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)أرشيفية(

المنامة - بنا
تونس - وكاالت

قال رئيس هيئة االنتخابات في تونس 
االنتخابات  موعد  تقديم  سيجري  إنــه 
الرئاسية الذي كان مقررا في 17 نوفمبر.

وقال إنه بعد وفاة الرئيس الباجي قايد 
السبسي سيتم تقديم موعد االنتخابات 
ــــذي ينص  ــًا لــلــدســتــور ال الــرئــاســيــة وفــق
على أن يكون لتونس رئيس جديد في 

غضون 3 أشهر.
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، قد 
الباجي  الرئيس  وفاة  عن  أمس،  أعلنت 

قايد السبسي في المستشفى العسكري 
لوعكة  تعرضه  بعد  “تونس”،  بالعاصمة 

صحية.

المنامة - بنا

افتتحت األمين العام للمبادرة الوطنية 
مرام  الشيخة  الزراعي  القطاع  لتنمية 
مهرجان  أمس  خليفة  آل  عيسى  بنت 
الثانية  نسخته  فــي  النخلة”  “خــيــرات 
الذي تنظمه المبادرة بالتعاون مع إدارة 
لمجموعة  الــتــابــعــة  الــمــزارعــيــن  ســـوق 
الزراعة  ووكالة  للتنمية،  البحرين  بنك 

ــروة الـــبـــحـــريـــة فــــي مـــقـــر ســـوق  ــ ــثـ ــ والـ
المزارعين البحرينيين بهورة عالي.

ــرام بــنــت عيسى  ــدت الــشــيــخــة مــ ــ وأكـ
النخلة  مــهــرجــان  أهــمــيــة  خــلــيــفــة،  آل 
التراث  فــي  حيويا  جانبا  يمثل  كونه 
البحرين  بــهــويــة  ومــتــصــا  الــبــحــريــنــي 

الحضارية.

مهرجان النخلة يتصل بالهوية الحضارية واشنطن: نعزز عالقتنا مع شركائنا لمواجهة األعداء
لندن تكلف البحرية مرافقة السفن بهرمز... وتنسيق قدرات أوروبية لتأمين النقل

قــال وزيــر الدفــاع األميركي مارك إســبر، أمس، إننا “نعزز عالقتنا مع الشــركاء 
لمواجهة األعداء”.

ــرا  وزيـ تنصيبه  بمناسبة  إســبــر  وأضــــاف 
ــه “عــلــيــنــا مــواجــهــة  ــ ــاع أنـ ــدفـ ــلـ ــدا لـ ــ ــدي جــ
الشرق  زعزعة  تواصل  وإيران  التهديدات 

األوسط”. 
ــمــنــاســبــة نــفــســهــا، قــــال الــرئــيــس  وفــــي ال
أن  نضمن  “إنــنــا  تــرامــب  دونــالــد  األميركي 

أي معركة نخوضها”. واعتبر  نسيطر على 
يتحدثون  باتوا  اآلن  “األعــداء  أن  ترامب 
ــرام عــلــى عكس  ــتـ إلــيــنــا بــشــكــل بــالــغ االحـ

سنوات سابقة”.  
أن  أمــس،  البريطانية،  الحكومة  وأعلنت 
البحرية الملكية سترافق السفن التي ترفع 
علم الباد عبر مضيق هرمز بهدف الدفاع 
الماحة، وذلك بعدما كانت قد  عن حرية 
قالت سابقا إنها ال تملك الموارد العسكرية 

الكافية لذلك. 
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس 
ــارلـــي، فـــي مــقــابــلــة إن بـــاريـــس وبــرلــيــن  بـ
ولندن تعتزم “تنسيق” إمكاناتها و “تقاسم 
المعلومات” بينها، لكن دون نشر تعزيزات 

عسكرية إضافية.

عواصم - وكاالت

صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية أمس للفرقاطة إتش إم إم مونتروز )وسط( وهي ترافق سفينة شحن في مياه الخليج. )أ ف ب(

بطولة العالم لشباب الطائرة تدخل مرحلة الحسمالفيشاوي يخسر معركتهخروقات حوثية للهدنة بالحديدةبورصات الخليج على أعتاب التعافيإزالة مخلفات حظائر الهملة
تابع وزير األشغال وشئون  «

البلديات والتخطيط العمراني 
عصام خلف مع النائب أحمد 

الدمستاني إزالة المخلفات 
المتبقية من حظائر الهملة، 

وتكثيف حمالت الرقابة والتفتيش 
على الباعة الجائلين في دمستان.

توقع محللون أن تنطلق مؤشرات  «
األسواق الخليجية إلى رحلة صعود 

جديدة في نهاية األسبوع ومطلع 
األسبوع المقبل وسط استقرار األجواء 

الجيوسياسية بالمنطقة، وتحكم 
عوامل داخلية في حركة األسهم وفي 

مقدمتها “النتائج النصفية”.

قالت مصادر يمنية أمس  «
الخميس إن ميليشيا الحوثي 

شنت قصفًا مكثفًا بمختلف 
أنواع األسلحة على األحياء 

السكنية وتجمعات مدنية في 
محافظة الحديدة غرب البالد.

توفي الفنان المصري فاروق  «
الفيشاوي، صباح أمس، بعد 

صراع مرير مع مرض السرطان 
بأحد المستشفيات الخاصة 

بالقاهرة بحسب تقارير إعالمية 
مصرية، بعد أن دخل في غيبوبة 

كبدية مساء األربعاء الماضي.

تدخل بطولة العالم للشباب  «
للكرة الطائرة تحت 21 عاًما مرحلة 

الحسم لتحديد هوية بطل النسخة 
العشرين بانطالق منافسات الدور 

نصف النهائي اليوم على صالتي 
اتحاد الكرة الطائرة وكرة الطاولة 

بمدينة عيسى الرياضية.
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لندن ـ وكاالت

البريطاني  الـــــوزراء  رئــيــس  ألــقــى 
الــجــديــد، بــوريــس جــونــســون، أول 
خطاب له أمام النواب في مجلس 
ـــ “نـــهـــج جــديــد”  ــد بـ ــ الـــعـــمـــوم، ووعـ
االتحاد  من  بريطانيا  خــروج  تجاه 

األوروبي.
ماي  تيريزا  بسلفه  أشــاد  أن  وبعد 
للمملكة  الــذهــبــي”  “الــعــصــر  وتــوقــع 
ظهور  جــونــســون  انتقد  الــمــتــحــدة، 
زعيم حزب العمال جيرمي كوربين 
و2012   2009 بين  مــرة  مــن  أكــثــر 
على قناة “برس تي في” الحكومية 
باإلنجليزية،  الــنــاطــقــة  ــيــة،  اإليــران
جــنــيــه  ألــــــف   21 تــلــقــيــه  ــل  ــابـ ــقـ مـ

إسترليني لكن األخير نفى ذلك.
ــون “يـــجـــب عــلــيــنــا  ــسـ ــونـ وقــــــال جـ
على  ــرجــل  ال ائــتــمــان  فــي  التفكير 
لــه مــن برس  ــه “مــدفــوع  البلد”، وأن

تي في”.

جونسون يهاجم 
 ”Press Tv“ :كوربين

بحرينيون كانوا قلقين من احتمال نقلها في أغسطس المقبلدفعت له

أرض “حظائر الصالحية” ليست للبيع حالًيا

وقــع الخبــر كالصاعقــة علــى مجموعة من المزارعين البحرينيين حينما أبلغهم مندوب من “مالك األرض” التي اســتأجروا قطًعا منها 
لمزارعهم في منطقة “الصالحية” بأنه يتوّجب عليهم أن يستعّدوا إلخالء األرض في موعد أقصاه السادس عشر من شهر أغسطس 
2019 تمهيًدا لبيعها من جانب المالك بعد حصر أمالكهم! وكان هذا “الخبر بموعده المؤسف” بمثابة “كارثة” ألصحاب 5 مزارع الذين 

يعملون في هذه المزارع منذ ما يقارب العشرين عاًما.

المسؤولين،  إلــى  صوتهم  إليــصــال  وسعًيا   
زارت “الباد” المنطقة عصر األربعاء والتقت 
الوضع”،  من  “القلقين  المزارعين  من  عــددا 
لكن “الخبر السار” أنه في المساء ذاته حضر 
كويتية(  )عائلة  الــمــاك  جانب  مــن  مــنــدوب 
وأن  ا،  للبيع حاليًّ ليست  األرض  بأن  ليبلغهم 
حال  وفــي  مــزارعــهــم،  فــي  البقاء  بإمكانهم 
حدوث أية تطورات، سيتم إباغهم واالتفاق 
ــو األمــــر الــــذي أشــــاع االرتـــيـــاح  مــعــهــم، وهــ
الذين عّبروا عن  المزارعين  بين  والطمأنينة 

الشكر والعرفان للماك على صنيعهم.
 لكن، ما الذي حدث بالضبط لكي يثير “قلق 

حظيرة كبيرة مخصصة لألبقاروذعر المزارعين”؟

أنقرة - وكاالتالرياض ـ العربية.نت

األنشطة  متنوعة  23 مؤسسة  تقدمت 
إلى  بطلبات  المحلي،  بالسوق  وتعمل 
الــتــابــع  للمستثمرين  الــبــحــريــن  مــركــز 
والسياحة  والتجارة  الصناعة  لـــوزارة 
بتحويل  لها  القانوني  الشكل  لتغيير 
إليها  تابعة  فــروع  أنشطة  أو  أنشطتها 
تابعة  أو  بذاتها  قائمة  مؤسسات  إلــى 

لــمــؤســســات أخــــرى، بــإجــمــالــي رؤوس 
أموال تتجاوز 415.8 ألف دينار.

بطلب  تقدمت  التي  المؤسسات  وأبــرز 
وتحويلها  ــقــانــونــي  ال شــكــلــهــا  لتغيير 
مقفلة،  بحرينية  مساهمة  شركة  إلــى 
ألف   320 برأسمال  للعقارات”  “أرجــون 

دينار.

ــســعــودي  كــثــفــت هــيــئــة الـــهـــال األحـــمـــر ال
لعام  الحج  موسم  الستقبال  استعداداتها 
1440هـــ من خــال خطة تشغيلية محكمة 
تستهدف تقديم أرقى الخدمات اإلسعافية 

لحجاج بيت هللا الحرام.
وخصصت الهيئة أكثر من 36 مركزًا إسعافيًا 
دائمًا و89 مركزًا مؤقتًا وبقوى بشرية عاملة 

جميع  فــي  مــوظــف   2700 مــن  أكــثــر  بلغت 
واإلداريــة،  اإلسعافية  الطبية  التخصصات 

ومدعومة بـقرابة 370 سيارة إسعاف.
ــي نــطــاق الــعــاصــمــة الــمــقــدســة والــحــرم  وفـ
مركزًا   35 الهيئة  خصصت  الشريف  المكي 
الخدمات  لتقديم  ومــؤقــتــًا  دائــمــًا  إسعافيًا 

الطبية اإلسعافية للحجاج.

الوزير  أن  التركية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الخميس،  أمــس  اجتمع،  أكـــار  خلوصي 
عملية  لبحث  عسكريين  مسؤولين  مــع 
محتملة في شرق الفرات بشمال سوريا، 
ــقـــرة مـــن أنــهــا  ــوم مـــن تــحــذيــر أنـ ــ بــعــد ي
ستتحرك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 
مع الواليات المتحدة بشأن منطقة آمنة 

مزمعة.
على  إن صبرها  األربــعــاء،  تركيا،  وقالت 
المحادثات  في  نفد  المتحدة  الــواليــات 
عقد  بعدما  المنطقة،  بــإقــامــة  المتعلقة 
ــراك وأمــيــركــيــون سلسلة  ــ أت مــســؤولــون 
اجتماعات لبحث المنطقة اآلمنة المزمعة 

وتطورات إقليمية أخرى.

تركيا تبحث عملية عسكرية شرق الفرات125 مركزاً إسعافيًا لخدمة الحجاج23 مؤسسة تطلب تحويل أنشطتها

الهملة - بتلكو

ــكــو صــافــي  ــتــل حـــقـــقـــت ب
الشركة  لمساهمي  أربــاح 
 2019 من  األول  للنصف 
ديــنــار   مــلــيــون   34.0 بــلــغ 
 % 18 نــســبــتــهــا  ــادة  ــ ــزي ــ ب
مــقــارنــة بـــــــ28.8 مــلــيــون 
من  ذاتــهــا  للفترة  ــار   ــن دي

عام 2018.

ــــس الـــمـــنـــاقـــصـــات  ــل فــــتــــح مــــجــ
ــدات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي  ــ ــزايـ ــ ــمـ ــ والـ
جلسته األسبوعية أمس عطاءات 
تقدر  بقيمة  حكومية  لمناقصات 
بنحو 7 مايين دينار، كان أبرزها 

لتصميم  شركة  لتعيين  مناقصة 
برنامج الضمان الصحي اإللزامي 
لألجانب. وتمت مناقشة عدد من 
بالمناقصات  المتعلقة  الطلبات 

والمزايدات الحكومية.

الملك  الجالة  صاحب  الباد  عاهل  بعث 
ــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ورئـــيـــس  حـــمـــد ب
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ الـ
العهد  وولــي  آل خليفة  بن سلمان  خليفة 
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب 
الملكي  السمو  صــاحــب  ــوزراء  ــ ال مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيات 
الجمهورية  رئيس  إلــى  ومــواســاة  تعزية 
بوفاة  الناصر،  محمد  الشقيقة  التونسية 
ــيــس الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة الــســابــق  رئ

الباجي قايد السبسي، معربين عن خالص 
التعازي وصادق المواساة للناصر وللشعب 
الراحل،  الفقيد  الشقيق وألسرة  التونسي 
سائلين هللا تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ورضوانه و يسكنه فسيح جناته.
رئيس  الملكي  السمو  صــاحــب  بعث  كما 
مماثلة  ومواساة  تعزية  ببرقية  الـــوزراء، 
ــيــس الــــــوزراء الــتــونــســي يــوســف  إلـــى رئ
تــعــازيــه  الــشــاهــد، ضمنها ســمــوه خــالــص 

ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.

البحرين تعزي تونس بوفاة السبسي
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34 مليون دينار أرباح “بتلكو”

تعيين شركة لتصميم “الضمان الصحي”
علي الفردان

سعيد محمد من الصالحية

وزير الدفاع 
األميركي: إيران 

تواصل زعزعة 
الشرق األوسط

تقديم موعد 
االنتخابات والناصر 

يؤدي اليمين رئيسًا 
مؤقتًا

)12(

ميكيل فينترالشيخ عبدالله بن خليفة

الشيخة مرام بنت عيسى تفتتح مهرجان خيرات النخلة الثاني في سوق المزارعين
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زينب العكري
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جاللة الملك

إزالة المخلفات المتبقية من حظائر الهملة
الشمالية” “ســابــعــة  ــوارع  ــ ش تــطــويــر  الــدمــســتــانــي  ــع  م يبحث  خــلــف 

اســتقبل وزير األشــغال وشــئون البلديات 
والتخطيــط العمراني عصام خلف بمكتبه 
في شــئون األشــغال عضو مجلس النواب 
المحافظــة  فــي  الســابعة  الدائــرة  ممثــل 

الشمالية أحمد الدمستاني.
مــن  عــدد  بحــث  المقابلــة  خــال  وتــم   
المواضيــع المتعلقــة باحتياجــات الدائــرة 
الشــمالية  المحافظــة  فــي  الســابعة 
الرئيســية  الشــوارع  بتطويــر  والمتعلقــة 
بعــض  ومخــارج  مداخــل  وخصوًصــا 
الشــوارع ومنهــا إيجــاد مداخــل ومخــارج 
شــارع  وتطويــر  بــوري  دوار  مــن  فرعيــة 
زيــد بــن عميــرة ورصــف بعــض الشــوارع 
فــي الدائــرة وتوســعة الطــرق فــي منطقة 
الصــرف  مشــاريع  جانــب  إلــى  الجنبيــة 
الصحــي داخــل الدائــرة وخصوًصا شــبكة 
الصــرف الصحــي بمجمــع 752 في منطقة 
بــوري، وكذلك تطوير المشــاريع الخدمية 

والبلديــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة التــي 
تعنــى بهــا الــوزارة فــي الدائرة إلــى جانب 
خــال  مــن  الســيارات  مواقــف  توفيــر 
اســتغال المســاحات الخاليــة فــي قريــة 

دمستان.
إلــى  اللقــاء  خــال  النائــب  وتطــرق   
مــن  المتبقيــة  المخلفــات  إزالــة  متابعــة 
حظائــر الهملــة، وتكثيــف حمــات الرقابة 
والتفتيــش على الباعة الجائلين في قرية 

دمســتان، وصيانة الحديقة الرئيســية في 
القرية.

المشــاريع  الوزيــر  مــع  النائــب  كمــا بحــث 
المدرجة ضمن خطة الوزارة للفترة 2019 
– 2020 والمقــرة ضمــن الميزانيــة العامــة 

للدولة لصالح الدائرة السابعة.
وشــدد الوزيــر خلــف علــى حرص الــوزارة 
الــوزراء  تنفيــذ توجيهــات مجلــس  علــى 
الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  برئاســة 

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
بالعمــل مــن اجــل توفير أفضــل الخدمات 

للمواطنين والمقيمين.
الدمســتاني  النائــب  أشــاد  جانبــه،  مــن 
بجهــود وزارة األشــغال وشــئون البلديات 
والتخطيط العمراني في تنفيذ المشــاريع 
البحريــن،  مملكــة  عمــوم  فــي  الخدميــة 
والتطويــر الحاصل على صعيد المشــاريع 

الخدمية التي تقدمها.

المنامة - وزارة األشغال

البحرين نموذج يحتذى به في التسامح والتعايش
مترابطة واحدة  كأسرة  والمذاهب  الديانات  كل  تحتضن  حمد:  بن  ناصر 

استقبل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة راعي الكنيسه الكاثولوكيه النائب الرسولي 

لشمال شبه الجزيرة العربية كاميلو برلين.

 وخــال اللقــاء، أكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
البحريــن ومنــذ  حمــد آل خليفــة أن مملكــة 
عصــور طويلــة تعــد نموذًجــا ناجًحــا يحتذى 
بــه فــي التســامح والتعايــش والمحبــة بيــن 
مختلــف األديــان والمذاهــب فــي ظــل قيادة 
عاهــل البــاد صاحب الجالــة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
بــن حمــد آل   وأوضــح ســمو الشــيخ ناصــر 
خليفة أن ما تقدمه البحرين اليوم من جهود 
كبيــرة فــي مجــال التعايــش يعكــس الرؤيــة 
الــذي أكدهــا دائًمــا  الملــك  الحكيمــة لجالــة 
فــي خطاباتــه ومبادراته الوطنيــة والدولية، 

الحكومــة  تبذلهــا  التــي  البــارزة  والجهــود 
برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة وولــي 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  األميــن  العهــد 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وقــال ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
الديانــات  البحريــن تحتضــن كل  إن مملكــة 
وهــي  مترابطــة  واحــدة  كأســرة  والمذاهــب 
يؤكد وعي شعبها الذي يتميز بروح التسامح 

والمحبة والترحيب بأهل الديانات األخرى.
وأشــاد سمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

فــي  برليــن  يبذلهــا  التــي  الطيبــة  بالجهــود 
المجــاالت اإلنســانية وتعزيــز قيــم التســامح 
للســيد  ســموه  ــا  متمنيًّ والمحبــة،  والخيــر 

كاميللو كل التوفيق والنجاح.
 من جانبه، أعرب راعي الكنيسه الكاثولوكيه 
النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية 

عن خالص الشــكر والتقدير إلى ســمو الشيخ 
حفــاوة  علــى  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
لســموه  ومقدًمــا  والترحيــب،  االســتقبال 
كل الشــكر والتقديــر علــى دعمــه المتواصــل 
وحــرص ســموه علــى علــى تعزيز قيــم الخير 

والمحبة والتسامح.

المنامة - بنا

دور بارز لـ“األمن الوطني” في ترسيخ االستقرار
وزير الخارجية: جاهزية عالية وإنجازات كبيرة للجهاز في سبيل الذود عن الوطن

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن 
أحمــد بن محمد آل خليفــة، بمكتبه بالديوان 
األمــن  جهــاز  رئيــس  أمــس  للــوزارة،  العــام 

الوطني الفريق عادل الفاضل.
عــادل  بالفريــق  الخارجيــة  وزيــر  ورّحــب 
التــي  الحثيثــة  بالجهــود  مشــيًدا  الفاضــل، 
يبذلهــا جهــاز األمــن الوطنــي من أجــل تعزيز 
األمن وترســيخ االســتقرار بمملكــة البحرين، 
منّوًها بالجاهزية العالية واإلنجازات الكبيرة 
التــي يحققهــا الجهــاز فــي ســبيل الــذود عــن 

الوطــن وحمايته وصد كل التحديات لضمان 
مواصلة المكتسبات على كافة المستويات.

 مــن جانبــه، أعرب الفريق عــادل الفاضل عن 
اعتــزازه بلقــاء وزيــر الخارجيــة، مثنًيــا علــى 
دور وزارة الخارجية في تعزيز مكانة مملكة 
اإلقليميــة  المحافــل  مختلــف  فــي  البحريــن 
الخارجيــة  بحــرص وزيــر  منّوًهــا  والدوليــة، 
والتعــاون  التنســيق  أطــر  كل  تعزيــز  علــى 
الوطــن  مصلحــة  فــي  يصــب  بمــا  المشــترك 

والمواطنين.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

بعــث عاهــل البــاد صاحــب الجالة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  ورئيــس 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
آل خليفــة وولــي العهــد نائــب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 

األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
برقيــات تهنئة إلــى رئيس جمهورية 
وذلــك  صالــح،  إبراهيــم  المالديــف 
بــاده،  اســتقال  ذكــرى  بمناســبة 
تهانيهــم  أطيــب  عــن  فيهــا  أعربــوا 
الصحــة  بموفــور  لــه  وتمنياتهــم 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

البحرين تهنئ المالديف باالستقالل

المنامة - بنا

بعــث عاهل الباد صاحب الجالة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة 
برقيــة تهنئة إلى رئيس جمهورية 
ليبيريا جورج ويا، وذلك بمناسبة 

أعــرب  بــاده،  اســتقال  ذكــرى 
جالتــه فيهــا عــن أطيــب تهانيــه 
الصحــة  بموفــور  لــه  وتمنياتــه 
والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

العاهل يهنئ ليبيريا باالستقالل

المنامة - بنا

صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
شــكر  برقيــة  خليفــة  آل  ســلمان 
ماهــا  تايلنــد  ملــك  مــن  جوابيــة 
ردا  الصديقــة؛  فاجيرالونغكــورن 
علــى برقية ســموه المعزية له في 
وفاة الجنرال بريم تينســوالنوندا 

رئيس الوزراء التايلندي األسبق.
تايلنــد  مملكــة  ملــك  وأعــرب 
شــكره  خالــص  عــن  الصديقــة 
وتقديــره لصاحــب الســمو الملكي 
مشــاعره  علــى  الــوزراء  رئيــس 
موفــور  لســموه  متمنيــا  الطيبــة، 

الصحة والسعادة.

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر ملك تايلند

استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل  «
خليفة بمكتبه بالديوان العام للوزارة، مصطفى بنخيي، 

حيث تسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيًرا فوق العادة 
مفوض للمملكة المغربية المعين لدى البحرين.وأشاد 

الوزير بعمق العالقات األخوية الوطيدة التي تربط بين 

البلدين والشعبين وما تشهده من تقدم وتطور على كل 
األصعدة، منّوًها بقوة التنسيق المشترك بين البلدين إزاء 

كل القضايا العربية واإلسالمية والدولية، مؤكًدا حرص 
البحرين على تعزيز شتى أطر التعاون الثنائي بما يعزز 

المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، 

ا للسفير كل التوفيق في أداء مهمات عمله. متمنيًّ
ونوه بنخيي بالعالقات األخوية الوثيقة بين مملكة  «

البحرين والمملكة المغربية وحرصهما الدائم على 
توسيع مجاالت التعاون المشترك بين البلدين 

الشقيقين.

وزير الخارجية يتسّلم أوراق اعتماد السفير المغربي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

شــهدت األنديــة الصيفيــة المدرســية 
التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، 
والتــي يبلــغ عددها )14( نادًيــا للبنين 
والبنات موّزعة على كافة محافظات 
المملكة، إقباالً كبيًرا من الطاب على 
المتنوعــة  أنشــطتها  فــي  المشــاركة 
الذهنــي  الجانبيــن  تشــمل  التــي 

والبدني.
 وفــي هذا اإلطــار، اطلع وزير التربية 
مــا  علــى  النعيمــي  ماجــد  والتعليــم 
أنشــطة  مــن  األنديــة  تلــك  تقدمــه 

لطــاب وطالبــات  متنوعــة  تعليميــة 
واإلعداديــة  االبتدائيــة  المرحلتيــن 
من ســن 15-8 ســنة، بهــدف االهتمام 
بهــم واســتثمار أوقــات فراغهــم فــي 
مــع  بمــا يتناســب  الصيفيــة  اإلجــازة 
ميولهم وينمي مواهبهم، موضًحا أن 
األنديــة الصيفية المدرســية الموزعة 
على مختلف المحافظات قد شــهدت 
إقبــاالً مــن الطــاب والطالبــات علــى 
األهــداف  وحققــت  فيهــا  التســجيل 

التي ُأطلقت من أجلها.

إقبال على األندية الصيفية المدرسية

المنامة - بنا

اســتقبل رئيــس جائــزة صاحــب الســمو 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
الشــيخ  المســتدامة  للتنميــة  خليفــة 
حســام بــن عيســى آل خليفــة، بمكتبــه 
إدارة  رئيــس وأعضــاء مجلــس  أمــس، 
وتعايــش  للتســامح  البحريــن  جمعيــة 
األديان )تعايش(، إذ اطلع على األنشطة 
والفعاليــات التــي تنظمها وتشــارك فيها 
الجمعية داخل وخارج مملكة البحرين.

آل  عيســى  بــن  حســام  الشــيخ  وأشــاد 
خليفــة بالجهــود التــي تقوم بهــا جمعية 
“تعايــش” فــي ترســيخ القيــم التســامح 
بهــا  تتميــز  التــي  االجتماعــي  والســام 
مملكــة البحرين باعتبارهــا وطنا يمتلك 

حضارة وإرثا عريقا في التعايش.
مــن جانبــه، أشــاد رئيــس مجلــس إدارة 

بالجهــود  بوزبــون  يوســف  “تعايــش” 
التــي تقوم بها الحكومة برئاســة رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفة بن سلمان آل خليفة في مختلف 
أوجــه التنميــة، قائــا إن ســموه يشــكل 
أحــد الشــخصيات الداعمة للســام وهو 
ما أهل سموه للحصول على العديد من 

التكريمات في هذا المجال. 
وأعضــاء  رئيــس  قــدم  اللقــاء،  وخــال 
مجلــس إدارة جمعيــة “تعايش” للشــيخ 
حســام بن عيســى آل خليفة نســخة من 
الــذي  الســام”  وطــن  “البحريــن  كتــاب 
أصدرته الجمعية أخيرا، كما تم إهداؤه 

العضوية الفخرية للجمعية.

للسالم الداعمة  الشخصيات  أحد  الوزراء  رئيس  بوزبون: سمو 

حسام بن عيسى عضوا فخريا لـ “تعايش”

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  اســتقبل 
عبدالحســين بميــرزا بمكتبــه وفــًدا رفيــع 
المســتوى من شركة Watergen الروسية 
الشــركة  فــي  اإلداري  الشــريك  برئاســة 
المنتــدب  والعضــو  مارتيرســوف  انــدري 
لشــركة Capital Energy فــوزي العــرادي، 
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  وبحضــور 
للتوزيعــات وخدمــات المشــتركين بهيئــة 
الكهربــاء والمــاء عدنــان فخــرو ووفد من 
“Watergen”، وهي شركة متخصصة في 
عــدد مــن المجاالت الهندســية مــن ضمنها 

إنتاج المياه المعدنية من رطوبة الهواء.
إلــى شــرح  الحضــور  مــن  الوزيــر  واســتمع 
عــن تقنيــة جديــدة مبتكــرة إلنتــاج المــاء 
مــن الهــواء تتيــح إنتاج مياه شــرب نظيفة 
مــن رطوبــة الهــواء وتتســم بالكفــاءة فــي 

استخدام الطاقة وترشيد االستهاك.
Wa-  وأشاد ميرزا بمشاريع وأنشطة شركة
tergen في مجال تحلية المياه واستخدام 
التقنيــات المبتكــرة التــي تــم تنفيذهــا فــي 
عدد من دول العالم مثل الواليات المتحدة 

األميركية والهند وجنوب شرق آسيا.
وقال الوزير إن ذلك با شــك ســوف يسهم 

في ترشيد اســتهاك الطاقة وتوفير المياه 
الصالحة للشــرب بتقنية ذات كفاءة أفضل 
بما يتماشى مع أهداف مملكة البحرين في 
مجال التنمية المســتدامة. وذكر أنه سوف 
التقنيــات  الفنيــة  التفاصيــل  دراســة  يتــم 
تعميمهــا  إلمــكان  المختصيــن  قبــل  مــن 

لاستخدام في المستقبل القريب.

مستقبال لــالســتــخــدام  تعميمها  إلمــكــان  التفاصيل  ــة  دراسـ

ميرزا يطلع على تقنيات تحلية المياه من الرطوبة
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المنامة - بنا

محرر الشؤون المحليةالمنامة - وزارة الداخلية

اســتضافت اإلدارة العامــة للمــرور، الحملــة 
الوطنيــة “احــم قلبــك “ التــي تنظمها وحدة 
بــإدارة  الســارية  غيــر  األمــراض  مكافحــة 
الصحــة العامــة بــوزارة الصحــة، بمشــاركة 
ضبــاط وموظفــي اإلدارة وفي إطــار زيادة 

معرفتهم بالعادات الصحية السليمة.
باألمــراض  اإلدارة  منتســبي  تعريــف  وتــم 
المزمنــة غيــر المعديــة والمتمثلــة بأمــراض 
والســرطان  والســكري  والشــرايين  القلــب 
واألمــراض التنفســية المزمنــة إضافــة إلــى 

والمرتبطــة  المشــتركة  الخطــورة  عوامــل 
بهــذه األمــراض، التــي يمكــن الوقايــة منهــا 
كالتدخيــن والنظــام الغذائــي غيــر الصحــي 
الحملــة  تضمنــت  كمــا  البدنــي،  والخمــول 

إجراء عدد من الفحوص الطبية.
وتســتهدف الحملــة العامليــن فــي القطــاع 
الحكومــي والخــاص في الفئــة العمرية من 
20 - 60 سنة ممن ال يعانون من أي أمراض 
مزمنــة، وتســعى للكشــف المبكــر عــن هــذه 

األمراض وعوامل الخطورة المرتبطة.

للمــرور، ضمــن  العامــة  نظمــت اإلدارة 
الســواق  لتكريــم  “شــكرا”  مبــادرة 
والقوانيــن  باألنظمــة  الملتزميــن 
المروريــة، حملة للمســافرين عبر منفذ 
مــن شــركة  الملــك فهــد، بدعــم  جســر 
البحريــن للتأميــن، تــم خاللهــا توزيــع 
معدات السالمة التي يحتاجها السائق 
أثنــاء الســفر عن طريق البــر والمتعلقة 
بضبط اإلطارات وإعادة شحن بطارية 
التحذيريــة  الطــوارئ  وأنــوار  المركبــة 

في حال التوقف على الطريق وتعطل 
ثقافــة  لتعزيــز  الحملــة  المركبة.وتأتــي 
األمن والســالمة في المركبة وضرورة أخذ 
وتجنــب  القيــادة  أثنــاء  والحــذر  الحيطــة 
الســائق  يســاعد  بمــا  الهاتــف،  اســتخدام 
فــي التعامــل مــع أي مفاجــآت قــد يواجهها 
وتعزيــز  الســريعة،  الطــرق  علــي  الســائق 
أهميــة االلتــزام بالســرعة المقــررة وأنظمــة 
وقواعد المرور في الدول التي يتم الســفر 

إليها.

بموافقــة  القاضــي  عيســى  النائــب  أشــاد 
متأخــرات  إســقاط  علــى  الــوزراء  مجلــس 
اســتهالك الكهربــاء والماء والرســوم البلدية 
عــن بعض المتوفين لمدة ســنتين بدل ســنة 
واحــدة، مؤكــًدا أن رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفــة يتلمــس قضايــا المواطنيــن الملحــة 
فواتيــر  بمتأخــرات  يتعلــق  فيمــا  خصوصــا 
التــي أصبحــت عبئــا كبيــرا علــى  الكهربــاء 
المواطــن خصوصــا فــي حــال وفــاة المعيــل 
وانتقال المســؤولية ألبنائه وقد تتسبب في 
تعثــر أوضاعهــم المالية.وأشــار إلــى أن دور 
االنعقــاد المقبــل ســيناقش مقتــرح تقــدم به 
بإلغــاء تحويــل المتأخرات علــى العائلة بعد 
باســمه فاتــورة  مــن تســجل  أو  وفــاة األب 
الكهرباء أســوة بالقروض البنكية، معرًبا عن 
أمله بأن يلقى االقتراح تعاون من الحكومة 
لتضــاف إلى الخطوة التي تم أخذها بزيادة 
إلــى  ســنة  مــن  المتأخــرات  إســقاط  فتــرة 
سنتين وهذا أمر يصب في صالح المواطن.

وأشــار إلــى أنــه يوجد حــاالت كثيــرة تعاني 
مــن تراكــم مبالغ فواتيــر الكهرباء، خصوصا 
أنــه قبــل ســنوات ال يوجــد تســوية للفواتير 
ومــع  قطعهــا،  قبــل  شــهرًيا  دفعهــا  وتســير 
التــي تتخذهــا وزارة الكهربــاء  اإلجــراءات 
والمطالبــة  الفواتيــر  تســوية  مــن  والمــاء 
بتســديدها من المشــتركين فلن يكون هناك 
لتحصيــل  بالنســبة  المســتقبل  فــي  عائــق 
علــى  المترتبــة  المبالــغ  ســتكون  إذ  المبالــغ 
المتوفى في حدود معينة ولن تتراكم مبالغ 

كبيرة.

“المرور” تستضيف حملة “احم قلبك”

القاضي يدعو إلسقاط فواتير المتوفىتوزيع معدات للسالمة على المسافرين برا

سمو الشيخ سلمان بن خليفة يبحث 
العالقات مع السفير الهندي

صاحــب  مستشــار  اســتقبل 
السمو الملكي رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ سلمان 
بــن خليفــة آل خليفة بمكتبه 
صباح أمس سفير جمهورية 
الهنــد لــدى مملكــة البحريــن 

ألوك كومار سينها. 
اللقــاء رحــب ســمو  وخــالل 
بالســفير  ســلمان  الشــيخ 
الهنــدي لدى مملكــة البحرين 
واســتعرض معــه المواضيــع 
المشــترك  االهتمــام  ذات 
والتعــاون القائم بين البلدين 

الصديقين.

المنامة - بنا

إطالق “وفاء ألهل العطاء” 30 سبتمبر المقبل
الوالدين” “رعاية  مع  تنسيقيًّا  اجتماًعا  يترأس  الجنوبية  محافظ  سمو 

الجنوبيــة  المحافظــة  محافــظ  تــرأس 
ســمو الشــيخ خليفــة بن علــي آل خليفة، 
ا مــع جمعيــة البحريــن  اجتماًعــا تنســيقيًّ
لرعاية الوالدين عن إطالق جائزة سموه 
العطــاء”  ألهــل  “وفــاء  الخيــري  للعمــل 
بنســختها السادســة وبمناسبة مرور أحد 
عشــر عاًما من العطاء المتواصل في 30 

سبتمبر المقبل.
 وفــي مســتهل االجتمــاع، رّحــب ســموه 
بالحضور، منّوًها إلى أن الجائزة تعد من 
الجوائز المهمة التي تدعم العمل الخيري 
والتطوعــي وتخــدم شــريحة مهمــة مــن 
شــرائح المجتمــع، حيــث حصلــت عليهــا 
فــي األعــوام الســابقة، شــخصيات علــى 

المستوى المحلي والخليجي.
تمنــح  الجائــزة  أن  ســموه  وأوضــح   
دور  لهــم  الذيــن  واألفــراد  للمؤسســات 
والخيــري،  اإلنســاني  العمــل  فــي  كبيــر 

ولهم إســهامات في توفيــر خدمات على 
المستوى المحلي والخليجي.

 مــن جهتهم، أشــاد الحضــور بالدور الذي 
يقــوم بــه ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي 

بــن خليفــة في دعــم المبــادرات الخيرية 
واإلنسانية في شتى الميادين.

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة الصحة

تسّلم قسم المناظير بمجمع السلمانية 
جهــاًزا لقياس حركة وضغــط المريء 
والــذي   )  BASPEC( شــركة  مــن 
الطبيــة  األجهــزة  أحــدث  مــن  ُيعــد 
التــي ستســاهم فــي تطويــر مســتوى 
والعالجيــة  الصحيــة  الخدمــات 
المقدمــة للمرضى في المجمع الطبي. 
نائــب رئيــس األطبــاء بمجمــع  وأكــد 
الســلمانية الطبــي أكبر جالل أن جهاز 
قياس حركة وضغط المريء ُيعد من 
األجهزة الطبية المتطورة، وأن توفير 
مجمــع الســلمانية الطبــي لهــذا الجهاز 
مســتوى  علــى  نوعــه  مــن  األول  هــو 

مملكة البحرين. 
قســم  رئيــس  قالــت  جانبهــا،  مــن   
الباطنيــة واألورام استشــارية الجهاز 

مهيبــة  والمناظيــر  والكبــد  الهضمــي 
تعمــل  الصحــة  وزارة  إن  عبــدهللا 
علــى ابتعــاث األطبــاء للتخصص في 
المجاالت الطبيــة الدقيقة والمطلوبة 
فــي مملكــة البحريــن، والتــي تواكــب 
التطورات العالمية في مجال الصحة، 
وإن فحــص حركــة الجهــاز الهضمــي 
ُيعد مــن التخصصــات الدقيقة،والذي 
قيــاس  بواســطة جهــاز  تنفيــذه  يتــم 
ضغــط وحركــة المــري.  وفــي ضــوء 
ذلــك فقد ابتعثت الوزارة اختصاصي 
الجهــاز الهضمــي والكبد أحمد الصايغ 
ليتمكن من اســتخدام الجهاز وتقديم 
وأعلــى  بأفضــل  للمرضــى  الخدمــة 
جــودة ممكنة،إلى جانــب نقل خبراته 

لألطباء والمتخصصين في مجاله.

“السلمانية” يدّشن جهازا لقياس حركة المريء

المنامة - ديوان الرقابة المالية واإلدارية

الرقابــة  ديــوان  رئيــس  اســتقبل 
الماليــة واإلداريــة الشــيخ أحمــد بن 
محمــد آل خليفــة فــي مكتبــه بمقــر 
الصحــة  وزيــرة  أمــس،  الديــوان 
فائقــة الصالح. وخــالل اللقاء، تمت 
مناقشــة عدد من الموضوعات ذات 

واســتعراض  المشــترك  االهتمــام 
الممارســات  أفضــل  وفــق  التعــاون 
فــي مجــاالت الرقابــة والمتابعة بما 
يخــدم المصلحــة العامــة واالتفــاق 
االتصــال  آليــات  تحســين  علــى 

والشراكة فيما بينهما.

تحسين آليات االتصال بين “الرقابة” و ”الصحة”

المنامة - بنا

استقبل رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد 
العالمــي للتعايــش الســلمي الشــيخ خالــد بــن 
خليفة آل خليفة صباح أمس السكرتير الثاني 
البحريــن  مملكــة  لــدى  األســترالية  للســفارة 
والمقيــم فــي الرياض نيكــوالس باي، لالطالع 
علــى تجربة البحرين واالســتفادة مــن واقعها 
في التعايش الســلمي على المستوى اإلقليمي 

والعالمي.
القيــادة  مســاعي  أن  المركــز  رئيــس  وأكــد 
الحكيمــة وعلــى رأســها عاهــل البــالد صاحــب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
عالميــا  التســامح  قيــم  بــث  فــي  وجهــوده 
والتشــجيع علــى الحوار والتآلــف بين مختلف 
فئــات المجتمــع، جــاءت مــن منطلــق األســس 
منــذ  البحرينــي  المجتمــع  عليهــا  ُبنــي  التــي 
مئات الســنين، مشــددًا على أن واقع التعايش 
الســلمي في مملكة البحرين يعود في جذوره 
إلــى أكثــر مــن 300 عام، فــي وقــت كانت فيه 
واالضطهــاد  القمــع  تمــارس  األنظمــة  أغلــب 

والتمييــز العرقــي والديني على مختلف فئات 
شعوبها.

