
م���ع نهاي���ة عمر املجال����س البلدي���ة املنتخبة يف 
خري���ف 2018، يتكرر �س����ؤال املنتخبني واملعينني 
مبجل�س اأمانة العا�س���مة عن قان�نية ت�سيري اأعمالهم 
باملجل�س حلني ت�سكيل جمال�س جديدة بالربع الأخري 

من العام اجلاري.
وحت�س���م فت�ى هيئة الت�رشيع والإفتاء القان�ين 
اجل���دل ال���دوري كل 4 �س���ن�ات ع���ن ذل���ك، بق�لها 
�س���ابقا اإن ما تخت�س ب���ه املجال����س البلدية احلالية 
خالل امل���دة املتبقي���ة بنهاية دور النعق���اد الأخري 
وحت���ى اإمتام ت�س���كيل املجال�س البلدي���ة اجلديدة ل 

يتعدى متابعة املهمات وت�سيري ما تبقى من اأعمال 
املجل�س.

وب���ررت الهيئة ذل���ك ب���اأن ع�س����ية املجال�س 
البلدي���ة تظ���ل قائم���ة ولالأع�س���اء التمت���ع مبزاي���ا 

ت�س���كيل  اإمت���ام  حت���ى  كاف���ة  الع�س����ية 
املجال�س البلدية اجلديدة.6
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جاللة امللك ي�صارك اجلموع �صالة العيد
بح�س�ر �سم� ويل العهد والأجنال وكبار اأفراد العائلة املالكة وامل�س�ؤولني

املنامة - بنا: �سارك ملك البالد �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة جم�ع امل�سلني يف 
اأداء �س���الة عيد الفطر املبارك، يف م�س���لى العيد 
بق�رش ال�س���خري. كما �س���ارك يف اأداء ال�س���الة ويل 
العه���د نائب القائد الأعل���ى النائب الأول لرئي�س 
جمل����س ال����زراء �س���احب ال�س���م� امللك���ي الأمري 
�س���لمان بن حمد اآل خليف���ة والأجنال الكرام وكبار 
اأف���راد العائلة املالكة الكرمية ورئي�س���ا جمل�س���ي 
ال�س�رى والن�اب 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 ال�طني. 
وعق���ب انتهاء ال�س���الة، تب���ادل جاللة امللك 
مع احل�س����ر التهاين والتربيكات بالعيد، �ساكراً 
لهم تهانيهم الطيبة ودع�اتهم ال�سادقة، �سائال 
جاللت���ه امل�ل���ى ع���ز وج���ل اأن يتقبل م���ن اجلميع 
�س���الح الأعمال واأن يعيد هذه املنا�س���بة اجلليلة 

عل���ى البحري���ن و�ض���عبها ال���ويف باليم���ن 
واخلري والربكات. 

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

املمنوعون من انتخاب الربملان يعزلون من اإدارة اجلمعيات والأندية
الأردن: لن ن�صمي �صفرًيا باإيران

الأ�س���ب�عية  جل�س���ته  الن����اب  جمل����س  يعق���د 
املقبلة نهار ي�م الأربعاء املقبل بدل ي�م الثالثاء؛ 

مل�سادفتها اأحد اأيام عطلة عيد الفطر املبارك.
ويتجه املجل�س لإق���رار تعديل ت�رشيعي بقان�ن 

اجلمعي���ات الأهلية ي�ض���م ����رط التمت���ع باحلقوق 
ال�ضيا�ض���ية �ضمن �روط الع�ض���وية يف جمل�س اإدارة 
اجلمعية اخلا�ض���عة اإلى قانون اجلمعي���ات والأندية 
الجتماعي���ة والثقافية والهيئات اخلا�س���ة العاملة 
يف ميدان ال�ضباب والريا�ضة واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة.

ومن مربرات الت�رشيع وج�ب متتع ع�س� جمل�س 

الإدارة بكاف���ة حق�قه ال�سيا�س���ية اإل���ى جانب باقي 
ال�روط الأخرى املن�ض���و�س عليه���ا قانوناً، لتمثيل 

اجلماعة التي تتك�ن منها اجلمعية خري متثيل.
وكان م����رشوع القان����ن اقرتاح���ا م�قع���ا م���ن 
الن����اب: عبدالرحمن ب�جميد، خالد ال�س���اعر، حممد 

اجل�در، حمد الدو�رشي، جمال ب�ح�سن.

دبي � العربية نت: اأكد م�سدر اأردين 
رفيع امل�س���ت�ى، اأم�س اجلمعة، اأن بالده 
لن ت�س���مي �س���فرًيا جديًدا لدى طهران 
بع���د �س���دور قرار م���ن جمل�س ال����زراء 
الأردين بنقل ال�س���فري عبداهلل �سليمان 
اأب�رم���ان م���ن اإي���ران اإل���ى مق���ر وزارة 

اخلارجية الأردنية يف العا�سمة عمان.
وكان الأردن قد �ض���حب �ضفريه من 
طه���ران قبل نح���و اأكرث من ع���ام، واأتى 
ق���رار الي����م بعدم ت�س���مية �س���فري اآخر 

بدياًل.
وق���ال امل�س���در ل���� “العربية.نت”: 
لي�س هناك نية لت�س���مية �س���فري اأردين 

اآخر يف طهران يف ال�قت احلايل.
عل���ى  رد  ويف  نف�س���ه  ال�س���ياق  ويف 
�س����ؤال ل���� “العربية.ن���ت” اأك���د وزي���ر 
ال�س���فدي  اأمي���ن  الأردين  اخلارجي���ة 
اأن “اأم���ن وا�س���تقرار اململك���ة العربية 

ال�س���ع�دية م���ن اأمن وا�س���تقرار 
اململكة الأردنية الها�سمية”.
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دوراملجال�س البلدية “متابعة املهمات وت�صيري الأعمال”

4

عيدكم مبارك

• جاللة امللك ي�ضارك، بح�ضور �ضمو ويل العهد، اجلموع اأداء �ضالة عيد الفطر املبارك	

الأمهات يف “ا�سرتاحة حمارب” واملطاعم 
تاأخذ دورهن بالعيد

فة  املحكمة ت�ستدعي والد الر�سيعة املعنَّ
للتحقيق

اقتصاد البالد

بالدنا
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اجلي�ش اليمني ي�سيطر على مدخل مطار 
احلديدة

بالد العالم
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م�اجهة املخرج ح�سني احلليبي الأق�ى يف 
رم�سان

مسافات البالد

14

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سع�دية: ريالن - الك�يت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�سة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�ضرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 ي�رو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عم�د الراأي”

را�شد الغائب

�صات” “عرب  بـ  البحرين  حيز  ل�صتئجار  دينار  ماليني   4

�صراء مبنى ل�صفارتنا يف بلجيكا باأكرث من مليون دينار

علمت “الب���الد” اأن وزارة �س����ؤون الإعالم 
ج���ّددت تعاقده���ا ل�س���تئجار حي���ز ف�س���ائي 
عل���ى القمر ال�س���ناعي )عرب �س���ات( اخلا�س 

بامل�ؤ�س�سة العربية لالت�سالت.
وبلغ���ت كلف���ة جتدي���د التعاق���د قرابة 4 
مالي���ني و512 األ���ف دين���ار وذل���ك حل�س���اب 

امل�ؤ�س�سة العربية لالت�سالت )عرب �سات(.
واأ�س�س���ت ع���رب �س���ات بالع���ام 1976م 

من الدول الأع�س���اء يف جامعة ال���دول العربية 
والبالغ عددها اآنذاك21 دولة.

وعمل���ت من مقره���ا الرئي����س يف الريا�س 
وحمطت���ني  ال�س���ع�دية  العربي���ة  باململك���ة 
اأر�ضيتني للتحكم بالأقمار بالريا�س وتون�س.

 وحتم���ل عرب �س���ات ما يزي���د على 500 
اإذاعي���ة  حمط���ة  و200  تليفزي�ني���ة  قن���اة 
و�س���بكات التلفزي�ن املدف����ع وجمم�عة من 

قنوات عالية الو�ض���وح HD، وت�سل 
اإلى اأكرث من 100 دولة.

“الب���الد” اأن وزارة اخلارجي���ة  علم���ت 
اأر�س���ت مناق�س���ة ل�رشاء مبنى ملقر �سفارة 
املنامة يف بروك�ضل عا�ضمة مملكة بلجيكا 
مببلغ ي�س���ل الى ملي�ن و764 األفا و194 
دينار )4 ملي����ن ي����رو(. وتت�لى مقاليد 
�ض���فارة البحري���ن بهية اجل�ض���ي �ض���فرية 

مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ودوقية 
ل���دى  وممثلته���ا  الك���رى،  لوك�ض���مبورغ 

الحتاد الأوروبي وحلف �سمال الأطل�سي.
يذكر اأن كلفة تنفيذ م�رشوع بناء جممع 
�ض���فارة البحري���ن يف اأبوظبي بلغ 7 ماليني 
دين���ار وت�س���مل مبن���ى ال�س���فارة و�س���كن 

ال�سفري والدبل�ما�سيني )مناق�سة 
يف ماي� 2016(.
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الأم���م املتح���دة � روي���رتز: اأك���د الأمني الع���ام لالأم���م املتحدة 
اأنط�ني���� غ�تريي�س يف تقرير �رشي ملجل�س الأمن الدويل اأن بقايا 5 
توؤكد �ضواريخ اأطلقها احلوثيون يف اليمن على الأرا�ضي ال�ضعودية 
منذ ي�لي� 2017 “ت�س���رتك يف �س���مات ت�س���ميم ن����ع معروف من 
ال�ضواريخ” ت�سنعه اإيران، واإن بع�س املك�نات �ُسنعت يف اإيران. 

كما ذكر غوتريي�س اأن م�ض���وؤويل الأمم املتحدة فح�ض���وا اأي�ضا 
اأ�ض���لحة ومواد متعلقة بها �ض���بطت يف البحرين ويف �ضفينة مل يكن 

عليها طاقم كانت حمملة باملتفجرات �ضبطتها قوات الإمارات. 
واأ�ض���اف: “الأمانة العامة واثقة من اأن بع�س الأ�ض���لحة واملواد 
املتعلقة بها التي فح�ضتها يف الواقعتني �ضنعت يف اإيران، لكنها 
مل تخل����س اإل���ى اأدل���ة تثبت اأن تل���ك امل�اد نقلت م���ن اجلمه�رية 

الإ�سالمية الإيرانية بعد 16 يناير 2016”.

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

عطلة العيد تنقل جل�سة النيابي من الثلثاء للأربعاء

ينتهي عمرها يف ي�ني� اجلاري... فت�ى “الت�سريع”:

فح�س اأ�صلحة اإيرانية �صبطت يف البحرين

• الأمني العام لالأمم املتحدة	 12

ليلى مال اهلل

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

مروة خمي�س

موعد االعادةموعد االنتخابفترة الترشحالدورة
16 ماي� 92002 ماي� 12002 الى 8 ابريل 20022002 - 2006

2 دي�سمرب 252006 اأكت�بر 202006 الى 24 اأكت�بر 20062006 - 2010
30 اأكت�بر 232010 اأكت�بر 202010 الى 24 �سبتمرب 20102010 - 2014
29 ن�فمرب 222014 ن�فمرب 152014 الى 19 اأكت�بر 20142014 - 2018

مواعيـــــــد االنتخـــابــــــــات البلديــــــــة فــــــي 4 دورات
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جاللة امللك ي�صارك اجلموع �صالة عيد الفطر املبارك
بح�شور �شمو ويل العهد واالأجنال وكبار اأفراد العائلة املالكة وامل�شوؤولني

املنامة - بنا: �شارك ملك البالد �شاحب 
اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�ش����ى اآل خليفة 
جموع امل�ش����لني يف اأداء �ش����الة عيد الفطر 

املبارك، يف م�شلى العيد بق�رص ال�شخري.
كما �ش����ارك يف اأداء ال�ش����الة ويل العهد 
نائب القائد االأعل����ى النائب االأول لرئي�س 
جمل�����س ال����وزراء �ش����احب ال�ش����مو امللكي 
االأمري �ش����لمان بن حم����د اآل خليفة واالأجنال 
الكرام وكبار اأفراد العائلة املالكة الكرمية 
ورئي�ش����ا جمل�شي ال�ش����ورى والنواب وكبار 
امل�شوؤولني و�ش����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�ش����تمع جالل����ة امللك واحل�ش����ور الى 
خطب����ة �ش����الة العي����د، حيث اأك����د اخلطيب 
على املعاين ال�شامية لعيد الفطر ال�شعيد، 
متوجه����اً بالدع����اء الى الب����اري جلت قدرته 

اأن يحف����ظ عاه����ل الب����الد ويرع����اه وميتعه 
مبوفور ال�شحة وال�شعادة ويوفقه ملا فيه 
اخل����ري وال�ش����الح ململكة البحري����ن ويدمي 
على اململكة و�ش����عبها الك����رمي نعمة االأمن 

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

الفط����ر ال�ش����عيد، �ش����اكراً له����م تهانيه����م 
الطيبة ودعواتهم ال�ش����ادقة، �شائال جاللته 
املولى عز وجل اأن يتقبل من اجلميع �شالح 
االأعم����ال واأن يعيد هذه املنا�ش����بة اجلليلة 

على البحرين و�شعبها الويف باليمن واخلري 
والربكات. 

ورفع جموع امل�ش����لني اأجم����ل التهاين 
واأطي����ب التمنيات الى جالل����ة امللك بهذه 
اهلل  ال����ى  �ض����ارعني  العط����رة،  املنا�ض����بة 
�ش����بحانه وتعال����ى ان يعيدها عل����ى جاللته 
اأعواماً عديدًة بوافر ال�شحة وال�شعادة، واأن 
يوفق جاللته وي�شدد خطاه ليوا�شل قيادة 
م�ش����ريتنا املباركة من اأجل رق����ي وازدهار 
مملكة البحرين وم�ض����لحة الأمتني العربية 
واالإ�ش����المية، موؤكدي����ن اعتزازهم وفخرهم 
بقي����ادة �ش����احب اجلالل����ة ونهج����ه لتعزيز 
مكان����ة اململكة ودورها الفاعل يف حميطها 
االإقليمي والعربي والدويل، م�ش����يدين مبا 
حققته البحرين يف عه����د جاللته الزاهر من 
اإجن����ازات ومكت�ش����بات عديدة وما ت�ش����هده 
من تطور م�شتمر يف �شتى امليادين لكل ما 

فيه خري ورخاء �شعبها العزيز.

• جاللة امللك ي�شارك، بح�شور �شمو ويل العهد، اجلموع اأداء �شالة عيد الفطر املبارك	

واالأم��ان االأم��ن  نعمة  البحرين  على  وي��دمي  امللك  جاللة  يحفظ  اأن  اهلل  يدعو  اخلطيب 
امل�����ش��ل��ون: ال��ب��ح��ري��ن ح��ق��ق��ت اإجن�����ازات وم��ك��ت�����ش��ب��ات ع��دي��دة يف ع��ه��د ج��الل��ة امللك
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العاهل يتبادل التهاين مع ملك الأردن والرئي�س امل�رصي وحممد بن فهد

نقدر جهود ال�سفري الأملاين يف تعزيز العالقات

موؤمتر لفر�س ا�ستدامة الطاقة يف اأكتوبر

مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد

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

املنام����ة - بن����ا: جرى ات�س����ال هاتفي بني ملك 
الب����الد �ساح����ب اجلالل����ة املل����ك حمد ب����ن عي�سى اآل 
خليف����ة واأخي����ه عاهل اململك����ة الأردني����ة الها�سمية 
ال�سقيق����ة �ساحب اجلاللة املل����ك عبداهلل الثاين ابن 

احل�سني.
ومت يف الت�س����ال تب����ادل الته����اين والتربيكات 
مبنا�سب����ة عي����د الفطر ال�سعيد، �سائل����ني اهلل تعالى 
اأن يعي����د ه����ذه املنا�سب����ة املبارك����ة عل����ى البلدين 
وال�سعب����ني ال�سقيق����ني باخل����ر واليم����ن والربكات 

وعلى الأمتني العربية والإ�سالمية بالعزة والرفعة.
كما جرى ات�سال هاتفي بني عاهل البالد واأخيه 
رئي�����س جمهورية م�رص العربي����ة ال�سقيقة عبدالفتاح 

ال�سي�سي.
ومت يف الت�س����ال تب����ادل الته����اين والتربيكات 
مبنا�سب����ة عي����د الفطر ال�سعيد، �سائل����ني اهلل تعالى 
اأن يعي����د ه����ذه املنا�سبة عل����ى البلدي����ن وال�سعبني 
ال�سقيقني باخل����ر واليمن والربكات وعلى الأمتني 

العربية والإ�سالمية بالعزة والرفعة.
كم����ا تلق����ى جالل����ة املل����ك ات�س����ال هاتفيا من 
�ساح����ب ال�سم����و امللك����ي الأمر حممد ب����ن فهد بن 

عبدالعزيز اآل �سعود.
ومت يف الت�س����ال تبادل التهاين مبنا�سبة حلول 

عيد الفط����ر املبارك مبتهلني اإل����ى املولى عز وجل 
اأن يعيد هذه املنا�سبة املباركة على مملكة البحرين 
واململكة العربية ال�سعودية و �سعبيهما ال�سقيقني 
باليمن واخل����ر وال����ربكات وعلى الأمت����ني العربية 

والإ�سالمية بالعزة وال�سوؤدد.

املنام���ة - بنا: ا�ستقب���ل م�ست�سار 
�ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س جمل�س 
ال���وزراء �سمو ال�سيخ �سلمان بن خليفة 
اآل خليف���ة مبكتبه �سب���اح اخلمي�س يف 
ق�رص الق�سيبية العامر �سفر جمهورية 
اأملاني���ا الحتادية الفريد �سميز بروتز، 
مبنا�سب���ة انته���اء ف���رتة عمل���ه �سفرا 

لبالده لدى البحرين.
واأع���رب �سم���وه ع���ن بال���غ �سكره 
وتقدي���ره ملا قام به ال�سفر من جهود 
لتعزي���ز عالقات ال�سداقة القائمة بني 
مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة اأملاني���ا 
الحتادية، متمنيا لل�سفر التوفيق يف 

مهماته املقبلة.

م���ن جانبه، عرب ال�سفر عن خال�س 
�سكره وتقديره ل�سم���و ال�سيخ �سلمان 
ح�س���ن  عل���ى  خليف���ة  اآل  خليف���ة  ب���ن 
ال�ستقبال، معربا عن �سعادته بالعمل 
�سفراً لبالده لدى البحرين الذي متنى 
لها ول�سعبها العزيز املزيد من التقدم 

والزدهار والنماء.

• �سمو ال�سيخ �سلمان بن خليفة م�ستقبال ال�سفر الأملاين	

جاللة امللك يتلقى تهنئة من الرئي�س الأمريكي بالعيد

ال�ستفادة من اخلربات الهند�سية اللبنانية

عاه����ل  تلق����ى  بن����ا:   - املنام����ة 
الب����الد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�س����ى اآل خليف����ة برقي����ة تهنئة من 
الأمركية  املتح����دة  الوليات  رئي�س 
ال�سديقة دونالد ترامب، اأعرب فيها 
ع����ن خال�س تهاني����ه واطيب متنياته 
جلالل����ة املل����ك مبنا�سبة عي����د الفطر 
موف����ور  متمني����ا جلاللت����ه  املب����ارك، 
ال�سح����ة وال�سع����ادة واأن يعي����د هذه 
املنا�سب����ة على جاللت����ه وعلى �سعب 
البحري����ن �سنين����ا عدي����دة مبزيد من 

التقدم والنماء والرفعة.

و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين: ا�ستقب���ل 
وزير الأ�سغال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
ب�س���وؤون  مبكتب���ه  خل���ف  ع�س���ام  العم���راين 
اللبناني���ة  اجلمهوري���ة  �سف���ر  البلدي���ات 

ال�سقيقة ميالد من�ّور.
ويف املقابل���ة، ا�ستعر�س خلف العالقات 
الأخوي���ة املتمي���زة التي تربط ب���ني البلدين 
ال�سف���ر  بجه���ود  اأ�س���اد  كم���ا  ال�سقيق���ني، 
يف �سبي���ل تعزي���ز تل���ك الرواب���ط يف خمتلف 
املج���الت، م�سيداً بامل�ست���وى املتقدم الذي 
و�سل���ت اإليه الرواب���ط الأخوية ب���ني املنامة 

وبروت.
اأمنيات���ه  الأ�سغ���ال ع���ن  واأع���رب وزي���ر 

ال�سادقة لل�سفر اللبناين بالتوفيق والنجاح 
يف مهم���ات عمل���ه. كم���ا تباح���ث الوزي���ر مع 
من�ّور يف �سبل تعزي���ز التعاون امل�سرتك بني 
اجلانب���ني واإم���كان ال�ستفادة م���ن اخلربات 
الهند�سي���ة وال�ست�سارية، بجانب التعاون يف 
املج���ال الزراعي من حي���ث تعزيز ال�سادرات 

اللبنانية للبحرين من الفواكه الطازجة.
اللبن���اين  ال�سف���ر  اأ�س���اد  جهت���ه،  م���ن 
مبتانة الأوا����رص التي جتمع ال�سعبني البحرين 
واللبن���اين، معرب���اً عن تقدي���ره للجهود التي 
تق���وم به���ا وزارة الأ�سغ���ال يف جم���ال البنية 
التحتية يف خمتلف حمافظات مملكة البحرين، 
متمنياً للبحرين و�سعبه���ا مزيداً من النه�سة 

والتطور.

• • عاهل اململكة الأردنية الها�سمية	 رئي�س جمهورية م�رص العربية	

املنام���ة - هيئ���ة الكهرباء 
�س���وؤون  وزي���ر  اأب���دى  وامل���اء: 
عبداحل�س���ني  وامل���اء  الكهرب���اء 
مرزا موافقته على رعاية موؤمتر 
ا�ستدام���ة  جم���ال  يف  ومعر����س 
اأكتوب���ر  يف  وكفاءته���ا  الطاق���ة 
�رصك���ة  م���ع  بالتع���اون  املقب���ل 
تر�سي���د الطاق���ة لال�ست�س���ارات 
دعم���ه  موؤك���داً  واخلدم���ات، 
وت�سجيع���ه ملثل هذه الفعاليات 
التي تع���ود بالنف���ع على مملكة 
�س���وؤون  وزي���ر  وكان  البحري���ن. 
الكهرب���اء وامل���اء ق���د ا�ستقب���ل 
اإدارة  جمل����س  رئي����س  مبكتب���ه 
للموؤ�س�س���ات  البحري���ن  جمعي���ة 
واملتو�سط���������ة  ال�سغي��������������رة 
عبداحل�س���ن الديري يرافقه عدد 
م���ن اأع�س���اء اجلمعي���ة، اإذ اأبدى 
امل�سوؤول���ون باجلمعي���ة رغبتهم 
يف تنظي���م موؤمتر ومعر�س حتت 
رعاي���ة وزي���ر �س���وؤون الكهرب���اء 
واملاء. واأ�ساد بجهود اجلمعية يف 
تعزيز دور املوؤ�س�سات ال�سغرة 
واملتو�سطة يف تن�سيط القت�ساد 
الوطني والإ�سهام يف تقوية دور 
ا�ستدام���ة الطاقة يف خلق فر�س 
جتاري���ة اأو اإزال���ة �سعوبات مير 
بها قطاع املوؤ�س�سات ال�سغرة 
واملتو�سط���ة.  م���ن جانب���ه، اأكد 
الديري وامل�سوؤول���ون باجلمعية 
حر����س اجلمعي���ة عل���ى تطوي���ر 
دوره���ا وتفعي���ل �رصاكاته���ا مع 
واملوؤ�س�سات  ال���وزارات  خمتلف 
مب���ا  املج���ال  ه���ذا  يف  العامل���ة 
القت�ساد  بالنف���ع عل���ى  يع���ود 
الوطن���ي. ح����رص اللق���اء القائ���م 
التنفيذي لوحدة  باأعمال املدير 
األك�ساندر  الطاق���ة امل�ستدام���ة  
ال�سماهيج���ي، وم�ست�سار الوحدة 

رامي عثمان .

• دونالد ترامب	
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م���ع نهاي���ة عم���ر املجال����س البلدي���ة 
املنتخبة يف خري���ف 2018، يتكرر �س�ؤال 
املنتخب���ن واملعين���ن مبجل����س اأمان���ة 
العا�سمة ع���ن قان�نية ت�سي���ر اأعمالهم 
باملجل�س حلن ت�سكي���ل جمال�س جديدة 

بالربع الأخر من العام اجلاري.
وحت�سم فت�ى هيئة الت�رشيع والإفتاء 
القان����ين اجلدل ال���دوري كل 4 �سن�ات 
ع���ن ذل���ك، بق�لها �سابق���ا اإن ما تخت�س 
به املجال�س البلدي���ة احلالية خالل املدة 
املتبقي���ة بنهاي���ة دور النعق���اد الأخر 
وحتى اإمت���ام ت�سكيل املجال����س البلدية 
اجلديدة ل يتعدى متابعة املهام وت�سير 

ما تبقى من اأعمال املجل�س.
وب���ررت الهيئ���ة ذل���ك لأن ع�س�ي���ة 
قائم�����ة  تظ���ل  البلدي����ة  املجال����س 

ولالأع�س����اء التمتع مبزايا الع�س�ية كافة 
حتى اإمت���ام ت�سكي���ل املجال����س البلدية 

اجلديدة.
وبينت الهيئ���ة اأن امل����رشِّع حّدد مدة 
كل جمل�س م���ن املجال����س البلدية باأربع 
�سن�ات ميالدي���ة تبداأ من الي����م التايل 
لتاريخ اإعالن النتيجة العامة لالنتخابات، 
كما حدد مدة دور انعقاد املجل�س بع�رشة 
اأ�سه���ر تبداأ من الأ�سب����ع الأول من �سهر 
�سبتم���ر م���ن كل ع���ام، ويج����ز تاأجي���ل 
امل�عد ملدة ل تزيد ع���ن 60 ي�ما بقرار 
م���ن جمل�س ال����زراء حت�س���ب �سمن مدة 

النعقاد.
ولفتت اأن نهاية دور النعقاد يك�ن 

بنهاية �سهر ي�ني� من كل عام.
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دوراملجال�س البلدية “متابعة املهمات وت�سيري الأعمال”

�رشاء مبنى ل�سفارتنا يف بلجيكا باأكرث من مليون دينار

49 األف دينار لت�سميم اإ�ساءة “الهداية اخلليفية”

ينتهي عمرها يف ي�ني� اجلاري... فت�ى هيئة الت�رشيع:

بروك�سل عا�سمة الحتاد الأوروبي وحلف �سمال الأطل�سي

متهيدا لتح�يله ملتحف ي�ستعر�س تاريخ التعليم بالبحرين

علم���ت “الب���الد” اأن وزارة اخلارجي���ة 
اأر�س���ت مناق�سة ل����رشاء مبنى ملقر �سفارة 
املنامة يف بروك�سل عا�سمة مملكة بلجيكا 
مببل���غ ي�سل الى ملي�ن و764 األفا و194 
دين���ار )4 ملي�ن ي����رو(. وتت�لى مقاليد 
�سف���ارة البحري���ن بهي���ة اجل�س���ي �سفرة 
بلجي���كا  ل���دى مملك���ة  البحري���ن  مملك���ة 
ودوقي���ة ل�ك�سمب�رغ الك���رى، وممثلتها 
ل���دى الحت���اد الأوروب���ي وحل���ف �سم���ال 

الأطل�سي.
وبالع����دة لأر�سيف كلف ����رشاء اأو بناء 
البعث���ات الدبل�ما�سية البحرينية باخلارج 

فقد �سجلت “البالد” املعل�مات الآتية:
- قراب���ة 7 ملي�ن دين���ار كلفة تنفيذ 
م����رشوع بن���اء جمم���ع �سف���ارة البحري���ن يف 
اأب� ظب���ي وت�سمل مبنى ال�سف���ارة و�سكن 
ال�سفر و�سك���ن الدبل�ما�سين )مناق�سة 

يف ماي� 2016(.
- 75 األ���ف دين���ار لتجهي���ز وتاأثي���ث 
البحري���ن  �سف���ارة  يف  ر�سم���ي  جمل����س 

بالريا�س )مناق�سة يف ن�فمر 2013(.
لتجدي���د  دين���ار  األ���ف   27 قراب���ة   -
مبنى �سف���ارة املنام���ة يف القاهرة ومبنى 

القن�سلية اجلدي���د )مناق�سة يف اأغ�سط�س 
.)2008

- قراب���ة 44 األ���ف دين���ار )100628 

�سف���ارة  مق���ر  واع���داد  لتجهي���ز  ي����رو( 
البحرين يف مدينة بروك�سل مبملكة بلجيكا 

)مناق�سة يف دي�سمر 2007(.

اأر�س���ت هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار 
مناق�سة تنفيذ م����رشوع ت�سميم اإ�ساءة مدر�سة 

الهداية اخلليفية.
وعلم���ت “الب���الد” ان قيمة العط���اء ت�سل 

لقرابة 49 األف دينار.
وتت�لى الهيئ���ة  باإدارة املبن���ى التاريخي 
ترميم���ه  ع���ر  اخلليفي���ة،  الهداي���ة  ملدر�س���ة 

وتن�سيق العرو�س املتحفية به.

وتعت���ر مدر�س���ة الهداي���ة اخلليفي���ة اأول 
مدر�س���ة حديثة لتعلي���م البني���ن يف البحرين. 
واأ�س�ست بالعام 1919 يف �سمال مدينة املحرق.
 وا�ستخ���دم يف بنائه���ا اأج����د اأن����اع احلجر 

الطبيعي مت جلبه من جزيرة جدة.
مبن���ى املدر�س���ة  عل���ى ت�سمي���م  واأ����رشف 
مهند����س معم���اري هن���دي، وتعت���ر املدر�سة 
حمط���ة مهم���ة يف م�س���رة التعلي���م احلديث يف 

الدولة.
ويتاأل���ف املبن���ى الأ�سل���ي م���ن طابق���ن 

واحت����ى 3 اأجنح���ة يف�سل بينها فن���اء مركزي، 
ومت يف العام 1926 اإ�سافة جناح رابع.

واأخلي املبنى بالكامل يف مطلع ت�سعينيات 
الق���رن الع�رشين لإجراء بع�س الأعمال التاأهيلية 
عل���ى املبنى الق���دمي ومت اإزال���ة الطابق الثاين 
بالكام���ل. وتق����م الهيئ���ة بالتعاون م���ع وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م برتمي���م املبن���ى متهي���دا 
لتح�يله اإلى متحف ي�ستعر����س تاريخ التعليم 
يف البحري���ن، وا�ستعادة مكانت���ه ال�سابقة التي 

تليق مبثل هذا ال�رشح العريق.

• �سفرة البحرين مع نائب رئي�س ال�زراء ووزير خارجية  بلجيكا	

• املبنى التاريخي ملدر�سة الهداية	

“كوغر”: الهتمام بال�سباب يجعلهم رافدا لبناء املجتمع

“اجلوازات”: ت�سهيل حركة امل�سافرين يف العيد

جمل����س  دع���ا  ك�غ���ر:   - املنام���ة 
العالق���ات اخلليجي���ة الدولي���ة )ك�غر( 
الى “تعزيز الهتمام بال�سباب والطلبة 
ب���دول اخلليج العربي، من اأجل حما�رشة 
التطرف والتعاطف مع جماعات ال�سالم 
ال�سيا�س���ي املتطرفة، حت���ى ل يك�ن�ا 
فئة م�ستهدفة من قبل تلك اجلماعات 

واأجندتها التخريبية”.
وقال رئي�س رابطة ال�سباب والطلبة 
اخلليجين يف “ك�غ���ر” �سعد املحارب 
يف ت�رشي���ح �سح���ايف “ اأن���ه يف ال�ق���ت 
ال���ذي ن���رى في���ه الح���زاب ال�سيا�سية 
بال���دول الدميقراطي���ة الغربية، تعمل 
عل���ى تركيز اهتمامه���ا بفئتي ال�سباب 
والطلبة، ودع���م الق�ان���ن التي ت�فر 
له���م بيئة علمي���ة وتعليمي���ة ي�ساهم�ا 
ن���رى  جمتمعاته���م،  بتنمي���ة  فيه���ا 
ال�سيا�سي���ة  الح���زاب  ان  ال�س���ف  م���ع 
والتيارات الفكرية والدينية ت�ستهدف 
فئ���ات ال�سب���اب والطلب���ة والح���داث، 
لغر�س اآيدل�جياتها املتطرفة وحماولة 

غر����س ال�لء له���ا على ح�س���اب ال�طن 
وال�ح���دة اخلليجي���ة. ولهذا ف���ان على 
الجه���زة واملراكز املعني���ة العمل بكل 
جهد لالهتمام بال�سباب والطلبة، خللق 
اأجي���ال يك�ن كل تركيزه���ا على تنمية 
وتق���دم املجتم���ع والدول���ة، بعيدا عن 
م�ستنقع التحزب وال����لءات لالجندات 

املتطرفة”.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأنه���ت 
�س����ؤون اجلن�سي���ة واجل����ازات والإقامة، 
والت���ي  الالزم���ة،  كاف���ة  ال�ستع���دادات 
امل�سافري���ن  حرك���ة  ت�سهي���ل  ت�سم���ن 
املناف���ذ  يف  واملغادري���ن  القادم���ن 
كافة، خ���الل اإجازة عي���د الفطر املبارك، 
ويف ه���ذا الإط���ار، مت تخ�سي�س م�سارات 
مملك���ة  اإل���ى  القادم���ن  للم�سافري���ن 
التع���اون،  جمل����س  دول  م���ن  البحري���ن 
وكذلك للمقيمن فيها من اأجل ت�سهيل 

اإجراءات دخ�لهم للملكة.
كم���ا مت���ت زي���ادة ع���دد امل�ظفن 

عل���ى ج���دول الن�ب���ات يف كل م���ن منفذ 
مطار البحري���ن الدويل ومنفذ ج�رش امللك 
فهد، ل�ستيع���اب عدد الزائرين وتقدمي 
الت�سهي���الت املطل�ب���ة عن���د ال��س����ل 

واملغادرة.
�س����ؤون  تدع����  املنا�سب���ة،  وبه���ذه 
اجلن�سية واجل�ازات والإقامة، امل�اطنن 
واملقيم���ن، اإل���ى ����رشورة التاأك���د م���ن 
�سالحية كاف���ة ال�ثائق املطل�بة لل�سفر 
بالإ�ساف���ة اإلى م�اعيد احلج�زات، داعيًة 
اإلى اإب���داء التعاون الكام���ل فيما يتعلق 
بتنفيذ الإجراءات املطل�بة اأثناء ال�سفر.

