــون بميليشــيات 
تفكيــك  إلــى  اللبنانيــة، مشــيرة  حــزب هللا 
شــرطة مكافحــة اإلرهــاب خليــة فــي عــام 
2015 بعــد ضبــط عناصرهــا وهــم يخزنــون 
أطنــان مــن المــواد المتفجــرة فــي شــركات 

بضواحي لندن.

االحتجاز “إجراء قانوني”

أكــد المتحــدث باســم الحكومــة اإليرانيــة، 
علــي ربيعي، أمــس، أن احتجاز إيران ناقلة 
قانونــي”  “إجــراء  هــو  البريطانيــة  النفــط 

ضروري لضمان “األمن اإلقليمي”.
وأضــاف ربيعي “نطلب مــن كل الدول التي 

تطالــب إيــران باإلفــراج عن هــذه الناقلة أن 
تقــول األمــر نفســه لبريطانيــا”، فــي إشــارة 
إلــى ناقلة النفط اإليرانيــة “غريس 1”، التي 
تحتجزهــا الســلطات البريطانيــة فــي جبــل 

طارق منذ 4 يوليو.
وتابــع أن “المقارنــة بيــن عمليتــي االحتجاز 
أمــر غيــر عــادل”، مشــيرًا إلــى أنــه ال يجــب 
“أن يتوقــع” البريطانيــون أن إيــران ســوف 
يحتجــزون  “عندمــا  وتستســلم  تنصــاع 
)ســفينة إيرانيــة( ويظهــرون عدائيــة” تجاه 

إيران.

بومبيو: على بريطانيا حماية 

سفنها

مايــك  األميركــي،  الخارجيــة  وزيــر  أكــد 
مســؤولية  تتحمــل  “بريطانيــا  أن  يومبيــو، 

الحفاظ على سفنها”.
نيــوز”  “فوكــس  لقنــاة  تصريحــات  وفــي 
أن  علــى  بومبيــو  شــدد  أمــس،  األميركيــة، 
واشــنطن “ال تريد حربًا مــع إيران”، نقالً عن 

“رويترز”.
اعتقــال  حــول  بتقاريــر  يتعلــق  وفيمــا 
“ال  بومبيــو:  رد  إيــران،  فــي  جواســيس 
يمكننــي التعليــق بشــكل محدد، لكــن إيران 

لها تاريخ في الكذب”.

اإلعدام لجواسيس أميركا

إن  أمــس،  إيرانيــة،  إعــالم  وســائل  قالــت 
سلطات البالد ألقت القبض على 17 شخصا 
زعمــت أنهــم جواســيس يعملــون لحســاب 
األميركيــة،  المركزيــة  المخابــرات  وكالــة 

وصدرت أحكام باإلعدام على بعضهم.

وزارة  عــن  الرســمي  التلفزيــون  ونقــل 
االســتخبارات، أن الســلطات فككــت شــبكة 
األميركيــة  للمخابــرات  التابعــة  التجســس 
واعتقلت 17 مشــتبها فيهم.  ونسبت وكالة 
أنباء فارس إلى مســؤول فــي الوزارة قوله 
إن بعــض المعتقليــن ُحكــم عليهــم بعقوبــة 
اإلعــدام. ويأتــي اإلعــالن عــن االعتقــاالت 
وأحــكام اإلعــدام، وســط توتــر متزايــد بين 
طهــران ودول غربية، بســبب أزمة “االتفاق 

النووي” الذي انسحبت منه واشنطن.

ترامب: إيران تكذب تماما

أكــد الرئيــس األميركــي، دونالــد ترامب، أن 
التقاريــر التــي أفــادت باعتقــال جواســيس 
غيــر  إيــران  فــي  األميركيــة  للمخابــرات 

صحيحة بالمرة.
قــال ترامــب إّنــه بــات يشــعر بصعوبــة أكبــر 
بعــد  إيــران  مــع  بالتفــاوض  التفكيــر  فــي 
التوتــرات  زادت  التــي  الحــوادث  سلســلة 
ترامــب  وصــّرح  وطهــران.  واشــنطن  بيــن 
للصحافيين “أصبحت رغبتي بالتوصل الى 

اتفاق مع ايران أكثر تعقيدا”.
عــن  “التقريــر  تويتــر  علــى  ترامــب  وكتــب 
اعتقال ايران جواســيس جندتهم السي آي 

إيه كاذب تماما”. 
وقــال “اقتصادهــم ميت، وســيتدهور أكثر. 

إيران في حالة سيئة للغاية”.

بن علوي يزور طهران 

يوســف  العمانــي  الخارجيــة  وزيــر  يتوجــه 
بن علوي، الســبت المقبــل، إلى إيران لبحث 
التطــورات فــي المنطقة، بحســب ما أعلنت 
الوزارة أمس، وســط تصاعد التوترات على 
خلفية احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية.

وقالــت الــوزارة فــي تغريــدة، إن بــن علــوي 
ســيتوجه إلى إيران، الســبت المقبل، “وذلك 
والتشــاور  الثنائيــة  العالقــات  إطــار  فــي 
وجــه  وعلــى  البلديــن،  بيــن  المســتمر 
الخصوص فيمــا يتعلق بالتطورات األخيرة 

في المنطقة”.
وكانــت مســقط دعــت، األحــد، إلــى اإلفراج 
حــل  ضــرورة  علــى  مشــددة  الناقلــة،  عــن 

الخالفات “بالطرق الدبلوماسية”.

عاصم ـ وكاالت

معرة النعمان ـ أ ف ب

هانت متحدثا من داخل البرلمان البريطاني

عواصم ـ وكاالتالقاهرة ـ وكاالتأبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أكــد رئيــس حــزب األمــة القومي في الســودان، الصادق المهدي، أمــس االثنين، 
ضــرورة الســعي لتحقيق ســالم شــامل وعادل فــي البالد، قائال إن األمر يشــكل 

أولوية للمرحلة المقبلة.

وأضــاف المهــدي، فــي مقابلــة مع “ســكاي 
نيــوز عربية”، أنه يجب اإلســراع بتحقيق 
لتجنــب  البــالد  فــي  الســيادي  االســتقرار 

المزيد من التدهور االقتصادي.
تــم  مــا  إن  الســوداني  المعــارض  وقــال 
االتفــاق عليــه فــي البــالد مصلحــة عامــة 
للجميــع، فــي إشــارة إلــى مــا توصــل إليه 
وقــوى  االنتقالــي  العســكري  المجلــس 

الحرية والتغيير.
للقيــام  مجــال  ال  أنــه  المهــدي  وأكــد 

“يجــب  المســتقبل  فــي  بالمحاصصــة 
أن يكون أعضاء المجلس الســيادي 
والحكومــة ورؤســاء الواليــات من 

الخبراء”.
اإلعــالن  اتفــاق  ونــص 

وقــع،  الــذي  السياســي 

مؤخرا، بين المجلس العســكري االنتقالي 
الحريــة  إعــالن  وقــوى  الســودان  فــي 
والتغييــر علــى منــح األخيــرة الحــق فــي 
تعييــن رئيس الــوزراء وأعضاء الحكومة 
االنتقاليــة مــن الكفــاءات، إلدارة الفتــرة 
 3 االنتقاليــة التــي ينتظــر أن تمتــد إلــى 

أعوام و3 أشهر.
الدســتوري صالحيــات  ويحــدد اإلعــالن 
مــن  المكــون  الســيادي  المجلــس  عمــل 
مــن  يعينــون  منهــم  خمســة  عضــوا،   11
المجلــس العســكري وخمســة مــن 
قوى الحرية والتغيير، وشخص 
إضافي مدني بخلفية عسكرية، 
يعين بالتوافق بين الطرفين، 
وســيحدد أيضا صالحيات 

مجلس الوزراء.

أكــد الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي، أمــس االثنيــن، أن المصرييــن ال 
يهابون الموت، ويدافعون عن أرضهم، مضيفا “مصر اســتطاعت تدمير البنية 

التحتية لإلرهاب البغيض”.

وخــالل كلمتــه بحفــل تخرج عــدد من 
الفنــي  والمعهــد  العســكرية  الكليــات 
لــن  قــال السيســي: “مصــر  العســكري، 
تنحني لإلرهاب ولإلرهابيين، وستظل 

تعمل وتبني لتحسين االقتصاد”.
وأضاف “مصر كانت سباقة في تحذير 
المجتمــع الدولــي مــن خطــر اإلرهاب . 
وهــي قــادرة علــى توفير حيــاة كريمة 

ألبنائها واألجيال القادمة”.
“بطــل  أن  المصــري  الرئيــس  وأكــد 

المرحلــة الماضيــة كان الشــعب 
المصــري الــذي تحمل خطوات 
اإلصــالح االقتصــادي”. وتابــع 

“لم يكن هناك مسار آخر”.
وأضــاف أن األســر 
هــي  المصريــة 

يقدمــون  الذيــن  األبنــاء  تقــدم  التــي 
مصــر،  أجــل  مــن  ودماءهــم  حياتهــم 
وتابع: “الشــعب المصــري هو من يقوم 
بالــدور كلــه، ودورنــا ينحصر في وضع 
الرؤيــة وتحديــد السياســات، ولوالكــم 
أخطــر  فــي  ننجــح  لــن  مصرييــن،  يــا 
قضيتين يواجهوا مصر وهما اإلرهاب 
مــن  بكثيــر  أذكــى  أنتــم  واالقتصــاد، 

خداعكم بالكالم المعسول”.
وقال السيسي إن مسار بناء الدولة 
القوية لم يكن له بديل: “لم يكن 
أمامنــا غير مــا قمنــا بعمله لكي 
الــرأس...  مرفوعــة  بلــد  نبنــي 
نخــاف  وال  قادريــن  إحنــا 
ومســتعدين لمقابلــة الموت 

في أي وقت”.

توفي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أمس االثنين، عن 
عمر يناهز 72 سنة، بعد مسار دبلوماسي وسياسي حافل، وفق ما نقلت رويترز.

وتولــى اليابانــي، أمانــو الــذي كان ينتمــي 
إلــى الحــزب الديمقراطــي الليبرالــي فــي 
اليابــان، منصبه على رأس الوكالة الدولية 
خلفــا   ،2009 ســنة  فــي  الذريــة،  للطاقــة 

للمصري، محمد البرادعي.
1947، وتخــرج  الراحــل فــي ســنة  وولــد 
مــن شــعبة القانــون فــي جامعــة طوكيــو، 
ثــم التحــق بالعمــل فــي وزارة الخارجيــة، 
النزاعــات  حــل  فــي  أكاديميــا  واختــص 
الدولية وجهود الحد من االنتشار النووي.

وأســندت عــدة مهام بــارزة ألمانو في 
وزارة الخارجيــة اليابانيــة، ومثل 

طوكيــو فــي عــدد مــن المحافل 
والمؤتمرات الدولية.

وكان الدبلوماســي الياباني 
يؤمن بأن على الدول أن 

كثيــف  بشــكل  تتحــرك 

ألجــل تفــادي أي خطــر نــووي ممكــن، ألن 
حصــول كارثة، ســتكون لــه تداعيات على 

نطاق واسع.
وشــغل أمانــو منصــب المدير العــام إلدارة 
االنتشــار  وعــدم  الســالح  نــزع  شــؤون 
الخارجيــة  الشــؤون  بــوزارة  والعلــوم 
اليابانية منذ عام 2002 وحتى عام 2005، 
وســبق أن عمــل خبيرا حكوميــا في فريق 
الخبراء الحكوميين التابع لألمم المتحدة 
المعنــي بالقذائــف، وفريــق الخبــراء التابع 
لألمم المتحدة المعني بالتعليم في مجال 

نزع السالح وعدم االنتشار.
وكان يشــغل منصــب الممثــل المقيــم 
لليابــان لــدى الوكالــة منذ عــام 2005 
وحتــى انتخابــه مديــرا عاما 
فــي  الدوليــة  للمنظمــة 

يوليو 2009.

وفاة يوكيا أمانو مدير وكالة الطاقة الذريةالسيسي: المصريون ال يهابون الموتالمهدي: ال مجال للمحاصصة في المستقبل

12

القاهرة ـ وكاالت

مقديشو ـ أ ف ب

أمــرت محكمــة مصريــة، أمــس االثنيــن، 
بينهــا  مــن  مختلفــة  لفتــرات  بالســجن 
متهميــن  شــخصا   14 علــى  المؤبــد، 
باالنضمــام إلــى تنظيم داعش المتشــدد 
فــي ســوريا والعــراق ومحاولــة زعزعــة 
استقرار البالد. وقضت محكمة جنايات 
الجيــزة بالســجن المؤبــد علــى 11 متهما 
والســجن المشدد 15 ســنة على متهمين 
آخــر  علــى  ســنوات   3 والســجن  اثنيــن 

التهامهــم باالنضمــام إلــى تنظيم داعش 
اإلرهابــي فــي ســوريا والعــراق، وتلقــي 
تدريبات قتاليــة للقيام بعمليات عدائية 
داخــل البــالد. وتضمنــت الئحــة االتهــام 
الموجهــة لألشــخاص المدانين تأســيس 
منهــا  الغــرض  جماعــة  قيــادة  وتولــي 
الدســتور  أحــكام  تعطيــل  إلــى  الدعــوة 
الدولــة  مؤسســات  ومنــع  والقوانيــن 

والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

أســفر انفجــار قنبلــة خــارج فنــدق قــرب 
المطــار الدولي في العاصمــة الصومالية 
مقديشــو، أمــس االثنيــن، عــن مقتــل 17 
حســبما  آخريــن،   28 وإصابــة  شــخصا، 
قــال مســؤولون طبيــون. وأعلنت حركة 
القاعــدة،  بتنظيــم  المرتبطــة  الشــباب 
الحكومــة  إلســقاط  تســعى  والتــي 
المتحــدة،  األمــم  مــن  المدعومــة 
مســؤوليتها عــن الهجــوم. وقــال محمــد 

فــي  المدينــة  مديــر مستشــفى  يوســف 
 17 اســتقبل  المستشــفى  إن  مقديشــو 
جثــة، و28 مصابــا، بينهــم 12 فــي حالــة 
مــن  أســبوع  بعــد  ذلــك  حرجــة. ويأتــي 
مقتــل 26 شــخصا، بينهــم مواطنون من 
كينيــا والواليــات المتحــدة وتنزانيا إلى 
جانــب بريطانــي، خــالل اقتحــام فنــدق 
فــي مدينة كيســمايو الســاحلية بجنوب 

الصومال.

مصر.. أحكام بالسجن المؤبد على “دواعش”

قتلى في انفجار ضخم بالعاصمة الصومالية

دبي ـ العربية نت القدس المحتلة ـ وكاالت

أكــد المتحــدث باســم قــوات تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن، العقيــد تركي المالكــي، أن قــوات التحالــف تالحق الحوثييــن الذين 
يهددون المالحة البحرية. مشيرا إلى تعامل قوات التحالف مع قارب حوثي مفخخ كان يستهدف سفينة تجارية في البحر األحمر.

وقــال في مؤتمر صحافــي، أمس االثنين، 
إن التحالــف مســتمر فــي تحييــد القدرات 
النوعية للحوثييــن، موضحًا أن “التحالف 
يتصــدى للطائــرات المســّيرة والصواريــخ 

الحوثية”.
وأعلن المالكي أن قوات التحالف تعاملت 
مــع “قــارب مفخــخ للحوثييــن كان موجهًا 

نحو سفينة تجارية في البحر األحمر”.
وكشــف أن “التحالــف دّمــر عــدة مخــازن 
صواريخ وأسلحة للميليشيات الحوثية”.

“ميليشــيات  أن  إلــى  المتحــدث  وأشــار 
الحوثي مســتمرة بانتهــاك القانون الدولي 

اإلنساني واتفاق ستوكهولم”.
تتعّمــد  الحوثــي  “ميليشــيات  أن  وذكــر 
جانــب  إلــى  أســلحتها  مخــازن  باختيــار 
مواقع مدنية”. واتهم المالكي “ميليشيات 

بالدرجــة  المدنييــن  باســتهداف  الحوثــي 
األولى”.

وشــدد المتحــدث علــى أن التحالــف يركز 

على العمل اإلنساني في اليمن، إلى جانب 
مواصلــة العمليــات الهادفــة إلــى القضــاء 

على االنقالب الحوثي في البالد.

باشــرت القوات اإلســرائيلية باكرا صباح اإلثنين هدم منازل فلســطينيين تعتبرها غير قانونية الى جنوب القدس الشرقية، وعلى 
مقربة من السياج الفاصل بين القدس والضفة الغربية المحتلة، في عملية أثارت تنديد الفلسطينيين، وقلق األمم المتحدة.

وقــام مئــات العناصــر مــن الشــرطة والقــوات 
اإلســرائيلية فجــرا بتطويــق أربعــة مبــان علــى 
بيــن  الواقعــة  باهــر  فــي منطقــة صــور  األقــل 
تحتلهــا  والتــي  الغربيــة،  والضفــة  القــدس 
إســرائيل منــذ العــام 1967، فيما قال مســؤول 

إسرائيلي إن العملية تشمل 12 مبنى.
وهدمت جرافات اســرائيلية ثالثة مبان، اثنان 
منهما قيد اإلنشاء، بعد أن أخلتها من السكان. 

وُمنع الصحافيون من االقتراب من الموقع.
وادانــت الرئاســة الفلســطينية فــي بيــان قيــام 
اســرائيل بهــدم منازل في حــي وادي الحمص، 
ووصفــت اإلجــراء االســرائيلي بأنــه “تصعيــد 
األعــزل”  الفلســطيني  شــعبنا  ضــد  خطيــر 
أنــه “جــزء مــن مخطــط تنفيــذ مــا  واعتبــرت 
تصفيــة  الــى  الهادفــة  القــرن’  ’صفقــة  ُيســمى 
الحكومــة  واعتبــرت  الفلســطينية”.  القضيــة 

الفلســطينية أن عمليــات الهــدم تشــكل خرقــا 
لجميع االتفاقات الموقعة مع إسرائيل”.

ودان أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات 
العمليــة، وطالــب المجتمــع الدولــي والمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة بفتــح تحقيــق قضائــي “في 

هــذه الجرائــم مــع المســؤولين االســرائيليين”. 
وأضــاف: “قرر الرئيس محمود عباس واللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية وضع 
وبيــن  بيننــا  االتفاقيــات  كافــة  إللغــاء  آليــات 

الجانب اإلسرائيلي”.

