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لقاء”البالد” 
مع عادل 
السهالوي

قبل 20 عاما، أو أكثر بقليل، كان للشــاب عادل الســهالوي 
حلــم فــي أن ينقــل إبداعــه الــذي نشــأ عليــه منــذ نعومــة 
والجلديــة  الخشــبية  المنتوجــات  صناعــة  فــي  أظفــاره 
إلــى العالميــة، فكانــت البدايــات الصغيــرة بغرفة خشــبية 
بســيطة، وبعد ســنوات طويلة من العمل الجاد، والمجهد، 
والمضنــي، والمرهق، اســتطاع الســهالوي أن يتغلب على 
الكثيــر مــن الصعــاب، فكانــت النجاحــات بأن شــق طريقة 
بــكل اقتــدار، وحرفيــة، بصنعــة ال يتقنها بهذا الشــكل في 

هذا البلد، إال هو.
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النــواب  5 مــن أعضــاء مجلــس  قــدم 
مركــز  إنشــاء  بشــأن  برغبــة  اقتراحــا 
حرفي مهني لتسويق األعمال المهنية 
والفنيــة لذوي اإلعاقــة، والذي يقضي 
بتعزيــز قيــم التواصــل مــع فئــة ذوي 

اإلعاقة وجعلها فئة فاعلة ومنتجة.
وذكــر مقدمــو المقتــرح أن اعتبــارات 
المصلحــة العامــة بخصــوص موضوع 
االقتــراح تتمثــل في إظهــار الجوانب 
االجتماعية واإلنسانية لذوي اإلعاقة، 
مواهــب  وصقــل  معنوياتهــم  ورفــع 
ذوي اإلعاقــة، والعمل على تعزيز قيم 
التواصل مع فئة ذوي اإلعاقة وجعلها 

فئة فاعلة ومنتجة.
قمبــر،  عمــار  النائــب  مــن  كل  ووقــع 
ومعصومــة عبدالرحيــم، وعلــي زايــد، 
مجلــس  ورئيــس  الدوســري،  وبــدر 

النواب فوزية زينل.

مركز حرفي 
لتسويق أعمال 

محامـــون: “اســـتراحة محـــارب” وليســـت ســـبب التأخيـــر الوحيـــد“ذوي اإلعاقة”

“ثالجة” اإلجازة تجمد القضايا 

مــع اقتــراب فصــل الصيــف تفتــح المحاكــم 
ثالجتهــا البــاردة لتضــع فيهــا جميــع القضايــا 
المنظــورة أمامهــا، لتبقــى فــي بيــات يســتمر 
قرابة الشــهرين سنويا، ماعدا بعض المحاكم، 
والتــي تســتمر فــي العمــل نيابــة عــن البقيــة 
األهميــة  ذات  أو  العاجلــة  القضايــا  لتنظــر 

القانونية.
ومــن هــذا المنطلــق، اســتطلعت “البــالد” رأي 
اإلجــازة  بخصــوص  المحاميــن  مــن  عــدد 
القضائيــة، التي من المقــرر أن تتوقف ابتداء 
التنفيــذ  لمحاكــم  بالنســبة  العــام  هــذا  مــن 
والتجاريــة واإليجارية، وانتقــد البعض منهم 
هــذه اإلجــازة الطويلــة واإلجباريــة، ورفضــوا 
فــي الوقت ذاته إلغاءها؛ كونها حقا مشــروعا 
للقضاة، ويعتبرها بعض المحامين “اســتراحة 
القاضــي  مــن  كل  فيهــا  يســتعيد  محــارب” 
والمحامي طاقته التي بذلها طوال عام كامل، 
ويمكــن االكتفــاء بشــهر واحــد فقــط بــدال من 

شــهرين تقريبــا، فيمــا رأى البعــض أن اإلجازة 
القضايــا.  لتكــدس  الوحيــد  الســبب  ليســت 
االســتطالع  فــي  المشــاركة  آخــرون  ورفــض 
بدعــوى أن اإلجــازة القضائيــة محــل خــالف 
إبــداء  بيــن المحاميــن مــا قــد يتســبب عنــد 
الــرأي فــي هــذا الموضــوع إلى “زعــل” البعض 
منهــم، واعتبرهــا بعضهم “ضيفــا غير مرغوب 
فيــه” لمــا تخلفه عليهم من مســؤوليات أهمها 

األمــور الماليــة. واتفــق غالبيــة المســتطَلعين 
القضائيــة  اإلجــازة  إلغــاء  علــى  الموافقيــن 
علــى حرية اختيار القضاة ألوقــات إجازاتهم 
بالتنســيق مــع المجلس األعلــى للقضاء، بما ال 
يخل بسير العمل، ليتم احتواء مرفق القضاء 
وتجــاوز عقبة تعطل القضايا، في حين اعتبر 
فــي  “ربكــة”  بـــ  سيتســبب  ذلــك  أن  آخــرون 

تحقيق العدالة.

جواز تمديد صالحيات الرخص خفض إيرادات الهيئة السنوية

كشــف تقرير رســمي عن أن الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيــة )نهــرا( تعكــف علــى رفــع 
علــى  الكلفــة  الســتعادة  مقتــرح 
وترخيــص  تســجيل  خدمــات 
األجهــزة الطبيــة خالل هــذا العام، 
من خالل قرار يصدر عن المجلس 
موافقــة  بعــد  للصحــة  األعلــى 

مجلس الوزراء.

وأوضــح التقريــر أن الهيئة بادرت 
بإصــدار  الماضــي  العــام  خــالل 
القرارات الالزمة لتنظيم ترخيص 
األجهــزة الطبية، حيث تعد خدمة 
األجهــزة  وترخيــص  تســجيل 
التــي  الوحيــدة  الخدمــة  الطبيــة 
رســوم؛  أيــة  دون  الهيئــة  تقدمهــا 
القانونــي  التشــريع  لغيــاب  نظــرا 

المنظم لهذه الخدمة.

مساٍع لفرض رسوم تسجيل 
وترخيص األجهزة الطبية
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جــدد الرئيــس األميركي دونالــد ترامب، أمس 
الخميــس، عزمــه علــى منــع إيــران مــن حيازة 
ســالح نووي، وقال “إيــران تدعم اإلرهاب في 
اليمــن وســوريا”. وتابــع خــالل لقائــه الرئيــس 
الفرنسي في باريس، أن واشنطن تريد خفض 
األنشــطة اإليرانية الصاروخيــة ونفوذ طهران 
فــي المنطقــة. وقال ترامــب للصحافيين بينما 
كان ماكرون إلى جانبه، في مدينة كون )غرب 
أّن الحكومــة اإليرانيــة تريــد  “أفهــم  فرنســا(، 
التحّدث، هذا جّيد جدًا. ســنتحدث، ولكْن ثمة 
شــيء أكيــد: ليــس بمقدورهــم الحصــول على 
ســالح نــووي، وأعتقــد أّن الرئيــس الفرنســي 
ســيوافقني تمامــًا”. مــن جانبه، قــال إيمانويل 
ماكــرون “نريــد أن نكــون متيقنيــن مــن أّنهــم 
لــن يحصلــوا علــى الســالح النــووي”. وعــرض 
الرئيس الفرنسي سلسلة من األهداف بالنسبة 
إلــى فرنســا وهــي تقليص النشــاط الباليســتي 

إليران، والحد من نفوذها اإلقليمي.

المنامة - وزارة الخارجية

لــدى  البحريــن  مملكــة  ســفير  شــارك 
الشــيخ  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
بــن راشــد آل خليفــة متحدثــا  عبــدهللا 
الثالــث  الناشــئة  التقنيــات  منتــدى  فــي 
الــذي ينظمه المجلــس األميركي للتقنية 
ACT-( مجلــس الصناعــة االستشــاري -
“مــن  عنــوان  تحــت  العــام  هــذا   )IAC
المحليــة إلــى العالميــة: تقنيــات ناشــئة 

للعصر الرقمي”.
المنتــدى  خــالل  عــرض  الســفير  وقــدم 
السياســات  علــى  الضــوء  لتســليط 
تتبعهــا  التــي  الحكيمــة  االقتصاديــة 
مملكــة البحريــن بتنويع مصــادر الدخل، 
وخلق بيئة اقتصادية جاذبة لالســتثمار 
اإلصالحــي  النهــج  ظــل  فــي  ازدهــرت 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفة، وبما يتماشــى مع 

رؤية المملكة 2030.

واســتعرض الســفير الدور الريــادي الذي 
تقــوم بــه مملكــة البحريــن منــذ أكثر من 
4 عقــود في تشــكيل القطــاع المالي في 
المنطقــة، حيــث أدركــت المملكــة مبكــرًا 
ضــرورة تنويع مصــادر الدخل بعيدًا عن 
النفــط، حتــى تــم الترخيــص ألكبــر عدد 
مــن المؤسســات الماليــة فــي المنطقــة، 
والذي بلغ أكثر من 400 مؤسســة مالية، 
والتســجيل لمــا يقــارب 3000 صنــدوق 

مالي مرخص.
وفــي هــذا الســياق، أوضــح الســفير بأن 
مســتقبل القطــاع المالــي يتمحــور حول 
الماليــة،  التقنيــة  مجــال  فــي  اإلبــداع 
وبالتالــي فــإن المملكــة هــي فــي طليعــة 
الــدول التــي توفــر بيئة مثاليــة ومالئمة 
بمختلــف  الماليــة  التقنيــة  لمؤسســات 

مستوياتها. 

سفيرنا في واشنطن :٤٠٠ 
مؤسسة مالية بالمملكة

إيران تدعم اإلرهاب في اليمن وسوريا
المنطقة فــي  طــهــران  ــوذ  ــف ن خــفــض  ــد  ــري ن ــرامـــب:  تـ
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سفيرنا بواشنطن: 400 مؤسسة مالية و3000 صندوق مالي بالمملكة

البحرين ساهمت في تشكيل القطاع المالي بالمنطقة

شــارك ســفير مملكــة البحريــن لــدى الواليــات المتحــدة األميركيــة  الشــيخ عبدهللا بن راشــد آل خليفــة ، كمتحدث في منتــدى التقنيات الناشــئة الثالث الــذي ينظمه 
المجلس األميركي للتقنية-مجلس الصناعة االستشاري )ACT-IAC( هذا العام تحت عنوان “من المحلية إلى العالمية: تقنيات ناشئة للعصر الرقمي”.

وقد قدم  السفير عرض خالل المنتدى 
السياســات  علــى  الضــوء  لتســليط 
تتبعهــا  التــي  الحكيمــة  اإلقتصاديــة 
مملكة البحريــن بتنويع مصادر الدخل، 
وخلق بيئة اقتصادية جاذبة لالستثمار 
اإلصالحــي  النهــج  ظــل  فــي  ازدهــرت 
الملــك  البــالد صاحــب الجاللــة  لعاهــل 
وبمــا  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 

يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وقد اســتعرض  الســفير الدور الريادي 
الذي تقوم به مملكة البحرين منذ أكثر 
مــن أربــع عقــود فــي تشــكيل القطــاع 
أدركــت  المنطقــة، حيــث  فــي  المالــي 
المملكــة مبكــرًا ضرورة تنويــع مصادر 
الدخــل بعيــدًا عــن النفــط، حتــى تــم 
الترخيــص ألكبر عدد من المؤسســات 
الماليــة فــي المنطقــة، والذي بلــغ أكثر 
مــن ٤٠٠ مؤسســة ماليــة، والتســجيل 
مالــي  صنــدوق   ٣٠٠٠ يقــارب  لمــا 

مرخص.
وفــي هــذا الســياق، أوضح الســفير بأن 
مســتقبل القطاع المالــي يتمحور حول 

الماليــة،  التقنيــة  مجــال  فــي  اإلبــداع 
وبالتالــي فــإن المملكــة هي فــي طليعة 
الــدول التي توفر بيئــة مثالية ومالئمة 
بمختلــف  الماليــة  التقنيــة  لمؤسســات 
مســتوياتها. واســتعرض معاليــه بعــض 

األمثلــة للسياســات التنظيمية الريادية 
فــي المنطقة، كتنظيم مصرف البحرين 
sand�  المركــزي صنــدوق لالختبــارات

box بهــدف توفيــر مســاحة افتراضيــة 
آمنــة تســمح لشــركات التقنيــة الماليــة 

باختبــار وتطويــر منتجاتهــا المصرفيــة 
أكبــر وأشــمل  عــن  الرقميــة، واإلعــالن 
لوائــح تنظيميــة للعمــالت الرقميــة في 

شهر فبراير المنصرم.
تطويــر  الســفير  شــدد  الختــام،  وفــي 
التقنيــة  لقطــاع  المتواصــل  المملكــة 
المالية يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة 
إقليمــي،  مالــي  كمركــز  االقتصاديــة 
حيث يشــكل القطاع المالي اكبر قطاع 

اقتصادي غير نفطي في المملكة.
منتــدى  فــإن  بالذكــر،  الجديــر 
نقاشــات  يشــهد  الناشــئة  التقنيــات 
الحكومييــن،  القــادة  بيــن  واســعة 
والخبــراء  التنفيذييــن،  والرؤســاء 
االقتصاديين والصناعيين، حول أفكار 
جريئــة  وسياســات  واســتراتيجيات 
للتمكن من اســتغالل التقنيات الناشــئة 
وتحديــث  االقتصــادي  النمــو  لتعزيــز 
الحكومــات وتحقيــق األمن والســالمة، 
المتحــدة  الواليــات  تبقــى  أن  لضمــان 
األمريكية واالقتصاديات المشــابهة لها 

في طليعة دول العالم في اإلبداع.

 المنامة - وزارة الخارجية

   الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة مشاركا في منتدى التقنيات الناشئة الثالث 

local
@albiladpress.com

المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

قدم محافظ العاصمة واجب العزاء لعائلة النســاء الثالث الالئي وافتهن 
المنية في حادث مأساوى أليم، أفجع أهالي سترة وعموم شعب البحرين، 
ســائال المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدات بواســع رحمته ورضوانه، وأن 
يســكنهن فســيح جناته ويلهم أهلهن وذويهن الصبر والســلوان، داعيا هللا 

تعالى أن يمن على الفتاتين المصابتين في الحادث بالشفاء العاجل.

طاهــر  الحــاج  عائلــة  أعربــت  وقــد 
شــكرها  عــن  يــات(  المتوفَّ )عائلــة 
وتقديرهــا لمحافــظ العاصمــة علــى 

مواســاته لهــم فــي مصابهــم، داعين 
هللا أن يحفــظ الجميــع مــن كل شــر 

ومكروه.

محافظ العاصمة يقدم العزاء 
في ضحايا حادث سترة

اســتقبل وزيــر التربيــة والتعليــم رئيــس مجلــس أمناء جامعــة البحرين ماجــد النعيمي، 
بمكتبــه بديــوان الــوزارة بمدينة عيســى، بحضــور رئيس جامعة البحريــن رياض حمزة، 
الطالبتيــن بيــان أحمــد حميــد وســارة مشــاري العتيبــي مــن قســم الهندســة الكهربائيــة 
وااللكترونيــة بكليــة الهندســة بجامعــة البحريــن، واللتيــن قامتــا باختــراع قفــاز يقــوم 
بترجمة حروف لغة اإلشارة المستخدمة من قبل فئة الصم والبكم إلى كلمات مسموعة.

بذلتــه  الــذي  الجهــد  علــى  الوزيــر  وأثنــى 
الطالبتــان فــي تنفيــذ هــذا االختــراع الذي 
مســاعدة  فــي  فعلــي  بشــكل  سيســاهم 
األشــخاص الصــم والبكــم علــى التخاطــب 
مــع اآلخريــن بــكل يســر وســهولة، مشــيرًا 
إلــى نجاح تجربة الــوزارة في دمج الطلبة 
حيــث  الحكوميــة،  المــدارس  فــي  الصــم 
فــي  المتخصصيــن  المعلميــن  توفيــر  تــم 
لغــة اإلشــارة، والذيــن يتولــون ترجمــة مــا 
يطرحــه معلمــو مختلــف المــواد الدراســية 

للمعلميــن  ويترجمــون  الحصــص،  خــالل 
وبقية الطلبــة مداخالت الطلبة المدمجين 
وأســئلتهم، وموجهــًا المختصيــن في إدارة 
التربية الخاصة إلى التنسيق مع الطالبتين 
وتقييمهــا  التجربــة  هــذه  مــن  لالســتفادة 

وتطويرها باستمرار.
حضــر اللقــاء مديــر إدارة التربيــة الخاصة 
خالــد الســعيدي، ومديــرة إدارة المنظمــات 

واللجان كفاية العنزور.

أعربت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل عن 
السيدات  لــذوي  والمواساة  التعازي  خالص 
الثالث الالتي توفين في أيام العيد إثر تسرب 
الغاز في منزل بمنطقة سترة، وسائلة المولى 
بالرحمة والمغفرة، وللمصابين  لهن  عز وجل 
األجــر  تعالى  هللا  وداعــيــة  العاجل،  بالشفاء 
والثواب والصبر والسلوان ألهالي الفقيدات 
النواب  مجلس  رئيسة  وأكــدت  هللا.  رحمهن 
وأســـرة  واحـــد  مجتمع  الــبــحــريــن  مملكة  أن 
قد  وقع  الــذي  األليم  الحادث  وأن  مترابطة، 
بمشيئة  والــرضــا  اإليــمــان  وأن  الجميع،  آلــم 
أهمية  مع  علينا،  واجب  تعالى وقضاءه  هللا 
ومعالجتها،  الــحــادثــة  أســبــاب  على  الــوقــوف 
وزارة  بــدور  ومشيدة  تكرارها،  عدم  لضمان 

الصحة والدفاع المدني وأهالي المنطقة.

وزير التربية والتعليم خالل تكريم طالبتين اخترعتا قفازاً لترجمة لغة اإلشارة

القضيبية - مجلس النواب

ــي يــــوجــــه الـــــــــــــوزارة إلـــــــى االســـــتـــــفـــــادة مـــــن االخـــــتـــــراع ــمـ ــيـ ــعـ ــنـ الـ

طالبتان تخترعتان قفازا لترجمة لغة اإلشارة إلى سمعيات

زينل: حادثة سترة 
02آلمت الجميع

تستعد وزارة التربية والتعليم لتنظيم مؤتمر مئوية التعليم، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة 
للطفولة “اليونيسيف”، وبمشاركة وزراء ومسؤولين وعلماء ومفكرين بارزين من داخل المملكة 

وخارجها، وذلك يومي 11 و12 من شهر يونيو 2019، بفندق آرت روتانا بجزر أمواج.

وأوضحــت رئيــس مجلــس إدارة شــركة “ميــد 
وإدارة  تنظيــم  فــي  المتخصصــة  بوينــت” 
الفعاليات الشــيخة نورة بنــت خليفة آل خليفة 
يأتــي ضمــن فعاليــات وزارة  المؤتمــر  أن هــذا 
التربيــة والتعليــم العديــدة المقامــة لالحتفــاء 
بمــرور مئــة عام على بدء التعليــم النظامي في 
مملكة البحرين، والتي تشــهد مشــاركة واســعة 
العــام  القطاعيــن  مؤسســات  مــن  العديــد  مــن 
والخــاص، تأكيــًدا علــى ريــادة مملكــة البحرين 
التــي  الكبيــرة  للجهــود  التعليميــة، واســتذكاًرا 
بذلــت لتطويــر التعليم بمختلــف مراحله، بدعم 
ومســاندة القيــادة الحكيمــة لصاحــب الجاللــة 

الملك. 

وأشارت إلى أن مشاركة منظمة األمم المتحدة 
للطفولــة “اليونيســيف” فــي هــذا المؤتمــر، هــي 
لتعزيــز  تطلعهــا  مؤكــدة  نوعهــا،  مــن  األولــى 
الشــراكة مــع هــذه المنظمــة العالميــة؛ بوصفهــا 
سفيرة للنوايا الحسنة لديها، وشاركت في عدد 
من أنشــطتها اإلنســانية، مبينة أن هــذا المؤتمر 
يهدف إلــى التعريف بالصورة المشــرقة لمملكة 
البحرين في التقارير الدولية الخاصة بالتعليم، 
والتــي صنّفت المملكــة في مراكز متقدمة على 
هــذا الصعيــد، إلــى جانــب الحديث عــن تمكين 
المــرأة فــي المجــال التعليمــي، ونجــاح الدولــة 
فــي ســد الفجــوة بيــن الجنســين فــي التعليــم، 
وتشجيع االستثمار في التعليم العالي والتعليم 

الخــاص، والخطوات التي يتم تنفيذها إلنشــاء 
واســتحداث  جديــدة،  عــال  تعليــم  مؤسســات 
تخصصات جديدة، مثل علوم الطاقة والطاقة 

المتجددة، والذكاء االصطناعي.
وأكــدت الشــيخة نــورة أهميــة االحتفــاء بهــذه 
المناســبة الوطنية الكبيرة، لمــا لمملكتنا الغالية 

مــن مكانة مهمة في المجال التعليمي؛ بوصفها 
إحدى الدول السباقة والرائدة فيه منذ بدايات 
القرن الماضي، بما أسهم في تحقيق الكثير من 
اإلنجــازات الكمية والنوعية المشــرفة والمبهرة 
التــي تدعو إلــى الفخر واالعتــزاز، والتي أقرت 
بهــا مختلــف المنظمات العالمية، الســيما ضمان 

الفــرص  للجميــع، وتكافــؤ  التعليــم  فــي  الحــق 
التعليمية بين الجنســين، والتوســع في التعليم 
اإللكتروني، وحصد الجوائز االقليمية والعالمية 
فــي مجــاالت التعليــم، وتحقيق نتائــج متميزة 
في االختبارات الدولية، وغير ذلك من الجهود 
التــي بذلــت لالرتقــاء بالمســيرة التعليميــة فــي 
مملكــة البحرين، كمــا تواصل المملكــة جهودها 
نحو ردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق 
خــالل  مــن  األعمــال،  ريــادة  وتعزيــز  العمــل، 

إستراتيجيات ومفاهيم التعليم الحديثة.

المنامة - شركة ميد بوينت

انطالق أعمال مؤتمر مئوية التعليم 11 يونيو

الشيخة نورة بنت خليفةشعار مئوية التعليم

مشاركة وزراء وعلماء 
ومفكرين بارزين في 

الحدث العالمي
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قبــل عشــرين عامــا، أو أكثــر بقليــل، كان للشــاب عــادل الســهالوي حلم في أن ينقــل إبداعه الذي نشــأ عليه منــذ نعومة أظفاره 
في صناعة المنتوجات الخشــبية والجلدية إلى العالمية، فكانت البدايات الصغيرة بغرفة خشــبية بســيطة صنعها بنفســه فوق 

سطح منزل والده بمدينة عيسى.

ولــم تكــن الظــروف المحيطــة بــه حينها، 
تســعفه ألن  االجتماعيــة  العائليــة وال  ال 
لكنهــا اإلرادة  الحلــم،  يحقــق ُعشــر هــذا 
والعزيمــة التي نشــأ عليهــا، والتي ميزته 
الوهلــة األولــى  فــكان منــذ  أقرانــه،  عــن 

مختلفا، ومميزا، وصانعا للجديد.
بعــد ســنوات طويلــة مــن العمــل الجــاد، 
والمجهــد، والمضني، والمرهق، اســتطاع 
مــن  الكثيــر  يتغلــب علــى  أن  الســهالوي 
شــق  بــأن  النجاحــات  فكانــت  الصعــاب، 
طريقــة بــكل اقتــدار، وحرفــه، بصنعــة ال 
يتقنها بهذا الشكل في هذا البلد، إال هو.

وفتــات  الخشــب،  فتــات  يحــول  كيــف 
حقائــب،  إلــى  والجلديــات،  القمــاش، 
ومحافــظ، وحافظات للهواتــف المتنقلة، 
جلديــة،  ومعطــف  جميلــة،  وأحزمــة 
وقبعــات أنيقــة، يتهافــت عليهــا الســواح 
قبل غيرهم، بإعجاب ورغبة جامحتين.

منــدوب البــالد التقــاه أخيرا في ورشــته 
الصغيــرة فــي براحة منزلــه بمدينة حمد، 
والتي تخرج منها إبداعاته للعالم، وألقت 
الضوء ســريعا على المتغيــرات الجديدة 
التي حققها في السنوات األخيرة، والتي 
كان تتوجيها بأن أصبح ســفيرا للصناعة 
الحرفيــة البحرينيــة بأقطــار كثيــرة مــن 

دول العالم.
يقول المصمم الســهالوي “التميز الجديد 
الجلــد  دمجــت  بــأن  فيــه  وفقــت  الــذي 
الطبيعي مع منتوجات قماشــية متنوعة، 
كقمــاش “الغترة الحمراء”؛ إلبــراز التراث 
المضيئــة  بجوانبــه  األصيــل،  البحرينــي 

ســروج  كصناعــة  والالفتــة،  والعميقــة 
الخيــل، والحقائــب، والمعاطــف، وبرقــع 
القــت  حداثيــة  خطــوة  وهــي  الصقــر، 
استحسان الكثيرين، سواحا وبحرينيين 
األقــارب  مــن  وحتــى  وخليجييــن، 

واألصدقاء”.
ويزيــد “كمــا أضفت أخيرا ســعف النخيل 
فــي هذه األعمال، خصوصا في الحقائب 
النســائية، العبايــات، المالبــس، المباخــر، 
النــاس  مــن  الكثيــر  الخيــل،  حــدوات 
يبحثــون اليوم عن المنتوجــات الحرفية 
المميــزة، والتــي تقــدم طابع البلد بشــكل 

أنيق، وتكون باألساس بــ )شغل اليد(”.
وفي ســؤال لـــ “البالد” عن نــوع الخامات 
التي يســتخدمها ومصدرهــا، قال “أغلب 
الخامــات مــن أمريــكا، المكســيك، تايلنــد 
ومصر، وأغلى الخامات هي جلد الغزال، 

حيــث تصــل القطعة )المتــر المربع( قرابة 
المئة وعشــرين دينارا، هنالك أيضا جلود 
التماسيح، والبقر، وبعض القطع الكريمة، 

والتي ُأطعم بها الطلبيات الخاصة”.
وعــن أهــم أعمالــه يقــول “ســروج الخيل 
هــي أهمها، وأكثرها جهدا ووقتا وإبداعا 
فــي العمــل، ولقــد قمــت مســبقا بصناعــة 
ســرجين، أحدهما لســمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة، واآلخــر لســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفة، اســتغرقا مني 

أربعة أشهر لكل منهما”.
المصمــم  أعمــال  بعــض  فــي  والالفــت 
بقايــا  مــن  يتخلــص  ال  بأنــه  الســهالوي، 
الجلــود والقطــع الخشــبية، والتــي تكون 
وعــن  وإبداعاتــه،  ألعمالــه  مخلفــات 
ذلــك يقــول لــــ “البــالد”: “ال أرمــي القطــع 
المتبقية، وأنما أدخلها كجوانب تجميلية 

والمعاطــف  والميداليــات  الحقائــب  فــي 
بمقــدرة  هنــا  يرتبــط  األمــر  الجلديــة، 
المصمم، وبالزاوية التي ينظر من خاللها 

للعمل نفسه”.
مشــاركاتي  مــن  الكثيــر  “فــي  ويضيــف 
العالميــة، كان هنالــك إقبــال كبيــر علــى 
الكثير من األعمال التي هي صنيعة بقايا 
القطعــة، أو بقايــا المخلفــات كما يقولون، 
ومنهــا مــن فــازت بمســابقات للمصمميــن 

والمبدعين”.
وعــن أهــم زبائنه يقــول “الســواد األعظم 
النســاء والشــباب والذيــن يطلبــون  مــن 
طلبــات محددة أغلبهــا قمصان ومعاطف 
الجنســيات،  مســتوى  وعلــى  وحقائــب، 
فاألغلــب مــن دول الخليــج العربــي، مــع 
اإلشــارة بأننــي الوحيــد الــذي يفعــل ذلك 

بالبحرين”.

موهبتــي  “القــت  الســهالوي  ويتابــع 
الســياحة  هيئــة  جانــب  مــن  التقديــر 
واآلثــار،  الثقافــة  وهيئــة  والمعــارض، 
واللذيــن فتحــا لــي فــي األعــوام األخيرة 
األبواب على مصراعيها لتمثيل البحرين 
في المعارض الحرفية العربية والدولية، 
تونــس،  المغــرب،  فــي  مشــاركاتي  منهــا 

عمان، باكستان، مصر، وغيرها”.
بالعيــد  مشــاركة  لــي  كان  “كمــا  ويقــول 
بقصــر  بريطانيــا،  فــي  األخيــر  الوطنــي 
ســفير  وبحضــور  اليزابيــث،  الملكــة 
البحرين هنالك الشيخ فواز بن محمد آل 
خليفة، والذي قدم لي مشكورا كل الدعم 
الممكــن، ولقــد القــت مشــاركتي بتوفيق 

من هللا إعجاب الحضور وإبهارهم”.
وعــن أهــم إنجازاتــه اإلقليميــة الدوليــة، 
فــي  “مشــاركاتي  الســهالوي  يعلــق 

المعــارض الدوليــة مســتمرة ال تتوقــف، 
وعملــي ســاهم فــي تعريــف العالــم علــى 
الثقافــة البحرينية، هــذا العمل توجت به 
أخيرًا بـ )الوسام األزرق( كأفضل مشروع 
يــدوي فــي العالــم بمعــرض )ميكــر فيــر( 
بالكويــت بفبرايــر الماضــي، ولقــد فــزت 
بالجائــزة ذاتهــا مــرة أخــرى بشــهر مارس 

الماضي في مدينة دبي”.
ويــردف “بعــد هــذا المشــوار الطويــل من 
اإلبداع والتطوير والعمل الشاق، تحولت 
أخيرا نحو مرحلة تعليم الشباب والنشأة 
الحرفــة  هــذه  لمفاهيــم  البحريــن  فــي 
اإلبداعيــة، وتدريبهــم، وغــرس مداخيــل 
بهــم، ولكــي يكونــوا موهوبيــن  الحرفــة 
بصنعــة تميزهم، يســتطيعون من خاللها 
أن يخدمــوا أنفســهم، وبلدهــم علــى حــد 

سواء”.

إبداعات السهالوي تكرس مسيرة الشاب العصامي
العالميــة إلــى  حولتــه  عيســى  مدينــة  فــي  البيــت  بســطح  صغيــرة  “صندقــة” 

تطوير الخدمات المقدمة للمسنين
العيد فرحة  الوطني  البحرين  بنك  دار  نزالء  يشارك  العمل  وزير 

شــارك وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس 
اللجنة الوطنية للمسنين، جميل حميدان، نزالء 
دار بنــك البحريــن الوطنــي للمســنين، احتفالهم 
بعيــد الفطــر المبــارك، وذلــك خــالل زيــارة قــام 
بهــا إلــى الــدار بحضور الرئيــس التنفيــذي لبنك 
دورانــد،  كريســتوف  جــان  الوطنــي  البحريــن 
وأعضــاء اللجنــة الوطنيــة للمســنين وعــدد من 
مســؤولي الــوزارة، امــس الخميــس، ثالــث أيــام 
عيــد الفطــر المبــارك، حيــث تــم تبــادل التهانــي 

والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وخــالل الزيارة، التقى حميدان بنزالء الدار من 
الجنســين، وشــاركهم فرحــة االحتفــال بالعيــد، 
فــي جــو مفعــم بالفــرح والبهجة، وتبــادل معهم 
األحاديــث الوديــة، واالطمئنان علــى أوضاعهم 
المعيشــية، بمــا فــي ذلك تلبيــة احتياجاتهم من 
الخدمــات الصحيــة والرعايــة الطبيــة المقدمــة 
لهــم. كمــا قــدم ســعادة الوزيــر للمســنين بهــذه 
المناســبة الســعيدة هدايــا منوعــة، مؤكــدًا فــي 
اإلنســانية  الزيــارات  أهميــة  أثــر  الســياق  هــذا 
واالجتماعيــة لهــذه الفئــة العزيــزة والتــي تعمل 
أفــراد  بيــن  والتراحــم  التواصــل  تعزيــز  علــى 

المجتمع. 
والتنميــة  العمــل  وزيــر  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
مــن  تعــد  البحريــن  مملكــة  أن  االجتماعيــة، 
إلــى  عمــدت  التــي  عربيــًا  المتصــدرة  الــدول 
تشــكيل لجان وطنيــة خاصة برعاية المســنين، 
وذلــك مــن خــالل صــدور القــرار رقــم )1( لســنة 
للمســنين  الوطنيــة  اللجنــة  بتشــكيل   1984
السياســة  بتنفيــذ  االختصــاص  جهــة  لتمثــل 
العامــة لرعايــة المســنين فــي مملكــة البحريــن، 
نحــو إعــداد البرامــج والمشــاريع بالتعــاون مــع 
الجهــات المختلفــة المعنيــة بتطويــر الخدمــات 

البحريــن  أن  إلــى  مشــيرًا  للمســنين،  المقدمــة 
التزمــت بتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار 
الســن لتطويــر الخدمــات الموجهــة لهــذه الفئــة 
التــي تلقــى خدمــات متكاملة ومنهــا اجتماعية 

وصحية ونفسية وترفيهية وقانونية. 

وأوضــح حميــدان أن الــوزارة خصصــت مكتب 
بطاقــة  إصــدار  ليتولــى  المســنين،  خدمــات 
الخصومــات علــى عدد مــن الرســوم الحكومية 
بنســبة %50 لكبار السن البالغين من العمر )60( 
عامــًا، باإلضافــة إلى تطبيــق االختبار البحريني 

لقيــاس جــودة حيــاة كبار الســن، وكذلك خدمة 
تقديم المعينات واألجهزة المساندة للمسنين.

والتنميــة  العمــل  وزيــر  ســعادة  أشــاد  وقــد 
االجتماعيــة فــي ختــام الزيــارة بجهــود الكوادر 
العاملــة في دار بنك البحرين الوطني للمســنين 

وتفانيهــم في تقديــم خدمات الرعايــة النوعية 
والالزمة لهم، داعيًا إياهم إلى مواصلة عطائهم 
لهــذه  الخدمــات  أفضــل  تقديــم  يضمــن  بمــا 
الشريحة العزيزة وتقديم كل الدعم والمساندة 

لها.

مــن جانبــه، قــدم نائــب رئيــس جمعيــة الحكمة 
للمتقاعديــن ســعيد الســماك، شــكره للوزير على 
هذه اللفتة اإلنسانية بزيارة كبار السن في هذه 
األيــام الســعيدة، مؤكــدًا علــى أهميــة مشــاركة 
فــي  وإدماجهــم  بالعيــد،  فرحتهــم  الســن  كبــار 
المجتمــع وتوثيــق الصلــة بينهــم وبيــن أســرهم 
إلدخــال البهجة والســرور فــي حياتهم، مشــيدًا 
بالتعاون القائم بين الجميع لإلسهام في تطوير 
البرامج الموجهة للمسنين واالرتقاء بالخدمات 
النــزالء  بمــا يعــزز مــن قــدرات  ورفــع جودتهــا 
المســتفيدين من دور المسنين وزيادة األنشطة 
والفعاليــات التي تعــزز تجربة البحريــن الرائدة 
فــي مجــال توفيــر الحمايــة االجتماعيــة لهــذه 

الشريحة العزيزة من المواطنين.
هــذا وقــد عبــر نــزالء الــدار عن خالص شــكرهم 
لوزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة علــى هــذه 
المبــادرة التــي تعكــس اهتمــام الحكومــة بكبــار 
الســن ورعايتهم والمشــاركة معهم في مختلف 

المناسبات االجتماعية.

مدينة عيسى - وزارة العمل
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ومــع حركة المتنزهات والحدائق المفتوحة 
وإقبــال النــاس عليها، إال أن درجــة الحرارة 
التــي تراوحــت خــال اليوميــن الماضييــن 
علــى  اإلقبــال  فــإن  درجــة،   40 و   38 بيــن 
كان  المغلقــة  الترفيــه  ومراكــز  المجمعــات 
بعــض  ونظمــت  التكييــف،  لميــزة  األنشــط 
بعــض  فــي  وعــروض  حفــات  الجاليــات 

األندية والحدائق.
ويتوقــع القائمــون علــى مراكــز األلعــاب أن 
تشهد إجازة نهاية األسبوع يومي الخميس 
توقــع  مــع  الســيما  أكبــر  إقبــااًل  والجمعــة 
حضور أعــداد كبيرة من الزوار من المنطقة 
الشرقية بالمملكة العربية السعودية وبعض 

دول الخليج العربي. 

رسائل محبة بعطر العيد السعيد

إشــراقة يــوم العيــد هــي إشــراقة المشــاعر 
الطيبــة واألحاســيس الجميلــة بيــن النــاس، 

التهانــي  تلــك  بالمحبــة  مفعمــة  هــي  وكــم 
ويعبــرون  النــاس  يتبادلهــا  التــي  الصادقــة 
فيهــا عــن أحلــى وأزكــى الدعــوات لبعضهم 
البعض بالسعادة وطول العمر والفوز بقبول 
األعمــال والطاعــات فــي شــهر هللا المبــارك، 
فإنهــم  البحريــن،  أهــل  طبيعــة  هــي  وكمــا 
يصيغــون الرســائل بعطــر العيد، لتســعد بها 

القلوب.
وللمواطــن عيســى الغانــم وصديقــه جعفــر 
فــي  “أعيادنــا  مفادهــا:  رســالة  إبراهيــم 
البحريــن هي أعياد البيت الواحد واألســرة 
الرشــيدة  القيــادة  الواحــدة، يجمعنــا حــب 
وأبنــاء الوطــن المتحابيــن، وفــي كل عيــد 
نكــرر  والوطنيــة،  اإلســامية  أعيادنــا  مــن 
على أننا جســد واحد، وعســى هللا أن يعيد 
عليهــا شــهر رمضــان وعيده المبــارك ونحن 
دائًما على قلب واحد يظللنا رباط البحرين 

الغالية”.
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مبــاهـــج العيـــد تمـــأل المجمعـــــــــات... والمطاعم “أنت وحظك”
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أعـــــــيـــــــاد الـــــبـــــحـــــريـــــن هـــــــي أعـــــــيـــــــاد الـــــبـــــيـــــت الــــــواحــــــد

اســتقطبت المجمعــات التجاريــة الكبــرى ومراكز األلعاب في مختلف مناطق البحرين اآلالف من المواطنين والمقيمين مســاء 
أول أيــام العيــد وصبيحــة أمس األربعاء ثاني أيام العيد من الصباح حتى المســاء، فيما شــهدت المطاعــم إقبااًل كبيًرا أوقات 
الغداء والعشــاء حيث “الحظ الســعيد” في العيد الســعيد يمنحك فرصة تناول الوجبة مع العائلة أو األصدقاء، ومع العروض 
المسرحية الكثيرة نسبًيا والتي بلغت حوالي 8 مسرحيات، تنافست فرق العمل في استقطاب الجمهور، سواء تلك العروض 

المخصصة لألطفال أم للكبار.
وقدمــت مراكــز األلعــاب عروًضــا متعــددة من خــال تقديم كوبونــات التخفيــض والهدايا، كما نظــم بعضها فعاليــات ترفيهية 
باســتضافة مشــاهير “السوشــال ميديا” والفرق الفنية، ومن بين العروض المميزة بالمجمعات، ونظمت شــركة “فولو مي” لقاء 

اجتماعًيا وفنًيا استضافت فيه الفنانة البحرينية سلوى بخيت في مجمع الواحة بالجفير بمسمى “سوالف أم هال”.

سعيد محمد من المالكية، وسار، والسيف

حيــن تعبــر علــى شــارع الملــك فيصــل من العصر حتى ســاعة متأخــرة من الليل، وعلى عشــب الرصيف المجاور لفندق الريجنســي، تجد العشــرات من اآلســيويين وقد 
تحلقوا في مجموعات، وحين تدخل إلى شــارع باب البحرين في ســوق المنامة القديم، ووســط الســوق على امتداد شــارع الشــيخ عبدهللا، فإن األعداد الكبيرة من 

الجالية اآلسيوية تحتشد سواء أمام المحال التجارية أو المطاعم.

وعــادة مــا يقضي العمــال اآلســيويون إجــازة العيد في 
ســوق المنامة القديم، ومنه إلى كورنيش الملك فيصل 
باإلضافــة إلــى أماكــن أخــرى كســوق المحــرق وســوق 
واقــف فــي مدينــة حمــد، وفــي يــوم العيــد، كمــا يقــول 
بعضهم، فإنه يبدأ بتناول وجبة اإلفطار التي تكون في 
الغالــب “الناشــف والعــدس” ثم يكون اللقــاء األهم وهو 
لقاء الغداء سواء في السكن أو في مطعم من المطاعم 

التي يتفق األصدقاء على تناول الغداء فيها.
وفي حديقة صغيرة برأس رمان، ينظم أبناء  «

الجالية الباكستانية احتفاليتهم بالعيد من خالل 
رقصة يسمونها “ايسمايارا” وهي عبارة عن حلقة 

من الراقصين يتحركون على إيقاع األغنية في 
حركة مستديرة، أما الجالية التايلندية فيحتفلون 

برقصة تسمى “بومبانج” بمشاركة الصغار 
والكبار.

