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 4ماليني دينار ال�ستئجار حيز البحرين بـ “عرب �سات”

بح�ضور �سمو ويل العهد والأجنال وكبار �أفراد العائلة املالكة وامل�س�ؤولني

جاللة امللك ي�شارك اجلموع �صالة العيد

املنامة  -بنا� :شارك ملك البالد �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة جموع امل�صلني يف
�أداء �ص�ل�اة عيد الفطر املبارك ،يف م�ص���لى العيد
بق�رص ال�ص���خري .كما �ش���ارك يف �أداء ال�ص�ل�اة ويل
العه���د نائب القائد الأعل���ى النائب الأول لرئي�س
جمل����س ال���وزراء �ص���احب ال�س���مو امللك���ي الأمري
�س���لمان بن حمد �آل خليف���ة والأجنال الكرام وكبار
�أف���راد العائلة املالكة الكرمية ورئي�س���ا جمل�س���ي
ال�شورى والنواب وكبار امل�س�ؤولني و�سفراء دول
جمل����س التعاون لدول اخلليج العربية املعتمدون
لدى مملك���ة البحرين وكبار �ض���باط ق���وة الدفاع
ووزارة الداخلية واحلر�س الوطني.
وعق���ب انتهاء ال�ص�ل�اة ،تب���ادل جاللة امللك
مع احل�ض���ور التهاين والتربيكات بالعيد� ،شاكراً
لهم تهانيهم الطيبة ودعواتهم ال�صادقة� ،سائال
جاللت���ه املول���ى ع���ز وج���ل �أن يتقبل م���ن اجلميع
�ص���الح الأعمال و�أن يعيد هذه املنا�س���بة اجلليلة
عل���ى البحري���ن و�ش���عبها ال���ويف باليم���ن
واخلري والربكات.
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علمت “الب�ل�اد” �أن وزارة �ش����ؤون الإعالم
ج���دّدت تعاقده���ا ال�س���تئجار حي���ز ف�ض���ائي
عل���ى القمر ال�ص���ناعي (عرب �س���ات) اخلا�ص
بامل�ؤ�س�سة العربية لالت�صاالت.
وبلغ���ت كلف���ة جتدي���د التعاق���د قرابة 4
مالي�ي�ن و� 512أل���ف دين���ار وذل���ك حل�س���اب
امل�ؤ�س�سة العربية لالت�صاالت (عرب �سات).
و�أ�س�س���ت ع���رب �س���ات بالع���ام 1976م

�شراء مبنى ل�سفارتنا يف بلجيكا ب�أكرث من مليون دينار
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

علم���ت “الب�ل�اد” �أن وزارة اخلارجي���ة
�أر�س���ت مناق�ص���ة ل�رشاء مبنى ملقر �سفارة
املنامة يف بروك�سل عا�صمة مملكة بلجيكا
مببلغ ي�ص���ل الى مليون و� 764ألفا و194
دينار ( 4ملي���ون ي���ورو) .وتتولى مقاليد
�س���فارة البحري���ن بهية اجل�ش���ي �س���فرية

•جاللة امللك ي�شارك ،بح�ضور �سمو ويل العهد ،اجلموع �أداء �صالة عيد الفطر املبارك

اقتصاد البالد
الأمهات يف “ا�سرتاحة حمارب” واملطاعم
ت�أخذ دورهن بالعيد

املحكمة ت�ستدعي والد الر�ضيعة املعنَّفة
للتحقيق

مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ودوقية
لوك�س���مبورغ الك�ب�رى ،وممثلته���ا ل���دى
االحتاد الأوروبي وحلف �شمال الأطل�سي.
يذكر �أن كلفة تنفيذ م�رشوع بناء جممع
�س���فارة البحري���ن يف �أبوظبي بلغ  7ماليني
دين���ار وت�ش���مل مبن���ى ال�س���فارة و�س���كن
ال�سفري والدبلوما�سيني (مناق�صة
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يف مايو .)2016

الأمم املتحدة ت�ؤكد يف تقرير �سري ملجل�س الأمن:

فح�ص �أ�سلحة �إيرانية �ضبطت يف البحرين
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بالدنا

الأم���م املتح���دة ـ روي�ت�رز� :أك���د الأمني الع���ام للأم���م املتحدة
�أنطوني���و غوتريي�س يف تقرير �رسي ملجل�س الأمن الدويل �أن بقايا 5
ت�ؤكد �صواريخ �أطلقها احلوثيون يف اليمن على الأرا�ضي ال�سعودية
منذ يوليو “ 2017ت�ش�ت�رك يف �س���مات ت�ص���ميم ن���وع معروف من
�صنعت يف �إيران.
ال�صواريخ” ت�صنعه �إيران ،و�إن بع�ض املكونات ُ
كما ذكر غوتريي�س �أن م�س����ؤويل الأمم املتحدة فح�ص���وا �أي�ضا
�أ�س���لحة ومواد متعلقة بها �ض���بطت يف البحرين ويف �سفينة مل يكن
عليها طاقم كانت حمملة باملتفجرات �ضبطتها قوات الإمارات.
و�أ�ض���اف“ :الأمانة العامة واثقة من �أن بع�ض الأ�س���لحة واملواد
املتعلقة بها التي فح�صتها يف الواقعتني �صنعت يف �إيران ،لكنها
مل تخل����ص �إل���ى �أدل���ة تثبت �أن تل���ك املواد نقلت م���ن اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية بعد  16يناير .”2016
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مسافات البالد
مواجهة املخرج ح�سني احلليبي الأقوى يف
14
رم�ضان

بالد العالم
اجلي�ش اليمني ي�سيطر على مدخل مطار
12
احلديدة

ريا ب�إيران
الأردن :لن ن�سمي �سف ً
دبي ـ العربية نت� :أكد م�صدر �أردين
رفيع امل�س���توى� ،أم�س اجلمعة� ،أن بالده
لن ت�س���مي �س���فريًا جديدًا لدى طهران
بع���د �ص���دور قرار م���ن جمل�س ال���وزراء
الأردين بنقل ال�س���فري عبداهلل �سليمان
�أبورم���ان م���ن �إي���ران �إل���ى مق���ر وزارة
اخلارجية الأردنية يف العا�صمة عمان.
وكان الأردن قد �س���حب �سفريه من
طه���ران قبل نح���و �أكرث من ع���ام ،و�أتى
ق���رار الي���وم بعدم ت�س���مية �س���فري �آخر

ليلى مال اهلل

من الدول الأع�ض���اء يف جامعة ال���دول العربية
والبالغ عددها �آنذاك 21دولة.
وعمل���ت من مقره���ا الرئي����س يف الريا�ض
باململك���ة العربي���ة ال�س���عودية وحمطت�ي�ن
�أر�ضيتني للتحكم بالأقمار بالريا�ض وتون�س.
وحتم���ل عرب �س���ات ما يزي���د على 500
قن���اة تليفزيوني���ة و 200حمط���ة �إذاعي���ة
و�ش���بكات التلفزيون املدف���وع وجمموعة من
قنوات عالية الو�ض���وح  ،HDوت�صل
5
�إلى �أكرث من  100دولة.

•الأمني العام للأمم املتحدة

عطلة العيد تنقل جل�سة النيابي من الثالثاء للأربعاء

بديلاً .
وق���ال امل�ص���در ل���ـ “العربية.نت”:
لي�س هناك نية لت�س���مية �س���فري �أردين
�آخر يف طهران يف الوقت احلايل.
ويف ال�س���ياق نف�س���ه ويف رد عل���ى
�س����ؤال ل���ـ “العربية.ن���ت” �أك���د وزي���ر
اخلارجي���ة الأردين �أمي���ن ال�ص���فدي
�أن “�أم���ن وا�س���تقرار اململك���ة العربية
ال�س���عودية م���ن �أمن وا�س���تقرار
12
اململكة الأردنية الها�شمية”.

املمنوعون من انتخاب الربملان يعزلون من �إدارة اجلمعيات والأندية
مروة خمي�س

يعق���د جمل����س الن���واب جل�س���ته الأ�س���بوعية
املقبلة نهار يوم الأربعاء املقبل بدل يوم الثالثاء؛
مل�صادفتها �أحد �أيام عطلة عيد الفطر املبارك.
ويتجه املجل�س لإق���رار تعديل ت�رشيعي بقانون

اجلمعي���ات الأهلية ي�ض���م ��ش�رط التمت���ع باحلقوق
ال�سيا�س���ية �ضمن �رشوط الع�ض���وية يف جمل�س �إدارة
اجلمعية اخلا�ض���عة �إلى قانون اجلمعي���ات والأندية
االجتماعي���ة والثقافية والهيئات اخلا�ص���ة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة.
ومن مربرات الت�رشيع وجوب متتع ع�ضو جمل�س

الإدارة بكاف���ة حقوقه ال�سيا�س���ية �إل���ى جانب باقي
ال�رشوط الأخرى املن�ص���و�ص عليه���ا قانونا ً ،لتمثيل
اجلماعة التي تتكون منها اجلمعية خري متثيل.
وكان م��ش�روع القان���ون اقرتاح���ا موقع���ا م���ن
الن���واب :عبدالرحمن بوجميد ،خالد ال�ش���اعر ،حممد
اجلودر ،حمد الدو�رسي ،جمال بوح�سن.
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ينتهي عمرها يف يونيو اجلاري ...فتوى “الت�شريع”:

دوراملجال�س البلدية “متابعة املهمات وت�سيري الأعمال”

عيدكم مبارك

را�شد الغائب

م���ع نهاي���ة عمر املجال����س البلدي���ة املنتخبة يف
خري���ف  ،2018يتكرر �س����ؤال املنتخبني واملعينني
مبجل�س �أمانة العا�ص���مة عن قانونية ت�سيري �أعمالهم
باملجل�س حلني ت�شكيل جمال�س جديدة بالربع الأخري

من العام اجلاري.
وحت�س���م فتوى هيئة الت�رشيع والإفتاء القانوين
اجل���دل ال���دوري كل � 4س���نوات ع���ن ذل���ك ،بقولها
�س���ابقا �إن ما تخت�ص ب���ه املجال����س البلدية احلالية
خالل امل���دة املتبقي���ة بنهاية دور االنعق���اد الأخري
وحت���ى �إمتام ت�ش���كيل املجال�س البلدي���ة اجلديدة ال

يتعدى متابعة املهمات وت�سيري ما تبقى من �أعمال
املجل�س.
وب���ررت الهيئة ذل���ك ب����أن ع�ض���وية املجال�س
البلدي���ة تظ���ل قائم���ة وللأع�ض���اء التمت���ع مبزاي���ا
الع�ض���وية كاف���ة حت���ى �إمت���ام ت�ش���كيل
5
املجال�س البلدية اجلديدة6.

مواعيـــــــد االنتخـــابــــــــات البلديــــــــة فــــــي  4دورات
الدورة

•عد�سة “البالد” تلتقط فرحة الأطفال بعيد الفطر ال�سعيد
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فترة الترشح

موعد االنتخاب

موعد االعادة

2006 - 2002

 1الى  8ابريل 2002

 9مايو 2002

 16مايو 2002

2010 - 2006

 20الى � 24أكتوبر 2006

� 25أكتوبر 2006

 2دي�سمرب 2006

2014 - 2010

 20الى � 24سبتمرب 2010

� 23أكتوبر 2010

� 30أكتوبر 2010

2018 - 2014

 15الى � 19أكتوبر 2014

 22نوفمرب 2014

 29نوفمرب 2014

ثمن الن�سخة :ال�سعودية :رياالن  -الكويت 200 :فل�س  -الإمارات  :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان  200 :بي�سة  -م�رص  :جنيهان  -الأردن  200 :فل�س  -لبنان  1000لرية  -اململكة املتحدة  :جنيه ا�سرتليني  -الواليات املتحدة :دوالران � -أوروبا  2 :يورو
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•جاللة امللك ي�شارك ،بح�ضور �سمو ويل العهد ،اجلموع �أداء �صالة عيد الفطر املبارك

بح�ضور �سمو ويل العهد والأجنال وكبار �أفراد العائلة املالكة وامل�س�ؤولني

جاللة امللك ي�شارك اجلموع �صالة عيد الفطر املبارك
اخلطيب يدعو اهلل �أن يحفظ جاللة امللك وي��دمي على البحرين نعمة الأم��ن والأم��ان

امل�����ص��ل��ون :ال��ب��ح��ري��ن ح��ق��ق��ت �إجن�����ازات وم��ك��ت�����س��ب��ات ع��دي��دة يف ع��ه��د ج�لال��ة امللك
املنامة  -بنا� :شارك ملك البالد �صاحب
اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�س����ى �آل خليفة
جموع امل�ص����لني يف �أداء �ص��ل�اة عيد الفطر
املبارك ،يف م�صلى العيد بق�رص ال�صخري.
كما �ش����ارك يف �أداء ال�ص��ل�اة ويل العهد
نائب القائد الأعل����ى النائب الأول لرئي�س
جمل�����س ال����وزراء �ص����احب ال�س����مو امللكي
الأمري �س����لمان بن حم����د �آل خليفة والأجنال
الكرام وكبار �أفراد العائلة املالكة الكرمية
ورئي�س����ا جمل�سي ال�ش����ورى والنواب وكبار
امل�س�ؤولني و�س����فراء دول جمل�س التعاون
ل����دول اخللي����ج العربي����ة املعتم����دون لدى
مملك����ة البحرين وكبار �ض����باط قوة الدفاع
ووزارة الداخلية واحلر�س الوطني.
وا�س����تمع جالل����ة امللك واحل�ض����ور الى
خطب����ة �ص��ل�اة العي����د ،حيث �أك����د اخلطيب
على املعاين ال�سامية لعيد الفطر ال�سعيد،
متوجه����ا ً بالدع����اء الى الب����اري جلت قدرته

�أن يحف����ظ عاه����ل الب��ل�اد ويرع����اه وميتعه
مبوفور ال�صحة وال�سعادة ويوفقه ملا فيه
اخل��ي�ر وال�ص��ل�اح ململكة البحري����ن ويدمي
على اململكة و�ش����عبها الك����رمي نعمة الأمن

للتوا�صل( :ق�سم الأخبار والتحقيقات)17111444 :

والأمان والرخاء ويحقق لها ما ت�ص����بو اليه
م����ن عزة ورفعة وتقدم حتت قيادة جاللته.
وعقب انتهاء ال�ص��ل�اة ،تبادل جاللة امللك
مع احل�ض����ور الته����اين والتربي����كات بعيد

الفط����ر ال�س����عيد� ،ش����اكرا ً له����م تهانيه����م
الطيبة ودعواتهم ال�ص����ادقة� ،سائال جاللته
املولى عز وجل �أن يتقبل من اجلميع �صالح
الأعم����ال و�أن يعيد هذه املنا�س����بة اجلليلة

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

على البحرين و�شعبها الويف باليمن واخلري
والربكات.
ورفع جموع امل�ص����لني �أجم����ل التهاين
و�أطي����ب التمنيات الى جالل����ة امللك بهذه
املنا�س����بة العط����رة� ،ض����ارعني ال����ى اهلل
�س����بحانه وتعال����ى ان يعيدها عل����ى جاللته
�أعواما ً عديد ًة بوافر ال�صحة وال�سعادة ،و�أن
يوفق جاللته وي�سدد خطاه ليوا�صل قيادة
م�س��ي�رتنا املباركة من �أجل رق����ي وازدهار
مملكة البحرين وم�ص����لحة الأمتني العربية
والإ�س��ل�امية ،م�ؤكدي����ن اعتزازهم وفخرهم
بقي����ادة �ص����احب اجلالل����ة ونهج����ه لتعزيز
مكان����ة اململكة ودورها الفاعل يف حميطها
الإقليمي والعربي والدويل ،م�ش����يدين مبا
حققته البحرين يف عه����د جاللته الزاهر من
�إجن����ازات ومكت�س����بات عديدة وما ت�ش����هده
من تطور م�ستمر يف �شتى امليادين لكل ما
فيه خري ورخاء �شعبها العزيز.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد

العاهل يتبادل التهاين مع ملك الأردن والرئي�س امل�رصي وحممد بن فهد

املنام����ة  -بن����ا :جرى ات�ص����ال هاتفي بني ملك
الب��ل�اد �صاح����ب اجلالل����ة املل����ك حمد ب����ن عي�سى �آل
خليف����ة و�أخي����ه عاهل اململك����ة الأردني����ة الها�شمية
ال�شقيق����ة �صاحب اجلاللة املل����ك عبداهلل الثاين ابن
احل�سني.
ومت يف االت�ص����ال تب����ادل الته����اين والتربيكات
مبنا�سب����ة عي����د الفطر ال�سعيد� ،سائل��ي�ن اهلل تعالى
�أن يعي����د ه����ذه املنا�سب����ة املبارك����ة عل����ى البلدين
وال�شعب��ي�ن ال�شقيق��ي�ن باخل��ي�ر واليم����ن والربكات
وعلى الأمتني العربية والإ�سالمية بالعزة والرفعة.
كما جرى ات�صال هاتفي بني عاهل البالد و�أخيه
رئي�����س جمهورية م�رص العربي����ة ال�شقيقة عبدالفتاح
ال�سي�سي.
ومت يف االت�ص����ال تب����ادل الته����اين والتربيكات
مبنا�سب����ة عي����د الفطر ال�سعيد� ،سائل��ي�ن اهلل تعالى
�أن يعي����د ه����ذه املنا�سبة عل����ى البلدي����ن وال�شعبني
ال�شقيقني باخل��ي�ر واليمن والربكات وعلى الأمتني

•رئي�س جمهورية م�رص العربية

• عاهل اململكة الأردنية الها�شمية

العربية والإ�سالمية بالعزة والرفعة.
كم����ا تلق����ى جالل����ة املل����ك ات�ص����اال هاتفيا من
�صاح����ب ال�سم����و امللك����ي الأمري حممد ب����ن فهد بن
عبدالعزيز �آل �سعود.
ومت يف االت�ص����ال تبادل التهاين مبنا�سبة حلول

عيد الفط����ر املبارك مبتهلني �إل����ى املولى عز وجل
�أن يعيد هذه املنا�سبة املباركة على مملكة البحرين
واململكة العربية ال�سعودية و �شعبيهما ال�شقيقني
باليمن واخل��ي�ر وال��ب�ركات وعلى الأمت��ي�ن العربية
والإ�سالمية بالعزة وال�س�ؤدد.
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جاللة امللك يتلقى تهنئة من الرئي�س الأمريكي بالعيد
املنام����ة  -بن����ا :تلق����ى عاه����ل
الب��ل�اد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�س����ى �آل خليف����ة برقي����ة تهنئة من
رئي�س الواليات املتح����دة الأمريكية
ال�صديقة دونالد ترامب� ،أعرب فيها
ع����ن خال�ص تهاني����ه واطيب متنياته
جلالل����ة املل����ك مبنا�سبة عي����د الفطر
املب����ارك ،متمني����ا جلاللت����ه موف����ور
ال�صح����ة وال�سع����ادة و�أن يعي����د هذه
املنا�سب����ة على جاللت����ه وعلى �شعب
البحري����ن �سنين����ا عدي����دة مبزيد من
التقدم والنماء والرفعة.

•دونالد ترامب

اال�ستفادة من اخلربات الهند�سية اللبنانية

لدى ا�ستقبال �سموه له مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله ...م�ست�شار �سمو رئي�س الوزراء:

نقدر جهود ال�سفري الأملاين يف تعزيز العالقات

•�سمو ال�شيخ �سلمان بن خليفة م�ستقبال ال�سفري الأملاين

املنام���ة  -بنا :ا�ستقب���ل م�ست�شار
�صاح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س جمل�س
ال���وزراء �سمو ال�شيخ �سلمان بن خليفة
�آل خليف���ة مبكتبه �صب���اح اخلمي�س يف
ق�رص الق�ضيبية العامر �سفري جمهورية
�أملاني���ا االحتادية الفريد �سميز بروتز،
مبنا�سب���ة انته���اء ف�ت�رة عمل���ه �سفريا

لبالده لدى البحرين.
و�أع���رب �سم���وه ع���ن بال���غ �شكره
وتقدي���ره ملا قام به ال�سفري من جهود
لتعزي���ز عالقات ال�صداقة القائمة بني
مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة �أملاني���ا
االحتادية ،متمنيا لل�سفري التوفيق يف
مهماته املقبلة.

م���ن جانبه ،عرب ال�سفري عن خال�ص
�شكره وتقديره ل�سم���و ال�شيخ �سلمان
ب���ن خليف���ة �آل خليف���ة عل���ى ح�س���ن
اال�ستقبال ،معربا عن �سعادته بالعمل
�سفريا ً لبالده لدى البحرين الذي متنى
لها ول�شعبها العزيز املزيد من التقدم
واالزدهار والنماء.

م�ؤمتر لفر�ص ا�ستدامة الطاقة يف �أكتوبر
املنام���ة  -هيئ���ة الكهرباء
وامل���اء� :أب���دى وزي���ر �ش����ؤون
الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�س�ي�ن
مريزا موافقته على رعاية م�ؤمتر
ومعر����ض يف جم���ال ا�ستدام���ة
الطاق���ة وكفاءته���ا يف �أكتوب���ر
املقب���ل بالتع���اون م���ع �رشك���ة
تر�شي���د الطاق���ة لال�ست�ش���ارات
واخلدم���ات ،م�ؤك���داً دعم���ه
وت�شجيع���ه ملثل هذه الفعاليات
التي تع���ود بالنف���ع على مملكة
البحري���ن .وكان وزي���ر �ش����ؤون
الكهرب���اء وامل���اء ق���د ا�ستقب���ل
مبكتب���ه رئي����س جمل����س �إدارة
جمعي���ة البحري���ن للم�ؤ�س�س���ات
ال�صغيـــــــــــ���رة واملتو�سطــــــ���ة
عبداحل�س���ن الديري يرافقه عدد
م���ن �أع�ض���اء اجلمعي���ة� ،إذ �أبدى
امل�س�ؤول���ون باجلمعي���ة رغبتهم
يف تنظي���م م�ؤمتر ومعر�ض حتت
رعاي���ة وزي���ر �ش����ؤون الكهرب���اء
واملاء .و�أ�شاد بجهود اجلمعية يف
تعزيز دور امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة يف تن�شيط االقت�صاد
الوطني والإ�سهام يف تقوية دور
ا�ستدام���ة الطاقة يف خلق فر�ص
جتاري���ة �أو �إزال���ة �صعوبات مير
بها قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سط���ة .م���ن جانب���ه� ،أكد
الديري وامل�س�ؤول���ون باجلمعية
حر����ص اجلمعي���ة عل���ى تطوي���ر
دوره���ا وتفعي���ل �رشاكاته���ا مع
خمتلف ال���وزارات وامل�ؤ�س�سات
العامل���ة يف ه���ذا املج���ال مب���ا
يع���ود بالنف���ع عل���ى االقت�صاد
الوطن���ي .ح��ض�ر اللق���اء القائ���م
ب�أعمال املدير التنفيذي لوحدة
الطاق���ة امل�ستدام���ة �ألك�ساندر
ال�سماهيج���ي ،وم�ست�شار الوحدة
رامي عثمان .

املنام���ة  -وزارة الأ�شغ���ال و�ش����ؤون
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين :ا�ستقب���ل
وزير الأ�شغال و�ش����ؤون البلديات والتخطيط
العم���راين ع�ص���ام خل���ف مبكتب���ه ب�ش����ؤون
البلدي���ات �سف�ي�ر اجلمهوري���ة اللبناني���ة
ال�شقيقة ميالد منـ ّور.
ويف املقابل���ة ،ا�ستعر�ض خلف العالقات
الأخوي���ة املتمي���زة التي تربط ب�ي�ن البلدين
ال�شقيق�ي�ن ،كم���ا �أ�ش���اد بجه���ود ال�سف�ي�ر
يف �سبي���ل تعزي���ز تل���ك الرواب���ط يف خمتلف
املج���االت ،م�شيداً بامل�ست���وى املتقدم الذي
و�صل���ت �إليه الرواب���ط الأخوية ب�ي�ن املنامة
وبريوت.
و�أع���رب وزي���ر الأ�شغ���ال ع���ن �أمنيات���ه

ال�صادقة لل�سفري اللبناين بالتوفيق والنجاح
يف مهم���ات عمل���ه .كم���ا تباح���ث الوزي���ر مع
منـ ّور يف �سبل تعزي���ز التعاون امل�شرتك بني
اجلانب�ي�ن و�إم���كان اال�ستفادة م���ن اخلربات
الهند�سي���ة واال�ست�شارية ،بجانب التعاون يف
املج���ال الزراعي من حي���ث تعزيز ال�صادرات
اللبنانية للبحرين من الفواكه الطازجة.
م���ن جهت���ه� ،أ�ش���اد ال�سف�ي�ر اللبن���اين
مبتانة الأوا��ص�ر التي جتمع ال�شعبني البحرين
واللبن���اين ،معرب���ا ً عن تقدي���ره للجهود التي
تق���وم به���ا وزارة الأ�شغ���ال يف جم���ال البنية
التحتية يف خمتلف حمافظات مملكة البحرين،
متمنيا ً للبحرين و�شعبه���ا مزيداً من النه�ضة
والتطور.
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ينتهي عمرها يف يونيو اجلاري ...فتوى هيئة الت�رشيع:

دوراملجال�س البلدية “متابعة املهمات وت�سيري الأعمال”
را�شد الغائب

م���ع نهاي���ة عم���ر املجال����س البلدي���ة
املنتخبة يف خري���ف  ،2018يتكرر �س�ؤال
املنتخب�ي�ن واملعين�ي�ن مبجل����س �أمان���ة
العا�صمة ع���ن قانونية ت�سي�ي�ر �أعمالهم
باملجل�س حلني ت�شكي���ل جمال�س جديدة
بالربع الأخري من العام اجلاري.
وحت�سم فتوى هيئة الت�رشيع والإفتاء
القان���وين اجلدل ال���دوري كل � 4سنوات
ع���ن ذل���ك ،بقولها �سابق���ا �إن ما تخت�ص
به املجال�س البلدي���ة احلالية خالل املدة
املتبقي���ة بنهاي���ة دور االنعق���اد الأخري
وحتى �إمت���ام ت�شكيل املجال����س البلدية
اجلديدة ال يتعدى متابعة املهام وت�سيري

•نواف حمزة

ما تبقى من �أعمال املجل�س.
وب���ررت الهيئ���ة ذل���ك لأن ع�ضوي���ة
املجال����س البلديـ���ة تظ���ل قائمــ���ة

وللأع�ضــــاء التمتع مبزايا الع�ضوية كافة
حتى �إمت���ام ت�شكي���ل املجال����س البلدية
اجلديدة.
وبينت الهيئ���ة �أن امل��ش�رِّع حدّد مدة
كل جمل�س م���ن املجال����س البلدية ب�أربع
�سنوات ميالدي���ة تبد�أ من الي���وم التايل
لتاريخ �إعالن النتيجة العامة لالنتخابات،
كما حدد مدة دور انعقاد املجل�س بع�رشة
�أ�شه���ر تبد�أ من الأ�سب���وع الأول من �شهر
�سبتم�ب�ر م���ن كل ع���ام ،ويج���وز ت�أجي���ل
املوعد ملدة ال تزيد ع���ن  60يوما بقرار
م���ن جمل�س ال���وزراء حت�س���ب �ضمن مدة
االنعقاد.
ولفتت �أن نهاية دور االنعقاد يكون
بنهاية �شهر يونيو من كل عام.

مواعيـــــــد االنتخـــابــــــــات البلديــــــــة فــــــي  4دورات
فترة الترشح

الدورة

موعد االنتخاب

موعد االعادة

2006 - 2002

 1الى  8ابريل 2002

 9مايو 2002

 16مايو 2002

2010 - 2006

 20الى � 24أكتوبر 2006

� 25أكتوبر 2006

 2دي�سمرب 2006

2014 - 2010

 20الى � 24سبتمرب 2010

� 23أكتوبر 2010

� 30أكتوبر 2010

2018 - 2014

 15الى � 19أكتوبر 2014

 22نوفمرب 2014

 29نوفمرب 2014

بروك�سل عا�صمة االحتاد الأوروبي وحلف �شمال الأطل�سي

�رشاء مبنى ل�سفارتنا يف بلجيكا ب�أكرث من مليون دينار
ليلى مال اهلل

علم���ت “الب�ل�اد” �أن وزارة اخلارجي���ة
�أر�س���ت مناق�صة ل��ش�راء مبنى ملقر �سفارة
املنامة يف بروك�سل عا�صمة مملكة بلجيكا
مببل���غ ي�صل الى مليون و� 764ألفا و194
دين���ار ( 4مليون ي���ورو) .وتتولى مقاليد
�سف���ارة البحري���ن بهي���ة اجل�ش���ي �سفرية
مملك���ة البحري���ن ل���دى مملك���ة بلجي���كا
ودوقي���ة لوك�سمبورغ الك�ب�رى ،وممثلتها
ل���دى االحت���اد الأوروب���ي وحل���ف �شم���ال
الأطل�سي.
وبالع���ودة لأر�شيف كلف ��ش�راء �أو بناء
البعث���ات الدبلوما�سية البحرينية باخلارج
فقد �سجلت “البالد” املعلومات الآتية:
 قراب���ة  7مليون دين���ار كلفة تنفيذم��ش�روع بن���اء جمم���ع �سف���ارة البحري���ن يف
�أبو ظب���ي وت�شمل مبنى ال�سف���ارة و�سكن
ال�سفري و�سك���ن الدبلوما�سيني (مناق�صة
يف مايو .)2016
 � 75أل���ف دين���ار لتجهي���ز وت�أثي���ثجمل����س ر�سم���ي يف �سف���ارة البحري���ن
بالريا�ض (مناق�صة يف نوفمرب .)2013
 قراب���ة � 27أل���ف دين���ار لتجدي���دمبنى �سف���ارة املنام���ة يف القاهرة ومبنى

5

السبت  16يونيو 2018
 2شوال 1439
العدد 3532

فجر جديد
إبراهيم
النهام
Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

لن ننساكم
�أعجبن����ي كثريا� ،أنه وبالرغم م����ن االن�شغاالت املحموم����ة بربامج العيد ،مل
ين�س الكثريون من �أهل اجلود زي����ارة الأ�رس املتعففة ،ونرث العيديات ب�أيادي
الأطفال املكلومني ،بنهج حياة يعك�س �أ�صالة هذا ال�شعب ،ومتيزه عن �أقرانه.
ه�ؤالء الأطفال هم الأحق بهذا احلب والرعاية واالهتمام ،قبالة واقع �أليم،
يتف����اوت ما بني احلرم����ان من نعمة وج����ود الأب� ،أو امل�سكن الالئ����ق� ،أو احلد
الأدنى من احلياة الكرمية.
وكان �أحد الأ�صدقاء ممن احرتمهم جدا و�أجلهم ،قد ذكر يل واقعة برناجمه
الرئي�س����ي يف الأعياد ،والذي يرتكز بن�رش ال�سع����ادة املفقودة له�ؤالء الأطفال،
ممن يجل�سون مبنازلهم لوحدهم ،ال يعرف حالهم �إال اهلل.
نهج االهتمام هذا ،هو -بواقع الأمر -م�سلك حياة يجب �أن يالزمنا جميعا،
لي�����س ا�ستكم����اال للجانب الأخالقي جت����اه املجتمع فح�سب ،ب����ل لأنه يف �صلب
الدين ،و�أ�سا�سة ،وهو �أحد روافد الر�سالة املحمدية نف�سها.
كما �أن كل فرد فينا ملدعو ب�أن يزرع ثقافة اخلري هذه ،يف نفو�س �أطفاله
ب�إ���ص�رار وعناد وحزم ،و�أن يجته����د دوما على تكر�س �أعمال ال��ب�ر �أمامهم ،منذ
الن�ش�أة الأولى؛ حتى ينه�ضوا عليها ،ثقافة ،وخلقا ،و�أدبا.

 4ماليني دينار ال�ستئجار حيز البحرين بـ “عرب �سات”
ليلى مال اهلل

علم���ت “الب�ل�اد” ان وزارة �ش����ؤون
االعالم ج���دّدت تعاقدها ال�ستئجار حيز
ف�ضائي عل���ى القم���ر ال�صناعي (عرب
�س���ات) اخلا����ص بامل�ؤ�س�س���ة العربي���ة
لالت�صاالت.
وبلغت كلفة جتديد التعاقد قرابة
 4مالي�ي�ن و� 512أل���ف دين���ار وذل���ك
حل�س���اب امل�ؤ�س�سة العربية لالت�صاالت
(عرب �سات).
و�أ�س�س���ت ع���رب �س���ات بالع���ام
1976م من ال���دول الأع�ضاء يف جامعة
الدول العربية والبالغ عددها �آنذاك21
دولة.
وعمل���ت م���ن مقره���ا الرئي�سي يف
الريا����ض باململكة العربي���ة ال�سعودية
وحمطتني �أر�ضيت�ي�ن للتحكم بالأقمار
بالريا�ض وتون�س.
وحتم���ل ع���رب �سات م���ا يزيد على
 500قن���اة تليفزيوني���ة و 200حمطة

�إذاعي���ة و�شب���كات التلفزيون املدفوع
وجمموعة م���ن قنوات عالي���ة الو�ضوح
 ،HDوت�ص���ل �إلى �أكرث من  100دولة
يف ال��ش�رق الأو�س���ط وافريقي���ا و�أروب���ا
وو�س���ط �آ�سيا ،ويتابعها م���ا يزيد على
 170مليون م�شاهد يف  21دولة عربية.
وتعت�ب�ر امل�شغل الوحيد يف منطقة
ال��ش�رق الأو�سط و�شم���ال افريقيا الذي
يقدم طيفا ً كامال ً من اخلدمات الإذاعية
والتلفزيوني���ة ،االت�ص���االت ،وخدمات
النطاق العري�ض.

“كوغر” :االهتمام بال�شباب يجعلهم رافدا لبناء املجتمع

•�سفرية البحرين مع نائب رئي�س الوزراء ووزير خارجية بلجيكا

القن�صلية اجلدي���د (مناق�صة يف �أغ�سط�س
.)2008
 -قراب���ة � 44أل���ف دين���ار (100628

ي���ورو) لتجهي���ز واع���داد مق���ر �سف���ارة
البحرين يف مدينة بروك�سل مبملكة بلجيكا
(مناق�صة يف دي�سمرب .)2007

متهيدا لتحويله ملتحف ي�ستعر�ض تاريخ التعليم بالبحرين

� 49ألف دينار لت�صميم �إ�ضاءة “الهداية اخلليفية”

املنام���ة  -كوغ���ر :دع���ا جمل����س
العالق���ات اخلليجي���ة الدولي���ة (كوغر)
الى “تعزيز االهتمام بال�شباب والطلبة
ب���دول اخلليج العربي ،من �أجل حما�رصة
التطرف والتعاطف مع جماعات اال�سالم
ال�سيا�س���ي املتطرفة ،حت���ى ال يكونوا
فئة م�ستهدفة من قبل تلك اجلماعات
و�أجندتها التخريبية”.
وقال رئي�س رابطة ال�شباب والطلبة
اخلليجيني يف “كوغ���ر” �سعد املحارب
يف ت�رصي���ح �صح���ايف “ �أن���ه يف الوق���ت
ال���ذي ن���رى في���ه االح���زاب ال�سيا�سية
بال���دول الدميقراطي���ة الغربية ،تعمل
عل���ى تركيز اهتمامه���ا بفئتي ال�شباب
والطلبة ،ودع���م القوان�ي�ن التي توفر
له���م بيئة علمي���ة وتعليمي���ة ي�ساهموا
فيه���ا بتنمي���ة جمتمعاته���م ،ن���رى
م���ع اال�س���ف ان االح���زاب ال�سيا�سي���ة
والتيارات الفكرية والدينية ت�ستهدف
فئ���ات ال�شب���اب والطلب���ة واالح���داث،
لغر�س �آيدلوجياتها املتطرفة وحماولة

•�سعد املحارب

غر����س الوالء له���ا على ح�س���اب الوطن
والوح���دة اخلليجي���ة .ولهذا ف���ان على
االجه���زة واملراكز املعني���ة العمل بكل
جهد لالهتمام بال�شباب والطلبة ،خللق
�أجي���ال يكون كل تركيزه���ا على تنمية
وتق���دم املجتم���ع والدول���ة ،بعيدا عن
م�ستنقع التحزب وال���والءات لالجندات
املتطرفة”.

“اجلوازات” :ت�سهيل حركة امل�سافرين يف العيد
•املبنى التاريخي ملدر�سة الهداية

مروة خمي�س

�أر�س���ت هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار
مناق�صة تنفيذ م��ش�روع ت�صميم �إ�ضاءة مدر�سة
الهداية اخلليفية.
وعلم���ت “الب�ل�اد” ان قيمة العط���اء ت�صل
لقرابة � 49ألف دينار.
وتتولى الهيئ���ة ب�إدارة املبن���ى التاريخي
ملدر�س���ة الهداي���ة اخلليفي���ة ،ع�ب�ر ترميم���ه
وتن�سيق العرو�ض املتحفية به.

وتعت�ب�ر مدر�س���ة الهداي���ة اخلليفي���ة �أول
مدر�س���ة حديثة لتعلي���م البني�ي�ن يف البحرين.
و�أ�س�ست بالعام  1919يف �شمال مدينة املحرق.
وا�ستخ���دم يف بنائه���ا �أج���ود �أن���واع احلجر
الطبيعي مت جلبه من جزيرة جدة.
و�أ��ش�رف عل���ى ت�صمي���م مبن���ى املدر�س���ة
مهند����س معم���اري هن���دي ،وتعت�ب�ر املدر�سة
حمط���ة مهم���ة يف م�س�ي�رة التعلي���م احلديث يف
الدولة.
ويت�أل���ف املبن���ى الأ�صل���ي م���ن طابق�ي�ن

واحت���وى � 3أجنح���ة يف�صل بينها فن���اء مركزي،
ومت يف العام � 1926إ�ضافة جناح رابع.
و�أخلي املبنى بالكامل يف مطلع ت�سعينيات
الق���رن الع�رشين لإجراء بع�ض الأعمال الت�أهيلية
عل���ى املبنى الق���دمي ومت �إزال���ة الطابق الثاين
بالكام���ل .وتق���وم الهيئ���ة بالتعاون م���ع وزارة
الرتبي���ة والتعلي���م برتمي���م املبن���ى متهي���دا
لتحويله �إلى متحف ي�ستعر����ض تاريخ التعليم
يف البحري���ن ،وا�ستعادة مكانت���ه ال�سابقة التي
تليق مبثل هذا ال�رصح العريق.