ميناء الحديدة

هدم مبنى فلسطيني قيد اإلنشاء في قرية صور باهر في القدس الشرقية )أ ف ب(

األحمــر البحــر  فــي  تجاريــة  ســفينة  اســتهدافه  قبــل  عريقات: ندرس آليات إللغاء كافة االتفاقيات مع اسرائيل
التحالف يتعامل مع قارب حوثي مفخخ االحتالل يهدم منازل فلسطينيين قرب القدس
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البحريــن بتاريخهــا التليــد الضارب في الجــذور، وحضارتها المزهرة بشــعبها وثقافة أهلها 
ورقــي قادتهــا مــن حــكام آل خليفــة الكــرام تثير لــدى قطر عقــدة النقص واحتقــار الذات، 
فتذكر قطر بتاريخها المستحدث المصطنع، فيجول في خواطر النظام تميز هذا الشعب 
وعنفوانــه والتفافــه حــول قيادتــه واســتقرار نظامــه السياســي علــى غيــر حــال دويلتهــم 
المستزرعة ونظامهم السياسي الذي ما فتئ يولد من رحم االنقالبات... كل ذلك يؤرقهم 
وهــي غصــة تطاردهــم، يرون االحتفاء الكبير بقائد المســيرة صاحــب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة أيده هللا أمــام الملوك والرؤســاء، وحضوره الطاغــي بين األمم في 
المحافل الدولية وأمام إخوانه زعماء الدول العربية الشقيقة واألعزاء على قلوبنا حكام 
المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات، ملك بليغ فصيح مثقف مطلع حكيم، على غير 
عادتهــم، فأقصــى مــا يتركونه مــن انطباع أمام اآلخرين الرعونة فــي الحديث، وإن جرت 
علــى أيديهــم واســتفحلت هوايــة اســتمالة البشــر والحجر ونثــر الدوالرات وشــراء الذمم 
جراء إصابتهم بتخمة المال من سرقتهم الثروات الطبيعية والحدود اإلقليمية وهي لعنة 

ستالحقهم جيال بعد جيل.
نعيب على من شارك في الحلقة من ذلك البرنامج اآلثم مع مذيع متحذلق مرتزق يضرب 
قلــب الخليــج بخبثــه، بحرينيون يشــاركون في برنامــج كيدي يجتر الماضــي، حقدا على 
بالدهــم وضــد شــعبهم وإخوانهــم! يهاجمــون فيــه وطنهــم ويتخندقــون مع مــن يطعنونه 
غــدرا، فهــذه خيانــة عظمــى ال يقبل بهــا إال من هانت عليه نفســه وارتضى الــذل والهوان، 
أتفرحــون قلــب الشــامتين ببالدكــم؟ هــل تعتقدون بينكم وبين أنفســكم للحظــة أن نظام 
األشــرار في قطر يحب الخير للبحرين وشــعبها؟ أم زرع الفتنة ونشــر الفوضى والخراب 

في هذه البالد كما يخطط دائما؟ 
مع تضخم الهالة اإلعالمية لدولتهم قبل عشرة أعوام، وتسويقهم طفرة البناء والعمران، 
ســارع كثــر مــن رجــال األعمــال البحرينيين لالســتثمار هناك لنقــل خبراتهم ومــا يتمتعون 
بــه مــن علــم ومعرفــة إلــى أرضهــم القاحلــة، إال أن معظمهــم رجعــوا بخفي حنيــن يجرون 
أذيــال الخســارة ليــس نقصــا فيهم أو عدم دراية بالســوق القطري أو جهــال بالتجارة! لكنه 
الحقد على كل بحريني ومن اســتثمر في ســوقهم يعي معنى هذا الكالم وصحته! قرأت 
خبــرا رئيســيا فــي جريدتهــم إبــان أزمــة اليونــان عنوانه “أميــر البــالد يتبرع بمليــار دوالر 
لليونان” مع ذلك الخبر كانت أصداء حجزهم سفن الصيادين البحرينيين تتصدر صحفنا 
اليوميــة! يتبرعــون بمليــار دوالر لدولة نائية عنهم، بينما تصادر ســفن وقوارب الصيادين 
البحرينييــن البســطاء. لــم ال نبث حلقات خاصــة عن معاناة البحرينيين في ســجون قطر 
وأيام احتجازهم؟ عن الحرب الشــعواء على أرزاق المواطنين الفقراء ومصادرة أموالهم 
وقواربهــم؟ ومعاملتهــم كمجرميــن لدخولهــم متــرا واحــدا بالخطــأ إلى مياههــم اإلقليمية 

بحثا عن رزق ساقه هللا لهم.

“العدالة والمســاواة” أســاس متين يستند إليه دســتور مملكة البحرين، وهو الضامن لتماسك 
المجتمــع، وتحقيــق تكافــؤ الفرص، وتأتي إشــكالية ما طرحه النائب محمد السيســي عن أن 
بعــض المحــالت التجاريــة الكبيــرة ترفــض إتاحــة الفرصــة للمنقبــات للعمل - مع أنهــن يأتين 
بصفــة رســمية بجهــود مــن وزارة العمــل والتنمية االجتماعيــة للحصول على هــذه الوظائف، 
وفــق التصريــح المعلــن - لتبيــان شــقين أساســيين، أال وهمــا، أوالً مــدى تقبــل أربــاب العمــل 
توظيف المنقبات وأســباب الرفض المحتملة ســواء كانت مقنعة أم ال، ثانيًا ما يكفله دســتور 
مملكة البحرين من حرية الممارسة الدينية، ومهما كان الرأي واالختالف بشأن لبس النقاب، 
وأصولــه الشــرعية، إال أنهــا ممارســة ليســت وليــدة هــذه األيام، وتتمثــل في القناعــة الدينية 
لألفراد، وهو أمر يندرج تحت إطار الحريات الشخصية، ما لم يأت ذلك بالضرر على األفراد 

ذوي القناعة هذه أو اآلخرين من أفراد المجتمع، وهو ما لسنا بصدد التطرق إليه.
كان النائــب السيســي قــد أوضــح فــي تصريحــه إلحدى الصحــف المحلية أن “هــذه المحالت 
التجاريــة تشــترط عــدم ارتــداء النقــاب”، وبرأيــي، إن هذا األمر لــو صح أنه غيــر واضح منذ 
البدايــة لهــن، فإنــه يضعهن في إحــراج بالغ، يحتاج إلى مراجعة من قبــل وزارة العمل. نؤمن 
بأنــه ليــس مــن الطبيعــي أن ُيلــزم صاحب العمــل بتوظيف المنقبــات، حتــى إن كان النقاب ال 
يشــكل عائقــًا ألداء العمــل نفســه، وهــي حرية ينبغــي أن تكــون مكفولة لصاحــب العمل، لكن 
علــى وزارة العمــل أن توجــد آليــة تضمــن بهــا عــدم وقــوع المنقبات فــي هذه اإلشــكالية، كما 
أنهــن ينبغــي أال يتحملــن وزر اشــتراطات جهــات العمــل بقطع عــالوة التعطل أو ما شــابه من 

إجراءات تضر بهن.
تبقــى ثقافــة المجتمــع الذي ينتمي إليه أربــاب المحالت التجارية المحرك األســاس للتعاطي 
مــع هــذه الحالــة، وهــي التــي تحــدد الكيفيات التــي يتعامــل بها أربــاب العمل واالشــتراطات 
الموضوعــة مــن قبلهــم لتســيير أعمالهم وضمــان ربح تجارتهــم، ومن هنا نعود لنؤكد مســألة 
الحريــة المكفولــة ألربــاب العمــل، وعــدم أحقيــة الدولــة بإلــزام التوظيــف، كمــا نؤكــد قناعتنا 
الراسخة بأن أية ممارسة دينية هي بين العبد وربه، وأن أي ربح هو بيد هللا، وأن القناعات 
النابعــة مــن أســس دينيــة، ال تمنــع أبــدًا خيــرًا، ويبقــى االختــالف فــي وجهــات النظــر واردًا، 
ومكفــوالً، مــع عــدم إيقاع الشــخص الضرر بنفســه، فضالً عن عــدم إيذائه اآلخريــن، وبالتالي 
فإننــي أضــم صوتــي - مــن خالل هذا المقال - إلى صوت النائب السيســي بأنــه لو صح إلغاء 
عــالوة التعطــل عــن هــؤالء المنقبــات، فــإن ذلــك يعــد إجحافــًا بحقهــن، ونرجــو مــن الجهات 

المسؤولة في وزارة العمل مراجعة ذلك.

يا دوحة الشر... شنشنة نعرفها من حاقد )1(

توظيف المنقبات

الشعوبيون الجدد... 
حاقدون لألبد

الشــعوبيون الجدد، وكما أسلفنا سابقا، يحملون حقدا 
بالنقــص  ويشــعرون  المســلمين،  العــرب  علــى  دفينــا 
العرقــي واإلســالمي مــن العــرب المســلمين، والنقــص 
العرقــي هــو أن العــرب عــرق تفرعــت عدة أقــوام منه 
وكــون  بعضهــا  هاجــر  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  فــي 
حضــارات بالعــراق وســوريا ومصــر، فــي الوقــت الذي 
لــم يســتطع المجــوس والطورانيــون تخليــد حضــارة 
العربيــة  الكتابــة  اســتخدموا  بــل  تاريخــي،  أثــر  وال 
للتعبيــر عــن هويتهــم اللغويــة، أي أنهــم أتبــاع للهويــة 
اللغوية العربية، وهو ما يزيد من حقدهم على العرب 
المســلمين، ويحاولــون بــكل شــاردة وواردة اإلســاءة 

لكل ما هو عربي مسلم.
فنراهم مثال يقومون بتخوين العرب المســلمين تجاه 
والتقديــس  التمجيــد  مقابــل  الفلســطينية،  القضيــة 

للخميني وخامنئي والمنافق والفرعون الطوراني وما 
قدمــوه للقضيــة الفلســطينية، بالرغــم مــن أن المنافق 
الطوراني لم يقدم وال حتى شهيدا طورانيا لفلسطين، 
وكل ما قدمه هو تصريحات إعالمية وياليتها موجهة 
للفلسطينيين، بل موجهة لناخبيه بالدرجة األولى من 
أجــل إظهــار نفســه ســلطان المســلمين، تمهيــدا لزيادة 
رصيده في االستحقاقات االنتخابية، وأيضا لتحقيق 
حلمــه المريــض بــأن يكــون رمــزا طورانيــا فــي العالــم 

اإلسالمي.
أمــا لقطــاء الدولــة الصفويــة فيســتخدمون أســلوب 
تخويــن العــرب المســلمين تجــاه فلســطين، مــن أجــل 
مــن  قدمــوه  مــا  كل  المســلمون  العــرب  يســتذكر  أال 
تضحيــات ومقاومة وشــهداء على مر الســنوات تجاه 
القضية الفلســطينية. فنراهم يأمرون عمالءهم حزب 

هللا وحمــاس والجهــاد اإلســالمي بأن يرمــوا بعدد من 
أتباعهــم تجــاه إســرائيل، ثــم يقــوم حســن نصــر هللا 
وقــادة حماس والجهــاد بالتهليل والتكبير إليران على 
بطوالتهــا ومواجهتها ومقاومتها إســرائيل، ليقوم بعد 
ذلــك مرتزقــة “المياديــن” و”العالم” و”الجزيرة”، بشــتم 
العــرب المســلمين وخيانتهم فلســطين، وبهــذا، يحقق 
لقطاء الدولة الصفوية حقدهم على العرب المسلمين، 
عــن طريــق ضــرب وطعــن الدعــم العربــي لفلســطين، 
وقــس علــى ذلــك، تضخيــم كل مــا يخص سياســاتهم 
واقتصادهم، مقابل نكران وتشــويه وتدليس ما يقوم 
بــه العــرب المســلمون كالســعودية ومصــر واإلمــارات 
الــدول قــوة سياســية وعســكرية  حيــث تمثــل هــذه 
واقتصاديــة ونهضــة وازدهــارا، فليــس مــن مصلحــة 

الشعوبيين أن ينهض العرب المسلمون.
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@albiladpress.com
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هل أصبح الناقد
نباتا طفيليا؟

الجــدل لــم يســتقر حول مــا إذا كان الناقــد حجر عثرة 
فــي طريــق الفنــان ونباتــا طفيليا يتغذى على حســابه، 
االســتجابة  عليــه  تحتــم  الناقــد  مســؤولية  أن  غيــر 
السريعة والذكية لكل عمل فني جديد وكذلك مشاركة 
الفنان مهمة تحقيق مقدرة الفن إليصال رســالته، وإذا 
كان الفنانون بشرا فهم عرضة ألن يكذبوا، وأن يغشوا، 
وأن يخدعــوا أنفســهم واآلخرين بنفــس الطريقة التي 
يســلكها ســائر البشــر، ونظــرا ألن الناقــد منفصــل عــن 
العمــل الفــوري للخلــق فبوســعه أو لعلــه يســتطيع أن 
يتغلغــل فــي مظاهر الخداع هذه، ســواء كانــت إرادية 
أو ال إراديــة، وهكــذا يصبــح الناقــد فــي النهايــة نباتــا 
تبــدو  التــي  الحيويــة  العناصــر  علــى  يتغــذى  طفيليــا 
فــي األعمــال الجيــدة، ويصبــح في الغالــب حامل لواء 
أشــكال  يســتغل  الــذي  الطفيلــي  الفنــان  مــن  العقيــدة 
الفــن التجاريــة، وطبيعــي أن يتضمــن هذا التســليم أن 

الناقــد نفســه يســلم بالمســتويات الجيــدة التــي تظهــر 
فــي الفنانيــن المجيدين، لكن البد أن يكون الناقد على 
علــم بالظروف الموضوعية التي يتم فيها إنتاج العمل 
الفنــي في بلده، وكذلك علــى علم بتأثيرها على الفنان 

الخالق.
لكــن، أيهمــا يفضــل الفنــان، النقــد األكاديمــي أم النقــد 
الصحافــي؟ إن األول محــدود بحديــن مهميــن أولهمــا 
أن العمــل الفنــي “الدرامــا فــي مجتمعنــا” حديــث وفي 
حالة مســتمرة من الجريان والنمو، وســرعان ما تصبح 
النظرية الجديدة قديمة، وثانيهما أن الناقد األكاديمي 
معــزول عــن اإلنتاج وظروفه، مما ال يهمــه كثيرا، ومن 
ثم ينعزل في النهاية عن المستويات الشعبية والذوق 
المطلــق، غيــر أن  الجمالــي  للبحــث  الشــعبي ويتفــرغ 
أفضــل ناقــد فنــي اليــوم هــو الــذي يســتطيع أن يوازن 
داخــل نفســه بين قضيتيــن مهمتين قضيــة تطور الفن 

وقضية تطور وسيلة الترفيه الشعبي.
التــي  المتغيــرة  المســتويات  اكتشــاف  الناقــد  مهمــة 
تظهــر على أساســها األعمال الدراميــة الجيدة، وكذلك 
اكتشــاف األسباب التي تكمن وراء ظهور تلك األعمال 
الجيدة، فليس من الصعب تمييز المستويات المألوفة 
فــي بعــض األعمــال الضعيفــة، لكــن الصعوبــة هــي أن 
نعــرف أيــن نضــع بدقة الخــط المميــز لهــذه أو تلك من 

األعمال الجيدة.
ومــن الحقائــق الغريبــة للنقــد الفنــي، أن النــاس الذيــن 
يخاطبهم ال يهتمون به، فالمسلسل بشكل عام أو حتى 
الفيلــم ال ينجــح بتأثيــر المــدح أو القدح فــي الصحافة 
بقــدر مــا ينجــح بتأثيــر الدعايــة واإلعــالن المباشــرين، 
أمــا الذيــن يهتمــون بالنقــد فهــم المخرجــون والفنيون 
والمنتجــون وغيرهــم مــن العامليــن فــي المسلســل أو 

الفيلم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

مجاهدو “خلق” في 
مواجهة نظام الماللي )1(

كان لمنظمــة “مجاهــدي خلــق” التــي أسســها مثقفــون 
إيرانيــون عام 1965، دور حاســم فــي اإلطاحة بنظام 
ســعى  البدايــة  وفــي   .1978 عــام  شــتاء  فــي  الشــاه 
الخميني لوضع هذه المنظمة الثورية التي جل قادتها 
وصايتــه  تحــت  والشــبان  الشــابات  مــن  وعناصرهــا 
لخدمــة أغراضــه، فلمــا رفضــت ذلــك، أصــدر أوامــره 
بهــدف تصفيتهــا، والقضــاء علــى قادتهــا وكوادرهــا، 
وفي فترة وجيزة، وذلك بين عام 1980 وعام 1981، 
أعــدم أزيــد مــن 1200 مــن أفضــل عناصــر المنظمــة، 
وبســبب القمــع الوحشــي الــذي تعرضــت لــه، وجــدت 
المنظمة نفسها مجبرة على نقل قيادتها خارج إيران، 
وانطالقــا مــن العــراق فــي عهــد نظــام صدام حســين، 
شنت المنظمة هجمات عسكرية على الحرس الثوري 
لتكبــده خســائر فادحــة فــي العتــاد واألرواح في أكثر 

من مواجهة.

وبعد ســقوط نظام صدام حســين، نجح نظام الماللي 
أنهــا  فــي “شــيطنة” منظمــة “مجاهــدي خلــق” زاعمــا 
المنظمــة  علــى  وكان  و”طائفيــة”،  “إرهابيــة”  منظمــة 
أن تعيــش واحــدة مــن أصعــب الفترات في مســيرتها 
النضاليــة المجيــدة، وقــد اســتغل نظــام الماللــي ذلــك 
ضحيتهــا  ذهــب  فظيعــة  مجــازر  ليرتكــب  الوضــع 
المئــات مــن مناضلــي المنظمــة المتمركزة في معســكر 
“ليبرتــي” علــى الحدود مــع العراق. مع ذلــك، حافظت 
الرضــوخ  رافضــة  معنوياتهــا،  علــى  المنظمــة  قيــادة 
واالستســالم، وفــي ظــرف ســنوات قليلــة، أســقطت 
التهم الموجهة إليها، خصوصا تهمة اإلرهاب، لتحصل 
علــى تأييــد ودعــم مــن قبــل العديــد مــن الحكومــات 
والشــخصيات السياسية الكبيرة في كل من الواليات 
المتحــدة األميركيــة، ودول االتحــاد األوروبــي. وفــي 
قــرب  صغيــرة  مدينــة  المنظمــة  أقامــت   ،2016 عــام 

العاصمــة األلبانيــة تيرانا أطلقت عليها اســم المناضلة 
مــع  قتلــت خــالل مواجهــة  التــي  “أشــرف”  الشــهيدة 
الحــرس الثــوري علــى الحــدود اإليرانيــة – العراقيــة، 
وفــي هــذه المدينــة الجميلــة، الواقعــة علــى هضــاب 
خضــراء، يمكن للزائر أن يتعرف على مختلف مراحل 
المســيرة النضاليــة للمنظمــة مــن خــالل متحف ضخم 
فيــه تعــرض صــور ووثائــق تخليــدا لذكرى مــن دفعوا 
حياتهــم ثمنــا للحريــة ورفــض االســتبداد والطغيــان 
المتمثــل فــي نظــام الماللــي البغيض، كمــا يفضح هذا 
المتحــف الوســائل واألســاليب الوحشــية التــي يتقــن 
نظام الماللي استعمالها في مواجهة حركات المقاومة 

سواء داخل إيران أم خارجها.

