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التحالف: �سالمة املدنيني 
اليمنيني اأولوية ق�سوى

دب���ي - العربي���ة ن���ت: ق���ال املتحدث با�س���م 
حتالف دع���م ال�رشعية يف اليمن العقيد الركن تركي 
املالكي، اأم�س اجلمعة، اإن العمليات الع�س���كرية يف 
�سعدة حققت تقدما ومكا�سب كثرية على الأر�س، 
موؤك���دا موا�سل���ة العمل لإع���ادة ال�رشعي���ة اليمنية.
واأ�ساف خالل موؤمتر �سحايف من بروك�سل اأن �سالمة 
املدني���ن اليمني���ن ت�س���كل اأولوي���ة ق�سوى لدى 
التحال���ف، واأن اأي تنازل اأو اق���راح من ميلي�سيات 

احلوثي يجب اأن يتم عرب املبعوث الأممي.

نظام اإيران “جمرم” يقمع �سعبه ويدعم الإرهاب
اعتقل 5000 يف احتجاجات يناير... وزير اخلارجية الأمريكي:

دبي - العربية.ن���ت: هاجم وزير اخلارجية 
الأمريك���ي مايك بومبيو النظ���ام الإيراين الذي 
و�سف���ه باملجرم الذي ل يح���رم حقوق �سعبه، 
وانتقد يف عدة تغريدات عرب ح�سابه على موقع 
“توير”، دعم النظام لالإرهاب بالأموال بينما 
يعي����س �سعب���ه الفق���ر والعوز.وق���ال بومبيو يف 
تغريدة ل���ه اإن “5000 اإيراين اعتقلوا يف احتجاجات 
يناي���ر”. ويف تغري���دة اأخ���رى، ن����رش وزي���ر اخلارجية 
الأمريكي �سورة لقائد فيلق القد�س التابع للحر�س 
الثوري قا�س���م �سليماين وكتب اأن “النظام الإيراين 
الفا�س���د ينفق الأموال على احلر����س الثوري وحزب 
اهلل وحما�س، ونه���ب ثروة البالد لإنفاقها يف حروب 

بالوكال���ة يف اخل���ارج بينم���ا تك���دح الأ����رش 
الإيرانية”.

• تفتتح يف 26 يونيو املقبل قاعدة املدافن بعد 5 �سنوات من اأعمال التجديد، وتراعي القاعة يف 	
ت�سميمها اجلديد اأعلى املعايري العاملية يف العرو�س املتحفية

املحكمة تعو�ض ماِلَكني بـ 233 األفا عن ا�ستمالك عقارهما هيلب” “اإير  قوائم  “املطار” خارج  اخلليج” و  “طريان 
األغت املحكمة الكربى املدنية الأولى القيمة 
امل�ستحق���ة ل�ستم���الك عق���ار للمنفع���ة العام���ة، 
ملالَك���ي عقار م�ساحته 180 مرا مربعا، واملقررة 
مببلغ 174 األف دينار، وق���درت قيمة التعوي�س 
ل�ساحلهما عن ا�ستم���الك وزارة �سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين باأكرث م���ن 233 األف دينار، 
بعدم���ا األغ���ت ق���رار جلن���ة التظلم���ات املخت�سة 
بتثم���ن العقار، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات 

واألزمت ال���وزارة بامل�رشوفات ومبل���غ 20 دينارا 
مقاب���ل اأتعاب املحام���اة.وكان مال���كا العقار قد 
تقدما بالئحة دعوى اأمام املحكمة للمطالبة بندب 
خبري عق���اري لتثمن العقار، واإلغ���اء قرار اللجنة 
فيم���ا قررته بتثم���ن العقار ال���ذي يبلغ م�ساحته 
ب���� 180.4 م���ر مرب���ع مببل���غ 968 دين���ارا للمر 
املرب���ع، وبقيمة اإجمالية ت�سل اإلى اأكرث من 174 
األ���ف دينار، م���ع اإلزام ال���وزارة -املدعى عليها- 

بتعوي�سهم���ا موؤقتا عن قرار ال�ستمالك 
مببلغ 10 اآلف دينار.

غاب���ت �رشكة ط���ريان اخلليج ع���ن قائمة 
“اإير هيلب” لأف�سل واأ�سواأ خطوط الطريان 
بالعامل، حيث مل يذكرها الت�سنيف ال�سنوي 
لعام 2018، رغم ت�سمن���ه ل� 72 ناقلة حول 
العامل.واحتل���ت الناقل���ة الوطني���ة املركز 79 يف 
تقييم الع���ام املا�سي )2017( ال���ذي �سمل 87 

�رشكة، مبا يعني اأنها كانت يف ال�سفوف الأخرية.
واعت���ر الت�سني���ف اأحد اخلط���وط اخلليجية 

اأف�س���ل ����رشكات الط���ريان، تلته���ا “لوفتهانزا” 
الأملاني���ة ث���م الحت���اد الإماراتي���ة، فيم���ا جاءت 
الأي�سلندي���ة “واو اإير” كاأ�س���واأ �رشكة طريان على 

الإطالق.
وعربيًّا، يف قائم���ة 2018، حلت الإماراتية يف 
الرتي���ب 16 عامليًّا، ث���م الُعماني���ة باملوقع 38 
فاخلطوط ال�سعودية باملركز 50، والكويتية 57. 
و�سم���ل تقرير العام اجلاري 72 �رشكة خطوط 

جوية، مت ت�سنيفها ا�ستناًدا اإلى بيانات 
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• ت�ستعد البحرين لنتعا�س اقت�سادي حمتمل نهاية العامن اجلاري واملقبل	

و2019  2018 يف  النفطي  غري  % النمو   4.6
توق���ع تقري���ر لبن���ك الكوي���ت الوطني اأن 
ي�سل متو�سط النم���و غري النفطي للبحرين يف 
2018 و2019 اإلى 4.6 % بدعم من م�ستويات 
قيا�سي���ة م���ن الإنفاق احلكومي عل���ى م�ساريع 
البنية التحتي���ة البالغة 8 مليارات دولر، التي 
اعتربها اأكرب خطة م�ساري���ع ت�سهدها اململكة 

على الإطالق. 
ومن املتوق���ع اأن يوؤدي فر����س �رشيبة القيمة 
امل�سافة بواقع 5 % يف العام 2019 اإلى رفع معدل 

الت�سخم العام يف البداية اإلى 2 %.
وتوق���ع تقري���ر “الوطن���ي” اأن يتقّل����س عج���ز 
���ا، وذل���ك متا�سًي���ا م���ع اجلهود  امليزاني���ة تدريجيًّ
املتوا�سل���ة لتعزي���ز الأو�س���اع املالي���ة وحت�س���ن 

8الإيرادات.
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عاملية “املدافن” بحلة 

• وزير اخلارجية الأمريكي و�سف النظام الإيراين باملجرم الذي ل يحرم حقوق �سعبه )اأر�سيفية(	

النفــــــــط يرتفـــع اإلـــى 73.7 دولر 
للربميل

ل اأولوية يف دعم “متكني” ل�شركات 
البحرينيني

و�شع اللم�شات الأخرية لدوري خالد بن حمد 
ال�شاد�س لكرة القدم لل�شالت
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اللوز البحريني اأحلى من مياه ا�شكتلندا 
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جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�شحافة ال�شتق�شائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

املحرر االقت�صادي

عبا�س اإبراهيماملحرر االقت�صادي

توجيه اجلهود نحو التنمية ودعم ال�شتقرار... �شمو ويل العهد:

البحرين حري�سة على اأمن املنطقة

املنام���ة - بنا: اأكد ويل العه���د نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�ساحب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليف���ة حر�س مملكة البحرين عل���ى دعم وتعزيز 
اأم���ن املنطقة والت�سدي لكل التحديات التي من 
�ساأنها امل�سا�س با�ستقرارها بالتعاون والتن�سيق 
م���ع الدول ال�سقيق���ة وال�سديقة املحب���ة لل�سالم 
وتوجيه اجلهود نحو التنمي���ة والبناء.ونوه �سموه 

ب���دور الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة املتوا�سل 
يف ه���ذا الإطار ومبا تقوم به م���ن جهود فاعلة يف 

تاأكيد اأهمية املنطقة وا�ستقرارها.
جاء ذلك لدى لق���اء �سموه بق�رش الرفاع اأم�س 
بح�سور القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�سري 
الركن ال�سي���خ خليفة بن اأحمد اآل خليفة مع قائد 

القي���ادة املركزي���ة الأمريكي���ة اجلرنال 
2جوزيف فوتيل والوفد املرافق.

ب���ريوت - رويرز: ق���ال املر�س���د ال�سوري 
حلق���وق الإن�س���ان، الي���وم اجلمع���ة، اإن طائ���رات 
هليكوبر تابعة جلي�س النظام ال�سوري اأ�سقطت 
برامي���ل متفج���رة عل���ى مناط���ق ت�سيط���ر عليها 
املعار�سة يف جنوب غرب البالد، يف اأول ا�ستخدام 

لهذا النوع من الذخرية منذ عام.
وميث���ل ذلك ت�سعي���دا لهج���وم بداأته قوات 
النظ���ام يف املنطق���ة، و�سم���ل حت���ى الآن ق�سفا 

مدفعيا وا�ستخداما حمدودا للقوة اجلوية.
وقال املر�سد ومق���ره بريطانيا، اإن طائرات 
الهليكوب���ر اأ�سقطت اأكرث من 12 برميال متفجرا 
على اأرا����س خا�سعة ل�سيط���رة املعار�سة �سمال 
�رشقي درعا، ما ت�سبب يف اأ�رشار مادية دون خ�سائر 

ب�رشية.

عودة براميل الأ�سد املتفجرة بجنوب غربي �سوريا

• قتلى وجرحى جراء ق�سف قوات النظام جنوب غربي �سوريا بالرباميل املتفجرة	

• �سمو ويل العهد ملتقيا قائد القيادة املركزية الأمريكية	



حت���ت رعاي���ة وكي���ل وزارة ال�صح���ة ولي���د 
املان���ع، وبالتعاون م���ع وزارة ال�صحة، والهيئة 
الوطنية لتنظي���م املهن واخلدم���ات ال�صحية، 
وم�صت�صفى نور التخ�ص�ص���ي، تنطلق يف فندق 
ج���روف جزر اأم���واج يوم 29 يوني���و اجلاري اأول 
ور�صة وطني���ة متخ�ص�صة للتدري���ب يف العلوم 
ال�صيدالنية حت���ت �صعار “حول امل�صتجدات يف 

العلوم ال�صيدالنية”.
واأ�صار رئي�ض الور�صة، ا�صت�صاري االأمرا�ض 
الباطني���ة وال�صك���ري الغ���دد ال�صم���اء اأ�صع���د 
الدفرت، اإلى اأن االهتمام بتطوير خدمات الرعاية 
الطبية، واملتابعة احلثيث���ة والعمل املتوا�صل 
وال�صخ�ص���ي من رئي�ض ال���وزراء �صاحب ال�صمو 
امللك���ي االأم���ر خليفة ب���ن �صلم���ان اآل خليفة؛ 
لارتق���اء بج���ودة حي���اة املواط���ن م���ن خ���ال 
االهتم���ام ب�صحت���ه، كان دافعا جلمي���ع اخلرباء 
والك���وادر الطبي���ة واملمار�ص���ني ال�صحيني يف 
البحري���ن للعمل اجل���اد واملثمر، وال���ذي توج، 

باأن تكون البحرين مقرا للعديد من املوؤمترات 
والفعاليات، والتي ت�ص���ب جميع خمرجاتها يف 

تطوير هذا القطاع والعاملني فيه.
وذك���ر الدف���رت اأن احلر����ض ال���ذي تولي���ه 
وزارة ال�صحة على االرتقاء باخلدمات ال�صحية، 
كان من خ���ال متابعتها ور�صده���ا العديد من 
االأمرا����ض املزمنة الت���ي تنت�رش مث���ل االأمرا�ض 
االأي�صي���ة كال�صك���ري وال�صمن���ة وارتفاع �صغط 
ال���دم، والتي تع���د من االأمرا����ض الفتاكة التي 
قد ت���وؤدي اإلى م�صاعفات وخيمة على املواطن 
وعل���ى االقت�ص���اد الوطن���ي، والتي ق���د تعوق 
املواط���ن م���ن اأداء عمل���ه بال�ص���كل ال�صحي���ح 
خ�صو�صا بعد ح���دوث م�صاعفات خطرة، مثل 
اجللطة الدماغية واحت�صاء الع�صلة القلبية وداء 
ال�صك���ري، وم�صاعفاته ومنه���ا الف�صل الكلوي 

واالإعاقة ب�صبب برت االأقدام وفقدان الب�رش.
واأو�صح، اأن الور�صة التي �صت�صتقطب اأكرث 
م���ن 250 باحثا وخبرا وخمت�صا وطبيبا ومقدم 
رعاية �صحي���ة، �صت�صم 3 حلق���ات متخ�ص�صة، 
حي���ث �صتنطلق احللقة العلمي���ة االأولى، والتي 

�صتك���ون من خال ورقت���ي العلمية حول اأحدث 
ال�صك���ري  داء  ع���اج  يف  الدوائي���ة  التط���ورات 
وارتفاع �صغ���ط الدم وال�صمن���ة و�صمور الغدة 
الدرقية، و�صيتم خالها اإجراء حوار ونقا�ض عن 

اأحدث اآخر التطورات العلمية. يف هذا اجلانب.
اأما اجلل�صة العلمية الثانية، ف�صتكون حول 
“االإدارة والعلوم االإدارية”، و�صت�صم مناق�صات 

مهمة ح���ول كيفية اإدارة الفريق واآليات توفر 
اأحدث التقنيات للعمل بروح فريق واحد �صمن 
املوؤ�ص�ص���ة ال�صحي���ة، و�صتق���وم اإمي���ان الفرج 
مبناق�ص���ة مو�صوع ال���ذكاء العاطف���ي يف اإدارة 
العمل، وطرح لتجارب عملي���ة لكيفية التعامل 
م���ع �صغوط العمل بالتحل���ي بال�صرب والتعاون 
وخل���ق اأفكار متمي���زة، و�صيدير اجلل�صة كل من 

رونالد جون م���ن الكلية االأيرلندي���ة للجراحني 
الإدارة االأعمال، وعبر اليافعي املدير الطبي يف 

م�صت�صفى نور التخ�ص�صي.
الثالث���ة،  احللق���ة  اأم���ا  الدف���رت،  واأو�ص���ح 
ف�صتك���ون ع���ن العل���وم ال�صيدالني���ة، وت�صمل 
القوان���ني اخلا�ص���ة بالتعام���ل الدوائي وطرق 
الت�صجيل الدوائي واأخاقيات املهنة والتاريخ 
الطب���ي لل�صيدل���ة يف البحري���ن، وا�صتعرا����ض 
لتاريخ االأدوية والعلوم ال�صيدالنية بالبحرين، 
و�صيت���م التط���رق خاله���ا لاأعرا����ض اجلانبية 
لاأدوي���ة وط���رق تفاديه���ا ومناق�ص���ة مو�صوع 
مقاومة للم�صادات احليوية، كما �صيتم التطرق 

ملوا�صيع علمية طبية و�صيدالنية كثرة.
وذك���ر اال�صت�ص���اري اأن هن���اك العدي���د من 
االأوراق العلمية، و�صتقوم اللجنة باختيار اأف�صل 
امل�ص���اركات العلمية ليتم طرحه���ا يف الور�صة 
العلمي���ة، و�صيقوم فريق من اخل���رباء واالأطباء 
املخت�صون باأثراء الور�ص���ة باأحدث املعلومات 

الطبية والعلمية يف جماالت تخ�ص�صهم.
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توجيه اجلهود نحو التنمية والبناء ودعم اال�ستقرار
البحرين حري�صة على تعزيز اأمن املنطقة... �صمو ويل العهد:

املنامة - بن���ا: اأكد �صاحب ال�صمو امللكي 
االأم���ر �صلمان ب���ن حمد اآل خليف���ة ويل العهد 
نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�ض 
جمل�ض الوزراء حر�ض مملكة البحرين على دعم 
وتعزيز اأمن املنطقة والت�صدي لكل التحديات 
الت���ي من �صاأنها امل�صا����ض با�صتقرارها وذلك 
بالتع���اون والتن�صي���ق م���ع ال���دول ال�صقيق���ة 
وال�صديقة املحبة لل�صام وتوجيه اجلهود نحو 

التنمية والبناء.
منوه���اً �صم���وه ب���دور الوالي���ات املتحدة 
االأمريكية املتوا�صل يف هذا االإطار ومبا تقوم 
به م���ن جهود فاعلة يف تاأكي���د اأهمية املنطقة 

وا�صتقرارها.
جاء ذل���ك لدى لق���اء �صموه بق����رش الرفاع 
اأم�ض بح�صور القائد العام لقوة دفاع البحرين 
امل�صر الركن ال�صيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة 
مع قائد القي���ادة املركزية االأمركية اجلرنال 

جوزيف فوتيل والوفد املرافق.
واأ�صاد �صموه بحر�ض البلدين ال�صديقني 
عل���ى تطوي���ر وتعزي���ز العاق���ات الثنائية مبا 
يرتج���م عراقته���ا التاريخي���ة واال�صرتاتيجي���ة 
يف خمتل���ف القطاع���ات خ�صو�ص���ا م���ا يتعلق 
معرب���اً  والدفاع���ي.  الع�صك���ري  بالتع���اون 

�صموه ع���ن تطلعه اإلى مزيد م���ن اأطر التعاون 
والتن�صي���ق بني البلدي���ن ال�صديقني يف �صتى 

القطاعات.

وخ���ال اللق���اء ا�صتعر�ض �صاح���ب ال�صمو 
امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي����ض جمل����ض ال���وزراء م���ع اجل���رنال 

فوتي���ل عددا من املو�صوع���ات ذات االهتمام 
امل�ص���رتك والق�صايا الراهنة عل���ى ال�صاحتني 

االإقليمية والدولية.

• �صمو ويل العهد ملتقيا قائد القيادة املركزية االأمركية	

بع����ث عاه����ل الب����اد �صاح����ب 
اجلال����ة املل����ك حم����د ب����ن عي�صى 
اآل خليف����ة برقي����ة تهنئة اإلى دوق 
لك�صمبورغ �صاحب ال�صمو امللكي 
وذل����ك  ه����رني،  االأك����رب  ال����دوق 
مبنا�صب����ة ذك����رى العي����د الوطني 
لب����اده، اأع����رب جالت����ه فيها عن 
اأطيب تهانيه ومتنياته له مبوفور 
ال�صح����ة وال�صعادة بهذه املنا�صبة 

الوطنية.

العاهل يهنئ دوق 
لك�صمبورغ بالعيد الوطني

بدور املالكي

مع�سكر �سيفي للم�سابني بالتوحد
من م�رشوع مركز غ�سيل الكلى يف احلنينية ا�ستكمال 88 % 

يتكون من طابقني وبطاقة 60 �رشيرا

املنام���ة - وزارة االأ�صغال و�ص���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: تفق���د وكيل وزارة االأ�صغال 
و�ص���وؤون البلدي���ات والتخطيط العم���راين ل�صوؤون 
الأ�صغ���ال اأحمد اخلياط موقع م����روع مركز غ�صيل 
الكل���ى يف منطق���ة احلنينية باملحافظ���ة اجلنوبية 
التابع ل���وزارة ال�صحة والذي يندرج �صمن املراكز 
املتخ�ص�ص���ة، يرافقه الوكي���ل امل�صاعد مل�صاريع 
البن���اء وال�صيانة ال�صيخ م�صعل بن حممد اآل خليفة 
ومدي���ر اإدارة م�صاريع البناء م���رمي اأمني وعدد من 
مهند�صي الوزارة.واأو�ص���ح وكيل �صوؤون اال�صغال 
اأن العم���ل مي�ص���ي على قدم���ا و�ص���اق الإجناز هذا 
امل�رشوع احليوي يف الف���رتة املقبلة حيث مت اجناز 
االأعمال املدنية وجاري العمل يف املراحل النهائية 
للت�صطيبات الداخلية واخلارجية وتركيب املعدات 
الكهربائي���ة امليكانيكي���ة والواجه���ات الزجاجي���ة 
كما مت ت�صليم حمط���ة الكهرباء الفرعية وامدادها 
بالكهرب���اء بع���د اأن مت ا�صتكمال مب���اين اخلدمات 
واملراف���ق اخلارجية وال�صور اخلارجي، واأ�صار ن�صبة 
االإجن���از الكلية بامل�رشوع حتى الي���وم تبلغ 88 %، 
وم���ن املوؤمل اكتمال امل�رشوع بحل���ول الربع االأخر 

من العام احلايل.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن عق���د اإن�صاء مرك���ز غ�صيل 
الكل���ى مت متويله م���ن قبل ال�صن���دوق ال�صعودي 
للتنمي���ة �صمن برنامج التنمي���ة اخلليجي بكلفة 6 
ماي���ني و85 األف دينار بع���د اأن متت تر�صيته من 
قبل جمل����ض املناق�صات واملزاي���دات على �رشكة 

اأرادو�ض للمقاوالت وال�صيانة.
واأملح اخلياط اأن ال�صندوق ال�صعودي للتنمية 
مي���ّول اأي�ص���ا تكاليف كاف���ة التجهي���زات الازمة 
لت�صغيل املركز من معدات طبية واأثاث ومتطلبات 
تقني���ة املعلومات حيث خ�ص����ض مبلغ 1.5 مليون 

دين���ار لتغطي���ة تكالي���ف التجهي���زات املطلوب���ة 
وقامت وزارة ال�صحة بامل�صي يف اإجراءات ال�رشاء.

وي�صم���ل مبن���ى مركز غ�صي���ل الكل���ى مرافق 
مث���ل ال�صيدلية واملختربات جن���اح غ�صيل الكلى 
والعيادات ومكاتب اداري���ة وغرف لاأطباء وغرف 
العزل قاعة حما�رشات وغرفة اجتماعات كافتريا 
4 م�صاع���د ومواق���ف  ال���ى  وغره���ا، باالإ�صاف���ة 
ال�صي���ارات واالعم���ال الكهربائي���ة وامليكانيكية 
وال�صباك���ة املتعلق���ة، وق���د روع���ي يف ت�صمي���م 
امل�رشوع توف���ر كل الت�صهي���ات الازمة لتي�صر 
حرك���ة املر�صى واملرتددين عل���ى املركز، وذلك 
م���ن خال تخ�صي�ض مواقف لل�صيارات ومنحدرات 
بالق���رب م���ن جمي���ع املداخ���ل ت�صم���ن و�ص���ول 
املر�ص���ى اإل���ى كل مواقع املركز بي����رش و�صهولة، 
باالإ�صافة اإل���ى تخ�صي�ض م�صاعد يف بهو املدخل 

الرئي�صي ومدخل الط���وارئ ل�صمان �صهولة حركة 
وانتق���ال املر�ص���ى املحتاجني اإل���ى عناية خا�صة 
ع���رب الطواب���ق م���ع توف���ر دورات مي���اه تنا�صب 

احتياجاتهم.
ياأتي ذلك يف اإطار اجلهود التي تبذلها وزارة 
االأ�صغ���ال و�صوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين 
بالتع���اون الوثيق م���ع جميع ال���وزارات والهيئات 
باململك���ة بهدف اإجن���از خمتلف م�صاري���ع املباين 
اخلدمية والتنموية للمواطنني ب�صتى القطاعات، 
وياأتي امل�رشوع �صمن اخلطة اال�صرتاتيجية لوزارة 
ال�صحة م���ن خال توفر احتياجات املواطنني من 
الرعاي���ة واخلدم���ات ال�صحي���ة والعاجية مبختلف 
تخ�ص�صاته���ا بهدف حتقي���ق ر�صاه���م واالرتقاء 
للمواط���ن واملقي���م  الت���ي تقدمه���ا  باخلدم���ات 

وحت�صني جودة احلياة لهم.

التقى وزير العم���ل والتنمية االجتماعية 
جمي���ل حميدان، يف مكتب���ه، حمافظ ال�صمالية 
عل���ي اآل ع�صفور، ورئي�ض جمعية التوحديني 
البحريني���ة زكري���ا �صي���د ها�ص���م، حي���ث مت 
ا�صتعرا����ض مق���رتح تنظيم مع�صك���ر �صيفي 
للم�صاب���ني مبر����ض التوح���د، خ���ال �صه���ر 
يوليو املقبل، وذلك �صمن فعاليات وبرامج 
املع�صك���ر ال�صباب���ي ال�صيف���ي ال���ذي تنظمه 
املحافظ���ة ال�صمالي���ة �صنوياً، به���دف تنمية 
والبدني���ة،  الفكري���ة  التوحدي���ني  مه���ارات 
وتعزي���ز قدراتهم على االندم���اج يف املجتمع 
بعيداً ع���ن التوجيه املبا�رش، ومن خال اللعب 
والتعل���م. وياأتي ذلك يف اإط���ار تعزيز العمل 
اخل���ري والتطوعي يف مملك���ة البحرين خال 
الف���رتة املقبلة، وذل���ك بالتع���اون وال�رشاكة 
بني املوؤ�ص�صات واجلهات الر�صمية واالأهلية 
والقط���اع اخلا�ض نحو تكري�ض مبادئ ال�رشاكة 

املجتمعية.
واأ�صاد حمي���دان باجله���ود القائمة على 
التعاون والتن�صيق ب���ني املحافظة ال�صمالية 
وجمعي���ة التوحديني البحريني���ة، ودورهم يف 
تعزيز مب���ادئ ال�رشاك���ة املجتمعي���ة، والعمل 
الهادف���ة  التنموي���ة  الربام���ج  تنفي���ذ  عل���ى 
لفئة التوحدي���ني، موؤك���داً اأن مقرتح تنظيم 
مب���ادرة  يع���د  التوح���د  املع�صك���ر ملر�ص���ى 

رائ���دة للم�صاهم���ة يف م�صاعدتهم على �صقل 
قدراتهم واكت�صاف مواهبهم. 

واب���دى ا�صتع���داد ال���وزارة لتقدمي كل 
اأوجه الدع���م الفني واالإداري الإجن���اح اأهداف 
املع�صك���ر وتهيئ���ة امل�ص���اركات الازمة من 
قب���ل اجلمعيات واالأجه���زة املخت�صة املعنية 
بالتوحدي���ني لا�صتف���ادة من ه���ذه الفعالية 
الهام���ة، م�ص���راً اإلى دع���م ال���وزارة امل�صتمر 
لكاف���ة اجله���ود االإن�صانية الرامي���ة اإلى عاج 
وتاأهيل ودمج التوحديني يف املجتمع، وذلك 
من خال ت�صافر اجلهود وتكثيفها لرعايتهم 
وتاأهيله���م والو�ص���ول به���م اإل���ى اأن يكونوا 

اأفراداً منتجني وم�صاهمني يف خدمة الوطن.
م���ن جانب���ه، اأ�ص���اد حماف���ظ املحافظ���ة 
التوحدي���ني  جمعي���ة  ورئي����ض  ال�صمالي���ة، 
التنمي���ة  العم���ل  وزارة  بجه���ود  البحريني���ة، 
االجتماعي���ة، لرفع كفاءة خدماته���ا التنموية 
والعمالي���ة الت���ي تقدمه���ا ملختل���ف فئ���ات 
املجتم���ع، ال�صيم���ا فئ���ة امل�صاب���ني مبر�ض 
التوحد وكافة ذوي االإعاقات املختلفة وذوي 
االحتياج���ات اخلا�ص���ة، موؤكدي���ن يف الوق���ت 
ذاته على اأهمية اال�صتمرار يف تعزيز التعاون 
والتن�صيق مع اجلهات احلكومية واالأهلية مبا 
ي�صاه���م يف تفعيل دور هذه الفئ���ة االإن�صاين 

واملجتمعي.

• جانب من اجلولة التفقدية 	

• جالة امللك	

البحرين ت�ست�سيف اأول ور�سة عن م�ستجدات العلوم ال�سيدالنية
تنطلق 29 يونيو وت�صتقطب 250 خبرا وخمت�صا برعاية وكيل ال�صحة

• اأ�صعد الدفرت	 • وليد املانع	
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ل�رشكات البحرينيني ال اأولوية يف دعم “متكني” 

البحرين على موعد مع اأطول خ�سوف كلي يف القرن 21

يخل مببداأ تكاف�ؤ الفر�ص

بدءا من م�صاء اجلمعة املقبل ولغاية فجر ال�صبت... الع�صف�ر:

رف�ص���ت جلنة نيابي���ة اقرتاح���ا بقان�ن 
يعيد ت�جي���ه دعم �صندوق العمل )متكني( 
بحيث يقت����ر على ال����ركات وامل�ؤ�ص�صات 
البحرين���ي  ال�صخ����ص  فيه���ا  ميل���ك  الت���ي 
اجلن�صية اأ�صهما اأو ح�ص�صا تزيد عن 51 %.
وال ت�ج���د يف القان�ن النافذ حاليا ن�صبة 
اأ�صه���م اأو ح�ص����ص لدعم مت�ي���ل ال�ركات 
وامل�ؤ�ص�ص���ات البحريني���ة. وق���دم االقرتاح 
الن����اب اأحم���د قراط���ة واإبراهي���م احلمادي 

وحممد اجل�در وعبدالرحمن ب�جميد وحممد 
االأحمد.

وراأى �صن���دوق العمل باأن دوره ت�صجيع 
البحريني���ني عل���ى ري���ادة االأعم���ال ودع���م 

م�روعاتهم اخلا�صة.
اأم���ا غرف���ة التج���ارة، فاأي���دت التعديل 
الت�ريعي �ريط���ة قيام ال�صن���دوق باإعطاء 
االأول�ي���ة يف دع���م امل�ؤ�ص�ص���ات اململ�ك���ة 
ال����ركات  م���ع ع���دم حرم���ان  للبحريني���ني 
وامل�ؤ�ص�ص���ات االأجنبي���ة م���ن اال�صتفادة من 
برام���ج الدع���م يف جم���ال تدري���ب العمال���ة 

البحرينية لديها.
وبررت اللجن���ة النيابية رف�ص االقرتاح 
ع���دم  �صبه���ة  م���ن  ي�ص�ب���ه  مل���ا  بقان����ن 

الد�صت�رية الإخالله مببداأ تكاف�ؤ الفر�ص.
وقال���ت: فك���رة االق���رتاح ال ت�ص���ب يف 
�صالح متكني القط���اع اخلا�ص من التط�ر؛ 
الأنه ينظر له ككل �صمن منظ�مة اقت�صادية 
متكامل���ة ذات اأط���راف متع���ددة، وال ميكن 
اختزال���ه يف ����ركات وم�ؤ�ص�ص���ات واأ�صحاب 
عم���ل ميلك����ن ن�صب���ة تزيد ع���ن 51 % من 

احل�ص�ص اأو االأ�صهم.

البالد - حمرر ال�ص����ؤون املحلية: قال 
الباح���ث الفلكي حمم���د ر�ص���ا الع�صف�ر 
اإن �صماء البحري���ن �صتك�ن على م�عد مع 
اأط����ل ظاهرة خ�ص�ف كلي يف هذا القرن، 
حيث تب���داأ ه���ذه الظاهرة م�ص���اء اجلمعة 
امل�اف���ق 27 ي�لي� املقب���ل وت�صتمر اإلى 
ال�صاع���ات االأول���ى من فجر الي����م التايل 

ال�صبت امل�افق 28 ي�لي� 2018.
وبح�ص���ب الت�قي���ت املحل���ي ململكة 
البحرين يبداأ قر�ص القم���ر بالدخ�ل اإلى 
منطقة �صبه ظل االأر�ص يف ال�صاعة 20:14، 
ثم يبداأ تدريجيا بالدخ�ل اإلى منطقة ظل 
االأر�ص عن���د ال�صاعة 21:24. وعند دخ�ل 
القمر بكامل قر�صه يف منطقة ظل االأر�ص 
يبداأ اخل�ص�ف الكلي عند ال�صاعة 22:30، 
وتك�ن ذروته يف ال�صاعة 23:21 وي�صتمر 
اخل�ص�ف حتى ال�صاع���ة 00:13 من الي�م 
التايل م�صجال بذلك اأط�ل فرتة للخ�ص�ف 

الكلي ملدة 103 دقيقة يف القرن 21. 
ويف هذه االأثناء يتح�ل ل�ن القمر اإلى 
االأحمر القامت حي���ث يطلق عليه م�صطلح 
“القم���ر الدامي”. وبعد ذل���ك يبداأ القمر 
باالنح�صار تدريجيا من منطقة ظل االأر�ص 
اإل���ى اأن يخ���رج كلي���ا يف ال�صاع���ة 01:19 
ليخرج من منطقة �صبه ظل االأر�ص نهائيا 

يف متام ال�صاعة 02:28.
و�صتك����ن ف���رتة �ص���الة اخل�ص�ف يف 
م���ن  �صاع���ات و55 دقيق���ة   3 البحري���ن 
ال�صاع���ة 21:24 م�صاء اجلمعة اإلى 01:19 

من فجر ي�م ال�صبت.
وك�صف الع�صف�ر اأن ال�صبب وراء هذا 
اخل�ص�ف الط�يل ه� عب�ر القمر عرب مركز 

ظ���ل االأر����ص، و�صيك�ن بذل���ك على خط 
واحد خل���ف الكرة االأر�صية وال�صم�ص. كما 
اأن القم���ر يف هذا الي����م �صيك�ن يف االأوج 
اأي يف اأبعد نقطة من االأر�ص �صمن مداره 

البي�ص���اوي خ���الل ه���ذا الع���ام ومب�صافة 
ح����ايل 406 اآالف كيل�م���رت م���ا ي�صم���ى 

.”Micro Moon“ بالقمر القزم اأو
واأ�ص���اف اأن م�صاه���دة ه���ذه الظاهرة 
ممكن���ة يف اأج���زاء وا�صع���ة م���ن اأ�صرتاليا، 
اآ�صيا، افريقي���ا، اأوروبا واأمريكا اجلن�بية، 
بينما �صتك�ن اأمريكا ال��صطى وال�صمالية 
وجزي���رة جرينالن���د يف القط���ب ال�صم���ايل 
و�صمال �رق رو�صيا خارج نطاق اخل�ص�ف. 
و�صتك�ن اأكرث املناطق تعر�صا لهذه 
الظاهرة هي منطقة ال�رق االأو�صط وغرب 
اآ�صيا و�صبه القارة الهندية وجن�ب رو�صيا 
و�رق وجن����ب افريقيا حيث ميكن ر�صد 
ه���ذه الظاه���رة م���ن البداية اإل���ى النهاية 
بكام���ل مراحله���ا، بينم���ا �صت�صه���د بقية 

مناطق الظاهرة ب�ص�رة اأقل.

االنتقال من املدار�س اخلا�سة اإلى احلكومية بدءا من الثالثاء

حملة تنظيف الإزالة االأنقا�س ب�ساحل ال�ساية

اال�ست�سارة القانونية جمانية يف “جود”

مدينة عي�صى - وزارة الرتبية والتعليم 
ب����زارة  التعلي���م اخلا����ص  اإدارة  اأعلن���ت   :
الرتبي���ة والتعليم عن فتح ف���رتة الت�صجيل 
للطلبة الدار�صني حالياً على مقاعد الدرا�صة 
يف املدار�ص اخلا�صة، والراغبني يف االنتقال 
من املدار�ص احلك�مية كما ه� متبع �صن�ياً، 
وذلك من ي�م الثالث���اء 26 ي�ني� حتى ي�م 
االثن���ني امل�اف���ق 2 ي�لي�، م���ن ال�صاعة 9 
�صباحاً حتى ال�احدة ظهراً، يف مبنى خدمات 

املراجعني مبقر ال�زارة مبدينة عي�صى.
ويجب عل���ى الطلبة الذي���ن �صي�ؤدون 
امتحانات ال���دور الثاين )االإعادة( االنتظار 
االمتحان���ات،  نتائ���ج  اإع���الن  ح���ني  اإل���ى 
الذي���ن �صت�ص���در  بالن�صب���ة للطلب���ة  اأم���ا 
�صهاداته���م يف �صه���ر ي�لي���� واأغ�صط����ص 
م���ن العام اجل���اري، فاإنه �صيت���م فتح باب 
التح�يل واالنتقال له���م يف الن�صف االأول 

من �صهر �صبتمرب 2018.

املح���رق - بلدية املح���رق: نفذت بلدية 
املحرق حملة نظافة �صملت �صاحل “ال�صاية” 
بالب�صيت���ني، اإذ مت خالل احلملة اإزالة القمامة 
امللق���اة عل���ى رم���ال ال�صاح���ل وتنظيفه من 

املخلف���ات واالأنقا����ص املرتاكم���ة. وقال���ت 
البلدي���ة “اإن احلملة تاأت���ي �صمن �صل�صلة من 
حمالت النظافة ال�ا�صعة التي تنفذها البلدية 

للحفاظ على �ص�احل حمافظة املحرق”. 

ال�طن���ي  التجم���ع  جمعي���ة  اأقام���ت 
الد�صت����ري )ج����د( فعالية “ق���دوع العيد” 
جريا على عادتها ال�صن�ية وذلك مبقر جمل�ص 
حممد احل��صن���ي بالرفاع ال�رقي. �رح بذلك 
اأم���ني عام اجلمعي���ة خالد الكلب���ان الذي هناأ 
القيادة واحلك�م���ة و�صعب البحرين مبنا�صبة 

عيد الفطر ال�صعيد.
“ان اجلمعي���ة  الع���ام  االم���ني  وا�ص���اف 
م�صتم���رة يف براجمه���ا ون�صاطه���ا و بالتحديد 
امللتقي القان�ين واملجل�ص الن�صائي، م�ؤكدا 
ان اال�صت�ص���ارة القان�ني���ة جماني���ة يف جمعية 

ج�د لكل امل�اطنني و جلميع االفراد”.
بعده���ا القى ع�ص� جمعي���ة ال�صالم احمد 
العبا�ص���ي ق�صي���دة �صعرية مبنا�صب���ة العيد 

حتت عن�ان “جمال�صنا”.
م���ن جانبه���ا ا�صادت نائب���ة جمل�ص ادارة 
جمعي���ة امل�ص�ؤولية االجتماعي���ة لالفراد هالة 
جمال بفعالي���ات وان�صطة جمعية ج�د، معربة 
ان امله���ا مبزيد م���ن التع���اون ملجل�ص ادارة 
ج����د اجلدي���د يف براجمهم القادم���ة والنزول 
للمي���دان يف اقام���ة الفعالي���ات ع���ن طري���ق 

املجال�ص املتعاونة مع اجلمعية.

را�سد الغائب

“املدافن” تراعي يف ت�سميمها اجلديد اأعلى املعايري العاملية
تفتتح يف 26 ي�ني� بعد جتديدها بدعم �صخي من “اخلا�ص”... مي بنت حممد:

املنام���ة -هيئ���ة الثقاف���ة واالآث���ار: مت م�ؤخ���راً 
االنتهاء م���ن اأعمال جتديد قاع���ة املدافن يف متحف 
البحرين ال�طني و�صتفت���ح اأب�ابها ال�صتقبال الزوار 

اعتباراً من 26 ي�ني� 2018. 
وا�صتغرقت اأعم���ال التجديد نح� 5 �صن�ات، مت 
خالله���ا اإعادة ت�صمي���م القاعة بالكام���ل وفق اأحدث 
التط����رات يف جمال املتاح���ف، وحتديث حمت�ياتها 
لت�اك���ب اآخر ما ت��صلت اإليه البح����ث االأثرية، االأمر 
الذي ي�فر جتربة متحف مع���ززة وجذابة تدعم مهمة 
املتح���ف ال�طن���ي. وجاءت اأعم���ال اإع���ادة الت�صميم 
لتحقق 3 اأهداف رئي�صة، هي: تعزيز م�صاحة العر�ص 
ب�ص���كل كب���ري، وال�صم���اح للمتح���ف بعر����ص اأح���دث 
جمم�عة له���ا ب��صائل متع���ددة التخ�ص�صات ت�صمل 
اآخر البح����ث االأثرية، والت�ا�صل مع �ريحة اأو�صع من 

اجلمه�ر.
وبه���ذه املنا�صب���ة، ت�جه���ت ال�صيخ���ة مي بنت 
حمم���د اآل خليف���ة بال�صك���ر لداعم���ي جتدي���د قاع���ة 
املداف���ن، م�ؤكدة اأن الثقافة و�صيل���ة مهمة للحفاظ 

على االإرث االإن�صاين ململكة البحرين. 
واأو�صحت اأن قاعة املدافن تراعي يف ت�صميمها 
العرو����ص  يف  العاملي���ة  املعاي���ري  اأعل���ى  اجلدي���د 
املتحفي���ة، معربة ع���ن �روره���ا اأن يتزام���ن افتتاح 
ه���ذه القاعة مع اجتماع جلنة ال���رتاث العاملي الثاين 
واالأربع���ني، حيث �صيزور احلا����رون متحف البحرين 

ال�طني وقاعة املدافن بحلتها اجلديدة. 
ودع���م م����روع جتديد قاع���ة املداف���ن كل من: 
�رك���ة البحري���ن لل�صينم���ا، املح���رق م����ل، عقارات 
ال�صي���ف، رت���اج، �ركة ت�صهي���الت البحري���ن والبنك 
االأهل���ي املتحد. كم���ا و�صاهم عدد م���ن الفنانني يف 

دعم جتدي���د القاعة وهم: الرئي����ص الفخري جلمعية 
البحري���ن للفن�ن الت�صكيلية ال�صيخ را�صد بن خليفة 
اآل خليف���ة ، عبد الرحيم �ريف، بلقي�ص فخرو، عبا�ص 
امل��ص�ي، عل���ي املحميد، ال�صيخة هال بنت حممد اآل 
خليفة، ال�صيخة مروة بن���ت را�صد اآل خليفة، ال�صيخة 
حن���ان بن���ت ح�ص���ن اآل خليفة، عم���ر الرا�ص���د، زهري 
ال�صعي���د، ميا�ص���ة ال�ص�يدي، ع���ادل العبا�صي وعلي 

ح�صني مريزا. 
وت�ص���كل ت���الل املدافن الدمل�ني���ة املنت�رة يف 
املناط���ق ال�صمالي���ة والغربي���ة من البحري���ن تقليداً 
جنائزياً اأ�صيالً وفريداً ا�صتقطب اهتمام امل�صافرين 
على مر القرون. هذه املدافن التي بنيت بني ح�ايل 
2250 اإلى 1700 قبل امليالد تعك�ص قيام وانح�صار 
ح�ص���ارة دمل�ن املبكرة على اجلزي���رة واأيدي�ل�جية 
املجتم���ع ال���ذي اأنتجه���ا. وم���ع اأن تقليد بن���اء تالل 

املداف���ن ف�ق االأر�ص اأخذ يتال�صى تدريجياً بدءاً من 
ع���ام 1700 قبل امليالد، ظل���ت الطق��ص اجلنائزية 
حتظ���ى باأهمية ج�هري���ة يف حي���اة الدمل�نيني خالل 
الع�ر الربونزي ال��صيط )دمل�ن ال��صيطة( والع�ر 
احلديدي )دمل�ن املتاأخرة(. وعلى الرغم من التمدد 
العمراين املت�صارع من���ذ �صبعينيات القرن الع�رين، 
تبق���ى تالل املدافن املحف�ظة اأب���رز املعامل االأثرية 
يف مملكة البحرين واأك���رب جمم�عة من املدافن التي 

تع�د اإلى الع�ر الربونزي يف العامل باأ�ره.
ويف هذا ال�صياق، مت يف قاعة املدافن الدمل�نية 
اجلدي���دة املحافظة عل���ى تالل املداف���ن الدمل�نية 
االأ�صلي���ة املع���اد بناوؤه���ا التي كان���ت ت�صكل حم�ر 
الرده���ة يف ت�صميمه���ا ال�صاب���ق، مع تعزي���ز العر�ص 
واإعطاء �رح اأوفى عن املجم�عة وا�صتخدام تركيبات 
ال��صائط املتعددة اجلدي���دة. كما مت باالإ�صافة اإلى 

ذل���ك تنظيم املعر����ص اجلديد بحيث يح���دد للزوار 
م�ص���اراً وا�صح���اً يركز عل���ى تقاليد الدف���ن من ع�ر 
دمل�ن، ما مينح للزوار فهماً وتقديراً اأف�صل للقيمة 
التاريخي���ة املتفردة التي تتمتع به���ا تالل املدافن 
االأيق�ني���ة يف البحري���ن واملدرجة حالي���اً يف القائمة 

امل�ؤقتة للرتاث العاملي ملنظمة الي�ن�صك�.
و�ص���م فري���ق عم���ل متح���ف البحري���ن ال�طني 
م�صت�ص���ار االآث���ار بهيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآثار 
بي���ار ل�مب���ارد وم�صت�صارة املتاح���ف بالهيئة نادين 
بق�صماط���ي – فت����ح. وعمل عل���ى ت�صميم املعر�ص 
�رك���ة ديديه ب���الن بينما قام برتكي���ب القطع �ركة 
اإين����، اأما العرو�ص الب�ري���ة وال�صمعية فعمل عليها 
كل م���ن �رك���ة المي���دوز والن����ران. وج���اء ت�صمي���م 
اجلرافيك����ص من قب���ل ن�ميي ل�ليياف���ر اأما ت�صميم 
االإ�صاءة فكان من قبل الك�صي ك��ص�مان. اأما خزائن 

العر����ص والغرافيك�ص فكانت م���ن تنفيذ كيب�ك�ص 
واأم���ا احل�اج���ز املعدني���ة ول�ائ���ح ال����رح املعدنية 
فعملت عليها �ركة اإنفل�ون�ص ميتال. وا�صتغل على 
جم�ص���م التالل اأت�لييه ف�رما اأوبي�ص ونفذ الت�صميم 

�صيت�ص ني�ن من مملكة البحرين. 
عل���ى هام�ص افتتاح قاعة املدافن، �صهد متحف 
البحري���ن ال�طني حما�رة ل�صتيف���ان ت�رب الور�صن 
م�صاء الي�م امل�اف���ق 22 ي�ني� 2018، حيث ك�صف 
الدكت����ر الور�صن خ���الل حما�رته تفا�صي���ل كتابه 
ال���ذي يعر�ص نتائ���ج اآخ���ر البح�ث االأثري���ة يف تالل 
مدافن عايل امللكية. باالإ�صافة اإلى �رد تاريخ ظه�ر 
نظ���ام امللكي���ة يف البحرين يف ف���رتة دمل�ن املبكرة 
ح����ايل 2250 – 1600 ق.م. وُيذكر اأن الكتاب ُيباع 

يف متجر الهدايا باملتحف ال�طني.

