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ت������أه������ل »ال�������ذي�������ب« 
)}( ح����ض����ر  ب����م����ن 

ال�����دور  م��ح��ط��ة  ت���م���وي���ل   
)]( أب������ري������ل  ف������ي 

طهران وبيونغ يانغ تستعرضان 
)ص17( الصاروخية  قوتهما 

وزير المالية يصافح رئيس اللجنة المالية بعد إخفاق الحكومة والنواب
في التوافق على الموازنة  )تصوير: عقيل الفردان(

العاهل يفتتح كلية الشيخ عيسى العسكرية الملكية
] رعى عاهل البالد القائد األعلى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عصر أمس حفل افتتاح مبنى 
من  البحرين  وسام  الدفاع  قوة  ضباط  من  عدداً  جاللته  منح  كما  الملكية،  العسكرية  عيسى  الشيخ  كلية 
الدرجة األولى والثانية. وقد تفضل جاللة الملك القائد األعلى بتسليم راية كتيبة المشاة اآللية الملكية 
واحدة  يداً  والعمل  للمساهمة  حديثًا  الخدمة  دخلتا  اللتين  واألركان  للقيادة  الملكية  الكلية  وراية   )13(

مع باقي وحدات وأسلحة قوة الدفاع.                                              )التفاصيل ص2(

بعد أن رفضت الحكومة زيادة »عالوة الغالء« 

»مالية النواب« ترفض مشروع »موازنة 2010/2009«

ولي العهد يشيد بإقرار
»الوزراء« االستراتيجية الوطنية

التنمية  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  ال��ع��ه��د  ول����ي  أش�����اد   §
حمد  بن  سلمان  الشيخ  السمو  صاحب  االقتصادية 
آل خليفة بإقرار مجلس الوزراء في جلسته الماضية 
االستراتيجية الوطنية للسنوات 2009 حتى 2014.

التنمية  م��ج��ل��س  ج��ل��س��ة  س��م��وه  ت�����رؤس  ف��ل��دى 
أكد  ال��رف��اع،  بقصر  أم��س  ع��ق��دت  ال��ت��ي  االق��ت��ص��ادي��ة 
تبدأ  االستراتيجية  ه��ذه  بإقرار  أن��ه  العهد  ول��ي  سمو 
الرؤية  لتجسيد  الوطني  العمل  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة 
االقتصادية 2030 إلى واقع وتشكل مدخاًل العتبار 

بتعاونهما  االقتصادية  التنمية  ومجلس  الحكومة 
الوثيق في تنفيذ الرؤية االقتصادية 2030 من خالل 
الواحد  الفريق  روح  لتكريس  الوطنية  االستراتيجية 
ورفع  الوطنية  اإلنتاجية  يزيد  ما  الوطني  العمل  في 
أن  ف��ي  الملك  جاللة  رغبة  بذلك  متمثلين  مستواها 
يكون كل المواطنين سواسية في التنمية واالستفادة 
هدفها  هو  البحريني  المواطن  يكون  وأن  عوائدها  من 

الدائم تكريسًا لما يريده جاللة الملك. 
)التفاصيل ص3(

الدولة  موازنة  قانون  لمشروع  رفضها  النواب  مجلس  في  واالقتصادية  المالية  الشئون  لجنة  أعلنت   [
إلى  الموازنة  ملف  بمتابعة  المكلفة  الوزارية  اللجنة  مع  مفاوضاتها  وصلت  أن  بعد  للعامين 2010/2009 

طريق مسدود بشأن توصيات اللجنة وعلى رأسها استمرار صرف عالوة الغالء.
ورفضت الحكومة توصيات »مالية النواب« بشأن استمرار صرف عالوة الغالء واالكتفاء بصرف مبلغ 15 
مليون دينار تضاف إلى موازنة دعم األسر المحتاجة، كما اقترح النواب تخصيص مبلغ 70 مليونًا الستمرار 
عالوة الغالء في العام 2009، ومبلغ 50 مليون دينار للعام 2010، إال أن الحكومة أبدت رفضها لهذا االقتراح، 
ما دفع بمالية النواب اتخاذ قرار رفض مشروع الموازنة برمته. وقال رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل 
سوى  يستحقها  ال  العالوة  أن  يرون  فهم  واللجنة،  ــوزارة  ال بين  جدي  خالف  »هناك  االجتماع:  انتهاء  بعد 
المسجلين في وزارة التنمية االجتماعية ومن ال يتجاوز دخلهم 337 ديناراً، ولكننا نرى أن الفقر في البحرين 
يتعدى هذا الرقم وأن هناك شريحة أكبر محتاجة للعالوة «.  أشار إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة الحصول 
وزارة  رفعته  الذي  التقرير  على  االطالع  وطلبت  الغالء،  عالوة  لها  صرفت  التي  األسر  بشأن  معلومات  على 
التنمية إلى مجلس الوزراء متضمنًا شرائح مستلمي العالوة بحسب الرواتب، إال أن الحكومة رفضت تسليم 
اللجنة المعلومات الواردة في التقرير خالل االجتماع أمس.                                                                                      )التفاصيل ص9(

الحكومة ترفض إسقاط الرسوم عن الصيادين
طلب  ت��رف��ض  الحكومة  أن  »ال��وس��ط«  علمت   [
إصالحات  رسوم  من  استثنائهم  بشأن  الصيادين 
و10  عامين  كل  دينار   200 والبالغة  العمل  س��وق 
دنانير شهريًا عن كل عامل أجنبي بواقع 440 دينارًا 

كل عامين.
ستدعو  الحكومة  أن  رسمية  م��ص��ادر  وأك���دت 
يقدمها  التي  التسهيالت  من  لالستفادة  الصيادين 
صندوق العمل كجزء من عمله في مساعدة أصحاب 
اإلنتاجية  وتحسين  مشاريعهم  وتنمية  األع��م��ال 
العمال  وت���دري���ب  ال��م��ي��س��رة  ال���ق���روض  خ���الل  م��ن 
ومساعدتهم في إدخال التقنيات الحديثة في العمل 

أم��ام  ال��ب��اب  وفتح  األجنبية  األي���دي  تقليل  ث��م  وم��ن 
بحرنة القطاع.

إسقاط  الحكومة  رفض  أسباب  المصادر  وعللت 
رغبتها  عدم  إلى  تعود  بأنها  الصيادين  عن  الرسوم 
المشروع  إن  إذ  األعمال،  أصحاب  بين  التمييز  في 
اإلص����الح����ي ل���س���وق ال��ع��م��ل ي���ق���وم ع��ل��ى أس���اس 
المساواة بين الجميع. وقالت المصادر: »إن التغيير 
بقانون  م��ش��روع  خ��الل  م��ن  إال  يتم  ال  واالستثناء 
لعام   )19( رق��م  القانون  من  الثانية  المادة  لتعديل 
ثالث  حددت  التي  العمل  سوق  تنظيم  بشأن   2006

فئات مستثناة فقط.                               )التفاصيل ص7(

وضع حجر أساس محطة كهرباء المدينة الشمالية
§ الوسط - علي الموسوي

والماء  الكهرباء  هيئة  على  والمشرف  األشغال  وزيــر  وضــع   [
المدينة  في  كهرباء  نقل  محطة  أول  ــاس  أس حجر  الــجــودر،  فهمي 
الشمالية بجهد 220 كيلو فولت، التي من المقرر أن تكون جاهزة مع 

نهاية العام الجاري مع محطة أخرى بجهد 66 فولت.
و500  مليونًا   15 تبلغ  المحطة  إنشاء  كلفة  أن  الجودر  وأوضح 
ألف دينار، تشمل جميع األعمال اإلنشائية والتوصيالت الكهربائية 
األخرى، الفتًا إلى أن هذه المحطة تعد من أكبر المحطات التي تبنيها 
المدينة  تزويد  مشروع  أن  الــجــودر  وبّين  والــمــاء.  الكهرباء  هيئة 
مراحل،  ثالث  على  سينفذ  والمياه  الكهربائية  بالطاقة  الشمالية 

بكلفة إجمالية تقّدر بـ 124 مليون دينار.
يوسف  الشمالي  بلدي  مجلس  رئيس  كشف  آخــر،  جانب  مــن 
المدينة  ــي  ف أهلية  جامعة  ــاء  ــش إلن ــه  ب ــّدم  ــق ت طلب  ــن  ع الــبــوري، 
إلنشاء  مستعدين  خليجيين  مستثمرين  وجــود  مؤكداً  الشمالية، 

الجامعة.                                                     )التفاصيل ص6(

فوز كتلة المالكي في بغداد و8 محافظات بالجنوب
§ بغداد - يو بي أي،أف ب

ــرت الــنــتــائــج األولـــيـــة النــتــخــابــات  ــه ] أظ
المفوضية  أعلنتها  التي  المحافظات  مجالس 
العليا المستقلة لالنتخابات أمس )الخميس( 
يتزعمها   التي  القانون  دولــة  ائتالف  كتلة  فوز 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد 
وثماني محافظات جنوبية. وحصدت الالئحة 
بغداد  في  الناخبين  ــوات  أص من  المئة  في   38
الحكيم  حصل  فيما  البصرة  في  المئة  في  و37 
على  المالكي  وحــصــل  المئة،  11.6فــــي  على 
الناخبين  أصــوات  من  المئة  في   23.1 نسبة 
نسبة  وعلى  والقادسية  قار  ذي  محافظتي  في 
المئة  في  و16.2  ميسان  في  المئة  في   17.7
و12.5  واسط  في  المئة  في  و15.3  النجف  في 

في المئة في بابل و10.9 في المئة في المثنى، 
كربالء  في  الثالثة  بالمرتبة  ــاءت  ج أنها  غير 
بينما  المئة،  في   8.5 نسبة   على  حصلت  حيث 
الحبوبي  يوسف  المستقل  المرشح  فوز  تأكد 
وحلت  كــربــالء  فــي  المئة  13.3فـــي  ــال  ن الـــذي 
وحلت  المئة.   في  مع 8,8  ثالثًا  الرافدين«  »أمل 
في  ثالثًا  الصدري،  التيار  يدعمها  التي  القائمة 
قار  وذي  المئة(  فــي   15.2( وميسان  بــغــداد 

)14.1 في المئة(.
»الحدباء«  قائمة  فحصلت  نينوى،  في  أما   
على  المحافظة  على  األكراد  لهيمنة  المعارضة 
48,4 في المئة وحلت قائمة »نينوى المتاخية« 
المكونة من األكراد والعرب على 25,5 في المئة. 
التوافق  جبهة  جـــاءت  ديــالــى  محافظة  ــي  وف
 21.1 على  وحصلت  األولــى  بالمرتبة  السنية 

في المئة تلتها كتلة التحالف الكردستاني التي 
محافظة  وفــي  المئة.  في   17.2 على  حصلت 
بالمرتبة  التوافق  جبهة  جــاءت  الدين  صالح 
المئة  في   14.5 نسبة  على  بحصولها  ــى  األول
من أصوات الناخبين، فيما جاءت قائمة رئيس 
بالمرتبة  عالوي  أياد  األسبق  العراقي  الــوزراء 
المئة  في   13.9 نسبة  على  بحصولها  الثانية 

من أصوات المقترعين.
ــدر الئــحــة  ــص ــت ــــار، ت ــــب ــة األن ــظ ــاف ــح ــــي م وف
»المشروع العراقي الوطني« التي يدعمها زعيم 
النتائج  المطلك  صالح  الوطني  الحوار  جبهة 
حيث حلت أواًل بحصولها على 17.6 في المئة 
من األصوات تلتها الالئحة التي يدعمها الزعيم 
ــة، وحـــل الــحــزب  ــش ــد أبـــو ري ــم الــعــشــائــري أح
اإلسالمي ثالثًا.                      )التفاصيل ص25(

إصابة ثالثة إطفائيين ومدنيين في حريق بالنعيم
 § النعيم - مازن مهدي

ث��الث��ة  ه����م  أش����خ����اص  خ��م��س��ة  أص���ي���ب   [
إطفائيين ومدنيان بإصابات طفيفة عصر أمس 
بمستودع  ضخم  ح��ري��ق  نشب  أن  بعد  وذل���ك 

لألخشاب وسكن للعمال بمنطقة النعيم.
بسيطة  إلص��اب��ات  ت��ع��رض  ال��م��دن��ي��ي��ن  أح���د 
الموقع،  في  العالج  إثرها  على  تلقى  الرجل  في 
إل��ى  ع��ام��ًا   66 ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ  رج���ل  ن��ق��ل  فيما 
بعد  اإلسعاف  بواسطة  الطبي  السلمانية  مجمع 
وصفت  حيث  والرأس  الصدر  في  أللم  تعرضه 

حالته بالمستقرة وغير الخطرة.
بعد  إص���اب���ات  دون  م��ن  إط��ف��اء  رج���ل  ون��ج��ا 
انهيار أجزاء من الغرفة التي كان يكافح النيران 
فيها إذ أتى الحريق بشكل كامل على المستودع 
وسكن العمال.             )التفاصيل ص4(

رجال اإلطفاء أثناء عمليات إخماد الحريق      )تصوير: مازن مهدي(

وزير األشغال يضع حجر األساس لمحطة كهرباء »الشمالية«  )تصوير: أحمد آل حيدر(

طقس البحرين
يخدع الفلكيين

§ الوسط - فاطمة عبداهلل 

الجوية  األرصاد  محطة  توقعت   [
البريطانية تكاثف السحب مساء اليوم 
العربي  ال��خ��ل��ي��ج  م��ن��اط��ق  ب��ع��ض  ع��ل��ى 
م���ن ض��م��ن��ه��ا ال��ب��ح��ري��ن، م���ع وج���ود 
الخفيفة  مابين  أمطار  لهطول  فرصة 

والمتوسطة يوم غد وبعد غد.
الطقس  تغير  خ��دع  ذات��ه  الوقت  في 
التقارير  حاليًا  البحرين  تشهده  الذي 
األرص����اد  منظمة  ع��ن  ص����درت  ال��ت��ي 
بأن  وأفادت  الفلكيين،  وبعض  الجوية 
هذا العام سيكون أكثر برودة من العام 
بردًا  أقل  البحرين  شتاء  وجاء  السابق 
من العام الماضي.     )التفاصيل ص 7( 

الجيش اإلسرائيلي يداهم باخرة مساعدات لبنانية 

منع وفد حماس من إدخال 11 مليون دوالر لغزة
§ اإلسماعيلية، بيروت - رويترز، أ ف ب

المسئول  ان   المصرية   الشرطة  مصادر  قالت   [
مليون    11 من  أكثر  أودع  طه   أيمن  »حماس«  بحركة 
أمس  المصرية  العريش  بمدينة  بنك  في  نقدا  دوالر 
من  المصرية  السلطات  منعته   ان  بعد  الخميس 
الــذي  طــه  ان  الشرطة  غــزة.وقــالــت  ــى  ال بها  العبور 
عبر   مصر  في  محادثات  بعد  غــزة  الــى  متوجها  كــان 
دون  من  القطاع  ــى  ال ــق  الح ــت  وق في  توجه  الــحــدود 
االموال التي تبلغ  تسعة ماليين دوالر ومليوني يورو 
االموال  ان  الشرطة  دوالر(.وأضــافــت  مليون   2.56(

المصري   ــي  ــل االه الــبــنــك  بــفــرع  حــســاب  ــي  ف ــة  ــودع م
معروفة  محاولة  أول  هي  ــذه  .وه العريش  بمدينة 
كبيرة   كميات  لنقل  حماس  مــن  مسئول  جانب  مــن 
حماس  وفد  في  عضوا  طه  ــان  .وك غزة  الى  النقد  من 
المخابرات  مع   محادثات  الجراء  القاهرة  يزور  الذي 
»اسرائيل«  بين  االجل  طويلة  تهدئة  بشأن  المصرية 

والمنظمات  الفلسطينية المسلحة في غزة.
في إطار آخر، داهم الجيش اإلسرائيلي أمس سفينة 
مساعدات لبنانية متجهة إلى قطاع غزة وذلك بعدما 
األهلية  اللجنة  مسئول  أفاد  كما  باتجاهها  النار  أطلق 

اللبنانية .                                     )التفاصيل ص24(

»النيابة« تطالب بتشديد العقوبة 
في قضية »ممولي القاعدة« 

§ المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

عن  ــادر  ــص ال الحكم  )الخميس(  ــس  أم العامة  النيابة  استأنفت   [
بتمويل  المتهمين  ضد  )األربعاء(  األول  أمس  الجنائية  الكبرى  المحكمة 
النفاذ  مع  واحــدة  سنة  لمدة  الرئيسي  المتهم  بحبس  »القاعدة«  تنظيم 
طلبت  لها،  بيان  وفي  سنوات.  خمس  لمدة  اآلخرين  المتهمين  وحبس 

النيابة العامة في مذكرة االستئناف تشديد العقوبة المقضي بها.
شهر  بعد  السجن  سيغادر  القضية  في  الرئيسي  المتهم  أن  إلى  يشار 
العقوبة  مدة  ضمن  من  االحتياطي  الحبس  مدة  احتساب  أســاس  على 
حزيران  يونيو/    9 في  الدولي  البحرين  مطار  في  ضبطه  تم  إذ  المقررة. 

2007.                      )التفاصيل ص8(

وزيرة »اإلعالم«: بث اعترافات
»متهمي الُحجيرة« بناء على أوامر »النيابة«

§ الوسط - المحرر البرلماني

ــة  ــاف ــق ــث ال وزيـــــــرة  أفـــــــادت   [
خليفة،  آل  مي  الشيخة  ــالم  واإلع
في ردها على سؤال النائب محمد 
لموظفي  كان  إذا  ما  بشأن  المزعل 
ــون أي  ــزي ــف ــل ــت هــيــئــة اإلذاعـــــة وال
أو  التصوير  أو  ــــداد  اإلع ــي  ف دور 
للتقرير  الــتــلــفــزيــونــي  اإلخـــــراج 
اعترافات  بث  الــذي  التلفزيوني 

موظفي  أن  الحجيرة«،  »ُمتهمي 
مقتضى  بتنفيذ  ــوا  ــام ق الــهــيــئــة 
في  ملتزمين  العامة،  النيابة  أمر 
هذا  رسمها  الــتــي  بــالــحــدود  ــك  ذل
وإخراجًا،  وتصويراً  إعــداداً  األمر 
ــن عمل  ــه م ــا كــلــفــوا ب مــنــجــزيــن م
والمكان  الزمان  في  صرف  تقني 

اللذين حددتهما النيابة العامة. 
وزارة  شأن  من  »ليس  وقالت: 
أمراً  تنفذ  وهي  ــالم،  واإلع الثقافة 

طبيعة  من  تستوثق  أن  قضائيًا، 
المكان الذي تم فيه التصوير، وال 
تواجد  تتحرى  أن  مسئوليتها  من 
وجه  ال  إذ  عــدمــه،  مــن  المحامين 
إلقحامها في مثل هذه المسائل«. 

وذكرت وزيرة اإلعالم أن المادة 
)20/ج( من الدستور تنص على 
تثبت  حتى  بـــريء  »المتهم  أن: 

إدانته في محاكمة قانونية«.
)التفاصيل ص10(

برلمان قرغيزستان
يناقش إغالق قاعدة أميركية

 § بشكيك - رويترز 

ــس  ــان أم ــت ــزس ــي ــرغ ــون مــن ق ــول ــئ ــس ـــال م ] ق
المقبلة  األيام  سيصوت  البرلمان  إن  )الخميس( 
داعمًا  موقعًا  تعتبر  أميركية  قاعدة  إغــالق  على 

للقوات التي تقاتل في أفغانستان.
باكاييف  بك  كرمان  قرغيزستان  رئيس  وقال 
تقليدية  حليفة  وهــي  ــالده  ب إن  الماضي  الثلثاء 
لروسيا ستغلق قاعدة »ماناس« بعدما حصلت 

على معونة مالية روسية.
ــود  ــوج ــا ال ــه ــؤرق ــي ي ــت ــو ال ــك ــوس ـــت م ـــارس وم
التي  ــان  ــت ــزس ــي ــرغ ق فـــي  ــي  ــرك ــي األم ــري  ــك ــس ــع ال
تعتبرها جزءاً من مجال مصالحها اإلستراتيجية 

ضغوطًا على باكاييف إلغالق القاعدة.
يواجهه  تــحــديــًا  »مـــانـــاس«  ـــالق  إغ ويــشــكــل 
الــذي  ــا  ــام أوب ـــاراك  ب الجديد  األمــيــركــي  الرئيس 
في  أفغانستان  إلى  إضافية  قوات  إرسال  يعتزم 

مواجهة حركة »طالبان«.     )التفاصيل ص 23(

13
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للبيئة«  العامة  »الهيئة 
حكومي  بتكافل  توصي 
البيئة لحماية  وأهلي 

من   373 تسكين 
أصل  500 خريج 
ف���ي ال������وزارات
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جاللته يمنح عددًا من ضباط »الدفاع« وسام البحرين من الدرجتين األولى والثانية 

العاهل يفتتح مبنى كلية الشيخ عيسى العسكرية الملكية تزامنًا مع يوم القوة

ع  فــا لــد ا ة  ــو ق م  ــو ي سبة  منا ــع  م مــنــًا  ا فــتــز
لملك  ا ــة  ل ــا ج تفضل  ــن  ــي ــع ب ر أل ا و ي  د ــا ــح ل ا
مبنى  ح  فتتا با خليفة  ل  آ عيسى  بــن  حمد 
لملكية  ا يــة  لــعــســكــر ا عيسى  لــشــيــخ  ا كلية 
 - هلل  ا ن  ذ بــإ  - له  ر  لمغفو ا ســم  ا تحمل  لتي  ا
ن  سلما بن  عيسى  لشيخ  ا لعظمة  ا حب  صا
بفضله  ــًا  ن ــا ف ــر ع ه  ا ثـــر هلل  ا طــيــب  خليفة  ل  آ
شعبه  و طــنــه  لــو ئــه  عــطــا لــعــظــيــم  ـــــًا  ك ا ر د إ و

. مته أ و
د  لـــبـــا ا ـــل  ه ـــا ع ـــب  ك ـــو م ل  صـــــو و ى  لـــــد و
ء  ا ر ز لـــو ا ــس  ــي ئ ر ــه  ــق ف ا ــر ي ــة  ل ــا ــج ل ا ــب  ح ــا ص
ن  سلما بــن  خليفة  لشيخ  ا لسمو  ا حب  صا
لعهد  ا ــي  ل و ل  ستقبا ال ا فــي  ن  ــا ك خليفة  ل  آ
لشيخ  ا لسمو  ا حب  صا على  أل ا ئد  لقا ا ئب  نا
م  لعا ا ئــد  لــقــا ا و خليفة  ل  آ حمد  بــن  ن  سلما
خليفة  لشيخ  ا كن  ر ل  و أ يق  لفر ا ع  فا لد ا ة  لقو
ن  لشئو لة  و لد ا ــر  ي ز و و خليفة  ل  آ حمد  أ بن 
ط  ضبا ر  كبا و ن  كا ر أل ا هيئة  ئيس  ر و ع  فا لد ا

. ع فا لد ا ة  قو
من  ٍي  آ ة  و تا و لملكي  ا م  لسا ا ف  عز بعد  و
عيسى  لشيخ  ا كلية  مر  آ لقى  أ لحكيم  ا كر  لذ ا
سبة  لمنا ا ه  بهذ كلمة  لملكية  ا ية  لعسكر ا
على  أل ا ئد  لقا ا د  لبا ا ملك  لة  بجا فيها  حب  ر
ية  عا بر لتفضله  لته  لجا ه  شكر عن  عبر  و
تحظى  لما  ه  ير تقد و لكلية  ا مبنى  ح  فتتا ا
ن  لد مــن  م  هــتــمــا ا و ــم  ع د مــن  ع  فــا لــد ا ة  ــو ق بــه 

. لته جا
ئــد  لــقــا ا ــك  ــل ــم ل ا ــة  ل ــا ج تــفــضــل  ـــك  ل ذ ــد  ــع ب
لية  آل ا ة  لمشا ا كتيبة  يــة  ا ر بتسليم  على  أل ا
لــمــلــكــيــة  ا ــة  ــي ــل ــك ل ا ـــــة  ي ا ر و  )1 3 ( ــة  ــي ــك ــل ــم ل ا
مة  لخد ا خلتا  د للتين  ا ن  كـــا ر أل ا و ة  د للقيا
مع  ة  ــد ح ا و اً  ــد ي لعمل  ا و همة  للمسا يثًا  حد

. ع فا لد ا ة  قو سلحة  أ و ت  ا حد و قي  با
ت  ا ئر لطا ّيًا  جو ضًا  عر لته  جا هد  شا ثم 
ز  ــا ــت م ا ــي  ــن ي ــر ــح ــب ل ا ــي  ــك ــل ــم ل ا لـــجـــو  ا ح  ســــا