والملفت لالنتباه أن المتحف يضّم أيضا صورا  «
لقادة وطنيين بارزين من القرن الماضي. “إيالف”.

حسونة المصباحي
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تمّكــن عضو فريــق البحرين للترايثلون 
علــي جناحــي مــن إنهــاء ســباق اســتانا 
في كازاخســتان للرجل الحديدي بزمن 
5 ســاعات و8 دقائــق فــي ســباق يعتبر 
مســتوى  علــى  المهمــة  الســباقات  مــن 

رياضة الرجل الحديدي. 
وتمّكــن جناحــي من قطع المســافة في 
مســتويات  قــدم  أن  بعــد  مثالــي  زمــن 
التصاعــدي  التطــور  علــى  تــدل  كبيــرة 
فــي المســتوى الفنــي واإلعــداد المتميز 
الــذي  الكبيــر  الســباق  فــي  للمشــاركة 
وعلــى  قويــة  المنافســة  فيــه  جــاءت 
أشــدها في ظل المشــاركة الواسعة من 
قبل العديد من نجوم الرجل الحديدي. 
 وقال جناحي في تصريح له “شــاركت 
الحديــدي  للرجــل  اســتانا  ســباق  فــي 
بدعــم مــن ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد 
آل خليفــة ممثــل جاللة الملــك لألعمال 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 

والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
والــذي دائًما ما يشــجعنا علــى التواجد 
في مختلف ســباقات الرجــل الحديدي 
لتحقيــق إنجــازات رائــدة باســم مملكة 

البحرين”.  
الســباق  فــي  شــاركت  “لقــد  وأضــاف   
البحرينــي  المتســابق  باعتبــاري 
علــى  وحرصــت  الوحيــد  والخليجــي 
لعكــس  المســتويات  أفضــل  تقديــم 
الصــورة المشــرقة عــن رياضــة الرجــل 
الحديــدي فــي مملكة البحريــن وتعزيز 
إنجازاتهــا في رياضــة الرجل الحديدي 
وبالفعــل تمكنــت من إنهاء الســباق في 
ا  فترة مثالية رغم األجواء الحارة نسبيًّ
لكن ثقة ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
ا من أجل  خليفــة شــكلت لي دافًعــا قويًّ
الفريــق  وتأكيــد مكانــة  الســباق  إنهــاء 
المســتوى  للترايثلــون علــى  البحرينــي 

علي جناحيالدولي”.

ــر بــــن حــمــد ــ ــاص ــ ــخ ن ــيـ ــشـ ــو الـ ــمـ ــم سـ ــ ــدع ــ ــاد ب ــ ــ أشـ

جناحي ينهي سباق “استانا” بزمن مثالي

اتحاد السلة يعتمد جدول دوري زين

14

أنهــى الحكمــان الدوليــان لكــرة القــدم الشــاطئية وليــد محمــود وعبدهللا قاســم مشــاركتهما الناجحة فــي إدارة 
مباريات بطولة neom beach soccer الدولية، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية خالل الفترة 17 

وحتى 20 يوليو الجاري.

 وجاءت مشاركة الحكمين وليد محمود وعبدهللا قاسم 
مميــزة فــي البطولــة، إذ أدارا العديد مــن المباريات التي 
تــم تكليفهــم بهــا، وأبرزها المبــاراة النهائيــة التي جمعت 
منتخبــي عمــان ومصــر، حيــث شــارك وليــد محمــود في 
إدارة المباراة بصفته حكما ثانيا، فيما كان عبدهللا قاسم 
حكًمــا رابًعــا إلــى جانب الحكــم األول اإلماراتــي إبراهيم 

المنصوري والحكم الثالث الكويتي عزيز أمان.
 وشارك الحكمان وليد وعبدهللا في إدارة مباراة تحديد 
المركزيــن 5 و6 فــي البطولــة، والتــي جمعــت منتخبــي 
أوال  حكمــا  محمــود  وليــد  كان  إذ  والصيــن،  إنجلتــرا 
وعبــدهللا قاســم حكًمــا ثانًيــا إلى جانــب الثالــث العماني 

تركي الصالحي والرابع اإلماراتي إبراهيم المنصوري.
 وشارك الحكمان أيًضا في إدارة مباراة تحديد المركزين 
3 و 4 بيــن منتخبــي اإلمــارات والســعودية، حيــث كان 

عبــدهللا حكًمــا ثالًثــا ووليــد حكًما رابًعا إلــى جانب األول 
العماني تركي الصالحي والثاني الكويتي عزيز أمان.

 وفي مباريات الدور التمهيدي، فإن أول تكليف للحكيم 
كان في مباراة اإلمارات وإنجلترا، إذ كان عبدهللا قاسم 

حكما ثالًثا ووليد محمود حكًما رابًعا.
 وفي مباراة السعودية والصين، كان وليد محمود حكما 

ثانيا وعبدهللا قاسم حكًما رابًعا.
 وشــارك عبــدهللا قاســم فــي إدارة مبــاراة منتخبي مصر 
والصيــن بصفتــه حكًمــا رابًعــا، أمــا التكليــف األخيــر فــي 
الــدور التمهيــدي فــكان فــي مبــاراة اإلمــارات وعمــان، إذ 
كان وليد محمود حكًما أوالً وعبدهللا قاسم حكًما ثانًيا.

 ويعتبــر وليد محمود وعبدهللا قاســم مــن ضمن الحكام 
آســيا  قــارة  حــكام  نخبــة  قائمــة  ضمــن  المتواجديــن 
للشــواطئ للعــام )2019(، وســبق لهما التواجــد في إدارة 

العديد من المباريات ببطوالت قارية ودولية مختلفة.
 ورشــح BSWW )الجهــة المســؤولة عــن تنظيم مباريات 
الكرة الشــاطئية عالميا( الحكمين وليد محمود وعبدهللا 
نظــًرا  البطولــة؛  مباريــات  إدارة  فــي  للمشــاركة  قاســم 

لكفاءتهما المميزة.
 وجــاء التكليــف الصــادر مــن قبــل BSWWتأكيــدا علــى 
جميــع  علــى  البحرينيــة  للصافــرة  المتميــزة  المكانــة 
مختلفــة  نجاحــات  مــن  تحققــه  بمــا  وذلــك  األصعــدة، 
لكوادرهــا فــي مختلــف المســتويات )المالعــب العشــبية، 

كرة الصاالت وكرة الشواطئ(.
التــي  النجاحــات  لسلســلة  تواصــالً  التكليــف  ويعتبــر   
يحققهــا التحكيــم البحرينــي عبر تواجده فــي البطوالت 
المختلفة؛ نظير ما اكتسبه من ثقة عبر أدائه المميز على 

ا. ا ودوليًّ ا وقاريًّ ا وإقليميًّ جميع األصعدة محليًّ

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

وليد وعبداهلل يديران نهائي “neom” الشاطئية

عبدالله قاسموليد محمود

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أشــاد وزير شؤون الشباب والرياضة 
المهــر عالــي  المؤيــد بتحقيــق  أيمــن 
بــن ســلمان آل  الشــيخ دعيــج  ملــك 
هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  خليفــة 
رعايــة شــؤون الخيــل للمركــز األول 
فــي كأس دارلــي روبرت بابــرن الفئة 
مضمــار  علــى  أقيــم  والــذي  الثانيــة 
دوفيل - فرنسا وسط مشاركة كبيرة 
مــن قبل عــدد من المهور من مختلف 

دول العالم.  
الشــباب  شــؤون  وزيــر  وقــال   
والرياضــة “يعتبــر انتصار المهر عالي 
اســتمراًرا لالنتصــارات التــي حققتها 
رياضــة ســباقات الخيل فــي المملكة 
والتي باتت تســير في طريق التطور 
والنمــاء في ظــل المتابعة المســتمرة 
من قبل ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
واهتمام سموه الواضح بدعم المالك 
البحرينــي والوقــوف إلــى جانبــه في 

مختلف سباقات الخيل”.
الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأضــاف     

والرياضــة “لقد جــاء االنتصار الثاني 
للمهــر عالــي نتيجة طبيعيــة الهتمام 
المالــك الشــيخ دعيــج بــن ســلمان آل 
علــى  الموصــول  وحرصــه  خليفــة 
تطويــر قدرات ومهــارات المهر عالي 
أمــام  المثاليــة  الظــروف  وتهيئــة 
والفــارس  والفنــي  اإلداري  الطاقــم 
األمر الذي ســاهم في الظهور بصورة 
قويــة فــي الســباق وتحقيــق المركــز 
األول، كمــا أن هــذا االنتصــار يشــيع 
أجــواء مــن التفــاؤل بتحقيــق المزيد 
مــن المراكــز المتقدمة في الســباقات 

المقبلة”.

المؤيد يشيد بنتيجة المهر عالي

23 يوليو 2019 الثالثاء
20 ذو القعدة 1440

15 أغسطس

حــّدد االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم، 
يــوم الخميــس الموافق 15 أغســطس 
المقبــل، موعــًدا لســحب قرعــة دوري 
للموســم  الممتــاز  حمــد  بــن  ناصــر 

الرياضي 2019-2020.
وســتجرى مراســم قرعــة دوري ناصــر 
بن حمد الممتاز في مقر قناة البحرين 

بوزارة شؤون اإلعالم.
يشــار إلــى أن نــادي الرفــاع هــو حامل 
لقــب أول نســخة مــن دوري ناصــر بن 
حمــد الممتــاز، بعد تتويجه المســتحق 

الموسم الماضي.
الــدوري  فــي  أنديــة   10 وتشــارك 
الرفــاع،  وهــم:  الجديــد  بالموســم 
الحــد،  النجمــة،  المحــرق،  المنامــة، 
الحالــة،  الشــباب،  الشــرقي،  الرفــاع 

األهلي والبسيتين.

سبورت

أيمن المؤيد

تغطية - المكتب اإلعالمي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اعتمــد االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة جــدول مباريــات الــدور التمهيــدي لــدوري زيــن للدرجــة األولى، 
للموسم الرياضي 2020 - 2019.

البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو  وقــال 
لكرة الســلة رئيس لجنة المســابقات السيد أنور 
شــرف، إن لجنــة المســابقات انتهــت مــن إعداد 
جــدول مباريــات الــدور التمهيــدي لــدوري زين 

البحرين. 
علــى  الجــدول  عمــم  االتحــاد  أن  شــرف  وذكــر   

األنديــة األعضاء، حيث ســيبدأ الــدور التمهيدي يوم 
4 أغسطس المقبل.

 وأكــد أنــور شــرف أن االتحاد عمــل بجد في اآلونــة األخيرة 
بعقــد العديــد مــن االجتماعــات التنســيقية، رغبــًة منــه فــي 
اعتمــاد جــدول منافســات دوري زيــن البحريــن، وذلــك بعــد 
أن أقر في وقت مبكر روزنامة ونظام مســابقات كرة الســلة 

للموسم الرياضي الجديد.
 وقــال إن اتحــاد كرة الســلة يهدف إلى إنهاء الموســم مبكًرا، 

وتحديــًدا مــع نهايــة شــهر مــارس مــن العــام 
الموســم،  نهايــة  للتأخيــر  تفادًيــا  القــادم، 
عــالوة على إعطاء الفرصة الكافية لبطل 
الــدوري العام لالســتعداد التام للمشــاركة 
فــي البطولــة الخليجيــة األربعيــن لألندية 

األبطال خالل شهر أبريل 2020. 
وبّين أنور شرف أن الدور التمهيدي لدوري زين 
ألنديــة الدرجــة األولــى ســيقام مــن دور واحد بمشــاركة 
12 فريًقــا وفــي الدور السداســي يلعب أصحــاب المراكز من 
1 إلــى 6 بنظــام دوري من دور واحد، ويتأهل األول والثاني 
مباشــرة إلــى المربع الذهبــي، ويلعب أصحــاب المراكز من 3 
إلــى 6 بنظــام الفائــز مــن مباراتيــن )Best of 3(، إذ يتواجــه 

الثالث مع السادس وكذلك الرابع مع الخامس.
ويلعب الفائز من )5x4( ضد األول في المربع الذهبي، والفائز 

مــن )6x3( يلعــب ضــد الثاني في المربع الذهبي والخاســران 
ينضمــان إلــى الــدوري الفضــي مــع الفــرق مــن 7 إلــى 12، أما 
 ،)Best of 3( المربع الذهبي سيقام بنظام الفائز من مباراتين

.)Best of 5( والنهائيات بنظام الفائز من 3 مباريات
 أمــا الــدوري الفضــي يلعــب فيه أصحــاب المراكز مــن 5 إلى 
12 بنظــام الــدوري مــن دور واحــد لتحديــد المراكــز النهائيــة 

للدوري. 
والفريقــان األول والثانــي فــي الــدور التمهيــدي ســيكون كل 
واحد منهما على رأس مجموعة في كأس خليفة بن سلمان.
وستشــهد انطالقــة الجولــة األولــى إقامة ســت مباريــات، إذ 
سيلتقي يوم 4 أغسطس األهلي مع سماهيج الساعة 6 تليها 
مبــاراة النجمــة واالتحــاد الســاعة 7:45 ، وفــي اليــوم التالي 
ســيلعب البحريــن ومدينــة عيســى، وكذلــك النويــدرات مــع 
المحرق، ويوم 6 أغســطس يتواجه المنامة وسترة وُتختتم 

الجولة بأقوى اللقاءات بين الحالة والرفاع.
وسيستمر الدور التمهيدي حتى يوم 14 أكتوبر، وهو موعد 

ختام التمهيدي بختام الجولة 11 من مسابقة دوري زين.

”BRAVE 24“ حسين عياد يشارك في
الــبــحــريــنــي لـــاعـــب  ــز  ــي ــم م ــور  ــه ــظ ل تــتــطــلــع   ”KHK MMA“

يتطلع فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة KHK MMA لنجاح مشــاركة العب الفريق الالعب البحريني حســين عياد بمنافســات النســخة 
الرابعــة والعشــرين مــن بطولــة بريــف، والتــي ســتنظمها منظمــة بريف يــوم الخميس الموافــق 25 يوليو الجاري علــى صالة ملعب كوبــر بوكس في 

العاصمة البريطانية لندن.

وسيواجه الالعب حسين عياد الالعب البريطاني 
الذبابــة  وزن  منافســات  فــي  جونســون  ميتشــل 

بالبطولة.
ويواصــل الالعب عياد تحضيراته لهذه المواجهة 
بقيــادة مدربــه الروســي إلــدر إلــداروف، بعــد أن 
خضــع إلــى برنامج تدريبي مكثف على المســتوى 
المطلوبــة  للجاهزيــة  للوصــول  والفنــي،  البدنــي 
لخــوض هــذا النزال، حيث يتطلــع الالعب لتقديم 
المســتوى الــذي يمكنــه من إحراز نتيجــة إيجابية 

في هذه المشاركة.
 وبهذه المناسبة، قال الالعب حسين عياد: “يعتبر 
هــذا النــزال من أهم النزاالت التي ســأخوضها في 
المحترفيــن.  فئــة  فــي  الرياضــة  بهــذه  مســيرتي 
حيــث إنني أرغب بتمثيل مملكة البحرين بصورة 
مشــرفة وكذلــك فريقــي KHK MMA، وسأســعى 

إلحــراز نتيجــة االنتصــار. وأتوّجــه بجزيل الشــكر 
وعظيــم االمتنــان لســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
آل خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب 
مــا  لتحقيــق  لــي،  ســموه  دعــم  علــى  البحرينيــة 

وصلت إليه في هذه الرياضة”.
“إن  إلــداروف:  إلــدر  المــدرب  قــال  جانبــه،  مــن   
المميزيــن،  الالعبيــن  مــن  عيــاد  حســين  الالعــب 
فهــو يمتلك قــدرات جيدة على مســتوى المباغته 
وإنزال الالعب المنافس وكذلك يتمتع بإمكانيات 
جيدة في الجوجيتسو والمالكمة والركالت. وهو 
مستمع جيد للمدرب وينفذ ما يطلبه المدرب على 
الشــكل الــذي يمكنــه مــن كســب النقــاط لصالحــه، 

فأتمنى له التوفيق في هذا النزال”.
 يذكــر أن الالعــب حســين عيــاد قــد بــدأ مســيرته 

الرياضــة فــي لعبة فنون القتال المختلطة كالعب 
هــاٍو عندما مثل المنتخــب البحريني في بطوالت 
IMMAF- االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة
WMMAA، ونجــح فــي إحــراز نتائــج مميــزة، من 
أبرزهــا الميداليــة البرونزية في بطولــة العالم. ثم 
انتقــل لفئــة المحترفيــن وكانــت أولــى مشــاركاته 
فــي بطولة بريــف 12 والتي أقيمــت في العاصمة 
نجــح  2018، حيــث  مايــو  االندونيســية جاكرتــا 
فــي تحقيــق الفوز في أول ظهور له على حســاب 
الالعــب الفلبينــي جومار باك. وقــد توالت نتائجه 
المميــزة فــي هــذه البطولــة، عندمــا تغلــب علــى 
منافسه المصري محمد أبو علي بالضربة القاضية 
فــي بطولــة BRAVE 18  فــي البحرين، وفاز على 
الالعــب الفلبيني جيســون فيرغارا في بطولة 22 

حسين عيادBRAVE بالفلبين.

سبورت

اتحاد اليد

أنهى منتخبنا الوطني للشــباب لكرة اليد مشــواره في الدور التمهيدي 
منتخــب  مــع  بالتعــادل  أســبانيا  فــي  ــا  حاليًّ المقامــة  العالــم  ببطولــة 
كوســوفو )29/29( ليحتــل علــى أثرهــا األحمر الشــاب المركز الخامس 

في التدريب العام وبفارق األهداف عن كوسوفو.