مروة خمي�س
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را�سد الغائب

موعد االعادةموعد االنتخابفترة الترشحالدورة

16 ماي� 92002 ماي� 12002 الى 8 ابريل 20022002 - 2006

2 دي�سمر 252006 اأكت�بر 202006 الى 24 اأكت�بر 20062006 - 2010

30 اأكت�بر 232010 اأكت�بر 202010 الى 24 �سبتمر 20102010 - 2014

29 ن�فمر 222014 ن�فمر 152014 الى 19 اأكت�بر 20142014 - 2018
 

• �سعد املحارب	

لن ننساكم

اأعجبن����ي كثرا، اأنه وبالرغم م����ن الن�سغالت املحم�م����ة برامج العيد، مل 
ين�س الكثرون من اأهل اجل�د زي����ارة الأ�رش املتعففة، ونرث العيديات باأيادي 
الأطفال املكل�من، بنهج حياة يعك�س اأ�سالة هذا ال�سعب، ومتيزه عن اأقرانه.
 ه�ؤلء الأطفال هم الأحق بهذا احلب والرعاية والهتمام، قبالة واقع األيم، 
يتف����اوت ما بن احلرم����ان من نعمة وج�����د الأب، اأو امل�سكن الالئ����ق، اأو احلد 

الأدنى من احلياة الكرمية.
وكان اأحد الأ�سدقاء ممن احرتمهم جدا واأجلهم، قد ذكر يل واقعة برناجمه 
الرئي�س����ي يف الأعياد، والذي يرتكز بن�رش ال�سع����ادة املفق�دة له�ؤلء الأطفال، 

ممن يجل�س�ن مبنازلهم ل�حدهم، ل يعرف حالهم اإل اهلل.
نهج الهتمام هذا، ه� -ب�اقع الأمر- م�سلك حياة يجب اأن يالزمنا جميعا، 
لي�����س ا�ستكم����ال للجانب الأخالقي جت����اه املجتمع فح�سب، ب����ل لأنه يف �سلب 

الدين، واأ�سا�سة، وه� اأحد روافد الر�سالة املحمدية نف�سها.
كما اأن كل فرد فينا ملدع� باأن يزرع ثقافة اخلر هذه، يف نف��س اأطفاله 
باإ�����رشار وعناد وحزم، واأن يجته����د دوما على تكر�س اأعمال ال����ر اأمامهم، منذ 

الن�ساأة الأولى؛ حتى ينه�س�ا عليها، ثقافة، وخلقا، واأدبا.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• ن�اف حمزة	

مواعيـــــــد االنتخـــابــــــــات البلديــــــــة فــــــي 4 دورات

علم���ت “الب���الد” ان وزارة �س����ؤون 
العالم ج���ّددت تعاقدها ل�ستئجار حيز 
ف�سائي عل���ى القم���ر ال�سناعي )عرب 
�س���ات( اخلا����س بامل�ؤ�س�س���ة العربي���ة 

لالت�سالت.
وبلغت كلفة جتديد التعاقد قرابة 
4 مالي���ن و512 األ���ف دين���ار وذل���ك 
حل�س���اب امل�ؤ�س�سة العربية لالت�سالت 

)عرب �سات(.
بالع���ام  �س���ات  ع���رب  واأ�س�س���ت 
1976م من ال���دول الأع�ساء يف جامعة 
الدول العربية والبالغ عددها اآنذاك21 

دولة.
وعمل���ت م���ن مقره���ا الرئي�سي يف 
الريا����س باململكة العربي���ة ال�سع�دية 
وحمطتن اأر�سيت���ن للتحكم بالأقمار 

بالريا�س وت�ن�س.
وحتم���ل ع���رب �سات م���ا يزيد على 
500 قن���اة تليفزي�ني���ة و200 حمطة 

اإذاعي���ة و�سب���كات التلفزي�ن املدف�ع 
وجمم�عة م���ن قن�ات عالي���ة ال��س�ح 
HD، وت�س���ل اإلى اأكرث من 100 دولة 
يف ال����رشق الأو�س���ط وافريقي���ا واأروب���ا 
وو�س���ط اآ�سيا، ويتابعها م���ا يزيد على 
170 ملي�ن م�ساهد يف 21 دولة عربية.
وتعت���ر امل�سغل ال�حيد يف منطقة 
ال����رشق الأو�سط و�سم���ال افريقيا الذي 
يقدم طيفاً كامالً من اخلدمات الإذاعية 
وخدمات  الت�س���الت،  والتلفزي�ني���ة، 

النطاق العري�س.

ليلى مال اهلل

4 ماليني دينار ل�ستئجار حيز البحرين بـ “عرب �سات”
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املال: التوجيهات امللكية ل�صالح الوطن واملواطنني

ال�صالح: توجيهات العاهل خريطة طريق للم�صلحة الوطنية

املمنوعون من االنتخابات الربملانية ُيعزلون من اإدارة اجلمعيات
عطلة العيد تنقل جل�سة النيابي من الثلثاء للأربعاء

يعق���د جمل����س الن���واب جل�ست���ه الأ�سبوعي���ة 
املقبلة نهار يوم الأربعاء املقبل بدل يوم الثلثاء 

مل�سادفتها اأحد اأيام عطلة عيد الفطر املبارك.
ويتجه املجل�س لقرار تعديل ت�رشيعي بقانون 
اجلمعي���ات الأهلية ي�ض���م �رشط التمت���ع باحلقوق 
ال�ضيا�ضي���ة �ضم���ن ����رشوط الع�ضوي���ة يف جمل����س 
اإدارة اجلمعي���ة اخلا�ضع���ة اإلى قان���ون اجلمعيات 
والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�ضة 
العاملة يف ميدان ال�ضباب والريا�ضة واملوؤ�ض�ضات 

اخلا�ضة.
وم���ن م���ررات الت�رشي���ع وجوب متت���ع ع�ضو 
جمل�س الإدارة بكافة حقوقه ال�ضيا�ضية اإلى جانب 
باقي ال����رشوط الأخرى املن�ضو����س عليها قانوناً، 
لتمثي���ل اجلماعة التي تتكون منه���ا اجلمعية خري 

متثيل.
وكان م����رشوع القان���ون اقرتاح���ا موقع���ا م���ن 
خال���د  بوجمي���د،  را�ض���د  عبدالرحم���ن  الن���واب: 
عبدالعزيز ال�ضاعر، حممد ح�ضن اجلودر، حمد �ضامل 

الدو�رشي، جمال علي بوح�سن.

موقف الحكومة
اأف���ادت احلكومة ب���اأن م�رشوع القان���ون جديرٌ 

باملوافقة والقبول، للأ�ضباب التالية:
)اأ( تعتر احلقوق ال�ضيا�ضية من اأرقى حقوق 
الإن�ضان، ونظراً لأهميتها فقد حر�ضت العديد من 
التفاقيات واملعاهدات الدولية والد�ضاتري على 
الن����س عليها، فعلى امل�ضتوى الدويل تناول هذه 
احلق���وق العهد الدويل اخلا����س باحلقوق املدنية 
وال�ضيا�ضي���ة يف الفق���رات )اأ، ب، ج( م���ن امل���ادة 
)25( من���ه التي يجري ن�ضها عل���ى اأن يكون لكل 
مواط���ن، دون اأي وجه من وج���وه التمييز، احلقوق 
التالي���ة التي يجب اأن تتاح ل���ه فر�سة التمتع بها 

دون قيود غري معقولة:
اأ- “اأن ي�ض���ارك يف اإدارة ال�ض���وؤون العامة، اإما 

مبا�رشة واإما بوا�ضطة ممثلني يختارون يف حرية.
ب- اأن ينتخ���ب وُينتخب، يف انتخابات نزيهة 
جتري دورياً بالق���راع العام وعلى قدر امل�ضاواة 
بني الناخبني بالت�ضوي���ت ال�رشي، ت�ضمن التعبري 

احلر عن اإرادة الناخبني.
ج- اأن تتاح له، على قدم امل�ضاواة عموماً مع 

�سواه فر�سة تقلد الوظائف العامة يف بلده”.
كما ن����سّ الإع���لن العاملي حلق���وق الإن�ضان 
عل���ى ممار�ضة احلقوق ال�ضيا�ضي���ة يف الفقرة )1( 
م���ن املادة )21( منه والت���ي ن�ضت على اأن “لكل 
�ضخ����س امل�ضارك���ة يف اإدارة ال�ضئ���ون العام���ة اإما 
مبا����رشة واإم���ا بوا�ضط���ة ممثلني يخت���ارون بنزاهة 

وحرية”.
)ب( تب���ّواأت احلق���وق ال�ضيا�ضية مكانة مهمة 
يف د�ضت���ور مملك���ة البحرين، حي���ث ن�ضت الفقرة 
)ه( م���ن املادة الأولى منه عل���ى اأن “للمواطنني، 
رج���الً ون�ض���اًء، ح���ق امل�ضارك���ة يف اإدارة ال�ضئون 
العامة والتمتع باحلقوق ال�ضيا�ضية، مبا فيها حق 
النتخاب والر�ضيح، وذلك وفق���اً لهذا الد�ضتور 
ولل�رشوط والأو�ضاع التي يبينها القانون، ول يجوز 
اأن يح���رم اأحد من املواطنني م���ن حق النتخاب اأو 

الر�ضيح اإل وفقاً للقانون...”.
وكان  ذل���ك  كان  اإذا  احلكوم���ة:  وقال���ت 
الد�ضت���ور البحريني قد عهد بن����س املادة )27( 
القان���ون بتنظي���م احل���ق يف تكوي���ن  اإل���ى  من���ه 
اجلمعي���ات والنقابات، وو�ضع قواع���د ممار�ضته، 
وكان القان���ون حمل التعديل ق���د احتوى تنظيماً 

�ضاملً للجمعيات والأندي���ة الجتماعية والثقافية 
والهيئ���ات اخلا�ض���ة العامل���ة يف مي���دان ال�ضباب 
والريا�ض���ة واملوؤ�ض�ض���ات اخلا�ضة، ر�ض���ّم امل�رشع 
من خلل���ه �ضوابط ممار�ض���ة الأفراد له���ذا احلق، 
�ضواء يف اإن�ضائها وت�رشيف �ضئونها اأو انق�ضائها، 
بني البدائ���ل املختلفة واختي���ار اأن�ضبها لتحقيق 
امل�ضلح���ة العامة، وكان ل يوجد ثمة تعار�ٌس بني 
تقرير احلق يف حرية تكوين اجلمعيات والنقابات 
وبني تنظيم هذا احلق، حي���ث يتيح هذا التنظيم 
توافر املن���اخ امللئم ملمار�ضة هذا احلق، وبدونه 
ت�ضحي احلقوق واحلريات فو�ضى عارمة ل ميكن 

للمجتمع اأن يحيا يف ظلها.
ال���راأي  حم���ل  القان���ون  م����رشوع  واأ�ضاف���ت: 
يكون فيم���ا ذهب اإليه من ����رشورة متتع املر�ضح 
اخلا�ضع���ة  اجلمعي���ات  اإدارة  جمل����س  لع�ضوي���ة 
للمر�ضوم بقانون رقم )21( ل�ضنة 1989 بحقوقه 
ال�ضيا�ضية اإلى جان���ب ال�رشوط الأخرى املن�ضو�س 

عليه���ا قانوناً، قد جاء مت�ضق���اً مع اأحكام الد�ضتور 
والقان���ون، ومتلي���ه اعتب���ارات امل�ضلح���ة العامة، 
ف�ض���ًل على اأن���ه يتفق مع �ضالح ه���ذه اجلمعيات 
والهيئ���ات اإذ ي�ضم���ن ع���دم م�ضارك���ة اأي �ضخ�س 
غري متمت���ع بحقوقه ال�ضيا�ضي���ة يف اإدارتها، نظراً 
مل���ا يك�ضف عنه عدم متتع ال�ضخ�س بهذه احلقوق 
املهم���ة من نق����سٍ يف اأهليته مبا يجعل���ه بالفعل 
فاق���داً ملتطلب���ات التمتع به���ذه الع�ضوية والتي 

يكون مكلفاً فيه بتقدمي خدمة عامة.

موقف اإلفتاء
راأت هيئ���ة الت�رشيع والإفت���اء القانوين اإنه اإذا 
كان ع�ض���و جمل����س الإدارة يف اجلمعيات والأندية 
الجتماعية والثقافي���ة والهيئات اخلا�ضة العاملة 
يف ميدان ال�ضباب والريا�ضة واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة 
يرعى م�ضال���ح تلك الكيانات وفقاً للأهداف التي 
اأُن�ضئ���ت م���ن اأجله���ا، فاإن���ه يتعني يف م���ن ي�ضغل 
ع�ضوي���ة جمل����س اإدارته���ا اأن يك���ون جدي���راً بها، 
وحي���ث اإن ما يرنو اإلي���ه امل�رشّع من اأهداف تن�ضب 
يف حتقيق �ضمو امل�ضلحة العامة، ذلك اأن من تقرر 
مبوجب القانون عدم جدارته مبمار�ضة اأي حق من 
احلق���وق ال�ضيا�ضية فمن ب���اب اأولى اأن يكون غري 
جدي���ٍر بتمثيل اأي كيان م���ن الكيانات الجتماعية 

اأو الثقافية العاملة يف ميدان ال�ضباب والريا�ضة.

مرئيات الشباب
يف �ضي���اق تعليقه���ا عل���ى الق���راح بقانون 
قب���ل اإحالت���ه يف �ضيغ���ة م����رشوع قان���ون، اأفادت 
وزارة �ضوؤون ال�ضب���اب والريا�ضة باأن لي�س لديها 
مانع م���ن التعديل املقرح، لكون���ه يحمل وجاهة 
ومنطقية وات�ضاق���اً مع املنظوم���ة الت�رشيعية، من 
حيث البناء الفك���ري والت�رشيعي، وعلى الأخ�ّس ما 
�ضاقه م���ن علة يف مذكرت���ه الإي�ضاحية من وجوب 
حق متت���ع املر�ضح لع�ضوية اأح���د جمال�س اإدارات 
اجلمعي���ات بحقوق���ه ال�ضيا�ضي���ة بالإ�ضاف���ة اإلى 
متتعه باحلقوق املدني���ة قيا�ضاً وات�ضاقاً مع ذات 

احلكم للموؤ�ض�ضات املنتخبة الت�رشيعية.
ه���و  ال����رشط  ه���ذا  م���ن  اله���دف  اأن  وبين���ت 
امل�ضاركة يف �ضنع القرار وذلك باحلق يف الر�ضح 
والنتخ���اب، ل�ضيما  اأن التعديل �ضوف ي�رشي على 
الأندية الوطنية والحتادات الريا�ضية والهيئات 

اخلا�ضة العاملة يف ميدان ال�ضباب والريا�ضة.

موقف األولمبية
يف �ضي���اق تعليقها على القراح بقانون قبل 
اإحالت���ه يف �ضيغ���ة م����رشوع قانون، اأف���ادت اللجنة 
الأوملبي���ة البحريني���ة باأن���ه لي����س لديه���ا مانٌع يف 
اإ�ضافة �رشط جديد يتعني توافره يف ع�ضو جمل�س 
اإدارة اجلمعي���ة اأو الن���ادي الجتماعي اأو الثقايف اأو 
الهيئ���ة الريا�ضية، وهو اأن يك���ون الع�ضو متمتعاً 
بكاف���ة حقوق���ه )ال�ضيا�ضي���ة( اإل���ى جان���ب باقي 
ال����رشوط الأخرى املن�ضو�س عليه���ا قانوناً، لكونه 
يت�ض���ق مع اأحكام الد�ضت���ور والقانون، وي�ضّب يف 
�ضالح ه���ذه اجلمعيات والهيئات، اإذ ي�ضمن عدم 
م�ضاركة اأي �ضخ�س غري متمتع بحقوقه ال�ضيا�ضية 

يف اإدارتها.
واأردف���ت: ل �ض���ك اأن ع���دم متت���ع ال�ضخ����س 
بهذه احلقوق الهامة اإمنا يدّل على نق�س قانوين 
يف بع����س جوانب اأهليته ب�ضف���ة عامة، مبا يجعله 
بالفعل فاقداً ملتطلبات التمت���ع بهذه الع�ضوية 
الت���ي يح�ضل عليها كقاعدة ع���ن طريق النتخاب 

ويكون مكلفاً فيها بتقدمي خدمة عامة.

الق�ضيبية - جمل����س النواب: 
اأع���رب رئي�س جمل�س النواب اأحمد 
املل عن بال���غ تقدي���ره واعتزازه 
بتوجيه���ات عاهل الب���لد �ضاحب 
اجلللة امللك حمد ب���ن عي�ضى اآل 
خليف���ة، لدع���م وتعزي���ز التعاون 
التنفيذية  ال�ضلط���ة  ب���ني  القائم 
والعم���ل  الت�رشيعي���ة،  وال�سلط���ة 
امل�ضتم���ر لتعزيز م�ض���رية التنمية 
والبن���اء الت���ي ت�س���ب يف �سال���ح 
الوطن واملواط���ن، �ضائل املولى 
ع���ز وج���ل اأن يحفظ جلل���ة امللك 
ويوفق���ه ملوا�ضل���ة م�ضرية اخلري 
والنم���اء والتطور يف اململكة التي 
تنعم بف�ضل قيادة جللته بالأمن 

والأمان والرخاء وال�ستقرار.
واأ�ضاد رئي����س جمل�س النواب 
بالتوجيه���ات امللكي���ة ال�ضامي���ة 
لتوفري مزيد م���ن احلياة الكرمية 
للمواط���ن وتقدير جه���ده، والتي 
املل���ك  جلل���ة  حر����س  تعك����س 
باعتب���اره حمور  عل���ى املواط���ن، 
والعم���ل  واأ�سا�سه���ا،  التنمي���ة 
عل���ى توف���ري مزي���د م���ن احلي���اة 
للمواطن���ني واحلر����س  الكرمي���ة 
عل���ى ا�ضتدام���ة توف���ري اخلدمات 
الأمث���ل  والتوظي���ف  املتكامل���ة 
مراع���اة  م���ع  الوطني���ة  للم���وارد 
املحافظة على حقوق ومكت�ضبات 

املواطنني.
ون���وه امل���ل بالتع���اون املثمر 
ب���ني جمل����س الن���واب واحلكومة، 
برئا�س���ة رئي����س ال���وزراء �ساحب 
ال�ضم���و امللكي الأم���ري خليفة بن 
�ضلم���ان اآل خليف���ة، وويل العه���د 
نائ���ب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ساحب 
ال�ضمو امللكي الأم���ري �ضلمان بن 
حمد اآل خليف���ة، معربا عن امتنانه 
مب���ا ي�ضه���ده التعاون م���ع جمل�س 

ال�ضورى من تطور وتكامل.

النواب  وق���وف جمل����س  واأكد 
م���ع قي���ادة جلل���ة املل���ك يف كل 
ما م���ن �ضاأنه �ض���ون املكت�ضبات 
الوطنية، و�ضمان ا�ضتمرار حتقيق 
واملواطنني،  للوط���ن  املنج���زات 
وتعزي���ز الوح���دة الوطني���ة ب���ني 
جميع مكونات املجتمع البحريني، 
وم���ا يزخر ب���ه املجتم���ع البحريني 
من قي���م رفيعة، اأ�ضيل���ة وثابتة، 
يف الو�سطي���ة والت�سامح، واحرتام 

احلقوق واحلريات.
كما رفع وبا�ض���م جميع اأع�ضاء 
اآي���ات  اأ�ضم���ى  الن���واب  جمل����س 
اإل���ى جللة  الته���اين والتريكات 
امللك؛ مبنا�ضبة حلول عيد الفطر 
�ضبحان���ه  اهلل  داعًي���ا  املب���ارك، 
وتعالى يف هذه املنا�ضبة املباركة 
اأن يحف���ظ جللت���ه، ويحق���ق كل 
ما يتطل���ع اإليه من رفع���ة وتقدم 
ململكة البحري���ن الغالية و�ضعبها 
ال���ويف، واأن يعيد ه���ذه املنا�ضبة 
الكرمي���ة واأمثاله���ا عل���ى جللته، 
ال�ضح���ة  مبوف���ور  علي���ه  وينع���م 
وال�ضع���ادة وط���ول العم���ر، وعلى 
والإ�ضلمي���ة  العربي���ة  الأمت���ني 

باخلري واليمن والركات.

الق�ضيبية – جمل�س ال�ضورى: 
اأكد رئي����س جمل�س ال�سورى علي 
ال�ضال���ح اأن حكم���ة عاه���ل البلد 
�ضاح���ب اجلللة املل���ك حمد بن 
عي�ض���ى اآل خليف���ة، وتوجيه���ات 
جللته ر�سمت لل�سلطة الت�رشيعية 
والن���واب،  ال�س���ورى  بغرفتيه���ا 
خريطة الطريق لتحقيق امل�ضلحة 
الوطني���ة، واملحافظة على القيم 
واملبادئ الت���ي متتاز بها مملكة 
البحرين، اإلى جانب تعزيز دعائم 

الدولة املدنية.
ول���دى ت�رشف���ه بلق���اء جلل���ة 
املل���ك، م�ضاء اخلمي����س، بح�ضور 
رئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللكي الأم���ري خليفة بن �ضلمان 
اآل خليف���ة، وويل العه���د نائ���ب 
الأول  النائ���ب  الأعل���ى  القائ���د 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ساحب 
الأم���ري �ضلمان  ال�ضم���و امللك���ي 
ب���ن حمد اآل خليف���ة، اأ�ضار رئي�س 
جمل����س ال�ض���ورى اإل���ى اأن حكمة 
جللة امللك وروؤيته هي الركيزة 
الأ�ضا����س الت���ي ق���ادت اململكة 
نحو م�ض���رية تنموية �ضاملة، كان 
املواطن ه���و اأ�ضا�ضها وجوهرها، 
م�ضيًدا بالدعم الذي يوليه جللته 
وحر����س  الت�رشيعي���ة،  لل�سلط���ة 
جللته على متابعة كل الت�رشيعات 
والقوان���ني الت���ي حتق���ق النماء 
والرخاء، وُتعل���ي م�ضلحة الوطن 
امل�ضتويات  وتع���زز  واملواط���ن، 
املتقدمة الت���ي حققتها اململكة 

يف املجالت كافة.
واأك���د ال�سال���ح اأن املجل����س 
ل���ن ياألو جه���ًدا يف درا�ضة واإقرار 
الت�رشيع���ات والقوان���ني الداعمة 
جللل���ة  الإ�ضلح���ي  للم����رشوع 
املل���ك، وترف���ع مكان���ة اململكة، 
وجتعلها رائ���دة يف توفري البيئة 
مب���ا  التناف�ضي���ة،  ال�ضتثماري���ة 

ي�ضهم يف بناء فر�س للمواطنني 
القيادي���ة  قدراته���م  تعك����س 

وخراتهم العملية املتميزة.
وثّم���ن الدور التي ت�ضطلع به 
برئا�ض���ة رئي�س جمل�س  احلكومة 
ال���وزراء �ضاحب ال�ضم���و امللكي 
اآل  الأم���ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان 
خليفة، يف دعم وم�ضاندة ال�ضلطة 
اأعل���ى  وحتقي���ق  الت�رشيعي���ة، 
والتن�ضيق  التع���اون  م�ضتوي���ات 
الت�رشيع���ات  واإق���رار  لإجن���از 
والقوانني التي حتقق امل�ضلحة 
م�ضي���ًدا  واملواط���ن،  للوط���ن 
العه���د  ويل  واهتم���ام  مبتابع���ة 
نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ساحب 
ال�ضمو امللك���ي الأمري �ضلمان بن 

حمد اآل خليفة.
وقال اإن الدور الذي ت�ضطلع 
به احلكوم���ة، وتعاونها امل�ضتمر 
يع���د  الت�رشيعي���ة،  ال�سلط���ة  م���ع 
�ضمانة لو�ضع ت�رشيعات وقوانني 
جتعل اململك���ة يف م�ضاف الدول 
املتقدم���ة يف املج���ال الت�رشيعي، 
وتعزز قيم احلرية والدميقراطية 

التي متتاز بها اململكة.

• حممد اجلودر	 • خالد ال�ساعر	

• حمد الدو�رشي	

• جمال بوح�سن	

• عبدالرحمن بوجميد	

مروة خمي�س

عدم متتع ال�ضخ�س 
باحلقوق ال�سيا�سية 

يعني نق�ضا يف اأهليته

عدم جدارته مبمار�ضة حقه 
ال�ضيا�ضي يجعله غري موؤهل 

لتمثيل اجلمعيات

التعديل ي�رشي على 
الأندية والحتادات 

الريا�ضية

ا�ض���راط متت���ع اإداري اجلمعي���ة اأو الن���ادي باحلق���وق ال�ضيا�ضي�ة
لتمثي�����ل اجلماع�����ة الت���ي تتكون منه�����ا اجلمعي���ة خي�����ر متثي��ل
تعتب�������ر احلق�����وق ال�ض���يا�ض�ي�����ة من اأرق������ى حق������وق الإن�ض�����ان

• اأحمد املل	

• علي ال�سالح	

المادة 43 بقانون الجمعيات واقتراح تعديلها
املادة بالقانون النافذ حاليا

ي�ضرط يف ع�ضو جمل�س الإدارة اأن يكون متمتعا بحقوقه املدنية.
التعديل

ي�ضرط يف ع�ض���و جمل�س الإدارة اأن يكون متمتع���اً بكافة حقوقه املدنية 
وال�سيا�سية.
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فة املحكمة ت�ضتدعي والد الر�ضيعة املعنَّ

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

ال�ضجن 7 �ضنوات لـ 3 ُمدانني بتفجري “�ضلندر” واإتالف �ضيارة مواطن

القب�ض على م�ضتبه �رسق مقتنيات واأموال من برادة

الأم ت�صببت لها بعاهة م�صتدمية و�صلت 10 %

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

وا�صلت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى 
حماكم���ة �صيدة عربي���ة اجلن�صي���ة “26 عاما”، 
كان اأبل���غ �صدها زوجها ب�ص���اأن تعمد املتهمة 
تعذيب وح���رق ابنتهما الر�صيع���ة البالغة من 
العم���ر 15 �صهرا فق���ط، وب�ص���كل م�صتمر، ما 
ت�صب���ب لها بعاه���ة م�صتدمية ت�ص���ل ن�صبتها 
اإلى 10 %، وق���ررت تاأجيل النظر يف الق�صية 
حت���ى جل�صة يوم 5 �صبتمرب املقبل؛ ل�صتدعاء 
والد املجني عليها -زوج املتهمة- وخماطبة 
جممع ال�صلمانية جللب التقرير الطبي اخلا�ض 

بالطفلة املجني عليها.
الر�صيع���ة  اأم���ر  ويل  الأب  وكي���ل  وكان 
املجني عليها، املحامي خليفة اآل �صاجرة قال 
اإن موكله متزوج م���ن املتهمة وله منها طفل 
يبلغ من العم���ر 7 �صنوات، والر�صيعة املجني 
عليها البالغة م���ن العمر �صنة و3 اأ�صهر، مبينا 
اأن موكل���ه �صبق واأن تق���دم ببالغ �صد زوجته، 

م�ص���را اإلى اأنه يف البالغ امل�ص���ار اإليه كان قد 
اكت�ص���ف بعد عودته للمن���زل اإ�صابة ر�صيعته 
بك�رس يف يدها، وعندما �صاأل زوجته -املتهمة- 
اأبلغت���ه اأنه���ا �صقطت اأثن���اء تعلمه���ا امل�صي 
واأ�صيب���ت يدها، لكن���ه رف����ض ت�صديق تلك 
الرواية الت���ي ادعتها والدته���ا، لكنه ونتيجة 
لتدخل عدد من اأفراد العائلة تنازل عن البالغ 

الذي تقدم به لدى مركز ال�رسطة.
واأ�ص���اف اأن���ه بعد م���رور فرتة م���ن الزمن 
عل���ى احلادث���ة الأول���ى الت���ي اأبلغ عنه���ا رجع 
جمددا للمنزل بعد اخلروج للعمل، وتفاجاأ باأن 
ر�صيعته مغطاة بلحاف لكامل ج�صدها تقريبا، 
وعندم���ا �صاأل زوجت���ه ادعت اإلي���ه اأن ابنتهما 
م�صاب���ة ب���� “نزلة ب���رد قوية”، لكن���ه �صك يف 
الأمر اأي�صا ه���ذه املرة وخ�صو�صا عندما لحظ 
اأن ابنته م�صاب���ة بت�صنجات، فقام بنقلها اإلى 

امل�صت�صفى.

وبعد ك�صف الأطباء عليها ات�صح لهم اأنها 
م�صاب���ة بحروق يف اجل���زء الأ�صفل من ج�صمها، 

واأبلغوا ال�رسطة بالواقعة.
وثب���ت بتقري���ر املجني عليه���ا املعد من 
جانب الطبيب ال�رسعي ب���الإدارة العامة لالأدلة 
املادي���ة التاب���ع للنياب���ة العام���ة، اأن الطفلة 
م�صاب���ة بحروق م���ن الدرجة الثاني���ة، �صطحية 
وعميقة، ت�صمل الإليتني والأع�صاء التنا�صلية 

وخلفية الفخذين واأجزاء من ال�صاقني.
كما جاء يف التقرير اأن اأم الر�صيعة املجني 
عليها تدعي اأن احلالة بداأت من اأن ابنتها كان 
لديه���ا ارتفاع يف درجة احلرارة، فما كان منها 
اإل اأن حاولت و�صع اجل���زء ال�صفلي من ابنتها 
حتت �صنبور املياه، ولأنها مل تالحظ اأن املياه 
كان���ت �صاخنة، فقد اأ�صيب���ت الطفلة -ح�صب 
رواي���ة الأم- م���ا دعاه���ا لو�صع مره���م وزيت 

الزيتون واأوراق ال�صاي على مو�صوع احلرق.

وج���اء يف التقري���ر اأي�صا اأنه بعم���ل اأ�صعة 
للطفل���ة، تب���ني وج���ود ك����رس بعظم���ة الع�صد 
بالق�ص���م القريب، وبه تكل�ص���ات عظمية )ك�رس 
ق���دمي( وبعم���ل اأ�صع���ة مقطعية تب���ني وجود 

جتمع دموي حتت اجلافية.
وقد كانت النيابة العامة قد اأمرت باإحالة 
الأم املتهم���ة للمحاكم���ة على اعتب���ار اأنها يف 

غ�صون العام 2018:
اأول: اأحدث���ت عم���دا عاه���ة م�صتدمي���ة يف 
املجني عليه���ا، بالعتداء على �صالمة ج�صمها، 
و�صك���ب م���اء �صاخ���ن عليها مم���ا اأح���دث بها 
واجل���زء  التنا�صلي���ة  الأع�ص���اء  يف  ت�صوه���ات 
ال�صفل���ي، وفق���د العظم نتيج���ة عملية تفريغ 

جتمع دموي وقدرت ن�صبة العاهة ب� 10 %.
ثانيا: عر�صت حياة املجني عليها للخطر، 

ونتج عن ذلك اإ�صابتها بعاهة م�صتدمية.

