
“عطونــا هللا يعطيكــم بيــت مكــة 
مبــارك..  “عيدكــم  يوديكــم”.. 
تلــك  وســعيدين”..  عايديــن 
التــي تعطــي  الجميلــة  األهازيــج 
رائًعــا  رونًقــا  العيــد  لصبيحــة 
حيــث األطفــال يشــيعون مالمح 
ومباهــج فرحــة األعيــاد، وتــزداد 
حيــن  وســعادة  بهجــة  الطرقــات 
وفرحتهــم  ضحكاتهــم  ترتفــع 

بالعيدية.

شــارك عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفــة جموع المصلين 
فــي أداء صــالة عيــد الفطــر المبــارك، وذلك 

في مصلى العيد بقصر الصخير.
 كما شارك في أداء الصالة، ولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 

األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
ســلمان بن حمد آل خليفــة واألنجال الكرام 
وكبار أفــراد العائلة المالكة الكريمة ورئيس 
مجلس الشــورى وكبار المســؤولين واألمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربيــة المعتمــدون لــدى مملكــة البحريــن 
وكبــار ضبــاط قــوة دفــاع البحريــن ووزارة 

الداخلية والحرس الوطني.
التهانــي  أجمــل  المصليــن  جمــوع  ورفــع   
وأطيــب التمنيــات إلــى جاللــة الملــك بهــذه 
المناسبة العطرة، ضارعين إلى هللا سبحانه 

أعواًمــا  جاللتــه  علــى  يعيدهــا  أن  وتعالــى 
عديــدًة بوافــر الصحــة والســعادة، مؤكديــن 
اعتزازهــم وفخرهــم بقيــادة جاللته ونهجه 
ودورهــا  المملكــة  مكانــة  لتعزيــز  الحكيــم 
والعربــي  اإلقليمــي  محيطهــا  فــي  الفاعــل 

والدولي.

ترامب: عازمون على التصدي ألعمال إيران اإلرهابية
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المؤتمر 
الصحافي

عواصم ـ وكاالت

دونالــد  األميركــي،  الرئيــس  قــال 
ترامــب، أمس، إن أميركا عازمة مع 
البريطانييــن علــى التصــدي ألعمال 

إيران اإلرهابية.
وأكــد فــي مؤتمــر صحافي مشــترك 
البريطانيــة  الــورزاء  رئيــس  مــع 
تيريــزا مــاي إن الواليــات المتحــدة 
وبريطانيــا عازمتان على منع إيران 
مــن تطويــر أســلحة نوويــة، ووقف 

تمويلها لإلرهاب.

الخرطوم ـ وكاالتالمنامة - بنا

خدمــات  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  صــرح 
مطــار البحريــن )بــاس( ســلمان المحميــد بــأن 
“الشــركة أقــّرت ميزانية تقــدر بنحو 7 ماليين 
دينــار لشــراء معــدات أرضيــة حديثــة تواكب 
الداعمــة  الخضــراء  والبوابــة  التكنولوجيــا 
للبيئــة، وتماشــيًا مع زيــادة األعمــال التجارية 
الدولــّي.  البحريــن  مطــار  توســعة  ومشــروع 

حيــث تعمل الشــركة بجهود مضاعفة لمواكبة 
مشروع توسعة المطار الذي سيستقطب نحو 
14 مليون مسافر سنويًا”. وأشار المحميد في 
تصريــح خاص لوكالة أنبــاء البحرين )بنا( إلى 
أن شــركة “باس” تعمل على مشــروع توظيف 
200 شــاب بحرينــي للعمــل فــي الشــركة بمــا 

يتناسب وظروف المرحلة.

المجلــس  إعــالن  مــن  قليلــة  ســاعات  بعــد 
إيقــاف  الســودان  فــي  االنتقالــي  العســكري 
التفــاوض مــع قوى الحريــة والتغييــر، وإلغاء 
انتخابــات  وإجــراء  ســابقًا،  عليــه  ِفــق  اتُّ مــا 
فــي غضــون 9 أشــهر، أعلنــت قــوى “الحريــة 
المجلــس  دعــوة  رفــض  أمــس،  والتغييــر”، 
العســكري االنتقالي إلــى إجراء انتخابات في 

غضــون 9 أشــهر. وحّمــل المجلــس االنتقالــي 
قــوى “الحريــة التغييــر” مســؤولية إطالــة أمد 
الســودان  أطبــاء  لجنــة  وكانــت  التفــاوض. 
المركزية القريبة من المتظاهرين، أعلنت في 
بيان ليل اإلثنين )الثالثاء(، أن حصيلة القتلى 
فــي محيــط مقــر القيــادة العامــة للجيش في 

الخرطوم ارتفعت إلى 35.

تنطلق في الفترة 24 و25 يونيو الجاري أعمال 
لالســتثمار  األول  البحريــن  ومعــرض  مؤتمــر 
رعايــة  تحــت  العالجيــة،  والســياحة  الصحــي 
رئيــس المجلــس األعلى للصحــة الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، وبدعم من 

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية.
ويشــارك في الحدث الصحي أكثر من 45 جهة 

مــن القطــاع، وعــدد مــن القطاعــات والشــركات 
الخليجيــة والعالميــة المعروفــة وذات الخبــرة 

العريقة في االستثمار الصحي.
المؤتمــر الذي ينطلق بنســخته األولى بالبحرين 
ســيضم عــددا مــن المحــاور الرئيســة، أبرزهــا: 
تحفيــز  فــي  الرســمية  الصحيــة  الهيئــات  دور 

االستثمارات الصحية.

البحرين تستضيف مؤتمرا لالستثمار الصحي“االنتقالي السوداني” يوقف التفاوض“باس” تسعى لتوظيف 200 بحريني

اندلع حريق هائل ظهر الثالثاء بمركز رياضي في منطقة سند قرب شارع 
االستقالل.

وفور اندالع الحريق اســتنفرت اإلدارة 
العامة للدفاع المدني جهودها ودفعت 
بـــ5 آليات و16 ضابطًا وفــردًا لمكافحة 
والحيلولــة  عليــه  والســيطرة  الحريــق 

لعدم انتشاره لبقية المباني القريبة.
وقالــت وزارة الداخليــة علــى حســابها 
االجتماعــي  التواصــل  موقــع  عبــر 

)تويتر(: “الدفاع المدني يدفع بـ5 آليات 
و16 ضابطــًا وفــردًا ويتمكن من إخماد 
حريــق اندلــع بمبنــى فــي منطقة ســند، 
والجهــات المختصــة تباشــر إجراءاتها 

في الموقع”.
نشــوب  تفاصيــل  لــآن  تتبيــن  ولــم 

الحريق أو األسباب المؤدية لذلك.

حريق يلتهم مركزا رياضيا في سند العاهل يشارك في أداء صالة العيد
الحضور يشيدون بنهج جاللته الحكيم في تعزيز مكانة البحرين

المنامة - بنا

جاللة الملك يشارك، بحضور سمو ولي العهد، جموع المصلين في أداء صالة عيد الفطر المبارك
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شارك عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جموع المصلين في 
أداء صالة عيد الفطر المبارك، وذلك في مصلى العيد بقصر الصخير.

 كمــا شــارك فــي أداء الصــاة، ولــي العهــد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  مجلــس 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة واألنجال 
الكــرام وكبار أفراد العائلــة المالكة الكريمة 
ورئيس مجلس الشــورى وكبار المسؤولين 
لــدول  التعــاون  لمجلــس  العــام  واألميــن 
الخليج العربية وأصحاب الســعادة سفراء 
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول 
العربيــة المعتمــدون لــدى مملكــة البحريــن 
وكبــار ضبــاط قوة دفــاع البحريــن ووزارة 

الداخلية والحرس الوطني.
إلــى  والحضــور  الملــك  جالــة  واســتمع 
خطبــة صــاة العيــد، حيــث أكــد الخطيــب 
على المعاني الســامية لعيــد الفطر المبارك، 
متوجًهــا بالدعــاء إلــى المولى عــّز وجّل أن 
يحفظ ملك البــاد المفدى ويرعاه ويمتعه 
بموفور الصحة والســعادة ويوفقه لما فيه 

الخيــر والصــاح لمملكــة البحريــن ويديــم 
علــى المملكــة وشــعبها الكريــم نعمــة األمن 
واألمــان والرخــاء ويحقــق لهــا مــا تصبــو 
إليــه مــن عــزة ورفعة وتقــدم تحــت قيادة 

جالته.
وعقب انتهاء الصاة، تبادل جالة العاهل 
بعيــد  والتبريــكات  التهانــي  الحضــور  مــع 
الفطــر المبارك، شــاكًرا لهــم تهانيهم الطيبة 
ودعواتهــم الصادقة، ســائاً جالتــه الباري 
جلــت قدرتــه أن يتقبــل مــن الجميع صالح 
األعمــال، وأن يعيد هذه المناســبة المباركة 
باليمــن  الوفــي  وشــعبها  البحريــن  علــى 

والخير والبركات.
التهانــي  أجمــل  المصليــن  جمــوع  ورفــع   
وأطيــب التمنيــات إلــى جالــة الملــك بهذه 
هللا  إلــى  ضارعيــن  العطــرة،  المناســبة 
ســبحانه وتعالــى أن يعيدهــا علــى جالتــه 
أعواًمــا عديــدًة بوافــر الصحــة والســعادة، 

وأن يوفــق جالته ويســّدد خطاه ليواصل 
قيــادة مســيرتنا المباركــة مــن أجــل رقــي 
وازدهــار مملكــة البحرين وإلى ما فيه خير 

مؤكديــن  واإلســامية،  العربيــة  األمتيــن 
اعتزازهــم وفخرهم بقيادة جالته ونهجه 
ودورهــا  المملكــة  مكانــة  لتعزيــز  الحكيــم 

الفاعــل فــي محيطهــا اإلقليمــي والعربــي 
والدولــي، مشــيدين بمــا حققتــه البحريــن 
إنجــازات  مــن  الزاهــر  جالتــه  عهــد  فــي 

ومكتســبات عديــدة وما تشــهده من تطور 
مســتمر فــي شــتى المجــاالت لــكل مــا فيه 

خير ورخاء شعبها العزيز.

جاللة الملك يشارك جموع المصلين في أداء صالة عيد الفطر المبارك 

المنامة - بنا

العاهل يشارك في أداء صالة العيد ويـــــــــتبادل التهـانـي مع جمـوع المصليـن
ــة الــبــحــريــن ــان ــك ــز م ــزي ــع ــي ت ــحــكــيــم فـ الــحــضــور يــشــيــدون بــنــهــج الــعــاهــل ال
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ــر ــزاهـ ــورون بـــإنـــجـــازات الــبــحــريــن فـــي عــهــد جــالــتــه الـ ــ ــخ ــ الـــمـــصـــلـــون: ف

المنامة - بنا

 المنامة - بنا

المنامة - بنا

جــرى اتصــال هاتفي أمــس بين عاهل 
البــاد صاحب الجالــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة وأخيه نائب رئيس 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
الشــقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
الشــيخ محمــد  الســمو  دبــي صاحــب 
بــن راشــد آل مكتــوم، تــم فيــه تبــادل 
التهانــي بمناســبة حلــول عيــد الفطــر 
المبــارك ســائلين المولــى عــز وجــل أن 
علــى  المباركــة  المناســبة  هــذه  يعيــد 
البلدين والشــعبين الشــقيقين بالمزيد 
مــن االزدهــار والرفعة والتقــدم وعلى 
األمتيــن العربيــة واإلســامية بالخيــر 

واليمن والبركات.

جــرى اتصــال هاتفي أمــس بين عاهل 
الملــك حمــد  الجالــة  البــاد صاحــب 
بــن عيســى آل خليفــة، وأخيــه رئيــس 
الشــقيقة  العربيــة  مصــر  جمهوريــة 

عبدالفتاح السيسي.
التهانــي  تبــادل  االتصــال  فــي  وتــم 
المبــارك  بمناســبة حلــول عيــد الفطــر 
المولــى عــز وجــل، أن يعيــد  ســائلين 
هــذه المناســبة المباركــة علــى البلدين 
مــن  بمزيــد  الشــقيقين  والشــعبين 
وعلــى  والتقــدم،  والرفعــة  االزدهــار 
األمتيــن العربيــة واإلســامية بالخيــر 

واليمن والبركات.

الجالــة  البــاد صاحــب  عاهــل  بعــث 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
برقية تهنئة إلى ملكة مملكة الدنمارك 
مارجريــت  الملكــة  الجالــة  صاحبــة 
الثانية، بمناســبة ذكــرى العيد الوطني 

لبادها.
أعــرب جالته فيها عــن أطيب تهانيه 
وتمنياته لها بموفور الصحة والسعادة 

بهذه المناسبة الوطنية.

... وجاللته يتبادل 
التهاني مع حاكم 

دبي

جاللة الملك 
يتبادل التهاني 

مع السيسي

... وجاللته يهنئ 
ملكة الدنمارك



04local@albiladpress.com

األربعاء
5 يونيو 2019 
2 شوال 1440

“عطونا هللا يعطيكم بيت مكة يوديكم”.. “عيدكم مبارك.. عايدين وسعيدين”.. 
هي تلك األهازيج الجميلة التي تعطي لصبيحة العيد رونًقا رائًعا، حيث يشيع 
األطفال مالمح ومباهج فرحة األعياد، وتزداد الطرقات بهجة وسعادة حين 

ترتفع ضحكاتهم وفرحتهم بالعيدية.

الفرحــة األكبــر حيــن تكــون “العيديــة 
راهيــة”، لكــن علــى أي حــال، فــإن أهل 
الدار إن فتحوا الباب ووزعوا “الربابي” 

أي فئة المئة فلس أو حتى الخمســين 
فلــس ففي ذلك خير، وإذا كانت ورقة 
“أم دينــار أو خمســمئة فلــس” فالخيــر 

خيريــن، إذ للعيديــة وقــع خــاص فــي 
نفــوس األطفــال، بــل ويســعى الكثيــر 
المواطنيــن كل حســب مقدرتــه،  مــن 
لتوفيــر عيديــة وفــق الميزانيــة، تزرع 
الفــرح فــي نفوســهم، فدعواتهم ألهل 
المنــزل بالعــودة ســالمين غانمين على 
الخيــر  فيهــا  المبــارك  رمضــان  شــهر 

والبركة أيًضا، واألجمل حينما تتوقف 
ســيارة بالقــرب مــن األطفــال ويخــرج 
صاحبهــا تلــك العيديــة األنيقة، ســواء 
العمــوم،  وعلــى  معدنيــة..  أم  ورقيــة 
فاللحظات جميلة.. والســعادة كبيرة.. 
ولعــل الصــور تتحــدث بشــكل أبلغ من 

القلم.

مو مهم الحر.. أهم شي نجمع هبشة الخردة ثم الخردة وحياكممنوع التصوير بدون عيدية مشيا على األقدام أو بالسيكل.. وراه وراه العيدية ما تفوت

إيدكم على العيدية الزينة

يا عيني على قائد فريق العيادييا بنيات خوش عيدية في الدرب

أحلى ابتسامة وأحلى بنوتات

بسيطة نستريح شوي ونواصل

يا حلو هالكشخة والبوك ينتظر العيادي

فرحتهم بالعيد تشرح القلب

أكيد بفتحون الباب بعد شوي

ابتسامات األطفال وسعادتهم تمأل الطرقـــــــــــات والبيـوت بالفـرح... عيـدكـم مبـارك

ما إن أدى المواطنون والمقيمون صالة عيد الفطر السعيد، حتى فتحت المجلس 
أبوابهــا الســتقبال المهنئيــن، فيمــا طــاف األطفــال فــي الطرقــات وقصــدوا بيــوت 
الجيــران لتهنئتهم واســتالم “العيديــة”، ومظاهر أيام العيد في المجتمع البحريني، 
هــي تلــك التــي تجتمــع فيها القلــوب على المحبــة والتآخي فــي هــذا المجتمع الذي 

يتميز بالحفاظ على أواصر العالقات بين أبنائه من كل الطوائف.

ومــاء  “البخــور”  رائحــة  أجــواء  وفــي 
بيــن  والعنــاق  التهنئــة  وعبــارات  الــورد 
المهنئيــن، يحــرص أهــل البحريــن علــى 
تبــادل الزيــارات بيــن األهــل واألصدقاء 
البعــض  وينتهــز  والجيــران،  واألقــارب 
وزيــارة  للتصالــح  العيــد  بركــة  فرصــة 
المعــارف، وهذه الصور الجميلة المبهجة 
من العادات األصيلة التي تدخل السرور 

في قلوب الناس.
ومــن العــادات التــي تعتبــر مــن ســمات 
المجتمــع البحريني في األعياد، الحرص 
مــن  المواطنيــن  بيــن  الزيــارات  علــى 
مختلف المناطق، فبعد أن يقضون جزًءا 
مــن نهــار العيــد فــي اســتقبال المهنئيــن، 
يتوجهــون للتنقل من منطقــة إلى أخرى 
لزيــارة المجالس ســواء مجالس العوائل 
يأنــس  والــكل  المعــارف،  مجالــس  أو 
بالتواصــل ومعانــي المحبــة النابعــة مــن 
قيم الدين اإلســامي الحنيف، كما تظهر 

صــور التكافــل واأللفــة وتفقــد الجيــران 
والمعارف منذ فترة تسبق استقبال يوم 
العيد الســيما بالنســبة لألســر المحتاجة، 
إذ يساهم الكثيرون في تقديم ما تجود 
بــه أيديهــم لتعيــش تلــك األســر فرحــة 

العيد.
وهنــاك بعض الصور التراثية التي يحبها 
زيــارة  ومنهــا  المواطنيــن،  مــن  الكثيــر 
مجالــس “أهــل الفريــج” فــي مجموعــات 
أو  الشــعبية  األهازيــج  يــرددون  وهــم 
مقاطــع مــن أبيــات الشــعر التــي تحــوي 
معانــي التهنئــة، ومــع أن هــذا المظهــر لم 
أن هــذه  إال  يعــد منتشــًرا بشــكل كبيــر، 
اللحظــة تعتبــر مــن أبهــج اللحظــات فــي 
بالعيــد..  المهنئيــن  “الحبايــب”  اســتقبال 
وحكومــًة  قيــادًة  والبحريــن،  عــام  وكل 
وشــعًبا في خير ونهضة وتقدم.. ونسأل 
هللا أن يعــود الجميــع على شــهر رمضان 

المبارك.

مظاهر أول أيام عيد الفطر السعيد.. المجالس تفتح أبوابها للمهنئين

عسى هالفرحة دوم تزين حياتكم بالخيرشوفتكم سعادة وخير

لحظة استقبال الحبايب من أبهج اللحظات

تهنئة الربع وأجمل ابتسامة

أعرفكم على أصدقائي وعيدكم سعيد

خشمك ومن العايدين والسعيدين

المجالس فتحت أبوابها للمهنئين
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سعيد محمد من البديع والجسرة ومدينة حمد

سعيد محمد

بــدت حركــة العمــل فــي الكثير من المطابخ والمطاعــم بمختلف مناطق البحرين كبيــرة للغاية منذ الصباح 
الباكر، ولن يقتصر العمل في تلبية طلبات يوم العيد، بل معظم المطابخ لديها طلبات تســتمر طيلة فترة 
اإلجازة، وليست مقتصرة فقط على الوالئم والعزومات الكبيرة، فهناك طلبات األسر البحرينية والمقيمة 

لتوفير “غداء عيد سنع”، وكلما كان الطهاة من البحرينيين كلما كان اإلقبال أكبر والطلبات أكثر.

“مطبــخ  الخبــاز  عبــاس  ويقــول 
الخباز” إن أكثر الطلبات المرغوبة 
وبالطبــع  الدجــاج”  “بريانــي  هــي 
للمنــدي  أخــرى  طلبــات  هنــاك 
والهامــور والبعــض يطلــب ذبيحة 
كاملــة، إال أن اإلقبــال على اللحوم 
أقــل مــن الدجــاج، والذبيحــة مــع 
تصــل  شــخًصأ   25 لـــ  دجاجتيــن 
مــا  وهــذا  دينــاًرا   25 إلــى  كلفتهــا 

جعلها أكثر رواًجا وطلًبا.
إن  ثامــر  علــي  الطبــاخ  ويقــول 
يديــره  الــذي  المنزلــي  مطبخــه 

زبائنــه  مــن  مجموعــة  مــع  يعمــل 
مــن المعــارف واألصدقــاء، ولديها 
مــا يقــارب مــن 11 موقــًدا واعتذر 
هــذا العــام عــن قبــول المزيــد مــن 
الطلبــات؛ نظًرا لزيادة الحجوزات، 
“فــوق  العمــل  أن  إلــى  ويشــير 
مــن  الكثيــر  أن  باعتبــار  الممتــاز” 
لألمهــات  يريــدون  المواطنيــن 
أن  البنــات  وكذلــك  والزوجــات 
فــي  والفرحــة  بالراحــة  يشــعرن 
العيد، السيما أن طبخ غداء العيد 
يعتبر عمًا مرهًقا خاصة لألمهات 

الكبيرات في السن، ويشغل وقت 
نهــار العيــد لزوجاتهــم وأخواتهــم 
في حين أنهم يريدون لهم الراحة 

بعد تعب الشهر الفضيل.
ويوضــح أن اإلقبــال األكبــر علــى 
والمنــدي  والمجبــوس  البريانــي 
الدجــاج،  أو  باللحــم  ســواء 
الكبيــرة  القــدور  وتتــراوح أســعار 
بين 100 و120 ديناًرا فيما القدور 
دينــاًرا،  40 و80  بيــن  المتوســطة 
إجــازة  طيلــة  تســتمر  والطلبــات 

العيد.

طلبات غداء العيد في المطابخ “فوق الممتاز”

عباس الخباز يتابع طلبات العيد مع العمال

يفضــل الكثيــر مــن البحرينيين، مــن مختلف الفئــات واألعمار، اختيــار “نوع خاص 
وفاخــر” مــن البشــوت خصيًصــا لألعيــاد والمناســبات، وألن البشــت مــن العــادات 
والتقاليــد المتوارثــة في البحريــن ودول الخليج خصوصا، وعمــوم الدول العربية 
عمومــا، فــإن “كشــخة العيــد” بالثوب والغترة والبشــت تعد مظهًرا لــه دالالت عدة، 
أهمها الظهور في حلة بهية سواء الستقبال المهنئين أو اللقاءات الرسمية وكذلك 

في األعراض والمناسبات السعيدة.

ومع توافر أنواع من البشوت المصنوعة 
أن  إال  الســوق،  فــي  الخياطــة  بمكائــن 
أغلــى  وهــو  يدوًيــا،  المصنــوع  البشــت 
ســعًرا من البشوت الجاهرة، هو المفضل 
خصوًصــا التــي يحيكها الخيــاط الماهر، 
تتميــز  التــي  تلــك  هــي  األنــواع  وأفخــر 
بدقة الصنــع وجمال التطريز ومنها على 
ســبيل المثــال البشــت “الممشــط” الــذي 
يحــاك بخيــوط تشــبه المشــط ذهبيــة أو 
فضيــة، وعــادة مــا تكــون المــادة الخــام 
للبشــت مــن وبــر الجمــال أو األصــواف، 
أو  الذهــب  بخيــوط  المطــرز  والثــوب 

الفضة ويســمى “مزراي” وهــذه الخيوط 
يتــم جلبهــا مــن الهنــد وألمانيــا، إضافــة 
إلى الخياطة بالبريســم بالنسبة للبشوت 
التــي ال تحــوي أنــواع الــزري بــل خيــوط 

من الحرير.
فــإن  البشــوت،  صانعــي  بعــض  ووفــق 
باســم  يعــرف  الــذي  الخفيــف  البشــت 
“المارينــا” وخامــة قماشــه مصنوعــة في 
 200 بيــن  أســعاره  وتتــراوح  اليابــان، 
و1000 دينــار وأكثــر، لكــن بعــض أنــواع 
“المارينــا” تســتخدم أقمشــة مــن النجــف 

والهند وكذلك من بريطانيا.

“البشت”... كشخة العيد

“كشخة” الشباب بـ “البشت”.. أناقة ورزة استقبال المهنئين بالبشت تقليد عربي أصيل



في خضم التحديات والضغوطات المتسارعة التي تواجه البيئة البحرية في مملكة البحرين، لعب القرار رقم 205 لسنة 2018 بشأن حظر الصيد 
البحري بواســطة شــباك الجر القاعية )الكراف( دوًرا محورًيا ورئيســا في التخفيف من حدة هذه الضغوطات، إذ يعتبر الصيد الجانبي أحد أوجه 
هذه الضغوط التي تنعكس بصورة مباشــرة على المخزون الســمكي خصوصا، وذلك عن طريق اســتنزاف صيد األســماك خصوًصا الزعنفية منها. 
إلــى جانــب ذلــك يعتبــر الصيــد الجانبي أحد األوجه الســلبية التي تخل بشــكل مباشــر فــي التوزيع الهرمي للسالســل الغذائية، فعلى ســبيل المثال 
ال الحصــر أوعــزت الكثيــر مــن الدراســات العلميــة إلى أن شــباك الجر القاعية )الكوفة( تعتبر المســؤول المباشــر عن معظم حاالت نفوق الســالحف 
خصوًصــا الخضــراء منهــا والتــي تعتبر من أبرز الكائنات الحية المهددة باالنقراض على المســتوى الوطني والعالمــي وفًقا لالتحاد العالمي للحفاظ 

.)IUCN( على الطبيعة ومواردها

وأشــارت العديد من الدراســات الســابقة والتي 
اعتمــدت علــى المعلومــات المستســقاة بشــكل 
مباشــر مــن الصياديــن، إلــى أن حــاالت وقــوع 
الســاحف في شــباك الجر القاعيــة لألعوام من 
1998 إلــى 2003 تقــدر بيــن 234 و433 حالــة، 
مــن خــال جهــد صيــد يقــدر بـــ 36 إلــى 44 ألف 
يــوم صيــد، كما أظهرت دراســات أخرى شــملت 
2007 و2008  العاميــن  فــي  المملكــة  ســواحل 
والتــي خلصــت إلى رصــد قرابة الـ 57 ســلحفاة 

نافقــة  ســلحفاة  و88   2007 العــام  فــي  نافقــة 
خال العام 2008 )عبدالقادر، 2019(.

الميدانيــة  المســوحات  خــال  ومــن  وحديثــا 
نفــوق  مراقبــة  برنامــج  إطــار  ضمــن  المنفــذة 
األحيــاء البحريــة والمنفــذ مــن قبــل المجلــس 
وجــود  نتائجــه  أبــرز  أظهــرت  والتــي  األعلــى 
األحيــاء  نفــوق  حــاالت  فــي  واضــح  انحســار 
البحريــة عموما والســاحف البحريــة خصوصا 

خال فترات حظر صيد الربيان.

وبنظــرة ســريعة علــى أبرز المكاســب اإليجابية 
لقرار حظر الصيد البحري بواســطة شــباك الجر 
)الكــراف(، أظهــرت آخــر اإلحصــاءات  القاعيــة 
المســجلة لــدى وكالــة الزراعة والثــروة البحرية 
تنامــي اإلنــزال الســمكي فــي الســوق المحلــي 
بمــا يقــارب الـــ 25 %، إلــى جانــب ذلــك شــهدت 
األســواق المحلية انخفاًضا ملحوظا في أســعار 
األسماك قدر بـ 30 % مقارنة بمثيله من األعوام 

السابقة. 

وبصورة تفصيلية، شــهد الربع األول من الفترة 
الممتدة من العام 2017 إلى العام 2019 تزايًدا 
مطــرًدا فــي إجمالــي الصيد )بالطــن المتري( من 
قطــاع الســماكة التقليــدي، فعلــى ســبيل المثال 
إنــزال األســماك  إلــى كميــة  وإذا مــا تــم النظــر 
ينايــر  لشــهر  المحليــة  األســواق  فــي  الزعنفيــة 
)بالطــن   2019  ،2018  ،2017 األعــوام  خــال 
معــدل  متوســط  أن  الماحــظ  فمــن  المتــري(، 
اإلنــزال في األســواق المحلية بلــغ 511.43 طن 

متري بتزايد ملحوظ في يناير من العام 2019، 
إذ بلغ 780.15 طن متري.

وفــي الســياق ذاتــه، بلغت متوســطات معدالت 
اإلنــزال فــي األســواق المحليــة خــال األشــهر 
 ،2017 األعــوام  مــن  وأبريــل  ومــارس  فبرايــر 
 ،473.39  ،389.50 حوالــي   2019  ،2018

581.15 طن متري على التوالي.
يذكر أن الجهات الرســمية وبتعاون مشكور من 
بحــارة صيــد الروبيــان ســاهم بشــكل كبيــر في 

نجــاح نفاذيــة تطبيــق القــرار رقــم )205( لســنة 
بواســطة  البحــري  الصيــد  حظــر  بشــأن   2018
شــباك الجر القاعية )الكراف(، إذ شهدت كميات 
إنزال مجموعة القشريات في األسواق المحلية 
)الربيــان، القبقــب، أم الربيــان( عمومــا انخفاًضا 
مقارنــة  القــرار  تطبيــق  فتــرة  خــال  ملحوًظــا 
باألعوام الســابقة، ما ســاهم بشكل أساسي في 
زيــادة إنتاجيــة الساســل الغذائيــة فــي البيئــة 

البحرية عموما والقطاع السمكي خصوصا.
للبيئــة  األعلــى  المجلــس  يــود  الختــام  وفــي 
أن يؤكــد أنــه يقــف جنًبــا إلــى جنــب مــع جميــع 
التشــريعات والقــرارات الوطنيــة الصــادرة عــن 
وكالة الزراعة والثروة البحرية وجميع الجهات 
الرسمية األخرى والتي تهدف في المقام األول 
إلــى تعزيــز ســبل الحمايــة البيئية علــى الموائل 
البحريــة وضمــان اســتدامة مواردهــا لألجيــال 

القادمة في مملكتنا الغالية.

 المنامة - بنا

“األعلى للبيئة” و“الثروة البحرية”: بحرنا يتعافى
التقليدي الــســمــاكــة  ــاع  ــط ق مــن  ــري”  ــت ــم ال “الــطــن  بـــ  الــصــيــد  فــي  ــرد  ــط م تــزايــد 

الصديقــة  الهنــد  جمهوريــة  ســفير  بحضــور 
ألــوك كومــار ســينها،  البحريــن  لــدى مملكــة 
المتحــدة  والمديــر اإلقليمــي لمكتــب األمــم 
للبيئة في غرب آســيا سامي دماسي، دشنت 
البتروكيماويــات  لصناعــة  الخليــج  شــركة 
الجــاري  يونيــو   3 الموافــق  االثنيــن  يــوم 
بمقــر مجمعهــا الصناعــي، حديقــة الصداقــة 
البحرينية الهندية لنبات النيم، في احتفالية 
حضرهــا جمع من كبــار الضيوف والمدعوين 
والمهتمين بالبيئة وقطاع الحدائق بالمملكة.

وكان في اســتقبال الســفير الهندي وضيوف 
المســاندة  للخدمــات  العــام  المديــر  الشــركة 
بالشــركة فاضــل األنصــاري وأعضــاء اإلدارة 
أعــرب  إذ  المســؤولين،  وكبــار  التنفيذيــة 
الشــركة  بضيــوف  ترحيبــه  عــن  األنصــاري 
ونقل لهم تحيات رئيس الشركة عبدالرحمن 
تبــادل  اللقــاء  خــال  جــرى  كمــا  جواهــري، 
األحاديث عن ســبل تعزيز وتطوير العاقات 
الثنائيــة التــي تربــط بيــن البحريــن والهنــد، 
بالعاقــات  الهنــدي  الســفير  وصفهــا  والتــي 
لســنوات  جذورهــا  تمتــد  التــي  التاريخيــة 
طويلــة مشــيدا بمتانــة العاقــات التجاريــة 

واالقتصادية بين البلدين الصديقين.
واســتعرض األنصــاري الجهــود التــي تبذلهــا 
الكبيــر  واالهتمــام  البيئــة  لرعايــة  الشــركة 

إذ  الحدائــق،  إقامــة  لتشــجيع  توليــه  الــذي 
ســبق للشــركة أن شــيدت حديقــة الصداقــة 
البحرينية اليابانية في محمية العرين؛ دعًما 
لجهــود المملكة في ســبيل تعزيز االســتدامة 
أصبحــت  حيــث  الوعــي  ونشــر  البيئيــة 
الحديقــة اليــوم مقصــًدا للكثيــر مــن الــزوار، 
خصوصــا أنهــا تضــم أكثــر مــن 35 نوًعــا مــن 

النباتات واألزهار المختلفة.
وفــي أعقــاب اللقــاء، تفضــل الســفير الهندي 
بقص الشــريط إيذاًنــا بافتتاح الحديقة التي 
ضمــت 150 شــجرة مــن أشــجار النيم، حيث 
تجــول الضيــوف فــي أرجــاء الحديقــة التي 
تم تشــييدها وفق أحدث التصاميم وأنظمة 
الــري المتطــورة للمحافظــة علــى نمــو هــذه 
األشــجار دائمة الخضرة والتي تمتاز بسرعة 

نموهــا وقدرتها علــى التكيف علــى الظروف 
الصحراوية.

