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منتخب الشباب يهزم تشيلي في بطولة العالمثغرة أمنية في “واتساب” و “تليجرام”مولر: روسيا تدخلت في االنتخابات0.14 برميل حصة الفرد من النفط يومياإلزام شركة طيران بـ2000 دينار لمسافرة
قالت المحامية فوزية جناحي  «

إن المحكمة الكبرى المدنية 
االستئنافية ألزمت شركة طيران 
أن تدفع تعويًضا لصالح موكلتها 

بمبلغ 2000 دينار؛ لتخلف موكلتها 
عن حضور حفل زواج في العاصمة 

السودانية الخرطوم في 2015.

أظهر إحصاء أن حصة الفرد من النفط  «
في البحرين تساوي تقريًبا 0.14 برميل 

يوميا، باحتساب حجم اإلنتاج قياًسا 
بعدد السكان في المملكة. وتنتج 

المملكة نحو 198 ألف برميل يوميا، 
بواقع 48 ألف برميل من حقل البحرين 

و150 ألفا من “أبو سعفة.

بدأت أمس في الكونغرس األميركي  «
جلسة استماع طال انتظارها 

للمحقق الخاص، روبرت مولر، 
إثر تحقيق أجراه عن التدخل في 
االنتخابات األميركية 2016. لكن 

مولر أكد أن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب غير متورط في المسألة.

كشفت تقارير صحافية عن  «
وجود ثغرة أمنية خطيرة في 

تطبيقي التراسل الفوري المشفر 
“واتساب” و”تليجرام”، والتي 

تجعل كافة مقاطع الفيديو 
والصور الخاصة بالمستخدم 

“مباحة ومتاحة وسهلة”.

حقق منتخبنا الوطني للشباب  «
لكرة اليد فوزًا صعًبا على منتخب 

تشيلي بنتيجة )30/29( في 
الثواني األخيرة بواسطة الالعب 

محمود حسين في مباراة تحديد 
المراكز من 17 إلى 20 ببطولة كأس العالم للشباب والمقامة 

ا في مدينتي فيغو وبونتفيدرا بأسبانيا. حاليًّ
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تسجيل مسرب يؤكد دعم قطر لإلرهاب

عــن  أمــس  الوطنــي  البحريــن  بنــك  أعلــن 
فــوز الطبيبــة أميرة رضــي، بجائزة برنامج 
“ادخــار الوطنــي” النصف ســنوية عن شــهر 
يونيــو، بقيمــة مليــون دوالر نقــًدا وراتــب 
شهري بمبلغ 5 آالف دوالر لمدة 5 سنوات.

وقالــت رضــي “ليــس لــدي أي خطــة للمبلغ 
فــي الوقــت الحالــي، ولكــن ســوف تكــون 
جزًءا منها للصرف الشــخصي وجزًءا منها 

في خدمة المجتمع”.

رت البحرين أكثر من 726 مليون  صــدَّ
طن مــن األلمنيوم إلى 61 دولة بقيمة 
362.7 مليــون دينــار  بلغــت  إجماليــة 
خالل النصف األول من العام الجاري، 
بزيــادة 7.33 % عــن نفــس الفترة من 

العام الماضي.

362.7 مليون دينار 
صادرات األلمنيوم

المجتمع لــخــدمــة  ــزة  ــائ ــج ال مــن  ــزء  جـ تخصيص  ــي:  ــ رض أمــيــرة 

“الوطني”: طبيبة بحرينية تفوز بمليون دوالر

المنامة - البحرينية الكويتية للتأمينالمنامة - بنك البحرين الوطني

حققــت الشــركة البحرينيــة الكويتية 
إلــى  عائــًدا  صافًيــا  ربًحــا  للتأميــن 
مساهمي الشركة خالل النصف األول 
2019 بلــغ 2.1 مليــون دينــار، مقارنــة 
الســابق،  العــام  مــن  مليــون   1.7 مــع 
فقــد   .%  22 قــدره  بارتفــاع  وذلــك 
زادت أربــاح االكتتــاب بنســبة قدرهــا 
فــي  دينــار  مليــون   1.2 مــن   ،%  26

نهاية النصف األول من العام الســابق 
النصــف  1.5 مليــون دينــار فــي  إلــى 

)٠٨(األول من العام الجاري.

)٠٩( )٠٩(

2.1 مليون دينار أرباح 
“البحرينية الكويتية” للتأمين

سمو رئيس الوزراء مستقبال وزير الداخلية

“ضربة شمس” أم حقيقة؟

أسعار الكهرباء..

أثــارت شــكاوى مواطنيــن عبــر وســائل التواصــل االجتماعي مــن مالحظتهم 
وجــود ارتفــاع غيــر عــادي فــي أســعار فاتــورة اســتهالك الكهرباء جــداًل، دفع 
هيئة الكهرباء والماء إلى نفي شكوك رفع الهيئة ألسعار التعرفة دون إعالن 

مسبق.
ورغــم َســوق الهيئــة عــددا مــن األمــور التــي تــرى فيهــا أســباًبا منطقيــة لهــذا 
االرتفــاع، إال أن المواطنيــن لــم ينفكوا يصرون على وجود خلل في مكان ما، 

فما حقيقة وجود هذا الخلل؟

“قـفـزة”

)02(

إبراهيم الريس مراد علي

زينب العكري

سمو رئيس الوزراء: التعامل بكفاءة مع التحديات لتبقى البحرين بلدا آمنا

أمن الوطن الدعامة للحفاظ على المكتسبات

المنامة - بنا

أكــد رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة أن أمن 
الوطــن واســتقراره هو الدعامة األساســية 
الحضاريــة  المكتســبات  علــى  للحفــاظ 
والتنمويــة التــي حققهــا الوطــن في شــتى 
المجــاالت، ونقطــة االنطــالق نحو مواصلة 
لــدى  ذلــك،  جــاء  والتقــدم.  النمــاء  جهــود 
رئيــس  الملكــي  الســمو  اســتقبال صاحــب 
الــوزراء بقصر ســموه بالرفاع صباح أمس، 
وزير الداخلية الفريق الركن الشــيخ راشــد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة، حيث اطلع ســموه 
الداخليــة  وزارة  وبرامــج  خطــط  علــى 
واجباتهــا  ألداء  الدائــم  واســتعدادها 
الوطنيــة فــي حفــظ النظــام وصــون األمن 
واالســتقرار بكفــاءة عاليــة. وشــّدد ســموه 
علــى حرص الحكومة على تعزيز مقومات 
األمن واالستقرار للتعامل بكفاءة مع كافة 
التحديــات األمنيــة لتبقي مملكــة البحرين 

على الدوام بمشيئة هللا بلًدا آمًنا مطمئنًّا.
لعطــاءات  تقديــره  عــن  ســموه  وأعــرب 
وتضحيــات رجال األمن فــي أداء واجبهم 

الوطني، ودورهم المشــرف في صون أمن 
الوطــن واســتقراره ونشــر الطمأنينــة بيــن 

أفراد المجتمع.

البحرين والسعودية نموذج رائد للتكامل
العاهل: دور محوري للشقيقة في حماية أمن واستقرار المنطقة

جاللة الملك يمنح السفير السعودي وسام البحرين من الدرجة األولى

المنامة - بنا

أكــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة أن العالقــات 
البحرينية - الســعودية ترتكز عبر تاريخها 
العريــق علــى أســس راســخة مــن التعاضد 
والتضامــن الوثيــق، وتعــد نموذجــا رائــدا 
لتكامــل الرؤى اإلســتراتيجية والتوجهات 

حول مختلف القضايا.
قصــر  فــي  اســتقبل  قــد  جاللتــه  وكان 
الصافريــة، أمــس، ســفير المملكــة العربيــة 
الســعودية الشــقيقة لــدى مملكــة البحرين 

عبدهللا آل الشيخ.
وأشــاد جاللة الملك بالدور المحوري الذي 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بــه  تضطلــع 
بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود في حماية 

)02(أمن واستقرار المنطقة.
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ــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى عــلــي  ــد رئـ ــ أكـ
اإلصــاحــي  الـــمـــشـــروع  أنَّ  الـــصـــالـــح، 
الجالة  صــاحــب  الــبــاد  لعاهل  الــرائــد 
خليفة،  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد  الــمــلــك 
وضــــع األســــس والـــقـــواعـــد الــرئــيــســة، 
اإلنــجــازات  تحقيق  فــي  أسهمت  التي 
اإلنــســان،  حقوق  بمجال  والنجاحات 
من  أصبحت  البحرين  أن  إلــى  مشيرا 
الحقوقي.  المجال  في  الرائدة  الــدول 
ــدى اســتــقــبــالــه رئــيــس تحرير  ــك لـ ــاء ذلـ جـ
منظمة  ورئيس  تربيون”  “الديلي  صحيفة 
الوحدة العربية اإلفريقية لحقوق اإلنسان 
له  أهدى  المحمود، حيث  القبطان محمود 
حقوق  اإلنسانية..  “ملك  كتابه  من  نسخة 

اإلنسان في مملكة البحرين”.

القضيبية - مجلس الشورى

الصالح: المشروع اإلصالحي 
س إلنجازات حقوقية 02أسَّ

التعامل بكفاءة 
مع التحديات 

األمنية لتبقى 
البحرين بلًدا آمًنا

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علي بن خليفــة آل خليفــة بالمجلس األســبوعي بالمحافظة، عــدًدا غفيًرا من 
وجهاء وأعيان وأهالي المحافظة.

وأكد سموه، في بداية اللقاء أن المحافظة 
ُتعد أســرة واحدة متكاتفة ومتعاونة وأن 
التواصــل، نهــج ثابت مــع األهالــي، تنفيًذا 
لتوجيهــات عاهــل البــالد صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ودعــم 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
الوالد األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
ومــؤازرة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن 

حمد آل خليفة.
 وأشــار ســموه إلــى أن أبــواب المحافظــة 
مفتوحــة، والزيــارات واللقاءات مســتمرة 
لبحــث احتياجــات األهالي وتعزيز قنوات 
التواصــل للحفــاظ هــذه العــادة األصيلــة، 
منّوًهــا إلــى أن مجتمــع المحافظــة يزخــر 
بإرثــه وتكاتفــه ومشــيًدا بــدور المجالــس 
في تعزيز األواصر واللحمة مع المواطنين 
الــذي  المــوروث،  هــذا  علــى  والحفــاظ 

ينعكس في مجلس المحافظة.
الــذي  الكبيــر  الدعــم  وشــّدد ســموه علــى 
تحظــى بــه المحافظة الجنوبيــة من وزير 

الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن 
عبــدهللا آل خليفــة وتعــاون المحافظة مع 
مختلــف اإلدارات األمنية بالــوزارة، وذلك 
في دعم وتبني المبادرات األمنية الهادفة 
إلــى تعزيــز األمــن فــي المحافظــة، مؤكًدا 
علــى الدور البارز والتنســيق المشــترك مع 
اإلدارات األمنيــة لتحقيــق رؤى وتطلعات 

أهالي المحافظة في األمن االستقرار.
 مــن جهتهم، عّبــر الحضور عــن اعتزازهم 

للجهــود  المحافــظ  لســمو  وتقديرهــم 
والمســاعي التــي يقــوم بهــا ســموه لبلــوغ 
الغايــات التــي تحقــق التنميــة فــي أرجاء 
تعزيــز  فــي  الكبيــر  ودوره  المحافظــة 
التواصل مع األهالي، مؤكدين على جهود 
المحافظــة في متابعة احتياجات األهالي 
والعمــل علــى تلبيتهــا فــي شــتى مناطــق 
الحضاريــة  صورتهــا  وإبــراز  المحافظــة، 

والتنموية.

سمو الشيخ خليفة بن علي يلتقي عدًدا غفيًرا من أهالي “الجنوبية”

األبواب مفتوحة والزيارات مستمرة لبحث االحتياجات

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة مدير عام 
المؤسســة العامــة لجســر الملــك فهــد المكلــف عمــاد المحيســن، وذلك بحضــور رئيس 
الجمارك، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسســة العامة لجســر الملك فهد الشــيخ أحمد 

بن حمد آل خليفة.

وفي مستهل اللقاء، رّحب الوزير بمدير عام 
المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف، 
مشــيًدا بالعالقــات األخويــة المتميزة التي 
تجمــع مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة 
الســعودية، مثّمًنــا الحــرص المتبــادل علــى 

تطوير آفاق التعاون المشترك.
أهــم  علــى  الوزيــر  اطلــع  اللقــاء،   وخــالل 
المشاريع التي تنفذها المؤسسة في الوقت 
الراهن، ومن شأنها المساهمة في انسيابية 
الحركة على الجسر، باإلضافة إلى الخطط 

التطويرية التي تسعى المؤسسة لتنفيذها 
مســتقبالً مــن خــالل زيــادة فاعليــة األداء 
األمثــل  واالســتخدام  األنظمــة  وتطويــر 
للتقنيــات الحديثــة، بما يخــدم هذا المرفق 
الحيــوي الــذي يربــط بيــن مملكــة البحرين 

والمملكة العربية السعودية.
مشــروع  أنهــت  قــد  المؤسســة،  وكانــت 
توســعة كبائــن المســافرين، باإلضافــة إلــى 
تنفيــذ دراســة كاملــة لجزيــرة اإلجــراءات 
األمثــل  االســتخدام  وكيفيــة  الحاليــة 

للمساحات المتوفرة فيها.
وفــي هــذا الســياق، أشــاد الوزيــر بالجهــود 
الطيبــة التــي تقــوم بهــا المؤسســة العامــة 
لجســر الملــك فهــد وعملهــا المتواصل على 
مناطــق  وتطويــر  األداء  مســتويات  رفــع 
اإلجراءات وبوابات الرسوم، منّوًها معاليه 
إلــى أهمية تعزيــز التعاون والتنســيق فيما 
يتعلــق بمعالجــة حاالت االزدحــام التي قد 

تحدث.
 مــن جهتــه، أعــرب مديــر عــام المؤسســة 
عــن  المكلــف  فهــد  الملــك  لجســر  العامــة 
شــكره وتقديــره لوزيــر الداخليــة وحرصــه 
علــى متابعــة مشــاريع المؤسســة وتقديــم 
الدعم المســتمر في إطار العمل على تنفيذ 

المشاريع التطويرية.

وزيــر الداخلية يشــيد بالعالقات المتميزة مع الســعودية

تطوير األنظمة النسيابية الحركة بجسر الملك فهد

الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  اســتقبل 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر 
الصافريــة، أمــس، ســفير المملكــة العربيــة 
الســعودية الشــقيقة لــدى مملكــة البحريــن 

عبدهللا آل الشيخ. 
وخــالل اللقــاء، أعرب جاللته عــن اعتزازه 
بالروابــط األخوية الوثيقة التي تجمع بين 
البلدين وقيادتيهما وشــعبيهما الشــقيقين، 
الحــرص  ظــل  فــي  قــوًة  تــزداد  والتــي 
المشــترك علــى تطويرهــا وتوســيع آفاقها، 

مؤكــدًا جاللتــه بــأن العالقــات البحرينية - 
الســعودية ترتكز عبر تاريخها العريق على 
والتضامــن  التعاضــد  مــن  راســخة  أســس 
الوثيــق، وتعد نموذجــًا رائدًا لتكامل الرؤى 
اإلســتراتيجية والتوجهــات حــول مختلف 

القضايا.

كمــا أشــاد جاللــة الملــك بالــدور المحــوري 
الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية 
بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود في حماية 
أمن واستقرار المنطقة، ورؤيتها الطموحة 
الداعمة لجهود التنمية والتطوير باإلضافة 

إلى نصرة قضايا الحق والعدل والسالم.
وتقديرًا من صاحب الجاللة لجهود السفير 
األخويــة  الروابــط  تعزيــز  فــي  الشــيخ  آل 
الوطيــدة بيــن المملكتين الشــقيقتين، فقد 
تفضــل جاللتــه بمنحــه وســام البحرين من 

الدرجة األولى.

ومــن جانبــه، أعــرب الســفير الســعودي عن 
بالــغ الشــكر واالمتنــان لجاللــة الملــك على 
الهــام  الوســام، مثمنــًا دور جاللتــه  منحــه 
وجهــوده المســتمرة فــي ترســيخ وتطويــر 
عالقــات التعــاون التــي تجمع بيــن البلدين 

الشقيقين.

المنامة - بنا

جاللته: العالقات نموذج رائد لتكامل الرؤى اإلســتراتيجية والتوجهات في مختلف القضايا

العاهل يمنح السفير السعودي وسام البحرين من الدرجة األولى

المنامة - بنا

أكــد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة أن أمن 
الوطــن واســتقراره هو الدعامة األساســية 
الحضاريــة  المكتســبات  علــى  للحفــاظ 
والتنمويــة التــي حققهــا الوطــن في شــتى 
المجــاالت، ونقطة االنطــالق نحو مواصلة 

جهود النماء والتقدم.
جــاء ذلــك، لــدى اســتقبال صاحــب الســمو 

الملكي رئيس الوزراء بقصر سموه بالرفاع 
صبــاح أمس، وزير الداخليــة الفريق الركن 
خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ 
حيــث اطلــع ســموه علــى خطــط وبرامــج 
وزارة الداخليــة واســتعدادها الدائــم ألداء 
واجباتها الوطنية في حفظ النظام وصون 

األمن واالستقرار بكفاءة عالية.
 وشــّدد ســموه علــى حــرص الحكومة على 

تعزيــز مقومات األمن واالســتقرار للتعامل 
بكفــاءة مع كافة التحديــات األمنية لتبقي 
بمشــيئة  الــدوام  علــى  البحريــن  مملكــة 
ســموه  وأعــرب  ــا.  مطمئنًّ آمًنــا  بلــًدا  هللا 
عــن تقديــره لعطــاءات وتضحيــات رجــال 
األمــن في أداء واجبهــم الوطني، ودورهم 
المشــرف في صون أمن الوطن واستقراره 

ونشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع.

مــن جانبــه، أشــاد وزيــر الداخليــة بالدعــم 
الســمو  صاحــب  يقدمــه  الــذي  المســتمر 
الملكي رئيــس الوزراء لرجال األمن للقيام 
ومنجــزات  األمــن  حفــظ  فــي  بواجبهــم 
الوطــن، مؤكــًدا أن رعايــة واهتمــام ســموه 
الشــرطي يشــّكل  العمــل  بتعزيــز وتطويــر 
دافًعــا لبذل المزيد من الجهد والتفاني في 

خدمة الوطن.

ــام ــظ ــن ــظ ال ــف ــط الـــداخـــلـــيـــة فـــي ح ــط ــى خ ــل ــع ع ــل ــط ــو رئـــيـــس الــــــــوزراء ي ــم س
أمن الوطن الدعامة األساسية للحفاظ على مكتسباته

الحكومة حريصة 
على تعزيز 

مقومات األمن 
واالستقرار 
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“ضربة شمس” أم حقيقة؟

أسعار الكهرباء...
أثارت شكاوى مواطنين عبر وسائل التواصل االجتماعي من مالحظتهم وجود ارتفاع غير 
عادي في أســعار فاتورة اســتهالك الكهرباء جداًل، دفع هيئة الكهرباء والماء إلى نفي شــكوك 
رفعهــا أســعار التعرفــة دون إعــالن مســبق. ورغم أن الهيئــة أوردت عددا من األمــور التي ترى 
فيهــا أســباًبا منطقيــة لهــذا االرتفاع، إال أن المواطنين لم ينفكــوا يصرون على وجود خلل في 

مكان ما، فما حقيقة وجود هذا الخلل؟

 % من المواطنين 
متوقع تحملهم القيمة 
المضافة على الفاتورة 
عن مسكنهم األول.

% من قراءات المسكن 
األول للبحرينيين 
حقيقية.

 فلسا دعم “مضافة” 
الكهرباء الشهري 
لحساب الشريحة 
األولى.

“قفزة”

1

2

3

36

96

450

تبريرات الهيئة الرتفاع أسعار الفواتير

تأكيدات الهيئة 

ارتفاع درجات 
الحرارة لذروتها 

القصوى

استمرار دعم 
المواطن في 
مسكنه األول

عدم االلتزام 
بضوابط العزل 

الحراري

 االحتساب يتم 
بعدادات ذات 

دقة عالية

عدم إحكام 
إغالق األماكن 
المراد تبريدها

زيادة استخدام 
المكيفات 

التي تستهلك 
الجزء األكبر من 

الكهرباء

 القراءات 
المقدرة 

ضئيلة جًدا

احتمالية خطأ 
قراءة العداد 
ضئيلة جًدا

األولــى

الثانية

الثالثة

)0000 - 3000 وحدة(

)3001 - 5000 وحدة(

)أكثر من 5000 وحدة(

9 فلوس

3 فلوس

16فلسا

مبررات شكوى المواطنين

شرائح بيع الكهرباء لالستخدام المنزلي

متوسط درجة الحرارة بين عامين

مسار الدعم الحكومي للكهرباء

ارتفاع الفاتورة 
بشكل مضاعف

ال قرار معلنا لرفع 
أسعار الشريحة

ال تغيير 
في أنماط 

االستهالك
العام

2015 

العام

2000 

العام

2019 

خفض كلفة الشريحة األولى 
من 6 إلى 3 فلوس

استمرار دعم حسابات 
المواطنين بمسكنهم األول

إعفاء المسكن األول عن 
الشريحة األولى من “المضافة”

يونيو

2018 

يونيو

2019 

درجة 
مئوية

درجة 
مئوية

39
41

04local@albiladpress.com
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الخميس
25 يوليو 2019 
22 ذو القعدة 1440 افتتاح معرض التوظيف في قطاع الضيافة

حميـــدان: تســـريع وتيـــرة إدمـــاج الباحثيـــن عن عمـــل في مختلف المنشـــآت

فــي إطــار متابعــة وتنفيــذ البرنامــج الوطني 
للتوظيف، وتنفيًذا لتوجيهات رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
المناســبة  العمــل  فــرص  لعــرض  خليفــة،  آل 
للمواطنيــن،  الخــاص  القطــاع  منشــآت  فــي 
ولتكثيف جهود الوزارة بتسريع وتيرة إدماج 
الباحثيــن عــن عمــل فــي مختلــف القطاعات 
الجاذبة بسوق العمل وبأجور مجزية، افتتح 
االجتماعيــة، جميــل  والتنميــة  العمــل  وزيــر 
حميــدان، أمس معــرض التوظيف في قطاع 
الضيافة والســياحة والخدمات، الذي تنظمه 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية في الفترة 

مــن 24 إلــى 25 يوليــو الجــاري، فــي مبنــى 
الــوزارة بمدينــة زايد. ويشــارك فــي المعرض 
الــذي يســتهدف حملــة الشــهادات الجامعيــة 
والدبلوم والثانوية العامة، 55 منشــأة، حيث 
تتوافــر فيه 1000 فرصة وظيفية، منها 500 
شــاغر وظيفــي مقدم مــن الجهات المشــاركة 
واإلشــرافية  اإلداريــة  المهــن  كافــة  تشــمل 
تعرضهــا  وظيفــي  شــاغر  و500  والفنيــة، 
الــوزارة للمواطنيــن الراغبيــن للعمــل في هذا 

القطاع بمختلف منشآته.
المتخصصــة  المعــارض  أن  حميــدان  وأكــد   
تدعــم جهــود الــوزارة لتســريع وتيــرة إدماج 
الباحثيــن عــن عمــل فــي مختلــف القطاعات 
الجاذبــة، عبــر تحفيز أصحــاب العمل لتقديم 
عــن  الباحثيــن  للمواطنيــن  نوعيــة  وظائــف 
قــدرة  علــى  مؤشــًرا  تعــد  أنهــا  كمــا  عمــل، 

االقتصــاد الوطنــي علــى خلــق وظائــف ذات 
هــذه  مثــل  تســاهم  حيــث  مضافــة،  قيمــة 
المبــادرات فــي الحفــاظ علــى نســبة البطالــة 

عند حدودها اآلمنة والمستقرة.
 ولفــت إلــى أن تخصيــص المعــرض الحالــي 
لقطــاع الضيافة والســياحة يأتــي في ظل ما 
يشهده القطاع من نمو متزايد وما يخلقه من 

فــرص عمــل مجزيــة للمواطنين، مشــيًرا إلى 
وجود العشــرات من المهن المناسبة لمختلف 
والفنيــة  والماليــة  اإلداريــة  التخصصــات 
وغيرهــا،  والخدمــات  والنقــل  والتمويــن 
وبأجــور مناســبة للباحثيــن عن العمــل، داعًيا 
المواطنين لالســتفادة من المعرض والتعرف 

على الشواغر النوعية التي يوفرها القطاع.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

بحريني دينار ألف بحريني دينار ألف بحريني دينار ألف بحريني دينار ألف
2018 يونيو 30 2018 ديسمبر 31 2019 يونيو 30

2018 2019 2018 2019 2018 2019 مراجعة مدققة مراجعة
الموجودات

التشغيلية األنشطة البنوك لدى وأرصدة نقد         53,949         39,845         34,015
العموالت حسم بعد مستلمة أقساط         48,937 32,908           األقساط إجمالي         16,723         18,129         34,349         34,988 قانونية ودائع           4,590           4,950           4,972
        (17,769) األقساط إجمالي من التأمين معيدي حصة          (8,558)        (10,264)        (16,007)        (17,313) التأمين وإعادة التأمين لشركات مدفوعة مبالغ        (22,756) القبض مستحقة تأمين مبالغ         42,718         33,112         24,080
        (46,766) بها المحتفظ األقساط           8,165           7,865         18,342         17,675 مدفوعة مطالبات        (42,371) مؤجلة إقتناء تكاليف           1,937           1,959           1,830
إجمالي-  المكتسبة غير األقساط تسوية           1,813          (1,530)           3,771          (1,330) مستردة مطالبات         31,108 35,480           التأمينية المطلوبات من التأمين معيدي حصة       115,337       101,425         81,756
          (3,950) التأمين معيدي-  المكتسبة غير األقساط تسوية          (1,608)           1,618          (5,313)             (881) مدفوعة وإدارية عامة مصروفات          (3,488) الحسابية المخصصات من التأمين معيدي حصة              311              311              384
 إستثمارات         21,808         24,171         21,764 األقساط صافي           8,370           7,953         16,800         15,464 أخرى ومدفوعات فوائد              248 397               
قانونية ودائع              360 60                  ومعدات عقارات           4,869           4,970           5,077
التشغيلية األنشطة من الناتج النقد صافي         12,038 360                المدفوعة المطالبات إجمالي        (25,966)        (26,581)        (40,212)        (45,965) المشاركين من مستحقة مبالغ              522              805              766  

المدفوعة المطالبات من التأمين معيدي حصة         20,273         20,046         28,750         34,687 الموجود استخدام في الحق              410               -               -
إجمالي-  المستحقة المطالبات تسوية        (21,529)        (11,496)        (19,903)          (2,374) اإلستثمارية األنشطة الموجودات مجموع       246,451       211,548       174,644

التأمين معيدي-  المستحقة المطالبات تسوية         21,430         11,860         19,252           1,754 مستلمة وفوائد أسهم أرباح           1,359 1,401            
إستثمارات بيع من متحصالت           7,690 2,186             الملكية وحقوق المطلوبات المطالبات صافي          (5,792)          (6,171)        (12,113)        (11,898)
          (6,343)  مشتراة إلستثمارات مدفوعة مبالغ          (4,868)
               (95) تابعة شركة ملكية حصة في الزيادة               - األقساط عجز إحتياطيات تسوية               -                 (1)               -              100 المطلوبات
تأمينية مطلوبات       146,980       130,878       110,934 العائلي للتكافل الفنية اإلحتياطيات إلى المحول               (65)               (10)               (95)               (95) ومعدات عقارات بيع من متحصالت                34 51                 
               (35) حسابية مخصصات           2,306           2,421           2,158 وإدارية عامة مصروفات          (1,765)          (1,609)          (3,550)          (3,424) ومعدات عقارات شراء               (63)
أشهر ثالثة من ألكثر استحقاق بتواريخ مصرفية ودائع           1,720 400                اإلقتناء تكاليف إطفاء             (964)             (925)          (1,932)          (1,823) مكتسبة غير عموالت           2,124           2,322           2,510
          (2,435) والعموالت الرسوم دخل           1,237           1,316           2,396           2,867 اإلستثمارية األنشطة (في المستخدم)/ من الناتج النقد صافي           5,872 مستحقة ومطلوبات الدفع مستحقة مبالغ

التأمين وإعادة التأمين شركات                   18,066         16,914         11,696          (1,557)          (1,229)          (3,181)          (2,375)    
التمويلي النشاط المكتتب الربح           1,021              553           1,506           1,191 البوالص حاملي         29,416         13,252           2,578    

   أخرى           9,931           8,097           8,165 مدفوعة أسهم أرباح          (2,086) 1,258            
التمويلي النشاط في المستخدم النقد          (2,086) 1,258             المطلوبات مجموع       208,823       173,884       138,041 صافي-  اإلستثمار دخل              841              463           1,593           1,154

آخر دخل              130              103              334              314
          (3,333) حكمه في وما النقد في (النقص)/ الزيادة         15,824 الشركة مصروفات             (296)             (292)             (650)             (561) الملكية حقوق
أخرى مصروفات             (317)             (109)             (398)             (143) الفترة بداية في حكمه في وما النقد         16,158 19,463           المال رأس         14,300         14,300         14,300
خزانة أسهم                 (8)                 (3)                 (3)              358              165              879              764 الفترة نهاية في حكمه في وما النقد         31,982 16,130          

المشاركين حصة على المتضمن الربح           1,379              718           2,385           1,955 أسهم إصدار عالوة           4,362           4,362           4,362
:على المشتملة المشاركين ربح حصة: منه محسوم               (68)               (77)             (250)             (213) قانوني إحتياطي           4,110           3,848           3,783

للفترة الربح           1,311              641           2,135           1,742 عام إحتياطي            1,358           1,354           1,354
البنوك لدى واألرصدة النقد :إلى العائد لإلستثمارات العادلة القيمة إحتياطي           1,092           1,111           1,205

الجارية الحسابات في وأرصدة نقد         29,009 7,759             األم الشركة مساهمي              1,279              649           2,073           1,693  العمالت تحويل إحتياطي             (959)             (942)             (875)
أقل أو أشهر ثالثة لفترة استحقاق بتواريخ مصرفية ودائع           2,973 8,371             مسيطرة غير حقوق                   32                 (8)                62                49 مبقاة أرباح         11,613         11,945         10,548

األم الشركة مساهمي إلى العائدة الحقوق         35,868         35,975         34,675           1,311              641           2,135           1,742
حكمه في وما النقد         31,982 16,130           فلس 12 فلس 14 فلس 5 فلس 9 األرباح في للسهم األساسي النصيب مسيطرة غير حقوق           1,760           1,689           1,928
أشهر ثالثة من ألكثر استحقاق بتواريخ مصرفية ودائع         21,967 17,885           الملكية حقوق مجموع         37,628         37,664         36,603

ً البنوك لدى واألرصدة النقد         53,949         34,015 المالي للمركز الموحدة المرحلية للقائمة وفقا الملكية وحقوق المطلوبات مجموع       246,451       211,548       174,644

بحريني دينار ألف بحريني دينار ألف بحريني دينار ألف

2018 يونيو 30 %(النقص)/الزيادة 2019 يونيو 30
2018 2019 2018 2019

-1.83% 34,988 34,349 األقساط إجمالي
للفترة الربح           1,311              641           2,135           1,742 26.45% 1,191 1,506 المكتتب الربح

%38.04 إلى تصنيفها سيعاد التي (األخرى الشاملة الخسارة)/ اآلخر الشامل الدخل 1,154 1,593 صافي-  اإلستثمار دخل
:الالحقة الفترات في الخسائر أو األرباح قائمة    22.56% 1,742 2,135  للفترة الربح

:للبيع متاحة إستثمارات
الفترة خالل الناتجة العادلة القيمة تغيرات                 404             (229)              449             (237) 22.45% 11.84% 14.50% المدفوع المال رأس على العائد
اإلضمحالل/ اإلستبعاد عند الخسائر أو لألرباح المرحلية القائمة إلى تدويرها يعاد                (411)               (48)             (459)               (50) 18.37% 4.88% 5.78% المساهمين حقوق على العائد

فلس 12                 (7)             (277)               (10)             (288) فلس 14  األرباح في للسهم والمخفض األساسي النصيب
العمالت تحويل فروق                  8             (159)               (17)                 (2)

2018 ديسمبر 31 %(النقص)/الزيادة إلى تصنيفها سيعاد التي للفترة (األخرى الشاملة الخسارة)/ اآلخر الشامل الدخل 2019 يونيو 30
الالحقة الفترات في الخسائر أو األرباح قائمة                     1             (436)               (27)             (290) 35.40% 39,845 53,949 البنوك لدى وأرصدة نقد

للفترة الشامل الدخل مجموع           1,312              205           2,108           1,453 6.57% 31,563 33,638  الفنية اإلحتياطيات

:إلى العائد
األم الشركة مساهمي              1,279              214           2,037           1,453

مسيطرة غير حقوق                   33                 (9)                71               -
مراد علي مراد العابدين زين محمد حسن 1,453           2,108           205              1,312           

اإلدارة مجلس عضو اإلدارة مجلـس رئيـس

الريس إبراهيم

التنفيذي الرئيس  حقوق مجموع
الملكية

 غير حقوق
مسيطرة

 إلى العائدة الحقوق
 الشركة مساهمي

األم
مبقاة أرباح  تحويل إحتياطي

العمالت
 القيمة إحتياطي

لإلستثمارات العادلة عام إحتياطي قانوني إحتياطي أسهم إصدار عالوة خزانة أسهم المال رأس

( بحريني دينار ألف ) ( بحريني دينار ألف ) ( بحريني دينار ألف ) ( بحريني دينار ألف ) ( بحريني دينار ألف ) ( بحريني دينار ألف ) ( بحريني دينار ألف ) ( بحريني دينار ألف ) ( بحريني دينار ألف ) ( بحريني دينار ألف ) ( بحريني دينار ألف )

2019 يناير 1 في الرصيد         14,300                 (3)           4,362           3,848           1,354           1,111             (942)         11,945         35,975           1,689         37,664
للفترة الربح               -               -               -               -               -               -               -           2,073           2,073                62           2,135

 أخرى شاملة خسارة               -               -               -               -               -               (10)               (17)               -               (27)               -               (27)
/ (األخرى الشاملة الخسارة) في المسيطرة غير الحقوق حصة

اآلخر الشامل الدخل                  -               -               -               -               -                 (9)               -               -                 (9)                  9               -
  الشامل الدخل/ (الشاملة الخسارة) مجموع               -               -               -               -               -               (19)               (17)           2,073           2,037                71           2,108

القانوني اإلحتياطي إلى محول               -               -               -              262               -               -               -             (262)               -               -               -
العام اإلحتياطي إلى محول               -                 (5)               -               -                  4               -               -                  1               -               -               -

2018 لسنة أسهم أرباح               -               -               -               -               -               -               -          (2,144)          (2,144)               -          (2,144)
2019 يونيو 30 في الرصيد         14,300                 (8)           4,362           4,110           1,358           1,092             (959)         11,613         35,868           1,760         37,628

2018 يناير 1 في الرصيد           7,150                 (3)           4,362           3,783           8,504           1,444             (873)         10,641         35,008           2,022         37,030
للفترة الربح               -               -               -               -               -               -               -           1,693           1,693                49           1,742
 أخرى شاملة خسارة               -               -               -               -               -             (288)                 (2)               -             (290)               -             (290)

/ (األخرى الشاملة الخسارة) في المسيطرة غير الحقوق حصة
اآلخر الشامل الدخل                  -               -               -               -               -                49               -               -                49               (49)               -

  الشامل الدخل/ (الشاملة الخسارة) مجموع               -               -               -               -               -             (239)                 (2)           1,693           1,453               -           1,453
2017 لسنة أسهم أرباح               -               -               -               -               -               -               -          (1,786)          (1,786)               -          (1,786)

 صادرة منحة أسهم           7,150               -               -               -          (7,150)               -               -               -               -               -               -
 الدولية التكافل شركة في إضافي شراء               -               -               -               -               -               -               -               -               -               (94)               (94)

2018 يونيو 30 في الرصيد         14,300                 (3)           4,362           3,783           1,354           1,205             (875)         10,548         34,675           1,928         36,603

 أشهر الستة لفترة المختصرة الموحدة المرحلية المالية القوائم
م2019 يونيو 30 في المنتهية

يونيو 30 في المنتهية أشهر للستة

 كشركة المركزي البحرين مصرف قبل من مرخصة شركة هي (ب م ش) للتأمين الكويتية البحرينية
العامة للتأمينات

www.gigbh.com الشركة موقع على متوفرة المالية البيانات جميع

 األربعاء يوم في اإلدارة مجلس قبل من المختصرة الموحدة المرحلية المالية القوائم إعتماد تم لقد
.ويونغ إرنست السادة الخارجي المدقق قبل من مراجعتها بعد م،2019 يوليو 24 الموافق

يونيو 30 في المنتهية أشهر للستةيونيو 30 في المنتهية أشهر للثالثة

يونيو 30 في المنتهية أشهر للستة يونيو 30 في المنتهية أشهر للثالثة

لفترة الستة أشهر المنتهية في                                                               الموحدة لألرباح أو الخسائرالقائمة المرحلية
(مراجعة)2019يونيو 30 تدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في                                                                   للالموحدة القائمة المرحلية 2019يونيو 30فيكما الماليللمركز الموحدة القائمة المرحلية

(مراجعة)2019يونيو 30

الشامل لفترة الستة أشهر المنتهية في                                                                                للدخل الموحدةالقائمة المرحلية
(مراجعة)2019يونيو 30

(مراجعة)2019يونيو 30في حقوق الملكية لفترة الستة أشهر المنتهية في للتغيرات الموحدةمرحليةة الالقائم

2019يونيو 30أشهر المنتهية في أهم المؤشرات المالية لفترة الستة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

بعثت قرينة عاهل البالد المفدى رئيســة 
المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبة الســمو 
الملكــي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفــة برقيــة تهنئــة إلــى رئيســة هيئــة 
البحريــن للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي 
بنت محمد آل خليفة، بمناسبة االحتفاء 
بعطائهــا المتميــز بمنحهــا لقب شــخصية 
التــراث العربــي للعــام 2019، التــي أعلن 
عنهــا المركــز العربــي لإلعــالم الســياحي 

في احتفالية خاصة بسلطنة عمان.
التهانــي  خالــص  عــن  ســموها  وأعربــت 
وعظيــم االعتــزاز بمــا تقــوم به الشــيخة 
مــي بنــت محمــد مــن جهــود متواصلــة 
تراثنــا  حفــظ  صعيــد  علــى  ومؤثــرة 
الوطني واإلنســاني تتجســد فــي العديد 
من الشــواهد النوعية ومــن بينها تطوير 
فــي  الثقافيــة  التحتيــة  البنيــة  وتعزيــز 
وحمايــة  وصيانــة  البحريــن،  مملكــة 
لتصــل  والتاريخيــة  األثريــة  المواقــع 
ألهميتهــا  تحتــل  وأن  للعالــم  بصيتهــا 

هللا  ســائلة  العالمــي،  التــراث  قائمــة 
بمناســبة هــذا اإلنجاز المتجــدد أن يديم 
علــى معاليهــا التوفيــق، وأن يعينها على 
أداء مســئولياتها الوطنية بما يوفي حق 
مملكتنا الغالية، وبما يتســق مع الســمعة 
والمشــرق  الحضــاري  والوجــه  الرفيعــة 
مــن  تحملــه  ومــا  البحرينيــة،  للكفــاءة 
خبــرات نوعيــة تجعــل من بالدنــا وجهة 
خدمــة  فــي  والمتميــز  الجــاد  للعمــل 

البشرية جمعاء.