املنام���ة  -وزارة الداخلي���ة� :أنه���ت
�ش����ؤون اجلن�سي���ة واجل���وازات والإقامة،
اال�ستع���دادات كاف���ة الالزم���ة ،والت���ي
ت�ضم���ن ت�سهي���ل حرك���ة امل�سافري���ن
القادم�ي�ن واملغادري���ن يف املناف���ذ
كافة ،خ�ل�ال �إجازة عي���د الفطر املبارك،
ويف ه���ذا الإط���ار ،مت تخ�صي�ص م�سارات
للم�سافري���ن القادم�ي�ن �إل���ى مملك���ة
البحري���ن م���ن دول جمل����س التع���اون،
وكذلك للمقيمني فيها من �أجل ت�سهيل
�إجراءات دخولهم للملكة.
كم���ا مت���ت زي���ادة ع���دد املوظفني

عل���ى ج���دول النوب���ات يف كل م���ن منفذ
مطار البحري���ن الدويل ومنفذ ج�رس امللك
فهد ،ال�ستيع���اب عدد الزائرين وتقدمي
الت�سهي�ل�ات املطلوب���ة عن���د الو�ص���ول
واملغادرة.
وبه���ذه املنا�سب���ة ،تدع���و �ش����ؤون
اجلن�سية واجلوازات والإقامة ،املواطنني
واملقيم�ي�ن� ،إل���ى ��ض�رورة الت�أك���د م���ن
�صالحية كاف���ة الوثائق املطلوبة لل�سفر
بالإ�ضاف���ة �إلى مواعيد احلجوزات ،داعي ًة
�إلى �إب���داء التعاون الكام���ل فيما يتعلق
بتنفيذ الإجراءات املطلوبة �أثناء ال�سفر.
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املال :التوجيهات امللكية ل�صالح الوطن واملواطنني
الق�ضيبية  -جمل����س النواب:
�أع���رب رئي�س جمل�س النواب �أحمد
املال عن بال���غ تقدي���ره واعتزازه
بتوجيه���ات عاهل الب�ل�اد �صاحب
اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�سى �آل
خليف���ة ،لدع���م وتعزي���ز التعاون
القائم ب�ي�ن ال�سلط���ة التنفيذية
وال�سلط���ة الت�رشيعي���ة ،والعم���ل
امل�ستم���ر لتعزيز م�س�ي�رة التنمية
والبن���اء الت���ي ت�ص���ب يف �صال���ح
الوطن واملواط���ن� ،سائال املولى
ع���ز وج���ل �أن يحفظ جالل���ة امللك
ويوفق���ه ملوا�صل���ة م�سرية اخلري
والنم���اء والتطور يف اململكة التي
تنعم بف�ضل قيادة جاللته بالأمن
والأمان والرخاء واال�ستقرار.
و�أ�شاد رئي����س جمل�س النواب
بالتوجيه���ات امللكي���ة ال�سامي���ة
لتوفري مزيد م���ن احلياة الكرمية
للمواط���ن وتقدير جه���ده ،والتي
تعك����س حر����ص جالل���ة املل���ك
عل���ى املواط���ن ،باعتب���اره حمور
التنمي���ة و�أ�سا�سه���ا ،والعم���ل
عل���ى توف�ي�ر مزي���د م���ن احلي���اة
الكرمي���ة للمواطن�ي�ن واحلر����ص
عل���ى ا�ستدام���ة توف�ي�ر اخلدمات
املتكامل���ة والتوظي���ف الأمث���ل
للم���وارد الوطني���ة م���ع مراع���اة
املحافظة على حقوق ومكت�سبات
املواطنني.
ون���وه امل�ل�ا بالتع���اون املثمر
ب�ي�ن جمل����س الن���واب واحلكومة،
برئا�س���ة رئي����س ال���وزراء �صاحب
ال�سم���و امللكي الأم�ي�ر خليفة بن
�سلم���ان �آل خليف���ة ،وويل العه���د
نائ���ب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي����س جمل����س ال���وزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سلمان بن
حمد �آل خليف���ة ،معربا عن امتنانه
مب���ا ي�شه���ده التعاون م���ع جمل�س
ال�شورى من تطور وتكامل.

•�أحمد املال

و�أكد وق���وف جمل����س النواب
م���ع قي���ادة جالل���ة املل���ك يف كل
ما م���ن �ش�أنه �ص���ون املكت�سبات
الوطنية ،و�ضمان ا�ستمرار حتقيق
املنج���زات للوط���ن واملواطنني،
وتعزي���ز الوح���دة الوطني���ة ب�ي�ن
جميع مكونات املجتمع البحريني،
وم���ا يزخر ب���ه املجتم���ع البحريني
من قي���م رفيعة� ،أ�صيل���ة وثابتة،
يف الو�سطي���ة والت�سامح ،واحرتام
احلقوق واحلريات.
كما رفع وبا�س���م جميع �أع�ضاء
جمل����س الن���واب �أ�سم���ى �آي���ات
الته���اين والتربيكات �إل���ى جاللة
امللك؛ مبنا�سبة حلول عيد الفطر
املب���ارك ،داعيً���ا اهلل �سبحان���ه
وتعالى يف هذه املنا�سبة املباركة
�أن يحف���ظ جاللت���ه ،ويحق���ق كل
ما يتطل���ع �إليه من رفع���ة وتقدم
ململكة البحري���ن الغالية و�شعبها
ال���ويف ،و�أن يعيد ه���ذه املنا�سبة
الكرمي���ة و�أمثاله���ا عل���ى جاللته،
وينع���م علي���ه مبوف���ور ال�صح���ة
وال�سع���ادة وط���ول العم���ر ،وعلى
الأمت�ي�ن العربي���ة والإ�سالمي���ة
باخلري واليمن والربكات.

ال�صالح :توجيهات العاهل خريطة طريق للم�صلحة الوطنية
الق�ضيبية – جمل�س ال�شورى:
�أكد رئي����س جمل�س ال�شورى علي
ال�صال���ح �أن حكم���ة عاه���ل البالد
�صاح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن
عي�س���ى �آل خليف���ة ،وتوجيه���ات
جاللته ر�سمت لل�سلطة الت�رشيعية
بغرفتيه���ا ال�ش���ورى والن���واب،
خريطة الطريق لتحقيق امل�صلحة
الوطني���ة ،واملحافظة على القيم
واملبادئ الت���ي متتاز بها مملكة
البحرين� ،إلى جانب تعزيز دعائم
الدولة املدنية.
ول���دى ت�رشف���ه بلق���اء جالل���ة
املل���ك ،م�ساء اخلمي����س ،بح�ضور
رئي����س ال���وزراء �صاح���ب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر خليفة بن �سلمان
�آل خليف���ة ،وويل العه���د نائ���ب
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �صاحب
ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر �سلمان
ب���ن حمد �آل خليف���ة� ،أ�شار رئي�س
جمل����س ال�ش���ورى �إل���ى �أن حكمة
جاللة امللك ور�ؤيته هي الركيزة
الأ�سا����س الت���ي ق���ادت اململكة
نحو م�س�ي�رة تنموية �شاملة ،كان
املواطن ه���و �أ�سا�سها وجوهرها،
م�شيدًا بالدعم الذي يوليه جاللته
لل�سلط���ة الت�رشيعي���ة ،وحر����ص
جاللته على متابعة كل الت�رشيعات
والقوان�ي�ن الت���ي حتق���ق النماء
والرخاء ،وتُعل���ي م�صلحة الوطن
واملواط���ن ،وتع���زز امل�ستويات
املتقدمة الت���ي حققتها اململكة
يف املجاالت كافة.
و�أك���د ال�صال���ح �أن املجل����س
ل���ن ي�ألو جه���دًا يف درا�سة و�إقرار
الت�رشيع���ات والقوان�ي�ن الداعمة
للم��ش�روع الإ�صالح���ي جلالل���ة
املل���ك ،وترف���ع مكان���ة اململكة،
وجتعلها رائ���دة يف توفري البيئة
اال�ستثماري���ة التناف�سي���ة ،مب���ا

•علي ال�صالح

ي�سهم يف بناء فر�ص للمواطنني
تعك����س قدراته���م القيادي���ة
وخرباتهم العملية املتميزة.
وثمّ���ن الدور التي ت�ضطلع به
احلكومة برئا�س���ة رئي�س جمل�س
ال���وزراء �صاحب ال�سم���و امللكي
الأم�ي�ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل
خليفة ،يف دعم وم�ساندة ال�سلطة
الت�رشيعي���ة ،وحتقي���ق �أعل���ى
م�ستوي���ات التع���اون والتن�سيق
لإجن���از و�إق���رار الت�رشيع���ات
والقوانني التي حتقق امل�صلحة
للوط���ن واملواط���ن ،م�شي���دًا
مبتابع���ة واهتم���ام ويل العه���د
نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �صاحب
ال�سمو امللك���ي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة.
وقال �إن الدور الذي ت�ضطلع
به احلكوم���ة ،وتعاونها امل�ستمر
م���ع ال�سلط���ة الت�رشيعي���ة ،يع���د
�ضمانة لو�ضع ت�رشيعات وقوانني
جتعل اململك���ة يف م�صاف الدول
املتقدم���ة يف املج���ال الت�رشيعي،
وتعزز قيم احلرية والدميقراطية
التي متتاز بها اململكة.

local@albiladpress.com

عطلة العيد تنقل جل�سة النيابي من الثالثاء للأربعاء

املمنوعون من االنتخابات الربملانية يُعزلون من �إدارة اجلمعيات

•عبدالرحمن بوجميد

•حممد اجلودر

•خالد ال�شاعر

ا�ش�ت�راط متت���ع �إداري اجلمعي���ة �أو الن���ادي باحلق���وق ال�سيا�سيـة
لتمثيــ���ل اجلماعــ���ة الت���ي تتكون منهــ���ا اجلمعيـــة خيــ���ر متثيــل
تعتبــــ���ر احلقــ���وق ال�ســـيا�سـيــ���ة من �أرقـــ���ى حقـــ���وق الإن�ســـــان
عليه���ا قانونا ً ،قد جاء مت�سق���ا ً مع �أحكام الد�ستور
والقان���ون ،ومتلي���ه اعتب���ارات امل�صلح���ة العامة،
ف�ض�ل� ًا على �أن���ه يتفق مع �صالح ه���ذه اجلمعيات
والهيئ���ات �إذ ي�ضم���ن ع���دم م�شارك���ة �أي �شخ�ص
غري متمت���ع بحقوقه ال�سيا�سي���ة يف �إدارتها ،نظراً
مل���ا يك�شف عنه عدم متتع ال�شخ�ص بهذه احلقوق
نق����ص يف �أهليته مبا يجعل���ه بالفعل
ٍ
املهم���ة من
فاق���داً ملتطلب���ات التمتع به���ذه الع�ضوية والتي
يكون مكلفا ً فيه بتقدمي خدمة عامة.

مروة خمي�س

يعق���د جمل����س الن���واب جل�ست���ه الأ�سبوعي���ة
املقبلة نهار يوم الأربعاء املقبل بدل يوم الثالثاء
مل�صادفتها �أحد �أيام عطلة عيد الفطر املبارك.
ويتجه املجل�س القرار تعديل ت�رشيعي بقانون
اجلمعي���ات الأهلية ي�ض���م �رشط التمت���ع باحلقوق
ال�سيا�سي���ة �ضم���ن ��ش�روط الع�ضوي���ة يف جمل����س
�إدارة اجلمعي���ة اخلا�ضع���ة �إلى قان���ون اجلمعيات
والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة
العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة.
وم���ن م�ب�ررات الت�رشي���ع وجوب متت���ع ع�ضو
جمل�س الإدارة بكافة حقوقه ال�سيا�سية �إلى جانب
باقي ال��ش�روط الأخرى املن�صو����ص عليها قانونا ً،
لتمثي���ل اجلماعة التي تتكون منه���ا اجلمعية خري
متثيل.
وكان م��ش�روع القان���ون اقرتاح���ا موقع���ا م���ن
الن���واب :عبدالرحم���ن را�ش���د بوجمي���د ،خال���د
عبدالعزيز ال�شاعر ،حممد ح�سن اجلودر ،حمد �سامل
الدو�رسي ،جمال علي بوح�سن.

موقف اإلفتاء
ر�أت هيئ���ة الت�رشيع والإفت���اء القانوين �إنه �إذا
كان ع�ض���و جمل����س الإدارة يف اجلمعيات والأندية
االجتماعية والثقافي���ة والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة
يرعى م�صال���ح تلك الكيانات وفقا ً للأهداف التي
�أُن�شئ���ت م���ن �أجله���ا ،ف�إن���ه يتعني يف م���ن ي�شغل
ع�ضوي���ة جمل����س �إدارته���ا �أن يك���ون جدي���راً بها،
وحي���ث �إن ما يرنو �إلي���ه امل�رش ّع من �أهداف تن�صب
يف حتقيق �سمو امل�صلحة العامة ،ذلك �أن من تقرر
مبوجب القانون عدم جدارته مبمار�سة �أي حق من
احلق���وق ال�سيا�سية فمن ب���اب �أولى �أن يكون غري
جدي��� ٍر بتمثيل �أي كيان م���ن الكيانات االجتماعية
�أو الثقافية العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة.

•حمد الدو�رسي

موقف الحكومة
�أف���ادت احلكومة ب����أن م�رشوع القان���ون جديرٌ
باملوافقة والقبول ،للأ�سباب التالية:
(�أ) تعترب احلقوق ال�سيا�سية من �أرقى حقوق
الإن�سان ،ونظراً لأهميتها فقد حر�صت العديد من
االتفاقيات واملعاهدات الدولية والد�ساتري على
الن����ص عليها ،فعلى امل�ستوى الدويل تناول هذه
احلق���وق العهد الدويل اخلا����ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سي���ة يف الفق���رات (�أ ،ب ،ج) م���ن امل���ادة
( )25من���ه التي يجري ن�صها عل���ى �أن يكون لكل
مواط���ن ،دون �أي وجه من وج���وه التمييز ،احلقوق
التالي���ة التي يجب �أن تتاح ل���ه فر�صة التمتع بها
دون قيود غري معقولة:
�أ�“ -أن ي�ش���ارك يف �إدارة ال�ش����ؤون العامة� ،إما
مبا�رشة و�إما بوا�سطة ممثلني يختارون يف حرية.
ب� -أن ينتخ���ب ويُنتخب ،يف انتخابات نزيهة
جتري دوريا ً باالق�ت�راع العام وعلى قدر امل�ساواة
بني الناخبني بالت�صوي���ت ال�رسي ،ت�ضمن التعبري
احلر عن �إرادة الناخبني.
ج� -أن تتاح له ،على قدم امل�ساواة عموما ً مع
�سواه فر�صة تقلد الوظائف العامة يف بلده”.
ن����ص الإع�ل�ان العاملي حلق���وق الإن�سان
كما ّ
عل���ى ممار�سة احلقوق ال�سيا�سي���ة يف الفقرة ()1
م���ن املادة ( )21منه والت���ي ن�صت على �أن “لكل
�شخ����ص امل�شارك���ة يف �إدارة ال�شئ���ون العام���ة �إما
مبا��ش�رة و�إم���ا بوا�سط���ة ممثلني يخت���ارون بنزاهة
وحرية”.
(ب) تب��� ّو�أت احلق���وق ال�سيا�سية مكانة مهمة
يف د�ست���ور مملك���ة البحرين ،حي���ث ن�صت الفقرة
(ه) م���ن املادة الأولى منه عل���ى �أن “للمواطنني،
رج���االً ون�س���اءً ،ح���ق امل�شارك���ة يف �إدارة ال�شئون
العامة والتمتع باحلقوق ال�سيا�سية ،مبا فيها حق
االنتخاب والرت�شيح ،وذلك وفق���ا ً لهذا الد�ستور
ولل�رشوط والأو�ضاع التي يبينها القانون ،وال يجوز
�أن يح���رم �أحد من املواطنني م���ن حق االنتخاب �أو
الرت�شيح �إال وفقا ً للقانون.”...
وقال���ت احلكوم���ة� :إذا كان ذل���ك وكان
الد�ست���ور البحريني قد عهد بن����ص املادة ()27
من���ه �إل���ى القان���ون بتنظي���م احل���ق يف تكوي���ن
اجلمعي���ات والنقابات ،وو�ضع قواع���د ممار�سته،
وكان القان���ون حمل التعديل ق���د احتوى تنظيما ً

•جمال بوح�سن

عدم متتع ال�شخ�ص
باحلقوق ال�سيا�سية
يعني نق�صا يف �أهليته
عدم جدارته مبمار�سة حقه
ال�سيا�سي يجعله غري م�ؤهل
لتمثيل اجلمعيات
التعديل ي�رسي على
الأندية واالحتادات
الريا�ضية
�شامالً للجمعيات والأندي���ة االجتماعية والثقافية
والهيئ���ات اخلا�ص���ة العامل���ة يف مي���دان ال�شباب
والريا�ض���ة وامل�ؤ�س�س���ات اخلا�صة ،ر�س��� ّم امل�رشع
من خالل���ه �ضوابط ممار�س���ة الأفراد له���ذا احلق،
�سواء يف �إن�شائها وت�رصيف �شئونها �أو انق�ضائها،
بني البدائ���ل املختلفة واختي���ار �أن�سبها لتحقيق
تعار�ض بني
ٌ
امل�صلح���ة العامة ،وكان ال يوجد ثمة
تقرير احلق يف حرية تكوين اجلمعيات والنقابات
وبني تنظيم هذا احلق ،حي���ث يتيح هذا التنظيم
توافر املن���اخ املالئم ملمار�سة هذا احلق ،وبدونه
ت�ضحي احلقوق واحلريات فو�ضى عارمة ال ميكن
للمجتمع �أن يحيا يف ظلها.
و�أ�ضاف���ت :م��ش�روع القان���ون حم���ل ال���ر�أي
يكون فيم���ا ذهب �إليه من ��ض�رورة متتع املر�شح
لع�ضوي���ة جمل����س �إدارة اجلمعي���ات اخلا�ضع���ة
للمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989بحقوقه
ال�سيا�سية �إلى جان���ب ال�رشوط الأخرى املن�صو�ص

مرئيات الشباب
يف �سي���اق تعليقه���ا عل���ى االق�ت�راح بقانون
قب���ل �إحالت���ه يف �صيغ���ة م��ش�روع قان���ون� ،أفادت
وزارة �ش�ؤون ال�شب���اب والريا�ضة ب�أن لي�س لديها
مانع م���ن التعديل املقرتح ،لكون���ه يحمل وجاهة
ومنطقية وات�ساق���ا ً مع املنظوم���ة الت�رشيعية ،من
أخ�ص ما
حيث البناء الفك���ري والت�رشيعي ،وعلى ال ّ
�ساقه م���ن علة يف مذكرت���ه الإي�ضاحية من وجوب
حق متت���ع املر�شح لع�ضوية �أح���د جمال�س �إدارات
اجلمعي���ات بحقوق���ه ال�سيا�سي���ة بالإ�ضاف���ة �إلى
متتعه باحلقوق املدني���ة قيا�سا ً وات�ساقا ً مع ذات
احلكم للم�ؤ�س�سات املنتخبة الت�رشيعية.
وبين���ت �أن اله���دف م���ن ه���ذا ال��ش�رط ه���و
امل�شاركة يف �صنع القرار وذلك باحلق يف الرت�شح
واالنتخ���اب ،ال�سيما �أن التعديل �سوف ي�رسي على
الأندية الوطنية واالحتادات الريا�ضية والهيئات
اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة.

موقف األولمبية
يف �سي���اق تعليقها على االقرتاح بقانون قبل
�إحالت���ه يف �صيغ���ة م��ش�روع قانون� ،أف���ادت اللجنة
الأوملبي���ة البحريني���ة ب�أن���ه لي����س لديه���ا مان ٌع يف
�إ�ضافة �رشط جديد يتعني توافره يف ع�ضو جمل�س
�إدارة اجلمعي���ة �أو الن���ادي االجتماعي �أو الثقايف �أو
الهيئ���ة الريا�ضية ،وهو �أن يك���ون الع�ضو متمتعا ً
بكاف���ة حقوق���ه (ال�سيا�سي���ة) �إل���ى جان���ب باقي
ال��ش�روط الأخرى املن�صو�ص عليه���ا قانونا ً ،لكونه
يت�س���ق مع �أحكام الد�ست���ور والقانون ،وي�صبّ يف
�صالح ه���ذه اجلمعيات والهيئات� ،إذ ي�ضمن عدم
م�شاركة �أي �شخ�ص غري متمتع بحقوقه ال�سيا�سية
يف �إدارتها.
و�أردف���ت :ال �ش���ك �أن ع���دم متت���ع ال�شخ����ص
بهذه احلقوق الهامة �إمنا يدلّ على نق�ص قانوين
يف بع����ض جوانب �أهليته ب�صف���ة عامة ،مبا يجعله
بالفعل فاقداً ملتطلبات التمت���ع بهذه الع�ضوية
الت���ي يح�صل عليها كقاعدة ع���ن طريق االنتخاب
ويكون مكلفا ً فيها بتقدمي خدمة عامة.

المادة  43بقانون الجمعيات واقتراح تعديلها
املادة بالقانون النافذ حاليا

التعديل

ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يكون متمتعا بحقوقه املدنية.

ي�شرتط يف ع�ض���و جمل�س الإدارة �أن يكون متمتع���ا ً بكافة حقوقه املدنية
وال�سيا�سية.

محاكم

�إعداد  -عبا�س �إبراهيم

local@albiladpress.com

الأم ت�سببت لها بعاهة م�ستدمية و�صلت % 10

الثقافة األمنية

املحكمة ت�ستدعي والد الر�ضيعة املع َّنفة

وا�صلت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى
حماكم���ة �سيدة عربي���ة اجلن�سي���ة “ 26عاما”،
كان �أبل���غ �ضدها زوجها ب�ش����أن تعمد املتهمة
تعذيب وح���رق ابنتهما الر�ضيع���ة البالغة من
العم���ر � 15شهرا فق���ط ،وب�ش���كل م�ستمر ،ما
ت�سب���ب لها بعاه���ة م�ستدمية ت�ص���ل ن�سبتها
�إلى  ،% 10وق���ررت ت�أجيل النظر يف الق�ضية
حت���ى جل�سة يوم � 5سبتمرب املقبل؛ ال�ستدعاء
والد املجني عليها -زوج املتهمة -وخماطبة
جممع ال�سلمانية جللب التقرير الطبي اخلا�ص
بالطفلة املجني عليها.
وكان وكي���ل الأب ويل �أم���ر الر�ضيع���ة
املجني عليها ،املحامي خليفة �آل �شاجرة قال
�إن موكله متزوج م���ن املتهمة وله منها طفل
يبلغ من العم���ر � 7سنوات ،والر�ضيعة املجني
عليها البالغة م���ن العمر �سنة و� 3أ�شهر ،مبينا
�أن موكل���ه �سبق و�أن تق���دم ببالغ �ضد زوجته،

م�ش�ي�را �إلى �أنه يف البالغ امل�ش���ار �إليه كان قد
اكت�ش���ف بعد عودته للمن���زل �إ�صابة ر�ضيعته
بك�رس يف يدها ،وعندما �س�أل زوجته -املتهمة-
�أبلغت���ه �أنه���ا �سقطت �أثن���اء تعلمه���ا امل�شي
و�أ�صيب���ت يدها ،لكن���ه رف����ض ت�صديق تلك
الرواية الت���ي ادعتها والدته���ا ،لكنه ونتيجة
لتدخل عدد من �أفراد العائلة تنازل عن البالغ
الذي تقدم به لدى مركز ال�رشطة.
و�أ�ض���اف �أن���ه بعد م���رور فرتة م���ن الزمن
عل���ى احلادث���ة الأول���ى الت���ي �أبلغ عنه���ا رجع
جمددا للمنزل بعد اخلروج للعمل ،وتفاج�أ ب�أن
ر�ضيعته مغطاة بلحاف لكامل ج�سدها تقريبا،
وعندم���ا �س�أل زوجت���ه ادعت �إلي���ه �أن ابنتهما
م�صاب���ة ب���ـ “نزلة ب���رد قوية” ،لكن���ه �شك يف
الأمر �أي�ضا ه���ذه املرة وخ�صو�صا عندما الحظ
�أن ابنته م�صاب���ة بت�شنجات ،فقام بنقلها �إلى
امل�ست�شفى.

وبعد ك�شف الأطباء عليها ات�ضح لهم �أنها
م�صاب���ة بحروق يف اجل���زء الأ�سفل من ج�سمها،
و�أبلغوا ال�رشطة بالواقعة.
وثب���ت بتقري���ر املجني عليه���ا املعد من
جانب الطبيب ال�رشعي ب���الإدارة العامة للأدلة
املادي���ة التاب���ع للنياب���ة العام���ة� ،أن الطفلة
م�صاب���ة بحروق م���ن الدرجة الثاني���ة� ،سطحية
وعميقة ،ت�شمل الإليتني والأع�ضاء التنا�سلية
وخلفية الفخذين و�أجزاء من ال�ساقني.
كما جاء يف التقرير �أن �أم الر�ضيعة املجني
عليها تدعي �أن احلالة بد�أت من �أن ابنتها كان
لديه���ا ارتفاع يف درجة احلرارة ،فما كان منها
�إال �أن حاولت و�ضع اجل���زء ال�سفلي من ابنتها
حتت �صنبور املياه ،ولأنها مل تالحظ �أن املياه
كان���ت �ساخنة ،فقد �أ�صيب���ت الطفلة -ح�سب
رواي���ة الأم -م���ا دعاه���ا لو�ضع مره���م وزيت
الزيتون و�أوراق ال�شاي على مو�ضوع احلرق.

وج���اء يف التقري���ر �أي�ضا �أنه بعم���ل �أ�شعة
للطفل���ة ،تب�ي�ن وج���ود ك��س�ر بعظم���ة الع�ضد
بالق�س���م القريب ،وبه تكل�س���ات عظمية (ك�رس
ق���دمي) وبعم���ل �أ�شع���ة مقطعية تب�ي�ن وجود
جتمع دموي حتت اجلافية.
وقد كانت النيابة العامة قد �أمرت ب�إحالة
الأم املتهم���ة للمحاكم���ة على اعتب���ار �أنها يف
غ�ضون العام :2018
�أوال� :أحدث���ت عم���دا عاه���ة م�ستدمي���ة يف
املجني عليه���ا ،باالعتداء على �سالمة ج�سمها،
و�سك���ب م���اء �ساخ���ن عليها مم���ا �أح���دث بها
ت�شوه���ات يف الأع�ض���اء التنا�سلي���ة واجل���زء
ال�سفل���ي ،وفق���د العظم نتيج���ة عملية تفريغ
جتمع دموي وقدرت ن�سبة العاهة بـ .% 10
ثانيا :عر�ضت حياة املجني عليها للخطر،
ونتج عن ذلك �إ�صابتها بعاهة م�ستدمية.

لتناق�ض �أقوال جمر التحريات وعدم وجود ب�صمات للمتهم

الرباءة ل�شاب و�ضع قنبلة وهمية رغم �ضبط خالياه فيها

ق�ض����ت املحكم����ة الك��ب�رى اجلنائي����ة الرابع����ة
ب��ب�راءة متهم مما ن�سب �إليه من اتهام بو�ضع قنبلة
وهمية يف منطقة �سرتة بالقرب من “دوار البندر”؛
وذلك لأن جم����ري التحريات تناق�ضت �أقواله ،ولأن
تقري����ر خمترب البح����ث اجلنائي مل ي����ورد �أي ب�صمة
للمته����م على اجل�سم امل�ضب����وط ،بالرغم من �ضبط
خالي����ا ب�رشية تعود �إليه مت رفعه����ا من على ال�رشيط
الال�ص����ق املثبت عل����ى الهيكل املحاك����ي لأ�شكال
املتفجرات امل�ضبوط.
وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها �إن ق�ضاءها
قد جرى على �أن القواعد املبدئية التي تقوم عليها
املحاكمة املن�صفة ،و�إن كانت �إجرائية يف الأ�صل -
�إال �أن تطبيقه����ا يف جمال الدعوى اجلنائية  -وعلى
امت����داد حلقاتها  -ي�ؤث����ر بال���ض�رورة يف حم�صلتها
النهائي����ة ،وين����درج حتته����ا �أ�صل ال��ب�راءة كقاعدة
�أولية توجبها الفطرة وتفر�ضها حقائق الأ�شياء.
مت����ى كان ذلك ،وكان افرتا�����ض الرباءة ميثل
�أ�ص��ل�ا ثابت����ا يتعل����ق بالتهم����ة اجلنائية م����ن ناحية
�إثباتها ،ولي�����س بنوع العقوبة املق����ررة لها ،وكان
هذا الأ�صل ميتد �إل����ى كل فرد �سواء �أكان م�شتبها
في����ه �أم كان متهم����ا باعتب����اره قاع����دة �أ�سا�سية يف
النظ����ام االتهام����ي� ،أقرته����ا ال�رشائ����ع جميعها  -ال
لتكف����ل مبوجبها احلماية للمذنب��ي�ن  -و�إمنا لتدر�أ
مبقت�ضاها العقوبة عن كل ف����رد �إذا كانت التهمة
املوجهة �إليه قد �أحاطتها ال�شبهات مبا يحول دون
التيق����ن من مقارفة املته����م للواقعة حمل االتهام

اجلنائي.
وتابع����ت� ،أن االته����ام اجلنائ����ي  -يف ذاته  -ال
يزح����زح �أ�ص����ل الرباءة ،ب����ل يالزم الف����رد دوما ،وال
يزايل����ه �سواء يف مرحلة ما قب����ل املحاكمة �أو �أثناءها
وعل����ى امت����داد حلقاته����ا ،و�أي����ا كان الزم����ن الذي
ت�ستغرقه �إجراءاتها  -فقد غدا دح�ض �أ�صل الرباءة
ممتنعا بغري الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية  -يف
جم����ال ثبوت التهمة  -مبل����غ اجلزم واليقني ،مبا ال
يدع جماال معقوال ل�شبهة انتفائها.
وبا�ستعرا�����ض وقائ����ع الدع����وى وظروفه����ا
ومالب�ساته����ا ترى املحكم����ة �أن االتهام قِ َب َل املتهم
ق����د �أحيط بظالل كثيفة من ال�شكوك والريب ،ذلك
�أن الواقع����ة قد ارتكبت بتاريخ  29نوفمرب ،2016
ومل تتو�صل التحريات �إلى مرتكبها والنيابة العامة
ق����ررت يف الأوراق ب�أال وجه لإقامة الدعوى ،ثم قدم
ال�شاه����د الثاين حم�رضا بالتحريات م�ؤرخ بتاريخ 26
فرباي����ر � 2017أورد في����ه �أن مرتكب����ي الواقعة هم
 13متهما �آخرين م����ن غري املتهم احلايل ،و�سئلوا
بالتحقيق����ات و�أنكروا م����ا �أ�سند �إليه����م ،واملحكمة
قررت يف الأوراق مرة ثانية ب�أال وجه لإقامة الدعوى
اجلنائية لعدم كفاية الدليل.
و�أ�ضاف����ت �أن����ه ورد دلي����ل من خمت��ب�ر البحث
اجلنائي امل�ؤرخ يف � 19أكتوبر  ،2017والذي يفيد
ب�����أن املتهم هو م�ص����در اخلاليا الب�رشي����ة املرفوعة
من ال�رشي����ط الال�صق �أ�س����ود الل����ون امللفوف على
الأ�سالك الكهربائية ،ثم �أعقب ذلك حم�رض حتريات

ثالث م�ؤرخ بتاريخ  7دي�سمرب  2017مغاير ملح�رض
حتري����ات �سابق يفيد ب�����أن التحريات قد دلت على
ا�شرتاك املتهم احلايل يف الواقعة.
ولفتت املحكمة �إل����ى �أن التناق�ض يف حم�رضي
التحري����ات وتقرير حم����رره بالتحقيقات ب�أنه اعتمد
عل����ى م�ص����ادره ال�رسي����ة يف كال املح�رضي����ن ،ي�شكك
املحكمة يف جدية تلك التحريات ،وترى املحكمة �أن
تلك التحريات غري جديرة وتطرحها جانبا وال تعول
عليها وعلى �شه����ادة من �أجراها ،وال تطمئن كذلك
�إل����ى تقرير �شعبة خمت��ب�ر البحث اجلنائ����ي كدليل
كايف للإدان����ة ،فهي قرينة ال تكف����ي وحدها لإقامة
االته����ام قبل املتهم وداللته����ا افرتا�ضية حم�ضة؛
لأنه����ا حتتمل �ص����ورا �شتى من الت�أوي����ل واالحتمال
خ�صو�ص����ا و�أن تقرير �شعب����ة الب�صمات مل يورد �أي
ب�صم����ة للمتهم عل����ى اجل�سم امل�ضب����وط مبا فيها
ال�رشي����ط الال�صق الذي احتوى عل����ى اخلاليا الب�رشية
للمته����م وال�رشي����ط الال�ص����ق باعتباره م����ن الأ�شياء
املتداول����ة ،ف�إن وجود خاليا ب�رشي����ة للمتهم عليه ال
يكف����ي بحد ذاته وال ي�ؤدي بطري����ق اللزوم العقلي
�إلى �أن املتهم هو مرتكب الواقعة.
وتتمث����ل والواقع����ة املته����م به����ا ال�ش����اب يف
�أن ر�سال����ة كان����ت ق����د وردت من غرف����ة العمليات
الرئي�سة للنيابة العامة ،مفادها وجود ج�سم غريب
على �ش����ارع رقم  1باجت����اه دوار البن����در يف منطقة
�س��ت�رة وادي����ان ،فتوجهت قوة م����ن ال�رشطة ملكان
الواقع����ة وحال و�صوله����م مت �إيق����اف حركة ال�سري

لت�أم��ي�ن املوقع ،و�شوهد ج�سم مو�ضوع يف ال�شارع،
وهو عب����ارة ع����ن �أ�سطوانة غاز من احلج����م ال�صغري
مو�ضوع����ة داخل �سلة بال�ستيكية زرقاء اللون ،فتم
ا�ستدع����اء اجله����ات املخت�صة للتعام����ل مع اجل�سم
وتبني �أنه ج�سم وهمي.
وب�إج����راء التحري����ات باال�ستعان����ة بامل�ص����ادر
ال�رسية ،مت التو�صل �إلى ا�شرتاك املتهم يف الواقعة،
و�أنه من �ضمن مرتكبيها مع �آخرين جمهولني.
كما ثبت من تقرير خمت��ب�ر البحث اجلنائي �أن
املتهم ه����و م�صدر اخلالي����ا الب�رشي����ة املرفوعة من
ال�رشيط الال�صق �أ�سود اللون امللفوف على الأ�سالك
الكهربائية امل�صنوع منها العبوة الوهمية.
لك����ن و�أثن����اء التحقي����ق م����ع املته����م �أنك����ر ما
ن�س����ب �إلي����ه واعت�صم بالإنكار حت����ى �أمام املحكمة،
وقدم وكيل املته����م مذكرة دفع فيها بعدم جدية
التحري����ات وانتفاء �أركان اجلرمية امل�سندة للمتهم
وخل����و الأوراق من ثمة دليل يقين����ي وبعدم كفاية
تقرير املخت��ب�ر لإ�سناد الواقع����ة باملتهم ،وطالب
�أ�صليا احلكم بال��ب�راءة واحتياطيا ا�ستعمال الر�أفة
مع املتهم.
وكان����ت النياب����ة العام����ة ق����د �أحال����ت املتهم
للمحاكم����ة عل����ى اعتب����ار �أن����ه بتاري����خ  29نوفم��ب�ر
 ،2016و�ضع و�آخرون جمهولون مبكان عام هيكال
حماكيا لأ�شكال املتفج����رات واملفرقعات ،ويحمل
على االعتقاد ب�أنه كذلك تنفيذا لغر�ض �إرهابي.

ال�سجن � 7سنوات لـ  3مُدانني بتفجري “�سلندر” و�إتالف �سيارة مواطن
عاقبت املحكم���ة الكربى اجلنائية الرابعة 3
متهمني دانتهم ب�إ�شعال حريق وتفجري �أ�سطوانة
غ���از “�سلندر” م���ا ت�سبب يف ح���دوث تلفيات يف
�سي���ارة مملوكة ملواطن كان���ت مركونة بالقرب
من موقع التفجري؛ وذل���ك ب�سجنهم جميعا ملدة
� 7سن���وات ل���كل منهم ،كم���ا �أم���رت مب�صادرة
امل�ضبوطات.
وتتح�ص���ل وقائع الق�ضي���ة يف �أن بالغا كان
ق���د ورد م���ن �أح���د �أف���راد ال�رشطة ،قال في���ه �إنه
�سمع �صوت انفج���ار يف منطقة دم�ستان بالقرب
من موق���ع متركزه مع باقي الق���وات يف الدورية
الأمني���ة ،وبالت�أكد م���ن �صحة الواقع���ة تبني �أن
ال�ص���وت كان ناجم���ا ع���ن انفج���ار �أ�سطوانة غاز
منزلي���ة “�سلندر” ،ومت �إ�شعال حريق يف عدد من
الإطارات من �أجل تفجريها.
و�أو�ضح���ت �أن �أح���د املواطن�ي�ن ت��ض�ررت
�سيارت���ه ج���راء االنفج���ار املذك���ور ،وبالتحقيق
مع���ه قرر �أن���ه كان متواجدا مب�سكن���ه حني �سمع
�ص���وت انفج���ار قوي ،فخ���رج من املن���زل و�أب�رص

تلفي���ات ب�سيارته يف باب ال�سائ���ق ،ووجد بقايا
قطع���ة حديد من �أ�سطوانة غ���از منفجرة ،م�ؤكدا
�أن مرتكب���ي الواقع���ة هم من مث�ي�ري ال�شغب يف
املنطقة.
وعل���ى �إثر ذلك �أج���رى امل�ل�ازم �أول �ضابط
البحث والتحري حترياته ب�ش����أن الواقعة ،والتي
�أ�سف���رت ع���ن حتديد هوي���ة املتهم�ي�ن الثالثة،
و�أنهم من �ضمن امل�شاركني يف ارتكاب الواقعة،
�إذ اتفق���وا فيم���ا بينه���م عل���ى �إح���داث تفج�ي�ر
با�ستخ���دام �أ�سطوان���ة غ���از و�إ�شع���ال النريان يف
�إط���ارات بق�صد الإخ�ل�ال بالأمن الع���ام مبنطقة
دم�ستان.
وتنفي���ذا لذلك االتفاق جهّ ���ز املتهم الثاين
�أ�سطوان���ة غ���از منزلي���ة وعدد � 3إط���ارات وعبوة
بها بنزي���ن وزجاجة “مولوت���وف” ،وتوجهوا �إلى
�ساح���ة رملية “براحة” ،وقام���وا بو�ضع الإطارات
و�أ�سطوان���ة الغاز و�سكب عليه���ا املتهم الثالث
البنزين و�أ�شعل النريان فيهم.
وت�سبب ذل���ك يف حدوث انفجار يف �أ�سطوانة

الغ���از ،والتي كان بالقرب منه���ا �سيارة املجني
عليه ،فت�رضرت بتلفيات بباب ال�سائق ،مبينا �أن
تكلفة �إ�صالح ال�سيارة تقدر مببلغ  150دينارا.
وبالقب����ض على املته���م الأول اعرتف �أثناء
التحقي���ق مع���ه مبعرف���ة النياب���ة العام���ة �أنه يف
يوم الواقعة توا�صل مع���ه املتهم الثاين و�أبلغه
بوج���ود عملي���ة �شغ���ب ،و�أن عليه احل�ض���ور �إلى
مقربة دم�ستان ليال.
وبالفعل توجه �إلى امل���كان املحدد وتقابل
م���ع املتهم�ي�ن الث���اين والثال���ث ،واللذين كان
بحوزتهم���ا �أ�سطوان���ة غ���از و� 3إط���ارات وعب���وة
بنزين وزجاج���ة “مولوتوف” و�أبلغ���اه بالعملية،
وه���ي تفجري لأ�سطوان���ة الغاز ،فحم���ل �إطارين،
بينما حمل املتهم الثاين �إط���ار و�أ�سطوانة الغاز
وزجاج���ة “املولوت���وف” ،وكان بح���وزة الثال���ث
عبوة البنزين ،وتوجهوا �إلى “الرباحة” ،وو�ضعوا
الإطارات فيه���ا ومعها �أ�سطوانة الغ���از و�أ�شعل
النريان فيهم املتهم الثالث بعد �سكب البنزين
عليه���م ،ث���م الذوا بالفرار هاربني م���ن املوقع،

وبعد ذلك �سمع �صوت االنفجار ،وعلم ب�أن هناك
�سيارة ت�رضرت من جراء االنفجار.
وج���اء يف تقري���ر �شعب���ة م��س�رح اجلرمي���ة �أن
العين���ة عبارة ع���ن �أ�سطوانة غ���از منزلية منبعجة
م���ن الأ�سفل عليه���ا �آثار اح�ت�راق و�سن���اج ،و�أن
الأ�سطوانة قد تعر�ضت حلرارة خارجية.
وثب���ت للمحكم���ة �أن املتهم�ي�ن بتاريخ 15
دي�سمرب ،2017
�أوال� :أحدث���وا تفج�ي�را وكان ذل���ك تنفي���ذا
لغر�ض �إرهابي.
ثانيا� :أ�شعلوا حريق���ا يف املنقوالت املبينة
الو�ص���ف والن���وع باملح��ض�ر يف الطري���ق الع���ام
معر�ضني حياة النا�س و�أموالهم للخطر.
ثالثا :حازوا و�أحرزوا عبوات قابلة لال�شتعال
“مولوتوف” بق�صد ا�ستخدامها يف تعري�ض حياة
النا�س والأموال العامة للخطر.
رابع���ا� :أتلف���وا عمدا بع����ض �أج���زاء املركبة
اململوكة للمجني عليه تنفيذا لغر�ض �إرهابي.