ق�ص����ت املحكم����ة الك����ربى اجلنائي����ة الرابع����ة 
ب����رباءة متهم مما ن�صب اإليه من اتهام بو�صع قنبلة 
وهمية يف منطقة �صرتة بالقرب من “دوار البندر”؛ 
وذلك لأن جم����ري التحريات تناق�صت اأقواله، ولأن 
تقري����ر خمترب البح����ث اجلنائي مل ي����ورد اأي ب�صمة 
للمته����م على اجل�ضم امل�ضب����وط، بالرغم من �ضبط 
خالي����ا ب�رسية تعود اإليه مت رفعه����ا من على ال�رسيط 
الال�ص����ق املثبت عل����ى الهيكل املحاك����ي لأ�صكال 

املتفجرات امل�ضبوط.
وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها اإن ق�صاءها 
قد جرى على اأن القواعد املبدئية التي تقوم عليها 
املحاكمة املن�صفة، واإن كانت اإجرائية يف الأ�صل - 
اإل اأن تطبيقه����ا يف جمال الدعوى اجلنائية - وعلى 
امت����داد حلقاتها - يوؤث����ر بال�����رسورة يف حم�صلتها 
النهائي����ة، وين����درج حتته����ا اأ�صل ال����رباءة كقاعدة 

اأولية توجبها الفطرة وتفر�صها حقائق الأ�صياء.
مت����ى كان ذلك، وكان افرتا�����ض الرباءة ميثل 
اأ�ص����ال ثابت����ا يتعل����ق بالتهم����ة اجلنائية م����ن ناحية 
اإثباتها، ولي�����ض بنوع العقوبة املق����ررة لها، وكان 
هذا الأ�صل ميتد اإل����ى كل فرد �صواء اأكان م�صتبها 
في����ه اأم كان متهم����ا باعتب����اره قاع����دة اأ�صا�صية يف 
النظ����ام التهام����ي، اأقرته����ا ال�رسائ����ع جميعها - ل 
لتكف����ل مبوجبها احلماية للمذنب����ني - واإمنا لتدراأ 
مبقت�صاها العقوبة عن كل ف����رد اإذا كانت التهمة 
املوجهة اإليه قد اأحاطتها ال�صبهات مبا يحول دون 
التيق����ن من مقارفة املته����م للواقعة حمل التهام 

اجلنائي.
وتابع����ت، اأن الته����ام اجلنائ����ي - يف ذاته - ل 
يزح����زح اأ�ص����ل الرباءة، ب����ل يالزم الف����رد دوما، ول 
يزايل����ه �صواء يف مرحلة ما قب����ل املحاكمة اأو اأثناءها 
وعل����ى امت����داد حلقاته����ا، واأي����ا كان الزم����ن الذي 
ت�صتغرقه اإجراءاتها - فقد غدا دح�ض اأ�صل الرباءة 
ممتنعا بغر الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية - يف 
جم����ال ثبوت التهمة - مبل����غ اجلزم واليقني، مبا ل 

يدع جمال معقول ل�صبهة انتفائها.
وظروفه����ا  الدع����وى  وقائ����ع  وبا�صتعرا�����ض 
ومالب�صاته����ا ترى املحكم����ة اأن التهام ِقَبَل املتهم 
ق����د اأحيط بظالل كثيفة من ال�صكوك والريب، ذلك 
اأن الواقع����ة قد ارتكبت بتاريخ 29 نوفمرب 2016، 
ومل تتو�صل التحريات اإلى مرتكبها والنيابة العامة 
ق����ررت يف الأوراق باأل وجه لإقامة الدعوى، ثم قدم 
ال�صاه����د الثاين حم�رسا بالتحريات موؤرخ بتاريخ 26 
فرباي����ر 2017 اأورد في����ه اأن مرتكب����ي الواقعة هم 
13 متهما اآخرين م����ن غر املتهم احلايل، و�صئلوا 
بالتحقيق����ات واأنكروا م����ا اأ�صند اإليه����م، واملحكمة 
قررت يف الأوراق مرة ثانية باأل وجه لإقامة الدعوى 

اجلنائية لعدم كفاية الدليل.
واأ�صاف����ت اأن����ه ورد دلي����ل من خمت����رب البحث 
اجلنائي املوؤرخ يف 19 اأكتوبر 2017، والذي يفيد 
ب����اأن املتهم هو م�ص����در اخلاليا الب�رسي����ة املرفوعة 
من ال�رسي����ط الال�صق اأ�ص����ود الل����ون امللفوف على 
الأ�صالك الكهربائية، ثم اأعقب ذلك حم�رس حتريات 

ثالث موؤرخ بتاريخ 7 دي�صمرب 2017 مغاير ملح�رس 
حتري����ات �صابق يفيد ب����اأن التحريات قد دلت على 

ا�صرتاك املتهم احلايل يف الواقعة.
ولفتت املحكمة اإل����ى اأن التناق�ض يف حم�رسي 
التحري����ات وتقرير حم����رره بالتحقيقات باأنه اعتمد 
عل����ى م�ص����ادره ال�رسي����ة يف كال املح�رسي����ن، ي�صكك 
املحكمة يف جدية تلك التحريات، وترى املحكمة اأن 
تلك التحريات غر جديرة وتطرحها جانبا ول تعول 
عليها وعلى �صه����ادة من اأجراها، ول تطمئن كذلك 
اإل����ى تقرير �صعبة خمت����رب البحث اجلنائ����ي كدليل 
كايف لالإدان����ة، فهي قرينة ل تكف����ي وحدها لإقامة 
الته����ام قبل املتهم ودللته����ا افرتا�صية حم�صة؛ 
لأنه����ا حتتمل �ص����ورا �صتى من التاأوي����ل والحتمال 
خ�صو�ص����ا واأن تقرير �صعب����ة الب�صمات مل يورد اأي 
ب�ضم����ة للمتهم عل����ى اجل�ضم امل�ضب����وط مبا فيها 
ال�رسي����ط الال�صق الذي احتوى عل����ى اخلاليا الب�رسية 
للمته����م وال�رسي����ط الال�ص����ق باعتباره م����ن الأ�صياء 
املتداول����ة، فاإن وجود خاليا ب�رسي����ة للمتهم عليه ل 
يكف����ي بحد ذاته ول يوؤدي بطري����ق اللزوم العقلي 

اإلى اأن املتهم هو مرتكب الواقعة.
وتتمث����ل والواقع����ة املته����م به����ا ال�ص����اب يف 
اأن ر�صال����ة كان����ت ق����د وردت من غرف����ة العمليات 
الرئي�صة للنيابة العامة، مفادها وجود ج�صم غريب 
على �ص����ارع رقم 1 باجت����اه دوار البن����در يف منطقة 
�ص����رتة وادي����ان، فتوجهت قوة م����ن ال�رسطة ملكان 
الواقع����ة وحال و�صوله����م مت اإيق����اف حركة ال�صر 

لتاأم����ني املوقع، و�صوهد ج�صم مو�صوع يف ال�صارع، 
وهو عب����ارة ع����ن اأ�صطوانة غاز من احلج����م ال�صغر 
مو�صوع����ة داخل �صلة بال�صتيكية زرقاء اللون، فتم 
ا�صتدع����اء اجله����ات املخت�صة للتعام����ل مع اجل�صم 

وتبني اأنه ج�صم وهمي.
بامل�ص����ادر  بال�صتعان����ة  التحري����ات  وباإج����راء 
ال�رسية، مت التو�صل اإلى ا�صرتاك املتهم يف الواقعة، 

واأنه من �صمن مرتكبيها مع اآخرين جمهولني.
كما ثبت من تقرير خمت����رب البحث اجلنائي اأن 
املتهم ه����و م�صدر اخلالي����ا الب�رسي����ة املرفوعة من 
ال�رسيط الال�صق اأ�صود اللون امللفوف على الأ�صالك 

الكهربائية امل�صنوع منها العبوة الوهمية.
لك����ن واأثن����اء التحقي����ق م����ع املته����م اأنك����ر ما 
ن�ص����ب اإلي����ه واعت�صم بالإنكار حت����ى اأمام املحكمة، 
وقدم وكيل املته����م مذكرة دفع فيها بعدم جدية 
التحري����ات وانتفاء اأركان اجلرمية امل�صندة للمتهم 
وخل����و الأوراق من ثمة دليل يقين����ي وبعدم كفاية 
تقرير املخت����رب لإ�صناد الواقع����ة باملتهم، وطالب 
اأ�صليا احلكم بال����رباءة واحتياطيا ا�صتعمال الراأفة 

مع املتهم.
وكان����ت النياب����ة العام����ة ق����د اأحال����ت املتهم 
للمحاكم����ة عل����ى اعتب����ار اأن����ه بتاري����خ 29 نوفم����رب 
2016، و�صع واآخرون جمهولون مبكان عام هيكال 
حماكيا لأ�صكال املتفج����رات واملفرقعات، ويحمل 

على العتقاد باأنه كذلك تنفيذا لغر�ض اإرهابي.

عاقبت املحكم���ة الكربى اجلنائية الرابعة 3 
متهمني دانتهم باإ�صعال حريق وتفجر اأ�صطوانة 
غ���از “�صلندر” م���ا ت�صبب يف ح���دوث تلفيات يف 
�صي���ارة مملوكة ملواطن كان���ت مركونة بالقرب 
من موقع التفجر؛ وذل���ك ب�صجنهم جميعا ملدة 
7 �صن���وات ل���كل منهم، كم���ا اأم���رت مب�صادرة 

امل�صبوطات.
وتتح�ص���ل وقائع الق�صي���ة يف اأن بالغا كان 
ق���د ورد م���ن اأح���د اأف���راد ال�رسطة، قال في���ه اإنه 
�صمع �صوت انفج���ار يف منطقة دم�صتان بالقرب 
من موق���ع متركزه مع باقي الق���وات يف الدورية 
الأمني���ة، وبالتاأكد م���ن �صحة الواقع���ة تبني اأن 
ال�ص���وت كان ناجم���ا ع���ن انفج���ار اأ�صطوانة غاز 
منزلي���ة “�صلندر”، ومت اإ�صعال حريق يف عدد من 

الإطارات من اأجل تفجرها.
ت����رسرت  املواطن���ني  اأح���د  اأن  واأو�صح���ت 
�صيارت���ه ج���راء النفج���ار املذك���ور، وبالتحقيق 
مع���ه قرر اأن���ه كان متواجدا مب�صكن���ه حني �صمع 
�ص���وت انفج���ار قوي، فخ���رج من املن���زل واأب�رس 

تلفي���ات ب�صيارته يف باب ال�صائ���ق، ووجد بقايا 
قطع���ة حديد  من اأ�صطوانة غ���از منفجرة، موؤكدا 
اأن مرتكب���ي الواقع���ة هم من مث���ري ال�صغب يف 

املنطقة. 
وعل���ى اإثر ذلك اأج���رى امل���الزم اأول �صابط 
البحث والتحري حترياته ب�ص���اأن الواقعة، والتي 
اأ�صف���رت ع���ن حتديد هوي���ة املتهم���ني الثالثة، 
واأنهم من �صمن امل�صاركني يف ارتكاب الواقعة، 
اإذ اتفق���وا فيم���ا بينه���م عل���ى اإح���داث تفج���ر 
با�صتخ���دام اأ�صطوان���ة غ���از واإ�صع���ال النران يف 
اإط���ارات بق�صد الإخ���الل بالأمن الع���ام مبنطقة 

دم�صتان.
وتنفي���ذا لذلك التفاق جّه���ز املتهم الثاين 
اأ�صطوان���ة غ���از منزلي���ة وعدد 3 اإط���ارات وعبوة 
بها بنزي���ن وزجاجة “مولوت���وف”، وتوجهوا اإلى 
�صاح���ة رملية “براحة”، وقام���وا بو�صع الإطارات 
واأ�صطوان���ة الغاز و�صكب عليه���ا املتهم الثالث 

البنزين واأ�صعل النران فيهم.
وت�صبب ذل���ك يف حدوث انفجار يف اأ�صطوانة 

الغ���از، والتي كان بالقرب منه���ا �صيارة املجني 
عليه، فت�رسرت بتلفيات بباب ال�صائق، مبينا اأن 

تكلفة اإ�صالح ال�صيارة تقدر مببلغ 150 دينارا.
وبالقب����ض على املته���م الأول اعرتف اأثناء 
التحقي���ق مع���ه مبعرف���ة النياب���ة العام���ة اأنه يف 
يوم الواقعة توا�صل مع���ه املتهم الثاين واأبلغه 
بوج���ود عملي���ة �صغ���ب، واأن عليه احل�ص���ور اإلى 

مقربة دم�صتان ليال.
وبالفعل توجه اإلى امل���كان املحدد وتقابل 
م���ع املتهم���ني الث���اين والثال���ث، واللذين كان 
بحوزتهم���ا اأ�صطوان���ة غ���از و3 اإط���ارات وعب���وة 
بنزين وزجاج���ة “مولوتوف” واأبلغ���اه بالعملية، 
وه���ي تفجر لأ�صطوان���ة الغاز، فحم���ل اإطارين، 
بينما حمل املتهم الثاين اإط���ار واأ�صطوانة الغاز 
وزجاج���ة “املولوت���وف”، وكان بح���وزة الثال���ث 
عبوة البنزين، وتوجهوا اإلى “الرباحة”، وو�صعوا 
الإطارات فيه���ا ومعها اأ�صطوانة الغ���از واأ�صعل 
النران فيهم املتهم الثالث بعد �صكب البنزين 
عليه���م، ث���م لذوا بالفرار هاربني م���ن املوقع، 

وبعد ذلك �صمع �صوت النفجار، وعلم باأن هناك 
�صيارة ت�رسرت من جراء النفجار.

وج���اء يف تقري���ر �صعب���ة م����رسح اجلرمي���ة اأن 
العين���ة عبارة ع���ن اأ�صطوانة غ���از منزلية منبعجة 
م���ن الأ�صفل عليه���ا اآثار اح���رتاق و�صن���اج، واأن 

الأ�صطوانة قد تعر�صت حلرارة خارجية.
وثب���ت للمحكم���ة اأن املتهم���ني بتاريخ 15 

دي�صمرب 2017،
اأول: اأحدث���وا تفج���را وكان ذل���ك تنفي���ذا 

لغر�ض اإرهابي.
ثانيا: اأ�صعلوا حريق���ا يف املنقولت املبينة 
الو�ص���ف والن���وع باملح����رس يف الطري���ق الع���ام 

معر�صني حياة النا�ض واأموالهم للخطر.
ثالثا: حازوا واأحرزوا عبوات قابلة لال�صتعال 
“مولوتوف” بق�صد ا�صتخدامها يف تعري�ض حياة 

النا�ض والأموال العامة للخطر.
رابع���ا: اأتلف���وا عمدا بع����ض اأج���زاء املركبة 

اململوكة للمجني عليه تنفيذا لغر�ض اإرهابي.

املنامة - وزارة الداخلي���ة: قال مدير عام 
مديري���ة �رسط���ة حمافظ���ة املح���رق، اأن �رسط���ة 
املديرية، متكنت وبالتعاون مع مديرية �رسطة 
املحافظة ال�صمالي���ة، من القب�ض على �صخ�ض 

)بحرين���ي، 41 عام���ا( م�صتب���ه بقيام���ه ب�رسقة 
مقتنيات �صخ�صية ومبلغ مايل من داخل اإحدى 

الربادات.
بالغ���اً  تلق���ت  املديري���ة،  اأن  واأو�ص���ح 

بالواقعة، وعلى الفور مت مبا�رسة اأعمال البحث 
والتح���ري، والت���ي اأ�صف���رت عن حتدي���د هوية 
امل�صتب���ه بارتكاب���ه الواقع���ة والقب����ض عليه، 
و�صبط بحوزته املبلغ املايل امل�رسوق، وات�صح 

لحقا تورطه يف �رسقات اأخرى.
واأ�صار مدي���ر عام مديري���ة �رسطة حمافظة 
املح���رق، اإلى اأنه مت اتخاذ الإجراءات القانونية 

املقررة، واإحالة الق�صية اإلى النيابة العامة.

مت�ص���ي �رسط���ة البحري���ن انطالقا 
من دوره���ا الوطني املتمثل يف حماية 
اأمن وا�صتقرار الوط���ن واحلفاظ على 
منجزات���ه يف اأداء مهامها التي حددها 
القانون والد�صتور، ومن املعلوم باأنه 
اأ�صبح للمواط���ن واملقيم دور بارز يف 
جم���ال مكافحة اجلرمية عل���ى اختالف 
اأنواعه���ا وامل�صارك���ة يف منع وقوعها، 
وذلك من خ���الل اليقظ���ة والإبالغ عن 
روؤي���ة اجلرمي���ة ومرتكبيه���ا، حيث اإن 
املجرمني قد يتواج���دون يف اأي مكان 
تك���ون  م���ا  وغالب���ا  منطق���ة،  اأي  ويف 
حتركاتهم مثرة لل�صك والريبة، ومن 
املالحظ اأن هناك العديد من الق�صايا 
عل���ى  والقب����ض  ك�صفه���ا  مت  الت���ي 
املجرم���ني قبل تنفيذه���م جلرميتهم 
ب�صب���ب تع���اون املواطن م���ع ال�رسطة 

والإبالغ عن هوؤلء املجرمني.
ومع تط���ور الوع���ي باأهمية الدور 
الجتماع���ي لأجه���زة الأم���ن مبختل���ف 
ال���دول، وم���ا نالحظ���ه م���ن عملي���ات 
نوعي���ة يف �صبط ال�صب���كات الإرهابية 
والأ�صلح���ة  الذخائ���ر  وم�صتودع���ات 
واملتفج���رات ذات اخلط���ورة العالية، 
تظه���ر هن���ا اأهمي���ة دور املوؤ�ص�ص���ات 
الجتماعي���ة يف تثقي���ف اأفرادها على 
التع���اون والتوا�صل م���ع املوؤ�ص�صات 
الأمني���ة باعتب���ار ذل���ك مطلب���ا �رسعيا 
وواجب���ا وطنيا، يهدف بالدرجة الأولى 
اإلى من���ع اجلرمي���ة ومكافحتها بن�صبة 
عالية لتحقي���ق الأمن للفرد واملجتمع 
مم���ا يت�ص���ح اأهمي���ة دور املجتمع يف 

معاونة رجل ال�رسطة.
ومن ه���ذا املنطلق تلع���ب مراكز 
الت�ص���الت التابعة ل���وزارة الداخلية 
اأح���د الأدوار الرئي�ص���ة يف حتقيق مبداأ 
ال�رساك���ة املجتمعي���ة من خ���الل �رسعة 
ال�صتجابة والفاعلي���ة يف الأداء و�رسية 
املعلومات ليتم التعامل مع الت�صال 
وفق طبيعيته، وتبذل غرفة العمليات 
الرئي�صة 999 بالتع���اون مع الإدارات 
الأمنية الأخرى كالإدارة العامة للدفاع 
املدين، وقيادة خفر ال�صواحل وغرها 
م���ن الإدارات الأمنية املخت�صة، جهود 
اأمنية م�صرتكة حتر�ض من خاللها على 
اأن تك���ون ال�صتجاب���ة عل���ى م�صت�وى 
اجلاهزي���ة  بنف����ض  الأداء  م���ن  واح���د 
واحلرفي���ة، حيث ي�صتخ���دم العاملون 
فيه���ا اأنظم���ة متط���ورة منه���ا النظام 
اجلغراف����ي الأمني، ونظ���ام كامرات 
املراقب���ة الأمني���ة، ونظ���ام ات�صالت 
على م�صتوى اململك���ة ليتمكن طاقم 
غرفة العمليات من اإدارتها على اأكمل 

وجه.
يت���م  الت�ص���ال  تلق���ي  وبع���د 
ت�صنيفه والتعامل معه ح�صب اأهميته 
وتعي���ني اجلهات التي �صت�صتجيب له 
ومتابعه كل بالغ حلني النتهاء من اإل 
ج���راء الالزم، ويك���ون الهدف من ذلك 
احل���د من الإ�رسار وحماي���ة الأرواح عرب 
ال�صتجابة ال�رسيع���ة واحتواء املوقف، 
والأهم من ذلك �رسع���ة التعايف وعودة 

الأمور للو�صع الطبيعي.
وعن الأن�صط���ة الإجرامية امل�صتبه 
فيها، فاإن وزارة الداخلية تدعو كل من 
لديه معلومات حول اأي ن�ضاط اإجرامي 
ي�صتبه في���ه باأل يتوان���ى يف الت�صال 
باجله���ات الأمني���ة املخت�ص���ة اأو على 
الرق���م 80008008 مبا ي�صمن زيادة 
التوا�صل بني املواطنني واملقيمني 
ورج���ال الأم���ن، ومل���ا لذلك م���ن دور 
فاع���ل يف �صب���ط اجلرمي���ة، وباعتب���ار 
ه���ذه ال�رساك���ة ت�ص���كل نهج���ا ثابتا يف 
منظومة الأداء الأمن���ي؛ للو�صول اإلى 
جمتم���ع اآم���ن وم�صتقر ي�صم���ن حفظ 
اأمن و�صالمة اجلميع و�صون املنجزات 

واملكت�صبات الوطنية.

مراكز الت�صالت الأمنية 
ودورها يف حتقيق 
ال�رساكة املجتمعية

الثقافة األمنية

اإعداد - عبا�ض اإبراهيم



 ال�صني تتعهد برد �رسيع 
على الر�صوم الأمريكية

بك����ني - روي����رز: قال����ت ال�ص����ني اأم�س 
اإنها �ص����رد �رسيعا حلماية نف�صه����ا اإذا اأ�رست 
الوليات املتحدة مب�صاحلها يف الوقت الذي 
ي�صتعد فيه الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
للك�ص����ف عن تعدي����ات على قائم����ة ر�صومه 
اجلمركي����ة الأ�صلي����ة التي ت�صته����دف �صلعا 

�صينية ب� 50 مليار دولر.
واأدلى قنغ �صوانغ املتحدث با�صم وزارة 
اخلارجي����ة ال�صينية بتل����ك الت�رسيحات خال 

اإيجاز �صحايف يومي.

تراجع طفيف لأ�صعار الذهب
دب���ي - مبا�رس: انخف�صت اأ�صع���ار الذهب خال تعامات اأم�س م���ن اأعلى م�صتوى يف �صهر 

لكنها تتجه نحو ت�صجيل مكا�صب لاأ�صبوع الثاين على التوايل.
وتراج���ع �صع���ر العقود الآجلة للذه���ب ت�صليم اأغ�صط����س بنحو 0.3 % اإل���ى 1304 دولر 
لاأوقية. وهبط �صعر الت�صليم الفوري للمعدن الأ�صفر بن�صبة انخفا�س 0.2 % عند 1300.4 
دولر لاأوقي���ة. وكان الذه���ب ارتف���ع لأعلى م�صتوى يف �صه���ر خال جل�صة اأم����س عقب قرار 
املرك���زي الأوروبي باإنهاء برنامج �رساء ال�صندات يف دي�صم���ر. وخال تلك الفرة �صجل موؤ�رس 
ال���دولر الرئي�ص���ي الذي يقي�س اأداء العمل���ة اأمام 6 عمات رئي�صة تراج���ع بنحو 0.07 % اإلى 
94.808 دولر. وكان الفي���درايل اأعل���ن يف الأ�صبوع اجلاري زيادة �صعر الفائدة اإلى م�صتوى 

يراوح بني 1.75 % و2 %.
ومن املقرر اأن يتم الإعان عن بيانات الإنتاج ال�صناعي وموؤ�رس “اإمباير �صتيت” بالوليات 

املتحدة يف وقت لحق.
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عوا�صم - وريرز: ا�صتقرت اأ�صعار النفط 
بدرجة كب���رية اأم�س بينما اأ�ص���ارت ال�صعودية 
ورو�صيا، مهند�صتا اتف���اق خف�س املعرو�س 
العامل���ي، قبيل اجتم���اع مهم ملنظم���ة اأوبك 
يف فيين���ا الأ�صبوع املقبل اإل���ى اأن الإنتاج قد 

يزيد.
وكان خ���ام برن���ت مرتفعا ثاث���ة �صنتات 
اإلى 75.97 دولر للرميل بعد اأن حتدد �صعر 
الت�صوي���ة على انخفا����س 80 �صنتا يف اجلل�صة 

ال�صابقة.
وارتف���ع اخل���ام الأمريكي غ���رب تك�صا�س 
الو�صي���ط خم�صة �صنت���ات اإل���ى 66.94 دولر 
للرمي���ل بعد اأن ختم اجلل�صة ال�صابقة مرتفعا 
25 �صنت���ا. وكان اخلام لم�س اأعلى م�صتوياته 
يف اأ�صبوع���ني عندم���ا بل���غ 67.16 دولر ي���وم 

اخلمي�س.
و�صج���ل برن���ت وغ���رب تك�صا����س اأعل���ى 
م�صتوياتهم���ا يف ثاثة اأع���وام ون�صف يف مايو 
لكنهم���ا انخف�ص���ا بهدوء منذ ذل���ك احلني مع 
ارتف���اع اإنت���اج اخل���ام الأمريك���ي وا�صتع���داد 
منظم���ة البل���دان امل�صدرة للب���رول ورو�صيا 
وحلف���اء اآخرين على م���ا يبدو لزي���ادة الإنتاج 
عندما يجتمعون يف العا�صمة النم�صاوية يومي 

22 و23 يونيو.
وكان وزي���ر الطاق���ة الرو�ص���ي األك�صن���در 
نوفاك ق���ال ي���وم اخلمي�س اإث���ر حمادثات مع 
نظ���ريه ال�صعودي خالد الفال���ح يف مو�صكو اإن 
البلدين يدعم���ان ”من حيث املب���داأ“ اخلروج 

التدريجي من التفاق.
وقال نوفاك ”بوجه عام ندعم هذا... لكن 
التفا�صي���ل �صتك���ون حمل نقا�س م���ع الوزراء 
خ���ال اأ�صب���وع“ م�صيف���ا اأن اأح���د اخلي���ارات 
�صيك���ون زي���ادة الإنت���اج 1.5 ملي���ون برميل 

يوميا ب�صكل تدريجي رمبا من اأول يوليو.
ومل يقدم الفال���ح توقعات حمددة ل�صكل 
اأي اتفاق يف فيينا. لكنه قال ”�صرنى اإلى اأين 
من�ص���ي، لكن اأعتقد اأننا �صنتو�صل اإلى اتفاق 

ير�صي، قبل كل �صيء، ال�صوق”.
ي�صف���ر  اأن  كث���ريون  حملل���ون  ويتوق���ع 

الجتماع عن زيادة يف الإنتاج.
وق���ال جري���ج مكينا كبري حملل���ي ال�صوق 
ل���دى اأك�صي تري���در لت���داول العق���ود الآجلة 
يف مذك���رة ”�صكل التفاق اأبع���د ما يكون عن 
اليقني حت���ى الآن يف �صوء اأن الرو�س يرغبون 
عل���ى ما يب���دو يف اإي���رادات ا�صتثنائي���ة اأقوى 

بكثري من معظم اأع�صاء اأوبك”.
وتابع ”تخميني اأن الزي���ادة �صتكون اأقل 
من امللي���ون برميل يوميا التي من املفر�س 
اأن الوليات املتحدة طلبتها من ال�صعوديني“.
واأبل���غ ويل العهد ال�صع���ودي الأمري حممد 
ب���ن �صلمان الرئي�س الرو�صي فادميري بوتني 
يوم اخلمي�س اأن ال�صعودية ترغب يف ا�صتمرار 
التع���اون م���ع رو�صي���ا ب�ص���اأن اأ�ص���واق النفط 

العاملية.
يف غ�ص���ون ذل���ك تلق���ى النف���ط بع����س 
الدعم بع���د اأن اأغلقت الهجم���ات مرفاأي نفط 
رئي�صي���ني يف ليبي���ا يوم اخلمي����س مما قل�س 

الإنتاج مبقدار 240 األف برميل يوميا.
اجلنوبي���ة  كوري���ا  واردات  وانخف�ص���ت 
م���ن النفط اخل���ام الإيراين يف ماي���و اإلى اأدنى 
�صع���ي  م���ع   2016 يناي���ر  من���ذ  م�صتوياته���ا 
امل�صري���ن الكوري���ني اجلنوبي���ني لتقلي�س 
واردات النف���ط الإي���راين يف خ�ص���م عقوب���ات 

اأمريكية جديدة على طهران.
وعل���ى �صعي���د مت�ص���ل ت�صع���ى منظم���ة 
“اأوبك” ومنتجو النفط ال�صخري الأمريكي اإلى 

توطيد العاقات يف “فيينا”.
وقبل �صنوات قليلة فق���ط، كان الروؤ�صاء 
التنفيذي���ون ل����رسكات النف���ط ال�صخ���ري يف 
�ص���دام مفتوح م���ع منظمة البل���دان امل�صدرة 
للبرول )اأوبك(، لكنهم يدركون الآن اأنهم يف 
قارب واحد وينبغي اأن يجدفوا معا للمحافظة 
على ت���وازن العر����س والطل���ب العاملي على 
اخلام، وفقا ملقابات مع حمللني وم�صوؤولني 

تنفيذين وم�صتثمرين.
 ورفع���ت الزيادة يف اأ�صع���ار اخلام والتي 
بلغ���ت اأكرث م���ن 40 % يف الثني ع����رس �صهرا 
املا�صي���ة، اأرب���اح املنتج���ني يف اأنح���اء العامل، 
لكنه���ا تهدد اأي�صا بتاآكل الطلب على الوقود 
الأحف���وري يف وق���ت ي�صي���ع فيه التح���ول اإلى 

ا�صتخدام الكهرباء.
 وتق���ول مديرة برنامج اأمن الطاقة وتغري 
املناخ يف جمل�س العاقات اخلارجية اآمي مايرز 
جاف ”نقرب من و�صع �صت�صبح فيه الزيادة 
امل�صتمرة يف �صعر النفط �صببا مل�صاكل كبرية 

لاقت�صاد العاملي.
ق�صاي���ا  هن���اك  الإنت���اج  جان���ب  ”اإل���ى   
ملح���ة اأكر قائم���ة تهم اأوب���ك ومنتجي النفط 

ال�صخري“.
والتق���ت اأوب���ك م���ع ممثل���ني اأمريكي���ني 
مرت���ني على الأقل هذا العام ومن املقرر عقد 
اجتماع ثالث رفيع امل�صتوى يف فيينا الأ�صبوع 
الق���ادم. و�صتتمثل الق�صية ال�صاخنة يف اإيجاد 
الت���وازن الأمثل ب���ني العر����س والطلب على 

النفط.
ومن املقرر اأن يلقي امللياردير املوؤ�ص�س 
ل�رسك���ة النف���ط ال�صخ���ري الأمريكي���ة الرائدة 
كونتننتال ري�صور����ز هارولد هام، كلمة اأمام 
وزراء اأوب���ك اإلى جان���ب م�صوؤولني تنفيذيني 
اآخري���ن بالقط���اع مث���ل ج���ون هي����س الرئي�س 
التنفي���ذي ل�رسك���ة هي����س ك���ورب و�صك���وت 
�صيفيل���د رئي����س جمل����س الإدارة التنفي���ذي 

ل�رسكة بايونري ناتورال ري�صور�ز.
ومل ي���رد ه���ام ول هي����س عل���ى طلب���ات 
للتعقي���ب قبيل الجتماع. واأحجم �صيفيلد عن 

الإدلء بتعليق.
وقالت ال�صناتور هايدي هايتكامب، وهي 
دميقراطية من نورث داكوتا، جنحت جهودها 
لرف���ع حظر ت�صدير النفط الأمريكي يف 2015 
”ل���ن اأنظر اإل���ى احلوار والنقا����س ك�صكل من 
اأ�ص���كال التع���اون. نتح���دث جميعا ع���ن �صكل 

الطلب العاملي بالن�صبة للنفط“.
وق���اد رف���ع احلظر اإل���ى تغي���ري وا�صع يف 
قطاع الطاقة العاملي حيث دفع بنحو مليوين 

برميل من اخلام الأمريكي اإلى الهند وال�صني 
واأ�صواق اأخرى كان���ت خا�صعة تاريخيا لهيمنة 
اأوبك واأجر املنظم���ة ومناف�صيها الأمريكيني 

على اأن ي�صبحوا اأكرث ت�صاحلية.
 وب���داأ هام، ال���ذي اأطلق عل���ى اأوبك ”منر 
ب���ا اأنياب“ يف 2014، ت�صجي���ع �رسكات النفط 
ال�صخري الأخ���رى على الركيز عل���ى الربحية 
اأك���رث م���ن الإ����رساف يف الإنت���اج. ويف ال�صه���ر 
املا�ص���ي األقى كلمة يف اجتم���اع ملجل�س اإدارة 

اأرامكو ال�صعودية يف هيو�صتون.
 وكان ذل���ك تغ���ريا يف ن���رة اخلطاب من 
هام الذي اأق���ام يف 2011 ن�صبا من اجلرانيت 
يف �صه���ول ن���ورث داكوت���ا للمباه���اة بتنامي 
نفوذ اإنتاج النف���ط الأمريكي وقدرة الوليات 

املتحدة على تلبية حاجاتها من الطاقة.
ويفاخر الن�صب املقام لذكرى واحدة من 
اأولى اآبار النفط ال�صخري الأفقية التي حفرت 
يف الولي���ات املتح���دة اأن كونتننتال �صاعدت 
يف تبدي���د ”اأ�صطورة نفاد النف���ط يف اأمريكا“ 
املناف�ص���ني  هزمي���ة  يف  الب���اد  و�صت�صاع���د 

العامليني.
النف���ط  ����رسكات  ل���ن ي�ص���ارك م�صوؤول���و 
ال�صخ���ري الأمريكية يف تلك النقا�صات لكنهم 
�صيجتمع���ون يف م���كان اآخ���ر يف فيين���ا خ���ال 

الأ�صبوع مع الفالح ووزراء اآخرين يف اأوبك.
وحتظ���ر قوان���ني مكافحة الحت���كار على 
منتج���ي النفط ال�صخ���ري الأمريكيني تن�صيق 
اإنتاجه���م مما يجعل رغبتهم م���ع اأوبك يف كبح 

التقلبات وطفرات الأ�صعار اأمرا �صعبا.
 ويق���ول روب ثوميل مدير املحفظة لدى 
�صندوق تورتوي���ز اإنرجي الذي يح���وز اأ�صهما 
يف بايونري ومنتج���ني اأمريكيني اآخرين للنفط 
ال�صخ���ري ”منتجو النفط والغ���از الأمريكيون 
بحاجة اإلى اأ�صع���ار نفط م�صتقرة لكي ينجحوا، 

ولي�س بال�رسورة اإلى اأ�صعار نفط اأعلى“.
امل�صوؤول���ني  بع����س  ف���اإن  وبالفع���ل   
التنفيذيني الأمريكيني لن يذهبوا اإلى فيينا.

النفــط م�ستقــر.. والأ�ســـواق تنتظــر زيـادة املعــرو�ض
عاقات جديدة بني “اأوبك” ومنتجي “ال�صخر الأمريكي”

• اإنتاج ال�صخر الزيتي الأمريكي ي�صغط على الأ�صواق العاملية ويدفع الأ�صعار للراجع 	

الأمهات يف “ا�سرتاحة حمارب” واملطاعم تاأخذ دورهن بالعيد
غداء “الفطر” العائلي ينع�س املطابخ ويقفل احلجوزات مبكرا

وب���داأت  املب���ارك  رم�ص���ان  �صه���ر  انته���ى 
اأجواء الف���رح وال�رسور تعم البحري���ن، وا�صتعدت 
الأمه���ات لهج���ر مطبخ املن���زل لي���وم اأو يومني 
واأخذ “ا�صراحة حمارب” بعد 30 يوما من العمل 
املتوا�صل يف اإعداد الولئم والإفطار لل�صائمني.
يف اأيام عي���د الفطر ال�صعي���د يف�صل الأبناء 
اأن ترت���اح اأمهاته���م وال�صتمتاع باجل���و العائلي 
والعتم���اد عل���ى املطاع���م واملطاب���خ ال�صعبية 

لوجبات الغداء.
ولك���ون الكثري م���ن العائ���ات ت�صعى حتى 
تر�ص���ي الأم اأو اجل���دة )�صاحب���ة ال�صياف���ة( يف 
مث���ل هذه املنا�صب���ات، حيث يلت���م اجلميع على 
مائدته���ا، بالطلب م���ن املطابخ، وبالت���ايل تبداأ 
املطاع���م باحلج���وزات بع�صه���ا لتوف���ري املواد 
الازم���ة وبع�صه���ا لأن لديها عددا حم���دودا من 

الطلبات التي ت�صتطيع اأن تلبيها.
اإل���ى ذل���ك، ق���ال �صاح���ب مطب���خ بوعو�س 
للولئم واملنا�صب���ات، اأحمد العو�س، اأن املطبخ 
اأغل���ق دف���ر احلج���وزات من���ذ منت�ص���ف �صه���ر 
رم�ص���ان، م�صريا اإلى اأن زبائنه ل يتغريون وحتى 

العدد ل يتغري ل�صمان جودة الغداء.
واأ�ص���اف اأن جميع م���ن يتعامل م���ع املطبخ 
يعرف اأن احلجوزات تتوقف عند رقم معني فقط 
ل�صمان اجلودة، خ�صو�صا اأن الإمكانات حمدودة، 
)...(، ل اأقب���ل حج���وزات ف���وق طاقت���ي؛ لك���ي 
اأحاف���ظ على ج���ودة الأكل يف مطبخ���ي، وزبائني 
معروف���ني، وهم يت�صابق���ون ل�صم���ان اأن يكون 
ا�صمهم متواجدا يف قائمة احلجوزات يف مثل هذه 

املنا�صبات.