وفي ختام الجولة أعرب الســفير الهندي عن 
شكره الجزيل وتقديره البالغ لجهود الشركة 
فــي مجــال رعايــة البيئــة وإقامــة الحدائــق، 
مشــيًرا إلى أن الحديقة هي ترجمة لعاقات 
الصداقــة التي تربط بين البلدين كما تشــكل 
تقديًرا لبلده والمكانة التي تشكلها الهند في 
نفــوس البحرينييــن الذين وصفهم بالشــعب 
الشــعوب  كل  علــى  والمنفتــح  المضيــاف 

والحضارات.
ســعادته  جواهــري  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
الكبيــرة بافتتاح الحديقة التي ُتعتبر إضافة 
جديدة لمبادرات الشركة البيئية التي ُتسهم 
المســتدامة، مؤكــًدا أن  التنميــة  فــي تعزيــز 

الحديقــة تأتــي ضمــن سياســة الشــركة التي 
ُعرف عنها التزامها الشديد والراسخ بحماية 
عناصرهــا  تــوازن  علــى  والحفــاظ  البيئــة 
أن  موضًحــا  منهــا،  الرشــيدة  واالســتفادة 
البتروكيماويات حرصت طوال سنين عملها 
على مراعاة هذه المبادئ إجمااًل، ولعبت دوًرا 
ريادًيا في االضطاع بمسؤوليتها األخاقية 
واالجتماعيــة نحو محيطهــا البيئي، وعملت 
محيطهــا  اســتدامة  علــى  وصــدق  بمثابــرة 
سالًما من جميع المخاطر والمهددات البيئية 

المترتبة على الطفرة الصناعية.
النيــم  شــجرة  اختيــار  تــم  أنــه  وأضــاف 
لتكــون المكــون األســاس لحديقــة الصداقــة 
البحرينيــة الهنديــة؛ ألنهــا مــن أكثر األشــجار 
التــي نجحــت زراعتهــا فــي البيئــات الجافة، 

وكذلــك لكثرة فوائدها، فقد رشــحتها إحدى 
القــرن  شــجرة  لتصبــح  العلميــة  الدراســات 
الطبيعــة؛  صيدليــة  أو  والعشــرين  الحــادي 
فــي صناعــة  العديــدة  نظــًرا الســتخداماتها 
الــدواء ومكافحــة اآلفــات الزراعيــة، وطــرد 
الحشــرات. كمــا تعــد هــذه الشــجرة مصــدًرا 
جديــًدا إلنتــاج الوقــود الحيــوي إضافــة إلى 

قدرتها الفائقة على تنقية الهواء.
ومــن جهته أوضح الممثل والمدير اإلقليمي 
لمكتــب لألمــم المتحــدة للبيئــة لغــرب آســيا 
ســامي ديماســي أن اليوم العالمي للبيئة هذا 
العــام يركــز على موضوع دحــر تلوث الهواء 
ويهدف إلــى تحفيز الحكومــات والصناعات 
واألفــراد على العمل معا الستكشــاف الطاقة 
الخضــراء وتحســين  والتقنيــات  المتجــددة 

العالــم؛  أنحــاء  جميــع  فــي  الهــواء  جــودة 
لتلــوث  التصــدي  بــأن  إيماننــا  مــن  انطاًقــا 
الهــواء يتطلــب منهجيــة شــاملة ومتكاملــة، 
وأن كل فــرد مــن أفراد المجتمــع وكل قطاع 
يلعــب دور مهــم فــي مواجهــة هــذا التحــدي 
العالمي الذي يهدد الجميع فإننا نعقد العديد 
مــن الفعاليــات فــي منطقــة غــرب آســيا منها 
فعاليــات توعوية وأخــرى ذات منحى عملي 
والحكومــات  والشــباب  األطفــال  تســتهدف 
المدنــي  المجتمــع  أن  مؤكــًدا  والصناعــات، 
جهة فعالة خصوصا في نشــر الوعي وزيادة 
بإمكانهــا  إذ  الهــواء،  تلــوث  عــن  المعرفــة 
القوانيــن  تطبيــق  علــى  الحكومــات  حــث 

والتشريعات المتعلقة بملوثات الهواء.
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الصيد الجانبي أحد 
األوجه السلبية المخلة 

بالتوزيع الهرمي 
للسالسل الغذائية

“الكوفة” 
المسؤول المباشر 
عن معظم حاالت 

نفوق السالحف

جواهــري: إضافة جديــدة لمبادرات الشــركة البيئية المســاهمة في تعزيز التنمية المســتدامة



االسم: زينب الحوراء علي سويد
المدرسة: القيروان اإلعدادية للبنات

اإلهداء: أهدي نجاحي وتفوقي للوالدين ومعلماتي وصديقاتي.

االسم: شريفة مصطفى علي دعبل
المدرسة: جدحفص الثانوية للبنات

التخصص: العلمي 
اإلهداء: الوالدين والجد العزيز علي دعبل وأختها فاطمة دعبل.

صالــح  حنــان  االســم 
سعيد علي

مدرســة  المدرســة: 
الروابي

اإلهــداء: أهــدي تفوقي 
واألهــل  الوالديــن  إلــى 
فــي  ســبب  هــم  الذيــن 
دعمي وتشــجيعي على 

التفوق.

االسم: علي إبراهيم علي الحايكي 
المدرسة: المحرق الثانوية للبنين 

التخصص: علمي 
اإلهداء: إلى الوالدين وكل من ساندني طيلة مسيرتي العلمية.

االسم: مهند حسن عطية عبدهللا
 المدرسة: الخليل بن احمد اإلعدادية للبنين

الحمد لله بفضل من هللا ثم والداي وصلت إلى هذا المستوى من التفوق.

االسم: آية هاني مهدي عبدهللا حسن 
 المدرسة: مدينة عيسى اإلعدادية للبنات

اإلهــداء: أهــدي هــذا التفــوق إلــى أمــي وأبي وجميع مدرســات مدرســة 
مدينة عيسى اإلعدادية.
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الحوراء
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دعبل
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المتفوق علي 
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المتفوق مهند 
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المتفوقة آية

المعدل:   97.7 %

المعدل: 98.8  % 
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االسم: عمار إبراهيم علي الحايكي 
المدرسة: المحرق الثانوية للبنين

التخصص: علمي
اإلهداء: أهدي تفوقي للوالدين، وكل من وقف معي في مسيرتي العلمية.
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االسم: دالل وهيب محمد الجزاف 
المدرسة: عراد اإلعدادية للبنات

التخصص: علمي 
اإلهــداء: أهــدي تفوقــي إلــى الجــد والجدتيــن والوالديــن وأخــص جدي 
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المدرسة: مدينة حمد اإلعدادية للبنين
األفاضــل،  الغاليــة، وأســاتذتي  أســرتي  إلــى  تفوقــي  أهــدي  اإلهــداء: 

ووطني الحبيب.
وتهنئة خاصة من رئيس الفريق السياسي الزميل راشد الغائب إللياس 
الســادس علــى البحريــن بالمرحلــة اإلعداديــة، والــذي ســيحمل شــعلة 
التفوق بالمرحلة الثانوية، وعقبال بلوغ الدكتوراه يا طبيب المستقبل.

إلياس علي محمد الهاشمي 
السادس على البحرين المعدل: ٪99.75

االسم: مريم دعيج خليفة األحمد 
المدرسة: الحد اإلعدادية للبنات

اإلهداء: أهدي تفوقي إلخواني ألكون قدوة لهم في مســتقبلهم القادم، 
ولوالدي اللذين سانداني طوال مسيرتي التعليمية.

المتفوقة مريم 
دعيج المعدل: 90.33  % 

االسم: علي توفيق ميرزا البصري
المدرسة: مدينة حمد اإلعدادية للبنين

اإلهــداء: أهــدي تفوقي إلــى والدتي ووالدي وجدي العزيز علوي الســيد 
محمود الهاشمي.

المتفوق علي 
البصري المعدل 94.4 %
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الصالح تعايد على األطفال في “السلمانية”
ــفــوســهــم ــي ن ــ ــابـــيـــا كـــبـــيـــرا ف ــم تـــتـــرك أثــــــرا إيـــجـ ــ ــه ــ ــارت ــ زي

زارت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح أجنحة األطفــال بمجمع الســلمانية الطبي، وذلك 
لمشاركتهم بفرحة عيد الفطر السعيد.

 وفــي بدايــة الزيــارة هنأت وزيــرة الصحة 
والمقيميــن  بالمستشــفى  العامــل  الــكادر 
فــي أجنحــة األطفال وذويهــم بحلول عيد 
الفطر الســعيد، ســائلًة المولى عــّز وجل أن 
يديــم مثل هــذه المناســبات واألفراح على 
فــي  مشــيدًة  واإلســامية،  العربيــة  األمــة 
الوقــت نفســه بجهــود الكــوادر العاملة في 
المستشــفى وتفانيهم في تقديم الخدمات 
الصحية والعاجية خال فترة العيد بعيًدا 
عــن عائاتهــم، وأكدت أن كل مــا يقدمونه 
من جهد وتفان في العمل ُيعد من األعمال 
اإلنســانية النبيلة، والتي يســتحقون عليها 

كل الشكر والتقدير.
كمــا قامــت الوزيــرة “الصالــح” بجولــة فــي 
أجنحــة األطفــال وزعــت خالهــا “العيدية” 

المناســبة،  بهــذه  المرضــى  األطفــال  علــى 
وجــددت تهنئتهــا لهــم بعيد الفطر الســعيد 
وتمنياتهــا لهــم بموفــور الصحــة والعافيــة، 
مؤكدة أهمية زيارة األطفال في مثل هذه 
المناســبات، وذلــك لمــا لــه مــن أثــر إيجابي 
كبيــر فــي نفوســهم، ودور هــذه الزيــارات 
فــي التأكيــد علــى التواصــل والتراحم بين 
المجتمــع بــكل فئاتــه. ومــن جانبهــم أبــدى 
المرضــى وذووهم ســعادتهم بهــذه الزيارة 
مقدمين الشــكر لوزارة الصحــة والعاملين، 
وكذلــك لمملكة البحرين لما وفرته لهم من 

عناية وخدمة طبية فائقة.
مــن  بعــدد  الوزيــرة  التقــت  ذلــك،  إلــى   
الجمعيــات واألفراد مــن المتطوعين الذين 
قدموا للمستشــفى من أجــل تقديم الهدايا 

لألطفــال المرضى، من أجل إدخال الفرحة 
تقدمــت  وقــد  العيــد.  بمناســبة  والســرور 
المبــادرة  لهــذه  بالشــكر  للجميــع  ســعادتها 
النبيلــة من أبناء البحرين الطيبين، مؤكدة 

األثــر  لهــا  اإلنســانية  المشــاركات  هــذه  أن 
الطيــب علــى المرضــى وعاجهــم، داعيــة 
ودعــم  بالتاحــم  المجتمــع  فئــات  جميــع 
جهود وزارة الصحة لعاج هؤالء األطفال.

المنامة - وزارة الصحة

حــّذرت إدارة الرقابــة والصحة الحيوانية بشــؤون الزراعة والثروة البحرية التابعة 
لوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، من الخطورة التي ُتشكلها 

أماكن الذبح العشوائية على صحة اإلنسان والبيئة على حد سواء.

 وفــي بيــان لهــا تزامًنــا مــع قــرب حلــول 
عيــد الفطــر المبــارك وتزايد اإلقبــال على 
اللحــوم، جــّددت اإلدارة علــى المواطنين 
علــى  الحــرص  بضــرورة  والمقيميــن 
التعامل مع المسلخين المعتمدين، والذي 
يقــع أحدهما فــي منطقة الهملة، فيما يقع 
اآلخــر فــي منطقــة ســترة، مشــددة علــى 
أهميــة االبتعــاد عــن التعامــل مــع أماكــن 
الذبــح العشــوائية لما تشــكله من خطورة 
كبيــرة علــى الصحــة العامــة، فضــاً عــن 

انعكاساتها السلبية على البيئة.
والصحــة  الرقابــة  إدارة  مديــر  وقــال   
“إن  يوســف:  إبراهيــم  الحيوانيــة 
المســلخين الرسميين في ســترة والهملة، 

يعمــان وفــق اشــتراطات صحيــة تضمن 
تقديم الذبائح للمســتهلكين بجودة عالية 
بعــد ذبحهــا ضمــن سلســلة مــن الخطوات 
التي تمت مراعاة الجوانب الصحية فيها 

بدقة”.
وســترة  الهملــة  “مســلخا  أن  إلــى  وأشــار 
يتميــزان بوجــود طبيــب بيطــري يتولــى 
اللحــوم،  ســامة  علــى  اإلشــراف  مهمــة 
قبــل  البيطــري  الفحــص  ذلــك  ويشــمل 
الذبــح، ممــا يشــكل ميــزة  وأثنــاء وبعــد 
مهمــة لهــذه المســالخ عــن تلــك المواقــع 
التــي يتــم فيها الذبــح بطريقة عشــوائية 
وفــي غيــاب للرقابــة الصحية واإلشــراف 

البيطري مما يهّدد صحة اإلنسان”.

المســالخ  فــي  الذبــح  خطــورة  وعــن 
إبراهيــم  الدكتــور  قــال  العشــوائية، 
للحفــاظ  ُصّممــت  المســالخ  “إن  يوســف: 
علــى صحــة اإلنســان والحيــوان على حد 
ســواء، وأثناء عملية الذبح في المســالخ 
فــي حــال اكتشــاف أي مــرض يعاني منه 

الحيــوان يتــم إبــاغ الجهــات المختصــة 
المســؤول  البيطــري  الطبيــب  قبــل  مــن 
فــي المســلخ حيــث تقــوم إدارة الرقابــة 
الوبائــي  بالتقصــي  الحيوانيــة  والصحــة 
األمــراض  مــن  كان  إذا  المــرض  حــول 
الســارية والمتناقلــة عــن طريــق الزيارات 

الميدانيــة للحظيــرة التــي أتــى منهــا هذا 
الحيــوان باإلضافة إلى أنــه يتم التخلص 
من هذا الحيوان بطريقة صحية وسليمة 
بما يضمن المحافظة على البيئة، والهدف 
األول مــن وراء ذلــك هــو المحافظة على 
الصحــة العامــة للحيوانات واإلنســان في 

مملكة البحرين”.
وأشــار إلــى وجود أمــراض مشــتركة بين 
هــذه  مــن  وكثيــر  واإلنســان،  الحيــوان 
األمراض ُتكتشــف في المســالخ، وبعضها 

لها مضاعفات كبيرة على صحة اإلنســان، 
ومن بينها أمراض الســل الرئوي، الديدان 
بأنواعهــا وغيرهــا، وتلــك األمــراض يتــم 
اكتشــافها في المســالخ، إذ يقوم الطبيب 
البيطــري بإعــدام الذبائــح التــي ال تصلــح 
ا  ــا أو جزئيًّ لاســتهاك األدمــي إعداًما كليًّ

للذبيحة حسب حكم كل مرض.
وجــّدد يوســف التأكيــد علــى ضــرورة أن 
علــى  والمقيمــون  المواطنــون  يحــرص 
الذبح في المسالخ التي تعتمد اإلجراءات 
الصحية، حفاًظا على سامتهم، الفًتا إلى 
أن وجود الطبيب البيطري أثناء عمليات 
تلــك  ســامة  لضمــان  مهــم  أمــر  الذبــح 
الذبائــح، مســتدالً علــى ذلــك بأن المســلخ 
المركزي في ســترة ومســلخ الهملة شــهدا 
منــذ عملهمــا إعــدام عــدة ذبائــح بســبب 
إصابتهــا بأمــراض مختلفــة، وذلك نتيجة 

فحوصات الطبيب البيطري.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تجّنبوا التعامل مع أماكن الذبح العشوائية

مسلخ سترة المركزي المعتمد

البحرين تستضيف المؤتمر والمعرض األول لالستثمار الصحي
ــة ــي ــاج ــع ــة ال ــاح ــي ــس ــل ــة إلـــــى وجـــهـــة ل ــك ــل ــم ــم ــات تـــحـــويـــل ال ــ ــي ــ مـــنـــاقـــشـــة آل

تحــت رعايــة رئيــس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بــن عبدهللا آل خليفة، 
تنطلق في الفترة 24 و25 يونيو الجاري أعمال مؤتمر ومعرض البحرين األول لالستثمار الصحي 
والسياحة العالجية، بدعم كبير من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، وبمشاركة أكثر من 
45 جهــة مــن القطــاع الصحــي، إضافــة إلى مشــاركة عدد مــن القطاعــات والشــركات الخليجية 

والعالمية المعروفة وذات الخبرة العريقة في مجال االستثمار بالقطاع الصحي.

المؤتمــر الذي ينطلق بنســخته األولى بالبحرين 
ومــن  الرئيســة،  المحــاور  مــن  عــددا  ســيضم 
فــي  الرســمية  الصحيــة  الهيئــات  دور  أبرزهــا: 
تحفيــز االســتثمارات الصحيــة، وســبل تحويل 
البحريــن إلــى وجهــة للســياحة العاجيــة، وكذا 
تعزيز تنافســية القطاع الصحي الخاص وأثرها 
في دعم السياحة العاجية، إلى جانب تسليط 
الضوء على التشــريعات المنظمة لاســتثمارات 
الصحيــة، وإبــراز الفــرص االســتثمارية المتاحة 
فــي القطــاع الصحــي، وكذلــك أهميــة برنامــج 
االســتثمارات  تعزيــز  فــي  الصحــي  الضمــان 

وتســهيل  العقبــات  تذليــل  وســبل  الصحيــة، 
القطــاع  فــي  المســتثمرين  أمــام  اإلجــراءات 
الصحــي، إلــى جانــب تعزيــز ريــادة األعمال في 
االســتثمارات  دور  وتعزيــز  الصحــي،  القطــاع 
الصحية في توفير الفرص الوظيفية لخريجي 
القطــاع الصحــي، هــذا فضــا عــن دور وســائل 
للســياحة  الترويــج  فــي  المتعــددة  اإلعــام 

العاجية في البحرين.
اللجنــة  رئيــس  نائــب  كشــفت  جهتهــا،  ومــن 
دانــة  األولــى  نســخته  فــي  للمؤتمــر  المنظمــة 
الريــس في تصريحات صحفيــة  لـ “الباد” على 

هامش حفل توزيع الدليل الطبي، عن مشــاركة 
والهيئــة  الصحــة،  ووزارة  األعلــى،  المجلــس 
الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة 
التأميــن  والعيــادات وشــركات  والمستشــفيات 
والســفر وكافــة المعنييــن بالقطــاع الصحي في 

المملكة في برنامج المؤتمر.

وأشــارت الرّيــس إلــى أن المؤتمــر يهــدف إلــى 
تحفيــز القطــاع الخــاص لاســتثمار فــي قطــاع 
الرعايــة الصحية وتشــجيع الســياحة العاجية 
لتصبــح البحريــن وجهــة متميــزة للباحثين عن 

العاج بجودة متميزة.
وأشــارت إلــى أنــه يأتــي بالتــوازي مــع التطويــر 

الشــامل وغيــر المســبوق للنظــام الصحــي مــع 
وبرنامــج  للصحــة  الوطنيــة  الخطــة  إطــاق 
الضمــان الصحــي، ومبــادرات تعزيــز اســتدامة 
الخدمــات الصحيــة وتعزيــز األنظمــة الرقابيــة 
ومــع  الصحيــة  الرعايــة  لقطــاع  واإلشــرافية 
مراجعــة وتحديث القوانين المتعلقة بترخيص 
المهنييــن العاملين فــي مجال الرعاية الصحية، 
وتحفيــز اســتثمار القطــاع الخــاص، هــذا فضا 
عن تنظيم عملية الترخيص لمؤسسات الرعاية 
الصحيــة والمراكــز الصيدلية، وتعزيــز الصناعة 

الدوائية.
وقالــت الريــس إن البحرين وبدعم مــن القيادة 
الرشــيدة وبمتابعة دءوبة مــن المجلس األعلى 
الخــاص  القطــاع  تحفيــز  إلــى  تســعى  للصحــة 
لاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وتشجيع 
وجهــة  البحريــن  لتصبــح  العاجيــة؛  الســياحة 
متميــزة للباحثيــن عــن العــاج بجــودة متميزة، 
مــع  بالتــوازي  يأتــي  المؤتمــر  أن  إلــى  مشــيرة 

التطوير الشامل وغير المسبوق للنظام الصحي 
مــع إطــاق الخطــة الوطنيــة للصحــة وبرنامــج 
الضمــان الصحــي، ومبــادرات تعزيــز اســتدامة 
الخدمــات الصحيــة وتعزيــز األنظمــة الرقابيــة 
واإلشــرافية لقطاع الرعاية الصحية، ومراجعة 
وتحديث القوانين المتعلقة بترخيص المهنيين 
العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة تحفيــز 
اســتثمار القطــاع الخــاص، فضــا عــن تنظيــم 
عمليــة الترخيص لمؤسســات الرعايــة الصحية 

والمراكز الصيدلية وتعزيز الصناعة الدوائية.
وأعربــت الريــس عــن الشــكر والتقديــر للفريــق 
طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، 
لتنظيــم  الوطنيــة  للهيئــة  التنفيــذي  والرئيــس 
المهــن والخدمــات الصحيــة علــى مقدمــوه مــن 
للمؤتمــر؛ مــن  المنظمــة  للجنــة  دعــم وتشــجيع 
أجــل أن يحقــق المؤتمــر وهــو نســخته األولــى 
نجاحــا وتفردا، يجعل من البحرين وبفخر قبلة 

للسياحة العاجية بالمنطقة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

استقبل وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل حميــدان، في مكتبه أمس رئيس 
جمعيــة العاقات العامــة البحرينية فهد 
الشــهابي، حيــث أهداه نســخة من كتابه 
حميــدان  البحرين”.وأشــاد  “محبوبتــي 
اللحظــات  توثيــق  فــي  الشــهابي  بجهــد 
والمعاصــرة  التاريخيــة  والجوانــب 
لمملكــة البحريــن فــي إصــداره المذكور، 

والــذي يأتــي ضمــن سلســلة مؤلفاته في 
العالــم، حيــث  والســفر حــول  الرحــات 
موضــوع   200 مــن  أكثــر  علــى  احتــوى 
عــن تاريخ البحرين، شــكلت مــادة أدبية 
عكســت مــا تحتضنه المملكة من ســجل 
حضــاري عريــق وتــراث زاخــر، بمــا يعّزز 
والحضــارات  األمــم  بيــن  مكانتهــا  مــن 

البشرية المختلفة.

حميدان ينّوه بكتاب “محبوبتي البحرين”
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األربعاء
5 يونيو 2019 
“باس” تسعى لتوظيف 200 بحريني2 شوال 1440

ــار ــن ــن دي ــي ــاي ــمــحــمــيــد: شــــراء مـــعـــدات أرضـــيـــة بــنــحــو 7 م ال

خدمــات  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  صــرح 
مطــار البحريــن )بــاس( ســلمان المحميــد بــأن 
“الشــركة أقــّرت ميزانية تقــدر بنحو 7 مايين 
دينــار لشــراء معــدات أرضيــة حديثــة تواكب 
الداعمــة  الخضــراء  والبوابــة  التكنولوجيــا 
للبيئــة، وتماشــيًا مع زيــادة األعمــال التجارية 
الدولــّي.  البحريــن  مطــار  توســعة  ومشــروع 
حيث تعمل الشــركة بجهــود مضاعفة لمواكبة 
مشروع توسعة المطار الذي سيستقطب نحو 
14 مليون مســافر سنويًا”.وأشار المحميد في 
تصريــح  خــاص لوكالــة أنبــاء البحريــن )بنــا( 
إلــى أن “الشــركة تعمــل علــى توفيــر معــداٍت 
أرضيــة جديــدة صديقــة للبيئة، ضمــن الخطة 
اإلســتراتيجية الخمســية  للشركة والتي تركز 
علــى مواكبــة التطــورات العالميــة فــي مجــال 

خدمات المطارات”.
وأوضــح أن شــركة )بــاس( تشــّغل مــا ُيقــارب 

600 معدة أرضية متخصصة لتقديم خدمات 
المناولة األرضية لشــركات الطيران والشــحن، 
المعــدات  مــن  أســطولها  تحديــث  وخطــة 
علــى  الشــركة  قــدرات  تعزيــز  فــي  ستســاهم 
تقديــم خدمــات ذات جــودة أعلــى ومواكبــة 
مــع  التكنولوجيــا،  فــي  الحديثــة  التطــورات 
االلتزام التام بمعايير الســامة لضمان ســامة 
وســتواصل  والطائــرات.  المعــدات  مشــغلي 
وتصليــح  لصيانــة  المتخصصــة  الورشــة 
المعــدات األرضيــة عملهــا مــن خــال إخضــاع 
الفريــق العامــل لبرنامــج تدريبــي متخصــص 
المعــدات فــي  ُيقــام تحــت إشــراف مصّنعــي 

الدول األوروبية وأميركا.
دشــنت  )بــاس(  “شــركة  أن  المحميــد  وكشــف 
بشــكٍل مواٍز برنامج تدريبــي مكثف لموظفيها 
العمليــات  إلدارة  تأهيلهــم  فــي  سيســاهم 
الجديــد  المســافرين  مبنــى  فــي  التشــغيلية 
بشــكٍل فاعل ووفــق أعلى مســتويات الجودة، 

خصوصــًا أن المطــار الجديد وبحســب الخطة 
ومرافــق  معــدات  علــى  سيشــمل  الموضوعــة 
متقدمــة  عالميــة  ممارســات  ويتبّنــى  حديثــة 
تتطلــب مهــارات وقــدرات عاليــة مــن جميــع 
فــي  الشــركة  وحرصــت  المطــار”.  مشــغلي 

األشــهر الماضيــة على المشــاركة بشــكل فاعل 
المطــار  مشــروع  ضمــن  العاملــة  اللجــان  فــي 
الجديــد خصوصــا لجنة االســتعداد والتجارب 
التشــغيلية بمبنــى المســافرين بمطــار البحرين 
الدولي )ORAT(، وشكلت فرق داخلية لمتابعة 
االنتقــال إلــى المبنــى الجديــد وضمان ســامة 
وانســيابية العمليــات، باإلضافــة إلــى مراجعــة 
سلسلة اإلجراءات المتبعة من جميع اإلدارات 
العاملــة فــي المطــار لتحديثهــا بمــا يتوافق مع 
السياســات واإلجراءات العالمية المعتمدة من 
اتحــاد النقل الجوي الدولــي )IATA( والمنظمة 
وأوضــح   .)ISAGO( الجــوي  للنقــل  الدوليــة 
المحميد أن شــركة “باس” تعمل على مشــروع 
توظيف 200 شاب بحريني للعمل في الشركة 
بما يتناســب وظروف المرحلة. وأن المشــروع 
يعــد جــزءًا أصيــاً مــن إســتراتيجية الشــركة 
الداعمــة للبحرنــة، الســيما مــع وصــول نســبة 

البحرنة في الشركة إلى نحو 82 %.

سلمان المحميد

المنامة - بنا

مريم الجالهمةرئيس المجلس األعلى للصحة

Û  فــي جولــة عائلية قضيتها مع أفراد عائلتي بعــدد من المجمعات التجارية
وهــم  “البويــات”  و  “الشــواذ”  مــن  بالقليــل،  ليــس  بعــدد  فوجئــت  أمــس، 

يتمخطرون” أمام الجميع، وكأن األمر عادي ومن البديهيات.
Û  وكان هــؤالء المســتنكرون، قد تواروا األنظــار - مضطرين وليس برضاهم

- طيلــة شــهر هللا الفضيــل، ليطفحــوا إلــى الســطح مجــددا، بعــد انقضاءه 
مباشرة، بلهفة وإجهار بالغين.

Û  وتشــكل هــذه الفئــة بــكل أصنافها وأنواعهــا، تحديا حقيقيا أمــام المجتمع
والدولــة، لوقــف هذا العبــث، والخزعبات، التي يفســرها البعض بالمرض، 
وهو العذر األقبح من ذنب، الذي أفشل مساعي النواب في الدور الماضي، 

لتجريم التشبه بالجنس اآلخر.
Û  ”إن اإلضرار باألمن والسلم األهليين، ال يرتبط بالضرورة بقنبلة “مولوتوف

تقــذف، أو خطبــة تحريضيــة تلقــى، أو دعــوة للخــروج على النظــام العام، 
بقدر ما ترتبط بمحاوالت ضرب قيم المجتمع، وجوهر أخاقياته.

Û  كل رجاالت البلد، وأخيارها، ومثقفيها، وساستها، ورجال دينها، مدعوون
ألن يسجلوا موقفهم الحق أمام هللا عز وجل، ثم الوطن والمجتمع، لوقف 
هــذا المــد واالختــراق الخطيــر، الذي ســتصل نيرانه إلى كل بيت، واســره، 

وبيئة عمل، ما لم يحسم جذريا من البدايات، وأعني اآلن.

ليسوا مرضى 
بل “شواذ”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بدور المالكي

“الصحة 
الحيوانية” تحّذر 

مع تزايد اإلقبال 
على اللحوم
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يأتي عيد الفطر السعيد ليفتح معه األبواب، أبواب اللقاء مع األهل واألصدقاء، 
فالعيــد مناســبة جليلــة تســعد القلــوب وتبهــج النفــوس، ويلتقي القريــب بالبعيد 
ويتبــادل الجميــع التهاني وأجمل األماني في المجالس والمســاجد أو عن طريق 

التواصل االجتماعي.
 العيد مناسبة ذات رسائل كثيرة لإلنسان. الرسالة األولى للعيد، أن العيد يحمل 
طابع الفرح والبهجة والسعادة للكبار والصغار، ومن مقومات السعادة المجتمعية 
أن يحتفــل النــاس بالعيــد بمــا يحقــق أهدافه وغاياتــه، فللعيد مكانته وقدســيته 
وبهجتــه وتتجلــى فيه معاني الكرامة والرفعة اإلنســانية، والرســالة الثانية صلة 
القربــى واألهــل أوال والمعــارف واألصدقــاء ثانًيا، بمــا يحقق التآلــف والتواد بين 
النــاس ونشــر الســعادة بيــن أفراد المجتمــع، والرســالة الثالثة، العيد دعــوة لتفقد 
األسر الفقيرة والمحتاجة، ما يؤدي إلى تحقيق التكافل االجتماعي وجمع صف 
المجتمــع وتماســكه وقوتــه، وفيه تقوية لعزيمــة األمم وتجديــد روحها لتواصل 

دربها نحو الخير في تذكر الفقراء والمحتاجين وتقديم يد المساعدة لهم.
الرســالة الرابعــة للعيــد، ســكون النفــس وفرحها، فالترفيــه والفرح مــن الحاجات 
األساســية لإلنســان، وفرح اإلنســان في العيد بإنجاز فريضة الصيام بعد تأديتها 
إيماًنــا واحتســاًبا، وفــرح المناســبة حيــث ُيلبــس اللبــاس الجديد وتنــاول الطعام 

الُمعد لهذه المناسبة وإعطاء العيدية لألطفال التي تزيدهم فرحا في العيد.
الرســالة الخامســة أن العيــد مدرســة تربويــة وماليــة ودينيــة واجتماعيــة علينــا 
اســتغاللها إيجابيــا واالســتفادة منهــا جميعــا، فاللــه ســبحانه وتعالى شــرع العيد 
لحكم جليلة ســامية أهمها تســاوي الغني والفقير في العبادة ومحبته، وانتصاًرا 
لبواعــث الرجــاء ودفنــا لحــاالت اليأس، وأن العيــد يوم من الزمن ينهي اإلنســان 
فيه همومه ويستجمع قواه ليعيش ما تبقى من حياته آمال لنفسه وغيره الخير 
والعزة والكرامة، وقبل أن يقبل الُمســلم على العيد عليه أن يخرج عنه وعن َمن 
يكون تحت مسؤوليته الزكاة إيمانا بأن ما لديه من المال هو لله سبحانه وتعالى 

وأن للفقير والمحتاج جزءا.
وبهذه المناسبة الجليلة نرفع أسمى التهاني واألماني لقيادتنا السياسية  «

الرشيدة وإلى الشعب البحريني وأبناء األمة العربية واإلسالمية. وكل عام 
وجميعنا بخير.

جميع الدول األعضاء في مجموعة العشرين تستعد لقمة أوساكا التي ستعقد في اليابان 
في 28 من الشهر الجاري وفي ذهنها اإلجراءات األميركية نحو إيران وتركيا، والتطورات 
فــي فنزويال، والعالقة األميركية – الروســية على ضــوء تلك اإلجراءات والتطورات، إلى 
جانب مصير المفاوضات األميركية – الصينية. المصادر المطلعة على تفكير إدارة ترامب 
أفادت أن إنذارًا سيتم توجيهه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن يتخلى عن 
صفقــة الصواريــخ الروســية المضــادة للطائــرات S-400 ويقبــل عرض الواليــات المتحدة 
بصواريــخ “الباتريــوت” بأســعار مخفضــة، وإال فإنــه ُمعــّرٌض لالســتغناء عنــه، هــذا اإلنذار 
النهائي المتوّقع هذا األســبوع، حوالي 8 )يونيو( ســيقّوي يد المؤسســة العســكرية التركية 
التــي تنظــر إلــى انتمــاء تركيا لحلف شــمال األطلســي )ناتــو( بأنه أهم من بقــاء رئيس في 
الســلطة... القــرار األميركــي هــو أن ال مجــال للســماح لدولــة تنتمــي إلــى الناتــو أن تســّهل 
اختــراق روســيا المنظومــة الدفاعية الغربية، وأن على أردوغــان االختيار بين عناده على 

صفقة S-400 وبين مصيره ألن مصير تركيا في حلف الناتو أهم منه. 
روســيا قلقــة مــع أنها باألمــس كانت واثقة من قــدرة أردوغان على تحدي واشــنطن ومن 
فائدة اختراقها حلف شمال األطلسي. الكرملين قلق ألن استهداف أردوغان وإجبار تركيا 
على التراجع سيشكل انتكاسة كبرى لمشروع روسيا في سوريا القائم على تعاون ثالثي 
)روســيا – تركيا – إيران(. انتكاســة تهّدد بتورط روســيا جّديًا في مســتنقع ســوريا نتيجة 
إجــراءات أميركيــة ضــد تركيــا وإيــران، ألســباب مختلفــة، إنمــا بنتيجــة إضعاف مشــاريع 
ثالثية في الشرق األوسط، فمع تطويق إيران إضعاٌف لنظام الحكم الثيوقراطي الديني، 
ومع تطويق أردوغان إفشال لمشروع “اإلخوان المسلمين” لفرض الدين على الدولة. إنما 
بالدرجة األولى، ســتكون تطّورات األســابيع المقبلة في إيران وتركيا، كما تقوم واشــنطن 
بإعدادها، في المصلحة القومية األميركية في الموازين الجغرافية – السياسية وستعيد 

رسم هذه الموازين جذريًا.

روسيا تراقب بحذر وخشية من انعكاسات سلبية على موقعها وتموضعها،  «
سيما أنها استثمرت كثيراً في سوريا، والكرملين يخشى نجاح البيت األبيض 

في تدمير الجناحين اإليراني والتركي من الثالثي في سوريا، فتبقى روسيا 
وحدها في المستنقع – ما لم يتم التوافق بين الكرملين والبيت األبيض على 

تفاهمات جيو-بوليتكال، جغرافية – سياسية، تنقذ ماء الوجه. فالرأي العام 
الروسي لم يعد يدعم بقاء روسيا في سوريا، والرئيس فالديمير بوتين يعاني 

من انخفاض الدعم الشعبي لمغامراته السورية. “إيالف”.