. ئقة لفا ا ة  ر لمها ا و لية  لعا ا ة  ء لكفا با
ــة  ل ــا ج د  لـــبـــا ا هــل  عــا جــه  تــو لـــك  ذ ــد  ــع ب
ر  لحضو ا و خليفة  ل  آ عيسى  بن  حمد  لملك  ا
صفي  ل  خـــا ــن  م لــكــلــيــة  ا ة  د ــا ــي ق مــبــنــى  لـــى  إ
لته  جا تــفــضــل  حــيــث   ، ط ــا ــب ــض ل ا شــحــي  مــر
يــة  ر كــا لــتــذ ا ــة  ح ــو ــل ل ا ــن  ع ر  ــا ــت ــس ل ا حـــة  ا ز بـــإ
عيسى  لشيخ  ا كلية  مبنى  ح  فتتا با نًا  ا يذ إ
تــفــضــل  لـــك  ذ ــب  ــق ع  ، ــة ــي ــك ــل ــم ل ا ــة  ي ــر ــك ــس ــع ل ا
عــلــى  أل ا ئــد  لــقــا ا لــمــلــك  ا لــة  جــا د  ــا ــب ل ا هــل  عــا
لــى  و أل ا جــة  ر لــد ا من  ين  لبحر ا م  ــا س و بمنح 

ثم   ، ع فــا لــد ا ة  قــو ط  ضبا من  د  لعد نية  لثا ا و
لشيخ  ا لكلية  ن  بقو لسا ا ن  و مـــر آل ا ف  تشر
لته  جا على  م  لــســا بــا ية  لعسكر ا عيسى 
ــة  ــب ــي ــط ل ا هـــم  د جـــهـــو عــلــى  هــم  شــكــر حــيــث 
في  لمميز  ا عملهم  ة  فتر ل  خــا صهم  خا إ و
 . ي لعسكر ا يــمــي  د كــا أل ا ح  لــصــر ا ا  هــذ مة  خد
ل  ــا ــف ــت ح ال ا ا  ـــذ ه ل  ـــا خ ــه  ــت ل ــا ج ــى  ــق ــت ل ا ـــد  ق و
ية  لعسكر ا ست  هير نت  سا يمية  د كا أ مر  بآ
ر  ذ ر يفيد  د ل  ا لــجــنــر ا نية  يطا لبر ا لملكية  ا
على  ه  شــكــر و بــه  لته  جا حــب  ر حيث  د  ر ــو ف
ثم  لــكــلــيــة  ا ح  فــتــتــا ا ر  لــحــضــو ة  ر يــا لــز ا ه  هــذ
لكلية  ا ــي  ن ــا ــب م عــن  فــيــلــمــًا  ــه  ــت ل ــا ج ــد  ه ــا ش
مبنى  لته  جا تفقد  ثــم   ، ئها نشا إ حــل  ا مــر و
لسمو  ا ــب  ح ــا ص م  قـــد حــيــث  لــكــلــيــة  ا ة  د ــا ــي ق
ــا  ي ا ــد ه عـــلـــى  أل ا ــد  ئ ــا ــق ل ا ــب  ئ ــا ن ــد  ــه ــع ل ا ـــي  ل و
على  أل ا ئــد  لــقــا ا لملك  ا لــة  جــا ــى  ل إ يــة  ر كــا تــذ

. ء ا ر ز لو ا ئيس  ر لسمو  ا حب  صا لى  إ و
لملك  ا لة  جا تفضل  ل  حتفا ال ا م  ختا في  و
لكلية  ا ر  ا و ز ر  كبا سجل  في  كلمة  بتسجيل 

 : نصها ا  هذ
حيم  لر ا حمن  لر ا هلل  ا بسم 

هنا  نسجل  ن  أ نــا  ر و ســر ــي  ع ا و د لمن  نــه  إ
ح  لسا ا ة  خــو بــإ ز  ا ــز ــت ع ال ا و ير  لتقد ا تحية 
سبة  بمنا ين  لبحر ا ع  فا د ة  قو منتسبي  من 
سيسها  لتأ ــن  ــي ــع ب ر أل ا و يــة  د لــحــا ا ى  ــر ك ــذ ل ا
ح  ــر ــص ل ا ا  هــــذ ح  فــتــتــا ا ـــع  م مــن  ا تــتــز لـــتـــي  ا

. يد لجد ا يمي  د كا أل ا ي  لعسكر ا
لكلية  ا ه  هــذ تحمل  ن  أ جميعًا  فنا  يشر و
حــب  صــا  - هلل  ا ن  ذ بــــإ  - لــه  ر  ــو ــف ــغ ــم ل ا ـــم  س ا
ل  آ ن  ــا ــم ــل س ـــن  ب ــى  ــس ــي ع ــخ  ــي ــش ل ا ــة  ــم ــظ ــع ل ا
 ، بفضله ــًا  ن ــا ف ــر ع  ، ه ا ثــــر هلل  ا ــب  ــي ط خــلــيــفــة 
شعبه  و طــنــه  لــو ئــه  عــطــا لــعــظــيــم  ـــــًا  ك ا ر د إ و
مة  لخد ا ن  أ كد  نؤ ن  أ عنا  يغيب  ال  و  . مته أ و
ف  شر و  ، جب ا و نيه  ا يد ال  جب  ا و ية  لعسكر ا

. ف شر يه  ز ا يو ال 
ئمًا  ا د لمسلحة  ا ت  ا لقو ا ة  د قيا ف  هد ن  إ و
سمى  أل ا ف  لشر ا هو  و ن  طا و أل ا عن  ع  فا لد ا هو 
كلية  لة  سا ر تحمله  ي  لذ ا ئيسي  لر ا ر  و لد ا و
لكبير  ملنا  أ ن  إ و  ، ية لعسكر ا عيسى  لشيخ  ا
تنهض  و ر  و لد ا ا  هذ لكلية  ا ه  هذ كد  تؤ ن  أ في 

. جه و خير  على  تها  بمهما
ز  نــجــا إل ا ا  بــهــذ بنا  عجا إ نسجل  ذ  إ نــنــا  إ و
لكلية  ا على  ئمين  لقا ا د  جهو ر  لنقد  ، لمتميز ا

. ليها إ لمنتسبين  ا و فيها  ملين  لعا ا و
هنأ  ة  لمجيد ا طنية  لو ا سبة  لمنا ا ه  بهذ و

ط  ضبا و ط  ضبا على  أل ا ئد  لقا ا لملك  ا لة  جا
ــًا  ئ ــا ق ــن  ي ــر ــح ــب ل ا ع  فــــا د ة  ـــو ق د  ا فـــــر أ و صـــف 
م  لــيــو ا ا  هــذ ــي  ف ــًة  ي ا ــد ب لــنــا  يطيب   : لــتــه جــا
طــنــيــنــا  ا مــو ــع  ــي ــم ج و نــهــنــئــكــم  ن  أ ك  ر ــا ــب ــم ل ا
م  بيو فة  كا ع  فــا لــد ا ة  قــو منتسبي  و م  ا لــكــر ا

. بعين ر أل ا و ي  د لحا ا ين  لبحر ا ع  فا د ة  قو
نا  ر و سر ــي  ع ا و د لمن  نــه  إ  ، لته جا ل  قــا و
ي  لعسكر ا ح  ــر ــص ل ا ا  هــذ م  ــو ــي ل ا نفتتح  ن  أ
من  ــة  ــب س ــا ــن م مـــع  ــن  م ا ــز ــت ل ــا ب  ، ـــي ـــم ي د ـــا ك أل ا
ى  كــــر ذ هــــي  طـــنـــيـــة  لـــو ا ــا  ــن ت ــا ــب س ــا ــن م عــــز  أ
فخر  ضع  مو هي  لتي  ا ع  فا لد ا ة  قو سيس  تأ
هــم  ز ا عــتــز ا ــل  ــح م و جميعهم  ينيين  لبحر ا
لمهمة  ا طن  لو ا ن  كــا ر أ حد  أ فهي  هم  ير تقد و
مــن  أ ن  ـــو ـــص ت و ــه  ت ــا ــب ــس ــت ــك م ــي  ــم ــح ت لـــتـــي  ا

. طنيه ا مو
اً  ــر ــخ ف ــا  ن ــد ي ــز ي مــا  ن  أ ــه  ــت ل ــا ج ف  ــــا ض أ و
تنا  مسير ئد  قا ــم  س ا تحمل  لكلية  ا ه  ــذ ه ن  أ
لــى  تــعــا هلل  ا ن  ذ ــــإ ب لـــه  ر  ــو ــف ــغ ــم ل ا ــة  ــث ي ــد ــح ل ا
ن  سلما بن  عيسى  لشيخ  ا لعظمة  ا حب  صا
ل  و أل ا ســس  لــمــؤ ا ه  ا ثـــر هلل  ا طــيــب  خليفة  ل  آ
تها  ر بذ س  غــر ي  ــذ ل ا و سلة  لبا ا ة  لقو ا ه  لهذ
ته  د قيا و يمة  لكر ا يته  عا ر هــا  ال و أ و ــى  ل و أل ا

م  لــيــو ا هــا  ا لــنــر ئــمــهــا  عــا د ـــى  س ر أ و ة  يــد لــســد ا
طنية  و ة  ــو ق و منيعًا  حصنًا   - هلل  ا بحمد   -
يــق  طــر ــن  م ــؤ ت و ــا  ن ــر ض ــا ح تــحــمــي  مــخــة  شــا

 . لمقبلة ا لنا  جيا أ ت  تطلعا و مستقبلنا 
في  حي  صا إل ا ع  و لمشر ا ن  أ لته  جا كد  أ و
جميع  يشمل  مل  متكا كلٌّ  هو  نما  إ ين  لبحر ا
ــة  ي ــر ــك ــس ــع ل ا و ــة  ــي ن ــد ــم ل ا ة  ــا ــي ــح ل ا ت  ال مـــجـــا
يــة  لــتــنــمــو ا و يــة  د قــتــصــا ال ا و ــة  ــي س ــا ــي ــس ل ا و
ة  مستمر كة  ر لمبا ا ة  لمسير ا ن  إ و  ، فية لثقا ا و

. هلل ا ن  بعو ح  نجا لى  إ ح  نجا من 
في  كــر  لــنــســتــذ ــا  ــن ن إ  ، ــه ــت ل ــا ج ف  ضــــا أ و
لتي  ا لطيبة  ا د  لــجــهــو ا ك  ر لــمــبــا ا م  لــيــو ا ا  ــذ ه
ن  ــو ــص ــل ــخ ــم ل ا ـــن  ط ـــو ل ا ا  ــــذ ه ء  ـــا ـــن ب أ لــهــا  بــذ
لفتية  ا ة  ــو ــق ل ا ه  هـــذ ســيــس  تــأ ــي  ف ء  فـــيـــا و أل ا
من  قــًا  نــطــا ا ئها  بنا فــي  ل  لــفــعــا ا م  ــا ــه س إل ا و
هي  و  ، ا هــذ منا  يو حــتــى  و  » ل و أل ا ء  ــو ــض ل ا «
لصبر  ا على  ئقة  لفا ا ة  ر لقد با ت  تميز د  جهو
طنية  لو ا ة  د ا ر إل ــــا ب تــســلــحــت  و ة  ــر ب ــا ــث ــم ل ا و
م  مــــا أ يــلــيــن  ال  ي  لــــــذ ا م  ــــز ــــع ل ا و لـــصـــلـــبـــة  ا

. عب لمصا ا و ت  يا لتحد ا
ة  قو سيس  تأ سبة  منا ن  إ  ، لته جا ل  قا و
ة  مجيد ة  د متجد ى  كــر ذ هي  ين  لبحر ا ع  فــا د

طنية  لو ا تنا  كر ا ذ فــي  و سنا  نفو في  تحيي 
اً  ير تقد خ  لشمو ا و لفخر  ا و ة  لعز ا ني  معا كل 
 . ة لد لخا ا قفهم  ا مو و د  ا جد أل ا و ء  با آل ا د  لجهو
هي  ين  لبحر ا ع  فا د ة  قو ن  أ لته  جا كد  أ و
 ، لنبيلة ا ئ  د لــمــبــا ا و للقيم  ســة  ر مــد  ، م لــيــو ا
ى  يحتذ ج  ذ نمو و  ، م لتقد ا و ر  للتطو منهج  و
من  لعصر  ا فــي  مــا  فــضــل  أ م  ستلها ا فــي  بــه 
طن  لو ا ا  هذ ليظل   ، ة ر متطو ت  تقنيا و م  علو
مختلف  في  مًا  متقد ّيًا  قو اً  حّر طنًا  و يز  لعز ا

. ت ال لمجا ا
ه  هذ في  لنا  يطيب  نه  إ  ، لته جا ف  ضا أ و  
يز  لعز ا لعم  ا نشكر  ن  أ يمة  لكر ا سبة  لمنا ا
لــشــيــخ  ا ــو  ــم ــس ل ا حــب  صــا ء  ا ر ز لــــــو ا ئــيــس  ر
مه  هتما ا على  خليفة  ل  آ ن  سلما بن  خليفة 
مه  يقد ما  و ع  فا لد ا ة  قو في  ئه  بنا أل يته  عا ر و
ة  لقو ة  ر ز ا مؤ و عم  د من  ة  شيد لر ا مته  حكو و
ب  نعر كما  كة  ر لمبا ا تها  مسير عبر  ع  فا لد ا
على  أل ا ئد  لقا ا ئب  نا لعهد  ا لي  لو نا  شكر عن 
ل  آ حمد  بن  ن  سلما لشيخ  ا لسمو  ا حب  صا
ة  ء لــبــنــا ا و ة  لمستمر ا ه  د جــهــو على  خليفة 
يز  تعز في  لكبير  ا ر  و لد ا هما  لسمو ن  إ حيث 

. ع فا لد ا ة  قو ن  كا ر أ

خ  أل ا ع  فا لد ا ة  لقو م  لعا ا ئد  لقا ا شكر  أ كما 
بن  خليفة  لشيخ  ا كن  ر ل  و أ يق  لفر ا لي  معا
د  جهو مــن  له  يبذ مــا  على  خليفة  ل  آ حــمــد  أ
منعة  و ر  تطو من  ه  ا نر فيما  تتجلى  حثيثة 
م  يو بعد  مــًا  يــو ع  فــا لــد ا ة  ــو ق ه  تشهد ــي  ق ر و

. متميز و ٍق  ا ر ى  مستو من  ليه  إ صلت  و ما  و
ط  ضبا و ط  ضــبــا د  بجهو لته  جا د  شـــا أ و
نه  لو يبذ ما  و فة  كا ع  فا لد ا ة  قو د  ا فر أ و صف 
 ، لية عا ية  معنو ٍح  و بر مثمر  ب  و ؤ د عمل  من 
د  ا ــد ــس ل ا و فــيــق  لــتــو ا م  ا و د لــتــه  جــا مــتــمــنــيــًا 

. للجميع

تعيين المسلم والهاشل مديران 
لـ »المباحث« و »مديرية العاصمة«

حمد  ــك  ــل ــم ل ا ــة  ل ــا ج د  لـــبـــا ا ــل  ه ــا ع ــن  ــّي ع
 5 قـــم  ر م  ــو س ــر م ــي  ف خــلــيــفــة  ل  آ عــيــســى  ــن  ب
هلل  ا عبد عيسى  لعميد  ا من  كل   2 0 0 9 لسنة 
مة  لعا ا ة  ر ا د ــإ ل مًا  عا اً  ير مد لمسلم  ا صر  نا
لــعــقــيــد  ا و  ، ــة ــي ئ ــا ــن ــج ل ا لـــــة  د أل ا و حــث  لــلــمــبــا
ــًا  م ــا ع اً  يـــر مـــد ــل  ش ــا ــه ل ا هلل  ا ــد ــب ع ــد  ــه ف ــي  ج ــا ن

. صمة لعا ا فظة  محا طة  شر ية  ير لمد

§ المنامة - بنا 

أمس  عصر  برعايته  فشمل  األعلى  القائد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  تفضل   [
حفل افتتاح مبنى كلية الشيخ عيسى العسكرية الملكية التي تحمل اسم المغفور 
له - بإذن اهلل - صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة كما منح جاللته 

عددًا من ضباط قوة الدفاع وسام البحرين من الدرجة األولى والثانية. 

القيادة تتبادل التهاني بذكرى تأسيس قوة الدفاع
§ المنامة - بنا

بمناسبة  التهاني  برقيات  السياسية  القيادة  تبادلت   [
الذكرى الحادية واألربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين. 

الملك  جالة  األعلى  القائد  الباد  عاهل  من  كل  تبادل  فقد 
السمو  صاحب  ــوزراء  ال ورئيس  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
نائب  العهد  وولــي  خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة  الشيخ 
آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ  السمو  صاحب  األعلى  القائد 
أسمى  ضمنوها  المناسبة  بهذه  التهاني  برقيات  خليفة 
دفاع  قوة  اليه  وصلت  عما  فيها  معبرين  التبريكات  آيات 
لتؤكد  القتالية  الجاهزية  في  وتطور  تقدم  من  البحرين 

صرحًا  ولتصبح  المنيع،  الحصن  لهذا  ــاس  األس صابة 
شامخًا للذود عن الوطن ومنجزاته الحضارية.

رئيس الحرس الوطني

 يهنئ القيادة بيوم قوة الدفاع
بن  حمد  الملك  جالة  األعلى  القائد  الباد  عاهل  تلقى 
الشيخ  السمو  صاحب  الــوزراء  ورئيس  خليفة  آل  عيسى 
القائد  نــائــب  العهد  وولـــي  خليفة  آل  سلمان  ــن  ب خليفة 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ  السمو  صاحب  األعلى 
الركن  الــلــواء  الوطني  الحرس  رئيس  من  تهنئة  برقيات 

ذكرى  بمناسبة  خليفة  آل  عيسى  بن  محمد  الشيخ  سمو 
تأسيس قوة الدفاع ضمنها باسمه وباسم جميع منتسبي 
للقيادة  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  الوطني  الحرس 
الــحــاديــة  ــاع  ــدف ال قــوة  يــوم  ـــرى  ذك بمناسبة  السياسية 

واألربعين.
الشيخ  سمو  الوطني  الــحــرس  رئــيــس  سمو  تلقى  كما 
محمد بن عيسى آل خليفة برقيات شكر جوابية من القيادة 
التمنيات  وصــادق  التحيات  خالص  ضمنوها  السياسية 
البالغ  بالتقدير  مقرونة  لسموه  والعافية  الصحة  بموفور 
قوة  لتاسس  واألربعين  الحادية  الذكرى  بمناسبة  للتهنئة 

البحرين. دفاع 

القيادة تتلقى تهنئة كبار
 المسئولين في الدولة بيوم القوة 

بنا  - المنامة   §

صاحب  الــوزراء  ورئيس  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جالة  األعلى  القائد  الباد  عاهل  تلقى   [
سلمان  الشيخ  السمو  صاحب  األعلى  القائد  نائب  العهد  وولي  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
دفاع  قوة  لتأسيس  واألربعين  الواحدة  بالذكرى  االحتفال  بمناسبة  تهنئة  برقيات  خليفة  آل  حمد  بن 
بخالص  مقرونة  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  ضمنوها  الدولة  في  المسئولين  كبار  من  البحرين 
واألربعين  الحادي  األغر  باليوم  البحرين  دفاع  قوة  احتفال  بمناسبة  االمتنان  وعظيم  والطاعة  الوالء 

الدفاع. قوة  تأسيس  على 

العاهل يتلقى دعوة للمشاركة في منتدى بواو اآلسيوي 
دعوة  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جالة  الباد  عاهل  تلقى   [
هونان  مقاطعة  في  سيقام  الــذي  اآلسيوي  بــواو  منتدى  في  للمشاركة 
آسيا  عــن   2009 نيسان  إبــريــل/   19 ــى  إل ــن17  م الفترة  فــي  الصينية 

واألزمة المالية العالمية الراهنة.

الدعوة  بنقل  قوا  جو  لي  الشعبية  الصين  جمهورية  سفير  قام  وقد   
خال استقبال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 

له في مكتبه بالديوان العام لوزارة الخارجية صباح أمس. 
عاقات  تعزيز  سبل  الصيني  السفير  مع  الوزير  بحث  اللقاء  وخال 

البلدين  قيادتي  واهتمام  الصديقين  البلدين  بين  الثنائية  الصداقة 
بتطويرها. 

الصين  لزيارة  الوزير  إلى  دعوة  الصيني  السفير  نقل  آخر،  جانب  من 
من وزير خارجية الصين حيث قبلها الوزير.

وقد جرى خال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في 
إضافة  التعاون،  هذا  وتطوير  تعزيز  الكفيلة  والسبل  المجاالت  مختلف 
ضوء  فــي  المشترك  االهتمام  ذات  القضايا  مــن  ــدد  ع بحث  تــم  ــك  ذل ــى  إل

التطورات والمستجدات الراهنة.

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد شاركا عاهل البالد في افتتاح الكلية العسكرية الملكية       )بنا(جاللة الملك خالل  حفل افتتاح مبنى كلية الشيخ عيسى العسكرية الملكية       
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مترئسًا اجتماع مجلس التنمية االقتصادية

ولي العهد يشيد بإقرار »الوزراء« االستراتيجية الوطنية لـ 2009 - 2014 

فلدى ترؤس سموه جلسة مجلس التنمية االقتصادية 
العهد  ــي  ول سمو  ــد  أك ــاع،  ــرف ال بقصر  ــس  أم عقدت  التي 
من  جديدة  مرحلة  تبدأ  االستراتيجية  هــذه  بإقرار  أنــه 
الى   2030 قتصادية  اال  الرؤية  لتجسيد  الوطني  العمل 
التنمية  ومجلس  الحكومة  العتبار  مدخاًل  وتشكل  واقع 
اال  ــة  ــرؤي ال تنفيذ  فــي  الوثيق  بتعاونهما  االقــتــصــاديــة 
الوطنية  االستراتيجية  خــالل  ــن  م  2030 قتصادية 
يزيد  ما  الوطني  العمل  في  الواحد  الفريق  روح  لتكريس 
رغبة  بذلك  متمثلين  مستواها  ورفع  الوطنية  اإلنتاجية 
في  سواسية  المواطنين  كل  يكون  أن  في  الملك  جاللة 
المواطن  يكون  وأن  عوائدها  مــن  واالســتــفــادة  التنمية 
جاللة  يريده  لما  تكريسًا  الــدائــم  هدفها  هو  البحريني 

الملك.

االقتصادية  التنمية  مجلس  رئيس  العهد  ولي  وبارك 
المحاور التي ستنطلق منها الخطوات 

ستراعي  ــي  ــت وال االســتــراتــيــجــيــة  ــذه  ــه ل التنفيذية 
واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  الرئيسية  المتطلبات 
جاللة  دشنها  التي  الوطنية  االقتصادية  للرؤية  وفقًا 

العاهل.
االقتصادية  التنمية  مجلس  رئيس  العهد  ولي  وأعرب 
صاحب  الوزراء  مجلس  لرئيس  وشكره  تقديره  بالغ  عن 
والحكومة  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
مجلس  ــع  م ــاون  ــع ت ــن  م ــه  ــدت أب ــا  م على  ســمــوه  بــرئــاســة 
التنمية االقتصادية ومع ما يطرحه المجلس من مبادرات 
التنمية  لتحقيق  المنشودة  التطلعات  تخدم  ومشاريع 
البالد  لعاهل  السامية  للرغبة  تحقيقًا  والمواطن  للوطن 

جعل  في  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الوالد  جاللة 
البرامج  ومحور  األول  التنمية  هدف  البحريني  المواطن 
قررها  كما  المملكة  في  التنموية  واالستراتيجيات  كافة 
الثالث  ــوم  ي االقتصادية  للرؤية  مباركته  فــي  جاللته 

والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين األول الماضي.
أعمالها  ــدول  ج التنفذية  اللجنة  استهلت  ــك  ذل بعد 

بالتصديق على محضر االجتماع السابق 
ــدار  إص تسهيل  متابعة  مــوضــوع  فــي  النظر  ثــم  ــن  وم

التراخيص الصناعية والتنسيق بشأنها مع 
الى  اللجنة  واستمعت  الحكومية  الجهات  مختلف 
ــواد  ج الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس  نــائــب  ــن  م مفصل  شـــرح 
الشأن  بهذا  اتخذت  التي  الخطوات  عن  العريض  سالم 

والتنسيق الذي تم بين الجهات المعنية.
ــا تــنــاول  ــرًض ــــرة الــثــقــافــة واإلعـــــالم ع ــت وزي ــدم ــم ق ث
استراتيجية الوزارة بشأن تطوير قطاع الثقافة وحماية 
وحضارة  لتاريخ  ــداداً  ــت ام تمثل  التي  األثــريــة  المناطق 
األثرية  التالل  حماية  على  التركيز  مع  البحرين  مملكة 

وطريق اللؤلؤ.
 كما أثنت الوزيرة على دعم مجلس التنمية االقتصادية 

نحو  وعملها  ــــوزارة  ال لتوجهات  العهد  ــي  ول بــرئــاســة 
المتينة  القاعدة  تمثل  التي  الالزمة  التشريعات  ايجاد 
والمميزة  الفريدة  والثقافية  التراثية  الموروثات  لحماية 

ووضعها ضمن إطار الموروث الحضاري العالمي. 
واستمع سموه واللجنة التنفيذية أيًضا الى عرض من 
وزير األشغال عن المشاريع التي تنفذها الوزارة لتحسين 
الزيادة  لتلبية  البحرين  مملكة  في  الطرق  شبكة  بنية 
المملكة  في  الطرق  شبكة  على  والمستقبلية  الحالية 
من  المطروحة  والتصورات  بالخيارات  اللجنة  مشيدة 
وخاصة  المرورية  االختناقات  لمعالجة  الـــوزارة  قبل 
والعمل  المشاريع  هذه  النتهاء  المقررة  الفترة  امتداد  مع 
على تحقيق أعلى انسيابية ممكنة للحركة المرورية في 

المناطق الواقعة ضمن خطط التطوير.
االقتصادية  التنمية  مجلس  رئيس  العهد  ولي  وكان 
صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وأعضاء 
والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  رفعوا  اإلدارة  مجلس 
عيسى  بن  حمد  الوالد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  مقام  الى 
بما  سموه  مشيداً  الدفاع  قــوة  يــوم  بمناسبة  خليفة  آل 
في  كبيرة  خطوات  من  الوطنية  المؤسسة  هذه  قطعته 

مجال التحديث والتطوير الفني واإلداري مستلهمة رؤية 
جاللة الملك لهذ الصرح الشامخ.