القب�ض على م�شتبه �رسق مقتنيات و�أموال من برادة
املنامة  -وزارة الداخلي���ة :قال مدير عام
مديري���ة �رشط���ة حمافظ���ة املح���رق� ،أن �رشط���ة
املديرية ،متكنت وبالتعاون مع مديرية �رشطة
املحافظة ال�شمالي���ة ،من القب�ض على �شخ�ص

(بحرين���ي 41 ،عام���ا) م�شتب���ه بقيام���ه ب�رسقة
مقتنيات �شخ�صية ومبلغ مايل من داخل �إحدى
الربادات.
و�أو�ض���ح �أن املديري���ة ،تلق���ت بالغ���ا ً
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بالواقعة ،وعلى الفور مت مبا�رشة �أعمال البحث
والتح���ري ،والت���ي �أ�سف���رت عن حتدي���د هوية
امل�شتب���ه بارتكاب���ه الواقع���ة والقب����ض عليه،
و�ضبط بحوزته املبلغ املايل امل�رسوق ،وات�ضح

الحقا تورطه يف �رسقات �أخرى.
و�أ�شار مدي���ر عام مديري���ة �رشطة حمافظة
املح���رق� ،إلى �أنه مت اتخاذ الإجراءات القانونية
املقررة ،و�إحالة الق�ضية �إلى النيابة العامة.

مراكز االت�صاالت الأمنية
ودورها يف حتقيق
ال�رشاكة املجتمعية
مت�ض���ي �رشط���ة البحري���ن انطالقا
من دوره���ا الوطني املتمثل يف حماية
�أمن وا�ستقرار الوط���ن واحلفاظ على
منجزات���ه يف �أداء مهامها التي حددها
القانون والد�ستور ،ومن املعلوم ب�أنه
�أ�صبح للمواط���ن واملقيم دور بارز يف
جم���ال مكافحة اجلرمية عل���ى اختالف
�أنواعه���ا وامل�شارك���ة يف منع وقوعها،
وذلك من خ�ل�ال اليقظ���ة والإبالغ عن
ر�ؤي���ة اجلرمي���ة ومرتكبيه���ا ،حيث �إن
املجرمني قد يتواج���دون يف �أي مكان
ويف �أي منطق���ة ،وغالب���ا م���ا تك���ون
حتركاتهم مثرية لل�شك والريبة ،ومن
املالحظ �أن هناك العديد من الق�ضايا
الت���ي مت ك�شفه���ا والقب����ض عل���ى
املجرم�ي�ن قبل تنفيذه���م جلرميتهم
ب�سب���ب تع���اون املواطن م���ع ال�رشطة
والإبالغ عن ه�ؤالء املجرمني.
ومع تط���ور الوع���ي ب�أهمية الدور
االجتماع���ي لأجه���زة الأم���ن مبختل���ف
ال���دول ،وم���ا نالحظ���ه م���ن عملي���ات
نوعي���ة يف �ضبط ال�شب���كات الإرهابية
وم�ستودع���ات الذخائ���ر والأ�سلح���ة
واملتفج���رات ذات اخلط���ورة العالية،
تظه���ر هن���ا �أهمي���ة دور امل�ؤ�س�س���ات
االجتماعي���ة يف تثقي���ف �أفرادها على
التع���اون والتوا�صل م���ع امل�ؤ�س�سات
الأمني���ة باعتب���ار ذل���ك مطلب���ا �رشعيا
وواجب���ا وطنيا ،يهدف بالدرجة الأولى
�إلى من���ع اجلرمي���ة ومكافحتها بن�سبة
عالية لتحقي���ق الأمن للفرد واملجتمع
مم���ا يت�ض���ح �أهمي���ة دور املجتمع يف
معاونة رجل ال�رشطة.
ومن ه���ذا املنطلق تلع���ب مراكز
االت�ص���االت التابعة ل���وزارة الداخلية
�أح���د الأدوار الرئي�س���ة يف حتقيق مبد�أ
ال�رشاك���ة املجتمعي���ة من خ�ل�ال �رسعة
اال�ستجابة والفاعلي���ة يف الأداء و�رسية
املعلومات ليتم التعامل مع االت�صال
وفق طبيعيته ،وتبذل غرفة العمليات
الرئي�سة  999بالتع���اون مع الإدارات
الأمنية الأخرى كالإدارة العامة للدفاع
املدين ،وقيادة خفر ال�سواحل وغريها
م���ن الإدارات الأمنية املخت�صة ،جهود
�أمنية م�شرتكة حتر�ص من خاللها على
�أن تك���ون اال�ستجاب���ة عل���ى م�ستـوى
واح���د م���ن الأداء بنف����س اجلاهزي���ة
واحلرفي���ة ،حيث ي�ستخ���دم العاملون
فيه���ا �أنظم���ة متط���ورة منه���ا النظام
اجلغرافـ���ي الأمني ،ونظ���ام كامريات
املراقب���ة الأمني���ة ،ونظ���ام ات�صاالت
على م�ستوى اململك���ة ليتمكن طاقم
غرفة العمليات من �إدارتها على �أكمل
وجه.
وبع���د تلق���ي االت�ص���ال يت���م
ت�صنيفه والتعامل معه ح�سب �أهميته
وتعي�ي�ن اجلهات التي �ست�ستجيب له
ومتابعه كل بالغ حلني االنتهاء من �إال
ج���راء الالزم ،ويك���ون الهدف من ذلك
احل���د من الإ�رضار وحماي���ة الأرواح عرب
اال�ستجابة ال�رسيع���ة واحتواء املوقف،
والأهم من ذلك �رسع���ة التعايف وعودة
الأمور للو�ضع الطبيعي.
وعن الأن�شط���ة الإجرامية امل�شتبه
فيها ،ف�إن وزارة الداخلية تدعو كل من
لديه معلومات حول �أي ن�شاط �إجرامي
ي�شتبه في���ه ب�أال يتوان���ى يف االت�صال
باجله���ات الأمني���ة املخت�ص���ة �أو على
الرق���م  80008008مبا ي�ضمن زيادة
التوا�صل بني املواطنني واملقيمني
ورج���ال الأم���ن ،ومل���ا لذلك م���ن دور
فاع���ل يف �ضب���ط اجلرمي���ة ،وباعتب���ار
ه���ذه ال�رشاك���ة ت�ش���كل نهج���ا ثابتا يف
منظومة الأداء الأمن���ي؛ للو�صول �إلى
جمتم���ع �آم���ن وم�ستقر ي�ضم���ن حفظ
�أمن و�سالمة اجلميع و�صون املنجزات
واملكت�سبات الوطنية.

ال�صني تتعهد برد �رسيع
على الر�سوم الأمريكية
بك��ي�ن  -روي��ت�رز :قال����ت ال�ص��ي�ن �أم�س
�إنها �س��ت�رد �رسيعا حلماية نف�سه����ا �إذا �أ�رضت
الواليات املتحدة مب�صاحلها يف الوقت الذي
ي�ستعد فيه الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
للك�ش����ف عن تعدي��ل�ات على قائم����ة ر�سومه
اجلمركي����ة الأ�صلي����ة التي ت�سته����دف �سلعا
�صينية بـ  50مليار دوالر.
و�أدلى قنغ �شوانغ املتحدث با�سم وزارة
اخلارجي����ة ال�صينية بتل����ك الت�رصيحات خالل
�إيجاز �صحايف يومي.
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تراجع طفيف لأ�سعار الذهب
دب���ي  -مبا�رش :انخف�ضت �أ�سع���ار الذهب خالل تعامالت �أم�س م���ن �أعلى م�ستوى يف �شهر
لكنها تتجه نحو ت�سجيل مكا�سب للأ�سبوع الثاين على التوايل.
وتراج���ع �سع���ر العقود الآجلة للذه���ب ت�سليم �أغ�سط����س بنحو � % 0.3إل���ى  1304دوالر
للأوقية .وهبط �سعر الت�سليم الفوري للمعدن الأ�صفر بن�سبة انخفا�ض  % 0.2عند 1300.4
دوالر للأوقي���ة .وكان الذه���ب ارتف���ع لأعلى م�ستوى يف �شه���ر خالل جل�سة �أم����س عقب قرار
املرك���زي الأوروبي ب�إنهاء برنامج �رشاء ال�سندات يف دي�سم�ب�ر .وخالل تلك الفرتة �سجل م�ؤ�رش
ال���دوالر الرئي�س���ي الذي يقي�س �أداء العمل���ة �أمام  6عمالت رئي�سة تراج���ع بنحو � % 0.07إلى
 94.808دوالر .وكان الفي���درايل �أعل���ن يف الأ�سبوع اجلاري زيادة �سعر الفائدة �إلى م�ستوى
يرتاوح بني  % 1.75و.% 2
ومن املقرر �أن يتم الإعالن عن بيانات الإنتاج ال�صناعي وم�ؤ�رش “�إمباير �ستيت” بالواليات
املتحدة يف وقت الحق.

غداء “الفطر” العائلي ينع�ش املطابخ ويقفل احلجوزات مبكرا

الأمهات يف “ا�سرتاحة حمارب” واملطاعم ت�أخذ دورهن بالعيد
زينب العكري

انته���ى �شه���ر رم�ض���ان املب���ارك وب���د�أت
�أجواء الف���رح وال�رسور تعم البحري���ن ،وا�ستعدت
الأمه���ات لهج���ر مطبخ املن���زل لي���وم �أو يومني
و�أخذ “ا�سرتاحة حمارب” بعد  30يوما من العمل
املتوا�صل يف �إعداد الوالئم والإفطار لل�صائمني.
يف �أيام عي���د الفطر ال�سعي���د يف�ضل الأبناء
�أن ترت���اح �أمهاته���م واال�ستمتاع باجل���و العائلي
واالعتم���اد عل���ى املطاع���م واملطاب���خ ال�شعبية
لوجبات الغداء.
ولك���ون الكثري م���ن العائ�ل�ات ت�سعى حتى
تر�ض���ي الأم �أو اجل���دة (�صاحب���ة ال�ضياف���ة) يف
مث���ل هذه املنا�سب���ات ،حيث يلت���م اجلميع على
مائدته���ا ،بالطلب م���ن املطابخ ،وبالت���ايل تبد�أ
املطاع���م باحلج���وزات بع�ضه���ا لتوف�ي�ر املواد
الالزم���ة وبع�ضه���ا لأن لديها عددا حم���دودا من
الطلبات التي ت�ستطيع �أن تلبيها.
�إل���ى ذل���ك ،ق���ال �صاح���ب مطب���خ بوعو�ض
للوالئم واملنا�سب���ات� ،أحمد العو�ض� ،أن املطبخ
�أغل���ق دف�ت�ر احلج���وزات من���ذ منت�ص���ف �شه���ر
رم�ض���ان ،م�شريا �إلى �أن زبائنه ال يتغريون وحتى
العدد ال يتغري ل�ضمان جودة الغداء.
و�أ�ض���اف �أن جميع م���ن يتعامل م���ع املطبخ
يعرف �أن احلجوزات تتوقف عند رقم معني فقط
ل�ضمان اجلودة ،خ�صو�صا �أن الإمكانات حمدودة،
( ،)...ال �أقب���ل حج���وزات ف���وق طاقت���ي؛ لك���ي
�أحاف���ظ على ج���ودة الأكل يف مطبخ���ي ،وزبائني
معروف�ي�ن ،وهم يت�سابق���ون ل�ضم���ان �أن يكون
ا�سمهم متواجدا يف قائمة احلجوزات يف مثل هذه
املنا�سبات.

و�أو�ض���ح �أن اجلمي���ع يف�ض���ل �أن يكون غداء
العيد م���ن اللح���وم ،فيما تكون طلب���ات الدجاج
مكملة للحوم ،وامل�شهور من مطبخنا هي “غوزي
العيد” ،مبينًا �أن �أ�سعار الوالئم ارتفعت بعد رفع
الدعم عن اللح���وم والدواجن ،ويتم زيادة ال�سعر
على ح�س���ب الزيادة الت���ي يتم دفعه���ا للكيلو،
ويرتاوح �سع���ر الذبيحة بني  85دين���ارا �إلى 90
دين���ارا تقريب���ا ويعتمد ذل���ك على ال���وزن ،بعد
�أن كان���ت بـ  65دين���ارا ،وحجمها  20كيلوجراما،
ولكن مع تنظيفه���ا يتقل�ص �إلى  18كيلوجراما،
ووليم���ة الدواج���ن ب���ـ  35دين���ارا ،وتتك���ون من
كارتون دجاج يحتوي على  10حبات.
م���ن جانبه ،ق���ال املدير التنفي���ذي يف �رشكة
�سماء ديرتي للمطاعم ،بليغ الرا�شد� ،إن حجوزات

والئ���م العي���د ارتفع���ت بن�سبة ت�ت�راوح بني 15
� %إل���ى  % 20خ�ل�ال هذا الع���ام مقارنة بالعام
املا�ض���ي ،مبينًا �أن املطعم مازال دفرته مفتوحا
للحج���وزات والطلب���ات حت���ى الآن (الثالث���اء)،
الفت���ا �إلى �أن���ه دائما تكون هن���اك طلبات يف �آخر
اللحظات.
و�أ�ضاف طلبات اللحوم يجب �أن تكون بحجز
م�سب���ق �إما الدجاج ،فالطل���ب مفتوح ،م�شريًا �إلى
�أن وجب���ة “م�ضغوط الدجاج” يت���م �إيقافها خالل
فرتة العيد ،م�ؤكدا �أن املطعم يحتاج  1000حبة
دجاج لفروعه الثالثة يوم العيد.
و�أو�ض���ح �أن الأ�سع���ار مل تتغ�ي�ر ويبلغ �سعر
الذبيح���ة العربية نحو  150دينارا ،فيما بلغ �سعر
بع�ض الأنواع الأخرى بني  80و 100دينار.

عالقات جديدة بني “�أوبك” ومنتجي “ال�صخر الأمريكي”

النفــط م�ستقــر ..والأ�ســـواق تنتظــر زيـادة املعــرو�ض
عوا�صم  -وريرتز :ا�ستقرت �أ�سعار النفط
بدرجة كب�ي�رة �أم�س بينما �أ�ش���ارت ال�سعودية
ورو�سيا ،مهند�ستا اتف���اق خف�ض املعرو�ض
العامل���ي ،قبيل اجتم���اع مهم ملنظم���ة �أوبك
يف فيين���ا الأ�سبوع املقبل �إل���ى �أن الإنتاج قد
يزيد.
وكان خ���ام برن���ت مرتفعا ثالث���ة �سنتات
�إلى  75.97دوالر للربميل بعد �أن حتدد �سعر
الت�سوي���ة على انخفا����ض � 80سنتا يف اجلل�سة
ال�سابقة.
وارتف���ع اخل���ام الأمريكي غ���رب تك�سا�س
الو�سي���ط خم�سة �سنت���ات �إل���ى  66.94دوالر
للربمي���ل بعد �أن ختم اجلل�سة ال�سابقة مرتفعا
� 25سنت���ا .وكان اخلام الم�س �أعلى م�ستوياته
يف �أ�سبوع�ي�ن عندم���ا بل���غ  67.16دوالر ي���وم
اخلمي�س.
و�سج���ل برن���ت وغ���رب تك�سا����س �أعل���ى
م�ستوياتهم���ا يف ثالثة �أع���وام ون�صف يف مايو
لكنهم���ا انخف�ض���ا بهدوء منذ ذل���ك احلني مع
ارتف���اع �إنت���اج اخل���ام الأمريك���ي وا�ستع���داد
منظم���ة البل���دان امل�صدرة للب�ت�رول ورو�سيا
وحلف���اء �آخرين على م���ا يبدو لزي���ادة الإنتاج
عندما يجتمعون يف العا�صمة النم�ساوية يومي
 22و 23يونيو.
وكان وزي���ر الطاق���ة الرو�س���ي �ألك�سن���در
نوفاك ق���ال ي���وم اخلمي�س �إث���ر حمادثات مع
نظ�ي�ره ال�سعودي خالد الفال���ح يف مو�سكو �إن
البلدين يدعم���ان ”من حيث املب���د�أ“ اخلروج
التدريجي من االتفاق.
وقال نوفاك ”بوجه عام ندعم هذا ...لكن
التفا�صي���ل �ستك���ون حمل نقا�ش م���ع الوزراء
خ�ل�ال �أ�سب���وع“ م�ضيف���ا �أن �أح���د اخلي���ارات
�سيك���ون زي���ادة الإنت���اج  1.5ملي���ون برميل
يوميا ب�شكل تدريجي رمبا من �أول يوليو.
ومل يقدم الفال���ح توقعات حمددة ل�شكل
�أي اتفاق يف فيينا .لكنه قال ”�سرنى �إلى �أين
من�ض���ي ،لكن �أعتقد �أننا �سنتو�صل �إلى اتفاق

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

ير�ضي ،قبل كل �شيء ،ال�سوق”.
ويتوق���ع حملل���ون كث�ي�رون �أن ي�سف���ر
االجتماع عن زيادة يف الإنتاج.
وق���ال جري���ج مكينا كبري حملل���ي ال�سوق
ل���دى �أك�سي تري���در لت���داول العق���ود الآجلة
يف مذك���رة ”�شكل االتفاق �أبع���د ما يكون عن
اليقني حت���ى الآن يف �ضوء �أن الرو�س يرغبون
عل���ى ما يب���دو يف �إي���رادات ا�ستثنائي���ة �أقوى
بكثري من معظم �أع�ضاء �أوبك”.
وتابع ”تخميني �أن الزي���ادة �ستكون �أقل
من امللي���ون برميل يوميا التي من املفرت�ض
�أن الواليات املتحدة طلبتها من ال�سعوديني“.
و�أبل���غ ويل العهد ال�سع���ودي الأمري حممد
ب���ن �سلمان الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
يوم اخلمي�س �أن ال�سعودية ترغب يف ا�ستمرار
التع���اون م���ع رو�سي���ا ب�ش����أن �أ�س���واق النفط
العاملية.
يف غ�ض���ون ذل���ك تلق���ى النف���ط بع����ض
الدعم بع���د �أن �أغلقت الهجم���ات مرف�أي نفط
رئي�سي�ي�ن يف ليبي���ا يوم اخلمي����س مما قل�ص
الإنتاج مبقدار � 240ألف برميل يوميا.
وانخف�ض���ت واردات كوري���ا اجلنوبي���ة
م���ن النفط اخل���ام الإيراين يف ماي���و �إلى �أدنى
م�ستوياته���ا من���ذ يناي���ر  2016م���ع �سع���ي
امل�شرتي���ن الكوري�ي�ن اجلنوبي�ي�ن لتقلي�ص
واردات النف���ط الإي���راين يف خ�ض���م عقوب���ات
�أمريكية جديدة على طهران.
وعل���ى �صعي���د مت�ص���ل ت�سع���ى منظم���ة
“�أوبك” ومنتجو النفط ال�صخري الأمريكي �إلى
توطيد العالقات يف “فيينا”.
وقبل �سنوات قليلة فق���ط ،كان الر�ؤ�ساء
التنفيذي���ون ل��ش�ركات النف���ط ال�صخ���ري يف
�ص���دام مفتوح م���ع منظمة البل���دان امل�صدرة
للبرتول (�أوبك) ،لكنهم يدركون الآن �أنهم يف
قارب واحد وينبغي �أن يجدفوا معا للمحافظة
على ت���وازن العر����ض والطل���ب العاملي على
اخلام ،وفقا ملقابالت مع حمللني وم�س�ؤولني

•�إنتاج ال�صخر الزيتي الأمريكي ي�ضغط على الأ�سواق العاملية ويدفع الأ�سعار للرتاجع

تنفيذين وم�ستثمرين.
ورفع���ت الزيادة يف �أ�سع���ار اخلام والتي
بلغ���ت �أكرث م���ن  % 40يف االثني ع��ش�ر �شهرا
املا�ضي���ة� ،أرب���اح املنتج�ي�ن يف �أنح���اء العامل،
لكنه���ا تهدد �أي�ضا بت�آكل الطلب على الوقود
الأحف���وري يف وق���ت ي�شي���ع فيه التح���ول �إلى
ا�ستخدام الكهرباء.
وتق���ول مديرة برنامج �أمن الطاقة وتغري
املناخ يف جمل�س العالقات اخلارجية �آمي مايرز
جاف ”نقرتب من و�ضع �ست�صبح فيه الزيادة
امل�ستمرة يف �سعر النفط �سببا مل�شاكل كبرية
لالقت�صاد العاملي.
”�إل���ى جان���ب الإنت���اج هن���اك ق�ضاي���ا
ملح���ة �أكرب قائم���ة تهم �أوب���ك ومنتجي النفط
ال�صخري“.
والتق���ت �أوب���ك م���ع ممثل�ي�ن �أمريكي�ي�ن
مرت�ي�ن على الأقل هذا العام ومن املقرر عقد
اجتماع ثالث رفيع امل�ستوى يف فيينا الأ�سبوع
الق���ادم .و�ستتمثل الق�ضية ال�ساخنة يف �إيجاد
الت���وازن الأمثل ب�ي�ن العر����ض والطلب على

النفط.
ومن املقرر �أن يلقي امللياردير امل�ؤ�س�س
ل�رشك���ة النف���ط ال�صخ���ري الأمريكي���ة الرائدة
كونتننتال ري�سور��س�ز هارولد هام ،كلمة �أمام
وزراء �أوب���ك �إلى جان���ب م�س�ؤولني تنفيذيني
�آخري���ن بالقط���اع مث���ل ج���ون هي����س الرئي�س
التنفي���ذي ل�رشك���ة هي����س ك���ورب و�سك���وت
�شيفيل���د رئي����س جمل����س الإدارة التنفي���ذي
ل�رشكة بايونري ناتورال ري�سور�زس.
ومل ي���رد ه���ام وال هي����س عل���ى طلب���ات
للتعقي���ب قبيل االجتماع .و�أحجم �شيفيلد عن
الإدالء بتعليق.
وقالت ال�سناتور هايدي هايتكامب ،وهي
دميقراطية من نورث داكوتا ،جنحت جهودها
لرف���ع حظر ت�صدير النفط الأمريكي يف 2015
”ل���ن �أنظر �إل���ى احلوار والنقا����ش ك�شكل من
�أ�ش���كال التع���اون .نتح���دث جميعا ع���ن �شكل
الطلب العاملي بالن�سبة للنفط“.
وق���اد رف���ع احلظر �إل���ى تغي�ي�ر وا�سع يف
قطاع الطاقة العاملي حيث دفع بنحو مليوين

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

برميل من اخلام الأمريكي �إلى الهند وال�صني
و�أ�سواق �أخرى كان���ت خا�ضعة تاريخيا لهيمنة
�أوبك و�أجرب املنظم���ة ومناف�سيها الأمريكيني
على �أن ي�صبحوا �أكرث ت�صاحلية.
وب���د�أ هام ،ال���ذي �أطلق عل���ى �أوبك ”منر
ب�ل�ا �أنياب“ يف  ،2014ت�شجي���ع �رشكات النفط
ال�صخري الأخ���رى على الرتكيز عل���ى الربحية
�أك�ث�ر م���ن الإ��س�راف يف الإنت���اج .ويف ال�شه���ر
املا�ض���ي �ألقى كلمة يف اجتم���اع ملجل�س �إدارة
�أرامكو ال�سعودية يف هيو�ستون.
وكان ذل���ك تغ�ي�را يف ن�ب�رة اخلطاب من
هام الذي �أق���ام يف  2011ن�صبا من اجلرانيت
يف �سه���ول ن���ورث داكوت���ا للمباه���اة بتنامي
نفوذ �إنتاج النف���ط الأمريكي وقدرة الواليات
املتحدة على تلبية حاجاتها من الطاقة.
ويفاخر الن�صب املقام لذكرى واحدة من
�أولى �آبار النفط ال�صخري الأفقية التي حفرت
يف الوالي���ات املتح���دة �أن كونتننتال �ساعدت
يف تبدي���د ”�أ�سطورة نفاد النف���ط يف �أمريكا“
و�ست�ساع���د الب�ل�اد يف هزمي���ة املناف�س�ي�ن
العامليني.
ل���ن ي�ش���ارك م�س�ؤول���و ��ش�ركات النف���ط
ال�صخ���ري الأمريكية يف تلك النقا�شات لكنهم
�سيجتمع���ون يف م���كان �آخ���ر يف فيين���ا خ�ل�ال
الأ�سبوع مع الفالح ووزراء �آخرين يف �أوبك.
وحتظ���ر قوان�ي�ن مكافحة االحت���كار على
منتج���ي النفط ال�صخ���ري الأمريكيني تن�سيق
�إنتاجه���م مما يجعل رغبتهم م���ع �أوبك يف كبح
التقلبات وطفرات الأ�سعار �أمرا �صعبا.
ويق���ول روب ثوميل مدير املحفظة لدى
�صندوق تورتوي���ز �إنرجي الذي يح���وز �أ�سهما
يف بايونري ومنتج�ي�ن �أمريكيني �آخرين للنفط
ال�صخ���ري ”منتجو النفط والغ���از الأمريكيون
بحاجة �إلى �أ�سع���ار نفط م�ستقرة لكي ينجحوا،
ولي�س بال�رضورة �إلى �أ�سعار نفط �أعلى“.
وبالفع���ل ف����إن بع����ض امل�س�ؤول�ي�ن
التنفيذيني الأمريكيني لن يذهبوا �إلى فيينا.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

اقتصاد

business@albiladpress.com
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دعا �إلى �إيجاد بدائل بعد نفاد خمزون املحجر

مرهون :ثبات �أ�سعار مواد البناء بالأ�سواق املحلية
�أمل احلامد

�أك���د رئي�س جمعي���ة املقاول�ي�ن البحرينية علي
مره���ون لـ “الب�ل�اد” توف���ر م���واد البن���اء يف ال�سوق
املحلية ،مع ثبات �أ�سعارها عمومًا� ،إال �أنها متيل �إلى
االرتف���اع قلي�ل� ًا ب�شكل ال يكاد يذك���ر .و�أ�شار �إلى �أن
احلدي���د امل�ستورد م���ن اململكة العربي���ة ال�سعودية
ودول���ة الإمارات العربية املتحدة متوفر ب�شكل جيد،
و�أ�سع���اره طبيعية وذل���ك بعد �أن �سمح���ت الريا�ض
بت�صدي���ر احلدي���د والإ�سمن���ت وغريهما م���ن املواد
الإن�شائية منذ عدة �أ�شهر.
و�أو�ضح مرهون �أن �سعر الطن امل�ستورد يرتاوح
ما بني  260دين���ارا للحديد ال�سعودي و 265دينارا
للإماراتي ،وهو �سعر ثابت على هذا املنوال منذ نحو
� 6أ�شهر بعد �أن كان  220دينارًا.

و�أ�ضاف �أن �سعر بي���ع كي�س الإ�سمنت متفاوت،
فبع����ض ال��ش�ركات تبيعه ما ب�ي�ن  1.5دين���ار و1.6
دينار ،و�رشكات �أخرى تبيعه ما بني  1.7دينارا و1.8
دينارا ،كما ترتاوح �أ�سعار ال�شحنة الواحدة من الرمل
م���ا بني  65و 80دينارًا وذل���ك رمبا يعتمد على عدد
مرات غ�سل الرمل.
�أم���ا الأخ�ش���اب ،ف�أ�سعاره���ا ثابت���ة و�إن �شهدت
بع����ض التغ�ي�ر يف قيمته���ا بوت�ي�رة طفيف���ة وغ�ي�ر
مالحظة� ،إذ ي�ت�راوح �سعر الل���وح الواحد من اخل�شب
املق���اوم للماء ما ب�ي�ن  6و 12دين���ارا وفقًا لنوعية
اخل�شب .وب�ي�ن مرهون �أن �سعر بي���ع الطابوق ثابت
�أي�ض���ا ،حيث �إن بع����ض امل�صانع تبي���ع �ألف حبة من
الطاب���وق ب�سع���ر  310دنانري وم�صان���ع �أخرى ب�سعر
 320دين���ارا �أو  330دينارا ،م�شريًا �إلى �أن امل�صانع
رفع���ت �سعر بيع الألف حبة م���ن الطابوق بزيادة 10

دنان�ي�ر عندما حدثت �أزمة �ش���ح للكنكري امل�ستورد
من ر�أ����س اخليمة قبل نحو عام�ي�ن ولفرتة حمدودة،
( )...معتق���دا �أن الأ�سع���ار يجب �أن تع���ود �إلى 310
دنان�ي�ر؛ نظ���رًا لتوفر م���واد البناء وثب���ات �أ�سعارها،
وبالتايل ال داعي لرفع الأ�سعار.
و�أ�ض���اف “الأ�سع���ار يف البحري���ن دائمً���ا ترتفع
ب�رسعة ال�صاروخ وتهبط ب�رسعة ال�سلحفاة”.
وتابع مره���ون “ن�أمل يف انخفا����ض �أ�سعار مواد
البن���اء لي�ستفيد املواطن من هذا الأم���ر )...( ،حيث
ارتفع���ت �أ�سعار مواد البناء منذ �أزم���ة �شح الكنكري
وال تزال مرتفعة ،مما رفع من كلفة بناء املرت املربع
الواحد من  10دنانري لت�صل �إلى  30دينارا”.
وفيما يتعلق باملحجر احلكومي مبنطقة حفرية،
�أو�ض���ح رئي�س جمعية املقاول�ي�ن �أن وزارة الأ�شغال
و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين �أعط���ت

�أكرب بنك هندي يوقف التعامل مع مدفوعات نفط �إيران
نيودلهي  -رويرتز :قال املدير املايل مل�ؤ�س�سة
النف���ط الهندية �أم����س �إن واردات اخل���ام لبالده من
�إيران �ستت�أثر �سلبا من نهاية �أغ�سط�س بعد �أن �أخطر
بن���ك الدولة الهندي ��ش�ركات التكرير انه لن يتعامل
مع املدفوع���ات املتعلقة بالنف���ط املقبل من �إيران
اعتب���ارا من نوفم�ب�ر .وت�أتي تلك اخلط���وة من البنك
الهندي ال���ذي ت�سيطر عليه الدولة بع���د �أن ان�سحب
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب من االتفاق النووي
العاملي مع �إيران يف الثامن من مايو قائال �إنه �سيعيد
فر�ض عقوبات يف غ�ضون  180يوما.
وق���ال �أ.ك� .شارما من م�ؤ�س�س���ة النفط الهندية
لروي�ت�رز ”حتمي���ل (النف���ط) �سيت�أث���ر م���ن نهاي���ة
�أغ�سط����س حتت الآلية احلالية م���ا مل ين�ش�أ م�سار دفع
جدي���د” .ورغ���م �أن نيودلهي خف�ضت ال���واردات من
طهران يف ال�سنة املالية  2018 - 2017ب�سبب نزاع

بخ�صو�ص حق���ل غاز عمالق ،فقد ظل���ت �إيران ثالث
�أكرب مورد للنفط �إلى البالد .ووردت �إيران نحو 458
�أل���ف برميل يومي���ا �أو نحو ع�رشة باملئ���ة من واردات
الهند البالغة م���ا يزيد على  4.5مليون برميل يوميا
يف ال�سنة املالية املنتهية يف مار�س .2018
وكانت م�ؤ�س�سة النفط الهندية قالت يف ال�سابق
�إنه���ا �ستدر�س ��ش�راء النفط من موردي���ن تقليديني
معظمهم يف ال��ش�رق الأو�سط لتعوي����ض �أي نق�ص يف
الإمدادات من �إيران ب�سبب العقوبات الأمريكية.
ومل ي���رد بن���ك الدولة الهن���دي حت���ى الآن على
طلبات للتعليق.
وت�ستخدم �رشكات التكرير املحلية بنك الدولة،
�أكرب بن���وك الب�ل�اد ،والبنك الأوروب���ي الإيراين الذي
مقره �أملانيا ل�سداد مقابل م�شرتيات النفط الإيراين
باليورو .وتعتزم ريالين�س �إند�سرتيز الهندية ،مالكة

�أك�ب�ر جممع تكري���ر يف العامل والت���ي مقرها مومباي،
التوق���ف عن ا�سترياد النفط من �إيران يف حني بد�أت
نايارا �إنرج���ي ،التابعة لرو�سنف���ت الرو�سية ،خف�ض
م�شرتياته���ا من ال�شهر احل���ايل ح�سبما تقول م�صادر
لروي�ت�رز .وكانت الهند� ،أكرب م�ش�ت�ر للنفط الإيراين
بعد ال�صني ،من بني دول قليلة وا�صلت التجارة مع
الطهران خالل جولة عقوبات غربية �سابقة.
وتقول الهند �إنها ال متتثل للعقوبات الأمريكية
لك���ن ال�رشكات والبنوك التي تربطها �صالت بالنظام
املايل الأمريكي قد تتعر�ض لعقوبات �إذا مل متتثل.
ويبد�أ �رسيان بع����ض العقوبات بعد فرتة ”�إنهاء
تدريج���ي“ مدته���ا  90يوما تنته���ي يف ال�ساد�س من
�أغ�سط����س وتدخ���ل البقية حيز التنفي���ذ ،ومن �أهمها
تل���ك املرتبطة بقط���اع النفط ،بعد ف�ت�رة  180يوما
تنتهي يف الرابع من نوفمرب.

•علي مرهون

املقاول�ي�ن العاملني يف منطقة حف�ي�رة مهلة �أخرية
مل���دة � 3أ�شهر لإخراج خمزونهم من املحجر� )...( ،آمال

بعد هذه املهلة �أن ي�ستمر املحجر يف عمله كما كان،
ب�إيجاد حل جذري للم�شكلة.
و�أعرب مره���ون عن �أمله بتوف�ي�ر بديل للمحجر
يف ح���ال انتهاء املخ���زون� ،سواء م���ن جانب احلكومة
�أو ال��ش�ركات املحلي���ة ،مبين���ا �أن ا�ستم���رار امل�شكلة
�سي����ؤدي الرتف���اع الأ�سع���ار ب�سب���ب تكلف���ة ال�شحن
واال�ست�ي�راد .وكان���ت وزارة الأ�شغ���ال و�ش����ؤون
البلدي���ات والتخطيط العمراين ذكرت يف �شهر يناير
املا�ض���ي �أنه ومنذ �إع���ادة افتت���اح املحجر احلكومي
يف منت�ص���ف الع���ام  2016مت �إنت���اج م���ا يق���ارب 5
ماليني طن ،متوقعة انتهاء املخزون يف املحجر خالل
العام�ي�ن املقبل�ي�ن )...( .مو�ضح���ة �أن هناك �رضورة
�إلى ت�شجي���ع القطاع اخلا�ص يف احل�صول على بدائل
خارجية مل���واد الدف���ان و�صخور احلماي���ة ،وتهيئته
للح�صول على البدائل من م�صادر خارجية.

اليورو يتجه لأكرب خ�سارة �أ�سبوعية
لن���دن  -روي�ت�رز :يتج���ه الي���ورو
�ص���وب �أكرب خ�س���ارة �أ�سبوعي���ة له يف
� 19شهرا بعد �أن قال البنك املركزي
الأوروبي على غري املتوقع �إنه �سيبقي
�أ�سعار الفائدة عند م�ستويات قيا�سية
منخف�ضة حتى منت�صف العام املقبل.
و�ستنتهي هذا العام حزمة التحفيز
ال�ضخم���ة ع���ن طري���ق ��ش�راء ال�سندات
التي ترجع �إلى زمن الأزمة وت�ستهدف
تعزي���ز اقت�ص���اد منطقة الي���ورو لكن
�أ�سعار الفائدة �ستظ���ل م�ستقرة حتى
�صي���ف  2019على الأق���ل ح�سبما قال
ماري���و دراجي رئي�س البن���ك املركزي
الأوروبي يوم اخلمي�س.

