
�أعل���ن م�ص���در موثوق ل���� “�لب���اد” �أن 
�حلكوم���ة متمثل���ة يف وز�رة �لعمل و�لتنمية 
�الجتماعي���ة و�فقت على زي���ارة جلنة خرب�ء 
متخ�ص�ص���ة م���ن منظم���ة �لعم���ل �لدولي���ة 
يف  �لتوظي���ف  فر����ص  تكاف���وؤ  ملناق�ص���ة 
�لقطاعني �لعام و�خلا�ص يف 15 من �ص���هر  

يوليو �جلاري.
وك�ص���ف �أن �لبعث���ة �لدولي���ة �ص���تتابع 
�أي�ص���ا �ملل���ف �لثاث���ي �ملوقع م���ن وز�رة 
�لعم���ل وغرف���ة جت���ارة و�صناع���ة �لبحرين 
و�الحت���اد �لع���ام لنقابات عم���ال �لبحرين، 
و�لوق���وف على كل �لتفا�صيل �ملتعلقة يف 

هذ� �مللف.

وبني �مل�ص���در �أن وز�رة �لعمل و�فقت 
عل���ى زيارة �لبعث���ة للبحرين يف خطاب رفع 

ملنظمة �لعمل �لدولية يف �أبريل �ملا�صي.
و�أف���اد ب���اأن �للجن���ة �نبثقت بن���اء على 
خمرج���ات جلن���ة �ملعاي���ر ملنظم���ة �لعمل 
�لدولية �لت���ي ناق�صت مدى �لتز�م �ململكة 
لتنفي���ذ �التفاقي���ة �لدولي���ة 111 �ملعنية 
بحظ���ر �لتميي���ز يف �ال�صتخ���د�م و�ملهن���ة، 

باالإ�صافة �إلى مر�جعة �التفاق �لثاثي.
و�أو�ص���ح �أن �للجن���ة �صتج���ري لق���اء�ت 
مع وز�رة �لعم���ل و�لنقابات وغرفة �لتجارة 
وديو�ن �خلدم���ة �ملدني���ة، و�صتعكف على 
تقريب وجهات �لنظر بني �الأطر�ف �لثاثة 
لو�ص���وال حللحلة جميع �مل�صكات �ملتعلقة 
بقطاع �لعمال و�لتوظيف و�التفاق �لثاثي.

طالبت جمموعة من �أهايل قرية عر�د عرب 
�لبلديات  �الأ�صغ���ال و�صوؤون  “�لباد” وز�رة 
و�لتخطيط �لعمر�ين �الإ�رش�ع يف تنفيذ م�رشوع 

�حلديق���ة بالقري���ة. وقال���و� �إن “تر�كت���ور�ت” 
مق���اول �رشع���ت يف ت�صوي���ة �الأر����ص �ملخ�ص�ص���ة 
للحديق���ة مل����رشوع مو�ق���ف لل�صي���ار�ت ب���دال من 
�حلديق���ة �ملتفق عليه���ا و�لتي قرره���ا �ملجل�ص 

�لبلدي وو�فقت عليها �لوز�رة م�صبقا.

�أمر عاهل �لباد �صاحب �جلالة �مللك حمد 
بن عي�ص���ى �آل خليفة �أم����ص بت�صهيل �إجر�ء�ت 

�صفر �ل�صيخ عي�صى قا�صم للعاج يف �خلارج.
وقال وزير �خلارجية �ل�صيخ خالد بن �أحمد 
ب���ن حمم���د �آل خليف���ة يف تغريدة عل���ى موقع 

�لتو��صل �الجتماع���ي )تويرت( �أم�ص: “�صاحب 
�جلال���ة �مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة حفظه 
�هلل ياأمر بت�صهيل �إجر�ء�ت �صفر �ل�صيخ عي�صى 
قا�ص���م للع���اج يف �خلارج وذل���ك ح�صب رغبته 
ور�أي �أطبائ���ه، وتغطية �أي���ة تكاليف يتطلبها 
�لع���اج. �للهم �حفظ لنا مليكنا وويل �أمرنا من 

كل �رش”.
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ا�شتحداث جائزة امل�ش�ؤولية املجتمعية لل�شركات
اعتماد فئة رابعة �سمن جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي للعمل التطوعي... بوهزاع:

�ملنامة - بن���ا: �أعلنت �للجنة �ملنظمة جلائزة 
�صم���و �ل�صي���خ عي�صى ب���ن علي �آل خليف���ة للعمل 
�لتطوع���ي ع���ن فتح ب���اب �لتق���دم لني���ل جائزة 
�أف�ص���ل م����رشوع تطوع���ي يف �لبحري���ن يف دورتها 
�لر�بعة يف �لفرتة من 10 يوليو �جلاري وحتى 15 
�أغ�صط����ص �ملقبل، �صمن فعالي���ات جائزة �صموه 
للعم���ل �لتطوعي للع���ام 2018، و�لت���ي تنظمها 
جمعي���ة �لكلم���ة �لطيب���ة برعاي���ة متك���ني �لر�عي 

�الإ�صرت�تيجي للجائزة. 
و�أك���د بوه���ز�ع �أن توجيه���ات �صم���و ر�ع���ي 
�جلائزة �إلى �للجنة �ملنظمة برئا�صة رئي�ص جميعة 
�لكلمة �لطيب���ة ح�صن بوهز�ع ترتكز على �لتطوير 
و�لتحديث؛ م���ن �أجل ت�صجيع �ل�صباب على تقدمي 
حل���ول مبتكرة من خال �أعمال تطوعية ت�صاهم يف 
مو�جهة �لتحديات و�الأزمات، وتفعيل دور �ل�صباب 

يف جمال �لعمل �لتطوعي ون�رش ثقافته يف �ملجتمع.
وق���ال �الأمني �لع���ام للجائزة يعق���وب بوهز�ع �إن 
�للجنة �ملنظمة قررت فتح باب �لت�صجيل لفئات 
�جلائ���زة �لثاث، وهي �الأف���ر�د و�لفرق �لتطوعية 
و�جلمعيات �الأهلية، كما ��صتحدثت فئة ر�بعة من 
�جلو�ئز موجه���ة للم�صوؤولية �ملجتمعية لل�رشكات، 
يف �إط���ار �ل�صعي على ت�صجيع �لقطاع �خلا�ص على 
مو��صل���ة دوره �ملجتمع���ي يف تلبي���ة �حتياج���ات 
�ملجتمع عرب تبني ودعم مبادر�ت تطوعية فعالة.

و�أو�صح �أن �لفئ���ة �جلديدة للجائزة �صتف�صح 
�ملج���ال �أمام �ملناف�ص���ة �لعادل���ة ملختلف فئات 
�جلائ���زة �الأخ���رى، بحيث تتنا�ص���ب كل فئة مع ما 
يعادلها يف �الإمكانات و�لق���در�ت، وهو ما ي�صهم 

�أي�صا يف ت�صجيع �لكو�در �ل�صابة يف �لعمل 
�لتطوعي.

• �إحدى حمات �إز�لة �لفر�صات �ملخالفة يف باربار	

• “تر�كتور�ت” مقاول �رشعت يف ت�صوية �الأر�ص �ملخ�ص�صة للحديقة	

حتركات لإعادة تنظيم ا�شرتاطات الباعة اجلائلني
�رشع���ت وز�رة �الأ�صغ���ال و�ص���وؤون �لبلديات 
و�لتخطي���ط �لعمر�ين قبل فرتة ب�صيطة يف حترك 
ج���دي ملر�جع���ة ��صرت�ط���ات �لباع���ة �جلائل���ني، 
متا�صي���ا مع حت���ركات �ملجال�ص �لبلدي���ة يف هذ� 
�ل�ص���اأن؛ وذل���ك من �أج���ل و�صع �حلل���ول �لناجعة 
للم�ص���كات و�ملخالف���ات �ملرتتب���ة عل���ى ه���ذه 

�لظاهرة.
ووج���ه �لوزير ع�ص���ام خلف طلب���ا للمجال�ص 
�لبلدية وجمل����ص �أمانة �لعا�صم���ة بتحديد وح�رش 
�مل�ص���كات �لناجمة عن هذه �لظاه���رة من ناحية 
�لرت�خي����ص له���ذه �الأعم���ال ومر�قبته���ا، وذلك 
ليت�صن���ى لق�ص���م �ل�ص���وؤون �لقانوني���ة بال���وز�رة 
در��ص���ة �لت�رشيع���ات و�للو�ئ���ح �ملنظم���ة للباعة 

4�جلائلني. 4

• �صمو �ل�صيخ عي�صى بن علي	

فتح باب التقدمي لأف�سل م�سروع تطوعي يف البحرين 10 يوليو
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جائزة 
ال�شحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �شلمـــان 

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

�سيد علي املحافظة

حمرر ال�س�ؤون املحلية

حمرر ال�س�ؤون املحلية

عل�ي امل��س�ي

اإيران تعتقل 125 اأه�ازيا بـ ”انتفا�شة العط�ش” يف املحمرة
دب���ي � �لعربي���ة نت: ذك���رت “منظمة حقوق 
�الإير�ني���ة  �ل�صلط���ات  �أن  �الأهو�زي���ة”  �الإن�ص���ان 
�عتقلت �أثن���اء “�نتفا�صة �لعط����ص” خال �الأيام 
�الأخرة يف مدينتي �ملحمرة وعباد�ن 125 �صخ�صاً 

تظاهرو� �صد ظاهرة تلوث وملوحة مياه �ل�رشب.
وبح�صب بي���ان للمنظمة، يت���م �حتجاز هوؤالء 
�ملعتقلني لدى قوى �الأمن �لد�خلي وجهاز وز�رة 
�ال�صتخب���ار�ت �الإير�نية بتهم���ة �لتظاهر �حتجاجا 

على �نقطاع مياه �ل�رشب.
وكان���ت �الحتجاج���ات ق���د �نطلق���ت بد�ي���ة 
�الأ�صب���وع �جلاري يف �ملحمرة وم���ن ثم يف عباد�ن 
و�أعقبته���ا تظاهر�ت ت�صامني���ة يف �الأهو�ز وخور 

بالقم���ع املف���رط  للتندي���د  مو�ش���ى ومع�ش���ور، 
للمحتجني على �أزمة �ملياه.

وبح�ص���ب �ملنظم���ة، تفاقمت �أزم���ة �ملياه 
منذ �صه���ر رم�صان �ملا�صي حي���ث حرم �لنا�ص 
م���ن مياه �ل����رشب �ل�صحية يف �أوج ح���ر �ل�صيف، 
و�أ�صبح���ت �ملياه ملوثة وغر قابلة لا�صتعمال 
ومنع���ت  �أي�ص���ا.  و�ال�صتحم���ام  �لغ�صي���ل  يف 
�ل�صلط���ات �لزر�عة �ل�صيفي���ة يف  �إقليم �الأهو�ز 
ال�صيما زر�عة �الأرز، كما �أ�صبح �لنا�ص ي�صرتون 
مي���اه �ل�رشب بنحو 50 �ألف ريال �إير�ين للربميل 

ذ�ت �صعة 20 ليرت� بعد �أن كان �صعره 
500012 ريال �إير�ين، بح�صب �لبيان.

ل... اأهايل عراد لـ “$”: طالبوا وزير الأ�سغال بتنفيذ امل�سروع املوؤجَّ

العاهل ياأمر بت�شهيل �شفر عي�شى قا�شم للعالج

بعثة دولية ملناق�شة تكاف�ؤ فر�ش الت�ظيف بالقطاعني

لـ“باركات” ح�لتها  ثم  حلديقة  اأر�شا  “البلديات” ا�شتملكت 

�جلف���ر - وز�رة �ل�صح���ة: قام���ت وزي���رة 
�ل�صح���ة فائقة �ل�صالح بزي���ارة تفقدية ملجمع 
�ل�صلماني���ة �لطب���ي ع�رش �أم����ص لاطمئنان على 
�صح���ة و�صام���ة �مل�صاب���ني �لثماني���ة، �لذي���ن 
نقلو� من مط���ار �لبحرين �لدويل ظهر �أم�ص �إلى 

�ل�صلمانية. 
وز�رت وزيرة �ل�صحة وحدة �الإقامة �لق�صرة 
بال�صلمانية لاطمئنان على �مل�صابني، و�لتقت 
بهم وباأهاليهم وحثت �الأطباء و�ملمر�صني على 
��صتم���ر�ر متابعتهم وتوف���ر جميع �حتياجاتهم 
�ل�صحية.ومن �ملق���رر �أن يعود �ليوم )�ل�صبت( 

الأر����ص �لوطن 9 من �ملر�صى مبر�فقة 
�لوفد �لطبي �لبحريني.

عودة 9 مر�سى اليوم... وزيرة ال�سحة:

يتقدمها خطاب الوزير خلف للمجال�س البلدية

ت�فري كل الحتياجات مل�شابي حادث احلافلة

• وزيرة �ل�صحة تزور �مل�صابني يف �ل�صلمانية	 3



2local@albiladpress.com بالدنا السبت 7 يوليو 2018 
23 شوال 1439
العدد 3553

  للتوا�شل:  )ق�شم االأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

يوليو  10 البحرين  يف  تطوعي  مشش�ششروع  اأف�شل  جلششائششزة  التقدمي  بششاب  فتح 

التوا�شل و�شششششائششل  وا�شششششتششخششدام  بالتكنولوجيا  االهششتششمششام  يششراعششي  التقييم 

ا�شتحداث جائزة امل�ش�ؤولية املجتمعية لل�رشكات ت�شجيعا لـ “اخلا�ص”

ميزانية �شن�ية للجمعيات املعنية بدور رعاية ال�الدين

اعتماد فئة رابعة �شمن جائزة �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي للعمل التطوعي... بوهزاع:

اإطالق مزيد من امل�شاريع املوجهة خلدمة كبار ال�شن... “التنمية”:

املنامة - بنشششا: اأعلنت اللجنة املنظمة 
جلائزة �ششششمو ال�ششششيخ عي�ششششى بن علي اآل 
خليفشششة للعمشششل التطوعشششي عن فتشششح باب 
التقدم لنيل جائزة اأف�شل م�روع تطوعي 
يف مملكشششة البحرين يف دورتهشششا الرابعة يف 
الفرتة مشششن 10 يوليو اجلشششاري وحتى 15 
اأغ�شط�س املقبل، �ششششمن فعاليات جائزة 
�ششششموه للعمشششل التطوعشششي للعشششام 2018، 
والتشششي تنظمهشششا جمعيشششة الكلمشششة الطيبة 
االإ�ششششرتاتيجي  الراعشششي  متكشششن  برعايشششة 
للجائزة. �رح بذلك االأمن العام للجائزة 

يعقوب بوهزاع.
م�شششروع  اأف�ششششل  جائشششزة  اأن  واأ�ششششاف 
تطوعشششي علشششى م�ششششتوى مملكشششة البحرين 
هشششي اإحدى ثمشششرات جائزة �ششششمو ال�ششششيخ 
عي�ششششى بشششن علشششي بشششن خليفشششة اآل خليفة 
للعمشششل التطوعشششي، والتي جشششاءت من اأجل 
تعزيز قيشششم العمل التطوعشششي يف املجتمع 
البحرينشششي املتاأ�ششششلة يف خ�ششششاله تقاليد 
العمشششل االإن�ششششاين واخلريي، الفتشششا اإلى اأن 
اجلائزة ت�ششششلط ال�ششششوء علشششى املبادرات 
واالأعمال التطوعية التي تذخر بها مملكة 

البحرين يف �شتى املجاالت.
اأن توجيهشششات �ششششمو  واأكشششد بوهشششزاع 
راعي اجلائزة اإلى اللجنة املنظمة برئا�شة 
رئي�س جميعة الكلمة الطيبة ح�شن بوهزاع 
ترتكز على التطويشششر والتحديث؛ من اأجل 
ت�شجيع ال�شباب على تقدمي حلول مبتكرة 
مشششن خشششالل اأعمشششال تطوعيشششة ت�ششششاهم يف 
مواجهة التحديات واالأزمات، وتفعيل دور 
ال�ششششباب يف جمال العمشششل التطوعي ون�ر 
ثقافته يف املجتمع، ويف هذا ال�شياق، فاإن 
اللجنة املنظمة قررت فتح باب الت�شجيل 
لفئشششات اجلائشششزة الثشششالث، وهشششي االأفراد 
االأهلية،  التطوعية واجلمعيشششات  والفشششرق 
كمشششا ا�ششششتحدثت فئشششة رابعة مشششن اجلوائز 
موجهة للم�ششششوؤولية املجتمعية لل�ركات، 
وذلك يف اإطار ال�شعي على ت�شجيع القطاع 
اخلا�س على موا�ششششلة دوره املجتمعي يف 

تلبيشششة احتياجات املجتمع عرب تبني ودعم 
مبادرات تطوعية فعالة.

واأو�ششششح اأن الفئشششة اجلديشششدة للجائزة 
�ششششوف تف�ششششح املجشششال اأمشششام املناف�ششششة 
العادلشششة ملختلف فئات اجلائشششزة االأخرى، 
بحيشششث تتنا�ششششب كل فئة مع مشششا يعادلها 
يف االإمكانشششات والقدرات، وهو ما ي�ششششهم 
اأي�شا يف ت�شجيع الكوادر ال�شابة يف العمل 

التطوعي.
واأ�ششششار اإلشششى اأن جائشششزة اأف�ششششل عمل 
تطوعشششي بحرينشششي يف دورتهشششا ال�ششششابقة 
حققت طفرة كبرية على م�ششششتوى االإقبال 
الكبشششري يف امل�ششششاركة من جانشششب الفئات 
املعنية باجلائزة مبا يعك�س اأهمية التطوع 
يف املجتمشششع البحرينشششي وزيشششادة الثقة يف 
اجلائزة خالل ال�ششششنوات املا�شية، وهو ما 
اأ�ششششهم يف التفاعشششل االإيجابي مشششن االأفراد 
والفشششرق التطوعية على امل�ششششاركة فيها، 
مو�ششششحا اأن اللجنشششة املنظمشششة ا�ششششتقبلت 
نحو 45 م�روعا العام املا�ششششي يف خمتلف 

املجاالت.
وتطشششرق االأمشششن العشششام للجائشششزة اإلى 
اللجنة املنظمة �ششششتعلن قريبا عن اأع�شاء 
جلنة التحكيم املتخ�ش�شة، والتي �شت�شم 
كفاءات على م�ششششتوى عال من االحرتافية 
لتقييشششم امل�ششششاريع وفق معايري وا�ششششحة 

تركز على جوانب التميز يف امل�روع، حيث 
يتم تقييمه من حيث نوعه وفكرته ومدى 
ا�ششششتدامة امل�روع: عمره والتحديات التي 
تواجهه، واخلطة امل�ششششتقبلية له، اجلهات 
الداعمشششة اأو التي مت التعاون معها، والتي 
تعك�س مدى انت�شاره وو�شوله اإلى ال�رائح 
امل�ششششتهدفة، واالآثار االإيجابية امللمو�شة 
التشششي  واخلشششربات  التطوعشششي  للم�شششروع 
اأ�ششششافها لهم والأ�ششششحاب امل�روع نف�شه، 
واإجنازات الفريق التطوعي ال�ششششابقة من 
حيث امل�ششششاريع التي قدموها اأو �شاركوا 

فيها واالإجنازات التي حققوها.
يعقشششوب  قشششال  ذاتشششه،  ال�ششششياق  ويف 
بوهشششزاع اإن هنشششاك زاويشششة اأخشششرى �ششششيتم 
مشششدى  وهشششي  اأ�شا�ششششها،  علشششى  التقييشششم 
االهتمام بالتكنولوجيا وا�شتخدام و�شائل 
التوا�شل االجتماعي للرتويج للم�روعات 
التطوعيشششة، اإذ اإن اجلائشششزة ت�ششششتهدف يف 
املقشششام االأول ن�شششر الوعي باأهميشششة العمل 
التطوعي يف املجتمع البحريني، خ�شو�شا 
اأن العمشششل التطوعي دليل على ازدهاِر اأي 
جمتمشششع، ومل يعشششد ترفشششاً اأو اأمراً هام�ششششياً، 
بشششل واجشششب البشششد اأن يتحشششول اإلشششى ثقافة 
عامة وهدفاً ملختلف موؤ�ش�ششششات املجتمع 

احلكومية واملدنية.
و�ششششدد اأن رعاية �ششششمو ال�شيخ عي�شى 

بشششن علشششي بشششن خليفشششة اآل خليفشششة جلائزة 
اأف�ششششل عمل تطوعي على م�شتوى مملكة 
البحريشششن جشششاءت اإميانا من �ششششموه بقيمة 
التطشششوع يف بناء املجتمشششع وتاأهيل قدرات 
اأفراده خ�شو�ششششا من فئة ال�ششششباب الذين 
ميثلشششون العماد الرئي�س لشششكل املبادرات 
وامل�روعشششات التطوعيشششة، م�ششششريا اإلى اأن 
وجود جائزة خا�ششششة للم�ششششاريع التطوعية 
لل�شششركات تاأتشششي يف اإطشششار التاأكيشششد علشششى 
التفاعل بن خمتلف قطاعات املجتمع يف 

تلبية احتياجات الوطن.
واأو�ششششح االأمشششن العشششام للجائشششزة اأن 
القطاع اخلا�س والتجار يف مملكة البحرين 
لهشششم عديشششد مشششن امل�ششششاهمات اخلرييشششة 
واالإن�ششششانية امل�شهودة يف �شتى املجاالت 
وهو ما ي�ششششتحق اإلقاء ال�شوء عليه الإبرازه 
وت�ششششجيعه وحشششث بقية املوؤ�ش�ششششات على 
تطبيشششق نف�شششس النهج، موؤكشششدا اأن خمتلف 
دول العامل املتقدم تشششويل اهتماما كبريا 
الو�ششششائل  كاأحشششد  وم�روعاتشششه  بالتطشششوع 

املطلوبة يف حتقيق التنمية امل�شتدامة.
واختتشششم بوهشششزاع ت�ريحشششه، موؤكدا اأن 
توزيشششع جائشششزة اأف�ششششل م�شششروع تطوعشششي 
وامل�ششششوؤولية املجتمعيشششة علشششى م�ششششتوى 
البحرين بفئاتها االأربع �شيقام هذا العام 
يف مملكة البحرين خشششالل االحتفال باليوم 
العربي للتطوع يف �ششششهر �شبتمرب املقبل، 
الفتا اإلشششى اأن قيمة اجلوائز �شت�ششششل اإلى 
10 اآالف دوالر، م�ششششيدا بجهشششود متكشششن 
الراعي االإ�شرتاتيجي للجائزة التي ت�شاند 
هشششذه املبشششادرات التطوعية مبشششا يعزز من 

مكانة البحرين اإقليميا وعامليا.
يذكشششر اأن اللجنشششة املنظمشششة للجائشششزة 
التقشششدم  الراغبشششة يف  االأعمشششال  �شتت�ششششلم 
للجائشششزة عرب املوقع االإلكشششرتوين جلمعية 
http://www.gws - )للكلمة الطيبة 

 .)cietybh.org

مدينششششة عي�شششششى - وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيششششة: تراأ�ششششس وزير العمششششل والتنمية 
االجتماعية، رئي�س اللجنة الوطنية للم�شنن 
جميل حميششششدان، يف مكتبه بالوزارة، االجتماع 
االأول للجنششششة بعششششد اإعششششادة ت�شششششكيلها، وفًقا 
للقرار رقم )18( ل�شششششنة 2018، ال�شادر عن 
رئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمششششري خليفة بن �شششششلمان اآل خليفششششة، التي 
ت�شششششم يف ع�شششششويتها ممثلن عششششن اجلهات 
الر�شششششمية واالأهلية يف مملكششششة البحرين ذات 

العالقة.
اآخششششر  ا�شششششتعرا�س  ومت خششششالل االجتمششششاع 
امل�شتجدات املتعلقة بتنفيذ اال�شرتاتيجية 
الوطنيششششة لكبششششار ال�شششششن، واالإجنششششازات التششششي 
حققتهششششا البحريششششن يف جمششششال حتقيششششق جودة 
حياة كبار ال�شن، وبحث �شبل تعزيز اجلهود 
لالرتقاء بواقع كبار ال�شن يف اململكة، مبا يف 
ذلك اإطالق املزيد من امل�شاريع واملبادرات 
يف جمششششال خدمة ورعاية وحمايششششة هذه الفئة، 

بهدف حتقيق حياة كرمية لهم، واال�شتفادة 
من خرباتهششششم املرتاكمة، �شششششعًيا ملوا�شششششلة 

اإ�شهاماتهم يف التنمية والبناء.
البحريششششن  مملكششششة  اأن  حميششششدان  واأكششششد 
ت�شششششهد �شل�شششششلة مرتاكمششششة مششششن االإجنششششازات 
الداعمششششة الحتياجات كبار ال�شششششن، واالهتمام 
مبواهبهم وم�شششششاهماتهم وم�شششششاركاتهم يف 
كافششششة الفعاليات االقت�شششششادية واالجتماعية 
حياتهششششم  جششششودة  و�شششششمان  املجتمششششع،  يف 

وحقوقهم باإ�شششششدار املر�شششششوم بقانون رقم 
)58( ل�شششششنة 2009 ب�شششششاأن حقوق امل�شنن، 
الششششذي اأكششششد حماية امل�شششششن و�شششششون كرامته، 
باالإ�شششششافة اإلى اإقرار اال�شرتاتيجية الوطنية 
للم�شششششنن، والعمششششل على تنفيششششذ خطة عمل 
لهذه اال�شششششرتاتيجية التي ترتكز على توفري 
ال�شششششحة والرفاه االجتماعي لكبار ال�شششششن من 
خالل التعاون مع اللجنة الوطنية للم�شششششنن 
ووزارات الدولششششة ذات العالقة وموؤ�ش�شششششات 

املجتمع املدين.
ويف هششششذا ال�شششششياق، اأ�شششششار حميششششدان اإلى 
�شششششعي وزارة العمششششل والتنميششششة االجتماعيششششة 
لتنفيذ خطششششة تهدف اإلى زيادة عششششدد اأندية 
الوالديششششن النهاريششششة اإلششششى20 داًرا ونادًيا يف 
خمتلششششف حمافظات البحرين، بعششششد اأن اأثبتت 
التجربششششة جناحهششششا واإقبششششال العديد مششششن كبار 
ال�شششششن عليها، ف�شششششالً عن تخ�شي�س ميزانية 
�شششششنوية دعًمششششا للجمعيششششات االأهليششششة املعنية 
بششششدور رعاية الوالدين، وذلششششك تنفيًذا لروؤية 
الوزارة وا�شرتاتيجيتها امل�شتقبلية ل�شمان 
جششششودة حياة امل�شششششن ومتكينه من االإ�شششششهام 
واإ�شششششهاماته  خرباتششششه  وا�شششششتثمار  الفكششششري 
ملنفعششششة املجتمع، واإيجاد الو�شششششائل االآليات 
التششششي حتقق الدمج لفئة امل�شششششنن ب�شششششكل 
اأو�شششششع واإتاحة الفر�ششششس اأمامهم للم�شششششاركة 
الفاعلة يف املجتمع، ف�شالً عن تعزيز تعاون 
الششششوزارة مششششع اجلهششششات ذات العالقة لو�شششششع 
االآليات والربامج اخلا�شة خلدمة كبار ال�شن.

• •�شمو ال�شيخ عي�شى بن علي	 ت�شليم جائزة اأف�شل م�روع تطوعي بحريني )اأر�شيفية(	

• اجتماع اللجنة الوطنية للم�شنن	

املنامششششة - بنششششا: بعششششث عاهششششل 
البالد �شششششاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�شششششى اآل خليفة برقية تهنئة 
اإلى رئي�س جمهورية جزر �شليمان 
اوفاجيششششورو كابوي، وذلك  فرانك 

مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
اأعرب جاللتششششه فيها عن اأطيب 
موفششششور  لششششه  ومتنياتششششه  تهانيششششه 
ال�شحة وال�شششششعادة بهذه املنا�شبة 

الوطنية.

املنامة - مكتب الق�ششششي�س هاين 
عزيشششز: رفع راعي الكني�ششششة االإجنيلية 
رئي�س جمعية البيارق البي�ششششاء ع�شو 
اللجنشششة الوطنيشششة ملكافحشششة االإجتشششار 
باالأ�ششششخا�س الق�ششششي�س هشششاين عزيز، 
اأ�ششششمى التهشششاين واأطيشششب التربيكات 
لعاهشششل البالد �ششششاحب اجلاللة امللك 
حمشششد بن عي�ششششى اآل خليفشششة، ورئي�س 
الوزراء �ششششاحب ال�شمو امللكي االأمري 
خليفشششة بشششن �ششششلمان اآل خليفة، وويل 
العهشششد نائشششب القائد االأعلشششى النائب 
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ششششاحب 
ال�ششششمو امللكشششي االأمشششري �ششششلمان بن 
حمد اآل خليفة، مهنًئا اأي�ًششششا الرئي�س 
التنفيذي لهيئة تنظيم �ششششوق العمل 
ملكافحشششة  الوطنيشششة  اللجنشششة  رئي�شششس 
االإجتار باالأ�ششششخا�س اأ�ششششامة العب�شي، 
وذلشششك مبنا�ششششبة تكرميشششه مشششن قبشششل 
وزارة اخلارجية االأمريكية �ششششمن ع�ر 
�شخ�ششششيات عامليشششة قدمشششت جهشششوًدا 
متميشششزة على �ششششعيد مكافحة االإجتار 

باالأ�شخا�س.
ويف هشششذا االإطار، �رح الق�ششششي�س 
هشششاين عزيز بالقشششول: نهنئ ال�ششششعب 
البحريني الذي ميار�س حياته اليومية 
متم�شًكا بالتعاليم ال�شماوية اخلا�شة 
باالإن�ششششانية التي ترجع اإلشششى اأننا كلنا 
لدينشششا اأب واحشششد، واأم واحشششدة، وكلنا 
خلقنشششا من طينشششة واحدة، مما ي�ششششكل 
ا للت�ششششدي لهشششذه التجارة  دافًعا قويًّ
التشششي توقشششع يف براثنهشششا كثشششرًيا مشششن 

ال�شحايا ال�شعفاء واالأبرياء.
واأ�شاف اأن البحرينين تفوقوا يف 
هذا املجال بدعم من قادتنا املوؤمنن، 
حتى اعرتف العامل بجهودنا املبذولة 
ل�ششششالح االإن�ششششانية، بتكرمي العب�شي 
�ششششمن جائزة ال�شخ�شيات املوؤثرة يف 
مكافحة االإجتار باالأ�ششششخا�س، مما حجز 
مكانة مرموقة للبحرين مبجال الدفاع 
عشششن فئشششة العمشششال الوافديشششن ووقف 
ا�ششششتغاللهم وابتزازهشششم، لتبلغ الفئة 
االأولشششى علشششى موؤ�شششر ت�ششششنيف الدول 
يف مكافحشششة االإجتشششار، وفًقشششا لتقريشششر 

اخلارجية االأمريكية.

جاللة امللك يهنئ 
جزر �شليمان بذكرى 

اال�شتقالل

الق�س هاين عزيز: 
البحرين تت�شدر الدول 

يف مكافحة االإجتار بالب�ر

• هاين عزيز	

• يعقوب بوهزاع	 • �شعار اجلائزة	

• جاللة امللك	
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رئي�س وزراء تايلند: نعتز بالعالقات مع البحرين

املنامة - وزارة اخلارجية: ا�س���تقبل 
رئي����س وزراء مملك���ة تايلن���د اجل���رال 
براي���وت ت�س���ان اأو�س���ا، �س���فري مملك���ة 
البحرين يف بانكوك اأحمد الهاجري، حيث 
نق���ل حتي���ات القي���ادة ال�سيا�س���ية اإلى 
اجلرال برايوت �س���ان اأو�سا ومتنياتهم 
وال�س���عادة  ال�س���حة  مبوف���ور  جلاللت���ه 
وململكة تايلند و�سعبها ال�سديق مبزيد 

من التقدم واالزدهار.
وخالل اللقاء رح���ب اجلرال برايوت 
ت�س���ان اأو�س���ا بالهاجري، موؤك���داً اعتزاز 
مملكة تايلند بعالقات ال�سداقة الوثيقة 

مع مملكة البحرين وما ت�سهده من تطور 
وتقدم على امل�س���تويات كافة مبا يدعم 
امل�س���الح امل�س���ركة ويلب���ي تطلع���ات 
البلدي���ن يف فتح اآف���اق اأو�س���ع للتعاون 
املثمر، متمنًي���ا ململكة البحري���ن مزيداً 

من التقدم واالزدهار.
من جانبه، اأ�ساد الهاجري بالعالقات 
املتميزة التي تربط بني مملكة البحرين 
ومملك���ة تايلن���د، موؤك���ًدا حر����س مملكة 
البحري���ن عل���ى تو�س���يع اأوج���ه التعاون 
خمتل���ف  اإزاء  امل�س���رك  والتن�س���يق 

الق�سايا ويف كافة املحافل.

رفع معدالت التعاون االقت�سادي مع فرن�سا
اأبرزها يف قطاع ال�سيارات واالإلكرونيات واملواد الغذائية

املنام���ة - بن���ا: اجتم���ع وزي���ر ال�س���ناعة 
بوزي���ر  الزي���اين  زاي���د  وال�س���ياحة  والتج���ارة 
ال�س���ناعة التايلندي اوتاما �س���افانيانا، وذلك 
بح�س���ور �س���فري مملكة البحرين املعتمد لدى 
مملكة تايلند اأحمد الهاجري، والوكيل امل�ساعد 
للتج���ارة اخلارجية ب���وزارة ال�س���ناعة والتجارة 
وال�س���ياحة اإميان الدو�رسي، والوكيل امل�ساعد 
للتجارة املحلية حميد يو�س���ف رحمه واأع�س���اء 

الوفد املرافق.
وخ���الل االجتم���اع بح���ث الوزي���ران واق���ع 
العالقات الثنائية وال�س���بل الكفيلة بتطويرها 
ورف���ع مع���دالت التع���اون والعم���ل امل�س���رك 
بينهما مبا ي�س���ب يف �س���الح اقت�ساد البلدين 

ال�سديقني.
واأكد وزير ال�س���ناعة والتجارة وال�س���ياحة 

عل���ى حر����س قي���ادة وحكومة مملك���ة البحرين 
املوقرت���ني عل���ى ال�س���عي امل�س���تمر لتطوير 
عالق���ات البحري���ن االقت�س���ادية بكاف���ة دول 
الت���ي  ال�س���ديقة  ال���دول  وباالأخ����س  الع���امل 
حتظ���ى بعالق���ات عريقة ورا�س���خة م���ع مملكة 
البحري���ن، معرب���اً ع���ن ترحيب البحري���ن بكافة 
اال�ستثمارات وامل�س���اريع ال�سناعية والتجارية 
ت�س���تفيد  اأن  ميك���ن  الت���ي  واال�س���تثمارية 
م���ن املوق���ع اال�س���راتيجي للبحري���ن الإقام���ة 
م�س���اريعها واتخذها كموقع اإقليم���ي الأعمالها 
يف املنطق���ة، اإ�س���افة اإل���ى اتخاذه���ا كمرك���ز 
لال�س���تثمارات ال�س���ناعية التايلندي���ة ومرك���ز 
جتاري للت�سدير اإلى البلدان االأخرى باالإ�سافة 
اإلى تبادل اخل���رات والتجارب يف جمال تنمية 
ال�س���ادرات، حيث تعد تايلن���د واحدة من اأكر 

تو�س���يع  وكذل���ك  امل�س���درة،  االقت�س���ادات 
التع���اون وتب���ادل املعلوم���ات حول الق�س���ايا 
ذات ال�سلة بامل�رسوعات ال�سغرية واملتو�سطة 
وحا�س���نات وم�رسع���ات االأعم���ال ورواد االأعمال 
مث���ل  واملتو�س���طة،  ال�س���غرية  وال����رسكات 
وتعزي���ز  واحلواف���ز  وال�سيا�س���ات  القوان���ني 
التعاون بني املوؤ�س�س���ات املعنية يف ال�رسكات 
ال�سغرية واملتو�سطة، واال�ستفادة من اخلرة 

التايلندية يف املجاالت ذات العالقة.
واإل���ى ذلك تطرق���ت مناق�س���ات الوزيرين 
البحرين���ي والتايلن���دي اإل���ى اأهمي���ة التع���اون 
يف جم���االت الت�س���نيع واخلدم���ات ال�س���ناعية 
والركيز على املجاالت الواعدة لال�ستثمارات 
ال�س���يارات  قط���اع  يف  خا�س���ة  الثنائي���ة، 

والإلكرتونيات واملطاط واملواد الغذائية.

• وزير ال�سناعة جمتمعا بنظريه التايلندي	

توفري كل االحتياجات ال�سحية مل�سابي احلادث االأليم
عودة 9 معتمرين اليوم... ال�سالح:

اجلفري - وزارة ال�سحة: قامت وزيرة ال�سحة 
فائقة ال�س���الح بزيارة تفقدية ملجمع ال�سلمانية 
الطب���ي ع�رس اأم����س )اجلمعة( ولذل���ك لالطمئنان 
على �سحة و�س���المة امل�س���ابني الثمانية، الذين 
نقلوا من مط���ار البحرين الدويل ظه���ر اأم�س اإلى 
ال�س���لمانية بع���د اأن ا�س���تقبلهم يف املطار وكيل 
وزارة ال�س���حة ولي���د املان���ع بح�س���ور م�ست�س���ار 
عالقات املر�س���ى حممد جا�سم ورئي�س العالقات 

العامة بالوزارة حامد املرواين. 
وزارت وزيرة ال�سحة وحدة االإقامة الق�سرية 
بال�س���لمانية حال و�سول امل�س���ابني لالطمئنان 
عليه���م، والتقت بهم وباأهاليه���م وحثت االأطباء 
واملمر�س���ني على ا�س���تمرار متابعتهم حلاالتهم 
وتوفري العناي���ة الالزمة لهم والتاأك���د من توافر 
جميع احتياجاتهم ال�س���حية، والوقوف على �سري 
وخط���ة العالج التي �س���وف تقدم له���م من جانب 
الك���وادر ال�س���حية والفرق التي جه���زت ملبا�رسة 

هذه احلاالت.
ويف الزيارة، التقت ال�سالح بجميع املر�سى 
الذين اأ�س���يبوا يف حادث احلافل���ة االأليم، ومتنت 
لهم �رسعة ال�س���فاء والتعايف، مو�س���حة اأن الوزارة 
�س���توفر كل االحتياج���ات ال�س���حية له���م اإلى اأن 

يتعافوا ويتماثلوا لل�سفاء. 
وا�ستمعت وزيرة ال�سحة للمر�سى وحديثهم 
ع���ن احل���ادث املروع، والع���الج ال���ذي تلقوه بعد 

احلادث يف م�ست�سفيات ال�سعودية ال�سقيقة.
اإل���ى ذلك، تفقدت وزيرة ال�س���حة الواحدات 
الف���رق بتجهيزه���ا  الت���ي قام���ت  والتجهي���زات 
امل�س���ابة،  احل���االت  وا�س���تيعاب  ال�س���تقبال 
وكذل���ك التقت بجمي���ع الفرق الطبي���ة والكوادر 

العامل���ة واملتمثل���ة بفري���ق االإ�س���ابات البليغة، 
وق�س���م �س���كاوى املر�س���ى واإداريي ال�س���لمانية 
وامل�س���وؤولني عن رعاية م�س���ابي ح���ادث حافلة 

طريق املدينة املنورة.
واأثن���ت ال�س���الح على اجلهود اجلب���ارة التي 
ق���ام به���ا منت�س���بو وزارة ال�س���حة م���ن موظفي 
ال�سلمانية وجلنة العالج باخلارج للحاالت الطارئة 
وكبار امل�س���وؤولني واالإداريني يف احلادث االأليم 
منذ وقوعه، وكل التحهيزات والعمل مع اجلهات 
املعنية �س���واء من داخل اأو خارج مملكة البحرين، 

موؤك���دة توجه���ات احلكوم���ة الر�س���يدة لتق���دمي 
اأف�س���ل اخلدم���ات ال�س���حية لرعاياه���ا اأي���ن م���ا 
كانوا، تاأتي �س���من االأولويات، ويتم االلتزام بها 
وتوفريها بال�س���كل املطلوب؛ ل�س���مان و�س���ول 
االحتياجات ال�سحية كافة للمر�سى وامل�سابني.

ويف لق���اء وكيل وزارة ال�س���حة بامل�س���ابني 
ال���ذي بلغ عدده���م 12 معتم���را، اأك���د اأن حكومة 
مملك���ة البحري���ن ترع���ى جميع املواطنني �س���واء 
بداخ���ل البحري���ن اأو خارجها، م�س���ريا اإلى تفعيل 
وزارة ال�س���حة خطة الط���وارئ العاجلة بعد وقوع 

احلادث االأليم، وذلك لتقدمي الدعم وامل�س���اندة 
جلميع امل�سابني ول�سمان و�سول كافة اخلدمات 
ال�س���حية من ت�س���خي�س وع���الج، والتن�س���يق مع 
اجله���ات ذات العالق���ة لتق���دمي اأف�س���ل رعاي���ة 
�س���حية، حت���ى و�س���ولهم الدي���ار �س���املني بني 

اأهلهم وذويهم.
كما اأو�س���ح وكيل الوزارة اأنه مت الرتيب مع 
جميع مرافق وزارة ال�س���حة ال�س���تقبال املر�سى 
وا�س���تكمال عالجه���م ال���الزم، حي���ث ق���ام فريق 
االإ�سابات البليغة باال�ستعداد ال�ستقبال احلاالت 

التي حتتاج ال�س���تكمال اأي ن���وع من العالج، حيث 
ي�سم الفريق التخ�س�سات املختلفة مثل اجلراحة 

والطوارئ والباطنية وجراحة االأع�ساب.
يذكر اأن م�س���اء اليوم �س���وف يتم ا�س���تقبال 
8 مر�س���ى، وقد مت التن�س���يق ال�س���تقبالهم من 
مطار البحرين الدويل وجتهيز �سيارات االإ�سعاف 
واملوا�سالت لنقل بع�سهم للم�ست�سفى واالآخرين 
ملنازله���م، ومن ث���م �س���يتم نقل احل���االت التي 

حتتاج لرعاية طبية ملجمع ال�سلمانية الطبي. 
م���ن املقرر اأن يعود اليوم )ال�س���بت( الأر�س 
الوط���ن 9 م���ن املر�س���ى مبرافقة الوف���د الطبي 
البحريني ال���ذي غادر ملبا�رسة حالتهم ال�س���حية، 

وبذلك يكون جميع امل�سابني عادوا للبحرين.
وقدم وكيل ال�سحة وليد املانع جزيل �سكره 
وتقديره جلميع الكوادر التي عملت بجد واجتهاد 
يف اليوم���ني ال�س���ابقني؛ من اأجل اإ�س���عاف وعالج 
امل�س���ابني، حيث عملوا ل�س���اعات متوا�س���لة من 
اأجل م�ساعدة امل�س���ابني يف ال�سعودية ال�سقيقة 
اإل���ى و�س���ولوهم الديار، موؤك���دا اأن ه���ذا العمل 
النبي���ل لي����س بغريب على �س���يم اأه���ل البحرين 

ومواقفهم التي تت�سم بال�سهامة دوما.
اإلى ذلك، عر املر�سى وامل�سابون وذووهم 
عن �س���كرهم وتقديره���م ل�س���احب اجلاللة ملك 
مملكة البحرين و�س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س 
ال���وزراء و�س���احب ال�س���مو امللك���ي ويل العه���د 
ورعاه���م عل���ى اهتمامه���م وتوجيهاته���م ل���كل 

اجلهات لالهتمام بحالتهم.
للت�س���هيالت  �س���كرهم  ع���ن  ع���روا  كم���ا 
وامل�س���اعدة وكل الدع���م الذي ح�س���لوا عليه من 

وزارة ال�سحة �سواء خارج اأو داخل البحرين.