قدمت  العسكرية  المؤسسة  هــذه  أن  ســمــوه  ـــد  وأك  
كشريك  الحامي  ــا  دوره عكست  جليلة  خدمات  ــزال  والت
وضامن إلرادة جاللة الملك في البناء والتنمية الى جانب 
وسالمة  الوطن  امن  وصيانة  حماية  في  النبيل  ــا  دوره

منجزاته ومكتسباته. 
االقتصادية  التنمية  مجلس  رئيس  العهد  ولي  وثمن 
مشروع  لموقع  ــوزراء  ال رئيس  بها  يقوم  التي  الزيارات 
اإلسكاني  المشروع  هذا  على  للوقوف  الشمالية  المدينة 
رئيس  توجيهات  مستذكراً  والمواطن،  للوطن  الحيوي 
الوزراء البناءة للبدء في األعمال التمهيدية الالزمة لبناء 

المدينة الشمالية.
رئيس  يوليه  الـــذي  االهــتــمــام  أن  ــى  إل ســمــوه  ـــار  وأش  
برئاسة  الحكومة  مبادرات  جسد  المشروع  بهذا  الوزراء 
الوطنية  االســتــراتــيــجــيــة  تنفيذ  نــحــو  ـــــوزراء  ال ــس  ــي رئ
وخاصة ما يتعلق منها بقطاع اإلسكان الذي يأتي ضمن 
في  يسهم  ما  لكل  تحقيقًا  االستراتيجية  هــذه  أولــويــات 

تلبية احتياجات األسرة البحرينية من السكن المالئم.

§ المنامة - بنا

] أشاد ولي العهد رئيس مجلس التنمية االقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل 
حتى   2009 للسنوات  الوطنية  االستراتيجية  الماضية  جلسته  في  الوزراء  مجلس  بإقرار  خليفة 

.2014

سمو ولي العهد  مترئسًا اجتماع مجلس التنمية االقتصادية        )بنا(

أشاد بدور اإلدارة في نشر الوعي المروري 

ولي العهد يحث »المرور« على االستمرار في حمالت السالمة المرورية
بنا  - المنامة   §

خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ  السمو  صاحب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  حث   [
والمقيمين  للمواطنين  المرورية  السالمة  تأمين  حمالت  في  االستمرار  على  المرور   إدارة 
الوعي  نشر  في  للمرور  العامة  اإلدارة  به  تقوم  الــذي  بالدور  سموه  مشيداً  المملكة،  في 

المروري. 
العقيد  للمرور  العامة  اإلدارة  مدير  بأعمال  القائم  أمس  الرفاع  بقصر  استقباله  فلدى 
في  االســتــمــرار  على  الــمــرور  إدارة  سموه  حــث  خليفة  آل  صباح  بــن  عبدالرحمن  الشيخ 
المملكة،  في  والمقيمين  للمواطنين  المرورية  السالمة  تأمين  الكفيلة  واالجراءات  الحمالت 
منوهًا سموه بالتعاون الوثيق بين وزارة األشغال وزارة الداخلية ممثلة في اإلدارة العامة 
تشهد  التي  المرحلة  هذه  في  وخاصة  المرورية  للحركة  انسيابية  أعلى  تحقيق  في  للمرور 

الطرق.  لشبكات  والبناء  التطوير  أعمال  من  المزيد 
وأشاد ولي العهد نائب القائد األعلى بالدور الذي تقوم به اإلدارة العامة للمرور في نشر 
انخفاض  في  انعكست  إيجابية  نتائج  أثمرت  التي  وخططها  برامجها  عبر  المروري  الوعي 
بناء  جــاءت  والتي  مؤخًرا  اإلدارة  إحصاءات  أكدته  ــذي  وال المرورية  الحوادث  معدالت 
الميدانية  الخطط  وضع  على  والعمل  كافة  الحوادث  لمسببات  التحليلية  الدراسات  على 

منها. تحد  التي  والقانونية 
عبدالرحمن  الشيخ  العقيد  للمرور  العامة  اإلدارة  مدير  بأعمال  القائم  أثنى  جهته،  من 
لهدف  للمرور  العامة  اإلدارة  بإنجاز  العهد  ولي  سمو  اهتمام  على  خليفة  آل  صباح  بن 
يتعلق  فيما  توجيهات  من  به  سموه  تفضل  ما  وعلى  المرورية  الحوادث  معدالت  خفض 
الحركة  وسالمة  تنظيم  نحو  العمل  وتعزيز  الشباب  فئة  بين  المروري  الوعي  رفع  بأهمية 

البحرين.  مملكة  في  سمو ولي العهد ملتقيًا  القائم بأعمال مدير اإلدارة العامة للمرور      )بنا(المرورية 

الشيخ محمد بن مبارك ترأس اجتماع اللجنة... ألول مرة في البحرين

اللجنة العليا لتقنية المعلومات تدشن نظام االجتماعات التفاعلي
§ المنامة - بنا

لتقنية  ــا  ــي ــل ــع ال ــة  ــن ــج ــل ال ـــت  ـــن دش  [  
االجتماعات  نظام  واالتصاالت  المعلومات 
 ،)Interactive Meeting System( التفاعلي
ــاء  ــن ب الـــبـــحـــريـــن،  ــة  ــك ــل ــم م ـــي  ف ــــرة  م ألول 
بأن  العليا  اللجنة  رئــيــس  توصية  على 
التقنيات  ــدث  أح العليا  اللجنة  تستخدم 

خالل اجتماعاتها.
ــــدى تـــــرؤس نـــائـــب رئــيــس  ــــك ل ــــاء ذل ج
مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية 
بن  محمد  الشيخ  واالتصاالت  المعلومات 
اللجنة،  أعضاء  وبحضور  خليفة  آل  مبارك 
للجنة  ــن  ــري ــش ــع وال ــس  ــام ــخ ال ــاع  ــم ــت االج
في  واالتصاالت  المعلومات  لتقنية  العليا 
 5 )الخميس(  أمس  صباح  القضيبية  قصر 

فبراير/ شباط 2009م.
ــاءة  ــف ـــي رفــــع ك ــام ف ــظ ــن ــم هــــذا ال ــه ــس وي
ــى  ـــول إل ـــوص ــة ال ــي ــان ــك االجــتــمــاعــات، وإم
االجتماعات  وتــقــاريــر  المحاضر  إرشــيــف 
بين  واالنــتــقــال  ويــســر،  بسهولة  السابقة 
والمحاضر  والــتــقــاريــر  ــاع  ــم ــت االج ــدة  ــن أج
السابقة ما يسهم في سرعة وسهولة اتخاذ 
الكلفة  وتقليل  ــت،  ــوق ال وحــفــظ  الـــقـــرارات 

باالستغناء عن الطباعة الورقية. 
اللجنة  ـــت  أوص ـــذي  ال الــنــظــام  ويعتبر 
مجلس  جلسات  فــي  استخدامه  بتجربة 
شئون  وزارة  بــيــن  ــاون  ــع ت ثــمــرة  الـــــوزراء 
أمانة  بمهمات  تقوم  التي  ـــوزراء  ال مجلس 
الحكومة  وهيئة  الـــوزاريـــة  للجان  الــســر 

اإللكترونية.
وقد أقرت اللجنة تعديل قائمة الخدمات 
 )2010  -  2009( للعامين  اإللكترونية 

كانت  أن  بعد  خدمة   200 أصبحت  حيث 
الحكومة  استراتيجية  تدشين  عند   167
اإللكترونية في 2007، وتم التعديل بسبب 
بحسب  ـــوزارات  ال مختلف  أولــويــات  تغير 
طلبات  ومواكبة  اليومية  أعمالها  متطلبات 
ومن  نــفــعــًا،  ــر  ــث األك للخدمات  المواطنين 
اإللكترونية  الحكومة  هيئة  قامت  ذلك  أجل 
من  وزارة  كل  لخدمات  تفصيلية  بــدراســة 
أنظمة  ــة  ــزي ــاه وج الــخــدمــة  ــدة  ــائ ف ناحية 

الوزارة المعنية بتقديم الخدمة، وتم حذف 
مستخدمين  عدد  لها  التي  الخدمات  بعض 
فائدتها،  تدشينها  كلفة  تفوق  والتي  قليل 
ـــى حين  ــات إل ــدم ــخ ـــم تــأجــيــل بــعــض ال وت
الوزارات،  في  لها  المساندة  األنظمة  اكتمال 
الخدمات  بعض  ــج  دم تــم  ــه  أن ــى  إل إضــافــة 

المتعلقة تحت مظلة واحدة.
العليا  اللجنة  اســتــعــرضــت  ذلـــك  بــعــد 
من  عــدًدا  ــاالت  ــص واالت المعلومات  لتقنية 

ــرز  وأب المشروع  سير  ــوات  ــط وخ التقارير 
ــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة، ومن  اإلنـــجـــازات خ
للموظفين  ــة  ــي ــب ــدري ــت ال ــــــدورات  ال ــا  ــه ــم أه
»انجازات  عن  عمل  ــة  وورش والمواطنين، 
ـــوان فـــي مـــشـــروع الــحــكــومــة  ـــاي ــة ت ــرب ــج ت
شركة  مع  اتفاقية  وتوقيع  االلكترونية«، 
مايكروسوفت وجمعيه البحرين لإلنترنت 
لعمل دورات تدريبية مجانية لحوالي 400 

مواطن إضافي.

الشيخ محمد بن مبارك 
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 إصابة مدنيين و3 إطفائيين ونجاة آخر 

حريق يأتي على مستودع وسكن عمال في النعيم
§ النعيم - مازن مهدي

عمال  سكن  فــي  ــس  أم عصر  انــدلــع  حريق  أدى   [
إصابة  ــى  إل النعيم  بمنطقة  لألخشاب  ومــســتــودع 
رجل إطفاء ونجاة آخر وذلك بعد أن انهارت أجزاء من 

المبنى أثناء عملية مكافحة الحريق.
تعرض  إذ  بالبسيطة  اإلطفائي  إصابة  ووصفت 
إلصابة في الرجل تلقى العالج على إثرها في الموقع 
غرفة  من  أجزاء  انهارت  أن  بعد  آخر  إطفائي  نجا  فيما 

بالمبنى عليه فيما كان يكافح الحريق.
من  يبلغ  مواطن  نقل  إلى  أيضًا  الحريق  أدى  وقد 
إلى  الحريق  موقع  من  بالقرب  يقيم  عامًا   66 العمر 
أن  بعد  اإلسعاف  بواسطة  الطبي  السلمانية  مجمع 
حالته  وصفت  حيث  والرأس  الصدر  في  آلالم  تعرض 
آخر  مــدنــي  تلقى  فيما  الــخــطــرة،  وغــيــر  بالمستقرة 

العالج في الموقع إلصابة بسيطة في الرجل.
مستودع  ــي  ف ــز  ــرك ت ــد  ق الــضــخــم  ــق  ــري ــح ال وكـــان 

بالسكان  مكتضة  منطقة  في  عمال  وسكن  لألخشاب 
المتالصقة  القديمة  المنازل  من  كبيراً  عدداً  وتحوي 
المعراج  حمد  المقدم  بقيادة  إطفائّيًا   28 جهود  أن  إال 
ـــالزم مــحــمــد الــعــالــي  ـــم ــم وال ــال ــح س ــال والــمــقــدم ص
مدعومين بسبع آليات دفاع مدني حالت دون انتشار 
المالصقة  التجارية  والمحالت  المنازل  إلى  الحريق 
أن  قبل  اندالعه  مكان  في  الحريق  وحصرت  للمبنى 
جوانب  من  مكافحته  من  اإلطفائيين  من  فرق  تتمكن 
المبنى  ــل  وداخ المجاورة  المباني  وأسطح  المبنى 
وتبريد  ــاد  ــم وإخ إطــفــاء  عملية  فــي  ــاده  ــم وإخ نفسه 
ملحوظ  تعاون  وسط  ساعات  أربــع  قرابة  استمرت 

من سكان المنطقة.
شرطة  من  كبير  وعدد  نجدة  دوريات  أربع  وكانت 
عبر  المدني  الدفاع  رجال  جهود  دعمت  العاصمة  أمن 
التجمهر  لمنع  الحريق  محيط  في  أمني  طوق  ضرب 
وتسهيل عملية إخالء المباني المجاورة، هذا والتزال 

أسباب الحريق قيد التحقيق.

الدخان يتصاعد فوق المنزل فيما يقوم رجال الدفاع المدني بإخماد الحريق      )تصوير: مازن مهدي، عيسى إبراهيم(

مجموعة من رجال األطفاء يباشرون السيطرة على الحريق داخل المنزل

»الداخلية«: اندالع حريق بمستودع بناء 
§ المنامة - وزارة الداخلية

المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  عام  مدير  صرح   [
في  )الخميس(  أم��س  صباح  اندلع  كبيرًا  حريقًا  ب��أن 
بمحافظة  النعيم  منطقة  في  يقع  البناء  لمواد  مستودع 

العاصمة.
في  تلقت  ب��اإلدارة  العمليات  غرفة  أن  إلى  وأش��ار   
حريق  باندالع  بالغًا  صباًحا،   11:48 الساعة  تمام 
تلقي  وفور  النعيم،  بمنطقة  البناء  لمواد  مستودع  في 
اإلطفاء  وسيارات  المدني  الدفاع  رجال  انتقل  البالغ 
المدني  ال��دف��اع  رج��ال  ب��ذل  حيث  ال��ب��الغ،  موقع  إل��ى 

لمنع  ومحاصرته  الحريق  إلخماد  مضنية  ج��ه��ودًا 
انتشاره إلى باقي المباني ونجحوا في السيطرة عليه 
على رغم خطورة التعامل مع المواد القابلة لالشتعال 
اآلليات  وصول  وصعوبة  مستودع  في  الحريق  كون 

إلى موقع الحريق نظرًا إلى ضيق الطريق.
 3 م��ن  م��ك��ون  ف��ري��ق  اإلخ��م��اد  عملية  ف��ي  وش���ارك 
إلى  باإلضافة  والمختصين،  الفنيين  من   16 و  ضباط 
7 آليات تابعة إلى الدفاع المدني مكونة من 3 سيارات 
مقطورة ماء و 4 سيارات صهريج ماء ووحدة أجهزة 

التنفس. 
شقة  وت��ض��ررت  بالكامل،  المستودع  وت��ض��رر 

العمال  سكن  تضرر  إلى  باإلضافة  األول،  الطابق  في 
من  المنبعث  الكثيف  الدخان  جراء  الثاني  الطابق  في 
الدفاع  رج��ال  من   3 أصيب  وق��د  وال��ح��رارة،  الحريق 

المدني بإصابات بسيطة.
المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  عام  مدير  وأض��اف   
قامت  فقد  أخرى  مرة  الحريق  اندالع  عدم  لضمان  أنه 
واالحتياطات  التدابير  باتخاذ  المدني  الدفاع  إدارة 
في  آلية  بإبقاء  وذلك  الحريق،  وقوع  دون  تحول  التي 

موقع الحادث إلى حين التأكد من تأمين الموقع.
عملية  المختصة  األمنية  الجهات  باشرت  وقد  هذا 

البحث والتحري لمعرفة أسباب اندالع الحريق. 

اختتام دورة لغة اإلشارة للعاملين بالصحة وأولياء األمور
§ توبلي - قاسم حسين

أمس  البحرينية  الصم  جمعية  اختتمت   [
اإلشارة  لغة  في  الخاصة  الــدورة  )الخميس( 
األمور،  وأولياء  الصحي  القطاع  في  للعاملين 
الوطني  بالمركز  أيــام،  خمسة  استمرت  التي 
التنمية  لوزارة  التابع  األهلية  المنظمات  لدعم 
من  المستفيدين  عـــدد  بــلــغ  إذ  االجــتــمــاعــيــة، 

الدورة 53 مشاركًا.  
وجرى تنظيم دورة متخصصة لمجموعتين 
الصحية،  بالمراكز  والعاملين  ــاء  ــب األط مــن 
في  دورة  كل  عمل  برنامج  تكثيف  جرى  حيث 
الصعاب  تذليل  بهدف  مجموعة،  لكل  يومين 
المراكز  مراجعتهم  عند  الــصــم  تــواجــه  الــتــي 
عملي  تدريب  ورافقها  العالج،  لتلقي  الصحية 
ــــارة.  اإلش لــغــة  مصطلحات  ــدام  ــخ ــت اس عــلــى 
لمجموعة  الــمــســاء  ــي  ف أخـــرى  دورة  ونظمت 
للتعريف  والمهتمين،  األمور  أولياء  من  أخرى 
بكيفية التواصل مع الفرد األصم، وأثر اإلعاقة 

السمعية في التحصيل الدراسي.
خاصٌة  جلسٌة  نظمت  األخــيــر  الــيــوم  ــي  وف
بلغة  المتخصصين  المترجمين  من  لمجموعة 
الترجمة  ــرق  ط على  ــزت  ــرّك ت حيث  اإلشــــارة، 
غير  للترجمة  األساسية  والقواعد  العكسية 
الكويتي  اإلشارة  لغة  خبير  يد  على  الَحْرفية، 

محمد الرامزي. 
ـــط«، قــال  ـــوس ـــ »ال وفـــي تــصــريــح خـــاص ب
ــى  األول تعد  الــتــي  الــــدورة  »هـــذه  إن  ــزي  ــرام ال
حل  على  ستساعد  البحرين،  فــي  نوعها  مــن 
مراجعتهم  عند  الصم  فئة  مشاكل  من  الكثير 
بسبب  يعانون  منهم  فكثيٌر  للمستشفيات، 
مع  والتفاهم  للتواصل  وسيلة  وجـــود  ــدم  ع
يحدث  ما  وكثيراً  الصحي،  بالسلك  العاملين 
وعالجات  أدويـــة  لألصم  فتصرف  فهم  ــوء  س

غير مناسبة للمرض الذي يشكو منه«. 
ـــــزي بـــتـــفـــاعـــل الـــحـــضـــور  ـــــرام وأشــــــــاد ال
 300 مـــن  ــر  ــث أك بــتــعــلــم  الــكــبــيــر  ــم  ــه ــام ــم ــت واه

مع  للتعامل  يحتاجونه  إشــــاري  مصطلح 
الفحص  غرفة  إلى  السجالت  مكتب  من  الصم، 
للتفاهم  يؤهلهم  ما  وهو  والمختبرات،  الطبي 
للعيادة.  مراجعته  عند  ــم  األص المريض  مع 
سهلت  التي  الصحة  لوزارة  شكره  عن  وأعرب 
أعرب  كما  الدورة،  حضور  منتسبيها  من  لعدد 
الجمعية  إدارة  مجلس  لتلمس  تــقــديــره  ــن  ع
مشاكلهم،  ــل  ــح ل ــه  ــي ــع وس ــم  ــص ال ــات  ــاج ــح ل
والــبــرامــج  التخصصية  الـــــدورات  هـــذه  عــبــر 

المتنوعة. 
منى  ــارة  اإلش لغة  مدربة  قالت  جانبها  من 
في  المشاركين  »إن  الكويت  من  عبداهلل،  علي 
من  أكثر  المصطلحات  من  ــدداً  ع تلقوا  ــدورة  ال
االستيعاب  وإن  ــداً،  ج قصير  وقــت  في  كافية 
دورة  أول  ــــذه  »ه وأضــــافــــت:  جــــيــــداً«.  كــــان 
على  خاص  وقع  ولها  بالبحرين،  فيها  أشارك 
وواضــحــون،  شّفافون  فالبحرينيون  قلبي، 
ــة جـــداً.  ــب ــي ــة وط ــوق ــل ــت خ ــان ــة ك ــوع ــم ــج ــم وال
والتقنيات  الــوســائــل  ــل  ك ـــرت  وّف والجمعية 

إلنجاح الدورة«. 
ــــارك كـــل مـــن مــديــر  ـــــدورة ش ــام ال ــت ـــي خ وف
قسم  ورئــيــس  ــري،  ــدي ال عــادل  الــتــدريــب  إدارة 
الصحة  ـــــوزارة  ب ــب  ــدري ــت ال وتــقــيــيــم  اإلدارة 
ــردان، فــي تــوزيــع الــشــهــادات على  ــف شــهــاب ال
المشاركين. وشكر الديري في كلمته الجمعية 
والمدربين على جهودهم المشتركة في إنجاح 
الدورة، مؤكداً على ضرورة إقامة واستمرارية 
منها  لتعم  المتخصصة،  ـــدورات  ال ــذه  ه مثل 
الفائدة لعدد أكبر من العاملين بالصحة، وهو 

ما ستعود فائدته على الصم. 
النعيمي  مــهــدي  الجمعية  رئــيــس  وشــكــر 
وزارة الصحة لتفريغ عدد من منتسبيها لتلقي 
تسهيل  في  سيسهم  ما  وهــو  الـــدورة،  برنامج 
»إننا  ــاف:  وأض مشكالتهم،  وحل  الصم  حياة 
بعض  تشمل  بحيث  التجرية  لتعم  نتظلع 
الجمارك  مثل  والخدماتية  الحكومية  المرافق 
العمل  ووزارات  والمرور  الحدودية  والمنافذ 

والتنمية االجتماعية«.

المدربة الكويتية تسلم إحدى المتدربات شهادة الدورة

»التنمية« تنظم معرض » صنع في منزلي«
§ مدينة عيسى - وزارة التنمية االجتماعية

االجتماعية  التنمية  ــــرة  وزي ــت  ــرح ص  [
فاطمة محمد البلوشي أن الوزارة تنظم معرض 
 17 إلــى   16 من  الفترة  في  منزلي«  في  »صنع 
تزامنًا  الثقافي  عيسى  بمركز  آذار  ـــارس/  م
األعلى  المجلس  رئيسة  بجائزة  االحتفال  مع 
للمرأة قرينة جاللة الملك سمو الشيخة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع األسر المنتجة 

للعام 2009.
إلى  يهدف  المعرض  »أن  البلوشي  ــدت  وأك
في  للدخول  المحدود  الدخل  ذات  األسر  تحفيز 
وتنمية  المواهب  وتشجيع  صغيرة  مشاريع 
دور  تفعيل  جانب  إلــى  واحتضانها  المهارات 

الفرصة  وإتاحة  اقتصاديًا  المجتمع  في  الفرد 
لتحسين  إضافية  مصادر  عن  للبحث  لألسر 
ذاتية  عمل  فــرص  وخلق  االقتصادي  وضعها 
والقدرات  اإلمكانيات  استثمار  خالل  من  لألسر 
جــديــدة  ـــاق  آف وفــتــح  الشخصية  ــارات  ــه ــم وال

لالنتشار ومضاعفة الربح«.
جائزة  مع  تزامنًا  المعرض  توقيت  ويأتي 
احتفاالت  وبمناسبة  المنتجة  لألسر  سموها 
حيث  المنتجة،  لألسر  العربي  باليوم  العالم 
كل  من  ــارس  م  15 في  البحرين  مملكة  تحتفل 
بعد  وذلك  المنتجة  لألسر  العربي  باليوم  عام 
تقدمت  مقترح  على  بناء  رسميًا  إقــراره  تم  أن 
وزراء  مجلس  في  االجتماعية  التنمية  وزارة  به 
خالل  المنعقدة  العرب  االجتماعية  الشئون 

الدورة )25( بالقاهرة.
تجري  »الــــــوزارة  أن  الــبــلــوشــي  وأضــافــت 
للتشرف  والمتواصلة  المكثفة  استعداداتها 
خالل  من  اليوم  بهذا  البالد  عاهل  قرينة  بلقاء 
األسر  لتشجيع  سموها  صاحبة  جائزة  توزيع 
عن  ــالن  اإلع تم  والتي  الفائزين  على  المنتجة 

فتح باب الترشيح في الشهر الماضي.
ـــراد  األف جميع  الــبــلــوشــي  الـــوزيـــرة  ـــت  ودع
منتجاتهم  في  المشاركة  البحرينية  واألســر 
ــي قــابــل  ــزل ــن ـــن خــــالل مــنــتــج م ــرض م ــع ــم ــال ب
باستغالل  المنزل  في  تصنيعه  يتم  للتسويق 
الذات  على  واالعتماد  لإلنتاج  المتاحة  الموارد 
واســتــغــالل الــمــواهــب والــطــاقــات الــذاتــيــة في 

االبتكار واإلنتاج.