قرينة العاهل: جهود مي بنت محمد لحفظ التراث مؤثرة

المنامة - بنا

اســتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمكتبه بقصر 
القضيبية أمس عميد الســلك الدبلوماســي ســفير دولة الكويت الشيخ عزام مبارك الصباح 

بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيًرا لدولة الكويت لدى مملكة البحرين.

 وقد أشاد سموه بالعالقات األخوية المتميزة 
بين البلدين الشــقيقين وما تشهده من تطور 
ونمــاء فــي ظــل رعايــة وتوجيهــات قيادتــي 
البلدين للعمل لما فيه خير وصالح شعبيهما.  
كما أعرب ســموه عن شــكره وتقديره لجهود 
الســفير فــي تعزيــز وتطــور عالقــات البلدين 
فــي مختلــف المجــاالت، وتمنــى لــه التوفيق 

فيمــا ســيتواله مــن مهــام فــي خدمــة دولــة 
الكويت. من جانبه، عّبر الســفير عن ســعادته 
بالعمــل في البحرين وشــكره وتقديره لســمو 
علــى  خليفــة  آل  مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ 
اســتقباله لــه، ولــكل مــا قوبل به مــن ترحاب 
وتعــاون فــي المملكــة ممــا أســهم فــي نجــاح 

مهامه الدبلوماسية.

محمد بن مبارك يوّدع السفير الكويتي

جامعة العلوم التطبيقية

أكــد رئيــس جامعــة العلــوم التطبيقيــة غســان عــواد علــى حــرص إدارة الجامعة 
توطيــد العالقــات مــع الخريجيــن وفتــح آفــاق التعــاون معهــم ودعمهم بمــا يعزز 
رسالتها التي تؤكد أهمية بناء عالقات مستدامة وقوية بين الجامعة وخريجيها.

جاء ذلك في حفل لم شــمل الخريجين 
الــذي أقيــم بتنظيم من مكتــب التطوير 
المهنــي وشــؤون الخريجين فــي عمادة 
مجلــس  مــع  بالتعــاون  الطلبــة  شــؤون 

إدارة نادي الخريجين بدورته الثالثة.
أبــرز  عــن  الجامعــة  رئيــس  وتحــدث 
 15 مــرور  بمناســبة  الجامعــة  إنجــازات 
عامــًا علــى تأسيســها وأهمهــا الحصــول 
علــى االعتمــاد المؤسســي مــن مجلــس 
التعليم باإلضافة إلى تصدرها الجامعات 

الخاصــة فــي البحريــن فــي التصنيفــات 
العالميــة المختصــة بتصنيــف الجامعات 
وجــودة التعليــم العالــي مثــل تصنيف الـ 
QS وتصنيف التايمز، وتصنيف الجرين 

ماتريك العالمي للجامعات الخضراء.
وفي سياق متصل، أقيم اللقاء السنوي 
والــذي  الخريجيــن  نــادي  ألعضــاء 
نــادي الخريجيــن  نظمــه مجلــس إدارة 
بدورتــه الثالثــة، حيث شــهد العديد من 

الفعاليات.

“العلوم التطبيقية” تحتفي بخريجيها في حفل لّم الشمل

رفــع الوجيــه والنائــب الســابق عــادل بــن حميد الشــكر واالمتنــان إلــى رئيس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة على الثقة التي منحها إّيــاه بتعيينه عضوًا 

في المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة.

وقــال بن حميد في تصريــح صحافي أّن هذه 
الثقة من ســمّوه وســاٌم يعتّز ويفتخر به، وأّنه 
ســيبذل قصــارى جهده من أجــل أن يكون عن 
حسن ظّن سمّوه في العمل الدوؤب في كل ما 

يخدم المصلحة العليا للوطن.
التنســيقي  المجلــس  خــالل  ومــن  أّنــه  وأّكــد 
لــن يّدخــر جهــدًا مــن اجــل تحقيــق األهــداف 
وفيمــا  العاصمــة  لمحافظــة  االســتراتيجية 
المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  فــي  يصــّب 

للمحافظة وجميع القاطنين فيها.
مشــيدًا فــي ذات الوقــت بالــدور الكبيــر الــذي 
تضطلــع بــه المحافظــة بقيــادة الشــيخ هشــام 
بــن عبدالرحمــن بن محمــد آل خليفة والجهود 
الكبيــرة التــي ُبذلــت فــي الســنوات المنصرمة 
والتــي أثمــرت بنتائج وثمار كبيرة على صعيد 
الشــراكة  وترســيخ  التحتيــة  البنيــة  تحســين 
المجتمعية وتعميق الحس الوطني، باإلضافة 
إلــى النهــوض بالمحافظــة اقتصاديــًا وعمرانيًا 

والنظــام  األمــن  علــى  والحفــاظ  واجتماعيــًا، 
العام.

وأّكــد أّنه ســيعمل بالتعــاون مع جميــع أعضاء 
المجلــس التنســيقي مــن أجــل رفــع مســتوى 
الخدمــات وتحســين أداء الجهــات الحكوميــة 
فــي كّل مــا يخــّص المحافظــة وتلقي شــكاوى 
المواطنين بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها.

بن حميد: ثقة سمو رئيس الوزراء وسام أعتّز به
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العائالت البحرينية تواصل استنكارها وشجبها للتدخالت القطرية
تجديـــد الـــوالء المطلـــق لجاللـــة الملـــك... ورفض افتـــراءات وأكاذيـــب “الجزيرة”

واصلــت العائــات البحرينيــة اســتنكارها وشــجبها التدخــات القطرية فــي مملكة البحرين، ومــا بثته قناة “الجزيــرة” من أكاذيب لزعزعــة أمن المملكة، 
مؤكدة ترابط وتاحم الشعب البحريني حول قيادة عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعربــت عائلتــا بــن دينــه والعريفــي عــن والئهمــا 
علــى  الملــك، معاهديــن جاللتــه  المطلــق لجاللــة 
والســلم  والمكــره  المنشــط  فــي  والوفــاء  العهــد 
مملكــة  أبنــاء  مــع  وقوفهــم  مؤكديــن  والرخــاء، 
البحريــن خلــف قيــادة جاللــة الملك المفــدى أيده 
هللا بنصره وتوفيقه، ضد كل من تســول له نفســه 
المســاس بأمن واســتقرار الوطن العزيز، مشددين 
علــى أن أبنــاء العائلتين يفــدون البحرين ومليكها 
بأرواحهــم ودمائهــم وهــم علــى أهبــة االســتعداد 
ورهن إشارة جاللته في سبيل الدفاع عن الوطن 
ومقدراتــه فــي ظــل المســيرة التنمويــة المباركــة 

بقيادة جاللة الملك. 
وأكدت العائلتان في بيان لهما استنكارهما الكامل 
ألي تدخــل ســافر فــي الشــؤون الداخليــة لمملكــة 
البحريــن، مجدديــن البيعــة والــوالء لمقــام جاللــة 
الملك، داعين المولى القدير أن يعز ملكه وينصره 
ويوفقــه لمــا فيه خيــر وصالح البــالد والعباد، وأن 
يحفــظ مملكــة البحريــن بقيــادة جاللتــه، وبدعــم 
مــن رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 

خليفة.
كمــا أكــدت عائلــة كازرونــي والءهــا التــام لجاللــة 
الملــك، وصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، 
والعائلــة  العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو  وصاحــب 
لألكاذيــب  الشــديد  اســتنكارها  مبديــة  الحاكمــة، 
التي يبثهــا اإلعالم القطري تجاه مملكة البحرين. 
الرخيــص  اإلعــالم  أن  علــى  العائلــة  وشــددت 
والمفلــس اليائــس مــن جانــب القطريين لــن يزيد 

البحرين وشعبها إال قوة وصالبة.
العبــارات  بأقصــى  بوخمــاس  عائلــة  وأدانــت 
محــاوالت قنــاة الفتنــة “الجزيــرة” القطريــة ومــن 
يقــف خلفهــا مــن النظــام القطــري ومحاولــة شــق 
مملكــة  واســتقرار  وأمــان  أمــن  وزعزعــة  الصــف 
البحرين، وعبرت العائلة عن والئها التام وتأييدها 
الكامل لجاللة الملك، وسمو رئيس الوزراء وسمو 

ولي العهد.
وأعربــت عائلــة إبراهيــم عتيــق عن تأييدهــا التام 
ووقفهــا صفــا واحــدا خلــف قيــادة جاللــة الملــك، 
النظــام  لتدخــل  التــام  رفضهــم  علــى  مشــددين 
القطــري فــي الشــؤون الداخليــة لمملكــة البحرين 
مســتنكرين ما تبثه قنــاة “الجزيرة” من افتراءات 
كاذبــة وأن هذه األفعال ســيزيد مــن قوة وصالبة 
أبناء شعب البحرين، وأن النظام القطري ال يظهر 
إال الحقد والكراهية وان البحرين عصية على كل 

من يحاول بث الفرقة والدسائس والفتنة .
بوجيــري  عبــدهللا  محمــد  أحمــد  عائلــة  وأكــدت 
قنــاة  إن  وقالــت  الملــك،  لقيــادة جاللــة  تأييدهــا 
افتــراءات  مــن  تنشــره  ومــا  القطريــة  “الجزيــرة” 
وأكاذيــب حــول مملكــة البحرين تريد مــن خاللها 
اســتهداف التطــور واالزدهــار الــذي نعيشــه، كمــا 
تســتهدف حالــة االســتقرار واألمــن واألمــان التي 
ننعــم بهــا في وطن اشــتهر بيــن دول وأمــم العالم 
بالتســامح والتعايــش الدينــي والمذهبــي، وطــن 
محــب للخيــر ولــم يعــرف عنه أنــه يغــدر بجيرانه 

وباآلخرين.
واســتنكرت عائلة بوقيــس األكاذيب واالدعاءات 
التــي نشــرتها قنــاة “الجزيــرة” القطريــة فــي حــق 
مملكتنــا الغاليــة والتــي أرادت بهــا زعزعــة األمــن 
واالســتقرار فــي البحريــن مســتهدفة فــي المقــام 
فــي  الفتنــة  وإثــارة  الوطنــي  الصــف  شــق  األول 
فــي  تاريخيــة  خطــوات  خطــت  التــي  البحريــن 
ومحبتهــا  والءهــا  وأكــدت  واالزدهــار،  التطــور 

لقيادة جاللة الملك.
كل  ضــد  وقوفهــا  المعرفــي  عائلــة  أكــدت  كمــا 
الوطــن  واســتقرار  بأمــن  المســاس  محــاوالت 
أبنــاء  بيــن  الفتنــة  إشــعال  ووحدتــه ومحــاوالت 
الوطــن الواحــد، وأكدت أن “الجزيــرة” عمدت إلى 
تزييــف الحقائــق من خالل ما بثــه والذي لم يالق 

أي صدى ال في داخل البحرين وال خارجها.
فــي الســياق نفســه أعربــت عائلــة القرينيــس عــن 
شــجبها واســتنكارها لــكل مــا تقــوم به دولــة قطر 
المارقــة مــن افتــراءات وادعــاءات كاذبــة تهــدف 
إلــى زعزعــة األمن في البحرين العزيزة عبر بوقها 
برامجهــا  و  “الجزيــرة”،  قنــاة  الــكاذب  اإلعالمــي 
المغرضــة والتــي تســعى إلــى شــق الصــف الواحد 
العائلــة  وأكــدت  األصيــل،  البحريــن  شــعب  بيــن 
والءهــا المطلــق لصاحــب الجاللــة عاهــل البــالد، 
ووقوفهــا صفــا واحــدا منيعــا للدفــاع عــن الوطــن 

والذود عن مملكتنا الغالية.
كمــا أكدت عائلة شــريدة والءها المطلق وموقفها 
الراســخ خلــف القيــادة الحكيمــة لجاللــة الملــك، 
وتأييدهــا التــام لــكل مــا تتخــذه مملكــة البحريــن 
المغرضــة  المحــاوالت  علــى  ردا  إجــراءات  مــن 
التــي تتبناها دولة قطــر المارقة لتقويض الوحدة 
الوطنيــة واإلســاءة لمــا تحقــق مــن منجــزات في 

ظل المشروع اإلصالحي لجاللة الملك.
العمــادي والءهــا لجاللــة  بدورهــا جــددت عائلــة 
الملك، واســتنكارها لما بثته قناة “الجزيرة” أخيرا 
مــن فيلــم وثائقــي ال يمــت للواقــع بصلــة، ويؤكــد 
مملكــة  ضــد  خبثهــا  ببــث  القنــاة  هــذه  اســتمرار 
البحرين وشعبها، وهو ما يمثل السياسة القطرية 
التي تتجاوز ثوابت األخوة واالنتماء في الخليج 

العربي.
مــن جانبها، اســتنكرت عائلــة عبدالحميد درويش 
علــى صالح المحاوالت المســتمرة من قبل النظام 
القطــري للنيــل من أمن واســتقرار مملكة البحرين 
بجميــع  األصيــل  البحرينــي  الشــعب  وتماســك 
مكوناته ووقوفهم صفا واحدا خلف قيادة جاللة 
القطــري مــع  النظــام  الملــك، مضيفــة أن تحالــف 
أعــداء األمــة العربيــة واإلســالمية يزيد مــن عزلة 
قطــر خــارج محيطهــا العربــي واإلســالمي، معربة 

عــن رفضهــا واســتنكارها األكاذيــب المفبركــة من 
قبــل قنــاة “الجزيــرة” المملوكــة مــن قبــل النظــام 

القطري.
ووقوفهــا  تماســكها  العــواد  عائلــة  أكــدت  كمــا 
ضــد  الملــك،  جاللــة  قيــادة  خلــف  واحــدا  صفــا 
قطــر  دولــة  تتبناهــا  التــي  المغرضــة  المحــاوالت 
المارقــة الســتهداف النســيج المجتمعــي الواحــد 
واإلضــرار بالمكتســبات الوطنية، وأعربــت العائلة 
عــن تأييدهــا التام لــكل اإلجراءات التــي تتخذها 
مملكــة البحريــن، والتــي مــن شــأنها الحفــاظ على 

النسيج الوطني.
عبدالعزيــز  وآل  عبدالغفــار  عائلــة  وأعلنــت   
الملــك،  جاللــة  لقيــادة  والوفــاء  الــوالء  تجديــد 
مؤكديــن بيعتهم الدائمة لجاللتــه الضامن لوحدة 
المملكــة البحريــن وأمنهــا، وأكدت العائلة شــجبها 
واســتنكارها للتدخــالت الســافرة للنظــام القطــري 
بمــا  البحريــن،  لمملكــة  الداخليــة  الشــؤون  فــي 
يتعــارض مــع مبادئ حســن الجوار التــي دعا إليها 
ديننــا الحنيــف واألعــراف والقوانيــن والمواثيــق 

الدولية.
 وأعربــت عائلة الباكر عــن تأييدها ووالئها لقيادة 
جاللــة الملــك، وعــن شــديد اســتنكارها وشــجبها 
للتدخــالت الباطلــة والنكــرة والعبثيــة فــي شــأن 
مملكة البحرين، وشــدد العائلة على أهمية إيقاف 
التدخالت المارقة من النظام القطري في شــؤون 

مملكة البحرين.
بوجليــع  عائلــة  أكــدت  الســياق  نفــس  وفــي   
اســتنكارها لمحــاوالت النظــام القطري المســتمرة 
واســتقرار  البحرينــي  الشــعب  مــن وحــدة  للنيــل 
المملكة واستهداف المكاسب التي حققتها مملكة 
البحريــن بقيــادة جاللة الملك، كمــا رفضت العائلة 
كل األكاذيــب واالفتــراءات بحــق البحرين والتي 
تعبر بشكل واضح عن حقد أسود وكراهية مقيتة 

لدى من يقف خلف قناة “الجزيرة”.
 وأعربــت عائلــة العســومي عــن والئهــا وتأييدهــا 
التام لجاللة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب 
األول لرئيــس مجلس الــوزراء. وقالت العائلة إنها 
تقــف صفــا واحــدا خلف قيــادة جاللــة الملك بكل 
إخــالص ووفــاء فــي وجــه كل مــن يســيء لهــم، 
ســواء كانــت وســائل إعالمية كقنــاة “الجزيرة” أو 
دول هزيلــة كدولــة قطــر، مشــددة علــى الحــرص 
علــى الوحــدة الوطنيــة التــي عززها جاللــة الملك 

في جميع أبناء مملكة البحرين.
 مــن جانبهــا، قالــت عائلــة إســماعيل الصــراف إن 
المحــاوالت الرخيصــة لإلعالم القطري لبث الفتنة 
فشــلت وأصبحــت مــن التاريخ األســود للسياســة 
القطريــة، وأكــدت العائلــة أن والءهــا التام لجاللة 
بــاق ومســتمر، كمــا  الملــك رمــز عزتنــا ونهضتنــا 

جددت بيعتها لجاللته.
اســتنكارها  عــن  الكوهجــي  عائلــة  وأعربــت   
للحمــالت اإلعالميــة القطريــة الكاذبــة عبــر قنــاة 
“الجزيــرة” القطريــة، وقالــت إن النظام القطري لم 
يــراع قيــم الجوار والقرابة، والمبــادئ الدولية في 
احترام ســيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية، وأكدت العائلة وقوفها وتأييدها لقيادة 

جاللة الملك.
 وجــددت عائلــة المرحوم احمد حســن بن شــمس 
والءهــا لقيــادة جاللــة الملــك، واســتنكرت العائلة 
ادعــاءات قنــاة “الجزيــرة” تجــاه مملكــة البحرين، 
وقالــت إن هــذه االفتــراءات واألكاذيــب أريــد بها 
إيقــاع البــالد فــي مســتنقع الفتنــة وشــق الصــف 

الوطني.
أن  الصبــاغ  يوســف  المرحــوم  عائلــة  وأكــدت   
الشعب البحريني أظهر اصطفافه وتمسكه بقيادة 
صاحــب الجاللــة الملــك، وأن المحاوالت اليائســة 
مــن قبــل اإلعــالم القطــري ذهبــت أدراج الريــاح 
واصطدمــت بجــدار الوحــدة والتماســك الوطني، 
وأعربت عن تجديد بيعتها ووالئها لجاللة الملك.

 كمــا أكــدت عائلة بن ســند والءهــا ووقوفها خلف 
قيادة جاللة الملك، ضد كل المؤامرات التي تحاك 
لزعزعة أمن واســتقرار مملكة البحرين معربة عن 
رفضها واســتنكارها الشــديدين لمــا قامت به قناة 
“الجزيــرة” القطريــة مــن فبركــة ونشــر األكاذيــب 
والمؤامــرات التــي تســتهدف مــن خاللها اإلســاءة 
النســيج  مــن  للنيــل  والســعي  البحريــن  لمملكــة 

االجتماعي لشعب مملكة البحرين. 
 وأكــدت عائلــة الغريب تمســكها بالثوابــت والقيم 
الوطنية القائمة على والئها التام وتأييدها الكامل 
لجاللــة الملــك، وأعربــت عــن رفضها واســتنكارها 
الشــديدين لما قامت به قناة “الجزيرة” من فبركة 
أمــن واســتقرار  ونشــر أكاذيــب ومؤامــرات ضــد 
مملكة البحرين، مؤكدة أن شــعب البحرين الوفي 
كان وال يــزال واعيا لهــذه المؤامرات الدنيئة التي 

دأبت عليها قناة “الجزيرة” منذ تأسيسها.
المواقــف  القائــد  عائلــة  اســتنكرت  جانبهــا،  مــن   
الســلبية المســيئة من قطر وإعالمها الفاشل تجاه 
مملكــة البحريــن، واعتبــرت أن هــذه المواقــف ال 
تصــدر إال ممــن يحمــل أجندات مســيئة ألشــقائه، 
وقالــت العائلــة إن شــعب البحرين بــات أكثر وعيا 
للممارسات القطرية التي لن تعود عليها إال بمزيد 

من الدمار والفشل.
الشــديد  عــن رفضهــا  عائلــة جواهــري  وأعربــت   
واســتنكارها البالــغ للتطــاول المســتمر والتضليــل 
الــذي تمارســه قنــاة “الجزيــرة” مســتهدفة مملكــة 
البحريــن بقصــد إثــارة الفتن، وتعكير صفو الســلم 
األهلــي الــذي تنعــم بــه المملكــة، وأكــدت وقوفهــا 
صفــا واحــدا خلــف قيــادة جاللــة الملــك، وجددت 

والءها وبيعتها لجاللته.
موقفهــا  علــى  ثباتهــا  المضاحكــة  عائلــة  وأكــدت 
الدائم والداعم لجاللة الملك، مســتنكرة بشــدة ما 
تقوم به وســائل اإلعالم القطرية وقناة “الجزيرة” 
صــورة  لتشــويه  دائبــة  محــاوالت  مــن  تحديــدا 

مملكة البحرين وزرع الفرقة بين أطياف الشــعب 
التلفيــق  علــى  ذلــك  فــي  معتمديــن  البحرينــي، 
وتغييــر الحقائــق واختــالق المعلومــات الكاذبــة، 
وهــي محــاوالت بــاءت بالفشــل دائما ولــن تنجح 

في يوم من األيام.
قنــاة  بــه  قامــت  مــا  الخاجــة  عائلــة  واســتنكرت 
افتــراءات  مــن  القطــري  والنظــام  “الجزيــرة” 
وأكاذيــب في حــق مملكة مملكة البحرين، مؤكدًة 
أبنائهــا وشــيبانها وشــبابها  أنهــا تتشــرف بجميــع 
رجااًل ونساًء أن تقف خلف قيادة صاحب الجاللة 

الملك.
وأكــدت عائلــة الخاجــة تجديدهــا الــوالء والبيعة 
لجاللــة الملــك ووقوفهــا صًفــا واحًدا خلــف قيادة 
جاللتــه مــع دعمهــم لسياســته التــي تنطلــق مــن 
مبــادئ ســامية وحضاريــة تحقق آمــال وتطلعات 
يــرى فــي جاللتــه  الــذي  الوفــي  البحريــن  شــعب 
المســتقبل المشــرق بــإذن هللا تعالــى، ويــرى فــي 
جاللته القائد الفذ الذي يقود مملكتنا العزيزة إلى 

آفاق رحبة تحقق لشعبه الوفي كل الخير.
وأكــدت العائلــة اســتنكارها ورفضها التــام لما ورد 
عبــر برنامــج قنــاة “الجزيرة” القطريــة وما تضمنه 
مــن أكاذيــب ودســائس ومؤامــرات لضــرب امــن 
واستقرار مملكة البحرين ويستهدف ضرب وشق 
النســيج المجتمعــي حكومــة وشــعًبا، مشــيرًة إلى 
أن االلتفــاف الشــعبي مــن جميع القبائــل والعوائل 
ومختلــف  وأعيــان  ومجالــس  وقــرى  ومــدن 
مؤسســات المجتمــع المحلــي حول قائد المســيرة 
يؤكــد عمــق العالقــة الوثيقــة بيــن قيــادة جاللــة 

الملك والشعب.
اســتنكارها  العامــر  عائلــة  أكــدت  جانبهــا،  مــن   
لمحــاوالت النظام القطري المســتمرة عبــر أبواقها 
اإلعالمية الرخيصة، في النيل من أمن واســتقرار 
المملكة واســتهداف تماسك شعبها األصيل بكافة 
مكوناته، ووقوفها صفا واحدا خلف قيادة جاللة 

الملك، مجددة بيعتها ووالءهم لجاللته.
 فيما شددت عائلة محمد إسماعيل وإخوانه على 
صــادق الوالء لجاللة الملك، معاهدة جاللته لزوم 
الســمع والطاعــة وعميــق المحبــة والوفاء وصدق 
المواقــف والتأييــد مقدمة الغالــي والنفيس للذود 
عــن الوطــن ومقدراتــه وأهلــه ومصالحــه، لتبقــى 
رايــة مملكــة البحريــن مرفرفــة عاليــا فــي ظــل ما 
تحقــق من إنجازات شــامخة وتنمويــة وحضارية 

في عهد جاللته الزاهر.
الفضــل  راشــد  عيســى  عائلــة  أعربــت  بدورهــا   
الدوســري وأبناء إخوانه عن اســتنكارهم الشــديد 
لمحــاوالت النظــام القطــري المســتمرة فــي النيــل 
مــن وحدة الشــعب البحرينــي، واســتقرار المملكة 
مملكــة  حققتهــا  التــي  المكاســب  واســتهداف 

البحرين بقيادة صاحب الجاللة الملك.
اســتيائها  عــن  كمــا عبــرت عائلــة صالــح فخــرو   
القطــري  النظــام  لمحاولــة  الشــديد  واســتنكارها 
المستمرة في اإلساءة الى مملكة البحرين الغالية، 
والنيــل مــن أمنهــا الوطنــي واإلضرار بمكتســباتها 
الوطنيــة عبــر تلفيق األكاذيب واالدعــاءات وبثها 
من خالل قناة “الجزيرة” المبتذلة والتي ال تستند 
فــي مجملها إلى أبســط قواعــد المهنية والحرفية 

اإلعالمية.
 مــن جهتهــا اســتنكرت عائلــة ســاتر فــي مملكــة 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  البحريــن 
الشــقيقة محاوالت استهداف مملكة البحرين من 
قبــل النظام القطري، ومــا بثته قناة “الجزيرة” من 
أكاذيــب لزعزعــة أمن المملكة، وعبرت عن رفضها 
للتدخــالت الخارجيــة في الشــأن الداخلي مؤكدة 
ترابــط وتالحــم الشــعب البحرينــي حــول قيــادة 

جاللة الملك.
 كمــا أكــدت عائلــة درويــش محمــد صالــح وعموم 
أفراد العائلة صادق الوالء لجاللة الملك، مؤكدين 
لجاللتــه لــزوم الســمع والطاعــة وعميــق المحبــة 
والوفاء وصدق المواقف والتأييد مقدمين الغالي 
وأهلــه  ومقدراتــه  الوطــن  عــن  للــذود  والنفيــس 
البحريــن  مملكــة  رايــة  ترفــرف  وأن  ومصالحــه، 
عاليــة فــي ظــل العهــد الزاهــر لجاللــة الملــك، وما 
تحقق من إنجازات شامخة و تنموية وحضارية.

 وأعربــت عائلــة بومجيــد عن اســتنكارها الشــديد 
ورفضها التام لما بثته قناة “الجزيرة” القطرية من 
افتــراءات وأكاذيــب عــن مملكــة البحريــن والــذي 
يعكــس إفــالس النظــام القطــري، ويضــرب عرض 
الحائط بمبادئ حسن الجوار التي دعا إليها الدين 

الحنيف، وأكدتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
التــام  والئهــا  عــن  بوحســين  عائلــة  وأعربــت   
وتأييدهــا الكامــل لجاللــة الملــك، وإشــادتها بــكل 
فخــر بمــا تحقــق فــي العهــد الزاهــر لجاللتــه مــن 
إنجــازات لمملكــة البحريــن وشــعبها الوفــي، وأن 
ســار  عمــا  تتغيــر  وال  تحيــد  ال  بوحســين  عائلــة 
عليــه اآلبــاء واألجــداد مــن هــذا الــوالء المشــهود 

والمواقف المشرفة.
اســتنكارها  الهرمــي  عائلــة  أكــدت  جهتهــا  مــن   
ورفضهــا التام لما ورد عبر برنامج قناة “الجزيرة” 
ودســائس  أكاذيــب  مــن  تضمنــه  ومــا  القطريــة 
ومؤامرات لضرب امن واســتقرار مملكة البحرين 
المجتمعــي  النســيج  وشــق  ضــرب  ويســتهدف 

حكومة وشعبا.
االســتنكار  بالــغ  عــن  المحميــد  عائلــة  وأعربــت   
للحمالت اإلعالمية المضللة التي يقوم بها النظام 
القطــري عبــر قنــاة “الجزيــرة” القطريــة، التــي لــم 
تــراع القيم العربيــة والعادات والتقاليــد األصيلة، 
وحق الجار والعالقات االجتماعية بين الشــعوب، 
والمبادئ الدولية في احترام سيادة الدول وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب حمالت 
االفتراءات واألكاذيب التي تقوم بها عبر منابرها 
أهدافهــا  تحقــق  لــن  التــي  المأجــورة،  ومنصاتهــا 
البحرينــي  الشــعب  التفــاف  فــي ظــل  المشــبوهة 

الوفي مع قيادة جاللة الملك.