والتنــوع  االنفتــاح  ســمات  أن  إلــى  وأشــار 
االختالفــات  واحتــرام  والعرقــي  الثقافــي 
فــي المملكــة يعتبــر مــن أهــم عوامــل التنميــة 
واألمن واالســتقرار في شــتى المجاالت، وهو 
منهــاج رســخته القيــادة الحكيمــة، ممــا جعــل 
أهــل البحريــن يلتفــون حــول قيادتهــم وقــت 

األزمات، خصوصا أحداث 2011.
وأشــاد مبعوث الســفارة األســترالية بإنجازات 

البحريــن الحضاريــة فــي تعزيز قيم التســامح 
جــاءت  والتــي  العالمــي،  الســلمي  والتعايــش 
بفضــل حنكــة ورؤيــة ملــك البــالد فــي جعــل 
العالــم أكثر تآخيــا لدى إطالقــه “إعالن مملكة 
التــي  بالمبــادرات  وأبــدى إعجابــه  البحريــن”، 
أطلقهــا المركــز الملــك، وجهــوده فــي تأســيس 
جيــل مــن الشــباب الواعــي مــن خــالل إطالق 
“كرســي الملــك حمــد لدراســات حــوار األديان 
ســابيانزا  جامعــة  فــي  الســلمي”،  والتعايــش 

اإليطالية.

خالد بن خليفة: البحرين وشعبها مثال في الوسطية واالعتدال

جذور التعايش في البحرين تعود ألكثر من 300 عام

مدينة عيسى - وزارة العمل

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة، رئيــس مجلس إدارة هيئة تنظيم ســوق العمــل جميل حميدان، عضــو مجلس النواب 
النائــب عبــد الــرزاق حطــاب، أمــس، بمكتبه في الوزارة، وبحث معه المشــاريع والمبــادرات التي تنفذها الــوزارة، فضالً عن تلبية 

احتياجات المواطنين من خدماتها المتنوعة.

 وتنــاول اللقــاء اســتعراض مســتجدات 
عمــل،  عــن  الباحثيــن  تأهيــل  برامــج 
التخصصــات  مختلــف  فــي  وإدماجهــم 
الخــاص،  القطــاع  بمنشــآت  الوظيفيــة 
وفــي هــذا الســياق لفــت حميــدان إلــى 
أن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
مســتمرة في تنظيم معــارض التوظيف 
التخصصيــة، وذلــك ســعًيا إلــى تســريع 
فــي  الوطنيــة  الكــوادر  إدمــاج  وتيــرة 
مشــيًرا  الجاذبــة،  القطاعــات  مختلــف 
إلــى الخدمــات المتنوعــة التــي تقدمهــا 
الــوزارة عبــر مختلــف المراكــز الفرعيــة 
التابعــة لها في جميــع محافظات مملكة 
البحريــن، إلــى جانــب دورها فــي مجال 
وخدمــة  االجتماعيــة،  الحمايــة  تعزيــز 

جميــع فئات وشــرائح المجتمــع، ومنهم 
كبار الســن وذوي اإلعاقة، وتنمية األسر 

المنتجة.
حطــاب،  النائــب  أعــرب  جانبــه،  مــن   
تبذلهــا  التــي  للجهــود  تقديــره  عــن 

الــوزارة فــي ســبيل االرتقــاء بخدمــات 
التوظيف والرعاية االجتماعية العديدة 
والموجهــة لألفــراد واألســر، وذلــك فــي 
إطــار تنفيــذ سياســة الحكومــة الراميــة 

إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين.

عمل عن  الباحثين  تأهيل  برامج  مستجدات  استعراض 

تسريع إدماج الكوادر الوطنية في القطاعات الجاذبة

عيسى القاضي
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مزارعون يحصلون على “تطمين” ببقاء مزارعهم في الصالحية
بحرينيــون كانــوا علــى “موعــد مؤســف” لنقــل حظائرهم فــي منتصــف أغســطس المقبل

وقع الخبر كالصاعقة على مجموعة من المزارعين البحرينيين حينما أبلغهم مندوب من “مالك األرض” التي استأجروا قطًعا 
منها لمزارعهم في منطقة “الصالحية” بأنه يتوّجب عليهم أن يســتعّدوا إلخالء األرض في موعد أقصاه الســادس عشــر من 
شــهر أغســطس 2019 تمهيًدا لبيعها من جانب المالك بعد حصر أمالكهم! وكان هذا “الخبر بموعده المؤســف” بمثابة “كارثة” 

ألصحاب 5 مزارع الذين يعملون في هذه المزارع منذ ما يقارب العشرين عاًما.

 وســعًيا إليصــال صوتهــم إلــى المســئولين، 
زارت “البــاد” المنطقــة عصر يــوم األربعاء 
مــن  بعــدد  والتقــت  الجــاري  يوليــو   24
لكــن  الوضــع”،  مــن  “القلقيــن  المزارعيــن 
“الخبــر الســار” أنــه فــي ذات المســاء حضر 
منــدوب مــن جانــب الماك “عائلــة كويتية” 
ــا،  للبيــع حاليًّ ليســت  بــأن األرض  ليبلغهــم 
وأن بإمكانهــم البقــاء فــي مزارعهــم، وفــي 
حــال حــدوث أية تطورات، ســيتم إباغهم 
الــذي أشــاع  واالتفــاق معهــم، وهــو األمــر 
االرتيــاح والطمأنينة بيــن المزارعين الذين 
عّبــروا عــن الشــكر والعرفــان للمــاك علــى 

صنيعهم.
 لكــن، مــا الــذي حــدث بالضبــط لكــي يثيــر 
تأتــي  اإلجابــة  المزارعيــن”؟  وذعــر  “قلــق 
علــى لســان الحــاج منصــور أحمــد عبدعلي 
آل صــادق وغــازي يوســف حســن القصــاب 
زار  حيــث  القصــاب،  عبــدهللا  وأحمــد 

المنطقــة أحــد األشــخاص يــوم 14 يوليــو 
الجــاري وأبلغهــم بــأن هنــاك عمليــة حصــر 
ألمــاك الورثــة ومنها هــذه األرض وأن من 
المتوقــع يأتــي للمزارعيــن إشــعار بإإلخاء 
 ،2019 أغســطس   16 أقصــاه  موعــد  فــي 

يقــول المزارعــون: “أصابتني الدهشــة ولم 
نســتوعب األمر.. فالمفاجــأة كانت “كارثية 
بمعنــى الكلمــة”، ولم يســبقها تمهيــد! وكان 
الحــاج  ويشــير  نذهــب؟”،  الســؤال:”أين 
المزارعيــن  مــن  وغيــر  أنــه  إلــى  منصــور 

يعملــون هنــا منــذ 20 عاًمــا وهــذه المــزارع 
هي مصدر رزقهم ورزق أســرهم، بل ونعبر 
عــن العرفــان والشــكر لمالــك األرض الــذي 
وّفــر لهم هــذا المكان لمزارعهــم، ومن حقه 
التصرف في ملكه، إال أن الجانب األصعب 
هو قصر المدة التي تسبق اإلخاء وما هو 

البديل؟.
 3 منهــا  مــزارع،   5 المنطقــة  فــي  وتعمــل   
لتربية المواشــي وواحــدة لإلنتاج الزراعي 
باإلضافــة إلى إحدى الــورش وكلها يديرها 

بحرينيون، فعلى ســبيل المثال، كان الخبر 
صادًما بالنســبة لغازي القصاب الذي ينتظر 
وصــول قرابة 1000 رأس من األغنام لعيد 
األضحــى المبــارك، ويعمــل الحــاج منصــور 
فــي إنتــاج الحليــب وفــي مزرعتــه قرابــة 
60 رأًســا مــن األبقار وعجــول اإلنتاج، فيما 
زرع أحد المزارعين قبل فترة وجيزة 300 
شــجرة لوز وكل هذه األمــور عالية التكلفة 
خبــر  فــإن  وبالتالــي  اإلنتــاج،  ناحيــة  مــن 

اإلخاء يمثل بالفعل كارثة حقيقية لهم.

ولــم تتمكن “الباد” من التواصل مع الماك 
أو مــن يمثلهــم، إال أن المزارعين عّبروا عن 
العرفان والشــكر لهذه الخطوة الكريمة من 
جانب الورثة الذين بادروا بالتأكيد على أن 
األرض ليســت معروضــة للبيــع فــي الوقت 
الحالــي، وأن علــى المزارعيــن أن يواصلــوا 
عملهــم بــكل راحــة، وفــي حــال وجــود أي 
تطــورات، ســيتم إباغهــم والتفاهــم معهم 
بالشــكل الذي ال يســبب لهم أية خســائر أو 

مشاكل.

حظيرة كبيرة مخصصة لألبقار

جزء من األرض مخصص لإلنتاج الزراعي

مزرعة كبيرة تضم المئات من الطيور

منصور أحمد عبدعلي وغازي القصاب

لمدرســة  التنســيقية  اللجنــة  أعلنــت 
القلــب المقــدس عن حفــل الخريجين 
الســابقين المقرر عقــده يوم الخميس 
7 نوفمبر 2019 في قاعة أوال، فندق 
الخليج، البحرين. وكانت االســتجابة 
 300 ينتظــر  حيــث  غامــرة،  األوليــة 
أنحــاء  جميــع  مــن  للحضــور  خريــج 
العالــم وحضورهــم ســوف يســهم في 
تشجيع السياحة للباد.  ومنذ افتتاح 
عاًمــا،   70 يقــارب  مــا  مــن  المدرســة 
المهنييــن،  أرقــى  المدرســة  خرجــت 
و  المراكــز  أرقــى  يتبــوأون  والذيــن 
ترعرعــوا فــي بيئة متعــددة الثقافات 

و غرســت المدرسة في نفوس الطلبة 
والتعايــش  والتســامح  االحتــرام 
والتقدير لمختلــف الثقافات واألديان 
ودعــت  األخــرى.  والمعتقــدات 
إلــى  الخريجيــن  جميــع  المدرســة 
حضور االحتفال الســتعادة الذكريات 
الذهبيــة لســنوات الدراســة. وســتباع 
و  اإلنترنــت  عبــر  للحفلــة  التذاكــر 
اللجــة ســوف تعلــن فــي إعــان قــادم 
عــن الرابــط بمجــرد تفعيلــه. وأعربت 
اللجنــة عــن خالــص امتنانهــا لجميــع 
مســاهماتهم  تســاعد  الذيــن  الرعــاة 

السخية على تعزيز نجاح الحفل.

“القلب المقدس” تعلن عن حفل الخريجين

مهرجان النخلة يتصل بهوية البحرين الحضارية
للمملكة والتاريخية  التراثية  المعالم  أهم  ــراز  إب عيسى:  بنت  مــرام 

افتتحــت األميــن العــام للمبــادرة الوطنيــة 
مــرام  الشــيخة  الزراعــي  القطــاع  لتنميــة 
مهرجــان  أمــس  خليفــة  آل  عيســى  بنــت 
“خيــرات النخلــة” في نســخته الثانية الذي 
تنظمــه المبــادرة بالتعــاون مع إدارة ســوق 
المزارعيــن التابعة لمجموعة بنك البحرين 
للتنميــة، ووكالــة الزراعة والثــروة البحرية 
التابعة لوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي، ويســتمر إلــى يــوم 
الســبت 27 يوليــو الجــاري فــي مقر ســوق 
بهــورة  الكائــن  البحرينييــن  المزارعيــن 
عالــي، وبمشــاركة العديــد مــن المزارعيــن 
الزراعيــة  والشــركات  البحرينييــن 

والحرفيين واألسر المنتجة.
ويركــز المهرجــان علــى خلــق أجــواء مــن 
أذواق  لتلبــي  والفائــدة  والمتعــة  المــرح 
الشــرائح  األســرة ومختلــف  أفــراد  جميــع 
والفئــات، إذ يتضمــن ورش عمــل ترفيهيــة 
لألطفــال ومســابقات ثقافيــة عــن النخلــة، 
عــادة  بيــه” وهــي  “الحيــة  وطريقــة عمــل 
تراثيــة متعــارف عليهــا في عيــد األضحى 
تشــجيعية  جوائــز  إلــى  إضافــة  المبــارك، 
متنوعة، وتشــكيلة واســعة مــن المأكوالت 

والمفاجآت بمشاركة فرق موسيقية.
آل  عيســى  بنــت  مــرام  الشــيخة  وأكــدت 
كونــه  النخلــة  مهرجــان  أهميــة  خليفــة، 
يمثــل جانبــا حيويا فــي التــراث البحريني 
الحضاريــة،  البحريــن  بهويــة  ومتصــا 
مشــيرة إلــى أن المهرجــان يأتــي فــي إطار 
الفعاليــات الزراعية التي تحــرص المبادرة 
علــى تنظيمهــا بشــكل مســتمر إلبــراز أهــم 
لمملكــة  والتاريخيــة  التراثيــة  المعالــم 
البحرين إذ ارتبطت حياة اإلنســان بشــكل 
كبير بها، كما كانت النخلة ومازالت مصدر 

فخر للمواطن البحريني.
وأوضحــت أن التجاوب مع هذا المهرجان 
والحضــور الذي يشــهده، أكد مــدى ارتباط 
“إن  وقالــت  بالنخلــة،  البحرينــي  اإلنســان 
المهرجان أصبح رافدا من روافد السياحة، 
األولــى  الســاعات  منــذ  اليــوم  شــاهدنا  إذ 
مختلــف  مــن  الــزوار  مــن  العديــد  توافــد 
الجنســيات واألعمــار؛ بهــدف التعرف على 
خيــرات النخلــة التــي تجــود بهــا المــزارع 
البحرينيــة، والتعــرف علــى منتجــات رواد 

أبدعــوا  الذيــن  المنتجــة  األعمــال واألســر 
فــي تحويــل أصنــاف مــن الرطــب والتمــر 
أن  إلــى  مشــيرة  جديــدة”،  منتجــات  إلــى 
المهرجان ســاهم في إبــراز هذه اإلبداعات 
وتعريــف النــاس بــكل مــا هــو جديــد فــي 
مجــال التصنيع الغذائي من الرطب وفتح 

باب التسويق والترويج لهم.
وأوضحــت أن اختيــار هــذه الفتــرة إلقامة 
المهرجــان جــاء متزامنــا مــع موســم جنــي 
الرطــب بمختلــف أنواعــه وهــو مــا يثــري 
المهرجان بتنويعات متعددة من محاصيل 
النخيــل، وقالت “يتضمن المهرجان العديد 
من المشاركات حيث فاق عدد المشاركين 
حكوميــة  مؤسســات  مــن  مشــاركا   ٧٠
وشــركات خاصــة ومزارعيــن ورواد أعمال 
واألســر المنتجــة، وتميــز المهرجان بعرض 
ألصنــاف الرطــب التــي تجــود بهــا المزارع 
والخنيــزي،  الخــاص،  مثــل  البحرينيــة 
والبرحــي،  والحــاو،  والشيشــي،  والغــرة، 

والمواجي وغيرها”.
إدارة  مجلــس  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن   
شــركة البحرين لتنمية الصناعات الناشــئة 
والعضو المنتدب الشــيخ هشــام بن محمد 
آل خليفــة “يعتبــر مهرجان خيــرات النخلة 
في موسمه الثاني أحد الفعاليات واآلليات 
المهمــة علــى صعيــد دعم القطــاع الزراعي 
وتســويق المنتــج المحلــي وتبــادل األفكار 
والخبــرات فــي هــذا المجــال”، مشــيرا إلى 

أن المهرجــان يهــدف إلــى تشــجيع ودعــم 
اإلنتاج المحلي من جميع منتجات النخلة، 
تشــتهر  التــي  الرطــب  أصنــاف  فيهــا  بمــا 
لتعريــف  البحرينيــة  المــزارع  بهــا  وتجــود 
الجمهور بأنواع الرطب الذي ينتج محليا.

إلــى  أيضــا  يهــدف  المهرجــان  أن  وأكــد 
تحفيز المنافســة بين المزارعين، وتشجيع 
مــن  المحلــي  اإلنتــاج  لزيــادة  االســتثمار 
بــكل أنواعــه؛ باعتبــار أن النخلــة  الرطــب 
مصــدر عز وفخر للمواطن البحريني، الذي 
كان يعتمد عليها خال الســنوات الماضية 
كمــا  المعيشــية،  أمــور حياتــه  فــي جميــع 
يســهم المهرجــان في تســليط الضوء على 
التــراث البحرينــي العريــق ممزوجــا بــروح 

القرن الحادي والعشرين.
وأشــار إلــى أن المهرجــان تميــز هــذا العــام 
بعــدد مــن المأكــوالت المصنعــة مــن التمور 
الرطــب”  “آجــار  مثــل  مــره  ألول  تعــرض 
ومربى الرطب وآيســكريم الرطب والملك 
شــيك، إضافــة إلــى عــرض األدوات التــي 
تســتخدم في صيانــة النخيل مثل المنجل 
بحرينيــة  بأيــدي  مصنعــة  وهــي  والكــر 

توارثت هذه المهنة من اآلباء واألجداد.
مــن جانبهــا قالــت رئيســة نــادي البحريــن 
للتصويــر الفوتوغرافــي بجمعيــة البحرين 
بنــت  حنــان  الشــيخة  التشــكيلية  للفنــون 
حســن آل خليفــة، وهــي عضــو فــي لجنــة 
التحكيم لمســابقة التصويــر الفوتوغرافي 

لجنــة  إن  النخلــة”،  “خيــرات  لمهرجــان 
صــورة   50 مــن  اكثــر  اســتلمت  التحكيــم 
فوتوغرافيــة تتمحــور في 3 فئــات األولى 
ثمــار  عــن  والثانــي  النخلــة  منتجــات  عــن 
النخلــة واألخيــر عن طول النخلة، مشــيرة 

إلى أن كل فئة لها 3 فائزين.
 وفي الســياق نفســه قالت الشيف ميمونة 
عيســى المحــاري إنهــا قامــت بابتــكار عدد 
مــن المأكــوالت مــن المنتجــات البحرينية، 
ومن أشهرها مربى الرطب الذي تفردت به 
على مستوى البحرين، إذ إنها تقوم بشراء 
الرطــب من المــزارع البحرينية التي تتميز 
بجودتهــا ثــم تقــوم بتحويلــه إلــى مربــى، 
مشــيرة إلــى أن هــذا المنتــج أصبــح يصدر 
إلــى دول الخليــج العربيــة بعــد ان حصــل 
علــى شــهرة واســعة فــي مواقــع التواصــل 

االجتماعي.
أحــد  القــاف  جاســم  قــال  جانبــه  مــن 
شــارك  إنــه  المهرجــان،  فــي  المشــاركين 
الرطــب  آيســكريم  ليعــرض  بالمهرجــان 
وآجــار الرطــب ألول مــرة فــي البحرين، إذ 
إنه بدأ بتصنيع المأكوالت المستخلصة من 

منتجات النخلة منذ أكثر من 5 سنوات.
كرمــت  المهرجــان  افتتــاح  ختــام  وفــي 
خليفــة  آل  عيســى  بنــت  مــرام  الشــيخة 
الفائزين في مسابقة التصوير التي عقدت 
محــاور  ضمــن  الماضيــة  األســابيع  خــال 

عدة.

المنامة - بنا

السنابس - مركز شباب السنابس

ُتّوج الشاعر محمد عبدالعزيز بالمركز 
األول فــي الحفــل الختامــي لمســابقة 
“قافية للوطن” الشعرية الوطنية التي 
نظمها مركز شباب السنابس بالتعاون 
مــع مجموعة قافية للتدريب في فئة 
الشعر الفصيح، فيما نال المركز األول 
في فئة الشعر الشعبي الشاعر حسين 

الغدير.
جاء ذلك بحضــور النائب ممدوح 
شــباب  مركــز  ورئيــس  الصالــح، 
السنابس أحمد الخباز ولفيف من 
الشــعر واألدب والثقافــة،  محبــي 
“بحريننــا”. فعاليــات  وضمــن 

وجــاءت نتائــج المســابقة في شــّقيها 
الشــعبي(،  والشــعر  الفصيــح  )الشــعر 
الشــعر  فئــة  كالتالــي:  الفئتيــن  فــي 
الفصيح: المركز األول: الشاعر محمد 
الشــاعر  الثانــي:  المركــز  عبدالعزيــز، 
قاسم الدرازي، المركز الثالث: الشاعر 
مجتبــى التتــان، فيما حل فــي المركز 
الثالــث )مكرر( الشــاعر عبــدهللا زهير. 
أمــا فــي فئــة الشــعر الشــعبي فكانــت 
النتائج كالتالي: المركز األول: الشاعر 
حســين الغدير، المركز الثاني: الشاعر 
الثالــث:  المركــز  الجوهــر،  حســين 

الشاعر محمود أمان.

إعالن نتائج “قافية للوطن”

سعيد محمد من الصالحية

الشيخة مرام بنت عيسى أثناء افتتاحها مهرجان خيرات النخلة الثاني في سوق المزارعين



منــذ بثــت قنــاة الجزيــرة بتمويــل مــن النظام القطــري المارق برنامجها التحريضي المســمى “ما خفي أعظم” يــوم األحد 14 يوليو الجــاري وحتى اليوم – أي 
على مدى عشرة أيام – وقف كتاب الرأي والمفكرين في مملكة البحرين والدول العربية لهذه األكاذيب بالمرصاد مفندين إياها ومؤكدين هدفها ومبتغاها، 
ومدافعين بقوة عن مملكة البحرين إزاء ما رأوا أنها محاولة فاشــلة يائســة من قناة مارقة يمولها نظام مهزوم بغرض اإلســاءة لمملكة البحرين وقيادتها 
وشــعبها، وقد أظهر كتاب الرأي دعًما قوًيا للمملكة إزاء األكاذيب التي تتعرض لها من قبل تلك القناة الممولة من النظام القطري والتي تعمل كمعول هدم 
وفساد ضد الدول العربية، ورأوا أن الشعب البحريني وقف بقوة خلف قيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من خالل العديد 
من المظاهر أهمها رســائل الوالء وتجديد البيعة التي صدرت عن العوائل البحرينية وبيانات مجلســي النواب والشــورى الممثلين للشــعب وكذلك من خالل 

وسائل التواصل االجتماعي، فلم يترك الشعب وسيلة للتعبير عن انتمائه للوطن ووالئه لقيادته إال سلكها في مشهد رائع وحافل.

علــى  كتبــت  التــي  المقــاالت  أحــدث  مــن  وكان 
المســتوى العربــي مقــال الكاتب الكبير ســمير عطا 
هللا الــذي نشــره أمس بصحيفة “الشــرق األوســط” 
المســتوى  علــى  الرائــدة  الصحــف  أبــرز  إحــدى 
العربــي، تحت عنوان: “)المخفي األعظم( ليس في 
البحريــن”، أكــد فيه رفضه لما تتعــرض له البحرين 
والتــي رأى أنها ضحية ُبغض مســتمر ومعلن وفّظ 

من إيران وقطر.
ويســتغرب ســمير عطــا هللا مــن االفتــراءات التــي 
قائــا:  البحريــن،  بحــق  البرنامــج  فــي  صــدرت 
عــن  »الجزيــرة«  تبحــث  أن  للشــفقة  المثيــر  “مــن 
»داعــش« فــي تســجيل هزيــل مــن هنــا أو هنــاك، 
بينمــا تنــام علــى أطنــان التســجيات التحريضيــة 
الخليــج  تخريــب  إلــى  والداعيــة  والزعيقيــة 
ومصــر،... وتجّيش قطر شــبكة كبــرى من الصحف 
والقنوات و»اللوبيات« وشركات الدعاية في حربها 
اإلعاميــة. ومــع ذلك يظــل »المخفــي األعظم« في 
دولــة صحفها محلية وتلفزيونها محلي، وترى في 
الوحــدة الخليجية خاصها وخاص الخليج، فيما 
لــم تكّف جارتها عن الصراخ على مجلس التعاون، 

من داخله ومن خارجه”.
وينتقــد الكاتــب الكبيــر “الجزيــرة” التــي يــرى انهــا 
“أنشــئت فقــط مــن أجــل الهجــوم علــى البحريــن 

والسعودية ومصر واإلمارات.
جريــدة  فــي  البابلــي  الســيد  المصــري  الكاتــب 
الجمهورية المصرية أكد الغضب الشديد مما يقوم 
به النظــام القطري الذي يمول الجزيرة ويحتضنها 
اآلخريــن،  اســتقرار  لزعزعــة  ويطلقهــا  ويرعاهــا 
منتقــًدا تلــك القنــاة التــي وصفهــا بقنــاة الخــراب 
والتي ال تبحث إال عن المشاكل وال تثير إال الزوابع 
وتعمــل مــن أجل الفوضى وانقســام العالــم العربي 
وتفجيــره مــن الداخــل، مســتهجًنا تركيــز الجزيرة 

على مملكة البحرين إلحداث انشقاق بها 
تحقيــق  فــي  فشــلت  الجزيــرة  أن  البابلــي  ويــرى 
البحريــن  مملكــة  ألن  وذلــك  وستفشــل  أهدافهــا 
بقيادتهــا نجحت في الحفاظ على وحدة وســامة 
المملكة التي تمثل واحة للسام االجتماعي القائم 
على التعايش والتآلف بين كل األجناس واألديان.

الكاتــب الشــريف محمــد بــن فــارس الحســين قال 
فــي مقالــه في “أخبار الخليج” تحــت عنوان: “قناة 
الجزيــرة.. تاريــخ إعامــي أســود” إن مــا جــاء في 
برنامــج مــا خفي أعظــم من قصــص وأكاذيب يعد 
عمــاً ال أخاقيــا وبلطجــة إعامية يجــب التصدي 
لهــا بــكل حزم. مــن قناة فتحت أبوابهــا للتنظيمات 
التــي  األطروحــات  أن  الكاتــب  ويــرى  اإلرهابيــة، 
الوحــدة  ضــرب  هدفهــا  الجزيــرة  قنــاة  تقدمهــا 
كخطــوة  واإلســامية  العربيــة  للــدول  السياســية 
أولــى فــي محاولــة إنهاكهــا سياســيا وأمنيــا لخلــق 
الظــروف المائمــة لحالــة مــن »التوحــش« تجعــل 
مــن هــذه الــدول كيانــات “فاشــلة”، وبذلــك يســهل 

إخضاعها وتوجيهها.

المفكر الســعودي اللواء الركن  بندر بن عبدهللا بن 
تركــي آل ســعود، كتــب مقــاال فــي صحيفــة “أخبار 
ض  الخليج” بعنوان ســاخر من قنــاة الجزيرة “تمخَّ
الجبــل فولــد فــأرًا.. قنــاة الفتنــة أنموذجــًا” قال إن 
البرنامــج حــاول بــث الفتنــة فــي البحريــن وإيقاع 
خــاف بين الســعودية والبحرين، مؤكــًدا أن ما تم 
تناولــه فــي البرنامج، كــذب وإدعــاء، والدليل على 
ذلــك، أنــه لم يرتكــب أولئك األشــخاص الذين زعم 

البرنامــج أن مخابــرات البحريــن تواصلــت معهــم 
جرًمــا بحــق أي مواطــن بحرينــي أو مقيــم لصالــح 
الدولــة، فضًا عــن أن البرنامج، أثبت أن الدولة لم 
تتخلص منهما، إذ أكد أن أحدهما قتله اإليرانيون، 
ا  ــا الثانــي فمــا زال يتمتــع بالحيــاة في بــاده حرَّ أمَّ
طليًقــا، والســؤال المنطقــي هــو كيــف تتــرك دولــة 
ا طليًقــا مــع أنــه يعــرف عنهــا  شــخًصا يعيــش حــرَّ
أســرارا تهدد اســتقرارها. كما ان ما قيل عن وجود 
أســماء لثاثــة أشــخاص من أمــراء الســعودية في 
مفكــرة أحــد المطلوبيــن، لــم يؤكــد أثنــاء العــرض 
التواصــل معهم أو تعاونهــم أو حتى مجرد اتصال 

أحدهم عليه.
الصحافــة الوطنيــة وكتابهــا كان لهــم موقــف قوي 
يدعــو للفخــر واالعتــزاز ويعــد اســتكماال للمواقــف 
الوطنيــة المتعــددة والجليلــة التــي أظهرها شــعب 
البحريــن الوفــي تأكيًدا على وحــدة الصف ودفاًعا 
عــن راية الوطن ووقوًفا خلــف قيادة جالة الملك 
المفــدى، فانبــرى الكتــاب للــذود عــن الوطــن إزاء 
أكاذيــب قطــر وجزيرتهــا موضحيــن أن الحقائــق 
التي تتبناها مملكة البحرين اســتطاعت أن تقضي 
علــى الزيــف والخداع الذي لم يعــد للنظام القطري 
ســاح غيــره يوجهــه صــوب جيرانــه متخلًيــا عــن 

ردائه العربي وقوميته.
“األيــام” تصــدت فــي افتتاحيتيــن لهــا لمــا عرضته 
وقالــت  البحريــن،  عــن  القطريــة  الجزيــرة  قنــاة 
البرنامــج، يمثــل عدواًنــا رســمًيا علــى مملكــة  إن 
البحريــن يتحمــل مســؤوليته أميــر قطــر “تميم بن 
حمــد”، فقناة الجزيرة قنــاة تلفزيونية ُتدار بأموال 
قطريــة، ويعمــل بهــا موظفــون قطريــون، وبالتالي 
فهي ليست قناة إخبارية مستقلة كما تدعي، وإنما 
هي جهاز رسمي قطري يتساوى في ذلك مع كافة 
األجهزة الرسمية القطرية، بل إن هذا الجهاز يفوق 
في خطورته اآللة العسكرية القطرية، وفي معظم 
األحيــان فــإن هــذا الجهاز كان مســؤواًل مســؤولية 
مباشرة عن العديد من العمليات اإلرهابية الدولية 
التــي شــهدها العالــم، ومســؤواًل عــن نشــر الفوضى 

في دول عدة.
بحقهــا  تحتفــظ  البحريــن  أن  الصحيفــة  وأكــدت 
القانونــي فــي تحميــل “تميــم بــن حمد”، مســؤولية 
هــذا العــدوان القطري عليها، فهو مــن يمثل الدولة 
القطريــة، وســوف تتخــذ كل اإلجــراءات الازمــة 
لحمايــة شــعبها وأرضهــا وســيادتها بــكل الوســائل 
فــي  الــدول  مــن  كل  مــع  وبالتعــاون  المشــروعة، 

مجلس التعاون، والمنظمات الدولية.
الصحيفــة رأت أن البرنامــج الــرديء فــي الشــكل 
والمصداقيــة  للحرفيــة  والمفتقــد  والمضمــون 
برنامج فاشل، وأن على النظام القطري ومرتزقته 
أن يدركــوا أن البحريــن ســتظل بقيادتهــا وشــعبها 
عصيــة عليهــم، فهم فشــلوا بكل الطرق والوســائل 
التــي اســتخدموها فــي اختراقها، ســواء كان ذلك 
تمويــل  أو  التاريــخ  بتزييــف  أو  المســلحة  بالقــوة 
الوســائل اإلعاميــة، أو شــراء ذمــم  اإلرهــاب، أو 

البعض.
ورأت الصحيفــة أن التصعيد الذي يمارســه النظام 
القطــري لــن يســاعد كما يعتقــد في انفــراج أزمته، 
الريــاض  فــي  وإنمــا  الدوحــة،  فــي  ليــس  فالحــل 
عاصمة العروبة واإلسام التي يحاول هذا النظام 
التصعيد معها هذه األيام عبر محاوالته بتســييس 
الحــج، كمــا أن عليــه أن يــدرك أن كل مخططاتــه 
أصبحــت مكشــوفة، والحلقــة أخــذت تضيــق أكثــر 

وأكثــر حولــه، ولن تفيد مســاعيه الفتعــال المعارك 
الهامشية إللهاء الداخل القطري المتذمر.

قنــاة  أن  رأت  افتتاحيتهــا  فــي  “البــاد”  صحيفــة 
“الجزيــرة” تضــم مجموعــة باعــت ضمائرهــا لمــن 
يدفــع لهــا أكثــر، وتخلــوا عــن وطنيتهــم مــن أجــل 
ثمــن زهيــد، موضحــة أن العالــم يمتلك مــن الوعي 
مــا يجعلــه عندمــا يقــارن بين الواقــع الفعلــي الذي 
الــذي  المصــور  والواقــع  النزيــه،  اإلعــام  يتناولــه 
يتناولــه اإلعــام المأجــور؛ يصــل لقناعة أن شــعب 
البحريــن عصــّي على أن تفرقه رســائل إعامية أو 

مخططات إرهابية.
مديــر تحريــر “اخبــار الخليــج” عبدالمنعــم إبراهيم 
القطــري  المــال  إن  قــال  “مســافات”  زاويتــه  فــي 
المدنــس بالــدم لم يعد محصوًرا فيما تقوم به قناة 
الجزيرة ضد البحرين فقط، فهذا المال الذي ينفق 
ببــذخ لدعــم اإلرهــاب ضــد البحريــن وبقيــة الدول 
العربيــة موجــود فــي تمويــل العمليــات اإلرهابيــة 
وتمويــل  دعــم  خــال  مــن  وســوريا  مصــر  فــي 
جبهــة النصــرة )القاعــدة( وغيرهــا مــن المليشــيات 
المليشــيات  دعــم  فــي  وموجــود  المتطرفــة، 
اإلرهابيــة فــي ليبيــا أيضــا وفــي اليمــن مــن خــال 
وتســببها  الحوثيــة،  االنقابيــة  المليشــيات  دعــم 
في استشــهاد جنــود بحرينييــن وإماراتيين هناك، 
ومقتــل آالف اليمنييــن خــال الحــرب، بــل وصــل 
الســخاء القطــري إلى جماعات نازيــة متطرفة في 
)إيطاليــا( بعد ضبط صاروخ قطري وأســلحة أثناء 
أوكار  اإليطاليــة مؤخــًرا ألحــد  الشــرطة  مداهمــة 

الجماعة النازية هناك!
ويفســر الكاتب الســلوك القطري المعــادي لآلخرين 
)بعقدة النقص(. فهو نظام سياســي يشعر بأنه أقل 
مــن جيرانــه، ويريد أن يشــعر بأنه نٌد لهم ومصارع 
ومنافــس فــي الجلســة، ولســان حالــه يــردد: )أنــا 
موجــود.. أنــا موجــود.. أنا هنــا(! علــى طريقة لعبة 
القديمــة )القونــا.. وناقيكــم..  الشــعبية  الصبيــان 

ونكسر خشاميكم(!
الكاتبــة سوســن الشــاعر رأت فــي زاويتهــا “كلمــة 
أقــوى” أن  أخيــرة” تحــت عنــوان “بقيادتنــا نحــن 
النظــام القطــري مــن خــال قنــاة الجزيــرة يهــدف 
ولكنــه  البحرينــي،  الشــارع  فــي  الســخط  إلثــارة 
أصيــب بخيبــة أمــل كبيرة فقــد بينــت ردود الفعل 
الوطنية أن الشعب البحريني اختار أن يقف خلف 
قيادتــه، وأعلــن التصــدي التــام في وجه مــن يفكر 
بالتعــرض لوطنه أو لقيادتــه، وهنا أثبت البحريني 

صموده وتماسكه وثباته.
ورأت الكاتبــة أنــه إذا كان هنــاك بعــض األشــخاص 
باعــوا وطنيتهــم للنظــام القطــري، فذلــك ال يمكــن 
وأن  مطلًقــا،  البحرينــي  الشــعب  علــى  تعميمــه 
اســتنكار كل من الســعودية واإلمارات، لما تناولته 
قناة الجزيرة أثبت الثبات والوفاء تجاه البحرين، 
التــي  التهــم  إطــار  خــارج  القطــري،  الشــعب  وأن 

يمارسها النظام القطري.
الكاتــب محميد المحميد، في زاويته الرأي الثالث، 
وتحــت عنــوان “بقيادتنــا.. البحريــن أقــوى وأكبــر” 
أكــد أن هنــاك مؤامــرة مكتملــة األركان تحــاك ضــد 
المملكــة، بــدت مــن خــروج اإلرهابــي زعيــم حــزب 
لبنــان، ليتطــاول علــى  هللا “حســن نصــرهللا” فــي 
البحريــن والســعودية واإلمــارات، تزامًنــا مــع قيام 
“مــا خفــي أعظــم”  برنامــج  ببــث  القطــري  النظــام 
إرهابيــة،  دولــة  قطــر  أن  الكاتــب  ورأى  المضلــل. 
تواصــل تآمرهــا ضــد العــرب، بنشــر األكاذيب وبث 

الكراهية، وما عرضته “الجزيرة”، رد عليه الشــعب 
البحرينــي بــكل قــوة ووضــوح، وحان الوقــت للرد 
عليها بطريقة غير تقليدية، مؤكًدا أن قطر، بقناتها 
الفضائيــة، ومنصاتهــا المتعــددة، وبأموالها ودعمها 
لإلرهــاب واإلرهابييــن، ســقوطها حتمــي ال محال، 
طــال الزمــان أو قصــر، وســتبقى المملكــة عصيــة 

دائًما على كل المؤامرات.
)“مــا  عنــوان  تحــت  قــال  الحمــد،  ســعيد  الكاتــب 
خفــي أعظــم” .. الدوحة بوصفهــا مخلب إيران( أن 
البرنامــج يأتــي اســتكمااًل لمشــروع إيرانــي قطري 
مشــترك؛ إلنقــاذ خاياهــم وفلولهــم بعــد انفضاض 
بتعييــن  ذلــك  علــى  ودلــل  حولهــم،  مــن  الجميــع 
إيــران ســفيًرا لهــا في الدوحــة هو أحــد المطلوبين 
فــي محاولــة انقــاب 1981، واســتطاع أن يرتــب 
العاقات بين الخايا اإليرانية النائمة في البحرين 
وحكومــة الدوحــة، وأوضح أن نظام الدوحة ييتم 
استخدامه ك »مخلب إيران« في المنطقة منذ العام 
1996م بشــكل مــراوٍغ ومموٍه، ولكن انكشــف ذلك 
بوضوح عام 2011 بمؤامرة “الربيع العربي”. وهذا 
البرنامــج يأتــي فــي ســياق محاولــة اعــادة الــروح 
الخيانــة  فــي  إلــى ســيرتهم  ليعــودوا  لانقابييــن 
بائســة  بالوطــن، ولكنهــا باشــك محاولــة  والغــدر 

بامتياز، وتشبه محاولة اعادة الروح للموتى.
الكاتب فيصل الشــيخ، في زاويته اتجاهات تحت 
عنــوان “هنيئًا لــك “ملكنا” هذا الحب” يقول: “ملكنا 
العزيز، هنيئًا لك بحب شعبك المخلص لك، إذ كلما 
اســتهدفت البحريــن، كلمــا تجلــت أجمــل ماحــم 
الوطنيــة والتاحــم بيــن أبنــاء شــعبك، ذودًا عــن 

بادهم، والتفافًا قويًا حولك، ووالًء لك”.
عقــود طويلــة  منــذ  البحريــن  أن  الكاتــب  ويؤكــد 
موضــع اســتهداف، وفــي كل مرة تســتهدف بادنا 
تكــون »عصية« ولله الحمد والشــكر، ففي البحرين 
لحاكمــه،  وفــيُّ  أرضــه،  لتــراب  مخلــص  شــعب 
رافــضُّ بيعها في “ســوق النخاســة” ألجل مكاســب 
شــخصية، أو وعــود كاذبــة من مســتهدف خارجي 
لديــه طوابير خامســة وعمــاء بالداخــل. ورأى أن 
الشــعب البحرينــي حينمــا يــرى اســتهدافًا لبــاده، 
يتحول كل فرد فيه إلى جندي مخلص مدافعًا عن 
بــاده وعــن ملكه وعن تاريخــه، “فالبحريــن بادنا 
والتــي دونهــا الــروح وكل ثميــن، فمــا بعــد الوطــن 
وطــن”. و”أرض البحريــن صلبــة بإخــاص أبنائهــا 

وحبهم لها”.
الكاتــب عبدالمنعــم إبراهيــم حســن فــي صحيفــة 
“الوطن” قال في مقال للرأي تحت عنوان “فعاً ما 
خفي “من حقد” أعظم”، أن مرتزقة الجزيرة الذين 
توهمــوا بأن صبــاح االثنين فــي البحرين لن يكون 
الحاقــدون  الواهمــون  انتظــر  حيــث  صبــاح،  كأي 
تعابيــر الغضــب واالســتياء فــي الشــارع البحريني 
عــن مــا كشــف لهــم مــن تفاصيــل ودالئــل عظيمــة 

)حسب وصفهم(.
وقــال إن “صبــاح البحرين يــوم االثنين كان جمياً 
كســائر األيــام، إال أنه وبكل تأكيــد كان يومًا مظلمًا 
في جحر ثعابين قناة الجزيرة، والتي لم ولن تفهم 
مــا يعنيه مليكنــا حمد للبحرين وما تعنيه البحرين 
لمليكنــا حمــد، فاســتقرار القيادة السياســية أمر لم 

تعشه ويعشه مرتزقة هذه القناة في حاضنتهم”.
تحــدت قنــاة الجزيــرة مملكــة البحريــن بــأن تفنــد 
االدعــاءات التــي أوردتهــا فــي برنامجهــا »ما خفي 
أعظــم«، ليخرج تلفزيــون البحرين ويعري الجزيرة 
وتفشــل كل أالعيبهــا وأكاذيبهــا، فــي برنامــج لــم 
يكلــف ســوى بعض الحقائق، بينمــا أنفقت الجزيرة 
الرخيصــة،  الذمــم  لتشــتري  الماييــن  أو  اآلالف 
لتثبت الجزيرة أن ما خفي من الحقد فعاً أعظم.