التهانــي  العمــاري  محمــد  ويرفــع 
والتبريــكات إلــى مملكــة البحريــن، ملــًكا 
بالدعــوات  ويخــص  وشــعًبا،  وحكومــًة 
تهنئــة  يرســل  كمــا  المرحومــة  والدتــه 
عمــره،  هللا  أطــال  والــده  إلــى  خاصــة 
والمســك  بالطيــب  معطــرة  وبكلمــات 
يتمنــى للوطن الكريــم وأهله ولكل األمة 
والتقــدم،  الســام  واإلســامية  العربيــة 
ويشــاركه عبدهللا أحمــد بتوجيه التهنئة 
إلــى القيــادة الرشــيدة وشــعب البحريــن 
فــي  العيــد  معانــي  عــن  معبــًرا  الكريــم 
التآخــي  طريــق  علــى  األحبــة  اجتمــاع 

والمحبة.
عبدالعزيــز  محمــد  مــن  كل  ويتمنــى 
ومحمد بشارة وأحمد حمد ووليد محمد 
علي أن يكون هذا العيد وأيامه المباركة 
مليئــة بالتوفيــق وقبول األعمــال والعود 
علــى شــهر رمضــان المبــارك والــكل فــي 
صحة وسامة، فهذه المناسبة كما يرون 
لهــا أبعادهــا االجتماعيــة وبركاتهــا التــي 
تغمــر الجميــع، وأن يديــم هللا ســبحانه 
الوطــن  علــى  المباركــة  األيــام  وتعالــى 

الغالي وعموم شعبه وينعم على الجميع 
بالثــواب وقبول الطاعات والعبادات في 

شهر الغفران والرحمة.
الشــقيقان طــال وعلــي محمد يرســان 
باقة من الزهور إلى شعب البحرين وإلى 
ســائلين  واألصدقــاء  واألهــل  الوالديــن 
علينــا  يعيــد  أن  القديــر  العلــي  المولــى 
شــهر رمضــان المبــارك فــي خيــر وعافية 
وسامة للجميع، وأن ينعم الجميع بأيام 

عيد سعيدة كلها بركة.

أمنيات األطفال في العيد.. 

عبارات رقيقة بمعنى البراءة

أن تتحــدث مــع األطفــال عــن أمنياتهــم 
في يوم العيد، فهذا يعني أنك ستشــاهد 
ولكــن  أواًل،  وجوههــم  علــى  االبتســامة 
عباراتهــم التــي تأتي بمعنــى البراءة في 
رائــع،  تعبيــر  هــي  وفرحهــم،  ســعادتهم 
فالطفلــة إينــاس علــي وشــقيقتها أســيل 
تتمنيــان أن يحفظ هللا والديهما ويطيل 
عمرهمــا فهمــا أجمــل شــيء فــي الحياة، 

وكل مــا يقدمانــه لهما يــزرع في قلوبهما 
الحب ألعز الناس في هذه الدنيا.

وابــن  المــداوي  عبدالرحمــن  ويتمنــى 
عمــه عبــدهللا أن يجمعــان أكبــر قــدر من 
العيــادي لشــراء مــا يرغبــان فيــه، وليس 
ذلك فحســب، بل لديهما خطة مرســومة 
مسبًقا لقضاء إجازة العيد في المجمعات 
واألصدقــاء،  األهــل  مــع  والمتنزهــات 
ففرحة صيام شــهر رمضان والنجاح في 

االمتحانات تستحق االحتفال.
ويبعــث فــارس فيصل تهنئــة خاصة إلى 
الوالديــن وإلــى أصدقائــه وجيرانــه، وال 
ينســي أن يرســل التهانــي إلــى المعلمين 
بمناســبة  الطلبــة  كل  وإلــى  المعلمــات، 
انتهاء العام الدراســي مبــارًكا للناجحين 
وداعًيــا أن يوفــق الجميع في دراســتهم، 
عبدالعزيــز  مشــاري  مــع  كذلــك  والحــال 
الــذي يقــول: “إلــى أبــي وأمــي واخوتــي 
وجميــع أهلــي وأصدقائــي.. أتمنــى لكــم 
أنــا  وأقــول  مديــد،  وعمــر  ســعيد  عيــد 

أحبكم جميًعا وعساكم من عواده”.

سوق المنامة والكورنيش أفضل مقصد للجالية اآلسيوية
تايلند مــن  ــج”  ــان ــب ــوم و“ب بــاكــســتــان  مــن  “ايــســمــايــارا”  ــة  ــص رق

آسيويون يتبادلون التهاني بالعيد

دام العيدية موجودة نلعب وال يهمنا

أصدقاء جمعهم العيد وجمعتهم القحفية



فــي  المشــاركة  آخــرون  رفــض  فيمــا 
اإلجــازة  أن  بدعــوى  االســتطالع 
القضائيــة محل خالف بين المحامين 
ممــا قد يتســبب عند إبــداء الرأي في 
البعــض  “زعــل”  إلــى  الموضــوع  هــذا 
منهــم، واعتبرهــا بعضهــم “ضيف غير 
مرغــوب فيه” لمــا يتخلــف عليهم من 

مسؤوليات أهمها األمور المالية.
واتفق غالبية المستطَلعين الموافقين 
القضائيــة علــى  إلغــاء اإلجــازة  علــى 
ألوقــات  القضــاة  اختيــار  حريــة 
المجلــس  مــع  بالتنســيق  إجازاتهــم 
بســير  يخــل  ال  بمــا  للقضــاء،  األعلــى 
العمــل، ليتــم احتــواء مرفــق القضــاء 
وتجــاوز عقبــة تعطــل القضايــا، فــي 
حين اعتبر آخرون أن ذلك سيتســبب 

بـ “ربكة” في تحقيق العدالة.
وحول هذا الموضوع قالت المحامية 
مبــرر  أي  يوجــد  ال  إنــه  خلــف  ريــم 
وأنــه  الطويلــة،  القضائيــة  لإلجــازة 
يمكن االكتفاء بمدة شهر واحد فقط، 
ويكــون بالتزامــن مــع باقــي المحاكم، 

وليس بشكل منفرد.
وبينــت أن اإلجازة القضائية تتســبب 
بالكثير من الخســائر تجاه المحامين؛ 
كــون أن معظــم النــاس يعتقدون بأنه 
ليــس هنالك جدوى في رفع الدعاوى 
فــي هــذا الوقت، مــا يدعوهم لتأجيل 
دعاواهــم إلــى مــا بعــد فتــرة اإلجازة، 
ممــا يجعلهــا عبئــا علينــا، حيــث إننــا 
ملتزمون ســواء في فتــرة اإلجازة أو 
غيرها بدفع رواتب الموظفين وإيجار 

المكاتب وغيرها من المصاريف.
ولم تنِف خلف أن المحاكمة تســتقبل 
الدعــاوى  اإلجــازة  فتــرة  خــالل 
الجديــدة، وكلمــا كان تقديمهــا مبكــرا 
حصــل المحامــي علــى موعــد أقــرب 
بعد انتهاء اإلجازة، والعكس صحيح.

كما لفتت إلى أن الكثير من الموكلين 
عــن  اإلجــازة  فتــرة  فــي  يتقاعســون 
ســداد أتعابنا، خصوصا في الســنوات 
األخيــرة، إذ يتذرعون بــأن المحامين 
فــي فترة إجــازة، فلم الدفــع لهم اآلن 
وبعدهــا  جلســات،  توجــد  ال  طالمــا 
يرفضــون الدفــع أصــال بحجــة قــدوم 
شــهر رمضــان المبــارك وعيــدي الفطر 
للمــدارس،  والعــودة  واألضحــى 
بــأن بعضهــم  أننــا نتفاجــأ  والمصيبــة 
يسافرون مع عوائلهم لقضاء اإلجازة 
الصيفيــة ويرفضون الدفع لنا بســبب 

اإلجازة القضائية!
بيــن  مــا  التأجيــالت  أن  واعتبــرت 
الجلسات في الفترة الحالية أصبحت 
ممــا  أســابيع   3 تتعــدى  وال  قصيــرة 
يجعــل إجــراءات التقاضــي ســريعة، 
لكــن إذا مــا صادفــت دعــوى وأثنــاء 
اإلجــازة  فتــرة  وصــول  ســيرها 
القضائيــة، فإنــه ســيتعطل النظر فيها 
مــدة أطــول مــا يعطــل بــدوره حقوق 

لمحكمــة  بالنســبة  أمــا  المتقاضيــن. 
التنفيــذ، فإن إجراءات التنفيذ بطيئة 
جــدا فــي األيــام العاديــة وال يختلــف 
ذلــك عــن اإلجــازة القضائيــة على حد 

تعبيرها.
وتعتقــد خلــف أنــه في حــال تم وقف 
تزامــن اإلجــازة القضائيــة بيــن جميع 
ذلــك  ســيؤثر  ذلــك  فــإن  المحاكــم، 
ســلبا علــى القضايــا المنظــورة، إذ إن 
نظرها من قبل أكثر من قاضي يؤدي 
جــراء  المتقاضيــن  حــق  إلــى ضيــاع 
تأجيــالت كثيرة بيــن القاضي واآلخر 
واختــالف وجهــات النظــر فــي اتخاذ 
القــرارات مــن قــاٍض آلخر فــي قضية 

واحدة.
من جهته، قال المحامي إســالم غنيم 
إن اإلجازة القضائية فترة “اســتراحة 
محــارب” لكل مــن القضاة والمحامين 
بعــد موســم قضائــي شــاق وطويــل، 
لترتيــب  للمحاميــن  فرصــة  وإنهــا 
أوضاعهــم وتجهيــز أنفســهم للموســم 
الجديــد، منتقدا بشــكل خــاص مدتها 
الطويلــة، والتــي تصــل إلــى شــهرين، 
يبتعــد خاللهــا المحامين والقضاة عن 

أجواء العمل الفكري القانوني.
غنيــم  حســب  المتقاضيــن  ويتضــرر 
بســبب تعطــل إجــراءات الســير فــي 
-أي  وأنهــم  خصوصــا  الدعــاوى، 
إلــى  للوصــول  يســعون  المتقاضيــن- 
منازعاتهــم  تحســم  عاجلــة  أحــكام 
وحقوقهــم  مصالحهــم  وتقضــي 
المعطلة بتنفيذها على وجه الســرعة، 
ونظــرا لتعطــل معظــم المحاكــم فــي 
عليهــا  يترتــب  فإنــه  اإلجــازة،  هــذه 
تعليق الفصل فــي المنازعات و”موت 
الحقــوق” لمــدة شــهرين إلــى حين أن 

تعود حركة المحاكم إلى طبيعتها.
وال تخضع أيٌّ من المحاكم المستعجلة 

والتنفيذ ألي نوع من أنواع اإلجازات؛ 
لحقــوق  اللصيقــة  لمالمســتها  نظــرا 
المتقاضيــن وال يمكــن تأخيــر الفصــل 
اإللكترونــي  النظــام  أن  كمــا  فيهــا، 
كثيــرا  يتأثــر  ال  األحــكام  لتنفيــذ 
باإلجــازات، إذ إن عمــل تلــك الملفــات 
علــى  تنفيــذ  قاضيــي  بوجــود  رهيــن 
األقــل؛ لــذا فإنه ال يتأثر كثيرا بســبب 
يكــون  بحيــث  القضائيــة،  اإلجــازة 
مــدار  علــى  متوفــرا  القاضييــن  أحــد 
الســاعة التخاذ القرارات المســتعجلة 
بشــأن اإلجــراءات التنفيذية المتعلقة 
أن  مبينــا  المســتعجلة،  باألحــكام 
مأمــوري التنفيــذ لهــم دور كبيــر فــي 
ســرعة تنفيــذ األحــكام؛ لــذا فمن باب 
أولــى أال يخضعون هم كذلك لإلجازة 
القضائية مع عمل المداورة المستمرة 
بينهــم لضمــان وجودهــم ومعاونتهــم 
لقضــاة التنفيــذ طــوال فتــرة اإلجــازة 

القضائية.
أعــداد  فــي  المســتمر  للتزايــد  ونظــرا 
القضاة الخاضعين للتأهيل والتدريب 
واإلعداد المســتمر للعمل في مختلف 
جــدول  عمــل  فباإلمــكان  المحاكــم، 
باإلجــازات يحدد مــن خالله المجلس 
األعلــى للقضاء إجــازات كافة القضاة 
علــى مــدار الســنة بشــرط أال تتجــاوز 
شــهرا واحدا -أغسطس مثال- وبذات 
ويكــون  حاليــا،  بــه  المعمــول  النظــام 
عملهــم بالتناوب بين من هم في ذات 
الوظيفيــة  والدرجــة  المحكمــة  نــوع 
لتغطيــة الغيــاب فــي المحاكــم، وهــذا 
يضمن اســتمرار عمل جميــع المحاكم 
على مدار السنة، والمجلس قادر على 

ذلك.
ويعتقــد غنيــم أن المملكة تزخر بعدد 
كاف من القضاة والمستشــارين ألداء 
تلــك المداورة، مؤكدا قــدرة المجلس 

اآلليــة  وضــع  علــى  للقضــاء  األعلــى 
المناســبة لذلــك ضمــن إســتراتيجيته 
الفعالــة الحالية؛ وذلك لضمان ســرعة 

البت في المنازعات القضائية كافة.
علــي  المحامــي  اتفــق  جهتــه،  مــن 
العصفــور مــع المؤيديــن لتقصير مدة 
بــدال مــن إلغائهــا،  اإلجــازة القضائيــة 
والتــي تتوقــف فيهــا غالبيــة المحاكم 
عن العمل، ما يســبب حالة من الركود 
بالنســبة للمحاميــن، كمــا أنهــا تســاهم 
إن  إذ  التقاضــي،  أمــد  إطالــة  فــي 
الخصــوم قد ينتظرون قرابة 3 أشــهر 

فقط لحين صدور الحكم.
تنفيــذ  إجــراءات  عجلــة  تســير  كمــا 
األحكام بشــكل بطــيء جدا في فترة 
للضغــط  نظــرا  القضائيــة؛  اإلجــازة 
الكبير الذي يتعرض له القضاة، ولهذا 
فــإن منح القضاة الحرية في الخروج 
إلجــازة فــي األوقــات التــي تناســبهم 
قــد يكون باألمــر الجيد بعد التنســيق 
مــع إدارة المحاكم بهــذا الصدد؛ حتى 
ال يؤثــر خروجهــم علــى ســير عمليــة 
التقاضــي، الفتــا إلــى عــدم وجــود أي 
مبــرر لمنــح جميــع المحاكــم اإلجــازة 
في وقت واحد، خصوصا وأن غالبية 

القضاة حاليا بحرينيين الجنسية.
وطالب بدراســة مســألة وقــف تزامن 
لجميــع  بالنســبة  القضائيــة  اإلجــازة 
لمعرفــة  متــأن  بشــكل  المحاكــم 
إيجابياتــه وســلبياته وطــرق معالجة 
أي خلــل حتــى ال يتأثر عمــل المحاكم 
اإلجــازات  جدولــة  مقترحــا  بذلــك، 
لضمــان  القضــاة؛  للســادة  بالنســبة 

استمرارية العمل.
بــدوره لــم ينكر المحامــي علي العالي 
علــى  الحصــول  فــي  القضــاة  حــق 
فتــرة تركيــز ونقاهــة والترويــح عــن 
فتــرات  علــى  الحصــول  أو  النفــس 

تدريبيــة وفرصــة لتطويــر الــذات في 
فتــرة اإلجــازة القضائيــة، إذ إنه نظام 
معمــول به في كل األنظمــة القضائية 
لــدول العالم، فضال عــن أن المحامين 
أعــاله  ذكــر  لمــا  وباإلضافــة  أنفســهم 
هيكلــة  إلعــادة  فرصــة  يعتبرونهــا 
ناحيــة  مــن  هــذا  مكاتبهــم،  وتنظيــم 

إيجابية.
أمــا الســلبيات المترتبــة عليهــا تتمثل 
بتأخير الفصل في الدعاوى المنظورة 
أمــام القضــاء، إذ يتــم ترحيــل بعــض 
قضايا شــهر مايو ويونيو من الناحية 
أو  ســبتمبر  لشــهر  تؤجــل  العمليــة 
حتــى مــا بعــد ذلــك، األمــر الــذي يؤثر 
حتمــا علــى العدالــة الناجــزة فــي ظل 
النهضــة التــي تمــر بهــا البــالد وزيــادة 
القضــاء،  أمــام  المنازعــات  أعــداد 
والتــي تتطلــب بطبيعــة الحــال الدقة 

والسرعة في آن واحد.
وال يمكن بخس القضاة حقهم؛ كونهم 
يبذلــون جهــودا مضاعفة فــي الفصل 
المســتمر  للتزايــد  نظــرا  بالمنازعــات 
ألعداد الدعاوى سنويا بشكل مطرد.

اإلجــازة  وأوقــات  فتــرات  إن  وقــال 
القضائيــة تختلــف بشــكل جزئــي مــن 
نظام قضائي آلخــر، فبعضها يحددها 
رمضــان  شــهر  حلــول  علــى  اعتمــادا 
واآلخر تكون عطلة صيفية، وأيا كان 
االختــالف، فإنــه ليــس ثمــة مــا يبــرر 
الفتــرات الطويلــة لإلجــازة القضائية، 
إذ تؤثر بشــكل ســلبي بطبيعــة الحال 
وســرعة  المتقاضيــن  حقــوق  علــى 

حسم المنازعات.
وفــي نظــر العالــي أن إلغــاء اإلجــازة 
ســرعة  فــي  يســاهم  قــد  القضائيــة 
حسم ملفات الدعاوى، لكنها لن تكون 
الســبب الوحيــد في تكــدس الدعاوى 
وإطالــة أمــد التقاضــي، وإنمــا هنالــك 

جملــة مــن األســباب، منهــا قلــة عــدد 
القضــاة وطاقــم الموظفيــن؛ كــون أن 
تعداد ملفــات التنفيذ قياســا بالدوائر 
المعينــة لنظرهــا يفــوق بكثيــر الطاقة 
وعــدد  التنفيــذ  إلدارة  االســتيعابية 

القضاة وإمكاناتهم.
واقتــرح توفيــر كادر إداري وظيفــي 
يتناســب مــع مقــدار الدعــاوى حتــى 
يجنــي قــرار إلغــاء اإلجــازة القضائية 
ثمــاره، كما أن اســتمرار عمل المحاكم 
اقتصــادي  مــردود  لــه  العــام  طــوال 
القضائــي  عــن  فضــال  واجتماعــي، 
إلــى  إضافــة  المتقاضيــن،  وخدمــة 
سرعة وسهولة اإلجراءات تبعا لذلك.

كان  الشــريطي  غالــب  المحامــي  أمــا 
لــه رأي مخالــف حــول تقليــص مــدة 
التــي  العيــوب  أو  القضائيــة  اإلجــازة 
قــد يقــال عنها إنهــا عيــوب، فاإلجازة 
ســير  علــى  تؤثــر  ال  قولــه  حــد  علــى 
لتســيير  قــاض  يوجــد  إذ  القضايــا، 
اإلجــراءات القضائية واألمور، تنظمه 
المدنيــة  المرافعــات  قانونــي  أحــكام 
اللجــوء  واإلجــراءات الجنائيــة، وأن 
للقضاء المستعجل جائز في أي وقت 
في العام حتى في اإلجازات والعطل 
األحــكام  تنفيــذ  أن  كمــا  الرســمية، 
مضمــون بقــوة القانــون وعلــى أيــدي 

الشرطة كجهة تنفيذ.
القضائيــة  اإلجــازة  أن  إلــى  ولفــت 
تخص القضاة وأعضاء النيابة العامة 
الذيــن تســرى عليهــم أحــكام قانــون 
العاملــون  أمــا  القضائيــة.  الســلطة 
النيابــة  أو  بالمحكمــة  اإلداريــون 
قانــون  ألحــكام  فيخضعــون  العامــة، 
ديــوان الخدمة المدنيــة، وأن اإلجازة 
القضائيــة تقليــد عريــق ومــن الخطــر 
وقــت  اختيــار  حريــة  القاضــي  منــح 
إجازتــه، وال يمكــن الخــروج عــن هــذا 
إلــى اإلضــرار  إنــه يــؤدي  التقليــد، إذ 

بالمتقاضين أمامه.
اإلجــازة  إلغــاء  قــرار  أن  وأوضــح 
فــي  وحــده  يســاهم  لــن  القضائيــة 
تحقيق ما ننشــد مــن العدالة الناجزة، 
المجلــس  أصــدر  وأن  ســبق  حيــث 
مــدد  بشــأن  تعميمــا  للقضــاء  األعلــى 
ال  بحيــث  الدعــاوى،  تأجيــالت 
تتجــاوز أكثر من 3 أســابيع، مع بعض 
عــدم  وكذلــك  القليلــة،  االســتثناءات 
تكــرار تأجيــل الدعــوى أكثــر مــن مرة 

للسبب ذاته.
وأشــار الشــريطي إلــى أنــه تــم زيــادة 
وكذلــك  القضائيــة  الدوائــر  أعــداد 
القضــاة وتم إدخــال التكنولوجيا في 
المحاكــم، بالرغــم مــن أنــه فــي حــال 
إلغاء اإلجازة القضائية للمحاكم، فإن 
ذلــك يصب في المصلحة العامة؛ ألنه 
يمنــع تراكــم القضايــا أمــام المحاكــم 

ويضمن سرعة تحقيق العدالة.

“ثالجة” اإلجازة القضائية تجمد قضايا المحاكم شهرين
ــا ــه ــص ــي ــل ــق ت ــن  ــ مـ مــــانــــع  وال  ــارب”  ــ ــ ــح ــ ــ م ــة  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ “اسـ مــــحــــامــــون: 

الشريطي: ال تأثير 
بحقوق المتقاضين 

والقضاء 
المستعجل مفتوح 

طوال العام

خلف: تكلفنا 
أمواال... وبعض 

الموكلين 
“يصيفون” وال 

يدفعون األتعاب

غنيم: باإلمكان 
احتواء اإلجازة في 

شهر أغسطس 
“واألعلى للقضاء” 

قادر

العصفور: 
القضاة يتعرضون 
لضغط شديد يؤثر 

سلبا على سير 
القضايا

العالي: اإلجازة 
ليست السبب 

الوحيد لتكدس 
أعداد كبيرة من 

الدعاوى

 عباس إبراهيم

مع اقتراب فصل الصيف تفتح المحاكم ثالجتها الباردة لتضع فيها جميع القضايا المنظورة أمامها، لتبقى في بيات يســتمر قرابة الشــهرين ســنويا، ماعدا بعض المحاكم، والتي تســتمر في العمل نيابة عن الباقين لتنظر القضايا العاجلة 
أو ذات األهمية القانونية. ومن هذا المنطلق، فقد اســتطلعت “البالد” عددا من المحامين حول رأيهم بخصوص اإلجازة القضائية، والتي من المقرر أن تتوقف ابتداء من هذا العام بالنســبة لمحاكم التنفيذ والتجارية واإليجارية، وانتقد 
البعض منهم هذه اإلجازة الطويلة واإلجبارية، ورفضوا في الوقت ذاته إلغاءها؛ كونها حقا مشــروعا للقضاة، ويعتبرها بعض المحامين “اســتراحة محارب” يســتعيد فيها القاضي والمحامي كل منهم طاقته التي بذلها طوال عام كامل، 

ويمكن االكتفاء بشهر واحد فقط بدال من شهرين تقريبا.
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التواصــل  وســائل  عبــر  النــاس  يتشــارك 
االجتماعــي الفرحــة فــي المناســبات الســعيدة، 
فــي  الكثيريــن  تجعــل  “اإلنســتغرام”  ومنصــة 
تواصــل مــع أصدقائهــم ومتابعيهــم كل حســب 

اختيار لقطته.
وضــع الزميــل ابراهيــم النهام فــي حضنه طفلة 
جميلــة، ونشــر الصــورة فــي حســابه مــع عبــارة 
الفطــر  بعيــد  نهنئكــم  أســيل  والكتكوتــة  :”أنــا 
الكريمــة  وعوائلكــم  وأنتــم  عــام  وكل  الســعيد 
وصحــة  خيــر  بــكل  وأحبابكــم  وأصدقائكــم 
وســامة”، واختــار الصحفــي الكويتــي الزميــل 
جاســم الحمــر مــن صحيفــة األنبــاء الكويتيــة 
:”حبايــب  وكتــب  شــقيقاته  أبنــاء  مــع  صــورة 
خالهــم يعايدونــي.. طــل الميــل وعزيــز الرقــم 
وحســين  البلوشــي  وحمــد  البلوشــي  وصقــر 
الخيــاط”،  أما يونس الدمســتاني فاختار تهنئة 
بتصميــم يحمــل صورتــه وبــرواز مــن الــورود، 
أبنائــه  مــع  صــورة  الجزيــري  حســين  والتقــط 
وكتــب :”الحمد لله على التمام.. الحمد لله على 
البــاغ.. الحمد لله على الصيام”. وتحت عنوان 

“بهجة العيد وفرحة أطفال”، نشــر منير الوردي 
صــوره ألحفــاد جــاره أبو ناجي مــن قرية الدير، 
والتقــط صــاح شــهاب صــورة مجلــس الســيد 
ســلمان الساري مع مجموعة من الضيوف، ومع 

أناقة العيد والبشــت الفاخر نشــر الشاعر محمد 
الجلواح صورته مع عبارة :”عيدكم مبارك”.

ونشــر منصــور هيــات صــورة جمعــت مجموعة 
583 بمدينــة ســلمان كأول  أهالــي مجمــع  مــن 

عيــد لهم فــي المدينة الجديــدة، والتقط محمد 
القوتي صورة مع أبنائه في منتزه “سكاي دبي” 
فــي رحلــة العيد وهــم يرتدون مابــس التزلج، 
واختــار زكريــا الكاظــم رئيــس جمعيــة الســكر 

البحرينيــة صــورة مــع شــقيقته أم إبراهيــم، أما 
حمــد العجمــي فقــد اختــار لــه صورة مــن خلف 
عبــارة  وكتــب  التراثيــة”  “النافــذة  الدريشــة 
:”أهنئكــم بعيــد الفطــر الســعيد أعــاده هللا علينا 

واإلســامية  العربيــة  األمــة  وعلــى  وعليكــم 
باليمن والبركات”.. الصورة توثق لحظة جميلة 
مــن الزمــن.. وفــي األعيــاد، تصبــح أكثــر رونًقــا 

وجمااًل.. كل عام وأنتم بخير.

الزميل إبراهيم النهام

زكريا الكاظم

حمد العجمي محمد القوتيمنير الورديحسين الجزيري يونس الدمستاني

منصور هيات الزميل جاسم الحمر

صالح شهاب الشاعر محمد الجلواح

“إنستغراميات العيد”... لكل صورة رونق جميل
ــاد ــ ــب ــ ــا فــــلــــذات األك ــهـ ــالـ ــطـ ــرة أبـ ــبـ ــعـ ــات مـ ــطـ ــقـ لـ

كشف تقرير رسمي أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية )نهرا( تعكف على رفع مقترح الستعادة 
الكلفــة علــى خدمــات تســجيل وترخيــص األجهــزة الطبيــة خال هــذا العام، من خــال قرار يصدر عــن المجلس 

األعلى للصحة بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأوضــح التقريــر أن الهيئــة بــادرت 
بإصــدار  الماضــي  العــام  خــال 
القــرارات الازمــة لتنظيــم ترخيص 
األجهــزة الطبيــة، حيــث تعــد خدمة 
تســجيل وترخيص األجهــزة الطبية 
تقدمهــا  التــي  الوحيــدة  الخدمــة 
الهيئــة دون أية رســوم؛ نظرا لغياب 
لهــذه  المنظــم  القانونــي  التشــريع 

الخدمة.
وأشــار التقرير إلــى أن الهيئة تتولى 
مهمة اســتام طلبــات الموافقة على 
استيراد األجهزة الطبية المستوردة 
 6 البــاد، حيــث وافقــت علــى  إلــى 

 2018 العــام  فــي  آالف و775 طلبــا 
مليونــًا   27 بلغــت  إجماليــة  بتكلفــة 

و573 دينارًا لألجهزة المستوردة.
وأضــاف أن الهيئــة تقــوم بمنــح إذن 
منحــت  حيــث  األجهــزة،  ترخيــص 
خــال الربــع األخير من العــام 2018 

كمــا  جهــاز،   300 بترخيــص  اإلذن 
وتتولى مهمة إصدار شــهادة للممثل 
المعتمــد )وكيل الشــركات( الجديدة 
علــى برنامــج ســجات، إضافــة إلى 
الســوق  فــي  المتواجــدة  الشــركات 
يقــدر  والتــي  الهيئــة  إنشــاء  قبــل 

عددها 700 شركة.

تراجع اإليرادات

وذكــر التقرير أن إيرادات الهيئة في 
2018 بلغــت مليونيــن و237  العــام 
ألــف دينــار، فــي حيــن أن تقديــرات 
 2019 للعاميــن  الهيئــة  إيــرادات 

و2020 بلغــت مليونيــن دينــار لــكل 
سنة.

انخفــاض  أســباب  التقريــر  وأرجــع 
تقديــر اإليــرادات عن العــام الماضي 
إلــى جواز تمديــد صاحية ترخيص 

المهن الصحية والمحددة بمدة سنة 
إلــى 5 ســنوات كحــد أقصى حســب 
طلب المرخص له، حيث يتم ســداد 
المــدة  كامــل  عــن  المقــررة  الرســوم 

المطلوبة.

وبيــن أنــه تم تجديد بعــض الرخص 
الواحــدة  الســنة  عــن  تزيــد  لمــدة 
الســنة  فــي  المبلــغ  كامــل  واســتام 
األولــى، فــي الوقــت الــذي تمتد فيه 
صاحيــة التســجيل الدوائــي إلــى 5 
ســنوات و3 ســنوات لمــدة ترخيــص 
تغيــر  إلــى  يــؤدي  الصيدليــات، ممــا 

إيرادات الهيئة من عام إلى آخر.
إيــرادات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
محــاور   3 حــول  تتمحــور  الهيئــة 
إيــرادات  فــي  تتمثــل  رئيســة 
تراخيص المهن الصحية والخدمات 
المســاندة لهــا، وإيــرادات تراخيــص 
والخدمــات  الصحيــة  المرافــق 
المســاندة لهــا، إلــى جانــب إيــرادات 
تراخيــص مراكز الصيدلة وتســجيل 
الصحيــة  والمســتحضرات  األدويــة 

والخدمات المساندة لها.

مساٍع لفرض رسوم تسجيل وترخيص األجهزة الطبية

جواز تمديد صالحيات الرخص خفض إيرادات الهيئة السنوية

مرفأ نموذجي للصيادين في العكر الشرقي
للسياحة ــة  ــاذبـ جـ الــمــنــطــقــة  يــجــعــل  أن  شـــأنـــه  ــن  مـ ــرح  ــت ــق ــم ال

تقــدم كل مــن النواب عمــار عباس وفاضل 
الســواد وعلي اســحاقي وممــدوح الصالح 
وعلــي زايــد باالقتراح برغبة بشــان إنشــاء 
المحترفيــن  للصياديــن  نموذجــي  مرفــأ 
والهــواة فــي مجمــع 624 بالعكــر الشــرقية 

بمحافظة العاصمة.  
وجــاء فــي المذكــرة اإليضاحيــة للمقتــرح 
أن قريــة العكر تنقســم إلى منطقة شــرقية 
الشــمال  مــن  البحــر  مــن  يحدهــا  وغربيــة 
بالزراعــة وصيــد  اشــتهرت  والشــرق وقــد 
العكــر  األهالــي  معظــم  ومــارس  األســماك 
قديمــا مهنــة صيــد األســماك وقــد اتخذهــا 
لهــم  أساســية  مهنــة  األهالــي  مــن  الكثيــر 
مســاعدة  مهنــة  اتخذهــا  اآلخــر  والبعــض 
لــه لتعينــه علــى تحمــل مصاريــف الحيــاة 

الباهظة.
وقالــت المذكــرة “تعرضــت ســواحل العكــر 

الماضيــة  ســنة  العشــرين  خــال  الجميلــة 
الــى الدفــن العشــوائي مما ادى الــى تدمير 
تســبب  وقــد  والبحريــة  البريــة  البيئتيــن 
بأضــرار كبيرة اصابــت الصيادين والبحارة 

من األهالي”.
وبينت “ســيؤدي انشــاء هذا المرفأ البحري 
الــى انتعــاش مهنــة الصيــد وارتيــاد البحــر 
مــن خــال تلبيــة متطلبــات الصياديــن في 

المنطقــة وتوفيــر كل الخدمــات الضرورية 
لجعــل مرافــئ الصياديــن متكاملة تتضمن 
مختلــف المرافــق الازمة التــي تتاءم مع 
متطلبات ســكان ومرتــادي البحر باإلضافة 
الــى جعلهــا بيئــة جاذبــة للســياحة وتكــون 

متنفسا ألهالي المنطقة.
العامــة  المصلحــة  اعتبــارات  فــي  وجــاء 
علــى  برغبــة  االقتــراح  لعــرض  المبــررة 

النــواب ان مهنــة صيــد االســماك  مجلــس 
التــي  العريقــة  المهــن  مــن  البحــر  وارتيــاد 
ارتبطت بها مدن وقرى البحرين، والســيما 
فــي حاجة الصياديــن المحترفيــن والهواة 
لمرفــأ نموذجــي تتوفــر فيــه كل الخدمــات 
حيــث  ودعمهــم  الضروريــة،  والمرافــق 
واالهالــي  الصياديــن  المرفــأ  ســيحتضن 

ويعزز ممارسة مهنتهم.

ممدوح الصالح عمار عباسعلي إسحاقيعلي الزايد

غياب التشريع 
المنظم سبب 
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سيدعلي المحافظة

تقــدم 5 مــن أعضــاء مجلــس النــواب 
مركــز  إنشــاء  بشــأن  برغبــة  اقتراحــا 
حرفي مهني لتسويق األعمال المهنية 
والفنيــة لــذوي اإلعاقة، والــذي يقضي 
بتعزيــز قيــم التواصــل مــع فئــة ذوي 

اإلعاقة وجعلها فئة فاعلة ومنتجة.
وذكــر مقدمــو المقتــرح بــأن اعتبــارات 
المصلحــة العامــة بخصــوص موضوع 
االقتــراح تتمثــل فــي إظهــار الجوانب 
االجتماعية واإلنســانية لذوي اإلعاقة، 
مواهــب  وصقــل  معنوياتهــم  ورفــع 
تعزيــز  علــى  والعمــل  اإلعاقــة،  ذوي 
قيــم التواصــل مــع فئــة ذوي اإلعاقــة 
وجعلهــا فئــة فاعلــة ومنتجــة. ووقــع 
كل مــن النائــب عمــار قمبــر، معصومــة 
عبدالرحيــم، علي زايد، بدر الدوســري، 

ورئيس مجلس النواب فوزية زينل.
واســتند مقدمو المقترح في مذكرتهم 
دســتور  نــص  أن  علــى  اإليضاحيــة 

مملكــة البحرين في المادة 5/ج والذي 
تحقيــق  الدولــة  تكفــل  علــى  تنــص 
الضمــان االجتماعي الــازم للمواطنين 
المــرض أو  الشــيخوخة أو  فــي حالــة 
العجــز عــن العمــل أو اليتــم أو الترمــل 
لهــم خدمــات  تؤمــن  كمــا  البطالــة،  أو 
التأمين االجتماعي والرعاية الصحية، 
وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل 
والخــوف والفاقــة، ونــص فــي المــادة 
الدولــة  تكفــل  أن  علــى  منــه  )13/ب( 

توفير فرص وعدالة شروطه.

مركز حرفي لتسويق أعمال “ذوي اإلعاقة”
مروة خميس

ليلى مال اهلل

عمار قمبر

سعيد محمد



غزِت األجهزة اإللكترونية حياتنا وأصبحت جزًءا من ســلوكنا اليومي ومع تقدم الســنوات تتطور هذه الوســائل مما أثر هذا 
ا على  علــى حياتنــا وحيــة الطلبة وتحصيلهم الدراســي بشــكٍل مباشــر، فقــد أدمن الكثير مــن الطلبة هذه األلعاب مما أثر ســلبيًّ
Fort� ا على الطلبة ومنها لعبة )فورتنايت ا وجسديًّ  صحتهم. فقد ظهرت في اآلونة األخيرة الكثير من األلعاب المؤثرة نفسيًّ

.PUBG واللعبة الشهيرة لسنة 2019 وهي ببجي )Call of Duty(و ) nite

بجامعــة  طالبــة  الخليفــات  فــرح  وأكــدت   
تؤثــر  اإللكترونيــة  األلعــاب  أن  البحريــن 
علــى المســتوى الدراســي للطلبــة مــن حيث 
المطلوبــة  المشــاريع  تســليم  الحضــور، 
وغيرهــا قائلــة: “وذلك ألننــي مررت في هذا 
الشــيء وشعرت بتقصيري اتجاه مشاريعي 
ناحيــة  مــن  أمــا  لالمتحانــات،  والدراســة 
أقــوم  الوقــت  معظــم  فــي  كنــت  الحضــور 

باللعب”.
“أن  القعــود  شــيخة  الطالبــة  أضافــت  كمــا   
علــى  كثيــًرا  تؤثــر  اإللكترونيــة  األلعــاب 
المســتوى الدراسي وذلك بســبب أن الدماغ 
يركــز ويتعمــق فــي األلعــاب، بحيــث الوقت 
الذي يخصصه الطالب للدراســة ينشغل فيه 

باللعب”.
أن  محمدعبدالباقــي  الطالــب  قــال  فيمــا 
األلعاب اإللكترونية العنيفة ال تشجع الطلبة 
البالغيــن علــى ممارســة العنــف فــي الحيــاة 
اليوميــة ولكــن هنــاك بعض الحــاالت القليلة 
التــي تؤثــر فيهــم هــذه األلعــاب وتشــجعهم 

على العنف.
 وأضاف الطالب عيســى السماهيجي وجهة 
نظــره قائــالً: مــن الصعــب أن تؤثــر األلعــاب 
علــى الشــباب من ناحية العنــف ولكن األكثر 
تأثيــًرا هــم األطفــال والذين يحتاجــون إلى 

مراقبة من قبل أولياء أمورهم.
الطالبــة آالء عدنــان بجامعــة البحرين تقول 
ذو حديــن  ســالح  اإللكترونيــة  األلعــاب  إن 

فلهــم تأثيــر ســلبي وإيجابــي بحيــث فكــرة 
بعض األلعاب تكون مســلية ومختلفة ولكن 
ا للطالب  إدمــان هذه األلعــاب قد يكون مضرًّ
مــن حيــث صحتــه البدنيــة والنفســية، فقــد 
يظن البعض أن األلعاب ال تؤثر عليهم ولكن 

ا.  فالواقع أن هذه األلعاب تأثر تدريجيًّ
وأكــدت أيًضــا قائلــة: البــد أن تكــون هنــاك 
رقابــة مــن قبل أقارب أو أصدقاء الشــخص 
أو الطالــب ألن فــي بعــض األحيــان ال يــدرك 
الشــخص خطــورة مثل هــذه األلعاب إال بعد 

فوات اآلوان.
 وأضافــت رفيــدة آل محمــود طالبــة إعــالم 
بجامعــة البحريــن بأنــه األلعــاب اإللكترونية 
ال  أن  الممكــن  ومــن  تؤثــر  أن  الممكــن  مــن 
تؤثــر على الطالب ويعتمد هــذا التأثير على 
الطالب نفسه، بحيث يجب على الطالب أن 
يخصــص وقًتــا للدراســة ووقًتــا للعــب وأن 

ينظم وقته. 
بينمــا الطالــب ناصر صالح يقول إن األلعاب 
اإللكترونية ال تؤثر على المســتوى الدراسي 
للطــالب؛ لكــن ســوء اســتخدامها هــو الــذي 
يؤثــر علــى التحصيــل العلمــي وهــذا ينطبق 
على كل شــيء فكل شــيء ُيســتخدم بسوء 
للطــالب  نصيحتــه  قــدم  فيمــا  ســلًبا.  يؤثــر 
المدمنيــن علــى األلعــاب قائــاًل: أنصحهم أن 

ُيحسنوا استعمالها وينظموا أوقاتهم.
مــن جانبها، أشــارت أمانــي الحلواجي وهي 
البحريــن والمتخصصــة  أكاديميــة بجامعــة 

“األلعــاب  أن  إلــى  الرقمــي  اإلعــالم  فــي 
اإللكترونيــة وســائل ترفيهية، فهي ال تحمل 
بحد ذاتها ضرًرا، طالما كان استعمالها ضمن 
إطــار المعقــول.. ولكــن إســاءة االســتخدام 
فــي  حتــى  اســتخدامها  فــي  المبالغــة  أو 
أوقات غير مناســبة يحمل ضرًرا كبيًرا على 
األفراد.. خاصة الطالب الذين يحتاجون أن 
يســتغلوا هــذه المرحلــة المهمة فــي حياتهم 
مهاراتهــم  وتطويــر  العلــم  تحصيــل  فــي 

المختلفة”. 
 كمــا أكــدت قائلــة “التحــدي الــذي يواجهــه 
أيامنــا  فــي  التعليــم  مهنــة  علــى  القائمــون 
الحاليــة يتمثــل في كيف يســتطيع المدرس 
فــي المدرســة أو الدكتــور فــي الجامعــة أن 
يســحب مدمنــي األلعــاب اإللكترونيــة مــن 
الواقعــي  العالــم  إلــى  االفتراضــي  عالمهــم 
بطريقة ذكية. وعبر إقناعهم بأهمية ترتيب 
التعليــم  أوقــات  بيــن  والموازنــة  أوقاتهــم 
الجانبيــن  إحــدى  والترفيــه. وأن ال يطغــى 
ميــزان  اآلخــر حتــى ال يختــل  وقــت  علــى 

حياتهم اليومية”. 
ــا أن أرى كيــف   وتابعــت “مــن المؤســف حقًّ
يصبح بعض الطالب مشتتي الذهن ولديهم 
صعوبــة بالغة في التركيز جراء االســتخدام 
بالنســبة  أمــا  األلعــاب.  لهــذه  فيــه  المبالــغ 
للطــالب الذيــن يلعبــون أثنــاء المحاضــرات 
قالــت: “ال لم يصادفني هــذا الموقف بتاًتا... 
ولكن ســيكون أمًرا صادًمــا لي أن يصادفني 

ردة  ســأتخذ  أننــي  وأعتقــد  الموقــف.  هــذا 
فعــل حازمــة تجــاه الطــالب الذيــن يقومون 
بهــذه األفعال الصبيانية غير الناضجة وغير 

المسؤولة”.
مــن وجهة نظــر متخصصــة فتقول أســتاذة 
األلعــاب  إن  العمــران  جيهــان  النفــس  علــم 
اإللكترونيــة تؤثــر علــى الطلبــة الجامعييــن 
تأثيــًرا كبيــًرا، يمكــن إيجــاز اآلثــار الســلبية 
فــرص  مــن  الطلبــة  حرمــان  أوالً:  كاآلتــي: 
التفاعــل االجتماعي مــع اآلخرين مما يؤدي 
إلــى انعزالهــم، حيث يكونون مشــغولين في 
اللعب مع أصدقاء وهميين بدالً من أصدقاء 
حقيقييــن، حيــث ال يرون هــؤالء األصدقاء 
اإللكترونييــن وجًهــا لوجه عــن طريق تبادل 
وغيــر  اللفظــي  والتواصــل  واألفــكار  اآلراء 
اللفظي عبــر االتصال بالعين وفهم إيماءات 
الجســد وإنما يكــون التواصل عبر “اإلشــارة 

ثم النقر” باستخدام الفأرة.
ثانًيــا قــد يصــاب بعــض الطلبــة باضطــراب 
الهوية وضعف اإلحســاس باالنتماء لمجتمع 

ومحيطــه. إذ ينتقلــون عنــد ممارســة ألعاب 
الفيديــو إلــى عالم الفضــاء التخيلي منجذًبا 
والمؤثــرات الصوتية والبصرية ذات اإليقاع 
الســريع وأحياًنــا يتقمــص أدوار شــخصيات 
عالمــه  إلــى  يعــود  وعندمــا  طويلــة  لمــدة 
الحقيقي.  وأضافت “يشــعر بالغربة النفسية 
يتــردد  اليــوم  وأصبــح  الهويــة  واضطــراب 
على عيادات الطب النفســي مدمني إنترنت 

مصابون بهذا االضطراب”.
 وتحدثــت أيًضــا عــن خطــورة هــذه األلعاب 
علــى الطلبة مبينة أن العديد من الدراســات 
تبيــن أن األلعــاب اإللكترونيــة تعلم األطفال 
والمراهقيــن العــدوان والعنــف ألن مضامين 
وألن  بالعنــف  يتســم  األلعــاب  هــذه  معظــم 
هــؤالء يتعلمــون العنــف عــن طريــق التقليد 
أنهــم  كمــا  عدوانيــة،  لنمــاذج  والمحــاكاة 
يتقمصــون فــي األلعــاب اإللكترونيــة أدواًرا 
وهميــة تقــوم علــى المطــاردة أو الهجــوم أو 
القتــل ضمــن درامــا عنيفــة إيقاعهــا ســريع 
تشــد  التــي  الحســية  بالخيــرات  الملــيء 

األعصاب.
اســتثناء وتنمــر  إلــى  الطلبــة  يتعــرض  كمــا 
رقمــي عــن طريــق إرســال صــور أو رســائل 
تتضمن رســائل عنف وتهديد وأحياًنا صوًرا 
ا وهــذا النــوع من  إباحيــة أو تحرًشــا جنســيًّ
االســتقواء أو التنمر أشــد خطــًرا من العادي 
أو  المســتقوي  وهويــة  وعمــر  جنــس  ألن 

المعتدي عبر اإلنترنت غير معروفة.
وهــي:  الحلــول  بعــض  باقتــراح  وختمــت 
تمكيــن المراهقيــن والشــباب مــن مواجهــة 
إخطار األلعاب اإللكترونية عن طريق تقنين 
المواقــع  وتجنــب  األلعــاب  هــذه  اســتخدام 
التــي تحمــل فــي طياتهــا العنف االســتقواء 
وتقويــة المهــارات االجتماعيــة لــدى الطلبــة 
إليجــاد بدائل إيجابية يســتنكرون طاقاتهم 
النشــاط  ممارســة  علــى  وتشــجيعهم  فيهــا 

الرياضي الحركي.