وارتف���ع الي���ورو  % 0.1مقاب���ل
ال���دوالر الق���وي عل���ى نط���اق وا�س���ع
لت�سج���ل العمل���ة املوح���دة 1.1573
دوالر.
لكن العملة منخف�ضة  1.72باملئة
هذا الأ�سبوع مم���ا يجعلها ب�صدد �أكرب
خ�س���ارة �أ�سبوعي���ة له���ا من���ذ نوفمرب
.2016
وارتفع م�ؤ�رش الدوالر ،الذي يقي�س
قوة العمل���ة الأمريكية مقابل �سلة من
 6عمالت رئي�س���ة� ،إلى � 95.131أم�س
وهو �أقوى م�ست���وى له منذ ال�سابع من
نوفمرب وذلك بعد �أن �صعد  % 1يوم
اخلمي�س.
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مسار املستقبل للعقارات
 -1للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع
خلف مخبز املرزوق .املساحة  421٫7متر
مربع ،املطلوب  23دينار للقدم.
 -2للبيع أرض  B4في اجلنبية مخطط
الشيخ خالد .املساحة  300متر مربع.
املطلوب  32دينار للقدم.
-3للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من
جسر امللك فهد تقع على شارعني وزاوية
املساحة  468متر مربع .املطلوب  30دينار
للقدم.
 -4للبيع أرض في عالي .املساحة  394متر
مربع .املطلوب  20دينار للقدم.

هاتف39993932 - 33277337 :

ﻣﻄﻠــــــــﻮﺏ ﻟﻠﺸـــــﺮﺍﺀ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ,ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺭﺿﺎ ﻣﺠﻴﺪ - 36779770 :ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ 36005571 :
@grnata

www.grnata.com

grnata@grnata.com

grnatagroup

grnata.group

telegram.me/grnata

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦTEl: 17564400 - Fax: 17564440 :
ﺧﻂ ﺳﺎﺧﻦ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  -ﻳﻌﻤﻞ  24ﺳﺎﻋﺔ 17582958 -

ﻣﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﻧﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻣﺤﺘﺮﻓﺔ ﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺗﻚ

 تحصيﻞ اﻹيجاراﺖ متابعة العقود المنتهية وتأجير الشاغر صيانة العقار ورفﻊ قيمتﻪ السوقية توفير خدماﺖ راقية تليﻖ بمستوﻰ المستأجريﻦ إدارة شاملة للعقار تحﺖ إشراﻒ أمهر المستشاريﻦواﻹدارييﻦ والمهندسيﻦ
 ،، -ومزايا أخرﻰ

Mahdi Hubail : 39696598 - E-mail: mahdi.hubail@grnata.com
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مقتل زعيم “طالبان”
الباك�ستانية
كابول ـ رويترز:

�أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية� ،أم�س
اجلمع���ة� ،أن الواليات املتح���دة �أبلغتها
ب�أن زعيم “طالب���ان” الباك�ستانية املال
ف�ضل اهلل ،قتل يف �رضبة جوية.
ونقلت و�سائل �إع�ل�ام �أمريكية ،يف
وق���ت �سابق �أن اجلي����ش الأمريكي �شن
غارة يف والية كون���ار �رشقي �أفغان�ستان
على احلدود مع باك�ست���ان ،ا�ستهدفت
�إرهابيا كبريا مل ي�سمّه.
وق���ال املتح���دث با�س���م اجلي����ش،
الليفتنانت كولوني���ل مارتن �أودونيل،
يف بي���ان �إن “الق���وات الأمريكية �شنت
�رضب���ة �ض���د الإره���اب يف  13يوني���و،
يف والي���ة كون���ار ق���رب احل���دود ب�ي�ن
�أفغان�ستان وباك�ستان”.
وكانت وزارة اخلارجي���ة الأمريكية
�أعلن���ت يف مار�س عن مكاف����أة بقيمة 5
ماليني دوالر ،ملن ي�ساعدها يف الك�شف
عن مكان موالنا ف�ضل اهلل.

مقتل �أكراد ب�رضبات
تركية �شمايل العراق
اسطنبول ـ رويترز:

�أعل���ن اجلي����ش الرتك���ي� ،أم����س
اجلمعة ،عن مقتل  26م�سلحا كرديا يف
�رضبات جوية يف منطق���ة جبال قنديل
�شمايل العراق.
ونقل���ت وكال���ة �أنب���اء الأنا�ض���ول
الرتكي���ة الر�سمية عن اجلي�ش الرتكي
قوله �إن���ه قتل  26م���ن م�سلحي حزب
العمال الكرد�ست���اين يف �رضبات جوية
على منطقة قندي���ل يف �شمال العراق
يوم  12يونيو.
وحل���زب العم���ال الكرد�ست���اين،
ال���ذي ي�شن متردا منذ عقود يف جنوب
�رشق تركيا ،قواعد يف منطقة قنديل.
وي�شن حزب العمال الكرد�ستاين،
ال���ذي تعت�ب�ره الوالي���ات املتح���دة
واالحت���اد الأوروب���ي وتركي���ا منظم���ة
�إرهابي���ة ،متردا منذ  3عقود يف جنوب
�رشق تركيا الذي تقطنه �أغلبية كردية.

ليبيا� ...رضبة �أمريكية
تقتل ع�ضوا يف “القاعدة”
واشنطن ـ اب:

قال اجلي�ش الأمريكي يف بيان �إن
الق���وات الأمريكية وجهت �رضبة جوية
�إل���ى جماعة تابع���ة لتنظي���م القاعدة
جن���وب �رشق���ي بن���ي ولي���د الأ�سب���وع
املا�ضي مما �أ�سفر عن مقتل م�سلح.
وقال���ت القي���ادة الع�سكري���ة
الأمريكي���ة يف �إفريقي���ا �إن الق���وات
الأمريكي���ة مازال���ت تُقي���م نتيج���ة
ال�رضب���ة الت���ي ج���اءت يف �إطارم�ساعي
دح���ر تنظيم القاع���دة يف بالد املغرب
وحرمان مقاتليه من حرية احلركة .ومل
حتدد القيادة هوية امل�سلح.
وقال���ت القي���ادة �إن ال�رضبة التي
نُفذت ي���وم الأربعاء عل���ى م�سافة 80
كيلوم�ت�را تقريبا جنوب���ي �رشقي بني
وليد مل ت�سفر عن مقتل �أي مدنيني.
وتق���ع بن���ي ولي���د �إل���ى اجلنوب
ال�رشقي من طرابل�س.

ان�سحاب �أمريكي “و�شيك”
من “حقوق الإن�سان”
جنيف ـ رويترز:

ذك���ر ن�شط���اء ودبلوما�سي���ون �أن
املحادث���ات م���ع الوالي���ات املتح���دة
ب�ش����أن كيفي���ة �إ�صالح جمل����س حقوق
الإن�سان التابع للأمم املتحدة ،ف�شلت
يف تلبية مطال���ب وا�شنطن ،مما ي�شري
�إلى �أن الإدارة الأمريكية رمبا تن�سحب
من املجل�س الذي يقع مقره يف جنيف.
و�أبل���غ م�ص���در �أمريك���ي روي�ت�رز
�رشيط���ة ع���دم الك�شف ع���ن هويته �أن
االن�سح���اب يب���دو “و�شي���كا” ،لكنه مل
يخ�ض يف التفا�صيل.
وقال���ت م�ص���ادر دبلوما�سي���ة �إن
ال�س�ؤال لي�س هل �ستن�سحب وا�شنطن
من املجل�س ،ولكن متى �ستفعل ذلك.
ويفتت���ح جمل�س حق���وق الإن�سان
جل�س���ة الإثن�ي�ن املقب���ل ت�ستم���ر 3
�أ�سابيع حتى  6من يوليو.
ومل تك���ن ل���دى م�س����ؤول �أمريكي
�آخر يف جنيف معلوم���ات ب�ش�أن حدوث
ان�سحاب خالل املحادثات املقبلة.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :
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الأمم املتحدة ت�ؤكد� :صواريخ احلوثي �صناعة �إيرانية
األمم المتحدة ـ رويترز:

�أكد الأمني الع���ام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�س يف تقرير �رسي ملجل�س الأمن الدويل
�أن بقاي���ا � 5صواريخ �أطلقها احلوثيون يف اليمن عل���ى الأرا�ضي ال�سعودية منذ يوليو 2017
“ت�شرتك يف �سمات ت�صميم نوع معروف من ال�صواريخ” ت�صنعه �إيران ،و�إن بع�ض املكونات
�صنع���ت يف �إيران.و�أو�ضح غوتريي�����س يف تقرير ن�صف �سنوي ب�ش�أن تنفي����ذ عقوبات الأمم املتحدة
ُ
املفرو�ض����ة عل����ى �إيران �أن الأمم املتحدة مل تتمكن من حتديد متى نُقل����ت ال�صواريخ �أو مكوناتها �أو
التكنولوجيا املرتبطة بها من �إيران �إلى احلوثيني ،وما �إذا كان ذلك “انتهاكا للقيود” التي تفر�ضها
الأمم املتحدة .والتقرير الواقع يف � 14صفحة ت�سلّمه جمل�س الأمن الثالثاء.
كما ذكر غوتريي�س �أن م�س�ؤويل الأمم املتحدة فح�صوا �أي�ضا �أ�سلحة ومواد متعلقة بها �ضبطت يف
البحرين ويف �سفينة مل يكن عليها طاقم كانت حمملة باملتفجرات �ضبطتها قوات الإمارات.
و�أ�ضاف“ :الأمانة العامة واثقة من �أن بع�ض الأ�سلحة واملواد املتعلقة بها �صنعت يف �إيران”.

احلوثي يعرتف بانهيار قواته وي�ستجدي “زخما ب�رشيا”

اجلي�ش اليمني ي�سيطر على مدخل مطار احلديدة
عدن ـ وكاالت:

�سيطر اجلي�ش اليمني� ،أم�س اجلمعة ،على مدخل مطار احلديدة ،بعد �أن �شن بدعم من
قوات حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن ق�صفا عنيفا على ميلي�شيات احلوثي التي تراجعت �إىل داخل
�إلى ذلك ،يتوقع �أن ي�صل املبعوث الأممي �إلى
العا�صمة اليمنية� ،صنعاء ،اليوم ال�سبت ،يف حماولة
�أخرية لإقن����اع احلوثيني باالن�سح����اب من احلديدة.
وكانت قوات اجلي�ش اليمني واملقاومة متكنت من
ال�سيط����رة على منطقة النخيل����ة وال�شجرية والدوار
يف مديري����ة الدريهم����ي جن����وب حمافظ����ة احلديدة،
و�صوالً �إلى م�شارف مطار احلديدة .ويف هذه الأثناء،
تتوا�ص����ل العملي����ة الع�سكري����ة لتحري����ر احلدي����دة
بوترية مت�سارعة .وقد �أكد قادة ع�سكريون مينيون
�أن قوات اجلي�ش الوطني واملقاومة �سيطرت على
املدخ����ل اجلنوبي للمدينة ،فيم����ا حتدثت �أنباء عن
تفخي����خ ميلي�شيات احلوثي ملين����اء احلديدة .على
�صعي����د مت�صل ،وبع����د خطاب عبداملل����ك احلوثي
ال����ذي حث في����ه �أن�صاره عل����ى التوجه �إل����ى القتال
وع����دم الهروب من����ه� ،أفادت م�ص����ادر حملية� ،أم�س
اجلمع����ة ،ب�����أن امليلي�شيات ن�صبت نق����اط تفتي�ش
على املداخ����ل ال�شمالية ملدين����ة احلديدة والطرق
ال�رسيعة امل�ؤدية �إلى �صنعاء واملحافظات املجاورة
للحديدة؛ ملنع ف����رار مقاتليها من جبهات ال�ساحل
الغربي .و�أقر زعي����م املتمردين احلوثيني يف وقت
مت�أخ����ر م����ن م�س����اء اخلمي�س بوج����ود انهي����ارات يف
�صف����وف ميلي�شيات����ه يف جبهات ال�ساح����ل الغربي،
خ�صو�ص����ا يف احلدي����دة الت����ي ت�شهد تقدم����ا كبريا
للق����وات امل�شرتكة ب�إ�سن����اد من التحال����ف العربي

املطار .و�أو�ضح القائد العام جلبهة ال�ساحل الغربي �أبو زرعة املحرمي يف ت�صريح �صحايف� ،أم�س
اجلمعة� ،أن املقاومة اليمنية �سيطرت على دوار مطار احلديدة الدويل.
كما نقلت وكالة رويرتز عن �أحد �سكان احلديدة قوله�“ :شاهدنا قوات املقاومة يف ال�ساحة عند
املدخل ال�شمايل الغربي من املطار”.

باري�س تدر�س
نزع الألغام بعد
عملية التحالف
باريس ـ أ ف ب:

•مقاتلون من لواء العمالقة خالل معارك احلديدة

لدع����م ال�رشعي����ة يف اليم����ن .كما اع��ت�رف احلوثي يف
كلم����ة تليفزيوني����ة بوج����ود حال����ة م����ن االرتباك يف
�صفوف قواته ،م�ستجديا عنا�رص ميلي�شياته بت�أمني
زخم ب�رشي للمعركة .وقتل الع�رشات من ميلي�شيات
احلوث����ي الإيراني����ة يف مواجه����ات م����ع املقاوم����ة
اليمني����ة امل�شرتكة التي حقق����ت تقدما كبريا على
جبه����ة احلدي����دة ،حيث باتت مواق����ع املتمردين يف
املدينة مبرمى القوات املتقدمة .و�أ�سفرت غارات
ملقاتالت التحالف العرب����ي واملواجهات مع قوات

املقاوم����ة عن مقت����ل  96من ميلي�شي����ات احلوثي،
يف ظ����ل انهي����ار حت�صيناته����ا ودفعاته����ا يف جبهة
احلدي����دة �إث����ر �رضب����ات قا�صمة وغ��ي�ر متوقعة .ومل
ت�ستطع عنا���ص�ر ميلي�شيات احلوث����ي ال�صمود �أمام
هجوم �آالف املقاتل��ي�ن من قوات املقاومة اليمنية
عل����ى مواقعها التي تتمرت�����س خلفها ،ما �أ�سفر عن
انهي����ارات كبرية يف �صفوفه����ا و�أ�رس الع�رشات منها،
بينهم قيادات ميداني����ة ،ممن يديرون املعارك يف
جبهة احلديدة.

�أعلن����ت وزارة الدف����اع الفرن�سي����ة
�أم�����س اجلمع����ة �أنه����ا تخط����ط ل����ـ “عملي����ة
�إزال����ة الغام” لدواف����ع “�إن�سانية” يف ميناء
احلديدة اليمن����ي “بعد انته����اء العمليات
الع�سكري����ة” يف �إ�شارة �إل����ى الهجوم الذي
ت�شن����ه الق����وات املوالية للحكوم����ة بدعم
من التحالف الع�سكري بقيادة ال�سعودية.
و�أ�شارت الوزارة �إلى “درا�سة جارية لإزالة
الإلغ����ام من م�س����ارات الدخول �إل����ى ميناء
احلديدة بعد انتهاء العمليات الع�سكرية؛
به����دف ت�سهيل النقل الآم����ن للم�ساعدات
الإن�سانية �إلى �سكان املدينة”.
و�أو�ضح����ت “لي�س����ت هن����اك عمليات
ع�سكري����ة فرن�سي����ة حالي����ا يف منطق����ة
احلديدة ،وفرن�سا لي�س����ت �ضمن التحالف
امل�شارك” يف الهجوم.

�أكد موقفه الثابت برف�ض التدخالت الإيرانية باملنطقة

ريا ب�إيران ...و�أمن ال�سعودية من �أمننا
الأردن :لن ن�سمي �سف ً
دبي ـ العربية نت:

�أك���د م�ص���در �أردين رفي���ع امل�ست���وى� ،أم����س
اجلمع���ة� ،أن ب�ل�اده لن ت�سم���ي �سفريًا جدي���دًا لدى
طهران بع���د �صدور قرار من جمل�س الوزراء الأردين
بنقل ال�سفري عب���داهلل �سليمان �أبورم���ان من �إيران
�إلى مقر وزارة اخلارجية الأردنية يف العا�صمة عمان.
وكان الأردن قد �سحب �سفريه من طهران قبل
نح���و �أكرث من ع���ام ،و�أتى قرار الي���وم بعدم ت�سمية
�سفري �آخر بديلاً .
وقال امل�ص���در لـ “العربية.ن���ت” :لي�س هناك

ني���ة لت�سمية �سف�ي�ر �أردين �آخر يف طهران يف الوقت
احل���ايل .ويف نف����س ال�سي���اق ويف رد على �س����ؤال لـ
“العربية.ن���ت” �أك���د وزير اخلارجي���ة الأردين �أمين
ال�صف���دي �أن “�أم���ن وا�ستق���رار اململك���ة العربي���ة
ال�سعودي���ة من �أم���ن وا�ستق���رار اململك���ة الأردنية
الها�شمية”.
وقال وزير اخلارجية الأردين �إن “موقف الأردن
ثابت جتاه رف�ض التدخ�ل�ات الإيرانية ب�ش�ؤون دول
املنطقة” ،م�ؤكدا �أن “ال�سعودية عمق للأردن مثلما
�أن الأردن ه���و عمق لل�سعودي���ة ،ونقف موقفا ثابتًا

يف الت�صدي لكل ما يهدد �أمن وا�ستقرار دولنا”.
وب�س�ؤال���ه ع���ن خلفي���ات القرار ج���دد “موقف
الأردن الثابت من ال�سيا�س���ات الإيرانية املت�ضمنة
تدخالت يف �ش�ؤون دول املنطقة”.
كم���ا �ش���دد عل���ى حر����ص الأردن عل���ى “�أم���ن
دول املنطق���ة ،خ�صو�صا ال�سعودي���ة ودول جمل�س
التع���اون اخلليجي” .و�أردف قائ�ل�ا “�أمن ال�سعودية
من �أمننا ،ونحر�ص على عمقنا العربي واخلليجي”.
�إلى ذلك� ،أكدت امل�ص���ادر �أن ال�سفري الأردين
يف �إي���ران موجود بالفعل يف عمان ،وجرى ا�ستدعا�ؤه

للت�ش���اور منذ �أكرث من عام عل���ى خلفية “التدخالت
الإيرانية يف ال�ش�ؤون العربية”.
و�أ�ش���ار امل�س����ؤول الأردين �إل���ى جمل���ة م���ن
ال�سيا�سات الإيرانية التي و�صفها ب�أنها “ت�ؤدي �إلى
تعميق عدم اال�ستقرار يف املنطقة”.
و�أو�ضح �أن �سيا�س���ات �إيران �شكلت “تدخالت
مرفو�ض���ة م���ن قبلن���ا يف ال�ش����ؤون الداخلي���ة لدول
وم�سا�سا مببادئ ح�سن اجلوار التي
ً
عربية �شقيق���ة،
نتوخاه���ا يف تعامالتن���ا م���ع الدول املج���اورة للعامل
العربي وال نقبل ب�أقل منها”.

اتهمت  5رو�س و� 3سوريني ب�إر�سال وقود الطائرات ل�سوريا

حتذير �أمريكي جديد ...وتلويح ب�إجراءات حازمة �ضد نظام الأ�سد
عواصم  -وكاالت:

�أعلن���ت الوالي���ات املتحدة �أنه���ا �ستتخذ
�إج���راءات �صارمة ومالئم���ة ردا على انتهاكات
احلكومة ال�سورية يف منطقة خف�ض الت�صعيد،
وفقا ذكر بي���ان لوزارة اخلارجي���ة الأمريكية،
�أم�س اجلمعة .و�أ�ضاف البيان �أن مو�سكو عليها

م�س�ؤولي���ة ا�ستخ���دام نفوذه���ا الدبلوما�س���ي
والع�سك���ري م���ع احلكوم���ة ال�سوري���ة لوق���ف
الهجم���ات و�إرغامها على ع���دم �شن �أي حمالت
ع�سكري���ة �أخ���رى .وحقق خ�ب�راء يف تقارير عن
ا�ستخدام حكومة الأ�سد �أ�سلحة كيماوية ،ولقي
�أكرث من � 500ألف �شخ�ص م�رصعهم يف القتال،

الذي انزلقت فيه قوى عاملية ودول جماورة.
�إلى ذلك ،وجّ هت الوالي���ات املتحدة اتهامات
ل���ـ  5رو����س و� 3سوريني بانته���اك العقوبات
الأمريكي���ة م���ن خ�ل�ال �إر�سال وق���ود طائرات
�إل���ى النظام ال�سوري وبغ�سل الأموال من خالل
حتوي�ل�ات مالية عرب النظام امل���ايل الأمريكي

للدفع مقابل �شحنات الوقود.
وق���ال م�ساع���د وزي���ر الع���دل الأمريك���ي
ل�ش����ؤون الأم���ن القوم���ي جون �س���ي دمري�س،
يف بي���ان“ :ته���دف العقوب���ات الأمريكية على
�سوريا والقرم �إلى �إحباط دعم �سوريا للإرهاب
و�سعيها ال�ستخدام �أ�سلحة دمار �شامل”.

قتلى مدنيون بأول أيام العيد في سوريا
بيروت ـ اف ب:

قت���ل  6مدني�ي�ن عل���ى الأق���ل،
يف ق�ص���ف كثي���ف نفذت���ه الق���وات
احلكومية� ،أم�س اجلمعة ،على حمافظة
درعا ،بح�سب املر�صد ال�سوري حلقوق
الإن�سان.
وي�أت���ي الق�ص���ف بع���د �ساع���ات
م���ن تهدي���د وا�شنطن دم�ش���ق باتخاذ
“�إج���راءات �صارم���ة” ردا عل���ى �أي
“انتهاك” التفاق خف�ض الت�صعيد يف
جنوب البالد .وي�شهد اجلنوب ال�سوري،
وي�ض���م حمافظ���ات درع���ا والقنيطرة
وال�سويداء ،وقفا لإط�ل�اق النار �أعلنته

مو�سكو مع وا�شنطن وعمان منذ يوليو
املا�ض���ي ،بعدم���ا �أُدرج���ت املنطق���ة
يف حمادث���ات �أ�ستان���ة برعاي���ة رو�سية
و�إيرانية وتركية ك�إحدى مناطق خف�ض
الت�صعيد الأربعة يف �سوريا.
وذك���ر املر�صد “من ب�ي�ن القتلى
ال�ست���ة طف�ل�ان و�أكرث م���ن  30م�صابا
جراء ق�صف عنيف نفذته قوات النظام
على بلدتني عل���ى الأقل يف ريف درعا
ال�شمايل الغربي”.
و�أو�ض���ح املر�ص���د �أن “ه���ذه
احل�صيلة هي الأعلى” منذ �إعالن وقف
�إطالق النار يف املنطقة.

•ق�صف لقوات النظام ال�سوري (ار�شيفية)
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ن��ش�رت ال�صحف املحلية م�ؤخراً خرباً مفاده �أن 30
ملي���ون م�سافر عربوا مطار دبي خ�ل�ال الربع الأول من
هذا العام ،وال�شك �أن الرقم �أعاله رقم مهول ،وال �أريد
هن���ا �أن �أذكر م���دى اال�ستفادة الكب�ي�رة التي حتققها
�إم���ارة دب���ي من ه���ذا الع���دد الكبري م���ن امل�سافرين،
وانعكا����س ذلك على اقت�صادها الوطن���ي وميزانيتها
العامة.
وجند �أن حكومتنا الر�شيدة هنا يف البحرين تبذل
قُ�ص���ارى جهده���ا يف �سبي���ل تطوي���ر وحتدي���ث البنى
التحتية واملرافق العامة وامل�شاريع املختلفة لالرتقاء
مب�ستوى اخلدم���ات ،ودعم االقت�ص���اد الوطني ،فمثال
هن���اك م�رشوع بن���اء املط���ار اجلديد الذي م���ن امل�ؤمل
�أن يت���م االنتهاء م���ن مرحلته الأولى بحل���ول منت�صف
ع���ام 2019م وبتكلف���ة قدره���ا  380ملي���ون دين���ار
حي���ث ي�أتي ه���ذا امل�رشوع احليوي �ضم���ن �إطار برنامج

وضع خطط شاملة لجعل المطار
محطة حيويّة متكاملة

املار�ش���ال اخلليجي ،حي���ث �إن القائمني على امل�رشوع
الذي يعترب الأ�ضخم يبذلون ق�صارى جهدهم من �أجل
حتقيق الهدف املن�ش���ود� ،أي االنتهاء من �إجنازه وفق
اخلطة املو�ضوعة وامليزانية املحددة.
و�أمتنى �أن يتم بالت���وازي مع هذا امل�رشوع تنفيذ
خط���ة متكامل���ة لكيفية جع���ل املط���ار اجلديد حمطة
حيويّ���ة ونقطة عبور حديثة جلمي���ع امل�سافرين الذين
ينتقل���ون من ال�رشق �إلى الغ���رب ليعود مطارنا الدويل
حيويّ���ا ً ومتمي���زا كما كان يف حقب���ة ال�سبعينات ،ل�ست
رج���ل اقت�ص���اد ولك���ن من وجه���ة نظ���ري ينبغي على
احلكوم���ة �أن تعم���ل ب�شكل �رسي���ع من خ�ل�ال �أجهزتها
املختلفة على و�ضع خطط متكاملة ل�ضمان اال�ستثمار
الأمثل لهذا املرفق احليوي.
وللتمكن من مناف�سة املطارات اخلليجية الأخرى،
علين���ا �أن نُب���ادر باتخ���اذ الق���رارات اجلريئ���ة لتغيري

الكث�ي�ر من القوان�ي�ن ،ومنح االمتي���ازات التي ت�سهم
يف ا�ستقط���اب ��ش�ركات الط�ي�ران العاملي���ة ،وكذل���ك
العمل مع ناقلتنا الوطني���ة والفنادق وهيئة ال�سياحة
واملعار����ض و�إدارة الهجرة واجل���وازات وكل اجلهات
التي لها عالقة بهذا املرفق املهم.
نحت���اج �إل���ى و�ض���ع خطة وطني���ة طموح���ة ،وهذا
ين�سج���م متام���ا ً مع توج���ه احلكوم���ة الر�شي���دة ب�إيجاد
م�ص���ادر جدي���دة للدخل غ�ي�ر النفط ،وذل���ك يف �إطار
الر�ؤي���ة االقت�صادية  ،2030كم���ا نحن بحاجة �إلى خطة
ت�سويقي���ة ناجحة تنفذ من خالل املواطنني املبدعني،
ال ع���ن طري���ق �رشكات عالق���ات عامة دولي���ة ت�ستنزف
امليزانية وتُرهقها.
ال خ�ل�اف يف �أن اال�ستعان���ة باخل�ب�رات الأجنبي���ة
�أمر مطل���وب ،لكن املطلوب �أك�ث�ر ا�ستغالل الطاقات
ال�شبابي���ة املبدعة املتوفرة ،وه���ي على ا�ستعداد تام

لب���ذل الغ���ايل والنفي����س ل�صالح هذا الوط���ن الغايل،
كم���ا ينبغ���ي �إن�ش���اء جلنة وطني���ة عليا متث���ل خمتلف
اجله���ات احلكومية واخلا�صة بحيث يتم منح �أع�ضائها
�صالحي���ات وا�سع���ة جتنبه���م الدخ���ول يف متاه���ات
البريوقراطية الت���ي ال تخدم العمل ،فللأ�سف ينق�صنا
التن�سي���ق املطلوب يف بع�ض الأحي���ان ،الأمر الذي قد
يك���ون غالب���ا ً وراء ت�أخري تطبيق الكث�ي�ر من امل�شاريع
والأفكار اخلالقة.
ل�ست �أرى �أيّ �ضري يف ا�ستن�ساخ التجارب الناجحة
املطبق���ة يف ال���دول ال�شقيق���ة وال�صديق���ة ،فاملهم
هن���ا هو �أن نعمل ب�شكل �صحي���ح ،وح�سب ر�ؤى وخطط
وا�ضح���ة ،به���دف اخلروج بنتائ���ج �إيجابي���ة تقودنا يف
النهاي���ة �إلى حتقي���ق �أهدافن���ا وغاياتن���ا املتمثلة يف
الإ�سهام الفاعل يف دعم اقت�صاد مملكتنا الغالية وبناء
حياة �أف�ضل لكل املواطنني .واهلل من وراء الق�صد.

فالح هادي الجنابي

وحش الغالء يفتك
بالشعب اإليراني
ال يبدو �أن هناك �أي حت�سن يف الأو�ضاع
االقت�صادي���ة واملعي�شي���ة لل�شعب الإيراين،
خ�صو�ص���ا �أن نظام امل�ل�ايل ال يزال م�ستمرا
عل���ى نهجه املعه���ود ،حيث �إن���ه ي�رصف كل
اهتمام���ه عل���ى الق�ضاي���ا الأمني���ة القمعية
وتدخالت���ه يف بل���دان املنطق���ة وت�صدي���ر
التط���رف والإره���اب ،لذلك فم���ن الطبيعي
ج���دا �أن جند وح����ش الغالء يف هك���ذا �أو�ضاع
يفتك بال�شعب الإيراين وعلى م�سمع ومرئى
النظ���ام ،وال يجب �أن ننظر �إلى هذه امل�س�ألة
بب�ساط���ة ،لأن ال�شع���ب يع���اين �أ�سا�س���ا من
�أو�ض���اع معي�شي���ة من���ذ �أع���وام طويلة ،لكن
الالفت للنظر �أن النظام ي�ضيق اخلناق على
ال�شعب �أكرث ف�أكرث مع مرور الأعوام.
الف�شل الذي يواجهه نظام املاليل على
خمتل���ف الأ�صع���دة وال�سيما عل���ى ال�صعيد
االقت�ص���ادي ،ينعك����س على �إي���ران ب�صورة
وا�ضح���ة ،ومل يع���د بو�س���ع النظام �أب���دا �أن
يخف���ي ذلك �أو يت�سرت علي���ه ،خ�صو�صا بعد
االنتفا�ض���ة ال�شعبية وا�سع���ة النطاق يف 28
دي�سمرب  ،2017والتي غطت  144مدينة يف
�سائر �أرجاء �إيران حيث �أعلن ال�شعب رف�ضه
الكام���ل لهذا النظ���ام الفا�شل يف كل �شيء،
لذلك هتف ب�شعارات طالبت ب�إ�سقاطه.
ازدياد الغ�ل�اء وتفاقم���ه ب�سبب النهج
وال�سيا�سات اخلاطئ���ة للنظام� ،أدى وي�ؤدي
�إلى ات�س���اع دائرة الفق���ر وم�ضاعفة معاناة
الفق���راء ب�سب���ب ذل���ك �أك�ث�ر م���ن ال�ل�ازم،
وبح�س���ب التقارير اخلربي���ة الأخرية الواردة
م���ن داخ���ل �إي���ران� ،أدت الزي���ادة يف �أ�سعار
الدج���اج واللحوم احلمراء بن�سبة  60يف املئة
يف ال�شهری���ن املا�ضيني �إلى ت���رك العديد
من الأ��س�ر ذات الدخ���ل املنخف����ض يف حالة
من القلق ،ويف الوقت نف�سه ،يتوقع رئي�س
احتاد بائعي حلوم الدجاج وال�سمك �أن �سعر
الدج���اج �سريتف���ع وي�ص���ل �إلى ح���د 8500
تومان �أی�ض���ا ،ما �سيرتك �آث���اره وتداعياته
ال�سلبية على ال�شعب الإيراين.
�أكرثي���ة ال�شع���ب الإي���راين تعي����ش
حت���ت خ���ط الفق���ر ،بالإ�ضافة �إل���ى قرابة 5
ماليني �آخرين يواجه���ون املجاعة ،وال يجب
�أن نن�س���ى هن���ا �أن احل���ال و�ص���ل بال�شعب
الإيراين ب�أن يبادر �سكان حمافظة �سي�ستان
وبلو�ش�ستان ب�أكل حلوم القطط ،لذلك ف�إن
احتمال انفج���ار الأو�ضاع بع���د �أن باتت كل
الظ���روف مهي�أة لها مبثاب���ة كابو�س يرعب
املاليل ،لأنهم يعلم���ون �أن منظمة جماهدي
خلق “بديلهم ال�سيا�س���ي رغما عن �أنفهم”
هي من تق���ف خلف االنتفا�ض���ة ولها الدور
الأك�ب�ر يف حتريك وتوجي���ه ال�شارع الإيراين،
والتجمع ال�سنوي الع���ام للمقاومة االيرانية
الذي �سيقام يف الثالثني من ال�شهر اجلاري
يف باري����س� ،سي�سل���ط الأ�ض���واء على الظلم
الكبري الذي مار�سه النظام �ضد ال�شعب من
الناحي���ة االقت�صادية ليف�ضح���ه �أمام العامل
كله ،بل �إن ه���ذا التجمع قد يلقي بت�أثرياته
الكبرية على الداخل الإيراين وقد ي�ساهم يف
الإ�رساع بعملية �إ�سقاط النظام“ .احلوار”.

إضاءات نحو ريادة وعالمية “كُ لية عبداهلل
بن خالد للدراسات اإلسالمية”
لفتة كرمية م����ن جاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة عاه����ل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه،
ذلك التوجي����ه ال�سامي بت�سمي����ة كلية للدرا�سات
الإٍ�سالمية با�سم املغفور له ب�إذن اهلل �سمو ال�شيخ
عبداهلل ب����ن خالد �آل خليفة؛ وذلك تقديراً جلهود
�سموه الكبرية والعط����اءات املباركة التي قدمها
يف م�سريته الطويلة من حياته ،وهو توجيه مبارك
لي�����س غريبا ً عل����ى عاه����ل البالد املف����دى ،ليظل
النا�س متذكرين علما من �أعالم البحرين ،ما يعزز
ال�صبغة البحريني����ة يف املدر�سة ال�رشعية الفقهية
كامتداد لعلمائها الأجالء وفقهائها الكرام.
فجهود �سمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد الرائدة
يف خدم����ة الوطن ال مت�ضي هك����ذا ،بل هي ظاهرة
للعي����ان ،وتركت ب�صم����ات وا�ضح����ة يف قطاعات
مهم����ة ومراحل خمتلفة من تاريخ مملكة البحرين،
حي����ث كرّ�س رحم����ه اهلل حياته لن�رش قي����م الإ�سالم
احلنيف وله �إ�سهام����ات م�ؤثرة يف جماالت متنوعة
ق�ضائية وتنظيمية و�إدارية و�إن�سانية واجتماعية،
ف�ضالً عن �شمائل����ه الفا�ضلة التي كان بها �سموه
مو�ضع ثق����ة وتقدير من خمتلف فئ����ات ال�شعب،
وكان جمل�س����ه العام����ر ال����ذي ت�رشف����ت بح�ض����وره
منوذجً ا يف التوا�صل مع النا�س ،واحلفاوة برواده.

و�أت���ش�رف ب�����أن �أ�ضع ب��ي�ن يدي جالل����ة امللك
املف����دى �أيده اهلل واملعني��ي�ن بع�ض املقرتحات
وال����ر�ؤى الت����ي �أراه����ا �ست�سه����م مب�شيئ����ة اهلل يف
حتقيق املزيد من الأه����داف النبيلة ،ولت�أخذ هذه
الكلي����ة دورها وحتتل مكانته����ا بني نظرياتها يف
خمتلف �أرجاء العامل الإ�سالمي.
�إنّ �أب����رز ما نحت����اج �إليه يف الكلي����ات ال�رشعية
بعد التكوين العلمي املعريف لطلبة العلم ال�رشعي
حت����ى يكونوا عل����ى درجة من التمك����ن ،النظر �إلى
اجلوانب العملية التي تخدم احتياجات املجتمع يف
املجاالت الق�ضائية وال�رشعية والإدارية والبحثية،
لذل����ك �أق��ت�رح �أن ت�ضم لعمل الكلي����ة الدبلومات
املتخ�ص�ص����ة ،وم����ن ذل����ك دبل����وم يف الإفت����اء� ،إذ
نحن بحاج����ة �إلى وجود مفت��ي�ن يف م�سائل ع�رصية
وواقعي����ة ت�ستمد م����ن �أ�صالة ال�رشيع����ة ون�صو�ص
الوحيني وتكون عل����ى دراية بالواقع ،مع االلتزام
ب�ضواب����ط وقواع����د الإفت����اء ،بالإ�ضاف����ة لإع����داد
دبل����وم متخ�ص�����ص يف �إدارة امل�ساج����د ،يخت�����ص
بامل����واد التي تعزز ر�سالة امل�سجد ،وتعني الإمام
واخلطي����ب والداعية عل����ى �أداء امله����ام املنوطة
به����م ،وكذلك نحن بحاجة لدبل����وم �أو ماج�ستري يف
الق�ض����اء ال�رشعي .ويف املج����ال اخلريي نحن بحاجة

د .حبيب النامليتي
�إل����ى ع����دد م����ن املتخ�ص�ص��ي�ن يف جم����ال الوقف
وال����زكاة ،ملواكبة ما حدث بهذي����ن املجالني من
تط����ور معريف ،بالإ�ضافة �إل����ى �إ�صدار جملة �رشعية
حمكم����ة للدرا�سات املتخ�ص�صة تبحث يف جماالت
املعرفة املختلف����ة ،وتوقيع اتفاقي����ات التعاون
من �أجل التن�سيق والتعاون مع كليات ال�رشيعة يف
الع����امل الإ�سالمي ونقل اخل��ب�رات واملعارف ،و�أن
تقوم الكلية بعقد الن����دوات العلمية العاملية يف
ق�ضايا واقعية تبحث فيها من �أ�صول ومنطلقات
�رشعية ،و�أن يتم فتح املجال لطلبة العلم وناهلي
املعرفة م����ن دول العامل لال�ستف����ادة من الكلية،
و�أن ت�ضم الكلية يف جنباتها مكتبة غنية ومتنوعة
من الكت����ب ،ووثائق تاريخية ،و�أقرتح نقل مكتبة
�سموه اخلا�صة �إل����ى مبنى الكلية ،والبد من و�ضع
مناه����ج معتم����دة ،وحت����ى تق����وم الكلي����ة بدورها
حتتاج ملبنى م�ستقل تنطل����ق منه ،جمهز ب�أحدث
الو�سائل.
ه����ذه املقرتحات مهمة لإجناح ه����ذا امل�رشوع
ليتوافق مع م�ستجدات الع�رص ومقت�ضيات الواقع
وف����ق املنظ����ور ال�رشعي� ،سائ��ل�اً اهلل ع����ز وجل �أن
يجع����ل هذه الكلي����ة �شعاع نور ي�ض����يء هذا البلد
والعامل الإ�سالمي.

