
كويت���ا – روي���رز: قت���ل 25 �صخ�ص���اً عل���ى 
الأقل واأ�ص���يب اأكرث من 30 اآخرين اأم�س اجلمعة، 
يف انفج���ار قنبلة يف لق���اء انتخابي يف جنوب غرب 
باك�ص���تان، وفق���ا مل�ص���وؤول كبري.وق���ال وزي���ر 
الداخلي���ة الباك�ص���تاين اإن العتداء قد ا�ص���تهدف 

لقاء لل�صيا�صي مري �رساج ري�صاين الذي قتل. 
وتابع: “ق�صى متاأثرا بجروحه خالل نقله اإلى 

كويت���ا. كان مر�صحا ملقعد نائب اإقليمي يف اإطار 
ح���زب بالو�ص�صتان عوامي”، م�صريا اإلى اأنه هجوم 

انتحاري. 
ودان���ت وزارة اخلارجي���ة البحريني���ة ب�ص���دة 
التفجري الإرهاب���ي، موؤكدة ت�صام���ن البحرين مع 

باك�صتان ودع���م جهودها يف حماربة 
2الإرهاب.

ق���ال �ص���كان مبجم���ع 1038 مبنطقة �ص���دد ل� 
البلدي���ات  و�ص���وؤون  الأ�صغ���ال  وزارة  اإن  “الب���الد” 
والتخطي���ط العمراين احت�صبت م�رسوع ر�صف طرقات 
املجمع من امل�رسوع���ات املنجزة وذلك مثبت مبوقع 
ال���وزارة الإلكروين بينما الواق���ع امليداين اأن طرق 
املجم���ع ما زال���ت ترابي���ة ومل تطلها اآلي���ات مقاول 

الوزارة.
وت�صاءل���وا ع���ن م�ص���ري امليزاني���ة املر�ص���ودة 
لتنفي���ذ م����رسوع ر�ص���ف الط���رق الرابي���ة باملجمع 
والبال���غ 465 األ���ف و291 دينار، وال���ذي خ�ص�صته 
ال���وزارة لر�صف طرق املجم���ع، ون�رست ال���وزارة اأنه 

م�رسوع منجز، وذلك يخالف الواقع.

ونبه���وا اإلى اأن ال���وزارة اأعلنت عن خطة لتنفيذ 
م�رسوع ر�صف املجمع منذ دي�صمرب 2011، وما زالت 
الط���رق كما هي علي���ه، منذ تلك الف���رة، خ�صو�صا 

باملنطقة املجاورة ملجمع الريف.

وبينوا اأن املنطقة تفتق���ر اإلى اأب�صط اخلدمات 
الأ�صا�صي���ة للبني���ة التحتي���ة، مثل: الر�ص���ف الطرق 

بالإ�صفلت، وتركيب �صبكة الإنارة وعالمات 
املرور والإر�صادية.
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ترامب: اتفقت مع ماي على حظر نووي اإيران
الواليات املتحدة حتث حلفاءها على االلتزام مبقاطعة طهران

عوا�ص���م - وكالت: اأعل���ن الرئي����س الأمريكي 
دونال���د ترامب اأنه اتفق م���ع رئي�صة وزراء بريطانيا 
تريي���زا ماي، اأم����س، على اأن اإيران يج���ب األ متتلك 
اأ�ضلحة نووية، واأنه حث ماي على ت�ضعيد ال�ضغوط 

على طهران.
وقال���ت م���اي اإن امل�صال���ح امل�صركة جتمعها 

م���ع الولي���ات املتح���دة، واأ�صاف���ت اأن املحادثات 
مع ترام���ب تركزت عم���ا ميكن فعله ي�ص���اأن امللف 
الإي���راين. جاء ذل���ك يف موؤمتر �صح���ايف م�صرك جمع 
م���اي وترام���ب يف املق���ر الريفي لرئي�ص���ة احلكومة 
الربيطاني���ة عقب جل�صة مباحثات م�صركة يف اليوم 

الثاين من زيارة ترامب اإلى بريطانيا.

و�صدد ترامب عل���ى اأن العديد من الدول يجب 
اأن تتوقف عن دعم الإرهاب.

ودع���ا وزير اخلارجي���ة الأمريكي ماي���ك بومبيو 
حلف���اء ب���الده يف امل�صاع���دة على اإجن���اح العقوبات 

القت�صادي���ة الت���ي فر�صته���ا ب���الده على 
اإيران.

• املجمع يقع بالقرب من “الريف مول” ويحت�صن �صققا �صكنية	

تِف ومل  �سنوات...   7 منذ  ب�سدد   1038 جممع  بر�سف  “الأ�سغال” وعدت 
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• جانب من املوؤمتر ال�صحايف امل�صرك بني ماي وترامب	

توقعات بنفاد احتياطي النفط العاملي 
بالكامل

“بيت  واأر�ض  راأ�سنا  �ساب  عائالت باربارية لـ “$”: 
العمر” معلقة بـ ”التخطيط”

القاهرة  يف  الرحال  “ يحط  ال�سلة  “اأحمر 
ا�ستعداًدا لـ “عربية ال�سباب”

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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�سذى �سبت: لالأ�سف الفنان البحريني مازال 
يبحث عمن ي�ستثمر طاقاته

مسافات البالد

14
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جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عمود الراأي”

مروة خمي�س

ارتفاع الودائع البحرينية بالبنوك ال�سوي�سرية 50 %

البحرين ال�سابعة عربيًّا والـ 72 عامليًّا يف “البتكار”

اأن  حديًث���ا  �ص���درت  بيان���ات  اأظه���رت 
الودائ���ع البحريني���ة يف البن���وك ال�صوي�رسي���ة 
ارتفع���ت بن�صبة تزيد ع���ن 50 % خالل العام 
املا�ص���ي، دون اأن تذكر قيم���ة هذه الودائع.

كما اأ�ص���ارت البيانات، الت���ي اأ�صدرها البنك 

الودائ���ع  اأن  حديث���ا،  ال�صوي����رسي  املرك���زي 
الكويتي���ة والقادم���ة م���ن جن���وب ال�ص���ودان 
وايرلن���دا و�صاح���ل الع���اج ت�ص���اوت بالن�صبة 

نف�صها والبالغة 50 %.
وكان الكويتيون بني اأعلى املودعني يف 

البنوك ال�صوي�رسية يف العام املا�صي، 
اإلى جانب الإماراتيني وال�صعوديني.

احتلت البحرين املركز ال�صابع عربيًّا وال� 72 
���ا يف موؤ����رس البتكار العامل���ي 2018، الذي  عامليًّ
ي�ص���در ع���ن جامعة كورني���ل واملعه���د الأوروبي 
لإدارة الأعم���ال “الإن�صي���اد” واملنظم���ة العاملية 

الإمارات  “الويبو”.و�صجل���ت  الفكري���ة  للملكي���ة 
العربي���ة املتح���دة الرتي���ب الأول عربي���ا وال���� 
���ا، وال� 51  ���ا، تلتها قط���ر الثانية عربيًّ 38 عامليًّ
ا،  ���ا، ثم الكويت الثالثة عربيًّا وال� 60 عامليًّ عامليًّ
فاململكة العربية ال�صعودية باملوقع الرابع على 

امل�صتوى العربي وال� 66 عامليًّا.
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املحرر االقت�صادي

مازن الن�صور

قدمت املثل للدول يف اإنقاذ اأطفال الكهف... �سمو رئي�ض الوزراء:

جهود تايلند نالت احرتام العامل

بباك�ستان انتخابي  لقاء  يف  بانفجار  قتيال   25

املنام���ة - بن���ا: بع���ث رئي����س ال���وزراء 
�صاح���ب ال�صم���و امللك���ي الأم���ري خليفة بن 
�صلمان برقية تهنئة اإلى رئي�س وزراء مملكة 
تايلن���د براي���وت ت�صان اأو�ص���ا، بنجاح عملية 
اإنق���اذ الأطف���ال اأع�ص���اء فريق ك���رة القدم 
الثني ع����رس ومدربهم الذين كانوا حمتجزين 

داخل كهف يف تايلند.
وقال �صم���وه اإن ما قامت ب���ه حكومة تايلند 
برئا�ص���ة اجل���رال برايوت ت�ص���ان اأو�صا يف عملية 
الإنق���اذ، قدمت املثل للع���امل يف القوة وال�صالبة 
يف جت���اوز التحدي���ات ومواجهة �صت���ى ال�صعاب، 

دول  جمي���ع  وتقدي���ر  اح���رام  ونال���ت 
2و�صعوب العامل.

12 12

اأف���اد جمل����س الذه���ب العامل���ي اأن البحرين 
حتتفظ بنحو 3.293 مليار دولر من الحتياطيات 
النقدي���ة الأجنبية ومن الذهب خ���الل الربع الأول 
من الع���ام 2018. وحتت���ل البحري���ن املرتبة 84 
ب���ن دول العامل من حيث احتياطيات الذهب، يف 
ا. واأ�صار املجل�س اأن  ح���ني بلغت املرتبة 14 عربيًّ
البحرين ما زالت حتافظ على احتياطي ر�صمي من 
الذهب يقدر بنح���و 4.7 طن وهو امل�صتوى الذي 
حافظت عليه اململكة منذ �صنوات، وذلك  بح�صب 
بيان���ات املجل�س لهذا ال�صهر والتي �صدرت قبل 
اأيام. ويعد الذهب من الأ�صول الحتياطية للدول 

التي ت�صاهم يف احلفاظ على ا�صتقرار العملة اإلى 
جان���ب الحتفاظ بالأ�صول م���ن العمالت الأجنبية 
ال�صعبة. وبين���ت اأرقام جمل����س الذهب العاملي 
اأن احتياطيات املع���دن الأ�صفر ت�صكل 6 % من 
الحتياطي���ات الر�صمي���ة. واأ�صار جمل����س الذهب 

العامل���ي اأن البيان���ات املجمع���ة ت�ص���ل متاأخ���رة 
لنحو �صهرين ما يعن���ي اأن الحتياطيات الفعلية 
امل�صجل���ة بح�صب اآخ���ر بيانات يولي���و اجلاري قد 

ت�ص���ري اإل���ى الحتياطي���ات امل�صجلة يف 
اأبريل من نف�س العام.

ا اململكة بالرتتيب الـ 14 عربيًّ

اأعلنت مبوقعها اأن امل�سروع منجز... والواقع عك�ض ذلك فاأين ذهبت ميزانية الن�سف مليون دينار؟...عد�سة “$”:

والذهب النقد  من  البحرين  احتياطيات  دولر  مليار   3.3

• البحرين حتتل املرتبة 84 عامليًّا من احتياطيات الذهب	
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• �صمو رئي�س الوزراء	

علي الفردان
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البحرين م�ستعدة لتقدمي التقرير الطوعي الأول

ال�رساكة املجتمعية �رس جناح “مًعا”

يف اجتماع مع م�شوؤول اأممي... املطوع:

الربنامج اأ�شبح مثاالً يحتذى به على امل�شتوى الدويل... عبداهلل بن را�شد:

املنام���ة - بن���ا: عق���د وزي���ر �ش���وؤون جمل�س 
الوزراء حمم���د املطوع، اجتماعا اأم�س يف مقر االأمم 
املتح���دة مع امل�ش���وؤول االأممي اإري���ك اأول�شن عن 
تقدمي التقارير الوطني���ة على هام�س حت�شريات 
مملكة البحرين للم�شارك���ة يف املنتدى ال�شيا�شي 
رفيع امل�شتوى املعني بالتنمية امل�شتدامة التابع 

للمجل�س االقت�شادي واالجتماعي لالأمم املتحدة.
وج���رى يف االجتم���اع بح���ث �شبل تعزي���ز اأفاق 
التع���اون امل�شرتك بني مملك���ة البحرين ومنظمة 
االأم���م املتح���دة ووكاالته���ا املتخ�ش�ش���ة، اإذ اأكد 
املط���وع حر����س مملك���ة البحري���ن عل���ى تو�شيع 
جم���االت التع���اون م���ع منظم���ة االأم���م املتح���دة 

ووكاالتها وبراجمها املتخ�ش�شة.
واأك���د املط���وع ا�شتع���داد مملك���ة البحري���ن 
لتق���دمي التقري���ر الوطني الطوع���ي االأول والذي 
اأجنزت���ه اململك���ة يف  ا�شتعرا�ش���ا مل���ا  يت�شم���ن 
جم���ال التنمي���ة امل�شتدام���ة، وجهوده���ا ملواءمة 

ودمج اأهداف التنمي���ة امل�شتدامة يف برنامج عمل 
احلكومة.

م���ن جانبه، اأ�ش���اد اأول�شن، بالتع���اون القائم 
ب���ني منظم���ة االأم���م املتح���دة ومملك���ة البحرين، 
والتزام البحرين بدعم وم�شاندة جهود ومبادرات 

االأمم املتحدة يف كافة املجاالت.

البحري���ن تق���دمي  مب���ادرة  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار 
تقريره���ا الطوعي االأول لتنفيذ اأه���داف التنمية 
امل�شتدام���ة 2030، يعك����س حر�ش���ا وا�شًح���ا من 
جان���ب البحري���ن عل���ى م�شارك���ة الع���امل جتاربها 
الناجحة لدعم اجلهود االأممي���ة يف حتقيِق اأهداف 

التنمية امل�شتدامة.

وا�شنط����ن - بنا: �شارك �شف����ري مملكة البحرين 
ل����دى الواليات املتح����دة االأمريكي����ة ال�شيخ عبداهلل 
بن را�شد اآل خليفة متحدث����ا ر�شميا يف اأعمال موؤمتر 
التدري����ب ال����دويل ملنظم����ة تعليم مقاوم����ة تعاطي 
املخ����درات )DARE( يف دورته الواحدة والثالثني، 
بناًء على الدعوة التي وجهت اإليه من القائمني على 
املوؤمت����ر اعرتاف����ا باجلهود الكبرية الت����ي تقوم بها 
مملكة البحرين مبكافحة العنف واالإدمان مبا يف ذلك 
حر�شها عل����ى حماية النا�شئة وال�شب����اب، خ�شو�شا، 

من خالل التوعية والتعليم.
ويف الكلمة التي األقاها ال�شيخ عبداهلل بن را�شد 
اآل خليفة يف املوؤمت����ر، اأكد اأن مملكة البحرين كانت 
�شباقة بالعمل على مكافحة ظاهرة العنف واالإدمان 
يف اإط����ار �رشاك����ة جمتمعي����ة تق����وم على بن����اء ج�شور 
توا�ش����ل بني رجال االأمن والتالميذ، من خالل توعية 
وتعلي����م النا�شئ����ة وال�شب����اب على مقاوم����ة تعاطي 
املخ����درات وجتنب العن����ف، وم�شاعدتهم يف �شناعة 
الق����رار ال�شائ����ب، وه����ي بالت����ايل �رشاك����ة جمتمعية 
ت�شتمد مبادئه����ا من النهج االإ�شالح����ي الذي اأر�شى 
دعائم����ه عاهل البالد �شاح����ب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة.
واأ�شاف ال�شيخ عبداهلل ب����ن را�شد اآل خليفة اأن 
مملكة البحرين كانت اأول دولة يف املنطقة �شاركت 
يف اأعم����ال موؤمتر التدري����ب الدويل ملنظم����ة تعليم 
مقاومة تعاطي املخدرات، وذلك يف دورته اخلام�شة 
والع�رشي����ن الت����ي اأقيم����ت يف اأتالنتا بوالي����ة جورجيا 
االأمريكية، واأدى التعاون اإلى اإطالق برنامج مكافحة 
العن����ف واالإدمان “مع����اً” يف اململك����ة، والذي اأ�شبح 

مثاالً يحتذى به على امل�شتوى الدويل.

واأ�ش����اد يف كلمته باجله����ود الكبرية وامل�شتمرة 
الت����ي تبذلها اللجن����ة الوطنية ملكافح����ة املخدرات 
برئا�شة وزير الداخلي����ة الفريق الركن ال�شيخ را�شد 
ب����ن عب����داهلل اآل خليف����ة والتي متكنت م����ن حتقيق 
العدي����د م����ن االإجن����ازات ال �شيم����ا يف مكافح����ة اآف����ة 
املخ����درات والعن����ف �شمن فئة ال�شب����اب والنا�شئة، 
والت����ي �شهدت من خاللها املدار�س الوطنية تراجعاً 
يف ال�شلوكي����ات ال�شلبية بلغ����ت 54 % يف ال�شنوات 

الثالث املا�شية.

يذك����ر ف����اإن برنامج مكافح����ة العن����ف واالإدمان 
“مع����اً” قد انطلق مبب����ادرة من ال�شي����خ عبداهلل بن 
را�شد اآل خليفة وبالتعاون مع منظمة تعليم مقاومة 
تعاطي املخ����درات )DARE( يف الع����ام 2011 من 
خ����الل من�شب����ه ال�شاب����ق حمافظ����ا للجنوبي����ة وع�شو 
اللجن����ة الوطني����ة ملكافحة املخ����درات، والذي �شهد 
من����ذ انطالقت����ه م�شارك����ة اأكرث م����ن 68 األ����ف طالب 
وطالبة تلقوا برامج تعليمي����ة يف الوقاية من العنف 

واملخدرات.

• وزير �شوؤون جمل�س الوزراء عقد اجتماعا يف مقر االأمم املتحدة مع امل�شوؤول االأممي اإريك اأول�شن	

• 	)DARE( ال�شيخ عبداهلل بن را�شد م�شاركا كمتحدث ر�شمي  مبوؤمتر التدريب الدويل ملنظمة تعليم مقاومة تعاطي املخدرات

البحرين تهنئ فرن�سا بالعيد الوطني

خلف يكرم اأع�ساء جمل�س اأمانة العا�سمة

ا�شرتاط الرتخي�ص للتعامل مع مكاتب خدمات التعليم

نادي اأم احل�سم يطلق “قمم”

جهود تايلند يف اإنقاذ املحتجزين نالت احرتام العامل

عائ�شة بنت را�شد اأظهرت عزمية وثقة كبرية

قدمت املثل للعامل يف القوة وال�شالبة... �شمو رئي�س الوزراء:

يف برقية تهنئة تلقاها �شمو رئي�س الوزراء... كبار امل�شوؤولني واملواطنني:

املنام����ة - بن����ا: بع����ث رئي�س ال����وزراء 
�شاح����ب ال�شم����و امللكي االأم����ري خليفة بن 
�شلم����ان برقي����ة تهنئ����ة اإلى رئي�����س وزراء 
مملكة تايلند برايوت ت�شان اأو�شا، مبنا�شبة 
جناح عملي����ة اإنقاذ االأطف����ال اأع�شاء فريق 
ك����رة الق����دم االثني ع�����رش ومدربه����م الذين 

كانوا حمتجزين داخل كهف يف تايلند.
واأعرب �شموه عن خال�س تهانيه ل�شعب 
مملكة تايلند واأ�رش االأطفال بهذه املنا�شبة 

ال�شعيدة.
واأ�ش����اد �شم����وه مب����ا قامت ب����ه حكومة 
مملك����ة تايلند ال�شديق����ة برئا�شة اجلرنال 
براي����وت ت�شان اأو�شا من جه����ود كبرية وما 

وفرت����ه م����ن جتهي����زات اأ�شهم����ت يف جناح 
عملية االإنقاذ.

وقال �شموه “اإن ما قامت به حكومتكم 
من جه����ود كبرية اأثناء عملية االإنقاذ والتي 
كانت على م�شم����ع ومراأى من العامل قدمت 
املثل للعامل يف الق����وة وال�شالبة يف جتاوز 
التحديات ومواجهة �شتى ال�شعاب، ونالت 
احرتام وتقدير جميع دول و�شعوب العامل”.
ون����وه �شاح����ب ال�شمو امللك����ي رئي�س 
ال����وزراء باجله����ود الت����ي قام����ت به����ا فرق 
االإنقاذ مبملكة تايلند ال�شديقة وما حتلت 
به من مثابرة اأثناء عملية اإنقاذ املحتجزين 

حتى خروجهم �شاملني.

ال�شم���و  �شاح���ب  ال���وزراء  رئي����س  تلق���ى 
امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة 
عدداً من برقيات التهاين والتربيكات من كبار 
امل�شوؤول���ني واملواطن���ني يف اململكة مبنا�شبة 
االإجناز التاريخي والكبري ال���ذي حققته حفيدة 
�شم���وه املالزم ثاين طيار ال�شيخ���ة عائ�شة بنت 
را�ش���د اآل خليفة باإقالعها بنج���اح يف اأول طلعة 
جوية بطائرة مقاتلة م���ن قاعدة ال�شيخ عي�شى 
اجلوي���ة ومبا اأظهرت خ���الل حتليقها من متكن 

وعزمية وثق���ة، �شائلني املول���ى العلي القدير 
اأن يحف���ظ �شمو رئي�س الوزراء واأن ميتعه بوافر 
ال�شح���ة وال�شع���ادة وي�شدد خط���اه ملا فيه خري 

و�شالح مملكة البحرين.
وتلق���ى �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 
الوزراء برقيات تهنئة من كل من: وزير �شوؤون 
الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�شني م���ريزا، ورئي�س 
غرف���ة جت���ارة و�شناع���ة البحرين �شم���ري نا�س 
والوكي���ل امل�شاعد للم���وارد الب�رشي���ة يف وزارة 

الرتبية والتعليم كوث���ر املعاودة، ومدير ادارة 
نظ���م املعلومات يف جهاز امل�شاح���ة والت�شجيل 
العقاري حامد اأبوالفتح، ومدير املعهد الديني 
ه�ش���ام الرميثي ونائب رئي�س مركز امللك حمد 
العامل���ي للتعاي�س ال�شلم���ي والت�شامح بيت�شي 
ماتي�ش���ون، و�شهري �شند را�شد املهندي، وعلي 
ح�ش���ني يتيم، وليل���ى حممد �شلم���ان املحميد، 
و�شوق���ي عبدالرحمن املناع���ي واأوالده، وجميد 

عبدالعال.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�شى 
اآل خليفة ورئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
وويل العهد النائب االأول لرئي�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 
حمد اآل خليفة برقيات تهنئة اإلى رئي�س 
اجلمهورية الفرن�شية اإميانويل ماكرون، 
وذل���ك مبنا�شبة ذك���رى الي���وم الوطني 
لبالده، اأعرب���وا فيها عن اأطيب تهانيهم 
ومتنياتهم له مبوفور ال�شحة وال�شعادة 
ول�شعب اجلمهوري���ة الفرن�شية ال�شديق 

مبزيد من التقدم واالزدهار.
واأ�ش���ادوا بعم���ق العالق���ات الطيبة 
التي تربط بني البلدي���ن وال�شعبني وما 

ت�شهده من تطور ومنو.
كما بع���ث �شاح���ب ال�شم���و امللكي 

رئي�س الوزراء برقي���ة تهنئة مماثلة اإلى 
رئي�س ال���وزراء الفرن�شي، �شمنها �شموه 

خال�س تهانيه بهذه املنا�شبة الوطنية.

املنام���ة - اأمان���ة العا�شم���ة: حت���ت 
رعاية وزير االأ�شغال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ع�شام خلف، كرمت 
اأمان���ة العا�شم���ة اأع�ش���اء جمل����س اأمانة 
العا�شم���ة مبنا�شبة انته���اء دور االنعقاد 
 -  2014 الراب���ع  الت�رشيع���ي  للف�ش���ل 
2018.واأك���د رئي�س جمل�س اأمان���ة العا�شمة 
حممد اخلزاعي يف كلمة األقاها بهذه املنا�شبة 
اأن العمل البل���دي بادرة االإ�شالح التي قادها 
�شاح���ب اجلالل���ة الإميان���ه ونظرت���ه الثاقب���ة 

باأهمية اخلدمات البلدية وتطوير املناطق.
وذك���ر املدي���ر الع���ام الأمان���ة العا�شمة 

ال�شي���خ حممد ب���ن اأحمد اآل خليف���ة اأن اأع�شاء 
املجل����س �شاهم���وا باإجن���اح التجرب���ة االأولى 
اأمان���ة العا�شم���ة واإث���راء امل����رشوع  ملجل����س 
االإ�شالح���ي لعاهل البالد جاللة امللك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة من خالل حتقيق الكثري من 

تطلعات واآمال قاطني مملكتنا الغالية.
وقدم وزير االأ�شغ���ال و�شوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ووكي���ل الوزارة ل�شوؤون 
البلدي���ات الدروع التذكاري���ة الأع�شاء جمل�س 
اأمانة العا�شمة، �شاكري���ن جهودهم يف خدمة 
الوطن واملواطن ط���وال دور االنعقاد الرابع 

.2018 - 2014

الرتبي���ة  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
والتعلي���م: تراأ����س وكي���ل وزارة الرتبية 
والتعلي���م ل�شئ���ون التعلي���م واملناه���ج 
فوزي اجل���ودر االجتم���اع ال���دوري للجنة 
الوطني���ة لتق���ومي املوؤه���الت العلمي���ة، 
اإذ تدار�ش���ت اللجن���ة املوؤه���الت املحولة 
يف  منه���ا  ع���دًدا  وا�شتوف���ت  اإليه���ا، 
تخ�ش�ش���ات علمية خمتلفة �شملت الطب 
والهند�ش���ة والعل���وم العام���ة والقان���ون 
والعلوم ال�شيا�شية واإدارة االأعمال، فيما 

مل ت�شت���وِف ع���دًدا اآخ���ر ملخالفته معايري 
و�شواب���ط اللجن���ة املقررة له���ا، واأجلت 
الب���ت يف بع����س الطلبات الت���ي تتطلب 
املزيد من الدرا�شة والرجوع اإلى اجلهات 
ذات العالق���ة خ���ارج اململك���ة. كما دعت 
اللجنة الطلبة واأولياء اأمورهم اإلى �رشورة 
توخي احلذر قب���ل التعامل مع اأي مكاتب 
ا�شت�شارية غ���ري مرخ�شة من قبل الوزارة 
لتق���دمي اخلدم���ات التعليمي���ة للطلب���ة 

الراغبني بالدرا�شة يف اخلارج.

احل�ش���م:  اأم  ن���ادي   - احل�ش���م  اأم 
ي�شتع���د ن���ادي اأم احل�ش���م بالتعاون مع 
اإط���الق  االإبداع���ي  التدريب���ي  املخت���رب 
برنامج �شبابي تدريب���ي بعنوان “قمم”.

ويرم���ز الربنامج “قمم” اإلى ق���ادة، مبدعون 
ومب���ادرون، وي�شم���ل ال�شباب م���ن اجلن�شني 

لالأعمار من 14 وحتى 24 �شنة.
وق���ال رئي����س ن���ادي اأم احل�ش���م ه�شام 
البنعلي اإن الربنامج �شينفذ خالل الفرتة 16 

يوليو اجلاري وحتى 30 مار�س 2019.
واأ�شاف “�شيمر امل�شاركون يف الربنامج 
ب����4 مراح���ل خمتلف���ة، اإذ �شتك���ون االأولى يف 
الف���رتة 16 يولي���و اجلاري وحت���ى 5 �شبتمرب 
املقبل، بعنوان التدريب وتكوين املبادرات 
اأو امل�شاريع”. وتابع “املرحلة االأولى �شتكون 
حت���ت اإ����رشاف نخب���ة م���ن خ���رية املدربني يف 

البحري���ن وال�شعودية”. واأو�ش���ح اأن املرحلة 
الثانية �شتتمثل يف تنفي���ذ امل�رشوعات، على 
اأن تك���ون الثالث���ة لعر����س اأب���رز املبادرات 
وامل�شاري���ع، يف حني �شتكون املرحلة الرابعة 

واالأخرية لتبني هذه املبادرات وامل�شاريع.

• �شمو رئي�س الوزراء	

• جاللة امللك	

• ه�شام البنعلي	

“اخلارجية” تدين التفجري الإرهابي يف بلو�ش�شتان
املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: دانت وزارة 
اخلارجي���ة ب�ش���دة التفج���ري االإرهاب���ي ال���ذي 
ا�شته���دف جتمعاً انتخابياً باإقليم بلو�ش�شتان 
يف جمهوري���ة باك�شت���ان االإ�شالمي���ة، واأ�شف���ر 
عن مقت���ل واإ�شابة الع�رشات م���ن االأ�شخا�س، 
موؤكدة ت�شامن مملك���ة البحرين مع جمهورية 
باك�شتان االإ�شالمية ودعم جهودها يف حماربة 

االإرهاب.
 واأعرب���ت ال���وزارة عن خال����س التعازي 

باك�شت���ان  جلمهوري���ة  املوا�ش���اة  و�ش���ادق 
االإ�شالمية والأهايل وذوي ال�شحايا ومتنياتها 
بال�شفاء جلمي���ع امل�شابني ج���راء هذا العمل 
تروي���ع  ي�شته���دف  ال���ذي  االآث���م  االإرهاب���ي 
االآمنني، م�ش���ددة على موقف مملكة البحرين 
الراف�س بقوة جلميع اأ�شكال العنف والتطرف 
واالإرهاب والذي يوؤكد اأهمية توثيق التعاون 
الدويل للق�شاء عل���ى الظاهرة اخلطرية التي 

ت�شتهدف زعزعة االأمن وال�شلم يف العامل.
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عد�سة “$”: “الأ�سغال” وعدت بر�سف جممع 1038 ب�سدد منذ 7 �سنوات... ومل تِف

“الأ�سغال”: منتلك اآخر التقنيات ل�سد الهجمات الإلكرتونية

اأعلنت مبوقعها اأن امل�رشوع منجز... والواقع عك�س ذلك فاأين ذهبت ميزانية الن�صف مليون دينار؟

يف ور�صة عمل للإدارة العليا عن اأمن املعلومات

قال �صكان مبجمع 1038 مبنطقة �صدد لـ 
“البلد” اإن وزارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراين احت�صبـــت م�رشوع ر�صف 
طرقات املجمع من امل�رشوعات املنجزة وذلك 
مثبت مبوقع الوزارة الإلكرتوين بينما الواقع 
امليـــداين اأن طرق املجمع ما زالت ترابية ومل 

تطلها اآليات مقاول الوزارة.
وت�صاءلوا عن م�صري امليزانية املر�صودة 
لتنفيذ م�رشوع ر�صف الطرق الرتابية باملجمع 
والـــذي  دينـــار،  و291  األـــف   465 والبالـــغ 
خ�ص�صتـــه الـــوزارة لر�صـــف طـــرق املجمـــع، 
ون�رشت الوزارة اأنه م�رشوع منجز، وذلك يخالف 

الواقع.
ونبهـــوا اإلـــى اأن الـــوزارة اأعلنت عن خطة 
لتنفيـــذ م�ـــرشوع ر�صف املجمع منـــذ دي�صمرب 
2011، وما زالت الطـــرق كما هي عليه، منذ 
تلـــك الفـــرتة، خ�صو�صا باملنطقـــة املجاورة 

ملجمع الريف.
وبينـــوا اأن املنطقـــة تفتقـــر اإلـــى اأب�صط 
اخلدمـــات الأ�صا�صيـــة للبنيـــة التحتيـــة، مثل 
الر�صـــف الطرق بالأ�صفلـــت، وتركيب �صبكة 
والإر�صاديـــة  املروريـــة  والعلمـــات  الإنـــارة 
و�سباغة اخلطوط الأر�سي���ة لت�سهيل احلركة 
املروريـــة واحلفـــاظ على �صلمـــة م�صتخدمي 

الطريق.
وقال ال�صـــكان لل�صحيفة اإن امل�صوؤولني 
بالـــوزارة وعدوا اأكرث من مرة بالبدء يف تنفيذ 
م�رشوع ر�صف طرق املجمع، خ�صو�صا مع تزايد 
�صـــكان املجمع، لوجود جمموعة �صقق �صكنية 

باملنطقة مما يزيد عدد ال�صكان باملنطقة.
ولفتـــوا اإلـــى اإن الوزارة جنحـــت يف اإجناز 
ال�ـــرشف  ب�صبكـــة  املجمـــع  تو�صيـــل  م�ـــرشوع 
ال�سحي، واأ�سبحت اأغل���ب املنطقة مو�سولة 
بال�صبكة، وي�صل عـــدد امل�صتفيدين من هذا 

امل�رشوع قرابة 350 وحدة �صكنية.
وبينوا اأن م�صوؤويل الوزارة تعهدوا بالبدء 
يف ر�صف طرق املجمع مـــع نهاية م�رشوع ربط 
املجمـــع ب�صبكـــة ال�رشف ال�صحـــي، وقد اأدلت 
مديرة اإدارة تخطيط وم�صاريع ال�رشف ال�صحي 
بالوزارة نزهـــة اأبوهندي بت�رشيحـــات ن�رشتها 
ال�سحاف���ة املحلي���ة يف اأغ�سط����س 2017 باأن 
اأعمال م�رشوع ال�صبكة الفرعية لل�رشف ال�صحي 

يف �صدد �صتنتهي يف نهاية العام 2017، بعد 
اإر�صاء مناق�صة علـــى �رشكة البحرين للأنابيب 
واملقـــاولت بتكلفة قدرهـــا قرابة 831 األف 

دينار.
وت�صاءلـــوا عن ال�صبب يف تراخـــي الوزارة 

يف البـــدء بتنفيـــذ م�ـــرشوع الر�صـــف ويف حال 
تاأخـــر املقاول عـــن تنفيذ خطته مـــع الوزارة 
فمـــا ذنب ال�صكان، م�صيفني اأنه يجب البحث 
عن بدائل لتليف الق�صور يف تقدمي اخلدمات 

للمواطنني.

واأكد ال�صكان اأنهم يعانون ب�صكل موؤ�صف 
من تاأخـــر الـــوزارة يف ر�صف �صـــوارع املجمع، 
خ�صو�صـــا يف مو�صـــم الأمطـــار، اأمـــا يف بقيـــة 
اأي���ام ال�سن���ة فاإن الط���رق غري مهي���اأة وتوؤدي 
لتدمري ال�صيـــارات ف�صل عن رف�س احلافلت 

املدر�صية الدخول باملنطقة لتو�صيل الطلبة 
لبيوتهم ب�صبب �صـــوء البنية التحتية باملجمع 
وهو ما ي�صتدعي تدخل جديا من وزير الأ�صغال 
ع�صام خلف لإ�صدار توجيهاته اللزمة لتحريك 

تنفيذ امل�رشوع باأ�رشع وقت ممكن.

و�صـــوؤون  الأ�صغـــال  وزارة   - املنامـــة 
البلديات والتخطيط العمـــراين: �صمن برنامج 
التوعية باأمن املعلومـــات، نظمت اإدارة تقنية 
املعلومـــات ب�صوؤون الأ�صغال بـــوزارة الأ�صغال 
العمـــراين  والتخطيـــط  البلديـــات  و�صـــوؤون 
ور�صـــة عمـــل لـــلإدارة العليـــا بالـــوزارة حـــول 
اأمـــن املعلومات، وذلـــك بالتن�صيـــق مع هيئة 

املعلومات واحلكومة اللكرتونية.
لأمـــن  البنيـــة  رئي�ـــس  الور�ـــس  وقـــدم 
املعلومـــات يف هيئـــة املعلومـــات واحلكومـــة 
الإلكرتونية يو�صف مثنـــى، وت�صمنت الور�صة 
احلديـــث عن اأهميـــة اأمن املعلومـــات وكيفية 
التعامـــل مـــع املخاطـــر الأمنيـــة التـــي تواجـــه 
امل�صتخدمـــني يف ظـــل ازديـــاد العتمـــاد على 
تكنولوجيـــا املعلومات وال�صبكـــة املعلوماتية 

)الإنرتنت(.
وتطرق يو�صف لأهم اأنواع املخاطر الأمنية 
ال�صيربانيـــة واحللول امل�صتخدمـــة يف مواجهة 

هـــذه املخاطـــر، كما تطـــرق من خـــلل الور�صة 
لأهـــم القوانـــني واملخالفـــات اخلا�صـــة باأمن 
املعلومـــات واللوائح املعمـــول بها يف اخلدمة 

املدنية ل�صمان ال�صتخـــدام الآمن للمعلومات 
وبرامج التوا�صل وال�صبكات.

فيما �ـــرشح مدير اإدارة تقنيـــة املعلومات 

ه�صـــام �صاتر اأن الـــوزارة تـــويل اهتماما كبريا 
ملو�صـــع اأمـــن املعلومـــات، حيـــث تبنـــت اآخر 
باأمـــن  تتعلـــق  التـــي  والإجـــراءات  التقنيـــات 

املعلومـــات، موؤكـــداً اأن الـــوزارة �صت�صتمـــر يف 
تقـــدمي مثل هـــذه الـــدورات جلميـــع موظفي 

الوزارة.
ونوه اإلـــى اأن احلكومة اللكرتونية اأ�صادت 
بجهود الـــوزارة فهي من الـــوزارات املتقدمة 
يف جمـــال اأمن املعلومات، فقد ح�صلت الوزارة 
علـــى امل�صتـــوى الثـــاين مـــن اأمـــن املعلومات 
ال�صيرباليـــة وقـــد مت تكرميها مـــن قبل وزير 

الداخلية.
اجلديـــر بالذكـــر اأن هـــذه الـــدورة تاأتـــي 
�صمن برنامـــج اإدارة تقنية املعلومات ب�صوؤون 
الأ�صغال للتوعية الأمنية والذي ي�صم عدداً من 
املبـــادرات التوعوية اخلا�صة ملوظفي الوزارة 
بهدف رفع الثقافة الأمنية ال�صيربانية وتطوير 
قـــدرات التعامل مـــع املخاطر الأمنيـــة وزيادة 
الوعـــي عند ا�صتخـــدام خدمـــات احلا�صب الآيل 
واحلوا�صيـــب ال�صخ�صيـــة للولوج اإلـــى ال�صبكة 

احلكومية اأو ال�صبكات والربامج اخلارجية.

• اأكرث من 350 وحدة مت�رشرة من تاأخر اخلدمات	

• غياب اخلدمات الأ�سا�سية للبنية التحتية يف املنطقة	

• الطرق غري مر�سوفة ول توجد �سبكة للإنارة	

• �صورة �صوئية من املوقع الإلكرتوين لوزارة الأ�صغال ومدون اأن م�رشوع ر�صف املجمع قد اأجنز بعك�س الواقع	

• جانب من الور�صة	

املجمع يقع بالقرب مروة خمي�س
من “الريف مول” 

ويحت�صن �صققا �صكنية

عدد الوحدات املت�رشرة 
من تاأخر الوزارة اأكرث 

من 350 وحدة

831 األف دينار كلفة 
تو�صيل املجمع 
ب�صبكة املجاري

املنطقة تفتقر لأب�صط 
اخلدمات الأ�صا�صية 

للبنية التحتية

الطرق غري مر�سوفة ول 
�صبكة للإنارة اأو علمات 

مرورية

ل�سباغة اخلطوط 
الأر�صية لت�صهيل 

حركة املرور
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مدينة عي�سى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية: 
تتوال���ى ق�س����ص النج���اح الت���ي ي�سجلها اأف���راد ذوي 
االإعاق���ة )ذوي العزمية(، يف مملكة البحرين، �سواء على 
امل�ست���وى ال�سخ�سي اأو الوطني، حي���ث حققوا العديد 
م���ن االإجنازات التي تخطت حدود الوطن، دون اأن تقف 
هذه االإعاق���ة اأو تلك حاج���زاً اأمام اإ�رصاره���م وطموحهم 
نح���و اإثبات الذات وامل�سارك���ة الفعالة يف م�سرية البناء 
والتنمي���ة يف اململك���ة ليكون���وا عنوان���اً اإن�ساني���اً بارزاً 

لق�س�ص جناح تقهر امل�ستحيل.
ومن تلك النجاحات التي حققها هوؤالء، كنماذج 
حتت���ذى، ومث���االً يف التح���دي والعزمي���ة، ن�ستعر�ص 
�سخ�سي���ات �ساب���ة مم���ن مت تكرميه���م �سمن حفل 
تخرج طلبة وطالبات املراكز التاأهيلية واالأكادميية 
واملهنية للعام الدرا�سي 2018-2017، الذي رعاه 

وزير العمل والتنمية االجتماعية موؤخراً.

سفير الحلم العربي
 يع���د حممد النام���ي، وهو باح���ث اجتماعي اأول 
ب���اإدارة التاأهي���ل االجتماع���ي، ونا�س���ط اجتماعي يف 
حق���وق ذوي االإعاق���ة، اأحد النماذج الب���ارزة من هذه 
الفئ���ة، حي���ث مل توقفه اإعاقت���ه ع���ن اال�ستمرار يف 
التمي���ز والعط���اء وامل�ساهمة يف بن���اء الوطن وخدمة 
املواطن���ن، ح�س���ل عل���ى درج���ة املاج�ست���ري، ومت 
تقلي���ده لق���ب �سفري احلل���م العرب���ي و�سفري فوق 
الع���ادة يف ال���دورة )15( من مهرج���ان “مل ال�سمل” 

بجمهوري���ة م�رص العربية، موؤخ���راً، وذلك لنجاحه وملا 
متيز به من طموح وتفوق يف جماله العلمي والعملي، 
وعطائه االإن�ساين، حيث مت هذا التكرمي و�سط ح�سد 
من املميزين ونخبة من املكرمن من �سفراء الدول 
العربي���ة واالإفريقية. كما واإنه ف���از موؤخراً بع�سوية 
جمل�ص اإدارة املعي���ة اخلليجية للإعاقة، ومت تعيينه 
نائ���ب رئي�ص املكت���ب التنفيذي ململك���ة البحرين 

التابع للجمعية. 

 جائزة البحرين الكبرى للقرآن 
الكريم

ومن ب���ن املكرم���ن ط���لب فائ���زون بجائزة 
البحري���ن الكربى للق���راآن الك���رمي )م�سابقة اأجران( 
2018، والتي اأقيمت حتت رعاية عاهل البلد ومن 
ه���وؤالء: جعفر علي عبد اهلل لف���وزه باملركز الثالث، 

ووحيد حميد ح�س���ن لفوزه باملرك���ز الرابع، وكميل 
عب���د النبي م���ريزا لف���وزه باملركز اخلام����ص ومرمي 
حممد جا�س���م لفوزها باملركز ال�سابع، ومنال ح�سن 

عبد اهلل لفوزها باملركز الثامن.

إنجازات أولمبية
وتقدي���راً لدع���م االأوملبياد اخلا����ص البحريني، 
فق���د مت تك���رمي الط���لب امل�سارك���ن يف البطولة 
االإقليمي���ة للأوملبياد اخلا�ص والت���ي اأقيمت يف اأبو 
ظب���ي )مار����ص 2018(، حيث ح�س���ل اللعبون على 
العدي���د من امليداليات الذهبي���ة والربونزية، وهم: 
حممد ج���واد اجلبوري، ح�س���ل امليدالي���ة والذهبية 
 100 التتاب���ع  ج���ري  يف  والربونزي���ة  والف�سي���ة 
مرت/200مرت، ويو�سف عبد النبي اإبراهيم، وفاطمة 
ح�س���ن عب���د اهلل، حي���ث �س���اركا يف برنام���ج اإعداد 

�لق���ادة، و�أحرز� ع���دة نقاط يف �لربنام���ج، �إلى جانب 
والء عب���د النبي ح�سن، الت���ي ح�سلت على امليدالية 
الذهبي���ة والف�سية والربونزي���ة يف جري 100 مرت/ 
جري 200 مرت/400 م���رت، وروان اإ�سماعيل ال�سعد، 
ح�سل���ت على امليدالية الربونزية والف�سية يف لعبة 
ذوي االإعاق���ة )بوت�س���ي ف���ردي/ بوت�س���ي زوجي(، 
ف�س���ًل عن حوراء يعقوب يو�سف مدن، وهي حا�سلة 
على دبلوم من ور�س���ة االأعمال املكتبية مبركز بنك 
البحرين والكويت، حيث مت تكرميها لدورها املميز 
وم�ساركتها التطوعية يف ت�سميم منوذج مطبوعات 

حفلت تكرمي اخلريجن على مدى 4 �سنوات.
وياأت���ي حمم���د جمعة حمم���د �سمن ه���ذه الفئة 
املميزة، حيث �سارك �سمن منتخب البحرين الوطني 
للبولينج لذوي االإعاقة يف العا�سمة الفلبينية مانيل، 
والبطولة االآ�سيوية اخلام�سة للبولينج وح�سوله على 

ميدالي���ة ذهبية وف�سي���ة، وهو بذل���ك ي�سجل ا�سمه 
�سم���ن االإجن���ازات الريا�سية الت���ي حققتها ريا�سة 
ذوي العزمي���ة الأبن���اء البحري���ن يف جمي���ع االألع���اب 
الريا�سية وق���وة االإرادة واالإ����رصار لديهم على رفع 

ا�سم اململكة عالياً يف �ستى امليادين.