شعار المعرضوزيرة التنمية اإلجتماعية
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بكلفة إجمالية تقدر بـ 124 مليون دينار وتجهز بداية العام المقبل

الجودر يضع حجر أساس محطة تزويد كهرباء المدينة الشمالية
§  المدينة الشمالية - علي الموسوي

] وضع وزير األشغال والمشرف على هيئة الكهرباء 
تزويد  محطة  أول  أســاس  حجر  الــجــودر،  فهمي  والماء 
فولت،  كيلو   220 بجهد  الشمالية  المدينة  في  كهرباء 
من  األول  الربع  في  جاهزة  تكون  أن  المقرر  من  والتي 
بكلفة  فولت،   66 بجهد  أخرى  محطة  مع  المقبل  العام 
جميع  إنشاء  تشمل  دينار،  124مليون  بـ  تقّدر  إجمالية 
المياه  وخزانات  الكهربائية،  والتوصيالت  المحطات 
في  البدء  نحو  األولى  الخطوة  هذه  تعد  إذ  المدينة،  في 

الشمالية. المدينة  وتعمير  إنشاء 
وأكد الجودر أّن: »هذه المحطة تعد من أكبر المحطات 
نقل  محطة  فهي  ــاء،  ــم وال الكهرباء  هيئة  تبنيها  التي 
عدة  على  ــوزع  ــت وت ــت،  ــول ف كيلو   220 بجهد  رئيسية 
أخرى  محطة  هناك  وستكون  فولت،   66 بجهد  محطات 
مع  ــاء،  اإلنــش بــرنــامــج  ضمن  ستدخل  نفسه  بالجهد 
برنامج 2007 و2011، مبينًا أّن هذه المحطة ستستمد 

الرئيسية. الجسرة  محطة  من  الكهربائية  طاقتها 
بعد  للصحافيين  حديثه  خــالل  ــودر  ــج ال ـــح  وأوض
تنتهي  أن  المقرر  »مــن  للمحطة:  ــاس  األس حجر  وضــع 
لنبدأ  أشــهــر،  خمسة  بعد  المحطة  فــي  ــاء  ــش اإلن أعــمــال 
الرئيسية«،  والتوصيالت  الكابالت  بتركيب  ذلك  بعد 
ستكون  المقبل  العام  من  األول  الربع  في  أنه  إلى  الفتًا 
فولت،   66 بجهد  ــرى  أخ ومحطة  الرئيسية،  المحطة 
المدينة  في  البناء  بدأ  إذا  حتى  وذلك  جاهزتين،  ستكونا 

الكهرباء. لتوصيل  مستعدة  الهيئة  تكون  الشمالية، 
أساسها،  حجر  وضع  التي  المحطة  إنشاء  كلفة  وعن 
مليون   15 إلـــى  تــصــل  ــاء  ــش اإلن كلفة  أن  ــودر  ــج ال ـــاد  أف
اإلنشائية  ــال  ــم األع جميع  شاملة  ــار،  ــن دي ــف  أل و500 

األخرى. والتوصيالت 
المحطات  إنشاء  كلفة  عن  »الوسط«  سؤال  على  ورداً 
هيئة  على  والمشرف  األشــغــال  ــر  وزي ــح  أوض األخـــرى، 
في  الكهربائية  المحطات  »إنشاء  أن:  والماء  الكهرباء 
األولــى  مراحل،  ثــالث  على  سيكون  الشمالية  المدينة 
مليون   15 وكلفتها   ،2010  -  2009 العامين  بين  منهم 
بناء  فيها  سنكمل  الثانية  المرحلة  أما  دينار،  ألف  و500 
كهربائيًا  خطًا  »سنمد  مضيفًا:  الرئيسية«،  المحطة 
بجهد  محطتين  بناء  جانب  إلى  السيف،  ضاحية  إلى 
في  المرحلة  هــذه  من  االنتهاء  المقرر  من  إذ  فولت،   66
 27 ــدره  ق مبلغًا  ــك  ذل سيكّلف   ،2011 الــعــام  منتصف 

دينار«. مليون 
المشروع  ــن  م الثالثة  المرحلة  أن  ــودر  ــج ال ــن  ــّي وب

فولت،   220 بجهد  أخرى  رئيسية  محطة  بناء  ستشمل 
هذه  كلفة  وتقدر  فولت،   66 بجهد  ــرى  أخ محطات  و8 

الجودر. بحسب  دينار،  مليون   67 المرحلة 
بالمياه،  الشمالية  المدينة  تزويد  كيفية  وبخصوص 
في  سيكون  رئيسي،  ــزان  خ إنــشــاء  عــن  الــجــودر  كشف 
حاليًا،  تنشأ  التي  الرئيسية  للمحطة  الخلفية  المنطقة 
مبّينًا  الشمالية،  المدينة  احتياجات  جميع  ستغطي  إذ 
األولية،  التقديرات  وبحسب  الخزان  هذا  إنشاء  كلفة  أن 
العمل  وسيكون  دينار،  ألف  و500  مليون   14 إلى  تصل 
عليها ما بين العام 2011 - 2014، ما يعني أن إجمالي 
تصل  المياه  وخّزان  الكهربائية  المحطات  إنشاء  كلفة 

124 مليون ديناراً. إلى 
بادئ  في  للخزان  ستأتي  المياه  أن  الجودر  وأوضح 
المحطات  جميع  تكتمل  وعندما  الحد،  محطة  من  األمر 

ــا، وذلــك  ــه ــن ــاك تــزويــد م ــن ــون ه ــك ــي ـــــدور، س ــة ال ــط ــح وم
ووصــواًل  الــجــديــدة،  بــوقــوة  بمحطة  ــرور  ــم ال ــالل  خ مــن 

الشمالية. المدينة  في  بالمحطات 
محطة  ستغطيها  التي  السكنية  الوحدات  عدد  وعن 
من  األولى  المرحلة  إن  الجودر  قال  الرئيسية،  الكهرباء 
الكهربائية،  الطاقة  من  ميغاوات   48 ستكون  المحطة 
في  سكنية  وحـــدة   1000 ــن  م أكــثــر  سيغطي  ــا  م وذلـــك 
جميع  ستغطي  ــرى  األخ المحطات  أن  مؤكداً  المدينة، 
إال  ــدة،  ــدي ج محطات  بــنــاء  يمكن  ال  لكن  االحــتــيــاجــات، 
أفــاد  مــا  بحسب  ــك  ذل إليها،  حاجة  هناك  تكون  عندما 

الجودر. الوزير 
حجر  وضع  خالل  من  يريدون  أنهم  إلى  الجودر  ولفت 
إثبات  الشمالية،  المدينة  في  الكهرباء  محطة  أســاس 
المدينة  تحتاجها  التي  األساسية  الخدمات  جميع  أن 

متوافرة، إذ سيبذلون كل الجهود في ذلك الشأن.
المحطات  كانت  إذا  عّما  »الوسط«  ســؤال  على  ورداً 
ستستخدم  الشمالية  المدينة  في  إنشاؤها  سيتم  التي 
والقرى  المناطق  في  ــرى  األخ المحطات  ودعــم  لتقوية 
وتقوية  صيانة  أعمال  هناك  أّن  الجودر  أكد  المجاورة، 
فيها  بما  المحافظات،  مختلف  في  الكهربائية  للمحطات 
الشمالية، لكن المحطة ستسهم في تقوية كل المحطات 
الشمالية،  للمدينة  المجاورة  المناطق  في  الموجودة 

وباربار. الدراز،  سار،  جمرة،  بني  البديع،  وخصوصًا 
مشروع  على  ــودر  ــج ال ــر  ــوزي ال عـــّرج  ــر  آخ جــانــب  مــن 
كاشفًا  الــتــعــاون،  مجلس  دول  بين  الكهربائي  الــربــط 
الرياض  السعودية  بالعاصمة  سيعقد  احتفال  عــن 
مجلس  دول  قادة  وسيضم  المقبل،  نيسان  أبريل/  في 
الربط  مــشــروع  تدشين  خالله  مــن  سيتم  إذ  الــتــعــاون، 

الكهربائي.
المشروع  من  األولى  المرحلة  أّن  إلى  الجودر  وأشار 
والسعودية  بالبحرين  الكويت  تربط  والتي  اكتملت، 
وقطر، وهي البلدان المشتركة في المرحلة األولى، مبينًا 
أم  وجزيرة  الجسرة  منطقة  يربط  بحريًا  كاباًل  هناك  أن 
بالسعودية،  القرّية  راس  ومنطقة  بالبحرين،  النعسان 
ومن  منه،  والثانية  األولــى  النقطتين  من  االنتهاء  تم  إذ 
مارس/  منتصف  في  الثالثة  النقطة  من  االنتهاء  المؤمل 

الجودر. بّين  ما  بحسب  المقبل،  آذار 
الكهرباء  هيئة  على  والمشرف  األشغال  وزير  وأفــاد 
حاالت  في  فقط  سيستخدم  الكهربائي  الربط  أن  والماء 
التي  الخليجية  ــدول  ــل ل داعــمــًا  ــون  ــك ــي وس ـــوارئ،  ـــط ال
أنها  مبينًا  الكهربائية،  طاقتها  في  ضعف  إلى  تتعرض 

الخليج. دول  في  الكهربائية  للطاقة  بديلة 

الجودر يضع حجر األساس لمحطة كهرباء المدينة الشمالية

المساحة التي ستنشأ عليها محطة الكهرباء الرئيسية بجهد 220 فولتالوزير الجودر خالل حديثه للصحافيين

أجل  من  به  تقّدم  رسمي  طلب  عن  ال��ب��وري  يوسف  الشمالية  بلدي  مجلس  رئيس  كشف   [
مستثمرين  مع  متواصلة  اجتماعات  وجود  إلى  مشيرًا  الشمالية،  المدينة  في  أهلية  جامعة  إنشاء 
يريدون إقامة مشروعات استثمارية وخدمية في المدينة، وذلك باإلضافة إلى عدد من الوزارات 

خدمية. مرافق  لبناء  مساحات  تخصيص  أجل  من  اتصاالتها  أجرت  التي  الخدمية 
شركة  يمثلون  الجامعة،  إنشاء  في  يرغبون  الذي  المستثمرين  أن  »الوسط«  ل�  البوري  وأوضح 
هي  الحالية  مهمتهم  أن  الفتًا  وكويتيون،  وسعوديون  بحرينيون  أعمال  رج��ال  فيها  خليجية 
سيكون  الخاص  القطاع  إّن  إذ  مختلفة،  مشاريع  إنشاء  على  والعمل  الشمالية،  للمدينة  الترويج 
يتم  ذلك  لكن  المدينة،  في  لالستثمار  ممانعتهم  عدم  نفسه  الوقت  في  ومؤكدًا  فيها،  كبير  دور  له 

الناس. مصالح  يخدم  بما  المجلس  وضعها  استراتيجية  وفق 
بدأ  قاحلة،  صحراء  وكأنها  للمدينة  السابق  فالوضع  له،  نطمح  كّنا  ما  »هذا  البوري:  وأضاف 

الجميع«. على  واضحة  بدت  االرتياح  عالمات  أن  كما  لها،  عادت  والحياة  يتالشى، 
المدينة  ف��ي  ال��ك��ه��رب��اء  محطة  أس���اس  حجر  وض��ع  أن  الشمالية  ب��ل��دي  مجلس  رئ��ي��س  وأك���د 
والزراعة،  البلديات  شئون  وزارة  فيها  بما  الخدمية،  الوزارات  لبقية  الدافع  سيعطي  الشمالية، 
األمل   يعيد  ذلك  أن  الفتًا  الشمالية،  المدينة  إلنشاء  منها  المطلوبة  المهام  إنجاز  في  لإلسراع 

إسكانية. وحدات  على  ويحصلوا  النور،  مشروعهم  يرى  أن  في  الشمالية  المحافظة  ألهالي 
الساحلي  بالشارع  الخاصة  والرسومات  الخرائط  جميع  أن  البوري  ذكر  متصل،  سياق  وفي 
البلديات  شئون  بوزارة  التخطيط  إدارة  بيد  اآلن  األمر  لكن  جاهزة،  بالمدينة  الداخلية  والشوارع 

لبحث  المقبل،  األسبوع  خالل  الشمالي  بلدي  مجلس  مع  تجتمع  أن  المقرر  من  والتي  والزراعة، 
البوري. ذكر  ما  بحسب  ذلك  مفّصل،  بشكل  الساحلي  الشارع  موضوع 

آخر،  منحى  أخ��ذت  الشمالية،  المدينة  في  العمل  وتيرة  سرعة  »زي��ادة  أن:  البوري  وأوض��ح 
ال��وزاري��ة  اللجنة  تكليف  خ��الل  م��ن  أو  ال����وزراء،  لرئيس  المتتالية  ال��زي��ارات  خ��الل  م��ن  س��واء 

للمدينة«. الرئيسية  الكهرباء  لمحطة  األساس  حجر  ووضع  بالمتابعة 
توّقف  والتي  المدينة،  مشروع  بلورة  نحو  حقيقيًا  مؤشرًا  نعتبره  ذلك  »كل  البوري:  وق��ال 

الماضية«. السنوات  طوال  الضبابية  من  شيء  وشابه  طويلة،  فترات 
والتحركات،  الجهود  لهذه  األكبر  التتويج  »سيبقى  أنه:  الشمالي  بلدي  مجلس  رئيس  وأكد 
والتعاون  الجهد  يتطلب  م��ا  وذل��ك  السكانية،  ال��وح��دات  ب��ن��اء  م��ن  األول���ى  المرحلة  ت��ب��دأ  عندما 
المدينة  بمشروع  النهوض  في  والراغب  الجدي  باالهتمام  نشعر  ألننا  األطراف،  كل  مع  المستمر 

النور«. ليرى  الشمالية 
»الهالة  البوري:  قال  الشمالية،  المدينة  به  حظيت  الذي  والرسمي  اإلعالمي  االهتمام  وعن 
البحرين،  في  المسئولين  كبار  قبل  من  الرسمي  واالهتمام  المدينة  بها  حظيت  التي  اإلعالمية 
آخر  باستمرار  تتابع  كثيرة  أسر  وجود  مع  وخصوصًا  المشروع،  هذا  إقامة  أهمية  مدى  يعكس 

خالله«. من  سكنية  وحدات  على  الحصول  في  يطمحون  التي  المشروع  عن  والتطورات  األخبار 
اإلسكانية  المشروعات  في  كهربائية  محطات  إلنشاء  التفاف  هناك  يكن  »لم  البوري:  وأضاف 
تنتظر  التي  األس��ر  آالف  هناك  ألن  ج��دًا،  مختلف  الشمالية  المدينة  في  الوضع  لكن  األخ���رى، 

الواقع«. أرض  على  ملموسة  أشياًء  يرون  وهاهم  إنشاءها، 
إذ  اتجاهات،  عدة  على  المشروع  إنشاء  يكون  أن  على  الشمالية  بلدي  مجلس  رئيس  وش��ّدد 
منها،  تنتهي  أن  المقرر  من  التي  المهام  من  واالنتهاء  العمل  المعنية  ال��وزارات  جميع  على  يجب 
ذات  والمؤسسات  ال��وزارات  كل  قبل  من  بالتعاون  المشروع  ويحظى  الجهود  تتضافر  فبذلك 

. لصلة ا
يطرح  ممن  »أستغرب  البوري:  قال  الشمالية،  المدينة  في  السكنية  الشقق  إنشاء  فكرة  وعن 
منزاًل،  ألف   15 إلى  تشير  كانت  المشروع  عن  السابقة  التصريحات  كل  إن  إذ  الشقق،  بناء  فكرة 

الشقق«. بناء  موضوع  يذكر  ولم 
وأشار البوري: »ال أعتقد أن بناء الشقق السكنية محببة في المدينة الشمالية، فالبناء العمودي 
أن  مبينًا  الحالية«،  المرحلة  في  وخصوصًا  للمدينة،  رسم  الذي  والطموح  التصور  مع  يتناسب  ال 

المشروع. من  جدًا  المتأخرة  المراحل  وفي  المستقبل  في  يكون  قد  الشقق  إنشاء 
بّينوه  ما  وذلك  الشمالية،  المدينة  في  البناء  مراحل  ضمن  شقة  أية  إنشاء  رفضهم  البوري  وأكد 
منّوهًا  المدينة،  ضمن  سكنية  شقة   780 إنشاء  في  ترغب  بأنها  صرحت  عندما  اإلسكان  لوزارة 

مجددًا. وإثارته  الموضوع  إعادة  في  رغبتهم  عدم 
بل  عمودي،  بشكل  يكون  المدن  في  والنموذجي  الجميل  البناء  أن  أعتقد  »ال  البوري:  وأف��اد 
من  النوع  هذا  سابق  وقت  في  رفضوا  النواب  أّن  عن  فضاًل  المنازل،  بناء  هو  عليه  المتعارف  إن 

البناء«.

أكد وجود مستثمرين خليجيين لبنائها

البوري: نعمل على إنشاء جامعة أهلية في »الشمالية«

 مسئولون وبلديون شاركوا في وضع حجر األساس  )تصوير: أحمد آل حيدر(
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وزير »البلديات«: نحرص
 على تسهيل ما يتعلق بالدير

 § المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة

خالل  الكعبي  جمعة  والزراعة  البلديات  شئون  وزيــر  أكد   [
ــوزارة  ال أن  الــديــر،  أهالي  من  ــدد  وع حمزة  الشيخ  النائب  لقائه 
بالمنطقة  المتعلقة  ــور  األم جميع  تسهيل  على  وتحرص  تدعم 

والمندرجة ضمن اختصاصاتها.
وشدد الكعبي على ضرورة أن يلعب المجلس لبلدية المحرق 
الدور األكبر في متابعة مشاكل المنطقة ورصدها واقتراح الحلول 
أنه  مبينًا  األهالي.  مع  المباشر  تواصله  خالل  من  لها  المناسبة 
سيعمل على تسوية المشاكل الموجودة والمتعلقة بالبلدية إلى 
بحسب  األراضــي  واستمالك  المشاريع  تنفيذ  على  العمل  جانب 

األولويات التي يحددها المجلس البلدي للمنطقة.
أهمها  من  المطالب  من  عدداً  الكعبي  إلى  الدير  أهالي  وفد  وقدم 
العائلية  الخدمات  بعض  وتوفير  األراضي،  استمالكات  طلبات 

والترفيهية للمنطقة.

بلدية الشمالية تستعد 
إلحياء أسبوع الشجرة

§ البديع - بلدية الشمالية 

ال��م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  ت��س��ت��ع��د   [
الشمالية إلحياء فعاليات أسبوع 
 24 ي���ص���ادف  ال�����ذي  ال���ش���ج���رة 
في  ع��ام،  كل  من  شباط  فبراير/ 
تعزيز  إلى  الرامية  الجهود  إطار 
عام  مدير  وأك��د  التشجير.  ثقافة 
محمد  الشمالية  المنطقة  بلدية 
بهذه  تهتم  البلدية  أن  حسن  علي 
وتوليها  خ��اص  بشكل  الفعالية 
موقع  م��ن  للشجرة  لما  اهتمامًا 
كإحدى  اإلن��س��ان  حياة  في  مهم 
يجب  ال��ت��ي  الجمالية  األرص����دة 

تعزيزها ولما لها من أهمية على المستوى البيئي. 
للحرف  معرض  وإقامة  تدشين  بصدد  البلدية  أن  حسن  وأضاف 
بها  المرتبطة  واألدوات  منتجاتها  وكل  والزراعة  بالنخلة  المتعلقة 
بالتراث  يتعلق  ما  في  المجتمع  في  الجديد  الجيل  ثقافة  تعزيز  بهدف 
خالل  من  وذل��ك  والمجتمع  الفرد  حياة  في  ودوره  الجديد  الماضي 

عرض كل ما يرتبط بالنخلة لمعرفة دورها الرائد بالحياة اإلنسانية.

انفتاح الباب الخلفي للشاحنة 
هو سبب سقوط كمية من المخلفات 

§ البديع - بلدية الشمالية

»الوسط«  في  نشر  ما  على  الشمالية  المنطقة  بلدية  ردت   [
في  باربار«  قرية  وسط  بالمخلفات  تلقي  »شاحنة  عنوان  تحت 
الجاري,  شباط  فبراير/   1 بتاريخ  الصادر   )2340( رقم  عددها 

ساحل  فــي  نظافة  بحملة  تقوم  الشمالية  المنطقة  بلدية  ــأن  ب
سيرها  وأثــنــاء  الشاحنة  فــي  المخلفات  تحميل  وبعد  باربار, 
أنفتح الباب الخلفي, ما نتج عنه سقوط كمية من المخلفات على 
في  المخلفات  تلك  إزالــة  بخصوص  الــالزم  عمل  تم  وقد  الشارع, 

الوقت نفسه من قبل البلدية.  
كالم  فهو  حدث  ما  بخصوص  المذكور  الكالم  إلى  بالنسبة  أما 
غير دقيق، إذ إن بلدية المنطقة الشمالية متمثلة في قسم خدمات 
فهي  الشمالية  المنطقة  نظافة  على  حرصها  منطلق  ومن  النظافة 
لعدم  نظراً  وذلــك  النظافة,  خدمات  متابعة  بشأن  جهداً  تألو  ال 

وجود شركة متخصصة في الوقت الجاري.

وزير البلديات مستقباًل  الديري وأهالي منطقة الدير

محمد علي حسن

الموقع بعد إزالة المخلفات

لمنع التمييز بين أصحاب العمل... حتى لو استمر إضرابهم طوياًل

مصادر رسمية: ال استثناءات في رسوم »سوق العمل« للصيادين
§ الوسط - هاني الفردان

الحكومة  رفض  حكومية  رسمية  مصادر  أكدت   [
رسوم  من  للصيادين  استثناء  إيجاد  نحو  توجه  ألي 
العمل الجديد التي فرضتها إصالحات سوق العمل، 
في  فيه  البدء  المزمع  الصيادين  إضراب  طل  لو  حتى 

الخامس عشر من الشهر الجاري.
استثناء  الحكومة  رفض  أن  إلى  المصادر  وأشارت 
كل  دينار   200( الجديد  العمل  رسوم  من  الصيادين 
عامين و10 دنانير شهريًا عن كل عامل أجنبي بواقع 
مساواة  أســاس  على  يأتي  عامين(  كل  ديــنــاراً   440
جميع أصحاب العمل دون أي استثناء، وهو األساس 

الذي قام عليه المشروع اإلصالحي لسوق العمل.
ــن من  ــادي ــي ــص ــاء ال ــن ــث ــت وقـــالـــت الـــمـــصـــادر: »اس
آخرين  مطالبات  ــام  أم الباب  سيفتح  العمل  ــوم  رس
حصر  ال  كثيرة  ومبررات  وألسباب  االستثناء  بنفس 
تقنع  قــد  التي  الــمــبــررات  تلك  مناقشة  ثــم  ــن  وم لها، 
البعض«، مشيراً إلى أن فتح باب االستثناءات يعني 
إنهاء مشروع إصالح سوق العمل والعمل على هدمه 

من البداية.
قبل  ــــو  وه ـــود  ـــوج م الـــحـــل  أن  الـــمـــصـــادر  ورأت 
العمل  صندوق  يقدمها  التي  بالتسهيالت  الصيادين 
كجزء من عمله في مساعدة أصحاب األعمال وتنمية 
القروض  خالل  من  اإلنتاجية  وتحسين  مشاريعهم 
إدخــال  في  ومساعدتهم  العمال  وتــدريــب  الميسرة 
األيدي  تقليل  ثم  ومن  العمل  في  الحديثة  التقنيات 

األجنبية وفتح الباب أمام بحرنة القطاع.
يتم  ال  واالستثناء  التغيير  أن  المصادر  وأوضحت 
الثانية  المادة  لتعديل  بقانون  مشروع  خالل  من  إال 
تنظيم  بشأن   2006 لعام   )19( ــم  رق القانون  مــن 
أن  على  األولــى  فقرته  في  ينص  والــذي  العمل  سوق 
إنشاء  ــأن  ش فــي  القانون  ــذا  ه أحــكــام  تسري   )...(«

وتنظيم هيئة سوق العمل وفي شأن تصاريح العمل 
وتراخيص وكاالت توريد العمال ومكاتب التوظيف، 
للعمل  األجانب  العمل  أصحاب  مزاولة  وتصاريح 

بمملكة البحرين في حدود أحكام هذا القانون«.
الثانية  الــفــقــرة  ــي  ف الــثــانــيــة  الــمــادة  واســتــثــنــت 
وهي:  الجديدة  العمل  ســوق  ــوم  رس من  فئات  ثــالث 
قوة  تستخدمهم  الذين  المدنيين  غير  من  األجانب 
األمن  أجهزة  وكافة  الوطني  والحرس  البحرين  دفاع 
الذين  ــب  ــان األج ــى  إل بــاإلضــافــة  البحرين،  بمملكة 
أعمال  إنــجــاز  بغرض  البحرين  مملكة  ــى  إل يــفــدون 
إقامة  مثل  يومًا  عشر  خمسة  من  أقل  تستغرق  مؤقتة 
المهرجانات  أو  االحتفاالت  أو  المعارض  أو  األسواق 
للضوابط  وفــقــًا  األنشطة  مــن  وغيرها  الحفالت  أو 

الهيئة،  من  ــرار  ق بتحديدها  يصدر  التي  والــشــروط 
واألجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية 
في  وذلك  البحرين،  مملكة  لدى  والدولية  والقنصلية 

حدود أعمال البعثة.
الصيادين  جمعية  رئيس  نائب  أكد  جانبه،  ومن 
عيسى حسن أن الصيادين أجمعوا على اإلضراب في 
يعانونه  وما  بمشكالتهم  الحكومة  اكتراث  عدم  ظل 
ــرض الــرســوم  ـــاع وقــلــة صــيــد، وأن ف ــوء أوض مــن س
أجنبي(  عــامــل  ــل  ك عــلــى  عــامــيــن  ــل  ك ديـــنـــاراً   440(
سينهي كل صياد في هذا البلد، وسيؤدي إلى تشريد 

أسر كثيرة تعيش على هذه المهنة منذ سنوات.
ضرورة  على  مجمعون  الصيادين  أن  حسن  وأكد 
العمالة  عــلــى  الــرســوم  فـــرض  بــعــد  الــصــيــد  ــف  ــوق ت
امتد  لو  حتى  الصيد  سفن  على  تعمل  التي  األجنبية 

سوق  يربك  قد  ما  طويلة،  فترات  إلــى  التوقف  ذلــك 
أمام  خيار  يوجد  ال  أنــه  إلــى  مشيراً  المحلي،  السمك 
على  الحكومة  إلجبار  التوجه  هذا  سوى  الصيادين 
ــّرت  وأق وضعت  التي  الــرســوم  ــرض  ف عــن  التراجع 
مصير  إلى  ينظر  أو  وافية  دراسة  هناك  تكون  أن  دون 
الصيد  على  تعتمد  التي  البحرينية  األسر  من  المئات 

في عيشها.
سنسدده  الصيد  من  سنجنيه  ما  »كل  حسن  وقال 
العمالة  على  كرسوم  العمل  سوق  تنظيم  هيئة  إلى 
البلد«،  هذا  في  أحداً  يرضي  لن  هذا  وطبعًا  األجنبية، 
للتأمينات  يــســددون  كــانــوا  »الصيادين  أن  مــؤكــداً 
دينار   1.5 يعادل  ما  أجنبي  عامل  كل  عن  االجتماعية 
عامل  كل  عن  صياد  كل  فسيسدد  ذلك  بعد  أما  شهريًا، 
ثمانية  يعني  مــا  شهريًا،  ــاراً  ــن دي  18 قــرابــة  أجنبي 
به  يعلم  أمـــر  وهـــو  الــســابــق  ــي  ف يــســدد  ــا  م ــاف  ــع أض

الجميع خارج مقدرة أي صياد في هذا البلد«.
أجل  ــن  م الــقــانــون  تعديل  ـــرورة  ض وبــخــصــوص 
بين  العمل،  ــوق  س رســوم  مــن  الصيادين  استثناء 
بكل  علم  على  الــنــواب  ومجلس  الحكومة  أن  حسن 
وأن  البحريني،  الــصــيــاد  يعيشها  الــتــي  الــصــعــاب 
ــاع  أوض ــوء  س على  دليل  البحريني  النوخذة  ــة  أزم
لنوخذة  أجور  تسديد  على  مقدرتهم  وعدم  الصيادين 
ال  ــذي  ال األجنبي  للنوخذة  يلجأون  لذلك  بحريني 

يتجاوز أجره 60 ديناراً.
الصيادين  جمعية  رئيس  ــد  أك ــر،  آخ جانب  ــن  وم
على  الــجــديــدة  ــوم  ــرس ال ــرض  ف أن  الــجــيــران  جــاســم 
البحريني  الصياد  لدى  تعمل  التي  األجنبية  العمالة 
إرباك  إلى  سيؤدي  وذلــك  الصياد،  هموم  من  سيزيد 
القيادة  مناشداً  نهائي،  بشكل  وتوقفها  الصيد  عملية 
هذه  مــن  الصيادين  واستثناء  التدخل  السياسية 
للكثير  المعيشي  بالمستوى  ستضر  التي  الرسوم 

من الصيادين.