• •افتتاح قاعدة املدافن بعد 5 �صن�ات من اأعمال التجديد	 القاعة تراعي يف ت�صميمها اجلديد اأعلى املعايري العاملية يف العرو�ص املتحفية	
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 ل����أ����س���ف ال ي���وج���د اه���ت���م���ام ك��ب��ر ب���ال���درا����س���ات ال��ن��ف�����س��ي��ة يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي
����س���ح ال����درا�����س����ات الع���ت���ق���اد ال��ب��ع�����س ب������اأن ع���ل���م ال��ن��ف�����س ل����ه ج����وان����ب ج��ن��ون��ي��ة

اأطمح لوجود اخت�سا�سيني نف�سيني يف كل موؤ�س�سة تربوية
اأحب التحدي واأ�سعر بالفخر والنجاح يف ع�ج احلاالت ال�سعبة... العلوي:

االخت�سا�س���ي النف�س���ي خال���د اإ�سماعي���ل 
العلوي بداأ حياته العلمية بتخ�س�س علم النف�س 
يف االإ�سكندرية �سنة 1978 حتى انتهى بدرا�سة 
الدكت���وراه يف جم���ال االإر�س���اد النف�سي لذوي 
االحتياج���ات اخلا�سة للمعوق���ن عقلًيا، ثم مت 
تعيينه وكي� م�ساعدا يف وزارة الرتبية والتعليم 
يف جمال اخلدمات الرتبوية واالأن�سطة الط�بية. 
وه���ذا املجال الذي حق���ق ذاته في���ه، وكان يف 
الوقت ذاته يطب���ق اإ�سرتاتيجياته النف�سية من 
خ�ل ع�قاته ال�سخ�سية واالجتماعية يف العمل. 

واأجري معه هذا احلوار:

من قدوة خالد العلوي؟
لي�س ل���دي ق���دوة معينة يف احلي���اة، عادة 
املهم���ة  ال�سخ�سي���ات  م���ن  الق���دوة  اأ�ستم���د 
االجتماعية والعلمي���ة واملوؤثرة يف حياتي، اأنا ال 
اأح���دد نف�سي ب�سخ�سية معين���ة بل اأ�ستفيد من 
جمي���ع ال�سخ�سيات والعلماء الذين قراأت عنهم 
اأو قابلتهم يف جمال عملي. حتى يف جمال عملي 
اأ�ستم���د علمي من جميع النظري���ات واملدار�س 
اأقي���د  النف�سي���ة وال�سلوكي���ة واملعرفي���ة. وال 

نف�سي بنظرية معينة اأو مدر�سة علمية معينة.

هل كان لديك دور بإفادة الناس 
خارج نطاق عملك األساس؟

ب��س���ك، كن���ت عل���ى توا�س���ل م���ع اإذاع���ة 
مملكة البحرين منذ �سن���وات عدة، فمثً� كانت 
االأ�ست���اذة بدري���ة عبداللطي���ف ت�ست�سيفن���ي 
يف برناجمه���ا ال�سباحي “برنام���ج االأ�رسة” وكنا 
نتناول املوا�سيع االأ�رسية، النف�سية والرتبوية، 
اإذ اإن ذل���ك حق���ق يل مزاول���ة جم���ال اهتمامي 
بو�سائ���ل اأخ���رى غر عمل���ي االأ�سا����س يف وزارة 

الرتبية والتعليم رغبة مني.

ما النصيحة التي تود إخبارها للذين 
يعانون األمراض النفسية؟

ن�سيحت���ي اإلى الب����رس اأجمعن، تخ�س�س 
عل���م النف����س تخ�س�س نادر وق���وي، ولكننا 
اإل���ى االآن ال مني���ز قيم���ة ه���ذا التخ�س����س 
امله���م للب�رسية يف وطننا العربي، نحتاج هذا 
التخ�س�س لي����س فقط ل�أمرا����س النف�سية 
العميق���ة، بل الأي اإن�سان يق���ع يف اأي م�سكلة 
وال يعرف كيفي���ة التعامل معه���ا، فبالتايل 
تتفاق���م امل�سكل���ة وتوؤثر على حي���اة الفرد 
ال�سخ�سية. اأوجه كلمة وهي طلبي باأالاّ نخجل 
من اللجوء اإلى االإر�ساد النف�سي. على �سبيل 
املث���ال اثنان يريدان ال���زواج لو اأنهما ذهبا 
اإلى معال���ج نف�سي لتلقي جل�سة اأو جل�ستن 
ع���ن االإر�س���اد االأ����رسي، فه���ذا يغنيه���م عن 
العديد م���ن امل�سك�ت لتف���ادي الوقوع يف 
اخل�فات التي قد توؤدي اإلى نهايات حمزنة 

يف امل�ستقبل.

كونك في هذا المجال، كيف تتمكن 
من تحمل المواقف التي تتعرض لها 
والكالم الذي تسمعه في الجلسات 

من غير أن تؤثر عليك سلبيًا؟ 
اأنا �سخ�سيا اأوؤمن اأنه يف اليوم الذي �ساأتاأثر 

�سلبا مع كل ما اأ�سمع���ه وما اأعاجله �ساأكون غر 
�سالح ملثل هذه الوظيفة؛ الأنني يجب اأن اأكون 
قويا، واأحتمل كل ما اأمر به اأثناء عملي، واأف�سل 
احلي���اة العملي���ة عن حيات���ي ال�سخ�سي���ة. نعم، 
اأتعاطف م���ع النا�س فهذا �س���يء طبيعي كوننا 
ب����رسا من���ر باأحا�سي����س خمتلفة، ولك���ن ال اأ�سمح 
لذلك ب���اأن يوؤث���ر عل���ي �سخ�سيا؛ الأن���ه بالتايل 
�سيوؤث���ر عل���ى طريقة وجم���رى ع�جي م���ع هذا 

ال�سخ�س.

كيف تتعامل مع الحاالت الصعبة في 
العالج؟

اأن����ا �سخ�سي����ا اأح����ب التح����دي، واأح����ب 
احل����االت �سعب����ة الع�����ج، واأ�سع����ر بالفخر 
والنجاح مع هذا النوع من احلاالت ال�سعبة. 
ال�سعب فقط بالن�سب����ة يل هو عندما ياأتي 
ال�سخ�����س، وهو غر م�ستع����د للتغير وغر 
م�ستع����د لتلق����ي الع�����ج، و�سلب����ي، وي�سع 
العدي����د م����ن ال�سع����اب يف م�س����رة ع�جه. 
واأم����ا عندم����ا ياأتي وهو م�ستع����د وراغب يف 
التغير، فهذا االأمر يريحني ويدفعني اإلى 
العط����اء اأكرث واأكرث الأمار�����س عملي ب�سكله 

التام.

تم نشر دراسة تؤكد أن مرض 
االكتئاب منتشر بكثرة بين مواطني 

البحرين، ما توجيهاتك في هذا 
الخصوص؟

مهم ج���دا اأوال التاأكد من ماهي���ة الدرا�سة، 
�سدقه���ا وثباته���ا وغ���ره، ولك���ن اأعتق���د باأن 
اجلميع مير بدرج���ات متفاوته من االكتئاب وال 
اأق�س���د الدرج���ات املر�سية هن���ا، فنحن يوميا 
ن�سعر بالقل���ق واالكتئاب وغره م���ن امل�ساعر 
ال�سلبية واحلزن، لكن عندما ي�سل ال�سخ�س اإلى 
االكتئاب املر�س���ي، فيجب اأن تت���م ا�ست�سارة 

طبيب نف�سي لذلك.

ما سبب قلة الدراسات والبحوث 
النفسية المنشورة في البحرين؟

ل�أ�س���ف ال�سدي���د ال يوج���د اهتم���ام كب���ر 
بدرا�س���ة النف�سي���ات يف الع���امل العرب���ي، وهذا 
ق���د يعود اإلى ظ���روف اجتماعية وثقافية، حتى 
اإن النا����س ال يب���ادرون يف امل�سارك���ة يف ه���ذه 
الدرا�سات؛ لوج���ود و�سمة عند البع�س اأن علم 
النف����س ل���ه جوان���ب جنوني���ة اأو خ�سو�سية اأو 
�سخ�سي���ة؛ لذلك يتم التحف���ظ على الكثر من 

املعلوم���ات؛ لوجود هذا النوع م���ن الو�سمات، 
فهذا يقل���ل من م�سداقي���ة الدرا�سات العربية 
وبذل���ك الدرا�سات العربية تعترب اأقل عددا من 

الدرا�سات االأجنبية. 

هناك أطباء نفسيون أجانب، كيف 
يمكنهم تشخيص حاالت المجتمع 

البحريني؟
اأ�سك���رك على هذا ال�س���وؤال الرائ���ع، دائما 
اأردد املث���ل ال�سعبي “ح�ة الث���وب رقعته منه 
وفيه”. �سخ�سيا اأظ���ن اأن هذا االأمر �سعب جدا 
خ�سو�س���ا عندما يكون املعال���ج النف�سي لي�س 
م���ن البيئة نف�سها، والثقاف���ة واللغة والعادات 
والتقالي���د نف�سه���ا، ف�سيواجه فج���وة يف ع�جه 
للح���االت املوج���ودة؛ الخت����ف الثقافات والأن 

اجلانب النف�سي مرتبط بجميع هذه النواحي. 

لماذا ال نجد أسماء المعة ألطباء بحرينيين؟
يوج���د، ولك���ن ال�سب���ب يع���ود اإل���ى الفكر 
والثقاف���ة املوجودة يف وطنن���ا العربي الذي ال 
ي�سم���ح ويرف����س وج���ود اأ�سماء المع���ة ل�أطباء 

النف�سين.

هل نطمح يومًا أن نرى تطورا في 
المجال النفسي هنا في البحرين؟

اأنا اأطم���ح لوجود اخت�سا�سي���ن نف�سين 
يف كل موؤ�س�س���ة تربوية؛ ل�س���د ثغرة عدم اإملام 
النف�سي،  االخت�سا�س���ي االجتماع���ي ل�إر�س���اد 
واأي�سا اأطم���ح لوج���ود اخت�سا�سين نف�سين 
يف املوؤ�س�سات احلكومية؛ ل�هتمام باأهم عن�رس 
لدى ه���ذه املوؤ�س�سات وهو العن����رس االإن�ساين. 
االإن�سان الذي ياأتي اإلى العمل حام� الكثر من 
امل�سك�ت النف�سي���ة �سي�سبها يف طريقة عمله 

و�ستوؤثر على اإنتاجيته اأثناء العمل. 

هل لديك أي مشاريع أو خطط 
للسنوات الخمس المقبلة؟

ن�س���ب عيني االآن هو خدمة النا�س ومزوالة 
تخ�س�س���ي يف االإر�س���اد النف�س���ي واالأ����رسي يف 
العي���ادة، وه���ذه هي خطتي لل�سن���وات اخلم�س 
االآتية، واأ�س���األ املولى اأن يوفقني يف م�سرتي 

يف هذا املجال.

فوزية يو�سف زينل
طالبة اإعالم بجامعة البحرين

• االخت�سا�سي النف�سي خالد العلوي يتحدث يف احلوار	

وج���ه اأهايل الدي���ر و�سماهيج خطابهم 
اإل���ى امل�سوؤولن يف وزارة االإ�سكان، وعلى 
راأ�سهم وزي���ر االإ�سكان با�س���م احلمر. ويف 
اعت�س���ام اأمام بواب���ة وزارة االإ�سكان جرى 
االأربعاء، قال ممثل���و اللجنة االأهلية للدير 
و�سماهي���ج باأنهم تفاج���اأوا باإع�ن الوزارة 
عن توزيع 5000 وحدة �سكنية يف خمتلف 
مناطق البحري���ن، ومنها حمافظة املحرق، 
وا�ستب����رسوا خ���را من ه���ذا االإع����ن الذي 

وج���ه اإليه ويل العهد النائب االأول لرئي�س 
ال���وزراء �ساحب ال�سمو االأم���ر �سلمان بن 

حمد اآل خليفة. 
ويو�س���ح االأع�س���اء اأن ه���ذا التف���اوؤل 
حت���ول �إلى حال���ة �إحباط، حي���ث �إنه مل يتم 
االت�س���ال ب���اأي طلب يخ����س اأبن���اء الدير 
و�سماهي���ج على الرغ���م م���ن اأن طلباتهم 
االإ�سكانية تعود اإلى العام 2002 ومل تلب 

لغاية االآن!
واأ�س���ار االأع�ساء اإل���ى اأن هناك طلبات 
من املحافظة نف�سها متت تلبيتها وتعود 

للعام 2014. 
واأع���رب االأع�ساء اأن هذا التفاوت بن 
ال�سن���وات يف تلبية الطلب���ات ل�أهايل على 
الرغ���م من اأن الوزي���ر يف وقت �سابق �رسح 
ب���اأن تلبية الطلب���ات االإ�سكاني���ة �ستكون 

باالأقدمية. 
وا�ستغرب االأع�ساء من ت�رسيح النائب 
عل���ي بوفر�س���ن باأن���ه مت تلبي���ه طلب���ات 
الب�سيت���ن للع���ام 2005، والت���ي هي يف 

حمافظة املحرق نف�سها!! 
واأردف اأحد االأع�س���اء باأنهم ويف وقت 

�ساب���ق تقدموا بر�سالة اإلى م�سوؤويل وزارة 
االإ�س���كان وعند مراجعته���م مرة اأخرى قال 
م�سوؤولو الوزارة باأن الر�سالة غر موجودة.
وينا�سد االأهايل رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي االأمر خليفة ب���ن �سلمان 
اآل خليف���ة اإ�س���دار التوجيه���ات املنا�سبة 
ب�س���اأن طلبات االأه���ايل والتدخل يف حلحلة 
توفر �سكن الئق الأهايل حمافظة املحرق 
عموما والأه���ايل الدير و�سماهيج خ�سو�سا 
ممن هم عل���ى �سلم االأقدمية يف املحافظة 

بتوفر �سكن الئق يحفظ كرامتهم.

بن���ا طلباتن���ا من���ذ الع���ام 2002 ومل تت�س���ل “الإ�س���كان” 
ا�ستغربوا ت�رسيح بوفر�سن عن تلبية قوائم 2005... اأهايل �سمادير ل� “$”:

ليلى مال اهلل

ال���ن���ف�������س���ي االإر������������س�����������اد  اإل������������ى  ال������ل������ج������وء  م��������ن  ن����خ����ج����ل  اأالاّ  ي�����ج�����ب 

معينة ب��ن��ظ��ري��ة  اأمت�������س���ك  وال  امل���ه���م���ة...  ال�����س��خ�����س��ي��ات  م���ن  ال����ق����دوة  اأ���س��ت��م��د 

الع�ج يف  ف��ج��وة  ف�سيواجه  نف�سها  البيئة  م��ن  لي�س  النف�سي  املعالج  ي��ك��ون  عندما 

���ي خ���دم���ة ال���ن���ا����س وم�����زوال�����ة ت��خ�����س�����س��ي يف االإر������س�����اد ال��ن��ف�����س��ي واالأ��������رسي ه���ماّ

• النائب علي بوفر�سن	
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ال�ستثمار الأمثل باإ�سناد اإدارة “التاأمني” للكفاءات 

التوجيه امللكي ت�سمن اأمورا رئي�سة “ينبغي تنفيذها بحذافريها”

التوجيه امللكي يعك�ص احلر�ص على م�سلحة املواطنني

جللـة امللك ينت�ســر دومــا للإرادة ال�سعبيـة

“املنرب الإ�شالمي” ت�شيد بالتوجيهات امللكية وتطرح مرئياتها عن قانوين التقاعد

م�شيًدا بالقرار ال�شامي لإعادة بحث قانوين التقاعد... املحفوظ:

القرار يف مملكة الدميقراطية يكون ت�شاوريا ل انفراديا... الكوهجي:

جميع مكونات املجتمع حتظى بعناية العاهل... رئي�س “املحرق اخلريية”:

الوطن���ي  املن���رب  جمعي���ة   - املنام���ة 
الإ�ش���المي: اأ�ش���ادت جمعية املن���رب الوطني 
الإ�ش���المي بالتوجيه���ات امللكي���ة ال�ش���امية 
ال�ش���ادرة عن عاهل الب���الد جاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة باإعادة بح���ث م�رشوعي 
قانوين التقاعد مع الأخذ يف العتبار املرئيات 
واملالحظات التي اأب���داه النواب واملواطنون 
والكت���اب وال�شحافيني ع���رب و�شائل الإعالم 

املختلفة.
وقالت اجلمعي���ة يف بيان �شادر لها، بناًء 
عل���ى فهمنا لتوجيهات جاللة امللك وموقفنا 
الداع���م حلق���وق ومكت�شب���ات املتقاعدي���ن 
والراف�س للم�شا�س باأي من هذه املكت�شبات 
فاإننا نوؤكد ����رشورة �شحب احلكومة مل�رشوعي 
القان���ون م���ن ال�شلط���ة الت�رشيعية مل���ا عليه 
من مالحظ���ات د�شتوري���ة وقانونية و�شكلية 
خ�شو�ش���اً واأنهم���ا ينتق�شان م���ن �شالحيات 
لل�شلط���ة  ويحوله���ا  الت�رشيعي���ة  ال�شلط���ة 
التنفيذي���ة وه���ذا ميثل تراجعاً ع���ن امل�رشوع 

الإ�شالحي جلاللة امللك.
وقال���ت اإن م�رشوع���ي القان���ون يخالفان 
مبداأ الف�شل بني ال�شلطات التي ن�شت عليه 
املادة )32( م���ن الد�شتور البحريني:” يقوم 
نظ���ام احلكم عل���ى اأ�شا�س ف�ش���ل ال�شلطات 
م���ع  والق�شائي���ة  والتنفيذي���ة  الت�رشيعي���ة 

تعاونها وفقا لأحكام هذا الد�شتور، ول يجوز 
لأي م���ن ال�شلط���ات الثالث التن���ازل لغريها 
عن كل اأو بع����س اخت�شا�شاتها املن�شو�س 
عليها يف هذا الد�شتور، واإمنا يجوز التفوي�س 
الت�رشيع���ي املحدد بفرتة معينة ومبو�شوع اأو 
مو�شوع���ات بالذات، وميار����س وفقاً لقانون 

التفوي�س و�رشوطه”.
واأكدت جمعي���ة املنرب الوطني الإ�شالمي 
اأن “من���ح م�رشوعي القانون جميع ال�شالحيات 
لهيئة معينة دون رقاب���ة ت�رشيعية هي فكرة 
تدع���و لزيادة اله���در والالم�شووؤلي���ة، ول بد 
من احلف���اظ على م���ادة يف القان���ون القدمي 
الت���ي تن�س عل���ى )يف جميع الأح���وال ل يجوز 
النتقا����س من املزاي���ا التقاعدي���ة اأو زيادة 

ا�شرتاكات التقاعد اإل بقانون(”.
و�ش���ددت على اأنه “لبد من درا�شة جميع 
التو�شيات ال�ش���ادرة عن ال�شلطة الت�رشيعية 
ودي���وان الرقاب���ة املالي���ة وجلن���ة التحقي���ق 
الت���ي  باملتقاعدي���ن  اخلا�ش���ة  الربملاني���ة 
�شكل���ت يف الف�ش���ل الت�رشيع���ي الأول مروراً 
بتو�شيات اللجنة الربملانية املوؤقتة لدرا�شة 
حت�ش���ني اأو�ش���اع املتقاعدي���ن وتو�شي���ات 

اخلرباء واملتخ�ش�شني”.
وقال���ت “ل يجوز باأي حال من الأحوال اأن 
ينتق����س اأي قان���ون من �شالحي���ات ال�شلطة 

الت�رشيعي���ة واأن عل���ى جمل�س الن���واب الدفاع 
ع���ن حقوقه الد�شتوري���ة املتمثلة يف الت�رشيع 
لل�شلط���ة  تغ���ول  لأي  والت�ش���دي  والرقاب���ة 

التنفيذية على هذه ال�شالحيات”.
ورف�ش���ت “امل�شا����س ب���اأي �ش���كل م���ن 
الأ�شكال وحتت اأي ذريعة باأي من مكت�شبات 

وحقوق املتقاعدين”.
واعت���ربت “اأزمة �شن���دوق التقاعد التي 
ت�شبب���ت بها جت���اوزات و�ش���وء اإدارة ال�شلطة 
التنفيذي���ة لأم���وال املتقاعدين م���ن الظلم 
والإجح���اف اأن يتحملها املتقاعدون اأو جيوب 
املواطن���ني واأن عل���ى احلكوم���ة البح���ث عن 
بدائل اأخرى وال�شتم���اع اإلى اأ�شوات اخلرباء 
واملتخ�ش�ش���ني وتو�شيات اللجان املختلفة 
الت���ي حمل���ت حل���ولً ناجع���ة ل���و اأخ���ذت بها 
احلكوم���ة ما و�شلنا اإلى ما و�شلنا له الآن من 

اأزمة”.
وطالبت ب����رشورة “اإ�شن���اد اإدارة الهيئة 
العامة للتاأمني الجتماعي )�شندوق التقاعد( 
اإلى اأ�شح���اب كفاءات وموؤهلني متخ�ش�شني 
وخرباء اقت�شاديني قادرين على اإدارة اأموال 

املتقاعدين وا�شتثمارها بال�شكل الأمثل”. 
و�ش���ددت على “�شم���ان الت���زام جمل�س 
اإدارة �شن���دوق التقاع���د بعق���د اجتماع���ات 
دوري���ة ووقف انقطاع الجتماع���ات امل�شتمر 

من���ذ 4 �شنوات، و����رشورة اختيار ممثلني عن 
املتقاعدين وعدد من اخلرباء واملتخ�ش�شني 
والجتماعيني  والقت�شادي���ني  القانوني���ني 
�شم���ن اللجن���ة املزم���ع ت�شكيلها بن���اًء على 

توجيهات جاللة امللك”.
حتظ���ى  اأن  “يج���ب  اجلمعي���ة  وقال���ت 
امل�شكل���ة  اللجن���ة  وم���داولت  مناق�ش���ات 
بال�شفافي���ة وامل�شداقي���ة واأن تك���ون حتت 

�شمع وب�رش الراأي العام البحريني”.
“ل جم���ال لأي تو�شي���ات  اأن���ه  واأك���دت 
�شادرة من اللجنة تخالف الثوابت الد�شتورية 
والقانونية اأو تنتق�س من احلقوق املكت�شبة 

بقوة الد�شتور والقانون”.
واأ�شاف���ت “ل�شك اأن م�رشوع���ي القانون 
ب�شيغتهم���ا احلالي���ة ل ميثالن �شاحل���اً عاماً 
للدولة وتبعاتهم���ا القت�شادية والجتماعية 

�شتكونان اأكرث خطورة على املجتمع”.
وج���ددت اجلمعية يف ختام البيان �شكرها 
وتقديرها جلاللة امللك لتجاوبه مع املطالب 
ال�شعبي���ة وحر�ش���ه على م�شال���ح املواطنني 
واملتقاعدين وحف���ظ حقوقهم ومكت�شباتهم 
من خ���الل توجيهات���ه ال�شامية باإع���ادة بحث 
م�رشوع���ي قان���وين التقاع���د للو�ش���ول اإل���ى 
حل���ول توافقية حتم���ي حق���وق املتقاعدين 

ومكت�شباتهم وحتقق ال�شالح العام.

اأ�شاد ع�ش���و جمل�س النواب النائب جالل 
املحف���وظ بالتوجيه امللكي ال�شامي ال�شادر 
ع���ن عاهل البالد �شاح���ب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�شى اآل خليف���ة، والذي يوج���ه لإعادة 
بح���ث م�رشوعي قانوين التقاع���د الذي اأحالته 
احلكوم���ة لل�شلط���ة الت�رشيعية قب���ل اأ�شابيع 
وذل���ك بالتع���اون والتن�شي���ق م���ع ال�شلط���ة 
الت�رشيعي���ة مع الأخذ يف العتب���ار كل ما اأبدي 
ب�شاأنيهم���ا من مرئيات ومالحظات من نقا�س 
حولهما يف جمل�شي ال�شورى والنواب، وكذلك 
ما اأبداه املواطن���ون والكتاب وال�شحافيون 

من مرئيات عرب و�شائل الإعالم املختلفة.
وثمن النائ���ب حر�س جالل���ة امللك على 

الدع���م امل�شتم���ر للتوافق ب���ني ال�شلطتني 
الق�شاي���ا  كل  يف  والتنفيذي���ة  الت�رشيعي���ة 
الوطنية، موؤك���دا حر�س جاللت���ه على تعزيز 
التعاون والتن�شيق بني ال�شلطتني الت�رشيعية 
والتنفيذية، ووقوفه مع النواب، ومتابعة ما 
يكتب يف و�شائ���ل الإعالم املختلفة؛ من اأجل 
ا�شتم���رار الدميقراطي���ة يف عملي���ة الت�رشيع، 
والتي ت�شب يف م�شلحة الوطن واملواطنني.
واأك���د اأن تلك اخلط���وة مل تكن م�شتغربة 
من قب���ل جاللة امللك، اإذ لطامل���ا عّود اأبناءه 
همومه���م  با�شتيع���اب  البحريني���ني  م���ن 
وتطلعاتهم، وال�شتماع ل�شوتهم والتعاطي 

معه باأبوية. 

و�شدد على اأن التوجيه امللكي ال�شامي 
ق����د ت�شم����ن اأمور رئي�ش����ة ينبغ����ي تنفيذها 
بحذافريه����ا، وه����ي الأخ����ذ يف العتب����ار كل 
م����ا اأُب����دي ب�ش����اأين القانونيني م����ن مرئيات 
ومالحظ����ات حولهم����ا يف جمل�ش����ي ال�ش����ورى 
والن����واب، لفتا اإلى اأن جمل�����س النواب كان 
وا�شح����ا لرف�ش����ه املوافق����ة عل����ى م����ا ي�رش 
املواط����ن وي�شلب����ه حقوقه من خ����الل قانون 
خمال����ف للد�شتور؛ ك����ون الهيئ����ات ل يجوز 
اإعطاوؤه����ا ومنحه����ا مث����ل ه����ذه ال�شالحيات، 
م�شريا اإل����ى اأن املواطن من حقه اأن ي�شتحق 
م����ا دفعه طوال �شنوات عمله يف وظيفته ول 

م�شاومة على هذه احلقوق.

املنام���ة - بن���ا: ثم���ن رئي�س جمل����س اإدارة 
جمعي���ة املحرق اخلريي���ة �شالح بوح�ش���ن عاليا 
التوجيه احلكيم من عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة للحكومة باإعادة 
بح���ث م�رشوع���ي قان���وين التقاعد بالتع���اون مع 
ال�شلط���ة الت�رشيعية، وم���ن اأجل تطوي���ر النظام 
التقاع���دي مب���ا يكف���ل احلف���اظ عل���ى حق���وق 
املواطنني، ويوؤمن ال�شتقرار املايل لل�شناديق 
التقاعدية من خالل تطوير جمالت ا�شتثمارها.

وقال بوح�شن اإن هذا التوجيه لي�س بغريب 
على جاللة املل���ك ويعك�س حر�س جاللته الدائم 
عل���ى م�شلحة املواطن���ني وحت�ش���ني اخلدمات 

املقدمة للمتقاعدين خ�شو�شا، وعدم امل�شا�س 
مطلقا مبكت�شباتهم ومنجزاتهم، بل العمل على 

اإ�شافة املزيد واملزيد لهذه الفئة. 
ورف���ع بوح�ش���ن خال����س ال�شك���ر والمتنان 
جلاللة امللك ملا يولي���ه جاللته من عناية فائقة 
جلمي���ع مكون���ات املجتم���ع وم�شاع���ي جاللت���ه 
الدءوبة؛ لتعزيز التجربة الدميقراطية يف مملكة 
البحري���ن وما تت�ش���م به من قي���م ومبادئ تعلي 
احل���وار والتوافق بني موؤ�ش�ش���ات الدولة كخيار 
ناجع للت�شدي مل���ا يواجه املجتمع من م�شكالت 
وما يهدده من عرثات ليوا�شل م�شرية النه�شة 

ال�شاملة بكل اقتدار وثبات.

حم����د  الجتماع����ي  النا�ش����ط  اأ�ش����اد 
الكوهج����ي بالتوجيه����ات ال�شامي����ة الت����ي 
اأ�شدرها عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حمد ب����ن عي�ش����ى اآل خليفة ب�ش����اأن �شحب 
قانون التقاعد اجلدي����د واإعادته للحكومة 
م����ن اأجل مزيد من الدرا�ش����ة والتن�شيق مع 

جمل�س النواب. 
واأك����د الكوهجي اأن جاللة امللك قريب 
دوما من اأبناء �شعبه ويتلم�س احتياجاتهم 
ومتطلباتهم، وما توجيهات العاهل ب�شان 

التقاعد اإل دليل على ما يوايل جاللته بذله 
دوما من اج����ل راحة املواطن����ني واحلفاظ 
عل����ى ما حتقق لهم م����ن مكت�شبات عديدة 
خ�شو�شا تلك التي كانت نتاجا ملا ت�شمنه 
العهد الزاهر للعاه����ل من مرتكزات ت�شع 

املواطن البحريني يف قلب التنمية.
و�شدد الكوهجي على اأن توجيه جاللته 
بالأخذ براي ال�شلطة الت�رشيعية وما عرب عنه 
املواطنني وكتاب الأعمدة يعطي للجميع 
اإ�ش����ارة اأن �شوتهم م�شموع����ا، وان القرار 

يف مملكة الدميقراطي����ة يكون ت�شاوريا ل 
انفرادي����ا خ�شو�شا فيم����ا يتعلق مب�شلحة 

املواطن ومعي�شته. 
ودع����ا الكوهج����ي ال�شلط����ة الت�رشيعية 
بغرفتيها الى حتمل م�شوؤولياتهم الوطنية 
وابع����اد املواطن عن اأي تبعات للتطورات 
القت�شادية ان يتحمل املواطن فاتورتها، 
خمتتما ت�رشيحه بالإ�شادة باحلر�س امللكي 
ال�شام����ي عل����ى حتقي����ق الأم����ن الجتماعي 

واإبعاد كل ما يوؤثر عليه.

ال������رف������اع - 
جم���ل�������س ب���ل���دي 
اجل���ن���وب���ي���ة: رف��ع 
املجل�س  رئ��ي�����س 
باملنطقة  البلدي 
اجل��ن��وب��ي��ة اأح��م��د 
اأ�شمى  الأن�شاري 
اآي���������ات ال�����ش��ك��ر 

ال��ب��الد �شاحب  ع��اه��ل  اإل����ى  وال��ع��رف��ان 
خليف،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 
م�رشوعي  بحث  باإعادة  جاللته  قرار  مثمنا 
بني  التوافق  من  ملزيد  التقاعد  قانون 
ال�شلطتني الت�رشيعية والتنفيذية ومراعاة 

التوافق الوطني بهذا ال�شاأن.
امللكي  الأم��ر  عاليا  الأن�شاري  ن  وثمَّ
ال�شامي الذي جاء ا�شتجابة ملا اأبداه جمل�س 
النواب وبع�س اأع�شاء ال�شورى وكذلك ما 
وال�شحافيون  والكتاب  املواطنون  اأبداه 
من مرئيات عرب و�شائل الإعالم املختلفة.

التوجيهات  اإن  الأن�����ش��اري  وق���ال 
امل��ل��ك��ي��ة اأث���ل���ج���ت ����ش���دور ال��ع��ام��ل��ني 
عن  وتزيح  �شواء  حد  على  واملتقاعدين 
اجلميع هموم ق�شت م�شاجعهم لأيام عما 

اأثري ب�شاأن م�رشوعي قانون التقاعد.
اأتت  امللك  ج��الل  حكمة  اأن  واأ���ش��اف 
دون  عليه  كانت  م��ا  اإل��ى  الأم���ور  لتعيد 

انتقا�س اأو م�شا�س حلقوق املواطنني.

الأن�شاري: التوجيهات امللكية 
اأثلجت �شدور العاملني واملتقاعدين

• اأحمد الأن�شاري	

يق�ش���د بخيان���ة الأمان���ة اأن���ه ت�رشف 
�شخ����س فيما لي����س له من م���ال اأو غريه 
وق���د اوؤمتن علي���ه، اأي اأن يقوم ال�شخ�س 
بالت����رشف يف مال يف حوزته فعال والذي مل 
يق���م ب�رشقته اأو التحايل من اجل احل�شول 
عليه بل �شلم اإلي���ه مبح�س اإرادة املجني 
علي���ه، وهي بذل���ك تختلف اإل���ى حد كبري 
عن جرمية ال�رشق���ة اإل اأن كلتا اجلرميتني 
ت�ش���رتكان يف عن�رش العت���داء على حيازة 
امللكي���ة اخلا�ش���ة ولكنهم���ا تختلفان يف 
رك���ن اأ�شا�س وجوهري وه���و اأن اجلاين يف 
جرمي���ة ال�رشقة يحرك املنق���ول من حيازة 
�شخ����س اأخر دون ر�شاه بني���ة اأخذه ب�شوء 
ق�شد اأما يف جرمي���ة خيانة الأمانة فاملال 
موجود حت���ت يدى ال�شخ����س على �شبيل 
الأمان���ة ث���م ميتلكه اجل���اين اأو يحوله اإلى 

منفعته اخلا�شة.
وق���د ن�س امل�رشع البحريني يف قانون 
العقوب���ات يف امل���ادة رق���م 395 على اأن 
يعاق���ب باحلب�س من اختل����س او ا�شتعمل 
او ب���دد مبال���غ اأو �شن���دات اأو اأي مال اآخر 
منق���ول اأ�رشارا باأ�شح���اب احلق عليه متى 
كان قد �شل���م اإليه على وج���ه الوديعة او 
الإح���ارة اأو الرهن اأو عاري���ة ال�شتعمال اأو 

الوكالة. 
وتتك���ون جرمي���ة خيان���ة الأمان���ة من 
ركن���ني اأ�شا�ش���ني: اأول: الرك���ن امل���ادي 

والذي يتكون من اأربعة عنا�رش 
1. فعل مادي يتمث���ل يف اختال�س اأو 

ا�شتعمال اأو تبديد.
2. اأن يقع الفعل على مال منقول.

3. اأن يك���ون ذل���ك املال ق���د �شبق 
ت�شليم���ه للج���اين مبوجب عق���د من عقود 

الأمانة.
4. ال����رشر حي���ث يع���د ال����رشر عن�رشا 
مهما يف الركن امل���ادي للجرمية والتي ل 

تقوم بدونه.
ثاني���ا: الرك���ن املعنوي:ويتمث���ل يف 
الق�ش���د اجلنائي بعن�رشيه العلم والإرادة، 
فيج���ب ان يعل���م اجل���اين بكاف���ة عنا����رش 
الرك���ن امل���ادي اأي اأن يعل���م ب���اأن املال 
ممل���وك للغ���ري وان حيازت���ه له���ذا املال 
حيازة ناق�شة وان تتجه اإرادته اإلى حرمان 
املجن���ي علي���ه من حقوق���ه عل���ى ال�شيء 
املوؤمتن عليه والت�رشف يف ال�شيء ت�رشف 
املالك، ويعترب م���ن ال�رشوط املهمة التي 
يجب توافرها يف جرمي���ة خيانة الأمانة اأن 
يك���ون املال ممل���وكا لغ���ري املتهم كون 
ه���ذه اجلرمية اعت���داء على ح���ق امللكية 
حي���ث ان ت����رشف املال���ك يف مال���ه ل يعد 
اعتداء على ملكية احد، واأخريا فان جرمية 
خيانة الأمانة تعترب م���ن اجلرائم الوقتية 
اي الت���ي تتم مبجرد وقوع اختال�س للمال 
اأو تبديده فهي جرمية لي�شت م�شتمرة اأو 

متجددة.

خيانة الأمانة

الثقافة األمنية

ل جمال لأي تو�شيات تخالف الثوابت الد�شتورية اأو تنتق�س من احلقوق املكت�شبة

• جالل املحفوظ	

• حمد الكوهجي	
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رف�ست حمكم���ة اال�ستئن���اف العليا 
اجلنائية االأولى ا�ستئناف �سقيقني )29 
و27 عام���ا(، اأحدهم���ا مدي���ر مبيعات يف 
�رشكة خا�سة، واأيدت معاقبتهما بال�سجن 
ملدة 5 �سنوات وبتغرمي كل منهما مبلغ 
3000 دين���ار؛ الإدانتهم���ا ببي���ع املوؤثر 
العقل���ي )ال�سبو( واالعت���داء على رجلي 
اأم���ن بداخل م�سكنهما، واأمرت مب�سادرة 

امل�سبوطات.
كانت التحري���ات دلت على ال�سقيق 
االأكرب بحيازت���ه للموؤثر العقلي املذكور 
بق�س���د البي���ع والتعاطي، وبع���د اإعداد 
كم���ني ل�سبطه متلب�سا ببيع كمية بقيمة 

220 دينارا، متت مداهمة م�سكنه.
وبدخ���ول م�سكنه م���ن جانب العريف 
ونائ���ب عري���ف القائمني عل���ى تطبيق 
اأن  قان���ون مكافح���ة املخ���درات تب���ني 
�سقيقه مع���ه يف املنزل، فت���م اإعالمهما 

بهويتهم���ا وماأموريتهم���ا بالقب�ض على 
االأول.

و�سقيق���ه  االأول  امل�ستاأن���ف  لك���ن 
قاوم���ا رجل���ي االأم���ن داخ���ل م�سكنهم���ا 
وتعديا عليهما باألف���اظ خاد�سة للحياء، 
وبال����رشب بوا�سطة كر�س���ي بال�ستيكي 
وقط���ع بال�ستيكية، مما اأح���دث اإ�سابات 
بال�رشطي���ني حت���ى متكنا م���ن �سبطهما 

وتقييدهما.
وبتفتي����ض االأول ع���ر بحوزته على 
املبل���غ امل�س���ور، وكذل���ك م�سبوط���ات 
حتتوي على مواد موؤثرة عقلية، واأدوات 

خا�سة بالتعاطي.
وثب���ت م���ن التقارير الطبي���ة اإ�سابة 
املجن���ي عليهم���ا باإ�ساب���ات متفرقة يف 

الفخذ والرقبة واالأذن والكتف والر�سغ.
وثبت بتحليل عينة اإدرار امل�ستاأنفني 
اأنهم���ا متعاطي���ان للموؤثري���ن العقليني 

)امليتامفيتامني، االألربازوالم(، وللثاين 
مادة “املورفني” املخدرة.

وقال���ت املحكم���ة اإن���ه ثب���ت لديها 

يقين���ا اأن امل�ستاأنفني بتاريخ 15 يونيو 
:2015

عل���ى  تعدي���ا  امل�ستاأنف���ان:  اأوال: 

املوظف���ني العمومي���ني القائمني على 
تنفيذ اأحكام قان���ون املخدرات العريف 
بالق���وة  وقاوماهم���ا  عري���ف  والنائ���ب 
وب�سب���ب  اأثن���اء  ذل���ك  وكان  والعن���ف، 
تاأديتهم���ا وظيفتهم���ا، وح���ازا واأح���رزا 
بق�س���د التعاط���ي املوؤثري���ن العقليني 
وكذلك  االألربازوالم(  )امليتامفيتامني، 

خمدر “املورفني” للثاين.
ح���از  االأول:  امل�ستاأن���ف  ثاني���ا: 
واأح���رز بق�س���د البي���ع املوؤث���ر العقل���ي 
امليتامفيتامني يف غري االأحوال امل�رشح 

بها قانونا.
رم���ى  الث���اين:  امل�ستاأن���ف  ثالث���ا: 
الذكر  �سالف���ي  العموميني  املوظف���ني 
باالألفاظ اخلاد�س���ة ل�رشفهما واعتبارهما 
اإ�سن���اد واقع���ة معين���ة وذل���ك يف  دون 
مواجهتهما وبح�سور غريهما، وكان ذلك 

اأثناء وب�سبب تاأديتهما وظيفتهما.