واأو�ص���ح اأن اجلمي���ع يف�ص���ل اأن يكون غداء 
العيد م���ن اللح���وم، فيما تكون طلب���ات الدجاج 
مكملة للحوم، وامل�صهور من مطبخنا هي “غوزي 
العيد”، مبيًنا اأن اأ�صعار الولئم ارتفعت بعد رفع 
الدعم عن اللح���وم والدواجن، ويتم زيادة ال�صعر 
على ح�ص���ب الزيادة الت���ي يتم دفعه���ا للكيلو، 
ويراوح �صع���ر الذبيحة بني 85 دين���ارا اإلى 90 
دين���ارا تقريب���ا ويعتمد ذل���ك على ال���وزن، بعد 
اأن كان���ت ب� 65 دين���ارا، وحجمها 20 كيلوجراما، 
ولكن مع تنظيفه���ا يتقل�س اإلى 18 كيلوجراما، 
ووليم���ة الدواج���ن ب���� 35 دين���ارا، وتتك���ون من 

كارتون دجاج يحتوي على 10 حبات.
م���ن جانبه، ق���ال املدير التنفي���ذي يف �رسكة 
�صماء ديرتي للمطاعم، بليغ الرا�صد، اإن حجوزات 

ولئ���م العي���د ارتفع���ت بن�صبة ت���راوح بني 15 
% اإل���ى 20 % خ���ال هذا الع���ام مقارنة بالعام 
املا�ص���ي، مبيًنا اأن املطعم مازال دفره مفتوحا 
)الثاث���اء(،  الآن  حت���ى  والطلب���ات  للحج���وزات 
لفت���ا اإلى اأن���ه دائما تكون هن���اك طلبات يف اآخر 

اللحظات.
واأ�صاف طلبات اللحوم يجب اأن تكون بحجز 
م�صب���ق اإما الدجاج، فالطل���ب مفتوح، م�صرًيا اإلى 
اأن وجب���ة “م�ضغوط الدجاج” يت���م اإيقافها خال 
فرة العيد، موؤكدا اأن املطعم يحتاج 1000 حبة 

دجاج لفروعه الثاثة يوم العيد.
واأو�ص���ح اأن الأ�صع���ار مل تتغ���ري ويبلغ �صعر 
الذبيح���ة العربية نحو 150 دينارا، فيما بلغ �صعر 

بع�س الأنواع الأخرى بني 80 و100 دينار.

زينب العكري
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مرهون: ثبات اأ�سعار مواد البناء بالأ�سواق املحلية
دعا اإلى اإيجاد بدائل بعد نفاد خمزون املحجر

اأك���د رئي�س جمعي���ة املقاول���ن البحرينية علي 
مره���ون ل� “الب���اد” توف���ر م���واد البن���اء يف ال�سوق 
املحلية، مع ثبات اأ�سعارها عموًما، اإال اأنها متيل اإلى 
االرتف���اع قلي���ًا ب�سكل ال يكاد يذك���ر. واأ�سار اإلى اأن 
احلدي���د امل�ستورد م���ن اململكة العربي���ة ال�سعودية 
ودول���ة االإمارات العربية املتحدة متوفر ب�سكل جيد، 
واأ�سع���اره طبيعية وذل���ك بعد اأن �سمح���ت الريا�س 
بت�سدي���ر احلدي���د واالإ�سمن���ت وغريهما م���ن املواد 

االإن�سائية منذ عدة اأ�سهر.
واأو�سح مرهون اأن �سعر الطن امل�ستورد يرتاوح 
ما بن 260 دين���ارا للحديد ال�سعودي و265 دينارا 
لاإماراتي، وهو �سعر ثابت على هذا املنوال منذ نحو 

6 اأ�سهر بعد اأن كان 220 ديناًرا.

واأ�ساف اأن �سعر بي���ع كي�س االإ�سمنت متفاوت، 
فبع����س ال����ركات تبيعه ما ب���ن 1.5 دين���ار و1.6 
دينار، و�ركات اأخرى تبيعه ما بن 1.7 دينارا و1.8 
دينارا، كما ترتاوح اأ�سعار ال�سحنة الواحدة من الرمل 
م���ا بن 65 و80 ديناًرا وذل���ك رمبا يعتمد على عدد 

مرات غ�سل الرمل.
 اأم���ا االأخ�س���اب، فاأ�سعاره���ا ثابت���ة واإن �سهدت 
بع����س التغ���ري يف قيمته���ا بوت���رية طفيف���ة وغ���ري 
ماحظة، اإذ ي���رتاوح �سعر الل���وح الواحد من اخل�سب 
املق���اوم للماء ما ب���ن 6 و12 دين���ارا وفًقا لنوعية 
اخل�سب. وب���ن مرهون اأن �سعر بي���ع الطابوق ثابت 
اأي�س���ا، حيث اإن بع����س امل�سانع تبي���ع األف حبة من 
الطاب���وق ب�سع���ر 310 دنانري وم�سان���ع اأخرى ب�سعر 
320 دين���ارا اأو 330 دينارا، م�سرًيا اإلى اأن امل�سانع 
رفع���ت �سعر بيع االألف حبة م���ن الطابوق بزيادة 10 

دنان���ري عندما حدثت اأزمة �س���ح للكنكري امل�ستورد 
من راأ����س اخليمة قبل نحو عام���ن ولفرتة حمدودة، 
)...( معتق���دا اأن االأ�سع���ار يجب اأن تع���ود اإلى 310 
دنان���ري؛ نظ���ًرا لتوفر م���واد البناء وثب���ات اأ�سعارها، 

وبالتايل ال داعي لرفع االأ�سعار.
واأ�س���اف “االأ�سع���ار يف البحري���ن دائًم���ا ترتفع 

ب�رعة ال�ساروخ وتهبط ب�رعة ال�سلحفاة”.
وتابع مره���ون “ناأمل يف انخفا����س اأ�سعار مواد 
البن���اء لي�ستفيد املواطن من هذا االأم���ر، )...( حيث 
ارتفع���ت اأ�سعار مواد البناء منذ اأزم���ة �سح الكنكري 
وال تزال مرتفعة، مما رفع من كلفة بناء املرت املربع 

الواحد من 10 دنانري لت�سل اإلى 30 دينارا”.   
وفيما يتعلق باملحجر احلكومي مبنطقة حفرية، 
اأو�س���ح رئي�س جمعية املقاول���ن اأن وزارة االأ�سغال 
و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين اأعط���ت 

املقاول���ن العاملن يف منطقة حف���رية مهلة اأخرية 
مل���دة 3 اأ�سهر الإخراج خمزونهم من املحجر، )...( اآما 

بعد هذه املهلة اأن ي�ستمر املحجر يف عمله كما كان، 
باإيجاد حل جذري للم�سكلة.

واأعرب مره���ون عن اأمله بتوف���ري بديل للمحجر 
يف ح���ال انتهاء املخ���زون، �سواء م���ن جانب احلكومة 
اأو ال����ركات املحلي���ة، مبين���ا اأن ا�ستم���رار امل�سكلة  
�سي���وؤدي الرتف���اع االأ�سع���ار ب�سب���ب تكلف���ة ال�سحن 
و�س���وؤون  االأ�سغ���ال  وكان���ت وزارة  واال�ست���رياد. 
البلدي���ات والتخطيط العمراين ذكرت يف �سهر يناير 
املا�س���ي اأنه ومنذ اإع���ادة افتت���اح املحجر احلكومي 
يف منت�س���ف الع���ام 2016 مت اإنت���اج م���ا يق���ارب 5 
ماين طن، متوقعة انتهاء املخزون يف املحجر خال 
العام���ن املقبل���ن. )...( مو�سح���ة اأن هناك �رورة 
اإلى ت�سجي���ع القطاع اخلا�س يف احل�سول على بدائل 
خارجية مل���واد الدف���ان و�سخور احلماي���ة، وتهيئته 

للح�سول على البدائل من م�سادر خارجية.

• علي مرهون	

اأمل احلامد

اليورو يتجه لأكرب خ�سارة اأ�سبوعية اأكرب بنك هندي يوقف التعامل مع مدفوعات نفط اإيران
نيودلهي - رويرتز: قال املدير املايل ملوؤ�س�سة 
النف���ط الهندية اأم����س اإن واردات اخل���ام لباده من 
اإيران �ستتاأثر �سلبا من نهاية اأغ�سط�س بعد اأن اأخطر 
بن���ك الدولة الهندي ����ركات التكرير انه لن يتعامل 
مع املدفوع���ات املتعلقة بالنف���ط املقبل من اإيران 
اعتب���ارا من نوفم���ر. وتاأتي تلك اخلط���وة من البنك 
الهندي ال���ذي ت�سيطر عليه الدولة بع���د اأن ان�سحب 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب من االتفاق النووي 
العاملي مع اإيران يف الثامن من مايو قائا اإنه �سيعيد 

فر�س عقوبات يف غ�سون 180 يوما.
وق���ال اأ.ك. �سارما من موؤ�س�س���ة النفط الهندية 
لروي���رتز ”حتمي���ل )النف���ط( �سيتاأث���ر م���ن نهاي���ة 
اأغ�سط����س حتت االآلية احلالية م���ا مل ين�ساأ م�سار دفع 
جدي���د”. ورغ���م اأن نيودلهي خف�ست ال���واردات من 
طهران يف ال�سنة املالية 2017 - 2018 ب�سبب نزاع 

بخ�سو�س حق���ل غاز عماق، فقد ظل���ت اإيران ثالث 
اأكر مورد للنفط اإلى الباد. ووردت اإيران نحو 458 
األ���ف برميل يومي���ا اأو نحو ع�رة باملئ���ة من واردات 
الهند البالغة م���ا يزيد على 4.5 مليون برميل يوميا 

يف ال�سنة املالية املنتهية يف مار�س 2018.
وكانت موؤ�س�سة النفط الهندية قالت يف ال�سابق 
اإنه���ا �ستدر�س ����راء النفط من موردي���ن تقليدين 
معظمهم يف ال����رق االأو�سط لتعوي����س اأي نق�س يف 

االإمدادات من اإيران ب�سبب العقوبات االأمريكية.
ومل ي���رد بن���ك الدولة الهن���دي حت���ى االآن على 

طلبات للتعليق.
وت�ستخدم �ركات التكرير املحلية بنك الدولة، 
اأكر بن���وك الب���اد، والبنك االأوروب���ي االإيراين الذي 
مقره اأملانيا ل�سداد مقابل م�سرتيات النفط االإيراين 
باليورو. وتعتزم رياين�س اإند�سرتيز الهندية، مالكة 

اأك���ر جممع تكري���ر يف العامل والت���ي مقرها مومباي، 
التوق���ف عن ا�سترياد النفط من اإيران يف حن بداأت 
نايارا اإنرج���ي، التابعة لرو�سنف���ت الرو�سية، خف�س 
م�سرتياته���ا من ال�سهر احل���ايل ح�سبما تقول م�سادر 
لروي���رتز. وكانت الهند، اأكر م�س���رت للنفط االإيراين 
بعد ال�سن، من بن دول قليلة وا�سلت التجارة مع 

الطهران خال جولة عقوبات غربية �سابقة.
وتقول الهند اإنها ال متتثل للعقوبات االأمريكية 
لك���ن ال�ركات والبنوك التي تربطها �سات بالنظام 
املايل االأمريكي قد تتعر�س لعقوبات اإذا مل متتثل.
ويبداأ �ريان بع����س العقوبات بعد فرتة ”اإنهاء 
تدريج���ي“ مدته���ا 90 يوما تنته���ي يف ال�ساد�س من 
اأغ�سط����س وتدخ���ل البقية حيز التنفي���ذ، ومن اأهمها 
تل���ك املرتبطة بقط���اع النفط، بعد ف���رتة 180 يوما 

تنتهي يف الرابع من نوفمر.

لن���دن - روي���رتز: يتج���ه الي���ورو 
�س���وب اأكر خ�س���ارة اأ�سبوعي���ة له يف 
19 �سهرا بعد اأن قال البنك املركزي 
االأوروبي على غري املتوقع اإنه �سيبقي 
اأ�سعار الفائدة عند م�ستويات قيا�سية 
منخف�سة حتى منت�سف العام املقبل.

و�ستنتهي هذا العام حزمة التحفيز 
ال�سخم���ة ع���ن طري���ق ����راء ال�سندات 
التي ترجع اإلى زمن االأزمة وت�ستهدف 
تعزي���ز اقت�س���اد منطقة الي���ورو لكن 
اأ�سعار الفائدة �ستظ���ل م�ستقرة حتى 
�سي���ف 2019 على االأق���ل ح�سبما قال 
ماري���و دراجي رئي�س البن���ك املركزي 

االأوروبي يوم اخلمي�س.

مقاب���ل   %  0.1 الي���ورو  وارتف���ع 
ال���دوالر الق���وي عل���ى نط���اق وا�س���ع 
 1.1573 املوح���دة  العمل���ة  لت�سج���ل 

دوالر.
لكن العملة منخف�سة 1.72 باملئة 
هذا االأ�سبوع مم���ا يجعلها ب�سدد اأكر 
خ�س���ارة اأ�سبوعي���ة له���ا من���ذ نوفمر 

.2016
وارتفع موؤ�ر الدوالر، الذي يقي�س 
قوة العمل���ة االأمريكية مقابل �سلة من 
6 عمات رئي�س���ة، اإلى 95.131 اأم�س 
وهو اأقوى م�ست���وى له منذ ال�سابع من 
نوفمر وذلك بعد اأن �سعد 1 %  يوم 

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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.
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االأمم املتحدة توؤكد: �شواريخ احلوثي �شناعة اإيرانية
األمم المتحدة ـ رويترز: 

اأكد االأمني الع���ام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س يف تقرير �رسي ملجل�س االأمن الدويل 
اأن بقاي���ا 5 �شواريخ اأطلقها احلوثيون يف اليمن عل���ى االأرا�شي ال�شعودية منذ يوليو 2017 
“ت�شرتك يف �شمات ت�شميم نوع معروف من ال�شواريخ” ت�شنعه اإيران، واإن بع�س املكونات 
�ُشنع���ت يف اإيران.واأو�شح غوتريي�����س يف تقرير ن�شف �شنوي ب�شاأن تنفي����ذ عقوبات االأمم املتحدة 
املفرو�ش����ة عل����ى اإيران اأن االأمم املتحدة مل تتمكن من حتديد متى ُنقل����ت ال�شواريخ اأو مكوناتها اأو 
التكنولوجيا املرتبطة بها من اإيران اإلى احلوثيني، وما اإذا كان ذلك “انتهاكا للقيود” التي تفر�شها 

االأمم املتحدة. والتقرير الواقع يف 14 �شفحة ت�شّلمه جمل�س االأمن الثالثاء.
كما ذكر غوتريي�س اأن م�شوؤويل االأمم املتحدة فح�شوا اأي�شا اأ�شلحة ومواد متعلقة بها �شبطت يف 

البحرين ويف �شفينة مل يكن عليها طاقم كانت حمملة باملتفجرات �شبطتها قوات االإمارات.
واأ�شاف: “االأمانة العامة واثقة من اأن بع�س االأ�شلحة واملواد املتعلقة بها �شنعت يف اإيران”.
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كابول ـ رويترز:

اسطنبول ـ رويترز: 

واشنطن ـ اب:

جنيف ـ رويترز: 

اأعلنت وزارة الدفاع االأفغانية، اأم�س 
اجلمع���ة، اأن الواليات املتح���دة اأبلغتها 
باأن زعيم “طالب���ان” الباك�شتانية املال 

ف�شل اهلل، قتل يف �رسبة جوية.
ونقلت و�شائل اإع���الم اأمريكية، يف 
وق���ت �شابق اأن اجلي����س االأمريكي �شن 
غارة يف والية كون���ار �رسقي اأفغان�شتان 
على احلدود مع باك�شت���ان، ا�شتهدفت 

اإرهابيا كبريا مل ي�شّمه.
وق���ال املتح���دث با�ش���م اجلي����س، 
الليفتنانت كولوني���ل مارتن اأودونيل، 
يف بي���ان اإن “الق���وات االأمريكية �شنت 
يوني���و،   13 االإره���اب يف  �رسب���ة �ش���د 
يف والي���ة كون���ار ق���رب احل���دود ب���ني 

اأفغان�شتان وباك�شتان”.
االأمريكية  اخلارجي���ة  وزارة  وكانت 
اأعلن���ت يف مار�س عن مكاف���اأة بقيمة 5 
ماليني دوالر، ملن ي�شاعدها يف الك�شف 

عن مكان موالنا ف�شل اهلل.

اأم����س  الرتك���ي،  اجلي����س  اأعل���ن 
اجلمعة، عن مقتل 26 م�شلحا كرديا يف 
�رسبات جوية يف منطق���ة جبال قنديل 

�شمايل العراق.
ونقل���ت وكال���ة اأنب���اء االأنا�ش���ول 
الرتكي���ة الر�شمية عن اجلي�س الرتكي 
قوله اإن���ه قتل 26 م���ن م�شلحي حزب 
العمال الكرد�شت���اين يف �رسبات جوية 
على منطقة قندي���ل يف �شمال العراق 

يوم 12 يونيو.
الكرد�شت���اين،  العم���ال  وحل���زب 
ال���ذي ي�شن متردا منذ عقود يف جنوب 

�رسق تركيا، قواعد يف منطقة قنديل.
وي�شن حزب العمال الكرد�شتاين، 
املتح���دة  الوالي���ات  تعت���ره  ال���ذي 
واالحت���اد االأوروب���ي وتركي���ا منظم���ة 
اإرهابي���ة، متردا منذ 3 عقود يف جنوب 
�رسق تركيا الذي تقطنه اأغلبية كردية.

قال اجلي�س االأمريكي يف بيان اإن 
الق���وات االأمريكية وجهت �رسبة جوية 
اإل���ى جماعة تابع���ة لتنظي���م القاعدة 
جن���وب �رسق���ي بن���ي ولي���د االأ�شب���وع 

املا�شي مما اأ�شفر عن مقتل م�شلح.
الع�شكري���ة  القي���ادة  وقال���ت 
الق���وات  اإن  اإفريقي���ا  يف  االأمريكي���ة 
نتيج���ة  ُتقي���م  مازال���ت  االأمريكي���ة 
ال�رسب���ة الت���ي ج���اءت يف اإطارم�شاعي 
دح���ر تنظيم القاع���دة يف بالد املغرب 
وحرمان مقاتليه من حرية احلركة. ومل 

حتدد القيادة هوية امل�شلح.
وقال���ت القي���ادة اإن ال�رسبة التي 
ُنفذت ي���وم االأربعاء عل���ى م�شافة 80 
كيلوم���رتا تقريبا جنوب���ي �رسقي بني 

وليد مل ت�شفر عن مقتل اأي مدنيني.
وتق���ع بن���ي ولي���د اإل���ى اجلنوب 

ال�رسقي من طرابل�س.

ذك���ر ن�شط���اء ودبلوما�شي���ون اأن 
املحادث���ات م���ع الوالي���ات املتح���دة 
ب�ش���اأن كيفي���ة اإ�شالح جمل����س حقوق 
االإن�شان التابع لالأمم املتحدة، ف�شلت 
يف تلبية مطال���ب وا�شنطن، مما ي�شري 
اإلى اأن االإدارة االأمريكية رمبا تن�شحب 
من املجل�س الذي يقع مقره يف جنيف.
واأبل���غ م�ش���در اأمريك���ي روي���رتز 
�رسيط���ة ع���دم الك�شف ع���ن هويته اأن 
االن�شح���اب يب���دو “و�شي���كا”، لكنه مل 

يخ�س يف التفا�شيل.
وقال���ت م�ش���ادر دبلوما�شي���ة اإن 
ال�شوؤال لي�س هل �شتن�شحب وا�شنطن 
من املجل�س، ولكن متى �شتفعل ذلك.
ويفتت���ح جمل�س حق���وق االإن�شان 
 3 ت�شتم���ر  املقب���ل  االإثن���ني  جل�ش���ة 

اأ�شابيع حتى 6 من يوليو.
ومل تك���ن ل���دى م�ش���وؤول اأمريكي 
اآخر يف جنيف معلوم���ات ب�شاأن حدوث 

ان�شحاب خالل املحادثات املقبلة.

مقتل زعيم “طالبان” 
الباك�شتانية

مقتل اأكراد ب�رسبات 
تركية �شمايل العراق

ليبيا... �رسبة اأمريكية 
تقتل ع�شوا يف “القاعدة”

ان�شحاب اأمريكي “و�شيك” 
من “حقوق االإن�شان”

اجلي�ش اليمني ي�سيطر على مدخل مطار احلديدة
احلوثي يعرتف بانهيار قواته وي�شتجدي “زخما ب�رسيا”

اإلى ذلك، يتوقع اأن ي�شل املبعوث االأممي اإلى 
العا�شمة اليمنية، �شنعاء، اليوم ال�شبت، يف حماولة 
اأخرية الإقن����اع احلوثيني باالن�شح����اب من احلديدة.

وكانت قوات اجلي�س اليمني واملقاومة متكنت من 
ال�شيط����رة على منطقة النخيل����ة وال�شجرية والدوار 
يف مديري����ة الدريهم����ي جن����وب حمافظ����ة احلديدة، 
و�شوالً اإلى م�شارف مطار احلديدة. ويف هذه االأثناء، 
تتوا�ش����ل العملي����ة الع�شكري����ة لتحري����ر احلدي����دة 
بوترية مت�شارعة. وقد اأكد قادة ع�شكريون مينيون 
اأن قوات اجلي�س الوطني واملقاومة �شيطرت على 
املدخ����ل اجلنوبي للمدينة، فيم����ا حتدثت اأنباء عن 
تفخي����خ ميلي�شيات احلوثي ملين����اء احلديدة. على 
�شعي����د مت�شل، وبع����د خطاب عبداملل����ك احلوثي 
ال����ذي حث في����ه اأن�شاره عل����ى التوجه اإل����ى القتال 
وع����دم الهروب من����ه، اأفادت م�ش����ادر حملية، اأم�س 
اجلمع����ة، ب����اأن امليلي�صيات ن�صبت نق����اط تفتي�ش 
على املداخ����ل ال�شمالية ملدين����ة احلديدة والطرق 
ال�رسيعة املوؤدية اإلى �شنعاء واملحافظات املجاورة 
للحديدة؛ ملنع ف����رار مقاتليها من جبهات ال�شاحل 
الغربي. واأقر زعي����م املتمردين احلوثيني يف وقت 
متاأخ����ر م����ن م�ش����اء اخلمي�س بوج����ود انهي����ارات يف 
�شف����وف ميلي�شيات����ه يف جبهات ال�شاح����ل الغربي، 
خ�شو�ش����ا يف احلدي����دة الت����ي ت�شهد تقدم����ا كبريا 
للق����وات امل�شرتكة باإ�شن����اد من التحال����ف العربي 

لدع����م ال�رسعي����ة يف اليم����ن. كما اع����رتف احلوثي يف 
كلم����ة تليفزيوني����ة بوج����ود حال����ة م����ن االرتباك يف 
�شفوف قواته، م�شتجديا عنا�رس ميلي�شياته بتاأمني 
زخم ب�رسي للمعركة. وقتل الع�رسات من ميلي�شيات 
املقاوم����ة  م����ع  مواجه����ات  يف  االإيراني����ة  احلوث����ي 
اليمني����ة امل�شرتكة التي حقق����ت تقدما كبريا على 
جبه����ة احلدي����دة، حيث باتت مواق����ع املتمردين يف 
املدينة مبرمى القوات املتقدمة. واأ�شفرت غارات 
ملقاتالت التحالف العرب����ي واملواجهات مع قوات 

املقاوم����ة عن مقت����ل 96 من ميلي�شي����ات احلوثي، 
يف ظ����ل انهي����ار حت�شيناته����ا ودفعاته����ا يف جبهة 
احلدي����دة اإث����ر �رسب����ات قا�شمة وغ����ري متوقعة. ومل 
ت�شتطع عنا�����رس ميلي�شيات احلوث����ي ال�شمود اأمام 
هجوم اآالف املقاتل����ني من قوات املقاومة اليمنية 
عل����ى مواقعها التي تتمرت�����س خلفها، ما اأ�شفر عن 
انهي����ارات كبرية يف �شفوفه����ا واأ�رس الع�رسات منها، 
بينهم قيادات ميداني����ة، ممن يديرون املعارك يف 

جبهة احلديدة.

• مقاتلون من لواء العمالقة خالل معارك احلديدة	

عدن ـ وكاالت:

من  بدعم  �شن  �أن  بعد  على مدخل مطار �حلديدة،  �أم�س �جلمعة،  �ليمني،  �جلي�س  �شيطر   

قو�ت حتالف دعم �ل�شرعية يف �ليمن ق�شفا عنيفا على ميلي�شيات �حلوثي �لتي تر�جعت �إىل د�خل 

�أبو زرعة �ملحرمي يف ت�شريح �شحايف، �أم�س  �ملطار. و�أو�شح �لقائد �لعام جلبهة �ل�شاحل �لغربي 

�جلمعة، �أن �ملقاومة �ليمنية �شيطرت على دو�ر مطار �حلديدة �لدويل.

كما نقلت وكالة رويرتز عن �أحد �شكان �حلديدة قوله: “�شاهدنا قو�ت �ملقاومة يف �ل�شاحة عند 

�ملدخل �ل�شمايل �لغربي من �ملطار”.

الأردن: لن ن�سمي �سفرًيا باإيران... واأمن ال�سعودية من اأمننا
اأكد موقفه الثابت برف�س التدخالت االإيرانية باملنطقة

دبي ـ العربية نت: 

اأك���د م�ش���در اأردين رفي���ع امل�شت���وى، اأم����س 
اجلمع���ة، اأن ب���الده لن ت�شم���ي �شفرًيا جدي���ًدا لدى 
طهران بع���د �شدور قرار من جمل�س الوزراء االأردين 
بنقل ال�شفري عب���داهلل �شليمان اأبورم���ان من اإيران 
اإلى مقر وزارة اخلارجية االأردنية يف العا�شمة عمان.

وكان االأردن قد �شحب �شفريه من طهران قبل 
نح���و اأكرث من ع���ام، واأتى قرار الي���وم بعدم ت�شمية 

�شفري اآخر بدياًل.
وقال امل�ش���در ل� “العربية.ن���ت”: لي�س هناك 

ني���ة لت�شمية �شف���ري اأردين اآخر يف طهران يف الوقت 
احل���ايل. ويف نف����س ال�شي���اق ويف رد على �ش���وؤال ل� 
“العربية.ن���ت” اأك���د وزير اخلارجي���ة االأردين اأمين 
ال�شف���دي اأن “اأم���ن وا�شتق���رار اململك���ة العربي���ة 
ال�شعودي���ة من اأم���ن وا�شتق���رار اململك���ة االأردنية 

الها�شمية”.
وقال وزير اخلارجية االأردين اإن “موقف االأردن 
ثابت جتاه رف�س التدخ���الت االإيرانية ب�شوؤون دول 
املنطقة”، موؤكدا اأن “ال�شعودية عمق لالأردن مثلما 
اأن االأردن ه���و عمق لل�شعودي���ة، ونقف موقفا ثابًتا 

يف الت�شدي لكل ما يهدد اأمن وا�شتقرار دولنا”.
وب�شوؤال���ه ع���ن خلفي���ات القرار ج���دد “موقف 
االأردن الثابت من ال�شيا�ش���ات االإيرانية املت�شمنة 

تدخالت يف �شوؤون دول املنطقة”.
كم���ا �ش���دد عل���ى حر����س االأردن عل���ى “اأم���ن 
دول املنطق���ة، خ�شو�شا ال�شعودي���ة ودول جمل�س 
التع���اون اخلليجي”. واأردف قائ���ال “اأمن ال�شعودية 

من اأمننا، ونحر�س على عمقنا العربي واخلليجي”.
اإلى ذلك، اأكدت امل�ش���ادر اأن ال�شفري االأردين 
يف اإي���ران موجود بالفعل يف عمان، وجرى ا�شتدعاوؤه 

للت�ش���اور منذ اأكرث من عام عل���ى خلفية “التدخالت 
االإيرانية يف ال�شوؤون العربية”.

م���ن  جمل���ة  اإل���ى  االأردين  امل�ش���وؤول  واأ�ش���ار 
ال�شيا�شات االإيرانية التي و�شفها باأنها “توؤدي اإلى 

تعميق عدم اال�شتقرار يف املنطقة”.
واأو�شح اأن �شيا�ش���ات اإيران �شكلت “تدخالت 
مرفو�ش���ة م���ن قبلن���ا يف ال�ش���وؤون الداخلي���ة لدول 
عربية �شقيق���ة، وم�شا�ًشا مببادئ ح�شن اجلوار التي 
نتوخاه���ا يف تعامالتن���ا م���ع الدول املج���اورة للعامل 

العربي وال نقبل باأقل منها”.

بيروت ـ اف ب:

االأق���ل،  عل���ى  مدني���ني   6 قت���ل   
الق���وات  نفذت���ه  كثي���ف  ق�ش���ف  يف 
احلكومية، اأم�س اجلمعة، على حمافظة 
درعا، بح�شب املر�شد ال�شوري حلقوق 

االإن�شان.
�شاع���ات  بع���د  الق�ش���ف  وياأت���ي 
م���ن تهدي���د وا�شنطن دم�ش���ق باتخاذ 
اأي  عل���ى  ردا  �شارم���ة”  “اإج���راءات 
“انتهاك” التفاق خف�س الت�شعيد يف 
جنوب البالد. وي�شهد اجلنوب ال�شوري، 
وي�ش���م حمافظ���ات درع���ا والقنيطرة 
وال�شويداء، وقفا الإط���الق النار اأعلنته 

مو�شكو مع وا�شنطن وعمان منذ يوليو 
املنطق���ة  اأُدرج���ت  بعدم���ا  املا�ش���ي، 
يف حمادث���ات اأ�شتان���ة برعاي���ة رو�شية 
واإيرانية وتركية كاإحدى مناطق خف�س 

الت�شعيد االأربعة يف �شوريا.
وذك���ر املر�شد “من ب���ني القتلى 
ال�شت���ة طف���الن واأكرث م���ن 30 م�شابا 
جراء ق�شف عنيف نفذته قوات النظام 
على بلدتني عل���ى االأقل يف ريف درعا 

ال�شمايل الغربي”. 
“ه���ذه  اأن  املر�ش���د  واأو�ش���ح 
احل�شيلة هي االأعلى” منذ اإعالن وقف 

اإطالق النار يف املنطقة.

عواصم - وكاالت: 

اأعلن���ت الوالي���ات املتحدة اأنه���ا �شتتخذ 
اإج���راءات �شارمة ومالئم���ة ردا على انتهاكات 
احلكومة ال�شورية يف منطقة خف�س الت�شعيد، 
وفقا ذكر بي���ان لوزارة اخلارجي���ة االأمريكية، 
اأم�س اجلمعة. واأ�شاف البيان اأن مو�شكو عليها 

م�شوؤولي���ة ا�شتخ���دام نفوذه���ا الدبلوما�ش���ي 
والع�شك���ري م���ع احلكوم���ة ال�شوري���ة لوق���ف 
الهجم���ات واإرغامها على ع���دم �شن اأي حمالت 
ع�شكري���ة اأخ���رى. وحقق خ���راء يف تقارير عن 
ا�شتخدام حكومة االأ�شد اأ�شلحة كيماوية، ولقي 
اأكرث من 500 األف �شخ�س م�رسعهم يف القتال، 

الذي انزلقت فيه قوى عاملية ودول جماورة. 
اإلى ذلك، وّجهت الوالي���ات املتحدة اتهامات 
ل���� 5 رو����س و3 �شوريني بانته���اك العقوبات 
االأمريكي���ة م���ن خ���الل اإر�شال وق���ود طائرات 
اإل���ى النظام ال�شوري وبغ�شل االأموال من خالل 
حتوي���الت مالية عر النظام امل���ايل االأمريكي 

للدفع مقابل �شحنات الوقود. 
وق���ال م�شاع���د وزي���ر الع���دل االأمريك���ي 
ل�ش���وؤون االأم���ن القوم���ي جون �ش���ي دمري�س، 
يف بي���ان: “ته���دف العقوب���ات االأمريكية على 
�صوريا والقرم اإلى اإحباط دعم �صوريا للإرهاب 

و�شعيها ال�شتخدام اأ�شلحة دمار �شامل”.