• وكيل ال�سحة ي�ستقبل امل�سابني باملطار 	 • وزيرة ال�سحة تزور امل�سابني يف ال�سلمانية	

ا�ستقرار حاالت امل�سابني يف حادث املدينة واآخر دفعة ت�سل اليوم
ك�س���ف  ال�س���حة:   وزارة   - املنام���ة 
ال�س���لمانية  مبجم���ع  اجلراح���ة  ا�ست�س���اري 
الطبي  ورئي�س جلن���ه العالج باخلارج حلاالت 
احل���وادث والط���وارئ نبي���ل الع�س���ريي، عن 
م���ن م�س���ابي  ا�س���تقرار ح���االت املر�س���ى 
احل���ادث االألي���م ال���ذي وق���ع للحافل���ة التي 
كانت متوجهة للمدينة املنورة وعلى متنها 
46 راكًب���ا، موؤك���ًدا م�س���اعي وزارة ال�س���حة 
بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات ذات العالقة 
لتقدمي كافة اخلدمات ال�س���حية املطلوبة، 
ومن املوؤمل ا�س���تكمال اإجراءات عودة جميع 
امل�س���ابني ي���وم غ���د ال�س���بت املواف���ق 7 

يونيو 2018م من ال�س���قيقة ال�سعودية بعد 
ا�ستقرار حالتهم ال�سحية.

واأ�س���ار رئي����س جلن���ه الع���الج باخل���ارج 
حل���االت احل���وادث والط���وارئ اإل���ى اأن عدد 
املر�س���ى الذين يخ�سعون للعالج واملراقبة 
الطبية يف امل�ست�سفى فقط 5 مر�سى، ويتم 
حاليًّا تقييم و�سعهم ال�سحي الإنهاء اإجراءات 
اخلروج من امل�ست�سفى اليوم ال�سبت، مبيًنا 

و�سول دفعة من املر�سى اليوم الظهر.
الطب���ي  الفري���ق  اأن  الع�س���ريي  واك���د 
ال���ذي اأر�س���ل من قب���ل وزارة ال�س���حة ومنذ 
و�س���وله للمر�سى با�رس مهامه الطبية، واأفاد 

اأن احل���االت وهلل احلم���د م�س���تقرة وتخ�س���ع 
لالإ����رساف الطبي، واملتابعة الدقيقة من اأجل 
ا�س���تكمال العالج الالزم، مبيًنا اأن امل�سابني 

قد ا�ستقرت حالتهم ب�سكل عام. 
���ا تقييم احلاالت  كم���ا ذكر اأنه يتم حاليًّ
والتن�سيق مع املعنني من ذوي االخت�سا�س 
مبجمع ال�سلمانية الطبي لتنفيذ خطة العالج 
الالزم���ة بع���د نقله���م للبحرين ال�س���تكمال 
الع���الج باملجم���ع الي���وم ويوم غد ال�س���بت 
مبرافق���ة الفري���ق الطب���ي الذي �س���ريافق 
اآخ���ر دفع���ة م���ن امل�س���ابني ذوي احل���االت 

املتو�سطة.

5 مر�سى يخ�سعون للمراقبة الطبية... “ال�سحة”:
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“ال�شمالية” تزيل بناًء خمالًفا يف بني جمرة

بلدية املحرق تزيل 40 عموًدا من جممع 210

حتركات جدية لإعادة تنظيم ا�شرتاطات الباعة اجلائلني
يتقدمها خطاب الوزير خلف للمجال�س البلدية

البلدي���ات  و�ش���وؤون  الأ�ش���غال  وزارة  �رشع���ت 
والتخطيط العمراين قبل فرتة ب�شيطة يف حترك جدي 
ملراجعة ا�ش���رتاطات الباع���ة اجلائلني، متا�ش���يا مع 
حتركات املجال�س البلدية يف هذا ال�ش���اأن؛ وذلك من 
اأجل و�ش���ع احللول الناجعة للم�ش���كالت واملخالفات 

املرتتبة على هذه الظاهرة.
البلدي���ات  و�ش���وؤون  الأ�ش���غال  وزي���ر  ووج���ه 
والتخطي���ط العم���راين ع�ش���ام خلف طلب���ا للمجال�س 
البلدي���ة وجمل����س اأمان���ة العا�ش���مة بتحدي���د وح�رش 
امل�ش���كالت الناجم���ة ع���ن ه���ذه الظاهرة م���ن ناحية 
الرتاخي�س لهذه الأعمال ومراقبتها، وذلك ليت�شنى 
لق�شم ال�شوؤون القانونية بالوزارة درا�شة الت�رشيعات 

واللوائح املنظمة للباعة اجلائلني.
م���ن جهتها، اأع���دت بلدي���ة املنطقة ال�ش���مالية 
تقريرا ت�شمن اإح�ش���اءات عن الباعة اجلائلني، حيث 
�شهد العام املا�شي اأعلى معدل من املخالفات التي 
مت ر�ش���دها منذ العام 2014، حيث بلغ عددها 513 

خمالفة، مت التعامل مع 326 منها.
وتطرق���ت البلدي���ة يف تقريره���ا اإل���ى جمموع���ة 
م���ن التحدي���ات الت���ي تواجهها يف التعام���ل مع هذه 
الظاه���رة، كع���دم وج���ود اآلية للتع���رف على م���ا اإذا 
كان �ش���احب طل���ب الرتخي�س لبائ���ع اجلائل ميتلك 

ترخي�شا من بلدية اأخرى من عدمه.
واأ�شارت اإلى حتدٍّ عدم وجود �شوابط اأو قرارات 
لدى البلدية بخ�شو�س العمالة ال�شائبة، التي تتولى 
تغ�ش���يل ال�شيارات اأو البيع الع�ش���وائي عند �شاحات 

املواقف العامة للمحالت واملجمعات.
وطرح���ت البلدي���ة يف ه���ذا ال�ش���اأن جمموعة من 
التو�شيات، منها عمل اأك�شاك خم�ش�شة ومبوا�شفات 
حمددة لهذا الغر�س تع���ود ملكيتها للبلدية، بحيث 
يت���م حتديد مبالغ منخف�ش���ة ل�ش���تئجارها والتاأمني 
عليها، على اأن يلتزم �شاحب الرتخي�س بحمل بطاقة 

ترخي�شه معه؛ لت�شهيل عملية التفتي�س والرقابة.
واقرتحت اأن يتم حتديد لأنواع ال�شلع امل�شموح 
الرتخي�س لها، اإ�ش���افة اإلى و�شع اآلية لبيع منتجات 
املزارع، وتوفري ثالجات حلفظ ب�شاعة البائع اجلائلة 
مل���دة اأق�ش���اها اأ�ش���بوع واحد، حت���ى مطالب���ة البائع 

لب�شاعته.

500 متر 
البل���دي  املجل����س  اأج���رى  ذات���ه،  ال�ش���ياق  ويف 
ال�ش���مايل عددا من التعديالت على الق���رار املتعلق 
بالباع���ة اجلائلني، ت�ش���منت حتديد م�ش���افة ل تقل 
عن 500 مرت ك����رط �إلز�مي للبائع �جلائل �أن يطبقه 

كم�ش���افة بني موقع���ه واأقرب حمل جت���اري ميار�س 
ذ�ت �لن�شاط.

ونظم القرار رقم 1 ل�ش���نة 2006 وال�ش���ادر عن 
جمل�س بلدي ال�ش���مالية حينها واملن�شور يف اجلريدة 
الر�ش���مية، عم���ل الباع���ة اجلائل���ني يف نط���اق بلدية 
املنطقة ال�ش���مالية. وعرف الق���رار البائع اجلائل اأنه 
كل م���ن يبي���ع �ش���لعا اأو ب�ش���ائع اأو يعر�ش���ها للبيع 
اأو ميار����س حرف���ة اأو �ش���ناعة يف امليادي���ن والطرق 
العامة، على اختالف اأنواعها، الداخلة يف حدود بلدية 

املنطقة ال�شمالية، دون اأن يكون له حمل ثابت.
ومنع القرار ممار�ش���ة حرفة البائ���ع املتجول يف 
نط���اق �ش���لطة البلدية دون احل�ش���ول على ترخي�س 
من البلدية، على اأن يكون ترخي�شا �شخ�شيا ول يحق 
ل�ش���احبه �لتنازل عنه، وي�شرتط يف �شاحبه �أن يكون 
بحريني اجلن�شية وموؤهل ملمار�شة املهنة، واأل يكون 
موظف���ا يف احلكوم���ة اأو القطاع اخلا����س اأو مقيدا يف 

ال�شجل التجاري.

وقف التراخيص
ويف رد �ش���ابق ل���ه عل���ى طل���ب جمل����س بل���دي 

ال�ش���مالية لتفعيل قرار تنظيم عمل الباعة اجلائلني 
يف يناير املا�ش���ي، اأف���اد مدير عام بلدي���ة املنطقة 
ال�ش���مالية يو�ش���ف الغت���م اأن البلدية فعل���ت القرار 

لأكرث من ع�رش �شنوات لحقة على �شدوره. 
ولفت اإلى اأن����ه مت وقف �رشف تراخي�س جديدة 
للباع����ة اجلائلني وجتديد الرتاخي�س املنتهية خالل 
الع����ام ال�ش����ابق فق����ط؛ لغر�س و�ش����ع ا�ش����رتاطات 

جديدة.
واأو�ش���ح اأن هذا الإج���راء الذي اتخذت���ه البلدية 
ن���اجت عما ر�ش���دته البلدية من خمالف���ات من الباعة 
اجلائل���ني من حيث موقعه���م والعمالة غري النظامية 
التي ي�ش���تعني بها �ش���احب الرتخي����س، اإلى جانب 
ورود العديد من ال�شكاوى من جانب املواطنني على 

اأماكن الباعة اجلائلني.
واأ�شار اإلى تطلعهم باأن يتم �شياغة ا�شرتاطات 
جدي���دة وت�ش���مينها الق���رار البلدي ال�ش���ابق، وذلك 
بالتعاون مع املجل�س البلدي؛ وذلك من اأجل احلد من 
املخالفات وت�شحيح الو�شع القائم حاليا، وذلك من 
اأجل املحافظة على الوجه احل�شاري ل�شوارع اململكة، 

و�شمان �شالمة الباعة اجلائلني واملواطنني.

البدي���ع – بلدي���ة ال�ش���مالية: با�رشت 
بلدي���ة املنطقة ال�ش���مالية اليوم اجلمعة 
)6 يوليو 2018( اإزالة بع�س املخالفات 
يف اأح���د العق���ارات يف قري���ة بن���ي جم���رة 
مبجمع 539، وذلك بالتن�شيق مع مديرية 
�رشطة املحافظة ال�ش���مالية. �رشحت بذلك 
مديرة اخلدمات الفني���ة ببلدية املنطقة 
ال�ش���مالية املهند�ش���ة ملي���اء الف�ش���الة 
الت���ي اأو�ش���حت اأن البلدي���ة اأزالت خالل 
الع���ام احل���ايل نحو )٥( عق���ارات خمالفة 
ال�ش���رت�طات �لبناء و�أخرى �آيلة لل�شقوط 

ت�ش���كل خطًرا عل���ى العموم.وع���ن العقار 
ال���ذي با����رشت البلدي���ة ام����س يف اإزالته، 
اأفادت اأن البناء املوجود يف العقار امل�شار 
اإليه خمالف لقان���ون تنظيم املباين رقم 
)42( ل�شنة 2014 وتعديالته، واأو�شحت 
اأن املخالف �رشع بت�شوير العقار ب�شفائح 
م���ن الأملنيوم واخل�ش���ب وا�ش���تغالل جزء 
من العقار كاإ�ش���طبل للخيل واآخر ككراج 
لل�ش���احنات بدون ترخي�س م���ن البلدية، 
واأك���دت اأن املخالفة ت�ش���كل ����رشًرا على 

ال�شحة العامة والأمن العام.

الب�ش���يتني - بلدي���ة املح���رق: نفذت 
بلدي���ة املح���رق متمثل���ة بق�ش���مي الرقابة 
والتفي�س والنظافة حملة وا�شعة على جممع 
210 لإزال���ة الأعم���دة احلديدي���ة املخالفة 

خالل يوم واحد.
واأ�ش���ارت البلدي���ة اإلى اأنه���ا اإزالة 40 
عم���ود حديدي خمال���ف خالل احلمل���ة التي 
والتجارية  ال�ش���كنية  املناطق  ا�ش���تهدفت 

واخلدمي���ة وذلك تنفي���ًذا لقانون اإ�ش���غال 
الطرق العامة ال�ش���ادر باملر�شوم رقم )2( 
ل�شنة 1996 بهذا ال�شاأن، حيث ت�رشي اأحكام 
هذا القانون على امليادين والطرق العامة 
عل���ى اخت���الف اأنواعه���ا الداخل���ة يف حدود 
البالد، حيث توؤكد البلدية باأنها م�شتمرة يف 
قيامها باحلمالت التفتي�شية على خمالفات 

اإ�شغال الطريق مبختلف مناطق املحرق.

• اإحدى حمالت اإزالة الفر�شات املخالفة يف باربار	

الأر�س ت�شوية  يف  �رشعت  مقاول   الأه����ايل رف��ع��وا ر���ش��ال��ة ل��ل��وزي��ر ومل ي��رد عليها“تراكتورات” 

طالب���ت جمموع���ة م���ن اأه���ايل قرية ع���راد عرب 
“البالد” وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 

العمراين الإ�رشاع يف تنفيذ م�رشوع احلديقة بالقرية.
�رشع���ت يف  “تراكت���ورات” مق���اول  اإن  وقال���وا 
ت�شوية الأر�س املخ�ش�ش���ة للحديقة مل�رشوع مواقف 
لل�ش���يارات بدل م���ن احلديقة املتف���ق عليها والتي 
قرره���ا املجل����س البل���دي ووافق���ت عليها ال���وزارة 

م�شبقا.
ولفت���وا اإلى اأنه���م رفعوا ر�ش���الة للوزير حديثا 
تطالبه ب�رشورة اإقامة م�رشوع احلديقة العامة بالقرية 
من بعد ا�شتمالك الأر�س لإقامتها منذ �شنوات ولكن 

تعطل تنفيذها لأ�شباب جمهولة.
وذكر الأه���ايل اإن القرية تفتق���ر لوجود حديقة 
عامة، وقد جاء قرار ا�ش���تمالك هذا العقار ا�ش���تجابة 
لرغب���ة الأه���ايل يف توف���ري متنف����س �ش���حي له���م، 
خ�شو�ش���ا لعدم وجود ملعب اأو حديقة تتنا�ش���ب مع 

خ�شو�شية القرية و�شكانها، ولأن املنطقة خالية من 
الألعاب.

وبينوا ان القرية بحاجة ما�شة اإلى تهيئة حديقة 
عامة ولي����س تاأمني مواقف لل�ش���يارات وذلك لعدم 

وجود م�شكلة ملحة من �شح املواقف بالقرية.

ويق���ع م�رشوع احلديقة مبجم���ع 242 بقرية عراد 
عل���ى اأر�س تابعة للبلدية على طريق 4214 بالقرب 

من منزل 367. 
وكان جمل�����س بل����دي املح����رق قد ق����رر بالعام 
2013 اإن�ش����اء احلديقة واإدراج امل�رشوع �ش����من خطة 

املجل�����س املعتم����دة مل�رشوعات اإن�ش����اءات و�ش����يانة 
�ش����وؤون  وزي����ر  ورد  العام����ة.  واملراف����ق  احلدائ����ق 
البلدي����ات ال�ش����ابق جمعة الكعبي عل����ى هذا الطلب 
بر�ش����الة موؤرخة يف 27 مار�س 2013 باملوافقة على 

قرار اإن�شاء احلديقة.

• “تراكتورات” مقاول �رشعت يف ت�شوية الأر�س املخ�ش�شة للحديقة	 • القرية بحاجة ما�شة اإلى تهيئة حديقة عامة ولي�س تاأمني مواقف لل�شيارات	

• ا�شتمالك العقار ا�شتجابة لرغبة الأهايل يف توفري متنف�س �شحي لهم	

• موافقة وزير البلديات على اإن�شاء احلديقة	

�شيد علي املحافظة

حمرر ال�شوؤون املحلية

2017 �شه�د اأعلى معدل خمالفات يف 4 �شنوات 
بال� “ال�شمالية”

“املجل�س البلدي”: ��شرت�ط 500 مرت بني 
“اجلائل” و�لن�شاط �لتجاري �ملماثل

البلدية اأوقفت منح الرتاخي�س وجتديدها لو�شع 
ا�شرتاطات جديدة

الوزارة عّطلت تنفيذ 
احلديقة وحّولتها 
ملواقف �شيارات

القرية تفتقر لوجود 
حديقة عامة تراعي 

خ�شو�شيتها

البلديات وافقت 
على ا�شتمالك اأر�س 
احلديقة منذ 2013

“البلديات” وافقت على ا�شتمالك اأر�ض احلديقة و�شتحولها لـ “باركات”
ل... اأهايل عراد ل� “$”: طالبوا وزير الأ�شغال بتنفيذ امل�رشوع املوؤجَّ
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“الأ�صغال”: 10 اآلف م�صتخدم للخدمات الإلكرتونية بالن�صف الأول
املنامة - وزارة الأ�ش���غال و�ش����ؤون 
العم���راين: �رصح  والتخطي���ط  البلدي���ات 
مدي���ر اإدارة تقني���ة املعل�م���ات ب����زارة 
الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلديات والتخطيط 
العمراين ه�شام �شاتر باأن عدد م�شتخدمي 
اخلدمات الإلكرتونية الثني ع�رص اخلا�شة 
ب�ش����ؤون الأ�شغال يف الن�ش���ف الأول من 
الع���ام اجل���اري 2018 بل���غ 10420، يف 
ح���ني بل���غ ع���دد امل�ش���تخدمني يف الربع 
الثاين 5.011 م�شتخدم �ش�اء عرب امل�قع 
www.works. لل����زارة  اللك���رتوين 
bahrain. ال�طنية  الب�ابة  اأو   gov.bh
bh.وك�شف �شاتر يف الأرقام اأن اأبريل ت�شدر 
القائمة من حيث اأعداد امل�ش���تخدمني وذلك 
خ���ال الربع الث���اين ب�اقع 2090 م�ش���تخدماً، 
يلي���ه �ش���هر ماي� املا�ش���ي وال���ذي بلغ عدد 
م�شتخدميه نح� 1791 م�ش���تخدماً، فيما كان 
�شهر ي�ني� اأقل من حيث اأعداد امل�شتخدمني 
خ���ال الربع الث���اين ب�اقع 1202 م�ش���تخدماً، 

وذل���ك من خال الح�ش���اءات ال�ش���هرية التي 
يتم اإعدادها من قبل اإدارة تقنية املعل�مات.

وذك���ر مدير اإدارة تقني���ة املعل�مات اأن 
خدمة نتائج فح�ص العينات ت�ش���درت باقي 
اخلدمات يف منت�ش���ف العام اجل���اري يف عدد 
م�شتخدميها البالغ عددهم 4185 م�شتخدماً.

املجال�س البلدية عّززت امل�صاركة يف التنمية امل�صتدامة
مبنا�شبة انتهاء الدور الرابع من الدورة البلدية الرابعة... خلف:

اأعرب وزي���ر الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ع�ش���ام خل���ف عن اعتزازه 
وتقديره جله�د روؤ�ش���اء واأع�ش���اء جمل�ص اأمانة 
العا�ش���مة واملجال����ص البلدي���ة خ���ال ال���دورة 
البلدي���ة الرابع���ة للمجال����ص، وذل���ك مبنا�ش���بة 
انتهاء الدور الرابع من الدورة الرابعة للمجال�ص 

البلدية.
واأ�ش���اف خل���ف “املجال�ص البلدي���ة تعترب 
اإحدى ركائز امل�رصوع ال�طني لعاهل الباد، وقد 
اأ�ش���همت يف تعزي���ز الدميقراطية وامل�ش���اركة 
ال�ش���عبية يف �شنع واتخاذ القرار يف جمال العمل 
البل���دي واخلدمي وحتقي���ق التنمي���ة احل�رصية 
امل�ش���تدامة”. م��ش���ًحا اأن احلك�م���ة حر�ش���ت 
برئا�ش���ة �شاحب ال�ش���م� امللكي رئي�ص ال�زراء 
ومتابعة واهتمام �ش���احب ال�ش���م� امللكي ويل 
العهد النائب الأول لرئي�ص جمل�ص ال�زراء على 
تقدمي كافة الدعم وت�شخري الإمكانيات لإجناح 

جتربة العمل البلدي.

وقال “عملت املجال�ص من خال ت��شياتها 
وقراراته���ا وفًق���ا الخت�صا�ص���اتها املنوط بها 
على رفع اأول�يات امل�ش���اريع التي مت ترجمتها 
يف خط���ط عمل حملي���ة كاحلدائ���ق واملتنزهات 

وتط�ير ال�اجهات البحرية والت�شجري والتجميل 
واخلدم���ات وم�ش���اريع البنية التحتي���ة وتط�ير 
الل�ائ���ح والت�رصيع���ات البلدي���ة الت���ي ترجمت 
احتياج���ات واأول�ي���ات امل�اطن���ني واملقيمني 

عاوة على الدور الرقابي للمجال�ص”.
واأ�شاف “كان للجهات احلك�مية بالغ الأثر 
يف دعم عمل املجال�ص من خال التن�ش���يق معها 
يف و�ش���ع الأول�يات ومتابعته���ا وعلى الأخ�ص 
يف ظل اجتماعات اللجنة التن�ش���يقية امل�شرتكة 
ب���ني املجال����ص واجله���ات اخلدمي���ة الت���ي مت 
ت�ش���كيلها بناء على قرار �شاحب ال�شم� امللكي 
رئي�ص ال�زراء لتحقيق اأعلى درجات التن�ش���يق 

والتعاون بني املجال�ص وهذه اجلهات”.
واأ�ش���اف خلف، اأن جتربة املجال�ص البلدية 
يف العهد الزاهر جلالة امللك اأ�ش���بحت من�ذًجا 
ا على م�ش���ت�ى املنطقة، واأن العديد من  رياديًّ
الدول ال�ش���قيقة وال�ش���ديقة تّطلع على جتربة 

اململكة املتميزة.

• ع�شام خلف	

حمافظ العا�صمة: �رضورة النهو�س با�صتخدام مواقع التوا�صل
�شبكار: و�شع البحرين على اخلريطة العاملية لاإعام الجتماعي

املنام���ة - بن���ا: اأك���د حماف���ظ العا�ش���مة 
ال�شيخ ه�ش���ام بن عبدالرحمن اآل خليفة �رصورة 
تعزيز النه��ص ب�اقع ا�ش���تخدام م�اقع الإعام 
الجتماع���ي يف البحري���ن، لإب���راز م���دى التط�ر 
والزده���ار الذي ت�ش���هده اململكة على خمتلف 
الأ�شعدة، اإ�شافة اإلى دعم حمت�ى هذه امل�اقع 
ب���كل ما ه� اإيجابي ومفيد.ج����اء ذلك لدى رعايته 
فعالية احتف����ال مملكة البحرين ب����� “الي�م العاملي 
لاإع����ام الجتماع����ي” التي نظمها الن����ادي العاملي 

لاإعام الجتماعي للعام الثامن على الت�ايل.
واأكد املحافظ اأهمية هذه الحتفالية يف و�ش����ع 
البحرين على اخلريط����ة العاملية لاإعام الجتماعي، 
م�شيدا باجله�د التي يبذلها النادي العاملي لاإعام 
الجتماع����ي يف تر�ش����يخ ثقاف����ة ال�ش����تخدام الأمثل 
مل�اقع الإعام الجتماعي لدى كثري من ال�رصائح من 

الأفراد وامل�ؤ�ش�شات يف مملكة البحرين.
ب����دوره، اأك����د رئي�ص الن����ادي العامل����ي لاإعام 
الجتماع����ي عل����ي �ش����بكار اأهمي����ة م�ش����اركة مملك����ة 

البحرين يف الي�م العامل����ي لاإعام الجتماعي الذي 
حتتف����ل به مئ����ات املدن ح�ل الع����امل، ملا لذلك من 
اأهمية و�شع البحرين على خريطة الإعام الجتماعي 

العاملية. 
وقال اإن الحتفالية تاأتي يف اإطار حر�ص النادي 
على اإقامة فعاليات حملي����ة واإقليمية وعاملية على 
مدار العام مبا ي�ش����هم يف ان يجعل النادي البحريني 

م�طنا ل�شناعة الإعام الجتماعي يف ال�رصق الأو�شط.
�ش����اكراً  احلف����ل  خ����ال  ل����ه  كلم����ة  يف  واأردف 
املحافظ على رعايته ال�ش����ن�ية، باأن تكرمي الأع�شاء 
وال�رصكاء الذين يف�ق عدده����م عن املائة اإمنا ياأتي 
جري����ا على ع����ادة الن����ادي يف تكرمي مهني����ي م�اقع 
الإعام الجتماعي مبنا�ش����بة الي�����م العاملي لاإعام 

الجتماعي. 

ويف ه����ذا الإطار اأعرب �ش����بكار عن �ش����كره لكل 
اأع�ش����اء النادي واأ�شدقائه و�رصكائه الذين ي�شهم�ن 
يف جن����اح فعاليات����ه وحتقيقه����ا الهدف املن�ش�����د، 
م����ن خ����ال ال�ش����تخدام الأمث����ل لاإع����ام الجتماعي 

يف التعلي����م والتدري����ب والتثقيف، وخ�ص بال�ش����كر 
�رصكة دامي العاملية على دعمها امل�شتمر لفعاليات 
النادي الهادفة اإلى ن�رص اأ�ش����اليب ال�شتخدام الأمثل 

ل��شائل الت�ا�شل الجتماعي يف البحرين.

• جانب من التكرمي	

• حمافظ العا�شمة رعى احتفال النادي العاملي لاإعام الجتماعي	

هيئة التأمينات في مهب العاصفة
�ش���باح اخلري هيئة التاأمينات والتقاعد، 
اأخريا، و�شعتم يدكم الناعمة من ا�شتثمارات 
فا�ش���لة يف ِع�ص دبابري ال�شحافة، فاأجبتم بعد 
�ش���مت ط�ي���ل ك�ش���مت مق���ربة اأملانية بعد 
احل���رب العاملي���ة الثانية.بداي���ة ق�لكم من 
اأن “انتقالكم للمق���ر اجلديد بناء على رغبة 
امل�اطنني” عبارة حتمل ا�شتخفافا مب�شاعر 
امل�اطنني، وكلمة حق ل يراد بها حق. فلقد 
بحت اأ�ش����ات امل�اطنني تريد اأن ترحم�هم 
يف اأم�اله���م، ويف تع�ش���فات قراراتك���م ويف 
�رصيتكم مل�ؤ�ش�ش���ة تدي���ر اأم�الهم ودفعكم 
للقان�ن اجلديد، الذي �ش���اهمتم يف ت�شليل 
حتى ال�ش���لطة الت�رصيعية باأهميته، لتح�شل�ا 
على �ش���يك بيا�ص مبطلق �شاحية الت�رصف 
م�اطن���ني  وامتي���ازات  ال�ش���تثمارات،  يف 
م�ش���اكني، والآن ترفع����ن منادي���ل البكاء، 
وم�ش���اعر “اأمين���ة رزق( الأم�مي���ة وكاأننا يف 
م�شل�ش���ل م�رصي من اأن انتقالكم حتت رغبة 

امل�اطنني؟
اأنتم ت�ش���تخف�ن بذكاء امل�اطن، فاأنتم 
اآخ���ر م���ن يتح���دث ع���ن رغب���ات امل�اطنني 
الذين اأ�شبح همهم ومعجزتهم التاريخية اأن 
ي�ش���من�ا تقاعدهم، اأو ل يزيد �شن التقاعد 

اإلى 65.
اأ�ش���بح طم�ح اجلميع ينطبق عليه �شعر 
ال�شاعر حممد مهدي اجل�اهري “يا اأم ع�ف، 
لقد هانت مطاحمنا... حتى لأدنى طماح غري 

م�شم�ن”:
اأق����ل اأول: اأ�ش���كركم عل���ى الع���رتاف 
بالنتقال من املقر القدمي اإلى اجلديد وعن 

�شدق اخلرب، وعدم تكذيبه. 
يف  يكم���ن  ال�ش���يطان  ولأن  ثاني���ا 
التفا�ش���يل، اأمتنى األ تلعب�ا مع ال�ش���حافة 
لعبة العاقات العام���ة، واخلائنة لدى اأغلب 
امل�ؤ�ش�ش���ات م���ن التم�ي���ه عل���ى احلقائ���ق 
بالإن�ش���ائيات، فاأنا رجل احرتم لغة الأرقام، 

وعدم ترك الإجابات على كل الأ�شئلة.
ثالث���ا: اأنت���م خرجتم م���ن مق���ر متميز 
و�شالح يف الدبل�ما�شية، وم�شت�عب وم�ؤهل 
بجمي���ع امل�ش���ت�يات، ومل���ك للتاأمينات ول 
حتتاج�ن اإلى �رصف �ش���هري يف�ق 145 األف 
دينار �ش���هريا ل� �رصبناها يف 5 �شن�ات، كم 
�شيك�ن جمم�ع خ�شارة الدولة من امليزانية 
املخ�ش�ش���ة للهيئة لت�شغيلها، يف حني هي 
متتلك مقرا، بل مقرات �ش���احلة خ�ش��ش���ا 
من خرجتم منه، هذا واأنتم كهيئة من 2002 
ترفع�ن راية العجز الكت����اري، ول تنام�ن 
الليل خ�فا من اأن ت�ش���تيقظ�ا ذات �ش���باح 
و�ش���ناديق التقاعد فا�ش���ية، يف ظل م�ازنة 
ين العام،  دول���ة، فعا تعاين من عج���ز يف الَدّ
فلماذا ل ت�شع�ا حجرة التق�شف كما ي�شعها 

كل م�اطن بدل من هذه اخل�شائر.
رابع���ا: “ملاذا واأنت���م “الأمين����ن على 
املبل���غ  مق���دار  تطرح����ا  مل  ال�ش���ناديق” 
ال�شهري الذي يقتطع من الهيئة لإيجار هذا 
املبن���ى “الفلت���ة” يف ردكم ال�ش���حايف؟ هل 
تعلم����ن ملاذا مل تذك���روا 145 األف دينار؟ 
لأن املبلغ اأرفع من ه���ذا املبلغ، فاأمتنى اأن 
تذك���روا كم ه� مبلغ اإيج���ار املبنى من 145 
األف اإلى كم؟ واأنتظ���ر اإجابتكم “فاملعل�مة 
عل���ى قدر احلاجة ل على قدر الثقة” هذا اإذا 
ُكنُتم تقراأون يف ال�شيا�شة، وال�ش�ؤال: ما هذا 
املقر الأ�ش���ط�ري الذي ي�شتحق هذا التاأجري 

ال�شخم؟
خام�ًصا: اأ�ش���حكتني عب���ارة “اأن الهيئة 
متتلك اأ�ش���هما يف ال�رصك���ة ال�طنية للفنادق 
بن�ش���بة 30 يف املئة”، فيا “اأهل ال�ش���تثمار 
العظيم”، “واأ�ش���حاب اخلربة القت�ش���ادية، 
والأذرع ال�ش���تثمارية” التي �ش���دعتم بهذه 
الأ�ش���ط�انة امل�رصوخ���ة روؤو�ش���نا من���ذ زم���ن 
ط�ي���ل، واأنت���م ت�شتعر�ش����ن ع�ش���اتكم ب� 
“الأرباح اخليالي���ة” الذي قادت اإلى العجز، 

ه���ل م���ن املنط���ق �ش���خ�ص يخرج م���ن بيته 
ال�ا�شع لي�شتاأجر مكانا اأقل منفعة من بيته، 
وعلى بعد عدة اأمتار من بيته باإيجار �ش���خم 
جن����ين، فيق�ل اأنا ربحت؟ اأن���ا ل اأعلم، اأنتم 
در�ش���تم اقت�ش���ادا اأم درو�ش���ة اقت�ش���ادية 
واأي “م���ردود مايل على الهيئ���ة” تتكلم�ن 
عنه، وهي التي تدفع اإيجارا خياليا، يف حني 
تركت مقراتها املمتازة؟ النا�ص �شت�ش���حك 
على عبقريتكم يف ال�ش���تثمار، فاإذا م�ش���الة 
ب�شيطة يف اإيجار “منك واإليك” كهذه ف�شلتم 
ف�شا ذريعا يف احلفاظ على اأم�ال باملايني 
فيه���ا، فماذا �ش���يك�ن حالكم يف امل�ش���اريع 

التي مبئات املايني؟
�صاد�ًصا: يا اأ�شحاب معجزات ال�شتثمار، 
األي�ص األف باء احلفاظ على اأرباح ال�شناديق 
ه� البق���اء فيها اأو ����رصاء عقار - ل� �ش���لمنا 
ل ي�جد عق���ارات للتاأمين���ات - يك�ن ملكا 
للتاأمينات ويك����ن مقرا مل�ظفيها بدل من 
�رصف مايني لأجل عق���ار لي�ص ملكها؟ اأنتم 
اأ�ش���به بذاك الدروي�ص ال���ذي يعي�ص يف ك�خ 
مظلم، ولعبقريته الفذة واخلارقة حرق ورقة 

مئة دولر ليح�شل على دولر.
�صابًع���ا: واأرج���� اأن جتيب����ين من جهة 
اأخ���رى األي�ص مقرات الهيئ���ة اأولى اأن تك�ن 
مق���را ل�رصكتي “اأم���اك واأ�ش����ل “ من مباٍن 

اأخرى ت�شتنزف امل�ازنة؟
ثامًن���ا: “تق�ل����ن اإن النتقال ب�ش���بب 
“�ش���ع�بة انتقال امل�اطنني”؟؟ فعا لأنهم 
مبن���ى يف البحرين والآخر يف جزيرة اإيطالية!! 
ف���كا املب���اين يف منطق���ة واحدة، وم���ا هذه 
ال�شيا�ش���ة، والتي ب�شبب بعد م�شافة دقيقة 
�ش���رًيا على الأقدام ت�ش���تدعي انتقال يكلف 
الهيئة اأكرث م���ن 10 مايني دينار يف خم�ص 

�شن�ات.
الك�ش���ف  الهيئ���ة  عل���ى  اأمتن���ى  طبع���ا 
بالأرقام عن كل ما دفعته من قيمة اإيجارات 

ور�ش����م بلدية خال خم�ص �ش���ن�ات، واترك 
عبارة “اأن ر�ش���ا امل�اطنني وامل�ؤمن عليهم 
يعت���رب من الأول�ي���ات املهم���ة للهيئة” با 
تعلي���ق ك�ن الدلي���ل بات وا�ش���حا منذ اأمد 
ط�يل اإلى حماولتكم لتغطية اأخطاء كارثية 
مل���ا قمت���م ب���ه بتدفي���ع املتقاعدي���ن ثمن 

اأخطائكم بقان�ن جديد.
تا�صًع���ا: ه���ل للهيئ���ة اأن ت��ش���ح من 
امل�ش����ؤول الأول ع���ن “الق�ش���ة الدرامي���ة” 
لانتقال؟ اأما كامكم عن ال�ش���تئجار اأنه “ل 
يرتبط باأي م�ش���الح �شخ�شية “، فهذا يك�ن 
�ش���حيحا يف حال ل� مل يكن هناك ا�ش���تفادة 
ل�رصكة، بع����ص اأ�ش���همها واأماكه���ا ملتنفذ 
رفيع امل�ش���ت�ى يف التاأمينات، اأنتم طرقتم 

الباب، فتحمل�ا الرد.
اأم���ا عن اأن هديف اإث���ارة القلق للجمه�ر، 
فه���ذا ي���رد عليك���م م���ن تاريخ���ي يف دع���م 
ق�ش���ايا النا�ص وامل�رصوع الإ�ش���احي جلالة 
امللك، وحتمل���ت كل الطعنات والت�ش����يه، 
فل���م اأتغ���ري، واأنا هن���ا اإذا اآمنت بق�ش���ية ل 
يهزين �ش���يء، فاأنا اآمنت بامل�ش���اركة ولي�ص 
املقاطعة، فلم األتف للنقد، واآمنت بامل�رصوع 
الإ�ش���احي، ودافع���ت ومازل���ت، و�ش���اأبقى 
دفاع���ا ع���ن ال�ط���ن والنا�ص، واآمن���ت بخطاأ 
الربيع العربي، فقلت راأيي وحتملت، و�شهد 
النا�ص �ش����ابية م���ا طرحت، والي����م م�ؤمن 
بخطاأ القان�ن اجلديد، وخطاأ امل�شت�ش���ارين 
والقان�نيني، ف�قفت �ش���ده مبنطق وعقل 
دون اأن اأفر����ص عل���ى اأح���د راأي���ي؛ لإمياين 
باحلفاظ على امل�رصوع الإ�ش���احي، واحلفاظ 
على م�ش���الح النا�ص، فالذي يقلق اجلمه�ر 
ه� اخل�ش���ائر امللي�ني���ة، وقان�نكم اجلديد 

الذي جعل النا�ص يف قلق.
اأما عن ق�لكم “كل منت�ش���بيكم يحمل�ن 
م�ؤه���ات علمي���ة مع���رتف به���ا”، فاأجي���ب 
بالت���ايل: اأمتنى مادام فتح���ت الهيئة الباب 

عن �ش���ندوقها املغل���ق ل�ش���نني، اأمتنى اأن 
جتي���ب ع���ن كل م���ا كتبت���ه وع���ن امللفات 
القادم���ة اأو اأن ت�ش���مح يل ككات���ب الدخ�ل 
اإل���ى الهيئ���ة ومراجع���ة كل امللف���ات؛ ك���ي 
نريح قلبها من خ�فها على “قلق” املجتمع 

البحريني، واأنا يف النتظار.
اأم���ا بالن�ش���بة لق����ل الهيئ���ة عل���ى اأن 
منت�ش���بيها يحمل�ن م�ؤه���ات علمية معرتفا 
بها وفق الق�ان���ني والقرارات، فهذا مت�يه 
م�شحك، فاأمتنى اأن يرجع�ا لنتائج التدقيق 
عل���ى امل�ؤه���ات العلمية مل�ظف���ي الهيئة، 
فاإنن���ي اأمتلك ملف���ا لنتائ���ج التدقيق على 
امل�ؤه���ات العلمية مل�ظف���ي الهيئة العامة 
اإدارة  اأجرت���ه  ال���ذي  الجتماع���ي  للتاأم���ني 
التدقيق الداخلي للهيئة، حيث اأكد التقرير 
وج�د �شهادات علمية غري م�شدقة من وزارة 
الرتبية والتعلي���م، ووج�د حالت مل�ظفني 
ل ت�جد يف ملفاتهم ما يفيد ح�ش����لهم على 
امل�ؤه���ل املذك����ر يف القائمة الت���ي وردت 
لإدارة التدقي���ق الداخل���ي من قبل �ش����ؤون 

امل�ظفني وبالأ�شماء واأ�شماء اجلامعات.
ختام���ا، اأمتنى األ ي�ش���يق �ش���دركم عن 
فتحي للملفات القادمة لرنى من الذي قلبه 
عل���ى ال�ط���ن وعلى م�ش���لحة الهيئ���ة، فمن 
يحب جالة امللك وم�رصوعه الإ�شاحي الكبري 
عليه اأن يزيل ال�ش���خ�ر التي تعرت�ش���ها ول 
ي�شمح لأحد اأو قان�ن ي�ش��ص الروؤية اجلميلة 
للم����رصوع الإ�ش���احي، ويق����ي م�ش���داقيته 
وح���ب النا�ص له، واأكرب م�ش���داقية للم�رصوع 
الإ�شاحي تك�ن اإذا انتقدنا اأخطاء ال�زارات 
مب�ش���داقية وق�ة كما يفعل دي�ان الرقابة 
املالية، ه���ذا يطمئن النا�ص على حق�قها ل 

يزيدها قلقا، حتياتي لكم، والبقية تاأتي...

سيد ضياء الموسوي

قهوة الصباح

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

• ه�شام �شاتر	
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ال�سجن 5 �سنوات ل�سابني �رسقا اآ�سيويا بالإكراه
ا�ستوليا على �سيارته وهاتفه و40 ديناًرا

 �ُسبط يف كمني اأثناء بيع املخدرات

و�سعها على تالل عايل

عاقبت املحكمة الك���رى اجلنائية الأولى 
�س���ابني “30 و22 عام���ا” بال�س���جن مل���دة 5 
�س���نوات ع���ن تهم���ة �رسق���ة هات���ف وحمفظ���ة 
بالإكراه مملوكني لطّباخ من جن�س���ية اآ�سيوية، 
كم���ا حب�س���ت كل منهم���ا مل���دة �س���هر واح���د 
ل�س���تيالئهما على ال�س���يارة امل�س���تاأجرة التي 

كانت بحوزة املجني عليه.
وتفيد تفا�سيل الق�سية كما جاءت بحكم 
املحكمة باأنه، وبينما كان ال�ساب املجني عليه 
جال�سا يف �سيارته امل�ستاأجرة من اإحدى �رسكات 
تاأج���ر �س���يارات يف اأح���د مواق���ف ال�س���يارات 
مبنطق���ة املنامة فجر ي���وم 11 نوفمر 2017 
فوجئ باملتهمني يح�رسان اإليه ويدعيان اأنهما 
من رجال ال�رسطة، واللذان طلبا منه النزول من 
ال�س���يارة، فما كان منه اإل اأن رف�ض ذلك اإل يف 

حال اإبرازهما هويتهما.
واأ�س���افت اأنهما اأوهماه باأنهما �سياأخذانه 
اإلى مركز ال�رسطة، فنزل واأغلق ال�سيارة وو�سع 
مفتاحها يف جيب بنطاله، لكنه فوجئ باملتهم 
الثاين مي�س���كه م���ن اخللف، فيم���ا تعدى عليه 
املته���م الأول ب�رسبه على وجهه مرات عدة، ما 
ت�س���بب ذلك يف �س���ل حركته، ومتكنا من �رسقة 
هاتف���ه النقال ومبلغ نق���دي وقدره 40 دينارا 

ومفتاح ال�سيارة امل�ستاأجرة.
واأو�سحت اأن اجلناة ركبا ال�سيارة، يف حني 
كان املجن���ي عليه وا�س���عا يده عل���ى نافذتها 
اخللفية، فاأغلق اأحدهما النافذة على اإ�س���بعه، 
ما ت�س���بب له باإ�س���ابته املو�س���وفة بالتقرير 

الطبي، ولذ املتهمون بالفرار بال�سيارة.
وعق���ب اإب���الغ املجني عليه اأف���راد ال�رسطة 
بالواقع���ة، مت عر����ض عدة �س���ور علي���ه لذوي 
الأ�س���بقيات؛ للتعرف على هوية من متكن من 

�رسقته، حتى تعرف عليهما.
واأ�س���ارت املحكم���ة اإلى اأنه ثب���ت بتقرير 
فح�ض العينات املر�سلة لإدارة الأدلة اجلنائية 
تطابق ب�س���مة يد املته���م الأول باأكرث من 12 
عالم���ة مميزة مع اأثر ب�س���مة اإ�س���بع مرفوع من 
الب���اب اخللفي جهة الي�س���ار من اخل���ارج، كما 
ثب���ت من خ���الل طابور التع���رف متكن املجني 
عليه من التعرف على املتهمني لأكرث من مرة.
وثب���ت اأي�س���ا يف التقرير الطب���ي اخلا�ض 
باملجني عليه اإ�سابته بجروح �سطحية يف اإ�سبع 

يده اليمنى الو�سطى والبن�رس.
وانته���ت املحكم���ة اإلى الق���ول باأنه ثبت 
لديه���ا يقينا اأن املتهمني يف ليلة 11 نوفمر 
النق���ال ومبل���غ  الهات���ف  اأول: �رسق���ا   ،2017
النق���دي املبين���ني الو�س���ف والن���وع والقدر 
ب���الأوراق واململوك���ني للمجن���ي عليه بطريق 
الإك���راه الواقع عليه بالطريق العام باأن �س���ال 
حركته واعتديا عليه بال�رسب بالأيدي، فاأحدثا 
ب���ه الإ�س���ابات املو�س���وفة بالتقري���ر الطبي 
املرفق، ومتكن���ا بتلك الو�س���يلة الق�رسية من 

�س���ل مقاومته وال�س���تيالء عل���ى امل�رسوقات، 
ثاني���ا: ا�س���تعمال ال�س���يارة املبين���ة الو�س���ف 
والن���وع باملح����رس واململوكة للمجن���ي عليها 
ال�رسكة التاأج���ر ال�س���يارات دون اإذن منها اأو 

موافقتها.
املحكم���ة  حكم���ت  الأ�س���باب  فله���ذه 
مبعاقبتهما بال�سجن ملدة 5 �سنوات عما اأ�سند 
اإليهم���ا يف التهمة بالبند اأول وبحب�ض كل منهم 
ملدة �سهر عما اأ�س���ند اإليهما يف التهمة بالبند 

ثانيا.