عـيدكم مبـارك

هذا شهر محوري في مستقبل الموازين الجغرافية السياسية )1(

أسعد غيرك تسعد نفسك
الســمات  ترابــط  اســتهدفت  نوعهــا  مــن  نتائــج غربيــة، غريبــة  مــن  دهشــت 
الشــخصية بالبيانــات الماليــة، بــأن األشــخاص الذيــن يمتــازون بطيبــة القلــب 
واإلفراط باللطف ويتبرعون، يملكون مدخرات أقل وديونا ومعدالت إفالس 
أعلــى، وتوصلــت عالمــة اجتماع في كولومبيا “كليــة إدارة األعمال في مدينة 
نيويــورك” ســاندرا ماتــز، إلــى أن األشــخاص الذيــن ســجلوا نتيجــة أعلــى في 
اللطــف، لديهــم احتمــال أكبر أن ينتهــي بهم المطاف إلى ضائقــة مالية رهيبة، 
وإفالس. فيما اعتقدت! طوال حياتي أن الخير يجلب الخير، وكلما ضاعفت 
عمــل الخيــر زاد خيــرك، فأيهمــا اآلن يصــدق؟ عمومــًا مازلت مقتنعــا بقناعتي 
األولــى، الخيــر يعــم، لكــن األهــم وفي ظل شــبح األزمــات الدوليــة واإلقليمية 
يبقى أن نتطلع لســعادة اإلنســان دون وجود مشــاعر الحســد والخوف والقلق 
على أمنه ومنصبه وماله ووظيفته وأسرته، واالبتعاد عن الحسد والتجسس 
تجاه زمالئنا وأصدقائنا وجيراننا، كما هو ســائد اآلن لألســف، هناك من يظل 
يطــارد خبــرا ســيئا أو حادثــا أو إخفاقــا، فاألخبــار التــي ترفــع المعنويــات لدى 
البعــض، ليســت أخبــار النجــاح والتقــدم واالزدهــار والســعادة بــل هــي أخبــار 
اإلفالس والمرض وفقدان الوظيفة وكل هذه الهموم والضغوطات نستوردها 

يوميــا مــن وســائل اإلعــالم والصحافــة ووســائل التواصــل االجتماعــي، وهي 
التــي تشــغلنا، عكــس أخبــار النجــاح والســعادة، أســتغرب لماذا نحشــر أنفســنا 
بجلــب المعانــاة والضغــوط والتوتــر من غيــر داع؟ ألم أقل إننا نهوى اســتيراد 

األخبار المحزنة حتى لو كنا في غنى عنها؟
إن اإلنسان ال يملك أغلى وأثمن من صحته التي لو تضررت ال شيء في الدنيا 
يعــادل هــذه الصحــة ومــع ذلــك ال يفكر هــذا اإلنســان إال بالحديــث عما يجلب 
األمــراض والمعانــاة وال يهــدأ بالــه إال بعــد أن يجلــب المــرض لنفســه بالتفكيــر 
المســتمر فيــه، وهــذه مفارقــة ال يدركهــا المــرء إال بعــد حيــن. نحــن اليوم في 
البحريــن بخيــر من ناحية الســالم واالســتقرار والخير والنعمــة ومع ذلك تجد 
الفقيــر يحمــد هللا علــى النعمــة ومن يملك النعمة دائم الشــكوى، ســعادة الفرد 
أســاس بناء المجتمعات الصحية الســعيدة، فلو وجد إنسان وحيد غير سعيد 
فمــن شــأن ذلــك أن يصيب الجميــع بالعدوى، لهذا فإن نظريات الســعادة تقوم 
على أسعد غيرك تسعد نفسك، فأين نحن من ذلك؟ في ظل دوامة الصراع!.

تنويرة: «
 ازرع الورد حتى لو كان جارك يزرع الشوك. «
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09
ليلة العيد... نقص في 

الخطة المرورية أدى إلى 
اختناقات وفوضى

قالــت اإلدارة العامــة للمــرور إنهــا تعمــل علــى تنفيــذ خطــة مرورية خالل 
إجازة عيد الفطر المبارك تضمن تنظيم سير الحركة المرورية على جميع 
الشــوارع تحســبا ألي ازدحــام مــروري، كمــا أنهــا ســتكثف الدوريــات عنــد 
المجمعات والمنتزهات والشوارع الحيوية التي تكثر فيها الحركة، وكلها 
جهــود تشــكر عليهــا اإلدارة، لكــن ال نعلم لمــاذا غابت اســتراتيجية تنظيم 
حركــة الســير مســاء يــوم االثنيــن – ليلــة العيــد - حيــث كان مــن الواضح 
أنــه يوجــد نقــص في الخطــة المرورية وقلة في الدوريات، ما تســبب في 
اختناقــات مروريــة كبيــرة فــي كثيــر مــن المناطــق، فمثــال كانــت المنطقة 
المحيطة بنادي الرفاع الشرقي مشلولة تماما والطرقات مغلقة – مداخل 
ومخــارج – ولــم تكن هناك أية دورية تنظم حركة الســير والســيطرة على 

الفوضى التي امتدت لساعات طويلة. 
أما شــارع جدعلي والطرقات المحيطة بالســوق الشــعبي بمدينة عيســى، 
فقد عاشــت ليلة كئيبة، كان المنظر أشــبه بجنازة ســيارات على مد البصر 

ولمســافات طويلة، والمشــكلة أن الســيارات ال تمشــي ببطء، إنما مدفونة 
كطريدة ال تتحرك، وهذا ما تسبب في إزعاج الكثير من المواطنين الذين 
كانــوا يتوقعــون تواجــد رجــال المــرور فــي مثــل هــذه الليلــة التــي ال تقل 
أهميــة عــن أيام العيد بالزمــان والمكان، بل هي األهم لكن حدث ما حدث 
وأغلقت شوارع بالكامل وشاهدنا ارتباكا شديدا، وفوضى مرورية عارمة 

تسببت في تعطيل مصالح الناس.

ما حدث ليلة العيد في معظم مناطق البحرين ظاهرة غير طبيعية،  «
وهذا يعود في تصوري الشخصي إلى عدم التجهيز والترتيب من قبل 

اإلخوة في إدارة المرور، ففي مثل هذا الوقت تحديدا يفترض أن تنتشر 
الدوريات وكان البد من رسم خطة مرورية مسبقا، قبل اإلعالن الرسمي 
عن عيد الفطر، وليس بعده، ألن ما حصل من اختناقات مرورية بين أن 
اإلخوة في المرور تحركوا متأخرا، أي بعد اإلعالن عن عيد الفطر، وهذا ما 

فاقم األزمة ورفع المعاناة وجعل السيارات تصطف في الشوارع.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ُمثير... استجابته صفر!
لــكل فعــل ردة فعــل... هــذا مبــدأ بديهي نعرفــه جيًدا، مــن دون أن نحتــاج إلى قانون 
( فيزيائي لتفسيره! أو نظريات نفسية لنعرف أن لكل ُمثير استجابة، وال إلى  )نيوتنيٍّ
مفاهيــم خطابيــة لنعــرف أن لكل ُمرِســل رســالًة وُمرَســال إليه! فجميعها تشــبه أبســط 
مبــادئ الحســاب: واحــد زائد واحد يســاوي اثنين! كل هذا مفهــوم، غير أن ما هو غير 

معقول أن تكون للفعل استجابة أو ردة فعل تساوي صفًرا!
لســنا ضليعيــن في الحســابات، بقدر ما يشــّدنا بعض البشــر، حين يصلــون إلى مرحلة 
االســتجابة الصفــر، أي المرحلــة التــي ال يســتجيبون فيهــا ألمــر أو شــخص أو حالــة – 
نهائًيــا – أي حيــن يصلــون إلى مرحلــة الصمت الُمطبق، التي ال ُيظهــرون فيها أي نوع 
مــن أنــواع االهتمــام؛ ال بالمدح وال بالــذم، مع مظاهر حادة من عــدم المباالة أو البرود 

أو الجفاف التام!
إن العالقــات اإلنســانية بــكل أنواعهــا، ومــا نســميها بالتواصــل االجتماعي بين البشــر، 
محكومــة بهــذه “الفورمال” البســيطة: )مثير يســاوي اســتجابة(، فالحياة كما نبســطها: 
أخــذ ورّد، فــإذا لــم يقابلــك اآلخــر، باإلجابة على ســؤال، أو مبادلة حديــث، أو رّد على 
رســالة؛ ســتكون النتيجــة انعــدام التواصــل، إلــى الدرجــة التي تســاوي الصفــر، أليس 

كذلك؟!
هناك من الناس، من يستخدم )االستجابة... الصفر(؛ واعيا وُمدركا لتبعاتها! يستعملها 

كسالح له وجهان؛ أحدهما انتقامي، واآلخر احترازي... كيف؟ اإلجابة تختصرها هذه 
الكلمة العامية )التطنيش(! أي التجاهل؛ فنحن نعاقب المسيء به، أو نتجنب البعض 
به كذلك.. لكننا في الحالتين على اســتيعاب تام لهما، أي نســتخدمهما بمحض إرادة، 
وهــذه ليســت ُمعضلــة، المعضلة هي أن تتحول اســتجاباتنا إلى صفــر دون إرادة، بعد 

ما نسميه حاالت الصدمة!
في الصدمة يغيب اإلحساس كلًيا، وال يكاد يستوعب المصدوم الحدث الذي أوصله 
إلــى هــذه الحالــة، تماًمــا كمــن صدمته ســيارة، إّما أن يفقــد الوعي أو بعًضــا منه، لكنه 
وقتهــا غائــب عن الزمــان والمكان؛ وهو هنا صاحب االســتجابة الصفــر بامتياز، فماذا 
عّمــن صدمتــه الحياة بأشــخاص أو مواقــف مؤذية، تألم لها مراٍت ومــرات، أو تعرض 
لظلــم أو تجــنٍّ متكــرر، ماذا ســتكون خاتمته؟! ألــن يفقد التجاوب أو الــرد، وبالتالي – 

ومن دون وعي أو تخطيط ُمسبق - تتحول استجابته إلى صفر!

ليس أجمل من أن يتجاوب الناس مع بعضهم بعًضا، ضمن عالقات  «
إنسانية سوية وسليمة؛ وإال تحولنا إلى مجتمع أخرس، ال يشعر باآلخر، وال 
يشاركه فرحه وال ترحه، وهذا ما يتعارض مع مبدأ الخلق، في عمران األرض 

وخالفتها. فإذا كان لكل فعل رد فعل؛ ذلك يعني: لكل إنسان إنساٌن آخر يتأثر 
به أو يستجيب!.

د. زهرة حرم 
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“ماراثون” تجهيز طلبات حلويات العيد مستمر

تتســابق النســاء حاليا في اختيار أنواع الحلويات والشــوكوالته لتكون ضمن “قدوع العيد” بعد أن انتهوا من ســباق وزحمة اختيار مالبس العيد، في الســابق كان 
يقتصر العيد على الفواكه والحلويات البحرينية فقط. إما اآلن، فقد تنوعت األشكال والمشاريع التي تقدمها. وتجتهد العوائل للتميز عبر ما تقدمه من حلوى للعيد، 
وتنفق على وســائل تقديمه وتزيينه أكثر من قيمة الحلوى نفســه، وقدر عاملون في محال صناعة الحلويات والشــوكوالته ارتفاع الطلب خالل موســم عيد الفطر 

قرابة 80 % وفي بعض األصناف 100 %، والتي تكون مطلوبة أكثر خالل األعياد.

وقالت صاحبة إحدى المشاريع في 
المجــال أم محمــد إن الطلــب ارتفع 
علــى المعمول التي تقــوم بتجهيزه 
الماضيــة  األيــام  خــال  بنفســها 
وامتــأ دفتــر حجــوزات أيــام عيــد 
المبــارك، وتتــراوح األســعار  الفطــر 

بين 5 دنانير و7.5 دينار.
لموســم  االســتعداد  أن  وأوضحــت 
أصحــاب  إلــى  بالنســبة  العيــد 
إذ  شــهرين،  قبــل  يبــدأ  المشــاريع 
يتــم االســتعداد لتجهيــز “تقديمات 
وأدوات  صــواٍن  مــن  الحلويــات” 
أنهــا  مؤكــدة  وكريســتال،  زينــة 
األكثر ربحية من الحلويات نفســها؛ 
لحرص السيدات على التميز بأفكار 

تقديم “الحلى” وتزيينه.
وتجــد مصنعــات الحلــوى المنزليــة 
وســائل  عبــر  تســويقها  يتــم  التــي 
التواصــل االجتماعــي إقبــاال كبيــرا 
ارتفــاع  رغــم  علــى  الســيدات  مــن 
بالمحــال،  مقارنــة  الكبيــر  أســعار 

وضــرورة طلبها قبــل وقت كبير 
قــد يصــل فــي بعــض األحيــان 

شــهر  مــن  أكثــر  إلــى 
للمواسم.

وترغــب الســيدات فــي 
التعامــل مع المســوقات 
التواصــل  مواقــع  فــي 
لتميــز األصنــاف، وأيضا 
فــي  الرفيــع  الــذوق 
التزيين ووسائل التقديم 

المختلفة.
قــال  جانبــه،  مــن 

الموظفين  أحــد 
محــل  فــي 

ت  يــا حلو
لمملكــة  با

حســن 

عيســى إن الطلــب فــي عيــد الفطــر 
وأنــواع  الشــوكوالته  علــى  يــزداد 
أخــرى من الحلويــات العربية، مبيًنا 
أن األســعار معروفــة ولــم تتغير، إذ 
يتــراوح ســعر الكيلــو مــن 8 دنانيــر 
ومــن  للكيلــو،  دينــارا   20 وحتــى 

أســعار  هنــاك  تكــون  أن  الممكــن 
مختلفــة فــي األماكــن المتخصصــة 

للحلويات المستوردة.
وأضــاف أنــه مــن الممكــن أن يكون 
ســعر نوع مــن الشــوكوالته يختلف 
فــي محل آخر وذلك بســبب أدوات 
التقديــم والتي غالبــا تكون مرتفعة 
وتستطيع األسرة استخدامها 
مــن صــواٍن  متعــددة  لمــرات 
حيــث  وغيرهــا،  فاخــرة 

تحضرها الســيدة 
تلــو  مــرة 

األخــرى 

لتعبئتها واستخدامها مجددا.
وأوضــح أن المســتهلكين والســيما 
عــن  يبحثــون  أصبحــوا  الســيدات 
المعمــول  مــن  المميــزة  األصنــاف 
والكعــك والحلويــات، وهو مــا أتاح 
جديــدة  أصنــاف  لدخــول  المجــال 
للســوق،  الفرنســية  مثــل األصنــاف 
ارتفــاع  رغــم  علــى  إقبــاال  وتجــد 
أســعار عن المصنــع محليا أو عربيا، 
الفتــا إلــى أن بعــض الصوانــي قــد 
تعبأ بحلويات يصل ســعرها إلى 50 
دينــارا، ولكن تكون كلفتهــا النهائية 
 150 إلــى  والزينــة  “الصينيــة”  مــع 

دينارا أو أكثر.
وأكــد أن األســعار قــد ترتفــع لبعض 
المحــال  فــي  الرخيصــة  األصنــاف 
العاديــة، اســتغاال الرتفــاع الطلب. 
ال  فأســعارها  الكبــرى،  المحــال  أمــا 
تتغيــر، ولكــن يتــاح لهــا رفع أســعار 

التقديمات.

مصر: ارتفاع االحتياطي 
النقدي إلى 44  مليار دوالر

عــن  المصــري  المركــزي  البنــك  أعلــن 
ارتفاع االحتياطي النقدي من العمات 
دوالر  مليــار   44.275 إلــى  األجنبيــة 
وأفــاد  الماضــي.  مايــو  شــهر  خــال 
أمــس  لــه  بيــان  فــي  المركــزي  البنــك 
العمــات  مــن  النقــدي  االحتياطــي  أن 
األجنبيــة ارتفــع بنحــو 57 مليون دوالر 
مقابــل  دوالر  مليــار   44.275 ليبلــغ 
44.218 مليــار دوالر خال شــهر أبريل 

السابق له.
ويعــد االحتياطــي النقدية مــن األرقام 
الــذي  المصرفــي  لاقتصــاد  الحيويــة 
يحتــاج إلى مخزون كافي من العمات 
الصعبــة مــن أجــل دعم العملــة المحلية 
وتلبية احتياجات الباد من الواردات.

الرياض - واس

لندن - رويترز

مســتوى  ألقــل  األميركــي  الــدوالر  نــزل 
مــع  الثاثــاء  أمــس  أســابيع  ثاثــة  فــي 
تصاعــد المراهنــات علــى خفض مجلس 
االحتياطــي االتحــادي )البنــك المركــزي 
األميركــي( أســعار الفائــدة، بينمــا دفعت 
النمــو  بشــأن  عامــة  بصفــة  مخــاوف 
العالمــي المســتثمرين لشــراء اليــن الذي 

ُيعد ماذا آمنا.
وكان اليــن اليابانــي المســتفيد الرئيــس 
يعتبرهــا  أصــول  تجــاه  التحــول  مــن 
العملــة  وارتفعــت  آمنــة.  المســتثمرون 
اليابانيــة 0.2 بالمئــة إلــى 107.845 يــن 
مقابــل الــدوالر، وهو أعلى مســتوى منذ 

منتصف يناير.
 0.1 فقــد  الــذي  بالــدوالر،  ذلــك  وأضــر 

بالمئــة مقابــل ســلة مــن العمــات ألقــل 
مســتوى في ثاثة أسابيع لينزل عن 97 

ألول مرة منذ 18 أبريل.
وارتفــع اليــورو 0.3 بالمئــة إلــى 1.1274 
دوالر، وهو أعلى مستوى منذ 18 أبريل 

بفضل ضعف الدوالر.
ولــم يطــرأ تغيــر يذكر على ســعر الدوالر 
األسترالي بعدما خفض بنك االحتياطي 
أســعار  المركــزي(  )البنــك  األســترالي 
الفائــدة إلــى مســتوى قياســي منخفــض 

عند 1.25 بالمئة كما هو متوقع.
وزاد الجنيه اإلســترليني 0.2 بالمئة إلى 
1.2684 دوالر ارتفاعــا من أقل مســتوى 
1.2560 دوالر  عنــد  أشــهر  فــي خمســة 

الذي سجله يوم الجمعة.

الدوالر ينخفض بسبب توقعات الفائدة
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أمل الحامد من هولندا

زينب العكري

أم محمد: 
دفتر 

 الحجوزات 
لـ“المعمول” 

امتأل 

عيسى: بعض 
“صواني” 
الحلويات 

تصل إلى 
150 ديناًرا

سول - دب اباريس  - د ب ا

انعقد مجلس إدارة شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات أمس الثالثاء؛ لمناقشة عرض االندماج مع شركة فيات كرايسلر 
األميركية-اإليطالية، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع الشركاء اليابانيين لرينو.

الهيئــة  أن  لأنبــاء  بلومبــرج  وكالــة  ذكــرت 
الحاكمة لشركة رينو ربما تقرر توقيع مذكرة 
تقاهــم للدخــول فــي مباحثــات مع فيــات، أو 
إرجــاء القــرار في ظل تســاؤالت حــول مزايا 

االندماج األوروبي.
التنفيــذي  المديــر  ســايكاوا  هيروتــو  وقــال 
لرينــو،  الشــريكة  اليابانيــة،  نيســان  لشــركة 
مســتقبل  لمراجعــة  حاجــة  فــي  الشــركة  إن 
شــراكتها مع رينو، في ظــل احتمالية اندماج 

الشركة الفرنسية مع فيات.
وكانــت شــركة نيســان قــد رفضــت االندمــاج 
مع شــركة رينو، التي تمتلك فيها حصة تقدر 
بـــ 15 %. ومــن شــأن اندمــاج فيات كرايســلر 

لصناعــة  شــركة  أكبــر  ثالــث  إنشــاء  ورينــو 
الســيارات فــي العالــم. ويشــار إلــى أن حصــة 
نيســان فــي رينــو ال تعطيهــا حــق التصويت، 
ولكنها تشغل مقعدين في مجلس إدارة رينو. 

وقال وزير المالية الفرنســي برونو لومير إنه 
يريد أن يتم أي اندماج مع فيات ضمن إطار 
يشــمل  الــذي  الفرنســي-الياباني،  التحالــف 
وقــال  موتــورز.  ميتسوبيشــي  شــركة  أيضــا 
الرئيس التنفيذي لنيســان ســايكاوا “اإلضافة 
المحتملة لفيات كرايســلر في التحالف يمكن 
أن يؤدي لتوسيع مجال التعاون ويعمل على 

إيجاد فرص جديدة للعمل”.
مناقشــته  يجــرى  الــذي  “العــرض  وأضــاف 
اآلن هــو اندمــاج كامــل، وإذا تحقــق ذلــك، 
ســيؤدي لتعديل هيكل شريكتنا رينو. وهذا 
ســيتطلب مراجعــة جذريــة للعاقــة القائمة 

بين نيسان ورينو”.

صــرح مســؤول كــوري جنوبــي بــأن بــاده 
البــاد  داخــل  الماليــة  األوضــاع  تراقــب 
وخارجها عن كثب. ونقلت وكالة “بلومبرج” 
لأنبــاء عــن تشــوي جونج-كو رئيــس لجنة 
فــي  نــدوة  فــي  القــول،  الماليــة  الخدمــات 
ســول، إنــه يجــري إعــداد تدابيــر متنوعــة، 
مــن بينهــا إجراءات لتحقيق االســتقرار في 

السوق.
ولفــت إلــى أن ثقة المســتثمرين قد تتراجع 
“إذا مــا أصبــح التباطــؤ االقتصــادي أعمــق 

وأسرع من المتوقع”.
المركزيــة  البنــوك  “تحــول  أن  إلــى  وأشــار 
بصــورة غيــر متوقعــة لتشــديد المواقف قد 
يخلــق حالــة مــن القلــق فــي أســواق صــرف 
العمــات، كمــا أن الحــرب التجارية وخروج 
بريطانيــا المحتمــل مــن االتحــاد األوروبــي 

مــن دون اتفــاق ربما يتســبب فــي تحركات 
أحادية باتجاه العزوف عن المخاطرة”.

وقــال إن “األســواق الماليــة مســتقرة حاليا، 
إال أن ثقــة المســتثمرين يمكــن أن تتدهــور 
بســرعة”. يأتــي هــذا بينما أظهــرت البيانات 
المعدلة الصادرة عن البنك المركزي الكوري 

كوريــا  اقتصــاد  انكمــاش  اليــوم  الجنوبــي 
العــام  مــن  األول  الربــع  خــال  الجنوبيــة 
الجــاري بأكثر مــن التقديــرات األولية، وهو 
ما يعزز التوقعات بإقدام البنك على خفض 
تقديراتــه لمعدل نمو االقتصــاد خال العام 

الجاري ككل.

 

فــي ظــل إمكانية تدهور المســتثمرين بشــكل ســريعبـــعـــد رفــــــض نـــيـــســـان االنــــــدمــــــاج مــعــهــا

كوريا الجنوبية تعد تدابير تحسًبا لهزة مالية“رينو” تبحث عرض االندماج مع فيات كرايسلر

مناقشة األفكار االبتكارية للنهوض بالصناعة واإلنتاج 
ــي هــولــنــدا ــ ــال ف ــ ــمـ ــ ــادة األعـ ــ ــريـ ــ ــة الـــعـــالـــمـــيـــة لـ ــمـ ــقـ ــات الـ ــيـ ــالـ ــعـ ــاق فـ ــ ــط ــ ان

انطلقت عصر أمس فعاليات القمة العالمية 
لريــادة األعمــال 2019 بنســختها التاســعة 
فــي الهــاي بهولنــدا، وتســتمر أعمالهــا الــى 
يوم األربعاء، بمشــاركة مســتثمرين ورواد 
أعمال ومســؤولين حكوميين ومن القطاع 

الخاص من مختلف دول العالم.
وأعــرب وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك 
الــوزراء الهولنــدي مــارك  بومبــو، ورئيــس 
هــذا  القمــة  النعقــاد  رضاهمــا  عــن  روتــي 
العام بهولندا، مشــددين علــى أهمية ريادة 
األعمــال المبتكــرة لتحســين حيــاة النــاس 

في جميع أنحاء العالم.
وأشــار بومبيــو إلى أن القمة فــرص وفيرة 
للشــركات متعــددة الجنســيات والشــركات 
المؤسســات  مــن  للمســتثمرين  الناشــئة، 
والقطــاع الخــاص. وللعالــم ككل، مبيًنــا أن 

القمــة العالميــة لريادة األعمــال لديها تقليد 
قديــم في بناء الروابط التــي تجعل العالم 
ربًحــا  تحقــق  الوقــت  نفــس  وفــي  أفضــل 

جيًدا.
وتحــدث رئيــس الــوزراء الهولنــدي روتــي 
عــن الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه األعمــال 
التــي  الرئيســية  التحديــات  فــي مواجهــة 
يواجههــا العالم، ومنهــا تغير المناخ وإنتاج 
الغــذاء واالتصال والطاقــة والصحة، وكما 
الكبيــر  عميلــك  هــو  المجتمــع  أن  يتضــح 
المقبــل. ومن الواضح أيضا ان االســتدامة 
فــي عصرنــا.  أكبــر موضــوع تجــاري  هــي 

واالبتكار هو المفتاح.
أن  الهولنــدي  الــوزراء  رئيــس  وأكــد 
ريــادة  علــى  مبنيــة  القويــة  المجتمعــات 
األعمال ومبادئ التجارة الحرة. ‘ألن ريادة 
بعضهــا  تغــذي  القانــون  وســيادة  األعمــال 
والمســاواة  الديمقراطيــة  ألن  البعــض. 

واالســتقرار السياســي شــرطان أساســيان 
لتحقيق االزدهار والتقدم. وألن المنافســة 
فــي  الفكريــة  الملكيــة  وحمايــة  العادلــة 

النهاية تعود بالنفع علينا جميًعا”.
رواد  أفــكار  مناقشــة  علــى  القمــة  وتركــز 

بالصناعــة  للنهــوض  االبتكاريــة  األعمــال 
فــي  رئيســة  محــاور   5 ضمــن  واإلنتــاج 
مجــاالت هي: تغير المنــاخ، وإنتاج الغذاء، 

واالتصال، والطاقة، والصحة.
كما ســيتم مناقشــة التحديات التي تواجه 

رواد األعمال على مســتوى العالم بمختلف 
المقــرر أن يتــم  أنــه مــن  جنســياتهم، كمــا 
تخصيــص وقــت لمناقشــة أفــكار عــدد من 
رائــدات األعمــال وآليــات دعــم المــرأة فــي 

التعبير عن أفكارها وتنفيذها.

وتحظى القمة بمشــاركة ألفا رائد عمل من 
مختلف أنحاء العالم بفرص غير مســبوقة 
لعــرض شــركاتهم الناشــئة علــى أكثــر مــن 
تريليونــات  معــا  يمثلــون  مســتثمر   300

الدوالرات من األصول المدارة.

من حفل انطالق قمة ريادة األعمال في هولندا 
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أكــد رئيــس الخدمــات المــدارة للشــبكات 
منطقــة  فــي  إريكســون  مؤسســة  لــدى 
التحــول  الشــرق األوســط وافريقيــا، أن 
الخامــس  الجيــل  شــبكة  الســتخدام 
كأكثــر  مكانتهــا  مــن  ســيعزز  بالبحريــن 

أسواق االتصاالت تطورًا بالمنطقة.
وأضاف ايفا اندرن في مقابلة ل”مباشر”، 
أن مــزودي خدمات االتصاالت بالبحرين 
يخططون إلجراء المزيد من التحسينات 
علــى البنيــة التحتيــة، بمــا فــي ذلك نشــر 
شــبكة النطــاق العريــض فائقــة الســرعة 

بالبالد.
لهــذا  كرائــدة  البحريــن  مملكــة  وتبــرز 
التوجــه، من خالل منظومة عمل متأهبة 
التجاريــة  التوجهــات  هــذه  الســتثمار 
مبادراتهــا  سلســلة  بفضــل  الجديــدة، 
األخيرة التي جعلت من البحرين الموقع 
األمثل لممارســة األعمال التجارية ضمن 

منظومة اقتصاد المستقبل الرقمي. 

وقــال انــدرن، إن تقنيــة الجيــل الخامس 
العريــض  النطــاق  توفيــر  إلــى  ســتؤدي 
المتعطشــين  للمســتخدمين  المتنقــل 
للبيانــات عبر البحرين بفضــل التغييرات 
واالســتجابة  الســرعة  لناحيــة  الثوريــة 
على مستوى تجارب المستخدمين أثناء 
التنقــل، مثل مقاطع الفيديو فائقة الدقة 
االفتراضــي  الواقــع  وألعــاب  والتحميــل 

والتعلم والترفيه والتفاعل. 
الخامــس  الجيــل  تقنيــة  أن  وأضــاف 
مــزودي الخدمــة مــن توفيــر العديــد مــن 
الفــرص علــى مســتوى إنترنــت األشــياء 
نطــاق  علــى  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة 
فــي  والقطاعــات  للمؤسســات  عالمــي 

البحرين.
وتأثير شبكات الجيل الخامس ال يقتصر 
مــن  مــرة  بعشــرين  أســرع  كونهــا  علــى 
الشــبكات الالســلكية الحاليــة، بــل تشــير 
لشــبكات  الدوليــة  الجمعيــة  تقديــرات 
الهاتف المحمول، إلى أنها ستضيف 565 
مليــار دوالر أمريكــي إلــى إجمالي الناتج 

المحلــي العالمي بحلول عام 2034، وهو 
الناتــج  مــا يمثــل إضافــة نقديــة تعــادل 

المحلي السنوي لمملكة السويد.
وتوقع أن توفر رؤية البحرين 2030 بنية 
أساســية متطورة وبيئة معيشــية جذابة 
وخدمات عامة عالية الجودة. ومع ذلك، 
أكــد أنــه ال يمكــن تطويــر خدمــات عامــة 
عاليــة الجودة بــدون قــدرات تكنولوجيا 
الموثوقــة  واالتصــاالت  المعلومــات 

والخدمات المتكاملة.
ومــع دخــول المــدن الذكيــة إلى المشــهد، 
سياســة  أول  بالفعــل  البحريــن  تمتلــك 
خاصــة بالســحابيات، وتســتعد لنقــل 40 
مهمــة  و650  حكوميــة،  عمــل  منظومــة 

عمل إلى السحابة الوطنية هذا العام. 
وكشــف عن تم اختيار شــركة إريكســون 
الجيــل  تقنيــة  لنشــر  بتلكــو  قبــل  مــن 
الخامــس تجاريــًا بهــدف تعزيــز الحيــاة 
والشــركات  لألشــخاص  الرقميــة 

والقطاعات في جميع أنحاء البحرين. 
الجيــل  تقنيــة  نشــر  ســيتم  أنــه  وبيــن 

الخامس على مستوى البالد على مراحل 
متعددة في المواقع الرئيســية، الفتًا إلى 
أن التعــاون سيشــهد نشــر أجهــزة الجيل 
الخامس التجارية من إريكســون بما في 
ذلك الموجات الراديوية الجديدة لتقنية 
الجيــل الخامــس، والنقــل عبــر األجهــزة 
المحمولة، واألساسية - في شبكة بتلكو.
وفي شهر نوفمبر الماضي، قطعت شركة 

البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية 
“بتلكــو” شــوطًا إلــى األمــام باتفاقهــا مــع 
شركة “هواوي” على بناء منشأة سحابية 
جديــدة بســعة 1.3 ميجــا وات، تماشــيًا 
مــع دور “بتلكــو” في الحفــاظ على مكانة 
تكنولوجيــا  لقطــاع  الرائــدة  البحريــن 
واقتصــاد  واالتصــاالت  المعلومــات 

البيانات في المنطقة. 

الخامــس  الجيــل  تقنيــة  إن  وقــال 
عاليــة الســرعة وذات وقــت االســتجابة 
المنخفــض ستســاعد شــركة بتلكــو علــى 
للبيانــات  المتزايــدة  االحتياجــات  تلبيــة 
وتوفيــر النطــاق العريــض المتنقــل عالي 
وتوفيــر  المحمــول  للهاتــف  الجــودة 
الوصــول  مــع تجــارب  الثابتــة  عروضهــا 

الالسلكي الثابت.
وســاهم قطــاع االتصــاالت فــي البحرين 
مســاهمة مباشــرة فــي تنميــة االقتصــاد 
تمكينــي  كعنصــر  يعمــل  بينمــا  الوطنــي 

لدعم قطاعات األعمال الهامة األخرى.
وتعتــرف الحكومــة بهــذا القطاع كمحرك 
والتماســك  االقتصــادي  والتنــوع  للنمــو 

االجتماعي.
تكنولوجيــا  قطــاع  يلعــب  أن  وتوقــع 
البحريــن  فــي  واالتصــاالت  المعلومــات 
مــن  المملكــة  تمكيــن  فــي  رئيســيًا  دورًا 
تحقيــق طموحهــا لتصبح مركــزًا إقليميًا 

للتكنولوجيا الرقمية.

ا “إريكسون”: الجيل الخامس نقلة نوعية لمكانة البحرين خليجيًّ
ــا ــ ــاريًّ ــ ــج ــ ــة ت ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــر الـ ــشـ ــنـ ــو” لـ ــ ــك ــ ــل ــ ــت ــ ــا مـــــن “ب ــ ــاره ــ ــي ــ ــت ــ ــد اخ ــ ــع ــ ب

الذهب يتماسك قرب ذروة 3 أشهر
بـــــفـــــعـــــل مـــــــــخـــــــــاوف تــــــبــــــاطــــــؤ االقــــــتــــــصــــــاد

تماســكت أســعار الذهب أمس الثالثاء، لتحوم 
قــرب أعلــى مســتوى فــي ثالثــة أشــهر، والــذي 
بلغتــه فــي الجلســة الســابقة، فــي الوقــت الذي 
دفعــت فيــه المخــاوف بشــأن حــدوث تباطــؤ 
ظــل  فــي  التجاريــة  النزاعــات  جــراء  عالمــي 
األميركيــة،  الفائــدة  أســعار  بخفــض  توقعــات 
المستثمرين لشراء المعدن النفيس الذي ُيعتبر 

مالذا آمنا.
05:25 بتوقيــت جرينتــش،  الســاعة  وبحلــول 
 0.1 الفوريــة  المعامــالت  فــي  الذهــب  تراجــع 
بالمئة إلــى 1323.81 دوالر لألوقية )األونصة(، 
بعــد أن المس أعلى مســتوياته منــذ 27 فبراير 

عند 1327.90 دوالر في الجلسة السابقة.
واســتقر الذهــب في العقــود األميركيــة اآلجلة 

عند 1328.30 دوالر لألوقية.
أيــه.إن.زد  لــدى  المحلــل  وقــال دانيــال هاينــز 
العالقــة  تضــرر  بســبب  المعنويــات  ”ضعــف 

والصيــن  المتحــدة  الواليــات  بيــن  التجاريــة 
تسبب في سعي المستثمرين إلى أصول المالذ 

اآلمن“.
وتابــع أيضــا ”أن الضعــف فــي أســواق األســهم 
أســعار  خفــض  علــى  الواضحــة  والمؤشــرات 
الفائــدة فــي الواليــات المتحــدة جعــال الذهــب 
يكتســب أهميــة، ممــا دفع المســتثمرين مجددا 

إلى سوق الذهب“.
وقــال وزيــر الخارجية األميركــي مايك بومبيو 
تســعى  المتحــدة  الواليــات  إن  اإلثنيــن  يــوم 
إلــى تحقيــق ”فرص متســاوية“ مــع الصين بعد 
عشرات السنوات من الممارسات التجارية غير 
العادلــة، لكــن نظيــره الهولندي قال إن الرســوم 

الجمركية ستلحق الضرر بالتجارة العالمية.
أكبــر  بيــن  الممتــدة  التجاريــة  الحــرب  وأثــرت 
اقتصادين في العالم سلبا على األسواق المالية 
المخاطــر.  علــى  المســتثمرين  إقبــال  لُتضعــف 
وتراجعــت قيمــة أســواق األســهم العالميــة مــا 

يزيد عن تريليوني دوالر في مايو.
فــي  االقتصاديــة  اآلفــاق  قتامــة  وتســببت 
أن  علــى  الرهانــات  لزيــادة  المتعامليــن  دفــع 
مجلــس االحتياطــي االتحادي )البنــك المركزي 
عاجــال  الفائــدة  أســعار  ســيخفض  األميركــي( 

وليس آجال.
وبالنســبة للمعــادن النفيســة األخــرى، تراجعت 

الفضــة 0.2 بالمئــة إلــى 14.74 دوالر لألوقيــة 
بعــد أن المســت أعلــى مســتوى فيمــا يزيد عن 

أسبوعين عند 14.83 دوالر يوم اإلثنين.
واســتقر البالتيــن عنــد 819.79 دوالر لألوقيــة 
بعــد أن بلــغ أعلــى مســتوى فــي أســبوعين عند 
825.78 دوالر لألوقيــة، بينمــا ارتفــع البالديوم 

0.2 بالمئة إلى 1325.90 دوالر لألوقية.