اختراع طرق عالجية
ويف م���وازاة ذلك، فاإن هناك مناذج ل�سخ�سيات 
�ساهم���ت يف تطوير وابتكار الط���رق العلجية لذوي 
االإعاق���ة، ومنه���ا اأبرار عم���ار، حا�سلة عل���ى �سهادة 
بكالوريو����ص ع���لج طبيع���ي م���ن جامع���ة العل���وم 
والتكنولوجي���ا االأردني���ة يف الع���ام 2011، تطوعت 
وتدربت يف العديد من مراك���ز وم�ست�سفيات مملكة 
البحري���ن، ويف الع���ام 2014 التحقت ب���وزارة العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة، ول�سغفها بعمله���ا، كر�ست 
جهوده���ا يف جمال تق���دمي اأف�سل الط���رق العلجية 
للأطف���ال امل�ساب���ن بتاأخ���ر النم���و، حي���ث متكنت 
موؤخراً من اإطلق النموذج االأول الخرتاعها “املدرب 
I ”، وال���ذي �ساركت في���ه يف برنامج )- يلللبن���دو
vention(، وح�س���دت جائ���زة االإب���داع. كما حازت 
عل���ى ميدالي���ة ف�سية يف فئ���ة االخرتاع���ات الطبية 
اإث���ر م�ساركته���ا يف املعر����ص ال���دويل للخرتاعات 
الطبية، والإعجاب جمموعة م���ن املخرتعن والعلماء 
باخرتاعه���ا، مت منحه���ا ميدالي���ة ذهبي���ة فخرية من 

جمعية الن�ساء االأوروبيات املخرتعات.

ذوو الإعاقة... اإ�رصار وحتد يف اإثبات الذات وخدمة الوطن
مناذج تخرجت من املراكز التاأهيلية واالأكادميية واملهنية

اأمينة مو�سى اأول فنية بحرينية تعمل مبحطة �سرتة للكهرباء
التحقت بها بعمر 17 عاما... وخدمت الأكرث من 37 عاما بالهيئة

تعترب اأمين���ة مو�سى اإبراهيم حممد اأول فنية 
بحرينية تعم���ل يف حمطة �سرتة الإنت���اج الكهرباء 

واملاء التابعة لوزارة الكهرباء واملاء.
تخرجت م���ن املرحلة الثانوي���ة العام 1980 
والتحقت بالعمل يف حمطة �سرتة للكهرباء واملاء 

يف �سبتمرب من العام ذاته.
وقال���ت: كان عمري ال يتج���اوز ال�سابعة ع�رص 
عاما وق���د كانت املحطة اآن���ذاك يف بداية عهدها 
حيث ب���داأ ت�سغيل املرحلة االأولى يف العام 1975 
م لتلبي���ة الطل���ب املتزايد عل���ى الكهرباء ومياه 

ال�رصب.
اأول حمط���ة  “حمط���ة �س���رتة ه���ي  اأن  وراأت 
للتحلية يف البحرين، كانت مبثابة معهد لتدريب 
تكنولوجيا التحلية، و�سخ�سيا اأخذت على عاتقي 
تدريب العديد م���ن الفنين واملهند�سن حتت 
التدريب واكت�سبت �سمعة افتخر بها لدى اجلميع 

يف معظم اأف�سام اإدارات هيئة الكهرباء واملاء”.
وبين���ت اأنها خدمت يف الهيئ���ة الأكرث من 37 
عام���ا وجتد نف�سها يف كل ي���وم حت�رص للعمل على 
انه يوم جديد اإذ مازالت ت�سعى للتعلم من الزملء 
يف اإدارة اإنت���اج الكهرباء وتو�سي���ل ما لديها من 
خ���ربة متوا�سع���ة للزم���لء يف الق�س���م واالأق�س���ام 
االأخ���رى. وفيم���ا ياأت���ي اأبرز م���ا يت�سمن���ه احلوار 

املن�سور بن�رصة الكهرباء عن اأول فنية بحرينية:

بكل جدارة

- ما مدى رضاك عن تطورك 
الوظيفي؟

اإذ  االإجن���از،  به���ذا  ج���دا  اأن���ا فخ���ورة   -
عل���ى الرغم م���ن من�سبي كفني���ة اأول���ى هند�سة 
كيميائي���ة، فق���د ا�ستطعت القي���ام بالعديد من 
املهم���ات الرئي�س���ة مل�سوؤول���ن يف الق�س���م بكل 
جدارة وا�ستحقاق ب�سهادة اجلميع والذي انعك�ص 
بالتاأكي���د اإيجاب���ا على ك�س���ب ثق���ة امل�سوؤولن 
يف االإدارة واأنيط���ت يل العديد م���ن االأعمال التي 
تتطل���ب مهنية عالية ومه���ارات دقيقة يف جمال 

عمل حمطات الكهرباء واملاء. 

شجاعة وحذر

هل تستطيع المرأة فنية الهندسة 
المنافسة في هيئة الكهرباء؟

نع���م وب���كل تاأكي���د، اإذ اإن العم���ل يف   -
ق�س���م الهند�س���ة الكيميائي���ة يتطل���ب مه���ارات 
مهني���ة عالية عل���ى �سبيل املث���ال ال احل�رص، مثل 
التعر�ص للح���رارة العالية عن���د فح�ص الغليات 
واملقط���رات اأثن���اء ف���رتات ال�سيان���ة الدوري���ة 
للوح���دات، وت�سلق ال�سق���االت للو�سول للأماكن 
العالي���ة لوحدات التحلي���ة اأثناء الك�س���ف عن اأي 
ت�رصب ملياه البحر داخ���ل املوا�سري والدخول اإلى 
االأماك���ن ال�سيقة واخلطرة ج���داً كخزانات املواد 
الكيميائية وخزان���ات الغليات والتعر�ص الأبخرة 

القلوي���ات(   – )االأحما����ص  الكيماوي���ة  امل���واد 
وفح����ص قنوات مي���اه البحر الداخل���ة والتي تقع 
على عدة اأعماق مرتي���ة حتت �سطح البحر، وكلها 
اأعمال حتتاج ل�سجاعة وحذر واحتياطات �سلمة يل 

و�سلمة االأفراد الذين يعملون حتت اإ�رصايف.
اإن ع���دم ال���رتدد بالقيام باالأعم���ال ال�سعبة 
والتي يف كثري من االأحيان يجد الرجال �سعوبة يف 
اإجنازه���ا اأثبتنا اأن باإم���كان املراأة اأن تعمل يف كل 
الظروف اإذا اأعطيت الفر�سة وذلك الإعطاء �سورة 
اإيجابي���ة عن امل���راأة البحريني���ة اإذا ف�سح املجال 
له���ا يف العمل يف مثل ه���ذه الوظائف التي كانت 

تقت�رص يف يوم من االأيام على الرجال فقط.
لقد قمنا م���ع فريق العمل بق�س���م الهند�سة 
الكيميائي���ة من���ذ ال�سنوات االأول���ى الإن�ساء حمطة 
�س���رتة الإنتاج الكهرب���اء واملاء بعم���ل الكثري من 
الدرا�س���ات والتجارب لل�ستخ���دام االأمثل للمواد 
الكيميائي���ة التي تعم���ل كمانع لرت�س���ب االأملح 
وه���ذا حتدي كب���ري حي���ث اإن تكنولوجي���ا حتلية 
املي���اه يف ذل���ك الوق���ت كانت حديث���ة العهد يف 
منطق���ة اخللي���ج وكان���ت الدرا�س���ات والتجارب 
العلمي���ة يف اأوجه���ا �س���واء يف اململك���ة العربي���ة 
ال�سعودية اأو باقي ال���دول ولهذا اعتربها ب�سمة 
م�سع���ة يف حياتي العملية حي���ث قمنا بالكثري من 
جتارب امل���واد الكيميائية املوج���ودة يف ال�سوق 
اآن���ذاك الإثب���ات م���دى فعاليتها وح�رصن���ا العديد 
من املوؤمت���رات وور�ص العم���ل اخلا�سة بالتحلية 
وعر�سن���ا جتربتنا يف حمطة �س���رتة وقد �ساهمت 
ه���ذه التج���ارب يف رف���ع كف���اءة وح���دات اإنت���اج 
الكهرباء وامل���اء وكذلك �ساهمنا يف خلق جو عمل 
�سحي خ���ايل من خماطر املواد الكيميائية وباأقل 

التكاليف لنكفل �سلمة االأفراد واالأجهزة.
اإن ك���ون حمطة �سرتة هي اأول حمطة للتحلية 
لتدري���ب  معه���د  مبثاب���ة  كان���ت  البحري���ن،  يف 
تكنولوجيا التحلية، و�سخ�سيا اأخذت على عاتقي 
تدريب العديد م���ن الفنين واملهند�سن حتت 
التدريب واكت�سبت �سمعة افتخر بها لدى اجلميع 

يف معظم اأق�سام اإدارات الهيئة.

 المستشار اإليرلندي

ما التجربة التي أثرت في حياتك 
العملية؟

تعامل���ت خ���لل حيات���ي العملي���ة مع   -
بع����ص الزم���لء االأجان���ب الذين اث���روا يف حياتي 

ب�س���كل اإيجابي كبري واكت�سب���ت منهم الكثري من 
اخلربة وكيفية التعاطي مع امل�سكلت العملية.

Br -  وواخ�ص بالذكر امل�ست�س���ار االإيرلندي
an Ohoullihan املبتع���ث م���ن قب���ل ال�رصكة 
اال�ست�ساري���ة االإيرلندي���ة ESB ال���ذي احت�سنني 
كابنت���ه  طوال فرتة عمله يف حمطة �سرتة واأ�سبح 
ي�سيد ب���ي يف الكثري من املحافل على اأنني امراأة 

خليجية حتدت ال�سعاب.
واأثبت ب���كل جدارة اأن باإم���كان املراأة العمل 
يف جميع االأعمال والذي يرتدد العديد من الرجال 
القيام بها ل�سعوبتها العملية وبقي على توا�سل 
مع���ي ومع عائلتي وزيارتنا ب�سكل م�ستمر متى ما 

�سنحت الفر�سة له لزيارة البحرين. 

عمل تفخرين أنك أنجزته في 
الهيئة؟

تخرج���ت م���ن املرحلة الثانوي���ة العام   -
1980 والتحقت بالعمل يف حمطة �سرتة للكهرباء 
واملاء يف �سبتمرب م���ن نف�ص العام وكان عمري ال 
يتجاوز ال�سابعة ع�رص عاما وقد كانت املحطة اآنذاك 
يف بداية عهدها، حيث بداأ ت�سغيل املرحلة االأولى 
يف الع���ام 1975 لتلبي���ة الطل���ب املتزاي���د على 
الكهرباء ومياه ال�رصب، وكانت هذه املرحلة ت�سم 
4 وح���دات من الغلي���ات والتوربين���ات البخارية 
ووحدت���ن لتحلي���ة مي���اه البحر بطريق���ة التبخري 
والوم�س���ي املتع���دد املراح���ل بق���دره اإنتاجي���ة 
قدره���ا 100 ميغاوات من الطاقة الكهربائية و5 

مليون جالون من املياه املقطرة يف اليوم.
لق���د بداأت العمل كفنية خمترب متدربة اأعمل 
بجان���ب عدد من املهند�س���ن البحرينين الذين 
مازلت اأعتز بهم فلهم الف�سل الكبري يف تدريبي 
وت�سجيع���ي رغم �سعوبة مزاول���ة املراأة العمل يف 
مثل هذه الظروف ونظ���رة املجتمع لوجود املراأة 
 – يف حمط���ة كهرب���اء ذات طبيع���ة ميكانيكي���ة 

كهربائية – كيميائية.
لقد عمل���ت يف ق�س���م الهند�س���ة الكيميائية 
يف املحط���ة التي كانت ت�سم خمت���رباً بالرغم من 
�سغ���ره اإال اإنه كان ي�رصف عل���ى مراقبة جودة مياه 
املقطرات، وكذل���ك االإ����رصاف واملراقبة ومن ثم 
التحكم يف جودة مياه الغليات التي بدورها تنتج 
بخ���اراً ذا جودة عالي���ة ملنع الرت�سب���ات والتاآكل 
�س���واء كان يف الغلي���ات اأو التوربينات ومن اأجل 
اأداء هذه املهم���ة كان الق�سم م�سوؤوالً عن معاينة 
و�س���خ امل���واد الكيميائية بن�سب معين���ة تفادياً 

للرت�سبات والتاآكل وحماي���ة زعانف التوربينات، 
كم���ا كان الق�سم م�سوؤوالً ع���ن مراقبة كفاءة عمل 
املقط���رات والتاأك���د م���ن اأن املقط���رات ت�س���ل 
بكف���اءة عالي���ة وتنتج مياه���ا ذات ج���ودة عالية 

ح�سب املوا�سفات املقررة عامليا.
وحلر�ص الوزارة يف تاأهيل الكوادر البحرينية 
ال�ساب���ة ومل���ا اأبديت���ه م���ن طم���وح خ���لل الفرتة 
الق�سرية من عملي يف املحطة مت ابتعاثي جلامعة 
اخلليج للبوليتكنيك اآنذاك للح�سول على دبلوم 

الهند�سة الكيميائية.
وقد تزامن تخرجي يف العام 1985 مع تطوير 
املحط���ة للمرحلة الثانية والثالث���ة لتلبي الطلب 
املتزاي���د عل���ى الكهرباء وامل���اء نتيج���ة التطور 
العم���راين والزيادة يف ع���دد ال�س���كان وامل�سانع 
وكان���ت البلد بحاجة الإنت���اج كمية اأكرب من املياه 

املحلة. 
وتعت���رب ه���ذه املرحل���ة م���ن اأه���م املراح���ل 
العملي���ة يف حيات���ي ان���ا وزملئي حي���ث كان البد 
من اإن�ساء خمترب يتنا�س���ب والتطوير احلا�سل يف 
املحطة، وبالفع���ل ا�ستطعنا ت�سييد خمترب ي�سم 
كل املوا�سف���ات، وهذا اأكرب اإجناز نعتز به، حيث 
اأ�سب���ح هذا املخترب ومازال يعمل بطاقة متكاملة 
واأ�سبح الدور الذي يلعبه اأكرب يف تاأدية التحاليل 
املختربي���ة، ب���ل تع���دى ذل���ك واأ�سب���ح الق�س���م 
م�س���وؤوالً عن الفح�ص الدوري ال�سنوي للمقطرات 
والغليات وذلك للك�سف عن التاآكل والرت�سبات 
مع عم���ل االإج���راءات ال�رصوري���ة ال���لزم يف اأعمال 
ال�سيان���ة للوقاية من اأي اأ�رصار قد ترتتب يف حال 

حدوث اأي م�ساكل غري متوقعة.
لق���د �سهدت م���ع زملئ���ي ت�سيي���د املرحلة 

الثاني���ة والثالثة العام 1985 – 1986 من حمطة 
�سرتة )اأول حمط���ة حتلية مياه يف البحرين( حيث 
بل���غ اإنتاجها اإلى 25 ملي���ون – 30 مليون جالون 

وبطاقة كهرباء قدرها 125 ميغاوات.
لقد عا�رصنا اإن�ساء هذه املرحلتن على ار�ص 
الواقع خطوة بخطوه )وهي مرحلة جيدة من مراحل 
التدريب( وكنت اآن���ذاك “ فني كيميائي “ حيث 
عملن���ا جنباً اإل���ى جنب مع اال�ست�س���اري واملقاول 
امل�س���وؤول عن ت�سيي���د املرحلة الثاني���ة والثالثة 
وكانت مرحلة مف�سلية وغنية يف اكت�ساب العديد 

من املعلومات والتجارب على ار�ص الواقع.

تكلمي عن طموحك؟
هلل احلمد اأنا اإن�سانة متجددة الطموح،   -
اذ جت���اوزت خدمتي يف الهيئة ال���� 37 عاما واأجد 
نف�س���ي يف كل ي���وم اح����رص للعم���ل عل���ى انه يوم 
جدي���د اإذ ما زل���ت اأ�سعى للتعلم م���ن زملئي يف 
اإدارة اإنتاج الكهرب���اء وتو�سيل ما لدي من خربة 

متوا�سعة لزملئي يف الق�سم واالأق�سام االأخرى.
 وال ف���رق عندي بن موظف كب���ري اأو �سغري 
فال���كل يعمل من اجل هدف واح���د وهو اأن تكون 
واملرج���و  املاأم���ول  م�ست���وى  �سم���ن  االإنتاجي���ة 

والغاية.

ما القيم والمبادئ التي تؤمنين بها؟
اح���رتام العم���ل والقوان���ن واالأنظمة   -
والعم���ل عل���ى خدم���ة النا����ص واالإمي���ان بالعل���م 
واملعرف���ة وان التط���ور واالإب���داع ال ح���دود لهما 
واال�ستف���ادة م���ن كل م���ا ه���و متواف���ر وحتقيق 
الهدف مهما كان �سع���ب املنال وان ال م�ستحيل 
يف احلي���اة اإذا توافرت العزمي���ة واالإرادة والدفع 
احلقيق���ي للو�س���ول للأه���داف وان خدمة الوطن 
واجب م���ا بعده واجب فهو الع���زة والكرامة وتاج 

الروؤو�ص.

• اأمينة مو�سى	

حمرر ال�سوؤون املحلية

اال�سم: اأمينة مو�سى اإبراهيم حممد
الوظيفة: فني اأول هند�سة كيميائية

الق�سم واالإدارة: اإدارة اإنتاج الكهرباء – حمطة �سرتة الإنتاج الكهرباء 
واملاء

املوؤهل االأكادميي: دبلوم هند�سة كيميائية 
اجلامعة: جامعة البحرين 

الوظائف التي �سغلتها منذ تخرجك )بال�سنوات(:
1980 1982- فني خمترب حتت التدريب

1985-1982 ابتعاث من قبل الهيئة للح�سول على موؤهل الدبلوم 
يف الهند�سة الكيميائية.

1993-1985 فنية هند�سة كيميائية
2018-1993 فني اأول هند�سة كيميائية

باإمكان املراأة اأن 
تعمل يف كل الظروف 

اإذا اأعطيت الفر�سة 

امل�ست�سار االإيرلندي 
اعتربين امراأة خليجية 

تتحدى ال�سعاب

خدمة الوطن واجب ما 
بعده واجب الأنه العزة 

والكرامة 

بروفايل اأول فنية هند�سة كيميائية

• والء عبدالنبي 	 • حممد النامي 	 • حممد جمعة	 • اأبرار عمار 	
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معلقة بـ “التخطيط” �ساب راأ�سنا واأر�ض “بيت العمر” 

حلقة نقا�سية م�ساحبة الجتماعات التنمية امل�ستدامة بنيويورك

نا�سدوا �سمو رئي�س الوزراء توجيه املعنيني... عائالت باربارية لـ“$”:

تنظمها “�سوق العمل” بال�رشاكة مع الفلبني و“الدولية للهجرة”

بكل ح�رشة واأمل بثـــت عائالت باربارية 
�سكواهـــا عرب “البالد” مـــن تاأخر ت�سنيف 
اأحـــد املخططـــات املتو�سطـــة لبيوتـــات 
ومناطق القرية القدمية ل�سنوات عديدة، 
مما فـــوت عليهـــا ال�ـــرشوع يف بنـــاء “بيت 
العمـــر” على العقارات التـــي ابتاعوها يف 

ذلك املخطط.
ونا�ســـدت العائـــالت رئي�ـــس الـــوزراء 
�ساحـــب ال�سمو امللكي الأمـــر خليفة بن 
�سلمـــان اآل خليفـــة توجيـــه امل�سوؤولـــني 
العمـــراين  والتطويـــر  التخطيـــط  بهيئـــة 
لالإ�رشاع يف ت�سنيف املخطط الواقع مبجمع 
518 بقرية باربار الذي ينق�سم اإلى نحو 3 

خمططات متال�سقة واإنهاء معاناتهم.
واأ�ســـار مـــالك الأرا�ســـي يف حديثهـــم 
لل�سحيفة اإلى اأنهم ومن خالل متابعاتهم 
امل�ستمرة مع الهيئـــة، باإدارتيها ال�سابقة 
واحلاليـــة، مل يكونـــوا يتح�سلـــون علـــى 
قبـــل  مـــن  ووا�ســـح  حا�ســـم  ورد  اإجابـــة 
املعنيـــني مل�ســـر اأرا�سيهـــم، ومل تكن 
ردود املعنيـــني تتجـــاوز عدم وجـــود اأي 
م�ستجدات، اأو حتويل ملفهم على اإدارة اأو 

جلنة اأخرى.
ولفتوا اإلى اأن اآخر املراجعات حت�سلوا 
منها على معلومات تفيد بتحويل املخطط 
علـــى 3 جلـــان داخليـــة لدرا�ستـــه واتخاذ 
الإجـــراءات الالزمـــة ب�ساأنـــه، دون حتديـــد 
اأي �سقـــف زمنـــي لعمل اللجـــان و�سل�سلة 
الإجـــراءات التـــي �ستتخذ ب�ســـاأن املخطط 

حلني اعتماده.
وتابعوا “بع�سنا جتاوز �سنه اخلم�سني 
عاما و�ساب �سعر راأ�سه، ول منلك اأي حلول 
بديلة؛ فال يحق لنـــا ال�ستفادة من بع�س 
اخلدمـــات الإ�سكانيـــة؛ لمتالكنا عقارات، 
وبالتـــايل نرجـــو مـــن الإدارة اجلديـــدة اأن 
تخطـــو خطـــوة لالأمام نحـــو حـــل معاناتنا 

واعتماد املخطط الذي طال انتظاره”.
ويف خطـــاب للمديـــر العـــام ال�سابـــق 
لـــالإدارة ال�سيخ حمد بن حممـــد اآل خليفة 
عن اأحـــد عقارات املخطط، ذكر اأن الإدارة 
تعـــد يف ذلـــك الوقـــت خمطـــط تف�سيلي 
للمنطقـــة، وتعديل و�سعيـــات العقارات 
فيهـــا، وا�ستحداث �سبكـــة الطرق لربطها 
بال�سبكـــة القائمة، واإعداد خمطط متكامل 

ل�ستعمالت الأرا�سي.
املخطـــط  موقـــع  اأن  الأهـــايل  وبـــني 

القدميـــة  القريـــة  لبيوتـــات  املتو�ســـط 
واملتاخـــم لهـــا، ينبغـــي اأن يكـــون عامال 
اإيجابيـــا ل�رشعـــة اإجناز واعتمـــاد املخطط؛ 
نتيجـــة وجود �سبكة طرق حـــول املخطط، 
ف�سال عن توفر التمديدات وخدمات البنية 

التحتية للمنطقة املتاخمة للمخطط.
ودعـــوا الهيئة اإلـــى الإ�ـــرشاع يف اإنهاء 
ملف املخطط اأ�ســـوة باملخططات الأخرى 
التي �سنفت يف القرى املجاورة، اإذ تعترب 

خمططات حديثة مقارنة مبخططهم.

ال�سناب�س - هيئة تنظيم �سوق العمل: 
ت�ســـارك هيئـــة تنظيـــم �ســـوق العمـــل يف 
الفعاليـــات امل�ساحبة للمنتدى ال�سيا�سي 
بالتنميـــة  املعنـــي  امل�ستـــوى  رفيـــع 
التابع للمجل�ـــس القت�سادي  امل�ستدامـــة 
والجتماعـــي لالأمم املتحـــدة، حيث تنظم 
حلقـــة نقا�سية بعنـــوان “حوكمـــة الهجرة 
نحو  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف 
مجتمعات اآمنة ومرنة وم�ستدامة”، بال�رشاكة 
مع حكومة الفلبني وبالتعاون مع املنظمة 
الدوليـــة للهجـــرة ومنتـــدى املهاجرين يف 
اآ�سيـــا، يـــوم 16 يوليـــو 2018 مبقر الأمم 

املتحدة بنيويورك.
النقا�سيـــة ممثلـــني  احللقـــة  وجتمـــع 
للبحريـــن والفلبـــني واملنظمـــة الدوليـــة 
اآ�سيـــا  للهجـــرة ومنتـــدى املهاجريـــن يف 
ملناق�ســـة الإ�سالحـــات الأخـــرة ل�ســـوؤون 
العمـــال الوافدين يف دول جمل�س التعاون 
ب�ســـكل خا�ـــس  الرتكيـــز  مـــع  اخلليجـــي، 
على جتربـــة البحريـــن كاأحـــد املمار�سات 
الدولية الأكرث جناحـــاً، وكيف ت�سهم هذه 
الإ�سالحـــات يف حتقيـــق اأهـــداف التنميـــة 

امل�ستدامة.
وتت�سمـــن اجلل�ســـة النقا�سيـــة التـــي 
تنعقـــد مبقـــر الأمـــم املتحـــدة بنيويورك 
ملدة �ساعتـــني، تت�سمن عرو�ساً تقدميية 
التنفيـــذي  الرئي�ـــس  ي�ستعر�ـــس  حيـــث 
لهيئة تنظيم �ســـوق العمل، رئي�س اللجنة 
الوطنيـــة ملكافحـــة الجتـــار بالأ�سخا�ـــس 
اأ�سامة العب�سي، جتربة البحرين يف ت�سميم 
وتنفيذ وتقييـــم اإ�سالحات �ســـوق العمل 

للعمالة الوافدة.
يعقب ذلـــك تقـــدمي وكيـــل ال�سوؤون 
اخلارجيـــة للمهاجريـــن و�ســـوؤون العمـــال 
�سارة اريول وجهـــة نظر البلدان امل�سدرة 
للعمالة، حول واقع الهجرة يف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي، مبا يف ذلك الإ�سالحات 
ا�ستكمـــال  و�سبـــل  البحريـــن  الأخـــرة يف 
اجلهود ومعاجلة الفجوات لتحقيق اأهداف 

التنمية امل�ستدامة.

املديـــر  م�ست�ســـارة  وت�ستعر�ـــس 
العام للمنظمـــة الدولية للهجـــرة مي�سيل 
الدولية  اأف�سل املمار�ســـات  �سولومـــون، 
الإدارة �ش���وؤون العمال���ة الوافدة واالرتباط 
مع اأهداف التنميـــة امل�ستدامة، كما يقدم 
املديـــر التنفيـــذي ملنتـــدى املهاجريـــن 
اآ�سيا )MFA( وليـــام جوي�س، وجهة نظر 
املنظمـــات غـــر احلكوميـــة حـــول �سوؤون 

العمالة الوافدة.
يعقب ذلك مناق�ســـة جماعية مفتوحة 
تتمحـــور عـــن التحديـــات الرئي�ســـة التي 

واجهت اإجـــراء اإ�سالحـــات اإدارة الوافدين 
يف البحريـــن �سابقـــاً، وكيـــف ترتبـــط هذه 
الإ�سالحـــات باأهداف التنميـــة امل�ستدامة، 
اإيجابيـــات نظـــام العمـــل املـــرن للعمالة 
الوافـــدة، التحديـــات الرئي�ســـة املتوقعة 
التي يجب مواجهتها من قبل اأرباب العمل 
والعمال وكذلك احلكومات مع الإ�سالحات 
احلاليـــة، التدابـــر املعمول بهـــا ل�سمان 
حمايـــة العمـــال الوافدين يف هـــذه الفرتة 
النتقاليـــة، التدابر التي اتخذتها حكومة 

البحرين لتقييم اأثر الإ�سالحات احلالية.

• خطاب املدير ال�سابق للتخطيط ب�ساأن اأحد عقارات املخطط	

• مي�سيل �سولومون	 • اأ�سامة العب�سي	

• وليام جوي�س	 • �سارة اريول	

�سيد علي املحافظة

العفريت يكمن في تفاصيل األرقام
فا�ـــس الكيـــل ببع�ـــس الـــوزارات، ومن قمـــت بانتقـــاد اأدائهم، 
وهرولـــوا ي�سكون، ويذرفون الدمـــوع املم�رشحة بقمي�س يو�سف �سد 
مقالتـــي، واأن الذئـــب اأكل بقيـــة احلـــروف، واأراد البع�ـــس اأن يلقي 

بقلمي يف البئر، عل كلماته تباع بدراهم معدودة.
، وحربي ممزوج بزجـــاج، وجلدهم يعاين  يدعـــون اأن قلمي قا�ـــسٍ
مـــن حكة �سيا�سية، وح�سا�سية تطفـــح عليه اأعرا�س ال�سدفية مبجرد 
اأن تالم�سه حـــروف كاتب، واأن بع�س الوزارات جلدها اأ�سد نعومة من 
جلـــد “جونفـــر لوبيز”، فعلينـــا اأن نوزع علـــى كل وزارة مع كل مقال 
بل�سمـــا، واأن مدحـــي لأي وزارة اأ�سبه بدغدغة �سكـــني، واأن وزاراتهم 
“الأفالطونيـــة” مازالـــت تنتج اإبداعـــات يونانية تعيـــد ذكرى اثينا 
واأفالطون و�شقراط، فهي ال ت�شتحق كل هذا النقد ال�رش�س، هرول كل 
باٍك اإلى موقع خمتلف، والبع�ـــس ذهب اإلى بعيد مطالبا باإيقايف عن 
الكتابة نهائيا، متهمني اإياي اأن كل هذا النزف على ورق الكتابة يراد 
منـــه “الإثارة”، واإن وحدهم هم من “قلبهـــم على املواطن” يريدون 
ان يخدمـــوه باأ�سفـــار العني، واأنهـــم -من خالل �سيـــاق ال�سكوى- ل 
ينامون، م�سهدين ليايل وليايل يف التفكر يف كيفية “حلول م�ساكل 

املواطنني”. 
واأهـــم �ســـي اأن يطرحـــوا نتائـــج “ير�ســـى عنهـــا ال�سعـــب”، واأن 
ي�سافروا �سفـــرات “ير�سى عنها ال�سعـــب” واأن ياأكلوا اأكال “ير�سى 

عنه ال�سعب”. 
م�سكلـــة كل هـــذه “املاآمت الب�رشيـــة” التي ذرفت كل هـــذا البكاء 
“الوطنـــي” يف �سكواهـــا، ورغـــم امتالكهـــا كل المكانـــات املادية، 
والإداريـــة واللوج�ستية، و�سبكات العالقات العامـــة، عاجزة عن الرد 

بحرف واحد!!
واإننـــي هنا اأقـــول لل�ساكني وهم اأكـــرث من �سخ�ـــس، اأنتم ل�ستم 
اأن�ســـاف اآلهة تعبد من دون اهلل، اأنتم ب�رش ومن حقنا ا�ستخدام )ليزر( 
القلـــم يف حمو البقع ال�ســـوداء بوزاراتكم، واأن ن�ســـع تقومي لأ�سنان 
“الأرقـــام” امل�سللـــة التي يراد بهـــا ت�سليل الدولـــة، لتبدو اأ�سنان 
اأرقامكم بال اعوجاج وهي تتحدث عن اإح�ساءات الربح واخل�سارة التي 

تتكبدها وزارة هنا اأو �رشكة عمالقة هناك اأو هيئة. 
التفكـــر بوقف قلمي هو لعب بالنـــار على املك�سوف، واأنا راأفت 
بكم يف كل ما كتبته لأن ما بيدي، وما ظل ي�سلني من وثائق واأرقام 
و�سكـــاوى، اإلـــى اليوم، لو طرحـــت خم�سة يف املئة منهـــا لكان هناك 

هيجان طوفان، وزلزال مبعنى الكلمة، فما طرحته جمرد “مقبالت”.
ولكـــن اأنـــا اآثرت فقـــط حتريك �سيء مـــن الأمور، لإعطـــاء فر�سة 
لهوؤلء، لي�سححـــوا مواقع اجلرح، وكل موؤ�س�ســـة تبحث عن “التفاحة 

امل�سمومة” يف وزارتها حتى يتم الت�سحيح.
واأحـــب اأن اأو�ســـل م�سجا لهـــوؤلء، اأنا لعبتي املف�سلـــة يف ارتفاع 
�سهيـــة الكتابة والت�سحيـــح هي “الأرقام والوثائـــق” لأكون من�سفا 
ودقيقا، وعليكم قراءة تاريخي ال�سحايف يف ذلك، ولالأ�سف جند جاللة 
امللك يدفع املاليني، ويخطط، وي�سهر، وبع�س وزاراتكم و�رشكاتكم، 
من�سغلة بتلميع �سوارب الوزارة اأو ال�رشكة اأو توزيع لقطات ابت�سامات 
هوليودية، اأو من�سغلة مب�سالح خا�سة. الف�ساد يف البحرين يف �سيئني: 
لعبة اأرقام يتم ت�سليل الدولة بها يف عملية “الربح واخل�سارة” وهذه 
بهـــا يتم ت�سليل الدولـــة بتقارير م�سللة عن احلقيقـــة، على قاعدة 
كان يرددها مدير تنفيذي، “تريد ت�سيع احل�سبة؟ فقط عّقد الأرقام 
وكرّثها، وطل�سم فهمها بامل�سطلحات مع اإبهارات” وهنا جتد غالف 
الت�سليل ملـــيء باملكياج والألوان اجلميلـــة ال�ساحرة لكن ال�سيطان 
يكمن يف تفا�سيل الأرقام، لتكت�سف حجم التالعب ي�سل اإلى ماليني. 
والثانيـــة تكمـــن يف زراعة �سلـــة الأ�سدقـــاء ليت�ســـرتوا على كل 
التجـــاوزات، بـــدوري اأنا يف انتظـــار تقرير ديـــوان الرقابـــة املالية، 
والإداريـــة واأمتنى اأن يكـــون اأقوى تقرير عـــن كل التقارير ال�سابقة 
بعد مواجه���ة ال�شحافة ال�رش�شة مع املوؤ�ش�ش���ات، وي�شع النقاط على 
احلـــروف، واأنـــا �ساأكمـــل فـــك ال�سفـــرات اإذا مل اأجد ت�سحيحـــا لهذه 
املوؤ�س�ســـات، واأحب ان اأو�ســـل م�سجا اأن هنـــاك موؤ�س�سات و�رشكات 
و�سلتنـــي “بـــالوي متلتلة” عليهـــا، اإلى الآن مل اأكتـــب عنها، واإذا مل 
يتـــم الت�سحيـــح �سيتفاجوؤون كما تفاجاأ جمل�ـــس اإدارة هيئة التامني 

الجتماعي بالطوفان. 
واأكـــرر من جهـــة اأخـــرى و�سلتني بالوي عـــن “�رشكـــة” و�ساأقوم 

بدرا�سة املعلومات، والأرقام والتوقيت. 
ختاما اأقول للذين حتركوا لغتيال قلمي، اأنا كاتب ل يرو�سني اإل 
املوت ونحن كدولة نعي�س عجزا ودينا عاما كبرا فالبد من املحا�سبة 

ووقف النزف واإعادة امتالء خزان املوازنة بتقليل التجاوزات.
واأمتنـــى اأن ل حت�رشوين يف زاويـــة اأكرب واأبـــداأ يف قناتي الإعالمية 
يف “يوتيـــوب” بقراءة كل مقال ووثيقة، و�رشحـــه بالأرقام والأ�سماء، 
واملثـــل يقول “ل تبوق ول تخـــاف”، واأقول للنا�س هل تعلمون حجم 
الن�رش الوطني، والربح مل�رشوع جاللة امللك عندما نوقف الف�ساد ويتم 

اإرجاع الأموال خلزانة الدولة ومنع الثقوب ال�سوداء؟ 
اأ�سكـــر كل الذيـــن يو�سلون يل مواقع اخللل املـــايل والداري يف 

املوؤ�س�سات، وثقوا اأن عن�رش التوقيت مهم خلدمة اأي ملف. 
وانـــا �ساأعمل كل ما بو�سعـــي لتق�سي احلقائـــق، ومواجهة ذلك، 
و�سكًرا للتجار الذين توا�سلوا معي، ممن لفتوا نظري لبع�س الأمور، 
�سكـــًرا لـــكل وطنـــي �ساعدين يف فـــك ال�سفـــرات، اللجنـــة امل�سرتكة 
لقانون التقاعد وملعايل وزير املالية، بقدر النتائج الإيجابية للنا�س 
يف القانون �سن�سفـــق لكم، وبقدر النتائج ال�سلبية �سننتقد، واأمتنى 
اأن يت�ســـع �سدركـــم لنقد جلنتكم واأطروحتكم واأحـــب اأن اأو�سل لكم 
ر�سالة: اأن النا�س ل تريد رفع �سن التقاعد، وهي حمقة يف ذلك ونحن 

يف ال�سحافة �سنقف معهم.

سيد ضياء الموسوي
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عبا�س اإبراهيم

يعترب اهم���ال فح����ص و�صيانة 
ا�صطوان���ات الغاز اح���د اهم ا�صباب 
يف  واحلرائ���ق  احل���وادث  وق���وع 
املن���ازل واملطاع���م وغريها، حيث 
يجه���ل البع����ص كيفي���ة الت����رف 
ال�صحي���ح عند حدوث ت����رب الغاز، 
ومن ه���ذا املنطلق ت�صع���ى االدارة 
العام���ة للدفاع امل���دين اإلى توفري 
احلماية والوقاي���ة وال�صالمة الأفراد 
املجتمع ع���رب املتابعة والتوجيه يف 
اتخاذ التدابري الوقائية من احلرائق 
واملحافظ���ة عل���ى اأرواح الب����ر من 
خ���الل اقام���ة التطبيق���ات العملية 
الهادف���ة  التوعوي���ة  واملحا����رات 
اإيل رف���ع الوع���ي واج���راء الزيارات 
امليداني���ة مم���ا ي�صه���م يف تقلي���ل 

ن�صبة احلوادث واحلرائق.
وتن���وه االدارة العام���ة للدف���اع 
تطبي���ق  ����رورة  اإل���ى  امل���دين 
االر�صادات الواجب اتباعها للوقاية 
من ح���وادث احلرائ���ق واالنفجارات 

الناجمة من اأ�رار ت�رب الغاز.
وفيما يتعل���ق بالو�صائل االآمنة 
وال�صليمة لتخزي���ن ا�صطوانة الغاز، 
فاإن االم���ر يتطلب القي���ام بفح�ص 
اأ�صطوانة الغاز والتمديدات ب�صورة 
دوري���ة )االأنابي���ب - اخلراطي���م - 
ال�صم���ام( والتاأك���د م���ن �صالمتها، 
وجتن���ب تعر�صه���ا للح���رارة الت���ي 
وا�صتب���دال  اتالفه���ا  يف  تت�صب���ب 
التالف منها فورا ملنع ت�رب الغاز.

ويتطل���ب التاأكد من اأن خرطوم 
التو�صي���ل املطاط���ي ال يوج���د ب���ه 
ت�صقق���ات وذو نوعي���ة جي���دة، واأن 
ح���دوث  لتجن���ب  منا�ص���ب  طول���ه 
اإلتواءات حادة ب���ه، واختباره برغوة 
ال�صاب���ون للتاأك���د من ع���دم وجود 
مواقد  واغ���الق مفاتي���ح  ت�رب���ات، 
الغاز بعد االنتهاء م���ن اال�صتخدام، 
م���ع مراعاة اختي���ار مواق���ع االأفران 
يف مواق���ع منا�صبة بعيدة عن اأماكن 
حرك���ة االطف���ال، وفح����ص املواقد 
واالأف���ران والتاأك���د م���ن نظافته���ا 

وعدم ان�صداد منافذ الغاز بها.
االم���ور  اولي���اء  عل���ى  ويج���ب 
توعية االأطف���ال بتعليمات ال�صالمة 
والتنبي���ه عليهم بع���دم التواجد يف 
املطب���خ اأثن���اء الطه���ي اأو مالم�صة 
اأبواب االأفران الزجاجية وهي �صاخنة 
اإ�صاب���ات، وتزويد  لتجن���ب وق���وع 
لت����رب  كا�ص���ف  بجه���از  املطب���خ 
الغ���از، وو�ص���ع االأ�صطوان���ة داخ���ل 
خزانة حمكمة الغلق وجيدة التهوية 
بعيدا عن اأ�صعة ال�صم�ص املبا�رة اأو 

املواد القابلة لال�صتعال.
وعن���د اكت�ص���اف وج���ود ت����رب 
للغ���از يف املنزل، فف���ي بداية االمر 
يجب غلق �صمام الغاز من امل�صدر 
الرئي�ص باإحكام واإخالء املكان فورا 
م���ن جمي���ع االأ�صخا����ص اإل���ى مكان 
اآمن، م���ع اطفاء م�ص���ادر اال�صتعال 
القريب���ة، وتهوي���ة املك���ان بفت���ح 
النوافذ واالأب���واب، وعدم ا�صتخدام 
املفاتي���ح الكهربائية بالت�صغيل اأو 
االإيق���اف، او اإ�صعال اأع���واد الثقاب 
للبح���ث ع���ن مكان الت����رب لتجنب 
حدوث انفج���ار وا�صالح���ه بوا�صطة 

املخت�صني.

ال تهمل فح�ص 
اأ�صطوانة الغاز حتى ال 

تقع احلوادث

الثقافة األمنية

اإلزام �رشكة بدفع 29 األف دينار مكافاأة نهاية اخلدمة ملوظف

�صجن اآ�صيوي 3 �صنوات ا�صتغل ثغرة بنظام اإ�صدار “الذكية”

اآ�صيوية تقاوم اآخر ملنعه من �رشقة قالدتها واملارة يقب�صون عليه

تاأييد احلب�س 3 �صنوات والغرامة ل�رشطي يبيع مادة احل�صي�س املخدرة

 ف�صلته ملخالفته عقد العمل با�صتثمار اأمواله يف اخلارج دون علمها

ق�ص���ت املحكم���ة الك���ربى املدني���ة االأولى 
)الدائ���رة االإداري���ة( باإل���زام �ركة تق���دم خدمات 
مالية اأن تدفع مكافاأة نهاية اخلدمة باأكرث من 29 
األ���ف دينار، ل�صالح اأح���د موظفيها الذي ف�صلته 
ملخالفته لعقد العمل بعد خدمة امتدت 21 عاما، 
كون���ه ا�صتثم���ر اأموال���ه اخلا�صة يف اإح���دى الدول 
اخلليجية دون علم من ال�ركة بخالف املن�صو�ص 

عليه يف عقد العمل بينهم.
واأفادت املحكمة اأن وقائع الدعوى تتح�صل 
يف اأن املدع���ي كان يعمل ل���دى ال�ركة منذ العام 
1995 وباأج���ر �صه���ري 200 دينار وب���دل �صكن 
مببل���غ 50 دين���ار، حتى مت ترقيت���ه وتدرج خالل 
تلك ال�صنوات اإلى مدير ورفع راتبه االأ�صا�صي اإلى 
1429 دين���ارا وعالوة �صك���ن 290 دينارا وعالوة 
 40 130 دين���ارا وات�ص���االت مببل���غ  مو�ص���الت 
دينارا، واجر �صه���ري اإجمايل مببلغ 1889 دينارا، 
اإال اأن���ه بتاريخ 28 �صبتم���رب 2016 قامت ال�ركة 

بف�صله ومل توؤدي له حقوقه العمالية.
وطال���ب املدع���ي يف دع���واه باإل���زام ال�ركة 
اأن تدف���ع له بدل االإخط���ار واالأج���ور املتاأخرة مع 
الفائ���دة القانوني���ة وبدل اإج���ازة ع���ن 5 اأيام مع 
الفائ���دة القانوني���ة والتعوي�ص ع���ن اإنهاء العقد 
ب���ال �صبب ومكافاأة نهاية اخلدم���ة وتذكرة ال�صفر 
اأو ب���دل التذك���رة و�صهادة اخلدم���ة وامل�صاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
واأو�ص���ح وكيل املدعى عليها مذكرة �صارحة 
اأ�ص���ار فيه���ا اإل���ى اأن املدع���ي عمل ل���دى ال�ركة 
اعتب���ارا م���ن 1995 يف اأحد ف���روع ال�ركة يف دولة 
خليجي���ة ومت نقله اإلى البحرين اعتبارا من 2007 
ويف اأغ�صط����ص ل�صن���ة 2016، وبالتحقيق مع اأحد 
املوظفني يف ال�ركة تبني اأن املدعي على عالقة 

عم���ل مع باإحدى ال�ركات، واأقر باأنه خالل عمله يف 
فرع ال�ركة يف الدولة اخلليجية كان ي�صتغل وقت 
ال�رك���ة يف ن�صاطات���ه اخلا�ص���ة، واأن���ه م�صتثمر يف 
بع�ص االأعمال اخلا�صة، وتبني ذلك خالل حتقيق 
ال�رك���ة يف ق�صي���ة اختال�صات مالي���ة، ويعتقد اأن 
املدعي مت���ورط فيها م���ع اآخرين لذل���ك اتخذت 
االإدارة قرارا بالف�صل بتاريخ 28 �صبتمرب 2016 

بناء على تقرير االإدارة العليا لل�ركة.
وذكرت املحكمة يف حيثي���ات حكمها اأنه عن 
طل���ب املدعي االأج���ور املتاأخرة فاإن���ه من املقرر 
قانون���ا اإذا انتهت عالقة العم���ل اأن يوؤدى للعامل 
اأجره وكافة املبالغ امل�صتحقة له فورا، اإال اإذا كان 
العام���ل قد ترك العم���ل من تلق���اء نف�صه فيجب 
على �صاحب العمل يف هذه احلالة اأداء اأجر العامل 
وجمي���ع م�صتحقاته خالل م���دة ال جتاوز 7 اأيام من 
تاري���خ ترك العم���ل، وال ترباأ ذم���ة �صاحب العمل 
من االأجر اإال اإذا وق���ع العامل على ما يفيد ت�صلمه 
االأجر، واأن �صاحب العمل هو الذي يقع عليه عبء 

اإثبات براءة ذمته منه.
وملا كانت املدعى عليها هي املكلفة قانونا 
باإثب���ات �ص���داده الأجر املدعي ومل تق���دم ما يدل 
على ذلك ومن ثم تك���ون ذمتها مازالت م�صغولة 
باالأج���ر عن تلك امل���دة، وهو ما قدرت���ه املحكمة 

مببلغ 1763 دينارا و66 فل�صا.
واأ�صارت اإلى اأنه ب�ص���اأن طلب التعوي�ص عن 
التاأخ���ري يف �صداد االأجور فاإنه م���ن املقرر قانونا 
اأن ت���وؤدي جهة العمل االأج���ور وغريها من املبالغ 
امل�صتحق���ة للعام���ل بالعمل���ة البحريني���ة، ويجوز 
االتفاق على اأدائها بعملة اأجنبية متداولة قانونا، 
وملا كانت املدعى عليه���ا قد امتنعت عن �صداد 
االأج���ر عن الفرتة املطالب به���ا رغم انتهاء عالقة 
العمل وقد اأ�ص���اب املدعي من جراء ذلك �رر يف 

ع���دم االنتف���اع باالأجر، مما تق�ص���ي معه املحكمة 
بتعوي�ص���ه، كم���ا اأم���رت ال�ركة بتق���دمي تذكرة 
�صف���ر للمدعي كون���ه اأجنبي و�صاح���ب العمل هو 
امللزم باإعادته اإلى ب���الده بعد انتهاء عقد العمل 

وخ�صو�صا اأنه مل يلتحق بعمل اآخر.
الف�ص���ل  ع���ن  التعوي����ص  بخ�صو����ص  اأم���ا 
التع�صف���ي، فقالت املحكمة اإنه من املقرر قانونا 
اإن للعام���ل احلق يف التعوي�ص ع���ن اإنهاء �صاحب 
العمل لعقد العمل، ما مل يكن اإنهاء العقد ب�صبب 
م�روع، ويكون ع���بء اإثبات م�روعية اإنهاء العقد 
على عاتق �صاحب العمل، خ�صو�صا واأنه اإذا اأنهى 
�صاحب العمل عق���د العمل غري حمدد املدة دون 
�صب���ب اأو ل�صبب غري م����روع بعد انق�صاء 3 اأ�صهر 
م���ن تاريخ بدء العمل، التزم بتعوي�ص العامل مبا 
يعادل اأجر يومني ع���ن كل �صهر من اخلدمة ومبا 
ال يق���ل عن اأجر �صهر وال يزيد على اأجر 12 �صهرا، 
واأن تقدير خطاأ العام���ل وما اإذا كان يعترب اإخالال 
بالتزامات���ه اجلوهري���ة املرتتبة عل���ى عقد العمل 
ي���ربر ف�صله دون مكاف���اأة اأو اإخط���ار اأو تعوي�ص 
من امل�صائ���ل املو�صوعية الت���ي ي�صتقل قا�صي 
املو�ص���وع بالف�صل فيه���ا وفقا لظ���روف احلال 
وطبيعة العم���ل واأن تقدير �صلوك العامل وثبوت 
اإهمال���ه اإلى درج���ة جتعله م���ربرا م�روع���ا الإنهاء 
عقده من م�صائل الواقع التي ت�صتقل بها حمكمة 

املو�صوع.
الدع���وى  ط���ريف  اأن  املحكم���ة  ق���ررت  كم���ا 
ق���د اأفرغا عالق���ة العم���ل بعر�ص العم���ل املوؤرخ 
13 دي�صم���رب 1995، ومت اإنه���اء اخلدم���ة يف 28 
�صبتم���رب 2016 باأثر فوري الإخالل���ه بعقد العمل، 
فق���د اأنهت العق���د مبربر تقبله يتمث���ل يف اإخالل 
املدعي بالتزاماته املرتتبة على عقد العمل وهو 
ما ال يتوافر معه ركن اخلط���اأ املوجب للتعوي�ص 

يف حقه���ا وتق�ص���ي برف�ص طل���ب التعوي�ص عن 
الف�صل التع�صفي.