سمية محمد 
طالبة إعالم بجامعة البحرين

األلعاب اإللكترونية... إدمان قد يؤدي إلى الفشل دراسيا

آالء عدنانعيسى السماهيجيجيهان العمران

للتدريـــب” “البحريـــن  برامـــج  علـــى  يتعرفـــون  العمـــل  باحثـــو 
قدم موظفو قسم تدريب المؤسسات بمعهد البحرين للتدريب ورشة تعريفية 
بالبرامــج التدريبيــة بالمعهــد لعدد من الباحثين عن العمــل، وذلك بالتعاون مع 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية، بهدف تهيئتهم وتعريفهم بمتطلبات ســوق 
العمــل، والبرامــج التدريبيــة التــي يطرحهــا معهــد البحريــن للتدريــب، والتــي 

تزودهم بالمعارف والمهارات التي تواكب احتياجات سوق العمل.

حــول  عرضــًا  الورشــة  وتضمنــت 
البرامج المسكنة على اإلطار الوطني 
للمؤهالت، وبرامج الدبلوما المطورة، 
المقدمــة  العليــا  الوطنيــة  والدبلومــا 
إضافــة  المانحــة،  المؤسســات  مــن 
الــى البرامــج االحترافيــة، والدورات 
القصيرة التي تكســب المتدرب عددًا 
المطلوبــة  الوظيفيــة  المهــارات  مــن 

لسوق العمل.

العمــل  وزارة  أن  ذكــره  الجديــر 
والتنمية االجتماعية من المؤسســات 
البحريــن  معهــد  مــع  المتعاونــة 
باســتمرار  تشــارك  حيــث  للتدريــب، 
فــي عــدد مــن الفعاليات التــي يقيمها 
المعهــد، ومنهــا معرض أســبوع المهن 
الســنوي الذي ينظمــه المعهد لتعريف 
العمــل  بفــرص  وخريجيــه  طلبتــه 

الورشة التعريفية ببرامج معهد البحرين للتدريبالمتاحة.
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ــج ــات والبرامـ ــف التخصصـ ــي مختلـ ــاركت فـ ــا شـ ــروعا تدريبيـ 25 مشـ

كرمــت مديــر عــام معهــد البحريــن للتدريــب 
فــي  الفائزيــن  المتدربيــن  العجــاوي،  ســماح 
المتدربيــن  مشــاريع  ومســابقة  معــرض 
2019، والتــي شــارك فيهــا  )5( للعــام  ابتكــر 
متدربــو  قدمهــا  تدريبيــًا  مشــروعًا   25
وتخصصــات  لبرامــج  المنتســبون  المعهــد 
هندســة  برامــج  هــي  مختلفــة،  تدريبيــة 
اآلالت  وهندســة  والمركبــات،  الميكانيــكا 
الكهربــاء  وهندســة  والكيميــاء،  الدقيقــة 
وااللكترونيــات، والهندســة المدنية، وبرامج 
الدراســات  وبرامــج  المعلومــات،  تقنيــة 

التجارية والفنون. 
بمســتوى  ســعادتها  عــن  العجــاوي  وعبــرت 
المشــاريع المشــاركة فــي المعــرض، مشــيرًة 
إلــى أن التعلــم المبنــى علــى المشــاريع -وهو 
األســاس الــذي تقــوم عليــه فكــرة المعــرض 
كثيــرًا  يطــور  أن  لــه  يمكــن  والمســابقة- 
كمــا  للمشــاركين،  األساســية  المهــارات  مــن 
يتيــح لهــم فرصــة االســتفادة مــن الخبــرات 
واســتثمارها لـــتأسيس مشــاريعهم الخاصة، 
مضيفــًة بأنــه يمكــن للمشــاركين االســتفادة 
مــن الدعــم الــذي تقدمــه عــدد مــن الجهــات 
مثــل تمكيــن، وبنــك التنميــة، وبنــك اإلبداع، 
المقبلــة  الــدورات  تشــهد  أن  إلــى  متطلعــًة 

التطــورات  مــع  انســجامًا  أكثــر  مشــاريع 
المتسارعة في سوق العمل. 

ومســابقة  معــرض  بجوائــز  فــاز  وقــد  هــذا 
المتــدرب زاهــد  العــام كل مــن:  لهــذا  ابتكــر 
“ابــن  جائــزة  علــى  حصــل  الــذي  أنصــاري 
عــن  المدنيــة”  الهندســة  لمشــاريع  الهيثــم 
مشــروع دراســة عــن بنــاء الهيــاكل الفرعيــة 
في األراضي المســتصلحة للمدرسة الدولية 
المقترحة في ديار المحرق، فيما فاز بجائزة 
مهــدي  المتدربــان  البيرونــي”  “أبوالريحــان 
اسماعيل محمد حســن وحسن عبدالحسين 

مــن قســم الكهربــاء وااللكترونيــات، اللــذان 
طــّورا مشــروع المراقبــة الالســلكية لــآالت 
بالطاقــة  تعمــل  تحكــم  وحــدة  باســتخدام 

الشمسية. 
وذهبــت جائزة “عباس بــن فرناس” لتصميم 
قدمتــه المتدربــة زينــب عبــدهللا ســلمان من 
قســم الفنون والتصميم، أمــا جائزة “أبو العز 
الجــزري” ففــاز بهــا المتدربــون ســيد عبــاس 
هــادي وعون حســين وعلــي عبدالحكيم من 
قســم الميكانيــكا والمركبــات لتصميمهــم آلة 
حــرث وغرس البــذور التلقائية، وفاز بجائزة 

“أبــو عبــدهللا الخوارزمــي” المتدربتــان نامــر 
مالك شوكت ومهناز عبدالسالم عن مشروع 
الحديقــة الذكيــة، فــي حيــن ذهبــت جائــزة 
علــي  عبــدهللا  للمتــدرب  الــرازي”  بكــر  “أبــو 
عبدهللا شمســان من مركــز تقنية المعلومات 
للمنــزل  اآللــي  التشــغيل  نظــام  لتصميمــه 
المحمــول،  شــبكة  فــي  التحكــم  باســتخدام 
وأخيرًا، ذهبت جائزة “ابن خلدون” لمشروع 
بالتيو آرت للمتدربات زهراء محمد، وزينب 
وســارة  غريــب،  فايــز  ودعــاء  عبدالشــهيد، 

عبدالوهاب من قسم الدراسات التجارية.

مدير عام معهد البحرين للتدريب مع الفائزين في مسابقة ابتكر )5(

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

Û  أثنــاء زيارتــي أخيًرا أحد محالت بيــع )الدونات( بمجمع
تجاري شــهير، لفت انتباهي وشــم ملون كبير على عنق 
البائــع اآلســيوي، وكان ال يــزال أثــر الحبــر الجديد عليه، 
مــع ندب دموي ســطحي في أطرافــه، ارتجلت بالحدث 

معه: وشم جديد.
Û  :أشــار برأســه إيجاًبا، فســألته: فعلته بالبحرين؟ فأجاب

نعــم، هنالــك قريب لي يقوم بعمل األوشــام مقابل مبالغ 
ماليــة معقولة؟ فســألته مجــدًدا: كم كلفك هذا الوشــم؟ 

فرد بسرعة: سبعين دينارا، مبلغ معقول جًدا، صح؟
Û  لحظــات قبــل أقــول لــه: هــل لــدى قريبــك هــذا زبائــن؟

فأجــاب ضاحــًكا: يجــب أن تحجــز عنده قبل أســبوعين 
ال،  فقــال:  آســيويون؟  أغلبهــم  ســألته:  األقــل.  علــى 
بحرينيون، وباألخص طلبة الجامعات. ســألته: الشــباب 
أكثــر أم الفتيــات؟ أجــاب: الفتيات. ســألته أخيــًرا: وأين 

يفعل ذلك. فأجاب: في بيته، هل تريد رقم هاتفه؟
Û  :ابتعــدت عنــه ســريًعا، وأنــا أتســاءل فــي قــرارة نفســي

مــا الــذي يحــدث فــي البلــد؟ أيــن كانــت البحريــن وأيــن 
أصبحــت؟ هــل أصبــح اإلجهــار بالمعصيــة، وبالبــذاءات 
بهــذه البســاطة؟ أين هــو دور الوالديــن؟ ورجال الدين؟ 

والمجلس التشريعي؟ والمدرسة؟ و..و..
Û  تذكــرت ســاعتها، وأنا أركب ســيارتي الصغيــرة، حديث

أحد األصدقاء حين اكتشــف والده - بمحض الصدفة - 
بــأن أخته المراهقة نقشــْت وشــما علــى صدرها، وبثورة 

غضبه كاد يطلق والدتها، محماًل أياها مسؤولية األمر.
Û  صديــق آخــر يقــول بــأن )التمخطــر( المقصــود مــن قبــل

الشــباب والفتيــات باللبــس الكاشــف لـــ )األوشــام(، فــي 
فــي  ســواء  عاديــة،  ظاهــرة  يكــون  ألن  قريبــا  طريقــه 
الفرجــان، أو المجالــس، أو المجمعــات التجاريــة، فهــل 

يعقل هذا؟
Û  حيــن تقــدم النائــب عــادل العســومي ذات مــرة بمقتــرح

تشريعي يجرم عمل األوشام، قامت الدنيا عليه سخرية 
ولــم تقعــد، ومنهم من دعاه ألن يتفرغ للتشــريعات بدال 
مــن االنشــغال بهــذه األمــور، لكننــي وأقولها عــن قناعة، 
بأنــه -أي العســومي- قــد بــرأ ذمتــه أمام هللا بهــذا األمر، 

خالفا لغيره، وما أكثرهم.

أوشام شيطانية 
ُصنعت في 

البحرين
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أمام موسكو مشكلة صفقة سالح بقيمة 8 مليارات إليران ُتلزم روسيا بتسليمها السنة الُمقِبلة، 
فإذا ســّلمتها، ســتصبح إيران قوة عســكرية كبيرة، وهذا سيســبب مشــكلة لروســيا. إضافة إلى 
ذلك، على موســكو أن تقّرر مصير المناورات العســكرية المشــتركة مع طهران في مضيق هرمز 
والتي كان مقررًا إجراؤها أواخر هذه السنة، فأجواء التصعيد وازدياد االستعدادات العسكرية 
األميركيــة واإليرانيــة فــي مضيــق هرمز ســتجعل من الصعب علــى الكرملين المضــي بمناورات 

روسية – إيرانية.
روســيا تعي اآلن الخطر الذي يحدق بأردوغان وتخشــى إزاحته من الســلطة بانقالب عســكري، 
حســب مصادر روســية اعتبرت رهان بوتين على أردوغان في صفقة S-400 خطأ اســتراتيجيا 
كبيــرا. روســيا اســتنتجت أيضــًا أنهــا خســرت موقعــًا مهمــًا لهــا فــي أميــركا الالتينيــة – خســرت 
فنزويــال، فالمؤسســة العســكرية تتجه نحو دعم خوان غوايدو واالنقــالب على الرئيس الحالي 
نيكوال مادورو الذي يتباطأ في مغادرة فنزويال لكنه لن ينتصر ويبقى... روســيا باعت أســلحة 
لرئيــس فنزويــال األســبق هوغــو شــافيز ولمــادورو بقيمة 12 مليــار دوالر واألرجح أن تخســرها 
حسب المصادر التي تشير إلى أن الشركات الروسية كانت تعمل بال رخٍص رسمية في فنزويال 
وأن اســتثماراتها النفطيــة بلغــت مــا يفوق 6,5 مليارات دوالر، ففي وســع غوايدو أن يلغي هذه 
العقود، فتكون الخســارة المادية ضخمة على روســيا إلى جانب خســارة موقع قدم مهم لها في 

أميركا الالتينية.
الصين أيضًا تخشــى أن تخســر اســتثمارات بقيمة 40 مليار دوالر في فنزويال، وخســارة الصين 
مضاعفة إذ إن خسارة فنزويال إلى الواليات المتحدة تعني خسارة األموال وخسارة النفط معًا، 
وهــذا مصــدر قلــق جدي للصين، خســارة روســيا مالية وجغرافية – سياســية ألن فــوز الواليات 
المتحــدة بفنزويــال يعنــي خروج روســيا مــن أميركا الالتينية وســيطرة أميركا علــى دولة تملك 
أكبــر احتياطــي نفطــي فــي العالم، ما ســيمكن الواليات المتحــدة من تدمير األوبك إذا شــاءت. 
موســكو تنظــر إلــى صورة الجغرافيا – السياســية من الزوايــا الثالث لالســتراتيجية األميركية: 

فنزويال، وإيران، وتركيا، لذلك تجد موسكو نفسها في قلق وغضب ومأزق.

التطّورات على الساحة التركية لن تمضي بال عواقب أو تداعيات من بينها  «
اهتزاز الجهاز المالي والبورصة في العالم سيما في حال االضطرار إلى إخراج 

تركيا من حلف شمال األطلسي إذا فشلت جهود إخراج أردوغان من الحكم 
في تركيا. واشنطن ستضع الطابة األسبوع المقبل في ساحة أردوغان لعّله 

يجد مخرجًا ويؤّجل موعد تسّلمه الـS-400 المقّرر في شهر يوليو، وإذا اقتنع 
وأّجل يكون قد اشترى الوقت وتفادى إجراءات أميركية قاسية تبدأ بعقوبات 
مالية وإلغاء معاملة تفضيلية لتركيا وتمّر بإيقاف مشاركة تركيا في برنامج 

F-35 لحلف الناتو.. إذا عاند ورفض تأجيل موعد تسّلم منظومة صواريخ 
S-400، تنوي واشنطن فرض عقوبات واتخاذ إجراءات عقابية تؤدي بالمؤسسة 

العسكرية لالنقالب على أردوغان وعناده. الكرة في ملعب أردوغان، إنما في 
وسع بوتين أن يمّد له يد المساعدة أقّله عبر تكتيك التأجيل لشراء الوقت ألن 

أردوغان ضروري حاليًا لسياسة بوتين في سوريا. “إيالف”.

هذا شهر محوري في مستقبل الموازين الجغرافية السياسية )2(

مساعدو الذكاء االصطناعي
فــي اآلونــة األخيــرة، اســتخدمت مجموعــة بحثيــة التعلم 
اآللــي للتنبــؤ بــأداء ســوق األوراق المالية بناء علــى وثائق 
الدخــل المتاحة علنا، وتم الجمع بين هذه الوثائق وبيانات 
أســعار األســهم قبــل وبعــد إعالنــات الســوق، وكان هــدف 
النمــوذج إيجــاد عالقة بين محتوى اللغــة وتأثير ذلك على 
ســعر الســهم، وبعــد االنتهــاء مــن االختبــار كانــت النتيجــة 
األكثــر نجاًحــا هي فرصة 62 % للتنبؤ بأداء أســهم هابطة، 
هــذه ليســت أعلــى نســبة، لكــن عندمــا تســتثمر فــي شــيء 
المســتثمرين  فــإن معظــم  األســهم،  ســوق  مثــل  تخمينــي 

سيتخذون الفرصة بنسبة الدقة التي تبلغ 62 %.
كمــا ترون، فــإن الذكاء االصطناعي والتعلــم اآللي يمّكناننا 
مــن التنبــؤ بالمســتقبل باســتخدام البيانــات مــن الماضــي، 
وبالنســبة إلــى توقعات الــذكاء االصطناعــي والتعلم اآللي، 
كيفيــة  اكتشــفت  التــي  الشــركات  عــن  المزيــد  سنكتشــف 
استخدام هذه التقنيات األسية لقراءة البيانات وتفسيرها.

اإلدراك  تحويــل  إلــى  االصطناعــي  الــذكاء  نمــو  أدى  لقــد 
البشــري الشــائع بــأن التكنولوجيــا ليســت أكثر مــن روبوت 
مبرمــج للقيــام بمهام روتينيــة، هذا األمر لم يعــد صحيًحا، 
ففي الواقع، بدأت الشــركات فــي رؤية الذكاء االصطناعي 
على أنه امتداد ال يتجزأ من أعمالها األساســية مما يســاهم 
فــي نجاحهــا، وتعمــل المزيــد مــن المنظمــات علــى تعزيــز 
العالقة بين اإلنســان واآللة، ويتم تصميم وارتجال الذكاء 
االصطناعــي ونحــن نتحــدث إليصــال هــذا األمر إلــى واقع 

رائد.
تبــذل منظمــات البحــث التــي تطــور الــذكاء االصطناعــي 
جهــوًدا لجعله يســتوعب خفايا التفاعالت البشــرية، ونحن 
نعبر بشكل أكثر مما ندرك عندما نتكلم، هل يمكن أن تتخيل 
وجــود برنامــج chatbot قــادر على التعرف علــى ما تعنيه 

ضمنيــا بكلماتك؟ ســيكون ذلك مدهًشــا جــًدا لتعزيز خدمة 
العمــالء. يتوقــع المحللــون أن يســتمر الــذكاء االصطناعي 
فــي التطــور طــوال هــذا العــام، وبعــد أن قلنــا ذلــك، ســنبدأ 
قريبــا فــي فهم قيود الذكاء االصطناعي وإدراك أين يكون 
التدخل البشــري ضرورًيا، وسيكون من المثير لالهتمام أن 

نالحظ أين نحقق التوازن ونجد النجاح.
لديــك  المفضــل  الذكــي  مســاعدك  مــع  تتواصــل  مــرة  كــم 
 Google Assistant للحصول على المساعدة؟ أنا أستخدم
لمســاعدتي فــي حجــز الرحــالت الجويــة وAlexa إلطفــاء 
األضواء، وهذه المهام الدنيوية ليست سوى البداية فقط، 
ســنبدأ قريًبــا في اســتخدام هؤالء المســاعدين فــي المهام 
التشــغيلية اليوميــة مثــل البحــث فــي اإلنترنــت، وقــراءة 
رســائل البريد اإللكتروني، والرد على االتصال، وحتى دفع 

الفواتير، وحجز سيارات األجرة وطلب المنتجات.

2019 سيكون عام التطوير لمساعدي الذكاء  «
االصطناعي، وسيوضح لنا مدى قوة هذه األدوات 

وفائدتها، سيكونون في أماكن أكثر من منزلك 
ومكتبك، شركات مثل مرسيدس وبي أم دبليو 

سوف تطلق مساعدي الذكاء االصطناعي في 
سياراتهم بدءاً من هذا العام أو العام المقبل، 

ومع مرور األيام، ستستمر Google و Microsoft و 
Apple و Amazon في تحقيق تقدم في مساعدي 
الذكاء االصطناعي مما يجعل حياتنا أكثر سهولة 

وراحة، ويعتقد خبراء التكنولوجيا أن عام 2019 
سيشهد تكنولوجيات ناشئة مثل الذكاء االصطناعي 
والتعلم اآللي تخترق العديد من المجاالت الجديدة، 
ما يؤثر على الوظائف مثل اقتناء المواهب، األعمال 

المصرفية، التمويل، المحاسبة، وحتى الوظائف 
الفكرية مثل التدريس.

opinions
@albiladpress.com

راغدة درغام

د. جاسم حاجي

“أصبح الذكاء االصطناعي  «
اليوم جزءا مهما من أعمال 

الشركات األساسية ومساهما 
في نجاحها”.
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 الدبلوماسي... 
“إتقان اللغات”

في ظل حمالت العداء المســعورة والشــعواء على العرب يبرز لنا ســؤال 
عميــق ال يرجــع فقط إلــى تصاعد المخاطر بل أيضا لفهــم طبيعة العقلية 
ومــاذا أعددنــا للمســتقبل، والواقــع أن هــذا المشــكل أو الســؤال ال يخــص 
بلــدا دون آخــر، إنما يهمنا جميعا، والســؤال يقول.. ما الذي يتطلبه العالم 
اليــوم مــن ســفارة أو قنصليــة، وبمعنــى أدق، مــا الــذي نريــده مــن بعثاتنا 
الدبلوماســية فــي مختلف بقــاع العالم كعرب، وهل اســتطعنا االســتفادة 
مــن كل الجوانــب. الســفراء األجانب في الــدول العربيــة يتحدثون اللغة 
العربية بطالقة وبعضهم يحاول فك رموز وطالسم قواعد اللغة العربية، 
ويعرفــون عاداتنــا وتقاليدنــا وكل مــا يحصــل فــي المجتمــع، فهــل نحــن 
نقــوم بالمثــل.. هــل نتعلــم لغــة ذلك البلــد حتى يتمكــن دبلوماســيونا من 
قــراءة صحفــه ومشــاهدة برامجــه التلفزيونية وفهمهــا، أم ال نزال نعتمد 
علــى المترجميــن الذيــن يكلفون أمواال يمكن أن تصرف في شــؤون أنفع 

وأجدى.
معظــم الموظفيــن فــي ســفاراتنا وقنصلياتنــا يتكلمــون لغــة غيــر اللغــة 
الشائعة في ذلك البلد وهذه مسألة تحتاج إلى عالج سريع، فليس أدعى 

إلــى اإلحســاس بالغربــة مــن اإلقامة في بلد ال يســتطيع اإلنســان أن يقرأ 
صحفه ويســتمع برامجه التلفزيونية السياسية والتوجيهية. إن اإلنسان 
إذا اســتمر علــى هــذا الحــال عــزف عن البلــد تدريجيا وعــاش فيه منعزال 
قانعــا ببعــض أشــغاله وبمــا يهيئــه لنفســه فــي بيتــه مــن برامــج ترفيهيــة 
واجتماعيــة تظــل وقفــا علــى أبنــاء جاليتــه. إن العيــش بــدون صحــف 
وتلفزيــون وإذاعــة أشــبه بالعيــش فــي صحــراء قاحلــة، واالنــزواء يبقي 
اإلنسان بعيدا عن عادات أبناء ذلك البلد وأسلوب مناقشتهم ومعالجتهم 

األمور وردود فعلهم.

من متطلبات العمل الدبلوماسي في هذا الزمن الثقافة العامة  «
الواسعة وإتقان اللغات وسرعة الفهم ومعرفة مختلف قضايا ذلك البلد 

ومعايشتها لحظة بلحظة والتحدث إلى الصحافة “بلغتهم” وتكوين 
عالقات مع مختلف شرائح المجتمع والقيام بزيارات إلى المؤسسات 

للوقوف على سير العمل فيها وغيرها الكثير، فأنا شخصيا “أنبهر” عندما 
أشاهد بعض سفراء الدول الغربية المعتمدين في البحرين يحضرون 

المجالس الرمضانية ومناسبات األفراح والعزاء ويتحدثون بلهجتنا.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

B7747@hotmail.com

يتقمص دور الناصح 
األمين!

كل صاحــب فكــر أو موقــف يــرى أنــه على حــق وأن ما يــراه ويقوله الحق 
والعــدل الــذي يــؤدي لصالح الكــون، وهذا ليــس جديدا، فالكثيــر من أهل 
الباطل اتهموا الكثير من أهل الحق بالضالل المبين، ولنتذكر فرعون الذي 
قــال ذرونــي أقتــل موســى وليدعو ربه، إنــي أخاف أن يبــدل دينكم أو أن 
يظهــر فــي األرض الفســاد، فرعون إذا يريد أن يحمي اإلنســانية من خطر 

موسى والفساد الذي سينشره في األرض.
تذكرت هذا الموقف عندما قرأت رســالة ياســين أقطاي مستشــار الرئيس 
التركي الذي تقمص دور الناصح األمين لخادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، هذا األقطاي يتدخل فــي أحكام القضاء 
الســعودي لصالــح بعــض المحكــوم عليهم من أتبــاع حزبه، والذيــن أدينوا 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بتهــم تتصــل باإلرهــاب ويوجــه النصائح 
لخادم الحرمين الشــريفين مطالبا بالعفو عن هؤالء المدانين وإال ســيأتي 

شر عظيم حسب رؤية هذا األقطاي!
وبغض النظر عن كون ما جرى حكما قضائيا سعوديا ال يجوز له أو لغيره 
التدخــل فيــه، فهــل هــو أهــل لتقديــم النصائــح فــي أمــور تتصــل بحقــوق 
اإلنسان ألية دولة في العالم؟ هل يجوز أن يقوم بدور الواعظ ألية دولة 
مــن الــدول؟ هــل يجــوز لمن يدعــم الجماعــات اإلرهابيــة بالمال والســالح 
لتمــارس الدمــار والخــراب فــي بالد المســلمين وتمــارس القتــل أن يعطي 
دروسا لغيره؟ كم مسلما قتل في ليبيا وسوريا والعراق ومصر على أيدي 
الجماعات اإلرهابية المجرمة التي تنال التأييد والدعم واإليواء من قبل 

ذلك الحزب؟

إن الرسالة التي نشرت ووجهت للمملكة العربية السعودية هي رسالة باطل  «
يراد بها باطل، ألن الهدف منها التحريض ضد السعودية.

بثينة خليفة قاسم

تشــتعل الحــروب ويكــون ضحاياهــا الصغــار األبريــاء مــن كل ذنــب، هــذه الحــروب 
التــي تقــوم للوصــول إلــى كرســي الِســلطة، فاألطفــال ال يحتاجــون فقــط إلــى الطعام 
والمالبــس والتعليــم والصحة، يحتاجون إلى بيئة يظللها الســالم والحماية في جميع 
األوقات في الحرب والِسلم، في وقت الِشدة والرخاء، سواء كانوا في الوطن أو في 
المالجــئ، تحــت ســلطة بالدهم أو تحــت االحتالل. وتحقيًقا لهــذه الحماية وتوفيرها 
أعلنــت الجمعيــة العامة لألمــم يوم 4 يونيو يوًما دولًيا لضحايــا العدوان من األطفال، 
وحظــرت األمم المتحدة اســتخدامهم وتجنيدهــم في الحروب، ومنعت حرمانهم من 

المساعدات اإلنسانية، وتهدف األمم المتحدة من ذلك االعتراف بمعاناة األطفال.
براثــن الجماعــات  الدولــي إطــالق ســراح اآلالف مــن األطفــال مــن  التعــاون  وأثمــر 
الُمســلحة، ومــازال الكثيــر منهــم يتعرضــون للتجنيــد واالســتغالل والُعنــف وإهمالهــم 
تعليمًيا وصحًيا في المناطق التي تنتشر فيها الصراعات الُمسلحة كما هو حاصل في 
اليمــن وســوريا وليبيــا وغــزة وبعض المناطق مــن أفريقيا والروهينغــا، حيث تتعرض 
مراكــز التعليــم والعــالج والمنــازل لالعتــداء الُمســلح فيحرمــون مــن التعليــم والعالج 

والرعاية فيصبحون حينها ُعمااًل سخرة أو ُمشردين داخلًيا أو الجئين في الخارج.
وتبــذل الفــرق المســاعدة للونســيف جهــوًدا اســتثنائية لحماية األطفــال إال أن األرقام 
التــي تعلنهــا األمــم المتحدة عن حاالت حرمان األطفال من كل أشــكال الرعاية كثيرة 
وتتزايــد ُكلمــا اشــتدت النزاعات الُمســلحة بين الجماعات التي يجــب عليها أن تحمي 
األطفــال وتبعدهــم عــن أماكــن القتال وتوفــر لهم مــا يحتاجونه من الرعايــة الصحية 
والغذائيــة والتعليميــة والســكنية. إن حمايــة األطفــال واجــب ُمقــدس علــى الــدول 
واألفراد والمنظمات، فاألطفال غرس الوطن وحصاده في الغد، لنمنحهم حياة أفضل 
ونقــدم لهــم التعليــم األحســن والعــالج الشــافي والترفيــه الهــادف ليصبحــوا مؤهليــن 

لخدمة بالدهم. 

إن األمة التي تعتني بأطفالها تكون أمة قادرة على البناء والنماء، واألمة التي  «
تحرق أطفالها في أتون الحروب وتهِملُهم أمة تحرق نفسها وتعيش خراًبا أبدا.

ضحايا العدوان من األطفال

عبدعلي الغسرة
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خفض تقديراته الســابقة على المستوى العالمي من 2.9 إلى 2.6 %

2.2 % توقعات البنك الدولي للنمو بالبحرين 2020

توقعت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي للبحرين 2.2 % في العام المقبل 2020، مشيرة إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي 
للمملكة في العام الجاري 2019 ســيكون عند 2 %. وبّين تقرير البنك الدولي عن توقعاته للنمو في االقتصاد العالمي لشــهر يونيو 2019، أن إجمالي الناتج المحلي  

للبحرين سيصل الى نسبة 2.8 % في العام 2021.

وتابــع تقريــر البنــك الدولــي أن النمــو فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
ســيظل ضعيفــا فــي العــام الجــاري 2019، 
وســيكون نحــو %1.3. وأضــاف أن هنــاك 
المصــدرة  الــدول  أنشــطة  فــي  تباطــؤا 
للنفــط فــي المنطقــة؛ بســبب ضعــف إنتاج 
قطــاع النفــط وتأثير  العقوبــات األميركية 
المشددة على إيران، مشيرا إلى التوقعات 
اإليجابيــة في القطاعــات غير النفطية في 

بعض بلدان المنطقة.
وذكــر تقريــر البنــك الدولــي أن كثيــرا مــن 
الدول المصدرة للنفط ستواصل االستفادة 
االقتصاديــة  االصالحــات  منــاخ  مــن 
والنشــاط الســياحي المرن. وقــال إن النمو 
اإلقليمي المتوقع ســيكون في حدود 3 % 
للســنوات 2020 و2021 وذلــك بدعــم مــن 
االستثمارات في رأس المال واالصالحات 

في السياسات االقتصادية.

2.6 % نمو االقتصاد العالمي 

الدولــي أن االقتصــاد  البنــك  وأكــد تقريــر 
العالمــي مــن المتوقــع أن ُيســجل مســتوى 
نمــو يبلغ نحو 2.6 % خــالل العام الجاري، 
وهــي تقديــرات أقــل مــن توقعــات ســابقة 
ذكرها في شهر يناير الماضي عند مستوى 
 %  3 بنحــو  أخــرى  وتقديــرات   ،%  2.9

ُأعلنت خالل العام الماضي.
وفيمــا يتعلــق بتقديرات النمــو االقتصادي 
العالمــي خــالل العــام 2020، فإنه يــرى أنه 

سيسجل مستوى نمو يبلغ نحو 2.7 %.
ووفقــًا للتقرير، قــال رئيس البنــك الدولي، 
ديفيس مالبس، إن “هناك انخفاضا في ثقة 
األعمال وتباطؤا عميقا في حركة التجارة 
العالميــة، إضافــة إلى تراجع االســتثمارات 
في األســواق الناشــئة والمتقدمــة”، مؤكدا 

أن “الزخم ال يزال هشا”.

البنك الدولي يحذر

ر البنــك الدولــي مــن أن المخاطــر  كمــا حــذَّ

تميــل بشــكل حاد نحــو الجانــب الهبوطي، 
محــددا التوتــرات التجاريــة بيــن الواليات 
المتحــدة والصيــن واالختــالل المالــي فــي 
مــن  بأكثــر  والضعــف  الناشــئة  األســواق 
المتوقــع فــي الــدول المتقدمــة، خصوصــا 

داخل أوروبا كأحد أبرز تلك المخاطر.
وأضــاف التقريــر “تزايــد عــدم اليقيــن فــي 
السياســة بمــا فــي ذلــك التصعيــد األخيــر 
االقتصــادات  بيــن  التجاريــة  للتوتــرات 

االســتثمار  فــي  تباطــؤ  صاحبــه  الكبــرى 
العالمي وتراجع في الثقة”.

الظــروف  تدهــورت  “لقــد  واســتطرد 
االقتصادية في منطقة اليورو بسرعة منذ 
منتصــف العــام 2018، خصوصا في قطاع 

الصناعات التحويلية”.
وذكــر التقرير أن نمــو التجارة العالمية في 
تــم  الخصــوص،  2019، علــى وجــه  العــام 
تعديلــه باالنخفــاض بواقــع نقطــة مئويــة 

كاملــة، ليصــل إلــى 2.6 %، وهــو األضعــف 
منذ األزمة المالية العالمية.

آفــاق  مجموعــة  مديــر  قــال  جهتــه،  مــن 
النمــو فــي البنــك الدولــي آيهــان كــوس إن 
البالــغ نســبتها 2.7 %   التوقعــات الحاليــة 
2020 قــد يتــم  العــام  العالمــي فــي  للنمــو 
تخفيضهــا بواقع نقطة مئوية كاملة لتصل 
التوتــرات  اســتمرت  مــا  إذا   %  1.7 إلــى 

التجارية في التصاعد.

رسوم التجارة ستقلص 
النمو العالمي في 2020

حذر صندوق النقد الدولي من أن الرسوم 
الحاليــة،  الصينيــة  األميركيــة  الجمركيــة 
وتلــك التــي يهــدد الطرفــان بفرضهــا، قــد 
تقلــص الناتج االقتصــادي العالمي 0.5 % 

في 2020.
وقالــت مديــرة صنــدوق النقد، كريســتين 
الغارد، في مدونة ومذكرة إحاطة لوزراء 
المالية ومحافظــي البنوك المركزية لدول 
مجموعة العشــرين، إن فرض رســوم على 
يهــدد  كمــا  البلديــن،  بيــن  التجــارة  كامــل 
الرئيــس األميركي دونالد ترمب، ســيؤدي 
إلى تبخر نحو 455 مليار دوالر من الناتج 
المحلــي اإلجمالــي، فــي خســارة تتجــاوز 
عضــو  إفريقيــا  جنــوب  اقتصــاد  حجــم 

المجموعة.

دبي - العربية.نت

واشنطن - البنك الدولي روما - رويترز

أكد البنك الدولي أن نمو االقتصاد اإليراني يتجه نحو االنخفاض بنسبة 
سلبية أكبر مما كان عليه، وذلك بسبب العقوبات وحظر صادرات النفط 

اإليرانية.
وتوقــع البنــك الدولي في تقريره “اآلفاق االقتصادية العالمية”، أن إيران 
ســتكون في أســفل تصنيــف النمو االقتصادي )الناتــج المحلي اإلجمالي( 

للعام 2019، متقدمة فقط على نيكاراغوا.
وفــي منتصــف العــام 2018، توقــع البنــك الدولــي نمــًوا بنســبة 4.1 % 
إليــران خــالل العــام الجــاري، لكــن بعــد أشــهر فقط وتحديــدًا فــي يناير، 
عــدل هــذا الرقــم إلــى نمــو ســلبي بنســبة 3.6 %، واآلن خفضــه إلــى 4.5 
%.وأشــار التقرير إلى أن الســبب الرئيســي للنمو الســلبي القتصاد إيران 
هــو العقوبــات األميركية، خاصــة الحظر المفروض على صــادرات النفط 
اإليرانية، والذي يقضي على عائدات البالد وقدرة حكومتها على تمويل 

المشاريع ودفع تكاليف الدعم.
وذكر التقرير أن نمو نيكاراغوا ســيكون ســالًبا بنســبة 5 %، وثاني أســوأ 
حالــة هــي إيران. ُتعتبر توقعات البنك الدولي، على الرغم من أنها مقلقة 
للحــكام فــي إيــران، أكثر تفاؤالً مــن توقعات صندوق النقــد الدولي الذي 

قّدر أن إيران ستواجه نموًا سلبيًا بنسبة 6 % في العام 2019.
ومنــذ أن انســحبت الواليــات المتحــدة مــن االتفــاق النووي للعــام 2015 
مــع إيــران، وأعادت فــرض العقوبات عليها في مايــو العام 2018، يواجه 

االقتصاد اإليراني انهيارا مطردًا.
وواصلــت إيــران تصديــر بعض النفط بيــن نوفمبر وأبريــل، عندما أعفت 
واشــنطن 8 دول بشــكل مؤقت، لكن مع إلغاء اإلعفاءات في بداية مايو 

الماضي، لم تعد أي دولة تشحن النفط من إيران.
وقــام البنــك الدولي أيًضا بمراجعة تقديراته للتضخم اإليراني، قائاًل إنه 
بلغ 52 % في أبريل، وذكر أنه على الرغم من أن هذا الرقم قابل للتغيير 

لكنه على حدود التضخم المفرط.
وتشــير التقاريــر إلــى تضاعــف أســعار الســلع والحاجــات األساســية فــي 
إيران، مع ارتفاع معدالت البطالة وعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب 

الموظفين.

قالت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
)فاو( أمس الخميس إن أســعار الغذاء العالمية 
ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في مايو 
بعــد أن تســبب ســوء الطقــس فــي دفع أســعار 
الجبــن والــذرة للصعود.كمــا حــذرت المنظمــة 
مــن أن التوقعــات بحــدوث انخفــاض حــاد في 
محصــول الــذرة فــي الواليــات المتحــدة التــي 
ضربتهــا الفيضانات تقوض تقديراتها الســابقة 

بإنتاج عالمي وفير للحبوب في 2019.
وبلــغ مؤشــر فاو ألســعار األغذيــة، الذي يقيس 
التغييرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت 
النباتيــة ومنتجــات األلبــان واللحــوم والســكر، 
فــي المتوســط 172.4 نقطــة الشــهر الماضــي 
مقابــل 170.3 نقطــة فــي أبريل، مســجال أعلى 

مستوياته منذ يونيو الماضي.
وقفــز مؤشــر فاو ألســعار منتجــات األلبان 5.2 
% مــن مســتواه فــي أبريــل، مقتربــا مــن أعلى 
ســاهم  حيــث  ســنوات،  خمــس  فــي  مســتوى 
الجبــن في دفع المؤشــر لالرتفــاع بفضل طلب 

عالمي قوي على الجبن في الوقت الذي يكبح 
فيــه الجفاف في أوقيانوســيا إمكانات تصدير 

تلك المنطقة.
وزاد مؤشر فاو ألسعار الحبوب 1.4 % بسبب 
ارتفاع مفاجئ في أسعار الذرة بعد أن سجلت 
زراعــة المحصــول أبطــأ وتيــرة علــى اإلطــالق 
فــي الواليــات المتحدة بســبب ســيول وأمطار 
واســعة النطاق.وعلــى العكــس مــن ذلــك، نــزل 

مؤشر السكر 3.2 % في الشهر، وتراجع مؤشر 
أسعار الخضروات 1.1 %.