 وأكــدت عائلــة العربــي اســتنكارها ورفضها التام 
لمــا ورد عبــر برنامج قنــاة “الجزيرة” القطرية وما 
تضمنــه من أكاذيب ودســائس ومؤامرات لضرب 
امن واســتقرار مملكة البحرين ويستهدف ضرب 

وشق النسيج المجتمعي حكومة وشعبا.
 كمــا اســتنكرت عائلــة الضــو التصرفــات العدائية 
مــن نظــام الحمدين عبر قنــاة “الجزيرة” القطرية، 
ورفضت العائلة مثل هذه الممارســات المســتمرة 
علــى مملكتنــا الحبيبة، كما جــددت العائلة البيعة 

والوالء إلى جاللة الملك.
 وعبــرت عائلــة الزدجالــي اســتنكارها لمحــاوالت 
النظــام القطــري المســتمرة فــي النيــل مــن أمــن 
األصيــل  شــعبها  تماســك  واســتهداف  المملكــة 
بجميــع مكوناتــه ووقوفهــم خلــف قيــادة عاهــل 

البالد جاللة الملك.
 وقالــت عائلــة مؤمــن الريفــي إن كل المحــاوالت 
المغرضــة التي تحاك ضــد مملكة البحرين وأمنها 
واســتقرارها مــن النظــام القطــري عبــر مــا تبثــه 
قناتهــا “الجزيــرة” من ادعاءات واهيــة وتلفيقات 
الذريــع؛  الفشــل  كاذبــة ســيكون حتمــا مصيرهــا 
لمــا يتميــز بــه شــعب المملكــة األبــي مــن لحمــة 
وطنيــة متآلفــة قوامهــا اإلخــالص والثبــات علــى 
العهــد تحــت لــواء قيــادة صاحب الجاللــة الملك، 
وبدعم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، 
ومساندة صاحب السمو الملكي األمير ولي العهد 
نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 

الوزراء.
 واســتنكرت عائلــة البوعيــده “ما يقــوم به النظام 
القطــري ممثال في جهازه اإلعالمي الخبيث قناة 
“الجزيرة” من محاولة لشق الصف الوطني وزرع 
الفتــن فــي الشــارع البحرينــي المعــروف بتراصه 

كالبنيان الواحد”.
البيعــة  األشــراف  عائلــة  جــددت  ناحيتهــا،  مــن   
والــوالء والعهــد على الــدوام لجاللــة الملك، بيعة 
واحــدة علــى مــر الدهــور واألزمنــة، ال تحيــد وال 
تتغيــر عمــا ســار عليــه اآلبــاء واألجــداد مــن هــذا 

الوالء المشهود والمواقف المشرفة.
 وجــددت عائلــة المرحــوم عبــدهللا محمــد أميــن 
الــوالء والبيعــة لصاحــب الجاللــة الملــك، مؤكــدة 

الوقوف صفا واحده خلف قيادة جاللته.
 مــن جانبهــا اســتنكرت عائلــة الغديــر فــي مملكــة 
البحريــن والمملكة العربية الســعودية المحاوالت 
المســتمرة مــن قبــل النظــام القطــري للنيــل مــن 
أمن واســتقرار مملكة البحرين وتماســك الشــعب 
ووقوفهــم  مكوناتــه  بكافــة  األصيــل  البحرينــي 
مضيفــة  الملــك،  جاللــة  خلــف  واحــدا  صفــا 
األمــة  أعــداء  مــع  القطــري  النظــام  تحالــف  أن 
العربيــة واإلســالمية يزيــد مــن عزلــة قطــر خارج 
محيطهــا العربــي واإلســالمي، معربة عــن رفضها 
واســتنكارها األكاذيــب المفبركــة مــن قبــل قنــاة 

“الجزيرة” المملوكة من قبل النظام القطري.
 وأعلنــت عائلة عبدهللا عبدالرحمن يتيم وقوفها 
صفــا واحدا خلف القيــادة الحكيمة لجاللة الملك 
ضد كل المؤامرات التي تحاك لزعزعة أمن البالد، 
وضــد كل مــن تســول لــه نفســه العبــث باســتقرار 
الوطن، مؤكدة التمسك بالثوابت والقيم الوطنية 
القائمــة على الوالء لقيــادة جاللة الملك وطاعتها 
والعمــل بجــد وإخــالص مــن أجــل ازدهــار مملكة 
البحريــن، معربــة عــن رفضهــا لمــا قامــت بــه قناة 
“الجزيــرة” من فبركة ونشــر لألكاذيب، مؤكدة أن 
شــعب البحريــن الوفــي كان وال يــزال واعيا لهذه 
المؤامــرات الدنيئــة التــي دأبــت عليهــا “الجزيرة” 

منذ تأسيسها.
 كما اســتنكرت عائلة مســامح ما يقوم به النظام 
القطــري ممثال في جهازه اإلعالمي الخبيث قناة 
“الجزيرة” من محاولة لشق الصف الوطني وزرع 
الفتــن فــي الشــارع البحرينــي المعــروف بتراصه 
كالبنيــان الواحــد، معاهــدة جاللــة الملــك على أن 
تبقى البحرين بكل أبنائها المخلصين عصية على 

كل محاوالت االستهداف وزرع الفتن.
 كمــا أعربــت عائلــة الزعبــي فــي مملكــة البحريــن 
والمملكــة العربيــة الســعودية عــن تجديــد والئهــا 
لجاللة الملك، مؤكدة اعتزازها بالمبادئ الســامية 
والحضارية التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة 
البــالد المحققــة آلمــال وتطلعــات شــعب  عاهــل 
البحريــن الوفــي الذي يرى في جاللته المســتقبل 

المشرق بإذن هللا تعالى.
وأكــدت عائلــة عســكر وقوفهــا قلبــا وقالبــا خلــف 
الملــك،  الجاللــة  لصاحــب  الحكيمــة  القيــادة 
مســتنكرة بأشــد العبــارات المغالطــات واألكاذيب 
والتــي  “الجزيــرة”  قنــاة  تبثهــا  التــي  المغرضــة 
تحــاول مــن خاللهــا العبث بوحدة الشــعوب وبث 

الفرقة والسموم بين أفراد الوطن الواحد.
 وعبــرت عائلة البدوي عن خالص الوفاء والوالء 
لقيــادة صاحــب الجاللــة الملــك، والوقــوف صفــا 
واحــدا في حفظ أمن واســتقرار مملكة البحرين، 
مؤكــدة رفضهــا التــام للمحــاوالت القطريــة التــي 
تمس بوحدة وترابط شعب البحرين، ومحاوالت 
زرع بــذور الفتنــة بين أفــراده والذين عرف عنهم 
التعايــش والتالحــم منــذ القــدم، مجــددة والءهــا 

لجاللة الملك.
 وفــي الســياق ذاتــه رفضــت عوائــل الجنابييــن 
وإعالمهــا  قطــر  حكومــة  وســلوكيات  مواقــف 
قطــر  إن  وقالــت  البحريــن،  لمملكــة  العدائــي 
وإعالمهــا تجاوز كل الحدود األخالقية والعادات 
العربية األصيلة واتخذت أســاليب ال تمت للعرب 
اإلســالمي  وديننــا  تاريخنــا  عــن  وغريبــة  بصلــة 

الحنيف.
 واستنكرت عائلة الحمري بشدة ما قامت به قناة 
األكاذيــب  نشــر  القطريــة ومحاولتهــا  “الجزيــرة” 
والمؤامــرات ضد أمن واســتقرار مملكة البحرين، 
مجدديــن الــوالء والبيعــة لجاللــة الملك، ســائلين 
المولــى عــز وجــل أن يحفــظ مملكــة البحرين من 
كل شــر وأن يديــم عليهــا نعمــة األمــن واألمــان 
والنمــاء بقيادة جاللة الملــك، وبدعم من صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، وصاحب الســمو 
الملكــي ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 

األول لرئيس مجلس الوزراء.

محرر الشؤون المحلية

ناخت ذلول القاف سمحة تقاسيم

المناظيم مــا جــاد عــد  ــّل’ن’ على  كـ

حالت جذاوي اقباس تبري المعاتيم

الــّريــم مــرتــع  فــي  دّواج  هاجوسها 

المفاخيم ــاري  طـ الــعــز  ان  هللا  عــز 

كيف إن قصد فحواه قوم المفاطيم

مباسيم ُغـــّر’ن’  وجيه  بـــ  مرحبا  يــا 

المياسيم الطيب عّد  فيهم قريض 

الغيم الخليفة غياث من وافي  آل 

زيازيم فيها  بطون  لـ  انجبت  البــه 

المداحيم ابــن  القرمي  يـ  فحلنا  يا 

الصياصيم يلوح فوق  بيرق سناك 

كـــّســـاب لــلــنــامــوس يـــوم الــمــالزيــم

محازيم خــّوة  الشومات  ومخاوي 

المعاشيم ظامي  ينصاه  الذي  حي 

يفزع على الملهوف ال حافه الّضيم

مقيم داره  ــعــزفــي  ال واحـــاللـــي  ال 

وخصاله الوضحات ما هن دالهيم

يوم’ن’ طعيس الّساح نادى الشغاميم

مالثيم نجب’ن’  طلقان  معه  حــّزم 

دّكو خميص الجوف وافي المالقيم

الــشــراذيــم عقر  البين  غـــزاة  تــغــزي 

قــوة دفــاع الحق مــا هــم غشاشيم

بخصامهم عتمات ال سرمدت ضيم

قــرنــاس هـــّداد صمصيم لهم  حــّوم 

ــزراديــم ــداه قــص ال ال قــّيــضــه عـــ عـ

مزاعيم هــي  مــا  يالغطريف  يالحر 

المفاهيم العلم سوق  هات  غير  ما 

ــول الــمــغــانــيــم ــ ـــ مــشــيــر ن عــّلــمــتــنــا يـ

وأن الشجاعة افعال يوم المداهيم

بـ ان الضياغيم وأوصيتنا يـ مشير 

وان الرفيق سالح وأوفى المناديم

مثاليم بــه  مــا  قــول  فــي  واختمتها 

الصواريم سل  بالحرب  الّسنا  وان 

المساطيم بالويل شحذ  يـ مدّثر’ن’ 

العالقيم تسقي ضمي عداك كاس 

تثليم بالحد  عاث  الـ  الخليفي  هذا 

يرضخ عطيب رعود ما هي معاقيم

المجازيم وافي  المنطوق  مبري  يا 

هذا المشير اركان عرش المحاشيم

حّنا على امر الشيخ مـ نحل تسويم

المصاديم صـــوب  بيمناه  ــر  أّشـ لــو 

نسرج على الساحات كفو المطاهيم

نرخي لها لـ ارسان رخي المشاكيم

تطرب بنا لـ اسماع وتشوش وتهيم

المراجيم وافي  النار  سخي  صلية 

المراديم ســود  البين  غــريــم  يبشر 

المقاحيم عــوج  خــطــاه  تحيد  أّمـــا 

في مملكة لـ انصاف ملفى المظاليم

خابت مساعي الشر واهل المخاصيم

من يستحق الحد مـ أخطوه تغريم

واّللي سعى للصلح مـ اضنوه تلويم

يـ شيوخنا لـ قلوب خّطت مراسيم

المحاتيم ــّر  ــ ُغ ــر  االمــ ولـــي  طــاعــة 

كّل’ن’ على “الميثاق” شد المضاميم

ما غير راعي العوق جاز المحاريم

يـ هللا دعيتك حيل من فيض تنعيم

وتديم حظوظ  لـ  تباريه  ومشيرنا 

تتميم طــاب  مــا  السّتين  وختامها 

تسليم يــا حــي  الــخــلــق  طــه شفيع 

العسجدّية عـ  البيت  رصين  والفى 

الــبــرّيــه بــهــا مــقــصــود دون  يــنــصــى 

يدّيه اليوم خّطت  ذا  جزلة’ن’  في 

األبــجــدّيــة بـــ  الــّريــضــان  على  يقلط 

ــقــاف فــخــر وحمّيه ال طـــاري يــزيــد 

عـــ الــمــرجــلــة والــّســيــف والــشــاذلــّيــة

الــجــّدان طـــود’ن’ رسّيه مــن سالف 

شــجــّيــه فــيــهــم  الوزان  ــرّنـــمـــت  وتـ

ــهــقــوات بـــ الــجــرهــدّيــة مــا خــّيــب ال

شروا “مشير الجيش” ما هي ضنّيه

الخطّية اقذال رمح  لـ  تشمخ على 

فــي شــاهــق الــمــرقــاب والـــّنـــار حّيه

مــتــفــّرد’ن’ بــالــصــيــت فــي كــل هّيه

المعّيه بـ  جت  عــرواك  بـ  والمرجلة 

ــه صميل الــجــود والــزمــزمــّيــة أّنـ كـــ 

ــاداه مـــ ابــطــاه جّيه ــ ن والــعــانــي إن 

ـــ ذّمـــتـــي لــــ امـــجـــاد بـــه مــعــتــّزيــه ــ وب

لــو عــّددوهــا الخلق مــا هــي حصّيه

ــراوه يــســوى ســرّيــه ــ طـــل الــــذي شـ

غــارت سطّيه لـ خطوب  زمهرت  ال 

ــيــات كــنــهــا الــمــنــّيــه ســـّحـــو بــهــا صــل

ــه لــيــن اشــبــعــتــهــم ذل وأهــبــو ِخــزّي

دهّيه تبخن  الــحــرب  خافيات  فــي 

وبــصــلــحــهــم غـــــدران عـــذبـــات مــّيــه

ــب’ن’ مــلــحــاهــســم الـــرزّيـــه لـــه مــخــل

عثّيه هــّمــد  ــّســاح  ال عـــ  قّيضه  وان 

الوغّيه يــوم  اخبار  عنك  انساق  مـ 

حـــرّيـــه ّلـــلـــي  ــول  ــقــ ــ ال ــيــب  لــب وّرد 

ــذل وعــطــّيــه ــاّلب بـ وأن الــفــخــر طــ

عصّيه داره  حــمــاه  ــاري  ــب ي واّلـــلـــي 

ال عـــاهـــدت لــــ عــهــود تــبــقــى وفــّيــه

العسكرية ـــ  ب ــبــراس  ن والــتــضــحــيــة 

وهــوّيــه روح  للجند  الــوطــن  ان  بـــ 

والمعنقّية الــّســيــف  هـــاب  الـــزَّ وان 

ــّلـــهـــا شـــــــرواك بـــرقـــت لــظــّيــه ال سـ

ــة ــّي ــحــنــظــل ــر والـــــويـــــالت وال ــمــ ــ وال

ــلــقــّيــه ال ــوم  ــ يـ ــاه  ــ ــّن عــ ــا  مــ مــــن زود 

ــيــل اعـــنـــاق لـــو مــبــتــلــّيــه ــبـــري عــل تـ

في سومة’ن’ عـ الحق ما هي عرّيه

ركّيه واّللي  الجيش  عرين  واســط 

جاهزّية فــي  التنفيذ  على  ــّل’ن’  كــ

لفّيه الــهــيــجــات جــيــنــا  ومــطــاعــس 

اجودّيه بنت  راس  جفولة  شقر’ن’ 

نــنــحــر عــلــيــهــا الــشــر واّلـــلـــي دعــّيــه

ــاش والــبــنــدقــّيــة ــ ــرّشـ ــ الـ ال زغــــــرد 

ــه دّحـــــه مـــع الـــشـــيـــالت ّلـــلـــي ضــرّي

لــيــل ســريــات حّيه ـــ  ب تــســري عليه 

كــّيــه نــلــحــيــه  الـــحـــظ  ســقــيــم  وااّل 

شكّيه واّلــلــي  الــجــور  ـــ  ب والمبتلى 

لــلــوايــلــّيــة دســــتــــور  الــــعــــدل  دام 

واّلـــلـــي طــغــاه ابــلــيــس مــا لــيــه ِدّيـــه

الـــــزاّلت بــالــصــفــح طّيه ــه  ــوولـ وأطـ

فنّيه هــي  مــا  ازمـــان  لـــ  على  تبقى 

ــه إلـــــــــزام واألولــــــوّيــــــة ــتـ ــعـ ــايـ ــبـ ومـ

فيه جيش ورعّيه ما  واقسم على 

ال بــــّدل الــمــضــمــور مـــرجـــوس نــّيــه

البقّيه طـــول  ابــوســلــمــان  ـــ  ل تجعل 

ــدروب لــــ وجــيــه ذّيـــه ــ فـــال الــهــنــا بـ

البرّيه خير  الــزيــن  ذكـــرت  إن  غير 

محّمدّية لـ  الحوض  ِسقي  اّللي  عـ 



إلزام شركة طيران بـ2000 دينار لمسافرة
2015 فـــي  بـــالـــســـودان  زواج  ــور  ــضـ حـ عـــن  ــت  ــف ــّل ــخ ت

قالــت المحاميــة فوزيــة جناحــي إن المحكمــة الكبــرى المدنيــة االســتئنافية ألزمــت شــركة طيــران أن 
تدفــع تعويًضــا لصالح موكلتهــا بمبلغ 2000 دينار؛ لتخلف موكلتها عن حضور حفل زواج في العاصمة 
الســودانية الخرطــوم فــي العام 2015، إذ ادعت الشــركة الناقلة أن عدد الــركاب في الرحلة قد اكتمل 
بالرغــم مــن أن المدعيــة حجــزت بتاريــخ الســفر وأكدت حجزهــا للمقعــد، مؤكدة المحكمة في أســباب 
حكمهــا أن عــدم تنفيــذ المديــن اللتزامــه التعاقــدي خطأ يرّتب المســؤولية وال ترفــع إال بإثبات أن عدم 

التنفيذ يرجع لقوة قاهرة أو بخطأ المتعاقد اآلخر.

 وأفــادت أن وقائع الدعوى التي 
تم تداولها أمام درجتي التقاضي 
على مدى 4 ســنوات، تمثلت في 
أن موكلتها قامت بشــراء تذكرة 
 – الخرطــوم   – “البحريــن  ســفر 
الطيــران  شــركة  مــن  البحريــن” 
المدعــى عليهــا، وذلــك لحضــور 
وهــي  مهمــة  عائليــة  مناســبة 
حفــل زواج، وتــم تأكيــد الحجــز 
عبــر الموقع اإللكتروني للشــركة، 
المطــار  فــي  تفاجــأت  أنهــا  إال 
ســابق  بــدون  حجزهــا  بإلغــاء 
الموظــف  لهــا  أوضــح  إذ  إنــذار، 
فــي المطــار أن الرحلــة مكتملــة 
فحســب،  ذلــك  وليــس  العــدد، 
بتأخيــر  قامــت  الشــركة  إن  بــل 
ســفرها لمــدة يــوم كامل لتســافر 
بتاريــخ 2 يونيــو 2015 بــدالً من 
1 يونيــو 2015، ممــا تســبب فــي 
ضيــاع فرصتها بالحضــور لحفل 
الــزواج الذي كانت بصدد الســفر 
بســببه، وهــو مــا ألحق بهــا ضرًرا 
المتعمــد،  الخطــأ  نتيجــة  كبيــًرا 
فتقدمت بالدعــوى مطالبة إلزام 
الشــركة بالتعويــض عــن الضــرر 
الــذي أصابهــا بمبلــغ 3000 دينــار 
ومقابــل  والمصاريــف  والرســوم 
احتســاب  مــع  المحامــاة  أتعــاب 
فائــدة قانونيــة 10 % من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
أمــام  الدعــوى  نظــر  وخــال   

وبعدمــا  درجــة،  أول  محكمــة 
أمــرت المحكمــة بإحالــة الدعوى 
للشــهود،  واالســتماع  للتحقيــق 
حكمهــا  إصــدار  إلــى  انتهــت 
الــذي نصــت فيــه علــى أن المادة 
قــد  وارســو  اتفاقيــة  مــن   )18(
الناقــل  “يكــون  أن  علــى  نصــت 
مســؤوال عــن الضــرر الــذي ينشــأ 
الــركاب  نقــل  فــي  التأخيــر  عــن 
بطريــق  والبضائــع  واألمتعــة 
 )158( المــادة  نــص  وأن  الجــو”، 
مــن القانــون المدنــي تنــص على 
أن “كل خطــأ ســبب ضــرًرا للغيــر 
بتعويضــه”،  أحدثــه  مــن  يلــزم 
وبالرجــوع إلى البيانات المقدمة 
للمحكمــة  يثبــت  المدعيــة  مــن 
أن المدعــى عليهــا مســؤولة عــن 
جميــع  عــن  المدعيــة  تعويــض 
جــراء  مــن  الناجمــة  األضــرار 

حدوث هذا الخطأ.
كمــا أشــارت إلــى أن نــص المادة 
)162/ -1ب( مــن القانــون المدني 
ورد فيهــا أنه “يتنــاول التعويض 
عــن العمل غير المشــروع، الضرر 
ــا، ويشــمل الضــرر  ولــو كان أدبيًّ
األدبــي علــى األخــص مــا يلحــق 
الشــخص مــن أذى جســماني أو 
نفســي نتيجــة المســاس بحياته 
أو بجســمه أو بحريته أو بعرضه 
أو بشــرفه أو بســمعته أو بمركزه 
االجتماعي أو األدبي أو باعتباره 

المالي. كما يشــمل الضرر األدبي 
كذلــك مــا يشــعره الشــخص مــن 
أنــه  وقــررت  واألســى”،  الحــزن 
قــد ثبــت للمحكمة وقــوع الضرر 
نتيجــة الخطــأ المرتكب من قبل 

المدعى عليها.
حكمــت   2016 مــارس  وفــي 
بــأن  الشــركة  بإلــزام  المحكمــة 
تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 2000 
دينــار والمناســب مــن المصاريف 

والرسوم وأتعاب المحاماة.
لكن الشــركة لم تقبل بهذا الحكم 
فطعنــت عليــه باالســتئناف فــي 
مايــو 2016، وقالــت إن الواقعــة 
يحكمهــا تنظيم الطيــران المدني 
رقــم )14( لســنة 2013 والئحتــه 
التنفيذيــة التــي أعطــت الشــركة 
الحــق فــي تنفيذ سياســة الحجز 
الفائض على رحاتها، وقالت إنها 
التزمــت بمــا جــاء بها مــن تدابير 
وإجــراءات لتعويض المســتأنفة 
تمثلت فــي عرضين، األول بمبلغ 
300 دوالر، باإلضافــة للحجــز لها 
علــى حســاب الشــركة فــي أحــد 
الفنادق، والثاني هو توفير مقعد 
على رحلة اليوم التالي مع ترقية 
االقتصاديــة  مــن  الســفر  درجــة 
إلــى درجــة رجــال األعمــال، وهو 
مــا قبلــت بــه المســتأنف ضدهــا، 
وبذلــك تكــون قــد حصلــت علــى 
وطلبــت  المناســب،  التعويــض 

الشــركة إلغــاء الحكم المســتأنف 
والقضاء مجددا برفض الدعوى.
االســتئناف  محكمــة  أن  إال 
الكبــرى المدنيــة أصــدرت حكمها 
والتــي  الماضــي،  مايــو  فــي 
ذكــرت فيــه أن محكمــة النقــض 
قضــت بــأن “عــدم تنفيــذ المدين 
اللتزامــه التعاقــدي خطــأ يرتــب 
المسؤولية.. ويكفي لقيام الخطأ 
فــي المســؤولية العقديــة ثبــوت 
عــدم تنفيــذ المتعاقــد اللتزاماتــه 
المترتبة على العقد وال ترفع عنه 
المســؤولية إال إذا قام هو بإثبات 
أن عــدم التنفيــذ يرجــع إلــى قوة 
قاهرة أو بســبب أجنبي أو بخطأ 

المتعاقد اآلخر”.
 ولمــا كانــت البحرين قد انضمت 
للطيــران  مونتريــال  التفاقيــة 
أضحــت  فقــد  الدولــي  المدنــي 
فــي مرتبة القوانيــن المحلية، بل 
تعلوها، وقد انتهت المحكمة إلى 
توافر أركان المســؤولية العقدية 
ثــم  ومــن  المســتأنفة  حــق  فــي 
تكون ملزمة بتعويض المستأنف 
المحكمــة  وتحكــم  ضدهــا، 
بقبــول االســتئناف شــكاً، وفــي 
الموضــوع برفضه وتأييد الحكم 

المستأنف.

فوزية جناحي

علمت “البالد” أن النيابة العامة تقّدمت بتقرير اســتئناف لحكم قضى ببراءة محام مما نســب إليه من 
اتهــام؛ وذلــك نظــًرا لتوافــر أدلــة جديدة ضد المتهم، مشــيرة فــي تقريرها إلى أنها ســتقدم األدلة أمام 
المحكمــة أثنــاء نظــر الطعــن، ويعتقــد أن جلســة 29 ســبتمبر القــادم، ســتكون أولــى جلســات نظر هذا 

االستئناف، كون أن المتهم يواجه تهمة واختالس مبلغ 16672 ديناًرا من أحد موكليه إضراًرا به.

المتهــم  وكيــل  دفــع  قــد  وكان   
أمــام محكمــة أول درجــة بعــدة 
دفــوع من بينها أن عــرف المهنة 
يســمح للمحاميــن بحبس أموال 
موكليهــم لحيــن ســداد األتعــاب 
يدعــي  إذ  عليهــم،  المتأخــرة 
المجنــي عليه بأن وكيله الســابق 
المبلــغ  علــى  تحصــل  -المتهــم- 
لحكــم  تنفيــًذا  البيــان  ســالف 
لكنــه  لصالحــه،  صــادر  قضائــي 
حّول األموال لحسابه الشخصي 
وتصــرف فيهــا ورفــض تســليمه 

إياها.

 كمــا دفــع بــأن ســلوك المتهــم ال 
لعــدم  االختــاس،  فعــل  يشــكل 
ثبــوت إنفاقه أو تصرفه في تلك 
األمــوال، بــل إنه بــادر بعــد إلغاء 
المجني عليه لوكالته إلى إخطار 
المذكور بالحضور واستام ماله 
وســداد  الحســاب  تصفيــة  بعــد 
أتعــاب مســتحقة  مــن  مــا عليــه 
عليــه  المجنــي  أن  إال  للمتهــم، 
لــم يحضــر، ورّد علــى الخطــاب 
إهانــة  تضمــن  آخــر  بخطــاب 
وتشــهير بالمتهــم ونعته ووصفه 
بألفــاظ ال تصــح إطاقــا، فضــا 

عــن رفعه لدعوى مدنية لمطالبة 
إلــى  يصــل  مبلــغ  بدفــع  المتهــم 
المتهــم  فأقــام  دينــار،  ألــف   13
دعــوى متقابلــة مطالًبــا المجنــي 
أتعابــه  بتقديــر  وآخريــن  عليــه 
ومــا زالــت الدعويــان متداولتين 
أمــام المحاكم المدنية المختصة 
جلســة  لنظرهمــا  ومحــدد 
وبذلــك  للمرافعــة،   5/9/2019
فــا يوجــد اختــاس ولــم يمــس 
كونــه  ضــرر  أي  عليــه  المجنــي 
ســيحصل علــى ما يســتحق -إن 
وجــد- بعــد تصفية الحســاب مع 

المتهم وفصــل المحكمة المدنية 
فــي النــزاع بينهمــا، وبالتالــي فا 
قــوام لفعــل االختــاس أو ركــن 

الضرر.
وبيــن دفــاع المتهــم أنــه المجني 
عليه أقر بوجود أتعاب مستحقة 
في ذمته للمتهم اســتغرق العمل 
فيهــا لمــدة 8 ســنوات إذ ترافــع 
 25 إلــى  يصــل  عــدد  فــي  عنــه 
قضية متعلقــة بالميراث وأخرى 

مدنية خال تلك الفترة.
وكانــت النيابــة العامة قد أحالت 
المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه 
من عام 2014 ولغاية عام 2017، 
اختلس المبالغ النقدية المملوكة 
إليــه  والمســلمة  عليــه،  للمجنــي 

على سبيل الوكالة إضراًرا به.

أدلة جديدة ستقدمها أمام محكمة االستئناف بجلسة 29 سبتمبر
“النيابة” تطعن على حكم براءة محام من اختالس 17 ألف دينار
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وتعزيــًزا  المشــترك  والتنســيق  التعــاون  إطــار  فــي 
عــام  مديــر  اســتقبل  المجتمعيــة،  الشــراكة  لمنهجيــة 
مديريــة شــرطة المحافظــة الشــمالية العميــد عبــدهللا 
الجيــران، عضــو المجلــس البلــدي بالمحافظــة ممثــل 
الدائرة التاســعة عبدهللا القبيســي وعدًدا من األهالي، 

وذلك لبحث احتياجات الدائرة.
وخــال اللقــاء، عرض عضو المجلــس البلدي عدًدا من 

الموضوعــات واالحتياجــات المتعلقــة بأهالــي مدينــة 
حمــد، باإلضافــة إلــى وجــود ســكن للعــزاب داخل أحد 
األحيــاء الســكنية، كما تطرق إلى مقترح إنشــاء مركز 
خاص بإعادة تأهيل المدمنين. ومن جهته، أكد العميد 
عبدللــه الجيــران أن المديريــة، تســعى دائًمــا إلــى فتح 
لدراســة  الصلــة  ذات  الجهــات  مــع  التواصــل  قنــوات 

احتياجات المواطنين بغية تقديم أفضل الخدمات.

مركز إلعادة تأهيل المدمنين بمدينة حمد

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

نطل على قرائنا األعزاء بمساحة اليوم من عمود )فجر جديد(، بخمس رسائل كالتالي:

Û  أشيد بمقترح النائب محمد بو حمود بأن تتكفل الدولة بحج غير القادرين، عبر صندوق الزكاة أو من
خال إنشاء صندوق لهذا الغرض، وأن يكون للقطاع الخاص دور بذلك.

Û  ال تزال بعض المؤسسات التجارية تعبث في سياسات الترويج والتسويق الستغفال المستهلك ونهب
أموالــه، خصوًصــا بآليــة صرف )كوبونات الشــراء(، واحتســاب النقاط، والخصم من مبلغ المشــتريات، 
وسياسة السحب والتي تتم بغياب المشتركين، والدور هنا على إدارة حماية المستهلك )الرائعة( ألن 

تؤدي واجبها كما يجب.
Û  أعلنــت وزارة األشــغال أخيــًرا تلقيهــا 4123 شــكوى خال ســتة أشــهر، مؤكدة حرصها علــى التجاوب

الفعلــي والســريع مــع الشــكاوى المقترحــات بفترات قياســية، في المقابل -وبشــكل مناقــض- كنت قد 
أشرت -وألكثر من مرة- عن وجود تسّرب كثيف لمياه المجاري في الشارع الماصق لمنطقة المطاعم 

السياحية بمجمع العالي ولفترة طويلة، حتى كتابة هذه السطور، اصدقوا وتجاوبوا مع الصحافة.
Û  من الضرورة اإلســراع بتنظيم عمل أنشــطة العربات المتنقلة والتي تســتخدم لبيع األطعمة والعصائر

والحلويــات، مــن حيــث اســتخراج التصاريــح، وتذليــل كافــة المعيقــات والتحديــات التــي تعتــرض 
أصحــاب المهنــة، ويأتــي هذا االهتمام مع إقبال الكثير من الشــباب البحريني عليها، كأنشــطة تجاريه 

رائجة بالمملكة.
Û  دراســات وتصريحات مختلفة تتحدث و)تتشــدق( عن أســباب االكتئاب والقلق والتوتر في المجتمع

البحريني، وعن أهمية دور األطباء والعاجات وااللتزام في رحلة العاج، وبقية هذا الهراء، صححوا 
أوضاع الناس االقتصادية والمعيشــية وســتختفي كل هذه األمراض واألعراض عن بكرة أبيها، دون 

الحاجة لكل هذا )التفلسف( واللف والدوران.

رسائل الخميس

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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نّظمــت مديريــة شــرطة المحافظــة الجنوبيــة، 
الخــاص  الطابــي  للفريــق  ــا  تدريبيًّ برنامًجــا 
بالعيــادة القانونيــة وحقــوق اإلنســان بجامعــة 
البحرين، حيث جاء البرنامج شــاماً ومدروًسا 
فــي  الداخليــة  وزارة  جهــود  مــع  ومنســجًما 
تجســيد مفهــوم األمــن الشــامل، وأن المجتمــع 
ركــن أساســي في تطبيــق الشــراكة المجتمعية، 
فريًقــا  شــكلت  قــد  المديريــة،  كانــت  حيــث 

ــا متخصًصا من الضباط واألفراد لتنفيذ  تدريبيًّ
البرنامج.

 وأوضحت المديرية أنه بعد تقييم النتائج من 
قبــل مركــز العيــادة القانونيــة وحقوق اإلنســان 
بجامعــة البحريــن، حصــل الفريــق المتدرب في 
المديريــة، علــى المركــز األول مــن بيــن الفــرق 
التي تم تدريبها في مؤسسات أخرى، حيث تم 

تكريم المديرية من قبل رئيس الجامعة.

“شرطة الجنوبية”: برنامج تدريبي للجامعين

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية األولى النظر في قضية تضم 5 متهمين، منهم شابة شقيقة أحدهم، 
والذين شــكلوا عصابة وتمكنوا من ارتكاب جريمة الســرقة باإلكراه بحق وافد كان يتمشــى بالشــارع، 
فضالً عن سرقة وإخفاء مجوهرات من عدة منازل تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار؛ وذلك للنطق بالحكم 

عليهم في جلسة 1 سبتمبر القادم، مع األمر باستمرار حبسهم لحين الجلسة القادمة.

أن  إلــى  القضيــة  أوراق  وتشــير 
شقيق المتهمة تمكن من تشكيل 
مكونــة  الســرقة  هدفهــا  عصابــة 
منــه وشــقيقه وشــقيقته واثنيــن 
من أقاربهما، إذ تمكنوا من سرقة 
إلــى  باإلضافــة  منــازل،   3 عــدد 
وافــد، إذ وردت عدة باغات عن 
ســرقات وقعــت بمنطقتــي الزنج 
وأبــو غــزال المتجاورتيــن وفــي 

أوقات متقاربة.
الــواردة  الباغــات  أحــد  وفــي 
لمركــز شــرطة النبيــه صالح، قال 
األول  عليــه  المجنــي  المواطــن 
وجــود  اكتشــف  إنــه  بالقضيــة، 
إتــاف متعمــد فــي إحــدى غرف 
مــن  تمّكــن  اللــص  وأن  منزلــه، 
مــن  ذهبيــة  مصوغــات  ســرقة 
مســكنه تقــدر قيمتهــا بـــ 15 ألــف 

دينار تقريًبا.
وجاء في باغ المواطن المجني 
أنــه  المركــز  لــذات  الثانــي  عليــه 

ا من شــقيقته،  تلقى اتصاالً هاتفيًّ
أن  باكتشــافها  أبلغتــه  والتــي 
شــخصا دخل إلــى منزلهم الكائن 
أبــو غــزال وتمكــن مــن  بمنطقــة 
مــن  ذهبيــة  مصوغــات  ســرقة 
غرفــة نومهــا تقــدر قيمتهــا بمبلغ 

25 ألف دينار.
الثالــث  عليــه  المجنــي  أمــا   
مســكنه  بــأن  أبلــغ  فقــد  الوافــد، 
تعــرض للســرقة من قبل لصوص 
مجهوليــن، إذ إنــه وعقب عودته 
لمســكنه الحــظ أن بــاب مســكنه 
مفتــوح وأن قفل بــاب الغرفة تم 
كســر القفل فيه، فتوّجه مباشــرة 
لتفقــد المصوغــات الذهبيــة التي 
يمتلكها ويضعها بخزانة مابسه، 
موجــودة،  غيــر  كانــت  أنهــا  إال 
الـــ10  تفــوق  قيمتهــا  أن  مؤكــًدا 

آالف دينار.
وقــال المجنــي عليه الرابــع وافد 
أيًضا، أنه وأثناء تواجده بمنطقة 

شــخصان  اســتوقفه  الزنــج 
ســكيًنا  وضــع  أحدهمــا  ملثمــان، 
علــى رقبتــه وهــدده باســتعمالها 
في حــال عدم تســليمهما أمواله، 
وتمكنا بتلك الوســيلة من ســرقة 
وبطاقــات  دينــاًرا   250 مبلــغ 
شــخصية وائتمانيــة فضــا عــن 

ساعة تقدر قيمتها بـ200 دينار.
فأجــرى ضابط البحــث والتحري 
تحرياته حــول مرتكبي الواقعة، 
والتــي توصلــت إلــى أن المتهــم 
أصحــاب  مــن  وهــو  األول 
األســبقيات قــد ارتكــب الواقعــة، 
بعدمــا تمكن من تشــكيل عصابة 
شــقيقه  مــن  كل  فيهــا  جنــد 
بحيــث  أقربائهمــا،  مــن  واثنيــن 
الــذي  للمــكان  الشــقيقان  يدخــل 
يبقــى  فيمــا  بســرقته،  يرغبــون 
المتهــم الثالث يراقب الوضع من 
الخارج، ويتم إخفاء المسروقات 
لدى المتهم الرابع واألول نفسه.