وب�ص���اأن طل���ب املدعي بب���دل االإخط���ار فاإن 
املحكمة قد انتهت �صلف���ا اإلى اأن املدعى عليها 
ق���د اأنه���ت العقد م���ن جانبها ب���االإرادة املنفردة 
وترى اأنه مبربر يتمثل يف اإخالل املدعي بالتزاماته 
املرتتب���ة عل���ى العقد وف���ق امل���ادة 107/5 من 
قانون العمل، ومن ثم يحق للمدعى عليها االإنهاء 

دون اإخطار وتق�صي برف�ص الطلب.
كما قالت املحكمة اإن املدعى عليها مل تقدم 
م���ا يدل على ا�صتنف���اذ املدعي لر�صي���د اإجازاته 
ال�صنوية اأو ح�صوله على البدل النقدي، وملا كان 
ذلك وكان املدعي قد ق�ر طلبه على 5 اأيام ومن 
ثم ي�صتحقها مبا يوازي مبلغ 238 دينارا كطلبه.

وانتهت اإلى القول اإن���ه ملا كانت مدة خدمة 
املدع���ي ع�رون �صن���ة وت�صعة اأ�صه���ر و15 يوما، 
ي�صتح���ق عنها مكاف���اأة نهاية اخلدم���ة بواقع اأجر 
578 يوم���ا مبا يوازي مبلغ 27 األفا و436 دينارا 

و793 فل�صا.
فله���ذه االأ�صب���اب حكم���ت املحكم���ة باإل���زام 
املدع���ى عليها باأن تودي للمدع���ي مبلغ 29 األفا 
اخلدم���ة  و�صه���ادة  فل�ص���ا  و859  دين���ارا  و437 
وتذك���رة ال�صفر وفائ���دة بن�صب���ة %6 �صنويا من 
االأج���ر ال���ذي تاأخ���ر �رف���ه خ���الل االأ�صه���ر ال�صتة 
االأولى، وت���زداد هذه الن�صب���ة بواقع %1 عن كل 
�صه���ر تاأخري بعد ذلك ومبا ال يج���اوز ن�صبة 12% 
�صنويا من تاريخ اال�صتحق���اق حتى ال�صداد التام 
و%3 لب���دل املكاف���اأة واالإج���ازة م���ن تاريخ رفع 
الدع���وى حتى متام ال�صداد، ورف�صت ما عدا ذلك 
م���ن طلب���ات واألزمت ك���ال منهم���ا باملنا�صب من 
امل�روفات، واأمرت باإجراء املقا�صة ب�صاأن اأتعاب 

املحاماة.

عاقب���ت املحكمة الك���ربى اجلنائية االأولى 
فن���ي حا�صوب اآ�صيوي اجلن�صي���ة بال�صجن ملدة 
3 �ضن���ن واأمرت مب�ض���ادرة املحرر امل�ضبوط 
وباإبعاده نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة 
املق�ص���ي به���ا، وذل���ك الإدانت���ه بتزوي���ر عدة 
بطاق���ات هوي���ة م�صتغ���ال ثغرة يف نظ���ام هيئة 
املعلومات واحلكومة االإلكرتونية كونه منتدبا 
للعمل فيها، مقابل مبل���غ 10 دنانري للبطاقة، 
ومت اكت�ص���اف الواقعة من قبل موظفي الهيئة 
ب�صب���ب غفلت���ه ون�صيان���ه للبطاق���ة يف جه���از 

الطباعة.
وتتمث���ل وقائع الق�صي���ة يف اأن املتهم مت 
انتداب���ه للعمل يف هيئ���ة املعلومات واحلكومة 
االإلكرتوني���ة مبوجب عق���د عم���ل اأبرمته �ركة 

خا�ص���ة مع الهيئ���ة، باعتب���اره فن���ي حا�صوب، 
ومتك���ن املته���م م���ن الو�ص���ول اإل���ى ثغرة يف 
النظام القدمي بح�صب خربته، واخلا�ص بتجديد 
البطاقات ال�صكانية، بحيث ميكن اإعادة طباعة 
البطاق���ات ال�ص���ادرة يف الع���ام 2015 وبذات 

املعلومات ودون اأن يالحظ اأحد ذلك.
اإذ متك���ن املته���م م���ن التو�ص���ل اإل���ى اأن 
بطاق���ات الع���ام 2015 عن���د اإع���ادة طباعتها 
ب���ذات املعلومات ال ميكن للنظ���ام اأن يدرجها 
�صم���ن التقرير اليومي لعم���ل اجلهاز املركزي 
للمعلوم���ات، كما ال حتت�صب عليه���ا اأية ر�صوم 

مالية مبقت�صى النظام اجلديد للهيئة.
وعلى اإث���ر ذلك قرر املتهم اال�صتفادة من 
ه���ذا اخللل وعمل على تكوين عالقات ت�صاعده 

على اال�صتفادة من هذه الثغرة ماديا، اإذ تعرف 
على عامل يف اإحدى الكافترييات، والذي طلب 
من���ه اإنهاء معام���الت خا�صة ببع����ص اأ�صدقائه 
ومعارف���ه ك���ون املتهم عل���ى عالقة مبوظفني 
باإ�ص���دار  املخت�ص���ني  وم���ن  الهيئ���ة  بداخ���ل 

وجتديد البطاقات الذكية.
وبالفعل �صلم العامل للمتهم عدد 4 اأرقام 
�صخ�صية ت�ص���ادف اأن �صنة اإ�ص���دار البطاقات 
فيه���ا جميعا الع���ام 2015، مقاب���ل اأن يت�صلم 
املته���م مبل���غ 10 دنان���ري ع���ن كل بطاقة يتم 
اإع���ادة اإ�صداره���ا، وا�صتط���اع نظ���را للثغرة يف 
النظام اإ�ص���دار البطاقات اجلديدة جميعا دون 

احلاجة ملعارفه بداخل الهيئة.
والأن رغبة املته���م يف احل�صول على املال 

بطريق �صهل فقد طم���ع اأكرث وطلب من عامل 
الكافترييا ت�صليمه اأرقام �صخ�صية اأكرث الإعادة 
اإ�صدار البطاق���ات، واأعطاه فعال رقما �صخ�صيا 
الأح���د معارف���ه، ومتك���ن املته���م م���ن اإدخ���ال 
الرق���م ال�صخ�ص���ي اخلام�ص يف النظ���ام واأعطى 
طلب���ا للطابعة باإع���ادة اإ�صدار البطاق���ة، اإال اأن 
ان�صغال���ه يف عمل اآخ���ر اأن�صاه ا�صت���الم البطاقة 
التي اأ�صدرها، حتى ح�ر اأحد املوظفني وانتبه 

لوجودها.
فح���اول املوظف���ون معرفة مق���دم الطلب 
من بينهم لت�صليم���ه البطاقة، اإال اأن اأحدا منهم 
مل يق���دم طلبا للنظ���ام باإعادة االإ�ص���دار لهذه 
البطاقة، فتم البحث اأكرث حتى مت اكت�صاف اأمر 

املتهم.

دانت املحكم���ة الكربى اجلنائية االأولى 
عامل اآ�صي���وي اجلن�صي���ة “33 عاما” بتهمة 
ال����روع يف �رقة ق���الدة ذهبية من اأخرى من 
ذات جن�صيت���ه كانت ت�ص���ري بالطريق العام 
فا�صتنج���دت بامل���ارة والذي���ن متكن���وا من 
القب�ص علي���ه، وحكمت مبعاقبت���ه بال�صجن 
مل���دة 3 �صنني مع االأم���ر باإبعاده نهائيا عن 

البالد بعد تنفيذ العقوبة املق�صي بها.
وذكرت املحكم���ة يف تفا�صيل الدعوى 
اأن الواقع���ة تتمث���ل يف اأنه بح���وايل ال�صاعة 

2:00 ظهرا بتاري���خ 13 �صبتمرب 2017 يف 
منطقة املنامة مبحافظة العا�صمة، وحتديدا 
بالقرب من م�صت�صفى االإر�صالية االأمريكية، 
واأثن���اء ما كانت املجن���ي عليها “ممر�صة – 
37 عاما” خارجة من مقر عملها يف ا�صرتاحة 
الغداء ح�ر املتهم، والذي كان يقود دراجة 
هوائي���ة، فتوقف عند املجن���ي عليها و�رع 
يف �رقة قالدتها الت���ي كانت ترتديها على 
رقبته���ا، وذلك باأن قام ب�صحبها اإال اأنه خاب 
اأث���ر اجلرمية ل�صبب ال دخل الإرادته فيه وهو 

مقاومة املجني عليها وا�صتنجادها بالغري.
اإذ �رخ���ت املجني عليها باأعلى �صوتها 
و�صقط���ت اأر�صا فانتبه امل���ارة اإليهما، فما 
كان من املتهم اإال اأن ترك دراجته الهوائية 
التي ك���ان يقودها والذ بالفرار من املوقع، 
لكن املارة متكنوا م���ن اللحاق به والقب�ص 
علي���ه حت���ى �صلموه الأف���راد ال�رط���ة الذين 

ح�روا للموقع.
وت�صب���ب االعتداء يف ح���دوث اأثر يف عنق 
املجني وفق تقرير الطبيب ال�رعي املرفق 

بالق�صية.
هذا وثبت للمحكم���ة اأن املتهم يف ليلة 
13 �صبتم���رب 2017، �رع يف �رقة املنقول 
املبني الو�صف والن���وع باالأوراق واململوك 
للمجن���ي عليها بطريق االإكراه الواقع عليها 
باأن حاول نزع ق���الدة ذهبية كانت ترتديها 
يف عنقه���ا وق���د خاب اأثر اجلرمي���ة ل�صبب ال 
دخل الإرادته فيه وهو مقاومة املجني عليها 

وا�صتنجادها بالغري.

اأيدت حمكم���ة اال�صتئناف العليا اجلنائية 
االأول���ى معاقب���ة �رطي “24 عام���ا”، باحلب�ص 
مل���دة 3 �صنوات وبتغرميه مبلغ 1000 دينار، 
مدان بتعاط���ي املواد املخ���درة، فيما اأعفته 
حمكم���ة اأول درج���ة م���ن تهم���ة بيعه���ا نظرا 
الإر�ص���اده عن بائ���ع اآخر، كما اأي���دت م�صادرة 

امل�صبوطات.
كانت وجهت النيابة العامة للم�صتاأنف اأنه 
بتاريخ 2 يونيو 2014، اأوال: حاز واأحرز بق�صد 
البيع مادة خم���درة “ح�صي�ص” يف غري االأحوال 
امل����رح بها قانونا، ثانيا: ح���از واأحرز بق�صد 
التعاطي مادة خمدرة “ح�صي�ص” وموؤثر عقلي 

يف غري االأحوال امل�رح بها قانونا.

وتعود تفا�صيل الق�صية اإلى اأنه ورد بالغ 
مفاده اأنه وردت معلومات تفيد قيام �صخ�ص 
بحريني ببيع مادة احل�صي����ص املخدرة مقابل 
مبال���غ مالية تفوق 200 دين���ار، وبالتاأكد من 
�صح���ة تلك التحري���ات، تبني اأن���ه فعال يقوم 

برتويج مادة احل�صي�ص املخدرة.
فتم اإج���راء ال���الزم ل�صبط املتح���رى عنه 
متلب�ص بج���رم بيع املواد املخ���درة، حيث مت 
اال�صتعانة باأحد امل�صادر ال�رية املوثوق بها، 
للم�صاع���دة يف القب�ص عليه متلب�صا بجرمه، اإذ 
ق���ام امل�صدر باالت�ص���ال باملتحرى عنه حتت 
م�صم���ع واإ����راف ال�صاب���ط، واتف���ق معه على 
�راء قطعة م���ن خمدر احل�صي����ص بقيمة 350 

دين���ار وطلب من���ه اأن يح�ر بالق���رب من اأحد 
املجمعات التجارية مبنطقة �صند.

ويف املوع���د واملك���ان املتف���ق عليهم���ا 
وبعد ت�صوير مبلغ الكمني وت�صليمه للم�صدر 
ال����ري، توجه املذك���ور للقاء امل���دان، وبعد 
مت���ام عملية اال�صت���الم والت�صليم مت القب�ص 
عل���ى امل�صتاأن���ف اأثن���اء م���ا ك���ان جال�ص���ا يف 

�صيارته.
واأثناء عملية التفتي�ص مت العثور يف باب 
ال�صي���ارة على قطعتني من مادة “احل�صي�ص” 
املخ���درة، ومبلغ الكمني امل�صّور، كما ات�صح 

اأن امل�صتاأنف يعمل �رطيا.
وب�صوؤاله عن م�صدر تلك املواد اأفاد باأنه 

ي�صرتيه���ا من �صخ����ص اآخر واتفق م���ع اأفراد 
ال�رط���ة على معاونتهم يف القب�ص عليه، بعد 
اأن اتف���ق معه على اأن ي�ص���رتي منه كمية من 

تلك املواد املخدرة.
ويف املك���ان والزمان املتفق عليهما بعد 
ترتي���ب كم���ني مبنطق���ة مدينه حم���د، وبعد 
انته���اء عملي���ة اال�صت���الم والت�صلي���م بينهما 
مل���واد خمدرة بقيمة 200 دين���ار مت القب�ص 
عل���ى البائع االآخ���ر، والذي ع���رث بحوزته على 
املبل���غ امل�ص���ور ومبل���غ 234 دين���ارا وعدد 
21 قر�صا ممنوع تداول���ه دون و�صفة طبية 
يف جي���ب مالب�ص���ه وقطع���ه كبرية م���ن خمدر 

“احل�صي�ص”.
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“أربعون سنة في أصيلة” يوثق حضور البحرين بموسم أصيلة الثقافي
يف فعالي����ة ثقافي����ة ب����� “مرك����ز 
احل�سن الث����اين للملتقيات الدولية” 
باململكة املغربية ال�سقيقة، وو�سط 
ح�س����ور كثيف من جان����ب املهتمني 
بعامل الفكر والأدب والإبداع، قدمت 
“هيئ����ة البحري����ن للثقاف����ة والآثار” 
مبملك����ة البحري����ن اأح����د اأب����رز كتبها 
التي اأ�سدرتها موؤخًرا، ويحمل عنوان 
“اأربعون �سنة يف اأ�سيلة”، يربز حجم 
احل�سور الثقايف الدائم الذي حققته 
الأربع����ة  العق����ود  ط����وال  البحري����ن 
املا�سي����ة يف واحد من اأهم املعار�ض 
واملنتدي����ات الثقافي����ة يف املنطقة 

والعامل.
ولف����ت موقع “طنج����ة” الإخباري 
اإلى الكتاب اجلديد باعتباره �سهادة 
تاريخية ت����ربز الرتاكم الفكري الذي 
ا�ستطاع����ت البحري����ن تكوين����ه خالل 
م�ساركاتها يف دورات مو�سم اأ�سيلة 
الثق����ايف ال����دويل، وا�سًف����ا الكت����اب 
باأن����ه مبثابة دلي����ل يوث����ق للح�سور 
الإبداع����ي ملجموع����ة م����ن الفنان����ات 
والفنان����ني الت�سكيليني البحرينيني 
الذي����ن �سارك����وا يف مو�س����م اأ�سيل����ة 
الثقايف الدويل خ����الل الأربعني �سنة 

املن�رصمة.
وذك����ر املوق����ع اأن الكتاب الذي 
حظ����ي باهتمام اإعالم����ي وا�سع ي�سم 
العدي����د م����ن الفعالي����ات الإبداعي����ة 
يف جم����الت الفن����ون والثقاف����ة التي 
مثل����ت البحرين ووجهه����ا احل�ساري 
الثق����ايف  املنت����دى  خ����الل  امل�����رصق 
املغرب����ي، مو�سًحا اأن الأعمال الفنية 
الت����ي يت�سمنها الكتاب ت�سكل جانبا 
م����ن جمموع����ة الأعم����ال الت�سكيلي����ة 
التي يزمع اأن ت�سل����م ملتحف اأ�سيلة 

للفنون وينتظر افتتاحه م�ستقبال.

وق����ال املوق����ع اإن الأم�سية التي 
�سهدت اأجواء احتفالية رائعة ب�سبب 
م����ا ت�سمنته م����ن فعالي����ات �سكلت 
معر�����ض  لفتت����اح  جي����دة  منا�سب����ة 
“اأربع����ة على اأربعة.. اأعمال ت�سكيلية 
من مملك����ة البحرين”، و�س����م اأعمال 
اأربعة م����ن كبار الفنانني البحرينيني 
الذين غ����روا م�سهد الفنون اجلميلة 

يف اململك����ة، وه����م ال�سي����خ را�سد بن 
خليفة اآل خليفة وبلقي�ض فخرو وعبد 

الرحيم �رصيف واإبراهيم بو�سعد.
واأ�س����اف اأن املحف����ل �سم اأربعة 
اأعم����ال ل����كل فن����ان م����ن الفنان����ني 
املذكوري����ن، م�س����ًرا اإل����ى اأن اأعمال 
الت�سكيل����ي  الف����ن  رواد  ولوح����ات 
اأعم����ال  ب����ني  ت����رتاوح  البحرين����ي 

جتريدي����ة واأخ����رى �رصيالي����ة وثالث����ة 
طبيعة، وتباينت طرائق ا�ستخدامهم 
واألوان  واأ�ساليب وو�سائط  لتقنيات 

خمتلفة.
جت����در الإ�س����ارة اإل����ى اأن مملك����ة 
البحري����ن، كان����ت �سيف �����رصف على 
املو�س����م الثقايف ال����دويل، يف دورته 
ال�ساد�س����ة والثالث����ني الت����ي التاأمت 

ومتي����زت   ،2014 الع����ام  �سي����ف 
بفعالي����ات فكري����ة وثقافي����ة وفنية 
�ساه����م فيه����ا ثلة م����ن اأ�سه����ر رواد 
م����ن  املختلف����ة  الإب����داع  جم����الت 

البحرين.
ويعت����رب مو�سم اأ�سيل����ة الثقايف 
ال����ذي انطلق����ت  الأربع����ني  ال����دويل 
اأعماله مطل����ع يوليو اجلاري وي�ستمر 
اإلى نهايته تقريب����ا، واحًدا من اأ�سهر 
املنتدي����ات الفكري����ة والثقافي����ة يف 
تنظيم����ه  ويت����م  والع����امل،  املغ����رب 
حتت الرعاية ال�سامي����ة للملك حممد 
فعاليات����ه  وت�ست�سي����ف  ال�ساد�����ض، 
املدين����ة املغربي����ة التاريخي����ة التي 
تطل عل����ى �ساط����ئ الأطل�سي ويرجع 
تاري����خ تاأ�سي�سه����ا اإل����ى 1500 قبل 
امليالد، وتو�سف باأنها مركز اإ�سعاع 
املعم����اري  لنمطه����ا  كب����ر  ثق����ايف 
الأندل�سي، ولحتوائه����ا على العديد 
كامل�سج����د  الرتاثي����ة  املواق����ع  م����ن 
اجلام����ع و�ساحتي القم����رة والطيقان 
الري�س����وين ومرك����ز احل�س����ن  وق�����رص 
الث����اين للملتقي����ات الدولي����ة ال����ذي 
تعود فرتة بنائه اإلى القرن اخلام�ض 

ع�رص.

مـرثيـة “حـوار وسجـال مـع المرحـوم”
اإحنا... 

متر ذكرى.. ومتر اأيام
يا رمز احلب.. والأحالم

على طيفك متر �سنني
يا اأروع حب غنيته

واأحلى �سوت ذاقيته

علي.... اإنت الع�سق والهم�ض
تركت رحلة عمر بالأم�ض

وانت �ساطع �سطوع ال�سم�ض

علي...
 قلت لولدي

باغيب عنكم اأبدي
 تذكرين حلظات

بني احلياة ومن مات
اآنه اأبوك وانت ولدي
عمر الع�سق ما مات

اإحنا....
و ل انطفى نور الهوى

يف يوم ملا رحلت
اإل ن�سوفه م�ستعل

يف قلوب واهلل ما هداأت

بديت تعزف وتغني
يا اأجمل من نقل اإح�سا�ض

وب�سوتك تعي�ض اأرواح
خذيت وياك قلوب النا�ض

باأول ليل ولآخر ليل
وتتحدى طيور احلب

اإذا اأحد �سمع �سوتك
يقول ما اآ�سمع!!

تر �سوتك يرن بالقلب
ويرتك كل اأثر للحب

كل كلمة وكل نغمة
اإذا تنبع من ح�ساك تقول
هوى الع�ساق يف �سوتي

اآبي كل قلب ي�سر وياي حمطة حب
اإذا غنيت

اإذا قلت الهوى مرة
ويتالقى فيها اأحباب
منو يقدر ي�سك بابك

وانت تفتح هوى الأبواب

علي...
اآبيك حت�سب معاي كل بنت

اإذا �سوتي �سار اأوتار
عود احلب يف �سدرها

ترك ذكرى مع دمعة ت�سب اأنهار

واإذا قلت ال�سباب جمنون
وباب احلب تراه مفتوح

ت�سوفه قلوب ت�سوفه عيون

وب�سوتي اآقول بابجي
اآعي�ض احلب واأترك ورد

بالب�ض حب... باعي�ض باحلب
معاكم دوم اآقول ا�سقد

اأنا منكم انتو مني

وب�سوتي تعي�ض قلوب
وتتذكر هوى ل�سنني

بني الروح وبني دروب

اآبي منكم �سموحة وب�ض
رحلت عنكم بال ميعاد

بال ا�ستئذان
وانا قلبي لكم عط�سان

واإذا اإنتو ما �سبعتوا
تراين واهلل جوعان

اآبي اآ�سبع من فرحكم
واآبي اآ�رصب من هواكم

مثل ما اإنتو �رصبتوا احلب
من غنوة عزفت فيها
وغنيت للع�سق اأمرار

وياكم...

وياكم...

اإحنا.... 
علي اإنت احل�سه ومليان

كنز من حب من اآلم
ل تزعل واإنت يف اجلنة

اإذا غنينا موالك

تر اإحنا لك بعد ع�ساق
نبيك تتطّمن بحالك

علي....
اآبي منكم �سموحة وب�ض
رحلت عنكم بال ميعاد
ويف قلبي الوله زايد
فراغ واهلل ول ينعاد
ول بارجع ول عايد

ومن يرحل بني لرتاب

ما يرجع اأو ت�سوفه عيون
ب�ض �سوتي اآ�سمعه حي
و�سطكم واآنه مدفون
وبال كلمة اآقول فيها

اأنا حزنان
اأنا فرحان

ويهل دمعي من لعيون

بقلم: حمد ال�سهابي

الذات”  من  “كلمات  هي 
اللفظية  دلل��ت��ه��ا  ت��ت��ج��اوز 
وال��ن��ظ��ري��ة وال��ن��ق��دي��ة اإل��ى 
فكرية  ت�����س��ورات  ت��اأط��ر 
وف��ل�����س��ف��ي��ة مت��ث��ل ن��ظ��رة 

الكاتب عبده الأ�سمري 
احل���ي���اة يف ظل  اإل����ى 
امل��ت��غ��رات احل��ال��ي��ة 

التي ت�سع اإن�سان هذا الع�رص 
وجًها لوجه مع الواقع الذي يحياه، لذا 
الكتاب مكثًفا ومليًئا بالطروحات  جاء 
وال����������������������روؤى 
الإي�����ج�����اب�����ي�����ة 
على  واملنفتحة 
م��ت��ع��ددة  اآراء 
قلما  وخمتلفة، 
كتب  يف  جندها 

متخ�س�سة.

�س���در حديًثا ع���ن دار لوغاريتم 
للن�رص والتوزيع بالقاهرة رواية “عمر 
ال�سق���ي” للكاتب معتز �رصبا�ض وهي 
الرواي���ة الثالثة يف م�رصوع���ه الأدبي، 
اقتح���ام ق�س���م �رصطة يح���دث اليوم، 
وحادث���ة انتحار غام�س���ة حتدث غًدا، 
يت�سبب���ان يف جم���ع م�سائ���ر خم�س���ة 
اأ�سخا�ض ما كان لأي منهم اأن يقابل 
الآخ���ر، فق���ط، لينك�سف ����رص غام�ض، 
دون  طويل���ة،  ل�سن���وات  ًّا  ����رصرِ بق���ي 

ك�سف.
ت����������������دور 
اأح�����داث رواي���ة 
ُع��م��ر ال�����س��ق��ي، 
اأن  ميكن  التي 
ا�سمها  ُي��ن��ط��ق 

“ُعَمر ال�َسقي”.

عًرا ل ُيكَتب« ن�سو�ض  »َغنَّيُتك �سرِ
نرثي���ة تدخ���ل م���ن خالله���ا ال�ساع���رة 
ن���ور اخلالدي ب���اب الإبداع م���ن بوابة 
ميث���ل  فاملكت���وب  والآخ���ر،  ال���ذات 
غياب املع�سوق والف���راغ والنف�سال 
والدخ���ول يف ح���ال الغي���اب، وبه���ذا 
املعنى يتحّول ال�سعر اإلى اأداة تتولى 
والنفو����ض  املنهك���ة  ال���روح  اإحي���اء 
اأوت���ار العواط���ف  املتعب���ة وحتري���ك 
امل�سبوبة  الإن�ساني���ة وغ�سل جراحه���ا 
اآهاتها  وتفريغ 
 ، مللتهب���ة ا
مللء  وحماول���ة 
الوح���دة  ف���راغ 
واإحي���اء ال�سعور 
احلياة  مبعن���ى 

من جديد.

هناك خياران: إما الضحك وإما الجنون، لكن زمننا 
الباهر يوفر لنا اإلمكانية الثالثة: أن نرقص!

فريدريش نيتشه

سعيد من يحلق فوق الحياة، ويعي بال عناء 
لغة الزهور واألشياء الصامتة. 

شارل بودلير

في ذكرى رحيل الفنان األصيل... علي بحر

• •wال�سيخ را�سد بن خليفة	 •بو�سعد	 •بلقي�ض	 �رصيف	

شهادة تاريخية تبرز التراكم الفكري للمملكة في المغرب

• مهرجان ا�سيلة	



ال�سعودية ت�ستثمر 10 مليارات 
دوالر بجنوب اأفريقيا

كي���ب ت���اون - رويرتز: قال���ت املتحدثة 
با�سم رئي�س جنوب اأفريقيا �سرييل رامافو�سا 
اأم�س االأول اإن ال�سعودية �ست�ستثمر ما ال يقل 
ع���ن 10 ملي���ارات دوالر يف الب���اد معظمه���ا 
يف قط���اع الطاق���ة، مب���ا يف ذلك بن���اء معامل 

للتكرير.
واأ�سافت املتحدثة خو�سيا ديكو اأن هذا 
الوعد قدمه ويل العهد ال�سعودي االأمري حممد 
بن �سلم���ان اأثناء زي���ارة ر�سمي���ة لرامافو�سا 

ووزراء من حكومته اإلى اململكة.

االإمارات: 7.1 مليار دوالر �سيكات من دون ر�سيد
اأبوظب���ي- وام: اأعلن البنك املركزي لدولة االإمارات العربية املتحدة ر�سميًّا عن ت�سجيل 
515 األ���ف حال���ة �سيك من دون ر�سيد يف االأ�سهر اخلم�سة االأول���ى من العام اجلاري و�سلت 
قيمته���ا اإلى 26.2 مليار درهم )7.1 مليارات دوالر(، ويع���ادل عدد ال�سيكات املرجتعة من 
دون ر�سي���د 4.3 % من اإجم���ايل عدد ال�سيكات التي و�سلت اإل���ى البنوك خال هذه الفرتة.
���ا باملقارنة مع 546 األف  وعل���ى الرغم م���ن �سخامة عدد ال�سيكات، فاإن���ه ميثل تراجًعا ن�سبيًّ
�سي���ك مرجتع بقيمة 28.9 مليار درهم يف الف���رتة نف�سها من العام املا�سي 2017، وبح�سب 
وكالة االأنباء االإماراتية فاإن عدد ال�سيكات التي مرت عرب نظام مقا�سة ال�سيكات يف االإمارات 
جت���اوز 12 مليار �سي���ك يف االأ�سهر اخلم�سة االأولى من الع���ام 2018، بقيمة اإجمالية تبلغ نحو 
592 مليار درهم، وهذا ميثل تراجًعا كبرًيا مقارنة باالأ�سهر اخلم�سة االأولى من 2017، حيث 
جرى تداول �سيك���ات بقيمة بلغت 1.5 تريليون درهم، اأي اأن ال�سيكات املتداولة هذا العام 

متثل فقط 39.3 % من اإجمايل قيمة ال�سيكات املتداولة العام املا�سي.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

لندن، الريا����س - رويرتز واأرق���ام:  تراجعت 
اأ�سع���ار عق���ود خ���ام برن���ت خ���ال ت���داوالت اأم�س 
بينم���ا ارتفع �سعر اخلام االأمريك���ي بن�سبة طفيفة، 
لكنهم���ا يتجهان لت�سجيل خ�سائ���ر اأ�سبوعية، حيث 
رك���ز امل�ستثمرون هذا االأ�سب���وع على عودة النفط 
الليبي اإلى ال�سوق، ف�ساً عن خماوف ب�ساأن احلرب 

التجارية بني الواليات املتحدة وال�سني.
وتراجعت العق���ود االآجلة خل���ام برنت ت�سليم 
�سبتم���رب 0.2 % اإل���ى 74.31 دوالر للربمي���ل، يف 
متام ال�ساعة 08:55 �سباًحا بتوقيت مكة املكرمة، 

متجهة نحو ت�سجيل خ�سارة اأ�سبوعية حوايل 4 %.
بينما ارتفعت العق���ود االآجلة للخام االأمريكي 
ا 0.1 % عند 70.4 دوالر  ت�سليم اأغ�سط����س هام�سيًّ
للربمي���ل، لكنها م���ا زال���ت يف طريقه���ا لت�سجيل 

تراجع بن�سبة 5 % تقريًبا هذا االأ�سبوع.
 ويف تقريره���ا ال�سه���ر ال�س���ادر اأم����س االأول، 
حذرت وكالة الطاقة الدولية من اأن ارتفاع االإنتاج 
من دول ال����رق االأو�سط ورو�سيا – على الرغم من 
الرتحي���ب ب���ه – اإال اأن���ه ياأتي على ح�س���اب الطاقة 
االحتياطية يف العامل التي قد متتد اإلى اأق�سى حد. 
اإل���ى ذل���ك، قال���ت وكال���ة الطاق���ة الدولي���ة 
اخلمي����س اإن احتياط���ي اإمدادات النف���ط العاملية 
رمب���ا ا�ستنفد بالكامل ب�سبب حاالت تعطل االإنتاج 

املمتدة لفرتات طويلة، مما يدعم االأ�سعار ويهدد 
من���و الطل���ب. وارتفعت اأ�سع���ار النفط اإل���ى اأعلى 
م�ستوياته���ا منذ 2014 يف االأ�سابي���ع االأخرية جراء 
االنخفا����س املتوق���ع يف �سادرات اخل���ام االإيرانية 
هذا العام ب�سبب جتدد العقوبات االأمريكية بجانب 
تراج���ع اإنت���اج فنزويا وتعط���ل اإم���دادات يف ليبيا 

وكندا وبحر ال�سمال.
ويف ظل �سح املعرو�س، قامت منظمة البلدان 
امل�سدرة للب���رتول )اأوبك( وبع�س كبار املنتجني 
خارجه���ا ومن بينه���م رو�سي���ا بتخفي���ف اتفاقهم 
خلف�س االإنتاج، وتعه���دوا بدعم ال�سوق يف الوقت 
ال���ذي اتهم فيه الرئي����س االأمريكي دونالد ترامب 

املنظمة بدفع االأ�سعار لارتفاع.
وقال���ت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باري�س 
يف تقريره���ا ال�سه���ري الأ�س���واق النف���ط اإن هن���اك 
ا“ عل���ى اأن اإنت���اج  بالفع���ل موؤ����رات ”مب����رة ج���دًّ
كب���ار املنتجني يزي���د وقد يبلغ م�ست���وى قيا�سيا. 
لك���ن الوكالة قالت اإن حاالت تعط���ل االإنتاج تربز 
ال�سغ���ط الذي تتعر�س له االإم���دادات العاملية يف 
الوق���ت ال���ذي رمبا يكون في���ه احتياط���ي الطاقة 

االإنتاجية الفائ�سة العاملي قد ا�ستنفد بالكامل.
وت�س���ري الطاقة االإنتاجي���ة الفائ�سة اإلى قدرة 
املنت���ج على زيادة االإنت���اج يف وقت ق�سري ن�سبيا، 

ومعظمها يف ال�رق االأو�سط.
وتق���ول وكالة الطاق���ة اإن اإنت���اج “اأوبك” من 
اخل���ام يف يونيو بلغ اأعلى م�ست���وى يف 4 اأ�سهر عند 
31.87 مليون برمي���ل يوميا. وبلغ فائ�س الطاقة 
االإنتاجي���ة يف منطقة ال����رق االأو�سط يف يوليو 1.6 
ملي���ون برميل يوميا وهو ما يع���ادل نحو 2 % من 

االإنتاج العاملي.
واأ�سافت اأنه يف الوقت الذي من املتوقع فيه 
اأن ت�رب العقوبات االأمريكية اإيران بقوة يف الربع 
االأخ���ري من العام اجلاري، ف���اإن ال�سعودية قد تزيد 

االإنت���اج جمدًدا، مم���ا �سيخف�س الطاق���ة االإنتاجية 
الفائ�س���ة للمملكة اإلى م�ستوى غ���ري م�سبوق يقل 

قليا عن املليون برميل يوميا.
ويوا�س���ل االإنتاج من خارج “اأوب���ك” االرتفاع 
اأي�سا مبا يف ذل���ك اإنتاج النفط ال�سخري االأمريكي 
املتزايد، لكن الوكالة تق���ول اإن ذلك قد ال يكون 

كافيا لتهدئة املخاوف.
وتابع���ت ”نقط���ة ال�سع���ف هذه تدع���م حاليا 
اأ�سع���ار النفط ويبدو م���ن املرجح اأن توا�سل ذلك. 
ال نرى اأي موؤ�ر على ارتفاع االإنتاج من اأماكن اأخرى 

قد يهدئ املخاوف من �سح املعرو�س يف ال�سوق“.
واأبقت وكالة الطاق���ة الدولية على توقعاتها 
لنم���و الطلب على النفط يف 2018 عند 1.4 مليون 
برميل يومي���ا، لكنها حذرت من اأن ارتفاع االأ�سعار 

قد يخف�س اال�ستهاك. 
وقالت ”ارتفاع االأ�سع���ار يت�سبب يف ا�ستمرار 
خم���اوف امل�ستهلكني يف كل مكان م���ن اأن تت�رر 
اقت�ساداته���م. يف املقاب���ل ق���د يك���ون له���ذا اأثر 

ملحوظ على منو الطلب النفطي“.
واأو�سح���ت الوكال���ة اأن �سادرات نف���ط اإيران 
ق���د تنخف�س اأكرث كث���رًيا من املق���دار البالغ 1.2 
مليون برميل يوميا امل�سجل يف اجلولة ال�سابقة من 
العقوب���ات الدولية. وت�سدر اإيران نحو 2.5 مليون 

برميل يوميا من النفط يذهب معظمها اإلى اآ�سيا.
وذك���رت اأن ال�س���ني والهن���د، ث���اين وثال���ث 
اأك���رب م�ستهلك���ني للنفط يف العامل، ق���د تواجهان 
”حتدي���ات كب���رية“ يف العث���ور عل���ى نف���ط خ���ام 
بدي���ل بعد انخفا����س �س���ادرات النف���ط االإيرانية 

والفنزويلية.
وقالت اإن �سادرات اخلام االإيرانية اإلى اأوروبا 
انخف�ست نحو 50 % يف يونيو حيث توقف �ركات 
التكري���ر على نح���و تدريجي م�سرتياته���ا قبل بدء 

�ريان العقوبات االأمريكية يف نوفمرب.

توقعــــات بنفـــاد احتيــاطــي النفــط العاملـــي بالكــامــل
تراجع “برنت” اإلى 74.31 دوالر للربميل

جمموع���ة  ه���ّددت  ب:  ف  اأ   - دب���ي 
»موانئ دب���ي العاملية« باتخ���اذ اإجراءات 
قانوني���ة �سد ال�سني الت���ي تبني منطقة 
جتاري���ة يف جيبوت���ي يف موقع ي�سم حمطة 
حاويات متنازع عليه���ا بني دبي وحكومة 

الدولة االأفريقية.
وجاء حتذير املجموعة العماقة بعدما 
د�سنت جيبوتي االأ�سبوع املا�سي املرحلة 
االأول���ى م���ن اأك���رب منطقة جت���ارة حرة يف 
اأفريقيا تبنيها ال�س���ني، وتقع يف منطقة 
ت�سم���ل مين���اء دوراليه املط���ل على البحر 
االأحمر. واأك���دت »موانئ دب���ي العاملية« 
اأن »قي���ام حكوم���ة جيبوت���ي  بيانه���ا  يف 
باال�ستي���اء غ���ري امل����روع عل���ى املحطة 
ال مين���ح احل���ق الأي طرف ثال���ث بانتهاك 
����روط �تفاقي���ة �المتي���از«. و�عتربت �أن 
م����روع بن���اء املنطق���ة التجاري���ة ميث���ل 
تعدي���ا عل���ى »حق���وق االإدارة احل�رية«، 
م�س���ددة على اأنه���ا »حتتفظ بح���ق اتخاذ 
كل االإج���راءات القانوني���ة، وم���ن �سمنها 
املطالبة بالتعوي�س عن االأ�رار املرتتبة 
عل���ى قي���ام اأط���راف اأخ���رى بالتدخ���ل اأو 
خ���رق حق���وق التعاقد«. وكان���ت جيبوتي 
اأنه���ت يف فرباي���ر املا�س���ي عق���د امتياز 
يتي���ح ملجموع���ة »موانئ دب���ي العاملية« 
ا�ستخ���دام حمط���ة حاوي���ات دوراليه التي 

تعد نقطة العبور الرئي�سية اإلى اأثيوبيا.
وو�سفت دب���ي قرار جيبوت���ي اإانهاء 
العم���ل بعق���د االمتياز املوق���ع يف 2006 
ومدت���ه 50 عاًم���ا »باأن���ه غ���ري قان���وين«، 
ولكن وزارة النق���ل اجليبوتية اعتربت اأن 
قرارها قانوين. واأعلنت �سلطات دبي اأنها 
�ستلج���اأ اإلى التحكيم الدويل �سد جيبوتي 
جيبوت���ي  وتكت�س���ي  الق�سي���ة.  ه���ذه  يف 
اأهمية ا�سرتاتيجية نظ���ًرا الأنها مطلة على 
ا  باب املن���دب الذي ميثل طريًق���ا رئي�سيًّ
للتج���ارة البحري���ة من اآ�سي���ا واخلليج اإلى 
اأوروب���ا. واأقامت عدة دول بينها الواليات 
املتح���دة وفرن�س���ا واأ�سباني���ا وال�سعودية 

واليابان وال�سني قواعد ع�سكرية فيها.
وتعت���رب جيبوت���ي، الت���ي ت�ست�سيف 
ال�سيني���ة  الع�سكري���ة  القاع���دة  كذل���ك 
الوحيدة خ���ارج االأرا�س���ي ال�سينية، جزًءا 
م���ن مبادرة »احلزام والطري���ق« ال�سينية 
العاملي���ة للبن���ى التحتي���ة، اإل���ى جانب ما 
ي�سم���ى »طريق احلرير البح���ري« للتجارة 

الدولية عرب البحر.