لندن - رويترز

موسكو - رويترز

بكين - رويترز

ذكــرت وكالــة تــاس لألنبــاء نقــال عــن إيجــور 
سيتشــن الرئيس التنفيذي لشــركة روســنفت 
العمالقــة  النفــط  شــركة  إن  قولــه  الروســية 
تعتــزم بــدء التنقيــب فــي إقليــم كردســتان 
العــراق فــي العــام الجــاري. كمــا نقلــت وكالة 
تتوقــع  ال  الشــركة  إن  لألنبــاء  إنترفاكــس 
تراجعــا كبيــرا فــي إنتاجهــا مــن مشــروعات 
مشــتركة مــع شــركة النفــط الحكوميــة فــي 

فنزويال بي.دي.في.اس.ايه هذا العام.

ذكرت وسائل إعالم صينية اليوم أن وزارة الخارجية الصينية حذرت الشركات التي تعمل 
في الواليات المتحدة من أنها قد تواجه مضايقات من وكاالت إنفاذ القانون األميركية.

أيضــا  الســياحة  وزارة  إن  وقالــت 
مــن  الصينييــن  الســياح  حــذرت 
الســرقة  مثــل  محتملــة  تهديــدات 
والعنف المسلح خالل زيارة الواليات 

المتحدة. وهذه هي أحدث تحذيرات 
تصدرهــا بكيــن وســط حــرب تجارية 
مريرة وغيرها من أشــكال التوتر بين 

البلدين.

“روسنفت” الروسية تعتزم التنقيب بكردستان العراق

الصين تحذر السياح والشركات من مخاطر في أميركا

أبلــغ الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
أمــس الثالثــاء أن الواليــات المتحــدة 
ســتبرم اتفاقــا ”تجاريا كبيــرا جدا“ مع 
المملكــة المتحــدة بعــد خروجهــا مــن 

االتحاد األوروبي.
ألدائهــا  لمــاي  الشــكر  ترامــب  ووجــه 

وظيفة رائعة.
وقــال إنــه ال يعــرف توقيــت مغــادرة 
مــاي لمنصبهــا، لكــن يتعيــن عليهــا أن 

تبقى قليال.

هــذا  نبــرم  ”دعونــا  ترامــب  وأضــاف 
االتفاق“.

ومــاي  األميركــي  الرئيــس  ويلتقــي 
رجــال أعمــال بريطانييــن وأميركييــن 
فــي اليوم الثاني من الزيارة الرســمية 

لترامب إلى بريطانيا.

هبطت أسعار النفط أمس الثالثاء في الوقت الذي بدأ فيه تباطؤ اقتصادي في التأثير 
سلبا على الطلب على الطاقة، لكن األسواق فازت ببعض الدعم بعد أن قالت السعودية 

إن هناك إجماًعا ناشًئا مع منتجين آخرين بشأن تمديد تخفيضات اإلمدادات.

بتوقيــت   06:14 الســاعة  وبحلــول 
لخــام  اآلجلــة  العقــود  بلغــت  جرينتــش، 
أقــرب  لشــهر  برنــت  العالمــي  القيــاس 
استحقاق 60.90 دوالر للبرميل بانخفاض 
38 ســنًتا أو 0.6 % مقارنة بســعر اإلغالق 

في الجلسة السابقة.
وبلغت العقود اآلجلة لخام غرب تكســاس 

الوســيط األميركــي 52.98 دوالر للبرميــل 
منخفضة 27 سنًتا أو 0.5 % مقارنة بسعر 

التسوية السابقة.
العقــود اآلجلة منخفضــة نحو 20 % دون 
ذرى 2019 التــي بلغتهــا فــي أواخر أبريل، 
بينمــا ســجل مايــو أكبــر انخفــاض شــهري 

منذ نوفمبر.

ولمنــع تكــون فائض في اإلمــدادات ودعم 
الســوق، تكبــح منظمــة البلــدان المصــدرة 
للبتــرول )أوبــك( التــي تهيمــن عليهــا دول 
بالشــرق األوســط، بجانــب بعــض الحلفاء 
بما في ذلك روســيا، اإلمدادات منذ بداية 

العام لدعم السوق.
فــي  قــرار  التخــاذ  المنظمــة  وتخطــط 
وقــت الحــق مــن الشــهر الجــاري أو أوائــل 
يوليــو بشــأن مــا إذا كانــت ســتواصل كبح 

اإلمدادات.

ا ا كبيًرا جدًّ النفط يهبط في ظل تباطؤ اقتصاديترامب لرئيسة وزراء بريطانيا: سنبرم اتفاًقا تجاريًّ

أظهر إفصاح لمشــتر أن شــركة هواوي تكنولوجيز تخطط لبيع أنشــطة كابالت االتصاالت البحرية، في أول بيع كبير ألصول 
لها منذ أن صعدت الواليات المتحدة االتهامات للشركة الصينية بأنها أداة تجسس.

تونــج  “هنــج  ذكــرت  “رويتــرز”،  بحســب 
شــركة  وهــي  كــو”،  إلكتريــك  أوبتيــك 
البصريــة  االتصــاالت  شــبكات  لمنتجــات 
إشــعار  فــي  جيانجســو،  إقليــم  مقرهــا 
لبورصة شــنغهاي أنها وقعت خطاب نوايا 
لـــ  التابعــة  إنفســتمنت”  تــك  “هــواوي  مــع 
“هــواوي تكنولوجيــز” في 31 مايو لشــراء 
حصتهــا البالغــة 51 في المئــة في “هواوي 
ماريــن سيســتمز” نقــدا ومن خــالل إصدار 

أسهم.
ولــم يكشــف اإلفصــاح عــن قيمــة الصفقــة 

المحتملــة التــي تجــيء فــي ظــل تعــرض 
نشــاط الشــركة الرئيــس، وهو إنتــاج وبيع 
والهواتــف  االتصــاالت  شــبكات  معــدات 
وغيــر  شــديد  عالمــي  لتدقيــق  الذكيــة 
مســبوق، فيمــا تســعى الواليــات المتحــدة 
إلقنــاع حلفاء بأن منتجات “هواوي” تمثل 

خطرا أمنيا.
مــع  تتعــاون  لــن  إنهــا  “هــواوي”  وقالــت 
للوصــول  الصينيــة  للحكومــة  طلــب  أي 
ألنظمتهــا ألهداف مخابراتية، ولكن وزارة 
التجارة األميركية فرضت الشــهر الماضي 

حظرا تجاريا يهدد بعرقلة سلسلة التوريد 
الخاصــة بالشــركة علــى نحــو كبيــر.  وفي 
ســتريت  “وول  صحيفــة  ذكــرت  مــارس، 
جورنال” عن مســؤولين أمنيين أميركيين 
قولهم إن الخطر األمني المشــتبه به يمتد 
إلــى الكابالت البحرية التي مدتها “هواوي 
ماريــن”. والكابــالت البحريــة هــي العمــود 

الفقري التصاالت اإلنترنت العالمية.
ويظهر موقع هواوي مارين على اإلنترنت 
أن الشــركة شاركت في 90 مشروعا حول 
 50361 لمســافة  كابــالت  ومــدت  العالــم 

كيلومتــرا مــن بينها خط طوله ســتة آالف 
وأميــركا  إفريقيــا  بيــن  يربــط  متــر  كيلــو 
الشــمالية ألول مــرة في ســبتمبر الماضي. 
بقيمــة  صافيــا  ربحــا  الشــركة  وحققــت 
115 مليــون يــوان )16.66 مليــون دوالر( 

فــي 2018 وإيــرادات بقيمــة 394 مليــون 
“هــواوي  لـــ  الســنوي  للتقريــر  وفقــا  يــوان 
الخارجيــة  وزيــر  وأشــار  تكنولوجيــز”.  
البريطانــي جيريمــي هنــت إلــى أن بــالده 
تهتــم بمــا تقولــه الواليــات المتحــدة عــن 

مخاطر استخدام شبكات الجيل الخامس 
الصينيــة،  هــواوي  التــي تؤسســها شــركة 
وأنهــا ال ترغــب في االعتماد بشــكل مفرط 
علــى دولــة ثالثة فــي تقنيــات تكنولوجية 
بعنايــة  “نتابــع  هنــت:  وأضــاف  محــددة. 
كل مــا تقولــه الواليــات المتحــدة عــن تلك 

المسائل، وسننصت بدقة لما يقولون”.
شــركة  علــى  عقوبــات  فرضــت  أن  وبعــد 
هــواوي وســعت لمنعهــا من شــراء معدات 
أميركيــة، طلبــت إدارة ترمب مــن حلفائها 
ومعــدات  تكنولوجيــا  اســتخدام  عــدم 
الجيــل الخامــس التــي تقدمهــا “هــواوي”؛ 
بســبب مخــاوف مــن أنها قد تمكــن الصين 
وبيانــات  اتصــاالت  علــى  التجســس  مــن 

حساسة.

الرياض - االقتصادية

“هواوي” تجبر على بيع أنشطة كابالت االتصاالت البحرية

سنغافورة - رويترزلندن - رويترز

 المحرر االقتصادي

ــة ــيـ ــركـ ــيـ ــوط األمـ ــ ــغ ــ ــض ــ ــب ال ــبـ ــسـ بـ



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

متوفرمحجوز

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

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

1053
920
1041
1032
766
581

1042
1234

1217

1188
1192
1575

1228

1534

76
79
81
83
85
87

96
112

132

139
156
230

118

177

330
324
368
324
331
357

287
317

334

315
300
264

320

240

291
297
291
292
291
291

289
272

290

292
291
267

320

230

157,000
150,000
167,000
158,000
150,000
162,000

155,000
155,000

155,000

168,000

155,000

150,000

160,000

145,000

36600656
عباس علـــي

39752929
د.محمـــــــد

36700722
علـــي ضيف

Call.

جميـع الفلل منفصلـة
مجمـع متكامل اخلدمات

مدخـل جديد من الهايوي 

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

األسعار تبدأ من

 145

180
إلى

مساحات
 مختلفة

 متــر

 324  متــر
388 

مميزات الفلل
4 غرف مع خزانات مالبس 

3 صاالت
تكييف سنترال 

مطبخني مجهزين بأحدث األجهزة
موقـف سيارتني 

غرفة خادمـة 
غرفة غسيـل 
نصف فرش 

حديقـــة

فــــــــــــــــــلــل 
اشبيلية
الراقية  
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 800
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450 65

30 6601٫2 4 2]

2 8 6 112 3]

240 376 470

3 4]

5]

32 902٫3  930٫2   6]

377٫4 368٫6 RA   7]

620 2116٫9 8]

9]

380

5 13  

  347
 350  

2700
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إسرائيل تتوقع محادثات مع 
لبنان بشأن ترسيم الحدود

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، 
أمس الثالثاء، إن إسرائيل تتوقع بدء 
محادثات بوساطة الواليات المتحدة 
مع لبنان، خالل أسابيع، بشأن ترسيم 

الحدود البحرية.
وأشار المسؤول إلى احتمال عقد هذه 

المحادثات في مجمع لقوات حفظ 
السالم تابع لألمم المتحدة، جنوبي 

لبنان. ولم يعلق لبنان بشأن ما إذا كان 
سيشارك في محادثات أو أي إطار زمني 

محتمل. وترسل الواليات المتحدة 
مبعوثا رفيع المستوى في مهام مكوكية 
بين لبنان وإسرائيل، لكنها لم تعلن أيضا 

موعدا أو مكانا، وقالت إنها مستعدة 
لمساعدة البلدين في تسوية النزاع.

ارتفاع قتلى فض اعتصام محيط مقر القيادة السودانية إلى 35

“التغيير” ترفض دعوة “االنتقالي” لالنتخابات

بعد ساعات قليلة من إعالن المجلس العسكري االنتقالي في السودان إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء ما اتُِّفق عليه سابًقا، وإجراء انتخابات في غضون 9 أشهر، 
أعلنــت قــوى “الحريــة والتغييــر”، أمــس الثالثــاء، رفض دعوة المجلس العســكري االنتقالي إلى إجــراء انتخابات في غضون 9 أشــهر. وحّمل المجلس االنتقالي قــوى “الحرية التغيير” 
مسؤولية إطالة أمد التفاوض، معتبًرا أنها تتحمل المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية واالنفراد بحكم السودان؛ الستنساخ نظام 

شمولي آخر ُيفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام، ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر”.

مــن جانبها، رفضت قوى “الحرية والتغيير” 
بيــان المجلــس العســكري االنتقالــي “جملــة 
االنتقالــي  المجلــس  وحملــت  وتفصيــاًل”، 

مسؤولية أحداث ساحة االعتصام.
أن  والتغييــر  الحريــة  قــوى  واعتبــرت 
الشــعب أمام معركة لحماية ثورته، وأكدت 
المدنــي  بالعصيــان  ســلمًيا  ســتقاوم  أنهــا 

واإلضراب.
مــن جهته، قال مدنــي عباس مدني، العضو 
إن  والتغييــر،  الحريــة  “قــوى  تحالــف  فــي 
“المعارضة رفضت خطة المجلس العسكري 
إجــراء انتخابــات خــالل 9 أشــهر”، بعد يوم 
شــهد أعمال عنف أدت إلى ســقوط عدد من 

القتلى.
وأضاف “نرفض كل ما ورد في بيان رئيس 
عبدالفتــاح  االنتقالــي  العســكري  المجلــس 

البرهان”.
إلــى ذلــك، أكــد أن العصيان المدني مســتمر 
“بهــدف إســقاط المجلــس العســكري بعد أن 

تنصل عن كل التزاماته”.

ارتفاع عدد القتلى

المركزيــة  الســودان  أطبــاء  لجنــة  وكانــت 
القريبــة مــن المتظاهريــن، أعلنــت فــي بيان 
ليــل االثنيــن الثالثــاء، أن حصيلــة القتلــى 
فــي محيط مقر القيــادة العامة للجيش في 

الخرطوم ارتفعت إلى 35.
إلــى ذلــك، تم إغــالق عدد من الشــوارع في 
أحــداث  بعــد  أمــس،  الســودانية  العاصمــة 

االثنين.
وشــهد يــوم االثنيــن إطالق نار فــي محيط 
اعتصــام القيــادة العامــة فــي الخرطــوم، ما 

أدى إلى مقتل العشرات.
القــوات  والتغييــر  الحريــة  قــوى  واتهمــت 
األمنيــة بفض االعتصام بالقــوة عبر إطالق 
العســكري  المجلــس  نفــى  النــار، فــي حيــن 
االنتقالــي األمــر، مؤكًدا أنــه الحق مجموعة 
مــن الفاريــن، توجهــوا من منطقــة كولومبيا 

المجاورة لمقر االعتصام إلى وسطه.
وكان رئيــس المجلــس العســكري االنتقالــي 
فــي الســودان، الفريــق أول ركــن عبدالفتاح 
إيقــاف  الثالثــاء،  فجــر  أعلــن  البرهــان، 
التفــاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء 
ما اتُِّفق عليه ســابًقا، وإجراء انتخابات في 

غضون تسعة أشهر.
الرســمي  التلفزيــون  بّثــه  بيــان  فــي  وقــال 
“قّرر المجلس العســكري وقف التفاوض مع 
تحالف قوى إعالن الحرية والتغيير، وإلغاء 

مــا تــم االتفــاق عليــه، والدعــوة إلــى إجراء 
انتخابات عامة في فترة ال تتجاوز التسعة 
االنتخابــات  أن  وأضــاف  اآلن”.  مــن  أشــهر 

ستتم بإشراف إقليمي ودولي”.
إلــى ذلك، أعرب عن أســفه لســقوط ضحايا 
فــي أحــداث ســاحة االعتصــام بالخرطــوم، 
االثنيــن، ودعــا النيابــة العامــة للتحقيق في 

هذه األحداث.
كمــا حمــل قــوى الحريــة التغييــر مســؤولية 
إطالــة أمــد التفــاوض، معتبــًرا أنهــا تتحمــل 
المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة 
إقصاء القوى السياســية والقوى العســكرية 
واالنفراد بحكم الســودان؛ الستنســاخ نظام 
شــمولي آخــر ُيفرض فيــه رأي واحــد يفتقر 
للتوافــق والتفويض الشــعبي والرضا العام، 

ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر”.

الخرطوم ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ رويترز

متظاهرون يقطعون طريقا في الخرطوم أمام حركة السير يوم أمس )أ ف ب(

بروكسل ـ وكاالتبيروت ـ وكاالتاسطنبول ـ أ ف ب

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الثالثاء أن بالده لن تنسحب من االتفاق الذي 
أبرمته مع روسيا لشراء منظومة صواريخ “إس 400” الدفاعية رغم الضغوط األميركية.

وشــكلت رغبــة أنقــرة فــي شــراء منظومة 
خــالف  مصــدر  الروســية   ”400 “إس 
أساســي بيــن تركيــا والواليــات المتحــدة 
)المنضويتــان فــي حلف شــمال األطلســي( 
ودفعت واشنطن للتهديد بفرض عقوبات.
ونقلت وكالة أنباء األناضول الرسمية عنه 
قولــه “اتفقنــا )مع روســيا(. نحــن عازمون. 
ال تراجــع عــن ذلــك”. واألســبوع الماضــي، 
قالــت مســؤولة رفيعــة فــي وزارة الدفــاع 
شــراء  علــى  تركيــا  إصــرار  إن  األميركيــة 
الصاروخــي  الجــّوي  الدفــاع  منظومــة 

الروســّية ســتكون له نتائــج “كارثّية” 
 ”35 “إف  مقاتــالت  برنامــج  علــى 

وأنقــرة،  واشــنطن  بيــن  المشــترك 
تعــاون  علــى  وكذلــك 
حلــف  مــع  تركيــا 
األطلســي.  شــمال 

وقالــت كاثريــن ويلبارغــر، مســاعدة وزيــر 
بالوكالــة،  الدولــي  الّدفــاع لشــؤون األمــن 
إّن مخطــط تركيــا لشــراء منظومــة “إس 
400” ســيلحق أضــرارا بقدرتها على العمل 
مع التحالف الغربي وُيجبر واشــنطن على 
أّن  إلــى  ولفتــت  عليهــا.  عقوبــات  فــرض 
اإلدارة األميركيــة، حّتــى لــو أنهــا ال ُتريــد 
معاقبــة تركيــا، فإّنهــا قــد تضطر إلــى ذلك 
بضغــوٍط مــن الكونغــرس غيــر المتعاطــف 
وزيــر  قــال  الفائــت،  والشــهر  أنقــرة.  مــع 
الدفــاع خلوصــي اكار إّن بالده “مســتعدة” 
وقــال  األميركيــة.  للعقوبــات  بالفعــل 
مســؤولون أميركيــون إنــه كان مــن 
المفتــرض أن تختار تركيا 
صواريــخ  منظومــة 
“باتريــوت” األميركيــة 

بدالً من الروسية.

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، في أعقاب هجوم طرابلس الدامي، أن مواجهة 
اإلرهاب مهمة متواصلة، داعيا إلى تنفيذ عمليات استباقية لهذا الغرض.

وترأس عون، أمس الثالثاء، اجتماعا أمنيا 
لبحــث “االعتــداء اإلرهابي فــي طرابلس”، 
وقدم في مستهل الجلسة تعازيه إلى أسر 

وذوي العسكريين القتلى جراء الهجوم.
الرئاســة  نقلتــه  حســبما  عــون  واطلــع 
االعتــداء  “تفاصيــل  علــى  اللبنانيــة، 
اإلرهابــي الــذي وقــع فــي طرابلــس عشــية 
عيــد الفطر المبارك، في ضــوء المعلومات، 
التــي توافــرت لــدى الجيــش وقــوى األمــن 
الجاريــة  األوليــة  والتحقيقــات  الداخلــي، 

حــول مالبســات هــذا االعتــداء، والتــي 
أظهــرت أن لــه خلفيــات ثأريــة مــن 

الجيش والقوى األمنية”.
وأكــد عــون خــالل االجتمــاع أن 

مهمــة  اإلرهــاب  “مواجهــة 
للقــوى  متواصلــة 

األمنيــة  واألجهــزة 

والعســكرية، وتتطلــب اليقظــة والجهوزية 
علــى  اللبنانــي  الرئيــس  وشــدد  الدائمــة”. 
وتبــادل  والتعــاون  التنســيق  “أهميــة 
المعلومــات بيــن مختلــف هــذه األجهــزة”، 
األمنيــة  المتابعــة  “تكثيــف  إلــى  ودعــا 
الضــرورة  عنــد  والمبــادرة  للمشــبوهين، 
وطلــب  اســتباقية”.  عمليــات  تنفيــذ  إلــى 
المعنيــة  الجهــات  مــن  اللبنانــي  الرئيــس 
اتخاذ إجــراءات أمنية اســتثنائية لمواكبة 
فتــرة األعيــاد وفصــل الصيف. واســتهدف 
اإلرهابــي المدعــو عبــد الرحــم 
االثنيــن  مســاء  مبســوط، 
اللبنانــي  األمــن  قــوات 
 4 فقتــل  طرابلــس،  فــي 
ضابــط  بينهــم  أمنييــن 
قبل أن يفجر نفســه بعد 

محاصرته داخل مبنى.

أكد الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينســكي، أمس الثالثاء، اســتعداد كييف للحوار مع 
روســيا وتنفيــذ اتفاقــات مينســك الخاصة بتســوية النزاع المســلح في منطقــة دونباس، 

جنوب شرقي أوكرانيا.

وفــي موجــز صحافــي مشــترك مــع األميــن العام 
لحلف شــمال األطلسي، ينس ســتولتنبيرغ، عقد 
فــي ختــام لقائهما في بروكســل، قال زيلينســكي 
“نحــن مســتعدون لخــوض مفاوضات مع روســيا 
أن  أوال  علينــا  لكــن  مينســك  اتفاقــات  وتطبيــق 
أنفســنا، وأن  الدفــاع عــن  نصبــح قادريــن علــى 

نصبح أقوى اقتصاديا وسياسيا وعسكريا”.
“إعطــاء  يريــد  أنــه  األوكرانــي  الرئيــس  وأعلــن 
والناتــو،  بــالده  بيــن  للعالقــات  جديــد”  زخــم 
الروســي  “العــدوان  ببقــاء  وصفــه  لمــا  نظــرا 

ذلــك  مــع  ألوكرانيــا.  تحديــا” 
فقــد اعتــرف بــأن على بــالده أن 
تجــري إصالحــات ســتمكنها من 

التوافق مع معايير الناتو.
وذّكر زيلينســكي بأن نهــج أوكرانيا 

علــى  الحصــول  نحــو  االســتراتيجي 

عضويــة متكاملة فــي كل من االتحــاد األوروبي 
والناتــو مثبــت فــي نصــوص الدســتور الوطنــي 

ويشكل أولوية لسياسة كييف الخارجية.
األركان  هيئــة  رئيــس  أن  زيلينســكي  وكشــف 
فــي  سيشــارك  خومتشــاك،  روســالن  الجديــد، 
االجتماع الذي ستجريه مجموعة االتصال حول 
مينســك.  البيالروســية  العاصمــة  فــي  أوكرانيــا 
“بعــض  ســيطرح  األوكرانــي  الجانــب  أن  وتابــع 
النــار  إطــالق  وقــف  تخــص  التــي  االقتراحــات” 

وتبادل األسرى ومسائل أخرى. 

وأضاف أنه يفضل عدم الكشف  «
عن تفاصيل الموقف األوكراني 

دفعة واحدة. كما قال زيلينسكي 
إن أوكرانيا تنتظر زيارة 

ستولتنبيرغ المقررة إلى 
كييف في يوليو المقبل.

الرئيس األوكراني مستعد للحوار مع روسياعون يدعو لعمليات استباقية ضد اإلرهاباردوغان يؤكد التمّسك بمنظومة “إس 400”
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طرابلس - ا ب

القدس المحتلة - أ ف ب

أنــه  الليبــي  الســواحل  خفــر  أعلــن 
يقــل  كان  زورق  ســبيل  اعتــرض 
قرابــة 100 مهاجــر فــي طريقهــم إلى 
أوروبا، وبينهم نســوة وأطفــال، قبالة 
البحــر  علــى  المطــل  البلــد  ســواحل 
المتوســط. وقــال الناطــق باســم خفر 
السواحل أيوب قاسم، أمس الثالثاء، 
 92 يقــل  كان  المطاطــي  الــزورق  إن 
مهاجــرا إفريقيــا وبنغاليــا، وبينهم 11 

امرأة و4 أطفال.
وأضاف أنه تم اعتراض الزورق أمس 
االثنين قبالة ســاحل بلدة القره بوللي 
التــي تبعــد 60 كيلومتــرا إلــى الشــرق 

من العاصمة طرابلس.
منحــوا  المهاجريــن  أن  ذكــر  كمــا 
مســاعدات طبيــة وإنســانية قبــل أن 
ينقلوا إلى مخيم لالجئين في منطقة 

تاجوراء إلى الشرق من طرابلس.

أعلن مسؤول، أمس الثالثاء ،أن إسرائيل خففت القيود المفروضة على الصيد قبالة 
قطاع غزة بعد أسبوع من تقليصها ردا على إطالق بالونات حارقة باتجاه أراضيها.

وقــال المســؤول، الــذي فضــل عــدم 
إســرائيل  إن  اســمه،  عــن  الكشــف 
أعــادت توســيع مســافة الصيــد إلــى 

15 ميال بحريا كحد أقصى.
التــي  المســافة  نفــس  وتعتبــر هــذه 
ســمح للصياديــن الغزييــن بالوصول 
إليهــا قبــل االنتخابــات العامــة فــي 
األكبــر  المســافة  وهــي  إســرائيل 

المســموح بها منذ ســنوات. وقلصت 
إسرائيل األربعاء مسافة الصيد إلى 

10 أميال بحرية.
وتقــول منظمات الدفــاع عن حقوق 
اإلنســان إن هذه المســافة تبقى أقل 
مــن 20 ميال بحريا التي ينص عليها 
اتفــاق أوســلو الموقع في تســعينات 

القرن الماضي.

ليبيا تضبط 100 مهاجر غير شرعي

إسرائيل توسع مسافة الصيد قبالة غزة

بيروت ـ رويترز دبي ـ العربية نت

حذرت منظمات حقوقية، أمس الثالثاء، من خطة لدى السلطات اللبنانية لهدم مساكن مؤقتة يقطنها الجئون سوريون، ما يهدد 
نحو 25 ألف شخص، أكثر من نصفهم أطفال، بالبقاء دون مأوى.

وأصــدر المجلــس األعلــى للدفــاع، الــذي يبقي 
قراراتــه ســرية، في أبريل، قرارا بهدم مســاكن 
المخيمــات  فــي  ســوريون  الجئــون  بناهــا 
مــن  المصنوعــة  تلــك  باســتثناء  العشــوائية، 
وفــق  البالســتيكية،  والشــوادر  األخشــاب 

المنظمات.
وفي بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، يوجد 
5680 مســكنا مــن األســمنت، فيمــا  أكثــر مــن 
يقطــن فــي تلــك المســاكن أكثــر مــن 25 ألــف 

شخص، من بينهم نحو 15 ألف طفل.
الالجئيــن  اللبنانيــة  الســلطات  ومنحــت 
الســوريين فيهــا مهلة حتى التاســع مــن يونيو 
لتنفيــذ قرار الهــدم. ودعت المنظمــات الثالث، 
وبينها “ســايف ذي شــيلدرن” و ”وورلد فيجن”، 
الحكومة اللبنانية إلى وقف تنفيذ قرار الهدم.

وذكــرت المنظمــات فــي البيان “بالنســبة لطفل 
ال يــأكل ســوى القليــل، وال يذهــب غالبــا إلــى 

المدرســة، فإن فقدانه مســكنه ســيكون صادما 
أن  الهــدم  شــأن  مــن  أنــه  إلــى  مشــيرة  جــدا”، 
ينعكس على حياة نحو 15 ألف طفل. ويعيش 

فــي لبنــان نحو مليــون ونصف مليون ســوري، 
غالبيتهــم فــي مخيمــات عبــر البــالد، خصوصا 

في سهل البقاع المجاور لسوريا شرق البالد.

أفــادت مصــادر فــي الجيــش اليمنــي أن عمليــة عســكرية واســعة انطلقت ضــد ميليشــيات الحوثي في منطقــة العطفيــن، التابعة 
لمديرية كتاف البقع، شمال شرقي محافظة صعدة.

وأوضحــت المصادر أن وحدات تابعة للمنطقة 
العســكرية السادســة تشــارك فــي العملية التي 

يجري تنفيذها عبر 3 محاور.
وبالتزامــن اســتهدفت طائــرات تحالــف دعــم 
وتجمعــات  مواقــع  غــارات  بعــدة  الشــرعية 
الميليشــيات فــي محافظتــي حجــة وصعــدة، 
التحالــف تعزيــزات  كمــا اســتهدفت مقاتــالت 
الميليشــيات فــي مديرية مســتبأ شــمال غربي 
محافظة حجة. وشنت وحدات الجيش قصفًا 
صاروخيــًا ومدفعيــًا علــى مواقــع الميليشــيات 
فــي مناطــق متفرقــة مــن مديرية رازح شــمال 
صعدة. التطورات تأتي بعد يوم من استهداف 
طائرات تحالف دعم الشرعية معسكرا تدريبيا 
تابعــا لميليشــيات الحوثــي فــي محافظــة إب 
وســط اليمن، فيما لقي عــدد من أبرز القيادات 
الميدانيــة لميليشــيا الحوثــي مصرعهم شــمال 
الضالــع. وأفــادت مصــادر محليــة أن مقاتــالت 

التحالف استهدفت معسكر الحمزة في منطقة 
قــاع الجامــع بمديريــة الســبرة جنــوب شــرقي 
مدينــة إب. وبالتزامــن، قصفت الطائرات بعدة 

فــي  للميليشــيات  وتجمعــات  مواقــع  غــارات 
منطقتي ســليم وشخب شمال غربي محافظة 

الضالع.

الجئون سوريون في لبنان عناصر من الجيش اليمني

السلطات اللبنانية تعتزم هدم مساكن مؤقتة يقطنها الجئون بصعــدة كتــاف  فــي  محــاور   3 عبــر  تنفيذهــا  يجــري 

15 ألف طفل سوري مهددون بـ “العراء” عملية عسكرية واسعة ضد الحوثي



بكين ـ أ ف ب

وّجهــت الصيــن أمــس الثالثــاء تحذيرين إلــى رعاياها المســافرين إلــى الواليات 
المتحدة حضتهم من خاللهما على توخي الحذر والتنبه من مضايقات الشــرطة 

والجريمة، فيما يتصاعد التوتر بين البلدين العمالقين.

تجــاري  نــزاع  وســط  التحذيــران  ويأتــي 
محتــدم فــي حيــن قــد يســبب تراجــع عدد 
المتحــدة  للواليــات  الصينييــن  الســياح 
لالقتصــاد  الــدوالرات  بمليــارات  خســائر 
األميركــي. وفيمــا لــم تهــدد بكيــن صراحــة 
الواليــات  إلــى  الســياحية  الرحــالت  بقطــع 
المتحدة، اســتخدمت بكين قطاع السياحة 
كســالح فعال في نزاعات سابقة مع اليابان 

وكوريا الجنوبية والفيليبين.
وفــي ظــل التوتــر، ردت الصيــن أيضــا فــي 
شــكل غاضــب علــى االنتقــادات األميركيــة 
فــي  اإلنســان  فــي مجــال حقــوق  لســجلها 

الذكــرى الثالثيــن للقمع الدمــوي لتظاهرات 
ســاحة تيان انمين في بكين. وقالت وزارة 
تطبيــق  جهــات  إّن  الصينيــة  الخارجيــة 
القانــون األميركيــة قامــت بشــكل “متكــرر” 
باســتخدام أســاليب مثــل المقابــالت وجهــا 
لوجــه “لمضايقــة” مواطنيــن صينييــن فــي 

الواليات المتحدة.

وحّض البيان الرعايا الصينيين  «
والمؤسسات الممولة من الصين 

في الواليات المتحدة على توخي 
الحذر “وزيادة التيقظ وتعزيز 

التدابير الوقائية”.

واشنطن ـ أ ف ب

حظــرت اإلدارة األميركيــة أمــس الثالثاء الرحالت الجماعيــة إلى كوبا، إحدى 
الوسائل الرئيسية التي يزور من خاللها األميركيون الجزيرة الكاريبية.