قتلى مدنيون بأول أيام العيد في سوريا

حتذير اأمريكي جديد... وتلويح باإجراءات حازمة �سد نظام الأ�سد
اتهمت 5 رو�س و3 �شوريني باإر�شال وقود الطائرات ل�شوريا

باري�س تدر�س 
نزع االألغام بعد 
عملية التحالف

باريس ـ أ ف ب: 

الفرن�شي����ة  الدف����اع  وزارة  اأعلن����ت 
اأم�����س اجلمع����ة اأنه����ا تخط����ط ل����� “عملي����ة 
اإزال����ة الغام” لدواف����ع “اإن�شانية” يف ميناء 
احلديدة اليمن����ي “بعد انته����اء العمليات 
الع�شكري����ة” يف اإ�شارة اإل����ى الهجوم الذي 
ت�شن����ه الق����وات املوالية للحكوم����ة بدعم 
من التحالف الع�شكري بقيادة ال�شعودية. 
واأ�شارت الوزارة اإلى “درا�شة جارية الإزالة 
االإلغ����ام من م�ش����ارات الدخول اإل����ى ميناء 
احلديدة بعد انتهاء العمليات الع�شكرية؛ 
به����دف ت�شهيل النقل االآم����ن للم�شاعدات 

االإن�شانية اإلى �شكان املدينة”.
واأو�شح����ت “لي�ش����ت هن����اك عمليات 
منطق����ة  يف  حالي����ا  فرن�شي����ة  ع�شكري����ة 
احلديدة، وفرن�شا لي�ش����ت �شمن التحالف 

امل�شارك” يف الهجوم.

• ق�شف لقوات النظام ال�شوري )ار�شيفية(	
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ل يبدو اأن هناك اأي حت�ضن يف الأو�ضاع 
القت�ضادي���ة واملعي�ضي���ة لل�ضعب الإيراين، 
خ�ضو�ض���ا اأن نظام امل���ايل ل يزال م�ضتمرا 
عل���ى نهجه املعه���ود، حيث اإن���ه ي�رصف كل 
اهتمام���ه عل���ى الق�ضاي���ا الأمني���ة القمعية 
وت�ضدي���ر  املنطق���ة  بل���دان  يف  وتدخات���ه 
التط���رف والإره���اب، لذلك فم���ن الطبيعي 
ج���دا اأن جند وح����ش الغاء يف هك���ذا اأو�ضاع 
يفتك بال�ضعب الإيراين وعلى م�ضمع ومرئى 
النظ���ام، ول يجب اأن ننظر اإلى هذه امل�ضاألة 
بب�ضاط���ة، لأن ال�ضع���ب يع���اين اأ�ضا�ض���ا من 
اأو�ض���اع معي�ضي���ة من���ذ اأع���وام طويلة، لكن 
الافت للنظر اأن النظام ي�ضيق اخلناق على 

ال�ضعب اأكرث فاأكرث مع مرور الأعوام.
الف�ضل الذي يواجهه نظام املايل على 
خمتل���ف الأ�ضع���دة ول�ضيما عل���ى ال�ضعيد 
القت�ض���ادي، ينعك����ش على اإي���ران ب�ضورة 
وا�ضح���ة، ومل يع���د بو�ض���ع النظام اأب���دا اأن 
يخف���ي ذلك اأو يت�ضرت علي���ه، خ�ضو�ضا بعد 
النتفا�ض���ة ال�ضعبية وا�ضع���ة النطاق يف 28 
دي�ضمرب 2017، والتي غطت 144 مدينة يف 
�ضائر اأرجاء اإيران حيث اأعلن ال�ضعب رف�ضه 
الكام���ل لهذا النظ���ام الفا�ضل يف كل �ضيء، 

لذلك هتف ب�ضعارات طالبت باإ�ضقاطه.
ازدياد الغ���اء وتفاقم���ه ب�ضبب النهج 
وال�ضيا�ضات اخلاطئ���ة للنظام، اأدى ويوؤدي 
اإلى ات�ض���اع دائرة الفق���ر وم�ضاعفة معاناة 
الفق���راء ب�ضب���ب ذل���ك اأك���رث م���ن ال���ازم، 
وبح�ض���ب التقارير اخلربي���ة الأخرية الواردة 
م���ن داخ���ل اإي���ران، اأدت الزي���ادة يف اأ�ضعار 
الدج���اج واللحوم احلمراء بن�ضبة 60 يف املئة 
يف ال�ضهري���ن املا�ضيني اإلى ت���رك العديد 
من الأ����رص ذات الدخ���ل املنخف����ش يف حالة 
من القلق، ويف الوقت نف�ضه، يتوقع رئي�ش 
احتاد بائعي حلوم الدجاج وال�ضمك اأن �ضعر 
الدج���اج �ضريتف���ع وي�ض���ل اإلى ح���د 8500 
تومان اأي�ض���ا، ما �ضيرتك اآث���اره وتداعياته 

ال�ضلبية على ال�ضعب الإيراين.
تعي����ش  الإي���راين  ال�ضع���ب  اأكرثي���ة 
حت���ت خ���ط الفق���ر، بالإ�ضافة اإل���ى قرابة 5 
مايني اآخرين يواجه���ون املجاعة، ول يجب 
اأن نن�ض���ى هن���ا اأن احل���ال و�ض���ل بال�ضعب 
الإيراين باأن يبادر �ضكان حمافظة �ضي�ضتان 
وبلو�ض�ضتان باأكل حلوم القطط، لذلك فاإن 
احتمال انفج���ار الأو�ضاع بع���د اأن باتت كل 
الظ���روف مهياأة لها مبثاب���ة كابو�ش يرعب 
املايل، لأنهم يعلم���ون اأن منظمة جماهدي 
خلق “بديلهم ال�ضيا�ض���ي رغما عن اأنفهم” 
هي من تق���ف خلف النتفا�ض���ة ولها الدور 
الأك���رب يف حتريك وتوجي���ه ال�ضارع الإيراين، 
والتجمع ال�ضنوي الع���ام للمقاومة اليرانية 
الذي �ضيقام يف الثاثني من ال�ضهر اجلاري 
يف باري����ش، �ضي�ضل���ط الأ�ض���واء على الظلم 
الكبري الذي مار�ضه النظام �ضد ال�ضعب من 
الناحي���ة القت�ضادية ليف�ضح���ه اأمام العامل 
كله، بل اإن ه���ذا التجمع قد يلقي بتاأثرياته 
الكبرية على الداخل الإيراين وقد ي�ضاهم يف 

الإ�رساع بعملية اإ�سقاط النظام. “احلوار”.

وحش الغالء يفتك 
بالشعب اإليراني

لفتة كرمية م����ن جالة امللك حمد بن عي�ضى 
اآل خليفة عاه����ل الباد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 
ذلك التوجي����ه ال�ضامي بت�ضمي����ة كلية للدرا�ضات 
الإٍ�ضامية با�ضم املغفور له باإذن اهلل �ضمو ال�ضيخ 
عبداهلل ب����ن خالد اآل خليفة؛ وذلك تقديراً جلهود 
�ضموه الكبرية والعط����اءات املباركة التي قدمها 
يف م�ضريته الطويلة من حياته، وهو توجيه مبارك 
لي�����ش غريباً عل����ى عاه����ل الباد املف����دى، ليظل 
النا�ش متذكرين علما من اأعام البحرين، ما يعزز 
ال�ضبغة البحريني����ة يف املدر�ضة ال�رصعية الفقهية 

كامتداد لعلمائها الأجاء وفقهائها الكرام.
فجهود �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن خالد الرائدة 
يف خدم����ة الوطن ل مت�ضي هك����ذا، بل هي ظاهرة 
للعي����ان، وتركت ب�ضم����ات وا�ضح����ة يف قطاعات 
مهم����ة ومراحل خمتلفة من تاريخ مملكة البحرين، 
حي����ث كّر�ش رحم����ه اهلل حياته لن�رص قي����م الإ�ضام 
احلنيف وله اإ�ضهام����ات موؤثرة يف جمالت متنوعة 
ق�ضائية وتنظيمية واإدارية واإن�ضانية واجتماعية، 
ف�ضاً عن �ضمائل����ه الفا�ضلة التي كان بها �ضموه 
مو�ضع ثق����ة وتقدير من خمتلف فئ����ات ال�ضعب، 
وكان جمل�ض����ه العام����ر ال����ذي ت�رصف����ت بح�ض����وره 
منوذًجا يف التوا�ضل مع النا�ش، واحلفاوة برواده.

واأت�����رصف ب����اأن اأ�ضع ب����ني يدي جال����ة امللك 
املف����دى اأيده اهلل واملعني����ني بع�ش املقرتحات 
وال����روؤى الت����ي اأراه����ا �ضت�ضه����م مب�ضيئ����ة اهلل يف 
حتقيق املزيد من الأه����داف النبيلة، ولتاأخذ هذه 
الكلي����ة دورها وحتتل مكانته����ا بني نظرياتها يف 

خمتلف اأرجاء العامل الإ�ضامي.
اإّن اأب����رز ما نحت����اج اإليه يف الكلي����ات ال�رصعية 
بعد التكوين العلمي املعريف لطلبة العلم ال�رصعي 
حت����ى يكونوا عل����ى درجة من التمك����ن، النظر اإلى 
اجلوانب العملية التي تخدم احتياجات املجتمع يف 
املجالت الق�ضائية وال�رصعية والإدارية والبحثية، 
لذل����ك اأق����رتح اأن ت�ضم لعمل الكلي����ة الدبلومات 
املتخ�ض�ض����ة، وم����ن ذل����ك دبل����وم يف الإفت����اء، اإذ 
نحن بحاج����ة اإلى وجود مفت����ني يف م�ضائل ع�رصية 
وواقعي����ة ت�ضتمد م����ن اأ�ضالة ال�رصيع����ة ون�ضو�ش 
الوحيني وتكون عل����ى دراية بالواقع، مع اللتزام 
ب�ضواب����ط وقواع����د الإفت����اء، بالإ�ضاف����ة لإع����داد 
دبل����وم متخ�ض�����ش يف اإدارة امل�ضاج����د، يخت�����ش 
بامل����واد التي تعزز ر�ضالة امل�ضجد، وتعني الإمام 
واخلطي����ب والداعية عل����ى اأداء امله����ام املنوطة 
به����م، وكذلك نحن بحاجة لدبل����وم اأو ماج�ضتري يف 
الق�ض����اء ال�رصعي. ويف املج����ال اخلريي نحن بحاجة 

اإل����ى ع����دد م����ن املتخ�ض�ض����ني يف جم����ال الوقف 
وال����زكاة، ملواكبة ما حدث بهذي����ن املجالني من 
تط����ور معريف، بالإ�ضافة اإل����ى اإ�ضدار جملة �رصعية 
حمكم����ة للدرا�ضات املتخ�ض�ضة تبحث يف جمالت 
املعرفة املختلف����ة، وتوقيع اتفاقي����ات التعاون 
من اأجل التن�ضيق والتعاون مع كليات ال�رصيعة يف 
الع����امل الإ�ضامي ونقل اخل����ربات واملعارف، واأن 
تقوم الكلية بعقد الن����دوات العلمية العاملية يف 
ق�ضايا واقعية تبحث فيها من اأ�ضول ومنطلقات 
�رصعية، واأن يتم فتح املجال لطلبة العلم وناهلي 
املعرفة م����ن دول العامل لا�ضتف����ادة من الكلية، 
واأن ت�ضم الكلية يف جنباتها مكتبة غنية ومتنوعة 
من الكت����ب، ووثائق تاريخية، واأقرتح نقل مكتبة 
�ضموه اخلا�ضة اإل����ى مبنى الكلية، ولبد من و�ضع 
مناه����ج معتم����دة، وحت����ى تق����وم الكلي����ة بدورها 
حتتاج ملبنى م�ضتقل تنطل����ق منه، جمهز باأحدث 

الو�ضائل.
ه����ذه املقرتحات مهمة لإجناح ه����ذا امل�رصوع 
ليتوافق مع م�ضتجدات الع�رص ومقت�ضيات الواقع 
وف����ق املنظ����ور ال�رصعي، �ضائ����اً اهلل ع����ز وجل اأن 
يجع����ل هذه الكلي����ة �ضعاع نور ي�ض����يء هذا البلد 

والعامل الإ�ضامي.
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ومضة قلم

يف جل�ضة جمل�ش الوزراء املنعقدة 
بتاريخ احل���ادي ع�رص م���ن �ضهر يونيو 
اجل���اري، وّجه �ضاح���ب ال�ضمو امللكي 
الأم���ري خليفة ب���ن �ضلم���ان اآل خليفة 
رئي����ش ال���وزراء املوق���ر حفظ���ه اهلل 
ورع���اه وزارة الإ�ض���كان بدرا�ضة اإن�ضاء 
م����رصوع اإ�ض���كاين يف �ض���ار، كم���ا وّج���ه 
�ضموه با�ضتيعاب الطلبات الإ�ضكانية 
احلالية لاأهايل ب�ضار يف م�رصوع الهملة 
الإ�ض���كاين ويف مدينة �ضلمان من خال 

برنامج مزايا.
ه���ذه اللفت���ة الكرمية م���ن �ضمو 
رئي����ش ال���وزراء حفظ���ه اهلل لي�ض���ت 
غريبة اأبدا علي���ه، ف�ضموه رجل الدولة 
ال���ذي عرف���ه �ضعب البحري���ن يتلم�ش 
لي���ا  واحتياجات���ه  املواط���ن  نب����ش 
ونهارا، كم���ا عرف عنه اأبن���اء البحرين 
زيارات���ه ملناطقه���م والوق���وف على 
احتياجاته���م، وه���و ال�ضب���اق دوما يف 

و�ضع احللول خلدمة اأبناء �ضعبه.
الق�ضي���ة الإ�ضكاني���ة لأهايل �ضار 
امل�ضوؤولني  اهتمام���ات  خ���ارج  بقيت 
ط���وال ال�ضن���وات الفائت���ة، وهاه���ي 
الي���وم وبف�ضل التوجيه���ات الكرمية 
وم���ا عرفناه عن ب���اين نه�ضة البحرين 
�ضرتى النور، فال���ذي اعتاد عليه اأهل 
البحري���ن اأن اأيادي �ضم���وه البي�ضاء ل 
تتوقف ع���ن العط���اء، ومواقف �ضموه 
النبيل���ة الإن�ضانية متت���د لكل حمتاج، 
كم���ا عهدنا م���ن �ضم���وه ت�ضديه لكل 
امل�ضكات الت���ي تواجه عام���ة النا�ش 

اأينما كانوا.
اإّن ب�ضم���ات �ضموه اخلرية ل يخلو 
منه���ا اأي موقع اأو مف�ض���ل يف الدولة، 
اأكان يف التعلي���م اأو ال�ضح���ة اأو عل���ى 
�ضعي���د الوظائف، وجمي���ع من يعي�ش 
على هذه الأر�ش ي�ضه���د ل�ضموه بها، 
اإن �ضم���وه ل ير�ض���ى اأن مي���ر اأي فرد 
ب�ضائقة ومن هن���ا جند �ضموه ي�ضارك 
النا�ش اأفراحهم واأتراحهم، وهذا نهج 
ثاب���ت ي�ضري عليه، ف�ضم���وه ل يكتفي 
بالتقارير التي ت���رده ول مبا تتناقله 
ال�ضح���ف عن اأحوال النا�ش وهمومهم، 
ف���راه حفظ���ه اهلل ل يهداأ له ب���ال اإلّ 
عندم���ا يتواج���د قلب���ا وقالب���ا يف كل 
املواقع التي يوليها اهتمامه املبا�رص، 
ويف املرات القليلة التي ت�رصّفت فيها 
بلق���اء �ضموه كان يح���ث الكّتاب على 
تبي���ان اأوج���ه الق�ض���ور يف كل مرافق 
الدولة، وهذا بكل تاأكيد ميثل اهتمام 
�ضموه بال���دور الكبري الذي ينه�ش به 
رج���ال ال�ضحافة والإعام، كان ي�ضتمع 
لكل راأي ويطالبنا بنقل كل ما يعانيه 

املواطن. 
ول �ض���ك اأن اأه���ايل �ض���ار اأثلجت 
�ضدوره���م بطرح ق�ضيته���م يف جل�ضة 
جمل����ش ال���وزراء الأخ���رية، وغمرته���م 
الفرحة والب�رصى بقرب حل مع�ضلتهم، 
وه���م يتوجهون اإل���ى �ضم���وه بال�ضكر 
والعرف���ان ويدعون ل�ضم���وه بال�ضحة 

وطول العمر.
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روح القانون

ن����رصت ال�ضحف املحلية موؤخراً خرباً مفاده اأن 30 
ملي���ون م�ضافر عربوا مطار دبي خ���ال الربع الأول من 
هذا العام، ول�ضك اأن الرقم اأعاه رقم مهول، ول اأريد 
هن���ا اأن اأذكر م���دى ال�ضتفادة الكب���رية التي حتققها 
اإم���ارة دب���ي من ه���ذا الع���دد الكبري م���ن امل�ضافرين، 
وانعكا����ش ذلك على اقت�ضادها الوطن���ي وميزانيتها 

العامة.
وجند اأن حكومتنا الر�ضيدة هنا يف البحرين تبذل 
ُق�ض���ارى جهده���ا يف �ضبي���ل تطوي���ر وحتدي���ث البنى 
التحتية واملرافق العامة وامل�ضاريع املختلفة لارتقاء 
مب�ضتوى اخلدم���ات، ودعم القت�ض���اد الوطني، فمثا 
هن���اك م�رصوع بن���اء املط���ار اجلديد الذي م���ن املوؤمل 
اأن يت���م النتهاء م���ن مرحلته الأولى بحل���ول منت�ضف 
ع���ام 2019م وبتكلف���ة قدره���ا 380 ملي���ون دين���ار 
حي���ث ياأتي ه���ذا امل�رصوع احليوي �ضم���ن اإطار برنامج  

املار�ض���ال اخلليجي، حي���ث اإن القائمني على امل�رصوع 
الذي يعترب الأ�ضخم يبذلون ق�ضارى جهدهم من اأجل 
حتقيق الهدف املن�ض���ود، اأي النتهاء من اإجنازه وفق 

اخلطة املو�ضوعة وامليزانية املحددة.
واأمتنى اأن يتم بالت���وازي مع هذا امل�رصوع تنفيذ 
خط���ة متكامل���ة لكيفية جع���ل املط���ار اجلديد حمطة 
حيوّي���ة ونقطة عبور حديثة جلمي���ع امل�ضافرين الذين 
ينتقل���ون من ال�رصق اإلى الغ���رب ليعود مطارنا الدويل 
حيوّي���اً ومتمي���زا كما كان يف حقب���ة ال�ضبعينات، ل�ضت 
رج���ل اقت�ض���اد ولك���ن من وجه���ة نظ���ري ينبغي على 
احلكوم���ة اأن تعم���ل ب�ضكل �رصي���ع من خ���ال اأجهزتها 
املختلفة على و�ضع خطط متكاملة ل�ضمان ال�ضتثمار 

الأمثل لهذا املرفق احليوي.
وللتمكن من مناف�ضة املطارات اخلليجية الأخرى، 
علين���ا اأن ُنب���ادر باتخ���اذ الق���رارات اجلريئ���ة لتغيري 

الكث���ري من القوان���ني، ومنح المتي���ازات التي ت�ضهم 
يف ا�ضتقط���اب ����رصكات الط���ريان العاملي���ة، وكذل���ك 
العمل مع ناقلتنا الوطني���ة والفنادق وهيئة ال�ضياحة 
واملعار����ش واإدارة الهجرة واجل���وازات وكل اجلهات 

التي لها عاقة بهذا املرفق املهم. 
نحت���اج اإل���ى و�ض���ع خطة وطني���ة طموح���ة، وهذا 
ين�ضج���م متام���اً مع توج���ه احلكوم���ة الر�ضي���دة باإيجاد 
م�ض���ادر جدي���دة للدخل غ���ري النفط، وذل���ك يف اإطار 
الروؤي���ة القت�ضادية 2030، كم���ا نحن بحاجة اإلى خطة 
ت�ضويقي���ة ناجحة تنفذ من خال املواطنني املبدعني، 
ل ع���ن طري���ق �رصكات عاق���ات عامة دولي���ة ت�ضتنزف 

امليزانية وُترهقها. 
ل خ���اف يف اأن ال�ضتعان���ة باخل���ربات الأجنبي���ة 
اأمر مطل���وب، لكن املطلوب اأك���رث ا�ضتغال الطاقات 
ال�ضبابي���ة املبدعة املتوفرة، وه���ي على ا�ضتعداد تام 

لب���ذل الغ���ايل والنفي����ش ل�ضالح هذا الوط���ن الغايل، 
كم���ا ينبغ���ي اإن�ض���اء جلنة وطني���ة عليا متث���ل خمتلف 
اجله���ات احلكومية واخلا�ضة بحيث يتم منح اأع�ضائها 
متاه���ات  يف  الدخ���ول  جتنبه���م  وا�ضع���ة  �ضاحي���ات 
البريوقراطية الت���ي ل تخدم العمل، فلاأ�ضف ينق�ضنا 
التن�ضي���ق املطلوب يف بع�ش الأحي���ان، الأمر الذي قد 
يك���ون غالب���اً وراء تاأخري تطبيق الكث���ري من امل�ضاريع 

والأفكار اخلاقة.
ل�ضت اأرى اأّي �ضري يف ا�ضتن�ضاخ التجارب الناجحة 
املطبق���ة يف ال���دول ال�ضقيق���ة وال�ضديق���ة، فاملهم 
هن���ا هو اأن نعمل ب�ضكل �ضحي���ح، وح�ضب روؤى وخطط 
وا�ضح���ة، به���دف اخلروج بنتائ���ج اإيجابي���ة تقودنا يف 
النهاي���ة اإلى حتقي���ق اأهدافن���ا وغاياتن���ا املتمثلة يف 
الإ�ضهام الفاعل يف دعم اقت�ضاد مملكتنا الغالية وبناء 

حياة اأف�ضل لكل املواطنني. واهلل من وراء الق�ضد.

وضع خطط شاملة لجعل المطار 
محطة حيويّة متكاملة

فالح هادي الجنابي

إضاءات نحو ريادة وعالمية  “ُكلية عبداهلل 
د. حبيب النامليتيبن خالد للدراسات اإلسالمية”

من ال�ضدمات املوجعة التي يتلقاها 
املواطن م���ن الذين اأو�ضله���م الربملان 
رف�ضهم القرتاح بقانون “ر�ضوم �ضعف 
الت�ضجي���ل  �ضه���ادة  لإ�ض���دار  املق���رر” 
ال�ضنوي على كل مركب���ة مملوكة لأجنبي 
واملواق���ف  الط���رق  ا�ضتخدام���ه  مقاب���ل 
العامة يف البحرين، ويف ذات الوقت وزارة 
الداخلية اأو�ضحت اأن عدد الأجانب الذين 

ميلكون �ضيارات خا�ضة بلغ 89723، هذا 
الرق���م الهائل مت ر�ض���ده العام املا�ضي 

وحتديدا يف 28 مار�ش 2017.
ب���ح �ض���وت املواط���ن وو�ض���ل الأمل 
للعظ���م وه���و ي����رصخ ويطال���ب الدول���ة 
واحلكوم���ة مع���ا بالتحرك واإيج���اد خمرج 
لهذه الأزمة الأزلية التي اأ�ضبحت واأم�ضت 

تتعب كل فئات ال�ضعب.

يا نواب ويا م�ضوؤويل الأمة البحرينية، 
ال�ضوارع ومواق���ف ال�ضيارات يف البحرين 
“حده���ا بدها” ومل تع���د تتحمل كل هذه 
الأع���داد ال�ضخمة م���ن املركبات اخلا�ضة 
بالأجان���ب، كتبنا �ضابقا عن هذه الق�ضية 
وقلن���ا لبد م���ن و�ضع ح���ل له���ا، فمهما 
ا�ضتحدثت �ضوارع وج�ضور واأنفاق وغريها 
من طرق واأ�ضاليب فاإنها موؤقتة وجزء من 

احلل ولي�ش احلل كله.
احل���ل اإيقاف اإ�ض���دار رخ�ش ال�ضياقة 
لاأجان���ب الت���ي ت���زداد وتتكاث���ر اأرنبيا 
وعدم التجديد ملن �ضدرت لهم من قبل 
وي�ضتثن���ى من ذل���ك اأ�ضح���اب الوظائف 
فهن���اك  منه���م  الباق���ي  اأم���ا  الرفيع���ة، 
موا�ض���ات جماعي���ة حديث���ة متوافرة يف 

الباد. وع�ضاكم عالقوة.

 a.aziz.aljowderعبدالعزيز الجودر“أنتو والزمان علينه”!
@gmail.com

    صور مختصرة
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تعود �أج���و�ء �حلفالت �لغنائية �لعامة �إلى عيد 
�لفطر �ملقبل يف �لكويت، حيث حتط �لرحال نخبة 
من �لنج���وم، و�شيق���ام يف 22 من �ل�شه���ر �جلاري 
حفل غنائي �شخم يجم���ع �لفنانة �مل�رصية �شريين 

عبد�لوهاب، �إلى جانب �لفنان �للبناين زياد برجي، 
�ل���ذي يغني للم���رة �لأولى يف �لكوي���ت، و�شيقدم 
�حلف���ل �ملذي���ع �شالح �لر��ش���د، ويق���ام يف قاعة 
�لربكة يف فندق كر�ون بالز� يف منطقة �لفرو�نية.

مسافات

جولة حصرية لكواليس عرض “ديزني على الجليد”

�لبحرين  هيئ���ة  ��شت�شاف���ت 
لل�شياح���ة و�ملعار����ض ع���دد� من 
عل���ى  و�ملوؤثري���ن  �لإعالمي���ن 
�لجتماع���ي  �لتو��ش���ل  مو�ق���ع 
جلول���ة ح�رصية لكو�لي����ض عر�ض 
“دي���زين على �جللي���د: رحلة �إلى 
�أر����ض �لأح���الم”، �لت���ي ت�شمنت 
�جلولة زيارة �لعرو�ض �لتدريبية، 
و�لطالع على �لأزي���اء، وم�شاهدة 
طرق و�شع �مل�شاحيق �لتجميلية 

�إ�شافة �إلى مقابلة طاقم �لعمل.
و�شيتمكن �جلمهور من خالل 
هذ� �لعر�ض �ملو�شيقي - �ملليء 
بالإثارة ذي �ل���� 4 ف�شول و�لذي 
ت�شت�شيفه مملكة �لبحرين للمرة 
�لأول���ى خ���الل عطلة عي���د �لفطر 
�ل�شعي���د يف �لف���رة م���ا بن 16 
وحت���ى 20 يوني���و 2018 مبركز 
للمعار����ض  �ل���دويل  �لبحري���ن 
و�ملوؤمت���ر�ت - من عي����ض �أجمل 
�للحظات �ل�شاحرة، �إذ �شيت�شمن 
لفري���ق  عاملي���ا  �أد�ء  �لعر����ض 
تزلج حم���رف ي�شحبه معزوفات 
مو�شيقي���ة حائ���زة عل���ى جو�ئ���ز 
عاملية مم���ا يجعل “دي���زين على 
�جلليد: رحل���ة �إلى �أر�ض �لأحالم” 
جترب���ة ل تن�ش���ى جلمي���ع �أف���ر�د 

�لعائل���ة. وتتو�ف���ر �لتذ�ك���ر عرب 
manama.( �لإلكروين  �ملوقع 
م���ن  �أو   )platinumlist.net
للعر�ض  �لتابع���ة  �ملن�ش���ة  خالل 
يف جمم���ع �شيتي �شن���ر �لبحرين 
�شمن 4 فئ���ات وهي: �لربونزية، 
و�لف�شية، و�لذهبية، و�لبالتينية. 
تخفي����ض  تق���دمي  �شيت���م  كم���ا 
بقيم���ة 15 % على �شعر �لتذكرة 
�لأ�شلي���ة لع���دد 5 �أ�شخا����ض يف 

�لباقة �لعائلية.
“ديزين على  وياأتي عر����ض 
�جلليد: رحلة �إلى �أر�ض �لأحالم” 

�ل�شر�تيجي���ة  مظل���ة  حت���ت 
لت�شوي���ق  للهيئ���ة  �ل�شامل���ة 
وترويج �لهوية �ل�شياحية )بلدنا 
بلدكم(، و�لتي تركز على ترويج 
�لبحريني على  �ل�شياحي  �ملنتج 
و�لعاملي؛  �لإقليم���ي  �مل�شتوى 
بهدف �إبر�ز �ملقومات �ل�شياحية 
�جله���ود  ودع���م  �ململك���ة  يف 
�حلثيثة �لتي ترك���ز على تعزيز 
�إ�شهامات �لقطاع ب�شكل �إيجابي 
بالتو�ف���ق  �ملحل���ي  �لن���اجت  يف 
مع روؤي���ة �ململك���ة �لقت�شادية 

.2030

أكد علو كعب البحرين في مهرجان نجوم الفن واإلعالم

مواجهة المخرج حسين الحليبي األقوى في رمضان 2018
حقق �لفن���ان و�ملخرج �لبحرين���ي �إجناز� 
جديد� ي�ش���اف �إل���ى م�شريته �لفني���ة وذلك 
بح�ش���ول م�شل�شل “�ملو�جه���ة” �لذي ت�شده 
لإخر�جه على جائ���زة �أف�شل م�شل�شل متكامل 
يف مهرج���ان �ملمي���زون يف رم�شان يف �لدورة 
11 �ل�شيخ دعيج �خلليفة �ل�شباح، كما ح�شل 
منت���ج �لعمل با�ش���م عبد�لأمري عل���ى �أف�شل 
منتج للع���ام 2018. و�مل�شل�ش���ل من تاأليف 

حممد �لكندري.
ه���ذ� ويف ت�رصيح خا�ض ل���� “�لبالد” قال 
�ملخرج �حلليبي: �أوج���ه حتية �إلى فريق عمل 
جماع���ي  فالتك���رمي  “�ملو�جه���ة”  م�شل�ش���ل 
ولي����ض فرديا و�إن كان هن���اك من متيز فهو 
متيز �جلمي���ع. و�أ�شاف “هذ� �لإجن���از يجعلنا 
�أمام حت���د وم�شوؤولي���ة يف �مل�شتقبل على �أن 
نق���دم �جلديد، كم���ا �أن وجود ��ش���م خمرج �أو 
فن���ان بحرين���ي يف عم���ل يح�ش���د �جلو�ئز هو 
�إجن���از للبحري���ن بكل م���ا حتمل���ه �لكلمة من 
معن���ى، وعموما تعودنا عل���ى ح�شد �لبحرين 
للجو�ئز �لفني���ة يف خمتلف �ملحاف���ل �لفنية 
�لدولي���ة وه���ذ� يوؤك���د عل���و كع���ب �لفن���ان 
و�ملخ���رج �لبحرين���ي وجناح���ه عل���ى خمتلف 

�لأ�شعدة و�ملجالت”.
ويف تعلي���ق عل���ى جت���اوب �مل�شاه���د مع 
م�شل�ش���ل “�ملو�جه���ة” ق���ال: هلل �حلم���د نال 
عل���ى  و�إ�ش���اد�ت  كب���ري�  �مل�شل�ش���ل جناح���ا 
م�شت���وى �خلليج وكل من يلتق���ي بي يبارك 
لن���ا عل���ى �لنجاح، وه���ذ� توفيق م���ن �هلل ثم 
بتكات���ف �جلميع من ممثلن وفنين، و�لأهم 
من وجه���ة نظ���ري �أن �لظفر بجائ���زة �أف�شل 
م�شل�ش���ل متكامل من بن �لكثري من �لأعمال 
يف رم�شان يعترب �إجناز� ل يعلوه �إجناز، فكما 
تع���رف �ملناف�ش���ة �شدي���دة و�ل�شاح���ة مليئة 

بالأعمال �لقوية. 

و�أو�شح �ملخرج ح�شن �حلليبي �أنه يح�رص 
لعملن جديدين �أحدهم���ا للكاتب �لإمار�تي 
حمم���د ح�شن �أحمد �لذي �شب���ق و�أن عمل معه 
يف �مل�شل�ش���ل �لعربي )�شماء �شغرية( و�لآخر 
للكاتب �لبحريني فريد رم�شان، وهناك عدد 
من �لأعمال �شيك�ش���ف عنها يف وقتها مقدما 
كل �ل�شكر لكل من �شاهم يف جناح �مل�شل�شل.

و�شه���دت �لدورة �لثالثة م���ن �ملهرجان 
تك���رمي �شخ�شية �ملهرج���ان �لفن���ان �لر�ئد 
�لر�ح���ل عبد�حل�ش���ن عبد�لر�ش���ا وت�شلمه���ا 
�شعد كنعان، جائ���زة �أو�شكار �لإبد�ع �لذ�عي 
للوكي���ل �مل�شاع���د لقط���اع �لإذ�ع���ة ب���وز�رة 
�لإعالم �ل�شيخ فهد �ملب���ارك، جائزة �أو�شكار 
�لإب���د�ع �لدر�م���ي للنجمة و�ملنتج���ة �لقديرة 

حياة �لفهد.
وح�ش���د جائ���زة �أف�شل حم���اور رم�شاين 
وبرنامج تلفزيوين حمل���ي للربنامج �حلو�ري 
“بالعرب���ي م���ع غال���ب” للوكي���ل �مل�شاع���د 
لل�ش���وؤون �لإد�رية و�ملالي���ة يف وز�رة �لإعالم 
�ملذيع غالب �لع�شيمي، و�لذي يعترب تتويجا 
للنجاحات �لتي حققها �لربنامج يف تلفزيون 

�لكويت خالل دورته يف �شهر رم�شان.