“موانئ دبي” تهدد 
ا يف “االبتكار”مبقا�ساة ال�سني يف جيبوتي ا والـ 72 عامليًّ البحرين ال�سابعة عربيًّ

بح�سب موؤ�ر ي�سدر عن جامعة كورنيل و“اأن�سياد” و“الويبو”

احتل���ت البحرين املركز ال�ساب���ع عربيًّا وال� 72 
���ا يف موؤ����ر االبتك���ار العامل���ي 2018، ال���ذي  عامليًّ
ي�سدر عن جامعة كورنيل واملعهد االأوروبي الإدارة 
االأعم���ال “االإن�سي���اد” واملنظمة العاملي���ة للملكية 

الفكرية “الويبو”.
و�سجلت االإم���ارات العربية املتح���دة الرتتيب 
���ا، تلتها قط���ر الثانية  االأول عربي���ا وال���� 38 عامليًّ
عربيًّا، وال� 51 عامليًّا، ثم الكويت الثالثة عربيًّا وال� 
���ا، فاململكة العربي���ة ال�سعودية باملوقع  60 عامليًّ

ا. الرابع على امل�ستوى العربي وال� 66 عامليًّ
وو�س���ع املوؤ�ر تون�س يف املركز اخلام�س عربيا 
وال����66 عامليًّا، تلتها �سلطنة عمان ال�ساد�سة عربيا 

وال� 69 عامليًذا، ثم البحرين.
وعربي���ا جاءت املغ���رب الثامن���ة )76 عامليا(، 
ث���م االأردن )79 عامليا( فلبن���ان )90( وم�ر )95( 
 127 باملوق���ع  اليم���ن  واأخ���ريا   )110( واجلزائ���ر 
عاملي���ا، ويف ذيل القائمة. ويرت���ب املوؤ�ر القدرات 
االبتكاري���ة ل���� 127 اقت�س���اًدا ح���ول الع���امل، حيث 
يركز عل���ى دور االبتكار كمحّرك للنمو واالزدهار يف 

خمتلف املج���االت االقت�سادية، كم���ا يطبق منظور 
اأفق���ي وا�سع يف جم���ال االبتكار عل���ى االقت�سادات 

املتقدمة والنا�سئة.
تتج���اوز  موؤ����رات  ي���درج  ذل���ك  عل���ى  وبن���اء 
التقليدي���ة لابتك���ار، مث���ل م�ست���وى  القيا�س���ات 
البح���ث والتطوي���ر. ولدعم النقا�س ب�س���اأن االبتكار 
العاملي وتوجيه ال�سيا�س���ات وت�سليط ال�سوء على 
املمار�س���ات اجلي���دة، ف���ا بّد م���ن و�س���ع مقايي�س 

لتقيي���م االبتك���ار واأداء ال�سيا�س���ات املت�سلة بهذا 
املي���دان.  ويخلق املوؤ�ر مناًخ���ا تخ�سع فيه عوامل 
االبتكار لتقييم م�ستمر، مبا يف ذلك خ�سائ�س مثل 
ا، مبا يف ذلك البيانات والرتتيب  128 و�سًفا قطريًّ
ومواطن الق���وة وال�سعف ا�ستناًدا اإل���ى 81 موؤ�رًا، 
و82 جدوالً للموؤ�رات من اأكرث من 30 م�سدًرا دوليًّا 
���ا، و19 موؤ�رًا  ���ا، منه���ا 58 بياًنا واقعيًّ ���ا وخا�سًّ عامًّ

خمتلًطا وخم�سة اأ�سئلة ا�ستق�سائية.

كما يركز على منهجية ح�س���اب �سفافة وقابلة 
للتك���رار، مب���ا يف ذل���ك ف���رتة ثق���ة ت�س���ل ن�سبتها 
اإل���ى 90 % يف ما يخ����س كل موؤ�ر ترتيب���ي )موؤ�ر 
االبتك���ار العامل���ي واملوؤ�رات الفرعي���ة للمخرجات 
واملدخات( وحتليل للعوامل التي توؤثر يف التغيري 

ال�سنوي للرتتيب.
وُيح�س���ب موؤ����ر 2017 كمتو�س���ط ملوؤ�ري���ن 
فرعيني. ويقي�س املوؤ�ر الفرعي ملدخات االبتكار 
عوامل يف االقت�ساد الوطني ت�سمل اأن�سطة ابتكارية 
جمموعة يف خم�سة جماالت ه���ي املوؤ�س�سات، وراأ�س 
امل���ال الب����ري والبح���ث، والبنية التحتي���ة، وتطور 

االأ�سواق، وتطور االأعمال.
االبتك���ار،  ملخرج���ات  الفرع���ي  املوؤ����ر  اأّم���ا 
فيقي����س الدالئ���ل احلقيقي���ة على نتائ���ج االبتكار 
وتنق�سم بدورها اإلى جمالني هما خمرجات املعرفة 

والتكنولوجيا، واملخرجات االبتكارية.
وعلى ال�سعيد العاملي، فاأعترب املوؤ�ر �سوي�را 
االأف�س���ل تلته���ا ال�سوي���د  ث���م هولن���دا فاململك���ة 
املتح���دة رابع���اً، و�سنغافورة خام�ساً، ث���م الواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة، تلته���ا فنلن���دا، فالدمنارك، 

واأملانيا واأيرلندا.

• حافظت البحرين على موقعها يف موؤ�ر االبتكار بتحقيقها معدالت متقدمة	

مازن الن�سور

ارتفاع الودائع البحرينية بالبنوك ال�سوي�رسية 50 %
ال�سعوديون واالإماراتيون والكويتيون من اأعلى املودعني

اأظه���رت بيان���ات �س���درت حديًث���ا اأن الودائع 
البحريني���ة يف البن���وك ال�سوي�رية ارتفع���ت بن�سبة 
تزيد عن 50 % خال العام املا�سي، دون اأن تذكر 

قيمة هذه الودائع.
كما اأ�سارت نف�س البيانات التي اأ�سدرها البنك 
املرك���زي ال�سوي����ري حديثا، اأن الودائ���ع الكويتية 
والقادم���ة من جن���وب ال�س���ودان وايرلن���دا و�ساحل 

العاج ت�ساوت بنف�س الن�سبة والبالغة 50 %.
و�سج���ل الكويتي���ون بح�س���ب ما نقل���ت “�سي 
اإن ب���ي �س���ي – ت���ي يف 18” ب���ني اأعل���ى املودعني 
املا�س���ي،  الع���ام  خ���ال  ال�سوي�ري���ة  البن���وك  يف 
اإل���ى جان���ب االإماراتي���ني وال�سعودي���ني، واالأتراك، 

وال�سنغافوريني.
وبالعودة اإلى ن�سب���ة الزيادة املئوية، ارتفعت 
 ،%  100 ودائ���ع القطري���ني بن�سب���ة تزي���د عل���ى 
باملقاب���ل، �سج���ل امل�ستثم���رون من ج���زر �سليمان 
زيادة ن�سبتها 4000 % يف ودائعهم العام املا�سي، 

تاهم مواطنو جزر الفارو بن�سبة 2200 %.
وقال���ت البيانات اإن الودائع االدخارية من قبل 
امل�ستثمري���ن يف منطق���ة ال�رق االأو�س���ط واالأ�سواق 
النامية يف البن���وك ال�سوي�رية ارتفع���ت بن�سبة 36 
%، منه���ا 8.6 % م���ن ال�سعودي���ني، و5.9 % م���ن 
االإماراتي���ني، و1.9 % م���ن االأت���راك، بينم���ا تتوزع 
الن�سبة املتبقية والبالغة 19.6 % بني بقية الدول 

النامية االأخرى.
وبح�س���ب البيان���ات، ارتف���ع اإجم���ايل الودائ���ع 

االدخاري���ة يف البن���وك ال�سوي�ري���ة الع���ام املا�سي 
بن�سبة 3 % ليبلغ 1.46 تريليون فرنك �سوي�ري.

وال ت���زال بريطاني���ا حتتف���ظ باأعل���ى ح�سة من 
االأم���وال املودعة والتي تبلغ ح���وايل 403 مليارات 
فرن���ك �سوي����ري، اأي اأكرث م���ن 27 % م���ن اإجمايل 
االأم���وال االأجنبي���ة يف البن���وك ال�سوي�ري���ة. وحتتل 
الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة املرك���ز الثاين رغم 
تراج���ع حجم االإيداع يف البن���وك ال�سوي�رية بن�سبة 6 
%، ليبلغ جمموع اإيداع���ات االأمريكيني 166 مليار 
فرنك �سوي�ري اأي حوايل 11 % من اإجمايل االأموال 
االأجنبية. وم���ن �سمن الع�رة الكب���ار اأي�ًسا، فرن�سا، 
وهونغ كونغ، وجزر البهاما، واأملانيا، ولوكم�سبورغ، 

وجزر الكاميان.
وم���ن ب���ني دول الربيك����س، تاأت���ي ال�سني يف 

املرتبة الع�رين حيث اأودع م�ستثمروها 160 مليار 
فرنك �سوي�ري بزيادة وقدرها 67 % خال 2017، 
بينما جاءت رو�سيا يف املركز 23 بر�سيد 135 مليار 
فرنك وزيادة قدره���ا 13 %، اأما الربازيل فاحتلت 
املرك���ز 61 بر�سيد 1.9 ملي���ار فرنك �سوي�ري بعد 
تراج���ع حج���م اإيداعاته���ا 28 %، وجن���وب اأفريقي���ا 
باملرتب���ة 67 بر�سي���د 1.5 ملي���ار فرن���ك �سوي�ري 
وتراج���ع ق���دره 31 %. بالن�سب���ة للهن���د، فارتف���ع 
مركزها 50 % لت�سب���ح باملرتبة 73 بر�سيد 1.01 

مليار فرنك �سوي�ري.
يف غ�سون ذلك، ارتفع اإجمايل االأموال املودعة 
من البلدان املتطورة بن�سبة 10 % لتبلغ 876 مليار 
فرنك �سوي����ري، بينما زادت ح�سة ال���دول النامية 

ب�سكل هام�سي اإلى 209 مليارات فرنك �سوي�ري.

املحرر االقت�سادي

ال����ع����امل م����ق����دم����ة  �����ا و������س�����وي�����������را يف  ع�����رب�����يًّ االأول�������������ى  االإم�����������������ارات 
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3.3 مليار دوالر احتياطيات البحرين من النقد والذهب
ا  جاءت بالرتتيب الـ 14 عربيًّ

اأفاد جمل�س الذهب العاملي اأن البحرين حتتفظ 
بنحـــو 3.293 مليار دوالر مـــن االحتياطيات النقدية 
االأجنبيـــة ومـــن الذهب خـــال الربع االأول مـــن العام 

.2018
وحتتل البحرين املرتبة 84 بني دول العامل من 
حيـــث احتياطيات الذهب، يف حني بلغت املرتبة 14 
ـــا. واأ�شار املجل�س اأن البحريـــن ما زالت حتافظ  عربيًّ
علـــى احتياطي ر�شمي مـــن الذهب يقـــدر بنحو 4.7 
طن وهو امل�شتوى الـــذي حافظت عليه اململكة منذ 
�شنـــوات، وذلك  بح�شب بيانات املجل�س لهذا ال�شهر 

والتي �شدرت قبل اأيام.
ويعـــد الذهب مـــن االأ�شـــول االحتياطية للدول 
التـــي ت�شاهم يف احلفـــاظ على ا�شتقـــرار العملة اإلى 
جانـــب االحتفـــاظ باالأ�شـــول مـــن العمـــات االأجنبية 

ال�شعبة.
اأن  العاملـــي  الذهـــب  اأرقـــام جمل�ـــس  وبينـــت 
مـــن   %  6 ت�شـــكل  االأ�شفـــر  املعـــدن  احتياطيـــات 

االحتياطيات الر�شمية.
واأ�شـــار جمل�ـــس الذهـــب العاملـــي اأن البيانات 
املجمعـــة ت�شـــل متاأخرة لنحـــو �شهرين مـــا يعني اأن 
االحتياطيـــات الفعلية امل�شجلة بح�شـــب اآخر بيانات 
يوليـــو اجلاري قد ت�شري اإلـــى االحتياطيات امل�شجلة 

يف اأبريل من نف�س العام.
وال تـــزال الواليـــات املتحـــدة االأمريكيـــة ترتبع 
الذهـــب  احتياطيـــات  يف  عامليـــاً  االأول  املركـــز  يف 
بواقـــع 8.13 األـــف طن، وهـــو ما ي�شـــكل 75 % من 
االحتياطيـــات املوجودة لدى اأكـــر اقت�شاد عاملي، 
وجـــاءت يف املرتبـــة الثانيـــة اأملانيا بنحـــو 3.3 األف 
طن و�شنـــدوق النقد الدويل بنحـــو 2.8 األف طن ثم 

اإيطاليا وفرن�شا بنحو 2.4 طن.
وعلـــى امل�شتوى العربـــي ترتبـــع ال�شعودية يف 
ـــا، باحتياطي ذهب لدى  املركـــز االأول والـ 15 عامليًّ
موؤ�ش�شة النقـــد العربي ال�شعـــودي يبلغ نحو 322.9 
طن وي�شـــكل نحو 2.7 % من اإجمـــايل االحتياطيات، 
ويف املرتبـــة الثانيـــة لبنان بنحـــو 286 طن واجلزائر 
بنحـــو 173.6 طن من املعـــدن االأ�شفر، ثـــم العراق 

بنحو 89 طن والكويت بنحو 79 طن.
وتخلـــت الواليـــات املتحدة عن تغطيـــة الدوالر 
االأمريكـــي بالذهب يف �شبعينـــات القرن املا�شي يف 
خ�شـــم حرب فيتنـــام، واأ�شبحـــت العمـــات االأجنبية 
ال�شعبـــة معومة يف ال�شوق وترتفـــع بح�شب ما متثله 

ثقل واأداء اقت�شاديات بلدانها، يف حني ظلت الدول 
النامية حتتفظ ب�شكل اأكر باحتياطيات اأكر ن�شبيا 
مـــن العملة االأجنبية خ�شو�شا تلـــك الدول التي تلجاأ 
ال�شتـــرياد احتياجاتهـــا االأ�شا�شيـــة اإذ غالًبـــا ما يتم 
االحتفاظ مببلـــغ يعادل عدة اأ�شهر مـــن قيمة ال�شلع 

امل�شتوردة للدولة، كما هو حال الدول العربية.
 ي�شـــار اإلـــى اأن جمل�س الذهـــب العاملي منظمة 

تاأ�ش�شت بالتعاون مـــع �رشكات التعدين حول العامل، 
تعمـــل على تطوير �شـــوق �شناعة الذهـــب يف العامل 
ور�شـــد اأبرز اأرقامهـــا وحتوالتها، ويهـــدف املجل�س 
عـــر بياناتـــه وتقاريره لتحفيـــز وا�شتدامـــة الطلب 
على املعدن االأ�شفر عامليا. وبح�شب جمل�س الذهب 
العاملي، فـــاإن احتياطي الذهـــب الر�شمية يف العامل 

يقدر بنحو 33.7 األف طن يف يوليو 2018.

الكويت - وكـــاالت: بلغ معدل 
منـــو اإجمـــايل الودائـــع يف القطـــاع 
امل�ـــرشيف الكويتي، خـــال اخلم�شة 
االأ�شهـــر االأولـــى من العـــام احلايل 
نحـــو 1.9 % اإلى 42.9 مليار دينار 
كويتـــي، مقابل منو يف القرو�س بـ 

0.2 % فقط اإلى 35.4 مليار.
ووفًقـــا لبيانات بنـــك الكويت 
املركزي يف مايـــو املا�شي بح�شب 
مـــا جـــاء يف جريـــدة القب�ـــس، فقد 
ارتفعـــت الودائـــع احلكوميـــة اإلى 
6.8 مليارات دينار، مقارنة مع 6.6 
مليـــارات يف اأبريل، يف حني �شجلت 
ودائـــع القطـــاع اخلا�ـــس بالدينار 
36.2 مليـــار دينار بنمـــو 2.8 %، 
للعمـــات   %  5.8 تراجـــع  مقابـــل 
االأجنبية، علما اأن الودائع بالعمات 
االأجنبية تراجعـــت بن�شبة 15.6 % 

على م�شتوى �شهري.
اأمـــا الت�شهيـــات االئتمانية يف 
مايـــو، فقد �شجلت منوًّا بن�شبة 0.1 
% علـــى م�شتـــوى �شهـــري بزيادة 
42 مليـــون دينـــار جـــاءت  بلغـــت 
ب�شـــكل اأ�شا�شي من منـــو القرو�س 
اإلى قطاعي »التجارة« و»االإن�شاء« 
اللذيـــن �شجـــا اأعلى قيمـــة منو يف 
القرو�س بني كل القطاعات بقيمة 
68 مليـــون دينار لـــكل منهما، ثم 
ياأتي قطـــاع ال�شناعـــة بزيادة 10 

مايني دينار.
باقـــي  �شجلـــت  املقابـــل،  ويف 
اأو  القطاعـــات تراجعـــات طفيفـــة 

ظلت تدور حول معدالتها ال�شابقة، 
الت�شهيـــات  قطـــاع  �شيمـــا  ال 
ال�شخ�شية الذي انخف�س بواقع 51 
مليوًنـــا، حيـــث ارتفعـــت القرو�س 
املق�شطـــة »االإ�شكانية« بقيمة 61 
مليـــون دينـــار، يف حـــني تراجعـــت 
القرو�ـــس املمنوحة ل�ـــرشاء االأوراق 

املالية بقيمة 97 مليون دينار.
من جهة اأخرى، تراجعت الودائع 
املتبادلة بني البنوك »االنرتبنك« 
اإلـــى 951 مليـــون دينـــار يف مايـــو 
املا�شـــي، اأي اإلـــى حتـــت م�شتوى 
املليـــار دينـــار الأول مـــرة منذ عام 

.2012
اأدوات الدين  وتراجـــع ر�شيـــد 
 %  12.1 بن�شبـــة  مايـــو  العـــام يف 
اإلـــى 4.1 مليارات دينار منذ نهاية 
2017 فيما بلـــغ الرتاجع نحو 3.5 
% علـــى م�شتـــوى �شهري، يف حني 
قفـــزت الودائـــع الأجل لـــدى البنك 
املركزي والتـــورق املقابل بن�شبة 
 1.5 اإلـــى  اأ�شهـــر،   5 %، يف   51.7
مليار دينار وبزيادة 28.7 % على 
انخف�س  م�شتـــوى �شهـــري، فيمـــا 
اإجمـــايل اأر�شـــدة مطالـــب البنـــوك 
املركـــزي  البنـــك  علـــى  املحليـــة 
املتمثـــل  الكويتـــي  بالدينـــار 
ب�شنـــدات )املركـــزي( والتورق يف 
مايو املا�شـــي 1 % م�شجلة حوايل 
3 مليارات دينار اإال اأنه ارتفع 4 % 

يف 5 اأ�شهر.

• البحرين حتتل املرتبة 84 عامليًّا من احتياطيات الذهب	

االأ�ـــشـــفـــر املـــــعـــــدن  مـــــن  طـــــن   4.7 متـــتـــلـــك  ـــكـــة  املـــمـــل
علي الفردان

بنجالـــورو - رويرتز: تراجعـــت اأ�شعار 
الذهـــب اأم�ـــس وحتركـــت يف نطـــاق تداول 
�شيـــق مـــع تعزيز الـــدوالر ملكا�شبـــه التي 
حققهـــا يف اجلل�شـــة ال�شابقـــة عندما عززت 
بيانات قوية للت�شخم يف الواليات املتحدة 
واملخـــاوف ب�شاأن احلـــرب التجارية الطلب 

على العملة االأمريكية.
املعامـــات  يف  الذهـــب  وانخف�ـــس 
دوالر   1245.54 اإلـــى   %  0.1 الفوريـــة 
لاأوقية )االأون�شة( بحلـــول ال�شاعة 0652 
بتوقيت جرينت�س. وعلى اأ�شا�س اأ�شبوعي، 

انخف�س املعدن االأ�شفر 0.7 %.
للذهـــب  االآجلـــة  العقـــود  وتراجعـــت 
اإلـــى   %  0.1 اأغ�شط�ـــس  يف  للت�شليـــم 

1245.50 دوالر لاأوقية.
وارتفـــع الدوالر اإلى اأعلـــى م�شتوى يف 

ع�رشة اأيـــام مقابل �شلة عمات اأم�س اجلمعة 
بدعـــم من توقعات بارتفاع معدل الت�شخم 

يف الواليات املتحدة.
اأ�شعـــار  ت�شخـــم  بيانـــات  واأظهـــرت 
امل�شتهلكـــني يف الواليـــات املتحـــدة يوم 
اخلمي�ـــس زيـــادة مطـــردة يف الت�شخـــم قد 
ُتبقي جمل�س االحتياطـــي االحتادي )البنك 
املركـــزي االأمريكـــي( علـــى م�شـــار زيادة 

اأ�شعار الفائدة تدريجيًّا.
ومن بني املعـــادن النفي�شـــة االأخرى، 
انخف�شت الف�شة 0.1 % اإلى 15.88 دوالر 
لاأوقية بعـــد اأن �شجلت اأدنـــى م�شتوى يف 

�شبعة اأ�شهر خال اجلل�شة ال�شابقة.
ونـــزل الباتـــني 0.6  % اإلـــى 833.7 
دوالر لاأوقيـــة، بينما تراجع الباديوم 0.7 

% اإلى 942.78 دوالر لاأوقية.

تراجع اأ�شعار الذهب مع تعزيز الدوالر ملكا�شبه

الريا�س - اأرقــــام: ت�شكل تايوان حالة 
فريدة يف االقت�صاد احلديث، يف ظل ارتباط 
تايبيه الدائم بـ”االأر�س االأم” )ال�شني( يف 
الوقــــت التي ت�رش االأخــــرية على مبداأ “دولة 
واحدة ونظامني �شيا�شيــــني”، بينما تظهر 
نزعــــات انف�شاليــــة يف اجلزيــــرة ال�شغــــرية 
با�شتمــــرار، ليبقى اال�شتقــــرار االقت�شادي 
لها رهًنا بتطــــورات ال�شيا�شة مثلما يرتبط 

باالأو�شاع االقت�شادية.

تعاون “إجباري”
وكثــــرًيا مــــا ي�شتخــــدم مثــــال تايــــوان 
يف  الليراليــــة  املدر�شــــة  يف  وال�شــــني 
اأن  علــــى  للداللــــة  الدوليــــة  العاقــــات 
العاقــــات االقت�شاديــــة كثــــرًيا مــــا متنــــع 
ا�شتعــــال ال�رشاعات بني الــــدول )الوحدات 
ال�شيا�شيــــة(، فعلــــى الرغم مــــن اأن ال�شني 
ت�شــــدد با�شتمــــرار على اأن تايــــوان جزء من 
اأرا�شيهــــا واأن مــــن حقهــــا ا�شتعادتها متى 
اأرادت، اإال اأن العاقــــات االقت�شاديــــة مــــع 
تايبيــــه تعــــد اأهم املوانع التــــي حتول دون 
جلــــوء بكــــني للقــــوة ال�شتعادة مــــا تعتره 
جزًءا من اأرا�شيها، ومينع تايوان كذلك من 

الت�شعيد.
فربع �شــــادرات تايــــوان واأكرث من ربع 
وارداتهــــا بقليــــل ياأتي من واإلــــى ال�شني، 
والروابــــط  امل�شرتكــــة  ال�رشكــــات  اأن  كمــــا 
االقت�شاديــــة هي االأقوى بــــني اأي وحدتني 
�صيا�صيت����ن يف العامل، مب����ا يجعل االرتباط 

مع بكني وثيًقا للغاية.
ولعــــل هــــذا هــــو مــــا دفــــع االقت�شــــاد 
التايواين للتباطوؤ عــــام 2015 اإلى م�شتوى 

تراجــــع  ظــــل  يف  فح�شــــب،   %  0.6 منــــو 
االقت�شــــاد ال�شيني الن�شبــــي حينها، بل اإن 
االأ�شــــواق �شهدت ركوًدا غــــري م�شبوق اأدى 
اإلى ت�شجيل معــــدالت ت�شخم �شالبة يف بلد 

اعتاد املعاناة من م�شكلة الت�شخم.
وعلــــى الرغــــم مــــن ت�شنيــــف تايــــوان 
با�شتمرار بو�شفها اأحد “النمور االآ�شيوية” 
التــــي �شهدت طفــــرات كبــــرية يف معدالت 
النمو، اإال اأن معــــدالت النمو تراجعت كثرًيا 
يف ال�شنــــوات االأخرية للعديــــد من العوامل، 
ولعــــل اأهمهــــا اأن االقت�شــــاد التايواين اأمت 
انتقالــــه تقريًبا مــــن املرحلــــة الزراعية اإلى 
مرحلــــة االقت�شــــاد ال�شناعي مبــــا يعني اأن 
طفــــرات النمــــو مل تعــــد ممكنــــة واأ�شبحت 
املعدالت اعتيادية مثل الــــدول ال�شناعية 

ا. تقليديًّ
غري اأن ال�شبب االأهم اأن تايوان تراجعت 
كثرًيا عن جريانهــــا املزدهرين اقت�شاديا، 
كوريــــا اجلنوبيــــة مثااًل، حيــــث ي�شري تقرير 
اأن  اإلــــى  االقت�شــــادي  التعــــاون  ملنتــــدى 
البنيــــة التحتية يف تايوان هــــي االأقل جودة 
بــــني مثياتها يف الــــدول االآ�شيوية، كما اأن 
العاقــــات االقت�شاديــــة التايوانيــــة اأكــــرث 
اعتماديــــة علــــى دولتني فح�شــــب، ال�شني 
والواليــــات املتحــــدة، مبــــا يجعلهــــا عر�شة 

للتاأثريات ال�شلبية يف البلدين.

أزمات متعددة
ولعــــل ما �شاهــــم يف حت�شــــن االقت�شاد 
التايواين ن�شبًيا خــــال العامني املا�شيني 
هو حتقيق االقت�شاد العاملي لنمو معقول 
�شاهم يف منــــو التجارة العامليــــة، وبالتايل 

ا�شتفادت تايبيه من ذلك، ال�شيما اأنها تعد 
اإحدى اأكرث الــــدول حول العامل اعتماًدا على 

التجارة اخلارجية.
واإحــــدى اأهــــم االأزمــــات التــــي تعرت�س 
تايوان هي حقيقة اعتمادها على ال�شادرات 
من االأجهزة الكهربائيــــة التي متثل 40 % 
منهــــا، وتاأتــــي يف �شدارة تلــــك ال�شادرات 
هاتف “اآيفون”، حيــــث اإن تايوان هي رابع 

اأكر منتج لاأجهزة الكهربائية يف العامل.
واالأزمة التي تعرت�س تايوان يف املرحلة 
املقبلــــة تتمثــــل يف انعكا�شــــات املواجهــــة 
والواليــــات  ال�شــــني  بــــني  االقت�شاديــــة 
املتحدة التي �شت�رشب االقت�شاد التايواين 

بعنف، الأكرث من �شبب.
ال�شبــــب االأول عــــام ومتعلــــق برتاجــــع 
التجــــارة العامليــــة حــــال ا�شتمــــرار احلــــرب 
التجاريــــة وات�شاعها مبــــا �شيوؤثر على دولة 
تعتمــــد كليًّا علــــى ال�شادرات مــــن االأجهزة 

الكهربائية واالآالت والكيماويات.
اأمــــا االأ�شباب اخلا�شــــة بتايوان حتديًدا 
فتتعلــــق بعــــدم ترجيح “ت�شامــــح” ال�شني 
مــــع تايوان اإذا مــــا تراجعــــت عاقات بكني 
االقت�شاديــــة مــــع وا�شنطن، حيــــث �شتفقد 
االأولــــى “احلافــــز” لاإبقــــاء علــــى العاقات 
جيدة مع تايوان، ويبقى التهديد االأمريكي 
م�شتبعــــد  وهــــو  الع�شكريــــة  ال�شبغــــة  ذو 
اإلى حــــد بعيد، مبــــا �شيجعل �شــــم ال�شني 
الق�رشي لتايوان حمتمًا اأو �شيجعلها عر�شة 
الإجــــراءات �شينيــــة اأكرث قوة فيمــــا يتعلق 
ب�شيا�شات تايــــوان اخلارجية واالقت�شادية 
مما �شيوؤثر حتًما علــــى تدفق اال�شتثمارات 

اإليها.

“ضرر جانبي”
كمــــا ي�شــــري تقريــــر لـ”فورب�ــــس” اإلى 

اأنــــه مع القلــــق املتوقع حدوثــــه يف املرحلة 
املقبلــــة حول جمــــاالت اال�شتثمــــارات فاإن 
تايــــوان �شت�شبــــح من اأقل اخليــــارات جذًبا 
يف منطقــــة �ــــرشق اآ�شيا بالكامــــل، مع القلق 
االقت�شــــادي وال�شيا�شــــي املتعلق بتايوان 
حتديــــًدا دون مــــا حولها مــــن دول اعتادت 

جذب اال�شتثمارات ب�شكل عام.
وعلــــى الرغم من تعهــــد رئي�شة تايوان 
“ت�شــــاي اإينــــغ ويــــن” بــــاأن تتجــــه بادهــــا 
لعاقات “اأكــــرث ا�شتقاليــــة” تعتمد فيها 
على نف�شها فح�شب يف خطاب اعتر حينها 
تاريخيًّا قبل اأكــــرث من عام، اإال اأن تايبيه مل 
تتخذ خطوات عمليــــة يف هذا االجتاه لتبقى 
العاقــــات مع ال�شــــني العن�ــــرش احلا�شم يف 

ا. مدى تطور تايبيه اقت�شاديًّ
وت�شري درا�شــــة ملجموعة “جــــو في�س” 
لتحليــــل املخاطــــر اإلــــى اأنــــه علــــى الرغــــم 
بقــــاء الو�شــــع املايل �شلًبــــا يف تايــــوان اإال 
اأن انقطــــاع املحادثــــات مــــع بكــــني ب�شــــاأن 
العاقة بني الطرفني قلل كثرًيا من تدفق 
اال�شتثمــــارات اإليها ب�شبــــب القلق العاملي 

حول مدى ا�شتقرار الو�شع يف تايبيه.
وتزداد اأهمية اأ�شبــــاب القلق التايواين 
يف ظــــل ما اأ�شارت اإليه “اإيكونومي�شت” من 
اأن ال�شــــني جلــــاأت اإلى �شيا�شــــة جديدة يف 
مواجهــــة تايوان قبل عامــــني بالرتكيز على 
�شناعــــات مماثلة لتلك التــــي تتفوق فيها 
تايــــوان لكــــي تكون قــــادرة علــــى التفوق 
عليهــــا متــــى �شــــاءت يف ظل تفــــوق بكني 
اللوجي�صت����ي بخطوط جتارة هي االأ�صخم يف 
العامل، لي�شبــــح االقت�شاد التايواين مبثابة 
“اأ�ــــرشار جانبيــــة حمتملــــة” ملواجهة بكني 

ووا�شنطن.

حــرب وا�صنطــن وبكيــن االقت�صــاديــة تايـوان... “�صحيــة” 
�شت�شبح اأقل اخليارات جذًبا لا�شتثمار ب�رشق اآ�شيا

• احلرب االقت�شادية ال�شينية االأمريكية �شت�شعف قدرة تايوان على الت�شدير	



مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932
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وج���اء ذل���ك يف م�ؤمت���ر �شح���ايف م�ش���رك جم���ع 
م���اي وترام���ب يف املقر الريف���ي لرئي�ش���ة احلك�مة 
الربيطانية عقب جل�ش���ة مباحثات م�شركة يف الي�م 

الثاين من زيارة ترامب اإلى بريطانيا.
عل���ى  الأمريك���ي  الرئي����س  اأك���د  كلمت���ه،  ويف 
العالقات اخلا�شة بني بريطانيا واأمريكا، �شاكرا ماي 
على م�شاهمتها يف النفق���ات الدفاعية حللف �شمال 

الأطل�شي )نات�(. 
وذك���ر اأن اجتماعه مع ماي تن���اول وقف انت�شار 
ال�ش���الح الن�وي، واأنهما اتفقا على اأن اإيران يجب اأن 
ل حت�ش���ل اأبدا على ال�شالح الن����وي. و�شدد على اأن 
العديد من الدول يجب اأن تت�قف عن دعم الإرهاب. 
من جانبه، دعا وزير اخلارجية الأمريكي مايك ب�مبي� 
حلف���اء ب���الده يف امل�شاع���دة عل���ى اإجن���اح العق�بات 
القت�شادية التي فر�شتها ب���الده على اإيران. وقال 
اإن اإي���ران ما�شية يف بي���ع الأ�شلحة بال����رق الأو�شط 
رغم ق���رارات الأمم املتح���دة، واإن ال�ليات املتحدة 
الأمريكية �شتم�شي قدم���ا يف حماولتها اإجبار اإيران 

على تغيري �شل�كها عرب حزمة عق�بات اقت�شادية.
 م�ش���ريا اإلى اأن وا�شنطن لن تكتفي بالعق�بات 
التي ت�شته���دف حرمان اإيران متاما م���ن اأي مداخيل 
ع���رب بيع النفط، بل حتر�س عل���ى جمع اأكرب عدد من 

احللفاء وال�ركاء لدعم اخلطة.
وزي���ر اخلارجي���ة الأمريكية ماي���ك ب�مبي� بحث 
املل���ف مع م�ش����ؤويل النات� على هام����س قمة احللف 
وا�شتب���ق الجتماعات بتغريدة اأكد فيها على �رورة 
قطع جمي���ع م�شادر التم�يل الذي ت�شتخدمه طهران 

يف مت�يل الإرهاب واحلروب بال�كالة ح�شب ق�له.
وكان���ت وا�شنط���ن ح���ددت الرابع م���ن ن�فمرب 
املقبل م�عدا حلظ���ر ا�شترياد النف���ط الإيراين، واأن 
احل�ش�ل عليه بعد هذا التاريخ يعد خرقا للعق�بات 

الأمريكية على اإيران.

  للت�ا�شل:  )ق�شم ال�ش�ؤون الدولية: 17111482(              ق�شم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�شراكات والت�زيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

اإ�رائيل تهدد بعملية ع�شكرية كربى يف غزة
القدس المحتلة اف ب:

 ه���دد اجلي����س الإ�رائيلي حركة حما�س بعملية ع�شكرية وا�شعة يف غزة، اإذا ا�شتمرت الهجمات على 
اإ�رائيل بالطائرات ال�رقية والبال�نات احلارقة. 

وقال���ت �شحيفة “تامي���ز اأوف اإ�رائيل”، ام�س اجلمعة، اإن اجلي����س الإ�رائيلي اأبلغ حركة حما�س يف 
الأي���ام الأخرية اأن���ه يف حال ا�شتمرار هجمات الطائرات ال�رقية والبال�ن���ات احلارقة من قطاع غزة، فاإن 
اإ�رائي���ل �شرد بعملي���ة ع�شكرية كربى. وجاء التهديد الإ�رائيلي، ح�شب ما ن�رته ال�شحيفة، بعد 
الت�تر املتنامي بني تل اأبيب وحما�س، واإغالق اإ�رائيل معرب كرم اأب� �شامل، املدخل الرئي�شي 
للب�شائ���ع اإلى غزة، ردا على الطائرات ال�رقية والبال�نات احلارقة التي ُتطلق من القطاع ما 
ت�شب���ب يف ان���دلع حرائق دمرت م�شاح���ات وا�شعة من الأرا�شي اأدت اإلى وق����ع اأ�رار كبرية.

واأ�ش���ارت “تاميز اأوف اإ�رائيل” اإلى اأن امل�ش�ؤولني اأو�شل�ا الر�شالة اإلى حما�س عرب و�شطاء، وقال�ا اإنه 
ل ميكن جتنب الرد الإ�رائيلي احلازم يف حال ا�شتمرار الأو�شاع على ما هي.
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القاهرة - رويترز: 
ق����ال م�شاعد ل�زي����ر ال�شحة امل�ري 
اإن 55 �شخ�ش����ا على الأق����ل اأ�شيب�ا اأم�س 
اجلمع����ة عندم����ا خ����رج قط����ار رك����اب عن 

الق�شبان جن�بي القاهرة.
وق����ال اأحمد حمي����ي م�شاع����د ال�زير 
للتلفزي�����ن امل�����ري ”ل ت�ج����د وفي����ات 
ول اإ�شاب����ات خط����رية“. واأك����دت الهيئة 
الق�مي����ة ل�ش����كك حدي����د م�����ر، انق����الب 
قط����ار يف منطقة البدر�شني جن�ب البالد. 
وق����ررت وزارة النقل فت����ح حتقيق عاجل 

ملعرفة �شبب احلادث.
وذك����رت وكالة اأنباء ال�����رق الأو�شط 
الر�شمي����ة نقال عن بيان ل�����زارة النقل اأن 
3 عربات بالقط����ار الذي كان متجها اإلى 
حمافظ����ة قن����ا ب�شعي����د م�����ر خرجت عن 
الق�شب����ان.  وكث����ريا ما �شك����ا امل�ري�ن 
من ف�ش����ل حك�ماته����م يف تطبيق معايري 
ال�شالم����ة عل����ى �شبكة ال�ش����كك احلديدية 

املتقادمة.

ع�رات اجلرحى 
بانقالب قطار يف م�ر

كويتا – رويترز:
قتل 25 �شخ�شاً على الأقل واأ�شيب 
اأك����ر م����ن 30 اآخري����ن اأم�����س اجلمعة، يف 
انفجار قنبلة خالل لقاء انتخابي يف جن�ب 

غرب باك�شتان، وفقا مل�ش�ؤول كبري.
وق����ال وزي����ر الداخلي����ة اإن العت����داء 
قد ا�شته����دف لقاء لل�شيا�ش����ي مري �راج 

ري�شاين الذي قتل. 
وتابع: “ق�ش����ى متاأثرا بجروحه خالل 
نقل����ه اإل����ى ك�يتا. ك����ان مر�شح����ا ملقعد 
نائب اإقليم����ي يف اإطار حزب بال��ش�شتان 

ع�امي”، م�شريا اإلى اأنه هج�م انتحاري.
ويف وقت �شابق م����ن اأم�س، انفجرت 
قنبلة خمباأة على دراج����ة نارية قرب بان� 
)�شم����ال غرب( لدى م����رور م�كب مر�شح 
اآخر اإلى النتخاب����ات، وقتلت 4 اأ�شخا�س 
واأ�شاب����ت ح�����ايل 20اآخري����ن، كما ذكرت 
ال�رط����ة. وجن����ا ال�شيا�ش����ي امل�شته����دف 
بالهج�م اأكرم خان دوراين، ممثل حتالف 

لالأحزاب الدينية.

25 قتيال بانفجار خالل 
لقاء انتخابي يف باك�شتان

أنقرة - ترك برس: 
اأبرم����ت تركيا اأم�����س اجلمعة �شفقة 
بي����ع ع�شكري����ة تع����د الأك����رب يف تاريخها، 
حي����ث وقعت مع باك�شت����ان اتفاقية تبيع 

مب�جبها 30 مروحية من طراز “اأتاك”.
واأكمل����ت �رك����ة ال�شناع����ات اجل�ية 
“ت��شا�����س”  الركي����ة  والف�شائي����ة 
مباحثاته����ا م����ع وزارة الإنت����اج الدفاع����ي 
الباك�شتاين ح�ل �����راء الأخرية مروحيات 
تركية من طراز “اأت����اك T129”، بح�شب 
بي����ان �ش����ادر ع����ن رئا�ش����ة ال�شناع����ات 

الدفاعية الركية.
ويف خت����ام ه����ذه املباحث����ات، وق����ع 
اجلانبان عقدا ر�شميا ل�����راء املروحيات، 
اإ�شافة اإلى الت�افق على حزمة من العق�د 
احتياطي����ة،  مب�����اد  الت����زود  بخ�ش������س 

ول�ج�شتية، والذخائر والتدريب.
وت�شتطيع مروحيات “اأتاك” الركية 
�رب الأه����داف الدقيقة، وذلك من خالل 

حتديد اإحداثياتها عرب منظ�مات الليزر.

تركيا تربم اأكرب �شفقة 
ع�شكرية يف تاريخها

هلسنكي ـ اف ب: 
اأعلن���ت احلك�م���ة الفنلندي���ة، اأم����س 
اجلمع���ة، اأنه���ا �شتعيد العم���ل بال�ش�ابط 
احلدودي���ة املفرو�ش���ة عل���ى امل�شافرين 
من دول منطقة �شينغن ملدة 4 اأيام خالل 
القم���ة ب���ني الرئي����س الأمريك���ي، دونالد 
ترام���ب، والرئي����س الرو�ش���ي، فالدمي���ري 

ب�تني، يف العا�شمة هل�شنكي.
بي���ان:  يف  الداخلي���ة  وزارة  وذك���رت 
“الهدف من ذلك ه���� �شمان اأن ي�شت�يف 
الأجان���ب الذين ي�شافرون من واإلى فنلندا 
����روط الدخ���ول والبق���اء يف الب���اد وفقا 
للقان����ن، ور�ش���د اأي اأ�شخا�س قد ت�شكل 

خطرا”.
يف  وب�ت���ني  ترام���ب  و�شيجتم���ع 
هل�شنكي، ي�م الثنني، ومن املقرر خروج 

احتجاجات عدة خالل زيارتهما للمدينة.
وقالت ال�زارة: “ال�ش�ابط احلدودية 
امل�شافري���ن  عل���ى  �شتطب���ق  الداخلي���ة 
مب���ا يتفق م���ع تقيي���م التهدي���دات الذي 
�شتحدده الأجهزة الأمنية ب�شكل م�شرك”.

فنلندا ت�شتبق قمة ب�تن 
وترامب ب�”اإجراء اأمني”

ترامب: اتفقت مع ماي على حظر نووي اإيران
ال�ليات املتحدة حتث حلفاءها على اللتزام مبقاطعة طهران

• جانب من امل�ؤمتر ال�شحايف امل�شرك بني ماي وترامب.	

 �أعلن �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �أنه �تفق مع رئي�سة وزر�ء بريطانيا ترييز� ماي، �أم�س 

�جلمعة، على �أن �إير�ن يجب �أن ل متتلك �أ�سلحة نووية، و�أنه حث ماي على ت�سعيد �ل�سغوط على 

طهر�ن. وقالت ماي �إن �مل�سالح �مل�سرتكة جتمعها مع �لوليات �ملتحدة، و�أ�سافت �أن �ملحادثات مع 

تر�مب تركزت حول ما ميكن فعله حول �مللف �لإير�ين.

احتجاجات البطالة تت�صاعد.. والعبادي يف الب�رصة
حمتج�ن يغلق�ن الطريق امل�ؤدي مليناء اأم ق�ر

البصرة - أ ف ب:

 جت����ددت التظاه����رات يف بع�����س مناطق حمافظة الب�����رة، اأم�س 
اجلمع����ة، حيث قطع عدد م����ن املحتجني الطريق امل�����ؤدي اإلى ميناء 
اأم ق�����ر، اأحد اأك����رب م�انئ العراق مطالبني بتنفي����ذ مطالبهم، وذلك 
عقب زيارة رئي�س ال�زراء العراقي، حيدر العبادي، للمحافظة ولقائه 

بالقادة امليدانيني.
وك����ان عدد م����ن �شي�خ ووجه����اء الب�رة ق����د ه����ددوا، اخلمي�س، 
بت��شي����ع احتجاجاته����م لت�شمل امل�ان����ئ واملنافذ الربي����ة واحلق�ل 
النفطي����ة يف ح����ال مل تتم ال�شتجاب����ة ملطالبهم بت�ف����ري فر�س عمل 

وحت�شني منظ�مة الإمداد بالكهرباء.
وو�ش����ل العب����ادي، اأم�����س اجلمعة، اإل����ى حمافظة الب�����رة جن�بي 
البالد، �شعيا اإلى تهدئة الحتجاجات القائمة منذ بداية الأ�شب�ع على 

خلفية مقتل �شخ�س يف تظاهرة �شد البطالة، الأحد املا�شي.
وت�ج����ه العبادي اإلى الب�رة، اآتيا من بروك�شل حيث كان ي�شارك 

يف اجتم����اع التحال����ف الدويل �ش����د تنظيم داع�س، واجتم����ع مع قيادة 
العمليات الع�شكرية للمحافظة.

وتت�ا�شل التظاهرات منذ اأ�شب�ع يف املحافظة النفطية اجلن�بية 
للمطالبة بت�فري فر�س عمل لل�شباب وتاأمني اخلدمات.

واأق����دم املحتج�����ن على قطع ط����رق رئي�شية باإح����راق الإطارات، 
وحماولة اقتحام بع�س املن�شاآت احلك�مية.

ويف �ش�ء ذلك، اأكد وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، يف بيان 
اخلمي�س اأن املتظاهرين حاول�ا اقتحام اأحد امل�اقع النفطية يف حقل 

غرب القرنة 2، وت�شبب�ا يف اإحراق بع�س اأبنية الب�ابة اخلارجية.
وت�شكل امل�ارد النفطية للعراق 89 % من ميزانيته، ومتثل 99 
% م����ن �شادرات البالد، لكنها ت�ؤمن واح����دا باملئة من ال�ظائف يف 
العمال����ة ال�طنية، لأن ال�ركات الأجنبية العاملة يف البالد تعتمد غالبا 
على عمال����ة اأجنبية. وتبلغ ن�شبة البطالة بني العراقيني ر�شميا 10.8 

.%
وي�ش����كل من هم دون 24 عاما ن�شبة 60 % من �شكان العراق، ما 

يجعل معدلت البطالة اأعلى مرتني بني ال�شباب.