منتخبنــا  يلعــب  النتيجــة  وبهــذه 
الخامــس  المركــز  صاحــب  مــع 
والــذي  الرابعــة  المجموعــة  فــي 
للعــب  تشــيلي  منتخــب  احتلــه 
علــى المراكــز مــن 17 إلــى 20 في 
المونديــال وتقام المباراة يوم غد 

األربعاء.
وحصــل العــب منتخبنــا الوطنــي 
علــى  جــالل  أحمــد  للشــباب 
نجوميــة المبــاراة وأفضــل العــب 
بعــد المســتوى الجيــد الــذي قدمه 
وســجل مــن خالله ســبعة أهداف 
على مدار الشوطين، وتم تسليمه 
هديــة تذكاريــة مــن قبــل اللجنــة 

العليا المنظمة للبطولة.

يد الشباب تتعادل مع كوسوفو

أحمد جالل أفضل العب في المباراة

اختتما مشاركتهما الناجحة 
في البطولة الدولية



واصل فريق البحرين للتحمل 13 اســتعداداته الخاصة لبطولة العالم، وذلك من خالل المشــاركة في سلســلة بطولة العالم للترايثلون في إدمونتون، حيث حققت أشــليغ جنتيل الميدالية 
البرونزية بعد كانت على بعد ثواني قليلة من تحقيق المركز الثاني، جنتيل عملت بجد واجتهاد للعودة للمشاركة في السباقات وهي سعيدة بهذه النتيجة وقالت بعد عبورها خط النهاية: 

“أعتقد إن علّي تحقيق المزيد من التقدم والتطور وذلك إلكمال سباق كامل ويضاهي شعوري اآلن الوصول لسطح القمر مع حصولي على المركز الثالث”. 

 وتتطلع جنتيل اآلن الختبار جديد لقدراتها 
قبــل انطــاق أولمبيــاد طوكيــو وذلــك بعــد 
ثاثــة أســابيع وأضافــت فــي تعليقهــا حول 
ا، النتيجة ليست  ذلك: “بالنســبة لي شــخصيًّ
مهمــة، فاألهم هو أن أجرب المضمار ألكون 
مستعدة عندما يتم استدعائي ضمن فريق 
للتســابق  جاهــزة  أكــون  أن  أريــد  طوكيــو 

عليه”. 

الفريــق  فــي  زميلهــا  زال  مــا  جهتــه،  مــن   
فينشــينت لويــس متصــدًرا للترتيــب العــام 
الســباق فــي  إنهائــه هــذا  الرغــم مــن  علــى 
المركــز الخامــس وأشــار فــي حديثــه بعــد 
معظــم  اســتهلكت  “لقــد  الســباق:  إنهائــه 
طاقتــي في الســباحة، وعانيت كثيــًرا بينما 
المتســابقين  علــى  أضغــط  أن  أريــد  كنــت 
الذيــن كانــوا فــي المقدمــة المركــز الخامس 

ليــس ســيًئا بالنظر للصــورة الكليــة والنقاط 
التي حصدتها”. 

 وأنهــى بيــن كانوتيــه الســباق فــي المركــز 
غوميــز  خافييــر  اضطــر  فيمــا  الســابع، 
بيــن  االنتقاليــة  المرحلــة  فــي  لانســحاب 
ســباق الدراجــة والســباحة وبهــذه النتيجة، 
انزلــق غوميــز للمركــز الثالــث فــي الترتيــب 

العام.  

 إلــى ذلــك، سيشــارك جنتيــل وغوميــز فــي 
طوكيــو،  ألولمبيــاد  التحضيــري  الســباق 
فيمــا قــّرر لويــس لعــد المشــاركة فيــه ليركز 
الســباق  فــي  المشــاركة  علــى  تحضيراتــه 
الختامــي لسلســلة بطولة العالــم للترايثلون 
في أثناء ذلك، ســتتطلع هولي لورانس إلى 
تعزيز سلســلة انتصاراتها عندما تشارك في 

بطولة سانتا روزا للرجل الحديدي 70.3.

فريق البحرين للتحمل 13 يواصل استعداداته لبطولة العالم

إيطاليا
البحرين

3
0

بطولة العالم 
للشباب

تلقى منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للشــباب خســارة منطقية بثالثة أشــواط نظيفة من نظيره اإليطالي المرشــح للفوز باللقب وذلك في اللقاء الذي جمعهما مســاء أمس ضمن 
منافسات دور الثمانية ببطولة العالم تحت 21 والتي تحتضنها مملكة البحرين حتى 27 الشهر الجاري ولحساب المجموعة )F ( ليخطف “اآلزوري” أول ثالث نقاط بدور الثمانية.

ورغــم الخســارة التــي تعــرض لهــا منتخبنــا الوطنــي إال أنــه لم يفقد المنافســة على خطــف بطاقة التأهل للــدور نصف النهائــي نظريا، حيث أنــه يحتاج الفوز أمــام األرجنتين في 
مواجهة اليوم التي ستقام الساعة السابعة مساء للمحافظة على آماله في التأهل.

واســتطاعت المدربــة اإليطالية مونيــكا )قاهرة 
الرجــال( والســيدة الوحيــدة مــن بيــن المدربين 

لتضم منتخبنا إلى قائمة ضحاياها.
وشــهدت تشــكيلة المنتخــب في الشــوط األول 
تغييريــن بمشــاركة جاســم تركــي بمركــز ٤ بدال 
مــن محمــد العبــار الــذي شــارك ببضعــة نقــاط، 
مــع مشــاركة الليبــرو بــدر محمــد ناصــر بدال من 

حسين عبدهللا المصاب.
المنتخــب االيطالــي فــاز علــى منتخبنا بســهولة 
عبــر االرســاالت المركــزة، مع التفــوق الهجومي 
فــي األطــراف واالرتــكاز، وعانــى العبونــا مــن 
ســوء االســتقبال وغيــاب حوائــط الصــد وبــان 
ليفــوز  الاعبيــن  علــى  واضحــا  االستســام 

الطليان بالشوط بفارق كبير ١٠/٢٥.
تواصلت السيطرة االيطالية في الشوط الثاني 
بســاح اإلرســاالت الذي اصاب العبونا بالشــلل 
التام، حيث استطاع الاعب االشول “كرستيان 
االفضليــة  بــاده  منتخــب  يعطــي  ان  جامبــا” 
باالرســاالت والهجــوم الســاحق مــن مركــزي ٢ 
و١ وخنقــت حوائــط الطليــان ضاربينــا وتمكــن 
المنتخــب المنافــس مــن الهجــوم بــكل ســهولة 
تارة عبر الكرات السريعة وتارة بالمفتوحة في 
األطراف واضاع منتخبنا العديد من االرساالت 
واألخطــاء علــى مســتوى الهجــوم واالســتقبال 

لتفوز إيطاليا ١٥/٢٥.
ولــم يجــد المنتخــب اإليطالــي أي صعوبة تذكر 
كذلــك فــي الفــوز بالشــوط الثالــث اثــر تفوقــه 
فــي الشــق الهجومي بشــكل واضح إلــى جانب 
ارســاالت العبيــه القوية وحوائط صــده العالية 
وسط تباين واضح في المستوى بين الطرفين 
فــي ظــل الفــوارق البدنيــة والمهاريــة لينتهــي 

الشوط لصالح 25/13.
وطــوال المواجهــة لــم تجري مــدرب إيطاليا أي 
تغيير على التشــكيلة ولعبت باألساسيين لتفوز 

بالمباراة من دون أي تهاون.

علي بن محمد يثمن دعم خالد 
بن حمد

أعــرب رئيــس االتحــاد البحريني للكــرة الطائرة 
الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة عــن خالــص 
لرئيــس  األول  النائــب  إلــى  وتقديــره  شــكره 
رئيــس  والرياضــة،  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة إلصدار توجيهاتــه الكريمة 
بصــرف مكافآت الفوز لاعبي منتخب الشــباب 
للكرة الطائرة بعد تأهلهم لدور الثمانية ببطولة 
العالــم تحت 21 والتــي تحتضنها المملكة حتى 

27 الشهر الجاري.
أن  خليفــة  آل  محمــد  بــن  علــي  الشــيخ  وأكــد 
حــرص ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة 
اهتمــام  مــدى  يعكــس  الاعبيــن  تكريــم  علــى 
ســموه بتقدير العبي المنتخبات الوطنية ورفع 
معنوياتهــم وتحفيزهم، كما أنه يجســد الرعاية 
الكبيــرة التــي يوليهــا ســموه للحركــة الرياضية 

بشكل عام والكرة الطائرة بشكل خاص.
وأضاف “باألصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس 
إدارة االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة أتقــّدم 

بجزيل الشــكر والتقدير إلى ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة علــى تكريــم الاعبين وهو 
امتداد لما يقدمه ســموه من دعم وعناية لسائر 
المنتخبــات الوطنيــة، حيــث كان لذلــك التكريم 
ومنتســبي  الاعبيــن  نفــوس  فــي  طيــب  أثــر 
اللعبــة وهــو يشــكل تأكيد واضح علــى ما يبذله 
ســموه من جهود في ســبيل االرتقــاء بالرياضة 
البحرينية إلى آفاق أوسع من التميز والتطور”.

وأوضــح الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة أن 
هذا التكريم يشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع 
االتحــاد والاعبيــن والجهازيــن  إدارة  مجلــس 
الفنــي واإلداري وأنه يشــّكل دافًعــا لبذل المزيد 
مــن العطــاء فيمــا تبقــى مــن منافســات بطولــة 
العالم أو باقي البطوالت القادمة، مجدًدا شكره 
وامتنانه لســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
علــى مــا يقدمــه مــن دعــم ومســاندة، معاهــًدا 
ســموه علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود إلعــاء 
رايــة الوطــن خفاقــة عاليــة بمختلــف المحافــل 

الخارجية.
كما وّجه الشيخ علي بن محمد آل خليفة شكره 
األولمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  إلــى  وتقديــره 
محمــد حســن النصــف علــى متابعتــه واهتمامه 
بمشــاركة المنتخــب فــي بطولة العالــم وحرصه 
الحثيــث  وســعيه  األمــور  كافــة  تســهيل  علــى 

الماليــة،  المكافــآت  صــرف  إجــراءات  بتســريع 
مثمنــا الجهــود المبذولــة من األميــن العام لدعم 
اتحــاد الكرة الطائرة بشــكل عــام وباألخص في 

استضافة الحدث العالمي.
هــذا، وقــد رفــع العبــو منتخــب الشــباب للكــرة 
الطائرة أســمى آيات الشــكر والتقدير إلى ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، معربيــن عن 
اعتزازهــم الكبيــر بذلــك التكريــم والذي يشــّكل 
لهــم حافــًزا من أجــل تقديم أفضل المســتويات 

وتمثيل الوطن خير تمثيل.

ايران تعبر األرجنتين بصعوبة
المنتخــب اإليرانــي مــن عنــق الزجاجــة  خــرج 
األرجنتيــن  علــى حســاب  فــوزا صعبــا  وحقــق 
بثاثــة أشــواط مقابــل شــوط )25/19، 23/25، 
 ،)F( ضمن منافسات المجموعة )25/22، 32/30
ويدين اإليرانيون بفوزهم إلى الاعب مرتضى 
 24 بإحــرازه  الفتــا  اداءا  قــدم  الــذي  شــريفي 
نقطــة كمــا تميز الاعب أمير حســين اســفنديار 

بتحقيقه 23 نقطة.

روسيا والبرازيل تحلقان بأول انتصار
حقــق المنتخــب الروســي أولــى انتصاراتــه في 
بنظيــره  أطــاح  بعدمــا  الثمانيــة  دور  انطاقــة 
الكــوري بثاثــة أشــواط مقابــل شــوط انتهــت 
اللقــاء  فــي   )25/15  ،25/13  ،25/16( كالتالــي 
 )E( الــذي جمعهمــا ضمــن منافســات المجموعــة
ليحرز الروس أول 3 نقاط مستفيدين من تألق 
الاعب “ماكســيم” الــذي حقق بمفرده 18 نقطة 
مــن بينهــا 13 نقطــة مــن الهجــوم و3 نقــاط مــن 

الصد ونقطتين من اإلرسال.
وضمن منافسات ذات المجموعة تمكن منتخب 
أشــواط  بثاثــة  الصيــن  هزيمــة  مــن  البرازيــل 
نظيفــة )28/26، 25/23، 25/21( ليحصــد ثــاث 
نقاط في مســتهل مشــواره، ويدين البرازيليون 
بهذا الفوز إلى الاعب “فيكتور الكساندر” الذي 
حقــق 13 نقطــة ليتألــق فــي المواجهــة ويقــود 

باده إلى االنتصار األول في دور الثمانية.

مواجهات تحديد المراكز
نظيــره  عقبــة  الكنــدي  المنتخــب  تخطــى 
شــوط  مقابــل  أشــواط  بثاثــة  البورتوريكــي 
فــي  وذلــك   )25/17  ،19/25  ،25/14  ،25/19(

.)G( مباراة تحديد المراكز بالمجموعة
وضمــن منافســات ذات المجموعــة فاز منتخب 
التشــيك على مصر بثاثة أشواط مقابل شوط 
ليخطــف   )25/21  ،28/26  ،25/27  ،29/27(
األول أول ثاث نقاط ويحرم مصر من تحقيق 
أول انتصاراتــه فــي بطولــة العالــم بعدمــا ودع 

المنافسة.

فــاز منتخــب   )H( المجموعــة  منافســات  وفــي 
نظيفــة  أشــواط  بثاثــة  تونــس  علــى  كوبــا 
)25/19، 25/19، 25/22(، وفــي منافســات ذات 
المجموعــة فاز المنتخب البولندي على المغرب 
بثاثة أشواط نظيفة )25/16، 25/16، 25/11(.

مباريات اليوم
تســتكمل اليــوم مباريــات دور الثمانيــة عندمــا 
قمــة  فــي  والبرازيــل  روســيا  منتخــب  يلتقــي 
مباريــات المجموعــة )E( الســاعة 11:30 صباحا 
الفــوز  لتحقيــق  المنتخبيــن  كا  يتطلــع  حيــث 
كوريــا  علــى  تغلبــا  بعدمــا  المجموعــة  وتصــدر 
منتخبــي  يلتقــي  كمــا  التوالــي،  علــى  والصيــن 
الصيــن وكوريــا الســاعة 2:00 ظهــرا فــي لقــاء 
آســيوي بهدف تعويض الخســارة والبقاء ضمن 

دائرة المنافسة.
وســيكون عشــاق الكــرة الطائرة علــى موعد مع 
مواجهة نارية بين إيطاليا وايران الساعة 4:30 
عصــرا ضمــن منافســات المجموعــة )F( والتــي 
يتطلــع فيهــا كا الفريقيــن لصــدارة المجموعــة 

بعد فوزهما على البحرين واألرجنتين.
يلتقــي  المراكــز،  تحديــد  مواجهــات  وفــي 
منتخــب كندا والتشــيك الســاعة 11:30 صباحا 
يلتقــي  كمــا   ،)G( المجموعــة  منافســات  ضمــن 
بــذات المجموعــة منتخــب بورتوريكــو ومصــر 
الســاعة 2:00 ظهــرا، ويتقابــل ضمن منافســات 
المجموعــة )H( كا مــن تونــس وبولندا الســاعة 
4:30 عصــرا، كمــا يلتقي كوبا والمغرب الســاعة 

7:00 مساء.

الطائــرة لشــباب  العالــم  ببطولــة  ضحايــاه  لقائمــة  األحمــر  يضــم  “اآلزروي” 

“مــونــيكــا” إيطاليا قــاهــرة الــرجــال
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سبورت

حسن علي

علي بن محمد

فرحة الطليان باالنتصار الحداد يصوب ضربة ساحقة أمام ايطاليا

المغرب تلقى خسارة جديدة بولنداحوائط البرازيل أطاحت بالصينفارق اإلمكانات يحرم المنتخب من تجاوز ايطاليا

ايران خرجت من عنق الزجاجة أمام روسياروسيا تخطت عقبة كوريا

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

انتصارات 
مستحقة لروسيا 

وايران وإيطاليا 
بدور الثمانية

منتخبنا يواجه 
األرجنتين 

اليوم 



االحترام مفقود
علَّــق جوناثــان بارنيــت، وكيل جاريث بيــل نجم ريال مدريد، على تصريحــات مدرب الفريق زين 

الدين زيدان، بشأن النجم الويلزي.

بيــن  الوديــة  المبــاراة  عقــب  قــال  زيــدان،  وكان 
مســؤولي  إنَّ  ميونــخ،  وبايــرن  الملكــي  الفريــق 
النــادي االســباني يعملون على انتقــال بيل خارج 
“ســانتياجو برنابيــو”، ومــن األفضــل للجميــع أن 

يرحل النجم الويلزي غًدا.
 وقــال وكيــل بيــل، فــي تصريحــات لصحيفــة “ذا 
صــن” البريطانيــة: “مــا فعلــه زيــدان عــار. إنــه لــم 
يظهــر أي احتــرام لالعــب الذي قــدم الكثير لريال 
مدريــد”. وأضــاف: “متــى يرحــل بيــل؟ ســيتعلق 
األمــر بمصلحــة الالعب ولــن يتم التأثــر بمحاولة 

زيدان لدفع جاريث خارج ريال مدريد”.
وأتــم: “بيل على وشــك الرحيــل؟ أعمل اآلن على 
هــذا األمــر”. كما كشــف وكيل بيل حقيقــة انتقال 

جيرمــان  ســان  باريــس  صفــوف  إلــى  الويلــزي 
وخرجــت  الجــاري.  الصيفــي  خــالل  الفرنســي، 
تقارير صحفية تشير إلى صفقة تبادلية محتملة 
بين ريال مدريد وباريس، ينتقل بمقتضاها نيمار 
للنــادي الملكــي، مقابــل انضمــام بيــل إلــى ســان 

جيرمان.
 وذكرت صحيفة “سبورت” اإلسبانية، أن بارنيت 
لــم يكــن على علم باألنبــاء التي أفــادت بمقايضة 
محتملة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، 
مشيًرا إلى أنه لم يظهر اهتماًما تجاه تلك األنباء. 
وقــال بارنيــت: “ليس لدي خطة لإلســراع برحيل 
بيل من ريال مدريد، اآلن أنا جالس على األريكة 

أشاهد بطولة بريطانية المفتوحة للجولف”.

خسارة ثانية

وكاالت

جاريث بيل وزين الدين زيدان

منــي ليفربــول اإلنجليــزي، بطــل مســابقة دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم، بخســارة 
ثانيــة فــي جولتــه األميركيــة التحضيريــة للموســم الجديــد بســقوطه أمام اشــبيلية 

اإلسباني 2-1  في بوسطن.