وحظــرت وزارة الخزانــة االميركيــة أيًضــا 
تصديــر القــوارب والطائــرات الخاصــة إلى 
كوبــا، فــي خطــوة قالــت إنها تأتــي لمعاقبة 
لالســتقرار”  المزعــزع  دورهــا  “علــى  كوبــا 
يشــكل  أن  المتوقــع  ومــن  المنطقــة.  فــي 
حظــر الرحــالت الجماعيــة ضربة للســياحة 
األميركيــة فــي الجزيــرة، بعــد تعزيزهــا اثر 
قــرار الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا العــام 
2014 تخفيــف قيــود حصار عمره أكثر من 

50 عاًما على الحكومة الشيوعية.
ســتيفن  األميركــي  الخزانــة  وزيــر  وقــال 
منوتشــين فــي بيــان “تواصــل كوبــا لعــب 
دور مزعزع لالســتقرار فــي النصف الغربي 

مــن الكــرة األرضيــة، موفــرًة موطــئ قــدم 
ألعــداء  ودعًمــا  المنطقــة،  فــي  للشــيوعية 
مثــل  مناطــق  فــي  المتحــدة  الواليــات 
فنزويــال ونيكاراغوا من خالل تأجيج عدم 
االســتقرار، وتقويض ســيادة القانون وقمع 

العمليات الديمقراطية”.

وأضاف “اتخذت هذه اإلدارة  «
)األميركية( قرارًا إستراتيجًيا 

بعكس التخفيف من العقوبات 
والقيود األخرى ضّد النظام 

الكوبي. وسيساعد ذلك على إبقاء 
الدوالر األميركي بعيًدا عن أيدي 

الجيش الكوبي واالستخبارات 
وأجهزة األمن” الكوبية.

موسكو ـ أ ف ب

عناصــره  غالبيــة  بســحب  واشــنطن  أبلــغ  أنــه  الثالثــاء  أمــس  الكرمليــن  نفــى 
الموجوديــن فــي فنزويــال لدعــم الرئيــس نيكــوالس مــادورو، خالًفــا لمــا أكــده 

الرئيس األميركي دونالد ترامب االثنين.

وقال المتحدث باســم الكرملين دميتري 
مــا  “األمــر علــى  للصحافييــن  بيســكوف 
يبــدو يتعلــق بإشــارة غيــر مباشــرة الــى 
بعــض التقاريــر اإلخباريــة النــه لــم تكــن 
وال  روســيا  مــن  رســمية  رســالة  هنــاك 
يمكــن أن تكون هناك أي رســالة )من هذا 

النوع(”.
وأكــد أن الخبــراء العســكريين الــروس ال 
يزالون في فنزويال “يعملون على صيانة 

المعدات التي تم تزويدها بها سابقا”.
وكان ترامب قد غرد االثنين خالل زيارة 
دولــة إلــى بريطانيــا قائال “روســيا أبلغتنا 

مــن  عناصرهــم  معظــم  ســحبوا  بأنهــم 
فنزويــال”. وتفاقــم التوتــر بيــن الواليــات 
المتحدة وروسيا خالل األزمة المستمرة 
من أشــهر في فنزويال، إذ رمت واشنطن 
بالرئيــس  بثقلهــا خلــف حملــة لإلطاحــة 
االشــتراكي نيكــوالس مــادورو المدعــوم 

من موسكو.

ونفى المجمع الصناعي العسكري  «
الروسي “روستك” معلومات ذكرتها 

صحيفة وول ستريت جورنال 
عن تخفيض عدد المستشارين 

العسكريين إلى “بضع عشرات” .

الصين تحض رعاياها على 
الحذر في الواليات المتحدة

اإلدارة األميركية تحظر 
الرحالت الجماعية لكوبا

روسيا تنفي سحب 
عناصرها من فنزويال

روائية تركية: نظام أردوغان يسحق الديمقراطية

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

حثــت الروائيــة التركيــة البارزة، ألف شــفق، المجتمــع الدولي على دعــم المبدعين والمؤلفين 
والصحافيين واألكاديميين األتراك. 

وحــذرت صاحبــة روايــة “قواعد العشــق األربعون” من أن نظام أردوغان يقوم بســحق جميع 
آثار الديمقراطية في البالد، بحسب ما نشرته صحيفة “الغارديان”.

وقالت شــفق، في كلمة أمام مهرجان هاي “إن تركيا اليوم هي أكبر ســجن للصحافيين على 
مســتوى العالــم”، كمــا أن أوضــاع األكاديمييــن ليســت أفضل حــااًل. وأضافت شــفق قائلة “إن 

اآلالف من األشخاص فقدوا وظائفهم لمجرد أنهم وقعوا على عريضة تطالب بالسالم”.
وتأتــي دعــوة المؤلفــة التركيــة البــارزة فــي أعقــاب موجــة مــن االضطهــاد واإلســاءة العلنية 

للكّتاب. 
وتعــد شــفق أبــرز صــوت يتحــدث عــن تلك الحملــة، التي شــهدت األســبوع الماضــي احتجاز 
الكاتب عبدهللا شفقي، إلى جانب ناشره عالء الدين توبشو، بشأن مشهد في إحدى رواياته، 
التي تم نشرها العام 2013، يتضمن وصًفا لحادث تحرش جنسي بطفل على لسان المعتدي.

تقدمت نقابة المحامين التركية علًنا بشكوى قانونية، من بين العديد من الشكاوى القانونية، 
ضد شفقي وتوبشو هذا األسبوع، طالبت فيها بتوجيه االتهام إليهما بإساءة معاملة األطفال 

والتحريض على ارتكاب أعمال إجرامية.

موسكوواشنطنبكين

قــال الرئيــس األميركي دونالد ترامب، أمس الثالثاء، 
التصــدي  علــى  البريطانييــن  مــع  عازمــة  أميــركا  إن 

ألعمال إيران اإلرهابية.
وقــال إن الواليات المتحــدة وبريطانيا عازمتان على 
منــع إيران من تطوير أســلحة نوويــة، ووقف تمويلها 

لإلرهاب.
وأوضــح ترامــب خــالل مؤتمــر صحافــي مشــترك مع 
انتشــار  مــاي إن  البريطانيــة تيريــزا  الــورزاء  رئيــس 
األســلحة النوويــة أكبــر تهديــد نواجهه اليوم، مشــيرا 
إلــى أن بــالده عازمــة مــع بريطانيــة علــى منــع النظام 
اإليرانــي مــن حيــازة أســلحة نوويــة ووقــف تمويلــه 

لإلرهاب.
وفــي المقابــل، قالت ماي إن لندن تتفق مع واشــنطن 

بشأن تحقيق األهداف المتعلقة بالملف اإليراني.
يســتمر  أن  تريــد  ال  بريطانيــا  أن  مــاي  وأوضحــت 

التصعيد بين واشنطن وطهران.
وتصاعــد التوتــر بيــن بين الواليــات المتحــدة وإيران 
منــذ مطلــع مايــو الجــاري، بعدمــا ســارعت الواليــات 

“أبراهــم  الطائــرات  حاملــة  إرســال  إلــى  المتحــدة 
لينكولــن” ومجموعــة قاذفــات اســتراتيجية من طراز 
“بــي 52”، كمــا أعلنــت اعتزامهــا علــى إرســال 1500 

جندي إلى المنطقة.
إلى ذلك، كشــف تقرير اســتخباراتي ألماني، أن إيران 
تسعى بطرق غير مشروعة لشراء تكنولوجيا تساهم 
في تصنيع ترسانة دمار شامل، تشمل أسلحة نووية.

وذكــرت صحيفــة “جيروزاليــم بوســت” االســرائيلية، 
إيــران  أن  زعــم  206 صفحــة  مــن  تقريــرا مكونــا  أن 
تحــاول الحصول علــى معلومات عن كيفية الحصول 
علــى هــذه التكنولوجيــا. وصــدر التقريــر األلماني بعد 
بافاريــا األلمانيــة، أن  إعــالن واليــة  أيــام قليلــة مــن 
إيــران “تبذل جهودا لتوســيع ترســانتها التقليدية من 

األسلحة بأسلحة دمار شامل”.
وبحســب مــا نقلت صحيفــة “إكســبريس” البريطانية، 
فإن المخابرات في بافاريا ُتعرف هذه األســلحة بأنها 

ذات طبيعة نووية وبيولوجية وكيميائية.
وقــال التقريــر إنــه “في الوقــت الذي يمنع بــه القانون 
األلمانــي تصديــر آلة ضبط إلكترونيــة إلى إيران، فقد 
ُأديــن مديــر لشــركة بافاريــة لمحاولتــه بيــع مثــل هذا 

الجهاز إلى عميل في إيران”.
وبحســب ما نشــرت الصحيفة البريطانية، فقد أشــيع 
أن المســتخدم النهائي لهــذه التكنولوجيا في ماليزيا، 
لكــن التحقيقــات تقــول إن “هــذا االدعــاء مــا هــو إال 

محاولة إلخفاء العميل الفعلي في إيران”.
ويمكــن اســتخدام هذه اآللــة إلنتاج مركبــات إلطالق 

الصواريخ.
البافــاري لحمايــة  المكتــب  أكــد  وتعليقــا علــى ذلــك، 
الدســتور، أنــه ســيتدخل لتحديــد مــا إذا كان البيع ما 
حدث يتماشــى مع االتفاق النووي الذي أبرمته إيران 

العام 2015 مع القوى الدولية.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب أعلن، في مايو 
2018، انســحاب الواليــات المتحدة مــن االتفاق الذي 
وقعت عليه أيضا بريطانيا وفرنســا وألمانيا وروســيا 
والصين، ثم أعاد فرض العقوبات األميركية الصارمة 

على إيران، واصفا االتفاق بالمعيب.
ويقضــي االتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه قبــل تولــي 
إيــران  برنامــج  بفــرض قيــود علــى  الســلطة  ترامــب 
لتخصيــب اليورانيوم، فــي مقابل رفع عقوبات دولية 

مفروضة على إيران.

عواصم ـ وكاالت

ترامب: عازمون على التصدي ألعمال إيران اإلرهابية
نــوويــة” “تــكــنــولــوجــيــا  ــراء  ــش ل ــران  ــه مــحــاوالت ط اســتــخــبــاراتــي يكشف  تــقــريــر 

دبي ـ العربية نتطهران ـ وكاالت

قال المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي، أمس الثالثاء، إن أميركا لن تتمكن من حرمان طهران من قدراتها الصاروخية، مشيًرا 
إلى أن عرض الرئيس األميركي دونالد ترامب، التفاوض مع الزعماء اإليرانيين الحاليين “لن يخدع طهران”.

وشــدد خامنئي على أن السياســات األميركية في العراق وسوريا ولبنان 
باءت بالفشل.

وأضــاف فــي كلمــة بثهــا التلفزيــون الرســمي “الرئيــس األميركــي قــال 
فــي اآلونــة األخيــرة إن إيــران يمكنهــا تحقيــق التنميــة في ظــل زعمائها 
الحالييــن. هــذا يعنــي أنهــم ال يســعون لتغييــر النظــام.. لكن هــذه الحيلة 

السياسية لن تخدع المسؤولين اإليرانيين والشعب اإليراني”.
ومضى يقول متحدًثا في مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاًما على وفاة 
مؤســس الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة روح هللا الخمينــي “أميركا لن 

تتمكن من حرمان طهران من قدراتها الصاروخية”.
إلى ذلك، وصفت إيران العقوبات األميركية بأنها “حرب اقتصادية”، زاعمة 
أنهــا تطــال المدنييــن على الرغم مــن أن العقوبات اســتثنت االحتياجات 
اإلنســانية مثــل الغــذاء والــدواء وأدوات الزراعــة والمســتلزمات الطبية 
وغيرهــا. وأعلنــت إيــران أنــه ال يمكــن إجــراء محادثــات مــع الواليــات 
المتحــدة قبــل رفع العقوبات. وكرر وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظريــف فــي تغريدة على تويتر، وصفه للعقوبات األميركية بأنها “إرهاب 
اقتصــادي ضــد إيران”، معتبًرا أنها اســتهدف المدنيين األبرياء”. وأضاف 

“هــذه حرب دونالد ترامب االقتصادية. والحرب والمحادثات - بشــروط 
أو دون شــروط - ال تنســجمان”. ويأتــي موقــف ظريف بعــد أن كان وزير 
الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيو قد ألمح يوم األحــد إلى أن الواليات 
المتحدة مســتعدة للحوار مع إيران دون شــروط مســبقة بشأن برنامجها 

النووي، لكنها تريد منها أن تتصرف “كدولة طبيعية” أوال.

رأى القيــادي فــي تحالــف اإلصــالح واإلعمار ومحافظ نينوى الســابق أثيل النجيفي، أن فســاد بيع العملــة وتهريبها يعد من أخطر 
أنواع الفساد في العراق.

وقــال النجيفــي لوســائل إعــالم محليــة، 
إن “هــذا الفســاد مدعــوم مــن قبل جهات 
تقــوم  العراقيــة  الدولــة  فــي  متغلغلــة 
بحمايــة هــؤالء الفاســدين وقــد صممــوا 
وضعهــم منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات لكي 
يكونــوا بهــذه المناصــب ولكــي يقومــوا 
بتهريــب العملــة وحماية الفاســدين وهم 
ويقومــون  سياســية  جهــات  يتبعــون 
بتنفيــذ أجنــدة خاصــة، إذ إن كثيــًرا مــن 

هذه العملة المهربة تذهب إلى إيران”.
الــدوالرات  “هنــاك مالييــن  أن  بيــن  كمــا 
تهــرب يومًيا مــن داخل العراق ومعظمها 
ذهبــت إلــى إيــران أو مولــت حروبها في 
لبنــان  أو  ســوريا  فــي  ســواء  المنطقــة، 
أو اليمــن، كلهــا ذهبــت مــن تمويــل هــذه 
األمــوال وبالتالــي الموضــوع خطير جًدا 

وأضر بالعراق”. من جانبهم، كشف قضاة 
األمــوال  غســل  بقضايــا  متخصصــون 

هربهــا  الــدوالرات  مالييــن  أن  ســابًقا، 
بالفعل إلى خارج العراق تجار وصيارفة 

وهميون وشركات تحويل أموال.
وفــي تصريحــات نشــرها مركــز المشــرق 
للدراسات واإلعالم في لندن، قال قاضي 
تحقيق غسل األموال، إياد محسن ضمد، 
إن التجــار يقدمــون مســتندات ووثائــق 
مــزورة وقوائــم وتصاريــح وهميــة عــن 
طريــق المصارف األهليــة للحصول على 

الدوالر ثم تحويله إلى خارج العراق.
كذلــك شــكا قاضي جنح النزاهة وغســل 
األمــوال، راضــي الفرطوســي، مــن عــدم 
للتصاريــح  المســؤولة  الجهــات  “تدقيــق 
المصــارف  تقدمهــا  التــي  والفواتيــر 
والزبائــن قبل اشــتراكهم في مزاد العملة 

األجنبية”.

المرشد علي خامنئي

القيادي في تحالف اإلصالح واإلعمار أثيل النجيفي

قيادي عراقي: ماليين الدوالرات تهرب يوميا من العراق إليران ظريــف ألميــركــا: الحــرب والمحـــادثــات ال تنسجمـــان

حروب طهران بالمنطقة ممولة من بغدادخامنئي: عرض ترامب للتفاوض لن يخدعنا

جانب من المؤتمر الصحافي
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ج فريــق عبدالرحمــن اللظــي بكأس بطولة المرحــوم عبدالرحمن اللظي األولى لكرة القدم التي اختتمت منافســاتها مســاء  ُتــوِّ
األحد في مركز القادسية.

المبــاراة  فــي  فــاز  بعدمــا  ذلــك  وجــاء   
النهائيــة علــى فريــق الهــال فــي الوقت 
انتهــى  بعدمــا   )3/4( بنتيجــة  اإلضافــي 
الوقــت األصلــي بالتعــادل )3/3(. وعقب 
بتقليــد  التتويــج  مراســم  تمــت  اللقــاء 
العبــي عبدالرحمن اللظــي بكأس المركز 
والعبــي  الذهبيــة  والميداليــات  األول 
الهال بكأس المركز الثاني والميداليات 

الفضية.
 وكانت البطولة قد انطلقت يوم اإلثنين 
الماضــي بمشــاركة 6 فــرق تــم توزيعهــم 

علــى مجموعتيــن وهــم “اللولــو، الهال، 
القادســية، السلمانية، النيل، عبدالرحمن 
األول  اليــوم  نتائــج  وجــاءت  اللظــي”، 
عــن فوز فريــق عبدالرحمــن اللظي على 
وخســارة   )4/5( بنتيجــة  اللولــو  فريــق 
فريق القادسية أمام فريق الهال )3/5(، 
وفــي اليــوم التالي، كســب فريــق الهال 
مباراته الثانية على التوالي وهذه المرة 
على حساب فريق السلمانية )1/2(، فيما 
فريق اللولو تلقى الخسارة الثانية وكان 
ذلــك أمــام فريــق النيــل بنتيجــة )2/3(، 
وفــي الثالث واألخير لــدور المجموعات 
 )2/4( القادســية  علــى  الســلمانية  فــاز 
النيــل  علــى  فــاز  اللظــي  وعبدالرحمــن 

 .)0/2(
األولــى  المجموعــة  عــن  تأهــل  وقــد   
 6 برصيــد  اللظــي  عبدالرحمــن  فريــق 
نقــاط بانتصاريــن وتــاه والنيــل برصيد 
3 نقــاط بفــوز وخســارة، فيمــا تأهــل عن 
المجموعــة الثانية فريقي الهال محقًقا 
بانتصاريــن  نقــاط   6 الكاملــة  العامــة 

وتــاه الســلمانية برصيــد 3 نقــاط بفــوز 
النهائــي  قبــل  الــدور  وفــي  وخســارة. 
اكتســح فريــق الهــال نظيــره النيــل في 
بنتيجــة  النهائــي  قبــل  الــدور  موقعــة 
المرحــوم  فريــق  تمكــن  فيمــا   ،)2/10(
عبدالرحمن اللظي من هزيمة الســلمانية 

بنتيجة )5/8(.

فريق عبدالرحمن اللظي يتّوج بالكأس

سلمان بن إبراهيم يترأس كونغرس االتحاد اآلسيوي
ــأس آســـيـــا بــالــعــام 2023 ــ ــن ك ــائــيــة مـ ــن ــث ــة لــتــنــظــيــم نــســخــة اســت ــل ــؤه ــن م ــي ــص ال

صادقــت االتحــادات الوطنيــة األعضاء في االتحاد اآلســيوي لكرة القــدم على اختيار 
الصيــن؛ مــن أجل اســتضافة نهائيات كأس آســيا 2023، وذلك خــال اجتماع الجمعية 
العموميــة غيــر العــادي الــذي عقد برئاســة رئيــس االتحاد اآلســيوي لكرة القــدم النائب 
األول لرئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفة يوم 

الثاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وتــم منــح الصين شــرف االســتضافة باإلجماع 
خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لتكون هذه 
النسخة الثانية التي تقام فيها البطولة بالصين، 
بعدمــا كانــت اســتضافة النســخة الثالثة عشــرة 
العــام 2004، عندمــا تــم توســيع البطولــة آنذاك 
لتضم 16 منتخبا، قبل أن تتطور الحقا لتشتمل 
علــى 24 منتخبا وطنيا خال النســخة األخيرة 
العــام 2019 فــي اإلمــارات، والتــي كانــت األبرز 
فــي تاريــخ البطولــة، وشــهدت تحطيــم األرقام 
القياســية فــي المتابعــة الرقميــة والتلفزيونيــة. 
بــن إبراهيــم آل خليفــة  وقــال الشــيخ ســلمان 
فــي كلمــة للجمعيــة العمومية: اســمحوا لي بأن 
أكــون أول المهنئين لجمهورية الصين الشــعبية 
واالتحــاد الصينــي لكــرة القــدم لحصولهــم على 

استضافة كأس آسيا 2023.
وأضــاف: هــذه لحظــة مهمــة لكــرة القــدم فــي 

آســيا والعالــم، كــرة القــدم تمتلــك الفرصــة فــي 
إطــاق القدرات الموجودة في أكبر دول العالم 
مــن ناحيــة الســكان، وباعتقــادي أنهــا ســتكون 
مؤهلــة لتنظيــم نســخة اســتثنائية مــن البطولة 
لمــا تمتلكــه من خبــرات متراكمة وبنيــة تحتية 

ضخمة وإمكانات بشرية متميزة.
وأوضــح: شــهدنا تطــور اللعبــة مــن خــال دعم 
أمامنــا  واآلن  الصينيــة،  الحكومــة  واســتثمار 
إرث  لتطويــر  آســيا  كأس  خــال  مــن  فرصــة 
هــذه  وتابــع:  العالميــة.  اللعبــة  لهــذه  حقيقــي 
البطولة ستوفر الفرصة إللهام عشرات المايين 
من األطفال، كأس آسيا ستكون محطة انطاق 

لفرق كرة القدم الصينية بالمستقبل.
للبطولــة  الصيــن  اســتضافة  بالقــول:  وأردف 
ستســهم باشــك فــي تعزيــز مكانــة كــرة القــدم 
باعتبارها الرياضة األولى في الباد، ونحن في 

االتحاد اآلســيوي ســنعمل بكل جد مــع الجانب 
الصينــي خال الســنوات األربــع المقبلة؛ لتوفير 
كافة متطلبات استضافة الحدث القاري الكبير. 
وكان االتحــاد الصيني لكرة القدم الوحيد الذي 
تقــدم بملــف ترشــيح للجمعيــة العموميــة، فــي 
حيــن أن االتحــادات الوطنيــة الثــاث األخــرى، 
وهي االتحاد اإلندونيســي لكرة القدم واالتحاد 

التايلندي لكرة القدم واالتحاد الكوري الجنوبي 
المبدئيــة  رغبتهــا  أبــدت  كانــت  القــدم،  لكــرة 
بالترشــح، لكنهــا أعلنــت انســحابها فــي مراحــل 
الحقة من عملية الترشــيح. ومن ضمن الخطط 
البــاد،  فــي  القــدم  كــرة  لتطويــر  األمــد  طولــة 
فقــد اقترحــت الصيــن إقامــة ماعــب جديــدة 
مخصصــة لكــرة القدم في 9 مــدن من أصل 12 

مدينة مرشــحة الســتضافة البطولة، إلى جانب 
اعتمــاد ملعــب احتياط فــي كل مدينة مضيفة، 
وبحيــث تكــون جميــع الماعــب متوافقــة مــع 
متطلبات االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم. ويأمل 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم فــي أن تشــكل 
إقامة كأس آســيا 2023 في الصين، تطورا في 
الحقيــق التجارية ضمن المرحلة الجديدة التي 
ســيتكون فيها شــركة دي دي ام ســي فورتيس 

الشريك التجاري لاتحاد.

انتخاب اللجان القضائية

االتحــادات  انتخبــت  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
الوطنيــة األعضــاء فــي االتحــاد اآلســيوي لكرة 
القــدم رؤســاء ونواب رؤســاء وأعضــاء اللجان 
القضائية في االتحاد، وذلك يوم الثاثاء خال 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العــادي فــي 

العاصمة الفرنسية باريس.
فقد تم انتخاب رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء 
لجنة االنضبــاط واألخاق ولجنة مراقبة أهلية 

المشاركة في البطوالت ولجنة االستئناف.
وتمتد فترة عمل هذه اللجان أربع سنوات بناء 
علــى توصيــة المكتــب التنفيــذي فــي االتحــاد 

اآلسيوي لكرة القدم، حيث جاء تشكيل اللجان 
وفق التالي:

كيــا  ليــم  برئاســة  واألخــاق  االنضبــاط  لجنــة 
تونــغ )ســنغافورة(، ونائــب الرئيــس: شــين روي 

)الصين(.
األعضــاء: تيم هولندن )أســتراليا(، خالد الزامل 
)اليابــان(، إســماعيل  )الكويــت(، كينغــو هاريمــا 
ايــروي  غيليرمــو  )المالديــف(،  رشــيد  زميــل 

جونيور )الفلبين(، ياسر المسحل )السعودية(.
لجنــة مراقبــة أهليــة المشــاركة فــي البطــوالت 
األول  النائــب  )الصيــن(،  تشــي  ليــو  برئاســة: 
)أســتراليا(،  ســوليو  رؤوف  القاضــي  للرئيــس: 
النائب الثاني: أحمد رضا باراتي )إيران(، النائب 
الثالث: شــيخ محمد ناصر ســيخ محمد شــريف 
)ماليزيــا(، والنائــب الرابــع: خالــد حســن باناصــر 

)السعودية(.
باغــاري  لجنــة االســتئناف برئاســة جاهانغيــر 
)إيران(، ســلمان األنصاري )قطــر( نائب الرئيس، 
واألعضــاء: ليــم دونــغ -هــو )كوريــا الجنوبيــة(، 
ســاران ناداراجــاه )ماليزيــا(، ســيد نيار حســنين 
دزونــغ  مــاي  ثــاي  ونغويــن  )باكســتان(  حيــدر 

)فيتنام(.

االتحاد اآلسيوي

توقيع اتفاقية تنظيم كأس آسيا 2023

لقطات من كونغرس االتحاد اآلسيويسلمان بن إبراهيم متحدثا في الكونغرس اآلسيوي

ختام دورة أشبال 
الهملة

اختتمــت يوم أمــس األول دورة مركز 
شــباب الهملة لكرة القدم لفئة األشبال 
على ملعب العشب االصطناعي الكبير 
بالمركز وبحضور رئيس المركز محمد 
الدوســري  عبــدهللا  والنائــب  خليــل، 
الدوســري،  ســعد  محمــد  والبلــدي 
ورئيس مركز شــباب الجســرة مسعود 
المركــز،  إدارة  وأعضــاء  العميــري 
إضافة إلى إداريي نادي الهملة سابقا، 
وجمهــور من أبنــاء القريــة ومجموعة 
نهائــي  تابعــت  األطفــال  مــن  كبيــرة 

الصغار طوال وقت المباراة. 
وحظيت المسابقة بمشاركة ما يقارب 

الـ 70 من صغار القرية.

مركز الهملة

اتحاد الكرة يشارك بعمومية االتحاد اآلسيوي
ــي ــ ــن ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ــة يــــــــــــرأس وفـــــــــد االتــــــــحــــــــاد ال ــ ــف ــ ــي ــ ــل ــ عـــــلـــــي بـــــــن خ

تــرأس رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكرة القدم الشــيخ علــي بن خليفة آل خليفة وفــد االتحاد البحريني لكــرة القدم في 
االجتماع غير العادي للجمعية العمومية لاتحاد اآلســيوي لكرة القدم، والذي عقد في العاصمة الفرنســية-باريس، الثلثاء 4 يونيو 

الجاري.

االتحــاد  رئيــس  نائــب  أيضــا  الوفــد  وضــم 
اإلداريــة  للشــؤون  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
العــام  واألميــن  البوعينيــن،  علــي  والماليــة 
إبراهيــم  القــدم  لكــرة  البحرينــي  لاتحــاد 

البوعينين.
االتحــاد  رئيــس  برئاســة  االجتمــاع  وعقــد 
بــن  ســلمان  الشــيخ  القــدم  لكــرة  اآلســيوي 
الــدول  ممثلــي  بحضــور  خليفــة  آل  إبراهيــم 

األعضاء.
وعلــى هامش االجتماع، التقى رئيس االتحاد 
البحرينــي لكــرة القدم الشــيخ علــي بن خليفة 
بــن أحمــد آل خليفــة رئيس االتحاد اآلســيوي 

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
وشــهد االجتمــاع مناقشــة المواضيع المدرجة 
بينهــا  مــن  وكان  األعمــال،  جــدول  علــى 
االنضبــاط  لجنــة  عضويــة  علــى  التصويــت 

باالتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم، إذ فــاز رئيس 
لجنة االنضباط باالتحاد البحريني لكرة القدم 
االنضبــاط  لجنــة  بعضويــة  يعقوبــي  يوســف 
فــي عضويتهــا،  ليســتمر  باالتحــاد اآلســيوي؛ 
مــن   Lim tong اللجنــة  ســيرأس  حيــن  فــي 
مــن   shen rui الرئيــس  ونائــب  ســنغافورة، 
الصيــن، إضافــة إلــى 7 أعضــاء بينهم يوســف 

يعقوبي، وذلك للفترة 2019 وحتى 2023.

اتحاد الكرة

يوسف يعقوبي وفد االتحاد مع الشيخ سلمان بن إبراهيم

سبورت

فاز في المباراة 
النهائية على 

الهالل بالوقت 
اإلضافي



أعلنــت اللجنــة المنظمــة لــدورة األلعاب الشــاطئية العالمية التي من المقرر لها أن تقام في ســان دييغــو 2019 بالواليات المتحدة األميركية 
خالل شهر أكتوبر المقبل عن تأجيل الدورة رسميا، نظرا للتحديات التي تواجهها من تأمين الرعاية المالية الالزمة للدورة.

ونظرا لحساسية الوقت قررت جمعية اتحاد 
ســحب  )أنــوك(  الوطنيــة  األولمبيــة  اللجــان 
الحــدث رســميا من ســان دييغو علــى أن يتم 

اإلعالن عن المدينة المستضيفة الحقا.
العالميــة  الشــاطئية  االلعــاب  دورة  وتعتبــر 
االولــى هي مبادرة من رئيس »انوك« الســابق 
اعتمدتهــا  الفهــد،  احمــد  الشــيخ  الكويتــي 
الجمعيــة العمومية لهذه المنظمة في بانكوك 
2014 بالشــراكة مع 15 اتحــادا رياضيا دوليا 

ومــن أهدافهــا مــزج الرياضــة والســياحة معا 
للترويــج للمدينــة المضيفــة والبلــد المضيــف 
والشــباب والحركــة االولمبيــة، وقــد أدخلــت 
االلعــاب  دورات  الــى  جديــدة  رياضــات 
والســامبو  الجوجيتســو  هــي  الشــاطئية 
والبيتش فالغ فوتبول واإلســكواش والعاب 

القوى.
رياضيــا   1360 مشــاركة  المتوقــع  مــن  وكام 
االولــى  الشــاطئية  االلعــاب  فــي  ورياضيــة 

مــن القــارات الخمــس، وقد بــدأت التصفيات 
المؤهلــة الــى هــذا االلعــاب بالنســبة الى عدد 
من هؤالء الرياضيين، ومن المتوقع ان يتابع 
نحو 40 الف مشجع يوميا منافسات االلعاب 

العالمية الشاطئية.
وتــوزع برنامــج االلعاب على 15 رياضة هي: 
الترياثلون-اكواثلــون، كــرة الســلة المصغــرة، 
الدراجــات بــي ام اكــس، التســلق، كــرة اليــد، 
كــرة  المــاء،  علــى  التزلــج  الشــراع،  كاراتيــه، 

الميــاه  فــي  الســباحة  ســيرفينغ،  القــدم، 
الكــرة  التنــس،  كلــم،   5 لمســافة  المفتوحــة 

الطائرة، جت سكي، المصارعة.

سحب استضافة األلعاب الشاطئية العالمية من سان دييغو

اســتأنف منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم تدريباتــه االعتياديــة فــي فرنســا، وذلــك بعــد 
خســارته اإلثنيــن 3 يونيــو الجــاري أمــام منتخــب المكســيك بهدفيــن دون رد، ضمــن 
منافســات الجولة األولى للمجموعة الثالثة لبطولة تولون الدولية الودية التي تســتمر 

حتى 15 يونيو الجاري.

وكانت مباريــات الجولة األولى للمجموعة 
منتخبــي  جمــع  بلقــاء  افتتحــت  الثالثــة 
المنتخــب  تمكــن  إذ  والصيــن،  إيرلنــدا 
األيرلندي مــن الفوز بنتيجة )1-4( ليتصدر 
المجموعــة أمام المكســيك بفارق األهداف 
وبرصيــد 3 نقــاط لــكل واحــد منهمــا، فيمــا 
يأتــي منتخبنا األولمبي ثالثا على مســتوى 
الترتيب العام أمام الصين بفارق األهداف، 

وكال الفريقين بال نقاط.

تدريب أخير

اليــوم  األولمبــي  المنتخــب  وســيخوض 
)األربعــاء( تدريبــا ثانيــا وأخيــرا قبــل لقائه 
الثانــي فــي البطولــة، والذي ســيجمعه غدا 
بالمنتخــب الصينــي عند 5 مســاء بتوقيت 

فرنسا )6 مساء بتوقيت البحرين(.
الفنــي  للجهــاز  فرصــة  المــران  وســيكون 
لوضــع اللمســات األخيــرة علــى المنتخــب 
قبــل الظهــور الثانــي فــي البطولــة، والــذي 
ســيجمع الفريقين اللذين تعرضا للخســارة 
فــي الجولــة األولــى، وذلــك فــي مواجهــة 
آسيوية خالصة يسعى منتخبنا من خاللها 

إلى تحقيق فوز أول في البطولة.

خسارة االفتتاحية

للخســارة  تعــرض  األولمبــي  منتخبنــا 
أمام المكســيك في مباراته االفتتاحية 

بالبطولة يوم أمس األول )اإلثنين(.
واســتقبل المنتخــب هدفيــن مبكريــن، 
لــم  إذ  دقائــق،   9 غضــون  فــي  وذلــك 
المطلــوب  بالشــكل  المنتخــب  يظهــر 
خــالل اللحظــات األولــى، وهو مــا أثمر 
عــن اســتقبال هدفيــن، قبــل أن يعيــد 
المنتخــب ترتيــب أوراقــه مــع منتصف 
الشــوط، وحصــل علــى فرصــة خطيرة 
لكــن  صالــح،  أحمــد  لالعــب  وبــارزة 
محقــق  هــدف  مــن  منعتــه  العارضــة 

لتقليص النتيجة.
وفــي الشــوط الثانــي، حــاول المــدرب 
التونســي للمنتخب ســمير شمام زيادة 
 4 إشــراك  عبــر  والحيويــة  التفعيــل 
تبديــالت   4 وجــود  مســتثمرا  العبيــن 
العبــون  أشــرك  إذ  مبــاراة،  كل  فــي 
أحمــد  وهــم  الهجومــي،  الجانــب  فــي 
الشــروقي وعدنــان فواز وحســن مدن، 

إضافة إلى إشراك عباس العصفور في 
منطقة الوسط.

وحصــل المنتخــب على بعــض الفرص، 
لكن دون أن يترجمها إلى أهداف.

جيــدة  محطــة  المبــاراة  وشــكلت 
ألولمبينا؛ لالســتفادة منها والبناء على 
االحتــكاك  مــع  خصوصــا  مكتســباتها 
كالفريــق  ومتمــرس  قــوي  بمنتخــب 
المكســيكي الــذي أظهــر إمكانــات فنية 
التحــركات  مســتوى  وعلــى  وبدنيــة 

السريعة داخل الملعب أيضا.