الكاتبــة طفلة الخليفة، فــي زاويتها “معنى الكام” 
تحت عنوان “خيانة” أشــارت إلى أن أســلوب قطر 
لن يحقق مؤامرتها ضد البحرين، حيث إن القبائل 
البحرينيــة تبــرأت من كل مــن ورد ذكره في الفيلم 
مــن أبنائهــا، والعديد مــن الشــخصيات في مجلس 
وفــي  والرســمية  األهليــة  والمؤسســات  النــواب 

وســائل اإلعــام المختلفــة رفضــوا كل مــا جاء في 
هــذا الفيلم، وأعلنــوا أنهم على علم باألهداف التي 
تريدهــا قطــر مــن بــث هــذا الفيلــم، وهــي زعزعــة 
األمن واالســتقرار والتحريض علــى العنف، ودعوا 
إلى ضرورة مواجهة قطر وردعها رًدا على ما تقوم 
بــه مــن جرائم في حــق المنطقة. لتــرى الكاتبة في 
مقــال ثانــي أن النظــام القطري الحالي لــن يتراجع 
عــن مواقفــه المعاديــة للــدول العربيــة والخليجية 
وعــن ممارســاته فــي نشــر الفوضــى فــي المحيــط 
العربــي والخليجي؛ وذلك ألنــه مدفوع بتوجيهات 
من أطراف خارجية وإقليمية وعلى رأسها أمريكا 
وإيــران وتركيــا وإســرائيل، وكلهــا معاديــة للــدول 
األمــن  وزعزعــة  إضعافهــا  علــى  وتعمــل  العربيــة 

واالستقرار بها.
“أبيــض  زاويتــه  فــي  الزيانــي،  هشــام  الكاتــب 
وأســود” كتــب تحت عنــوان “ال يهــز البحرين فيلم 
األكاذيــب..!”، أن االســتراتيجية العدائية القطرية، 
دأبــت علــى اســتهداف البحريــن بشــكل خاص عن 
تــم عرضــه  الــذي  والفيلــم  العربيــة،  الــدول  كافــة 
فــي برنامــج )مــا خفــي أعظم( ســيتم إضافتــه إلى 
األعمــال اإلرهابيــة ل “قناة الجزيرة القطرية” التي 

ليس لها عاقة بالمهنية وال باإلعام.
الكاتب أسامة الماجد في مقال تحت عنوان “قناة 
الجزيــرة... الجــرذ المتعــب”، قــال إنــه كلمــا تنجــح 
البحرين وتتقدم، تخرج “الجزيرة”؛ لتفبرك وتصيغ 
قصة جديدة، لإلساءة إلى البحرين وأهلها، وليس 
فــي ذلــك غرابة مــن النظــام القطري؛ ألنــه معروف 
بدعمــه ورعايتــه لإلرهاب. ولكن فاتــه أن البحرين 
عصية على األعداء، ولن يســتطيع أي أحد التأثير 

على أمنها واستقرارها ومحبة الشعب للقيادة.
الكاتــب فريــد أحمــد حســن، فــي زاويتــه “قطــرة 
وقت” أوضح تحت عنوان: “فعًا.. ما خفي أعظم! 
“ أن البرنامــج الــذي بثتــه قنــاة الجزيــرة القطريــة 
أكــد بمــا ال يدع مجااًل للشــك، بأن ما يخفيه النظام 
القطــري مــن الحقــد فــي داخلــه أعظــم، وأن هــذه 
القنــاة ليســت إال واحــدة مــن أدوات الســوء التــي 
أن  ورأى  لآلخريــن،  اإلســاءة  بهــدف  يســتخدمها 
كل مــا ُذكــر فــي البرنامج ال قيمة لــه وال يؤثر على 
البحريــن، فالعالم يرى مســيرة هذا البلد وترجمتها 
احتــرام  وفــي  والقانــون  المؤسســات  دولــة  فــي 
حقوق اإلنســان، وفي الوفــاء واألخاق التي تبين 

أن النظام القطري يفتقر إليها بشدة.
وأكد الكاتب في مقال ثان أن العاقة بين الشعب 
والقيــادة عاقة وثيقة وليســت قائمــة على الوالء 
النابــع مــن وكل ما يقــوم المواطنون بنشــره ويعبر 
قــرارات وسياســات  الــوالء والموافقــة علــى  عــن 
القيــادة إنما يعبر عن قناعاتهــم برفض المحاوالت 
الجزيــرة”؛  و”قنــاة  القطــري  للنظــام  المعاديــة 
والتمســك  البيعــة  وتجديــد  بالــوالء  ومواجهتهــا 
والســعي  وقيادتهــا  للمملكــة  الوطنــي  باالنتمــاء 
لمواصلــة العطــاء الوطنــي. وأمــام هــذا ستفشــل 
محــاوالت النظاميــن القطــري واإليرانــي إلحــداث 

الفتنة واالنقسام بين أبناء الشعب البحريني.
الكاتبــة فوزيــة رشــيد، فــي زاويتهــا عالــم يتغيــر 
وتحــت عنــوان قطــر التــي ترمــي البحريــن بدائهــا 
وتريــد أن تنســل! أشــارت إلــى أن قطــر هــي مــن 
وهــي  أراضيهــا،  علــى  اإلرهابييــن  وتمــول  تدعــم 
ــا  إعاميًّ والقاعــدة  اإلخــوان  عــن  تدافــع  التــي 
ا، وهــي ذاتهــا التــي تتحالــف مــع إيــران،  وسياســيًّ
دولــة اإلرهــاب ومصــدره، مثلما تتحالــف مع تركيا 
باإلرهــاب  بارتباطهــا  ــا  ودوليًّ ــا  إقليميًّ المعروفــة 
اإلخوانــي، وتــرى أن النظــام القطــري يهــدف إلــى 
النفوذ والهيمنة على دول المنطقة العربية، بالعمل 
علــى تخريبهــا، ولــم يتوقــف عــن تدخاتــه ســواء 
فــي دول الخليــج أو اليمــن أو ســوريا أو ليبيــا أو 
مصــر وغيرهــا، ولــم يتوقــف عــن دعــم اإلرهــاب 
ضــد المنطقــة العربيــة، بــل دعــم ومــول القيــادات 

اإلرهابية ومراكزهم في أوروبا.
الكاتب عبدعلي الغسرة، أكد أن نهج قناة الجزيرة 

القطرية، ُيخالف مبادئ اإلعام، حيث تقوم بســرد 
أقاويل يتخيلها كتابها ومحرروها بهدف اإلســاءة 
إلى البحرين وقيادتها وشعبها والكثير من األقطار 
العربية، ولتحقيق مبدأ زيادة االنتشار ال تكف عن 
ترويــج األكاذيب وتزييف الحقائق، وما تريده هو 
الفتنة بين الدول والشــعوب، وهي السياســة التي 
نشــأت عليها بعــد أن أصبحت مقــًرا إعامًيا، خالًيا 

من الِصدق والحقيقة ومركًزا للتضليل.
وأن مــا صــدر عن القناة بحق البحرين ُيمثل دعمها 
لمنظمــات وأنظمــة تضمــر الســوء لألمــة العربيــة، 
ولكــن تلــك المحــاوالت لــم ُتــِزْد الشــعب إال تمســًكا 
بقيادتــه وقــوة ووحــدة ووطنيــة وانتمــاء للخليج 
العربــي، ومــا صــدر عــن الجزيــرة هو نتــاج إفاس 

إعامي.
محمــد مبــارك، فــي زاويتــه بالشــمع األحمــر أشــار 
إلــى أن تقريــر قنــاة الجزيــرة يدعو إلى الســخرية، 
وخصوًصــا أنــه اســتند إلــى قصــة مفبركــة وحاول 
وأن  اإلرهــاب،  بدعــم  البحريــن  التهــام  توظيفهــا 
فــي  فالبحريــن  القطــري  الزيــف  تكــذب  الحقائــق 
والتطــرف،  اإلرهــاب  محاربــة  فــي  األول  الصــف 
كمــا أنهــا جــزء مــن التحالــف الدولــي فــي محاربــة 
تنظيم “داعش”، في حين أن النظام القطري وقناة 
لهــا  التابعــة  اإلعاميــة  العناصــر  وباقــي  الجزيــرة 
كانــوا ومــا يزالون منصات لإلرهــاب، وعلى اتصال 
بالجماعات المتطرفة في مختلف أنحاء المنطقة.

والســعودية  البحريــن  نجــاح  أن  الكاتــب  واكــد 
واإلمارات، في إفشال المحاوالت القطرية لتمكين 
اإلرهــاب مــن المنطقــة، دفــع النظــام القطــري لبــث 
مثل هذه البرامج بعد أن خسر تأثيره في المجتمع 
الدولــي إثــر تاشــي ورقــة اإلرهاب من بيــن يديه، 
والمؤكــد هــو أنه ســوف لــن يقتنع أحد بمــا تحدث 

عنه بشأن البحرين.
وكيل وزارة الخارجية للشئون اإلقليمية ومجلس 
العامــر  حمــد  الكاتــب  ســابًقا  الخليجــي  التعــاون 
رأى فــي مقــال تحــت عنــوان “قطــر.. الواقــع المــر” 
أن مــا تقــوم بــه قطــر وقيادتها وإعامها؛ متجســد 
فــي قنــاة الجزيرة مــن إســاءات متكــررة للبحرين 
يتــم بتوجيــه مباشــر ومفتــوح، مــن أميرهــا “تميم 
بــن حمــد”، فــي محاولة لإلســاءة للبحريــن، وإثارة 
قــادة  اتخــاذ  ضــرورة  مؤكــًدا  الطائفيــة،  النعــرات 
مجلــس التعــاون موقفــا واضحا من قطــر وأميرها 
المســؤول مســؤولية مباشــرة عن كل التدهور في 
العاقــات الخليجية وأعمال العنف واإلرهاب التي 
زرعتهــا قطــر فــي كل أنحــاء العالــم بعــد أن باتــت 
الخطــر األشــد، وأهمية اتخاذ اإلجــراءات الحازمة 

التي تضمن ردعها.
مديــر المكتبة الوطنية رأى في مقال تحت عنوان 
البحريــن عصية على األعداء والمتربصين منصور 
ســرحان أن الشــعب البحرينــي بمختلــف مكوناتــه 
ملتــٌف حــول قيادتــه الحكيمــة، وهــو األمــر الــذي 
فــوت الفرصــة واليــزال يفوتهــا علــى كل مغــرض 
أو متربــص أو عــدو يريــد المســاس بأمــن البحرين 
فهــي  بمقدراتهــا،  والعبــث  ســمعتها  مــن  النيــل  أو 
عصيــة على األعداء والمتربصيــن. وكيف ال يلتف 
حــول قيادتــه التــي حققت مــن اإلنجــازات وبلغت 
قوتهــا وازدهارهــا في جميــع المجاالت السياســية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والتعليمية 
فــي عهد جالة الملك الذي أخذ على عاتقه الســير 
األمثــل  الطريــق  باعتبــاره  اإلصــاح  طريــق  فــي 
لبنــاء الدولــة العصريــة بــكل مقوماتهــا، وإلرســاء 
دعائــم األمــن واألمــان والرخــاء والطمأنينــة بيــن 
فأصبحــت  البحرينــي،  المجتمــع  فئــات  جميــع 
البحريــن دولة المؤسســات والقانون، ودولة العدل 
والمســاواة، وتمتلــك اقتصادا قويــا وأجهزة أمنية 
متطــورة وجيشــا قويــا، وســتبقى مملكــة البحرين 
فــي ظــل قيــادة صاحــب الجالــة الملــك المفــدى 
علــى  وستتكســر  وقويــة،  أبيــة  شــامخة  عزيــزة، 
صخرتهــا الصلبة جميع نصال األعداء والمغرضين 

والمتربصين.

المنامة - بنا

أصحاب الرأي والقلم ينتفضون للدفاع عن البحرين
المارقــة القنــاة  مــن  اليائســة  المحاولــة  ورفــض  ومرتزقتهــا  قطــر  أكاذيــب  اســتنكار 

العائالت تتابع استنكاراتها وإداناتها لتدخالت النظام القطري السافرة
تأكيــد الوقوف صفا واحد خلف قيادة جاللة الملك... واســتنكار شــديد لتخرصــات أبواق الفتنة

تابعــت العائــالت البحرينيــة سلســلة اســتنكاراتها وإداناتهــا للتدخــالت القطرية في مملكــة البحرين، 
مؤكدة الوقوف صفا واحد خلف قيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

معربة عن فخرها واعتزازها بتجديد والئها لجاللته.

وأكــدت العائــات أن جميــع المحاوالت اليائســة التي 
ينتهجها النظام القطري لن تزيد شعب مملكة البحرين 
اال عزمــا وإصرارا وتماســكا، داعيــة الى مواجهة كافة 
التدخــات الخارجيــة فــي النســيج الوطنــي بكل قوة 

من خال االلتفاف حول قيادة جالة الملك.
فقــد أكــدت عائلتــا القاهــري والقارونــي أن والءهمــا 
لقيادة صاحب الجالة ملك الباد طالما كان من ركائز 
العائلتيــن كمــا هــو الحــال لجميــع العوائــل البحرينية، 
وأنهــم يقفــون صًفــا واحًدا مــع جميع اطياف الشــعب 
فــي مواجهــة أي تدخــل ســافر يســعى الــى اإلضــرار 
بمملكتنــا الحبيبة، مشــددتين على أنهمــا جند للمملكة 
بقيادة مليكها المفدى، وال تقبان اي مســاس بشعبها، 
داعيتيــن المولى تعالــى أن يحفظ المملكة تحت راية 

جالة الملك ويديم عليها األمن واألمان. 
مــن جانبهــا أعربت عائلة المشــاهدة بمملكــة البحرين 
عنهــم خالــد محمد أحمــد المشــهداني عن اســتنكارها 
بشدة تخرصات أبواق الفتنة والضالة التي تبث من 
قطــر وتســتهدف النيــل من اســتقرار ونهضــة مملكتنا 
الخليفيــة  األســرة  حــول  الشــعب  والتفــاف  الحبيبــة 
الكريمــة تحت القيــادة الحكيمة لجالــة الملك، معلنة 
أنهــا رهــن إشــارة جالتــه جنــودا أوفيــاء للــذود عــن 
حياض الوطن، مجددين عهد الوالء والوفاء والبيعة 

الدائمة لجالة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.
وفــي الســياق ذاتــه عبــرت عائلــة عــادل بــن يوســف 
بــن أحمــد العســم الدوســري وإخوانه عن اســتنكارهم 
فــي  المســتمرة  القطــري  النظــام  لمحــاوالت  الشــديد 
النيل من وحدة الشــعب البحريني واســتقرار المملكة 
واســتهداف المكاســب التــي حققتهــا مملكــة البحرين 
بقيــادة صاحــب الجالــة الملــك معلنــة والءهــا التــام 
لجالتــه وتأييدهــا لــكل مــا تتخــذه مملكــة البحريــن 
مــن إجــراءات ردا علــى المحــاوالت المغرضــة التــي 
تتبناها الدولة المارقة قطر لتقويض الوحدة الوطنية 
والستهداف أمنها االجتماعي واإلساءة لما تحقق من 
منجــزات فــي ظل المســيرة التنموية الشــاملة لجالة 

الملك. 
فيما قالت عائلة التميم إن ما تضمنه برنامج )ما خفي 
أعظــم( مــن ادعاءات كاذبة تجاه مملكــة البحرين لهو 
دليــل واضــح علــى إفاس دولــة قطر المارقــة مؤكدة 

والءها المطلق لصاحب الجالة الملك. 
كمــا أكــدت عائلــة المرحــوم جمعة عامر أحمــد المهزع 
والءهــا وتأييدهــا لصاحــب الجالــة الملــك مســتنكرة 
التدخــات القطريــة الســافرة فــي الشــؤون الداخليــة 
لمملكــة البحريــن ومــا تبثه قناة الجزيــرة القطرية من 
اكاذيب وافتراءات ضد المملكة معلنة دعمها المطلق 

لــكل االجــراءات التــي تتخذهــا ضــد القنــاة ودولتهــا 
المارقة.

مــن جهتهــا أعرب أفــراد عائلة ســعدون الحمداني عن 
اســتنكارهم للمحاوالت المســتمرة من النظام القطري 
الســتهداف وحــدة الصــف الوطنــي فــي المملكــة عبــر 
أبواقهــا اإلعاميــة الرخيصــة، مؤكديــن وقوفهم صًفا 
واحــًدا خلــف قيــادة جالة الملــك ومجدديــن بيعتهم 

ووالءهم لجالته.
كمــا أدانــت عائلــة حســن علــي العوضــي ما بثتــه قناة 
معربــة  وأكاذيــب  افتــراءات  مــن  القطريــة  الجزيــرة 
عــن تأييدهــا لكافــة االجــراءات التي تتخذهــا مملكة 
المارقــة مجــددة والءهــا  دولــة قطــر  البحريــن ضــد 
المطلــق لصاحــب الجالة الملك داعيــة المولى القدير 

جل شأنه أن يحفظ مملكة البحرين ملًكا وشعًبا.
ومــن جانبهــا عاهــدت عائلــة يوســف عبــدهللا الجيب، 
المولــى عــز وجــل علــى تجديــد البيعــة لجالــة الملك 
معربيــن  الحكيمــة  قيادتــه  خلــف  الغالــي  وللوطــن 
الجزيــرة،  قنــاة  بثتــه  لمــا  واســتنكارها  رفضهــا  عــن 
والتــي لطالمــا دأبت على بــث المغالطــات والمضامين 
التحريضيــة فــي حــق مملكــة البحريــن ، بهــدف شــق 
الصــف الوطني وإثارة الفرقة في النســيج المجتمعي 
البحرينــي الــذي تميــز عبــر تاريخــه بتماســكه وتآلفه، 
ووقوفــه خلــف قيــادة جالــة الملــك، مؤكديــن دائمــا 
الوطــن  عــن  مدافعيــن  مخلصيــن  جنــوًدا  وقوفهــم 
وقيادة جالته، وتمســكها بالثوابت والقيم البحرينية 
األصيلــة، التي هي نهج أجدادنا وآبائنا، داعين الباري 

تعالى أن يحفظ جالته ذخًرا وســنًدا لشعب البحرين 
الوفي وللوطن الغالي.

وفــي ســياق متصــل اســتنكرت عائلــة حمــد الشــيخ 
محمــد المحاوالت المشــبوهة من النظــام القطري عبر 
قناتــه الهابطــة الجزيــرة لشــق وحــدة الصــف الوطني 
فــي مملكــة البحريــن مجــددة الــوالء والوفــاء لقيادة 
الملــك موجهــة شــكرها وتقديرهــا  الجالــة  صاحــب 
لرئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفة وولي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
و أعلنت عائلة الغنيم عنهم ســعود بن حمد بن ســعود 
الغنيــم تجديــد بيعــة العهــد والوفــاء والــوالء لمقــام 
جالــة الملــك، مؤكديــن أن أرواحنــا فــداء للبحريــن 
وقيادتها وشعبها وأرضها، وأننا لن نتهاون عن تقديم 
الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن، والذود 
عــن أرضــه، مســتنكرة محاولــة النظام القطــري وقناة 
الجزيــرة اســتهداف أمــن واســتقرار مملكــة البحريــن 
وســلمها االجتماعــي، عبــر بــث األكاذيــب واالدعاءات 
والتــي  الحقائــق،  إلــى  التــي ال تســتند  واالفتــراءات 
تســعى إلى شق الصف بين أبناء مملكتنا الغالية، وأن 
هــذه المحــاوالت البائســة لــن تزيد شــعب البحرين اال 
عزًمــا وإصــراًرا علــى المضــي قدًمــا بمســيرة التنميــة 

واالزدهار بقيادة جالة الملك. 
كمــا أكــدت عائلــة صبحــي الوضيحي والءهــا المطلق 
والراســخ ووقوفهــا صفــا واحــدا خلــف قيــادة جالــة 

الملك ضد كل المحاوالت الدنيئة التي تتبناها النظام 
مملكــة  وســامة  أمــن  الســتهداف  المــارق  القطــري 
البحريــن واإلضــرار بالمكتســبات الوطنيــة ونســيجها 

االجتماعي.
فــي حيــن أعربــت عائلتــا أيهــم خليــف محســن ذيبان 
بوســعد وطلــب العنــزي بوســعد عــن والئهمــا المطلــق 
والراســخ ووقوفهما صفا واحــدا خلف قيادة صاحب 
التــي  الدنيئــة  المحــاوالت  كل  ضــد  الملــك  الجالــة 
أمــن  الســتهداف  المارقــة  القطريــة  القيــادة  تتبناهــا 
بالمكتســبات  واإلضــرار  البحريــن  مملكــة  وســامة 

الوطنية ونسيجها االجتماعي.
و اســتنكرت عائلة محمد الجزاف ما أثير مؤخرا عبر 
برنامــج )مــا خفــي أعظــم( والــذي ال يمــت بأيــة صلــة 
لواقع المجتمع البحريني المتاحم المتماسك والسائر 
خلــف قيــادة صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى 

آل خليفة. 
والءهــا  أهلــي  عبدالكريــم  محمــد  عائلــة  وجــددت 
المطلــق وتأييدهــا التام لصاحب الجالة الملك معربة 
عــن تقديرهــا لصاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
عــن  معبــرة  الــوزراء،  لرئيــس مجلــس  األول  النائــب 
رفضها بشــدة ما قامت به قناة الجزيرة القطرية قناة 
الشــر والفتنة من فبركة وأكاذيب ضد أمن واســتقرار 
مملكــة البحرين، داعية المولى تعالى أن يبقى الوطن 
عزيــًزا شــامًخا قوًيــا متحــًدا تحت قيــادة جالته وأن 

يحفظ مملكة البحرين من كل سوء وشر.

06local@albiladpress.com

الجمعة
26 يوليو 2019 

23 ذو القعدة 1440



وافد يبيع المخدرات لصالح “حجي” بـ 600 دينار شهريا
الشـــرطة ضبطـــت بحوزتـــه 1870 جـــرام هيرويـــن و74 جرامـــا مـــن “الشـــبو”

أجلــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى النظــر فــي واقعــة اتجــار فــي مادتــي 
الهيرويــن المخــدرة والمؤثــر العقلــي “الشــبو”، ارتكبهــا وافــد مقيــم بمنطقــة عراد، 
وضبطت بحوزته 1870 جراما من الهيروين مقســمة في 23 كيســا و74 جراما من 
“الشــبو” مقســمة في 21 كيســا، فضال عن مبلغ مالي كبير، إذ قرر أنه يبيعها لصالح 
آخر مقيم في بالده، حتى جلســة 26 أغســطس القادم؛ وذلك الســتدعاء الشرطي 

شاهد اإلثبات، مع األمر باستمرار حبس المتهم لحين الجلسة المقبلة.

وتفــي أوراق القضية إلى أن إدارة مكافحة 
المخــدرات تلقــت معلومــات مفادهــا قيــام 
وافــد بحيــازة مــواد مخــدرة بقصــد بيعهــا 
وتعاطيهــا، وبإجــراء المزيــد مــن التحريات 
عنــه، تم التأكــد من صحة تلــك المعلومات، 
والتوصــل لمقــر إقامتــه فــي منطقــة عــراد، 
فاســتصدر أفــراد الشــرطة إذنــا مــن النيابة 

العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه.
وعلى إثر ذلك اإلذن توجهت قوة أفراد من 
الشرطة إلى مسكن المتهم الثالثيني، حيث 
تم القبض عليه، وعثر في غرفة نومه على 
حقيبة ظهر، كان بداخلها 23 كيسا بأحجام 
الهيرويــن  مــادة  علــى  تحتــوي  مختلفــة 
المخــدرة بلغ وزنها اإلجمالــي 1870 جراما، 

وعدد 21 كيسا من أحجام متنوعة تحتوي 
على “الشــبو”، بلغ إجمالي وزنهم 74 جراما، 
وميزانيــن حساســين، فضال عــن مبلغ مالي 
أنــه  يعتقــد  والــذي  دينــارا،   1754 مقــداره 

حصيلة بيعه للمواد المخدرة.
وبالتحقيــق معه قرر بأنــه تعرف على وافد 
آخــر منــذ قرابــة 7 شــهور وأقــام معــه فــي 
مســكنه بالمحــرق، ثــم عــرض عليــه األخيــر 
أن يعمــل معــه في توزيع المخــدرات مقابل 
حصولــه علــى 600 دينــار شــهريا والســكن 
فوافق، وأن ذلك الشــخص رتب له للتعرف 
بـــ  نفســه  يدعــي  بــالده  مــن  علــى شــخص 
“حجــي” ويعمــل معه، ومســؤول عن عملية 
توزيــع المواد المخدرة. وأضاف أن الحجي 

ومســاعده طلبــا منــا توزيــع المخــدرات في 
مناطــق معينــة بالمحــرق، وإرســال الموقــع 
وصــورة للمــكان عبــر برنامــج “واتــس آب”، 
بــالده  إلــى  صديقــه  ســافر  أشــهر   5 وبعــد 
فانتقل للسكن بمنطقة عراد، وواصل العمل 
مــع “الحجــي” إلــى أن تــم القبــض عليــه من 

قبل الشرطة.
علــى  للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتــه 
أوال:   ،2019 يونيــو   3 بتاريــخ  أنــه  اعتبــار 
حــاز وبــاع بقصــد االتجــار مــادة الهيرويــن 
المخــدرة والمؤثــر العقلــي “الميتافيتامين”، 
ثانيــا: حاز وأحرز بقصــد التعاطي المادتين 
المذكورتيــن فــي غير األحــوال المصرح بها 

قانونا.

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى شــابا في منتصف العشــرينات من عمره، بســجنه لمدة 5 ســنوات؛ لشــرائه ســيارة لم 
تجتــز الفحــص الفنــي وتعمــد تزوير اســتمارة الفحص الصادرة عن اإلدارة العامة للمرور بتســجيل عيــوب فيها غير الحقيقية 

واكتشف أمره موظف الفحص الفني، كما أمرت بمصادرة المحرر المزور.

كانــت وجهــت النيابــة العامــة للمتهم أنه 
و2018،   2017 العاميــن  غضــون  فــي 

ارتكب اآلتي:
أوال: ارتكــب تزويــرا فــي محــرر رســمي 
وهــو اســتمارة الفحص الفني المنســوب 
عــن  للمــرور،  العامــة  لــإدارة  صدورهــا 
طريــق وضــع إمضــاء مــزور نســبه زورا 
لموظف، كمــا حرف الحقيقة في المحرر 
فــي  أعطــاال  دون  بــأن  تدوينــه  حــال 
المركبــة علــى خــالف الحقيقــة؛ بغــرض 

استعمال المحرر كمحرر صحيح.
ثانيــا: اســتعمل المحــرر المــزور موضوع 
البنــد أوال مــع علمــه بتزويــره، بــأن قدمه 

لإدارة العامة للمرور.
وذكــرت المحكمــة أن تفاصيــل الواقعــة 
تتمثــل فــي أن أحــد المواطنيــن اشــترى 
ســيارة من شــخص آخر كان قد اشتراها 
التأميــن  شــركات  إحــدى  مــن  األخيــر 
لحــادث  تعرضــت  كونهــا  المعروفــة؛ 
فقــام  بيعهــا،  فــي  ترغــب  والشــركة 
المواطــن بتحويل تلك الســيارة باســمه، 
وعندما أراد تسجيلها لدى اإلدارة العامة 
للمرور، لم تجتز الفحص الفني، فعرضها 

هو اآلخر للبيع.
ذات  لشــراء  المتهــم  حضــر  وعندمــا 
الســيارة موضوع الفحــص من المواطن، 

أعطــاه المذكــور اســتمارة الفحص الفني 
التــي توضــح أنها لــم تجتزه؛ لكــي يقوم 
المتهــم بإنهــاء إجــراءات تســجيلها لــدى 
المتهــم  أن  إال  للمــرور،  العامــة  اإلدارة 
اشــترك مــع آخــر مجهــول فــي ارتــكاب 
وهــو  الرســمي،  المحــرر  فــي  تزويــر 
المنســوب  الفنــي  الفحــص  اســتمارة 
صدورهــا لــإدارة، بــأن قــام المتهــم بمأل 
صلــب بيانــات تلك االســتمارة فــي حين 
قام المجهول بوضع إمضاء مزور نســب 
صــدوره للمجنــي عليــه - المواطــن الذي 
اشترى منه السيارة - بأن حرفا الحقيقة 

في المحرر حال تدوينه.

فــي  المتهــم دون مشــكالت  أن  وبينــت 
المركبــة موضــوع الفحــص علــى خــالف 
كمحــرر  اســتعماله  بغــرض  الحقيقــة؛ 
ذلــك  بتقديــم  المتهــم  وقــام  صحيــح، 
المحرر الرسمي سالف البيان إلى اإلدارة 
فتمــت  بتزويــره،  علمــه  مــع  مذكــورة 

الجريمــة بنــاء علــى ذلــك االتفــاق وتلــك 
المساعدة.

الــذي  الفنــي  الفاحــص  مــع  وبالتحقيــق 
اكتشــف الواقعــة، ذكــر أن المتهــم حضــر 
فــي  لــه  وقــدم  الســيارة،  لفحــص  إليــه 
ســبيل إتمــام الفحــص اســتمارة الفحص 

الســابقة الخاصة بالمركبة، وعندما اطلع 
علــى االســتمارة تبيــن لــه أنهــا لــم تجتــز 
الفحــص الفني، كما الحظ أن االســتمارة 
تضــم توقيعا في خانــة الفاحص، والذي 
ال يخــص أيــا مــن العامليــن بالقســم، كما 
أن االســتمارة تــم فيها وضــع دوائر على 
المشــكلة علــى خــالف مــا هو معتــاد من 
وضع دوائر على رقم المشكلة، وبفحص 
المركبــة تبيــن أن بهــا مشــكالت عــدة لــم 

يتم إثباتها في االستمارة المزورة.
وثبــت مــن خــالل تقريــر خبيــر التزييف 
والتزويــر بــأن المتهــم هــو الكاتــب بخط 
االســتمارة  صلــب  بيانــات  لجميــع  يــده 
موضوع الفحص بيانات المالك وبيانات 
المشــتري، وأن المجنــي عليــه لــم يحــرر 
أيــا من بيانات صلب وتوقيع االســتمارة 
موضــوع الفحص، وإنما هو توقيع مزور 

عليه.

شاب يشتري سيارة “مكنسلة” ويزّور استمارة الفحص

10 سنوات لوافد يبيع “الماريغوانا” لصالح مجهول
الــقــبــض عليه الــشــرطــة  ــعــة ألــقــت  ــراب ال ــرات وفـــي  ــدان بـــاع 3 مـ ــم ال

أدانت المحكمة الجنائية الكبرى األولى وافدا ضبط بكمين وهو يبيع مادة الماريغوانا 
المخدرة على مصدر ســري بمنطقة ســلماباد، وقضت بسجنه لمدة 10 سنوات، وأمرت 
بتغريمه مبلغ 5000 دينار وبإبعاده نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، كما 

أمرت بمصادرة المضبوطات.

بحكــم  جــاءت  حســبما  الواقعــة  وتتحصــل 
قــد  كانــت  الجهــات األمنيــة  أن  فــي  المحكمــة 
تلقــت معلومات، تضمنت قيــام المتهم بترتيب 
عمليات لبيع المواد المخدرة، وأكدت التحريات 
صحــة تلــك المعلومــات، وبعد التوصل لوســيلة 
اتصــال مــع المتهــم عــن طريــق أحــد المصــادر 
السرية الموثوقة لدى اإلدارة، تمكن األخير من 
توطيد عالقته به، واتفق معه على شراء كمية 
مــن مادة الماريغوانا المخدرة، مقابل مبلغ 150 
دينــارا، علــى أن يكون االســتالم والتســليم في 

منطقة سلماباد.
وفــي الوقت والزمــان المتفق عليهما تم إطالق 
المصــدر الســري للقــاء المتهــم، فيما كمــن أفراد 

الشــرطة بمكان قريب لمشــاهدة حصول واقعة 
التســليم والتسلم، وبالفعل تمت بعدها مداهمة 
انتهــاء عمليــة  بمجــرد  والقبــض عليــه  المتهــم 
البيــع، إذ ضبــط وبحوزتــه المبلــغ المصور ســلفا 
للكميــن، وحــاول الهــرب فتــم اســتخدام القــوة 

الالزمة معه للسيطرة عليه.
وعند تفتيش مســكنه تمكن أفراد الشــرطة من 
العثور فيه على كمية أخرى من النبات المخدر، 
بأنــه  قــرر  المــادة،  تلــك  مصــدر  عــن  وبســؤاله 
يستلمها من أماكن مختلفة، إذ يتم تحديد تلك 
األماكن باالتفاق مع شخص آخر كان قد تعرف 

عليه قبل فترة.
الشــخص  بذلــك  يتصــل  بأنــه  اعتــرف  وكمــا 

ليطلــب منــه بيــع كميــة مــن المــواد المخــدرة، 
فحــدد لــه األخيــر عــددا مــن األماكــن الســتالم 
تلــك المــواد المخــدرة، كمــا أفاد له باألشــخاص 
الذين سيتســلمون حصيلة البيــع، مقابل عمولة 
ســيتحصل عليهــا نظيــر ذلــك، مؤكــدا علــى أنــه 
أجــرى تلــك العمليــة 3 مــرات، لكنــه فــي الرابعة 

تمكن أفراد الشرطة من القبض عليه.

وكانــت أحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى 
اعتبــار أنــه فــي غضــون العــام 2019، أوال: قدم 
غيــر  فــي  المخــدرة  الماريغوانــا  مــادة  بمقابــل 

األحوال المرخص بها قانونا.
مــادة  التعاطــي  بقصــد  وأحــرز  حــاز  ثانيــا: 
الماريغوانا المخدرة في غير األحوال المرخص 

بها قانونا.
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أمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى 
بدايــة  )فــي  األم  بإعــالن  أخــرى  مــرة 
األربعينــات مــن عمرها( المتهمــة بأن ابنها 
الرضيــع ال يحمــل جيناتهــا الوراثية وأنها 
ليســت والدتــه البيولوجية، بعــد بالغ من 
زوجهــا الــذي توتــرت عالقتهــا بــه بعدمــا 
علمــت بتعــدد عالقاتــه مع نســاء أخريات 
فــي بالدهمــا كمــا أن لديــه أبنــاء منهن، إذ 
يتهمهــا األخيــر المتزوجــة بــه منــذ العــام 

2002 بأنهــا أنجبت له ولدا يحمل ســمات 
العــرب ومالمحــه ال تمــت ألصولهمــا بأية 
صلــة، وأنــه بعــد تحليــل الحمــض النووي 
للرضيــع تبيــن أن المتهمــة ليســت والــدة 
الطفــل أصال، فيمــا تنكر المتهمــة الواقعة 
وتقــول إن البالغ كيــدي، فأحالتها النيابة 
العامــة للمحاكمة بتهمة تزوير مســتندات 
 1 لجلســة  القضيــة  وأجلــت  رســمية، 

سبتمبر، ليتم إعالنها على مقر إقامتها.

طلب إعالن األم التي ال يحمل ابنها جيناتها

Û  حقيقــة خرجــُت بهــا، بعــد تنقلــي بعــدد ليس بالقليــل مــن الوظائف، بأنــه “إذا
كان المســؤول أكبــر مــن المنصــب، تجــده متواضًعــا وعــاداًل ومنتًجــا واألهــم 
صادًقــا، وبالعكــس تماًمــا حين يكون المنصب أكبر منــه، حيث تجده مغروًرا، 

متغطرًسا، ظالًما، نازًعا لحقوق الموظفين”.
Û  اإلشــكالية األخــرى، تكمــن بمعانــاة الموظفيــن مع المســؤول )الشــالخ( والذي

يعاني )النقص( و)الفراغ( وقلة الفهم والحيلة.
Û  منهــا حكايــة مســؤول، كان يهــوى هــدر وقــت الموظفيــن )بالتلشــيخ( عليهم 

ببطوالت كان هو فارسها، بقوله ذات مره: ُكنت في رحلة مع مسؤولين كبار، 
ألنهــم دائًمــا يعزموننــي، وبينما كنا جالســين بالبــر، اقترب وقــت آذان العصر، 
فأخذت معي )طاســة( ماء لكي أتوضأ، وذهبت خلف )تبه( رملية قريبة، وما 

أن وصلت، حتى تفاجأت بذئب ضخم يقف خلفها، وهو ينظر لي بشرر.
Û  ويضيــف المســؤول: تطلعــت إليه بخوف، ألنني إذا لــم أقل أنني خفت، أكون

كذاًبــا، والكــذب خيبــة، ولكــن كان هنالــك صوت بداخلي يقــول: يا عيب على 
الرجــال، اصمــد يا ولد، اصمد، وفعاًل صمدت، وبدأت بالتراجع بهدوء للخلف، 
وأنــا أتحّســس أي شــيء علــى األرض لكي أهجــم به على هــذا الذئب الوقح، 

والذي اختار الطريدة الخطأ، لكنني لم أجد شيًئا لألسف.
Û  ،ويزيــد: فجــأة تذكرت، بأن بيدي )طاســة( الماء، )فنثرتهــا( عليه بغتة وبعنف

فتفاجأ الذئب، وحين شاف )هذه الشوفة( وّلى اإلدبار هارًبا.
Û  تطلــع إليــه الموظفــون بصمــت، وهــم يمطــون شــفايفهم، ويرســلون لبعضهم

المقــص،  التصديــق، وأقــوى هــذه اإلشــارات إشــارة  بعــدم  إشــارات توحــي 
باإلصبعين السبابة والوسطى.

Û  لحظــات قبــل أن يعلــق أحدهم: يا ســالم علــى البطولة والشــجاعة، وتصديًقا
لكالمك، القاني نفس الذئب بعدما هرب منك بلحظات، ألنني كنت متواجًدا 
بنفــس المنطقــة وبــذات الوقــت يومهــا، وحيــن واجهتــه صفعته علــى وجهه، 
على قدر ما أعطاني ربي من قوة، و)انبلت( يدي بالماء، والذي استغربت من 

مصدره، واآلن فقط عرفت من أين أتى؟

المسؤول 
و“الذئب”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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تنظــر المحكمــة الكبــرى الجنائيــة فــي واقعة تزوير مســتندات رســمية واســتخراج بطاقة هوية باســم ســيدة غالبيــة وقت إقامتها تكــون خارج المملكــة، ارتكبها 
موظفان في هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية، اســتغال وظيفتهما ليتمكنا من أن يتحايل الموظف على القانون ويســتخرج فاتورة كهرباء باســم الســيدة 
المجني عليها على منزله، والذي اشــتراه أخيرا وســجله باســم والدته حتى ال يخســر طلب الوحدة الســكنية بمنطقة عراد لدى وزارة اإلســكان، وأمرت بتأجيل 
القضيــة لجلســة 2 ســبتمبر المقبــل؛ لالطــالع والــرد مــن قبــل وكيلــي المتهمين، مع التصريح لهما بنســخة مــن أوراق الدعوى، كمــا أمرت بإخالء ســبيل الموظفين 

المتهمين بالقضية.