و�أف�شل عم���ل �إذ�عي للمو�شم �لرم�شاين 
للم�شل�ش���ل �لإذ�ع���ي “�ش���وق عل���ى �ل�شيف” 
للنج���م �لقدي���ر حمم���د �ملن�ش���ور، وكذل���ك 
ع���ن بطولت���ه م�شل�شليه “روت���ن” و “حمطة 

�نتظار”.
�أف�شل جن���م دور �أول له���ذ� �لعام �لنجم 
�لقدير د�ود ح�شن عن م�شل�شله �لتلفزيوين 
“عربة �شارع”، �أف�شل دور �أول للفنانة با�شمة 
حمادة عن م�شل�شليه���ا “روتن” و “�جل�رص”، 
�أف�ش���ل م�شل�ش���ل كومي���دي ل�شه���ر رم�شان 
مل�شل�ش���ل “و�حد مهم” للنجم و�ملنتج طارق 
�لعلي، �أف�شل �شخ�شية كوميدية يف رم�شان 
للنجم �لقدي���ر حممد جابر ع���ن م�شل�شل “مع 
ح�ش���ة قلم”، وكذل���ك عن بطولت���ه م�شل�شل 

“خذيت من عمري وعطيت”.
�أف�شل برنامج م�شابقات “مدفع �لإفطار” 
للمذي���ع ط���الل �ملاج���د، كذلك ملدي���ر �إد�رة 
�ملكتب �لفن���ي بتلفزي���ون �لكويت �مل�رصف 
�لعام ورئي�ض فريق �لربنامج حممد �ل�شمري، 
�أف�شل عمل تر�ثي مل�شل�شل “�شموم” للفنان 
�أحمد �جلوهر، �أف�شل كار�كر رم�شاين للنجم 
جم���ال �لرده���ان يف �مل�شل�ش���ل �لتلفزي���وين 

“عربة �ش���ارع”، �أف�شل منتج در�مي ملو�شم 
�شهر رم�شان �لنجم و�ملنتج عبد�هلل �ل�شيف 
عن م�شل�شلي “حمطة �نتظار” و “بات نايت”.
�أف�ش���ل �أد�ء رم�ش���اين للنج���م �إبر�هي���م 
�حلرب���ي يف �مل�شل�ش���ل �لتلفزي���وين “�خلايف 
للطف���ل  ثق���ايف  برنام���ج  �أف�ش���ل  �أعظ���م”، 

“�شهي���ل وزه���رة �للوت����ض” للنج���م 
�لقدير جا�ش���م �لنبهان، �أف�شل �إعالن 

جت���اري رم�ش���اين للنج���م عبد�لرحمن 
�لعقل، �أف�شل �شخ�شية خليجية �لنجم 

عبد�ملح�شن �لنم���ر عن م�شل�شليه “عطر 
�لروح” و “�خلطايا �لع�رص”، �أف�شل ثنائي 

فن���ي يف رم�ش���ان �لنجم���ان خال���د �أمن 
و�إلهام �لف�شالة عن م�شل�شل “روتن”.

�إيجاب���ا  موؤث���رة  �شخ�شي���ة  �أك���ر 
بال�شو�شي���ال ميدي���ا عل���ى م�شت���وى ح���و�ء 

�لنجم���ة نه���ى نبيل، �أك���ر �شخ�شي���ة موؤثرة 
�إيجاب���ا بال�شو�شي���ال ميدي���ا عل���ى م�شت���وى 
�لرج���ال �ملذي���ع حم���د �لعل���ي “حم���د قلم”، 
�أف�شل مقدمة غنائي���ة مل�شل�شل “خذيت من 
عم���ري وعطي���ت”، م���ن �أحلان �أن���ور عبد�هلل، 
و�أد�ء �لفنان���ة �ل�شاب���ة “دلل”، وم���ن �إ�رص�ف 

�ل�شيخة م���رمي نا�رص �ل�شباح. �أف�شل م�شاركة 
خليجي���ة “�خلطاي���ا �لع����رص” للنج���م عب���د�هلل 
بو�شه���ري، �أف�ش���ل خم���رج در�م���ي للمو�شم 
�لرم�شاين �ملخ���رج مناف عبد�ل عن م�شل�شل 
“م���ع ح�شة قلم”، �أف�ش���ل مذيعة تلفزيونية 
�إميان جن���م، �أف�شل خمرج منوع���ات للمخرج 

علي �شلطان.
�أف�شل خمرج تلفزيوين طالل �لربج�ض، 
�أف�شل كاتب در�مي �إذ�عي للكاتب حممد 
�لكندري عن م�شل�شل “عمارة بو�شخي”، 
�أف�ش���ل حمط���ة �إذ�عي���ة رم�شانية “نب�ض 
�لكوي���ت” ملديرها �لتنفي���ذي �لإعالمي 
طالل �لياق���وت، �أف�شل �شا�شة رم�شانية 
حمطة atv ملديره���ا �لتنفيذي �لإعالمي 
�أحم���د �لف�شلي، �أف�ش���ل برنامج منوعات 
“مرحب���ا ه���و” حلم���د �لتعل���ى، و�شهادة 
تقدي���ر للفنان���ة �شابري���ن بور�شي���د عن 
�أف�ش���ل دور و�ع���د يف م�شل�ش���ل “حمط���ة 

�نتظار”.
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ماذا قالت الناقدة ماجدة موريس عن مسلسالت رمضان 2018؟
قالت الناقد امل�رصية ماجدة موري�س 
اإن اأه����م املالحظات الت����ي خرجت بها من 
مو�ش����م م�شل�ش����الت رم�ش����ان ه����ذا العام 
هي اأن االإعالن����ات جنحت يف مل امل�شاهد 
م����ن امل�شل�شالت ب�شب����ب الكمية الرهيبة 
م����ن االإعالن����ات، اإذ يتخل����ل كل م�شهدين 
فا�شل اإعالين طوي����ل مدته اأ�شعاف مدة 
امل�شهدين، مما يعترب نوعا من الت�شييق 

على امل�شاهد وعدم احرتام حقوقه.
وت�شاءل����ت الناقدة ماج����دة موري�س: 
اأي����ن غرف����ة �شناع����ة االإع����الم واملجل�����س 
االأعل����ى لالإع����الم وجلن����ة الدرام����ا يف م�رص 
من هذه املهزل����ة التي حتدث؟ امل�شاهد 
يتحم����ل كل ذلك، واالإعالن����ات ال تتوقف 
وال حدود لقبول اإعالنات يوميا يف زيادة، 
بينم����ا ع����دد امل�شل�ش����الت ثاب����ت، وهذا 

ت�شبب للجمه����ور بقدر كبري جدا من عدم 
االرتياح.

واأ�شاف����ت ماجدة موري�����س اأن معظم 
امل�شل�شالت الكوميدية هذا العام ف�شلت 
يف انت����زاع �شحكات حقيقي����ة من النا�س، 
ولك����ن ه����ذا ال يعني ع����دم وج����ود اأعمال 
جي����دة ال�شن����ع وتقدم ق�شاي����ا اجتماعية 
اأو وطني����ة منها ما تفاع����ل معه اجلمهور، 
واأخرى جيدة ال�شنع ولكنها ال تقدم غري 
االنتقام وبها م�شاه����د كبرية من العنف، 

وهذا البد اأن يكون له حدود.
وت����رى ماج����دة موري�����س اأن “ع����وامل 
خفية” هو نوع من االعتذار من عادل اإمام 
ع����ن م�شل�ش����ل العام املا�ش����ي “عفاريت 
ع����ديل ع����الم”، ويف ه����ذا امل�شل�شل كثري 
من الق�شايا املوجودة يف املجتمع والتي 

يهتم به����ا ال�شب����اب واالأطفال، كم����ا اأنه 
ا�شتعان ب�����3 موؤلفني، بع����د �شنوات من 
التع����اون م����ع موؤل����ف واحد وه����و يو�شف 

معاطي.

أحداث

تعي�س حلظات وحظوظ جميلة جدا 
هذه الفرتة فاأح�شن ا�شتغاللها.

قد تفتح �شفحة جدي���دة اأو تعرف 
م�شاحلة اأو جناحا.

ابتعد عن امل�شاوير امل�شائية واأرح 
ج�شمك لتوؤدي واجباتك نهارا.

ك���ي  احلا�شم���ة  باالأعم���ال  ارتب���ط 
ت�شمن جناًحا باهرا.

اخل���روج ع���ن املاأل���وف ����رص تاألقك 
واالأعداء يرتب�شون بك وحترجهم.

جتني اأرباح���ا هنا وهناك، وتخو�س 
مغامرة جديدة متتاز بالتحدي.

�شيك���ون م���ن ال�شهل النج���اح اإذا ما 
و�شعت اخلطة املنا�شبة مع ال�رصيك.

ت���وّظ���ف ط��اق��ات��ك يف ن�����ش��اط��ات 
متعّددة ويكون النجاح رفيقك.

ال تق���م باإط���الق بالوع���ود واأنت يف 
هذا الو�شع ال�شعب.

انت ع�شامي يف كل �شيء لكن ذلك 
ال يكفي لتحقيق املطلوب.

بداي���ة مرحل���ة �شعب���ة وحتت���اج اأن 
تتابع اأمورك بنف�شك.

ادر�س الو�شع جيدا قبل الدخول يف 
امل�رصوع والتخبط يف النتائج.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

16 يونيو
1830

ب���������دء االح������ت������الل 
الفرن�شي للجزائر.

1888
 ت��وم��ا���س اأدي�����ش��ون 
ج��ه��از  اأول  ي��خ��رتع 
ال�شوت  لت�شجيل 

)جرامفون(.

1918
ال����ك����ون����غ����ر�����س   
يعتمد  االأم����ريك����ي 
ين�س  جديد  قانون 
ع���ل���ى ����ش���ج���ن م��ن 
ي��ن��ت��ق��د احل��ك��وم��ة 

االأمريكية.

1922
 ه���ي���ري ب��ريالي��ر 
ي���ع���ر����س من���وذج���ا 
ب���دائ���ي���ا مل��روح��ي��ة 

للبحرية االأمريكية.

 1940
الفرن�شي  اجل���رال 
ف���ي���ل���ي���ب ب���ي���ت���ان 
وزراء  رئا�شة  يتولى 
الفرن�شية  ال��دول��ة 
لالحتالل  امل��وال��ي��ة 
ال����ن����ازي، وواج���ه���ه 
اجل���������رال ����ش���ارل 
دي����غ����ول ب��اإن�����ش��اء 
حكومة فرن�شا احلرة 
مب�شاندة  اخل��ارج  يف 

احللفاء.

1949
اخل����ط����وط اجل���وي���ة 
عن  تعلن  الفرن�شية 
�شاعة  ك���ل  رح����الت 

بني باري�س ولندن.

يتمنون الحصول على رغباتهم األولى

خريجوا الثانوية العامة يضعون أولى لبنات المستقبل باختيار التخصص
مع نهاي���ة كل عام درا�شي يقب���ل الطالب من 
جمي���ع املراحل على عطلة مريح���ة ممتعة خالية من 
الهم والقلق والتفكري، ما عدا طالب ال�شنة االأخرية 
م���ن املرحلة الثانوية، اإذ ت�شغ���ل اأذهانهم اجلامعة 
واحلي���اة الدرا�شي���ة املختلف���ة، ويفك���رون ملًي���ا 
فيم���ا �شوف يقع اختيارهم علي���ه من التخ�ش�شات 
وقدراته���م  ميوله���م  ينا�ش���ب  مب���ا  العدي���دة 

وحت�شيلهم الدرا�شي يف ال�شنوات املن�رصمة. 
م�شاف���ات “الب���الد” التق���ت بع����س خريج���ي 
املرحل���ة الثانوية وطرحت عليهم بع����س االأ�شئلة 
املتعلقة بحياتهم اجلامعية يف امل�شتقبل القريب.

وقع اختيار ال�شاب اأحمد العايل على تخ�ش�س 
بكالريو�س الهند�ش���ة الكهربائية، دفعه اإلى ذلك 
حب املهنة واملتع���ة يف العمل، ويطمح باأن ي�شبح 
مهند����س كهرباء على م�شتوى ع���اٍل ومعروف، كما 
يخطط م�شتقباًل الفتتاح مكتب مقاوالت كهربائية 
مب�شاع���دة من وال���ده والعمل فيه. وع���ن الت�شجيل 
يف اجلامع���ة، و�شفه اأحمد باأن���ه كان معقًدا نوًعا ما 
لكن ما �شهل االأمر هو احل�شول على امل�شاعدة من 

العاملني يف الت�شجيل.
كذل���ك ال�شاب عل���ي ال�شكري ق���رر اأن يدر�س 
الهند�ش���ة الكهربائية ح�شب ميوله ورغبات؛ اإذ اإنه 
التخ�ش�س ال���ذي كان يدر�شه يف املرحلة الثانوية، 
فاختار اأن يتعمق فيه، وحلمه احل�شول على وظيفة 
يف هذا املج���ال وموا�شلة الدرا�شة فيه. وعن اأجواء 
الت�شجي���ل ق���ال ال�شكري “اإنه �شع���ور جميل ولكنه 
مم���زوج باخل���وف والتوت���ر؛ الأنه �شع���ور كل طالب 

ينتقل اإلى مرحلة جديدة”.
وي�شاركه���م ذات التخ�ش����س ال�ش���اب اأحم���د 
نا�رص، الذي اختار اأن يدر�س بكالوريو�س الهند�شة 
الكهربائي���ة و�ش���ط طموح���ه ب���اأن ي�شبح م���ن اأهم 

املهند�شني واأن يعمل يف اأكرب ال�رصكات.
واختار ال�شاب علي احللواجي تخ�ش�س االإعالم 
والعالق���ات العام���ة اإذ قال “التخ�ش����س اجلامعي 
الذي اخرتت���ه اإعالم وعالقات عامة، واملعايري التي 
بني���ت عليها اختي���اري له���ذا التخ�ش����س تعلقي 
ب���االأدب العرب���ي، ونظ���ًرا الأهمي���ة االإع���الم حالًي���ا 
وتاأثريه القوي على عاملن���ا هذا من جميع اجلهات 
اندفعت لذلك، والعام���ل الرئي�س يف اختياري هذا 
التخ�ش�س اأختي الكاتبة علياء؛ لدورها يف حتفيزي 

ودعم���ي لدخ���ول التخ�ش����س، وم���ن خطط���ي بعد 
احل�شول على ال�شهادة يف هذا التخ�ش�س باإذن اهلل 
العمل الكت�شاب اخلربة اإلى جانب موا�شلة درجتي 
املاج�شت���ري والدكت���وراه، وكانت اأج���واء الت�شجيل 

اجلامعي مفعمة بح�س باالعتماد على النف�س”. 
وقال���ت ال�شاب���ة والء جاب���ر “بن���اًء عل���ى نظام 
الرغب���ات يف اجلامعة رتبت رغبات���ي ح�شب ميويل، 
فاخرتت الرتبية الريا�شية كاأول رغبة؛ الأنني اأعلم 
اأنني �شاأبذل كل اجلهد فيه والأنني اأرى نف�شي بعد 
�شنوات معلمة تربية ريا�شية، ولكن اإن مل يحالفني 
احل���ظ يف هذا التخ�ش����س فاأنا على يق���ني اأن اهلل 
�شيخت���ار االأف�ش���ل يل، هناك بع����س التخ�ش�شات 
الت���ي من املمك���ن اأن تكون البدي���ل االأف�شل مثل 
االأ�شع���ة والتمري����س. وبالن�شبة الأج���واء الت�شجيل 
مل تكن �شعب���ة مثل ما �شمعت، ولك���ن القلق كان 

يالزمني؛ الأنني مقبلة على مرحلة جديدة”.
اأما زينب العلي فاختارت تخ�ش�س املختربات 
الطبي���ة قائلًة “اخرتت ه���ذا التخ�ش����س بناًء على 

رغبت���ي يف حتقيق هديف النبيل ملجتمعي، وبالطبع 
كان م���ن اأه���م املعاي���ري يف ه���ذا االختي���ار وقوف 
اأهل���ي بجانب���ي ودعم���ي لتحقيق ما اأ�شب���و اإليه يف 
هذا التخ�ش�س مبا اأن روؤيت���ي ومعرفتي بقدراتي 
واإمكانات���ي ت�شاهم يف بناء وتطوي���ر وطني يف هذا 
املج���ال، واأخط���ط الإكم���ال م�شريت���ي للدرا�ش���ات 
العليا، واأهدف بعد احل�شول على ال�شهادة خلو�س 
البحوث العلمية لتطوير ه���ذا املجال. كما اأن لدي 
خطط���ي البديلة يف حال عدم قب���ويل يف التخ�ش�س 
باختي���ار تخ�ش����س مق���ارب لطموحات���ي، ومل تكن 
اأج���واء الت�شجي���ل بال�ش���يء الع�شري؛ لك���وين اأتلقى 

امل�شاعدة من اأختي الكربى”.
اأم���ا درب القانون، فق���د اخت���ارت اأن ت�شلكه 
ال�شاب���ة اإمي���ان الع�شف���ور اإذ قال���ت “بن���اًء عل���ى 
طموح���ي من���ذ ال�شغ���ر اأن اأ�شبح حمامي���ة اخرتت 
تخ�ش����س البكالوريو�س يف احلقوق، ومن املعايري 
التي بني���ت عليها اختياري له���ذا التخ�ش�س حبي 
ل���ه واإرادتي القوي���ة لبذل اجلهد الكام���ل فيه، اأما 

بالن�شب���ة خلطتي بعد احل�شول عل���ى ال�شهادة هي 
اأن اأفتت���ح مكتبي اخلا�س، اأم���ا يف حال عدم قبويل 

ء يف التخ�ش����س الذي اأري���ده �شاأجلاأ اإلى  بن���ا
اأهداف اأخرى واأجته اإلى خططي 

البديل���ة الت���ي و�شعتها 
لع���دم  احتم���ااًل 
رغبت���ي  يف  قب���ويل 

االأول���ى. وبالن�شبة اإلى اأجواء 
كان���ت  اجلامع���ي  الت�شجي���ل 
تخيفن���ي قلي���اًل؛ الأنه���ا اأج���واء 
جدي���دة علّي و�شع���رت بالقلق 

قلياًل عند اختياري للرغبات 
كل  وو�شع���ت  االأخ���رى 

التخ�ش�ش���ات الت���ي اأج���د 
نف�شي فيها الحتمال عدم قبويل 

يف الرغب���ة االأول���ى، ولك���ن ا�ش���األ 
ُيعطيني ويحقق  اأن  املول���ى 

يل ما اأريد”.

بينم���ا اخت���ار ال�ش���اب اأحمد زه���ري تخ�ش�ًشا 
خمتلًف���ا قلي���اًل وهو هند�ش���ة االت�ش���االت قائاًل 
“عندم���ا ذهب���ت اإل���ى للت�شجيل كان���ت اجلامعة 
مزدحم���ة وكانت طريقة 
معق���دة  الت�شجي���ل 
ولكن���ي كنت م����رصوًرا؛ 
م���ن  �شاأنتق���ل  الأنن���ي 
اأخ���رى،  اإل���ى  مرحل���ة 
هند�ش���ة  واخ���رتت 
�شبك���ة االت�شاالت 
ك���رة  ب�شب���ب 
املج���ال،  ه���ذا  يف  العم���ل 
اإذ �شاأح���اول احل�شول على 
وظيف���ة حكومي���ة وبعده���ا 
�شاأفتتح حمال  بف���رتة 
الهوات���ف  الأدوات 
واأمتن���ى  وم�شتلزماته���ا 

اأن اأح�شل على ما اأريد”.

طاهرة جعفر

• اإميان الع�شفور	

• والء جابر	

• اأحمد زهري	 • علي ال�شكري	

• اأحمد نا�رص	

• اأحمد العايل	

• زينب العلي	 • علي احللواجي	
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الحارثي يشيد بجهود “جيبك” في دعم منتسبيها
كرم نائب الرئي�س التنفيذي لالبتكار وتطوير 
االأعمال بال�رشكة ال�شعودي���ة لل�شناعات االأ�شا�شية 
“�شاب���ك” عوي�س احلارث���ي، بح�شور ع�شو جمل�س 
اإدارة �رشكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات اأحمد 
العمر، ورئي�س ال�رشكة عب���د الرحمن جواهري، عامر 
اإبراهيم وق���دم له التهنئة مبنا�شب���ة ح�شوله على 
�شهادت���ن متخ�ش�ش���ة يف اإدارة احل�شابات واإدارة 

امل�شاريع.
وزار احلارثي مق���ر جممع ال�رشكة برفقة العمر، 
تفق���دا خاللها م�شان���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 دعًما للتنمية امل�شتدامة.
واأعرب جواه���ري عن �شكره وتقديره للحارثي 
على مبادرته الطيبة، مثنًيا على هذه اخلطوة التي 

تاأت���ي تقدي���ًرا لي����س للمهند�س عامر، ب���ل لكافة 
العنا�رش الب�رشية املتميزة يف فريق العمل بال�رشكة. 
واأكد اأن ال�رشكة تفخر كثرًيا بعنا�رشها الب�رشية 
وبامل�شتوى العايل الذي و�شل���وا اإليه، خا�شة واأن 
ال�رشكة قد حر�شت على توفري كافة فر�س التدريب 
له���م اإ�شاف���ة اإل���ى قيامه���ا بابتع���اث الكثريي���ن 
للح�شول على دورات و�شهادات متخ�ش�شة، االأمر 
ال���ذي اأ�شهم يف رفع م�شت���وى العاملن والنهو�س 
مب�شت���وى االأداء بكافة اأق�ش���ام ال�رشكة. واأ�شاف اأن 
ال�رشك���ة ومن���ذ البداية قد و�شعت ثقته���ا باأبنائها 
قبل اأي �شيء اآخ���ر، واأدركت اأن الكفاءة وحدها قد 
ال ت�شل���ح لت�شيري عجلة العمل، ب���ل البد من وجود 
فريق يخ���رج اأف�ش���ل ما لدي���ه بالتحفي���ز والثقة، 
وبف�شل اهلل تعالى تتمت���ع ال�رشكة اليوم بكفاءات 

هم جزء ال يتجزاأ من هذا ال�رشح ال�شناعي الناجح.

وكان املهند����س عام���ر اإبراهي���م ق���د ح�ش���ل 
عل���ى �شهادة حما�ش���ب اإدارة معتمد )CMA( من 
معه���د املحا�شبن االإداري���ن )IMA( بالواليات 
املتحدة االأمريكية، وهي �شهادة متقدمة ومعرتف 
بها عاملًيا للمحا�شب���ن واملتخ�ش�شن املالين. 
وتوؤك���د ه���ذه الدرج���ة العلمي���ة خ���رة حامله���ا يف 
ودع���م  واملراقب���ة  والتحلي���ل  امل���ايل  التخطي���ط 
اتخ���اذ الق���رار واأخالقي���ات املهني���ة، بينما ح�شل 
على �شه���ادة م�ش���ارك معتم���د يف اإدارة امل�شاريع 
 )PMI( م���ن معه���د اإدارة امل�شاري���ع )CAPM(
بالوالي���ات املتح���دة، وهي اأي�ًشا �شه���ادة معرتف 
بها على امل�شتوى العامل���ي وهي منا�شبة ملديري 
امل�شاريع اأو االأع�شاء وتوؤك���د هذه ال�شهادة اأهلية 
حاملها يف فه���م املعرفة االأ�شا�شية وامل�شطلحات 

والعمليات اخلا�شة باإدارة امل�شاريع الفعالة.

“جاكوار الند” روڤر تحتفل بـ “القرقاعون”

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

االأوروبية،  ال�شي���ارات  اأقام���ت �رشك���ة 
امل�شت���ورد وامل���وزع احل����رشي ل�شي���ارات 
جاك���وار والن���د روڤر يف مملك���ة البحري���ن، 
»القرقاع���ون«  مبنا�شب���ة  احتفالي���ة 
ملوظفيها وع���دد من ال�شيوف املدعوين، 
بتاريخ 1 يونيو 2018، وذلك يف معر�شها 

مبنطقة �شرتة.
التزامه���ا  م���ن  كج���زء  ذل���ك  وياأت���ي 
مب�شاركة مواطني مملكة البحرين اأفراحهم 
ال�شعبية. وو�شعت ال�رشكة برناجًما يت�شمن 
العديد من الفعاليات واالأن�شطة التقليدية 
املمتعة املالئمة ملختلف الفئات العمرية. 
و�ش���ارك يف الفعالي���ة عدد م���ن ال�شيوف، 

اإ�شافة اإلى منت�شبي ال�رشكة وعائالتهم.
وا�شتمتع ال�شي���وف باأم�شية رم�شانية 
حافل���ة باالأن�شط���ة املتنوع���ة، حي���ث �شهد 
احل�ش���ور اإقام���ة اال�شتعرا�ش���ات الرتاثية، 
وت���ذوق اأ�شن���اف عدي���دة م���ن احللوي���ات 
ال�شعبي���ة، كم���ا ت�شن���ى لل�شي���دات و�ش���ع 
اأجم���ل نقو�س احلناء عل���ى اأيديهن. وحظي 
االأطف���ال بفر�ش���ة امل�شارك���ة يف عدد من 

االألعاب املمتعة.
الي  �شتيف���ن  الع���ام  املدي���ر  و����رشح 
“بالنيابة ع���ن �رشكة ال�شي���ارات االأوروبية 
اأن  ا  ج���ًدّ “ي�شع���دين  روڤر  الن���د  جاك���وار 
اأعل���ن ع���ن جن���اح ا�شت�شافتن���ا الحتفالية 
القرقاع���ون، الت���ي ات�شم���ت الفعالية بجو 
احتفايل بهي���ج مليء باالأن�شط���ة املتنوعة 
والرام���ج املميزة. وق���د ت�رشفن���ا بح�شور 
جم���ع م���ن العائ���الت واالأ�شدق���اء واالأحباء. 
وا�شتعر�ش���ت االحتفالي���ة حر����س �رشك���ة 
ال�شي���ارات االأوروبي���ة جاك���وار الن���د روڤر 
الدائم على م�شاركة الفرحة مع جميع فئات 
املجتمع البحريني. ويف هذا ال�شياق، اأود اأن 
اأغتن���م الفر�شة الأعرب ع���ن خال�س �شكري 
وامتناين جلميع من �شاهم يف اإقامة واإجناح 
املمي���زة.  الرم�شاني���ة  االحتفالي���ة  ه���ذه 
ونتطل���ع ال�شت�شافة املزيد من الفعاليات 
الهادف���ة الت���ي ت�شتعر����س الت���زام �رشكة 
ال�شي���ارات االأوروبي���ة جاك���وار الن���د روڤر 
باالإيفاء مبتطلبات م�شئوليتها االجتماعية 

جتاه املجتمع”.

اأعل���ن امل����رشف اخلليج���ي التجاري، 
اأح���د امل�ش���ارف االإ�شالمي���ة الرائ���دة يف 
مملكة البحرين، عن ت�شليم خام�س جوائز 
“الوافر” الكرى لهذا العام، وهي راتب 
�شهري بقيم���ة 500 دينار بحريني ملدة 
خم����س �شن���وات، اإذ كان���ت م���ن ن�شيب 
عب���داهلل  �شي���خ  �شال���ح  حمم���د  اإمي���ان 
الع���رب، اإلى جان���ب 30 فائ���ًزا باجلوائز 
ال�شهري���ة التي يبلغ قيمة كالً منها 500 
دين���ار بحرين���ي. وق���د مت اإج���راء عملية 
ال�شح���ب على جوائز �شه���ر مايو حل�شاب 
“الواف���ر” باإ����رشاف من���دوب م���ن وزارة 
ال�شناع���ة والتج���ارة وال�شياحة وبح�شور 
ممثل���ن ع���ن االإدارات املخت�ش���ة، كما 
ومت ب���ث عملي���ة ال�شح���ب عل���ى الهواء 
مبا�رشة ع���ر قنوات التوا�شل االجتماعي 
للم�رشف، حيث تاب���ع ال�شحب عدد كبري 
من املتابعن. وق���د قام م�شاعد املدير 

العام للخدم���ات امل�رشفية لالأفراد مازن 
�شاتر بت�شليم الفائ���زة جائزتها الكرى 
باملقر الرئي�شي للم�رشف مبرفاأ البحرين 

املايل. 
وبه���ذه املنا�شبة، ����رشح مازن �شاتر 
قائالً “نيابة ع���ن اإدارة امل�رشف، اأود اأن 
اأتقدم بالتهنئة للفائزة باجلائزة الكرى 
ل�شهر مايو وجميع الفائزين يف �شحوبات 
ح�شاب الواف���ر. اإننا �شعداء للغاية ملدى 
التغي���ري االإيجاب���ي ال���ذي ي�شاه���م فيه 
ح�شاب “الوافر” يف حياة عمالئنا الكرام، 
من خالل اجلوائ���ز ال�شهرية القيمة التي 
يقدمه���ا له���م ه���ذا الع���ام. اإن اله���دف 
الرئي�شي م���ن تد�شن ح�شاب الوافر هو 
م�شاعدة عمالئنا عل���ى ا�شتثمار اأموالهم 
بال�ش���كل االأمث���ل الذي مينحه���م فر�س 
الفوز بجوائ���ز قيمة �شهرية باإمكانها اأن 

حتقق تغيرًيا ملمو�ًشا يف حياتهم”.

“زين” تنظم مخيم التكنولوجيا لألطفال

“سولديرتي” تدخل البهجة في قلوب األطفال

تنّظم �رشكة زين البحرين، �رشكة االت�شاالت 
زي���ن  خمّي���م  البحري���ن،  مملك���ة  يف  الرائ���دة 
للتكنولوجي���ا كج���زء من برنامج زي���ن البحرين 
اجلديد لالآلي���ات املرجمة، ال���ذي يهدف اإلى 
تعزي���ز الوع���ي الثق���ايف وتطوي���ر االأ�شالي���ب 
التعليمي���ة املبتك���رة الأجي���ال امل�شتقب���ل يف 
اململك���ة، وتوف���ري فر�ش���ة تعليمي���ة مفي���دة 

لالأطفال خالل العطلة ال�شيفية.
ت���رتاوح  الذي���ن  االأطف���ال  و�شيتمك���ن 
اأعماره���م ب���ن 6 و16 �شن���ة م���ن اال�شتمت���اع 
بالرام���ج واالأن�شط���ة التثقيفي���ة والرتفيهية 

املثرية ابتداًء من 1 يوليو وحتى 30 اأغ�شط�س 
يف خميم زي���ن البحرين للتكنولوجيا الذي يتم 
تنظيم���ه بالتعاون مع مركز ال���رواد التعليمي. 
وت�شمل اأن�شطة خمّيم التكنولوجيا تعلم اأ�ش�س 
�شناع���ة وتركيب االآليات املرجم���ة، م�شاريع 
STEAM، تطوير االألعاب، والعلوم املثرية، 
وغريه���ا م���ن االأن�شط���ة الرتفيهي���ة املختلفة 

كاالألعاب الذهنية والفنون واحلرف اليدوية.
وقال املدي���ر التنفي���ذي الإدارة االت�شال 
املوؤ�ش�شي وعالقات امل�شتثمرين يف �رشكة زين 
البحرين ال�شيخ عبداهلل اآل خليفة “ميثل خمّيم 

التكنولوجي���ا ا�شتمرارية جه���ود زين البحرين 
امل�شتقب���ل،  ه���م  اأطفالن���ا  املجتم���ع.  بدع���م 
وم���ن هذا املنطل���ق تهدف زي���ن البحرين اإلى 
تعزي���ز الوعي الرتبوي والفك���ري واالجتماعي 

والتكنولوجي لدى االأجيال القادمة. 
اإننا نركز على عوامل الرتفية يف خمّيم زين 
البحرين للتكنولوجي���ا، ولكننا يف الوقت ذاته 
نرغ���ب اأن نعلم االأطفال من خ���الل ت�شجيعهم 
االأن�شط���ة  يف  وامل�شارك���ة  التفاع���ل  عل���ى 
وتكنولوجي���ا  االألع���اب  لتطوي���ر  املخ�ش�ش���ة 

الروبوتات.”

كج���زء م���ن برناجمها 
االجتماعي���ة  للم�شوؤولي���ة 
اإ�شع���اد  �شع���ار  وحت���ت 
يتيم، ق���ام موظفو �رشكة 
البحري���ن  �شوليدرت���ي 
جمعي���ة  م���ع  بالتن�شي���ق 
ال�شناب���ل لرعاي���ة االأيتام 
اإدخال ال�رشور والبهجة  يف 
على قل���وب جمموعة من 
االأطف���ال تزامن���ا مع عيد 

الفطر املبارك.

ال����زجن - �شيدلي����ات الفت����ح: افتتحت 
جمموعة �شيدليات الفتح م�شاء اأم�س االأول 
وب�شكل جتريب����ي، اأول فروعه����ا يف منطقة 
الزجن، بح�ش����ور جمموعة كبرية من الوجهاء 
وال�شحافي����ن وو�شائل االإع����الم، و�شاحبة 

املجموعة فاطمة الزهراء اأبو الفتح.
ومت اختي����ار البحري����ن النط����الق �رشك����ة 
�شيدليات الفتح يف ال�شوق اخلليجية، نظًرا 
ملا تتمتع به اململك����ة من حرية اقت�شادية 
وجمال تناف�س ح����ر يتوافق وروؤية البحرين 

االقت�شادية 2030.
وقالت اأبو الفتح، اإن املجموعة - التي 
يبل����غ راأ�شمالها 250 األف دين����ار - تعتزم 
افتت����اح 5 اأف����رع يف كافة مناط����ق البحرين 
حت����ى نهاي����ة الع����ام 2019، بينه����ا فرعان 
يف البديع والرفاع �شيت����م افتتاحهما خالل 

�شهر من االآن.
واأ�شاف����ت لل�شحافي����ن عل����ى هام�س 
ببيئ����ة  تتمي����ز  اململك����ة  اأن  االفتت����اح، 
ا�شتثمارية جاذب����ة لال�شتثمارات اخلارجية، 
����ا يف القط����اع ال�شحي، الذي بات  وخ�شو�شً
يتميز بالنمو امل�شتمر، ما ي�شاهم يف تعزيز 

اأداء املجموعة.
جمموع����ة  اأن  الفت����ح،  اأب����و  واأك����دت 
ال�شيدلي����ات الفت����ح، ته����دف م����ن خ����الل 
اأفرعها املنتظر تد�شينها، يف جميع مناطق 

البحري����ن اإل����ى تق����دم خدم����ات �شيدالنية 
و�شحية متكاملة يف اإطار غري م�شبوق داخل 
ال�ش����وق البحرينية، �شعًي����ا منها لتكون من 
ال�رشكات الرائ����دة يف خدمات امل�شتهلكن 

بالبحرين.
وتابع����ت اأبو الفتح “ته����دف املجموعة 
اأي�ًش����ا، اإل����ى توف����ري اخلدم����ات املتنوع����ة 
واملتمي����زة واملنتج����ات باأ�شع����ار تناف�شية 
�شل����ة �شيدالنية واحدة متكاملة، عن طريق 

اختي����ار اأعلى الكف����اءات املهنية، وتطبيق 
اأعلى معاير اجلودة يف فروعنا”.