وفي ثاني تقديراتها لعام 2019، تتوقع فاو أن 
يبلــغ إنتاج الحبــوب العالمي 2.685 مليار طن، 
انخفاضــا مــن توقعاتها الســابقة البالغة 2.722 
مليار طن، لكن التقديرات ما زالت مرتفعة 1.2 
% عن مستويات 2018 حين انخفض اإلنتاج.

النفطية صـــادراتـــهـــا  ــر  ــظ وح ــات  ــوب ــق ــع ال بــســبــب  للشـــهر الخامـــس علـــى التوالـــي بســـبب ســـوء الطقـــس
إيران ستشهد ثاني أسوأ انكماش اقتصاديأسعار الغذاء العالمية ترتفع في مايو
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خفــض بنــك االحتياطــي الفيدرالــي لمعدالت الفائدة األميركية بــات االحتمال األقرب للتنفيذ علــى أرض الواقع خالل 
األشهر القليلة المقبلة. وتأتي هذه التكهنات مع إشارات حول التباطؤ االقتصادي المحتمل إضافة للتصعيد في األمور 
التجارية بين الواليات المتحدة وشركاؤها التجاريين الرئيسيين، ناهيك عن قلق البنك المركزي من مسألة التضخم.

العريــان  محمــد  االقتصــادي  ويــرى 
خــالل رؤيــة تحليليــة نشــرتها وكالــة 
أن  األميركيــة  أوبينيــون”  “بلومبــرج 
الحالــي  الوقــت  فــي  تقــوم  األســواق 
بتســعير احتماالت خفــض متعدد في 
معدالت الفائدة خالل العامين الحالي 
والمقبل )3 مرات بحلول نهاية 2020( 
في ســياق النهج الحذر للغاية، مشيرًا 
إلــى رفــض الفيدرالــي لهــذا األمــر قــد 
فــي  خطــأ  بمثابــة  األســواق  تعتبــر 

السياسة.
ويضع بنك “جي.بي.مورجان تشيس” 
االحتياطــي  بنــك  خفــض  احتماليــة 

الفيدرالــي معــدل الفائــدة بمقــدار 25 
ســبتمبر  اجتمــاع  فــي  أســاس  نقطــة 

المقبل واجتماع ديسمبر 2019.
األميركــي  البنــك  كان  الســابق،  وفــي 
يرى أن هناك فرصة متساوية لخفض 
أو رفــع معــدل الفائــدة فــي الواليــات 

المتحدة.
كما يتوقع “جي.بي.مورجان” أن ينمو 
اقتصــاد الواليــات المتحــدة بنســبة 1 
و1.5 % فــي الربعيــن الثانــي والثالث 

من هذا العام على الترتيب.
وكانــت القــراة الثانيــة لتقديــرات نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي بأكبر اقتصاد 

بالخفــض  تعديلهــا  تــم  العالــم  حــول 
لتصبــح 3.1 % فــي أول 3 أشــهر مــن 
2019 علــى أســاس ســنوي مقابل 3.2 
% باألرقــام األوليــة ومقارنــة مــع 2.2 
% نمــو مســجل فــي الربــع األخير من 

العام الماضي.
وتتوالــى اإلشــارات التــي تحــذر مــن 
ضعــف األداء االقتصــادي أو اتخــاذه 
اتجــاه هابط في الفترة المقبلة، حيث 
بالواليــات  الصناعــي  النشــاط  تراجــع 
الماضــي  مايــو  شــهر  فــي  المتحــدة 
بعكــس المتوقــع وســط انكمــاش هــذا 

القطاع حول العالم بشكل عام.

انخفاضــًا  الماضــي  األســبوع  وشــهد 
كبيــرًا فــي عوائــد ســندات الحكومــة 
مــع  المتقدمــة  االقتصاديــات  داخــل 
شــراء  علــى  المســتثمرين  تكالــب 
تلــك الديــون للتحــوط مــن التوتــرات 

التجارية والجيوسياسية.
بيــن  العائــد  منحنــى  انعــكاس  وأثــار 
آلجــل  األميركيــة  الحكومــة  ســندات 

10 ســنوات وبيــن أذون الخزانة التي 
يحــل موعد اســتحقاقها بعد 3 أشــهر، 
مخــاوف حدوث ركــودًا اقتصاديًا في 

غضون عام أو عامين قادمين.
أن  بعــد  التطــورات  هــذه  وتأتــي 
أعلــن الرئيــس األميركــي أنــه ســيقوم 
بفــرض تعريفــات جمركيــة علــى كافة 
الــواردات من المكســيك بــدءًا من 10 

يونيــو الجــاري، فــي تصعيــد للمــأزق 
إلــى  األمــر  هــذا  التجاري.ويضــاف 
الموقف المتأزم بين واشــنطن وبكين 
حــول األوضــاع التجاريــة، بعدمــا قرر 
دونالــد ترامــب زيــادة التعريفات على 
انتقاميــة  ردود  وســط  صينيــة  ســلع 
مــن الجانــب اآلخــر واتهامــات تتعلــق 

بالتسبب في فشل المفاوضات.

هل يستجيب “الفيدرالي األميركي” لألسواق ويخفض الفائدة؟

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

ينصح خبير بشركة “نوميرا” المستثمرين  «
بمراقبة لهجة الفيدرالي بشأن التضخم في 
اجتماعه المقبل والمزمع عقده في في 20 

يونيو، الفتًا إلى أنه حال التمسك بأن أسبابه ال 
تزال مؤقتة يشير إلى أنهم قلقون بالفعل بشأن 

 احتمالية حدوث تسارع للتضخم.
وأكد أن الفيدرالي لن يتحرك لخفض معدالت 

الفائدة ما لم يحدث شيئًا مثل انكماش اقتصادي 

 في البالد.
ومن المتوقع أن يواجه العالم ركوداً اقتصاديًا 

في أقل من عام حال التصعيد التجاري بين أكبر 
اقتصادين حول العالم، بحسب كبير االقتصاديين 

 في بنك مورجان ستانلي.
وتزايدت فرصة خفض معدالت الفائدة األميركية 

لمرة واحدة على األقل بحلول شهر ديسمبر 
المقبل إلى 80 % بعد أن كانت 63 %.

مراقبة لهجة الفيدرالي

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض النمو  «
بين األسواق الناشئة واالقتصادات النامية إلى أدنى 

مستوى له منذ أربع سنوات ليصل إلى 4 % في العام 
2019، حيث يواجه عدد من االقتصادات تأثير الضغوط 
المالية وحالة عدم اليقين السياسي. ومن المتوقع أن 

 ينتعش النمو إلى 4.6 % في العام 2020.
وفي التقرير، أبقى البنك الدولي على توقعاته للنمو 

بالنسبة للصين هذا العام عند 6.2 في المئة، مشيرا 
في ذلك إلى “تباطؤ التجارة العالمية، واستقرار أسعار 
السلع األساسية، وتوافر ظروف مالية عالمية داعمة، 

وقدرة السلطات على معايرة السياسات النقدية 

والمالية الداعمة؛ لمواجهة التحديات الخارجية وغيرها 
 من الرياح المعاكسة”.

ومن جانبها، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون 
النمو المنصف والتمويل والمؤسسات سيال 

بازارباسوغلو في بيان صحافي إنه “في الوقت الذي 
يواجه فيه كل اقتصاد تقريبا رياحا معاكسة، تقف 

أشد البلدان فقرا أمام تحديات أكثر صعوبة بسبب 
 الهشاشة والعزلة الجغرافية والفقر المتجذر”.

وذكرت بازارباسوغلو “إذا لم يتمكنوا من السير في 
مسار نمو أسرع، فإن هدف خفض الفقر المدقع إلى 

أقل من 3 % بحلول العام 2030 سيظل بعيد المنال”.

انخفاض النمو في االسواق الناشئة 4 %  

شــهدت غالبيــة البنوك المحلية قبيل عيد الفطــر المبارك زحمة في اإلجراءات وكثافة 
من المراجعين للخدمات المصرفية المختلفة، حيث شهدت بعض األفرع لبنوك رائدة 
في البحرين طوابير طويلة للزبائن وذلك للقيام بعمليات بسيطة كان يمكن أن تجرى 
في وقت قصير وقياسي. وقال أحد المراجعين بفرع أحد البنوك المشهورة في شارع 

البديع:
“حضــرُت إليــداع بضعــة دينــارات عبــارة عــن إيجــار شــقة )...( وعندمــا ســحبت رقمــا 
متسلســال حتــى أقــوم باالجراء وجــدت أن أمامي أكثر 200 شــخصا يريدون الوقوف 
على نافذة الصراف ناهيك عن مئات األشخاص اآلخرين الذين يريدون القيام باجراء 

ما في ذات البنك مثل خدمات الزبائن وغيرها”.
فــي الواقــع كان ســبب االزدحــام أن ذاك اليــوم كان يوافــق األحد 2 يونيــو 2019 وهو 
بدايــة عمــل البنوك عقب العطلة األســبوعية المعتادة عــالوة على أن عطلة عيد الفطر 

على األبواب اذ يفصل بينها يوما واحد.
ومــع ذلــك فان الســؤال الذي يفرض نفســه أليس هناك حال لهــذا الوضع الضاغط لعمل 
البنــوك فــي تصريف اإلجراءات المصرفية والتخفيف على الزبائن خصوصا في هكذا 

مناسبات؟.
يحدثنــا مصــرف البحريــن المركزي دائما انه يحث البنوك المحلية على االســتثمار في 
التكنولوجيــا الماليــة “الفنتــك” مــن أجل مواكبــة العالم في تطور الخدمــات المصرفية 

بحيث يجري العميل أية معاملة عبر الموبايل.
وعلــى الرغــم مــن أن غالبية البنوك أعلنت من خالل بيانات لها أنها امتثلت لتوجيهات 
المصــرف المركــزي وأنهــا اســتثمرت مبالــغ ضخمة فــي التكنولوجيــا الماليــة “ الفنتك” 
وأنهــا عينــت موظفــات افتراضيــات “ رقميــات”، لكــي يقمــن بتوجيــه الزبائــن لتنفيــذ 
عمليــات رقميــة تســهيال وتبســيطا لإلجــراءات ومــن أجل ادخــار وقت العمــالء إال أن 

الزبائن حتى اآلن لم يلمسوا أي تغيير في األنظمة التقليدية.
اعتقــد انــه حــان الوقــت لتفعيــل التعهــدات بتطبيــق الفنتــك فــي أنظمــة البنــوك 
البحرينية إذ لم يعد العميل يحتمل كل هذا الهدر في الوقت )االنتظار 3 ســاعات 
لكــي يــودع نقــدا بضعــة دينــارات(، خصوصــا أن البحريــن أصبحــت ســباقة علــى 

لخدمــات  تكــون مركــزا  لكــي  المنطقــة  مســتوى 
التكنولوجيا المالية.

أين الفنتك من الزحمة بالبنوك؟

المحرر االقتصادي
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كشفت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في السعودية أنه تم إجراء 17.3 مليون ساعة مكالمة في مكة المكرمة و9.5 مليون ساعة مكالمة في 
المدنيــة المنــورة فــي الفتــرة مــن -1 20 رمضــان 1440هـ، وذلك بزيادة 5 % مقارنة بالفترة نفســها العام الماضي، وبمؤشــر نجاح للمكالمات تجاوز 

.% 99

األنبــاء  لوكالــة  بيــان  فــي  الهيئــة  وأوضحــت 
ألداء  الخاصــة  إحصاءاتهــا  أن  الســعودية 
شــبكات االتصاالت في مكــة المكرمة والمدنية 
المنــورة فــي الفترة مــن -1 20 رمضان 1440هـ 
ســجلت مســتويات عاليــة تجــاوز فيهــا حجــم 
اســتهالك البيانــات في مكــة المكرمــة )28( ألف 
تيرابايــت بزيــادة 29 % مقارنــة بالفترة نفســها 
العام الماضي، بينما بلغ متوســط ســرعة تنزيل 
البيانات 41.59 ميجابت / ثانية بزيادة )65 %( 
عن العام الماضي، وفي المدينة المنورة تجاوز 
استخدام البيانات 20 ألف تيرابايت بزيادة 31 
% مقارنــة بالفتــرة نفســها العــام الماضــي، وبلغ 
متوســط ســرعة تنزيــل البيانــات 41 ميجابت/ 

ثانية بزيادة )60 %( عن العام الماضي. 
للمشــتركين  اليومــي  المعــدل  أن  وأفــادت 

بالشــرائح المحليــة تجاوز حاجز الـــ )3( ماليين 
مشــترك بمكــة المكرمــة، وفــي المدينــة المنورة 
المعــدل  تجــاوز  فيمــا  مشــترك،  مليــون   )1.8(
اليومي لعدد الزوار المتجولين بشرائح أجنبية 
الـ )340( ألف في مكة المكرمة، وتجاوز المعدل 
اليومي لعدد الزوار المتجولين بشرائح أجنبية 

الـ )166( ألف في المدينة المنورة.
وذكر بيان صادر عن الهيئة أن “الخدمات تأتي  
فــي إطــار االســتعداد المبكــر لهيئــة االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومات خالل شــهر رمضان المبارك 
شــبكات  وجاهزيــة  1440هـــ،  الجــاري  للعــام 

مقدمي خدمــات االتصاالت وتقنية المعلومات 
الحرميــن  لــزوار  الخدمــات  أفضــل  لتقديــم 
الشــريفين بكفــاءة عالية عبر توفيــر المحطات 
مجموعهــا  بلــغ  التــي  الرابــع  للجيــل  القاعديــة 
)525( محطــة فــي الحــرم المكــي، وفــي مكــة 
المكرمــة )3566( محطــة، وفــي الحــرم النبــوي 
)293( محطــة، وفــي المدينــة المنــورة )1966( 
محطة، فضال عن توفير نقاط الوصول لشــبكة 
)WI-FI( بلغــت )1256( نقطــة وصــول فــي مكــة 
المكرمــة، و)1454( نقطــة وصــول فــي المدينــة 

المنورة. 
يذكر أن البنية التحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات في الحرمين الشريفين  «

ومكة المكرمة والمدينة المنورة تعد من أضخم البنى التحتية على مستوى العالم 
وأكثرها تقدما، وتشمل هذه البنى التحتية المقاسم والكبائن واألبراج والمحطات 

الالسلكية لتقنيات الجيل الثالث والرابع لخدمة الماليين من ضيوف الرحمن.

مكالمـات بمكـة والمـدينـة فـي رمضـان
ــن مــشــتــرك ــي ــاي ـــ 3 م ــ ــاوز حـــاجـــز ال ــجـ الــمــعــدل الــيــومــي لــلــمــشــتــركــيــن تـ

سنغافورة - رويترز

أدنــى  إلــى  بعــد هبوطهــا  الخميــس  أمــس  النفــط  أســعار  ارتفعــت 
لكــن  الســابقة،  الجلســة  فــي  أشــهر  نحــو خمســة  فــي  مســتوياتها 
المعنويــات تظــل ضعيفــة مــع اســتمرار تعــرض األســواق لضغــوط 

جراء ارتفاع اإلمدادات األميركية وتعثر االقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، بلغ خام القياس العالمي 
برنت في العقود اآلجلة تســليم شــهر أقرب استحقاق 60.79 دوالر 
للبرميل، بزيادة 16 سنتا أو 0.3 % عن سعر إغالق الجلسة السابقة.

وبلــغ خــام غــرب تكســاس الوســيط األميركــي فــي العقــود اآلجلــة 
51.84 دوالر للبرميل، مرتفعا 16 سنتا أو 0.3 % عن سعر التسوية 

السابقة.
وكان برنــت والخــام األميركــي بلغا أدنى مســتوياتهما منذ منتصف 
علــى  للبرميــل  دوالرا  و50.60   59.45 عنــد  األربعــاء،  يــوم  ينايــر 
فــي  قياســي  وإنتــاج  الخــام  ارتفــاع مخزونــات  وســط  الترتيــب، 
الواليــات المتحــدة وبــدء تضــرر الطلــب علــى الطاقــة مــن التباطــؤ 

االقتصادي العالمي.
وارتفع إنتاج الخام األميركي إلى مستوى قياسي بلغ 12.4 مليون 
برميــل يوميــا في األســبوع المنتهي في 31 مايو، بحســب ما قالته 
إدارة معلومــات الطاقــة، ليزيد 1.63 مليــون برميل يوميا منذ مايو 

.2018

التجاريــة  الخــام  مخزونــات  قفــزت  اإلنتــاج،  ارتفــاع  ظــل  وفــي 
األميركيــة 6.8 مليــون برميــل فــي األســبوع المنتهي فــي 31 مايو، 
لتصــل إلــى 483.26 مليــون برميــل مســجلة أعلــى مســتوياتها منذ 

يوليو 2017.
ومــع وفرة اإلمدادات رغم تخفيضات اإلنتاج التي تقودها “أوبك”، 

يتوقف الكثير على الطلب.
وقــال بنــك أوف أمريــكا ميريل لينش هذا األســبوع إن ”نمو الطلب 
العالمي على النفط يسجل أضعف معدالته منذ 2012“ دون مليون 
برميــل يوميــا، وإن ذلــك ”يــؤدي إلــى الهبــوط“ الذي شــهدته أســعار 

النفط في اآلونة األخيرة.

ــروض ــع ــم ــط بــســبــب زيـــــادة ال ــغ ــض ــت ال ــح ــل ت ــظ ي

النفط يرتفع فوق مستويات يناير

هدد الرئيس األميركي دونالد ترامب بفرض رسوم أخرى على سلع 
صينيــة بقيمــة 300 مليــار دوالر ”علــى األقل“، لكنه قــال إنه يعتقد 
أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع 
الواليــات المتحــدة. وأبلغ ترامب الصحافييــن أمس الخميس ”في 
محادثاتنــا مــع الصين، يحدث الكثير من األمــور المثيرة لالهتمام. 
ســنرى مــا ســيحدث... قد أزيد 300 مليــار دوالر أخرى على األقل، 
وســأفعل ذلــك فــي الوقــت المناســب“، دون أن يوضح الســلع التي 
قــد تتأثــر بذلــك. وأضــاف ترامــب، قبــل أن يصعــد طائرة الرئاســة 
األميركية )اير فورس وان( في مطار شانون اإليرلندي متجها إلى 
فرنســا إلحيــاء ذكــرى يــوم اإلنــزال ”لكننــي أعتقد أن الصيــن تريد 

إبرام اتفاق وأظن أن المكسيك ترغب في إبرام اتفاق بشدة“.

اســتقرت أســعار الذهب أمس الخميس، لتحوم دون أعلى مســتوى في 15 أســبوعا الذي بلغته في الجلســة الســابقة، 
مدعومــة بمخــاوف التجــارة واحتمــال خفــض الفائــدة األميركية، حتى مع إقبال بعض المســتثمرين علــى بيع المعدن 

النفيس لجني األرباح بعد ارتفاعه في اآلونة األخيرة.

بتوقيــت   05:46 الســاعة  وبحلــول 
جرينتــش، ارتفــع الذهــب فــي المعامــالت 
دوالر   1331.43 إلــى   %  0.1 الفوريــة 
أعلــى  بلــغ  أن  بعــد  )األونصــة(،  لألوقيــة 
مســتوياته منــذ 20 فبراير عنــد 1343.86 
دوالر فــي الجلســة الماضيــة. وزاد الذهب 
فــي العقــود األميركية اآلجلــة 0.2 % إلى 

1335.60 دوالر لألوقيــة. وقــال بنجاميــن 
لــو المحلل لــدى فيليب فيوتشــرز ومقرها 
ســنغافورة ”على مــدى اليومين الماضيين 
رأينا أن األصول العالية المخاطر بدأت في 
التعافي من مؤشــرات علــى اتباع مجلس 
المركــزي  )البنــك  االتحــادي  االحتياطــي 
بقليــل“.  أكثــر تيســيرا  األمريكــي( موقفــا 

بعــض  جنــوا  المســتثمرين  أن  لــو  وذكــر 
األرباح بعد أن ارتفعت أسعار الذهب نحو 
70 دوالرا في الجلســات الخمس األخيرة. 
وعززت تقاريــر اقتصادية ضعيفة صادرة 
فــي اآلونة األخيــرة من الواليات المتحدة 
االحتياطــي  مجلــس  أن  علــى  الرهانــات 

االتحادي سيخفض أسعار الفائدة.

أسعار الذهب مستقرةترامب يهدد الصين برسوم إضافية

تراجعت عملة البيتكوين دون مســتوى 8 آالف دوالر للمرة األولى في أكثر من أســبوع خالل 
تعامــالت نهايــة األســبوع، فــي توقــف مفاجــىء لموجــة المكاســب التــي شــهدتها فــي اآلونــة 

األخيرة. 

وتزامنــت الخســائر فــي العملــة اإللكترونيــة 
األكبــر حــول العالــم مــع موجــة بيعيــة داخــل 
ووســط  بأكملــه  المشــفرة  األصــول  ســوق 
خســائر قوية داخــل قائمة أكبر ٥ عمالت من 
حيــث القيمة الســوقية. ويرى البنك المركزي 
ضعيفــة  المشــفرة  األصــول  أن  األوروبــي 
ومتقلبــة رغم ارتفاع شــعبيتها في الســنوات 
األخيــرة، محذرًا من تزايد عمليات المضاربة 

في هذا السوق.
وتراجعــت عملــة البيتكويــن بنســبة تزيد عن 
%6.6 لتهبط إلى 7951 دوالرًا بقيمة سوقية 

بلغت 141.05 مليار دوالر.
كمــا انخفضــت عملــة اإليثريــوم والتــي تحل 
فــي المرتبة الثانيــة بالقائمة بأكثر من 6.4% 

ســوقية  بقيمــة  دوالر   246.4 إلــى  لتتراجــع 
بلغت 26.21 مليار دوالر.

بنحــو  خســائر  فشــهدت  الريبــل  عملــة  أمــا 
تــزال  ال  لكنهــا  دوالر   0.4117 مســجلة   7%
محتفظــة بمكانتها في الترتيب الثالث بقيمة 

سوقية قدرها 17.37 مليار دوالر.
وفي المرتبة الرابعة، جاءت عملة البيتكوين 
دوالر   398.4 إلــى   7.3% بانخفــاض  كاش 

بقيمة سوقية بلغت 7.1 مليار دوالر.
والتــي  الليتكويــن  عملــة  القائمــة  وتذيــل 
صعدت مجددًا للمركز الخامس لكنها مع ذلك 
ســجلت 103.5 دوالر بتراجــع %7.9 وبقيمة 

سوقية 6.42 مليار دوالر.
تتجــاوز  أن  الليتكويــن  بذلــك  واســتطاعت 

مجــددًا  تراجعــت  التــي  “إيــه.أو.إس”  عملــة 
للترتيب الســادس بقيمة ســوقية 6.12 مليار 
دوالر بعد أن شــهدت خســائر %9.6 مســجلة 

6.67 دوالر.
لكافــة  الســوقية  القيمــة  وبالنســبة إلجمالــي 
العمالت االفتراضية، فسجلت 252.85 مليار 

دوالر مقارنة مع 269.08 مليار دوالر مسجلة 
قبل 24 ساعة مضت.

الســوق  داخــل  الهابــط  االتجــاه  ويأتــي 
الرقمي بعد مكاســب قوية ســجلتها العمالت 
اإللكترونية خالل شــهر مايو الماضي تضاف 
للزخم الذي اكتسبته تلك األصول منذ بداية 

عــام 2019. وبلغت القيمة الســوقية للعمالت 
دوالر  مليــار   173.30 كافــة  االفتراضيــة 
بنهاية شــهر أبريل الماضي لكنها أنهت الشهر 
الماضــي عنــد مســتوى 270.45 مليــار دوالر، 
بحســب البيانــات المتاحة علــى موقع “كوين 

ماركت كاب”.
ويعني ذلك أن السوق الرقمي حقق مكاسب 
خــالل شــهر مايــو قدرهــا 97.15 مليــار دوالر 
أو مــا يــوازي %56.06، لتصــل مكاســبه فــي 
األشهر الخمسة األولى من هذا العام 145.23 

مليار دوالر أو 115.98%.
تتجــاوز  التــي  العملــة  بــأداء  يتعلــق  وفيمــا 
حصتهــا نصــف الســوق اإللكترونــي بأكملــه، 
ففقــدت حوالــي %6 مــن قيمتهــا فــي الشــهر 
مايــو  فــي  بعــد شــهدت  اآلن  الجــاري حتــى 
الماضــي أفضــل أداء شــهري منــذ أغســطس 
5 أشــهر مــن عــام  2017. وخــالل أول  عــام 
2019، فإن مكاســب البيتكوين بلغت 129% 

بعــد أن شــهدت أفضــل أداء فصلــي في نحو 
عامين بالربع األول.

بنحــو  فارتفعــت  اإليثريــوم،  لعملــة  وبالنظــر 
%64.96 خالل مايو بعد أن سجلت 263.75 
دوالر بنهايــة الشــهر، فــي حيــن أن مكاســبها 
وحتــى  ينايــر  مــن  بالفتــرة   98% تجــاوزت 

نهاية مايو الماضي.
وتمكنــت عملــة الريبــل مــن حصــد مكاســب 
بلغــت 40.37%  الماضــي  الشــهر  فــي  قويــة 
لتتحــول إلــى المكاســب فــي العــام الجــاري 
بنحــو %23.91، بعــد أن أنهت تعامالت مايو 

عند 0.4353 دوالر.

دبي - مباشر

خسائر فادحة للبيتكوين بعد أفضل أداء شهري

لندن - رويترزشانون )ايرلندا( - رويترز

المحرر االقتصادي

 ترامب يلوح خالل مغادرته مطار شانون 

تراجعت بنسبة 
6.6 % بقيمة 
سوقية 141 

مليار دوالر

26
مليون ساعة

موسكو - رويترز

قــال الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن، أمس الخميس، إن روســيا تختلف مع منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( بشــأن الســعر 
”العادل“ للنفط، لكن موسكو ستتخذ قرارا مشتركا مع المنظمة بخصوص اإلنتاج خالل اجتماع من المقرر عقده في األسابيع المقبلة.

وتمهــد تصريحات بوتين لمحادثات صعبة، من المتوقع إجراؤها 
فــي غضــون شــهر، بيــن روســيا وشــركائها بخصــوص سياســتهم 

لسوق النفط.
وتجتمــع أوبــك ومنتجــون كبــار للنفــط بقيــادة روســيا فــي فيينا 
أواخــر يونيــو أو أوائل يوليــو للبت في سياســتهم للنصف الثاني 

من العام مع انتهاء االتفاق الحالي.
وكانــت األطــراف اتفقــت علــى تخفيضــات إنتاجيــة قدرهــا 1.2 
مليــون برميــل يوميــا، أو أكثــر من 1 % مــن اإلنتــاج العالمي، من 
أول يناير حتى نهاية يونيو لدعم أسعار النفط وتحقيق التوازن 
فــي ســوق الخام العالمية. وانضمت روســيا إلــى جهود أوبك في 
2016 وساعد تعاونهما في استقرار أسعار النفط وتخفيف تخمة 
فــي المخزونــات. وقــال بوتيــن خــالل لقــاء مــع وســائل اإلعــالم 
األجنبية في ســان بطرســبرج إنه لن يكشــف عما ســتفعله روسيا 
وشــركاؤها على صعيد ســوق النفط في النصف الثاني من العام، 
لكنــه أضــاف أن عــدة عوامل، من بينها ارتفــاع الطلب على النفط 

خالل الصيف، ستؤخذ في الحسبان.

للبرميــل  60 و65 دوالرا  بيــن  للنفــط  وأضــاف بوتيــن أن ســعرا 

مناســب لموســكو، وإن قــرار أوبــك وحلفائهــا من مصــدري الخام 
إيــران  فــي  اإلنتــاج  انخفــاض  الحســبان  فــي  يأخــذ  أن  يجــب 

وفنزويال، ومشكالت في ليبيا ونيجيريا.

فالديمير بوتين في موسكو يوم األربعاء )رويترز(

السوق سياسات  بخصوص  صعبة  لمحادثات  تمهد  بوتين  تصريحات 

روسيا تختلف مع “أوبك” على السعر العادل للنفط
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Call. أحمــــد سلمـــان

36744700
جعفــــر النكــــال

36779771
صادق الشاخوري

36026222
عبـــــاس علـــي

36600656
علــــي ضيـــــف 

36700722
دكتــور محمـــــد

39752929
أحمـــــد ثامــــــر 

36799711

www.grnata.com
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1121227 352,241 

21108.127 322,045 

31123.427 326,491 

4112127 325,794 

51100.127 319,720 

61315.530 424,801 

71425.424 368,232 

81376.924 355,703 

91372.324 354,514 

101368.424 353,507 

111364.524 352,499 

121359.524 351,208 

131352.524 349,399 

141139.530 367,967 

15358.120 77,092 

16468.320 100,816 

17300.219 61,396 

18300.319 61,416 

21300.219 61,396 

22300.319 61,416 

23300.219 61,396 

24300.319 61,416 

25300.219 61,396 

27300.219 61,396 

28300.319 61,416 

30300.319 61,416 

34403.320 86,822 

35360.520 77,608 

46300.319 61,416 

50300.319 61,416 

52300.319 61,416 

5336020 77,501 

5430620 65,876 

55309.419 63,277 

56309.519 63,298 

57309.419 63,277 

58309.419 63,277 

59309.519 63,298 
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61309.419 63,277 
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78300.319 61,416 

79300.319 61,416 

80300.319 61,416 

81300.319 61,416 

82300.219 61,396 

83300.319 61,416 

84365.720 78,728 
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9431919 65,241 

9531919 65,241 

9631919 65,241 

97409.920 88,243 

98593.520 127,769 

9938019 77,716 

10038019 77,716 

10138019 77,716 

10238019 77,716 

103300.219 61,396 

104300.219 61,396 

105300.219 61,396 

106300.219 61,396 

107300.219 61,396 

108300.219 61,396 

109368.920 79,417 

11036320 78,147 

112300.219 61,396 

113300.219 61,396 

114300.219 61,396 

115300.219 61,396 

116302.419 61,846 

117403.219 82,461 

118333.919 68,288 

119404.919 82,809 

12047619 97,350 

12154719 111,870 

122384.919 78,718 

12345420 97,737 

124362.720 78,082 

125467.719 95,652 

126508.619 104,017 

127403.719 82,563 

128394.319 80,641 

129505.620 108,846 

130515.220 110,912 

131735.319 150,381 

132448.519 91,725 

133455.519 93,157 

13430419 62,173 

135366.620 78,922 

136585.620 126,068 

137390.419 79,843 

138390.419 79,843 

139390.419 79,843 

140390.419 79,843 

141586.420 126,240 

142532.920 114,723 

143390.320 84,024 

144390.220 84,002 

145390.320 84,024 

146390.220 84,002 

147462.220 99,502 

150300.119 61,375 

152300.119 61,375 

153300.319 61,416 

154300.219 61,396 

155300.319 61,416 

156300.119 61,375 

158300.119 61,375 

159300.319 61,416 

160300.219 61,396 

161300.319 61,416 

162300.119 61,375 

164300.119 61,375 

166300.219 61,396 

167300.319 61,416 

168300.119 61,375 

170418.320 90,052 

171356.620 76,769 

172402.520 86,650 

173361.720 77,867 

17433819 69,126 

175300.319 61,416 

17633819 69,126 

177300.319 61,416 

17837520 80,730 

17943620 93,862 
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نتائج تحقيق “سفن الفجيرة” 
بطاولة مجلس األمن

قدمت اإلمارات والسعودية والنرويج أمس 
الخميس ألعضاء مجلس األمن الدولي نتائج 
تحقيق مشترك عن عمليات تخريب تعرضت 
لها 4 سفن في 12 مايو في الخليج، وفق ما 
أفاد دبلوماسيون. وتعرضت 4 سفن )ناقلتا 

نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة 
شحن إماراتية( ألضرار في عمليات تخريبية 

قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز الشهر 
الماضي. وفي 21 مايو، أعلن وزير الخارجية 

األميركي مايك بومبيو احتمال أن كون 
طهران مسؤولة عن العمليات التخريبية التي 
استهدفت ناقالت النفط هو أمر “ممكن جًدا”. 
ومن المقرر عقد اجتماع غير رسمي لمجلس 

األمن؛ لتقديم نتائج التحقيق الذي أجرته 
الدول الثالث، وفًقا للدبلوماسيين.

األزمـــة لحلحلة  الــخــرطــوم  ــزور  يـ إثــيــوبــيــا  وزراء  رئــيــس 

االتحاد اإلفريقي يعلق عضوية السودان

علق مجلس األمن والسلم اإلفريقي، أمس الخميس، عضوية السودان في جميع أنشطة االتحاد؛ حتى تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون. جاء إعالن المجلس 
بعد اجتماع للدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي في أديس أبابا بعد تصاعد العنف في السودان.

وذكــر وكيل وزارة الصحة الســودانية، 
أمــس، أن العــدد الرســمي لقتلى العنف 
 61 إلــى  ارتفــع  اإلثنيــن  اندلــع  الــذي 
المعارضــة  تحدثــت  فيمــا  شــخصا، 
السودانية عن سقوط نحو 108 قتلى.
واتهــم المحتجــون المجلس العســكري 
االعتصــام،  لفــض  “القــوة”  باســتخدام 
الــذي أعقبــه إلغــاء المجلس العســكري 
اتفاقــا على نقل الســلطة كان أبرمه مع 
قــادة الحركــة االحتجاجيــة ينص على 
ودعــا  ســنوات،   3 مــن  انتقاليــة  فتــرة 
إلجراء انتخابات في غضون 9 أشهر.

مــن  أســابيع  بعــد  العنــف  هــذا  واندلــع 
العســكري  المجلــس  بيــن  التشــاحن 
الحاكم وجماعات المعارضة بشــأن من 
يجب أن يتولى قيادة انتقال السودان 

إلى الديمقراطية.
مصــدر  قــال  متصــل،  ســياق  وفــي 
أثيوبيــا  ســفارة  فــي  دبلوماســي 

بالخرطــوم، أمــس، إن رئيــس الــوزراء 
العاصمــة  ســيزور  علــي  أحمــد  آبــي 
المجلــس  بيــن  للوســاطة  الســودانية، 
بشــأن  المعارضــة  وتحالــف  العســكري 

االنتقال نحو الديمقراطية.
وأبلــغ المصــدر رويتــرز أن آبــي أحمــد 
المجلــس  أعضــاء  مــع  ســيجتمع 
العســكري االنتقالــي، وشــخصيات مــن 
حركــة إعــالن قــوي الحريــة والتغييــر 
المعارضــة، خــالل الزيارة التي تســتمر 

يوما واحدا.
ولــم يعلــن المصــدر الدبلوماســي، الذي 
نقلت عنه “رويترز” موعد زيارة رئيس 
الحكومــة األثيوبيــة، الــذي ســبق وأن 
تعهــد فــي مايو الماضي بعــدم التدخل 

في العملية االنتقالية في السودان.
المهنييــن  تجمــع  دعــا  جانبــه،  مــن 
بســلمية  االلتــزام  إلــى  الســودانيين 

الحراك وعدم االنجرار إلى العنف.

ودعت أطراف دولية عدة إلى الحفاظ 
الســودان،  فــي  واألمــن  الســلم  علــى 

محذرة من االنجرار خلف التوترات. 
الروســية،  الخارجيــة  وزارة  وأعلنــت 
خارجــي  تدخــل  أي  رفضهــا  أمــس، 
فــي الســودان، وشــّددت علــى ضــرورة 
كبــح المتطرفيــن حتى يتســنى إجراء 

االنتخابات في السودان.
كمــا أعلنت اإلمــارات العربية المتحدة، 
أمــس، كذلــك أنهــا تتابع بقلــق واهتمام 

بالغ تطورات األحداث في السودان.
والتعــاون  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
الدولــي اإلماراتيــة فــي بيان لهــا “تأمل 
منطــق  تغليــب  فــي  اإلمــارات  دولــة 
الحكمــة وصوت العقل والحــوار البناء 
بمــا  كافــة،  الســودانية  األطــراف  لــدى 
واســتقراره  الســودان  أمــن  يحفــظ 
مكــروه  كل  العزيــز  شــعبه  ويجنــب 
ويصون مكتســباته ومقدراته ويضمن 

وحدته”.
قــد  والتغييــر  الحريــة  قــوى  وكانــت 
المجلــس  دعــوة  األربعــاء،  رفضــت، 
وقــال  للحــوار،  االنتقالــي  العســكري 
مدنــي عباس مدني، أحد قيادات قوى 
إن دعــوة  لرويتــرز،  الحريــة والتغييــر 
المجلس العسكري االنتقالي مرفوضة؛ 

ألنه “ليس مصدر ثقة”.

من جانب آخر، أكدت مصادر  «
مطلعة، إحباط محاولة قام بها 
أكثر من 100 من كتائب النظام 

السوداني المخلوع، هاجموا سجن 
كوبر ليل الثالثاء؛ بهدف تحرير 

البشير ورموز نظامه، إال أن القوى 
األمنية ألقت القبض على بعض 
العناصر التي شنت الهجوم. كما 

أكدت المصادر أن الرئيس المخلوع 
عمر البشير ورموز النظام مازالوا 

داخل سجن كوبر.

عواصم ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

أفراد من قوات األمن في دورية بالخرطوم )أ ف ب(

باريس ـ أ ف بواشنطن ـ وكاالتسان بطرسبورغ ـ أ ف ب

أعلــن الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن أمــس الخميــس أن روســيا مســتعدة 
للتخلــي عــن معاهــدة الحد من األســلحة اإلســتراتيجية مع الواليــات المتحدة، 

المعروفة باسم “ستارت الجديدة”، إذا لم يكن هناك اهتمام بتجديدها.

وقال بوتين خالل المنتدى االقتصادي في 
ســان بطرســبورغ فــي إشــارة الــى معاهدة 
التــي  اإلســتراتيجية  األســلحة  مــن  الحــد 
تحدد عدد الرؤوس النووية لدى الدولتين، 
تمديــد  فــي  بالرغبــة  أحــد  يشــعر  لــم  “اذا 
االتفاقيــة - ســتارت الجديدة - حســًنا، فلن 

نفعل ذلك إًذا”.
وأضــاف “قلنا مئات المرات إننا مســتعدون 
)لتمديدهــا(”، وتابــع أن واشــنطن “ال تجــري 
بالخصــوص.  موســكو  مــع  محادثــات”  أي 

وقــال “ال وجــود ألي عمليــة مباحثات 
كل   ،2021 العــام  وفــي  رســمية، 

شيء سينتهي”.
وقع الرئيســان األميركي باراك 
ديمتــري  والروســي  أوبامــا 

العــام  االتفاقيــة  ميدفيديــف 

2010 في براغ.
وتعد “ستارت الجديدة” إلى جانب اتفاقية 
التخلــص مــن األســلحة النوويــة متوســطة 
المدى )INF(، حجر زاوية للحد من أســلحة 

القوى الكبرى.
االتفاقيــة  وموســكو  واشــنطن  ووضعــت 
الثانية في مهب الريح في وقت سابق من 

العام الجاري وسط تبادل االتهامات.
وحــذر بوتين مــن أن التداعيــات المحتملة 
إذا جــرى التخلــي عــن “ســتارت الجديــدة” 
ســتكون ضخمة، وأن البديل ســيكون 

تأجيج سباق تسلح نووي.
أن  يعنــي  “هــذا  أن  وتابــع 
ســتكون  النوويــة  األســلحة 
مصلتــة فــوق رأس كل واحــد 

منا كل الوقت”.

أبلغت رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي قيادة الحزب الديمقراطي 
ورئيــس اللجنــة القانونيــة فــي مجلس النــواب جيرالــد نادلر، بأنهــا تفضل الحكم 

بسجن الرئيس دونالد ترامب بدال من عزله.

ونقلــت صحيفــة “بوليتيكــو” عن مســؤولين 
وقــادة  بيلوســي  بيــن  االجتمــاع  حضــروا 
اللجنــة  ورئيــس  الديمقراطــي  الحــزب 
القانونيــة فــي مجلــس النواب، إن بيلوســي 
قالــت “ال أريــد لترامــب اإلقالــة، بــل أريد أن 
أراه فــي الســجن”. كمــا كتبــت الصحيفة، أن 
نادلــر حاول خالل االجتماع إقناع بيلوســي 
بمنــح اإلذن للجنة القانونيــة لبدء إجراءات 

إقالة ترامب.
وفــي الوقــت نفســه، تدعــم رئيســة مجلــس 

النــواب زمالءهــا الديمقراطييــن في 
عــزل  إجــراءات  بــدء  رغبتهــم 

الرئيــس، لكنهــا تعتقــد أن هذا 
يجــب أن يكــون فــي الوقــت 
وعلــى  المناســبة،  والظــروف 

يحتــاج  الخصــوص،  وجــه 

الديمقراطيــون لحشــد دعــم قــوي مــن كال 
الحزبين لمباشرة عزل ترامب.