ال بوادر لحل أزمة الصيادين

البحرينيون يعيشون الفصول األربعة يوميًا 

تكاثف السحب مع فرصة لتساقط األمطار اليوم

تشهده  ـــذي  ال الــطــقــس  تغير  ـــدع   خ ـــه  ذات ــت  ــوق ال وفـــي 
الجوية  األرصاد  منظمة  من  أصدرت  التي  التقارير  البحرين 
أكثر  سيكون  العام  هذا  بأن  أفادت  والتي  الفلكيين،  وبعض 
برودة من العام السابق، ذلك بسبب تغير الجو خالل اليوم 
بدأ  إذ  الماضيين،  الشهرين  طوال  تقلبه  جانب  إلى  الواحد، 
فصل الشتاء في ديسمبر/ كانون األول ومر بيناير/ كانون 
الثاني في الوقت الذي يعتقد فيه البعض بأن شهر فبراير/ 

شباط سيكون البداية لدخول موسم آخر.
الماضي  العام  لشتاء  مشابهًا  العام  هذا  شتاء  يكن  ولم 
مع  شــديــداً  بـــرداً   2008 ــام  ع فــي  شهدت  البحرين  أن  ــك  ذل
األمطار  فيه  تتساقط  لم  الــذي  الوقت  في  األمطار،  تساقط 
كالعالم  الحرارة  درجــة  فيه  تتدن  ولم  العام  هذا  الغزيرة 
بتغيرات  المتعلق  التراث  علم  أن  من  رغم  على  الماضي، 
لهذا  األرضية  الكرة  على  الشتاء  يكون  أن  رجح  أيضًا  الجو 
تأثيرات  بسبب  ذلك  السابق،  العام  من  بــرودة  أكثر  العام 
شدة  أو  الــبــرودة  وشــدة  الطقس  حالة  في  العالمي  ــدفء  ال

الحرارة أو شدة األمطار أو شدة الجفاف.
إلى  العام  لهذا  الشتاء  فصل  بدأ  منذ  البحرينيون  واعتاد 
الواحد،  اليوم  خالل  مرة  من  أكثر  الجو  تقلب  على  اليوم  هذا 
ففي الصباح يكون الجو حاراً ورطبًا بسبب أشعة الشمس، 
نسبيًا  بــارداً  ليكون  الليل  أثناء  فيه  ينقلب  الذي  الوقت  في 

وأحيانًا يكون شديد البرودة.
ديسمبر: برودة نسبية وتصاعد أغبرة 

منذ بداية فصل الشتاء في شهر ديسمبر الماضي شهدت 
الشهر  بداية  ففي  الشهر،  طوال  األربعة  الفصول  البحرين 
كان الجو بارداً مع هبوب رياح شمالية، إلى جانب أنه شهد 

رطوبة وغيوم قد تشكلت في بعض المناطق.
كما شهد شهر ديسمبر تصاعد األتربة في بعض المناطق 
في الوقت الذي تشكل فيه ضبابًا خفيفًا في بعض المناطق 
األخرى، وكانت أقل درجة حرارة صغرى سجلت خالل ذاك 
سجلت  الــذي  الوقت  في  مئوية،  ــات  درج  10 بلغت  الشهر 

فيه أعلى درجة حرارة عظمى 25 درجة مئوية.
يناير: طقس بارد وسقوط أمطار

خفيف  ضباب  مع  برطوبة  بدأ  فقد   2009 يناير  شهر  أما 
األخرى،  المناطق  في  رطوبة  وجود  مع  المناطق  بعض  في 

وفي اليوم ذاته كان الجو معتداًل مع وجود بعض السحب.
إذ  كــثــيــراً،  ديسمبر  شهر  ــن  ع يناير  شهر  يختلف  ولــم 
درجة  أعلى  أن  وخصوصًا  األربــعــة  الفصول  فيه  تنوعت 
في  مئوية،  درجــة   24 كانت  الشهر  هذا  في  سجلت  ــرارة  ح
والخامس  الرابع  في  الحرارة  درجة  فيه  تدنت  الذي  الوقت 

من الشهر.
أسبوع  أول  بداية  ففي  متنوعة،  يناير  أسابيع  وكانت 
فقط،  األيــام  بداية  في  ــك  وذل بالرطوبة  يتمتع  الجو  كــان 
الرابع  في  وخصوصًا  جــداً،  بــارداً  أصبح  ما  سرعان  أنه  إال 
شديدة،  بردوة  اليومان  هذان  شهد  إذ  يناير  من  والخامس 
عزوف  إلــى  أدى  ــذي  ال ــر  األم المساء،  فترة  في  وخصوصًا 

المواطنين عن الخروج من منازلهم.
ــة  درج ـــادت  ع حــتــى  كــامــلــة  يــنــايــر  أســابــيــع  تكتمل  ولـــم 
الحرارة في االرتفاع في الثامن من الشهر نفسه، لتعاود في 
سرعان  أنه  إال  ذاته،  الشهر  من  عشر  الثالث  في  االنخفاض 
ذاته  الشهر  من  العشرينيات  في  الحرارة  درجة  ارتفعت  ما 
لتعقبها بعد ذلك برودة نسبية وغيوم أثناء الليل في الوقت 

الذي يتمتع فيه المواطنين أثناء النهار بأشعة الشمس.
فبراير مازال يشهد تقلبات في الجو

ومازال شهر فبراير في بدايته إال أنه مازال يشهد تقلبات 
منذ اآلن، فقبل ثالثة أيام كان الجو بارداً خالل فترة المساء، 
في الوقت الذي مازال فيه جو الصيف بداية لمطلع كل يوم 
درجة  أعلى  عن  أما  اآلن،  إلى  يستمر  والــذي  الشهر  هذا  من 
حرارة سجلت حتى هذا اليوم فهي 25 درجة مئوية، وكانت 
في األول من فبراير، أما باقي األيام فهي مازالت تشهد نفس 
درجة  و14  للعظمى  مئوية  درجة   21 وهي  الحرارة  درجة 

مئوية للصغرى.

درجة الحرارة الصغرىدرجة الحرارة العظمىالتاريخ 

2008/12/152314
2008/12/162014
2008/12/172013
2008/12/181712
2008/12/191912
2008/12/201910
2008/12/212111
2008/12/222315
2008/12/232415
2008/12/242414
2008/12/252315
2008/12/262213
2008/12/272014
2008/12/282214
2008/12/292315
2008/12/302216
2008/12/312415

2009/1/12416
2009/1/21714
2009/1/31611
2009/1/4168
2009/1/5178
2009/1/61811
2009/1/72012
2009/1/82012
2009/1/92313

2009/1/102013
2009/1/112014
2009/1/122114
2009/1/131510
2009/1/141710
2009/1/15168
2009/1/162010
2009/1/172011
2009/1/182112
2009/1/192013
2009/1/202113
2009/1/212114
2009/1/221812
2009/1/231812
2009/1/242011
2009/1/252113
2009/1/262114
2009/1/272212
2009/1/282013
2009/1/292214
2009/1/302314
2009/1/312514

2009/2/12516
2009/2/22115
2009/2/32214
2009/2/42114
2009/2/52114

§ الوسط - فاطمة عبداهلل 

بعض  على  )الجمعة(  اليوم  مساء  السحب  تكاثف  البريطانية  الجوية  األرص��اد  محطة  توقعت   [
مناطق الخليج العربي من ضمنها البحرين، مع وجود فرصة لهطول أمطار مابين الخفيفة والمتوسطة 

يوم غد وبعد غد، ذلك بسبب وجود منخفض جوي سيقترب من منطقة الخليج العربي.

الطقس البارد الذي شهدته البحرين خالل شهر يناير سرعان ما تغير إلى طقس حار بعد أيام

تسكين 373 من أصل
 500 خريج في الوزارات

 § المنامة - بنا 

اجتماعه  خالل  الزايد  أحمد  المدنية  الخدمة  ديوان  رئيس  أوضح   [
العمل  صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  الخارجية  للشئون  الدولة  بوزير 
في   373 تسكين  تم  أنه  )الخميس(،  أمس  صباح  البحارنة  نزار  )تمكين( 
مختلف وزارات الدولة من أصل 500 خريج جامعي عاطل، فيما التزال 
ال��وزارات  بمختلف  المتعلقة  اإلدارة  اإلج��راءات  إنهاء  قيد  الملفات  بقية 
تثبيت  لسرعة  العقبات  جميع  تذليل  ال��وزارات  تلك  من  متمنيًا  نفسها، 
الديوان  رئيس  البحارنة  شكر  وفيما  وظائفهم.  في  الخريجين  ه��ؤالء 
مختلف  مع  والمتابعة  للتنسيق  الديوان  قبل  من  المبذولة  الجهود  على 
مضاعفة  إل��ى  المبادرة  ال��دي��وان  من  طلب  فقد  باألمر  المعنية  الجهات 

الجهود لتسكين بقية الخريجين في وظائفهم.

البحارنة بحث مع الزايد توظيف العاطلين الجامعيين
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أسبوعان إلثيوبية حاولت 
سرقة قميص من مجمع

§ المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية 

عبداألمير  سر  وأمانة  شلبي  أدهم  القاضي  برئاسة  الرابعة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  قضت   [
العريبي بحبس متهمة إثيبوبية لمدة أسبوعين مع النفاذ في قضية الشروع في السرقة.

المتهمة  إن  إذ  علي،  جميلة  وزارة   مترجمة  عبر  المتهمة  على  التهمة  القاضي  تال  أمس  جلسة  وفي 
 12 عن  عبارة  وهي  المسروقات  قيمة  لسداد  مستعدة  أنها  وذكرت  السرقة  في  الشروع  بتهمة  اعترفت 

ديناراً و500 فلس.
مع  بالتوجه  إجازتها  يوم  في  قامت  خادمة  تعمل  وهي  المتهمة  أن  في  القضية  تفاصيل  وتتمثل 
لبيع  المحالت  أحــد  إلــى  دخلتا  وعندما  التجارية  المجمعات  أحــد  إلــى  ذاتها  الجنسية  من  صديقتها 
الخرج  حاولت  وعندما  كيس،  في  بوضعه  فقامت  نسائي  أحمر  بقميص  المتهمة  أعجبت  المالبس 
المسروق  القميص  على  العثور  فتم  الكيس  داخل  ما  مشاهدة  منها  وطلبت  الموظفات  إحدى  بها  أمسكت 

وتم تحويلها إلى مركز الشرطة.

حبس 6 سعوديين وأردني في قضية تعاٍط
] حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة 
محمد  سر  وأمانة  الخولي  حازم  القاضي  برئاسة 
لمدة  وأردن���ي  سعوديين  متهمين   6 بحبس  مكي 
دينار   100 وكفالة  دينار   500 وتغريمه  أشهر   6

المضبوطة. المواد  ومصادرة  التنفيذ  لوقف 
حاز  أن��ه  للمتهم  وجهت  العامة  النيابة  وك��ان��ت 
في  )حشيش(  مخدرة  مادة  التعاطي  بقصد  وأحرز 

قانونًا. بها  المرخص  األحوال  غير 
أن  إلى  المتهمين  على  القبض  تفاصيل  وتعود 
في  ش��ّك  فهد  الملك  جسر  على  ال��ج��م��ارك  ض��اب��ط 
ضبطهما  إلى  أدى  ما  بتفتيشهم،  وق��ام  المتهمين 

على  العثور  فتم  للتعاطي  مخدرة  قطع  وبحوزتهما 
جيبه  في  األردن��ي  المتهم  قبل  من  مخدرة  ال��م��ادة 

بنطالة. في  األيسر 
القطع  خبأوا  السعوديين  المتهمين  ك��ان  فيما 
األول  المتهم  وك��ان  مختلفة  أم��اك��ن  ف��ي  ال��م��خ��درة 
كان  فيما  ي��رت��دي��ه��ا،  ال���ذي  ال��م��اب��س  ف��ي   وضعها 
المتهم  ك���ان  بينما  فميهما،  ف��ي  وال��ث��ال��ث  ال��ث��ان��ي 
الخامس  المتهم  وك���ان  ال��س��ي��ارة،  داخ���ل  ال��راب��ع 
بينما  نقوده،  محفظة  داخل  المخدرة  القطعة  وضع 
خبأها  نايلون  ورقة  في  وضعها  السادس  المتهم 

رقبته. تحت 

3 أشهر لنيبالي سرق 18 
بطاقة مدفوعة األجر

محمد  سر  وأمانة  الخولي  حازم  القاضي  برئاسة  الخامسة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  قضت   [
مكي بحبس متهم نيبالي 3 أشهر وإبعاد عن البالد في قضية سرقة.

سقط  عمله  وأثناء  والكراتين  الطرود  لحمل  شركة  في  يعمل  المتهم  أن  في  القضية  تفاصيل  وتتمثل 
إذ  واستخدمهم،  البطاقات  تلك  بأخذ  المتهم  قام  إذ  األجر،  مدفوعة  بطاقة   18 به  كان  الذي  الكراتين  أحد 

تم اكتشاف ذلك من أحد المسئولين الذي قاموا بتحويله للشرطة.

إيقاف حبس متهم واالكتفاء بالغرامة  
ال��ك��ب��رى  االس���ت���ئ���ن���اف  ال��م��ح��ك��م��ة  ح��ك��م��ت   [
أشهر  ستة  الحبس  عقوبة  تنفيذ  بوقف  الجنائية 
ثاثة  ال��م��خ��درات  بتعاطي  متهم  على  ال��ص��ادرة 
في  وردت  التي  الغرامة  على  اإلب��ق��اء  مع  سنوات 

دينار. خمسمئة  وقدرها  درجة  أول  حكم 
لإلباغ  الشرطة  مركز  إلى  توجه  المتهم  كان 
مع  المواجهة  وأث��ن��اء  للسرقة،  بيته  ت��ع��رض  ع��ن 
المشكو  واتهمه  طبيعية  غير  بصورة  بدا  المشكو 

للمخدرات. متعاط  بأنه  حقه  في 
احتواءها  بالفعل  فتبين  إدراره  من  عينة  أخذ  تم 
النيابة  إلى  فأحيل  المخدرة،  الحشيش  مادة  على 
بحبسه  قضت  التي  درجة  أول  محكمة  إلى  ثم  ومن 

دينار.  500 بتغريمه  وقضت  أشهر  ستة 
اس���ت���أن���ف ال��م��ت��ه��م ال���ح���ك���م وق����ال����ت م��ح��ك��م��ة 
المتهم،  ح��ق  ف��ي  ث��اب��ت��ة  ال��واق��ع��ة  أن  االس��ت��ئ��ن��اف 
االس��ت��ئ��ن��اف  ق��ب��ول  المحكمة  ق���ررت  ف��ق��د  ول��ذل��ك 
وتأييد  االستئناف  برفض  الموضوع  وفي  شكًا 
 3 لمدة  الحكم  تنفيذ  وق��ف  مع  المستأنف  الحكم 

سنوات.
أمرت  إنها  الحكم  حيثيات  في  المحكمة  وقالت 
ظ��روف  راع���ت  أن  ب��ع��د  ل��ل��ع��ق��وب��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ب��وق��ف 
المتهم  سن  صغر  حيث  من  ومابساتها،  الدعوى 
بعدم  المحكمة  والعتقاد  أسبقياته  صحيفة  وخلو 

مستقبًا. ذاته  للجرم  المتهم  عودة 

حبس متهم قدم شيكًا من دون رصيد
محمد  سر  وأمانة  الخولي  حازم  القاضي  برئاسة  الخامسة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  أدانت   [
مكي، متهمًا بحرينّيًا في قضية استصدار شيك من دون رصيد بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 100 دينار.  
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه أصدر شيكًا بقيمة 5300 دينار للمستفيد، من دون رصيد 

كاٍف وقابل للصرف.

حبس متهم 3 أشهر لشيك من دون رصيد 
الخامسة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  قضت   [
محمد  سر  وأمانة  الخولي  ح��ازم  القاضي  برئاسة 
شيك  استصدار  قضية  في  بحرينّيًا  متهمًا  مكي، 
 50 وكفالة  أشهر   3 لمدة  بالحبس  رصيد  دون  من 

دينارًا. 
أنه  المتهم  إل��ى  أس��ن��دت  ال��ع��ام��ة  النيابة  وك��ان��ت 
أصدر شيكًا بقيمة 3300 دينار للمستفيد، من دون 

رصيد كاٍف وقابل للصرف.

مواطن يضرب آخر بآلة حديد
 على رأسه بسبب موقف سيارات

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

األخير  توقف  بسبب  آخر  على  )الخميس(  أمس  عصر  طشان  منطقة  في  المواطنين  أحد  اعتدى   [
بسيارته بالقرب من منزل األول.

وقالت إحدى أقارب المجني عليه: توجه المعتدى عليه )24 عامًا( برفقة زوجته إلى منطقة طشان 
الوقوف،  ممنوع  جداره  على  كتب  الذي  المنازل  أحد  عند  بسيارته  توقف  وهناك  زوجته،  شقيقة  لزيارة 
ساعة  الربع  قرابة  وبعد  عليه،  المجني  توقف  المنطقة  تلك  في  كافية  مواقف  وجود  عدم  ولسبب  أنه  إال 

عاد لسيارته فتفاجأ بإتالف إطاري السيارة الخلفيين، وهنا هّم في إصالحهما.
على  عليه  المجني  بها  ضرب  حديد  قطعة  يده  في  وكان  منفعاًل،  المنزل  صاحب  »خرج  وأضافت 
وتبين  الطبي،  السلمانية  مستشفى  إلى  االعتداء  ذلك  إثر  على  فوراً  نقل  إذ  بنزيف،  له  تسبب  ما  رأسه، 
العناية  تحت  وضعه  وتــم  ــه،  وأذن رأســه  وإخــاطــة   بمعالجته  طبي  فريق  وقــام  بارتجاج،  بإصابته 

المركزة لمدة يوم كامل.
قام  إنه  وقال  الحادث،  عن  وأبلغ  الشرطة  مركز  إلى  بنفسه  تقدم  المعتدي  أن  إلى  المتحدثة  وأشارت 

باالعتداء على المجني عليه، وذلك عندما كان في حال انفعال. 

طالبت بتشديد العقوبة بحق المتهمين

النيابة تستأنف في قضية »تمويل القاعدة«

أن  النيابة  ــن  م ـــادر  ص بــيــان  ــي  ف ـــاء  وج
بأنها  صـــرح   ــة  ــام ــع ال بــالــنــيــابــة  مـــصـــدراً 
ــذي  ال الــحــكــم  عــلــى  بــاالســتــئــنــاف  طعنت 
في  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أصــدرتــه 
ثالثة  النيابة  فيها  اتهمت  التي  القضية 
مقرها  جــمــاعــه  ــع  م بــالــتــعــاون  ــاص  ــخ أش
ضد  عدائية  أعــمــال  ــاب  ــك الرت ــارج  ــخ ال فــي 
المحكمة  فيها  قضت  والتي  أجنبية  دول 
سنة  المتهمين  ـــد  أح بــحــبــس  ــورة  ــذك ــم ال
المتهمين  ومــعــاقــبــة  ــاذ  ــف ــن ال مــع  ــــدة  واح

الباقيين بالسجن خمس سنوات.
العامة  الــنــيــابــة  أن  الــمــصــدر  وأضــــاف 
بتشديد  االســتــئــنــاف  ــرة  ــذك م ــي  ف طــالــبــت 

العقوبة المقضي بها.
الجنائية  ــرى  ــب ــك ال المحكمة  ــت  ــان وك
خليفة  آل  علي  بن  محمد  الشيخ  برئاسة 
وعلي  إبراهيم  طلعت  القاضيين  وعضوية 
سالمين  ــد  راش سر  وأمانة  الكعبي،  أحمد 
قضية  في  الرئيسي  المتهم  بحبس  قضت 
القاعدة(  )تنظيم  إرهابية  جماعة  تمويل 
المتهمين  بحبس  قضت  كما  سنة،  لمدة 
غيابّيًا  سوري(  )أحدهما  والثالث  الثاني 

بحبسهما لمدة 5 سنوات.
تم  القاعدة  بتمويل  األول  المتهم  وكــان 

 9 فــي  ــي  ــدول ال البحرين  مطار  فــي  ضبطه 
السجن  وسيغادر   2007 حزيران  يونيو/ 
ــب قــضــائــه  ــب ــس ـــــك ب ــر وذل ــه ــو ش ــح ــد ن ــع ب
مباشرة  أثناء  االحتياطية  الحبس  فترة 

القضية.
ــت إلــى  ــه ــة وّج ــاّم ــع ــت الــنــيــابــة ال ــان وك
جــمــاعــة  ـــع  م ـــاون  ـــع ت أنــــه  األّول  ــم  ــه ــت ــم ال
ارتكاب  منها  الغرض  البالد،  خارج  مقرها 
وكــان  أجنبية،  دولـــة  ضــد  عدائية  أعــمــال 
لتحقيق  الوسائل؛  من  والتدريب  اإلرهــاب 
الجماعة  تلك  مسئولي  والتقى  أغراضهما، 
وساعد  مالّيًا،  تموياًل  وسّلمهم  الخارج  في 
االنضمام  فــي  )بحريني(  الثاني  المتهم 
تــدّرب  أنــه  كما  بأغراضها،  علمه  مع  إليها 
الخارج،  في  جماعة  لدى  وعسكرّيًا  بدنّيًا 
األسلحة  استعمال  على  تدريبات  تلقى  كما 
ارتــكــاب  بقصد  ـــك  وذل الــيــدويــة  والــقــنــابــل 
ــه قــّدم  ــى أن جــرائــم إرهــابــيــة، بــاإلضــافــة إل
وآخر دعمًا وتموياًل لجماعة تمارس نشاطًا 

إرهابّيًا مع علمه بذلك.
ــي، فــقــد وّجــهــت  ــان ــث ــأن الــمــتــهــم ال ــش وب
بجماعة  التحاق  تهمة  إليه  العاّمة  النيابة 
ارتكاب  منها  الغرض  البالد،  خارج  مقرها 