وع����ن اخلدم����ات اجلديدة الت����ي ت�شعى 
ال�شيدلي����ة اإل����ى تقدميه����ا خ����الل الف����رتة 
املقبلة، قالت مالكة املجموعة اإن املجموعة 
ت�شعى اإلى توفري خدمتي التو�شيل واحلجز 
ع����ر االأون الي����ن، وذلك بعد اكتم����ال اأفرع 
املجموع����ة، م����ا يعد اإ�شافة جدي����دة لقطاع 

ال�شيدليات يف ال�شوق املحلي.

• ق�س ال�رشيط اإيذاًنا بتد�شن �شيدليات الفتح	

افتتاح أول فرع لـ“صيدليات الفتح” في الزنج
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أصدرت اللجنة التنظيمية لكرة الس��لة 
بدول مجلس التعاون الخليجي جدول 
الثانية  املجمع��ة  ال��دورة  منافس��ات 
“اإلياب” ملنافسات تصفيات املنتخبات 
الخليجي��ة املؤهلة لبطولة كأس آس��يا 
للرجال 2021، التي س��تقام بإمارة ديب 
بدولة اإلم��ارات العربية املتحدة نهاية 
الش��هر الج��اري، مبش��اركة منتخبات 
ومنتخبنا  اإلمارات، عامن  الس��عودية، 

الوطني.
وس��تفتتح املباريات ي��وم األربعاء 27 
يونيو الجاري، تس��تمر حتى 30 الشهر 
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 27 الج��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 

4:30، فيام ستواجه اإلمارات يف املباراة 
الثانية منتخب عامن.

وس��تختتم منافس��ات الدورة املجمعة 
الخليجية  املنطق��ة  لتصفيات  الثاني��ة 
املؤهل��ة لنهائيات آس��يا يوم الس��بت 
30 الج��اري، ع��ر إقام��ة لقاءي��ن، إذ 
س��يلتقي منتخبنا بش��قيقه العامين يف 
الوقت نفسه، فيام س��يواجه اإلمارات 

السعودية يف ختام املرحلة.
الحاصالن عىل  املنتخب��ان  وس��يحظى 
م��ن  فق��ط  والث��اين  األول  املركزي��ن 
تصفيات منطقة الخلي��ج، بالتأهل إىل 
ال��دور الثاين من التصفيات اآلس��يوية 
الذي من املؤمل له أن يقام خالل شهر 
س��بتمر 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 

فراير املايض.
يف  الث��اين  املرك��ز  منتخبن��ا  ويحت��ل 
التصفيات برصيد 5 نقاط عقب الدورة 
املجمعة األوىل “الذهاب” التي أقيمت 
يف البحرين خالل الفرتة من 23 وحتى 

26 من فراي��ر املايض، خلفا للمنتخبني 

احت��ل  في��ام  والس��عودي،  اإلم��ارايت 

املنتخب العامين املركز الرابع.

إىل ذلك، يواصل منتخبنا الوطني األول 

لكرة الس��لة خوض معسكره الخارجي 

مبدين��ة اس��طنبول بجمهوري��ة تركيا، 

ضمن ثال��ث محطات إع��داد األحمر 

التحضريية للتصفيات.

وي��أيت املعس��كر الخارجي اس��تكامال 

ملراحل إعداد أحمر السلة التي دشنت 

مطلع الش��هر امل��ايض، ومش��اركته يف 

بطول��ة البحرين الدولي��ة الودية التي 

أقيمت يف الفرتة من 24 حتى 27 مايو 
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 
واملباريات  املكثف��ة  التدريب��ات  م��ع 
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��ني 
قاهري وحسن ميك، واختصايص العالج 
الطبيع��ي ماركو، إىل جان��ب 12 العًبا، 
وهم: أحمد عزيز، محمد كويد، محمد 
أمري، حسن نوروز، ميثم جميل، أحمد 
نجف، حس��ني شاكر، هش��ام رسحان، 
صباح حس��ني، بدر عبدالله، عيل شكر 

الله ومحمد بوعالي.

“تنظيمية السلة” تصدر جدول إياب التصفيات اآلسيوية
األح���م���ر ي��س��ت��ه��ل م���ش���واره ب��م��واج��ه��ة اإلم�����ارات

من تحضيرات رجال السلة بمعسكر تركيا

محمد الدرازي

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 )5( أهداف.

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.

حافظ فريق سفريات القصيبي بقيادة 
عبدالواحد محمد ع��ىل 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��ام 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 
لك��ن  عبدالوه��اب،  حس��ن  العائ��د 
س��فريات القصيبي رسع��ان ما عاجل 

أخب��ار الخليج بهدف س��جله حس��ني 
إس��امعيل، ليس��جل املخ��رضم ع��ادل 

املاجد هدف سفريات القصيبي الثاين، 
ليواصل الس��فريات تقدم��ه، وكان له 

ذلك عن طريق قائد خط الهجوم سيد 
عيىس سيد نبيل الذي سجل هدفا عىل 
طريق��ة الكبار من خ��الل 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��ني املتأهلني للدور الثاين، 
حيث متتل��ك جميع الف��رق الحظوظ 
نفس��ها يف التأه��ل. رصح بذل��ك أمني 
الرس ورئيس العالق��ات العامة باملركز 

إبراهيم عبدالله.

من حفل الختام البطولة

جانب من المنافسات

“البحرين الوطني” بطال لدورة السقية الرمضانية 35

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

البالد سبورت

البالد سبورت



السبت 16 يونيو 2018 
2 شوال 1439 - العدد 3532 18

)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 ل� 
“ردع” أوكراني��ا عن محاولة تعطيل 
نهائي��ات كأس العامل لك��رة القدم، 
والتي انطلقت أمس األول يف روسيا.
إنه��م  روس  مس��ؤولون  ويق��ول 
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��الم بش��أن خط��ط العملي��ات 
العس��كرية: “بس��بب كأس الع��امل 
محتملة  باس��تفزازات  والتوقع��ات 
م��ن أوكرانيا ح��ول س��احل القرم، 
اتخذ القادة القرار بزيادة مس��توى 

التأهب العسكري لألسطول”.

ردع أوكرانيا

موسكو تؤّمن وتهدد
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 
2017 التي 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 2018 يف 11 مدينة 

مختلفة.
وبعد الصدامات العنيفة التي 
وقعت بني املش��جعني الروس 
كأس  بطولة  خ��الل  واإلنجليز 
)يورو  املاضية  األوروبية  األمم 
2016( بفرنس��ا، س��اور الشك 
كثريي��ن يف أن تع��اين بطول��ة 
بروس��يا   2018 الع��امل  كأس 
املش��اغبني  املش��جعني  م��ن 

)هوليغانز(.
ولكن وزارة الداخلية الروسية 
أص��درت قامئة تض��م أكرث من 
400 مش��جع م��ن الهوليغانز 
حرمانهم  وتقرر  املش��هورين، 

من حضور املباريات.
كام يتعني ع��ىل حاميل تذاكر 
املوندي��ال  املباري��ات خ��الل 
الحصول ع��ىل بطاقة تعريف 
هوية تسمى “بطاقة مشجع” 
من أجل السامح لهم بالدخول 
إىل امللعب. وق��د يحرم هؤالء 
م��ن الدخول يف حال أش��ارت 
التفتي��ش والتدقيق إىل  نقاط 

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 .
ألكس��ندر ش��ربيغني،  وأوضح 
رئيس رابطة املشجعني الروس، 
يف ترصيح��ات لوكال��ة األنباء 
“بطاق��ة  )د.ب.أ(:  األملاني��ة 
هويت��ي وبطاق��ات نحو ألف 
ألغيت. وحدث  آخر  مش��جع 
هذا رغ��م عدم وج��ود حكم 
قض��ايئ ض��د أي م��ن ه��ؤالء 
وقب��ل  املش��جعني...واآلن، 

بطول��ة كأس الع��امل، تج��ري 
الرشط��ة عم��ال خاص��ا يف ما 
القدم.  كرة  مبش��جعي  يتعلق 
ل��ن تتغاىض الرشط��ة عن أي 

انتهاكات يف املالعب”.
ذات��ه:  املتح��دث  وأض��اف 
“أعتق��د أنه لن تك��ون هناك 
الرشط��ة  ألن  اش��تباكات  أي 
العامل يف  فورا...كأس  ستتدخل 
روسيا سيكون من أكرث النسخ 
أمنا يف تاريخ البطولة العاملية”.
التي حدثت  الصدامات  وبعد 
عىل هامش يورو 2016 بفرنسا، 
عم��دت روس��يا إىل تش��ديد 

قوانينه��ا وتغلي��ظ العقوبات 
ضد شغب املشجعني. ويواجه 
يرتكبون  الذي��ن  املش��جعون 
حاالت  وأق��ل  املش��اكل  أتفه 
الشغب خطر السجن لشهور.

صفح��ة  لط��ي  محاول��ة  ويف 
املش��جعون  امل��ايض، حظ��ي 
اإلنجليز باستقبال رائع وودود 
من بعض املرشدين السياحيني 
الذين قدموا لهم أغطية خالل 
مباراة لفريق مانشسرت يونايتد 

املايض  فرباي��ر  يف  اإلنجلي��زي 
دون  أون  روس��وف  مبدين��ة 
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 11 مليار 
دوالر الس��تعدادات املونديال، 
إذ تعترب البطولة فرصة ذهبية 
للرتوي��ج للس��ياحة الروس��ية 
املقبلة من  الس��نوات  خ��الل 
خالل اس��تقبال مشجعني من 

كل أنحاء العامل.
وبلغ أك��رب عدد م��ن طلبات 
الحصول عىل “بطاقة مشجع” 
من الواليات املتحدة، تلتها كل 
من املكس��يك والصني، حسبام 
يف  االتص��االت  وزارة  أك��دت 

روسيا منتصف أبريل املايض.
ومتنح بطاقة املش��جع لحاملها 
الحق يف دخول روس��يا بدون 
تأش��رية دخول،  الحصول عىل 
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 
هناك  س��يكون  واملواص��الت، 
طاقم من املتطوعني يتحدثون 
ملس��اعدة  املختلفة  باللغ��ات 
األعداد الهائلة من الزائرين يف 
التعرف عىل اتجاهاتهم، سواء 

يف املالعب أو املواصالت.
كام تعمل روس��يا عىل تضييق 
الخن��اق ع��ىل ارتفاع أس��عار 
اإلقامة بالفنادق قبل املونديال، 
إذ فرض��ت الحكومة غرامات 
عىل نحو 600 فندق بس��بب 
التضخم يف أس��عار اإلقامة بها، 
حس��بام أكدت وكال��ة حامية 

املستهلك يف روسيا.
وتهدف وزارة الطوارئ الروسية 
إىل تواجد 40 ألف فرد طوارئ 
يف املباريات لضامن الس��المة، 
بينام ذك��رت وزارة االتصاالت 
أنها س��تؤمن البنية األساس��ية 
من  املعلوم��ات  لتكنولوجي��ا 
التصدي إلثارة املش��اكل  أجل 

عرب شبكة اإلنرتنت.

روسيا تؤمن كأس العالم ببطاقة المشجع

عناصر من البحرية الروسية

ثغرات أمنية إلكترونية في المدن الروسية
وكاالت: أظه��ر بح��ث أجرت��ه 
كاسربس��ي الب، أن أكرث من 20 
% من نقاط االتصال الالس��لي 
امل��دن  يف  باإلنرتن��ت  العام��ة 
املضيِّفة لبطولة كأس العامل لكرة 
الق��دم 2018 يف روس��يا تعاين 
مش��اكل يف األم��ن اإللك��رتوين، 
وأوضح البحث أن 7176 نقطة 
عامة لالتصال الالسلي باإلنرتنت 
من أصل 32000 نقطة السلكية 
يف تلك املدن تعاين ثغرات نتيجة 
التشفري لحركة  اس��تخدام  عدم 
البيان��ات، ما يجعله��ا غري آمنة 
لالس��تخدام من قبل مش��جعي 
كرة القدم الذين يزورون املدن 

لحضور مباريات كأس العامل. 
وتستند نتائج كاسربسي الب إىل 
تحليل ملواقع اتصال السلي عامة 
باإلنرتنت منت��رشة يف 11 مدينة 
مضّيفة لبطولة كأس العامل 2018، 
التي تنطلق يف 15 الشهر الجاري، 
وتشمل سارانسك وسامرا ونيزين 
وڤولغوغراد  وكازان  نوڤغ��ورود 
وموسكو وإيكاترينبريغ وسوتيش 
وسانت  وكالينينغراد  وروستوڤ 

بطرسربغ. 
وأظهرت نتائج التحليل أن نقاط 
االتص��ال الالس��لي باإلنرتنت ال 
تشتمل جميعها عىل خوارزميات 
التشفري والتوثيق الخاصة بحركة 
البيانات، وهي جوانب رضورية 

للحف��اظ ع��ىل أم��ن ش��بكات 
اإلنرتن��ت الالس��لكية، م��ا يعني 
املوجودين  املتس��للني  بوسع  أن 
بالق��رب م��ن تل��ك الش��بكات 
اعرتاض حركة البيانات والحصول 
م��ن  رسي��ة  معلوم��ات  ع��ىل 
املستخدمني غري العارفني بطبيعة 
تلك الثغرات أو غري املس��تعدين 

ملواجهتها.
وي��أيت ع��ىل رأس املدن الروس��ية 
املضيفة ل��كأس العامل والتي لديها 
أع��ىل نس��بة انتش��ار لش��بكات 
اإلنرتنت الالسلكية غري املوثوق بها، 
ثالث مدن هي س��انت بطرسربغ 
 )%  35( وكالينينغ��راد   )%  37(
وروس��توڤ )32 %(. ويف املقابل، 
فإن االتصال األك��رث أمناً باإلنرتنت 
ُوج��د يف امل��دن الصغرية نس��بياً، 
وع��ىل رأس��ها سارانس��ك )10% 
فقط من نقاط االتصال باإلنرتنت 
فيه��ا مفتوحة(، وس��امرا )17 % 
مفتوحة(.  االتص��ال  نق��اط  م��ن 
ويس��تخدم م��ا يقرب م��ن ثلثي 
العامة  االتص��ال  ش��بكات  جميع 
باإلنرتن��ت يف ه��ذه املواقع عائلة 
 Wi-Fi Protected بروتوك��ول 
WPA2  /Access )WPA( لحامية 
الوص��ول إىل اإلنرتنت عرب تش��فري 
حرك��ة البيان��ات، وه��و أحد أكرث 
بروتوكوالت أمناً يف حامية شبكات 

اإلنرتنت الالسلكية.

ش��بكات  تظ��ّل  ذل��ك،  وم��ع 
 WPA2  /WPA بروتوك��ول 
املوثوقة، ُعرض��ة لهجامت القوة 
الغاش��مة وهج��امت املعج��م، 
باإلضاف��ة إىل هج��امت إع��ادة 
التثبيت الرئيس��ية، ما يعني أنها 

ليست آمنة متاماً.
وذك��ر دنيس لغي��زو، أحد كبار 
الباحثني األمنيني لدى كاسربسي 
تش��فري  إىل  االفتق��ار  أن  الب، 
حرك��ة البيانات يف خضّم أحداث 
ُك��ربى 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 سي الب بأن 
األمن اإللكرتوين يتطلب معالجة 

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

 ،VPN عرب شبكة افرتاضية خاصة
لضامن نق��ل البيانات املش��فرة 
عرب نفق محم��ي، ما يعني عجز 
املجرم��ني 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��ُهل تخم��ني كل��امت املرور 

الخاصة أو العثور عليها.
ولتحقيق أقىص قدر من الحامية، 
إيقاف االتصال  عىل املس��تخدم 
الالس��لي 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 
الدخول  إدخال تفاصيل تسجيل 
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.



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��ر املؤهل ملوندي��ال أملانيا 2006 
وموندي��ال جنوب إفريقي��ا 2010 قبل 
أن يودع املنافس��ة مبك��را يف تصفيات 
مونديايل الربازيل 2014 وروسيا 2018.
ويف الوق��ت الذي يغي��ب فيه منتخب 
البحرين عن النسخة الحالية من كأس 
العامل، فإن الجامه��ر الكروية املحلية 
س��تعوض خيب��ة أمله��ا يف املنتخ��ب 
البحريني��ة  الك��رة  س��فري  بتواج��د 
الحك��امن الدولي��ني 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��امم البحريني��ني، ليعوض 
غي��اب منتخب بالدهم بعد فش��له يف 
التأهل للمونديال، بينام س��تؤازر باقي 
الجامه��ر العاملي��ة منتخباته��ا وليس 

طواقمها املونديالية فقط! 
ولطامل��ا كان التحكيم البحريني واجهة 
مرشفة وعالمة مضيئة للكرة البحرينية 
أك��ر م��ن املنتخ��ب يف املونديال عرب 
التاري��خ، إذ إن هن��اك 3 حكام دوليني 
ش��اركوا يف نهائي��ات كأس العامل، وهم 
الحكم ال��دويل إبراهيم ال��دوي الذي 
ش��ارك يف كأس العامل 1982 بإس��بانيا، 

والحكم الدويل جاسم مندي يف مونديال 
1990 بإيطاليا، والحكم املساعد الدويل 
يوس��ف القطان يف موندي��ال الواليات 
املتحدة األمركية 1994، ويف النس��خة 
األخرة مبونديال الربازيل 2014 ش��ارك 
كل من نواف ش��كر الله ويارس تلفت 
وإبراهيم سبت، بينام مازال “األحمر” 

يحلم بالوصول إىل املونديال. 
وألن البحريني��ني متعطش��ون للتواجد 
بكأس العامل، ويتشبثون بكل ما يذكرهم 
الطاق��م  مش��اركة  ف��إن  باملوندي��ال، 
املوندي��ايل حظي��ت باهتامم ش��عبي 
ورس��مي كب��ر، حيث حظ��ي الطاقم 
املونديايل برشف لقاء جاللة امللك قبل 
مغادرتهم إىل روسيا يف مبادرة حظيت 
بتقدير وثناء كبر من الشارع الريايض 

كام أنها لقيت أصداء إيجابية ومنحت 
س��فراء الكرة البحرينية دفعة معنوية 

كبرة قبل خ��وض املعرتك العاملي، كام 
حظ��ي الطاق��م باهتامم ودعم س��مو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخرية وش��ؤون 
الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية.
وتأمل الجامه��ر 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 
س��يديرها  التي  اللق��اءات  مش��اهدة 
الطاق��م املوندي��ايل، إال أن ذل��ك ل��ن 
ظأمه��م  وي��روي  ش��غفهم  يع��وض 
وحلمهم بالتواجد ضمن ال� 32 منتخبا 
بكأس العامل، فمت��ى يتحول الحلم إىل 

حقيقة؟

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��ىل اس��تاد لوجينيك يف 

العاصمة الروسية موسكو.
والتقى رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 

القدم عىل هام��ش املباراة مع قيادات 
كرة القدم العاملية ورؤس��اء االتحادات 
معه��م  وتب��ادل  اآلس��يوية  الوطني��ة 
الحدي��ث ح��ول العديد م��ن القضايا 
املتعلق��ة مبس��رة كرة الق��دم الدولية، 
إضاف��ة إىل تعزي��ز التع��اون املش��رتك 
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 

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

مباريات املجموعة الثامنة.

السبت 16 يونيو 2018 
219 شوال 1439 - العدد 3532

bein sport إجراءات قانونية ضد
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 2018، بسبب 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 
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 غر 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��ني بعينهم، 

مسؤولية الهزمية أمام روسيا )0-5(، يف 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”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتوسط الحكمين الدوليين شكر اهلل وياسر تلفت

التحكيم عالمة مضيئة للكرة البحرينية بكأس العالم

سلمان بن إبراهيم يتابع المنتخبات اآلسيوية

جوزي��ه  الربتغ��ايل  ق��ال  وكاالت: 
يونايتد  مورينيو، مدرب مانشس��رت 
الس��عودي  املنتخب  اإلنجليزي، إن 
خيب ظنه، بعد الخس��ارة القاسية 
عىل يد روس��يا، بخامسية نظيفة، يف 

افتتاح نهائيات كأس العامل.
ترصيح��ات  يف  موريني��و،  وتاب��ع 
متلفزة لقناة EPLworld “املنتخب 
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 ال� 
3، وهذا مستوى لن أتحدث عنه”. 

)س��كاي نيوز(: يف خط��وة مفاجأة، 
تعهد أحد أشهر املشجعني املشاغبني 
بحامي��ة  “الهوليغان��ز”،  ال��روس 
الجامه��ر اإلنجليزي��ة يف املونديال، 
بعد انتشار تقارير توقعت تعرضهم 
ملخاطر أمني��ة خ��الل تواجدهم يف 

روسيا.
وظه��ر فاس��ييل ال��ذي يلق��ب ب��� 
“القاتل”، وهو يرتدي قميصا مقسام 
لنصف��ني، أح��ده ملنتخ��ب روس��يا، 
واآلخر للمنتخب اإلنجليزي، يف إشارة 
التي  اإلنجليزية،  للجامهر  ملساندته 
تلقت تحذي��رات كثرة تتعلق بأمنها 

يف املونديال.

وأكد فاس��ييل )39 عام��ا( عىل عدم 
تك��رار حوادث العن��ف التي وقعت 
ب��ني ال��روس واإلنجليز خ��الل كأس 
األمم األوروبية عام 2016 يف فرنسا.

ووع��د فاس��ييل بتوزي��ع “الجع��ة” 
ملعب  خ��ارج  لإلنجلي��ز  والكب��اب 
فريقه املفضل سبارتاك موسكو، وفقا 

ل�صحيفة “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.

ونقل��ت الصحيف��ة الربيطاني��ة عن 
فاس��ييل قوله إنه اعتزل “الشغب”، 
ويعمل كخبر 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 2007، وش��هدت مشاركة قرابة 

2000 شخص.

وكاالت: شنت الصحافة الس��عودية هجوًما حاًدا 
ع��ىل املنتخ��ب الس��عودي، امللق��ب باملنتخ��ب 
األخرض، والذي تلقى هزمية قاسية، عندما سكنت 
شباكه خمس��ة أهداف نظيفة للمنتخب الرويس، 
خ��الل املب��اراة االفتتاحية لكأس الع��امل 2018 يف 

روسيا.
وتح��ت عن��وان “أداء باه��ت وخس��ارة قاس��ية 
لألخ��رض.. 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��الده، كتبت صحيفة 
“عكاظ”: “مل يكن أكر املتشامئني يتوقع أن يخرج 
األخرض الس��عودي بخس��ارة ثقيلة أمام املنتخب 
ال��رويس يف افتتاح نهائيات كأس العامل 2018، فلم 
يظه��ر منتخبنا الوطني مبس��تواه املعروف وخرس 
بخامسية نظيفة س��جلها كل من يوري كازينسيك 
)الدقيقة 12(، دينيس تشريش��يف )الدقيقة 43، 
90(، أندري إيش��ينكو )الدقيقة 71(، ألكس��ندر 

جولوفني )الدقيقة 95(”.
ون��رشت “عكاظ” تغري��دة عىل حس��ابها مبوقع 
“توي��رت”، تعليًق��ا طريًف��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 
0-5”، يف إشارة إىل إقامة املباراة قبيل توقيت أذان 

املغرب يف آخر أيام شهر رمضان.
“خامس��ية روس��ية تخ��ذل األخ��رض يف افتتاحية 

املونديال”، هك��ذا جاء عنوان صحيفة “الرياض”، 
التي علق��ت بالقول إن الخس��ارة الثقيلة وقعت 
أمام 80 ألف 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��دًدا من أبناء الش��هداء إىل املباراة، 
فكتب��ت تحت عنوان “األخ��رض املونديايل يحبط 
جامه��ره” أن املنتخب الس��عودي “خيب اآلمال 
يف مواجهت��ه املونديالية أمس، لكنه ترك بصمة ال 
تنىس يف قلوب 11 طفال من أبناء الش��هداء عندما 
اصطحبه��م الالعبون إىل ملعب اس��تاد لوجينيك 

بالعاصمة موسكو”.
وأضاف��ت الصحيف��ة أن “الجامه��ر 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��رض الس��عودي أمام روس��يا يف افتتاح 
املونديال”، ناقلة عن وكالة “رويرتز” أن “املنتخب 
السعودي سقط يف االختبار االفتتاحي أمام مضيفه 
الرويس، بخسارته أمامه 5-0، مساء الخميس، عىل 
ملع��ب لوجنييك، يف املب��اراة االفتتاحية لنهائيات 

كأس العامل 2018 لكرة القدم”.
وأضافت الصحيفة “عاب أداء املنتخب السعودية 
العش��وائية والرتّدد، فدفع الثمن غالًيا، ال سيام يف 
الش��وط األول الذي شهد أخطاًء تكتيكية واضحة 

لالعبيه”.

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

ليحل مكان الالعب املصاب

اإلنجليز بأمان

الصحف السعودية تهاجم العبي األخضر

تركي آل الشيخ

غالف صحيفة عكاظ السعودية

فاسيلي يتعهد بالسالم مع اإلنجليز

حسن علي

رئيس االتحاد اآلسيوي بجانب ولي العهد السعودي والرئيس الروسي ورئيس الفيفا
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)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 لياًل 
واعتقدت أن الصباح قد حل ومل 

أمتكن من العودة للنوم”.

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 “Desimpedidos”، أثناء 
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 ودًيا، حيث 
ظهر بصورة رائعة، ومتكن من 

إحراز هدفني، رغم ابتعاده ألكرث 
من شهرين، بسبب إجرائه لعملية 

جراحية يف مشط القدم.

قّلة النوم تؤرق اإلنجليز

“تيلستار 18”.. مقاومة أكبر من الهواءنيمار ال يريد “الذهبية”
وكاالت: يف كل مونديال، يكون 
العــامل عــىل موعــد مــع كرة 
جديدة، ولــن تختلف الحال يف 
روســيا مع كرة “تيلســتار 18” 
التي صنعتهــا رشكة “أديداس” 
الرياضية،  للتجهيــزات  األملانية 
والتي تزود كأس العامل بالكرات 

منذ العام 1970.
بعــض  الكــرة  والقــت هــذه 
االنتقــادات مــن قبــل حراس 
املرمى، عــىل اعتبار أن التحكم 
بهــا أصعب من غريهــا، إال أن 
العلــامء الذين درســوا تصميم 
الكــرة وانســيابيتها، يعتــربون 
أنها “أكرث استقرارًا” من غريها، 
وال ســيام كرة “جابوالين” التي 

اعتمدت يف مونديال 2010.
“تيلســتار  تصميــم  ويشــكل 
18” اســتعادة حديثة لتصميم 
“تيلســتار”، أول كــرة صممتها 

العــامل،  لــكأس  “أديــداس” 
مونديــال  يف  واســتخدمت 

املكسيك 1970.
وكانت تلك الكــرة األوىل ذات 
التصميم الشهري باللونني األبيض 
واألســود، علاًم بأنهــام اعتمدا 
مشــاهدة  إلتاحــة  حينــه  يف 
تلفزيونيــة أوضــح؛ نظــرًا ألن 
غالبية الشاشــات كانت ال تبث 

يف حينها سوى بهذين اللونني.
نســخة 2018 من هــذه الكرة 
تعتمــد 3 ألوان: أبيض، أســود، 

رمادي.
ووجد استاذ الفيزياء يف جامعة 
لينشــبورغ يف واليــة فريجينيــا 
األمريكية إريك غوف، الذي قام 
بتحليل الكرة باســتخدام النفق 
أن  الهوايئ ودراســات سطحها، 
بكرة  مقارنــة   ،”18 “تيلســتار 
“بــرازوكا” التــي اعتمــدت يف 

مونديــال الربازيل 2014 تواجه 
“مقاومــة” أكرب مــن الهواء؛ ما 
يعنــي أن الكرة تعرب مســافات 
أقل من الهواء )بنسبة 8 إىل 10 
% أقل من كــرة 2014( عندما 
ارتطام  يتــم ركلهــا برسعــات 
عالية )أكرث من 90 كلم/ ساعة(، 
بحســب ما يوضح غوف لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويقول “هذا قد ينعكس ســلًبا 
عىل املهاجمني الذين يسددون 
الكــرات من مســافات بعيدة، 
وسيكون عليهم بالتايل أن يركلوا 

الكرة بقوة كبرية”.
إال أن األمــر قد يكــون إيجابًيا 
بالنســبة إىل حــراس املرمــى. 
فبحسب غوف، عندما يتم ركل 
الكرة برسعة عالية “ستصل إىل 
املرمى برسعــة أبطأ بقليل مام 
كانت عليه )برازوكا( يف 2014”.

الكــرة  تحظــى  املقابــل،  يف 
الجديدة بثبات أكرب يف الهواء.

ويوضح سونغشــان هونغ من 
التابع  الرياضــة  علــوم  مركــز 
لجامعة تســوبوكا اليابانية، إن 
التجــارب عــىل الكــرة، والتي 
شــملت ركلها من قبــل أجهزة 
آلية )روبوت( كشــفت عن أن 
“تيلستار 18” تحظى بـ “مسار 
ثابــت جــًدا مقارنــة بالكرات 

السابقة”.

ويضيــف بكلامت أخــرى، من 
املتوقــع أن تكــون الرضبــات 
الثابتــة مثل الــركالت الحرة أو 
الركنيــة، أو أي تســديدة قوية 
من مدى متوســط، قــد تكون 

فاعلة بالنسبة إىل الهجوم”.
أما بشــأن حراس املرمى، فريى 
هونغ أن الكرة لن تقوم بالكثري 
املتوقعة،  غــري  االنحرافات  من 
ال أعتقد أنها ســتكون ســلبية 

بالنسبة إليهم.

كرة “تيلستار 18”

دانييل أرزاني أصغر العب في المونديال
يب  “آ  صحيفــة  نــرت  وكاالت: 
يث” اإلســبانية تقريرا حول الالعب 
األســرتايل ذي األصــول اإليرانيــة 
دانييــل أرزاين، الــذي مل يبلغ بعد 
سن العرين، وســوف يشارك يف 
مونديال روسيا 2018 مع منتخب 
أســرتاليا، 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 
املشــاركة  إن  ترجمته “عريب21”، 
العــامل متثــل حلــم كل  يف كأس 
الالعبني، حيــث يرغب الجميع يف 
خوض هذه املنافسة العاملية، مرة 
عىل األقــل يف حياتهم. وقد ينتظر 
بعض هؤالء الالعبني مسرية كاملة 
حتى يحصلــوا عــىل رشف متثيل 
بالدهــم يف هذه املســابقة، إال أن 
نالوا  آخريــن محظوظــني،  هناك 
هــذا الرف قبل وصولهم لســن 

العريــن، وســيحرضون الحدث 
الكروي األهم هذه الصائفة.

وأوضحــت الصحيفــة أن الالعب 
دانييــل أرزاين، البالــغ من العمر 
19 عامــا، الذي ينشــط يف فريق 
أصغر  ســيكون  ســيتي،  ميلبورن 
وســيعزز  املونديــال،  يف  العــب 
صفــوف املنتخب األســرتايل. وقد 
انتقل هذا الشــاب الــذي ولد يف 
مدينة خــرم أباد يف شــامل غرب 
إيــران، إىل مدينة ســيدين وهو يف 
سن الســابعة، لريكز عىل مامرسة 

الرياضة التي يعشقها.
وذكــرت الصحيفــة أن أرزاين بدأ 
مســريته يف كــرة القــدم يف فريق 
“آي إف يس جوجانــد”، يف مدينة 
أوكالند شــاميل نيوزيلندا، واستمر 
هناك إىل حدود ســنة 2014، وهو 
العام الذي شــد فيه هذا الشــاب 
اإليــراين انتبــاه مركــز االمتياز يف 
أسرتاليا، وهو فريق هدفه تدريب 
املواهب الشابة، بدعم من االتحاد 

األسرتايل لكرة القدم، وكانت هذه 
الخطــوة كافيــة لينتقل الشــاب 

دانييل أرزاين لعامل النجاح.
ويف ســن 17 عامــا، انتقــل هــذا 
الشــاب اإليراين األصــل إىل فريق 

ميلبورن سيتي حيث مازال يلعب 
لحــد اآلن. وقــد قدم يف املوســم 
املنقــي أداء رائعا وتــم تتويجه 
بلقب أفضل العب يف العام، وهو 
ما أثــار إعجاب املــدرب الوطني 

بريت فان مارفيــك، الذي وجه له 
دعوة ضمــن قامئة املشــاركني يف 

مونديال روسيا.
وأكدت الصحيفة أن الشاب دانييل 
أرزاين يحصــل عىل اهتامم كبري يف 

أســرتاليا، باعتبــار أن املنتخب ال 
ميتلك الكثري مــن النجوم العامليني 
واملواهــب املميزة. لذلــك، ينظر 
كثــريون ألرزاين عــىل أنــه ميثــل 
األمل يف املســتقبل، وورقة رابحة 

للمنتخب األسرتايل.
وأشــارت الصحيفــة إىل أن أرزاين 
أظهــر إمكانيات كبــرية يف فريق 
ميلبورن ســيتي، حيث أنه يتميز 
بالرسعة والصالبة يف اللعب، ولديه 
مهــارة املراوغــة. ويلعــب أرزاين 
غالبا يف مركز الجناح األيرس، ومن 
هنالك يتوغل نحو املرمى ويسبب 
املنافســة،  للدفاعــات  املشــاكل 
بسبب رسعته ومراوغاته الجريئة.

ويف الختــام، قالــت الصحيفة إنه 
مع انطالق مونديال روسيا 2018، 
ســوف يحمــل الجوهرة الشــاب 
دانييــل أرزاين آمــال الجامهري يف 
بــالد الكنغــر، وســيحظى بفرصة 
مثينــة إلظهار مهاراتــه أمام العامل 

وجذب اهتامم الفرق األوروبية.

وكاالت: رفــض االتحــاد الدويل 
القــدم )فيفــا(، أمــس  لكــرة 
الجمعة، التعليق بشــأن الزيارة 
الســابق،  لرئيســه  املرتقبــة 
السويرسي جوزيف بالتر، الذي 
يخضع لإليقــاف، لبطولة كأس 

العامل 2018.
وكان متحدث باســم 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 الســفر إىل موسكو 
لحضــور املونديــال، بنــاء عىل 
الــرويس،  الرئيس  مــن  دعــوة 
فالدميري بوتني، ورد الفيفا بكلمة 

“ال تعليق”.