 وبالقبــض علــى رئيــس العصابــة 
ذوي  مــن   – األول  “المتهــم 
الســرقة  بمجــال  األســبقيات 
بتفاصيــل  اعتــرف  والتعاطــي” 
المنــازل  مــن  اثنيــن  ســرقة 
المتهــم  وأن  فقــط،  المذكوريــن 
الثالــث كان يراقــب الوضــع مــن 
الخــارج لهمــا، كمــا هّدد وشــقيقه 
المجنــي عليــه الرابع -اآلســيوي- 
وسرقا محفظة نقوده، مبيًنا أنهم 
باعوا جزًءا من تلك المســروقات 
فيما أخفوا الباقي بمنزله ومنزل 
تفتيــش  الرابع.وأثنــاء  المتهــم 
الشرطة لمسكن المتهم األول تم 
العثور فيــه على مجموعة كبيرة 
من المجوهرات “تراكي” وأساور 
وخواتــم وقطــع ذهبيــة مختلفــة 
وهاتفيــن  ثمينــة،  ســاعة  منهــا 
 300 ومبلــغ  مســروقين  نقاليــن 
علــى  العثــور  عــن  فضــا  دينــار، 
ســاعة مــن نــوع رولكــس مخفية 
الخامســة  المتهمــة  ســيارة  فــي 
علــى  للعثــور  إضافــة  شــقيقته، 
بعــض المســروقات األخــرى فــي 
مسكن المتهم الرابع عند تفتيشه 

هو اآلخر.

إخفـــاء مجوهـــرات مـــن عـــدة منـــازل تتجـــاوز قيمتها 50 ألـــف دينار
1 سبتمبر الحكم على عصابة امتهنت السرقة

محرر الشؤون المحلية
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مرتفعــة 22 % مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا من العام الســابق

أرباح “البحرينية الكويتية” للتأمين

حققت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ربًحا صافًيا عائًدا إلى مساهمي الشركة خالل النصف األول من العام 2019 بلغ 2.1 مليون دينار، مقارنة مع 1.7 مليون 
من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 22 %. فقد زادت أرباح االكتتاب بنسبة قدرها 26 %، من 1.2 مليون دينار في نهاية النصف األول من العام السابق إلى 1.5 
مليون دينار في النصف األول من العام الحالي. كما ارتفع صافي الدخل من االســتثمار بنســبة قدرها 38 %، من 1.2 مليون دينار في نهاية النصف األول من العام 
الســابق إلى 1.6 مليون دينار في النصف األول من العام الحالي. وبلغ مجموع الدخل الشــامل العائد إلى مســاهمي الشــركة خالل النصف األول من العام الحالي 2 

مليون دينار مقارنة مع 1.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 40 %. 

انخفاض 2 % للدخل من األقساط

فقد  األقــســاط،  من  الدخل  إجمالي  على صعيد  أمــا   
مليون   34.3 األول  النصف  خــال  الــشــركــة  حققت 
من  الفترة  لنفس  دينار  مليون   35 مع  مقارنة  دينار، 
العام السابق وذلك بانخفاض قدره 2 %. وقد بلغت 
ربحية السهم الواحد للفترة الحالية ما قدره 14 فلًسا 

مقارنة مع 12 فلًسا لنفس الفترة من العام السابق.
 ويعود سبب االرتفاع في صافي الربح للفترة المالية 
المنتهية في 30 يونيو 2019 مقارنة مع نفس الفترة 
الربح  الذي طرأ على  التحسن  إلى  السابق  العام  من 
ــدخــل من  ال فــي صــافــي  الـــزيـــادة  ــك  المكتتب وكــذل

االستثمار. 
 وبلغ مجموع موجودات الشركة خال الفترة المالية 
دينار،  مليون   247  ،2019 يونيو   30 فــي  المنتهية 
مقارنة مع 212 مليون دينار في نهاية العام السابق، 
وذلـــك بــارتــفــاع قـــدره 17 %. ومــن جــانــب آخــر بلغ 
إجمالي حقوق المساهمين خال الفترة المالية 35.9 
نهاية  في  دينار  مليون   36 مع  مقارنة  دينار،  مليون 
 .% 0.3 العام السابق، وذلك بانخفاض طفيف قدره 
مليون   29.5 من  الفنية  االحتياطيات  ارتفعت  كما 
31.6 مليون دينار  العام السابق إلى  دينار في نهاية 

في نهاية الفترة الحالية وذلك بزيادة قدرها 7 %.

1.3 مليون دينار الربح بالربع الثاني

يونيو   30 في  المنتهية  أشهر  الثاثة  صعيد  وعلى   
2019، حققت الشركة ربًحا صافًيا عائًدا إلى مساهمي 
ألف   649 مع  مقارنة  دينار،  مليون   1.3 بلغ  الشركة 
ديــنــار خــال الــربــع الثاني مــن الــعــام الــســابــق، وذلــك 
االكتتاب  أربــاح  زادت  حيث   ،%  97 نسبته  بارتفاع 
نهاية  في  دينار  ألــف   553 من   ،%  85 قدرها  بنسبة 
في  دينار  مليون  إلى  السابق  العام  من  الثاني  الربع 
الربع الثاني من العام الحالي. كما ارتفع صافي الدخل 
من االستثمار بنسبة قدرها 82 %، من 463 ألف دينار 
في نهاية الربع الثاني من العام السابق إلى 841 ألف 
دينار في الربع الثاني من العام الحالي. وبلغ مجموع 
خال  الشركة  مساهمي  إلــى  العائد  الشامل  الدخل 
الربع الثاني من العام الحالي 1.3 مليون دينار مقارنة 

السابق،  العام  من  الفترة  لنفس  دينار  ألــف   214 مع 
498 %. وأما على صعيد إجمالي  أي بزيادة نسبتها 
الدخل من األقساط، فقد حققت الشركة خال الربع 
مليون   18.1 مع  مقارنة  دينار،  مليون   16.7 الثاني 
دينار وذلك بانخفاض قدره 8 %. وقد بلغت ربحية 
السهم الواحد للربع الثاني ما قدره 9 فلوس مقارنة 

مع 5 فلوس في الربع الثاني للعام السابق. 
نهاية  في  الربح  صافي  في  االرتــفــاع  سبب  ويعود   
الربع الثاني من العام الجاري إلى التحسن الذي طرأ 
على الربح المكتتب وكذلك الزيادة في صافي الدخل 

من االستثمار.
 وأعرب مجلس اإلدارة برئاسة مراد علي مراد، عن 
الشركة  حققتها  الــتــي  الجيدة  النتائج  لــهــذه  رضـــاه 
بفضل  وذلــك  الجاري  العام  من  األول  النصف  خــال 
دعم وثقة عمائنا في الخدمات التي تقدمها الشركة، 
في  شركائنا  مــن  المستمر  والــدعــم  التعاون  وكــذلــك 
وجميع  الــتــنــفــيــذيــة  اإلدارة  بــفــضــل  وأيـــًضـــا  الــعــمــل، 
في  وإخاصهم  تفانيهم  على  الشركة  في  العاملين 

العمل وعلى أدائهم خال الفترة. 
أما على الصعيد اإلداري، فقد عّين مجلس اإلدارة،   
للرئيس  األول  ــائــب  ــن ال بــمــنــصــب  ســلــطــان  عــبــدهللا 

مستوى  وعلى   .2019 مايو   2 من  اعتباًرا  التنفيذي 
العام  مــن  األول  الــربــع  فــي  تــم  فقد  المجلس،  لــجــان 
المخاطر  عن  مسئولة  جديدة  لجنة  تشكيل  الجاري 

كونها جانب مهم للشركة. 

الريس: نتائج مشجعة وصدارة بالسوق

إبراهيم  للشركة،  التنفيذي  لرئيس  قــال  جهته،  من   
الريس، إن النتائج الموحدة للشركة في نهاية النصف 
بالمقارنة  مشجعة  جـــاءت  الــحــالــي  الــعــام  مــن  األول 
أن  الــحــالــي، مضيًفا  الــعــام  مــن  األول  الــربــع  أداء  مــع 
الفعلية في  التنفيذية قد اتخذت اإلجــراءات  اإلدارة 
بعد  الدولية  التكافل  شركة  مع  اإلدارات  بعض  دمج 
الحصول على الموافقة الازمة من مصرف البحرين 
المركزي. وأشار الريس إلى أن الشركة ال تزال تحافظ 
على موقع الصدارة في سوق التأمين البحرينية وهي 
حاصلة على تصنيف ائتماني ممتاز )-A( من مؤسسة 
مستقرة  مستقبلية  رؤيــة  مع  العالمية  بيست  أم  أي 
وهو أعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة تأمين 
المتانة  يعكس  حيث  البحرين،  فــي  محلية  مباشر 
التزاماتها  لمواجهة  الشركة  بها  تتمتع  التي  المالية 

المستقبلية.

المنامة - البحرينية الكويتية للتأمين

اليورو يهبط ألقل 
مستوى في شهرين

نزل اليورو ألقل مستوى في شهرين 
بفعل  ــعــاء  األرب أمــس  ــــدوالر  ال مقابل 
وتكهنات  ضعيفة  اقتصادية  بيانات 
بـــأن الــبــنــك الــمــركــزي األوروبــــــي قد 
يفتح الباب لتيسير كبير في السياسة 

النقدية بداية من األسبوع المقبل.
إلى   %  0.1 الموحدة  العملة  ونزلت 
في  بــلــغــت  أن  بــعــد  دوالر   1.1137
أقل  وهو  دوالر   1.1127 سابق  وقت 
مستوى منذ 30 مايو . وفقد اليورو 2 
% من قيمته منذ بداية الشهر الجاري 
االعتبار  فــي  المستثمرين  وضــع  مــع 
االقتراض  لتكلفة  أكبر  نزول  احتمال 
مستوى  تــحــت  الـــيـــورو  منطقة  فــي 
األقــوى بشكل  ــدوالر  ال صفر. وساهم 

عام في خسائر اليورو.

لندن - رويترز

دبي - العربية.نت

كشــف وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الســعودي، عبــد هللا الســواحه، عــن 
“زيادة أبراج اتصاالت الجيل الخامس 5G من 3 أبراج العام الماضي إلى 37 برجًا 
لرفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة لالتصــاالت فــي مناطق مكــة والمدينــة المنورة 

والمشاعر المقدسة”.

“العربية”  السواحه في مقابلة مع  وأكد 
لخدمات  التفقدية  جولته  هامش  على 
الملك  مــطــار  فــي  المقدمة  االتــصــاالت 
خالد الدولي في الرياض أمس األربعاء، 
“تــقــديــم خدمات  على  الــــوزارة  حــرص 
ــورة تــلــيــق  ــطــ ــاالت حـــضـــاريـــة مــ ــ ــصـ ــ اتـ
وزوار  والمعتمرين  للحجاج  بالمملكة 

المملكة في هذه الفترة من العام”.
السعودي  االتــصــاالت  وزيـــر  كشف  كما 
عــن “رفـــع ســرعــة اإلنــتــرنــت هـــذا الــعــام 
إلى 64 ميغابت بالثانية، مقارنة مع 26 
بزيادة  الماضي،  العام  بالثانية  ميغابت 
%80” موضحًا أن “هذه الجهود تتزامن 

مــع خــطــة مــراجــعــة لــلــتــأكــد مــن جــودة 
الخدمات”.

ــرح أن خــطــة مــراجــعــة الــخــدمــات  وشــ
تفتيش  فــرق  أولــهــا  مــحــاور   4 تتضمن 
لـــمـــراجـــعـــة جــــــودة الـــشـــبـــكـــة وضـــمـــان 
عــدم تــداخــل الـــتـــرددات، وفـــرق أخــرى 
ــي شــبــكــات  لـــمـــراقـــبـــة ســـيـــر الـــعـــمـــل فــ
ــاالت، بــجــانــب مــراقــبــة  ــصــ ــ وأبـــــراج االت
عدم  لضمان  االتصاالت  شركات  منافذ 
خدماتها  تــقــديــم  لـــدى  فيها  االزدحـــــام 
للحجاج، إضافة إلى مراجعة مواصفات 
الــخــدمــات وتــلــقــي الــشــكــاوى ورفــعــهــا 

للجهات المختصة بها.

السعودية تقدم خدمات 5G للحجاج

الرياض - مباشر

أظهرت إحصائية أن حصة الفرد من النفط في البحرين 
باحتساب  وذلــك  ا،  يوميًّ برميل   0.14 تقريًبا  تــســاوي 

حجم اإلنتاج قياًسا بعدد السكان في المملكة.
 ومن المعلوم أن المملكة تنتج حوالي 198 ألف برميل 
و150  البحرين  من حقل  برميل  ألف   48 بواقع  ا،  يوميًّ
فيما  السعودية،  مع  المشترك  سعفة  أبو  حقل  من  ألًفا 
بحسب  نسمة،  مليون   1.4 حــوالــي  السكان  عــدد  يبلغ 

إحصاءات 2018.
إنتاج  ا في  الترتيب األول عالميًّ الكويت في   وجاءت 
برميل   0.7 بمعدل  وذلــك  سكانها،  بعدد  قياًسا  النفط 

ا للفرد الواحد.  يوميًّ
وفي اإلحصائية التي أعدتها جريدة “القبس” ألول 10 
دول منتجة للنفط في العالم، أتت السعودية في المرتبة 
الثانية، واإلمارات في الثالثة، بواقع 0.34 و0.32 برميل 
للفرد الواحد من إجمالي السكان، لكنها لم تضع  ا  يوميًّ

البحرين وسلطنة ُعمان ضمن الدول العشر األولى. 
 وتصل حصة الفرد في ُعمان إلى حوالي 0.198 برميل 
برميل  ألــف   0.971 نحو  السلطنة  تنتج   حيث  ا،  يوميًّ
ا، فيما يبلغ عدد السكان قرابة الـ 4.9 مليون نسمة. يوميًّ

ــي  ــ ــة دب ــ ــن ــ ــدي ــدرت مــ ــ ــصــ ــ ــ ت
ــة قــائــمــة أغــلــى  ــ ــي ــ ــارات اإلمــ
ــدن الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فــي  ــ ــمـ ــ الـ
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة خــال 
لمؤشر  وفــقــًا   ،2019 الــعــام 
تــكــلــفــة الــمــعــيــشــة الـــصـــادر 
حــديــثــًا عــن قــاعــدة بيانات 
نومبيو Numbeo العالمية.

تكاليف  الــمــؤشــر  ويــقــيــس 
المعيشة وفقًا لعدة معايير، 
أبرزها متوسط األسعار في 
المطاعم واألسواق ومتاجر 
األغــــــذيــــــة، واإليــــــجــــــارات 
ووســــائــــل الـــتـــنـــقـــل، وغــيــر 
ذلـــــك مــــن خـــــال بــيــانــات 
جمعت مباشرة من المتاجر 
والشركات ومصادر رسمية.

الدولۀ
عدد السکان
(بالملیون)

اإلنتاج
برمیل / فرد(ملیون/یومیاً)

الکویت

السعودیۀ

اإلمارات

عمان

البحرین

العراق

کندا

روسیا

إیران

أمیرکا

البرازیل

الصین

4,1
32
9,4
4,9
1,4
38
37
144
81
327
209
1380

2,9
11,1
3,1

0,971
0,198
4,4
3,6
11,2
3,99
12
2,5
3,9

0,707
0,347
0,329
0,198
0,141
0,115
0,0972
0,077
0,049
0,0367
0,0119

0,00282

الســكان بعــدد  قياســا  اإلنتــاج  حجــم  باحتســاب  ”Numbeo“ المنامــة بالمرتبــة الخامســة وفقــا لمؤشــر
حصة الفرد من النفط يوميا دبي تتصدر أغلى مدن الخليج بتكاليف المعيشة
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شارك وفد من جمعية عطاء للمسؤولية االجتماعية لألفراد برئاسة رئيس  اللجنة 
العربية للمسؤولية االجتماعية، هالة جمال، بالمنتدي الثاني لرواد األعمال العرب 
واألفكار المبتكرة تحت  شــعار “نحو قمة عربية لرواد األعمال لالســتثمار بالشباب” 
الــذي أقيــم حفل افتتاحه بمقــر جامعة  الدول العربية بالقاهــرة، برعاية من وزارة 
القاهــرة،  وجامعــة  الشــباب  والرياضــة،  ووزارة  المصريــة،  والصناعــة  التجــارة 
والهيئــة العامــة لالســتثمار والمناطــق الحــرة، وينظمــه مجلــس الشــباب العربــى 
للتنميــة المتكاملــة بالتعــاون مــع إدارة منظمــات المجتمــع المدني بقطاع الشــؤون 

االجتماعية بالجامعة العربية.

أيام  أربعة  لمدة  استمر  الذي  المنتدى  وعقد 
 ،2019 يونيو   20 الــي   17 مــن  الفترة  خــال 
وهدف إلى خلق جيل من رواد األعمال العرب 
الشباب  من خال استثمار قدرات ومواهب 
وتحفيز ابتكاراتهم وإبداعاتهم والسعى لحل 
مشكلة نقص التمويل والخبرات بغية غرس 
وتعميق ثقافة االستثمار فى أوساط الشباب 
وتمكينهم وتبنى ابتكاراتهم مما يعزز توثيق 

الثقة بين الشباب والمجتمع.

تعاون على المستوى الشبابي

“الــمــشــاركــة  المناسبة  بــهــذه  جــمــال  وقــالــت    
البحرين  بين  التعاون  تحقيق  إلــى  هدفت 
المستوى  عــلــى  الــعــربــيــة وخــاصــة  ــدول  ــ  والـ
توحيد  على  والعمل  واالستثماري،  الشبابي 
الــمــنــاهــج الــتــدريــبــيــة  لــريــادة األعــمــال وفــق 
أســالــيــب عــلــمــيــة حــديــثــة بــمــا يــتــنــاســب مع 

بــيــن الخطط  ــربـــط  الــمــعــايــيــر  الـــدولـــيـــة، والـ
واالستثمارية  االقتصادية  للتنمية   الوطنية 
رواد  األعـــمـــال  شـــبـــاب  مـــشـــروعـــات  وبـــيـــن 
والسعي تجاه  الترويج للخطط االستثمارية 

في البلدان العربية    ”. 
عودة  سبل  أيضا  ناقش  “المنتدى  وأضافت 
االستثمار  على  وتأثيرها  المهاجرة  األمــوال 
لرواد األعمال،  أكبر  العربي  بما يخلق فرص 
الرواد  المنتدى عرض تجارب  كما تم خال 
رجــال  األعمال من خــال جلسة حملت  من 
ونجاح”  كفاح  قصة  للشباب  “تجربتي  اسم 

ــعــرض تــجــاربــهــم  ــرى لــلــشــبــاب  ل وجــلــســة أخــ
الملهمة تحفيذا للشباب ليحذو حذوهم”  . 

وأشارت إلى أن جلسة جهود قطاع التعليم 
في توفير فرص عمل الئقة للشباب العربي 
شهدت  مناقشة محورية حول دور الجامعات 
في أعداد الشباب لسوق العمل ودور القطاع 

الخاص في االستثمار  الجامعي . 

إيجاد منافذ تمويلية

تمويلية  منافذ  إيــجــاد  إلــى  المنتدى،  ودعــا 

ــســيــاديــة  الــعــربــيــة  مـــن خـــال الــصــنــاديــق  ال
للمشروعات الشبابية بفائدة ميسرة تشجيعا 
قوة  فاعلة  باعتبارهم  األعمال  رواد  لشباب 
داعمه  لاقتصاديات العربية ومفعلة للخطط 
أوصــى  كما  العربية. .  بــالــدول  االستثمارية 
ــإنــشــاء “بــنــك مــعــلــومــات” مــتــخــصــص عن  ب
وربطه  بالمشروعات  األعمال  رواد  مشاريع 
 االســتــثــمــاريــة  بــالــهــيــئــات الــحــكــومــيــة ذات 

لجنة  وتأسيس  المشروعات،  بتلك  العاقة 
عمل  المنتدى  على  تسيير  تنفيذية  تشرف 
بشكل  المنتدي  تنظيم  يتم  أن  على  سنويا، 

دوري كل عام بدولة عربية . 
بــنــك معلومات  بــإنــشــاء  الــمــنــتــدى  ــى  وأوصــ
مستوى  على  الشبابية  والمبادرات  لألفكار 
الوطن  العربي،  وإقامة معارض تجمع أفكار 

وابتكارات الشباب العربي بشكل سنوي . 

المنامة - عطاء للمسؤولية االجتماعية

منتدون يدعون لخلق جيل من رواد األعمال العرب

2.1
دينار مليون 

إبراهيم الريس مراد علي

إنشاء بنك 
معلومات لألفكار 

والمبادرات الشبابية

هالة جمال: توحيد 
المناهج التدريبية 

وفق أساليب علمية

0.14
بـــــرميـــل

المحرر االقتصادي
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رت البحريــن أكثــر مــن 726 مليون طن مــن األلمنيوم إلــى 61 دولة بقيمة إجماليــة بلغت 362.7  صــدَّ
مليــون دينــار خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري، بزيــادة 7.33 % عــن نفــس الفتــرة مــن العــام 

الماضي حيث بلغت القيمة 391.4 مليون دينار.

 وأوضحــت بيانــات إدارة الجمــارك، أن الواليــات 
المّتحــدة األميركّيــة جاءت فــي المركز األول من 
حيــث قيمــة تصدير األلمنيوم حيث بلغت قيمتها 
126.8 مليون دينار، تليها الســعودية بقيمة 49.3 
مليون دينار، ثم مصر بـ39.8 مليون دينار، فتركيا 
بقيمــة 25.9 مليون دينار، وهولندا خامًســا بقيمة 
21.4 مليــون دينــار، والمغــرب بالمركــز الســادس 
بقيمــة 19.3 مليون دينار، تليهــا اإلمارات العربية 
المتحــدة بقيمــة 10.7 مليــون دينــار، ثــم البرازيل 
ثامًنــا بقيمــة 8.8 مليــون دينــار، والهنــد بالمركــز 
التاسع بقيمة 8.4 مليون دينار، والجزائر بالمرتبة 

العاشرة بقيمة 6.9 مليون دينار.
 وتصدرت ســلعة أسالك من ألمنيوم غير مخلوط 
يتجــاوز مقــاس عرضهــا 7 مم فــي المرتبة األولى 

 115.8 المصــدرة  الكميــات  قيمــة  بلغــت  حيــث 
مليون دينار مرسلة إلى 17 دولة.

 وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة ســلعة خالئــط من 
تــم  التــي  الكميــات  ألمنيــوم خــام وبلغــت قيمــة 
 31 إلــى  دينــار مصــدرة  مليــون   98.4 تصديرهــا 

دولة.
وســلعة ألواح مستطيلة من خالئط ألمنيوم يزيد 
ســمكها عــن 0,2 مــم جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة 
حيث تم تصدير كميات بقيمة 67.3 مليون دينار 

إلى 22 دولة.
مخلــوط  غيــر  الخــام  ألمنيــوم  ســلعة  وســجلت   
المرتبة الرابعة بكميات بلغت قيمتها 36.7 مليون 
دينــار تــم تصديرهــا إلــى 17 دولة، خامًســا غيرها 
مــن أســالك وكوابــل )امــراس( مــن ألمنيــوم، غيــر 

معزولــة كهربائيــا، وبلغت قيمة الكميــات التي تم 
تصديرهــا للخــارج حوالي 17.4 مليــون دينار إلى 

10 دول.
فيما تم تصدير سلعة “أسالك من ألمنيوم مخلوط 
يتجاوز مقاس عرضها 7مم” كأكبر ســادس ســلعة 
 2019 مــن  األول  النصــف  خــالل  تصديرهــا  تــم 

بقيمة 8.8 مليون دينار إلى 16 دولة.
 ثــم ســلعة أشــكال خاصــة مجوفــة مــن خالئــط 
3.5 مليــون  األلمنيــوم، بالمرتبــة الســابعة بقيمــة 
دينــار تــم تصديرهــا إلــى 6 دول، وجــاءت ســلعة 
“خــردة وفضالت مــن األلمنيوم” بالمرتبــة الثامنة 
حيــث ســجلت قيمة الكميات المصــدرة ما يقارب 

3.2 مليون دينار مرسلة إلى 5 دول.
 وفــي المرتبــة التاســعة جــاءت ســلعة “مســاحيق 
غير رقائقية التركيب من ألمنيوم” بقيمة إجمالية 
بلغــت 2.771 مليــون دينار مصــدرة إلى 13 دولة، 
فيما ســجلت ســلعة “أســالك كهربائية من ألمنيوم 
لهــا قلــب فــوالذي )صلــب(، غيــر معزولــة” المرتبــة 
مليــون   2.750 قيمتهــا  بلغــت  بكميــات  العاشــرة 

دينار مصدرة إلى 6 دول.

صــادرات األلمنيــوم بالنصـف األول 2019
ــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة ــواليـ ــا الـ ــره ــب ــبــحــريــن أك ــورد مـــن ال ــت ــس ــة ت ــ 61 دول

عّيــن إنفســتكورب، رئيــس مجلــس اإلدارة الســابق لشــركة “إم تــي آر كوبوريشــن”، فريدريــك مــا ســي هانــغ، عضــوًا فــي مجلســه 
االستشاري الدولي. ويتمتع ما سي-هانغ، المقيم في هونغ كونغ، بخبرة طويلة في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية.  وقد 
شــغل ســابًقا مناصــب عليــا فــي بعض أبرز المصــارف العالمية ومن بينها “جي بيه مورغان تشــيس” و”رويال بنــك أوف كندا”، كما 
شغل مناصب عليا في مؤسسات حكومية بما في ذلك سكرتير الخدمات المالية والخزانة في حكومة هونغ كونغ، وتولى منصب 

وزير التجارة والتنمية االقتصادية خال العام 2007.

 وعمــل مــا ســي-هانغ أيضــًا فــي مجــال 
التعليــم العالــي حيــث تــم تعيينه كأســتاذ 
فخــري في كلية االقتصاد والعلوم المالية 
رئيســًا  ُعّيــن  كمــا  كونــغ،  هونــغ  بجامعــة 
فخريــًا دائمــًا لمجلــس المــدارس الخاصة 

بهونــغ كونــغ في عــام 2011. وتــم تعيينه 
فــي العــام 2017 رئيســًا لمجلــس جامعــة 

هونغ كونغ التعليمية.
 وقال رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لدى 
إنفســتكورب، محمــد العارضــي “لنواصــل 

مســيرة نجاحنــا، إننــا نحتــاج إلــى فريــق 
استشــاري علــى درجــة عالية مــن الحنكة 
بأفــكار  لتزويدنــا  التخصصيــة  والخبــرة 
المســتقبلية  طموحاتنــا  تدعــم  مبتكــرة 
للنمــو والتوســع. ونــرى فــي البروفيســور 

مــا إضافــة مهمة إلى هــذا الفريــق، ويأتي 
فيــه  يواصــل  وقــت  فــي  إلينــا  انضمامــه 
إنفســتكورب تنويــع محفظة اســتثماراته 

الجغرافــي  التوزيــع  حيــث  مــن  وأعمالــه 
المســتثمرين  وشــرائح  األصــول  وفئــات 
وخاصــة فــي قــارة آســيا التــي نــرى فيهــا 

إمكاناٍت وفرصًا هائلة للنمو”.
 مــن جانبــه، قال ما ســي-هانغ: “يشــرفني 
االنضمام إلى المجلس االستشاري الدولي 
لمؤسســة ماليــة بحجــم إنفســتكورب، ال 
ما وأنــه يمر حاليــًا بمرحلة نمو وتطور  ســيَّ
مهمة لم يشهد مثلها في تاريخه. لقد قطع 
إنفســتكورب خطوات كبيرة نحو توســيع 
حضوره في آســيا، وأتطلع إلى المســاهمة 
بفعاليــة في دعم اســتمرار نموه وتوســعه 
وتنويــع محفظــة حلولــه ومنتجاتــه فــي 

قطاع االستثمارات البديلة”.

“إنفستكورب” يعين عضوا جديدا بـ ”االستشاري”

362
مليـــون دينـــــار 

“الوطني”: طبيبة بحرينية تفوز بمليون دوالر نقًدا

ث

ــوات ـــ ـــ ـــ ســن  5 ــدة  ــمـ لـ ــا  ـــ ــري ــه ش دوالر  آالف   5 ــب  ـــ ـــ ـــ ـــ رات إلــــى  ــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاف إض
 أعلن بنك البحرين الوطني أمس عن الفائزة 
المحظوظــة بجائــزة برنامج “ادخــار الوطني” 
النصف ســنوية عن شــهر يونيو، وذلك بقيمة 
مليون دوالر نقًدا وراتب شهري بمبلغ خمسة 
آالف دوالر لمــدة خمــس ســنوات، حيــث تعد 
هــذه الجائــزة الســخّية من أكبــر الجوائز على 

مستوى المملكة. 
 وكانت الجائزة من نصيب أميرة علي رضي، 
والتــي تــم دعوتها إلــى احتفالية بفــرع البنك 
فــي مجمــع الســيف بحضــور مســؤولي البنك 
وممثلــي الصحافــة واإلعالم وذلك لتســليمها 

الجائزة القيمة ولمشاركتها لحظات الفوز. 
 وبهذه المناسبة، قالت رضي “أوالً أشكر بنك 
البحرين الوطني على هذه المفاجأة الجميلة، 
أنــا أتعامــل مــع البنك منذ مــدة طويلة لكن ما 
متفــق  الترتيبــات  الخبــر الن  متوقعــة  كنــت 
الجائــزة”.  موضــوع  عــن  بعيــدة  قبــل  عليهــا 

“ليس لدي أي خطة للمبلغ في الوقت الحالي 
للصــرف  منهــا  جــزًءا  تكــون  ســوف  ولكــن 
الشــخصي وجــزًءا منهــا فــي خدمــه المجتمع 

إن شاء هللا”.
الخدمــات  رئيــس  قــال  المناســبة،  وبهــذه   
الزيانــي  صبــاح  بالبنــك،  لألفــراد  المصرفيــة 
“نحن ســعداء بتقديمنا هذه الجائزة الســخية 
مــن برنامــج “ادخــار الوطنــي” والتــي ســتغير 
مــن مجــرى حياة الفائزة بال شــك ومشــاركتها 
الكبــرى  الجائــزة  إن  الفــوز.  فرحــة  وعائلتهــا 

قــد تــم اســتحداثها هــذا العــام لتكــون إضافة 
نوعيــة وقيّمة لتشــكيلة جوائز برنامج “ادخار 
الوطني” ولتعزيز مساعينا في مكافأة عمالئنا 

الكرام على والئهم وتعاملهم مع البنك”.
وأكتوبــر  وأغســطس  يوليــو  األشــهر  خــالل   
ونوفمبــر، ســيقدم برنامــج “ادخــار الوطنــي” 
جوائــز شــهرية إلــى 4 فائزين بقيمــة 25,000 

دوالر لكل منهم. أما في شهر سبتمبر، سيمنح 
البنــك جائزة كبرى تبلغ 250,000 دوالر نقًدا. 
وسيتم اإلعالن في وقت قريب عن تفاصيل 
العــام،  نهايــة  فــي  المقدمــة  الحلــم”  “جائــزة 
والتــي ســتكون األكبــر في تاريــخ البنك. كلما 
زادت المدخــرات التي يقوم بهــا العميل، كلما 

زادت فرصه بالفوز.

المنامة - بنك البحرين الوطني

المنامة - إنفستكورب

الجائزة من أكبر 
الجوائز على 

مستوى المملكة

الفائزة أميرة رضي: 
جزء من المبلغ لخدمة 

المجتمع

صباح الزياني: 
مكافأة العمالء 

الكرام على والئهم

فريدريك هانغ

زينب العكري

ما سي هانغ 
يتمتع بخبرة 

مصرفية 
ومالية 
طويلة

تقول صّديقة خليل، صاحبة مشــروع )ترچيه زي لو( إن دراســتها للتســويق وعملها الســابق في وزارة الصناعة والتجارة بهيئة المعارض والمؤتمرات ووجودها مع 
أجيال مختلفة من المبتدئين أو ذوي الخبرة في مجال إدارة األعمال اإللهام وكان الحافز في إدارة عملها ومشروعها الخاص إضافة لمساعدة أهلها التي كان لها 

دور كبير أيًضا. “الباد” التقت خليل، وفيما يلي نص اللقاء: 

هل لِك أن تحدثينا عن طبيعة عملِك، ومتى  «
أطلقتِه؟

- عندمــا نتحــدث عن الفن في مجال الحرف اليدوية 
والفنــون يجــب أن نتحــدث عــن منبعــه ومــن المــكان 
منــذ   )turchiyeh@( ”ترچيــه“ لـــ  باإللهــام  أتــى  الــذي 
3 أشــهر واإليحــاء لــي بالدخــول إلــى عالــم الخيــوط 
وكذلــك إلــى عالــم ملــيء بالفنانيــن ســواء أكانوا من 
فرنســا كالتعامــل مــع فنــان بــدأ أعمالــه بالنضــال فــي 
سنوات مضت بريشته إلى وصوله إلى عالم المعرفة 
محافظــة  مــن  امــرأة  بأحــالم  أو  والتســويق  والفــن 
التطريــز  إبــرة  تســتخدم  و”بلوشســتان”  “سيســتان” 
التــي  اليدويــة والفنــون  الحــرف  وهــي واحــدة مــن 
يتم تنفيذها في محافظة “سيســتان” و”بلوشســتان” 
وبعــض المناطــق األخــرى. أنمــاط اإللهــام تلهــم أكثــر 
مــن أحــالم المــرأة إللهــام الطبيعــة التــي يعيــش فيها 

اإلنســان. فــي اإلبــر على ســطح تصاميم منســوجات 
واضحــة رســم مع خيــوط ملونة، يتم ذلك بمســاعدة 
إبــرة وخطــاف، وخياطــة دقيقــة على النســيج. هناك 
الكثيــر مــن االختالفــات فــي كيفيــة القيــام بالحشــو. 
التطريــز  ورشــة  اســتخدام  يتــم  للتطريــز،  وعــادة 
)مســتطيل أو دائرة للحفاظ على األقمشة مسطحة(. 
ويتم استخدام التلبيد على الكتان والحرير والصوف 
والقطن وبعدها تأتي تداخالت الفن بأن تتحول إلى 
قطعــة فنية ولها مســمياتها بجميــع اللغات ونحن هنا 

في البحرين اخترنا لها اسم )ترچيه زي لو(.

هل استفدِت من تجربة الجيل السابق في  «
إدارة األعمال؟

وعملــي  للتســويق  دراســتي  بحكــم  بالطبــع  هــذا   -
الســابق في وزارة الصناعة والتجارة بهيئة المعارض 
منهــم  مختلفــة  أجيــال  مــع  ووجــودي  والمؤتمــرات 

المبتدئيــن أو ذوي الخبــرة فــي مجــال إدارة األعمــال 
إدارة عملــي ومشــروعي  فــي  الحافــز  ممــا أعطانــي 

الخاص إضافة لمساعدة األهل.

كيف تديرين عملِك الخاص، وما هو أسلوبِك في  «
اإلدارة، وكيف تطورينه تماشًيا مع المتغيرات؟ 

مــن  مســاعدة  مــع  مباشــر  بشــكل  للعمــل  إدارتــي   -
المســؤول األول عــن إدارة مشــروع “زي لــو”، وأحــب 
أن أتحّفــظ عن برنامجي وخططي للعاملين ولكن ما 
أســتطيع قولــه عــن أســلوب اإلدارة هــو أســلوب مرح 
بحكــم أننا نتعامل مع الموظفين على اإلنترنت وهذا 
مــا يتطلبه هذا الزمن، والشــكر الجزيل لكل من وضع 
ثقتــه فينا لنســوق عمله اليدوي فــي مملكتنا الحبيبة 
والشــكر أيًضــا لألهل وزوجــي ودعمهم لي. وتماشــًيا 
المقبــل  الشــهر  فــي  بــإذن هللا  فإننــا  المتغيــرات  مــع 
سنعلن عن االسم التجاري الجديد الذي سيعمل معنا 

وسنسوق ألعماله الفنية في “أتيليه” بالبحرين.