فرصة لالستفادة

أكــد مدرب منتخبنا األولمبي ســمير شــمام 
فــي  الوديــة  الدوليــة  تولــون  بطولــة  أن 
نســختها الـــ 47 بالعام الجــاري )2019( تعد 

فرصة جيدة لالستفادة منها.
أمــام  المبــاراة  بعــد  شــمام  ســمير  وقــال 
المكســيك إن المنتخــب شــارك في نســخة 
العام )2017(، مشــيرا إلى أن المشاركة بعد 
عامين هو أمر جيدة لمقارنة األداء ورؤية 
مــا وصــل إليــه المنتخــب مــن مســتويات 

حتى اآلن.
وأوضــح شــمام أن المنتخــب قبــل عاميــن 
شــارك بأعمار أقل، وحقق اســتفادة كبيرة، 
مبينــا أن المنتخــب تطــور بالفعل، وشــاهد 
مــن  قدمــه  مــا  خــالل  مــن  ذلــك  الجميــع 
مــن  إثرهــا  مســتويات الفتــة تمكــن علــى 
التأهــل بجــدارة واســتحقاق إلــى نهائيــات 
كأس آســيا تحت 23 عاما التي ستقام في 
تايلند مطلع يناير من العام المقبل )2020(.

مســتوى  فــي  التطــور  شــمام  وأرجــع 
المنتخب إلى خوض العديد من المباريات 
علــى  تلعــب  والتــي  والقويــة،  التنافســية 
مســتوى عال، مشيرا إلى أن المشاركة في 
بطولــة تولون واالحتكاك مع منتخبات من 
مــدارس قويــة يعــزز مــن توجهــات الجهاز 
الفني لخوض المباريات التنافســية القوية 
والجاهزيــة  للتطويــر  منهــا  واالســتفادة 

للنهائيات اآلسيوية.

تسليط األضواء

المختلفــة  اإلعالميــة  الوســائل  ســلطت 
األولمبــي  منتخبنــا  نجــم  علــى  األضــواء 
والمحتــرف فــي صفــوف فريــق بوهيميانز 

براغ التشيكي محمد مرهون.
وأجرت اللجنة اإلعالمية الرسمية للبطولة 
لقاء إعالميا مع محمد مرهون قبل انطالق 
البطولــة، كما حرصت وســائل اإلعالم على 
االلتقــاء بمرهــون فــي المنطقــة اإلعالميــة 

المختلطة بعد نهاية مباراة المكسيك.
وحــول المبــاراة، قــال محمــد مرهــون إن 
المنتخب لم يقدم األداء الجيد في الشوط 
المنتخــب  أداء  أن  إلــى  مشــيرا  األول، 
تحســن كثيــرا فــي الشــوط الثانــي وصنــع 
العديد من الفرص الســانحة للتهديف دون 

أن يترجمها إلى أهداف.
كل  تعــد  ال  النتيجــة  أن  مرهــون  وبيــن 
شــيء في كــرة القــدم بقدر ما هــو تحقيق 
اإليجابيــات،  علــى  والبنــاء  االســتفادة 
ومحاولــة االســتفادة من األخطــاء لتالفي 

السلبيات مستقبال.

غياب هاشم وجميل

افتقد منتخبنا األولمبي لخدمات الالعبين 
ســيد هاشــم عيســى وحســين جميــل فــي 

مباراة المكسيك خالل الجولة األولى.

عيســى  هاشــم  ســيد  الالعبــان  وغــاب 
األولمبــي؛  صفــوف  عــن  جميــل  وحســين 
بداعــي اإلصابة التي ألمت بهما، وحرمتهم 

من المشاركة في الجولة األولى.
العناصــر  مــن  وجميــل  هاشــم  ويعتبــر 

األساسية في صفوف منتخبنا األولمبي.

17 هدفا

شــهدت الجولــة األولــى مــن بطولــة تولون 
الدوليــة الوديــة تســجيل 17 هدفــا فــي 6 
مباريــات، وذلــك بمعدل تقريبــي يصل إلى 

3 أهداف في كل مباراة.
ويعتبــر منتخبنــا البرازيــل وأيرلندا األعلى 
تهديفا، إذ سجل كل واحد منهما 4 أهداف 
فــي مرمــى منتخبــي جواتيمــاال والصيــن 
علــى التوالــي، واللذيــن يعتبــران الفريقين 

األكثر استقباال لألهداف.
ولــم تســتقبل منتخبات البرازيل وتشــيلي 
وفرنســا والمكســيك أي هــدف حتــى اآلن، 
فيمــا تعــد منتخبــات البحريــن وجواتيماال 
فــي  تســجل  لــم  التــي  وقطــر  والبرتغــال 

الجولة األولى.

اتحاد الكرة

األول ـــاء  ــقـ ــ ــل ــ ال خـــــســـــارة  ــد  ــ ــع ــ ب الــــتــــدريــــبــــات  ــف  ــ ـــأن ــتـ ــ اس األحـــــمـــــر 

األولمبي يستعد للجولة الثانية في بطولة تولون الدولية
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من لقاء منتخبنا األولمبي والمكسيك

شمام متحدثا لإلعالم

منتخبنا األولمبي

من تدريبات منتخبنا األولمبي

17

وصف مدرب منتخبنا الوطني للشــباب للكرة الطائرة يوســف خليفة نتيجة قرعة 
بطولــة العالــم تحــت 21 عامــا، والتــي ســتحتضنها المملكــة من 18 لغايــة 27 يوليو 

المقبل بالمتوازنة تقريبا.

وكانــت قرعــة البطولــة ســحبت مســاء األحــد 
الدولــي  االتحــاد  ممثــل  بحضــور  الماضــي 
أوقعــت  حيــث  دارخشــنده،  ســعيد  اإليرانــي 
القرعــة منتخبنا في المجموعــة )A( التي تضم 
فيمــا ضمــت  وبورتوريكــو،  والمغــرب  الصيــن 
المجموعــة )B( كال مــن كوبا، األرجنتين، مصر، 
كوريا، والمجموعة )C( روسيا، إيران، التشيك، 
تونــس، وأخيــًرا المجموعــة )D( بولنــدا حامــل 

اللقب، البرازيل، كندا، إيطاليا.
وأضاف خليفة لـ “البالد ســبورت” أن مجموعة 
منتخبنــا تعتبــر متوازنــة مــن الناحيــة الفنيــة، 
وأنــه ال يملــك معلومــات معمقة عــن منتخبات 
المجموعــة الثالثــة، ولكنهــم بالتأكيــد يمتلكون 
النهائيــات  بلغــوا  طالمــا  جيــدة  مســتويات 

العالميــة وينبغي عدم االســتهانة بأي منتخب، 
مشيرا إلى عدم وجود منتخب يمكن أن نطلق 
عليــه الحلقــة األضعــف ويجــب الدخــول فــي 
كل مبــاراة؛ بهــدف تحقيــق الفــوز لبلــوغ دور 

الثمانية.
ولــدى ســؤالنا ايــاه عن ســبب اختيــار مواجهة 
بورتوريكــو فــي المبــاراة االفتتاحيــة األولــى؛ 
االختيــار،  فــي  المنظــم  البلــد  ألحقيــة  نظــرا 
أجــاب “وقــع االختيــار علــى بورتوريكــو علــى 
أســاس أنه سيصل إلى المملكة بعد رحلة سفر 
طويلــة وبالتالــي ربمــا يتأثــر بالتعــب واإلنهــاك 
الجســدي... كما أننا ســبق وأن التقينا معه في 

بطولة العالم تحت 19 عاما في 2017..”.
وأوضــح خليفــة أن المنتخــب بــدأ تحضيراتــه 

منــذ فتــرة ليســت بالقصيــرة بقائمــة تضــم 16 
العبــا تــم تقليصهــا إلــى 14 علــى أن يخــوض 
المنتخــب معســكرا فــي بلغاريا، مشــيرا إلى أن 
التدريبــات خــالل شــهر رمضــان المبــارك كانت 
تقام بفترة محدودة حتى ال يتعرض الالعبون 
لإلرهــاق والتعب أثناء الصيام، لكنها الحصص 

التدريبية ستكون مكثفة في الفترة المقبلة.
المبــارك  الفطــر  عيــد  بعــد  الفريــق  وســيغادر 
إلــى بلغاريــا إلقامــة معســكر تدريبــي ســيقام 
24 يونيــو المقبــل  10 لغايــة  فــي الفتــرة مــن 

ســيلعب خاللــه عــدة مباريــات مــع أنديــة مــن 
فئــة الدرجــة األولــى لتحقيــق أعلــى درجــات 
االســتفادة، علــى أن يعود المنتخــب إلى أرض 
الوطن قبل المشــاركة في تصفيات غرب آسيا 
المؤهلــة لنهائيات كأس آســيا تحــت 23 والتي 
 7 لغايــة  27 يونيــو  المملكــة مــن  ســتحتضنها 

يوليو المقبل.
وكانــت قائمة المنتخب األولية تضم 16 العًبا، 
وهــم: حســن محمــد إبراهيــم، ســيف يوســف 
ســيف، يوســف جعفــر عاشــور، حســن محمــد 
عبــدهللا، يوســف أحمد ســيف )نــادي المحرق(، 
ســلمان  حســن  محمــد،  عبدالحســين  محمــود 

)النــادي  العبــار  جــواد  محمــد  الســيد  جاســم، 
األهلــي(، حســين علــي خليــل، حســين عبدهللا 
عبــاس، محمد أحمد هرونة )داركليب(، جاســم 
محمــد تركــي، إبراهيــم محمــد إبراهيــم )نــادي 
النصــر(، محمــد جاســم عبدهللا )النبيــه صالح(، 

علي أنور محمد، جواهر راشد )النجمة(.

مجموعة متوازنة ألحمر الشباب

خليفة متحدثا لـ “البالد سبورت” جانب من مراسم سحب القرعة

تأجيل الدورة 
واإلعالن عن 

دولة مستضيفة 
جديدة

حسن علي
خليفة: اخترنا 

بورتوريكو 
باالفتتاح استغالال 

لرحلته الطويلة

حسن علي
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اســتمر االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى برئاســة النائــب األول لرئيــس المجلــس 
األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبية رئيس االتحــاد البحريني أللعاب 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة، في تأكيــد النجاحــات العديدة التــي حققها 
في الســنوات األخيرة، وذلك بتحقيق عدد من اإلنجازات على مختلف المســتويات 
الخليجيــة والعربيــة واآلســيوية وكذلك العالمية، وهو ما يضــع اتحاد ألعاب القوى 
فــي طليعــة االتحــادات صاحبــة اإلنجــاز، خصوصا في ظــل االســتعدادات األخيرة 

للمشاركات اآلسيوية والعالمية واألولمبية.

رياضييــن  إنجازيــن  البحريــن  وحققــت 
جديديــن فــي مســابقة “أم األلعــاب” منــذ 
أن  بعــد  اآلن،  العــام وحتــى  هــذا  بدايــة 
تربعت على العرشــين اآلســيوي والعربي 

بكل جدارة واقتدار.
ونالــت البحريــن لقــب البطولة اآلســيوية 

عــن جــدارة واســتحقاق بعــد أن تفوقــت 
ُمنافســات  فــي  آســيوية  دولــة  علــى ٤٢ 
البطولــة التــي اســتضافتها الدوحــة فــي 
الفترة من 24-21 أبريل الماضي، وشارك 
فيهــا نحــو 700 رياضــي ورياضيــة مثلوا 

42 دولة من أرجاء القارة اآلسيوية.

ســور  تحطيــم  مــن  اســتطاع  منتخبنــا 
الصيــن العظيم وتجاوز كتيبــة المنتخب 
منــع  إذ  واســتحقاق،  بجــدارة  الصينــي 
بســط  مــن  الصينــي  نظيــره  منتخبنــا 
سيطرتها القارية واستعادة المركز األول 
الــذي احتلته الهند في النســخة الماضية 

من البطولة.
وجــاء تتويــج منتخبنــا الوطنــي باللقــب 
اآلســيوي، بعــد أن تمكــن نجــوم األحمــر 
مــن حصــد ٢٢ ميداليــة منهــا ١١ ذهبيــة 
كفيلــة  كانــت  برونزيــة،  و٤  فضيــة  و٧ 
لتربــع منتخبنا على عــرش الترتيب العام 
للبطولــة، متوفقا علــى المنتخب الصيني 

الذي حل ثانيا بـ ٢٩ ميدالية.

بلقــب  البحريــن  تّوجــت  ذلــك،  وقبــل 
والعشــرين  الحاديــة  العربيــة  البطولــة 
أللعــاب القــوى، التــي أقيمــت منافســاتها 
فــي شــهر أبريــل الماضــي، فــي العاصمــة 

المصرية – القاهرة.
وجــاء تتويــج منتخبنــا الوطنــي باللقــب 
األحمــر  نجــوم  تمكــن  أن  بعــد  العربــي، 
مــن حصــد 24 ميداليــة منهــا 15 ذهبيــة 
كفيلــة  كانــت  برونزيــة،  و3  فضيــة  و6 
لتربــع منتخبنــا علــى عرش الترتــب العام 
للبطولــة، محققــا رقمــا تاريخيــا جديــدا 
بحصولــه علــى 15 ميداليــة ذهبية، ألول 
بمنافســات  مشــاركاته  تاريــخ  فــي  مــرة 

البطوالت العربية.

إنجاز آسيوي وآخر عربي لـ “أم األلعاب” البحرينية
“القـــوى البحرينيـــة” تبســـط ســـيطرتها القاريـــة وتحطـــم ســـور الصيـــن العظيـــم

حقق منتخبنا رقما تاريخيا جديدا بحصوله على 15 ميدالية ذهبية، ألول مرة في 
تاريخ مشاركاته بمنافسات البطوالت العربية.

إنجــازا  يابــي  ينفــرد  العــداءة  وحققــت 
مزدوجــا بحصولها على ذهبيتي 5000م 
و3000م  د،   17:15:08 بزمــن  ســيدات 

موانع سيدات بزمن 10:07:62 د.
جاســم  نــورة  منتخبنــا  العبــة  ونالــت 
رمــي  لعبتــي  فــي  ميداليتيــن ذهبيتيــن 
القرص بمســافة قدرهــا 46.23 م، ورمي 

الكرة الحديدية بمسافة 17.93 م.
وأضافت ســلوى عيــد ذهبيتين لمنتخبنا 
بعد أن خطفت المركز األول في ســباقي 
400 متر سيدات بزمن 52:72 ث، و200 

متر سيدات بزمن 23:45 ث.
وحقــق العداء آلبرت روب ذهبية ســباق 
10000م رجــال بزمن 28:21:08 د، فيما 
نــال بيرهانــو بجاتــو ذهبيــة 5000 متــر 

رجال بزمن 13:33:72 د.
وظفــر العداء أبوبكر عباس بذهبية 400 

متــر رجــال بزمــن 45:90 ث، فيمــا نــال 
جــون كيبــت ذهبيــة 3000 موانــع رجال 

بزمن 8:30:75 د.
وظفــرت العــداءة هاجــر الخالــدي بلقــب 
أسرع امراة عربية بعد أن حققت ذهبية 
100م سيدات بزمن 12:05 ث، فيما نال 
عبــدو بركــة ذهبيــة الســباق نفســه لفئــة 

الرجال بزمن 10:40 ث.
وتمكن الالعبة أمينة يوسف من تحقيق 
ذهبيــة 400م حواجــز ســيدات محققــة 

زمن 57:05 ث.
هاجــر  للســيدات  التتابــع  فريــق  وحقــق 
عيــد،  ســلوى  عيســى،  إيمــان  الخالــدي، 
 4X100 ســباق  ذهبيــة  مبــارك  فاطمــة 
يضيــف  أن  قبــل  ثانيــة،   45:18 بزمــن 
فريــق التتابــع 4X400 الذهبيــة األخيــرة 

لمنتخبنا بزمن 3:48:60 د.

15 ذهبية عربية

تتويج جون كيبت بذهبية 3 آالف متر موانع رجال

تتويج وينفرد بذهبية 3 آالف متر موانع سيدات من تتويج سلوى وهاجر بذهبية وبرونزية 200 متر سيدات

تتويج الهاجري بذهبية سباق 100 متر سيدات من تتويج منتخبنا بذهبية 100-4 متر تتابع سيدات هاجر الخالدي أسرع امرأة عربية
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11 ذهبية آسيوية
وتمكــن نجــوم منتخبنــا مــن تحقيــق 11 ميدالية ذهبيــة قادت األحمــر نحو اللقب 

اآلسيوي.

وينفــرد  منتخبنــا  عــداءة  وحققــت 
أن  بعــد  مزدوجــا  إنجــازا  موتيلــي 
أهــدت البحرين ميداليتين ذهبيتين، 
ســيدات  ٥٠٠٠م  ســباق  فــي  جاءتــا 
وســباق  د،   ١٥:٢٨:٨٨ قــدره  بزمــن 
بلــغ  بزمــن  ســيدات  موانــع  ٣٠٠٠م 

٩:٤٦:١٨ د.
وأضافــت العــداءة األولمبيــة ســلوى 
أن  بعــد  ذهبيتيــن  ميداليتيــن  عيــد 
ســباقي  فــي  األول  المركــز  خطفــت 

ث   ٥١:٣٤ بزمــن  ســيدات  ٤٠٠م 
و٢٠٠م سيدات بزمن ٢٢:٧٤ ث.

وحقق بيرهانو يماتاو ذهبية ٥٠٠٠م 
رجــال بزمــن ١٣:٣٧:٤٢ د، فيما حقق 
زميله ابراهام روتيش ذهبية ١٥٠٠م 

رجال بزمن ٣:٤٢:٨٥ د.
ونالت العداءة شــيتاي اشيت ذهبية 
بزمــن ٣١:١٥:٦٢،  ١٠٠٠٠م ســيدات 
فيمــا نــال العــداء جون كيبــت ذهبية 
٣٠٠٠م موانــع رجال بزمــن ٨:٢٥:٢٧ 

ذهبيــة  فيــكادو  داويــت  وحقــق  د، 
١٠٠٠٠م رجال بزمن ٢٨:٢٦:٣٠ د.

المختلــط  التتابــع  فريــق  وأضــاف 

لمنتخبنا المكون من موســى عيسى، 
أمينات يوســف، ســلوى عيــد، عباس 
أبوبكــر ذهبيــة ســبقا 4X400 بعــد أن 

حقــق زمــن بلــغ ٣:١٥:٧٥ د، قبــل أن 
يضيف فريق التتابع 4X400 سيدات 
المكــون مــن أمينــات يوســف، إيمــان 

جاســم، زينــب محمــد، ســلوى عيــد، 
الميداليــة الذهبية األخيــرة لمنتخبنا 

بزمن ٣:٣٢:١٠ د.

فرحة عداءاتنا بذهبية التتابع 4×400

من تتويج منتخبنا بذهبية 4×400 متر تتابع سيدات في البطولة اآلسيوية

تتويج داويت وشاني بذهبية وفضية 10 آالف متر

العبات منتخبنا متوجن بذهبية التتابع 4×400 إبراهام متوجا بذهبية 1500 متررجال

وينفرد متوجة بذهبية 3000 متر موانع



أعلن ريال مدريد اإلسباني، الثالثاء، عن ثاني صفقاته خالل فترة االنتقاالت 
أينتراخــت  مــن  قادمــا  يوفيتــش  لــوكا  الصربــي  المهاجــم  بضــم  الحاليــة، 

فرانكفورت األلماني.

وكتب النادي في بيان، الثالثاء: “يدعم 
النــادي األبيــض صفوفــه بمهاجــم كان 
الموسم المنصرم من أبرز مواهب الكرة 

األوروبية”.
وانضــم يوفيتــش )21 عاما( إلى الفريق 
الملكــي، بعقــد يمتــد لخمســة مواســم، 
قــدرت قيمــة  تقاريــر صحفيــة  حســب 

الصفقة بنحو 60 مليون يورو.
فريقــه  مــع  بلــغ  الــذي  يوفيتــش  وكان 
نصــف نهائي الــدوري األوروبي “يوروبا 
ليــغ”، قــال فــي مايــو الماضي: “بحســب 
ليــغ،  يوروبــا  فــي  نلتهــا  التــي  الخبــرة 
تناســب  أخــرى  بطــوالت  أن  أعتقــد 

طريقة لعبي”.
تشلســي  ضــد  المباريــات  “بعــد  وتابــع: 

)اإليطالــي(،  )اإلنجليــزي( وإنتــر ميــالن 
تولــد لدي انطباع بأن شــعوري ســيكون 
أو  اإلنجليــزي  الــدوري  فــي  أفضــل 
اإليطالــي. تناســبني أكثــر طريقــة لعــب 

تلك األندية”.
وســجل يوفيتش 27 هدفا في الموسم 
الماضــي مــع فرانكفــورت فــي مختلــف 

المسابقات، كما صنع 7 أهداف.
وكان فرانكفــورت أعلــن منتصف أبريل 
الماضــي، تثبيــت تعاقــده مــع يوفيتش 

المعار من بنفيكا البرتغالي.
وارتــدى يوفيتــش قميــص فرانكفورت 
منــذ صيــف 2017، وكان مــن المقــرر أن 
الموســم  بنهايــة  إعارتــه  فتــرة  تنتهــي 
الجــاري، لكــن النــادي أكــد فــي مــارس 

لــه  يجيــز  اإلعــارة  عقــد  أن  الماضــي 
التعاقــد مــع الالعــب بشــكل ثابــت فــي 
صيف 2019 “بأقل من 7 ماليين يورو”، 
وهو مبلغ زهيد نسبة لما تدفعه األندية 

القارية لقاء ضم العبين من مستواه.
وكان النادي الملكي قدم موســما مخيبا 
األوروبــي  لقبــه  ففقــد  لقــب،  أي  دون 
بالمركــز  واكتفــى  األبطــال  دوري  فــي 
الثالــث في الدوري المحلــي بعد غريمه 

برشلونة وجاره أتلتيكو مدريد.
جولــن  مدربــه  مدريــد  ريــال  وأقــال 
لوبتيغــي بعــد 139 يومــا علــى تعيينــه، 
األرجنتينــي  المؤقــت  بديلــه  أقــال  ثــم 
ســانتياغو ســوالري فــي مــارس، وأعــاد 
الفرنســي زين الديــن زيدان إلى منصبه 

الذي تخلى عنه الموسم الماضي.
الصفقــات  ثانــي  يوفيتــش  ويعــد 
الصيفيــة للفريــق اإلســباني، بعدما ضم 
الـ”ميرينغــي” إيديــر ميلياتــو قادمــا من 

لوكا يوفيتشبورتو البرتغالي.

رسميا.. ريال مدريد يعلن عن الصفقة الثانية
وكاالت

أعلن اإليطالي مارتشيلو ليبي الثالثاء، بعد أسبوعين على عودته لتدريب المنتخب الصيني في كرة القدم، أنه سيستقيل من 
منصبه مجددا إذا لم يؤهله إلى نهائيات مونديال 2022 في قطر.

وكان االتحــاد الصينــي أعــاد ليبــي )71 عامــا( 
في 24 مايو إلى المنصب الذي تركه في يناير 
بعــد الخــروج أمــام إيــران )صفــر3-( مــن الدور 
ربــع النهائي لكأس آســيا في اإلمــارات، ليتولى 
المهمــة مواطنه فابيو كانافارو ففشــل وتنحى 
بعــد مباراتيــن فقــط انتهتــا بخســارتين أمــام 
تايالند وأوزبكستان بنتيجة واحدة صفر - 1.

وســيبدأ ليبي الفائز مع منتخب إيطاليا بكأس 
العالــم 2006 فــي ألمانيا، التصفيات اآلســيوية 
فــي  ســبتمبر،   2022 مونديــال  إلــى  المؤهلــة 
وليــس لديــه متســع مــن الوقــت لبــث ديناميــة 
جديــدة فــي المنتخــب الــذي يحتــل المركز 74 

في التصنيف العالمي.
وتســاءل المــدرب الســابق ليوفنتــوس وإنتــر 
للقنــاة  تصريحــات  فــي  اإليطالييــن  ميــالن 
الخامســة فــي التلفزيــون الحكومــي الصينــي 

“هــل ســنتأهل إلــى مونديــال قطــر؟ ال أعــرف 
شــيئا، ســنحاول، ســنعمل كل مــا نســتطيع مــن 

أجل ذلك”.
عشــية  الصينيــة  الرياضيــة  للقنــاة  وأضــاف 
مبــاراة اســتعدادية ضــد الفلبيــن، “إذا نجحنــا 
لــم  فــي مســعانا، فســيكون األمــر رائعــا، وإذا 
نوفق، ســأحتضن جميع الصينيين بين ذراعي 

وسأعود إلى بلدي”.
وتبقــى نســبة الثقــة بليبــي الــذي أشــار إلى أنه 
رفــض تمديــد عقــده عقــب الفشــل اآلســيوي، 
الصينــي،  المنتخــب  أنصــار  لــدى  مرتفعــة 
واالنطباع العام السائد في البلد هو أنه لم يكن 
يملــك خــالل فتــرة إشــرافه العبيــن موهوبيــن 

لتحسين نتائج المنتخب بشكل ملحوظ.
وقــال فــي هــذا الصدد “بعــد أن بقيــت 3 إلى 4 
أشــهر فــي منزلــي، أدركــت أن اعتــراف الصين 

وتوقعاتهــا كانــت مرتفعة للغايــة، ولهذا قررت 
تقديم شيء ما بعد عودتي”.

ولــم تشــارك الصيــن فــي كأس العالــم إال مــرة 
القــارة  2002، وقــد تأهلــت عــن  واحــدة عــام 
اآلســيوية بعد تأهــل اليابان وكوريــا الجنوبية 
تلقائيــا كونهمــا الدولتيــن المنظمتيــن، وخــرج 
“المــارد” الصينــي مــن الدور األول مــع 3 هزائم 

ودون تسجيل أي هدف.
وأكــد االتحــاد الصيني فــي بيان إعــادة تعيين 
تولــى  “منــذ أن  المخضــرم  المــدرب اإليطالــي 
ليبــي تدريب المنتخب الوطني، أظهر إيجابية 

وروحا قتالية عالية”.
وأضاف “نؤمن بأنه في األيام المقبلة، وبقيادة 
المنتخــب  ســيتمكن  الفنــي،  وجهــازه  ليبــي 
الوطنــي مــن تــرك أثر كبيــر في تحقيــق أحالم 

كأس العالم”.

وكاالت

ليّبي يعود لتدريب الصين “حامال استقالته”

ليبي

المدعية باالغتصاب تتعرض لـ “صفعة قوية”

رونالدو يقود البرتغال أمام سويسرا

ــار ــ ــم ــ ــي ــ مـــــــدريـــــــد قــــــــــرر صــــــــــرف الـــــنـــــظـــــر عـــــــن الـــــنـــــجـــــم الــــــبــــــرازيــــــلــــــي ن

الـــــــقـــــــدم لــــــــكــــــــرة  أوروبــــــــــــــــــــــا  أمـــــــــــــم  دوري  نـــــــهـــــــائـــــــي  نـــــــصـــــــف 

ذكرت شبكة “غلوبو” التلفزيونية، الثالثاء، أن محامي المدعية على نيمار قطعوا العالقة معها بسبب وجود تناقضات في أقوالها، فيما طلب االتحاد البرازيلي لكرة القدم تأجيل 
ذهاب المهاجم إلى مركز الشرطة بعد بث الرسائل الحميمية للشابة التي اتهمته باغتصابها.

وبثــت شــبكة “غلوبــو” نــص رســالة القطيعة 
فــي  المحامــون  يعلــن  وفيهــا  المدعيــة  مــع 
موكلتهــم  أن  أبــرو”  إي  “فرنانديــش  مكتــب 
لهــم أن عالقتهــا مــع نيمــار  بــدأت بالتأكيــد 
كانــت برضاها، ثم أصبح األخير الحقا عنيفا 

ومعتديا عليها.
وتابع المكتب أنه في الدعوى أمام الشــرطة 
قامــت  آخــر،  محــام  بمســاعدة  البرازيليــة 
الشابة بـ”وصف األحداث على أنها اغتصاب، 

وهذا ادعاء مختلف كليا”.
باســم  آخــر، صــرح متحــدث  وعلــى صعيــد 
بــرس  فرانــس  لوكالــة  البرازيلــي  االتحــاد 
أن  بعــد  االســتماع”،  هــذا  تأجيــل  “اقترحنــا 
أشارت تقارير معظم الصحف البرازيلية إلى 
استدعاء نيمار للحضور، الجمعة المقبل، إلى 

مركز شرطة مكافحة الجرائم اإلعالمية في 
ريو دي جانيرو )جنوب شــرق( حيث يستعد 

مع منتخب بالده لخوض كوبا أميركا.
وفــي التاريــخ المحــدد، ســيكون نيمــار فــي 
ســيخوض  حيــث  )جنــوب(  أليغــري  بورتــو 
المنتخــب البرازيلــي مبــاراة وديــة األحد مع 
هنــدوراس اســتعدادا للبطولــة القاريــة التي 

تستضيفها بالده من 14يونيو إلى7 يوليو.
وكان نيمــار بــث الســبت فــي حســابه علــى 
موقع إنســتغرام شــريط فيديو لســبع دقائق 
نفى فيــه هذه االتهامات باالغتصاب، مؤكدا 

أنه وقع في فخ نصب له”.
باريــس  نجــم  بــث  براءتــه،  يعلــن  ولكــي 
ســان جرمــان الفرنســي الرســائل الحميميــة 
المتبادلــة مع الشــابة بما فيهــا الصور العارية 

التــي اســتلمها منهــا، لكــن ذلك أزيــل االثنين 
من الموقع.

وأعلنت شــرطة ريــو دي جانيرو، األحد، أنها 
ســتفتح تحقيقــا حــول موضــوع نشــر هــذه 
الرســائل الحميميــة، وهو عمــل يعاقب عليه 

القانون البرازيلي.
القانــون  فــي  المختــص  المحامــي  وأكــد 
الجزائــي، ليونــاردو بانتاليــاو، لوكالة فرانس 
بالجســن  عقوبــة  يواجــه  “نيمــار  أن  بــرس 
مــن ســنة إلــى 5 ســنوات”، مشــيرا إلــى أنــه 
قــد يســتفيد مــن تفســير القانون الــذي يأخذ 
باالعتبــار الدوافــع التي أدت الــى القيام بهذا 

العمل.
وأوضــح “هــذا النــوع مــن الســلوك ال يعتبــر 
هنــاك تصميــم مقصــود  كان  إذا  إالَ  جريمــة 

ال  الحالــة  هــذه  الضحيــة.  بعــرض حميميــة 
تنطبــق على نيمار الــذي قام بهذا العمل لكي 

يدافع عن نفسه ضد اتهامه باالغتصاب”.
“آس”  صحيفــة  ذكــرت  أخــرى،  جهــة  مــن 
اإلســبانية، الثالثــاء، أن نــادي ريــال مدريــد 
قــرر صــرف النظــر عــن التعاقــد مــع النجــم 
البرازيلي، نيمار دا ســلفا، العب باريس ســان 
جرمان الفرنسي بعد األنباء التي تم تداولها 

بشأن فضيحة االغتصاب.
وركــز غالف النســخة الورقية مــن الصحيفة 
الملكــي،  النــادي  مــن  المقربــة  اإلســبانية، 
الصــادرة صبــاح الثالثــاء علــى ابتعــاد نــادي 
فــي  الدخــول  مــن  اإلســباني  مدريــد  ريــال 
مفاوضــات مــع نيمــار، وعنونــت الصحيفــة: 

“ريال مدريد يبتعد عن نيمار”.

يقــود كريســتيانو رونالــدو البرتغــال فــي نصــف نهائــي النســخة االفتتاحيــة مــن دوري 
األمــم األوروبيــة لكــرة القــدم علــى أرضه، محــاوال مع مواهــب جديدة منح بــالده لقبا 

جديدا بعد كأس أوروبا 2016.

الــذي أمضــى  وقــال المدافــع المخضــرم بيبــي 
ســنوات بجانب رونالدو “لدينا امتياز الحصول 
العالــم، وهــو ماكينــة  علــى أفضــل العــب فــي 

تهديفية”.
المخضــرم جوزيــه  الدفــاع  قلــب  قــال  بــدوره، 
فونتي “كريستيانو قائدنا، ومن الجيد دوما أن 

يكون معك أفضل العب في العالم”.
مــن  األربعــة  دور  بلــغ  البرتغــال  منتخــب  لكــن 
دون هدافــه التاريخــي البالــغ 34 عاما، إذ فضل 
االبتعــاد لســت مباريــات والتركيــز علــى حياتــه 
الجديدة مع يوفنتوس بعد االنتقال بنحو 100 

مليون يورو من ريال مدريد.
ولم يحمل رونالدو ألوان البرتغال بعد مونديال 
ضمــن  مباراتيــن  أول  لخــوض  وعــاد   ،2018

تصفيات كأس أوروبا 2020.
لكــن عودته لم تتوج بالنجاح مع فريق المدرب 
فرنانــدو ســانتوس، إذ تعــادل علــى أرضــه ضــد 
أوكرانيا وصربيا، وخرج في الثانية وهو يعرج 

قبل 30 دقيقة من النهاية.
وشــرح ســانتوس “غيابــه عــن التصفيــات كان 
مبررا وشــرعيا”، فيما كتب رونالدو في حســابه 
علــى انســتاغرام “يســعدني دومــا العــودة إلــى 

بالدي. نعم للبرتغال!”.
وهذه البطولة العاشــرة التــي يخوضها رونالدو 
مع البرتغال منذ كأس أوروبا 2004، لكن هدفه 
األخيــر يعــود إلى مبــاراة المغــرب )-1صفر( في 
مونديــال روســيا 2018 وحمــل الرقــم 85 دوليا 

في 156 مباراة.

الدولــي،  التســجيل  عــرش  علــى  يتربــع  وكــي 
اإليرانــي  رقــم  أمــام  طويــال  الطريــق  يــزال  ال 
قــد  جديــد  هــدف  أهــداف(.   109( دائــي  علــي 
يحاول عاشــق األرقام القياســية الوصول إليه، 
خصوصــا إذا أراد االنفراد بعدد الكرات الذهبية 
ألفضــل العــب فــي العالــم والتــي يتعــادل فيهــا 

مــع غريمــه األرجنتينــي ليونيــل ميســي نجــم 
برشلونة اإلسباني )5(.

وجوه جديدة ومواهب

في غيابه عن المنتخب، أصبح برناردو ســيلفا، 
نقطــة  إنكلتــرا،  بطــل  ســيتي  مانشســتر  نجــم 

االرتــكاز واالبــداع فــي الوســط الهجومي. وقد 
يجلــب ســيتي برتغاليا جديدا إلــى صفوفه في 

ظل تكهنات حول استقدام جواو فيليكس.
ويســتعد ابــن التاســعة عشــرة لخــوض باكــورة 
مبارياتــه الدوليــة األربعــاء ضــد سويســرا فــي 

بورتو بعد موسم جميل مع بنفيكا البرتغالي.
جميــع  فــي  هدفــا   20 فيليكــس  وســجل 
المســابقات، بينهــا ثالثية في ربــع نهائي يوروبا 
ليــغ ضــد اينتراخــت فرانكفــورت األلماني، فيما 
يتخوف بنفيكا من تفعيل بند رحيله البالغ 120 

مليون يورو )134 مليون دوالر اميركي(.
صفقــة ســتجعله أغلــى برتغالــي فــي التاريــخ، 
لكنــه كشــف  بالــذات،  رونالــدو  علــى  ومتقدمــا 
جانــب  إلــى  التماريــن  بخــوض  شــعوره  عــن 
رونالــدو. وقــال لموقع بنفيــكا “كان األمر غريبا، 
لزمالئــي  قلــت  قــرب.  عــن  أبــدا  أشــاهده  لــم 
وأصدقائي المقربين أن األمر بدا كأنه مثل لعبة 

الـ”باليستايشن”.”