ووقائــع القضيــة تــم التوصــل إليها من 
خالل معلومات سرية كانت وردت إلى 
إدارة مكافحة جرائم الفســاد، تضمنت 
الســكاني  الســجل  فــي  موظــف  قيــام 
بشــراء منزل في منطقة مدينة عيسى 
شــرعية  فريضــة  بموجــب  ورثــة  مــن 
ووكالــة خاصــة لبيــع المنزل مــن جميع 
باســم  المنــزل  تســجيل  وتــم  الورثــة، 
والدتــه، إال أنــه لم يقــم بتحويل خدمة 
المالــك  مــن حســاب  والمــاء  الكهربــاء 

المتوفــى إلــى اســمه أو اســم والدتــه؛ 
علــى  اإلســكاني  طلبــه  يتغيــر  ال  لكــي 
عــراد،  فــي  المســجل  الســابق  عنوانــه 
وقــام بتحويل اســم صاحب الحســاب 
باســم الوريثة - المجني عليها - ودون 
علمهــا، لكونــه علــى معرفــة بــأن أكثــر 

إقامتها بالمملكة العربية السعودية.
المســتندات  بيــن  مــن  أن  يعلــم  وألنــه 
الكهربــاء  فاتــورة  لتحويــل  المطلوبــة 
بطاقــة الشــخص مقــدم الطلــب، فقــام 

باســتغالل وظيفتــه والدخــول للنظــام 
اإللكترونــي للبطاقــات الذكيــة، وتغيير 
حالــة تواجــد المجني عليهــا من خارج 
البحريــن إلــى داخلها، ثم اســتخرج لها 
بطاقة هوية مستعينا بزميلته )المتهمة 
لــه  بالقضيــة( والتــي أصــدرت  األولــى 

البطاقة دون حضور المجني عليها.
وأســندت النيابة العامة للمتهمين أنهما 

في غضون العام 2017، ارتكبا اآلتي:
أوال: المتهمــة األولــى: ارتكبــت تزويــرا 

فــي المحرر الرســمي المعنون باتفاقية 
الكهربــاء والماء ورســم البلدية وطلب 
الكهربــاء  هيئــة  مــن  والصــادر  خدمــة 
بملئهــا  الحقيقــة  حرفــت  بــأن  والمــاء 
بالبيانــات الخاصــة بالمجني عليها، كما 
وضعــت إمضــاء مــزور نســبت صدوره 
للمجني عليها وكان ذلك بنية استعمال 

المحرر المزور كمحرر صحيح.
ثانيا: المتهم الثاني:

1. ارتكــب تزويرا في المحرر الرســمي 

بأن حرف الحقيقة بوضع إمضاء مزور 
بنيــة  عليهــا؛  للمجنــي  صــدوره  نســب 

استعماله كمحرر صحيح.
2. اســتعمل المحرر الرسمي المزور مع 
علمــه بتزويــره بــأن قدمه إلــى موظفة 
هيئــة الكهرباء والماء في ســبيل إتمام 

معاملته لدى الهيئة.
3. اشترك بطريقي االتفاق والمساعدة 
مــع المتهمــة األولــى في تزويــر المحرر 
التقــت  بــأن  االتهــام،  محــل  الرســمي 
إرادتهمــا على تزويــره وذلك من خالل 
مــلء البيانــات المحــرر ووضــع إمضاء 
مزور منســوب صــدوره للمجنــي عليها 
وســاعدها فــي ذلــك بــأن قــدم المحــرر 
فتمــت  عليهــا،  المجنــي  وبيانــات 
الجريمــة بنــاء على ذلــك االتفاق وتلك 

المساعدة.
تقنيــة  وســيلة  بيانــات  حــّرف   .4
المصالــح  بأحــد  الخاصــة  المعلومــات 
المعلومــات  هيئــة  وهــي  الحكوميــة 
والحكومــة اإللكترونيــة علــى نحو من 
شــأنه إظهار بيانات غير صحيحة على 
أنهــا صحيحــة، بــأن غّيــر حالــة وجــود 
المجنــي عليها من خــارج البحرين إلى 

داخلها.
ثالثــا: المتهمان: اســتعمال بطاقة هوية 
المجنــي عليهــا الصحيحــة بســوء نيــة 
بــأن قدمهــا المتهــم الثانــي لألولــى في 
ســبيل تحويــل فاتــورة الكهربــاء إلــى 
اســم المجنــي عليهــا، فقامــت المتهمــة 
األولــى بإتمــام اإلجــراءات باســتخدام 

تلك البطاقة.

ــي ــانـ ــكـ اإلسـ طـــلـــبـــه  ــارة  ــ ــس ــ ــخ ــ ب ــب  ــ ــرغ ــ ي وال  ــزال  ــ ــن ــ م اشــــتــــرى  ــف  ــ ــوظ ــ ــم ــ ال

بدء محاكمة موظفين زّورا بطاقة هوية وفاتورة كهرباء
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دينار ــف  أل  320 بــرأســمــال  لــلــعــقــارات”  “أرجـــون  ــا  ــرزه أب

23 مؤسسة تطلب تحويل أنشطتها

الزياني: دعم “الصغيرة والمتوسطة” أولوية حكومية

 أظهــرت أحــدث بيانــات رســمية، تقــدم 23 مؤسســة متنوعــة األنشــطة وتعمــل 
بالســوق المحلي، بطلبات إلى مركز البحرين للمســتثمرين التابع لوزارة الصناعة 
والتجــارة والســياحة لتغييــر الشــكل القانوني لها بتحويل أنشــطتها أو أنشــطة 
فــروع تابعــة إليهــا إلــى مؤسســات قائمــة بذاتهــا أو تابعــة لمؤسســات أخــرى، 

بإجمالي رؤوس أموال تتجاوز 415.8 ألف دينار في األسبوع الماضي.

  وأبــرز المؤسســات التــي تقدمــت بطلــب 
إلــى  وتحويلهــا  القانونــي  شــكلها  لتغييــر 
شــركة مســاهمة بحرينيــة مقفلــة، “أرجــون 

للعقارات” برأسمال 320 ألف دينار.
 وتوزعــت أنشــطة الشــركات التــي تقدمت 
بطلبــات لتغييــر شــكلها القانونــي، كالتالــي: 
8 مؤسســات فرديــة طلبــت تحويل شــكلها 
مســؤولية  ذات  شــركة  إلــى  القانونــي 
مــن   %  34.78 نســبته  بمــا  محــدودة 
إجمالــي الطلبــات التــي تــم تقديمهــا لمركز 
المســتثمرين، و4 مؤسســات فردية لتصبح 
شــركة الشــخص الواحــد بما نســبته 17.39 
%، و5 مؤسســات مصنفة شــركة الشخص 
ذات  شــركة  إلــى  تحويــل  طلبــت  الواحــد 

مســؤولية محــدودة بمــا نســبته 21.73 %، 
كما طلبت مؤسستان شركة ذات مسؤولية 
محــدودة لتصبــح شــركة الشــخص الواحد 
واحــدة  ومؤسســة   ،%  8.69 نســبته  بمــا 

مصنفــة شــركة مســاهمة بحرينيــة مقفلــة 
الواحــد  الشــخص  لشــركة  فــرع  لتصبــح 
المســماة )شــركة أبكــس للتطويــر العقاري(، 
ذات  شــركة  مصنفــة  واحــدة  ومؤسســة 
مســؤولية محدودة لتصبح شركة مساهمة 
 ،%  4.34 نســبته  بمــا  مقفلــة  بحرينيــة 
ومؤسســة فرديــة واحــدة طلبــت تحويلهــا 
لشــركة تضامــن، وشــركة واحدة للشــخص 

الواحــد لتصبــح شــركة تضامــن بما نســبته 
4.3 % من إجمالي الطلبات المقدمة.

خــال  تقدمــت  قــد  شــركة   69 وكانــت 
تتضمــن  بطلبــات  الماضييــن  األســبوعين 
تغييــر شــكلها القانونــي وتحويــل نشــاطها 
أو تحويل أنشــطة فروع تابعة لها بإجمالي 

رؤوس أموال تتجاوز 5.3 مليون دينار.

أكــد وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة 
لكافــة  الحكومــة  دعــم  الزيانــي  زايــد 
القطاعــات االقتصاديــة فــي البحرين وفي 
الصغيــرة  المؤسســات  قطــاع  مقدمتهــا 
والمتوســطة الــذي يشــهد تنامًيــا ملحوًظــا 
في مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي 
التــي  والمبــادرات  التســهيات  بفضــل 
تتبناهــا الحكومــة في ســبيل االرتقاء بهذا 

القطاع الحيوي والنامي.
الزيانــي،  اجتمــاع  خــال  ذلــك  جــاء   
بالمجلــس الجديد لجمعية البحرين لتنمية 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة برئاسة 
النائــب أحمــد ُصبــاح الســلوم، حيــث هنــأ 
ا لهم  الوزيــر مجلــس اإلدارة الجديــد متمنيًّ

كل التوفيق والنجاح.

الموضوعــات  مــن  العديــد  بحــث  وتــم   
والقضايــا ذات الصلــة بقطــاع المؤسســات 
البحريــن،  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 
والجهود التي تقوم بها الحكومة والوزارة 
ومــده  القطــاع  هــذا  تعزيــز  ســبيل  فــي 
بالمقومــات التــي مــن شــأنها ضمــان نمــوه 
أعمــال مســاندة وداعمــة،  بيئــة  فــي ظــل 
التــي  والتســهيات  الجهــود  إلــى  إضافــة 

لحاضنــات  بالنســبة  الــوزارة  تقدمهــا 
دوًرا  تلعــب  التــي  األعمــال  ومســرعات 
الفًتــا فــي إمــداد األعمــال الصغيــرة بــكل 
خــال  الدعــم  عوامــل  مــن  تحتاجــه  مــا 
إلــى  الوزيــر  ونــّوه  االنطــاق.  مرحلــة 
اســتمرار الجهــود الحكوميــة لتطويــر هــذا 
القطــاع مشــيًرا فــي هــذا اإلطــار إلــى قرار 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 

إلــى توســيع دائــرة األفضليــة التــي تمنــح 
حاليــًا للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
في مشــتريات ومناقصــات الحكومة وفي 
المرافــق الخدميــة داخــل منشــآت الجهات 
الحكوميــة، حيــث قّرر مجلس الــوزراء أن 
تشــمل األفضلية المعمول بها حالًيا بنســبة 
10 % فــي مزايــدات المرافــق الحكوميــة 
أيًضــا المناقصــات وبذات النســبة وهي 10 

% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مــن جانبــه، أكــد الســلوم أن تظافــر جهــود 
المؤسســات  العاقــة بدعــم  الجهــات ذات 
الصغيــرة والمتوســطة وفــق خطة محددة 
بشــكل  أســهم  واضحــة  مؤشــرات  وذات 
كبير في إيجاد مبادرات نوعية تســهم في 
تعزيــز نمــو هــذا القطــاع وازدهــاره، مثمنــًا 
في هذا اإلطار جميع القرارات التي تبنتها 

الحكومة الموقرة لدعم هذا القطاع.

اجتماع الوزير الزياني بالنائب أحمد السلوم

اجتماع الوزير الزياني بالنائب أحمد السلوم

“األوروبي” يفتح الباب 
أمام خفض الفائدة

عّدل البنك المركزي األوروبي توقعاته ألسعار 
إعــداد  موظفيــه  مــن  وطلــب  أمــس  الفائــدة 
السياســة  فــي  التيســير  مــن  لمزيــد  خيــارات 
النقديــة، ليفتــح البــاب صراحــة أمــام خفــض 
الفائدة ومزيد من شراء السندات في سبتمبر. 
وقــال المركــزي األوروبــي إنــه يتوقــع اآلن أن 
تبقى أســعار فائدته الرئيســية عند مستوياتها 
الحاليــة أو دونهــا حتــى النصــف األول 2020 
على األقل، متخلًيا عن تعهده السابق باإلبقاء 
على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى 

منتصف 2020.
 وكان مســؤولو السياســة النقديــة فــي البنــك 
المركزي األوروبي اســتبعدوا في بداية الشهر 
الجــاري، إقــدام مجلــس محافظــي البنك على 

خفض سعر الفائدة.

فرانكفورت - رويترز

المنامة - الصناعة والتجارة

“البورصة” تربح 7 نقاط
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26 يوليو 2019 الجمعة
23 ذو القعدة 1440

415.8 ألف دينار 
رؤوس أموال 

المؤسسات الطالبة 
لتغيير أنشطتها

توقــع محللون أن تنطلق مؤشــرات األســواق 
الخليجيــة إلــى رحلــة صعــود جديــدة خــال 
نهاية األسبوع ومطلع األسبوع المقبل وسط 
اســتقرار األجــواء الجيوسياســية بالمنطقــة، 
وتحكــم عوامــل داخليــة فــي حركــة األســهم 
وفــي  النصفيــة”.  “النتائــج  مقدمتهــا  وفــي 
نهايــة جلســة األربعــاء تبايــن أداء األســواق 
الخليجيــة فيما واصل ســوق دبــي وأبوظبي 
االرتفــاع بدعم محفزات أبرزها اتفاق “إعمار 
العقاريــة” علــى مشــروع كبير بالصيــن وذلك 
خال زيارة حاكم أبوظبي األخيرة لـ”بكين”.

 وارتفــع ســهم “إعمــار العقاريــة” 1.2 % إلــى 
لــه منــذ  5.21 درهــم ليقفــز ألعلــى مســتوى 
نوفمبــر الماضــي، بعدمــا أبرمــت صفقــة مــع 

مطــار بكيــن داشــينغ الدولــي بشــأن مشــروع 
عــن  وكشــفت  دوالر.  مليــار   40.5 يتكلــف 
بعض التوســعات الداخلية بالدولة وال ســيما 

بمنطقة “إكسبو 2020”.

مشتريات أجنبية

ثانــك  لــدى  التنفيــذي  المديــر  وقــال   
لاستشــارات الماليــة إن األســواق اإلماراتية 
قــوي  ومؤسســاتي  أجنبــي  دخــول  شــهدت 

خال جلسات الشهر الجاري.
وأوضــح فادي الغطيــس أن الدخول من قبل 
تلك المحافظ كان على أسهم العقار والبنوك، 
إلــى  وصلــت  العقــار  أســهم  أن  إلــى  مشــيًرا 
مســتويات مغريــة، وذلك بعد تدني أســعارها 
المســتثمرون  ومــال  الماضيــة.  الفتــرة  فــي 

الشــراء  نحــو  بدبــي  العــرب  غيــر  األجانــب 
بصافــي اســتثمار 57.62 مليــون درهــم، فيما 
اتجه العرب والخليجيون والمواطنون للبيع. 
وفي أبوظبي، اتجه األجانب غير العرب نحو 
الشراء بصافي استثمار 45.56 مليون درهم.
وتزايــد  الفائــدة  خفــض  آمــال  إن  وقــال   
األســهم  تلــك  مــن  يجعــل  بذلــك  التوقعــات 
فرصــة جيــدة للمحافــظ حيــث ســيفتح ذلك 
المشــاريع  تنفيــذ  وتيــرة  لتزايــد  كبيــًرا  باًبــا 
ووفًقــا   .2020 إكســبو  اقتــراب  مــع  الســيما 
عالميــة  ماليــة  مؤسســات  توقعــت  لتقاريــر، 
ومنها مؤسســة “هيرميس” بنمو أرباح قطاع 
البنــوك بالشــرق األوســط وال ســيما بمنطقــة 
الخليج بنســبة 10 % بالربــع الثاني من العام 

الجاري.

بريسكت والحرب التجارية

المحلــل  الميمونــي  محمــد  قــال  وبــدوره،   
يحــدث  الــذي  التحــول  إن  المــال  بأســواق 
ببريطانيــا ومشــاركة بعــض الشــركات هنــاك 
والتوقعــات بتســارع وتيــرة خــروج المملكــة 
المتحــدة مــن أوروبــا مــن األحــداث المؤثــرة 
االســتثمارية  المحافــظ  بعــض  تحــرك  علــى 

بأسواق األسهم الخليجية.
تتابــع  ــا  حاليًّ المحافــظ  أنظــار  أن  وأضــاف 
عــن كثــب بعــض التطــورات بالمنطقــة مثــل 
فــي  بــدأت  التــي  الجيوسياســية  األحــداث 
التاشــي والهدوء، مضيًفــا أن ما يتحكم في 
ا هي النتائج النصفية  تحركات األسواق حاليًّ

التي يتحرك على أساسها السهم.

 وفــي الســعودية ارتفــع ســهم أســمنت تبــوك 
2.1 %، بعدمــا تحولــت الشــركة إلى الربحية 
ارتفــاع  إلــى  عزتــه  ممــا  الثانــي  الربــع  فــي 

اإليرادات مع تحسن متوسط أسعار البيع.
 وأمــا فــي دبي، قفز ســهم ســوق دبــي المالي 
 28 منــذ  مســتوياته  أعلــى  مســجاً   %  7.6
فبرايــر بعدمــا ســجلت الشــركة ارتفاعــًا فــي 

أرباح الربع الثاني من العام الجاري.
 ورجح أن تستعيد األسواق مسارها الصاعد 
إذا تجــاوزت المســتويات الحاليــة فنيــًا مــع 

التــي يهتــم بهــا  تزايــد األخبــار االقتصاديــة 
المســتثمر ويتابعهــا عن كثــب، وأبرزها تنفيذ 
خطــط اإلصــاح االقتصــادي بــكل دولــة وال 

سيما بالسعودية أكبر اقتصاد بالمنطقة.
 وبّيــن الميمونــي أن هناك عدة عوامل دفعت 
دفة االســتثمار األجنبي للتحول إلى أســواق 
مؤشــر  دخــول  ومنهــا  فتــرة،  منــذ  المنطقــة 
ســتانلي  مورجــان  مؤشــر  فــي  الســعودية 
لألســواق الناشــئة؛ مــا عّزز من ثقــة المحافظ 
الدولة بسوق المملكة وأسواق المنطقة ككل.

دبي - مباشر

بورصات الخليج على أعتاب التعافي والصعود

زينب العكري

النصفية” “النتائج  األسهم منها  تحكم عوامل داخلية بحركة 

تعيين شركة لتصميم برنامج “الضمان الصحي” لألجانب
ــار ــ ــنـ ــ ديـ ــن  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ مـ  7 ــة  ــ ــم ــ ــي ــ ــق ــ ب حــــكــــومــــيــــة  ــات  ــ ــصـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـ ــح  ــ ــتـ ــ فـ

فتــح مجلــس المناقصــات والمزايــدات الحكوميــة في جلســته األســبوعية أمــس عطاءات 
لمناقصات حكومية بقيمة تقدر بنحو 7 ماليين دينار تمثل قيمة أقل العطاءات المتنافسة.

مجلــس  رئيــس  اإلســكان  وزيــر  وتــرأس   
الحمــر،  باســم  والمزايــدات،  المناقصــات 
االجتمــاع األســبوعي لمجلــس المناقصــات 
والمزايــدات، حيــث تمــت مناقشــة عدد من 
الطلبــات المتعلقة بالمناقصــات والمزايدات 
مجلــس  قــام  ذلــك،  وعقــب  الحكوميــة. 
المناقصــات والمزايــدات بفتح مظاريف 78 
عطــاًء خاصــة بـــ19 مناقصــة مطروحــة من 

عدد من الجهات المتصرفة.
الضمــان  برنامــج  تصميــم  مناقصــة  وتعــد 
أبــرز  مــن  لألجانــب  اإللزامــي  الصحــي 
األســبوع  لهــذا  المفتوحــة  المناقصــات 
وذلــك لصالــح المجلــس األعلــى للصحة، إذ 
وكان  شــركات،  ثــاث  للمناقصــة  تقدمــت 
أقل العطاءات المتقدمة من شــركة مارشن 

بحرين بقيمة 181 ألف دينار.
االســتثمار  لشــركة  مزايــدة  طرحــت  كمــا 
العقاريــة )إدامــة( لتأجيــر العقــار الواقــع في 
مدينة عيســى بالمنطقة التعليمية، إذ تقدم 
عطــاء واحــد ضمــن خياريــن بلــغ أعاهمــا 

2.13 مليون دينار
 وتصــدرت إدارة المخــازن المركزية التابعة 
المناقصــات  عــدد  والمــاء  الكهربــاء  لهيئــة 
 6 بواقــع  وذلــك  األســبوع  هــذا  خــال 
صمامــات،  لتزويــد  خصصــت  مناقصــات 
أبــو جرجــور،  رأ س  لمحطــة  غيــار  وقطــع 
مــع  األحجــام  مختلفــة  حديديــة  وأنابيــب 
نقــل  كهربائيــة إلدارة  وكابــات  ملحقاتهــا، 

الكهرباء وأخيًرا تزويد محطات فرعية.
البلديــات  وشــئون  األشــغال  وزارة  أمــا   

األشــغال(  )شــئون  العمرانــي  والتخطيــط 
فقــد فتحت لهــا مناقصتــان خصصتا لمبنى 
)الخدمــات  القادمــة  األجيــال  احتياطــي 
و  قبــل  الكميــات  لمســح  االستشــارية 
الوقائيــة  الصيانــة  وأعمــال  العقــد(،  بعــد 
و  الميكانيكيــة  لألجهــزة  التصحيحيــة  و 
والمعــدات  التحكــم  وأنظمــة  الكهربائيــة 
األساســية في مركز توبلــي لمعالجة المياه، 
إذ تقدمــت للمناقصــة األخيــرة شــركة “واي 
تــك” لتكنولوجيــا الميــاه وذلــك بقيمة 1.28 
البحريــن  حلبــة  نالــت  كمــا  دينــار.  مليــون 

خصصتــا  مناقصتيــن  للســباقات  الدوليــة 
لغايــة مناقصــة التأميــن الصحــي لموظفــي 
حلبــة البحريــن الدولية، ومناقصة مشــروع 
إذ  الدوليــة،  البحريــن  حلبــة  بــرج  إضــاءة 
تقدمــت للمناقصــة األخيــرة شــركة محمــد 
فخــرو وأوالده بأقل العطاءات بقيمة 1.63 
مليون دينار.  وفتح مناقصة واحدة لشركة 

طيرن الخليج من أجل تعيين شــركة إنتاج 
للمــواد اإلعانيــة، كذلــك فتحــت مناقصــة 
لمجلس التنمية االقتصادية من أجل تهيئة 
وتجهيــز وحماية مدرج ربيع الثقافة والتي 
تقدمــت لهــا شــركة نــاس بأقــل العطــاءات 

بقيمة 187 ألف دينار.

مليون دينار لتحسين كفاءة 

الطاقة

بأقــل  للطاقــة  أنوفــا  شــركة  وتقدمــت 
تجريبــي  مشــروع  لمناقصــة  العطــاءات 
لتحســين كفــاءة الطاقــة في بعــض المباني 
الحكوميــة وذلــك بمبلــغ يزيــد عــن المليــون 

دينار بقليل.
بيــان  المناقصــات بحســب   وذكــر مجلــس 
صحافي أمس أنه “بصفته الجهة التنظيمية 
المستقلة المكلفة باإلشراف على ممارسات 
المناقصــات والمزايــدات الحكوميــة، يظــل 
ملتزًمــا  والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس 
اإلنصــاف  معاييــر  بأعلــى  تتســم  بعمليــات 
فرًصــا  يكفــل  بمــا  والشــفافية  والعدالــة 
والمقاوليــن  المورديــن  لجميــع  متكافئــة 

المشاركين في المناقصات والمزايدات”.

 علي الفردان

 فتح مظاريف 78 
عطاًء خاصة بـ19 
مناقصة مطروحة

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مـــؤشر البحريـن العام أمس 
عند مستوى 1,522.71 بارتفاع 

مـقارنـــة  نقطــة   7.02 وقــدره 
فــي  األربعــاء،  يــوم  بإقفالـــه 
حيــن أقفــل مؤشــر البحريـــن 
مســتوى  عنــد  اإلســامي 
766.94 بارتفاع وقـدره 1.35 
نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

 5.94 الـمستثـــمرون  وتــداول   
مليون سهم، بقيـــمة إجـمـالية قدرها 
تنفيذهــا  تـــم  ديـنـــار،  مليــون   1.74
مــن خــال 125 صفقــة، حيــث ركــز 
الـمستثـمرون تعاماتـهم على أسهم 
قطاع البنــوك التجارية والتي بلغت 
 912.02 الـمتداولـــة  أســهمه  قيـــمة 
 52.46 نســبته  مــا  أي  ديـنـــار  ألــف 
% مــن القيـــمة اإلجـمـــالية للتــداول 
وبكـــمية قدرهــا 2.74 مليــون ســهم، 

تـم تنفيذها من خال 42 صفقة.
 وجــاء البنــك األهلــي المتحــد فــي 
الـمركـــز األول إذ بـلغت قيـمة أسهمه 
الـمتداولـة 554.02 ألف ديـنـار أي ما 
نسبته 31.87 % من إجـمـالـي قيـمة 

األسهم الـمتداولـة.
 أمـــا الـمركـــز الثانــي فكـــان إلي بــي 
إم تيرمينالــز البحرين بقيـــمة قدرها 
مــا نســبته  ألــف ديـنـــار أي   336.44
قيـــمة  إجـمـالـــي  مــن   %  19.35

األسهم الـمتداولـة.
الوطنــي  البحريــن  بنــك  جــاء  ثـــم   
بقيـــمة قدرهـــا 222.03 ألــف ديـنـــار 
أي ما نسبته 12.77 % من إجـمـالـي 
وبكـــمية  الـمتداولـــة  األســهم  قيـــمة 
تـــم  ســهم،  ألــف   316.36 قدرهــا 

تنفيذها من خال 5 صفقات.
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 حققت بتلكو صافي أرباح لمســاهمي الشــركة للنصف األول من 2019 بلغ 34.0 مليون دينار 
)90.2 مليــون دوالر( بزيــادة نســبتها 18 % مقارنــة بـــ28.8 مليــون دينــار )76.4 مليــون دوالر( 
للفترة ذاتها من عام 2018. كذلك حققت الشــركة صافي أرباح لمســاهميها خالل الربع الثاني 
2019 بقيمــة 19.4 مليــون دينــار )51.5 مليــون دوالر(، بزيــادة نســبتها 24 % مقارنــة مــع 15.7 
مليــون دينــار )41.6 مليــون دوالر( للفتــرة ذاتهــا 2018. كمــا شــهد صافــي األرباح للربــع الثاني 
2019 أرباًحا غير متكررة بقيمة 27.2 مليون دينار )72.1 مليون دوالر( جّراء بيع أسهم بتلكو 
البالغة نســبتها 90 % في شــركة “كواليتي نت”. إلى جانب ذلك، تأثر صافي األرباح في الربع 
الثاني 2019 سلًبا نتيجة خسائر انخفاض القيمة وذلك بقيمة 20.3 مليون دينار )53.8 مليون 
دوالر( في حصة بتلكو التي تبلغ 26.94 % من أســهم شــركة “ســبأ فون” اليمنية. وقد واجهت 
شــركة “ســبأ فون” ظروًفا تشــغيلية صعبة نتيجة الصراع المتواصل في اليمن وتراجع قيمة 

العملة المحلية. 

تعزيز اإليرادات باألداء القوي 
للسوق المحلية

 201.7 بلغــت  إيــرادات  الشــركة  وحققــت   
 2019 األول  النصــف  خــال  دينــار  مليــون 
الفتــرة  بنتائــج  مقارنــة   % 1 نســبتها  بزيــادة 
ذاتها من عام 2018. وعلى الرغم من مختلف 
التحديــات والصعوبــات، إال أن اإليــرادات قــد 
تعــززت بشــكل إيجابــي، وذلــك بفضــل األداء 
األربــاح  وارتفعــت  المحليــة.  للســوق  القــوي 
قبــل تكاليــف التمويل والضرائب واالســتهاك 
األول  للنصــف   )EBITDA( واالســتقطاعات 
مــن 2019 إلــى 74.4 مليــون دينــار، أّي بنســبة 
العــام  مــن  ذاتهــا  الفتــرة  مــع  مقارنــة   ،%  2
الماضــي. بينما بلغت األرباح التشــغيلية لفترة 
بزيــادة  دينــار،  مليــون   40.9 األول  النصــف 
قدرهــا 1 % للفتــرة ذاتهــا 2018 التــي بلغــت 
40.5 مليــون دينار. وواجهت الشــركة خســائر 
انخفــاض القيمــة بمبلغ 20.3 مليــون دينار في 
اســتثماراتها في الشــركة اليمنية الزميلة “سبأ 
فــون”، والتي عادلتها القفزة اإليجابية لصافي 
األربــاح بقيمــة 27.2 مليــون دينــار جــّراء بيــع 
أسهم بتلكو في شركة “كواليتي نت” في دولة 
الكويــت، ممــا أدى إلــى ارتفــاع صافــي األرباح 
لمســاهمي الشــركة للنصف األول 34.0 مليون 
دينــار، بزيادة قدرها 18 % عن صافي األرباح 
الذي حققته في الفترة نفسها من 2018 والتي 
بلغــت 28.8 مليــون دينــار. وارتفعــت إيرادات 
شــبكة األليــاف البصريــة الثابتة بنســبة 10 % 

علــى أســاس ســنوي، وتحســن بنســبة 20 % 
على أساس سنوي ألعمال اتصاالت البيانات.

54 % ارتفاع الدخل الشامل

لمســاهمي  الشــامل  الدخــل  إجمالــي  وحقــق   
الشــركة ارتفاًعــا بنســبة 54 % للنصــف األول 
 34.4 إلــى  دينــار  مليــون   22.4 مــن   ،2019
مليون دينار. وكذلك فقد شهد إجمالي الدخل 
الشامل لمســاهمي الشركة ارتفاًعا بنسبة 117 
% خــال الربــع الثانــي 2019، أي 17.1 مليون 
دينار، مقارنة مع 7.9 مليون دينار للربع الثاني 

.2018
األربــاح  فــي  الزيــادة  معــدالت  واســتقرت 
بنســبة  مســتوياتها  فــي  الســنوية  التشــغيلية 
1 % لتصــل إلــى 40.9 مليــون دينــار، مقارنــة 
بـــ40.5 مليــون دينــار التــي تــم تســجيلها فــي 
النصف األول 2018، بيد أن األرباح التشغيلية 
للربع الثاني 2019 قد شــهدت انخفاًضا بنسبة 
6 %، فبلغــت 19.1 مليــون دينــار مقابــل 20.2 

مليون دينار في الربع الثاني 2018.
وخــال النصــف األول 2019، حققــت األربــاح 
قبــل تكاليــف التمويل والضرائب واالســتهاك 
واالســتقطاعات )EBITDA( ارتفاًعــا بنســبة 2 
% مقابــل الفتــرة ذاتهــا 2018، أي مــن 73.0 
مليون دينار في 2018، إلى 74.4 مليون دينار 
فــي 2019، حيــث بلغت نســبة هامــش األرباح 
قبــل تكاليــف التمويل والضرائب واالســتهاك 
األربــاح  قيمــة  أمــا   .%  37 واالســتقطاعات 
قبــل تكاليــف التمويل والضرائب واالســتهاك 

واالســتقطاعات للربع الثانــي 2019 فقد بلغت 
35.8 مليــون دينــار مقارنة بمبلــغ 36.4 مليون 
2018، وذلــك  دينــار فــي الربــع المقابــل لعــام 

بانخفاض يعادل 2 %. 

 959.2 مليون دينار إجمالي األصول

للشــركة  العموميــة  الميزانيــة  وحافظــت   
علــى قوتهــا مــع إجمالي أصــول بقيمــة 959.2 
مقارنــة   2019 يونيــو   30 فــي  دينــار  مليــون 
بـــ912.4 مليــون دينــار في 31 ديســمبر 2018. 
وبلــغ صافــي األصــول فــي 30 يونيــو 2019، 
505.8 مليــون دينــار مقارنــة بـــ504.9 مليــون 
بلغــت  بينمــا    .2018 ديســمبر   31 فــي  دينــار 
قيمــة النقــد واألرصدة البنكية للشــركة 167.4 
مليــون دينــار. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية 
لمساهمي الشــركة 467.3 مليون دينار مقارنة 
مع 465.2 مليون دينار في 31 ديسمبر 2018. 
 وبلغــت العائــدات علــى الســهم الواحــد 11.7 
فلًســا للربــع الثاني 2019 مقارنة مع 9.4 فلًســا 
للربــع ذاتــه 2018، نتــج عنهــا عائــدات نصــف 
ســنوية على الســهم الواحد بقيمة 20.5 فلس، 
وذلــك بزيــادة بنســبة 18 % مقارنة مــع الفترة 
ذاتهــا 2018 والتــي بلغــت 17.4 فلــس. وأقــّر 
مجلــس اإلدارة توزيــع أربــاح علــى مســاهمي 
الشــركة بقيمــة 10 فلس للســهم الواحــد أو بما 
يعــادل 10 % مــن رأس المــال المدفــوع وذلك 

عن النصف األول من 2019.

 الشيخ عبداهلل: بتلكو المزود 

للخدمات الرقمية

 وأعلــن رئيــس مجلــس إدارة بتلكــو، الشــيخ 
النتائــج  عــن  آل خليفــة،  بــن خليفــة  عبــدهللا 
خــال   2019 للعــام  ســنوية  النصــف  الماليــة 
اجتمــاع مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ 25 
يوليو بالمقر الرئيسي لشركة بتلكو في الهملة. 
وقال الشيخ عبدهللا بن خليفة “يسرنا اإلعان 
عــن هــذه النتائــج الماليــة التــي تعكــس جهود 
جميــع الفــرق العاملــة في بتلكو، والتي ســعت 
باســتمرار لتحقيق أهدافنا االستراتيجية، كما 
إننــا نتطلــع ألن نصبــح المزود اإلقليمــي الرائد 
والشــركات  للمســتهلكين  الرقميــة  للخدمــات 
علــى حــد ســواء، مــع االســتمرار ُقدًمــا بعمليــة 
فصــل الشــركة إلــى كيانيــن مســتقلين حســب 
متطلبات الخطة الوطنية الرابعة لإلتصاالت”. 
وأضاف “ســتبقى أولويتنا فــي مجلس اإلدارة 
األداء  مســتويات  لرفــع  الســعي  نواصــل  أن 
لنحقق أفضل النتائج المالية، كما أننا سنستمر 
في جهودنا لزيادة إيرادات الشــركة في سبيل 
تحقيق المزيد من النجاحات المستمرة لبتلكو 

على المدى الطويل”.

 فينتر: النهوض باالقتصاد الرقمي

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  مــن جهتــه،   
انضــم حديًثــا  والــذي  فينتــر،  ميكيــل  بتلكــو، 

إلــى الشــركة وبالتحديــد فــي شــهر مايــو مــن 
العــام الحالي”نحــن نركز بالدرجــة األولى على 
االرتقــاء بالحلــول التــي نقدمهــا لزبائننــا مــن 
إيــاء  مــع  المختلفــة،  والمؤسســات  األفــراد 
وخلــق  الرقمــي  للتحــول  القصــوى  األهميــة 

تجربة استثنائية للمستخدمين”.
فــي  بتلكــو  شــركة  اســتثمارات  “أن  وأردف 
شــبكة الجيل الخامس )5G(، ومراكز البيانات، 
للمؤسســات،  المخصصــة  الحلــول  وابتــكار 
باإلضافة إلى اإليرادات المحصلة من التحول 
الرقمي، تنضوي جميعها ضمن قائمة أولوياتنا، 
وتدعــم جهودنــا ومســاعينا التــي تهــدف إلــى 
النهــوض باالقتصــاد الرقمــي وذلــك بالتماشــي 

مع رؤية المملكة”.
إن عمليات الشركة في الخارج قد أسهمت بما 
نسبته 57 % من العائدات و55 % من األرباح 
قبــل تكاليــف التمويل والضرائب واالســتهاك 
واالســتقطاعات لفترة الســتة أشهر األولى من 
عــام 2019. وتســتمر بتلكــو بتطويــر وتطبيــق 
إجراءات اســتراتيجية لتعزيز ُكٍل من مكانتها 
في الســوق، واألداء التشــغيلي ضمن عدد من 
العمليــات الدولية لشــركة بتلكو، وبالخصوص 
شــركة  وكذلــك  األردنيــة،  أمنيــة  شــركة  فــي 
التــي  المالديــف،  جــزر  فــي  الواقعــة  ديراغــو 
تســتمر بتعزيــز مكانتهــا كشــركة رائــدة حيــث 
وصــل نطــاق شــبكة البرودبانــد فائــق الســرعة 
إلــى 75 % مــن األســر فــي جميع أنحــاء الباد 
خدمــة  مــع  جزيــرة   58 بربــط  ســاهمت  كمــا 

األلياف البصرية إلى المنزل الحديثة.
وتتمحــور األهــداف الرئيســية لعمليــات بتلكو 
الدولية لعام 2019 حول تعزيز عروض القيمة 
للزبائــن عبــر أســواقها الدوليــة، مــع االســتمرار 
فــي تنفيــذ أجنــدة التحــول الرقمــي وتســريع 

برنامج فعالية التكلفة.

الهملة - بتلكو

صافي أرباح “بتلكو” بالنصف األول 2019
اإليـــــرادات ديــنــار  مــلــيــون  و201.7  ــوي..  ــنـ سـ ــاس  ــ أس عــلــى   %  18 ــادة  ــزيـ بـ

الشيخ عبدالله بن خليفةميكيل فينتر

ا من رســوم طرق ســيتم تطبيقها في  قال مســؤول يوم أمس إن أبوظبي تتوقع جمع 400 مليون درهم )109 ماليين دوالر( ســنويًّ
15 أكتوبر المقبل.

وقالــت أبوظبــي إنهــا ســتبدأ فــي فــرض 
الرســوم بعــد فتــرة طويلــة مــن انخفــاض 
أســعار النفــط، والتي جــرى خالها تطبيق 
ضريبــة اتحاديــة للقيمــة المضافــة بنســبة 

.% 5
 وقــال المديــر التنفيــذي بالوكالــة بقطــاع 
النقــل البــري فــي دائــرة النقــل بأبوظبــي، 
إبراهيم الحمودي، للصحافيين إن الدائرة 

تتوقــع جمــع إيــرادات بقيمــة 400 مليــون 
ا من الرســوم الجديــدة، ومن  درهــم ســنويًّ
ثــم تتوقــع أن تعيــد اســتثمارها. وأضــاف 
أن أبوظبــي تنفــق مــا يتــراوح بيــن ثاثــة 
ا على البنية  وأربعــة مليــارات درهم ســنويًّ
التحتية، مشــيًرا إلى أن الرسوم ستساهم 
فــي تقليل التكدس المــروري. ومن المقّرر 
وضــع بوابــات إلكترونيــة لجمــع الرســوم 

مدينــة  إلــى  تــؤدي  جســور  أربعــة  علــى 
أبوظبي.

الخبــراء  كبيــرة  مالــك  مونيــكا  وقالــت   
االقتصادييــن لــدى بنك أبوظبــي التجاري 
جديــًدا  ”مصــدًرا  ستشــكل  الرســوم  إن 
لإليــرادات لصالــح الكيانــات التــي ترتبــط 
بالحكومــة وســتدعم إنفاقهــا علــى النقــل 

والبنية التحتية“.