هل تفكرين بتطوير وتوسيع أعمالِك؟  «

و”ترچيــة”  بــاألم  أشــبهها  أن  أســتطيع  لــو”  “زي   -
بالــذراع، وإذا كنــت ملهًمــا فــي عالم الشــعر تســتطيع 
هنــا أن تعــرف ما أقصده بـــ “زي لو” التي تمتلك خبرة 
أكبــر  مــع  والتعامــل  اإليرانــي،  الســجاد  فــي  طويلــة 
العوائــل البحرينيــة والكويتيــة منــذ 30 عاًما لتصدير 
هــذا الســجاد، فكانــت الشــراكة معهــا هــي األنســب. 
وبخصوص الخطط المستقبلية نسعى إلنشاء شركة 
بــإذن هللا ووضع متدربيــن بحرينيين حتى يحترفوا 
األعمــال اليدويــة فــي زمــن التكنولوجيــا. ولكن نحن 

فقط في بداية مشوارنا وهللا ولي التوفيق.

رأي ورؤيـة
إعداد: أمل الحامد

خطط إلنشاء شركة 
وتدريب البحرينيين 

على األعمال اليدوية



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

تحديث15
الُمخطط األكثر تمُيًزا 

بالمنطقة من حيث الموقع و السعر
مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .

األراضي السكنية
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حجوزات
مخطط ضيف

RAالسكني مدينة حمد COMالتجاري 

محجوزتم البيع

1121227 352,241 

21108.127 322,045 

31123.427 326,491 

4112127 325,794 

51100.127 319,720 

61315.530 424,801 

71425.424 368,232 

81376.924 355,703 

91372.324 354,514 

101368.424 353,507 

111364.524 352,499 

121359.524 351,208 

131352.524 349,399 

141139.530 367,967 

15358.120 77,092 

16468.320 100,816 

17300.219 61,396 
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83300.319 61,416 
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85315.620 67,942 
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130515.220 110,912 
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133455.519 93,157 

13430419 62,173   
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36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )٩٨٧١٧
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة خليل ابراهيم الشقاق شركة تضامن بحرينية

القيد: ١١٣٦٧١ 

تاريخ: 7/2019/٢٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999(لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة شركة ستار لوك للتجارة ذ.م.م

القيد: 120652 

تاريخ: 7/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم ٢٠١٩

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة اي جي دي دوربوينت ذ.م.م

القيد: ١-٨٠٧٦٢ 

تاريخ: 7/2019/٢١

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا  

الســادة اصحاب شــركة خليل ابراهيم الشــقاق شــركة تضامن بحرينية، المســجلة 

بموجــب القيــد رقــم ١١٣٦٧١، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن خليــل ابراهيم 

الشقاق شركة تضامن بحرينية الى شركة قائد السحب تضامن بحرينية

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا  

الســادة اصحاب لشــركة شــركة ســتار لوك للتجارة ذ.م.م، المســجلة بموجب القيد 

رقــم ١٢٠٦٥٢، طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة ســتار لــوك للتجارة ذ.م.م 

الى شركة ستار لوك للهواتف ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا  

الســادة اصحاب شــركة اي جي دي دوربوينت ذ.م.م، المســجلة بموجب القيد رقم 

١-٨٠٧٦٢، طالبيــن تغيير االســم التجاري من شــركة اي جــي دي دوربوينت ذ.م.م 

الى شركة البحر االزرق للتجارة والمقاوالت ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم تجاري

 تاريخ: 23/7/2019

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا  
شــركة مورســتيفنز نيابة عن صقر قريش لتصميم المجوهرات ذ.م.م، والمســجلة 

بموجب القيد رقم ١١١٦١٦، بطلب تغيير االسم التجاري من:
صقر قريش لتصميم المجوهرات ذ.م.م

SAQAR QURAISH JEWELLERY DESIGN W.L.L
لتصبح: قريش لتصميم المجوهرات ذ.م.م

QURAISH JEWELLERY DESIGN W.L.L
 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )٩٤٧٦٤

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه:  ورثــة المرحــوم ناصــر نجــم عبــدهللا الرميثــي بطلــب 
تحويل المحل التجاري التالي: إلى السيد جمال ناصر نجم الرميثي 

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

١-٣٦٨٢٣

االسم التجاري

الرميثي لتأجير معدات البناء والمقاوالت

 تاريخ: 7/2019/٢٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -اعالن رقم )٩٩٠٨٨
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -اعالن رقم )٩٣٢٧٩
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عباس احمد متروك محمد حسن

االسم التجاري الحالي: حجي عباس متروك للمقاوالت
االسم التجاري الجديد: متورك انتركونتيننتال لحلول البناء

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: انتصار صالح احمد السريحي

االسم التجاري الحالي: تنجيدات أريج
االسم التجاري الجديد: مفروشات شيدا

قيد رقم: ١١٧٨٧٧-١

قيد رقم: ١-٩٢٩٣٦

 تاريخ: 7/2019/٢٢

القيد: ٦٣٦١١ 

 تاريخ: 7/2019/٢٤

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٩٩٥٩٥(لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيد نبيــل يوســف عبــدهللا اميــن المالــك لنوفــار للمقــاوالت البنــاء 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٦٣٦١١، طالبــا تحويــل 
مــن المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقده 
٢٥٫٠٠٠،٠٠ د.ب )خمســة وعشــرين الــف دينــار بحرينــي(، لتصبــح الشــركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. نبيل يوسف عبدهللا امين

BINU THOMAS THOMAS .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٩٦٩٧٨(لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة بيت االحالم المتحد للسندات ذ.م.م

القيد: ٨٠٤٩٢

 تاريخ: 7/2019/٢٤

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا  

السادة اصحاب  شركة  المسجلة بموجب القيد رقم ٨٠٤٩٢، طالبين تغيير االسم 

التجــاري مــن بيت االحالم المتحد للســندات ذ.م.م الى شــركة مهد الكنوز للتجارة 

ذ.م.م.

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: ٧٣٣٧٤ 

 تاريخ: 7/2019/٢٤

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٩٩٧٢٢(لسنة 2019

بشأن تحويل فرعين مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليها الســيد ابراهيم ســعيد احمد اســماعيل عبدالعال المالك لســما ستوديو 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٧٣٣٧٤، طالبــا تحويــل 
فرعيــن مــن المؤسســة الفردية فــرع رقم ٦ و٧ المقيدين باســم تجاري دليل 
المســافر للحجــوزات إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــده 
٥٫٠٠٠،٠٠ د.ب )خمســة آالف دينــار بحرينــي(، لتصبــح الشــركة مملوكــة من 

السادة التالية اسمائهم:
1. ابراهيم سعيد احمد  اسماعيل عبدالعال

2. حسين غازي عبدهللا كاظم عبدهللا

الخميس 25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 - العدد 3935 10



عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

القيد: ١-٧٧٢٧١

 تاريخ: 7/2019/٢٤

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

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيدة فريــده ابداهيــم محمد احمــدي بالنيابه عن حمــد ثاني المالك 
ل كرمبلــز بيكــري  )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيــد رقم-٧٧٢٧١
١ طالبــا تحويــل مــن المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة 
برأســمال وقــده ١٠٠٠   دينــار بحريني  لتصبح الشــركة مملوكة من الســادة 

التالية اسمائهم:
1. فريده ابداهيم محمد احمدي

2. ساره السيد خالد عبد الغفار العلوي 
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اتفاقيات إماراتية 
اندونيسية

أشرف ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة اإلماراتية 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ورئيس 
اندونيسيا جوكو ويدودو على مراسم 

تبادل وتوقيع اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم بين البلدين. وشملت االتفاقيات 

التي وّقعت في جاكارتا اتفاقية لحماية 
وتشجيع االستثمار، ومذكرة تفاهم 

إلنشاء لجنة قنصلية مشتركة، ومذكرة 
تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي، 

ومذكرة تفاهم في مجال الثروة 
السمكية. وكانت أبوظبي أعلنت اإلثنين 

أّن اإلمارات العربية المتحدة والصين 
وّقعتا على اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
بين البلدين شملت المجاالت الدفاعية 
واالقتصادية وغيرها، خالل زيارة ولي 
عهد اإلمارة الشيخ محمد بن زايد إلى 

بكين.

تسجيل مسرب يؤكد تورط الدوحة في دعم الجماعات المتطرفة

قطر واإلرهاب... ما سر العالقة “المشبوهة” ومن يوقفها؟

قدم تسجيل صوتي مسرب بين خليفة كايد المهندي، رجل األعمال المقرب من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وسفيره في الصومال حسن بن حمزة هاشم، الذي 
تحدث عنه تقرير صحيفة “نيويورك تايمز”، دليالً جديدًا على تورط الدوحة في دعم الجماعات المتطرفة، لتنفيذ تفجيرات وهجمات إرهابية في الصومال، ولكن 

هذه المرة باستخدام أذرعها الدبلوماسية واالقتصادية، بهدف تعزيز مصالح الدوحة في منطقة القرن اإلفريقي وضرب مصالح القوى المناهضة ألجنداتها.

كمــا ذكــر التســريب أنهــا ليســت المــرة 
األولــى التــي يســتخدم فيهــا النظــام 
دبلوماســييه  أو  ســفاراته  القطــري 
خدمــة  اإلرهــاب  وتوجيــه  دعــم  فــي 
لمصالحــه، فقد شــهدت تونــس وليبيا 
حوادث مشــابهة لما عرفته الصومال، 
مــن  بضابــط  الدوحــة  دفعــت  عندمــا 
يعــرف  مــا  انــدالع  بعــد  المخابــرات، 
بثــورات الربيــع العربي، للقيــام بأدوار 
مشــبوهة فــي هذين البلديــن وزعزعة 

استقرار منطقة شمال إفريقيا.
علــى  تونــس  ادعــت  ســنوات  فقبــل 
ضابط قطــري بتهمة تمويل تنظيمات 
إرهابيــة. ويدعــى هــذا الضابط - وهو 
جنــرال متقاعــد من القوات المســلحة 
القطريــة كّلــف بمهمــة ملحق عســكري 
بشــمال إفريقيــا مــن 2011 إلى 2014 
- ســالم علي الجربوعــي، وهو مالحق 
مــن القضاء التونســي منذ عام 2014، 
لتمويــل  األمــوال  تبييــض  بتهمــة 
والجماعــات  اإلرهابيــة  التنظيمــات 
المتطرفــة فــي كل مــن ليبيــا وتونس.
وللوقــوف علــى األســباب التــي تدفــع 
الصومــال  أمــن  فــي  للعبــث  قطــر 
تحديــدا، قال رئيــس المركز األوروبي 
جاســم  اإلرهــاب  مكافحــة  لدراســات 
محمــد، لـ”ســكاي نيوز عربيــة”: “توجد 

عالقــة وثيقــة بيــن قطــر والتنظيمات 
الشــباب  حركــة  مثــل  المتطرفــة 
الصومالية، والتي تســعى الدوحة من 
خاللهــا إلــى إطالــة أمــد الفوضــى فــي 

الصومال”.
من الصومال.. إلى اليمن

وأشــار محمــد إلــى أن قطــر “تحــاول 
المقاطعــة  دول  مــع  المواجهــة  نقــل 

األربــع، إلى جبهة ثانية هي الصومال، 
بالتعاون مع تركيا، لتعيق أي تنمية أو 
جهود تبذلها تلك الدول إلعادة الوضع 

الطبيعي إلى الصومال”.
األوروبــي  المركــز  رئيــس  وتطــرق 
لدراسات مكافحة اإلرهاب، إلى سبب 
مهــم يدفــع قطــر إلــى التدخــل بهــذه 
القــوة في الصومال، وهــو أن االخيرة 

بمثابة “حديقة خلفية” لليمن.
بشــأن  الدوليــة  الفعــل  ردود  وعــن 
التســجيل المســرب، شــدد محمد على 
يــدرك  أصبــح  الدولــي  المجتمــع  أن 
تمامــا حجــم الدعــم الــذي تقدمه قطر 
التســجيل  وأن  خاصــة  لإلرهــاب، 
مصــادر  مــن  جــاء  األخيــر  المســرب 

موثوقة.

دبي - العربية.نت

أبوظبي - أ ف ب

واشنطن - وكاالتواشنطن - أ ف بلندن - وكاالت

قصــر  فــي  جونســون،  بوريــس  تســلم 
باكينغهــام، أمــس األربعــاء، مهامــه رســميًا 
بعــد أن  البريطانيــة،  الحكومــة  علــى رأس 

قدمت تيريزا ماي استقالتها.
يذكر أن جونسون هو رئيس الوزراء ال14 

في عهد الملكة اليزابيث الثانية.
ســتريت  داوننــج  إلــى  ويدخــل جونســون 
تاريــخ  فــي  األخطــر  هــي  أوضــاع  وســط 
بريطانيــا منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة، إذ 
تشــهد انقســامًا بشــأن الخروج مــن االتحاد 
أزمــة  وتضعفهــا  )بريكســت(  األوروبــي 
سياسية اســتمرت على مدى ثالث سنوات 

منذ االستفتاء على الخروج من التكتل.
ووعد جونســون أمس بإنجاز بريكست في 
31 أكتوبــر “مهمــا كّلف األمــر”. كما وعد في 
كلمــة ألقاهــا أمــام مقــر الحكومــة ب”اتفــاق 

جديد” مع بروكسل.
الــذي  جونســون،  ألقــى  تعيينــه  وعقــب 
قــاد حملــة مغــادرة االتحــاد األوروبــي فــي 
فيهــا ضــرورة  أكــد  كلمــة   ،2016 اســتفتاء 
احترام نتيجة االســتفتاء. وقال جونســون 

)55 عامــًا(: “ســنبرم اتفاقــا جديــدًا، يكــون 
اتفاقــًا أفضــل يزيــد مــن فــرص بريكســت”. 
وأضــاف: “لــدي ثقة تامــة أننا ســنتمكن من 
ذلــك خــالل 99 يومــًا.. لقــد انتظــر الشــعب 

البريطاني ما فيه الكفاية”.
وتابــع: “لقــد كان بريكســت هو قــرار اتخذه 
الشعب البريطاني )...( يجب أن نحترم هذا 

القرار”.
وكشــف زعيم حزب المحافظين في كلمته 
عــن مجموعــة  دقيقــة   12 اســتمرت  التــي 
مــن السياســات الداخلية. وقال جونســون: 
“ســأتولى شــخصيًا مســؤولية التغيير الذي 

أريد أن أراه”.

بــدأت األربعــاء فــي الكونغــرس األميركــي 
للمحقــق  انتظارهــا  طــال  اســتماع  جلســة 
الخــاص، روبــرت مولــر، إثــر التحقيق الذي 
االنتخابــات  فــي  التدخــل  حــول  أجــراه 

األميركية العام 2016.
وقال مولر في شهادته أمام الكونغرس إن 
روســيا تدخلت في االنتخابــات األميركية 
الرئيــس  أن  أكــد  لكنــه  بطريقــة ممنهجــة، 
األميركــي دونالــد ترامب غيــر متورط في 

المسألة.
رئيــس  أســئلة  علــى  رّده  معــرض  وفــي 
اللجنــة، جيــري نادلر، قــال: “التحقيقات لم 
تثبت أن حملة ترامب تآمرت مع روسيا”.

تســتنتج  لــم  “التحقيقــات  أن  وأكــد مولــر 
أن ترامــب مذنــب بعرقلة العدالــة”. واعتبر 
مولــر أنه ليــس بإمكانه القــول ما إذا يجب 
مالحقة ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة.

الــذي  التحقيــق  أن  علــى  مولــر  وشــدد 
أجــراه فــي التدخــل الروســي باالنتخابــات 
اســتمر  والــذي   ،2016 العــام  األميركيــة 
شهرين أجري بـ”نزاهة واستقاللية”، مذكرًا 

بــأّن فريقــه قال فــي التقرير “إننــا لن نقول 
مــا إذا كان الرئيــس قــد ارتكــب جرمًا. كان 
هــذا قرارنــا وســيبقى كذلــك”. وتابــع مولــر 
“بصفتي محّققًا، هناك مسّوغات تفرض أن 

تكون شهادتي محصورة”.
ويتحــّدث مولــر فــي التقرير الــذي يقع في 
أكثــر مــن 400 صفحــة عــن الجهــود التــي 
العــام  ترامــب  لمســاعدة  روســيا  بذلتهــا 
2016، لكن يضيف أنه لم يتمكن من إيجاد 
أي دليل يثبت حصول تواطؤ بين موسكو 
علــى  االنتخابيــة،  ترامــب  حملــة  وفريــق 

الرغم من تواصل متكرر بينهما.

اعتبــر وزير الدفاع األميركي الجديد، مارك 
إســبر، أمس األربعاء، أّن المبادرة األوروبية 
لضمــان أمــن المالحــة البحرية فــي الخليج 
لمنــع  المتحــدة  لمبــادرة الواليــات  “مكّملــة” 

“استفزازات” إيران.
وأعلــن إســبر أّن “كل هــذا يكّمــل بعضه” في 
إجابــة علــى ســؤال صحافــي حــول “مهمــة 
متابعــة ومراقبــة أمن المالحــة البحرية في 
الخليــج” التــي تعمل باريس ولنــدن وبرلين 
بخصوصهــا في أعقاب احتجاز إيران ناقلة 
فــي مضيــق  البريطانــي  العلــم  ترفــع  نفــط 

هرمز.
وقــال “ســيكون هنــاك تنســيق بيننــا جميعًا، 
وســتمّثل )ســنتكوم( ســلطة التنســيق”، في 
إشارة إلى القيادة الوسطى األميركية التي 
تشرف على القوات األميركية في الخليج.

وأشار إسبر خالل لقائه األول مع الصحافة 
منذ أدائه اليمين الدستورية مساء الثالثاء 
في البيت األبيض كوزير للدفاع، إلى أّنه ال 
فرق “سواء كان ذلك ضمن مجموعة كبيرة 
أو ضمــن مجوعات فرعية، طالما أّن األمور 

تكميلية”.
إنشــاء  إلــى  المتحــدة  الواليــات  وتســعى 
تحالــف دولــي يهــدف إلــى مواكبــة الســفن 
أّن  يبــدو  ال  لكــن  الخليــج  فــي  التجاريــة 
المشــروع يجتــذب دوالً كثيــرة، إذ إّن عددًا 
من حلفاء واشــنطن يبــدون حريصين على 
فــي  مفتــوح  صــراع  نحــو  االنجــرار  عــدم 

المنطقة.
وأشــار مارك إســبر إلــى أّن إدارته مســتعدة 
لمواكبة السفن األميركية التجارية عسكريًا 
وقــال  األمــر.  لــزم  إذا  هرمــز  مضيــق  فــي 

“سنواكب سفننا في ضوء المخاطر”.

وزير دفاع أميركا: نسعى لمنع استفزازات إيرانمولر: روسيا تدخلت في االنتخابات.. وال تورط لترامبرئيس وزراء بريطانيا يتسلم مهماته رسميا
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دبي - العربية.نت

أنقرة - وكاالت

أعلنت الفرق االختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع األلغام “مسام”، الذي ينفذه 
مركز الملك ســلمان لإلغاثة واألعمال اإلنســانية، نزع 3014 لغمًا حوثيًا منذ بداية 

يوليو الحالي، زرعتها ميليشيات الحوثي في اليمن.

أســامة  “مســام”،  عــام  مديــر  وقــال 
القصيبــي، إن “فرق المشــروع الميدانية 
نزعــت خالل األســبوع الثالث من يوليو 
1318 لغمًا وذخيرة غير منفجرة، ليصل 
بذلــك مجمــوع مــا تــم نزعــه منــذ بدايــة 

الشهر 3014 لغمًا”.

موقــع  بحســب  القصيبــي،  وأضــاف 
تمكنــت  المشــروع  “فــرق  أن  “مســام”، 
منــذ انطالق المشــروع، ولغاية يوم 18 
يوليــو مــن نــزع 77129 لغمــًا، تنوعــت 
منفجــرة  غيــر  وذخائــر  ألغــام  بيــن 

وعبوات ناسفة”.

مولــود  التركــي  الخارجيــة  وزيــر  أعلــن 
أن  األربعــاء،  أمــس  أوغلــو،  جاويــش 
الجديــدة  األميركيــة  االقتراحــات 
شــمال  فــي  اآلمنــة  بالمنطقــة  المتعلقــة 
أن  مضيفــًا  تركيــا،  ترضــي  ال  ســوريا 
البلدين لم يتفقا بشــأن إخراج المقاتلين 
األكراد من المنطقة وال على مدى عمقها 

أو من ستكون له السيطرة عليها.
أدارهــا  التــي  المحادثــات  وتطرقــت 
المبعوث األميركي الخاص بشأن سوريا 
جيمس جيفري، إلقامة منطقة آمنة في 
شــمال شرقي سوريا، وتطورات خارطة 

إلــى  الواقعــة  بمنبــج  الخاصــة  الطريــق 
الغرب من المنطقة المزمعة.

ستشــن  تركيــا  أن  إلــى  أوغلــو  وأشــار 
هجومــًا جديــدًا فــي ســوريا مــا لــم يتــم 
التوصل إلى اتفاق قريبًا مع األميركيين 

بشأن المنطقة اآلمنة.

“مسام”: نزع 77 ألف لغم حوثي في اليمن

تركيا: ال اتفاق مع أميركا بشأن المنطقة اآلمنة

بعدما كشفته صحيفة “وول  «
ستريت جورنال” عن تسهيالت 
قدمتها قطر لممول القاعدة، 

خليفة السبيعي، شرحت صحيفة 
“نيويورك تايمز” كيف رعى خليفة 

كايد المهندي - وهو رجل أعمال 
ُمقرَّب من أمير قطر - هجومًا 

لداعش في الصومال، وذلك 
إلبعاد مستثمرين من اإلمارات 

عن البالد.

وبحسب ما جاء في مقال لموقع  «
“ميديا بارت” الفرنسي، لن 

يساهم تقرير “نيويورك تايمز” في 
تحسين سمعة قطر، التي ُيشار 

إليها دائمًا كداعمة لإلرهاب.

وبحسب “ميديا بارت”، األسوأ  «
من ذلك هو أن األمر قد وصل 

بالمهندي، الذي يسافر بانتظام 
مع أمير قطر، إلى أن يقول: 

“أصدقاؤنا كانوا وراء التفجيرات 

األخيرة”. كما الحظت صحيفة 
“نيويورك تايمز” أن الدبلوماسي 

لم يحتج أبداً خالل المحادثة، ولم 
يبُد مستاء من تورط قطر في 

الهجوم.

ورداً على سؤال “نيويورك تايمز”،  «
نفى الدبلوماسي القطري بدايًة 

معرفته بالمهندي، قبل أن ُيغلق 
الهاتف بسرعة. لكن بعد ذلك، 
لم تعترض حكومة قطر على 

صحة التسجيل، ولكنها عّلقت 
ببساطة بأنها محادثة عادية “بين 

مواطنين عاديين”.

واعتبر الموقع أنه “لمواجهة هذه  «
األدلة الجديدة الدامغة، سيكون 

من المثير لالهتمام إنشاء لجنة 
تحقيق لدى األمم المتحدة. وال 

شك في أن قطر ستستخدم 
من جديد ملياراتها لتبييض 

سمعتها”.

“ميديا بارت”: مطلوب تحقيق أممي بدعم قطر لإلرهاب

ستوكهولم - رويترز الخرطوم - وكاالت

أعلنت الســويد، أمس األربعاء، أنها تجري 
محادثــات مــع إيــران وبريطانيــا وآخريــن 
بشــأن الناقلة التي تملكها شــركة سويدية 
وترفــع علــم بريطانيــا، والتــي احتجزتهــا 
إيران في مضيق هرمز األسبوع الماضي.
الســويدية  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
إزاء  بالقلــق  الســويد  “تشــعر  بيــان:  فــي 
التطورات في مضيق هرمز. من الضروري 
للغاية بالنسبة للسويد واالتحاد األوروبي 
حماية حرية المالحة. في ضوء الخطورة 
الشــديدة للوضــع فــي المنطقة، مــن المهم 
يتــم  التــي  الخطــوات  تســاهم  أن  أيضــا 

اتخاذها في تهدئة التوتر”.
في سياق آخر، أعلنت شركة “ستينا بالك” 
الســويدية، التي تشــغل الناقلة السويدية 
التــي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزتها 
إيران األسبوع الماضي في مضيق هرمز، 
أنهــا اتصلت بطاقم الناقلة المؤلف من 23 

فردًا، مؤكدًة أنهم بخير.

أعلنــت القوات المســلحة الســودانية، في بيان 
لهــا أمــس األربعــاء، كشــفها محاولــة انقالبيــة 
عبــد  هاشــم  ركــن  أول  الفريــق  فيهــا  شــارك 
المطلب أحمد، رئيس األركان المشــتركة وعدد 
األمــن  المســلحة وجهــاز  القــوات  مــن ضبــاط 
بجانــب  برتــب رفيعــة  الوطنــي،  والمخابــرات 
قيادات من الحركة اإلســالمية وحزب المؤتمر 
الوطنــي البائــد، وتــم التحفــظ عليهــم ويجري 

التحقيق معهم لمحاكمتهم.
االنقالبيــة  المحاولــة  “هــدف  أن  البيــان  وأكــد 
الفاشــلة هــو إجهــاض ثــورة الشــعب المجيــدة 
وعــودة نظــام المؤتمــر الوطنــي البائــد للحكــم 
وقطــع الطريق أمام الحل السياســي المرتقب، 
الــذي يرمــي إلى تأســيس الدولــة المدنية التي 

يحلم بها الشعب السوداني”.
وتــم اعتقال رئيــس األركان المشــتركة الفريق 
ســالح  وقائــد  المطلــب،  عبــد  هاشــم  أول 
الفتــاح،  عبــد  الديــن  نصــر  اللــواء  المدرعــات 
وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، فضالً عن 

القياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.

وأكدت مصادر أن المتهمين ضبطت بحوزتهم 
أدلــة دامغة حــول تحركات قامــوا بها إلحداث 

انقالب.
االعتقــاالت  اســتمرار  إلــى  المصــادر  وأشــارت 
فــي  تورطــه  يثبــت  مــن  لــكل  والتحقيقيــات 

محاولــة االنقــالب. وفــي هذا الســياق، شــوهد 
عــدد مــن الســيارات العســكرية، تتبــع للجيــش 
وعلــى متنهــا جنــود مســلحين بالدوشــكا فــي 
مدينة أم درمان، وفي شارع النيل بالقرب من 

مبنى اإلذاعة والتلفزيون.

الناقلة المحتجزة في إيران

من تظاهرات السودانيين 

ستوكهولم تشــعر بالقلق إزاء التطورات في مضيق هرمز اســتمرار االعتقاالت والتحقيقيات لــكل من يثبت تورطه

محادثات سويدية إيرانية وبريطانية بشأن “الناقلة المحتجزة” بيان للجيش السوداني يكشف تفاصيل محاولة انقالب

المصدر: دبي - العربية.نت: قال الرئيس اإليراني، حسن روحاني، أمس األربعاء، إن  «
طهران مستعدة للدخول في مفاوضات “عادلة”، لكن ما لم تكن هذه المفاوضات 

تعني االستسالم.

ولم يذكر روحاني ما هي المحادثات التي يعنيها، لكن بدا أنه يشير إلى مفاوضات  «
محتملة مع الواليات المتحدة.

وفيما يتعلق بأمن المالحة البحرية، أكد أن احتجاز الحرس للناقلة البريطانية كان  «
دقيقًا واحترافيًا، وأنه في حال تراجعت بريطانيا عن أفعالها الخاطئة في جبل طارق 

فستتلقى رداً مالئمًا من إيران.

روحاني: مستعدون للمفاوضات ال االستسالم
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كان مرضــى الســكلر يعتقــدون أن إنشــاء مركــز أمراض الدم الوراثية ســيكون 
نهايــة آالمهــم وعذاباتهــم، ولــم يخطر ببال أحــد أّن هذه الفئــة موعودة باآلالم 
التــي ال حــدود لهــا، فحتى اللحظــة ورغم نداءاتهــم المتكررة طوال الســنوات 
الفائتــة بضــرورة توافــر طبيــب متخصــص فــي عــاج مريــض الســكلر، إال أن 
صرخاتهم تذهب أدراج الرياح، وإال هل من المنطقي أن ينتقل مريض السكلر 
مــن طبيــب إلــى آخــر با جدوى، مــن طبيب عظــام إلى طبيب غــدد... إلخ. ثم 
هــل مــن المعقــول أّن متابعــة حاالت المريض تتــم عبر ملفات ورقّيــة طبقا لما 
يؤكده رئيس الجمعية! ســؤالنا لماذا ال تتم المتابعة عبر نظام الحاســوب ذلك 

أن األوراق معرضة للضياع.
ومن بين مطالبات المرضى أن تكون هناك فحوصات دورية لتفادي إصاباتهم 
بالنوبــة المفاجئــة، األمر الذي يدفعهم للجوء إلــى الطوارئ وهذا يعرضهم إلى 
الخطــر، إال أّن أمنيتهــم هــذه لــم يقيــض لهــا أن تجــد صــدى لــدى المعنيين في 
الوزارة، وكنت شخصّيا قد نّبهت قبل سنوات وزارة الصحة بأهمية تخصيص 
غرفة في كل مركز صحي لمرضى الســكلر بعد مشــاهدتي بعضهم في ممرات 
أحــد المراكــز وهــم يتجرعــون اآلالم المبرحــة، وأتذكر أن وكيل الــوزارة حينها 

وعد في لقاء مع الصحافيين خيرا. 
مــن يصــدق أن التعامــل مــع هــؤالء المرضــى كمــا لــو أّن إصاباتهــم اعتياديــة 
كاآلخريــن، رغــم إدراك األطبــاء صعوبــة مــا يمــرون بــه، وال أدل علــى هــذا أنه 
أثنــاء مراجعتهــم المراكــز الصحيــة يصــرف لهــم البنــدول لتخفيــف األلم وكان 
يفتــرض عاجهــم بالمورفيــن والســيان لمنــع تدهــور الحالة وجعلهــم قادرين 

على االنتظار.
المصابون بفقر الدم المنجلي )السكلر( يلحون منذ سنوات على فتح مركز  «

كانو لتخفيف الضغط على طوارئ السلمانية وكون المركز مخصصا لهذه 
الفئة وحتى جناح 61 و44 المخصصين باتا اليوم الستقبال مرضى آخرين، 

ما تسبب في إحداث حاالت تزاحم وفترات انتظار طويلة ال طاقة لهم 
عليها. بقي القول إّن مرضى السكلر أثبتوا كفاءتهم وتميزهم في العديد من 
المجاالت وبالتالي فإننا نتمنى من الدولة أن تشملهم بالمزايا التي يتمتع بها 

ذوو الحاجات الخاصة كصرف مساعدة شهرية لهم.

في مدينة “أشرف” أقامت حركة المقاومة اإليرانية مؤتمرها الثالث من الحادي 
عشــر وحتــى الرابع عشــر من شــهر يوليو من هــذا العام بحضــور آالف اإليرانيين 
الذيــن يعيشــون فــي المنافــي، كمــا حضــرت شــخصيات سياســية مرموقــة مــن 
الواليــات المتحــدة األميركيــة، ومــن دول االتحــاد األوروبــي، ومن بعــض الدول 
العربيــة، وفــي الخطــاب االفتتاحــي، أكــدت الســيدة مريــم رجــوي أن المقاومــة 
النضــال رغــم الصعوبــات  المتمثلــة فــي “مجاهــدي خلــق” ســتواصل  اإليرانيــة 
والعراقيــل التــي تواجههــا، ورغــم المؤامــرات والدســائس التــي ال ينقطــع نظــام 

المالي عن تدبيرها بهدف ضربها، وتحطيمها، وإحباط معنويات مناضليها.
وخال األيام األربعة التي استغرقتها فعاليات المؤتمر، أثيرت العديد من القضايا 
السياســية والفكريــة المهمــة التــي تتصــل بالوضــع الراهــن في إيــران، والمخاطر 
الجســيمة التــي تهدد الســام فــي منطقة الخليج بســبب تعنت النظــام اإليراني، 
ورفضه القرارات الدولية بشأن التسليح النووي، وإصراره على مواصلة التدخل 
في شــؤون دول الجوار، وممارســة سياســة االســتفزاز تجاهها، كما طرحت في 
نــدوات المؤتمــر قضايــا تتصل بحريــة المرأة في العالم اإلســامي، وفصل الدين 

عن الدولة، ودور النخب الفكرية والثقافية في مقاومة التطرف الديني.
ومــا أبــرزه المؤتمــر هــو أن منظمــة مجاهــدي خلق حريصــة على تطويــر خطابها 
السياســي والفكري، واالســتفادة من األخطاء الســابقة، وقراءة الواقع السياســي 
داخل إيران بتأن ودقة تجنبا لكل ما يمكن أن يفسد مسيرتها النضالية، ويبعدها 
عــن القلــب النابض للوطن، ويرى قــادة المنظمة أن االلتحــام بالنضاالت الوطنية 
داخــل إيــران أمــر ضروري لزعزعة نظام المالي الذي يظهــر قوة كاذبة وخادعة، 
مخفيــا ضعفــه المتزايــد، وارتباكــه أمــام التحديات التــي تواجهه، كمــا يرى قادة 
المنظمــة أن فصــل الديــن عن الدولة بات عنصرا أساســيا فــي خطابهم، وفكرهم 
السياســي، ويعود ذلك إلى أنهم اكتشــفوا أن أحد األســباب التي أدت إلى فشــل 
الثــورة الديمقراطيــة فــي إيــران يعــود إلــى أن المالــي بزعامة الخمينــي تمكنوا 
مــن مصادرتهــا، وتحويــل مجراهــا لصالحهم، مقيميــن نظاما ثيوقراطيــا متخلفا 
معاديا لطموحات الشعب اإليراني في الحرية والتقدم، ومفجرا الفتن الخطيرة 

والقاتلة بين المسلمين، وسالكا سياسة عدوانية تجاه جيرانه العرب. “إياف”.