عواصم - وكاالت:

تق�����ده  ال����ذي  التحال����ف  اأعل����ن   
ال�لي����ات املتحدة �ش����د تنظيم داع�س 
اأن ق�ات����ه اأو “ق�����ات �ريك����ة له” رمبا 
يف  اخلمي�����س،  ي�����م  �رب����ات،  نف����ذت 
منطقة �ش�ري����ة اأ�شار املر�شد ال�ش�ري 
الع�����رات  اأن  اإل����ى  الإن�ش����ان  حلق�����ق 
قتل�����ا فيه����ا. وذكر املر�ش����د ال�ش�ري 
حلق�ق الإن�ش����ان، اأن 54 �شخ�شا بينهم 
مقاتل�����ن يف تنظيم داع�س، و28 مدنيا 
لق�ا حتفهم يف الغارة. وقال املتحدث 
با�شم التحالف الك�ل�نيل، �ش�ن رايان، 

اأم�س اجلمعة، يف رد بالربيد الإلكروين 
عل����ى �ش�ؤال من “روي����رز”: “رمبا �شن 
التحال����ف اأو ق�����ات �ريكة لن����ا �ربات 
على حميط ال�ش��ش����ة والباغ�ز ف�قاين 
اخلمي�س”. واأ�شاف اأنه مت رفع التقرير 
املتعلق ب�ضقوط �ضحاي����ا مدنيني اإلى 
“خلي����ة متابعة ال�شحاي����ا املدنيني من 
اأج����ل مزيد من التقيي����م”. وتابع قائال: 

“ل منلك معل�مات اأخرى حاليا”. 
وا�شتهدف����ت الغ����ارة اجل�ية على 
اأح����د اآخر جي�ب تنظي����م داع�س يف �رق 
�ش�ري����ا. وقال مدي����ر املر�شد ال�ش�ري 

رامي عبد الرحمن، اإن الغارة ا�شتهدفت 
“جتمعا ملدني����ني” بالق����رب من بلدة 
ال�ش��شة يف حمافظة دير الزور بالقرب 

من احلدود العراقية.
م����ن جانب اآخ����ر، اأطلق����ت اإ�رائيل 
�شاروخ����ا اأم�س اجلمعة على طائرة دون 
طي����ار اقربت م����ن اجل�����لن ال�ش�رية 

املحتلة، قرب بحرية طربيا.
وحذرت تل اأبيب، دم�شق من جراء 
اق����راب ق�اته����ا م����ن ه�شب����ة اجل�لن 
التي احتلته����ا اإ�رائيل منذ حرب العام 

.1967

سوريا... مقتل 54 بغارة دير الزور والتحالف يلمح لمسؤوليته

“الق�ى الدميقراطية” ي�ضكل اأو�ضع ائتاف لإ�ضقاط نظام اإيران

يف  الدميقراطي���ة  الق����ى  “جمل����س  يعق���د 
اإيران” وه���� اأكرب ائتالف ي�ش���م خمتلف الأحزاب 
واملنظمات املعار�شة للنظام الإيراين يف اخلارج، 
م�ؤمت���ره الثاين مبدينة ك�ل�ني���ا يف اأملانيا، الي�م 
ال�شب���ت وغدا الأح���د، حتت �شع���ار “اإ�ضقاط نظام 

ولية الفقيه واإيجاد بديل دميقراطي”.
ويه���دف امل�ؤمت���ر اإل���ى “ح�ش���د كاف���ة ق�ى 
املعار�شة لت�حيد ح���راك الداخل واخلارج لت�ريع 
عملي���ة اإ�ضق���اط النظ���ام واإقام���ة دول���ة تعددية 
فيدرالي���ة على اأنقا�شه، بحي���ث تكفل حق�ق كل 
مك�ن���ات املجتم���ع وت�ؤ�ش�س لنظ���ام دميقراطي 

يتعاي����س ب�ش���الم م���ع جريان���ه والع���امل”، بح�شب 
املنظمني.

وُيعت���رب “جمل����س الق����ى الدميقراطي���ة يف 
اإي���ران” اأول ائت���الف من ن�عه حي���ث ي�شمل ق�ى 
متث���ل الق�مي���ة الفار�شي���ة، اإ�شافة اإل���ى اأحزاب 
ومنظمات الق�ميات غري الفار�شية التي �شاركت 
يف تاأ�شي�ش���ه وهي كل م���ن “اجلبهة الدميقراطية 
لإي���ران، وحزب ك�ملة كرد�شتان الإيرانية، وحزب 
الت�شامن الدميقراطي الأه�ازي واملركز الثقايف 
ال�شيا�ش���ي الأذربيج���اين واحل���زب الدميقراط���ي 
البل��ش���ي،  ال�شع���ب  وح���زب  الكرد�شت���اين 
واملرك���ز الثق���ايف ال�شيا�شي الركم���اين واجلبهة 

املتح���دة لبل��ش�شت���ان وحزب احت���اد البختيارية 
ول�ر�شت���ان”، اإ�شافة اإلى عدد من نقابات العمال 
ون�شطاء املجتمع املدين وال�شخ�شيات ال�شيا�شية 

امل�شتقلة.
وقال قادة يف املجل�س يف مقابالت خا�شة مع 
“العربية.نت”، اإن من اأهم اأهداف امل�ؤمتر الثاين 
ه���� ت�شكي���ل اأو�شع للتحال���ف ال�شيا�ش���ي لعملية 
“تغيري النظام” يف اإيران من خالل ان�شمام املزيد 
من املجم�عات والأحزاب وال�شخ�شيات والتحرك 
لك�شب تعاطف املجتمع الدويل و�شع�ب املنطقة 
لدع���م الحتجاج���ات الداخلية لل�شع����ب الإيرانية 

املنتف�شة �شد نظام ولية الفقيه.

عواصم وكاالت:

دبي ـ العربية نت: 

• حمتج�ن يغلق�ن طريقا مبدخل مدينة الب�رة )رويرز(	

•  الغارة اجل�ية ا�شتهدفت اآخر جي�ب “داع�س” يف �رق �ش�ريا )وكالة الأنا�ش�ل( 	

�شاروخ اإ�رائيلي ي�شتهدف طائرة م�شرية قرب اجل�لن
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هناك ف�ص���ل وا�صح يف اإج���راءات االقت�صاد 
االإي���راين ملواجهة العقوبات الت���ي مل تبداأ بعد، 
وما يحدث هو عبارة عن اأ�صداء نف�صية ا�صتباقية 
لق���رار العقوب���ات غ���ر امل�صبوق���ة كم���ا تعهد 
الرئي�س ترام���ب، وهي م�صاألة واجهتها احلكومة 
االإيراني���ة بحزمة من الق���رارات، منها تخ�صي�س 
العمل���ة ال�صعب���ة مل�صتوردي ال�صل���ع االأ�صا�صية 
وفر����س حظ���ر على مئ���ات ال�صل���ع امل�صتوردة، 
مب���ا يف ذلك ال�صيارات، م���ا اأدى اإلى رفع اأ�صعار 
العديد من املنتجات وحدوث �صلل يف االأ�صواق، 
وبداأ املواطنون �صحب مدخراتهم و�رشاء الذهب 
والعمل���ة ال�صعب���ة واملمتلك���ات وال�صيارات يف 

حماولة حلماية اأ�صولهم.
الفري���ق االقت�ص���ادي احلكوم���ي لروح���اين 
ي�ص���م بع����س ن���واب الرئي����س ووزراء مكلفني 
اإل���ى  باالإ�صاف���ة  االقت�صادي���ة،  باملحاف���ظ 

امل�صت�صاري���ن االقت�صادي���ني للرئي�س ورئي�س 
البنك املركزي.

جزء من االأحداث املت�صارعة يف اإيران يرتبط 
بال�رشاع بني جبهة روح���اين واملت�صددين، حول 
م�صتقبل النظام وبناء موقف ب�صاأن املفاو�صات 
مع الواليات املتحدة وم�ص���ر االتفاق النووي، 
ال�صيم���ا اأن الرئي�س ترامب ت���رك الباب مفتوحا 
للمحادث���ات مع اإيران يف حال اأوقفت التدخل يف 
�صوؤون املنطقة، وم���ا ي�صاعف �صعوبة املوقف 
االإي���راين اأن هن���اك �صكوك���ا جدية ح���ول مقدرة 
االقت�ص���اد االإيراين على مقاومة فر�س عقوبات 

اأكرث �رشامة لفرتة طويلة.
اخلي���ارات االإيراني���ة تبدو حم���دودة للغاية 
وال منا�س من التفاو�س م���ع الواليات املتحدة 
الإنق���اذ النظام من االنهي���ار، ولكن املت�صددين 
�صم���ن  وارد  التفاو����س  اأن  يعتق���دون  رمب���ا 

خياراتهم ولكن لي�س عرب الرئي�س روحاين.
الواليات املتحدة من جانبها تريد ا�صتخدام 
االحتجاج���ات اإلى اأق�صى مدى م���ن اأجل مفاقمة 
ال�سغوط على النظام لتليني مواقفه ال�سيا�سية 
وك���ي ي�صطر املت�صددون اإل���ى تقدمي تنازالت 

جوهرية كبرة لتفادي انهيار النظام ذاته.
اخلال�ص���ة اأن االقت�ص���اد �صيك���ون ال�رشب���ة 
القا�صية الأحالم ماليل اإيران يف موا�صلة اأحالمهم 
اال�صتعماري���ة البائدة، ولكن مت���ى �صتوجه هذه 
ال�رشب���ة؟ االأم���ر يعتمد على لعبة ����رشاع ال�صلطة 
ووت���رة ت�صاع���د االحتجاج���ات ال�صعبي���ة التي 
ميك���ن اأن متتد لت�صمل اإيران باأكملها يف الفرتة 
املقبل���ة، حيث يتوقع اأن مت���ر بفرتات مد وجزر 
ولي�س �رشط���اً اأن تت�صاعد يومي���اً يف ظل قب�صة 
النظ���ام احلاكم القوي���ة وانتهاك���ات ميل�صياته 

�صد املتظاهرين. “اإيالف”.

عبدعلي الغسرة

د. طارق آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

الرتكي���ة  االنتخاب���ات  انته���ت 
اأردوغان  الرئي����س  بف���وز  االأخ���رة، 
لي�س فقط بالرئا�صة، بل ب�صالحيات 
جدي���دة متن���ح اأي رئي����س لرتكي���ا 
�صالحي���ات كبرة ج���دا، وهناك من 
انتقد ه���ذه ال�صالحي���ات وو�صفها 
ب���ل  دميقراطي���ة،  غ���ر  باأو�ص���اف 
�صبهه���ا بديكتاتورية الدميقراطية 
ح�ص���ب راأيه، لكن م���ا يهمنا نحن هو 
ع���دم التدخل بال�صاأن ال���ذي اختاره 
اأ�صقاوؤن���ا االأتراك ونظامهم وطريقة 
اإدارتهم بالده���م، باملقابل، نتمنى 
اأي�ص���ا م���ن اجلمي���ع ع���دم التدخ���ل 
اإدارة  وطريق���ة  العرب���ي  بنظامن���ا 

كل بل���د عرب���ي حكمه، فنح���ن ل�صنا 
اأو�صي���اء على اأ�صقائنا االأتراك، وهم 
لي�صوا اأو�صياء علينا، فالكل يحرتم 
االآخ���ر ويح���رتم �صيادة البل���د االآخر، 
واالإخ���وان امل�صلم���ون جبل���وا عل���ى 
التباك���ي عل���ى الدميقراطية وحرية 
التعبر وحق���وق االإن�صان، والوقوف 
�صد �صلطات احلاكم التي و�صفوها 
بربملان  وطالب���وا  بالديكتاتوري���ة، 
يحق له حما�صبة احلاكم، كما طالبوا 
با�صتقاللي���ة الق�ص���اء ع���ن �صلطات 
ال�صع���ارات  احلاك���م، وغره���ا م���ن 
التي رفعوه���ا �صد كل حاكم عربي، 
جتم���دت  املطالب���ات  ه���ذه  اأن  اإال 

عندم���ا فاز الرئي����س اأردوغان بتلك 
ال�صالحيات، والتي كانوا ينكرونها 
على احلكوم���ات العربية، ب���ل اإنهم 
باركوا هذه ال�صالحيات، واعتربوها 
�رشوري���ة لرتكي���ا يف ه���ذه املرحلة، 
اأ�صقائن���ا  عل���ى  اأو�صي���اء  وكاأنه���م 

االأتراك ونظامهم ال�صيا�صي.
لقد ك�صف���ت االنتخابات االأخرة 
وال�صالحي���ات الت���ي �ص���وت عليها 
اأ�صقاوؤنا االأتراك، مدى نفاق االإخوان 
امل�صلم���ني وانتهازيته���م، واخلبث 
والكذب والرياء وبيعهم �صعاراتهم 
الت���ي ي�صتخدمونه���ا ل����رشب االأم���ة 
عل���ى  العم���ل  وحماول���ة  العربي���ة، 

ت�صهي���ل دخول الغري���ب بيت االأمة 
العربي���ة، كما فعل احلوثي ون�رشاهلل 
واملالك���ي باإدخالهم االإيرانيني اإلى 
بي���ت االأم���ة العربية، فف���ي الوقت 
اأ�صياده���م  في���ه  ي�صتم���ون  الذي���ن 
العرب ويتهمونه���م بالديكتاتورية 
وتركي���ز ال�صلط���ات بي���د احلاك���م، 
نراهم يباركون ويدعمون وميجدون 
�صالحيات من�صب رئي�س اجلمهورية 
برتكي���ا، وال عج���ب، فاالأمر ال يتعلق 
اأب���دا بالدف���اع ع���ن حق���وق االإن�صان 
العرب���ي، بل بالعمل عل���ى اأن يكون 
االإن�صان العرب���ي عبدا وذليال وتابعا 

لهم.

ديكتاتورية اإلخوان أم ديمقراطيتهم؟

مع اإعالن انته���اء دور االنعقاد الرابع 
للمجال�س البلدية والنيابي وال�صورى، بداأ 
مواطن���ون االإعالن عن تر�صي���ح اأنف�صهم 
ل�صغر مقاع���د املجال�س البلدي���ة االأربعة 
واملجل����س النيابي، �ص���واء يف اجلرائد اأو 
املجال�س، وهذا العدد �صيتزايد يوًما بعد 
اآخر حلني اآخر يوم لغل���ق باب الرت�صيح، 
وب���داأ ه���وؤالء من���ُذ ع���ام واح���د اأو اأك���رث 
قلياًل اإع���داد اأنف�صه���م خلو�س املعرتك 
االنتخاب���ي املقب���ل بقيامه���م بزي���ارات 
للمجال����س الرم�صاني���ة وتنظي���م دورات 
ريا�صي���ة وال�ص���وؤال ع���ن اأح���وال النا�س 

واإ�ص���دار الت�رشيحات االإعالمي���ة وارتياد 
الت���ي  الدوائ���ر  اجلوام���ع وامل�صاج���د يف 

ينوون الرت�صح فيها.
اإن االنتخابات �صواء البلدية اأو النيابية 
اأ�صلوب حياة ونهج عمل، وثقافة جمتمع، 
ولي����س كم���ا يعتق���د كُل من ه���بَّ ودب 
باأنه���ا لعب���ة الكرا�صي ب���ني املر�صحني، 
ب���ل اإنها ممار�ص���ة وطني���ة وحياتية ملدة 
اأربع �صن���وات مليئة بالتع���اون والتعامل 
م���ع االآخرين، تتخللها حمب���ة واإيثار واإخاء 
اإن�صاين، كم���ا اأن االنتخابات عمل تطوعي 
وطن���ي َي�صب يف بناء جمتم���ع يقوم على 

قي���م ومب���ادئ �صحيحة �صليم���ة، ويكون 
فيها الرابح االأول واالأخر البحرين ولي�س 
امُلر�ص���ح الفائز، ب���ل اإن اأكرث امُلر�صحني 
ي�صقطون الأنهم ترفعوا على الناخبني ومل 
يكونوا �صادقني معهم بل ابتعدوا عنهم 
كث���ًرا وافتقدته���م االأماكن الت���ي كانوا 

يركنون اإليها اأثناء حمالتهم االنتخابية. 
الكث���ر م���ن ه���وؤالء الذي���ن ين���وون 
الرت�ص���ح يزعم���ون القدرة عل���ى حتقيق 
كل ما ُيري���دُه املواطن ب�صف الكثر من 
التطلعات الت���ي تده�س ال�صم���ع والب�رش 
والفوؤاد من كرثته���ا ورونقها، ولكن مع 

بداي���ة الف���وز �صيتبخر كل �ص���يء، ويبداأ 
عه���ٌد جديد ب�صب���ب ا�صتب���دال امل�صلحة 
الوطني���ة الُعلي���ا بامل�صلح���ة ال�صخ�صية 

ال�ُصفلى.
تغ���ر  ع���ن  املواطن���ون  ويت�ص���اءل 
حال النائ���ب و�صلوكه جت���اه املواطنني 
بع���د الفوز ونيل���ه م���ا اأراد ومَتنُع الكثر 
منهم عن لقاء املواطن���ني اأو اإقفال خط 
االت�ص���ال، وحت���ى ال يتحقق ه���ذا النتاج 
عل���ى الناخبني اأن يتقنوا اختيار امُلر�صح 
ال�ص���ادق لك���ي ال يكونوا ج���زءا من لعبة 

الكرا�صي.

االنتخابات ولعبة الكراسي

 االقتصاد يدمر 
سالم  الكتبينظام الماللي )2(

بالغ���ت  مل���اذا  اأدري  ال 
يف  القطري���ة  ال�صح���ف 
الرئي����س  بف���وز  االحتف���ال 
عناوين  اأردوغ���ان،  الرتك���ي 
القطرية وتقاريرها  ال�صحف 
االنتخاب���ات الرتكية  جعل���ت 
التي يقال اإنه���ا مزورة حدثا 

عظيما يف تاريخ الب�رشية.
اأن  زعم���ت  املقاب���ل  ويف 
العربي���ة  العوا�ص���م  بع����س 
حتول���ت اإل���ى جنائ���ز ب�صبب 
العظي���م،  اأردوغانه���ا  ف���وز 
وقال���ت اإن ه���ذه العوا�ص���م 
تلق���ت �صدمة ثاني���ة ب�صبب 
فوز اأردوغان بع���د اأن تلقت 
�صدمته���ا االأول���ى يوم ف�صل 
اأردوغ���ان!  عل���ى  االنق���الب 
وذكرتن���ي ال�صحف القطرية 
مب�رشحي���ة كوميدي���ة ت�صم���ى 
فرح���ة العبي���ط، ب�صبب هذه 
وحال���ة  الغريب���ة  الفرح���ة 
الت���ي  العجيب���ة  االنت�ص���اء 
اأ�صابته���ا فج���اأة، فم���ا الذي 
العربية  العوا�صم  �صي�ص���دم 
بفوز اأردوغان اأو عدم فوزه؟

بق���اء اأردوغان اأو رحيله ال 
ي�صغل �ص���وى اأع�صاء تنظيم 
احلمدين الذين ينامون حتت 
حرا�ص���ة جن���وده وال ي�صغ���ل 
�صوى ال�صع���ب الرتكي الذي 
مت �صج���ن مئ���ات االآالف م���ن 
اأبنائه عقب حماولة االنقالب.

كل �صحف العامل حتدثت 
ع���ن عزل 18 األف �صخ�س من 
وظائفهم من بينهم اأ�صاتذة 
جامعات ورجال اأمن، ولي�صت 
وحده���ا،  العربي���ة  ال�صح���ف 
العامل كلها حتدثت  و�صحف 
ع���ن قي���ام تركي���ا بتعطي�س 
العراق من خالل جتفيف نهر 
دجلة من خالل ال�صدود التي 

اأقيمت.
ولي�ص���ت  حقائ���ق  ه���ذه 
�صتائ���م، فهل يج���وز خلليفة 
ميج���ده  ال���ذي  امل�صلم���ني 
اأ�صح���اب تنظيم احلمدين اأن 
يقوم مبثل ه���ذه االأمور �صد 
�صع���ب م�صل���م ه���و ال�صع���ب 

العراقي؟

الصحف القطرية 
تحتفي بفوز 

أردوغان

بثينة
خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com

زبدة القول

املا�صي  يوني���و  يف �صهر 
اأحد مدربي الغو�س  ا�صتطاع 
البحريني���ني احل�ص���ول على 
 8.4 بحج���م  نفي�ص���ة  دان���ة 
قراط���ات، وذل���ك م���ن اأحد 
البحري���ة  اله���رات  مواق���ع 
العميق���ة يف مي���اه البحري���ن 
االإقليمي���ة ومت بيعه���ا مببلغ 

7500 دينار.
حا�رشا لدين���ا خطة وطنية 
مباركة الإحياء �صناعة اللوؤلوؤ، 
وذل���ك لتعزي���ز مكانة مملكة 
عامل���ي  كمرك���ز  البحري���ن 
للوؤلوؤ الطبيعي، وهذا ما اأكد 
علي���ه حديثا وزي���ر ال�صناعة 
زاي���د  وال�صياح���ة  والتج���ارة 
الزياين عندما قال اإن الوزارة 
�رشيك اأ�صا�ص���ي يف االإجراءات 
اإل���ى  الرامي���ة  واملب���ادرات 
يف  اللوؤل���وؤ  �صناع���ة  اإع���ادة 
تنظي���م  مت  واإن���ه  اململك���ة، 
71 رحل���ة منذ انطالق م�رشوع 
اإع���ادة اإحي���اء مهن���ة الغو�س 

و�صناعة اللوؤلوؤ.
اخلط���وات  تل���ك  كل 
املوفق���ة الت���ي تق���وم به���ا 
احلكومة تدعون���ا للمزيد من 
اجلان���ب،  ه���ذا  يف  التف���اوؤل 
االهتم���ام  موا�صل���ة  وناأم���ل 
وم�صاعف���ة  والت�صجي���ع 
واملعن���وي  امل���ايل  الدع���م 
ل���كل بحرين���ي لدي���ه اخلربة 
والرغبة ملمار�صة هذه املهنة 

التاريخية.
البحري���ة  فف���ي هراتن���ا 
اللوؤلوؤ  ال�صمالية ومغا�ص���ات 
امل�صه���ورة مث���ل “هر�صتية 
وبولثامة وبوعمامة وباخلرب 
وغرها  وباليع���د”  والون���ان 
الكثر من اأ�صماء املغا�صات، 
الوف���ر  اخل���ر  اأعماقه���ا  يف 
ال���ذي ينبغي الرتكي���ز عليه 
منه  الق�ص���وى  واال�صتف���ادة 
تعزي���زا ل�صياحتن���ا املحلي���ة 
الوطني.  القت�صادن���ا  ودعما 

وع�صاكم عالقوة.

“هيراتنا البحرية 
فيها خير وفير”

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة
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توا�ض����ل النجم����ة يا�ضمني عبدالعزي����ز حت�ضريات 
م�ضل�ضلها اجلديد، الذي يعر�ض يف رم�ضان املقبل، ومل 
ت�ضتقر عل����ى ا�ضمه حتى الآن، وقال����ت بع�ض امل�ضادر 
اإن يا�ضم����ني ت�ضتعني مبوؤلفي م�ضل�ضل “عوامل خفية”، 

بطولة الفنان الكبري عادل اإمام، الذي عر�ض يف رم�ضان 
املا�ض����ي، وهم حمم����ود حم����دان واأمني جم����ال وحممد 
حمرز، ومت التعاقد معهم مع اجلهة املنتجة للم�ضل�ضل، 

وهي �رشكة “�ضيرنجي” وميلكها تامر مر�ضي.

مسافات

النجوم العرب يتألقون في افتتاح “روتانا كافيه”

اختتم، موؤخًرا حف���ل افتتاح “روتانا 
كافي���ه” مبنطق���ة املع���ادي بالقاه���رة، 
بح�ض���ور ع���دد كب���ري م���ن جن���وم �رشك���ة 
“روتانا” واإدارتها، وعلى راأ�ضهم املدير 
التنفيذي ل�رشكة “روتانا” �ضامل الهندي، 
واملدي���ر الفني لل�رشك���ة بالقاهرة �ضعيد 

الإمام، وتوين �ضمعان.
وحر����ض عدد كبري م���ن النجوم على 
الحتفالي���ة،  “روتان���ا”  اإدارة  م�ضارك���ة 
ومنه���م ملك���ة الإح�ضا����ض اإلي�ض���ا واأنغام 
والذهبية نوال الزغب���ي وعا�ضي احلالين 
والديف���ا �ضم���رية �ضعيد وجن���ات ورامي 
�ض���ري ومي ف���اروق وحمي���د ال�ضاعري. 
وجمموعة كبرية من ال�ضعراء املتعاونني 
مع ال�رشكة. ب���داأ احلفل بالتقاط الفنانني 
لل�ض���ور التذكاري���ة م���ع �ض���امل الهندي، 
ودخلوا مًع���ا يف وقت واحد، و�ضط ح�ضور 
كثيف لل�ضحاف���ة والإعالم، و�ضاركت كل 
من اإلي�ضا ونوال الزغبي “الهندي” ق�ض 

�رشيط الفتتاح.
فق���رات  ع���دة  احلف���ل  �ضه���د 
ا�ضتعرا�ضية، منها مو�ضيقى اجلاز بقيادة 
فرق���ة م�ضطفى غزال ور�ض���ا، بالإ�ضافة 
اإل���ى فق���رات املو�ضيق���ى الكال�ضيكية، 
بينم���ا مت اإط���الق الألع���اب الناري���ة التي 
اأن���ارت �ضماء منطقة املع���ادي بالقاهرة، 

واختتم احلفل بتقطي���ع تورتة الفتتاح. 
وعر امللحن ال�ضعودي “نا�رش ال�ضالح”، 
يف ت�رشيحات ل�”روتانا.نت” عن �ضعادته 
به���ذا احلدث، موؤكًدا اأن “روتانا” �ضاحبة 
الريادة يف الكثري م���ن املجالت بالوطن 
العرب���ي، ويتمن���ى له���ا التوفي���ق مثلما 
ه���ي موفقة يف خمتلف املج���الت الفنية 
التي ترعاه���ا. كما اأك���دت الفنانة جنات 

اأنه���ا �ضعي���دة مب�ضارك���ة اإدارة “روتانا” 
كل املنا�ضب���ات الطيب���ة الت���ي تدعوه���ا 
اإليه���ا، لفتة اإل���ى اأن احلدث خطوة حلوة 
وجن���اح اآخر ي�ض���اف اإلى ر�ضي���د ال�رشكة، 
كم���ا قالت اإنها تعد حاليًّا لالألبوم الثالث 
مع “روتانا”، م�ض���رية اإلى اأنها �ضتك�ضف 
تفا�ضيله ف���ور بدء الت�ضجي���ل والتعاقد 
على الأغاين يف الأ�ضابيع القليلة املقبلة.

عادل محمود 
يطرح “تعال 
اسأل” ويؤكد 
أهمية التواصل 
مع جمهوره

أعمالي بعيدة عن اإلسفاف وخدش الحياء... شذى سبت:

لألسف الفنان البحريني مازال يبحث عن من يستثمر طاقاته

ط���رح النج���م البحريني ع���ادل حمم���ود اأغنية 
منفردة جدي���دة “�ضنغل” بعنوان “تع���ال ا�ضاأل” 
م���ن كلمات: خالد البذال، واأحل���ان: حممد امل�رشي، 
وتوزي���ع: اأحم���د اأ�ض���دي، ومك�ض���اج: ع���ارف عامر، 
واإيقاع���ات: هاين الدو�رشي، وغيت���ار: �ضعد العبار، 
 ،BPro studio وما�ض���ر:  البحري���ن،  وك���ورال: 
ويقول مطل���ع الأغنية: “تعال ا�ض���األ عليه مره اأنا 
قلب���ي نفد �ضره دخيلك انظ���ر عيني تعال ا�ضاأل 

عليه مره”.

وك�ضف النجم املحبوب عن “ال�ضنغل” املقبل 
بعنوان: “م���ا يغريين عليك”، م���ن كلمات �ضمالن 
احل�ض���اري واأحل���ان عل���ي بوغي���ث وتوزي���ع فهد 
امل�ضلمي، لفًت���ا اإلى اأن �ضعوب���ات الإنتاج حتول 

دون ت�ضوير الأغنيات بطريقة الفيديو كليب.
واأعرب عادل ملوق���ع اجلريدة الإلكروين عن 
�ضعادته بالتوا�ضل مع اجلمهور من خالل الأغنيات 
ال�ضنغل، موؤكًدا اأهميته���ا يف رفد ر�ضيد املطرب 
بالأعمال التي ت�ضيف اإلى اأر�ضيفه وي�ضتخدمها يف 
حفالته، لفًتا اإلى اأن ردود الأفعال خالل ال�ضاعات 
الأول���ى من طرح الأغنية مر�ضية له على امل�ضتوى 

الفن���ي، ل�ضيما تعليق���ات املتابعني عر خمتلف 
مواقع التوا�ضل الجتماعي.

الفني���ة،  م�ضاريع���ه  مق���ّل يف  اأن���ه  فبالرغ���م 
ف���اإن ح�ض���وره موؤثر، مَل ل وهو ميل���ك من املوهبة 
والكاريزما ما ميهد له طريق العودة اإلى امل�ضهد 
ب�رشع���ة فائقة، ف�ضالً عن املكان���ة التي يحتلها يف 
قل���وب اجلمه���ور البحرين���ي واخلليج���ي، فالفنان 
املوه���وب عادل حممود على قناع���ة تامة ب�رشورة 
املحافظة على حبل الود مع اجلمهور من فرة اإلى 
اأخرى لذلك يحر�ض على احل�ضور من بوابة الأغاين 

ال�”�ضنغل”.

 قدمت املمثلة واملخرجة البحرينية �ضذى 
�ضب���ت ور�ضة الإخراج امل�رشحي �ضمن فعاليات 
ليايل جلجام�ض والريف الثقافية التي ترعاها 
هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار، وذل���ك يف 
ال�ضال���ة الثقافية باجلف���ري.. م�ضافات البالد” 
التقت به���ا فور انتهائها م���ن التقدمي وكان 

هذا احلوار:
 

أين ترى شذى سبت نفسها أكثر في 
مجال اإلخراج أو التمثيل؟

اأرى نف�ضي يف املجالني الإخراج والتمثيل 
كونهما مرتبط���ني مًعا وينموان مع املمثل مع 

اخلرات وتقدمي الأعمال الفنية.
 

كيف تصفين تجربتك اإلخراجية؟
ل اأ�ضتطي���ع و�ض���ف جتربت���ي الإخراجي���ة 
فاجلمه���ور ه���و امل�ضاه���د املعن���ي بتقييمها 
وو�ضفه���ا، فاأنا على قدر الإمك���ان اأقدم عمالً 
جميالً يلي���ق بامل�ضاهد واجلمه���ور، واأبتعد يف 
اأعمايل عن الإ�ضفاف وخد����ض احلياء، اإذ توجد 
ل���دي مبادئ وخط���وط ال اأق���وم بتعديها، اأنا ال 

اأقّيم نف�ضي بل النا�ض من تقوم بهذا الدور.

هل لديك مشاريع إخراجية قادمة؟
ل���دي العدي���د م���ن امل�ضاري���ع الإخراجي���ة 
���ا، فطبيعتي  ولكنن���ي ل���ن اأق���وم بك�ضفها حاليًّ
الت���ي ميكن اأن يك���ون اأغل���ب ال�ضحفيني على 
معرفة بها ه���ي اأين اأتكتم على اأعمايل، فعندما 
اأقوم باإجنازها اأ�رشح عنه���ا، فكثرًيا من الأحيان 
تكون لديك اأعمال تتحدث ب�ضاأنها وت�رشح عنها 

 ثم تطراأ الظروف التي ل ت�ضمح لك بتقدميها.
كيف تفسرين قلة التجارب البحرينية 

النسائية في اإلخراج؟
ل اأعلم، لعل ال�ضب���ب يكمن يف عدم وجود 

توجه يف ح���ب الإخراج لديه���ن، فعلى العك�ض 
ل توج���د يف البحري���ن قيود تفر����ض اأن يكون 
املخرج رج���ل فقط، لكن اإذا كان يوجد ق�ضور 

فهو من جانب البنت نف�ضها.
 

ما هو مس��تقبل التج��ارب اإلخراجية 
البحرينية؟

يعتم���د ذل���ك عل���ى نوعي���ة املخرجني 
ا،  ففي التلفزيون هن���اك تطور ملحوظ جدًّ
اأم���ا بامل�رشح م���ع الأ�ض���ف فن�ضه���د تراجًعا 
فيه، ل اأعلم اأين يكم���ن اخللل اأو امل�ضكلة 
لك���ن توجد يف مقابل ذل���ك جتارب م�رشحية 

ممت���ازة، نح���ن ل ن�ضتطي���ع اأن نن�ض���ب كل 
املخرجني، لك���ن ذلك يعتم���د على نوعية 
ا، ومع  املخرجني الذين يقدمون م�رشًحا قويًّ
الأ�ض���ف هم معدودون عل���ى عك�ض ال�ضابق 
يف فرات الت�ضعينات والثمانينات، اإذ كان 
من النادر ما يوجد خمرج �ضعيف اأما الآن مع 
الأ�ضف فرنى ال�ضعف الإخراجي بو�ضوح، ل 
اأعلم رمب���ا لأن الظروف ل تعني املخرجني 
م���ن الناحية الإنتاجي���ة اأو من زاوي���ة اأنهم 
ل مينح���ون الفر�ض فه���ذا اأدى اإلى عزوف 
بع�ض املخرجني عن تقدمي الأعمال، وهذا 
اخللل لب���د اأن يعالج لأن امل�رشح البحريني 

ا، فنحن لدينا ممثلون اأقوياء  م�رشح قوي جدًّ
ا ولكن مع  ا، وطاقات كب���رية ومهمة جدًّ جدًّ
الأ�ض���ف ل يوج���د اأح���د ي�ضتثم���ر قدراتهم 
بال�ض���كل ال�ضحيح، فالتج���ارب التي اأراها 
حاليًّا براأيي هي جتارب جيدة لكن التجارب 
ال�ضيئة هي الغالبة، ل اأجزم مبعرفة مكمن 
اخلل���ل لكنني اأمتنى م���ن املخرجني الكبار 
اأن يك���ون له���م دور يف توجي���ه املخرجني 
ال�ضغ���ار وتعليمه���م، واأن يك���ون هنال���ك 

دورات وور�ض. 
 

ما كلمتك للشباب البحريني المهتم 
باإلخراج؟

اق���راأوا كث���رًيا وتثقفوا، اعرف���وا العمل 
ال���ذي تختارون���ه، اق���راأوا الن����ض وحلل���وه 
وف����رشوه لأنك���م اإذا مل تفهم���وا الن����ض لن 
تبدعوا فيه، اقراأوا ما بني ال�ضطور لتعرفوا 
م���ا يري���د الكات���ب اأن ي�ض���ل اإلي���ه، حلل���وا 
ال�ضخ�ضي���ات بالن����ض، واعمل���وا جاهدي���ن 
لبن���اء اأنف�ضكم وحتى ل���و مل جتدوا الفر�ضة 
اخلقوها لأنف�ضكم و�ضوف تبدعوا، ل تدعوا 
�ضيًئا يوقفكم، اخطاأوا مرة اأو مرتني وثالًثا 
فال عيب يف ذلك، ا�ضاألوا الكبار وناق�ضوهم 

لتتعلموا.

    BUZZ      
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حمرر م�سافات
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“وارنر براذرز أبوظبي” تستعد الستقبال ضيوفها

“مفتاح” الصواري يحصد الجائزة الثالثة في عكاظ

العويناتي يستعد لتقديم 
“زمانا خرابهي”

“هم ونوايا” على تلفزيون الكويت

اأعلن����ت عامل وارنر براذرز اأبوظب����ي، عن اأنها يف مرحلة 
و�ش����ع اللم�ش����ات االأخ����رة ا�شتع����داًدا لالفتت����اح الر�شمي 
املرتقب يف 25 يولي����و 2018؛ حيث ت�شهد تدريًبا مكثًفا 
لكافة اأفراد الطاقم الت�شغيلي، واختبارات �شالمة لالألعاب، 
ف�شالً عن اإجراء اختبارات �شمان اجلودة يف جميع املطاعم 

واملتاجر للتاأكد من تقدمي جتربة مميزة لل�شيوف. 
و�شتجم����ع مدينة ع����امل وارنر ب����راذرز اأبوظب����ي اأ�شهر 
�شخ�شي����ات دي �ش����ي �شوبر هروز املحبوب����ة مثل بامتان 
و�شوبرم����ان ووندر وم����ان اإلى جانب عدد م����ن �شخ�شيات 
االأنيمي�ش����ن املحبوبة مث����ل توم اآند ج����ري و�شكوبي-دو 
وذا فلين�شتونز، وذلك با�شتخدام اأحدث التقنيات لتوفر 
اأجواء ممي����زة وجتارب ال ُتن�شى. و�شينتق����ل ال�شيوف عند 
افتت����اح املدين����ة الرتفيهية هذا ال�شهر اإل����ى �شت مناطق 
فري����دة: وارنر براذرز ب����الزا، مرتوبولي�����س، غوثام �شيتي، 

كرتون جانك�شن، بيدروك، وديناميت غالت�س.
وتبل����غ م�شاح����ة مدين����ة ع����امل وارن����ر ب����راذرز اأبوظبي 

الرتفيهي����ة 1.65 مليون قدم مربع، وتقدم جتربة ال مثيل 
لها وجتم����ع اأب����رز ال�شخ�شيات والق�ش�����س العاملية حتت 

�شق����ف واح����د والأول م����رة يف املنطقة، م����ا يجعلها املكان 
االأمثل ل�شيوفها خلو�س جتربة ال تن�شى.

أحداث

���ا متعددي���ن  ���ا: تلتق���ي اأ�شخا�شً مهنيًّ
وتطلع على معلومات قد تذهلك.

وازن بني العمل املتعب والراحة التي 
ت�شتحقها.

ت�شط���ر اإل���ى ����راء اأمن���ك و�شالمت���ك 
بنفقات مل تكن حم�شوبة.

ال تك���ن عر�ش���ة الأعب���اء تثق���ل كاهلك 
وتبقيك مري�ًشا.

اأمام���ك جماالت متعددة واآفاًقا مل تكن 
تتوقعها.

ال ت���رتّدد يف االت�شال بطبيب االأ�شنان 
وحتديد موعد. 

تبدو ن�شيًطا ومفعًم���ا حيوية وتفر�س 
راأيك وخياراتك.

ال تكن هجوميًّا م���ع االآخرين يف طريقة 
تعاطيك معهم. 

الثق���ة مطلوبة اليوم اأكرث من اأي وقت 
م�شى.

علي���ك اتخ���اذ خط���وات خمتلف���ة ع���ن 
ال�شابق والقرار. 

ال�شياع وت�شت���ت اأفكارك يجعالنك يف 
حال من ال�شياع.

خف���ف ق���در االإمك���ان م���ن الن�شويات 
واحللويات. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

ح�شدت م�رحية “املفتاح” التي �شارك 
بها م�رح ال�ش���واري يف م�شابقة �شوق عكاظ 
للعرو����س امل�رحية على اجلائزة الثالثة بعد 
مناف�ش���ة مع فرق���ة م�رح الطائ���ف مب�رحية 
»تن�شي����س«، وفرقة م�رح جامع���ة الطائف 
بعر����س »املظل���ة«، وم���ن االإم���ارات فرق���ة 
م�رح راأ����س اخليمة الوطن���ي بعر�س »موال 
ح���دادي«، وم���ن �شلطنة عمان فرق���ة جماعة 
امل����رح بجامع���ة ال�شلطان قابو����س بعر�س 
»ح���زاوي حم���دان« و�شم���ت جلن���ة التحكيم 
كل م���ن الفنانة االأردنية عب���ر عي�شى، ومن 
ال�شعودية كل من عبدالعزيز ع�شري، ونايف 

البقمي، ورا�شد الورثان.
يجدر بالذك���ر اأن م�رحية “املفتاح” من 
تاأليف نورالدين الها�شم���ي، واإعداد واإخراج 

ابراهيم خلفان، م�شاعد خمرج حممد �شاهني، 
متثيل ح�شني عبدعلي، عمر ال�شعيدي، منذر 
غريب، وت���دور اأحداث امل�رحية حول تقّيدنا 
بفك���رة معينة واأنه مهم���ا تقيدنا بها البد اأن 

نتوجه لفكرة اأخرى وجنربها.

بع���د النجاح الكبر الذي حقق���ه يف م�رحية “ريو�س” التي عر�شت 
يف عي���د الفطر املا�ش���ي، ي�شتعد الفن���ان واملخرج ح�ش���ني العويناتي 
الإخراج م�رحية كوميدي���ة جديدة بعنوان “زمانا خرابهي”. ومن املوؤمل 
اأن يك�ش���ف كام���ل التفا�شيل عن هذا العم���ل يف القريب العاجل. يجدر 
بالذك���ر اأن م�رحية “ريو�س” �شارك بها كوكبة من النجوم منهم الفنان 
اأحم���د مبارك والفنان اأمني ال�شاي���غ والفنان احمد جملي، الفنان حممد 
با�س من الكويت ومن العراق الفنانة مي�س قمر، والفنانة نورة ال�شايغ 
والفن���ان ح�شن املاج���د ومن�شور اجلداوي والعوينات���ي نف�شه واآخرون، 

وامل�رحية من تاأليف ومعاجلة الن�س حممد الربدويل وه�شام يو�شف.

م���ن اأحدث االأعمال الدرامية التي ح�ش���م عر�شها تلفزيون الكويت 
واملق���ررة يف دورة �شهر �شبتمرب املقبل، اجلزء الثاين من م�شل�شل »هم 
نواي���ا« �شورته الفنان���ة �شعاد عب���داهلل، وقامت باإنتاج���ه كمنتج منفذ 
لتلفزي���ون الكويت، تاأليف الكاتبة نوف امل�ش���ف، اإخراج الفنان عي�شى 
ذياب، ي�شارك يف البطولة اإلى جانب �شعاد عبداهلل كل من فاطمة ال�شفي 
واأمل العو�شي و�شليمان اليا�شني وانت�شار ال�راح وفهد العبداملح�شن 
وعبداهلل الط���راروة ورمي ارحمة وح�شني امله���دي وليلى عبداهلل وغرور 
ولولوه املال، وجت�شد فيه �شعاد عبداهلل �شخ�شية »�شيخة« التي تعي�س 
معاناة االآخرين وبالذات مع اأبنائها وجميع م�شاكلهم بكل تفا�شيلها من 

ا�شطراب وانف�شال وتخبط ومتغرات يف حياتها.

حمرر م�سافات 

14 يوليو
1789

������س�����ق�����وط ����س���ج���ن 
البا�شتيل يف فرن�شا.

1937
التوقيع على معاهدة 
احل�����دود امل�����ش��رتك��ة 

بني العراق واإيران.

1963
االإ�رائيلية  ال��ق��وات 
على  ه��ج��وًم��ا  ت�����ش��ن 
احل�������دود االأردن����ي����ة 
ب���ع���د ���ش��ل�����ش��ل��ة م��ن 
الع�شكرية  العمليات 
ن��ف��ذت��ه��ا امل��ق��اوم��ة 
انطالًقا  الفل�شطينية 
من االأرا�شي االأردنية.

 1978
�شوفيتية  حم��ك��م��ة 
باإدانه  حكًما  ت�شدر 
امل��ن�����ش��ق ال��ي��ه��ودي 
�شارن�شكي  ن���ات���ان 
ب���ت���ه���م���ة اخل���ي���ان���ة 
ل�شالح  والتج�ش�س 

الواليات املتحدة.

 2002
جن���������اة ال����رئ����ي���������س 
الفرن�شي جاك �شراك 

من حماولة اغتيال.

 2007
حمادثات بني االأفرقاء 
مب�شتوى  اللبنانيني 
ال�����������ش�����ف ال�����ث�����اين 
ممثلني  من  مب�شاركة 
تعقد  املدين  املجتمع 

يف �شان كلو بفرن�شا.

إعالن النتائج منتصف نوفمبر

“البحرين للسينما” يطلق مسابقة للبحث عن المواهب
اأعل���ن ن���ادي البحري���ن لل�شينم���ا عن 
اإطالق م�شابقة هدفها البحث عن مواهب 
جتم���ع بني االإبداع امللتزم وحب املغامرة 
يف التجري���ب عرب االأف���الم، �شواء بني فئة 
اأ�شحاب اخلربة الطويل���ة وبني املواهب 
ال�شينمائي���ة اجلدي���دة يف البحرين. وباب 
املهتم���ني  جلمي���ع  مفت���وح  امل�شارك���ة 
بال�شينما من البحرينيني و�شتعلن نتائج 
امل�شابق���ة يف الن�شف الث���اين من نوفمرب 
املقب���ل، وتقت�ش���ي امل�شابق���ة ت�شوي���ر 

واإنتاج الفيلم يف البحرين. 
وته���دف امل�شابق���ة اإل���ى ا�شتمرارية 
االإنت���اج االإبداعي الفع���ال ل�شناع الفيلم 
البحرين���ي م���ن اأ�شحاب اخل���ربة مع فتح 
اآفاق وجديدة الكت�شاف ورعاية املواهب 
باأهمي���ة  والتوعي���ة  الواع���دة.  اجلدي���دة 
التعامل مع التكنولوجيا احلديثة املتطورة 
وتطبيقاتها يف الف���ن ال�شينمائي. عر�س 
واإب���راز الفيلم البحرين���ي و�شناعه حمليا 
وعرب املهرجان���ات والفعاليات االإقليمية 

والعاملية.