أوقف األردن استيراد الغاز الطبيعي المصري المستخدم فى توليد الكهرباء مؤقًتا؛ لعدم حاجة محطات الكهرباء األردنية 
ا خالل الشهر الماضي. له في الوقت الحالي، مقارنة بتوريد 75 مليون قدم مكعبة يوميًّ

 وقال مصدر بالشــركة القابضة للغازات 
مصــر  “إن  تصريحــات  فــى  )إيجــاس( 
أعــادت تصديــر الغــاز الطبيعــى بكميات 
متغيرة لألردن منذ بداية العام الجاري؛ 
لتوفيــر جــزء مــن احتياجــات محطــات 
الكهربــاء هنــاك، بعد تحقيــق فائض عن 

االستهاك المحلى”.
وزارة  مــع  الموقــع  العقــد  أن  وأضــاف   

الطاقــة األردنيــة لتجديــد اتفــاق توريد 
كميــات مــن الغــاز الطبيعــي، ديناميكــي 
وقابــل للتغيــر بشــكل دوري فيما يخص 
بحســب  عليــه  المتفــق  الغــاز  كميــات 
المتــاح مــن الغــاز بعــد تلبيــة احتياجات 
الجانــب  ومتطلبــات  المحلــى  الســوق 
المصريــة  الحكومــة  وكانــت  األردنــي. 
عــام  فــي  األردن  مــع  اتفاقيــة  وقعــت 

2004 مدتهــا 15 عاًمــا، تقضــى بتوريــد 
ا. 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّ
يذكــر أن مصــر اســتأنفت تصديــر الغــاز 
الطبيعــي إلــى األردن منذ شــهر ســبتمبر 
الرابــط  األنابيــب  خــط  عبــر  الماضــي، 
بيــن مصــر واألراضــي األردنيــة بكميات 
قــدم  مليــون  و100   50 بيــن  تتــراوح 

ا. مكعبة غاز يوميًّ

األردن يوقف مؤقًتا استيراد الغاز المصري109 ماليين دوالر رسوم طرق في “أبوظبي”

34
دينار مليون 

 كشــفت بيانــات رســمية حديثــة أن إيــرادات شــركة الهواتــف الصينيــة “هــواوي” 
نمــت بنســبة 30 % خــالل النصف األول من العام الحالــي. وأوضحت “هواوي” في 
بيــان، أن هــذا النمــو يأتي رغم الحظــر األميركي المفروض على الشــركة، والحرب 

التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين.

وذكــر البيــان أن الشــركة حققــت هــذا النمــو 
فــي إيراداتهــا بعــد أن ضمنــت بعــض فرقهــا، 
اإلمــدادات الضروريــة لمواصلــة اإلنتــاج على 
الرغــم مــن القيــود المفروضــة علــى تصديــر 

التكنولوجيا األميركية.
 ووضعــت الواليات المتحدة شــركة “هواوي” 
على قائمة ســوداء للتصدير مســتندة على ما 
قالــت إنه تهديــد متعلق باألمن القومي مانعة 
المورديــن األميركييــن مــن البيع ألكبر شــركة 
في العالم لصناعة أجهزة االتصاالت الســلكية 
والاســلكية وصانــع الهواتــف الذكيــة رقــم 2 
دون حصــول المــورد األميركــي علــى موافقة 
مســبقة.  وقالــت وكالــة “بلومبيــرغ”، إن نمــو 
إيرادات شــركة “هواوي” بنســبة 30 % خال 
النصــف األول مــن العام الحالــي يمكن وصفه 
بتباطــؤ إذا تــم مقارنتــه فــي األشــهر الثاثــة 

األولــى من العام الحالي، حيث بلغ معدل نمو 
اإليرادات نحو 39 %، لكن عند مقارنة معدل 
نمــو اإليــرادات خال النصــف األول من العام 
الحالــي بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضــي 
فقــد ســجل ارتفاًعــا بنســبة كبيــرة. وذكــرت 
الوكالة أن شــركة “هواوي” تمكنت حتى اآلن 
مــن زيــادة العائــدات مــن خــال تأميــن عقود 
معــدات الشــبكات مــن الجيل الخامــس بقوة، 
علًما أن الشــركة خال الشهر الماضي توقعت 
قــال  حيــث  كبيــر،  بشــكل  إيراداتهــا  ارتفــاع 
مؤسســها ومديرهــا التنفيــذي، رن زنجفي إن 
“هواوي” حققت ضربة أكثر من المتوقع على 

الرغم من استمرار الحظر األميركي.

تكافؤ فرص الوصول الرقمي للجميع 

 علــى صعيــد ذي صلــة، نشــرت هــواوي تقرير 

االســتدامة لعــام 2018 والــذي تصــدره للعــام 
ويســتعرض  التوالــي.  علــى  عشــر  الحــادي 
األربــع  هــواوي  اســتراتيجيات  التقريــر 
لاســتدامة أال وهي: الشمول الرقمي، واألمن 
البيئــة، والنظــام  بالثقــة، وحمايــة  والجــدارة 
لصناعــة  والمتناغــم  الصحــي  اإليكولوجــي 

وتكــرس  المعلومــات.  وتقنيــة  االتصــاالت 
فــي  للمســاعدة  ومواردهــا  هــواوي جهودهــا 
لألمــم  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 
المتحــدة، مــن خــال بنــاء نظــام إيكولوجــي 
ُمســتدام وأكثر شمولية بالتعاون مع شركائها 
أهــداف  تحقيــق  يضمــن  بمــا  القطــاع  فــي 

استراتيجياتها لاستدامة.
 وخــال فعاليــة إطــاق التقريــر، قــال رئيــس 
“تحــرص  هــاو  ليانــغ  هــواوي،  إدارة  مجلــس 
هــواوي على توفير قيمة مضافة لعمائها من 
خــال االبتــكار. ونحــن نفعــل كل مــا بوســعنا 
االحتياجــات  وتلبيــة  الرقميــة  الفجــوة  لســد 

التحــول  هــو  فهدفنــا  لاتصــاالت،  العالميــة 
بمســار الخدمــات الرقميــة لتكــون أقــل تكلفة 
ومتكافئــة من حيث فــرص الوصول للجميع. 
ونبــذل أقصــى جهودنا لكي نقــوم بدوٍر فاعل 
ونساهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية 
للبلــدان التــي نعمــل بها بما يتماشــى مع أعلى 

ا”. المعايير والمقاييس الُمتبعة دوليًّ

إيرادات مفاجئة لـ “هواوي” .. ماذا فعل الحظر األميركي؟

القاهرة - رويترزأبوظبي - رويترز

توزيع أرباح 
للمساهمين بنحو 

10 % من رأس 
المال المدفوع

 المحرر االقتصادي

زيادة العائدات عبر 
تأمين عقود معدات 

شبكات 5G بقوة

نمو إيرادات “هواوي” 
بنسبة 30 % خالل 

النصف األول



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب
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||3|4
||||

 145 فلل اشبيلية الراقية 






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

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

Call.

S.No. Area
(S.q.mts.)

Built
(S.q.mts) Total PricePlot No.

1228

1534

118

177

320

240

320

230

160,000

145,000

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد/ شــركة شــركة كالم ومحمــد الحــق لخدمــات المعلومــات ذ.م.م  باعتبــاره  
المصفــي القانوني لشــركة شــركة كالم ومحمد الحق لخدمــات المعلومات ذ.م.م، 
المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم ٩٣١٣٥، طالبا إشهار 
انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة كالم ومحمد الحق لخدمات المعلومات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
شــركة والء  ســات لتشــييد المبانــي )ش.ش.و( ولمالكتهــا خديجــة عبدهللا احمد 
)شركة الشخص الواحد( والمسجلة على قيد رقم ١٠١٩٦٩، بطلب تصفية الشركة 

اختياريا وتعيين السادة/ جاسم حسن يوسف عبدالعال مصفيًا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
المصفي: خديجة عبدهللا احمد منصور

رقم الموبايل: ٣٩٧٧١٠١٠ )973+(
durazsat@hotmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
شركة والء  سات لتشييد المباني )ش.ش.و( ولملكتها خديجة عبدهللا احمد 

)شركة الشخص الواحد(
سجل تجاري رقم ١٠١٩٦٩

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري المجموعة لشركة الياقوت األزرق 
الدارة العقارات ش.ش.و لمالكها بيجو كاتوفايالكوني

القيد: 78207-1

 تاريخ: 24/7/2019

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها  
الســادة اصحــاب شــركة الياقــوت األزرق الدرارة العقــارات ش.ش.و لمالكها بيجو 
كاتوفايالكونــي، المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١-٧٨٢٠٧، طالبيــن تغييــر اســم 
المجموعــة التجاري من شــركة الياقــوت األزرق الدارة العقــارات ش.ش.و لمالكها 

بيجو كاتوفايالكوني الى الياقوت األزرق إلدارة العقارات والفنادق ش.ش.و
  فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: ١٩٧٦١ 

 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  
إليها السيدة سهام نعيم ابراهيم الرفاعي المالكة لـ ورشة المحرق للصياغة 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٩٧٦١، طالبــا تحويــل 
برأســمال وقــده  إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة  الفرديــة  المؤسســة 

10٠00، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسماءهم:
NADEEM SHAHZAD .1

JAHANGIR SHAHZAD .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-98781( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا زهــرة خليل ابراهيــم احمد بطلــب تحويل المحل التجــاري التالي: 
إلى عبدهللا علي عبدهللا حسين البري 

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

٢-٦٢٣٨٧

االسم التجاري

انوار القدس العقارية

24/7/2019 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - 
ادارةالتسجيل

)CR2018-99923( اعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه:زهره اكبر موسى حسين  بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي: الى السيد/ السيدة: فاطمه عبد العزيز محمدحسين صفر 

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
39874-6
39874-7

االسم التجاري
 مطعم عمار

سفين لالزياء

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم 97163 لسنة 2019 

بشأن تحويل شركة ذات مسؤلية محدودة
إلى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
قد تقدم إليه السادة الشركاء في شركة الو مينا ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم 61244، طالبين تحويل الشكل 
القانوني وتغير أسمها التجاري للشركة المذكورة إلى شركة 

الشخص الواحد، وأسم تجاري ليصبح إي إل للدعاية 
والتسويق مملوكة من السيد إيهاب لوري.

التاريخ 18/7/2019 /قيد رقم 61244
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خروقات حوثية للهدنة 
األممية بالحديدة

قالت مصادر يمنية، أمس ، إن ميليشيا 
الحوثي شنت قصفًا مكثفًا بمختلف أنواع 
األسلحة على األحياء السكنية وتجمعات 
مدنية في محافظة الحديدة غرب البالد. 

وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات 
الحوثية قصفت باألسلحة المتوسطة 

والقناصة، وقذائف المدفعية أحياء سكنية 
في مدينة حيس جنوب الحديدة. وتواصل 

الميليشيات الحوثية خروقاتها للهدنة 
اإلنسانية األممية بالقصف اليومي على 

القرى واألحياء السكنية، كما تقوم بالتصعيد 
العسكري وتستهدف مواقع القوات المشتركة 

في مختلف المناطق بمحافظة الحديدة، 
في ظل صمت أممي تجاه تلك االنتهاكات 

والخروقات المتواصلة منذ اإلعالن عن 
سريان الهدنة في ديسمبر الماضي.

 

وزيــر الدفــاع األميركي: إيران تواصل زعزعة الشــرق األوســط

واشنطن: نعزز عالقتنا مع شركائنا لمواجهة األعداء

ــال وزيــــر الـــدفـــاع األمـــيـــركـــي مــــارك إســـبـــر، أمــس  قــ
لمواجهة  الشركاء  مع  عالقتنا  “نعزز  إننا  الخميس، 

األعداء”.
للدفاع  وزيرًا جديدًا  تنصيبه  بمناسبة  إسبر  وأضاف 
أنه “علينا مواجهة التهديدات وإيران تواصل زعزعة 
الشرق األوسط”. وخالل نفس المناسبة، قال الرئيس 
“إننا نضمن أن نسيطر على  األميركي دونالد ترامب 

أي معركة نخوضها”.
واعتبر ترامب أن “األعداء اآلن باتوا يتحدثون إلينا 

بشكل بالغ االحترام على عكس سنوات سابقة”.
وأشار الرئيس األميركي إلى أن “مواقع تنظيم داعش 
قواتنا  بفضل  بالكامل  دمـــرت  ــعــراق  وال ســوريــا  فــي 
طائراتنا  “طــورنــا  أنــه  مــؤكــدًا  وحلفائنا”،  العسكرية 

بشكل غير مسبوق ونتمنى أال نضطر الستخدامها”.
الــقــدرة على مواجهة  لديه  عــدو  “مــا من  أنــه  واعتبر 

إمكانياتنا العسكرية”.
إلى ذلك، قال إن إدارته تقوم بمراجعة كاملة للقوات 
المسلحة األميركية، بينا أكد نائب الرئيس األميركي 
ميزانية  على  “سيصوت  الكونغرس  أن  بنس  مايك 

للجيش ستسمح بتطوير قواتنا”.

 عواصم - وكاالت

دبي - العربية.نت

الرئيس األميركي ونائبه يحضران مراسب تنصيب مارك إسبر وزيرا للدفاع في واشنطن أمس. )أ ف ب(

لندن تكلف البحرية مرافقة السفن 
البريطانية عبر مضيق هرمز

تنسيق قدرات أوروبية في الخليج 
لتأمين النقل البحري

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، أمــس 
الملكية سترافق  البحرية  الخميس، أن 
السفن التي ترفع علم البالد عبر مضيق 
هرمز بهدف الدفاع عن حرية المالحة، 
وذلك بعدما كانت قد قالت سابقا إنها ال 
لذلك.  الكافية  العسكرية  الموارد  تملك 
الحكومة  نصحت  ســابــق،  وقــت  وفــي 
عبر  ــمــرور  ال بــعــدم  البريطانية  السفن 
مسبقًا  البحرية  وإخطار  هرمز  مضيق 

إذا كانت تنوي المرور.
ــم الـــحـــكـــومـــة  ــاســ ــ وقـــــــال مـــتـــحـــدث ب
البريطانية “تم تكليف البحرية الملكية 
بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا 
فرادى  كانت  ســواء  هرمز،  عبر مضيق 
الحصول  بــشــرط  مــجــمــوعــات،  فــي  أو 

على إخطار قبل عبورها بوقت كاف”.
وأضاف في بيان “حرية المالحة مسألة 
حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي 
واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا 
غرفة  قالت  جهتها،  من  عنها”.  للدفاع 
قــرار  إن  البريطانية  الــبــحــري  الشحن 
لمرافقة  حربية  سفينة  نشر  بريطانيا 
البريطاني  الــعــلــم  تــرفــع  الــتــي  الــســفــن 
فــي الــشــرق األوســــط ســيــوفــر الــمــزيــد 
وتعمل  المهمة.  للشحنات  ــان  األمـ مــن 
حماية  مهمة  تشكيل  عــلــى  بريطانيا 
سالمة  لضمان  أوروبية  بقيادة  بحرية 
احتجاز  بعد  هرمز  مضيق  عبر  اإلبحار 
بأنه  لندن  والذي وصفته  للناقلة  إيران 

عمل من قبيل “قرصنة الدولة”.

ــرة الــجــيــوش الــفــرنــســيــة،  ــ ــ قـــالـــت وزي
باريس  إن  مقابلة  بارلي، في  فلورنس 
ــنــســيــق”  ــدن تـــعـــتـــزم “ت ــ ـــن وبـــرلـــيـــن ولـ
بينها،  المعلومات”  و”تقاسم  إمكانياتها 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة  نــشــر  ــكــن دون  ل
الفرنسية في  الوزيرة  إضافية. وقالت 
مقابلة مع صحيفة “ليست روبوبليكان” 
المحلية “كانت لنا اتصاالت في الفترة 
والمملكة  ألمانيا  مع  خصوصًا  األخيرة 
ــاء عــمــل مــشــتــرك من  الــمــتــحــدة، إلرســ
شأنه أن يتيح االسهام في تأمين النقل 
لدينا  يكون  وأن  الخليج  في  البحري 

تقييم خاص للوضع”.
تنظيم  على  “نعمل  ــوزيــرة  ال وتــابــعــت 
أنــفــســنــا نــحــن كــأوروبــيــيــن لــكــن األمــر 

هــدف  ذات  مساعينا  أن  هــو  الــمــؤكــد 
واحد، يتمثل في خفض التوتر الحالي 

والدفاع عن مصالحنا”.
المشاركة في  نريد  “ال  بارلي  وشــددت 
تفاقم  كــقــوة  إلــيــهــا  الــنــظــر  يمكن  قـــوة 
التوتر” في وقت يريد فيه األوروبيون 
الــحــفــاظ عــلــى االتــفــاق الــدولــي حــول 
في  فيينا  في  المبرم  النووي  البرنامج 
)آر. مجموعة  نقلت  ذلــك،  إلــى   .2015

في  مشاركين  عــن  اإلعــالمــيــة  إن.دي( 
الخارجية  الــعــالقــات  للجنة  اجــتــمــاع 
برلين  إن  قــولــهــم  األلــمــانــي  بــالــبــرلــمــان 
مستعدة للمشاركة في خطة بريطانية، 
أوروبية  بقيادة  بحرية  مهمة  لتشكيل 
لضمان أمن المالحة عبر مضيق هرمز.

أنقرة - وكاالتدبي - العربية.نتلندن ـ وكاالت

الجديد،  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  ألقى 
بــوريــس جــونــســون، أول خــطــاب لــه أمــام 
بـ “نهج  النواب في مجلس العموم، ووعد 
االتحاد  من  بريطانيا  تجاه خروج  جديد” 

األوروبي.
وتوقع  مــاي  تيريزا  بسلفه  أشــاد  أن  وبعد 
انتقد  المتحدة،  للمملكة  الذهبي”  “العصر 
ــزب الــعــمــال  جـــونـــســـون ظـــهـــور زعـــيـــم حــ
ــرة بــيــن  ــ ــر مــــن مـ ــثـ ــيـــن أكـ جـــيـــرمـــي كـــوربـ
في”  تــي  “بــرس  قناة  على  و2012   2009
باإلنجليزية،  الناطقة  اإليرانية،  الحكومية 
مقابل تلقيه 21 ألف جنيه إسترليني لكن 

وقــال جونسون  ذلــك.  نفى  األخير 
ــتــفــكــيــر فــي  ــيــنــا ال ــب عــل ــجـ “يـ

البلد”،  على  الــرجــل  ائــتــمــان 
وأنــه “مــدفــوع لــه مــن برس 
ــي فـــــي” الـــتـــي ســـبـــق أن  ــ ت

سيطرة  من  مشاهد  عرضت 
عناصر من الحرس الثوري على 

مياه  بريطانيا في  علم  ترفع  التي  الناقلة 
عمان وسحبتها إلى ميناء بندر عباس.

كوربين  جيرمي  العمل  حــزب  زعيم  لكن 
اتهم جونسون بأنه “ال يملك خطة” للخروج 
من االتحاد األوروبــي، بريكست. وعقدت 
ــجــديــدة فــي وقــت  حــكــومــة جــونــســون ال
داونينغ   10 فــي  األول  اجتماعها  ســابــق 
ــن جــونــســون أن اتــفــاق  ــلـ ســتــريــت. وأعـ
تيريزا  إليه سلفه  الذي توصلت  بريكست 
مـــاي مــع بــروكــســل “غــيــر مــقــبــول”، داعــيــا 
رفضها  فــي  التفكير  إعـــادة  إلــى  بروكسل 
التفاوض مجددا بشأن االتفاق.وأكد 
الجديد  حكومته  أن  جونسون 
ســـتـــولـــي “أولـــــويـــــة قـــصـــوى” 
من  للخروج  للتحضيرات 
االتــحــاد فــي حــالــة عدم 
التوصل إلى اتفاق مع 
الموعد  فــي  بــروكــســل 

المحدد في 31 أكتوبر.

الفالح،  خالد  السعودي،  الطاقة  وزيــر  دعــا 
العالميين  الــمــســتــورديــن  الــخــمــيــس،  أمـــس 
تمر  التي  الطاقة  من  شحناتهم  تأمين  إلى 
الطلب  إن  الفالح  وقــال  هرمز.  مضيق  عبر 
معقولة،  بدرجة  متين  النفط  على  الحالي 
أميركا  بين  التجارية  الحرب  أن  إلى  الفتًا 
إلى  النفطي  الطلب  على  تؤثر  ال  والصين 
لتلبية  “مــســتــعــدون  كــبــيــر. وأضـــــاف:  حـــد 
الــطــلــب الــهــنــدي إلمـــــــدادات إضــافــيــة من 
“ريالينس”  بين  المحادثات  وحول  النفط”. 
ــو” بــخــصــوص حــصــة أقــلــيــة في  ــ ــكـ ــ و”أرامـ

تتوقف”،  “لــم  أنها  فأكد  هندية،  مصفاة 
ــه بــشــأن إبـــرام  ــًا عـــن تــفــاؤل مــعــرب

االتفاق بين الشركتين.
ــال الــفــالــح “الــشــركــتــان،  وقـ
ــس،  ــ ــنـ ــ ــاليـ ــ أرامـــــــكـــــــو وريـ
مفعمة  محادثات  تجريان 

ــن الـــمـــســـاعـــي  ــ بـــالـــكـــثـــيـــر مـ
الطيبة والنوايا الحسنة”.

وتدير ريالينس إندستريز، أكبر مجمع تكرير 
اإلنتاجية  طاقته  تبلغ  والـــذي  الــعــالــم  فــي 
جامناجار  فــي  يــومــيــا  بــرمــيــل  مــلــيــون   1.4
بغرب الهند. وتخطط شركة أرامكو لتعزيز 
والبتروكيماويات  التكرير  فــي  االستثمار 
ــدة لــخــامــهــا في  ــديـ لـــلـــوصـــول ألســــــواق جـ
اآلونــة  فــي  النفط  على  الطلب  تباطؤ  ظــل 
الثالثاء  األخيرة. وكانت رويترز قد ذكرت 
في  تعثرت  الشركتين  بين  المحادثات  أن 
ظـــل رغــبــة ريــاليــنــس فـــي الــحــصــول على 
السعودي  الطاقة  وزير  وأشار  أعلى.  تقييم 
الــطــرح  ــراء  إجــ المحتمل  أنـــه مــن  إلـــى 
العام األولي لحصة من “أرامكو” في 
أخرى،  ناحية  المقبلة. من  السنة 
ــر الــطــاقــة الــســعــودي  عــبــر وزيـ
ــادة طاقة  عــن أمــلــه فــي زيـ
شــرق-غــرب  أنابيب  خــط 
إلــــى 7 مــاليــيــن بــرمــيــل 

يوميًا في عامين.

الــوزيــر  أن  التركية  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
مع  الخميس،  أمس  اجتمع،  أكــار  خلوصي 
مسؤولين عسكريين لبحث عملية محتملة 
يوم  بعد  سوريا،  بشمال  الفرات  شرق  في 
أنــهــا ستتحرك إذا  أنــقــرة مــن  تــحــذيــر  مــن 
الــواليــات  اتــفــاق مــع  إلــى  لــم يتم التوصل 

المتحدة بشأن منطقة آمنة مزمعة.
إن صبرها على  األربـــعـــاء،  تــركــيــا،  وقــالــت 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة نــفــد فــي الــمــحــادثــات 
عقد  بــعــدمــا  الــمــنــطــقــة،  بــإقــامــة  المتعلقة 
وأمـــيـــركـــيـــون سلسلة  أتـــــراك  مـــســـؤولـــون 

اجــتــمــاعــات لــبــحــث الــمــنــطــقــة اآلمــنــة 
الــمــزمــعــة وتــــطــــورات إقــلــيــمــيــة 

عن  الــــوزارة  ونقلت  ــرى.  أخـ
ــار قـــولـــه أمــــس “نــقــلــنــا  ــ أكـ
آراءنا وطلباتنا إلى الوفد 
منهم  نتوقع  جاءنا.  الــذي 
تقييمها والرد علينا فورا”.

ــم مــن  ــهـ وأضــــــــاف “أكـــــدنـــــا لـ

جديد أننا لن نتغاضى عن أي تأخير، وأننا 
من  الضرورة”.  اقتضت  إذا  بالفعل  سنبادر 
جانبهم، أكد مسؤولون في الجيش التركي 
أتراكا  أن مسؤولين  أمس  “رويترز”  لوكالة 
محادثات  إجــراء  سيواصلون  وأميركيين 
ــة الـــمـــزمـــعـــة فــي  ــ ــن ــمــنــطــقــة اآلمــ بـــشـــأن ال
أميركي  قــرار  أعقاب  وفــي  ســوريــا.  شمال 
باالنسحاب من شمال سوريا، اتفق البلدان 
على  األطلسي  شمال  حلف  في  العضوان 
إقامة منطقة آمنة في المنطقة بعد إخالئها 
من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية 

التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.
ــغــضــب بــســبــب  ــال وتـــشـــعـــر تـــركـــيـــا ب
الدعم األميركي لوحدات حماية 
ــشــعــب، الــحــلــيــف الــرئــيــســي  ال
األرض  ــلـــى  عـ ــنـــطـــن  لـــواشـ
شنتها  التي  الحرب  أثناء 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة على 

تنظيم داعش.

تركيا تبحث إطالق عملية عسكرية شرق الفراتالفالح: على مستوردي النفط تأمين شحناتهم عبر هرمزجونسون يهاجم كوربين: “Press Tv” دفعت له
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السعودي  األحــمــر  الــهــالل  هيئة  كثفت 
الحج  مــوســم  الستقبال  اســتــعــداداتــهــا 
1440هـــ من خالل خطة تشغيلية  لعام 
ــى  ــ ــهـــدف تـــقـــديـــم أرقـ ــتـ مـــحـــكـــمـــة تـــسـ
هللا  بيت  لحجاج  اإلسعافية  الخدمات 

الحرام.
مــركــزًا   36 مــن  أكــثــر  الهيئة  وخصصت 
إسعافيًا دائمًا و89 مركزًا مؤقتًا وبقوى 
بــشــريــة عــامــلــة بــلــغــت أكــثــر مــن 2700 
الطبية  التخصصات  جميع  في  موظف 

بـقرابة  واإلدارية، ومدعومة  اإلسعافية 
370 سيارة إسعاف.

والحرم  المقدسة  العاصمة  نطاق  وفي 
 35 الــهــيــئــة  الــشــريــف خصصت  الــمــكــي 
لتقديم  ومؤقتًا  دائــمــًا  إسعافيًا  مــركــزًا 
للحجاج  اإلسعافية  الطبية  الخدمات 
 66 665 مسعفا، وأكــثــر مــن  مــن خــالل 
ســيــارة إســعــاف حديثة، إضــافــة إلــى 4 
ــدراجــات  عــربــات غــولــف وفــريــق مــن ال

النارية.

السامية  المفوضية  باسم  متحدث  قال 
ــؤون الــالجــئــيــن،  ــشـ ــمــتــحــدة لـ لـــأمـــم ال
من  مخاوف  هناك  إن  الخميس،  أمــس 
احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا 
ساحل  قبالة  سفينة  غــرق  حـــادث  فــي 
ليبيا، في حين أمكن إنقاذ 150 آخرين 

وتجري إعادتهم إلى ليبيا.
ــررت الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون  وكــ
لأمم  تابعة  أخــرى  ووكـــاالت  الالجئين 

المتحدة الدعوة إلى عدم إعادة الناجين 
صراعات  منطقة  باعتبارها  ليبيا  إلــى 
يتم  الــذيــن  الــمــهــاجــرون  فيها  يتعرض 
إنقاذهم والالجئون للسجن في ظروف 
غير إنسانية. وغادرت السفينة ليبيا من 
مدينة الخمس التي تبعد 120 كيلومترا 
ــروايــات  شــرقــي طــرابــلــس. وبــحــســب ال
األولـــيـــة الــمــتــاحــة مــن الــنــاجــيــن كانت 

السفينة تقل نحو 300 شخص.

125 مركزاً إسعافيًا و370 سيارة لخدمة الحجاج

احتمال وفاة 150 شخصا في غرق سفينة قبالة ليبيا

دبي ـ العربية.نت تونس - وكاالت

أطفال،   3 بينهم  األقــل  على  مدنيًا   12 قتل 
أمس الخميس، جراء غارات شنتها طائرات 
تابعة لقوات النظام السوري وأخرى روسية 
سوريا،  غربي  شمال  في  عــدة  مناطق  على 
وفــق مــا أحــصــى الــمــرصــد الــســوري لحقوق 

اإلنسان.
بينهم  مدنيين   7 مقتل  عــن  المرصد  وأفـــاد 
طفلة، معظمهم في معرة النعمان وريفها في 

ريف إدلب الجنوبي، جراء غارات روسية.
لقوات  وقصف  بــغــارات  آخـــرون   5 قتل  كما 
الــنــظــام عــلــى مــديــنــة األتــــارب غـــرب مدينة 
ــبــوابــيــة جــنــوبــهــا، بحسب  حــلــب، وقـــريـــة ال

المرصد.
أطــفــال  بينهم  بــجــروح  مــدنــيــًا   25 وأصــيــب 

وإصابات عدد منهم خطرة، وفق المرصد.
ذي  “سايف  الطفولة  إنقاذ  منظمة  وأفـــادت 
تشيلدرن” في بيان، أمس، إن عدد األطفال 
الذين قتلوا في إدلب خالل األسابيع األربعة 
األخيرة يتخطى حصيلة القتلى األطفال في 

المنطقة ذاتها خالل العام 2018.
غير  المنظمة  فــي  العمليات  مــديــرة  وقــالــت 
وفق  خــوش،  سونيا  سوريا،  في  الحكومية 
ــوضــع الــحــالــي فــي إدلـــب بمثابة  الــبــيــان، “ال
جديدة  مرة  الواضح  “من  مضيفة  كابوس” 
أن األطفال ُيقتلون ويصابون بجروح جراء 

هجمات عشوائية”.

اعتبر  اسطنبول،  في  صحافي  مؤتمر  وفي 
ــتــــالف الـــوطـــنـــي لـــقـــوى الـــثـــورة  ــ رئـــيـــس االئ
والمعارضة، أبرز مكونات المعارضة السورية 
في الخارج، أنس العبدة أن “الشعب السوري 
“أســبــوع  عــن  متحدثًا  بـــاإلبـــادة”،  مستهدف 
األقــل”  على  يــوم  كل  تحدث  ومجزرة  داٍم.. 

في شمال غربي سوريا.

إنه  تونس  فــي  االنتخابات  هيئة  رئيس  قــال 
الرئاسية  االنتخابات  موعد  تقديم  سيجري 

الذي كان مقررا في 17 نوفمبر.
ــاة الــرئــيــس الــبــاجــي قايد  ــه بــعــد وفــ ــال إنـ وقــ
الــســبــســي ســيــتــم تــقــديــم مــوعــد االنــتــخــابــات 
أن  على  ينص  الــذي  للدستور  وفقًا  الرئاسية 
يكون لتونس رئيس جديد في غضون 3 أشهر.
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، قد أعلنت 
اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس الباجي قايد 
بالعاصمة  العسكري  المستشفى  في  السبسي 

“تونس”، بعد تعرضه لوعكة صحية.
التونسي،  الشعب  نــواب  مجلس  رئيس  وأدى 
اليمين  الخميس،  أمس  مساء  الناصر،  محمد 
الــدســتــوريــة لــيــتــولــى رســمــيــًا مــنــصــب رئيس 
مؤقت للجمهورية التونسية، وفق ما يقتضيه 

الدستور بعد وفاة الباجي قايد السبسي.
وبنص الدستور التونسي على أن يتولى رئيس 
مجلس نواب الشعب، بعد الشغور النهائي في 
رئيس  مهام  فــورًا  الجمهورية،  رئيس  منصب 

45 يوما  الجمهورية بصفة مؤقتة ألجل أدناه 
وأقصاه 90 يومًا.

إلى  بها  توجه  كلمة  في  الناصر  محمد  وقــال 
سيتم  وإنــه  ستستمر  “الــدولــة  إن  التونسيين، 
تطبيق الدستور الذي ينص على تولي رئيس 
حالة  في  الجمهورية  رئيس  منصب  البرلمان 

الوحدة  إلى  التونسيين  ودعا  الدائم”،  الشغور 
في هذا الظرف الذي تمر به البالد.

في  لــالنــتــخــابــات  المستقلة  الــهــيــئــة  وأعــلــنــت 
في  ستجرى  الرئاسية  االنتخابات  أن  تونس 
15 سبتمبر بعد أن كانت مقررة سابقا في 17 

نوفمبر.

صبي سوري جريح داخل سيارة إسعاف في أعقاب قصف جوي جنوب إدلب أمس )أ ف ب(

محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية أمس ليتولى رسميا منصب رئيس مؤقت للجمهورية التونسية )أ ف ب(

رئيس ائتالف المعارضة: الشعب السوري مستهدف باإلبادة تقديم موعد االنتخابات التونســية... والناصر يؤدي اليمين رئيســاً مؤقتاً
مقتل 12 مدنيًا بينهم 3 أطفال في إدلب وفاة الباجي قايد السبسي عن 92 عاما
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نحن العرب المســلمون لم نكن يوما من األيام مثلما كان لقطاء ومشــردو الدولة 
الصفويــة الذيــن يســمون أنفســهم اآلن الفــرس ويســعون لالنقضــاض علــى أمتنا 
وتاريخنــا وهويتنا العربية اإلســالمية، ليســتبدلوها بهوية الالهويــة والالتاريخ. 
نحــن العــرب المســلمون لــم نكن أبدا فــي يوم من األيــام مثل أحفــاد الطورانيين 
الوثنيين القوقاز ومرتزقة الدولة العباســية، والذين يســمون أنفســهم اآلن أحفاد 
الدولــة العثمانيــة، ويتناســون حقيقــة أصلهــم وتاريخهم، ويســعون إلــى القضاء 
علــى تاريخنــا وهويتنــا ومــا قدمناه لإلنســانية من نشــر لهذا الديــن والدفاع عنه 
ومــن علــوم شــرعية حفظــت هذا الديــن وإنجــازات للبشــرية، واســتبدالها بهوية 
الالهوية والالتاريخ العثماني، فلو جمعت ما قدمه العثمانيون أحفاد الطورانيين 
الوثنييــن مــن علــوم شــرعية فلــن تجــد إال 2 بالمئــة، ولــو جمعــت مــا قدمــوه من 
فتوحــات فســتجد أنهــا ال تعــادل أقــل مــن عشــرة بالمئــة، ولــو جمعت مــا قدموه 
من علم وإنجازات للبشــرية، لوجدت أنهم لم يقدموا شــيئا، ولهذه األســباب فإن 

الطورانيين ولقطاء الدولة الصفوية حاقدون على هويتنا العربية اإلسالمية.
وبالطبــع علــى رأس هؤالء المنافق والفرعــون الطوراني الذي صدق تطبيل قادة 
اإلخوان المسلمين وآلتهم اإلعالمية والفكرية الغبية، بأن العرب عن بكرة أبيهم 
يتوقون شــوقا إللحاق الدول العربية المســلمة وشــعبها العربي المســلم بســلطته 
وحكمــه، قبــل أن يفيــق مــن الصدمة التــي تلقاها من الزالزل التــي ضربت وحدة 

حزبه وجعلته يفقد معاقله.

وكما أننا العرب المسلمون لن ننسى أبدا ما قام به الشعوبيون الجدد  «
لقطاء الدولة الصفوية بأرضنا وشعبنا العربي المسلم، وتفاخرهم 

باحتالل أربع عواصم عربية، وسنقتص منهم كل في مجاله فكريا 
وإعالميا ومجتمعيا وطبعا سياسيا عن طريق األنظمة العربية، فإننا 

أيضا لن ننسى أبدا مواقف المنافق والفرعون الطوراني، الذي يدعي 
الطهارة واإلسالم وهو الداعم األول للشاذين، والذي يدعي مواجهة 

إسرائيل وهو الذي يعمل على دعم اإلرهاب في بلداننا العربية عبر دعمه 
كل عميل وخائن مثل اإلخوان المسلمين. لن ننسى ذلك أيها المنافق 

والفرعون الطوراني. وللحديث بقية.

الشعوبيون الجدد... لن ننسى يا طورانيين

opinions
@albiladpress.com

د. طارق آل شيخان

tariq
@cogir.org 

13

علم الجمال الصناعي
يطلعنــا تاريــخ الفــن أن لــكل شــعب مــن الشــعوب مثلــه األعلى الــذي تنعكس 
صورته في الفن والروائع الفنية، فإذا كان الفنان المصري القديم قد عبر عن 
جمــال الخلــود اإلنســاني، فــإن الفنان اآلشــوري كان يهتم بالتعبيــر عن جمال 
القوة البشرية، ويمنحنا الجمال أرفع متعة بل لعلها أدوم متعة تسر الطبيعة 
اإلنسانية، وكان “شوبنهاور” يعتبر شعور اإلنسان بالجمال أرقى ما تحظى به 
النفــس، ومــن أشــعار “كيتــس” أن الجميل مصدر متعة على الــدوام، فالجمال 
يبعث الغبطة الجمالية في نفوســنا، ويحررنا من األلم النفســي الذي يصيبنا، 
وفي تأمل الجمال الفني ما يســاعدنا على التحرر من رغباتنا المكبوتة لنجد 
راحة نفسية ونتمتع بغبطة جمالية، فالجمال يوقظ العقل بواسطة الحواس، 
وينبــه فيه الملكات الواعية، ويكشــف النقاب عــن الحقائق التي كانت النفس 
تجهلهــا مما يســهم في جعل اإلنســان يكتســب معــارف جديــدة بالحياة التي 

يحياها.
وجد اإلنسان الجمال في األشياء المفيدة، مع أن الشيء المفيد ال يثير فينا 
مشاعر جمالية، لكن الجميل جميل سواء كان مفيدا أم غير مفيد، فهو جميل 
ألنــه مرغــوب، وهــو غايــة في ذاتــه دون تصــور أية فائــد، وأخذت الشــركات 

فــي هــذا العصــر تســعى إلى تجميل مــا تصنع، وتزيين ما تنتج، ما أســهم في 
نشــوء علم الجمال الصناعي، فكل شــركة تتحدى األخرى في عملية تجميل 
الســيارات والطائــرات وغيرهــا، ألن  إلــى  القرطاســيات  مــن  بــدءا  بضائعهــا 

اإلنسان المعاصر جعل الشيء المفيد شيئا جميال، والشيء الجميل مفيدا.
الهندســة ظهــرت نتيجــة حب اإلنســان الجمــال واعتقاده بأن الجمال يســتند 
إلــى قيــم رياضيــة حــدد الفنــان نســبها، وأن الجمــال يعتمــد علــى كــم معيــن 
ونســق محدد، فجمال الرقص بأنواعه يقوم على صحة ومدى تقيد اإلنســان 
بقواعــده وإعــداده، كمــا أن جمــال األلعــاب كلعبــة الســيف مثــال يرتكــز علــى 
مراعــاة الالعبيــن اإلعداد فــي خطواتهم وتحركاتهم، وبحث اإلنســان طويال 
للكشــف عــن ســر جمــال األشــكال حتى وصــل أخيرا إلى اكتشــاف ما يســمى 

بالرقم الذهبي.