عذابات مرضى السكلر

مجاهدو “خلق” في مواجهة نظام الماللي )2(

opinions
@albiladpress.com

محمد المحفوظ

حسونة المصباحي

sm.adnan56
@hotmail.com
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األدب الروسي واختالط 
السماء والبحر

كنت ومازلت متعلقا باألدب الروسي العظيم؛ ألنه يعبر عن خفايا النفس 
ويعكس الواقع واأللم اإلنســاني والعاقات البشرية الواسعة باحترافية 
مذهلــة، وللكتــاب واألدبــاء الروس فلســفة جميلة في الحيــاة، فالكاتب 
فيدرو ديستوفيســكي يقول في كتابه “مذكرات من العالم الســفلي” إن 
“الحيــاة حلــوة حتــى فــي الحزن، الحياة حلوة كيفما يعيشــها اإلنســان”، 
ويقول أنطون تيشخوف “إن سكينة اإلنسان ليست خارجه، بل داخله”، 
وال أعتقــد أن هنــاك كاتبــا ومثقفــا لم يقرأ رواية “أنا كارنينا” لتولســتوي، 
فقــد أثــارت هــذه الروايــة مناقشــات عديــدة تناولــت محتــوى الروايــة 
والمشــاكل المطروحــة فيهــا وقضايا الحب والعائلــة وغيرها، فمنهم من 
يعتقــد أن “أنــا كارنينــا” ال تعبــر عن روح العصــر وال تتطرق للموضوعات 
التي تشغل ذهن الفرد الروسي، وقد أكد الكتاب السوفييت المعاصرون 
أن تولستوي استمد موضوع روايته من خضم الحياة الروسية وعرض 
ألوانا مختلفة من المشاكل الخاصة والعامة التي يعاني منها الفرد سواء 
في حياته العائلية أو االجتماعية أو االقتصادية، وبددوا الشكوك حول 

مــا علــق فــي األذهــان مــن أن الروايــة عبــارة عن مجــرد قصــة مغامرات 
غرامية المرأة تركت العش العائلي إشباعا لعواطفها المشتعلة ورغباتها 

الهوجاء وحللوا مأساة “أنا” من جميع وجوهها وجوانبها.
لقــد برع الكاتب الروســي دون غيره في نقــد المجتمع والحياة واختيار 
الشــكل المناســب لتوصيــل المعلومــة إلــى القــارئ، فهــو يقــدم القصــة 
كالصورة التشكيلية وليس كـ “الحدوته” مثلما يقول نجيب محفوظ، له 

منهج وأسلوب غني يبهر المتلقي ويقربه من نور الحقيقة.

عندما تقرأ أية رواية للكتاب الروس الكبار “تولستوي،  «
ديستوفيسكي، تشيخوف، غوغول، بوشكين” وغيرهم تشعر أنك 

تسير على أرض فسيحة تعود عليك بالنفع، لهذا نشط المترجمون 
في تحويل رواياتهم إلى العربية منذ أمد بعيد، ثم اجتهد البعض 
وجاء بمشروع “كتب الجيب” للشباب والناشئة، لكن مع األسف 

اختلطت السماء مع البحر بسبب دخول المتطفلين حقل 
الترجمة وتلويث جمالية وروعة األدب الروسي بغبائهم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

من أنت؟
مــن المفارقــات التــي وعيــُت عليهــا باكــًرا هــي كيفيــة تعريــف الغربّي نفســه 
لآلخريــن، فــي مقابل كيف يعّرف العالمثالثي نفســه، فهــذا األخير إن أراد أن 
يعّرف نفســه يقول: أنا فان بن فان، أنتســب لألرض التي تغســلها الشــمس 
بأشــعتها، فتنســاب مــن أعلى جبالهــا الينابيع التي أنعم هللا بهــا علينا، لتغدو 
بادنــا مــن أجمل باد األرض...إلخ، فهو ال يتحدث عن فعله وإنجازه، فغالًبا 
مــا يكــون نتــاج غيــره مــن ســالته، وهــو أمــر ال دخل لــه فيــه، وأيًضــا يكون 
نتــاج البيئــة، وهــو أيًضــا لم يخترها، إنما تصــادف أن ُولد فيهــا. في المقابل، 
فــإن الغربــي غالًبــا مــا يعّرف نفســه بما يعمل، وبمــا ينجز وبما يجيــد، أو رّبما 
بمــا يّدعــي أنــه يجيــد، ولكنــه فــي المحصلــة ال يفاخــر بمــا ال يد له فيــه، ألنه 
كمــن يقــول إنــه شــخص بــا قيمــة في ذاتــه، بل قيمته مســتمدة مــن صدفة 
بيولوجية جعلته يولد لهذا النســل، وفي هذا المكان والزمان تحديًدا، ولوال 

ذلك لكان نسًيا منسًيا.
فــي مكانــك ســيدي القــارئ، حيثمــا كنــت، هــات فكــرة عبقريــة علــى أيٍّ مــن 

المســتويات، ســيكون السؤال: من أنت؟ اقترح تطويًرا في مؤسستك... من 
أنت؟ اطرح مشــروًعا تنموًيا للشــباب... من أنت؟ ضع تصوًرا لمدينة الغد... 
مــن أنــت؟ أبدع خطة اقتصادية تنقذ الباد من أوضاعها... من أنت؟ ســيتم 
قبــول برنامــج مشــابه لبرنامجــك الذي تــم رفضه من قبل، ألن الســؤال الذي 
ســبق كان: من أنت؟ بل قد ُيقبل البرنامج نفســه الذي قدمته مســبًقا، عندها 
يأخــذه شــخص آخــر، يثبت اســمه مــكان اســمك وال أحد يجرؤ على ســؤاله: 
من أنت؟ تقدم لرئاســة ناٍد... من أنت؟ حاول أن تترشــح لنقابة... من أنت؟ 
اكتب مقااًل نقدًيا ولو كان ناعًما وهادًئا وعقانًيا... تنتقد؟! من أنت؟ حاول 
أن تلقــى مســؤواًل، وإذا ســألوك قــل لهــم إنك مواطــن... ال يهــم فالمهم... من 

أنت؟
فيذهب الدعم للذين ال يسألون: من أنت؟ فهذه الذات أو تلك تفتح لها األبواب  «

بعدما كانت موصدة في وجهك تطالع ارتفاعها الشاهق ومن ورائها يأتيك 
السؤال بصيغة ناهرة: من أنت؟.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

”ICU“ ننتظر شاغًرا في الـ
مــا بيــن مــوت وحياة، يصارع متشــبًثا بالبقــاء، ويجد أن ما يحــول بينه وبين 
تلك المقاومة ســريًرا، ليس من الســهل الظفر به، 20 ســريًرا بالعناية القصوى 
في مجمع السلمانية الطبي، ولنكن أكثر دقة، 22 سريًرا، 20 فقط لاستخدام 
الفعلــي، لعــدم كفاية الطاقم الطبي والتمريضي لتشــغيلها بالكامل، فهل يمكن 
أن تســتوعب هــذه األســرة المواطنيــن والمقيميــن؟ هنــاك عمليــات جراحيــة 
تؤجل، لحين الحصول على ســرير شــاغر، فيترك المرضى يئنون ويتوجعون، 
وقــد يتعرضــون لمضاعفــات جــراء هــذا التأخيــر، وهنــاك مرضــى يبقــون فــي 
غــرف اإلنعاش بقســم الحوادث والطوارئ ينتظــرون بارقة أمل في الحصول 
علــى ســرير فــي الــــ “ICU”، وقــد ينالونه، وقــد ال ينالونه فياقــون حينها وجه 
ربهــم الكريــم، مأســوًفا علــى حياتهــم التــي كان باإلمكان أن تطــول لوال طول 

انتظارهم.
أن تنتظــر ســريًرا فــي جنــاح العنايــة القصــوى، يعنــي إمــا أن تتحســن حالــة 
المريض المستفيد من السرير وأغلب الحاالت الحرجة يطول بقاؤها، أو أنك 
تنتظــر أن يمــوت أحدهــم “ال ســمح هللا” لتنــال الســرير، فــا مجال ألمــر ثالث 

بينهما! االنتظار هنا وفي هذا الموقف بحد ذاته مميت ألهل المرضى، فما بال 
ذاك الذي حياته على المحك!

ال ننكر التجهيزات العالية لغرف العناية القصوى، واالهتمام البالغ من األطباء 
والممرضيــن، وأشــهد بذلــك، لكــن قضية نقص أســرة في هذا الجنــاح بالذات، 
والــذي يمثــل قلــب المستشــفى النابــض، أمــر ال يحتــاج إلــى إطالــة وتمطيط، 
فرصد ميزانية عاجلة وبشــكل اســتثنائي لمضاعفة عدد األســرة ليس مرة بل 
مرات، أمر ملح وضروري، وتطعيم هذا الجناح بالكفاءات الطبية والتمريضية 
ذات الخبــرة، أمــر ال يمكــن التهاون فيه هو اآلخــر، صحيح أن األعمار بيد هللا 
ســبحانه وتعالــى، لكــن علينــا أن ال نتهــاون في صحة النــاس وال حياتهم التي 
يمكــن أن تنقــذ ويحافــظ عليها بأمور ال تعتبر مســتحيلة، بل هي من أولويات 

الحقوق. 

ياسمينة: «

 األولى إنقاذ الناس والمحافظة على حياتهم. «

yasmeeniat@yasmeeniat.com

ياسمين خلف
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تواصل لجنة رياضات الموروث الشــعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية اســتقبال المشــاركين في النســخة الثانية من موســم ناصر بن حمد لرياضات الموروث 
البحري والذي يبدأ في الثالث من أغسطس المقبل ويستمر حتى السادس والعشرين من أكتوبر المقبل.

لموسم  المنظمة  اللجنة  وتستقبل   
ــريــاضــات الــمــوروث  نــاصــر بــن حــمــد ل
البحري الراغبين بالمشاركة من خالل 
الموقع  رابط  في  ا  إلكترونيًّ التسجيل 
www.almawroot� للجنة  )الرسمي 
التسجيل  سيبقى  حيث   ،)hbh.com
مفتوًحا إلى ما قبل انطالق المنافسات 

الرسمية.
 ويــتــضــّمــن مـــوســـم نـــاصـــر بـــن حمد 
من  أربــع  البحري  الــمــوروث  لرياضات 
المتعلقة  الرئيسية  التراثية  الرياضات 
التجديف  قــوارب  سباق  وهي  بالبحر 
صيد  مسابقة  ــشــاحــوف(،  )ال الشعبي 

أجمل  األسماك،  صيد  مسابقة  اللؤلؤ، 
الــمــوســم  ــهــام، حــيــث يستمر  ن صـــوت 
لمدة ثالثة أشهر عبر مراحل مختلفة 

لكل مسابقة.
ــن  ــيـ ــبـ ــراغـ ــلـ ويــــمــــكــــن لـ
من  أي  فــي  بالتسجيل 

التي يتضمنها  المسابقات 
ملئ  الــمــهــرجــان 
االســــــــتــــــــمــــــــارة 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة 

ــلــمــســابــقــة الـــمـــرغـــوب  ل
وذلــك  فيها  التسجيل 
العـــــتـــــمـــــاد الـــقـــائـــمـــة 

النهائية بالمشاركين.
من  الثالث  السبت  المسابقات  وتبدأ   
استخراج  مسابقة  بإقامة  أغسطس 
وذلك  التقليدي  المحار 
ــى كـــــــــأس ســـمـــو  ــ ــلـ ــ عـ
الــشــيــخ فــيــصــل نجل 
سمو الشيخ خالد بن 
خليفة  آل  حمد 
األول  ــائـــب  ــنـ الـ
المجلس  لرئيس 
ــاب  ــبـ ــشـ ــلـ األعـــــــلـــــــى لـ
ــة رئـــيـــس  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
الـــلـــجـــنـــة األولـــمـــبـــيـــة 

البحرينية. 
الجمعة  ذاتــهــا  المسابقة  تستمر  كما 
الـــتـــاســـع مـــن أغــســطــس وذلـــــك على 
كـــأس ســمــو الــشــيــخ حــمــد نــجــل سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك المفدى لألعمال الخيرية 
ــؤون الـــشـــبـــاب رئـــيـــس الــمــجــلــس  ــ وشــ
األعلى للشباب والرياضة، فيما تختتم 
التقليدي  المحار  اســتــخــراج  مسابقة 
الــســابــع عــشــر مـــن أغسطس  الــســبــت 
وذلك على كأس سمو الشيخ عبدهللا 
آل  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو  نجل 

خليفة.

المحــار اســتخراج  بمســابقة  أغســطس   3 فــي  ينطلــق 

تسجيل المشاركين بموسم ناصر بن حمد البحري
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حقــق منتخبنــا الوطني للشــباب لكرة اليــد فوًزا صعًبا على منتخب تشــيلي بنتيجة 
)30/29( فــي الثوانــي األخيرة بواســطة الالعب محمود حســين في مباراة تحديد 
ــا في مدينتي  المراكــز مــن 17 إلــى 20 ببطولــة كأس العالــم للشــباب والمقامة حاليًّ

فيغو وبونتفيدرا بأسبانيا.

الــيــابــان  مــع  منتخبنا  يلتقي  ــفــوز  ال وبــهــذا   
 ( اليوم  مساء  من  ظهًرا  الــواحــدة  تمام  في 
نيجيريا  على  األخــيــر  فــوز  بعد   ) الخميس 
ــأس الــرئــيــس وتــحــديــد  ــتــحــديــد بــطــل كــ ول

المركزين 17، 18 في المونديال.
 وعلى الــرغــم مــن الــفــوز فــي مــبــاراة األمــس 

في  نفسه  وضــع  وكــعــادتــه  المنتخب  أن  إال 
الموقف المحرج في أغلب الفترات وأعطى 
لتشيلي فرصة الدخول في أجواء اللقاء في 
الوقت الذي كان بإمكاننا حسم النتيجة في 

وقت مبكر ودون أية تعقيدات محتملة.
األحــمــر  لــمــصــلــحــة  انــتــهــى  األول  الـــشـــوط   
واحــــد ونتيجة  هـــدف  بـــفـــارق  الــبــحــريــنــيــة 
على  المسيطر  هــو  منتخبنا  وكــان   )14/13(
مــجــريــات الــشــوط والــمــتــقــدم بــفــارق وصــل 
إلى أربعة أهداف في معظم فتراته قبل أن 
الدقائق  في  للفريق  العام  المستوى  يتراجع 
لمنتخب  الــعــشــر األخـــيـــرة والــتــي ســمــحــت 

الفارق  وتقليص  جديد  من  بالعودة  تشيلي 
إلى هدف واحد مع نهاية الشوط.

الــمــبــاراة فــي شوطها   ولــم تختلف ظــروف 
الثاني حيث البداية بحرينية سجلت تقدًما 
منذ البداية بسبب التركيز الدفاعي للمنتخب 
الـــحـــارس قاسم  ويــقــظــة  األول  الــثــلــث  فــي 

الــشــويــخ فــي تــصــديــه أكــثــر مــن كـــرة هــدف 
في  الفريق  اعتماد  المقابل ظل  في  محقق، 
الخلفي  الهجوم على تحركات العبي الخط 
ــفــراغــات الــمــنــاســبــة لــالخــتــراق أو  إليــجــاد ال
التمرير والتسديد من خارج منطقة التسعة 
أمتار أو بإيصال الكرات إلى العبي األطراف، 

أهداف  بفارق ثالثة  المنتخب  تقدم  وبعدما 
)21/18( ارتكب الالعبون عدًدا من األخطاء 
التصرف  وسوء  االستعجال  بسبب  الفردية 
أمام مرمى الخصم ما سمع لمنتخب تشيلي 
بــتــقــلــيــص الـــفـــارق ومـــعـــادلـــة الــنــتــيــجــة في 
الدقائق الخمس األخيرة لتدخل المباراة في 

مع  لمنتخبنا خاصة  بالنسبة  الحرج  لحظات 
حسين  الالعب  طالت  التي  اإليقاف  عقوبة 
النجار في آخر نصف دقيقة، ولكن منتخبنا 
الـــذي وقــع فيه فــي الهجمة  الــحــرج  تـــدارك 
لالعب محمود حسين  قاتل  بهدف  األخيرة 

حسم به نتيجة اللقاء لصالحنا.

اتحاد اليد

منتخب الشباب يهزم تشيلي في بطولة العالم

من مباراة منتخبنا وتشيلي فرحة العبي منتخبنا

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

ختام بطولة 
الوطن الرابعة

تـــقـــام مـــســـاء الــــيــــوم الــخــمــيــس 
ختام   2019 يوليو   25 الــمــوافــق 
تقام  التي  الرابعة  الوطن  بطولة 

على مالعب نادي سماهيج.  
النهائية  الــمــبــاراة  ستكون  حيث 
نــيــوســات  فــريــقــي  ستجمع  ــتــي  ال
ومركز سماهيج اإلسالمي برعاية 
خّيام علي سالم الرئيس التنفيذي 
الساعة  لمنتزه عذاري. وذلك عند 

8:15 مساء.   
النهائية لروابط  المباراة  وستكون 
بــيــن فريقي  األوروبـــيـــة  األنـــديـــة 
برشلونة  ورابــطــة  مــيــالن  رابــطــة 
الساعة  عند  كـــارت  هــوم  بــرعــايــة 

7:15 مساء.

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

بحضور أمين السر العام لالتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة عبدالرزاق 
علي الهرمي وعضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة 
حنــان عبــدهللا وعضــو مجلــس إدارة اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة خالــد 
الصقــر. نّظــم االتحــاد البحرينــي لرياضــة ذوي اإلعاقة أولــى ورش العمل 
بعنــوان “التصنيــف الوظيفي لالعبيــن” والتي ركزت علــى تأهيل المدربين 
وتطويرهم وتهيئتهم في التعامل مع الالعبين في البطوالت للمنافسة في 

جميع األلعاب المختصة بذوي العزيمة. 

ــد عـــبـــدالـــرزاق عــلــي الــهــرمــي أن   وأكــ
هذه الورشة هي األولى ضمن سلسلة 
ورش ستستمر كل يوم ثالثاء من كل 
أســبــوع، وذلـــك لــحــرص االتــحــاد على 
والفنين  والالعبين  المدربين  تطوير 
في جميع مجاالت التدريب والتثقيف 
من  ذلك  يلعبه  ما  إلى  نظًرا  الرياضي 
اإلنــجــازات  تحقيق  فــي  إيجابي  دور 
ــة فــي  ــاصــ ــطــــوالت وخــ ــ ــب ــ وإحـــــــــراز ال

المسابقات الدولية والعالمية المهمة. 
الــتــي قدمها  الـــورشـــة   واســتــعــرضــت 
ــمــديــر الــفــنــي بــاالتــحــاد الــبــحــريــنــي  ال
الــذوادي  صباح  اإلعاقة  ذوي  لرياضة 
التي  الــتــاريــخــيــة  التصنيف  مــراحــل 
التقليدي  الــتــفــكــيــر  مـــن  نــقــلــة  تــعــتــبــر 
العلمية  النظرة  إلــى  لإلعاقة  السلبي 

اإليــجــابــيــة، حــيــث ركـــز عــلــى قـــدرات 
ذوي الــعــزيــمــة والــتــي عــلــى أســاســهــا 
تناسب  التي  البرامج  تحديد  يجري 
هذه الفئة وتناسب قدراتهم الكامنة. 

 وتناولت الورشة المحاور ذات العالقة 
تصنيفها  ــرق  ــ وطـ اإلعـــاقـــة  بــمــفــهــوم 
والفوائد المرجوة من عملية التصنيف 
والتشخيص وأبرز المقاييس العالمية 
الــمــســتــخــدمــة فـــي الــتــشــخــيــص، إلــى 
والعوائق  المشكالت  مناقشة  جانب 
الــــدول فــي تصنيف  ــتــي تــواجــهــهــا  ال
تباين  الثغرات في  و معالجة  اإلعاقة 
في  المسميات  واخــتــالف  التصنيف 
ســبــيــل تــطــويــر الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 
ــع  ــ ورف الـــعـــزيـــمـــة  ذوي  لـــألشـــخـــاص 

مستوى الجودة.

ورشة عمل “التصنيف الوظيفي لالعبين”

يواصل مختبر األداء البدني التابع للجنة األولمبية البحرينية تقديم خدماته لكافة االتحادات واألندية الرياضية 
واستقبال المزيد من العبي المنتخبات واألندية المحلية إلجراء مختلف الفحوصات البدنية.

فحوصات  من  مجموعة  األهلي  النادي  العبو  وأجــرى   
األجهزة  باستخدام  الحيوية  والقدرات  البدنية  اللياقة 
الموجودة في المختبر والتي تقدم معلومات دقيقة عن 
والتنفسية  القلبية  القدرات  وباألخص  العب  كل  حالة 
وخاليا  الدموية  والـــدورة  والقلب  الرئتين  تشمل  التي 
العضالت وذلك تحت إشراف الطبيب الكوبي المختص 
المشاريع بقيادة مادن  “فالديمير فيليب” وبإدارة دائرة 

الوناس. 
أهمية  الوناس على  مــادن  المشاريع  دائــرة   وأكــد مدير 
الكائن  الــبــدنــي  األداء  مختبر  يقدمها  الــتــي  الــخــدمــات 
والتي  عيسى  مدينة  بمنطقة  الرياضية  خليفة  بمدينة 
الفنية  قــدراتــهــم  وتــطــويــر  الالعبين  صــالــح  فــي  تصب 
وقـــيـــاس إمــكــانــاتــهــم الــبــدنــيــة بــمــا يــســهــم فـــي تطوير 

مــردودهــم  على  إيجابي  بشكل  وينعكس  مستوياتهم 
الفني في الملعب.

البدني يحتوي على   وأضاف الوناس أن مختبر األداء 
غير  حالة  أي  عن  للكشف   )ECG( القلب  تخطيط  جهاز 
مزاولة  على  قدرته  مــدى  ويقيس  القلب،  في  طبيعية 
الرياضة من عدمها، وعدم وجود أي خطر عند ممارسة 
)vo2 max( فإنه يقيس مدى كفاءة  الرياضة، أما جهاز 
عن  والتعرف  الجري  وتحديًدا  التدريبات  أثناء  القلب 

قرب عن ما إذا كانت هناك مشاكل في القلب.
 body“ الجسم  مكونات  تحليل  جهاز  المختبر  ويضم   
الــدهــون  نــســبــة  لتحليل   “  composition analysis
قياس  جهاز  والخاليا،  الجسم  في  والــمــاء  والعضالت 
lower limbs ex� السفلى  للعضالت  االنفجارية  “القوة 

“والـــذي   plosive power measurement system
يؤدي من خالله الشخص عدة قفزات لقياس العضالت 

السفلى.

المختلفــة الفحوصــات  إلجــراء  الوطنيــة  واألنديــة  المنتخبــات  العبــي  اســتقبال  فــي 

مختبر األداء البدني يواصل تقديم خدماته

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

 اثناء استقبال العبي النادي األهلي في المختبر

منتخب بناء األجسام يغادر لهاربن الصينية
البدنية واللياقة  األجسام  لبناء  آسيا  بطولة  في  يشاركان  وبوخالف  الموسوي 

غادر مساء أمس األول المنتخب الوطني لبناء األجسام 
نصرهللا  سيد  المتميزين  الالعبين  مــن  كــل  يضم  والـــذي 
بطولة  في  للمشاركة  وذلــك  بوخالف،  ومحمد  الموسوي 
آسيا لبناء األجسام واللياقة البدنية والتي من المقّرر أن 
تقام منافساتها في نسختها 53 بالصين بمدينة هاربن في 
حيث  الــجــاري  يوليو  شهر  من   27 وحتى   23 من  الفترة 
تجمع البطولة في هذه النسخة عدد كبير من الالعبين من 

مختلف أنحاء القارة الصفراء.   
 وكان وفد المنتخب الوطني قد غادر مساء أمس األول 
برئاسة أمين عام اتحاد غرب آسيا لبناء األجسام واللياقة 
رئيس  األثقال  لرفع  البحريني  االتحاد  سر  أمين  البدنية 
يرافق  كما  بورشيد،  جاسم  السيد  األجــســام  بناء  لجنة 
المنتخب عبدالعظيم علي عضو اللجنة الفنية، وسيشارك 
بناء  فئة  فــي  الــمــوســوي  نــصــرهللا  سيد  المتميز  الــالعــب 
محمد  المتميز  والــالعــب  كيلوغراًما   75 ــوزن  ل األجــســام 
بوخالف في منافسات فئة كالسيك بناء أجسام فئة 173 

سم. 
عالية  البحرينية  الــوفــد  معنويات  أن  بــورشــيــد  وأكـــد   

لخوض غمار منافسات هذه النسخة من البطولة، حيث 
لالطمئنان  مغادرتهم  قبل  فني  فحص  آخــر  لهم  أجــري 
على جهوزيتهم قبيل المغادرة، وكان واضًحا االستعداد 
الــعــالــي والــمــســتــوى الــفــنــي الــمــرتــفــع مــمــا يــؤكــد عزيمة 
ــوى بــطــوالت  وإصــــرار الــالعــبــيــن لــخــوض مــنــافــســات أقـ
البطولة ستكون  أن  شــك  بــال  األجــســام،  بناء  فــي  آسيا 

قوية في جميع فئاتها ومسابقاتها، والالعبان الموسوي 
وبوخالف لديهما خبرة واسعة في مثل هذه البطوالت 
الكبيرة وكيفية التعامل مع أجوائها، جميع أعضاء الوفد 
للوصول  والطموح  التحدي  شعار  يرفعون  البحريني 
وتشريف  النتائج  أفضل  وتحقيق  المستويات  ألفضل 

المملكة الغالية خير تشريف.

من مغادرة الوفد إلى الصين

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

ــدورة  ــ ــ ــخــمــيــس ال ــوم ال ــيــ ــ تــفــتــتــح ال
السلة  كــرة  حكام  لتطوير  اآلسيوية 
لكرة  البحريني  االتحاد  ينظمها  التي 
اآلسيوي  االتحاد  مع  بالتعاون  السلة 
 27 25 لغاية  الــيــوم  الــفــتــرة مــن  فــي 

يوليو الجاري. 
باتحاد  الــحــكــام  لجنة  رئــيــس  ــال  وقـ
دورة  إن  قـــربـــان  عــبــدالــرضــا  الــســلــة 
الــحــكــام اآلســيــويــة ســيــحــاضــر فيها 
ــمــحــاضــر الــمــعــتــمــد لــــدى االتـــحـــاد  ال
ــي الــســابــق  ــدولـ ــوي الــحــكــم الـ ــيـ اآلسـ
الدورة  األحمري، وستتضمن  منصور 
عـــدد مــن الــمــحــاضــرات عــن الــقــانــون 
ــارات الــلــيــاقــة  ــبـ ــتـ والــتــعــديــالت واخـ

البدنية.
ــة الــعــمــل  ــ ــان أن ورشـ ــربـ ــح قـ ــ وأوضــ
ــمـــن بـــرنـــامـــج  ــأتــــي ضـ ــ ــة ت ــ ــوي ــ ــي اآلســ
الحكام،  لتطوير  البحريني  االتــحــاد 
وحلقات  الــدورات  من  ضمن سلسلة 
اللجنة  تنظمها  التي  التدريبية  العمل 
الحكام  مستوى  لتطوير  باستمرار؛ 

ــرص االحـــتـــكـــاك لـــزيـــادة  وتـــوفـــيـــر فــ
معدالت الخبرات ولالطالع على آخر 

مستجدات تحكيم كرة السلة.
باتحاد  لحكام  لجنة  رئــيــس  وأشـــاد 
االتحاد  رئيس  ومتابعة  بدعم  السلة 
ــن عــلــي آل  ــشــيــخ عــيــســى بـ ســمــو ال
وهو  الحكام،  ودعــم  لتطوير  خليفة 
ما سيكون له األثر الكبير في تطوير 

مستوى الحكم البحريني.

دورة تحكيم آسيوية لحكام السلة

يالقي اليابان 
على كأس رئيس 

االتحاد الدولي 
لكرة اليد

عبدالرضا قربان



اعتمــدت منظمــة بريــف النســخة الرابعــة والعشــرين مــن بطولــة القتــال الشــجاع 
“BRAVE 24”، محطــة ترويجيــة ألســبوع بريف الدولي للقتال، والذي ســتحتضنه 
مملكــة البحريــن فــي الفتــرة -9 16 نوفمبــر القــادم، والذي سيشــهد إقامة النســخة 

السادسة من بطولة العالم للهواة وبطولة بريف.

دعــوة  بريــف  منظمــة  وجهــت  وقــد   
لرئيــس االتحــاد الدولي لفنــون القتال 
المختلطة IMMAF-WMMAA كاريث 
بــراون، لحضــور منافســات بريــف 24 
التــي ســتنظمها المنظمــة مســاء اليوم 
كوبــر  ملعــب  صالــة  علــى  الخميــس 

بوكس في العاصمة البريطانية لندن. 
 وبهــذه المناســبة، قال رئيــس االتحاد 
IM-  الدولــي لفنــون القتــال المختلطــة
بــراون: “إن  MAF-WMMAA كاريــث 
منظمــة بريــف تعمــل بشــكل كبيــر في 
الدولــي،  االتحــاد  مــع  تعاونهــا  تعزيــز 

فــي ســبيل دعــم اســتضافة وتنظيــم 
مملكــة البحريــن لبطولة العالــم للهواة 
مــن  وذلــك  السادســة،  نســختها  فــي 
خالل الخطوات الواضحة التي تبذلها 
بريــف  ألســبوع  للترويــج  المنظمــة 
والــذي   ،2019 لعــام  للقتــال  الدولــي 
يعتبر أكبر حدث لرياضة فنون القتال 

المختلطة على مستوى قارة آسيا”.
 وقد أشاد براون بالجهود المميزة التي 
بذلهــا النائــب األول لرئيــس المجلــس 

رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة، في 
دعــم رياضة فنــون القتــال المختلطة، 
مــن خالل الرؤية التي رســمها ســموه، 
والتــي نجح من خاللها بإطالق بطولة 
القتــال الشــجاع- بريــف مــن العاصمة 
البحرينيــة المنامــة، والتي تعد واحدة 
مــن البطــوالت العالميــة الناجحــة فــي 

سماء هذه الرياضة.

 وقال: “إن ســمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة يقــوم بعمــل رائــع، وافتخــر 
كثيــًرا بهــذا العمــل الجبــار الــذي يبذله 
سموه، والذي ساهم في تطور رياضة 
فنون القتال المختلطة على المستوى 
العالمــي. وأعتقــد أن النســخة 24 مــن 
بطولــة بريــف ســتكون عالمــة فارقــة 
بريــف،  منظمــة  تبذلــه  الــذي  للعمــل 
وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذا 

الحدث”.

“بريف 24” ترّوج ألسبوع بريف الدولي للقتال 2019

البحرين
إيران
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بطولة العالم 
للشباب

خسارة جديدة تلقاها منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للشباب في دور الثمانية ببطولة العالم تحت 21، التي تستضيفها مملكة البحرين حتى 27 الشهر الجاري 
بعدما هزم من المنتخب اإليراني بنتيجة 3/0 في المواجهة التي أقيمت بينهما مســاء أمس األربعاء على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمدينة عيســى الرياضية 

.)F في إطار منافسات الجولة الثالثة واألخيرة من دور الثمانية )المجموعة

 ،25/14  ،25/18( المواجهــة  اشــواط  وانتهــت 
25/18(، وبتلــك النتيجــة فــإن منتخبنــا ســيواجه 
الصين يوم غد الجمعة في مباراة تحديد المراكز 
مــن الخامــس حتــى الثامــن، فيمــا ســيكون اليوم 

الخميس راحة لجميع المنتخبات.
أمــس،  الثمانيــة  دور  منافســات  نهايــة  وبعــد 
اتضحــت هوية المنتخبــات المتأهلة للدور نصف 
النهائــي )الــدور الرباعــي( يــوم غد الجمعــة عندما 
 )F( يلتقــي منتخــب إيطاليــا متصــدر المجموعــة
أمــام روســيا ثانــي المجموعــة )E(، كمــا ســيلتقي 
منتخــب البرازيــل متصــدر المجموعــة )E( أمــام 

.)F( إيران ثاني المجموعة
شــهد  وإيــران،  منتخبنــا  مبــاراة  إلــى  وبالعــودة 
منتخبنــا  وقــدم  متكافئــة  بدايــة  األول  الشــوط 
إيــران  منتخــب  خاللــه  مــن  قــارع  جيــدا  أداء 

لغايــة النتيجــة 14/14 قبــل أن يتفــوق المنافــس 
بالضغــط على العبينا بقوة اإلرســاالت الهجومية 
إلــى جانــب الفاعليــة الهجوميــة لــكل من حســين 
أميــر اســفنديار ومرتضــى شــريفي فــي مركــز 4 
إلــى جانــب المحــاوالت الهجوميــة الناجحــة مــن 
الســريعة والتــي  الكــرات  الشــبكة عبــر  منتصــف 
نفــذت بــكل ســهولة بيــن حوائطنــا التائهــة، فيمــا 
أرهقــت حوائــط إيــران ضاربينــا وكانــت الكــرات 
التــي تمــر منها تجــد تغطية دفاعيــة جيدة لتفوز 

إيران بالشوط 25/18.
الثانــي واصــل المنتخــب اإليرانــي  فــي الشــوط 
لفــارق  نظــرا  اللقــاء؛  مجريــات  علــى  ســيطرته 
المســتوى واإلمكانــات، إذ مــر ضاربــو إيــران بكل 
أريحية من حوائطنا وتفننوا في إطالق ضرباتهم 
الســاحقة مــن جميــع المراكــز، فيمــا خــل العبونــا 

فــي سلســلة مــن األخطــاء الهجوميــة المتكــررة 
إضافــة إلــى إضاعة اإلرســاالت، ولــم يتمكنوا من 
اختــراق حوائط إيــران العالية كما تســبب ضعف 
االســتقبال فــي عــدم القــدرة علــى تســريع اللعب 
لتشــتيت حوائط المنافس ليفــوز اإليراني بفارق 

كبير 25/14.
في الشــوط الثالث لم يختلف الســيناريو إطالقا، 
وواصلــوا  األداء  علــى  اإليرانيــون  ســيطر  إذ 
توهجهــم الهجومــي بكل براعة وســط غياب تام 
لحوائــط الصــد مــع كثــرة األخطــاء على مســتوى 
االستقبال والهجوم لينتهي الشوط لصالح إيران 

بكل سهولة 25/18.
البرازيل تتصدر المجموعة “E” بالعالمة الكاملة

رغم ضمان تأهلها إلى الدور نصف النهائي، إال أن 
البرازيل ضربت بقوة وفازت على منتخب كوريا 

لترفــع   )25/19  ،25/13  ،25/19(  3/0 بنتيجــة 
رصيدها إلى 9 نقاط وتخطف صدارة المجموعة 
بــكل جــدارة بعدمــا ســبق وأن فازت على روســيا 
3/1، والصين 3/0، فيما ودع الكوريون المنافسة 
برصيد خال من النقاط بعد خسارتهم من الصين 
وروســيا بنتيجــة 3/0 في الجولتيــن الماضيتين؛ 

ليلعبوا على المراكز من الخامس حتى الثامن.
وبــرز خالل المواجهة الالعب البرازيلي والينتون 
الــذي أحــرز بمفــرده 16 نقطــة ليكــون المســجل 
األفضــل للنقــاط، إذ يجيــد اللعــب بمركز 2 وحقق 

14 نقطة من الهجوم ونقطتين من الصد.
منافســات  ضمــن  الثانيــة  المواجهــة  وفــي 
المجموعة )E( فاز المنتخب الروسي على الصين 
ليرفــع   )17/25  ،19/25  ،21/25(  3/0 بنتيجــة 
التأهــل  بطاقــة  نقــاط ويخطــف   6 إلــى  رصيــده 
الثانية عن المجموعة بعد أن حقق المركز الثاني 
فــي المجموعــة، فيمــا تجمــد رصيــد الصيــن عند 
نقطتيــن لينافس فقط علــى المراكز من الخامس 

حتى الثامن.
وقاد العب روســيا “مكسيم” منتخب بالده الفوز 
علــى الصيــن بعدمــا حقــق 16 نقطة مــن بينها 13 
نقطــة من الهجوم ونقطة من الصد ونقطتين من 

اإلرسال المباشر.