ال�شجن 5 �شنوات ل�شقيقني اعتديا على �رشطيني

تعوي�ض مالَكي عقار بـ 233 األفا ال�شتمالك “البلديات” عقارهما

براءة �شاب من ال�رشوع يف تفجري “�شلندر” ب�شماهيج

م�ساحته 180 مرتا مربعا وثمن مببلغ اأقل

�سنتان ون�سف الفارق بني الواقعة والو�سول اإلى هويته

فر�ض غرامة 3000 دينار على املتهمني

األغ���ت املحكمة الك���ربى املدني���ة االأولى 
)الدائرة االإدارية( القيمة امل�ستحقة ال�ستمالك 
عق���ار للمنفعة العامة، ملالَك���ي عقار م�ساحته 
180 م���رتا مربعا، واملقررة مببل���غ 174 األف 
دين���ار، وقدرت قيم���ة التعوي����ض ل�ساحلهما 
ع���ن ا�ستم���الك وزارة �سوؤون البلدي���ات باأكر 
م���ن 233 األ���ف دينار، بعدما األغ���ت قرار جلنة 
التظلمات املخت�سة بتثمني العقار، ورف�ست 
م���ا ع���دا ذل���ك م���ن طلب���ات واألزمت ال���وزارة 
بامل�رشوف���ات ومبلغ 20 دين���ارا مقابل اأتعاب 

املحاماة.
وتتمث���ل وقائ���ع الدع���وى يف اأن مالَك���ي 
العق���ار كان���ا ق���د تقدم���ا بالئحة دع���وى اأمام 
املحكم���ة للمطالبة بندب خبري عقاري لتثمني 
قيم���ة العقار حمل اخلالف، والإلغ���اء قرار جلنة 
التظلمات فيم���ا قررته بتثم���ني العقار الذي 
يبل���غ م�ساحته ب� 180.4 م���رت مربع مببلغ 968 
دينارا للمرت املربع، وبقيمة اإجمالية ت�سل اإلى 
اأكر من 174 األف دينار، مع اإلزام وزارة �سوؤون 
-املدع���ى  العم���راين  والتخطي���ط  البلدي���ات 
عليها- بتعوي�سهم عن قرار اال�ستمالك مببلغ 
وق���دره 10 اآالف دينار عل���ى �سبيل التعوي�ض 

املوؤقت.
واأ�س���ارت املحكم���ة يف حكمه���ا اإل���ى اأنها 
ق���ررت ن���دب خب���ري عق���اري لتثم���ني العقار، 
والذي انتهى يف تقريره اإلى تقدير التعوي�ض 
العق���ار مو�س���وع  ا�ستم���الك  امل�ستح���ق ع���ن 
التداع���ي مببلغ 233 األف دين���ار، وهو ما دفع 
املدعيني اإلى تعديل طلباتهما الإلزام املدعى 
عليه���ا باأن تدف���ع لهم���ا 233 األ���ف دينار مع 
الفائ���دة القانوني���ة بواق���ع 10 % �سنويا من 

تاري���خ �سدور قرار اال�ستم���الك وحتى ال�سداد 
التام.

اأن���ه  وج���اء يف حيثي���ات حك���م املحكم���ة، 
م���وؤدى اأح���كام القان���ون يف �س���اأن ا�ستم���الك 
�لعق���ار�ت للمنفع���ة �لعام���ة �أن �مل����رع �أناط 
بوزير �سوؤون البلدي���ات ت�سكيل جلنة لتثمني 
العقارات مو�س���وع اال�ستم���الك، حيث تتولى 
هذه اللجنة تقدير قيم���ة التعوي�ض امل�ستحق 
ع���ن العقار مو�س���وع اال�ستمالك عل���ى اأ�سا�ض 
القيم���ة ال�سوقي���ة للعق���ارات يف تاري���خ ن����رش 

ق���رار اال�ستم���الك باملنطق���ة الت���ي يق���ع بها 
العق���ار اأو املناطق القريبة اأو املماثلة بح�سب 
االأح���وال، وللجن���ة املذك���ورة اال�سرت�س���اد يف 
ذل���ك بالعقود الت���ي مت ت�سجيله���ا لدى جهاز 
امل�ساحة والت�سجيل العقاري يف الفرتة ذاتها، 
وبامل�ستندات التي يقدمها املالك اأو اأ�سحاب 
احلقوق اأو امل�ستمِلك اأو مبا تراه اللجنة حمققا 

للعدالة.
ولفت���ت اإلى اأنه يجب عل���ى امل�ستملك اأن 
يدفع تعوي�سا للمال���ك املنزوعة ملكيته، واأن 

ما ي�ستحقه املالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة 
العام���ة يعترب تعوي�سا له عن حرمانه من ملكه 
جربا، واأن العربة يف تقدير ثمن العقار املنزوع 
ملكيت���ه للمنفعة العامة هي بوقت اال�ستمالك 
عل���ى اأ�سا�ض اأن ن�رش قرار ن���زع امللكية يرتتب 
عليه النتائ���ج ذاتها التي ترتتب على ت�سجيل 
عق���د امللكية واالأ�س���ل اأن ثم���ن املبيع يقدر 

وقت البيع.
العق���اري  اخلب���ري  تقري���ر  اأن  وتابع���ت، 
املنت���دب يف الدع���وى اأ�س���ار اإل���ى اأن م�ساح���ة 

االأر�ض امل�ستملكة من العقار مو�سوع التداعي 
وفقا للخرائط املرتي���ة هي 180.4 مرت مربع، 
وانته���ى من خ���الل اجتماعه م���ع اإدارة ال�سجل 
العقاري اإلى تقدير �سعر املرت املربع لالأر�ض 
مو�س���وع التداع���ي مب���ا يع���ادل 1291.680 
دين���ار، وذلك مبراع���اة �سعر املث���ل لالأرا�سي 
والعق���ارات الكائن���ة يف ذات املنطق���ة طبق���ا 
ل�سع���ر ال�سوق وقت اال�ستم���الك، لي�سبح مبلغ 
التعوي�ض امل�ستح���ق للمدعيني عن ا�ستمالك 
العقار مو�سوع التداعي 233 األفا و19 دينارا 

و72 فل�سا.
وبين���ت اأنها اطماأن���ت اإلى ه���ذا التقرير؛ 
وذلك لقيام���ه على اأ�س����ض واأ�ساني���د مقبولة 
ت���وؤدي اإلى ما انتهى اإليه م���ن نتيجة، ومن ثم 
فاإنه���ا تاأخذ به حمم���وال على اأ�سباب���ه وتعتنق 
م���ا جاء بنتيجته وتق�سي يف �س���وء ذلك باإلغاء 
ق���رار جلنة التظلمات - املطعون عليه - فيما 
انتهى اإليه من تثمني العقار مو�سوع التداعي 
مببل���غ 968.760 دين���ارا للم���رت املرب���ع، وما 
يرتتب على ذلك من اآثار اأخ�سها تقدير قيمة 
التعوي�ض امل�ستح���ق للمدعيني عن ا�ستمالك 
العق���ار مو�س���وع التداع���ي على النح���و الذي 

خل�ض اإليه اخلبري يف تقريره.
فله���ذه االأ�سب���اب حكمت املحكم���ة باإلغاء 
ق���رار جلنة التظلم���ات - املطعون عليه - وما 
يرتتب على ذلك من اآثار اأخ�سها تقدير قيمة 
التعوي�ض امل�ستحق للمدعني مببلغ 233 األفا 
و19 دين���ارا و72 فل�سا، ورف�ست ما عدا ذلك 
من طلبات، واألزمت املدعى عليها امل�رشوفات 
واأتعاب اخلربة ومبلغ 20 دينارا مقابل اأتعاب 

املحاماة.

ب���راأت املحكمة الك���ربى اجلنائي���ة الرابعة 
�ساب���ا )23 عاما( مم���ا ن�سب اإليه م���ن اتهامات 
منزلي���ة  غ���از  اأ�سطوان���ة  تفج���ري  يف  بال����رشوع 
)�سلندر( يف منطقة �سماهيج، واأمرت مب�سادرة 
امل�سبوط���ات؛ الأن الفارق ب���ني وقت ارتكاب 
الواقع���ة والتو�س���ل لهوي���ة املته���م اأكر من 
�سنتني، واأن دليل االتهام ال ي�سري عقال اإلى اأنه 

مرتكب الواقعة.
حكمه���ا  حيثي���ات  يف  املحكم���ة  وقال���ت 
اإن���ه وبا�ستعرا����ض وقائ���ع الدع���وى وظروفها 
ومالب�ساته���ا ت���رى اأن االتهام قب���ل املتهم قد 
اأحيط بظالل كثيفة من ال�سكوك والريب، ذلك 
اأن الواقع���ة ارتكبت بتاري���خ 14 فرباير 2015 
ومل تتو�س���ل التحريات اإل���ى مرتكبها، والنيابة 
العامة قررت يف االأوراق باأالّ وجه الإقامة الدعوى 

لعدم معرفة الفاعل.
ومن ثم قدم ال�ساهد الثاين حم�رش حتريات 
م���وؤرخ بتاري���خ 8 اأكتوب���ر 2017 بع���د اأن ورد 
اإلي���ه دليل خمترب البح���ث اجلنائي املوؤرخ يف 5 

يونيو 2017 يفيد اأن املتهم هو م�سدر اخلاليا 
الب�رشي���ة املرفوعة م���ن غطاء بال�ستيك���ي اأحمر 

اللون.
واأ�سافت اأنه ورغم ذلك قرر ال�ساهد الثاين 
اأن���ه اعتم���د يف حتريات���ه على امل�س���ادر ال�رشية 
بالرغم من فوات اأكر من عامني على الواقعة، 
وه���و ما ال يتفق واملنط���ق، وهو ما ي�سككها يف 
جدية تلك التحري���ات، وراأت اأن تلك التحريات 
غ���ري جدي���رة وتطرحه���ا جانبا وال تع���ول عليها 

وعلى �سهادة من اأجراها.
واأف���ادت اأن���ه اإلى هذا احل���د ال تطمئن اإلى 
جدية تل���ك التحريات وال �سهادة من اأجراها وال 
تطمئ���ن كلك اإل���ى تقرير �سعب���ة خمترب البحث 
اجلنائ���ي كدلي���ل كاف الإدانة املته���م، فما جاء 
بالتقرير قرينة ال تكفي لوحدها الإقامة االتهام 
قبل املتهم وخا�س���ة اأن اخلاليا الب�رشية وجدت 
عل���ى غط���اء بال�ستيك���ي ع���ر علي���ه يف موق���ع 
احلادث، وهو ال ينباأ بذاته اأن له عالقة بارتكاب 
اجلرمي���ة وال يكفي بحد ذات���ه وال يوؤدي بطريق 

الل���زوم العقل���ي اإل���ى اأن املته���م ه���و مرتكب 
اجلرمي���ة وداللته���ا افرتا�سي���ة حم�س���ة؛ الأنها 

حتتمل �سور �ستى من التاأويل واالحتمال.
ومل���ا كان الثابت اأن املتهم عند �سوؤاله يف 
النيابة العامة قد اعت�سم باالإنكار، فاإن املحكمة 
راأت اأنه اأولى باالعتبار، ومن ثم ي�سحى الدليل 
القائ���م يف االأوراق قا�رشا عن بل���وغ حد الكفاية 
للق�س���اء باإدان���ة املته���م اأو الني���ل م���ن اأ�سل 
ال���رباءة املفرت�ض فيهما خ�سو�س���ا واأن باقي 
االأدلة التي اأوردتها النيابة العامة جاءت مثبتة 
للواقع���ة املادية حمل االته���ام، اإال اأنها ال تدل 
بذاتها على اأن املتهم هو مرتكب تلك الواقعة.
وتابع���ت، اأن االأح���كام يج���ب اأن تبنى على 
اجل���زم واليقني من الواقع ال���ذي يثبته الدليل 
املعت���رب وال توؤ�س�ض على الظ���ن واالحتمال من 
الفرو����ض واالعتب���ارات املج���ردة، وم���ن جماع 
م���ا تق���دم واإزاء ق�س���ور الدلي���ل قب���ل املتهم 
فاملحكمة تت�سكك يف ثبوت الواقعة قبله، ومن 
ث���م يتعني عل���ى املحكمة وعمال بن����ض املادة 

)255( من قانون االإج���راءات اجلنائية الق�ساء 
برباءة املتهم ما ن�سب اإليه من اتهام.

كان���ت النيابة العام���ة وجهت لل�س���اب اأنه 
بتاري���خ 14 فرباي���ر 2015، اأوال: ����رشع واآخرون 
جمهولون يف اإحداث تفجري بق�سد تنفيذ غر�ض 
اإرهاب���ي باأن قاموا باإ�سع���ال حريق يف اأ�سطوانة 
غ���از يف م���كان ع���ام بق�س���د اإي���ذاء االأ�سخا�ض 
واإت���الف املمتل���كات العام���ة واخلا�س���ة وب���ث 
الرعب بينهم وتعري����ض حياتهم للخطر، ولقد 
اأوقف اأثر اجلرمية ل�سب���ب ال دخل الإرادته فيه، 
وه���و اإخماد احلريق قبل انفجار اأ�سطوانة الغاز، 
ثاني���ا: اأ�سعل واآخ���رون جمهولون حريقا يف مال 
منقول ب���اأن اأ�سعل الن���ار يف املنقوالت املبينة 
ب���االأوراق، وكان من �ساأن ذلك احلريق تعري�ض 
حي���اة النا����ض واالأم���وال للخطر وذل���ك تنفيذا 

لغر�ض اإرهابي.
وتتمثل تفا�سيل الواقعة امل�سندة للمتهم 
اأن نائب عريف كان قد �سهد بتحقيقات النيابة 
العامة اأن���ه اأثناء ما كان على واجب عمله �ساهد 

حريق يف منطق���ة �سماهيج وعليه ق���ام باإخطار 
غرف���ة العملي���ات الرئي�سة وال�ساب���ط املناوب 

مبركز �رشطة �سماهيج.
وعند ح�س���ور دوريات حف���ظ النظام توجه 
برفقته���م اإل���ى املوقع، وتبني له ب���اأن احلريق 
كان يف عدد خم�سة اإطارات، وبعد اإخماد احلريق 
م���ن جانب دوري���ات حفظ النظ���ام تبني وجود 
اأ�سطوانة غ���از بني االإطارات، واأنه قد مت اإخماد 

احلريق قبل انفجار اأ�سطوانة الغاز.
واأ�ساف ال�ساهد اأنه مت العثور على غطاءين 
بال�ستيكي���ني يف املوق���ع، ومت ا�ستدعاء طاقم 
م�رشح اجلرمية، وقاموا باتخاذ االإجراءات الالزمة 

حيال الواقعة.
فيما �سهد م���الزم اأول مب�سم���ون ما �سهد 
ب���ه �سالف الذك���ر، واأ�س���اف اأن حترياته اأكدت 

ارتكاب املتهم واآخرين جمهولني الواقعة.
وثب���ت بتقرير خمت���رب البح���ث اجلنائي اأن 
املتهم هو م�سدر اخلاليا الب�رشية املرفوعة من 

غطاء بال�ستيكي املرفوع من موقع احلادث.

السبت 23 يونيو 2018 
9 شوال 1439
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عندما يتكلم الناس فاستمع منصتا، 
فمعظم الناس ال يستمعون أبدا.

اإلرادة القوية تقصر المسافات.

إرنست همنغواي

نابلوين

انطالق الدورة الـ 12 من سوق عكاظ 27 يونيو
برنامج ثقافي حافل باألنشطة...

وال���راث  العام���ة لل�سياح���ة  الهيئ���ة  نظم���ت 
ال�طن���ي ال�سع�دي���ة م�ؤمت���را �سحافي���ا يف الطائف 
لاإع���ان ع���ن فعالي���ات ال���دورة الثانية ع����رة من 
�س����ق عكاظ والتي �ستقام برعاية كرمية من خادم 
احلرم���ني ال�ريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يف 
م�ق���ع ال�س�ق مبحافظة الطائ���ف يف الفرة من 27 
ي�ني� اإلى 13 ي�لي� 2018 وتنظمها الهيئة العامة 
لل�سياحة والراث ال�طني بالتعاون مع �ركائها من 

اجلهات احلك�مية الرئي�سة يف الطائف.
وحت���دث يف امل�ؤمت���ر ال�سحايف اأع�س���اء اللجنة 
الإ�رافي���ة العلي���ا ل�س����ق ع���كاظ كل م���ن حمافظ 
الطائ���ف �سع���د امليم����ين، ومدير جامع���ة الطائف 
ح�س���ام زمان، والرئي����س التنفي���ذي للهيئة العامة 
للثقاف���ة املهند����س اأحم���د املزي���د، وامل�رف على 
وكال���ة وزارة الإع���ام لل�س����ؤون الثقافي���ة عبداهلل 
الكن���اين، ونائ���ب الرئي����س للت�س�ي���ق والربامج يف 
هيئ���ة ال�سياحة والراث ال�طني عب���داهلل املر�سد، 

ومدير �سوق عكاظ عبداهلل ال�سواط.
حيث اأو�سح ح�سام زم���ان اأن الربنامج الثقايف 
يحفل بالعديد من الفعاليات وذلك مب�ساركة عدد 
من املثقفني والأدب���اء وال�سعراء العرب، ويت�سمن 
)10( ن���دوات ثقافي���ة، و)8( ور����س عم���ل، و)3( 
اأم�سي���ات �سعري���ة، وم�سابقة للعرو����س امل�رحية، 

وم�سابقة للفن�ن ال�سعبية.
وذك���ر اأن اللجن���ة الثقافي���ة حر�س���ت على اأن 
يك����ن الربنام���ج الثق���ايف ل�س�ق ع���كاظ يف دورته 
ال12 برناجم���اً ثقافياً تفاعلياً وا�ستثنائياً يف جميع 
تفا�سيل���ه، واأن يحق���ق نقلة جدي���دة يف م�سم�نه، 
حتفل بالندوات الثقافي���ة والفكرية، وامل�سابقات 
املهاري���ة  واملناف�س���ات  والأدبي���ة،  ال�سعري���ة 
والإبداعي���ة. واأ�سار اإلى اأن الربنامج الثقايف لل�س�ق 
ينطل���ق من روؤية تط�يرية �سامل���ة، ت�سمن حتقيق 
عن�رَي التن�ع والبتكار يف م��س�عات الفعاليات، 
وم�اكب���ة امل�ستجدات املحلية والإقليمية والدولية 
يف جمالت الفكر والثقافة والأدب، ودع�ة نخبة من 
اأهم املتخ�س�س���ني واملبدع���ني يف املجالت التي 
تتناولها تلك الندوات والأم�سيات للم�ساركة فيها، 
م�ؤكًدا حر�س اللجنة على تط�ير منظ�مة م�سابقات 
وج�ائز �س�ق عكاظ، ب��سفها مك�ناً مهماً واأ�سا�سياً 
م���ن مك�نات ال�س�ق وتهدف اإلى ت�سجيع املبدعني 
يف جم���الت الأدب والفن�ن املختلفة على التناف�س 

يف التميز والإبداع.
وحت���دث املزيد مبين���ا اأن الهيئ���ة تنظم جادة 

ع���كاظ للثقاف���ة والتي ت�سم���ل: اخليم���ة الثقافية، 
معر����س القطع الفائ���زة بج�ائ���ز وم�سابقات �س�ق 
ع���كاظ، معر����س اخل���ط العرب���ي، معر����س الفن�ن 
ع���كاظ  �س����ق  م�سابق���ات  عرو����س  الت�سكيلي���ة، 
امل�رحية، معر�س األ�ان عكاظ والت�س�ير ال�س�ئي، 
واح���ة الفن����ن بجداري���ة ط�له���ا 400 م���ر ط�يل، 

ومهارات النحت.
وتن���اول الكن���اين م�ساركة ال����زارة يف ال�س�ق، 
واأعل���ن عن م�سارك���ة فرقة دار الأوب���را امل�رية من 

خال عدة حفات يف م�رح �س�ق عكاظ، كما ت�سارك 
ال����زارة مبكتبة اجلزيرة العربية اإ�سافة اإلى املهام 

الإعامية لل�س�ق وجتهيز املركز الإعامي.
وحتدث املر�سد عن حفل افتتاح ال�س�ق الذي 
تنظمه جمم�عة mbc م�سريا اإلى اأنه يت�سمن عما 
فنيا ي�رد الت�سل�سل التاريخي ل�س�ق عكاظ ويربز 

دوره التاريخي واحل�ساري والقت�سادي.
واأو�سح اأن جادة ع����كاظ للراث يف دورة هذا 
الع����ام ت�سهد اأك����ر م����ن )150( فعالي����ة متن�عة 

تت�سمن عددا من الفعالي����ات الراثية والثقافية 
والعرو�س امل�رحية، اإ�سافة اإلى فعاليات احلرف 

وال�سناعات اليدوية.
مبين����ا اأن الفعالي����ات اجلدي����دة ه����ذا الع����ام 
تت�سم����ن عرو�سا لق�س�س من حي����اة �سعراء �س�ق 
عكاظ، )عمر بن كلث�م وعنرة بن �سداد وزهري بن 
اأبي �سلمى وامروؤ القي�س وطرفة بن العبد والأع�سى 
وقي�س بن �ساعدة(، وعرو�����س لاأ�س�اق التاريخية 
ومزادات العرب، وعرو�س ق�افل التجارة )ال�سام، 

اليمن(، وم�رحية “زاد” لعرو�س البيع وال�راء.
كما تت�سمن فعالي����ات لق�افل الإبل واخليل 
العربي����ة، ومدر�س����ة الفرو�سية لاأطف����ال “فار�س 
عكاظ”، وعرو�����س ت�سارع الإبل، وعرو�س ال�سعراء 
عل����ى الإب����ل، و “فعاليات فتيان ع����كاظ” وت�سمل 
التفاعلية  “ا�ستدي�” عكاظ لاأطف����ال والعرو�س 
املعلق����ات  فعالي����ات  اإل����ى  اإ�ساف����ة  لاأطف����ال، 
ال�سعري����ة، وعرو�����س الل�حات العربي����ة، وعرو�س 
الت�س�ير التاريخي، وفعاليات احلرفني من جميع 
اأنح����اء اململك����ة، وعرو�����س ال�س�����ت، وال�سا�سات 
التفاعلي����ة، وخيمة ع����كاظ، وخيمة اخل����ط العربي، 
ومعر�س األ�ان عكاظ، واخليمة الثقافية، ومدر�سة 
تعليم الفرو�سي����ة، واملتحف الفرا�سي ملعر�س 
روائ����ع القط����ع الأثري����ة الت����ي مت اكت�سافه����ا يف 

اململكة.

متابعات

الحايك: الفيلم الوثائقي يملك قوة التأثير واالنتشار الجماهيري
اأك���د الناقد عبا�س احلايك اأن خمرج فيلم “اأب� 
نا�ر” اعتمد تن�يع اللقطات واأحجامها، مل يت�قف 
عند كادر واحد، بل ح���اول تغيري الزوايا والأمكنة؛ 
بهدف ك����ر اجلم�د الب����ري وحمدودية اللقطات 
يف ال�ر�س���ة، جاء ذلك خال عر�س ومناق�سة الفيلم 
ال�ثائق���ي للمخ���رج �سعي���د اجل���رياين، يف جمعي���ة 
الثقافة والفن�ن يف الدم���ام، بدع�ة الهيئة العامة 
للثقافة بالتعاون مع اجلمعي���ة العربية ال�سع�دية 

للثقافة والفن�ن.
فلم اأب� نا�ر، ينتمي لأف���ام ال�سرية الذاتية، 
اأو ميك���ن اأن ي�سن���ف كفيل���م م���ن اأف���ام املامح 
ال�سخ�سية اأو الب�رتريه ح�سب ت�سنيف املتخ�س�س 
يف الأفام ال�ثائقية الأمريكي ميت�سل بل�ك، وهي 
الأفام التي تدور ح����ل اإجنازات خا�سة ل�سخ�سية 
ما، اأي���اً كان اخت�سا�سها. وهنا ي�رد الفيلم حكاية 
اأب� نا����ر، و�سريته الذاتي���ة، اهتماماته وامل�اقف 
التي عاي�سها يف حياته املهنية. وتكمن اأهمية هذه 
ال�س���رية يف ك�نه���ا انعكا�سا ل�سرية جي���ل، عاي�س�ا 
بدايات �ركة اأرامك���� والتح�لت التي طراأت على 
املجتمع، حت�لت اجتماعية واقت�سادية ووظيفية، 
حيث انتق���ل العديد من اأبناء املنطقة من ممار�سة 

مه���ن وح���رف كال�سي���د والزراع���ة اإل���ى م�ظفني 
يف ال�رك���ة ال�لي���دة، وم���ا تبعها من تب���دلت على 

امل�ست�ى الجتماعي والقت�سادي.
يق�ل احلايك يف الفيلم ي�رد اأب� نا�ر �سريته، 
منذ ال�سباب وحتى وقتنا احلايل مبرح بالغ، ي�سفى 
على احلكايات التي ي�ردها ظرافة تبعا ل�سخ�سيته 
املرح���ة امللح�ظ���ة، فلم ت���رك علي���ه املعاناة اأي 
مام���ح حزن، بل ب���دا منطلقا حمبا للحي���اة، وه� ما 
اأعط���ى انطباعا مريحا ع���ن الفلم، وه���ذا مهم جدا 
يف اختيار ال�سخ�سي���ة الب�رتريه للفيلم ال�ثائقي. 
مل ياأخذن���ا اأب���� نا�ر اإلى عامل حكايات���ه ب�سجن كما 
ه���ي العادة يف من يجرفهم احلن���ني للما�سي اأثناء 
حلظات التذكر، ولكنه �سحبنا اإلى عامله عرب طاقة 
املرح والعف�ي���ة، حتى وه� ي����رد حكاية خ�سارته 

يده، رغم وجعها وتراجيديتها.
ويذك���ر احلايك خ���ال اجلل�س���ة الت���ي اأدارها 
عب���داهلل  باجلمعي���ة  العام���ة  العاق���ات  م�س����ؤول 
احل�سن بح�س�ر املخ���رج �سعيد اجلرياين وامل�س�ر 
ح�س���ن اجلرياين، اأن الفيلم يعيب���ه ط�له، فثاثني 
دقيق���ة تب���دو ط�ية يف مثل هذا الن����ع من الأفام 
التي تغي���ب عنها اللقطات الت���ي تع��س اجلانب 

ال����ردي اأو حت����ر الأمكن���ة وال�سخ�����س لت�سفي 
حي�ي���ة عل���ى الفيلم و�سا�سة جتع���ل من الثاثني 
دقيقة متر �ريعة ممتعة بقدر ما فيها من م�اقف، 
ف���كان حدي���ث اأب���ي نا����ر يف ور�سته يحت���ل اجلزء 
الأكرب م���ن الفيلم ومل يخرج من ه���ذا الإطار اإل يف 
امل�ساه���د التي غادر فيها اإلى البحر، اأو باللقطات 
الأر�سيفية التي ا�ستخدمها املخرج. ويف جانب اآخر 

غابت ع���ن الفيلم اللقطات الت���ي تعطينا انطباعا 
كم�ساهدي���ن عن عاقة اأبي نا����ر بالنا�س وعاقته 
بامل���كان، فا اأثر �س����ى له ولأدوات���ه وخ�سبه. كنا 
بحاج���ة كم�ساهدي���ن اأن نتعرف اأكر عل���ى النا�س 
ح�ل���ه. اإ�ساف���ة لغي���اب اأثر امل���كان، ف���ا ح�س�ر 
ل�سناب�س �س�ى عرب �س�ر اأر�سيفية عابرة. مل ن�سعر 
بتل���ك العاقة احلميمية �س�ى عرب �رده، مل تاأخذنا 

الكام���ريا لتقدم لنا ت�سخي�سا ب�ريا لهذه العاقة. 
مل ن�سعر بعاقته ببحر �سناب�س، وحت�لته، مل ن�سعر 
بعاقته بال�س�ارع والأزقة والنا�س. بل كان الكام 

وحده �سيد امل�قف.
م�ؤكداً احلايك اأن الفيلم ال�ثائقي ميلك ق�ة 
التاأث����ري والنت�س����ار اجلماهريي، يرج����ع اإلى ثرائه 
التعب����ريي، ويعتم����د على ال�اق����ع و�سي�لة اإدراكه 
م����ن جانب املتلق����ي؛ لأن “الأف����ام ال�ثائقية جزء 
م����ن و�سائل الع����امل الت����ي ل ت�ساعدن����ا فقط على 
فه����م عاملن����ا، ولكن عل����ى ا�ستيع����اب دورنا فيه، 
والتي ت�سكلنا ب��سفها و�سيلة ات�سال جماهريية، 
مبعنى الفيلم ال�ثائقي عبارة عن �سل�سلة ثقافية، 
يحم����ل يف ج�هر مادته العام����ل امل�ؤثر القادر على 
تغي����ري القيم الفكرية والأخاقية التي حتكم �سري 
رك����ب جمتمع م����ا، وهذا ما اأكده ريت�س����ارد اأوفرها 
يدي يف ق�له “اإن الأف����ام ال�ثائقية اأداة ت�ا�سل 
مهم����ة يف ت�سكيل ال�اقع، فه����ي جتذب وترفه عن 

امل�ساهد”.
وبع����س  النقا�سي���ة  اجلل�س���ة  نهاي���ة  ويف 
املداخ���ات، كرم مدي���ر اجلمعية ي��س���ف احلربي 
�سي�ف اجلل�سة وال�سخ�سية يف الفيلم “اأب� نا�ر”.

�س���درت حديث���اً ع���ن دار 
والت�زي���ع  للن����ر  ل�غاريت���م 
بالقاهرة رواية “عمر ال�سقي” 

للكاتب معت���ز �ربا�س وهي 
الرواي���ة الثالث���ة يف م�روعه 

الأدب���ي، اقتح���ام ق�سم 
الي�م،  يح���دث  �رط���ة 
غام�سة  انتحار  وحادثة 

حتدث غداً، يت�سببان يف جمع 
م�سائ���ر 5 اأ�سخا�س ما كان لأي منهم اأن 
يقابل الآخر، فقط، لينك�سف �ر غام�س، 

ًّا ل�سن�ات ط�يلة، دون ك�سف. بقي �ررِ
تدور اأحداث رواية ُعمر ال�سقي، 
ميكن  وال���ت���ي 
ُينط�������������ق  اأن 
“ُعَم�����ر  ا�سمها 
 ، ” ل�َسق����������ي ا
اأو “ُعْم����������������ر 
ال�َسقّي”، ف���ي 

القاهرة.

�س���در العدد اجلديد م���ن �سل�سة 
املجل����س  “ابداع���ات عاملي���ة” ع���ن 
والداب،  والفن����ن  للثقافة  ال�طني 
وفيه روايتان هم���ا “ال�سيدة اأرن�ل” 
و“اجلب���ل” للم�ؤل���ف الفرن�س���ي جان 
ن�يل بانكرازي، ويقع يف 173 �سفحة 

من القطع املت��سط.
الفرن�سي  الكاتب  اعمال  تتميز 
قربا  الكر  باأنها  الدبية  ن�يل  جان 
من عامل الطف�لة، وذكرياتها امل�ؤثرة 
راأ���س��ه  م�سقط  وذك���ري���ات  ع��م���م��ا، 
و�سن�ات اقامته يف اجلزائر خ�س��سا، 
“ال�سيدة  رواي��ت��ي  يف  ت�سدى  فقد 
ارن���������������������ل” 
و“اجلب�����������ل” 
ال������ى ث��ي��م��ات 
ال�����ط�����ف������ل�����ة 
واحل������������������رب 
وال������ت������م������زق 

العاطفي.

الإ�س����ام اروي����ه لأبنائ����ي العن�ان 
ال����ذي انتخب����ه الكات����ب نبي����ل ق����دوره 
يف  وا�سدقائه����م  لبنائ����ه  ل����ريوي 
املدر�سة واجلامعة والعمل وغريهم من 
ابناء اجلالي����ة العربية وامل�سلمة الذين 
يعي�س�ن يف املهجر، املبادئ والق�اعد 
واملفاهيم املرتبطة بالدين ال�سامي 
احلنيف، بعي����داً عن ال�س�����رة ال�سلبية 
الت����ي ت�سكلت يف اذهانه����م عنه والتي 
ي�س�به����ا ال�سك والريب����ة واحلذر ان مل 
اخل�����ف  يك����ن 
والع����داء راجي����اً 
ان ي�سكل كتابه 
ف�ر�س�����ة  ه������ذه 
له�������م ملعرف����ة 
ال�سام ب�سكل���ه 

ال�سحيح.

يف عدده���ا اجلديد حتتفي جملة البيان بالأديب والباحث الأكادميي �سليمان ال�سطي، الذي يعد واحدا 
م���ن الذين اأر�س�ا دعائم النه�سة الثقافية يف الك�يت بعد اأجيال امل�ؤ�س�سني، وذلك باإ�سهاماته املتعددة 
باحث���ا وناقدا وروائيا. تكتب البيان يف افتتاحيته���ا انها »اإذ تخ�س�س هذا العدد لاأديب �سليمان ال�سطي 
فهي على يقني اأن اأ�سعاف هذه ال�سفحات ل تكفي ل�سرب غ�ر م�سرية هذا الأديب الإن�سان الذي يعمل ب�سمت ويرك 
ال�س�ت وال�سجيج لأدبه واأخاقه«. �سدرت امللف املتن�ع والري، كلمة للدكت�ر ال�سطي األقاها مبنا�سبة الحتفاء به 

يف ي�م الأديب الك�يتي، يف كلية الآداب بجامعة الك�يت.

نا�س���دت عدة بلدان، اأكريته���ا اإفريقية، الي�ن�سك���� يف باري�س لتعيد اإليها ممتلكاته���ا الثقافية املنه�بة، 
مطالب���ة بتذليل العقبات ب�رعة ليع�د هذا الراث اإلى “بلده املن�س���اأ”. واألقى رئي�س بنني باتري�س تال�ن خطابا 
م�ؤثرا ح�ل �رورة اإرجاع “هذه املمتلكات التي فيها روح” اإلى “بلدها املن�ساأ وعر�سها يف اأر�سها.. مبا يتنا�سب 

مع ج�هرها وحيث يك�سف التاريخ عظمة ولي�س اإذلل”.
وتدعم منظمة الأمم املتحدة للربية والعلم والثقافة )الي�ن�سك�( منذ اأكر من 40 عاما ن�سال هذه البلدان التي تطالب، يف 

اإفريقيا وغريها من القارات، باإعادة ممتلكاتها الثقافية التي اختفت خال حقبة ال�ستعمار يف ظروف م�سب�هة.



الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر
بنجال���ورو - روي���رز: ارتفعت اأ�سع���ار الذهب 
اأم�س بعد اأن �سجلت اأدنى م�ستوى يف 6 اأ�سهر خالل 
اجلل�سة ال�سابقة مع تراجع الدوالر من اأعلى م�ستوى 

يف 11 �سهًرا بفعل جني لالأرباح.
وزاد الذهب 0.2 % يف املعامالت الفورية اإلى 
1269.46 دوالر لالأوقي���ة )االأون�سة( . ويف اجلل�سة 
ال�سابق���ة، الم�س املعدن االأ�سف���ر 1260.84 دوالر 
لالأوقية، وهو اأدنى م�ستوى منذ 19 دي�سمرب 2017.
بيد اأن املع���دن االأ�سفر يتجه اإلى الراجع 0.7 
% عل���ى اأ�سا�س اأ�سبوع���ي. وارتفعت عقود الذهب 
االأمريكية االآجل���ة للت�سليم يف اأغ�سط�س 0.1 % اإلى 

1271.50 دوالر لالأوقية.

اليورو يرتفع مدعوًما ببيانات فرن�سية واأملانية
لن���دن - رويرز:  ارتف���ع اليورو 0.5 % اأم�س بعد ت�سجي���ل اأداء اأف�سل من التوقعات يف 
ن�ش����ط الأعم����ل بفرن�ش���� يف يونيو على نحو ع���زز الآم�ل يف احتم�ل اأن تك���ون املخ�وف ب�ش�أن 

تباطوؤ اأكرب يف منطقة اليورو يف الربع الثاين قد انتهت.
وم���ع بل���وغ الق���راءة االأولية ملوؤ����ر مدي���ري امل�سريات اخلا����س باأملاني���ا م�ستوى فاق 
التوقع���ات، ارتفعت العمل���ة االأوروبية املوحدة اإلى اأعلى م�ست���وى خالل اليوم عند 1.1674 
دوالر. وعلى اأ�سا�س اأ�سبوعي، تتجه العملة املوحدة اإلى ت�سجيل ارتفاع ن�سبته 0.5 %، لتنهي 
هب���وط الأ�شبوع امل��شي. واأدى ارتف����ع اليورو اإلى تراجع موؤ�رش ال���دولر مق�بل �شلة عمالت، 

حيث انخف�س موؤ�ر العملة االأمريكية 0.2 % اإلى 94.58.
ومقاب���ل الني، مل ت�سجل العملة االأمريكي���ة تغرًيا يذكر وارتفعت قليال اإلى 110.14 ين، 
وه���و م�ستوى دون االأعل���ى يف اأ�سبوع البال���غ 110.76 ين الذي �سجلته ي���وم اخلمي�س و�سط 

خماوف ب�ساأن نزاع جتاري بني الواليات املتحدة وال�سني.
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اقتصاد
4.6 % متو�سط النمو غري النفطي يف 2018 و2019

ارتفاع الت�سخم العام اجلاري اإلى 2.5 %

توق���ع تقري���ر لبن���ك الكويت الوطن���ي اأن 
ي�س���ل متو�سط النمو غ���ري النفطي للبحرين يف 
2018 و2019 اإلى 4.6 % بدعم من م�ستويات 
قيا�سي���ة من االإنف���اق احلكومي عل���ى م�ساريع 
البني���ة التحتية البالغ���ة 8 مليارات دوالر، التي 
اعتربه���ا اأكرب خطة م�ساري���ع ت�سهدها اململكة 

على االإطالق. 
وت�سم���ل خط���ة االإنف���اق الراأ�سم���ايل ع���دة 
كالنق���ل  القطاع���ات  خمتل���ف  م���ن  م�ساري���ع 

واملوا�سالت والطاقة واملياه واالإ�سكان.
وقال التقرير ال�سادر حديثا اإن منو الناجت 
املحل���ي االإجمايل احلقيق���ي يف البحرين ت�سارع 
من 3.2 % يف عام 2016، لي�سل اإلى 3.9 % يف 
2017، اإثر ا�شتمرار الزي�دات يف ن�ش�ط القط�ع 

غري النفطي.
وبني اأن هذه الزيادات تركزت ب�سورة عامة 
من قطاع اخلدمات، وب�سورة خا�سة من اخلدمات 
وال�سخ�سي���ة،  االجتماعي���ة  واخلدم���ات  املالي���ة 

اإ�سافة اإلى قطاع البناء والت�سييد. 
الع����م  النفط���ي يف  غ���ر  الن�ش����ط  و�شج���ل 
املا�س���ي اأعل���ى م�ست���وى م���ن ب���ني دول جمل�س 
التعاون اخلليجي، حمققاً ن�سبة قوية بلغت 5 %.
واكت�س���ب االإنف���اق زخًما يف االأرب���اع ال�سنوية 
املا�سية بدع���م من خم�س�س���ات برنامج التنمية 
اخلليجي، الذي مت تاأ�سي�سه يف عام 2011 لتقدمي 
منح متويلية للبحرين بقيم���ة 10 مليارات دوالر 
على مدى ع�ر �سنوات، من اأجل اإنعا�س اال�ستثمار 
يف م�ساريع البنية التحتية وامل�ساريع االإ�سكانية.

و�ش�هم���ت ق���وة الن�ش����ط غ���ر النفط���ي يف 
التعوي�س ع���ن الراجع الذي �سهده قطاع النفط 
عل���ى خلفية خف�س االإنتاج وف���ق اتفاقية منظمة 
“اأوب���ك” و�ركائها، حيث من املتوقع اأن يراجع 
اإنت���اج النفط البحريني قليالً يف عام 2018، نظًرا 
اإلى التزام املنامة ب�سقف االإنتاج املحدد، اإ�سافة 

اإلى ت�أثر حقل النفط ب��شتمرار اأعم�ل ال�شي�نة.
ولكن من املفر����س اأن تتمكن البحرين من 
الو�س���ول اإل���ى كامل طاقته���ا االإنتاجي���ة يف عام 
2019، متا�سًيا مع تراجع عمليات خف�س االإنتاج 
املتوق���ع، وذلك ب���دًءا من منت�سف ع���ام 2018، 
االأم���ر ال���ذي �سي�ساهم يف اإنعا����س الناجت املحلي 
االإجمايل احلقيقي للقطاع النفطي بواقع 0.8 %. 
���ا على تطوي���ر �سبكة  وتعم���ل البحري���ن حاليًّ
البني���ة التحتي���ة النفطية، التي م���ن �سمنها خط 
اأنابي���ب النفط الق���دمي بينها وب���ني ال�سعودية، 
باالإ�سافة اإل���ى تو�سعة م�سفاة �س���رة، التي من 
املتوق���ع اأن ترفع الطاقة التكريرية بنحو 50 %، 
وتزيد االإي���رادات احلكومية بواق���ع مليار دوالر، 

وفق ما ت�سري اإليه م�سادر ر�سمية.
وتطرق التقرير اإلى الك�سف النفطي اجلديد 
وال���ذي يح���وي نحو 80 ملي���ار برميل م���ن النفط 
ال�سخري ونحو 20 تريليون قدم مكعب من الغاز 

الطبيعي يف روا�سب النفط البحرية.
ومن املعلوم اأن اململكة تنتج حاليا نحو 48 

األ���ف برميل يوميًّا من حق���ل البحرين ي�ساف لها 
150 األف برميل من حقل اأبو �سعفة امل�سرك مع 

ال�سعودية.
وتطمح البحري���ن اأن تتمكن م���ن اال�ستفادة 
م���ن تلك االحتياطي���ات اجلديدة خ���الل ال�سنوات 
اخلم����س املقبلة بدعم من ����ركات عاملية، حيث 
اأطل���ق موؤخ���ًرا �سندوًق���ا للطاقة م���ن �ساأنه جمع 
ملي���ار دوالر من م�ستثمري���ن حمليني وعامليني. 
اإذ م���ن املفر����س اأن ت�ساه���م االأرب���اح من هذه 
الحتي�طي�ت يف ا�شتع�دة ثقة امل�شتثمر وتقليل 
عج���ز امليزاني���ة وم�ستوي���ات الدي���ن احلكوم���ي 
املرتفع���ة، والبالغ نح���و 10.5 ملي���ار دينار وهو 

ميثل نحو 90 % من الناجت املحلي االإجمايل.