كلما زادت فرتة اإدمان احل�س���ي�ض زادت 
�س���عوبة التخل�ض منه وتعر����ض املدمن اإلى 
مزي���ٍد من ال�س���ياع واخليبة والف�س���ل، وغالًبا 
م���ا يك���ون التعاطي ب�س���بب رفاق ال�س���وء اأو 
اكت�س���اب ه���ذه الع���ادة الذميمة م���ن اخلارج 
ومن جمتمع���ات لها ع���ادات خمالف���ة لديننا 

وتقاليدنا.
اإن اإدمان احل�س���ي�ض يعمل على التغير 
الع�س���وي يف مراكز املخ وي���وؤدي اإلى ذهاب 
العق���ل فتتولد ل���دى البع�ض م���ن املدمنني 
اأفكار غريبة وو�س���او�ض ويعتقد اأنه م�سطهد 
واأن هن���اك األعي���ب وموؤامرات حتاك �س���ده، 
حيث اإنه واقع حتت تاأثر م�س���يطر على عقله 
واإح�سا�س���ه، ومن هن���ا تاأتي حالة النف�س���ال 
عن الواقع ناهيك عن الأمرا�ض النف�س���ية من 
قلق وذهان وف�سام فهي حتًما �ستظهر عليه 
وتقوده اإلى ارتكاب اأمناط ال�س���لوك الغريبة، 
وتتلخ����ص هذه الأمن���اط ال�س���لوكية يف رغبة 
غالبة اأو حاجة قهرية اإلى ال�ستمرار يف تعاطي 
املخدر وحماولة احل�س���ول عليه باأية و�سيلة، 
وميل اإلى زيادة اجلرع���ة املتعاطاة، واعتماد 
نف�س���ي وع�سوي عام على احل�س���ي�ض، وتغر 
�رسيع يف مالمح الوجه، وظهور هالت �س���وداء 

حتت العني، وتغرات اأخرى.
ومن خالل ما تو�س���لت اإليه الدرا�س���ات 
املتخ�س�س���ة يف تعاط���ي احل�س���ي�ض تبني اأن 
اأه���م اأ�س���باب تعاطي احل�س���ي�ض ه���ي جماراة 
ال�س���وء وح���ب ال�س���تطالع والف���راغ،  رف���اق 
حي���ث اإن اأغل���ب ح���الت الوف���اة الناجتة من 
تعاطي احل�س���ي�ض ب�س���بب اأن الدماغ والقلب 
ل يتحم���الن كمية ال�س���م املتواج���دة يف الدم، 
وبالت���ايل ي�س���اب املتعاطي بهب���وط حاد يف 
ال���دورة الدموي���ة ومن ث���م الوف���اة يف احلال، 
ولأن ق���وة حتم���ل اجل�س���م الب�رسي جتاه �س���م 
احل�س���ي�ض تختل���ف فق���د مي���وت البع�ض من 
تعاطي احل�سي�ض بالتدخني واملحزن يف الأمر 
اأن رف���اق املتعاطي الذي���ن يتعاطون معه يف 
نف�ض اجلل�س���ة حينم���ا ي���رون رفيقهم ميوت 
اأمامهم يفرون خ�س���ية الوق���وع يف يد ال�رسطة، 
ول يقومون باإ�س���عافه ول باإبالغ الطوارئ عن 

حالته.
اأح���كام القان���ون رق���م )15(  ويف ظ���ل 
ل�سنة2007 ب�ساأن املواد املخدرة واملوؤثرات 
العقلي���ة، فاأنه يعاق���ب باحلب����ض وبغرامة ل 
تتج���اوز ثالث���ة اآلف دين���ار، كل م���ن جلب اأو 
ا�ستورد اأو �سدر اأو ا�سرتى اأو اأنتج اأو �سنع اأو 
ح���از اأو اأحرز مواد خمدرة، من تلك املدرجة يف 
اجلدول اأو زرع اأو حاز اأو اأحرز اأو ا�س���رتى نباًتا 
من النباتات املدرج���ة يف اجلدول وكان ذلك 
بق�سد التعاطي اأو ال�ستعمال ال�سخ�سي ويف 

غر الأحوال امل�رسح بها قانوًنا.
كما يعاق���ب باحلب�ض م���دة ل تزيد على 
�س���تة اأ�سهر وبغرامة ل تتجاوز مائة دينار كل 

من:
1. جل���ب اأو ا�س���تورد اأو �س���در اأو اأنتج 
اأو �س���نع اأو اأح���رز اأو حاز اأو باع اأو ا�س���رتى اأو 
�سلم اأو ت�سلم اأو نقل موؤثرات عقلية من تلك 
املدرج���ة يف اجل���داول املرفق���ة بالقانون، اأو 
تن���ازل عنها اأو تب���ادل عليه���ا اأو �رسفها باأية 
�س���فة كان���ت اأو تو�س���ط يف �س���يء م���ن ذلك 
بق�س���د التعاطي يف غ���ر الأحوال امل�رسح بها 

قانوًنا.
يف  كان���ت  �س���ورة  باأي���ة   - ت����رسف   .2
املوؤث���رات العقلية امل�س���ار اإليه���ا يف الفقرة 
يف  با�س���تعمالها  ل���ه  واملرخ����ض  ال�س���ابقة 
غر�ض معني- يف غ���ر هذا الغر�ض اأو قدمها 
للتعاطي اأو �س���هل تعاطيه���ا يف غر الأحوال 
املرخ����ض بها قانوًن���ا، اأو اأدار اأو اأع���د اأو هياأ 

مكاًنا لتعاطيها وكان ذلك بدون مقابل.
اأم���ا عقوب���ة متعاط���ي ال�س���الئف، فاإن���ه 
يعاقب باحلب�ض مدة ل تزيد على اأربعة اأ�سهر 

وبغرامة ل تتجاوز مائة دينار كل من:
1. جلب اأو اأ�س���تورد اأو �س���در اأو اأنتج اأو 
�س���نع اأو اأحرز اأو حاز اأو باع اأو ا�س���رتى اأو �سلم 
اأو ت�سلم اأو نقل اأي مادة من ال�سالئف املدرجة 
يف القان���ون اأو تنازل عنها اأو تب���ادل عليها اأو 

تو�سط يف �سيء من ذلك بق�سد التعاطي.
2. كل م���ن ت�رسف- باأية �س���ورة كانت 
يف ال�س���الئف امل�سار اإليها يف الفقرة ال�سابقة 
واملرخ�ض له با�س���تعمالها يف غر�ض معني- 
يف غ���ر هذا الغر����ض اأو قدمه���ا للتعاطي اأو 
�س���هل تعاطيها يف غر الأحوال املرخ�ض بها 
قانوًن���ا اأو اأدار اأو اأع���د اأو هياأ مكاًنا لتعاطيها 

دون مقابل.

وفاة متعاطي املخدرات 
ب�سبب عدم حتمل الدماغ 

والقلب لكمية ال�سم

الثقافة األمنية

5 �سنوات والإبعاد وغرامة 3000 دينار لآ�سيوي
دانت املحكمة الك���رى اجلنائية الأولى 
عامال اآ�س���يوي اجلن�س���ية )37 عاما( بالجتار 
يف املوؤث���ر العقل���ي )امليتامفيتام���ني( بعد 
�سبطه بكمني وهو يبيعه على اأحد امل�سادر 
ال�رسية، وق�س���ت مبعاقبته بال�س���جن ملدة 5 
�س���نني واأمرت بتغرميه مبل���غ وقدره 3000 
دين���ار وباإبع���اده نهائي���ا ع���ن الب���الد عقب 
تنفيذ العقوبة، ف�س���ال عن الأمر مب�س���ادرة 

امل�سبوطات.
وتتمثل تفا�سيل الق�سية فيما ورد من 
معلومات ل�رسطي برتبة عريف يعمل يف اإدارة 
مكافح���ة املخدرات، والت���ي اأكدتها حترياته 
ال�رسي���ة، ومفاده���ا اأن املته���م يح���وز ويحرز 
امل���واد املخدرة بق�س���د البي���ع، والذي كلف 
اأحد م�س���ادره ال�رسية ل����رساء بع�ض منها، فما 
لبث اأن ات�س���ل باملتهم هاتفيا حتت م�سمع 

ال�رسطي واإ�رسافه.
واتفق امل�سدر ال�رسي مع املتهم هاتفيا 
على ����رساء ما قيمت���ه 150 دين���ارا، اإثر ذلك 
انتق���ل امل�س���در رفق���ة بال�رسط���ي املذكور 

ومعهما ال�س���اهد الثاين -نائب عريف- اإلى 
حيث املكان املتفق عليه، بعد اأن مت تزويد 
امل�س���در باملبلغ املتفق علي���ه والتاأكد من 
ع���دم حمل���ه لأية متعلق���ات اأخ���رى، واحتفظ 

العريف ب�سورة من املبلغ.
ويف الزم���ان وامل���كان املتف���ق عليهم���ا 

مك���ث العريف غ���ر بعيد من امل���كان، فيما 
كان ال�س���اهد الث���اين على مقرب���ة منه بحالة 
ت�سمح له مب�ساهدة عملية الت�سليم والت�سلم 
والتق���ى امل�س���در باملتهم، و�س���لمه املبلغ 
املتفق عليه فيما �سلمه الأخر �سيئا، والذي 
بفح�سه معمليا تبني اأنه عبارة عن 50 قر�سا 

من املوؤثر العقلي )امليتامفيتامني(، وبعد 
عملي���ة ال�س���تالم والت�س���ليم مبا����رسة اأعطى 
امل�س���در الإ�س���ارة املتف���ق عليها لل�س���اهد 
الثاين، والتي تفيد متام عمليتي ال�س���تالم 

والت�سليم.
فتم���ت مداهمة املكان و�س���بط املتهم، 
والذي بتفتي�س���ه من قبل ال�ساهد الثاين عرث 
بحوزته على املبلغ امل�سور وعدد 4 لفافات 
بداخلها عدد 16 قر�س���ا، ثب���ت معمليا اأنها 
ل���ذات املوؤث���ر العقل���ي اآن���ف البي���ان، فيما 
اعرتف املتهم بحيازته للم�سبوطات بق�سد 

البيع.
وثب���ت بتقري���ر فح�ض امل�س���بوطات اأن 
الأقرا����ض امل�س���بوطة هي للموؤث���ر العقلي 

)امليتامفيتامني(.
وكان���ت اأحال���ت النيابة العام���ة املتهم 
للمحاكم���ة على اعتبار ان���ه بتاريخ 31 يناير 
2018، ح���از وب���اع بق�س���د الجت���ار املوؤث���ر 
العقل���ي )امليتامفيتامني( يف غ���ر الأحوال 

املرخ�ض بها قانونا.

تاأييد احلب�س �سنة ل�ساب �سنع 15 قنبلة وهمية
رف�س���ت حمكم���ة ال�س���تئناف العلي���ا اجلنائية 
اخلام�سة ا�ستئناف �ساب مدان بو�سع اأج�سام حماكيه 
لأ�سكال املتفجرات -عبوات متفجرة وهمية- يف اأحد 
التالل الواقعة مبنطقة عايل، تنفيذا لغر�ض اإرهابي، 
واأي���دت معاقبت���ه باحلب�ض ملدة �س���نة واح���دة فقط؛ 

نظرا ل�سغر �سنه، واأمرت مب�سادرة امل�سبوطات.
واأو�سحت املحكمة يف حيثيات حكمها اأن جرمية 
امل�س���تاأنف يتع���ني مع���ه عقابه وف���ق املادتني )1( 
و)103( م���ن القانون رقم 58 ل�س���نة 2006 ب�س���اأن 
حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديالته، ولأن 
املدان وقت ارتكاب الواقعة قد بلغ اخلام�س���ة ع�رسة 
م���ن عمره ومل يتم الثامنة ع�رسة، فاإنه بذلك يكون قد 
توافر يف حقه ع���ذرا خمففا للعقوبة، مما يتعني معه 
عقاب���ه يف �س���وء املادت���ني )70( و)71( من قانون 

العقوبات.
واأ�س���ارت اإل���ى اأن وقائع الق�س���ية تتح�س���ل يف 
اأن امل�س���تاأنف كان قد و�س���ع اأج�ساما وهمية حماكية 
لأ�س���كال املتفج���رات على تل يق���ع يف منطقة عايل، 

وهي عب���ارة عن جالونات م�س���بوغة باللون الأ�س���ود 
مو�سولة باأ�س���الك كهربائية واأ�رسطة ل�سقة واأجهزة 
اإلكرتوني���ة وو�س���الت كهربائية وحقيب���ة وقفازات 
وقطع من “اخلي�ض”، قا�س���دا من ذلك بث الرعب يف 
نفو�ض املواطنني واملقيمني والإخالل باأمن و�سالمة 
اململكة. واأ�س���افت اأن التحريات الأمنية ك�سفت من 

خالل تقرير خمتر البحث اجلنائي - �سعبة الب�سمات، 
من خ���الل اإع���ادة تدقيق وم�س���اهاة اآثار الب�س���مات 
ال�س���احلة مع الب�س���مات املحفوظة يف قاعدة بيانات 
الب�س���مات، تطاب���ق ب�س���مات ي���د امل�س���تاأنف باأكرث 
م���ن 12 عالمة ممي���زة مع اآثار الب�س���مات يف العينات 

املرفوعة من موقع اجلرمية.

واأف���اد اأحد رجال ال�رسطة ال�س���اهد يف الق�س���ية، 
اأن���ه كان ورد اإلي���ه بالغ م���ن غرفة املراقب���ة، مفاده 
عث���ور قوات حفظ النظام على جمموعة من الأج�س���ام 
املحاكية لأ�سكال املتفجرات يف منطقة عايل بالقرب 
من اأح���د التالل فيه���ا، فانتقل اإلى املوقع و�س���اهد 
الأج�سام ومت التعامل معها من جانب اجلهات الأمنية 
املخت�س���ة، والت���ي تبني اأنها لي�س���ت �س���وى عبوات 

متفجرة وهمية.
وبالقب����ض على امل���دان اعرتف اأثن���اء التحقيق 
مع���ه مبعرف���ة النياب���ة العامة ب�س���ناعته لع���دد 15 
ج�س���ما حماكيا لأ�س���كال املتفجرات، كلها عبارة عن 
جالون���ات مو�س���ول بها اأ�س���الك كهربائي���ة واأ�رسطة 
ل�سقة وم�سبوغة ب� “الر�ض” وم�سابيح، واأنه هو من 
و�س���عها يف التل امل�س���ار اإليه الكائن مبنطقة عايل. 
وثبت للمحكمة يقينا اأن امل�ستاأنف و�سع بتاريخ 14 
اأغ�سط�ض 2016 منوذجا حماكيا لأ�سكال املتفجرات 
واملفرقع���ات يف الطري���ق الع���ام تنفي���ذا لغر����ض 

اإرهابي.



اإعداد: اأ�سامة املاجد

السنة العاشرة - العدد 3553 
السبت

7 يوليو 2018 
23 شوال 1439

Osama.almajed@albiladpress.comثقافة
7 إصدارات

الشك دائًما ما يسكن العقل اآلثم.

حب بال إخالص بناء بال أساس.

شكسبير

شوبنهور

 جناح البحرين في معرض العمارة بإيطاليا 
يحظى بإشادة إعالمية عالمية واسعة

ت�ش���تمر الإ�ش���ادة الإعالمي���ة بجن���اح 
العم���ارة  معر����ض  البحري���ن يف  مملك���ة 
الدويل ال�ش���اد�ض ع�رش، “خطبة اجلمعة”، 
والذي فتح اأبوابه مايو املا�ش���ي مبدينة 

البندقية باإيطاليا.
 )AnOther( ون�رشت جمل���ة اأن���وذر
املتخ�ش�ش���ة يف الثقافة والفنون والتي 
تتخذ م���ن العا�ش���مة الربيطاني���ة لندن 
مق���راً لها مق���الً تناولت في���ه املعر�ض 
وخ�ش�شت م�شاحة جلناح البحرين قالت 
فيه اإن اجلناح يعد “نقطة حتول حقيقية 

يف الأر�شينايل”.
للم���رة  البحري���ن  مملك���ة  وت�ش���ارك 
اخلام�ش���ة يف معر����ض العم���ارة ال���دويل 
ال�شاد�ض ع�رش ويعد جناحها درا�شة معمقة 
حول ال�شعائر الدينية التي اعتمدت على 

ف���ن اخلطابة، كخطبة اجلمع���ة اأو اخلطبة 
عموم���ا، ودوره���ا تاريخي���اً يف ت�ش���كيل 
احلياة الجتماعية والراأي العام وتاأثريها 
على امل�ش���احات العمرانية امل�شرتكة ما 

بني النا�ض يف املجتمعات امل�شلمة.
واأ�شارت املجلة اإلى اأن جناح “خطبة 
اجلمعة” األقى ال�شوء على كيفية متحور 
املدن واملباين يف املجتمعات الإ�شالمية 
ح���ول اأماكن وجتمعات العبادة، اإ�ش���افة 
ل���الأدوار الجتماعي���ة  اإل���ى ا�شتك�ش���افه 

وال�شيا�شية لهذه الأماكن. 
واأو�شحت املجلة اأن “خطبة اجلمعة”، 
وعرب العمل الرتكيبي ال�شوتي، يعك�ض 
جتربة ح�ش���ور خطبة اجلمعة يف البحرين، 
موؤك���دة اأن اجلن���اح ي�ش���كل نقطة حتول 
حقيقي���ة يف الأر�ش���ينايل )م���كان اإقام���ة 

املعر�ض(.
و�ُش���مم جن���اح “خطب���ة اجلمعة” من 
قبل املهند�ش���ة نورة ال�ش���ايح من هيئة 
البحري���ن للثقافة والآثار ون���ورا عكاوي 
املهند�شة املعمارية التي تعمل ما بني 
نيويورك بالولي���ات املتحدة الأمريكية 
وعم���ان باململك���ة الأردنية الها�ش���مية، 
اآبارات���ا  ا�ش���توديو  بتنفي���ذه  وق���ام 

اآركيتيكت�ض. 
وي�ش���تعر�ض اجلن���اح تط���ور خطب���ة 
اجلمعة عرب اأوراق بحث واأعمال تركيبية 
تق���ع حت���ت هيكل كب���ري واح���د، ويقدم 
اجلن���اح يف مرك���زه فراغ���اً ي�ش���م عم���اًل 
تركيبياً �شوتياً �شممه جيوزيبي اإيال�شي 
وخامي علمي وميكن للزائر فيه اأن يخترب 
جتربة �ش���ماعية تعتمد على ت�ش���جيالت 

خلطب جمعة من البحرين.
اأما حميط اجلناح في�شم 3 م�شاركات 
تتط���رق كل منها اإلى جان���ب من جوانب 
خطبة اجلمعة وممار�ش���اتها، حيث يلقي 
 The( لورن����ض اأبو حمدان من خالل عمله
All Hearing(، وه���و عب���ارة عن عمل 
تركيبي م�ش���ور، ال�ش���وء على ا�شتخدام 
مك���ربات ال�ش���وت يف مدين���ة القاه���رة 
بجمهورية م����رش العربية والتي ميكن اأن 
ت�ش���بب تلوثاً �ش���ماعياً للمجتمع املحيط 
اأما ماتيلدا كا�شاين فتقدم عمالً تركيبياً 
يتعم���ق يف عن����رش “املنرب” وت�ش���اميمه 
املختلفة وطريقة تبني حركة الت�شميم 
الإيطالي���ة له، اأم���ا ميزنا كاتو و�ش���اديا 
�ش���ريازي فتقدم���ان كتاباً بعن���وان: )3 

.)Scores

متابعات

هدى أشكناني تنال جائزة دولية 
من “األدب اإليطالي”

ه���دى  الكويتي���ة  الأديب���ة  ح���ازت 
ال�ش���عوب”  “�ش���عر  جائ���زة  اأ�ش���كناين، 
الدولية لل�شعر من مركز الأدب الإيطايل، 
يف اأول م�ش���اركة خليجية يف هذه اجلائزة 
العاملية اخلا�ش���ة بتعزيز الأخوة وحماية 

ال�شالم.
اعتزازه���ا  ع���ن  اأ�ش���كناين  واأعرب���ت 
مبنحه���ا كاأول �ش���اعرة كويتية وخليجية 
جائ���زة “�ش���عر ال�ش���عوب: اإحي���اء ذكرى 
األفري���دو ب���ريول”، ب���ني اأك���ر من 600 
�ش���اعر و�ش���اعرة من خمتلف اأنحاء العامل 
�ش���اركوا يف املهرجان ال����27 الذي اأقيم 

يف ولية “مونزا” ب�شمايل اإيطاليا.
وذك���رت اأن اإع���الن من���ح جوائ���ز هذا 
املهرج���ان ال�ش���عري، وامللتق���ى الأدبي 
ال�ش���نوي، مت يف نط���اق الحتفالت بيوم 
ال�شعر العاملي، الذي يعد منا�شبة بالغة 
الأهمية يف توثيق روابط الآداب والثقافة 

بني ال�شعوب واحل�شارات الإن�شانية.
“امل���رة  اأنه���ا  اأ�ش���كناين  واأ�ش���افت 
الثانية التي اأح�ش���ل فيها على جائزة يف 
ال�ش���عر من اإيطاليا يف مهرجانات �شعرية 
خمتلفة”، تهت���م بتعزيز م�ش���اعر الأخوة 
الإن�ش���انية واحل���ب وحماي���ة ال�ش���الم يف 

العامل.
وقال���ت اإن “ه���ذه امل�ش���اركة جاءت 
والثقاف���ة  الأدب  دور  لأهمي���ة  تاأكي���داً 
ب�ش���كل ع���ام، وال�ش���عر بوج���ه خا�ض، يف 

بن���اء ج�ش���ور التق���ارب ب���ني ال�ش���عوب 
والثقاف���ات باعتبارها فر�ش���ة للتعارف 
ثقاف���ة  كل  بخ�شو�ش���يات  والتعري���ف 
جمتمعي���ة، وا�ش���تبدال ال�ش���ور النمطية 
عنها، والإ�ش���هام بتقدمي اأف���كار جديدة 
واأطروحات من �ش���اأنها فتح اأفاق منوعة 

ووا�شعة للتوا�شل احل�شاري”.
جوائ���ز  توزي���ع  فعالي���ات  وج���رت 
املهرجان بق�رش “فيلال تافرينا برتيوجو” 
اأول م���ن اأم�ض بح�ش���ور نخبة م���ن النقاد 

واأ�شاتذة الآداب وال�شعراء واملهتمني.

“أفق” شعار مهرجان الفنون اإلسالمية

اأعلنت دائرة الثقافة يف ال�شارقة 
اأن الدورة ال� 21 من “مهرجان الفنون 
الإ�شالمية”، التي تنظم خالل دي�شمرب 

املقبل، �شتحمل �شعار “اأفق”.
و�شتتم دعوة الفنانني من خمتلف 
دول الع���امل للم�ش���اركة باأعمالهم يف 
املهرجان واأن�شطته املختلفة لختيار 
ما يتنا�شب منها مع �شعار املهرجان.

حمم���د  املهرج���ان  مدي���ر  ق���ال 
الق�ش���ري: اإنه مت اختيار �شعار “فق” 
من قبل اللجنة التح�شريية للمهرجان 
من بني عدة اقرتاحات اأخرى، مو�شًحا 
اأن ال�شعار يعرب عن مدى قدرة الفنان 
على تو�ش���عة اأفق العم���ل الفني من 

خالل البتعاد بامل�ش���ارات التعبريية 
للعم���ل ع���ن املبا����رشة اإل���ى جمازات 
تعبريي���ة مفتوح���ة عل���ى العديد من 

الحتمالت �شكالً وم�شموًنا. 
واأ�ش���ار اإلى اأن اللجنة التح�شريية 
تعتزم اإرفاق ت�ش���اوؤلت ب�شاأن �شعار 
“اأفق” مع الدعوات املر�شلة لتتبلور 
اأف���كار الفنان���ني حول الأعم���ال التي 
م���ن املمك���ن اأن تق���دم م���ن قبله���م 
للم�ش���اركة يف املهرجان، مثل كيفية 
جتلي احلالة الب�رشية للفن الإ�شالمي 
يف ذهني���ة الفنان املعا����رش وتاأمالت 
الفن���ان واإيج���اد طريقه���ا للح�ش���ور 
كمنجز فن���ي ملمو�ض وروؤي���ة الفنان 

للعالقة ب���ني اخليال واآف���اق التعبري 
وغريه���ا م���ن اجلوان���ب املوؤث���رة يف 

تعميق وتاأ�شيل اأفق العمل الفني.
ي�ش���ار اإلى اأن املهرجان يقام مرة 
كل عام���ني وهو اأول مهرجان يخت�ض 
بالفنون الإ�ش���المية يف العامل العربي 
وعل���ى م���دى 20 عاًما تن���اول جوانب 
عديدة للفنون الإ�ش���المية اختزلها يف 
�ش���عارات املهرج���ان املتعاقبة مثل 
“الن���ور” و “اأثر” و “بنيان”، وغريها 
من ال�شعارات التي تعرب عن اجلوانب 
امل�رشق���ة للفن���ون الإ�ش���المية وكيف 
ميك���ن للفنان اأن يعرب عنها من خالل 

عمله الفني.

عن من�ش���ورات املتو�ش���ط �شدرت 
للروائ���ي  »الرفي���ق«  رواي���ة  حديث���اً 
الإيطايل ت�ش���يَزِره بافيِزه. بطل بافيِزه 

يف ه���ذه الرواية، �ش���اب م���ن الطبقة 
الربجوازية حمدود الثقافة ول يحب 

العم���ل. وفج���اأة يجد نف�ش���ه يف 
ال�شخ�شية.  م�شوؤولياته  مواجهة 

يعي����ض بابل���و، ال���ذي �ُش���مي بهذا 
ال�شم لأنه عازف غيتار، يف تورينو، م�شقط راأ�شه، 
لكنه يعاين امل�ش���كالت الوجودية يف تلك الفرتة، 
ب���ني احل���رب الأهلية 
واحل���رب  ال�ش���بانية 
الثاني���ة،  العاملي���ة 
وحي���ث كان النظ���ام 
يوا�ش���ل  الفا�ش���ي 
على  �ش���طوته  فق���د 

ال�شعب.

عن املوؤ�ش�ش���ة العربية للدرا�شات والن�رش، 
�شدرت اأخريا جمموعة من البحوث والدرا�شات 
للدكت���ورة غيداء ع���ادل )خزن���ة كاتبي( متثل 
اولها يف اجلزء الأول من املو�شوعة القت�شادية 
الفكرية »معجم م�ش���طلحات تاريخ القت�شاد 
ال�شالمي«. ر�شد هذا املعجم التطور التاريخي 
للم�ش���طلح القت�ش���ادي يف جمالت���ه الزراعية 
والتجارية وال�ش���ناعية وغريها، وارتكز البحث 
فيه عل���ى بيان مدل���ولت هذه امل�ش���طلحات 
التاريخي  وتطورها 
الق���رون  ع���رب 
الأول���ى،  الهجري���ة 
طبيع���ة  وبي���ان 
وروده���ا يف الكتابة 
التاريخية للم�شادر 

املتنوعة.

�ش���در حديث���اً عن ال���دار العربي���ة للعلوم 
»نا�رشون«، ببريوت  كتاب »كلمات من الذات« 
لل�ش���حايف والكاتب ال�ش���عودي عبده الأ�شمري، 
واحتوى الكت���اب على كلمات تتج���اوز دللتها 
اللفظي���ة، والنظري���ة، والنقدي���ة اإل���ى تاأط���ري 
ت�شورات فكرية وفل�شفية، متثل نظرة الكاتب 
اإلى احلياة يف ظل املتغريات التي ت�شع اإن�شان 

هذا الع�رش وجها لوجه مع الواقع الذي يحياه.
الكت���اب  ج���اء 
بروؤى  ومليئاً  مكثفاً 
ومنفتح���ة  اإيجابي���ة 
اآراء متع���ددة  عل���ى 
قلم���ا  وخمتلف���ة، 
كت���ب  يف  توج���د 

متخ�ش�شة.

فاز ال�ش���اعر ال�شعودي جا�شم حممد ال�ش���حيح بجائزة �شوق عكاظ الدولية لل�شعر العربي الف�شيح من 
خ���الل الدورة الثاني���ة ع�رشة للعام 2018، عن ق�ش���يدة “حوارية مع امرئ القي�ض” من جمموعته ال�ش���عرية 
“قري���ٌب م���ن البحر بعيٌد عن الزُّرقة”.ويف حديث خا�ض ل� “اليوم” قال ال�ش���حيح اإنني �ش���عيد بهذا الفوز 
خ�شو�ش���ا اأنه جاء بعد جمالدة طويلة مع هذه اجلائزة، حيث اإنني قدمت لها يف 5 موا�ش���م ومل اأوفق، 
فيما يعترب هذا الفوز تتويًجا جمياًل مل�ش���رية امتدت لأكر من 30 عاًما مع ال�ش���عر ومرحلة طويلة من 

الكتابة الإبداعية.

�ش���در عن دار احل�شارة للن�رش والتوزيع، كتاب جديد بعنوان “يف معية ملك” لرئي�ض 
حترير �ش���حيفة اجلزيرة خالد املالك، �شجل فيه انطباعاته عن مرافقته خلادم احلرمني 
ال�رشيف���ني امللك �ش���لمان يف زيارات���ه اخلارجية، الكتاب يقع يف 335 �ش���فحة من احلجم 

الكبري.
واأكد املالك اأن حمتوى الكتاب ما هو اإل توثيق لزيارات خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �ش���لمان 
بن عبدالعزيز اآل �شعود لدول العامل، واأنا من �شمن الوفد املرافق له يف هذه الزيارات، ولكن التوجه 

جاء لتوثيقها يف كتاب لتمثل �شاهد عيان، ومراقباً عن قرب.

• هدى اأ�شكناين	



�أ�سهم �أوروبا ت�ستقر منتظرة 
“حرب �لر�سوم”

لندن - رويرتز:  فتحت �لأ�سهم �لأوروبية مرتفعة 
�أم�س مع ت�ساعد �لنز�ع �لتجاري بني �لوليات �ملتحدة 
و�ل�س���ني بدخول ر�س���وم �أمريكية على و�رد�ت قادمة 
من �ل�س���ني بقيم���ة 34 مليار دولر حي���ز �لتنفيذ ورد 
بكني باملثل. و�رتفع �ملوؤ�رش �س���توك�س 600 �لأوروبي 
0.2 % بحلول �ل�ساعة 0724 بتوقيت جرينت�س، بينما 
ز�د �ملوؤ�رش د�ك�س �لأملاين ذي �لثقل �لت�س���ديري 0.1 
% فقط. كما �رتفعت �أ�س���و�ق �لأ�س���هم �ل�س���ينية يف 
�لتعامالت �ملتاأخرة بعد خ�س���ائر يف �لبد�ية قادتها �إلى 

قرب �أدنى م�ستوى يف عامني خالل �جلل�سة �ل�سباحية.

مطار دبي: 1.1 مليون م�سافر يف 3 �أيام
دبي - �أ ف ب: تتوقع دبي �أن ي�س���تقبل مطارها �أكرث من 1.1 مليون م�سافر 
على مدى 3 �أيام بني �خلمي�س و�أم�س وغًد�، مع �فتتاح مو�سم �إجاز�ت �ل�سيف يف 

ا. �لإمارة �لتي يزورها نحو 16 مليون �سائح �سنويًّ
وقال �ملكتب �لإعالمي حلكومة دبي يف تغريدة على ح�سابه بتويرت �إن “مطار 
دبي �لدويل ي�ستعد ل�ستقبال �أكرث من 1.1 مليون م�سافر خالل عطلة نهاية هذ� 
�لأ�سبوع من 5 �إلى 7 يوليو”. و�أ�ساف �أنها “�لفرتة �لأكرث �زدحاًما خالل �لعام”.

وب���د�أ مئ���ات �آلف �ملقيم���ني �لأجانب يف دب���ي باملغادرة م���ع عائالتهم �إلى 
بلد�نهم لق�س���اء �إجازة �ل�س���يف فيها، مع �نتهاء �لف�سل �لدر��سي للعام �حلايل 

�لأ�سبوع �ملا�سي.
وبينما يغادر هوؤلء، ي�سل �إلى �لإمارة مئات �لآلف من �لزو�ر للقيام بجولت 

�سياحية.
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اقتصاد

وا�سنطن وبكني... اأكرب حرب جتارية يف التاريخ القت�ساديحمللون يتوقعون زخًما ل�سهم “الأهلي املتحد”
بدء تطبيق �لر�سوم �جلمركية بني �لطرفني

عو��سم - � ف ب: دخلت ر�سوم �أمريكية جديدة 
حي���ز �لتنفيذ �أم�س عل���ى ما قيمته ع����رش�ت مليار�ت 
�ل���دولر�ت م���ن �ل�س���لع �ل�س���ينية ف�س���ارعت بكني 
�إلى �ل���رد منددة ب���� ”�أكرب حرب جتاري���ة يف �لتاريخ 

�لقت�سادي”.
وب���د�أ تطبي���ق �لر�س���وم �جلمركي���ة �لأمريكي���ة 
�جلدي���دة عن���د منت�س���ف �للي���ل بتوقيت و��س���نطن 
)0400 ت غ( كم���ا �أعلن �لرئي����س �لأمريكي دونالد 
تر�مب قبال. وتبلغ ن�س���بة هذه �لتعرفات 25 % على 
ما قيمته 34 مليار دولر من 818 �سنًفا من �لب�سائع 
�ل�س���ينية من بينها �سيار�ت وقطع تدخل يف �سناعة 
�لطائ���ر�ت �أو �لأقر��س �ل�س���لبة لأجه���زة �لكمبيوتر 

لكنها ت�ستثني �لهو�تف �ملحمولة �أو �لتلفزيونات.
وعل���ى �لأثر، �أعلن���ت وز�رة �خلارجية �ل�س���ينية 
دخ���ول �إج���ر�ء�ت للرد حي���ز �لتنفيذ “عل���ى �لفور”. 
و�أو�س���حت وكالة �أنباء �ل�س���ني �جلديدة �أن “ر�سوًما 

جمركية �إ�سافية” فر�ست على �سلع �أمريكية.
ومل يتم حتدي���د قيمة �أو طبيعة ه���ذه �ل�رش�ئب 
لكن بكني كانت توعدت قبالً باتخاذ �إجر�ء�ت مماثلة 
عرب فر�س ر�س���وم مو�زية على منتجات ت�س���توردها 

من �لوليات �ملتحدة.
كم���ا �تهم���ت وز�رة �لتج���ارة �ل�س���ينية �لإد�رة 
�لأمريكية يف وقت �سابق �جلمعة باإطالق “�أكرب حرب 
جتارية يف �لتاريخ �لقت�سادي حتى �ليوم”، و�أكدت 
�أنه���ا �س���تد�فع ع���ن حقوقها �أم���ام منظم���ة �لتجارة 

�لعاملية.
وردت بك���ني على �لفور �أنها “م�س���طرة لتخاذ 
�إجر�ء�ت �رشورية لرد”. و�أعلنت وز�رة �لتجارة يف بيان 
�أن “�لوليات �ملتحدة �نتهكت قو�عد منظمة �لتجارة 
�لعاملي���ة و�أطلق���ت �أكرب ح���رب جتاري���ة يف �لتاريخ 

�لقت�سادي حتى �ليوم”.
وت�س���مل �ل�رش�ئب �لأمريكية 818 �سلعة �سينية 

بن�سبة 25 %.
وكان تر�مب �أ�س���ار �إلى حزمة ثانية من �ل�رش�ئب 
على ما قيمته 16 مليار دولر من �لو�رد�ت �ل�سينية 
ل ت���ز�ل قيد �لدر�س لدى �ملمث���ل �لأمريكي للتجارة 
روب���رت ليتهاي���زر وم���ن �ملفرت����س �أن تدخل حيز 

�لتنفيذ “يف غ�سون �أ�سبوعني”.
و�ست�سمل �لر�سوم �لأمريكية ما جممله 50 مليار 
دولر من �لو�رد�ت �ل�سينية من �أجل �لتعوي�س على 

م���ا تقول �إد�رة تر�مب �أن���ه “�رشقة” للملكية �لفكرية 
و�لتكنولوجية �لأمريكية.

كما �أعرب تر�مب عن ��ستعد�ده لفر�س �رش�ئب 
عل���ى م���ا قيمت���ه 200 ملي���ار دولر م���ن �ملنتج���ات 
�لإ�س���افية “�إذ� ز�دت �ل�س���ني تعرفاتها من جديد” 

� على �لإجر�ء�ت �لأمريكية. ردًّ
وبالت���ايل فان تلك �لإجر�ء�ت �س���رتفع �إلى 450 
مليار دولر قيمة �ملنتجات �ل�س���ينية �لتي �ستخ�سع 
�إلى �رش�ئب �أي �لغالبية �لكربى من من �لو�رد�ت من 

�لعمالق �لآ�سيوي )505.6 مليار دولر يف 2017(.
وح���ذر رئي����س �حلكوم���ة �ل�س���ينية يل كيكيانغ 
خ���الل زيارة ل�س���وفيا م���ن �أن �حل���روب �لتجارية لن 

يكون فيها �أي ر�بح.
يف �س���و�رع بك���ني، ي�س���ود �س���عور بالقلق بني 
�مل�ستهلكني من �رتفاع ممكن لالأ�سعار بعد �لر�سوم 
على �ل�س���لع �لأمريكي���ة لكنهم قال���و� �إنهم يدعمون 

بكني يف �حلرب �لتجارية �لتي �نطلقت.
وق���ال يان���غ لوكالة فر�ن����س بر�س “لق���د �أتيت 
فقط ل�رش�ء �ملاء لكنني �س���اأبذل جهًد� ل�رش�ء منتجات 
�لتج���ارة  وز�رة  با�س���م  �ملتح���دث  وكان  �س���ينية”. 
�ل�س���ينية غاو فينغ ����رشح �خلمي�س �أن “�ل�س���ني لن 

تر�سخ للتهديد �أو �لبتز�ز”.
وتاأتي �ملو�جهة بني �ل�سني و�لوليات �ملتحدة 
على خلفي���ة توتر يف �لعالقات بني و��س���نطن ودول 
ا  ع���دة. ومن مطل���ع 2018 ب���د�أ تر�مب خالًف���ا جتاريًّ
بفر�س���ه ر�س���وًما جمركي���ة عل���ى منتج���ات كندي���ة  

و�أوروبي���ة و�س���ينية، �إذ �عت���رب �أن �لتج���ارة مع هذه 
�جلهات غري متو�زنة ل�سالح بالده.

ويح���ذر �خل���رب�ء منذ �أ�س���هر من �أ����رش�ر حمتملة 
ملو�جه���ة جتاري���ة مماثلة لي����س فقط على �س���عيد 
�لقت�ساد �لأمريكي، بل �أي�ًسا على �سعيد �لقت�ساد 

�لعاملي.
وكانت �ملوؤ�س�سات �لأمريكية �أبلغت �لحتياطي 
�لف���در�يل بانه���ا بد�أت ت�س���عر بوط���اأة �لر�س���وم من 
خالل زيادة يف �لأ�س���عار و”تر�جع �أو �إرجاء يف م�ساريع 
�ل�س���تثمار�ت ب�س���بب �لقل���ق �ملحي���ط بال�سيا�س���ة 
�لتجاري���ة”، بح�س���ب م���ا �أعل���ن �مل����رشف �ملرك���زي 
�لأمريك���ي �خلمي����س يف خال�س���ة �جتماع���ه �لأخري يف 

يونيو �ملا�سي.
�إل �أن �لرئي�س �لأمريكي جتاهل تلك �لتحذير�ت 
يف تغريدة �لثالثاء كتب فيها �أن “�لقت�س���اد “لرمبا 
يف �أف�س���ل حالته” حت���ى “قبل تعديل بع�س �أ�س���و�أ 
�لتفاقي���ات �لتجارية و�أكرثها �إجحاف���ا �لتي تربمها 

�أي دولة على �لإطالق”.
كم���ا �أعلن وزير �لتج���ارة �لأمريكي ويلبور رو�س 
�خلمي����س �أن �لتوقع���ات بتباط���وؤ �لنم���و �لأمريك���ي 

“مبكرة وعلى �لأرجح غري دقيقة”.
يف �جلانب �ل�س���يني، �أعلن م�سوؤول من �مل�رشف 
�ملركزي �ل�سيني �أم�س �أن “�حلرب �لتجارية �ستوؤدي 
�إلى تباطوؤ منو �إجمايل �لناجت �لد�خلي �ل�سيني ب�0.2 
%” يف 2018، �إل �أنه �عترب �أن �أثر �ل�رش�ئب �لأمريكية 

�سيكون حمدوًد� على �لقت�ساد �ل�سيني.

• حرب جتارية بني �أمريكا و�ل�سني	

�لكويت – تقرير: ق���ال حمللون ماليون 
�إن �سهم �لبنك �لأهلي �ملتحد، مل ي�ستفد من 
�لزخ���م �لكبري �لذي �س���هدته �س���وق �لكويت 
ل���الأور�ق �ملالي���ة رغم �لرتكيز على �لأ�س���هم 
�لت�س���غيلية يف �ل�س���وقني �لأول���ى و�لثاني���ة، 
اإال اأن الن�س���اط والت���داوالت على ال�س���هم مل 
تكن مر�سية بالن�س���بة للمحللني و�ملر�قبني 
كل  وحتقي���ق  �لبن���ك  و�أد�ء  بحج���م  مقارن���ة 

موؤ�رش�ته لنتائج قيا�سية.
وي���رى حمللون �أن �س���هم �لأهلي �ملتحد 
�س���هم و�ع���د، وكان يج���ب �أن ي�س���تفيد م���ن 
جل�س���ات �ل�س���وق عقب عيد �لفط���ر �ملبارك 
�لت���ي ز�دت فيه���ا �ل�س���يولة وحتدي���ًد� يوم 
26 يونيو �ملا�س���ي �إل���ى 24.7 مليون دينار 
كويت���ي، و�أم����س �لأول �أك���رث م���ن 30 مليوًنا 

لتعترب �لأعلى يف �لبور�سة هذ� �لعام. 
و��س���تمرت عمليات �ل����رش�ء �لتي مل تكن 
مفاجئة، بح�س���ب تقرير ن�رشته جريدة �لقب�س 
�لكويتي���ة، �إذ ب���د�أت مبا����رشة عق���ب �لعي���د 
وترك���زت عل���ى �لأ�س���هم �لت�س���غيلية، وكان 
ل�س���هم �لأهلي �ملتحد ن�س���يب م���ن عمليات 
�ل�رش�ء، ولك���ن لي�س بالقدر �ملتوقع، خا�س���ة 
�أنه من �لأ�س���هم �لقيادية �لتي �سهدت زخًما 
كب���رًي� عقب �إج���ازة عي���د �لفط���ر، ويذكر �أن 

�ل�سهم �رتفع �أم�س 1.6 %. 
�أن �س���هم �لأهل���ي  و�أ�س���اف �ملحلل���ون 
�ملتحد يعترب هدًفا للم�س���تثمر طويل �لأمد، 
بل وبع�س �مل�ساربني �أي�ًسا نتيجة ملوؤ�رش�ته 

�لإيجابية.
�لدم���ج  �أن توقع���ات  وذك���ر �ملحلل���ون 
�ملرتق���ب ب���ني �لأهل���ي �ملتحد وب���ني بيت 

�لتموي���ل �لكويتي �س���تزيد من تعزيز �س���عر 
�سهم �ملوؤ�س�ستني �ملاليتني �لعريقتني.