اأم���ا ع���ن ����روط امل�سابق���ة فه���ي   
كالتايل: 

لالأف���الم  مفت���وح  امل�شارك���ة  ب���اب 
الق�شرة والطويلة، الروائية، الت�شجيلية 
والتحريك اأن يتم اإنتاج االأفالم امل�شاركة 

يف مملكة البحرين
اأن يك���ون اإنتاج الفيل���م بعد 1 يناير 
2016 امل�شابق���ة مفتوح���ة للبحريني���ني 

فقط.
ينبغى عل���ى جمي���ع امل�شاركني ملء 
ا�شتم���ارة اال�ش���رتاك يف امل�شابق���ة، التي 
bccfil -  كك���ن طلبها ع���رب مرا�شل���ة 

عل���ى  الن���ادي   comp@gmail.com
الربيد االإلكرتوين اخلا�س بامل�شابقة 

MP4 يج���ب تقدمي ن�شخ���ة العر�س 
النهائية للفيلم ب�شيغة

ميك���ن ت�شوي���ر الفيل���م ب���اأي جهاز 
ت�شوي���ر متوف���ر )كام���را، هات���ف نقال، 

اآيباد، اأو اأي جهاز اآخر(
عل���ى امل�شارك حتديد موديل اجلهاز 
ال���ذي ا�شتخدم���ه للت�شوي���ر يف ا�شتمارة 

التقدم.
وملزيد م���ن ال�روط ميكن للمت�سابق 
زي���ارة موق���ع ن���ادي البحري���ن لل�شينما، 

و�ش���وف يت���م االإع���الن ع���ن الفائزين يف 
م�شابق���ة اأفالم ن���ادي البحري���ن لل�شينما 
خ���الل �شهر نوفم���رب الق���ادم ودعوة كل 
�شن���اع االأف���الم امل�شارك���ة يف امل�شابق���ة 
الر�شمي���ة حل�ش���ور اأم�شي���ة االإع���الن عن 

اجلوائز. 
اأما عن اجلوائز فهي كالتايل: 

اجلائزة االأول���ى 1000 دينار اأف�شل 
فيل���م. اجلائ���زة الثاني���ة 600 دينار ثاين 
اف�شل فيل���م. اجلائزة الثالثة 400 دينار 
متنح ل�شاح���ب اأف�شل عمل اأول اأو لثالث 

اأف�شل عمل كما حتدده جلنة التحكيم.

اأ�سامة املاجد
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“التسهيالت” تحتفي بالشراكة مع “مونتريال للسيارات”
نظمت �رشك���ة البحري���ن للت�شهيالت 
التجاري���ة حفالاً لتك���رمي ال�رشاكة املميزة 
مع �رشك���ة مونرتيال لل�شي���ارات بح�شور 
الرئي�س التنفي���ذي عادل حبيل واأع�شاء 
االإدارة التنفيذية ومالك �رشكة مونرتيال 
لل�شي���ارات اإبراهي���م ال�شي���خ، يف فندق 
الرت���ز كارليتون م�ش���اء االأح���د 8 يوليو 

.2018
وخالل احلفل األقى حبيل كلمة اأ�شاد 
فيها مبتانة العالقة اال�شرتاتيجية التي 
جتمع بني ال�رشكتني من���ذ العام 2007، 
اإذ �شه���دت الكثري من التطور واالزدهار 
واأ�شبح���ت مث���االاً يحت���ذى ب���ه لل�رشاك���ة 
التجارية واالجتماعية التي تعود بالنفع 

على اجلميع يف املجاالت كافة. 
���ا مبا و�شل���ت اإليه  كم���ا اأ�ش���اد اأي�شاً
�رشك���ة مونرتيال من �شمعة وتقدم؛ حتى 
اأ�شبح���ت من اأكرب �رشك���ات ال�شيارات يف 

مملكة البحرين. 
من جهته، �شكر اإبراهيم ال�شيخ �رشكة 
البحري���ن للت�شهي���الت التجاري���ة وعلى 
راأ�شها ع���ادل حبيل عل���ى الثقة والدعم 
امل�شتم���ر ل���كل ما يخ���دم ه���ذه ال�رشاكة 

ا اإلى اآفاق اأرحب من التعاون. متطلعاً
ا  ويف خت���ام احلف���ل قدم حبي���ل درعاً
تذكاري���ة اإل���ى ال�شيخ به���ذه املنا�شبة؛ 
التجاري���ة  للعالق���ة  وتتويج���ا  ���ا  تقدرياً

الرا�شخة بني ال�رشكتني.

“بتلكو” تستضيف عرضا للدفاع المدني

“إبراهيم خليل كانو” و“ميشالن” تحتفالن باليوبيل الماسي

“الخليجي التجاري” يواصل تقديم “جوائز األداء المتميز”

اأعلن ق�ش���م ال�شحة وال�شالمة ب�رشك���ة “بتلكو” عن 
تعاون���ه مع االإدارة العامة للدفاع املدين؛ الإقامة عر�س 
تقدميي خا�س عن االإجراءات التي تتبعها ال�رشكة خالل 
عملي���ات االإخالء الطارئ���ة للمقاول���ني يف مواقع البناء، 

والذي متت اإقامته يف مبنى ال�رشكة بال�شلمانية. 

وتاأت���ي هذه اخلطوة �شمن خط���ة “بتلكو” الرامية 
اإلى تدريب وتثقيف جميع املقاولني ب�شاأن االإجراءات 
ال�شحيح���ة الواج���ب اتباعه���ا يف حال وق���وع اي طارئ؛ 
اً منها على االلت���زام مبعايري ال�شح���ة وال�شالمة  حر�ش���ا

مبواقع العمل.

خلي���ل  اإبراهي���م  �رشك���ة  ا�شتقبل���ت 
كان���و - ال�رشكة الرائ���دة يف قطاعات عدة 
ا رفي���ع امل�شت���وى من  باململك���ة - وف���داً
مكاتب �رشكة مي�ش���الن يف اإفريقيا، الهند 
ا  وال�رشق االأو�شط؛ احتف���االاً مبرور 60 عاماً

من ال�رشاكة الرا�شخة التي جتمع بينهما. 
والع�ش���و  الع���ام  املدي���ر  واجتم���ع 
املنت���دب ل�رشكة مي�شالن FZE يف منطقة 
اإفريقي���ا والهن���د وال����رشق االأو�شط مارك 
االإقليم���ي ملي�شالن  با�شكيي���ه واملدي���ر 
م���ع  �شع�شاع���ة  نا����رش  االأو�ش���ط،  ال����رشق 
م�شوؤول���ني من �رشكة اإبراهي���م خليل كانو 

على راأ�شهم ع�شو جمل�س االإدارة املنتدب 
طالل كانو وع�شو جمل�س االإدارة اإبراهيم 
كان���و واملدير التنفيذي ماي���ك برايتمور 
�شتيف���ان  للعملي���ات  االأول  والرئي����س 
مون����س واملدي���ر االأول لق�شمي االإطارات 
وتاير بال����س واأحم���د �شعي���د، اإذ تناولوا 
البحث يف العالقة التاريخية املتينة التي 
تربط بني ال�رشكتني والتي مت من خاللها 
اإمداد ال�شوق البحرينية باإطارات مي�شالن 
ا، وكذلك يف الطلب  يف على م���دى 60 عاماً
املتزاي���د عل���ى االإط���ارات ذات اجل���ودة 

العالية يف اململكة.

ك���رم الرئي����س التنفي���ذي للم����رشف 
ا  اخلليجي التج���اري �شطام الق�شيبي عدداً
وتفانيه���م  لتميزه���م  املوظف���ني؛  م���ن 
يف جم���ال عملهم �شم���ن برنام���ج “جوائز 
االأداء املتمي���ز” الذي يه���دف اإلى حتفيز 
املوظفني لب���ذل املزيد من اجلهود ون�رش 
ثقاف���ة االإب���داع والتمي���ز الوظيف���ي، اإلى 
جانب فتح قن���وات االت�ش���ال والتوا�شل 
بني املوظف وامل�شوؤول املبا�رش؛ باعتباره 
جزءاًا م���ن العملية االإدارية وتقوية العالقة 
الوظيفي���ة بينهم���ا ودفعه���م نحو تقدمي 
اأف�شل ما لديهم خ���الل اأعمالهم اليومية، 
مب���ا ي�شاه���م يف االرتق���اء مب�شت���وى اأداء 

امل�رشف وت�شيري العمل على اأكمل وجه.
و�رشح الق�شيبي قائ���الاً “اإن تكرمينا 
اليوم لكوكب���ة من موظفين���ا املتميزين، 
ين���درج �شم���ن برنام���ج امل����رشف لتقدير 
ومكافئ���ة ك���وادره الب�رشي���ة، ال���ذي م���ن 
�شاأن���ه اأن يدفعه���م للمزي���د م���ن العطاء 
واالإنت���اج املتمي���ز، كم���ا ويحف���ز االآخرين 

عل���ى م�شاعف���ة اجله���ود، ويذك���ي فيهم 
روح املناف�شة االيجابي���ة البناءة، لتطوير 
قدراته���م واإمكاناتهم، ومن ث���م االرتقاء 
بالعمل وزيادة االإنتاجية؛ الأننا يف امل�رشف 
اخلليجي التجاري نوؤمن باأن العن�رش الب�رشي 
املبدع والفاعل، هو االأ�شا�س الأي موؤ�ش�شة 
تن�شد النج���اح والتميز، وثروتها احلقيقة، 

وراأ�شمالها الفعلي”.  

يف  “نحر����س  الق�شيب���ي  واأ�ش���اف 
امل����رشف اخلليج���ي التجاري عل���ى تكرمي 
املوظف���ني املتميزين ب�ش���ورة اأو باأخرى 
خللق بيئ���ة عم���ل حمف���زة ت�شجعهم على 
اإظهار م���ا ميتلكونه من ق���درات، وتعترب 
ه���ذه ال�شيا�شة عالمة ب���ارزة لدى امل�رشف 
ال���ذي يحر����س دائم���ا عل���ى اأن يكون يف 

املقدمة من حيث االأداء واخلدمات”.

“فالت 6 البز” تفتح أبوابها في برج البحرين الوطني رسميا

اأعلن���ت “ف���الت 6 البز - البحري���ن” بدعم من 
�شن���دوق العمل )متكني( ع���ن تد�شني مكتبها يف 
البحري���ن �شم���ن م�شاعيه���ا التي تكلل���ت بالنجاح 
الفتت���اح مكات���ب له���ا يف منطق���ة ال����رشق االأو�شط 

و�شمال اإفريقيا. 
و�شيك���ون املقر اجلدي���د ل� “ف���الت 6 البز”، 
وال���ذي يقع يف الطاب���ق اخلام�س ع����رش يف برج بنك 
البحري���ن الوطن���ي، م�شاح���ة عم���ل ل���رواد االأعمال 
اإ�شاف���ة لكون���ه مرك���زاًا للبيئ���ة الداعم���ة لل�رشكات 
النا�شئ���ة يف البحري���ن، اإذ �شيتي���ح اإمك���ان عق���د 

اللق���اءات ب���ني خمتلف فرق وجمموع���ات التطوير 
املندرج���ة يف البيئ���ة الداعم���ة اإلى جان���ب تقدمي 

العرو�س املختلفة.
وقال الرئي�س التنفيذي رامز ال�شرييف “ميثل 
افتت���اح مكتبنا يف البحري���ن وجهة رئي�شة الجتذاب 
ال�رشك���اء م���ن خمتلف املج���االت للتفاع���ل والدعم 
وامل�شاع���دة يف تطوير ال�رشكات النا�شئة، اإذ راعينا 
يف ت�شميم مكتبن���ا اأن ي�شكل بيئة م�شجعة ومي�رشة 
لتعزي���ز التفاعل واالإنتاجي���ة، واإتاحة الفر�شة اأمام 
ال�رشكات النا�شئة للعمل ب�شورة م�شتمرة جنباًا اإلى 

جنب مع االآخرين”.
واأّك���د الرئي����س التنفي���ذي ل�شن���دوق العمل 
)متكني( اإبراهيم جناحي اأهمية دعم هذه املبادرة 
الت���ي ت�ش���كل اإ�شافة جدي���دة للرتوي���ج للم�شهد 
ا  الريادي يف اململكة، وق���ال: توؤدي “متكني” دوراً
���ا يف تعزيز البيئة الريادية يف مملكة البحرين  حيوياً
ع���رب توف���ري احلل���ول الت���ي ت�شاع���د املوؤ�ش�شات 
الت���ي تواجهه���ا  النا�شئ���ة يف جت���اوز املعوق���ات 
يف م�شريته���ا الريادي���ة، ونح���ن �شع���داء ب�رشاكتن���ا 
وم�شاهمتنا يف اإطالق 3 م�رشعات اأعمال عاملية ومن 

�شمنها “فالت 6 البز”.
ومن جهت���ه، قال الرئي����س التنفيذي ملجل�س 
ي�ش���كل  الرميح���ي:  خال���د  االقت�شادي���ة  التنمي���ة 
االفتتاح الر�شمي ل� “ف���الت 6 البز” اإ�شافة نوعية 
للبيئ���ة الداعم���ة للم�شاري���ع النا�شئ���ة يف اململكة؛ 
باعتب���اره من بني برام���ج ت�رشيع من���و املوؤ�ش�شات 
النا�شئ���ة املتمي���زة عل���ى م�شت���وى منطق���ة ال�رشق 
االأو�ش���ط و�شم���ال اإفريقيا، واإننا جن���د اأن انطالقة 
“ف���الت 6 الب���ز” بالتع���اون م���ع �شن���دوق العمل 
)متك���ني( �شتعزز م���ن البيئ���ة الداعم���ة لل�رشكات 

ا عديدة اأمام رواد االأعمال  النا�شئة، و�شتتيح فر�شاً
بهدف البدء يف اإطالق وتطوير اأعمالهم يف املنطقة، 
كما اأننا ندرك اأن من �شاأن هذه اخلطوة اأن تزيد من 
جاذبي���ة البحرين الجتذاب ال�رشك���ات النا�شئة التي 
ا للتنويع االقت�شادي يف اململكة. ا مهماً باتت حمركاً

 وقبل���ت “فالت 6 الب���ز - البحرين” 8 �رشكات 
نا�شئة بعد ا�شتالمه���ا اأكرث من 150 طلباًا من اأكرث 
م���ن 30 دولية لالندراج يف دورته���ا التمهيدية، اإذ 
ياأتي ذلك من بع���د االإعالن الر�شمي وندائها االأول 

لل�رشكات النا�شئة لتقدمي طلباتها هذا العام.

تأهل 8 شركات ناشئة لدورتها األولى
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مثن األمني العام للمجلس االعىل للشباب 
والرياض��ة نائب رئي��س اللجنة األوملبية 
البحرينية الش��يخ س��لامن ب��ن ابراهيم 
آل خليفة اإلنج��از املرشف الذي حققته 
ألعاب القوى البحرينية بحصول املنتخب 
الوطني عىل املركز االول يف الرتتيب العام 
لبطولة غرب آسيا أللعاب القوى للرجال 
والس��يدات والت��ي اختتم��ت مؤخرا يف 
االردن بعد أن حقق املنتخب 35 ميدالية 

ملونة منها 20 ذهبية.
واعترب الش��يخ س��لامن ب��ن ابراهيم آل 
خليفة اإلنجاز الجديد انعكاس��اً حقيقياً 
للرعاية الكرمي��ة التي تحظى بها الحركة 
الرياضي��ة من ل��دن الحكومة الرش��يدة 
عىل كافة املس��تويات وتجسيدا للمكانة 
املتقدم��ة الت��ي تحتله��ا ألع��اب القوى 

البحرينية إقليمياً وقارياً وعاملياً.
مبين��ا أن هذا االنج��از يرتجم عىل أرض 
الواقع دعم ممث��ل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليفة ملسرية ألعاب القوى 

البحرينية.
ووجه الش��يخ س��لامن ب��ن ابراهيم آل 
خليف��ة الته��اين والتربي��كات إىل رئيس 
االتح��اد البحريني أللعاب القوى س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مبناسبة 
اإلنجاز املرشف يف بطولة غرب اسيا الفتا 
اىل ان ه��ذا االنجاز يؤكد الجهود املثمرة 
لسموه يف قيادة مسرية االتحاد نحو آفاق 

واسعة من التقدم واالزدهار.
ون��وه الش��يخ س��لامن ب��ن ابراهيم آل 
خليفة بالعطاء الس��خي لالعبي والعبات 
املنتخ��ب الوطن��ي وتفانيه��م يف متثيل 

مملك��ة البحرين بص��ورة مرشفة خالل 
فعاليات البطولة مش��يدا بدور األجهزة 
اإلدارية والفنية يف إعداد الالعبني بصورة 
متميزة مه��دت الطريق لتحقيق اإلنجاز 

الباهر.
م��ن جهته، هنأ وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياضة هش��ام الج��ودر النائب األول 
لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس االتحاد البحرين��ي أللعاب القوى 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
مبناسبة تحقيق املنتخب الوطني اللعاب 
الق��وى للمرك��ز االول يف الرتتي��ب العام 
لبطولة غرب آسيا أللعاب القوى للرجال 
والس��يدات والت��ي اختتم��ت مؤخرا يف 
االردن بعد أن حقق املنتخب 35 ميدالية 

ملونة منها 20 ذهبية.
وبني وزير شؤون الش��باب والرياضة اىل 
أن تحقيق املنتخب الوطني لهذا اإلنجاز 
الكب��ري يع��ود إىل ما تحظى ب��ه الحركة 
الرياضي��ة يف اململكة عموما ورياضة »أم 
األلعاب« خصوصا من دعم كبري واهتامم 
م��ن قبل الحكوم��ة الرش��يدة الحريصة 
دامئا ع��ىل تهيئ��ة األج��واء املثالية أمام 

املنتخب��ات الوطنية، كام أن هذه االنجاز 
يرتجم عىل أرض الواقع دعم ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية التحاد 
ألعاب القوى سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة وتأمني كافة أس��باب الظهور 
املتميز للمنتخب وصوالً إىل تحقيق هذا 

اإلنجاز.
واش��ار الجودر إىل س��مو الش��يخ خالد 
بن حمد آل خليف��ة يقود رياضة العاب 
الق��وى البحرينية اىل تحقي��ق نجاحات 
تل��و نجاحات بفض��ل ادارت��ه الحكيمة 
لكافة منظومة اللعبة وتقديم كل الدعم 
واملس��اندة اىل ابطالها يف س��بيل تحقيق 

االنجازات الرائعة باسم البحرين.
وأضاف س��عادة وزير ش��ئون الش��باب 
والرياضة أن االنجاز يشيع أجواء التفاؤل 
بتحقي��ق ع��دايئ وع��داءات البحري��ن 
انج��ازات بارزة يف مش��اركتهم املقبلة يف 
دورة االلعاب االس��يوية والتي ستقام يف 
اندونيسيا مشيدا بجهد وعطاء العدائني 
والع��داءات وحرصهم عىل متثيل اململكة 

بصورة مرشفة يف املحفل الكبري.
إىل ذل��ك، رفع رئيس االتح��اد البحريني 
لكرة القدم الش��يخ عيل ب��ن خليفة بن 
أحم��د آل خليفة، أس��مى آي��ات التهاين 
والتربيكات للنائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللعاب الق��وى رئيس اتحاد 
غرب آس��يا أللعاب القوى، مبناسبة إنجاز 
منتخبنا أللعاب الق��وى عرب تحقيقه 35 
ميدالية بينه��ا 20 ذهبية محققني املركز 
األول ع��ىل ج��دول الرتتي��ب الع��ام يف 
بطولة غرب آس��يا أللعاب القوى للرجال 
والسيدات، التي اختتمت يوم األربعاء يف 

األردن.
وأكد رئيس اتح��اد الكرة أن هذا اإلنجاز 
لي��س بغريب عىل اتح��اد ألعاب القوى 
الذي يش��ق طريقه بثب��ات منذ أن توىل 
النائ��ب األول لرئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة س��مو الش��يخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليف��ة رئاس��ة االتحاد، 
مش��ريا إىل أن اإلنج��ازات املتعددة التي 
حققها أبطال ألعاب القوى عىل مختلف 
األصع��دة تعطي مؤرشا بالتط��ور الكبري 

الذي تشهده اللعبة يف عهد سموه.
 وأك��د أن إنجاز القوى البحرينية يعكس 
الرعاية الكرمية للرياض��ة البحرينية وما 
تحظى به من دع��م واهتامم من جاللة 
امللك وس��مو رئيس الوزراء وس��مو ويل 
العه��د، وممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة.  وأوضح أن إنجاز غرب آسيا يعزز 
مكانة الرياضة البحرينية عموما وألعاب 
القوى خصوص��ا عىل جمي��ع األصعدة، 
معرب��ا عن تهانيه التح��اد ألعاب القوى 

وأفراد املنتخب بهذا اإلنجاز املرشف.
وب��دوره، هنأ رئيس مجل��س إدارة نادي 
الرفاع الريايض الش��يخ عبدالله بن خالد 
آل خليف��ة، النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى س��مو الش��يخ 
خالد بن حمد آل خليفة وذلك مبناس��بة 
فوز مملكة البحرين ببطولة غرب آس��يا 
التي اختتمت مؤخرا يف العاصمة األردنية 
عامن، حيث حققت مملكة البحرين 35 

ميدالي��ة ملونة منه��ا 20 ذهبية جعلت 
م��ن العبي والعب��ات اململك��ة يف املركز 
األول عىل جدول الرتتيب العام يف بطولة 

غرب آسيا أللعاب القوى.
وأكد الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة 
أن هذا اإلنجاز الجديد يأيت انسجاما مع 
الرؤي��ة التي أطلقها ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو الشيخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليفة لع��ام 2018 

بعنوان “عام الذهب”.
وأوض��ح الش��يخ عبدالله ب��ن خالد آل 
خليف��ة أن س��يطرة البحري��ن ع��ىل أم 
األلعاب عىل مس��توى دول غرب آس��يا 
يؤكد املكان��ة املرموقة الت��ي تتمتع بها 
ألعاب الق��وى البحرينية قاريا وعامليا يف 
ظل القيادة املتميزة لس��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة ال��ذي حقق قفزات 
نوعية يف عمل اتح��اد القوى ما انعكس 
ع��ىل اإلنجازات الت��ي تحققها منتخبات 
القوى البحرينية يف املنافسات الخارجية.

آسيا” “غرب  في  القوى  ألعاب  بإنجاز  تهنئ  رياضية  فعاليات 
حمد ب��ن  خالد  بجهود  ن��وه��وا 

البالد سبورت

علي بن خليفةعبداهلل بن خالد  سلمان بن ابراهيم هشام الجودرسمو الشيخ خالد بن حمد

قدمت لجنة رياضات املوروث الشعبي 

برئاسة خليفة عبدالله القعود جزيل 

الشكر والتقدير إىل ممثل جاللة امللك 

لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة عىل دعمه 

الكامل لرياضات املوروث الشعبي وإطالق 

سموه جائزة “فارس املوروث” التي تؤكد 

اهتامم سموه بهذه الرياضات الرتاثية 

الشعبية وإرشاك الشباب والناشئني فيها 

مام ميثل قاعدة أساسية وبناء مهم من 

أجل دفع الفئة للمحافظة عىل الرتاث 

الشعبي األصيل، وأكدت اللجنة أنها ومنذ 

إطالق سموه لجائزة “فارس املوروث” 

بارشت بعقد العديد من االجتامعات 

لتطبيق هذه الفكرة وبلورتها عىل أرض 

الواقع.  جاء ذلك خالل املؤمتر الصحايف 

الذي عقدته لجنة رياضات املوروث 

الشعبي بنادي الرفاع الريايض الذي تحدث 

فيه نائب رئيس لجنة رياضات املوروث 

الشعبي سامل محمد الهاجري ورئيس 

لجنة الصقور محمد عايض املري ورئيس 

لجنة السلوقي راشد ذياب الرميحي 

ورئيس لجنة الهجن عيل املري وعدد 

من أعضاء اللجنة.   ويف بداية املؤمتر، 

أشاد سامل الهاجري بدعم واهتامم سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة للجنة 

طوال الفرتة املاضية، حيث أكد أن هذا 

الدعم واملتابعة واالهتامم املستمر من 

سموه دليل عىل حرص سموه عىل دعم 

رياضات املوروث الشعبي التي تعترب جزء 

ال يتجزأ من األصالة البحرينية الخالدة 

التي يسري عليها الجيل الحايل واتخذه 

ورث من األجيال السابقة.   وأوضح سامل 

الهاجري أن إطالق سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة جائزة “فارس املوروث” 

ستزيد من اخراج مواهب شابة يف هذه 

الرياضات خصوصاً أنها ستحتوي عىل 

العديد من األلعاب املشرتكة منها الخيل 

واإلبل والرماية والصيد بالصقور، مبيناً 

أن املسابقة ستقام يومي 29 و30 نوفمرب 

القادم.   هذا وكشف محمد عايض املري 

عن تشكيل العديد من اللجان منها الفنية 

والتحكيمية والخدمات وغريها، مبيناً أن 

اللجنة ستوفر كافة االحتياجات الالزمة 

للمشاركني.   وأوضح محمد عايض املري 

أن كل مسابقة من الخيل واإلبل والرماية 

والصيد بالصقور ستحسب للمشارك نقاط 

يف كل مسابقة، مبيناً أن أعامر املشاركة 

مفتوحة للجميع وستكون للبحرينيني 

فقط.  وتم الكشف يف املؤمتر الصحفي 

عن جائزة مثينة سيحصل عليها بطل 

“فارس املوروث” وهي عبارة عن سيارة 

فاخرة إضافة إىل العديد من الجوائز املالية 

وجوائز مثينة أخرى سيتم الكشف عنها 

بتفاصيلها يف األيام القادمة. 

 وتتضمن جائزة “فارس املوروث” 4 

رياضات تم الكشف عنها يف املؤمتر 

الصحفي وهي: سباق الهجن 40 كيلومرت، 

سباق الخيل 60 كيلومرت، الرماية الثابتة 

واملتحركة، صيد الصقور.   وسوف تقوم 

لجنة رياضات املوروث الشعبي بتوفري 

كافة االحتياجات للمشاركني، وسوف 

تعلن عن انطالق بدء التسجيل يف األيام 

القادمة.   وشهد املؤمتر الصحفي حضور 

واسع من املالك ومحبي رياضات املوروث 

الشعبي، حيث انعكس الحضور عىل 

االهتامم الكبري الذي يوليه املالك بهذه 

املسابقة الكبرية “فارس املوروث”. 

 وفتحت لجنة رياضات املوروث الشعبي 

باب النقاش واالستفسارات مع الحضور يف 

املؤمتر، حيث حرصت اللجنة عىل اتاحة 

الفرصة بتقديم كافة املقرتحات التطويرية 

التي من شأنها مواصلة االرتقاء برياضات 

املوروث الشعبي. 

من المؤتمر الصحافي

لجنة رياضات الموروث الشعبي تكشف تفاصيل جائزة “فارس الموروث”

أصدر االتحاد البحرين��ي لكرة القدم بيانا 
ع��ن قضية الالع��ب عبدالوه��اب املالود، 
إلطالع ال��رأي العام عىل حيثي��ة القرارات 
الت��ي ت��م إصدارها وفرضها ع��ىل الالعب 
وع��ىل ناديي الرف��اع واملح��رق. وجاء يف 

البيان اآليت:
 أوال: إن ق��رار إيقاف الالعب عبدالوهاب 
املالود مدة 6 أش��هر تبدأ اعتباراً من تاريخ 
رسيان العقد املوقع بينه وبني نادي الرفاع 
بتاري��خ 15 أغس��طس 2018 ولغاي��ة 14 
فرباي��ر 2019 وتغرميه مبل��غ 3000 دينار 
بحرين��ي، مع رصف 50 % من أجر الراتب 
األسايس والتزام الالعب بالتامرين جاء بعد 
توقي��ع الالعب مع ناديني مختلفني ولذات 
الفرتة الزمني��ة، إذ ارتكب الالعب مخالفة 
وفق��ا لنص امل��ادة )71 - ه���( من الئحة 
شؤون الالعبني، إذ نصت املادة )71 - ه�( 
م��ن الالئحة عىل أنه يحق للجنة من تلقاء 
نفسها أن توقع عقوبات عىل الالعب حال 
ارتكاب��ه مخالف��ة أو أكرث م��ن املخالفات 

اآلتية:
 ه. توقي��ع عقد اح��رتاف ألكرث من ناد عن 

ذات الفرتة
 و. التفاوض مع احد األندية خالفا ألحكام 

الالئحة.
 ح. مخالفة تعلي��امت وتعميامت ولوائح 

االتحاد ذات الصلة.
 وحي��ث انه تم ف��رض العقوبة اس��تنادا 
لنص امل��ادة )-72 ب، ج(، إذ نصت املادة 
)72( من الئحة شؤون الالعبني عىل توقيع 
إحدى العقوبات أو أكرث عىل الالعبني حال 
ارتكابهم أي من املخالفات الواردة يف مواد 

الالئحة وفقا ملا ييل:
 أ.اإلنذار الخطي.

 ب.الغرامة املالية التي ال تزيد عند 3000 
دينار بحريني.

 ج.اإليق��اف مل��دة ال تتجاوز 6 أش��هر مع 
رصف 50 % أجر الراتب األس��ايس والتزام 

الالعب بالتامرين .
 ثاني��ا: إن قرار توجيه إن��ذار خطي لنادي 
الرف��اع وتغرميه مبلغ 1000 دينار بحريني 
جاء بعد ثب��وت املخالفة عىل نادي الرفاع 
بالتفاوض مع الالع��ب عبدالوهاب املالود 
دون إخطار نادي الحد، خصوصا أن املادة 
)1,2-22( من الئحة شؤون الالعبني ألزمت 
جميع األندية بعدم التفاوض مع أي العب 
تبقى من عقده مدة تزيد عن 6 أش��هر، إذ 
تنص املادة )-22 1,2( من الالئحة:”ألزمت 

بع��دم  األندي��ة  جمي��ع 
التف��اوض م��ع أي العب 
تبق��ى م��ن عق��دة مدة 
تزيد عن 6 اشهر، وعليه 
النادي  كتابي��اً  يخطر  أن 
الذي م��ازال ينتمي إليه 

املفاوضات  بتل��ك  الالعب 
يف الفرتة املس��موح بها وهي 

ال 6 أش��هر األخ��رية م��ن انتهاء 
العقد”، ومع ثبوت تجاوز النادي هذه 

املادة حيث تم التفاوض مع الالعب دون 
إخطار نادي الحد الذي ما زال ينتمي إليه 
الالعب فتم توجي��ه العقوبة لنادي الرفاع 
ك��ام نصت املادة )73( من الئحة ش��ؤون 
الالعبني، والتي تنص عىل أن يعاقب النادي 

بعقوبة أو أكرث من العقوبات التالية:
 أ.توجيه اإلنذار الخطي.

 ب.الغرام��ة املالية التي ال تقل عن 1000 
دين��ار بحريني وال تزيد عن 10000 دينار 

بحريني.
 ج.الحرمان من تسجيل العبني جدد.

 د.الخص��م من نقاط الفري��ق األول مبا ال 
يقل عن 3 نقاط وال يزيد عن 9 نقاط.

 ه.تنزي��ل الفريق األول بالن��ادي ملصاف 

الدرجة األدىن.
توجي��ه  ق��رار  إن  ثالث��ا:   
إنذار خط��ي لنادي املحرق 
وتغرميه مبل��غ 1000 دينار 
ثبوت  بع��د  جاء  بحرين��ي 
املخالف��ة عىل نادي املحرق 
الالع��ب  م��ع  بالتف��اوض 
عبدالوهاب املالود دون إخطار 
نادي الحد، خصوصا أن املادة )-22

1,2( م��ن الئحة ش��ؤون الالعبني ألزمت 
جميع األندية بعدم التفاوض مع أي العب 
تبقى م��ن عقده مدة تزيد عن 6 أش��هر، 
ومع ثبوت تجاوز النادي هذه املادة حيث 
تم التفاوض مع الالعب دون إخطار نادي 
الحد الذي ما زال ينتمي إليه الالعب، فتم 
توجيه العقوبة لن��ادي املحرق كام نصت 

املادة )73( من الئحة شؤون الالعبني.
 رابعا: إن ق��رار تغريم نادي املحرق مبلغ 
100 دينار بحريني جاء استنادا لنص املادة 
)70( م��ن الئحة ش��ؤون الالعب��ني، إذ أن 
املحرق ارتكب مخالف��ة لنص املادة )37( 
من الالئحة والتي استوجبت أن يتم إرسال 
العق��د للتصدي��ق عليه يف م��دة أقصاها 
20 يوما، وبحس��ب ما قال��ه ممثلو نادي 

املحرق يف إفادتهم للجنة أوضاع وانتقاالت 
الالعبني يف أن توقيع العقد كان بتاريخ 15 
مارس 2018، فإن نادي املحرق سلم العقد 
لالتح��اد للتصدي��ق يوم 23 ماي��و 2018، 
حيث تجاوز بذلك الفرتة الزمنية املسموح 
به��ا للتصديق وارتكب مخالفة تس��تدعي 

الغرامة املالية.
الالع��ب  عق��د  اعت��امد  إن  خامس��ا:   
عبدالوه��اب املالود مع ن��ادي الرفاع جاء 
بع��د تق��دم ن��ادي الرفاع بطل��ب اعتامد 
وتصديق عقده مع الالع��ب يوم 20 مايو 
2018، إذ مت��ت اإلجراءات حس��ب النظام 
املعم��ول به يف االتحاد، يف ح��ني أن نادي 
املح��رق تقدم بطلب اعتامد العقد بتاريخ 
23 ماي��و 2018 بع��د أن ت��م اعتامد عقد 
نادي الرفاع، وه��ذا ما جعل االتحاد يفتح 
تحقيق��ا يف الحادثة لقي��ام الالعب بتوقيع 
عقدين لناديني ولذات الفرتة، وبالتايل فإن 
عقده مع ن��ادي املحرق غري معتمد ويلزم 
الالعب بإعادة مق��دم العقد البالغ 5000 

دينار بحريني لنادي املحرق.
 ويف ختام البيان يشري االتحاد إىل أن لجنة 
االنضباط هي احد اللجان قضائية املشكلة 
بحسب النظام األس��اس لالتحاد البحريني 

لك��رة الق��دم واملعتم��د م��ن الجمعي��ة 
العمومي��ة لالتح��اد، أن اللجن��ة مت��ارس 
صالحيتها بإصدار قراراتها باستغالليه تامه، 
وذل��ك طبقاً للوائح املعتم��دة من االتحاد 
البحرين��ي لك��رة القدم واالتح��اد الدويل 
لكرة القدم، والتي بإمكان الجميع االطالع 
عليه��ا، ك��ام أن هذه اللوائ��ح كفلت لكل 
أطراف النزاع ح��ق الطعن عىل قرار لجنة 

االنضباط أمام لجنة االستئناف.
 وين��وه االتح��اد باألندي��ة األعض��اء عىل 
رضورة االلت��زام مبا ورد يف املادة )37( من 
الئحة ش��ؤون الالعبني الت��ي تؤكد رضورة 
احرتام عق��ود األندية م��ع الالعبني وعدم 
التف��اوض م��ع أي الع��ب إال يف حدود ما 

أشارت إليه الالئحة وإخطار ناديه األم.
 كام يهيب االتحاد كافة الالعبني املحرتفني 
بعدم انتهاك عقودهم مع األندية وارتكاب 
مخالف��ات وانتهاكات جس��يمة تؤثر عىل 

العالقة التعاقدية مع األندية.
 ك��ام أن االتح��اد البحريني لك��رة القدم 
لن يقبل املس��اس مبصداقية واس��تغاللية 
لجانه أو أعضائه، وأنه س��وف يتخذ كل ما 
يلزم م��ن إجراءات قانوني��ة للحفاظ عىل 

مكتسبات كرة القدم البحرينية.

بيان توضيح م��ن اتحاد الكرة لحيثية ق��رارات “قضية المالود”

البالد سبورت



 وص��ف ضيوف دوري خال��د بن حمد 
لك��رة ق��دم الص��االت الس��ادس الذي 
يقام تحت رعاي��ة النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى، الرئيس 
الفخري لالتحاد البحريني لرياضة ذوي 
العزمية س��مو الش��يخ خال��د بن حمد 
آل خليفة ، ويق��ام الدوري بتنظيم من 
قب��ل وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة 
بالرشاك��ة مع املكتب اإلعالمي لس��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وتحت 
شعار #ملتقى_األجيال يف الفرتة من 24 
يونيو املايض ولغاية 9 أغسطس املقبل، 
حيث ي��أيت هذا الدوري ضمن مبادرات 
س��موه الداعم��ة للش��باب يف املجالني 
الريايض واإلنس��اين، وصفوا الدور الذي 
يقوم به س��مو الش��يخ خال��د بن حمد 
آل خليفة بأنه مح��وري وميهد الطريق 
أم��ام الحرك��ة الش��بابية والرياضية اىل 
تحقيق نقالت نوعية وبارزة ستسهم يف 
تنشيط الرياضة وتعود بالشكل االيجايب 
عىل مس��رتها. ويقام الدوري هذا العام 
مبشاركة واسعة من قبل املراكز الشبابية 
وذوي  والفتي��ات  الوطني��ة  واألندي��ة 

العزمية والوزارات والجاليات.

فخر واعتزاز

أع��رب عض��و املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س االتح��اد البحرين��ي 
للس��نوكر والبليارد س��عيد اليامين  عن 
فخره واعت��زازه بالجه��ود الكبرة التي 
يبذلها س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة يف س��بيل تطوي��ر وارتقاء قطاع 
الشباب والرياضة باململكة، مشرا اىل أن 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
مببادراته املختلفة أثرى الحركة الشبابية 
والرياضية من خ��الل خطواته العملية 
الت��ي وصفه��ا بالهادفة لرعاي��ة ودعم 
الشباب البحريني مبختلف فئاته. وأشار 
اليامين إىل حرص س��مو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة يعك��س صورة واضحة 
وتوجيه��ات  رؤى  برتجم��ة  الهتامم��ه 
الحكومة الرش��يدة وممثل جاللة امللك 
لألعامل الخرية وشؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليف��ة ، الحتضان 
الشباب البحريني وتوفر السبل الكفيلة 
إلط��الق إبداعاته��م وقدراتهم بش��تى 
املجاالت وال س��يام الريايض، مبا يس��هم 
يف رف��ع إمكاناتهم الت��ي تعود بالفائدة 
الكب��رة ع��ىل تط��ور املس��توى العام 

للرياضة.

مبادرات رائعة

اإلعالمي هش��ام أبو الفتح أشار اىل أن 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
قدم الكثر م��ن املبادرات الرائعة تجاه 
الحرك��ة الش��بابية والرياض��ة إن هذه 
املبادرات غر مس��بوقة عىل املس��توى 
املح��ي خاصة بإقام��ة دوري يجمع 6 
فئات من املجتمع مش��را اىل أن س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ساهم 
من خالل هذا الدوري اىل تنشيط جميع 
مفاصل الحركة الرياضية والش��بابية يف 
اململكة وجعل نش��اطها يستمر طوال 
العام. وبني أبو الفتح أن مبادرة س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتوسيع 
قاعدة املش��اركني يف الدوري ميثل نظرة 
للمس��تقبل يف تطوير الحركة الشبابية 
والرياضية البحرينية واكتش��اف املزيد 
من املواه��ب الرياضية يف ك��رة القدم 
مثنيا عىل التغطية االعالمية التي ترافق 
ال��دوري والت��ي وصفه��ا باملتميزة كام 
اثنى ع��ىل تعاون كافة وس��ائل االعالم 
التي اف��ردت وابرزت ال��دوري بصورة 

اعالمية متميزة.

جهود مثمرة

الري��ايض  واملحل��ل  الالع��ب  أم��ا 
عبدالرحم��ن املال��ي فق��د أك��د عىل 
الجهود الكبرة التي يبذلها سمو الشيخ 

خال��د ب��ن حم��د آل خليف��ة وتقديم 
سموه للمبادرات الشبابية الرائدة عىل 
املس��توى الريايض والتي س��اهمت يف 
اكتشاف العديد من املواهب الرياضية 
الت��ي كان لها ش��أن كب��ر يف الرياضة 
البحرينية مش��را اىل أن س��مو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة حريص كل 
الحرص عىل إطالق املبادرات املختلفة، 
التي تعكس ما يتمتع به سموه من بعد 
إنساين وريايض وشبايب واجتامعي كبر 
واهتامم واس��ع بجميع فئات املجتمع، 
مقدم��ا الش��كر لس��موه ع��ىل دعمه 
ورعايته لهذا التجمع الريايض الش��بايب 
مؤك��دا أن الدوري يزخ��ر بالعديد من 
النجوم واملواهب الكروية القادرة عىل 
االنضامم اىل األندية الوطنية وستساهم 

يف اثراء مسرة كرة القدم يف اململكة.

العكر يتخطى الدير برباعية نظيفة

متك��ن نادي العك��ر من اجتي��از عقبة 
منافس��ة نادي الدير برباعية نظيفة يف 
اللق��اء الذي جمعهم ضمن منافس��ات 
الجولة الثاني��ة من املجموع��ة الثانية 
ل��دوري خالد ب��ن حمد. العك��ر كان 
الط��رف االفض��ل من��ذ بداي��ة املباراة 
وظهر العبوه بص��ورة ايجابية جدا من 
خالل مستوياتهم البارزة وتحركاتهم يف 
مختلف الخطوط والتي اعطت الفريق 
االفضلي��ة يف الس��يطرة ع��ىل مجريات 

املب��اراة ومتك��ن الالعب��ون م��ن خلق 
العديد من الفرص أمام منافسهم الدير 
ال��ذي مل يكن قادرا عىل مجاراة الفريق 

وخرج خارسا دون نقاط واهداف.
وج��اءت أه��داف العك��ر ع��ن طريق 
جعف��ر  عبداللطي��ف3-26،  محم��ود 
عبدالل��ه 20، جعف��ر حس��ن31، وادار 
اللقاء الحكامن اسامة ادريس وعبدالله 

قاسم والحكم الثالث محمد غازي.

أم الحصم يتجاوز بني جمرة 
برباعية

تجاوز نادي أم الحصم منافس��ه فريق 
ن��ادي بني جمرة بنتيجة أربعة اهداف 
مقاب��ل هدف يف املب��اراة التي أقيمت 
بينه��ام ضم��ن الجول��ة الثالث��ة م��ن 
منافس��ات املجموع��ة األوىل. وب��دأت 
املب��اراة ح��ذرة م��ن الفريق��ني ولكن 
رسعان ما أخذ ن��ادي أم الحصم بزمام 
املباراة وبدأ يف الس��يطرة عليها مشكال 
خطورة ع��ىل مرمى منافس��ه وترجمة 
الف��رص اىل أهداف يف مرمى منافس��ه 
ال��ذي هو االخر صنع الكثر من الفرص 
لكنه مل يستثمرها بالشكل الصحيح عىل 
الرغم من أنه البادئ بالتسجيل. وسجل 
ألم الحصم كل من إبراهيم يوسف -19

25، وعي عبدالله 22، وعبدالله سلطان 
39، فام سجل هدف بني جمرة الوحيد 

حسني محمد2.

فوز ثنائي لبوري على المعامير 

حقق فريق نادي بوري فوزا مثينا ومهام 
عىل حساب فريق نادي املعامر بهدفني 
دون رد، يف املواجه��ة الت��ي جمعتهام 
مس��اء أم��س األول، عىل صال��ة مدينة 
خليف��ة الرياضية، ضمن إط��ار الجولة 
الثانية للمجموعة األوىل لدوري األندية 
الوطني��ة غ��ر املنضوية تح��ت مظلة 

االتحاد البحريني لكرة القدم.
وجاءت املباراة مث��رة يف مجرياتها، إذ 
كان فريق نادي بوري أفضل من خالل 
اس��تثامر الفرص ورغم انتهاء الش��وط 
األول سلبيا، إال أن اإلثارة بلغت ذروتها 
يف الش��وط الثاين ع��ر حس��م املباراة 
بتسجيل هدفني. سجل الهدفني كل من 
محمد الس��لع وس��يد مهدي محمد يف 

الدقيقتني 13 و17.

تعادل مثير بين باربار وتوبلي

تعادل فريق نادي توبي مع فريق نادي 
باربار بهدفني لكليهام، يف املواجهة التي 
جمعتهام مس��اء أمس األول، عىل صالة 
مدينة خليف��ة الرياضي��ة، ضمن إطار 
الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدوري 
األندي��ة الوطنية غ��ر املنضوية تحت 

مظلة االتحاد البحريني لكرة القدم.
وجاءت املباراة مث��رة يف مجرياتها، إذ 
تقاسم الطرفان األفضلية وتقاسام نقاط 

املواجه��ة يف نهايته��ا، إذ كان التعادل 
سيد املوقف. سجل لفريق نادي توبي 
كل من: حس��ني علوي وعي املالي يف 
الدقيقت��ني 18 و37. أم��ا هدف��ا باربار 
فس��جلها كل من:إبراهيم حميد وسيد 

موىس جعفر يف الدقيقتني 5 و18.