ومضة قلم
محمد
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

توجيهات سموه أثلجت
صدور أهالي سار
يف جل�سة جمل�س الوزراء املنعقدة
بتاريخ احل���ادي ع�رش م���ن �شهر يونيو
اجل���اري ،وجّ ه �صاح���ب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر خليفة ب���ن �سلم���ان �آل خليفة
رئي����س ال���وزراء املوق���ر حفظ���ه اهلل
ورع���اه وزارة الإ�س���كان بدرا�سة �إن�شاء
م��ش�روع �إ�س���كاين يف �س���ار ،كم���ا وجّ ���ه
�سموه با�ستيعاب الطلبات الإ�سكانية
احلالية للأهايل ب�سار يف م�رشوع الهملة
الإ�س���كاين ويف مدينة �سلمان من خالل
برنامج مزايا.
ه���ذه اللفت���ة الكرمية م���ن �سمو
رئي����س ال���وزراء حفظ���ه اهلل لي�س���ت
غريبة �أبدا علي���ه ،ف�سموه رجل الدولة
ال���ذي عرف���ه �شعب البحري���ن يتلم�س
نب����ض املواط���ن واحتياجات���ه لي�ل�ا
ونهارا ،كم���ا عرف عنه �أبن���اء البحرين
زيارات���ه ملناطقه���م والوق���وف على
احتياجاته���م ،وه���و ال�سب���اق دوما يف
و�ضع احللول خلدمة �أبناء �شعبه.
الق�ضي���ة الإ�سكاني���ة لأهايل �سار
بقيت خ���ارج اهتمام���ات امل�س�ؤولني
ط���وال ال�سن���وات الفائت���ة ،وهاه���ي
الي���وم وبف�ضل التوجيه���ات الكرمية
وم���ا عرفناه عن ب���اين نه�ضة البحرين
�سرتى النور ،فال���ذي اعتاد عليه �أهل
البحري���ن �أن �أيادي �سم���وه البي�ضاء ال
تتوقف ع���ن العط���اء ،ومواقف �سموه
النبيل���ة الإن�سانية متت���د لكل حمتاج،
كم���ا عهدنا م���ن �سم���وه ت�صديه لكل
امل�شكالت الت���ي تواجه عام���ة النا�س
�أينما كانوا.
�إنّ ب�صم���ات �سموه اخلرية ال يخلو
منه���ا �أي موقع �أو مف�ص���ل يف الدولة،
�أكان يف التعلي���م �أو ال�صح���ة �أو عل���ى
�صعي���د الوظائف ،وجمي���ع من يعي�ش
على هذه الأر�ض ي�شه���د ل�سموه بها،
�إن �سم���وه ال ير�ض���ى �أن مي���ر �أي فرد
ب�ضائقة ومن هن���ا جند �سموه ي�شارك
النا�س �أفراحهم و�أتراحهم ،وهذا نهج
ثاب���ت ي�سري عليه ،ف�سم���وه ال يكتفي
بالتقارير التي ت���رده وال مبا تتناقله
ال�صح���ف عن �أحوال النا�س وهمومهم،
ف�ن�راه حفظ���ه اهلل ال يهد�أ له ب���ال �إالّ
عندم���ا يتواج���د قلب���ا وقالب���ا يف كل
املواقع التي يوليها اهتمامه املبا�رش،
ويف املرات القليلة التي ت�رش ّفت فيها
بلق���اء �سموه كان يح���ث الكتّاب على
تبي���ان �أوج���ه الق�ص���ور يف كل مرافق
الدولة ،وهذا بكل ت�أكيد ميثل اهتمام
�سموه بال���دور الكبري الذي ينه�ض به
رج���ال ال�صحافة والإعالم ،كان ي�ستمع
لكل ر�أي ويطالبنا بنقل كل ما يعانيه
املواطن.
وال �ش���ك �أن �أه���ايل �س���ار �أثلجت
�صدوره���م بطرح ق�ضيته���م يف جل�سة
جمل����س ال���وزراء الأخ�ي�رة ،وغمرته���م
الفرحة والب�رشى بقرب حل مع�ضلتهم،
وه���م يتوجهون �إل���ى �سم���وه بال�شكر
والعرف���ان ويدعون ل�سم���وه بال�صحة
وطول العمر.

صور مختصرة

“أنتو والزمان علينه”!
من ال�صدمات املوجعة التي يتلقاها
املواطن م���ن الذين �أو�صله���م الربملان
رف�ضهم االقرتاح بقانون “ر�سوم �ضعف
املق���رر” لإ�ص���دار �شه���ادة الت�سجي���ل
ال�سنوي على كل مركب���ة مملوكة لأجنبي
مقاب���ل ا�ستخدام���ه الط���رق واملواق���ف
العامة يف البحرين ،ويف ذات الوقت وزارة
الداخلية �أو�ضحت �أن عدد الأجانب الذين

ميلكون �سيارات خا�صة بلغ  ،89723هذا
الرق���م الهائل مت ر�ص���ده العام املا�ضي
وحتديدا يف  28مار�س .2017
ب���ح �ص���وت املواط���ن وو�ص���ل الأمل
للعظ���م وه���و ي��ص�رخ ويطال���ب الدول���ة
واحلكوم���ة مع���ا بالتحرك و�إيج���اد خمرج
لهذه الأزمة الأزلية التي �أ�صبحت و�أم�ست
تتعب كل فئات ال�شعب.

عبدالعزيز الجودر
يا نواب ويا م�س�ؤويل الأمة البحرينية،
ال�شوارع ومواق���ف ال�سيارات يف البحرين
“حده���ا بدها” ومل تع���د تتحمل كل هذه
الأع���داد ال�ضخمة م���ن املركبات اخلا�صة
بالأجان���ب ،كتبنا �سابقا عن هذه الق�ضية
وقلن���ا البد م���ن و�ضع ح���ل له���ا ،فمهما
ا�ستحدثت �شوارع وج�سور و�أنفاق وغريها
من طرق و�أ�ساليب ف�إنها م�ؤقتة وجزء من

a.aziz.aljowder
@gmail.com

احلل ولي�س احلل كله.
احل���ل �إيقاف �إ�ص���دار رخ�ص ال�سياقة
للأجان���ب الت���ي ت���زداد وتتكاث���ر �أرنبيا
وعدم التجديد ملن �صدرت لهم من قبل
وي�ستثن���ى من ذل���ك �أ�صح���اب الوظائف
الرفيع���ة� ،أم���ا الباق���ي منه���م فهن���اك
موا�ص�ل�ات جماعي���ة حديث���ة متوافرة يف
البالد .وع�ساكم عالقوة.

BUZZ

انستغرام ال ّنجوم

السنة العاشرة  -العدد 3532

السبت

تعود �أج���واء احلفالت الغنائية العامة �إلى عيد
الفطر املقبل يف الكويت ،حيث حتط الرحال نخبة
من النج���وم ،و�سيق���ام يف  22من ال�شه���ر اجلاري
حفل غنائي �ضخم يجم���ع الفنانة امل�رصية �شريين
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مسافات

عبدالوهاب� ،إلى جانب الفنان اللبناين زياد برجي،
ال���ذي يغني للم���رة الأولى يف الكوي���ت ،و�سيقدم
احلف���ل املذي���ع �صالح الرا�ش���د ،ويق���ام يف قاعة
الربكة يف فندق كراون بالزا يف منطقة الفروانية.
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أكد علو كعب البحرين في مهرجان نجوم الفن واإلعالم

مواجهة المخرج حسين الحليبي األقوى في رمضان 2018
�أ�سامة املاجد

حقق الفن���ان واملخرج البحرين���ي �إجنازا
جديدا ي�ض���اف �إل���ى م�سريته الفني���ة وذلك
بح�ص���ول م�سل�سل “املواجه���ة” الذي ت�صده
لإخراجه على جائ���زة �أف�ضل م�سل�سل متكامل
يف مهرج���ان املمي���زون يف رم�ضان يف الدورة
 11ال�شيخ دعيج اخلليفة ال�صباح ،كما ح�صل
منت���ج العمل با�س���م عبدالأمري عل���ى �أف�ضل
منتج للع���ام  .2018وامل�سل�س���ل من ت�أليف
حممد الكندري.
ه���ذا ويف ت�رصيح خا�ص ل���ـ “البالد” قال
املخرج احلليبي� :أوج���ه حتية �إلى فريق عمل
م�سل�س���ل “املواجه���ة” فالتك���رمي جماع���ي
ولي����س فرديا و�إن كان هن���اك من متيز فهو
متيز اجلمي���ع .و�أ�ضاف “هذا الإجن���از يجعلنا
�أمام حت���د وم�س�ؤولي���ة يف امل�ستقبل على �أن
نق���دم اجلديد ،كم���ا �أن وجود ا�س���م خمرج �أو
فن���ان بحرين���ي يف عم���ل يح�ص���د اجلوائز هو
�إجن���از للبحري���ن بكل م���ا حتمل���ه الكلمة من
معن���ى ،وعموما تعودنا عل���ى ح�صد البحرين
للجوائز الفني���ة يف خمتلف املحاف���ل الفنية
الدولي���ة وه���ذا ي�ؤك���د عل���و كع���ب الفن���ان
واملخ���رج البحرين���ي وجناح���ه عل���ى خمتلف
الأ�صعدة واملجاالت”.
ويف تعلي���ق عل���ى جت���اوب امل�شاه���د مع
م�سل�س���ل “املواجه���ة” ق���ال :هلل احلم���د نال
امل�سل�س���ل جناح���ا كب�ي�را و�إ�ش���ادات عل���ى
م�ست���وى اخلليج وكل من يلتق���ي بي يبارك
لن���ا عل���ى النجاح ،وه���ذا توفيق م���ن اهلل ثم
بتكات���ف اجلميع من ممثلني وفنيني ،والأهم
من وجه���ة نظ���ري �أن الظفر بجائ���زة �أف�ضل
م�سل�س���ل متكامل من بني الكثري من الأعمال
يف رم�ضان يعترب �إجنازا ال يعلوه �إجناز ،فكما
تع���رف املناف�س���ة �شدي���دة وال�ساح���ة مليئة
بالأعمال القوية.

و�أو�ضح املخرج ح�سني احلليبي �أنه يح�رض
لعملني جديدين �أحدهم���ا للكاتب الإماراتي
حمم���د ح�سن �أحمد الذي �سب���ق و�أن عمل معه
يف امل�سل�س���ل العربي (�سماء �صغرية) والآخر
للكاتب البحريني فريد رم�ضان ،وهناك عدد
من الأعمال �سيك�ش���ف عنها يف وقتها مقدما
كل ال�شكر لكل من �ساهم يف جناح امل�سل�سل.
و�شه���دت الدورة الثالثة م���ن املهرجان
تك���رمي �شخ�صية املهرج���ان الفن���ان الرائد
الراح���ل عبداحل�س�ي�ن عبدالر�ض���ا وت�سلمه���ا
�سعد كنعان ،جائ���زة �أو�سكار الإبداع االذاعي
للوكي���ل امل�ساع���د لقط���اع الإذاع���ة ب���وزارة
الإعالم ال�شيخ فهد املب���ارك ،جائزة �أو�سكار
الإب���داع الدرام���ي للنجمة واملنتج���ة القديرة
حياة الفهد.
وح�ص���د جائ���زة �أف�ضل حم���اور رم�ضاين
وبرنامج تلفزيوين حمل���ي للربنامج احلواري
“بالعرب���ي م���ع غال���ب” للوكي���ل امل�ساع���د
لل�ش����ؤون الإدارية واملالي���ة يف وزارة الإعالم
املذيع غالب الع�صيمي ،والذي يعترب تتويجا
للنجاحات التي حققها الربنامج يف تلفزيون
الكويت خالل دورته يف �شهر رم�ضان.

و�أف�ضل عم���ل �إذاعي للمو�سم الرم�ضاين
للم�سل�س���ل الإذاع���ي “�ش���وق عل���ى ال�سيف”
للنج���م القدي���ر حمم���د املن�ص���ور ،وكذل���ك
ع���ن بطولت���ه م�سل�سليه “روت�ي�ن” و “حمطة
انتظار”.
�أف�ضل جن���م دور �أول له���ذا العام النجم
القدير داود ح�سني عن م�سل�سله التلفزيوين
“عربة �شارع”� ،أف�ضل دور �أول للفنانة با�سمة
حمادة عن م�سل�سليه���ا “روتني” و “اجل�رس”،
�أف�ض���ل م�سل�س���ل كومي���دي ل�شه���ر رم�ضان
مل�سل�س���ل “واحد مهم” للنجم واملنتج طارق
العلي� ،أف�ضل �شخ�صية كوميدية يف رم�ضان
للنجم القدي���ر حممد جابر ع���ن م�سل�سل “مع
ح�ص���ة قلم” ،وكذل���ك عن بطولت���ه م�سل�سل
“خذيت من عمري وعطيت”.
�أف�ضل برنامج م�سابقات “مدفع الإفطار”
للمذي���ع ط�ل�ال املاج���د ،كذلك ملدي���ر �إدارة
املكتب الفن���ي بتلفزي���ون الكويت امل�رشف
العام ورئي�س فريق الربنامج حممد ال�شمري،
�أف�ضل عمل تراثي مل�سل�سل “�سموم” للفنان
�أحمد اجلوهر� ،أف�ضل كاراكرت رم�ضاين للنجم
جم���ال الرده���ان يف امل�سل�س���ل التلفزي���وين

“عربة �ش���ارع”� ،أف�ضل منتج درامي ملو�سم
�شهر رم�ضان النجم واملنتج عبداهلل ال�سيف
عن م�سل�سلي “حمطة انتظار” و “بات نايت”.
�أف�ض���ل �أداء رم�ض���اين للنج���م �إبراهي���م
احلرب���ي يف امل�سل�س���ل التلفزي���وين “اخلايف
�أعظ���م”� ،أف�ض���ل برنام���ج ثق���ايف للطف���ل
“�سهي���ل وزه���رة اللوت����س” للنج���م
القدير جا�س���م النبهان� ،أف�ضل �إعالن
جت���اري رم�ض���اين للنج���م عبدالرحمن
العقل� ،أف�ضل �شخ�صية خليجية النجم
عبداملح�سن النم���ر عن م�سل�سليه “عطر
الروح” و “اخلطايا الع�رش”� ،أف�ضل ثنائي
فن���ي يف رم�ض���ان النجم���ان خال���د �أمني
و�إلهام الف�ضالة عن م�سل�سل “روتني”.
�أك�ث�ر �شخ�صي���ة م�ؤث���رة �إيجاب���ا
بال�سو�شي���ال ميدي���ا عل���ى م�ست���وى ح���واء
النجم���ة نه���ى نبيل� ،أك�ث�ر �شخ�صي���ة م�ؤثرة
�إيجاب���ا بال�سو�شي���ال ميدي���ا عل���ى م�ست���وى
الرج���ال املذي���ع حم���د العل���ي “حم���د قلم”،
�أف�ضل مقدمة غنائي���ة مل�سل�سل “خذيت من
عم���ري وعطي���ت” ،م���ن �أحلان �أن���ور عبداهلل،
و�أداء الفنان���ة ال�شاب���ة “دالل” ،وم���ن �إ�رشاف

ال�شيخة م���رمي نا�رص ال�صباح� .أف�ضل م�شاركة
خليجي���ة “اخلطاي���ا الع��ش�ر” للنج���م عب���داهلل
بو�شه���ري� ،أف�ض���ل خم���رج درام���ي للمو�سم
الرم�ضاين املخ���رج مناف عبدال عن م�سل�سل
“م���ع ح�صة قلم”� ،أف�ض���ل مذيعة تلفزيونية
�إميان جن���م� ،أف�ضل خمرج منوع���ات للمخرج
علي �سلطان.
�أف�ضل خمرج تلفزيوين طالل الربج�س،
�أف�ضل كاتب درامي �إذاعي للكاتب حممد
الكندري عن م�سل�سل “عمارة بو�صخي”،
�أف�ض���ل حمط���ة �إذاعي���ة رم�ضانية “نب�ض
الكوي���ت” ملديرها التنفي���ذي الإعالمي
طالل الياق���وت� ،أف�ضل �شا�شة رم�ضانية
حمطة  atvملديره���ا التنفيذي الإعالمي
�أحم���د الف�ضلي� ،أف�ض���ل برنامج منوعات
“مرحب���ا ه���و” حلم���د التعل���ى ،و�شهادة
تقدي���ر للفنان���ة �صابري���ن بور�شي���د عن
�أف�ض���ل دور واع���د يف م�سل�س���ل “حمط���ة
انتظار”.

جولة حصرية لكواليس عرض “ديزني على الجليد”

ا�ست�ضاف���ت هيئ���ة البحرين
لل�سياح���ة واملعار����ض ع���ددا من
الإعالمي�ي�ن وامل�ؤثري���ن عل���ى
مواق���ع التوا�ص���ل االجتماع���ي
جلول���ة ح�رصية لكوالي����س عر�ض
“دي���زين على اجللي���د :رحلة �إلى
�أر����ض الأح�ل�ام” ،الت���ي ت�ضمنت
اجلولة زيارة العرو�ض التدريبية،
واالطالع على الأزي���اء ،وم�شاهدة
طرق و�ضع امل�ساحيق التجميلية
�إ�ضافة �إلى مقابلة طاقم العمل.
و�سيتمكن اجلمهور من خالل
هذا العر�ض املو�سيقي  -املليء
بالإثارة ذي ال���ـ  4ف�صول والذي
ت�ست�ضيفه مملكة البحرين للمرة
الأول���ى خ�ل�ال عطلة عي���د الفطر
ال�سعي���د يف الف�ت�رة م���ا بني 16
وحت���ى  20يوني���و  2018مبركز
البحري���ن ال���دويل للمعار����ض
وامل�ؤمت���رات  -من عي����ش �أجمل
اللحظات ال�ساحرة� ،إذ �سيت�ضمن
العر����ض �أداء عاملي���ا لفري���ق
تزلج حم�ت�رف ي�صحبه معزوفات
مو�سيقي���ة حائ���زة عل���ى جوائ���ز
عاملية مم���ا يجعل “دي���زين على
اجلليد :رحل���ة �إلى �أر�ض الأحالم”
جترب���ة ال تن�س���ى جلمي���ع �أف���راد

العائل���ة .وتتواف���ر التذاك���ر عرب
املوقع الإلكرتوين (manama.
� )platinumlist.netأو م���ن
خالل املن�ص���ة التابع���ة للعر�ض
يف جمم���ع �سيتي �سن�ت�ر البحرين
�ضمن  4فئ���ات وهي :الربونزية،
والف�ضية ،والذهبية ،والبالتينية.
كم���ا �سيت���م تق���دمي تخفي����ض
بقيم���ة  % 15على �سعر التذكرة
الأ�صلي���ة لع���دد � 5أ�شخا����ص يف
الباقة العائلية.
وي�أتي عر����ض “ديزين على
اجلليد :رحلة �إلى �أر�ض الأحالم”

حت���ت مظل���ة اال�سرتاتيجي���ة
ال�شامل���ة للهيئ���ة لت�سوي���ق
وترويج الهوية ال�سياحية (بلدنا
بلدكم) ،والتي تركز على ترويج
املنتج ال�سياحي البحريني على
امل�ستوى الإقليم���ي والعاملي؛
بهدف �إبراز املقومات ال�سياحية
يف اململك���ة ودع���م اجله���ود
احلثيثة التي ترك���ز على تعزيز
�إ�سهامات القطاع ب�شكل �إيجابي
يف الن���اجت املحل���ي بالتواف���ق
مع ر�ؤي���ة اململك���ة االقت�صادية
.2030
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1888
ت��وم��ا���س �أدي�����س��ون
ي��خ�ترع �أول ج��ه��از
لت�سجيل ال�صوت
(جرامفون).

الحمل:
تعي�ش حلظات وحظوظ جميلة جدا
هذه الفرتة ف�أح�سن ا�ستغاللها.

1918
ال����ك����ون����غ����ر�����س
الأم��ي�رك����ي يعتمد
قانون جديد ين�ص
ع���ل���ى ����س���ج���ن م��ن
ي��ن��ت��ق��د احل��ك��وم��ة
الأمريكية.

الثور:

ت���وظّ ���ف ط��اق��ات��ك يف ن�����ش��اط��ات
متعدّدة ويكون النجاح رفيقك.

الجوزاء:
ارتب���ط بالأعم���ال احلا�سم���ة ك���ي
ت�ضمن جناحً ا باهرا.

السرطان:
بداي���ة مرحل���ة �صعب���ة وحتت���اج �أن
تتابع �أمورك بنف�سك.

1922
ه���ي�ن�ري ب�يرالي�نر
ي���ع���ر����ض من���وذج���ا
ب���دائ���ي���ا مل��روح��ي��ة
للبحرية الأمريكية.

األسد:
قد تفتح �صفحة جدي���دة �أو تعرف
م�صاحلة �أو جناحا.

العذراء:
ال تق���م ب�إط�ل�اق بالوع���ود و�أنت يف
هذا الو�ضع ال�صعب.

الميزان:
اخل���روج ع���ن امل�أل���وف ��س�ر ت�ألقك
والأعداء يرتب�صون بك وحترجهم.

العقرب:
ادر�س الو�ضع جيدا قبل الدخول يف
امل�رشوع والتخبط يف النتائج.

القوس:
ابتعد عن امل�شاوير امل�سائية و�أرح
ج�سمك لت�ؤدي واجباتك نهارا.

الجدي:
انت ع�صامي يف كل �شيء لكن ذلك
ال يكفي لتحقيق املطلوب.

الدلو:
جتني �أرباح���ا هنا وهناك ،وتخو�ض
مغامرة جديدة متتاز بالتحدي.

الحوت:
�سيك���ون م���ن ال�سهل النج���اح �إذا ما
و�ضعت اخلطة املنا�سبة مع ال�رشيك.

ماذا قالت الناقدة ماجدة موريس عن مسلسالت رمضان 2018؟
قالت الناقد امل�رصية ماجدة موري�س
�إن �أه����م املالحظات الت����ي خرجت بها من
مو�س����م م�سل�س��ل�ات رم�ض����ان ه����ذا العام
هي �أن الإعالن����ات جنحت يف مل امل�شاهد
م����ن امل�سل�سالت ب�سب����ب الكمية الرهيبة
م����ن الإعالن����ات� ،إذ يتخل����ل كل م�شهدين
فا�صل �إعالين طوي����ل مدته �أ�ضعاف مدة
امل�شهدين ،مما يعترب نوعا من الت�ضييق
على امل�شاهد وعدم احرتام حقوقه.
وت�ساءل����ت الناقدة ماج����دة موري�س:
�أي����ن غرف����ة �صناع����ة الإع��ل�ام واملجل�����س
الأعل����ى للإع��ل�ام وجلن����ة الدرام����ا يف م�رص
من هذه املهزل����ة التي حتدث؟ امل�شاهد
يتحم����ل كل ذلك ،والإعالن����ات ال تتوقف
وال حدود لقبول �إعالنات يوميا يف زيادة،
بينم����ا ع����دد امل�سل�س��ل�ات ثاب����ت ،وهذا

ت�سبب للجمه����ور بقدر كبري جدا من عدم
االرتياح.
و�أ�ضاف����ت ماجدة موري�����س �أن معظم
امل�سل�سالت الكوميدية هذا العام ف�شلت
يف انت����زاع �ضحكات حقيقي����ة من النا�س،
ولك����ن ه����ذا ال يعني ع����دم وج����ود �أعمال
جي����دة ال�صن����ع وتقدم ق�ضاي����ا اجتماعية
�أو وطني����ة منها ما تفاع����ل معه اجلمهور،
و�أخرى جيدة ال�صنع ولكنها ال تقدم غري
االنتقام وبها م�شاه����د كبرية من العنف،
وهذا البد �أن يكون له حدود.
وت����رى ماج����دة موري�����س �أن “ع����وامل
خفية” هو نوع من االعتذار من عادل �إمام
ع����ن م�سل�س����ل العام املا�ض����ي “عفاريت
ع����ديل ع��ل�ام” ،ويف ه����ذا امل�سل�سل كثري
من الق�ضايا املوجودة يف املجتمع والتي

1940
اجل�ن�رال الفرن�سي
ف���ي���ل���ي���ب ب���ي���ت���ان
يتولى رئا�سة وزراء
ال��دول��ة الفرن�سية
امل��وال��ي��ة لالحتالل
ال����ن����ازي ،وواج���ه���ه
اجل����ن����رال ����ش���ارل
دي����غ����ول ب���إن�����ش��اء
حكومة فرن�سا احلرة
يف اخل��ارج مب�ساندة
احللفاء.
1949
اخل����ط����وط اجل���وي���ة
الفرن�سية تعلن عن
رح��ل�ات ك���ل �ساعة
بني باري�س ولندن.

يهتم به����ا ال�شب����اب والأطفال ،كم����ا �أنه
ا�ستعان ب����ـ 3م�ؤلفني ،بع����د �سنوات من
التع����اون م����ع م�ؤل����ف واحد وه����و يو�سف
معاطي.

يتمنون الحصول على رغباتهم األولى

خريجوا الثانوية العامة يضعون أولى لبنات المستقبل باختيار التخصص
طاهرة جعفر

مع نهاي���ة كل عام درا�سي يقب���ل الطالب من
جمي���ع املراحل على عطلة مريح���ة ممتعة خالية من
الهم والقلق والتفكري ،ما عدا طالب ال�سنة الأخرية
م���ن املرحلة الثانوية� ،إذ ت�شغ���ل �أذهانهم اجلامعة
واحلي���اة الدرا�سي���ة املختلف���ة ،ويفك���رون مليً���ا
فيم���ا �سوف يقع اختيارهم علي���ه من التخ�ص�صات
العدي���دة مب���ا ينا�س���ب ميوله���م وقدراته���م
وحت�صيلهم الدرا�سي يف ال�سنوات املن�رصمة.
م�ساف���ات “الب�ل�اد” التق���ت بع����ض خريج���ي
املرحل���ة الثانوية وطرحت عليهم بع����ض الأ�سئلة
املتعلقة بحياتهم اجلامعية يف امل�ستقبل القريب.
وقع اختيار ال�شاب �أحمد العايل على تخ�ص�ص
بكالريو�س الهند�س���ة الكهربائية ،دفعه �إلى ذلك
حب املهنة واملتع���ة يف العمل ،ويطمح ب�أن ي�صبح
مهند����س كهرباء على م�ستوى ع���الٍ ومعروف ،كما
يخطط م�ستقبلاً الفتتاح مكتب مقاوالت كهربائية
مب�ساع���دة من وال���ده والعمل فيه .وع���ن الت�سجيل
يف اجلامع���ة ،و�صفه �أحمد ب�أن���ه كان معقدًا نوعًا ما
لكن ما �سهل الأمر هو احل�صول على امل�ساعدة من
العاملني يف الت�سجيل.
كذل���ك ال�شاب عل���ي ال�سكري ق���رر �أن يدر�س
الهند�س���ة الكهربائية ح�سب ميوله ورغبات؛ �إذ �إنه
التخ�ص�ص ال���ذي كان يدر�سه يف املرحلة الثانوية،
فاختار �أن يتعمق فيه ،وحلمه احل�صول على وظيفة
يف هذا املج���ال وموا�صلة الدرا�سة فيه .وعن �أجواء
الت�سجي���ل ق���ال ال�سكري “�إنه �شع���ور جميل ولكنه
مم���زوج باخل���وف والتوت���ر؛ لأنه �شع���ور كل طالب
ينتقل �إلى مرحلة جديدة”.
وي�شاركه���م ذات التخ�ص����ص ال�ش���اب �أحم���د
نا�رص ،الذي اختار �أن يدر�س بكالوريو�س الهند�سة
الكهربائي���ة و�س���ط طموح���ه ب����أن ي�صبح م���ن �أهم
املهند�سني و�أن يعمل يف �أكرب ال�رشكات.
واختار ال�شاب علي احللواجي تخ�ص�ص الإعالم
والعالق���ات العام���ة �إذ قال “التخ�ص����ص اجلامعي
الذي اخرتت���ه �إعالم وعالقات عامة ،واملعايري التي
بني���ت عليها اختي���اري له���ذا التخ�ص����ص تعلقي
ب���الأدب العرب���ي ،ونظ���رًا لأهمي���ة الإع�ل�ام حاليً���ا
وت�أثريه القوي على عاملن���ا هذا من جميع اجلهات
اندفعت لذلك ،والعام���ل الرئي�س يف اختياري هذا
التخ�ص�ص �أختي الكاتبة علياء؛ لدورها يف حتفيزي
للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

•�إميان الع�صفور

•علي ال�سكري

•�أحمد زهري

•�أحمد العايل

•والء جابر

•�أحمد نا�رص

•علي احللواجي

•زينب العلي

ودعم���ي لدخ���ول التخ�ص����ص ،وم���ن خطط���ي بعد
احل�صول على ال�شهادة يف هذا التخ�ص�ص ب�إذن اهلل
العمل الكت�ساب اخلربة �إلى جانب موا�صلة درجتي
املاج�ست�ي�ر والدكت���وراه ،وكانت �أج���واء الت�سجيل
اجلامعي مفعمة بح�س باالعتماد على النف�س”.
وقال���ت ال�شاب���ة والء جاب���ر “بن���ا ًء عل���ى نظام
الرغب���ات يف اجلامعة رتبت رغبات���ي ح�سب ميويل،
فاخرتت الرتبية الريا�ضية ك�أول رغبة؛ لأنني �أعلم
�أنني �س�أبذل كل اجلهد فيه ولأنني �أرى نف�سي بعد
�سنوات معلمة تربية ريا�ضية ،ولكن �إن مل يحالفني
احل���ظ يف هذا التخ�ص����ص ف�أنا على يق�ي�ن �أن اهلل
�سيخت���ار الأف�ض���ل يل ،هناك بع����ض التخ�ص�صات
الت���ي من املمك���ن �أن تكون البدي���ل الأف�ضل مثل
الأ�شع���ة والتمري����ض .وبالن�سبة لأج���واء الت�سجيل
مل تكن �صعب���ة مثل ما �سمعت ،ولك���ن القلق كان
يالزمني؛ لأنني مقبلة على مرحلة جديدة”.
�أما زينب العلي فاختارت تخ�ص�ص املختربات
الطبي���ة قائل ًة “اخرتت ه���ذا التخ�ص����ص بنا ًء على

رغبت���ي يف حتقيق هديف النبيل ملجتمعي ،وبالطبع
كان م���ن �أه���م املعاي�ي�ر يف ه���ذا االختي���ار وقوف
�أهل���ي بجانب���ي ودعم���ي لتحقيق ما �أ�صب���و �إليه يف
هذا التخ�ص�ص مبا �أن ر�ؤيت���ي ومعرفتي بقدراتي
و�إمكانات���ي ت�ساهم يف بناء وتطوي���ر وطني يف هذا
املج���ال ،و�أخط���ط لإكم���ال م�سريت���ي للدرا�س���ات
العليا ،و�أهدف بعد احل�صول على ال�شهادة خلو�ض
البحوث العلمية لتطوير ه���ذا املجال .كما �أن لدي
خطط���ي البديلة يف حال عدم قب���ويل يف التخ�ص�ص
باختي���ار تخ�ص����ص مق���ارب لطموحات���ي ،ومل تكن
�أج���واء الت�سجي���ل بال�ش���يء الع�سري؛ لك���وين �أتلقى
امل�ساعدة من �أختي الكربى”.
�أم���ا درب القانون ،فق���د اخت���ارت �أن ت�سلكه
ال�شاب���ة �إمي���ان الع�صف���ور �إذ قال���ت “بن���ا ًء عل���ى
طموح���ي من���ذ ال�صغ���ر �أن �أ�صبح حمامي���ة اخرتت
تخ�ص����ص البكالوريو�س يف احلقوق ،ومن املعايري
التي بني���ت عليها اختياري له���ذا التخ�ص�ص حبي
ل���ه و�إرادتي القوي���ة لبذل اجلهد الكام���ل فيه� ،أما

بالن�سب���ة خلطتي بعد احل�صول عل���ى ال�شهادة هي
�أن �أفتت���ح مكتبي اخلا�ص� ،أم���ا يف حال عدم قبويل
يف التخ�ص����ص الذي �أري���ده �س�أجل�أ �إلى بن���ا ء
�أهداف �أخرى و�أجته �إلى خططي
البديل���ة الت���ي و�ضعتها
لع���دم
احتم���الاً
قب���ويل يف رغبت���ي
الأول���ى .وبالن�سبة �إلى �أجواء
الت�سجي���ل اجلامع���ي كان���ت
تخيفن���ي قلي�ًل�اً ؛ لأنه���ا �أج���واء
جدي���دة عليّ و�شع���رت بالقلق
قليلاً عند اختياري للرغبات
الأخ���رى وو�ضع���ت كل
التخ�ص�ص���ات الت���ي �أج���د
نف�سي فيها الحتمال عدم قبويل
يف الرغب���ة الأول���ى ،ولك���ن ا�س����أل
املول���ى �أن يُعطيني ويحقق
يل ما �أريد”.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

تخ�ص�صا
ً
بينم���ا اخت���ار ال�ش���اب �أحمد زه�ي�ر
خمتلفً���ا قلي�ًل�اً وهو هند�س���ة االت�ص���االت قائلاً
“عندم���ا ذهب���ت �إل���ى للت�سجيل كان���ت اجلامعة
مزدحم���ة وكانت طريقة
الت�سجي���ل معق���دة
ولكن���ي كنت م��س�رورًا؛
لأنن���ي �س�أنتق���ل م���ن
مرحل���ة �إل���ى �أخ���رى،
واخ�ت�رت هند�س���ة
�شبك���ة االت�صاالت
ب�سب���ب ك�ث�رة
العم���ل يف ه���ذا املج���ال،
�إذ �س�أح���اول احل�صول على
وظيف���ة حكومي���ة وبعده���ا
بف�ت�رة �س�أفتتح حمال
لأدوات الهوات���ف
وم�ستلزماته���ا و�أمتن���ى
�أن �أح�صل على ما �أريد”.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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الحارثي يشيد بجهود “جيبك” في دعم منتسبيها
كرم نائب الرئي�س التنفيذي لالبتكار وتطوير
الأعمال بال�رشكة ال�سعودي���ة لل�صناعات الأ�سا�سية
“�ساب���ك” عوي�ض احلارث���ي ،بح�ضور ع�ضو جمل�س
�إدارة �رشكة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات �أحمد
العمر ،ورئي�س ال�رشكة عب���د الرحمن جواهري ،عامر
�إبراهيم وق���دم له التهنئة مبنا�سب���ة ح�صوله على
�شهادت�ي�ن متخ�ص�ص���ة يف �إدارة احل�سابات و�إدارة
امل�شاريع.
وزار احلارثي مق���ر جممع ال�رشكة برفقة العمر،
تفق���دا خاللها م�صان���ع ال�رشكة ومرافقه���ا ،واطلعا
على مراح���ل العمليات الت�شغيلية ،كما قاما كذلك
بجولة ميدانية تعرفا خاللها على امل�شاريع البيئية
التي تنفذها ال�رشكة دعمًا للتنمية امل�ستدامة.
و�أعرب جواه���ري عن �شكره وتقديره للحارثي
على مبادرته الطيبة ،مثنيًا على هذه اخلطوة التي

ت�أت���ي تقدي���رًا لي����س للمهند�س عامر ،ب���ل لكافة
العنا�رص الب�رشية املتميزة يف فريق العمل بال�رشكة.
و�أكد �أن ال�رشكة تفخر كثريًا بعنا�رصها الب�رشية
وبامل�ستوى العايل الذي و�صل���وا �إليه ،خا�صة و�أن
ال�رشكة قد حر�صت على توفري كافة فر�ص التدريب
له���م �إ�ضاف���ة �إل���ى قيامه���ا بابتع���اث الكثريي���ن
للح�صول على دورات و�شهادات متخ�ص�صة ،الأمر
ال���ذي �أ�سهم يف رفع م�ست���وى العاملني والنهو�ض
مب�ست���وى الأداء بكافة �أق�س���ام ال�رشكة .و�أ�ضاف �أن
ال�رشك���ة ومن���ذ البداية قد و�ضعت ثقته���ا ب�أبنائها
قبل �أي �شيء �آخ���ر ،و�أدركت �أن الكفاءة وحدها قد
ال ت�صل���ح لت�سيري عجلة العمل ،ب���ل البد من وجود
فريق يخ���رج �أف�ض���ل ما لدي���ه بالتحفي���ز والثقة،
وبف�ضل اهلل تعالى تتمت���ع ال�رشكة اليوم بكفاءات
هم جزء ال يتجز�أ من هذا ال�رصح ال�صناعي الناجح.

“جاكوار الند” روﭬر تحتفل بـ “القرقاعون”

�أقام���ت �رشك���ة ال�سي���ارات الأوروبية،
امل�ست���ورد وامل���وزع احل��ص�ري ل�سي���ارات
جاك���وار والن���د روﭬر يف مملك���ة البحري���ن،
احتفالي���ة مبنا�سب���ة «القرقاع���ون»
ملوظفيها وع���دد من ال�ضيوف املدعوين،
بتاريخ  1يونيو  ،2018وذلك يف معر�ضها
مبنطقة �سرتة.
وي�أت���ي ذل���ك كج���زء م���ن التزامه���ا
مب�شاركة مواطني مملكة البحرين �أفراحهم
ال�شعبية .وو�ضعت ال�رشكة برناجمًا يت�ضمن
العديد من الفعاليات والأن�شطة التقليدية
املمتعة املالئمة ملختلف الفئات العمرية.
و�ش���ارك يف الفعالي���ة عدد م���ن ال�ضيوف،
�إ�ضافة �إلى منت�سبي ال�رشكة وعائالتهم.
وا�ستمتع ال�ضي���وف ب�أم�سية رم�ضانية
حافل���ة بالأن�شط���ة املتنوع���ة ،حي���ث �شهد
احل�ض���ور �إقام���ة اال�ستعرا�ض���ات الرتاثية،
وت���ذوق �أ�صن���اف عدي���دة م���ن احللوي���ات
ال�شعبي���ة ،كم���ا ت�سن���ى لل�سي���دات و�ض���ع
�أجم���ل نقو�ش احلناء عل���ى �أيديهن .وحظي
الأطف���ال بفر�ص���ة امل�شارك���ة يف عدد من

الألعاب املمتعة.
و��ص�رح املدي���ر الع���ام �ستيف���ن الي
“بالنيابة ع���ن �رشكة ال�سي���ارات الأوروبية
جاك���وار الن���د روﭬر “ي�سع���دين ج��� ًدّا �أن
�أعل���ن ع���ن جن���اح ا�ست�ضافتن���ا الحتفالية
القرقاع���ون ،الت���ي ات�سم���ت الفعالية بجو
احتفايل بهي���ج مليء بالأن�شط���ة املتنوعة
والربام���ج املميزة .وق���د ت�رشفن���ا بح�ضور
جم���ع م���ن العائ�ل�ات والأ�صدق���اء والأحباء.
وا�ستعر�ض���ت االحتفالي���ة حر����ص �رشك���ة
ال�سي���ارات الأوروبي���ة جاك���وار الن���د روﭬر
الدائم على م�شاركة الفرحة مع جميع فئات
املجتمع البحريني .ويف هذا ال�سياق� ،أود �أن
�أغتن���م الفر�صة لأعرب ع���ن خال�ص �شكري
وامتناين جلميع من �ساهم يف �إقامة و�إجناح
ه���ذه االحتفالي���ة الرم�ضاني���ة املمي���زة.
ونتطل���ع ال�ست�ضافة املزيد من الفعاليات
الهادف���ة الت���ي ت�ستعر����ض الت���زام �رشكة
ال�سي���ارات الأوروبي���ة جاك���وار الن���د روﭬر
بالإيفاء مبتطلبات م�سئوليتها االجتماعية
جتاه املجتمع”.