وإقالــة رئيــس الواليــات المتحــدة تتــم بناء 
علــى نتائــج محاكمتــه فــي مجلــس النواب، 
تأكيــد  الشــيوخ  مجلــس  علــى  يجــب  لكــن 
التهــم. ولــم تنجز حتــى اآلن إقالة أي رئيس 
أميركــي ومــع ذلــك اضطــر الرئيــس الســابع 
العــام  فــي  نيكســون  ريتشــارد  والثالثــون 
1974 لالســتقالة بســبب التهديــد الحقيقــي 
بالتقصير في ما يتعلق بفضيحة ووترغيت.

وبوشرت إجراءات عزل الرئيس الثاني 
واألربعين بيل كلينتون في مجلس 
النــواب العام 1998 بتهمة الحنث 
لكــن  العدالــة،  وعرقلــة  باليميــن 
مجلــس الشــيوخ لــم يؤيــد هــذه 

االتهامات، وظل كلينتون رئيسا.

تجمع في فرنسا عدد من قادة العالم ومحاربون قدامى من بريطانيا والواليات المتحدة 
وكنــدا، أمــس الخميــس إلحيــاء الذكــرى الـ75 إلنــزال نورماندي الذي شــكل رمــزا التحاد 

الحلفاء في مواجهة ألمانيا النازية، ومنعطفا محوريا في الحرب العالمية الثانية.

ووجهــت فرنســا والواليــات المتحدة تحية 
قيــد  علــى  للباقيــن  مؤثــرة  رســمية  إكبــار 
الحياة من قدامى المحاربين الذين شاركوا 
فــي إنزال الحلفاء فــي 6 يونيو 1944 على 
شواطئ منطقة النورماندي بشمال فرنسا.

إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  وخاطــب 
ماكرون هؤالء المحاربين باللغة اإلنجليزية 
قائــال “نحــن نعرف ما نحــن مدينون به لكم 
يــا قدامى المحاربين: الحرية. باســم بالدي 
لكــم شــكرا”، قبــل منحهــم  أقــول  أريــد أن 

المكرمــون  وصفــق  الشــرف.  وســام 
المجتمعــون فــي مقبــرة أوماهــا 

بلــدة  فــي  األميركيــة  بيتــش 
كولفيل سور مير بالنورماندي 

)شمال غرب(.
عظمــة  “أن  ماكــرون  وأكــد 

أميــركا تتجلــى أكثــر حيــن تقاتــل مــن أجل 
األميركــي  نظيــره  داعيــا  اآلخريــن”  حريــة 
إلــى “عــدم التوقف أبدا عــن تعزيز التحالف 
بيــن الشــعوب الحــرة”. وفي هذه المناســبة 
التــي تمتــزج فيها السياســة الدولية بذكرى 
كذلــك  ماكــرون  التقــى  مؤثــرة،  تاريخيــة 
رئيســة الحكومــة البريطانيــة تيريــزا مــاي، 
وأعطى إشارة انطالق إحياء الذكرى بوضع 
حجــر أســاس نصــب تكريمــي للعســكريين 
البريطانييــن فــي أول أيام اإلنــزال في فير 
سور مير. وألقى ماكرون وتيريزا ماي 
كلمتين بالمناســبة، ومنح الرئيس 
الفرنســي وســام الشــرف، أعلى 
الفرنســية،  الشــرف  أوســمة 
المحاربيــن  قدامــى  مــن   5 لـــ 

األميركيين.
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دبي ـ وكاالت

القاهرة ـ أ ف ب

كشــفت محطــة “ســي إن إن” األميركية 
بأنــه  وصفتــه  عمــا  الخميــس  أمــس 
مشــروع ســعودي يجــري بنــاؤه وســط 

الصحراء. 
وقالــت إن المملكــة العربيــة الســعودية 
ســري  برنامــج  تطويــر  علــى  تعمــل 
مــع  بالتعــاون  الباليســتية  للصواريــخ 
الصين. وأضافت أنه بحوزتها 3 مصادر 
وصلــت  الســعودية  أن  بينــت  مختلفــة 

إلــى مرحلــة متقدمــة في تطويــر البنية 
والتقنيــة  الصواريــخ  إلنتــاج  التحتيــة 

الخاصة بها.
الحكومــة  إن  إن”  إن  “ســي  وقالــت 
معلومــات  علــى  حصلــت  األميركيــة 
استخباراتية تؤكد المشروع الباليستي 
الســري الســعودي، إال أن إدارة الرئيــس 
دونالــد ترامــب أخفتــه عــن الكونغرس، 

وفق ما أوردت “سي أن أن”.

أعلنــت وزارة الداخليــة المصريــة ليــل 
14 “عنصــرا  الخميــس مقتــل  األربعــاء 
إرهابيــا” خــالل مالحقــة القــوى األمنية 
الهجــوم  فــي  بتورطهــم  بهــم  مشــتبه 
الذي تبناه “داعش” واستهدف األربعاء 
فــي محافظــة  أمــن مصرييــن  عناصــر 
شمال سيناء وأسفر عن مقتل 8 منهم.

الداخليــة  لــوزارة  بيــان  فــي  وجــاء 
لـــ  األمنيــة  القــوى  مطــاردة  خــالل  أنــه 
“عناصــر إرهابية متورطة في مهاجمة” 

مجموعة أمنية جنوب مدينة العريش، 
حــددت مكانهــم فــي منــزل مهجور في 

منطقة العريش. 
محاصرتهــم  “أثنــاء  البيــان  وأضــاف 
بكثافــة تجــاه  النيــران  بإطــالق  قامــوا 
القــوات، فتــّم التعامــل معهــم، ما أســفر 

عن مصرع 14 منهم”.
وعثــر فــي المكان علــى 14 بندقية آلية 
و3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين.

السعودية تطور سرا برنامجا باليستيا

مصر تصفي 14 متورطا بهجوم العريش

القدس المحتلة ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

كشفت مصادر مطلعة عن تعثر مباحثات بين حركة حماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى بوساطة ألمانية مصرية، بعد أن 
كانت األطراف على وشك إبرامها قبل أسابيع. 

وأفــادت أنبــاء بــأن الصفقــة المجهضــة كانت 
7 جثاميــن لجنــود إســرائيليين  تــدور حــول 
قتلــوا علــى يــد المقاومــة الفلســطينية أثنــاء 
حرب العام 2014، فيما تعتقل إســرائيل نحو 
الرغــم  وعلــى  فلســطيني.  أســير  آالف  ســتة 
المعتقليــن  أهالــي  مــازال  النكســة،  تلــك  مــن 
مــن  أوالدهــم  يخــرج  قــد  بأمــل  يتمســكون 

السجون اإلسرائيلية في القريب العاجل.
إال أن تقديــرات بعــد المحلليــن فــي غزة بدت 
أكثــر تشــاؤما من آمــال أهالي األســرى، وربما 
أكثر واقعية، راسمة صورة قاتمة، ومستبعدة 

حصول صفقة في الوقت الحالي.
ورغم التشاؤم، ما زالت األطراف الفلسطينية 
تترقــب نتائج الزيــارات المكوكية التي نفذها 
وفــد الوســاطة األلمانــي بيــن تل أبيــب وغزة 

األسبوع الماضي بهذا الشأن.

إلــى ذلــك، قّلصــت إســرائيل مســافة الصيــد 
البحــري قبالــة غــزة مــن 15 ميــال بحريــا إلــى 
10 أميــال، وفق ما قالــت لفرانس برس أمس 
إطــالق  بعــد  إســرائيلية،  مســؤولة  الخميــس 

بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني.

ومــن جانبهــا أشــارت متحدثــة باســم ســلطة 
الثالثــاء  يــوم  القيــام  إلــى  اإلطفــاء واإلنقــاذ 
بإطفــاء 3 حرائــق فــي إســرائيل تســببت بهــا 

بالونات حارقة، مصدرها غزة.

أعلنــت رابطــة أمهــات المختطفيــن اليمنيين، أمس الخميس، مقتل مختطَفين تحت التعذيب في ســجون ميليشــيات الحوثي في 
محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقفــة  خــالل  بيــان،  فــي  الرابطــة  وعبــرت 
احتجاجيــة نفذتهــا فــي الحديــدة، عــن قلقهــا 
الشديد إزاء تزايد االنتهاكات بحق المواطنين 
مــن اختطــاف وتعذيــب أدى إلى مقتــل اثنين، 
فــي  العشــرات  إخفــاء  اســتمرار  إلــى  الفتــة 
النســاء.  اختطــاف  وكذلــك  ســرية،  معتقــالت 
والمناســبات  األعيــاد  إن  األمهــات  وقالــت 
تمــر وأبناؤهــن خلــف قضبــان ســجون جماعــة 

الحوثي االنقالبية.
وحّملــت الرابطة، ميليشــيا الحوثي مســؤولية 
حيــاة وســالمة جميع المختطفيــن والمخفيين 
قســًرا، مؤكدة أن جرائم االختطاف والتعذيب 
ال تســقط بالتقادم، وأنه مهما مر الزمن ســوف 
األمــم  البيــان،  وطالــب  مرتكبوهــا.  يحاســب 
المتحــدة ومجلــس األمــن بالتدخــل اإلنســاني 
العاجل إلطالق سراح المختطفين والمخفيين 

قسًرا دون قيد أو شرط.
وأفــادت مصــادر موثوقة ومطلعة بــأن األمين 
غوتيريــس  أنطونيــو  المتحــدة  لألمــم  العــام 
السياســية  للشــؤون  وكيلتــه  قريبــا  سيرســل 
المنطقــة لالجتمــاع  إلــى  روزمــاري دي كارلــو 

هــادي،  منصــور  ربــه  عبــد  اليمنــي  بالرئيــس 
لموضوع التعامل مع المبعوث األممي الخاص 

لليمن مارتن غريفيثس.
إلــى  رســالة  فــي  اليمنــي  الرئيــس  وعــرض 
غوتيريس، ما وصفها بـ ”تجاوزات” غريفثس.

إسرائيل تعتقل نحو 6 آالف أسير فلسطيني  وقفة احتجاجية لرابطة أمهات المختطفين في الحديدة

االحتــال يقلــص منطقــة الصيــد البحــري قبالــة غــزة غوتيريس يرسل وكيلته إلى هادي إلعادة التعامل مع غريفيثس
تعثر صفقة تبادل األسرى بين حماس وإسرائيل مقتل مختطَفين تحت التعذيب بمعتقالت الحوثي



باريس ـ أ ف ب

أعلنــت وزيــرة العــدل الفرنســية نيكول 
بيلوبيــه أمــس الخميــس أنهــا ناقشــت 
مــع بلــدان أوروبيــة “فرضيــة” تشــكيل 
لمحاكمــة  العــراق  فــي  دوليــة  محكمــة 

الجهاديين األجانب في “داعش”.
وأضافــت بيلوبيــه فــي تصريــح إلذاعة 
“هــذه فرضيــة ُطرحــت  مونتــي كارلــو 
علــى المســتوى األوروبــي مــع عــدد من 
وعــدل”،  داخليــة  وزراء  مــن  زمالئــي، 
تجــرى  المناقشــات  هــذه  أن  موضحــة 
التــي  فنــدوم”  “مجموعــة  إطــار  فــي 
تضــم خصوصــا وزراء العــدل األلمانــي 

واإلسباني واإليطالي.
فرنســيا   11 علــى  باإلعــدام  وحكــم 
فــي  وحوكمــوا  ســوريا  فــي  اعتقلــوا 
العــراق، النتمائهم إلــى “داعش”، ما أثار 

انتقــادات حادة في فرنســا، الســيما من 
قبــل محاميــن متخصصين في القضايا 

الجنائية.
وشــددت وزيــرة العــدل على القــول إن 
هــذه المحكمــة ليســت ســوى “فرضيــة 
“المحكمــة  هــذه  أن  وأضافــت  عمــل”. 
الدوليــة” سُتنشــأ “فــي المــكان المعنــي، 
ليس في ســوريا على األرجح، رّبما في 
العــراق”، مشــيرة إلــى أنه يمكنهــا العمل 
بمشــاركة “قضاة أوروبيين وفرنســيين 

وعراقيين”.
“الصعوبــات”،  مــن  عــددا  ذكــرت  لكّنهــا 
مضيفــة “يتعين الحصــول على موافقة 
شــروط،  وطــرح  العراقيــة،  الدولــة 
خصوصــا شــرط عقوبــة اإلعــدام التــي 

يتعين حظرها”.

واشنطن ـ أ ف ب

علــى  مطلعــة  مصــادر   4 قالــت 
المتحــدة  الواليــات  أن  المفاوضــات 
تســعى لبيع دبابات وأسلحة لتايوان 
قيمتهــا أكثــر مــن مليــاري دوالر، في 
خطــوة ســتثير علــى األرجــح حنــق 
فيــه  تتصاعــد  وقــت  فــي  الصيــن 
الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين 

في العالم.
وأضافــت المصــادر أمــس الخميــس 
أن مذكرة غير رســمية حول الصفقة 
الكونغــرس  إلــى  ُأرســلت  المقترحــة 
عــدم  األربعــة  وطلــب  األميركــي. 
نشــر أســمائهم؛ ألنهــم غيــر مخوليــن 

للحديث عن الصفقة.
الصفقــة  إن  مصــادر   3 وقالــت 
مــن  دبابــات   108 تشــمل  المحتملــة 

طــراز أبرامــز تنتجهــا شــركة جنــرال 
دينامكــس بقيمة نحو مليــاري دوالر 
إضافة إلى ذخيرة مضادة للدبابات.

كانــت  عــدة،  ســنوات  مــدى  وعلــى 
تايــوان تســعى إلــى تحديــث عتادها 
مــن الدبابات األميركية الصنع والذي 
يشمل دبابات من طراز إم 60 باتون.
مــزود  هــي  المتحــدة  والواليــات 
التــي  لتايــوان،  الوحيــد  األســلحة 
ولــم  منهــا  جــزءا  الصيــن  تعتبرهــا 
تســتبعد قط فكرة اللجوء إلى القوة 
اســتقلت  إليهــا.  الجزيــرة  الســتعادة 
تايــوان عن الصيــن في نهاية الحرب 
األهليــة العــام 1949، لكــن الصيــن ال 

تزال تعتبرها أراضي تابعة لها.

هافانا - وكاالت

رفضــت الحكومة الكوبية أمس الخميس 
عليهــا  الجديــدة  األميركيــة  العقوبــات 
مكــررة تضامنهــا مــع الرئيــس الفنزويلــي 

نيكوالس مادورو.
نشــرته  بيــان  فــي  الحكومــة  وقالــت 
الصحافــة الرســمية إن “تضامــن كوبــا مع 
مــادورو  نيكــوالس  الدســتوري  الرئيــس 
والتشــافية  البوليفاريــة  الثــورة  ومــع 

ووحدة شعبها غير قابل للتفاوض”.
عقوبــات  الثالثــاء  واشــنطن  وأعلنــت 
جديــدة دخلــت االربعــاء حيــز التطبيــق، 
بينهــا منــع األميركييــن مــن التوجــه إلــى 

كوبا في إطار رحالت سياحية بحرية.
معاقبــة  إلــى  اإلجــراءات  هــذه  وتهــدف 
هافانا على دعمها لمادورو وتشكل ضربة 
يراهــن  الــذي  الكوبــي  لالقتصــاد  قاســية 

خصوصا على السياحة.
وأضافــت الحكومة أن “الهجمات األخيرة 
على كوبا تستند إلى ذرائع واهية، أبرزها 
اتهام كوبا بالتدخل عسكريا في فنزويال، 

وهي كذبة رفضتها الحكومة الكوبية”.
انتــزاع  دائمــا  هــو  “الهــدف  أن  واعتبــرت 
تنــازالت سياســية مــن األمــة الكوبية عبر 

خنق االقتصاد”.
وفنزويال هي الحليف السياسي الرئيسي 
لكوبا منذ نحو ع20 شرين عاما وأول من 

يزودها النفط.
وتؤكــد الواليــات المتحدة أن لكوبا قوات 
لكــن  بســحبها،  وتطالــب  فنزويــال  فــي 
هافانــا تنفــي ذلــك، مؤكــدة أن الكوبييــن 
الموجوديــن فــي فنزويــال هــم مدنيــون، 

وأطباء خصوصا.

فرنسا تقترح تشكيل 
محكمة دولية للجهاديين

واشنطن تستفز الصين 
بصفقة أسلحة لتايوان

كوبا ترفض العقوبات 
األميركية الجديدة

اشتية يحذر من انهيار السلطة الفلسطينية

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من انهيار السلطة الفلسطينية، وإعالن إفالسها 
ماليا خالل شــهرين أو 3، مشــيرا إلى أن ذلك ســيجلب المخاطر إلســرائيل والمنطقة برمتها. 
وأكد اشتية في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” األميركية أن السلطة الفلسطينية اآلن 
على وشــك االنهيار؛ بســبب مشــاكل مالية تفاقمت جراء قرار إســرائيل ســحب رواتب ذوي 
منفذي العمليات ضد قواتها واألســرى من أموال الضرائب، ما دفع الســلطة إلى رفض تســلم 
هــذه األمــوال؛ ألن ذلك يعتبر اعترافا بأن منفذي العمليات واألســرى إرهابيون، مشــددا على 
أن هذا األمر غير مقبول سياســيا، وقد يؤدي إلى مواجهة الســلطة والمصارف الفلســطينية 

شكاوى أمام المحاكم األميركية واإلسرائيلية.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى إفالس السلطة الفلسطينية 
في يوليو أو أغســطس، مشــددا على أنها لن تحل نفســها، مضيفا أن على إسرائيل دفعها إلى 

االنهيار إن أرادت ذلك. 
وأشــار إلــى أن الســلطة ســتضطر في هــذه الحال إلى حــل أجهزتها األمنية وهــو ما رأت فيه 
نيويــورك تايمــز تهديدا مباشــرا إلســرائيل التي تهتم بضمان األمن فــي الضفة الغربية. وقال 
“هــذا الصيــف ســيكون حــارا جــدا علــى جميــع المســتويات، وآمــل أال تصــل األمــور إلــى هذه 

النقطة”.

هافاناواشنطنباريس

توعد العضو الجمهوري في مجلس النواب األميركي آدم كينزينجر إيران بهزيمة ســريعة وفادحة في حال اندالع حرب بينها 
والواليات المتحدة.

لجنــة  فــي  العضــو  وهــو  كينزينجــر،  وحّمــل 
فــي  النــواب  بمجلــس  الخارجيــة  الشــؤون 
اإليرانييــن  نيــوز”  “فوكــس  لقنــاة  حديــث 
المســؤولية عــن اســتفزاز الواليــات المتحــدة 
في مختلف أنحاء الشــرق األوســط، والسيما 
فــي العــراق واليمــن، قائــال إن لــدى الرئيــس 
دونالــد ترامــب الحــق فــي اتبــاع نهــج صــارم 

تجاه الجمهورية اإلسالمية.
وذكــر تعليقــا على تصريحات المرشــد األعلى 
اإليراني علي خامنئي بشــأن استعداد طهران 
للتعامــل مع القــوات األميركية المنتشــرة في 
المنطقــة، أن إيــران ســتتكبد هزيمــة فادحــة، 
وقال “أما بخصوص المواجهة العسكرية فإن 
هــذا النــزاع ســيكون أحــادي الجانــب إلى حد 
كبيــر، وســتصبح إيران خالل فتــرة قليلة من 

الوقت مجرد قطعة من الخبز المحمص”.
وأعــرب كينزينجــر عــن ثقتــه بــأن الحكومــة 
اإليرانيــة لــن تقــدم على خــرق الخــط األحمر 
ومواجهة القوات األميركية عســكريا، محذرا 
مــن مهاجمــة فصائــل متحالفــة مع إيــران في 

المنطقة العسكريين األميركيين.
وجــاءت هذه التصريحات على خلفية إعالن 
فــي  إيــران  مــع  الحــرب  “إمــكان  أن  ترامــب 
المنقطــة ال يزال قائما دائما”، وســط التصعيد 

بين واشنطن وطهران في الشرق األوسط.
إلى ذلك، أعرب نائب وزير الخارجية اإليراني 
عبــاس عراقجــي عــن أمله بأن تخفــض زيارة 
رئيــس وزراء اليابانــي شــينزو آبــي المرتقبــة 

إلى طهران من حدة التوتر في المنطقة.
ونقلت وكالة “تســنيم” اإليرانية عن عراقجي 

قولــه فــي مقابلة مع قنــاة يابانيــة إن “اليابان 
قــد تتمكــن مــن جعــل األميركييــن يدركــون 
الظــروف الراهنــة”، مبديا أملــه في أن تخفف 
زيــارة آبــي إلــى طهران مــن “حــدة التوتر في 

المنطقة”.
الــوزراء  رئيــس  بزيــارة  عراقجــي  ورحــب 
آبــي  أن  موضحــا  طهــران،  إلــى  اليابانــي 
“ســيجتمع مــع المســؤولين اإليرانييــن” وعلى 

رأسهم المرشد األعلى علي خامنئي.
وتابع، أن “إيران لم تكن ترغب في أن يتدخل 
طــرف ثالــث وســيطا بينهــا وبيــن واشــنطن”، 
فيمــا اعتبرت القنــاة اليابانية أقوال عراقجي 
بمثابــة ترحيــب مــن قبــل طهــران بالوســاطة 

اليابانية بين إيران والواليات المتحدة.

عواصم ـ وكاالت

سيناتور أميركي يهدد بجعل إيران “قطعة من الخبز المحّمص”
ــن ــط ــن ــع واش ــ ــر م ــوتـ ــتـ ــف الـ ــي ــف ــخ ــت ــي ل ــ ــق األمــــــل عـــلـــى آبـ ــل ــع ــران ت ــ ــه ــ ط

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

باريس ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ وكاالت

جــدد الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس 
الخميــس، عزمــه على منــع إيران مــن حيازة 
سالح نووي، وقال “إيران تدعم اإلرهاب في 

اليمن وسوريا”.
فــي  الفرنســي  الرئيــس  لقائــه  خــالل  وتابــع 
باريــس أن واشــنطن تريــد خفــض األنشــطة 
فــي  طهــران  ونفــوذ  الصاروخيــة  اإليرانيــة 
المنطقة. وقال ترامب للصحافيين بينما كان 
ماكــرون إلــى جانبــه، فــي مدينة كــون )غرب 
فرنســا(، “أفهــم أّن الحكومــة اإليرانيــة تريــد 
التحــّدث، هــذا جّيــد جــًدا. ســنتحدث، ولكــْن 
ثمــة شــيء أكيد: ليــس بمقدورهــم الحصول 
الرئيــس  أّن  وأعتقــد  نــووي،  ســالح  علــى 

الفرنسي سيوافقني تماًما”.
مــن جانبــه قــال إيمانويــل ماكــرون “نريد أن 
نكــون متيقنيــن مــن أّنهــم لــن يحصلــوا علــى 

السالح النووي”.
مــن  سلســلة  الفرنســي  الرئيــس  وعــرض 
األهــداف بالنســبة إلــى فرنســا وهــي تقليص 
النشاط الباليستي إليران، والحد من نفوذها 
اإلقليمــي، وأضــاف إليها هدًفا رابًعا مشــترًكا 
فــي  “الســالم  هــو   وواشــنطن  باريــس  بيــن 
المنطقة” والذي ألجله “ينبغي علينا الشــروع 
فــي مفاوضــات جديــدة”، مضيفــا ”أعتقــد أّن 
الكلمــات الصادرة عن الرئيــس ترامب اليوم، 

مهمة جًدا”.

ترامب: نريد خفض نفوذ إيران في المنطقة

 4 أن  إســرائيلية  إعــالم  وســائل  ذكــرت 
قذائف مضادة للطائرات أطلقت الخميس 
من األراضي الســورية باتجاه ســماء جبل 

الشيخ في الجوالن المحتل.
وأضافت المصادر أن القذائف التي أطلقت 
مــن قريــة حضــر فــي محافظــة القنيطــرة 
الــرادار  بأنظمــة  رصدهــا  تــم  الســورية، 
وأســقطت  اإلســرائيلي،  للجيــش  التابعــة 
جميعــا، ولم تســفر عن وقــوع أي إصابات. 
ويــوم األحد الماضي، تعهد رئيس الوزراء 
اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، بالرد “بقوة 

كبيرة” على أي إطالق نار على إسرائيل.
طائراتــه  أن  اإلســرائيلي  الجيــش  وأعلــن 
قصفــت أهدافــا للجيــش الســوري، األحــد، 
مرتفعــات  علــى  صواريــخ  إطــالق  بعــد 

الجوالن.
وذكرت وســائل اإلعالم الرسمية السورية 
أن 3 جنــود ُقتلــوا فــي ثانــي قصــف مــن 

نوعه خالل أسبوع.

إطالق قذائف من 
األراضي السورية 

باتجاه الجوالن

قالت منظمة حقوقية دولية إنها ستقدم مذكرة 
لمجلس حقوق اإلنســان في جنيف، بشأن قيام 
الســلطات القطريــة باعتقال وإخفــاء مواطنين 
مصرييــن اثنيــن لمدة 7 أشــهر، دون محاكمة أو 

توجيه تهم.
وقال المتحدث الرســمي باســم الشبكة الدولية 
لحقــوق اإلنســان )تحالــف( شــريف عبدالحميد، 
لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الشبكة ستتقدم 
باالختفــاء  الخــاص  األممــي  للمقــرر  بمذكــرة 
القسري خالل انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق 
اإلنســان فــي جنيــف، فــي الفترة مــن 24 يونيو 

الجاري إلى 12 يوليو 2019 المقبل.
وحقــوق  للتــراث  اإلفريقيــة  المنظمــة  وكانــت 
المندرجــة  المنظمــات  إحــدى  وهــي  اإلنســان، 
اعتقــال  كشــفت  قــد  “تحالــف”،  شــبكة  ضمــن 
محمــد  علــي  للمصرييــن  القطريــة  الســلطات 
ســالم ووليد عبدالعزيز منذ 7 أشــهر، وهما اآلن 
“رهن االعتقال واالختفاء القســري دون توجيه 

أي تهــم لهمــا”. وذكــرت المنظمــة أن الســلطات 
القطرية لم تعلم أهالي المعتقلين بأي تفاصيل، 

ولم تسمح لهم بالتواصل معهما.
وأطلقت المنظمة نداء دوليا عاجال للتدخل من 
أجــل اإلطــالق الفــوري لســراح المعتقليــن، غيــر 

المتهمين بشيء.
“كامــل  القطريــة  الســلطات  المنظمــة  وحّملــت 

المســؤولية إذا حدث أي مكــروه لهما”، وطالبت 
“بعدم تعريضهما ألي تعذيب أو معاملة قاسية”.
وقــال عبدالحميــد إن اثنيــن مــن المحتجزيــن 
العــرب الســابقين فــي ذات الســجن الــذي يقبــع 

فيه المصريان، قد أبلغا عن وجودهما.
االنفــرادي،  للحبــس  يخضعــان  والمعتقــالن 

بحسب المعلومات التي توفرت حتى اآلن.

السلطات القطرية تعتقل اثنين من المصريين منذ 7 أشهر بال تهم

تــم إخفاؤهمــا 7 أشــهر بــدون محاكمــة أو توجيــه تهم

شكوى أممية بشأن اعتقال مصرَيين في قطر

صورة أرشيفية لحاملة طائرات وبارجة أميركيتين في طريقهما لمياه الخليج
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التعاقدات التي تعكف 
إدارة النادي األهلي 

إلبرامها من العبين ومدربين 
وإداريين لفريق األول لكرة القدم، 

تعتبر جيدة والهدف منها الحفاظ 
على االستقرار وهويته، وتعزيز 
قوته للمنافسة مع الكبار بعدما 

انتشل نفسه من دوري المظاليم.

التصريح الرسمي الذي أدلى 
به رئيس نادي النجمة في األيام 

الماضي ومفاداه بتقليل ميزانية 
األلعاب بنسبة 50 % يعني بداية 
التفكك لهذا الكيان وتراجع فرقه 

بمختلف األلعاب فنيا، والذي 
سيعصف به لمراكز متأخرة 

ستغيبه عن منصات التتويج.

يشارك رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة باجتماع الجمعية العمومية 
لالتحاد اآلســيوي، والذي ســيعقد يومي الســبت واألحد 8 و9 يونيو الجاري، بمدينة بنغالور بالهند، بمشــاركة 

وحضور جميع االتحادات الوطنية األعضاء باالتحاد القاري، وسيغادر سموه إلى الهند اليوم الجمعة.

وســيتم خــال االجتمــاع مناقشــة 
عدد من المواضيع المهمة المدرجة 
على جدول األعمال وأبرزها عرض 
التقريــر اإلداري وإنجــازات مجلس 
إدارة االتحــاد اآلســيوي، ومناقشــة 
الماضيــة،  للفتــرة  المالــي  التقريــر 
الجديــدة  اإلســتراتيجية  والخطــة 
االتحــاد  وروزنامــة  لاتحــاد، 

وخططه خال المرحلة المقبلة.

كمــا ســيتم خــال االجتمــاع إجراء 
االتحــاد  إدارة  مجلــس  انتخابــات 
االنتخابيــة  للــدورة  اآلســيوي 
الجديــدة الممتــدة مــن 2019 حتى 

.2023
الجمعيــة  اجتمــاع  خــال  وســيتم 
ســحب  عمليــة  مراســم  العموميــة 
قرعة التصفيات اآلسيوية المؤهلة 

لكأس آسيا 2021.

الكشــف  يتــم  أن  المتوقــع  ومــن 
أيًضــا خال اجتماعــات الكونغرس 
االتحــاد  روزنامــة  عــن  اآلســيوي 
يتخللهــا  ومــا  المقبلــة  الســنة  فــي 
والتــي  ومســابقات،  بطــوالت  مــن 
يتمثــل أبــرزه التصفيات اآلســيوية 
جانــب  إلــى  واألنديــة،  للمنتخبــات 
الفئــات  منتخبــات  مســابقات 

سمو الشيخ عيسى بن عليالعمرية.

مناقشــة المواضيــع المهمــة المدرجــة على جــدول األعمال

سمو الشيخ عيسى يشارك في كونغرس اآلسيوي
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خســر منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم أمــام نظيــره الصينــي بأربعــة أهــداف مقابل 
واحــد، فــي المبــاراة التــي جمعــت الطرفيــن، أمــس، علــى ملعــب parsemain في 
فرنســا، ضمــن منافســات الجولــة الثانية للمجموعــة الثالثة لبطولة تولــون الدولية 

الودية المقامة حتى 15 يونيو الجاري.

 وســجل هــدف منتخبنــا الاعــب محمــد 
الحــردان مــن ركلــة جــزاء فــي الدقيقــة 

.)76(
التوالــي  علــى  الثانيــة  هــي  والخســارة   
لمنتخبنــا األولمبــي في البطولــة، بعد أن 
خســر في الجولة األولى أمام المكســيك 

بهدفين دون مقابل.
يــوم  األولمبــي  منتخبنــا  وســيخوض   
اإلثنين المقبــل الموافق 9 يونيو الجاري 
آخر لقــاء له في دور المجموعات، وذلك 

أمام منتخب إيرلندا.
 وقــدم منتخبنــا أداء جيــدا خــال لقــاء 
أمــس، لكنــه أضــاع العديــد مــن الفــرص 

التي كانت كفيلة بتحسين النتيجة.
 وبالعــودة إلــى مجريــات المبــاراة، فقــد 
بــدأ المــدرب التونســي لمنتخبنــا ســمير 
شــمام، المباراة بتشكيلة ضمت الحارس 
عــادل،  والاعبين:ســالم  محمــد،  عمــار 
ســيد  بوغمــار،  أحمــد  الخيــاط،  حســين 
الحــردان، عبــاس  أميــن، محمــد  محمــد 
العصفور، أحمد صالح، أحمد الشــروقي، 

عبدالرحمن األحمدي ومحمد مرهون.
 

 واســتقبل منتخبنــا األولمبــي هدفــا فــي 
الدقيقــة )16( مــن كــرة رأســية، في حين 

لإلصابــة  عــادل  ســالم  الاعــب  خــرج 
ودخل حسين جميل بديا )25(، قبل أن 
يســتقبل المنتخــب الهــدف الثانــي بكــرة 

رأسية أيضا )26(.
 وتحســن أداء المنتخب بعد ذلك كثيرا، 
وســنحت لــه فــرص للتهديف، لكــن دون 

أن يوفق لهز الشباك.
 وأضــاع أحمد الشــروقي فرصة تقليص 
النتيجــة، حيــن ســدد كــرة بيســاره مرت 
منتخــب  لمرمــى  األيســر  القائــم  جــوار 

الصين )32(.
األول  الهــدف  مرهــون  محمــد  وفــوت   
ألولمبينــا حينمــا تســلم كــرة بالقــرب من 
فــي جســم  كــرة  أنــه ســدد  إال  المرمــى، 
الحــارس الصينــي الذي حمــى مرماه من 

هدف محقق )45(.
 وكاد سيد محمد أمين أن يسجل الهدف 
األول لمنتخبنا، بعدما ســدد كرة بيســاره 

أرضية، إال أن حارس الصين أنقذ مرماه 
مــن هــدف التقليــص، حينمــا أبعــد الكرة 
بيســاره )4+45(؛ لينتهــي الشــوط األول 

بتقدم الصين بهدفين دون مقابل.

 ومــع بداية الشــوط الثاني، دخل عدنان 
فواز مكان عبدالرحمن األحمدي.

قويــة  كــرة  العصفــور  عبــاس  وســدد   
أرضية، إال أنها مرت جوار القائم األيســر 

.)53(
ســيد  المتقــدم  األيســر  المدافــع  وســدد 
داخــل  مــن  قويــة  كــرة  أميــن  محمــد 
المنطقــة، إال أن العارضــة منعــت هدفــا 

محققا لمنتخبنا األولمبي )62(.
  ودخــل حســن مــدن مــكان أحمد صالح 

وصوال للدقيقة )67(.
األولمبــي علــى ركلــة  وحصــل منتخبنــا 
جــزاء، وذلك بعد إعاقة أحمد الشــروقي 
قائــد  للكــرة  وتقــدم  المنطقــة،  داخــل 
الــذي ســجل  الحــردان  منتخبنــا محمــد 

هدف التقليص عند الدقيقة )76(.
 وســجل منتخــب الصين الهــدف الثالث 

عند الدقيقة )79(.
 ودخــل محمــد الشامســي مــكان أحمــد 

الشروقي )86(.
 وســجل منتخــب الصيــن الهــدف الرابــع 

وصوال للدقيقة )90( من زمن المباراة.
الدقائــق المحتســبة بديــا   ولــم تشــهد 
للضائــع أي جديــد يذكر؛ لتنتهــي المباراة 
بفوز الصين بأربعة أهداف مقابل واحد.

األولمبي يخسر من الصين باألربعة
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دخول نادي الرفاع في لعبة كرة اليد يعني أن رجاالت السماوي 
يســتهدفون منصــات التتويــج لهــذه اللعبــة، كما حدث فــي لعبة 
كــرة الســلة، والتــي نجــح فيهــا الفريــق فــي ثانــي موســم لــه أن 
يصعــد منصــة التتويــج فــي مناســبتين، ويخــرج مــن إحداهمــا 

بأغلى األلقاب المتمثل بكأس خليفة بن سلمان.

مــا يؤكــد حديثنــا هــو اختيــار 
“أســطورة وجوهــرة” لعبــة اليد 
ألن  جوهــر  ســعيد  البحرينيــة 
يكون مسؤوال عن اللعبة بنادي 
كبيــرة  خطــوة  وهــذه  الرفــاع، 
هــذا  علــى  للقائميــن  ُتحســب 
غنــي  الجوهــرة  كــون  الكيــان؛ 
عــن التعريــف وعاقاتــه كثيرة 
ســينجح بكل تأكيد في تكوين 
الفريق األول بالشكل الصحيح 
والســليم وباعبيــن مــن الطراز 
الــذي ســيعتمد عليهــم  الثقيــل 

في تحقيق أهداف النادي.

أمــٍر معــروف لــدى الجميــع بأن 
غالبيــة  فــي  كثيريــن  العبيــن 
عقــود  لديهــم  ليســت  أنديتنــا 
رســمية موثقة في اتحاد الكرة 
أن لــم تكــن ورقــة “بينــه وبيــن 
أن  إلــى  إضافــة  فقــط،  ناديــه” 
الاعبيــن فــي الفتــرة األخيــرة 
يمضــون عقــودا مــع أنديتنهــم 
أو أنديــة أخــرى لموســم واحد، 
األمــر الــذي يتيــح لــه باالنتقال 
لناٍد آخر بحسب العرض المادي 

الجيد الذي يتحصل عليه.

نادي الرفاع بكل تأكيد، سيدخل بكل قواه في الجانب المادي؛  «
كونه يسعى للمنافسة، وليس للمشاركة الشرفية فقط، 
وهذا يعني أن سوق االنتقاالت سيكون مشتعال، وسيربك 

حسابات األندية كلها مع العبيها، األمر الذي سيحدث تغييرا 
كبيرا في دائرة المنافسة بخارطة لعبة كرة اليد.

الرفاع يشعل سوق انتقاالت اليد
سبورت

الجولة الثانية 
لبطولة تولون 
الدولية الودية

%  50 بــنــســبــة  ــاب  ــ ــعـ ــ األلـ ــة  ــيـ ــزانـ ــيـ مـ تــقــلــيــص  إقــــــــرار 

ماذا يخبئ المستقبل لنادي النجمة؟

علي مجيد

لــم يكــن وصــول ووجــود ألعــاب نــادي النجمــة فــي اآلونة األخيرة علــى منصات التتويــج أمرا مســتغربا وجديــدا، بعدما وجد التخطيــط الصحيح والدعــم المادي 
والمعنوي من ِقبل مجلس إدارته برئاسة “القبطان” عيسى القطان في الفترة الذي تولى فيها دفة الرهيب.

ففــي كــرة اليــد علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تمكــن الفريــق مــن صعــود 
منصــات التتويــج بجدارة واســتحقاق محليا وخليجيا وآســيويا، في إنجاز 

لم يتحقق مســبقا، وقد ســطر النجمة اســمه بحروف من ذهب في 
ســجات كرة اليد اآلســيوية لألندية بحصوله على الكأس، 

وفــي كــرة القــدم أثبت الفريــق نجاعته بالظفــر باللقب 
منافســا  الملــك، وكان  فــي كأس  المتمثــل  األغلــى 

فــي منافســات الــدوري بصــورة قويــة، وفي كرة 
المــدرج  ســلك  مــن  مســؤولوه  تمكــن  الطائــرة 
الصحيــح الــذي أعــاد لهــم هيبتهــم فــي دائــرة 
البرونزيــة.  بالميداليــة  والخــروج  المنافســة 
وفــي كــرة الســلة، وهــي المعتــادة مــن باقــي 
األلعــاب مكتفية بتقديم المســتويات الجيدة 

دون أن يكون لها شأن في المنافسة.
وفي األيام الماضية صرح رئيس نادي النجمة 

الحالي الشــيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة 
بأنه تم إقرار خفض ميزانية كافة األلعاب بنســبة 

الماليــة والديــون المتراكمــة  50 % بســبب األزمــة 

عليــه، وهــذا يعني أن النادي مقبل على مســتقبل مجهــول، وقد يكون بداية 
النهايــة لهــذا الكيــان أن اســتمر ذلــك فتــرة أطــول ممــا خطط لهــا، حيث من 
شــأن هــذا القــرار أن يلقــي بظاله على هويــة فرقه في المنافســة، 
وهــذا أمــر ال غبــار عليــه، وقــد يخلــق مشــاكل كثيــرة فــي 
لــم  الذيــن  المنتدبيــن  وخصوصــا  الاعبيــن  صفــوف 
الماضــي،  الموســم  مــن  رواتبهــم  علــى  يتحصلــوا 
والــذي كشــفه الاعبــون بأنفســهم إعاميــا مــع 
نهايــة الموســم المنصــرم، بــل وســيفتح أبواب 
الرحيل والمغادرة للكثيرين ويربك حســابات 
الاعبيــن الجدد الذين يتــم مخاطبة لتمثيل 

“الرهيب” للموسم المقبل.
قــد يكــون قــرار اإلدارة جــريء ويصــب فــي 
مصلحة النادي وخصوصا أنهم يمرون بضائقة 
مشــاريعهم  اســتكمال  لعــدم  باإلضافــة  ماليــة 
الخطــوة دون شــك  هــذه  ولكــن  االســتثمارية، 
ســتعيد النــادي إلــى نقطــة الصفــر، ليبقى الســؤال 

حاضرا: ماذا يخبئ المستقبل لنادي النجمة؟



أوضــح مــدرب المنتخــب ونــادي الحالــة 
القــرار  الناشــئين أحمــد القصيــر أن  لفئــة 
ولكــن  طويلــة  فتــرة  منــذ  موجــودا  كان 
كان تطبيقه بمثابة الثغرة التي اســتغلتها 
بعض األندية في تطعيم فرقها بالالعبين 
المميزيــن للوصــول إلى النهائيــات، بعدما 
شاهدوا تطبيق ذلك القانون من قبل فرق 
المســتوى األول للرجــال حينمــا قــام نادي 
المحــرق للمــرة األولــى باســتعارة الالعــب 

قبــل  مــا  الموســم  فــي  بوعــالي  محمــد 
الفائــت. كمــا أكد أن القرار لــم يكن صادرا 
بشكل رسمي أو من خالل تعميم من قبل 

االتحاد البحريني لكرة السلة.
وأكــد القصيــر أن ذلــك القانــون ال يصــب 
فــي مصلحــة الالعب األصلي فــي النادي، 
بحيــث إن الالعــب يبــذل مجهــودا كبيــرا 
ليحصــل  للموســم  اإلعــداد  بدايــة  منــذ 
علــى ثمــرة مجهــوده فــي النهائيــات التي 

اســتحق أن يخوضها بعد رحلة شــاقة مر 
بهــا مــن أجــل إظهار إمكاناتــه أم من يأتي 
لمناصرته في النهائيات، لكن في حال تم 
اســتعارة العــب من خــارج النــادي وأخذه 
لمركــز أحد الالعبيــن األصليين في النادي 
فذلــك ســوف يكــون بمثابــة نســف الثقــة 
والموهبــة التــي يمتلكها الالعــب األصلي. 
وأشار إلى أن ذلك القانون قد يكون جيدا 
على مستوى فريق الرجال بحيث يضفي 

حماســا لــدور النهائيــات أو يكــون الفريــق 
بحاجــة لالعــب معيــن مــن أجــل تحقيــق 

بطولة أو الرجوع إلى منصات التتويج. 
وأضــاف أحمــد أن ذلك القــرار ليس له أي 
منفعة تعود على الفئات السنية وكان من 
األفضل إلغاؤه؛ لتضرر الكثير من الالعبين 
والفــرق التــي لم تتجــه الســتعارة العبين 
مــن خــارج النــادي األصلــي، وأن النتائــج 
فئــة  مــن  الســنية  الفئــات  فــي  المرجــوة 

البراعــم حتــى الشــباب هــو 
حب اللعبة وتعلم أساســاتها 
مــن  أكثــر  بشــغف  واللعــب 
التفكير في االســتحواذ على 

البطوالت، وأن الهدف المرجو 
خلــق  هــو  الســنية  الفئــات  فــي 

العبيــن مميزيــن وليــس اللعب من 
أجل كسب البطوالت. 