�س���هم  ي�س���هد  �أن  �ملحلل���ون  ويتوق���ع 
�لأهلي �ملتحد ن�س���اًطا خ���الل �لفرتة �ملقبلة 
نظًر� لع���دة عو�مل �أبرزها تغيري �س���لوكيات 
�مل�س���تثمرين و�مل�س���اربني نتيجة لتق�س���يم 
�ل�سوق �إلى 3 مر�حل، حيث وجد �مل�ستثمرون 
و�مل�ساربون �س���عوبة يف �لأ�سهم �مل�ساربية 
وحتديًد� �لأ�سهم �ل�سغرية �لتي يقل �سعرها 
ع���ن 100 فل����س، و�أ�س���بحت �أولويته���م �لآن 
����رش�ء �لأ�س���هم �لقيادي���ة، �لأم���ر �ل���ذي جعل 
�مل�س���اربني يلجوؤون �إلى �لأ�س���هم �لقيادية 
ذ�ت �مل���الذ �لآمن، �أو �لأ�س���هم �لتي تتد�ول 
عليها معلومات �سو�ء بالدمج �أو توقيع عقود 
�أو تخارج���ات.. �إل���خ، وجتعله���م يدخلون على 

�ل�سهم ويتخارجون منه ب�سكل �رشيع و�آمن.
�أم���ا �لعام���ل �لث���اين فه���و متان���ة �لأد�ء 
�ملايل للبنك وموؤ�رش�ته �لأ�سا�سية، فيما تعلق 
�لثال���ث باأن �لبنك �حت���ل �ملرتبة �لأولى بني 
�لبنوك �لإ�س���المية �لكويتية من حيث �لعائد 

�لنقدي حيث �سجل 4.3 %.
ور�بًع���ا، �أن مكرر ربحي���ة �لأهلي �ملتحد 
�ل�س���ايف P/E بعد ��س���تقطاع �ملخ�س�سات 
بلغ 12 مرة. وي�س���يف �ملحلل���ون �أنه بالرغم 
م���ن تركز �مللكي���ة يف �أيدي ع���دد من �ملالك 
و�سعف �لكميات �ملتاحة للتد�ول يف �ل�سوق، 
فاإن �ل�س���هم يتميز مبوؤ�رش�ت �إيجابية عديدة، 
م���ن �أهمها �أن مع���دل حجم �لت���د�ول بلغ 9.7 
مالي���ني دينار خالل �آخر 3 �أ�س���هر، وبلغ �أعلى 
�س���عر له خالل 12 �س���هًر� 410 فلو�س، فيما 

بلغ �أدنى �سعر له 249 فل�ًسا كويتيًّا.

1500 دينار كلفة احلج “ال�سادة”... و2550 لـ “الك�سخة”
“�لقيمة �مل�سافة” ت�سعد باأ�سعار زيارة “�لبيت �لعتيق”

تر�وحت كلفة �أد�ء فري�س���ة �حلج للمو�سم 
1500 و2550 دين���ار� بح�س���ب  �حل���ايل ب���ني 
و�سيلة �لنقل ومكان �لإقامة، وهي بذلك تكون 
مرت�جعة طفيفا عن �أ�سعار �لعام �ملا�سي �لتي 

كانت بني 1800 و2800 دينار.
وكان مر�قب���ون ومتابع���ون لأح���و�ل �حل���ج 
توقعو� �أن تنخف�س �لأ�س���عار هذ� �لعام ب�سكل 
�أكرب كون م�س���اريع �لتو�س���عة باحلرم �سارفت 
عل���ى �لنتهاء، بالتو�زي مع قيام فنادق ومباين 
�س���كنية جدي���دة باملدينة �ملقد�س���ة، ما يعني 
�نتهاء م�س���كلة “�أزمة” �ل�س���كن �لتي فر�س���ت 
نف�س���ها عل���ى �ملو��س���م �ل�س���ابقة، و�أدت �إلى 

�سعود �لأ�سعار.
لكنه���م ع���ادو� ليذك���رو� ب�رشيب���ة �لقيم���ة 
فر�س���تها  و�لت���ي   ،%  5 �لبالغ���ة  �مل�س���افة 
�ل�س���لطات �ل�سعودية، وبد�أ تطبيقها منذ مطلع 
�لعام �جلاري، و�لتي �س���اهمت يف رفع �لأ�سعار 

على �خلدمات و�لطعام و�مل�ساكن عموما. 
وقال م�سوؤولو و�أ�سحاب حمالت ل� “�لبالد” 
�أد�ء  �أم���ام �لر�غب���ني يف  �إن �خلي���ار�ت كث���رية 
فري�سة �حلج، وهي توؤدي بالنهاية �إلى تفاوت 

�لأ�سعار، وكل ح�سب �إمكاناته.
و�أ�س���افو� “هناك �ل�سفر بالطائرة و�لإقامة 
بفن���ادق م���ن فئ���ة �خلم�س جن���وم، وه���ي ذ�ت 
�أ�سعار مرتفعة ت�سل �إلى 2550 دينار�، يف حني 
ي�س���تطيع �ل�س���خ�س �لذهاب باحلافلة و�لإقامة 
ب�سقق فندقية وبغرف ت�سم 4 �أ�رشة دفع 1500 

دينار فقط”.
وحددت وز�رة �لعدل و�ل�س���وؤون �لإ�سالمية 

و�لأوق���اف 10 يولي���و موعد� نهائيا لت�س���جيل 
�لر�غبني يف �أد�ء فري�سة �حلج.

ي�سار �أن �ل�سلطات �ل�سعودية رفعت ح�سة 
�لبحري���ن “�لكوت���ا” هذ� �ملو�س���م �إل���ى 4625 
حاج���ا، بزي���ادة و�س���لت �إلى 925 �س���يفا على 
�لرحمن، قيا�سا باملو�سم �ملا�سي، �لتي كانت 

3700 حاج.
وقّدر �س���احب حملة �ملو��سم  للحج جا�سم 
�أب���ل كلفة �لرحلة لل�س���خ�س �لو�حد بني 1850 
دينار� و2550 دينار�، وجميعها بالطائرة، فيما 
تتفاوت �لأ�س���عار بح�س���ب مكان �ل�سكن وعدد 

�لأ�رشة يف �لغرفة �لو�حدة.

وتابع “�رشكتنا تعتم���د �لنقل �جلوي فقط، 
فيما ن�س���عى �إلى �إر�سال 75 حاجا هذ� �ملو�سم، 
)...( �خلدم���ات موحدة جلمي���ع �لعرو�س، وهي 
ت�س���مل وجبات �لطعام، وقطار �مل�ساعر، وبقية 
�خلدم���ات عد� �لهدي، و�لفرق يقت�رش على عدد 

�لأ�سخا�س يف �لغرف فقط”.

وبني �أن “�س���عر �لغرفة �لتي ت�سم 4 �أ�رشة 
ي�سل �إلى 1850 دينار�، فيما ترتفع �إلى 2250 
دين���ار� لتل���ك �لتي حت���وي �رشيري���ن، و2550 

دينار� للغرفة �لثنائية، وملدة ع�رش ليايل”.
من جهته، �أكد �س���احب حملة �ل�سالم للحج 
و�لعمرة جا�سم عي�س���ى �أن حملته تبحث �إر�سال 
85 حاج���ا هذ� �لع���ام، فيما تتعام���ل مع �لنقل 

�جلوي فقط.
و�أو�س���ح �أن �لأ�سعار لديهم تبد�أ من 1650 
دين���ار� للغرف���ة �لرباعية، وترتف���ع �إلى 1750 
�س���املة  للثنائي���ة،  و1850  للثالثي���ة  دين���ار� 

�لوجبات و�لتنقل بني �مل�ساعر.
وبني �أن �لإقامة جلميع هذه �لأ�سعار تكون 

يف �سقق مفرو�سة.
ورب���ط عي�س���ى �رتف���اع �لأ�س���عار ب�رشيب���ة 
�لقيمة �مل�س���افة �لتي ب���د�أت �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية بتطبيقها هذ� �لعام، و�لتي �سعدت 

باأ�سعار كل �سيء تقريبا بو�قع 5 %.
�إلى ذلك، قال �س���هيب جا�س���م �ل�سعيدي 
�مل�س���وؤول يف حمل���ة �ل�س���عيدي للح���ج و�لعمرة 
�أن �لأ�س���عار ل���دى حملت���ه ترت�وح ب���ني 1600 
دين���ار و1900 دينار، �س���املة وجب���ات �لطعام 

و�لتنقالت و�لهدي.
وح���ول �ل�س���فر باحلافل���ة، �أك���د �ملتحدث 
با�سم حملة �ملجتبى لل�سياحة و�حلج، �أن �لكلفة 
تبد�أ من 1500 دينار تقريبا بح�س���ب عدد �أيام 

�لإقامة.
وتاب���ع “�أم���ا �لرحلة بالطائرة، فهي ت�س���ل 
�إل���ى 1900 دين���ار، )...( نق���دم خي���ار� للحجاج 
من خالل رحلة �للتحاق �لتي تت�س���من 11 يوما 

فقط ب� 1850 دينار�”.

علياء الغيث
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الدوالر يهبط مع دخول ر�سوم اأمريكية حيز التنفيذ

الذهب يقل�ص خ�سائره مع تراجع الدوالر

ا�سترياد 17.6 األف �سيارة يف 5 اأ�سهر
تراجع طفيف مقارنة بالعام املا�ضي

اأظه���رت بيان���ات ح�ض���لت عليها “الب���اد” اأن 
البحرين ا�ض���توردت خال العام اجلاري اأكرث من 17 
األف �ض���يارة ع���ر ميناء خليف���ة بن �ض���لمان، اإذ تعد 
مبيعات ال�ضيارات اإحدى املوؤ�رشات التي تقي�س اأداء 

اال�ضتهاك والنمو باململكة.
واأظه���رت بيانات ر�ض���مية من مين���اء خليفة بن 
�ضلمان، اأن عدد ال�ض���يارات التي مت ا�ضتريادها عر 
امليناء الرئي�ض���ي ال�ض���ترياد الب�ض���ائع وال�ض���يارات 
باململك���ة، بلغ نح���و 17.666 �ض���يارة يف الفرتة من 

يناير حتى مايو من العام 2018.
وباملقارن���ة م���ع الع���ام املا�ض���ي، ف���اإن كمي���ة 
ال�ض���يارات امل�ض���توردة يف 2017 لنف�س الفرتة بلغ 
نحو 17.807 األف �ضيارة، اأي اأن هناك تراجًعا طفيًفا 

يف كمية ال�ضيارات امل�ضتوردة عر امليناء.
يذكر اأن اإجمايل املركبات التي مت ا�ض���تريادها 
من خ���ال امليناء يف العام املا�ض���ي بل���غ 39.6 األف 
�ض���يارة. ويتوق���ع اأن تب���داأ البحري���ن فر����س �رشيبة 
القيمة امل�ض���افة والتي �ضت�ضمل ال�ضيارات بن�ضبة 5 
%، اإال اأنه من غري املعروف متاًما االأثر املرتتب على 
مبيعات ال�ض���يارات. وتع���د اململكة مرك���ز ترانزيت 
مف�ض���ل ال�ض���ترياد ال�ض���يارات للدول املجاورة مثل 

املنطقة ال�رشقية يف اململكة العربية ال�ضعودية نظًرا 
ل�رشعة االإجراءات وو�ضول ال�ضيارات بوترية اأ�رشع، مما 
عزز موقع ميناء خليفة التناف�ض���ي يف حركة ا�ضترياد 
ال�ض���يارات باملنطقة.وكان وكاء �ض���يارات حمليون 
اأف���ادوا اأن واردات ال�ض���يارات مطل���ع الع���ام اجلاري 
كان���ت مرتفع���ة مقارن���ة مع الع���ام املا�ض���ي بحكم 
اال�ض���تعدادات املبكرة ل�ضهر رم�ض���ان املا�ضي، اإذ 
ا�ض���تبق جتار وموردو ال�ضيارات ال�ضهر الذي �ضادف 
�ض���هري ماي���و ويوني���و املا�ض���يني بطل���ب كميات 
اإ�ض���افية من ال�ضيارات قبل ال�ض���هر الف�ضيل، حيث 

ارتفع الطلب على ال�ضيارات يف هذين ال�ضهرين.

وتاأت���ي هذه البيان���ات يف الوقت الذي ت�ض���تعد 
في���ه �رشكة “بي ام تريمينال���ز البحرين” وهي ال�رشكة 
امل�ض���غلة مليناء خليفة بن �ضلمان اإلى طرح جزء من 
اأ�ض���همها يف اكتتاب عام خ���ال اأكتوبر املقبل وذلك 
بن�ض���بة 20 % من اإجمايل اأ�ض���هم ال�رشك���ة، اإذ تزداد 
اأهمي���ة امليناء التجاري���ة وعائداته م���ع ارتفاع حركة 
احلاويات والب�ض���ائع وال�ض���يارات التي ت�ضتورد من 
خاله، وبالتايل تزيد �ض���هية امل�ضتثمرين لا�ضتثمار 
يف اأ�ض���هم ال�رشك���ة الت���ي مل تعل���ن بع���د عن اأ�ض���عار 
االأ�ض���هم يف االكتتاب العام الذي يعد االأول من نوعه 

منذ �ضنوات.

• ميناء خليفة بن �ضلمان منفذ واردات ال�ضيارات اإلى البحرين	

لن���دن - روي���رتز: هب���ط الدوالر 
اجلمع���ة م���ع دخ���ول ر�ض���وم اأمريكية 
على واردات �ض���ينية حي���ز التنفيذ، 
لكن اال�ضتجابة ال�ض���عيفة من جانب 
اأ�ضواق العمات لاإجراء ترجح اأن هذا 
الت�ضعيد كان اإلى حد كبري مو�ضوعا 
ال���ذي  امل�ض���تثمرين  ح�ض���ابات  يف 
يرك���زون االآن على تقري���ر الوظائف 
االأمريكي���ة الذي م���ن املنتظر خروجه 

يف وقت الحق من يوم اجلمعة.
اأوراق نقدية فئ���ة 100 دوالر يف 

جاكرتا يوم 24 اأبريل 2018. 
املتح���دة  الوالي���ات  وفر�ض���ت 
ر�ض���وما جمركي���ة على واردات �ض���لع 
دوالر،  ملي���ار   34 بقيم���ة  �ض���ينية 
ودخلت الر�ضوم حيز التنفيذ اجلمعة.
لك���ن اال�ض���تجابة ب���ني العم���ات 

الكرى كانت حمدودة اإلى حد ما.
وانخف����س موؤ����رش ال���دوالر مقابل 
�ضلة ت�ضم �ضت عمات اإلى 94.317 
بع���د اأن هبط اإل���ى 94.177 م�ض���جا 
اأدن���ى م�ض���توياته من���ذ 26 يونيو يف 

اليوم ال�ضابق.
و�ض���اعد هذا اليورو على االرتفاع 
اأعل���ى  وه���و  دوالر،   1.1727 اإل���ى 

م�ضتوياته منذ 26 يونيو.
وارتفع الدوالر االأ�ضرتايل 0.1 % 

اإلى 0.7405 دوالر.
ومقاب���ل الني الياب���اين، انخف�س 
ال���دوالر 0.1 % اإل���ى 110.56 ي���ن، 
بينما ظل اليوان ال�ض���يني �ض���عيفا 
اأم���ام الدوالر، اإذ انخف�س 0.2 % اإلى 

6.6506 يوان للدوالر.

بنجالورو - رويرتز: قل�ض���ت اأ�ضعار 
الذهب خ�ضائرها اأم�س مع �ضغط الر�ضوم 
اجلمركية االأمريكية على ب�ضائع �ضينية 
عل���ى ال���دوالر، مم���ا ع���زز املخ���اوف من 
ن�ض���وب ح���رب جتاري���ة كاملة ب���ني اأكر 

اقت�ضادين يف العامل.
ر�ض���وًما جمركية  ال�ض���ني  وفر�ضت 
اإ�ض���افية على بع�س املنتج���ات الواردة 
م���ن الوالي���ات املتحدة عل���ى الفور بعد 
فر����س ر�ض���وم اأمريكي���ة عل���ى واردات 
�ض���ينية بقيمة 34 مليار دوالر، وفقا ملا 

ذكرته و�ضائل االإعام الر�ضمية.
املحلل���ة  الو  هيل���ني  وقال���ت 
اأرجون���اوت  ل���دى  االقت�ض���ادية 
احل���رب  ت�ض���اعدت  ”اإذا  �ض���يكيوريتيز 
التجاري���ة، ق���د تبيع ال�ض���ني بع���د ذلك 
اأوراًق���ا مالي���ة اأمريكية وت�ض���رتي ذهًبا. 

�ضيكون هذا حدًثا كبرًيا“.

يف   %  0.1 الذه���ب  وانخف����س 
املعامات الفورية اإلى 1256.54 دوالر 
لاأوقية )االأون�ضة( بحلول ال�ضاعة 0702 
بتوقي���ت جرينت����س، بع���د اأن هب���ط اإلى 
1252.15 دوالر لاأوقية يف وقت �ضابق 

من اجلل�ضة.
لك���ن املع���دن االأ�ض���فر اجت���ه اإل���ى 
حتقيق اأول مك�ض���ب اأ�ض���بوعي يف اأربعة 
الذه���ب  عق���ود  وتراجع���ت  اأ�ض���ابيع. 
االأمريكية االآجلة للت�ض���ليم يف اأغ�ض���ط�س 

0.1 % اإلى 1257.50 دوالر لاأوقية.
ومن بني املعادن النفي�ض���ة االأخرى، 
قفزت الف�ضة 0.5 % اإلى 16.06 دوالر 

لاأوقية.
% اإل���ى   0.2 وانخف����س البادي���وم 
زاد  بينم���ا  لاأوقي���ة،  دوالر   945.97
دوالر   842.70 اإل���ى   %  0.3 البات���ني 

لاأوقية.

علي الفردان

النفط يتاأرجح يف تعامالت متوترة
الر�ضوم االأمريكية ت�ضغط على االأ�ضعار

�ض���نغافورة - روي���رتز: تاأرجحت 
اأ�ض���عار النفط اأم�س، يف �ضوق ات�ضمت 
بالتوتر مع تطبي���ق الواليات املتحدة 
جمموعة م���ن الر�ض���وم اجلمركية على 
ب�ضائع �ضينية يف اإجراء دفع بكني اإلى 
الرد بر�ضوم مماثلة �ض���ملت وارداتها 

من اخلام االأمريكي.
يف  النف���ط  اأ�ض���عار  وهبط���ت 
التعام���ات املبكرة مع تراجع اأ�ض���واق 
االأ�ض���هم. لك���ن بعد �ض���اعات ارتفعت 
العق���ود االآجلة خل���ام غرب تك�ض���ا�س 
الو�ض���يط االأمريك���ي 13 �ض���نًتا، اأو ما 
يعادل 0.2 %، عن الت�ض���وية ال�ضابقة 
اإلى 73.07 دوالر للرميل. وانخف�ضت 
العقود االآجلة خل���ام القيا�س العاملي 
مزيج برنت �ضتة �ضنتات، اأو ما يعادل 

0.1 %، اإلى 77.33 دوالر للرميل.
ب���ني  التج���اري  الن���زاع  ويخي���م 
الوالي���ات املتح���دة وال�ض���ني بظاله 

على اأ�ضواق النفط.
وب���داأ تطبيق الر�ض���وم اجلمركية 
بني اأمريكيا وال�ض���ني ب�ضكل متبادل 

ومماثل من يوم اأم�س.
اخل���ام  �ض���حنات  حج���م  ويبل���غ 

االأمريكية اإلى ال�ض���ني نحو 400 األف 
برمي���ل يوميًّا بقيمة ت�ض���ل اإلى مليار 
ا باالأ�ض���عار احلالية. ومن  دوالر �ضهريًّ
�ضاأن فر�س الر�ض���وم اجلمركية عليها 
اأن يفقد اخلام االأمريكي تناف�ضيته يف 
ال�ض���ني. اإلى ذلك، ق���ال حملل ب�رشكة 
اآند ك���و” اإن  “�ض���اندورد برين�ض���تني 
م�ض���تثمري النف���ط قد يندم���ون على 
حث ال�رشكات عل���ى اإنفاق االأموال بدالً 

م���ن اال�ض���تثمار يف النمو للم�ض���تقبل، 
الأن ندرة اال�ضتك�ض���اف متهد الطريق 

الرتفاع غري م�ضبوق يف اأ�ضعار اخلام.
يف  بيفري���دج”  “ني���ل  وذك���ر 
مذك���رة �ض���درت اأم����س اأن ال����رشكات 
ا�ض���طرت للرتكيز على زيادة العوائد 
وتوزيعات امل�ض���اهمني على ح�ض���اب 
التو�ض���ع يف النفقات الراأ�ضمالية التي 
تهدف التو�ضل الإمدادات جديدة، نقاً 

عن وكالة “بلومرغ”.
واأ�ضاف اأن ذلك يوؤدي النخفا�س 
املنتج���ني  ل���دى  االحتياطي���ات 
الرئي�ض���يني، وتراج���ع مع���دل اإع���ادة 
اال�ض���تثمار اإل���ى ال�ض���ناعة، كما ميهد 
الطري���ق نح���و جت���اوز اأ�ض���عار النفط 
امل�ضتوى التاريخي امُل�ضجل يف العقد 

املا�ضي.
اأن  ال�رشك���ة  مذك���رة  واأو�ض���حت 
امل�ضتثمرين الذي حر�ضوا فرق العمل 
على الت�ضييق على االإنفاق الراأ�ضمايل 
والعوائ���د النقدي���ة، “�ض���وف يندمون 
على نق�س اال�ض���تثمار”، م�ضريين اإلى 
اأن اأي نق����س يف املعرو�س �ض���يوؤدي 
الرتفاع كبري يف االأ�ض���عار. وتابعت اأن 
ه���ذا االرتفاع قد يك���ون اأعلى وبكثري 
من امل�ض���تويات املرتفعة التي و�ضل 
له���ا �ض���عر اخل���ام يف 2008 عند 150 
دوالًرا للرمي���ل. ويف 2014 خف�ض���ت 
�رشك���ة “روي���ال ديت����س” و”بي.ب���ي” 
التكاليف، وباعوا االأ�ض���ول للم�ضاهمة 
يف اإر�ضاء امل�ض���تثمرين باأرباح كبرية، 
وذل���ك وق���ت الرتاج���ع احل���اد ال���ذي 

�ضهدته اأ�ضعار النفط.

• تفاوت باأ�ضعار النفط االأمريكي وبرنت	

SE -  ��ضفت درا�ضة جديدة اأطلقتها من�ضة
rush الرائدة يف جمال خدمات الت�ض���ويق الرقمي 
عن توقعاتها باأن القرار اجلديد بال�ض���ماح بقيادة 
امل���راأة لل�ض���يارة يف اململك���ة العربية ال�ض���عودية 
�ض���تكون ل���ه اآث���ار اإيجابية وا�ض���عة لي����س فقط يف 
اململك���ة، ب���ل عل���ى امت���داد منطق���ة دول جمل�س 
التع���اون اخلليج���ي، مب���ا يف ذلك البحري���ن ودولة 

االإمارات العربية املتحدة، وغريهما.
ولن تقت�رش ه���ذه االآثار االإيجابية على وكاالت 
بيع ال�ض���يارات يف اململكة فح�ض���ب، بل �ضتتعداها 
لت�ضمل القطاعات االأخرى، والتي بدورها ينبغي اأن 
تتح�رش لا�ض���تفادة من هذه الفر�ض���ة اال�ضتثنائية 
 SEMrush االأعم���ال. وعمل���ت من�ض���ة  لتطوي���ر 
عل���ى حتلي���ل االآراء املنت�رشة �ض���من اأك���رث من 20 
األ���ف تغري���دة على “توي���رت” يف اململك���ة العربية 
ال�ض���عودية ودولة االإم���ارات خال االأ�ض���بوع الذي 
ج���رى في���ه االإعان الر�ض���مي ع���ن ال�ض���ماح للمراأة 
ال�ض���عودية بقي���ادة ال�ض���يارة. واأظه���رت النتائج 
اأن الغالبي���ة العظمى من تغريدات امل�ض���تخدمني 
العرب يف اململكة ودولة االإمارات انطوت على اآراء 
اإيجابية فيما يخ�س القرار االأخري. وجاءت تغريدات 
امل�ض���تخدمني من ال�ض���عودية جتاه القرار اإيجابية 
بن�ضبة 43 % و�ضلبية بن�ضبة 13 %، واأتت حم�ضلة 
االآراء حماي���دة باملجم���ل. وح���ول ذات املو�ض���وع، 

اأظهرت تغريدات امل�ضتخدمني من دولة االإمارات 
اآراًء اإيجابي���ًة بن�ض���بة 47 % و�ض���لبيًة بن�ض���بة 1 % 
فقط، لتاأتي حم�ضلة االآراء حمايدة باملجمل اأي�ًضا.

ويف �ض���وء االآراء االإيجابي���ة االأولي���ة املنت����رشة 
على امتداد منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
ميكن توقع حتقيق قطاع اإيجار ال�ض���يارات ملعدل 
من���و اإ�ض���ايف �ض���من جم���االت الرح���ات الطرقي���ة 
الداخلي���ة يف املنطق���ة ورح���ات االأعمال ق�ض���رية 

املدى من واإلى اململكة العربية ال�ضعودية.
وتع���ّد اململكة العربية ال�ض���عودية اإحدى اأهم 
اجلهات امل�ض���اهمة يف اأعداد ال�ض���ياح الوا�ض���لني 
���ا  اإلى خمتلف اأ�ض���واق املنطقة املجاورة وخ�ضو�ضً
البحرين، واأي�ًض���ا دولة االإمارات، وغريهما. ووفًقا 
الآخ���ر االأرق���ام املتعلقة باأعداد ال�ض���ياح الوافدين 
اإلى دولة االإمارات وال�ض���ادرة عن “دائرة ال�ضياحة 
والت�ض���ويق التجاري بدبي”، فقد بل���غ عدد الزوار 
ال�ض���عوديني الوافدين اإلى دب���ي 1.5 مليون زائر 
العام 2017، وو�ضل هذا العدد ذروته خال عطلتي 
عيد الفطر ال�ض���عيد وعيد االأ�ض���حى املبارك. ويف 
�ضوء ما اأعلنته وزارة الداخلية ال�ضعودية عن تقدم 
120 األف امراأة للح�ض���ول على رخ�ضة القيادة يف 
اململكة، فاإن عطلة عيد االأ�ض���حى املبارك املقبلة 
خال �ض���هر اأغ�ضط�س قد ت�ضهد تزايدا غري م�ضبوق 
يف اأعداد ال�ضيدات ال�ضعوديات ممن يرغنب بق�ضاء 
رحات ال�ضفر الري على امتداد اململكة والبحرين  

ودولة االإمارات وغريها يف اأواخر ف�ضل ال�ضيف.

االت�ض���االت  مدي���ر  ق���ال  ال�ض���دد،  وبه���ذا 
املوؤ�ض�ض���ية ل���دى من�ض���ة SEMrush يف منطقة 
“جت�ض���د  زي���دان  اآدم  وتركي���ا،  العرب���ي  اخللي���ج 
التطورات االأخرية التي ت�ضهدها ال�ضعودية فر�ضة 

ا�ض���تثنائية لقط���اع اإيجار ال�ض���يارات يف املنطقة، 
وبخا�ض���ة يف البحرين، واالإمارات العربية املتحدة؛ 
كونهم���ا جت�ض���دان الوجهتني ال�ض���ياحيتني االأهم 
بالن�ض���بة للعائات يف منطقة دول جمل�س التعاون 

اخلليج���ي. وينبغ���ي لقط���اع اإيج���ار ال�ض���يارات يف 
املنطق���ة اأن يقرر الكيفية االأمثل لا�ض���تفادة من 
هذه الفر�ضة اال�ضتثنائية باالعتماد على اخلدمات 
املبتكرة امل�ض���ممة خ�ضي�ًض���ا للمراأة ال�ض���عودية. 
فهل �ضي�ضهد القطاع يف املنطقة ازدياًدا كبرًيا يف 
اأعداد ال�ضيارات املائمة لاأمهات، مثل ال�ضيارات 
الريا�ض���ية  وال�ض���يارات  اال�ض���تخدامات  متع���ددة 
متع���ددة اال�ض���تخدامات وال�ض���يارات العائلية؟ اأم 
�ض���تعمل �رشكات اإيج���ار ال�ض���يارات على تو�ض���يع 
�ضبكة من�ض���ات اخلدمة التابعة لها لتحقق ات�ضاالً 
اأف�ض���ل ب���ني اململك���ة العربية ال�ض���عودية وباقي 
دول جمل�س التعاون اخلليجي، مبا ي�ضهل عمليات 
انت�ض���ار نقاط ا�ضتالم وت�ض���ليم ال�ضيارات يف �ضوء 
االأعداد املتزايدة من ال�ضيدات ال�ضعوديات الاتي 
يرغ���نب يف القي���ادة بالبحري���ن اأو دول���ة االإم���ارات 
لق�ض���اء العطات؟ و�ض���يكون من املثري لاهتمام 
مراقب���ة الكيفية التي �ضي�ض���تجيب عرها القطاع 

لهذه الفر�س املطروحة”.
وقبيل �ض���دور القرار بال�ضماح بقيادة املراأة، 
اأ�ض���ارت التوقع���ات بتحقيق القطاع لنمو �ض���نوي 
بن�ض���بة 25 % مع حلول الع���ام 2020. وحاليًّا، من 
املتوقع اأن ي�ضهد القطاع ت�ضارًعا متزايًدا يف النمو 
�ضمن ال�ضعودية، البحرين، واالإمارات، وذلك تزامًنا 
مع بدء ع�رشات االآالف من ال�ض���يدات ال�ضعوديات - 
البالغ تعدادهن 10 مايني باملجمل- يف احل�ضول 

على رخ�س القيادة يف بلدهم االأم.

ال�سعودية: قيادة املراأة لل�سيارة تدعم االقت�ساد باخلليج
ت�ضمل معظم القطاعات التجارية وال�ضياحية

املحرر االقت�سادي
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)CR2018-61190( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

حتويل  بطلب  املقهوي  ابراهيم  عبداهلل  ابراهيم  عبداهلل  إلينا  تقدم 
احملالت التجارية التالي الى محمد حسن نحمود. 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل 
يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة 

اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

) CR2018 -99196( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: خديجة هالل خان محمد

االسم التجاري احلالي: حلويات فوالة اخلليج
االسم التجاري اجلديد: دانيش للمواد الغدائية

قيد رقم: 49035-7

القيد: 47831 - التاريخ: 7/4/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة 

مركز اخلليج التخصي للسكر ش.م.ب )مقفلة( 

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ش.م.ب  للسكر  التخصي  اخلليج  مركز  شركة  اصحاب  السادة  إليها 
)مقفلة( املسجلة مبوجب القيد رقم 47831، طالبني تغيير اإلسم التجاري 

من: مركز اخلليج التخصي للسكر ش.م.ب )مقفلة(
إلى: مركز اخلليج الطبي والسكر ش.م.ب )مقفلة(  

مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

إعالن بحل وتصفية شركة
الشركة البحرينية الوطنية لإلسمنت ش.م.ب مقفلة

سجل جتاري رقم 60740

مقفلة،  ش.م.ب  لإلسمنت  الوطنية  البحرينية  الشركة  في  املساهمني  قرار  على  بناء 
جاسم  السيد/  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،60740 رقم  القيد  على  املسجلة 

حسن يوسف عبدالعال  مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 
إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات  قانون  من 
مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان 

التالي:
عنوان املصفي: جاسم حسن يوسف عبدالعال
jassim.abdulaal@bh-gt.com - )+973(39605262

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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كما ين�ص االتفاق على ن�رش اأفراد من ال�رشطة 
الع�س���كرية الرو�س���ية عل���ى احلدود م���ع االأردن. 
وي�س���مل االتف���اق اأي�س���ا اإع���ادة �س���يطرة قوات 

النظام ال�سوري على معرب حدودي مع االأردن.
واأو�س���ح اجلباوي اأن قوات حملية �س���ت�رشف 
عليها رو�سيا �ستتولى ال�سيطرة يف تلك املنطقة.
يف  م�س���ادر  اأك���دت  مت�س���ل،  �س���ياق  يف 
املعار�س���ة ال�س���ورية اأن مقاتلي املعار�س���ة يف 
حمافظة درعا الذين ال يرغبون يف امل�س���احلة مع 
النظام �س���يغادرون اإلى مناطق خا�سعة ل�سيطرة 

املعار�سة يف �سمال البالد مبوجب االتفاق.
وي�س���مح االتف���اق ل���كل مقاتلي املعار�س���ة 
بت�س���وية و�سعهم ب�سمانات رو�س���ية. كما مينح 
االتفاق املن�س���قني عن اجلي����ص واملتهربني من 
التجنيد اإعفاء ملدة 6 اأ�س���هر. كما ي�سمح االتفاق 
للمدني���ني الذي���ن ف���روا م���ن درعا بالع���ودة مع 

�سمانات رو�سية بحمايتهم.
وبح�س���ب املعار�س���ة ال�س���ورية، ب���داأ وقف 
اإط���الق الن���ار اأم����ص اجلمع���ة م���ع بداية ت�س���ليم 

االأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة.
ومبوج���ب هذا االتفاق، و�س���ل مئات اجلنود 
التابع���ني ل�رشط���ة النظ���ام ال�س���وري اإل���ى معرب 
ن�س���يب احلدودي مع االأردن. وقال �س���اهدان اإن 
مئات من اجلنود يف قافلة ع�س���كرية كبرية ترفع 
عل���م النظام ال�س���وري وعلم رو�س���يا اقرتبوا من 

معرب ن�سيب احلدودي مع االأردن.
وكانت القافلة التي ت�سم ع�رشات املركبات 

املدرعة والدبابات تتحرك على طريق ع�س���كري 
مبحاذاة اجلانب االأردين من ال�سياج احلدودي.

ق���ال م�س���وؤولون ي���وم اجلمع���ة اإن اجلي����ص 
االأردين اأر�س���ل تعزي���زات اإلى احلدود ال�س���مالية 
مع �س���وريا بعد اأن تو�سلت رو�سيا اإلى اتفاق مع 

مقاتلي املعار�سة يف املنطقة.
وقالت م�سادر دبلوما�سية اإن اجلي�ص، الذي 
ن����رش مزيدا من االآليات املدرع���ة يف املنطقة، بداأ 

اتباع خطط ملواجهة كل االحتماالت.
واإع���ادة فت���ح املعرب ه���دف رئي�س���ي حلملة 
ال�س���تعادة  ته���دف  الت���ي  ال�س���ورية  احلكوم���ة 
ال�سيطرة على الركن اجلنوبي الغربي من �سوريا 

باأكمله من مقاتلي املعار�سة. ويعد معرب ن�سيب 
ممرا جتاريا حيويا وت�س���يطر عليه املعار�سة منذ 
2015. م���ن جانبه، قال وزي���ر اخلارجية االأردين 
اأمي���ن ال�س���فدي اأم����ص اإن عودة ع����رشات االآالف 
من النازحني ال�س���وريني جلنوب �س���وريا اأولوية 
ق�س���وى للمملكة، واإنه ناق�ص ”�سمانات عملية“ 

مع االأطراف املعنية لتحقيق ذلك.
وق���ال ال�س���فدي يف تغري���دة عل���ى توي���رت 
�س���وريا  جن���وب  ال�س���وريني  االأ�س���قاء  ”تاأم���ني 
وعودته���م اإل���ى منازله���م وتلبي���ة احتياجاته���م 
و�سمن اأمنهم يف وطنهم يف مقدمة حمادثاتنا مع 

جميع االأطراف“.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434(

املقاومة اليمنية ت�سيطر على مركز مديرية التحيتا
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

اقتحمت قوات املقاومة اليمنية امل�س����رتكة باإ�س����ناد من التحالف العربي اأم�ص اجلمعة مركز مديرية 
التحيت����ا مبحافظ����ة احلدي����دة يف ال�س����احل الغربي، و�س����يطرت عل����ى اأجزاء وا�س����عة من املدين����ة بعد طرد 
ميلي�سيات احلوثي االإيرانية. وتنفذ األوية العمالقة بعد جناح عملية االقتحام عملية مت�سيط ملركز مديرية 
التحيت����ا، كم����ا تتقدم نح����و اإدارة املديرية ومرك����ز �رشطة املدينة. وكان����ت األوية العمالقة، املن�س����وية يف 
املقاومة الوطنية، وباإ�سناد من قوات التحالف، �سنت، اخلمي�ص، هجوما وا�سعا على مركز مديرية التحيتا 
لطرد امليلي�س����يات االنقالبية. وقد قتل الع�رشات من ميلي�س����يات احلوثي االإيرانية خالل اال�س����تباكات مع 
قوات املقاومة يف املعارك التي متثل �رشبة جديدة لالنقالبيني يف ال�س����احل الغربي. وتكت�س����ب ال�سيطرة 
على التحيتا اأهمية كربى؛ لكونها ت�س����اهم يف تاأمني اخلط ال�س����احلي، الذي ي�س����كل �رشيانا حيويا بالن�سبة 
الإمدادات القوات امل�سرتكة والتحالف العربي جنوبي احلديدة. وتقول م�سادر ع�سكرية اإن تاأمني الطريق 

ال�ساحلي �رشوري من اأجل اإي�سال امل�ساعدات االإن�سانية لعدد من مديريات احلديدة.
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دبي ـ اف ب: 
قت����ل 7 يرج����ح اأنه����م م����ن تنظي����م 
القاع����دة املتطرف يف �رشب����ة جوية، اأم�ص 
اجلمعة، نفذتها طائرة من دون طيار �سد 
اآلية كانت تقلهم يف �سبوة جنوب اليمن، 

بح�سب ما اأفاد م�سوؤول اأمني ميني.
وقال امل�س����وؤول يف القوات املوالية 
لل�س����لطة املعرتف به����ا يف اليمن لوكالة 
فران�����ص بر�����ص، اإن الطائرة ا�س����تهدفت 
االآلية اأثن����اء مرورها على طريق فرعي يف 

مديرية بيحان يف �سبوة.
ورّج����ح امل�س����وؤول االأمن����ي اأن يكون 
امل�س����لحون من عنا�����رش تنظي����م القاعدة 
املتطرف، واأن تكون الطائرة التي نفذت 

الغارة اأمريكية.
وينت�����رش عنا�����رش تنظي����م القاعدة يف 

اليمن منذ اأكرث من عقدين.
وكثفت الواليات املتحدة منذ ت�سلم 
دونالد ترامب الرئا�س����ة يف يناير 2017، 
�رشباته����ا �س����د التنظي����م خ�سو�س����ا عرب 

طائرات من دون طيار.

مقتل 7 من “القاعدة” 
ب�رشبة اأمريكية يف اليمن

القدس المحتلة ـ رويترز: 
العلي����ا  املحكم����ة  اإن  حم����ام  ق����ال 
االإ�رشائيلي����ة علقت تنفيذ قرار هدم قرية 
بدوية يف ال�س����فة الغربية املحتلة اأ�سبح 
م�س����ريها حم����ور احتجاجات فل�س����طينية 
ومثار قل����ق دويل. وكان جي�����ص االحتالل 
االإ�رشائيلي �رشع بهدم القرية الفل�سطينية 
يف منطق����ة اخل����ان االأحم����ر جن����وب �رشقي 
الغربي����ة،  ال�س����فة  يف  القد�����ص،  مدين����ة 
االأربع����اء. واأ�س����اف عالء حماجن����ة حمامي 
ال�س����كان لرويرتز، اأن قرار املحكمة �سدر 
بعد يوم من ت�سبب القوات االإ�رشائيلية يف 
مواجهات بقرية خ����ان االأحمرحني حركت 
اإليه����ا اجلرافات واأمهلت الدولة حتى 11 
يوليو للرد على دفع القرويني بحرمانهم 

من ت�ساريح البناء ظلما.
ويعي�����ص نح����و 180 بدوي����ا، يرعون 
املا�س����ية واالأغنام، يف اأكواخ من ال�سفيح 

واخل�سب يف خان االأحمر.

حمكمة اإ�رشائيلية تعلق 
هدم قرية بدوية

واشنطن ـ اف ب: 
اأكد الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب 
الرو�س����ي  نظ����ريه  للق����اء  “ا�س����تعداده” 
فالدميري بوتني، م�ستخدما لهجة �ساخرة 
يف ال����رد على �س����حافيني طرحوا اأ�س����ئلة 

ب�ساأن افتقاره اإلى اخلربة واالإعداد.
وق����ال الرئي�����ص االأمريك����ي “بوتني 
م�س����تعد ج����دا ولكن هل �س����يكون ترامب 
م�س����تعدا؟”، هازئ����ا بذلك من ت�س����اوؤالت 
طرحها بع�ص اخلرباء ب�س����اأن اللقاء الذي 
�س����يجمعه برجل الكرمل����ني القوي يف 16 

من يوليو يف هل�سنكي بفنلندا.
واأ�ساف “تعرفون اأن الرئي�ص بوتني 
من ال� ك����ي جي بي )جهاز اال�س����تخبارات 
ال�س����وفياتي(” يف اإ�س����ارة اإل����ى املهمات 
ال�سابقة للرئي�ص الرو�سي. ح�سب فران�ص 

بر�ص.
وتابع ترامب خالل جتمع الأن�ساره يف 
غري����ن فولز مبنطقة مونتانا “�س����دقوين 

كل �سيء �سيكون على ما يرام”.

ترامب ي�سخر ويوؤكد 
ا�ستعداده للقاء بوتني

اسطنبول ـ رويترز: 
الع����ام الرتك����ي يف  النائ����ب  اأ�س����در 
اإ�سطنبول، اأم�ص اجلمعة، مذكرات اعتقال 
بحق 271 �س����ابطا، بتهم����ة ارتباطهم مع 
جماع����ة فت����ح اهلل غول����ن، وال����ذي تتهمه 
اأنقرة بتدبري حماولة انقالب قبل عامني.

�س����حيفة  ع����ن  “روي����رتز”  ونقل����ت 
يواجه����ون  الذي����ن  معظ����م  اأن  “�س����تار” 
االعتق����ال جن����ود يف اخلدمة وم����ن بينهم 
10 برتبة كولونيل، وهناك اأي�س����ا جرنال 

متقاعد بني امل�ستبه بهم. 
واأ�سافت اأن �رشطة مكافحة االإرهاب 
ال�س����اعة  العملي����ة  ب����داأت  اإ�س����طنبول  يف 

اخلام�سة �سباح اليوم تقريبا.
وكان مكت����ب االأم����م املتحدة حلقوق 
االإن�س����ان قد قال اإن مث����ل هذه العمليات 
حت����دث ب�س����ورة متك����ررة من����ذ حماول����ة 
االنق����الب، واإن ال�س����لطات الرتكية األقت 
القب�����ص عل����ى نح����و 160 األف����ا، واأقالت 
نف�ص الع����دد تقريبا من وظائفهم العامة 

منذ ذلك احلني.

اعتقال 271 �سابطا 
تركيا ب� “تهمة غولن”

بعد اتفاق درعا... وقف الق�صف ونظام الأ�صد يت�صلم معرب ن�صيب
االأردن يعزز دفاعات احلدود ويعترب عودة النازحني اأولوية ق�سوى

• غارات لقوات االأ�سد على درعا اأم�ص االأول	

���لت املعار�س���ة ال�س���ورية التفاق يف حمادثات مع اجلانب الرو�س���ي ح���ول درعا اأم�ص  تو�سّ
اجلمع���ة. ومبوجب هذا االتفاق �رشت الهدنة يف اجلنوب ال�س���وري، بينما ت�س���لمت �رشطة النظام 

ال�سوري “معرب ن�سيب” احلدودي.
وبح�س���ب ما اأكده متحدث با�سم املعار�س���ة لوكالة “رويرتز” يق�سي االتفاق ببدء ت�سليم 

�سالح ف�سائل املعار�سة الثقيل على مراحل، يف مقابل ان�سحاب قوات االأ�سد من مناطق عدة.