توقعات بارتفاع التضخم 
وتوقع التقرير اأن ي�سجل الت�سخم يف موؤ�ر 
اأ�سع���ار امل�ستهلك ارتفاًعا م���ن 1.4 % يف عام 
2017 لي�سل اإل���ى 2.5 % هذا العام، ويرتفع 
اأك���ر يف 2019 اإل���ى 3.5 % على خلفية �ريبة 
القيم���ة امل�ساف���ة املخط���ط فر�سه���ا وارتفاع 
اأ�سع���ار خدم���ات امل�سك���ن وامل���واد الغذائية. 
واأظه���رت البيان���ات االأخ���رية بل���وغ الت�سخ���م 
متو�س���ط 2.8 % على اأ�سا�س �سن���وي يف الربع 
االأول من عام 2018 مرتفًعا بذلك عن متو�سط 
الف���رة ذاته���ا من الع���ام املا�س���ي البالغ 0.7 
%، وذل���ك بع���د فر����س ال�رائب عل���ى التبغ 

وامل�روبات الغازية.
وم���ن املتوق���ع اأن ي���وؤدي فر����س �ريب���ة 
القيمة امل�سافة بواقع 5 % يف عام 2019 اإلى 
رفع معدل الت�سخم العام يف البداية اإلى 2 %.

تراجع تدريجي للعجز 
وتوقع تقرير “الوطن���ي” اأن يتقّل�س عجز 

امليزاني���ة تدريجيًّا، وذل���ك متا�سًيا مع اجلهود 
املتوا�سل���ة لتعزيز االأو�س���اع املالية وحت�سني 
االإي���رادات. ولكن بالرغم م���ن اأن �ريبة القيمة 
امل�سافة �ست�ساهم يف رفع االإيرادات ال�ريبية 
ا )اأي  االإ�سافي���ة بواقع 300 مليون دوالر �سنويًّ
ما يقارب 1 % من الناجت املحلي االإجمايل(، اإال 
اأن العجز �سيظل مرتفعاً عند ما يقارب 9.3 % 
و7.6 % م���ن الناجت املحل���ي االإجمايل يف عامي 

2018 و2019 وذلك على التوايل.
ل���ذا �ست�سط���ر احلكومة اإل���ى اال�ستمرار يف 
اال�ستدان���ة من اأ�سواق الدين املحلية والعاملية 

ل�س���ّد العج���ز، حي���ث اأن اآخ���ر اإ�سدار له���ا كان 
ل�سك���وك بقيم���ة ملي���ار دوالر عل���ى ف���رة 7 
�سن���وات، وذلك يف مار����س 2018 بعائد ي�سل 
اإل���ى 6.875 %، اأي اأعلى م���ن عوائد ال�سكوك 
التي اأ�سدرته���ا يف اأواخر ع���ام 2017 والبالغة 

.% 5.25
ويعك�س ارتف���اع العوائد قلق امل�ستثمرين 
ب�س���اأن االأو�ساع املالية وارتف���اع الدين )حيث 
من املتوقع اأن يتجاوز ن�سبة 100 % من الناجت 
املحل���ي االإجمايل بحل���ول ع���ام 2019( وب�ساأن 

ارتفاع اأ�سعار الفائدة على املدى القريب.

وقفزت مبادالت خماطر عدم ال�سداد، التي 
تعت���رب مقيا�ًسا جيًدا ملخاط���ر االئتمان، لت�سل 
اإل���ى اأعلى م�ستوياتها منذ ع���دة �سنوات وذلك 
يف منت�س���ف ماي���و يف ظ���ل تزايد القل���ق ب�ساأن 
�سخام���ة عج���ز امليزاني���ة وتراكم ع���بء الدين 
احلكوم���ي. فق���د بلغ���ت مب���ادالت خماطر عدم 
ال�س���داد اعتباًرا م���ن اخلام�س م���ن يونيو 383 
نقط���ة اأ�سا�س مرتفعة بواق���ع 92 نقطة اأ�سا�س 
من���ذ بداية ال�سن���ة بينما اقرب���ت العوائد على 
الدي���ن احلكوم���ي لف���رة اخلم�س �سن���وات من 

ت�سجيل ن�سبة قيا�سية بلغت 7.32 %.

تعافي قطاع األعمال
ووا�س���ل االئتمان املمن���وح لقطاع االأعمال 
ارتفاع���ه يف الربع االأول من ع���ام 2018 نتيجة 
ا�شتمرار الزي����دات يف ن�ش�ط الئتم�ن يف قط�ع 
البناء والت�سييد. فقد �ساهم ذلك يف رفع اإجمايل 
االئتم���ان املمنوح للقطاع اخلا����س لي�سل اإلى 
متو�سط جيد بلغ 9.7 % على اأ�سا�س �سنوي يف 
الربع االأول، اأي اأعلى بكثري من الن�سبة امل�سجلة 
يف الرب���ع االأول من ع���ام 2017 البالغة 2.9 %. 
يف املقابل، �سجلت ودائع القطاع اخلا�س منوًّا 
بواقع 2.8 % على اأ�سا�س �سنوي يف الربع االأول 
م���ن عام 2018، اأعلى م���ن متو�سط الربع االأول 
من عام 2017 البالغ 1.7 %. ومع انخفا�س منو 
الودائع، تراجع عر����س النقد مبفهومه ال�سيق 
)ن1( بواق���ع 4.0 % وعر����س النق���د مبفهومه 
الوا�سع )ن2( بواقع 1.4 % على اأ�سا�س �سنوي.

ورفعت البحرين اأ�سعار الفائدة االأ�سا�سية 
بواق���ع 25 نقطة اأ�سا�س لت�س���ل اإلى 2.25 %، 
وذلك بع���د اأن ق�م جمل�س الحتي����ط الفدرايل 
برف���ع الفائدة يف يونيو. وق���د ا�ستمرت اأ�سعار 
فائ���دة “االإنربنك” يف االرتفاع متا�سًيا مع رفع 

الفائدة االأ�سا�سية خالل العام املا�سي. 
وارتفعت الف�ئدة لفرتة ثالثة اأ�شهر بواقع 
49 نقطة اأ�سا�س اعتباًرا من بداية �سهر يونيو. 
وعلى الرغ���م من اأن ارتفاع الفائدة قد يت�سبب 
يف فر�س �شغوط عل���ى ن�ش�ط القرتا�س، ف�إنه 
من املتوق���ع اأن ي�ستمر قط���اع االأعمال يف دعم 

منو االئتمان.
وال تزال احتياطيات البحرين االأجنبية حتت 
�شغ���وط وذل���ك نظ���ًرا ل�شخ�مة عج���ز احلكومة 
املايل وعج���ز احل�ساب اجلاري. فق���د ا�ستقرت 
االحتياطي���ات اخلارجي���ة لدى م����رف البحرين 
املرك���زي عن���د 2.1 ملي���ار دوالر، لتغط���ي م���ا 

يقارب 1.8 �سهًرا فقط من االإيرادات.
وتراجع موؤ�ر بور�سة البحرين الرئي�سي يف 
الرب���ع الثاين من ع���ام 2018 بت�أثر من القلق 
ح���ول االأو�ساع املالية وم�ست���وى الدين العام، 
وذل���ك بع���د االنتعا�س الذي �سهدت���ه يف اأواخر 
ع���ام 2017. ولك���ن م���ن املحتم���ل اأن تتلقى 
البور�سة دعًما يف امل�ستقبل من حت�سن النظرة 
اأ�سع���ار  وارتف���اع  امل�ستقبلي���ة  االقت�سادي���ة 

النفط.

• ت�ستعد البحرين النتعا�س اقت�سادي حمتمل نهاية العامني اجلاري واملقبل	

املحرر االقت�سادي

ت����وق����ع����ات ب���ت���ق���ّل�������س ع���ج���ز امل����ي����زان����ي����ة مت���ا����س���ًي���ا م�����ع حت�������س���ن االإي�����������رادات

دبي - االأنا�سول: ارتفعت البور�سات 
العربي���ة االأ�سب���وع املا�س���ي، بالتزامن مع 
االإعالن عن ترقية البور�سة ال�سعودية اإلى 

موؤ�ر االأ�سواق النا�سئة ملورجان �ستانلي.
وق���ال عمرو م���دين، وه���و و�سيط مايل 
م���ع  ات�س���ال  ع���رب  االإم���ارات،  اأ�س���واق  يف 
»االأنا�س���ول« »حققت االأ�س���واق االإقليمية 
اأداًء جي���ًدا يف نهاي���ة جل�سة ي���وم اخلمي�س، 

بالتزامن مع ترقية ال�سوق ال�سعودية.
ال�سعودي���ة  البور�س���ة  موؤ����ر  واأغل���ق 
الرئي�س���ي »تاأ�سي« مرتفع���اً 0.49 % اإلى 
8206 نقط���ة، و�شط ن�ش�ط عل���ى الأ�شهم 
القيادي���ة يف قطاع���ي امل�س���ارف واملواد 

االأ�سا�سي���ة واالت�س���االت. وارتف���ع املوؤ�ر 
الرئي�س���ي الكويت���ي بن�سب���ة 0.09 % اإلى 

4857 نقطة.
�س���دارة  يف  م����ر  بور�س���ة  وكان���ت 
الرابح���ني، م���ع ارتف���اع موؤ�ره���ا الرئي����س 
»اإيجي اأك�س 30«، الذي يقي�س اأداء اأن�سط 
ثالثني �رشكة، بن�شبة 1.25 % اإلى 16345 

نقطة، و�سط عمليات �راء قوية لالأجانب.
وزادت بور�س���ة البحري���ن بن�سبة 0.64 
% اإل���ى 1309 نقط���ة، مع ارتف���اع اأ�سهم 
 3.9 مث���ل »العربي���ة امل�رفي���ة« بن�سب���ة 
 %  1.67 % و»االأهل���ي املتح���د« بن�سب���ة 

و»األومنيوم البحرين« بن�سبة 0.79 %.

وارتفعت بور�سة م�سقط بن�سبة 0.36 
% اإل���ى 4609 نقط���ة، بف�س���ل مكا�س���ب 
اأ�سه���م القطاع امل���ايل بن�سبة 0.32 %، مع 
�سعود »الباطن���ة لال�ستثمار« بن�سبة 2.08 

% و»املتحدة للتمويل« بن�سبة 1.9 %.
واأغلق���ت بور�سة االأردن عل���ى ارتفاع 
هام�س���ي بن�سبة 0.05 % اإلى 2095 نقطة، 
مع ارتفاع اأ�سهم اخلدمات وال�سناعة بنحو 

0.15 % و0.02 % على التوايل.
ويف االإم���ارات، ارتفع���ت بور�س���ة دبي 
2928 نقط���ة م���ع  % اإل���ى   0.19 بن�سب���ة 
ارتف���اع اأ�سه���م »اإعمار العقاري���ة« و»دبي 

االإ�سالمي«.

البور�سـات العربيــة ترتفــع بعــد ترقـيــة ال�ســوق ال�سعوديــة

• ارتفعت بور�سة البحرين بن�سبة 0.64 % اإلى 1309 نق�ط	
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“طري�ن �خلليج” و“مطار �لبحرين” خارج قو�ئم “�إير هيلب”
تت�سمن اأف�سل واأ�سواأ اخلطوط اجلوية واملطارات للعام 2018

غاب���ت �رشك���ة ط���ران اخلليج ع���ن قائمة 
“اإير هيل���ب” لأف�سل واأ�سواأ خطوط الطران 
بالعامل، اإذ مل يذكرها الت�سنيف ال�سنوي لعام 
2018، رغ���م ت�سمنه 72 ناقل���ة حول العامل. 
واحتلت الناقلة الوطنية املركز 79 يف تقييم 
العام املا�سي )2017( الذي �سمل 87 �رشكة، 
مب���ا يعني اأنه���ا كانت يف ال�سف���وف الأخرة. 
واعت���ر الت�سني���ف اأح���د اخلط���وط اخلليجية 
اأف�سل �رشكات الط���ران، تلتها “لوفتهانزا” 
الأملانية ث���م الحتاد الإماراتي���ة، فيما جاءت 
الأي�سلندية “واو اإير” اأ�سواأ �رشكة طران على 

الإطالق.
���ا، يف قائمة 2018، حلت الإماراتية  وعربيًّ
يف الرتتي���ب 16 عامليًّا، ثم الُعمانية باملوقع 
 ،50 باملرك���ز  ال�سعودي���ة  فاخلط���وط   38

والكويتية 57. 
وي�ساع���د ت�سني���ف “اإي���ر هيل���ب” وه���و 
ال�ساد����س على الت���وايل، امل�سافري���ن جوًّا يف 
احل�س���ول على تعوي�س يف ح���الت التاأخر اأو 
الإلغ���اء، وق���د �سمل تقرير الع���ام اجلاري 72 
�رشكة خطوط جوية، مت ت�سنيفها ا�ستناًدا اإلى 

بيانات الربع الأول.
ويعتمد الت�سنيف عل���ى تقييم 3 عوامل 
رئي�س���ة عل���ى موؤ�رش م���ن 0 اإل���ى 10، ياأتي يف 
مقدمته���ا الأداء وف���ق الوق���ت املح���دد، ثم 
جودة اخلدمة )يتم حتديده���ا بناًء على ردود 
وتعليق���ات العمالء عر جمموع���ة من املواقع 
املوثوق بها(، وثالثا درجة معاجلة الطلبات، 
الت���ي تعك����س كي���ف تتعام���ل ال����رشكات مع 

�سكاوى العمالء.
وتوؤكد ال�رشك���ة اأن معظم خطوط الطران 
واملط���ارات الت���ي تراجع���ت يف الرتتيب هذا 
الع���ام حقق���ت ذل���ك؛ لأن ال�س���وق اأ�سبح���ت 

اأكرث قدرة عل���ى املناف�سة، ولي�س لأن اأداءها 
الفردي اآخذ يف النخفا�س.

وتابع “لي����س بال�رشورة اأن يكون الرتاجع 
ب�سب���ب الأداء ال�سعيف، ولك���ن لأن كياًنا اآخر 

يعمل ب�سكل اأف�سل”.

وفيما يلي أفضل 10 شركات 
طيران للعام 2018 

1. اخلط���وط اجلوي���ة القطري���ة )اأداء يف 
الوقت املحدد بن�سبة 89 %(

2. لوفتهانزا )76 %(
3. الحتاد للطران )86 %(

4. اخلط���وط اجلوي���ة ال�سنغافوري���ة )85 
)%

5. خط���وط ط���ران جن���وب اأفريقيا )85 
)%

6. اخلطوط اجلوية النم�ساوية )80 %(
7. اخلطوط اجلوية لبحر اإيجة )90 %(

8. كانتا�س )89 %(
9. طران مالطا )86 %(

10. فرجني اتالنتيك )82 %(

أما أسوأ الخطوط الجوية 

للعام 2018
الوق���ت  يف  )اأداء   Jet Airways  .63

املحدد بن�سبة 65 %(
64 - اخلطوط اجلوية الأرجنتينية )85 %(

65. ايبريا )84 %(
66. الطران الكوري )64 %(

67. ريان اير )86 %(
68. �رشكة طران موري�سيو�س )69 %(

69. ايزي جيت )79 %(
70. اخلطوط اجلوية الباك�ستانية الدولية 

)% 61(
71. اخلط���وط اجلوي���ة امللكي���ة الأردنية 

)% 83(
عل���ى  الأ�س���واأ   ،)%  75( اإي���ر  واو   .72

الإطالق.
وذك���رت “اإير هيل���ب” اأن ت�سنيف العام 
اجل���اري حم���ل بع����س املفاج���اآت، اإذ خرجت 
بع�س ال�رشكات املعترة من قائمة الأف�سلية 
مث���ل KLM والإماراتية، فيم���ا خلت القائمة 

اأي�ًسا من ال�رشكات الأمركية.
وق���ال التقري���ر اإن ال����رشكات الأمركي���ة 
تقدم���ت يف موؤ����رش اللت���زام مبواعي���د الإقالع 
والهب���وط وجودة اخلدم���ة، ولكنه���ا تتجاهل 
مطالبات العمالء وعادة ما ي�سطرون الذهاب 

للمحاكم.
اأف�سل واأ�سواأ املطارات حول العامل

وعل���ى �سعيد املط���ارات، حملت القائمة 

بع�س املفاجاآت اأي�ًسا، حيث غابت عن القائمة 
بع�س املرافق العاملية املهمة لأ�سباب منها 
انقط���اع الكهرب���اء اأو ثق���ة امل�ستهل���ك على 
الإنرتن���ت، فيما اأ�رش الطق�س والأحوال اجلوية 
مبطارات الدول ال�سكندينافية على ال�سواء، 
عل���ى الرغم م���ن مظهرها الأني���ق وفعاليتها 

وجودة اخلدمة فيها.

أفضل 10 مطارات العام 2018
1. مطار خليجي 

)ATH( 2. مطار اأثينا الدويل، اأثينا
3. مطار طوكي���و هانيدا الدويل، طوكيو 

)HND(
4. مط���ار كولونيا ب���ون، كولونيا، اأملانيا 

)CGN(
5. مطار �سنغاف���ورة �سانغي، �سنغافورة 

)SIN(
6. مطار ناغويا ت�سوبو �سينرتير، ناغويا، 

اليابان )منظمة غر حكومية(
7. مطار فراكوبو�س الدويل، كامبينا�س، 

)VCP( الرازيل
8. مط���ار امللك���ة علي���اء، عم���ان، الأردن 

)AMM(
9. مط���ار جوارارابي�س - جيلرتو فريري 

)REC( الدويل، ري�سيفي، الرازيل
10. مطار كيتو الدويل، كيتو، الإكوادور 

)UIO(

أسوأ مطارات العام 2018
اأ�س���واأ  ال���دويل  الكوي���ت  مط���ار  اعت���ر 
املط���ارات يف العام 2018، وفيما يلي قائمة 

الع�رش الأ�سواأ: 
ايندهوف���ن،  ايندهوف���ن،  مط���ار   .132

)EIN( هولندا
133. ب���وردو مرينياك، ب���وردو، فرن�سا 

)BOD(
)EDI( 134. مطار ادنره، ادنره

135. مط���ار بوري�سبيل ال���دويل، كييف، 
)KBP( اأوكرانيا

136. مطار مان�س�سرت، مان�س�سرت، اململكة 
)MAN( املتحدة

137. مطار �ستوكهومل بروما، �ستوكهومل 
)BMA(

)ORY( 138. باري�س اأوريل، باري�س
ليون-�سانت-اإكزوب���ري،  مط���ار   .139

)LYS( ليون، فرن�سا
140. مط���ار لن���دن �ستان�ستي���د، لن���دن 

)STN(
141. مطار الكويت ال���دويل، الفروانية، 

)KWI( الكويت

• رغم اجلهود واخلطط التي تنفذها طران اخلليج لكنها مازالت خارج احل�سابات كناقلة معترة	

�ملحرر �القت�صادي

�لنفـــط يرتفـــع �إلــى 73.7 دوالر للبــرميــل
اليابان تتوقف عن حتميل اخلام الإيراين من اأكتوبر

العربي���ة:  ب،  ف  اأ  روي���رتز،   – عوا�س���م 
ارتفعت اأ�سعار النفط بنحو 1 % اأم�س اجلمعة، 
مدعوم���ة بحال���ة ال�سبابية ب�ساأن م���ا اإذا كانت 
منظم���ة البل���دان امل�س���درة للب���رتول )اأوبك( 
�ستتمك���ن من التف���اق على زي���ادة يف الإنتاج 

خالل الجتماع.
وارتفع���ت اأ�سع���ار خام القيا����س العاملي 
مزي���ج برن���ت 73 �سنت���ا، اأو م���ا يع���ادل واحدا 
باملئ���ة، يف العق���ود الآجلة اإل���ى 73.78 دولر 
بتوقي���ت   0502 ال�ساع���ة  بحل���ول  للرمي���ل 

جرينت�س.
وزاد خام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمركي 
72 �سنًت���ا، اأو 1.1 %، يف العق���ود الآجل���ة اإلى 

66.26 دولر للرميل.

قرار خفض اإلنتاج 
تتجه اأنظار اأ�سواق العامل اإلى فيينا، حيث 
من املقرر اأن حت�سم منظم���ة الدول امل�سدرة 
للنفط »اوب���ك« قرارها ب�ساأن زي���ادة الإنتاج، 
و�سط احتمالت تخل���ي املنظمة وحلفائها عن 
اتفاقي���ة اخلف�س التي ابرم���ت قبل 18 �سهًرا 
خلف����س اإنت���اج النفط واأدى اإل���ى ارتفاع �سعر 

اخلام اإلى 70 دولًرا للرميل.
التف���اوؤل  ع���ن  »اأوب���ك«  وزراء  واأع���رب 

بالقرتاب من ت�سوية حول اإنتاج النفط.
يف املواقف، قال وزي���ر الطاقة ال�سعودي 
خالد الفالح اإن اململكة ت�ستهدف توازن �سوق 

النفط، ولي�س �سعًرا حمدًدا للخام.
واأبل���غ الفالح ال�سحافي���ني »غر �سحيح 
اأنن���ا اأعطينا ت�س���ورات معينة )لزي���ادة اإنتاج 
النف���ط(، ولكن ال�سحيح اأنن���ا بحاجة اإلى �سخ 

معرو�س يف ال�سوق«.
واأو�س���ح الفال���ح اأن العامل يواج���ه نق�ًسا 
كبًرا يف املعرو�س النفطي يف الن�سف الثاين 
من 2018، مما ي�ستلزم �سخ اإمدادات اإ�سافية 
بنح���و مليون برميل يومي���ا للحيلولة دون �سح 

ال�سوق.

مطالب المستهلكين
من جهت���ه، قال الأم���ني الع���ام ل�»اأوبك« 
حممد باركين���دو اإن اجتم���اع املنظمة �سيكون 
ناجًحا ولن ي�ستجي���ب فقط ملطالب املنتجني 

وامل�سدري���ن يف اأوبك وخارجها ب���ل اأي�ًسا ملا 
يريده امل�ستهلكون.

واأ�س���اف باركين���دو اأن اإع���ادة ال�ستقرار 
امل�ست���دام ل�سوق النفط العامل���ي هو الهدف 

الرئي�سي للمنظمة.
وتاب���ع: »ال�س���وق �ستتجه اإل���ى ال�ستقرار 
على املدى الطوي���ل، والأ�سع���ار لي�ست عامال 
موؤث���را يف قراراتنا، خ�سو�س���ا القرار التاريخي 
ال���ذي اتخذن���اه يف الن�سف الث���اين من 2016، 

وهو ما عر عنه املتحدثون من الوزراء«.
ويف ح���ني لفت اإل���ى اأن الأ�سعار لن تكون 
جزءا م���ن عملية اإعادة الت���وازن ل�سوق النفط، 
ق���ال: »نركز حالي���اً عل���ى ا�ستق���رار الأ�سواق 
امل�ست���دام، ولدينا عدة وجهات نظر حول ذلك 

�ستطرح للنقا�س«.
و�رشح وزير النف���ط العراقي جبار اللعيبي 
امام �سحافيني »ناأمل بالتو�سل الى اتفاق«، 
م�سيف���ا »العراق يحاول جاه���دا التقريب بني 
املع�سكري���ن«، بينم���ا ق���ال نظ���ره الإماراتي 

حممد املزروعي: »اأنا متفائل جدًّا«.

الدفع نحو الزيادة
وت�سع���ى ال�سعودية ورو�سي���ا، الدولة 

ا اإل���ى زيادة  غ���ر الع�س���و يف اوب���ك، حاليًّ
الإنت���اج، ال اأن ايران التي تواجه تاأثرات 
جتدد العقوبات المركية على �سادراتها 
من النفط تريد م���ن الدول الأع�ساء وغر 
الأع�س���اء اللت���زام بخف�س اإنت���اج النفط 

مبقدار 1.8 مليون برميل يوميا.
كما تعار����س دول عدة م���ن املنظمة 
من بينها فنزويال والعراق اإجراء تعديالت 
كبرة عل���ى اتف���اق خف�س الإنت���اج نظرا 

لعجزها عن زيادة اإنتاجها ب�سكل فوري.
وقال مراقب���ون اإن ال���دول امل�ساركة 
ميك���ن اأن تق���رر بب�ساط���ة التف���اق على 
المتناع عن جتاوز ح�س�سها يف التخفي�س 
واللت���زام بالهدف املتف���ق عليه بخف�س 

الإنتاج ب�1.8 مليون برميل يف اليوم.
وحتج���ب ال���دول ال����24 املوقعة على 
التف���اق �سمن ما يع���رف ب�»اوبك +« عن 

ال�سوق اأكرث من مليوين برميل يوميا.
واأغلبية التق�س���ر مرده الى فنزويال، 
حيث انهار الإنت���اج النفطي نتيجة الأزمة 

القت�سادية اخلانقة التي متر بها البالد.
كم����ا تراج����ع الإنت����اج اإلى ح����د كبر يف 
ليبيا، حيث اأحلقت املعارك بني جمموعات 

م�سلحة اأ�رشاًرا مبن�ساآت نفطية اأ�سا�سية.

ويعقب اجتم���اع »اأوبك« حمادثات مع 
منتجي اخلام غر الأع�ساء اليوم ال�سبت.

اإلى ذل���ك، قال رئي�س جمعية البرتول 
اليابانية تاكا�س���ي ت�سوكيوكا اإن �رشكات 
تكري���ر النف���ط املحلي���ة قد ت�سط���ر اإلى 
التوقف عن حتمي���ل النفط اخلام الإيراين 
اعتباًرا من الأول من اأكتوبر اإذا مل ت�سمن 
احلكوم���ة الياباني���ة اإعفاء م���ن العقوبات 
الأمركي���ة ي�سم���ح له���م بال�ستم���رار يف 

ال�ستراد من طهران.
ي�سط���ر  اأن  املمك���ن  م���ن  اإن  وق���ال 
م�س���رتو النفط الإي���راين الياباني���ون اإلى 
تقدمي اآخر طلبياتهم ل�رشاء النفط الإيراين 
يف اأغ�سط����س للتحمي���ل يف �سبتمر اإذا مل 
يت�س���ن ا�ستم���رار املدفوع���ات بعد فرتة 
املئة وثمانني يوًما التي تنتهي يف الرابع 

من نوفمر.
ويراأ�س ت�سوكيوكا اأي�ًسا جمل�س اإدارة 
اإدمييت�س���و كو�س���ان ث���اين اأك���ر م�سفاة 

للنفط يف اليابان.
واأ�سار خالل املوؤمت���ر الأ�سبوعي الذي 
عق���د اأم����س اإلى اأن ال�سب���ب يف هذا هو اأن 
مدفوع���ات �سحن���ات اخل���ام للتحمي���ل يف 

اأكتوبر �ستكون يف نوفمر.

• ينتظر من اأوبك ح�سم اإمدادات النفط	

عوا�س���م - روي���رتز: اأعلنت 
اأنها  الرتكي���ة  وزارة القت�س���اد 
جمركي���ة  ر�سوًم���ا  “�ستفر����س 
بقيم���ة 267 ملي���ون دولر على 
ب�سائ���ع اأمركية، م�سرة اإلى اأن 
القرار “كان ناجًما عن الف�سل يف 
اإحراز اأي تق���دم يف املفاو�سات 

مع الوليات املتحدة”.
وبينت ال���وزارة من الب�سائع 
التي �ست�سملها ال�رشيبة “الفحم 
وال���ورق واجل���وز والتب���غ والأرز 

وال�سيارات”.
وزي���ر  اأو�س���ح  جهت���ه،  م���ن 
القت�ساد نهاد زيبكجي يف بيان 
اأن “تركي���ا ملتزم���ة بالعالق���ات 
واملتبادل���ة  القوي���ة  التجاري���ة 
الولي���ات املتح���دة، لك���ن  م���ع 
العدالة ل ميك���ن اأن تتحقق من 
جان���ب واحد فق���ط”، موؤكًدا: “ل 
ميكنن���ا ولن ن�سم���ح لرتكيا باأن 
ُت���الم ب�سكل خطاأ على التحديات 

القت�سادية الأمركية”.
وم���ن جانبها، رفع���ت الهند 
التعرف���ة اجلمركي���ة املفرو�سة 
عل���ى ع���دد م���ن وارداته���ا م���ن 
واأعلنت وزارة  الأمركية،  ال�سلع 
املالية الهندية، يف بيان اأوردته 
�سحيفة اأيجان اإيدج الهندية اأن 
التعرف���ة اجلدي���دة �ستدخل حيز 
التنفيذ اعتب���اًرا من 4 اأغ�سط�س 

املقبل.
ورفع���ت نيودله���ي التعرفة 
اجلمركي���ة عل���ى �سنف���ني م���ن 
احلم����س والبق���ول اإل���ى 60 % 
وعل���ى العد�س اإل���ى 30 %، كما 
ارتفع���ت تعرفة منتج���ات اأخرى 
�سمل���ت بع�س اأن���واع املك�رشات 
وال�سل���ب  احلدي���د  ومنتج���ات 
وبع����س  الفواك���ه،  وبع����س 
الكيماويات والأطعمة، وتراوحت 
التعرفة اجلدي���دة عليها ما بني 
7.5 % و10 %، بينم���ا مل تت���م 
زي���ادة التعرف���ة اجلمركية على 
الدراجات النارية امل�ستوردة من 

الوليات املتحدة.

تركيا والهند تفر�سان 
ر�سوًما على واردات اأمركية
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 TEl: 17564400 - Fax: 17564440   :مركز االتصال ورعاية الزبائن
خط ساخن الستقبال االقتراحات والتطوير  - يعمل 24 ساعة - 17582958 

متخصصون في إدارة العقارات
نوفر عليك الجهد والمال 
بإدارة محترفة لعقاراتك

- تحصيل اإليجارات
- متابعة العقود المنتهية وتأجير الشاغر 

- صيانة العقار ورفع قيمته السوقية
- توفير خدمات راقية تليق بمستوى المستأجرين

- إدارة شاملة للعقار تحت إشراف أمهر  المستشارين 
   واإلداريين والمهندسين

- ،، ومزايا أخرى

Mahdi Hubail : 39696598  - E-mail: mahdi.hubail@grnata.com

grnata@grnata.com            www.grnata.com            @grnata                

telegram.me/grnata             grnata.group                   grnatagroup 

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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة / 
شركة مركز برميير فيتالتي الطبي للتجميل والرعاية ذ.م.م  بطلب تغيير االسم التجاري 

للفرع 1:
من: مركز برميير فيتالتي الطبي للتجميل والرعاية ذ.م.م 

PREMIER VITALITY MEDICAL CENTRE - COSMETOLOGY & CARE W.L.L
PREMIER VITALITY MEDICAL CENTRE W.L.L إلى: مركز برميير فيتالتي الطبي ذ.م.م

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

التاريخ: 05/06/2018
CR2018-82751 رقم الطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

شركة  مالكة  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد  مبوجب  املسجلة  هالل  علي  هجرسي  محمد  ملالكها  ش.ش.و   العقاريه  النشطة  اسوان 
رقم 108408-1، طالبة حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة ذات مسؤلية محدودة 

برأسمال وقدره 20٫000، بني كل من:
1. محمد هجرسي علي هالل 2. عبداهلل بن سعيد بن جعري الغامدي

وتغيير االسم التجاري من شركة اسوان النشطة العقاريه ش.ش.و ملالكها محمد هجرسي علي 
هالل الى شركة اسوان النشطه العقاريه ذ.م.م

من  يوما  عشر  خمسة  خالل  االدارة  الى  التقدم  قانوني  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
االعالن.  تاريخ 

القيد: 108408-1  - التاريخ: 21/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

إعالن رقم )88707( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

التاريخ: 5/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل اعالن رقم 

)86512-CR2018(
بشأن تنازل - عن احملل التجاري

التجاري  احملل  حتويل  بطلب  محمد  سلمان  صالح  زهير  ادناه:  املعلن  إلينا  تقدم 
التالي إلى السيد احمد زهير صالح سلمان فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني 
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما  اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من  الى  التقدم 

يعزز اعتراضه.
االسم التجاريرقم القيد

مطعم البادية52440

إليها  بأنه قد تقدم  والتجارة والسياحة  بوزارة الصناعة  التسجيل  إدارة  تعلن 
)مؤسسة  تكنولوجي  داينمك  لـ  املالك  الفردان  محمد  علي  حسن  السيد/ 
املذكورة  املؤسسة  حتويل  بطلب   88849 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية( 
لتصبح   ،1٫000 وقدره  برأسمال  الواحد،  الشخص  شركة  إلى  فروعها  بجميع 

الشركة مملوكة من السيد / حسن علي محمد الفردان

القيد: 88849  -  التاريخ: 14/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 ادارة التسجيل
إعالن رقم )9999( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد
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ويف تغريدة اأخرى، ن�رش وزير اخلارجية 
الأمريكي �ص���ورة لقائد فيل���ق القد�س 
التاب���ع للحر�س الث���وري قا�صم �صليماين 
وكتب اأن “النظام الإيراين الفا�صد ينفق 
الأموال على احلر����س الثوري وحزب اهلل 
وحما�س، ونه���ب ثروة البالد لإنفاقها يف 
ح���روب بالوكالة يف اخل���ارج بينما تكدح 

الأ�رش الإيرانية”.
كما ن����رش بومبيو يف تغريدة منف�صلة 
�صورة ع���ن الحتجاج���ات ال�صعبية وعلق 
عليه���ا بالق���ول اإن “م���ا يق���رب من 30 
% م���ن ال�صب���اب يف اإي���ران عاطلون عن 

العمل”.
يذكر اأن وزير اخلارجية الأمريكي كان 
قد اأعلن ال�صهر املا�صي عن ا�صرتاتيجية 

الوليات املتحدة اجلدي���دة حيال اإيران 
وق���د ح���دد 12 �رشط���اً للتفاو����س حول 
اتفاق جديد معه���ا حيث تطالب طهران 
“بوق���ف املغام���رات يف �صوري���ا واليمن 
ولبن���ان والع���راق”، وكذل���ك “التوق���ف 
عن ن�رش الإرهاب يف خمتل���ف اأنحاء العامل 
واإن�صاء امليلي�صيات” و”الكف عن القمع 

واحرتام حقوق الإن�صان”.
وكان بومبي���و قال، يف ت�رشيحات، اإن 
النظام الإي���راين ي�صكل تهدي���داً خطرياً 
عل���ى ا�صتقرار ال����رشق الأو�صط، وبالتايل 
على الأمن القومي الأمريكي م�صدداً على 
عزم وا�صنطن مواجهة العبث الإيراين يف 

املنطقة مب�صاركة حلفائها يف املنطقة.

  للتوا�صل:  )ق�صم ال�صوؤون الدولية: 17111482(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

التحالف: �صالمة املدنيني اليمنيني اأولوية ق�صوى
دبي - العربية.نت: 

ق���ال املتحدث با�صم حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن العقيد الركن تركي املالكي، اأم�س اجلمعة، اإن 
وت���رية العمليات الع�صكرية يف �صعدة ت�صري ب�صكل �رشي���ع، موؤكداً اأن العمليات يف �صعدة حققت تقدما 
ومكا�ص���ب كثرية على الأر�س. وقال خالل موؤمتر �صح���ايف من بروك�صل اإن احلل ال�صيا�صي الدبلوما�صي 

هو دائماً الأمثل لل�صعب اليمني، م�صدداً على اأن التحالف يوا�صل العمل لإعادة ال�رشعية اليمنية.
واأ�ص���اف: لدين���ا خيارات كث���رية يف احلديدة بينها عملي���ة ع�صكرية خاطفة، م�ص���رياً اإلى اأن �صالمة 
املدنيني اليمنيني ت�صكل اأولوية ق�صوى لدى التحالف، واأن اأي تنازل اأو اقرتاح من ميلي�صيات احلوثي 
يجب اأن يتم عرب املبعوث الأممي. ونوه املالكي اإلى اأن عمليات التحالف يف احلديدة م�صتمرة والقوات 
امل�صرتكة ت�صهم يف اإزالة الألغام، م�صيفاً اأن حترير احلديدة من �صاأنه تاأمني املالحة البحرية يف املمرات 
الدولية. واأ�صار املالكي اإلى اأن احلوثيني حولوا م�صاكن املدنيني يف احلديدة اإلى حت�صينات ع�صكرية، 

كما اأنهم يوا�صلون حتويل املدنيني يف احلديدة اإلى دروع ب�رشية.
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القدس المحتلة – رويترز: 
مبعوث���ني  اإن  الأبي����س  البي���ت  ق���ال 
للرئي����س دونالد ترامب اإلى ال�رشق الأو�صط 
اجتمع���وا م���ع رئي����س ال���وزراء الإ�رشائيل���ي 
بنيامني نتنياهو، اأم�س اجلمعة، لبحث اآفاق 
ال�صالم ب���ني الإ�رشائيليني والفل�صطينيني، 
وذلك بعدما عق���دوا حمادثات منف�صلة مع 
زعماء ع���رب. وقال م�صوؤول���ون اإ�رشائيليون 
اإن جاريد كو�صرن م�صت�صار ترامب وجي�صون 
جرينب���الت مبع���وث الرئي����س اإل���ى ال����رشق 
الأو�ص���ط وديفيد فريدمان �صفري الوليات 
املتحدة اإلى اإ�رشائيل عقدوا اجتماعا ا�صتمر 
اأرب���ع �صاع���ات م���ع نتنياه���و يف القد����س. 
وح����رش الجتماع اأي�صا �صف���ري اإ�رشائيل لدى 

وا�صنطن رون ديرمر.
وق���ال البيت الأبي����س اإنه���م ناق�صوا 
الإغاث���ة الإن�صانية لقطاع غ���زة، حيث يعقد 
الفل�صطينيون منذ 30 من مار�س احتجاجات 
اأ�صبوعي���ة، “ي�صوبه���ا العن���ف اأحيانا، �صد 
اإ�رشائيل وي���رد اجلي����س الإ�رشائيلي باإطالق 
النار”. وقتل ما ل يقل عن 128 فل�صطينيا. 
واأ�صاف يف بي���ان “بحثوا اأي�صا التزام اإدارة 
ترام���ب واإ�رشائي���ل امل�صتمر بدف���ع ال�صالم 

قدما بني الإ�رشائيليني والفل�صطينيني”.

مبعوثون لرتامب يناق�صون 
مع نتنياهو اآفاق ال�صالم

اسطنبول – رويترز:
قال اجلي�س الرتك���ي اإنه نفذ �رشبات 
جوية يف �صمال العراق، اأم�س اجلمعة،وقتل 
15 م�صلح���ا كرديا. واأ�ص���اف اجلي�س على 
تويرت اأن ال�رشبات نفذت على منطقة كارا. 
وكثفت تركيا يف الآون���ة الأخرية ال�رشبات 
على قواعد حزب العم���ال الكرد�صتاين يف 

�صمال العراق ول �صيما يف جبال قنديل.
وح���ذرت اأنق���رة م���ن اأنه���ا ق���د ت�صن 
هجوما بري���ا على جبال قندي���ل، حيث من 
املعتق���د اأن ق���ادة كبارا يف ح���زب العمال 
الكرد�صتاين يتمرك���زون. وتعهد الرئي�س 
طي���ب اإردوغ���ان ال���ذي يواج���ه انتخابات 
�صعب���ة ي���وم الأح���د “جتفي���ف م�صتنق���ع 

الإرهاب” هناك.

�رشبات تركية تقتل 15 م�صلحا 
كرديا ب�صمال العراق

بيروت - رويترز: 
ق���ال رئي�س ال���وزراء اللبناين املكلف 
�صع���د احلريري، اأم�س اجلمع���ة، اإنه يو�صك 
عل���ى ت�صكي���ل حكوم���ة جدي���دة و�صيعقد 
الأح���زاب  م���ع  املحادث���ات  م���ن  املزي���د 
الرئي�صي���ة يف البالد. وق���ال احلريري بعد 
اجتم���اع مع الرئي����س مي�صال ع���ون ”�رشنا 
كتري قريب���ني عل���ى املعادل���ة الأخرية... 
بق���ى �صوي���ة م�ص���اورات ه���و مو�صوع كل 
فري���ق �صيا�ص���ي �ص���و احلج���م اإلل���ي بده 
ياخده... فاإن �ص���اء اهلل وا�صلني“ لكنه مل 
يحدد اإطارا زمنيا للخطوة. وعقد احلريري 
اجتماعات مع نواب ب�صاأن ت�صكيل احلكومة 
الئتالفي���ة فيما ظهرت بع����س اخلالفات 
ب�ص���اأن احلقائ���ب الوزارية. وم���ن املتوقع 
اأن ت�صمل احلكومة اجلديدة مثل �صابقتها 
ممثلني عن كل الطوائف اللبنانية مبوجب 

نظام املحا�ص�صة ال�صيا�صية.
وتدي���ر حكومة ت�صيري اأعم���ال �صوؤون 
الب���الد من���ذ انتخابات مايو اأي���ار. وحققت 
جماعة ح���زب اهلل وحلفاوؤه���ا ال�صيا�صيون 

اأكرب ن�صبة من الأ�صوات يف النتخابات.

احلريري ي�صري اإلى قرب 
ت�صكيل حكومة جديدة

أديس أبابا – رويترز: 
عر�س جنوب ال�ص���ودا، اأم�س اجلمعة، 
ال�صم���اح ملمث���ل للمتمردي���ن بالن�صمام 
للحكوم���ة لكنه ا�صتبع���د زعيم املتمردين 
ري���ك م�صار قائ���ال اإن “الكي���ل طفح” من 
الرج���ل بع���د خم����س �صن���وات م���ن احلرب 
الأهلي���ة. وقال وزير الإعالم مايكل ماكوي 
لوي���ث خالل موؤمت���ر �صح���ايف يف العا�صمة 
الإثيوبي���ة اأدي�س اأباب���ا “ل ميكن اأن يكون 
م�صار جزءا من احلكومة. طفح الكيل منه”.

ورغ���م ذلك ق���ال لوي���ث اإن الرئي�س 
�صلف���ا ك���ري �صيجتم���ع م���ع نائب���ه ال�صابق 
م�صار مرة اأخ���رى الأ�صبوع املقبل. والتقى 
الرج���الن يف اأدي����س اأباب���ا ه���ذا الأ�صب���وع 
للم���رة الأولى منذ ع���ام 2016 الذي انهار 
في���ه �تفاق �سالم مم���ا �أدى ل�سقوط مئات 
القتلى يف جوبا عا�صم���ة جنوب ال�صودان. 
ورغ���م تب���ادل التهام���ات ق���ال لويث اإن 
ك���ري �صيجتمع مع م�صار مرة اأخرى الأ�صبوع 

املقبل يف العا�صمة ال�صودانية اخلرطوم.