قــال العــب فئــة األشــبال بنــادي ســماهيج محمــد جعفــر “إن اإلعــارة 
كانــت بمثابــة الفرصــة الثمينة لي والتي ينتظرهــا كل العب متميز لم 
يوفــق مــع فريقــة األصلــي في الوصول إلــى الدور النهائــي”. وقال إن 
تجربــة إعارتــه مع نادي المنامة كانــت بمثابة الفرصة التي من خاللها 
أبــرز موهبتــه أمــام اإلعالم والمســؤولين في اتحاد الســلة، حيث كان 
يمتلك إمكانات تميزه عن البقية وهذا ما دعا ناد بحجم نادي المنامة 
الســتعارته. وأكــد أن هــذه الفرصــة يمكــن أن يســتفيد منهــا الالعــب 

لتطويــر مهاراتــه على المســتوى الفردي من خــالل احتكاكه مع 
العبين مميزين بنادي المنامة خالل التمارين.

وأوضح الالعب جعفر أنه لما تم إقصاء فريق فئة 
األشــبال بنادي ســماهيج هلت عليه العروض 

مــن قبل األندية األخرى، وكان من ضمنها 
الالعــب جعفــر  واختــاره  المنامــة  نــادي 
ألســباب عــدة تميــزه عــن بقيــة األنديــة. 
مــن  العمليــة  ســريان  سالســة  وأوضــح 

بداية تقديم عرض اإلعارة حتى التوقيع 
على العقد، والذي كان موثقا بشــكل رسمي 

من قبل االتحاد البحريني لكرة السلة، والذي 
شــمل شــروطا أساســية وثانويــة، ومن الشــروط 

الثانويــة التــي ذكرهــا هــي عــدم خوض أي مبــاراة مع 

فريــق فئة الناشــئين بنــادي المنامة؛ لعدم مواجهة الالعــب مباراة مع 
نادية األصلي الذي وصل للدور النهائي.

وأشــار جعفــر إلــى وضع حــدود أو اشــتراطات يتم االتفــاق عليها من 
قبل االتحاد البحريني لكرة الســلة بحيث يتم اســتعارة أعداد معينة 
مــن الالعبيــن، مثــل الســماح الســتعارة العبيــن كحــد أقصــى؛ حتى ال 
تكــون الفــرق المتأهلــة للــدور النهائــي اســتعارت اكثــر مــن 3 العبيــن 
ويكــون الفريق خليطا من شــتى األنديــة المحلية، وأن يتم وضع حد 
زمنــي لالســتعارة بحيــث ال تأتــي أي إدارة مــن إدارات األنديــة 

وتستعير العبا للدور النهائي خالل الدور السداسي.
وفي الختام عبر الالعب عن مدى ارتياحه من ذلك القرار 
الذي أتاح له الفرصة لتقديم موهبته واكتساب الخبرة 
مــن نــاد كبيــر مثل نــادي المنامــة، إذ مــن الممكن أن 
ينقلهــا إلــى ناديــه األصلــي. كمــا عبــر عــن مــدى 
شــعوره باالرتيــاح والســعادة التــي لقيهــا مــن 
نــادي المنامــة، الذي اســتقبله برحابة صدر، 
إذ لم يشــعر بأي حساســية تجاهه من قبل 

أي العب كان على دكة االحتياط. 

ــادي ــ ــن ــ ال ــي  ــ ــي فـ ــ ــلـ ــ ــب األصـ ــ ــاعـ ــ الـ ــي مـــصـــلـــحـــة  ــ ــب فـ ــصـ الــــقــــانــــون ال يـ

اإلعارة للفئات السنية ثغرة ترتب عليها جدل واسع  

وقال العب فئة الشباب بنادي الحالة محمد صالح إن اإلعارة خيار جيد ومتاح 
لمــن هــو قــادر علــى اســتغالله بالشــكل الصحيح، بحيــث تختــار اإلدارة الالعب 
المميــز الــذي يمكــن أي يحــل محــل النقص الموجــود في الفريــق األصلي، حتى 
ال يكــون الالعــب المســتعار عائقــا في الخطط التي تم التــدرب عليها منذ بداية 

اإلعداد.
وأشار الالعب صالح إلى أهمية وجود القرار الذي يكون بمثابة البطاقة الرابحة 
لبعــض الفــرق في حال احتــاج الفريق إلى العب ذي خامة متميزة لتغطية مركز 
معين أو في حال الحاالت الطارئة مثل اإلصابات أو النقص العددي في الفريق 
نفســه، كما حدث لفريق الحالة لفئة الشــباب حيث كان الفريق يلعب بـ 5 العبين 
و3 علــى األكثــر فــي االحتيــاط مــا أضطرهــم 
النــادي؛  خــارج  مــن  العبيــن   3 الســتعارة 

لخوض الدور النهائي.
الكــم  تقليــص  يجــب  أنــه  صــالح  وأكــد 
 3 مــن  بــدال  لإلعــارة  المســموح  العــددي 
العبيــن إلــى العبيــن أو العــب واحــد 
المســتعارين  الالعبيــن  فقــط؛ ألن 
علــى  سيســتحوذون  مــا  غالبــا 
األصلييــن  الالعبيــن  مراكــز 
ســيؤدي  مــا  النــادي،  فــي 
إلــى وجــود حساســية بيــن 

الالعبين فيما بينهم.

قــال العــب نادي الحالة لفئة الشــباب الواثق علي إن القرار 
قــد يخــدم أنديــة ويضــر بأنديــة أخــرى، وأكــد معارضتــه 
الشــديدة للقانون؛ بســبب حجــم األضرار التي مــن الممكن 
أن تترتــب علــى الالعــب نفســه ســواء كان معــارا لنــاد آخر 

أو لالعب األصلي في النادي نفســه؛ لما يترتب على 
االســتقالية التــي تقــوم بها بعــض األندية بحيث 

يكــون الفريق مكتمل العناصر ويمتلك خامات 
متميــزة ويســعى إلعــارة خامــات مميــزة أيًضا 
من األندية األخرى وهذا ما يشــكل ضررا على 

الفريق المنافس في مباراة الدور النهائي.
وأشــار علي إلى الحالة التي واجهوها 

اســتعار  حيــن  الشــباب  فئــة  فــي 
النــادي 3 العبين من خــارج النادي 
أن  إلــى  مشــيًرا  النهائــي،  للــدور 
إعــارة العبين من خارج النادي قد 
تتســبب ببعض الحساســية لبعض 
بخصــوص  وتذمرهــم  الالعبيــن 
المعاريــن  الالعبيــن  إشــغال 
لمراكزهــم فــي اللعــب. وأن الالعب 

المســتعار قد يســبب خلخلة في عملية التفاهم في اللعب 
والخطط التي تم التدرب عليها منذ بداية إعداد الفريق.

واســتعرض الالعــب علــي أهــم األســباب التي أجبــرت نادي 
الحالــة علــى اســتعارة 3 العبيــن مــن خــارج النــادي، وهــي 
النقــص العددي لالعبين وإصابة بعض الالعبين في الفئة، 
مــا أدى إلــى اســتعانتهم بالعبيــن مــن فئــة الناشــئين؛ 
القــرار األمثــل  الفريــق، ولكــن كان  لتعزيــز صفــوف 
الفريــق  لتطعيــم  الخــارج  مــن  العبيــن  اســتعارة 

بخامات تخدم الفريق في الدور النهائي.
واقتــرح علي أن يتم ســن بعــض القوانين التي 
أو  األنديــة  بعــض  تجــاوزات  مــن  تحــد 
الالعبيــن أنفســهم الذيــن ال يحملــون 
المســؤولية الكافيــة مــن أجــل النادي 
بعذر عدم كفاءة بقية عناصر الفريق 
الــذي ينتمــون إليــه بحيــث يتعمدون 
خســارة فريقهــم، وتــم تقديــم عــرض 

إعارة له من ناد آخر مسبًقا.

أشــاد العــب فئــة الناشــئين بنــادي الحالــة 
أحمد فتيل بالمجهود الذي يقوم به اتحاد 
السلة، والذي يهدف إلى تطوير اللعبة من 
مختلــف القوانيــن التــي يطرحهــا. ومثــال 
علــى ذلك قانــون اإلعارة. وأكــد اإليجابية 
والمنفعــة التــي تعــود علــى الالعب نفســه 
والتــي تكون بمثابــة الفرصة لالعب إلبراز 
مهاراتــه فــي حيــن اســتعير لنــاد آخــر، إذ 
يكــون لــدى الالعب فرصة فــي لعب الدور 
النهائــي الــذي لــم يســتطع الوصــول إليــه 
مــع فريقــة األصلــي ألســباب عــدة تختلف 
نــاد. كمــا أن قانــون  بحســب ظــروف كل 
اإلعــارة أتــاح للكثيــر مــن الالعبيــن فرصة 
اكتســاب المهــارات مــن النادي المعــار إليه 
النــادي  فــي  الموجوديــن  الالعبيــن  ومــن 
العبيــن  وجــود  مــن  البــد  إنــه  إذ  نفســه، 
ويمكــن  الكبــرى،  األنديــة  فــي  متميزيــن 
تلــك  مــن  االســتفادة  المســتعار  لالعــب 
المهــارات واالحتــكاكات التــي يتعرض لها 

خالل التمارين. 
كمــا أشــار إلــى بعــض الســلبيات التــي قــد 
تضــر بالنــادي األصلــي الــذي ينتمــي إليــه 
الالعب في حين خروجه إلى أحد األندية 
األخــرى، وذلــك يتمثــل فيمــا يشــكله ذلــك 
الالعــب مــن دور بــارز فــي تكملــة صفوف 

فريقــة فــي ناديه األصلــي، ذاكرا ما حصل 
مــع العــب فريــق األشــبال محمــد جعفــر 
حينمــا انتقــل إلــى المنامة بعــد خروج فئة 
أشــبال نــادي ســماهيج مــن الــدوري، حين 
كان فريــق الناشــئين يعتمــد علــى الالعب 
ليكمل فريق الناشــئين. وأوضح أن الضرر 
يقــع علــى النــادي نفســه فــي حــال نقصان 
العــب بــارز ويمتلــك مهــارات عاليــة مثــل 

محمد جعفر. 
وأوضــح الالعــب فتيــل أن القانــون يمكن 
أن يطبــق مــن فئــة الناشــئين حتــى فئــة 
الرجــال بحيــث يكــون الالعب أكثــر قدرة 
علــى التفهــم، بحيــث يتفهــم قــرار اإلدارة 
حيــن يتطلــب األمــر اســتعارة العــب مــن 
الخــارج ليحــل بديــال عــن أحــد العناصــر؛ 
مــن أجــل الوصول إلــى منصــات التتويج، 
وأن الالعــب بفئة الناشــئين قــد وصل إلى 
مرحلة يمكنه فيها تحمل المسؤولية تجاه 
بعــض  فــي حيــن يتعمــد  ناديــة األصلــي، 
الالعبيــن فــي الفئــات دون الناشــئين إلــى 
خســارة فريقــه بعــد حصولــه علــى ضمــان 
وصولــه إلــى النهائي مع ناد آخر مســتعينا 
خاللــه  مــن  يمكــن  الــذي  اإلعــارة  بســلم 

تحقيق ما طمح إليه باألنانية.
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أشــاد العــب فئــة الناشــئين بنــادي المنامــة راشــد أحمــد بالقانــون الــذي جــاء بــه 
االتحــاد؛ لمــا يضفيــه القانــون مــن حمــاس وتنافــس بيــن األفرقــة المحليــة فــي 
الــدوري، إذ إن القانــون يتيــح لبعــض األنديــة التــي ال تمتلــك عناصــر وخامــات 
متميــزة اســتقطاب عناصــر تعزز من قوة الفريق؛ حتى تتمكن من مســايرة بقية 
األندية الكبيرة، وإنه غالًبا ما تكون بطولة الدوري للفئات السنية منحصرة على 

فريقين؛ المتالكهما العناصر المتميزة.
وأكــد راشــد أن القانــون تطغــى عليــه اإليجابيــات إال أن هنــاك ســلبية واحدة قد 
يتفهمهــا البعــض مــن أجــل مصلحــة الفريــق ككل. يجب علــى الالعــب أن يتفهم 
ويتقبــل دخــول عنصــر جديد مــن خارج النادي ليحل محله فــي اللعب؛ من أجل 
تحقيــق البطوالت والصعــود لمنصات التتويج، ولكن من الممكن أيًضا أن تطرح 
إدارة الفريــق فكــرة اســتعارة العــب خارجــي علــى الالعبين بحيث يكــون لديها 
علــم مســبق لتقبــل األمــر بأريحيــة وترحيــب، إذ إن الالعــب األصلــي فــي بعــض 
األحيــان يتحســس من الالعب المســتعار؛ الســتحواذه على دقائــق لعب الالعب 
األصلي.واقتــرح راشــد إمــكان أن يقوم االتحــاد البحريني 
لكــرة الســلة بمنع المتصدريــن األربعة األوائــل من فرصة 
االســتعارة؛ المتالكهــم الفعلــي لعناصــر وخامات على 
مســتوى جيــد، كمــا أن مــن يقــوم باســتغالل ذلــك 
القانــون غالًبا ما يكون قد تأهل للدور السداســي، 
فتلــك األنديــة تضمــن وصولهــا للــدور النهائــي 
القانــون  باســتغالل  األداء  هــذا  بعــد  وتقــوم 

لتضمن فعلًيا وصولها إلى منصات التتويج.

محمد عارف عوض - طالب بجامعة البحرين

أثــار قانــون اإلعــارة لكرة الســلة بالفئات الســنية جدال واســعا تعدى جــدران األندية حتى وصل إلى وســائل التواصل 
األجتماعــي حيــث بــث حســاب trashtalk_bh@ علــى موقع اإلنســتغرام منشــورا تحت عنــوان “شــباب المنامة يالقي 
منتخــب الحالــة” مشــيرًا إلــى مباراة الدور النهائي لنادي الحالة ونــادي المنامة. ومن باب بيان القانون للعامة قمنا بعد 

إنتهــاء الموســم للفئــات الســنية بالبحث واالســتطالع عــن القانون للوصــول إلى ثمار القانون في موســمه 
األول، حيث قمنا بأخذ آراء الالعبين واإلداريين المختصين في اللعبة وأتضح لنا بأن ال وجود أساسا 

للقانون فعليا بل كانت ثغرة أستغلتها األندية من أجل تطعيم فرقها بعناصر متميزة.

أبــدى مديــر الفئات الســنية بنــادي الحالة 
أحمد كلداري معارضته للقانون في حال 
لــم تحــدد لــه أي ضوابــط، إذ كان يجــب 
تحــد  التــي  االشــتراطات  بعــض  إرفــاق 
مــن التجــاوزات غيــر المرغــوب فيهــا من 
الناحيــة الزمنيــة الســتعارة الالعبيــن من 
خــارج النادي األصلــي. وكان يجب وضع 
زمــن لإلعــارة مــن بدايــة الموســم علــى 
سبيل المثال حتى الدور السداسي كحد 
أقصــى. ولكــن فــي حــال عــدم وضــع أي 
اشــتراطات أو قوانين تحد من المشــاكل 
التــي قــد تطــرأ مــع االســتقاللية للقانــون 

فيفضل إلغاوه.
التــي  التجــاوزات  بعــض  كلــداري  وذكــر 
فــي  الشــخصي  الصعيــد  علــى  واجههــا 
نــادي الحالة، بحيث كان فريق الناشــئين 
بنــادي الحالــة يلعــب المبــاراة الثانيــة لما 
قبــل النهائــي والفريــق اآلخــر ســبق وأن 
وصــل إلــى دور النهائي، فما كان من ذلك 

النادي إال تقديم العروض المغرية لبعض 
العبــي نــادي الحالة فــي حال خســارتهم 
فــي المبــاراة الثانيــة وكان ذلــك الحديث 
قبيل بدأ المباراة، فكيف لالعب أن يلعب 
بأقصــى جهــده وهــو علــى يقين بــأن في 
حــال خســارته أو فوزه في تلــك المباراة 

سوف يصل إلى الدور النهائي؟
كمــا أكــد كلــداري أن القانــون كان بمثابــة 
الفرصــة لنادي الحالــة في تطعيم الفريق 
األنديــة  مختلــف  مــن  جيديــن  بالعبيــن 
البحرينيــة، بعدمــا رأى أن معظــم األندية 
تلــك  الســتغالل  توجهــت  قــد  المحليــة 
الثغرة المتاحة. وأن نادي الحالة اســتعار 
3 العبيــن حســب االشــتراطات المرفقــة 
مــع القانــون مــن الناحيــة العدديــة والتي 

تحد من تجاوز ذلك العدد.
و أشــار أحمد إلى أن العبي فئة الشــباب 
بنــادي الحالــة لــم يواجهــوا أي حساســية 
الخــارج؛  مــن  العبيــن  اســتقطاب  فــي 
كان  التــي  الحالــة  وإدراكهــم  لتفهمهــم 
يواجههــا الفريــق فــي ظــل وجــود نقــص 
عــددي فــي الفريق ووجــود بعض حاالت 
بإلحــاق  تعــوض  كانــت  والتــي  اإلصابــة 
نفــس  مــن  الناشــئين  فئــة  مــن  العبيــن 

النادي.

تقدم مدرب فئة األشبال بنادي سماهيج محمد 
رمضــان باعتراضــه علــى القانــون، إذ أكــد أنه ال 
يضفــي أي نتائــج نافعــة مــن الممكــن أن تصــب 
فــي صالــح الالعب نفســه، إذ إن الالعب يحتاج 
إلــى المشــاركة فــي النهائيــات ليصــل إلــى ثمــرة 
مجهــودة الــذي بذلــه مــن بداية الموســم، وليس 
بأخذ أحد الالعبين من خارج النادي لمكانه في 
الفريــق، كمــا أن مــن يســتعر العبيــن مــن خــارج 
الالعــب  إلــى تطويــر  ينظــر  ال  األصلــي  النــادي 
األصلــي بــل ينظــر إلــى تحقيــق البطــوالت على 
حســاب العب النادي األصلــي، وأن الهدف الذي 
يجــب أن يكــون لدى كل ناد هــو صناعة العبين 
جــدد يســتطيع النــادي بعدها بالنهــوض بهم في 
الســنوات المقبلــة بدالً من االســتعارة التي تقلل 

من قيمة الالعب األصلي وتفقده ثقتا بنفسا.
الالعــب  تعليــم  أهميــة  إلــى  رمضــان  وأشــار 
اللعبــة  حــب  الســنية  الفئــات  فــي  خصوصــا 
وممارستها بطرق متنوعة؛ لتخلق أجواًء مرحة 
لالعبين الصغار، وذكر بعض النماذج التي تطبق 
فــي خارج المملكة، والتــي تقيم المباريات دون 
للفريقيــن،  المســجلة  األهــداف  عــدد  احتســاب 

مــا يــدل على الهــدف من خــالل تلــك المباريات 
والــذي يرســخ لــدى الطفــل حــب اللعبــة وليــس 
كســب المبــاراة بالنتيجــة. وقــال رمضــان إنــه ال 
مانــع مــن تطبيــق ذلك القانــون في فئــة الرجال 
والشــباب؛ إلضفاء بعض المنافســة في الدوري، 
إذ إن الالعــب اكتســب فــي تلــك المرحلــة حــب 
اللعبة وتعلم أساســاتها بشكل جيد، ولكن يجب 
إلغاء ذلك القانون على بقية الفئات الســنية مما 

دون فئة الشــباب لكثرة السلبيات المترتبة على 
ذلك القانون.

التــي كان  النتيجــة  المــدرب رمضــان أن  وأكــد 
ينتظرهــا مــن العــب فئة األشــبال محمــد جعفر 
حينمــا أعــاره لنــادي المنامة هــي الخبــرة الفنية 
والفكريــة التي قد يكتســبها من ناد كبير بحجم 
نــادي المنامة، الذي يمتلــك خامات ممتازة على 
مســتوى الدوري المحلي، وأن الالعب قد تكون 
له فرصة في ظهور اسمه على ساحة اللعبة في 
المستوى المحلي. كان من األفضل أن يتجاوب 
معنا مســؤول من االتحاد البحريني لكرة الســلة 
الســتيضاح القانون، إذا كان بإمكاننا أن نســميه 
قانــون فعــالً! إذ أكــد معظــم اإلدارييــن باألنديــة 
إن القانــون كان بمثابــة الثغــرة التــي اســتغلتها 
األندية. فقد كان جل ما نريده بصفتنا صحيفة 
وأهدافــه  القانــون  أهميــة  اســتيضاح  محليــة 
التــي تصــب فــي مصلحــة وتطويــر اللعبــة ومــا 
للقانــون،  التــي جــاءت مصاحبــة  االشــتراطات 
لكــن باءت المحــاوالت في التواصل مع االتحاد 

بالفشل.

بعــد البحــث وراء الجــدل الذي ظهر ليصل إلى وســائل التواصل االجتماعــي توصلنا إلى بعض 
المقترحــات التــي مــن الممكــن أن توقــف الجدل الحاصــل في محيط لعبة الســلة، إذ أكد معظم 

الالعبين واإلداريين السلبيات التي تطال الالعبين واألندية في بعض األحيان.
كان باإلمــكان إلغــاء القانــون بشــكل نهائي؛ لوجود البديل وهو االســتغناء، الــذي من الممكن أن 
يقــود إلــى تطويــر اللعبــة دون أن تترتب عليه أيــة مضار عائدة على الالعبيــن واألندية، كما أن 

قانون االستغناء يخلق أجواء التفاهم بين الالعبين أنفسهم وإدراكهم لوجود عنصر من خارج 
النادي لتفاديهم من موقف الحساســيات مع الالعبين المعارين، كذلك يســاعد قانون االستغناء 

على إدراك بقية األندية للعناصر التي يمتلكها النادي المنافس بعلم سابق منذ بداية الموسم.
ويقــوم قانــون االســتغناء علــى تحــول بطاقــة الالعــب مــن ناديــه األصلي إلــى النــادي الذي تم 
التعاقــد معــه؛ بنــاًء على عقــد موثق في االتحاد ويحفظ من خاللة الحقــوق بين أطراف العقد، 

وبذلك فإن قانون االستغناء ال ُيفقد اإليجابيات التي يتميز بها قانون اإلعارة، إذ يمكن لالعب 
أن يكتســب المهــارات المطلوبــة فــي حــال انتقالــه إلــى نــاد آخر خالل فتــرة زمن لموســم كامل 
مقارنــة بالفتــرة التــي يقضيهــا خــالل مــدة محــدودة كالمشــاركة في الــدور السداســي أو الدور 

الرباعي وذلك ما يكون في قانون اإلعارة.

الخاتمة

أحمد كلداري

أحمد القصير

جاسم رمضان



أعلنت مجموعــة ميدياكوم، أمس 
المليارديــر  مالكهــا  أن  الخميــس، 
األميركــي روكو كوميســو اشــترى 
فيورنتينــا اإليطالي من عائلة ديال 

فالي.
تفاصيــل  عــن  الكشــف  يتــم  ولــم 
الصفقــة، فيمــا ذكــرت رويتــرز في 
وقــت ســابق أن قيمتها تقدر بنحو 
مليــون   180( يــورو  مليــون   160

دوالر(.

وقدم الملياردير األميركي  «
كوميسو، وهو إيطالي 
المولد ويمتلك فريق 

نيويورك كوزموس والمدير 
والرئيس التنفيذي لمجموعة 

ميدياكوم لالتصاالت، عرضا 
العام الماضي لشراء حصة 

مسيطرة في ميالن لكن 
الصفقة فشلت.

كارفاخال: هذه أسباب الموسم الكارثي
تناول المدافع الدولي اإلسباني داني كارفاخال، الموسم األكثر قسوة على ريال مدريد 
والــذي لــم يتــوج فيــه بأي لقــب وذكريات الــدور القيــادي للبرتغالي كريســتيانو رونالدو 
فــي الفريــق األبيــض، معربا عن أمله فــي أن يتولى البلجيكي إيدين هــازارد هذا الدور، 

واصفا التعاقد المحتمل معه بأنه سيكون “صفقة من العيار الثقيل”.

عــن  عامــا  الـــ27  صاحــب  الالعــب  وقــال 
نقــدم  لــم  “بالطبــع  للموســم:  تقييمــه 
موســما جيــدا، هنــاك انتقــاد للــذات داخــل 
الفريــق ألننــا نعلــم أننــا لــم نقدم المســتوى 
المطلوب، أفضل شــيء أن الموســم انتهى 
التــي ارتكبناهــا  وعلينــا تحليــل األخطــاء 

وتصحيحها في الموسم الجديد”.
وتابع: “المعاناة لم تكن من اإلجهاد الذهني 
فقــط، تحركنا داخل الملعب لم يكن جيدا، 
فــي  تســبب  وهــذا  النقــاط،  وأهدرنــا  كنــا 
مزيــد من الضغوط علينــا، كنا نلعب بتوتر، 
مــع إصابــة العديــد مــن الزمــالء، كل هــذا 
أثــر بالســلب علــى الفريــق، علينــا تصحيح 
الوضع واالنطالق بالكثير من الطموح منذ 

الدقيقة األولى للموسم”.
ونفى كارفاخال أن يكون الفريق قد تشبع 
لتحقيــق  بشــغف  نشــعر  “الزلنــا  باأللقــاب 
نرغــب  دائمــا  فنحــن  األلقــاب،  مــن  مزيــد 
فــي الفــوز بالنقــاط الثالثــة أو فــي تخطي 
األدوار اإلقصائيــة، لكــن أحيانا ال نســتطيع 
وتحركاتنــا تكــون ســيئة، فالمنافــس أيضا 
يلعــب علــى الفــوز. األمــر لــم يكــن أننــا لــم 

نرغب ولكن لم نستطع”.
هــذا  منهــا  عانــى  التــي  اإلصابــات  وعــن 
قــال  أدائــه،  علــى  أثــرت  والتــي  الموســم 
التــي  اإلصابــات  مــن  عانيــت  “بالطبــع 
المالعــب،  عــن  ونصــف  شــهرين  أبعدتنــي 
كنــت أرغــب فــي خــوض المباريــات لكنــي 
لم أســتطع، وباألخص عندما أصبت خالل 
اإلحماء قبل مباراة سيسكا موسكو، وقبل 
مواجهة أياكس عندما تعرضت لكدمة في 
الكالسيكو، هذه تحديات لي لتخطيها في 

الموسم الجديد”.

رحيل رونالدو

البرتغالــي  غيــاب  بــأن  الالعــب  وأقــر 

كريستيانو رونالدو عن الفريق أّثر بالسلب 
علــى نتائجــه، لكنــه دعا إلى تجــاوز رحيله 

لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي.
وقــال “مــا علينا فعلــه هو أن نحــاول الفوز 
بدونــه بجميــع المباريــات. مــن الواضــع أن 
كان  للغايــة،  مهمــا  العبــا  كان  كريســتيانو 
كان  األهــداف وهــذا  مــن  العديــد  يســجل 
مالحظا، لكن هذه هي ســنة الحياة، يرحل 
العبون، ينبغي تعويضهم بآخرين لتسجيل 
األهــداف، عبــر جلب صفقــات جيدة، وهذا 

يعطي الفريق مزيدا من القوة”.
فعلــه  مــا  أن  الواضــح  “مــن  وواصــل 
سيســجله  مدريــد  ريــال  فــي  كريســتيانو 
التاريخ وســيكون أســطورة هنا دائما. هذا 
أمر غير قابل للنقاش، سنحتاج للوقت من 
أجل تعويضه بالعب آخر يسجل هذا الكم 
مــن األهــداف ويقــودك للفــوز بالكثيــر مــن 
األلقــاب. مــن الصعب تعويضــه لكنه العمل 

هو ما سيجعلنا نعوضه”.
وحــول رحيــل المــدرب جوليــن لوبيتيجي 
مــن  فقــط  جــوالت   10 بعــد  الفريــق  عــن 
الليجــا قــال “لــم يحالفــه التوفيــق للحفاظ 
علــى موقعــه، فــي النهايــة يتأثــر المدربون 
واصــل  لــو  أتمنــى  كنــت  بالنتائــج،  كثيــرا 
العمــل معنــا لكن النتائــج تتحكم كثيرا في 
مصيــر المدربيــن، اآلن أتمنــى لــه التوفيــق 
بعد توقيعه إلشــبيلية، يمكن أن يحقق مع 

الفريق نتائج مهمة”.

عودة زيدان

زيــن  الفرنســي  عــودة  وبخصــوص 
الديــن زيــدان لقيــادة دفــة الفريــق خلفا 
لســانتياجو ســوالري الــذي تولــى الريال 
بعد رحيــل لوبيتيجي، قال “الكل يعرف 
زيــدان ومــا فعلــه معنــا، إنــه مــدرب رائع 
وجيــد للغاية وقائد كبيــر للفريق، يعرف 

كل تفاصيــل كــرة القدم، رغــم أن خبرته 
التدريبية ال تتعدى 3 أو 4 أعوام”.

وردا على سؤال حول خليفة كريستيانو 
وفشــل الويلــزي جاريــث بيل فــي قيادة 
الفريــق، قــال “بيــل قــدم للفريــق الكثير، 
سجل أهدافا في النهائيات، صنع الكثير 
لعبــا جيــدا طــوال  قــدم  األهــداف،  مــن 
الســنوات الســت التــي قضاهــا بالفريــق 

مثلي”.
مــع  مســتمرا  عقــده  “اليــزال  وواصــل: 
الفريــق، ال أعلــم القــرار الذي قــد يتخذه 
النــادي معــه أو إذا مــا كان يرغــب فــي 
يمتلــك  العــب  لكنــه  ال،  أم  الرحيــل 
سيســاعدنا  وبالطبــع  رائعــة  إمكانيــات 

علــى  زيــدان  مــع  اتفــق  مــا  إذا  كثيــرا 
االستمرار”.

التــي  الجديــدة  الصفقــة  وبخصــوص 
المهاجــم  مــع  بالتعاقــد  الفريــق  أبرمهــا 
الصربــي لــوكا يوفيتش، قــال “إنه العب 
شــاب لديــه شــغب ورغبــة فــي تســجيل 
األهداف وسيســاعدنا كثيرا، ســيتنافس 
مــع كريــم بنزيمــا وماريانــو علــى اللعــب 

كأساسي”.
أما حول اقتراب جناح تشيلسي، إيدين 
هــازارد، مــن االنضمــام للملكي، قــال “إذا 
انضــم للفريــق في نهاية األمر فســيكون 
صفقة من العيار الثقيل. ســيكون صفقة 

ناجحة بالفعل”.

وحول جناح باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي وإمكانية انضمامه  «
للفريق، قال “إنه العب كبير للغاية، يظهر ذلك، العب شاب وبطل للعالم. سيكون 

إضافة قوية، إنه العب شاب يصنع الفارق”.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

 أميركي 
يشتري 

فيورنتينا
حــذر تونــي نــادال، نجــل شــقيقه، رافائيــل، 
قبــل اللعــب أمــام السويســري روجــر فيدرر، 
اليوم الجمعة، في نصف نهائي بطولة روالن 

جاروس.
وقال توني في تصريحات نشــرتها صحيفة 
ماركا اإلســبانية “يتوجب علــى رافا، حرمان 
روجــر فيــدرر، مــن تقديم أســلوبه الهجومي 

طوال المباراة”.
وأضــاف “فيــدرر بعمــر 37 عاًمــا، ســيحاول 
إجبــار رافائيــل نــادال علــى خــوض مبــاراة 
مــن  تبــادالت  فــي  الدخــول  وعــدم  ســريعة 
الخط الخلفي، بينما سيتطلع رافا إلى عكس 
ذلــك، علــى الرغــم مــن صعوبــة إيجــاد نقاط 

ضعف عند الالعب األفضل في التاريخ”.

وواصل “نادال يملك أفضلية دائمة  «
على فيدرر في األراضي الترابية، ولم 

يخسر أمامه من قبل في روالن 
جاروس، ومن تلك اإلحصائية أثق في 

فوز رافا في المباراة المقبلة، وذلك 
على الرغم من ثقتي في فوز برشلونة 
على ليفربول في دوري أبطال أوروبا، 

رافائيل نادالوحدث عكس ذلك”.

نادال يتلقى نصيحة قبل مواجهة فيدرر
وكاالت

تحــدث يــان أوبــاك حــارس مرمــى أتلتيكو 
مدريد، عن سر بقائه في صفوف الروخي 

بانكوس خال الفترة المقبلة.

تصريحــات  فــي  أوبــالك  وقــال 
“لقــد  مــاركا  صحيفــة  نشــرتها 
جــددت عقدي، لكن العقد الجديد 
أتمتــع  ال يغيــر أي شــيء، ألننــي 

بنفس طموح أتلتيكو مدريد”.
طمــوح  أن  “طالمــا  وأضــاف 
طموحــي،  نفــس  هــو  األتلتــي 
سأســتمر هنــا. قــد يعتقــد البعض 
ألن  انخفــض  النــادي  طمــوح  أن 
بعــض الالعبيــن المهميــن غادروا، 
النــادي ســيبذل  لكنــي متأكــد أن 
قصارى جهده للتوقيع مع العبين 

مميزين”.
ونــوه “عندمــا ذهبــت إلــى توقيــع 
المســتقبل  عــن  تحدثنــا  العقــود، 
لطمــوح  ضمانــات  وأعطونــي 

لنــادي  ا
وأخبرونــي 

لــن  تطلعاتهــم  أن 
أنطــوان  رحيــل  وحــول  تتغيــر”. 
“إنــه  أوبــالك  علــق  جريزمــان، 
مضطــًرا  لســت  لكنــي  صديقــي، 

لتغيير رأيه، أتمنى له األفضل”.
وتابــع مازًحــا “أتمنــى أن يذهــب 
جريزمــان إلــى بلــد آخــر، ألنني ال 

أرغب في أن يهز شباكي”.
اســتمر  إذا  حــال،  أي  “علــى  وأتــم 
أنطــوان فــي إســبانيا، فلــن تكــون 
هنــاك أي أزمــه معــه، ألننــي أحــب 

اللعب ضد األفضل في العالم”.

سر بقاء أوبالك مع أتلتيكو مدريد

sports@albiladpress.com
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داني كارفاخال

هاليب تفقد لقب روالن غاروس
ودعــت حاملــة اللقــب الرومانيــة ســيمونا هليب بطولــة روالن غاروس الفرنســية 
المفتوحــة للتنــس، ثانية الدورات األربع الكبرى، بخســارتها، أمس الخميس، أمام 

األميركية أماندا أنيسيموفا.

المبــاراة  األميركيــة  الشــابة  وحســمت 
بمجموعتين دون رد 2-6 و6-4.

على ملعب فيليب شــاترييه الرئيسي، بلغت 
أنيســيموفا )17 عامــًا( نصــف نهائــي إحــدى 
فــي  األولــى  للمــرة  ســالم  الغرانــد  بطــوالت 
األســترالية  لتالقــي  االحترافيــة،  مســيرتها 
علــى  تغلبــت  التــي  الثامنــة  بارتــي  آشــلي 
المصنفــة 14 األميركيــة ماديســون كيــز 6-3 

و5-7 على ملعب سوزان لنغلن.
لكــن  األربعــاء  مقررتيــن  المباراتــان  وكانــت 
مباريــات  جميــع  أجلــت  الغزيــرة  األمطــار 
األمــس إلــى اليوم حيــث يلعب الحقــًا ضمن 
ربع نهائي منافســات الرجــال الصربي نوفاك 
األلمانــي  مــع  أول  المصنــف  دجوكوفيتــش 

والنمســاوي  الخامــس،  زفيريــف  ألكســندر 
كارن  الروســي  مــع  الرابــع  تييــم  دومينيــك 

خاتشانوف العاشر.
تصــل  العبــة  أصغــر  أنيســيموفا  وأصبحــت 
نصــف نهائــي بطولــة كبــرى بعــد التشــيكية 
نيكــول فايديســوفا عــام 2007 فــي بطولــة 
أســتراليا المفتوحــة، فــي حين باتــت  بارتي 
الالعبــة األعلــى تصنيفــًا فــي المربــع الذهبي 
الذي تأهلت إليه الثالثاء البريطانية جوهانا 
ماركيتــا  والتشــيكية   )26 )مصنفــة  كونتــا 

فوندروشوفا )مصنفة 38( البالغة 19 عامًا.
وأصبحــت أنيســيموفا أيضــًا أصغــر أميركية 
تبلــغ نصــف نهائي بطولة كبــرى منذ فينوس 
فــي بطولــة فالشــينغ   1997 عــام  وليامــس 

نهائــي  تبلــغ نصــف  التــي  ميــدوز، واألصغــر 
جنيفــر  مواطنتهــا  بعــد  الفرنســية  البطولــة 

كابرياتي عام 1990.
وقالت أنيســيموفا “هذا أكثر مما كنت أتطلع 

إليــه. أعــرف أنــه كان علــَي، إن أردت الفــوز 
اليــوم، أن أقوم بشــيء مختلف ألن األمر لن 
يكــون ســهالً”. وتابعــت “أنا ســعيدة جــدًا من 

أدائي ألني قدمت إحدى أفضل مبارياتي”.

الرومانية سيمونا هليب

وكاالت

وكاالت

بدأ مانشســتر ســيتي إجراءات استباقية شــملت التواصل مع محكمة التحكيم 
الرياضــي مواجهــة احتمــال اســتبعاده مــن دوري األبطــال مــن قبــل االتحــاد 
األوروبــي بســبب شــكوك حــول خرقــه قواعــد اللعــب المالــي النظيــف، بحســب 

تقارير صحافية.

بثالثيــة  تــوج  الــذي  ســيتي  ويواجــه 
الموســم  فــي  مســبوقة  غيــر  محليــة 
دوري  عــن  اإلبعــاد  خطــر  المنصــرم، 
القــاري  االتحــاد  فتــح  بعدمــا  األبطــال 
)ويفــا( تحقيقــا فــي هــذه القضيــة فــي 
شــكوك  خلفيــة  علــى  الماضــي  مــارس 
بمخالفــة نــادي شــمال إنكلتــرا لقوانيــن 

اللعب المالي النظيف. 
وأعلــن يويفا منتصــف مايو الماضي أن 
نتائج التحقيق الذي أجراه، أرسلت إلى 
غرفــة الحكــم التخــاذ القــرار المناســب 
صحيفــة  حينهــا  وأشــارت  بشــأنها. 

أن  إلــى  األميركيــة  تايمــز”  “نيويــورك 
االتحــاد األوروبــي ســيوصي باســتبعاد 
مــن  إدانتــه،  ثبتــت  حــال  فــي  ســيتي، 
مســابقة دوري أبطــال أوروبــا الموســم 
يليــه  الــذي  أو   )2020 -  2019( المقبــل 

.)2021 - 2020(
وفــي هذا الســياق، أشــارت صحيفة “ذا 
الخميــس  أمــس  البريطانيــة  تلغــراف” 
إلــى أن مانشســتر ســيتي تواصــل مــع 
)“كاس”(  الرياضــي  التحكيــم  محكمــة 
بشأن احتمال لجوء االتحاد القاري إلى 

استبعاده من المسابقة القارية األهم.

ويتوقع على نطاق واسع أن تثبت غرفة الحكم استنتاجات رئيس المحققين  «
وهو ايف لوتيرم في هذه القضية، والذي تشير التقارير إلى أنه أوصى 

باستبعاد سيتي عن دوري األبطال.

إجراءات استبقاقية للسيتي مع “كاس”

وكاالت

يســعى أنطونيــو كونتــي المديــر الفنــي الجديــد إلنتــر ميــان اإليطالــي، إلبــرام 
صفقة من صفوف ريال مدريد، لتدعيم فريقه خال سوق االنتقاالت الصيفية.