العريبي يتابع منافسات الدوري

زار العب فريق سرتة لكرة القدم حسني 
العريبي منافسات دوري خالد بن حمد 

لكرة الصاالت يف نسخته السادسة.
وتاب��ع حس��ني العريب��ي ج��زءا م��ن 
مباري��ات دوري األندي��ة الوطنية غر 
املنضوية تحت مظلة االتحاد البحريني 
لكرة القدم، والتي انطلقت يوم الثالثاء 
امل��ايض. وتأيت متابعة العريبي ملباريات 
البطول��ة أس��وة بباقي الالعب��ني الذين 
يحرصون عىل الحضور والتواجد يف هذا 

التجمع الشبايب الكبر.
وأع��رب حس��ني العريبي ع��ن إعجابه 
التنظيمي املميز لدوري  الكبر بالعمل 
خالد بن حمد لكرة الصاالت، مشرا إىل 
أن املش��اركة الكبرة تبعث عىل الفخر 
واالعتزاز بحرص الشباب البحريني عىل 
االنخراط يف الرياض��ة، خاصة وأن كرة 
الصاالت بدأت تنترش بشكل أكر خالل 
الفرتة األخرة. وأش��ار إىل أن منافسات 
ال��دوري قوية ب��ني الفرق املش��اركة، 
وأنه مل��س ذلك من خالل ما ش��اهده 
من مباريات مبديا إعجابه مبس��تويات 
الفرق من جه��ة، وباملتعة التي تحملها 
كرة الصاالت من جه��ة أخرى، ومؤكدا 
اختالفها بشكل كبر عن مجال لعبه يف 

املالعب املفتوحة.
وأع��رب العريب��ي ع��ن ش��كره لراعي 
الدوري س��مو الش��يخ خال��د بن حمد 
آل خليفة يف احتضان الش��باب، ومثمنا 
ال��دور الذي تق��وم به جمي��ع اللجان 
إلخ��راج املنافس��ات بأفض��ل ص��ورة، 

ومتمنيا التوفيق لجميع املشاركني.

خالد بن حمد يقدم نموذجا رائعا بمبادرات إيجابية للرياضة
للصاالت: السادس  سموه  دوري  ضيوف  المنافسات...  من  جانبًا  شهدوا 

من لقاء العكر والديرمن لقاء أم الحصم وبني جمرة

لجنة اإلعالم واالتصال                  دوري خالد بن حمد

محمد إبراهيم يتسلم الجائزةمن لقاء المعامير وبوريحسين العريبي
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حق��ق الجواد “س��موم” مل��ك ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخرية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
اللجن��ة األوملبي��ة  والرياض��ة رئي��س 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة املركز األول يف كأس نايتس 
نارسري هانديكاب لسباق الخيل الذي 
أقيم يف بريطانيا مبش��اركة واسعة عىل 

مضامر رويال اسكوت. 
ومتكن الفارس لوك موريس من تقديم 
مستوى مميز يف الشوط وأنهى السباق 
بزمن دقيق��ة و14 ثاني��ة متفوقا عىل 
الجواد نايسلر الذي احتل املركز الثاين 
والج��واد جيم��س وات ال��ذي جاء يف 

املركز الثالث. 
وت��أيت هذه املش��اركة ضمن سلس��لة 
املش��اركات الخارجي��ة الت��ي يح��رص 
فيها س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة عىل تواجد جياده يف البطوالت 

وخصوص��ا الس��باقات الريطانية التي 
تعتر من اق��وى وأعرق البطوالت عىل 

مستوى العامل يف سباق الخيل. 
وبهذه املناسبة، أكد سمو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة أن ف��وز الجواد 

“س��موم” باملركز األول يعطينا الحافز 
الكب��ر ملواصلة املش��اركات الخارجية 
التي تعكس املكانة املرموقة التي متتاز 
بها اململك��ة يف املش��اركات الخارجية 
ودامئا ما تؤكد بأن رياضة سباق الخيل 

تس��ر ع��ىل الطريق الصحي��ح يف ظل 
الرعاية والدعم الالفت من عاهل البالد 
صاحب الجالل��ة امللك حمد بن عيىس 

آل خليفة. 
وأعرب س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة عن بالغ رسوره بهذه النتيجة يف 
أشهر السباقات التي تقام يف بريطانيا، 
الج��واد  مش��را س��موه إىل أن ف��وز 
“سموم” باملركز األول داللة عىل التميز 
الذي ميتلكه الحصان واملستوى الالفت 

الذي ميت��از به، مؤكدا س��موه إىل أنه 
حرص عىل مش��اركة الجواد يف السباق 
لتأكي��د املكانة العالية الت��ي ميتاز بها 
“س��موم” بقيادة الف��ارس املتألق لوك 
موريس، مشيدا سموه بالجهود البارزة 

التي قام بها املضمر جورج بيكهام. 
وأش��ار س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن كأس نايت��س نارس��ري 
هانديكاب يعتر م��ن أقوى البطوالت 
الت��ي تقام بش��كل مس��تمر وتعكس 
امله��ارات واملس��تويات الت��ي متتلكها 
الجياد، مبينا سموه إىل أن هذه النتيجة 
تأيت ضمن سلسلة املشاركات الخارجية 
وس��تكون حافزا كبرا ملواصلة املشاركة 
يف الفرتة املقبلة، مش��يدا س��موه بدور 
الجه��از الفني الذي ب��ذل جهود كبرة 

قبل وأثناء املشاركة.

الجواد “سموم” يحقق المركز األول في سابق “نايتس نارسيري”
ن���اص���ر ب����ن ح���م���د أش������اد ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة

سمو الشيخ ناصر بن حمد جانب من المنافسات

تغطية                    المكتب االعالمي
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تفعياًل ملبادرة رئيس االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة س��مو الش��يخ عيىس بن 
ع��ي بن خليفة آل خليف��ة الرامية اىل 
تحقي��ق أعىل درج��ات التنس��يق بني 
االتحادات الرياضية لأللعاب الجامعية 
استضاف االتحاد البحريني لكرة السلة 
يف مقره بأم الحصم، اجتامعا تنس��يقيا 
ض��م ممثل��ني عن تل��ك االتح��ادات، 
وهو االجت��امع األول ع��ىل أن تلحقه 
تس��تضيفها  قادمة  أخ��رى  اجتامعات 

االتحادات املختلفة. 
لجن��ة  رئي��س  االجت��امع  وت��رأس   
املس��ابقات باتحاد الس��لة السيد أنور 
رشف، وض��م م��ن االتح��اد البحريني 
لكرة الق��دم عبدالرض��ا حقيقي، ومن 
االتح��اد البحرين��ي لك��رة الي��د عبد 
الواحد اإلسكايف، من االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة حس��ني حامد، كام حرض 
االجتامع حازم الش��يخ ممثال عن قناة 

البحرين الرياضية. 

  طرح البرامج 

ممثل��و  ط��رح  االجت��امع  وخ��الل   
االتح��ادات الرياضي��ة رؤيته��م ع��ن 
برامجهم عن املوس��م الريايض -2018

2019 واملواعيد املقرتحة النطالقة تلك 
املسابقات واملواعيد املقرتحة لنهائيات 
الكؤوس واملباري��ات الختامية للدوري 
وذل��ك بهدف عدم تض��ارب املباريات 
ب��ني الف��رق يف مختل��ف الرياض��ات 
الجامعي��ة االمر ال��ذي يتيح للجامهري 
الرياضية فرصة حضور جميع املباريات 
باإلضافة اىل قدرة القناة الرياضية عىل 

نقل املباريات عىل الهواء مبارشة. 

  لقاءات قادمة وتحديد السوبر 

 وتم خ��الل اللقاء االتف��اق عىل عقد 

لق��اءات قادمة ب��ني ممث��ي االتحاد 
الرياضي��ة لعرض جداول املس��ابقات 
املقرتحة قبل اعتامده��ا وذلك بهدف 
االط��الع عليها م��ن قب��ل املجتمعني 
والتنس��يق فيام بينهم للتأكد من عدم 
حدوث أي تضارب يف املواعيد قد تؤثر 
عىل حضور الجامهري أو نقل املباريات. 
 وحدد املجتمع��ون موعد إقامة كأس 
الس��وبر مب��ا ال يتعارض م��ع بعضهم 
البعض حيث تم االتفاق عىل أن يكون 
كأس الس��وبر التح��اد الق��دم بتاريخ 
15 س��بتمرب، واتحاد السلة بتاريخ 26 

سبتمرب، واتحاد اليد بتاريخ 27 سبتمرب. 

  تنفيذ مبادرة رئيس اتحاد السلة 

 وبع��د نهاي��ة االجتامع رصح الس��يد 
أن��ور رشف أن االجت��امع ال��ذي عقد 
يف االتحاد البحريني لكرة الس��لة جاء 
تنفيذا وتواصال ملبادرة س��مو الش��يخ 
عي��ىس ب��ن ع��ي آل خليف��ة بهدف 
الرياضية  االتح��ادات  ب��ني  التنس��يق 
بصيغة  للخ��روج  الجامعية  لأللع��اب 
نهائي��ة لج��دول املس��ابقات بحي��ث 
ال تتعارض م��ع بعضه��ا البعض االمر 

ال��ذي سيس��اهم يف تحقي��ق النجاح 
التنظيمي ملسابقات األلعاب الجامعية 
مش��ريا اىل أن االجتامعات التنس��يقية 
بني االتح��ادات الرياضية ش��كلت يف 
الع��ام امل��ايض منطلق��ا نح��و ترتيب 
املباريات الجامهريية والختامية لكافة 
املسابقات االمر الذي ضمن للجامهري 
الحض��ور القوي والوق��وف اىل جانب 
فرقه��ا ومس��اندتها باإلضاف��ة اىل نقل 
املتميز من قبل القناة الرياضية لكافة 

املباريات. 

  اجتماع مثمر 
 وأضاف رشف إن االجتامع التنس��يقي 
من��دويب  جمي��ع  ب��ني  مثم��را  كان 
االتح��ادات الرياضي��ة وق��د تم خالله 
مناقش��ة كافة التصورات عن املوس��م 
الري��ايض واالس��تامع اىل وجهات نظر 
االتح��ادات ح��ول املوس��م الري��ايض 
ورزنامة املس��ابقات كام ت��م التعرف 
بش��كل مفص��ل ع��ن أه��م املباريات 
الجامهريية ومواعيد النهائيات مش��ريا 
اىل أن أوىل مث��ار االجتامع كان الخروج 
بتحديد مواعيد مباريات الس��وبر دون 

التعارض مع بعضها البعض. 

  دعوة القناة الرياضية 
 وم��ن األم��ور الالفت��ة يف اجتامع��ات 
ه��ذا الع��ام، دع��وة قن��اة البحري��ن 
الرياضية لالس��تئناس بآراء املس��ؤولني 
فيها عن املواعي��د الخاصة بالفعاليات 
واملنافس��ات الرياضي��ة الك��ربى التي 
تقيمها االتح��ادات، بغرض حصول كٍل 
منه��ا عىل التغطية الالزم��ة من القناة 
الرياضية الت��ي تحرض دامئاً عىل وضع 
املشاهد يف قلب الحدث، باإلضافة إىل 
ان االتحادات كذل��ك ترغب يف وصول 

انشطتها وفعالياتها لجميع الجامهري.

اجتماع مثمر بين االتحادات الجماعية باستضافة اتحاد السلة
خليفة بن  علي  بن  عيسى  الشيخ  سمو  لمبادرة  تفعيال 

 جانب من االجتماع التنسيقي برئاسة االتحاد البحريني لكرة السلة

اتحاد كرة السلة                         المركز اإلعالمي

أكمل نادي النجمة تش��كيل األجهزة 
اإلداري��ة والفني��ة للعبة كرة الس��لة 

بالنادي للموسم الريايض الجديد.
وتعاق��د النادي رس��ميًّا م��ع املدرب 
الوطني جعفر راش��د؛ ليت��وىل مهمة 
قي��ادة عجلة الفري��ق األول الفنية يف 

منافسات املوسم الريايض املقبل.
ي��أيت ذل��ك تأكيًدا مل��ا ن��ره “البالد 
سبورت” حول اتجاه إدارة النجمة إىل 
التعاق��د مع املدرب راش��د، بعد عدة 
مواسم من قيادة املدرب رؤوف حبيل 
لفريق الس��لة. وجرت مراس��م توقيع 
العقد مس��اء أم��س األول )الخميس( 
مبق��ر الن��ادي، بحضور األم��ني املايل 
عباس أحمدي، واملدرب رؤوف حبيل 
واملدرب راشد الذي أمىض عىل عقده 
التدريبي الجديد. وجاء إس��ناد مهمة 
اإلرشاف عىل فريق السلة بالنادي إىل 
املدرب راشد، نظرًا لخربته الواسعة يف 
مجال التدريب، إذ سبق أن عمل مع 
أندية وطني��ة عديدة منها، إضافة إىل 

عمله يف املوس��مني املاضيني مع فريق 
االتح��اد الس��عودي.  وعّين��ت إدارة 
النادي امل��درب الوطني رؤوف حبيل 
ا لكرة الس��لة بالنادي،  مديرًا فنيًّا عامًّ
فيام أس��ندت مهمة مس��اعد مدرب 
الفريق األول للمدرب أحمد مسعود.

وأسندت مهمة تدريب فريق الناشني 
للمدرب أحمد فرج، ويساعده أحمد 

عباس وعامر.
ج��امل  ُع��نّي  اإلداري،  الجان��ب  ويف 
بوعالي إداريًّا للفريق األول، ش��اكيل 
غلوم إداريًّا للفئات الس��نية، وزهراء 

الخياط إداريًّا لفريق السيدات. 
الفن��ي للعبة  ب��دوره، ق��ال املدي��ر 
بالنادي املدرب الوطني رؤوف حبيل، 
إن تعيني املدرب جعفر راش��د لقيادة 
فريق الس��لة بالنادي، ي��أيت رغبة من 
إدارة النادي لتحقي��ق أفضل النتائج، 
وذل��ك بعد إخف��اق املوس��م املايض 
بع��دم التأه��ل إىل األدوار النهائي��ة 
واالبتعاد عن املراكز الستة األوىل عىل 
س��ّلم الرتتيب. وذكر حبي��ل ل� “البالد 
س��بورت” أن طموح س��لة النجمة يف 
املوسم املقبل هو املنافسة عىل املراكز 

املتقدم��ة ومزاحم��ة ف��رق الصدارة، 
موضًح��ا أن ه��دف الفريق األول هو 

التأهل للدور السدايس.
وأكد حبيل أن النادي لن يدخر جهًدا 
يف سبيل توفري كامل اإلمكانات الفنية 
واإلدارية للمدرب جعفر راش��د؛ من 

أجل أن ينجح يف مهمته.
وب��ني املدير الفني لس��لة النجمة، أن 
الفريق بدأ التحضري للموس��م املقبل 
منذ نحو أسبوعني تحت قيادته، وذلك 
عرب اإلع��داد البدين املكون من الجري 
والحديد واملهارات الفردية، مشريًا إىل 
أن اإلعداد الفعي س��يبدأ مطلع شهر 
أغسطس املقبل بقيادة املدرب راشد.

وفيام يخ��ص ملف الالعب��ني، أوضح 
حبي��ل أن التفاوض مع الالعب عباس 
جوادي ما زال قامئًا، مش��رًيا إىل رغبة 
الجهاز الفني ببقاء الالعب والتجديد 
معه للموس��م املقب��ل، وكذلك األمر 

بالنسبة ملحمد بوعالي.

النجمة يشكل األجهزة اإلدارية والفنية للسلة

حبيل: هدفنا إعادة الفريق بين الستة الكبار
محمد الدرازي

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة

30 سائقا يؤمنون تنقالت وفود آسيوية الطائرة
الرفاع-االتحاد البحريني للكرة الطائرة: 
كشف رئيس لجنة املواصالت بالبطولة 

اآلسيوية للكرة الطائرة مهدي الجمري التي 
تستضيفها البحرين الشهر الجاري يف نسختها 

التاسعة عر تحت 20 عاما، كشف عن 
ان ما يقارب من 30 سائقا سيتولون مهمة 

تأمني تنقالت جميع املشاركني بالبطولة 
اآلسيوية من املطار اىل مقر سكن الوفود 

وكذلك تنقالتهم بني صاالت التدريب وصالتي البطولة “صالة اتحاد 
الطائرة وصالة اتحاد الطاولة “ اللتني ستحتضن جميع املواجهات 

اضافة للربامج املرافقة للحدث اآلسيوي املقرة من قبل اللجنة التنفيذية 
للبطولة، وأضاف انه وبناء عىل توجيهات اللجنة التنفيذية ومبا يضمن 
النجاح التنظيمي قبل انطالقة البطولة اآلسيوية الفعلية تم توفري كافة 
املتطلبات ومبا يتامىش واالشرتاطات املعمول بها عىل املستوى اآلسيوي 

ومبا يؤكد ويعكس قدرة البحرين التنظيمية يف استضافة أي حدث 
ريايض عىل كافة املستويات حيث تم تأمني العدد الكايف من السائقني 
والحافالت وسيارات الصالون منذ اول يوم لوصول املنتخبات املشاركة 

حتى موعد مغادرتها.  وشدد ان لجنته وضعت اعتبارات ألي طارئ 
وفق خطتها لتأمني التنقالت خالل فرتة البطولة، حيث سيتواجد عدد 

من أعضاء لجنة املواصالت بشكل متواصل خالل كل يوم من اّيام 
االستحقاق اآلسيوي يف فندقي البطولة “جولدن توليب واس “ من اجل 

تلبية احتياجات املشاركني، مشريا ان خطة عمل لجنته دون شك مرتبطة 
بعمل لجنة االستقبال والضيافة ولجنة السكن ولجنة املالعب ووفق 

منظومة العمل املتبعة واملعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية التي اشاد 
بتعاونها مع لجنته وتلبيتها كافة احتياجاتها وتذليل كافة الصعوبات 

التي تواجهها لضامن بلوغ أقىص مراتب النجاح. 

مهدي الجمري

حط منتخبنا الوطني لكرة السلة 
للشباب رحاله يف العاصمة املرصية 

القاهرة، مساء أمس )الجمعة(؛ 
استعداًدا للمشاركة يف البطولة العربية 

ال�17 لكرة السلة للشباب تحت )18 
عاًما(، التي ستستضيفها القاهرة يف 
الفرتة من 15 إىل 24 يوليو الجاري.

وسيشارك يف البطولة التي ستقام 
منافساتها مبجمع الصاالت باستاد 

القاهرة الدويل، عدة منتخبات عربية 
من بينها صاحب األرض والضيافة 

املنتخب املرصي، إىل جانب منتخبنا 
الوطني. واستقر منتخبنا فور وصوله 

بفندق “توليب الجالء” مقر إقامة 
الوفود املشاركة يف البطولة مبدينة 
مرص الجديدة. وكان األمني العام 

لالتحاد البحريني لكرة السلة عبداإلله 
عبدالغفار عىل رأس مودعي وفد 
منتخبنا الوطني يف مطار البحرين 
الدويل، إذ حرص األمني العام عىل 

االلتقاء مع أعضاء الجهازين اإلداري 
والفني والالعبني، ومتابعة وتسهيل 

إجراءات مغادرة وفد منتخبنا، ومتنى 
لهام كل التوفيق يف منافسات البطولة 
العربية. ويرتأس وفد منتخبنا الوطني 
عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني 

رئيس لجنة املسابقات السيد أنور 
رشف. وتضم قامئة وفد منتخبنا 

الجهازين الفني واإلداري واملكون 

من: مدير املنتخبات الوطنية غسان 
قاروين الذي سيلتحق بالوفد الحقاً، 

اإلداري موىس جعفر، مدرب املنتخب 
سلامن رمضان، واملساعدين للمدرب 

حسني قاهري وحسن ميك، اختصايص 
العالج الطبيعي مركو نيكوالس، والوفد 

اإلعالمي املكون من محمد الدرازي 
وعبدالرسول الحجريي، والحكم محمد 
السلم. وتضم قامئة “األحمر” 13 العبا، 

وهم: كريم محمد، عي حسني، راشد 
أحمد، مزمل أمري، مصطفى حسني، 

باقر عيىس، نواف نبيل، عيىس أحمد، 
أحمد حسني، أحمد خليفة، عبدالله 

الكوهجي، عي جابر وسيدعي 

محمود.

حصتان تدريبيتان

وسيخوض منتخبنا الوطني اليوم 

السبت حصتني تدريبتني، واحدة يف 
الفرتة الصباحية وتبدأ عند الساعة 

9 صباًحا، والثانية يف الفرتة املسائية 
وتبدأ عند الساعة 5 مساًء، وتستمر 

كل حصة زهاء الساعة الواحدة.
وسيسعى الجهاز الفني ملنتخبنا 

الوطني بقيادة املدرب سلامن رمضان 
خالل تدريبي اليوم للرتكيز عىل الكثري 

من الجوانب الفنية والتكتيكية لتثبيت 

التشكيلة وتطبيق الجانب الخططي 

الذي سينتهجه خالل املواجهات 

العربية.

االجتماع الفني

ومن املؤمل أن يعقد اليوم )السبت( 

االجتامع الفني الخاص بالبطولة، 

مبقر إقامة الوفود يف فندق “توليب 

الجالء”، الذي سيحرضه مسؤويل 

االتحاد العريب وأعضاء اللجنة الفنية 

ومدير البطولة، عالوة عىل ممثي 

املنتخبات املشاركة يف التجمع العريب 

الذي سينطلق غًدا.

وسيعتمد االجتامع جدول املنافسات 

واللوائح الداخلية للبطولة، إىل جانب 

اعتامد قوائم الفرق املشاركة وأهلية 

الالعبني، إضافة إىل آلية إضافة الالعبني 

لكشوفات الفرق خالل البطولة، 

وتحديد ألوان املالبس املنتخبات.

“أحمر السلة “ يحط الرحال في القاهرة استعداًدا لـ “عربية الشباب”
اتحاد كرة السلة                 المركز اإلعالمي

 جانب من مغادرة منتخبنا أمس متوجًها للقاهرة
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من يظفر بجائزة 
 أفضل العب 
في المونديال؟

وكاالت: قبل 48 ساعة من انتهاء بطولة 
كأس الع��امل املقام��ة حاليا يف روس��يا، 
يب��دو الرصاع عىل أش��ده بني أكرث من 
نج��م عىل نيل جائ��زة أفضل العب يف 

النسخة الحالية للمسابقة.
ورغم خس��ارة منتخب األرجنتني أمام 
نظريه األملاين يف املباراة النهائية لنسخة 
البطولة املاضية التي أقيمت بالربازيل 
الع��ام 2014، إال أنه��ا مل متنع حصول 
الساحر األرجنتيني ليونيل مييس، عىل 
الجائزة. كام ذهبت الجائزة يف نس��خة 
البطول��ة العام 2010 بجن��وب افريقيا 
إىل األوروجوياين دييج��و فورالن، رغم 
إخفاق منتخب بالده يف الفوز باللقب 

واكتفائه بالحصول عىل املركز الرابع.
ويعد النجم الربازييل السابق روماريو، 
آخ��ر العب يجم��ع بني جائ��زة أفضل 
العب وكذل��ك الفوز ب��كأس البطولة، 

وذلك يف مونديال 1994.
الفنية  الدراس��ة  وس��تقوم مجموع��ة 
التابع��ة لالتح��اد الدويل لك��رة القدم 
)فيفا( باختي��ار الالعب الفائز بالجائزة 
عقب املب��اراة النهائية التي تجمع بني 
كرواتيا وفرنس��ا. ومن املق��رر أن يتم 
تس��ليم عدة جوائز أخرى يف البطولة، 
وهي جائ��زة الح��ذاء الذهبي ألفضل 
ه��داف يف البطولة، والقف��از الذهبي 
ألفض��ل حارس مرم��ى، وجائزة اللعب 
النظيف. ومع الوداع املبكر لعدد كبري 
من النجوم يف مقدمتهم مييس والجناح 
ني��امر دا س��يلفا والنج��م  الربازي��يل 

الفائز  الربتغايل كريس��تيانو رونال��دو، 
بجائزة أفضل العب يف العامل يف العامني 
املاضيني، فإن الفرصة باتت مواتية أمام 
مجموعة أخرى م��ن النجوم للحصول 
عىل جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب 

يف املونديال.

لوكا مودريتش

بإم��كان نجم منتخ��ب كرواتيا وفريق 
ريال مدريد اإلس��باين )32 عاما( تتويج 
مس��ريته - التي تضم بالفعل مجموعة 
كب��رية م��ن األلق��اب - بالف��وز بكأس 
العامل، خصوصا وأنها رمبا ستكون مبثابة 
الظهور األخري له يف البطولة بالنظر إىل 

تقدمه يف العمر.
وأحرز مودريتش هدف��ني يف مونديال 
روس��يا، وأظهر قدرا كب��ريا من رباطة 
الج��أش بعدما نفذ ركلة ترجيح بنجاح 
بعد دقائق مع��دودة من إهداره ركلة 
ج��زاء يف الش��وط الراب��ع م��ن مباراة 
املنتخب الكروايت م��ع نظريه الدمناريك 
بدور الس��تة ع��ر للمس��ابقة، التي 
انتهت بفوز الكروات بركالت الرتجيح.

ووفق��ا للموق��ع الرس��مي للفيفا، فإن 
مودريت��ش هو أك��رث الالعب��ني قطعا 
للمس��افات يف مونديال روس��يا، حيث 
رك��ض ملس��افة بلغ��ت 63 كيلوم��رتا 
خالل املباريات الس��ت التي خاضها يف 

املسابقة حتى اآلن.

كيليان مبابي

الش��اب الفرنيس الذي تأل��ق يف كأس 
الع��امل برسعت��ه ومهارات��ه، س��جل 3 
أه��داف يف املس��ابقة حت��ى اآلن، كام 
نج��ح يف صناعة التاري��خ بعدما أصبح 
أول مراهق يس��جل هدف��ني يف مباراة 
الجوه��رة  بع��د  باملوندي��ال  واح��دة 
الس��وداء الربازييل بيلي��ه، الذي حقق 
نفس اإلنجاز يف نس��خة املسابقة العام 
1958 بالس��ويد، وذل��ك حين��ام أحرز 
ثنائي��ة يف مرمى األرجنت��ني خالل فوز 
فرنس��ا عىل املنتخ��ب الالتيني 4 3 يف 

دور الستة عر.
وبإم��كان مبايب أن يكل��ل جهوده التي 
بذله��ا طوال البطولة م��ن خالل الفوز 
ب��كأس العامل، واجتي��از عقبة املنتخب 

الكروايت يف املباراة النهائية.

هاري كين

يتصدر نج��م منتخب إنجل��رتا وفريق 
توتنه��ام، ترتي��ب ه��دايف املوندي��ال 
الرويس برصيد 6 أهداف، ويبدو تأثريه 
ع��ىل منتخب بالده، ال��ذي يتكون من 
مجموعة م��ن الالعبني صغار الس��ن، 
ظاه��را للعيان، األمر ال��ذي يقربه من 
الحص��ول ع��ىل جائزيت أفض��ل العب 

وأفضل هداف يف البطولة.
ورغم أن حلم إنجلرتا يف استعادة لقب 
كأس العامل انته��ى بخروج الفريق من 
الدور قب��ل النهايئ أم��ام كرواتيا، فإنه 
م��ازال بإم��كان ك��ني تعزي��ز صدارته 
له��دايف البطول��ة، ح��ال نجاحه يف هز 
الش��باك خالل مباراة تحديد املركزين 
الثالث والرابع التي س��تجمع املنتخب 
اإلنجليزي بنظريه البلجييك غدا السبت.

إيدين هازارد

ميتل��ك منتخ��ب بلجي��كا ث��روة م��ن 
املواهب، يف ظ��ل تواجد نجوم بحجم 
كيف��ن دي بروي��ن وروميل��و لوكاكو 
ودري��س مريتين��ز، لك��ن يظ��ل صانع 
ألع��اب فري��ق تش��يليس اإلنجلي��زي، 
إيدين هازارد، هو الورقة الرابحة األهم 
يف الفريق، لي��س لكونه قائدا ملنتخب 
بلجي��كا ولك��ن بس��بب قدرت��ه عىل 
التحك��م يف إيقاع الفريق، وهو ما كان 
واضحا بش��دة خالل ف��وز البلجيكيني 
عىل الربازيل يف دور الثامنية بالبطولة.

وأح��رز هازارد هدف��ني وقدم متريرتني 
حاس��متني خالل مش��واره يف البطولة 
حتى اآلن، وتلقى اإلش��ادة من اإلسباين 
روبريتو مارتيني��ز مدرب الفريق، الذي 

وصفه بأنه “قائد كبري وحقيقي”.
وأضاف مارتيني��ز: “إنه يترصف بالكرة 
بتلقائية، إنني أحب ذلك حقا، دامئا ما 
يريد الحصول عىل الكرة دون أن يؤثر 

بالسلب عىل سري املباراة”.

وكاالت: هاجمت تقارير صحافية 
أملانية، بيب جوارديوال، املدير 
الفني السابق لبايرن ميونخ، 

بسبب التفريط يف الكروايت ماريو 
ماندزوكيتش. ولعب ماندزوكيتش 

لصالح بايرن ميونخ، قبل االنتقال إىل 
أتلتيكو مدريد يف صيف 2014.

وقالت صحيفة “سبورت بيلد”، إن 
ماندزوكيتش لعب بصورة جيدة 

تحت قيادة يوب هاينكس، قبل تويل 
جوارديوال تدريب الفريق، والذي 
مل يكن مقتنًعا بقدراته، ولذلك مل 
يركه بصورة مستمرة. وأوضحت 

الصحيفة أن سبب تخيل بايرن 
ميونخ عن الالعب، يرجع إىل مباراة 

إياب نصف نهايئ دوري أبطال 
أوروبا أمام ريال مدريد، والتي 
خرسها البافاري برباعية نظيفة.

وأشارت إىل أن جوارديوال اجتمع 
بالالعبني عقب املباراة، ووجه اللوم 

ملاريو ماندزوكيتش، وحمله مسؤولية 
الهزمية بصورة كبرية.

وأكدت أن الالعب مل يشارك وقتها 
سوى يف 64 دقيقة فقط يف املباريات 

املتبقية من الدوري األملاين، مام 
جعل روبرت ليفاندوفسيك، مهاجم 

بوروسيا دورمتوند وقتها، يخطف 
لقب هداف البطولة. وكاالت: أكد االتحاد الدويل لكرة 

القدم )فيفا(، الخميس، أنه مل يسجل 
أي حالة تعاطي منشطات من بني 

نحو 3000 عينة جمعها قبل وخالل 
نهائيات كأس العامل املقامة حاليا يف 

روسيا.
وجمع الفيفا 2761 عينة قبل كأس 

العامل و262 عينة أخرى خالل 
البطولة، منها 108 عينات يف غري أيام 

املباريات، يف إطار أكرب برنامج من 
نوعه بكأس العامل.

وذكر الفيفا يف بيان الخميس: “يتم 
استكامل االختبارات املعتادة من 
خالل لجوء الفيفا لربنامج جواز 

السفر الحيوي املوجود لدى الوكالة 
العاملية ملكافحة املنشطات”.

انتقاد جوارديوال

اتهامات المنشطات

كوادرادو يضحي بالرقم 7

معلول ينفصل عن تونس

)وكاالت(: أكد العب الوس��ط 
الكولومب��ي خوان ك��وادرادو 
أنه ال ميان��ع التخيل عن الرقم 
7 ال��ذي يحمل��ه يف يوفنتوس 
الربتغايل  للمهاج��م  اإليط��ايل 

الجديد كريستيانو رونالدو.
وأعلن يوفنت��وس بطل ايطاليا 
لكرة القدم يف املواسم السبعة 
املاضي��ة الثالث��اء تعاقده مع 
رونال��دو بع��د أن ق��اد ريال 
مدريد األس��باين ألربعة القاب 
يف دوري أبطال اوروبا ولقبني 
يف ال��دوري املحيل يف تس��عة 

مواسم أمضاها يف صفوفه.
وحمل القميص ال��ذي ارتداه 
رونالدو الرق��م 7 منذ انتقاله 
اىل  الربتغ��ايل  لش��بونة  م��ن 
يونايت��د يف 2003  مانشس��رت 
وحت��ى اآلن، حت��ى انه أطلق 
ش��عار “يس آر 7” الخاص به، 
الذي يرمز إىل الحرفني األولني 
من اسمه واس��م عائلته ورقم 

قميصه.
مؤمت��ر  يف  ك��وادرادو  وق��ال 
صحايف يف بوغوت��ا “نعرف ما 

ميثله مع قميص��ه وليس لدي 
اي مش��كلة )يف التخ��يل عن 

الرقم 7(”.
وتابع “األهم بالنس��بة يل هو 
أن أت��درب بج��د وأن أك��ون 
مس��تعدا ح��ني يطل��ب مني 
امللعب،  اىل  الدخ��ول  املدرب 

م��ع  االن  س��يكون  وال��ذي 
)الرقم( 588”. وكان كوادرادو 
أرس��ل األربعاء رسالة ترحيب 
إىل رونال��دو يلمح فيها اىل انه 

سيتخىل عن الرقم 7.
ويبدو النج��م الكولومبي أكرث 
رونال��دو  بق��درات  اهتامم��ا 

م��ن الرق��م ال��ذي يظهر عىل 
قميصه بقوله “سيجلب الكثري 
ليوفنتوس مع شغفه من اجل 
الف��وز”، مضيف��اً “أن��ه واحد 
من أفضل الالعب��ني يف العامل، 
وم��ع خربته وما ق��ام به فانه 

سيساعدنا كثريا”.

وكاالت: اتف��ق م��درب منتخب تونس 
نبي��ل معل��ول عىل فس��خ عق��ده مع 
الجامعة التونسية لكرة القدم بالرتايض، 
بعدم��ا وصله عرض م��ن نادي الدحيل 
القط��ري لتعوي��ض الجزائ��ري ج��امل 
بل��اميض.  وقد تقدم نبي��ل معلول يوم 
األربعاء 11 يوليو بطلب فس��خ العقد 
م��ع الجامعة التونس��ية لك��رة القدم 
بالرتايض عىل إث��ر تلقيه عرضاً لتدريب 
نادي الدحي��ل القط��ري، فيام وصلت 
مراس��لة م��ن إدارة الن��ادي ملتمس��ة 

متكينه��ا من التعاقد م��ع املدرب الذي 
ق��اد منتخب نس��ور قرط��اج يف كأس 
الع��امل روس��يا FIFA 2018. واس��تلم 
نبي��ل معل��ول املنتخ��ب التونيس بعد 
نهائي��ات كأس األمم األفريقية الجابون 
2017، وقاده لف��وز عىل منتخب مرص 
يف تصفي��ات كأس أفريقيا 2019، فضاًل 
عن قيادة املنتخب لنهائيات كأس العامل 
FIFA بعدما حقق ف��وزاً وتعادل أمام 
الكونجو الدميقراطية، ليليه انتصار عىل 
غيني��ا يف كوناكري وتع��ادل أخري أمام 

ليبيا أهل الفريق للنهائيات.
ويف روس��يا 2018، خ��رس نبيل معلول 
م��ع منتخب تون��س بصعوب��ة املباراة 
األوىل أم��ام إنجلرتا بهدف��ني لهدف يف 
آخر دقائق املباراة من تس��جيل هاري 
كاين، قبل أن ينقاد نسور قرطاج لهزمية 
بخامس��ية مقابلة هدفني أمام بلجيكا، 
لك��ن زمالء وهب��ي خ��زري تداركوا يف 
اللق��اء الثالث أمام بن��ام وحققوا فوزاً 
بعد 40 س��نة عجاف يف منافس��ة كأس 

.FIFA العامل

خوان كوادرادو

نبيل معلول

وكاالت: يبدو أن رحيل النجم الربتغايل 
كريستيانو رونالدو سيفتح املجال 

وينعش آمال عدد من العبي ريال 
مدريد من أجل استعادة مكانتهم 

داخل الفريق.
وذكرت صحيفة “آس” اإلسبانية أن 4 
العبي يف النادي املليك قد يستفيدون 

من مغادرة رونالدو، مضيفة أن 
“أولهم الالعب الويلزي غاريث بيل 

الذي يواجه فرصة ذهبية ليثبت 
نفسه يف هجوم الريال، خصوصا يف 
تنفيذ الركالت الرتجيحية والرضبات 

الحرة”. كام وصفت الصحيفة 
الالعب ماركو أسينسيو ب� “أفضل 

بديل لرونالدو”، موضحة أن الالعب 
خاض املوسم املايض 53 مباراة يف كل 

البطوالت، حيث كان زيدان “يهتم 
به كثريا”. إيسكو يظل هو اآلخر أحد 

املستفيدين الكبار من رحيل “الدون”، 
عىل اعتبار أن الالعب اإلسباين أثبت 
لزيدان خالل املوسمني املاضيني أنه 
يستحق فرصته داخل الفريق، وأنه 

قد يعوض رونالدو يف “يب يب يس”، مع 
كل من كريم بنزمية وبيل.

استعادة مكانتهم

لوكا مودريتش

هاري كين

كيليان مبابي

إيدين هازارد
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أحمد مهدي صافرة البالد

قال عضو لجن��ة الحكام باالتحاد 
البحرين��ي لك��رة الق��دم ومقيم 
الحكام اآلس��يوي خالد العالن إن 
الحكم الرتيك كونيت ش��اكر أدار 
وإنجلرتا  كرواتيا  منتخب��ي  مباراة 
بش��كل جيد جدا يف نصف نهايئ 
كأس العامل املقامة حاليا يف روسيا.
ال��ذي أدار  ويف تقييم��ه للطاقم 
املب��اراة ع��ر “البالد س��بورت”، 
أوض��ح خال��د الع��الن أن حكم 
الساحة قاد املباراة لر األمان عر 

قراراته الصحيحة.
وأدار ش��اكري املب��اراة، وس��اعده 
والحكم  وأنجون،  دوران  مواطناه 

الرابع الهولندي كيرز.
الحك��م  أن  إىل  الع��الن  وأش��ار 
احتس��ب 42 مخالف��ة، بس��بب 
اإلضافية،  لألشواط  املباراة  وصول 
مبين��ا أن جمي��ع قرارات��ه كانت 

صحيحة.
ونوه باحتس��اب الحك��م ملخالفة 
إنجلرتا  ملنتخب  وواضحة  رصيحة 

اله��دف  تس��جيل  يف  س��اهمت 
األول، يف حني أش��ار إىل أن هدف 
التع��ادل ملنتخب كرواتيا ال توجد 

به مخالفة.
وق��ال: “املخالف��ة غ��ري موجودة 
الالع��ب  رج��ل  ارتف��اع  فرغ��م 
مل  االحت��كاك  أن  إال  الك��روايت، 
يحصل مع مداف��ع إنجلرتا، وهنا 
دقة كبرية تحس��ب للحكم الذي 

احتسب هدفا صحيحا”.
وأوضح أن الحكم أش��هر البطاقة 

الصف��راء 3 مرات، مش��ريا إىل أن 
البطاق��ة الثاني��ة مل يوف��ق فيها 
الحك��م يف الدقيق��ة )54(، كونها 

حالة إهامل وليس تهور.
وب��ني أن الحكم طبق مبدأ إتاحة 
الفرصة بشكل س��ليم، وذلك عر 
قراءت��ه املميزة ملجري��ات اللعب 

وتحركاته السليمة.
وذكر:”طبق الحك��م روح اللعب 
إىل أبعد مستوى، وهو األمر الذي 
أعط��اه أريحي��ة يف اتخ��اذ القرار 

وقربه من حاالت اللعب فيام عدا 
حالة واحدة”.

وأشار لوجود حالة ارتباك للطاقم 
يف الدقيق��ة )29( ت��م تالفيها عر 

تقنية الفيديو.
وأوضح أن االتصال البرصي متميز 
بني أف��راد الطاقم خ��الل املباراة 
التي ارتفع نس��قها خ��الل آخر 5 

دقائق من الشوط الثاين.
وح��ول التقييم الع��ام، أوضح أن 
حكم الساحة يستحق تقييم 9.3 

م��ن 10، والحكمني املس��اعدين 
يستحقان 8.5، لعدم وجود اختبار 

حقيقي لهام.

العالن: إدارة مقتدرة للحكم التركي وهدف كرواتيا “سليم”

خالد العالن

أبرز أحداث المونديال 
قبل الختام

راكيتيتش: رحيل رونالدو مفاجئ... وفرنسا صعبة

وكاالت: يس��دل الس��تار، غداً األحد، 
عىل منافس��ات بطول��ة كأس العامل، 
يف روسيا، بإقامة املباراة النهائية بني 

فرنسا وكرواتيا.
وللم��رة الثالثة يف آخ��ر 4 بطوالت، 
سيكون النهايئ بني فريقني أوروبيني، 
حيث كان الدور قبل النهايئ أوروبيا 

خالصا أيضا يف النسخة الحالية.
وفي��ام ي��ي نظرة رسيعة ع��ىل أبرز 
أحداث كأس العامل لكرة القدم 2018 

يف روسيا، عر التقرير التايل:

غياب إفريقيا عن ثمن النهائي

للمرة األوىل منذ 1982، مل يتأهل أي 
فري��ق أفريقي إىل ال��دور الثاين، ومل 
تقرتب مرص أو تون��س من الصعود، 

ومل يكن املغرب محظوظا.
وكان منتخبا نيجرييا والسنغال، عىل 
بعد دقائق م��ن التأهل، لكن عندما 
حس��مت األمور، كان��ت خيبة األمل 

كبرية للقارة السمراء.

لقب هداف البطولة

قبل املب��اراة النهائية ومباراة تحديد 
املركزي��ن الثال��ث والراب��ع، يتصدر 
ه��اري ك��ني، مهاجم إنجل��رتا، قامئة 
الهداف��ني برصيد 6 أه��داف، متفوقا 
لوكاك��و  روميل��و  البلجي��ي  ع��ىل 
رونال��دو  كريس��تيانو  والرتغ��ايل 
والرويس دينيس تشرييش��يف، ولدى 

كل منهم 4 أهداف.

هجمات مرتدة

أثبت��ت بلجيكا تفوقه��ا يف الهجامت 
املرتدة، وال يوجد أمثلة أفضل أو أكرث 
إثارة م��ن هدفها املذهل يف الدقيقة 
الرابع��ة من الوقت املحتس��ب بدل 

الضائع يف انتصارها عىل اليابان.
وبع��د ركلة ركنية للياب��ان وبتمريرة 

من يد الح��ارس تيبو كورتوا، وجد 4 
العبني بلجيكي��ني بطريقة ما، الرغبة 
يف الركض ملس��افة امللع��ب بأكمله، 
لصنع هدف رائع يع��ر عن الرسعة 

والدقة سجله نارص الشاذيل.

أول مشاركة

بدأت آيس��لندا من حيث انتهت يف 
بطول��ة أوروب��ا 2016، وتعادلت مع 
األرجنت��ني يف أول مب��اراة، وقدمت 
كل ما لديه��ا، لكنها فرطت يف فرصة 

التأهل من مجموعة صعبة.
وكانت مش��اركة بنام كارثية وتلقت 
هزميتني ثقيلتني أمام بلجيكا وإنجلرتا، 

كام خرست أمام تونس.

جيل ذهبي

ش��عر العبو بلجي��كا، بامللل والضيق 
م��ن س��ؤالهم بش��كل متك��رر عن 
وصفهم بالجيل الذهبي، وأن الوقت 

حان لالرتقاء ملستوى التوقعات.
ويف أغلب األحي��ان كان ردهم بأداء 
مذهل وتس��جيل أه��داف ال تنىس 
دور  يف  الرازي��ل  ع��ىل  والتغل��ب 
الثامنية، لكن املنتخ��ب البلجيي مل 
يس��تطع العثور عىل وسيلة للتفوق 

عىل دفاع فرنسا يف الدور قبل النهايئ.
ومع ابتعاد أغل��ب الفريق، وخاصة 
الالعب��ني املبدع��ني في��ه، عن س��ن 
االعت��زال، ميك��ن توق��ع املزي��د من 
عناوي��ن “الجيل الذهبي” يف غضون 

عامني.

الكرة لن تعود إلى مهدها

أحيت مسرية انجلرتا غري املتوقعة إىل 
الدور قبل النهايئ، نشيد 1996 “كرة 
القدم تعود إىل مهدها”، والذي تردد 
يف مك��رات الص��وت يف كل اس��تاد، 
قبل مباريات الفريق ومع كل هدف 

سجله.
غن��ت   ،1996 أوروب��ا  بطول��ة  يف 
الجامه��ري “30 عام��ا م��ن األمل”، يف 
إشارة للغياب عن األلقاب منذ كأس 
الع��امل 1966، لكن العدد اآلن ارتفع 

إىل 52 عاًما.

اليابان

حملت اليابان، الراية اآلسيوية بفخر 
داخل وخارج امللعب، وبعد الهزمية 
املؤملة ضد بلجيكا، كان ميكن التامس 
العذر لالعب��ي اليابان عىل إلقاء بعد 
األكواب عىل األرض، لكنهم جمعوها 

ونظفوا غرفة املالبس لتظهر كأنها مل 
تستخدم من قبل.