جنوب ال�صودان ي�صتبعد 
ان�صمام م�صار للحكومة

نظام طهران “جمرم” يقمع �شعبه ويدعم الإرهاب
5000 اإيراين اعتقلوا يف احتجاجات يناير... بومبيو:

• وزير اخلارجية الأمريكي و�صف النظام الإيراين باملجرم الذي ل يحرتم حقوق �صعبه )اأر�صيفية(	

دبي - العربية.نت:
 هاجم وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو النظام االإيراين الذي و�صفه باملجرم الذي ال 

يحرتم حقوق �صعبه، وانتقد يف عدة تغريدات عرب ح�صابه على موقع “تويرت”، دعم هذا النظام 

للإرهاب باالأموال بينما يعي�ش �صعبه الفقر والعوز.

وقال بومبيو يف تغريدة له اإن “5000 اإيراين اعتقلوا يف احتجاجات يناير. �ُصجنت 30 امراأة 

ب�صبب احتجاجهن على احلجاب. املئات من الدراوي�ش ال�صوفية وع�صرات من دعاة حماية البيئة 

اإيران،  اأ�صفهان، كلهم م�صجونون من قبل النظام املجرم يف  و400 من االأه��واز و30 من مزارعي 

ي�صتحق ال�صعب االإيراين احرتام حقوقه االإن�صانية”.

بيروت – رويترز: 

قالت امل�صت�صارة الأملانية اأجنيال مريكل، 
اأم�س اجلمعة، خالل زيارة اإلى لبنان اإن الأو�صاع 
يف �صوريا غري مالئمة بعد لعودة الالجئني، وهي 
ق�صية اأثارت خالفا بني وزير اخلارجية اللبناين 
ووكالة الأم���م املتحدة لالجئني. و�صجلت الأمم 
املتح���دة نح���و مليون لج���ئ يف لبن���ان وهو ما 
يع���ادل نحو ربع ع���دد ال�صكان هن���اك. وتقول 
احلكوم���ة اللبنانية، التي تق���در عدد الالجئني 
مبليون ون�صف املليون، اإنه���ا تريد اأن يبداأوا 
الع���ودة اإلى مناطق تراجعت فيها حدة القتال. 
لك���ن وجهة النظر الدولية هي اأن الو�صع لي�س 

اآمنا لعودتهم بعد.
وقالت مريكل يف موؤمتر �صحايف يف بريوت 
م���ع رئي�س وزراء لبن���ان املكلف �صعد احلريري 
“نرغب يف امل�صاع���دة على التو�صل حللول يف 
�صوريا توؤدي لإمكانية عودة الالجئني... نحتاج 
ظروفا اأكرث اأمنا حت���ى ت�صبح العودة ممكنة”. 
وا�صتقبل���ت اأملانيا مئ���ات الآلف من الالجئني 
�ل�سوريني، وتتعر�ض مريكل ل�سغوط يف بلدها 
ب�صب���ب �صيا�ص���ة الهج���رة، وهي م�صاأل���ة تهدد 
بتقوي�س ائتالفه���ا احلاكم. وتقلل مريكل من 

توقعات حتقي���ق انفراجة كب���رية يف حمادثات 
مت الإع���داد لها عل���ى عجل يجريه���ا بع�س من 
قادة الحتاد الأوروبي ي���وم الأحد ب�صاأن النزاع 

املتعلق بالهجرة املثري لالنق�صام يف اأوروبا.
واته���م وزير اخلارجي���ة يف حكومة ت�رشيف 
الأعم���ال اللبنانية ج���ربان با�صي���ل املفو�صية 
ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني ودول 
اأجنبي���ة مبنع ال�صوري���ني من الع���ودة لبلدهم. 
واأم���ر بتجمي���د طلب���ات الإقام���ة املقدم���ة من 
املفو�صي���ة من اأجل موظفيها وهدد مبزيد من 

الإجراءات �صدهم.
وتنف���ي املفو�صية حماولة منع ال�صوريني 
من الع���ودة، قائلة اإنها تدع���م عودتهم عندما 
يك���ون الو�ص���ع اآمنا. وق���ال الرئي����س اللبناين 
مي�صال عون بعد لقائه م���ريكل اأم�س اإنه طلب 
م���ن اأملاني���ا دع���م دع���وات “ع���ودة النازحني 
ال�صوري���ني تدريجي���ا اإل���ى املناط���ق الآمنة يف 
�صوري���ا“ من لبنان. وكتب على تويرت اأنه �صدد 
على ”�رشورة الف�صل ب���ني هذه العودة واحلل 

ال�صيا�صي لالأزمة ال�صورية”.

ميركل: يجب أن تصبح سوريا أكثر أمنا قبل عودة الالجئين

دبي - العربية.نت: 
اأعلن م�صاع���د وزير اخلارجي���ة الإيراين عبا�س 
عراقج���ي اأن التف���اق الن���ووي “اأ�صب���ح يف غرف���ة 
العناية املركزة، واأن اإي���ران قد تخرج من التفاق 
خالل الأ�صابيع القادمة”. وذكرت وكالة “ت�صنيم” 
الإيراني���ة اأن عراقج���ي اأك���د خالل مقابل���ة مع قناة 
“ي���ورو نيوز”، اخلمي����س، اأنه لي�ص���ت هناك روؤية 
وا�صح���ة ل�صتم���رار التفاو����س مع اأوروب���ا لالإبقاء 
عل���ى التفاق النووي. وقال م�صاعد وزير اخلارجية 
الإي���راين، اإن التف���اق النووي دخل غرف���ة العناية 
املركزة لأن���ه فقد اأهم نقطة حتف���ظ توازنه التي 
كان���ت تتمث���ل يف ان�صح���اب اأم���ريكا م���ن التفاق 

النووي.

واأ�ص���اف: “اإذا رغبت اأوروب���ا و�صائر الأطراف 
املوقع���ة على التف���اق الن���ووي باحلف���اظ عليه، 
يتعني عليه���م اأن يقدموا ت�صحيات اأكرب، ل�صيما 
يف ق�صية تعوي�س اخل�صائ���ر الناجمة عن ان�صحاب 
اأم���ريكا والعقوبات الأمريكي���ة املفرو�صة جمدداً 

على اإيران”، ح�صب تعبريه.
واأ�ص���ار عراقج���ي اإل���ى اأن الرئي����س الإي���راين 
ح�صن روحاين اأعل���ن يف اأعقاب ان�صحاب اأمريكا من 
التف���اق النووي مهلة زمنية حمددة لأوروبا للبقاء 
يف التف���اق، قائالً: “لقد نفد �ص���رب اإيران وهناك 
احتم���ال لتخرج م���ن التف���اق الن���ووي يف غ�صون 

الأ�صابيع املقبلة”.

عون دعا للف�صل بني العودة واحلل ال�صيا�صي لالأزمة

اإيران: قد نخرج من التفاق النووي خالل اأ�صابيع

• اأجنيال مريكل و�صعد احلريري يف موؤمتر �صحايف يف بريوت اأم�س )رويرتز(	

اسطنبول – رويترز:

 تعهد الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اإردوغ���ان باإعادة الالجئ���ني ال�صوريني 
لبالده���م يف ا�صتجاب���ة لقل���ق الناخبني 
املتزايد اإزاء اأعداد الالجئني يف تركيا.

وق���ال اإردوغ���ان يف كلم���ة مبدينة 
غ���ازي عنت���اب يف جن���وب ����رشق البالد 
”ن�صع���ى بع���د النتخابات مبا����رشة اإلى 
اإح���الل الأم���ن يف كل الأرا�صي ال�صورية 
بداي���ة من املناطق القريبة من حدودنا 
ولت�صهيل عودة �صيوفنا اإلى ديارهم“.
واأ�ص���اف “لك���ن كي يتحق���ق هذا 
ينبغ���ي اأن مي���ر ي���وم 24 يوني���و )يوم 
النتخاب���ات( ب�صالم. ا�صتق���رار �صوريا 
يعتمد على ق���وة تركيا واإل �صيمزقون 
�صوري���ا اإربا”. وق���ال اإردوغان اإن 200 
األف �صوري ع���ادوا بالفعل اإلى مناطق 
يف �صمال �صوري���ا ت�صيطر عليها تركيا 
ومقاتل���ون �صوري���ون متحالفون معها 
بع���د حم���الت ع�صكرية لط���رد مقاتلني 

اأكراد وتنظيم داع�س منها.

اإردوغان يتعهد باإعادة 
ال�صوريني لبالدهم
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اأكت����ب هذه ال�سط����ور وعملي����ة حترير مدينة 
احلدي����دة اليمني����ة ال ت����زال جاري����ة مت�س����ي على 
ق����دم و�ساق وفق تخطيط ع�سك����ري دقيق يقدم 
العديد من الدرو�س يف واحدة من اأعقد العمليات 
الع�سكرية التي تنفذها جيو�س نظامية يف مواجهة 
ع�سابات وميل�سيات تطبق ا�سرتاتيجيات اجليل 
الرابع من احلروب، وال�سيما ال�سق اخلا�س بحرب 

املدن وال�سوارع.
م���ن ال����روري االإ�س���ارة اإل���ى اأن العقدي���ن 
املا�سيني �سهدا العديد من العمليات الع�سكرية 
املماثل���ة، ال�سيما خالل احتدام ال�راع يف العراق 
و�سوريا وليبيا وغري ذلك، لذا كان التحدي الذي 
يواجه خمطط���ي العملي���ات الع�سكرية يف قوات 
التحال���ف العربي الداعم للجي�س الوطني اليمني 
�سعب���اً ومعقداً، الأن عملية حترير احلديدة جتري 
يف ظروف ا�ستثنائية تتمثل يف اأن اأهايل املدينة 
موالون للتحال���ف وال�رعية اليمنية ومن ثم كان 
احلف���اظ عل���ى اأرواحه���م هدف���ا ا�سرتاتيجي���ا ذا 
اأولوية ق�سوى، واالأمر الث���اين اأن العملية جتري 
و�س���ط اأجواء ترق���ب دويل ملجرياته���ا، وبالتايل 
كان م���ن املهم تفويت الفر�س على اأية حماولة 
مغر�س���ة لت�سويه الهدف النبي���ل لدول التحالف 

بتخلي����س املدين���ة م���ن هيمنة ع�ساب���ة املاليل 
اليمنية.

تنفيذ عملية حترير مدن جمهرية اأو م�رطية 
كم����ا يطل����ق عليها اخل����راء الع�سكري����ون م�ساألة 
لي�ست هينة وال ب�سيط����ة، لذا ا�ستغرق التخطيط 
والتنفي����ذ كث����رياً م����ن الوق����ت ل�سم����ان حتق����ق 
االأه����داف م����ن دون خ�سائ����ر يف البن����ى التحتي����ة، 
ناهيك عن اخل�سائر الب�رية االأ�سد اإيالماً، ال�سيما 
اإن كانت بني اأ�سقاء لنا، فالذاكرة الب�رية ال تزال 
ت�ستدعي عمليات حترير مدن يف العراق و�سوريا 
انته����ت بدمار �سام����ل على امل�ستوي����ني املادي 
والب�ري، ل����ذا كان احلذر الع�سك����ري حا�راً بقوة 
خ����الل مرحلتي التخطي����ط والتنفي����ذ، والذي جاء 
ليق����دم درو�ساً مهمة يف التخطي����ط الع�سكري يف 
عملي����ات يتوقع �خلرب�ء له����ا �أن تكون �أحد �أمناط 
التح����دي الذي يواجه اجليو�س النظامية يف القرن 

احلادي والع�رين.
ومن درو�س هذه العملية املوازنة بني العمل 
الع�سكري واالإن�س����اين، حيث تزامن اجل�ر االإغاثي 
مع العملية الع�سكرية ليقدم امل�ساعدات العاجلة 
للمدنيني مب����وازاة تقدم العملي����ات الع�سكرية، 
ك�سب����اً للوقت وتاأكيداً عل����ى اأولوية املدنيني يف 

مث����ل هذه العملي����ة املعقدة ع�سكري����اً، والدر�س 
الث����اين يتمث����ل يف كيفي����ة تف����ادي اال�ست����دراج 
حلروب �س����وارع مدمرة وا�ستخ����دام القوة اجلوية 
بحرفية ومهارة يف ا�سته����داف العنا�ر املعادية 
من امليل�سيات من دون االإ�رار باملدنيني، وهي 
م�ساأل����ة تتطلب �سراً وتدريب����اً ومهارات قتالية 
ومعلوم����ات دقيقة على االأر�����س، حيث تت�سافر 
جممل هذه �لعنا�رص لتقدم منوذجاً لعمل ع�سكري 
قتايل منوذجي، وهكذ� ج����اءت �لعملية منوذجية 
يف تنفيذ عمليات حتري����ر املدن من دون خ�سائر 
ب�رصي����ة ومادية، كما يحدث عادة، ولتقدم منوذجاً 
يف االأداء القت����ايل ال����ذي ي����زاوج ب����ني الفاعلي����ة 
العملياتية وحماي����ة املدنيني، ليقدم حلوالً الأحد 
اأخطر التحديات التي تواجه اجليو�س احلديثة يف 
خو�س حروب اجليل الرابع التي تعد �سمة مميزة 
ل�راع����ات الق����رن احل����ادي والع�ري����ن، حيث مت 
جتاوز حتديات اأ�سا�سية اأهمها تقدمي م�ساعدات 
م�ستم����رة الإغاث����ة ال�س����كان، وجتني����ب املدنيني 
اآث����ار احلرب يف مناطق القت����ال، ثم حتقيق الن�ر 
الع�سك����ري و�سط ظروف ميداني����ة معقدة ب�سبب 
الت�ساب����ك بني املدنيني وامليل�سيات التي تتخذ 
من ال�سكان حوائط ب�رية حتتمي فيها. “اإيالف”.

فالح هادي الجنابي

د. طارق آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

املوؤام���رة  تد�س���ني  مت  عندم���ا 
الكرى لتق�سيم االأم���ة العربية، من 
خ���الل م���ا ي�سم���ى بالربي���ع العربي، 
وبرتتي���ب وتنظي���م من قب���ل اإدارة 
اأوبام���ا وخامنئ���ي وتنظي���م االإخوان 
ودول���ة عربية ودولة اإ�سالمية اأخرى، 
وقف���ت بع����س دول اخلليج وبع�س 
ال���دول العربية �سد ه���ذا امل�روع، 
واأخط���اره  حقيقت���ه  تعل���م  كونه���ا 
عل���ى م�ستقب���ل االأمة العربي���ة، واأنه 
اإل���ى  يه���دف  م����روع  النهاي���ة  يف 
ن����ر الفو�س���ى ومتك���ني اجلماعات 

االإرهابي���ة م���ن اإيجاد اأر����س خ�سبة 
اإما  االإرهابي���ة،  اأفكاره���ا  ملمار�س���ة 
حت���ت �ست���ار الدميقراطي���ة وحرية 
التعبري وحقوق االإن�سان، اأو من خالل 
اأفغنة البلد العربي، ناهيك طبعا عن 
اإعادة ت�سليم الع���امل العربي الأحالم 
العن�ري���ني املجو����س والعثمانيني 
اجل���دد، وم���ن ال���دول الت���ي وقفت 
�سد ه���ذا امل����روع الق���ذر والننت، 
واالإم���ارات  والبحري���ن  ال�سعودي���ة 
اهلل  بف�س���ل  ومت  واالأردن،  وم����ر 
اأوال اإنق���اذ م�ر ث���م تون�س ولكن مع 

االأ�س���ف، مل ي�ستطيع���وا اإنقاذ ليبيا 
الت���ي ال ت���زال تع���اين من اآث���ار هذا 

امل�روع حتى االآن.
لكن وبكل م���رارة، حينما ا�ستمر 
اإل���ى  وو�س���ل  التاآم���ري  امل����روع 
�سوري���ا، وجدن���ا اأن هن���اك م���ن قام 
بدعم م���ا ي�سمى بالث���ورة ال�سورية، 
وماذا كانت النتيجة بعد �سنوات من 
الدمار ودعم الربيع ال�سوري؟ كانت 
�سوري���ا قب���ل الربيع دول���ة موحدة، 
مل يتمكن العن�ري���ون املجو�س وال 
العثماني���ون اجل���دد م���ن امل�سا����س 

باأر�سه���ا اأو �سيادتها، اأما االآن وبعد 
ما ي�سم���ى باتفاق اأ�ستانة امل�سوؤوم،  
ال���ذي مثل “�سايك����س بيكو” جديد 
ل�سوريا العربي���ة؟ فالنتيجة يا عرب 
هي احتالل �سوريا من قبل طرفني، 
كل ط���رف ط���وال �سن���وات احل���رب 
يدع���ي ن�رة �سوري���ا والدفاع عنها، 
ليقوم االآن بتقا�سم �سوريا العربية: 
طرف يحت���ل �سم���ال �سوريا بدعوى 
مكافح���ة االإره���اب، وط���رف يحت���ل 
و�س���ط و�رق وغ���رب �سوريا بدعوى 

مكافحة االإرهاب!.

الحقيقة الغائبة... ربيع سوريا

يعتر نظ����ام امل����اليل االأول عامليا 
وبامتي����از من حي����ث درج����ة مكروهيته 
العالي����ة من جانب �سع����وب العامل كله، 
ناهي����ك عن اأن����ه يح����رز اأي�س����ا املرتبة 
االأولى عامليا من حي����ث كراهية �سعبه 
ل����ه اإل����ى ح����د البغ�����س واللع����ن، ه����ذا 
النظ����ام املعروف بقمع����ه وبط�سه بحق 
�سعب����ه ومعاداته االإن�ساني����ة، خ�سو�سا 
عندما يق����وم بت�سدير التطرف الديني 
واالإرهاب اإليها، فاإنه يكاد يكون خارج 
الزم����ن والتاري����خ، ذل����ك اأن قوانينه ال 
تت����الءم اأب����دا م����ع روح الع�����ر واأب�سط 
مبادئ حق����وق االإن�س����ان، وهو بني كل 

فرتة واأخرى يواجه موقفا دوليا راف�سا 
له.

االحتجاج����ات ال�سعبي����ة الوا�سعة يف 
اإي����ران والت����ي ه����ي امت����داد النتفا�سة 
وتاأكي����د   ،2017 االأول  كان����ون   28
عل����ى ا�ستمراريته����ا، ي�سع����ى النظ����ام 
الدم����وي مبختلف الطرق اإل����ى الق�ساء 
عليه����ا وقمعه����ا، لكن امللف����ت للنظر 
ه����و اأن ال�سعب االإي����راين يقف ب�سالبة 
بوجه ه����ذه امل�ساع����ي ويواجهها بقوة 
وهو ما جع����ل العامل كل����ه ينظر باإجالل 
له����ذه االحتجاج����ات ون�س����ال ال�سع����ب 
االإيراين من اأجل احلرية والدميقراطية 

والكرامة االإن�سانية، وعندما يعر نواب 
يف الرمل����ان البلجيك����ي ع����ن دعمه����م 
االحتجاجات ال�سعبية يف اإيران، ويدعون 
االحت����اد االأوروبي لل�سغط على النظام 
االإيراين لوقف القمع وانتهاكات حقوق 
االإن�س����ان وال�سم����اح لالإيراني����ني بح����ق 
التظاه����ر ال�سلم����ي، فاإن ذل����ك مبثابة 
ر�سال����ة وا�سح����ة لنظ����ام امل����اليل باأن 
ال�سعب االإيراين لي�س وحده يف ال�ساحة.

البيان الذي حمل تواقيع 140 نائبا 
ميثل اإدانة وا�سحة ل�سيا�سة القمع التي 
ينتهجها النظام االإيراين ودعما �ريحا 
واالإ�راب����ات  ال�سعبي����ة  لالحتجاج����ات 

العمالي����ة واحل����راك امل�ستمر م����ن اأجل 
تغيري دميقراطي يف اإي����ران، خ�سو�سا 
عندما حث الن����واب يف البيان امل�سرتك 
�لعالقات  �ال�س����ر�ط ال�ستم����ر�ر  عل����ى 
االأوروبي����ة  واالقت�سادي����ة  ال�سيا�سي����ة 
م����ع اإيران بالتزام نظ����ام طهران بوقف 
انتهاكات حق����وق االإن�سان واالإعدامات 
وا�سطهاد امل����راأة واالأقليات، وال ريب 
من اأن النظام ي�سعر ب�سيق وحرج بالغ 
عندم����ا ي�سدر هكذا بيان �سده يف مثل 
ه����ذا الوق����ت احل�سا�س حي����ث حتا�ره 
امل�س����اكل واالأزم����ات م����ن كل جان����ب، 
خ�سو�س����ا عندما يع����رف اأن هذا البيان 

ثم����رة الدبلوما�سي����ة الن�سيطة لل�سيدة 
اجلمهوري����ة  رئي�س����ة  رج����وي،  م����رمي 
املنتخب����ة من جانب املقاومة االإيرانية، 
وال����ذي يرع����ب النظ����ام كثريا، ه����و اأن 
املقاوم����ة االإيراني����ة احلا�����رة حاليا يف 
داخ����ل اإيران بقوة تن�سط دوليا ب�سورة 
ا�ستثنائي����ة، باالإ�ساف����ة اإل����ى التجم����ع 
ال�سنوي العام للمقاومة االإيرانية الذي 
�سيق����ام يف باري�����س يف نهاي����ة ال�سه����ر 
اجلاري، والذي �سيكون مبثابة تظاهرة 
اإيراني����ة � دولية كبرية بوجه النظام من 
املوؤم����ل اأن تدق اآخر م�سم����ار يف نع�سه. 

“احلوار”.

نظام مرفوض دوليا

دروس من عملية 
سالم  الكتبي“الحديدة” )1(

مل تع���د ����را التح���ركات 
الكث���رية يف الق����ر القطري 
لو�س���ع حد لطري���ق ال�سياع 
الذي ت�سري في���ه قطر وهي 
غ���ري عابئ���ة بالعواقب ومبا 
ميكن اأن ت�س���ل اإليه االأمور 
العن���اد  ا�ستم���رار  نتيج���ة 
وال�سري �سد م�سلحة ال�سعب 
القط���ري ال���ذي مل يرتك���ب 

جرمية جتاه اأحد.
مواق���ع اإلكرتونية كثرية 
حت���ركات  ع���ن  تتح���دث 
حمموم���ة داخل ق����ر الوجبة 
لطهي قرار مهم ملنع انهيار 
االقت�ساد القطري وانت�سال 
�لبل���د �لغن���ي م���ن �ل�سقوط 
النهائ���ي يف ه���وة �سحيق���ة 
وحفظ ث���روات ال�سعب التي 
�ست�سيعها �سيا�سات العناد 

وال�سباحة �سد التيار.
لي����س مفاجئ���ا اأو غريب���ا 
�أن تتح���دث مو�ق���ع �إيطالية 
واإ�سبانية عن خط���ة يديرها 
اأح���د احلمدين داخ���ل الق�ر 
االأم���ري  الإزاح���ة  االأم���ريي 
كاأم���ري  ل���ه  ب���اأخ  واالإتي���ان 
للبالد، فهذا منطقي جدا يف 
ه���ذا التوقي���ت، فالت�سحية 
باالأمري احلايل اأهون األف مرة 

من �سياع االأ�رة كلها.
النظ���ام القط���ري احلايل 
يوؤمن نف�س���ه بدنيا باأجانب، 
واالإيراني���ني،  باالأت���راك  اأي 
ويوؤم���ن نف�سه فكري���ا اأي�سا 
باأجانب، بيو�سف القر�ساوي 
وعزم���ي  االإره���اب  مفت���ي 
االإ�رائيلي،  املواطن  ب�سارة 
للحرا����س  ميك���ن  ال  ولك���ن 
االأت���راك واالإيراني���ني، مهما 
بل���غ عدده���م وقوته���م، اأن 
�سع���ب  اإرادة  �س���د  يقف���وا 
يدرك اأن مقدرات���ه وثرواته 
تتب���دد ب�سبب عن���اد حكامه، 
ولنف�س ال�سبب لن ي�ستطيع 
اإقناع  وب�س���ارة  القر�س���اوي 

دجاجة.
احل���ل اإذا ه���و املحافظة 
على بقاء العائلة بالت�سحية 
باالأمري احلايل واالإتيان بغريه 
ووق���ف االنهي���ار التدريجي 
كم���ا  القط���ري  لالقت�س���اد 
ذكر، فهل يبوح ق�ر الوجبة 

باأ�راره قريبا؟.

متى يبوح قصر 
الوجبة بأسراره؟

بثينة
خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com

زبدة القول

الوطني���ة  الهيئ���ة  قام���ت 
واخلدم���ات  امله���ن  لتنظي���م 
ال�سحي���ة موؤخ���را باإيق���اف اأحد 
امل�ست�سفي���ات اخلا�س���ة حتى 
اإ�سعاراآخ���ر، للتاأك���د م���ن اإجراء 
ال�سيان���ة املطلوبة املتوافقة 
واملعاي���ري  اال�سرتاط���ات  م���ع 
تل���ك  يف  توافره���ا  الواج���ب 

املوؤ�س�سات.
ال���ذي قامت  ه���ذا التحرك 
ب���ه الهيئ���ة للمحافظ���ة عل���ى 
يدع���وين  املر�س���ى  �سح���ة 
الأ�ساأل كغ���ريي من املواطنني 
واأ�سع���ار جمي���ع  ع���ن فوات���ري 
والعي���ادات  امل�ست�سفي���ات 
اخلا�سة با�ستثناء القليل منها، 
ال�سكوت  غ���ري املقب���ول  فمن 
على التفاوت الكبري يف االأ�سعار 
ب���ني موؤ�س�س���ة �سحي���ة واأخرى 
والك�سب ال�ريع واملغاالة غري 
امل�روعة يف فر�س االأمر الواقع 
اإدارات  على املر�سى مبزاجية 
تل���ك املوؤ�س�س���ات واأن ي���رتك 
االأم���ر هكذا “هدد” دون رقابة 
اأو متابعة و�رام���ة يف التنفيذ 

من قبل الهيئة.
االآن،  يح�س���ل  م���ا  واإث���ر 
ال�رعة  املطل���وب عل���ى وج���ه 
وا�سرتاط���ات  معاي���ري  و�س���ع 
وا�سحة، من خاللها يتم حتديد 
ومراح���ل  للك�س���ف  ت�سع���رية 
العالج بح�سب كل حالة مر�سية 
والظرف ال�سحي الذي متر به، 
وذلك رحمة بجي���وب املر�سى 
واأ�رهم، وفوق ذلك املحافظة 
عل���ى �سمع���ة البحري���ن الطبية 
وم�ست���وى اخلدم���ات ال�سحية. 

وع�ساكم عالقوة.

أسعار المؤسسات 
الصحية الخاصة 

“متروكه هدد”

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة
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يث���ر الغمو�ض الذي يحيط اأخبار تده���ور احلالة ال�صحية للفنانة 
�صمي���ة اخل�صاب، قلقا و�صط معجبيه���ا. وزاد من الغمو�ض تكتم عائلة 
اخل�صاب ع���ن االإدالء باأي تفا�صيل حول املو�ص���وع، رغم انت�صار اأخبار 
توؤكد نقلها للم�صت�صفى يف حالة حرجة منذ اأيام، وا�صطرارها اإلى اإجراء 

جراحة عاجلة. وكان املطرب اأحمد �صعد قد ن�رش �صورة، منذ اأيام، توؤكد 
�صح���ة تلك االأخبار، وبع���د اختفاء اأيام، وحتدي���داً يف ثالث اأيام العيد، 
ن�رشت �صمية �صورة على “اإن�صتغ���رام” ونفت تعر�صها لوعكة �صحية، 

واأكدت اأنها بخر وتق�صي العيد مع زوجها )اأحمد �صعد( وعائلتها.

مسافات

�صاركت الفنانة البحرينية هيفاء 
ح�ص���ن متابعيه���ا �ص���ورة جمعته���ا 
بزوجه���ا املخ���رج حبي���ب غل���وم عرب 
�صفحتها ال�صخ�صية على اأحد مواقع 

التوا�صل االجتماعي.
البحريني���ة  الفنان���ة  واأرفق���ت 
ال�ص���ورة بتعلي���ق، ع���ربت في���ه عن 
ا�صتياقه���ا لزوجه���ا قائل���ًة: ” قلبي 

معاك لو العيون بعاد “.
وقد نال���ت ال�صورة تفاعالَ كبراً 
م���ن حمبّي الفنانة، الذي���ن اأثنوا على 
عالق���ة هيفاء بزوجه���ا، و من اجلدير 
ذك���ره ب���اأن هيف���اء ق���د �صاركت يف 

املو�صم الرم�صاين 2018، مب�صل�صل 
” اخلطاي���ا الع����رش ” وهو م���ن تاأليف 
ح�صن املهدي، و اإخراج علي العلي، 

و م���ن بطول���ة عب���د املح�ص���ن النمر، 
روان مه���دي، عب���د اهلل ب���و �صهري، 
فاطمة احلو�صني، اإبراهيم احل�صاوي.

6 أشياء تحدث لك عند بلوغك الـ 40

فيلم “األبلة طم طم”... 
عندمــا تعيــد ياسميـــن نفسـهـا

كث���ر م���ن االأ�صخا�ض ي�صع���رون بالقل���ق، بعد 
بلوغهم �صن االأربعن، الإح�صا�صهم الدخول يف بداية 
مرحل���ة التق���دم بالعم���ر. واإذا كنت من اأح���د اأع�صاء 
نادي �ص���ن االأربعن، فتعرف على اأب���رز �صماته من 
خ���الل ال�صط���ور التالية، لتعرف م���ا اإذا كان بع�صها 
ظاه���رة علي���ك اأم ال، وفق���ا لتجرب���ة �صخ�صي���ة، مت 
م�صاركته���ا عرب موق���ع “هيلث”، والت���ي ت�صر اإلى 

اإيجابيات و�صلبيات:

1. ال تأبه بلياقتك
بع���د اأن تبلغ ال� 40، ف���اإن فقدانك للوزن �صي�صبح 
�صعب���ا، عك����ض ما كن���ت يف الع�رشينيات، ف���ال حتلم باأن 

تفقد �صتة اأرطال، بعد تناولك للخبز يف اليوم ال�صابق.
وعل���ى العك����ض، عندم���ا ت�صب���ح يف االأربعيني���ات، 

ف���اإن ج�ص���دك ي�صب���ح غ���ر عاب���ئ باكت�صاب ال���وزن اأو 
فقدان���ه، فمن املمك���ن اأن تتناول 400 �صع���رة حرارية 
مل���دة اأ�صابي���ع، وتزيد ثالثة اأرطال فق���ط، ومن املمكن 
اأن تتن���اول خبز التورتيال املك�صي�ص���ي يف اليوم التايل، 

وتزيد 17 رطال.

2. الثقة في النفس
عندم���ا ت�صل ملرحل���ة االأربعيني���ات، فاأنت ت�صبح 
يف مرحل���ة الثقة يف النف����ض، وت�صبح على يقن تام مبا 
اأن���ت ماهر يف القيام به، وما االأمور التي حتبها، وطريقة 

معي�صتك، وال تقلق من اأي �صيء اآخر.
كم���ا اأن ال�صخ����ض االأربعين���ي ال ي�صب���ح م�صط���را 
الخت���الق االأعذار، وال يحت���اج ملوافقة من اأج���ل اأن يحيا 

حياته. 

3. تغير غريب في دماغك
ولك���ن يطراأ تغير غريب يف دم���اغ االأربعيني، وهو 
اأن���ه ين�صى االجتاهات، وقد ال يتذك���ر ا�صم ابنه الثالث، 
وعندما يرغب يف التحدث يف الهاتف الذكي فاإنه ين�صى 
مكان وج���وده يف املنزل، و�صتواج���ه �صعوبة يف مذاكرة 
درو����ض اأبنائ���ك، الأن عقلك مت ا�صتهالك���ه ب�صكل كايف 

خالل ال�صنوات املا�صية.

4. أكثر مرونة
قب���ل بل���وغ �ص���ن االأربع���ن، كان االنتق���اد ي�صبب 
ال�صي���ق، ولك���ن بعد بل���وغ ه���ذه املرحلة ته���داأ االأمور 
تدريجي���ا، وت�صب���ح العدي���د م���ن االأ�صياء �صي���ان، مثل 
ال���زواج، وامل�صرة املهني���ة، واملن���زل، وال�صعر، وقرار 
ترك العم���ل، وغرها من االأمور، وحت���ى عندما تتعر�ض 

لالنتق���اد ب�صبب عدم االكرتاث بكل هذا، فاإن هذا لن 
يحبطك، ولن مينعك من اخللود اإلى النوم. 

5. تغير بشرتك
عندم���ا تبل���غ االأربع���ن م���ن العمر، 

�صتلح���ظ تغ���را يف ب�رشت���ك، و�صت���درك هذا 
عندما تدقق يف �صورك الفوتوغرافية.

6. إدراك ما هو مهم
بع���د ال� 40، ت�صبح اأبطاأ يف اإب���الغ اجلميع باأنهم 
خمطئ���ن، وت�صبح حري�صا عل���ى االلتئام مع اأ�رشتك 
واجللو����ض بينه���م، وت�صع���ر باالمتنان عل���ى احلياة 
اجلميل���ة والثمينة التي كونتها، وتلتقط اأنفا�صا من 

الر�صا وال�صعادة.

امل�رشي���ن  النق���اد  م���ن  ع���دد  يوؤك���د 
املتخ�ص�ص���ن يف االف���الم العربي���ة اأن الفيل���م 

اجلدي���د للنجمة يا�صمن عب���د العزيز “االأبلة طم 
ط���م” هو ن�صخة ثانية من فيلمها الناجح “الدادة 

دودي”.
وت���دور اأح���داث م�صل�ص���ل “االأبل���ة طم طم” 

حول مدر�ص���ة يف مدر�صة منوذجي���ة، تفاجئ باأن 
مبن���ى املدر�صة يحتل���ه جمموعة م���ن امل�صاجن 
الهارب���ن، وو�صط مفارق���ات كوميدي���ة هزلية 
باال�ص���رتاك م���ع جمموع���ة م���ن التالمي���ذ، الذين تق���ود هي جمموعة م���ن املغام���رات ملقاومتهم 

يتميزون بال�صقاوة وعدم االلتزام بالتعليمات.
وه���و نف�ض االأم���ر ال���ذي اعتمد علي���ه فيلم 
“الدادة دودي” الذي قدمته العام 2008، حيث 
كان���ت هي هارب���ة من احلك���م عليه���ا يف جرمية 
�رسقة، وتعمل كمربية يف منزل اأحد ال�ضباط حيث 
ترعى اأطفاله، وتظهر في���ه يا�صمن عبد العزيز 
يف مفارق���ات مع 12 طفال على االأق���ل، وعلى ما 
يب���دو اأنها لن ت�صتغني ع���ن االأطفال قريبا حيث 

تعتربهم متيمة حظها.
يا�صمن عب���د العزيز تركز على كونها جنمة 
كوميدية، ولكنها ترك���ز اأي�صا على اأنها ال تنجح 
اإال م���ع االأطف���ال، وهو م���ا تكرر مث���ال يف “االآن�صة 
مام���ي والثالث���ة ي�صتغلونها” وقبلهم���ا “الدادة 

دودي”، وهاه���ي تعيد الفكرة م���ع عامل ال�صغار 
يف “االأبل���ة طم ط���م” الذي يخرجه عل���ي اإدري�ض 

ويكتبه اأمين وتار واالأخر هو املوؤلف كذلك.
فيل���م يا�صمن عب���د العزيز اجلدي���د “االأبلة 
طم ط���م” ياأتي يف اإط���ار البعد من اأي���ة مغامرة، 
فالفنان���ة الت���ي حافظت على م���درا ع�رش �صنوات 
على جنوميتها كبطلة اأولى يف ال�صينما، بل تعترب 
تقريبا النجمة الوحيدة التي تقدم اأعماال با�صمها 
يف ال�صينما مقابل النجوم الرجال، تخ�صى اأن تغر 
جلدها، وتخ�صى اأن تلجاأ لفكرة خمتلفة، وبالتايل 
ح����رشت نف�صه���ا من���ذ ع����رش �صن���وات يف تق���دمي 
تنوعيات على عمله���ا االأول كبطلة وهو “الدادة 
دودي”، مثلم���ا يح���دث يف فيلمه���ا املعرو����ض 

�صمن �صباق العيد 2018 “االأبلة طم طم”.
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كيف عبرت هيفاء حسين عن اشتياقها لزوجها؟

الع���ام  م���رة  الأول  افتتح���ت 
1902، وحتدي���ًدا يف الث���اين م���ن 
اأبري���ل اأول دار �صينم���ا، وكان���ت 
الكهربائ���ي”،  “امل����رشح  ت�صم���ى 
وكان “تالي���ز اإليكرتيك” هو اأول 
م����رشح �صينمائي دائم يف الواليات 
املتحدة يفت���ح يف لو�ض اأجنلو�ض 
ب كاليفورنيا م���ن قبل “توما�ض 

لينكولن تايل”.
الت����ي  االأخ����رة  ال�صن����وات  ويف 
�صبق����ت افتتاح����ه راودت الفك����رة 
�صاحب����ه “ت����ايل” ال����ذي كان رج����ل 
اأعم����ال، والحقا عم����ل كمنتج اأفالم، 
وكانت فكرت����ه تتخل�����ض يف اإن�صاء 
منظمة لدور العر�����ض ال�صينمائية، 
رئي�صي����ة،  مدين����ة  كل  يف  واح����دة 
والت����ي م����ن �صاأنها اأن ت�ص����رتي، اأو 
ت�صنع اأو ت����وزع اأفالمه����ا اخلا�صة، 
وقدم فكرته اإل����ى عار�ض اآخر وهو 

“جون د. ويليامز” حيث كان يعمل 
وال����ذي  فرجيني����ا”،  “وي�ص����ت  ب 
اأعجب بالفكرة واأقام قوى م�صرتكة 
م����ع “ت����ايل” واأطلقوا عل����ى ال�رشكة 
 First National اجلدي����دة ا�ص����م

.Exhibitors Circuit
لل�رشك���ة  مكت���ب  اأول  وكان 
عب���ارة ع���ن غرفت���ن �صغرتن، 

وبن���ى ال�رشكاء امل����رشح الكهربائي 
اأو ال�صينم���ا كم���ا ت�صم���ى االآن من 
االأل���ف اإلى الياء داخ���ل مبنى اأكرب 

يف الطابق االأر�صي.
يذك���ر اأن “ت���ايل” ول���د العام 
1861، وكان اأول من وقع ت�صاريل 
�صابلن وماري بيكفورد على عقد 

فيلم معهما.

قصة أول سينما في العالم

حمرر م�سافات
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كساد حفالت في مصر بسبب المونديال

ما سبب غضب النجمة شيماء سبت؟

االأعي���اد  موا�ش���م  عك����س  عل���ى 
ال�شابقة، مل ت�شه���د العا�شمة امل�رصية 
القاهرة واملدن امل�رصية حفالت كبرية 
خ���الل عي���د الفط���ر ب�شب���ب االن�شغال 
مبتابع���ة مباري���ات موندي���ال رو�شي���ا 
2018، خ�شو�شاً مع م�شاركة املنتخب 
امل����رصي يف كاأ�س الع���امل للمرة االأولى 

من 28 عاماً.
اأي  تنظي���م  املتعه���دون  واأّج���ل 
حف���الت جديدة اإلى ما بع���د املونديال 
يف منت�ش���ف ال�شه���ر املقب���ل، على اأن 
ُتق���ام غالبيته���ا يف ال�شاح���ل ال�شمايل 
ب�ش���كل متت���اٍل، فيم���ا اخت���ار بع�شهم 
اإقام���ة حف���الت لنج���وم ال�ش���ف الثاين 
خ���الل الف���رتة املقبلة يف اأي���ام توقف 
املوندي���ال اأو يف املراح���ل املتقدم���ة 

الت���ي ُتقام فيه���ا مباراة واح���دة، ذلك 
ل�شمان ت�شويق التذاكر.

وف�شلت الفنادق واالأندية تنظيم 
اأماك���ن ملتابع���ة املباري���ات ب���دالً من 
احلفالت الغنائية، خ�شو�شاً يف ال�شاحل 
ال�شم���ايل ال���ذي يكون الوجه���ة االأولى 
للنجوم عادة، فيما بداأ عدد من االأندية 
التفاو�س م���ع املتعهدي���ن للتخطيط 

حلفالت عيد االأ�شحى خالل ال�شيف.
وبا�شتثن���اء حفل���ة مل�شطفى قمر 
يف  االأندي���ة  اأح���د  يف  �شلط���ان  وبه���اء 
القاهرة، مل ت�شه���د العا�شمة امل�رصية 
حف���الت كب���رية، فيما ف�ّش���ل عدد من 
الفنان���ن  م���ع  االتف���اق  املتعهدي���ن 
تكلف���ة  ارتف���اع  ب�شب���ب  امل�رصي���ن 

ا�شتقدام النجوم العرب.

أحداث

كن حذرا م���ن اأن يتالع���ب بك �شخ�س 
ما اليوم.

تنظ���ر حت���ت قدميك ب���ل ك���ن اإيجابيا 
وابحث عما تريد. 

وينتاب���ك  للغاي���ة  منفتح���ا  اأ�شبح���ت 
الف�شول فيما يفكر به االآخرون.

القلي���ل م���ن التوت���ر اليوم���ي كفي���ل 
باإرهاقك ج�شدياً وفكرياً. 

اجنز م�شاريع���ك بحما����س واندفاع وال 
تاأبه مبا يقول املغر�شون.

اإل���ى كل �شوؤون���ك بتف���اوؤل  انظ���ر 
وهدوء.

ت�شع������ر باالن�شج���ام ف�������ي حمي���ط 
العائلة..

ال تق�����ف مكت�����وف االأي�����دي اأم����ام 
خ�شومك.

تعق���د اتفاقات مهنية منا�شبة وتلفت 
نظر بع�س النافذين. 

حياتك العاطفية ه���ي م�شدر فرح لك 
ومتدك بال�شفاء.

علي���ك االهتم���ام ب�شحتك ه���ذا اليوم 
واالبتعاد عن ال�شلبية.

ق������اوم �رصاهت�������ك عل�������ى االأك�������ل 
الد�شم.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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موكلن  معركة  وق��وع 
مملكة  ج��ي�����ش��ي  ب���ن 
ق�شتالة،  وتاج  غرناطة 
وان����ت���������ش����ار مم��ل��ك��ة 

غرناطة.

 1532
م��ل��ك اإجن���ل���رتا ه��ري 
فرن�شا  وم��ل��ك  ال��ث��ام��ن 
االأول يوقعان  فران�شوا 
�شد  ����رصي���ة  م���ع���اه���دة 
االإمرباطورية  اإمرباطور 
املقد�شة  ال��روم��ان��ي��ة 
وملك اإ�شبانيا كارلو�س 

اخلام�س.

 1724
اتفاقية  على  التوقيع 
اإ�����ش����ط����ن����ب����ول ب��ن 
ال����دول����ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة 
واالإم�������رباط�������وري�������ة 
الدولة  �شد  الرو�شية 

ال�شفوية.