ــان  وك أجــنــبــيــة،  دول  ــد  ض عــدائــيــة  ــال  ــم أع
لتحقيق  وسائلها؛  من  والتدريب  اإلرهــاب 
عملياتها  ــي  ف ـــارك  ش أنـــه  كــمــا  ــا،  ــه ــراض أغ

اإلرهابية.
المتهم  ــى  إل الــعــاّمــة  النيابة  ــت  ــه ووّج
مع  المساعدة  طريق  عن  اشترك  أنه  األّول 
المبّينة  الجريمة  ارتكاب  في  الثاني  المتهم 
ــب لــه لــقــاًء مع  ــأن رت بــالــوصــف الــســابــق ب
بغرض  الـــخـــارج  فــي  الــجــمــاعــة  مــســئــول 
ــا واالشــــتــــراك فـــي أعــمــالــهــا  ــه ــاق ب ــح ــت االل
هذه  على  بناًء  الجريمة  فتمت  اإلرهابية 

المساعدة.
المتهم  إلــى  الــعــاّمــة  النيابة  ــت  ــه ووج
مع  المساعدة  بطريقة  اشترك  أنه  الثالث 
له  ورتب  الجريمة  ارتكاب  في  األّول  المتهم 
تلقي  بغرض  الجماعة  بمسئول  االتصال 

التدريب لديه بناًء على هذه المساعدة.
األمن  بجهاز  نقيب  برتبة  ضابط  وشهد 
أّكدتها  معلومات  إليه  وردت  بأنه  الوطني 
األّول  المتهم  اعتناق  مفادها  التحريات 
ببعض  صلة  على  وأنـــه  التكفيري  الفكر 
القاعدة«  »تنظيم  إلى  المنتمية  العناصر 
تمويل  فــي  واســع  نشاط  ــه  ول ــارج  ــخ ال فــي 
مع  السفر  لــه  وسبق  مــالــّيــًا،  التنظيم  ــك  ذل
ــران،  إي إلــى  عليه  الحكم  سبق  ــر،  آخ متهم 
في يناير/ كانون الثاني من العام 2007، 
مبالغ  ــاك  ــن ه الــتــنــظــيــم  ــول  ــئ ــس م ــا  ــم ــل وس
في  بالسفر  )منفرداً(  المتهم  قام  كما  مالية، 
من  أيــار  مايو/  وفي  آذار   / مــارس  غضون 
»القاعدة«  مسئول  سّلم  إذ   ،2007 العام 

مبالغ مالية أخرى.
ضابط  ــو  ه و  األّول  ــد  ــاه ــش ال ــــاف  وأض

برتبة نقيب بجهاز األمن الوطني أّن المتهم 
في  واالشتراك  السالح  حمل  في  رغبته  إزاء 
العمليات القتالية في أفغانستان تمّكن من 
الثالث  المتهم  بمساعدة  لبنان  إلى  السفر 
عين  مخّيم  في  وتلقى  الجنسية(،  )سوري 
األنصار  عصبة  جماعة  إلى  التابع  الحلوة 
اإلرهابية التدريب على استعمال األسلحة 

والقنابل.
عــنــه  ــت  ــف ــش ك مــــا  أّن  ـــد  ـــاه ـــش ال ــــــر  وذك
إلى  السفر  المتهم  اعــتــزام  عــن  التحريات 
الــقــاعــدة«  »تنظيم  مــســئــول  لــلــقــاء  إيــــران 
أفغانستان  إلى  الدخول  له  ليسهل  هناك 
والمشاركة  القاعدة«  »بتنظيم  لاللتحاق 
المتهم  ضبط  تم  فقد  القتالية  عملياته  في 
مطار  في  حزيران  يونيو/   9 يوم  في  األّول 
وما  فيها  وبمناقشته  ــي،  ــدول ال البحرين 

أسفرت عنه التحريات أقّر بصحتها.
الثاني  المتهم  عن  التحريات  بشأن  أما   
العدالة  من  فارٌّ  وهو  الجنسية(  )بحريني 
أبرز  ومن  التكفيري  الفكر  معتنق  أنه  تبّين 
العناصر القائمة على تجنيد الشباب، وقد 
أعرب المتهم األّول عن رغبته في السفر إلى 
»تنظيم  صــفــوف  فــي  للقتال  أفغانستان 
مع  لقاًء  الثاني  المتهم  له  فرتب  القاعدة«، 
على  لمساعدته  إيران  في  التنظيم  مسئول 
ذلك، وبالفعل غادر المتهم الثاني البالد يوم 
الماضي  العام  الثاني  كانون  يناير/   14
ــة،  ــودي ــع ــس ال ــة  ــي ــرب ــع ال للمملكة   2008
مسئول  مــع  وتقابل  ـــران  إي ــى  إل تــوّجــه  ثــم 
من  بمساعدته  تمّكن  إذ  الــقــاعــدة،  تنظيم 
التنظيم  في  واالنخراط  أفغانستان  دخول 

واالشتراك في عملياته القتالية.

§ المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

»تمويل  متهمي  ض��د  ال��ص��ادر  الحكم  أم��س  العامة  النيابة  استأنفت   [
القاعدة« بعدما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في القضية حكمًا بحبس 
بالسجن  الباقيين  المتهَمين  ومعاقبة  النفاذ  مع  واحدة  سنة  المتهمين  أحد 
العقوبة  بتشديد  االستئناف  مذكرة  في  النيابة  وطالبت  سنوات.  خمس 

المقضي بها.

تأجيل »قضية قتل جنوسان«  لالستماع للطبيب الشرعي والشهود

شباط  فبراير/  شهر  في  القضية  نظر  المحكمة  وقــررت 
وهم  للشهود  االستماع  هو  السابق  للقرار  وذلك  الجاري، 
المزرعة  في  يعمالن  وعامالن  وشرطي  المزرعة  صاحب 
باإلضافة  الجريمة  فيها  حدثت  التي  للمزرعة  المجاورة 

إلى الطبيب الشرعي.
وكانت هيئة المحكمة وبحضور مترجمة الوزارة جميلة 
القتل  وهي  إليهم  الموجهة  التهمة  للمتهمين  ترجمت  هالل 
البنغاليين  المتهِمين  أن  إال  عليه،  المجني  وسرقة  العمد 

الثالثة أنكروا التهمة الموجهة إليهم.
القاضي  برئاسة  العليا  االستئناف  محكمة  وكــانــت 
ــدان  م ـــدام  إع أيـــدت  خليفة  آل  خليفة  ــن  ب سلمان  الشيخ 
آخرين  مــدانــيــن  بحبس  المحكمة  قضت  فيما  بنغالي، 
حكمت  التي  درجة  أول  الحكم  بدل  عامًا   15 لمدة  بالسجن 
للمدانين  المحكمة  إدانة  بعد  وذلك  المتهمين،  على  بالمؤبد 
والترّصد،  اإلصرار  سبق  مع  البنغالي  صديقهم  قتل  بتهمة 

وصدر الحكم بإجماع هيئة المحكمة.
والثاني  األول  للمدان  وجهت  العامة  النيابة  وكانت 
للعام  األول  تشرين  أكتوبر/   23 ليلة  في  أنهم  والثالث، 
المحافظة  في  الواقعة  البديع  منطقة  أمن  دائرة  في   2005
الشمالية قتل المجني عليه عمداً مع سبق اإلصرار والترصد 

إلى  واستدرجوه  قتله  على  العزم  وعقدوا  النّية  بّيتوا  بأن 
من  الثاني  المتهم  غافله  حتى  به  ظفروا  إن  ومــا  مزرعة، 
بقّوة،  عليه  وضغط  قماش  بقطعة  عنقه  ــاط  وأح الخلف 
أنفاسه  لكتم  فمه  على  منشفة  بوضع  الثالث  المتهم  وقام 
الحياة،  ــارق  ف حتى  بساقيه  األول  المتهم  أمسك  بينما 
والعالمات  اإلصــابــات  به  فأحدثوا  قتله  بذلك  قاصدين 
التي  التشريحية  الصفة  بتقرير  الموصوفة  والمظاهر 
في  إنهم  إذ  بجنحة،  القتل  جناية  وارتبطت  بحياته.  أودت 
النقود  حافظة  سرقوا  الذكر  سالفي  ذاتهما  والزمان  المكان 
حال  وذلك  عليه،  للمجني  المملوكين  المحمول  والهاتف 

شخصين. من  أكثر  كونهم  وحال  لياًل  الوقت 
أبدى  عليه  المجني  أن  إلــى  الواقعة  تفاصيل  وتشير 
على  الحصول  في  رغبته  المرات  إحدى  في  األول  للُمدان 
الثاني  المدان  بإخبار  بدوره  فقام  الجنس،  لممارسة  فتاة 
عليه  المجني  قتل  فكرة  رأســه  في  اختمرت  إذ  ــر،  األم بهذا 
يطلب  أن  األول  المدان  من  فطلب  نقوده،  على  واالستيالء 
فيها  يعمل  التي  المزرعة  إلى  الحضور  عليه  المجني  من 
اصطحب  الحادث  يوم  وفي  المطلوبة،  الفتاة  له  يوفر  لكي 
مكان  إلى  الثالث  المدان  برفقة  عليه  المجني  األول  المدان 
وهناك  بها،  يعمل  التي  المزرعة  في  الثاني  المدان  وجود 

بعضهم  والثالث  األول  بالمدانين  الثاني  الــُمــدان  انفرد 
الُمدان  عليهم  عــرض  إذ  عليه،  المجني  عن  بعيداً  بعضًا 
التي  النقود  وسلب  عليه،  المجني  بقتل  فكرته  الثاني 
الجنس،  لممارسة  الفتاة  إلى  دفعها  أجل  من  معه  أحضرها 
من  الثاني  الُمدان  طلب  أن  إال  كان  فما  ذلــك،  على  فوافقاه 
لمقابلة  مجاورة  أخرى  مزرعة  إلى  مرافقتهم  عليه  المجني 

المزعومة. الفتاة 
عليه  المجني  بمباغتة  الــثــانــي  الــُمــدان  قــام  ــاك  ــن وه
المدان  قام  فيما  قماش،  بقطعة  عنقه  ربط  بأن  خلفه  من 
تارة  أنفاسه  لكتم  عليه  المجني  فم  على  يده  بوضع  الثالث 
األول  المدان  قام  حين  في  أخرى،  تارة  بجسمه  واإلمساك 
الحركة  عن  يمنعه  لكي  عليه  المجني  برْجل  باإلمساك 
جثته  بسحب  الثالثة  المدانون  فقام  الحياة،  فارق  أن  إلى 
بوضع  قاموا  ثم  التراب  عليها  وأهالوا  حفرة،  في  ودفنها 
بعد  وذلــك  فوقها،  من  األشجار  وأوراق  أغصان  من  كمية 
دينار   400 مبلغ  بها  كان  والتي  نقوده  محفظة  سرقوا  أن 
النقال  هاتفه  الثاني  الــمــدان  ــذ  أخ كما  بينهم،  تقاسموه 

. لنفسه
األول  تشرين  أكتوبر/   24 الموافق  التالي  اليوم  وفي 
والنصف  الواحدة  الساعة  تمام  في  وتحديداً   2005 للعام 
دفن  التي  بالمزرعة  يعمل  الــذي  اآلسيوي  العامل  الحــظ 
المزرعة  في  عمله  بمزاولة  قيامه  أثناء  عليه  المجني  فيها 
األشجار  وأغصان  أوراق  من  الزراعية  المخلفات  بعض  أن 
فيه،  وضعها  الــذي  المكان  غير  آخــر  مكاٍن  في  موضوعة 
بين  تــبــرز  بــشــريــة  ــع  ــاب أص شــاهــد  بكشفها  قــيــامــه  وعــنــد 
الشرطة  وإبالغ  المزرعة  بصاحب  باالتصال  فقام  التراب، 

باألمر.

§ المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية 

حسن  عبدالحميد  ث��روت  القاضي  برئاسة  الثانية  المدنية  العليا  االستئناف  محكمة  أجلت   [
وعضوية القاضيين فتحي عوض غازي وطال محمد المصطفى العجاج قضية 3 متهمين بنغاليين 

قتلوا صديقهم البنغالي مع سبق اإلصرار والترّصد وذلك بعدما استدرجوه لمزرعة في جنوسان.

النيابة توجه لهم تعاطي المخدرات وانتهاك حرمة جثة قبل دفنها
نيابة  ف���ي  م���س���ؤول  م��ص��در  ص���رح   [
تهمة  توجيه  ت��م  ب��أن  الجنوبية  المحافظة 
تعاطي  و  دف��ن��ه��ا،  قبل  جثة  ح��رم��ة  ان��ت��ه��اك 
المصرح  األحوال  غير  في  المخدرة  المواد 
القبض  إلقاء  تم  الذين  الثاثة  للمتهمين  بها 
والتي  الجثة  قضية  ف��ي  لتورطهم  عليهم 

كانت ملقاة خلف نادي الرفاع الغربي.
تفاصيل  أن  المسئول  المصدر  وأضاف 
عليه  ال��م��ج��ن��ي  أن  ف���ي  ت��ت��ح��ص��ل  ال��ق��ض��ي��ة 
تعاطي  على  اع��ت��ادوا  أص��دق��اء  والمتهمين 

المواد المخدرة في منزل أحدهم، وفي ذلك 
غريبة  بأعراض  عليه  المجني  أحس  المساء 
كان  فما  الحياة.  يفارق  أن  قبل  وتشنجات 
ج��راء  بصحبته  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  أصدقائه  م��ن 
سجادة  في  لفوه  أن  إال  واالرت��ب��اك  الخوف 
محاولين  وألقوه  النادي  خلف  إلى  وحملوه 

إخفاء الجثة.
وأكد المصدر المسئول أن القضية ليس 
تنتظر  العامة  النيابة  وأن  جنائية،  شبهة  بها 
إضافة  عليه  للمجني  الشرعي  الطب  تقارير 

ال  المتهمين  أن  إلى  مشيرًا  العينات.  لفحص 
زالوا محبوسين على ذمة القضية.

وك�������ان م����دي����ر ع�����ام م���دي���ري���ة ش��رط��ة 
عمليات  ب��أن  ص��رح  الجنوبية  المحافظة 
على  ال��ق��ب��ض  إل���ى  أدت  وال��ت��ح��ري  ال��ب��ح��ث 
في  ب��ه��م  ب��االش��ت��ب��اه  وذل���ك  متهمين  ث��اث��ة 
ملقاة  عليها  العثور  ت��م  التي  الجثة  ح��ادث��ة 
بقطعة  مغطاة  الغربي  ال��رف��اع  ن��ادي  خلف 
شاب  المتوفي  أن  وأوض���ح  ال��س��ج��اد.  م��ن 
مشيرًا  عامًا،   16 العمر  من  يبلغ  بحريني 

تمهيدًا  القانونية  اإلجراءات  اتخذت  أنه  إلى 
إلحالتهم للنيابة العامة.

في  باغا  تلقت  والتحري  إدارة  وكانت 
يفيد  ال��م��اض��ي  ال��ث��ان��ي  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر/   29
ب���وج���ود ج��ث��ة م��ل��ق��اة خ��ل��ف ن����ادي ال��رف��اع 
وعلى  السجاد  من  بقطعة  ومغطاة  الغربي 
األمنية  الدوريات  انتقلت  الباغ  تلقي  فور 
العامة  واإلدارة  العامة  النيابة  إخطار  وتم 
ل��ل��م��ب��اح��ث واألدل������ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة وال��ط��ب��ي��ب 

الشرعي وطاقم مسرح الجريمة.

وكيل الداخلية يلتقي مدير عام 
دائرة تحقيقات »العدل التايلندية«

§ المنامة - وزارة الداخلية

والــجــوازات  الجنسية  لشئون  الداخلية  وزارة  وكيل  استعرض   [
أمس  صــبــاح  مكتبه  ــي  ف خليفة  آل  خليفة  ــن  ب ـــد  راش الشيخ  واإلقــامــة 
العدل  ـــوزارة  ب الخاصة  التحقيقات  ـــرة  دائ ــام  ع مدير  مــع  )الخميس( 
السفارة  ممثلي  من  وفد  رأس  على  البحرين  مملكة  يزور  الذي  التايلندية، 
التايلندية في المملكة يتقدمهم السفير التايلندي أنظمة اإلقامة المعمول 
بين  األمني  التعاون  تعزيز  سبل  الطرفان  بحث  كما  المملكة،  في  بها 

البلدين الصديقين.
 ونوه وكيل الوزارة إلى أهمية مثل هذه اللقاءات والمباحثات في فتح 
واإلقامة  والجوازات  للجنسية  العامة  اإلدارة  بين  للتعاون  جديدة  آفاق 

والجهات األمنية التايلندية.
مع  والتنسيق  بالتعاون  ترحيبه  التايلندي  الوفد  أبــدى  جانبه  من 
اإلدارة العامة للجنسية والجوازات واإلقامة، مشيداً بالعالقات الثنائية 

وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات مستقبًا مدير عام دائرة التحقيقات الخاصة التايلندي التي تربط بين البلدين الصديقين في مختلف المجاالت.
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أعضاء اللجنة المالية أعلنوا رفضهم لمشروع الموازنة       )تصوير: عقيل الفردان(عبدالجليل خليل ووزير المالية بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود

اللجنة النيابية رفضت مشروع قانون »موازنة 2010/2009«

مفاوضات »مالية النواب« والحكومة بشأن »عالوة الغالء« تصل إلى طريق مسدود

بعد  خليل  عبدالجليل  المالية  اللجنة  رئيس  ــال  وق
مع  الــوصــول  لعدم  تأسف  »اللجنة  االجتماع:  انتهاء 
ووزيــر  خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  الشيخ  المالية  ــر  وزي
خليفة  آل  اهلل  عطية  أحمد  الشيخ  الــوزراء  مجلس  شئون 

على توافق بشأن توصيات اللجنة بشأن الموازنة«.
وحضرنا  بجهد  كلجنة  عملنا  البداية  »منذ  وتابع: 
وزارة  ــع  م متابعاتنا  ــل  ك ــي  وف اجــتــمــاعــًا،   25 ــن  م أكــثــر 
وفر  بمعرفة  وطالبنا  أكثر،  بشفافية  طالبناها  المالية 
العام 2008، وقدمنا اقتراحات لرفع اإليرادات لمعالجة 
واقترحنا  الــغــاء،  ــاوة  ع لصرف  كبدائل  المصروفات 
واقترحنا  للموازنة،  القابضة  النفط  شركة  حصة  زيادة 
الحكومة،  إلى  ممتلكات  شركة  من  اإليرادات  حصة  زيادة 
حالها  العسكرية  المصروفات  بعض  في  النظر  وإعــادة 

حال بقية الوزارات من أجل توفير المصروفات، إال أن كل 
هذه االقتراحات تم رفضها من قبل الحكومة«.

وأكد خليل أن اللجنة كانت تبحث عن بدائل ومبادرات 
كان  ــه  وأن الحكومة،  مــع  تــوافــق  ــى  إل الــوصــول  ــل  أج مــن 
رقمًا  المناقشات  خال  الحكومة  تطرح  أن  المتوقع  من 
مليون  الـــ15  بمبلغ  االكتفاء  ال  الفقر،  ومشكلة  يتناسب 
دينار. وأضاف: »هناك خاف جدي بين الوزارة واللجنة، 
في  المسجلين  سوى  يستحقها  ال  العاوة  أن  يرون  فهم 
ولكننا  ديناراً،   337 دخلهم  يتجاوز  ال  ومن  التنمية  وزارة 
هناك  وأن  الرقم  هذا  يتعدى  البحرين  في  الفقر  أن  نرى 
شريحة أكبر محتاجة للعاوة، وأن مبلغ الـ15 مليون ال 

يتناسب مع حجم المشكلة وغير مقبول«.
وأوضح خليل أن اللجنة توصلت إلى مبلغ 70 مليون 

بعد   ،2010 للعام  دينار  مليون  و50  العام  لهذا  دينار 
للعاوة،  مستحقة  غير  فئات  وجود  الحكومة  ارتأت  أن 
اللجنة  أن  إلى  الفتًا  المالية،  لألزمة  النواب  من  وتقديراً 
الحصول  طلبت  الحكومة  مع  الماضي  االجتماع  وفــي 
ــاوة  ع لها  صــرفــت  الــتــي  ـــر  األس بــشــأن  معلومات  على 
وزارة  رفعته  الذي  التقرير  على  االطاع  وطلبت  الغاء، 
شرائح  متضمنًا  الوزراء  مجلس  إلى  االجتماعية  التنمية 
الحكومة  أن  إال  الـــرواتـــب،  بحسب  ــاوة  ــع ال مستلمي 
التقرير  في  الـــواردة  المعلومات  اللجنة  تسليم  رفضت 

خال االجتماع أمس. 
المالية  الــلــجــنــة  ــاء  ــض ــأع ك أســفــنــا  كــل  ـــع  »م وقــــال: 
بتخصيص  الحكومة  لمقترح  رفضنا  أوصلنا  باإلجماع، 
ستقوم  اللجنة  أن  كما  الغاء،  لعاوة  دينار  مليون   15
لمبادئ  الرافض  تقريرها  إعداد  أجل  من  ــراءات  اإلج بكل 
ليتخذ  للمجلس  ورفعه   2010/2009 موازنة  وأسس 

قراره في الجلسة المقبلة«.
وتابع: »كلجنة بذلنا أقصى جهد في كل االجتماعات 
تتزحزح  لم  الحكومة  ولكن  عقدناها،  التي  واللقاءات 
وتقديم  ــار،  ــن دي مليون   15 بــالـــ  ومتمسكة  مكانها  ــن  م
الداخلية  الائحة  من   )170( المادة  بحسب  الموازنة 
اإليرادات  بنود  بشأن  المالية  وزارة  مع  التوافق  يشترط 

والمصروفات، ولألسف لم يحدث هذا التوافق«.
كما أكد خليل أن اللجنة وبعد أن وصلت مع الحكومة 
اللقاء  خال  طرحت  الموازنة،  بشأن  مسدود  طريق  إلى 

المبالغ  رفــع  بــشــأن  اللجنة  تــوصــيــات  بقية  مناقشة 
الــمــخــصــصــة لــــــوزارات الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــصــحــة 
الحكومة  ممثلي  أن  إال  للسقوط،  اآليلة  البيوت  ولمشروع 
عاوة  على  التوافق  يتم  لم  ما  األمور  هذه  مناقشة  رفضوا 
عاوة  على  تقتصر  لم  كلجنة  »توصياتنا  وقال:  الغاء. 
سنوية  الموازنة  تكون  بأن  كذلك  أوصينا  ولكننا  الغاء، 
سيتيح  ما  وهــو  صعبة،  المالية  األوضـــاع  أن  باعتبار 
أفضل،  بصورة  المقبل  للعام  الموازنة  إعــداد  للحكومة 
يتم  أن  إلـــى  اللجنة  تــوصــيــات  جميع  رفـــض  ــم  ت ولــكــن 

التوافق على عاوة الغاء«. 
أما نائب رئيس اللجنة المالية عبدالحليم مراد، فقال: 
بالمعلومات،  الحكومة  تأتينا  ال  أن  المقبول  غير  »مــن 
وثم  معين،  سقف  إلــى  بالنزول  تطالبنا  جهة  من  فهي 
المعلومات،  توفير  دون  من  مليون   15 رقم  علينا  تفرض 
التحاور  أبــواب  كل  فتحنا  فقد  اللجنة  في  لنا  وبالنسبة 
هناك  بــأن  تقنعنا  أن  الحكومة  من  وطلبنا  والــمــرونــة، 
لــلــعــاوة،  استحقاقهم  عـــدم  يــجــب  ــات  ــج س ــاب  ــح أص

ولكنها لم تزودنا بالمعلومات المطلوبة«.
طلب  أن  ــى  إل قمبر  ســامــي  اللجنة  عضو  أشـــار  فيما 
يحتاج  الـــعـــاوة  صـــرف  مستحقي  ــــة  دراس الــحــكــومــة 
أن  بالحكومة  المفترض  من  كــان  ــه  وأن كبير،  وقــت  إلــى 
ــم تــقــوم بــدراســة  ــن ث ــي وم ــاء كما ه ــغ تــصــرف عـــاوة ال
بـ  اللقاء  خال  الحكومة  طرح  واصفًا  الحقًا،  الموضوع 
في  اللجنة  مرونة  من  الرغم  على  وذلك  المنطقي«،  »غير 

التعاون معهم منذ البداية، على حد تعبيره.
عيسى  ــة  ــي ــال ــم ال الــلــجــنــة  ــو  ــض ع ــــار  أش جــهــتــه  ـــن  وم
أمس  اللقاء  ــال  خ طرحت  الحكومة  أن  ــى  إل الفتح  ــو  أب
أصحاب  باستثناء  يتمثل  العاوة  لصرف  آخر  سيناريو 
ظل  فــي  بأنه  ــد  أك ــه  أن إال  الــعــقــارات،  ومالكي  السجات 
غياب المعلومات ال يمكن للجنة الموافقة على ما طرحته 

الحكومة.
بالنسبة  الحكومة  لدى  واضحة  الرسالة  »اآلن  وقال: 
مؤشر  ــان  ك ــس  األم واجتماع  والكتل،  الــنــواب  لمطالب 
مرونة  الحكومة  تبد  لم  ما  مسدود  طريق  إلى  للوصول 
اقتراحات  مع  كبيرة  بنسبة  تتناسب  باقتراحات  وتأتي 
اللجنة  قـــرار  الحكومة  تستبق  أن  متوقعًا  الــنــواب«، 
من  سحبها  طلب  خال  من  وذلك  الموازنة  برفض  المالية 

مجلس النواب.
أن  إلى  حسين  جاسم  اللجنة  عضو  أشار  جانبه،  ومن 
تكن  لم  التي  اإلحصاءات  بعض  للجنة  قدمت  الحكومة 
منسجمة مع بعضها، وقال: »عرفنا للمرة األولى أن عدد 
نعتقد  وكنا  أسرة  ألف   125 إلى  يصل  البحرين  في  األسر 
عنوان،  ألف   89 على  ويتوزعون  بكثير،  ذلك  من  أقل  أنهم 
بحسب  ــاوة  ــع ال ــع  ــوزي ت يتم  أن  الحكومة  واقــتــرحــت 
سيخلق  ذلــك  أن  كلجنة  ارتأينا  ولكننا  ــر،  األس عناوين 
الحكومة  قبل  من  المطروح  والمشروع  كبيرة،  مشكلة 
لمعالجة  وإنما  الغاء  لعاوة  كبديل  ليس  ولكن  جيد 

بعض األمور«.