وكانــت المبــاراة فــي طريقهــا إلى التعــادل بهدف 
للبلجيكــي  هــدف  مقابــل   )37( نوليتــو  لمانويــل 
بوثــو  أليخانــدرو  لكــن   ،)44( أوريجــي  ديفــوك 
خطــف فــي الدقيقــة األخيرة هدف الفــوز للفريق 
األندلســي الذي لعب بعشــرة العبين منذ الدقيقة 
غنانيــون  جوريــس  الفرنســي  مدافــع  لطــرد   76
بســبب خشــونة متعمــدة بحق مواطنــه الجزائري 

األصل ياسر العروسي.
ليفربــول  مــدرب  كلــوب  يورغــن  األلمانــي  وبــدا 
بعدمــا  لغنانيــون  الخطيــرة  العرقلــة  مــن  غاضبــا 
ســاقي  أحــد  ليضــرب  الخلــف  مــن  بقــوة  تدخــل 
العروسي، فأسقطه على األرض حيث ارتد رأسه 

بقوة على األرض.
وقــال كلــوب في المؤتمــر الصحافي بعــد المباراة 
“مــن المبكــر جــدا وضــع عناويــن مع ذكر األشــياء 
التي أفكر فيها حول الوضع”، مضيفا أنه يبدو أن 
العروسي البالغ من العمر 18 عاما كان “محظوظا” 

بتجنب إصابة خطيرة.

وتابــع “لكــن بالطبــع، كما هــو األمر دائمــا في مثل 
هــذه الحاالت، علينا االنتظار قليال. ال أعرف 100 
بالمائــة. يبــدو أنــه كان محظوظــا لكننــي تحدثت 
ســريعا إلــى طبيــب الفريــق وهــذا مــا قالــه، لكننــا 

يجب أن نرى”.
وعلــى الرغــم مــن النقــص العــددي فــي صفــوف 
فــي  صعوبــة  ليفربــول  وجــد  األندلســي  الفريــق 
شــباكه  أن  بــل  المرمــى،  إلــى  الطريــق  إيجــاد 
اســتقبلت هدف الفوز عندما مرر المغربي األصل 
منيــر الحــدادي كــرة إلــى بوثــو فــراوغ الحــارس 
البلجيكــي ســيمون مينيوليــه وتابعها من مســافة 

قريبة داخل المرمى الخالي.
مانويــل  عبــر  بالتســجيل  البــادئ  اشــبيلية  وكان 
نوليتو بتســديدة قوية بيمناه اثر تمريرة عرضية 
مــن القائــد خيســوس نافــاس تابعهــا فــي الزاوية 
اليســرى البعيــدة للحــارس انــدي لونيرغــان )37(، 
ولــم يتأخــر ليفربول فــي الرد عبــر اوريجي الذي 
اســتغل كرة مرتدة من أحد المدافعين إثر رأسية 

للمدافــع نــات فيليبــس بعــد ركلة ركنيــة انبرى لها 
ترينــت ألكســندر-أرنولد فســدد الكــرة بقــوة مــن 
مســافة قريبــة داخــل المرمــى حــارس ســيرجيو 

ريكو.
وتألــق حــارس المرمى لونيرغان فــي الدقيقة 13 
بتصديــه النفــراد المهاجم الهولندي لوك دي يونغ، 
الوافد حديثا إلى إشــبيلية مــن ايندهوفن، داخل 

المنطقــة وحــول تســديدته إلــى ركنيــة، وكاد دي 
يونغ يفعلها بعد عشــر دقائق برأســية مرت بجوار 

القائم.
وأجرى مدربا الفريقين تغييرات عدة في الشوط 
الثاني، كما أن المباراة شهدت استراحة الحر في 
منتصف شــوطيها بسبب ارتفاع درجتي الحرارة 

والرطوبة في بوسطن.

وهــي الخســارة الثانيــة لليفربــول بعد ثالثــة أيام 
على سقوطه أمام بوروسيا دورتموند 2-3.

وخــاض ليفربــول المبــاراة في غيــاب البرازيليين 
روبرتــو فيرمينــو وأليســون بيكــر المتوجيــن مــع 
منتخــب بالدهمــا بلقــب كوبــا أميــركا، والمصــري 
محمــد صــالح والســنغالي ســاديو مانيــه اللذيــن 
االمــم  كأس  فــي  بالديهمــا  منتخبــي  مــع  شــاركا 
اإلفريقيــة فــي مصر حيث خــرج األول من الدور 
ثمــن النهائــي علــى يــد جنــوب إفريقيــا، وخســر 

الثاني النهائي أمام الجزائر.
ويلعــب ليفربول ثــالث مباريات ودية أخرى أمام 
ســبورتينغ لشــبونة البرتغالــي الخميــس المقبــل، 
ونابولي اإليطالي األحد المقبل، وليون الفرنســي 
فــي 31 يوليــو الحالــي قبــل أن يلتقــي مانشســتر 
ســيتي بطل الــدوري فــي كأس درع المجتمع في 

الرابع من أغسطس المقبل.
ويلعــب ليفربــول وديــا مــع شــالكه األلمانــي فــي 
6 أغســطس قبــل أن يبــدأ مشــواره فــي الــدوري 
بمواجهــة نوريتــش ســيتي فــي 9 منــه، علــى أن 
يخــوض مبــاراة الــكأس الســوبر األوروبيــة ضــد 
مواطنه تشلســي بطل مســابقة الدوري األوروبي 
“يوروبا ليغ” في 14 من الشهر ذاته في اسطنبول. 

وكاالت

وكاالت

تلقــى فرانــك المبــارد المديــر الفنــي الجديــد لنــادي 
تشيلسي اإلنجليزي، ضربة موجعة خالل تدريبات 
الفريق في اليابان، تحضيًرا لبداية الموسم الجديد.
وذكــرت صحيفــة الديلــي ميل، أن الفرنســي نجولو 
كانتي العب وسط تشيلسي، تعرض النتكاسة قبل 
3 أســابيع من انطالق منافســات الدوري اإلنجليزي 

الممتاز.
وأشــارت الصحيفــة إلى أن الالعب الفرنســي عانى 
مــن تكــرار إصابــة الركبــة التــي ضربتــه فــي مايــو 

الماضي.
فــي  تــرك معســكر تشيلســي  كانتــي  أن  وأضافــت 
اليابــان وعــاد إلى لنــدن، من أجل مواصلــة التعافي 

من إصابة الركبة.
ولفتــت الصحيفة إلى أن المبارد حاول إعادة دمج 
كانتــي تدريجًيــا في تدريبــات البلوز، إال أن الالعب 
شــعر بعــدم ارتيــاح فــي نفــس الركبــة التــي أصيب 

فيها قبل نهائي الدوري األوروبي أمام آرسنال.
عقــب  الماضــي،  األســبوع  أكــد  قــد  المبــارد  وكان 
وصولــه لليابــان، أنــه يثــق فــي قــدرة كانتــي علــى 
خوض ودية برشــلونة، اليــوم الثالثاء، لكن الالعب 

لم يستطع الصمود ليعود سريًعا إلى لندن.
نجولو كانتي

ضربة مبكرة

sports@albiladpress.com
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أكــد محمــد فــرج عامــر، رئيس نــادي ســموحة، إن 
النســخة الحالية للــدوري المصري شــهدت تحامال 

على العديد من األندية، من بينها سموحة.
وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيوينة: »كنت 
أدعم إلغاء الهبوط العتراضي على سياسة اتحاد 
كــرة القــدم المصري الذي خدع الرأي العام، وأثبت 
فشــله في مونديال روســيا، وعدلت عن هذا الرأي 
بعــد رحيل أعضــاء االتحاد«، مضيفــا »اتحاد الكرة 
كان يرغــب فــي هبــوط نــادي ســموحة، كونــه كان 
صوتــا للحــق”. وأوضــح رئيــس ســموحة، أنــه مدد 
عقــد محمد أبو جبل، حــارس الفريق لمدة عامين، 
مضيفــا: »لــم يحــدث توافق في وجهــات النظر مع 
الزمالــك بشــأن التفاوض على ضم أبــو جبل، كون 
إدارة األبيض ترى أن الالعب رحل منذ 5 ســنوات 

دون مقابل”.
وقــال “نحــن ال نغالــي فــي المقابل المــادي المحدد 
لبيــع أبــو جبــل، كونــه يعــد أفضــل حــارس مرمــى 
بمصــر”. وحــول تلقي عروض لضم حســام حســن، 
قــال »ال يوجــد لدينــا بديل له، واألهلــي وبيراميدز 
العــروض  بعــض  عــن  فضــال  ضمــه  فــي  يرغبــان 
لــن  تريــده  الحمــراء  القلعــة  لــو  لكــن  الخارجيــة، 
نتأخــر، كونهــا ال تتأخــر عنــا في أي صفقــة”، معربا 
عن أمنيته في التعاقد مع إســالم محارب وهشــام 

محمد، العبي األهلي.

وكاالت

االتحاد المصري 
متهم بالخداع

وكاالت

كشــف تقرير صحافي فرنســي، عن وجود دور محتمل إلريك أبيدال، 
الســكرتير الفني لبرشــلونة، فــي صفقة لريال بيتيس خــال الميركاتو 

الصيفي الحالي.

وذكــرت التقاريــر أن أبيــدال، قــد 
مســتقبل  تحديــد  فــي  يشــارك 
العــب  فقيــر،  نبيــل  مواطنــه 

أولمبيك ليون.
مــن  عرضيــن  فقيــر  وتلقــى 
نابولــي اإليطالــي وريــال بيتيــس 
اإلســباني، هــذا الصيــف، لكنــه لــم 

يحسم وجهته حتى اآلن.
أن  إلــى  اإلذاعــة  وأشــارت 

كارلو أنشيلوتي، المدير 
للبارتينوبــي،  الفنــي 
يســعى لضــم فقير، 
قــد  أبيــدال  لكــن 
يغير مســار الصفقة 

إلى النادي األندلسي.
نجــم  أن  وأوضحــت 

فرنســا الســابق كان يراقــب فقيــر 
عن كثب، خالل الســنوات القليلة 
أي  وجــود  عــدم  رغــم  الماضيــة، 
نيــة لــدى برشــلونة لضمــه حالًيــا، 
لكن تأقلمه مع الدوري اإلســباني، 
قــد يدفــع البلوجرانــا للتفكير في 

استقدامه مستقباًل.
ولهذا الســبب، نصــح أبيدال فقير 
باالنتقــال لبيتيــس بــدال مــن 
الالعــب  نابولــي، رغــم أن 
يفضــل ارتــداء قميــص 
الجنــوب  فريــق 
اإليطالي، خصوصا 
أنــه سيشــارك فــي 
دوري أبطال أوروبا 

بالموسم المقبل.

مستقبل فقير

وكاالت وكاالت

كانــت الســيارات المصغــرة التــي يتــم التحكــم 
فيهــا عــن بعد، مرضية للجماهير في منافســات 
ســترفع  تويوتــا  لكــن  القــوى،  بألعــاب  الرمــي 
 ،2020 طوكيــو  أولمبيــاد  خــالل  المســتوى 
باالعتماد على وســيلة تكنولوجية عالية لجلب 

الرماح والمطارق.
أمــس  اليابانيــة،  الســيارات  شــركة  وكشــفت 
اإلثنيــن عــن نمــوذج مبدئي لجيلهــا الجديد من 
الروبوتــات، الــذي يتخــذ شــكل حافلــة صغيــرة 
معتمــدة علــى نمــوذج مركبــة “ئــي باليــت” قيــد 
ألعــاب  فــي  اســتخدامه  المنتظــر  التطويــر، 

طوكيو.
وتبلــغ ســرعة المركبــة، وهــي فــي حجــم ألعاب 
20 كيلــو متــًرا فــي الســاعة،  األطفــال تقريبــا، 
استشــعار  وجهــاز  كاميــرات  بثــالث  ومــزودة 

يسمح لها برؤية ما حولها.
وتحيط بمقدمة المركبة، مصابيح الصمام 
الثنائي الباعث للضوء، والتي تضيء عند 
استخدام الحافلة للذكاء االصطناعي من 
التــي  أجــل تتبــع الحــكام نحــو المعــدات 

الملعــب  أرض  علــى  الرياضيــون  يلقيهــا 
أثناء منافســات دفــع الجلة ورمي القرص 

ورمي الرمح واإلطاحة بالمطرقة.
وبعــد وضع المعدات، التي يمكن أن يصل 
وزنهــا إلــى 8 كيلــو جرامــات علــى ســبيل 

المثــال بالنســبة للمطــارق، علــى المركبــة 
إلــى  إعادتهــا  ســيتم  الحــكام،  بواســطة 
مــرة  اســتخدامها  أجــل  مــن  الرياضييــن 
مــن  بالقــرب  زر موجــود  أخــرى بضغطــة 

مقدمتها.

قالــت األميركيــة ليلــي كينــج، أمــس اإلثنيــن، إن مــاك هورتون 
حصــل علــى تحية الســباحين فــي بطولــة العالم للســباحة، بعد 
رفضه الصعود على منصة التتويج بجانب الصيني سون يانج.
وحصــل ســون، الــذي تــم إيقافه فــي 2014 بســبب المنشــطات 
ووصفــه هورتــون بأنــه “غشــاش” قبــل نهائــي أولمبيــاد ريو دي 
جانيــرو، علــى الضــوء األخضــر بالمشــاركة فــي جوانــج جــو، 
بعدمــا برأتــه لجنــة باالتحاد الدولي للســباحة مــن انتهاك لوائح 

المنشطات في وقت سابق من العام الحالي.
لكــن الوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات تســعى لتغيير القرار 
في محكمة التحكيم الرياضية، مما يجعل مسيرة سون معلقة 

بخيط رفيع قبل عام من أولمبياد طوكيو.
وبعــد حصولــه علــى المركــز الثاني خلف ســون في ســباق 400 
متــر حــرة يوم األحد، نــال البطــل األولمبي هورتــون، الميدالية 
الفضيــة، ثــم وقــف خلــف منصــة التتويــج، مــع اقتســام ســون 

وجابرييلي ديتي صاحب الميدالية البرونزية األضواء.
وفــي الوقــت الذي وجهت فيه بعض وســائل اإلعالم، انتقادات 
إلــى هورتــون، باإلضافة إلى غضب جماهير الســباحة الصينية، 
قالــت كينــج إن الســباح األســترالي يحظــى بدعــم كامــل مــن 

نظرائه.
وأضافت كينج “كنا ننتظر مراسم التتويج لنرى ماذا سيحدث. 
هــذا مذهــل، عندما دخلنا إلى قاعة العشــاء كان خلفنا واهتزت 

القاعة بالتحية له”.
مــن  باالنزعــاج  يشــعرون  الســباحين  أن  إلــى  كينــج  وأشــارت 
اســتمرار إلقــاء المنشــطات بظاللها على رياضتهــم، وأنهم لو لم 
يحصلــوا علــى حماية مناســبة مــن االتحاد الدولي، ســيبحثون 

عن واحدة بأنفسهم.

ماك هورتون

تكنولوجيا جديدة في أولمبياد طوكيو تحية السباحين
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إعداد: هبة محسن

أعلن البنك األهلي المتحد عن تدشــين خدمة التحويل إلى الهند، وهي عبارة عن منصة 
للتحويــات الماليــة عبــر اإلنترنــت إلــى الهنــد. وللترويــج لهذا العــرض الفريــد، لن يفرض 

البنك األهلي المتحد أية رسوم مقابل تحويلها إلى الهند حتى 31 أكتوبر 2019.

توفــر خدمــة التحويــل إلــى الهنــد للعمــاء 
مــن  أكثــر  إلــى  األمــوال  إرســال  إمكانيــة 
75000 فــرع مــن فــروع البنــوك فــي الهنــد 
بســرعة وســهولة وراحــة من خــال تطبيق 
أو  اإلنترنــت  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات 
النقــال  الهاتــف  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات 
يتيــح  ممــا  المتحــد،  األهلــي  البنــك  مــن 
لعمــاء البنك األهلــي المتحد إمكانية إدارة 
تحوياتهم إلى الهند على مدار الساعة عبر 

هواتفهم النقالة.
الهنــد  إلــى  وتــم تصميــم خدمــة التحويــل 
لتيسير إرسال المغتربين الهنود إلى بادهم 
مخفضــة،  وبتكلفــة  وســريع  ســهل  بشــكل 
وذلــك بفضــل منصــة التعامــل الســهلة التي 

وإدارة  إلضافــة  مبســطة  بخطــوات  تعمــل 
المســتفيدين والحصول على أســعار صرف 

جذابة.
أعلــن البنــك، وكعــرض خــاص للعمــاء، عن 
خدمــة تحويــل األموال إلــى الهند بدون أي 
رســوم لغاية 31 أكتوبر 2019. ويتم تيسير 
خــال  مــن  الهنــد  إلــى  التحويــات  نظــام 
إليهــا  الهنــد وســيضاف  فــي   NEFT شــبكة 
شــبكة IMPS  قريبــًا، فيمــا يخطــط البنــك 
األهلــي المتحــد لتقديــم هــذه الخدمــة عبــر 
شــبكة الصــراف اآللــي الخاصــة بالبنــك في 

المستقبل القريب.
وصــرح نائــب الرئيس التنفيــذي للمجموعة 
- الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي البنــك 

األهلــي المتحــد ســوفرات ســيغال،  قائــاً: 
نــدرك  المتحــد،  األهلــي  البنــك  فــي  “نحــن، 
جيــدًا أن لعمائنا متطلبات كبيرة للحصول 
علــى منتــج فعــال لتحويــل األمــوال، ومــع 
وضــع ذلــك في الحســبان، يســعدنا أن نقدم 
خدمــة التحويــات الماليــة إلــى الهنــد التي 
تــم تصميمها بحيث يتم انجــاز التحويات 

المالية بشكل سريع وبتكلفة منخفضة”.