مودريتش

نضج ل��وكا مودريتش، خالل البطولة 
ونضج عىل مدار زمن املباراة يف فوز 
كرواتي��ا ع��ىل إنجلرتا يف ال��دور قبل 

النهايئ.
وملع��ت يف نهاية املط��اف، تحركاته 
الس��هلة ومتريرات��ه املتقن��ة ونظرته 
الثاقبة، يف القيام بالتمريرة الصحيحة 
ومس��تواه الرائع اإلجاميل، مع تراجع 

الجميع من حوله.
مل يك��ن ليونيل مي��ي كذلك، وترك 
حل��م كأس العامل ب��دون أن يحققه، 
وودع أحد أفض��ل الالعبني يف تاريخ 
ك��رة الق��دم بجانب بيلي��ه ودييجو 

مارادونا البطولة دون أي صخب.

نيمار

االختيار األول: بعد أن تعاىف بشجاعة 
م��ن غي��اب طويل بس��بب اإلصابة، 
كان نيامر أك��رث العب ارتكبت ضده 
مخالفات يف البطول��ة وصاحب أكر 
عدد م��ن املحاوالت عىل املرمى، مع 
الرازيي  املنتخ��ب  قي��ادة  محاولته 

املخي��ب لآلم��ال إىل النه��ايئ للمرة 
األوىل يف 16 عاما.

االختيار الثاين: جسد نيامر كل ما هو 
يسء يف اللعبة األكرث شعبية يف العامل، 
وت��وارت موهبته يف ظ��ل محاوالت 
ادعاء الس��قوط والغ��ش والتدحرج 
بش��كل س��خيف عىل أرض امللعب، 

مام جعله مثار سخرية العامل.

األكبر

أصبح الحارس املرصي عصام الحرضي، 
أكر العب سنا يشارك يف كأس العامل، 
عندما خاض املب��اراة األخرية يف دور 
وعمره  الس��عودية  املجموعات ضد 

45 عاما و161 يوما.

ركالت الجزاء

كان احتس��اب 28 ركل��ة ج��زاء يف 
البطول��ة حت��ى نهاي��ة ال��دور قبل 
النهايئ، رقام قياس��يا بفارق كبري عن 
الرقم الس��ابق وهو 18 ركلة جزاء يف 

.2002
وت��م احتس��اب العديد م��ن ركالت 
الجزاء، نتيج��ة لتدخل حكم الفيديو 

املساعد.

رونالدو

كان هدف رونالدو املتأخر من ركلة 
حرة يف التعادل 3-3 مع إسبانيا، أحد 

أبرز لقطات املباريات األوىل.
وواص��ل رونالدو، مس��تواه البطويل، 
لكنه مل يس��تطع قيادة فريق برتغايل 
متواض��ع إىل دور الثامنية، لكن من 
بني “الكبار الثالثة” يف روس��يا، ميكن 
أن يك��ون رونالدو األكرث س��عادة مبا 

قدمه.

التيكي تاكا

قام��ت إس��بانيا بع��دد مذه��ل من 
التمري��رات بل��غ 1137 متريرة، عىل 
مدار 120 دقيقة ضد روس��يا، لكنها 
بال��كاد صنع��ت فرص��ا للتس��جيل، 

وودعت البطولة بركالت الرتجيح.

حكم الفيديو المساعد

مع اس��تثناءات بسيطة للغاية، حقق 
االستخدام األول لنظام حكم الفيديو 
املس��اعد، نجاح��ا كبريا، واحتس��بت 
العديد من ركالت الجزاء وتم الرتاجع 
عن احتساب ركالت جزاء أخرى، بعد 

مراجعة الفيديو.

 مفاجآت

وفقا ملواصفات كأس العامل، ال توجد 
مفاج��أة أكر من هزمي��ة أملانيا أمام 
كوري��ا الجنوبية، لتحتل املركز األخري 

يف مجموعتها.
واجتذب وداع إس��بانيا للبطولة أمام 
روسيا املصنفة 70، وتعادل األرجنتني 
مع آيس��لندا، وهزميتها الثقيلة أمام 

كرواتيا، تعاطف املحايدين.

وكاالت: أكد الكروايت إيفان راكيتيتش، 
نج��م برش��لونة، أن��ه تفاج��ئ برحيل 
الرتغايل كريس��تيانو رونال��دو، العب 
ري��ال مدري��د الس��ابق، إىل صف��وف 

يوفنتوس اإليطايل.
وق��ال راكيتيتش يف مقابلة مع صحيفة 
“موندو ديبورتيفو”: “تفاجأت أنا ولوكا 
مودريتش كثريا بهذا الخر، أعتقد أنني 
ق��رأت مقابلة قال فيه��ا مودريتش ان 
كريس��تيانو س��يبقى يف ري��ال مدريد، 
أهنئ يوفنتوس ألن��ه أظهر قوة رائعة 
للتعاق��د مع رونالدو، الك��رة اإليطالية 

ستحظى بتغري إيجايب”.
يف  مودريت��ش  م��ع  تفاهم��ه  وع��ن 
املنتخ��ب، أوض��ح: “لعبت أن��ا ولوكا 
مع��اً منذ أكرث م��ن 11 عاًما، نعرف ما 

نحتاج��ه م��ن بعضنا البع��ض، وكيف 
نستطيع مس��اعدة الفريق، من الجيد 
أن يكون لدى منتخبنا الوطني العديد 
من النجوم من برش��لونة وريال مدريد 

وإنرت ميالن وأندية أخرى رائعة”.
وأضاف: “برشلونة هو الفريق املفضل 
يف كرواتيا، مودريتش كان من مشجعي 
برش��لونة وه��و صغري، وكن��ت أود أن 
يلع��ب معي يف برش��لونة ولكنه العب 
مح��رتف ووالئه 100 % لريال مدريد ، 
انظر كيف يلعب ضدنا يف الكالس��يكو، 
من الصعب العثور عىل العب يف امللي 

أفضل منه”.
وعن آندريس إنييس��تا، أكمل: “عندما 
لعبت إس��بانيا ض��د روس��يا، ومل يبدأ 
إنييس��تا املب��اراة ش��عرت باإلحب��اط 

والغضب، زماليئ يف املنتخب اس��تمروا 
بالس��ؤال إذا م��ا كان إنييس��تا مصابا 
أو أن هن��اك يشء خاط��ئ بني املدرب 
وآندريس”. وواصل: “أحرتم قرار هيريو 
ولكن بالنس��بة يل دامئً��ا أي فريق هو 
إنييس��تا وعرشة العبني، لقد كان أفضل 
العب يف إسبانيا يف كأس العامل، ورأيت 
م��ا فعل��ه ضد املغ��رب، س��اهم كثريًا 
باللعب وس��يطر عىل الك��رة كام كان 
دامئً��ا، رؤيته يف امللع��ب تثري اإلعجاب 
كام أنه من أولئ��ك الذين ال ميثلون يف 

أرضية امليدان”.
وعن هدف الفرني صامويل أومتيتي 
يف مرمى بلجيكا، قال: “إنه مدافع رائع 
ول��ه جودة اس��تثنائية، لقد تفوق عىل 
فياليني، س��بق وأن سجل مع برشلونة 

بنف��س الكيفي��ة، كان هدف��ا عظي��ام 
ورائعا.. أنا سعيد من أجله”.

وعن إصابته، أض��اف: “من املؤكد أنه 
س��يلعب، ال أح��د يري��د تفويت هذا 
الن��وع م��ن املباريات، س��أفعل نفس 
ال��يء ولو تحت��م عي اللع��ب بقدم 
واحدة فقط، و صامويل سيفعل نفس 
األم��ر، أمتنى األفضل ل��ه لكن ليس يف 
النهايئ”. وأردف: “الف��وز بكأس العامل 
حلم واآلن نحن يف النهايئ، بعد مباراتنا 
ضد إنجلرتا تحدثت مع زوجتي وقلت 
لها مرارًا و تكرارًا: مهال.. نحن يف املباراة 

النهائية لكأس العامل”.
وح��ول منتخ��ب فرنس��ا، أردف نجم 
كرواتيا: “منتخب قوي جداً، يس��تحق 
الحض��ور يف النه��ايئ، س��تكون مباراة 

صعبة للغاية ومعقدة، ولكني أريد أن 
أقول إنها مباراة تاريخية بالنس��بة لنا، 
الحظ أن كرواتيا بلد يبلغ عدد س��كانه 
4.5 ملي��ون نس��مة ونح��ن يف النهايئ، 
وهناك الكث��ري من املنتخب��ات خلفنا، 

عىل فرنسا أن تدرك ذلك”.
وع��ن األرجنتيني ليوني��ل ميي، قال: 

“ليو دامئاً كان يشجعني وأشكره كثريًا، 
هن��اك زمالء من برش��لونة وإش��بيلية 
قاموا بتهنئت��ي، إنه��ا تفاصيل جميلة 
ومتنحك الراحة بعد وقبل كأس العامل”.
واختت��م: “ابنت��ي آلثي��ا أخرتني أنني 
سأفوز بكأس العامل، بينام أدارا الصغرية 

تقول إنني لن أحقق اللقب”.

هاري كين في صدارة الهدافينكرة القدم تعود إلى مهدها

اليابان حملت الراية اآلسيوية بفخر

هزيمة ألمانيا أمام كوريا الجنوبية أكبر مفاجأة بلجيكا تتفوق في الهجمات المرتدة

إيفان راكيتيتش
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مواجهة غير مرغوبة من الجميع
املنتخب��ان  يتأه��ب  )وكاالت(: 
للمواجهة  والبلجي��ي  اإلنجلي��زي 
“الش��احبة” بينهام اليوم الس��بت 
عىل ملعب كريستوفس��ي مبدينة 
س��ان بطرس��رج يف مباراة تحديد 
املركزي��ن الثالث والراب��ع ببطولة 
كأس الع��امل 2018 لك��رة الق��دم 
املقامة حاليا بروس��يا، التي تشهد 
رصاع النج��م اإلنجليزي هاري كني 
وكذل��ك البلجيي روميل��و لوكاكو 
عىل جائزة الحذاء الذهبي لهداف 

املونديال.
وبع��د أن التق��ى املنتخبان خالل 
تك��ن  مب��اراة مل  األول يف  ال��دور 
مصريية، حي��ث كان كل منهام قد 
حسم بالفعل تأهله إىل الدور الثاين 
حين��ذاك، رمبا تفتقد مب��اراة اليوم 
اإلثارة يف ظل الصدمة التي يعيشها 
الطرف��ان بعد اإلخف��اق يف التأهل 

للنهايئ.
لك��ن املؤك��د ه��و رصاع النج��م 
اإلنجلي��زي كني عىل حس��م فوزه 
بلق��ب الح��ذاء الذهب��ي حي��ث 
يتصدر قامئة هدايف املونديال حتى 
اآلن برصيد س��تة أه��داف، كام ال 
ت��زال الفرصة متاحة أمام البلجيي 
لوكاكو الذي س��جل أربعة أهداف 
متس��اوًيا يف ذل��ك مع الفرنس��يني 
أنط��وان جريزمان وكيلي��ان مبايب، 
اللذي��ن يخوضها املب��اراة النهائية 
للموندي��ال املقررة ب��ني املنتخبني 

الفرنيس والكروايت مس��اء األحد يف 
العاصمة موسكو.

وكان ك��ني ولوكاك��و ق��د غابا عن 
اإلنجلي��زي  املنتخب��ني  مب��اراة 
والبلجيي يف الجولة الثالثة األخرية 
م��ن مباري��ات دور املجموعات يف 

28 يونيو، للحصول عىل راحة.
فل��م يكن أي م��ن روبرتو مارتينيز 
املدي��ر الفني للمنتخ��ب البلجيي 
أو جاريث ساوثجيت املدير الفني 
للمنتخب اإلنجليزي يس��عى بقوة 

حين��ذاك إىل الف��وز الذي يحس��م 
الف��وز بصدارة املجموع��ة وبالتايل 
خ��وض مواجه��ة محتمل��ة أم��ام 
املنتخب الرازييل يف دور الثامنية، 

يف حالة تخطي الدور الثاين.
وحقق املنتخب البلجيي الفوز يف 
تل��ك املباراة بهدف وحيد س��جله 

عدنان يانوزاي.
وبعد اإلطاحة باملنتخب الياباين من 
دور الستة عرش، اصطدم املنتخب 
البلجيي بنظ��ريه الرازييل صاحب 

األلقاب الخمس��ة يف املونديال، يف 
دور الثامنية.

وتغل��ب املنتخ��ب البلجي��ي عىل 
نظ��ريه الرازييل 2/ 1 يف كازان قبل 
أن يخ��ر أمام املنتخ��ب الفرنيس 

صفر/ 1 يف الدور قبل النهايئ.
واس��تفاد املنتخ��ب اإلنجليزي من 
هزمية ال��دور األول أم��ام بلجيكا 
حيث تجاوز املنتخ��ب الكولومبي 
يف دور الس��تة ع��رش ث��م أط��اح 
بالس��ويد من دور الثامنية قبل أن 

يسقط أمام املنتخب الكروايت 1/ 2 
يف الدور قبل النهايئ مساء األربعاء.
ورغم إخف��اق املنتخب اإلنجليزي 
يف التأه��ل لنه��ايئ املونديال ألول 
م��رة خ��ارج أرض��ه، ن��ال احرتام 
جامهريه إثر املش��وار الذي قدمته 
مجموعة من الالعبني الشبان الذي 
كان مب��رًشا مبزيد من اإلنجازات يف 

املستقبل القريب.
وق��ال س��اوثجيت “لق��د قطعن��ا 
مش��وارًا طوي��اًل للغاي��ة يف وقت 

قصري. حققنا ما مل نكن نتوقعه”.
ورغم مش��اعر الح��زن إثر الخروج 
من إطار املنافسة عىل اللقب عىل 
يد كرواتيا، ارتفع س��قف الطموح 
بش��كل  اإلنجليزية  الجامهري  لدى 
كبري ب��أن يواصل املنتخب، صاحب 
ثالث أقل متوس��ط ألعامر الالعبني 
يف املونديال، التطور وأن يعود أكرث 
قوة يف بطولة كأس األمم األوروبية 

)يورو 2020(.
وقال ساوثجيت “رمبا ليست هذه 
املباراة )مباراة املركز الثالث( التي 
يتمنى أي فريق أن يخوضها. ولكننا 
سنسعى لتقديم أداء يدعو للفخر.

البلجيكية  الجامه��ري  أما مش��اعر 
فتب��دو أكرث حزنا يف ظ��ل التخوف 
م��ن عدم حصول ما وصف بالجيل 
الذهبي للمنتخب عىل فرص كافية 
أخرى إلظهار قدراته واعتالء منصة 

التتويج بلقب عاملي.
وم��ع ذل��ك، ال يزال املدي��ر الفني 
مارتيني��ز يتمس��ك بالكرياء وروح 
التناف��س، ورصح قائ��ال “س��نعود 
مجددا يف مباراة س��ان بطرس��رج 

وننافس عىل املركز الثالث.”
وأض��اف “بعده��ا س��نعيد ترتيب 
أوراقن��ا، فنح��ن نهت��م باألجي��ال 
الجدي��دة ونركز ع��ىل تعزيز قوتنا 
م��ن بطولة ألخ��رى... ك��رة القدم 
البلجيكية لديها ثروة من املواهب 
الشابة. وأنا أتطلع إىل يورو2020”.

روميلو لوكاكو وهاري كين

“حــرب” فرنســـا - كـــرواتيـــا تقتـــرب
)وكاالت(: ي��وم يفص��ل ع��ن املباراة 
النهائية لكأس الع��امل يف كرة القدم.. 
نجم��ة ثانية للديوك ال��زرق، أو أوىل 
تاريخي��ة للجي��ل املوه��وب للبل��د 

الكروايت الصغري.
راحة لالعبني قبل مب��اراة األحد عىل 
ملع��ب لوجنيي يف موس��كو؟ بالكاد 
فرص��ة اللتقاط األنف��اس قبل موعد 
يرتقب��ه مئ��ات املاليني ح��ول العامل، 
لختام ش��هر من محط��ات متواصلة 
مع كرة القدم، بكل ما فيها من آمال 

وأحالم وخيبات ودموع وتعب.
مب��اراة األح��د فيها من ث��أر كرواتيا 
لخس��ارتها أمام فرنسا يف نصف نهايئ 
موندي��ال 1998 ع��ىل أرض األخرية، 
بقدر ما فيها من ثأر فرنسا مع نفسها 
لخس��ارتها نه��ايئ كأس أوروبا 2016 

بضيافتها أمام الرتغال.
بالنس��بة للجي��ل الفرن��يس، النجمة 
التي تزين قميصهم منذ 20 عاما، ال 
تكفي. مل يساهموا بها، وغالبيتهم مل 
يكونوا قد ولدوا يوم رس��مت. قالها 
ب��ول بوغب��ا الخميس “الك��روات ال 
يحمل��ون نجم��ة، يري��دون واحدة. 
قدموا مس��ارا جميال ج��دا، يريدون 
الف��وز، مثلن��ا. أنا ال أحم��ل نجمة، 
موجودة عىل القميص اال انني مل أفز 
بها، وأن��ا أرغب يف الحص��ول عليها، 

مثيل مثل كل الالعبني”.
يري��د بوغب��ا، ان يك��ون ع��ىل ضفة 
“االبتسامة” مع انطالق صافرة نهاية 
املباراة الت��ي انتقى االتح��اد الدويل 
لكرة القدم )فيفا( األرجنتيني نستور 

بيتانا لقيادتها.
وم��ان م��ن الراحة لن تف��ارق فيهام 
الذكري��ات العب��ي املنتخب��ني. أفاض 
بوغب��ا الخمي��س يف الحدي��ث ع��ن 
معاناة 2016. بعد مسار قوي وصوال 
اىل النه��ايئ ش��مل التف��وق يف نصف 
النهايئ عىل أملانيا بطلة العامل يف حينه 
)0-2(، دم��رت معنويات الفرنس��يني 
يف نهايئ أمام برتغال مل تكن مرش��حة 

بارزة للقب.
كام كرواتيا، كان منتخب كريس��تيانو 
رونالدو يومها يبحث عن نجمة، عن 
لقب أول كبري. نال ما كان يصبو إليه، 

بهدف يتيم يف وقت إضايف.
ال يري��د الفرنس��يون تك��رار ص��ورة 
الخيبة عىل ملعب س��تاد دو فرانس. 
ال يري��دون ص��ورة 2016، بل صورة 
تتوي��ج 1998، والت��ي تحققت بعد 
ص��ورة أخرى ع��ىل امللعب نفس��ه: 
نص��ف النهايئ، منتخب كروايت يتقدم 
-1صف��ر، ويقرتب من بل��وغ النهايئ 
يف مش��اركته األوىل كدولة مس��تقلة. 
احتاج الفرنس��يون يومه��ا اىل منقذ، 

وكان اسمه ليليان تورام.
هدفان قلبا النتيجة، وأطلقا الفرح يف 

باريس.
تتوقع س��لطات العاصمة الفرنس��ية 
تجم��ع 90 ألف ش��خص يف “الجادة 
الخ��راء”، منطقة ش��ان دو مارس، 
حيث ستنصب أربع شاشات عمالقة 
للمش��جعني الراغبني مبتابعة املباراة، 

إحداها مبساحة 103 أمتار مربعة.
له��ؤالء وماليني غريهم، يض��ع بوغبا 

نصب عيني��ه الف��وز، وال يشء غريه، 
يف ترصيح��ات أتت ي��وم ذكرى نهايئ 
12 يولي��و 1998، ي��وم دك املنتخب 
الفرنيس شباك الرازيل بثالثية نظيفة.

أوضح العب خط الوسط الفرنيس “مل 
نصل اىل هذا الح��د البعيد لنرتاخى. 
أعرف طعم الخسارة يف مباراة نهائية. 
لن يتك��رر ما حص��ل يف كأس أوروبا 
2016، نري��د فعال ان ننهي بش��كل 

جيد”.
أسلحة فرنسا؟ تشكيلة لعلها األفضل 
من��ذ جي��ل 1998. يقوده��ا ديدييه 
ديش��ان املدرب، بعدما قاد ديش��ان 
الالعب تشكيلة التسعينات عىل أرض 
امللعب. مع��ه اآلن انطوان غريزمان، 
كيليان مب��ايب، نغولو كانتي، أوليفييه 

جريو..
ال يق��ل املنتخ��ب الكروايت ش��أنا. مل 
يتوقع كث��ريون وصوله لهذه املرحلة. 
رأى الجمي��ع نجوم��ه: القائ��د ل��وكا 

مودريتش، املوهوب ايفان راكيتيتش، 
الف��ذ ماري��و ماندزوكيتش،  املهاجم 
القناص إيفان برييشيتش... اال ان قلة 
قليلة توقعت ان دولة صغرية ال يزيد 
عدد س��كانها عن 4,1 ماليني نسمة، 
وباس��تقالل مل ينجز س��وى يف مطلع 
التسعينات، قادرة عىل جعل عزميتها 
س��ندا لألقدام املتعبة لالعبيها الذين 
خاضوا ثالث مباريات تواليا من 120 
دقيقة، ب��دال من منافس��يهم الذين 

اكتفوا ب 90 دقيقة.
وأقر املدرب الكروايت زالتكو داليتش 
الخمي��س بضخام��ة التح��دي ض��د 
فرنس��ا، ألن العبي املنافس “يشكلون 
خط��ورة يف الهجامت املرتدة )...( لن 
يك��ون من الس��هل الدف��اع أمامهم، 
لكن تضامننا، صالبتنا، ضغطنا الجيد 
ونشاطنا خالل خسارتنا للكرة ستكون 

الوسائل الجيدة ملواجهة فرنسا”.
وتابع “لقد سلكنا طريقا صعبا، نحن 

بالتأكيد الفري��ق الوحيد الذي لعب 
مثاين مباري��ات )التمديد 3 مرات، أي 
م��دة مب��اراة كامل��ة( يف كأس العامل 
لبلوغ النهايئ... إنه أمر صعب للغاية، 
لق��د اس��تهلك الالعب��ون الكثري من 
الطاقة، ولكننا نقول انه كلام ازدادت 
الظروف صعوبة، كلام لعبنا بش��كل 

أفضل”.
أض��اف “إنها فرصة فريدة يف الحياة، 
وأن��ا متأكد م��ن أننا س��نجد القوة 
والداف��ع )...( دخلن��ا إىل صفح��ات 
كت��ب التاري��خ بكوننا أصغ��ر دولة 
تتأه��ل اىل املب��اراة النهائي��ة لكأس 
الع��امل، مع األوروغ��واي )التي فازت 
باللقب عام��ي 1930 و1950(، وإذا 
نظرت إىل البنية التحتية لبلدنا، نحن 

معجزة”.
مل تنف��ك الصح��ف الكرواتي��ة تكرر 
مف��ردة “الحل��م”. قالته��ا بعد مثن 
ص��در  ونصف��ه.  وربع��ه،  النه��ايئ، 

“سبورتسي  لصحيفة  األوىل  الصفحة 
نوفوستي” كان الخميس “حلم، حلم، 
حلم! كرواتيا يف النهايئ. ال تستيقظوا، 
سنكرر ذلك!”، األحد، مبلء ثقة قدرة 

الفوز عىل فرنسا.
أول القادري��ن عىل تحوي��ل األحالم 
الكرواتي��ة اىل واقع ه��و مودريتش، 
س��احر خط الوس��ط وحامل ش��ارة 
القائد، والذي يفرض نفس��ه تدريجا 
كأبرز مرش��ح لجائزة الك��رة الذهبية 

ألفضل العب يف العامل.
بالنس��بة لداليت��ش، قائد تش��كيلته 
“أفضل العب يف البطولة ويس��تحق 
الف��وز” بالكرة الذهبي��ة. قبل ذهب 
الك��رة الت��ي متن��ح يف نهاي��ة العام، 
س��تكون عين��ا مودريتش عىل ذهب 
آخر: كأس الع��امل التي تزن 6,1 كلغ، 
4,9 كلغ منها ذهب خالص. 4 ماليني 
كروايت س��يحلمون حتى مساء األحد 

بهذه الكيلوغرامات.

الحلم الكبير بين فرنسا وكرواتيا
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بليز ماتويدي

وكاالت: أك��د بلي��ز ماتوي��دي، 
العب وس��ط منتخب فرنسا، أن 
الفري��ق تعلم كث��را من دروس 
خس��ارة لقب يورو 2016، قبل 
مواجهة كرواتي��ا، يف نهايئ كأس 
الع��امل، غ��داً األح��د، ملمحا يف 
الوقت ذات��ه إىل ق��رب اعتزاله 

اللعب الدويل.
وقال ماتويدي، يف مؤمتر صحايف 
الجمعة “سنلعب بنفس طريقتنا، 
نع��رف جيدا كي��ف ندافع كتلة 
واحدة، ومبجرد استخالص الكرة، 
نس��تطيع تنفيذ هجم��ة مرتدة 
رسيع��ة، بفض��ل امتالكنا العبني 

عىل أعىل مستوى”.
الكثر  يق��دم  “ج��رو  وأض��اف 
للفريق، رمبا يك��ون محبطا ألنه 
مل يس��جل أهداف، ولكن األهم 
الف��وز،  يحق��ق  املنتخ��ب  أن 
لها  يتع��رض  التي  واالنتق��ادات 
جرو، غر مربرة، ألنها تس��تهون 

بجهده يف امللعب”.
وتاب��ع “ال أعتق��د أن املنتخب 

الكروايت سيتأثر بخوضه األشواط 
اإلضافي��ة يف 3 مباريات متتالية، 
لقد ش��اهدناه يؤدي بقوة حتى 
اللحظ��ات األخرة، لذا س��تكون 

املواجهة صعبة للغاية”.
وأش��اد نجم يوفنت��وس اإليطايل 
“لقد  قائ��ال  ديش��امب،  مبدربه 
نج��ح يف تكوي��ن ق��وام صلب 
للفري��ق وفقا لرؤيت��ه، لقد قام 
بعم��ل رائ��ع كالع��ب ومدرب، 
ويقود املنتخب منذ فرتة طويلة 
ونجح بفضل انضباطه ورصامته، 
الفارق، ونحن سعداء  مام صنع 

بالعمل معه”.
وعن تخوفه من سيناريو خسارة 
كأس أوروبا قبل عامني، رد العب 
الي��ويف “ال نلعب بنفس الفريق 
ال��ذي خاض نهايئ ي��ورو 2016، 
فاملنتخب حاليا أكرث ش��بابا، رمبا 
تأثرنا كث��را بأف��راح الفوز عىل 
أملاني��ا يف قبل النه��ايئ، ولكن يف 
روسيا أصبحنا أكرث خربة، وندرك 

أننا مل نحقق شيئا بعد”.

واس��تطرد “لق��د جف��ت دموع 
الحزن والخسارة، ولكن سيناريو 
فقدان لقب أوروبا ال ينىس، لذا 
س��نخوض نهايئ املونديال بفكر 
مختل��ف، وأمتن��ى أن يحالفن��ا 

التوفيق”.
الفرنيس،  الوس��ط  ورفض العب 
الكش��ف عن مهامه املكلف بها 
يف امللع��ب ضمن خط��ة ديديه 
ديشامب، مش��را إىل أنه يحاول 
تنفيذ التعليامت، وأحيانا يصيب 

وأحيانا أخرى يخيب.
وأملح بليز ماتويدي، إىل إمكانية 
اعتزال��ه دولي��ا، قائ��ال: “ه��ذه 
الالعبني  من  الرائع��ة  املجموعة 
تحف��زين عىل االس��تمرار، ولكن 
قلبي س��يأيت يف لحظة ما برسالة 

)من فضلك توقف(”.
التح��ي  “يج��ب  وتاب��ع 
مجموعة  هن��اك  باملنطق، 
واعدة من الالعبني الشباب 
س��تحتاج  مرك��زي،  يف 

أن  أعتقد  ل��ذا  لفرصة، 

ه��ذه آخ��ر بطول��ة كأس عامل 
بالنس��بة يل، وحالي��ا ألع��ب يف 
فري��ق مينحني االس��تمرارية يف 
املالعب”. وأتم “مواجهة كرواتيا 
ستكون مباراة العمر، لقب كأس 
الع��امل يقرتب منا، نس��عى بقوة 
القتناص��ه، ولكن تتبق��ى أمامنا 
خطوة واحدة، سنكون محاربني 
يف امللع��ب، وتدربنا 
ع��ىل ركالت الجزاء 
أش��واط  ولع��ب 
وكل  إضافي��ة، 
الف��وز  وس��ائل 

باللقب”.

ماتويدي: تعلمنا من يورو 2016

أسلحة الديوك
وكاالت: أبرزت الصحف الفرنسية الصادرة 

أمس الجمعة، عنارص القوة التي سيعتمد عليها 
منتخب بالدها للفوز بكأس العامل، عندما يالقي 

منتخب كرواتيا غداً األحد يف املباراة النهائية 
ملونديال 2018.

وعنونت صحيفة )ليكيب( غالفها ب”الحب 
والذكريات” حيث نرشت صورة إمييه جاكيه، 

املدرب الذي قاد 
فرنسا للفوز بكأس 

العامل 1998 مع 
املدرب الحايل 

ديديه ديشامب، 
والذي يحلم 
بتكرار إنجاز 

أستاذه بعد 20 
عاما.

وتصدرت صورة 
بول بوجبا 

غالف صحيفة 
)لو باريزيان( 

بعنوان: “النجمة 
التي أريد 

مالمستها” يف 
إشارة لحلمه 

بالفوز بلقب كأس العامل.
وكتبت صحيفة )لو فيجارو(: “ديشامب.. 

واقعي يطرق أبواب املجد”.
أما صحيفة )بروفانس( فوصفت حارس املرمى 
هوجو لوريس ب�”املالك الطائر”، وأضافت أن 

آمال الديوك تتعلق بحارس توتنهام وخرباته 
يف 103 مباريات دولية، ارتدى فيها شارة 

القيادة 79 مرة.

هاري كين )إنجلترا(:
 “فخ��ور بهذا الفريق وجميع الطاقم.. قدمنا كل ما بوس��عنا 
وتغلبنا عىل العديد من التحديات.. اس��تمتعنا بهذه التجربة 

ومل تكن هذه هي النتيجة التي أردناها، ونشعر باألمل”

ديلي الي )إنجلترا(: 
“حزين لعدم التأهل.. مل أش��عر بهذه الخيبة خالل مس��ريت.. 
إنه رشف كبر أن أمثل بلدي يف هذه البطولة وذكرى سأحملها 

طوال حيايت”.

الكسندر ارنولد )إنجلترا(: 
“أش��عر بخيبة أم��ل لنهاية املش��وار.. اس��تمتعنا بكل لحظة 

وطنية.. شكرًا للجميع”. 

جوردان هندرسون )إنجلترا(: 
“من الصع��ب التعبر بالكلامت.. اقرتبنا م��ن اإلنجاز.. يا لها 

من صدمة”.

2

وكاالت: جدد نويل لو جريه، رئيس االتحاد الفرنيس، 
دعمه وتأييده الستمرار ديديه ديشامب، املدير الفني 

للديوك، قبل مواجهة كرواتيا، األحد املقبل، يف نهايئ 
بطولة كأس العامل، التي تقام حالًيا يف روسيا.

وقال لو جريه، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة ليكيب 
“إذا خرسنا اللقب، ال ينبغي استمرار ديشامب 

حتى صيف 2020، وإذا توجنا بكأس العامل، سيرتك 
املنتخب، هذه خيارات غر منطقية باملرة”.

وأضاف “االتحاد الفرنيس وديشامب مرتبطان بعقد 
حتى 2020، واتفقنا سويا عىل االلتزام ببنود العقد 

لنهايته، ال مجال للتشكيك يف ذلك”.
ومل يتوقف الجدل حول مصر ديديه ديشامب، 

خاصة منذ إعالن زين الدين زيدان، املدير الفني 
لريال مدريد، مغادرة الفريق املليك، بعد تتويج 

الفريق، بدوري أبطال أوروبا.

جريه يرفض التشكيك

جريزمان: ال أفكر في الكرة الذهبية
وكاالت: ح��دد أنط��وان جريزم��ان 
مهاجم منتخب فرنسا أولوياته قبل 
مواجهة كرواتيا يوم األحد املقبل يف 

نهايئ كأس العامل.
وق��ال جريزم��ان يف مؤمتر صحفي 
الجمعة: “ال أفكر يف الكرة الذهبية، 
بل التتويج بلقب كأس العامل، أمامنا 
فرصة مثينة لحصد الكأس، وسأبذل 
قصارى جهدي يف املب��اراة النهائية 

غداً األحد”.
وأض��اف: “يف يورو 2016 س��جلت 
أهداف��ا أك��رث وخرسنا اللق��ب، لذا 
أفضل تس��جيل أهدافا أقل، والفوز 
يف  نفك��ر  ال  النهاي��ة،  يف  بلق��ب 
االحتفاالت يوم االثن��ني، بل كيفية 

االستعداد بشكل جاد للنهايئ”.
وأش��ار مهاجم أتلتيك��و مدريد إىل 
أنه يتمنى الظهور بنفس املس��توى 
الذي قدمه يف مباراة نهايئ الدوري 
األورويب، الت��ي انتهت بفوز فريقه 
وتتويج��ه باللقب، مش��ددا: “أريد 
الفوز بال��كأس ب��رصف النظر عن 

تسجيل األهداف من عدمه”.

ولف��ت جريزم��ان إىل أن ديدي��ه 
ديشامب هو املس��ؤول عن كيفية 
توفر حلول ل��ه للتغلب عىل ثنايئ 
وس��ط كرواتي��ا ل��وكا مودريت��ش 
وإيفان راكيتيتش، مؤكدا أن الثنايئ 
عىل درجة عالية من الكفاءة الفنية.
الفرن��يس: “أداء  املهاج��م  وش��دد 
امله��ام الدفاعية أمر مه��م للغاية، 
ألن لدين��ا ثق��ة كب��رة يف الق��درة 
عىل إح��راز األه��داف يف أي وقت 
س��واء بانطالقات مبايب أو جرو من 
العم��ق، أو لحظ��ة مجنونة تأتيني 

من حني آلخر”.
ديدي��ه  أن  إىل  جريزم��ان  وأش��ار 
لفرنس��ا  الفني  املدي��ر  ديش��امب 
مختل��ف ع��ن مدرب��ه األرجنتيني 
دييج��و س��يميوين املدي��ر الفن��ي 
ألتلتيكو مدريد، مضيفا: “سيميوين 
ال ينام، فهو يفكر يف كل التفاصيل، 
إنه مختلف نسبيا عن ديشامب، إال 
أن الثنايئ منضبط تكتيكيا، ويعرفان 
جي��دا الخط��ة التي يحقق��ان من 

جريزمانخاللها الفوز”.

نويل لو جريه
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البالد س��بورت: الجميع يرتقب املباراة النهائية لكأس العامل 
ب��ني املنتخبني الفرنيس والكروايت والتي تقام غداً األحد عىل 
ملعب لوجنييك يف موس��كو. مباراة بكل تأكيد ساخنة لكال 

املنتخب��ني وأنصارهام، ومنتظرة لكافة عش��اق املس��تديرة 
الس��احرة ملعرفة هوية بطل مونديال 2018. كرواتيا تسعى 
لتحقيق حلم التتويج األول بهذه البطولة لتثأر من خسارتها 

أمام فرنس��ا يف نصف نهايئ مونديال 1998، وفرنسا تسعى 
للنجم��ة الثانية وتثأر من نفس��ها لخس��ارتها يف نهايئ كأس 

أوروبا 2016 عىل أرضها وبني جمهورها أمام الربتغال.

وكاالت: قال رئيس االتحاد الدويل لكرة 
القدم )فيفا(، جاين إنفانتينو، الجمعة، 
إن مونديال روسيا 2018، الذي يختتم 

غدا مبباراة نهائية بني فرنسا وكرواتيا، هو 
“أفضل كأس عامل عىل اإلطالق”، مقارنة 

بالنسخ العرشين السابقة.
وأضاف إنفانتينو: “قبل أعوام قلت إن 

املونديال هذا سيكون األفضل يف التاريخ، 
وميكنني أن أقولها اليوم بقناعة: هذه أفضل 

كأس عامل عىل اإلطالق”.
وجاءت ترصيحات إنفانتينو يف مؤمتر 

صحايف عقده يف ملعب لوجنييك مبوسكو، 
حيث ستقام املباراة النهائية، وتخلله توجيه 

تحية إىل الرئيس الرويس فالدميري بوتن 
وبالده.

أفضل كأس عالم

)وكاالت(: فتح��ت بطولة كأس العامل، 
أعني النادلة الروس��ية لينا تيخومريوفا 
ع��ىل ثقاف��ات متع��ددة، ويدفعه��ا 
الفضول اآلن ملعرف��ة املزيد، واإلقامة 
يف الخ��ارج. وقالت لين��ا، البالغة من 
العمر 21 عاًما “أحب روس��يا وأحب 
)مدينة( نيجن��ي نوفجورود، لكن أود 
أن أقابل أشخاًصا من جنسيات أخرى، 
والدراس��ة يف بلد آخر، فهذا س��يكون 

أمرًا رائًعا للغاية”.
وقبل كأس العامل، كانت الحياة اليومية 
يف روس��يا تتس��م بنظ��رات متجهمة، 
وجم��ود داخ��ل املطاع��م واملقاهي، 
والفتات ش��وارع غري مفي��دة، وقليال 
ما كان الس��كان يبتسمون يف األماكن 

العامة، أو يتحدثون إىل األجانب.
ومل تك��ن الرشط��ة متعاونة يف معظم 
األحي��ان، وارتب��ط وجوده��ا بإيقاف 
الع��امل املهاجرين لفح��ص أوراقهم، 
أو تغريم الس��كان عىل عبور الشوارع 
يف املناط��ق الخط��أ. وتغ��ري كل ذلك 
خالل نهائيات كأس العامل، فقد تفاخر 
الروس باحتفال حشود من املشجعني 

األجان��ب يف الش��وارع، وس��ط مناخ 
منفت��ح دون تدخل الرشط��ة، يف 11 
مدينة اس��تضافت املباريات. دوقالت 
لينا “لقد غ��ري )كأس العامل( الكثري يف 
حيايت، وغري سلويك مع األجانب.. يبدو 
يل أن املدينة تغريت أيضا، هذا املكان 

أصبح أكرث مرحا اآلن”.
اتس��مت الرشط��ة يف نهائي��ات كأس 
الع��امل بالرفق، مع س��عي الس��لطات 
إلظهار روس��يا كمكان آم��ن ومنفتح، 

ومضياف أمام املشجعني األجانب.

ووج��د بع��ض النش��طاء الحقوقيني، 
الذي��ن عارض��وا م��ن قبل اس��تضافة 
روس��يا للنهائيات، أنفسهم أمام وضع 
مختل��ف، وأثن��وا ع��ىل م��ا وصفوه 

ب�”أسلوب لني” من قبل الرشطة.
وقالت س��فتالنا جانوشينكا، املحامية 
املهاجري��ن  ش��ؤون  يف  املتخصص��ة 
والالجئ��ني “كن��ت ضد إقام��ة كأس 
العامل هنا، واآلن أرى قدر االحتفاالت، 
ولذلك أعتقد أنه )اس��تضافة روس��يا 

للبطولة( أمر طيب”.

)وكاالت(: يب��ذل مش��جعو كرواتي��ا 
قصارى جهدهم للوصول إىل موسكو 
لتش��جيع منتخب بالدهم الذي بلغ 
نهايئ كأس العامل لك��رة القدم للمرة 

األوىل يف تاريخه.
وحج��زت كرواتي��ا مكان��ا يف املباراة 
النهائي��ة املق��ررة ض��د فرنس��ا عىل 
ملع��ب لوجين��يك يف موس��كو، يوم 
األح��د، بفوزها 1-2 ع��ىل إنجلرتا يف 
الدور قبل النهايئ يف ثالث مباراة عىل 

التوايل متتد بها لشوطني إضافيني.
والنه��ايئ لحظة فري��دة ال يرغب أي 

مشجع كروايت يف تركها.
ويف موس��كو، قال املش��جع الكروايت 
جينكو تش��ورلوكا إنه أمىض صباحه 
وهو يج��ري اتص��االت بأصدقائه يف 
كرواتيا، عىل أمل أن يتمكن من حجز 
تذاكر طريان لهم لحضور مباراة يوم 
األحد. وخالل س��اعة واحدة كان 25 
م��ن أصدقائه قد أرس��لوا إليه أمواال 

لرشاء تذاكر.
وقال تش��ورلوكا إنه يعتق��د أن مثن 
التذكرة سيصل إىل 2500 دوالر. 

وأض��اف “ه��ذا مبل��غ كب��ري لكنها 
)املباراة( ملرة واحدة يف العمر”.

وقال مش��جع كروايت آخر يف موسكو 
يدع��ى بوري��س كوزمانوفيت��ش إنه 
وأصدق��اءه يرغب��ون يف دفع أي مثن 

لتذكرة املباراة النهائية.
مهووس��ون.  “الك��روات  وأض��اف 
إنهم يش��رتون بالبطاق��ات االئتامنية 
ويقومون بكل يشء ممكن. هذا ليس 
صوابا”. وق��ال مش��جعان آخران يف 
وسط موس��كو إنه كان من املفرتض 

عودته��ام لكرواتي��ا مس��اء الخميس 
لكنه��ام مل يغادرا. ويش��عر الكروات 
بحامس شديد للمباراة عىل أمل الثأر 
من الهزمية أمام فرنس��ا يف قبل نهايئ 

كأس العامل 1998. 
وقال مش��جع آخر تخلف عن رحلة 
عودت��ه إىل زغرب وال يع��رف كيف 
س��يعود إىل دياره “هذا قرار مكلف 
لكنه ليس صعبا. عىل أسوأ الظروف.. 
سأستأجر س��يارة. الوقود رخيص هنا 

يف روسيا”.

مشجعو كرواتيا... الحضور بأي ثمنالمونديال يكسر الجمود الروسي

الجمهور الكرواتي

ميسي يتحكم بسامباولي
وكاالت: كش��فت تقارير صحفي��ة، أن األرجنتيني 
ليونيل مييس، كان صاحب الكلمة العليا يف معسكر 
منتخ��ب بالده، وليس خورخي س��امباويل، املدير 
الفن��ي للتانجو. ورسدت صحيفة كالرين، واقعتني 
إلثب��ات صحة ما نرش، خ��الل تواجد األرجنتني يف 

املونديال، وسيطرة مييس عىل سامباويل.
وظه��ر س��امباويل، خالل مب��اراة التانج��و أمام 
نيجريي��ا، يف دور املجموع��ات ل��كأس الع��امل 
2018، وهو يس��أل مييس “هل أرشك أجويرو 

أم ال؟”. وذكرت الصحيفة األرجنتينية، أن الواقعة 
األوىل التي تثبت سيطرة الربغوث عىل سامباويل، 
عندم��ا كان راقصو التانجو، يف فرتة اإلعداد. وقبل 
خوض وديتي فرنس��ا وإيطاليا، ذهب سيباستيان 
بيكاسييس، مساعد سامباويل، ليرشح ملييس، بعض 
األمور التكتيكية، التي يقوم بها الربغوث بش��كل 
غري صحيح. وس��يطر الغضب عىل مييس بش��كل 
كبري، وقال للمدير الفني، إن هذا األمر غري مقبول 

إطالًقا، وحذره من تكرار األمر مرة ثانية.

تشيرتشوف: أنجزنا الكثير
وكاالت: قال ستانيسالف تشريتش��وف، املدير الفني 
للمنتخب الرويس، إنه يتمنى أن تش��كل بطولة كأس 
العامل 2018 املقامة حاليا بروسيا، نقطة انطالق نحو 

حقبة جديدة تشهد تطورا للرياضة الروسية.
وأضاف تشريتش��وف، ال��ذي قاد املنتخ��ب الرويس 
للوص��ول إىل دور الثامني��ة باملوندي��ال الح��ايل، يف 
ترصيح��ات صحفية “نتمنى أن يب��دأ عهد جديد يف 
روسيا، مع شغف الجميع اآلن مبامرسة كرة القدم”.

وتاب��ع “الن��اس توح��دوا ح��ول منتخبن��ا. ورغم أن 

بع��ض املنتخبات كانت أكرث قوة منه بش��كل 
موضوع��ي، مل يكن لتلك الحقيقة تأثري”. وأبدى 

املدرب، خيب��ة أمله إزاء عدم قدرة املنتخب الرويس 
للتقدم أكرث يف املونديال، وذلك رغم أن الفريق فجر 
بالفعل ع��دة مفاجآت وتج��اوز كل التوقعات التي 
س��بقت البطول��ة، بوصول��ه إىل دور الثامنية. وقال 
تشريتش��وف “املنتخب الرويس أنجز الكثري بالفعل، 
ولكن الرياضة تعتمد بشكل عام عىل الفوز باأللقاب، 

وهو ما مل نحققه. وهذا ما يشعرنا بخيبة أمل”.

اليوم - الثالث والرابع
vs

17:00
 إنجلرتابلجيكا

غدا - المباراة النهائية
vs كرواتيافرنسا

18:00
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