§  القضيبية - أماني المسقطي

للدولة  العامة  الموازنة  ملف  بمتابعة  المكلفة  ال��وزاري��ة  اللجنة  بين  المفاوضات  وصلت   [
الغالء  عالوة  صرف  الستمرار  واالقتصادية  المالية  الشئون  ولجنة   2010/2009 للعامين 
أن  بعد  وذلك  المالية،  اللجنة  أكدت  ما  بحسب  مسدود  طريق  إلى  النيابية  اللجنة  توصيات  وتنفيذ 
الغالء  عالوة  صرف  استمرار  بشأن  النيابية  اللجنة  توصيات  على  الموافقة  الحكومة  رفضت 
اقترح  فيما  المحتاجة،  األسر  دعم  موازنة  إلى  تضاف  دينار  مليون   15 مبلغ  بصرف  واالكتفاء 
 50 ومبلغ   ،2009 العام  في  الغالء  عالوة  الستمرار  دينار  مليون   70 مبلغ  تخصيص  النواب 
النواب  بمالية  دفع  ما  االقتراح،  لهذا  رفضها  أب��دت  الحكومة  أن  إال   ،2010 للعام  دينار  مليون 

اتخاذ قرار رفض مشروع الموازنة برمته.

سيوجه طبقًا لمعايير محددة تكفل وصوله إلى مستحقيه 

تغيير مسمى إعانة الغالء إلى »دعم األسر المحتاجة« 
المالية وزارة   - المنامة   §

التصور  ب��أن  خليفة  آل  محمد  أحمد  الشيخ  المالية  وزي��ر  ص��رح   [
األسر  »دعم  إلى  الغالء  إعانة  مسمى  تغيير  بشأن  مؤخرًا  طرحه  تم  الذي 
ووزارة  االجتماعي  للضمان  المخصصة  المبالغ  وزي��ادة  المحتاجة« 
 2009 الماليتين  للسنتين  للدولة  العامة  الموازنة  في  االجتماعية  التنمية 
يكفل  دينار  مليون   28,5 إلى  بحريني  دينار  مليون   13,5 من  و2010 
سبل  وتهيئة  المحتاجة  والفئات  األسر  كل  إلى  المالي  الدعم  هذا  وصول 

البحرين  مملكة  حكومة  حرص  إطار  في  يأتي  كما  لهم،  الكريمة  الحياة 
طبيعة  ظل  في  المتاحة  المالية  للموارد  األمثل  االستخدام  تحقيق  على 
المالية  باألزمة  الخاصة  التطورات  تفرضها  التي  االستثنائية  الظروف 

العالمية. 
والمتطلبات  باالحتياجات  ستفي  المذكورة  المبالغ  أن  الوزير  وأكد 
الفئات  إلى  المبالغ  هذه  توجيه  خالل  من  وذلك  المجال،  هذا  في  القائمة 
سبق  التي  الخطوات  ضمن  أخرى  كخطوة  المجتمع  في  احتياجًا  األكثر 

الضمان  صندوق  مثل  االجتماعي  الضمان  مظلة  لتفعيل  بها  األخذ  تم  أن 
برامج  تقوية  في  ساهمت  والتي  التعطل،  ضد  التأمين  ونظام  االجتماعي 

األخيرة.  السنوات  في  المملكة  في  االجتماعية  الرعاية 
إطار  في  النواب  بمجلس  أمس  صباح  عقد  الذي  االجتماع  إثر  ذلك  جاء 
المشاورات الجارية بشأن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة 
للسنتين الماليتين 2009 و2010، والذي حضره وزير المالية، و وزير 
وعدد  خليفة،  آل  اهلل  عطية  بن  أحمد  الشيخ  الوزراء  مجلس  لشئون  الدولة 

واالقتصادية  المالية  الشئون  ولجنة  المالية  بوزارة  المسئولين  كبار  من 
خليل. عبدالجليل  النائب  برئاسة  النواب  بمجلس 

على  المالية  وزارة  حرص  خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  الشيخ  أكد  وقد 
التي  الموضوعات  من  وغيره  الموضوع  هذا  بشأن  التشاور  مواصلة 
آراء  من  طرحه  يتم  ما  كل  إلى  واالستماع  والمواطن  الوطن  مصلحة  تمس 
واحدة  الوطنية  والغايات  األهداف  أن  إلى  مشيرًا  نظر،  ووجهات  وأفكار 

الجميع. لدى 

في محاضرة بجمعية المنتدى

معجب الزهراني: في تراثنا ال حدود بين السلطات الثالث
الثقافي  المحرر   - العدلية   §

معجب  الــســعــودي  ــد  ــاق ــن ال ــــار  أش  [
يبدو  أن  في  غرابة  »ال  أنــه  إلــى  الزهراني 
وشــاذاً  غريبًا  اليوم  كله  العربي  الفضاء 
نظام  يوجد  ال  حيث  حوله  من  العالم  عن 
حقًا  ديمقراطي  بأنه  وصفه  يمكن  واحــد 
وليس من حاكم يمكن أن يساءل فيستقيل 
أو يعزل«. وأضاف الزهراني، خال ندوة 
تحت  المنتدى  جمعية  أقامتها  حوارية 
مقرها  في  ثقافي«  كمنتج  »الدولة  عنوان 
المستبد  الزعيم  يفوز  »قد  أنه  بالعدلية، 
االنتخابات  في  ساحقة  بأغلبية  المكروه 
كله  لــلــعــالــم  ــدم  ــق ن ــا  ــن إن بــل  ــــدت،  وج إن 
هو  نوعه  مــن  فــريــداَ  يكون  يكاد  نموذجَا 
يمكن  التي  العائلية«  »الجمهوريات  هذه 

مستقبًا«. تتكاثر  أن 
الــتــوصــيــف  أن  ـــي  ـــران ـــزه ال ـــــاف  وأض
قضايا  ـــام  أم يضعنا  لــلــدولــة  المناسب 
الدولة  وإن  فيها،  الجدل  يحسم  لم  مشكلة 
التي تظل بنية استبدادية صلبة تتكرر إما 
إقطاعية  حيازات  أو  إمبراطورية  شكل  في 
أن  يمكن  ال  السكان،  قليلة  الحجم  صغيرة 
كانت  ســواء  علم  أو  كفن  السلطة  تمارس 

دنيوية.   أو  دينية  مشروعيتها 
ـــي  ـــوع ــــي نـــفـــور ال ــــران ــــزه ـــــــع ال وأرج
استقر  ما  إلى  دولة  كل  من  العام  الجماعي 
والخاصة  الشعبية  العربية  الذهنية  في 
قد  التي  الدولة  هذه  عن  سلبية  صور  من 
وبعض  الحماية  بعض  لرعاياها  توفر 

يملك  مــا  أغــلــى  تسلب  »لكنها  الــخــدمــات 
وكرامته«. حريته  ونعني  اإلنسان 

تتعلق  مهمتين،  مسألتين  ــى  إل ونبه 
يواجهها  التي  الكثيرة  بالعوائق  األولــى 
فيما  حريته،  من  وتحد  العربي  المثقف 
الــمــعــارف  تــأثــيــر  ــدم  ــع ب الــثــانــيــة  تتعلق 

المثقفون  يتمثلها  التي  الحديثة  الفكرية 
بالثقافة  التحصن  بسبب  مجتمعاتهم  في 
التغيير،  تقاوم  التي  المقولبة  البسيطة 
المسألتين  هــاتــيــن  تــكــون  أن  نــفــى  لكنه 
عجزه  تبرير  أو  المثقف  لتبرئة  محاولة 

والفعل.                                            التفاعل  عن 
ــه  ــت ــورق ـــي ل ـــران ـــزه ــــرض ال ـــب ع ـــق وأع
الديري  لعلي  ــى  األول نقديتين  قراءتين 
ــال  ــغ ــت ــة اش ــع ــي ــب ــــــذي تــــحــــّدث عــــن ط ال
اعتمد  الذي  الدولة  مفهوم  على  الزهراني 
فــيــه عــلــى جــهــازه الــمــفــهــومــي والــنــقــدي 
الرواية  في  لباحثين  قراءته  من  المستمد 

واألدب.
ــوان  ــن ــي الــقــيــمــيــش مـــع ع ــل وتـــوقـــف ع
مفارقة  ــن  ع لــيــتــســاءل  ــي  ــران ــزه ال ـــة  ورق
منتج  أو  التاء(  )بفتح  منتجًا  الدولة  كون 
بحسبه  قابلة  مفارقة  وهي  التاء(  )بكسر 
ــف مع  ــوق ــم ت ــي. ث ــران ــزه ـــة ال ــراءة ورق ــق ل
مدعاة  البعض  عند  هي  التي  التفاصيل 
تمثل  محطة  الناقد  عند  ولكنها  للشيطان 
المدخل اآلخر الذي له أن يعوم في الورقة 
مجموعة  يستدعي  أن  له  وكان  خاله،  من 
والثقافية  الفكرية  ــاء  ــم األس مــن  مطولة 

الورقة. في  وجده  ما  يقول  حتى 

الناقد الزهراني في حوارية جمعية المنتدى

صالح علي يسأل وزير الصحة بشأن مخزون األدوية
§ الوسط - المحرر البرلماني

المخزون  بشأن  الحمر  يعقوب  فيصل  الصحة  ــر  وزي إلــى  نيابيًا  ــؤااًل  س محمد  علي  صــاح  النائب  قــدم   [
االستراتيجي من األدوية والمواد الطبية.

والمواد  لألدوية  استراتيجي  مخزون  بتوفير  تقوم  الوزارة  كانت  إذا  عما  النقاط  من  مجموعة  السؤال  تضمن 
الطبية، وعن حقيقة اختاف أرصدة األدوية والمواد الطبية في السجات وأرصدتها الفعلية المخزنة وأسباب 
ذلك إن وجدت. وجاء في مضمون السؤال استفسار عن الجهات المسموح لها بسحب أدوية من المخازن التابعة 
للوزارة، وعن القرار أو القانون الذي تستند إليه الوزارة في تلبية طلبات تلك الجهات، وضوابط سحب األدوية 

والمواد الطبية من المخازن المركزية.
مصرح  غير  لجهات  ــة  األدوي توزيع  أو  سحب  سوء  لمنع  ضوابط  وجــود  عن  استفساراً  السؤال  تضمن  كما 
لوزارة  التابعة  الصيدليات  أو  المركزية  المخازن  من  سواء  واآلخر  الحين  بين  األدوية  نقص  أسباب  وعن  لها، 

الصحة.

»المستقبل« تقدم 4 اقتراحات برغبة بشأن »أم الحصم«
§ الوسط - المحرر البرلماني

محمد  خــمــيــس  و  الــمــســتــقــبــل  كــتــلــة  ــت  ــدم ــق ت  [
في  تطلب  بــرغــبــة،  اقــتــراحــات  بــأربــعــة  الرميحي 
الدستور،  من   )68 ( رقم  المادة  إلى  استناداً  األول 
أم  ــدوق  ــن ص يــضــم  مبني  ــاء  ــن وب أرض  تخصيص 
الوالدين.  لرعاية  الحصم  أم  ودار  الخيري  الحصم 
ملكية  تحويل  دراســة  الثاني  االقتراح  في  وطلبت 
الــواقــعــة  الحكومية  للجهات  الــتــابــعــة  األراضــــي 

ــة بــمــحــافــظــة الــعــاصــمــة  ــادس ــس ـــرة ال ـــدائ ــن ال ــم ض
 338  -  337  -  336  -  335  -  333  -  331 مجمع 
في  وجــاء  اإلســكــانــيــة.  للمشاريع   373  -  339  -
سوق  هيئة  رسوم  تحصيل  وقف  الثالث  االقتراح 
المتوسطة  الــمــؤســســات  على  الــمــفــروضــة  العمل 

. ة لصغير ا و
مطاعم  بإغاق  فيه  فطالبت  الرابع  االقتراح  أما 
في  والواقعة  الكحول،  تبيع  التي  األولــى  الدرجة 

الحصم. بأم  السكنية  األحياء 
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أكدت أنه بطلب من »النيابة العامة« 

وزيرة »اإلعالم«: »النيابة« حددت مكان وزمان تصوير اعترافات »متهمي الحجيرة«

الثقافة  وزارة  شـــأن  ــن  م ــس  ــي »ل وقـــالـــت: 
تستوثق  أن  قضائيًا،  أمراً  تنفذ  وهي  واإلعالم، 
وال  التصوير،  فيه  تم  الذي  المكان  طبيعة  من 
المحامين  تواجد  تتحرى  أن  مسئوليتها  من 
هذه  مثل  فــي  إلقحامها  ــه  وج ال  إذ  عــدمــه،  مــن 
القانوني  المستند  على  ردها  وفي  المسائل«.  
البحرين  تلفزيون  ــه  ــاس أس على  قــام  ـــذي  ال
 2008 األول  كــانــون  ديسمبر/   28 بتاريخ 
اعترافات  من  لمقاطع  تلفزيوني  »تقرير  بنشر 
عدد من المتهمين بقضية أمنية« مع إن دستور 
بريء  المتهم  أن  على  ينص  البحرين  مملكة 
أن  اإلعـــالم  وزيـــرة  ــرت  ذك ــه،  ــت إدان تثبت  حتى 

على  تــنــص  ــور  ــت ــدس ال ــن  م )20/ج(  الــمــادة 
في  إدانــتــه  تثبت  حــتــى  ـــريء  ب »الــمــتــهــم  أن: 
الضمانات  فيها  لــه  تؤمن  قانونية  محاكمة 
جميع  فــي  الــدفــاع  حــق  لممارسة  الــضــروريــة 
للقانون«،  وفقًا  والمحاكمة  التحقيق  مراحل 
مبدأ  من  كل  تخوم  بيان  القانون  إلى  أحالت  قد 
مفاده  بما  الدفاع،  في  والحق  البراءة  افتراض 
عصيين  الدستور  في  يردا  لم  الحقين  هذين  إن 
الدستور  يغل  لم  إذ  التشريعي،  التنظيم  على 
عليهما،  يسبغ  ولــم  تنظيمها  في  المشرع  يد 
شأنهما في ذلك شأن باقي الحقوق التي أقرها 
قيود  وضــع  من  تعفيهما  حصانة  الدستور، 

على  لها  تغليبًا  العامة  المصلحة  تقتضيها 
المصلحة الفردية.

الدستوري  القضاء  جــرى  »لقد  وأضــافــت: 
في البحرين على أن األصل في سلطة المشرع 
لم  ما  إطالقها،  هو  الحقوق  تنظيم  مجال  في 
ممارستها  ــأن  ش فــي  ــرض  ف قــد  الدستور  يكن 

المشرع  سلطة  أن  باعتبار  محددة،  ضوابط 
التي  البدائل  بين  المفاضلة  هي  الشأن  هذا  في 
بينها  موازنًا  التنظيم  محل  بالموضوع  تتصل 
الجماعة  لمصالح  مناسبًا  ــراه  ي مــا  مرجحًا 
وزنــًا  المصالح  هــذه  أثقل  كفالة  إلــى  وأدنــاهــا 
ــن الــحــق الــمــكــفــول  ــي ــض ب ــاق ــن ــة ت ــم ولــيــس ث

دستوريًا وبين تنظيمه شرعيًا«.
قانون  من   )246( المادة  أن  إلى  ــارت  وأش
للعام   )65( رقم  بالقانون  المعدل  العقوبات 
النيابة  منها   )5( البند  فــي  خــولــت   ،2006
أو  صـــور  بنشر  اإلذن  إصــــدار  سلطة  الــعــامــة 
في  نهائي  حكم  ــدور  ص قبل  المتهمين  أسماء 
النيابة  ــإن  ف ــك  ذل ــوء  ض على  وأنـــه  ــوى،  ــدع ال
من  ــع  ــاط ــق م بــنــشــر  اإلذن  ـــــدرت  أص ــة  ــام ــع ال
طلب  على  بناًء  المتهمين،  من  عدد  اعترافات 

تقدم به جهاز األمن الوطني.
ــن  ــري ــح ــب ال ــون  ــزي ــف ــل ت ـــث  ب »إن  وقــــالــــت: 
من  صادر  ألمر  تنفيذ  هو  المتهمين،  العترافات 
القضائية  الجهة  باعتبارها  العامة  النيابة 
والمؤتمنة  العمومية  الدعوى  عن  المسئولة 
عليها، على ما اقتضته المادة )5( من المرسوم 
ــدار  ــإص ب  2002 لــلــعــام   )46( رقـــم  ــون  ــان ــق ب
على  نصت  التي  الجنائية  اإلجــراءات  قانون 
شعب  من  أصيلة  شعبة  العامة  »النيابة  أن: 
الدعوى  على  األمينة  وهي  القضائية  السلطة 
وسائر  واالتهام  التحقيق  وتباشر  الجنائية 

اختصاصاتها وفقًا ألحكام الدستور«.
التي  الصوتية  المؤثرات  كانت  إذا  وفيما 

صاحبت االعترافات أثناء التصوير كانت تبث 
التصوير،  بعد  أضيفت  أنها  أم  الحديث  أثناء 
في  دور  ــالم  واإلع الثقافة  ــوزارة  ل كان  إذا  وعما 
وضع عنوان التقرير أو أي من مقاطعه، علقت 
بالقول:  ذلــك  على  واإلعــــالم  الثقافة  ـــرة  وزي
التصوير  لعملية  الصرفة  الفنية  »الصبغة 
جاءت  مراحلها  جميع  في  جرت  التي  والبث 

في ظل ما اقتضاه أمر النيابة العامة«.
وأضافت: »إن البث كعمل فني ال يستقيم إال 
إطار  في  التقنية  النواحي  من  جملة  باستيفاء 
مستلزمات  من  تعتبر  التي  المونتاج  عملية 
البث سواء من حيث المؤثرات الصوتية، أو من 
حيث الصياغات المصاحبة بما فيها العنوان 

المستخلص من إفادة أحد المتهمين«.
التلفزيون  في  الفنيين  أن  إلى  ــارت  أش كما 
ال  الــتــي  التقنية  الــجــوانــب  باستيفاء  ــوا  ــام ق
غيابها،  في  للبث  قابلة  اإلعالمية  المادة  تكون 
العامة،  النيابة  أمر  فحوى  ذلك  في  ملتزمين 
قدرتها  اعــتــبــارات  مــن  قــدرتــه  بما  ومتقيدين 
بالنشر  أمرها  عليها  وأقامت  العامة  النيابة 
تهدئة  وألهمية  العامة  للمصالح  منها  مراعاة 

روع المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم.

 محمد المزعلالشيخة مي آل خليفة

  §  الوسط - المحرر البرلماني

] ذكرت وزيرة الثقافة واإلعالم الشيخة مي آل خليفة، في ردها على السؤال 
ما  بشأن  المزعل  محمد  النواب  مجلس  في  الوفاق  كتلة  عضو  من  إليها  الموجه 
أو  التصوير  أو  اإلع��داد  في  دور  أي  والتلفزيون  اإلذاع��ة  هيئة  لموظفي  كان  إذا 
اإلخراج التلفزيوني للتقرير التلفزيوني الذي بث اعترافات »متهمي الحجيرة«، 
ذلك  في  ملتزمين  العامة،  النيابة  أمر  مقتضى  بتنفيذ  قاموا  الهيئة  موظفي  أن 
به  كلفوا  ما  منجزين  وإخراجًا،  وتصويرًا  إعدادًا  األمر  هذا  رسمها  التي  بالحدود 

من عمل تقني صرف في الزمان والمكان اللذين حددتهما النيابة العامة. 

في أول إجراء بعد إصدار قرار رقم )2( لسنة 2009...

وزارة العدل تأمر »الجعفرية« بمنع الخطابة في مسجد الصادق

لسنة   )2( رقـــم  ـــرار  ق ـــدور  ص بــعــد  ذلـــك  جـــاء 
والــشــئــون  ــدل  ــع ال ـــر  وزي ــول   ــخ ي ـــذي  ال   2009،
بشأن  ــة  ــي ــزام إل قــــرارات  ــدر  ــص ي ان  ــة   ــي ــالم اإلس

»ضوابط الخطاب الديني« .
خالد  الشيخ  بالوزير  »الوسط«  اتصلت  وقد 
االتصاالت  على   يرد  لم  ولكنه  خليفة،  آل  علي  بن 
األوقاف  بإدارة  »الوسط«  اتصلت  كما  الهاتفية. 
على  يرد  من  على  تحصل  لم  انها  إال  الجعفرية، 
لهم  صــدر  ــذي  ال باألمر  المتعلقة  االستفسارات 
قبل ثالثة أيام بشأن منع أي خطيب يؤم الصالة 
بدال من مشيمع من إلقاء أي كلمة في المسجد بعد 

الصالة.
والــذي  خــالــد  محمد  الــنــائــب  أكــد  جهته،  ــن  م
المرحلة  هذه  »في  أنه  سابقًا  الخطابة  عن  أوقف 
التي تمر بها البحرين، ولنسمها أزمة سياسية أو 
من  التصعيد  هذا  أكان  سواًء  سياسيًا،  تصعيداً 
الواجب  فمن  وبالتالي  المنابر،  بعض  أو  الشارع 
طريق  في  بواجبها،  الرسمية  الجهات  تقوم  أن 

التوجيه أو التعديل أو على األقل أطر قانونية«.
فهناك  أمــنــي،  انــفــالت  هناك  ــان  ك »إذا  ـــال:  وق

ــن الــســنــي  ــي ــب ــان ــج ـــال ال ـــن ك ــري م ــب ــن ـــالت م ـــف ان
بل  فراغ  من  يأت  لم  القرار  أن  وأعتقد  والشيعي، 
من خلفيات أو خطابات، وكنت ألوم وزارة العدل 

على عدم التحدث في الموضوع«.
دعــوة  هناك  يكون  أن  أجمل  ــا  »م خالد  ولفت 
وهو  الطائفتين،  من  بعلماء  العدل  ــر  وزي للقاء 
بين  لقاء  هناك  يكون  أن  األولى  ومن  بشري  قرار 
بعض  تعديل  إلــى  الــتــطــرق  ويمكن  الجانبين 
أن  وأتمنى  ذلـــك،  الــطــرفــان  ـــأى  ارت إن  الــجــوانــب 
يطبق هذا القرار على أرض الواقع، ففي البحرين 
لم  وإذا  تنفذ،  وال  تصدر  التي  القوانين  أكثر  مــا 
ينفذ القرار، وماذا سيحدث لو أن بعض الخطباء 
أية  هناك  يكون  لن  أنه  وأعتقد  القرار،  تجاوزوا 

توابع لمن يخالف القرار«.
ـــودر  ـــج ـــــالح ال ـــــد الـــشـــيـــخ ص ــه أك ــت ــه مــــن ج
قرار  أي  تجاه  الهواجس  في  نعيش  بالقول»إننا 
أن  وأعتقد  الــســاحــة،  فــي  العمل  لتنظيم  يتجه 
نكون  أن  نستطيع  بأننا  وأعتقد  خاطئ،  أمر  هذا 
نرفض  وال  القانون  دولة  نعزز  أن  فالبد  شركاء، 
األنظمة المنظمة، وهذا ليس لجيلنا فقط، وأعتقد 

البد  والــقــانــون  مخطئ.  هــو  الــقــانــون  يحكم  مــن 
فعاليات  مــن  ونتمنى  الجميع،  على  يطبق  أن 
هذه  طــرح  ــــرأي،  ال ـــادة  ق وخــصــوصــًا  المجتمع 
القضايا بكل شفافية. واألمر الجديد البد أن يؤدي 

إلى هواجس، ولكن البد أن يتطور اإلنسان«.
أمس  صدر  بيان  اعتبر  صلة،  ذي  سياق  وفي 
ــرار  ق العلمائي  ــي  ــالم اإلس المجلس  ــن  ع األول 
للعام   )2( رقم  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير 
سياسيًا  وقــراراً  صريحة،  أمنية  »خطوة   2009
ــٍن واضــــح على  ــج ــن مــســاِر ت ــم ــًا، وض ــوح ــض ــف م
الدينية  المصلحة  ومقتضى  الشريعة،  ثوابت 

والوطنية«.
وكان وزير العدل والشئون اإلسالمية الشيخ 
 )2( رقــم  قــرار  أصــدر  قد  خليفة  آل  علي  بن  خالد 
الخطاب  وآداب  ــط  ــواب ض بــشــأن   2009 لسنة 
ــع الــمــخــتــصــيــن بـــإدارتـــي  ــي ــم ــزم »ج ــل ــي ي ــن ــدي ال
الشئون  وإدارة  والجعفرية  السنية  ـــاف  األوق
ضوابط  ومــراقــبــة  بتطبيق  بــالــوزارة  الدينية 
حيز  القرار  هذا  ودخل  الديني«،  الخطاب  وآداب 

التنفيذ في 30 يناير / كانون األول 2009.
العدل  ــر  وزي يجتمع  أن  المفترض  مــن  ــان  وك
الجعفرية  ــاف  األوق ومسئولي  العلماء  كبار  مع 
القرار،  إصدار  قبل  الوداعي  جواد  السيد  منزل  في 
القرار  فرض  أيام  وبعد  االجتماع  يحضر  لم  لكنه 

رسميًا.
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اإلسالمية  والشئون  العدل  وزارة  بأن  موثوقة  مصادر  من  »الوسط«  علمت   [
مسجد  في  الديني  الخطاب  منع  مفادها  الجعفرية  األوق��اف  إلدارة  أوام��ر  أص��درت 
الناشط  محل  سينوب  لمن  الجمعة  ي��وم  بالصالة  واالك��ت��ف��اء  )ع(  ال��ص��ادق  اإلم���ام 

السياسي حسن مشيمع.