“الخليجي التجاري” يعلن الفائزة براتب  500دينار لـ  5سنوات

وكان املهند����س عام���ر �إبراهي���م ق���د ح�ص���ل
عل���ى �شهادة حما�س���ب �إدارة معتمد ( )CMAمن
معه���د املحا�سبني الإداري�ي�ن ( )IMAبالواليات
املتحدة الأمريكية ،وهي �شهادة متقدمة ومعرتف
بها عامليًا للمحا�سب�ي�ن واملتخ�ص�صني املاليني.
وت�ؤك���د ه���ذه الدرج���ة العلمي���ة خ�ب�رة حامله���ا يف
التخطي���ط امل���ايل والتحلي���ل واملراقب���ة ودع���م
اتخ���اذ الق���رار و�أخالقي���ات املهني���ة ،بينما ح�صل
على �شه���ادة م�ش���ارك معتم���د يف �إدارة امل�شاريع
( )CAPMم���ن معه���د �إدارة امل�شاري���ع ()PMI
أي�ضا �شه���ادة معرتف
بالوالي���ات املتح���دة ،وهي � ً
بها على امل�ستوى العامل���ي وهي منا�سبة ملديري
امل�شاريع �أو الأع�ضاء وت�ؤك���د هذه ال�شهادة �أهلية
حاملها يف فه���م املعرفة الأ�سا�سية وامل�صطلحات
والعمليات اخلا�صة ب�إدارة امل�شاريع الفعالة.

“زين” تنظم مخيم التكنولوجيا لألطفال

تنظّ م �رشكة زين البحرين� ،رشكة االت�صاالت
الرائ���دة يف مملك���ة البحري���ن ،خميّ���م زي���ن
للتكنولوجي���ا كج���زء من برنامج زي���ن البحرين
اجلديد للآلي���ات املربجمة ،ال���ذي يهدف �إلى
تعزي���ز الوع���ي الثق���ايف وتطوي���ر الأ�سالي���ب
التعليمي���ة املبتك���رة لأجي���ال امل�ستقب���ل يف
اململك���ة ،وتوف�ي�ر فر�ص���ة تعليمي���ة مفي���دة
للأطفال خالل العطلة ال�صيفية.
و�سيتمك���ن الأطف���ال الذي���ن ت�ت�راوح
�أعماره���م ب�ي�ن  6و� 16سن���ة م���ن اال�ستمت���اع
بالربام���ج والأن�شط���ة التثقيفي���ة والرتفيهية

املثرية ابتدا ًء من  1يوليو وحتى � 30أغ�سط�س
يف خميم زي���ن البحرين للتكنولوجيا الذي يتم
تنظيم���ه بالتعاون مع مركز ال���رواد التعليمي.
وت�شمل �أن�شطة خميّم التكنولوجيا تعلم �أ�س�س
�صناع���ة وتركيب الآليات املربجم���ة ،م�شاريع
 ،STEAMتطوير الألعاب ،والعلوم املثرية،
وغريه���ا م���ن الأن�شط���ة الرتفيهي���ة املختلفة
كالألعاب الذهنية والفنون واحلرف اليدوية.
وقال املدي���ر التنفي���ذي لإدارة االت�صال
امل�ؤ�س�سي وعالقات امل�ستثمرين يف �رشكة زين
البحرين ال�شيخ عبداهلل �آل خليفة “ميثل خميّم

التكنولوجي���ا ا�ستمرارية جه���ود زين البحرين
بدع���م املجتم���ع� .أطفالن���ا ه���م امل�ستقب���ل،
وم���ن هذا املنطل���ق تهدف زي���ن البحرين �إلى
تعزي���ز الوعي الرتبوي والفك���ري واالجتماعي
والتكنولوجي لدى الأجيال القادمة.
�إننا نركز على عوامل الرتفية يف خميّم زين
البحرين للتكنولوجي���ا ،ولكننا يف الوقت ذاته
نرغ���ب �أن نعلم الأطفال من خ�ل�ال ت�شجيعهم
عل���ى التفاع���ل وامل�شارك���ة يف الأن�شط���ة
املخ�ص�ص���ة لتطوي���ر الألع���اب وتكنولوجي���ا
الروبوتات”.

“سولديرتي” تدخل البهجة في قلوب األطفال
كج���زء م���ن برناجمها
للم�س�ؤولي���ة االجتماعي���ة
وحت���ت �شع���ار �إ�سع���اد
يتيم ،ق���ام موظفو �رشكة
�سوليدرت���ي البحري���ن
بالتن�سي���ق م���ع جمعي���ة
ال�سناب���ل لرعاي���ة الأيتام
يف �إدخال ال�رسور والبهجة
على قل���وب جمموعة من
الأطف���ال تزامن���ا مع عيد
الفطر املبارك.

افتتاح أول فرع لـ“صيدليات الفتح” في الزنج

�أعل���ن امل��ص�رف اخلليج���ي التجاري،
�أح���د امل�ص���ارف الإ�سالمي���ة الرائ���دة يف
مملكة البحرين ،عن ت�سليم خام�س جوائز
“الوافر” الكربى لهذا العام ،وهي راتب
�شهري بقيم���ة  500دينار بحريني ملدة
خم����س �سن���وات� ،إذ كان���ت م���ن ن�صيب
�إمي���ان حمم���د �صال���ح �شي���خ عب���داهلل
الع���رب� ،إلى جان���ب  30فائ���زًا باجلوائز
ال�شهري���ة التي يبلغ قيمة كالً منها 500
دين���ار بحرين���ي .وق���د مت �إج���راء عملية
ال�سح���ب على جوائز �شه���ر مايو حل�ساب
“الواف���ر” ب�إ��ش�راف من���دوب م���ن وزارة
ال�صناع���ة والتج���ارة وال�سياحة وبح�ضور
ممثل�ي�ن ع���ن الإدارات املخت�ص���ة ،كما
ومت ب���ث عملي���ة ال�سح���ب عل���ى الهواء
مبا�رشة ع�ب�ر قنوات التوا�صل االجتماعي
للم�رصف ،حيث تاب���ع ال�سحب عدد كبري
من املتابعني .وق���د قام م�ساعد املدير

للتواصل مع المحررة 17111509 :

العام للخدم���ات امل�رصفية للأفراد مازن
�ساتر بت�سليم الفائ���زة جائزتها الكربى
باملقر الرئي�سي للم�رصف مبرف�أ البحرين
املايل.
وبه���ذه املنا�سبة�� ،ص�رح مازن �ساتر
قائالً “نيابة ع���ن �إدارة امل�رصف� ،أود �أن
�أتقدم بالتهنئة للفائزة باجلائزة الكربى
ل�شهر مايو وجميع الفائزين يف �سحوبات
ح�ساب الواف���ر� .إننا �سعداء للغاية ملدى
التغي�ي�ر الإيجاب���ي ال���ذي ي�ساه���م فيه
ح�ساب “الوافر” يف حياة عمالئنا الكرام،
من خالل اجلوائ���ز ال�شهرية القيمة التي
يقدمه���ا له���م ه���ذا الع���ام� .إن اله���دف
الرئي�سي م���ن تد�شني ح�ساب الوافر هو
م�ساعدة عمالئنا عل���ى ا�ستثمار �أموالهم
بال�ش���كل الأمث���ل الذي مينحه���م فر�ص
الفوز بجوائ���ز قيمة �شهرية ب�إمكانها �أن
ملمو�سا يف حياتهم”.
ً
حتقق تغيريًا

ال����زجن � -صيدلي����ات الفت����ح :افتتحت
جمموعة �صيدليات الفتح م�ساء �أم�س الأول
وب�شكل جتريب����ي� ،أول فروعه����ا يف منطقة
الزجن ،بح�ض����ور جمموعة كبرية من الوجهاء
وال�صحافي��ي�ن وو�سائل الإع��ل�ام ،و�صاحبة
املجموعة فاطمة الزهراء �أبو الفتح.
ومت اختي����ار البحري����ن النط��ل�اق �رشك����ة
�صيدليات الفتح يف ال�سوق اخلليجية ،نظرًا
ملا تتمتع به اململك����ة من حرية اقت�صادية
وجمال تناف�س ح����ر يتوافق ور�ؤية البحرين
االقت�صادية .2030
وقالت �أبو الفتح� ،إن املجموعة  -التي
يبل����غ ر�أ�سمالها � 250ألف دين����ار  -تعتزم
افتت����اح � 5أف����رع يف كافة مناط����ق البحرين
حت����ى نهاي����ة الع����ام  ،2019بينه����ا فرعان
يف البديع والرفاع �سيت����م افتتاحهما خالل
�شهر من الآن.
و�أ�ضاف����ت لل�صحافي��ي�ن عل����ى هام�ش
االفتت����اح� ،أن اململك����ة تتمي����ز ببيئ����ة
ا�ستثمارية جاذب����ة لال�ستثمارات اخلارجية،
وخ�صو�ص����ا يف القط����اع ال�صحي ،الذي بات
ً
يتميز بالنمو امل�ستمر ،ما ي�ساهم يف تعزيز
�أداء املجموعة.
و�أك����دت �أب����و الفت����ح� ،أن جمموع����ة
ال�صيدلي����ات الفت����ح ،ته����دف م����ن خ��ل�ال
�أفرعها املنتظر تد�شينها ،يف جميع مناطق

•ق�ص ال�رشيط �إيذانًا بتد�شني �صيدليات الفتح

البحري����ن �إل����ى تق����دم خدم����ات �صيدالنية
و�صحية متكاملة يف �إطار غري م�سبوق داخل
ال�س����وق البحرينية� ،سع ًي����ا منها لتكون من
ال�رشكات الرائ����دة يف خدمات امل�ستهلكني
بالبحرين.
وتابع����ت �أبو الفتح “ته����دف املجموعة
أي�ض����ا� ،إل����ى توف��ي�ر اخلدم����ات املتنوع����ة
� ً
واملتمي����زة واملنتج����ات ب�أ�سع����ار تناف�سية
�سل����ة �صيدالنية واحدة متكاملة ،عن طريق

اختي����ار �أعلى الكف����اءات املهنية ،وتطبيق
�أعلى معاير اجلودة يف فروعنا”.
وع����ن اخلدم����ات اجلديدة الت����ي ت�سعى
ال�صيدلي����ة �إل����ى تقدميه����ا خ��ل�ال الف��ت�رة
املقبلة ،قالت مالكة املجموعة �إن املجموعة
ت�سعى �إلى توفري خدمتي التو�صيل واحلجز
ع��ب�ر الأون الي����ن ،وذلك بعد اكتم����ال �أفرع
املجموع����ة ،م����ا يعد �إ�ضافة جدي����دة لقطاع
ال�صيدليات يف ال�سوق املحلي.
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األح���م���ر ي��س��ت��ه��ل م���ش���واره ب��م��واج��ه��ة اإلم�����ارات

“تنظيمية السلة” تصدر جدول إياب التصفيات اآلسيوية
محمد الدرازي

أصدرت اللجنة التنظيمية لكرة الس��لة
بدول مجلس التعاون الخليجي جدول
منافس��ات ال��دورة املجمع��ة الثانية
“اإلياب” ملنافسات تصفيات املنتخبات
الخليجي��ة املؤهلة لبطولة كأس آس��يا
للرجال  ،2021التي س��تقام بإمارة ديب
بدولة اإلم��ارات العربية املتحدة نهاية
الش��هر الج��اري ،مبش��اركة منتخبات
الس��عودية ،اإلمارات ،عامن ومنتخبنا
الوطني.
وس��تفتتح املباريات ي��وم األربعاء 27
يونيو الجاري ،تس��تمر حتى  30الشهر
نفس��ه ،عىل صالة نادي شباب األهيل
ديب.
وسيس��تهل منتخبنا الوطني مش��واره
يف املنافس��ات مبواجهة صاحب األرض
املنتخ��ب اإلم��ارايت يف الس��اعة 6:45
من مس��اء ي��وم  27الج��اري ،عىل أن
يسبقه لقاء االفتتاح الذي سيجمع بني
السعودية وعامن يف الساعة .4:30
وس��يكون يوم الخمي��س راحة لجميع
املنتخبات ،إذ ستس��تأنف املنافس��ات
يف اليوم التايل بلقاءين ،حيث س��يلتقي
منتخبنا بش��قيقه السعودي يف الساعة

 ،4:30فيام ستواجه اإلمارات يف املباراة
الثانية منتخب عامن.
وس��تختتم منافس��ات الدورة املجمعة
الثاني��ة لتصفيات املنطق��ة الخليجية
املؤهل��ة لنهائيات آس��يا يوم الس��بت
 30الج��اري ،ع�بر إقام��ة لقاءي��ن ،إذ
س��يلتقي منتخبنا بش��قيقه العامين يف
الوقت نفسه ،فيام س��يواجه اإلمارات
السعودية يف ختام املرحلة.
وس��يحظى املنتخب��ان الحاصالن عىل
املركزي��ن األول والث��اين فق��ط م��ن
تصفيات منطقة الخلي��ج ،بالتأهل إىل
ال��دور الثاين من التصفيات اآلس��يوية
الذي من املؤمل له أن يقام خالل شهر
س��بتمرب املقبل ،إذ تس��تعد املنتخبات
الخليجي��ة ب��كل عزم لخ��وض الدورة
املجمع��ة الثاني��ة “الحاس��مة” ب��ديب
نهاية الش��هر الجاري ،وذل��ك بعد ان
استضافت البحرين الدورة األوىل شهر
فرباير املايض.
ويحت��ل منتخبن��ا املرك��ز الث��اين يف
التصفيات برصيد  5نقاط عقب الدورة
املجمعة األوىل “الذهاب” التي أقيمت
يف البحرين خالل الفرتة من  23وحتى

من تحضيرات رجال السلة بمعسكر تركيا

 26من فرباي��ر املايض ،خلفا للمنتخبني لكرة الس��لة خوض معسكره الخارجي وي��أيت املعس��كر الخارجي اس��تكامال
اإلم��ارايت والس��عودي ،في�ما احت��ل مبدين��ة اس��طنبول بجمهوري��ة تركيا ،ملراحل إعداد أحمر السلة التي دشنت
ضمن ثال��ث محطات إع��داد األحمر مطلع الش��هر امل��ايض ،ومش��اركته يف
املنتخب العامين املركز الرابع.
بطول��ة البحرين الدولي��ة الودية التي
إىل ذلك ،يواصل منتخبنا الوطني األول التحضريية للتصفيات.

أقيمت يف الفرتة من  24حتى  27مايو
املايض عىل أرايض اململكة.
ويس��عى الجهاز الفني بقيادة املدرب
الوطن��ي س��لامن رمض��ان إىل وض��ع
اللمسات األخرية قبيل املغادرة إىل ديب
وخوض املرحل��ة الثانية من التصفيات
اآلسيوية ،إذ سيش��كل املعسكر فرصة
جيدة ومثالية لإلعداد بش��كل مناسب
للتصفي��ات ،والوص��ول إىل الجهوزي��ة
املطلوبة لالستحقاق اآلسيوي ،خصوصا
م��ع التدريب��ات املكثف��ة واملباريات
الودي��ة التي س��يخوضها منتخبنا عىل
هامش املعسكر.
ويض��م وف��د منتخبنا مدي��ر املنتخب
غس��ان ق��اروين ،اإلداري موىس جعفر،
الجه��از الفن��ي املك��ون م��ن املدرب
س��لامن رمض��ان ومس��اعديه حس�ين
قاهري وحسن ميك ،واختصايص العالج
الطبيع��ي ماركو ،إىل جان��ب  12العبًا،
وهم :أحمد عزيز ،محمد كويد ،محمد
أمري ،حسن نوروز ،ميثم جميل ،أحمد
نجف ،حس�ين شاكر ،هش��ام رسحان،
صباح حس�ين ،بدر عبدالله ،عيل شكر
الله ومحمد بوعالي.

“البحرين الوطني” بطال لدورة السقية الرمضانية 35
البالد سبورت

من حفل الختام البطولة

أسدل الستار عىل منافسات دورة
السقية الرمضانية لكرة القدم (،)35
بفوز فريق بنك البحرين الوطني عىل
فريق آل نوح بركالت الرتجيح عقب
تعادل الفريقني بالتعادل السلبي
دون أهداف ،يف املباراة النهائية التي
جمعتهام يوم أمس األول.
وحرض املباراة النهائية رؤساء الفرق
املشاركة ممثيل الرشكات املساهمة
يف الدورة تقدمهم رئيس اللجنة
املنظمة عبدالرسول مخلوق وعبدالله
القيدوم وخالد جاسم ورمزي ميك
وصالح اسحاق وكامل احمد مخلوق
وعبدالله البرصي واملخرضم عىل
خليل واخريا سامى جمعة ،إىل جانب
جمهور كبري من أهايل قرية السقية
واملناطق املجاورة .وانتهى الوقت
األصيل للمباراة بالتعادل دون أهداف
رغم الفرص الكثرية عىل املرميني،
بفضل تألق الحارسني اللذين لعبا

دورا كبريا يف الحفاظ عىل شباكهام
نظيفة عىل مدار الشوطني .وسجل
لفريق بنك البحرين الوطني كال من:
حميد الخباز ،عيل اسحاق ،صادق
العسبول ،محمود عبدالرحمن ،فيام
سجل هدف فريق ال نوح الوحيد
بركالت الرتجيح محمود القيدوم.
وبهذه النتيجة حقق فريق بنك
البحرين الوطني كاس البطولة بجدارة
واستحقاق بقيادة رئيس الفريق

حسني ابراهيم والقائد عىل اسحاق
ونجومية العبي الفريق يف الحراسة
عبدالله املاجد الذي حقق لقب
كاس أفضل حارس يف البطولة ،ونجم
الوسط صادق العسبول ،وحسني
القيدوم هداف الفريق مع احمد فتح
الله ومحمد عون يف الهجوم.
وبعد املباراة تم تكريم جميع الرعاة
املساهمني يف الدورة باسامء الرشكات
للفرق ،وأفضل العب عيل عبدالكريم

من فريق آل نوح ،وأفضل حارس
املاجد من فريق البحرين الوطني
(أ) ،وهداف الدورة عبدعيل الحجريى
برصيد ( )5أهداف.
وكرمت اللجنة الالعب موىس
الدمستاين بجائزة أقدم العب يف
دورات السقية الرمضانية.
وقام مدير عام رشكة كوكيتو خالد
جاسم بتكريم رئيس واعضاء اللجنة
املنظمة للدورة.

“القصيب��ي” يواص��ل ص��دارة دورة الهمل��ة الكروي��ة
البالد سبورت

حافظ فريق سفريات القصيبي بقيادة
عبدالواحد محمد ع�لى صدارته لفرق
املجموع��ة األوىل بدورة مركز ش��باب
الهملة لفئة الكبار ،بالرغم من خسارته
يف لقائ��ه الثاين مع فري��ق هايب بقيادة
حمي��د مرهون ،حيث اس��تطاع فريق
هايب أن يعمل عىل وضع خطة محكمة؛
من أجل تقليل خطورة فريق سفريات
القصيبي واالعتامد كليا عىل الهجامت
املرتدة أمام فريق متصدر للمجموعة،
وميلك خط هجوم قويا ،واستطاع فريق
هايب تنفيذ ما كان يس��عى إليه ،حيث
حافظ عىل شباكه خالية من األهداف،

واستطاع أن يس��جل هدفا وحيدا عىل
فريق سفريات القصيبي لتنتهي املباراة
بنتيج��ة ه��دف لهايب س��جله املهاجم
املخرضم سيدعباس سيدعطية مقابل ال
يشء لس��فريات القصيبي ،ليحتل هايب
املركز الثاين باملجموعة خلف سفريات
القصيبي املتصدر بفارق األهداف.
عل�ما بأن هايب بقي��ادة حميد مرهون
تعرض لهزمية غري متوقعة خالل مباراته
األوىل أمام فريق أخبار الخليج بقيادة
جاس��م عبدالعال ،حيث استطاع أخبار
الخلي��ج أن يع��وض خس��ارته ملباراته
األوىل أمام املتصدر سفريات القصيبي،

بف��وز عىل فريق ه��ايب بنتيجة هدفني
سجلهام عيل كاظم بن أحمد ،واملهاجم
الغائب العائد حسن عبدالوهاب ،فيام
سجل لهايب هدفه الوحيد العبه حجي
أحمد الدمستاين.
وقد تعرض فريق أخب��ار الخليج أيض
إىل خسارة بداية مشواره بالدور األول
باملجموعة األوىل لفئ��ة الكبار عىل يد
املتص��در فري��ق س��فريات القصيبي،
حيث متكن أخب��ار الخليج من التقدم
بهدف جميل س��جله مهاجمه الغائب
العائ��د حس��ن عبدالوه��اب ،لك��ن
س��فريات القصيبي رسع��ان ما عاجل

ذلك عن طريق قائد خط الهجوم سيد
عيىس سيد نبيل الذي سجل هدفا عىل
طريق��ة الكبار من خ�لال املراوغة من
نصف امللعب واالنفراد بحارس املرمى،
ومن ثم وضعها بالزاوية الجميلة وسط
ذه��ول حارس ودف��اع أخب��ار الخليج
الذي احتل املرك��ز الثالث باملجموعة،
حيث س��تحدد لق��اءات ال��دور الثاين
هوية الفريق�ين املتأهلني للدور الثاين،
جانب من المنافسات حيث متتل��ك جميع الف��رق الحظوظ
نفس��ها يف التأه��ل .رصح بذل��ك أمني
أخب��ار الخليج بهدف س��جله حس�ين املاجد هدف سفريات القصيبي الثاين ،الرس ورئيس العالق��ات العامة باملركز
إس�ماعيل ،ليس��جل املخ�ضرم ع��ادل ليواصل الس��فريات تقدم��ه ،وكان له إبراهيم عبدالله.
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ثغرات أمنية إلكترونية في المدن الروسية
وكاالت :أظه��ر بح��ث أجرت��ه
كاسربس�كي الب ،أن أكرث من 20
 %من نقاط االتصال الالس��ليك
العام��ة باإلنرتن��ت يف امل��دن
املضيِّفة لبطولة كأس العامل لكرة
الق��دم  2018يف روس��يا تعاين
مش��اكل يف األم��ن اإللك�تروين،
وأوضح البحث أن  7176نقطة
عامة لالتصال الالسليك باإلنرتنت
من أصل  32000نقطة السلكية
يف تلك املدن تعاين ثغرات نتيجة
عدم اس��تخدام التشفري لحركة
البيان��ات ،ما يجعله��ا غري آمنة
لالس��تخدام من قبل مش��جعي
كرة القدم الذين يزورون املدن
لحضور مباريات كأس العامل.
وتستند نتائج كاسربسيك الب إىل
تحليل ملواقع اتصال السليك عامة
باإلنرتنت منت�شرة يف  11مدينة
مضيّفة لبطولة كأس العامل ،2018
التي تنطلق يف  15الشهر الجاري،
وتشمل سارانسك وسامرا ونيزين
نوڤغ��ورود وكازان وڤولغوغراد
وموسكو وإيكاترينبريغ وسوتيش
وروستوڤ وكالينينغراد وسانت
بطرسربغ.
وأظهرت نتائج التحليل أن نقاط
االتص��ال الالس��ليك باإلنرتنت ال
تشتمل جميعها عىل خوارزميات
التشفري والتوثيق الخاصة بحركة
البيانات ،وهي جوانب رضورية

للحف��اظ ع�لى أم��ن ش��بكات
اإلنرتن��ت الالس��لكية ،م��ا يعني
أن بوسع املتس��للني املوجودين
بالق��رب م��ن تل��ك الش��بكات
اعرتاض حركة البيانات والحصول
ع�لى معلوم��ات رسي��ة م��ن
املستخدمني غري العارفني بطبيعة
تلك الثغرات أو غري املس��تعدين
ملواجهتها.
وي��أيت ع�لى رأس املدن الروس��ية
املضيفة ل��كأس العامل والتي لديها
أع�لى نس��بة انتش��ار لش��بكات
اإلنرتنت الالسلكية غري املوثوق بها،
ثالث مدن هي س��انت بطرسربغ
( )% 37وكالينينغ��راد ()% 35
وروس��توڤ ( .)% 32ويف املقابل،
فإن االتصال األك�ثر أمناً باإلنرتنت
وُج��د يف امل��دن الصغرية نس��بياً،
وع�لى رأس��ها سارانس��ك (10%
فقط من نقاط االتصال باإلنرتنت
فيه��ا مفتوحة) ،وس�مارا (% 17
م��ن نق��اط االتص��ال مفتوحة).
ويس��تخدم م��ا يقرب م��ن ثلثي
جميع ش��بكات االتص��ال العامة
باإلنرتن��ت يف ه��ذه املواقع عائلة
بروتوك��ول Wi-Fi Protected
/Access (WPA )WPA2لحامية
الوص��ول إىل اإلنرتنت عرب تش��فري
حرك��ة البيان��ات ،وه��و أحد أكرث
بروتوكوالت أمناً يف حامية شبكات
اإلنرتنت الالسلكية.

وم��ع ذل��ك ،تظ��لّ ش��بكات
/WPAWPA2
بروتوك��ول
املوثوقة ،عُ رض��ة لهجامت القوة
الغاش��مة وهج�مات املعج��م،
باإلضاف��ة إىل هج�مات إع��ادة
التثبيت الرئيس��ية ،ما يعني أنها
ليست آمنة متاماً.
وذك��ر دنيس لغي��زو ،أحد كبار
الباحثني األمنيني لدى كاسربسيك
الب ،أن االفتق��ار إىل تش��فري
حرك��ة البيانات يف خضمّ أحداث
كُ�برى مث��ل بطول��ة كأس العامل
لكرة القدم من ش��أنه أن يجعل

شبكات اإلنرتنت الالسلكية هدفاً
للمجرمني الذين يريدون الوصول
بسهولة إىل بيانات املستخدمني.
وأض��اف أن��ه بالرغ��م م��ن أن
ثلث��ي نق��اط الوص��ول يف املدن
املضيف��ة لكأس العامل تس��تخدم
التشفري املستند عىل أكرث عائالت
بروتوك��والت الحامي��ة أمن��اً ،ال
ميك��ن اعتباره��ا آمنة متام��اً إذا
كان��ت كلمة امل��رور الخاصة بها
متاحة للجميع.
وأظهر بحث كاسرب سيك الب بأن
األمن اإللكرتوين يتطلب معالجة

ش��املة تش��مل البني��ة التحتية
بأكمله��ا ال تقت�صر عىل جوانب
معين��ة ،بالرغ��م م��ن تأكيدات
االتحاد الدويل لك��رة القدم بأن
البطولة آمنة ،ونصحت الجامهري
برضورة اتباع عدة قواعد بسيطة
لحامي��ة بياناته��م الش��خصية
أثناء اس��تخدام شبكات االتصال
الالسليك املفتوحة ،منها االتصال

عرب شبكة افرتاضية خاصة ،VPN
لضامن نق��ل البيانات املش��فرة
عرب نفق محم��ي ،ما يعني عجز
املجرم�ين ع��ن ق��راءة البيانات
حتى لو متكنوا من الوصول إليها،
وعدم الوثوق يف الش��بكات غري
املحمي��ة بكلمة م��رور ،أو التي
يس��هُل تخم�ين كل�مات املرور
الخاصة أو العثور عليها.
ولتحقيق أقىص قدر من الحامية،
عىل املس��تخدم إيقاف االتصال
الالس��ليك باإلنرتن��ت عن��د عدم
اس��تخدامه ،وه��و ما س��يؤدي
أيض��اً إىل التقليل من اس��تهالك
البطاري��ة ،باإلضاف��ة إىل أهمية
تعطيل مي��زة االتص��ال التلقايئ
بالشبكات الحالية.
ومن التوصيات أيضاً االمتناع عن
إدخال تفاصيل تسجيل الدخول
للش��بكات االجتامعية أو الربيد
اإللكرتوين ،مع االلتزام بعد القيام
بتات��اً بأية عملي��ات مرصفية أو
إدخال تفاصيل البطاقة املرصفية
يف أية خدم��ة ،لتجنب املواقف
التي ميكن أن يت��م فيها اعرتاض
البيانات الحساس��ة واستخدامها
ألغراض خبيثة الحقاً.

تؤمن وتهدد
موسكو ّ
وكاالت :قبل ع��ام واحد فقط
قدم��ت روس��يا نس��خة آمنة
وهادئ��ة م��ن بط��والت كأس
الق��ارات م��ن خالل نس��خة
 2017التي استضافتها يف أربع
مدن مختلفة.
واآلن ،تتطلع روس��يا إىل نسخ
هذا اله��دوء واألم��ن يف أكرب
بطولة كروي��ة يف العامل عندما
تس��تضيف فعالي��ات بطول��ة
كأس العامل  2018يف  11مدينة
مختلفة.
وبعد الصدامات العنيفة التي
وقعت بني املش��جعني الروس
واإلنجليز خ�لال بطولة كأس
األمم األوروبية املاضية (يورو
 )2016بفرنس��ا ،س��اور الشك
كثريي��ن يف أن تع��اين بطول��ة
كأس الع��امل  2018بروس��يا
م��ن املش��جعني املش��اغبني
(هوليغانز).
ولكن وزارة الداخلية الروسية
أص��درت قامئة تض��م أكرث من
 400مش��جع م��ن الهوليغانز
املش��هورين ،وتقرر حرمانهم
من حضور املباريات.
كام يتعني ع�لى حاميل تذاكر
املباري��ات خ�لال املوندي��ال
الحصول ع�لى بطاقة تعريف
هوية تسمى “بطاقة مشجع”
من أجل السامح لهم بالدخول
إىل امللعب .وق��د يحرم هؤالء
م��ن الدخول يف حال أش��ارت
نقاط التفتي��ش والتدقيق إىل

روسيا تؤمن كأس العالم ببطاقة المشجع

أي اشتباه يف الهوية أو غريها.
وقال أحد قادة املش��جعني إن
نحو ألف مش��جع من حاميل
التذاك��ر حرم��وا م��ن حضور
مباريات كأس القارات . 2017
وأوضح ألكس��ندر ش�بريغني،
رئيس رابطة املشجعني الروس،
يف ترصيح��ات لوكال��ة األنباء
األملاني��ة (د.ب.أ)“ :بطاق��ة
هويت��ي وبطاق��ات نحو ألف
مش��جع آخر ألغيت .وحدث
هذا رغ��م عدم وج��ود حكم
قض��ايئ ض��د أي م��ن ه��ؤالء
املش��جعني...واآلن ،وقب��ل

بطول��ة كأس الع��امل ،تج��ري
الرشط��ة عم�لا خاص��ا يف ما
يتعلق مبش��جعي كرة القدم.
ل��ن تتغاىض الرشط��ة عن أي
انتهاكات يف املالعب”.
وأض��اف املتح��دث ذات��ه:
“أعتق��د أنه لن تك��ون هناك
أي اش��تباكات ألن الرشط��ة
ستتدخل فورا...كأس العامل يف
روسيا سيكون من أكرث النسخ
أمنا يف تاريخ البطولة العاملية”.
وبعد الصدامات التي حدثت
عىل هامش يورو  2016بفرنسا،
عم��دت روس��يا إىل تش��ديد

قوانينه��ا وتغلي��ظ العقوبات
ضد شغب املشجعني .ويواجه
املش��جعون الذي��ن يرتكبون
أتفه املش��اكل وأق��ل حاالت
الشغب خطر السجن لشهور.
ويف محاول��ة لط��ي صفح��ة
امل��ايض ،حظ��ي املش��جعون
اإلنجليز باستقبال رائع وودود
من بعض املرشدين السياحيني
الذين قدموا لهم أغطية خالل
مباراة لفريق مانشسرت يونايتد

اإلنجلي��زي يف فرباي��ر املايض
مبدين��ة روس��وف أون دون
بجن��وب روس��يا ،وهي إحدى
املدن التي تشارك يف استضافة
مباريات املونديال.
وكانت هذه الحالة األوىل من
ع��دة أحداث تس��مى “جنتل
ف��ان” ،وته��دف إىل تصوي��ر
روس��يا كمضي��ف ذي ترحاب
ويتسم بالحفاوة.
وخصص��ت روس��يا  11مليار
دوالر الس��تعدادات املونديال،
إذ تعترب البطولة فرصة ذهبية
للرتوي��ج للس��ياحة الروس��ية
خ�لال الس��نوات املقبلة من
خالل اس��تقبال مشجعني من
كل أنحاء العامل.
وبلغ أك�بر عدد م��ن طلبات
الحصول عىل “بطاقة مشجع”
من الواليات املتحدة ،تلتها كل
من املكس��يك والصني ،حسبام
أك��دت وزارة االتص��االت يف
روسيا منتصف أبريل املايض.
ومتنح بطاقة املش��جع لحاملها
الحق يف دخول روس��يا بدون
الحصول عىل تأش�يرة دخول،
حس��بام أك��د موق��ع االتحاد

الدويل لكرة القدم (فيفا) عىل
اإلنرتنت.
وإىل جانب اإلشارات والالفتات
التي كتب��ت باللغة اإلنجليزية
يف املالع��ب ووس��ائل النق��ل
واملواص�لات ،س��يكون هناك
طاقم من املتطوعني يتحدثون
باللغ��ات املختلفة ملس��اعدة
األعداد الهائلة من الزائرين يف
التعرف عىل اتجاهاتهم ،سواء
يف املالعب أو املواصالت.
كام تعمل روس��يا عىل تضييق
الخن��اق ع�لى ارتفاع أس��عار
اإلقامة بالفنادق قبل املونديال،
إذ فرض��ت الحكومة غرامات
عىل نحو  600فندق بس��بب
التضخم يف أس��عار اإلقامة بها،
حس��بام أكدت وكال��ة حامية
املستهلك يف روسيا.
وتهدف وزارة الطوارئ الروسية
إىل تواجد  40ألف فرد طوارئ
يف املباريات لضامن الس�لامة،
بينام ذك��رت وزارة االتصاالت
أنها س��تؤمن البنية األساس��ية
لتكنولوجي��ا املعلوم��ات من
أجل التصدي إلثارة املش��اكل
عرب شبكة اإلنرتنت.

ردع أوكرانيا
(س��كاي نيوز) :قالت مصادر مقربة
من الجيش الرويس إن قوات البحرية
الروس��ية يف منطقة البحر األس��ود
وضع��ت يف حالة تأه��ب قصوى لـ
“ردع” أوكراني��ا عن محاولة تعطيل
نهائي��ات كأس العامل لك��رة القدم،
والتي انطلقت أمس األول يف روسيا.
ويق��ول مس��ؤولون روس إنه��م
يعتقدون أن أوكرانيا تحشد وجودها
العس��كري يف املنطق��ة عىل س��بيل

“االستفزاز” خالل البطولة.
وأشارت “رويرتز” إىل أنها مل تتمكن
من التحقق بش��كل مستقل من أن
هناك حش��دا عس��كريا أوكرانيا كام
زعمت موس��كو ،كام مل ي��رد تأكيد
بذلك من مسؤولني يف كييف.
وذك��رت ثالث��ة مص��ادر مقربة من
الجيش الرويس أن قواته حول ش��به
جزيرة القرم يف البحر األسود وضعت
يف حالة تأهب قتايل قصوى ،وأش��ار

مصدران آخران إىل أن القرار مرتبط
بكأس العامل.
وقال مصدر طلب عدم نرش اس��مه
ألن��ه لي��س مفوض��ا بالحديث مع
اإلع�لام بش��أن خط��ط العملي��ات
العس��كرية“ :بس��بب كأس الع��امل
والتوقع��ات باس��تفزازات محتملة
م��ن أوكرانيا ح��ول س��احل القرم،
اتخذ القادة القرار بزيادة مس��توى
التأهب العسكري لألسطول”.