فــي المقابــل، ال تملــك سويســرا القــوة عينهــا، 
برغــم أن شــيردان شــاكيري ســيأتي إلــى بورتو 
متوجــا بلقــب دوري أبطــال اوروبا مــع ليفربول 

االنكليزي.
بتكوفيتــش  فالديميــر  المــدرب  رجــال  لكــن 
المفاجــآت  تحقيــق  بمقدورهــم  أن  أظهــروا 

للوصول إلى هذه المرحلة.
وكانــت سويســرا بحاجــة للفــوز علــى بلجيــكا، 
المصنفــة أولــى عالميــا، بفــارق هدفيــن لضمــان 
بهدفيــن  تأخرهــا  وبرغــم  صــدارة مجموعتهــا، 
مبكريــن الديــن هــازار، ســجلت خماســية رائعة 
بينهــا هاتريك لهاريس ســيفيروفيتش لتتصدر 

مجموعة ضمت أيسلندا أيضا.
ايطاليــا  علــى  البرتغــال  فــازت  المقابــل،  فــي 
وتعادلــت معها وتغلبت على بولندا لتبلغ المربع 
األخيــر الــذي يشــهد الخميــس مواجهــة ثانيــة 

نارية بين إنكلترا وهولندا في غيمارايش.

نيمار دا سلفا

كريستيانو رونالدو في تدريبات البرتغال

وكاالت

وكاالت
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لنــادي  الرياضــي  والمديــر  المــدرب  أعلــن 
اليبزيغ، ثالث الدوري األلماني لكرة القدم، 
رالــف رانغنيــك أمــس الثالثاء أنه ســيترك 
الفريــق مــن اجــل الذهــاب لالشــراف علــى 

فرق ريد بول في نيويورك والبرازيل.
أعــاد  الــذي  كروشــه  ماركــوس  وخلــف 
بادربــورن الــى الدرجــة األولــى، رانغنيــك 
في مركز المدير الرياضي، وكما أعلن قبل 
أشــهر، خلفــه فــي منصــب المــدرب يوليان 
ناغلسمان )31 عاما( القادم من هوفنهايم.

وبنــاء علــى طلبــه، ســيتولى رانغنيــك )60 
عامــا( عملية التنســيق والتناغم بين اندية 
)درجــة  وبراغانتينــو  نيويــورك  بــول  ريــد 

ثانية( في ساو باولو.
وبعد مسيرة طويلة في عالم التدريب مر 
خاللهــا علــى شــتوتغارت، هانوفــر، شــالكه 
وهوفنهايــم، وصــل رانغنيــك الــى اليبزيــغ 
فــي 2015 وصعد به الى البوندســليغا في 

أول موسم معه.
تــاركا  رياضيــا  مديــرا  رانغنيــك  وعيــن 
منصب المدرب للنمســوي رالف هازنهوتل 
لموســمين اصبــح خاللهمــا الفريــق القــوة 
الثالثة في البوندسليغا بعد بايرن ميونيخ 

وبوروسيا دورتموند.

إجابة كلوب
رد يورجــن كلــوب، المدير الفنــي لليفربول، 
علــى تصريحــات أدلى بها األســطورة فرانز 
بيكنبــاور، قــال فيها إنه يرغب في أن يقوم 
المدرب األلماني بتولي قيادة بايرن ميونخ 

في يوم ما.
“بيلــد”  لصحيفــة  عامــا(   51( كلــوب  وقــال 
األلمانية فــي عددها الصادر أمس الثالثاء: 
“أحــب فرانــز وهــو يحبنــي، لكــن لــدي عقــد 

طويل األجل مع ليفربول”.
وأوضــح أنه يشــعر بالســعادة “عندما يقول 

فرانز شيئا مثل هذا”.
وتابع: “هذا أفضل بكثير مما لو كان سيقول 
إنــه يعتقــد أن كلــوب ليس جيــدا، وبجانب 
هذا فإن بايرن وبوروسيا دورتموند لديهما 

مدربين جيدين”.
خــالل  ســيحدث  مــاذا  أعلــم  “ال  وأردف: 
الســنوات الخمــس المقبلة ومــا بعدها. ربما 
يكــون هنــاك مدربيــن مختلفيــن تمامــا فــي 

الصورة حينذاك”.
وقــال بيكنبــاور )73 عامــا( فــي تصريحــات 
صحفيــة “ال أريد أي شــيء أكثــر له )كلوب( 

باستثناء قدومه لتدريب بايرن يوما ما”.
جيــدة،  مواءمــة  هــذه  “ســتكون  وأضــاف 
بالنســبة لــي هــو واحــد مــن أفضــل مدربــي 

العالم”.
يشــار إلــى أن كلــوب يــدرب ليفربــول منــذ 
العام 2015، وسبق له قيادة فريقي بروسيا 

دورتموند وماينز في الدوري األلماني.

يوفنتوس الجديد

وكاالت

يستعد يوفنتوس إلبرام العديد من التعاقدات، من أجل منح ماوريسيو ساري، المدير 
الفني المحتمل للسيدة العجوز، بعض التعزيزات قبل الموسم الجديد.

 ووفًقــا للتقاريــر، فــإن ســاري علــى 
وشــك الرحيــل عــن تشيلســي، بعد 
موســم واحــد فقــط قضــاه داخــل 
خاللــه  حقــق  بريــدج،  ســتامفورد 

بطولة اليوروبا ليج.
ومن المتوقع أن يحل ســاري محل 
عــن  بالفعــل  رحــل  الــذي  أليجــري، 

يوفنتوس بعد 5 مواسم كاملة.
ويأتي مركز قلب الدفاع من ضمن 
إلــى  تحتــاج  التــي  المراكــز  أبــرز 
دعــم فــي يوفنتــوس، بعــد اعتزال 
بونوتشــي  عمــر  وتقــدم  بارزالــي، 

وكيليني.
البيانكونيــري  مســؤولو  ويراقــب 
أبرزهــم  العــب،  مــن  أكثــر  ــا  حاليًّ
وروميــرو  )ساســولو(  ديميــرال 
الثنائــي  يعتبــر  حيــث  )جنــوى(، 

مناسًبا لفكر ساري.

اآلخــر  الثنائــي  ســاري  ويضــع 
ميــالن،  مدافــع  رومانيولــي 
فــي  رومــا  العــب  ومانــوالس 
حســاباته، لمــا يمتلكــه مــن قــدرات 

كبيرة.
وفــي خط الوســط، يظل ســيرجي 
بديــاًل  ســافيتش  ميلينكوفيتــش 
محتمــالً لصفقــة بــول بوجبا العب 
كان  حيــث  يونايتــد،  مانشســتر 
النادي قد قام بالفعل باتصاالت مع 
مينو رايوال، وكيل النجم الفرنسي.
وفي الهجوم، سيخوض يوفنتوس 
حرًبا مع إنتر من أجل ضم فيدريكو 
كييزا العــب فيورنتينا، على الرغم 
مــن أن هذه الصفقة ســتعتمد على 
بيــع دوجالس كوســتا وديباال أواًل، 
اهتمــام  وجــود  ننســى  أن  دون 

بإيكاردي العب النيراتزوري.

ماوريسيو ساري

وكاالت

وكاالت

وكاالت

رانغنيك يترك اليبزيغ

يبحــث نــادي رومــا اإليطالــي، عــن التعاقــد مــع 
مــن  بدايــة  الفريــق  ليقــود  فنــي جديــد،  مديــر 
رانييــري،  لكالوديــو  خلًفــا  الجديــد،  الموســم 
بنهايــة  رحــل  والــذي  الســابق،  الذئــاب  مــدرب 

الموسم الماضي.
أن  إيطاليــا”،  ســبورت  “ســكاي  شــبكة  وذكــرت 
هــاج  تيــن  إريــك  مــع  التواصــل  حــاول  رومــا 
المديــر الفنــي ألياكــس أمســتردام، بعــد موســم 
مميــز رفقــة الفريق الهولندي، حقــق خالله لقب 
الدوري والكأس، وخرج من نصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
ســريًعا  رًدا  تلقــى  رومــا  أن  الشــبكة  وأضافــت 
رحيــل  علــى  الهولنــدي  النــادي  موافقــة  بعــدم 
مدربه، مشــيرا إلى أن أياكس أغلق أي إمكانية 
للسماح لمدربه بالرحيل. ولفتت الشبكة إلى أن 
روما سيختار واحًدا من بين روبرتو دي زيربي 
مــدرب ساســولو، والبرتغالــي باولــو فونســيكا، 

المدير الفني لشاختار دونيتسك.
وأردفت أن دي زيربي يعد األقرب لقيادة روما 
خالل الفترة المقبلة، ال سيما وأنه يتمتع بخبرة 

إريك تين هاجفي كرة القدم اإليطالية عكس فونسيكا.

أياكس يرفض عرض روما

وكاالت

نالت الصين دفعة قوية الستعراض قدراتها على تنظيم كأس العالم في المستقبل 
بعد أن منحها االتحاد اآلســيوي لكرة القدم حق تنظيم نهائيات كأس آســيا 2023 

أمس الثالثاء.

وحصلــت الصيــن علــى حــق تنظيــم البطولة 
بالتزكيــة خــالل اجتمــاع الجمعيــة العمومية 
غيــر العاديــة لالتحــاد اآلســيوي فــي باريــس 
بعد انســحاب كوريا الجنوبية الشهر الماضي 
المســابقة  الســتضافة  الترشــيح  ســباق  مــن 

التي تقام كل أربع سنوات.
وكانــت الصيــن، التي ستســتضيف النهائيات 
للمــرة الثانيــة بعد نســخة 2004، ضمن أربعة 
مرشــحين لتنظيــم البطولــة المؤلفــة مــن 24 
فريقــا فــي بداية الســباق بجانب إندونيســيا 

وتايالند قبل انسحاب المنافسين.
وقال دو تشــاوكاي ممثل الصين في مجلس 
االتحاد الدولي )الفيفا( أمام األعضاء ”شــكرا 

على الثقة والدعم“.
وأضاف ”استضافة نسخة 2023 شرف هائل 
وتعرفــون أننــا علــى اســتعداد تــام ونثق في 
قدرتنــا علــى تنظيــم بطولــة ناجحــة واتطلع 

للترحيب بكم جميعا في الصين“.
وتمثــل البطولة فرصة للصين الثبات قدرتها 
علــى اســتضافة أحــداث رياضيــة كبــرى بعد 

أن أعلــن رئيــس البــالد شــي جيــن بينــغ قبــل 
الصيــن  تســتضيف  أن  فــي  رغبتــه  ســنوات 

نهائيات كأس العالم.
وتأهلــت الصيــن لــكأس العالــم مــرة واحــدة 
فــي 2002 ولــم تفــز بلقــب كأس آســيا علــى 
االطــالق بينما بلغــت النهائي على أرضها في 
2004. وودعت نســخة العام الجاري من دور 

الثمانية على يد إيران.
وقال رئيس االتحاد اآلسيوي الشيخ سلمان 
بــن إبراهيــم آل خليفــة  ”هــذه لحظــة مهمــة 
لكرة القدم في آسيا والعالم. تملك كرة القدم 
فرصــة إطالق العنان للقدرات الموجودة في 

أكبر دول العالم من حيث عدد السكان“.
وأضاف ”شــهدنا تطــور اللعبة من خالل دعم 
واســتثمار الحكومــة الصينيــة واآلن أمامنــا 
فرصــة مــن خــالل كأس آســيا لتطويــر إرث 

حقيقي لهذه اللعبة العالمية.
”هــذه البطولــة ســتلهم عشــرات الماليين من 
لفــرق  انطــالق  محطــة  وســتكون  األطفــال 

رائعة في كرة القدم الصينية بالمستقبل“.

الصين تستضيف كأس آسيا 2023
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وكاالت

قــال االتحــاد األوروبي لكرة القدم، أمس الثالثاء، إن منافســات دوري 
األمــم األوروبيــة وتصفيــات بطولــة أوروبــا 2020، هــذا األســبوع، لــن 
تشــهد تغييــرات فــي قوانين اللعبة والتي ســتدخل حيز التنفيذ رســميا 

هذا الشهر.

وأشــار االتحــاد األوروبــي إلــى أن 
التــي تتضمــن  الجديــدة،  القواعــد 
وضوحــا أكبــر فــي حــاالت إشــهار 
والصفــراء،  الحمــراء  البطاقــات 
سيتم تقديمها بالمسابقات القارية 

بدءا من 25 يونيو الجاري.
ومــن المنتظر تطبيق قواعد أخرى 
تشــمل معاقبــة العبين عنــد إزعاج 
البشــري  الحائــط  فــي  المنافســين 
خــالل الــركالت الحــرة وســيفرض 
عليهــم االبتعاد لمســافة متر واحد 

عن الحائط.
علــى  الالعبيــن  إجبــار  وســيتم 
مغــادرة الملعــب مــن أقــرب نقطــة 
عنــد االســتبدال للحــد مــن إضاعة 

الوقــت باجتياز الملعــب لمصافحة 
الزمالء.

فــي  األوروبــي  االتحــاد  وذكــر 
نظــرا  ارتبــاك  أي  “لتجنــب  بيــان 
لضيــق الوقــت ولقلــة الوعــي بعدد 
التغييــرات الكبيــرة بقوانين اللعبة 
التطبيــق  فــي  البــدء  اليويفــا  قــرر 
الموســم  بدايــة  مــع  بالتزامــن 

الجديد”.
وأوضــح أن التغييــرات قــد تطبــق 
فــي الدور التمهيــدي بدوري أبطال 
أوروبا لموســم 2019 - 2020 بدءا 
مــن يوم 25 يونيــو الجاري وكذلك 
فــي   2020 بطولــة  تصفيــات  فــي 

سبتمبر المقبل.

تأجيل القوانين الجديدة

األربعاء 5 يونيو

دوري أمم أوروبا
 نصف النهائي

سويسراالبرتغال 21.45

وكاالت

اقتــرب نــادي يوفنتــوس اإليطالي، 
مــن التعاقــد مع ماوريســيو ســاري، 
لتشيلســي  الحالــي  الفنــي  المديــر 
اإلنجليزي، ليقــود الفريق بداية من 
الموسم الجديد، خلًفا لماسيميليانو 

أليجري.
“توتــو ســبورت”  وذكــرت صحيفــة 
فــي عددهــا الصــادر أمــس الثالثاء، 
أن المديــر الفنــي اإليطالي ال يتمتع 
بموافقة إدارة يوفنتوس فقط، لكن 
أيًضا البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
مهاجم وهداف البيانكونيري، أبدى 

رغبته في إتمام تلك الصفقة”.
موافقــة  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
رونالــدو، علــى التعاقــد مــع ســاري، 
تأتــي مــن منطلــق أن األخيــر يقــدر 
الكــرة  بجانــب  مهاجميــه،  دائًمــا 
الهجوميــة التــي يتميــز بهــا وغزارة 
األهــداف، وهو ما يرغب الدون في 

رؤيته بيوفنتوس.
وكان رونالــدو قــد أبــدى غضبــه من 
أليجــري،  بهــا  لعــب  التــي  الطريقــة 
مدرب الفريق السابق، في مباريات 
عديدة، خاصة أمام نابولي بالدوري 
اإليطالــي، وأياكس أمســتردام بربع 
نهائــي دوري أبطــال أوروبــا، بعدمــا 
وصف فريقه بأنه افتقد للشــجاعة، 

بعد توديع منافسات البطولة.

قرار كريستيانو

وكاالت

اتهمــت نيابــة مدريــد، مهاجــم أتلتيكو 
مدريــد، دييجــو كوســتا، بالتهــرب مــن 
دفــع أكثــر مــن مليــون يــورو للضرائب 
خــالل العــام المالــي 2014 الــذي انضم 

فيه لتشيلسي.
 وأشــارت النيابــة فــي تقريــر للوكالــة 
الضريبية، إلى أنه رغم أن الالعب كان 
مقيًمــا فــي إســبانيا فــي ذلك العــام، إال 
أنــه لــم يبلغ الضرائب باإليــرادات التي 

جــراء  اإلنجليــزي،  النــادي  لــه  دفعهــا 
التنازل عن حقوق الصورة.

وحصل كوســتا في 2014 على مليون 
حقــوق  عــن  يــورو  و98  ألــف  و371 
الصــورة، ولكنــه لــم يذكــر فــي إقــراره 
التــي حصــل عليهــا  المبالــغ  الضريبــي 
مــن تشيلســي، والتي بحســب التقرير، 
تسببت في خسائر للخزانة الحكومية 

بقيمة مليون و14 ألًفا و416 يورو.

الضرائب تطارد كوستا

وكاالت

يرغــب المديــر الفني الجديد إلنتر ميالن 
أنطونيــو كونتي في إبــرام صفقة مميزة 

في فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وذكــرت تقاريــر أن كونتــي يريــد التعاقد 
مــع نيكولو باريال العب كالياري بأي ثمن 

في الميركاتو الصيفي المقبل.
النيراتــزوري  مــدرب  أن  الموقــع  ونــوه 
أرســل إشــارة واضحــة إلــى إدارة اإلنتــر؛ 

من أجل ضم الالعب.
علــى  تواجــد  باريــال  اســم  أن  وأضــاف 
طاولــة االجتمــاع الذي جمع بيــن كونتي 

الســاعات  فــي  النيراتــزوري،  وإدارة 
القليلــة المقبلــة، لالتفاق حــول الصفقات 

المطلوبة وسوق االنتقاالت.
نيكولــو  قيمــة  أن  إلــى  الموقــع  وأشــار 
باريــال، مــن المتوقــع أن تكــون نحــو 50 
مليــون يورو، وهي القيمة المبدئية لضم 

الالعب.
ويخطــط إنتــر ميــالن إلــى إدخــال العبه 
أمضــى  الــذي  باســتوني،  أليســاندرو 
الموســم الماضــي فــي بارمــا على ســبيل 

اإلعارة، كجزء من الصفقة.

خطط كونتي
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إعداد: هبة محسن

أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن تكريم مجموعة 
جديــدة مــن الموظفيــن المتميزيــن ضمــن برنامج “فرســان 
بيتــك”؛ نظيــر تقديمهــم إنجــازات اســتثنائية خــال الربــع 

األول من العام 2019.
وقــام العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لبيــت التمويل 
كٍل  بتكريــم  الخيــاط  عبدالحكيــم  البحريــن   - الكويتــي 
مــن يعقــوب نبيــل الحمــر مــن إدارة المجموعــة المصرفيــة 
الجماعــي،  العمــل  فــي مجــال  التميــز  فئــة  عــن  للشــركات 
وصفية شــوقي العلوي من إدارة مراجعة االئتمان عن فئة 
األداء الذكــي، وتميم أشــرف ندى مــن إدارة إدارة المخاطر 
عن فئة التميز في مجال العمل الجماعي، بحضور عدد من 
المديريــن التنفيذيين ورؤســاء اإلدارات فــي المقر الرئيس 

للبنك بمركز البحرين التجاري العالمي. 
برنامــج  “يســتمر  قائــاً  الخيــاط  صــرح  المناســبة،  وبهــذه 
البشــرية  الكــوادر  علــى  الضــوء  بتســليط  بيتــك(  )فرســان 
المتميــزة فــي بيــت التمويــل الكويتــي - البحريــن ليجعــل 
بــه؛ كونهــم حريصيــن علــى تطويــر  ُيحتــذى  منهــم مثــاالً 
مســيرتهم المهنية واكتســاب المعرفة األكاديمية واإلسهام 
المتميــز نحــو تقدم وازدهــار البنك، في ظل إســتراتيجيتنا 
الراميــة إلــى تعزيز البيئــة المثالية لتحفيــز الموظفين على 

السعي نحو التميز في العمل واإلبداع المستمرين”.

ومــن جانبهــا، قالت رئيــس إدارة الموارد البشــرية في بيت 
التمويــل الكويتــي - البحريــن ســارة زيــن العابديــن “لطالما 
حــرص بيتــك علــى توفيــر البيئــة المائمة والمشــجعة لنمو 
وتطــور الموظفين على مختلــف األصعدة، وذلك من خال 
طــرح برامــج تحفيزيــة متنوعــة علــى مــدار العــام، والتــي 

مــن شــأنها تأكيد أهميــة اإلبداع والتطويــر وتحقيق أفضل 
النتائــج علــى المســتويات كافــة. ويأتــي هــذا ضمــن إطــار 
إيماننــا بأهميــة التقديــر الوظيفــي وتحفيز جميــع العاملين 
لتطويــر أدائهــم باســتمرار؛ كونهــم أحــد الركائــز األساســية 

لنجاح البنك”.

بالتزامــن مع احتفاالت عيد الفطر الســعيد، 
مــع  للســيارات  مونتريــال  شــركة  تحتفــل 
نقديــة  مبالــغ  تقديــم  فــي  الكــرام  عمائهــا 
تصــل إلــى 3000 دينار مع كل ســيارة تحت 
شــعار عيديتك علينا إضافة إلى العديد من 
الهدايــا القيمــة التــي يحصــل عليهــا العميل 
مــع كل ســيارة، بعــد اإلقبــال الكبيــر الــذي 
حظيت به عروض الشركة في شهر رمضان 
المبــارك. وتقــدم الشــركة عيديتهــا لجميــع 
عمائهــا الكرام مبلغا نقديا يصل إلى 3000 
دينار نقًدا مع كل سيارة إضافة إلى هديتها 
األولــى مــن خــال عــرض )امســح واربــح( 
التــي مــن خالهــا يســتطيع جميــع عمائهــا 
فقــط عند تقديــم معاماتهم الحصول على 
يمنحــك  والــذي  واربــح”،  “امســح  كوبــون 

هديــة فوريــة. وإلــى جانب “امســح واربح” 
والمبالــغ النقديــة، تمنــح شــركة مونتريــال 
للزبــون اختيار هديته الثانية القيمة مع كل 
ســيارة، وتتنــوع الهدايا بيــن هاتف ذكي أو 
جهاز لوحي أو ســوار ذهــب، ويمكن لجميع 
عمــاء الشــركة اختيــار إحــدى تلــك الهدايا 
مع كل ســيارة يقتنيها من شركة مونتريال، 
علًمــا أن جميــع العــروض خاضعــة لموافقــة 

وزارة التجارة والصناعة.
وفضــا عــن ذلــك تقــدم الشــركة أســعاًرا لم 
يسبق لها مثيل على جميع أنواع السيارات 
المذهــل  االســتبدال  صفقــات  إلــى  إضافــة 
إلتاحــة الفرصــة لجميــع عمائها باســتبدال 
سيارتهم القديمة بالجديدة وبأسعار تثمين 

ممتازة وفي وقت قياسي.

الســيارات  جميــع  علــى  العــرض  ويســري 
المتاحــة فــي الشــركة ســواء كانــت جديدة 
الشــركة تشــكيلة  تعــرض  إذ  أو مســتعملة، 
كبيــرة من جميع أنواع الســيارات المختلفة 

جميــع  مــن  مميــزة  ومجموعــة  والمميــزة 
الطرازات الرياضية واالقتصادية وسيارات 
الدفــع الرباعــي والعائليــة وحتــى المركبات 

التجارية.

ــج “فــــــــرســــــــان بـــيـــتـــك” ــ ــ ــام ــ ــ ــرن ــ ــ ضـــــمـــــن ب

دينار آالف  و3  ذهب  وســوار  إلكترونية  أجهزة  الهدايا  أبرز 

“التمويل الكويتي” يكرم دفعة جديدة من الموظفين

“مونتريال” تحتفل بالعيد بشعار “ عيديتك علينا”

يسعى فندق الدبلومات راديسون بلو بالمملكة دائًما إلرضاء ضيوفه الكرام من خالل تقديمه للخدمات المميزة التي ال مثيل لها. 
ويحتفــل الفنــدق بعيــد الفطــر المبــارك بطريقه مميزة هذا العام، إذ يقــدم العديد من الفعاليات واألنشــطة الترفيهية لجميع أفراد 

األسرة بمن فيهم األطفال بجانب الفرق الموسيقية الحية والدي جي لمختلف الفئات العمرية في جميع مرافق الفندق.

يذكــر أن فنــدق الدبلومات راديســون بلو 
يقــدم لمواطنــي المملكــة والمقيمين فيها 
 )staycation( إجازة دون الحاجة للســفر
ال مثيــل لهــا هــذا الصيــف! مرافــق فنــدق 
الخمــس نجــوم وموقعــه المميــز تجعــل 
اإلجــازة مثاليــة لتجربــة أقصــى قــدر من 
الفخامة والراحة وقضاء أوقات ممتعة. 
يمكن للضيوف الكرام من خال إقامتهم 
فــي الفنــدق االســتمتاع ببركــة الســباحة 
واالسترخاء في السبا الرائع واالستمتاع 
وعالميــة،  محليــة  متنوعــة  بمأكــوالت 
ممــا يجعله مكاًنــا رائًعا بعيــًدا عن أجواء 

المنزل.
وصرح مديــر إدارة التســويق والمبيعات 
يأتــي  العــرض  هــذا  بــأن  بــركات  حســن 
انطاقــا مــن إيماننــا بتشــجيع الســياحة 

جميــع  توفيــر  علــى  وحرصنــا  الداخليــة 
وســائل الراحة والرفاهيــة لزبائننا الكرام 
مــن المواطنين والمقيمين فــي البحرين، 

إذ نوفــر لهــم كل مــا يتمنــون تجربته في 
خــارج  للســفر  الحاجــة  دون  إجازتهــم 

الباد.

احتضنت أميركان إكســبريس - الشــرق األوســط روح الشــهر المبارك في العطاء من 
خالل دعم مبادرة نظمها عدد من موظفيها، واســتطاعت مســاعدة مئات األســر في 

جميع أنحاء المملكة من خالل توزيع صناديق الطعام عليهم.

وتــم تحضيــر صناديــق الطعــام وتعبئتهــا 
فــي مكاتــب أميــركان إكســبريس الشــرق 
مــن  عــددا  الصناديــق  األوســط، وشــملت 
المستلزمات األساسية لشهر رمضان مثل 
والتمــر  والحليــب  والزيــت  والســكر  األرز 

وغيرها العديد.
المــوارد  رئيــس  الرئيــس  نائــب  وعلــق 
“نحــن فخــورون  دانــش  البشــرية محمــد 
الشــرق   - إكســبريس  أميــركان  بموظفــي 
األوســط وبنشــاطاتهم المجتمعية، والتي 

من خالها يقومون بمســاعدة المجتمعات 
المحليــة التــي ينتمــون لها، ونحــن بدورنا 
سعداء بتقديم الدعم الازم لهم وتسهيل 
تنظيــم مثــل هــذه المبادرات التي تســاعد 
األســر المحتاجــة خاصــة فــي هــذا الشــهر 
الفضيــل. إن أميــركان إكســبريس الشــرق 
فــي  فاعــل  دور  بلعــب  ملتزمــة  األوســط 
وتقديــم  فيهــا،  تعمــل  التــي  المجتمعــات 

دعمها القوي إلحداث فرق إيجابي”.

العديد من الفعاليات واألنشطة الترفيهية لجميع أفراد األسرة 

الــشــركــة مــوظــفــي  مــن  ــدد  عـ نظمها  ــادرة  ــبـ مـ فــي 

“الدبلومات” يقدم تجربة فريدة لالحتفال بالعيد

“أميركان إكسبريس” توزع “الماجلة” على مئات األسر
أميركان اكسبريس
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فــي إطــار التزامهــا الدائــم الســتضافة المبــادرات التــي تدعــم مختلــف فئــات المجتمــع المحلــي، أطلقــت 
شــركة عقارات الســيف، الشــركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين، حملتها للمســؤولية 
االجتماعيــة ضمــن االحتفــال بقــدوم عيد الفطر المبارك، عبــر تنظيم يوم ترفيهي شــيق ومتكامل بمجمع 
الســيف - ضاحيــة الســيف لعــدد مــن أيتام المؤسســة الخيرية الملكيــة. وتهدف المبادرة إلــى خلق تجربة 

إيجابية تحتفي بأجمل معاني العيد كيوم من الفرح واالمتنان. 

وهدفــت هــذه المبــادرة إلــى خلق 
تجربــة بهيجة ال ُتنســى لألطفال، 
الذيــن اســتمتعوا بيــوم شــيق في 
علــى  وحصلــوا  المجمــع  أرجــاء 
أثنــاء  وألعــاب،  جديــدة  مابــس 
مــن  مجموعــة  برفقــة  تســوقهم 
موظفــي شــركة عقــارات الســيف 
المتنوعــة.  المجمــع  متاجــر  فــي 
وفــي ختــام اليــوم الترفيهي، قام 
الرئيس التنفيذي لشــركة عقارات 
بتوزيــع  يوســف  أحمــد  الســيف 
العيديات على األطفال كما تجري 

العادة في يوم العيد.

الرئيــس  علــق  المناســبة،  وبهــذه 
التنفيذي لشــركة عقارات الســيف 
مــن دواعــي  “كان  أحمــد يوســف 
سرورنا إطاق هذه المبادرة التي 
ترســم البهجــة واالبتســامة علــى 
الدعــم  وتقديــم  األطفــال  وجــوه 
والمساندة لمن هم بأمس الحاجة 
إليها. وكذلك نتقدم بجزيل الشكر 
عقــارات  شــركة  موظفــي  إلــى 
وقتهــم  كرســوا  الذيــن  الســيف 
وبذلــوا أقصــى جهودهم من أجل 
لألطفــال  إيجابيــة  تجربــة  خلــق 
تعزز شــعورهم باالنتماء والمحبة 

فــي يوم العيد الــذي نقضيه عادة 
وسط األهل واألصدقاء”.

باســتضافة  “ُســعدنا  وأضــاف 
قوتهــم  تذكرنــا  الــذي  األطفــال 
بالرغــم مــن الظــروف بأنــه هنــاك 
دائًما ما يســتوجب الشكر والثناء 
عليــه، وأن بإمكاننــا دائًمــا العطاء 
وأردنــا  للمجتمــع.  المزيــد  وبــذل 
هــؤالء  تجــاه  بواجبنــا  نقــوم  أن 
الفطــر  عيــد  بمناســبة  األطفــال 

المبارك”.

“عقارات السيف” تنشر السعادة في عيد الفطر

21

نظمــت الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي أيرلنــدا- جامعــة البحريــن الطبيــة 
)RCSI Bahrain( ثانــي حملــة لموظفي وطلبــة الجامعة للتبرع بالدم لبنك 
الدم المركزي كجزء من أنشــطة المشــاركة المجتمعية للجامعة، حيث تم 

التبرع بأكثر من ٤٠ وحدة دم.

يذكــر بأن عدد الوحدات التي تم التبرع 
المراكــز  فــي  اســتخدامها  ســيتم  بهــا 
الحكوميــة  والمستشــفيات  الصحيــة 

والخاصة. 
 RCSI( وتنظــم جامعــة البحريــن الطبية
Bahrain( حملتيــن للتبــرع بالدم ســنويا 
في مقرها الواقع بالبســيتين منذ اطاق 
 RCSI المبادرة العام ٢٠٠٦. تتبع جامعة
Bahrain للكليــة الملكيــة للجراحين في 

أيرلنــدا التــي تأسســت في العــام 1784، 
مملكــة  فــي  مرخصــة  جامعــة  وهــي 
مســتقلة.  خاصــة  كجامعــة  البحريــن 
جامعــة  فــإن  أيرلنــدا،  فــي  وكنظيرتهــا 
علــوم  مؤسســة  هــي   RCSI Bahrain
صحيــة غيــر ربحيــة تركــز علــى التعليم 
واألبحــاث لدفــع التغييــر اإليجابــي فــي 
جميع مجاالت صحة اإلنسان في جميع 

أنحاء العالم.

“الملكية للجراحين” تنظم حملة للتبرع بالدم
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تتمتع بقوة مميزة وتنطلق واثقا بنفسك إلنجاز 
المهام. 

تدعمك الظروف ألخذ وضعك العملي نحو القمة.
 

حذار االنقباض والخجل، وال تترك مجاال 
للغموض.

قد تقول بينك وبين نفسك إنك ال تحتاج 
ممارسة الرياضة.

تفاَد إثارة المشكالت وإذا أمكن ابَق على الحياد.

ال تتدخل في شؤون اآلخرين، واحِم عالقاتك. 

سارع إلى إطالع األهل على مشروعك. 

الصداع وآالم المعدة مصدرهما التوترات 
العصبية. 

المزاجية في العمل تؤدي غالبا إلى صدامات. 

ا لتسترح من هذا الوضع. حاول أن تكون إيجابيًّ

مناقشات مهمة تحدد مصير العالقة المستقبلية.
 

أنت معرض للشعور بالتعب هذا اليوم الطويل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

5 يونيو

1988
اختطاف طائرة الخطوط   

الجوية الكويتية 
“الجابرية” أثناء 

رحلتها من تايلند 
إلى الكويت، 

ودامت عملية 
االختطاف 

16 يوًما قتل خاللها 
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النجم عبدالرحمــن العقل األفضل في المسلســل المتكامــل “الديرفة”

“المميزون في األعمال الرمضانية”

أقيمت الدورة الثانية عشــرة من المهرجان الفني الرمضاني “المميزون في رمضان” برعاية الشــيخ دعيج الخليفة ومدير المهرجان نايف الشــمري على خشــبة مســرح مكتبة الكويت 
الوطنيــة وتصــدت لتقديمــه المذيعــة والفنانة شــيماء قمبر التي ألقت كلمة ارتجالية عن الدورات الســابقة للمهرجان وأهدافه في دعم وتشــجيع الفنانيــن الذين يبذلون جهوًدا كبيرة 

في مسلسالت رمضان.