إلــى  العمــاء  دخــول  تســجيل  وبمجــرد 
حســاباتهم لــدى البنــك األهلــي المتحــد عبر 
البــدء  يمكنهــم  النقــال،  اإلنترنت/الهاتــف 
فــي اســتخدام خدمــة التحويــات الماليــة 
إلــى الهنــد. ولمزيد من المعلومــات عن هذه 
بمركــز  االتصــال  للعمــاء  يمكــن  الخدمــة، 
اتصــاالت البنــك األهلي المتحــد على الرقم 

.17221999

إمكانيــة إرســال األموال إلى أكثــر من 75  ألف فــرع  للبنوك

“األهلي المتحد” يطلق خدمة التحويل للهند دون رسوم

اعلنــت شــركة الســيارات األوروبيــة 
إطــاق  عــن  روڤر  النــد  جاكــوار 
Service@“ خدمة الصيانــة بالمنزل
Home” األولى من نوعها في مملكة 
مســاعي  ضمــن  وذلــك  البحريــن، 
مســتويات  أعلــى  لضمــان  الشــركة 
الرضــا للعماء الكرام واعتماد أرقى 

المعايير لخدمتهم.
تتوفــر الخدمــة الجديدة من شــركة 
الســيارات األوروبيــة لجميــع مــاك 
ســيارات جاكــوار أو النــد روڤر مــن 
أي طراز أو ســنة شــراء، حيث تتيح 
لهــم إمكانيــة طلــب فحــص وصيانة 
مركباتهم مباشرًة من منازلهم أو أي 
مــكان يفضلونــه. وتحــرص الشــركة 

على توفير تجربة سلسة ومريحة للعماء من خال اعتماد اجراءات سهلة 
لحجز المواعيد واســتام المدفوعات، وسيشــرف فنيين مدربين على اتمام 

العمل بانسيابية ومنحهم تجربة مميزة ومتكاملة.
بإمــكان العمــاء الكــرام االســتفادة مــن هــذه المبــادرة، عبــر اختيــار خدمــة 
تبديل الزيت والفلتر أو طلب خدمة تبديل الزيت والفلتر إلى جانب تبديل 
فلتــر المكيــف. وتتوفــر هــذه الخدمات بأســعار مائمــة وفًقا لطراز الســيارة. 
وســيحظى العمــاء أيًضــا بخدمة فحص إلكتروني لســامة الســيارة مجاًنا، 
باإلضافــة إلجــراء خدمات الصيانة المشــمولة بالضمان، والتــي ال تزيد فترة 

تنفيذها عن 30 دقيقة.

“السيارات األوروبية” تطلق 
خدمة الصيانة بالمنزل

اســتقبل الرئيس التنفيذي لصنــدوق العمل “تمكين” إبراهيم جناحي 
مدير إدارة البرامج االجتماعية وشؤون المجتمع بمحافظة العاصمة 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة إذ اســتعرضا خــال اللقــاء ســبل 
تعزيــز التنســيق المشــترك بيــن الجهتين مــن خال مناقشــة البرامج 
واألنشــطة التــي تنظمها وترعاها المحافظة ومــا تحققه من أهداف، 
مؤكديــن بــأن تظافــر جهــود الجهتيــن يســهم فــي تنميــة المجتمــع 

وتحقيق تطلعاته بما يتماشى مع احتياجات األهالي.
واســتعرض الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة خــال اللقــاء أبــرز 
األنشــطة والبرامــج المســتدامة التــي تتبناهــا المحافظــة والموجهــة 
لتمكين الشــباب، إضافة إلى عدد من الخطط والمشــاريع المستقبلية 
التــي تســعى إلــى تنفيذهــا والتــي تصــب فــي صالــح المجتمع ســعيًا 
للنهــوض بالمحافظــة بشــكل عــام، والمنامة خاصة بصفتهــا العاصمة 

والواجهة السياحية واالقتصادية للمملكة.
كمــا نــوه بأن المحافظة وانطاقًا من دورها التواصلي تعمل على مّد 
جســور من العاقات مع مختلف أطراف المجتمع للنهوض بمســتوى 
الوعــي العــام اتجــاه مختلــف القضايــا بمــا يخــدم مفهــوم الشــراكة 
المجتمعيــة حيــث يتعزز هذا المفهوم عبر إقامة المبادرات التوعوية 
التي تهدف إلى تنمية الشباب والمجتمع ودعم ريادة األعمال وتعزيز 
روح المواطنــة، مشــيدًا ســعادته برعايــة تمكيــن للبرامج والمشــاريع 

الرامية لبناء االقتصاد الوطني وتمكين المواطن اقتصاديًا.

ومن جانبه أّكد جناحي على أهمية تفعيل مبدأ الشــراكة المجتمعية 
بيــن مختلف المؤسســات فــي مملكة البحرين بهــدف تقديم البرامج 
والمبــادرات المشــتركة التي تســاهم فــي النهوض بمهــارات وقدرات 
األفراد البحرينيين ومد يد العون لهم في مختلف مراحلهم التنموية 
منذ كونهم طاًبا وباحثين عن عمل وموظفين، وفي حال اختيارهم 

ريادة األعمال كخيار مهني.
كما أشاد جناحي بالمبادرات التي تطرحها محافظة العاصمة مشيًدا 
بالــدور البــارز فــي تعزيــز التعاون المشــترك بين مختلف المؤسســات 
فــي المملكــة لمــا مــن شــأنه الوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن 

العماء وباألخص من فئة الشباب.

استضافت شركة بن فقيه لاستثمار العقاري الجمعية البحرينية 
ألوليــاء أمــور المعاقيــن وأصدقائهــم يــوم األربعــاء الموافــق 17 
يوليــو فــي بــرج “ذا تريجــر” الذي يقع فــي جزيــرة دلمونيا، حيث 
تمت إقامة العديد من األنشطة لجميع الفئات العمرية، وذلك من 
باب المسؤولية االجتماعية للشركات الرائدة في مملكة البحرين.

 وتأتــي هــذه الفعاليــة مــن منطلق إيمان شــركة بن فقيه الراســخ 
فــي  المختصــة  الخيريــة  والجمعيــات  المنظمــات  دعــم  بأهميــة 
مختلــف القضايــا االجتماعيــة فــي مملكــة البحريــن بالتعــاون مع 
رئيســة لجنة األنشطة والمشاريع في الجمعية البحرينية ألولياء 
أمــور المعاقيــن وأصدقائهــم، عبلــة أحمد محمد التــي تمكنت من 
خــال تفانيهــا وســعيها الدائــم فــي تنظيم يــوم مليء باألنشــطة 

الممتعة لجميع الحضور.
 بدورهــا، قامــت شــركة بــن فقيــه بتوفيــر جميــع وســائل الترفيه 
للحضــور وعائاتهــم فــي بــرج “ذا تريجــر”، حيــث قامــوا بتجربة 
غرفة الســينما، وصالة األلعاب والمزيد من ذلك، وقد كان الهدف 
الرئيســي لشــركة بــن فقيــه هــو خلــق وتقديــم لحظــات ممتعــة ال 

ُتنسى للضيوف المدعوين وعائاتهم. 
 وبهــذه المناســبة، صــرح رئيــس مجلــس إدارة شــركة بــن فقيــه 
لاســتثمار العقــاري فيصــل فقيه قائًا: “لقد تشــرفت باســتضافة 
أعضــاء الجمعيــة البحرينيــة ألولياء أمور المعاقيــن وأصدقائهم، 

ومــا زلنــا ملتزميــن بصنــع تغييــر فــي المجتمــع البحرينــي ونفخر 
بتعاوننــا مــع هــذه الجمعيــة فــي هــذا العــام حيــث إنــه مــن المهم 

تشجيع الشباب على تبني العمل النبيل”.
 وتهــدف شــركة بــن فقيــه لمواصلــة عملهــم فــي جميــع الوســائل 
لمســاعدة  المختصــة  الخيريــة  الجمعيــات  لمســاعدة  والبرامــج 
ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن األطفــال والكبــار بالتعــاون مــع 
مجموعــات الدعــم الخاصــة بهــم، حيــث قامــوا بابتــكار برامــج 
لمســاعدة ذوي االحتياجــات الخاصــة في رحلة شــفائهم ومعرفة 
إمكانياتهــم الحقيقيــة، وذلك بعد مشــاركتهم الناجحة مع جامعة 

الكويت للتأهيل في دبي في عام 2017. 

مـــّد جســـور مـــن العالقـــات مـــع مختلـــف أطـــراف المجتمـــع ــر” ــــ ــــ ــــ ــجـ ــريـ ــــ ــــ تـ “ذا  بـــــــــــــــــــرج  فـــــــي 

العاصمة و”تمكين” تستعرضان التعاون في البرامج المستقبلية “بن فقيه” تستضيف “أولياء أمور المعاقين وأصدقاءهم”
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أعلــن معهــد “ثينــك ســمارت” للتدريــب والتطويــر عــن إطــاق “مركــز التميــز 
لسلســلة الكتــل - بلــوك تشــين” فــي البحريــن، وهي مبــادرة ســتغطي العديد 
مــن المجــاالت مــن بينهــا التدريــب علــى تقنيــة بلوك تشــين، واالستشــارات، 

واألبحاث، والفعاليات.
وكأولــى نشــاطات المركــز فــي هــذا اإلطــار، نظــم معهــد “ثينك ســمارت” أول 
دورة تدريبــة تحــت مســمى “خبيــر معتمــد فــي سلســلة الكتــل بلوك تشــين”، 
حضرها أكثر من 25 من العاملين في عدد من جهات القطاع العام والخاص 
الرائــدة فــي البحريــن، مــن بينهــا هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة 
البحريــن”،  “بوليتكنــك  التقنيــة  البحريــن  وكليــة  اإلعــام  شــؤون  ووزارة 
وشركتي وجارمكو وبنفت، وغيرها، وهذا التدريب مدعوم من قبل “تمكين” 

للبحرينيين.
وقــد حصــل المتدربــون فــي نهايــة الــدورة التــي اســتمرت ثاثــة أيــام علــى 
شــهادة من المنظمة الدولية لبحوث بلوك تشــين، ويعتبر هذا التدريب بداية 
مثالية ألي شخص يرغب في الحصول على فهم شامل لمفهوم بلوك تشين، 
وتطبيقاتها المختلفة في العمات الرقمية، وتعدين البيانات، وأمن البيانات، 

والعقود الذكية، وما إلى ذلك.
 مــن جانبــه أعــرب الرئيس التنفيــذي لمعهد “ثينك ســمارت” أحمد الحجيري، 
عــن ســعادته باإلعــان عــن اإلطــاق الناجــح ل “مركــز التميز لسلســلة الكتل 

-بلوك تشين” في البحرين، وقال “مع اكتساب تقنية بلوك تشين زخمًا جيدًا 
فــي المنطقــة وخاصــة فــي البحرين، قمنــا بالفعل بدمــج الــدورات التدريبية 
وجلســات توعيــة حــول هــذا الموضــوع، وأضــاف أنه تــم إطاق هــذا المركز 
مــن أجــل العمــل جنًبا إلى جنب مع بعض أكبر المؤسســات في البحرين التي 
حققت قفزات كبيرة في تطبيق تقنية بلوك تشين في الباد. وأكد الحجيري 
ســعي “ثينك ســمارت” الدائم الســتقدام خبراء دوليين ومتحدثين في هذه 
الــدورات التدريبيــة، وقال “أشــجع الجميع في البحرين علــى التقدم ليكونوا 
جزًءا من هذا المركز والمضي قدًما في هذا المجال، واالنضمام إلى الدورات 
التدريبيــة التــي ســيتم تنظيمها مســتقبا، كجزء من تهيئة الكــوادر الوطنية 
واالستعداد لاستفادة المثلى من تطبيقات تقنية بلوك تشين في البحرين”.

احتفل مركز “إن جي إن” للتدريب والتطوير بتخريج منتســبي 
الدفعــة األولــى من برنامــج “تطوير محتوى الواقــع االفتراضي” 
الــذي ينفــذه المعهد لعــدد من الكوادر البحرينيــة، وذلك بحضور 
الخريجييــن وعــددا مــن أولياء أمورهــم، وذلك في مقــر المعهد 
بمركــز التجــارة العالمــي بالمنامــة. وعــرض الخريجــون خــال 
االحتفــال نمــاذج عــن مشــاريع تخرجهم حــول التصميــم ثاثي 
التفاعليــة مــن خــال  األبعــاد، وتحريــك الصــورة، والتصاميــم 
تعلــم البرمجــة فــي مشــاريع الواقــع االفتراضــي، والتــي تعكس 
المهارات التي تدربوا عليها على يد نخبة من المدربين المحلين 
يعقــوب  إن”،  جــي  “إن  لمعهــد  التنفيــذي  الرئيــس  والدولييــن. 
العوضــي، نوه بالمســتوى العالــي من االلتزام واالســتيعاب الذي 
أظهــره خريجــو برنامــج “تطويــر محتــوى الواقــع االفتراضــي” 
طيلــة فتــرة هــذا البرنامــج الذي امتــد على مدى أكثــر من أربعة 
شــهور، أمضــى المتدربون نصفهــا ينهلون من المهــارات النظرية 
في مقر المعهد، فيما أمضوا النصف الثاني في التدريب العملي 

لدى عدد من الشركات الصناعية ومكاتب التصميم الهندسي.
وأوليــاء  الخريجيــن  مخاطبــا  لــه  كلمــة  فــي  العوضــي  وقــال 
أمورهــم “فخــورون بأننــا أوفينــا بعهدنــا لكــم، وبما رأينــاه اليوم 

مــن مخرجــات رائعــة”، وأضــاف “لقــد اســتثمرنا كثيــرا فــي هــذا 
البرنامج، ألننا نعتبره أساسا وانطاقا لنا لبرامج أخرى طموحة 

مشابهة”،  
وأكــد أن معهــد إن جــي إن مســتمر فــي جهــوده من أجــل إتاحة 
الفرصــة أمــام منتســبي البرنامــج للحصــول علــى فرصــة عمــل 
مــن مكاتــب  الرائــدة  البحرينيــة  الشــركات  فــي إحــدى  نوعيــة 

هندسية ووكاالت إعامية إبداعية واستديوهات وغيرها.
من جانبهم أكد عدد من خريجي برنامج “تطوير محتوى الواقع 
االفتراضــي” أن المهــارات التــي تــزودوا بهــا من شــأنها أن تفتح 
أمامهم فرص عمل نوعية قائمة بذاتها حول الواقع االفتراضي.

ــارات ــش ــت واس وأبـــحـــاث  تــدريــبــيــة  دورات  ــتقبلتــقــديــم  ــارات المسـ ــة بمهـ ــوادر البحرينيـ ــد الكـ تزويـ
تخريج الدفعة األولى من منتسبي برنامج “الواقع االفتراضي”“ثينك سمارت” يطلق مركز “بلوك تشين” للتميز

تولــي جامعــة العلــوم التطبيقيــة اهتمامًا كبيــرًا بدعم الطلبــة حيث تنظر إليهــم باعتبارهم 
محور العملية التعليمية وتقدم الجامعة وأساس استمرار عملها، وال تألوا جهدًا في تقديم 
كافــة التســهيات للطــاب المتفوقيــن والمتعثرين ودعمهــم في مختلف المجــاالت وبطرق 
متعددة، حيث تنظر الجامعة إلى المنح التي تقدمها سنويًا من خال صندوق دعم الطالب 
للطلبة الدارســين بالجامعة على أنها اســتثمار في مســتقبل الشــباب من خال تمكينهم من 

استكمال دراستهم الجامعية ومساعدتهم على تحسين تحصيلهم الدراسي.

ويهــدف صندوق دعم الطالــب الذي أطلقته 
الجامعة خال العام األكاديمي 2016/ 2017 
إلــى تقديــم الدعــم والمنح الدراســية للطلبة 
المتفوقيــن والمتعثريــن مــن مختلــف فئــات 
المجتمع، حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين 
طالــب   155 تأسيســه  منــذ  الصنــدوق  مــن 
وطالبــة منهــم 22 خريجــا حيث اســتفاد 28 
طالبــا مــن الصنــدوق خــال الســنة األولــى 
ليرتفــع بعدهــا العــدد إلــى أكثر مــن 60 طالبا 
خــال الســنتين التاليتيــن منهــم مــن حصل 
علــى منــح دراســية شــبه كاملــة ومنهــم مــن 

حصل على منح دراسية كاملة.

الجامعــة غســان  رئيــس  مــن جانبــه صــّرح 
علــى  دومــًا  تحــرص  الجامعــة  أن  عــواد، 
تألــوا  البحرينــي حيــث ال  المجتمــع  خدمــة 
جهــدًا فــي ســبيل تحقيــق كل مــا مــن شــأنه 
بمختلــف  البحرينــي  الشــباب  يدعــم  أن 
أهدافــه  تحقيــق  علــى  ومســاعدته  فئاتــه 
الجامعــة  ســعي  علــى  مؤكــدًا  وطموحاتــه، 
لدعــم الطلبــة المتعثريــن والمتفوقيــن ماديًا 
التــي  التســهيات  كافــة  وتقديــم  ومعنويــًا 
تســاعدهم في استكمال متطلبات دراستهم 
الوطــن،  هــذا  لخدمــة  خيــر  نــواة  ليكونــوا 
متقدمًا بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلسي 

اإلدارة واألمنــاء علــى الدعــم الــذي يقدموه 
تقــدم  اســتمرار  لضمــان  والطلبــة  للجامعــة 
الجامعــة ونجاحهــا، كمــا تقــدم بالشــكر إلــى 
األمانــة العامــة لمجلس التعليــم العالي على 

متابعتهم لشؤون الجامعات البحرينية .
الصنــدوق  أن  الجامعــة  رئيــس  وأوضــح 
ســاهم منذ تأسيسه في مساعدة العديد من 
طلبــة الجامعة الســتكمال تحصيلهم العلمي 
واألكاديمي، مشــيرًا إلى أن الجامعة فخورة 

بدعــم طلبتهــا ومســاعدتهم ليــس فقــط في 
العلمــي  الجانــب  فــي  بــل  المــادي  الجانــب 
أيضــًا، حيــث اســهم صنــدوق دعــم الطالــب 
فــي رفع التحصيل الدراســي لعــدد كبير من 
طلبــة الجامعــة ليتمكنوا مــن الحصول على 
منح دراســية فبلغ عدد الطلبة المســتفيدين 
الذيــن تمكنــوا من رفع معدلهــم21 طالبا من 
العــام األكاديمــي  62 طالبــا خــال  إجمالــي 
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منح دراسية للمتفوقين والمتعثرين من مختلف فئات المجتمع
صندوق دعم الطالب بـ “التطبيقية”... استثمار في مستقبل الشباب
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شريكك يشعر باإلحباط اتجاهك، نتيجة 
التجاهل الكبير.

مشاكل السكر تالحقك بشكل كبير، لذا عليك أن 
تحد من تناول السكريات. 

يتوقع أن تعيش فترة مستقرة بنسبة كبيرة فى 
عالقتك مع األصدقاء.

مكافئة كبيرة في طريقها إليك، بسبب ما حققته 
من نجاحات.

تتعرض لبعض المشكالت في بيئة العمل نتيجة 
لتسرعك.

تتميز بحالة صحية جيدة، فأنت دائم االهتمام 
بصحتك.

داوم على ممارسة الرياضة، واتباع األنظمة 
الصحية المفيدة.

تحتاج إلى فترة من الراحة واالسترخاء لتجدد 
نشاطك.

أنت عطوف وطيب القلب تقدم الحب واالهتمام 
لمن تحب.

 تحاول طوال الوقت أن تثبت نفسك في العمل.