عناصر من البحرية الروسية
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التحكيم عالمة مضيئة للكرة البحرينية بكأس العالم
حسن علي

مل يحالف الحظ منتخبنا الوطني األول
لكرة القدم يف التأه��ل إىل كأس العامل
عىل مر التاريخ ،فبطاقة التأهل مازالت
عصية عىل “األحمر” رغم أنه كان عىل
مش��ارف الصعود مرتني ببلوغه امللحق
األخ�ير املؤهل ملوندي��ال أملانيا 2006
وموندي��ال جنوب إفريقي��ا  2010قبل
أن يودع املنافس��ة مبك��را يف تصفيات
مونديايل الربازيل  2014وروسيا .2018
ويف الوق��ت الذي يغي��ب فيه منتخب
البحرين عن النسخة الحالية من كأس
العامل ،فإن الجامه�ير الكروية املحلية
س��تعوض خيب��ة أمله��ا يف املنتخ��ب
بتواج��د س��فريي الك��رة البحريني��ة
الحك�مان الدولي�ين نواف ش��كر الله
ويارس تلف��ت اللذين يش��اركان للمرة

الثانية عىل التوايل يف أكرب حدث كروي
عىل وجه الكرة األرضية بعد املش��اركة
األوىل مبونديال الربازيل .2014
طاق��م التحكي��م املوندي��ايل س��يكون
مح��ور اهت�مام البحريني�ين ،ليعوض
غي��اب منتخب بالدهم بعد فش��له يف
التأهل للمونديال ،بينام س��تؤازر باقي
الجامه�ير العاملي��ة منتخباته��ا وليس
طواقمها املونديالية فقط!
ولطامل��ا كان التحكيم البحريني واجهة
مرشفة وعالمة مضيئة للكرة البحرينية
أك�ثر م��ن املنتخ��ب يف املونديال عرب
التاري��خ ،إذ إن هن��اك  3حكام دوليني
ش��اركوا يف نهائي��ات كأس العامل ،وهم
الحكم ال��دويل إبراهيم ال��دوي الذي
ش��ارك يف كأس العامل  1982بإس��بانيا،

والحكم الدويل جاسم مندي يف مونديال
 1990بإيطاليا ،والحكم املساعد الدويل
يوس��ف القطان يف موندي��ال الواليات
املتحدة األمريكية  ،1994ويف النس��خة
األخرية مبونديال الربازيل  2014ش��ارك
كل من نواف ش��كر الله ويارس تلفت
وإبراهيم سبت ،بينام مازال “األحمر”
يحلم بالوصول إىل املونديال.
وألن البحريني�ين متعطش��ون للتواجد
بكأس العامل ،ويتشبثون بكل ما يذكرهم
باملوندي��ال ،ف��إن مش��اركة الطاق��م
املوندي��ايل حظي��ت باهتامم ش��عبي
ورس��مي كب�ير ،حيث حظ��ي الطاقم
املونديايل برشف لقاء جاللة امللك قبل
مغادرتهم إىل روسيا يف مبادرة حظيت
بتقدير وثناء كبري من الشارع الريايض

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ممثل
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون
الشباب ،رئيس املجلس األعىل للشباب
والرياضة ،رئيس اللجنة األوملبية.
وتأمل الجامه�ير البحرينية أن يعكس
الطاقم املوندي��ايل الصورة املرشقة عن
الحك��م البحرين��ي وما يتمت��ع به من
كفاءة وقدرة قادته لنيل ثقة االتحادات
الدولية والقارية إلدارة أقوى املباريات.
صحيح أن البحرينيني س��يحرصون عىل
مش��اهدة اللق��اءات التي س��يديرها
الطاق��م املوندي��ايل ،إال أن ذل��ك ل��ن
سمو الشيخ ناصر بن حمد يتوسط الحكمين الدوليين شكر اهلل وياسر تلفت يع��وض ش��غفهم وي��روي ظأمه��م
وحلمهم بالتواجد ضمن الـ  32منتخبا
كام أنها لقيت أصداء إيجابية ومنحت كبرية قبل خ��وض املعرتك العاملي ،كام بكأس العامل ،فمت��ى يتحول الحلم إىل
س��فراء الكرة البحرينية دفعة معنوية حظ��ي الطاق��م باهتامم ودعم س��مو حقيقة؟

سلمان بن إبراهيم يتابع المنتخبات اآلسيوية
موسكو  -مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم :شهد رئيس االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم نائب رئيس االتحاد الدويل
لكرة القدم الش��يخ سلامن بن إبراهيم
آل خليفة مس��اء أمس األول الخميس،
حفل افتتاح نهائيات كأس العامل 2018
لكرة القدم واملباراة االفتتاحية للبطولة
الت��ي جمع��ت منتخب��ي الس��عودية
وروس��يا ضم��ن منافس��ات املجموعة
األوىل وذل��ك ع�لى اس��تاد لوجينيك يف
العاصمة الروسية موسكو.
والتقى رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة

استبعاد نجم كوستاريكا
وكاالت :اس��تبعد املداف��ع رونال��د
ماتاريت��ا ،م��ن صف��وف املنتخ��ب
الكوستارييك ،املش��ارك يف كأس العامل
 2018بروسيا ،بسبب إصابة يف الساق،
وس��يحل مكانه كين�ير جوترييز ،اليوم
الس��بت .واس��تمرت معان��اة الظهري
األي�سر ،ماتاريتا ( 23عام��ا) ،من آالم
اإلصابة خ�لال اليومني املاضيني .وذكر
بي��ان لالتحاد الكوس��تارييك للعبة ،أن
أش��عة الرنني املغناطي�سي أظهرت أن
الالعب ،سيحتاج أسبوعني للعالج ،قبل
أن يتمك��ن من اللعب مج��ددا .وقرر
أوسكار رامرييز ،املدير الفني للمنتخب
الكوستارييك ،اس��تدعاء جوترييز (29
عاما) ،العب فريق أالخولنيس املحيل،
ليحل مكان الالعب املصاب

القدم عىل هام��ش املباراة مع قيادات
كرة القدم العاملية ورؤس��اء االتحادات
الوطني��ة اآلس��يوية وتب��ادل معه��م
الحدي��ث ح��ول العديد م��ن القضايا
املتعلق��ة مبس�يرة كرة الق��دم الدولية،
إضاف��ة إىل تعزي��ز التع��اون املش�ترك
لخدم��ة املنظوم��ة الكروية يف مختلف
أنحاء العامل.
ويف إط��ار حرص االتحاد اآلس��يوي عىل
متابع��ة مباري��ات منتخب��ات الق��ارة
اآلس��يوية يف نهائيات كأس العامل ،شهد
الش��يخ س��لامن ب��ن إبراهي��م مباراة

مورينيو :األخضر خيب ظني
وكاالت :ق��ال الربتغ��ايل جوزي��ه
مورينيو ،مدرب مانشس�تر يونايتد
اإلنجليزي ،إن املنتخب الس��عودي
خيب ظنه ،بعد الخس��ارة القاسية
عىل يد روس��يا ،بخامسية نظيفة ،يف
افتتاح نهائيات كأس العامل.
وتاب��ع موريني��و ،يف ترصيح��ات
متلفزة لقناة “ EPLworldاملنتخب
السعودي ظهر بشكل جيد يف ودية
أملاني��ا ،لكن��ه مل نجد نف��س األداء
أمام روس��يا” .وأض��اف “أعتقد أن
هذا واقع الك��رة لديهم يف الدوري
السعودي ،حيث أن معظم الالعبني
لديهم ،ينشطون يف أندية الرياض الـ
 ،3وهذا مستوى لن أتحدث عنه”.

املنتخب�ين اإليراين واملغريب التي أقيمت
أم��س الجمع��ة مبدينة س��انت بطرس
ب��رغ ،ضم��ن منافس��ات املجموع��ة
الثاني��ة ،ك�ما سيش��هد اليوم الس��بت
مباراة املنتخبني األس�ترايل والفرنيس يف
مدينة كازان ضم��ن املجموعة الثالثة،
ومب��اراة املنتخب�ين الك��وري الجن��ويب
والسويدي يوم اإلثنني يف مدينة نيجني
نوفوغورد ضمن املجموعة السادس��ة،
ومباراة املنتخبني الياب��اين والكولومبي
يوم الثالثاء يف مدينة سارانس��ك ضمن
مباريات املجموعة الثامنة.

رئيس االتحاد اآلسيوي بجانب ولي العهد السعودي والرئيس الروسي ورئيس الفيفا

اإلنجليز بأمان
(س��كاي نيوز) :يف خط��وة مفاجأة،
تعهد أحد أشهر املشجعني املشاغبني
ال��روس “الهوليغان��ز” ،بحامي��ة
الجامه�ير اإلنجليزي��ة يف املونديال،
بعد انتشار تقارير توقعت تعرضهم
ملخاطر أمني��ة خ�لال تواجدهم يف
روسيا.
وظه��ر فاس��ييل ال��ذي يلق��ب ب��ـ
“القاتل” ،وهو يرتدي قميصا مقسام
لنصف�ين ،أح��ده ملنتخ��ب روس��يا،
واآلخر للمنتخب اإلنجليزي ،يف إشارة
ملساندته للجامهري اإلنجليزية ،التي
تلقت تحذي��رات كثرية تتعلق بأمنها
يف املونديال.

وأكد فاس��ييل ( 39عام��ا) عىل عدم
تك��رار حوادث العن��ف التي وقعت
ب�ين ال��روس واإلنجليز خ�لال كأس
األمم األوروبية عام  2016يف فرنسا.
ووع��د فاس��ييل بتوزي��ع “الجع��ة”
والكب��اب لإلنجلي��ز خ��ارج ملعب
فريقه املفضل سبارتاك موسكو ،وفقا
لـصحيفة “صن” الربيطانية.
وأدت مخ��اوف من الوض��ع األمني
يف روس��يا لتسجيل أقل نسبة حضور
للجمهور اإلنجلي��زي يف بطولة كربى
منذ أعوام ،حيث اقتنى اإلنجليز 32
ألف تذكرة ،وهو رق��م قليل مقارنة
بالبطوالت السابقة.

الصحف السعودية تهاجم العبي األخضر
وكاالت :شنت الصحافة الس��عودية هجومًا حادًا
ع�لى املنتخ��ب الس��عودي ،امللق��ب باملنتخ��ب
األخرض ،والذي تلقى هزمية قاسية ،عندما سكنت
شباكه خمس��ة أهداف نظيفة للمنتخب الرويس،
خ�لال املب��اراة االفتتاحية لكأس الع��امل  2018يف
روسيا.
وتح��ت عن��وان “أداء باه��ت وخس��ارة قاس��ية
لألخ�ضر ..جاب��وا العيد” ،يف إش��ارة س��اخرة إىل
األه��داف الخمس��ة وكأنه��ا عيدية عي��د الفطر
م��ن املنتخب الس��عودي لب�لاده ،كتبت صحيفة
“عكاظ”“ :مل يكن أكرث املتشامئني يتوقع أن يخرج
األخرض الس��عودي بخس��ارة ثقيلة أمام املنتخب
ال��رويس يف افتتاح نهائيات كأس العامل  ،2018فلم
يظه��ر منتخبنا الوطني مبس��تواه املعروف وخرس
بخامسية نظيفة س��جلها كل من يوري كازينسيك
(الدقيقة  ،)12دينيس تشرييش��يف (الدقيقة ،43
 ،)90أندري إيش��ينكو (الدقيقة  ،)71ألكس��ندر
جولوفني (الدقيقة .”)95
ون�شرت “عكاظ” تغري��دة عىل حس��ابها مبوقع
“توي�تر” ،تعليقً��ا طريفً��ا عىل خس��ارة املنتخب
الس��عودي الثقيل��ة اليوم أم��ام املنتخب الرويس
بخمسة أهداف مقابل ال يشء.
وقالت الصحيفة يف تغري��دة“ :أفطرنا عىل بصلة
 ،”5-0يف إشارة إىل إقامة املباراة قبيل توقيت أذان
املغرب يف آخر أيام شهر رمضان.
“خامس��ية روس��ية تخ��ذل األخ�ضر يف افتتاحية

غالف صحيفة عكاظ السعودية

املونديال” ،هك��ذا جاء عنوان صحيفة “الرياض”،
التي علق��ت بالقول إن الخس��ارة الثقيلة وقعت
أمام  80ألف متفرج امتألت بهم مدرجات ملعب
لوجنييك يف موسكو”.
أما صحيفة “الرشق األوس��ط” ،الت��ي أبدت قدرًا

من التعاط��ف مع املنتخب الس��عودي والتقدير
الصطحابه ع��ددًا من أبناء الش��هداء إىل املباراة،
فكتب��ت تحت عنوان “األخ�ضر املونديايل يحبط
جامه�يره” أن املنتخب الس��عودي “خيب اآلمال
يف مواجهت��ه املونديالية أمس ،لكنه ترك بصمة ال
تنىس يف قلوب  11طفال من أبناء الش��هداء عندما
اصطحبه��م الالعبون إىل ملعب اس��تاد لوجينيك
بالعاصمة موسكو”.
وأضاف��ت الصحيف��ة أن “الجامه�ير الس��عودية
أش��علت األجواء الب��اردة يف العاصمة الروس��ية،
وجذبت إليها يف «الس��احة الحم��راء» وامليادين
القريبة منها ،إال أنها خرجت محبطة بعد الخسارة
الخامسية”.
ووصفت صحيفة “س��بق” الهزمية بأنها “س��قوط
مؤمل لألخ�ضر الس��عودي أمام روس��يا يف افتتاح
املونديال” ،ناقلة عن وكالة “رويرتز” أن “املنتخب
السعودي سقط يف االختبار االفتتاحي أمام مضيفه
الرويس ،بخسارته أمامه  ،0-5مساء الخميس ،عىل
ملع��ب لوجنييك ،يف املب��اراة االفتتاحية لنهائيات
كأس العامل  2018لكرة القدم”.
وأضافت الصحيفة “عاب أداء املنتخب السعودية
العش��وائية والرتدّد ،فدفع الثمن غاليًا ،ال سيام يف
الش��وط األول الذي شهد أخطا ًء تكتيكية واضحة
لالعبيه”.

فاسيلي يتعهد بالسالم مع اإلنجليز

ونقل��ت الصحيف��ة الربيطاني��ة عن
فاس��ييل قوله إنه اعتزل “الشغب”،
ويعمل كخبري عالقات عامة ،متعهدا
بأن يقوم بدور “الحارس الش��خيص”
لإلنجلي��ز ،بدال عن املش��اغب الذي
يجعلهم “يركضون هربا”.
وأض��اف“ :األيام الس��يئة رحلت .ال

أريد رضب اإلنجلي��ز بعد اآلن ،أريد
أن أشرتي لهم املرشوبات”.
وسبق لفاسييل قيادة “معارك شغب”
هائل��ة ،كان آخره��ا بني مش��جعي
سبارتاك وزينيت س��ان بطرسربغ يف
عام  ،2007وش��هدت مشاركة قرابة
 2000شخص.

إجراءات قانونية ضد bein sport
وكاالت :قال املستش��ار تريك آل الشيخ رئيس مجلس
إدارة الهيئ��ة العام��ة للرياض��ة ،ان��ه بص��دد اتخاذ
اإلج��راءات القانونية ضد الناق��ل الحرصي ملباريات
كأس العامل روسيا  ،2018بسبب التجاوزات الصادرة
ع��ن القن��اة بح��ق الس��عودية ومنتخبه��ا والعبيها
ورياضتها ومسؤوليها عىل حد وصفه.
وكتب آل الش��يخ عرب حس��ابه عىل الش��خيص عىل
تركي آل الشيخ
تويرت “س��وف نقوم باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية
تجاه كل التجاوزات الصادرة عن القناة الناقلة ملونديال روس��يا تجاه السعودية
ومنتخبها ورياضتها ومس��ؤوليها ،واس��تغاللها الرياضة ألغراض سياس��ية ،وهذا
دلي��ل جديد عىل صحة موقف الجهات املختصة الس��عودية حني حظرت هذه
القناة عن أراضيها”.
من جهة أخرى ،اس��تنكر االتحاد الس��عودي لكرة القدم ،الجمعة ،ما قامت به
إح��دى القنوات الفضائية العربية ،بع��د “اجتزائها” املداخلة غري املبارشة ،التي
جرى تسجيلها مع رئيس االتحاد ،عادل عزت.
وقال االتحاد ،يف بيان ،إن قناة العربية وضعت رابط املداخلة ،بجانب عدد من
التغريدات ،عرب حسابها الرسمي ،ما أظهر موقف رئيس االتحاد بصورة مغايرة،
ملا جاء باملداخلة ،وساهم يف “تضليل الرأي العام”.
وأض��اف االتح��اد أن ذلك جع��ل عزت ،وكأن��ه يحمل بعض الالعب�ين بعينهم،
مسؤولية الهزمية أمام روسيا ( ،)5-0يف افتتاح املونديال.
وتابع البيان“ :ويثمن مجلس إدارة االتحاد السعودي ،الحس القيادي والشجاعة
الن��ادرة ،التي ظهر عليها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،املستش��ار
تريك آل الش��يخ ،حينام حمل نفس��ه مس��ؤولية الخس��ارة ،وهو الذي قدم كل
الدع��م املادي واملعنوي لالتحاد الس��عودي ،واملنتخب بجميع أجهزته والعبيه،
وهو ما يجعله مبنأى عن املسؤولية”.
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دانييل أرزاني أصغر العب في المونديال
وكاالت :ن�شرت صحيف��ة “آ يب
يث” اإلس��بانية تقريرا حول الالعب
األس�ترايل ذي األص��ول اإليراني��ة
دانيي��ل أرزاين ،ال��ذي مل يبلغ بعد
سن العرشين ،وس��وف يشارك يف
مونديال روسيا  2018مع منتخب
أس�تراليا ،بعد أن وجه له املدرب
الدعوة ،ليكون واحدا من املواهب
الشابة التي ينتظر أن تستغل هذا
الحدث الكروي لتربز عىل الساحة
العاملية.
وقالت الصحيفة ،يف تقريرها الذي
ترجمته “عريب ،”21إن املش��اركة
يف كأس الع��امل متث��ل حل��م كل
الالعبني ،حي��ث يرغب الجميع يف
خوض هذه املنافسة العاملية ،مرة
عىل األق��ل يف حياتهم .وقد ينتظر
بعض هؤالء الالعبني مسرية كاملة
حتى يحصل��وا ع�لى رشف متثيل
بالده��م يف هذه املس��ابقة ،إال أن
هناك آخري��ن محظوظ�ين ،نالوا
ه��ذا الرشف قبل وصولهم لس��ن

نيمار ال يريد “الذهبية”
وكاالت :قال نيامر دا سيلفا ،نجم
منتخب الربازيل ،إنه يفضل الفوز
بكأس العامل ،عىل التتويج بجائزة
الكرة الذهبية.
ونقلت صحيفة “ماركا” اإلسبانية،
عن نيامر قوله ،خالل مقابلة مع
قناة “ ،”Desimpedidosأثناء
معسكر السيليساو“ :ال أريد الفوز
بلقب أفضل العب يف العامل ،أريد
الفوز باملونديال”.
وتابع“ :أنا مستعد لكل يشء يف
هذه البطولة ،وقد وصلت ألفضل
مستوى يل ..قبل ذلك ،كان تسديد
الكرة بالنسبة يل أمرا مخيفا ،لكني
تعافيت اآلن” .وشارك نيامر مع
الربازيل ،قبل انطالق املونديال،
أمام كرواتيا والنمسا وديًا ،حيث
ظهر بصورة رائعة ،ومتكن من
إحراز هدفني ،رغم ابتعاده ألكرث
من شهرين ،بسبب إجرائه لعملية
جراحية يف مشط القدم.

تكتيك

العرشي��ن ،وس��يحرضون الحدث
الكروي األهم هذه الصائفة.
وأوضح��ت الصحيف��ة أن الالعب
دانيي��ل أرزاين ،البال��غ من العمر
 19عام��ا ،الذي ينش��ط يف فريق
ميلبورن س��يتي ،س��يكون أصغر
الع��ب يف املوندي��ال ،وس��يعزز
صف��وف املنتخب األس�ترايل .وقد
انتقل هذا الش��اب ال��ذي ولد يف
مدينة خ��رم أباد يف ش�مال غرب
إي��ران ،إىل مدينة س��يدين وهو يف
سن الس��ابعة ،لريكز عىل مامرسة
الرياضة التي يعشقها.
وذك��رت الصحيف��ة أن أرزاين بدأ
مس�يرته يف ك��رة الق��دم يف فريق
“آي إف يس جوجان��د” ،يف مدينة
أوكالند ش�مايل نيوزيلندا ،واستمر
هناك إىل حدود س��نة  ،2014وهو
العام الذي ش��د فيه هذا الش��اب
اإلي��راين انتب��اه مرك��ز االمتياز يف
أسرتاليا ،وهو فريق هدفه تدريب
املواهب الشابة ،بدعم من االتحاد

دانييل أرزاني

األسرتايل لكرة القدم ،وكانت هذه
الخط��وة كافي��ة لينتقل الش��اب
دانييل أرزاين لعامل النجاح.
ويف س��ن  17عام��ا ،انتق��ل ه��ذا
الش��اب اإليراين األص��ل إىل فريق

ميلبورن سيتي حيث مازال يلعب
لح��د اآلن .وق��د قدم يف املوس��م
املنق�ضي أداء رائعا وت��م تتويجه
بلقب أفضل العب يف العام ،وهو
ما أث��ار إعجاب امل��درب الوطني

بريت فان مارفي��ك ،الذي وجه له
دعوة ضم��ن قامئة املش��اركني يف
مونديال روسيا.
وأكدت الصحيفة أن الشاب دانييل
أرزاين يحص��ل عىل اهتامم كبري يف

أس�تراليا ،باعتب��ار أن املنتخب ال
ميتلك الكثري م��ن النجوم العامليني
واملواه��ب املميزة .لذل��ك ،ينظر
كث�يرون ألرزاين ع�لى أن��ه ميث��ل
األمل يف املس��تقبل ،وورقة رابحة
للمنتخب األسرتايل.
وأش��ارت الصحيف��ة إىل أن أرزاين
أظه��ر إمكانيات كب�يرة يف فريق
ميلبورن س��يتي ،حيث أنه يتميز
بالرسعة والصالبة يف اللعب ،ولديه
مه��ارة املراوغ��ة .ويلع��ب أرزاين
غالبا يف مركز الجناح األيرس ،ومن
هنالك يتوغل نحو املرمى ويسبب
املش��اكل للدفاع��ات املنافس��ة،
بسبب رسعته ومراوغاته الجريئة.
ويف الخت��ام ،قال��ت الصحيفة إنه
مع انطالق مونديال روسيا ،2018
س��وف يحم��ل الجوهرة الش��اب
دانيي��ل أرزاين آم��ال الجامهري يف
ب�لاد الكنغ��ر ،وس��يحظى بفرصة
مثين��ة إلظهار مهارات��ه أمام العامل
وجذب اهتامم الفرق األوروبية.

“تيلستار  ..”18مقاومة أكبر من الهواء
وكاالت :يف كل مونديال ،يكون
الع��امل ع�لى موع��د م��ع كرة
جديدة ،ول��ن تختلف الحال يف
روس��يا مع كرة “تيلس��تار ”18
التي صنعته��ا رشكة “أديداس”
األملانية للتجهي��زات الرياضية،
والتي تزود كأس العامل بالكرات
منذ العام .1970
والق��ت ه��ذه الك��رة بع��ض
االنتق��ادات م��ن قب��ل حراس
املرمى ،ع�لى اعتبار أن التحكم
به��ا أصعب من غريه��ا ،إال أن
العل�ماء الذين درس��وا تصميم
الك��رة وانس��يابيتها ،يعت�برون
أنها “أكرث استقرارًا” من غريها،
وال س��يام كرة “جابوالين” التي
اعتمدت يف مونديال .2010
ويش��كل تصمي��م “تيلس��تار
 ”18اس��تعادة حديثة لتصميم
“تيلس��تار” ،أول ك��رة صممتها

علي مجيد

“أدي��داس” ل��كأس الع��امل،
واس��تخدمت يف موندي��ال
املكسيك .1970
وكانت تلك الك��رة األوىل ذات
التصميم الشهري باللونني األبيض
واألس��ود ،علماً بأنه�ما اعتمدا
يف حين��ه إلتاح��ة مش��اهدة
تلفزيوني��ة أوض��ح؛ نظ��رًا ألن
غالبية الشاش��ات كانت ال تبث
يف حينها سوى بهذين اللونني.
نس��خة  2018من ه��ذه الكرة
تعتم��د  3ألوان :أبيض ،أس��ود،
رمادي.
ووجد استاذ الفيزياء يف جامعة
لينش��بورغ يف والي��ة فريجيني��ا
األمريكية إريك غوف ،الذي قام
بتحليل الكرة باس��تخدام النفق
الهوايئ ودراس��ات سطحها ،أن
“تيلس��تار  ،”18مقارن��ة بكرة
“ب��رازوكا” الت��ي اعتم��دت يف

موندي��ال الربازيل  2014تواجه
“مقاوم��ة” أكرب م��ن الهواء؛ ما
يعن��ي أن الكرة تعرب مس��افات
أقل من الهواء (بنسبة  8إىل 10
 %أقل من ك��رة  )2014عندما
يت��م ركله��ا برسع��ات ارتطام
عالية (أكرث من  90كلم/ساعة)،
بحس��ب ما يوضح غوف لوكالة
الصحافة الفرنسية.
ويقول “هذا قد ينعكس س��لبًا
عىل املهاجمني الذين يسددون
الك��رات من مس��افات بعيدة،
وسيكون عليهم بالتايل أن يركلوا
الكرة بقوة كبرية”.
إال أن األم��ر قد يك��ون إيجابيًا
بالنس��بة إىل ح��راس املرم��ى.
فبحسب غوف ،عندما يتم ركل
الكرة برسعة عالية “ستصل إىل
املرمى برسع��ة أبطأ بقليل مام
كانت عليه (برازوكا) يف .”2014

كرة “تيلستار ”18

يف املقاب��ل ،تحظ��ى الك��رة
الجديدة بثبات أكرب يف الهواء.
ويوضح سونغش��ان هونغ من
مرك��ز عل��وم الرياض��ة التابع
لجامعة تس��وبوكا اليابانية ،إن
التج��ارب ع�لى الك��رة ،والتي
ش��ملت ركلها من قب��ل أجهزة
آلية (روبوت) كش��فت عن أن
“تيلستار  ”18تحظى بـ “مسار
ثاب��ت ج��دًا مقارن��ة بالكرات
السابقة”.

ويضي��ف بكلامت أخ��رى ،من
املتوق��ع أن تك��ون الرضب��ات
الثابت��ة مثل ال��ركالت الحرة أو
الركني��ة ،أو أي تس��ديدة قوية
من مدى متوس��ط ،ق��د تكون
فاعلة بالنسبة إىل الهجوم”.
أما بش��أن حراس املرمى ،فريى
هونغ أن الكرة لن تقوم بالكثري
من االنحرافات غ�ير املتوقعة،
ال أعتقد أنها س��تكون س��لبية
بالنسبة إليهم.

الفيفا يرفض التعليق

تاج :هذه توقعاتي لمباريات اليوم
ي��رى املدرب الوطني لكرة القدم خالد تاج أن حظوظ املنتخبات الفرنس��ية
واألرجنتينية والكرواتية هي األرجح لتحقيق االنتصار اليوم ،فيام تبدو الكفة
متساوية يف مواجهة البريو والدامنارك.
وقال تاج يف ترصيح لـ “البالد سبورت” إن اللقاء األول سيتسيده العبو فرنسا
يف ظل فارق اإلمكانات بينهم وبني اسرتاليا ،وملا ميتلكه األول من عنارص عىل
مس��توى عالٍ من األداء واملهارة ،مضيفا :يعت�بر املنتخب الفرنيس حاليًا من
املنتخبات املحرتمة كث ًريا والرتش��يحات تصب لصالحهم بصورة كبرية بوصوله
للمب��اراة النهائية والظفر باللقب بجانب كل من الربازيل وأملانيا وإس��بانيا،
�يرا إىل أن املنتخب األس�ترايل عنده هبوط يف املستوى الفني خالل الفرتة
مش ً
األخرية؛ بسبب تغيري املدربني لديه وكرب العنارص املوجودة يف صفوفه.
وعن اللقاء الثاين ،نّبي ت��اج أن األرجنتني ورغم صعوبة تأهله للمونديال ،إال
أنه من املؤمل أن يظهر يف املونديال بصورة قوية بقيادة نجمه ليونيل مييس
الذي سيش��كل عالمة فارقة يف هذا املحفل مع “التانغو” ،فيام ايسلندا الذي
يعت�بر من أفضل املنتخبات التي تلعب “دف��اع املنطقة املرتاجع” لن تصمد
طويلاً أمام اندفاع ومهارة العبي األرجنتني.
ويف لقاء البريو والدامنارك ،يرى تاج أن الكفة متساوية ،بينهام اليوم قد يلجآن
للدفاع البحت والبحث عن نقطة إيجابية وعدم التعرض للهزمية .ويف املباراة
األخرية لهذا اليوم التي تجمع كرواتيا ونيجرييا ،أكد تاج أن املنتخب الكروايت
األوفر حظً ا يف الخروج بنتيجة الفوز وبفارق هدفني يف
ظل ما يتمتع به املنتخب من العبني وأس�ماء تلعب
يف أفض��ل الدوري��ات األوروبية ،وه��ذه املجموعة
الحالية تعترب ث��اين أفضل مجموعة للكرة الكرواتية
بع��د موندي��ال  ،1998مضيفً��ا “كرواتيا
ستس��حوذ ع�لى الك��رة وس��تفرض
أس��لوبها فيام ستلعب نيجرييا عىل
بعض الجزئيات يف تهديد مرمى
كرواتي��ا ومنها الكرات الثابتة
المدرب خالد تاج
والكرات املرتدة”.

قلّة النوم تؤرق اإلنجليز

بالتر

وكاالت :رف��ض االتح��اد الدويل
لك��رة الق��دم (فيف��ا) ،أم��س
الجمعة ،التعليق بش��أن الزيارة
املرتقب��ة لرئيس��ه الس��ابق،
السويرسي جوزيف بالتر ،الذي
يخضع لإليق��اف ،لبطولة كأس
العامل .2018
وكان متحدث باس��م بالتر (82
عاما) ،املوقوف عن مامرسة أي
نشاط يتعلق بكرة القدم ،ملدة
ستة أعوام ،يف إطار قضية فساد
الفيفا ،قد رصح ،الخميس ،بأن
بالتر يعتزم الس��فر إىل موسكو
لحض��ور املوندي��ال ،بن��اء عىل
دع��وة م��ن الرئيس ال��رويس،
فالدميري بوتني ،ورد الفيفا بكلمة
“ال تعليق”.

ومل يجر الكش��ف ع��ن املباراة
أو املباري��ات ،التي يعتزم بالتر
حضوره��ا يف املوندي��ال ،لك��ن
يحتمل تواجده يف لقاء الربتغال
واملغرب ،األربع��اء املقبل ،عىل
ملع��ب لوجني�كي بالعاصم��ة
موس��كو ،ضم��ن منافس��ات
املجموعة الثانية.
ويبدو أن بالتر س��يحرض بصفة
غري رس��مية ،مثلام سمح الفيفا
بذلك للفرنيس ،ميشيل بالتيني،
الرئيس السابق ليويفا ،املوقوف
أيضا ،خالل ي��ورو  ،2016علام
ب��أن بالتيني مل يحرض أي مباراة
حينها.
وكان بالتر رئيس��ا للفيفا ،حينام
حصلت روس��يا يف ع��ام ،2010

عىل ح��ق اس��تضافة مونديال
.2018
لكن��ه رح��ل ع��ن املنص��ب يف
 ،2015إثر قضية فس��اد الفيفا،
التي ش��هدت توجي��ه اتهامات
ض��د العديد م��ن املس��ؤولني
البارزين ،يف االتحاد الدويل.
ووجه بالت��ر التهنئة ،عرب موقع
“توي�تر” ،للمنتخ��ب ال��رويس،
إث��ر ف��وزه الكبري ع�لى نظريه
الس��عودي  ،5/0الخمي��س ،يف
املباراة االفتتاحية للمونديال.
وكت��ب بالتر “التهنئ��ة والتحية
النط�لاق كأس الع��امل ،انتصار
رائ��ع بنتيج��ة  !5/0روس��يا
ستكون مضيفا مثاليا ،وستحظى
باالحرتام الدويل الذي تستحقه”.

(وكاالت) :يواجه املنتخب اإلنجليزي
مشكلة من منط خاص للغاية
خالل إقامته بروسيا حيث كشفت
الصحف عن معاناة معظم العبي
الفريق من قلة النوم بسبب عدم
اعتيادهم عىل طبيعة الحياة داخل
الدولة املستضيفة لكأس العامل.
املنتخب اإلنجليزي اختار اإلقامة
يف قرية ريبينو ،القريبة من سانت
بطرسبريغ ،سعياً لتأمني أفضل
ظروف ممكنة لتحضري املنتخب
لكن كل هذا اصطدم بعامل مل
يتوقعه أحد ويرتبط بعدم غياب
الشمس حتى بالليل عن املدينة
خالل هذه الفرتة من السنة وهو
ما يسميه أهل املدينة بـ ”الليايل
البيضاء”.
نجم منتخب إنجلرتا الشاب دييل
آيل تحدث يوم الخميس املايض
عن هذه املشكلة للصحافة بالقول
“لقد نهضت عند الساعة الثالثة لي ًال
واعتقدت أن الصباح قد حل ومل
أمتكن من العودة للنوم”.
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المانشافت يعاني من اضطراب بأهم نقاط قوته
(وكاالت) :اق�ترب منتخ��ب أملانيا
م��ن خوض مبارات��ه األوىل بكأس
العامل والتي سيواجه فيها املكسيك
يوم غ ٍد األح��د يف مواجهة يحتاج
فيه��ا بطل الع��امل ملح��و الصورة
املخيبة التي ظهر بها خالل وديتي
النمس��ا والس��عودية لكن أخبار
الس��اعات األخرية مل تُخرج بوادر
جيدة لعشاق املانشافت فام هي
أبرز مش��اكل الفريق بالس��اعات
األخرية قب��ل انطالق رحلة الدفاع
عن اللقب؟
بداية الحكاية:

األملان ال يرتكون ش��يئاً للصدفة،
بالوق��ت ال��ذي كان��ت في��ه
املنتخب��ات الك�برى تبحث عن
فن��دق تقيم به بوس��ط الربازيل
خ�لال كأس الع��امل  2014ق��ام
االتح��اد األملاين بتعمري منش��أة
كامل��ة يف جزيرة باهي��ا بتكلفة
 25مليون جينيه اسرتليني حيث
تضمن��ت ه��ذه املنش��أة كل ما
ق��د يحتاجه منتخ��ب أملانيا من
امللعب التدريبي لصالة التامرين
وكان كل العاملني فيها من األملان
الذين س��افروا مع الفريق وهذا

كان أبرز أرسار نجاح املانش��افت
يف الربازيل حيث حصل الالعبون
عىل اله��دوء الذي يحتاجونه مع
توف�ير كل ظ��روف النجاح عىل
عكس الفرق األخرى.

لوف م��ن تطبيق خطته اإلنقاذية
وبدالً من تقدم الفريق لألمام قد
نشاهد املزيد من العودة للخلف.
أملانيا وثقت بقدرات روس��يا لكن
حال سوتيش قد يكون سبباً لخلق
صداع كبري بالنس��بة لألملان بكأس
الع��امل ورمبا مباراة املكس��يك قد
تعطي عالمة ح��ول قدرة الفريق
ع�لى تج��اوز كل ه��ذه امل��آزق
الصعبة.

نقطة تحول:

الثقة الزائدة بروس��يا :حني بدأ
املانش��افت باالس��تعداد لرحلته
لروس��يا رأى االتح��اد أن تك��رار
الخط��وة التي حدث��ت بالربازيل
غري رضوري عىل اعتبار أن روسيا
متل��ك بنية تحتي��ة رياضياً أفضل
بكث�ير من بالد السيليس��او وهو
ما دفع املس��ؤولني التخاذ القرار
باالعت�ماد عىل منش��آت جاهزة
س��لفاً لك��ن رسع��ان م��ا بدأت
املش��اكل بالظهور فرغم استقرار
األملان بش��كل جيد يف س��وتيش
خالل كأس الق��ارات  2017غاب ح��وايل  30دقيق��ة بالس��يارة عن
هذا العامل قبل كأس العامل.
قلب العاصمة موس��كو والسبب
كان واضح جداً وهو عدم جاهزية
عالمة فشل :منتج��ع س��وتيش وع��دم ظهوره
التخ�لي عن س��وتيش :قبل س��فر بالشكل الذي كان عليه قبل عام.
الفريق بثالثة أي��ام أعلن االتحاد الحال يف فاتوتينيك مل يبدو أفضل
األملاين عن نقل معس��كر الفريق فالتمري��ن األول للامنش��افت
من مدينة س��وتيش لضاحية تبعد بروس��يا تأخ��ر ل��ـ  25دقيقة ألن

الصعوبات كبيرة:

أرضي��ة امللعب مل تبدو مناس��بة
أبداً ورغم قص العش��ب اش��تىك
الالعب��ون م��ن طوله ويب��دو أن
مشاكل امللعب التدريبي سرتافق
املنتخب ال��ذي يعتمد أس��لوب
التمريرات األرضي��ة الكثرية وهو
ما قد يُح��دث اضطراب��اً تدريبياً
كبرياً للامنشافت.

الحاج��ة ما بعد الوديات :مل يقدم
منتخ��ب أملاني��ا مس��توى مميزاً
خالل اللقاءين الوديني لكن لوف
تحدث عن مواجهة فريقه ملواقف
صعبة كهذه س��ابقاً مشرياً لقدرته
عىل قل��ب املعطيات لكن س��وء
ح��ال امللعب التدريب��ي قد مينع

كيميتش :لن أكون النسخة الثانية لالم
وكاالت :دامئا ما يسمع املدافع األملاين،
جوش��وا كيميت��ش ،مقارن��ات بين��ه
وفيليب الم.
لكن النجم الصاعد قال أمس الجمعة،
إنه يشارك للمرة األوىل يف كأس العامل،
وإن��ه ال ميكن��ه اآلن أن يطابق جوائز
فيليب الم ،قائد بايرن ميونخ ومنتخب
أملانيا السابق.
وقال كيميتش ،يف مؤمتر صحايف“ :لعب
الم كظهري أمين ،وكان متميزا مع بايرن
ميونخ واملنتخب األملاين ..عندما اعتزل
كان قائدا لهام ،وكان قائدا مطلقا”.
وتابع“ :أنا حاليا  23عاما ،ومن الواضح
أنه ال ميكنني أن أكون بديال له ،لست
بعيدا للغاية ،ليس لدي خربة ،ولكنني
ال أح��اول أن أستنس��خه ..أح��اول أن
أكون جوشوا كيميتش ،وليس النسخة
الثانية من فيليب الم”.
وق��ال ت��وين ك��روس ،الخمي��س ،إن
كيميتش يف طريقه ليصبح العبا عامليا،
وخليف��ة الم ،حي��ث ظه��ر يف بطولة
كأس القارات ،وواصل مس��تواه الجيد
طوال املوس��م يف بايرن ،حيث س��جل
س��تة أهداف ،وصنع  17هدفا ،يف كل
املسابقات.
وتاب��ع كيميت��ش“ :بالطب��ع يجب أن

جوشوا كيميتش

تكون س��عيدا ،أن تس��مع هذا الكالم
من العب مثل ك��روس ..الثناء دامئا ما
يكون جيدا ،لكنك دامئا تريد أن تطور
من نفسك ،وأن تحقق توقعاتك ،الثناء
جيد ،لكنه أيضا تحفيز خاص”.
وقال كيميتش إنه ينتظر بفارغ الصرب،
بداية مباريات فريقه يف املونديال ،يوم

دييغو مارادونا (اسطورة االرجنتين):
“مع رئيس بوليفيا ،ايفو موراليس”.

األحد ،أمام املنتخب املكس��ييك ،ضمن
منافسات املجموعة السادسة.
وأردف“ :ش��اهدنا مباراة األمس (فوز
روسيا عىل السعودية) سويا ،وسنكون
كلنا سعداء عندما تبدأ البطولة ..تريد
أن تق��دم أدا ًء جيدًا ،لي��س لك ولكن
للفريق ..نريد أن تكون البداية جيدة”.

توماس مولر (المانيا):
“جري مع الحلم”.

تطور القضية:

وأوض��ح كيميتش أن مب��اراة املنتخب
املكس��ييك ،س��تكون تحديا للمنتخب
األملاين ،خاصة أن��ه يعتقد أن املنتخب
املكس��ييك ،كان أفضل فريق يف بطولة
كأس الق��ارات ،العام املايض ،رغم فوز
أملانيا  ،4/1يف الدور قبل النهايئ.
وقال“ :املنتخب املكس��ييك كان أفضل
من��ا العام امل��ايض ..لقد اس��تفدنا من
األخطاء ،وسجلنا أهدافا بهذه الطريقة،
لهذا السبب حققنا الفوز”.
وكان أحد املس��جلني يف ه��ذه املباراة
تيمو فرينر ،الذي يش��ارك ألول مرة يف
املونديال ،مثل كيميتش.
ولدى كيميت��ش توقعات كبرية ملهاجم
اليبزي��ج ،حي��ث ق��ال“ :أعرف��ه منذ
 2013ولعبنا س��ويا ،يف منتخبات أملانيا
للشباب”.
ويعتق��د كيميتش أيض��ا أن فرينر22 ،
عام��ا ،ميك��ن أن يصبح ه��داف كأس
العامل ،وهو ما حققه يف كأس القارات،
بعدم��ا س��جل ثالث��ة أه��داف وصنع
هدفني.
وأضاف ع��ن فرينر“ :ال ينبغي أن يضع
هذا عليه أي ضغوط ،ولكنني س��أكون
سعيدا للغاية له ..إنه سالح فتاك”.

ايدين هازارد (بلجيكا):
“الصورة األخيرة ،مع الشقيق الصغير تورغان”.