 حضــر المهرجــان نخبة كبيرة مــن الفنانين 
الكبــار والشــباب الواعديــن الذيــن تميــزوا 
فــي أعمالهم خالل شــهر رمضــان من بينهم 
الفنــان القديــر جاســم النبهــان الــذي أعــرب 
عــن بالــغ ســعادته بتواجــده فــي المهرجان 
حصــة  الواعــدة  الفنانــة  ابنتــه  وتكريــم 

النبهان. 
وجاءت اهم النتائج كاالتي:

الرمضانــي  التميــز  جائــزة  صفــر  غــرور  ٭ 
عــن تميزهــا بدورهــا فــي “ال موســيقى في 

األحمدي”.
٭ أحمد بن حســين جائزة التميز الرمضاني 
عــن تميــزه فــي دوره بمسلســل “أنــا عنــدي 

نص”.
مسلســل  أفضــل  العقــل  عبدالرحمــن  ٭ 

متكامل مسلسل “الديرفة”.
٭ أحمد ايراج جائزة أفضل ممثل دور أول 
عن دوره في مسلســلين “العذراء” و”إفراج 

مشروط”.
٭ عبدالمحســن الروضــان أفضل مؤلف عن 

مسلسل “إفراج مشروط”.
٭ هنــادي الكنــدري أفضــل ممثلــة دور أول 

عن مسلسل “وما أدراك ما أمي”.
٭ محمــد الحــداد جائــزة التميــز الرمضانــي 
لهــذا العــام عــن مشــاركته المميــزة بالعمــل 

المصري “كلبش”.
٭ منــاف عبــدال أفضــل مخــرج درامــي عن 

مسلسل “الديرفة”.
الرمضانــي  التميــز  جائــزة  بوزيــد  ملــك  ٭ 
عــن دورهــا بمسلســل “ومــا أدراك مــا أمــي” 

و”إفراج مشروط”.
٭ جنــى الفيلكاوي جائــزة التميز الرمضاني 

عن تميزها بدورها بمسلسل “أجندة”.
٭ رهــف محمــد جائزة التميز الرمضاني عن 
تميزهــا بدورها بمسلســل “ال موســيقى في 

األحمدي”.
٭ حصــة النبهــان أفضــل ممثلــة واعــدة عن 

مسلسل “أمنيات بعيدة”.
٭ محمد السعد جائزة التميز الرمضاني عن 

دوره بمسلسل “ماذا لو؟”.
٭ عبــدهللا عبدالرضــا أفضل منتــج وأفضل 

ممثل دور أول عن مسلسل “ماذا لو”.
٭ شــجون نجمــة الشــباب األولــى وأفضــل 

ممثلة دور اول عن مسلسل “عذراء”.
٭ منصور البلوشــي جائزة التميز الرمضاني 

عن تميزه بدوره في مسلسل “ماذا لو”.
السوشــيال  ونجــم  األول  الشــباب  نجــم  ٭ 

ميديا األول فهد العرادي.
أفضــل  الهــادي  وفــرح  الرئيســي  عقيــل  ٭ 

ثنائي بالسوشيال ميديا.
٭ محمد الشعيبي أفضل ممثل دور ثان عن 

مسلسل “العاصفة”.
٭ رهــف العنــزي أفضــل ممثلــة واعــدة عــن 

دورها بمسلسل “أمنيات بعيدة”.
- الملحــن ضــاري المســيليم أفضــل مقدمــة 

غنائية عن مسلسل “عذراء”.
٭ رتــاج العلــي جائزة التميــز الرمضاني عن 
تميزهــا بدورها في مسلســل “وما أدراك ما 

أمي”.
٭ شــيماء ســليمان أفضل ممثلة واعدة عن 

مسلسل “ال موسيقى في األحمدي”.
٭ بدر العطوان جائزة التميز الرمضاني عن 

دوره بمسلسل “موضي قطعة من ذهب”.
٭ احمــد البريكــي أفضــل مديــر إدارة إنتاج 

عن مسلسل “أجندة”.
٭ عبدالرحمــن الديــن أفضــل مقــدم برامــج 

عن “صناديق العمر”.
٭ عبــدهللا المســلم أفضــل ممثــل واعــد عن 

تميزه في مسلسل “العاصفة” و”الديرفة”.
٭ الفنانة ميس كمر شخصية المهرجان لهذا 

العام عن تميزها بمسلسل “حدود الشر”.
٭ فاطمــة الطبــاخ جائــزة التميــز الرمضاني 
عــن تميزهــا بشــخصية “كوثروه” بمسلســل 

“ال موسيقى في األحمدي”.
٭ نهــى نبيــل الشــخصية األكثــر تأثيــرا فــي 
وســائل التواصــل االجتماعي والسوشــيال 

ميديا )نمبر ون(.
٭ مذيعــة الحفل الفنانة شــيماء قمبر وعلى 

تميزها بمسلسالت رمضان 2019.
٭ سارة العنزي جائزة التميز الرمضاني عن 

دورها في مسلسل “مني وفيني”.
٭ الطفلــة الزين بوراشــد جائــزة اإلبداع عن 

دورها في مسلسل “الديرفة”.

فاطمة الطباخ وجائزة التميز عن دورها في الموسيقى في األحمدي

عبدالله عبدالرضا أفضل منتج وممثل عن دوره في “ماذا لو؟”

مناف عبدااله

أفضل ممثلة واعدة حصة النبهان

الشخصية المؤثرة في السوشيال ميديا 
نهى نبيل

شــيماء  واإلعالميــة  الفنانــة  عبــرت 
مــن  بتكريمهــا  فخرهــا  عــن  قمبــر 
مهرجــان “المميــزون” كأفضــل ممثلــة 
“منــي  مسلســل  فــي  دورهــا  عــن 
الدرامــي  بالموســم  المــذاع  وفينــي” 
لشــهر رمضــان للمخــرج عبدالرحمــن 
الســلمان، وتأليــف الهنــوف، ومعالجة 
وإنتــاج  الكنــدري،  محمــد  دراميــة 

شركة صمود.
المسلســل  أن  شــيماء  وأوضحــت 
يناقــش العديد من القضايا واألزمات 

بتقديــر  وحظــي  االجتماعيــة، 
الجمهور، وهو ما تلمسته مباشرة من 
النــاس وردود الفعــل اإليجابية حول 
القصــة وأداء الممثلين، كما أن العمل 
حاز التقدير على المســتوى الفني من 
المهرجانــات  علــى  والقائميــن  النقــاد 

الفنية.
ولفتــت إلى مشــاركتها في مســرحية 
كشــفت  كمــا  المفتلــر”،  “عنتــر  العيــد 
شيماء عن صدور الموسم الثالث من 
كتابها في معرض الكتاب بعد العيد.

نشاطات شيماء قمبر
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1999
  ليبيا تسلم اثنين من مواطنيها للقضاء الدولي بسبب االشتباه بتسببهما بتفجير طائرة بان أم األميركية.

2007
اإلفراج عن 15 جندًيا بريطانًيا كانوا محتجزين في إيران.

 2014
ع بمحيٍط من المياه. العلماء يكتشفون أنَّ أحد أقمار ُزحل، وهو إنسيالدوس يتمتَّ

 2016
استقالة رئيس الوزراء اآليسلندي سيغموندور غونالوغسون بعد تسريب وثائق بنما.

1822
إبعاد عمر مكرم عن القاهرة إلى طنطا بأمر من محمد علي باشا.

22

تعرّضــت الفنانــة أنغــام ألزمــٍة صحيــة اســتلزمت دخولهــا 
المستشــفى لتلقي العــاج وإجراء فحوصــات طبية عاجلة. 
وبعد انتشــار الخبر، نشرت صورًة لها من داخل المستشفى 
وعلقت عليهــا قائلــة “الحمدلله” لتطمئــن محبيها الذين 

تفاعلوا متمنين لها الصحة والسامة.
يشارإلى أنها تستعد للسفر إلى الكويت والسعودية؛ الرتباطها 

بحفليــن ســتحييهما خال األيــام المقبلة، فيما ســتعود بعدها 
لُتحيي حفلها في القاهرة، وهناك أيضا حفات قادمة في عدة مدن.

أعلنت الفنانة بســمة خبر طاقها رســميا من أســتاذ العلوم 
السياســية عمرو حمزاوي الذي تزوجته قبل عدة ســنوات 
بحفل زفاف كبيــر بالقاهرة. وقالت فــي تصريحاٍت كبيرة 
لبرنامــج “أراب وود” أن خبر الطاق صحيح، وأنها تحتفظ 
بعاقــة محترمة وراقية جــدا مع طليقها ويشــتركان في 

تربية ابنتهما نادية. وأكدت أنها مقيمة في القاهرة مع ابنتها 
وأهلهــا، بينما يقيــم زوجها فــي الواليات المتحــدة األميركية، 

مشيرة إلى أنها غابت عن السباق الرمضاني.

كرم وزيــر اإلعام العمانــي عبدالمنعم بن منصور الحســني 
بمكتبــه فــي العاصمــة العمانية مســقط، الفنان ســعد 
الفــرج في مبــادرة جميلة اعتاد عليها الحســني أخيرا في 
ســياق تكريم رموز الفن الخليجي الكبــار. وقد جرى خال 
لقاء الحســني األخير بالفرج الحديث عن الدراما الخليجية 

والعربيــة، ودورها فــي توعيــة المجتمعــات بواجباتها إزاء 
مجتمعاتهــا.  يذكــر أن الفنان ســعد الفرج كان قد شــارك في 

العمل الدرامي الُعماني “سدرة” من تأليف الكاتب نعيم نور.

تكريم سعد الفرجطالق بسمةأنغام بخير



“سبع البرمبة” في شاشات فوكس سينكو بالعيد

قال مصدر مقرب من سكارليت جوهانسون إنها سوف تحصل على  «
 Black“ 20 مليون دوالر أميركي مقابل دورها في فيلم مارفل القادم

.”Widow

ومن المعروف أن النجمة الحسناء كانت طلبت 25 مليون دوالر أجًرا  «
عن دورها في الفيلم، وكان في حال تحقق رغبتها كان سيكون أكبر 

أجر تحصل عليه ممثلة في تاريخ السينما.

تستقبل دور العرض البحرينية عبر شاشات 
الفطر  عــيــد  ــام  أيـ أول  مــع  سينكو  فــوكــس 
“سبع  الكوميدي  الــمــصــري  الفيلم  الــمــبــارك 
البٌرمبة” للنجم رامز جالل، تزامنا مع عرضه 
في دور العرض المصرية. وكشفت الشركة 
للفيلم،  التشويقي  الــبــرومــو  عــن  المنتجة 
الذي يظهر من خالله أكثر من شخصية إلى 
جانب أبطال العمل، مما دعا الكثير للتشوق 
للنجوم  هي  الشخصيات  وتلك  لمشاهدته، 
أمــيــر كــــرارة، أحــمــد الــســقــا، ويــاســر جــالل، 
الذين ظهروا كضيوف شرف ضمن أحداث 

الفيلم.
ــوار  “ســبــع الــبــرمــبــة” قــصــة وســيــنــاريــو وحـ
بطولة  كــريــم،  محمود  إخـــراج  السيد،  لــؤي 
عــوض،  فـــؤاد، جميلة  بيومي  جـــالل،  رامـــز 
ــو عـــوف، محمد ثــروت،  ــدري، مها أب ــور قـ ن
ــنــجــوم الـــشـــبـــاب. تـــدور  ومــجــمــوعــة مـــن ال
قــالــب كــومــيــدي، حول  الفيلم فــي  ــداث  أحـ
بتجسيدها  يــقــوم  الـــذي  “جـــالل”  شخصية 
الفنان رامز جالل، وهي شخصية لمهندس 
معماري مستهتر، يحاول الوصول لحبيبته 

الشابة  الفنانة  دورهــا  بتجسيد  تقوم  التي 
تبوء  محاولته  كــافــة  لكن  عـــوض،  جميلة 
بالفشل بسبب رفض والدها، إلى أن تخطر 
الشخصيات خاصة،  انتحال  فكرة  باله  في 
وهو موهوب في التقليد، إذ يقوم بانتحال 
أكثر من شخصية منها ضابط شرطة حتى 
يصل لقلب حبيبته في إطار كوميدي. على 
فــؤاد  بيومي  الفنان  يـــؤدي  األخـــر  الجانب 
“شوكت”، وهي شخصية جديدة  شخصية 

ولديه  والمضمون،  الشكل  حيث  من  عليه 
ابنتان من زوجته الفنانة مها أبو عوف، وهما 
“بطلتي العمل “جميلة عوض و نور قدري”، 
وال يحب “جالل”، بل ويقف عائقا بينه وبين 
شخصيتها  تـــؤدي  الــتــي  ابنته  مــن  ــزواج  ــ ال
أن  الطرق  بكل  يحاول  إذ  عــوض”،  “جميلة 
يفشل  ولكنه  العاطفية،  العالقة  تلك  ينهي 
شديدا،  تمسكا  بحبيبها  نجلته  تمسك  رغم 
ولكن في النهاية يقبل باألمر الواقع ويوافق 

الـــزواج، وخــالل تلك األحـــداث تظهر  على 
العديد من المواقف الكوميدية المعتاد منها 

من رامز جالل وبيومي فؤاد. 
يذكر أن جالل يعرض له حاليا برنامج “رامز 
عالية  مشاهدة  نسب  وحقق  الــشــالل”،  في 
االجتماعي  التواصل  مواقع  مختلف  على 
“سبع  فيلم  عــرض  يبدأ  اليوتيوب.  وموقع 
الخليج  بدول  السينما  البرمبة” في صاالت 

في أول أيام عيد الفطر المبارك.

األربعاء
5 يونيو 2019 
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ــام الــثــقــافــة والــفــنــون  صـــّرحـــت مــديــر عــ
بأن  خليفة  آل  محمد  بنت  هــال  الشيخة 
ستقّدم  ــار  ــ واآلث للثقافة  البحرين  هيئة 
ــفــطــر الــســعــيــد أمــســيــة  بــمــنــاســبــة عــيــد ال
الثقافية  الصالة  فــي  استثنائية  غنائية 
الشاب  البحريني  للفّنان  العيد  أيام  ثالث 
فيصل األنصاري تصحبه فرقة محمد بن 
فعالية  الخليجي في  الصوت  لفن  فارس 

تستدعي جمهور الطرب األصيل.
الوطنية  بــالــمــنــاســبــات  “نــحــتــفــي  ــت  وقــال
ُتبرز  وبرامج  فعاليات  من خالل  والعامة 
هذا  وفــي  الــشــابــة،  البحرينية  الــمــواهــب 
مع  العيد  فــي  مميزة  وجهة  نصنع  الــعــام 
أمسية غنائية يشارك فيها فنان بحريني 
فيصل  وهــو  الفنية،  أدواتـــه  مــن  متمّكن 
ــاري بــمــشــاركــة فـــرفـــة مــحــمــد بن  ــصــ ــ األن
أعيادنا  دائًما ما تضفي على  التي  فارس 
لدى  إيجابية  أصـــداء  يلقى  تــراثــًيــا  ُبــعــًدا 

الجمهور”.
وأضافت الشيخة هال “هي فرصة سنوية 
البحرينيين  الــفــنــانــيــن  ــراك  ــ إلشـ مــثــالــيــة 
عبرها  نــوّجــه  الثقافة،  هيئة  بــرامــج  فــي 
ــم لـــهـــؤالء الــمــبــدعــيــن الــذيــن  ــالـــة دعــ رسـ
المحلية،  المحافل  في  بحضورهم  نعتز 

اإلقليمية، والدولية”.
الهيئة  احتفاالت  ضمن  األمسية  وسُتقام 

بــالــعــيــد، حــيــث ســيــقــّدم الفنان  الــســنــويــة 
فــيــصــل األنـــصـــاري مـــع فــرقــة مــحــمــد بن 
الفنانين  مــن  نخبة  تضم  والــتــي  ــارس،  فـ
والموسيقيين من المملكة، أمسية تحاكي 
كما  األصــيــل،  والفن  الطرب  أمسيات  بها 
ستقّدم أعمال موسيقية من ذاكرة اإلرث 
الــذي  الــصــوت  كفن  الــمــادي  غير  الثقافي 

تشتهر به البحرين.
الطاقات  دور  إبــراز  الهيئة على  وتحرص 
الفني  الــمــشــهــد  تشكيل  فــي  البحرينية 
بقيمة  اعترافا  المملكة،  في  والموسيقي 
تــلــك الــطــاقــات وإســهــامــاتــهــا الـــبـــارزة في 
النهوض بالحركة الفنية البحرينية محليا 
إلى  جنبا  ودولــيــا،  إقليميا  لها  والترويج 
الموسيقية  الــفــرق  دور  إحــيــاء  مــع  جنب 
الشعبية من خالل إحياء إرث عريق، وهو 
“فن الصوت” الذي يعد مكونا مهما لتراث 

البحرين غير المادي.

“الثقافة” تقدم أمسية بحرينية في ثالث أيام العيد

كشــف الفنــان حســين المنصــور عــن إصابتــه بجلطــة 
دماغية، خالل الفترة الماضية، غير أنه طمأن جمهوره 

بأن صحته حاليا جيدة ومستقرة. 

وقـــــــال الــمــنــصــور 
فـــــي اتـــــصـــــال مــع 
بــرنــامــج “ســــراي” “ 
بجلطة  أصيب  أنه 
دمـــاغـــيـــة خــفــيــفــة، 
لله  “الحمد  معقبا: 
ــدت عــلــى خــيــر،  عــ
بــقــيــت ثــالثــة أيــام 

أتحرك  قدرت  لله  الحمد  بعدها  أحرك جسمي،  أقدر  ما 
وحالة  الدوخة  أن  أخبرني  “الطبيب  وأضاف  وأمشي”. 
راح تطول  الجسم،  األيمن من  بالجزء  والتنميل  الخدر 
مسرحية  عندي  البحرين،  في  حاليا  وأنــا  شــوي،  معاي 
تعرض في عيد الفطر، ونصحني الطبيب بالتحرك وعدم 

االستسالم للمرض، ولله الحمد بدأت أزاول نشاطي.
المنصور، دراما رمضان حاليا  الفنان حسين   ويخوض 
الدراما  “مني وفيني”، بطولة نخبة من نجوم  بمسلسل 
الخليجية منهم باسمة حمادة، محمد العجيمي، مشاري 

البالم، محمود بوشهري.

المنصور: أصبت بجلطة 
دماغية خفيفة

نرسيس”  “مــوت  مسرحية  تعرض 
وسينوغرافيا  وإخــراج  تأليف  من 
ــعــــي خـــالل  ــ ــــروي ــان خـــالـــد ال ــنـ ــفـ الـ
أيــــــام عـــيـــد الـــفـــطـــر عـــلـــى مــســرح 
الــمــدارس   “ الــعــلــوم  دار  مــــدارس 

الــعــالــمــيــة”فــي حــي الــفــالح وذلــك 
ضمن الفعاليات التي تنظمها أمانة 
العربية  بالمملكة  الــريــاض  منطقة 
تمثيل  والمسرحية من  السعودية، 
وريم  السالم  ودانــة  البلوشي  زارا 

وفاطمة  الشويخ  ولمياء  ونــوس 
باسل  المساعد  كازروني والمخرج 
حسين  ــتــاج  اإلن ومــتــابــعــة  حسين 
مـــرزوق ، واإلشــــراف الــعــام رجــاء 

العتيبي.

خالد الرويعي فاطمة كازروني لمياء الشويخ

“موت نرسيس” لخالد الرويعي

كشف الفنان عبدالرحمن العقل عن عرض 
السعودية  ردة” في  بال  “روحــة  مسرحية 
أن عرض  إلــى  مشيرا  الفطر،  عيد  خــالل 

المسرحية في الكويت بعد العيد.
العمل يضم مجموعة  أن  العقل  وأوضــح 
الــكــومــيــديــا، كالنجم  فــنــانــي  كــبــيــرة مــن 

وريــم  حاجيه،  وشــهــاب  العجيرب،  خالد 
أحــمــد، وفــرحــان الــعــلــي، ورانــيــا شــهــاب، 
وآمنة  البلوشي،  ودانة  الفريح،  وعبدهللا 
الكندري، وهبة العبسي، ومشاري الفريح، 
الكندري،  محمد  تأليف  من  والمسرحية 

وإخراج عبدالعزيز صفر.

ــه بــتــجــســيــد دور  ــادتـ ــعـ ــن سـ وأعـــــــرب عــ
حيث  “الديرفة”،  مسلسل  في  “المجنون” 
االحــتــيــاجــات  مــن ذوي  رجـــل  دور  قـــدم 
الخاصة، وهو دور مركب استطاع أداءه 
بحرفية، ما لفت إليه األنظار كأحد أفضل 

األدوار بالدراما الرمضانية هذا العام.

“ روحة بال ردة” تعرض في السعودية

خاص

عادت الفنانة اإلماراتية بدرية أحمد 
للتأكيد على التصريح الذي أدلت به 
سابقا عن أنها نجمة الخليج األولى، 
لها  تعرضت  الــتــي  ــتــقــادات  االن بعد 

بسبب هذا األمر.
ــر صــفــحــتــهــا  ــبـ ونــــشــــرت بــــدريــــة عـ
الخاصة بموقع التواصل االجتماعي 
ــورة لــخــبــر يــتــنــاول  “إنــســتــغــرام” صــ
االنتقادات التي تعرضت لها وعّلقت 
ــــجــــدل فــي  ــش ال ــ ــلـــة: إيـ ــائـ عــلــيــهــا قـ
الموضوع هذي الحقيقة اللي عاجبه 
البحر  مــو عاجبه  والــلــي  مــرحــبــا،  يــا 

عنده.
ــن نــاحــيــة أخــــرى، كــانــت أعلنت  ومـ
أحمد عن خبر زواجها، حيث نشرت 
صورة على حسابها الخاص، أظهرت 
ابتسام  الممثلة  تهنئة  عــلــى  ــا  رّدهــ
عبدهللا لها بزواجها، قائلة: هللا يبارك 

فيك يا عمري.

بدرية: أنا النجمة األولى
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األمير هاري ينتقم من ترامب
وضعــت الزيــارة التــي يقــوم بهــا الرئيــس 
األميركــي، دونالــد ترامــب، إلــى بريطانيا، 
األميــر هاري في موقف محــرج، إذ حاول 
تجنــب لقــاء ترامــب الــذي وصــف زوجته 

ميغان ماركل مؤخرا بأنها “كريهة”.
وبدا األمير هاري، دوق ساســيكس، وكأنه 
مصافحــة  عــدم  أجــل  مــن  جهــدا  يبــذل 
الرئيــس ترامــب، وتظاهــر باالنشــغال مــع 
أناس، خالل استعراض ترامب مصنوعات 

يدوية في قصر باكنغهام.
ميالنيــا  وزوجتــه  ترامــب  كان  وبينمــا   
يســتعرضون الكنــوز الثمينة فــي المعرض 
فــي  الملكــي، وقــف هــاري  القصــر  داخــل 
الجــزء الخلفــي مــن القاعــة وبــدا وجهــه 
متجهمــا للغايــة، وفــق مــا أظهــرت صــور 

انتشرت على نطاق واسع.
وتأتــي زيــارة ترامــب إلــى بريطانيــا بعيــد 
ســاعات من وصفــه لماركل بأنهــا “كريهة”، 
ردا علــى وصفهــا لــه بأنــه “مثيــر للخــالف” 
و”كاره النســاء” خــالل حملتــه االنتخابيــة 
الذيــن حضــروا  أحــد  وقــال   .2016 لعــام 

قصــر  داخــل  للمعــرض  ترامــب  زيــارة 
كان  هــاري  األميــر  أن  “يبــدو  باكنغهــام: 
يحــاول الحفــاظ علــى مســافة بعيــدة عن 
الرئيــس ترامــب والســيدة األولــى ميالنيا 
أثنــاء الجولــة”. وأضــاف: “لقــد بقــي فــي 
الجــزء الخلفــي مــن القاعة طــوال الوقت، 
اإلطــالق”  علــى  مهتــم  غيــر  وكأنــه  وبــدا 

بزيــارة ترامــب للمعــرض بحضــور الملكــة 
إليزابيث الثانية.

وحضر األمير هاري مأدبة الغداء مع  «
الرئيس األميركي والوفد المرافق له 
قبل الجولة داخل المعرض، لكنه لم 
يحضر مأدبة العشاء الفخمة له في 

القصر في وقت الحق.

أعلنــت إدارة مدينــة “ديزنــي النــد” فــي 
“أمــراء  لتعييــن  مســابقة  عــن  باريــس 
فصــل  فــي  للعمــل  جــدد  وأميــرات” 
الصيــف. وذكــرت صحيفــة “متــرو”، أن 
مدينــة “ديزنــي الند” باريــس الترفيهية 
أعلنــت عن حاجتها لتعيين 50 شــخصا 
دور  للعــب  والشــابات  الشــباب  مــن 
أمــراء وأميــرات عالــم ديزنــي الخيالــي 
النائمــة  والجميلــة  وإليســا  كســندريال 
وشــخصيات أخرى رســخت فــي أذهان 
ديزنــي  عوالــم  واليافعيــن  األطفــال 

الساحرة.
وســيتم إجــراء اختبــارات القبــول فــي 
مدينة دبلــن اإليرلندية بتاريخ 8 يونيو 
الجاري. ونشرت إدارة ديزني مجموعة 
والمواصفــات  والشــروط  القواعــد  مــن 
التــي يجــب أن يتحلــى بهــا المتقدمون 

للوظيفة.

فمثال يجب أن يكون عمر  «
المتقدم للوظيفة أكثر من 18 

عاما، والطول المطلوب بين 160 
سم و173 سم لإلناث وبين 160 

سم و183 سم للذكور.

مطلوب “أميرات” 
للعمل! قّدمت نساء يابانيات عريضة إلى الحكومة لالحتجاج على إلزامهن انتعال الكعب العالي كأحد 

الشروط التي تفرضها الشركات على الموظفات.

وقد أطلقت حملة كوتو، وهي لعب على كلمتي 
“كوتســو” التــي تعنــي أحذيــة و”كوتســوو” التي 
تعنــي األلــم باليابانيــة، الممثلــة والكاتبــة يومي 
إيشــيكاوا. وهي حظيت بتأييد حوالي 19 ألف 

شخص على اإلنترنت.
وأوضح المشــاركون في هذه الحملة أن انتعال 
الكعــب العالــي يعتبــر شــبه إجباري عنــد البحث 

عــن عمــل أو العمــل فــي العديــد مــن الشــركات 
اليابانية.

لقائهــا  بعــد  للصحافييــن  إيشــيكاوا  وقالــت 
اليــوم  “قدمنــا  العمــل  وزارة  فــي  مســؤولين 
عريضــة للمطالبــة باعتمــاد قوانيــن تحظــر على 
أصحاب العمل إجبار النساء على انتعال الكعب 

العالي باعتباره شكال من أشكال التمييز”.

تفكــر شــركة فيســبوك فــي تطويــر روبوتــات حساســة عاطفيــًا قــادرة علــى أداء المهــام نيابــة عــن 
مســتخدمي المنصــة، باإلضافــة إلــى استكشــاف العالــم وتحديــد األشــياء واألشــخاص مــن حولهــا 

وتمكين المستخدمين من تكوين صداقات عن ُبعد.

ويمكــن للروبوتــات عــرض الصــور والفيديوهــات 
والتحــدث مــع النــاس، ممــا يتيــح للمســتخدمين 
مقابلــة أشــخاص وتكويــن صداقــات جديــدة عن 
بعــد. كمــا أنهــا تتضمــن أجهــزة استشــعار تســمح 
لهــا باكتشــاف األشــخاص من أجــل التفاعل معهم 
والحكم على حالتهم العاطفية واالســتماع إلى ما 

يقولــون.  وأوضحت فيســبوك مفهــوم الروبوتات 
األوروبيــة  االختــراع  بــراءة  فــي  االجتماعيــة 
المقدمــة بتاريــخ 16 مايــو 2019. ومــن المفترض 
تزويد كل آلة بكاميرات وأجهزة استشــعار أخرى، 
ولغــة  الوجــوه  وتفســير  بمســح  لهــا  يســمح  ممــا 
الجسد من أجل تقييم حالة األشخاص العاطفية.

في اليابان.. موظفات يتمردن على “الكعب العالي”

“فيسبوك” تصمم روبوتات “حساسة عاطفًيا”

أطفال يمرحون وقت الغروب بمنتزه عذاري في أول 
أيام عيد الفطر المبارك )تصوير رسول الحجيري(

تمكن خبير التكنولوجيا األميركي، النس ووتون )32 عاما(، من حفر اسمه عالميا 
فــي ذاكــرة الكثيريــن، عبــر وســائل التواصل االجتماعــي، بفضل لحيتــه الطويلة، 
التــي أثــارت دهشــة الكثيريــن. وبــدأ ووتــون، الــذي يقطــن فــي واليــة كنتاكــي 
بالواليــات المتحــدة، العنايــة بشــعر لحيتــه فــي يونيو مــن عــام 2014، ومنذ ذلك 
الحين لم يقصها أو يشذبها على اإلطالق، وفق ما ذكر موقع “أوديتي سنترال”.

ونمــت لحيــة ووتــون بطريقــة ســريعة أثــارة دهشــت الكثيريــن، إذ كان يغذيهــا 
بمنتجــات تســاعد الشــعر علــى النمــو وعــدم التقصــف، وكان يســاعده فــي ذلــك 
صديــق يعمــل حالقــا. وبــدأت صيت ووتــون في الذيــوع عندما شــارك ألول مرة 
فــي مســابقة للحــى الطويلة، إذ مكنته المســابقة من التعرف علــى مجتمع صغير 
من أصحاب اللحى الطويلة. ويبلغ طول لحية ووتون هذه األيام، 76 سنتيمترا، 
وتصــل إلــى وســطه تقريبا، ويتفنن في تشــكيلها، فتــارة يتركها وأخــرى يجدلها، 

وينشر صور ذلك كله عبر حسابه في إنستغرام.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شارك ووتون في أكثر من 30  «
مسابقة للحى الطويلة في جميع أنحاء العالم، وحصلت على المركز 

الثاني إحداها والرابع في أخرى. وقالت ووتون: “اعتقدت أنني أستطيع أن 
أحافظ على لحيتي كبيرة، ومنذ 5 سنوات وأنا أحتفظ بالمركز الرابع في 

طول اللحية على مستوى العالم والثاني في الواليات المتحدة”.

رجل لم يحلق لحيته منذ 5 سنوات

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اهلل يعوضهم

جــاء خبــر انــدالع حريــق هائــل 
بمركــز  الثالثــاء  أمــس  ظهــر 
ســند  منطقــة  فــي  رياضــي 
االســتقالل ضمــن  شــارع  قــرب 
المنشــورات األعلــى تفاعال على 
أمــس.  يــوم  “البــالد”  إنســتغرام 
وعلق المســتخدم ســيد محمود 
الموســوي علــى المنشــور قائــال 
إن  خيــرا  عليهــم  يعــوض  “هللا 

شاء هللا”.

قــال عالــم أميركــي إن جبــل إفرســت 
أكثــر  أصبحــت  بــه  المحيطــة  والقمــم 
تلوثــا وســخونة، وإن األنهــار الجليدية 
للقلــق،  مثيــر  بمعــدل  تــذوب  القريبــة 
ممــا يجعــل التســلق أكثــر خطــورة في 

المستقبل.
وأمضــى البروفيســور جــون أول، مــن 
جامعة ويســترن واشــنطن، وفريق من 
العلماء، أسابيع في اختبار الثلوج على 
جبــل إيفرســت، أعلــى قمة فــي العالم، 
والقمــم المحيطــة به، وكذلــك النباتات 

على سفوح التالل.
وقــال أول، أمــس الثالثــاء، بعد العودة 
مــن إيفرســت، إن العلمــاء وجــدوا أن 
هنــاك “الكثير من التلــوث المدفون في 
كانــت  “الثلــوج  وإن  الجليــد”،  أعمــاق 
قامــوا  عندمــا  مدهــش  بشــكل  داكنــة 

بمعالجتها وتصفيتها”.
وذكر العلماء أن العينات والبيانات  «

ستتم معالجتها بمجرد عودتهم 
إلى الواليات المتحدة، وأضافوا 

أنهم سيصدرون بعد ذلك تقريرا 
عن النتائج التي توصلوا إليها.

فــي  لمهاراتهــم  فــي اختبــار مهــم 
الحبو، شارك 25 رضيعا في سباق 
لألطفال يقام سنويا، في العاصمة 

الليتوانية فيلنيوس.
وتنافس األطفال، الذين تراوحت 
أعمارها بين سبعة أشهر وعام، في 
طقــس حــار على مضمــار مفروش 

ببساط طوله خمسة أمتار.
وعنــد خــط النهايــة، جــذب اآلبــاء 
األطفــال بأشــياء تحــدث وميضــا 
مثــل الهواتــف المحمولــة وأجهــزة 
التحكــم عــن بعــد فــي التلفزيــون، 

وكذلك الكعك واأللعاب.

ولم ينجح عدد من األطفال  «
في إنهاء المسابقة بعد أن 
وصلوا إلى مرحلة متقدمة، 

إذ جلسوا بالقرب من خط 
النهاية وأخذوا ينظرون 

حولهم، فيما شتت ضجيج 
المتفرجين بعض األطفال 

فلم يجتازوا خط البداية، وفق 
ما نقلت رويترز.

تلوث غير مسبوق 
في قمة إفرست

ُرّضع في مسابقة 
“حبو” محتدمة تألقت إيفانكا ترامب بقبعة مميزة بيضاء اللون 

عنــد زيارتهــا وستمنســتر آبــي، الكنيســة التــي 
ُيتــوج فيها ملوك بريطانيــا منذ ألف عام، وذلك 
خــالل اليوم األول من زيــارة الرئيس األميركي 

دونالد ترامب إلى بريطانيا.
ووصلــت االبنــة األولــى )37 عاما( إلى الكنيســة 
مرتديــة قبعــة مســتطيلة ســاحرة مــن تصميــم 
فيليب تريسي، وضعتها على الجزء العلوي من 
جبهتهــا، ممــا أعطاهــا مظهــرا يوحــي بأنها على 

وشك االنزالق من على رأسها.

واعتادت النســاء المســيحيات فــي أوروبا على 
ارتــداء قبعات عند حضور التجمعات الرســمية 
أو زيــارة الكنيســة، لكــن هذه العادة غير شــائعة 

في الواليات المتحدة.
ولذلك وصفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية 
أثنــاء  والضــروري”  بـ”الجديــد  إيفانــكا  مظهــر 
ترامــب،  الرئيــس، وزوجتــه ميالنيــا  مرافقتهــا 
وزوجهــا غاريــد كوشــنر إلــى وستمنســتر آبــي 
الجنــدي  قبــر  علــى  الزهــور  مــن  إكليــل  لوضــع 

المجهول.

قبعة إيفانكا تخطف األنظار في بريطانيا

أطفال يلتقطون صورة بعد صالة عيد الفطر في المسجد الحرام في 
مدينة مكة المكرمة )أ ف ب(

تناولت مواقع التواصل االجتماعي بشغف كبير ما أرتدته أيفانكا، وعلق كثيرون على مالبسها باإلعحاب.
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األمير لم يحضر العشاء مع ترامب وكان متجهمًا دائمًا
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