وامتازت تماثيل النحات اإلغريقي القديم بمراعاة نسبة محددة لكل  «
جزء من أجزاء الجسم اإلنساني، ما أتاح لهم اكتشاف مثالية الجسم 

اإلنساني، ونعتقد أن خطنا العربي يعتمد في جماله على مراعاة نسب 
أبعاد امتداد حروفه وفق عدد من النقاط يحدد امتداد كل حرف.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

دروس في اإلدارة
ھنــاك أشــخاص ال یمكننــي إیجــاد الوصف الــذي یلیق بھم، ھم قلیلون جــدًا في وقتنا 
ھــذا، الطیــب واألخــالق والتواضــع وجمیــع الصفــات الحســنة التي اجتمعــت في ھذا 
الرجــل، أتحــدث عــن الدكتــور الشــیخ محمد بــن خلیفــة آل خلیفة، الرئیــس التنفیذي 

لشركة غاز البحرین الوطنیة. 
ولیعذرنــي القــارئ العزیــز، فأنا من الكّتــاب الذین انتقدوا وقدمــوا االقتراح تلو اآلخر 
للمسؤولین من أجل مصلحة ھذه األرض، ومن واجبي التنویه واإلشادة باإلیجابیات 
واألشــخاص اإلیجابیين في أعمالھم والذین أجد أنھم یســتحقون أن یكونوا مضرب 
المثل والقدوة الحســنة لنا جمیعا، فســعادة الدكتور الشــیخ محمد قدم مبادرة جمیلة 
جــدًا وغیــر متوقعــة، فقــد أصــر أن أقــوم بزیارتــه فــي مكتبــه العامــر عندما ســمع عن 
تقاعــدي عــن عملــي، حیــث إن عالقتــي بھــذا الرجــل الفاضــل تمتــد إلــى أكثــر من ٣٥ 
عامــا، وكنــت ألتقــي به بحكم عملي في مناســبات عدیدة. له أســلوب جمیل، ویمتلك 
شخصیة متواضعة وأخالقا عالّیة، یحظى بموظفین أوفیاء ومخلصین له وللشركة، 
نجــح نجاحــًا باھــرًا فــي صنع فریق عمل محتــرف یضرب بھم المثــل، وحكى لي أحد 
المســؤولین لدیــه ذات مــرة أن ســعادته طــوال فتــرة عمله لم یخطئ فــي حق أي من 

الموظفین لديه، وھو یحترم الصغیر قبل الكبیر.
وعــودة إلــى موضــوع المقــال، فقــد كنــت فــي حیــرة شــدیدة عندمــا تلقیــت، وأنا في 

الخــارج، رســالة نصیة یستفســرون خاللھا عن موعد عودتــي لتحدید موعد لمقابلته، 
حیــث ال أخفیكــم أننــي أمضیــت الوقــت متســائالً عمــا یریده مني ســعادته، فــإن كان 
یریــد تكریمــي، فلیــس علیــه ذلــك إذ إننــي شــخصیًا لم أقدم أي شــيء ُیذكر لشــركته 
طــوال فتــرة عملــي، بــل إن عالقتــي بســعادته كانــت فــي واقــع األمــر عالقــة مھنیــة 
احترافیة قائمة على التعاون المشــترك واالحترام والتنســیق مع المســؤولین لدیه إذ 
كنا نعمل في إطار مظلة الشركات النفطیة التابعة للھیئة الوطنیة للنفط والغاز، وھذا 
كمــا یقولــون مربــط الفــرس، وھــو ما دفعني كي أكتــب عن ھذا الرجل الفــذ الذي بادر 
بتكریمي تكریما وال أروع رغم مشاغله الكثیرة، إنها مبادرة رائعة وغیر متوقعة. نعم 
إنھا اإلدارة یا سادة، واإلدارة فن وذوق، إضافة إلى نیته الطیبة البعیدة كل الُبعدعن 
المجاملــة والنفــاق، فقــد كان تكریمــھ لي فقــط ألنني، كما یرى ســعادته، خدمت لیس 

شركتي فحسب، بل جمیع شركات القطاع النفطي بشكل عام.
حقًا سأعتبر ھذا التكریم شھادة أعتز بھا من شخص عرفت عنه الخصال  «

الحسنة وكرم األخالق، وھي نوعیة من البشر قل وجودھا في ھذا الزمان. أسأل 
هللا أن یوفقه ویسبغ علیه لباس الصحة والسعادة، راجیًا أن یستوعب المعنیون 

ھذه التجربة باعتبارھا درسًا من دروس فن اإلدارة.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

من األســس الوطنية الراســخة الوالء واالنتماء الوطني وااللتزام الجاد بالقضايا 
الوطنيــة، أســس تتمتــع بخصائــص إيجابيــة وترفــل علــى بحريننــا العربيــة أمًنــا 
وأماًنا، نماًء ورخاًء، ســكينًة واطمئناًنا وســالًما، ويحميها من تدخالت اآلخرين، 

ومن الفتنة والنزاعات والصراعات كما يحدث في العديد من الدول األخرى.
ومن األسس الوطنية الراسخة العالقة الحميدة بين الشعب والقيادة، وهي ثمرة 
مــن الثمــرات التاريخيــة التي تعتز بها البحرين التي ســعت جاهدة ليعيش أهلها 
جميعا في أمٍن وأمان، فالمال مفقود وكذلك اإلنســان، واألرض هي الباقية بإذن 
ربها حتى تبعث وَمن عليها، واألمن واالستقرار ركيزة أساسية للنماء تجعل من 

المجتمع مترابطا وكأنه أسرة واحدة في هوية وطنية جامعة.
الوحــدة الوطنيــة مــن األســس الراســخة، ففي الوحــدة تعاضد وتعــاون وتكاتف 
ورص للصفــوف، وهــي درٌب أخضــر ومعيــن للبذل والعطاء، أمــا الفتنة فهي أداٌة 
ُمدمرة وطريقها هالك، فمن األســس الوطنية الراســخة عدم االستجابة ألي فعل 
ُيثيــر النــزاع والصــراع بيــن األفــراد ومجتمعهــم، بــل علــى المــرء أن يتجاوب مع 
ر الذي أساسه اإلدراك الوطني والوعي اإلنساني الذي ُيوحد  الفعل اإليجابي الخيِّ

الوطن والمواطنين على قاعدة المشتركات الوطنية والدينية واإلنسانية.
ومن هذه القواعد المشــتركة نتعلم ثقافة التعاون والتســامح والعيش المشــترك 
دون أن يكــون بيننــا ِصــدام أو صــراع، ومــع تنوع األفــكار وتعددهــا تعلمنا ثقافة 
اإلخــاء اإلنســاني واآلمــال المشــتركة في نســيج مجتمعــي، وأن التشــبث بمنهج 

الوحدة الوطنية يقينا زوابع الفرقة واالنقسام، ويجمعنا في رحاب األخوة.
ال يؤمن باألســس الوطنية الراســخة ُكل َمن ُيفرق بين دين وآخر، وبين شــخص 
وآخــر، وبيــن مذهــب وآخــر، وال يعتنقهــا ُكُل مــن يبــث الشــائعات وينشــرها على 
المأل، وال َمن ُيحرض على الفتنة لزعزعة أمن بالده واستقرارها، وال َمن يخترق 

الترابط والتالحم الوطني بين المذاهب ويشعل العداوة بينها.

إن األسس الوطنية الراسخة تمثل مبدأ وعمال وطنيا وأخالقيا يتفق مع  «
بالدنا ونهجها وأسلوب حياتها، وكل اآلراء واألفكار مقبولة مادامت خيًرا 

للبالد، حيث ال تكون مصلحة بالدنا وأمنها وأمن شعبها خيارًا، بل هي 
استراتيجية وواجب وطني، والجميع يلتزم به، وااللتزام بذلك تأكيد على 

االنتماء والوالء الوطني للبحرين.

نحو أسس وطنية راسخة )2(

عبدعلي الغسرة

ماذا بعد التزييف العميق 
”deepfakes“

“التزييــف العميــق” هــو مقاطع فيديو مزيفة أو تســجيالت صوتية تبدو كأنهــا حقيقية، وكانت 
فــي الســابق تســتخدم في اســتوديوهات المؤثرات الخاصــة لهوليوود ووكاالت االســتخبارات 
deep� ويمكن ألي شخص اليوم أن يقوم بتنزيل برامج الـ ، CIA ـالتي تنتج البروباجندا مثل ال

fake وإنشاء مقاطع فيديو وهمية مقنعة في وقت فراغه.
وحتــى اآلن، اقتصــرت مقاطــع الـــ deepfakes علــى الهــواة الذيــن يشــوهون صورة المشــاهير 
ويجعلون السياســيين يقولون أشــياء مضحكة، ومع ذلك، ســيكون من السهل إنشاء مجموعة 
من اإلنذارات للطوارئ تحذر من وقوع هجوم وشيك أو تعطيل انتخابات قريبة بمقطع فيديو 
مزيف أو تســجيل صوتي ألحد المرشــحين قبل أيام من بدء التصويت، كما حدث مع مؤســس 

“Facebook” “مارك زكربرغ” حين تم تزييف خطابه.
البشــر يبحثون عن معلومات تدعم ما يريدون تصديقه وتجاهل الباقي.. اختراق هذه النزعة 
البشــرية يمنــح الجهــات الفاعلــة الخبيثــة الكثيــر من القوة، حيث نــرى هذا بالفعــل بالمعلومات 
المضللة )ما يسمى األخبار المزيفة( التي تخلق زيفا بشكل متعمد والتي تنتشر بعد ذلك تحت 
ســتار الحقيقــة، وبحلــول الوقــت الذي يبدأ فيه مدققــوا الحقائق باالحتجاج، يكــون األوان قد 
فــات. تســتغل الـــ Deepfakes هذا االتجاه اإلنســاني باســتخدام شــبكات الخصومــة التوليدية 
)GANs( ، حيــث يقــوم نموذجــان لتعلــم اآللــة )ML( بالعــراك، ويقــوم نموذج تعليمــي آلي واحد 

بالتدريــب علــى مجموعــة بيانــات ثــم يقــوم بإنشــاء فيديوهــات مــزورة، بينمــا يحــاول اآلخــر 
اكتشــاف التزوير، النموذج المزور يقوم بخلق المقاطع المزيفة إلى أن ال يســتطيع نموذج تعلم 
اآللــة اآلخــر اكتشــاف التزويــر، وكلما كبــرت مجموعة بيانــات التدريب، كلما أصبح من الســهل 
على المزور إنشــاء Deepfakes يمكن تصديقها. هذا هو الســبب في اســتخدام مقاطع الفيديو 
الخاصة بالرؤســاء الســابقين ومشــاهير هوليوود بشكل متكرر في هذا الجيل األول المبكر من 
ملفــات الفيديــو. لقــد اتضــح أن مقاطــع الفيديــو منخفضــة التكنولوجيا يمكــن أن تكون بنفس 
فعاليــة الـــ Deepfakes  كمعلومــات مضللــة، كما يوضح الجدل الدائر حــول الفيديو الذي تمت 
معالجته عن مواجهة الرئيس ترامب مع مراسل الـ CNN جيم أكوستا في مؤتمر صحافي في 
نوفمبــر، يظهــر الفيديــو بوضوح امرأة متدربة في البيت األبيــض تحاول أخذ الميكروفون من 

أكوستا، لكن التعديل الالحق جعله يبدو وكأن مراسل الـ CNN هاجم المتدربة.

يؤكد هذا الحادث المخاوف من إمكانية التالعب بالفيديو بسهولة لتشويه  «
هدف ما من اختيار المهاجم - مراسل، سياسي، رجل أعمال، عالمة تجارية، 

على عكس ما يسمى بـ “deepfakes” ، حيث يضع التعلم اآللي الكلمات في 
أفواه الناس، فإن مقاطع الفيديو ذات التقنية المنخفضة قريبة جًدا من 

الواقع إلى درجة أنها تمزج الخط الفاصل بين الصواب والخطأ.

د. جاسم حاجي
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فوز منتخبنا للشباب 
لكرة اليد بلقب كأس رئيس 

االتحاد الدولي واحتالله المركز 17 
بمونديال إسبانيا يعتبر جيدا 

مقارنة بالمراكز التي تحققت 
لكرة اليد البحرينية على مستوى 

الشباب سابقا، على الرغم من أنه 
كان باإلمكان أفضل مما كان.

أندية عدة تفاوض العبين 
لتجديد عقودهم للموسم الرياضي 

الجديد، وتجبرهم على تقبل 
تقليل رواتبهم الشهرية، وفي 
الوقت نفسه تتجاهل مطالب 

الالعبين أنفسهم بشأن تأخر صرف 
مستحقاتهم المتأخرة من أشهر 

الموسم المنصرم.

حقق منتخبنا الوطني للشــباب لقب كأس رئيس االتحاد الدولي لكرة اليد بعد فوزه 
علــى المنتخــب اليابانــي بنتيجــة )23/22( فــي المبــاراة التــي أقيمــت مســاء أمــس ) 

ا في أسبانيا. الخميس( ضمن منافسات بطولة العالم للشباب المقامة حاليًّ

الســابع  المركــز  الشــاب  األحمــر  واحتــل 
مركــز  أفضــل  وهــو  العالــم  علــى  عشــر 
تحققه كرة اليد البحرينية على مستوى 
بطــوالت  فــي  مشــاركاتها  منــذ  الشــاب 

العالم لكرة اليد.
 وتــوج رئيــس االتحاد الدولــي لكرة اليد 
الدكتــور حســن مصطفى أفــراد منتخبنا 
لمــن  ذهبــت  والتــي  البطولــة،  بــكأس 
يســتحقها نظيــر المســتوى الجيــد الــذي 
قدمــه العبونــا فــي المونديــال العالمــي 
رغــم عــدم تأهلهم إلــى الــدور الثاني من 

النهائيات.
إلــى مبــاراة األمــس فقــد تــوج  وعــودة 
الثوانــي  فــي  الفــوز  أحقيــة  منتخبنــا 
علــي  عبــدهللا  الالعــب  بهــدف  األخيــرة 

والــذي ســجله بعــد مجهود فــردي ناجح 
تمكــن فيــه من اختــراق الدفــاع الياباني 

معلنًا فوز منتخبنا بالمباراة.
وانتهى الشــوط األول بالتعادل )12/12( 
بعــد أداء متكافــئ مــن الجانبيــن تقــدم 
فيــه المنتخب الياباني في أغلب فتراته 
وكان المبــادر في التســجيل مــن البداية 
فــي  وضعيتــه  منتخبنــا  اســتعاد  حتــى 
المبــاراة وبــدأ ترتيــب أمــوره مــا مكنــه 
تحقيــق األفضلية رغم أن الفرصة كانت 
مواتيــة أمامــه للخــروج بنتيجة الشــوط 
إنهــاء  فــي  موفــق  الغيــر  التعامــل  لــوال 

الهجمة أمام المرمى الياباني.
وبرز الالعب عبدهللا علي وحســن ميرزا 
في عملية التسجيل بواقع ثالثة أهداف 

لكل منهما، وفي الشوط الثاني استمرت 
وكان  الطرفيــن  بيــن  المبــاراة  نديــة 
الالعبــان أحمــد حســين وعبــدهللا علــي 
همــا األبــرز فــي صفــوف الفريــق خاصــة 
فــي الدقائــق األخيرة والتــي رجحوا من 
خاللهــا كفة األحمــر البحرينية باألهداف 
الحاســمة، كمــا بــرز الالعــب أحمد جالل 
في التهديف من رميات الجزاء، فيما لم 

تظهر الحراســة بالمســتوى المعروف في 
هذه المباراة.

أحمد حسين أفضل العب.

حســين  أحمــد  منتخبنــا  العــب  وحصــل 
على نجومية المباراة وتم تســليمه هدية 
تذكاريــة مــن قبل اللجنــة المنظمــة العليا 

للبطولة.

أحمد حسين أفضل العب في المباراة

حقق أفضل مركز في نهائيات كأس العالم لكرة اليد للشباب

“األحمر” يفوز بكأس رئيس االتحاد الدولي
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ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

اختتمــت يوم أمــس الخميس دورة المســتوى 
والــذي  للمدربيــن  الوطنــي  للبرنامــج  الثانــي 
للجنــة  التابعــة  األولمبيــة  األكاديميــة  تنظمــه 
الجمعيــة  مــع  بالتعــاون  البحرينيــة  األولمبيــة 
الكنديــة للمدربيــن والتي أقيمــت خالل الفترة 
مــن 13 لغايــة 25 يوليــو الجــاري وذلــك تنفيًذا 
إلــى  والراميــة  لألكاديميــة  الســنوية  للخطــة 
تطويــر وتأهيــل وصقل الكــوادر الفنية العاملة 

بمختلف الهيئات الرياضية.
 وحظيت الدورة بمشــاركة 26 دارًســا ودارسة 
مــن بينهــم مشــارك واحد مــن المملكــة العربية 

السعودية.
وحاضــر في الــدورة كال من أ. عبدهللا الدخيل 
فــي موضــوع )التدريــب والقيــادة(، وأ. عــادل 
محســن  وأ.  النزاعــات(،  )إدارة  فــي  العصفــور 
الغانــم فــي )التخطيــط والتدريــب( والمــدرب 

علي العنزور في )مكافحة المنشطات(.
 وقــال رئيــس قســم التدريــب محمــود يتيــم 
أن جميــع الدارســين خضعــوا المتحــان نظــري 

الجتيــاز المســتوى الثانــي، الفًتا النظــر إلى أن 
المشــاركين هــم مــن المدربين الذين ســبق لهم 
المســتوى األول وقامــوا بتطبيــق مــا  اجتيــاز 
تعلمــوه علــى مــدار عام كامــل قبــل انخراطهم 
في المســتوى الثاني وهو أحد الشروط الهامة 
للمشاركة، على أن يسمح لمن يجتاز المستوى 
الثانــي بنجــاح أن يدخل المســتوى الثالث بعد 

سنتين.

 وأضاف يتيم أن جميع المحاضرين معتمدون 
وهــم مــن خريجــي المســتوى الرابــع بالبرنامج 
الوطنــي للمدربين وأصحــاب خبرة في ميدان 
الوطنــي  البرنامــج  أهميــة  مؤكــًدا  التدريــب، 
الكــوادر  مــن  كوكبــة  تخريــج  فــي  للمدربيــن 
الفنيــة المتميــزة التــي تقلــدت تدريــب العديــد 
مــن األندية والمنتخبات داخــل وخارج مملكة 

البحرين.

جانب من دورة المستوى الثاني للمدربين

صقل الكوادر الفنية العاملــة بمختلف الهيئات الرياضية
تخريج دفعة من مدربي المستوى الثاني

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

اللجنة اإلعالمية

تدريبيــة  عمــل  ورشــة  أمــس  صبــاح  انطلقــت 
وتحكيمية لرفع األثقال ينظمها االتحاد البحريني 
لرفــع األثقــال بالتعاون واإلشــراف عليهــا من قبل 
األثقــال،  لرفــع  التحكيميــة  التنظيميــة  اللجنــة 
مــن  30 مشــارًكا  مــن  أكثــر  وبحضــور وتســجيل 
مملكــة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، 
شــهر  مــن   27 حتــى   25 مــن  الفتــرة  فــي  وذلــك 
يوليــو الجــاري والتــي تقــام فعالياتهــا فــي قاعــة 

المحاضرات نادي الدير الثقافي والرياضي.
 وتقــام هذه الدورة خصوًصــا بالتعاون مع اللجنة 
التنظيميــة الخليجية لرفــع األثقال ويحاضر فيها 
نخبــة مــن المحاضرين وهم علي عبدهللا يوســف 
الحكــم الدولــي رئيس لجنة رفــع األثقال باالتحاد 
الفنيــة  اللجنــة  رئيــس  األثقــال،  لرفــع  البحرينــي 
باتحــاد غــرب آســيا لرفــع األثقــال، رئيــس اللجنــة 
الفنيــة باللجنة التنظيمية الخليجية لرفع األثقال، 
التحكيميــة  الجوانــب  الــدورة  ســتتضمن  حيــث 
آخــر  األثقــال،  لرفــع  الدولــي  القانــون  وشــرح 
المســتجدات الفنية للتحكيم، وطريقة اســتخدام 
التحكيميــة،  الجوانــب  فــي  الكاميــرات  تقنيــة 

وكيفيــة اســتضافة البطــوالت القاريــة والعالميــة 
ومتطلبات التنظيم، وســتتضمن الدورة الجوانب 
التدريبيــة النظريــة والتطبيــق فــي رفــع األثقــال، 
وفــن أداء الرفعــات الكالســيكية، كما وســيحاضر 
فــي الــدورة المــدرب الدولــي المحتــرف الكابتــن 
خضيــر عباس باشــا والمدربــة الدوليــة المحترفة 

الكابتن أميرة إبراهيم علي.
 وتأتــي هــذه الــدورة ضمــن النهــج الواضــح الــذي 
ينتهجــه اتحاد رفع األثقــال وبتوجيهات ومتابعة 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  مــن  مســتمرة  ومســاندة 

ســلطان الغانــم رئيــس اتحــاد غــرب آســيا لبنــاء 
األجســام واللياقــة البدنيــة، النائــب األول لرئيــس 
اتحــاد غــرب آســيا لرفــع األثقــال، مســاعد رئيــس 
االتحــاد العربــي، وجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة 
مهــارات  وصقــل  التحكيمــي  الجانــب  بتطويــر 
الحــكام في جميع األلعــاب المنضوية تحت مظلة 
االتحاد البحريني لرفع األثقال واالرتقاء بمستوى 
التحكيــم ومواكبــة كل مســتجداته وتطبيقها مما 
يســاهم فــي تطــور رياضــة رفــع األثقــال عموًمــا 

وحكام هذه الرياضة خصوًصا.

من فعاليات الدورة

حضــور 30 مشــارًكا مــن مملكــة البحريــن ودول الخليج
ورشة العمل التدريبية والتحكيمية لرفع األثقال

انطالق بطولة االتحاد التصنيفية الثانية للسنوكر
غــــــًدا  ــة  ــ ــام ــ ــن ــ ــم ــ ــال ــ ب إن”  “كـــــيـــــو  صـــــالـــــة  عــــلــــى  ــات  ــ ــ ــاري ــ ــ ــب ــ ــ م  10

انطلقــت مســاء أمــس األول االربعــاء منافســات بطولــة االتحــاد التصنيفيــة الثانيــة للســنوكر 2019 والتــي ينظمهــا 
االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس على صالة كيو إن بالمنامة.

 وتشــهد البطولــة مشــاركة 42 العًبــا، تــم توزيعهــم على 8 
مجموعــات، يتــرأس كل مجموعــة أفضــل 8 العبيــن مــن 
التصنيفيــة األولــى. حيــث يتبارى العبــو كل مجموعة من 

أجل الفوز )الفائز في 3 أشــواط من أصل 5( وحصد نقاط 
التأهــل، ويتأهــل صاحب المركزيــن األول والثاني لدور الـ 

16، والذي سيشهد نظام إخراج المغلوب.

وأقيــم فــي اليــوم األول 9 مباريات، وأســفرت النتائج عن 
فــوز كل مــن يونــس صقــر علــى إبراهيــم الســعدي )0/3(، 
أحمــد شــكري علــى حامد ضيــف )1/3(، ماجــد ضيف على 
حســين العــرادي )2/3(، صــادق عبدالغني علــى عبدالمنعم 
الشــويخ )0/3(، ســيد جواد على رمزي أحمد )0/3(، طالل 
جاســم علــى حســين عبــدهللا )1/3(، هشــام الصقــر علــى 
حســين الحايكــي )2/3(، حميــد الشــعلة علــى ســيد محمــد 
جــواد )0/3( وأخيــرًا عــادل األنصــاري علــى فــرزان أحمــد 

)2/3(. ولــم تختل مواجهات اليوم من اإلثارة والندية بين 
المتباريــن فــي ظــل الرغبــة الجــادة والقويــة التــي ظهرت 
علــى أداء كل منهــم فــي ســبيل تحقيــق انطالقــة قويــة. 
حيــث ســجل الالعــب صــادق عبدالغنــي أعلــى معــدل في 

مباراته مع عبدالمنعم الشويخ محرًزا 60 نقطة.
 وبعد خضوع جل الالعبين للراحة أمس الخميس واليوم 
الجمعــة، تعــود عجلــة المنافســات غــًدا الســبت بإقامة 10 
مباريــات موزعــة علــى فترتين، الفترة األولــى تنطلق عند 

الســاعة 6 مســاًء ويلعــب فيهــا رضــا العــرادي مــع حســن 
ســلمان، وقــاص نيــازي مــع حســين علــي، بــدر جاســم مــع 
خليــل إبراهيــم، هاني الوســطي مــع محمد عيســى، ماجد 
ضيف مع يوسف بوجيري. وفي الفترة الثانية التي تبدء 
في الســاعة 8 مســاًء، يلعب صالح أحمد مع جعفر الريس، 
عبدالباســط عبدالخالــق مع عدنان مســلم، نــزاز التوبالني 
مــع عالء حســن، يعقوب يوســف مــع خالد أحمــد وحبيب 

صباح مع حميد الشعلة.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

لقطات من اليوم األول

قلة ثقة
Û  ممــا ال شــك فيــه إن نــادي ريــال مدريــد 

االسباني كان واحًدا من أكثر األندية نشاًطا في سوق االنتقاالت الحالي. 
Û  إذ تعاقــد مــع مجموعــة مــن الالعبين في مختلف المراكز، وهذا كان مؤشــًرا على رغبة إدارة النادي

بقيــادة الرئيــس فلورنتينــو بيريــز بالقيــام بثــورة كبيــرة فــي تشــكيلة الفريــق بعــد موســم “صفري” 
للمرينغي. بيد أن المدرب الفرنســي زين الدين زيدان بدأ يثير الشــكوك ويزيد الغموض حول شــكل 
الفريــق فــي الموســم القــادم. فمن خــالل المباريــات الودية التي لعبهــا ريال مدريــد كان واضًحا أن 
زيــدان ال يثــق كثيــًرا بالوافديــن الجــدد واســتمر باالعتماد على الحــرس القديم الــذي صنع معه كل 
النجــاح. فمثــاًل قــدوم المهاجم الجديد يوفيتــش والظهير مندي لم يغير من قناعات زيدان شــيًئا.. 
فبنزيمــا مــا زال المهاجــم األول للفريــق ومارســيلو هو االســم الذي مــن الصعب االســتغناء عنه في 
حســابات زيــدان.. وهــذا يشــير إلــى أن تشــكيلة الريــال للموســم القــادم ستشــهد إضافــة البلجيكي 
هــازارد وربمــا العًبــا جديًدا في الوســط فقط )بوغبا مثال(، مما يعنــي أن الماليين التي دفعها بيريز 

لسلسة التعاقدات الجديدة ستذهب هباًء منثوًرا!!.

 مستقبل واضح
Û  أشارت العديد من الصحف اإلنجليزية المهتمة بالميركاتو إلى أن نادي مانشستر يونايتد االنجليزي 

ا من التعاقد مع العب وســط الزيو الصربي ميلكوفيتش ســافيتش مما يعني أنه  أصبــح قريًبــا جــدًّ
سيكون البديل الحتمي للنجم الفرنسي بول بوغبا الذي كشف عن رغبته في خوض تحد جديد.

Û  لــن يكــون مســتقبل بوغبــا غامًضــا.. فجميع المصادر تؤكد على وجود نادين فقط يســعون لكســب 
خدماته. ريال مدريد االسباني أو يوفنتوس اإليطالي. وعلى ما يبدو أن الملكي هو األقرب لضمه.

 استغراب
Û  كمــا كان متوقًعــا خــروج أبــرز العبــي اياكــس الهولنــدي ألنديــة أخــرى بعــد موســم اســتثنائي قــدم 

فيــه الفريــق الهولنــدي نفســه بشــكل إيجابــي.. دي ليخــت انتقــل ليوفنتــوس ويونــغ ذهــب باتجــاه 
برشلونة ومؤشرات تؤكد على قرب رحيل زياش المغربي ونيريس البرازيلي.. لكن هناك حالة من 
االســتغراب حــول النجــم الهولندي فــان بيك الذي كان واحًدا من اهم أســباب نجــاح الفريق.. فإلى 

اآلن ال يبدو أن اسمه مطروًحا لالنتقال إلى أحد األندية الكبيرة في أوروبا.

أوروبا تحت 
المجهر

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي



نّظمــت اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ورشــة عمل لالتحــادات الرياضية المنضويــة تحت مظلة المجلــس البحريني لأللعــاب القتالية وهي 
اتحــاد الجوجيتســو، اتحــاد الكاراتيــه، اتحاد الكيك بوكســينج، اتحــاد الجودو، اتحاد التايكونــدو، اتحاد فنون القتــال المختلطة، اتحاد 
البوكســينج، اتحــاد الســامبو، اتحــاد المصارعة، وذلك بحضور المديــر التنفيذي للموارد والخدمات إيما المنصوري وعدد من المســئولين 

في اللجنة األولمبية باإلضافة إلى ممثلي االتحادات الرياضية التسعة.

بقاعــة  عقــد  الــذي  االجتمــاع  بدايــة  فــي   
األولمبيــة  اللجنــة  بمبنــى  المحاضــرات 
البحرينيــة رحبت إيمــا المنصوري بالحضور 
العــام محمــد  األميــن  تحيــات  لهــم  ونقلــت 
النصــف، مؤكــدة أهميــة هــذه الورشــة فــي 
الجديــدة  الرياضيــة  االتحــادات  تعريــف 

المنضويــة تحــت مظلــة المجلــس البحريني 
اإلداريــة  األنظمــة  بكافــة  القتاليــة  لأللعــاب 
شــئون  لتســيير  والقانونيــة  والماليــة 
اتحاداتهــم بأفضل صورة، كما أكدت حرص 
اللجنة األولمبية على التواصل الفعال معهم 
بما يســهم في تسهيل مهام عملهم وتحقيق 

أهدافهم.
قبــل  مــن  موجــًزا  شــرًحا  ذلــك  وأعقــب   
المستشــار القانونــي صــاح خضــر عــن أهم 
اللوائــح والقوانيــن التــي تنظــم العاقة بين 
الرياضيــة،  واالتحــادات  األولمبيــة  اللجنــة 
األساســي  النظــام  شــرح  إلــى  باإلضافــة 

األنظمــة  وجميــع  الرياضيــة  لاتحــادات 
األخرى.

كما تحدث رئيس قسم المالية والمشتريات 
حســن الخاجة عن طريقة إعــداد الموازنات 
وإجــراء التســويات الماليــة وكل مــا يخــص 
العمــل المالــي فــي االتحــادات، فيمــا تطــرق 
فــادي  الرياضيــة  االتحــادات  قســم  رئيــس 
حميــدان إلــى الخدمــات التي تقدمهــا إدارة 

شــئون االتحــادات الرياضيــة وطريقة ســير 
المراســات والكثيــر مــن المواضيــع األخرى 

التــي تخــص اإلدارة باعتبارها حلقة الوصل 
الرئيسية مع تلك االتحادات.

ورشة عمل للمجلس البحريني لأللعاب القتالية

 تدخل بطولة العالم للشباب للكرة الطائرة تحت 21 عاًما التي تحتضنها مملكة البحرين حتى 
27 الشهر الجاري مرحلة الحسم لتحديد هوية بطل النسخة العشرين بانطالق منافسات الدور 
نصــف النهائــي اليــوم الجمعــة علــى صالتي اتحــاد الكرة الطائــرة وكرة الطاولة بمدينة عيســى 
الرياضيــة، حيــث يلتقي في المواجهة األولى المنتخب اإليطالي أول المجموعة )F( مع روســيا 
ثانــي المجموعــة )E( الســاعة 4:30 عصــًرا، بينمــا يلتقي في المواجهة األخــرى منتخب البرازيل 

أول المجموعة )E( مع إيران ثاني المجموعة )F( الساعة 7:00 مساء.

األحمر ينافس على المراكز من 5-8
ويســعى منتخبنــا الوطنــي اليوم لحصــد مركز 
متقــدم فــي الترتيــب العــام بعــد خروجــه مــن 
دور الثمانيــة حينمــا يلتقــي اليوم أمــام الصين 
الســاعة 11:30 صباحــا للمنافســة علــى المراكز 
من الخامس حتى الثامن، حيث يطمح العبونا 
فــي إنهــاء مشــوارهم بأفضــل نتيجــة ممكنــة 
تترجــم الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا الاعبــون 

والجهازان الفني واإلداري ومسئولو االتحاد.
 وســبق أن التقــى منتخبنــا أمــام الصيــن فــي 
التمهيــدي وخســر  الــدور  مــن  الثالثــة  الجولــة 
بنتيجــة 3/1 ممــا يعني قدرة العبينا على عبور 
ســور الصيــن للمنافســة فيمــا بعد علــى المراكز 

من الخامس حتى السادس.
 ومن المتوقع أن يلعب المدرب يوســف خليفة 
محمــود  يوجــد  حيــث  المعتــادة  بالتشــكيلة 
 )4( بمركــز  العبــار  وســيد محمــد  عبدالحســين 

واللــذان قدمــا مســتويات رائعــة فــي تخليــص 
النجــم حســن  الكــرات الهجوميــة، مــع وجــود 
الحــداد بمركــز )2( إضافــة إلــى العبــي االرتكاز 
حســن الشــاخوري ومحمــد جاســم اللذيــن يقع 
عليهمــا عبء تشــكيل حوائط الصــد، كما يضم 
المنتخــب صانع األلعاب محمد هرونة والليبرو 

حسين عبدهللا.
بالتنــوع  الصينــي  المنتخــب  أداء  ويتميــز   
الهجومي والسرعة في األداء مع الضغط على 
المنافــس بقــوة اإلرســاالت، ومــن المفترض أن 
يكــون جهازنــا الفنــي قــد درس نقــاط الضعــف 
والقــوة لــدى المنافــس بشــكل جيــد خصوًصــا 

وأنه سبق وأن لعب معه بدور المجموعات.

مباريات أدوار الترضية

وتقام اليوم خمس مباريات لتحديد المراكز في 
البطولــة، حيث يلتقي منتخــب مصر والمغرب 

الساعة 11:30 صباًحا على المراكز من 13-16، 
ويلتقــي منتخــب تونــس وبورتوريكو الســاعة 
2:00 ظهــًرا على المراكز مــن 16-13، ويتواجه 
كا مــن كوريــا واألرجنتين الســاعة 2:00 ظهًرا 
علــى المراكــز مــن 8-5، ويلتقــي منتخــب كوبــا 
وكندا الســاعة 4:30 عصًرا علــى المراكز 9-12، 
ويتقابــل المنتخــب الكنــدي والتشــيك الســاعة 

7:00 مساء على المراكز من 9-12.

مونيكا تخطف األضواء

)مونيــكا(  إيطاليــا  منتخــب  مدربــة  خطــف   
األضــواء فــي بطولــة العالــم للشــباب تحت 21 
عاًمــا ليــس لكونهــا المدربــة الوحيــدة مــن بيــن 
15 مدرًبــا آخــر مــن الرجــال في البطولــة فقط، 

حققهــا  التــي  المذهلــة  النتائــج  بســبب  وإنمــا 
البطولــة  منافســات  خــال  اآلزوري  المنتخــب 
بعدمــا تصــدر مجموعتــه فــي الــدور التمهيــدي 
بــكل جدارة وتأهل لدور الثمانية، واســتمر في 
 )F( تقديــم العروض الرائعــة وتصدر المجموعة
فــي دور الثمانيــة ليتأهــل لنصــف النهائــي بكل 
جــدارة واقتــدار، ولم يتلق المنتخب الخســارة 
إال في شــوط واحد فقط من إيران في الجولة 
)مونيــكا(  لتطيــح  الثمانيــة،  دور  مــن  الثالثــة 
بجميــع المدربيــن الرجال، فهل تكســب الرهان 

من جديد وتبلغ النهائي؟
وتجذر اإلشــارة إلى أن منتخب إيطاليا خطف 
بطاقــة التأهــل إلــى بطولــة العالــم بنــاء علــى 
التصنيــف وليس التأهل من خــال التصفيات، 

بــأن  البطولــة  أروقــة  بيــن  الحديــث  ويــدور 
)مونيكا( مرشحة لقيادة منتخب الرجال األول 

اإليطالي.

سيف: نتطلع لمركز أفضل من 
الثامن

أكد صانع ألعاب منتخبنا الوطني يوسف سيف 
للفريــق هــو تحقيــق مركــز  القــادم  الهــدف  أن 

متقدم وعدم االكتفاء بالمركز الثامن.
وأضاف سيف “وضعنا ألنفسنا هدًفا في بداية 
لنكــون  الثمانيــة  لــدور  التأهــل  البطولــة وهــو 
مــن ضمــن الثمانيــة الكبــار في العالــم، وتحقق 
ذلــك ولله الحمــد، وفي دور الثمانيــة كنا نمني 
النفــس ببلــوغ نصــف النهائــي ولكننــا واجهنــا 

منتخبــات قويــة كإيطاليا وإيــران واألرجنتين 
ولم نتمكن من مقارعتهم..”.

إيــران  أمــام  المســتوى  تراجــع  ســبب  وعــن 
مقارنة بمواجهة األرجنتين بدور الثمانية قال 
يوسف سيف “اإلرهاق قد يكون أحد األسباب 
الرئيســة وراء تدنــي المســتوى، حيــث لعبنــا 
قبــل ذلك مــع إيطاليــا واألرجنتيــن وقبل ذلك 
خضنــا منافســات الــدور التمهيــدي ولــم يخلد 
المنتخــب للراحة بالشــكل الكافــي وهو ما أثر 

على أدائنا”.
وأشــار ســيف بــأن الاعبيــن قدمــوا مــا لديهــم 
من مســتوى وأنهم سيســعون فــي المواجهتين 
بهــدف  مســتوى  بأفضــل  الظهــور  القادمتيــن 

تحقيق مركز أفضل من الثامن.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

بطولة العالم لشباب الطائرة تدخل مرحلة الحسم

منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للشباب من إحدى مباريات منتخبنا

يوسف سيف

الجمعة 26 يوليو 2019 
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وقــع االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم، اتفاقيــة 
لتكــون  اليابانيــة؛   molten مــع شــركة  الرعايــة 
فــي  للكــرات  الرســمي  المــزود  بذلــك  الشــركة 
ســنوات   4 لـــ  القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
قادمــة.  وحضــر مراســم توقيــع االتفاقية نائب 
رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم للشــؤون 
اإلدارية والمالية علي البوعينين، واألمين العام 

لاتحــاد إبراهيــم البوعينيــن، كمــا مثل الشــركة 
مديــر المبيعــات “يوســوكي”.  وفي هــذا اإلطار، 
اإلداريــة  للشــؤون  االتحــاد  رئيــس  نائــب  نقــل 
والماليــة علــي البوعينين تحيــات مجلس إدارة 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم برئاســة رئيــس 
االتحاد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة لممثلي 
شــركة molten.  وعّبــر البوعينيــن عــن ارتياحه 
لتوقيــع االتفاقيــة، مشــيًرا إلــى أنهــا تأتي ضمن 

إطــار حرص االتحــاد البحريني لكرة القدم على 
إيجــاد جهات داعمة ألنشــطته وبرامجه.  وقال 
البوعينيــن: “هــذه االتفاقية ســتوفر دعًما جيًدا 
للمنتخبــات الوطنية، إذ ســتكون الكرة الخاصة 
مــن  المعتمــدة  وأنهــا  خصوصــا  بالمنتخبــات، 
قبــل االتحاد اآلســيوي لكرة القــدم، عاوة على 
اعتماد االتحاد البحريني لهذه الكرة لمســابقات 
للمواسم األربع المقبلة بدًءا من الموسم المقبل 
2020-2019”. ولفت إلى أن االتفاقية ستســهم 
فــي تطوير اللعبة، خاصة وأن الشــركة اليابانية 
أبدت رغبتها في تعزيز الشــراكة وسبل التعاون 

مع االتحاد البحريني لكرة القدم.
 إلى ذلك، أعرب ممثلو شــركة molten اليابانية 
عن الفخر واالعتزاز بتوقيع االتفاقية والشراكة 
القــدم، مقدميــن  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  مــع 
شــكرهم وتقديرهــم إلدارة االتحــاد علــى الثقــة 
التــي أوليت للشــركة ألن تكون المورد الرســمي 
للكــرات، مؤكديــن اســتمرار التعــاون اإليجابــي 
الكــرة  تطلعــات  يخــدم  بمــا  الطرفيــن  بيــن 

البحرينية.

اعتمد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، تعيين ممثلي االتحاد البحريني لكرة 
القدم أعضاء في لجانه الدائمة للفترة )2019-2023(.

واعتمــد االتحاد اآلســيوي تعيين رئيــس مجلس إدارة االتحــاد البحريني 
لكــرة القــدم الشــيخ علي بن خليفة بن أحمــد آل خليفة، كعضو في اللجنة 
الماليــة، كمــا تــم اعتماد تعيين نائــب رئيس االتحاد البحرينــي لكرة القدم 

للشؤون اإلدارية والمالية علي البوعينين كعضو في لجنة التطوير.
 وتــم اعتمــاد تعييــن عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
ورئيــس لجنــة الشــواطئ والصــاالت عــارف المناعــي كعضــو فــي لجنــة 

التســويق، في حين تم تعيين عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
القدم ورئيس لجنة الشؤون القانونية سلطان السويدي كعضو في اللجنة 
القانونية باالتحاد  اآلســيوي، باإلضافة إلى تعيين مستشــار لجنة الحكام 
باالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم عبدالرحمــن عبدالخالق كعضــو في لجنة 

الحكام اآلسيوية.
وتأتــي التعيينــات كتأكيــد على تميــز الكــوادر البحرينيــة وكفاءتها؛ نظير 
مــا حصلتــه مــن ثقــة كبيــرة علــى جميــع المســتويات اإلقليميــة والقاريــة 
والدوليــة؛ األمــر الــذي جعلهــا تتبــوأ المناصــب المختلفــة فــي االتحــادات 

القارية والدولية.  صورة جماعية بعد توقيع االتفاقية

عارف المناعي علي بن خليفة  علي البوعينين

2023البوعينين: االتفاقية ستوفر دعًما جيًدا للمنتخبات الوطنية  -  2019 للفتــرة  الدائمــة  لجانــه  فــي  أعضــاء 

molten اآلسيوي يعتمد ممثلي االتحاد البحريني للقدماتحاد الكرة يوّقع اتفاقية رعاية مع

15

ايما المنصوري خالل االجتماع
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لالتحادات الرياضية 
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منتخبنا 
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بطموح 
تحقيق مركز 

متقدم

حسن علي

ــي مـــن بـــوابـــة روســـيـــا وإيـــــران ــائ ــه ــن ــى ال ــل ــل ع ــ ــرازي ــ ــب ــ ــا وال ــي ــال ــط عـــيـــون إي

مونيكا توجه العبيها خالل إحدى المباريات منتخب إيطالياالمدربة اإليطالية مونيكا البرازيل تطمح للنهائي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي



دمية أشلي
خلــف  الــذي  بــروس،  ســتيف  يونايتــد  نيوكاســل  مــدرب  نفــى 
اإلســباني رفائيــل بنيتــز فــي المنصــب، التكهنــات التــي ســاقتها 
بعــض جماهيــر الفريق المنافس فــي الدوري اإلنجليــزي الممتاز 
لكــرة القــدم بأنه ”دمية“ في يد مايك آشــلي مالك النادي، مؤكدا 

أنه يطالب بالحصول على فرصة حقيقية للفوز بثقتهم.
ورحــل بنيتز صاحب الشــعبية عندما انتهــى عقده بنهاية يونيو 
الماضي، قائال إن المسؤولين في النادي الواقع في شمال شرق 

البالد ال يتقاسمون معه نفس الرؤية.
ولــم ُيشــعر وصــول بــروس لســانت جيمــس بــارك هــذا الشــهر 
الجماهيــر بالرضــا فــي ظــل غضبهــا أساســا مــن افتقــار آشــلي 
وبشــكل واضح للطموح خالل فترة رئاســته وســط خطط لبيع 

النادي صاحب األداء المتواضع.
البرازيلــي  ضــم  عقــب  صحافــي  مؤتمــر  خــالل  بــروس  وقــال 

جولينتــون في صفقة قياســية بالنســبة للنادي ”لــن أكون الرجل 
الذي يوافق أي شيء. لقد كبرت على هذه التصرفات.