 1941
اأمل�����ان�����ي�����ا ال����ن����ازي����ة 
ت���ب���داأ ب���غ���زو االحت����اد 
ال�����ش��وف��ي��ت��ي وذل����ك 
احل��رب  اأح����داث  �شمن 

العاملية الثانية.

 1985
ان���ف���ج���ار ط����ائ����رة م��ن 
ال�����ط�����ريان ال���ه���ن���دي 
 31000 ارت��ف��اع  على 
ال�شواحل  قبالة  ق��دم 
االأي���رل���ن���دي���ة وم��ق��ت��ل 
املقدر  ال��رك��اب  جميع 
 329 ع��دده��م ب��ح��وايل 

راكبا.

 1986
يف  دويل  موؤمتر  انعقاد 
باري�س ملكافحة مر�س 

االإيدز.

اللــوز البحرينــي
أحلــى مـن ميــاه اسكتلنــدا وثمــارهــا

تعت���رب �شج���رة اللوز م���ن االأ�شج���ار التي منت 
عل���ى نطاق وا�شع يف املناط���ق املدارية من العامل، 
اإذ يعتربه���ا البع����س من اأ�شجار الزين���ة، خ�شو�شاً 
اأن اأخ�شابه���ا ت�شتخدم يف �شناعة الزوارق يف بع�س 
البل���دان، فيم���ا ي�شتخ���دم حل���اء ال�شج���ر يف الطب 
التقلي���دي، وت�شتخ���دم االأوراق يف تاي���وان مبثابة 
اأع�ش���اب لعالج اأمرا�س الكبد. وت�شلح هذه ال�شجرة 
للزراعة يف جميع اأنواع الرتبة اإال اأنها تف�شل الرتبة 
الرطبة جيدة ال�رصف، كما تنمو حتت اأ�شعة ال�شم�س 
املبا�رصة وتتحمل احل���رارة والرطوبة املرتفعة كما 
ميك���ن اأن ت���زرع يف املناط���ق ال�شاحلي���ة وتتحم���ل 
الرياح ال�شدي���دة. واأي�شاً حتتاج الى �شم�س مبا�رصة 
وه���ي �شدي���دة التحمل للح���رارة وتقلب���ات االأجواء 

وحاجتها من الري عادية وتتحمل امللوحة.
تاريخي���ا زرعت يف البحري���ن من مئات ال�شنن 
وعرف���ت اي�شا يف عم���ان وزجنبار، وكت���ب الرحالة 
القدمية تذك���ر وتوؤكد ان الل���وز البحريني واملياه 
العذب���ة يف البحري���ن احل���ى م���ن مي���اه ا�شكتلن���دا 
وثمارها، وكانت له���ا �شعبية النخيل والتمر هندي 

واملاجنا وال�شيكو.
ومن فوائد اللوز اي�شا ا�شتخدام جذع ”جندل” 
ال�شجرة لبن���اء �شقوف املن���ازل قدميا، حيث طول 

اجلذع الواحد منه 3 امتار وهو قوي وي�شلح للبناء، 
اأما بذور اأو ”�شل���وم” موجودة داخل نواة اللوز من 
اف�شل ان���واع الزيوت ي�شتخ���دم ال�شلم يف �شناعة 
احللوى، واف�ش���ل من اي نوع من املك�رصات وي�شل 
�شعر كيلو ال�شلم اإلى 20 دينارا بحرينيا. اما اوراق 
�شج���رة اللوز فكان���ت ت�شتخدم بدال م���ن االكيا�س 
حلفظ وردة الرازقي )اليا�شمن( وت�شتخدم للبان 
وحت���ى ثمار الت���وت حتفظ يف ورق الل���وز، وقدميا 
ال ي�شتخ���دم اي ن���وع من االكيا����س الورقية، وحتى 
احللوى يو�شع على ورق اللوز، وهو غني بااللياف، 
واملراأة اذا توحمت على اللوز وح�شلت عليه فياأتي 

املولود يف غاية اجلمال.
وم���ن فوائد �شجرة الل���وز ظلها الب���ارد، وهي 
تع�ش���ق الرطوبة فتقللها يف اجلو، ولكنها ال تتطور 
وال يوج���د م�شنع للتغلي���ف او التجفيف الن الثمار 
جاف���ة وكلها الياف.. وهذا اجليل يع�شق الهمربجر، 
والكمبيوتر، واحللوي���ات احلديثة، وال يعرف اللوز 
وال قيم���ة التمر والرطب، وعندنا يف البحرين بع�س 
ال�شغ���ار ال يعرف���ون طريقة اكل الل���وز، واذا اكل 
التمر فيك���ون مع الكعك واملك����رصات، قدميا هذه 
الثم���ار كانت ا�شا�شية يف االغذي���ة، وال توجد عندنا 
فكرة ان�شاء م�شنع للوز، او ال�شتخراج الزيوت منه.

هددت املمثل���ة البحرينية �شيماء �شبت 
مبقا�شاة طبي���ب ا�شتغل �ش���وراً قدمية لها 
للرتوي���ج ملنتج���ات التخل����س م���ن ال�شمن���ة 
موؤخ���را. وع���ربت �شيم���اء التي اأج���رت عملية 
تكميم قبل نحو 3 اأع���وام عن غ�شبها قائلة: 
“واهلل العظيم ما �شفت ن�شب واحتيال اأكرث 
من �رصكات تزوي���ر وا�شتغالل �شور الفنانن 
الل���ي عمل���وا تكميم ويقول���ون اإنه���م اأخذوا 
حبوب واأدوية من عندهم ونحفوا”. واأ�شافت: 
“املحاكم بيننا بع���د  رم�شان، الأن هذا كذب 
عل���ى عقلية النا�س امل�شاك���ن وكذب اتقوا 
اهلل انتوا كيف دكات���رة وت�شوون هال�شيء”. 

كم���ا وجهت �شيم���اء اأ�شئلة للطبي���ب قائلة: 
“كيف اأنت دكتور اأو �شيديل واأق�شمت على 
الق�ش���م الطبي وتتاجر باأرواح النا�س وتكذب 
عليه���م، كيف تن�شب عل���ى النا�س وت�شتغل 
�شور امل�شاهري وتعلن عن اأدويتك الفا�شلة، 
لو كانت ناجحة ما كذبت على النا�س بطريقة 

الرتويج لها”.
اإل���ى ذل���ك، اأك���دت اأنه���ا اأج���رت عملية 
تكمي���م يف االأردن واأعقبته���ا بعملي���ة نح���ت 
ال�شح���ة  وزارة  للج�ش���م يف دب���ي، وطالب���ت 
ب�شح���ب املنتج���ات وحماية النا����س من جتار 

ال�شنطة على حد و�شفها.

عبد اهلل بالخير... “الموناليزا”
اأعل���ن الفن���ان االإمارات���ي عب���د اهلل 
باخلري، ع���رب ح�شاب���ه على موق���ع تبادل 
ال�شور والفيديو )اإن�شتغرام(، عن هدية 

عيد الفطر جلمهوره.
فيدي���و  مقط���ع  “باخل���ري”،  ون����رص 
ق�ش���ري من اأحدث اأعمال���ه الفنية بعنوان 
قائ���ال  عليه���ا  وعل���ق  “املونالي���زا”، 
“املوناليزا قريبا... وبعد طول انتظار... 
األبوم املوناليزا... وكل عام واأنتم بخري... 
مع �شكر وحب وبو�شة العيد من باخلري”.
“املونالي���زا”،  األب���وم  ويت�شم���ن 
11 اأغني���ة خليجية اأغلبه���ا من الرتاثن 
في���ه  وتع���اون  والعم���اين،  االإمارات���ي 
“باخل���ري” مع كبار ال�شع���راء وامللحنن، 
ومنه���م ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
يف اأغني���ة “ونات ن�س �ش���اب” من اأحلان 
“باخل���ري”، وال�شيخ حمدان اآل مكتوم يف 

اأغنية “حم���ام االأحباب” من اأحلان الفنان 
فاي���ز ال�شعي���د، وال�شعراء مان���ع العتيبة 
وحمم���د ال�شوي���دي وال�شوم���ايل، والأول 
م���رة مع ال�شاعر بن عب���ود، ومعظم اأغاين 

االألبوم من اأحلان فهد اجل�شمي.

حمرر م�سافات
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“البحرين الوطني” يحتفل بالعيد مع المسنين

احتف���ل بنك البحري���ن الوطن���ي مبنا�شبة عيد 
الفط���ر ال�شعي���د مع امل�شن���ن وذل���ك متا�شيا مع 
تقليده الرا�شخ يف الرعاية املجتمعية، حيث قامت 
الرئي�س التنفيذي للموارد الب�رشية يف بنك البحرين 
الوطن���ي دانة بوحج���ي،  بزيارة دار بن���ك البحرين 
الوطن���ي للم�شنن مع فريق من املوظفن بالبنك 

ممن �شاركوا يف عدة فعاليات اأعدت خ�شي�شاً لهذه 
املنا�شب���ة، حي���ث ا�شتمتعوا باالأغ���اين والرق�شات 
واالأكالت ال�شعبية ب�شحب���ة منت�شبي الدار.  وكجزء 
م���ن هذه الزي���ارة، مت تق���دمي اأجهزة طبي���ة نيابة 
عن البنك للمنت�شبن بال���دار وذلك من اأجل تلبية 
احتياجاتهم اليومية ولتوفري رعاية �شحية اأف�شل 

له���م. هذا واأثنى وزير العم���ل والتنمية االجتماعية 
على البنك لقيامه بهذه املبادرة ورحب بها كونها 
ج�شدت روح العم���ل التطوعي لدى موظفي البنك. 
واأك���دت دان���ه بوحج���ي اأن رئي�س واأع�ش���اء جمل�س 
االإدارة والرئي����س التنفيذي لبنك البحرين الوطني 
م�شتم���رون يف اإعط���اء االأولوية ل���دور البنك املهم 

يف التوا�ش���ل ودعم املجتم���ع البحريني. كما ويعد 
عي���د الفطر املب���ارك فر�شة مثالي���ة للتاأكيد على 
التزامنا بهذا النه���ج، وم�شاركة املجتمع البحريني 
يف االحتف���اء بهذه املنا�شبة املهم���ة”. من جانبها، 
قالت رئي�ش���ة الدار هيفاء ال���درازي “ن�شكر البنك 
على دعمه املتوا�شل للم�شن���ن وللدار باالإ�شافة 

مل�شاهماته العديدة مع خمتلف املوؤ�ش�شات اخلريية 
يف اململك���ة”. كما مت توزيع هداي���ا العيد على دار 
بنك البحري���ن الوطني لتاأهيل االأطفال املعوقن، 
وجمعية ال�شداقة للمكفوفن، واملعهد ال�شعودي 
البحريني للمكفوف���ن، واملركز البحريني للحراك 

الدويل، ودار رعاية الطفولة.

إتاحة شراء السيارات األوروبية الفاخرة بسهولة

االأوروبي���ة،  ال�شي���ارات  �رشك���ة  اأعلن���ت 
امل�شتورد واملوزع احل�رشي ل�شيارات جاكوار 
الن���د روڤر الفاره���ة يف مملك���ة البحرين، عن 
من���ح عمالئها مزيًدا من ال�شهولة ل�رشاء اأي من 
�شي���ارات جاكوار والن���د روڤر عرب املوقعن 
االأوروبية  ال�شي���ارات  ل�رشك���ة  االإلكرتوني���ن 
جاك���وار الن���د روڤر املخ�ش�ش���ن لعالمتيها 
العريقت���ن. يتي���ح املوقع���ان االإلكرتونيان 
الذي مت اإطالقهم���ا يف العام املا�شي، لعمالء 
�رشكة ال�شي���ارات االأوروبية اإمكان �رشاء اأي من 

�شيارات جاكوار والند روڤر ب�شغطة زر. 
وتويل �رشكة ال�شيارات االأوروبية جاكوار 
الند روڤر اهتماًما بالًغا ب�شمان ر�شا العمالء.

و����رّشح املدير الع���ام ل�رشك���ة ال�شيارات 

االأوروبي���ة �شتيف���ن الي جاك���وار الن���د روڤر 
قائ���اًل: “ي�شعدن���ا ج���ًدا يف �رشك���ة ال�شي���ارات 
االأوروبي���ة جاك���وار الن���د روڤر اأن نعل���ن عن 
تق���دمي خدمات مبتك���رة تعزز م���ن اإمكاناتنا 
بخدمة العمالء الذي���ن يرغبون بامتالك اإحدى 
�شيارات جاكوار والند روڤر الفاخرة. ونعتمد 
يف �رشك���ة ال�شي���ارات االأوروبية جاك���وار الند 
روڤر مب���داأ ال�شفافية التامة يف عر�س اأ�شعار 
املركبات، وهو ما يوف���ر �شهولة اأكرب الإمتام 
عملي���ة ال�رشاء. ونوؤكد ع���رب هذه املبادرة على 
اأهمي���ة التطوي���ر امل�شتم���ر لقائم���ة خدماتنا 
واحلر�س على تقدمي االأف�شل للعمالء وتلبية 
جميع متطلباتهم، �شواء كان عرب االإنرتنت اأو 

يف املعر�س”.

افتتاح مركز “ماجيك بالنيت” في “األفنيوز”

“شوبارد” أول مجموعة مصنوعة من الذهب األخالقي بالكامل

“موترسيتي” تتسلم 4 جوائز من “هينو موتورز”

اأعلن���ت ماج���د الفطي���م، ال�رشك���ة املتخ�ش�ش���ة 
يف جم���ال تطوي���ر واإدارة مراك���ز الت�ش���وق وامل���دن 
املتكاملة ومن�شاآت التجزئ���ة والرتفيه على م�شتوى 
منطق���ة ال�رشق االأو�شط واإفريقي���ا واآ�شيا، عن افتتاح 
مرك���ز “ماجيك بالنيت” جديد يف جمم���ع االأفنيوز يف 
البحري���ن يف 13 يوني���و 2018؛ لي�ش���ل بذل���ك عدد 
وجه���ات املركز الرتفيه���ي العائلي الرائ���د اإلى 35 
مركًزا يف منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا. هذا 
و�شيق���دم املركز اجلديد نف����س التجربة االآ�رشة التي 

يتوقعها الزوار. 
و�شيك���ون املركز اجلدي���د يف جممع االأفنيوز هو 
الثال���ث يف البحري���ن، و�شيقدم جمموع���ة وا�شعة من 
وجهات اجلذب لل�شباب وع�شاق الت�شويق، مما يجعله 
امل���كان املثايل لق�ش���اء يوم عائلي مل���يء باملتعة. 
وتت�شمن االألعاب امل�شوقة واألعاب الفيديو وغريها 
م���ن االأن�شطة املمي���زة التي يوفره���ا املركز كاًل من 
Galactic E Space Play، وSpace Drop، و-

 .plorer
كما �شيقدم املرك���ز لعبة Orbiter احلما�شية، 
الت���ي تعترب االأح���دث �شمن وجه���ات ماجيك بالنيت 
املميزة. ومن الطبيعي اأن ي�شم اأحدث مراكز ماجيك 
 Bumper بالنيت االألعاب االأ�شا�شية املف�شلة مثل
Cars، و�شيج���د الباحثون ع���ن املزيد من الت�شويق 
 ،Gravity Trampoline Park مبتغاه���م يف لعبة
الت���ي تعترب واح���دة من اأف�شل جت���ارب الرتامبولن 

يف االأماك���ن املغلق���ة يف الع���ام. وق���ال مدي���ر قطاع 
الت�شويق وتطوير االأعمال - للت�شلية والرتفيه اأدهم 
بدوي “مع افتتاح املركز اخلام�س والثالثن ملاجيك 
بالني���ت �شم���ن جمم���ع االأفني���وز يف البحري���ن، نحن 
نوؤكد من جديد على مكانتن���ا كوجهة رائدة للرتفيه 
العائل���ي يف ال�رشق االأو�شط. كم���ا يدل افتتاح املركز 
الثال���ث ملاجيك بالنيت يف البحرين على �شعبية هذه 

الوجهة يف اململكة. 
و�ش���وف يوف���ر املركز اجلدي���د جترب���ة ماجيك 
بالني���ت الفريدة ل�رشيح���ة جديدة من اجلمه���ور، واأنا 

على ثق���ة باأنه �شيحقق جناًحا باهًرا بف�شل ما يقدمه 
من األعاب واأن�شطة م�شوقة”.

وتابع بدوي “اإن ماجي���ك بالنيت لي�س جمرد 
م���كان ترفيه���ي فح�ش���ب، ب���ل هو وجه���ة مميزة 
يلتقي فيها اأفراد العائل���ة واالأ�شدقاء وال�شغار 
والكبار لن�شج ذكريات ال تن�شى. ونحن من جهتنا، 
ن�شعى لتح�شن جتربة ماجيك بالنيت لزوارنا من 
خالل اإ�شافة وجهات جذب جديدة يف اإطار �شعينا 
امل�شتمر لتحقيق اأ�شعد اللحظات لكل النا�س كل 

يوم”.

اإن اأمك���ن جت�شي���د دار �شوب���ارد برم���ز مع���ن، 
ف�شيك���ون ذل���ك الرم���ز “قلب���اً” ب���ال ري���ب. وعائلة 
�شوفولي���ه بالريب ه���ي روح الدار وقلبه���ا الناب�س، 
فاإح�شا�شه���ا الع���ايل بامل�شوؤولي���ة ينتق���ل لي�رشي يف 
اأن�شطته���ا وروؤيتها مل�شتقبل ال���دار يقودها يف ذلك 
�شع���ور نابع من القلب. ومن ه���ذا املنطلق، �شتلتزم 
�شوب���ارد اعتب���ارا من �شهر يولي���و 2018 با�شتخدام 
الذه���ب االأخالقي 100 % يف �شناعة كافة اإبداعاتها 
م���ن ال�شاع���ات واملجوه���رات. و�شم���ن روؤي���ة الدار 
اجلدي���دة للخ���وامت واالأ�ش���اور املربوم���ة، �شتك���ون 
جمموع���ة )Happy Hearts( اأول جمموعة ت�شتهل 
ه���ذا الع�رش اجلدي���د، لتوؤكد دار �شوب���ارد من خاللها 

على ر�شوخ مواقفها وثباتها يف التزاماتها.
نظرا ملا يت�شم به من رّقة وحيوية و�شخاء وعبث 

ورمزي���ة وبهجة غام���رة يج�شد القلب رم���زا للحيوية 
الناب�ش���ة يف قلب اإبداعات �شوبارد، ناهيك عن كونه 
رم���زا حمببا يف جماالت الف���ن والثقافة واملو�شة مما 
يجعل���ه ج���زءا ال يتجزءا م���ن اأ�شلوب احلي���اة احلديث 
وامل�شهد املعا�رش. فه���و ي�شيف مل�شة واإ�رشاقة اآ�رشة 
عل���ى كل ما نتزين به، ب���دءا من اأب�شط اأن���واع الزينة 
و�ش���وال اإل���ى اأكرثه���ا تعقيدا وتط���ورا، ال�شيم���ا اأنه 
ي�شف���ي هالة ت�شع بال���دالالت العاطفي���ة، وتفي�س 
على احلياة اليومية باإ�رشاقة متميزة. فرمز القلب هو 
اأبلغ تعبري عن اإ�رشاق���ة االأيام ال�شعيدة، ولذلك تعيد 
�شوبارد جت�شيده با�شتم���رار من خالل جمموعة مرحة 
ت�شم ت�شكيالت بديعة ال ح�رش لها. وقد ان�شم موؤخرا 
اإل���ى جمموع���ة )Happy Hearts( خ���وامت واأ�شاور 
مربومة جديدة تتميز بهيكلية ع�رشية وبنية خفيفة.

حقق���ت �رشك���ة موتر�شيت���ي، امل���وزع احل����رشي 
ملركب���ات هين���و يف مملك���ة البحري���ن اإجن���ازا جديدا 
ي�ش���اف اإلى �شج���ل اإجنازاته���ا بح�شوله���ا على عدة 
جوائ���ز مرموق���ة يف ملتق���ى وكالء مركب���ات هين���و 
االإقليم���ي، ال���ذي اأقي���م موؤخ���را يف دب���ي. وح�شلت 
موتر�شيتي خالله على اأرب���ع جوائز تقديرية الأدائها 
املمي���ز يف جماالت املبيع���ات، ال�شيانة، قطع الغيار 
وخدم���ات الدع���م الكام���ل والتي تهدف اإل���ى تعزيز 
اإنتاجية وربحية العمالء با�شتخدامهم �شاحنات هينو. 
ويعك�س ح�شول موتر�شيت���ي على هذه اجلوائز 
التزامها املتوا�شل لتوفري اأف�شل التجارب ال�رشائية 
لعمالئها، وتقدمي اأعل���ى م�شتوى من اخلدمات التي 

تلبي احتياجات عمالئها احلالين واملحتملن.
و�شملت اجلوائز التي حازت عليها موتر�شيتي، 
جائزة اإجن���از املبيع���ات للعام 2017، جائ���زة العام 
لق�ش���م اخلدم���ة، جائ���زة الع���ام لق�شم قط���ع الغيار 
وجائزة اأف�شل فريق 3S. اإذ تربز هذه اجلوائز جميعا 

اخلطى الثابتة التي ت�ش���ري عليها موتر�شيتي �شعيا 
لتحقي���ق اأعل���ى م�شتويات ر�شا العم���الء وخا�شة من 
خالل مركز 3S )للمبيعات، اخلدمات وقطع الغيار(.

وعّل���ق رئي�س جمل����س اإدارة �رشك���ة موتر�شيتي، 

وليد كانو على هذه املنا�شبة قائال: “نحن �شعيدون 
للغاي���ة حل�شولن���ا عل���ى ه���ذه اجلوائ���ز الت���ي تع���د 
تكرمياً يعت���د به للجهود املبذولة م���ن جانب فريق 
العم���ل املح���رتف واملتف���اين يف �رشك���ة موتر�شيتي. 

ويع���د اأداوؤن���ا املميز يف جم���االت املبيع���ات وخدمة 
العمالء، اإ�شافة اإلى خدم���ات الدعم الكامل انعكا�شا 
خلططنا الطموحة لت�ش���در �شوق املركبات التجارية 
هين���و  مركب���ات  “تع���رف  واأ�ش���اف  املنطق���ة”.  يف 

باعتماديتها ومتانتها، والتي جتعل منها اال�شتثمار 
االأف�شل الأي م�رشوع يف املنطقة. ونحن نوؤكد اعتزازنا 
باال�شتثم���ار يف مركب���ات هين���و كج���زء م���ن جمموعة 

اأعمالنا للمركبات التجارية”.
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عق��د اجت��اع الجمعي��ة العمومية 
الس��نوي العادي لالتح��اد البحريني 
للك��رة الطائرة بكل سالس��ة وهدوء 
بعدم��ا م��ررت الجمعي��ة العمومية 
وصادق��ت ع��ى كافة بن��ود جدول 
األعال يف االجتاع الذي عقد مساء 
أمس األول )الخمي��س( مبقر االتحاد 

مبدينة عيىس الرياضية.
االجتاع بدأ بكلم��ة لرئيس االتحاد 
الش��يخ عيل ب��ن محم��د آل خليفة 
رحب فيها بالحضور مشيدا بالتعاون 
القائم بني األندية واالتحاد يف االرتقاء 
باللعب��ة عى كافة املس��تويات ونوه 
بالجه��ود الت��ي تق��وم به��ا األندية 
باعتباره��ا الركي��زة األساس��ية لعمل 

االتحاد.
بع��د ذل��ك ب��دأ االجت��اع بجدول 
األع��ال، حيث مت��ت املصادقة عى 
محرض االجتاع الس��ابق، ثم اعتاد 

التقري��ر امل��ايل واإلداري يليه اعتاد 
مرشوع ميزانية االتح��اد لعام 2018 
وأخريا اس��تعراض مقرتح��ات األندية 
األعض��اء، حي��ث تقدم ن��ادي اتحاد 

الري��ف )الهاب��ط ل��دوري الدرج��ة 
الثاني��ة( مبقرتح واح��د فقد يتضمن 
اقام��ة مس��ابقة الدوري يف املوس��م 
املقبل بنظام الدمج بني أندية الدرجة 

األوىل والثانية، وتم االتفاق عى إحالة 
املقرتح إىل لجنة املس��ابقات باالتحاد 
دون اللجوء إىل عملية التصويت عى 
املقرتح يف اجتاع الجمعية العمومية 

عى اعتبار أن النظام األسايس لالتحاد 
يخول��ه ومينح��ه الصالحي��ة بتحديد 
ش��كل املس��ابقات ولي��س الجمعية 

العمومية.
وح��رض االجت��اع وفد م��ن اللجنة 
اع��ال  ع��ى  ل��إرشاف  األوملبي��ة 
الجمعي��ة العمومي��ة ض��م كال م��ن 
املستشار القانوين صالح خرض وممثال 
إدارة الشؤون الرياضية هود املناعي 
وصالحة الرميحي، باإلضافة إىل ممثل 

رشكة التدقيق.
واكتم��ل النصاب بحض��ور 12 عضوا 
من أص��ل 14 يف الجمعية العمومية، 
حي��ث غاب ع��ن االجت��اع كال من 

نادي النرص والشباب فقط.

توج ممثل جاللة امللك لألعال الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعى 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة بس��باق مضار 
رايبون لندن، والذي يعترب من األش��هر 
س��باقات الخيول؛ نظرا لعراقته وقوته 
وإثارته، ويش��ارك فيه نخبة من أبطال 

العامل.
ومنح الجواد س��يموم االنتصار لس��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة يف هذا 
السباق الكبري بعد أن سجل زمن 1:11 
دقيقة، وقاد الجواد نحو هذا االنتصار 
الفارس جاك ميش��يل واملدرب بيكهام 
بع��د أن متك��ن م��ن انت��زاع الصدارة 
املس��تحقة م��ن جميع املش��اركني يف 

السباق االشهر بضار رايبون بلندن.
وأكد س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة أن االنتص��ار الجدي��د لرياضة 
س��باقات الخي��ل البحريني��ة هو نتاج 
حقيق��ي لدعم واهت��ام عاهل البالد 
جالل��ة املل��ك حم��د ب��ن عي��ىس آل 
خليفة برياض��ة الخيل، وحرص جاللته 
املوصول عى رعايته��ا بصورة مبارشة؛ 

بوصفها من الرياضات التي متثل تاريخ 
البحرين، وتم تطويرها بطرقة عرصية 
وحضارية، وقال س��موه “تسري رياضة 
الخيل يف اململكة عى السكة الصحيحة 
بفض��ل االهت��ام املب��ارش واملتابع��ة 
الواضح��ة من قبل جالل��ة امللك الذي 
عترب الداعم األك��رب للرياضة البحرينية 
عموم��ا، ورياضة الخيل خصوصا؛ األمر 
الذي س��اهم يف تحقيقه��ا العديد من 
اإلنجازات الرائعة يف مختلف املجاالت 

والبطوالت”.

وتابع س��موه “االنتصار ال��ذي حققه 
الجواد س��يموم يتفق متام��ا مع رعاية 
جاللة امللك لرياضة الخيل يف اململكة، 
وقد حرصنا منذ البداية عى تهيئة كافة 
األجواء اإليجابية أمام الجواد والطاقم 
اإلداري والفني امل��رشف عليه، إضافة 
إىل الفارس؛ من أج��ل الظهور املرشف 
يف س��باق مضار رايبون لن��دن الذي 
يعت��رب من أش��هر الس��باقات وأقواها؛ 
نظرا لالرتفاع الكبري يف حجم طموحات 
املالك املش��اركني فيه عالوة عى القوة 

الكبرية واملنافسة الحقيقية علال اللقب 
من جانب خرية الفرسان والجياد”.

وبني سموه “كنا ندرك األهمية الكبرية 
للس��باق وتحقي��ق االنتص��ار في��ه ملا 
له م��ن نتائ��ج إيجابية ع��ى الرياضة 
البحريني��ة وتأكي��د مكانته��ا العاملية، 
ولكننا كنا ندرك أيضا يف الوقت ذاته أن 
هذا االنتصار س��يمثل واجهة حقيقية 
ومتميزة لتس��ليط الض��وء عى مملكة 
البحري��ن وم��ا تحققه م��ن إنجازات 
مثالية يف الرياضة والتنمية املس��تدامة 

والتطور يف مختلف املجاالت؛ لذا فإننا 
بذلنا جه��دا مضاعفا من أجل الوصول 
إىل الحلم الذي رسمناه يف الصعود عى 
منصة التتويج وتقلد كأس املركز األول 

يف السباق العريق”.
وأشار سموه “الفوز بهذا السباق ليس 
س��هالاً عى اإلط��الق يف ظل املش��اركة 
الكب��رية م��ن جانب خ��رية الفرس��ان 
والجياد، لكننا فعلناها وبقوة متخذين 
من عزمية جاللة امللك أساسا لالنطالق 
لهذا االنتصار الرائ��ع والعمل املتميزة 

وبروح الفريق الواحد من قبل الجميع 
س��اهم يف تعبيد الطريق أمام الفارس 
والج��واد لعبور خ��ط النهاية بكل ثقة 
واقتدار وكتابة اس��م البحرين بحروف 

من ذهب يف سجالت أبطال السباق”.
وأضاف س��موه “إننا نثن��ي عى الدور 
الكب��ري الذي ق��ام به الجه��از اإلداري 
املرشف ع��ى الجواد يف تهيئة الظروف 
اإلداري��ة املتمي��زة قب��ل املش��اركة يف 
الس��باق العريق، كا ونش��يد بجهود 
املدرب جورج بيكهام الذي بذل جهدا 
مضاعف��ا يف الف��رتة املاضي��ة؛ من أجل 
تهيئة الجواد فنيا لهذا السباق بالتعاون 
مع الفارس جام ميشال الذي متكن من 
قراءة السباق بصورة فنية عالية وحقق 
االنتصار والفوز يف الس��باق”. واختتم 
سموه ترصيحة، قائال “لن نتوقف عن 
امليض قدما يف نحو طريق حصد املراكز 
األوىل يف مختل��ف الرياضات خصوصا 
رياض��ة الخيل، وه��ذه االنتصارات لن 
تكون فق��ط عى املس��توى اإلقليمي، 
ولكنها س��تكون عى املستوى العاملي؛ 
لتعزيز الذه��ب يف وإنجازات البحرين 

يف عام الذهب فقط”.

إحالة مقترح الدمج للجنة المسابقات وغياب النصر والشباب

الجواد “سيموم” يمنح ناصر بن حمد االنتصار في سباق رايبون بلندن

عمومية هادئة التحاد الطائرة

سموه اعتبر اإلنجاز ثمرة دعم جاللة الملك

الجواد سيموم جانب من التتويج

حسن علي

المكتب اإلعالمي

استعداًدا لدورة األلعاب اآلسيوية

حضور غالبية األعضاءجانب من اجتماع الجمعية العمومية

الرف��اع - االتح��اد البحريني أللعاب 
الق��وى: يف إطار اس��تعدادات عدايئ 
وع��داءات منتخبن��ا الوطني أللعاب 
الق��وى ل��دورة األلع��اب اآلس��يوية 
الثامنة عرشة التي تحتضنها مدينتي 
جاكرتا وباملبانع بإندونيس��يا من 18 
أغس��طس لغاي��ة 2 س��بتمرب، أحرز 
عداؤونا سلسلة من النتائج اإليجابية 
املتمي��زة يف امللتقيات الدولية، والتي 

تعكس جاهزيتهم للحدث القاري.
العداء أل��ربت روب فاز باملركز األول 
يف س��باق 5 آالف م��رت للرج��ال يف 
ملتقى مونرتيال بفرنس��ا بعدما أنهى 
مس��افة الس��باق بزم��ن 13:11:84 
دقيق��ة ليواص��ل عروض��ه القوية يف 
سباقات املسافات الطويلة، ويكشف 
عن قدراته املميزة يف هذا النوع من 
السباقات متفوقا عى نخبة من أبرز 
العدائني املش��اركني يف الس��باق من 

مختلف أنحاء العامل.
وش��هد ملتقى إس��بانيا الدويل تألق 
بحريني آخر بعدما اس��تطاع العداء 
أبراهام روتج من تحقيق املركز األول 
يف س��باق 800 م��رت للرج��ال بعدما 
قطع مس��افة السباق بزمن 1:46:05 
دقيقة محققا أفض��ل رقم له يف هذا 
املوس��م ليس��جل اس��مه يف الئح��ة 
أفض��ل العدائني يف س��باق 800 مرت 

للرجال بهذا املوسم، ويؤكد ما يتمتع 
ب��ه م��ن ق��درات جي��دة وإمكانات 
رائعة س��تؤهله للمنافس��ة بقوة يف 
االس��تحقاقات القادم��ة. ويف ملتقى 
التش��يك الدويل نجح العداء بريهانو 
باالي��و من تحقي��ق املرك��ز الثاين يف 
سباق 3 آالف مرت للرجال بعد أن قطع 
مسافة السباق بزمن 7:38:25 دقيقة 
ليحقق أفضل رقم شخيص له يف هذا 
العام، ويواصل متيزه الالفت باعتباره 
واحدا من العدائ��ني الصاعدين. ويف 
بطولة بولن��دا الدولية كانت العداءة 
أمينات يوسف جال عى موعد مع 
التمي��ز بعدما حققت املركز الثاين يف 
سباق 400 مرت حواجز للسيدات بعد 
أن أنهت مسافة السباق بزمن 55:54 

ثانية لتحقق أفضل رقم ش��خيص لها 
لتواصل تألقها الالفت. 

مبختل��ف  املش��اركات  تل��ك  وت��أيت 
امللتقي��ات الخارجي��ة ضم��ن خطة 
الت��ي وضعها االتحاد  الفنية  اإلعداد 
البحرين��ي أللعاب القوى اس��تعدادا 
للمش��اركة بدورة األلعاب اآلسيوية، 
والت��ي يتطلع م��ن خالله��ا االتحاد 
لتحقي��ق إنج��ازا تاريخي��ا جديدا يف 
س��جل ألعاب القوى البحرينية بدعم 
واهت��ام مبارش من س��مو الش��يخ 
خال��د بن حم��د آل خليف��ة النائب 
األول لرئيس املجلس األعى للشباب 
والرياض��ة، رئيس اتح��اد دول غرب 
آس��يا أللعاب الق��وى، رئيس االتحاد 

البحريني أللعاب القوى.

تألق بحريني في الملتقيات الدولية أللعاب القوى

أمينات يوسفألبرت روب

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع 
األثقال: تنطلق صباح اليوم السبت 
املوافق 23 من ش��هر يونيو الجاري 
بطول��ة االتح��اد البحرين��ي لرف��ع 
األثق��ال التي تقام منافس��اتها عى 
صالة أنلمت��د كروس ف��ت بالحد، 
السيدات  حيث تنطلق منافس��ات 
عند الساعة 10 صباحااً بينا تنطلق 
منافس��ات فئة الرجال عند الساعة 

12 ظهراًا.
وق��د اعتم��دت اللجن��ة املنظم��ة 
للبطولة فئتني ملنافس��ات السيدات 
وأربع فئات ملنافسات فئة الرجال، 
وتقام ه��ذه البطول��ة للمرة األوىل 
حيث تتك��ون الفئات من املجاميع 
احتكاك  به��دف  وذلك  املتقارب��ة، 
الالعبني وخلق أجواء حاسية عالية 
تؤهلهم بعده��ا لالنخراط والتعود 

عى أجواء البطوالت اإلقليمية.
وس��يتم من خالل منافس��ات هذه 
البطول��ة اختي��ار بع��ض العن��ارص 
لتمثيل املنتخب الوطني يف البطولة 
العربي��ة لرفع األثقال خالل ش��هر 
أكتوبر القادم، وكذلك اختيار بعض 
العنارص للمش��اركة يف بطولة أندية 

غرب آسيا لرفع األثقال.
وس��يدير منافس��ات البطولة نخبة 
الدولي��ني واملحليني  الح��كام  م��ن 

 ، والذي��ن يبلغ عدده��م 14 حكااً
عي��ىس  محم��د  الج��وري  لجن��ة 
��ا واألعض��اء نيله املري  النينون رئيساً
وعبداملحسن ابراهيم، الحكام سيد 
حمزه الحس��يني، سيد نضال، جابر 
العرادي، سارة حمد عتيق ويوسف 
خال��د الش��رياوي، املراق��ب الفني 
عبدالرض��ا عبدالله يوس��ف ومروه 
حس��ني عرفات، السكرتارية فاطمة 
بورشيد، اإلذاعة عيل يوسف يحيى، 
املارشال زبري حاجي وإدارة البطولة 

عيل عبدالله يوسف.
وكان��ت اللجنة الفني��ة قد عقدت 
األس��بوع  تنس��يقيًّا هذا  ��ا  اجتاعاً
لوضع اللمس��ات األخ��رية والتصور 

النه��ايئ للبطولة، حي��ث تم توزيع 
الحكام عى مواق��ع التحكيم، وتم 
رشح آلي��ة نظام البطول��ة وتوزيع 
الفئ��ات وكيفية اس��تخراج النتائج، 
وق��د وصل عدد املش��اركني إىل 36 
العباًا والعب��ة ويتوقع أن يكون أكرث 
م��ن ذلك قبيل انطالق املنافس��ات 

من صباح اليوم.
وينتظر أن تش��هد بطول��ة االتحاد 
البحرين��ي لرفع األثقال منافس��ات 
قوية لفئات الرجال والسيدات نظراًا 
ملا تشهده اللعبة من تطور وازدهار 
واهتام كبري من قبل مجلس إدارة 
االتح��اد البحرين��ي لرف��ع األثقال 

برئاسة سلطان الغانم.

اليوم انطالق بطولة االتحاد البحريني لرفع األثقال

من االجتماع الفني

تستضيفها صالة انلمتد كروس فت



ُتنه��ي اللجن��ة املنظم��ة العليا 
ل��دوري خال��د بن حم��د لكرة 
قدم الص��االت الس��ادس اليوم 
الس��بت تحضرياته��ا اإلعدادية 
قب��ل انط��اق املنافس��ات غداً 
األح��د تح��ت رعاي��ة النائ��ب 
املجل��س األعىل  لرئي��س  األول 
رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
أللع��اب  البحرين��ي  االتح��اد 
الق��وى الرئيس الفخري لاتحاد 
العزمية  لرياضة ذوي  البحريني 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة، وال��ذي يق��ام بتنظيم 
من قبل وزارة ش��ؤون الشباب 
والرياض��ة بالرشاكة مع املكتب 
اإلعامي لسمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، وتحت ش��عار 
وينطل��ق  #ملتقى_األجي��ال، 
غداً 24 يوني��و الحايل وحتى 9 
أغسطس املقبل، حيث يأيت هذا 
الدوري ضمن مبادرات س��موه 
الداعم��ة للش��باب يف املجالني 

الريايض واإلنساين.
ويق��ام ال��دوري ه��ذا الع��ام 
مبشاركة واسعة من قبل املراكز 
الوطني��ة  واألندي��ة  الش��بابية 
العزمي��ة  وذوي  والفتي��ات 
والوزارات والجاليات، وذلك عىل 

صالة مدينة خليفة الرياضية.

اجتماع أخير

عقدت اللجنة املنظمة للدوري 
أم��س األول اجتاعه��ا االخري 
للحف��ل  والتحض��ري  لإلع��داد 
االفتتاحي وانطاق��ة املباريات، 
وت��م خ��ال االجت��اع وض��ع 
الرتتيبات النهائيات واللمس��ات 
الذي  االفتت��اح  لحف��ل  األخرية 
سيقام عىل صالة مدينة خليفة 
الرياضي��ة، كا تم خاله توزيع 
الجه��ات  كاف��ة  ع��ىل  األدوار 
املعنية بالحفل، ومناقش��ة كافة 
التحض��ريات املتعلق��ة مبواقف 
دخ��ول  وأماك��ن  الس��يارات، 
املنظمة  اللجنة  الفرق، وتسعى 
إىل الوصول إىل درجات النجاح 
م��ن خ��ال الخط��وات الرامية 
إىل نجاح ال��دوري وابرازه بحلة 
تتناس��ب مع  زاهية  تنظيمي��ة 

االسم الذي يحمله.

تأكيد الحضور

 وأك��دت اللجن��ة املنظمة عىل 
حضور  املدع��وة  الش��خصيات 
االفتت��اح واملب��اراة األوىل ك��ا 
قام��ت اللجنة بتنظي��م عملية 
الرئيس��ية، وشدد خال  املنصة 
التقيد  االجت��اع ع��ىل رضورة 
واللوائ��ح  املباري��ات  مبواعي��د 
التنظيمي��ة والقوان��ني املنظمة 
للعملية اإلدارية، كا شدد خال 
االجت��اع عىل أهمي��ة مواصلة 
النطاق��ة  والتحض��ري  العم��ل 
الدوري برتم ونسق مرتفع من 

أجل الوصول للجاهزية الكاملة، 
واس��تمعت اللجنة املنظمة اىل 
رشح موجز لعملية اصدار كافة 
البطاق��ات الخاص��ة بالاعب��ني 
وأجهزة اإلداريني والفنيني واخر 
التحضريات اإلدارية والتنظيمية.

تقدير لعمل اللجان

واعرب��ت اللجن��ة املنظمة عن 
بال��غ تقديرها للجه��ود الكبرية 
الت��ي تبذله��ا مختل��ف اللجان 
العاملة يف س��بيل إظهار دوري 
خال��د بن حمد بالصورة الرائعة 
ملهرجان  وتحويل��ه  واملرشف��ة، 
كب��ري ليتناس��ب م��ع حجم��ه 
األوس��اط  يف  الكبرية  ومكانت��ه 
متمن��ني  والش��بابية  املحلي��ة 
التوفي��ق والنجاح وان  للجميع 
تتظافر الجه��ود إلنجاح الحفل 

االفتتاحي للدوري.

اليوم بروفة حفل االفتتاح

ُتق��ام عن��د الرابع��ة من عرص 
اليوم السبت وعىل صالة مدينة 
خليفة الرياضية، الربوفة األخرية 
لحف��ل االفتتاح الرس��مي الذي 
س��يقام غداً، إذ س��تضع اللجنة 
املنظمة اللمس��ات األخرية عىل 
الحف��ل ال��ذي م��ن املؤمل أن 
يكون ُمبهراً ك��ا جرت العادة، 
الكب��رية  الفرح��ة  وس��يعكس 
بإقام��ة ه��ذا الع��رس الريايض 
الكب��ري الذي يجم��ع الكثري من 
أبناء الوطن واملقيمني يف أجواء 

رياضية رائعة.