إيطاليا تتصدر المجموعة “F” بجدارة

تصــدر المنتخــب اإليطالــي المجموعــة )F( بجــدارة 
وحصــد العالمــة الكاملــة بعدمــا فاز علــى األرجنتين 
19/25(؛   ،13/25  ،21/25( نظيفــة  أشــواط  بثالثــة 
ليحقق الفوز الثالث له في المجموعة ويرفع رصيده 
إلى 9 نقاط ويخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف 
النهائــي، فيما توقف رصيد التانجو األرجنتيني عند 
3 نقاط ليلعب أمام كوريا على المراكز من الخامس 

حتى الثامن.

وواصلــت المدربة الوحيدة فــي البطولة مونيكا من 
تحقيــق االنتصار تلو االنتصار لتتفوق على الرجال، 
الجماعــي  األداء  إلــى  الفــوز  بهــذا  إيطاليــا  وتديــن 
المنظم ليكون الطليان أحد ابرز المرشــحين لخطف 
اللقب، فيما تفوق في المباراة لورينزو وفرانشيسكو 

اللذان حقق كال منهما 9 نقاط.

مصر يحقق ثاني انتصاراته 

”G“ بالمجموعة

فــي  انتصاراتــه  ثانــي  المصــري  المنتخــب  حقــق 
بثالثــة  الكنــدي  المنتخــب  تخطــى  بعدمــا  البطولــة 
 ،28/26  ،21/25  ،24/26( شــوط  مقابــل  أشــواط 
23/25(؛ ليرفــع رصيــده إلــى 5 نقاط بعدمــا فاز على 
بورتوريكو فــي المواجهة الماضية وحصد نقطتين، 
فيمــا توقــف رصيــد الكنديين عند 5 نقاط ليتســاوى 
مــع مصر وذلك ضمن منافســات تحديــد المراكز من 

التاسع حتى السادس عشر. 
وســيلعب المنتخــب المصــري أمــام المغــرب يوم غد 
الجمعــة فــي مبــاراة تحديــد المركزيــن مــن 13/16، 
فيمــا ســيلعب المنتخــب الكنــدي علــى المراكــز مــن 

التاسع حتى الثاني عشر.
وفــي المواجهــة الثانيــة فــاز منتخــب التشــيك على 
 ،25/20  ،18/25  ،13/25(  3/1 بنتيجــة  بورتوريكــو 
26/28(، ليخطــف 3 نقــاط ويرفع رصيده إلى خمس 

نقاط ليتساوى مع كال من مصر وكندا.

”H“ المجموعة

كســب المنتخــب التونســي فوزا صعبا علــى المغرب 
 ،25/19  ،23/25  ،25/19  ،19/25(  3/2 بنتيجــة 
16/14( ضمن منافسات المجموعة )H( ليحصد أول 
نقطتين، فيما كسب المغرب نقطة واحدة، وسيلعب 
تونس أمام بورتوريكو يوم الجمعة على المراكز من 
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األحمر مطالب بالتعويض في المواجهات المقبلة

روسيا هزمت الصين

الجهاز الفني يوجه العبينا

مواجهة مصر وكندا

من لقاء الصين وكوريامواجهة مصر وكندا عمالقة الصين أطاحوا بكوريا

منتخبنا واجه صعوبة في تخطي حوائط ايران

كاريث براون

سبورت

حسن علي I تصوير رسول الحجيري



الجنون مرفوض
أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنَّ فريقه مازال نشًطا في سوق االنتقاالت، لكنَّه اعترف بأنَّ النادي غير قادر على 

إنفاق “أموال مجنونة”.

ولــم ُيبــرم ليفربــول أي تعاقــدات كبيــرة لتدعيــم تشــكيلة 
الفريــق هــذا الصيــف، باســتثناء المدافــع الهولنــدي الشــاب 
فــان ديــن بيــرج. لكــن كلوب، أشــار إلــى أنه غير قلق بشــأن 
نقــص اإلنفــاق فــي ليفربول، ويصــر على أنه ســعيد إليجاد 
حلــول ضمــن تشــكيلة الفريــق الحاليــة. وقــال كلوب:”هــذا 
ليس سهًل.. قلت في العام الماضي إن تطوير الفريق ليس 
باألمــر الســهل، بالمال المجنــون، يمكنك دائًمــا القيام بذلك، 

حسًنا، أنت تدفع كل ما تريد، ثم يكون ذلك ممكًنا”.
وأوضح مدرب ليفربول “نحن لسنا كهذه األندية. ال يمكننا 
القيــام بذلــك، نحن أثريــاء حًقا، ولكن ال يمكننــا أن نفعل ما 
تفعلــه بعــض الفــرق األخرى”. وأضــاف “يتعيــن علينا إيجاد 

حلــول خــلل الموســم، نعــم، تجــد أحياًنــا الحــل في ســوق 
االنتقــاالت، لســت مضطــًرا إلى تســمية اللعبيــن، كما يعلم 
الجميع، لكن بخلف ذلك، عليك أن تجد الحلول على أرض 

التدريب وهذا ما نقوم به اآلن”.
وأردف كلــوب “مــا زلنــا نبحــث عــن العبيــن جــدد، لكنهــا لن 
تكــون فتــرة انتقــاالت كبرى، ســنرى ما الذي نفعلــه، وإذا لم 
نفعــل شــيًئا فــي النهاية فســيكون ألســباب مختلفــة”. وأتم 
“فــي نافــذة االنتقــاالت، يتعيــن عليك بناء فريــق تعتقد أنه 
األقوى لدخول الموســم، لكني لدّي هذا الفريق بالفعل.. إذا 
اســتطعنا أن نجلب شــخًصا آخر يجعل ذلك أفضل، ســنرى، 
لكن إذ لم يكن األمر كذلك، فإن هذا الفريق موجود بالفعل”.

هونيس سيترك منصبه

وكاالت

يورجن كلوب

ذكــرت صحيفــة “بيلد” األلمانية األربعاء أن أولي هونيس يســتعد لترك منصبه كرئيس 
لبايــرن ميونيــخ، أكثــر األندية نجاحا في تاريخ الكرة األلمانية، وذلك لصالح مســؤول 

سابق في شركة “أديداس” للمستلزمات الرياضية.

عــن  تكشــف  لــم  التــي  للصحيفــة  ووفقــا 
مصادرها لكنها معروفة بعلقاتها الوطيدة 
بالنــادي البافــاري، فإن هونيس لن يترشــح 
لواليــة جديدة في االنتخابات المقررة في 
نوفمبر المقبل كما ســيترك منصبه كرئيس 
خــلل  النــادي  علــى  االشــراف  لمجلــس 

الجمعية العمومية السنوية.
ولــم يشــأ المــدرب الكرواتــي للفريــق نيكو 
كوفاتــش، المتواجــد مــع العبيــه حاليا في 
الواليــات المتحــدة لخــوض كأس األبطــال 
النــادي  كــوادر  مــن  وأي  الوديــة،  الدوليــة 
التعليــق علــى هــذا الخبر، بينهم المســؤول 
الــذي قــال  االعلمــي شــتيفان مينيريــش 
لوكالــة “ســيد” التابعــة لفرانــس بــرس “من 

ناحيتنا، ليس هناك أي تعليق للدالء به”.
وذكــرت “بيلــد” أن هونيس الذي انضم الى 
بايرن العام 1970 كلعب ثم اعتزل بعدها 

بتســعة أعــوام لتولــي مهمــة المديــر العــام، 
أمضــى  أن  بعــد  باالعتــزال  زوجتــه  وعــد 
أربعيــن عامــا فــي إدارة النــادي البافــاري، 
وذلــك ألن عائلتــه عانــت األمريــن الســيما 
بعد الحكم عليه في 2014 بالسجن لثلثة 

أعوام ونصف بسبب التهرب الضريبي.
االفــراج  مــن  عامــا(   67( هونيــس  وأفــاد 
ســجنه  علــى  شــهرا   14 بعــد  المشــروط 
واستعاد منذ نوفمبر 2016 منصبه كرئيس 
لبايرن بعد أن تركه نتيجة الحكم القضائي 

الصادر بحقه.
أخــرى  أســباب  عــن  الصحيفــة  وتحدثــت 
ساهمت في توصل هونيس الى قرار عدم 
الترشــح لواليــة جديــدة، وهــي االنتقادات 
التــي طالتــه العــام الماضــي علــى خلفيــة 
“االفتــراء”،  بســبب  الصحافييــن  توبيخــه 
“االهانــة” و”عــدم االحتــرام” فــي تغطيتهم 

والمــدرب  الفريــق  العبــي  مــع  وتعاملهــم 
مــن  سلســلة  بعــد  اكتوبــر  فــي  كوفاتــش 

النتائج السيئة.
وكشــفت “بيلــد” أن هونيــس اختــار خلفــه 
لتولــي رئاســة النــادي وهــو هيربــرت هاينر 
الذي شغل منصب المدير التنفيذي لشركة 
“أديداس” بين 2001 و2016 وتولى موقتا 
البافــاري  النــادي  رئيــس  منصــب  بالنيابــة 

العــام 2014، وهــو حاليــا نائبــه في مجلس 
االشراف على النادي.

وهذا التغيير، في حال تأكد، يترافق ايضا 
مــع عــودة الحــارس الدولي الســابق أوليفر 
كان الــى بايرن اعتبــارا من 2020 تحضيرا 
فــي  رومينيغــه  هاينتــس  كارل  لخلفــة 
منصــب الرئيــس التنفيذي للنــادي البافاري 

في 2021.

أولي هونيس

وكاالت

وكاالت

ردت اليابــان علــى شــكوى تقدمــت بهــا كوريــا الجنوبيــة علــى خلفيــة خريطــة أولمبيــة تظهــر 
مجموعــة جــزر متنــازع عليهــا بيــن الدولتيــن، كأراضــي يابانيــة بحســب مــا اوردت طوكيــو 
األربعاء مع بدء العد التنازلي النهائي الستضافتها األلعاب األولمبية الصيفية 2020 بعد عام.

وتشــير خريطــة اليابــان التــي ُنشــرت علــى 
 2020 طوكيــو  ألولمبيــاد  الرســمي  الموقــع 
الجــزر  مجموعــة  االولمبيــة،  الشــعلة  مســار 
المتنــازع عليهــا والتــي تعــرف باســم دوكــدو 
باللغــة الكوريــة، بنقطــة مــع كلمــة تاكيشــيما 
باللغــة  للجــزر  المعتمــدة  التســمية  وهــي 

اليابانية.
وقــال أميــن عــام مجلــس الــوزراء اليابانــي 
يوشــيهيدي ســوغا خــلل مؤتمــر صحافــي 
الســفارة  عبــر  الجنوبيــة،  كوريــا  “تقدمــت 
باحتجــاج  الجنوبيــة،  كوريــا  فــي  اليابانيــة 
حــول المســألة”، وتابع “أكدت اليابــان لكوريا 
الجنوبية أن االحتجاج مرفوض، ألن اليابان 
تملــك )مجموعــة جــزر( تاكيشــيما التي تمنح 

اليابان منفذا على بحر اليابان”.
الخارجيــة  وزارة  أكــدت  المقابــل،  فــي 
اســتدعت  أن حكومتهــا  الجنوبيــة  الكوريــة 
مســؤوال رســميا فــي الســفارة اليابانيــة فــي 
ســيول األســبوع الماضي على خلفية قضية 

الخريطــة األولمبيــة. وافــادت فــي بيــان أن 
الحكومة “ستواصل الرد الصارم على مزاعم 
الدولتــان  المقبولــة”. وتتنــازع  طوكيــو غيــر 
على ملكية مجموعة الجزر، وغالبا ما شكلت 
الخرائــط التي تصــدر من قبل الطرفين مادة 

للتوتر السياسي بينهما.
وكانــت كوريــا الجنوبيــة وجارتهــا الشــمالية 
ســارتا فــي حفــل افتتــاح االلعــاب االولمبيــة 
الشــتوية في بيونغ تشــانغ فــي فبراير 2018 
خلــف علــم موحــد لــم يشــمل الجــرز، بعــد ان 
فــي  المســتخدمة  الشــارة  طوكيــو  شــجبت 
حــدث تجريبــي. وقد صرح حينها ســوغا أنه 
“غير مقبول” تصوير المنطقة المتنازع عليها 

في العلم الموحد.
واعربت اليابان عن غضبها من اظهار خرائط 
مجموعــة الجــزر المتنــازع عليهــا كجــزء مــن 
األراضــي الكوريــة علــى أثاث صنــع خصيصا 
لعقــد قمــة بيــن زعمــاء الكوريتيــن الشــمالية 

والجنوبية.

اليابان ترد على شكوى كوريا

sports@albiladpress.com
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وكاالت

تعــرَّض الجنــاح اإلســباني ماركــو أسينســيو، العــب ريــال 
مدريد، إلصابة قوية خالل مباراة فريقه أمام آرسنال، في 

بطولة كأس األبطال الدولية، واضطر لمغادرة المباراة.

ففــي الدقيقة )65(، ســقط أسينســيو علــى أرض الملعب، بعد 
كــرة مشــتركة مــع الجابونــي بييــر إيميريــك أوباميانــج نجم 
آرســنال، ووضــع يــده علــى وجهه من شــدة اإلصابــة، قبل أن 

يغادر الملعب ومنه للمستشفى إلجراء الفحوصات.
ووفًقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلســبانية، فإنَّ االشــتباه 
الربــاط الصليبــي  أنــه قطــع فــي  األول فــي اإلصابــة، يبــدو 

األمامي للركبة اليسرى.
وفــي حالــة التأكــد مــن اإلصابة، ســيفتقد ريال مدريــد العبه 

الدولي لمدة لن تقل عن 6 أشهر.
ولــم يخــف زيــدان قلقه فــي المؤتمــر الصحفي بعــد المباراة، 
وقــال: “األمــر مقلــق.. لكنــه ذهــب مباشــرة إلــى المستشــفى 

إلجراء الفحوصات، تبدو اإلصابة قوية، ونحن قلقون”

إصابة خطيرة

وكاالت

قالت دوان فريزر، نجمة الســباحة األســترالية، إن الســباح الصيني ســون يانج “غشــاش” ويجب أال 
يشــارك فــي بطولــة العالــم، مطالبــة االتحــاد الدولــي للعبة “ببــذل الجهد الــالزم” لحمايــة الرياضيين 

الشرفاء.

وســمح لسون بطل األولمبياد 3 مرات بالمشاركة 
فــي بطولــة العالم جوانج جو، علــى الرغم من أن 
المحكمة الرياضية، ســتنظر في قضية خاصة به 

في سبتمبر المقبل.
ونــال ســون بالفعــل لقبيــن للســباحة الحــرة فــي 
بطولة العالم لكن حضوره أثار غضب المنافسين، 
لمنصــة  يصعــد  أن  هورتــون  مــاك  رفــض  حيــث 
التتويــج معــه فــي االحتفــال بتســليم ميداليــات 
ســباق 400 متــر، فيمــا رفــض البريطانــي دنــكان 

سكوت مصافحته عقب سباق 200 متر.
وقالــت فريــزر، التــي فازت بســباق 100 متر حرة 
في 3 دورات أولمبية ما بين 1956 وحتى 1964، 
الدولــي  االتحــاد  إن  ســيدني  فــي  للصحافييــن 
للســباحة يجــب أال يســمح لســون بالمنافســة في 

جوانج جو.
وأضافــت “ال أعتقــد أنــا شــخصًيا أنــه كان يجــب 

أن يشــارك. ســيمثل أمام المحكمــة الرياضية في 
ســبتمبر وأشعر بأن االتحاد الدولي كان يجب أن 

ينحيه حتى تنتهي القضية”.
وتابعــت “إذا مــا ثبــت أنــه غيــر مذنــب، فحســنا 
يمكنه العودة لمنافسات السباحة، أعني أننا عدنا 
لحقبة ألمانيا الشرقية حيث كان كافة السباحين 

يتعاطون المنشطات. نريد رياضة نظيفة”.
وجرى إيقاف ســون لثلثة أشهر بسبب انتهاكات 
لهــا علقــة بالمنشــطات فــي 2014 وهــي العقوبة 
التــي ظلــت طــي الكتمــان مــن قبــل االتحاديــن 
بوضــوح  وظهــرت  للســباحة  والصينــي  الدولــي 

عقب انتهاء اإليقاف.
وألقــى ســون باللئمة في ســقوطه خــلل اختبار 
المنشــطات، مــا أدى إليقافــه بعدهــا، على األدوية 
التي كان يتناولها لعلج مشكلة في قلبه وأنه لم 

يكن يعرف أنها محظورة.

فريزر تطالب بحرمان سون

فيال 
يضم 
تريزيجيه

أعلن نادي استون فيال الصاعد حديثا للدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 
األربعــاء انــه ضــم الالعــب الدولــي المصري محمود حســن ”تريزيجيه“ من قاســم 

باشا التركي.

ولــم يكشــف اســتون فيــل عــن القيمــة 
االذاعــة  هيئــة  لكــن  للصفقــة  الماليــة 
ذكــرت  )بي.بي.ســي(  البريطانيــة 
جنيــه  مليــون   8.75 دفــع  النــادي  أن 
اســترليني )10.90 مليــون دوالر( لضــم 

الجناح المصري.
وبــدأ اللعــب البالــغ مــن العمــر 24 عاما 
مســيرته مــع األهلــي المصــري وأمضــى 
فتــرات مع اندرلخــت البلجيكي قبل أن 

ينتقل إلى تركيا.
وشــارك ”تريزيجيــه“ مــع منتخــب مصر 
 2018 روســيا  فــي  العالــم  كأس  فــي 
وكأس األمــم اإلفريقية هذا العام حيث 

سجل هدفا واحدا في 4 مباريات.
وقال دين ســميث مدرب فيل في بيان 
لــه  تاســع صفقــة  النــادي  اكمــال  عقــب 
خــلل فتــرة تعاقــدات مشــحونة ”نحــن 
ســعداء حقا بالعمل مع ”تريز“. شــاهدته 

عدة مرات.

”إنه العب يشارك في مركز الجناح وهو 
مــن نوعيــة اللعبيــن الذيــن كنــا نتمنــى 
ضمهــم. يتســم بأســلوب لعبــه المباشــر 
الذي يســبب مشــكلت للفرق المنافســة 
فــي الثلث األخيــر من الملعب ويســجل 

أهدافا“.

وكاالت

ماركو أسينسيو

وكاالت

إن  األربعــاء،  أمــس  إيطالــي،  صحافــي  تقريــر  قــال 
األرجنتينــي باولــو ديبــاال نجــم يوفنتــوس، وافق على 
فكرة الرحيل من البيانكونيري، خلل فترة االنتقاالت 

الصيفية الجارية.
وذكرت صحيفة “توتو ســبورت”، أن يوفنتوس ينتظر 
وصول ديباال إلى مدينة تورينو يوم األحد المقبل بعد 
نهايــة إجازتــه، بينمــا يدرس ماوريســو ســاري المدرب 
الجديــد لليوفي، كيفية تطوير إمكاناته، لتتناســب مع 
رؤيته الفنية، موضحة أن اللعب بالرغم من ذلك، قد 

يرحل عن الفريق.
وأضافــت أن ديبــاال يفكر جدًيا في اتخاذ قرار الرحيل 
عــن يوفنتــوس وخــوض تجربــة جديــدة، موضحة أن 
الجوهــرة لــن يعارض فكــرة الرحيل، بشــرط أن يرحل 

إلى ناٍد لديه نفس الطموح المتواجد في يوفنتوس.
ينتظــر  يوفنتــوس  نــادي  أن  إلــى  الصحيفــة  ولفتــت 

وصول ديباال وسماع تأكيد رغبته في الرحيل عنه.
وتشير تقارير صحافية إلى أن ديباال يعد هدفا رئيسيا 
لــكل مــن باريس ســان جيرمــان الفرنســي ومانشســتر 

يونايتد اإلنجليزي.

شروط ديباال

وكاالت

تــم حــذف حســاب على تويتر ســرت 
مزاعــم بأنــه يخــص العــب كــرة قدم 

يستعد لإلعالن عن كونه مثليا.

وكان الحســاب المجهــول الــذي حمــل 
اســم ”العــب كــرة القــدم المثلــي“ ذكــر 
أنــه ســيتم عقــد مؤتمــر صحافــي يوم 
هــذا  بوســع  ســيكون  األربعــاء حيــث 
فخــر  ”وبــكل  علنــا  يذكــر  أن  اللعــب 
وثقــة أنــه العــب كــرة قــدم محتــرف 

ومثلي الجنس“.
مــن  قــدم  كــرة  العــب  أي  يوجــد  وال 
الرجــال أعلــن صراحــة عــن أنــه مثلــي 
القــدم  كــرة  صعيــد  علــى  الجنــس 

االحترافية في انجلترا.
الحســاب  علــى  رســالة  نشــر  وتــم 
المجهــول جــاء فيهــا ”اعتقــدت أننــي 
قــوي. كنــت مخطئــا“ قبــل أن يحــذف 

الحساب.

الالعب المجهول
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إعداد: طارق البحار

كشــفت أســتوديوهات “مارفل” الســينمائية، المملوكة لشــركة والت ديزني، النقاب عن مجموعة جديدة من أفالم األبطال الخارقين ســتقدمها على مدى العامين المقبلين من 
بطولة نجوم كبار، مثل أنجيلينا جولي في فيلم “ذي إتيرنالز” )الخالدون(، وماهرشاال علي في إعادة تقديم لفيلم “بليد” وناتالي بورتمان في نسخة نسائية من شخصية “ثور”.

ــام  ــل” عـــن األفــ ــارفــ ــان “مــ ــ ويـــرســـم إعـ
الــجــديــدة خـــال مــؤتــمــر كــومــيــك كــون 
الــتــرفــيــهــي بــالــواليــات الــمــتــحــدة، أمــس 
ــطــريــق الــــذي ســتــســيــر عليه  ــســبــت، ال ال
إند  “أفنجرز:  الناجح  فيلمها  بعد  مارفل 
غــيــم” الـــذي قــالــت ديــزنــي إنــه سيصبح، 
في  لـــإيـــرادات  تحقيقًا  األفــــام  أعــلــى 
التاريخ ليتخطى بذلك فيلم “أفاتار” من 

إنتاج 2009.
واعــتــلــت جــولــي الــمــســرح أمـــام جمهور 
نجوم  مــع  6500 شــخــص،  بــنــحــو  يــقــدر 
فيلم  بطولة  لمشاركتها  اختيروا  آخرين 
“ذي إتيرنالز” مثل ريتشارد مادن، وكميل 
نانجياني وسلمى حايك. وتدور أحداث 
الــفــيــلــم حـــول مــجــمــوعــة مـــن الــكــائــنــات 
دور  فــي  وســيــطــرح  الــخــالــدة  الفضائية 

العرض السينمائي في نوفمبر2020.
ألداء  استعدادها  عن  ســؤال  على  وردًا 
جولي:  قالت  الفيلم،  في  ثينا  شخصية 
نعلم  ــرات...  مــ عشر  أكبر  بجد  “سأعمل 
جميعًا المهمة التي نحن بصددها ونعلم 
ما تستحقون، لذلك سنعمل جميعًا بجّد 
شديد”. وأضافت: “لذلك أخضع للتمرين 

وأشعر بالحماسة”.
وكــشــفــت ديــزنــي أيــضــًا عــن طـــرح فيلم 
“ثور: لوف آند ثاندر”، وهو الجزء الرابع 
من سلسلة أفام “ثور” في نوفمبر2021. 
وشاركت بورتمان في أفام سابقة ضمن 
الــذي  ثــور  حبيبة  دور  وأدت  السلسلة، 
هيمسوورث.  كريس  الممثل  بــدوره  قام 

الفيلم  البطولة في  لها دور  لكن سيكون 
الجديد وستؤدي شخصية “إلهة الرعد”.

بجائزتي  الفائز  علي،  ماهرشاال  وفــاجــأ 
أوسكار عن دوره في فيلمي “مونايت” 
و”غــريــن بـــوك” الــحــضــور بــالــصــعــود إلــى 
عليها  ريــاضــيــة  قبعة  مــرتــديــًا  الــمــســرح 
التي  الشخصية  اســم  وهــو  “بليد”،  كلمة 
الممثل ويسلي سنايبس في فيلم  أداها 
بنفس العنوان في 1998. ولم يكشف عن 

تفاصيله، لكن الحشد هّلل ابتهاجًا.

المرحلة  مــن  جــــزءًا  األفــــام  وســتــكــون 
الرابعة لعالم مارفل السينمائي، الذي بدأ 
2008 بفيلم “أيــرون مان” وحصدت  في 
أفامه أكثر من 22 مليار دوالر في شباك 

التذاكر على مستوى العالم.
أعلنتها  التي  الجديدة  األفــام  بين  ومن 
مــارفــل فيلم “دكـــتـــور ســتــريــنــج إيـــن ذا 
وصفه  الذي  مادنس”،  أوف  مالتيفيرس 
“أول  بــأّنــه  ديريكسون  سكوت  المخرج 

فيلم رعب في عالم مارفل السينمائي”.

جوهانسون  سكارليت  النجمة  وقدمت 
ويــدو”  “بــاك  لفيلمها  ترويجية  لقطات 
لنوعية  الــذي ينتمي  الــســوداء(  )األرمــلــة 
إن  فــي مقابلة  الــحــركــة. وقــالــت  أفـــام 
شخصيات  إلحدى  بمفردها  فيلم  تقديم 
أفــنــجــرز الــشــهــيــرة كـــان تــجــربــة “تسلب 
العقل”. وأكد رئيس استوديوهات مارفل، 
من  جديد  لفيلم  التخطيط  فيج،  كيفن 
وأجزاء جديدة  فور”  “فانتاستيك  أفام 

لفيلمي “باك بانثر” و”كابتن أميركا”.

لنجومهــا علــي  وماهرشــاال  جولــي  أنجيلينــا  انضمــام 

“مارفل” تكشف عن أفالم جديدة

قال المخرج العالمي الشــهير  ديفيد ليتش، مخرج الجزء الثاني من 
فيلم “Deadpool“:  إن لديه خطط مجنونة وأفكار رائعة للجزء 

الثالــث، وأضــاف: “فــي حــال تواصلــت معــي ديزني فســأقوم 
بهذا األمر بكل تأكيد”.

قصة  أن  ــروف  ــعـ ــمـ الـ ومــــن 
ــي مــن  ــانـ ــثـ ــزء الـ ــجــ ــ ال

الــــفــــيــــلــــم، تــــــدور 
حول نجاته من 

حـــادث الــتــواء 
فــــي الـــركـــبـــة، 
ويــــــكــــــافــــــح 
الـــمـــســـتـــشـــار 

الـــــقـــــانـــــونـــــي 
الـــــُمـــــشـــــوه “وايـــــــد 

ويلسون” لتحقيق حلمه في أن يصبح 
المربي األشهر لكاب البولدوج الفرنسية، 

عاطفية  عــاقــة  مــع  التعامل  يتعلم  بينما 
مجدًدا  “وايــد”  يسعى  وعندما  مفتوحة، 

لزاًما  يصبح  بالحياة،  شغفه  الكتساب 
رجل  النينجا،  محاربي  مواجهة  عليه 
ال  أخــرى  وشخصيات  األســيــد،  معدن 
معاركه  فيكتشف خال  تقل خطورة، 
أهــمــيــة عــائــلــتــه، وصــداقــتــه، وجـــدوى 

عاقته بمحبوبته.

“Deadpool” بأفكار مجنونة
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تعاقد النجم مات ديمون على بطولة فيلم الدراما واإلثارة “Stillwater” الذي يتولى 
.”Spotlight“ إخراجه تود مكارثي، الفائز بجائزتي أوسكار عام 2015 عن فيلم

ُيدعى  رجــل  حــول  الفيلم  أحـــداث  تـــدور 
مارسيليا  إلــى  يسافر  ديــمــون(  )مــات  بيل 
في  مــوجــودة  بأنها  ليفاجأ  ابنته،  لــزيــارة 
لم  أنها  تزعم  قتل  جريمة  بسبب  السجن 
ترتكبها، ليكرس بيل كل وقته في محاولة 
اللغوية  تبرئة ابنته في مواجهة الحواجز 
القانوني  والنظام  الثقافية  واالختافات 

بيل  يــطــور  الــرحــلــة  هــذه  المعقد، وخـــال 
صداقة مع امرأة محلية وابنتها الصغيرة، 
شخصيته  اكـــتـــشـــاف  خــالــهــا  مـــن  يـــبـــدأ 

وشعوره باالنتماء للعالم.
 في سياق منفصل، يستعد النجم  «

مات ديمون لطرح فيلم السيرة 
.”Ford v Ferrari“ الذاتية

أشــارت بعــض التقاريــر األجنبية إلــى تعاون 
مشــترك جديــد يجمــع النجمــة العالمية إيما 
ســتون، مــع المخــرج الحائــزة علــى جائزة 
األوســكار داميان شــازيل، للمــرة الثانية، 

.la la land بعد تعاونهما األول في فيلم

وبـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة فــــاريــــتــــي، فـــإن 
ــاون الـــجـــديـــد ســيــأتــى بــعــنــوان ــعـ ــتـ  الـ

Babylon، وسيسرد فترة عشرينات 
القرن الماضي داخل أروقة مدينة 
وسيجسد  السينمائية،  هوليوود 
فترة االنتقال من السينما الصامتة 
للسينما العالمية التي نعيشها تلك 

األيام.
وأضافت الصحيفة في  «

تقريرها، أن التعاون 
المشترك الجديد، ينتظر 

بعض التمويالت للسير على 
خطى فيلم كوينتين ترانتينو 

 Once Upon a Time in الجديد
Hollywood، والذي يسرد تلك 

الفترة أيضا في هوليوود.

بعد أن أدى دور “ســيمبا” في فيلم األســد الملك، يســتعد الممثل جي دي مكراري 
البالــغ مــن العمــر 11 عاًمــا، للنجوميــة العالميــة وهو بالفعــل لديه مســيرة مهنية 

طويلة في هوليوود.

يبقى  إن  يــقــول  الــجــديــد  ديــزنــي  نجم 
للغرور  نفسه  يــتــرك  وال  األرض  عــلــى 
وعائلته  بالله  إيمانه  بفضل  والتكبر 
ــقــويــة الـــداعـــمـــة، جـــي دي مــكــراري  ال
طريقته  عن   DailyMailTV ل  تحدث 

في التعامل مع الشهرة.

ــاب يـــرفـــض الــخــضــوع  ــشـ الـــمـــوهـــب الـ
الحياة مــن األضـــواء، مثل  إلغـــراءات 
الكثير من نجوم األطفال في الماضي، 
وكشف الممثل عن قضاءه “وقت رائع” 
في العمل مع بيونسيه ودونالد جلوفر 

ومجموعة كبيرة من قائمة المشاهير.

”Stillwater“ مات ديمون في

تعاون جديد

بعد األسد الملك

انخفضــت مبيعــات تذاكــر األفــالم بنســبة 6 فــي المئــة في النصــف األول من عام 2019. وأنفق عشــاق الســينما نحو 19 مليــار دوالر على 
السينما في األشهر الستة األولى من هذا العام، مقارنة بمبلغ 20.2 مليار دوالر الذي تم إنفاقه في نفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية عن محللين، إشارتهم إلى 
التي  األخــيــرة،  اإلصـــدارات  كثرة  األفــام قد سئموا من  أن عشاق 

فشلت في االرتقاء إلى مستوى التوقعات.
Men in Black: In�  وكان على رأس األفام المخيبة لآلمال كل من

 How to Trainو Godzilla: King of the Monstersو ternational
 The Lego Movie 2: Theو ،Your Dragon: The Hidden World

.Second Part
األميركي، حيث  التذاكر  للغاية في شباك  التراجع محسوسًا  وكان 
مليارات   5.6 إلى  المئة  في   9.4 بنسبة  التذاكر  إيــرادات  انخفضت 
دوالر في األشهر الستة األولى من العام. كما انخفض عدد التذاكر 
المبيعة في الواليات المتحدة بشكل كبير، إذ انخفضت بأكثر من 8 

.Box Office Mojo إلى 623.6 مليونًا، وفقًا لموقع %
الواليات  المتحدة أفضل من  المملكة  التذاكر في  أداء شباك  وكان 
العام  عــن  المئة  فــي   6 بنسبة  أقــل  كانت  الــعــائــدات  لكن  المتحدة، 
الماضي وفقًا لشركة Comscore. وتكافح صناعة السينما لمواكبة 
التذاكر على  رقم شباك  الذي حطم   ،2018 لعام  يعود  قياسي  رقم 
المتزايدة من  المنافسة  السينما  العالم. كما تكافح صناعة  مستوى 

“نتفليكس”  إلى  و”آبــل”  “ديزني”  انضمام  مع  الكبرى،  البث  شركات 
شركات  مــن  الضخم  االستثمار  إلــى  بــاإلضــافــة  قــريــبــًا،  ــازون”  ــ و”أمـ

التلفزيون التقليدية، مثل HBO، في مسلسات ضخمة.
مع  الصاالت  في  االنتعاش  على  إيجابية  عامات  هناك  كانت  لكن 
إطاق Avengers: Endgame، ثاني أعلى فيلم ربحًا على اإلطاق 

خلف “أفاتار”.

و“أمــــازون” ــل”  ــ و“آب و“ديـــزنـــي”  “نتفليكس”  بسبب 

تراجع أرباح هوليوود في النصف األول من 2019

فتحت مطربة البوب األميركية “ماريا كاري” قلبها في لقاء حصري مع مجلة “كوزموبوليتان” وكشفت للمرة األولى عن تفاصيل سرية بحياتها 
الشخصية في العدد المقرر طرحه 16 يوليو الجاري.

ــرة حـــصـــريـــة لــصــحــيــفــة “بـــيـــبـــول”  ــظـ ــي نـ ــ وفـ
المطربة  أن  كشفت  الــلــقــاء،  على  األميركية 
حول  الجماهير  من  كبير  بعدد  تحظى  التي 
العالم، تحدثت ألول مرة عن عدد المرات التي 
التحدث  إلى  باإلضافة  الحب،  بها في  وقعت 

عن تفاصيل كثيرة بحياتها المهنية.
وقعت  إنــهــا  العالمية  الــبــوب  أيــقــونــة  وقــالــت 
وهي  حياتها،  في  فقط  مــرات  خمس  بالحب 
أقرانها  معظم  مع  مقارنة  العدد  بهذا  فخورة 
ــى أن رقــم 5  ــارت إل الــفــنــي، وأشــ فــي مجالها 
يرتبط بــأحــداث ووقــائــع رائــعــة دائــمــا طــوال 
حياتها، حيث إنها حصلت على جائزة غرامي 

خمس مرات طوال مسيرتها الفنية.
تــزوجــت “مــاريــا” 49 عــامــا، للمرة األولـــى من 
عــام  مــوتــوال”  “تــومــي  األمــيــركــي  الموسيقي 
1993، ومن ثم تزوجت للمرة الثانية بعد أكثر 
من عقد من الزمان من مطرب البوب األميركي 

“نيك كانون”، والتي أنجبت منه توأمها البالغ 
“مــاريــا”  الحالي ترتبط  الــوقــت  فــي  أعـــوام.   8
“برايان  الرقصات  مصمم  مع  غرامية  بعاقة 
به  بـــدأت عاقتها  والــتــي  عــامــا،   36 تــانــانــكــا” 
الملياردير  انفصالها عن  بعد فترة وجيزة من 

األسترالي جيمس باكر.