وا�صنطن تدعو ملواجهة الإرهاب الإيراين يف اأوروبا
حكم غيابي ب�صجن نواز �رشيف 10 �صنوات املخابرات الهولندية تطرد اثنني من موظفي ال�سفارة االإيرانية

عواصم وكاالت:

 ن�رشت اخلارجية االأمريكية عرب 
موقعها الر�س���مي قائم���ة باالأعمال 
اإي���ران  رعته���ا  الت���ي  االإرهابي���ة 
يف اأوروب���ا خ���الل العق���ود االأربع���ة 
املا�سية اأي ما بني 1979 و2018 
بينما دعا وزير اخلارجية االأمريكي 
ماي���ك بومبي���و االأوربيني ملواجهة 
هذا االإرهاب الذي يقوم به النظام 

االإيراين.
ويتزامن ن�رش ه���ذه القائمة مع 
ق�س���ية حماول���ة االعت���داء بقنبل���ة 
عل���ى موؤمت���ر املعار�س���ة االإيرانية 
يف باري����ص ال�س���بت املا�س���ي 30 
يونيو، والتي اعتقل خاللها املدبر 
الرئي�سي للهجوم وهو دبلوما�سي 

يعمل بال�سفارة االإيرانية.
وج���اء يف مقدم���ة القائم���ة اأن 
“النظام االإيراين قد جلب املعاناة 
وامل���وت للعامل و�س���عبه، حيث يف 
اأوروب���ا فقط، ت�س���ببت االغتياالت 
والتفج���ريات والهجمات االإرهابية 
اإي���ران يف  االأخ���رى الت���ي ترعاه���ا 

ت�س���ويه حي���اة عدد ال يح�س���ى من 
النا�ص”.

بالتف�س���يل  القائمة  و�رشح���ت 
العملي���ات التي قام���ت بها اأجهزة 
املخاب���رات االإيراني���ة اأو عمالوؤه���ا 
اهلل”  “ح���زب  ميلي�س���يات  م���ن 
اللبناني���ة م���ن تفج���ري واغتياالت 
واأعمال خطف وقتل �سد معار�سي 
النظام االإي���راين اأو اأهداف الأمريكا 
وحلفائها. من جهت���ه، طالب وزير 
اخلارجية االأمريك���ي مايك بومبيو، 
عل���ى  ح�س���ابه  ع���رب  تغري���دة  يف 

“توي���رت”، يف معر�ص تعليقه على 
قائمة االأعمال االإرهابية يف اأوروبا، 
اأن يط���رح الق���ادة االأوروبيون هذا 
االأم���ر م���ع روح���اين وظري���ف خالل 
جولتهما االأوروبي���ة”. ويف تغريدة 
اأخ���رى، قال بومبي���و: “حان الوقت 
ملواجهة احلقائق حول نظام اإيران 

اخلبيث”.
الفا�سل  الهجوم  واأدت ق�سية 
عل���ى موؤمت���ر املعار�س���ة االإيرانية 
يف باري����ص، اإلى فت���ح ملف ع�رشات 
االغتي���االت التي قام به���ا النظام 
االإيراين يف اأوروبا �س���د معار�س���يه 
و�س���د م�س���الح الواليات املتحدة 
وحلفائه���ا. اإلى ذل���ك، قالت جهاز 
اأم����ص  الهولندي���ة  املخاب���رات 
اجلمع���ة اإن هولندا ط���ردت اثنني 
م���ن موظف���ي ال�س���فارة االإيرانية. 
وق���ال متح���دث با�س���م املخابرات 
الهولندية ”ن�س���تطيع اأن نوؤكد اأن 
هولندا طردت �سخ�سني معتمدين 
لدى ال�سفارة االإيرانية... لن نقدم 

مزيدا من املعلومات“.

إسالم اباد ـ رويترز: 

باك�س���تانية  حمكم���ة  ق�س���ت 
اأم�ص اجلمعة ب�س���جن رئي����ص الوزراء 
املعزول نواز �رشيف 10�سنوات ل�رشاء 
اأ�رشته �سققا �س���كنية فاخرة يف لندن 
يف �رشب���ة قوية حلزبه قبل االنتخابات 
العام���ة الت���ي �س���تجرى يف 25 يوليو 

احلايل.
ويهدد احلكم الذي �سدر غيابيا 
على �رشيف )68 عام���ا( باإنهاء احلياة 
ال�سيا�س���ية الأح���د اأبرز ال�سيا�س���يني 
خ���الل العق���ود االأربع���ة االأخ���رية يف 
باك�ستان والذي �سغل من�سب رئي�ص 

الوزراء 3 مرات.
وق���ال حمام���ي االدع���اء ����رشدار 
مظف���ر عبا�س���ي اإن م���رمي ابنة �رشيف 
والت���ي تعت���رب عل���ى نط���اق وا�س���ع 
خليفته ال�سيا�سية عوقبت بال�سجن 7 
�سنوات وعوقب زوجها حممد �سافدار 
النائب عن حزب الرابطة االإ�س���المية 
الباك�س���تانية - جناح نواز بال�س���جن 
عام���ا. واأ�س���اف عبا�س���ي اأن املحكمة 
ق�ست بتغرمي �رشيف 8 ماليني جنيه 
دوالر(  ملي���ون   10.6( ا�س���رتليني 
وغرمت ابنت���ه مليوين جني���ه واأمرت 

مب�س���ادرة ال�سقق ل�س���الح احلكومة 
الباك�ستانية.

لل�س���حافيني  عبا�س���ي  وق���ال 
”احلكم الذي �س���در اليوم يثبت اأن 
�سقق اأفينفيلد مت �رشاوؤها با�ستخدام 
اأم���وال ناجتة عن ف�س���اد“ يف اإ�س���ارة 
اإلى ا�س���م املبنى ال�س���كني املوجود 
يف لن���دن. ويوج���د �رشي���ف وابنت���ه يف 
لن���دن برفق���ة زوجت���ه كلث���وم التي 
تعالج من ال�رشطان وترقد يف غيبوبة 
من���ذ اإ�س���ابتها بنوبة قلبية ال�س���هر 
املا�سي. ونفى �رشيف وابنته ارتكاب 

اأي خطاأ.

دبي ـ العربية نت: 

ذكرت “منظمة حقوق االإن�سان 
االأهوازية” اأن ال�س���لطات االإيرانية 
اعتقلت اأثناء “انتفا�س���ة العط�ص” 
املحم���رة  يف  االأخ���رية  االأي���ام  يف 
وعبادان 125 �سخ�ساً تظاهروا �سد 
ظاهرة تل���وث وملوحة مياه ال�رشب.

وبح�س���ب بي���ان للمنظمة، يت���م احتجاز 
ه���وؤالء املعتقل���ني ل���دى ق���وى االأمن 
الداخل���ي وجه���از وزارة اال�س���تخبارات 

االإيرانية بتهم���ة التظاهر احتجاجا على 
انقطاع مياه ال�رشب.

وبح�س���ب املنظمة، فق���د تفاقمت 
اأزمة املياه منذ �سهر رم�سان املا�سي 
حي���ث ح���رم النا����ص م���ن مي���اه ال�رشب 
ال�س���حية يف اأوج حر ال�سيف، واأ�سبحت 
املياه ملوث���ة وغري قابلة لال�س���تعمال 
يف الغ�س���يل واال�س���تحمام اأي�س���ا. ويف 
نف�ص الفرتة، منعت ال�سلطات الزراعة 
ال�س���يفية يف كافة اأنحاء اإقليم االأهواز 
ال�س���يما زراعة االأرز، كما اأ�سبح النا�ص 

ي�س���رتون مياه ال�رشب بح���وايل 50 األف 
ري���ال اإي���راين للربميل ذات �س���عة 20 
ليرتا بعد اأن كان نف�ص الربميل �سعره 

5000 ريال اإيراين، بح�سب البيان.
ووفق���ا للمنظم���ة، فق���د اأدى غالء 
�سعر املياه و�س���عوبة احل�سول عليها 
اإلى “حالة غ�س���ب ب���ني النا�ص يف ظل 
البطال���ة املتف�س���ية والفق���ر ال�س���ديد 
والتميي���ز املتعم���د ال���ذي يتعر�ص له 
اأبناء االأهواز عموم���ا واملحمرة وعبادان 

خ�سو�سا”.

إيران تعتقل 125 أهوازيا بـ”انتفاضة العطش” في المحمرة

غارات اإ�رشائيلية 
ت�سيب قرية 

�سورية يف القنيطرة
بيروت ـ رويترز:

التحال����ف  يف  قائ����د  ق����ال 
اإن  االإقليم����ي الداع����م لدم�س����ق 
اإ�رشائيلية اأ�س����ابت  �رشبة جوي����ة 
�س����ورية  قري����ة  اجلمع����ة  اأم�����ص 
متاخم����ة له�س����بة اجل����والن قال 
اإنه ق�س����ف  االإ�رشائيلي  اجلي�����ص 

موقعا للجي�ص ال�سوري فيها.
لروي����رتز  القي����ادي  وق����ال 
”غ����ارة اإ�رشائيلي����ة عل����ى ت����ل يف 
خ����ان اأرنبة بري����ف القنيطرة، وال 

اإ�سابات“.
 وذكر اجلي�ص االإ�رشائيلي يف 
بيان اأنه اأ�س����اب موقعا ع�سكريا 
�سوريا ق�سف منطقة عازلة على 
حدود اجلوالن خالل ا�س����تباكات 

مع املعار�سة.

عواصم ـ وكاالت: 

وزير اخلارجية االأمريكي

• نواز �رشيف	

• من انتفا�سة العط�ص يف املحمرة.	
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جن���ح ب�س���ار الأ�س���د يف م���ا مل ينج���ح 
فيه �س���ّدام ح�س���ن متاماً! اأي اأن���ه التزم 
حرفياً وحتى الإعج���از مبتطلبات وظيفته 
ال�سرتاتيجية القائمة على معادلة القب�ض 
على النظام والتحكم بكل ال�سلطة مقابل 
ع���دم امل����ّض باإ�رسائي���ل واأمنه���ا، وله بعد 
ذل���ك، الإكث���ار بقدر ما ي�س���اء، م���ن اللغو 
املمانع واملناتع و”املقاوم” عن ُبعد... اأو 
بالوا�سطة ودون اخلطوط احلمر ال�سميكة!

“ظلٌم” اّتهام �س���ّدام ح�س���ن باأّنه مل 
يكن يعرف وظيفت���ه املوازية يف العراق، 
لكن الفارق بينه وبن الأ�س���د يف دم�س���ق 
ه���و اأن���ه رك���ب راأ�س���ه اأك���ر من ال���ازم! 
وافرت�ض يف حلظة �س���وداء اأنه “مر�س���ل” 
من التاريخ لإعادة اإحياء �س���رة “�س���اح 
الدين”، وعل���ى طريقته �س���ّط يف القراءة 
حت���ى �س���قط يف االمتح���ان ودف���ع الثمن 

الأخر!

واالثن���ان يف كل ح���ال، جنحا يف تدمري 
الع���راق و�س���وريا واإخراجهم���ا م���ن دائرة 
املخاطر الك���رى الفعلية واملحتملة على 
اإ�رسائيل، �سوى اأن االأ�سد يف دم�سق ال يزال 
“مطلوب���ا” كج���زء من الديك���ور املرحلي! 
وكفّزاعة خ�سبية يحملها �ساحبها الرو�سي 
)راهناً!( وي�سعها يف احلقل: تارًة ملقاتلة 
الإرهاب، وتارًة ل�رسعنة الوجود الع�س���كري 
والقت�س���ادي، وت���ارة لتغطي���ة املواقف 

“النف���وذ  بو�س���ع  امُلّت�س���لة  امل�س���تجدة 
الإيراين” على اأجندة التقلي�ض والتحجيم.
يف هذه املعادلة امُلرّكبة يتاأكد اليوم 
م���ا قي���ل باالأم�س، م���ن اأن اإيران �س���اطرة 
يف التكتي���ك وفا�س���لة يف ال�س���رتاتيجية، 
وتربح معارك متفرقة لكنها تخ�رس احلرب، 
واأداوؤها العام )اخلارجي( ويف املو�س���وع 
ال�سوري حتديداً ل يليق بهواة ومبتدئن 
واأغرار يف ال�سيا�س���ة والعاق���ات الدولية 

وامل�سالح الكرى، اأ�سابت غرها بالباء 
وج���اء دورها )احلتم���ي!(، لك���ن الأمّر من 
حالتها املتذاكي���ة والنتهازية واملركوبة 
بالأحق���اد والأوه���ام، ه���ي حال���ة اأتباعها 
وخ�سو�س���اً جداً يف لبنان الذين �س���ّدقوا 
الرواي���ة! ودفع���وا اأغل���ى االأثم���ان دفاعاً 
عن ب�ّسار الأ�س���د “املمانع” الذي ت�سّنفه 
وال�رسي���ك  “احللي���ف  خان���ة  يف  اإ�رسائي���ل 

ال�سرتاتيجي” لها!. “امل�ستقبل”.

إسرائيل وإيران... واألسد )2(

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

لو �س���األت اأي مواطن تلقاه م�س���ادفة 
ع���ن انطباعه حول اأداء املجل�ض النيابي يف 
دورته املن�رسمة لكانت اإجابته القاطعة وبا 
تردد “اإن النواب خذلونا”، وجاءت �سهادة 
اأحد اأع�س���اء املجل�ض النياب���ّي �رسيحة جدا 
عندما �س���ئل عن تقييم���ه اأعمال املجل�ض، 
حيث ق���ال “ل ي���رى اأنه يرق���ى لتحديات 
املرحل���ة التي يواجهه���ا املواطن ذلك اأّن 
الظروف املحيطة تتطلب القيام باأف�سل 
مما مت اإجن���ازه”، نائب اآخ���ر طالب زماءه 
ب� “وقفة رجال” �س���د القرارات املخالفة 
لتوجه���ات وقناعات املجل�ض، قد ل نتفق 
م���ع اأحد النواب ك���ون االأداء الهزيل يعود 
اإل���ى الت�س���كيلة غر املتجان�س���ة وبالتايل 

اأوجدت عدم الن�س���جام بن النواب.. وهنا 
نذكر ال�س���يد النائب باملوقف احلازم من 
قبل االأكرثية ال�س���احقة برف�س���هم قانون 
التقاعد ب�س���يغته املقدم���ة اإلى املجل�ض 
والذي كان من�سجما متاما مع مزاج ال�سارع 
وم�ساحله، هذا املوقف اأثار ده�سة اجلميع 
وكم متن���ى جمهور الناخبني لو اأّن مواقف 

النواب كانت �سبيهة به. 
كم���ا  االأزلي���ة  الن���واب  م�س���كلة  اإّن 
نت�س���ورها تكمن يف غياب التن�س���يق بن 
اأّن كل ع�س���و يعم���ل  االأع�س���اء، مبعن���ى 
مبفرده وهذا يف�س���ي اإلى مع�س���لة اأ�سد 
ج�سامة تتمثل يف غياب الروؤية امل�سرتكة، 
الأمر الذي اأفقد املجل�ض وحدته، وبالتايل 

ف�س���له الذري���ع يف اإجناز احل���د الأدنى من 
طموحات املواطن.

اإح���دى  اإل���ى  الإ�س���ارة  هن���ا  بودن���ا 
امل�س���ائل اجلدلي���ة بن الن���واب من جهة 
واملواطن���ن من اجلهة املقابل���ة، فبينما 
يطال���ب الناخب���ون ممثليه���م يف املجل�س 
الرتاف���ع ح���ول اجلان���ب اخلدم���ي اأي ذاك 
ال���ذي مي����ض هم���وم املواط���ن اليومي���ة 
وق�س���اياه املعي�سية، فاإن ال�سادة النواب 
يردون م���ن جهتهم قائل���ني: اإّن املجل�س 
النيابّي �س���لطة ت�رسيعي���ة ورقابية ل دخل 
املعي�س���ية.  بالق�س���ايا  باملطالب���ة  له���ا 
واإذا كان���ت مواقف بع�س االأع�س���اء توؤكد 
اأن���ه لي�ض بو�س���عهم التن�س���ل من كونهم 

“ن���واب خدمات” مب���ا قطعوه م���ن وعود 
اإب���ان حمالته���م االنتخابية، وه���ذا يفر�س 
عليهم التدخل حللحلة ما يعطل م�س���الح 
املواط���ن، اأو وقوفهم �س���د اأية جتاوزات 
يكون �س���حيتها املواطن، غ���ري اأّن الواقع 
العملّي يرهن ع���ن تخلّي النواب عن هذا 

املبداأ، اأي وعودهم اأمام الناخبن.
والبد اأن ن�س���ري اإلى اأّن مطالبة النائب 
بالنهو�س باخلدمات مبداأ ميار�س يف دول 
قريبة من���ا، ول يجد النواب اأية غ�سا�س���ة 
يف الع���رتاف باأنه���م نواب خدم���ات، ومن 
هنا فعلى املرت�س���حن للمجل����ض القادم 
و�س���ع هذا الأم���ر يف اعتباره���م اإذا ما قدر 

لهم الفوز.

“النواب خذلونا”

هذا ال�سارع احليوي �رسيان رئي�س 
لأهايل املح���رق واململكة، حيث يربط 
مناط���ق جغرافي���ة عدة، وهو مق�س���د 
ع�رسات الآلف من ال�سيارات يومياً، من 
اأهايل عراد وجزر اأمواج وديار املحرق 
وقايل و�س���ماهيج والدير والب�سيتن 
والعابري���ن من واإلى املنام���ة، ووفقاً 
البلديات  االأ�س���غال و�س���وؤون  لوزي���ر 
العم���راين يف ت�رسيحات���ه  والتخطي���ط 
بداية اأبريل 2017 اأن م�رسوع تو�س���عة 
ال�س���ارع جاٍر على ما يرام ول ينق�س���ه 
�س���وى تخ�س���ي�ض املوازن���ة، نتمن���ى 
اإدراج ه���ذا امل����رسوع احلي���وي �س���من 
اأولوي���ات احتياج���ات املح���رق وذلك 
ومنع���اً  املروري���ة  للحرك���ة  ت�س���هياً 

للحوادث باإذن اهلل تعالى.

متقاعد قاعد
متقاعد ي�س���عر بالإنهاك ل�سعوره 
اأن دوره يف احلياة انتهى، كتب �ساكياً 
حال���ه حينما ل يج���د ما ميك���ن اإجنازه 
م���ا ع���دا بع����ض الن�س���اطات الأق���رب 
اإل���ى الرتفيهية وممار�س���ة الريا�س���ة 
حقيق���ة  التجاري���ة،  املجمع���ات  يف 
ب���داأُت اأرى بع�ض اجله���ات احلكومية 
والر�س���مية التي تعط���ي املتقاعدين 
جم���االً لالنخراط يف العم���ل املجتمعي 
وم�س���اركتهم يف الرحات والفعاليات 
وما �س���ابه، ولعل ما ينق�ض املتقاعد 
اأن ُي�ست�س���ار )ول���و من غ���ري فلو�س(، 
فيكون م�س���اهماً يف �س���نع القرار، كٌل 
وفق اخت�سا�س���ه، تراه ت���ارًة متطوعاً 
لأداء خدم���ة اجتماعي���ة، وت���ارًة اأخرى 
يف حلب���ة الفورمول جنب���اً اإلى جنب مع 
النتخاب���ات  يف  منظم���اً  اأو  ال�س���باب، 
الوطنية، وع�س���واً يف جلنة ر�سمية، اأو 
يف جمل����س اإدارة جمعية مهنية، وغريه 

من �سوؤون احلياة اجلادة.

إساءات اإلنترنت
لإ�س���اءات  تعر�س���ت  مواطن���ة 
مق�سودة على ح�س���ابها يف اإن�ستغرام، 
باأقب���ح  زوجه���ا  وم���ن  منه���ا  نال���ت 
الأو�س���اف، وبلغت الإ�ساءات ح�سابات 
اأهلها اأي�س���اً وذلك يف تر�س���د وتعمد 
جلين، وبدورها �س���ارت املت�رسرة يف 
القن���وات الر�س���مية فرفعت �س���كوى 
به���ذا اخل�س���و�س م���ن ما يق���ارب 8 
�س���هور، لكنها مل ُت�س���تدع بعد، يرجى 
م���ن اجله���ة امل�س���وؤولة - املعروف���ة 
بتفانيها الكبري - متابعة هذا ال�س���اأن 
ال���ذي يوؤث���ر عل���ى �س���معة العائ���الت 

ونف�سياتهم.
ويف �ساأن مت�سل اأ�ساأل املعنيني: 
ه���ل ميكن رفع �س���كاوى عل���ى مواقع 
اإنرتن���ت اأجنبية تتخذ م���ن دول اأخرى 
منطلق���اً له���ا، وفيها دع���وات لإبادة 
وق�س���ف مناط���ق باأ�رسها اأو اأ�س���حاب 
ديان���ة باأكملها )م�س���لمن، هندو�ض، 
����رسق اأو�س���ط... اإل���خ(؟، الع���امل قرية 
�س���غرية، ونرج���وا اأن يت���اح لن���ا ح���ق 

ماحقة امل�سيئن قانونياً.

شارع ريّا...

مصعب 
الشيخ صالح

@MusabBH

مع مصعب

�س����عدت جدا باملوؤمتر ال����ذي عقده مركز 
درا�س����ات قب����ل يومن عن حك����م اآل خليفة يف 
�س����به جزي����رة قط����ر وتناوله هذه الق�س����ية يف 
ه����ذا التوقي����ت بال����ذات، فالبد م����ن التوثيق 
وا�ستلهام املا�سي يف درا�سة وتف�سري اأحداث 
احلا�رس فيما يخ�ض ال�سلوك الأرعن حلكام قطر 
الذي����ن يتبعون نف�س النهج جتاه جريانهم من 
اأهل اجلزيرة العربية، لذلك فل�س����ان حال هذا 

املوؤمتر يقول ما اأ�سبه الليلة بالبارحة.
فالأ�����رسة الت����ي قام����ت يف الأ�س����ل عل����ى 
العدوان دون �س����بب، والعربدة كلما �س����نحت 
الظ����روف وكلم����ا وج����دت نقطة �س����عف تنفذ 
منه����ا اإل����ى ما لي�ض م����ن حقها، حتما �س����تبقى 
كذلك مهما تغ����رت الظ����روف ومهما تزينت 
وا�س����تخدمت مبادئ مزيفة لت�س����ويق نف�سها 

اأمام الغر.

فالعت���داء عل���ى الزبارة الت���ي عمرها اآل 
خليفة الك���رام وجعلوها حا�رسة جميلة يف عام 
1937 واإي���ذاء قبيلة النعي���م وتهجر اأهلها 
وال�س���طو على خراتها، ومن بعدها العتداء 
عل���ى الديب���ل يف ع���ام 1986 ل يختل���ف عن 
�س���لوك العربدة الذي مار�س���ته تل���ك الأ�رسة 

خال ال�سنوات املا�سية.
اختلف����ت الظ����روف وتغ����رت الو�س����ائل 
يف  قط����ر  جزي����رة  �س����به  اأم����وال  وتكد�س����ت 
ح�س����اباتهم، ولكن من تربى على �س����يء �ساب 
علي����ه، فلجاأوا اإلى ع�س����ابات الإرهاب اللعينة 
لتمار�����ض دور املرتزقة يف خدم����ة اأهداف كل 
اأع����داء املنطق����ة وتدم����ر مق����درات املنطقة 
كله����ا. الف����رق بن عرب����دة املا�س����ي وعربدة 
احلا�����رس اأن عربدة املا�س����ي كان����ت تتم على 
م�س����توى القبائل العربي����ة املحيطة وتنال من 

اجلريان املال�س����قني لها، لكن عربدة احلا�رس 
التي �س����نعها املال الزائد تو�س����عت جغرافيا 
لتنال من كل العرب وت�س����قي الأر�ض العربية 

بدماء �سبابها. 
هذا هو احلا�رس وذاك هو املا�سي، ف�سكرا 
ملركز درا�س����ات عل����ى هذا املوؤمت����ر املحرتم 
الذي قام يف وقت منا�سب جدا بتناول ق�سية 
يج����ب اأن يعرفها ويحفظها عن ظهر قلب كل 
�س����باب اخلليج العربي وه����ي تاريخ اآل خليفة 

النا�سع يف �سبه جزيرة قطر.
ه���ذا  يف  للجمي���ع  نعل���ن  اأن  الب���د  كان 
التوقي���ت اأن البحري���ن طامل���ا ترفع���ت عن 
ال�س���غائر وطاملا تنا�س���ت جروحه���ا من اأجل 
رخاء ووحدة �سعوب اخلليج مبا فيها ال�سعب 
القطري ال�س���قيق، لكنه���ا يف الوقت ذاته ل 

تن�سى التاريخ.

البحرين تترفع عن الصغائر 
B7747بثينة خليفة قاسموال تنسى التاريخ

@hotmail.com

    زبدة القول

بعد اأن اأ�س���دل ال�س���تار على املجل�س 
الت�رسيع���ي الراب���ع، عق���د العزم ع���دد من 
املرت�س���حني خلو�س االنتخاب���ات النيابية 
القادمة، من بينهم لاأ�س���ف ال�سديد عدد 

من نواب املجل�ض الأخر.
ل���ن نتكل���م طوي���ا عن املرت�س���حن 
اجلدد الذين ن�رست اأ�سماوؤهم يف ال�سحافة 
املحلي���ة وغره���ا م���ن املواق���ع الإعامية 
بالرغ���م  بالطري���ج”،  “والباج���ي  الأخ���رى 
م���ن حتفظن���ا الكبر عل���ى اأ�س���ماء الكثر 
منه���م، حي���ث مل يكونوا “اأدن���ات الدون” 
يف املجتم���ع، ولنا مقالة اأخرى عنهم حينما 

يحمي الوطي�ض وت�ستد املعارك.
لكنن���ا ب�س���دد احلدي���ث ع���ن النواب 
الذين هرولوا �رسيعا “و�س���ريدون الرا�س” 
للرت�سح مرة اأخرى لا�ستحقاق الد�ستوري 
املقب���ل، يف ح���ني اأن اأداءه���م يف املجل�س 
مل يكن موفقا، بل كان �س���يئا ومل يالم�س 
الرئي�س���ية، ومل يوث���ق  هم���وم املواط���ن 
الرواب���ط بينهم وب���ن من اأو�س���لهم اإلى 
قبة الربملان، وظل���وا طيلة فرتة املجل�س 
ممثل���ن فا�س���لن “وطرطنقي���ة”، بينما 
كانوا ناجحن يف ح�سولهم على م�ساحلهم 
ومنافعهم ال�سخ�س���ية، وحتى عندما قاموا 
موؤخ���را برف����س م����رسوع قان���ون التقاع���د 
اجلدي���د “�س���يئ ال�س���يت”، مل يك���ن هذا 
الرف����س من اأجل �س���واد عي���ون املواطن، 
اإمنا مل�سلحتهم ال�سخ�س���ية، ففيهم كر 

ي�ستلمون اأكرث من معا�س تقاعدي.
تذك���روا جي���دا يف ح���ال ف���وز ه���وؤالء 
النواب “اخل�سواله” من جديد �سوف يتجرع 
البحريني املزيد من القهر واملر طيلة اأربع 
�سنوات قادمة دون اأن ينال جزءا ي�سريا من 
طموحات���ه وتطلعاته، و�س���تزداد يف نفو�ض 
املواطنني االآثار ال�س���يئة التي ت�ساف اإلى 
ما �س���بق، فا حترقوا قل���ب البحريني اأكر 
مما هو حم���روق م���ن اأدائكم ال�س���عيف يف 

املجل�ض الأخر. وع�ساكم عالقوة.

“ال تحرقون قلب 
البحريني زود”

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

علي نون

باإلذن
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تخطى فيديو كليب اأغنية الفنانة اللبنانية نيللي مقد�سي 
“هال هال” حاجز املليون م�ساهدة، وذلك بعد اأقل من اأ�سبوعني 
ت  عل���ى طرحه ع���ب قناتها الر�س���مية على “يوتي���وب”.  وعبرّ
نيللي عن �س���عادتها بالأ�س���داء الإيجابية الت���ي رافقت اإطالق 

كلي���ب “هال هال”. اأغنية “هال هال” من كلمات ال�س���اعر اللبناين 
مازن �س���اهر، مو�س���يقى Ovidiu Marian Bacila وتوزيع 
وما�س���رينغ  مك�س���اج   ،Duran Gencو  Aytekin Kurt

روجيه اأبي عقل، ومن اإخراج ب�سري لغو�سي�س.

مسافات

الأي���ام مع  ه���ذه  wيتزام���ن 
ذك���رى مي���الد اأ�س���هر خادمة يف 
ال�س���ينما امل�رصي���ة وداد حمدي 
ظله���ا  بخف���ة  ا�س���تهرت  الت���ي 
والكوميديا التي تتخلل اأدوارها 
ع���ب طريقة كالمه���ا والكاريزما 

التي متيزها.
رحل���ت  الت���ي  حم���دي  وداد 
يف �س���هر مار����س عق���ب ح���ادث 
ماأ�س���اوي ل يتنا�س���ب م���ع خفة 
ظله���ا، حي���ث قتل���ت عل���ى ي���د 
ل�س بي���وت من اأجل 250 جنيها 
اإل���ى معلوم���ات عدة  نتعر����س. 

عنها يف ال�سطور التالية:
1. ول���دت يف كف���ر ال�س���يخ 
يف  عائلته���ا  ب�س���حبة  وعا�س���ت 
املحلة الكبى؛ نظراً لأن والدها 
الغ���زل  �رصك���ة  يف  يعم���ل  كان 

والن�سيج.
2. له���ا 4 اإخوة اآخرين، وتعد 

هي ال�سقيقة الكبى لهم.
مي�س���ورة  حي���اة  عا�س���ت   .3
والده���ا  لعم���ل  طفولته���ا  يف 
يف التج���ارة بع���د خروج���ه عل���ى 
املعا�س، والتي كانت تدر عليه 
اأرباح���ا كب���رية، اإل اأن���ه تعر����س 
عل���ى  اأث���رت  مادي���ة  ل�س���ائقة 

العائلة باأكملها.
ال�س���فر  اإل���ى  ا�س���طرت   .4
للقاه���رة بع���د تل���ك ال�س���ائقة 
للبحث عن عمل، وعا�س���ت داخل 
بي���ت عمه���ا مبنطق���ة ال�س���يدة 

زينب.
5. رمبا ي�س���تغرب كثريون؛ 

لأنه���ا قدم���ت للقاه���رة بغر�س 
املطرب���ني،  عظم���اء  مناف�س���ة 
يف  موهبته���ا  عر����س  وحاول���ت 
اأكرث من م�رصح، لكنها ف�سلت يف 

اإثبات موهبتها الغنائية.
6. كان���ت تعي�س داخل بيت 
عمه���ا اإل اأن عودتها متاأخرة من 
الت�سوير حالت دون ا�ستمرارها 

معه لتبحث عن منزل اآخر.
7. بداأ اجلمهور يعرفها جيدا 
العام 1945 مع فيلم “هذا جناه 
اأبي”، من اإخ���راج هرني بركات، 

وبطولة زكي ر�ستم و�سباح.
اأ�س���هر الأف���الم التي  8. من 
اخلادم���ة،  دور  فيه���ا  قدم���ت 
الزوجة 13، العام 1962، اإ�ساعة 
حب، العام 1959، ثورة املدينة، 
الع���ام 1955، ورد الغرام، العام 

.1951
9. ك�س���فت يف اأحد حواراتها 
دور  عل���ى  عمله���ا  كوالي����س 
اخلادمة،  “اأح���ب دور  اخلادم���ة: 
مادام يعج���ب اجلمهور، اختاروه 
يل لأن���ه يحت���اج خف���ة دم، ولأن 
املندي���ل يلي���ق بوجه���ي، وم���ع 
ذل���ك فق���د مثل���ت اأدواًرا اأخرى 
مثل عاملة يف م�س���نع، وتلميذة، 
نعم���ة،  وبن���ت ذوات، وحمدث���ة 
ومثلت رواي���ات عاملية يف م�رصح 
الطليعة، كما مثل���ت يف م�رصحية 
فاو�س���ت جلوت���ة وم�رصحية حتت 

الرماد”.
10. تزوج���ت 3 مرات فقط، 
املوج���ي،  حمم���د  م���ن  الأول���ى 
والثاني���ة م���ن حمم���د الطوخي، 

والأخرية �سالح قابيل.

أسيل عمران: لم أُمنع 
من دخول السعودية

بعد انتهاء كأس العالم

ألبوماتهم ل��ط��رح  ي��س��ت��ع��دون  ال��ع��رب��ي  ال��غ��ن��اء  ن��ج��وم 

نفت النجمة ال�س����عودية اأ�سيل عمران 
الأخبار التي تفيد باأنها ممنوعة من دخول 
اململك����ة العربية ال�س����عودية، موؤكدًة اأنها 
كانت يف الريا�س منذ اأ�سبوعني، واأن تلك 

الأنباء حم�س �سائعات، على حد قولها.
جاء ذلك، خالل ظهور“اأ�سيل يف مقطع 
فيدي����و، تك�س����ف في����ه الكثري م����ن الأمور 
املتعلقة بحياتها الفنية وال�سخ�سية، ومت 

تداوله على نطاق وا�سع مبواقع التوا�سل 
الجتماعي.

وك�س����فت النجمة ال�سعودية للجمهوها 
عن طولها احلقيق����ي، بقولها “طويل نحو 

162 �سم، ووزين 49 كيلوجراًما.
 وع����ن موعد زواجها، رف�س����ت اأ�س����يل 
اأن حت����دد تاريخا معيًنا، ب����ل اكتفت بالرد 

“الأمر ق�سمة ون�سيب”.

يحم���ل ف�س���ل ال�س���يف من كل ع���ام اإعالن 
العدي���د من جنوم الغناء العربي طرح البوماتهم 
الفني���ة بعد احلف���الت الكبرية الت���ي اأحيوها يف 
عيد الفطر، وبعد انته���اء مباريات كاأ�س العامل، 
وا�س���تقر عدد منهم على موعد طرح األبوماتهم 

يف الفرة املقبلة.
موق���ع �رصك���ة روتان���ا الفني املنتج���ة لهذه 
اخلريط���ة  ع���ن  اأعلن���ت  الألبوم���ات 
الأول���ى لأه���م الألبوم���ات، وكان 

التايل:

عايـض
ال�سعودي  املطرب  اأعلن 
عاي�س طرح خم�س اأغنيات 
يف “مين���ي األيوم”، يحمل 
“بامل���وت ج���ا”،  ا�س���م 
عل���ى قنات���ه مبوق���ع 
التوا�سل الجتماعي 
وعلى  “يوتي���وب”، 
ح�س���اباته  جمي���ع 
اأغ���اين  بالإنرن���ت. 
ه���ي  الألب���وم 
ج���ا”  “بامل���وت 
م���ن كلم���ات قو�س 
عز،  خال���د  وتوزيع 
غيابه”  و”ط���ول 

من كلمات عبدالرحمن العبيدان، وتوزيع ه�س���ام 
ال�س���كران، و”ا�س���راحة حم���ارب” م���ن كلم���ات 
العالي���ة وتوزيع �س���ريو�س، و”لو تب���ي” كلمات 
العالي���ة وتوزي���ع خالد عز، و”ما ب���ني اثنني”من 

كلمات قو�س وتوزيع ع�سام ال�رصايطي.

عمرو دياب
مل يخ���ر بع���د النج���م الكب���ري عم���رو دياب 
موع���د طرح األبومه، فمازال يفا�س���ل بني نهاية 
اأغ�س���ط�س، اأو تاأجيله ل�سهر اأكتوبر، ومن املقرر 
اأن ي�س���م الألبوم اأغنية “قال فاكرينك” لل�ساعر 
بهاء الدين حممد، بعد 10 �س���نوات من الكتفاء 

بتقدميها يف احلفالت الغنائية فقط.
ويتع���اون هذه املرة م���ع عدد كبري من كبار 
�سنرّاع املو�سيقى يف م�رص، على راأ�سهم املطرب 
وامللحن ال�سهري حميد ال�ساعري الذي يعود اإليه 

بع���د غي���اب 19 عاًما، وامللحن ن���ادر حمدي بعد 
غي���اب 14 عاًما منذ األب���وم “ليلي نهاري” العام 

.2004
ويوا�س���ل عم���رو دياب خ���الل ه���ذا الألبوم 
التعاون مع ال�س���اعر الغنائي الكبري اأمين بهجت 
قم���ر، بجان���ب امللح���ن عم���رو م�س���طفى، الذي 
تع���اون معه الع���ام املا�س���ي يف األب���وم “معدي 
النا�س”، عقب ت�س���احلهما واإنهائهما �س���نوات 

من اخلالفات.

شيرين
ت�س���تعد الفنانة �س���ريين عبدالوهاب لطرح 
األبومه���ا اجلدي���د، وذل���ك بع���د اأن انته���ت من 
ت�س���جيل اأغانيه، حيث ي�س���م 14 اأغنية تعاونت 
خاللهم مع اأمين بهجت قمر وحممد يحيى ورامي 
جم���ال وبه���اء الدين حمم���د وتوما وط���ارق عبد 

اجلابر.

تامر حسني
كما ي�س���ع تامر ح�س���ني اللم�س���ات الأخرية 
لألبومه اجلديد ا�س���تعدادا لطرحه يف ال�س���يف، 
والذي ان�س���غل عنه لفرة ب�س���بب ت�سوير فيلم 
“البدلة” الذي ينظر عر�س���ه اأي�س���ا بال�سينمات 
يف الف���رة املقبلة، وي�س���م الألبوم اأكرث من 15 
اأغني���ة، تعاون فيها مع عدد من ال�س���عراء منهم، 
اأمين بهجت قمر وعمر تيام واأمري طعيمة وحممد 

�سفيق وحممد يحيى ومتيم وطارق مدكور.

إليسا
وتناف�س اإلي�س���ا اأي�س���ا هذا املو�سم باألبوم 
غنائ���ي جدي���د اأنهت من ت�س���جيل اأغل���ب اأغانيه 
يف اأبري���ل املا�س���ي، و�س���تقدم م���ن خالل���ه 14 

اأغني���ة، وتتعاون في���ه مع امللحنني وال�س���عراء، 
رام���ي جمال، اأم���ري طعيمة، نادر عب���داهلل، اأحمد 
عبدال�س���الم، اإ�س���افة ل�س���قيقها امل���وزع كميل 

خوري.
الألبوم يحمل عنوان “اإلي�س���ا11”، وتو�سع 
اللم�س���ات النهائية عليه حالي���ا يف لندن، وتعيد 
توزي���ع اأغنية “وح�س���توين” للراحلة وردة خالله، 

و�ستبداأ الدعاية الر�سمية له خالل اأيام.

هيفاء وهبي
كم���ا ت�س���تعد هيف���اء وهبي لط���رح األبومها 
خالل الأ�س���ابيع املقبلة، وال���ذي كان من املقرر 
طرحه يف مو�س���م الربيع، ولكن نظرا لن�س���غالها 
بت�س���وير م�سل�سلها “لعنة الكارما” الذي عر�س 
يف �س���هر رم�س���ان املا�س���ي، مت تاأجيل موعده 

لف�سل ال�سيف.

حسين الجسمي وصابر الرباعي
وقرر النجم ح�س���ني اجل�سمي طرح األبومه 
الغنائ���ي اجلدي���د خالل املو�س���م ال�س���يفي 
بعن���وان “اجل�س���مي” 2018، ويجم���ع الألبوم 
الأغ���اين اخلليجي���ة وامل�رصي���ة، حي���ث  ب���ني 
و�سع مل�س���اته النهائية عليه متهيدا لطرحه 
بالأ�س���واق. كم���ا يطرح �س���ابر الرباعي األبوم 
اأغ���اين  وي�س���م   ،2018 “�س���ابر”  بعن���وان 
بلهجات خمتلف���ة ما بني 
وامل�رصية  التون�س���ية 

واللبنانية.
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ذكرى رحيل أشهر خدامة في السينما 
العربية... وداد حمدي

حمرر م�سافات
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تجنب دورة المياه قبل إقالع الطائرة... لهذا السبب 
هنالك الكثري م���ن القواعد العامة 
التي يج���ب اأن يلت���زم بها امل���رء اأثناء 
�ش���فرك بالطائ���رة؛ وذلك لكي ت�ش���ري 
رحلتك عل���ى ما يرام ويتجنب التعر�س 
الأي م�ش���كالت. ومن بني القواعد التي 
يج���ب على املرء االلت���زام بها، االمتناع 
عن الذهاب اإلى دورة املياه قبل اإقالع 
الطائرة، اإذ ك�ش���فت اإحدى م�ش���يفات 
الطريان اأن توجه اأحد امل�ش���افرين اإلى 
دورات املياه يف الطائرة قبيل اإقالعها 

قد يت�شبب يف تاأخري االإقالع.
وبررت امل�ش���يفة ذلك باأن الطيار 
وم�شاعديه، ال ميكنهم االإقالع بالطائرة 
اإال اإذا كان جمي���ع الركاب يف مقاعدهم، 
لذا ف���اإن وجود اأي راك���ب خارج مقعده 

يحول دون اإقالع الطائرة.

واأ�شافت اأن هذا ال�شلوك من جانب 
الطي���ار، ياأتي خ�ش���ية تعر����س الراكب 
لل�سقوط و�لأذى وهو خارج مقعده �أثناء 
اإقالع الطائرة، واأن القوانني حتتم على 
اإبالغ الطيار  امل�شيفات وامل�ش���يفني 
بوج���ود اأح���د ال���ركاب يف دورة املياه، 
االأم���ر ال���ذي �ش���يدفع الطي���ار لتاأخ���ري 
الرحلة حتى ينتهي الراكب ويعود اإلى 

مقعده.
ون�شحت امل�شيفة التي مل تك�شف 
ع���ن ا�ش���مها، امل�ش���افرين، بااللت���زام 
باأماكنه���م قب���ل اإقالع الطائ���رة، وعدم 
التوج���ه اإل���ى دورة املي���اه حتى حتلق 
اإال يف  اجل���و،  م�ش���ارها يف  الطائ���رة يف 
ح���االت ال�رضورة الق�ش���وى، بح�ش���ب ما 

ورد يف �شحيفة مريور الربيطانية.

أحداث

تكمن قّوتك يف �رضعة البديهة والقدرة 
على االإقناع.

واالجتماعي���ة  الريا�ش���ية  الن�ش���اطات 
تزيد من اندفاعك. 

علي���ك باتب���اع نظ���ام غذائ���ي منظ���م 
واالبتعاد عن االإرهاق. 

تتمتع ب�ش���عبية جّي���دة، لذلك تنجح يف 
تنظيم حلقة وور�شة مهمة. 

تعي����س تقاربا مع اأحده���م يطلب منك 
احلب ومينحك املزيد. 

ت�ش���عى لكي تنفتح اأك���ر على النا�س 
الذين يكّنون لك االإعجاب. 

من املفي���د اأن حتمي عالقتك بال�رضيك 
اليوم.

اإنه يوم ال�شغف واحلب، فقد تن�شاأ فيه 
ق�شة حب.

واإل���ى  الراح���ة اجل�ش���دية  اإل���ى  اعم���د 
تخفيف �ل�سغوط عنك. 

من املمكن اأن تواجه تراجعا ما اأو نزاعا 
مع �شلطة.

تب���ذل جه���ودا ظاه���رة لتك���ون اأك���ر 
تعاونا مع ال�رضيك.