اليوم توزيع المالبس

تقوم اللجنة املنظمة العليا للدوري 

اليوم الس��بت بتوزيع املابس عىل 
الفرق املش��اركة يف الدوري وذلك 
يف بادرة منها لتخفيف األعباء عىل 
الف��رق باإلضافة اىل إعطاء الدوري 

ومبارياته رونقا وجاال إضافيا.
وانته��ت اللجن��ة املنظم��ة العليا 
لل��دوري من آلية توزي��ع املابس 
عىل الفرق املشاركة وسط ترتيبات 
متمي��زة اتخذتها اللج��ان العاملة 
املابس،  توزي��ع  ع��ىل  واملرشف��ة 
ويرشف عىل عملية التوزيع رئيس 
التس��ويق واملالي��ة محمد  لجن��ة 
ماش��اءالله ورئيس اللجن��ة الفنية 
ميك الش��عباين وأمان��ة رس اللجنة 
املنظم��ة ممثلًة يف الش��اب جعفر 
م��يك، إذ كان يوم أم��س مخصصاً 

لفرق دوري املراكز الشبابية.
وتلق��ى ه��ذه الخط��وة اش��ادات 
واسعة من قبل القامئني عىل الفريق 
املش��اركة يف ال��دوري اذ اعتربوها 
من الخط��وات املتميزة التي تؤكد 
حرص س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة عىل تخفيف األعباء عىل 
املراكز الش��بابية وإعط��اء الدوري 
ص��ورة متميزة وراقية تس��اهم يف 
الوص��ول اىل األه��داف التي وجد 
من أجلها يف دعم الشباب واالرتقاء 
مبهاراته��م يف مج��ال ك��رة القدم 
الخط��وة  ه��ذه  أن  اىل  مش��ريين 
متثل جانب��ا مهم من جوانب نجاح 
الدوري يف السنوات املاضية وكانت 
عاما مها لربوز الفرق املش��اركة 

مبظهر متميز يف املباريات.

ركن خاص لألطفال في مجمع 
السيف عراد للترويج للدوري

بدأت اللجنة املنظمة لدوري خالد 
بن حم��د للص��االت متمثلة يف 

العملية  العامة،  العاقات  لجنة 
الرتويجي��ة من خال وضع ركن 
خاص يف مجمع السيف التجاري 
بعراد سيستمر لثاثة أيام عبارة 
عن ملعب مصغر لفئة األطفال 
للتعري��ف باللعب��ة وال��دوري، 
املهمة  وجذب ه��ذه الرشيحة 
ال��دوري،  منافس��ات  ملتابع��ة 
ووضعت خال الركن الفتة كبرية 
الدوري  كتب عليه��ا تفاصي��ل 
ومواعيد انطاقته ومكان إقامة 
منافس��اته بصالة مدينة خليفة 
الركن  عىل  وي��رشف  الرياضية، 
فريق مختلط من إدارة املجمع.
وتأيت ه��ذه الخط��وة من باب 
الرشاك��ة التي تجمع بني اللجنة 
املنظمة مع إدارة املجمع والذي 
يعترب واحد من الرعاة والرشكاء 
الفعالي��ات  ل��كل  الرئيس��يني 
الرياضي��ة يف اململك��ة ودامئ��ا 
م��ا تح��رص اإلدارة ع��ىل دعم 
الفعالي��ات الش��بابية يف جميع 
املج��االت، وال تأل��وا جه��دا يف 
تقديم أش��كال الدعم املختلفة 
لدعم القطاع الريايض البحريني، 
ويح��رص مجمع الس��يف عىل 
التواجد يف املبادرات الش��بابية 
لس��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة ودعمها كراع وداعم 
أس��ايس بهدف إنجاح مبادرات 

سموه.
العامة  العاق��ات  لجنة  وكانت 
والرتويج بالبطولة التي يرأس��ها 
خالد ن��ارص قامت بالعديد من 
الخط��وات الرتويجية من خال 
الزي��ارات الكث��رية التي قامت 
به��ا إىل مختل��ف الجه��ات يف 
اململكة، باإلضافة إىل أنها قامت 

بوض��ع العديد م��ن امللصقات 
الرتويجية يف محيط  واإلعانات 
املختلف��ة  والش��وارع  الصال��ة 
اس��تقطاب  به��دف  باململك��ة 
الجاهري الكروية واملحبة للعبة 
ك��رة القدم داخ��ل الصاالت يف 

البحرين.

استعدادات إعالمية لتغطية 
الحدث الكبير بقيادة فواز 
العبداهلل

عقدت لجنة اإلع��ام واالتصال 
يف ال��دوري اجتاع��ا برئاس��ة 
ف��واز العبدالل��ه لاط��اع عىل 
آخر اس��تعدادات اللجنة وكافة 
اإلعامي��ة  التغطي��ة  تفاصي��ل 
ل��دوري خالد ب��ن حمد. حيث 
حرض االجتاع كل من روؤس��اء 
والوح��دات  الفرعي��ة  اللج��ان 
باللجن��ة، وه��م: رئي��س لجنة 
اإلعام��ي  اإلخب��اري  التحري��ر 
لجنة  رئي��س  الدرازي،  حس��ني 
برئاس��ة  والتلفزي��ون  اإلذاع��ة 
املخ��رج عمر الس��ليس، رئيس 
واملرك��ز  التلفزي��ون  وح��دة 
عي��ى  واألرش��يف  اإلعام��ي 
التميمي، ورئيس وحدة اإلذاعة 
الخ��ايص،  محم��د  واألخب��ار 
ورئيس لجنة التصوير الفتوغرايف 
والفيديو املصّور املحرتف حسني 
املؤم��ن ورئي��س لجن��ة مواقع 
التواص��ل االجتاع��ي يوس��ف 
الكاركتري  الصائغ ورئيس وحدة 
الرسام الكاريكاتريي تريك راشد.

رح��ب  االجت��اع  بداي��ة  ويف 
ناقا  الحضور  بجميع  العبدالله 
رئي��س وأعضاء  تحي��ات  له��م 
اللجن��ة العليا املنظم��ة، مثمنا 

الجه��ود الت��ي تبذله��ا اللجان 
الفرعي��ة والوح��دات العامل��ة 
والتي  واالتصال  اإلع��ام  بلجنة 
تص��ب يف تنفيذ خط��ة العمل 
لتغطية كافة جوانب وفعاليات 
هذا الحدث، عىل الشكل الذي 
يعكس تطلع��ات اللجنة العليا 
بإب��راز وإنج��اح ه��ذا امللتقى 
الري��ايض ال��ذي يق��ام للع��ام 

السادس عىل التوايل.
وقال العبدالل��ه: “بداية نتوجه 
بالش��كر والتقدير للجنة العليا 
عىل منحها الثقة لنا للعمل عىل 
تغطية هذا الحدث يف موس��مه 
الت��وايل، والذي  الس��ادس عىل 
يش��كل لنا تحدي��دا نحو إبرازه 
تطلعات  الذي يخدم  بالش��كل 
الجميع يف تحقيق أعىل معدالت 
النجاح، خصوصا مع املش��اركة 
الواس��عة يف هذه النس��خة من 
الدوري والذي يبلغ عددها 83 
فريق موزعني عىل 6 دوريات”.

وأض��اف أن العم��ل اإلعام��ي 
سيس��ري وفق الخطة املرس��ومة 
والت��ي تش��تمل ع��ىل التغطية 
املحلي��ة  الصح��ف  جمي��ع  يف 
والتغطية عرب وس��ائل التواصل 
االجتاع��ي بالسوش��يل ميديا، 
والذي تسعى من خاله اللجنة 
لتحقيق أعىل مع��دل للمتابعة 
واملش��اهدة ملنافس��ات ه��ذه 
النس��خة، مؤك��دا أن ال��دوري 
سيش��هد مضاعف��ة الجهود من 
الجان��ب اإلعام��ي مب��ا يحقق 
النتائ��ج املطلوب��ة الت��ي تحرز 
النج��اح والتميز له��ذا التجمع 
الري��ايض، الذي يش��كل واحدا 
من امللتقيات الرياضية الشبابية 

املميزة يف مملكة البحرين.

فرق المراكز الشبابية تُنهي 
استعداداتها للمشاركة في 
الدوري

رفع��ت الف��رق ال��� 83 املش��اركة 
بال��دوري من ح��دة تحضرياتها يف 
األي��ام األخرية اس��تعدادا النطاقة 
الفرق  كثف��ت  املنافس��ات، حيث 
م��ن حصصها التدريبي��ة وخوضها 
للمباري��ات الودي��ة قبي��ل املوعد 
انطاق الحدث الذي من املقرر أن 

يقام يوم غٍد األحد.
وق��د وجهت األجهزة الفنية للفرق 
الاعب��ني ل��رضورة تقدي��م أفضل 
املس��تويات املنافس��ة عىل تحقيق 
النتائ��ج اإليجابي��ة الت��ي متنحه��ا 
الفرصة ملواصلة املش��وار والوصول 
ألبع��د نقط��ة يف هذه املش��اركة، 
فالجميع عينه عىل اللقب والجميع 
يبحث أن يحفر اسمه بحروف من 

ذهب.
املراك��ز  دوري  ف��رق  وُتنه��ي 
الش��بابية اليوم السبت تحضرياتها 
اس��تعداداً لانطاق فيا ستواصل 
ف��رق الدوريات الخمس��ة األخرى 

تدريباتها قبل خوض مبارياتها.

يوم واحد على انطالق دوري خالد بن حمد السادس لكرة القدم للصاالت
اللجنة المنظمة تضع آخر اللمسات لبدء الحدث الرياضي

الفرق على  المالبس  وتوزيع  االفتتاح...  لحفل  النهائية  البروفة  اليوم 
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من مراسم القرعة التي وزعت الفرق على المجموعات جانب من االجتماع األخير للجنة المنظمة

جانب من زيارة أعضاء اللجنة لصالة مدينة خليفة الرياضية

 جانب من الركن الترويجي في مجمع السيف التجاري

شعار دوري خالد بن حمد لكرة القدم للصاالت

لجنة اإلعالم واالتصال           دوري خالد بن حمد



وكاالت: رغ��م أن املنتخ��ب الدمناريك، 
مل يه��زم يف آخر 17 مباراة، واقرتب من 
التأهل لدور الس��تة عرش بكأس العامل، 
إال أنه مازال بحاجة لتحس��ن األداء يف 

هذه البطولة.
وتعادل املنتخب الدمن��اريك مع نظريه 
األسرتايل 1� 1 أمس الخميس يف سامارا، 
ليصبح املرش��ح األول الحت��ال املركز 
الث��اين يف املجموع��ة الثالث��ة، ويضمن 
مقع��دا يف دور الس��تة ع��رش، خلف 

املنتخب الفرنيس الذي تأهل بالفعل.
ويبتع��د املنتخب الدمن��اريك بفارق 3 
نق��اط كاملة ع��ن املنتخب األس��رتايل 
ويحت��اج الفري��ق نقط��ة واح��دة يف 
مباراته األخ��رية أمام املنتخب الفرنيس 
التي س��تقام الثاثاء املقبل يف موسكو، 
أو عدم فوز املنتخب األسرتايل عىل بريو 
يف املباراة التي ستقام يف نفس التوقيت 

مبدينة سوتيش.
ولك��ن املدرب أوجه هاري��دي أكد أن 
األم��ور يجب أن تتحس��ن، مثلام فعل 
الجن��اح يوس��ف بولس��ن بع��د الفوز 

باملباراة االفتتاحية أمام بريو.
وتقدم املنتخب الدمناريك بهدف سجله 

كريس��تيان إريكس��ن، وكان بإم��كان 
املنتخ��ب الدمن��اريك أن يجعل النتيجة 
0-2، لو مل يهدر نيكوالي يورجينس��ن 
رضب��ة رأس م��ن مس��افة قريب��ة من 

املرمى.
واس��تطاع املنتخب األسرتايل أن يعادل 
النتيج��ة من ركلة الجزاء التي س��جلها 
مييل جديناك قبل نهاية الشوط األول، 
وظهر أيضا أن املنتخب األس��رتايل كان 
بإمكان��ه التس��جيل يف الش��وط الثاين، 

لكنه فشل يف إنهاء الهجامت.
وقال الس��ه ش��وين العب خط الوسط: 
“حزي��ن ألننا منلك العب��ن أفضل من 
العب��ي املنتخب األس��رتايل، رمبا يف أيام 
قليلة، قد أصبح س��عيدا لحصولنا عىل 
أرب��ع نقاط، ولكننا مل نق��دم إمكاناتنا 
الحقيقي��ة، ومل نلعب التس��عن دقيقة 

األخرية كام نريد”.
قد يشعر املنتخب األسرتايل مرة أخرى 
بالح��رة، حي��ث كان قد خ��ر أمام 
املنتخ��ب الفرنيس 1 � 2، قبل أن يقدم 

عرضا قويا أمام املنتخب الدمناريك.
وق��ال امل��درب الهولن��دي ب��ريت فان 
مارفيك: “يف الجزء األول من املباراة، مل 

نكن مقتنعن أن بإمكاننا أن نواجههم، 
وبع��د ذل��ك وجدنا الح��ل ومنذ ذلك 
الوقت س��يطرنا ع��ىل املب��اراة، وكان 
املنتخب الدمناريك يخشانا، كنا نستحق 

الفوز لذلك أنا حزين”.
بين��امال تزال فرصة املنتخب األس��رتايل 
قامئة للتأهل إىل دور الس��تة عرش، إال 

أنه لن يتمكن من الصعود مبفرده.

ف��إذا حق��ق املنتخب األس��رتايل الفوز 
عىل ب��ريو، وخر املنتخ��ب الدمناريك، 
سيتس��اوى املنتخب��ان يف أرب��ع نقاط 
وم��ن ث��م سيحس��م ف��ارق األهداف 

املتأهل للدور التايل، علام بأن املنتخب 
الدمناريك س��جل هدف��ن ودخل مرماه 
هدف، فيام س��جل املنتخب األس��رتايل 

هدفن ودخل مرماه ثاثة أهداف.
وق��د يتأهل املنتخب األس��رتايل بفضل 
 0  �  1 بالف��وز  املس��جلة  األه��داف 
عىل منتخ��ب بريو وخس��ارة املنتخب 
النتيج��ة، ولكن فان  الدمناريك ب��ذات 

مارفيك غري مهتم بهذه الحسابات.
وقال: “املهم بالنسبة يل هو الفوز عىل 
بريو، املباراة األخرى ليس لدى أي تأثري 
عليها، لذلك ال أفكر يف هذه األش��ياء،ال 
أفكر يف الفرق األخ��رى، أفكر فقط يف 

مباراة بريو”.
يف املقابل، يشعر هاريدي بالثقة مثلام 

هو متوقع من شخص يف مركز قيادة.
وقال: “رمبا نحتاج نقط��ة، رمبا نحتاج 
التع��ادل ألن املنتخب األس��رتايل ميكنه 
الف��وز عىل بريو، ولكنهم أيضا ميكن أن 
يخروا أمام بريو، تأخذ ما تحصل عليه 

يف كرة القدم وتستعد له”.
وأض��اف: “س��تكون مب��اراة فاصلة يف 
موس��كو، وأعتق��د أننا س��نتأهل لدور 

الستة عرش”.
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حسابات معقدة لحسم صراع الدنمارك وأستراليا

وكاالت: قىض قائد املنتخب املكسييك 
لكرة الق��دم رافايل ماركي��ز، املرتبط 
اسمه بش��بكة تجارة مخدرات، صيفا 
غريبا يف روس��يا حيث ال ميكنه ارتداء 
نفس القمصان التي يرتديها زماؤه يف 
التدريب��ات وال حتى الرشب من نفس 

قارورة املياه.
التفس��ري؟ ماركيز ال��ذي أصبح االحد 
خال املباراة ضد املانيا يف الجولة االوىل 
م��ن منافس��ات املجموعة السادس��ة 
للموندي��ال ال��رويس، راب��ع العب يف 
التاريخ يش��ارك يف 5 نهائيات، يتواجد 
اسمه منذ اغسطس 2017 عىل القامئة 
الس��وداء ل��دى الس��لطات الرضيبية 
االمريكية الرتباط اس��مه بشبكة تجارة 
فلوري��س  راوول  بزعام��ة  مخ��درات 
هرنانديز، حيث أدرجت وزارة الخزانة 
األمريكية اس��مه ضم��ن الئحة من 21 

شخصا و42 كيانا مرتبطن بالشبكة.
ونتيج��ة لذل��ك، ت��م تجمي��د جميع 
أصوله وحساباته املرصفية يف الواليات 
املتح��دة، وال ميك��ن لنجم برش��لونة 
االسباين السابق أن يكون لديه أي نوع 
من العاقات مع ال��رشكات أو البنوك 

األمريكية.
وهك��ذا، فخ��ال الحص��ص التدريبية 
للمكس��يكين يف روسيا، يرتدي ماركيز 
زي��ا مختلفا ع��ن الاعب��ن اآلخرين، 
والذي ال يظهر فيه أي اسم من الرعاة 

األمريكين للمنتخب املكسييك.
كام خ��ر املخرضم البال��غ من العمر 
39 عاما وصاح��ب 144 مباراة دولية 
وال��ذي أنكر مرارا وتكرارا اي عاقة له 
بفلوريس هرنانديز، العديد من رعاته 
الش��خصين، وتس��بب اس��تدعاؤه اىل 
صفوف املنتخب املكس��ييك باملشاكل 

يف بعض االحيان.
فامركي��ز مث��ا، مل يش��ارك يف املباراة 
الدولي��ة الودي��ة ضد ويل��ز يف مدينة 
باس��ادينا بوالية كاليفورني��ا، كام أخذ 
يف ع��ن االعتبار أال تتضمن رحلة بعثة 
املنتخب اىل روس��يا توقفا يف الواليات 

املتحدة.
وبالتايل، كيف ميكن تفسري أن املنتخب 
املكسييك الذي ميلك فرصة التأهل اىل 

الدور مثن النه��ايئ للمونديال الرويس 
اعتبارا من غ��د الجمعة يف حال فوزه 
ع��ىل كوريا الجنوبية يف روس��توف يف 
الجولة الثانية، يعقد “حياته” من اجل 
العب باتت سنوات تألقه من املايض؟

ب��كل بس��اطة ألنه مثلام ق��ال مدربه 
الكولومب��ي خوان كارلوس اوس��وريو، 
“خارج امللع��ب، ال يوجد هناك نقاش 
بأن��ه العب ك��رة القدم ال��ذي ميكنه 

تقديم االكرث للمنتخب”.
وق��ال االمن العام لاتحاد املكس��ييك 
لكرة القدم غيريمو كانتو قبل املونديال 
“قمن��ا باستش��ارة مختل��ف الخ��راء 
واتخذن��ا ه��ذه الق��رارات، التي هي 
يف رأين��ا، ال تؤثر عىل رافاي��ل ماركيز 

واالتحاد”.

واض��اف “نأخ��ذ ع��ىل محم��ل الجد 
قرارات وزارة الخزانة االمريكية ونظمنا 
عملياتن��ا يف املونديال حتى ال نتخطى 

تلك القرارات”.
وداف��ع امل��درب الس��ابق للمنتخ��ب 
املكس��ييك ميغيل هرييرا ع��ن قائده 
السابق، وقال لوكالة فرانس برس “انه 
رج��ل االرقام القياس��ية، تاريخي، رمز 

كرة القدم املكسيكية”.
من جهته، اعتر قطب الدفاع السابق 
للمنتخ��ب خواكن بل��رتان “إنه يشء 
يج��ب تركه جانب��ا. راف��ا تعامل معه 
بالطريقة الصحيحة وركز بشكل كامل 
عىل الجانب الريايض ليكون حارضا يف 

روسيا”.
أم��ا بالنس��بة للدع��م ال��ذي يقدمه 
املشجعون املكس��يكيون، فهو يحظى 
به دامئ��ا آخرها التحيات املذهلة التي 
نالها من نحو 40 ألف كانوا متواجدين 
مبلعب “لوجنييك” يف موس��كو عندما 
دخ��ل يف الدقائ��ق ال���15 األخرية من 
املباراة ضد أملانيا التي استهلت حملة 
الدفاع عن لقبها بالخسارة أمام ممثل 

الكونكاكاف صفر1-.
يف املنطق��ة املختلط��ة، ق��ال ماركيز 
بهدوء “يف املكسيك، لدينا تقاليد بأننا 
متش��امئون جدا، ال أحد راه��ن علينا 
بس��نتيمرت واح��د، وه��ذه املجموعة 

استعدت نفسيا لقلب كل يشء”.

الروس يكرمون مدربهم

مفاجأة بالمئوية

وكاالت: انتهى فنان محيل من رسم جرافيتي كبري، صممه بغرض تكريم 
ستانيساف تشريتشيسوف مدرب منتخب روسيا لكرة القدم، بعد أن 

نجح يف قيادة الفريق إىل منافسات الدور الثاين يف كأس العامل التي 
تستضيفها باده، وذلك ألول مرة منذ 32 عاما.

بعد فوز روسيا بنتيجة )1-3( عىل املنتخب املرصي يف سان بطرسرج، 
ظهرت صورة تشريتشيسوف مرسومة عىل أحد الجدران يف تقاطع أحد 

الطرق.
وقال ارتيوم بريج، وهو فنان محيل، بدأ يف رسم الصورة عقب املباراة: 

كان يجب أن نرسمها.
وقال عن حارس مرمى سبارتاك موسكو السابق البالغ من العمر 54 

عاما: إنه رائع.
وأجر تشريتشيسوف املشجعن الروس عىل تغيري آرائهم حيال املنتخب، 

بعد أن كان كثريون يتوقعون أن يحقق الفريق فشا ذريعا.
وتوقع أحد املارة واسمه أرتيوم أيضا أال يستمر هذا اإلنجاز طويا.

وقال: كان عليهم الفوز، أما األسبوع املقبل…فمن يدري؟
تلعب روسيا مباراتها األخرية يف دور املجموعات أمام أوروجواي يوم 

اإلثنن املقبل، يف لقاء هام لتحديد متصدر املجموعة األوىل، خاصة أنهام 
متساويا يف عدد النقاط )6(، بعد الفوز عىل مرص والسعودية.

)وكاالت(: فوجئ جريارد بيكيه بهدية مل يكن يتوقعها عىل اإلطاق يف معسكر 
منتخب إسبانيا يف كراسنودار، حيث تلقى تكرميا من االتحاد اإلسباين لكرة القدم 

ومن جميع زمائه بعد وصوله إىل 100 مباراة دولية.
وتجمع العبو املنتخب اإلسباين يف غرفة الطعام يف مدينة كراسنودار الرياضية، 

حيث فوجئ بيكيه بهتافات الحارضين يف القاعة تقديرا منهم ملسريته مع 
املاتادور وبعد أن استكمل مائة مباراة مع إسبانيا خال مواجهة إيران.

ووسط تصفيق جميع الحارضين، فقد تلقى بيكيه هدية من قائد الفريق 
سريجيو راموس، وهي عبارة عن قميص منتخب إسبانيا يحمل اسمه والرقم 

100 عىل ظهره، فيام التقط صورا مع رئيس االتحاد اإلسباين لويس روبياليس 
واملدرب فرناندو هيريو. وقال بيكيه يف حديث للموقع الرسمي لاتحاد اإلسباين 

: “مبارايت األوىل كانت ضد إنجلرتا يف إشبيلية يف فراير 2009، وهو أول استدعاء 
يل مع املنتخب، منذ البداية قرر فيسنتي ديل بوسيك أن ألعب كأسايس وكانت 

لحظة رائعة يف مسرييت”.

قائد المكسيك على القائمة السوداء

ماركيز

بيكيه يتلقى هدية من القائد راموس

وكاالت: انتظرت بريو، العودة إىل 
نهائيات كأس العامل، طوال 36 

عاما، وعندما نجحت يف التأهل، 
تبدد حلم تجاوز الدور األول، 

خال 5 أيام فقط، لكن املنتخب 
ترك بصمته بالفعل، وال يزال 

يتطلع إىل كتابة نهاية مرشفة، 
ملشاركته مبونديال 2018.

وخر منتخب بريو، مباراته األوىل 
يف املونديال، أمام نظريه الدمناريك، 

بهدف نظيف، السبت املايض، 
ثم خر بالنتيجة نفسها، أمام 
نظريه الفرنيس، أمس الخميس، 
يف الجولة الثانية من مباريات 

املجموعة الثالثة، ليحسم خروج 
بريو من الدور األول للبطولة.

ورغم الهزمية يف املباراتن، نال 
منتخب بريو، إشادة عىل نطاق 

واسع، بعد العروض القوية 
التي قدمها يف الجانبن الدفاعي 
والهجومي، والتي كانت كفيلة 

بتغيري مصريه يف املونديال، لوال 
مل يحالفه التوفيق يف ترجمة 

محاوالته إىل أهداف.
وقال بيدرو جالييس، حارس مرمى 
منتخب بريو، عقب الهزمية أمس 
أمام فرنسا “نشكر جامهري بريو 

كثريا عىل دعمها الهائل لنا يف 
روسيا”.

وأضاف “قدمنا كل ما لدينا عىل 
أرض امللعب، أمام منافسن أقوياء 
للغاية، ولكن األمر لن ينتهي عند 

ذلك، وإمنا سنختتم مشوارنا يف 

املونديال بنفس الطريقة”.

ويختتم منتخب بريو، مشواره يف 

البطولة مبواجهة أسرتاليا، وهي 

املباراة التي ستكون عىل األرجح، 

آخر مباراة للقائد باولو جرييرو 

يف املونديال، وذلك بعد أيام من 

مباراته األوىل يف البطولة.

وقدم منتخب بريو، مستويات 

جيدة بشكل عام، لكنه أخفق 

فقط يف حسم الفرص التي أتيحت 

له.

وكشفت إحصائيات الفيفا، أن 

منتخب بريو استحوذ بنسبة 

56 باملئة يف املباراة أمام فرنسا، 

لكنه مل يجن مثرة هذا االستحواذ، 

وعانده الحظ عندما تصدت 

العارضة لكرة خطرية يف مواجهة 

فرنسا، كام أهدر كريستيان كويفا، 

رضبة جزاء للفريق يف املباراة 

األوىل أمام الدمنارك.

بيرو يسعى لكتابة نهاية مشرفة

لقطة لمنتخب بيرو



السبت 23 يونيو 2018 
9 شوال 1439 - العدد 3539 20

نجوم عرب خذلوا منتخباتهم
عللى  العربيللة  املنتخبللات  وكاالت: 
موعد مع العللودة إىل أوطانها بعد أن 
فشلت يف الظهور بشكل مرشف خالل 
منافسللات دور املجموعات يف ماراثون 

كأس العامل املقامة حاليًّا يف روسيا.
وال شك أن النسخة 21 من كأس العامل 
ُتعد استثنائية؛ نظرًا لتأهل 4 منتخبات 
عربية دفعة واحللدة للنهائيات وهي: 
املنتخللب السللعودي، منتخللب مرص، 

منتخب املغرب ومنتخب تونس.
الوصللول لدور مثن نهللايئ لكأس العامل 
كان الحلللم الذي تجمللع عليه العرب 
بوصول أحد املنتخبللات العربية؛ نظرًا 

ألن طموحهم يقف عند هذا الحد.
متفائلللن  العللرب  املشللجعون  وكان 
بتقديم أحللد املنتخبات العربية عرضا 

قويللا يف دور املجموعات لحجز مقعد 
يف دور 16 نظللرًا للنجللوم املوجللودة 
يف تشللكيلة كل فريللق. ويعللول كل 
منتخب عللريب يشللارك يف كأس العامل 
عى إمكانات عدد من النجوم؛ لكنهم 
خذلوا األمللاين وأظهروا عكس ما متنته 

الجامهري.

المغرب

املنتخب املغللريب كان املرشللح األبرز 
دور  خللالل  كبللري  عللرض  لتقديللم 
املجموعللات ملللا ميتلكلله مللن العبن 

أصحاب مهارة عالية.
ووضللع الكثري من الجامهللري املغربية 
آمالهم عللى النجوم الذيللن جاء عى 
رأسللهم نورالديللن ملرابللط، محللرف 

ليجانيللس، ويونس بلهندة، متوسللط 
ميللدان جالطة رساي الللريك، ومبارك 
بوصوفللة، نجللم الجزيللرة اإلمللارايت، 
بجانب املدرب املخرضم الفريس هرييف 
رونللار. لكن خيب أسللود أطلس أمال 
الجامهللري العربيللة وودعللوا البطولة 
إثر تعرضهللم لهزميتن متتالتن  مبكراً 
بنتائللج 1-0  إيللران وإسللبانيا  أمللام 

وتذيلهم ترتيب املجموعة الثانية.

مصر

تألللق محمللد صللالح مللع ليفربللول 
وحصوللله عللى لقللب أفضللل العب 
يف الللدوري االنجليللزي رفللع سللقف 
الطموحات لدى املشللجعن املرصين 
مطالبللن الفراعنة ليس فقللط بإنهاء 

أسللطورية مجدي عبدالغني بل أيًضا 
الوصول لللدور الثمن النهايئ ألول مرة 

يف التاريخ.
غياب صللالح عن مباراة أوروجواي يف 
مستهل املشوار املونديايل بعد إصابته 
يف نهللايئ دوري أبطللال أوروبللا جاء 
كالصعقة عى املشللجع املرصي؛ كونه 
الالعب الوحيللد الذي حافظ عى رتم 

مستواه حتى اللحظات األخرية.
عودته لتشكيلة املنتخب املرصي أمام 
روسلليا تعد برشى سارة إلمكان صالح 
إعللادة األوراق وترتيللب الحسللابات 
وإدخال الفريق يف دائرة املنافسة مرة 
أخرى. الضغوطات اإلعالمية واإلصابة 
لعبللت دورًا كبريًا يف تراجع مسللتوى 
صللالح الذي ظهللر عليه أمام روسلليا 

ليتسبب يف وضع حد ملسرية الفراعنة 
يف املونديللال وخروجهللم مللن الباب 

الضيق.

السعودية

اعتقللد الكثللري أن ضخ عللدد كبري من 
يف  لالحللراف  السللعودين  الالعبللن 
الللدوري اإلسللباين بداية عهللد جديد 
يف الكرة السللعودية لتحسللن مستوى 
الالعب والوقوف عى بعض السلبيات 

التي ُيعاين منها ويقوم بتحسينها.
وجاءت الرياح مبا ال تشللتهي السللفن 
وعاىن املنتخب السللعودي يف مشواره 

املونديايل الحايل بعد الخسارة املدوية 
أمللام روسلليا بخامسللية والهزمية أمام 

أوروجواي بهدف دون رد.
للمنتخب  األساسللية  بالقوائم  الدفللع 
السللعودي وهم يحيي الشهري وسامل 
الدورسي وفهد لالحراف يف الليجا دون 
دراسة أثر سلللبا عى إمكانات الالعبن 
بعللد أن أصبحوا مالزمللن دكة البدالء 

طوال املوسم ليضعف قوتهم البدنية.
وكان بيتللزي يعللول عللى املحرفللن 
السللعودين يف التشللكيلة األساسللية، 
لكنهللم خيبللوا الظن وظهروا بشللكل 

هزيل مع األخرض وودعوا املونديال.

إحصاءات العبي روسيا تثير الشكوك سالح إنجلترا
وكاالت: رفللض االتحاد الدويل 
لكللرة القدم )فيفا( الكشللف 
املخدرات  عن عدد فحوصات 
التي أجراهللا لالعبي املنتخب 
املونديللال،  خللالل  الللرويس 
“التاريخيللة”  البدايللة  بعللد 

للمستضيف.
ورغم مطالب مسللؤولن كبار 
يف كللرى مؤسسللات مكافحة 
املنشللطات يف العللامل، رفللض 
الفيفا الكشللف عللام إذا كان 
إضافيللة  اختبللارات  أجللرى 
لصحيفللة  وفقللا  للللروس، 

“تيلغراف”.
وزادت الضغللوط عللى الفيفا 
استخدام  الرقابة عى  لتشديد 
املنشللطات من قبللل الروس، 
وذلك بعد تفيش أكر فضيحة 

منشللطات يف تاريللخ الرياضة 
العللام 2016، التللي كشللفت 
عللن تعاطللي أكرث مللن ألف 
ريايض رويس للمنشللطات، يف 
30 رياضللة مختلفللة، برنامج 

“ترعاه” الحكومة الروسية.
املتواضعللة  النتائللج  ورغللم 
يف املباريللات الوديللة، حقللق 
أفضللل  الللرويس  املنتخللب 
انطالقة لبلد مضيف يف تاريخ 
املونديال، بعد انتصاره بنتيجة 
0-5 عى السعودية، ثم بنتيجة 

1-3 عى مرص.
كللام تصللدر 3 العبللون روس 
الئحللة أكللر املسللافات التي 
قطعهللا العبللو املونديللال يف 
الجولللة األوىل، حيللث قطللع 
أليكسللاندر غولوفن ما معدله 

11.9 كللم يف اللقاءيللن، تللاله 
أليكساندر سللاميدوف )11.7 
كللم(، ثم يللوري غازينسللي 

)11.4 كم(.
ومن ناحية أخللرى، قال خبري 
ترافيس  العاملللي  املنشللطات 
تايغارت، إن األداء العايل قد ال 
يكون سببه املنشطات، ولكنه 
يستوجب “اختبارات إضافية”.
كللام أكللد أن عللى الفيفا أن 
االختبارات  مللن  بأكللرث  تقوم 
العادية واإلجراءات األساسللية 
مع الللروس، يك تكسللب ثقة 

املتابعن للحدث الكبري.
وأكد متحدث للفيفا أن االتحاد 
التعليق  الللدويل ال يسللتطيع 
عللى أي أمر يتعلللق بفحص 

املنشطات خالل البطولة.

وكاالت: قللال جللون سللتونز مدافع 
انجلللرا إن منتخب بالده سلليحاول 
تكللرار نجاحلله يف الللركالت الثابتة 
عندما يواجه بنللام يف املباراة الثانية 

يف املجموعة السابعة.
وجللاء هدفا هاري كن يف الفوز 2-1 
عللى تونللس يف املبللاراة األوىل بعد 
ركلتن ركنيتن وأشللار ستونز إىل أن 

الفريق كان يركز عى ذلك بالفعل.
وأبلغ الصحفين وهللو يرشح كيف 
تريد انجلرا تكللرار هذا النجاح غًدا 
األحد ”عملنا عى ذلك بشللكل كبري 
ملدة يومن أو ثالثة قبل املباراة وأىت 

ذلك مثاره.
”وجدنللا يف السللجالت التللي قمنا 
بدراسللتها أن العديللد من األهداف 
يف البطوالت الكبرية تأيت من الركالت 

الثابتة وليس اللعب املفتوح“.

وجللاء الهللدف األول عندمللا حول 
سللتونز ركلللة ركنيللة برضبللة رأس 
أبعدهللا حارس تونللس ليتابعها كن 

داخل املرمى.
ويف الوقت املحتسللب بللدل الضائع 
قفز املدافع هاري ماجواير أعى من 
الجميللع ليحول ركلة ركنية أرسلللها 

كللريان تريبيري وصلللت إىل كن قائد 
انجلللرا الللذي هز الشللباك برضبة 

رأس.
وميثل ماجواير وكن وستونز خطورة 
كبرية يف التمريرات العالية والركالت 
الثابتة التي تللرى انجلرا أنها نقطة 

قوتها.
وقال سللتونز مدافع مانشسر سيتي 
”نحاول االسللتفادة من نقطة قوتنا. 
منلللك العديد مللن الالعبن أصحاب 
رضبات رأس قوية. تسللجيل هدفن 
بهذه الطريقللة )كانت مكافأة( عى 
العمل الذي قمنا به يف التدريبات“.

وجللاء هدفللا كللن عللى النقيللض 
مللن خطللة املللدرب السللابق روي 
هودجسون الغريبة يف بطولة أوروبا 
2016 عندما أرص عى تنفيذ مهاجم 

توتنهام هوتسبري للركالت الركنية.

محمد صالح

إشـادة أستراليــة بالقائــد جيدينــاك
وكاالت: “كنا نسللتحق أكرث” هكذا 
عّلق املدرب بريت فان مارفيك بعد 
تعادل أسراليا 1-1 مع الدمنارك، يف 
إشللارة واضحة إىل هيمنة فريقه يف 

املراحل األخرية من املباراة.
لكن يف مرحلة من مراحل الشللوط 
األول، بدا منتخب أسللراليا متذبذباً 
فللكان  مقنللع،  غللري  أداء  ويقللدم 
السوكريوز بأمس الحاجة إىل العب 
يحافللظ عللى رباطة جأشلله تحت 
الضغط. ويف خضم ذلك، تقدم مايل 
جيدينللاك ليسللتلم زمللام املبادرة، 
ُمللدركاً التعللادل مللن ركلللة جزاء، 
هللي الثانية له يف نفللس العدد من 
املباريللات والثالثة له يف مشللاركاته 

.FIFA ضمن نهائيات كأس العامل

وبذلللك، انضم جيدينللاك إىل قامئة 
أسللطورية تتألف من سللتة أساطري 
رينسللينرينك  روب  مثللل  المعللة 
وأوزيبيللو  باتيسللتوتا  وجابرييللل 
ويوهللان  منهللم(  لللكل  )أربعللة 
نيسللكينز وخريسللتو ستويشكوف 
وفريناندو هيريو )ثالثة لكل منهم(، 
الذين سبقوه إىل بلوغ هذه العالمة 

يف عروس بطوالت املستديرة.
ويف هللذا الصدد، قال دانييل أرزاين، 
أصغر العب يف الفريق والذي دخل 
بدياًل يف الشوط الثاين ضد الدمنارك 
ُتحتسللب رضبللة جللزاء  “عندمللا 
لصالحنللا، نعلم أننا سنسللّجل ألنه 
العللب متسللق األداء إىل حد بعيد. 

إنه يعطي الثقة للفريق بأكلمه.”

لكن األمر ال ينطبق فقط عى أرض 
امللعب، فاألسللراليون يسللتطيعون 
االعتامد عى قائدهللم الصنديد يف 
كل األحوال داخل املستطيل األخرض 
وخارجلله، حيث يوضللح أرزاين أن 
“كل مللن يعرف هللذا الفريق حق 
املعرفللة يعرف أن مايل قائد مبعنى 
الكلمة، إنه ُربان السللفينة، وعندما 
يتكلللم فللإن الجميع يسللتمع إليه 

وُيصغي”.
وال يسللع جاكسللون إيرفاين إال أن 
ُيوافقلله الرأي، حيللث أوضح العب 
خللط الوسللط قائللاًل “إن األمللر ال 
يقترص فقط عى وجوده يف امللعب 
ويف غرفللة املالبس - إنه قائدنا وهو 
ُيعللوَّل عليلله دامئًا يف أي سلليناريو. 

سللنحتاج إىل أداء كبللري آخر منه يف 
األسبوع املقبل”.

ال يللزال املنتخللب األسللرايل ميلك 
حظوظللاً للبقللاء يف روسلليا 2018، 
حيث سللتكون مبللاراة الثالثاء ضد 
بللريو مبثابة معركة حيللاة أو موت. 
وبللدوره، يثللق قائللد الفريللق بأن 
أسراليا قادرة عى مواجهة التحدي 
املتمثل يف تحقيللق الفوز الذي من 
شللأنه أن مينحها بطاقللة العبور إىل 

دور الل 16.
وقللال جيدينللاك يف ختللام حديثه: 
“علينا أن نؤمن بحظوظنا حتى آخر 
رمق. ما زالت فرصنللا قامئة، وعلينا 
التمسللك بهللذه الفرصللة. علينا أن 

فرحة جيديناك بتسجيله الهدفنقدم أداًء هائاًل مرة أخرى”.

هاري كين )إنجلترا(: 
“من ينتظر يوم األحد؟”. 

ايفان راكيتش )كرواتيا(: 
“مباراة مذهلة.. فخور بهذا الفريق”.

كيليان مبابي )فرنسا(: 
“املنتخب األزرق..” 

كارلوس سالسيدو )المكسيك(: 
“روستوف، نحن هنا.. حلم األمة”. 

جون ستونز
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عدسة املونديال

وكاالت: علق األرجنتيني بابلو 
زاباليتا، العب فريق وست هام 

يونايتد، عىل هزمية منتخب بالده 
أمام كرواتيا، بكأس العامل، واالقرتاب 
من توديع البطولة من الدور األول.
وقال زاباليتا، يف ترصيحات أبرزتها 
صحيفة “الجازيتا ديللو سبورت”: 
“دعونا نرى كيف ستنتهي املباراة 

بني آيسلندا ونيجرييا، أنا آسف 
جًدا من أجل ليونيل مييس، لن 

يفاجئني إذا أعلن تركه املنتخب 
الوطني بعد هذه الهزمية، سيكون 

منزعًجا، فهناك 4 سنوات أخرى 
قبل مونديال 2022”. وأضاف: 

“يف األرجنتني، سيكون املشجعون 
غاضبون للغاية، نحن نتوقع املزيد 

من هؤالء الالعبني، لقد خرسوا 
املباراة النهائية يف مونديال الربازيل 

2014، وخرسوا كوبا أمريكا مرتني 
متتاليتني.

زاباليتا: رحيل ليونيل “كارثة” و”ذل”
الحك��م  أطل��ق  أن  م��ا  )وكاالت(: 
ايرماتوف صافرة  رافش��ان  االوزبيك 
وكرواتيا  األرجنت��ني  مب��اراة  نهاي��ة 
بخس��ارة مذلة لألوىل صف��ر - 3 يف 
الدور األول لكأس العامل يف كرة القدم، 
حتى خرج��ت الصحاف��ة األرجنتني 
بعناوين “الكارث��ة” و”الذل”، بينام 
دوى ص��وت املفرقع��ات احتفاال يف 

زغرب.
مقعده  الك��روايت  املنتخ��ب  وحجز 
للدور مثن النهايئ لكأس العامل للمرة 
األوىل من��ذ حلوله ثالثا العام 1998، 
بين��ام أصبح��ت األرجنت��ني مهددة 
بالخ��روج م��ن ال��دور األول للمرة 
األوىل من��ذ 2002، بع��د اكتفائه��ا 
بنقط��ة م��ن مباراتيه��ا األولتني يف 

املجموعة الرابعة.
رأت  اإللك��رتوين،  موقعه��ا  وع��ىل 
صحيف��ة “كالري��ن” األرجنتينية أن 
“كارث��ة” حصل��ت الخمي��س “ضد 
كرواتي��ا، األرجنت��ني تخي��ب اآلمال 

كأس  م��ن  للخ��روج  طريقه��ا  ويف 
الع��امل”، بينام اعتربت “ال ناس��يون” 
أن “كرواتيا س��خرت م��ن األرجنتني 
البطول��ة  يف  مس��تقبلها  وعرض��ت 

للخطر”.
ورك��ز املعل��ق التلفزي��وين دييغ��و 
التوري، من ش��بكة “يت يف بوبليكا” 
لنج��م  الباهت��ة  املس��اهمة  ع��ىل 
املنتخ��ب ليوني��ل مي��يس، قائال إنه 
كان “يف حالة جمود، كان بعيًدا عن 

مستواه، مكتئب”.
ووصف املوقع اإلخباري “اينفوباي” 
الهزمي��ة ب� ”املذل��ة”، موجًها انتقاًدا 
ا لحارس املرمى وي��ي كابايريو  ح��ادًّ
الذي ارتكب خطأ فادًحا “ال يصدق” 

جاء منه الهدف األول لكرواتيا.
واعت��رب املدافع األرجنتيني الس��ابق 
أوس��كار روغج��ريي، أح��د أعض��اء 
الفريق الفائز بكأس العامل 1986 إىل 
جانب االسطورة دييغو مارادونا، أن 
ضم كاباي��ريو إىل املنتخب تم “ألنه 

كان م��ن املف��رتض أن يك��ون جيًدا 
بقدميه”، يف إش��ارة إىل سوء تشتيته 
الك��رة، م��ا س��مح ألنت��ي ريبيتش 
بتس��جيل اله��دف األول يف الدقيقة 

.53
ويف العاصمة الكرواتية كانت الفرحة 
عارم��ة بالتأهل اىل مثن النهايئ للمرة 
األوىل منذ أن فاج��أ املنتخب العامل 
ببل��وغ نص��ف النهايئ الع��ام 1998 
يف أول مش��اركة بعد االستقالل عن 

يوغوسالفيا.
وجسدت صحيفة “يوتارنيي ليست” 
حالة الش��ارع الكروايت بع��د الفوز 
الس��احق ع��ىل األرجنت��ني، بعنوان 

لنس��ختها اإللكرتوني��ة “كرواتي��ا يف 
حالة نش��وة”. وس��ادت يف ش��وارع 
العاصم��ة أصوات املفرقعات النارية 
واالحتفاالت واأللوان األحمر واألبيض 

واألزرق التي غطت الساحات.
الصحيفة “ستس��تمر حالة  وتابعت 
النش��وة بالتأكي��د حتى الس��اعات 
األوىل من الصباح “، مضيفة “يحتفل 
بالفوز الرائع ل� )فاتريني( يف كرواتيا 
بأرسها”، يف إشارة إىل لقب املنتخب.
نوفوتيس”،  “سبورتسيك  أما صحيفة 
فرأت أن “الع��امل بأكمله توصل إىل 
خالصة واح��دة - كرواتيا س��حقت 

األرجنتني!”.