تعمل في هدوء هذا األسبوع فاستمر في اتباع 
استراتيجيتك.

تتميز عالقتك باألمل واالستقرار، نتيجة لدعمك 
لشريك الحياة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

أحداث 23 يوليو

1829

ويليام بيرت يسجل 
براءة اختراع 

اآللة الكاتبة 
في الواليات 

المتحدة. 

كشفت نجالء بدر 
عن أنها تتأهب حاليًا 

لتصوير فيلم “تصفية 
حساب” مع الفنان عمرو 
سعد، مؤكدًة أن دورها 

سيكون ُمغايرًا، ومفاجأة 
للجمهور.

tariq.albahar
@albiladpress.com

 انتقلت اإلعالمية البحرينية صابرين بورشيد الى رحمة هللا يوم أمس بعد ان أعلن ذلك 
والدها عبر حســابه الشــخصي باالنســتغرام حيث كتب: “لله ما أعطى ولله ما أخذ، ماتت 
صابريــن.. عظــم هللا أجركــم”. وكانــت صابريــن قــد تعّرضت منــذ ايام إلى انتكاســة أثناء 

تلقيها العالج اضطرتها للدخول إلى العناية المركزة.

وشغلت صابرين األوساط الفنية الخليجية 
منــذ أشــهر بعــد اإلعالن عــن إصابتها بثالثة 
أورام فــي الــرأس وحاجتها للعالج الســريع 
احمــد  والدهــا  صــرح  كمــا  البــالد.  خــارج 
بورشــيد مؤخــرا أن الحالــة الصحيــة البنته 
صابريــن تشــهد تراجعــا مفاجئــا، موضحــا 
أنهــا أصيبت بأورام في المخ وكانت تتلقى 
العــالج فــي إحــدى المستشــفيات المحليــة، 

إلى أن وافقتها المنية صباح هذا اليوم.
ونشــر العديد مــن النشــطاء تغريدات حول 
وفــاة صابريــن بورشــيد، حيــث جــاء فيهــا: 
“وفاة المذيعة صابرين بورشيد هللا يرحمها 
)..( اللهــم ارحــم صابرين بورشــيد واغفر لها 

اللهم ثبتها عند السؤال يا رب العالمين”. 
الناشــطات قــد كتبــت فــي  وكانــت إحــدى 
شهر أبريل الماضي: “يالله البنت الطموحة، 
الممثلــة والمذيعة الرائعة صابرين بورشــيد 
تعانــي مــن ورم في الــرأس، اشــكثر هزتني 
تحتــاج  صابريــن  واحزنتنــي،  هالصــورة 

للعالج باسرع وقت”.
وكشــف والدها في أبريــل الماضي أن حالة 
ابنتــه الصحيــة ليســت بخيــر، بســبب نومها 
الكثيــر وفقــدان جزئــي للذاكــرة، وأجريــت 
فحوصــات لهــا فــي الشــهر نفســه وأظهــرت 
النتائج وجود ورم لمفاوي، يتطلب جلسات 
كيماوية، ثم إجراء تصوير للمخ لمعرفة هل 
تحتاج لجلســات أخرى ام االكتفاء بالعالج، 
إن  أكــد والدهــا وبعــض زميالتهــا  وحينهــا 
ذاكرتهــا ســترجع لها بعد العــالج، وتعرضت 
النتكاســة صحيــة جديــدة تطلبــت دخولهــا 
العناية المركزة الى تاريخ يوم أمس والذي 

رحلت فيه عن الدنيا.
يكــون  قــد  أنــه  أشــارت  الدراســات  بعــض 
الســبب الرئيسي وراء مرض صابرين بورم 
ليفــي في الدمــاغ تعرضها للكثير من المواد 
الكيماويــة الناجمــة مــن تكــرار صبــغ الشــعر 
بنــوع الملــون الدائم والتي ال تزول لونها إال 
بنمو جذور الشــعر من جديد بحســب موقع 

ليالينا االلكتروني.
وســطع نجم الشــابة صابرين بورشيد وهي 
بحرينية األب ســعودية األم سريًعا، وكانت 
انطالقتهــا فــي المجــال اإلعالمــي، لتثبــت 

نفسها الحًقا أيًضا في الوسط الفني.
اإلعــالم  البحرينيــة  الشــابة  ودرســت 
والعالقــات العامــة لكنهــا لــم تتابع دراســتها 
بعــد فرصــة أتيحــت لهــا بإذاعــة البحريــن. 
البحريــن  تلفزيــون  فــي  صابريــن  وبــدأت 

 ،”2009 البحريــن  برنامــج “صيــف  بتقديــم 
ثــم اتجهت إلى اإلذاعة في القناة الشــبابية 
اإلذاعية وحققت نجاًحا فيها، وفي رمضان 
مســابقات  برنامــج  بتقديــم  قامــت   2010
علــى  واســعة  متابعــة  وحقــق  بهــا،  خــاص 
أجمــل  لقــب  وحصــدت  الخليــج،  مســتوى 

مذيعات العرب.
أولــى  البحرينيــة  اإلعالميــة  وخاضــت 
فــي   2012 عــام  فــي  الفنيــة  تجاربهــا 

شــاركت  كمــا  زيــن”،  “مصبــاح  مســرحية 
فــي العديــد مــن المسلســالت، كان أحدثها 
مسلســل “عشــاق رغــم الطــالق” عبــر قنــاة 
البرنامــج  فــي  أيًضــا  MBCوشــاركت 
الكويتي المعروف “ع السيف”، برفقة عدد 
آخــر من اإلعالمييــن. وتعد الفنانة شــيالء 
سبت من أقرب صديقات “بورشيد”، حيث 
ســبق أن صرحــت صابريــن أنهــا هــي مــن 

دعمتها لتدخل مجال التمثيل.

وّجه الممثل الكويتي طارق العلي 
رســالة لمشــاهير مواقــع التواصــل 
مــن  كل  فيهــا  انتقــد  االجتماعــي، 
يستعرض حياته الخاصة ويشارك 
ادق تفاصيل حياته مع المتابعين.

نشــره  فيديــو  فــي  العلــي  وقــال 
“أبطــال  الخاصــة:  صفحتــه  علــى 
السوشــيال ميديــا، اليــوم البعــض 
منهــم يصــور حياتــه الخاصــة هــو 
حــر، لــك متابعيــن قــد يستأنســون 
والبعــض  علــى تصويــر يومياتــك 

قــد تســتفزه حركاتــك، ســواء أنت 
عــم ترقــص، أو تســتعرض فلوس، 

يعني أشياء ما يقدر يسويها”.
الخليــج  دول  “شــوفو  وأضــاف: 
مــا أي أحــد يســتعرض كل األمــور، 
اســتعرضها  الخاصــة  حياتــك 
وتثيــر  المواطــن  تمــس  بشــغالت 
قضايــاه، أتمنــى فعال وضــع قانون 
لسوشــيال ميديــا، بيطلــع شــخص 
تصــورون  فنانيــن  انتــو  بيقــول 

حياتكم الخاصة”.

رسالة لمشاهير مواقع التواصل االجتماعي

 1995 
المملكة المتحدة ترسل 1200 جندي من قواتها إلى سراييفو المحاصرة. 

 1999 
ولي عهد المغرب األمير سيدي محمد يتولى الحكم خلًفا ألبيه الملك الحسن الثاني.

 2001 
تفجيرات في شرم الشيخ في مصر تؤدي إلى مقتل 88 شخصا وجرح أكثر من 200.

 
 2014 

سقوط طائرة الخطوط الجوية التايوانية ترانس آسيا الرحلة 222 أثناء محاولتها الهبوط.

 2015 
ناسا تعلن اكتشاف كوكب شبيه باألرض هو كيبلر 452 بي.
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ينتهــي أحمد حلمي، يــوم الجمعة المقبل، من تصويــر فيلمه الجديد 
)خيــال مآتة(، الذي ينافس به في موســم عيد األضحى، حيث يكثف 
المخرج خالد مرعي عدد ســاعات التصويــر، للحاق بعمل المونتاج 

والمكساج.
ويجسد حلمي شخصية جديدة ومختلفة تمامًا في السينما، حيث 

يظهر في فترتين مختلفتين من عمره، وهما ســنة 2019، والتي تبدأ 
بأحــداث الفيلم، والفترة الثانيــة يظهر كرجل عجوز وعمــره 81 عاما، ثم 

يسترجع ذكرياته وهو شاب يبلغ من العمر 30 عاما في فترة 1968.

كشــفت الممثلة المصرية نشــوى مصطفى عن عمرهــا الحقيقي وهو 52 
عامــا، وذلك خــال حلولها ضيفــة على برنامــج “كل يوم” الــذي يقدمه 
االعامي المصري وائل اإلبراشــي ويعرض عبر قناة ON E. وعن خوفها 
من أن تصبح جدة، قالت نشــوى انها تتمنى أن تصبح ذلك، ولكن ابنها 
وزوجتــه ال يرحبان حاليــا بفكرة االنجاب، معبرة عــن رغبتها بان تعيش 

كل المراحل العمرية. وكانت قد انتشــرت اغنية لها بشــكل واســع وهي 
كوميدية قدمتها في حفل زفاف ابنها بشكل مرح وعفوي، واستعرضت نشوى 

من خالها حقوق كل من ابنها وزوجته بطريقة طريفة، وكتب كلماتها أحمد المليجي.

طــرح النجم هيثم شــاكر اليوم برومــو أغنية يامــا ياما على 
صفحات السوشــيال ميديا الخاصة به والتي من المنتظر 
أن تكون ضمن ألبوم هيثم شــاكر الجديد والذي من مقرر 

صدوره قريبًا من إنتاج شركة قنوات.
أغنيــة ياما ياما لهيثم شــاكر مــن كلمات أميــر طعيمة، 

ألحــان محمــد النادي، توزيــع أحمد إبراهيم ويضــم األلبوم 
الجديــد 13 أغنية والــذي يعتبر عودة لهيثم شــاكر بعد غياب 5 

سنوات عن جمهوره.

هيثم شاكر يطلق ياما ياماعمر نشوى مصطفىخيال مآتة أحمد حلمي
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بعد أشــهر من العالج بالخارج وإصابتهــا بـ 3 أورام في الرأس

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناة مع المرض

طارق البحار



بيت المسرح ينظم ملتقى الدمام الثاني للنص المسرحي

»  It All Comes Out in أطلقت النجمة ميراندا المبرت أغنيتها الجديدة
the Wash، ولم تكتف بإطالق هذه األغنية فقط بل أطلقت أيضًا أغنية 

Locomotive. وإنها أول أغنيتين تطلقهما ميراندا البالغة من العمر 
35 عامًا منذ أن تزوجت براندن ماكالولينغ في فبراير. وكان آخر ألبوم 

أطلقته ميراندا The Weight of These Wings عام 2016.

للسنة الثانية على التوالي تبدأ فعاليات ملتقى الدمام الثاني للنص المسرحي 
يومي 24 و25 يوليو الجاري والذي ينظمه بيت المسرح التابع للجنة المسرح 
بفرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام. وحســب مدير الملتقى والمشــرف على 
بيت المسرح عباس الحايك فإن الملتقى “يسعى لالحتفاء بالنص المسرحي، 
والتعريــف بالكتــاب المســرحيين فــي المملكــة ونصوصهــم المســرحية، وخلق 

فضاء من الحوار بين كتاب المسرح والجمهور”. 

ــددًا من  ــ وســيــســتــضــيــف الــمــلــتــقــى عــ
للمشاركة في فعاليات  المسرح  كتاب 
المملكة وخارجها،  داخل  من  الملتقى 
قــراءات  الملتقى،  فعاليات  وستشمل 
كتاب  يقدمها  المسرحية  للنصوص 
كل  سيختار  حيث  المسرحي،  النص 
ضــيــف نــصــًا مــن نــصــوصــه لــيــقــرأ منه 
تسعى  التجربة  وهــذه  الجمهور،  على 
لتكريس النص المسرحي كفن مقروء. 
ياسر  من:  كالً  الملتقى  وسيستضيف 
مدخلي، موسى أبو عبد هللا، عبد هللا 
آل  الــبــن حمضة، علي  أحــمــد  الــحــمــد، 
عسيري،  سحر  ــزوري،  الـ بيان  غــزوي، 
ليقرأوا  سلمان،  مهدي  البحرين  ومن 

نصوصهم على جمهور الملتقى.

ــراءة، عــرض  ــقــ ــ ويــصــاحــب فــعــالــيــة ال
مــســرحــي بــعــنــوان )حــفــل تــأبــيــن( كما 
صــــرح بــذلــك رئــيــس لــجــنــة الــمــســرح 
من  والعرض  الظافر،  ناصر  بالجمعية 
محمد  وإخـــراج  مدخلي  ياسر  تأليف 
مــجــمــوعــة  أدواره  ويــــــؤدي  جــمــيــل، 
المنتسبين  الــواعــديــن  الممثلين  مــن 
للجمعية، والمسرحية من إنتاج لجنة 

الـــمـــســـرح. ومــــن فــعــالــيــات الــمــلــتــقــى، 
التأليف  بــمــســابــقــة  الــفــائــزيــن  تــكــريــم 
عنها  أعــلــن  الــتــي  للشباب  المسرحي 
البيت، وذلك بهدف اكتشاف مواهب 
التي  المسرحية،  الكتابة  في  جديدة 
يمكن أن ترفد التجربة المسرحية في 

المنطقة. 
وكان الملتقى قد نظم العام الماضي، 
الــمــســرحــي،  لــلــنــص  األول  الــمــلــتــقــى 
بــمــشــاركــة عــــدد مـــن كــتــاب الــمــســرح 

السعوديين باإلضافة لمشاركتين 
وتضمن  البحرين،  مملكة  مــن 
ناقشت  نــدوة  أيضًا  الملتقى 
للنص  الــجــديــدة  المضامين 
ــي الــــســــعــــودي،  ــرحــ ــســ ــمــ ــ ال

ــدد  شـــــــارك فـــيـــهـــا عـ
ــن الـــبـــاحـــثـــيـــن  ــ ــ مـ
ــيــــن،  ــيــ ــمــــســــرحــ ــ ال
وعــــــــــرضــــــــــيــــــــــن 

مسرحيين.
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فاطمــة المنصــوري مدربــة بحرينيــة معتمــدة دوليًا في مجــال العالج التكميلــي وانماط الحياة الصحيــة والوعي البشــري، وقد حصلت على 
أكثــر مــن 50 جائــزة لمســاهماتها فــي فعاليات وانشــطة المســؤولية المجتمعية واالنســانية بما في ذلك وســام “بطل من أجل الســالم” حيث 
بدأت رحلتها بعد أن تم تشخيصها باإلرهاق المزمن الناجم عن اضطراب يعرف باسم “ فيبروميالجيا” عندما أخبرها األطباء أن هذا المرض 
مزمــن وليــس لــه عالج واألدوية الموصوفة فشــلت في تخفيف االعراض، ســعت فاطمة للشــفاء الذاتي عن طريق اتبــاع انماط الحياة التي 
ســاهمت في شــفائها تماما، واآلن هي من أشــهر الشــخصيات الرائدة والمؤثرة الناشــطة في مجال تعزيز الصحة في مملكة البحرين. وكان 

لنا لقاء معها.

كيف بدأت في هذا المجال؟  «

ــة الـــعـــالج فـــي الهند  بــعــد عـــودتـــي مـــن رحــل
وقضاء سنوات هناك، تحسنت حالتي كثيرا 
السوشل  في  رحلتي  عن  بالتحدث  فبدأت 
هناك  بــأن  فوجدت  األصــدقــاء،  وبين  ميديا 
الــعــديــد مــن األشــخــاص الــذيــن يــعــانــون من 
بالمسؤولية،  حينها  فشعرت  االعــراض  مثل 
بــأن هــذه هــي مهمتي فــي الحياة  وأدركـــت 
وشرعت في معرفة ودراسة المزيد وكرست 
حياتي لخدمة الناس ونشر الوعي لمساعدة 
المزمنة  االمــــراض  مكافحة  على  المجتمع 
والوقاية منها ومساعدة اآلخرين على زيادة 

الوعي الذاتي. 

ما دور اليوغا في توعية  «
الشباب البحريني؟ 

ــمــرونــة، وليست  ال الــيــوغــا هــي 
مــــرونــــة الـــجـــســـد فـــقـــط بــل 

مـــــرونـــــة ذهـــنـــيـــة ايــــضــــًا، 
الــى  يلجأ  ــذي  الـ فــاإلنــســان 

تغير نمط حياته بممارسة 
ــادر  الـــيـــوغـــا يـــكـــون قـ
عــــــلــــــى مـــــواجـــــهـــــه 
مرن  بشكل  الحياة 
الحياه  مع  والتكيف 
وضـــــغـــــوطـــــاتـــــهـــــا 
السليم  والتفكير 
بـــــــــعـــــــــيـــــــــدًا عــــن 
والعيش  االكتئاب 

فــي دوامــــه مــن األفــكــار 
ــيـــة، فــكــلــنــا  ــاهـ ــنـ ــتـ الـــالمـ

وأمور  مواقف  تصادفنا  اليومية  حياتنا  في 
بإمكانها تعكير صفو حياتنا ولكن اليوغا هي 
رياضة ذهنية تزيد من وعي االنسان وتجعله 

يتقبل كل شي ويواجهه بصدر رحب. 

لماذا ال يوجد لدينا نادي لتعليم  «
اليوغا؟ 

لدينا معهد لليوغا ولكن ال يوجد لدينا نادي 
وهذا بالضبط ما اطمح إليه واحاول الوصول 
ــه مــســاعــدتــنــا  ــإمــكــان ــذي ب ــ ــشــخــص الـ ــى ال ــ ال
دعم  الــى  بحاجة  ألننا  اتــحــاد،  تأسيس  فــي 
الشباب  شــؤون  وزارة  قبل  مــن  وتسهيالت 
ــذه الــفــكــرة  ــة لــيــحــتــضــنــوا هــ ــاضـ ــريـ والـ
بالتعاون مع المختصين في هذا 
ويكون  البحرين  في  المجال 
الشباب  لتعليم  فرصة  لدينا 
ــادة الـــوعـــي لــديــهــم من  ــ ــ وزي
وال  اليوغا،  ممارسة  خــالل 
المادية  بالتسهيالت  اقصد 
بل دعم للفكرة، ففي البحرين 
قد  خبرائها  وبــوجــود 
ــــى فئة  ال وصــلــنــا 
ــاب  ــ ــب ــشــ ــ مــــــن ال
ولكن مع وجود 
ستكون  اتــحــاد 
الــــشــــريــــحــــة 
والعائد  اكبر 
وذلك  افضل 
البحرين  سيمكن 
إقــامــة بطوالت  مــن 

ــة  ــ ــي ــ ــم ــ ــال عــ

على ارضها. 