وبحســب صحيفــة “ماركا” اإلســبانية، فإن 
كونتــي يريــد تدعيــم خــط الدفــاع إلنتــر 
ميالن ويضع ناتشــو فيرنانديز العب ريال 
مدريــد كخيــار ضمــن حســاباته. وأشــارت 
الصحيفــة، إلــى أن ناتشــو الذي لــم يتمكن 
مطلقــا مــن حجــز مــكان لــه فــي التشــكيلة 
الماضــي،  الموســم  للميرنجــي،  األساســية 
ومــدد عقده بالفعل، ُيعــد ورقة مهمة لزين 

الديــن زيــدان المديــر الفنــي لريــال مدريد، 
الدفاعيــة،  المراكــز  فــي  تنوعــه  بفضــل 
وبالتالــي فالكلمة األخيرة تعود للفرنســي. 
وأفــاد التقريــر، أنــه فــي ظــل التعاقــد مــع 
إيديــر ميليتــاو مــن بورتــو، باإلضافــة إلــى 
اســتمرار رامــوس وفــاران مــع الميرنجــي، 
ناتشــو  رحيــل  إلــى  يــؤدي  قــد  ذلــك  فــإن 

ليكون جزًءا من مشروع كونتي الجديد

صفقة كونتي من ريال مدريد



رونالدو “المنتهي” يعود من جديد
أطلــق منتقــدو كريســتيانو رونالــدو فــي الســنوات األخيرة اســم “المنتهي” علــى النجم 
البرتغالي لإلشارة إلى تراجع مستواه حسب رأيهم، لكنه عاد من جديد وهذه المرة مع 

منتخب بالده ليثبت أن “المنتهي” لم ينته بعد.

رونالــدو قــاد منتخــب البرتغــال للفــوز على 
سويســرا في نصف نهائــي البطولة الوليدة 
“دوري األمــم األوروبية” بـــ 3 أهداف لهدف 
محــرزا جميع األهداف، ليتأهل إلى النهائي 

في انتظار الفائز بين هولندا وإنجلترا.
نجــم يوفنتــوس )34 عامــا( أنهــى صيامــه 
التهديفــي مــع منتخــب البرتغــال بعــد 350 
يومــا، حيــث كان هدفــه األخيــر فــي مرمى 
العلــم  مــع   ،2018 مونديــال  فــي  المغــرب 
أنهــا الفتــرة األطــول لرونالــدو مــن الصيــام 

التهديفي مع المنتخب.
مباراة سويســرا أنهت أيضا صياما تهديفيا 

مــن نــوع آخــر لرونالــدو حيــث نجــح فــي 
الهــدف فــي األول مــن تســجيل هــدف مــن 
ركلــة حــرة أخيــرا، بعــد 28 محاولة فاشــلة، 
علمــا أن آخــر هــدف من ركلة حــرة كان في 

مرمى إسبانيا في مونديال روسيا 2018.
الهاتريــك الــذي أحــرزه رونالــدو هــو رقم 7 
مع المنتخب، ورقم 53 في مســيرته بشكل 

إجمالي.
رونالــدو رفــع رصيده من األهــداف الدولية 
إلــى 88 هدفــا من 157 مبــاراة، متربعا على 
لمنتخبــات  التاريخييــن  الهدافيــن  عــرش 

بالدهم في قارة أوروبا.

ال يتفوق عليه دوليا سوى المهاجم التاريخي لمنتخب إيران علي دائي، الذي يمتلك  «
109 أهداف من 149 مباراة.

وكاالت

كريستيانو رونالدو

القــدم  لكــرة  الدولــي  االتحــاد  أعلــن 
)فيفــا( أن أحمــد أحمد رئيــس االتحاد 
األفريقــي )كاف(، خضــع لالســتجواب 
مــن الســلطات الفرنســية فــي باريس، 

صباح أمس الخميس.
وذكر الفيفا في بيان: “ال نعرف تفاصيل 
يمكننــا  ال  لــذا  التحقيــق،  هــذا  حــول 

التعليق على األمر بشكل دقيق”.
وذكرت تقارير الشهر الماضي أن لجنة 
القيــم بالفيفــا تلقــت تقارير مــن عمرو 
فهمــي األميــن العــام الســابق لالتحــاد 
األفريقــي عــن مزاعم فســاد وتحرش 
جنســي ضــد أحمــد، وهــو وزير ســابق 
في مدغشــقر، وبعدها أقيل فهمي من 

منصبه.

وقيل ضمن المزاعم، إن أحمد  «
أجبر الكاف على شراء مالبس 

رياضية عبر شركة فرنسية 
بأسعار مرتفعة، بدال من 

الحصول عليها مباشرة من 
المصانع.

وكاالت

بــات نادي مانشســتر يونايتــد اإلنجليــزي، قريًبا من وكاالت
إتمــام صفقتــه األولــى لتدعيــم صفوفــه قبــل 

بداية الموسم الجديد.

أمــس  صــن”،  “ذا  صحيفــة  وذكــرت 
العــب  دانييــل جيمــس  أن  الخميــس، 
للفحــص  ســيخضع  ســيتي،  ســوانزي 
الطبــي في ملعــب كارينجتون الخاص 

بتمارين العبي المان يونايتد.
ويتواجــد جيمــس حالًيــا فــي معســكر 
المنتخب الويلزي، الذي يستعد لخوض 
غمــار تصفيات يورو 2020، وســمح له 
مدرب المنتخــب، ريان جيجز بمغادرة 
المعســكر مــن أجــل إجــراء االختبارات 

الطبية في يونايتد.
ويتفاوض مانشستر يونايتد مع 
سوانزي سيتي منذ فترة، إلتمام 

الصفقة التي تقدر قيمتها بـ 15 مليون 
جنيه إسترليني، علًما بأن الجناح 

الدولي لفت األنظار إليه في دوري 

الدرجة 
األولى 

خالل الموسم 
المنصرم.

وسيعود جيمس إلى معسكر المنتخب 
الويلزي فور إنهاء االختبارات الطبية، 
من أجل الســفر مع الفريق إلى كرواتيا 
التي تستضيف ويلز، األسبوع المقبل.

وكان دانييل جيمس قريًبا من االنضمام لصفوف ليدز يونايتد في فترة  «
االنتقاالت الشتوية الماضية مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني، لوال فشل 

الصفقة في اللحظات األخيرة.

الصفقة األولى لمانشستر يونايتد  استجواب 
رئيس الكاف

رغــم مــا شــهدته الكرة اإلفريقية من تطور في العقديــن األخيرين من خالل احتراف 
العبيهــا فــي أكبــر أندية العالم وحصولهــم على أهم البطوالت، إلــى جانب نيل بلدان 
إفريقيــة شــرف تنظيم بطــوالت عالمية مثل كأس العالــم أو مونديال األندية. إال أن 
ســمعة الكــرة اإلفريقيــة تعرضــت في نفس الفتــرة لكثير من الهزات فــي نفس الفترة 

الزمنية نرصد أبرزها في السطور التالية:

الفار

رغــم عــدم تعميم تجربة اســتخدام تقنية 
الفيديــو المســاعد، المعروفــة اختصــارا بـــ 
اإلفريقيــة  األنديــة  بطــوالت  فــي   )VAR(
بشــكل كامــل، إال أن المــرات القليلــة التــي 
تم استخدامها فيها كانت كارثية وأثبتت 
عــدم جاهزيــة العديــد مــن عناصــر اللعبــة 
فــي القــارة لمواكبــة التطــور الحاصل في 

بطوالت قارية أخرى.
األبطــال  دوري  فــي  النهائيــة  المبــاراة 
لهــذا العــام أبــرز دليــل بعــد تعطــل التقنية 

فــي ملعــب رادس بتونــس خــالل مبــاراة 
المواجهــة  الترجــي والــوداد، ممــا أوقــف 
ألكثــر مــن ســاعة ونصــف الســاعة، ليعلــن 
بعدها الحكم إنهاء المباراة وذهاب اللقب 

للترجي.
االتحــاد  رئيــس  رادس  أحــداث  ودفعــت 
الدولــي، جانــي إنفانتينو، للتعليــق مؤكدا 
أنها تشكك في مصداقية الكرة اإلفريقية.
مــن جانبــه، قــرر االتحــاد اإلفريقــي لكــرة 
القــدم “الــكاف” الحقا إعادة المبــاراة على 
نتيجــة  اإلبقــاء علــى  مــع  ملعــب محايــد 
مبــاراة الذهــاب بالتعــادل اإليجابــي 1-1، 

وهي المباراة التي شهدت استخدام الفار 
أيضــا، والتي أوقف الحقا حكمها المصري 
جهاد جريشــة 6 أشــهر بعد األخطاء التي 

ارتكبها.

التحكيم

يعانــي التحكيــم اإلفريقــي مشــاكل عــدة 
عــام  بشــكل  المســتوى  ضعــف  أبرزهــا 
وهــو  األخيــرة،  الســنوات  فــي  خصوصــا 
النســختين  نهائــي  فــي  جليــا  ظهــر  مــا 

األخيرتين من دوري أبطال إفريقيا.
األكثــر خطــورة علــى ســمعة  اآلفــة  لكــن 
ففــي  الفســاد،  هــي  اإلفريقــي  التحكيــم 
الســنوات األخيــرة أعلــن “الــكاف” إيقــاف 
العديــد من الحكام من جنســيات مختلفة 
لتورطهم في قضايا فســاد أبرزهم الحكم 
الــذي  الغانــي، جوزيــف المبتــي،  الدولــي 
تــم إيقافــه مــدي الحيــاة بعــد ضلوعه في 
فــي  مبــاراة  بنتيجــة  تالعــب  فضيحــة 

تصفيــات كأس العالــم لكــرة القــدم 2018 
بين جنوب إفريقيا والسنغال.

شــعر الكثيــر مــن محبــي الكــرة اإلفريقية 

بالتفــاؤل بعــد رحيــل الكاميروني عيســى 
اإلفريقــي  االتحــاد  رئاســة  عــن  حياتــو 
وتولي الملغاشــي أحمد أحمد للمســؤولية 

فــي مــارس 2017، منهيــا 30 عامــا تقريبا 
مــن هيمنة حياتو علــى مقاليد األمور في 
كرة إفريقيا، لكن سرعان ما دب الشك في 
نفــس الطامحين، بســبب شــبهات الفســاد 

التي تحوم حول االتحاد ومسؤوليه.
أحمــد  انتخــاب  علــى  تقريبــا  عــام  فبعــد 
أحمــد كشــف تحقيــق صحفــي مــا عــرف 
بأكبــر فضيحة فســاد في الكــرة اإلفريقية 
طالــت أكثر مــن 100 حكم ومســؤول في 

دول عدة.
فشــبهات الفســاد انتقلــت إلــى داخــل مقــر 
االتحاد اإلفريقي بعدما وجه األمين العام 
الســابق لالتحــاد، عمــرو فهمــي، اتهامــات 
بالفساد إلى رئيس االتحاد اإلفريقي نفسه 
أحمــد أحمــد، وهــي اتهامات عززهــا تقرير 
 Inside World( المتخصــص  الموقــع  مــن 
Football( يتحدث عن فســاد مستشر في 

أروقة الكاف تطال الرئيس نفسه.

وكاالت

ماذا تبقى لسمعة الكاف والكرة اإلفريقية؟

سمعة الكاف في خطر

وكاالت

أعلن نادي التسيو، ثامن الدوري اإليطالي لكرة القدم، الخميس، تمديد 
عقــد مدربــه ســيموني إينزاغــي حتــى عــام 2021، مــا يضــع عمليــا حدا 

للتقارير التي رجحت انتقاله إلى فريق إيطالي آخر الموسم المقبل.

وأفــاد نــادي العاصمة فــي بيان 
بــأن “قــرار مواصلة الــدرب معا 
هــو نتيجــة تخطيــط مشــترك، 
الطرفيــن  بيــن  العالقــة  يعــزز 
المشــتركة  اإلرادة  ويضمــن 
األهــداف  لبلــوغ  الالزمــة 

الرياضية المحددة”.
وسبق للمهاجم السابق أن دافع 
عــن ألوان الفريق كالعب لفترة 
11 عاما، أحرز خاللها معه لقبه 
المحلــي،  الــدوري  فــي  األخيــر 

وذلك عام 2000.

الفنــي  المديــر  منصــب  أمــا 
عامــا(   43( إينزاغــي  فيتــواله 
فــي التســيو منذ صيــف 2017، 
وقاده في العام ذاته إلى إحراز 

كأس السوبر اإليطالية.
وهذا الموســم، قــاده إلى إحراز 
لقب كأس إيطاليا على حســاب 
أتاالنتا )2 - 0(، ما أهله للمشاركة 
في الموسم المقبل في مسابقة 
الــدوري األوروبي “يوروبا ليغ”، 
بغــض النظر عــن مركزه الـ8 في 

البطولة المحلية.

وأوردت تقارير إيطالية في اآلونة األخيرة اسم إينزاغي كمرشح  «
محتمل لتولي منصب المدرب في يوفنتوس بطل المواسم 
الثمانية الماضية خلفا لماسيميليانو أليغري، أو ميالن الذي 

افترق عن مدربه جينارو غاتوزو.

إينزاغي مع التسيو حتى 2021
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ميسي يهرب من برشلونة
كشــف نجــم برشــلونة، األرجنتينــي ليونيــل ميســي، عــن 
جانــب مــن مغامراتــه مــع النــادي الكتالوني خالل ســنواته 
األولى مع الفريق، وذلك في مقابلة نشرها موقع “تي واي 

سي” األرجنتيني، الخميس.
وتحــدث ميســي، ألول مرة، عن هروبه من نادي برشــلونة 
مــن أجــل المشــاركة مــع منتخــب األرجنتيــن فــي أولمبياد 
بكيــن 2008، إذ ســافر حينهــا إلــى إيطاليــا ومنهــا طــار إلى 

الصين.
وقــال ميســي: “لقــد هربــت إلــى إيطاليــا للحصــول علــى 
التأشــيرة، ومــن هناك ســافرت إلى الصيــن”، مضيفا: “كنت 
غاضبــا جــدا مــن قــرار النــادي )بعــدم الســماح لــه بالســفر(، 
وقلت لهم ال أستطيع السيطرة على نفسي وأريد االنضمام 

للمنتخب”.
وتمكن ميسي رفقة زمالئه في المنتخب من الظفر باللقب 
فــي أولمبيــاد بكيــن 2008، ليكــون ذلك أول ألقاب ميســي 

الدولية، مع المنتخب األرجنتيني األولمبي.
وأعــرب ميســي عن شــكره لمــدرب برشــلونة الســابق بيب 
غوارديــوال، الــذي ســمح لــه الحقــا باالنضمام إلــى منتخب 

األرجنتين بشرط أن يرافقه أحد أعضاء النادي.
وانضــم ميســي إلى معســكر منتخــب األرجنتينــي مؤخرا، 

اســتعدادا لبطولــة كوبــا أميركا، التي ســتقام فــي البرازيل 
من 14 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل.

واســتبعد ميســي فــوز منتخــب األرجنتيــن ببطولــة كوبــا 
أميــركا، وقــال: “لســنا مرشــحين للفــوز بكوبــا أميــركا مثــل 

السنوات الماضية. اآلن نحن في مرحلة إحالل وتجديد”.
لكنــه اســتدرك قائــال: “ســنخوض البطولــة بنفــس الحماس 
والرغبــة فــي الفــوز باللقــب”. وأضــاف: “بعــد كأس العالــم 

أصبح األمر صعبا جدا، أريد الفوز بلقب رفقة المنتخب”.

ليونيل ميسي

وكاالت

وكاالت

بعــد إعــالن االتحــاد اإلفريقــي لكرة القدم عن قراره الرســمي بإعادة مبــاراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونســي 
والوداد المغربي خارج تونس، سرد )الكاف( األسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.

وذكر االتحاد اإلفريقي في بيان أن مباراة 
النهائــي لــم تكتمــل، كمــا أن االشــتراطات 
الخاصــة باألمان لم يتــم تنفيذها، وبالتالي 
“إعــادة مبــاراة اإليــاب علــى ملعــب  تقــرر 
خــارج األراضــي التونســية”، بحســب بيان 

الكاف.
ولم يذكر بيان الكاف أي شــيء بخصوص 
خــالل  توافرهــا  وعــدم  الفيديــو  تقنيــة 
المباراة، كما لم يتحدث عن مباراة الذهاب 

ما يعني اعتماد نتيجتها.
ومــكان مواجهــة  أن موعــد  البيــان  وذكــر 
علــى  أن  وأكــد  الحقــا،  ســيتحدد  اإليــاب 
الترجي إعادة الكأس والميداليات الذهبية 

بمجرد إبالغه بالقرار الرسمي.
وتعــادل الفريقــان ذهابا في الــدار البيضاء 
مبــاراة  فيمــا شــهدت  فريــق،  لــكل  بهــدف 

العودة، الجمعة، أحداثا استثنائية نادرة.
نحــو  بعــد  توقــف  قــد  اإليــاب  لقــاء  وكان 
إلغــاء  أعقــاب  فــي  انطالقــه،  ســاعة علــى 

هــدف للــوداد فــي الشــوط الثانــي، عــادل 
بــه النتيجــة، إذ كان الترجــي متقدمــا فــي 

الشوط األول )1 - صفر(.

وعندمــا طالــب العبــو الــوداد اللجــوء إلــى 
تقنيــة حكــم الفيديــو )الفار(، فوجئــوا بأنها 

كانت معطلة.

جانب من نهائي دوري أبطال إفريقيا  

أسباب إعادة نهائي إفريقيا



ضربة مزدوجة
كانــت تكلفــة فوز البرازيــل 0-2 وديا على قطر باهظة بعد أن فقدت جهود المهاجم 
البــارز نيمــار فــي كأس كوبــا أميــركا لكــرة القــدم هــذا الشــهر بســبب إصابــة بأربطة 

الكاحل.

وغادر نيمار الملعب في الدقيقة 17 بعد أن 
بــدا أنــه تعرض إللتــواء في الكاحــل األيمن 
وأكــد االتحــاد البرازيلــي للعبــة غيابــه عــن 

كوبا أميركا.
وقــال االتحــاد البرازيلــي فــي بيــان ”خضــع 
نيمــار للفحــص باآلشــعة وتأكــدت إصابتــه 

بتمزق في أربطة الكاحل.
”ونظــرا لخطــورة اإلصابــة لن يتمكــن نيمار 
من التعافي في الوقت المناســب للمشاركة 

في كأس كوبا أميركا في البرازيل“.

وأوضــح االتحــاد البرازيلــي أنــه ســيجتمع 
فــي  لنيمــار  بديــل  اختيــار  عــن  لإلعــان 
تشــكيلة البطولــة التــي تنطلق يــوم 14 من 

الشهر الجاري.
وتزيــد اإلصابــة مــن أوجاع مهاجــم باريس 
قيــادة  شــارة  ســحب  بعــد  جيرمــان  ســان 
الماضــي  الشــهر  منــه  البرازيــل  منتخــب 
كمــا واجــه اتهامــا باالغتصــاب مطلــع هــذا 
األســبوع في قضية تصــدرت العناوين في 

باده.

رابتورز يستغل الغيابات

االتحاد اإلنجليزي ينتقد تصرفات جماهيره

وكاالت

تعرض نيمار، أغلى العب كرة قدم في 
العالم، لعدة إصابات قوية منذ 2014 حين 

أصيب في الظهر بعد ضربة قوية بركبة 
خوان كاميلو زونيجا العب كولومبيا مما 

حرمه من المشاركة في الدور قبل النهائي 
بكأس العالم وغاب عن هزيمة قياسية 

أمام ألمانيا.
وأصيب في قدمه اليمنى ليغيب عدة أشهر 

قبل مشاركته في كأس العالم 2018 ثم 
أصيب في نفس القدم في يناير الماضي 

وغاب عن معظم المباريات في الفترة 
األخيرة من الموسم مع سان جيرمان.

والتقط رئيس البرازيل جاير بولسونارو، 
وهو مشجع لكرة القدم وحضر مباراة 

قطر، صورة مع نيمار وهو يبتسم أثناء 
خضوعه للعاج في مستشفى بعد اللقاء 

في برازيليا.
لكن تمنيات الرئيس بشفاء عاجل لنيمار لم 
تكن مجدية وستلعب البرازيل ضد بوليفيا 
في افتتاح كوبا أميركا في ساو باولو دون 

أبرز العبيها نيمار.

ســجل جميــع العبــي التشــكيلة األساســية فــي تورونتو 
رابتــورز 17 نقطــة على األقل ليســتغل الفريــق الغيابات 
فــي صفــوف مســتضيفه جولدن ســتيت وريــورز ويفوز 
األميركــي  الســلة  كــرة  دوري  نهائــي  فــي   109  -  123

للمحترفين.
ويتقــدم رابتــورز 1-2 فــي السلســلة التــي تحســم علــى 
أســاس األفضــل في ســبع مباريــات قبــل إقامــة المباراة 

الرابعة أوكاند يوم الجمعة.
وتأكد غياب كاي طومســون عن وريورز بســبب إصابة 
فــي العضلــة الخلفيــة للفخذ تعرض لها فــي الربع األخير 

في المواجهة الثانية قبل دقائق من بداية المباراة.
منــذ  الغائــب  دورانــت،  كيفــن  إلــى  طومســون  وانضــم 
المبــاراة الخامســة ضــد هيوســتون روكتــس فــي قبــل 
نهائــي القســم الغربي، وكيفون لوني الذي تعرض لكســر 
فــي الضلــوع في المباراة الثانية أيضــا. وعلى الرغم من 
أن ســتيف كير مدرب وريــورز رفض الحديث عن عودة 
طومســون ودورانت في المباراة الرابعة أشــارت وسائل 
إعام إلى أنهما سيشاركان بينما تأكد غياب لوني حتى 

نهاية الموسم.
وقــال نيــك نيــرس مــدرب رابتــورز ”كان علينا اســتغال 
الغيابــات فــي صفــوف وريــورز. ال يمكــن أن نقلق بشــأن 

المباراة المقبلة.
”كل مبــاراة هــي مهمة والمواجهة المقبلة ســتكون مهمة 

أيضا وعلينا الدفاع أمام أي العب“.
واضطر كير لاعتماد على التشــكيلة األساســية العاشرة 

المختلفة خال األدوار اإلقصائية هذا الموسم.
وأبلغ كير مؤتمرا صحفيا ”أنا فخور بالاعبين لكن علينا 
اللعــب بشــكل أفضــل. الهجوم كان يمكــن أن يقوم بعمل 

أفضل ورابتورز نجح في إيقافنا“.

أدان االتحــاد اإلنجليــزي لكــرة القــدم، تصرفات 
فــي  تورطــت  التــي  الثاثــة،  األســود  جماهيــر 

مشاكل في مدينة بورتو، يوم األربعاء.
واتهمــت الجماهير اإلنجليزية، من قبل شــرطة 
مكافحة الشغب، بعدما قيل أنها ألقت زجاجات 
بينمــا كانــت  المشــجعين،  علــى منطقــة تجمــع 

الجماهير البرتغالية تتابع فريقها.
مدينــة  فــي  اإلنجليزيــة  الجماهيــر  وحضــرت 
بورتــو، مــن أجــل متابعــة المنتخــب اإلنجليــزي 
فــي مباراتــه أمــام نظيــره الهولنــدي، فــي الدور 

قبل النهائي ببطولة دوري أمم أوروبا.
وفي بيان صدر عبر موقع التواصل االجتماعي 
تويتر، ذكر االتحاد اإلنجليزي إنه “يدين بشــدة 

المشاهد التي شهدتها مدينة بورتو”.
وأضاف “أي شــخص مســؤول عن هذا اإلزعاج، 
ال يمكــن أن يكــون مشــجعا إنجليزيــا حقيقيــا 

وغير مرحب به في كرة القدم”.
وآلالف  للفريــق  إحــراج  مصــدر  “إنهــم  وأكــد 
التصــرف.  يحســنون  الذيــن  المشــجعين 
نحــن نتواصــل مــع وحــدة شــرطة كــرة القــدم 

البريطانية”.

وكاالت

وكاالت

جياني إنفانتينو

وكاالت

انتقــدت صحيفــة “دي فيلــت” األلمانيــة، إعــادة انتخــاب جياني إنفانتينــو كرئيس 
لالتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(.

وكتبت الصحيفة في عددها الصادر أمس 
الخميــس “يبــدو أن إنفانتينو حريص على 
أن يوســع أعمــال كــرة القــدم ورفــع نصــب 
البطــوالت  مــن  المزيــد  لنفســه.  تــذكاري 

والفرق والمباريات واألموال”.
وأضافــت “حقيقة أن البطوالت مثل كأس 
شــيء،  كل  قبــل  تخــدم،  لألنديــة  العالــم 

األندية الثرية في أن تصبح أكثر ثراء”.

وتابعــت “كمــا أن انقســام عالــم كــرة القدم 
أكثــر ال يزعــج إنفانتينــو. وال زيــادة عــدد 
األنديــة المشــاركة فــي كأس العالم من 32 
منتخبا إلى 48 منتخبا، الذي يعني فيضان 

في جداول التليفزيون الممتلئة بالفعل”.
الاعبــون  ســيدفعه  “الثمــن  وأوضحــت 
درجــات  ألقصــى  وصلــوا  الذيــن  الكبــار، 

المجهود البدني”.

غضب ألماني

sports@albiladpress.com
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يأمل بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في مواصلة هيمنة 
فريقــه علــى ســباقات الفورموال واحد، من خالل تحقيق فوزه الشــخصي الخامس 
والثالــث تواليــا، واالنتصــار الســابع لفريقــه هــذا الموســم، وذلــك فــي جائــزة كنــدا 

الكبرى المرحلة السابعة من بطولة العالم.

فبعد منافسة حامية الوطيس مع زميله 
فــي الفريــق الفنلنــدي فالتيــري بوتــاس 
مطلــع الموســم الحالي، نجــح هاميلتون 
بطــل العالــم 5 مــرات فــي االبتعــاد فــي 
الصــدارة بفــارق 17 نقطــة بعدمــا حســم 
ســباقي إســبانيا وموناكــو خــال الشــهر 

الماضي.
ولهاميلتــون ســجل حافــل فــي الســباق 
الكنــدي علــى حلبــة جيــل فيلنــوف فــي 
مــرات   6 الفــوز  حقــق  اذ  مونتريــال، 
وانطلــق مــن المركــز األول 6 مرات أيضا 
منــذ عــام 2007، وســيتمكن بحــال فوزه 

الرقــم  معادلــة  مــن  األحــد،  ســباق  فــي 
القياسي الذي يحمله السائق األسطوري 
األلمانــي ميكايــل شــوماخر الــذي فــاز 7 

مرات على الحلبة الكندية.
الكنــدي  الســباق  مرســيدس  ويدخــل 
القياســية  هيمنتــه  عــن مواصلــة  باحثــا 
علــى بطولــة العالــم هــذا الموســم، بعدما 
حقــق ســائقاه ســت انتصــارات في ســت 
األول  المركزيــن  وثنائيــة  ســباقات، 
انطاقــة  فــي  مــرات  خمــس  والثانــي 
قياســية لبطولــة العالــم جعلــت الفريــق 
يبتعــد بفــارق 118 عــن أقــرب منافســيه 

فيــراري  فريــق  الصانعيــن،  ترتيــب  فــي 
اإليطالي.

توتــو  النمســوي  مرســيدس  مديــر  لكــن 
وولف كان حذرا في توقعاته بقوله “في 
الســباقات الستة الســابقة تميزنا بفعالية 
خســرنا  لكننــا  المنعطفــات  عنــد  كبيــرة 
بعــض الوقــت فــي الخطوط المســتقيمة 
وبالتالــي ســيكون ســباق كنــدا تحديا لنا 
ألن الحلبــة تتميز بالخطوط المســتقيمة 
وهــذا  المنعطفــات  مــن  وقلــة  الطويلــة 
لكننــا  لمنافســينا،  األفضليــة  يمنــح  قــد 
نتطلــع قدمــا الــى خــوض الســباق”. إزاء 
هــذا الوضــع، تبــدو الفرصــة متاحــة أمام 
فيــراري - الفريــق األفضل فــي التجارب 
 - الموســم  النطــاق  الســابقة  الشــتوية 
خيبة أمل الســباقات األولى، السيما وأن 
فريق “الحصان الجامح” يمتاز بالســرعة 
وبحســب  المســتقيمة.  الخطــوط  فــي 

تتفــوق  للبطولــة،  االلكترونــي  الموقــع 
ســيارة فيــراري علــى منافســاتها بفــارق 
يصــل الــى 3 أجــزاء مــن الثانية بحســب 
طول الخطوط المستقيمة. وتوقع سائق 
ماكــس فيرشــتابن  الهولنــدي  بــول  ريــد 
بــأن تقــول فيــراري كلمتهــا فــي الســباق 
الكنــدي بقولــه “أنتظــر ان تكــون فيراري 
أكثــر فعاليــة في كنــدا وبالتالي ســيكون 
األمر أكثر صعوبة علينا”. ويســعى فريق 
فيراري عبر سائقيه األلماني سيباستيان 
فيتــل وشــارل لوكليــر مــن موناكــو، الــى 
وضع حد لسلســلة من 14 سباقا دون أي 
انتصار. وســيعول الفريق اإليطالي أيضا 
مــن مرســيدس،  علــى عثــرات محتملــة 
مثــل الخيــار الســيئ لتركيبــة اإلطــارات 
والــذي وضع هاميلتون في موقع محرج 
فــي موناكــو، قبل أن يتوج بطا للســباق 

في اللفات األخيرة.

وكاالت

هاميلتــون يسعــى للتحليــق

لويس هاميلتون

وكاالت

منــي منتخــب الواليــات المتحــدة لكــرة القــدم بخســارته األولــى تحــت 
اشــراف المدرب غريغ برهالتر عندما ســقط أمام نظيره الجامايكي صفر 
- 1 في مباراة ودية استعداد لخوض الكأس الذهبية التي ينظمها اتحاد 

الكونكاكاف )أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي(.

وســقط المنتخــب األميركــي أمــام 
بهــدف  واشــنطن  فــي  جمهــوره 
بعــد  نيكولســون  شــامار  ســجله 
نحــو ســاعة مــن زمــن اللقــاء. وهي 
الخســارة األولــى في عهــد المدرب 
الجديد برهالتر الذي بدأ مهمته في 
انتصــارات   3 بعــد   ،2018 ديســمبر 

وتعادل واحد مع تشيلي )1-1(.
المنتخبيــن  بيــن  المبــاراة  وكانــت 
إعــادة لنهائــي الــكأس الذهبيــة في 
2017 والــذي انتهى بفــوز الواليات 

المتحدة 2-1.
ويواجه المنتخب األميركي غويانا 
وبنمــا وترينيــداد ضمــن المجموعة 
الرابعة في نســخة 2019 التي تقام 

مــن 15 يونيــو الــى فــي الســابع من 
الواليــات  هــي  دول   3 فــي  يوليــو 

المتحدة وجامايكا وكوستاريكا.
جامايــكا  تقابــل  جانبهــا،  مــن 
وهنــدوراس  كوراســاو  منتخبــات 
المجموعــة  ضمــن  والســلفادور 

الثالثة.
وضمن االستعدادات ذاتها، تعادلت 
هنــدوراس مع مضيفتهــا البارغواي 
 )76( فيغيــروا  لماينــور  بهــدف 
كاردوســو  ألوســكار  هــدف  مقابــل 
)17 مــن ركلــة جزاء(، فيما خســرت 
كوســتاريكا أمــام مضيفتهــا البيــرو 

بهدف لكريستيان كويفا )53(.

خسارة أولى

الجماهير االنجليزية في بورتو
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ال تأتي الســكتة الدماغية عادًة فجأة. صحيح أننا ال نســتطيع توقع الوقت الذي ســتحدث فيه بالتحديد، لكن هناك أكثر من أربعة وعشــرين عامال تزيد من احتمال 
خطر اإلصابة بسكتة دماغية.

ثمــة عوامــل ال يمكنــك التحّكــم فيها، مثل 
السن والتاريخ العائلي، ولكن حتى عندما 
تعانــي حالــة مرضيــة تزيد خطــر إصابتك 
بســكتة، تســتطيع اتخــاذ خطــوات عــدة؛ 

للحد من هذا الخطر.
احتمــال  لخفــض  الوســائل  أهــم  تشــمل 

اإلصابة بسكتة:
- خســارة الوزن: أخفْض وزنك إلى معدل 

ا. يعتبره طبيبك صحيًّ
)الملــح(:  الصوديــوم  تنــاول  مــن  الحــد   -
احــرص علــى أن تكــون كميــة الصوديــوم 
 2300 مــن  أقــل  ــا  يوميًّ تتناولهــا  التــي 
إذا  1500 مليغــرام  مــن  أقــل  أو  مليغــرام 
كنت قد تجاوزت الحادية والخمسين من 
عمــرك، أو تعانــي الــداء الســكري أو مرض 

في الكليتين أو أي حالة مزمنة أخرى.
- تناُول غذاء صحي: قلل من اســتهالكك 
عموًمــا،  الدهــون  المشــبعة،  الدهــون 
والكولســترول، ولكــن ال تخــَش األطعمــة 
التــي تحتــوي علــى دهــون صحيــة غيــر 
مشــبعة. حــد مــن تناولــك الســّكر واللحوم 
الخضــر،  تكــّون  أن  ويجــب  الحمــراء. 
الفاكهــة، مشــتقات الحليب القليلة الدســم 
أو الخاليــة منه، الحبوب الكاملة، الســمك، 
والجوزيــات  البــذور،  الحبــوب،  الدجــاج، 

ركيزة غذائك األساسية.
مــن  تكثــر  هــل  الرياضــة:  ممارســة   -
الجلــوس؟ انهض اآلن! قد تشــّكل األريكة 
المريحــة عــدّوك األبــرز. ابحــث عــن أنواع 
من النشاط الجسدي تستمتع بها واستشر 
طبيبــك عــن التماريــن التــي تالئمــك. قلل 
شاشــة  أمــام  تمضيــه  الــذي  الوقــت  مــن 

التلفزيون، وخصصه للمشي والرياضة.
الطبيــة خطــر  الحــاالت  مــن  عــدد  يفاقــم 
اإلصابــة بســكتة دماغيــة. وبإبقائــك هــذه 
الحــاالت تحــت الســيطرة، تحّد مــن خطر 
اإلصابــة بســكتة. يذكــر الدكتور لــي: “بات 
مــن الواضــح اليــوم أن الكثيــر مــن هــذه 
التدابيــر يحــّد مــن خطــر اإلصابــة بمــرض 
الطبيــة.  المشــكالت  مــن  وغيرهــا  القلــب 

لذلك على الجميع اتباعها”.
- ارتفــاع ضغــط الــدم: يســتطيع كثيــرون 
ضبط ضغط الدم المرتفع بالحد من تناول 

الملــح فــي غذائهــم واإلكثــار مــن الخضــر 
والفاكهــة، التمــرن بانتظــام، وأخــذ أدويــة 

ضغط الدم كما يصفها لهم الطبيب.
فــي  الكولســترول  مســتوى  ارتفــاع   -
ارتفــاع  يراكــم  الشــرايين:  وتصّلــب  الــدم 

الكولســترول فــي الدم اللويحــات الدهنية 
التــي تحــّد مــن تدفق الــدم في الشــرايين. 
الشــرايين،  تصلــب  الحالــة  هــذه  ُتدعــى 
وقــد تــؤدي إلى ســكتة دماغية. أمــا إذا لم 
ينخفــض مســتوى الكولســترول فــي دمك 

على رغم اتباعك حمية قاســية وممارســة 
التمارين الرياضية، فقد يصف لك الطبيب 
وخطــر  الكولســترول  تخفــض  أدويــة 

اإلصابة بسكتة دماغية إلى حّد كبير.
- الرجفان األذيني: ُيعتبر الرجفان األذيني 
بســكتة  لإلصابــة  البــارزة  األســباب  مــن 
دماغيــة. ومــن المؤســف أنــه يــؤدي عــادًة 
إلــى ســكتات قويــة، لكــن العــالج بأدويــة 
تحــّد مــن الجلطــات يخفــض هــذا الخطر. 
يحــذر الدكتور ريتشــارد لــي، أحد محرري 
لجامعــة  التابعــة   Heart Letter مجلــة 
هارفــارد: “ال يتلقى عدد كبير ممن يعانون 
الرجفان األذيني، الذين يســتفيدون كثيًرا 
مــن األدوية المخففة لكثافــة الدم، العالج 
المناســب. ينطبــق ذلك بشــكل خاص على 
َمــن يعانــون الرجفــان األذينــي االنتيابــي، 
حالــة يحــدث فيهــا الرجفــان األذينــي بين 
الحيــن واآلخر ال دوًمــا. فمن الضروري أن 
ُيعالج هــؤالء كما لو أنهم يعانون الرجفان 

األذيني الدائم”.
الســكري  الــداء  يزيــد  الســكري:  الــداء   -
احتمــال اإلصابــة بســكتة دماغيــة بأربعــة 
أضعــاف، ويمــوت ثلثــا َمــن يعانــون الــداء 
الســكري نتيجــة ســكتة دماغيــة أو نوبــة 
قلبيــة. فــي حالة َمــن يعانون الســّكري من 
النــوع األول، يمكــن لمراقبــة نســبة الســّكر 

في الدم عن كثب.

غيــر نمــط حياتــك واخســر وزنــك وتنــاول غــذاء صحيــا

كيف تتفادى نوبة دماغية قاتلة؟ 

أفــادت دراســة أســترالية، بــأن األشــخاص الذيــن يجلســون لســاعات 
طويلــة علــى مكاتــب أو يشــاهدون التلفــاز، يحتاجــون إلــى ممارســة 
ــا، لتفــادي التعــرض  تماريــن رياضيــة لمــدة تزيــد علــى 30 دقيقــة يوميًّ

لمخاطر صحية.
األشــخاص  أن  ســيدني،  جامعــة  أجرتهــا  التــي  الدراســة،  وكشــفت   
ــا دون تماريــن، تزيــد  الذيــن يجلســون أكثــر مــن ســت ســاعات يوميًّ
لديهــم احتمــاالت الوفــاة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، مقارنــة 
ا. وشــملت الدراســة،  بأولئك الذين يمارســون تمارين لمدة ســاعة يوميًّ
أميركيــان كوليــدج أوف  ذا  فــي مجلــة “جورنــال أوف  التــي نشــرت 
كارديولوجــي”، عينــة مــن 150 ألــف شــخص، تزيــد أعمارهــم علــى 45 

عاًما، واستغرقت تسعة أعوام.
ا جالًسا،   ويقضي العامل األسترالي العادي أكثر من ست ساعات يوميًّ
ويصنفهــم الباحثــون بأنهم “يجلســون لفترات طويلــة”. وارتبط ارتفاع 
مــدة الجلــوس بالمشــكالت الصحيــة، بمــا في ذلك الســرطان والســمنة 
وأمــراض القلــب والســكري، وحتى االكتئــاب. وتبيــن أن الوقوف يقلل 
مخاطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، بالنســبة ألولئك 
الذيــن يجلســون أربــع ســاعات فــي اليــوم أو أقــل، لكــن كان لــه تأثيــر 

محدود بالنسبة ألولئك الذين يجلسون لفترة أطول.
 وأوضحت الدراســة أن الجالســين لفترات طويلة، ويمارســون تمارين 
ــا، مثــل المشــي أو صعــود الدرج،  معتدلــة مــن 20 إلــى 40 دقيقــة يوميًّ

تقل لديهم المخاطر الصحية بشــكل كبير. وقال البروفيســور إيمانويل 
ســتاماتاكيس، كبير الباحثين في الدراســة: “في دراســتنا، ارتبط وقت 
الجلــوس بشــكل متســق مــع الوفيات المبكــرة، ووفيات أمــراض القلب 

ا”. واألوعية الدموية في المجموعات األقل نشاًطا بدنيًّ
ا، وجلسوا  وعلى ســبيل المثال، كان األشــخاص غير النشــيطين جســديًّ
ألكثــر مــن ثماني ســاعات في اليوم، أكثر عرضة بنســبة 107 % للوفاة 
بأمراض القلب واألوعية الدموية، مقارنة بأولئك الذين مارسوا نشاًطا 
ــا، وجلســوا أقــل مــن أربــع  ــا لمــدة ســاعة واحــدة علــى األقــل يوميًّ بدنيًّ
ســاعات. وتابع ســتاماتاكيس: “أي حركة جيدة للصحة”، مشيًرا إلى أن 

النشاط البدني المكثف هو األكثر فاعلية.

يجب ممارســة تماريــن معتدلة مــن 20 إلــى 40 دقيقة

خطــر الجلــوس طــويــاًل

يســاعد الجــوز في الحصــول على 
بشــرة تتمتــع بالمرونــة والنعومــة، 
حســب خبيــرة التغذيــة األلمانيــة، 
تيريــزا شتاخيلشــايد، التــي قالــت 
نســبة  علــى  يحتــوي  الجــوز  إن 
الدهنيــة  األحمــاض  مــن  عاليــة 
بفوائــد  تتمتــع  التــي   ،)3 )أوميغــا 
صحيــة وجماليــة، إذ تحفــز إنتــاج 
الكوالجين، وهي المادة المسؤولة 

عــن مرونــة البشــرة ومظهرها 
المفعــم  المشــدود 

بالشباب والحيوية.
فــت  ضا أ و
شتاخيلشــايد، أن 
يحتــوي  الجــوز 
حمــض  علــى 
ثينيــك  نتو با

ف  و لمعــر ا
يضــا  أ

باســم 

فيتامين )B5(، الذي يمنح البشــرة 
ملمسا ناعما كالحرير. 

بمضــادات  الجــوز  يزخــر  كمــا 
األكســدة، التــي تحــارب مــا يعرف 
بالجــذور الحرة التي تهاجم خاليا 
بالشــيخوخة  وتعّجــل  البشــرة، 
وظهــور التجاعيــد. وإضافــة إلــى 
ذلك، يسهم الجوز في تقوية جهاز 

المناعة.