ال يوج��د أي رقم تاريخي يرش��ح
منتخب أملانيا للتتويج فكل األرقام
بداي��ة م��ن ع��دم الحف��اظ عىل
اللقب سابقاً ال بتاريخ املانشافت
وال بالعهد الجديد بالبطولة “منذ
 ”1974ع��دا ع��ن كل القواع��د
الرقمية للفري��ق ومع االضطراب
اللوجستي ميكن القول أن الضغط
عىل الفريق أصبح أكرب.
تخط��ي املب��اراة األوىل قد يكون
املفتاح لتغيري الحال لكن س��يبقى
م��ن امله��م إيج��اد ح��ل لقضية
امللع��ب التدريب��ي وإال فإن حال
الفريق فنياً ونفسياً قد مير مبأزق
قد ال يصوره اإلع�لام إال من باب
“خروج مفاجئ”.

نوير يعلن جهوزيته
وكاالت :أك��د
مانوي��ل نوي��ر،
ح��ارس مرم��ى
املنتخب األملاين،
أنه ال يشعر بأي
مش�يرا إىل
ً
أمل،
أنه مستعد متاما
لخوض املواجهة
ا ال فتتا حي��ة
للامكين��ات يف
املوندي��ال ،ضد
املكسيك ،غداً.
الحارس نوير
وع��اىن نوير من
إصاب��ة يف الق��دم ،من��ذ س��بتمرب/أيلول املايض ،ومل
يش��ارك عىل إثره��ا يف أي مباراة ،قب��ل أن يخوض
مواجهتني وديتني ،ضد النمسا والسعودية.
وق��ال نوير ،خ�لال ترصيحاته لقن��اة “ ARDأنا يف
حالة معنوية جيدة وال أش��عر بأي أمل أو مشاكل أو
عدم توازن”.
وأض��اف “حصلت عىل الضوء األخ�ضر من األطباء،
كن��ت دامئً��ا إيجابيًا يف املايض ،ومتكن��ت من زيادة
عميل خطوة بخطوة”.
وعن األداء يف املواجهة الودية األخرية ضد السعودية،
أوضح “لس��نا بحاجة للقلق ،نحن فريق بطولة ،وال
ميكن مقارنة الوديات مبباريات كأس العامل”.
وأت��م “يجب أن نحافظ عىل تركيزنا ،وال نفقد الكرة
كثريا ،وأن نتجنب الوقوع يف الهجوم املضاد”.

جيفيرسون فارفان (البيرو):
“تحيا البيرو”.
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األرجنتين تبدأ من آيسلندا
(وكاالت) :س��تدخل األرجنت�ين
املواجهة ضد آيس��لندا يف افتتاح
املجموع��ة الرابعة يف كأس العامل
لكرة القدم اليوم الس��بت ،وهي
مرش��حة للف��وز لكن س��يناريو
املباري��ات األخرية قد يقف عائقا
أمامها أكرث من منافستها املغمورة
التي تشارك للمرة األوىل.
وتعترب األرجنتني ،بطلة نس��ختي
 1978و ،1986م��ن ب�ين الكبار
يف عامل ك��رة القدم ومتلك ليونيل
مييس يف صفوفه��ا الحاصل عىل
جائ��زة أفضل الع��ب يف العامل 5
مرات ،لكنها تأهلت إىل النهائيات
بعد فوزها يف املباراة األخرية ضد
األك��وادور ،وأحرزت  19هدفا يف
 18مباراة ،وهو السجل األضعف
من��ذ اعت�ماد مجموع��ة واحدة
لتصفي��ات أم�يركا الجنوبي��ة يف
منتصف تسعينات القرن املايض.
ومنذ ذلك الحني زادت مش��اكلها
ع�لى أرض امللع��ب س��وءا وتبع
فوزه��ا الصعب عىل إيطاليا التي
مل تتأهل إىل روس��يا هزمية ثقيلة

مبابي :حظوظنا قائمة
وكاالت :متتلك فرنسا ،واحدة من
أصغر التشكيالت سنًا يف كأس
العامل ،لكن كيليان مبايب ،يعتقد أن
املنتخب الفرنيس لديه كل ما يلزم،
للفوز باللقب يف روسيا.
وتبدأ فرنسا مشوارها اليوم،
وسيعاون مبايب ( 19عاما) ،وعثامن
دميبيل ،البالغ من العمر  21عاما،
املهاجم أنطوان جريزمان يف األمام.
وقال مبايب ،مهاجم باريس سان
جريمان ،يف ترصيحات نرشتها
صحيفة ليكيب “نعم منتلك
فريقا شابا ،لكن إذا نظرتم إليه،
ميكن رؤية العبني يف برشلونة
وريال مدريد وباريس ويوفنتوس
ومانشسرت يونايتد .يف أي فريق
كبري يف أوروبا ،هناك العب فرنيس
واحد عىل األقل”.
وأضاف “بالطبع نحن صغار السن،
لكن العديد من الالعبني لديهم
بالفعل الكثري من الخربة”.
ومن املتوقع أن تتصدر فرنسا
مجموعتها ،التي تضم أيضا
الدمنارك وبريو ،لكن مبايب اعرتف
بأن املنتخب الفرنيس ال يزال أقل
كثريا من إسبانيا وأملانيا والربازيل،
وهي الفرق املرشحة إلحراز اللقب.

 1 - 6أمام إسبانيا.
وفق��دت األرجنت�ين حارس��ها
األسايس س�يرجيو رومريو بسبب
إصاب��ة يف الركبة وخ��رج مانويل
النزين��ي من التش��كيلة النهائية
قبل  9أيام م��ن انطالق البطولة
بسبب قطع يف الرباط الصليبي.
واس��تجمعت قواها لتفوز 0 - 4
عىل هايت��ي لكن ذل��ك مل يقنع
جامهريها القلقة.
وتلقت اس��تعداداتها للنهائيات
رضب��ة قوي��ة بعد إلغ��اء مباراة
ودية ض��د الكي��ان الصهيوين يف
القدس.
ورغم ذل��ك ما زال��ت األرجنتني
مرش��حة للفوز يف موسكو اليوم
عىل أصغ��ر بلد يتأهل للنهائيات
عىل اإلطالق.
وكان��ت أيس��لندا مفاجأة بطولة
أوروبا  ،2016حيث تعادلت مع
الربتغال التي نالت اللقب يف دور
املجموعات وتغلبت عىل إنجلرتا
يف دور الـ  16قبل أن تخرس أمام
فرنسا يف دور الثامنية.

لك��ن مس��تواها تراج��ع ه��ذا
الع��ام وفش��لت يف الفوز يف آخر
 4مباري��ات م��ن بينه��ا الهزمية
 3م��رات أم��ام املكس��يك وبريو
والرنوي��ج ،واهتزت ش��باكها بـ 3
أهداف يف كل منها.
وغاب جيلفي سيجوردسون أبرز
العبي وسط آيسلندا لفرتة طويلة
عن آخر  3أشهر بسبب إصابة يف
الركبة.
وش��ارك كبديل يف آخ��ر مباراتني
وديتني الش��هر الحايل ،وستكون
مش��اركته من��ذ البداي��ة مهمة
لتعزيز الثقة.
وال يتوق��ع كثريون فوز آيس��لندا
لكنها تستلهم األمل من آخر مرة
لعبت فيه��ا األرجنت�ين مباراتها
األوىل يف كأس العامل ضد فريق مل
يسبق له املشاركة يف النهائيات.
وكان ذلك يف  1990عندما خرست
األرجنت�ين  0 - 1أمام الكامريون
التي بلغت ربع النهايئ ،وهو دور
مل يس��بق أن نجح فريق إفريقي
آخر يف تخطيه حتى اآلن.

ديشامب :مواجهة قوية
وكاالت :تجاهل ديديه ديشامب،
م��درب املنتخ��ب الفرن�سي،
التس��اؤالت الدائ��رة ،ح��ول قلة
خ�برة العبيه يف البط��والت ،وأكد
أنه يعتقد أن مب��اراة فريقه أمام
أسرتاليا ،ستظهر معدن الفريق.

وقال ديشامب ،يف مؤمتر صحفي،
عق��د أم��س الجمع��ة “ال يوجد
مخاط��رة .أخرتت ه��ؤالء الالعبني
ألنني أعتقد أنهم يؤدون أداء جيدا
مفي��د للفري��ق .إنهم هن��ا ألنهم
ميتلكون املميزات املطلوبة”.

وأضاف “س��ندخل املباراة بالعزم
والتواضع املطلوب�ين” ،منوهً ا أنه
يتوقع أن يكون املنتخب األسرتايل
منافسا قويا ومنظام ومنضبطا.
وال يتوقع قائد املنتخب الفرنيس،
هوجو لوريس ،مباراة سهلة ،رغم

أن املنتخب األس�ترايل يحتل املركز
ال��ـ  36يف تصنيف االتحاد الدويل،
في�ما يحت��ل املنتخ��ب الفرنيس،
املركز السابع.
وقال ح��ارس املرم��ى “الفريقان
سيقاتالن ،س��تكون معركة .نتوقع

مباراة صعب��ة للغاي��ة .يجب أن
نكون مستعدين لها من البداية”.
وأض��اف “لدين��ا ممي��زات كثرية،
ولك��ن علين��ا أيض��ا أن نك��ون
متواضعني ونثبت لهم هذا ،عندما
نكون يف امللعب”.

مارفيك :لن ندافع
وكاالت :قال بريت فان مارفيك،
املدير الفني للمنتخب األسرتايل
“اللعب بأسلوب دفاعي طوال 90
دقيقة ال معنى له ..لن يكون أمامنا
مجال لذلك ،وسيكون الضغط كبريا
للغاية” .وسبق للمنتخب األسرتايل
تجاوز دور املجموعات ،يف كاس
العامل ،مرة واحدة فقط ،يف نسخة
العام  2006بأملانيا.
لكن الفريق الحايل ،ال يضم سوى
 4العبني فقط ،ممن شاركوا يف
املونديال املايض ،الذي أقيم
بالربازيل العام  ،2014وهم“ :مييل
جديناك ،وتيم كاهيل ،ورويب كني،
ومات لييك”.
ويتطلع النجم املخرضم كاهيل
( 38عاما) إىل صناعة التاريخ ،يف
كأس العامل ،خصوصا بعد أن أحرز
 5من إجاميل  11هدفا للمنتخب
األسرتايل ،يف تاريخ مشاركاته
بالبطولة.
ويف حال نجاحه يف التسجيل،
خالل املونديال الرويس ،سيكون
رابع العب يف التاريخ ،يسجل يف
 4نسخ متتالية من كأس العامل،
بعد الربازييل بيليه ،واألملانيني أوفه
زيلر ،ومريوسالف كلوزه.

انطوان جريزمان

فرنسا تبحث عن تبديد الشكوك
(وكاالت) :تستهل فرنسا مشوارها
يف كأس العامل لكرة القدم مبواجهة
اس�تراليا يف كازان الي��وم الس��بت
وسط شكوك بش��أن لياقة املدافع
جربيل س��يديبي وضغوط لتحقيق
فوز مريح يبدد الش��كوك بش��أن
متاسك هذه التشكيلة من الالعبني
املميزين.
ويكافح سيديبي ظهري أمين موناكو
للتع��ايف من إصاب��ة يف ركبته ليثري
التس��اؤالت بش��أن أح��د املراك��ز
القليل��ة الت��ي تفتقر فيها فرنس��ا
للعمق.
وم��ن املرج��ح أن يلع��ب املدافع
بنجامني بافارد ،الذي خاض س��ت
مباري��ات دولي��ة وخ��اض معظم
مباريات��ه مع فريقه ش��توتجارت
األمل��اين كقل��ب دف��اع ،ب��دال من

س��يديبي يف أوىل مباريات��ه يف
كأس العامل أمام الفريق االس�ترايل
املجه��ول تح��ت قي��ادة مدرب��ه
الجديد بريت فان مارفيك.
وهن��اك الكث�ير م��ن الش��كوك
بش��أن هج��وم الفري��ق الفرنيس
ال��ذي س��يخوض أوىل مبارياته يف
املجموعة الثالثة عىل ملعب كازان
ارينا حيث س��يجد ديدييه ديشان
مدرب الفريق نفسه أمام خيارات
صعبة لثاليث الهجوم.
وأرشك ديش��ان مهاجمه املخرضم
أوليفيي��ه ج�يرو يف فري��ق البدالء
خ�لال تدريب ي��وم األربعاء ومن
املرج��ح أن يدف��ع باملتألق كيليان
مبايب ( 19عاما) ومهاجم برشلونة
عث�مان دميبيل إىل ج��وار أنطوان
جريزمان يف هجومي ثاليث قوي.

وحق��ق ديش��ان قائ��د منتخ��ب
فرنس��ا الفائز ب��كأس العامل 1998
عىل أرضه وبني جامه�يره لقبا أو
اثنني ع�لى الصعي��د العاملي لكنه
ميلك تشكيلة بني أقوى  32منتخبا
يشاركون يف البطولة.
ما ميلكه الفريق من مواهب جعل
فرنسا بني املرشحني للفوز باللقب
لكن ال تزل هناك ش��كوك بش��أن
قدرة ديش��ان ع�لى تحقيق أفضل
النتائج من هؤالء النجوم.
باس��تثناء هدف مب��ايب يف التعادل
 1-1مع الوالي��ات املتحدة يف آخر
املباري��ات الودي��ة لفرنس��ا قب��ل
الوصول إىل روس��يا ظه��ر الفريق
الفرن�سي مف��ككا م��ا يعن��ي أن
اس�تراليا س��تكون منافسا أصعب
من املنتخب االمرييك وفقا ملا قاله

ديشان.
وستبحث اس�تراليا أيضا عن بداية
ايجابي��ة مقارنة بآخ��ر بطولتني يف
الربازي��ل وجن��وب افريقيا حيث
خ�سرت أول مبارات�ين يف اخ��ر
نسختني.
ونظري��ا يب��دو الفريق االس�ترايل
أقل من فرنس��ا حي��ث ميلك قوة
هجومي��ة أق��ل وس��يكون دفاعه
يف مهم��ة صعبة للتص��دي لهجوم
املنافس.
ومل يكن أمام الهولندي فان مارفيك
س��وى خوض القليل من املباريات
الودي��ة لرتك بصمته عىل أقل فرق
املجموعة تصنفيا.
ورغ��م ذلك ف��از الفريق  - 4صفر
عىل التشيك يف مباراته الودية قبل
األخ�يرة قب��ل الوصول إىل روس��يا

وق��د يكون الفوز  1 - 2عىل املجر
م��ؤرشا ألداء أفض��ل حيث ال يزال
الفريق يعاين يف التحول من الدفاع
للهجوم.
ورغ��م كل ذلك ال ينقص املنتخب
االسرتايل يف كازان الشجاعة الكافية
حيث عمل الفري��ق بجدية خالل
معس��كره يف تركي��ا قب��ل البطولة
إلعادة بن��اء الفريق بدنيا وفنيا ما
دعم فرصه��م لتج��اوز املجموعة
التي تضم أيضا ب�يرو املصنفة 11
عامليا والدمنرك املصنفة .12
والفوز عىل فرنسا يبدو أمرا خياليا
لكن رمبا يفعله��ا تيم كاهيل (38
عام��ا) يف الش��وط الث��اين حي��ث
يس��عى ليصب��ح راب��ع الع��ب يف
التاري��خ يس��جل يف أربع بطوالت
لكأس العامل.

طموح نيجيريا
يصطدم بمواهب
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كرواتيا
(وكاالت) :يلتق��ي منتخب��ا
كرواتيا ونيجريي��ا ،يف افتتاح
مش��وارهام باملجموع��ة
الرابع��ة لكأس الع��امل لكرة
الق��دم ،الي��وم الس��بت ،يف
مب��اراة ق��د ت�ترك أحدهام
يص��ارع من أج��ل البقاء يف
مجموعة املوت.
ويف كل النسخ السابقة كانت
هناك مجموعة توصف بأنها
مجموع��ة “امل��وت” ،ويف
روس��يا ينطبق هذا الوصف
عىل املجموعة الرابعة.
وتلع��ب كرواتي��ا ونيجرييا،
اللتان تتوقع��ان التأهل إىل
دور خروج املغلوب ،بجانب
األرجنت�ين بقي��ادة ليوني��ل
مييس أفضل العب يف العامل
 5مرات ،وآيس��لندا مفاجأة
البطول��ة التي تأمل يف تكرار
مسريتها الرائعة عندما بلغت
دور الثامنية يف بطولة أوروبا
.2016
وس��تحاول نيجريي��ا وض��ع

األداء املتواضع وإثارة الجدل
خلف ظهره��ا ،عندما تنزل
إىل أرض استاد كالينينجراد.
وتدخ��ل نيجريي��ا البطول��ة
بعد فش��لها يف الفوز يف آخر
 4مباري��ات ودية ،وفضيحة
اتهام مدربه��ا جرينوت رور
لبعض الصحافيني بالس��لوك
غ�ير األخالق��ي ،واخت�لاق
األكاذيب حول استعدادات
املنتخب لكأس العامل.
وتحت��ل نيجريي��ا التصنيف
 48عاملي��ا ،وهو األس��وأ يف
املجموع��ة ،لكنه��ا أثبت��ت
قدرتها عىل منافسة الكبار يف
البطول��ة املاضية يف الربازيل
 ،2014عندم��ا بلغ��ت دور
الستة عرش.
وق��ال رور ملوق��ع االتح��اد
النيج�يري “أح��ب ه��ذه
املجموعة ألنن��ا نعلم كيف
نص��ل ملس��توى التوقع��ات
سويا .نيجرييا ستكون جاهزة
ضد كرواتيا”.

لوكا مودريتش

لقطة
أحمد كريم

هل يفعل التونسيون العكس؟

وعىل النقيض ف��إن كرواتيا،
املليئة باملواهب ،فشلت يف
الوصول ملس��توى التوقعات
بشكل معتاد.
ومل تك��ن املوهب��ة كافي��ة
لكرواتي��ا الت��ي فش��لت يف
عب��ور دور املجموعات منذ
مشاركتها األوىل كبلد مستقل
يف فرنسا  ،1998عندما نالت
املركز الثالث.
وخرجت من الدور األول يف
الربازيل قبل أربع��ة أعوام،
وفش��لت يف التأه��ل إىل
جنوب إفريقيا .2010
لكنه��ا س��تصل إىل روس��يا،
وهي متل��ك الكفاءة والخربة
بني صفوفها وه��و ما يجب
أن يجعله��ا خط��را عىل أي
فريق.
ورغم مس��تواها املتواضع يف
التصفيات ،فإن االستعداد
لكأس العامل كان جيدا
بالفوز عىل السنغال
واملكسيك والهزمية

 0 - 2أمام الربازيل.
وبالنس��بة لكرواتي��ا ف��كل
يشء ي��دور ح��ول ل��وكا
مودريت��ش ،الع��ب وس��ط
ري��ال مدري��د ،والذي يعترب
بالنس��بة للكثريي��ن أح��د
أفض��ل صانع��ي اللعب يف
الع��امل ،فيام ميك��ن أن يهز
الش��باك اندريه كراماريتش،
وايف��ان بريش��يتش وماريو
مانزوكيتش.

العامل .ونجح الفريق األيرلندي يف الحد
من خطورة إريكس��ن يف لقاء الذهاب
يف كوبنهاجن ،لك��ن يف دبلن كان رجل
املباراة.
وتص��در إريكس��ن ه��دايف الدمنارك يف
التصفي��ات برصيد  11هدفا ،ويف وجود
مساندة من مواهب هجومية مبنتخب
بالده فإن الالعب البالغ عمره  26عاما،
سيكون مرشحا لهز الشباك.
وبرزت أهميته خالل االس��تعداد لكأس
الع��امل ،حي��ث فش��لت الدمن��ارك يف
الوصول للش��باك أمام الس��ويد ،عندما
كان إريكس��ن غائبا لرتقب مولد طفله
األول .وبع��د عودته للمنتخب س��جل
هدف��ا وصنع آخر خالل الف��وز ،0 - 2
عىل املكس��يك يف تجربة للمباراة األوىل
بكأس العامل.
وتحت قيادة امل��درب الرنويجي أوجه
هاري��دي ،أصب��ح أس��لوب الدمن��ارك
مبارشا بش��كل أكرب مع تفضيل الضغط

خرس املُنتخب املرصي أمام نظريه األورغواي بالطريقة التي
يكرهها الجمي��ع“ ،يف الوقت القاتل” ،لك��ن ذلك ال ينفي
حقيقة كان��ت موجودة طوال املب��اراة ،وهي أن املنتخب
امل�صري لعب بطريقة جيدة ،وتألق دفاعه وحارس مرماه،
لكنه مع األسف الشديد كان يسري عىل حقل ميلء باأللغام
ميثله هجوم أورغواي الفتاك.
صم��د املرصي��ون بالفع��ل  89دقيقة حتى انفج��ر اللغم
األورغوي��اين ،فتهاوى الجهد الذي قدمه املنتخب يف لحظة
واح��دة ،رغ��م أن تقدميه الجهد الذي يش��فع له بالخروج
بنقطة التعادل الثمينة يف هذه املجموعة العالقة بني “فيك
الكامشة”.
ولي��س خافيا أن األورغواي وروس��يا أصبحت��ا األقرب إىل
خط��ف بطاقتي التأهل مع انتهاء الجولة األوىل ،وأما مرص
والس��عودية فله�ما الحق يف تغي�ير “قواع��د اللعبة” عرب
جمع النقاط ،وهي مهمة ش��به مستحيلة لفرق مل تستطع
مجتمعة أن تسجل هدفا واحدا!
وحتى يحدث املس��تحيل ،عىل مرص أن تعرب روس��يا التي
ف��ازت يف املب��اراة االفتتاحي��ة ب��ـ  5أه��داف نظيفة عىل
الس��عودية ،فيام يتوج��ب عىل األخ�يرة مواجهة منتخب
األورغواي الذي فاز يف مباراته األوىل وهو يف أسوأ حاالته!
وم��ا يزيد الطني بلة أن يتش��ابه الحال مع منتخب املغرب
الذي اغتال فرحته اإليرانيون يف الوقت الذي كان فيه حكم
املب��اراة يضع صاف��رة النهاية يف فمه ،ويا له من س��يناريو
مُح��زن أن ي��أيت الهدف اإلي��راين يف الدقيق��ة  95وبأقدام
مغربية أيضا!
وبع��د ذلك ،أليس من املخيب أن تبدو املُش��اركة العربية
األكرب يف تاري��خ بطولة كأس العامل يف هذا الوضع الصعب،
فقد سقط  3من أصل  4يف الجولة األوىل ،وجميعهم بطريقة
مؤملة ،تعكس الفارق يف املس��توى بيننا ..وبينهم ..فهل
يفعل التونسيون العكس؟
a7med.karim@gmail.com

مواجهة الغموض
(وكاالت) :كان صانع ألعاب الدمنارك
كريستيان إريكس��ن ،مراهقا قليل
الخ�برة يجلس ع�لى مقاعد البدالء
معظ��م الوق��ت خ�لال مش��اركته
األوىل بكأس الع��امل لكرة القدم يف
جنوب إفريقيا ،لك��ن بعد  8أعوام
س��يحمل ع�لى عاتقه آم��ال بالده
عند افتتاح مش��وارها يف النهائيات
أمام بريو ،اليوم السبت.ومتثل عودة
بريو لكأس العامل بع��د غياب  36عاما،
اختبارا صعبا للدمنارك خاصة مع اعتبار
فرنسا املرشحة األوفر حظا للتأهل عن
املجموع��ة الثالثة لذا لن يود أي منهام
أن يهدر نقاطا يف مرحلة مبكرة.
وتط��ور إريكس��ن الع��ب توتنه��ام
هوتسبري ،الذي غاب عن نسخة الربازيل
 ،2014ليصب��ح صان��ع لعب ب��ارزا مع
فريق��ه ومنتخب بالده ،وس��جل ثالثية
رائعة خ�لال الفوز  1 - 5ع�لى أيرلندا
يف امللحق ،ليقود الدمنارك للتأهل لكأس
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راكيتيتش يحذر زمالءه

كريستيان اريكسن وباولو جيريرو

الهجومي ونق��ل الكرة برسعة ،وتجنب
بن��اء الهجامت م��ن الخل��ف كام كان
الحال يف فرتة املدرب مورتن أولسن.
واس��تفادت الدمن��ارك م��ن صالب��ة
ثن��ايئ الدفاع س��اميون ك�ير وأندرياس
كريستنس��ن ،خاص��ة يف امللح��ق أمام
أيرلندا.
وسيواجه االثنان اختبارا قويا أمام قائد
ب�يرو باول��و جرييرو الذي تم الس�ماح
ل��ه بخ��وض النهائيات بق��رار محكمة

س��ويرسية ،بعد رف��ع عقوب��ة تتعلق
باملنشطات.
ورغ��م أن فرص بريو تبدو أضعف ،لكن
الفري��ق القادم م��ن أم�يركا الجنوبية
ميلك الرسعة وامله��ارة وبدا خطريا عند
مواجهة السويد استعدادا لكأس العامل.
وقبل مواجهة فرنسا تأمل بريو يف تقييد
حركة إريكسن الخطري ،وتحقيق نتيجة
جيدة أمام اس�تراليا عىل أمل التقدم يف
البطولة.

وكاالت :شدد إيفان راكيتيتش ،نجم منتخب كرواتيا،
عىل أهمية تحقيق الفوز يف أول مباراة للفريق ،يف
مونديال روسيا ،عندما يواجه نظريه النيجريي.
وقال راكيتيتش ،يف ترصيحات نرشتها صحيفة
موندو ديبورتيفو “نعرف مدى أهمية الفوز باملباراة
األوىل يف البطولة”.
وتابع “يجب علينا بذل كل ما يف وسعنا ،من أجل
الفوز عىل نيجرييا ،هو خصم خطري ،علينا أخذ ذلك
يف االعتبار ،وأن نتحىل باليقظة أمامهم ،نحن نثق يف
أنفسنا”.
وأضاف “املدرب لديه حرية االختيار ،وسيبحث
عن أفضل تشكيلة ممكنة لدخول املباراة ،املدرب
بإمكانه التعامل مع العديد من االحتامالت ،نحن
هنا لنبذل قصارى جهدنا ،نحن مستعدون ونتدرب
بشكل جيد”.
وعن زميله لوكا مودريتش ،أوضح “لقد قدمت له
التهنئة عىل كل ما فاز به مع فريقه ريال مدريد،
اآلن لدينا رغبة مشرتكة ،تتمثل يف قيادة كرواتيا
إلنجاز تاريخي”.

يف الذاكرة

محمد الدرازي

الصياد :الظاهرة رونالدو ّ
سطر تاريخ البرازيل بنهائي 2002

الالعب:
حسين الصياد

ل��دى كل عاش��ق لـ “الس��احرة
املستديرة” ،ذكريات مع املونديال
ال ميك��ن أن ميس��حها الزمن من
ذاكرته ،فله��ذا الع��رس الكروي
مالي�ين تنتظ��ره كل  4أعوام وال
تخل��و أحاديثهم عن��ه ..عن ذلك
التاريخ الذي صنعه نجوم من كل
أنحاء العامل بأقدامه��م الذهبية.
يس��تطلع “الب�لاد س��بورت” يف
هذه الزاوي��ة ذكريات الرياضيني
م��ع املوندي��ال ،فل��كل لحظاته
املونديالية الخاصة..
ما منتخبك العالمي

المفضل؟

 -أنا من عشاق املنتخب الربازييل.

كيف تقرأ حظوظ المنتخبات
العربية في نسخة 2018؟

 بداي��ة مل أتوق��ع نتيج��ة لق��اءكيف ترى حظوظ منتخبك
الس��عودية وروس��يا الكب�يرة يف
في مونديال روسيا؟
افتتاح البطول��ة عطفا عىل نتائج
 ميتلك منتخب الربازيل حظوظا املنتخب الس��عودي يف اللقاءاتقوي��ا يف الوص��ول إىل املب��اراة
الودي��ة التي س��بقت املونديال،
النهائية ،وهذا ما أتوقعه.
وبإمكان أح��د املنتخبات العربية
ترشح إلحراز لقب
من ّ
أن تتخط��ى دور املجموع��ات
النسخة الـ 21لكأس العالم؟ وتتأه��ل إىل ال��دور الث��اين كحد
 الربازي��ل املرش��حة األوىل لنيل أقىص ،إذ ال أتوق��ع لها أن تتقدمأكرث من ذلك.
اللقب.

ما أول مونديال كأس العالم تتذكر أحداثها ،ولكن من الصعب
حظيت بمتابعته؟
جدا أن أنىس نهايئ مونديال 2002
يف كوريا الجنوبية واليابان ،والذي
 مونديال  98بفرنسا.جم��ع ب�ين املنتخب�ين الربازييل
واألملاين ،إذ استطاع فيه الظاهرة
هل لديك طقوس خاصة لمتابعة رونال��دو وعىل طريقت��ه الخاصة
منافسات هذا الحدث العالمي؟ أن مينح راقيص “السامبا” النجمة
 أفضل مش��اهدة املباريات مع الخامس��ة بعد أن ق��اد منتخببالده نحو التتويج بلقب النسخة
األصدقاء.
الـ 17من كأس العامل حينام سجل
حدث ال تنساه في ذاكرتك
ثنائي��ة الفوز يف املب��اراة النهائية
حول كأس العالم؟
التاريخي��ة يف يوكوهام��ا ليتوجها
 -قد تنىس مباراة ما وال تستطع أن بطلة للمرة الخامسة يف تاريخها.

يومي���ة سياس���ية ش���املة
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اليوم

فرنسا
األرجنتني
بريو
كرواتيا

13:00
16:00
19:00
22:00

اسرتاليا
آيسلندا
الدامنارك
نيجرييا

أمس
مرص 0

1

املغرب 0

1

الربتغال 3

3

سقوط

أوروغواي
إيران
إسبانيا

بالنيران الصديقة

رودريجيز يثير أزمة
وكاالت :ذكرت تقارير صحافية أملانية ،أن خاميس
رودريجيز ،نجم بايرن ميونخ ،يعاين من أزمة سياسية،
قبل انطالق مباريات منتخب بالده كولومبيا ،يف نهائيات
مونديال  .2018ووفقا لصحيفة “بيلد” ،فإن بعض
مؤيدي املرشح الرئايس الكولومبي ،جوستافو برتو،
استخدموا صورًا لالعب يف إعالنات الحملة االنتخابية،
بدون الحصول عىل موافقته .ونفت والدة رودريجيز
وأخته ،عرب “إنستجرام” ،عالقة نجم كولومبيا بهذا
اإلعالن .وتحىل رودريجيز بالصمت ،بينام قال وكيل
أعامله ،دافيد برييز“ :لن نتنازل عن دعوى قضائية..
هذه أعامل غري مدروسة من قبل املتعصبني السياسيني..
اآلن كأس العامل هو اليشء األكرث أهمية”.

خط��ف املنتخب اإلي��راين لكرة القدم ف��وزا قاتال عىل األوىل م��ن منافس��ات املجموعة الثاني��ة يف مونديال املباراة الوحيد خطأً يف مرماه يف الدقيقة الخامس��ة من
الوقت ب��دل الضائع؛ ليمنح املنتخ��ب اإليراين انتصارًا
حس��اب نظ�يره املغ��ريب /1صفر ،أم��س الجمعة عىل روسيا .2018
ملعب “كريستوفس�كي” يف سان بطرسبورغ ،يف الجولة وس��جل املهاجم املغريب البديل عزي��ز بوحدوز هدف قات ًال حصد به  3نقاط مثينة.

“الدون” يفرض التعادل على اإلسبان
(وكاالت) :نج��ح كريس��تيانو
رونال��دو ،يف قي��ادة املنتخ��ب
الربتغ��ايل لتعادل مث�ير مع نظريه
اإلس��باين بثالث��ة أه��داف ضمن
مباريات الجولة األوىل للمجموعة
الثانية ب��دور املجموعات ،بعدما
س��جل قائ��د “برازي��ل أوروبا”
هاتريك يف شباك ديفيد دي خيا.
وس��جل ثالثية املنتخب اإلسباين،
ثنائي��ة م��ن دييج��و كوس��تا يف
الدقائ��ق “ 24و ”55وهدف من
ناتش��و بالدقيق��ة “ ،”58بين�ما
ثالثي��ة املنتخ��ب الربتغ��ايل م��ن
توقيع قائد املنتخب كريس��تيانو
رونالدو من ركلة جزاء يف الدقيقة
“ ”4وآخر يف الدقيقة “ ”44ومثله
من ركل��ة حرة مبارشة يف الدقيقة
“.”88
وب��دأ املنتخب الربتغ��ايل املباراة
بش��كل جيد بالضغط العال عىل
نظريه اإلس��باين من أجل الحصول
عىل أس��بقية النتيجة الذي حدث

من لقاء البرتغال وإسبانيا

بالفع��ل ع��ن طري��ق رونالدو يف
الدقيق��ة “ ،”4م��ن ركل��ة جزاء
احتس��ب له عىل تدخل زميله يف
ريال مدريد ،ناتشو فرينانديز.
ونج��ح دييج��و كوس��تا يف إعادة
املنتخب اإلسباين للمباراة بتسجيل
هدف التع��ادل يف الدقيقة”،”24
ليعيد املب��اراة لنقط��ة االنطالق
مرة آخ��رى ،قبل أن مينح رونالدو
منتخب بالده التقدم من تسديدة
مرت بني أقدام الحارس ديفيد دي

خيا يف الدقيقة “.”44
ونجح كوس��تا يف تس��جيل هدف
التعادل للمنتخب اإلسباين والثاين
ل��ه يف الدقيق��ة “ ،”55قب��ل أن
يخطف ناتش��و هدف األس��بقية
للمنتخ��ب اإلس��باين بتس��ديدة
صاروخية يف الدقيقة .58
واس��تطاع رونالدو تسجيل هدف
التعادل يف الدقيقة “ ”88من ركلة
حرة مب��ارشة ،لينتهي اللقاء املثري
بالتعادل .3-3

فوز صعب لألوروغواي على مصر
وكاالت :خط��ف منتخب أوروغواي،
الجمع��ة ،فوزا قات�لا يف الدقيقة 90
من املنتخب املرصي يف ثاين مباريات
املجموع��ة األوىل مبوندي��ال روس��يا
 .2018وارتق��ى خيمني��ز أع�لى من
املدافع�ين ليحول برأس��ه ك��رة من
ركلة حرة يف ش��باك محمد الشناوي
حارس مرص ،الذي أنقذ قبلها فرصتني
خطريت�ين ليح��رم إدينس��ون كافاين
ولويس سواريز من التسجيل.
ووضعت أوروغ��واي أول  3نقاط يف
رصيدها باملجموعة األوىل لتتس��اوى
مع روس��يا صاحب��ة الضياف��ة ،التي
ف��ازت ع�لى الس��عودية 5-صفر يف
املباراة االفتتاحية ،الخميس.
وقدم منتخب مرص عرضا جيدا رغم
غياب نجم��ه محمد ص�لاح هداف
ال��دوري اإلنجلي��زي ،ال��ذي رف��ض
مدرب��ه األرجنتين��ي هيكت��ور كوبر
املخاطرة به ،وتأل��ق الحارس محمد
الش��ناوي يف إبعاد مح��اوالت لويس
سواريز وإدينسون كافاين.

وبق��ي صالح عىل مقاع��د البدالء يف
املب��اراة ،وحظي بتصفي��ق حار من
املش��جعني كلام ظه��رت صورته عىل
الشاشة العمالقة يف امللعب.
ومتيز منتخب مرص يف الش��وط األول
بتنظي��م وانضب��اط كبريي��ن ،فعجز
مدافع��و والعب��و وس��ط أوروغواي
ع��ن إيصال الك��رات للنجمني كافاين
وس��واريز ،الذي أه��در أخطر فرص
الشوط ،بتسديدة أرضية ميينية قريبة
إث��ر ركنية ه��زت الش��باك الجانبي

األمين ملرمى محمد الشناوي (.)24
ويف الث��اين خ��رج العب وس��ط مرص
ط��ارق حام��د مصاب��ا ( ،)50ودانت
الس��يطرة ألوروغواي ،التي أهدر لها
س��واريز منفردا أمام الشناوي (،)73
وكافن��ي ال��ذي ارتدت ركلت��ه الحرة
القوية من القائم (.)88
وتلع��ب يف الجول��ة الثانية مرص مع
روسيا يف سان بطرسبورغ يف  19يونيو
وأوروغ��واي م��ع الس��عودية يف 20
يونيو يف روستوف أون دون.

احتفاء مصري بالشناوي

رينارد :خسارة مؤلمة
وكاالت :أبدى املدير الفني ملنتخب املغرب الفرنيس
هرييف رينارد ،حزنه الشديد عقب السقوط القاتل
أمام منتخب إيران يف أول لقاءات الفريقني
مبونديال  ،2018مساء أمس (الجمعة).
وقال رينارد بشأن موقف املغرب باملجموعة ،خالل
املؤمتر الصحايف الذي أعقب اللقاء “حقيقة نشعر
مبرارة ويأس بعد تعقد موقفنا خصوصا أنه تنتظرنا
مباراتان يف غاية القوة ،واملوقف أصبح صعبا
للغاية ،لكننا سنعد العدة ملا هو قادم وعلينا أن

لقاء مصر واألورغواي

نركز عىل األمور الجيدة التي حدثت”.
وأضاف املدرب الفرنيس بشأن الهزمية بنفس
الطريقة التي خرس بها املنتخب املرصي “ما حدث
لنا وملنتخب مرص يشء مؤمل للغاية خصوصا أنه
جاء يف الدقائق األخرية”.
وتابع “وقعنا يف فخ إيران رغم أننا كنا نعلم كل
مواطن القوة يف الفريق ،كام كنا نعلم أن إيران
ينتظر الوقت املناسب للهجوم وهو ما حدث يف
وقت قاتل أصابنا باليأس”.

wوكاالت :رغم الخسارة يف الوقت القاتل
أمام أوروغواي يف مباراتهم االفتتاحية بهدف
نظيف ،الجمعة ،احتفى املرصيون باألداء
القوي الذي قدمه حارس مرمى “الفراعنة”
محمد الشناوي ،والذي نال جائزة “رجل
املباراة” .وأجمع املرصيون واملغردون عىل
موقع تويرت بأن الشناوي كان بطل املباراة بال
منازع .وقال الشناوي عند تسلم الجائزة“ :أود
أن أشكر كل الالعبني يف الفريق .لقد قاموا بكل

ما مُيكن القيام به ونفّذوا الخطة التي وضعها
املدرب هيكتور كوبر .كان ميكن أن نخرج
بنتيجة أفضل”.
وقدم املنتخب املرصي أداء قويا ،حيث سيطر
عىل الكرة يف  % 43من مجريات املباراة،
وصمد إىل الدقيقة  90حني أحرز خوسيه
خيمنيز هدفا بكرة رأسية من ركلة حرة .وأنقذ
الشناوي فرصتني خطريتني ليحرم إدينسون
كافاين ولويس سواريز من التسجيل.
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