ســمعت أن الجماهيــر تقــول إننــي دميــة لكننــي لســت حامــل 
الحقائب الخاص بمايك آشلي أو ما شابه. أنا شخصية مستقلة. 
كل مــا أريــده هــو الحصــول علــى فرصــة. كل من يتولــى المهمة 
هنــا ســيجد أن هنــاك صعوبــة. تلقى رافا دعما اســتثنائيا بشــكل 
ال يصــدق مــن الجماهيــر وقــد تــرك فراغــا يصعــب شــغله. لكــن 
دعونــا نــرى“. وتولــى بنيتــز الفائــز بدوري أبطــال أوروبــا، والذي 
يتولى حاليا تدريب داليان يفانج المنافس في الدوري الصيني 
الممتــاز، مســؤولية نيوكاســل فــي مــارس 2016 لكنه فشــل في 
إنقــاذ الفريــق مــن الهبــوط. لكنــه المــدرب اإلســباني اســتمر فــي 
موقعــه وتمكــن من إعــادة الفريــق ثانية لدوري األضــواء لينهي 

في المركزين العاشر والثالث عشر في آخر موسمين.
وسيســتهل نيوكاســل الموســم الجديد على أرضه أمام أرســنال 

في 11 أغسطس المقبل.

ليفربول ينهي جولته بتعادل

وكاالت

ستيف بروس

اختتم ليفربول اإلنجليزي بطل أوروبا جولته األميركية بتعادله مع سبورتينغ البرتغالي 
2-2 األربعــاء فــي واشــنطن، ليعجز فريق المدرب األلمانــي يورغن كلوب عن تحقيق أي 

فوز في رحلته الخارجية منذ تتويجه القاري.

ومن خطأ فادح لحارس ليفربول البلجيكي 
ســبورتينغ  افتتــح  مينيوليــه،  ســيمون 
التســجيل بتســديدة بعيدة لالعب الوســط 
برونو فرنانديس أفلتت من يدي مينيوليه، 
بديــل البرازيلــي أليســون بيكــر، إلــى داخل 

الشباك )4(.
لكن ليفربول رد في الشــوط األول بهدفين 
للمهاجــم البلجيكــي ديفــوك أوريجــي )20( 
جورجينيــو  الهولنــدي  الوســط  والعــب 
عــادل  الثانــي،  وفــي   .)44( فاينالــدوم 
البرازيلي وندل بتمريرة حاسمة من المميز 
الــذي  ليفربــول  وكان   .)53( فرنانديــس 
يغيــب عنــه نجومــه المصري محمــد صالح 
والســنغالي ســاديو مانيــه بعــد مشــاركتهما 
أمــم  كأس  فــي  بالديهمــا  منتخبــي  مــع 
إفريقيا والبرازيليان أليسون بيكر وروبرتو 
فيرمينــو بعد تتويجهمــا بلقب كأس أميركا 

أمــام  خســر  أميــركا”،  “كوبــا  الجنوبيــة 
بوروســيا دورتمونــد االلمانــي 3-2 الجمعة 
فــي بوســطن ثــم أمــام أشــبيلية اإلســباني 

2-1 األحد في انديانا.
فــي  اإليطالــي  نابولــي  ليفربــول  ويلتقــي 
ادنبــره األحــد المقبل قبل خوضه معســكرا 
تدريبيــا في مدينة ايفيان الفرنســية. ومن 
المقــرر خوضــه مواجهــة أخــرى ضــد ليون 
الفرنســي في جنيف في 31 يوليو الجاري 
قبــل مبــاراة درع المجتمــع ضــد مانشســتر 
ســيتي بطــل البريميرليــغ فــي 4 أغســطس 
على ملعب ويمبلي. يبدأ ليفربول مشواره 
فــي الدوري بمواجهة نوريتش ســيتي في 
الــكأس  مبــاراة  أن يخــوض  علــى  منــه،   9
الســوبر األوروبيــة ضــد مواطنــه تشلســي 
بطــل مســابقة الــدوري األوروبــي “يوروبــا 
من مواجهة ليفربول وسبورتينغليغ” في 14 من الشهر ذاته في اسطنبول.

جيانلويجي بوفون 

وكاالت

وكاالت

ال يزال يونيشي كاوانيشي، يتأقلم مع الشهرة المفاجئة التي بات يحظى بها، بعد يوم واحد من الكشف عن تصميماته لميداليات منافسات دورة 
األلعاب األولمبية بطوكيو 2020. وفاز كاوانيشي، وهو مصمم رسوم متحركة من أوساكا، بمسابقة أقيمت على مستوى البالد لتصميم الميداليات 

الخاصة بمنافسات األولمبياد ودورة ذوي االحتياجات الخاصة العام المقبل.

وتــم الكشــف عن التصميم، يــوم األربعاء، خالل 
اليابانيــة،  العاصمــة  فــي  وفخــم  بهيــج  حفــل 
قبــل عــام واحــد بالضبــط علــى انطــالق الــدورة 

األولمبية، التي ستبدأ في 24 يوليو 2020.
وظهــر علــى الميداليات، التي يبلغ قطر الواحدة 
منهــا 85 ملليمتــرا، اإللهة نايكــي إلهة النصر عند 
الشــعار  أيضــا  يشــمل  تصميــم  فــي  اليونانييــن 
األولمبي وتم تصنيعها من معادن أعيد تدويرها 
وجمعــت مــن 6.21 مليون وحــدة إلكترونية تم 

التبرع بها من مختلف أنحاء اليابان.
وقــال كاوانيشــي، إنــه كان يريــد وضــع تصميــم 
دائــري فــي مقدمــة الميداليــات بمــا يبــرز العالــم 

ويعكس الضوء.
وأضــاف كاوانيشــي للصحافييــن “الضــوء يصل 
مــن زوايا عــدة وهتافات الجماهير تأتي من كل 
جانب.. وقد ترجمت جميع هذه األفكار في هذا 

التصميم”.
اتجاهــات  فــي  يســير  الضــوء  “انعــكاس  وزاد 

عــدة لــذا فــإن األمــل يحدونــي أن يصــل الضوء 
المنعكــس من الميداليات فــي جميع االتجاهات 

عندما يرتديها الرياضيون. هذه كانت نيتي”.
العــام  اتصــاال  تلقــى  أنــه  كاوانيشــي،  وأوضــح 

الماضــي تــم فيــه إبالغــه بــأن طلبه تــم اختياره 
على حساب أكثر من 200 طلب آخر، مشيًرا إلى 
أنــه اضطر للحفاظ على ســرية تصميمه واســمه 

حتى األربعاء.

ميداليات اولمبياد طوكيو  

العالم والضوء

وكاالت

أعلــن االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم “فيفــا” تصنيــف المنتخبــات لشــهر يوليــو، 
والذي شهد حفاظ بلجيكا على الصدارة، وقفز منتخب الجزائر 28 مركزا.

وصعــد منتخب البرازيل لمركز الوصافة، 
بعــد تتويجه بكأس كوبــا أميركا التي 
حســاب  علــى  بــالده  فــي  أقيمــت 
بيــرو، فيمــا تراجــع منتخــب فرنســا 
للمركز الثالث، بينما احتفظ منتخب 

إنجلترا بالمركز الرابع.
منتخــب  جــاء  الخامــس،  المركــز  وفــي 
أوروجواي، بعدما تقدم 3 مراكز، متفوًقا 
علــى منتخبــي البرتغــال وكرواتيــا، كمــا 
قفــز منتخــب منتخب كولومبيــا 5 مراكز 
فيمــا  الثامــن،  المركــز  ليحتــل  كاملــة، 
حــل منتخبــي إســبانيا واألرجنتيــن فــي 
المركزي التاســع والعاشــر. وفــي إفريقيا 
لصــدارة  الســنغالي  المنتخــب  صعــد 
التصنيــف، بعد تأهلــه لنهائي كأس األمم 
اإلفريقيــة، محتاًل المركز رقم 20 عالمًيا، 
أمــا بطــل إفريقيــا منتخب الجزائــر، فقد 
المركــز  كامــاًل، محتــاًل  مركــًزا   28 صعــد 
الرابــع إفريقيــا، و40 عالمًيــا. أما منتخب 

مصــر فقد صعــد 9 مراكز؛ ليحتــل المركز 
الســادس في التصنيف اإلفريقي، والـ49 

عالمًيا.
وفــي آســيا حافــظ منتخــب إيــران علــى 
صــدارة التصنيــف، رغــم تراجــع 3 مراكز 
عالمًيــا، محتــاًل المركــز 23، نفــس األمــر 
بالنســبة لليابان الذي احتل المركز الثاني 
التصنيــف  فــي  مراكــز   5 تراجعــه  رغــم 
العالمــي، محتاًل الترتيــب رقم 33، وجاء 
كوريــا  والرابــع  الثالــث  المركزيــن  فــي 

الجنوبية )37( وأستراليا )46(.
األكثــر  هــو  الجزائــر،  منتخــب  ويعتبــر 
تحقيًقــا للنقــاط هذا الشــهر برصيد )117 
نقطــة(، وكذلــك هــو أكثــر فريــق قفز في 
المراكــز برصيــد 28 مركــزا، فيمــا يعتبــر 
منتخــب بوروندي أكثر فريق هبوًطا في 
المراكــز برصيد 14 مركزا، أما المنتخبات 
التــي دخلت ضمن أول 10، هم كولومبيا 

وبات ثامًنا، واألرجنتين وبات عاشًرا.

قفزة عمالقة للجزائر
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فــي  فيتــل  األلمانــي سيباســتيان  يأمــل 
التصالــح مجددا مــع جماهيره وتعويض 
الخطأ الذي ارتكبه العام الماضي، عندما 
الكبــرى،  ألمانيــا  األحــد جائــزة  يخــوض 
المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم 
للفورموال 1، وأن يبعد مع فريقه فيراري 
بطــل العالم البريطانــي لويس هاميلتون 

ومرسيدس عن دائرة الفوز.
“أشــباح” حلبــة هوكنهايــم بطــل  ُتطــارد 
العالــم 4 مــرات إثر إهداره العام الماضي 
فرصة الفوز بســباق بــالده بعدما ارتكب 
إلــى  أدى  األمطــار  تحــت  فادحــا  خطــأ 
خــروج ســيارته عن المســار واصطدامها 
بالحائــط وهــو في الصــدارة، مانحا على 
طبــق مــن ذهــب المركــز األول لمنافســه 

هاميلتون.
لقــب  فيتــل ســوى  لــم يحــرز  ذاك،  منــذ 

جائــزة بلجيــكا الكبرى في 26 أغســطس 
2018، وهــو يمــر حاليــا بأســوأ فتــرة في 
مســيرته في الفئة األولى، إذ لم يفز منذ 
18 ســباقا علــى التوالــي، كمــا عليــه أن 
يتعايــش مع مرارة احتالله للمركز الرابع 
بفــارق  وتأخــره  الســائقين  ترتيــب  فــي 
100 نقطة عن هاميلتون المتصدر )223 

مقابل 123(.
هيبنهايــم  فــي  المولــود  فيتــل،  ودخــل 
القريبــة مــن حلبــة هوكنهايم، فــي دائرة 
الشــك، فبــات عرضــة الرتــكاب األخطاء 
مــن  قاســية  والنتقــادات  المتكــررة 
الصحافــة اإليطالية، إضافة إلى التهديد 
المتمثــل بزميلــه الجديــد شــارل لوكليــر 
العديــد  فــي  اثبــت  الــذي  موناكــو  مــن 
مــن المناســبات انــه اســرع منــه، فطالــب 
اإليطاليــون بــه الرقــم واحد فــي الفريق 

بدال من األلماني.
وأحرز فيتــل فوزه اليتيم على األراضي 
األلمانيــة على حلبــة نوربورغرينــغ العام 
2013 بألــوان فريقــه الســابق ريــد بــول، 
بعــد عــام مــن الفــوز األخير لفيــراري في 
ألمانيــا على حلبــة هوكنهايم العام 2012 
وهــي  ألونســو،  فرنانــدو  اإلســباني  مــع 
أرقــام ال تصــب فــي مصلحــة األلماني أو 
فريقه الغائب عن أعلى عتبة على منصة 
التتويــج منــذ 13 ســباقا علــى التوالــي، 
الســابق  ســائقه  فــوز  منــذ  وتحديــدا 
)ألفاروميــو  رايكونــن  كيمــي  الفنلنــدي 
المتحــدة  الواليــات  بجائــزة  حاليــا( 

األميركية 2018.
وعلــق فيتــل بالقــول “أعــرف كيــف هــي 
أن  أنــه يتوجــب علينــا  األمــور وأعــرف 
نعــوض عــن العــام الماضــي” فــي إشــارة 

إلــى الخطــأ الذي ارتكبه فــي هوكنهايم”، 
مضيفا “متشــوق للتسابق في هوكنهايم 
- األجــواء والجماهيــر رائعــة وآمــل فــي 
أن نتمكــن مــن تحقيــق نتيجة جيدة من 

أجلهم”.
وحصــل فيتــل علــى دعــم لــم يتوقعــه، 

هاميلتــون  منافســه  مــن  وتحديــدا 
الــذي حقــق بيــن جماهيــره علــى حلبــة 
المرحلــة  فــي  البريطانيــة  سيلفرســتون 
مســيرته،  فــي   80 الـــ  فــوزه  الســابقة 
والســابع هــذا العــام، فيمــا وقــع األلمانــي 
مــرة جديــدة بفــخ األخطــاء باصطدامــه 

بالقســم الخلفي لســيارة ريد بول ماكس 
فيرشــتابن، مــا دفــع لجنــة الحــكام إلــى 
توقيتــه  إلــى  ثــوان   10 عقوبــة  فــرض 
العتباره مذنبا، فتراجع للمركز الســادس 

عشر وعاد من بريطانيا دون أي نقطة.
التعاطــف،  مــن  ألكثــر  فيتــل  ويحتــاج 
خصوصا أن زميله لوكلير ابن الـ21 عاما 
بــدأ يشــكل خطــرا محدقــا عليــه، فهو لم 
يعــد يتأخــر عنــه فــي ترتيــب الســائقين 
ســوى بفــارق 3 نقــاط )123 مقابل 120(، 
الثــالث  الكبــرى  الجوائــز  فــي  ونجــح 
األخيــرة في التغلب عليــه إن كان خالل 
الســباق أو فــي “امتحــان” يــوم الســبت 
خــالل التجــارب الرســمية، ومــا زال إبــن 
إمــارة موناكو ينتظر تحقيق فوزه األول 
فــي البطولة في عامــه األول مع فيراري 
المقعــد  ســيارات  مقــود  خلــف  والثانــي 

األحادي بعد انتقاله من ألفاروميو.

وكاالت

“شبــــح” هوكنهايـــم يطـــارد فيتــــل

سيباستيان فيتل

وكاالت

تحــدث المديــر الفنــي ليوفنتــوس ماوريســيو ســاري، عــن حراســة مرمــى الســيدة العجــوز، بعــد عــودة 
جيانلويجي بوفون من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى بيته األصلي بمدينة تورينو.

وأصر ســاري على أن تشيزني هو 
ليوفنتــوس  األساســي  الحــارس 
فــي الموســم الجديد، علــى الرغم 
مــن أداء بوفــون الرائع أمــام إنتر 

في كأس األبطال.
تصريحــات  فــي  ســاري  وقــال 
نقلتها صحيفة “ماركا” اإلســبانية: 
ركالت  فــي  رائًعــا  كان  “بوفــون 
مقاتــل،  مولــود  فهــو  الترجيــح، 
اللحظــات  فــي  مــا يظهــر  ودائًمــا 
األمــر  “لكــن  وأوضــح  الصعبــة”. 
واضــح بالنســبة لنــا منــذ البدايــة، 

الحارس األساسي هو تشيزني”.
بهــدف  التســجيل  إنتــر  وافتتــح 
صفقــات  ألحــدث  عكســي 
ليخــت،  ماتيــاس دي  يوفنتــوس 
كريســتيانو  يســجل  أن  قبــل 

رونالــدو هــدف التعــادل، ليحتكم 
الفريقــان لــركالت الترجيح، التي 
بفضــل  يوفنتــوس  فيهــا  انتصــر 
بوفــون. وعاد بوفــون ليوفنتوس 

من جديد، بعد موسم واحد رحل 
خالله إلى فرنســا وارتدى قميص 
باريس سان جيرمان، وساهم في 

تحقيق لقب الدوري الفرنسي.

قرار ساري
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مــن منــا ال يتمنــى أن يحافــظ علــى شــبابه 
ألطــول فتــرة ممكنــة؟ ومــن منا لــم يحاول 
مــرات عــدة علــى األقل أن يبحث عن ســبل 
طريقــة  أبــرز  لعــل  شــبابه؟  علــى  للحفــاظ 
لشــباب أطــول ولبشــرة مشــرقة تكمــن فــي 
الطبيعيــة  األعشــاب  هــذه  علــى  المداومــة 
ببشــرة صافيــة  ســتنعم  مــن خاللهــا  التــي 
فــي  أن  خصوصــا  الشــوائب،  مــن  وخاليــة 
عرضــة  البشــرة  تصبــح  الصيــف  فصــل 
للجفــاف وزيــادة حبــوب الشــباب. فإليكــم 
بعــض األعشــاب التــي تدخــل فــي صناعــة 
ســتضمن  والتــي  التجميــل،  مســتحضرات 
لكــم نتائــج رائعــة فــي الحفاظ على شــباب 

البشرة.
الجــل  هــذا  يشــتهر  إذ  الصبــار،  أوال: 
المســتخلص بقدرتــه الممتــازة على إصالح 
يجعلــه  مــا  الجــروح،  وشــفاء  الجلــد  تلــف 
عنصرا شائعا في منتجات العناية بالبشرة.

الكريــم  أن  عــن  الدراســات  كشــفت  كمــا 
المصنــع مــن ذلــك الجــل يحــد مــن االلتهاب 
والحكــة الجلدية، ويســاعد جل الصبار عند 
وضعــه على البشــرة على تأخير شــيخوخة 

الجلد، إذ إنه يزيد من إنتاج الكوالجين.
ثانيــا: النعنــاع، عندما يتم دهن الجلد بزيت 
النعناع، فإنه يسبب إحساسا بالحيوية، كما 
تســمح صفاته المبردة والمنعشــة بتنشــيط 
البشــرة وإضفــاء الحيوية عليها، إلى جانب 
اســتعادة مرونة الجلد وسد المسام وتقليل 
احمرار البشــرة وتهيجها، كما أنه يزيل حب 
الهــاالت  ويزيــل  ظهــوره،  ويمنــع  الشــباب 
السوداء تحت العينين ويقلل من انتفاخها.

ثالثــا: الشــاي األخضــر، ال يســتخدم الشــاي 

وإنمــا  فحســب،  شــراب  كمجــرد  األخضــر 
يســتخدم مســتخلصه أيضــا للعناية بصحة 
 2 أن  الدراســات  إحــدى  ووجــدت  الجلــد، 
% مــن محلــول الشــاي األخضــر يمكــن أن 
يســتخدم كمهدئ لحــب الشــباب؛ الحتوائه 
على مضادة األكسدة التي تحمي الجلد من 
مخاطــر األشــعة فوق البنفســجية، وبالتالي 
الشــمس  حــروق  مــن  الجلــد  شــفاء  تدعــم 

والشيخوخة والسرطان.
فــي  فائدتــه  إلــى  إضافــة  الالفنــدر،  رابعــا: 

توفيــر االســترخاء والتهدئــة، فــإن الالفندر 
)الخزامــة( لــه أثره الرائع فــي إصالح الجلد، 
ويحتــوي العشــب علــى مركــب الــذي يهدئ 
الجلــد، ويمنــع تدهــور األنســجة، ويحافــظ 
ويعمــل  ومشــدودا.  متماســكا  الجلــد  علــى 
أيضــا كعامــل ممتــاز لمكافحة الشــيخوخة، 
الجــروح،  مــن  الشــفاء  ســرعة  ويضمــن 
والتهيــج  وااللتهــاب  والندبــات  واألنســجة 
واألكزيمــا  الشــمس  وحــروق  والصدفيــة 
اضطرابــات  مــن  وغيرهــا  الشــباب  وحــب 

مضــاد  الالفنــدر  أن  أيضــا  ويعتقــد  الجلــد، 
للجراثيــم ومطهــر ومكافــح للســموم فضــال 
عن مكافحة الفيروسات وخواصه المضادة 

لاللتهابات.
خامســا: البابونــج، إذ ُيعتبــر مــن األعشــاب 
قويــة،  رائحــة  ولــه  والجماليــة  الطبيــة 
ويســاعد علــى االســترخاء والتخلــص مــن 
التوتــر كمــا يعمل على تهدئــة النفس كذلك، 
ّمــا يســاعد علــى النــوم، لذلــك فهو مناســب 
لألشخاص الذين يعانون من األرق، ويعتبر 
مغلي البابونج من األعشاب المفيدة للبشرة 
خصوصــا البشــرة الدهنيــة والحساســة، إذ 
إنــه يعمــل علــى تهدئــة البشــرة المتهّيجــة 
كمــا ويســاعد علــى التخلص مــن اإلفرازات 
الدهنيــة، ويتــم اســتخدامه كمنظــف جيــد 
لجميع أنواع البشرة، وإضافة إلى ذلك فإنه 
يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء 
وحب الشباب، وأدخل البابونج في صناعة 
الكثيــر مــن كريمــات العنايــة بالبشــرة لما له 

من نتائج فعالة ورائحة فواحة.
عالًجــا  يعتبــر  إذ  الزعتــر،  عشــبة  سادســا: 
فعــااًل، ومرهًمــا للتخلص من الندوب، وحب 
الشــباب وآثــاره، كما يســتخدم بشــكل كبير 
كعــالج لمشــكلة الثآليــل التــي تظهــر علــى 
البشــرة فــي مناطــق مختلفــة مــن الجســم، 
المضــادة  الطبيعيــة  العناصــر  مــن  ويعــد 
لألكسدة، ما يجعل منه أساًسا للحفاظ على 
حيوية وشــباب البشــرة والجلد، والحيلولة 
البشــرة،  ســن  تقــدم  عالمــات  ظهــور  دون 
التجاعيــد  ترافقهــا  التــي  الشــيخوخة  أو 
والخطــوط البيضــاء والتعرجــات وغيرهــا، 
ويخفف من حدة وكمية اإلفرازات الدهنية 

في البشرة.

البشــرة فــي الصيف عرضة للجفــاف وزيادة حبوب الشــباب

أعشاب تساعد في المحافظة على رونق البشرة

ربطت العديد من الدراسات الحديثة أخيرا 
بيــن تنــاول اللحوم الحمراء وبين المشــاكل 
الصحيــة؛ لتؤكد ما أوردته دراســات ســابقة 
تنصــح بتجنــب هــذا النوع مــن اللحوم قدر 
اإلمكان. ووفقا ألحدث هذه الدراســات فإّن 
عــادات تنــاول اللحــوم يمكــن أن يــؤدي إلى 
خطــر المــوت المبكر، بحســب مجلــة “بي إم 

جي” البريطانية الطبية األسبوعية.
وذكــرت الدراســة أّن زيــادة اســتهالك هــذه 
اللحــوم بمعــدل نصــف حصــة يوميــا يزيــد 
خطر الموت في ســنة مبكرة بنســبة 10 %. 
ووجــدت الدراســة أن اســتبدال هذا الطعام 
بمصــادر بروتين أخرى قد يســاعد اإلنســان 
أســتاذ  وذكــر  أطــول.  لفتــرة  العيــش  علــى 
التغذيــة في جامعة هارفارد والمشــارك في 
الدراســة فرانــك هــو، أنــه يمكــن اســتبدال 
تحتــوي  أخــرى  بأطعمــة  الحمــراء  اللحــوم 
الدواجــن واألســماك  مثــل  البروتيــن،  علــى 
والمكســرات والبقوليات والخضار. وأضاف 
البديلــة  األغذيــة  هــذه  علــى  االعتمــاد  أن 
يقلــل مــن خطر الوفاة المبكــرة. وأوضح أن 

مــا وجدته الدراســة هــو أن زيادة اســتهالك 
الوفــاة،  بخطــر  يرتبــط  الحمــراء  اللحــوم 
مشــيرا إلــى أن الخطر األكبــر يتعلق بأولئك 
الذيــن زادوا مــن اســتهالك اللحــوم الحمراء 

المصنعة. 
األكل  عــادات  بيانــات  الدراســة  وشــملت 
ومخاطــر الوفــاة لنحــو 53 ألــف امــرأة و27 
بيــن  المتحــدة،  الواليــات  فــي  رجــل  ألــف 
الباحثــون  وتتبــع  و2010.   1986 العاميــن 

بيانــات مــن قبيل كــم كان الشــخص يأكل 
مــن اللحوم الحمراء وغيرها من األطعمة 
يوميــا لمــدة 4 ســنوات، وقالــوا إن هــذه 
يعبئهــا  اســتبيانات  عبــر  تمــت  البيانــات 
الباحثــون  والحــظ  ذاتيــا،  األشــخاص 
تغيــرا في عادات األكل مــع مرور الوقت. 
عــدة  مصــادر  علــى  الدراســة  واعتمــدت 
لمعرفــة أســباب الوفيات، مثل الســجالت 

الحكومية ومؤشر الوفيات الوطني.

الــمــبــكــر الـــمـــوت  خــطــر  إلــــى  تـــــؤدي  أن  ــن  ــك ــم ي

قللوا من اللحوم الحمراء لعمر أطول

يتمتــع اللــوز بفوائــد صحية جّمة؛ إذ إنه يســاعد على التمتع بالرشــاقة والجمال 
من ناحية، ويقي من األمراض كاألزمات القلبية من ناحية أخرى.

األلمانيــة  التغذيــة  خبيــرة  وأوضحــت 
زيلكه شــفارتاو أن اللــوز غني باأللياف 
التــي تســاعد علــى الشــعور  الغذائيــة، 
بالشــبع لمــدة طويلــة، وبالتالــي يمكــن 
للــوز أن يلعب دورا مهمــا في الحميات 
والتمتــع  الــوزن  إلنقــاص  الغذائيــة 

بالرشاقة.
الدهنيــة  باألحمــاض  اللــوز  كمــا يزخــر 

الــدم  تجلــط  تمنــع  التــي   ،3 أوميجــا 
القلبيــة،  األزمــات  مــن  بذلــك  وتحمــي 
فضال عــن احتوائه على بعض المعادن 
مثــل  للصحــة  المهمــة  والفيتامينــات 
المغنيسيوم والزنك وفيتامين E. ومن 
ناحيــة أخــرى يعــد اللــوز مفتــاح جمال 
البشــرة؛ بفضــل احتوائه على مضادات 

األكسدة.

قالــت بوابــة الجمــال “هــاوت.دي” األلمانيــة إن الوشــم بالحناء قد يتســبب في 
استجابات تحسسية، إذا لم تكن الحناء نقية.

الخطر  هـــذا  أن  ــة  ــواب ــب ال وأوضـــحـــت 
السوداء  الحناء  منتجات  في  يكمن 
الــمــحــتــويــة عــلــى الــصــبــغــة الــمــعــروفــة 

بـــاســـم “بـــارافـــيـــنـــيـــلـــيـــن ديـــامـــيـــن” 
 )P a r a p h e n y l e n d i a m i n e (

 ،”PPD“ بــــ  على واخـــتـــصـــارا 
ــاء  ــ ــنـ ــ ــحـ ــ عـــــكـــــس الـ
الــطــبــيــعــيــة الــتــي 
يــمــيــل لــونــهــا إلــى 
ــب  ــ ــريـ ــ بــــــنــــــي قـ
ــر،  ــ ــمـ ــ مـــــن األحـ
وكــالــة  بحسب 
دبــا اإلخــبــاريــة. 

وتـــــــــــظـــــــــــهـــــــــــر 
االســـــتـــــجـــــابـــــات 
الــتــحــســســيــة في 

احمرار،  صــورة 
وحــــــــــــكــــــــــــة، 

وبــثــور وتــغــيــرات عــلــى الــجــلــد.وفــي 
الموضع  تبريد  يجب  الحالة  هــذه 
الــمــتــاعــب،  لتخفيف  الــمــصــاب 
الطبيب  واستشارة 
ســريــعــا، لــتــفــادي 
صـــــــــــــــدمـــــــــــــــة 
تحسسية تصل 
ــوأ إلــى  فــي أســ
تــهــديــد حــيــاة 
الـــمـــصـــابـــيـــن 
معظم  إّن  بــهــا. 
ــغـــات الــجــلــد  ــبـ صـ
تــحــتــوي عــلــى مــادة 
ديامين”  “بارافينيلين 
البنزين  فــي  ــمــوجــودة  ال
ــذي يــســتــخــدم كــمــذيــب  ــ ــ ال
لــلــحــنــاء، والــمــعــروفــة بــإحــداث 

التحسس الجلدي.

جديــدة  دراســة  نتائــج  أشــارت 
الالتــي  النســاء  إّن  إلــى  موّســعة 
النهــار  فــي  النشــاط  يفضلــن 
ويســتيقظن مبكًرا يقل لديهن خطر 
مقارنــة  الثــدي  بســرطان  اإلصابــة 
بمــن تفضلــن النشــاط والحركــة في 
المســاء. وعلــى الرغــم أن الدراســة 
وجــدت أن كــون الشــخص صباحيــًا 
أو مسائيًا يؤدي إلى فارق قليل في 
الوقايــة مــن ســرطان الثــدي مقارنة 

بعوامــل أخرى مثل التدخين، إال أّن 
هنــاك 10 نســاء مــن بيــن كل 1000 
االســتيقاظ  بعامــل  تتأثــرن  امــرأة 

المبكر أو السهر لوقت متأخر.
وتمتــاز الدراســة بأنها اعتمدت على 
ألكثــر  الصحيــة  البيانــات  تحليــل 
مــن 400 ألــف امــرأة فــي بريطانيــا، 
وتوصلــت إلــى أن المــرأة الصباحية 
يقــل لديهــا خطــر اإلصابة بســرطان 

الثدي بنسبة 1 %.

اللوز مفتاح جمال البشرة

خطر الوشم بالحناء

مزايا االستيقاظ مبكًرا
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إلى جانب مشقة السفر يواجه المسافرون خالل رحالت الطيران 
الطويلــة بعــض المشــكالت الصحيــة مثــل خطــر اإلصابــة بجلطة 
الســاق. ويمكــن تجنــب هــذه المشــكالت الصحيــة باتخــاذ بعــض 
التدابيــر كارتــداء مالبــس مريحة، وممارســة األنشــطة الحركية، 

وشرب السوائل بقدر كاٍف.
وقــال اختصاصــي األمراض الباطنيــة األلماني أندرياس ليســون 
إن المالبــس المريحة تســاعد على تجــاوز رحلة الطيران الطويلة 
بشــكل أفضــل؛ إذ يقــل الضغــط أثنــاء الطيــران، وهــو مــا يعنــي 
تمدد الجســم بعض الشــيء، الســيما الغازات في الجسم، وهو ما 

سيسبب عدم الراحة مع المالبس الضيقة.
وينصــح الخبيــر الســياحي األلمانــي يوهانــس كالوس بتفضيــل 
الراحــة علــى األناقــة خــالل الرحالت الجويــة الطويلــة؛ إذ ينبغي 
ارتــداء ســروال رياضــي بــداًل مــن ســروال البذلة. وأشــار ليســون 
إلــى أهميــة ممارســة األنشــطة الحركيــة أثنــاء رحــالت الطيــران 
الطويلة؛ تفادًيا لإلصابة بجلطة الساق، والتي تهدد بصفة خاصة 
األشــخاص الذيــن ينامــون لســاعات فــي مقاعدهــم دون حركــة. 
ولهذا الغرض ينبغي التجول في الممر ذهاًبا وإياًبا من وقت إلى 
آخر، وأيًضا ممارسة التمارين أثناء الجلوس في المقعد. ويوصي 
لوفتهانــزا  باســم شــركة طيــران  المتحــدث  ميشــائيل المبرتــي، 
األلمانية، بعدم تناول األقراص المنومة قبل السفر، مؤكًدا أهمية 
شــرب الســوائل بكميــة كافيــة. وأشــار المبرتــي إلــى أنــه ال داعي 

للقلق حيال انتقال العدوى من راكب آلخر في كابينة الطائرة، إذ 
إن الهواء يتدفق من أعلى إلى أسفل بمحاذاة الجدار وليس من 
األمام إلى الخلف، وهو ما يجعل الفالتر تلتقط الجراثيم، ما يحد 

بشكل كبير من خطر العدوى.
وَمــن يعانــي رهــاب الطيــران أو دوار الســفر يتعيــن عليــه إخبــار 
طاقــم الطائــرة، علًمــا أنــه قلمــا يشــعر المســافر بحــركات الطيران 
فــي منتصــف الممــر بالقــرب مــن األجنحــة. وَمــن يســافر نهــاًرا، 
يمكنــه الجلــوس بجانــب إحدى النوافذ وتحديــد نقطة في األفق 

والتركيز عليها للحد من خوفه.

الســوائل وشــرب  المالبــس  فــي  األناقــة  مــع  الراحــة 

تجنب المشكالت أثناء رحالت الطيران

كوثر محمد

ال شــك في أن شــطائر البرغر هي من أكثر الشــطائر التي يحبها الناس من 
جميــع الفئــات العمريــة، ولكننا نعلــم جميًعا بأنها مضرة للصحة. وبحســب 
الكثيــر مــن األبحــاث، فإن األطعمة الســريعة مثل البرغر مليئة بالســعرات 
الحرارية والدهون والصوديوم الزائد، وتناولها ولو لمرة واحدة يمكن أن 

يكون ضاًرا بالصحة.

ــرة الـــبـــرغـــر  ــيـ ــطـ ــتــــوي شـ ــحــ ــ وت
سعرة   500 على  الــواحــدة 

غــراًمــا  و25  حـــراريـــة، 
مــــــــن الــــــــدهــــــــون، 

من  ــا  ــ غــــراًم و40 
الكربوهيدرات، 
غــرامــات  و10 
مــــــن الـــســـكـــر، 
ميلي  و1000 
غــــــــــــــــرام مــــن 
ــوم،  ــ ــودي ــصــ ــ ال
يكفي  ما  وهو 
إلحــــــــــــــــــــــداث 

أضـــــــرار كــبــيــرة 
ــا  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــظـ ــ فــــــــــي نـ

الصحي.
وتناول وجبة غنية بالدهون 

يــؤدي  ــبــرغــر،  ال مــثــل  المشبعة 
الشرايين،  كبير في  إلى ضعف 
ــدم  األمـــر الـــذي يــقــّيــد تــدفــق ال

وبالتالي  الدموية  األوعية  في 
القلب  بأمراض  لإلصابة  يــؤدي 

مستقباًل.

500 سعرة حرارية قي شطائر البرغر
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تطرح اليوم بعض القضايا المهمة في العمل 
وبانتظارك مفاجآت ساّرة، فكن مستعًدا.

تؤدي اليوم دوًرا كبيًرا في التأثير في الشريك 
بفضل قدرتك الكبيرة على اإلقناع.

قد تناقش وضًعا صحًيا دقيًقا ذا صلة بأحد 
أقربائك يشغل بالك ويثير قلقك.

تقّرر إجراء فحص طّبي عام للتأكد من عدم 
إصابتك بأي مرض.

تربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى 
مواقف متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك.

يحملك العشق إلى مغامرات استثنائية تمارس 
فيها جاذبيتك وسحرك.

المنافسة كبيرة مع الزمالء، فقد يلجأون إلى 
حياكة المؤامرات ضدك.

ال تكثر من السهرات اليومية حتى ساعات 
متأخرة من الليل، وحاول التخفيف منها. 

إعطاء العمل الوقت الالزم يجب أن يترافق مع 
ممارسة الرياضة.

تتخلص من نزاع مع بعض الزمالء وتطور 
وضعك المهني.

سعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، ما له 
انعكاسات إيجابية.

تشعر أنك تخسر الحبيب بسبب تصّرفاتك غير 
الناضجة والمتسّرعة والغريبة نوًعا ما.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 657
وقوع معركة صفين، على 

ضفاف نهر الفرات العراق، 
بين جيش خليفة 

المسلمين اإلمام علي 
بن أبي طالب، وجيش 

والي الشام معاوية بن أبي 
سفيان، واستمرت االشتباكات 

بينهم 3 أيام. 

كشفت “Universal” في 
بيان رسمي عن اإلعالن 
الدعائي الرسمي للجزء 
الثاني من فيلم الرعب 

 Happy Death“ واإلثارة
Day 2U”؛ ترويجا 

لطرحه تجاريا منتصف 
فبراير المقبل.

tariq.albahar
@albiladpress.comالفنان المصري فاروق الفيشاوي يخسر معركته

توفي الفنان المصري فاروق الفيشاوي، صباح أمس الخميس، بعد صراع مرير 
مع مرض السرطان بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة بحسب تقارير إعالمية 
مصرية، بعد أن دخل في غيبوبة كبدية مساء األربعاء الماضي. وفي بيان عبر 
صفحتهــا بموقــع “فيســبوك” نعت نقابــة المهن التمثيليــة المصرية، وفــاة الفنان 

المصري قائلة “إن الفنان الكبير كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل”.

بعــد  المستشــفى  المصــري  الفنــان  ودخــل 
تعرضــه لوعكــة صحيــة إثر إصابتــه بمرض 
الراحــل  الفنــان  أســرة  وقــّررت  الســرطان. 
تشــييع جثمانــه عقب صالة الظهر بمســجد 
مصطفــى محمــود بالمهندســين، فيمــا نعــاه 
التواصــل  الفنانيــن علــى مواقــع  عــدد مــن 
إصابتــه  الفيشــاوي  وأعلــن  االجتماعــي. 
افتتــاح  حفــل  خــالل  الســرطان  بمــرض 
مهرجان اإلسكندرية السينمائي، لكنه أظهر 

مدى شجاعته في مواجهة المرض. 
وقــال “برنــس” الســينما المتمــرد فــي كلمــة 
 34 الـــ  الــدورة  بافتتــاح  تكريمــه  عقــب 
لمهرجــان اإلســكندرية فــي دورتــه األخيرة 
هــذا؛  أقــول  أن  فــي  جــدا  كثيــرا  “تــرددت 
ألنــي ال أريــد أن أرى أي ضيــق أو زعــل أو 
انزعاج من أحد منكم؛ ألني شــخصيا لســت 
التحاليــل  بعــض  “بعــد  وأضــاف  منزعجــا”. 
المعالــج  طبيبــي  واألشــعة،  والفحوصــات 
أخبرنــي أنــي مصاب بالســرطان، ســأتعامل 
مــع هــذا المرض على أنه صــداع، وبالعزيمة 
المــرض،  هــذا  علــى  ســأنتصر  وباإلصــرار 
سأهزمه وسأحضر الدورة المقبلة لمهرجان 
اإلسكندرية؛ ألكون معكم وأهنئ زميال آخر 

على تكريمه”.
ونعى الفنان عادل إمام زميله الفيشاوي، إذ 
إمام،  عادل  للزعيم  الرسمي  الحساب  نشر 
الفنانين،  جمعت  صــورة  “فيسبوك”،  على 

الفنان  لله في وفاة  “البقاء  بتعليق  أرفقت 
الفنانة  وأعربت  الفيشاوي”.  فاروق  الكبير 
الــتــونــســيــة درة عــن حــزنــهــا عــلــى رحــيــلــه، 
ونــشــرت مشهدا لــه مــن آخــر عمل لــه معها 
أكاد ال  بالله..  وكتبت “ال حول وال قوة إال 
وللناس..  للحياة  المحب  الفنان  أصـــدق.. 