جمهور األرجنتين بعد الخسارة المؤلمة

وكاالت: سخر سيمي 
فرسالجكو، مدافع منتخب 
كرواتيا، من العبي منتخب 
األرجنتني، بعد املباراة التي 
جمعت املنتخبني الخميس، 

ببطولة كأس العامل.
وقال فرسالجكو، وفًقا 

لصحيفة “الجازيتا ديللو 
سبورت”: “شاهدت 

األرجنتينيني يسقطون عىل 
األرض، ويرصخون مثل 

النساء، لقد كنا أفضل ولدينا 
فرصا أكرث، سيكون عليهم 

أن يقدموا أفضل ما لديهم 
يف املباراة املقبلة من أجل 

العبور”.
وأضاف: “سامباويل؟ لقد قال 
إن عليهم السيطرة علينا، ال 
أعرف ما هي املباريات التي 

شاهدها”.

بكوا مثل النساء

ميسي يشعر باأللم
)أ.ف.ب(: خرج ليونيل مييس من نفق 
ملع��ب “نيجني نوفغ��ورود” منحني 
ال��رأس إلدراك��ه أن األرجنت��ني تواجه 
إذالل الخروج من دور املجموعات يف 

كأس العامل لكرة القدم يف روسيا.
وتعرض نجم برش��لونة االسباين لهزمية 
مذلة من قب��ل منتخب كروايت بثالثية 
نظيف��ة، ما جع��ل املنتخ��ب األمرييك 
الجنويب يف وضع ال يحسد عليه بعد 4 
أعوام ع��ىل وصوله إىل املباراة النهائية 
قبل الخس��ارة أمام أملانيا بعد التمديد 

بهدف ماريو غوتسه.
كأس الع��امل ع��ىل وش��ك أن تخ��رس 
الالع��ب، الذي س��يطر م��ع الربتغايل 
كريس��تيانو رونالدو، ع��ىل كرة القدم 

عىل مدى عقد من الزمن.
يحتفل مييس غ��ًدا األحد بعيد ميالده 
الح��ادي والثالثني. ورمبا نش��اهده يف 
البطولة األكرب للم��رة األخرية دون أن 
ي��رتك إرث��ه فيها بعدما فش��ل يف نقل 

مآث��ره املذهلة مع ناديه إىل الس��احة 
الدولية.

وخ��رست األرجنتني نه��ايئ كأس العامل 
ع��ام 2014 أمام أملاني��ا صفر - 1 بعد 
التمدي��د، قبل أن تعاين من خس��ارتني 
متتاليتني أمام تش��يي بركالت الرتجيح 

يف نهايئ كوبا أمريكا يف 2015 و2016.
وأمل��ح مييس قبل انط��الق كأس العامل 
الحالية إىل أنه قد يعتزل اللعب دوليًّا، 
وه��و كان اعتزل ع��ىل الصعيد الدويل 
بالفعل يف عام 2016 قبل أن يعود عن 

قراره.
بعد إه��داره ركل��ة ج��زاء يف املباراة 
األوىل لألرجنت��ني يف مونديال روس��يا 
التي انتهت بالتعادل 1-1 مع ايسلندا، 
مل يك��ن هناك ش��ك بأن مي��يس كان 
يتطل��ع إىل املباراة ض��د كرواتيا. لكنه 
بدا متوترًا حت��ى قبل انطالق املباراة، 
وعكس��ت لغة جس��ده صورة شخص 
يش��عر بثقل التوقع��ات إذ كان يفرك 

جبين��ه بتأم��ل عميق خالل النش��يد 
الوطني.

وبدا للوهلة األوىل أنها س��تكون ليلته، 
لكن األمر مل يكن كذلك، فهو كان غائًبا 
تقريًب��ا وملس الك��رة 20 مرة فقط يف 
الشوط األول، ووحده املهاجم سريخيو 
اغويرو كان اقل منه ملسا للكرة، وحتى 
الح��ارس ويي كابايريو كان منغمس��ا 

باملباراة اكرث من نجم برشلونة.
وحملت ثالثيته يف مرم��ى االكوادور 
)1-3( منتخ��ب األرجنت��ني إىل كأس 
العامل وأنفذت حملت��ه يف التصفيات 
األمريكي��ة الجنوبية يف املحطة األخرية 
رغ��م الثغرات الكب��رية، لكن األخطاء 
كان��ت واضح��ة للعي��ان الخمي��س 
للحارس  املضحك��ة  اللقطة  وأبرزه��ا 
كاباييريو الذي أه��دى كرواتيا هدف 

التقدم.
وكان مي��يس قريًبا من التس��جيل لوال 
نجاح زميله يف برشلونة ايفان راكيتيتش 

يف إبعاد كرة من مسافة قريبة. واضطر 
النج��م االرجنتين��ي إىل الرتاج��ع كثريا 
ملنطقة دفاع فريق��ه يف بعض األحيان 
للحصول عىل الكرة لكنه كان يصطدم 

دامئا بجدار من العبي كرواتيا.
وس��جلت كرواتي��ا هدف��ني متأخرين 
كانا مبثابة خنجرين يف قلب األرجنتني 
وآم��ال مي��يس، ليبقى مق��درًا ألفضل 

الع��ب يف الع��امل 5 مرات ع��دم الفوز 
بأهم لقب يف كرة القدم.

وكل ه��ذا يتناقض بش��كل صارخ مع 
الربتغ��ايل كريس��تيانو  تأل��ق غرمي��ه 
رونال��دو الذي س��جل 4 أه��داف يف 
نهائي��ات روس��يا حت��ى اآلن ويتطلع 
للحصول ع��ىل جائزة الك��رة الذهبية 
ألفضل العب يف العامل للمرة السادسة.

خورخ��ي  االرجنت��ني  م��درب  اعت��رب 
س��امباويل بع��د املب��اراة “أن واق��ع 
الفري��ق األرجنتيني طغ��ى عىل إبداع 
ليو. مردوده مح��دود الن املنتخب ال 

يساعده كام يجب”.
وكان س��امباويل م��رتددا يف املقارن��ة 
بني مي��يس ورونال��دو ال��ذي يخوض 
غامر كأس العامل للم��رة الرابعة ورمبا 
األخرية يف مس��ريته، بقول��ه “أعتقد أن 
كريستيانو العب عظيم، ميكنكم رؤية 
كل م��ا حققه لناديه وبالده. يف الوقت 

الحايل ال يجب املقارنة بني الالعبني”.

ليونيل ميسي
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تونس مطالبة بوقف “النزيف العربي”
وكاالت: تواج��ه بلجي��كا أحد 
كأس  يف  القوي��ة  املنتخب��ات 
العامل، اختبارًا أكرث صعوبة أمام 
تونس عق��ب مباراة افتتاحية 
مريحة نسبيا أمام بنام، ضمن 

املجموعة السابعة.
وفاز فري��ق امل��درب روبرتو 
مارتينيز، املدجج بالنجوم 3 - 
0، عىل بن��ام يف أوىل مباريات 
املجموعة  ضم��ن  املنتخب��ن 
الس��ابعة يف سوتيش، لكن من 
املحتم��ل أن يواج��ه الفريق 
األورويب منافس��ا أك��رث ق��وة 
ورصام��ة دفاعيا عندما يلتقي 
مع تونس عىل ملعب سبارتاك 

يف موسكو اليوم السبت.
وهذا يعن��ي أن فطنة القائد 
إي��دن ه��ازارد، وكيف��ن دي 
بروي��ن، س��تكون حيوي��ة لو 
أرادت بلجي��كا التأه��ل لدور 
الستة عرش ما يعني يف الوقت 
ذات��ه وداع تون��س للبطول��ة 

مبكرا.
ال��دوري  نج��ام  واحت��اج 
اإلنجليزي املمتاز فرتة للدخول 
يف أج��واء اللقاء ي��وم االثنن، 
لكنهام نجحا يف نهاية املطاف 

يف تحقيق التأثري املطلوب.
وق��ال ه��ازارد، صان��ع لعب 
تشيليس عن مواجهة السبت: 
“املب��اراة األوىل يف أي بطولة 
دامئ��ا ما تك��ون صعبة بعض 
اليشء، وكذلك الحرارة أرهقتنا 
لكن بعد الراحة سنكون عىل 

استعداد للعودة مجددا”
وصن��ع دي بروي��ن اله��دف 
لوكاكو  لزميل��ه روميلو  الثاين 

رائعة، وقال  بتمريرة متقن��ة 
العب وس��ط مانشسرت سيتي 
أم��س األربعاء، إن��ه يرى أن 
ه��ذه مهمت��ه األساس��ية يف 

البطولة.
وق��ال للصحفين خالل إجازة 
مفاجئة ملدة يوم واحد لالعبن: 
“مهمتي وض��ع املهاجمن يف 
موق��ف ميكن معه تس��جيل 
األهداف، لو فعلت ذلك أكون 

أديت مهمتي بشكل جيد”.
واكتس��بت تونس ش��عبية يف 
الك��رة األفريقية بقدرتها عىل 
الدفاع بصالبة خالل املباريات 
مع اس��تخدام خط��ط وحيل 

إلضاعة الوقت.
وكاد هذا األس��لوب أن يفلح 
أمام إنجلرتا يف فولجوجراد يوم 
االثنن املايض، حيث أحبطت 
تونس فري��ق املدرب جاريث 
ف��رتات  معظ��م  س��اوثجيت 
إدراك  الثاين عق��ب  الش��وط 
التع��ادل من ركل��ة جزاء قبل 

عرش دقائق من االسرتاحة.
ورغ��م الدف��اع املنظم منيت 
التونيس بهدف  الفريق  شباك 
قرب النهاية ليخرس 1-2 لذلك 
س��يحتاج الفريق الس��تخدام 
طريقة لعب أكرث طموحا أمام 
بلجي��كا للحفاظ عىل آماله يف 

التأهل للدور التايل.
وق��ال نبي��ل معل��ول مدرب 
تونس: “أعتقد أننا س��نحظى 
باحرتام بلجيكا ولدينا طموحنا 
الخ��اص لتجاوز ال��دور األول 
ال��ذي مل تصل ل��ه تونس من 

قبل”.

المكسيـك تسعـى لمواصلـة التألـق
الكولومبي خوان  وكاالت: س��يخوض 
كارلوس أوس��وريو، مبارات��ه رقم 50 
يف قي��ادة املنتخ��ب املكس��ييك أمام 
كوري��ا الجنوبية، يف كأس العامل، اليوم 

السبت.
ويشري تاريخ أوسوريو لوجود احتامل 
كب��ري يتمث��ل يف اللج��وء لتش��كيلة 
مختلفة للمرة رقم 50 يف مسريته مع 

الفريق.
وإذا كان��ت القاع��دة القدمية ترفض 
تغيري تشكيلة حققت الفوز، لكن هذا 
األمر ال ينطبق عىل املدرب البالغ من 
العمر 57 عاًما الذي يجدد تش��كيلته 

بشكل دائم.
ويبقي أوسوريو منافسيه، وهي كوريا 
الجنوبي��ة هذه املرة التي خرست 1 - 
صفر أمام الس��ويد، يف حالة ترقب ملا 

سيخرجه املدرب أوسوريو من جعبته.
الذي  الكولومب��ي،  امل��درب  ويتطلع 
نج��ح يف قي��ادة املكس��يك لتحقيق 
ف��وز مفاج��ئ 1 - صفر ع��ىل أملانيا 
حامل��ة اللقب يف مباراتهام االفتتاحية 
باملجموع��ة السادس��ة ي��وم األح��د 
املايض، لضامن الوصول لدور الس��تة 
عرش قب��ل مباراة واح��دة عىل ختام 

دور املجموعات.
ومل يحتف��ل أوس��وريو بالهدف الذي 
أحرزه هريفين��ج لوزانو أمام أملانيا بل 
ظ��ل جالس��ا به��دوء ورشع يف كتابة 
ملحوظات يف مفكرته التي ال تفارقه.

ويتبنى أوس��وريو طريقة تعتمد عىل 
التش��كيلة والخطط  تعديل طريق��ة 
وطريقة اللعب وفًقا للفريق املنافس.
إال أن هذا التغيري املس��تمر مل مينحه 

ش��عبية ب��ن الجامه��ري املكس��يكية 
وبعض وس��ائل اإلع��الم املحلية عىل 

وجه الخصوص.
ويش��عر الكثريون بأن��ه يعقد األمور 
فوق ما تحتمل كام أنه يعطي إجابات 
معق��دة ملا تعترب أس��ئلة مبارشة بدال 
من االكتفاء بعرض اإلجابات املعتادة.
ورغم س��جله البارز ال��ذي حقق فيه 
32 انتصارًا وتس��عة تع��ادالت إضافة 
للخس��ارة يف 8 مباري��ات ضم��ن 49 
مب��اراة ت��وىل فيه��ا القي��ادة إضافة 
لقيادت��ه املكس��يك للتأه��ل ل��كأس 
العامل بسالس��ة، لكن الجامهري قابلته 
بصيحات استهجان أمام أسكتلندا قبل 

3 أسابيع.
لك��ن الف��وز املهم ال��ذي حققه عىل 
أملاني��ا األح��د امل��ايض ونجاح��ه يف 

التف��وق ع��ىل بطلة العامل س��اهم يف 
زيادة أسهمه بشكل ملحوظ وأسكت 
أصوات منتقديه عىل األقل يف الوقت 

الراهن.
وتبق��ى رؤي��ة أوس��وريو املحوري��ة 
مرتكزة عىل النه��ج الهجومي برصف 

النظر عن طريقته يف التغيري والتبديل 
املستمر.

وغالًب��ا ما يت��م ذل��ك باالعتامد عىل 
خط دفاع متقدم يتألف من 4 العبن 

إضافة لجناحن ورأس حربة وحيد.
وقال ميجل اليون الظهري الذي يشغل 
أيض��ا مركز الجناح ي��وم األحد إنه مل 
يفهم أبدا طبيعة االنتقادات املوجهة 

ألوسوريو.
وأض��اف “عندم��ا ترى ش��خًصا بهذا 
االلت��زام ويبذل أقىص م��ا ميكنه من 
جهد فإنك ال تستطيع أن تربر لنفسك 
أس��باب تعرض��ه له��ذه النوعية من 
األحكام القاسية والعنيفة، إنه عبقري 
لكنه يفعل األم��ور بطريقة مختلفة. 
أمتن��ى أن يحظ��ى بالتقدي��ر ال��ذي 

يستحقه”.

خوان كارلوس أوسوريو

وكاالت: قال رئيس االتحاد 
التونيس لكرة القدم، وديع 
الجريء، إن منتخب تونس 
مل يكن سيئا، خالل خسارته 

أمام إنجلرتا )1-2(، يف مستهل 
مشواره مبونديال 2018.

وأوضح الجريء، يف ترصيحات 
صحفية، خالل الحفل الذي 
نظمه سفري تونس بروسيا، 
محمد الشيحي، عىل رشف 

بعثة نسور قرطاج: “ال بد أن 
نعرتف بأن منتخب إنجلرتا، 

كان يف أعىل مستوى له، مثلام 
كنا ننتظر، لكن منتخبنا لعب 

املباراة بذكاء، بعد تسجيل 
التعادل )1-1(”.

وتابع: “منتخب تونس نجح 
أمام إنجلرتا، لكنه يف لحظة 
قلة تركيز، ويف وقت قاتل، 
قبلنا هدفا، فكانت الهزمية 

موجعة جدا، لكن ال يجب أن 
نخجل منها”.

وحول لقاء اليوم، قال: “لقد 
حرضت التدريبات، وتحدثت 
مع الالعبن، والحمد لله أن 

معنوياتهم عالية، وهو ما 
يجعلني أقول إنني واثق 
فيهم، ويف الجهاز الفني، 

لتحقيق نتيجة إيجابية أمام 
بلجيكا، تنعش آمالنا يف التأهل 

إىل الدور الثاين”.

وديع الجريء 
متفائل

رعـب السـويـد ينتظـر حامـل اللقـب
متاس��ًكا  أملاني��ا  أظه��رت  وكاالت: 
واتس��اًقا عىل مدار تاريخها يف كأس 
الع��امل لك��رة القدم حي��ث مل تودع 
البطول��ة من ال��دور األول خالل 80 
عاًم��ا لكن هذا كله ق��د يتغري اليوم 
الس��بت. ومل تودع أملانيا كأس العامل 
من الدور األول منذ 1938، وُحرمت 
أملانيا من املشاركة يف النسخة التالية 
للحرب العاملية الثانية وكان ذلك يف 

نسخة 1950.
حتى الربازيل بطلة العامل 5 مرات ال 
ميكن أن تفتخر بهذا الرقم القيايس، 
حيث فش��لت يف تجاوز الدور األول 

يف نسخة 1966 يف إنجلرتا.
لك��ن عندم��ا يدخل رج��ال املدرب 
يواكي��م ل��وف ملع��ب فيش��ت يف 
سوتيش ملواجهة السويد يف مباراتهم 
السادس��ة،  باملجموع��ة  الثاني��ة 
س��يدركون أن الخسارة أمام الفريق 

اإلس��كندنايف قد تعن��ي نهاية أطول 
رقم قيايس يف تاريخ كأس العامل.

وتعني الخس��ارة يف املب��اراة األوىل 
الفري��ق  أن  املكس��يك  أم��ام   1-0
األملاين رمبا يحت��اج إىل 5 نقاط عىل 
األق��ل من مباراتيه املتبقيتن يف دور 
املجموع��ات أم��ام الس��ويد وكوريا 
الجنوبي��ة لضامن التأه��ل إىل دور 

ال�16.
وظه��رت أملانيا بطلة نس��خة 2014 
بأداء باهت أمام املكس��يك ومل تبد 
أي م��ن مظاهر قوته��ا التي قادت 
الفري��ق للف��وز بنس��خة الربازي��ل 
األخرية أو االنتص��ار يف مبارياتها 10 

يف التصفيات املؤهلة للبطولة.
وبدالً من ذلك كان الفريق فريس��ة 
س��هلة ملنافسه الذي شن عىل مرمى 
مانويل نوير العدي��د من الهجامت 

املرتدة الرسيعة.

وتعاين أملانيا حاليا من موقف صعب 
وتستعد جامهريها ملا قد يكون أكرب 
صدم��ة يف تاريخ الب��الد منذ عقود 

طويلة.
وق��ال توم��اس مولر مهاج��م أملانيا 
“تنتظرن��ا مهمت��ن صعبتن ويجب 

الف��وز  بنج��اح. يج��ب  حس��مهام 
باملباراتن املتبقيتن يف املجموعة”.

وأض��اف “ال يهم من سيش��ارك. كل 

الع��ب يجب عليه تنفي��ذ املطلوب 
من��ه يف مرك��زه وإذا ت��م االلت��زام 
بذلك ميكن للجميع صنع وتس��جيل 

األهداف”.
وأمام الفريق السويدي فرصة ذهبية 
لبلوغ الدور الثاين يف ظل إدراكه أن 

منافسه يعاين من ضغط شديد.
إميي��ل  الس��ويدي  الجن��اح  وق��ال 
فورس��بريج الذي فاز فريقه باملباراة 
األوىل 0-1 ع��ىل كوري��ا الجنوبي��ة 
“س��نقدم أقىص ما ميكننا وسنتعامل 
بذكاء س��واء كانت الكرة بحوزتنا أو 

ال”.
والتع��ادل قد يكون كافيا للس��ويد 
لكن بالنسبة ألملانيا فأإن هدفها هو 

اقتناص الثالث نقاط فقط.
وأضاف فورس��بريج “مع مرور وقت 
املباراة س��يزداد إحب��اط األملان مع 

غيابهم عن هز الشباك”.

الخطأ ممنوع على ألمانيا
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ل��دى كل عاش��ق ل� “الس��احرة 
م��ع  ذكري��ات  املس��تديرة”، 
املوندي��ال ال ميكن أن ميس��حها 
الزمن من ذاكرته، فلهذا العرس 
الك��روي مالي��ن تنتظ��ره كل 4 
أعوام وال تخل��و أحاديثهم عنه.. 
عن ذل��ك التاريخ ال��ذي صنعه 
نج��وم م��ن كل أنح��اء الع��امل 
بأقدامه��م الذهبي��ة. يس��تطلع 
“البالد سبورت” يف هذه الزاوية 
ذكريات الرياضين مع املونديال، 
املونديالي��ة  لحظات��ه  فل��كل 

الخاصة..

1. ما منتخبك العاملي املفضل؟
- منتخب األرجنتن.

2. كيف ترى حظوظ منتخبك يف 
مونديال روسيا؟

- حظ��وظ األرجنتن مفتوحة 
وكل يشء متوق��ع؛ ألنه فريق 
يض��م أفضل الالعبن الدولين، 
إضاف��ة إىل أن��ه يتمتع بأفضل 
املقومات الت��ي تجعله يحقق 
املس��تويات  ومنه��ا  أهداًف��ا 
الفنية العالية والراقية والروح 

القتالية. 

3. م��ن ترّش��ح إلح��راز لق��ب 
النسخة ال�21 لكأس العامل؟

- املنتخب اإلس��باين ه��و األقرب 
لتحقيق اللقب.

4. كيف تقرأ حظوظ املنتخبات 
العربية يف نسخة 2018؟

- النتائ��ج مل تخ��دم املنتخب��ات 
بعضها  تقدي��م  رغ��م  العربي��ة، 
ملس��تويات مرضي��ة نوع��ا ما، إذ 
صنعت بعض التفاصيل البسيطة 
الف��ارق ومنه��ا غي��اب التوفيق 

التهديفي.

5. ما أول موندي��ال كأس العامل 
حظيت مبتابعته؟

- مونديال 2002 بكوريا الجنوبية 
واليابان.

6. هل لديك طقوس خاصة ملتابعة 
منافسات هذا الحدث العاملي؟

- أح��ب مش��اهدة املباريات يف 
الغال��ب لوح��دي، وأحياًن��ا مع 

األصدقاء.

7. ح��دث ال تنس��اه يف ذاكرتك 
حول كأس العامل؟

النهائي��ة  - أس��تذكر املب��اراة 

ملوندي��ال 2014 بن األرجنتن 
خرسه��ا  والت��ي  وأملاني��ا، 
أملاني��ا  ملصلح��ة  “التانغ��و” 
به��دف نظيف حم��ل توقيع 
الالعب ماريو غوتزه يف الشوط 
اإلضايف الثاين، إذ كان املنتخب 
األرجنتيني هو املبادر بالهجوم 
منذ الدقائ��ق األوىل، وكاد أن 
يس��جل يف أكرث من مناس��بة، 
وبذل كل يشء خالل مجريات 
اللق��اء، لك��ن الح��ظ مل يكن 
بجانبه، وهذا وارد يف عامل كرة 

القدم.

الحارس اإليراني علي رضا بيرانوند

 سيد أحمد 
جعفر “كريمي” 

اإليراين  الح��ارس  وكاالت: خطف 
ع��ي رض��ا بريانون��د األنظ��ار يف 
الثاني��ة  املجموع��ة  منافس��ات 
بفضل تألقه يف حامية شباكه أمام 
املغ��رب والربتغال يف  منتخب��ات 
أول جولتن من الدور األول، لكن 
وصوله إىل تل��ك املكانة والتواجد 
وس��ط نجوم كرة الق��دم يف كأس 
الع��امل مل تك��ن رحلة س��هلة، بل 
هناك الكثري من الفصول الصعبة 
التي مرت عليه يف حياته الخاصة، 

وكانت سببا يف صناعة اسمه.
ينتم��ي عي رض��ا بريانوند لعائلة 
بدوي��ة تعم��ل يف رع��ي األغنام 
ودامئ��ا تتقل بن األرايض بحثا عن 
العش��ب إلطع��ام القطيع املكون 
من الخ��راف واملاع��ز، وكان عي 
رضا بريانوند االبن األكرب الذي بدأ 
العمل يف س��ن صغرية ملس��اعدة 

والده.
كان عي رض��ا بريانوند يحب كرة 
الق��دم كثريا ويتس��لل م��ن أجل 
املشاركة يف املباريات مع األصدقاء 

والجريان دون عل��م والده، الذي 
كان يؤمن أن لعب الكرة مضيعة 
للوقت واملستقبل، يف البداية أراد 
أن يك��ون مهاج��ام لكن��ه تحول 
بعد ذلك لحراس��ة املرمى بسبب 

اإلصابة.
اضط��ر ع��ي رض��ا بريانون��د إىل 
اله��رب من والده الذي كان ميزق 
ل��ه مالبس كرة القدم، وذهب إىل 
العاصمة طه��ران بحثا عن فرصة 
اللع��ب يف نادي كب��ري وعمره 12 
عام��ا، ونفذ خطته بعد أن اقرتض 
بع��ض املال م��ن أقاربه ليس��افر 

بالحافلة.
وبالفع��ل انضم إىل أح��د األندية 
املحلي��ة يف إيران، وس��اعده أحد 
الباعة الجائل��ن عىل اإلقامة معه 
يف الغرفة مقابل تقاس��م اإليجار، 
وكثريا نال أمام باب النادي لتوفري 
مث��ن املواصالت، وكان يس��تيقظ 
ليج��د أم��وال أمامه بع��د أن ظن 
الناس أنه متس��وال، ليستغل هذا 

املال يف تناول الطعام.

بع��د أن وصل عي رض��ا بريانوند 
إىل مرحلة فرق الشباب بدأ عمل 
النس��ائية،  يف مصن��ع للمالب��س 
وكان ميل��ك والد زميله يف الفريق 
واستغل املكان للنوم فيه، ثم ترك 
املصنع وتوجه للعمل يف غس��يل 

السيارات بسبب طوله.
انتق��ل للتدريب م��ع فريق نفط 
طه��ران يف البداية ن��ام يف املكان 
املخصص للصالة، ثم تم منعه بعد 
ذلك، ليضطر إىل العمل يف مطعم 
بيت��زا لينام يف م��كان العمل ليال، 
لكن يف أح��د األيام أجربه صاحب 
املطعم عىل تقديم الطعام ملدربه 
ال��ذي مل يك��ن يعلم ب��أن العبه 
يكسب عيش��ه يف املطعم، وترك 

العمل بعد عدة أيام.
ث��م عم��ل ع��ي رض��ا بريانوند 
والحدائق،  للش��وارع  كمنظف 

ومل يجد مكانا مناس��با للنوم 
لياقت��ه  وتأث��رت  في��ه، 
وتركيزه يف امللعب، وتم 
ط��رده من ن��ادي نفط 

طهران، وبع��د أن وصل إىل عمر 
23 عام��ا وج��د مدرب��ه يف نفس 
النادي يتص��ل به مجددا ويطلب 

منه العودة للفريق.
أصبح عي رض��ا بريانوند الحارس 
األول للن��ادي ومنتخ��ب إي��ران 
تحت 23 عاما، ومنذ العام 2015 
أصبح الحارس األول ملرمى إيران، 
وحافظ عىل نظافة 
شباكه يف 12 مباراة 
تصفي��ات  خ��الل 
كأس العامل 2018.

من رعي األغنام إلى األضواء

وكاالت: ذكرت وكالة تاس الروسية لألنباء عن 
قرار اتخذته السلطات، برش املنطقة املحيطة 

مبلعب فولجوجراد بالفانيليا، وذلك بهدف 
القضاء عىل البعوض ومنعه من إفساد مباريات 

كرة القدم بنهائيات كأس العامل 2018.
جاء هذا القرار بعدما عاىن العبو إنجلرتا 

وتونس، حيث واجهوا أرساًبا من البعوض خالل 
مباراتهام مبدينة فولجوجراد يوم االثنن املايض 

يف الجولة األوىل للمجموعة السابعة.
ورش العديد من الالعبن أنفسهم مبواد واقية 
قبل املباراة لكن يبدو أن ذلك مل يكن كافيا، 

حيث ظل البعوض يطاردهم ويحارصهم داخل 
امللعب أثناء املباراة.

وقالت السلطات الروسية إنها تأمل يف أن ينجح 
رش الفانيليا عىل األشجار واملناطق العشبية يف 

إبعاد البعوض.
ونقلت وكالة تاس عن إدارة مدينة فولجوجراد 

قولها، إن ُمرّكز الفانيليا لن يسبب إزعاجا 
للمشجعن ولكن سيكون كافيا للقضاء عىل 

البعوض.
ويعاين منتخب مرص من أزمة البعوض املنترشة 

يف مدينة فلجوجراد الروسية، قبل لقاءه 
باملنتخب السعودي، االثنن املقبل، مبنافسات 

الجولة الثالثة للدور األول من كأس العامل 
.2018

وأكد مسئولو منتخب مرص أن هناك 
استعدادات ألزمة البعوض منذ شهر فرباير 

بعد تحذيرات من االتحاد الدويل لكرة القدم 
فيفا، وهناك بعض املواد واألدوية الواقية 

سيتم منحها لالعبن وجميع أعضاء البعثة.
وودع منتخب مرص بشكل رسمي 

منافسات كأس العامل عقب تلقي 
هزميتن عىل يد أوروجواي وروسيا.

روسيا تحارب البعوض

“كريمي” يندب حظ األرجنتين في نهائي مونديال 2014

يعتقد كث��ريون أن منتخب أملانيا بطل 
العامل النس��خة املاضية قادر عىل بلوغ 
دور الس��تة عرش رغم تعرثه يف املباراة 
االفتتاحية أمام املكسيك 1/  0 ملا ميتلكه 
م��ن تاري��خ حاف��ل وعن��ارص مؤثرة، 
ولكون��ه أحد أبرز الق��وى العظمى يف 
عامل كرة القدم املعروف باعتامده عىل 
املنظومة الجامعية واالنضباط التكتييك 
واللياقة البدنية، األمر الذي يرجح كفة 
“املانش��افت” لتخطي عقبة الس��ويد 
باملجموعة السادسة اليوم وذلك ضمن 
منافسات املرحلة الثانية من مونديال 
روس��يا 2018، ولكن الظروف التي مير 
به��ا املنتخب ال توح��ي بقدرته للرتبع 
عىل ع��رش املوندي��ال العاملي ليصبح 
ثالث منتخب يف تاريخ البطولة يدافع 
عن لقبه حيث سبقه إىل هذا املنتخبان 
اإليطايل يف 1938 والربازيي يف 1962.

أملاني��ا الت��ي اعتادت أن تك��ون ضيفا 
دامئ��ا يف األدوار النهائي��ة بوصولها إىل 
النهايئ 8 مرات والدور قبل النهايئ 13 
مرة لتتوج مش��وارها املونديايل بأربع 
ألق��اب عاملي��ة يف موندي��االت 1954 
و1974 و1990، و2014 بات��ت الي��وم 
ليست محل ثقة كاملة أمام جامهريها 
ومحبيها بالق��درة عىل امليض إىل أبعد 
نقط��ة يف مونديال روس��يا بعد األداء 
املهزوز أمام املكس��يك وم��ن قبله يف 
املواجهات الودية الدولية بعدما خرس 
األملان أمام النمس��ا 3/  1 وحققوا فوزا 

صعبا عىل السعودية 2/  1.
إىل  املانش��افت  منتخ��ب  وتع��رض 
انتقادات واس��عة بعد الخس��ارة أمام 
املكسيك حيث قال نجم أملانيا السابق 
لوثر ماتيوس “ الفريق افتقد لكل يشء 
الزم م��ن أجل تحقي��ق الفوز أو حتى 

تجنب الهزمية أمام الخصم الالتيني.
وأضاف “فوز املكس��يك بهدف نظيف 
كانت رحيمة بالنس��بة لنا، مل يسبق يل 
أن رأيت املنتخب األملاين بهذا الضعف 

يف أي بطولة كبرية من قبل”.
وتعترب تلك الخس��ارة ه��ي الثانية يف 
تاري��خ مباريات أملاني��ا األوىل يف كأس 
الع��امل، واألوىل منذ العام 1982 عندما 
خرس األمل��ان أمام الجزائ��ر 2-1 وهو 
ما زع��زع الثق��ة بقدرة األمل��ان عىل 

املحافظة عىل اللقب.
ومثل��ام توق��ع املحللون قب��ل مباراة 
أملاني��ا ف��إن املكس��يك اعتمدت عىل 
فرض طوق دفاعي صارم أمام الهجوم 
األملاين واالعتامد عىل الهجامت املرتدة 
الرسيعة واملباغتة، بينام فشل املنتخب 
الدفاعي��ة  العق��دة  ف��ك  يف  االمل��اين 
املكسيكية وكان رسابا للمنتخب الذي 

توج قبل 4 أعوام بلقبه الرابع يف كأس 
الع��امل، ك��ام أن تلك النتيج��ة مازالت 
تبعث عىل الخوف بشأن قدرة الدفاع 
األملاين يف الذود عن مرماه يف املباريات 

القادم��ة وإن كان منتخب��ي الس��ويد 
وكوري��ا الجنوبية ليس��ا بتل��ك القوة 

الهجومية.
ل��وف  يواكي��م  امل��درب  ويخ��وض 

املونديال بفريق يعتمد بشكل أسايس 
عىل النجوم الشبان والوجوه الجديدة 
توجت بلق��ب بطولة القارات األخرية، 
بي��د أن الكثريي��ن ي��رون ب��أن غياب 
نجوم��ه الكبار املعتزل��ن مثل فيليب 
الم وباستيان شفاينشتيغر ومريوسالف 
كل��وزه الذين يش��كلون عنرص الخربة 

أدى إىل تراجع األداء.
ك��ام أن الظهور الباه��ت للمنتخبات 
الكب��رية وع��ىل رأس��ها األرجنتن التي 
منيت بخس��ارة ثقيلة من كرواتيا 3/  0 
وتعادلها مع آيس��لندا 1/  1 عالوة عىل 
تع��ادل الربازي��ل أم��ام س��ويرسا 1/  1 
ب��ات يش��كل مص��در قل��ق لجامهري 
املانشافت، خوفا من أن تصيبه “لعنة 
الكبار” ويلقى نفس املصري، فهل تضل 
أملاني��ا الطريق يف مونديال روس��يا أم 

تستعيد قوتها مجددا؟

هـل تضــل ألمانيــا طريقهــا فــي روسيــا؟

هل تفقد ألمانيا لقب بطولة العالم؟

حسن علي



لة
ام

ش���
ة 

���ي
اس

سي
ة 

ي���
وم

ي

السبت 23 يونيو 2018 - 9 شوال 1439 - العدد 3539 24
اليوم

أمس

15:00
18:00
21:00

بلجيكا

الربازيل

كوريا الجنوبية

أملانيا

آيسلندا

كوستاريكا

املكسيك

السويد

تونس

نيجرييا

سويرسارصبيا

2
0
1

0
2
2

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

وكاالت: حقق املنتخب الربازييل انتصارا صعبا 
بالوقت ب��دل الضائع عىل حس��اب املنتخب 
الكوس��تارييك، بنتيج��ة 0-2، الجمعة، ضمن 

منافسات املجموعة الخامسة.

وس��جل الع��ب برش��لونة فيلي��ب كوتيني��و 
اله��دف القاتل يف الدقيق��ة األوىل من الوقت 
بدل الضائع، بعد أن صمدت كوس��تاريكا 90 
دقيقة، فش��ل فيها الربازيليون باخرتاق دفاع 

املنتخ��ب الكاريب��ي الصلب. وأض��اف نيامر 
ه��دف “الحس��م” يف الدقيق��ة 97، بع��د أن 
اس��تغل متريرة حاس��مة من زميل��ه دوغالس 

كوستا أمام املرمى.

وكاالت: دخل املهاجم النيجريي الشاب أحمد 
موىس، تاريخ منتخب نيجرييا وكأس العامل، 

بعد تسجيله هدفني ملنتخب بالده يف مرمى 
املنتخب األيسلندي، أمس الجمعة، يف الجولة 

الثانية من دور املجموعات باملونديال.
وقالت شبكة “أوبتا” لإلحصائيات إن موىس 

بات الهداف التاريخي للنسور الخرض يف 
املونديال، بعد الهدفني الذين سجلهام أمام 

أيسلندا.
وسبق أن سجل موىس هدفني يف مباراة 

األرجنتني خالل دور املجموعات ببطولة كأس 
العامل عام 2014 بالربازيل.

موسى يدخل التاريخ

)وكاالت(: خطفت مشجعة 
Ruth Matsu- “ننتخب املكسيك 
shita” اهتامم الجامهري وعدسات 

الكامريات حول العامل بعد ظهورها 
الالفت يف مدرجات مالعب 

كأس العامل 2018، 
حيث تزايد عدد 
متابعيها بنسبة 

كبرية عىل موقع 
التواصل االجتامعي 
“فيس بوك” خالل 

الساعات القليلة 
املاضية، إذ 

وصل إىل 96 
ألف متابع.

وكاالت: متكنت عدسات املصورين 
من كشف تشكيلة املنتخب اإلنجليزي 
خالل مباراته املرتقبة يوم األحد املقبل 

مع فريق بنام، وبات من املرجح أن 
يخرس الالعب رحيم ستريلينغ موقعه يف 
املبارة حسب الصورة التي تم ترسيبها. 
وبحسب ما نقلت صحيفة “دييل ميل” 

الربيطانية، فإن ستيف هوالند وهو 
أحد مساعدي املنتخب اإلنجليزي ظهر 
وهو يحمل يف يده ورقة تضم تشكيلة 

الفريق. وعند تقريب الصورة تظهر 
عدد من التفاصيل، حيث سيحل الالعب 
ماركوس راشفورد مكان رحيم سرتلينغ، 
أما روبن لوفتوس فيسيعوض دييل آيل. 
وجرى التقاط الصورة للمسودة املثرية 
أثناء حصة تدريبات خاصة باملنتخب 

اإلنجليزي، صباح الخميس.

صوكاالت: كشفت تقارير صحافية، 
أمس الجمعة، عن تفاصيل جديدة، 

حال إقالة االتحاد األرجنتيني، 
ملدرب املنتخب، خورخي سامباويل، 
إذا ودع التانجو، بطولة كأس العامل، 

املقامة حالًيا يف روسيا.
وقالت صحيفة ماركا اإلسبانية، 
إن االتحاد األرجنتيني سيدفع 

تعويًضا يقدر ب� 20 مليون دوالر، 
حال إقالة سامباويل، من تدريب 

الفريق، لتبقى 5 سنوات يف عقده 
مع املنتخب.

فيام أكدت صحيفة موندو 
ديبورتيفو، أن االتحاد األرجنتيني، 
يدرس إقالة سامباويل، قبل مباراة 

نيجرييا يف الجولة األخرية بدور 
املجموعات.

تسريب تشكيلة 
إنجلترا

سامباولي = 20 
مليون

النيجريي  املنتخ��ب  وكاالت: حق��ق 
ف��وزا مثينا ع��ىل نظريه اإليس��لندي 
مباري��ات  نظيف��ة ضم��ن  بثنائي��ة 
الجول��ة الثانية للمجموع��ة الرابعة 
من منافس��ات دور املجموعات من 
بطولة كأس العامل املقامة يف روس��يا 

التي اقيمت أمس.
ويدين املنتخب النيجريي لهذا الفوز 
إىل ثنائية املهاجم الرائع أحمد موىس 
يف الدقائق “49 و74” من زمن اللقاء.
به��ذا  النيج��ريي  املنتخ��ب  ورف��ع 
االنتصار رصيده ل�3 نقاط يف وصافة 
الكروايت  املنتخ��ب  املجموعة خلف 
صاح��ب الص��دارة برصي��د 6 نقاط 

والفائز أمس عىل األرجنتيني 3-0.
وأصبحت حظوظ املنتخب النيجريي 
كبرية يف العبور لدور ال�16 إذا تغلب 
عىل املنتخ��ب األرجنتيني يف الجولة 

املقبل��ة 26 من الش��هر الج��اري أو 
يتعادل مع زم��الء ليونيل مييس مع 
خس��ارة املنتخ��ب اإليس��لندي من 

الكروايت يف ذات اليوم.

وكاالت: حق��ق منتخب س��ويرسا فوزًا 
صعًبا عىل نظريه الرصيب، بهدفني مقابل 
هدف، يف إطار منافسات الجولة الثانية 

باملجموعة الخامسة.
س��جل ألكس��ندر ميرتوفيت��ش ه��دف 
رصبي��ا الوحي��د يف الدقيق��ة 5، بين��ام 
س��جل جرانيت تشاكا وشريدان شاكريي 
هديف س��ويرسا يف الدقائق 52 و90 عىل 
الرتتيب. بهذا الفوز ارتفع رصيد سويرسا 
إىل 4 نق��اط بالتس��اوي م��ع الربازيل، 
وتوق��ف رصيد رصبيا عن��د 3 نقاط يف 
املرك��ز الثالث، ليتأجل حس��م املتأهلني 
للدور املقبل إىل الجولة األخرية بلقائني، 
يجم��ع  املنتخب��ني الربازي��يل والرصيب 
واملنتخبني الس��ويرسي والكوس��تارييك، 

إذ س��يكون الرصاع مشتد عىل آخره بني 
املنتخب��ات الثالث )الربازيل، س��ويرسا، 

رصبيا( من اج��ل الفوز وانتزاع بطاقتي 
التأهل للدور الثاين.

سويسرا تشعل المجموعة الخامسةنيجيريا تفوز وتعقد الحسابات

هدف نيجيريا الثاني في مرمى ايسلندا

الكرة في طريقها لمرمى سويسرا من رأسية الكسندر ميتروفيتش

صحوة
الدقائق  القاتلة
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