ت�ش���عر اليوم بطاقة كبرية وبالرغبة يف 
اخلروج من البيت والتنزه.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:
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السرطان:
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7 يوليو
  1846

ال���ق���وات االأم��ريك��ي��ة 
حت�����ت�����ل م���دي���ن���ت���ا 
و”يربا  “مونتريي“ 
وه�����ي  بوينا”، 
ل�شم  خ���ط���وة  اأول 

كاليفورنيا اإليها.

  1863
ب�������داي�������ة اخل�����دم�����ة 
ال����ع���������ش����ك����ري����ة يف 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، 
وكانت تكلفة االإعفاء 
من اخلدمة الع�شكرية 

تقدر مبئة دوالر.

  1865
����ش���ن���ق اأرب�����ع�����ة م��ن 
امل����ت����واط����ئ����ني يف 
اغ���ت���ي���ال ال��رئ��ي�����س 
االأم���ريك���ي اأب���راه���ام 

لينكون.

  1930
بداية اأ�شغال بناء �شد 
ال���والي���ات  ه��وف��ر يف 

املتحدة.

  1937
ج�رض  ح���ادث���ة  وق�����وع 
م����ارك����و ب���ول���و ب��ني 
ال���ق���وات ال��ي��اب��ان��ي��ة 
ال�شينية،  وال��ق��وات 
وه����ي ال��ت��ي م��ه��دت 
اليابانيني  ل��دخ��ول 

للعا�شمة بكني.

  1951
ب���������داي���������ة ال�����ب�����ث 
التلفزيوين امللون يف 

الواليات املتحدة.

  1965
ب���������داي���������ة ال�����ب�����ث 
ال����ت����ل����ف����زي����وين يف 

ال�شعودية.

لم أتصنع البكاء... شيالء سبت:  

حصلُت على حكم قضائي ضد الصحافي المسيء
�ش���يالء  البحريني���ة،  الفنان���ة  اأك���دت 
�ش���بت، اأنها جنحت يف احل�شول على حكم 
ق�شائي ل�شاحلها، �شد اأحد ال�شحافيني، 
�لذي �أ�س���اء لها، و�س���خر منه���ا على مو�قع 
التوا�ش���ل االجتماعي، الفتة اإلى اأّنها اأّول 

مّرة بحياتها، ترفع ق�شية �شّد اأحد.
وقال���ت النجم���ة البحريني���ة يف فيديو 
له���ا، ع���رب �ش���فحتها بتطبي���ق “�ش���ناب 
�ش���ات”، اإنها لن تتنازل اأب���ًدا عن الدعوى 
الق�شائية، الفتة اإلى اأّنه اأر�شل لها الكثري 
من الو�ش���طاء، حتى تتنازل عن الق�ش���ية، 
ولكّنه���ا ل���ن ُتق���ِدم عل���ى ه���ذه اخلطوة، 
���ا، اأّن���ه مل يح���اول حت���ى االعتذار  خ�شو�شً
لها. واأ�ش���افت �شيالء، اأّنه لو مل يكن يعلم 
اأن���ه مذنب، وقام باالإ�ش���اءة لها، ملا حاول 
اإر�ش���ال بع�س النا����س، للتو�ّش���ط لديها، 

حتى تتنازل عن الدعوى.
وترف�س �ش���يالء االإف�ش���اح عن ا�ش���م 
ال�شحايف، الذي رفعْت عليه الدعوى، لكّن 
البع����س اأملح اأنه ال�ش���حايف يا����رض العيلة، 
�لذي �سخر يف فيديو عرب �سفحاته مبو�قع 
التوا�ش���ل م���ن الفنانات���ن الالت���ي قلدَن 
رق�ش���ة الطفلة عيو�س ومنهّن �ش���يالء، اإْذ 
قال، اإنهّن ظهرَن ب�ش���كل م�ش���تفّز، خا�شة 
مع قفزهّن ورق�ش���هّن باأج�شامهن املليئة 

باالإ�شافات ال�شناعية.
واأعرب���ت الفنان���ة البحريني���ة �ش���يالء 
�ش���بت عن بالغ �ش���عادتها ب���ردود الفعل 
الت���ي واكب���ت اأعماله���ا الرم�ش���انية لهذا 
العام، حيث �ش���اركت بامل�شل�شل الدرامي 
االجتماع���ي “التا�ش���ع م���ن فرباي���ر”، كما 
خا�ش���ت اأولى جتاربها كمقدمة برامج من 
 ”3s“ خالل م�ش���اركتها يف تق���دمي برنامج
الذي عر�س طوال �شهر رم�شان عرب قناة 
“atv”، و�شاركها التقدمي �شالح الرا�شد 
وجنم���ة “ال�شو�ش���يال ميديا” ال�ش���عودية 

�شارة الودعاين.
وذك���رت �ش���يالء اأنه���ا تلق���ت العديد 
م���ن ردود الفعل االإيجابية ع���ن دورها يف 

“التا�ش���ع م���ن فرباي���ر” وذلك م���ن خالل 
�لتو��س���ل  مو�ق���ع  مبختل���ف  متابعيه���ا 
االجتماع���ي خ���الف تلقيه���ا العدي���د م���ن 
االت�ش���االت م���ن اأ�ش���دقائها واملقربني، 
اإل���ى جان���ب م���ا ح�ش���دته م���ن ردود فعل 
ع���ن جتربته���ا يف تق���دمي “3s”، موجه���ة 
ال�ش���كر لزميليها �ش���الح الرا�ش���د و�شارة 
التي  الودع���اين؛ لدعمهم���ا ون�ش���ائحهما 
�ش���اهمت بظهورها ب�ش���كل جيد كمقدمة 
برامج، اأي�شا الدعم الكبري الذي تلقته من 
زمالئها طاقم عم���ل الربنامج واإدارة قناة 
ال� “atv”، وهو ما جعل الربنامج يح�ش���ل 
عل���ى جائزة اأف�ش���ل برنامج م�ش���ابقات يف 
الدورة احلادية ع�رضة ملهرجان “املميزون 
يف رم�ش���ان”، وهذا يوؤكد جن���اح التجربة، 

ح�شب قولها.
الت���ي  باالنتق���ادات  يتعل���ق  وفيم���ا 
وجه���ت لها بعد بكائها اأكر من مرة خالل 
م�ش���اركتها يف تق���دمي الربنام���ج، ذكرت 
�ش���يالء خالل حديثها ملوقع االأنباء موؤخرا، 
اأنه���ا ترف�س اتهامها بت�ش���نع البكاء على 

اله���واء اأثناء تقدميها الربنامج، مو�ش���حة 
اأن عالقتها باأ�رضتها و�ش���قيقاتها �ش���يء ال 
ميكن و�شفه، وال ت�شتطيع اإيقاف دموعها 
عند ذكرهم، خ�شو�ش���ا اأنه���ا كانت بعيدة 
عنهم طوال �شهر رم�شان؛ نظرا لوجودها 

يف الكويت.
واأك���دت اأن من اتهمها بت�ش���نع البكاء 
�أ�س���خا�ص ل ميتلك���ون �مل�س���اعر، وق���د ل 
يعرف���ون قيمة ومكان���ة االأ�رضة خ�شو�ش���ا 

االأخوات.
وعن تكرار جترب���ة التقدمي يف الفرتة 
املقبلة، اأفادت باأنها ال متانع من تكرار اأي 
جتربة ناجحة، وت�شعر باأنها قد ت�شيف لها 
فني���ا، ويف حال تلقت عر�ش���ا جيدا لتكرار 

جتربة تقدمي الربامج، فاإنها لن متانع.
وح���ول حر�ش���ها عل���ى الظه���ور بعمل 
واحد يف رم�شان، قالت: لي�س من ال�رضورة 
اأن يحر�س الفنان على الظهور بعمل واحد 
ب�ش���هر رم�ش���ان، ففي حال ح�ش���وله على 
اأكر م���ن دور خمتلف، ف���ال يوجد ما مينع 
من العمل باأكر من م�شل�ش���ل، مو�شحة اأن 

�لظروف مل تخدمها هذ� �لعام للم�س���اركة 
يف اأكر من عمل درامي.

واأ�ش���افت: اإن ك���رة اإنت���اج االأعم���ال 
�لفنية له���ذ� �لعام مل تخدم بع�س���ا منها، 
ولعل “التا�ش���ع من فرباي���ر” مل ياأخذ حقه 
من حيث ن�ش���بة امل�شاهدة؛ ب�شبب االأعمال 
الكثرية، و�شيح�شل على اأ�شداء اأكرب عند 

اإعادة عر�شه يف الفرتة املقبلة.
اأما عن جتربته���ا امل�رضحية من خالل 

م����رضح احلمل���ي مب�رضحي���ة “امللك”، 
فاأفادت �ش���يالء: جترب���ة م�رضحية 

اأن  “امللك” رائعة، خ�شو�شا 
دوري يف امل�رضحية يتما�شى 
مع اإمكاناتي كفنانة تع�شق 
هذا النوع من اال�ش���تعرا�س 

امل�رضحي الذي نفذ ب�شكل رائع 
من جان���ب منتج امل�رضحية الفنان 

واملنتج حممد احلملي وبقية فريق 
العمل، الفت���ة اإلى اأنها لن متانع 

يف البق���اء يف الكوي���ت للعمل 
به���ذه امل�رضحية حت���ى عيد 

االأ�شحى؛ كونها م�شتمتعة 

ب���كل عر����س ت�ش���ارك في���ه، وت�ش���عر باأن 
م�ش���اركتها ت�ش���يف لها 
خالف  الكثري  ال�شيء 
الرائع���ة  االأج���واء 
يعي�ش���ها  الت���ي 
ن  ن���و لفنا ا
امل�ش���اركون يف 
م�رضح  اأعم���ال 

املحلي.

متابعة حمرر م�سافات
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جواهري: مستمرون في البرنامج تجسيًدا لروح العائلة الواحدة

“جيبــك” تنظـم نشـاطهــا الصيفــي ألبنــاء الموظفيـن
د�ّش���ن رئي����س �رشك���ة اخللي���ج ل�ش���ناعة 
عبدالرحم���ن  )جيب���ك(  البرتوكيماوي���ات 
جواهري فعاليات االأن�ش���طة ال�ش���يفية التي 
تقيمها ال�رشكة ب�ش���ورة �شنوّية الأبناء موظفي 

وموظفات ال�رشكة.
وكان االإقبال كبرًيا ه���ذا العام على هذه 
االأن�ش���طة التي يحر�س الطلبة على امل�شاركة 
فيها لال�ش���تفادة من فرتة االإجازة ال�ش���يفّية 
على نح���و يجمع بني املتعة والفائدة ب�ش���كل 
ملحوظ، اإذ تعم���ل ال�رشكة على اأن تكون مركز 
اإ�ش���عاع ُي�ش���هم يف تنمي���ة املجتمع، وي�ش���عى 
اأبن���اء  ل���دى  املوج���ودة  الطاق���ة  ال�ش���تغالل 

العاملني باعتبارهم قادة امل�شتقبل.
واأك���د جواه���ري اأن جمل����س اإدارة ال�رشكة 
يويل ُج���لَّ اهتمامه بفئة النا�ش���ئة وال�ش���باب 
وي�شعى لدعم هذه الفئة الغالية، التي تكون 
باأم�سِّ احلاجة اإلى الرتويح وق�شاء وقت ممتع 
بعد مو�ش���م درا�ش���ي طوي���ل، موؤك���داً حر�س 
ال�رشكة على ا�ش���تمرارية ه���ذا الربنامج الذي 
يع���د كذلك فر�ش���ة للتعرف على االأ�ش���دقاء 

واال�ش���تمتاع بجو حميم���ي رائع ت�ش���ود خالله 
روح العائل���ة الواح���دة وتتج�ش���د ع���ربه روح 
املواطن���ة احلق���ة، معرًبا ع���ن متنياته جلميع 
اأبناء املوظفني ق�ش���اء وقت ممتع ومفيد يف 

ربوع مملكة البحرين.
وقدم جواهري ال�ش���كر والتقدير لرئي�س 
واأع�ش���اء جلن���ة االأن�ش���طة االجتماعي���ة عل���ى 

جهودهم امل�ش���نية واحلثيث���ة التي يبذلونها 
التثقيف���ي  الربنام���ج  ه���ذا  مث���ل  لتنظي���م 
والرتفيه���ي الأبن���اء املوظف���ني. كم���ا اأ�ش���اد 
بفكرة تنظيم دورات تدريبية يف االإ�ش���عافات 
االأولي���ة جلمي���ع املنظم���ني القائم���ني عل���ى 
تنظيم الفعالي���ات، وذلك حفاًظ���ا على حياة 

الأطفال خالل تواجدهم يف الن�شاط.

ومن جانب���ه، رفع مدير العالق���ات العامة 
واالإع���الم، رئي�س جلن���ة االأن�ش���طة االجتماعية 
زهري توفيقي نيابة عن اأع�شاء اللجنة خال�س 
ال�ش���كر والتقدي���ر للدع���م والتوجي���ه ال���ذي 
تلق���اه اللجنة من قب���ل الدكت���ور عبدالرحمن 
جواهري، منوًها بحر�ش���ه ومتابعته ال�شخ�شية 
للربامج التي اأعدت خ�شي�ًشا الأبناء العاملني 

ل���زرع روح االألف���ة واملحب���ة بينه���م وكذل���ك 
تنمية واكت�ش���اف املواه���ب املتعددة لديهم 
يف خمتل���ف املج���االت الريا�ش���ية والثقافية 
والعلمي���ة، كم���ا ثمن اجله���ود اجلب���ارة التي 
بذلها اأع�ش���اء اللجنة يف تنظي���م تلك الربامج 
الت���ي حتتاج اإلى تكاتف اجلميع والعمل بروح 

الفريق الواحد.

فيرست موتورز تسلم شاحنات ألمانة العاصمة

عقارات السيف ترفه عن “أطفال بيت بتلكو”

�ش���لمت �رشك���ة فري�ش���ت موت���ورز، 
الوكي���ل احل�رشي ل�ش���يارات هيونداي يف 
مملك���ة البحرين، اأمانة العا�ش���مة، وزارة 
االأ�ش���غال و�ش���ئون البلديات والتخطيط 
العم���راين مبملكة البحرين، اأ�ش���طواًل من 
�شاحنات �ش���هريج مياه. وت�ش���عى اأمانة 
العا�ش���مة لتعزيز اأ�ش���طولها ب�ش���احنات 
ذات جودة عاملية رفيعة ب�ش���عة 4،200 

جالون.
وتلتزم �رشكة فري�شت موتورز، وهي 

ج���زء من جمموع���ة ا�ش���تثمارات الزياين، 
التزاًم���ا كليًّا لتوؤكد مكان���ة هيونداي يف 
ال�ش���وق البحريني كعالم���ة جتارية متثل 
قيمة فريدة واخليار االقت�ش���ادي بدون 

منازع. 
وتوؤمن �رشكة فري�شت موتورز بجودة 
عالمة هيون���داي التجاري���ة، ولهذا فهي 
متنح عمالءها �ش���ماًنا مدى احلياة ي�شمل 
كافة طرازات �شيارات هيونداي اخلا�شة 

والتجارية.

ا�شت�ش���افت �رشكة عقارات ال�ش���يف 
اأطف���االً من بيت بتلك���و لرعاية الطفولة 
لق�شاء يوم ترفيهي واال�شتمتاع باألعاب 
جم���ك اآيالند، مدين���ة االألع���اب الداخلية 
االأكرث اإثارة مبملك���ة البحرين، املتنوعة 

يف جممع ال�شيف – �شاحية ال�شيف.
و�شمن م�شاعيها لر�شم الب�شمة على 
وج���وه االأطفال، قامت جلنة امل�ش���وؤولية 
املجتمعية ل���دى ال�رشكة، خالل االأ�ش���بوع 
االأخري من �شهر رم�شان الكرمي، بتوزيع 
32 بطاق���ة هداي���ا بقيم���ة 100 دين���ار 
لبي���ت بتلك���و لرعاي���ة الطفول���ة بهدف 
����رشاء مالب����س العيد لالأطف���ال، كما متت 
دعوتهم لتن���اول وجبه االإفطار يف مطعم 

ن�شيف مبجمع ال�شيف – �شاحية ال�شيف.
وتاأتي ا�شت�شافة مثل هذه االأن�شطة 
االجتماعي���ة عل���ى م���دار العام، متا�ش���ًيا 
مع الت���زام �رشكة عقارات ال�ش���يف بدعم 
املبادرات اخلريية التي ت�شاهم يف تنمية 

املجتمع. 
وُي�ش���ار اإل���ى اأن بيت بتلك���و لرعاية 
الطفولة ه���ي موؤ�ش�ش���ة اجتماعية تعنى 
برعاية االأيت���ام وهي تابعة لوزارة العمل 

والتنمية االجتماعية.
ي�ش���ار اإلى اأن �رشكة عقارات ال�شيف 
الت���ي يق���ع مقره���ا الرئي�ش���ي يف مملكة 
البحرين بداأت اأعماله���ا منذ عام 1999، 

وهي �رشكة مدرجة يف بور�شة البحرين.

“فيفا” تعلن الفائز برحلة مدفوعة إلى كأس العالم

بعد العر�س الرتويجي الذي قامت به �رشكة 
VIVA البحرين بال�رشاكة مع �رشكة هاي�ش���ن�س 
ملدة �ش���هر الذي منح عمالءها فر�ش���ة الدخول 
يف �ش���حب عند �رشاء اأي تلفزيون من تلفزيونات 
هاي�شن�س مع اإ�شافات VIVA لالأجهزة، اأعلنت 
VIVA البحرين فوز حممد قائد الزمزمي برحلة 
مدفوع���ة التكالي���ف بالكامل اإل���ى كاأ�س العامل 

FIFA 2018 يف رو�شيا، حيث تت�شمن تذكرة 
حل�ش���ور املباراة الن�شف نهائية باالإ�شافة اإلى 
1000 دين���ار نقًدا لتغطية م�ش���اريف التذاكر 

وال�شكن.
ومت اإجراء ال�ش���حب بح�شور ممثل من وزارة 
ال�شناعة والتجارة و �رشكة هاي�شن�س البحرين يف 
مقر �رشكة جودز للتجارة )GTC( يف ال�ش���هلة، 

 VIVA ثم مت ت�ش���ليم الفائز باجلائزة يف حمل
يف جممع �ش���يتي �ش���نرت البحرين بح�شور مدير 
العالق���ات العام���ة يف �رشك���ة VIVA البحري���ن  
جم���ال ال�ش���يد، وم�ش���اعد املدير الع���ام ل�رشكة 
هاي�شن�س البحرين علي حممد اأكرب خان، ومدير 
مبيعات B2B يف �رشكة هاي�ش���ن�س البحرين عبد 

اجلبار.

اأطلق���ت عالم���ة “كنزن���ا” للمنتج���ات الطبيع���ة 
الطبيعي���ة  امل�ش���تح�رشات  م���ن  متمي���زة  جمموع���ة 
للعناي���ة بالب����رشة وذلك خ���الل حفل �ش���غري اقيم يف 
منطقة ال�ش���يف حديث���ا. ح�رش حف���ل االإطالق جمموعة 
من �ش���يدات املجتم���ع البحريني املهتم���ات بالبحث 
عن املواد الطبيعية وكان يف ا�ش���تقبالهم موؤ�ش�ش���ي 

العالمة التجارية لبنى فتحاين ون�رشين املعاودة.
وتق���ول فتح���اين “تعتمد )كنزنا( على م�ش���ادر 

الطبيع���ة ككن���ز حقيق���ي يف احل�ش���ول على اف�ش���ل 
واجود املواد الطبيعية، ويتم ت�ش���نيعها بالكامل يف 
بلد املن�ش���اأ الذي يتم ا�شتخال�س مادة اأولية من احد 

املناطق ال�شهرية بها يف املغرب وفرن�شا”.
وت�ش���يف “ترتك���ز منتج���ات كنزا ب�ش���كل اكرب 
عل���ى زيت �ش���جرة االأركان التي تعترب م���ن النباتات 
الطبيعية التي تنمو فقط يف املغرب وبع�شها يدخل 
يف مكونات���ه زيت الت���ني ال�ش���وكي الن���ادر واالأغلى 

عامليا”. 
وتق���دم “كنزنا” العناية لغالبية م�ش���اكل الب�رشة 
واجل�شم ويتم توزيعها عرب موقع العالمة االإلكرتوين 

ومواقع التوا�شل االجتماعي.

“كنزنا” تطلق منتجاتها النادرة في البحرين
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غادر يوم أم��س )الجمعة( املدرب 
الوطني الشاب عيل رجب متوجًها 
التابع��ة  سولس��ونا  مدين��ة  إىل 
ملقاطع��ة لي��دا يف إقلي��م كاتلونيا 
يف  للمش��اركة  إس��بانيا،  مبملك��ة 
معس��كر “إليت جوف��ا” التدريبي 

لكرة السلة.
ويقام معسكر “إليت جوفا” الذي 
سيس��تمر ملدية 15 يوًما، بش��كل 
سنوي خالل فرتة الصيف يف املدينة 

اإلسبانية سولسونا.
ويستقطب املعسكر أفضل الالعبني 
يف الفئات العمرية من جميع أنحاء 
أوروبا، ويتضمن ورش��ات تدريبية 
عملية ومحرضات نظرية متنوعة يف 
املجال التدريبي والصحي والغذايئ 

والنمط السلويك واملعييش.
تعزي��ز  إىل  املعس��كر  ويه��دف 
ومامرسة كرة السلة، إذ يعترب واحًدا 
من أفضل املبادرات يف أوروبا فيام 
يتعلق مبعس��كرات التطوير الفني 
للعبة، حيث يعد هذا املعسكر هو 
الوحيد الذي يقدم العبني ش��باب 

ومدرب��ني أثبتوا جودتهم التدريبية 
العالية. 

وق��ال امل��درب ع��يل رج��ب، إن 
املعس��كر يتضم��ن برنامج مكثف 
يس��تمر ح��وايل 12 س��اعة يومًيا، 
ويبدأ من الس��اعة السابعة صباًحا 

وحتى السابعة مساًء. 
وذكر رجب ل”البالد س��بورت” أن 
املعسكر سيجمع عددا من الالعبني 
الع��ايل  املس��توى  ذوي  الش��باب 
واملدرب��ني ذوي املعرف��ة والخ��ربة 
باللعبة، من أج��ل تطوير الالعبني 
واملدربني عىل نح��و تكتييك وفني 

أفضل. 
وأضاف رجب أن معس��كر “إليت 
جوف��ا” سيش��تمل ع��ىل تدريبات 
فردي��ة وجامعي��ة م��ع الالعب��ني، 
وبرنام��ج مكث��ف لتطبيق مهارات 
غذائية  ومح��ارضات  الس��لة،  كرة 
ومح��ارضات فيدي��و للتدريب��ات، 
وجلس��ات فنية خاص��ة للمدربني، 
عالوة ع��ىل التعامل م��ع املدربني 
من مختل��ف امل��دارس األوروبية، 

املدربني والالعبني  م��ع  واالحتكاك 
طوال فرتة املعسكر.

وأشار رجب إىل أن برنامج املعسكر 
سيتضمن 4 دورات تدريبية يومية 
منه��ا ال��ورش العملي��ة باإلضاف��ة 
املصممة  النظرية  املح��ارضات  إىل 
خصيًصا لتلبية االحتياجات واألعامر 

التي سيشارك فيها الالعبون.
وتابع “ستحتوي الدورات التدريبية 
عىل العديد من املسابقات الفردية 
والجامعي��ة ع��ىل مدار األس��بوع، 
وهذا س��يتيح الفرصة لن��ا لتبادل 
الخ��ربات م��ع الالعب��ني جيدي��ن 

املستوى واملدربني املشهورين”.
وبني رجب أن املعس��كر س��يجمع 
مجموعة واس��عة من م��دريب كرة 
الس��لة املختصني لتدريب الالعبني 
الش��باب، كام س��يجمع أيًضا فنيني 
اختصاصي��ني باللعبة، مثل املدربني 
الفيزيائي��ني، واختصاصي��ي العالج 
الذين  واألطباء وغريهم،  الطبيعي، 

سيدعمون املعسكر. 
وأوضح املدرب رجب أن هدفه من 
املش��اركة يف املعسكر هو اكتساب 

امل��دارس  م��ن  والتعل��م  الخ��ربة 
األوروبية املختلفة املشاركة يف هذا 

الربنامج التدريبي.
وأض��اف “س��تضيف يل املش��اركة 
خطوات كب��رية يف املجال التدريبي 
ألنه��ا متخصص��ة للفئات الس��نية 
وهو مجال عميل، وذلك من خالل 
االحت��كاك واالنس��جام مع مدربني 
ذوي خربة عالي��ة، ومع مع العبني 

عىل مستوى عايل”. 
وق��ال إنه س��ينقل الخ��ربات التي 

سيكتس��بها من املعسكر لتطبيقها 
يف التدريبات بالنادي ليك يس��تفيد 

منه الالعبني الصغار. 
وأكد رجب أنه يطمح للوصول إىل 
مراحل متقدمة يف مجال التدريب، 
وص��وال لالحرتافي��ة يف التدري��ب، 
موضح��ا أن��ه يس��عى لترشي��ف 
الوجه املرشق ملدرب كرة السلة يف 
البحرين والذي بدأ يتطور تدريجيا.
وه��ذه ليس��ت امل��رة األوىل التي 
يش��ارك بها رجب يف معس��كرات 
تدريبية خارجي��ة، إذ يحرص دامئًا 
عىل املشاركة يف الربامج والدورات 
والخارجية،  الداخلي��ة  التدريبي��ة 
إمياًن��ا منه بأهمية ه��ذه الدورات 
لتطوير خرباته يف املجال التدريبي.

ويعترب املدرب الش��اب عيل رجب 
من أبرز املدربني الشباب القادمني 
يف كرة الس��لة البحرينية، إذ حقق 
العديد م��ن البط��والت مع فريق 
أش��بال السلة بنادي املنامة، إضافة 
إىل تحقيق لقب البطولة الخليجية 

مع منتخبنا الوطني للناشئني.

بإسبانيا للسلة  جوفا”  “إليت  بمعسكر  يشارك  رج��ب  علي  المدرب 
األوروبيين والالعبين  المدربين  أشهر  بحضور  يوما   15 يستمر 

علي رجب

محمد الدرازي

أكد نائب رئي��س اتحاد البحريني لكرة 
الق��دم للش��ؤون الفني��ة ورئيس لجنة 
املنتخبات الش��يخ خالد بن سلامن آل 
خليفة، أن املنتخب األوملبي سيش��ارك 
يف دورة األلعاب اآلس��يوية باندونيسيا 
خالل شهر أغس��طس وسبتمرب املقبلني 
بأع��امر أق��ل م��ن األع��امر املعتمدة 
واالس��تعداد  للتحضري  للدورة، متهي��دا 

لالستحقاقات املقبلة.
ولف��ت الش��يخ خال��د بن س��لامن إىل 
التوجه إلرشاك املنتخب االوملبي ملواليد 
)1997 وحت��ى 2000(، وه��ي األعامر 
األقل م��ن املعتم��دة لل��دوري والتي 

حددت كحد أقىص ملواليد )1995(.
وب��ني أن مش��اركة املنتخ��ب األوملبي 
بأع��امر أق��ل ت��أيت به��دف االحتكاك 
والوصول إىل أعىل جهوزية فنية متهيدا 
الس��تحقاق أه��م للمنتخ��ب يتمثل يف 
التصفيات املؤهلة لكأس آسيا تحت 23 
عاما سنة 2020، إذ س��تقام التصفيات 
خالل ش��هر مارس م��ن الع��ام املقبل 

.)2019(
وأشار إىل أن املش��اركة بدورة األلعاب 
اآلس��يوية ت��أيت باعتباره��ا محطة من 

محطات اإلع��داد للتصفي��ات املؤهلة 
للنهائي��ات اآلس��يوية، والت��ي تؤه��ل 
ألوملبياد طوكي��و 2020، مبينا أن تركيز 
الجهاز الفني للمنتخب بقيادة املدرب 
التونيس س��مري شامم يس��عى لتحقيق 
أك��رب اس��تفادة يف ال��دورة اآلس��يوية 

للتحضري املثايل للتصفيات اآلسيوية.
واعت��رب رئيس لجنة املنتخب��ات باتحاد 

الك��رة أن دورة األلعاب اآلس��يوية تعد 
فرصة مهمة للمنتخب األوملبي يف إطار 
االس��تعداد لالستحقاق األكرب واألهم له 
خالل املرحل��ة املقبل��ة، والتي تتطلب 
جهودا مضاعف��ة وتحضريات مكثفة يف 
س��بيل الوصول إىل الجاهزية املناس��بة 

للتصفيات اآلسيوية.
وأكد الشيخ خالد بن سلامن أن الرتكيز 

س��يكون بش��كل كامل ع��ىل مجموعة 
 ،)2000  -  1997( موالي��د  الالعب��ني 
مش��ريا إىل أن األوملب��ي ل��ن يس��تعني 
بالعبي املنتخب األول يف دورة األلعاب 
اآلسيوية عىل الرغم من سامح القانون 
مبش��اركة 3 العب��ني، مؤك��دا أن الرتكيز 
والثقة س��تكون عىل املجموعة ملواليد 
)1997 - 2000(، م��ن أجل زيادة رقعة 
التحضريات واإلعداد عىل الوجه األفضل 

للتصفيات اآلسيوية.
وأوضح أن املجموعة الحالية للمنتخب 
األوملبي تضم مزيجا من الالعبني ملواليد 
1997 و1998 املستمرين يف القامئة منذ 
العام 2015 وحتى اآلن عرب خوضه عددا 
كبريا من املباري��ات الدولية بواقع أكرث 
من 54 مب��اراة، باإلضافة إىل املجموعة 
الجدي��دة التي انضمت لهم من مواليد 
املش��اركة  أن  معت��ربا  و2000،   1999
بدورة األلعاب اآلسيوية ستعزز خربات 
الالعب��ني الرتاكمية مبا ينعك��س إيجابا 
يف الوصول لتحقي��ق األهداف املرجوة 
واملتمثلة يف اإلع��داد والجاهزية املثىل 
للتصفيات اآلس��يوية التي يصب عليها 
االتحاد تركيزه األكرب للمنتخب األوملبي.

متس��كت العداءة س��لوى عيد باملركز 
األول يف منافس��ات ال��دوري امل��ايس 
أللعاب الق��وى بعدما فازت يف الجولة 
الثامنة لسباق 400 مرت للسيدات الذي 
أقيم مبدينة لوزان الس��ويرسية مساء 
أمس األول لتواصل متيزها يف منافسات 
ال��دوري املايس وتخط��ف األضواء من 
جديد بعدما حطمت الرقم اآلس��يوي 
املس��جل بإس��م العداءة الصينية “ما 
يوجني”49:81 ثانية” يف س��باق الجولة 
الس��ابعة ال��ذي أقي��م يف العاصم��ة 
الفرنس��ية باريس بزم��ن 49:55 ثانية. 
ومتكنت س��لوى عيد من الفوز باملركز 
األول يف س��باق الجولة الثامنة بلوزان 
بعدما قطعت مس��افة الس��باق بزمن 
49:78 ثاني��ة، متفوق��ة ع��ىل العداءة 
األمريكية “جاس��يكا بيريد” التي أنهت 
الس��باق يف املركز الث��اين بزمن 50:40 

ثانية، ومواطنتها “شاكيام وميبيل” التي 
أنهت الس��باق يف املرك��ز الثالث بزمن 
50:58 ثاني��ة. وبتل��ك النتائج املميزة، 
فإن العداءة س��لوى عيد أصبحت من 
ضمن املرش��حني للفوز بلقب السباق 
واعتالء منص��ة التتويج بق��وة والفوز 
بس��باق 400 م��رت للس��يدات يف ختام 

منافسات السباق لتكرار إنجاز العداءة 
روث جيبي��ت الت��ي فازت بس��باق 3 
آالف م��رت موانع يف العام 2016. وعىل 
صعيد آخر، أحرز العداء بريهانو بااليو 
املركز األول بسباق 5 آالف مرت للرجال 
يف الدوري املايس بعدما أنهى مس��افة 
السباق بزمن 13:01:09 دقيقة ليحقق 

أفضل رق��م عاملي يف هذا العام 2018، 
حي��ث تف��وق بريهان��و ع��ىل كال من 
العداء األثيويب س��يليمون باريجا الذي 
قطع الس��ابق بزمن 13:02:67 دقيقة 
لي��أيت يف املركز الثاين والع��داء األثيويب 
آبادي هادس الذي أنهى السباق بزمن 
13:03:62 دقيقة ليأيت يف املركز الثالث.

تحضيرًا لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاًما... خالد بن سلمان:

بيرهانو يكسب منافسة الـ 5 آالف متر ويحقق أفضل زمن

“األولمبي” يشارك بأعمار أقل في آسياد جاكرتا

عيد تتمسك بالمركز األول بسباق 400 متر بالدوري الماسي

اتحاد الكرة                     المركز اإلعالمي

الرفاع                  اتحاد ألعاب القوى

خالد بن سلمان مع مدرب المنتخب األولمبي

العداءة سلوى عيد العداء بيرهانو بااليو

شعار معسكر “إليت جوفا”

“أحمر الطائرة” يخوض تحضيراته 
األخيرة ل�”آسيوية الشباب”

“أحمر السلة” في المجموعة 
الثالثة ب� “آسيوية الشباب”

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة: انطلقت املرحلة األخرية 
من مراحل تحضريات منتخبنا لشباب الكرة الطائرة يوم أمس األول 
بجمهورية مرص العربية، حيث يخوض منتخبنا معسكره التدريبي 

األخري تحضريًا لخوض منافسات البطولة اآلسيوية تحت سن 20 عاًما 
يف نسختها ال�� 19 التي ستحتضنها البحرين خالل الفرتة من 18 حتى 

29 يوليو الجاري، حيث وصل فجر يوم األربعاء املايض للعاصمة 
املرصية القاهرة بعد أن أنهى معسكره التدريبي بسلوفينيا، ومن 

املتوقع أن يخوض شبابنا مواجهات ودية عدة خالل املعسكر القاهري 
منها أمام منتخب مرص للشباب ومنتخب مرص تحت 23 عاًما ورمبا 

واملنتخبات املتواجدة بالقاهرة يف نفس فرتة املعسكر التدريبي، 
وقد انطلقت التدريبات الفعلية لالعبينا فور وصولهم للقاهرة 

حيث خاضوا تدريباتهم عىل مجمع الصاالت باستاد القاهرة الدويل 
وستستمر حتى قبل نهاية النصف األول من الشهر الجاري، حيث 

سيضع الجهاز الفني بقيادة املدرب يوسف خليفة اللمسات الفنية 
األخرية قبل خوض املعرتك اآلسيوي بالبحرين ضمن املجموعة الرابعة 
بجانب قطر والعراق وستكون التشكيلة التي خاضت املرحلة األخرية 

هي التي ستكون حارضة باآلسيوية حيث ضمت القامئة األخرية 12 
العًبا. وخاض منتخبنا خالل تواجده بسلوفينيا 3 مواجهات أمام نادي 

األول أمام فريق الرجال بنادي مليبورن مرتني فاز يف األوىل وخرس 
بالثانية بعد أن دعم النادي السلوفيني صفوفه ببعض الالعبني، 

وخرس مواجهته األخرية أمام املنتخب رجال الكامريون الذي يستعد 
لخوض كأس العامل ويضم يف صفوفه عدًدا كبريًا من الالعبني املحرتفني 

غالبيتهم بالدوري الفرنيس.

أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا 
لكرة السلة للشباب تحت 18 

عاًما، التي ستحتضنها العاصمة 
التايلندية بانكوك خالل الفرتة 
من 5 إىل 11 أغسطس املقبل، 

منتخبنا الوطني يف املجموعة الثالثة 
إىل جانب منتخبي اسرتاليا ونيوزلندا 

وصاحب األرض والضيافة منتخب 
تايلند. وضمت املجموعة األوىل منتخبات إيران، اليابان، كازختسان 

واندونيسيا، فيام ضمت الثانية منتخبات الصني، الفلبني، لبنان 
واإلمارات، وضمت املجموعة الرابعة منتخبات كوريا الجنوبية، الصني 

تايبيه، الهند وسوريا. إىل ذلك، يستعد منتخبنا الوطني للمشاركة يف 
البطولة العربية املزمع إقامتها يف العاصمة املرصية القاهرة خالل 

الفرتة من 14 حتى 24 يوليو الجاري، إذ ستمثل املشاركة يف البطولة 
العربية خري إعداد لالستحقاق اآلسيوي الذي ينتظر أحمر الشباب. 

ويقود منتخبنا املدرب الوطني سلامن رمضان ويعاونه حسني قاهري 
وحسن ميك.

“شباب الطائرة” خاض تحضيراته األخيرة

محمد الدرازي



أبدى ضيوف دوري خالد بن حمد لكرة 
ق��دم الص��االت الس��ادس إعجابهم مبا 
ش��اهدوه من منافسات للدوري والذي 
يقام تحت رعاي��ة النائب األول لرئيس 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياض��ة، 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى، 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي 
لرياضة ذوي العزمية سمو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليفة ، ويق��ام الدوري 
بتنظيم من قبل وزارة الشباب 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، ويقام الدوري هذا 
العام مبش��اركة واس��عة من قبل املراكز 
والفتيات  الوطني��ة  الش��بابية واألندية 

وذوي العزمية والوزارات والجاليات.

مبادرات تحمل الكثير من المعاني

وعرب عضو مجلس الش��ورى محمد عيل 
حس��ن عن سعادته بالتواجد بني شباب 
اململك��ة، معتربا مبادرة س��مو الش��يخ 
خال��د بن حمد آل خليف��ة بأنها تحمل 
الكث��ر من املعاين واملضام��ني الرياضية 
والتنافسية واالنس��انية من خالل دمج 
الكثر م��ن فئات املجتمع بهدف تقوية 
الرواب��ط بني املجتم��ع البحريني. وقال 
حس��ن “مبادرة س��موه تحم��ل معاين 
اجتامعية ووطنية بتقوية العالقات بني 
مختلف أبناء اململك��ة، وأيضا تزيد من 
جانب الوالء من خالل تش��جيعهم عى 
االنخراط يف اللحمة الوطنية، ويف جانب 
التناف��س فإن مبادرة س��موه تش��جع 
الشباب البحريني عى العمل التطوعي 
والس��عي لغ��رس قيم نبيل��ة باالهتامم 
بفئ��ات مث��ل الفتي��ات وذوو العزمية 
ودمج فئة الجاليات هذا العام سيساهم 
يف تقوية العالقات بني مختلف الفئات”.

إثراء الحركة الرياضية

وبدوره، ق��ال املمثل البحريني عبدالله 
ملك إن مبادرات س��موه املختلفة ويف 
جميع امليادين أثرت الحركة الش��بابية 
وبخط��وات ترجمها ع��ى أرض الواقع، 
مشرا إىل األهداف النبيلة التي تحملها 
ال س��يام عى صعيد الدعم الذي توفره 
للش��باب البحريني، معتربا أن مبادرات 
س��موه تعكس رؤية القيادة الرش��يدة 

ملجتمع شبايب متطور.

نقدر جهود خالد بن حمد

ومن جانب��ه، أعرب املمث��ل البحريني 
أحم��د مب��ارك ع��ن تقدي��ره للجهود 
الكبرة التي يبذلها سموه من أجل بناء 
مجتمع بحريني ريايض  وشبايب، مؤكداً 
أن سموه يحرص عى تقديم كل الدعم 
والرعاية للفعاليات التي تنظم للشباب 
البحرين��ي والتي ته��دف إىل جمع ومل 
الش��باب ودفع��ه نح��و إب��راز طاقاته 
إمكانياته،  وارتق��اء  لتطوي��ر  ودعم��ه 
مب��ا ينعك��س ع��ى أداءه ومش��اركته 

املجتمعية والوطنية.

تطور ملحوظ

وق��ال الالع��ب الدويل الس��ابق يف كرة 

القدم البحرينية خالد جاسم النصف إن 
الدوري صار من البطوالت واملنافسات 
املميزة عى مس��توى اململكة خصوصا 
مع استمرارها وتطورها طوال السنوات 
املاضية، مؤكدا أن التطور املوجود معه 
يف كل ع��ام يجعله م��ن أبرز البطوالت 
الس��يام وأنه يخدم رشيحة واسعة من 

املجتمع البحريني.

السنابس يؤكد صدارته وتأهله

أكد فريق مركز شباب السنابس صدارته 
لف��رق املجموع��ة الس��ابعة بعد فوزه 
الثالث عى التوايل عى حس��اب فريق 
مرك��ز الرفاع الرشقي بخمس��ة أهداف 
مقابل أربع��ة وبعد مب��اراة ماراثونية 
ومثرة حت��ى ثوانيه��ا األخ��رة، ورفع 
الس��نابس رصي��ده إىل 9 نقاط، يف حني 
بق��ى رصيد الرفاع الرشقي عى 3 نقاط 
يف املركز الثالث ومودعا املنافسات من 

الدور األول.
وأنهى الس��نابس الشوط األول متقدما 
برباعية نظيفة قب��ل أن ينتفض الرفاع 
الرشقي يف الشوط الثاين ويقلب األوراق 
يف مجريات��ه، وكاد يخطف تعادال مثينا 
يف الدقائ��ق األخرة ل��و ال خربة العبي 
السنابس  أهداف  الس��نابس، وس��جل 
محمد عبدالكريم هدفني وهدف لكل 
من أحم��د عبدالجليل ومحمد س��ليم 

الرفاع  وقاسم حسن، وأهداف 
الرشقي ج��اءت عن طريق 
ع��يل صال��ح “هاتري��ك” 

وعيل مثنى.

جرداب يضرب بقوة ويتأهل

تأهل فريق مركز ش��باب جرداب 

للدور الث��اين بعد تحقيق��ه لفوز كبر 
عى حس��اب فريق مركز شباب الحورة 
والقضيبية بس��تة أهداف مقابل هدف 
ليحق��ق ف��وزه األول ويرفع رصيده إىل 
4 نق��اط متفوق��ا عى خصم��ه بفارق 
األهداف، وشهدت املباراة ندية وإثارة 
كب��رة خصوصا يف ش��وطها الثاين الذي 
اس��تغل خالله جرداب اندف��اع العبي 
الح��ورة وخرج بفوز وضع��ه يف الدور 

الثاين.
وس��جل أهداف مركز ش��باب جرداب 
هداف��ه عيل محمد عيل يعقوب ثالثية 
“هاتري��ك” وثنائي��ة إىل حس��ني عيل 
عيىس وه��دف إىل عيل جعفر منصور، 
فيام س��جل هدف الح��ورة والقضيبية 

زهر محمد عيىس.

رأس الرمان يتخطى كرزكان

بل��غ رأس الرم��ان الدور الث��اين بفوزه 
ع��ى ك��رزكان )3/1( س��جلهم فاضل 
عادل )8(، كميل ب��در )21( وإبراهيم 
جعفر )35(، وس��جل ه��دف كرزكان 
أحمد خات��م )25(. حافظ رأس الرمان 
عى الهدف لث��امين دقائق رغم وصول 
كرزكان إىل مرمى الحارس ميثم الس��يد 
س��لامن بكرثة ولكن قلة الرتكيز حرمهم 
م��ن التع��ادل لينته��ي الش��وط األول 
بتقّدم رأس الرمان بهدف دون مقابل.

ويف أول خمسني ثانية من الشوط الثاين 
أضاف رأس الرمان الهدف الثاين، ومنح 
هدف تقليص الف��ارق لكرزكان دفعة 

دقائق معنوية لالعبيه  خم��س  بعد 

ليتب��ادل الهجامت الرسيع��ة مع رأس 
الرمان الت��ي تألق فيها ح��ارس مرمى 
كرزكان قاسم زين الدين وحارس رأس 

رمان ميثم السيد سلامن.