حبيب  الــخــلــوق..  الــجــدع  الطيب 
فارق  الكبير  الفنان  زمالئه.. 

ــي هللا  ــوفـ الـــفـــيـــشـــاوي تـ
يــرحــمــه ويــجــعــل مــثــواه 
الــجــنــة.. كـــان رائــعــا في 
ــارع  ــشـ )الـ أدواره  آخــــر 
ــي ورانــــــــــا(”. ونــعــى  ــلـ الـ

الـــفـــنـــان مـــحـــمـــد إمـــــام، 
ــل وكــتــب  ــ ــراحـ ــ الـــفـــنـــان الـ

“فــســبــحــان الـــذي 

ترجعون..  وإلــيــه  شــيء  كــل  ملكوت  بيده 
الــفــيــشــاوي”.  فـــاروق  لــلــه.. حبيبي  الــبــقــاء 
ــا  ــاء عــامــر ”وداعــ فــيــمــا قــالــت الــنــجــمــة وفــ
ونعت  كامل“.  محمود  الجبرونى..  لطيف 
“ال  وكتبت  الــراحــل  الفنان  بــشــرى،  الفنانة 
إله إال هللا... هللا يرحمك يا أستاذ فاروق 
يا جدع ياللي ما كنتش بترضى تكمل 
تصوير غير لما كل العمال تقبض 
األول  ومستحقاتها  فلوسها 
الصغيرين  الممثلين  وكـــل 
كمان... يا طيب يا كريم ويا 
أحــمــد...  أبــو  يــا  للكل  محب 
ربنا يصبر كل أهلك وأحبابك 

وأصحابك وجمهورك”.
وكتب الفنان محمد 
مـــحـــمـــود 

عبدالعزيز ”ال حول وال قوة إال بالله العلي 
البقاء  راجــعــون،  إليه  وإنــا  لله  إنــا  العظيم، 
الفيشاوي في  فــاروق  لله وحــده، األســتــاذ 
ألبويا  والدعاء  الفاتحة  أسألكم  هللا..  ذمة 
ولألستاذ فاروق الفيشاوي ولكل من رحلوا 

عنا”.
وكتبت رانيا محمود يس ناعية الفيشاوي 
”مع السالمه يا غالي، هللا يرحمك ويجعل 
الــجــنــة، انــت جميل وأطــيــب منك  مــثــواك 
ربنا مطولش  يرحمك،  زيــك، هللا  فيش  ما 
من  اكثر  ده  اللعين  الــمــرض  عــذاب  عليك 
إنا  ميزان حسناتك..  في  يجعله  ربنا  كده، 
فيما  لــلــه”.  البقاء  راجــعــون..  إليه  ــا  وإن لله 
نعت الفنانة عبير صبري عبر حسابها على 
إال  قــوه  وال  حــول  ”ال  وعلقت  االنستغرام 
ويتجاوز  عنك  ويعفو  يرحمك  ربنا  بالله، 
عن سيئاتك ويدخلك فسيح جناته.. وداعا 

فاروق الفيشاوي”. 
كلمات  شوقي  فريد  رانيا  الفنانة  وكتبت 
اللهم  اعتراض  ال  “اللهم  فيها  قالت  مؤثرة 
ال اعــتــراض يـــارب يـــارب، خــالص مشيت 
الــوقــت  ــول  ــلــي طـ ال ــت عــنــد حبيبك  روحــ
من  وتضحك  لسانك،  بتفرقش  ما  سيرته 
عليه،  وتترحم  ســوا  حكايتكم  على  قلبك 
مع السالمة يا غالي اوي، لما كنت بشوفك 
أبويا فيك من كتر حبك  كنت بحس روح 
لــه، انــت أصــال عمرك ما كرهت حــد، قلبك 
ابيض ومن اجدع البشر على االرض، اللهم 
استيعاب  عــن  عقولنا  عــجــزت  مــن  ارحـــم 
إلى  وضياء  نــوًرا  قبورهم  واجعل  فراقهم 
حنان  النجمة  نــعــت  فيما  يــبــعــثــون”.  يـــوم 
ارحمه  يا رب  لله..  ”البقاء  وكتبت  مطاوع 

واعف عنه”.

26 يوليو 2019 الجمعة
23 ذو القعدة 1440

 1309  
هنري السابع ُيعترف به ملك الرومان من البابا كلمنت الخامس.

 
 1670  

آخر يهودي يغادر فيينا بعد قرار بطرد اليهود منها.
 

 1788  
نيويورك تصبح الوالية الحادية عشر في الواليات المتحدة األميركية.

 
 1891  

فرنسا تضم جزيرة تاهيتي أكبر جزر بولينيسيا الفرنسية.
 

 1908  
تأسيس مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” بقيام المدعي العام تشارلز بونابرت.

18

بعــد انتشــار األخبــار التي تؤكد تــارًة وتنفــي تارًة أخــرى، قبول 
الممثلــة المصريــة منى زكي تجســيد دور البطولة في فيلم 

“العنكبوت”.
وســتلعب زكي دور البطولــة أمام الممثــل المصري أحمد 
السقا، الذي جمعته بها أعمال عدة سابًقا، آخرهم فيلم “من 

30 ســنة”، من تأليــف أيمن بهجت قمر، وإخــراج عمرو عرفة، 
وتم حسم الموضوع أخيًرا؛ لتصبح زكي بطلة هذا الفيلم. يذكر أن 
أحداث فيلم “العنكبوت” درامية، في إطار من التشويق واألكشن.

يســتأنف أحمد بديــر تصوير مشــاهده في مسلســل “كتف 
قانوني”، بعد فترة من التوقف. ويجسد بدير في المسلسل 
شــخصية جد الممثــل المصري طارق صبــري من طبقة 
ثريــة، ويرفــض زواجه مــن فتــاة فقيرة تدعى “قشــطة”، 
وتجسدها الممثلة المصرية ســارة سالمة، إضافة إلى أنه 

يتصف بالبخــل والحرص الشــديد. المسلســل من بطولة 
طارق صبري، ســارة ســالمة، مدحــت تيخا، أحمــد بدير، محمد 

نجاتي، أحمد سالمة، رنا سماحة، عبدالله مشرف، محمد الصاوي.

بعــد صراع مع المرض، توفيت والدة الممثلة المصرية يســرا 
صبــاح أمــس األول داخل إحــدى المستشــفيات بمنطقة 
المهندســين في مصر. يذكر أن يســرا الزمت خالل الفترة 
الماضيــة والدتها في المستشــفى وقــررت تأجيل جميع 
ارتباطاتها الفنية. وترتبط يســرا بفيلم جديد وهو “صاحب 

المقام” مــع المخرج ماندو العدل وتأليف إبراهيم عيســى، 
حيث صورت فيه عدد من المشــاهد قبل حلول شــهر رمضان 

الماضي، وكان من المقرر استئنافه أخيرا ولكن طلبت يسرا التأجيل.

وفاة والدة يسراكتف قانونيفي فيلم “العنكبوت”

محرر مسافات

مــا إن يتــم ذكــر القراصنــة، حتــى تتبــادر إلــى األذهــان الصــورة النمطيــة 
للقرصان، بمالمحه القاســية، والرقعة التي يضعها على إحدى عينيه، كما 
تظهــر العديــد من األفــالم والقصــص الخيالية. ولكن ما ســبب وجود هذه 

الرقعة، ولماذا انتشر استخدامها بين القراصنة؟

قــد يفترض البعض أن تكون الرقعة 
القرصــان  فيهــا  فقــد  لتغطيــة عيــن 
أو  تقليعــة  مجــرد  هــي  أو  البصــر، 
صيحة يستخدمها القراصنة؛ بهدف 
إثــارة الخوف فــي قلوب خصومهم، 
الواقــع يختلــف عــن كل هــذه  لكــن 

االفتراضات.
الصعــب  مــن  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
إثبات الســبب التاريخي الســتخدام 
لكــن  الرقعــة،  هــذه  القراصنــة 

المؤرخيــن يرجحــون أن يكون ذلك 
بهــدف التكيــف مــع الظــالم. وغالبــا 
مــا يضطر القراصنــة إلى التنقل بين 
مناطق مضيئة وأخرى مظلمة، مثل 
أسفل أو سطح السفينة، ومن خالل 
العينيــن،  إحــدى  وضــع رقعــة علــى 
يبقــى عين واحــدة فقط تحتاج إلى 
عمليــة  وهــي  الظــالم،  مــع  التكيــف 

تستغرق عادة دقائق عدة.

لماذا يضع القراصنة رقعة على أعينهم؟

كبير  ــي  ــن ف وتـــاريـــخ  ــرد  ــم ــت ــم ال الــســيــنــمــا  “بـــرنـــس” 

قدم 270 
عمال للسينما 

والتلفزيون



األفالم العربية في موسم عيد األضحى

»  ،”Sadak 2“ تحّضر النجمة الهندية عليا بهات لتصوير الجزء الثاني من فيلم
وهو النسخة الجديدة من فيلم ُعرض العام 1991 يحمل االسم ذاته، والالفت 

أنها ستسّجل شارة العمل بصوتها في شهر أغسطس المقبل، وستحمل 
الطابع الرومانسي. وقالت إحدى المجالت العالمية، إن الملحن جيت 

جانجولي انتهى من تلحين األغنية، لكن الكلمات ال تزال قيد اإلعداد.

تواصــل الســينما المصريــة انتعاشــها بعدمــا حققت 5 أفــام أكثر مــن 185 مليون جنيه 
بموســم عيــد الفطــر الســينمائي، ما شــجع صناع الســينما علــى طرح عــدد مماثل خال 
موسم عيد األضحى. ومن المتوقع أن تشهد دور العرض خال الموسم المقبل منافسة 
أكبر ألسباب عديدة، أهمها انتهاء الدراسة، مع عدم وجود مباريات كرة قدم تؤثر على 
جذب الجماهير من قاعات السينما. وتعد أيام إجازة العيد فرصة لدخول عدد أكبر من 

المشاهدين، ما يترتب عليه توقعات بتحقيق إيرادات تاريخية.

المنتــج  لمالكهــا  “ســينرجي”  شــركة  وبــدأت 
تامــر مرســي، الترويج لفيلم “الفيــل األزرق”، 
 25 فــي  تقــرر طرحــه  الــذي  الثانــي،  الجــزء 
يوليو الجاري بدور العرض، أي قبل العيد بما 
يقرب من أسبوعين، في محاولة من الشركة 
لتحقيــق إيــرادات أكثــر قبل دخول الموســم. 
ويشــارك في بطولته كريم عبدالعزيز ونيللي 
كريــم وهنــد صبــري، ومــن تأليف أحمــد مراد 

وإخراج مروان حامد.
العريــان  طــارق  والمخــرج  المنتــج  وقــرر 
المشــاركة فــي الموســم بطــرح الجــزء الثاني 
مــن فيلــم “والد رزق” الذي أطلق عليه “عودة 
أســود األرض”، مــن بطولــة أحمــد عــز وعمرو 
الفيشــاوي  وأحمــد  داود  وأحمــد  يوســف 
وكريــم قاســم، ويشــارك فيــه نســرين أميــن 
وريم مصطفى وخالد الصاوي وباســم سمرة 

والتأليف لصالح الجهيني.
الفيلــم الثالــث الذي تقرر طرحه، فيلم “الكنز” 
وهنــد  ســعد  محمــد  بطولــة  الثانــي،  الجــزء 
كمــال،  صبــري وروبــي وتأليــف عبدالرحيــم 
وإخراج شــريف عرفــة، وإنتاج وليــد صبري، 
فيمــا يعود النجم أحمــد حلمي بالفيلم الرابع، 
بعــد غيــاب 3 ســنوات عن الســينما منذ طرح 
“لــف ودوران” فــي 2016، بفيلم “خيال مآتة” 
تشــاركه منــة شــلبي وخالــد الصــاوي وإنتــاج 

وليد صبري وإخراج خالد مرعي.
والفيلــم الخامــس في ســباق أفــالم العيد هو 
“الطيب والشــرس واللعوب”، وهو من بطولة 
مــي كســاب ومحمــد ســالم وأحمــد فتحــي 
وطــارق اإلبيــاري، ومــن تأليــف رأفــت رضــا 
وإخــراج رامــي رزق هللا، ومــن إنتــاج إيهــاب 
الســرجانى وأحمــد حلمي. ولــم يتحدد حتى 

اآلن موقــف تامــر حســني مــن عــرض فيلمــه 
الجديــد “كل ســنة وانــت طيــب”، خصوصــا 
إيــراًدا  بعــد احتــالل حســني عــرش األعلــى 
فــي تاريــخ الســينما المصرية بفيلــم “البدلة”، 
ولــم تعلن شــركة إنتاج الفيلم “نيوسينشــري” 
حتــى اآلن الموقــف الرســمي لــه بعد سلســلة 
تقارير صحافية عن وقف العمل رقابًيا، وهو 
مــا تــم نفيــه الحًقــا مــن رئيــس الرقابــة علــى 
للســينما  القومــي  المركــز  رئيــس  المصنفــات 

خالد عبدالجليل، بحسب موقع مصراوي.
الســينمائي  األضحــى  عيــد  موســم  ويشــهد 

الســباق،  مــن  بغــداد”  “لــص  فيلــم  خــروج 
بعدمــا تقــرر طرحــه فــي دور العــرض بســبب 
التحضيرات الســتكمال التصوير وكثرة عدد 
األفــالم وتركيز الشــركة المنتجة )ســينرجي( 
إلــى  إضافــة  األزرق”،  “الفيــل  فيلمهــا  علــى 
الماضيــة  الفتــرة  خــالل  مخرجــه  انشــغال 
بتصويــر مسلســل “مملكــة إبليــس”. ويشــارك 
فــي بطولــة “لــص بغــداد” محمــد عــادل إمــام 
وفتحي عبدالوهاب وأمينة خليل وياســمين 
رئيــس وأحمــد العوضــي وبيومي فــؤاد ومن 

إخراج أحمد خالد موسى.
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ــوا أعــمــالــهــم مــن روايــــة “الــخــيــمــيــائــي” ــوح ــت ــر مــن 20 فــنــانــا اس ــث بــمــشــاركــة أك
شــهد “ســتوديو 244” فــي متنــزه ومحمية 
دوحة عراد بمدينة المحّرق مساء األربعاء 
الماضــي  الموافق 24 يوليو 2019، افتتاح 
معــرض “من وحي كتــاب”، بحضور المدير 
بهيئــة  والفنــون  الثقافــة  إلدارة  العــام 
هــال  الشــيخة  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن 
بنــت محمــد آل خليفــة، ووجــود عــدد مــن 
فــي  الفنــي  بالشــأن  والمهتميــن  الفنانيــن 
مملكة البحرين. ويأتي هذا المعرض ضمن 
سلســلة البرامج والفعاليات المشتركة بين 
الهيئة وجمعية “كلنا نقرأ”.ويســتمر المعرض 
حتــى 7 أغســطس 2019 وبصــورة يوميــة مــن 
الســاعة 5 حتــى 8 مســاًء، ويحمــل فكــرة فنّيــة 
جديــدة تتمثل في الربط بيــن القراءة والفنون 
إذ  الخــط،  وفــن  والنحــت  كالرســم  األخــرى 
اســتوحى الفنانون المشــاركون أعمالهــم الفنية 
في هذه التجربة من رواية الكاتب باولو كويلو 

)الخيميائي(.
وخــالل افتتاحهــا للمعرض، أكدت الشــيخة هال 

بنــت محمــد آل خليفــة أن الحضــارات ُتقــاس 
بمخــزون إنتاجهــا الحضاري، لــذا حرصت هيئة 
تعاونهــا  مــن خــالل  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن 
هــذه  وعبــر  نقــرأ”  “كلنــا  جمعيــة  مــع  المســتمر 
الفعالية الفنّية على المزج بين القراءة والفنون 
األخــرى للخــروج بأفــكار خالّقــة تثري المشــهد 
الثقافي والفني في المملكة. وأضافت الشيخة 
هــال بنــت محمد أن الهدف من هذه الفعالية هو 
توســيع دائرة المعرفة وتعزيز النواحي الفكرية 
المطلــة  البوابــة  هــي  القــراءة  الفــرد؛ ألن  لــدى 
علــى اإلبــداع واالبتــكار، وهــي الوســيلة المثلى 
لمواكبــة التطــور فــي مختلف المجــاالت إلثراء 
اإلرث الفكــري عبــر ما تحمله النتاجــات األدبية 

من أفكار ومعلومات. 
وتوجهــت الشــيخة هــال بنــت محمــد آل خليفة 
بالشــكر والتقديــر للمجلــس األعلــى للبيئــة على 
تخصيــص هــذه المســاحة فــي منتــزه ومحمية 
دوحــة عــراد من خــالل “ســتوديو 244”، إلقامة 
األنشــطة الثقافية والفنية الستقطاب أكبر عدد 

مــن أفراد المجتمع كوجهة ثقافية تقّدم رســالة 
توعوية هادفة.

وخــالل الفعاليــة، تم عرض فيلــم توثيقي لهذه 
التجربــة األدبيــة الفنيــة، تنــاول فكــرة المعرض 
وألقــى الضــوء علــى الجوانــب اإلبداعيــة لــدى 
عددهــم  تجــاوز  والذيــن  المشــاركين  الفنانيــن 
20 فناًنــا. وأعــرب الفنانــون عــن أملهــم فــي أن 

يخوضــوا مســتقباًل تجربــة مماثلــة؛ لمــا تركتــه 
هــذه الفعاليــة مــن أثــر إبداعــي فــي مســيرتهم 

الفنية. 
وأبــدع الفنانــون المشــاركون فــي التعبيــر عــن 
شــخصيات الروايــة مــن منظــور قراءتهــم لهــا، 
ومــن ثــم ترجمتها إلــى أعمال إبداعيــة مختلفة 
ومتنوعة وفًقا لتصورهم لشخصية “الخيمائي” 

جماليــات  مــن  الروايــة  حملتــه  ولمــا  الرمزيــة 
فكريــة وفنيــة تبلورت في لوحــات ومنحوتات 

جميلة ونصوص مكتوبة بخط عربي.
ومــن جهتهــا، أوضحــت أميــرة صليبيــخ رئيس 
لنشــر  تهــدف  الجمعيــة  أن  نقــرأ  كلنــا  جمعيــة 
القــراءة بطــرق مبتكرة تمزج فيهــا كافة الفنون 
بمــا يتناســب مع الفئــة المســتهدفة، مضيفة أنه 

مــن خــالل هــذا المعرض تــم إحياء الشــخوص 
الموجــودة فــي الروايــة على هيئة أعمــال فنية 
منوعــة، ظهرت في شــكل لوحات تشــكيلية مع 
لمســات مــن النقــوش والخــط العربــي وأعمــال 

خزف في غاية اإلبداع والتميز.
بيــن  مــا  المثمــر  بالتعــاون  صليبيــخ  وأشــادت 
الجمعيــة وهيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار في 
جديــد  هــو  مــا  بــكل  الثقافيــة  الســاحة  إثــراء 
ومبتكــر، معربــة عــن أملهــا فــي أن تســتمر هذه 
الفعاليــة بشــكل ســنوي ضمــن أجنــدة الجمعيــة 

بالتنسيق مع الهيئة.
وعــن الفنانيــن المشــاركين في المعــرض، بيّنت 
متنوعــة  خلفيــات  مــن  يأتــون  أنهــم  صليبيــخ 
ضمــت الطب والصيدلــة والتمريض والتدريس 
وأن  وغيرهــا،  والتجــارة  والطيــران  واإلعــالم 
المعــرض شــهد مشــاركة أصغــر فنانــة تبلــغ مــن 
للمشــاركة،  الفــن  حــب  دفعهــا  عاًمــا   13 العمــر 
موضحــة أن تنــاول األدب مــن قبــل مجموعات 

الفنانين دائما يأتي بنتائج إبداعية.

افتتاح معرض “من وحي كتاب” في “ستوديو 244”

الســتخدامات  األوليــة  التجــارب  ضمــن 
المبنــى الجديد، نظم مركز عبدالرحمن كانو 
الثقافــي يوم الثاثــاء الماضــي الموافق 16 
للشــعراء:  أمســية شــعرية خليجيــة  يوليــو 
فالــح  الكويتــي  ذروة،  بــن  فــاح  الكويتــي 
بــن علــوان، الســعودي دهيمــان بــن وقيــان، 
والبحرينــي ســالم المناعــي، وأدار األمســية 

الشاعر السعودي محمد الرحبي.

واســتهل األمســية فالح بن علوان بأبيات من 
قصائــده الجميلــة قــال فيها “شــهادة التجربة 
للعــارف أكبــر دليــل، يحــدك الظــرف الرجــال 
وش معدنــه، مابيــه أحــد في زمنــا اليوم عابر 
ســبيل، وأكثــر نوايا العرب لو تكشــف مبطنة، 
لكــن دورت األيــام مابيــه إشــاعة مابيــه تزفها 
بكلماتــه  ذروة  بــن  فــالح  وتبعــه  األلســنة”، 
المميــزة التــي عبر فيها عن حبه للمملكة قائال 

فيهــا “مــن دار أخــو مريــم ومن قصر دســمان، 
دار الكــرم والجــود وأهل الشــهامة، جينا نزف 
أشــواقنا ســر وإعــالن، ونخصهــا مخصــوص 
ألهــل المنامــة، والقلــب مــن األشــواق والــود 
مليان، يبعث تحياته ويرســل ســالمه، توصل 
لكــم يــا مــن لكم قدر وشــان، حنــا معاكم ليوم 
القيامة، بديرة كرم ديرة حمد ما هي مثل كل 

األوطان، حنا فدا داره وحضرت مقامه”.
ثــم تتابعت مشــاركات الشــعراء بإلقــاء بعض 
مــن قصائدهــم الشــعرية المميــزة التي حازت 
علــى إعجــاب الحضــور، إذ ألقــى دهيمــان بــن 
وقيــان بعــض من أبياتــه الغزليــة المميزة قال 
فيهــا “ألعــب عســاني مــا عدمــت اللعــب، خــل 
فــي  الكعــب  ودق  وينــادي  يصيــح  الســكون 
القــاع، دق الكعــب إلــى أن تســمع دقــة فؤادي 

يا سهل، وإن جيت أوصفك يا صعب ما كنك، 
إال ســيرة بــالدي عاديــك اعجــاز فــي عيــون 

الشعب”.
أبياتــه  مــن  المناعــي بعضــا  ألقــى ســالم  كمــا 
الشــاعرية المميزة قال فيها “عشرين عام وما 
قــدرت أفهم الناس، والناس من عشــرين عام 
وجودي، اقدم مثل ما في البســاتين نسناس، 
هــادي  إنســان  ورودي،  مســا  مــن  والشــوق 
مختلــف صعــب اضحك، والحــزن يختنق في 

عدودي“.
تقــدم  الشــعرية  األمســية  هــذه  ختــام  وفــي 
للشــعراء  الجزيــل  بالشــكر  األمســية  عريــف 
المميــزة  األمســية  هــذه  فــي  المشــاركين 
وتــم تكريمهــم مــن قبــل األميــن العــام لمركــز 
عبدالرحمــن كانــو الثقافــي عيســى هجــرس؛ 
إلحيائهــم هذه الفعالية ومشــاركاتهم المميزة 

على الساحة الشعرية.

والبحريـــن والكويـــت  الســـعودية  مـــن  جميلـــة  قصائـــد  مـــن  أبيـــات 
“كانو الثقافي” ينظم أمسية شعرية خليجية

نشــرت الفنانــة البحرينيــة حــا التــرك، عبــر حســابها بموقــع إنســتغرام، فيديــو 
للفنانــة واإلعاميــة الراحلة صابرين بورشــيد وهي تتحدث عــن الموت. وقالت 
صابرين بورشيد في الفيديو “العمر قصير محتاجة أقرب من ربنا أطول وقت”. 

وعلقت حا الترك على الفيديو “اللهم ثبت صابرين عند السؤال”.

صابرين: “محتاجة أقّرب من ربنا.. العمر قصير”
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االرتفاع الحالي لدرجات الحرارة لم يحدث منذ ألفي سنة
ظاهرة  وتــيــرة  إن  وعلماء  باحثون  يــقــول 
كوكبنا  يشهدها  التي  الــحــراري  االحتباس 
أي  تتجاوز  وامتدادها  الحالي  الوقت  في 
األلفيتين  في  األرض  مماثل شهدته  حدث 

األخيرتين.
يذكرها  مهمة  مناخية  أحداثا  إن  ويقولون 
الصغير”،  الجليدي  “العصر  مثل  الــتــاريــخ، 
األرض  تــشــهــده  مــا  مــع  مــقــارنــتــهــا  يمكن  ال 
القرن  الحرارة في  ارتفاع في درجــات  من 

األخير.
وتشير األبحاث التي أجراها هؤالء إلى أن 
الوقت  في  الحرارة  درجــات  ارتفاع  وتيرة 
الراهن أسرع من أي فترة درست خواصها 

في الماضي.
ــاس عــلــمــاء الـــتـــاريـــخ الــخــاص  وعــنــدمــا قــ
بها كوكبنا في  التي مر  المناخية  بالظواهر 
الحقب  من  عدد  لهم  برز  الماضية،  القرون 

المهمة بشكل استثنائي.
أدلة  بمثابة  الظواهر  هــذه  البعض  واعتبر 
على أن كوكب األرض مر بدورات متعاقبة 
من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة عبر 

التي  الحرارة  درجــات  ارتفاع  وأن  القرون، 
ليس  الصناعية  الثورة  ومنذ  حاليا  بها  يمر 
إال جــزءا من هــذا السياق ولــذا ليس هناك 

داع للخوف والوجل.
ــكــن 3 بــحــوث نــشــرت نــتــائــجــهــا مــؤخــرا  ول
هذا  إليها  يستند  التي  الحجج  أن  أثبتت 

المفهوم ضعيفة وواهية.
المناخية  الظروف  بناء  البحث  فريق  أعاد 
التي سادت في السنوات الـ 2000 األخيرة 
التغييرات  تمثل  نموذجا   700 باستخدام 
ــات الـــحـــرارة في  ــ ــرأت عــلــى درجـ ــتــي طــ ال
هـــذه الــفــتــرة، ومــنــهــا الــحــلــقــات الــمــوجــودة 
المرجانية  والــشــعــب  فــي جـــذوع األشــجــار 

البحيرات.  قعر  في  الموجودة  والترسبات 
وتوصل الفريق إلى أن أيا من هذه األحداث 

المناخية لم يقع على نطاق العالم بأسره.
بهذا الصدد، يقول األستاذ مارك ماسلين من 
)والــذي  بريطانيا  في  الجامعية  لندن  كلية 
“ينبغي  البحث(  يــشــارك هــو اآلخـــر فــي  لــم 
التي  لالدعاءات  حدا  البحث  هذا  يضع  أن 
يطلقها المشككون في وجود ظاهرة اسمها 
التغير المناخي والقائلة إن التغييرات التي 
مناخية  دورة  مــن  جــزء  هــي  إنما  نشهدها 

طبيعية”.
نشرت البحوث الثالثة في نشرة نيتشر )1( 

ونشرة نيتشر جيوساينس )2(، )3(.

علمي  مــشــروع  بريطانيا  فــي  أطــلــق 
تطور  عملية  ألغاز  فك  غايته  جديد، 
األولى  واألشهر  األسابيع  في  األجنة 

بعد عملية اإلخصاب.
وذكـــرت شبكة “ســكــاي نــيــوز”، أمــس، 
يــولــدون  3 % مــن األطــفــال  أن نحو 
خالل  عــادة  تبدأ  خلقية،  بتشوهات 

المرحلة األولى من الحمل.
سبب  اآلن  حــتــى  الــعــلــمــاء  ويــجــهــل 
الفترة  التشوهات خالل هذه  حدوث 

بالذات.
 )HDBI( الجديد  المشروع  وسيحاول 
ــورة مــتــكــامــلــة حـــول كيفية  بــنــاء صــ
تطور خاليا الجنين وانقسامها خالل 
20 أســبــوعــا بــعــد عــمــلــيــة اإلخــصــاب 
ــا، يــؤدي  والــتــي يــقــع خــاللــهــا خــطــأ مـ
بتشوهات  مواليد  ظهور  إلــى  الحقا 
“الشفة  مثل  كله  العمر  تــدوم  خلفية 

المشقوقة”.
سنوات  لــ5  الطموح  البرنامج  ويمتد 
ــمــاء بــريــطــانــيــون  ــارك فــيــه عــل ــشــ ويــ
وأمــيــركــيــون يــعــمــلــون فــي جــامــعــات 

ومعاهد متخصصة في البلدين.

مشروع علمي لفك 
لغز تشوهات األجنة الجــو حــار، بــات أكثر حرارة، ثم األكثر حرارة! تســتعد لنــدن وجميع أنحاء أوروبا 

لدرجــات حــرارة قياســية أمــس الخميس، ضمــن الموجة الحــارة الثانيــة التي تهز 
القارة هذا الصيف.

وقد حذر علماء مناخ من أن هذا قد يصبح 
 - المعتدلة  أوروبــا  لكن  أمرًا طبيعيًا جديدًا. 
حيث يندر استخدام مكيفات الهواء - غير 
الــحــرارة  درجـــات  مــن  المعدل  لــهــذا  مجهزة 
ــمــرتــفــعــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الــمــنــطــقــة هــذا  ال
النافورات  إلــى  السياح  يهرع  لــذا  األســبــوع. 

السلطات  وتعمل  للتبريد،  عامل  عــن  بحثا 
والمشردين،  والمرضى  السن  كبار  لمساعدة 
ــحــر. ووصــلــت  األكــثــر تــضــررًا مــن مــوجــة ال
درجـــة الــحــرارة فــي بــاريــس إلــى 42 درجــة 
الحار  الــجــاف  لــلــهــواء  نتيجة  أمــس  مئوية 

القادم من شمال إفريقيا.

في ملحمة بطولية، أقدم 
كــلــبــان عــلــى إنــقــاذ طفلة 
أفعى  أنــيــاب  مــن  صغيرة 
كوبرا كادت أن تفتك بها.

الــحــادثــة، أخيرا  ووقــعــت 
ــاوان  ــدابـ ــيـ ــة كـ ــن فـــي مــدي
بمنطقة كوتاباتو بالفلبين، 
ــرات  ــيـ ــامـ والـــتـــقـــطـــتـــهـــا كـ
المراقبة في منزل الطفلة.

وبحسب موقع “نيويورك بوست” فإن األفعى كانت قد تسللت إلى فناء المنزل األمامي، حيث 
كانت الطفلة “سكاي” ذات األربع سنوات نائمة في سريرها.

لم يكن قادرا على  لكنه  الكوبرا بكل شجاعة،  إلى مهاجمة أفعى  الكلبين  وعندها سارع أحد 
التصدي لها بمفرده مما دفع بزميله إلى التدخل لمساعدته.

 وبعد معركة عنيفة دامت نحو دقيقتين، استطاع الكلبان القضاء على تلك الكوبرا التي نفقت 
متأثرة بجراحها، ليلحقها بعد بضع دقائق أحد الكلبين متأثرا بالسم، فيما أصيب اآلخر بالعمى.

ــمــلــيــارديــر األمــيــركــي جيفري  ال عــثــر عــلــى 
على  الجنسي  بــاالعــتــداء  المتهم  إيبستين 
قـــاصـــرات مــصــابــا بــجــروح فــي ســجــنــه في 
بحسب  مفترضة،  انتحار  محاولة  أعــقــاب 

تقارير عدة في وسائل اإلعالم.
وعــثــر عــلــى إيــبــســتــيــن شــبــه فــاقــد لــلــوعــي 
وكـــدمـــات عــلــى رقــبــتــه، بــحــســب مــا ذكــرت 

مصادر قانونية لم تكشف هويتها.
ويعتقد أن جروحه ليست خطيرة ، بحسب 
ما أضافت المصادر في تقارير نشرت مساء 

األربعاء.
ويحقق الحّراس أيضا في احتمال أن يكون 

إيبستين تعرض العتداء.
وُرفض طلب الملياردير اإلفراج عنه بكفالة 
محكمة  أمــام  مثوله  بعد  الماضي،  األسبوع 
ــار الــجــنــســي  ــجــ ــ ــيـــويـــورك بــتــهــمــة االت ــي نـ فـ
بــقــاصــريــن وتــهــمــة الــتــآمــر لــلــقــيــام بــاالتــجــار 

الجنسي بقاصرين.
45 سنة  إلى  بالسجن تصل  ويواجه عقوبة 

في حال اإلدانة.

األوروبيون يعانون الحرارة بدون مكيفات الهواء

كلب يضحي بحياته إلنقاذ طفلة من أفعى

العثور على الملياردير “المتحرش”مصابا بجروح في زنزانته

أشخاص يبردون أنفسهم بمياهه نافورة تروكاديرو 
قرب برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، حيث 

شهدت أمس الخميس أعلى درجة حرارة منذ بدء 
تسجيل البيانات، فيما تلفح موجة حارة أنحاء 

أوروبا. )أ ف ب(

ــدق الــبــرلــمــان  ــ صـ
اإلنـــــدونـــــيـــــســـــي 
عــــلــــى عــــفــــو عــن 
عليها  ُحكم  امــرأة 
بــالــســجــن ســابــقــا 
تسجيلها  بــســبــب 
مكالمة مع رئيسها 
إلثبات  العمل  في 
أنـــه يــتــحــرش بها 

جنسيًا.
ــح الـــرئـــيـــس  ــ ــن ومــ
جـــوكـــو ويــــــدودو 

حكما بالعفو عن، باك نور المكنون، بعد أن رفضت المحكمة العليا استئنافها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكما بالسجن لمدة 6 
أشهر بحق المعلمة باك نور المكنون لتسجيلها ونشرها لمحادثة هاتفية مع 

مديرها، إذ قالت المحكمة إن باك لم تقدم أدلة جديدة.
وكانت باك قد تقدمت بشكوى ضد مدير المدرسة التي تعمل فيها، وقالت 

إنها تتلقى مكالمات هاتفية بذيئة منه.
وسجلت إحدى المكالمات التي ادعت فيها أن مدير المدرسة أدلى بتعليقات 
في  الموظفين  بين  بعد  فيما  التسجيل  وانتشر  ومسيئة.  صريحة  جنسية 

المدرسة، وانتشر بشكل واسع عبر وسائل التواصل االجتماعي.
االدعاء  لكن ممثلي  البداية،  الكمنون في  نور  باك  المحلية  المحكمة  وبرأت 
أحالوا القضية إلى المحكمة العليا، التي أقرت في نوفمبر الماضي اتهامها بـ 
“انتهاك اآلداب العامة” وغرمتها بمبلغ 500 مليون روبية، ما يعادل نحو 35 

ألف جنيه استرليني.

العفو عن مدرسة سجلت 
مكالمة لمديرها “المتحرش”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

حاوية  فــي  يختنقا  أن  يخشيان  كــانــا 
الــحــّر فــي مرفأ  مغلقة فــي عــّز مــوجــة 
ــلــجــيــكــي، فـــاتـــصـــال بـــالـــشـــرطـــة الــتــي  ب
أخرجتهما من المأزق قبل أن توقفهما.. 

لوجود كوكايين في حوزتهما.
وقعت هذه الحادثة األربعاء على أحد 
الكبير  التجاري  أنتويرب  مرفأ  أرصفة 
الذي يعّد أبرز مدخل للكوكايين المهّربة 

من أميركا الجنوبية إلى أوروبا.
ــوم، تــلــّقــت شــرطــة  ــيـ وفـــي مــنــتــصــف الـ
من  الطوارئ  رقم  عبر  اتصاالً  أنتويرب 
حاوية  في  “عالقان”  إنهما  قــاال  رجلين 
المخدرات”،  فيه  يفرزان  “كانا  معدنية 
ــيــان صـــدر عن  بــحــســب مـــا جـــاء فـــي ب

النيابة العامة.
الحاوية  فتح  بعد  الــشــرطــة  ووجـــدت 
ــصــدر ســّلــمــا نفسهما  ال رجــلــيــن عــاريــي 
ــال مــقــاومــة، بــحــســب شــريــط مسّجل  ب
للعملية تم تداوله على مواقع التواصل 

االجتماعي.

الرحالت في مطار  إلغاء عشرات  تم 
لليوم  الخميس  بأمستردام  شيبول 
الثاني على التوالي ما أثر على خطط 

آالف المسافرين من وإلى هولندا.
بسبب  الرحالت  عشرات  تعليق  وتم 
عطل في نظام تعبئة وقود الطائرات 

األربعاء، تم تصليحه فيما بعد.
غير أن البلبلة استمرت متسببة بمزيد 
مــن الفوضى أمــس مــع إعــالن شركة 
رحلة   61 إلغاء  الهولندية  كـــي.إل.إم 
ــمــطــارات  ــر ال مـــن شــيــبــول، أحـــد أكــث

ازدحاما في العالم.
لوكالة  الشركة  باسم  وقالت متحدثة 
فــرانــس بــرس “إنــنــا بــصــدد استئناف 

عملياتنا تدريجيا”.
وليل األربعاء ألغيت قرابة 300 رحلة 
طرأ  عطل  بسبب  نفسه  الــمــطــار  مــن 
على الشركة الوحيدة في المطار التي 
ايركرافت  وهــي  الــوقــود،  نظام  توفر 

فيول سبالي.

مهربان علقا 
بحاوية كوكايين... 
فاستغاثا بالشرطة

إلغاء عشرات الرحالت 
بمطار أمستردام 

لليوم الثاني
في  الخميس،  أمس  فرنسي،  رحل  أخفق 
اللوح  عبر  اإلنجليزي  القنال  عبور  تحدي 
عليه،  علقت  التي  اآلمــال  وكانت  الطائر، 
ال سيما بعد أدائه الرائع في التحليق فوق 
األســبــوع  الباستيل”  “يـــوم  أثــنــاء  بــاريــس 

الماضي.
أن رحلة  إعــالم فرنسية  وذكـــرت وســائــل 
عندما  تعرقلت  زابــاتــا  فــرانــكــي  الــمــغــامــر، 
حاول النزول للتزود بالوقود في منتصف 

الطريق عبر القناة، لكنه سقط في الماء.
وبعد االستعدادات الدقيقة، أقلع المخترع 
بلدة  أمــس، ن  زابــاتــا،  الطيران  في مجال 
إقليم  فــي  الفرنسية  الساحلية  سانغات 
باد كاليه وهو مثبت على منصة الطيران 
أوردت  مــا  على  صممها،  الــتــي  الصغيرة 

“أسوشيتد برس”.
ومن بعيد، بدا المغامر الفرنسي وكأنه كان 

يتزلج في السماء.

رجل “اللوح الطائر” يسقط في القنال اإلنجليزي

نجحت 7 سعوديات من “فريق رواسي” في صعود جبل فوجي في 
اليابان خالل 34 ساعة في خطوة رائدة تسجلها المرأة السعودية في 

رياضة تسلق الجبال.

وبدأت قائدة “فريق رواسي” شيرين عبد الرحمن أبوالحسن العام 2016 
بممارسة رياضة تسلق الجبال ورياضة الهايكنج، وأسست فريقا لرياضة 

الهايكنج بإدارة نسائية سعودية، وغالبية أعضائه من النساء.

ويقوم الفريق بدعم “جمعية الزهايمر” في كل رحالته، حيث يرفع علم 
الجمعية في الرحالت الدولية، ويبعث برسائل عن هذا المرض وأهمية 

البحث عن عالج له. زاباتا كان يأمل في النجاح بالعبور عبر منطقة دوفر في جنوب شرق إنجلترا على بعد حوالى 36 
كيلومترا في 20 دقيقة، لكنه فشل. )أ ف ب(
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