مــن الصعــب تقييــم فوائد الثــوم، فهو 
يعطي نكهة خاصة لألطعمة، ويحتوي 
ويعــزز  عديــدة،  مفيــدة  مــواد  علــى 
مناعة الجسم ويسهل عملية الهضم 
الغذائــي  التمثيــل  عمليــة  ويســرع 
ويخفض ضغط الدم وينشــط عمل 

الكبد.
ويحمــي الحمض األميني ميثونين، 
الــذي يدخــل في تركيــب الثوم خاليا 
الكبد، كما يمنع األليســين الذي يتكون 

عنــد تدميــر أليــاف الثــوم مــن تدميــر 
خاليــا الكبــد. عــالوة على هذا يحســن 
ويمنــع  الصفــراء  كيــس  عمــل  الثــوم 

تكون الحصى.
ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه الفوائد ال 
ينصــح الجميع بتنــاول الثوم. صحيح 
هــو مفيــد، ولكــن فقــط عندمــا يكــون 
الذيــن  األشــخاص  ألن  ســليما؛  الكبــد 
يعانــون أمــراض الكبد يتضــررون جدا 

من تناول الثوم.

أن  المســتهلك  اســتعالمات  أكــد مركــز 
نبات الهليون يعد كنًزا من الفيتامينات، 
لغنائه بفيتامين »بي 1« و»بي 2«، اللذين 
يدعمــان وظيفــة األعصــاب، مــا يســهم 
الذاكــرة  وتحســين  التركيــز  رفــع  فــي 

والحالة الجسمانية.
ويحتــوي الهليــون أيضًا علــى فيتامين 
C، والذي يوجد بنسبة أعلى في النوع 
األخضر من النوع األبيض. كما يحتوي 

المهــم  الفوليــك  الهليــون علــى حمــض 
لتكــون الخاليا وانقســامها، وهو يوجد 

أيًضا بنسبة أعلى في النوع األخضر.
ويزخــر الهليــون أيًضــا بمركبــات نبــات 
ثانويــة تتمتــع بتأثيــر مضــاد للبكتيريا، 

مثل الكاروتينات وأنثوسيان.
وعالوة على ذلك، يعد الهليون مفتاحًا 
للســعرات  إنــه يفتقــر  للرشــاقة، حيــث 

الحرارية والدهون والكولسترول.

ما فوائد الجوز؟
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يعتــاد جســم الصائــم فــي شــهر رمضــان علــى نمــط غذائــي مغايــر لــذاك 
المّتبــع طــوال العــام، حيث يرتاح الجهاز الهضمي من اســتقبال أي طعام 
أو شــراب طــوال النهــار، ويتهيــأ الســتقباله قبيل آذان المغــرب. ولكن مع 
ة غيــر مدركين خطر  حلــول العيــد، يســرف البعض في تنــاول أطعمة عدَّ

ذلك على معدتهم وصحتهم.

تفادوا هذه األمراض

“يجــب أن ينتبــه الصائم إلى نظامه الغذائي فــي األيام األولى من العيد، 
ومباشــرًة بعــد التوقــف عن الصيــام، حيث يبدأ الجميع فــي التهام أنواع 
متعــّددة مــن األطعمــة، وينصــح بـ”تنــاول وجبــة متوازنــة تحتــوي علــى 
الخضروات والفاكهة الطازجة، إلى جانب اإلكثار من األطعمة المحتوية 
علــى األليــاف كالخــس والجرجيــر. فــي األســبوع األول، يجــب أن يتــمَّ 
تنــاول 3 وجبــات عوًضــا عن وجبتي اإلفطار والســحور. ومــن الضروري 
عــدم التنويــع فــي الطعــام، وااللتزام بهــذه الوجبات اليوميــة”. وتضيف: 
“في الصباح، يمكن تناول وجبة فطور خفيفة، عبارة عن سندويش لبنة، 
يتبعها قطعة معمول من دون ســكر مع فنجان قهوة. في فترة الظهيرة، 
ــل تناول الطبق الرئيســي إضافًة إلى الســلطة. ولكــن يجب االبتعاد  يفضَّ
عــن تنــاول الحلــوى أو الفواكــه بعــد الطعام فــوًرا ألنها تســّبب نفخة. أما 
في المســاء فيمكن تناول ســندويش لبنة أيًضا مع خضار أو بقايا طعام 
الغــداء. وبعــد مــرور ســاعتين علــى العشــاء ينصــح بتنــاول الفواكه. وال 

يجب إهمال شرب الماء، مع ضرورة االبتعاد عن المشروبات الرمضانية 
التي تحبس المياه في الجسم”.

نصائح

- “عدم اإلفراط في تناول الحلويات
- تفادي التدخين أو شرب الشاي أو القهوة على معدة خاوية

- مساعدة المعدة على استقبال الطعام
ة - عدم التنويع في تناول أصناف طعام عدَّ

ب إلى جدار األوعية  - تجنب األطعمة التي تحوي كوليسترول، إذ يتسرَّ
الدمويــة ويــؤدي إلى مشــاكل صحية منها اضطراب ســكر الدم، وتصلب 

الشرايين، وارتفاع الضغط، وزيادة العبء على القلب والكبد.

كيــف تهيــئ جســمك بعــد شــهر كامــل مــن الصوم؟ 

بعــد األيــام األولــى مــن العيــد

تنــاول  أن  كثيــرة  دراســات  تؤكــد 
الشــوكوالته بشــكل معتــدل يقلل من 
احتمــال إصابة اإلنســان باضطرابات 

القلب.
بيــن  العالقــة  االختصاصيــون  وأكــد 
منتظــم  بشــكل  الشــوكوالته  تنــاول 
وانخفاض احتمال اإلصابة بالرجفان 
انتظــام  بعــدم  يتميــز  الــذي  األذينــي 
ضربــات القلب، وتناول 28 غراًما من 
ا، يخفــض خطر  الشــوكوالته أســبوعيًّ
اإلصابة بقصور القلب بنسبة 18 %.

هــذا  إن  أحــد االختصاصييــن  وقــال 
عــن  األولــى  بالدرجــة  هــو  الــكالم 
الشــوكوالته التــي تحتــوي مــا ال يقل 
احتــواء  كاكاو، وبفضــل   % 70 عــن 
مــن  عاليــة  نســبة  علــى  الشــوكوالته 
الــكاكاو  وخصائــص  المغنيســيوم 
تســاعد  فإنهــا  لألكســدة،  المضــادة 
تنظيــم  علــى  المناعــة  منظومــة 
وتحســن  الدمويــة،  الصفائــح  تكــون 
وتخفــض  الدمويــة  األوعيــة  عمــل 

االلتهابات.

الشوكوالته ضد اضطرابات القلب
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انتظر حتى تأتي الفرصة ثم اعزم وتوكل.
 

من المهم الخروج في نزهة اخر األسبوع.
 

ادرس المشكلة جيدا قبل اتخاذ القرار النهائي.

تكون على موعد مهم أو تتحمل مسؤولية مهّمة.

من الحكمة االبتعاد وإعطاءه الوقت حتى 
ُتسّوى األمور.

تعانى من الحساسية بسبب تقلبات ظروف 
الطقس.

تصرف بحكمة والتزم الصمت هذه االيام.
 

تشعر بالعجز عن مواجهة األمور وتتصرف 
بانفعالية. 

تبرز على الصعيد االجتماعي وتحقق مكتسبات 
كثيرة. 

صحتك أهم شي في الحياة.. حافظ عليها كثيرا.
 

تجنب التعرض لعدم االستقرار وخفف من 
الت.  التنقُّ

سعادة اإلنسان تكمن في بيته واستقراره وراحة 
باله.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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الجوية 
اإلسرائيلية 

تقصف المفاعل 
النووي العراقي وذلك لمنع 

العراق من صناعة سالح نووي

طرحت  مايلي سايرس  
 She“ ألبومها الجديد

Is Coming” بعد غياب 
عامين، ونشرت عبر 

صفحتها الخاصة مقطع 
فيديو وحّقق أكثر من 4 

ماليين مشاهدة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

أبنــاء الجاليات يصــرون على االحتفال بالمناســبة فــي كل الظروف

العيد يرسم البهجة على البحرينيين

يأتــي عيــد الفطــر المبــارك ليمثــل فرحــة للمســلمين في مشــارق األرض ومغاربهــا، وقد تختلف األشــكال واأللوان، وقــد تتباين اللغات واأللســنة، ولكــن تبقى القلوب 
موحدة في شتى أنحاء العالم اإلسالمي تجمعها شريعة هللا ودينه الحنيف دين اإلسالم، حيث ينعكس هذا التوحد على العديد من مظاهر الحياة، ومن بينها طرق 

االحتفال بتلك المناسبة العطرة التي نحياها هذه االيام أال، وهي “عيد الفطر المبارك”.

بالعيــد  االحتفــال  اهــر  ظ م واختلفــت 
فــي البحريــن فــي أيامنــا الحاليــة عنهــا 
فــي الزمــن الغابــر، حيــث كان االحتفــال 
أيــام  ة  ع ب ـ ـ س ر  ا د ـ مـ علــى  يمتــد  بالعيــد 
كاملــة. أمــا اآلن، فقــد اختلــف األمــر مــع 
المــد الحضــاري الــذي قضــى علــى كثيــر 
مــن العــادات القديمــة فــي ظــل التطــور 
البشــرية  بحيــاة  لحــق  الــذي  الســريع 
بالعيــد  يحتفــل  الجميــع  وكان  عمومــا. 
رجــاال ونســاء واطفــاال، فعقــب الصــالة 
لتبــادل  المقهــى؛  فــي  الرجــال  يجتمــع 
التهنئــة وتمضية أوقات طيبة مع تناول 
ولكــن  والشيشــة،  والتدخيــن  القهــوة 

القهوة ال تســبق “الواجب” فبعد االنتهاء 
أوال  الجميــع  يتوجــه  العيــد  صــالة  مــن 

إلــى االجتماع فــي البيــت الكبير لتالقي 
أفــراد العائلــة؛ ليتبادلــوا التهنئــة بالعيــد 

وقــد تمضــى العائلــة مجتمعــه فــي هــذا 
البيــت نحــو نصف النهار، وقــد يمتد بهم 
األمــر إلــى عصــر اليــوم األول مــن العيد. 
وفيمــا مضــى اعتــاد الرجــال التجمع في 
المكــون  العيــد  غــذاء  لتنــاول  المجلــس 
مــن اللحم والحشــور والخبز توضع على 
صوانــي كبيــرة ليجتمــع حولهــا ســتة أو 

سبعة من الرجال.
فــي منــزل الجــد أو الجــدة عــادة يقضي 
الجميع معظم اليوم، وهذا الشــيء جزء 
ال يتجــزأ مــن العيد، حيــث يعطى الكبير 
لجميــع  العيديــة  الجــد  ويمنــح  الصغيــر 
أفــراد العائلــة كبيرا وصغيــرا، ثم تتوالى 
األدوار بمنــح الكبــار جميع صغــار العائلة 
العيديــة والمســتفيد األكبــر بالطبــع هــو 

أصغر أفراد العائلة سنا. 
وعلــى صعيــد آخر بــدأت مراكز التســوق 
والمجعات التجارية الكبيرة استعداداتها 
لالحتفــال بالعيــد واســتقبال الــزوار مــن 
خــالل الترويج لبرامجهــا المختلفة التى 
تشمل إقامة المسابقات والفقرات الفنية 
حيــث  والكبــار،  لالطفــال  والترفيهيــة 
الســحب  ســيتم  كبيــرة  جوائــز  رصــدت 
عليها. وهذه الفعاليات والعروض تشــكل 
مجموعــة مــن الخيــارات المتاحــة امــام 
الجمهــور لالســتمتاع بالعيــد وبمــا يعنيــه 
مــن مشــاعر الفــرح والســرور والتواصــل 
جانــب  الــى  واألســري،  االجتماعــى 

العروض المسرحية والفنية والثقافية.

العيــد فرصــة  إجــازة  البعــض  يجــد 
لإلفــراط في تنــاول الطعام والراحة 
روتينهــم  فيصبــح  واالســترخاء، 
ثــم  األكل  هــو  العيــد  إجــازة  خــالل 
وينتابهــم  األكل،  ثــم  والنــوم  النــوم 
ويــؤدي  والخمــول،  بالكســل  شــعور 
ثــم  تنــاول وجبــات كبيــرة ودســمة 
والتلبــك  الهضــم  عســر  إلــى  النــوم 

المعوي واالنتفاخ.
أمــا علــى المدى البعيــد، فيؤدي ذلك 
إلــى االعتياد على الخمــول والبدانة 

والســمنة بمــا يصاحبهــا مــن مخاطر 
صحية كثيرة؛ لذا فمن الضروري أن 
يتم تخصيص جزء من إجازة العيد 
لممارســة أي نشاط رياضي مناسب. 
المتــدرج  الغذائــي  النمــط  ويســاعد 
اســتقبال  علــى  الهضمــي  الجهــاز 
أطعمــة صحيــة في وجبــات صغيرة 
ومتعــددة بــدال مــن تنــاول وجبــات 
كبيرة، فهذا يســاعد الجهاز الهضمي 
النمــط  إلــى  والعــودة  التأقلــم  علــى 

الغذائي الطبيعي.

العيد والخمول والروتين
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1989
طائرة تابعة لخطوط سورينام الجوية تتحطم بالقرب من “مطار جوهان أدولف بينجال الدولي”

 2006
مقاتالت إف - 16 فايتينغ فالكون األميركية تقصف مخبأ أبو مصعب الزرقاوي
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طالئع الصليبيين تصل إلى مدينة القدس تمهيًدا الحتاللها

1914
أول سفينة تعبر قناة بنما

 1929
مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة

22

ســادت حالة مــن الغضب أوســاط الجمهــور، خالل الســاعات 
الماضية، من المشــاهد األخيرة من مسلســل كلبش الجزء 
الثالث، ووصف البعض التفاصيل بالضعيفة وغير المقنعة 

بالمرة.
وجاء مشــهد خروج مالك، نجل البطل ســليم األنصاري، من 

منزلــه بعد تعافيــه من المرض ومعرفة أكــرم صفوان باألمر 
على رأس المشــاهد المغضوب عليها، نظرا ألنه من المقرر عمل 

حصار على الطفل، وفكرة خروجه من المنزل بسهولة غير مقنعة.

أطلت الفنانة مي البلوشــي على الجمهور خالل شهر رمضان 
في عملين دراميين هما “إفراج مشروط” و”حضن الشوك”، 
وكان القاســم المشــترك بينهما أن كليهمــا دارت أحداثه 
في فترات زمنية ســابقة. وأعربت البلوشــي، عن سعادتها 
بنشــاطها الدرامي هــذا العام، مؤكدة انها ســتركن للراحة 

مؤقتا، قبل أن تســتأنف نشــاطها وتســتقر على خطواتها 
الجديدة في الدراما المحلية. وعبرت عن سعادتها بالتنوع فيما 

قدمته خالل شهر رمضان بين مسلسلي “إفراج مشروط” و”حضن الشوك”.

أعلنــت نقابــة المهــن الموســيقية المصرية برئاســة الفنان 
المصري الكبير هاني شاكر، رفع اإليقاف عن الفنانة شيرين 
عبدالوهــاب واالكتفاء بالفترة التي تم فيها ذلك منذ بداية 
التحقيق معها، بســبب إســاءتها لمصر فــي حفل غنائي 
أحيتــه فــي مملكة البحريــن وقالت فيــه: “أنا هنــا أتكلم 

براحتي، لو اتكلمت في مصر ممكن يحبسوني”.
وأشــارت النقابة فــي بيان لها إلــى أنها أصدرت قــراراً باالكتفاء 

بمدة اإليقاف الماضية.

رفع اإليقافتنوع البلوشيمشهد ضعيف

قد نتفق أو نختلف في بداية شهر شوال،  «
بمعنى موعد أول أيام عيد الفطر، ولكن الذي 

ال يختلف عليه المسلمون في أنحاء العالم 
المختلفة، شرقه وغربه، أن عيد الفطر آتًيا 
ال محال، لينال من خرج من رمضان فائًزا 

 جائزته من رب العزة جل شأنه.
لذلك يصر أبناء الجاليات اإلسالمية في دول 
العالم المختلفة على االحتفال بعيد الفطر 

المبارك في ظل ظروف الحياة المختلفة، عن 
تلك التي يحياها نظرائهم في بلدان العالم 
اإلسالمي المختلفة، وفي وقت مازالت فيه 

بعض دول العالم ترفض االعتراف بالعيد 
كعطلة رسمية، بل وبعضها مازال يأبى 

االعتراف باإلسالم كدين مثل الديانات األخرى 
اليهودية والنصرانية وحتى الوثنية.

عيد الفطر حول العالم



نصائح مهمة لتحضير حقيبة السفر في العيد

كشفت  بريانكا شوبرا  عن طموحها في أن تصبح رئيسة وزراء الهند في  «
مقابلة  مع صحيفة “صنداي تايمز”. وأشارت بريانكا أنها تنوي خوض 
االنتخابات القادمة وتطمح لمنصب رئاسة وزراء الهند: “أحب الترشح 
لرئاسة وزراء الهند وكذلك زوجي، ال أحب األشياء المرتبطة بالسياسة، 

لكني أعلم أن كال منا يريد حقا إجراء تغيير، ال تستصعب شيئا أبدا”.

مــع بدايــة اإلجــازة الصيفيــة والعيــد، تبــدأ مخططات الســفر لقضاء أيام العطلة على شــاطئ البحــر أو في إحدى المدن الســياحية. وتأتي هنا أزمة تحضير حقيبة الســفر ومدى 
سعتها للمالبس واألغراض التي نريد اصطحابها معنا.

فيما يلي بعض النصائح التي تسهل ترتيب 
المالبــس داخــل الحقيبة، وتوفر مســاحات 
يمكــن االســتفادة منهــا فــي إضافــة مزيــد 
مــن الحاجيــات بحســب موقــع “هافنغتــون 

بوست”.
1- عنــد اختيــار المالبــس التــي ســترتديها 
خــالل ســفرك، رّكــز علــى األقمشــة التــي ال 
تحتــاج المكــواة دائمــا؛ حتــى ال تضطر إلى 
كّيهــا كل يــوم خــالل إجازتك. أمــا المالبس 
القطنيــة أو المصنوعــة من الكتــان، فاكوها 
قبــل طيها في الحقيبة، ثم ضعها في أعلى 

قمة المالبس حتى ال تتكسر.
2- رتب المالبس داخل الحقيبة بحسب ما 
ســتحتاجه أوال، فالتي سترتديها في نهاية 
الرحلة أو لن تســتخدمها كثيرا، اجعلها في 
األســفل، أمــا مــا ترتديــه كثيرا اجعلــه على 
القمــة ليكــون أول مــا تلمســه يــداك عندمــا 

تفتح حقيبتك.
3- قــم بطــي البنطلونــات أو القطع الطويلة 
مــن المالبــس مــن المنتصــف، وأفردهــا في 
أســفل الحقيبــة، ثــم رتــب باقــي األغــراض 

بتوفيــر  تســمح  الطريقــة  هــذه  فوقهــا، 
المســاحة التــي يأخذهــا الجينــز فــي حــال 

طيه بشكل كبير.

4- ال ترتــب قطــع المالبــس بشــكل أفقــي، 
بــل ضعهــا عموديا، وكذلك ال تطوها بشــكل 
مربع أو مستطيل، إذ إن ذلك يأخذ مساحة 

لفهــا بشــكل دائــري لتصبــح  أكبــر، يمكنــك 
أصغر حجما.

إلــى  المالبــس  تقســم  أن  أردت  إن   -5
تحــوي  الحقيبــة  كانــت  أو  مجموعــات، 
مالبس أكثر من شــخص، اســتخدم أكياس 
المغســلة البالســتيكية كفاصل بين مالبس 
مــع  القطــع  اندمــاج  تمنــع  فهــي  فــرد،  كل 
بعضهــا، وتســهل عليك الوصــول إلى طبقة 

مالبسك فور اإلمساك بطرف الكيس.
6- امــأ الفراغــات الصغيرة داخــل الحقيبة 
حتــى  كــرات  بشــكل  المطويــة  بالجــوارب 
ويمكــن  الموجــودة،  المســاحة  تســتغل 
للســيدات وضــع الجــوارب المطويــة داخل 
حمــاالت الصــدر؛ حتــى ال تتعــرض األخيرة 
للطــي وتحافــظ علــى شــكلها داخــل زحمــة 

المالبس.
فــي جانبــي  األحذيــة، فتوضــع  عــن  أمــا 
تكــون  الــذي  بالشــكل  وتصــف  الحقيبــة، 
عليــه فــي علبتها وقت الشــراء، أي إما أن 
يكــون طرف أحدهما عنــد نهاية اآلخر أو 

العكس.

الجمعة
7 يونيو 2019 
4 شوال 1440

23

tariq_albahhar

اوضحت اإلعالمية المصرية ياســمين الخطيب ســبب عدم عرض حلقتها ضمن 
استضافتها في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان المصري رامز جالل كل عام 

خالل الموسم الرمضاني والذي كان مؤخرًا بعنوان “رامز في الشالل” .

وكتبت الخطيب عبر صفحتها الخاصة 
على أحــد مواقع التواصــل االجتماعي 
قائلــًة ان مشــكلة فــي الصــوت كانــت 
سببًا في عدم عرض الحلقة وأن فريق 
العمــل عجز عــن إصالحهــا، مضيفًة ان 
الحلقة لو عرضت كانت ستحصل على 
أعلــى أفضــل ردة فعــل بعــد اكتشــاف 

الضيوف لمقلب جالل.
وقالت: توضيح حلقتي مع رامز جالل 
اتضــح ان فيهــا مشــكلة فــي الصــوت 
“عطــل في المايك طــول فترة وجودي 
في المركب”، والناس مشكورين عملوا 
محــاوالت ُمضنيــة لعالجهــا وإذاعتهــا 

وفشلوا.

يزدحم برنامج دبي لفترة عيد الفطر المبارك بالعديد من الحفالت الغنائية للنجوم 
العرب واألجانب أيضا، فقد أحيت الفنانة نجوى كرم حفال من فندق هيلتون دبي، 
حيث التقت مع جمهورها في أمســية طربية شــاركها فيها كل من الفنان اإلماراتي 

عبدهللا النايف ووليد الجاسم، والمغني والمؤلف الكويتي عبدالقادر الهدهود.

على ذات النســق، يســير الفنــان المصري 
تامــر حســني، الــذي ال يــكاد يغيــب عــن 
فبعــد  مجــددًا،  لهــا  يعــود  حتــى  دبــي، 

سلســلة حفالتــه الناجحــة التــي أقامها 
هــا هــو يعــود إليهــا ليطــل علــى 

األولــى  للمــرة  جمهــوره 
خشــبة  علــى  مــن 

أوبــرا.  دبــي 
حســني،  تامــر 
جمهــوره  وعــد 
حفــل  بإقامــة 
رائــع، فــي وقت 

فيــه  يــزال  ال 
نجــاح  يحصــد 

ألبومــه األخيــر “عيش 
علــى  محافظــًا  بشــوقك” 

الغنــاء  بورصــة  صــدارة  فــي  مكانتــه 
العربية.

مالمــح حفــل تامــر حســني المقــرر اقامته 
اليوم الجمعة يتضمن قائمة أغنيات 
طويلــة، والتــي يتوقــع أن تضــم 
ألبومــه  أغنيــات  معظــم 
ثلــة  إلــى جانــب  الجديــد، 
من أعماله القديمة. وما 
حســني  يســدل  إن 
علــى  الســتار 
فــي  حفلتــه 
حتــى  دبــي، 
يطير مباشــرة 
إلى عاصمة بالده 
إلحيــاء حفــل فــي القاهــرة 

الجديدة التجمع األول.

سبب عدم عرض حلقة ياسمين

برنامج دبي في العيد... نجوم وأمسيات

محرر مسافات 

كعادته في مختلف المناسبات قام نادي مدينة 
عيســى بمعية عــدد من الفنانين فــي ثاني ايام 
عيــد الفطــر بزيــارة الى دار المســنين واالطفال 
المعوقيــن والى الشــاعر الكبير علي الشــرقاوي 
وعــن  عــواد،  محمــد  القديــر  الفنــان  وكذلــك 
هــذه الزيــارة قــال رئيــس النــادي أحمد جاســم 
عيســى  مدينــة  نــادي  فــي  نحــرص  العكبــري: 
ومنــذ زمن بعيد بزيارة دار المســنين واألطفال 
المعاقين لرســم البسمة على وجوههم وتقديم 
إلــى نفوســهم  التــي تدخــل  البرامــج  مختلــف 
هــذا  فــي  حرصنــا  كمــا  والســعادة،  البهجــة 
العيــد علــى زيــارة شــاعر البحريــن الكبيــر علي 
الشــرقاوي فــي منزلــه لالطمئنــان علــى صحــه 
أوال ومشاركته معنا فرحة العيد، بحضور عدد 
مــن الفنانيــن، بعدها قمنــا بزيارة الفنــان الكبير 

محمد عواد في منزله للغرض نفسه.
مــن جانبــه أعرب الفنان حمد عتيق عن شــكره 
لنادي مدينة عيسى على هذه اللفتة والمبادرة 

الجميلــة فــي حــق أولئــك الــرواد الذيــن أثــروا 
واغنــوا الســاحة الفنيــة بالكثيــر مــن األعمــال، 
ومن الواجب زيارتهم في مثل هذه المناسبات 

واالطمئنان على صحتهم.
أنهــا  فيــروز  منــى  الفنانــة  ذكــرت  وبدورهــا 
اســتمتعت بهذه الزيارة المهمة والتي تؤكد أن 
الجســد الفنــي فــي البحريــن متالحــم والمحبة 
هــي عنوانــه، مضيفــة بــأن زيــارة الشــاعر علــي 
“واجــب”  عــواد  محمــد  والفنــان  الشــرقاوي 

فأفضالهما علينا كثيرة.

زيارة الفنان القدير محمد عوادالعكبري والشاعر علي الشرقاوي

زيارة األطفال المعاقين

ــى صـــحـــتـــهـــمـــا وتـــهـــنـــئـــتـــهـــمـــا بــالــعــيــد ــ ــل ــ لـــاطـــمـــئـــنـــان ع

نادي مدينة عيسى يزور الشرقاوي وعواد

نشــرت الفنانة اللبنانية باســكال مشــعالني الصور األولى من أحدث فيديو 
كليب لها بعنوان “اتعذبت كفاية”، معلنة انه صدر أول ايام العيد.

وكانــت باســكال كشــفت عــن موعــد 
“اتعذبــت  أغنيتهــا  كليــب  طــرح 
كفايــة” مــن قبــل، حيث اشــارت الى 
أنهــا ســتطرح العمــل في عيــد الفطر 

المبارك.
اتعذبــت كفايــة مــن كلمــات وألحــان 
محمــد الرفاعــي، وتوزيــع موســيقي 

وقيادة األوركسترا المايسترو عادل 
عايش، تســجيل غناء ستديو ملحم 
عــادل عايــش،  أبــو شــديد، ميكــس 
ماسترينغ ســتديو متروبولس لندن، 
وقامــت مشــعالني بتصويــر األغنية 
فــي تركيا تحــت إدارة المخرج زياد 

خوري.

يذكر ان األغنية حققت نجاحا مميزا عندما طرحتها مشعالني صوتيا،  «
حيث تحصد نسبة سماع عالية على “يوتيوب” ويتم تداولها بين محبي 

ومتابعي مشعالني.

جديد باسكال مشعالني في العيد

أطلقت الفنانة شمس الكويتية أغنية جديدة خاصة بنادي الناصر “دق خشوم” عبر  
حساباتها الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي ويوتيوب والتطبيقات الموسيقية 

وقــد أثــارت شــمس الكويتيــة الجــدل 
بهــذه األغنيــة بعدما نشــرت صــورة لها 
عبر حســابها تشوق المتابعين بأغنيتها 
إال أنهــا تعرضــت لالنتقادات من جانب 
الفرق المنافسة لنادي النصر السعودي.

يذكر أن نادي النصر توج بلقب الدوري 
نقطــة  بفــارق  للمحترفيــن،  الســعودي 

صاحــب  الهــالل  غريمــه  عــن  واحــدة 
المركز الثاني.

وتعــد شــمس الكويتيــة، من مشــجعي 
مــا  وعــادة  الســعودي  الناصــر  نــادي 
تحضــر بعــض مبارياته وتحــرص على 
انتصاراتــه  بعــد  لــه  التهانــي  توجيــه 

وتتويجه بالبطوالت.

“دق خشوم” لشمس الكويتية
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عصير الطماطم قد يقي من أمراض القلب
كشــفت دراســة حديثــة عــن وجــود عالقة 
والتقليــل  الطماطــم  عصيــر  شــرب  بيــن 
مــن خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب التــي 
ويعانيهــا  األيــام،  هــذه  شــائعة  أصبحــت 

ماليين البشر.
إلــى أن شــرب عصيــر  الدراســة  وأشــارت 
الطماطــم يمكــن أن يقلــل مــن ضغــط الدم 
والكوليســترول لدى األشخاص المعرضين 
لخطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب، وفــق مــا 
ذكرت صحيفة” الميرور” البريطانية، أمس 

الخميس.
وأظهرت نتائج الدراســة، التي شــارك فيها 
481 يابانيــا تناولــوا عصيــر الطماطم على 
مــدار عــام كامــل، أن ضغــط الــدم انخفض 
بنســبة 3 فــي المئــة لــدى 94 مشــاركا كانوا 

يعانون ارتفاع ضغط الدم.
وكشــفت نتائــج الدراســة التــي تم نشــرها 
فــي مجلــة “علــوم األطعمــة والتغذية” عن 
انخفاض في المادة الدهنية التي يمكن أن 
تسد األوعية الدموية، التي تسبب بدورها 
النوبــات القلبية والســكتات الدماغية، لدى 

125 شخصا من المشاركين.
عصيــر  لتنــاول  المفيــدة  اآلثــار  وكانــت 
الطماطــم متشــابهة بيــن الرجــال والنســاء 
وكذلــك الفئــات العمريــة المختلفــة، وفــق 
الدراســة التــي أجراهــا فريــق مــن جامعــة 

طوكيو للطب واألسنان.
اختصاصيــة  تايلــور،  فيكتوريــا  لكــن 
التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، 
قالــت إن هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن 

البحــوث؛ للتأكــد مــن الفوائــد الصحيــة 
لعصير الطماطم بدقة.

وأضافت أن زيادة االستهالك اليومي  «
من الفواكه والخضراوات، بما في 

ذلك الطماطم، يساعد في الحفاظ 
على صحة القلب والدورة الدموية. 
وحذرت من شرب أكثر من 150 مل 

من عصير الفاكهة أو الخضار يوميا، 
بسبب نسبة السكر المرتفعة فيه.

تلقت فتاة كانت تســير بســيارتها في أحد 
الشــوارع فــي أوروغواي، مخالفــة لم تكن 
في الحســبان، كما أن الســبب الذي أعطى 
كان  للفتــاة  المخالفــة  الشــرطي  بموجبــه 
غريبــا، األمر الــذي اســتدعى التحقيق في 
الحادثة.  وأعطي الشــرطي الفتاة مخالفة 
الطــرق  علــى  المفــرط  “الجمــال  بســبب 
العامــة”، وفــق مــا كتب علــى الورقــة التي 
ســلمها لها، بحســب ما ذكــر موقع “أوديتي 
يكتــف  ولــم  الخميــس.  أمــس  ســنترال”، 
الغريبــة  العبــارة  هــذه  بكتابــة  الشــرطي 
علــى وصــل المخالفــة، بــل كتب في قســم 
المالحظــات منــه أيضا عبــارة “أنــا أحبك”، 

وهو ما اعتبره كثيرون إساءة للفتاة.

ويجري حاليا التحقيق مع الشرطي  «
بسبب استخدامه وثيقة رسمية 
ألغراض غير مصرح بها، بعد أن 

انتشرت ورقة المخالفة في وسائل 
التواصل االجتماعي على نطاق 

واسع.

شرطي مرور يخالف 
فتاة... بسبب 

“جمالها”
لــن يحتــاج محبــو الظواهــر الفلكيــة المثيرة إلى شــراء معدات خاصــة لرؤية حدث 

فلكي مهم يمكن رؤيته بالعين المجردة، في وقت الحق من شهر يونيو الجاري.

والفضــاء  الطيــران  إدارة  أعلنــت  فقــد 
األميركية )ناســا( أنه في العاشــر من يونيو 
)اإلثنين المقبل( ســيواجه كوكب المشــتري 
األرض، وســيكون فــي أقــرب نقطــة لــه من 
الســنوية  الظاهــرة  كوكبنــا. وتحــدث هــذه 
عندما يكون المشــتري والشــمس على خط 
واحــد مــع األرض. وســيكون ذلــك العمــالق 

الغازي )المشــتري( مضاء بالكامل بواســطة 
الشــمس ممــا يجعلــه أكثــر إشــراقا ليــال في 
الســماء، بحســب ما ذكر موقع شــبكة “ســي 

بي إس” نيوز األميركية.
الخاصــة  الضخمــة  األربــع  األقمــار  أن  إال 
بكوكــب المشــتري، لن يمكــن رؤيتها بالعين 

المجردة.

اختار شاب هندي طريقة غريبة من أجل إعادة محبوبته السابقة، بعد أن علم أنها 
تنوي الزواج من غيره، وفق ما ذكر موقع “أوديتي سنترال”، أمس الخميس.

فقد دخل الشاب أنانتا بورمان، من منطقة 
البنغــال الغربية في الهنــد، في إضراب عن 
الطعــام، بعــد أن قاطعتــه صديقتــه ليبيكا. 
ولــم يكتف بورمان باإلضــراب عن الطعام، 
أليــام  محبوبتــه  منــزل  أمــام  اعتصــم  بــل 
إلــى  االســتجابة  بورمــان  ورفــض  عــدة.  
دعوات الشرطة له بالرحيل عن المكان، أو 
حتــى إنهاء إضرابه عــن الطعام، ومع مرور 

الوقــت، بــدأت حالتــه الصحيــة فــي التدهور، 
مما استدعى نقله إلى مستشفى محلي.

 وفي نهاية المطاف، استجابت عائلة  «
ليبيكا لطلب بورمان، ووافقت 

على تزويجه ابنتها، بعد أن 
ألغوا التحضيرات التي كانت 

جارية لحفل زفافها من 
شخص آخر.

“العمالق الغازي” يضيء ليل اإلثنين المقبل

تضحية غريبة من شاب إلعادة محبوبته

أطفال عراقيون يحتفلون بعيد الفطر المبارك باللعب 
وسط الدمار في مدينة الموصل الشمالية )أ ف ب(

احتفت أمس الخميس، دولة اإلمارات بأفراح أبناء حاكم دبي الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، وهــم الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد آل مكتــوم، ولي عهد 
دبــي، والشــيخ مكتــوم بــن محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشــيخ 
أحمــد بــن محمــد بن راشــد آل مكتــوم، رئيــس اللجنــة األولمبية الوطنيــة، رئيس 

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.
ونشــر الشــيخ محمد بن راشــد صورا من حفل الزفاف على حسابه في انستغرام 

وكتب “اللهم أدم الفرحة.. والبركة والخير.. على أهلي.. ووطني.. وشعبي”.

ونشر المكتب اإلعالمي لحكومة دبي صورا وفيديوهات ألفراح آل مكتوم.
وغــرد الشــيخ محمــد بــن زايد ولي عهد أبوظبــي، وكتب “ببالغ الســعادة والفرح.. 
أبارك ألخي محمد بن راشد زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد.. تكتمل اليوم 
فرحة العيد بهذا العرس الوطني الذي نزفُّ فيه أبناءنا ونفرح بهم ومعهم.. أهنئ 
أبنائــي، متمنيــا لهــم حيــاة أســرية هانئة وســعيدة.. دامــت األفراح عامــرة البيت 

اإلماراتي”.
وتوالــت التهانــي فــي وســائل التواصل االجتماعــي والتبريكات مــن جميع بلدان 

العالم على هاشتاغ #أفراح_آل_مكتوم و #فرحة_وطن .

زفاف أبناء حاكم دبي يشعل مواقع التواصل

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بدون إعالم

حاز منشور بعنوان “رجل أعمال 
لطفــل  بمنــزل  يتبــرع  بحرينــي 
ضــوء  علــى  يــدرس  بيروفــي 
الشارع” أعلى معدل تفاعل على 
إنســتغرام “البــالد” أمــس. وفيما 
أن  المتابعيــن  مــن  كثيــر  رأى 
األقربيــن أولــى بالمعــروف، قال 
 @ahmedalkhina المســتخدم 
“الرجــل كريــم وعمــل كثيــرا من 
الخيــر في البحريــن لكن بهدوء 

وبدون إعالم. هللا يحفظه”.

حــال ســكر  فــي  فرنســي  ســرق شــاب 
يخضــع لنظام حرية مشــروطة شــاحنة 
الوقــت  فــي  العــودة  بهــدف  صغيــرة؛ 
المحدد إلى الســجن في فرســاي )غرب 
باريــس(. فبعدمــا أوقف ســائق توصيل 
فــي  الطريــق  جانــب  إلــى  شــاحنته 
فيروفــالي المدينــة المجــاورة لفرســاي 
وترك المفاتيح فيها، ســرقها شــاب يبلغ 
29 عاما، دين بقضية مخدرات ويمضي 
عقوبتــه، وفــق نظــام حرية مشــروطة؛ 
بهــدف العــودة إلى الســجن فــي الوقت 
المحــدد. وبمجرد إبالغ الشــرطة، ألقي 
القبــض عليــه قــرب المركــز، وكان فــي 
حوزتــه بطاقــة هوية صاحب الشــاحنة 

الذي ادعى أنه رب عمله.

وقال مصدر في الشرطة إنه  «
“ألحق أضرارا بالشاحنة وكسر 

مرآة، بما أنه كان في حال سكر، 
إضافة إلى أنه لم يكن يحمل 

رخصة قيادة”.

ســمحت إدارة مدينــة أوكالنــد األميركيــة 
فــي واليــة كاليفورنيــا، باســتخدام الفطــر 

وغيرها من المخدرات الطبيعية.
أصبحت أوكالند ثاني مدينة في الواليات 
المتحــدة بعــد دنفر، التي تســمح ســلطاتها 
باستخدام المخدرات الطبيعية الموجودة 
فــي الفطــر والصبــار وبعــض الشــجيرات، 
والتــي تحتــوي علــى سيلوســيبين )مــادة 
مهلوســة(، وأشار مؤيدو القرار إلى حقيقة 
االكتئــاب  مــن  النجــاة  علــى  يســاعد  أنــه 
واإلجهــاد بعــد الصدمــة وبعــض الحــاالت 
األخــرى، إضافــة إلــى تقاليــد اســتخدامها 
بحســب  األصليــون،  أمريــكا  ســكان  لــدى 

“واشنطن بوست”.

اآلن ال يمكنك إلقاء القبض على أو  «
استجواب أو متابعة أي شخص آخر 
يتناول الفطر المهلوس ومشتقاته 
أو يشتريه أو يبيعه. ويسمح شراؤه 

بشكل قانوني لألشخاص الذين 
تزيد أعمارهم عن 21 عاما، إضافة 

إلى ذلك، يجب على السكان الذين 
يعانون اضطرابات نفسية، استشارة 

الطبيب قبل شراء الفطر.

يسرق سيارة 
ليصل في موعده 

إلى السجن

أوكالند األميركية تجيز 
المخدرات الطبيعية كشــفت صحيفــة “مــاركا” اإلســبانية، العقوبــة التي اتخذهــا كل من االتحــاد األوروبي لكرة 

القــدم والســلطات اإلســبانية، بحــق الشــابة التــي اقتحمــت ملعب كــرة القدم خــال مباراة 
“الشامبيونزليغ” التي أقيمت، مؤخرا، بين ليفربول وتوتنهام في العاصمة اإلسبانية مدريد.

وبحسب المصدر، فإن عارضة األزياء الروسية، 
كيلي ولونســكي، التــي اقتحمت الملعب بلباس 
قصيــر و”مثيــر” كتبت عليه اســم قنــاة صديقها 
بغرامــة قدرهــا  فــي موقــع يوتيــوب، عوقبــت 
15 ألــف يــورو. واســتطاعت الشــابة، أن تقتحم 
الملعــب خــالل المبــاراة، وتقدمــت وســطه ثــم 
أخذت تركض، لكن سرعان ما جرى إبعادها من 
قبل أحد عناصر األمن في المباراة التي منحت 

الــكأس لفريــق ليفربــول اإلنجليــزي بعــد فــوزه 
بهدفين دون مقابل على توتنهام.

وتضم العقوبة اإلجمالية غرامتين  «
اثنتين، فاالتحاد األوروبي لكرة القدم 

فرض غرامة قدرها 5 آالف يورو بسبب 
الدخول إلى الملعب. أما الشرطة 

اإلسبانية، ففرضت 10 آالف يورو بسبب 
اإلعالن غير المرخص لقناة صديقها.

حسناء نهائي أبطال أوروبا تتلقى “عقوبة”

مثلت المغنية الكولومبية شاكيرا أمام محكمة إسبانية، أمس الخميس؛ للرد على 
اتهامات باالحتيال الضريبي في الفترة التي كانت تقيم فيها داخل إسبانيا. واتهم 

ممثلو االدعاء شاكيرا بالتهرب من دفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو )16.29 
مليون دوالر(، ضريبة على الدخل الذي حققته بين عامي 2012 و2014. وترتبط 
شاكيرا )42 عاما( بمدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه منذ 2011، ولديهما طفالن. قلل متابعون من شأن الغرامة، وأوضحوا أن قيمة الدعاية التي قامت بها لصالح المنصة 

اإللكترونية لصديقها وحسابها تصل في الواقع إلى 3 ماليين جنيه إسترليني
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