 جدحفص يظفر بصدارة 
المجموعة الثامنة

أنه��ى فري��ق مركز ش��باب جدحفص 
مباري��ات املجموع��ة الثامن��ة بتعادل 
بطعم الف��وز أمام مركز ش��باب كرانة 
بهدف ملثله، تقّدم كرانة بهدف حسني 
عيل )28(، وتعادل لجدحفص الس��يد 
حس��ني فيصل قبل نهاية املباراة بثامين 

ثواٍن عن طريق )الباور بلر(.
ب��دأ كرانة الش��وط األول برسعة لعدم 
وجود فرص��ة غر الف��وز وضغط عى 
مرم��ى جدحف��ص لكن��ه مل يس��تطع 
التسجيل لتامسك دفاع األخر، وتراجع 
جدحف��ص يف آخر أرب��ع دقائق نتيجة 

الضغط املتواصل من العبي كرانة.
الشوط الثاين شهد إضاعة العبي كرانة 
أكرث من فرصة انفراد بالحارس الس��يد 
حس��ن محم��ود، ودف��ع الفريق مثن 
إضاعة الفرص وتلقى هدف التعادل يف 

الدقيقة األخرة من هجمة مرتدة.

سعيد: نجاح 
تنظيمي 
متميز

أك��د عيل س��عيد مدي��ر دوري املراكز 
الشبابية بدوري خالد بن حمد للمراكز 
الش��بابية واألندية الوطني��ة والفتيات 
وذوي العزمية والجاليات والوزارات أن 
الدوري يف جوالت��ه األوىل حقق نجاحا 
تنظيمي��ا متميزة وذلك بفضل االهتامم 
املبارش من قبل س��مو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليفة النائ��ب األول لرئيس 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياض��ة 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
وال��ذي س��اهم يف تأمني كاف��ة عوامل 
النج��اح لل��دوري يف النس��خة املاضية 
والنس��خ الحالية مشرا اىل أن مبادرات 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
تج��اه الحرك��ة الش��بابية والرياضي��ة 
مكنه��ا من تحقي��ق التق��دم واالرتقاء 
للش��باب البحريني يف مختلف املحافل 
واملس��اهمة يف تطوير كرة القدم داخل 

الصاالت.
وأشار سعيد اىل أن وزارة شئون الشباب 
والرياضة برئاس��ة سعادة السيد هشام 
بن محم��د الجودر حرصت عى تجنيد 
كوادره��ا م��ن أج��ل إنج��اح الحدث 
الري��ايض الش��بايب األك��رب خصوصا مع 
مش��اركة 83 فريقا و1660 شابا وشبابة 
مشرا اىل أن اإلجراءات التنظيمية التي 
اتخذته��ا اللجنة املنظمة س��اهمت يف 

بروز الدوري بصورة مثالية.  
وأض��اف س��عيد اىل أن مباريات دوري 

املراك��ز الش��بابية س��ارت بالطريق��ة 
الصحيح��ة الت��ي رس��متها له��ا اللجنة 
املنظمة العليا للدوري وذلك بعد تأمني 
كافة عوامل النج��اح والعمل بكل جد 
من قب��ل كافة اللجان العاملة يف دوري 
املراكز واللجان املساندة والتي ساهمت 
يف ابراز الدوري بصورة متميزة من كافة 
النواح��ي مش��را اىل أن املرحلة املقبلة 
م��ن دوري املراكز الش��بابية س��يكون 
متمي��زا م��ع التناف��س املثر م��ن قبل 

املراكز الشبابية.
وأثنى س��عيد عى التعاون اإليجايب من 
قب��ل الفرق املش��اركة يف دوري املراكز 
الشبابية والالعبني الذين كانوا عى قدر 
عال من املس��ئولية يف االلتزام بالقوانني 
واألنظمة التي تحكم الدوري باإلضافة 
اىل التعاون مع اللجان العاملة والحكام 
مؤك��دا ع��ى أهمية مواصل��ة التعاون 
يف املباريات املقبلة م��ن أجل انجاحها 
وخرجها بالش��كل الذي يليق بس��معة 
الدوري.    وأش��ار س��عيد اىل أن دوري 
خالد بن حمد سيس��اهم يف اكتش��اف 
املزي��د م��ن املواهب يف م��دق وقرى 
البحرينية، وإن مشاركة هذا الكم الهائل 
من العب��ي األندية واملراكز الش��بابية، 
س��يقود إىل املزيد من االكتشافات عى 
املدى البعيد، وس��وف يؤسس إىل واقع 
أفض��ل يف دوري خالد ب��ن حمد لكرة 
قدم الصاالت، مشرا إىل أن مبادرة سمو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة زيادة 
حجم الالعبني وارشاك األندية والفتيات 
وذوي العزمي��ة والجالي��ات والوزارات 
سيساهم يف اتس��اع رقعة املنافسة لها 
أبعادها اإليجابية ستكون واضحة عى 

كرة القدم داخل الصاالت.

4 مواجهات اليوم 

تقام اليوم الس��بت 4 مواجهات، حيث 
س��تقام مبارات��ني لحس��اب املجموعة 
الثالث��ة يلتق��ي يف األوىل فريق��ا مركز 
شباب القرية ومركز شباب الهملة عند 
الس��اعة 5.00 ويدخل الفريقني املباراة 
بدون رصيد من النقاط، يف حني يلتقي 
يف املباراة الثانية فريقا مركز شباب سند 
ومركز ش��باب القادس��ية عند الساعة 
6.00، ويس��عى س��ند ملواصلة عروضه 
الجادة وصدارته لفرق املجموعة بعدما 
س��جل 3 انتص��ارات متتالي��ة أمنت له 
مقعدا يف الدور الثاين ويس��عى لضامن 
ص��دارة الفرق م��ع نهاي��ة مبارياته يف 
ال��دور األول، فيام يأمل القادس��ية يف 
تأمني مقع��ده وضامن وصول��ه للدور 
الث��اين بعدما حقق الف��وز يف املباراتني 
السابقتني وتجنب الخسارة بهدف عدم 
الدخول يف حسابات معقدة يف مباراته 

األخرة أمام القرية.

استمرار منافسات دوري خالد بن حمد... و4 مباريات مهمة اليوم
الشباب دع��م  ف��ي  الفعاليات  ه��ذه  مثل  أهمية  إل��ى  أش���اروا  الضيوف 

من لقاء رأس الرمان وكرزكانمن لقاء جرداب والحورة والقضيبية

من لقاء السنابس والرفاع الشرقي

الضيوف مع العبي الفريقين الضيوف في معرض الصور

كبار الضيوف مع اللجنة المنظمة

لجنة اإلعالم واالتصال                           دوري خالد بن حمد
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يقود ممث��ل جاللة املل��ك لالعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد آل 
الفري��ق املل��ي للق��درة  خليف��ة، 
يف س��باق ش��انتيل بفرنس��ا والذي 
سيش��ارك في��ه نخب��ة من فرس��ان 

االمارات والعامل.
ويعترب السباق من املنافسات املهمة 
يف رياض��ة القدرة نظراً للمش��اركة 
الواس��عة من قبل مختلف فرس��ان 
الع��امل إضاف��ة اىل أنه ميث��ل إعدادا 
حقيقي��اً لس��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليفة قبل املش��اركة يف 
بطول��ة العامل للقدرة والتي س��تقام 
يف شهر سبتمرب املقبل بامريكا حيث 
يأمل س��موه تحقيق إنج��از عاملي 
جديد يضاف اىل سلس��لة اإلنجازات 
واالنتصارات التي حققها س��موه يف 

رياضة القدرة.
ويف ترصيح لسموه عن املشاركة يف 
فرنسا أعرب عن س��عادته مبشاركة 
الفري��ق املل��ي يف ه��ذا التجم��ع 
الريايض الكبري الذي يضم نخبة من 
فرس��ان القدرة املتميزين، مؤكداً أن 
مش��اركته اىل جانب فرسان الفريق 
املل��ي يف الس��باق الفرنيس يهدف 
إىل التع��رف ع��ىل املس��تويات قبل 
الخارجية املقبل��ة والتي  املش��اركة 
م��ن املؤم��ل ان تس��اهم يف إعطاء 
فرس��ان اململكة املزيد من الخربات 

يف رياضة القدرة.
وأضاف سموه حرصنا عىل املشاركة 
والتواجد يف هذا السباق واملساهمة 
للظف��ر بنتائ��ج إيجابي��ة ج��داً مع 
فرس��ان الدول األخرى املش��اركة يف 
السباق، مؤكداً ان تواجد الفرسان يف 
السباق جاء إلعطاء الفرسان الفرصة 
لالحتكاك مع فرسان الدول االخرى.

واشار سموه إىل أن املنافسة ستكون 
قوي��ة وصعب��ة بكل تأكي��د يف ظل 
وجود نخبة من أبرز فرس��ان وجياد 
الق��درة واملتخصصة يف الس��باقات 
الطويلة ملسافة 120 كيلو مرت مؤكداً 
س��موه أن ه��ذه املس��افات تحتاج 
إىل جياد خاصة وت��م إعدادها، كام 
أنها تحتاج إىل خطط واسرتاتيجيات 
خاص��ة أيض��ا للتعام��ل الجيد مع 
الس��باقات الطويلة والتي تس��اهم 
يف توزي��ع جهد الج��واد عىل جميع 
مراحل السباق ليبقى ضمن املنافسة 

حتى الجولة األخرية من البطولة.
وع��ن الجي��اد التي سيش��ارك فيها 
فرس��ان الفريق امللي أش��ار سموه 
اىل ان الجياد شاركت يف العديد من 
البط��والت املحلي��ة والعاملية وهي 
ق��ادرة متاماً عىل خ��وض مثل هذه 
والرسيعة مشرياً  الطويلة  السباقات 

اىل ان فرس��ان البحري��ن معتادون 
متام��اً ع��ىل مثل ه��ذه الس��باقات 
الخارجية  باملش��اركات  دراية  وعىل 
وبطبيع��ة املراحل التي س��يتضمنها 
الس��باق وهم قادرون عىل التعامل 
بإيجابية مع السباق من أجل الظفر 

باملراكز املتقدمة.
املش��اركات  أن  س��موه  وأض��اف 
الخارجية للفريق يف الدول االوروبية 
ليس��ت بغريبة عىل فرسان الفريق 
حيث خضنا العديد من الس��باقات 
عىل مثل هذه املناطق ولدينا معرفه 
جيدة، لذلك لن نواجه أي صعوبات 
يف هذا الجانب والس��باق س��يكون 
رسيع��اً كعادة الس��باقات يف الدول 
األوروبي��ة وقد ت��درب الفريق عىل 
جيدا من أجل الوصول اىل الجاهزية 
التام��ة لخ��وض الس��باق وتحقيق 

النتائج.

وتوق��ع س��موه أن يظهر الس��باق 
بالصورة الفنية املتوقعة، ليتناس��ب 
مع التطور الكب��ري يف رياضة القدرة 
يف البحريني��ة والت��ي ح��ازت عىل 
مراكز متقدمة يف البطوالت العاملية 
أكد  الدولية  البط��والت  ومختل��ف 
س��موه بأن الس��باق يع��د من بني 
أقوى الس��باقات يف اوروبا ويش��هد 
مش��اركة واس��عة من فرس��ان دول 
الع��امل املختلفة وبطول��ة هذا العام 
س��تكون قوي��ة أيضا نظ��را لحجم 
املش��اركة ووجود مجموعة من أبرز 
الفرس��ان يف ه��ذا الس��باق اللذين 
سيسهمون يف اثراء السباق من كافة 
النواح��ي مؤك��دا ان ه��ذا التواجد 
الكبري سيكون له انعكاسات إيجابية 
عىل فرس��ان اململكة املش��اركون يف 
هذا الحدث الريايض الهام يف رياضة 

القدرة.

وأكد سموه ان تواجد فرسان الفريق 
املل��ي للق��درة سيس��هم يف تطوير 
مهاراته��م وقدراته��م يف س��باقات 
القدرة كام سيسهم بال شك يف انجاح 
السباق مشرياً اىل ان فرسان الفريق 
امللي اعتادوا عىل أن س��باقات 120 
كم الت��ي تحت��اج إىل إع��داد بدين 
وفني للفارس والج��واد أيضا، إذ إن 
ه��ذا الس��باق يعد من الس��باقات 
الطويل��ة واملرهقة، وتتطلب خطط 
واسرتاتيجيات خاصة تساعد الفارس 
للمحافظ��ة ع��ىل طاقته  والج��واد 

لجميع مراحل السباق.
وابدى سموه ثقته يف فرسان الفريق 
املل��ي يف تحقي��ق نتيج��ة إيجابية 
يف هذا الس��باق وذل��ك عطفا عىل 
الخربة الكب��رية الت��ي يتمتعون بها 
يف الس��باقات األوروبية والتي حقق 
ابطاله��ا العدي��د م��ن اإلنج��ازات 
املرشفة يف السباقات املختلفة مؤكدا 
أن الفريق ب��ات جاهزا جدا لخوض 
االعداد  بع��د  الس��باق  منافس��ات 
ال��ذي خاضه الفرس��ان يف البحرين 

واملشاركات الخارجية.

في طريق اإلعداد لبطولة 
العالم

وبني س��موه أن مشاركته يف السباق 

تأيت يف اطار الربنامج الزمني الفني له 
قبل املشاركة يف بطولة العامل للقدرة 
والت��ي من املؤمل أن تقام يف ش��هر 
سبتمرب املقبل بأمريكا والتي تتطلب 
تركيزا كامال يف االعداد والتحضري لها 
واملشاركة يف هذا السباق هو مبثابة 
اإلع��داد الحقيقي قب��ل الظهور يف 
السباق العاملي مشريا اىل أن اإلعداد 
ب��ات يف مراحله األخ��رية خاصة مع 
إق��رتاب موعد بطولة الع��امل والتي 
تتجه إليها جميع انظار فرسان العامل 
من أج��ل تحقيق النتائ��ج املرضية 

واملرشفة.

 خالد: مؤشرات قوية

توق��ع مدير الفريق املل��ي للقدرة 
خال��د أحم��د حس��ن أن الس��باق 
الفرنيس س��وف يكون مث��ريا وقويا 
م��ن جانب كاف��ة الفرس��ان خاصة 
بني فرسان مملكة البحرين وفرسان 
ال��دول املش��اركة متمني��ا التوفيق 
والنج��اح لكافة الفرس��ان خصوصا 
س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة ال��ذي يخوض الس��باق يف 
طريق االعداد لبطولة العامل للقدرة 
أن التفاؤل يس��ود الفري��ق كام أن 
امل��ؤرشات تدل عىل امكانية تحقيق 
نتائج إيجابية وجيدة يف هذا املوسم.

وأك��د أن الس��باق لن يكون س��باقا 
سهاًل وس��وف يحرص كافة الفرسان 
ع��ىل املش��اركة القوي��ة م��ن أجل 
الوقوف عىل منصة التتويج يف نهاية 
املطاف وأضاف بأن س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة حرص 
عىل اع��داد الفريق بص��ورة جيدة 
وقوية طوال ف��رتة اإلعداد من أجل 
املش��اركة الناجح��ة واإليجابي��ة يف 
الس��باق الذي يش��ارك فيه فرس��ان 
البحري��ن وبقفي��ة ال��دول العاملية 
وأكد د. خالد تفاؤل فرس��ان الفريق 
امللي للقدرة ودخولهم املنافسة مع 
كافة الفرسان وحرصهم عىل تحقيق 

املراكز املتقدمة.

16 فارسا بحرينيا

وسيش��ارك الفريق امللي يف السباق 
ب� 16 فارس��ا يتقدمهم سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة عىل الجواد 
الغايل، رسحان العن��زي عىل الجواد 
ايش��يا، عثامن العويض عىل الجواد 
ارب��ون، يعقوب الح��امدي بالجواد 
تاكتي��ك، خالد الخل��ف عىل الجواد 
قادجار، الش��يخ إبراهيم بن محمد 
آل خليف��ة ع��ىل الج��واد فولكني، 
الش��يخة نج��الء بنت س��لامن عىل 
الج��واد فلداجري، محم��د الخاطري 
عىل الجواد واتريىل، عيل الس��بيعي 
عىل الجواد س��يتا، يوسف الجبوري 
خليف��ة  زوليان��س،  الج��واد  ع��ىل 
الس��ندي ع��ىل الجواد زل��ويت، عبد 
الرحمن الزايد عىل الجواد س��افني، 
املقداد جناحي عىل الجواد سيزارز، 
خال��د خريي ع��ىل الج��واد كامون، 
رائد محم��ود عىل الج��واد بدوينا، 
خليفة س��بت عىل الجواد بهكرات، 
كام يش��ارك بالجانب الفريق امللي 
فرسان من االمارات وبلجيكا وفرنسا 
وأملانيا وإيطالي��ا واملغرب والربتغال 

واسبانيا واالرغواي.

الفحص البيطري اليوم

يقام الفحص البيطري اليوم السبت 
وس��ط اجراءات وترتيب��ات متميزة 
اتخذته��ا اللجن��ة املنظم��ة واجري 
بطريقة إدارية منظمة وذلك وفقا ملا 
أعدته اللجنة املنظمة من إجراءات 
متمي��زة س��اهمت يف إنهاء الفحص 
املطلوب  بالش��كل  للجياد  البيطري 
يلق��ى استحس��ان جميع الفرس��ان 
وس��يرشف  الس��باق،  املش��اركة يف 
ع��ىل الفح��ص البيط��ري مجموعة 
من األطب��اء البيطري��ني املعتمدين 
م��ن قبل االتح��اد ال��دويل واللذين 
ميتلكون خربات كبرية يف هذا املجال 
وسبق لهم املش��اركة يف العديد من 

البطوالت العاملية للقدرة.

للقدرة الفرنسي  شانتلي  سباق  في  المتميزة  النتائج  تحقيق  على  نحرص  حمد:  بن  ناصر 
س���م���وه ي���ق���ود ال���ف���ري���ق ال��م��ل��ك��ي ف���ي ال��س��ب��اق

سمو الشيخ ناصر بن حمد

فرنسا                       المكتب اإلعالمي

نجالء آل خليفة

عبدالرحمن الزايد

المقداد جناحي

محمد الخاطري

خالد حسن

يعقوب الحمادي

رائد محمود

ابراهيم بن محمد

للقدرة العالم  لبطولة  الملكي  الفريق  يأتي ألعداد  السباق  المشاركة في  سموه: 
إيجابية نتائج  بتحقيق  وال��ت��ف��اؤل  ال��س��ب��اق..  ف��ي  بحرينيا  ف��ارس��ا   16
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أك��د رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
الق��دم الش��يخ ع��ي ب��ن خليفة بن 
أحم��د آل خليف��ة، أن دع��م عاهل 
الب��الد صاح��ب الجالل��ة امللك حمد 
بن عي��ى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
صاحب السمو املليك األمري خليفة بن 
س��لامن آل خليفة، وويل العهد األمني 
النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء 
صاحب الس��مو املليك األمري س��لامن 
ب��ن حمد آل خليفة كان له أبلغ األثر 
يف التأل��ق والتمي��ز ال��ذي ظهر عليه 
طاقمنا ال��دويل املونديايل املكون من 
حكم الساحة نواف شكرالله والحكم 
املس��اعد يارس تلفت، والذي استطاع 
من خالله الطاقم كسب الثقة الدولية 
والبقاء حت��ى األدوار النهائية يف أكرب 

عرس عاملي كروي.
ولفت رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
القدم إىل أن دعم جاللة امللك وسمو 
رئي��س ال��وزراء وس��مو ويل العه��د، 
باإلضاف��ة إىل دعم ممثل جاللة امللك 
لألع��امل الخريية وش��ؤون الش��باب 
للش��باب  األع��ى  املجل��س  رئي��س 
األوملبية  اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، س��اهم يف تهيئ��ة األجواء 
املثالية إلعداد الطاقم للمش��اركة قي 
املوندي��ال للمرة الثاني��ة عى التوايل، 
وذلك ع��رب تفريغ الطاقم للرتكيز عى 

املشاركة العاملية.
وأش��ار إىل فخ��ر واعت��زاز أرسة كرة 
القدم البحريني��ة بهذا الدعم، والذي 

يعرب عام تحظى به الرياضة البحرينية 
من دعم كبري.

وبني أن م��ا أظهره الطاق��م من متيز 

كب��ري وإدارة املباريات التي أس��ندت 
له عى نحو كبري من االقتدار بشهادة 
الجمي��ع، والذي حصل في��ه الطاقم 

ع��ى ثقة املس��ؤولني باالتحاد الدويل 
للبق��اء يف األدوار النهائية ألكرب عرس 

عاملي كروي.

وش��دد الش��يخ عي ب��ن خليفة عى 
أن إنج��از الطاق��م البحريني يضاف 
الت��ي تحققها  اإلنج��ازات  لسلس��لة 
الك��رة البحرينية خصوص��ا والرياضة 
البحريني��ة عموم��ا، مثنيا ع��ى أداء 

الطاقم خالل مباريات املونديال.
وأوضح أن الصافرة البحرينية عودتنا 
دامئا عى عك��س صورة مرشقة للكرة 
البحريني��ة من خ��الل متيزها الالفت 
وأدائه��ا الكب��ري، ع��رب تواجده��ا يف 
مختلف األحداث الكروية عى جميع 

األصعدة.
ومتنى رئي��س االتحاد يف ختام حديثه 
التوفي��ق للطاقم، معرب��ا عن أمنياته 
مبواصل��ة التمي��ز خ��الل املباري��ات 

املتبقية من كأس العامل.

تقنية الفيديو تكسب الرهان في المونديال
وكاالت: عكس املخ��اوف املتعلقة بأن 
حك��م الفيديو املس��اعد، رمب��ا يقتل 
الج��دل الذي يع��د يف املعتاد من أكرث 
الجوان��ب املمتعة يف ك��رة القدم، فإن 
النظ��ام املعم��ول به حالًيا، س��اهم يف 
تحسني املناقشات التي تي املباريات، 

كام رفع من مستوى التحكيم.
ولعب��ت رغب��ة الح��كام يف اس��تمرار 
اللع��ب، دورا مهام يف اإلثارة املوجودة 
يف روس��يا، حيث ش��هدت 26 من 56 
مب��اراة حتى اآلن، تس��جيل 3 أهداف 
عى األق��ل. وعندما ص��ار األمر واقعا 
أخريا، مل يدرك البعض، أنهم ش��اهدوا 
لحظ��ة تاريخي��ة يف كأس الع��امل لكرة 
الق��دم. وكانت الربازي��ل تضغط بقوة 
عى كوس��تاريكا، يف ث��اين مبارياتها يف 
دور املجموعات يف س��ان بطرس��ربج، 
وقبل 12 دقيقة م��ن النهاية والنتيجة 
تش��ري للتعادل بدون أهداف، س��قط 
ني��امر بع��د تدخ��ل م��ن جيانكارلو 
بيورن  الحك��م  ليحتس��ب  جونزاليس 

كاوبرز ركلة جزاء.
وبينام احتفل الربازيليون، وضع كاوبرز 

يده عى أذنه، قبل أن يتجه إىل خارج 
امللع��ب. وع��اد رسيعا وأش��ار إىل أنه 
ش��اهد اإلعادة وتراجع يف قراره، ليجرب 
الربازيل عى البحث عن طريقة أخرى 

لتحقيق فوزها األول يف روسيا.

تضييق الخناق

تع��رض الحكام ونظام حك��م الفيديو 
املساعد، النتقادات قاسية، لكن التأثري 

اإلجاميل لالثنني كان إيجابيا.
وتم احتس��اب عدد قيايس من ركالت 
الج��زاء، بينام تراجعت بش��كل واضح 
التدخالت العنيفة الت��ي أفزعت دوال 

بأكملها يف املايض.
وأفل��ت اإلس��باين بيكيه، بع��د تدخل 
عني��ف بالقدم��ني ضد املغ��ريب خالد 
بوطي��ب، وكان الكروايت أنتي ريبيتش، 
محظوظا يف الحصول عى إنذار فقط، 
بعد دهس األرجنتيني إدواردو سالفيو 

يف دور املجموعات.
لكن يف املجمل، شهدت بطولة 2018، 
حاالت متثي��ل أكرث من املخالفات التي 

تحمل نوايا خبيثة.

وصنع نيامر، س��معة غري طيبة لنفسه 
بس��قوطه املرسحي عى أرض امللعب، 
وه��و م��ا كان مث��ار س��خرية الذعة 
اجتاح��ت اإلنرتنت. لك��ن نيامر ليس 
املته��م الوحي��د مبحاول��ة التأثري عى 
الح��كام. ورمبا تكون أك��رب نتيجة غري 
مقصودة لنظام حكم الفيديو املساعد، 
هي وضع عالمات استفهام عى الحكم 

الرئييس الذي له الكلمة األخرية.
وانت��رشت ص��ور ملدرب��ني والعب��ني، 
يطالب��ون بالعودة إىل حك��م الفيديو 
املس��اعد، بين��ام كانت حمل��ة العبي 
كولومبي��ا التي بدت منظمة، من أجل 
التأثري ع��ى الحكم م��ارك جايجر، يف 
املواجه��ة ض��د إنجلرتا يف دور الس��تة 
عرش من أكرث النقاط السلبية بال شك.

وأحاط نص��ف الفريق بجايجر، عندما 
احتس��ب ركل��ة ج��زاء إلنجل��رتا بعد 
مخالف��ة ضد ه��اري كني وأث��ار أداء 
الحكم األمرييك موجة من االنتقادات 
من بينها اتهام دييجو مارادونا له بأنه 

سمح إلنجلرتا “برسقة ضخمة”.
وتدخ��ل االتحاد ال��دويل، وأصدر بيانا 

وج��ه فيه الل��وم لالع��ب األرجنتيني 
للحكام  انتقادات��ه  بس��بب  الس��ابق، 
“يف مباراة صعبة وحامس��ية” واعتذر 

مارادونا رسيعا.

ال تأثير لبريق النجوم

وبين��ام س��لط نظ��ام حك��م الفيديو 
املس��اعد، الضوء عى الحكام بش��كل 
أكرب من املعتاد يف روسيا، فإنهم نجحوا 
يف التعامل مع األمر يف أغلب الحاالت.

ورمبا يكون كريس��تيانو رونالدو، أحد 
أبرز الالعبني يف الرياضة العاملية، لكن 
هذا مل مينع قائد الربتغال من الحصول 
ع��ى إنذاري��ن يف مبارات��ني متتاليتني، 
كان األول بس��بب اعتداء باملرفق عى 
أحد العبي إي��ران، واآلخ��ر لالعرتاض 
بشدة عى الحكم يف هزمية بالده أمام 

أوروجواي يف دور الستة عرش.
ووس��ط كل هذه املناقش��ات واإلثارة، 
أظهر واح��د من البارع��ني يف الجانب 

املظلم من كرة القدم، رغبة يف التأقلم.
وأصبح لويس سواريز، الذي لعب دور 
الرشي��ر يف كأس العامل 2014، ش��خصا 
مختلفا تحت تدقيق الكامريات وبقي 

بعيدا عن املشاكل.
وق��ال مهاج��م أوروج��واي “يجب أن 
تكون عى دراية أكرب مبصلحة الفريق. 
يف وجود حكم الفيديو املس��اعد ميكن 
أن تعاق��ب عى أمور كان ميكن أن متر 

يف املايض دون مالحظة”.

تقنية الفيديو خالل مونديال روسيا

المونديالي للطاقم  حمد  بن  وناصر  العهد  وولي  الوزراء  ورئيس  العاهل  بدعم  يشيد  االتحاد  رئيس 
وت��ل��ف��ت ش���ك���راهلل  ال��ح��ك��م��ي��ن  أداء  ع��ل��ى  أث���ن���ى 

اتحاد الكرة                   المركز اإلعالمي

علي بن خليفة ياسر تلفت نواف شكراهلل

ش��هدت قاعة متنزه ع��ذاري حضورًا 
ممي��زًا من جانب الجامهري العاش��قة 
لكرة القدم العاملية، وذلك خالل عرض 
لقاءات الدور مثن النهايئ لكأس العامل 

2018 املقامة حاليًّا يف روسيا.
 LEYAN EVENTS وتواصل رشك��ة
الجوائز  تقديم   MANAGEMENT
الخاصة بالفائزين يف توقعات مباريات 

مونديال روسيا 2018.
يأيت ذلك ضمن إطار الرشاكة املتبادلة 
 LEYAN بني جري��دة البالد ورشك��ة
 ،EVENTS MANAGEMENT
 LEYAN رشك��ة  خصص��ت  حي��ث 
 EVENTS MANAGEMENT
صالة كبرية مبتنزه عذاري، لنقل جميع 
مباري��ات كأس الع��امل 2018 املقامة 

حاليًّا يف روسيا.
وتوجه الرشك��ة الدعوة لجميع محبي 
كرة القدم واملش��جعني لحضور القاعة 
واالستمتاع مبش��اهدة جميع مباريات 
املوندي��ال العاملي، مع فرصة الحصول 
عى جائزة م��ن الجوائز املخصصة، إذ 
تخص��ص الرشك��ة 5 جوائ��ز ألصحاب 

التوقعات الفائزة املتعلقة بكل مباراة 
م��ن مباريات كأس الع��امل. وتم خالل 
األيام املاضية تس��ليم الفائزين بشكل 

فوري لجوائزهم.
وش��هدت مباريات مثن النهايئ حضورًا 
الفًتا ومميزًا، كام توافدت أعداد كبرية 
يوم أمس مع انطالق منافس��ات ربع 
النه��ايئ، يف ح��ني أن الدع��وة موجهة 
الي��وم لحضور خت��ام مباري��ات ربع 
النهايئ، حيث يلتقي منتخبا الس��ويد 
وإنجلرتا، وكرواتيا مع روسيا، إذ سيتم 
بث املباراتني مبارشة، مع فرصة الفوز 

بجائزة من أصل 5 لكل مباراة.
املع��رض  زي��ارة  للحض��ور  وميك��ن 
يش��مل  ال��ذي  للقاع��ة،  املصاح��ب 
تشكيلة متنوعة من مختلف املنتجات 
واألغذي��ة واملأك��والت واملرشوب��ات، 
إضافة إىل تواجد معرض ألبسة خاص 
ع��رب ع��رض التصفي��ة ملنتج��ات من 
سوريا وتركيا ومرص واألردن وفلسطني 
والكوي��ت بأش��كال متنوعة أللبس��ة 
وأزي��اء مختلفة، عالوة عى تش��كيلة 
ممي��زة م��ن العط��ور، إذ إن عروض 

التصفية تصل إىل 70 %.

ال تفّوتوا فرصة االستمتاع بمباريات المونديال في “عذاري”
إقبال كبير وفرصة للفوز بجوائز متعددة

أحمد مهدي

ت�����واف�����د الف������ت ل���ل���ع���ائ���ات ع���ل���ى ال����م����ع����رض ال���م���ص���اح���ب

من حضور العائالتحضور شبابي متنوع

حضور كبير في القاعة  )تصوير: عبدالرسول الحجيري(

جانب من الحضور
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وكاالت: قد يقول البعض إن كرة القدم هي اللغة األكرث ش��عبية يف العامل، 
لكن عندما يتعلق األمر بفك طالس��م اللغة الروس��ية أو التواصل مع أهل 
البلد التي تس��تضيف نهائي��ات كأس العامل لكرة القدم ه��ذه األيام، فإن 

الحب املشرتك لهذه الرياضة ال يكفي يف بعض األحيان.
لذلك، وجد العديد من املش��جعني املوجودين حاليا يف روس��يا ضالتهم يف 

خدمة غوغل للرتجمة “غوغل ترانسليت” عرب هواتفهم املحمولة.
وأصبح��ت غوغل ترانس��ليت وس��يلة ال غنى عنها للمش��جعني من أجل 

التواصل مع املحليني يف الحانات واملطاعم والفنادق.
وقال املشجع الربازييل غوستافو “من الصعب جدا فهم األبجدية السالفية 
بالروس��ية. لذلك نس��تخدم غوغل طوال الوقت...عندما تستخدم غوغل 

وتعرف الرتجمة تصبح املسألة أسهل”.
ويكتب بعض املش��جعني األجانب بلغاتهم ما يرغبون يف قوله بالروس��ية 
ويعرضونه عىل السكان املحليني. ويستخدم البعض اآلخر الخاصية الصوتية 
يف التطبيق التي تسمح لهم بالتحدث مبارشة مع أصحاب اللغات األخرى.
وال يخل��و األم��ر م��ن أخط��اء طريفة يف بع��ض األحيان إذ قال املش��جع 
الكولومبي خوان دافيد لوندونو يف سامرا، إن أحد أصدقائه كان يرغب يف 

إخبار فتاة يف متجر أن النساء الروسيات جميالت للغاية.
لكن ما ظهر يف الرتجمة أن “النساء العجائز هنا جميالت للغاية”.

“غوغل ترانسليت” منقذ المشجعين سكوالري: نيمار لن يكون مثل بيليه
وكاالت: ق��ال لوي��س فيليب��ي 
الفن��ي  املدي��ر  س��كوالري، 
الربازييل،  للمنتخ��ب  األس��بق 
أم��س الجمع��ة، إن ني��امر دا 
س��يلفا، نجم املنتخب األول لن 
يصل أبدا ملا حققه األس��طورة 
الربازييل بيليه، خالل مس��رته 

كالعب.
وأوضح س��كوالري ، يف مقابلة 
مون��دو”  “إل  صحيف��ة  م��ع 
اإلسبانية “يف الربازيل، نعلم من 
هو نيامر ومن هو بيليه.. نعلم 
أن هن��اك نس��خة واح��دة من 
بيليه ولن تكون هناك نس��خة 

ثانية منه”.
وأض��اف “أي الع��ب ميكن أن 
يكون جيدا للغاي��ة ورمبا رائعا 

ولكنه لن يكون مثل بيليه ألنه 
ما من وريث لبيليه، لن يعادل 

أي العب ما حققه بيليه”.
وكان بيلي��ه يف الس��ابعة عرشة 
من عمره عندم��ا قاد املنتخب 
الربازييل للفوز ب��أول ألقابه يف 
بط��والت كأس العامل وكان هذا 

يف 1958 بالسويد.
وأصبح نيامر اآلن يف ال� 26 من 
عم��ره ولك��ن كل ذكرياته عن 

كؤوس العامل ما زالت سيئة.
وكان��ت اإلصاب��ة ق��د أبعدت 
الالعب ع��ن صفوف الفريق يف 
وسط املشاركة مبونديال 2014 
بالربازي��ل؛ ليغيب ع��ن مباراة 
الفريق يف املربع الذهبي عندما 
كان س��كوالري نفس��ه مدرب��ا 

للفري��ق، وخ��ر وقته��ا أمام 
نظره األملاين 1�7.

وأوض��ح س��كوالري )69 عاما( 

أن ني��امر أبط��أ م��ن عملي��ة 
االحرتايف  منوه وتطور مس��تواه 

بالرحيل عن صفوف برشلونة.
كان  إذا  ع��ام  س��ؤاله  ول��دى 
مس��توى ني��امر اآلن يضاه��ي 
مس��توى األرجنتين��ي ليوني��ل 
مييس نجم برشلونة أو الربتغايل 
كريستيانو رونالدو مهاجم ريال 
مدريد اإلسباين، أجاب سكوالري 
مس��تواه  كان   ، برش��لونة  “يف 
قريبا منهام كثرا.. ولكن هذا ال 

يحدث بني يوم وليلة”.
الطري��ق  ع��ىل  “إن��ه  وخت��م 
الصحي��ح، ولكنه ما زال بحاجة 
لبع��ض الوقت، رمب��ا يصبح يف 
نفس مستواهام يف غضون عام 

أو عامني”.

عروض المدربين تنهال على األرجنتين
وكاالت: أبدى نجم املنتخب األرجنتيني 
الس��ابق، ماري��و كيمب��س، رغبت��ه يف 
تدريب منتخ��ب بالده الذي توج معه 

بلقب كأس العامل سنة 1978.
وإثر الحضور املخيب لآلمال للمنتخب 
ونجمه ليونيل مييس يف مونديال روسيا 
2018، والخ��روج من الدور مثن النهايئ 
عىل يد فرنس��ا 4-3، بات من املستبعد 
أن يستمر املدرب خورخي سامباويل يف 
منصبه، وهو ما فت��ح باب “العروض” 

لتويل تدريب “البيسيليستي”.
ورصح كيمب��س: “لي��س من الس��هل 
إدارة تش��كيلة )منتخب(، ألنها تحمل 
معها كل البالد. إال أنني سأكون متوافرا 

لقيادة املنتخب األرجنتيني”.
ويف مسعى إلعادة املنتخب إىل الطريق 
الصحيح، أشار كيمبس لوكالة “فرانس 
برس” إىل وجود “عمل كبر يجب القيام 

ب��ه، لكن مثة وقت كاف إلعداد برنامج 
جيد. هذا تحد مثر جدا لالهتامم، وأنا 

واثق من أنني سأنجح فيه”.
وكان كيمب��س أب��رز العب��ي املنتخب 
يف موندي��ال 1978 ال��ذي توج��ت به 
األرجنتني عىل أرضه��ا، وأنهاه متصدرا 
لرتتيب الهدافني مع س��تة أهداف منها 
هدف��ان يف املباراة النهائية ضد هولندا 

)1-3 بعد التمديد(.
وعىل الرغم من نجاح��ه يف اللعب، مل 
ُيوفق كيمب��س يف التدريب، إذ اكتفى 
ألبانيا وفنزويال  بتجارب متواضع��ة يف 

وإندونيسيا وبوليفيا.
وكان مارادون��ا ق��د ع��رض تدري��ب 
املنتخ��ب هذا األس��بوع أيض��ا خالل 
برنام��ج تلفزي��وين يقدم��ه ع��رب قناة 
“تيليس��ور” الفنزويلي��ة، حي��ث قال: 
“أرغ��ب يف تويل اإلرشاف عىل املنتخب 

وس��أفعل ذل��ك مجان��ا. ال أطلب أي 
يشء يف املقاب��ل”. وأضاف: “آمل يف أن 
مينحن��ي الله القوة للع��ودة إىل مقعد 
التدري��ب. أبلغ الس��ابعة والخمس��ني 
عام��ا ورأيت بلدي يخر أمام منتخب 
ال يعترب من ب��ني األفضل يف العامل”، يف 

إشارة إىل اإلقصاء أمام فرنسا.
وس��بق ملارادون��ا ال��ذي كان ح��ارضا 
ملتابعة كل مباريات بالده من مدرجات 
املالعب الروسية، أن أرشف عىل تدريب 
املنتخب بني 2008 و2010 وخرج معه 
من ربع نهايئ ملونديال 2010 بخس��ارة 

مذلة أمام أملانيا صفر4-.
وتوىل س��امباويل تدري��ب املنتخب يف 
يونيو 2017، وميت��د عقده حتى العام 
2022، إال أن اس��تطالعا لل��رأي نرشته 
صحيفة “ناسيون” املحلية بعد الخروج 
من مونديال 2018، أظهر أن 86 باملئة 

م��ن األرجنتينيني يرغب��ون يف أن يقدم 
استقالته بعد األداء املخيب للمنتخب 

يف كأس الع��امل، والتقاري��ر الصحافي��ة 
املتك��ررة ع��ن وج��ود رشخ بينه وبني 

الالعبني.
وترددت يف الصحافة األرجنتينية أسامء 
عدة مرش��حة لتويل املهم��ة، كمدرب 
توتنهام هوتس��رب االنكليزي ماوريسيو 
بوكيتينو، ومدرب البرو ريكاردو غاريكا 
ومدرب ريفر باليت مارس��يلو غاياردو، 
وصوال حت��ى إىل اإلس��باين جوس��يب 
غوارديوال مدرب نادي مانشسرت سيتي 

بطل إنجلرتا املوسم املنرصم.
ولكن االس��تطالعات األرجنتينية تشر 
إىل أن الش��خص املفضل لدى مشجعي 
كرة القدم، هو الدويل الس��ابق دييغو 
س��يميوين الذي يحظى مبسرة ناجحة 
مع أتلتيكو مدريد اإلسباين، قاده خاللها 
إىل لق��ب ال��دوري املح��يل )2014(، 
ولقب ال��دوري األورويب “يوروبا ليغ” 
)2012 و2018(، ونه��ايئ دوري أبطال 

أوروبا عامي 2014 و2016.

صفقة القرن تسيطر على صحف إيطاليا
وكاالت: أك��دت الصح��ف اإليطالي��ة، 
أن الربتغايل كريس��تيانو رونالدو، أنهى 
عالقته بريال مدري��د، وبات عىل بعد 

خطوات من االنضامم ليوفنتوس.
اإليطالي��ة،  الصح��ف  أب��رزت  ك��ام 
الالع��ب  أع��امل  وكي��ل  ترصيح��ات 
خورخي مينديز، ال��ذي قال يف مقابلة 
م��ع صحيف��ة ريك��ورد، أن��ه إذا رحل 
كريستيانو عن الريال، فإن هذا سيكون 
من أجل مواجه��ة تحديات جديدة يف 

مسرته الرائعة.
وافتتح��ت صحيف��ة الجازيت��ا ديلل��و 
س��بورت، عددها الصادر اليوم بعنوان 
ممكن��ة”،  صفق��ة  ي��ويف،   7 أر  “يس 
موضح��ة أن الرحيل املحتم��ل للنجم 

الربتغ��ايل عن قلعة س��انتياجو برنابيو، 
يق��رب كريس��تيانو بش��كل أك��رب من 

االنتقال لبطل الدوري اإليطايل.
املل��ي  أن  الصحيف��ة،  أب��رزت  ك��ام 
ن��رش أمس الخمي��س ص��ور القميص 
الرس��مي الجديد للمرينجي، ومل يظهر 
كريس��تيانو يف أي منه��ا، معت��ربة هذا 
األمر إشارة جديدة عىل رحيل صاروخ 
ماديرا، عن بط��ل دوري أبطال أوروبا 

للمواسم الثالثة املاضية.
وأضاف��ت “بوفون س��يكون يف باريس، 
اإلثن��ني املقبل، من أج��ل االنضامم إىل 

سان جرمان”.
واختتمت “كأس العامل، معركة النجوم، 

إنه يوم مبايب ونيامر”.

م��ن جانبها، راهن��ت صحيفة كوريري 
ديللو س��بورت، عىل اللع��ب باأللفاظ 
م��ن خالل عن��وان “يس آر 7 يوليو” يف 
إش��ارة ألحرف الالعب ورق��م قميصه 
ويوم غد الس��بت املوافق الس��ابع من 
الش��هر الجاري، وهو التاريخ الذي قد 
يتم اإلعالن فيه عن انتقال كريس��تيانو 

للفريق اإليطايل.
واعت��ربت نف��س الصحيف��ة أن ه��ذه 
الصفق��ة املحتملة ستس��تدعي رحيل 
أحد العبي يوفنتوس، وتحديًدا جونزالو 

هيجواين.
وع��ىل الرغم من ذل��ك، أكد نيكوالس 
إيجواي��ن، ش��قيق وممث��ل الالع��ب 
األرجنتين��ي، أول أم��س األربع��اء أن 

ش��قيقه يعت��زم اس��تكامل الس��نوات 
الثالث الباقية من عقده مع الس��يدة 

العجوز.
وتابعت الصحيفة “س��اري يقرتب من 
تش��يليس، روم��ان إبراموفيتش ينتظر 
مدرب نابويل السابق، الذي طلب ضم 
أليس��ون باك��ر، وهيجواي��ن إذا رحل 
موراتا”. كام س��لطت الصحيفة، الضوء 
ع��ىل مباري��ات دور الثامني��ة يف كأس 
العامل، والذي س��ينطلق مبواجهة فرنسا 

وأوروجواي.
بدورها، اعتربت صحيفة توتو سبورت، 
أن الطريق “ممهدا” النتقال كريستيانو 
للي��ويف، عقب االجتامع الذي جرى بني 
ميندي��ز ورئيس ن��ادي ري��ال مدريد، 

أن  ويف��رتض  بري��ز،  فلورنتين��و 
الطرف��ني اتفقا خالل��ه عىل رحيل 

املهاجم.
الصحيف��ة  نف��س  ووصف��ت 
االنتق��ال املحتمل لل��دون، بأنه 
القرن”، مربزة  س��يكون “صفقة 
يف صفحاته��ا الداخلي��ة عش��ق 
كريستيانو للس��يارات الرياضية 
والبي��وت الفاخ��رة. وأضاف��ت 
“امل��درب أليج��ري ع��اد م��ن 
إجازته من أج��ل االجتامع مع 
أنيييل، رئيس يوفنتوس، وبيبي 
الصحيفة  وتابع��ت  ماروت��ا”. 
“كأس الع��امل يع��ود لينطل��ق 
غالف صحيفة  توتو سبورتاليوم، ربع نهايئ عايل الجودة”.