وخالل اللقاء، كشفت “ماريا” أيًضا  «
أنها ال تنظم حفل يوم ميالدها وال 
تفضل القيام باألمر، حينما ُسئلت 

عن أفضل هدية تلقتها بمناسبة 
يوم ميالدها، مشيرة إلى أنها تفضل 

االحتفال بالحياة من خالل قضاء 
األوقات السعيدة.

باألمر القيام  تفضل  وال  ميالدها  يــوم  حفل  تنظم  ال 

التفاصيل السرية في حياة ماريا كاري
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شريك حياتك يغضب منك بسببك كن متأنيا 
أكثر.

حاول أن تهتم بصحتك من خالل الحرص على 
تناول طعام صحي.

تشعر ببعض الملل والفتور من عملك، لذلك عليك 
أخذ إجازة.

عليك التوقف عن التفكير في الماضي ألن هذا 
يعكر صفو حياتك.

حاول أن تتحلى بالصبر والتأني، حتى ال توقع 
نفسك في مشاكل.

عليك االهتمام والحرص على النوم مبكرا ألن 
السهر يشعرك بالتعب.

ال تفكر في الماضي واستمتع بحاضرك، واهتم 
بعملك.

حاول أن تكون دائما متجدد في البيت والعمل 
كل يوم.

تمضي اليوم وقتا شيقا في العمل لديك الكثير 
من المهام.

تتمتع بوقتك اليوم مع الحبيب وتقضي اجمل 
االوقات.

ال تستعجل وتتصرف بطيش عليك ان تصعد 
سلم النجاح خطوة بخطوة.

تواجه مشكلة مصيرية في العمل كن حكيما 
بقراراتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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تنصيب ملك اسكتلندا 

جيمس السادس 
على عرش 
إنجلترا 

باسم جيمس 
األول ليكون 

أول ملوكها من أسرة 
ستيوارت. 

يعود الثنائي كيفين هارت 
ودواين جونسون للمواجهة 

مجددا، وذلك في الجزء 
الثالث من فيلم المغامرات 
الشهير )Jumanji( المتوقع 
بدء تصويره نهاية الشهر 

الجاري وعرضه مع بدايات 
العام المقبل.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ورش متنوعــة فــي فوائدهــا على الطفــل بأفــكار متجددة

األسبوع األخير لخيمة نخول 2019

استقطبت خيمة نخول ما يقارب 7 آالف زائر حتى اسبوعها األخير، والذي بدأ 
فــي 27 يونيــو وينتهــي فــي 27 يوليو، في نســخته الحادية عشــر ضمن مهرجان 
صيــف البحريــن، ويهــدف البرنامــج إلــى اكســاب الطفــل العديــد مــن المهــارات 
وتعزيــز النقــاط اإليجابيــة لديــه، وذلك تزامنا مــع برنامج هيئــة البحرين لثقافة 
واآلثــار، ويكــون الطفل على موعد مع الترفيه والتســلية بالبرامج المختلفة من 

الساعة الخامسة مساء حتى التاسعة يوميا ماعدا يوم األحد.

وتتميــز الخيمــة بالتنــوع والتجديــد حيث 
انهــا تقــدم كل 3 أيــام ورشــا مختلفة تنمي 
فيهــا قــدرات الطفل على مدار شــهر كامل، 
نخــول  مســرح  علــى  الحيــة  كالعــروض 
كعــرض الدمى اليومي الــذي يقدمه الفنان 
رمضــان يوســف وســرد القصــص المفيــدة 
الطفــل  خيــال  تصطحــب  التــي  والشــيقة 
إلــى عالــم جميــل. وتخصص الخيمــة ركنا 
خاصــا لرياضــة لمــا لهــا مــن اهميــة وفوائد 
عديدة تعود على الطفل في مساحة آمنة، 
وركنــا للمأكوالت المتنوعة بجانب مســرح 
وتنــاول  العــروض  لمشــاهدة  العــروض 
األلعــاب  لبيــع  زاويــة  الشــعبية،  األطعمــة 

المختلفة، والتلوين على الوجوه.
وتتميــز الورش بتنــوع فوائدها التي تعود 
علــى الطفــل ومــن ورش األســبوع األخيــر 
ورشة اطالق المنجنيق بالتعاون مع وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضة وورشــة البيئي 
الصغير بالتعاون مع المجلس األعلى للبيئة 
وورشــة رســم اإلنمي لتعلم الطفل اسلوب 
الطباعــة  وورشــة  اليابانــي  اإلنمــي  رســم 
بالروسم لتعلم كيفية عمل انماط هندسية 
على الورق وورشة بيئتنا البحرية وورشة 
بطاقــات األوريغامــي باإلضافــة إلــى فقرة 

الرسم على الحجارة وتلوينها.
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 1957 
إلغاء الملكية وإعالن قيام الجمهورية التونسية وتنصيب الحبيب بورقيبة.

 
 1976

لويز براون، هي أول من ولد عن طريق عملية أطفال األنابيب في العالم.

 2007 
براتيبها باتيل تتولى رئاسة الهند لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب فيه.

 
 2009 

إجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية في كردستان العراق.

 2016
افتتاح القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين بمدينة نواكشوط.

18

يســتعد الفنــان أحمد عــز لعرض فيلمــه الجديــد “والد رزق 2” 
عودة أســود األرض”، في جميع دور العرض الســينمائي يوم 
8 أغســطس المقبل. الفيلــم من بطولة النجــوم أحمد عز 
وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم 
وخالــد الصاوي ونســرين أمين، مــن إخراج طــارق العريان، 

ويحتفــل صنــاع الفيلــم بالعــرض الخاص يوم 7 أغســطس 
بإحدى دور العرض، التي لم يستقر عليها صّناع العمل حتى اآلن. 

من جهته، يواصل المخرج طارق العريان المونتاج والمكساج للفيلم.

تعرض شــركة “إيمج نيشــن أبوظبي” فيلمها الجديد “سيدة 
البحر” للمرة األولى خالل فعاليات النسخة ال 76 لمهرجان 
البندقيــة الســينمائي الدولــي، ضمن مســابقة “أســبوع 
النقــاد”، خــالل الفترة من 28 أغســطس إلى الســابع من 
ســبتمبر المقبل. وتدور أحداث الفيلم في إطار أسطوري، 

حول قصة فتاة يافعة اســمها حياة، تنشــأ في قرية فقيرة 
تحكمهــا تقاليد مظلمــة تتمثل في تقديم اإلنــاث من أطفالها 

لمخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة.

انضم الفنــان األردني منذر رياحنة، لفريــق عمل فيلم “ماكو” 
الذي يؤدي خالله شــخصية “بشري”، ويشاركه في البطولة 
الســوري قصي خولي، ناهد الســباعي، منــة فضالي، خالد 
أنور، سارة الشــامي، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد 

هشام الرشيدي، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه. 
“ماكــو” هو أول فيلم مصري تدور أغلــب أحداثه تحت مياه 

البحر، وأحداثه مستوحاه من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة 
سالم إكسبريس الشهيرة.

رياحنة في “ماكو”سيدة البحروالد رزق 2

كوثر محمد وحوراء جعفر

كشفت تقارير صحافية عن وجود ثغرة 
التراســل  تطبيقــي  فــي  أمنيــة خطيــرة 
الفــوري المشــفر “واتســاب” و”تليجرام”، 
الفيديــو  مقاطــع  كافــة  تجعــل  والتــي 
والصــور الخاصــة بالمســتخدم “مباحــة 

ومتاحة وسهلة”.
التقنــي  فيــرج”  “ذا  موقــع  وأوضــح 
المتخصــص أن شــركة األمن الســيبراني 
“ســيمانتك” كشــفت عــن وجــود “نقطــة 
ضعــف” خطيرة في تطبيقي “واتســاب” 
و”تليجــرام”، تمّكن الهاكرز من الحصول 
علــى جميــع ملفــات الوســائط الخاصــة 
إصــدار  علــى  باألخــص  بالمســتخدم، 
التطبيقين على نظام تشغيل “أندرويد”.

كما أشــارت إلى أن تلك الثغرة الخطيرة 
في “واتساب” و”تليجرام” تسمح للهاكرز 
المعلومــات  كل  إلــى  بالوصــول  أيًضــا 
والبيانــات الخاصــة بالمســتخدم، ســواء 

البيانات الشخصية أو البنكية.
ورغم أن تطبيقْي “واتساب” و”تليجرام” 
يوفران تقنية التشــفير “مــن النهاية إلى 
الهاكــرز  أن  إال  رســائلهما،  فــي  النهايــة” 
أكــواد  فــي  ضعــف  نقــاط  يســتغلون 

التطبيقين عبر نظام “أندرويد”.
تحميــل اإلصــدار الجديــد مــن “أندرويد 
كيو” الذي يتضمن ميزات أمان متقدمة، 
ال تسمح للهاكرز بالولوج إلى تلك الثغرة 

عبر “واتساب” و”تليجرام”.

ثغرة أمنية خطيرة في “واتساب” و“تليجرام”



“األســد الملك” لــكل أفــراد العائلة في “ســينكو”

اعتبرت النجمة التركية بيرين سات ان الصحافة التركية تتدخل كثيرا  «
 بحياتها الخاصة وال تحترمها.

وقالت بيرين في احد تصاريحها ان الصحافة لديها مشكلة مع نفسها، 
وعليها ان تدرك كيفية طرح المواضيع، وان تحترم حياة الممثل 

 الخاصة.
واضافت انه على الوسائل االعالمية التركية ان تعطي الصورة 

الجميلة عن المشاهير األتراك، نظرا لشعبيتهم الكبيرة في العالم 
العربي، متهمة اياهم بتشويه سمعتهم.

نجحــت أســتوديوهات ديزنــي فــي تقديــم 
نســخة رائعة مــن فيلمها للرســوم المتحركة 
عبــر ســينكو  البحريــن  فــي  الملــك”  “األســد 
البحريــن تزامنــا مــع صــاالت الســينما حــول 
العالــم، فهــو جديــر المشــاهدة لجميــع افــراد 
العائلة بعد النجاح الكبير للفيلم الكالسيكي 
منــذ 1994، حيــث ُصنــف كواحــد مــن أنجح 

أفالم الرسوم المتحركة في التاريخ.
وبالرغــم مــن الشــهرة الواســعة التي يحظى 
بهــا الفيلــم، الــذي تربــع علــى عرش الســينما 
لســنوات عــدة، إال أن الكثيــر من متابعيه قد 
ال يعلمــون أن القصــة األساســية التــي تــدور 
حولهــا أحداث الفيلم، تســتند بالفعل لوقائع 
حقيقــة تعــود تفاصيلهــا للتاريــخ اإلفريقــي 

قبل االستعمار األوروبي.
وبحسب جريدة فاريتى، فإن الفيلم الجديد 
يعتمــد علــى جــذب كل أطيــاف المشــاهدين 
مــن مختلــف األعمــار، كونــه أحــد أبــرز أفالم 
الرســوم المتحركــة علــى مــر الثالثــة عقــود 
الســابقة. الفيلــم يعاد إنتاجه بعــد مرور أكثر 
 ،Live Actionمــن 24 عامــا علــى طريقــة ال

الذى يتم اســتبدال اإلنيمشــن فيها بمشــاهد 
أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك 
بصمــة كبيــرة لــدى الكثيريــن، ويأتــي الفيلم 
بنفــس القصــة التــي طــرح بهــا الفيلــم عــام 

.1994
الزعيــم  إلــى  الملــك  األســد  قصــة  تعــود 
“بأســد  الُملقــب  كيتــا،  ســوندياتا  اإلفريقــي 
مالــي” والذي ُعرف تاريخيًا “بالملك األســد”، 
وحكــم إمبراطوريــة مالــي غربــي إفريقيــا، 
األطلســي  المحيــط  ســاحل  مــن  الممتــدة 

وصوالً إلى نهر النيجر، في الفترة من 1235 
وحتــى 1255، حيــث جعلها مــن أكبر وأغنى 
ألقصــى  وصلــت  والتــي  اإلمبراطوريــات، 
شــقيقته  ابــن  عهــد  فــي  وازدهارهــا  قوتهــا 

األكبر “مانسا موسى”.
بهــا ســاندياتا،  التــي حظــي  القــوة  وأثــارت 
كقائد معترف بين شعبه ورمزًا للبطولة لدى 
قبائل الماندينغا، اســتياء أخيه غير الشقيق 
دانكاران تورمان ووالدته، الذي كان يخطط 
باســتمرار لالســتيالء علــى العــرش لنفســه، 

ودفعت مكائده المســتمرة سانديتا ووالدته 
للفــرار خوفــًا مــن اغتيالهــم، قبــل أن يعــود 
مجــددًا لتحريــر شــعبه بعــد قوعهــم تحــت 

حكم ملك قمعي.
وأكــد عــدد مــن الرحالــة والمؤرخيــن، ومــن 
أبرزهــم ابــن بطوطــة صحــة وجــود روايــة 
عهــد  إلــى  نســبة  وحكمــه،  الملــك  األســد 
ســوندياتا، وذلك خالل رحلته إلى مالي بعد 
حوالي 100 عام من وفاة سوندياتا، بحسب 

ما أورد مقال موقع واشنطن بوست.
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محرر مسافات

انتهــاء  بعــد  حــداد  قاســم  الشــاعر   
النــدوة والقــراءات الشــعرية، وكانت 
جولــة ثانيــة مع أســئلة أخــرى، أجاب 

عنها بكثافة غير متناهية.
لــه مــن موقــع  وفــي جــواب لســؤال 
البيــان االلكترونــي حــول رحيل رواد 
والحديثــة،  الكالســيكية  القصيــدة 
خالل العقديــن األخيرين، هل يمكننا 
القــول إن زمن الشــعراء الرواد الذين 
الشــعر  فــي  مضيئــة  شــكلوا ظواهــر 
العربي المعاصر آيل إلى األفول، قال: 
“لســُت واثًقا ما إذا كان هذا ســؤااًل أو 
جواًبــا، ففيــه مــن األحــكام مــا يكفــي 
الكتشــاف حقائــق بالغــة الظلــم علــى 
الجانبيــن، فمــا القصيدة الكالســيكية 
المســتحيلة(  )األمنيــات  غــادرت، وال 
الشــعر  يجعــل  الوقــت  تحققــت.. 
أكثــر جمــااًل ونبــاًل، ليس الشــعر حلبة 
ســباق مع أي شــيء آخر، وليس عداًل 
البحــث عن رواد كما يقال عن الشــعر 
السابق”. وعن اعادة الذائقة الشعرية 
األصلية الراقية في ظل هذا التهافت 
التواصــل  وســائط  فــي  النشــر  علــى 
“الذائقــة  حــداد:  قــال  االجتماعــي 
اإلنســان،  فــي  موجــودة  الشــعرية 
بدرجــات  يحضــران  أنهمــا  وظنــي 
مختلفــة فــي مــا يكتب من شــعر في 
أي زمــن.. يبقــى أن نحســن الظن في 
المواهــب الشــعرية الجديــدة، ونراها 
بوصفهــا ســعي اإلنســان للتعبيــر عــن 

نفســه، وإذا صادف أن بعض ما ينشر 
فــي وســائط التواصــل االجتماعي ال 
يحبــه بعضنــا، فإننــي شــخصًيا لســُت 
مؤهــاًل لنفــي شــعريته.. هــذه طبيعــة 
أشياء الحياة، ال اتفاق عليها، الجثث 

فقط يتم االتفاق على موتها”
الشــعراء  بعــض  نــزوع  عــن  يقــول 
بعــض  وكذلــك  الروايــة،  كتابــة  إلــى 
الروائييــن لكتابــة القصيــدة أن هنــاك 
الموهبــة  لنــزوع  تفســير  ثمــة  ليــس 
نفســها..  عــن  التعبيــر  نحــو محاولــة 
كل نــوع مــن العمــل، بمــا فيــه العمــل 
اإلبداعــي، يســتدعي نظاًمــا وقوانين 
لكــي يبــدو مكتماًل.. الرواية بشــرطها 
التعبيــري الفنــي تتطلب المــرور على 
ذلك النظــام وتلك القوانين، والكاتب 

الموهــوب، خصوًصــا إذا كان شــاعًرا، 
ســيذهب لكتابــة الروايــة بجماليــات 
نوعيــة، نتوقــع أن يصقلهــا أكثــر كلما 

تكشفت له آفاق الفن.
وتحدث حداد عن القنوات المناســبة 
“دع  وقــال:  الشــعر  لتــداول  برأيــك 
طــال  وكلمــا  ينتظــرون،  النــاس 
انتظارهــم تيّســر للشــعراء كتابــة مــا 
يحبــون، دون اكتــراث بمــن ينتظــر.. 
لســنا معنيين بما يــؤرق “الرأي العام”، 
بنقائــض  يتعلــق  شــأٌن  العــام  الــرأي 
الشــعر، وللشــعر ابتكار ما يناســبه من 

قنوات ال تبتذله للتداول العام”.
وعــن الــذي يــؤرق قاســم حــداد فــي 
هذه األيام وهل الكتابة سبيل للنجاة 
ممــا يحيــط بالشــاعر أكد بــأن الكتابة 

حصنــه ضــد العالــم.. أعتنــي بالحياة، 
وال  العالــم،  غيــر  الحيــاة  أن  مؤمًنــا 
يؤرقنــي شــيء مثــل الوقــت الذي لم 

يعد يسعني، ولم يعد يكفي.
الســاحة  حــداد  قاســم  يــرى  وكيــف 
ومنطقــة  البحريــن  فــي  الشــعرية 
الخليج، ولماذا يحضر الشعر الشعبي 
أو النبطي أكثر من القصيدة الحديثة 
قــال  المتلقــي  لــدى  الكالســيكية  أو 
إنــه  تقــول  أنــت  “هــا  البيــان:  لموقــع 
)شــعر(، شــعبًيا كان أو نبطًيــا.. ما دام 
يتوفــر علــى شــعريته، فمــن الطبيعي 
فإننــي  لذلــك  حاضــًرا،  يكــون  أن 
أســاليبه  بشــتى  العربــي  الشــعر  أرى 
ومناطقه الجغرافيــة يحضر ويتبلور 

وينجح ويفشل مثل حياتنا.

 قاسم حداد: 
أعتني بالحياة وال يؤرقني إال الوقت

تماما حياتنا  مثل  ويفشل  ينجح  األساليب  بجميع  العربي  الشعر 
تجربــة طويلــة فــي كتابــة القصيــدة، خاضها الشــاعر البحريني قاســم حداد، اســتهّلها في “قلب الحب” بداية ســبعينيات القرن الماضي، وهو ال يــزال يقبض على جمرة 
الشــعر التي يعتبرها حصنه وســالحه في مواجهة العالم. كان حداد حاضرًا حين طرحت األســئلة في ندوة “الشــعر العربي في مشــهد ثقافي متحول” خالل احتفالية 
للشعر أقامها موسم أصيلة الثقافي الدولي الحادي واألربعين على مدى يومين، وكانت له رؤيته الواضحة بأن الشعر ال يزال في بريقه، وسط الرؤى المتشائمة التي 
كان يعّبر عنها البعض.. وهذا ما تقاطع معه رأي الناقد المصري المتخصص في الشــعر العربي المعاصر الدكتور صالح فضل، حين قال إن الشــعر هو جنون اللغة وبئر 

الخيال وآفاقه المديدة وجوهر الفطرة اإلنسانية، معتبرًا أن القرن العشرين يعد العصر الذهبي الثاني للشعر بعد العصر العباسي.

ولد قاسم حداد العام 1948 في مدينة المحرق البحرينية، ويعد  «
من أبرز شعراء القصيدة الحديثة، شارك في تأسيس “أسرة األدباء 

والكتاب في البحرين” العام 1969، وشغل مراكز قيادية في إدارتها.. 
تولى رئاسة تحرير “كلمات” التي صدرت عام 1987، وهو عضو 

مؤسس في فرقة “مسرح أوال” البحرينية.

صدر للشاعر عدد من الدواوين ابتداء من العام 1970، منها:  «
“قلب الحب”، و ”الدم الثاني”، و”البشارة”، و”القيامة”، و”شظايا”، 

و”انتماءات”، و”النهروان”، و”مجنون ليلى”، و”عزلة الملكات”، 
و”يمشي مخفوراً بالوعول”، و”الجواشن”، و”عالج المسافة”، و”قبر 

قاسم”، و”المستحيل األورق” )كتاب مشترك مع المصور السعودي 
صالح العزاز(، و”له حصة في الولع”، و”ورشة األمل” )سيرة شخصية 

لمدينة المحرق(، و”أيقظتني الساحرة” )مع الترجمة اإلنجليزية - 
محمد الخزاعي(، و”ما أجملك أيها الذئب”، و”لسَت ضيفًا على أحد”، 

و”فتنة لسؤال”، و”الغزالة يوم األحد”.

بروفايل
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انهاء عادة التدخين في إنجلترا بحلول 2030
تعهدت الحكومة البريطانية بوضع حد لعادة التدخين في إنجلترا 
 ،2030 عام  بحلول  الشمالية(  وإيرلندا  ويلز وإسكتلندا  )وليس في 
إلـــى التصدي  الــهــادفــة  نــطــاق سلسلة مــن اإلجـــــراءات  ــك فــي  وذلـ

للمسببات التي يمكن الوقاية منها لإلصابة بالعديد من األمراض.
تقرير  )وهو عبارة عن  الحكومة  “كتاب أخضر” أصدرته  وجاء في 
ابتدائي يتضمن مقترحات تتقدم بها الحكومة ينشر من أجل إثارة 
الرئيسة  اإلجـــراءات  بين  من  أن  المعني(  الموضوع  حــول  النقاش 
العامة  بالصحة  لالرتقاء  اتخاذها  في  الحكومة  تفكر  التي  األخرى 
جديدة  بتعليمات  واإلتيان  البدني  النشاط  ممارسة  على  التشجيع 
حول كيفية التمتع بنوم سليم واستهداف اولئك الذين من المحتمل 

إصابتهم بداء السكري.
ومن أهداف اإلجــراءات التي تضمنها الكتاب األخضر خفض عدد 

السنوات التي يقضيها الناس وهم يعانون من المرض.
أعمارهن  19 سنة من  اليوم  يقضين  اإلنجليزيات  النسوة  أن  يذكر 
 - 16 سنة  إلــى  للرجال  الفترة  بينما تصل  الــمــرض،  أســيــرات  وهــن 

وتعادل هذه الفترة خمس أعمارهم )نسوة ورجاال( تقريبا.
من  ساكنوها  يعاني  التي  المحرومة  المناطق  فــي  أســوأ  والــحــال 

المرض لفترات أطول.
ويضع الكتاب األخضر، الذي سيخضع للنقاش قريبا، مجموعة من 

السبل للتصدي لهذه الظاهرة، ومنها:
على مساعدة  المستشفى  إلى  يدخل  أي مدخن  أن يحصل  ضمان 

ومساندة لحثه على اإلقالع عن عادة التدخين.
توسيع نطاق برامج تعليم سبل تنظيف األسنان في رياض األطفال 

والمدارس اإلبتدائية.
إعادة النظر في األدلة التي تربط بين النوم والحالة الصحية وذلك 
النوم  ساعات  بعدد  المتعلقة  التعليمات  من  مجموعة  بلورة  بهدف 

التي ينبغي للناس التقيد بها.
والطفر  كالركض  النشيط”،  “اللعب  الكتاب  يسمه  ما  على  التشجيع 
في رياض األطفال، وحث الناس على استخدام الدراجات الهوائية 
من  الوقاية  برنامج  على  اإلنفاق  مضاعفة  التنقل.  في  المشي  أو 
تعرضا  األكثر  ألولئك  الدعم  توفير  يستهدف  الــذي  السكري  مرض 

لإلصابة بالنوع الثاني من هذا المرض.

ــيــة  ــفــدرال فـــرضـــت لــجــنــة الـــتـــجـــارة ال
ــعــاء غــرامــة قياسية  األمــيــركــيــة األرب
شركة  على  دوالر  مــلــيــارات   5 بلغت 
فيسبوك بسبب انتهاك الخصوصيات، 
في تسوية تلزم أكبر موقع في العالم 
قيود  ب”وضــع  االجتماعي  للتواصل 

جديدة وتعديل هيكلية الشركة”. 
وذكرت اللجنة أن الغرامة هي األكبر 
بسبب  شــركــة  أي  تــفــرض على  الــتــي 
المستهلكين  خــصــوصــيــة  انــتــهــاكــهــا 
تقدرها  التي  الغرامات  أكبر  وإحــدى 

الحكومة األميركية ألي انتهاك. 
سيمونز  جــو  اللجنة  رئــيــس  ــرح  وصـ
الى  الـــذي أدى  ــقــرار  ال بــيــان بعد  فــي 
اثنين  اعتبار  مع  اللجنة  في  انقسام 
كافية  غير  الغرامة  إن  أعضائها  مــن 
من  لمليارات  المتكررة  الوعود  “رغــم 
بأنها  العالم  في  الشركة  مستخدمي 
ــادرة عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الكشف  قــ
لجهات  الشخصية  معلوماتهم  عــن 
أخرى، فقد قوضت فيسبوك خيارات 

المستهلكين”.

واشنطن تغرم 
“فيسبوك” ماليين دوالر األقّل مصرعهم  13 شخصًا على  لقي 

ــداد  ــ عـ ــي  ــ فـ آخـــــــــرون   35 واعــــُتــــبــــر 
المفقودين إثر انزالق للتربة في إقليم 
غــويــتــشــو الــجــبــلــي فــي جــنــوب غــرب 
الصين، كما أفاد اإلعالم الرسمي أمس 

األربعاء.
ــاء الــثــالثــاء  وحـــصـــل االنـــــــزالق مـــسـ
ــتــابــعــة لــمــديــنــة  ــقـــرى ال ــدى الـ ــ فـــي إحـ
ليوبانشيوي التي تبعد 2300 كلم عن 

بكين.
مجموعه  مــا  األرضـــي  االنهيار  وطمر 

يــعــيــش فيها  مــنــطــقــة  فـــي  مـــنـــزالً   21
50 شخصًا، بحسب ما ذكرت  حوالى 

السلطات المحلية.
وتحدث التلفزيون الرسمي سي.سي.

انــزالق “قــوي” جرف كل  تي.في، عن 
شيء على امتداد حوالى 500 متر.

عمليات  أّن  الرسمي  التلفزيون  وأفاد 
اإلنقاذ عرقلها هطول أمطار، وقد بّث 
وجــرافــات  إســعــاف  لسيارات  مشاهد 
تسير ببطء شديد من جراء الوحول 

في موقع الكارثة.

ــي شـــــــاب اشـــتـــهـــر  ــ ــوفـ ــ تـ
على  الفيديوهات  بنشر 
ــرنـــت، بــعــد تــنــاولــه  ــتـ اإلنـ
ــة، كــنــوع  ــامـ ــرات سـ حـــشـ
ــــذي بثه  ــتــحــدي، ال مــن ال
ــرة عـــلـــى قــنــاتــه  ــاشــ ــ ــب مــ

بموقع “يوتيوب”.
وعـــثـــرت الــســلــطــات في 

الصين على رجل يبلغ من العمر 35 عاما، متوفيا في شقته، بعد تناوله حشرات سامة 
خالل بث مباشر على موقع “دو يو” الصيني لبث الفيديوهات.

وقالت تقارير صينية إن الرجل الذي يدعى صن، ظهر وهو يتناول ديدان وسحالي، 
في بث مباشر، حسب ما أشار موقع صحيفة “ميترو” البريطانية.

وقالت الشرطة إن الكمبيوتر كان ال يزال يبث مباشرة، حتى بعد وفاة صن، عندما 
عثروا عليه بشقته في مقاطعة أونهوي الصينية قبل أيام. وكان الشاب الصيني قد 

بدأ تحديا، يأكل خالله الحشرات، أمام جمهوره على يوتيوب.

قال مسؤولون حكوميون يوم الثالثاء 
إن السيول العارمة أسفرت عن مقتل 
ــل ونـــــزوح ما  ــ 61 شــخــصــا عــلــى األقـ
ألــف شخص وإغــراق   800 مــن  يقرب 
آالف الــمــنــازل فــي نــحــو ثــلــث أنــحــاء 
ــر هــطــول أمطار  بــنــجــالدش، وذلـــك إث
موسمية غزيرة على مدى األسبوعين 

الماضيين.
الكوارث  وإدارة  اإلغاثة  وزارة  وقالت 
عامين،  منذ  األشــد  وهــي  السيول،  إن 

3 ماليين  مــن  يقرب  مــا  بنحو  أضــرت 
شخص.

وفي نيبال المجاورة، قالت الشرطة إن 
انهيارات  في  تسببت  الغزيرة  األمطار 

أرضية دمرت 5 منازل يوم الثالثاء. 
وتقول السلطات في نيبال إن الوفيات 
األحــــدث تــرفــع عـــدد ضــحــايــا األمــطــار 
األسبوعين  مدى  على  قتيل   100 إلى 
في  مفقودا   30 عن  فضال  الماضيين، 

أنحاء البالد.

مصرع 13 شخصًا بانهيار أرضي في الصين

“الحشرات السامة” تقتل شابا في بث مباشر

السيول تقتل 161 شخصا ببنجالدش ونيبال

سياح يلجئون إلى شاطئ هيرينغسدورف بجزيرة يوزدوم في بحر البلطيق أمس األول، مع ارتفاع درجات الحرارة في النهار في معظم أنحاء ألمانيا. )أ ف ب(

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس 
الصحافي  المؤتمر  خــالل  الفيصل،  خالد  األمير  المركزية  الحج  لجنة 
حضاري”،  وسلوك  عبادة  “الحج  التوعوية  اإلعالمية  الحملة  إلطــالق 
الثانية عشرة عن إطالق  )الحج رسالة سالم( في نسختها  تحت شعار 
جائزة لإلعالم الجديد تحت مسمى )جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة 
لإلعالم الجديد( في أربعة أفرع هي الفيلم القصير، والصورة، والتغريدة 

والسناب شات بقيمة نصف مليون ريال.
العام هيأت أنظمة  الفيصل أن وزارة الحج هذا  ووأوضــح األمير خالد 
جديدة تسهل على الحجاج الوصول إلى هذه البالد دون عناء، متمنيًا 
نجاحها وأن تكون هذه الرحلة اإليمانية مكللة بالنجاح ومريحة لحجاج 
بيت هللا الحرام، وأضاف: “في كل عام هناك دراسات وأبحاث عن ما تم 
في الحج الماضي، نحرص على االستفادة منها حيث تقوم لجنة الحج 

المركزية بدراسة المالحظات وتالفيها واإليجابيات وتطويرها”.
كما دعا أمير منطقة مكة المكرمة من سبق لهم الحج بفتح المجال لمن 

لم يؤدوا الفريضة من قبل.

500 ألف ريال لجائزة 
اإلعالم الجديد في الحج

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلن باحثون أجروا تحاليل لصور طبية 
بطلب من الحكومة األميركية أن أدمغة 
نحو 40 دبلوماسيا أميركيا كانوا ضحايا 
ــظــواهــر غــامــضــة فـــي كـــوبـــا، تــعــرضــت  ل

“لشيء ما سبب تغييرات فيها”.
مجلة  نشرتها  التي  الدراسة  تسمح  وال 
بها  وقـــام  للطب  األميركية  األكــاديــمــيــة 
بالتوصل  بنسلفانيا  جامعة  فــي  أطــبــاء 
لدى  سجلت  التي  الــعــوارض  سبب  إلــى 
ومايو   2016 نهاية  بين  الدبلوماسيين 

.2018

لكنها تؤكد أن “أدمغتهم تعرضت  «
لشيء ما سبب تغييرات فيها”، إذ 

واجه دبلوماسيون يعملون في 
كوبا وأفراد من عائالتهم، مشاكل 

صحية عديدة بينها مشاكل 
مرتبطة بفقدان التوازن والدوار 
وتناسق الحركة وحركة العيون 

وكذلك من قلق ومن سرعة 
الغضب، ومن ما وصفه هؤالء 

بأنه تراجع في اإلدراك.

الرياضية  األحــذيــة  مــن  زوج  حــطــم 
 ،1972 عام  ُصنع  للركض،  المخصصة 
وهو من أوائل األحذية التي انتجتها 
عندما  قياسيا  رقــمــا  نــايــكــي،  شــركــة 
جرى بيعه في مزاد علني مقابل 437 

ألفا و500 دوالر.
باسم  المعروف  األحــذيــة  زوج  وكــان 
بيل  الــذي صممه  شــو(،  )مــون  نايكي 
في  المشارك  الركض  مــدرب  بورمان 
المشاركين  للعدائين  نايكي  تأسيس 
في التصفيات المؤهلة لدورة األلعاب 
األولمبية العام 1972، أهم معروضات 
تخصصه  اإلطــــالق  عــلــى  ــزاد  مــ أول 
نيويورك  فــي  لــلــمــزادات  دار ســوذبــي 

لألحذية الرياضية.

وقالت الدار إن هذا السعر أصبح  «

رقما قياسيا لزوج من األحذية 

الرياضية يباع في مزاد. ولم يعرف 

على الفور المشتري في المزاد 

الذي أقيم على اإلنترنت.

ظواهر غامضة تصيب 
أدمغة دبلوماسيين 

أميركيين بكوبا

زوج أحذية من “نايكي” 
بـ400 ألف دوالر أعلن محامي ملك ماليزيا السابق، سلطان 

طلق  موكله  أن  رسميا  الــخــامــس،  محمد 
الــروســيــة، حاسما  الــجــمــال  ملكة  زوجــتــه 
نطاق  على  تداولها  جــرى  التي  التكهنات 
واسع خالل اآلونة األخيرة، على ما أفادت 

“فرانس برس”، أمس.
وتــحــدثــت تــقــاريــر إخــبــاريــة خــالل األيــام 
الخامس  محمد  سلطان  أن  عــن  األخــيــرة 

طلق زوجته بعد زواج قصير أثمر طفال.
ــذا الـــــــزواج، تــخــلــى الــمــلــك  ــر هــ ــ وعـــلـــى إث

الماليزي عن عرشه في سابقة هي األولى 
في تاريخ البالد، خالل يناير الماضي.

وقال المحامي، كوه تيين هوا، الذي يتخذ 
مقرا له في سنغافورة، إن محمد الخامس 
أوكسانا  ريهانا  من  نهائي  بشكل  “انفصل 
بعدما   2019 يونيو   22 فــي  غورباتنكو 
رمى عليها الطالق بالثالثة طبقا للشريعة 

اإلسالمية”.
علمها  نفت  السابقة  الجمال  ملكة  أن  غير 

بالطالق.

رسميا.. ملك ماليزيا السابق يطلق ملكة الجمال الروسية

الممثلة األسترالية مارجوت روبي تصل مسرح TCL الصيني في 
هوليوود، كاليفورنيا يوم 22 يوليو 2019 لمشاهدة العرض األول لفيلم 

“ذات مرة ... في هوليوود” من إنتاج ستوديوهات سوني. )أ ف ب(
ريهانا روكسانا ومحمد الخامس.. زواج لم يكمل عاما واحدا.

السنة الحادية عشرة - العدد 3935 

الخميس 25 يوليو 2019 
22 ذو القعدة 1440

اإلنجليزيات يقضين 19 سنة من أعمارهن وهن أسيرات التدخين
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