ما دورك بعد تعيينك في منظمة  «
سالم بال حدود؟ 

فيه  يتواجد  حيث  التعيين  بهذا  افتخر  انــا 
وهيئة  العالم  انحاء  جميع  من  اخصائيون 
التكميلي  المجال  في  أميركا  من  التدريس 
تــقــديــم  هـــو  ودوري  الــشــمــولــيــة،  ــصــحــة  وال
عمل  وورش  ومــحــاضــرات  معهم  مؤتمرات 
وتم ضمي بشكل مستمر لتقديم المحاضرات 

اونالين.

هل يجب ان تكون اليوغا مادة ُتدرس  «
في المدارس؟

ومفيد،  مهم  جــدا  شــيء  فهو  وبــشــدة،  نعم 
ــا قــد قــمــت بــعــمــل مــقــرر كــامــل والــمــقــرر  ــ وان
ــاء  ســـوف يــقــيــم مـــن قــبــل فــريــق مـــن األطــب
العربي  الخليج  جامعة  مــن  واالخصائيين 
فائدته  لمعرفة  الجوهرة  مركز  مع  بالتعاون 
للطلبة،  والــجــســديــة  النفسية  الصحة  على 
وافقت  الجامعة  ــأن  ب عظيما  انــجــازا  وكـــان 
وأعطتني ميزانية لعمل هذا المقرر بالتعاون 
الصحة  ووزارة  والتعليم  التربية  وزاره  مع 

قسم الصحة المدرسية.
ــع تــوجــه ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حمد  ومــ
ان  باعتبار  أخـــرى  ريــاضــة  حصة  واضــافــتــه 
الرياضة مادة أساسية ومفيدة للطلبة فنحن 
اليوغا  بإضافة  التوجه  هــذا  خدمة  امنيتنا 
ــمـــدارس ونــحــن هدفنا  كــمــادة ثــابــتــة فــي الـ
الوحيد هو زيادة الوعي لدى الطلبة واليوغا 
هــي ريــاضــة ذهــنــيــة جــســديــة ســتــكــون جــدا 
مفيدة ونريد تعليم الطلبة كيف يمارسون 
حصصهم  في  جالسون  وهــم  اليوغا 
مثال فاليوغا رياضة ممكن ممارستها 
وهم في الفصول، والهدف من هذا 
هــو جــعــل الــريــاضــة كــأســلــوب حياة 

تكون معهم حتى بعد التخرج.

ما دورك في السوشل ميديا؟  «

ان  احب  ال  االجتماعي  التواصل  مواقع  في 
طبيعتي  على  أكون  فانا  معين  بطابع  اخرج 
فكل موضوع اراه ويعجبني ويكون مناسب 
أقوم  نشاط  واي  حسابي  في  اضعه  للطرح 
انشر  وكنت  الناس،  مع  أشاركه  ان  احب  به 
رحــالتــي اإلغــاثــيــة والــمــســاعــدات مما جعل 
العتقادهم  ينتقدوني  األشــخــاص  مــن  كثير 
بأن الهدف من ذلك هو الشهرة ولكن لم يرو 
النشر وهو عدد هائل من  الجانب االخر من 
الشباب يتواصلون معي للذهاب في رحالت 
تطوعيه ومساعده اشخاص. السوشل ميديا 
له استعماالت كثيرة وهدفي األول واألخير 
اكثر  واجعلهم  الشباب  حــيــاة  على  أأثـــر  ان 
قابلية للعمل التطوعي. وانا اعتبر ان حسابي 

الشخصي هو توثيق، كمثابة كتاب او سيرة 
ذاتية اضع فيها كل اعمالي وبصماتي ألوصل 
يستطيع  أي شخص  بأن  للعالم  مهمه  رسالة 
ان يقوم بعمل تطوعي وان يساعد اآلخرين.

بعيدًا عن اليوغا، قيل لنا انك مولعة  «
بكرة القدم حدثينا أكثر.

اجـــابـــت ضــاحــكــة: انـــا مـــن مــشــجــعــي فــريــق 
“ليفربول”، كرة القدم كانت تالزمنا من الصغر 
مــع رســـوم الــكــرتــون والــلــعــب فــي “الــحــوش” 
وكـــرة الــقــدم فــي ايــامــي مــا كــانــت مــوجــودة 
ــفــتــيــات، ولــلــفــريــق صـــفـــات كــثــيــرة مثل  ــل ل

حمالتهم ضد العنصرية وحمالت السالم. 

ما الخطط المستقبلية؟  «

منظمة  مــن  كــان  عليه  حصلت  تعيين  اخــر 
“سالم بال حدود” إلدارة التطوير واالستدامة 

عدة  عليه  وستترتب  اإلنسانية،  والخدمات 
للعمل  الى واشنطن  العودة  أمور من ضمنها 
هناك في مركز لالنطالق في دعم قضايا اكثر 

وتقديم خدمات للناس.

المنصوري: اليوغا ليست رياضة جسدية فقط
ــاد ــ ــح ــ االت ــرة  ــ ــك ــ ف والــــريــــاضــــة  الـــشـــبـــاب  وزارة  احـــتـــضـــان  ــى  ــنـ ــمـ أتـ

كوثر محمد
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اإلمارات .. روث اإلبل وقود إلنتاج اإلسمنت
ألوف األطنان من روث اإلبل ُتســتخدم 
كوقود في إنتاج اإلسمنت بشمال دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، في مشــروع 
لخفــض االنبعاثــات وإبعــاد الــروث عــن 

مكبات النفايات.
 وبموجــب برنامج تديره حكومة إمارة 
رأس الخيمــة يتخلــص مربــو اإلبــل من 
روثها في محطــات تجميع ليجري نقله 
بشــاحنات إلــى مصنــع ضخم لإلســمنت 
حيــث يخلط مــع الفحم لتوفيــر الطاقة 

المطلوبة لتشغيل غالية المصنع.
إبراهيــم،  علــي  أحمــد  محمــد  وقــال   
المديــر العــام لشــركة أســمنت الخليــج، 
إن النــاس ”بــدأوا يضحكون، صدقوني“ 
النفايــات  إدارة  وكالــة  عندمــا وصفــت 

الفكرة لهم.
 لكــن بعــد إجــراء االختبــارات الالزمــة، 
أن  يمكــن  التــي  الطاقــة  كميــة  لتقييــم 
تنجــم عــن روث اإلبــل، وجدت الشــركة 
أن طنيــن من روث اإلبل يمكن أن يحال 

محل طن من الفحم كوقود.

 وقــال إبراهيــم ”هــذا ليــس بجديــد في 
المجتمــع المحلي... ســمعنا من أجدادنا 
وجداتنــا أنهــم كانوا يســتخدمون روث 
البقــر للتدفئــة أو الطهــو. لكــن لــم يفكــر 

أحد في )استخدام( روث اإلبل“.
 ويتــم اســتغالل روث األبقــار كمصــدر 
لتوليد الطاقة في دول عديدة من بينها 
الواليــات المتحدة والصين وزيمبابوي. 
لكنــه مالئــم  نــادر،  اإلبــل وقــود  وروث 
إحــدى  الخيمــة،  لــرأس  كبيــر  بشــكل 

اإلمارات السبع المكونة لدولة اإلمارات 
نحــو  يوجــد  حيــث  المتحــدة،  العربيــة 
تســعة آالف مــن الجمــال ُتســتخدم في 
إنتــاج الحليــب وفــي مســابقات الهجــن 

والجمال.

 ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع  «
في منع إلقاء روث اإلبل في مكبات 

النفايات، حيث تسعى الحكومة 
إلبعاد 75 % من كل النفايات عن 

المكبات بحلول 2021.

للمزارعيــن  إزعــاج  مصــدر  الحلــزون  شــّكل 
فــي تايلنــد، طيلــة أعــوام، لكن هــذا الحيوان 
ــا للدخــل، مؤخًرا،  الرخــوي صــار مصــدًرا مهمًّ
بعدمــا تحّول إلى تجارة نفيســة تــدر “ذهًبا”.  
“غارديــان”  صحيفــة  نقلــت  مــا  وبحســب 
مســتحضرات  مصانــع  فــإن  البريطانيــة، 
التجميــل العالميــة صــارت تطلــب إفــرازات 
الحلــزون بشــكل متزايــد. وأوضــح المصــدر 
بـ”حليــب  يعــرف  مــا  أو  اإلفــرازات  هــذه  أن 
ا فــي العناية بالجســم،  الحلــزون” مفيــدة جدًّ
فهي تساعد على تأخير عالمات الشيخوخة، 

كما تمنح البشرة نضارة الفتة.

ويجري استخراج إفراز الحلزون  «
وهو عبارة عن مخاط، ويزيد سعر 

هذه المادة على الذهب، وتشير 
التقديرات إلى أن تجارتها العالمية 

صارت تضاهي 314 مليون دوالر في 
العالم. وحين يدخل هذا المخاط 
في صناعة “ماسك” الوجه، فإن 

سعر المنتج يصل في بعض 
األحيان إلى 300 دوالر.

“حليب الحلزون”.. 
سائل أغلى من 

الذهب
أطلقــت الهنــد صاروًخــا إلى الفضاء أمس اإلثنين حامالً مركبــة إلى القمر في مهمة 
هــي األكثــر طموًحــا للبــالد لتعزيز وضعها بصفتها قــوة رائدة في مجــال تكنولوجيا 

الفضاء منخفضة التكلفة.

 وإذا نجحــت المهمــة التي تصل تكلفتها إلى 
عشــرة مليــارات روبيــة )146 مليــون دوالر(، 
فإنهــا ســتمكن الهنــد من إجراء دراســات عن 
وجــود ميــاه علــى القطــب الجنوبــي للقمــر. 
ولــم تهبط على ســطح القمر ســوى الواليات 

المتحدة وروسيا والصين.

 وانطلق الصاروخ الذي يحمل مركبة  «
الفضاء غير المأهولة تشاندرايان2- 

من مركز فضائي بجنوب الهند 
وسط ابتهاج اآلالف من متابعي 
الحدث كما أظهر بث تلفزيوني 
مباشر. وتأخر اإلطالق أسبوًعا 

بسبب مشكلة فنية.

استطاع علماء الفيروسات ألول مرة القضاء على كل آثار اإليدز في خاليا فأرين، 
.Crispr/Cas9 وذلك باستخدام معدل الجينوم

 وقــد نشــرت مجلة “نتشــرال كومنيكيشــن” 
التــي  للتجــارب  أولــى  نتائــج  األميركيــة 

أجريت في هذا المجال.
 Crispr/Cas9 الجينــوم  معــدل  أن  يذكــر   
تــم تصميمــه منــذ 6 أعــوام مــن قبــل العالــم 
علمــاء  وبعــض  جانــغ،  فــان  األميركــي، 

البيولوجيا اآلخرين.

 وأدخلت فيه منذ ذلك الحين تعديالت كثيرة، 
وكان يخضع أكثر من مرة لعمليات تحديث.

وأعلن العالم األميركي ذو األصول  «
العربية كامل خليلي، من جامعة 

تامبل في فيالدلفيا بصفته مشارًكا في 
المشروع، أن النجاح األخير فتح طريًقا 
إلجراء التجارب على القرود وربما على 

متطوعين أيًضا.

الهند تطلق مهمة فضائية إلى القمر

العلماء يقهرون اإليدز لدى الفئران

مشاركون في حفل عشاء “دينر أون بالنك” السنوي 
في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، حيث تجمع أكثر 
من 5500 ضيف للحفل الذي يلتزم بقواعد اللباس 

الصارمة البيضاء بالكامل )أ ف ب(

تســتعد شــابة بريطانية تبلغ من العمر 35 عاًما الزواج بشــكل غير رسمي 
من “شمعدان”، كانت قد اشترته في أحد المزادات عبر اإلنترنت.

الشابة البريطانية والتي تعرف باسم أماندا ليبرتي وهي من مدينة ليدز 
البريطانية، تنوي الزواج من “شــمعدان” كانت قد اشــترته في مزاد علني 

بسعر وصل لـ400 جنيه إسترليني.
وقالــت أمانــدا بأنهــا وقعــت بحــب الشــمعدان، وتعتني بــه كل ليلة حيث 

تقوم بتنظيفه وتلميعه، كما أنها ارتدت خاتم الخطبة.
وأضافت أماندا “الكثيرون يعتبرون ما أقوم به ضرب من الجنون، لكني 
لســت مجنونــة”. وقبــل أن تقتنــي الشــمعدان كانــت أمانــدا متيمــة بحب 

تمثال الحرية، لدرجة أنها غيرت اسمها.

“حب من النظرة األولى”.. بريطانية 
ترغب بالزواج من “شمعدان”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أقــّر رجــل صربــي بأنه وّجــه بالًغــا كاذًبا عبر 
الهاتــف بوجــود قنبلــة فــي مطار بلغــراد ألنه 
طيــران،  مضيفــة  مواعــدة  فــي  يأمــل  كان 

حسبما ذكرت وسائل اإلعالم المحلية.
 وقــال الرجــل البالــغ 65 عاًمــا لمحكمــة فــي 
بلغــراد إنــه التقــى مــع مضيفــة طيــران فــي 
بلغــراد  فــي  األلمانيــة  “لوفتهانــزا”  شــركة 
فــي  يجدهــا  لــم  وبعدمــا  مواعدتهــا.  وأراد 
الفنــدق، الــذي كانت تنزل فيــه، اتصل بمطار 
نيكــوال تيســال الدولي فــي العاصمة الصربية 
وادعى وجود قنبلة في طائرة تابعة لشــركة 
هــذه  خــالل  مــن  ســعى  وهــو  “لوفتهانــزا”. 
الخطوة إلى تفادي مغادرة المضيفة بلغراد.

 وقد أجلي الركاب البالغ عددهم  «
130 وأفراد الطاقم الخمسة أثناء 
قيام وحدة شرطة خاصة بفحص 

الطائرة، قبل أن تعطى اإلذن 
بالمغادرة إلى فرانكفورت. ونجحت 

الشرطة في الوصول إلى الفاعل 
إثر تحديد الهاتف الثابت، الذي 

استخدمه.

 13 العمــر  مــن  يبلــغ  طفــل،  ســرق 
فــي  صغيرتيــن  طائرتيــن  عاًمــا، 

الصيــن. ووفًقــا لصحيفــة “ديلــي ميل”، 
فقد تســلل الطفــل الصغير إلى مكان توقف 
الطائــرات ودخــل طائرة صغيــرة، واقتادها 
إلى موقف الســيارات وحاول اإلقالع. ومع 
ذلــك، ســرعان مــا فقــد الســيطرة واصطــدم 
طائــرة  خطــف  قــّرر  بعدهــا  الســياج،  فــي 
أخــرى وحــاول اإلقــالع مــرة أخــرى، وبعــد 
تــرك  الســيارات،  فــي موقــف  عــدة دورات 
الطائرة وغادر المكان. وعلم موظفو مكتب 
الســياحة باألمــر صبــاح اليــوم التالــي فقط 
عندمــا قدموا إلــى عملهم، وقد تــم احتجاز 

الطفل من قبل الشرطة.

 واعترف الطفل بفعلته. وطالب  «
أصحاب الطائرة بثمانية آالف يوان 

)حوالي ألف دوالر( من رب األسرة عن 
األضرار التي لحقت بالطائرة، لكن 

العائلة لم تتمكن من دفع سوى ألفي 
يوان )حوالي 300 دوالر(.

أبلـغ كذًبـا عـن 
قنبلـة للفـوز 

بموعـد غـرامي

طفل صغير يسرق 
طائرتين من مكتب 

سياحة
أحــدث الرئيــس األميركــي، مفاجــأة كبــرى، في حفل زفــاف بوالية نيوجيرســي، بعدما 

حضر إلى العرس وقام بتهنئة العروسين وحياهما بحرارة.

فــإن  نيــوز”،  “ســكاي  نقلــت  مــا   وبحســب 
ترامــب كان فــي منتجعــه الخــاص بلعــب 
الغولــف، فعلــم بــأن اثنين من أشــد أنصاره 
المــكان،  ومعجبيــه، يقيمــان زفاًفــا داخــل 
بمثابــة  حضــوره  يكــون  أن  قــّرر  ولذلــك، 

مفاجأة سارة.
 وظهــر ترامــب في مقطــع فيديــو متحدًثا 
االحتفــال  بلبــاس  وهمــا  العروســين،  إلــى 

عانقــت  اللحظــات  إحــدى  وفــي  األنيــق، 
عــن  إعراًبــا  األميركــي،  الرئيــس  العــروس 

امتنانها في منتجع بيدمنستر.

 وذكر المصدر أن العروسين وّجها  «
الدعوة لترامب، في وقت سابق، كما 
أن عدًدا من المدعوين ارتدوا قبعات 

تحمل شعار الرئيس األميركي 
“لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”.

ترامب يفاجئ الجميع في حفل زفاف

المغنية ومؤلفة األغاني ناتاشا بيدنجفيلد تزور أستوديوهات “سيريوس 
إكس إم” في مدينة نيويورك )أ ف ب( وقال معلقون طرفاء إن هذا الزفاف تحّول إلى ما يشبه الحدث السياسي، كما أنه يكشف درجة 

االستقطاب في البالد بين الديمقراطيين والجمهوريين

السنة الحادية عشرة - العدد 3933 

الثالثاء
23 يوليو 2019 

20 ذو القعدة 1440

رواد  تداولــه  فيديــو  أثــار 
مواقع التواصــل االجتماعي 
يطــارد  لشــاب  مصــر،  فــي 
والــده ويشــعل النيــران فيــه 

غضًبا عارًما.
الــذي  الفيديــو  وكشــف 
التقطته كاميرا مراقبة ألحد 
قيــام  التجاريــة،  المحــالت 
شــاب بمالحقــة والــده البالغ 
مــن العمر 60 عاًمــا، وطرحه 
أرًضا ثم أشــعل النيران فيه، 

ثــم حــاول اللحــاق به لتثبيته ومنع إغاثته، فيمــا تمّكن األهالي والمارة من إنقاذ األب 
وإطفاء النيران التي أمسكت بتالبيب مالبسه.

وأّكد رواد مواقع التواصل أن الواقعة حدثت في مدينة أبو المطامير بالبحيرة شمال 
البــالد، مطالبيــن أجهــزة األمــن بتحديــد شــخوص الواقعــة والقبض على االبــن العاق 

وسرعة عالج األب من اإلصابات التي لحقت به.

مصري يشعل النار في والده يثير غضب الماليين

فريغ شاحنة محملة بروث األبل الستخدامه مع الفحم كوقود بمصنع لألسمنت في رأس الخيمة
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