بيرهوف يتحسر على عدم استبعاد أوزيل
وكاالت: ق��ال مدير منتخ��ب أملانيا، 
أوليفر برهوف، إن الفريق كان عليه 
التفكر، يف اس��تبعاد العب الوس��ط 
مس��عود أوزيل من تشكيلته يف كأس 
العامل، بعد الضجة التي أثارتها صورة 
الالع��ب م��ع الرئي��س ال��رتيك رجب 
طي��ب أردوغان. وتعني ع��ىل أوزيل، 
وهو العب أس��ايس يف تشكيلة أملانيا، 
الفائ��زة بكأس الع��امل 2014، وزميله 
إلكاي جوندوج��ان، وهام من أصول 
تركي��ة، مواجهة انتق��ادات حادة يف 
أملانيا، بع��د التقاط ص��ورة لهام مع 

أردوغان يف لندن.
وخ��رج املنتخ��ب األملاين، م��ن دور 
املجموع��ات يف كأس العامل، بعد عدة 
عروض باهتة، محققا أس��وأ نتيجة له 

يف بطولة كربى منذ 80 عاما.
ولع��ب أوزي��ل أساس��يا، يف املب��اراة 

األوىل التي خرته��ا أملانيا 1-0 أمام 
املكسيك، واستبعد من املباراة التالية 
التي فازت بها أملانيا يف الثواين األخرة 
ع��ىل الس��ويد، لكنه عاد للتش��كيلة 
األساسية يف املباراة األخرة باملجموعة 
ض��د كوري��ا الجنوبي��ة، ومل يرتك أي 
بصمة. وق��ال برهوف، يف مقابلة مع 
صحيف��ة دي فيل��ت الجمعة “حتى 
اآلن مل نرغ��م أي الع��ب يف املنتخب 
الوطني ع��ىل فعل يشء، لكننا حاولنا 
دامئا إقناعه��م”. وأضاف “مل ننجح يف 
ذلك مع مس��عود، لذا رمب��ا كان من 
املف��رتض أن ن��درس اللعب بدونه يف 
كأس الع��امل”. ورد جوندوجان وقتها، 
وأص��در بيانا رشح في��ه موقفه وقال 
إنه مل يقصد أن يصنع مسألة سياسية 
به��ذه الصورة. لكن أوزي��ل مل يعلق 
مطلق��ا حتى بع��د أن قاب��ل الرئيس 

األمل��اين فران��ك فالرت ش��تاينامير، ومل 
يش��ارك يف اليوم اإلعالمي يف معسكر 
الفريق التدريبي يف إيطاليا قبل كأس 

الع��امل. وتابع بره��وف “نريد العبني 
يفكرون بطريقتهم ويقولون ما يحلو 
لهم. نري��د ترصيح��ات أمينة وليس 

ترصيح��ات مع��دة ليشء م��ا. لكن 
الحقيقة أن مس��عود، ألسباب معينة، 

مل يقل ما الذي طلب منه”.

واستش��اط العدي��د من املش��جعني 
ورج��ال الساس��ة يف أملاني��ا، غضب��ا 
من الص��ور التي ظهر فيه��ا الالعبان 
مبتس��امن وهام يقدم��ان ألردوغان 
قمييص نادييهام يف الدوري اإلنجليزي 

املمتاز، آرسنال ومانشسرت سيتي.
واستخدم جوندوجان كلمة “رئييس” 

عندما أشار إىل أردوغان يف رسالة.
وأثارت الصور، عاصفة من االنتقادات 
م��ن النواب م��ن مختل��ف األطياف 
لالتحاد  إضاف��ة  األملانية،  السياس��ية 
األملاين لك��رة القدم، وقالوا جميعا إن 

أردوغان ال يحرتم القيم األملانية.
وق��ال بره��وف “أعتق��د أن ص��ور 
مسعود وإلكاي مل تزعج الفريق، لكن 
الجدل كان مس��تمرا. أدركت متأخرا 
أنني كان يجب أن أحاول حسم هذه 

املسألة بشكل أكرث وضوحا”.

بيرهوف ينتقذ مسعود أوزيل

سكوالري
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السويد تتربص بإنجلترا
وكاالت: م��ن املنتظر أن تش��هد 
مب��اراة إنجلرتا والس��ويد يف دور 
منافس��ة  العامل،  ل��كأس  الثامنية 
خططي��ة رائعة يؤدي فيها الظهري 
ك��ريان تريب��ري دورًا أساس��يًّا مع 
الس��ويد  دفاع  إنجلرتا، الخ��رتاق 
الت��ي تلعب بطريق��ة 4 - 4 - 2 

اإلنجليزية التقليدية.
يف  متامس��كة  إنجل��رتا  وب��دت 
البطولة التي تس��تضيفها روس��يا 
معتمدة عىل ثالث��ة مدافعني مع 
إتاحة حري��ة الحرك��ة للظهريين 
تريب��ري وآش��ي يون��ج يف التقدم 
ودع��م الهج��وم، بحي��ث يلعب 
جوردان هندرسون دورًا دفاعيًّا يف 

منطقة وسط امللعب.
وميث��ل تريب��ري بالتحدي��د ق��وة 
إبداعي��ة م��ن الناحي��ة اليمن��ى 
ويتع��اون جي��دا م��ع املهاجمني 
وخ��ط الوس��ط إلرس��ال الكرات 

للقائد هاري كني.
لك��ن الس��ويد ت��وزع مدافعيها 
بحيث يتم إغالق منطقة الوسط 
متاما مع وجود عدد كبري منهم يف 

منطقة الجزاء.

وال توجد مش��كلة عن��د منتخب 
الفرص��ة  يتي��ح  أن  يف  الس��ويد 
األطراف  من  بالهج��وم  للمنافس 
ألنه يعتمد عىل قدرات العبيه يف 
تش��تيت الكرات العرضية العالية 

أو املنخفضة.
ورمب��ا تكون إنجل��رتا قد الحظت 
كي��ف اعتمدت أملاني��ا عىل نقل 
الك��رة برسعة م��ن الجن��اح إىل 
الجناح اآلخر لكن التمرير األخري 
يجب أن يكون متقنا للغاية حتى 

يشكل تهديدا لدفاع السويد.
وواجه منتخب السويد صعوبات 
كب��رية يف خط الهجوم، ألن الثنايئ 
مارك��وس ب��ريج وأوال تويفون��ن 
الكافي��ة  بالرسع��ة  يتمتع��ان  ال 
لالس��تفادة من الهجامت املرتدة، 
كام مل يقدم إميل فورس��بريج كل 
م��ا يف جعبته رغ��م الهدف الذي 

أحرزه يف مرمى سويرسا.
وبع��د أن ظهر منتخ��ب إنجلرتا 
تائًها يف بداية الوقت اإلضايف أمام 
كولومبيا يف دور الستة عرش، ومع 
اعرتاف منتخب السويد بانه ليس 
األكرث اس��تحواذا عىل الكرة نظرا 

ألنه الطرف األضع��ف نظريا من 
الناحية املهارية، س��تلعب املرونة 
الخططية دورا يف مباراة الفريقني.
وواج��ه فري��ق امل��درب جاريث 
س��اوثجيت صعوب��ات بع��د أن 
نجحت كولومبيا يف إدراك تعادل 
متأخر لتمتد املباراة لوقت إضايف.
وبدا اإلرهاق ع��ىل العبي إنجلرتا 
عندم��ا كان��وا يحاول��ون إيج��اد 
الس��يطرة عىل  طريق��ة إلع��ادة 

مجريات األمور.
وأظه��ر ي��ان أندرس��ون م��درب 
الس��ويد خ��الل ف��رتة عمله مع 
األندية قدرته عىل إجراء تغيريات 
ح��ذره  لك��ن  كب��رية،  خططي��ة 
الطبيعي س��يمنعه ع��ىل األرجح 
من القيام بذلك أمام إنجلرتا إال يف 

حالة الرضورة القصوى.
وم��ع الجامهريي��ة الكب��رية التي 
يحظى بها ال��دوري اإلنجليزي يف 
الس��ويد، ميكن للمشجعني توقع 

مباراة مفعمة بالحامس واإلثارة.
أما نتيجة املباراة فرمبا تحس��مها 
هف��وة دفاعية أو خطأ فردي من 

أي من الجانبني.

وكاالت: ق��ال جاري��ث س��اوثجيت، 
م��درب إنجل��رتا إن مش��اركة نج��م 
املنتخب أمام السويد، يف دور الثامنية 
ل��كأس الع��امل، الي��وم الس��بت تبدو 

صعبة.
وتع��رض جيم��ي ف��اردي، إلصابة يف 
الفخذ عقب مشاركته كبديل يف الفوز 

عىل كولومبيا يف دور الستة عرش.
وأشار ساوثجيت إىل أنه من املستبعد 
أن يلع��ب ف��اردي ضد الس��ويد بعد 

غيابه عن املران الخميس.
س��بورتس  س��كاي  ش��بكة  ونقل��ت 
التلفزيوني��ة ع��ن س��اوثجيت قول��ه 
“ف��اردي مل يت��درب لذا رمب��ا يغيب 

عن ه��ذه املباراة، لكننا س��نعلم كل 
يشء الحًق��ا، الالعبون تدربوا بش��كل 
طبيع��ي”. وواص��ل “أعتق��د إن��ه يف 
هذا التوقيت م��ن األفضل أال نتدرب 
لفرتات طويل��ة والكثري من معلوماتنا 

ستكون يف االجتامعات”.
وأض��اف: “ألن األمر مرتب��ط بالتعايف 
والناحي��ة البدني��ة والذهنية مثل أي 
يشء آخ��ر، تقليص مدة التدريب تأيت 
ألننا لن نستطيع الضغط عىل الالعبني 
ملعرفة هل كل يشء يسري عىل ما يرام 
أم ال”. وتابع “لذا س��نعلم وسنتناقش 
يف األمر، أعتقد إن كل الفرق ستفعل 

ذلك”.

وكان ساوثجيت س��عيًدا بعودة ديي 
آيل، الع��ب الوس��ط الذي ش��ارك يف 
مباراة كولومبيا بع��د غيابه ضد بنام 
وبلجيكا يف املجموعة السابعة بسبب 

مشكلة يف الفخذ.
وأض��اف: “دي��ي كان يف حالة جيدة 
للغاية بعد املباراة ومل يشعر بأي يشء، 
أعتقد إن عدة أيام أخرى ستس��اعده 
كث��ريًا، مش��اركته يف املب��اراة املاضية 
كان��ت مبكرة وكان م��ن املحتمل أن 

يشعر بيشء ما لكنه بحالة جيدة”.
ك��ام أن أش��ي يان��ج الظه��ري األيرس 
واملدافع كايل والكر بحالة جيدة أيًضا 
بع��د خروجهام من مب��اراة كولومبيا 

بسبب تقلصات يف العضالت.
وقال س��اوثجيت “ال يوجد ما يقلقنا 
ح��ول يان��ج والك��ر، فق��د ع��ادا إىل 

التدريبات”.
وواص��ل “لك��ن األمر رمب��ا يعود مرة 
أخرى، عندما تلعب مباراة ومتتد لفرتة 
طويلة ال تعلم كيف س��تكون األمور 
إىل أن تع��ود للتدريب��ات الطبيعي��ة 
م��رة أخرى ومعرفة ما هي املش��كلة 

بالضبط”.
وتابع “لكننا نشعر أنهام ال يعانيان من 
مشاكل، س��نقيم حالة العبني أو ثالثة 
ونرى هل توجد مش��كلة لديهم أم ال 
ومرة أخرى منلك الب��دالء الجيدين”. 

وأضاف “لو كان هن��اك العب يف 75 
% من حالته البدنية عندها سيستحق 
الالعب��ون الذين مل يش��اركوا الحصول 

عىل فرصتهم وتقديم 100 %”.

ساوثجيت يستبعد مشاركة فاردي

الدفاع... الهجوم
وكاالت: قدم��ت كرواتيا وروس��يا ما 
يكفي لتحقيق النجاح لكنهام بحاجة 

لتكرار أدائهام القوي والهجومي.
وب��دأ ال��روس البطول��ة وه��م األقل 
تصنيًفا بني املش��اركني لك��ن الفريق 
تغلب 0-5 عىل السعودية يف االفتتاح 
ث��م 1-3 ع��ىل م��ر قبل الخس��ارة 
0-3 أم��ام أوروج��واي يف نهاي��ة دور 
الفري��ق تجاوز  املجموع��ات، لك��ن 
والخارجي��ة  الداخلي��ة  االنتق��ادات 

بفضل نهجه خالل البطولة.
وغريت روس��يا من طريقة لعبها أمام 
إس��بانيا يف دور الستة عرش باالعتامد 
ع��ىل 5 مدافع��ني ومهاج��م واح��د 
ه��و أرتيم دزيوبا، وه��و النهج الذي 
من��ح املناف��س فرصة واح��دة خالل 
90 دقيقة. لكن روس��يا نفس��ها سّدد 

العبوها مرة واحدة عىل املرمى خالل 
س��اعتني هي عم��ر الوقت��ني األصي 
واإلضايف واحتاج��ت لتصدي الحارس 
إيجور أكينفيي��ف لركلتني ترجيحيتني 

لتبلغ دور الثامنية.
وبدت إس��بانيا محرومة من تشكيل 
أي خط��ورة داخ��ل منطق��ة ج��زاء 
املنافس، وس��محت لروس��يا بالدفاع 
ط��وال املباراة تقريب��ا، لكن أصحاب 
األرض ق��د ال يتمتع��ون بنفس الحظ 

أمام كرواتيا اليوم.
وقال العب الوسط ألكسندر جولوفني 
“كنا ندرك جميًعا أن إسبانيا ستستحوذ 
ع��ىل الكرة وهذا حدث طوال املباراة 
وأم��ام أي منافس. نفه��م ذلك. أمام 
كرواتيا يجب أن نس��تغل نقاط قوتنا 

واللعب بطريقتنا املميزة”.

م��ن جهته��ا، قدم��ت كرواتي��ا أداًء 
هجوميًّ��ا رائًع��ا عندم��ا تغلبت عىل 
نيجرييا واألرجنتني وأيسلندا، لتتصدر 
مجموعته��ا يف الدور األول لكنها مثل 
روسيا اتبعت أس��لوبا دفاعيا للتغلب 

2-3 عىل الدمنرك بركالت الرتجيح.
وس��جل فريق املدرب زالتكو داليتش 
هدف��ني عىل األق��ل يف كل مباراة من 

مبارياته الث��الث يف الدور األول بينها 
ثالثي��ة يف مرم��ى األرجنت��ني، بفضل 
العب��ني مث��ل القائد ل��وكا مودريتش 
ومهاجم��ني مميزي��ن مث��ل ماري��و 
وأندريه  ريبيتش  وأنتي  ماندزوكيتش 

كراماريتش وإيفان بريسيتش.
وتتمت��ع كرواتي��ا بهج��وم أقوى من 
إس��بانيا، وميكنها أن متث��ل الكثري من 
املشاكل لروس��يا عرب التمرير الرسيع 
والتمريرات العرضية إىل ماندزوكيتش.
وقال ريبيتش للصحافيني هذا األسبوع 
“أعتق��د إنه يجب أن نرك��ز أوالً عىل 
أنفس��نا ألنني أعتقد إن فريقنا ميلك 
قدرات أكرب ونحتاج فقط إلظهار ذلك 
يف امللع��ب وحينها ميك��ن أن نفرض 
إيقاعنا”. س��يتوقف نجاح روسيا عىل 
كيفية السيطرة عىل مودريتش والعب 

وسط برش��لونة إيفان راكيتيتش، ثم 
االعتامد عىل الهج��امت املرتدة التي 
حققت نجاحا مدهشا خالل البطولة 
الحالي��ة. ويف العديد من املناس��بات 
يرتاجع مودريتش للخلف مثلام حدث 
أمام الدمن��ارك ما قطع اإلمدادات إىل 
خط الهجوم، وسيس��عى العب وسط 
ريال مدريد لتجنب لتكرار ذلك أمام 

روسيا.
والذهاب إىل ركالت الرتجيح لن تكون 
الحيل��ة املثالية للفريقني، حيث يقف 
أكينفيي��ف يف مرم��ى روس��يا مقابل 
كرواتيا  ح��ارس  سوباس��يتش  دانييل 
الذي نجح أمام الدمنارك يف أن يصبح 
ث��اين ح��ارس يف تاري��خ كأس الع��امل 
يتص��دى لث��الث ركالت ترجيح ليقود 

فريقه للفوز.

أنتي ريبيتش

وكاالت: يسعى منتخب السويد 
الذي يتميز باألداء الجامعي، 

لتقديم مباراة قوية أمام إنجلرتا 
األفضل فنيًّا، عندما يلتقي 

الفريقان بدور الثامنية يف كأس 
العامل، اليوم السبت.

وتأهلت السويد لدور الثامنية 
للمرة األوىل منذ نهائيات 1994 

حني وصلت إىل املركز الثالث.
وقال العب الوسط سيباستيان 

الرسون للصحافيني “كل ما 
نستطيع القيام به هو الرتكيز 

يف املباراة، لقد أثبتنا للناس 
وألنفسنا أنه عندما نكون يف 

املستوى الصحيح نستطيع أن 
نجعل األمور صعبة عىل الفرق 

املنافسة، وهذا ما سنقوم به 
أمام إنجلرتا”. وأضاف “إنها 

ا، إنه دور  مباراة أتطلع إليها حقًّ
الثامنية بكأس العامل وبالنسبة 

يل شخصيًّا أن أخوض مباراة ضد 
إنجلرتا، البلد الذي عشت فيه 
17 عاًما، فهذا بالطبع له وضع 

خاص”. وتابع “نكّن احرتاًما 
كبريًا إلنجلرتا، إنها متلك العبني 
أصحاب مواهب كبرية يف كل 
املراكز وهو فريق جيد لكن 

بالنسبة لنا وكام كنا يف معظم 
فرتات البطولة فإننا سنحاول 

الرتكيز عىل أنفسنا”.

سالح التركيز

المغامرة الروسية تواجه التألق الكرواتي
الرويس  املنتخب  س��يتخلص  وكاالت: 
لالس��تمتاع  س��عًيا  الضغ��وط،  م��ن 
عن��د  الوطن��ي،  بالفخ��ر  والش��عور 
مواجهة كرواتيا يف ربع نهايئ مونديال 

2018، اليوم السبت.
وقال العب وس��ط روس��يا، ألكسندر 
للصحافيني  تري��ح  يف  س��اميدوف، 
“اآلن ال يوج��د ضغط كب��ري، مقارنة 
بالضغط الذي واجهناه قبل البطولة”.
وأضاف “اآلن نح��ن يف دور الثامنية، 
ونريد فقط أن منتع املشجعني ونتقدم 
لألمام، وال نش��عر بضغ��ط مامثل ملا 

مررنا به قبل البطولة”.
ويعل��م املدرب الرويس ستانيس��الف 
تشريتشيس��وف، أن معظم املشجعني 
يف ملعب فيشت س��يدعمون فريقه، 
لكنه مل يبد اهتامًما كبريًا باملشاركة يف 

فيض الحامس الوطني.
وقال حارس املرمى السابق “العواطف 
بس��يطة.. فأنت تظهرها عندما توجه 
الفريق، واآلن أفك��ر فقط يف املباراة 
املقبل��ة، وه��ذه ليس��ت عواط��ف 
تشريتشيس��وف  وأم��ام  معق��دة”. 
مشكالت عديدة ينبغي حلها، وأهمها 

يف خط الوس��ط. فقد تع��اىف الالعب 
آالن دزاجويف من إصابة، يف عضالت 
الفخذ الخلفية، لكنه مل يشارك بشكل 
كام��ل يف التدريب��ات، بين��ام جلس 
س��اميدوف عىل جانب امللعب، يوم 
الثالثاء، بسبب مش��كلة غري محددة 
تتعل��ق باللياقة. وأوض��ح املدرب أنه 
استبعد العب الوسط، يوري جريكوف، 
من املباراة بسبب اإلصابة، مشريًا إىل 
أنه سيغيب عن باقي البطولة، إال إذا 
وصلت روس��يا للمب��اراة النهائية، يف 

موسكو، يوم 15 يوليو.

وسيكون وسط امللعب مرسح موقعة 
السبت، حيث يقف يف الطرف املقابل 
ل��وكا مودريتش، أح��د أفضل العبي 

خط الوسط يف العامل.
وينبغي لروس��يا من��ع مودريتش من 
توزيع الك��رة، إىل خط هجوم عاملي، 
يض��م ماري��و ماندزوكيت��ش وأنت��ي 

ريبيتش وإيفان برييسيتش.
وس��يحتاج العب��و روس��يا ملهاجم��ة 
مودريتش يف منتصف ملعبه، بدرجة 
أك��رب مام فعل��وا أم��ام صانعي لعب 

إسبانيا. قمة مرتقبة برغبة واحدة

سيباستيان الرسون

جيمي فاردي
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كيران تريبير

وكاالت: عندما أعلن املدرب جاريث 
ساوثجيت، قامئة إنجلرتا لكأس العامل، 
تس��اءل العديد من النقاد عن هوية 
الالع��ب املبدع بها، الذي يس��تطيع 
صنع الف��رص ملجموعة املوهوبني يف 

الهجوم وخاصة هاري كني.
وجاءت اإلجابة غري املتوقعة يف روسيا 
وهي الظهري األمين كريان تريبري. ومل 
يقدم العب توتنهام هوتسبري الحلول 
املطلوبة إلنجلرتا فقط، بل كان أيضا 
من ب��ني أفضل الالعب��ني يف البطولة 

حتى اآلن.
ووفق��ا لش��بكة “أوبت��ا”، ف��إن أكرث 
الالعبني صنعا للفرص يف البطولة هم 
الربازييل ني��ار والبلجييك كيفن دي 

بروين وتريبري.
وقال تريبري مازحا يف إشارة إىل بلدته 
القريبة من مانشس��رت “أحدهم ذكر 
األمر يل.. ليس سيئا لشخص قادم من 
بريي”. وتابع: “خط��ة إنجلرتا مثالية 
بالنسبة يل.. أس��تطيع التقدم لألمام 
بحري��ة وإرس��ال متري��رات عرضية 
ومس��اعدة زم��اليئ، ل��و نجحت يف 

مساعدتهم سأكون سعيدا”.
وكان تريبري دامئ��ا ظهريا ميتلك نزعة 
هجومية منذ فرتته يف فريق الشباب 
يف مانشس��رت س��يتي إىل فرتت��ه مع 

برينيل مع املدرب شون دايك ثم اآلن 
مع ماوريسيو بوكيتينو يف توتنهام.

لكن يف خطة املدرب ساوثجيت، التي 
تعتمد عىل ثالثة مدافعني من بينهم 
الظهري األمين كاي��ل والكر للتغطية، 
يق��ي تريبري الكثري م��ن الوقت يف 

املباراة وهو يلعب كجناح أمين.
وق��ال: “األم��ر مختل��ف قلي��ال عن 
طريقت��ي يف توتنه��ام، عندما يتقدم 
العب يف الهجوم يتأخر اآلخر ليكون 

هناك أربعة العبني يف الخلف”.
وواص��ل “خططيا األمر مختلف لكن 
جاريث يحاول تشجيعي عىل التقدم 
لألمام كث��ريا وصناعة الف��رص بقدر 

اإلمكان، إنه مدرب إيجايب”.
ويش��تهر امل��كان ال��ذي تعيش فيه 
أرسة تريب��ري بوجود س��ارية ضخمة 
تحمل علم إنجلرتا عليه اس��م الظهري 
األمي��ن، وضعه��ا وال��ده كري��س يف 
حديقة منزله. وهناك أيضا تلفزيون 
عمالق تشاهد فيه أرسته واألصدقاء 
مباريات املونديال، ومن بينها الفوز 
عىل كولومبيا ب��ركالت الرتجيح التي 

سجل فيها تريبري.
وقال “كانوا يف الحديقة يش��اهدون 
املب��اراة، ش��اهدت بع��ض مقاط��ع 
الفيديو لهم يحتفلون بجنون عندما 

أحرز داير ركلة الرتجيح التي منحتنا 
االنتصار، كانوا سعداء وفخورين وال 
يطيقون االنتظار م��ن أجل الحضور 

إىل هنا”.
وتابع “بعض جرياين ش��اهدوا معهم 
املباراة، بعضهم كانوا يشاهدون من 
فوق الس��ياج، فوج��ئ والدي مبرور 
الناس بالقرب من املنزل ومشاهدته 
ثم يرحلون، فقط يستمتعون باألمر.. 

هذا هو حال منزلنا”.
وس��تحرض عائلة تريب��ري املباراة ضد 

السويد يف دور الثانية.
وأضاف مازحا “عائلتي س��تحرض إىل 
هنا، هناك آخرون سيحرسون املنزل 
ورمبا يجعل��ون الجريان يش��اهدون 

املباراة يف التلفزيون يف حديقتنا”.
وباإلضاف��ة إىل مجه��وده الكب��ري يف 
الجن��اح، تع��د ق��وة نقط��ة تريبري 
التس��ديد س��واء من  الحقيقي��ة يف 
ال��ركالت الثابتة أو إرس��ال متريرات 

عرضية من الجناح.
وهذه أحد األشياء التي بذل فيها 
جهدا كبريا وهو العب شاب مع 

املدرب ستيف آير يف مانشسرت 
سيتي.

وق��ال “عندم��ا كن��ت يف 
فريق الش��باب يف س��يتي 

بع��د انته��اء التدريب كل ي��وم كنا 
نظل عىل أرض امللعب ونتدرب عىل 
األم��ر، هناك العديد من األش��خاص 
الذين أري��د توجيه الش��كر لهم يف 
رحلتي للوصول إىل هنا وهو بالتأكيد 
أحده��م”. ودرس تريب��ري مه��ارات 
التمرير ملجموعة من أفضل الالعبني 
يف الع��امل. وقال “اعتدت مش��اهدة 
)ديفي��د( بيكه��ام و)أندري��ا( بريلو 

وأمثالهم عىل مدار مسريتهم”.
هو  دامئ��ا  ك��ان  “بيكهام  وواص���ل: 
ومتريراته  أسلوبه  إليه،  أتطلع  من 
من  ال��ع��رض��ي��ة 
أو  ال���ح���رك���ة 
الثابتة،  الركالت 
الالعبني  أحد  هو 
تابعتهم  الذين 
الكرة  يف مترير 
بالتأكيد”.

تريبير.. عاشق بيكهام وخليفته في إنجلترا
وكاالت: ق��ال القائد الس��ابق واله��داف التاريخي 
للس��ويد زالتان إبراهيموفيت��ش، إنَّ منتخب بالده 
يس��تطيع الفوز عىل إنجلرتا يف رب��ع نهايئ مونديال 
روس��يا، اليوم الس��بت، وقد ينتهي ب��ه الحال فائزًا 

باللقب، إذا نجح يف التعامل مع الضغوط.
ويف حديث��ه م��ع الصحفي��ني يف مق��ر نادي��ه لوس 
أنجلوس جاالكيس التدريبي، ق��ال زالتان، 36 عاًما، 
الذي اعت��زل دوليا بع��د بطولة أوروب��ا 2016، إنَّ 

جائزة النجاح، تزيد يف أدوار خروج املهزوم.
وق��ال “األمر ال يتعل��ق مبدى ج��ودة الفريق. اآلن 
هن��اك الكثري م��ن العواط��ف ألن��ه دور الثانية. 
الفريق الذي يس��تطيع التعامل مع الضغط بشكل 
أفضل س��يكون له أفضلية”. وأض��اف “نعم أعتقد 
أن منتخ��ب الس��ويد بوس��عه الفوز ب��كأس العامل 
مثلا قلت قبل بدء البطولة. تغلب عىل املكس��يك 
وسويرسا أيًضا. حقق نجاًحا مل يتوقعه أحد”. وأحرز 
إبراهيموفيتش 62 هدًف��ا يف 116 مباراة دولية مع 
السويد، وثار جدل حول ما إذا كان عىل املدرب يان 
أندرسون إعادته للتشكيلة قبل نهائيات روسيا، 
لكن املنتخب السويدي، يبيل بالًء حسًنا بدونه.
وقال إبراهيموفيتش: “اآلن األمر يتعلق مبباراة 
إنجلرتا يوم الس��بت، ونحن جميًعا نس��اند 
فريقنا. جميع الس��ويديني ح��ول العامل 
يش��عرون بالفخر، وسيس��تمرون كذلك 

بغض النظر عن النتيجة”.

زالتان: السويد قادرة

زالتان إبراهيموفيتش

ديلي آلي )إنجلترا(: 
“التركيز على يوم السبت...”.

ديان لوفرين )كرواتيا(: 
“شكًرا لرسائلكم... عيد ميالد سعيد”.

فيكتور ليندلوف )السويد(: 
“سمارا... نراك قريًبا”. 

ايفان راكيتيتش )كرواتيا(: 
“روسيا...“.

وكاالت: ق��ال املدافع دي��ان لوفرين، إن 
املس��رية الناجحة لكرواتي��ا يف كأس العامل 
1998 يف فرنسا، عندما حلت ثالثة، باتت 
حاجزا، سعت أجيال كثرية لتجاوزه، لكنه 
ي��رى أن التش��كيلة الحالية ق��ادرة عىل 

تحقيق أكرث من ذلك.
ونجح��ت كرواتي��ا يف أوىل مش��اركاتها يف 
كأس الع��امل بعد االس��تقالل يف بلوغ قبل 
النهايئ، لكنها خرست أمام فرنس��ا صاحبة 
األرض قب��ل أن تف��وز 1-2 ع��ىل هولندا 

لتحتل املركز الثالث.
وتبعد التش��كيلة الحالي��ة خطوة واحدة 
ع��ن معادلة إنج��از جي��ل 1998، حيث 
يلتق��ي الفريق مع روس��يا صاحبة األرض 
بعد غد السبت، يف دور الثانية يف ملعب 

فيشت عىل ساحل البحر األسود.
وقال لوفرين للصحفي��ني اليوم الخميس 
“بالطبع نح��رتم جي��ل 1998 كثريا ألنهم 
حققوا إنج��ازا رائعا لكرة القدم الكرواتية 
والفريق الوطني، كان هذا دامئا ميثل عبئا 
علينا، لنصبح أفضل منهم، 20 عاما مضت 
ومل يتمك��ن أحد من فعل أي يشء يف هذا 

الشأن”.
وأضاف “أثق يف التشكيلة الحالية وقدرتنا 
عىل تحقيق أشياء أفضل منهم، مع القليل 
من الحظ وأش��ياء أخرى كثرية سنحقق ما 

هو أفضل منهم”.
ومتل��ك كرواتيا الع��ب وس��ط عامليا هو 
ل��وكا مودريتش، والعدي��د من املهاجمني 
املميزي��ن مثل ماري��و مانزوكيتش وأنتي 
ريبيت��ش وأندري��ه كراماريت��ش وإيفان 

بريش��يتش وس��جل الفريق هدفني عىل 
األق��ل يف كل مب��اراة يف دور املجموعات 

بينها ثالثية يف مرمى األرجنتني.
واهتزت شباك الفريق مرتني يف 4 مباريات 
خ��الل البطولة ويعتقد البعض أن الفريق 

مل ينل حقه الكايف من التقدير.
وأضاف لوفرين العب ليفربول اإلنجليزي 
“القاع��دة حالي��ا يف كرة القدم اإلش��ادة 
مقارن��ة  الوس��ط  والعب��ي  باملهاجم��ني 

باملدافعني. لكننا نق��وم بعملنا بأقىص ما 
لدينا من قوة ونش��عر بالس��عادة عندما 
نؤدي بش��كل جي��د وال تهتز ش��باكنا. ال 
نحت��اج إلش��ادة ونهت��م أكرث مب��ا يقوله 

مدربنا”.
ورغم أن مشوار كرواتيا نحو دور الثانية 
مر بسالسة نس��بيا إال أن تأهلها للبطولة 

شهد العديد من الصعاب.
وت��وىل املدرب زالتك��و داليتش املولود يف 
البوس��نة، وهو العب وس��ط مثل العديد 
من أندية يوغوسالفيا الس��ابقة وكرواتيا، 
املس��ؤولية يف أكرث فرتة حرجة يف مش��وار 

الفريق خالل التصفيات.
وح��ل بدال م��ن امل��درب الس��ابق أنتي 
تشاتش��يتش، ال��ذي رحل عق��ب تراجع 
ترتي��ب الفريق م��ن ص��دارة مجموعته 

للمركز الثالث.
وتأهل��ت كرواتيا لخ��وض امللحق عقب 
الف��وز يف املب��اراة األخ��رية باملجموع��ة 
0-2 ع��ىل أوكرانيا، وحج��زت مقعدها يف 
النهائيات بالف��وز 1-4 يف مجموع مبارايت 

امللحق عىل حساب اليونان.

لوفريـن: سنتفـوق علـى جيـل 98

ديان لوفرين

وكاالت: حذر يان أندرسون مدرب املنتخب السويدي لكرة 
القدم من االستهانة بفريقه الذي سيواجه إنجلرتا السبت 

يف سامارا يف الدور ربع النهايئ لكأس العامل يف روسيا.
وأوضح أندرسون يف املؤمتر الصحفي عشية مواجهة 

منتخب “األسود الثالثة”: “يقال عن فريقنا إنه من السهل 
تحليل أسلوب لعبه، لكن من الصعب الفوز عليه. أعتقد 
أن هذا وصف جيد”، مضيفا ردا عىل سؤال عن أسلوبه 

الدفاعي “اآلن يتم أخذنا عىل محمل الجد والالعبون 
أوفياء لهذا األسلوب وذلك يسعدين”.

وبخصوص الضغوط التي يواجهها الالعبون لبلوغ الدور 
نصف النهايئ للمرة االوىل منذ 1994 عندما حلت السويد 

ثالثة، قال أندرسون “لعبنا الكثري من املباريات للوصول 
إىل هنا، واجهنا دامئا الضغط، ونتبع دامئا اإلجراء نفسه. مل 

نخصص استعدادات أكرث أو أقل لهذه املباراة”.
ويف معرض رده عن سؤال فيا إذا كان يتخيل نفسه بطال 

للعامل، قال “أنا ال أضيع وقتي بذلك، لدينا مباراة صعبة 
غدا، وبعد ذلك، بالنظر اىل النتيجة، سنواصل أم ال”، 

مردفا:”عىل أي حال، كرة القدم ليست بهذه البساطة، 
ال ميكنك تحديد عامل واحد، يجب أن تكون لدينا نظرة 
عامة للتغلب عىل فريق مثل إنجلرتا”. وأضاف “علينا أن 
ندافع جيدا، نكون شجعانا، لدينا فكرة واضحة عا نريد 
القيام به يف الهجوم... الركالت الثابتة أحد املفاتيح، لكنها 
املرة األوىل التي نلتقي فيها مع فريق قوي مثلنا يف هذا 

املجال”.

مدرب السويد يحذر اإلنجليز
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البالد سبورت: 

عرب املنتخب الفرنيس إىل الدور نصف النهايئ 
بعد هزميته األوروغواي 0/    2 بإمضاء رافائيل 
ف��اران وانط��وان غزيزمان.وبه��ذا االنتصار 
كرست فرنس��ا عقدة األوروج��واي يف كأس 

الع��امل بعد تعادل��ن بدون أه��داف عامّي 
2002 و2010 وخس��ارته بنتيج��ة )2-1( يف 

.1966
بلجي��كا  تعملق��ت  الثاني��ة،  املب��اراة  ويف 
وأس��قطت الربازيل خ��ارج املوندي��ال بعد 

فوزها املس��تحق واملثري 1/   2، وسجل ثنائية 
بلجيكا فريناندينو بالخطأ وكيفن دي بروين، 
بينام سجل أوجوستو هدف الربازيل الوحيد.
وبذلك، رضب��ت بلجيكا موع��داً منتظراً يف 

الدور املقبل مبالقاة املنتخب الفرنيس.

سقوط 
البـرازيــل

كسر 
العقدة

)وكاالت(: وجه رئيس االتحاد الدويل 
لكرة القدم “الفيفا” جيانيني انفانتينو، 

الدعوة رسميا إىل األطفال العالقن يف 
أحد الكهوف بتايلند، وذلك لحضور نهايئ 
كأس العامل يف روسيا، واملقرر له يوم 15 

يوليو الجاري.
وال يزال 12 العبا صغريا بجانب مدربهم، 

عالقن داخل أحد الكهوف يف تايلند 
لليوم الثالث عرش عىل التوايل بسبب 

الفيضانات، وتستمر حاليا عمليات اإلنقاذ 
لهم، بعد أن توىف أحد املنقذين عن 

عودته من الكهف، بعد أن أعطى لالعبن 
الصغار األوكسجن الالزم إلبقائهم عىل 

قيد الحياة.

دعوة أطفال الكهف

قامئة 

املخطئن

وكاالت: انضم حارس االوروغواي فرناندو موسلريا، إىل قامئة حراس املرمى الذين ارتكبوا 
أخطاء فادحة يف نهائيات روس��يا. وقالت شبكة “سكواكا” اإلنجليزية لإلحصائيات، إن 
موسلريا بات تاس��ع حارس مرمى يتسبب بهدف يف مرماه باملونديال، وسبقه 8 حراس 

وهم تشيزين، ونوير وكابايريو وسوباسيتش والعويس ودي خيا وأرماين وكاواشيام.
وكاالت: أعلنت وكالة السياحة الفدرالية 

الروسية إن دخل البالد من القطاع 
السياحي خالل مباريات كأس العامل قد 
يفوق مداخيل الدول، التي استضافت 

املوندياالت السابقة.
وقال رئيس الوكالة أوليغ سافونوف 
خالل مؤمتر صحفي اليوم، أن هذا 

التقييم حصلت عليه وكالة السياحة 
الروسية من رشكة McKinsey املرموقة.

وذكر سافونوف تعليقا عىل هذه املعطيات، 
أن روسيا قد تتصدر قامئة الدول املستضيفة 
لكأس العامل من ناحية الدخل املادي الذي 

قد يصل إىل 15 مليار دوالر، موضحا أن 
الربازيل حصلت عىل 14 مليار دوالر خالل 

تنظيمها املونديال عام 2014، وجنوب 
إفريقيا اكتسبت 7 مليار دوالر من قطاع 

السياحة نتيجة تنظيم مونديال 2010، 
وقبلها أملانيا حصلت عىل 12 مليارا عام 

.2006

وكاالت: قال تاباريز، مدرب 
أوروجواي بعد خسارته أمام فرنسا 
“مل نلعب بنفس مستوى املنافس، 

وهذا سبب خسارتنا، بذلنا مجهودا 
كبريا يف أول 20 دقيقة من املباراة، 
لكن مل نستغل نقاط الضعف لدى 

فرنسا”.
وأضاف “تحدثت مع الالعبن بن 

الشوطن، وقمنا بتغيريات، لكن شيئا 
مل يتغري، فرنسا قدمت مباراة قوية، 

ونحن مل نستطع إيقاف قوتهم، وجاء 
الهدف الثاين ليقيض عىل كل يشء”.
وتابع املدرب “نعم نحن حزينون، 

لكن يجب أن منيض لألمام رغم األمل.

وكاالت: قال الدويل الفرنيس، بول 
بوجبا، إن منتخب الديوك كان 

يعلم أن مباراة أوروجواي، ستتسم 
بالعدوانية، وتقل فيها األمور الفنية. 
وأوضح بوجبا، يف ترصيحات نقلتها 
صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “علمنا 

أنها ستكون معركة أكرث عدوانية، 
كنا فريًقا رائًعا وأظهرنا قتااًل جيًدا”. 

وأضاف: “إنها نتيجة جميلة، جريزمان 
يعطي الجواب يف امليدان فقط، لقد 
مزقت تسديدته قفاز حارس املرمى 

)موسلريا(، نحن سعداء به.. نأمل أن 
نتمكن من صنع مفاجأة أخرى”.

وكاالت: سجلت عريضة تطالب 
بإعادة املباراة التي جمعت 

املنتخب اإلنجليزي مع نظريه 
الكولومبي يف كأس العامل 

املقامة حاليا بروسيا، توقيع 
أكرث من 280 ألف شخص، أيدوا 

االقرتاح.
وتأهل املنتخب اإلنجليزي 

إىل دور ربع النهايئ إثر فوزه 
عىل منتخب كولومبيا بركالت 

الرتجيح 3-4، بعد انتهاء الوقت 
األصيل للمباراة بنتيجة هدف 

ملثله.
ويقول مشجعو كولومبيا الذين 

قدموا العريضة إن املنتخب 
اإلنجليزي استفاد من رضبة 

جزاء غري مستحقة يف الشوط 
الثاين، وفق ما نقلت صحيفة 

“دييل ميل” الربيطانية.

الس��ويرسي جياين  أثن��ى  وكاالت: 
إنفانتين��و، رئيس االتح��اد الدويل، 
ع��ىل روس��يا، الت��ي قال رئيس��ها 
فالدمي��ري بوت��ن، إن بطول��ة كأس 
الص��ورة  الع��امل 2018، حطم��ت 

السلبية عن دولته.
وق��ال إنفانتين��و، يف كلمته لبوتن، 
خ��الل اجت��امع عق��د بالكرمل��ن 
الجمعة “لقد وقعنا جميعا يف حب 

روسيا”.
وش��هد االجتامع، حض��ور العديد 
م��ن أس��اطري الكرة، منه��م العب 

خط وسط املنتخب األملاين السابق 
لوثار ماتيوس، املتوج بأفضل العب 
يف أوروب��ا ع��ام 1990، وكان قائدا 
ملنتخب أملانيا الغربية املتوج بلقب 

املونديال يف العام نفسه.
وأضاف إنفانتينو، يف االجتامع الذي 
جرى بثه عىل شاش��ات التلفاز، إن 
حمى ك��رة القدم اجت��ازت جميع 
أنحاء روس��يا، خاصة بع��د أن فاز 
املنتخ��ب  ع��ىل  األرض  أصح��اب 

اإلسباين وتأهلوا إىل دور الثامنية.
وتابع “روس��يا ح��رت بقوة عىل 

خريطة كرة القدم، الشعب الرويس 
كان ودودا ومضياف��ا”. وقال بوتن 
“كأس الع��امل صنع��ت أج��واء من 
الثق��ة واالحتفال، اآلالف جاءوا إىل 

روسيا من مختلف أنحاء العامل”.
وأضاف بوتن “رأوا بأعينهم كيفية 
الرتحيب بهم بس��عادة ، وكم كان 

مواطنو بالدنا سعداء”.
وأشار بوتن إىل أن املدونن وغريهم 
من األفراد عىل ش��بكات التواصل 
االجتامع��ي، نجح��وا يف تحطي��م 
الصور النمطية السلبية عن روسيا.

15 مليار دخل المونديال

أسباب خسارة األوروغواي جريزمان مزق موسليرا

عريضة إلعادة مباراة

إنجاز جديد لمبابي
وكاالت: حقق كيليان مبايب، مهاجم 

منتخب فرنسا، إنجازا جديدا 
مبشاركته يف مباراة أوروجواي.

وأشارت الصحيفة إىل أن مهاجم 
باريس سان جريمان بات أصغر العب 

فرنيس يصل لهذا الرقم ببلوغه 19 
عاما و198 يوما.

وكرس مبايب بهذا اإلنجاز الرقمي ما 
وصل إليه كريم بنزميا مهاجم ريال 
مدريد الذي وصل ملباراته الدولية 
20 بقميص فرنسا ببلوغه 21 عاما 

و54 يوما. وييل بنزميا، نيكوالس 
أنيلكا )21 عاما و207 أيام(، وبول 

بوجبا )21 عاما و213 يوما(.

إنفانتينو: وقعنا في حب روسيا

اليوم - ربع النهائي

أمس - ربع النهائي
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