ومل يجر الكشــف عــن املباراة 
أو املباريــات، التي يعتزم بالتر 
حضورهــا يف املونديــال، لكــن 
يحتمل تواجده يف لقاء الربتغال 
واملغرب، األربعــاء املقبل، عىل 
بالعاصمــة  لوجنيــي  ملعــب 
منافســات  ضمــن  موســكو، 

املجموعة الثانية.
ويبدو أن بالتر ســيحرض بصفة 
غري رســمية، مثلام سمح الفيفا 
بذلك للفرنيس، ميشيل بالتيني، 
الرئيس السابق ليويفا، املوقوف 
أيضا، خالل يــورو 2016، علام 
بــأن بالتيني مل يحرض أي مباراة 

حينها.
وكان بالتر رئيســا للفيفا، حينام 
حصلت روســيا يف عــام 2010، 

مونديال  اســتضافة  حــق  عىل 
.2018

لكنــه رحــل عــن املنصــب يف 
2015، إثر قضية فســاد الفيفا، 
التي شــهدت توجيــه اتهامات 
املســؤولني  مــن  العديد  ضــد 

البارزين، يف االتحاد الدويل.
ووجه بالتــر التهنئة، عرب موقع 
“تويــرت”، للمنتخــب الــرويس، 
إثــر فــوزه الكبري عــىل نظريه 
الســعودي 5/0، الخميــس، يف 

املباراة االفتتاحية للمونديال.
وكتــب بالتر “التهنئــة والتحية 
انتصار  العــامل،  النطــالق كأس 
روســيا   !5/0 بنتيجــة  رائــع 
ستكون مضيفا مثاليا، وستحظى 
باالحرتام الدويل الذي تستحقه”.

الفيفا يرفض التعليق

بالتر

علي مجيد

تاج: هذه توقعاتي لمباريات اليوم
يــرى املدرب الوطني لكرة القدم خالد تاج أن حظوظ املنتخبات الفرنســية 
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 
مســتوى عاٍل من األداء واملهارة، مضيفا: يعتــرب املنتخب الفرنيس حالًيا من 
املنتخبات املحرتمة كثريًا والرتشــيحات تصب لصالحهم بصورة كبرية بوصوله 
للمبــاراة النهائية والظفر باللقب بجانب كل من الربازيل وأملانيا وإســبانيا، 
مشــريًا إىل أن املنتخب األســرتايل عنده هبوط يف املستوى الفني خالل الفرتة 

األخرية؛ بسبب تغيري املدربني لديه وكرب العنارص املوجودة يف صفوفه.
وعن اللقاء الثاين، بنينّ تــاج أن األرجنتني ورغم صعوبة تأهله للمونديال، إال 
أنه من املؤمل أن يظهر يف املونديال بصورة قوية بقيادة نجمه ليونيل مييس 
الذي سيشــكل عالمة فارقة يف هذا املحفل مع “التانغو”، فيام ايسلندا الذي 
يعتــرب من أفضل املنتخبات التي تلعب “دفــاع املنطقة املرتاجع” لن تصمد 

طوياًل 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 حًظا يف الخروج بنتيجة الفوز وبفارق هدفني يف 
ظل ما يتمتع به املنتخب من العبني وأســامء تلعب 
يف أفضــل الدوريــات األوروبية، وهــذه املجموعة 
الحالية تعترب ثــاين أفضل مجموعة للكرة الكرواتية 

بعــد مونديــال 1998، مضيًفــا “كرواتيا 
وســتفرض  الكــرة  عــىل  ستســحوذ 

أســلوبها فيام ستلعب نيجرييا عىل 
بعض الجزئيات يف تهديد مرمى 

كرواتيــا ومنها الكرات الثابتة 
والكرات املرتدة”.

تكتيك

دانييل أرزاني

المدرب خالد تاج
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وكاالت: دامئا ما يسمع املدافع األملاين، 
بين��ه  مقارن��ات  كيميت��ش،  جوش��وا 

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 23 عاما، 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 17 هدفا، يف كل 

املسابقات.
وتاب��ع كيميت��ش: “بالطب��ع يجب أن 

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 

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 أداًء جيًدا، لي��س لك ولكن 
للفريق.. نريد أن تكون البداية جيدة”.

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 4/1، يف 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 
2013 ولعبنا س��ويا، يف منتخبات أملانيا 

للشباب”.
ويعتق��د كيميتش أيض��ا أن فرينر، 22 
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”.

أك��د  وكاالت: 
مانوي��ل نوي��ر، 
ح��ارس مرم��ى 
املنتخب األملاين، 
أنه ال يشعر بأي 
إىل  مش��رًيا  أمل، 
أنه مستعد متاما 
لخوض املواجهة 
حي��ة  فتتا ال ا
يف  للامكين��ات 
املوندي��ال، ضد 

املكسيك، غداً.
من  نوير  وع��اىن 

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��الل ترصيحاته لقن��اة ARD “أنا يف 
حالة معنوية جيدة وال أش��عر بأي أمل أو مشاكل أو 

عدم توازن”.
وأض��اف “حصلت عىل الضوء األخ��ر من األطباء، 
كن��ت دامئً��ا إيجابًيا 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”.

نوير يعلن جهوزيتهكيميتش: لن أكون النسخة الثانية لالم

المانشافت يعاني من اضطراب بأهم نقاط قوته
)وكاالت(: اق��رب منتخ��ب أملانيا 
م��ن خوض مبارات��ه األوىل بكأس 
العامل والتي سيواجه فيها املكسيك 
يوم غٍد األح��د يف مواجهة يحتاج 
فيه��ا بطل الع��امل ملح��و الصورة 
املخيبة التي ظهر بها خالل وديتي 
أخبار  لكن  النمس��ا والس��عودية 
الس��اعات األخرية مل ُتخرج بوادر 
جيدة لعشاق املانشافت فام هي 
أبرز مش��اكل الفريق بالس��اعات 
األخرية قب��ل انطالق رحلة الدفاع 

عن اللقب؟

بداية الحكاية:
 األملان ال يركون ش��يئاً للصدفة، 
في��ه  كان��ت  ال��ذي  بالوق��ت 
عن  تبحث  الك��ربى  املنتخب��ات 
فن��دق تقيم به بوس��ط الربازيل 
خ��الل كأس الع��امل 2014 ق��ام 
منش��أة  بتعمري  األملاين  االتح��اد 
كامل��ة يف جزيرة باهي��ا بتكلفة 
25 مليون جينيه اسرليني 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��ري كل ظ��روف النجاح عىل 

عكس الفرق األخرى.

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��ري من بالد السيليس��او وهو 
ما دفع املس��ؤولني التخاذ القرار 
باالعت��امد 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 2017 غاب 

هذا العامل قبل كأس العامل.

عالمة فشل: 
التخ��يل عن س��وتيش: قبل س��فر 
الفريق بثالثة أي��ام أعلن االتحاد 
األملاين عن نقل معس��كر الفريق 
من مدينة س��وتيش لضاحية تبعد 

ح��وايل 30 دقيق��ة بالس��يارة عن 
قلب العاصمة موس��كو والسبب 
كان واضح جداً وهو عدم جاهزية 
منتج��ع س��وتيش وع��دم ظهوره 
بالشكل الذي كان عليه قبل عام.

الحال يف فاتوتينيك مل يبدو أفضل 
للامنش��افت  األول  فالتمري��ن 
بروس��يا تأخ��ر ل��� 25 دقيقة ألن 

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 سرافق 
أس��لوب  يعتمد  ال��ذي  املنتخب 
التمريرات األرضي��ة الكثرية وهو 
ما قد ُيح��دث اضطراب��اً تدريبياً 

كبرياً للامنشافت.

تطور القضية: 
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 

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��ىل تج��اوز كل ه��ذه امل��آزق 

الصعبة.
الصعوبات كبيرة:

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 
القواع��د  1974” ع��دا ع��ن كل 
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��الم إال من باب 

“خروج مفاجئ”.

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

 توماس مولر )المانيا(: 
“جري مع الحلم”.

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

جيفيرسون فارفان )البيرو(:
 “تحيا البيرو”.

جوشوا كيميتش

الحارس نوير
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األرجنتين تبدأ من آيسلندا
األرجنتيين  سييتدخل  )وكاالت(: 
املواجهة ضد آيسييلندا يف افتتاح 
املجموعيية الرابعة يف كأس العامل 
لكرة القدم اليوم السييبت، وهي 
مرشييحة للفييوز لكن سيييناريو 
املباريييات األخرية قد يقف عائقا 
أمامها أكرث من منافستها املغمورة 

التي تشارك للمرة األوىل.
وتعترب األرجنتن، بطلة نسييختي 
1978 و1986، ميين بيين الكبار 
يف عامل كييرة القدم ومتلك ليونيل 
مييس يف صفوفهييا الحاصل عىل 
جائييزة أفضل العييب يف العامل 5 
مرات، لكنها تأهلت إىل النهائيات 
بعد فوزها يف املباراة األخرية ضد 
األكييوادور، وأحرزت 19 هدفا يف 
18 مباراة، وهو السجل األضعف 
منييذ اعتيياد مجموعيية واحدة 
لتصفيييات أمييريكا الجنوبييية يف 
منتصف تسعينات القرن املايض.

ومنذ ذلك الحن زادت مشيياكلها 
عييىل أرض امللعييب سييوءا وتبع 
فوزهييا الصعب عىل إيطاليا التي 
مل تتأهل إىل روسيييا هزمية ثقيلة 

6 - 1 أمام إسبانيا.
حارسييها  األرجنتيين  وفقييدت 
األسايس سييريجيو رومريو بسبب 
إصابيية يف الركبة وخييرج مانويل 
النزينييي من التشييكيلة النهائية 
قبل 9 أيام ميين انطالق البطولة 

بسبب قطع يف الرباط الصليبي.
واسييتجمعت قواها لتفوز 4 - 0 
عىل هايتييي لكن ذلييك مل يقنع 

جاهريها القلقة.
للنهائيات  اسييتعداداتها  وتلقت 
رضبيية قوييية بعد إلغيياء مباراة 
ودية ضييد الكيييان الصهيوين يف 

القدس.
ورغم ذلييك ما زالييت األرجنتن 
مرشييحة للفوز يف موسكو اليوم 
عىل أصغيير بلد يتأهل للنهائيات 

عىل اإلطالق.
وكانييت أيسييلندا مفاجأة بطولة 
أوروبا 2016، حيث تعادلت مع 
الربتغال التي نالت اللقب يف دور 
املجموعات وتغلبت عىل إنجلرتا 
يف دور الي 16 قبل أن تخرس أمام 

فرنسا يف دور الثانية.

هييذا  تراجييع  مسييتواها  لكيين 
العييام وفشييلت يف الفوز يف آخر 
4 مباريييات ميين بينهييا الهزمية 
3 مييرات أمييام املكسيييك وبريو 
والرنويييج، واهتزت شييباكها بي 3 

أهداف يف كل منها.
وغاب جيلفي سيجوردسون أبرز 
العبي وسط آيسلندا لفرتة طويلة 
عن آخر 3 أشهر بسبب إصابة يف 

الركبة.
وشييارك كبديل يف آخيير مباراتن 
الحايل، وستكون  الشييهر  وديتن 
البداييية مهمة  منييذ  مشيياركته 

لتعزيز الثقة.
وال يتوقييع كثريون فوز آيسييلندا 
لكنها تستلهم األمل من آخر مرة 
لعبت فيهييا األرجنتيين مباراتها 
األوىل يف كأس العامل ضد فريق مل 

يسبق له املشاركة يف النهائيات.
وكان ذلك يف 1990 عندما خرست 
األرجنتيين 1 - 0 أمام الكامريون 
التي بلغت ربع النهايئ، وهو دور 
مل يسييبق أن نجح فريق إفريقي 

آخر يف تخطيه حتى اآلن.

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 2006 بأملانيا.
لكن الفريق الحايل، ال يضم سوى 

4 العبن فقط، ممن شاركوا يف 
املونديال املايض، الذي أقيم 

بالربازيل العام 2014، وهم: “مييل 
جديناك، وتيم كاهيل، ورويب كن، 

ومات لييك”.
ويتطلع النجم املخرضم كاهيل 

)38 عاما( إىل صناعة التاريخ، يف 
كأس العامل، خصوصا بعد أن أحرز 
5 من إجايل 11 هدفا للمنتخب 

األسرتايل، يف تاريخ مشاركاته 
بالبطولة.

ويف حال نجاحه يف التسجيل، 
خالل املونديال الرويس، سيكون 
رابع العب يف التاريخ، يسجل يف 
4 نسخ متتالية من كأس العامل، 

بعد الربازييل بيليه، واألملانين أوفه 
زيلر، ومريوسالف كلوزه.

مارفيك: لن ندافع

ديشامب: مواجهة قوية
وكاالت: تجاهل ديديه ديشامب، 
الفرنيييس،  املنتخييب  مييدرب 
الدائييرة، حييول قلة  التسيياؤالت 
خييربة العبيه يف البطييوالت، وأكد 
أنه يعتقد أن مبيياراة فريقه أمام 

أسرتاليا، ستظهر معدن الفريق.

وقال ديشامب، يف مؤمتر صحفي، 
عقييد أمييس الجمعيية “ال يوجد 
مخاطييرة. أخرتت هييؤالء الالعبن 
ألنني أعتقد أنهم يؤدون أداء جيدا 
مفيييد للفريييق. إنهم هنييا ألنهم 

ميتلكون املميزات املطلوبة”.

وأضاف “سييندخل املباراة بالعزم 
والتواضع املطلوبيين”، منوًها أنه 
يتوقع أن يكون املنتخب األسرتايل 

منافسا قويا ومنظا ومنضبطا.
وال يتوقع قائد املنتخب الفرنيس، 
هوجو لوريس، مباراة سهلة، رغم 

أن املنتخب األسييرتايل يحتل املركز 
الييي 36 يف تصنيف االتحاد الدويل، 
فيييا يحتييل املنتخييب الفرنيس، 

املركز السابع.
“الفريقان  املرمييى  وقال حييارس 
سيقاتالن، سييتكون معركة. نتوقع 

مباراة صعبيية للغاييية. يجب أن 
نكون مستعدين لها من البداية”.

وأضيياف “لدينييا مميييزات كثرية، 
نكييون  أن  أيضييا  علينييا  ولكيين 
متواضعن ونثبت لهم هذا، عندما 

نكون يف امللعب”.

انطوان جريزمان

وكاالت: متتلك فرنسا، واحدة من 
أصغر التشكيالت سًنا يف كأس 

العامل، لكن كيليان مبايب، يعتقد أن 
املنتخب الفرنيس لديه كل ما يلزم، 

للفوز باللقب يف روسيا.
وتبدأ فرنسا مشوارها اليوم، 

وسيعاون مبايب )19 عاما(، وعثان 
دميبيل، البالغ من العمر 21 عاما، 
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 العبن 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 الالعبن 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.

)وكاالت(: تستهل فرنسا مشوارها 
يف كأس العامل لكرة القدم مبواجهة 
اسييرتاليا يف كازان اليييوم السييبت 
وسط شكوك بشييأن لياقة املدافع 
جربيل سيييديبي وضغوط لتحقيق 
فوز مريح يبدد الشييكوك بشييأن 
متاسك هذه التشكيلة من الالعبن 

املميزين.
ويكافح سيديبي ظهري أمين موناكو 
للتعييايف من إصابيية يف ركبته ليثري 
التسيياؤالت بشييأن أحييد املراكييز 
القليليية التييي تفتقر فيها فرنسييا 

للعمق.
وميين املرجييح أن يلعييب املدافع 
بنجامن بافارد، الذي خاض سييت 
مباريييات دولييية وخيياض معظم 
مبارياتييه مع فريقه شييتوتجارت 
األمليياين كقلييب دفيياع، بييدال من 

يف  مبارياتييه  أوىل  يف  سيييديبي 
كأس العامل أمام الفريق االسييرتايل 
املجهييول تحييت قيييادة مدربييه 

الجديد بريت فان مارفيك.
الشييكوك  ميين  الكثييري  وهنيياك 
بشييأن هجييوم الفريييق الفرنيس 
الييذي سيييخوض أوىل مبارياته يف 
املجموعة الثالثة عىل ملعب كازان 
ارينا حيث سيييجد ديدييه ديشان 
مدرب الفريق نفسه أمام خيارات 

صعبة لثاليث الهجوم.
وأرشك ديشييان مهاجمه املخرضم 
أوليفييييه جييريو يف فريييق البدالء 
خييالل تدريب يييوم األربعاء ومن 
املرجييح أن يدفييع باملتألق كيليان 
مبايب )19 عاما( ومهاجم برشلونة 
عثييان دميبيل إىل جييوار أنطوان 

جريزمان يف هجومي ثاليث قوي.

وحقييق ديشييان قائييد منتخييب 
فرنسييا الفائز بييكأس العامل 1998 
عىل أرضه وبن جاهييريه لقبا أو 
اثنن عييىل الصعيييد العاملي لكنه 
ميلك تشكيلة بن أقوى 32 منتخبا 

يشاركون يف البطولة.
ما ميلكه الفريق من مواهب جعل 
فرنسا بن املرشحن للفوز باللقب 
لكن ال تزل هناك شييكوك بشييأن 
قدرة ديشييان عييىل تحقيق أفضل 

النتائج من هؤالء النجوم.
باسييتثناء هدف مبييايب يف التعادل 
1-1 مع الواليييات املتحدة يف آخر 
املباريييات الودييية لفرنسييا قبييل 
الوصول إىل روسيييا ظهيير الفريق 
الفرنيييس مفييككا مييا يعنييي أن 
اسييرتاليا سييتكون منافسا أصعب 
من املنتخب االمرييك وفقا ملا قاله 

ديشان.
وستبحث اسييرتاليا أيضا عن بداية 
ايجابييية مقارنة بآخيير بطولتن يف 
افريقيا حيث  الربازيييل وجنييوب 
اخيير  يف  مباراتيين  أول  خييرست 

نسختن.
ونظريييا يبييدو الفريق االسييرتايل 
أقل من فرنسييا حيييث ميلك قوة 
هجومييية أقييل وسيييكون دفاعه 
يف مهميية صعبة للتصييدي لهجوم 

املنافس.
ومل يكن أمام الهولندي فان مارفيك 
سييوى خوض القليل من املباريات 
الودييية لرتك بصمته عىل أقل فرق 

املجموعة تصنفيا.
ورغييم ذلك فيياز الفريق 4 - صفر 
عىل التشيك يف مباراته الودية قبل 
األخييرية قبييل الوصول إىل روسيييا 

وقييد يكون الفوز 2 - 1 عىل املجر 
مييؤرشا ألداء أفضييل حيث ال يزال 
الفريق يعاين يف التحول من الدفاع 

للهجوم.
ورغييم كل ذلك ال ينقص املنتخب 
االسرتايل يف كازان الشجاعة الكافية 
حيث عمل الفريييق بجدية خالل 
معسييكره يف تركيييا قبييل البطولة 
إلعادة بنيياء الفريق بدنيا وفنيا ما 
دعم فرصهييم لتجيياوز املجموعة 
التي تضم أيضا بييريو املصنفة 11 

عامليا والدمنرك املصنفة 12.
والفوز عىل فرنسا يبدو أمرا خياليا 
لكن رمبا يفعلهييا تيم كاهيل )38 
عامييا( يف الشييوط الثيياين حيييث 
يسييعى ليصبييح رابييع العييب يف 
التاريييخ يسييجل يف أربع بطوالت 

لكأس العامل.

مبابي: حظوظنا قائمة

فرنسا تبحث عن تبديد الشكوك
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محمد الدرازي يف الذاكرة

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

املونديالية الخاصة..

ما منتخبك العالمي 

المفضل؟

- أنا من عشاق املنتخب الربازييل.

كيف ترى حظوظ منتخبك 
في مونديال روسيا؟

- ميتلك منتخب الربازيل حظوظا 
املب��اراة  إىل  الوص��ول  يف  قوي��ا 

النهائية، وهذا ما أتوقعه.

من ترّشح إلحراز لقب 
النسخة الـ21 لكأس العالم؟

- الربازي��ل املرش��حة األوىل لنيل 
اللقب.

 كيف تقرأ حظوظ المنتخبات 
العربية في نسخة 2018؟

- بداي��ة مل أتوق��ع نتيج��ة لق��اء 
الس��عودية وروس��يا الكب��رة يف 
افتتاح البطول��ة عطفا عىل نتائج 
املنتخب الس��عودي يف اللقاءات 
الودي��ة التي س��بقت املونديال، 
وبإمكان أح��د املنتخبات العربية 
املجموع��ات  دور  تتخط��ى  أن 
وتتأه��ل إىل ال��دور الث��اين كحد 
أقىص، إذ ال أتوق��ع لها أن تتقدم 

أكرث من ذلك.

ما أول مونديال كأس العالم 
حظيت بمتابعته؟

- مونديال 98 بفرنسا.

هل لديك طقوس خاصة لمتابعة 
منافسات هذا الحدث العالمي؟

- أفضل مش��اهدة املباريات مع 
األصدقاء.

 حدث ال تنساه في ذاكرتك 
حول كأس العالم؟

- قد تنىس مباراة ما وال تستطع أن 

تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب 
جدا أن أنىس نهايئ مونديال 2002 
يف كوريا الجنوبية واليابان، والذي 
الربازييل  املنتخب��ن  ب��ن  جم��ع 
واألملاين، إذ استطاع فيه الظاهرة 
رونال��دو وعىل طريقت��ه الخاصة 
أن مينح راقيص “السامبا” النجمة 
الخامس��ة بعد أن ق��اد منتخب 
بالده نحو التتويج بلقب النسخة 
ال�17 من كأس العامل حينام سجل 
ثنائي��ة الفوز يف املب��اراة النهائية 
التاريخي��ة يف يوكوهام��ا ليتوجها 
بطلة للمرة الخامسة يف تاريخها.

 الالعب: 
حسين الصياد

أحمد كريم

خرس امُلنتخب املرصي أمام نظره 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��رصي لعب بطريقة جيدة، وتألق دفاعه وحارس مرماه، 
لكنه مع األسف الشديد كان يسر عىل حقل ميلء باأللغام 

ميثله هجوم أورغواي الفتاك.
صم��د املرصي��ون بالفع��ل 89 دقيقة 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 بن “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��ام الحق يف تغي��ر “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��� 5 أه��داف نظيفة عىل 
الس��عودية، فيام يتوج��ب عىل األخ��رة مواجهة منتخب 
األورغواي الذي فاز يف مباراته األوىل وهو يف أسوأ حاالته!

وم��ا يزيد الطن 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 
ُمح��زن أن ي��أيت الهدف اإلي��راين يف الدقيق��ة 95 وبأقدام 

مغربية أيضا!
وبع��د ذلك، أليس من املخيب أن تبدو امُلش��اركة العربية 
األكرب يف تاري��خ بطولة كأس العامل يف هذا الوضع الصعب، 
فقد سقط 3 من أصل 4 يف الجولة األوىل، وجميعهم بطريقة 
مؤملة، تعكس الفارق يف املس��توى بيننا.. وبينهم.. فهل 

يفعل التونسيون العكس؟

a7med.karim@gmail.com

لقطة

هل يفعل التونسيون العكس؟

وكاالت: شدد إيفان راكيتيتش، نجم منتخب كرواتيا، 
عىل أهمية تحقيق الفوز يف أول مباراة للفريق، يف 

مونديال روسيا، عندما يواجه نظره النيجري.
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 نيجريا، هو خصم خطر، 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”.

راكيتيتش يحذر زمالءه

منتخب��ا  يلتق��ي  )وكاالت(: 
كرواتيا ونيجري��ا، يف افتتاح 
باملجموع��ة  مش��وارهام 
الرابع��ة لكأس الع��امل لكرة 
الق��دم، الي��وم الس��بت، يف 
مب��اراة ق��د ت��رتك أحدهام 
يص��ارع من أج��ل البقاء يف 

مجموعة املوت.
ويف كل النسخ السابقة كانت 
هناك مجموعة توصف بأنها 
ويف  “امل��وت”،  مجموع��ة 
روس��يا ينطبق هذا الوصف 

عىل املجموعة الرابعة.
ونيجريا،  كرواتي��ا  وتلع��ب 
إىل  التأهل  تتوقع��ان  اللتان 
دور خروج املغلوب، بجانب 
األرجنت��ن بقي��ادة ليوني��ل 
مييس أفضل العب يف العامل 
5 مرات، وآيس��لندا مفاجأة 
البطول��ة التي تأمل يف تكرار 
مسرتها الرائعة عندما بلغت 
دور الثامنية يف بطولة أوروبا 

.2016
وس��تحاول نيجري��ا وض��ع 

األداء املتواضع وإثارة الجدل 
تنزل  خلف ظهره��ا، عندما 

إىل أرض استاد كالينينجراد.
وتدخ��ل نيجري��ا البطول��ة 
بعد فش��لها يف الفوز يف آخر 
4 مباري��ات ودية، وفضيحة 
اتهام مدربه��ا جرنوت رور 
لبعض الصحافين بالس��لوك 
واخت��الق  األخالق��ي،  غ��ر 
استعدادات  حول  األكاذيب 

املنتخب لكأس العامل.
التصنيف  نيجري��ا  وتحت��ل 
48 عاملي��ا، وهو األس��وأ يف 
املجموع��ة، لكنه��ا أثبت��ت 
قدرتها عىل منافسة الكبار يف 
البطول��ة املاضية يف الربازيل 
2014، عندم��ا بلغ��ت دور 

الستة عرش.
وق��ال رور ملوق��ع االتح��اد 
ه��ذه  “أح��ب  النيج��ري 
املجموعة ألنن��ا نعلم كيف 
نص��ل ملس��توى التوقع��ات 
سويا. نيجريا ستكون جاهزة 

ضد كرواتيا”.

وعىل النقيض ف��إن كرواتيا، 
باملواهب، فشلت يف  املليئة 
الوصول ملس��توى التوقعات 

بشكل معتاد.
كافي��ة  املوهب��ة  تك��ن  ومل 
لكرواتي��ا الت��ي فش��لت يف 
عب��ور دور املجموعات منذ 
مشاركتها األوىل كبلد مستقل 
يف فرنسا 1998، عندما نالت 

املركز الثالث.
وخرجت من الدور األول يف 
أعوام،  أربع��ة  قبل  الربازيل 
إىل  التأه��ل  يف  وفش��لت 

جنوب إفريقيا 2010.
لكنه��ا س��تصل إىل روس��يا، 
وهي متل��ك الكفاءة والخربة 
بن 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 
والهزمية  واملكسيك 

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

مانزوكيتش.

لوكا مودريتش

طموح نيجيريا 
يصطدم بمواهب 

كرواتيا

الصياد: الظاهرة رونالدو سّطر تاريخ البرازيل بنهائي 2002

مواجهة الغموض
)وكاالت(: كان صانع ألعاب الدمنارك 
كريستيان إريكس��ن، مراهقا قليل 
الخ��ربة يجلس ع��ىل مقاعد البدالء 
معظ��م الوق��ت خ��الل مش��اركته 
األوىل بكأس الع��امل لكرة القدم يف 
جنوب إفريقيا، لك��ن بعد 8 أعوام 
س��يحمل ع��ىل عاتقه آم��ال بالده 
عند افتتاح مش��وارها يف النهائيات 
أمام برو، اليوم السبت.ومتثل عودة 
برو لكأس العامل بع��د غياب 36 عاما، 
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.
توتنه��ام  الع��ب  إريكس��ن  وتط��ور 
هوتسبر، الذي غاب عن نسخة الربازيل 
2014، ليصب��ح صان��ع لعب ب��ارزا مع 
فريق��ه ومنتخب بالده، وس��جل ثالثية 
رائعة خ��الل الفوز 5 - 1 ع��ىل أيرلندا 
يف امللحق، ليقود الدمنارك للتأهل لكأس 

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 11 هدفا، ويف وجود 
مساندة من مواهب هجومية مبنتخب 
بالده فإن الالعب البالغ عمره 26 عاما، 

سيكون مرشحا لهز الشباك.
وبرزت أهميته خالل االس��تعداد لكأس 
الدمن��ارك يف  فش��لت  الع��امل، حي��ث 
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 2 - 0، 
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 

الهجومي ونق��ل الكرة برسعة، وتجنب 
بن��اء الهجامت م��ن الخل��ف كام كان 

الحال يف فرتة املدرب مورتن أولسن.
صالب��ة  م��ن  الدمن��ارك  واس��تفادت 
ثن��ايئ الدفاع س��اميون ك��ر وأندرياس 
كريستنس��ن، خاص��ة يف امللح��ق أمام 

أيرلندا.
وسيواجه االثنان اختبارا قويا أمام قائد 
ب��رو باول��و جريرو الذي تم الس��امح 
ل��ه بخ��وض النهائيات بق��رار محكمة 

س��ويرسية، بعد رف��ع عقوب��ة تتعلق 
باملنشطات.

ورغ��م أن فرص برو تبدو أضعف، لكن 
الفري��ق القادم م��ن أم��ركا الجنوبية 
ميلك الرسعة وامله��ارة وبدا خطرا عند 
مواجهة السويد استعدادا لكأس العامل.

وقبل مواجهة فرنسا تأمل برو يف تقييد 
حركة إريكسن الخطر، وتحقيق نتيجة 
جيدة أمام اس��رتاليا عىل أمل التقدم يف 

البطولة.

كريستيان اريكسن وباولو جيريرو 



لة
ام

ش���
ة 

���ي
اس

سي
ة 

ي���
وم

ي

السبت 15 يونيو 2018 - 2 شوال 1439 - العدد 3532 24
اليوم

أمس

13:00

19:00
16:00

22:00

فرنسا

بريو

األرجنتني

كرواتيا

آيسلندا

الدامنارك

نيجرييا

اسرتاليا

0
0
3

1
1
3

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

خط��ف املنتخب اإلي��راين لكرة القدم ف��وزا قاتال عىل 
حس��اب نظ��ريه املغ��ريب 1/صفر، أم��س الجمعة عىل 
ملعب “كريستوفس��ي” يف سان بطرسبورغ، يف الجولة 

األوىل م��ن منافس��ات املجموعة الثاني��ة يف مونديال 
روسيا 2018.

وس��جل املهاجم املغريب البديل عزي��ز بوحدوز هدف 

املباراة الوحيد خطأً يف مرماه يف الدقيقة الخامس��ة من 
الوقت ب��دل الضائع؛ ليمنح املنتخ��ب اإليراين انتصارًا 

قاتاًل حصد به 3 نقاط مثينة.

سقوط 
بالنيران الصديقة وكاالت: ذكرت تقارير صحافية أملانية، أن خاميس 

رودريجيز، نجم بايرن ميونخ، يعاين من أزمة سياسية، 
قبل انطالق مباريات منتخب بالده كولومبيا، يف نهائيات 

مونديال 2018. ووفقا 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”.

كريس��تيانو  نج��ح  )وكاالت(: 
املنتخ��ب  قي��ادة  يف  رونال��دو، 
الربتغ��ايل لتعادل مث��ري 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.

اإلسباين،  املنتخب  ثالثية  وس��جل 
ثنائي��ة م��ن دييج��و كوس��تا يف 
الدقائ��ق “24 و55” وهدف من 
ناتش��و  بالدقيق��ة “58”، بين��ام 
ثالثي��ة املنتخ��ب الربتغ��ايل م��ن 
توقيع قائد املنتخب كريس��تيانو 
رونالدو من ركلة جزاء يف الدقيقة 
“4” وآخر يف الدقيقة “44” ومثله 
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 

بالفع��ل ع��ن طري��ق رونالدو يف 
الدقيق��ة “4”، م��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”، 
االنطالق  لنقط��ة  املب��اراة  ليعيد 
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 “55”، قب��ل أن 
يخطف ناتش��و هدف األس��بقية 
بتس��ديدة  اإلس��باين  للمنتخ��ب 

صاروخية يف الدقيقة 58.
واس��تطاع رونالدو تسجيل هدف 
التعادل يف الدقيقة “88” من ركلة 
حرة مب��ارشة، لينتهي اللقاء املثري 

بالتعادل 3-3.

وكاالت: خط��ف منتخب أوروغواي، 
الجمع��ة، فوزا قات��ال يف الدقيقة 90 
من املنتخب املرصي يف ثاين مباريات 
املجموع��ة األوىل مبوندي��ال روس��يا 
2018. وارتق��ى خيمني��ز أع��ىل من 
املدافع��ني ليحول برأس��ه ك��رة من 
ركلة حرة يف ش��باك محمد الشناوي 
حارس مرص، الذي أنقذ قبلها فرصتني 
خطريت��ني ليح��رم إدينس��ون كافاين 

ولويس سواريز من التسجيل.
ووضعت أوروغ��واي أول 3 نقاط يف 
رصيدها باملجموعة األوىل لتتس��اوى 
مع روس��يا صاحب��ة الضياف��ة، التي 
ف��ازت ع��ىل الس��عودية -5صفر يف 

املباراة االفتتاحية، الخميس.
وقدم منتخب مرص عرضا جيدا رغم 
غياب نجم��ه محمد ص��الح 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 )50(، ودانت 
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 19 يونيو 
وأوروغ��واي م��ع الس��عودية يف 20 

يونيو يف روستوف أون دون.

رودريجيز يثير أزمة

فوز صعب لألوروغواي على مصر“الدون” يفرض التعادل على اإلسبان

لقاء مصر واألورغوايمن لقاء البرتغال وإسبانيا

احتفاء مصري بالشناوي
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 

كن القيام به ونّفذوا الخطة التي وضعها  ما ميمُ
املدرب هيكتور كوبر. كان ميكن أن نخرج 

بنتيجة أفضل”.
وقدم املنتخب املرصي أداء قويا، حيث سيطر 

عىل الكرة يف 43 % من مجريات املباراة، 
وصمد إىل الدقيقة 90 حني أحرز خوسيه 

خيمنيز هدفا بكرة رأسية من ركلة حرة. وأنقذ 
الشناوي فرصتني خطريتني ليحرم إدينسون 

كافاين ولويس سواريز من التسجيل.

مرص

املغرب

الربتغال

إيران

إسبانيا

أوروغواي

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 2018، مساء 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 

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”.
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