البحرينية  للجمعية  ال��ع��ام  األم��ي��ن  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
بث  م��س��أل��ة  »إن  ال�������درازي:  ع���ب���داهلل  اإلن���س���ان  ل��ح��ق��وق 
كان  سواء  القضاء  حكم  صدور  قبل  المتهمين  اعترافات 
ذلك من قبل وزارة الثقافة واإلعالم أو من جهة أخرى هو 
الدستور  من   20 المادة  روح  مع  يتنافى  صحيح  غير  أمر 
الفتًا  إدانته«،  تثبت  حتى  بريء  المتهم  بأن  تقضي  التي 
وقعت  التي  المخالفة  هذه  مسئولية  تتحمل  »الدولة  أن  إلى 

أخرى«.  جهة  أية  أو  واإلعالم  الثقافة  وزارة  من  سواء 
تم  بأنهم  علم  على  يكونوا  لم  »المتهمين  أن  إلى  وأشار 
إلى  الحديث  لهم  سيتاح  بأنه  إبالغهم  تم  إذ  تصويرهم، 

كبير«.  مسئول 
واإلذاع����ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي  »ال��ب��ث  أن  ال������درازي:  وق���ال 
يعتبر  القضاء  حكم  ص��دور  قبل  الصحافة  في  والنشر 
المحاكمة،  إلى  تقديمهم  قبل  المتهمين  لحقوق  انتهاكًا 

باطلة«.  التهم  جميع  تعتبر  وبالتالي 
العامة  ال��ح��ري��ات  دع��م  جمعية  رئ��ي��س  ق��ال  ذل���ك،  إل��ى 
ال��ن��ي��اب��ة  أم���ر  »إن  األن����ص����اري:  م��ح��م��د  وال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
الثقافة  وزارة  مسئولية  ينفي  ال  االعترافات  ببث  العامة 
ما  بث  عن  المسئولة  هي  فالوزارة  الخطأ،  عن  واإلع��الم 
إلى  ال��وزارة  ستعمد  »هل  متسائاًل  أجهزتها«،  على  يرد 

الخصوص؟«.   بهذا  إليها  أمر  ورد  إذ  إباحي  فيلم  بث 

وزارة  تتنصل  أن  ي��م��ك��ن  »ال  األن���ص���اري  وأض����اف 
الجسيمة  المخالفة  من  مسئوليتها  عن  واإلعالم  الثقافة 
تتوعد  وأن  بالخطأ  تعترف  أن  عليها  والبد  وقعت،  التي 
ه��ذه  ل��م��راع��اة  اس��ت��ع��داده��ا  وت��ؤك��د  األض����اع  بتصحيح 
فيما  الدولية  القواعد  وم��راع��اة  المستقبل  في  الجوانب 
للدستور  مخالفة  ه��و  ح��دث  م��ا  أن  اعتبار  على  ستبثه، 
مملكة  إل��ي��ه��ا  ان��ض��م��ت  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة  ول���الل���ت���زام���ات 

البحرين«. 
مشروع  الملك  جاللة  »مشروع  أن  األنصاري  وذكر 
فاعلين  مساهمين  ويكونوا  يبنون  أناس  إلى  يحتاج  كبير 
واإلع��الم  الثقافة  وزارة  به  قامت  ما  أم��ا  تنموي،  بشكل 

يتكرر«. ال  أن  يجب 
بنت  مي  الشيخة  واإلع��الم  الثقافة  وزي��رة  رد  وسبق 
هيئة  تحرك  المزعل  محمد  النائب  على  خليفة  آل  محمد 
رسمية  شكوى  بتقديم  الُحجيرة«  »متهمي  عن  ال��دف��اع 
خليفة  الشيخ  للقضاء  األعلى  المجلس  رئيس  نائب  إلى 
المعنية  الجهات  بعض  ضد  خليفة  آل  عبداهلل  بن  راشد  بن 
واعترافات  وأسماء  صور  ونشر  وإذاعة  بث  بخصوص 
البحرين  تلفزيون  شاشة  على  عشر  الثالثة  المتهمين 

المحلية. الصحف  وبعض 
شكواها  في  طالبت  الدفاع  هيئة  بأن  المصادر  وأفادت 

الالزمة  القانونية  اإلج��راءات  المجلس  اتخاذ  المرفوعة 
فيما  القانون«،  جرمها  أفعال  »ارتكاب  ب�  أسمته  ما  حيال 
بخصوص  للقضاء  األعلى  المجلس  موقف  عن  ُيعلم  لم 

إليه. المقدمة  والشكوى  النشر  موضوع 
إثر  الحجيرة«  »متهمي  عن  الدفاع  هيئة  خطوة  وجاءت 
المحلية  الصحف  من  عدد  ونشر  البحرين  تلفزيون  بث 
ديسمبر   28 في  متهمًا   13 واع��ت��راف��ات  وص��ور  أسماء 
محامو  رف��ض��ه  ال����ذي  األم����ر   ،2008 األول  ك��ان��ون   /
بعض  عليه  تنص  م��ا  إل��ى  موقفهم  م��ب��رري��ن  المتهمين، 
التي  تلك  وخ��ص��وص��ًا  والقانونية،  الدستورية  ال��م��واد 

إلى  إضافًة  إدانته،  تثبت  حتى  بريء  المتهم  أن  إلى  تشير 
مصدرًا  أن  إال  العقوبات،  ق��ان��ون  م��ن   245 ال��م��ادة  ن��ص 
االعترافات  بنشر  السماح  عّلل  العامة  بالنيابة  مسئواًل 
العامة،  للمصالح  »مراعاة  كان  بأنه   - له  تصريٍح  في   -
ح��دود  ف��ي  بالحقائق  المجتمع  إح��اط��ة  ألهمية  وت��ق��دي��رًا 
يسمح  ال  وبما  وبيانات  تصريحات  من  نشره  سبق  ما 
أذن��ت  النيابة  ف��إن  وعليه  التحقيق،  سير  على  بالتأثير 
القضية،  تلك  في  المتهمين  وصور  أسماء  وإذاعة  بنشر 

الوطني«.  األمن  جهاز  طلب  على  بناًء  وذلك 
بالنشر  »اإلذن  بأن  تصريحه  في  المسئول  وأض��اف 

ومبررات  اعتبارات  من  الطلب  ساقه  لما  استجابة  ج��اء 
الطمأنينة  وب��ث  المواطنين  روع  تهدئة  غايتها  سائغة، 
على  األمنية  السيطرة  إحكام  على  بالتأكيد  نفوسهم،  في 

تمامًا«. مخططهم  وإحباط  اإلجرامي  المتهمين  نشاط 
وُق��ب��ي��ل ن��ش��ر االع���ت���راف���ات ك��ان��ت ه��ي��ئ��ة ال���دف���اع عن 
االعترافات  ب��ث  إلي��ق��اف  الحيلولة  إل��ى  سعت  المتهمين 
األم��ور  محكمة  إل��ى  حينها  الهيئة  لجأت  إذ  تلفزيونيًا، 
محاولة  أن  إال  المقابالت،  تلك  نشر  لمنع  المستعجلة 
المحمول  ال��ه��ات��ف  غلق  بسبب  بالفشل،  ب���اءت  ال��دف��اع 

المحكمة. بقاضي  الخاص 
وتوجه النيابة العامة إلى المتهمين تهمة االنضمام إلى 
منها  الغرض  القانون  أحكام  خالف  على  ُنظمت  جماعة 
على  واالعتداء  أعمالها  ممارسة  من  الدولة  سلطات  منع 
التي  العامة  والحقوق  للمواطنين  الشخصية  الحريات 
وسائلها  إحدى  اإلرهاب  كان  والقانون،  الدستور  كفلها 
على  تدريبات  تلقي  وكذلك  األغ���راض،  ه��ذه  تحقيق  في 
جرائم  ارت��ك��اب  بقصد  المتفجرات  واستعمال  تصنيع 

إرهابي.  لغرض  تنفيذًا  متفجرات  وحيازة  إرهابية، 
عنها  ص��در  ب��ي��اٍن  ف��ي  أع��ل��ن��ت  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  وك��ان��ت 
إليهم،  ن��س��ب  ب��م��ا  بالتحقيقات  اع��ت��رف��وا  المتهمين  أن 
تصنيع  على  الخارج  في  مكثفًا  عمليًا  تدريبًا  وبتلقيهم 
باإلضافة  متنوعة،  بطرائق  الناسفة  العبوات  واستخدام 
بدنية،  وأخ���رى  األسلحة  اس��ت��خ��دام  على  ت��دري��ب��ات  إل��ى 
ال��ذي��ن  المتهمين  أح���د  إش����راف  وت��ح��ت  ب��ت��رت��ي��ب  وذل���ك 
الجماعة  ه��ذه  بتنظيم  قيامهما  إل��ى  التحريات  أش���ارت 
عمليات  لتنفيذ  تمهيدًا  حركتها  وإدارة  قيادتها  وتولي 
إره��اب��ي��ة داخ����ل م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن. وق���د أم����رت ال��ن��ي��اب��ة 
ذم��ة  ع��ل��ى  اح��ت��ي��اط��ي��ًا  المستجوبين  المتهمين  ب��ح��ب��س 
المحكمة  إلى  القضية  وإحالة  استكمالها  لحين  التحقيق، 

. لمختصة ا

انتقدوا تنصل »اإلعالم« من مسئوليتها...

حقوقيون: بث اعترافات »متهمي الُحجيرة« مخالف للدستور
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قالت  التي  القضية  وهي   - الُحجيرة«  »متهمي  اعترافات  بث  أن  تأكيدهم  حقوقيون  جدد   [
عشية  إرهابية  عمليات  لتنفيذ  تستعد  كانت  ما  أثناء  عليها  القبض  ألقت  إنها  األمنية  السلطات 
 - بسورية  الُحجيرة  منطقة  في  عسكرية  تدريبات  أفرادها  تلقي  بعد  الوطني  العيد  احتفاالت 
مخالف للدستور ولاللتزامات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين. كما انتقدوا ما أسموه 
قبل  االعترافات  ببث  وقعت  التي  المخالفة  في  مسئوليتها  من  واإلعالم  الثقافة  وزارة  »تنصل  ب� 

أن يفصل القضاء حكمه«.  

أقرباء ومحامون تابعوا البث التلفزيوني العترافات متهمي »الحجيرة« في ديسمبر الماضي

500 مواطن بـ »الوسطى« يشكون
 السعيدي إلى »األعلى اإلسالمي« و»العدل«

يشكون  عريضة  الوسطى  بالمحافظة  مواطن   500 وقع   [
جاسم  البرلماني  النائب  عيسى  بمدينة  سبيكة  جامع  خطيب  فيها 

ومذهبهم. بعقيدتهم  وازدرائه  لتهجمه  السعيدي 
الوسطى  بالمنطقة  البلدي  المجلس  رئيس  نائب  ص��رح  فقد 
 500 من  أكثر  من  موقعة  عريضة  تسلم  بأنه  محفوظ  حسن  عباس 
واستنكارهم  امتعاضهم  فيها  يبدون  الوسطى  بالمنطقة  مواطن 
عيسى  بمدينة  سبيكة  جامع  لخطيب  الجمعة  خطب  في  تكرر  لما 
بعقيدتهم  وازدراء  تهجم  من  السعيدي  جاسم  البرلماني  النائب 

ومذهبهم.
مذهب  أتباع  على  التطاول  إن  العريضة  في  جاء  محفوظ  وقال   
والبراءة  اإلسالم  من  إخراجهم  حد  إلى  وصل  الجعفرية  الطائفة 

الرسمية.  الجهات  قبل  من  لمحاسبته  بالتحرك  مطالبين  منه، 
المواطنين  ل��س��ان  على  ج��اء  م��ا  صحة  محفوظ  أك��د  جهته  م��ن 
الكريمتين  الطائفتين  إحدى  معتقدات  على  التعدي  هذا  أن  مضيفًا 
ويضر  الصف  وشق  المجتمع  تمزيق  إلى  مدعاة  يعتبر  بالمملكة 
في  مستندا  االجتماعي  وأمنها  سلمها  ويهدد  الوطنية  بالوحدة 
التعبد  بحرية  دس��ت��ورّي��ًا  المكفول  بالحق  م��س��اس  أن��ه  إل��ى  ذل��ك 
المملكة  ه��ذه  أرض  على  ال��ط��وائ��ف  لجميع  الشعائر  وم��م��ارس��ة 

الغالية. 
والسعي  المواطنين  لهؤالء  »بتمثيلنا  بقوله:  محفوظ  وكشف 
حفظ  على  ح��رًص��ا  الموضوع  الح��ت��واء  شكواهم  ف��ي  النظر  إل��ى 
االجتماعي  وأم��ن��ه  الوطنية  ووح��دت��ه  للمجتمع  األه��ل��ي  السلم 
الماضي  األسبوع  في  أحال  فقد  الشعائر«  ممارسة  حرية  وكفالة 
مقاالت  م��ن  ونسخ  النائب  خطب  م��ن  ببعض  مدعومة  الشكوى 
ومحامين  صحافيين  م��ن  للشكوى  وداع��م��ة  م��ؤك��دة  صحافية 
اإلسالمية  للشئون  األعلى  المجلس  رئيس  من  لكل  وذلك  ونواب 
الوسطى  محافظ  ون��ائ��ب  اإلس��الم��ي��ة  وال��ش��ئ��ون  ال��ع��دل  ووزي���ر 
الشكوى  في  للنظر  واألمنية  اإلسالمية  اختصاصاتهم  بحسب 
ذل��ك،  حيال  لمحاسبته  الرسمية  القانونية  اإلج����راءات  باتخاذ 

المواطنين. شكوى  في  بحكمة  بالنظر  ثقته  على  معواًل 
هذه  تنصف  ايجابية  ردود  تسلم  إل��ى  نتطلع  »ن��ح��ن  وق���ال:   
لها  وتحفظ  عليها  التطاول  أشكال  لجميع  ح��دا  وتضع  الطائفة 
كبقية  الدولية  المواثيق  كل  وبحسب  دستورّيًا  لها  المكفول  حقها 
لخدمة  المتبادل  للتعاون  االستعداد  مبديًا  األخ���رى،  الطوائف 
لممارسة  المناسبة  األج���واء  وتهيئة  ال��ع��زي��ز  ال��وط��ن  ه��ذا  أب��ن��اء 

وصالحه. خيره  فيه  لما  اإلسالمية  الشعائر 
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الدرازي ُيطالب »الداخلية« بفتح تحقيق في ادعاءات االنتهاكات

السيد: مشيمع لم يدعو لقلب النظام ونشاطاته كانت سلمية

أما األمين العام للجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان 
اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  وجود  فأّكد  الــدرازي،  عبداهلل 
عيان  شهود  من  المواطنين  وبعض  األهالي  نقله  ما  عبر 
من تعرض »متهمي الُحجيرة« و كرزكان إلى الضرب في 
الداخلية  وزارة  مطالبًا  الجاف،  الحوض  سجن  ساحة 
وزارة  ممارسات  أن  مضيفًا  األمور،  تلك  في  تحقيق  بفتح 
لدستور  مخالف  ُيعتبر  المتهمين  بحق  تم  فيما  الداخلية 
بالحقوق  الخاص  الدولي  وللعهد  له،  وانتهاٌك  البحرين 
التعذيب  مناهضة  وإلتــفــاقــيــة  والسياسية  المدنية 
أمــام  الحكومة  التيأعلنتها  والتعهدات  ولإللتزامات 

مجلس حقوق اإلنسان في جنيف منتصف 2008.  
الوطني  العمل  جمعية  نظمتها  ــدوة  ن فــي  ــك  ذل ــاء  ج
بمقرها  )األربعاء(  األول  أمس  مساء  )وعد(  الديمقراطي 
الدفاع  هيئة  أعضاء  فيها  وتحّدث  الحصم،  أم  منطقة  في 
محمد  المحامين:  من  كل  وهم  الُحجيرة«،  »متهمي  عن 
إلى  باإلضافة  إبراهيم،  وعيسى  السيد  وجليلة  أحمد 
اإلنــســان  لحقوق  البحرينية  للجمعية  الــعــام  األمــيــن 

عبداهلل الدرازي.
السيد،  جليلة  المحامية  تحدثت  الندوة  بداية  وفي 
مشيمع،  موكلها  العتقال  األولــى  التفاصيل  ــردت  س إذ 
بمناسبة  مشيمع  حسن  مــن  اتــصــال  »تلقيت  فــقــالــت: 
بشأن  أمامها  للمثول  العامة  النيابة  قبل  من  استدعائه 
سلموه  ــن  األم ــال  رج أن  وأخبرني  معروفة،  غير  تهمة 
فرفضوا  إليه  الموجهة  التهمة  عن  فسألهم  االستدعاء، 
مشيمع  رفض  األساس  هذا  وعلى  تفاصيل،  بأية  اإلدالء 
المثول أمام النيابة، وكان يسأل: هل موقفي صحيح من 

القانونية؟«. الناحية 
يجب  اســتــدعــاء  أي  أن  ردي  »كـــان  السيد  ــت  ــاف وأض
مثولك  عــدم  أن  أعتقد  وبالتالي  التهمة،  فيه  ُتحدد  أن 
باعتقال  علمنا  الصباح  وفي  باطل،  وغير  صحيح  إجراء 

مشميع ورفاقه«.
على  ينص  وهو  واضح،  »القانون  أن  السيد  وأردفــت 
فيجب  أحداً  تستدعي  أن  العامة  النيابة  أرادت  ما  إذا  أنه 
وعليه  القانون،  بحسب  إليه،  المسندة  التهمة  ُتحّدد  أن 
-من  ورفاقه  مشيمع  على  والقبض  باطل  االستدعاء  فإن 

وجهة نظري القانونية- باطل أيضًا«.
بيانها  في  العامة  النيابة  »ُتشير  السيد  وأوضحت 
مــواد  هناك  ــه  أن إال   ،)140( ــادة  ــم ال ــى  إل استنادها  ــى  إل
 )136( رقم  المواد  وهي  العامة  النيابة  خالفتها  أخرى 
وجوب  على  تنص  التي  األخيرة  وخصوصًا   ،)137( و 

باإلحضار  كان  إن  أو  بالقبض  كان  إن  أمر  كل  يشتمل  أن 
المستدعى،  إلى  المنسوبة  التهمة  أهمها  أمور  عدة  على 

وهو األمر الذي لم يحصل للثالثة«.
بأن  »نخلص  بالقول:  السيد  انتهت  الصدد،  هذا  وفي 
مخالفة  القانونية-  نظري  وجهة  -من  القبض  إجراءات 

للقانون وغير صحيحة«.
إذ  مشيمع،  مع  التحقيق  تفاصيل  عن  السيد  وتحّدثت 
صباحًا  الثالثة  الساعة  عند  مشيمع  اعتقال  »تم  أفادت 
عند  معه  التحقيق  بــدأ  ــم  ث ومــن   ،)2009 يناير   26(
مشاهدته  فرصة  لنا  ُتَتح  ولم  مساًء،  السادسة  الساعة 
في  رضــي  حسن  والمحامي  طلبُت  وقــد  التحقيق،  قبل 
أن  إال  هذا،  لنا  وُأتيح  فيه،  ننفرد  حتى  نلتقيه  أن  البداية 
الوضع كان غير مريح، إذ سمحوا لنا بالحديث معه مدة 
خمس دقائق فقط، في حين أن التحقيق بدأ عند الساعة 

السادسة مساًء وانتهى عند الثانية والربع فجراً«.
على  يزيد  عمره  والرجل  ذلك  »كان  السيد  واستدركت 
على  جالسة  كنُت  التحقيق  فترات  وفي  عامًا،  الستين 
الُمحّقق،  طاولة  أمام  جالسًا  مشيمع  كان  بينما  مقعد، 
مشيمع  جسم  أن  الحــظــت  التحقيق  فــتــرة  ــول  ط وبــعــد 
لحظات  في  الصحية،  حالته  بسبب  بأكلمه  يرجف  بدأ 
أتدخل  أن  استدعى  الذي  األمر  مبلغه،  اإلعياء  منه  بلغ 
التحقيق  غرفة  غادر  رضي  حسن  المحامي  زميلي  وكان 
لمشيمع  يسمح  أن  المحقق  من  فطلبت  سفره،  لدواعي 

بالراحة«.
في  مشيمع  يزعج  ــان  ك شــي  »أكــثــر  السيد  وتابعت 
عن  ُيجيب  كــان  لما  أنــه  المتأخر،  الوقت  غير  التحقيق 
األسئلة، كانت اإلجابات ُتعاد صياغتها من قبل المحقق، 
وليس  وخطيب،  معلم  هو  الجميع  يعلم  كما  ومشميع 
إجاباته،  صياغة  ـــادة  إع ــى  إل يحتاج  الـــذي  الشخص 

وعليه كان دائمًا ما يعترض على تحوير إجاباته«.
أن  التحقيق  في  »أّكد  مشيمع  أن  إلى  السيد  وأشــارت   
شخص  وأنــه  سياسية،  محاكمًة  يعتبرها  محاكمته 

مستهدف لنشاطه السياسي الذي يقوم به«.
التي  الُحجيرة«  »متهمي  اعترافات  يخص  فيما  أمــا 
»إن  الــســيــد:  ــت  ــال ق الــتــلــفــزيــون،  ــة  ــاش ش عــلــى  بثها  ــم  ت
ــذاء  واإلي للتعذيب  تعرضوا  المتهمين  أن  قــال  مشيمع 
بـ  ــات  ــراف ــت االع تلك  يصف  وكـــان  عليه،  يعترفوا  لكي 

»المسرحية« التي ُيطلب منه أن يواصلها«.
تعرض  »مشيمع  أن  السيد  جليلة  المحامية  وذكرت 
إلى ضغط شديد لطول فترة التحقيق واألسلوب المّتبع 
التحقيق  ُينهي  أن  ُيريد  األخيرة  الساعة  في  وكان  فيه، 

يجيب  فكان  األسئلة،  طبيعة  في  ُيدقق  أن  حتى  دون  من 
على أسئلة المحقق بالنفي القاطع«.

التحقيق،  مــن  ـــر  آخ ـــزء  ج ـــى  إل ــد  ــي ــس ال أشــــارت  ــا  ــم ك
تسجيل  إنها  قيل  ممغنطة  أقــراص  »عرض  في  المتمثل 
األقــــراص،  تــلــك  ُشــّغــلــت  وقـــد  مشيمع،  ألــقــاهــا  لخطب 
أو  لمشيمع  إنها  ــول  أق أن  أستطيع  ال  شخصيًا  ولكني 
من  مقتطفات  وسمعنا  واضــحــة،  تــكــن  ــم  ل إذ  لــغــيــره، 
بشكٍل  األوراق،  على  مفرغة  كانت  التي  األقـــراص  تلك 
الخطب...  لتلك  تفريغ  أنها  المحقق  ــال  ق كما  مكتوب 
وبشواهد  تاريخية،  بإسقاطات  تتعلق  األسئلة  وكانت 
تاريخية  بمناسبات  مشيمع  ألقاها  تاريخية  وقصص 
ــور،  األم تلك  عــن  وبسؤاله  المصلين،  مــن  جماعة  على 
لذكرى  واألمــور  القصص  تلك  عن  تحدث  أنه  مشيمع  رّد 
وذلك  البيت،  أهل  أئمة  بأحد  المتعلقة  الحادثة  تلك  مرور 

بطبيعة دوره كرجل دين وخطيب وإمام صالة«.
سيناريو  هناك  أن  ــح  »واض ذلــك  على  السيد  وعّلقت 
منها  ـــور  أم عــدة  خــالل  ــن  م لمشيمع،  جريمة  لتلبيس 

اإلسقاطات التاريخية، وغيرها«.
التهم  ــن  »م السيد:  قالت  ــه،  ل الموجهة  التهم  ــن  وع
متعلقة  تهم  والسنقيس،  والمقداد  مشيمع  إلى  الموجهة 
على  التحريض  أو  الحكم  نــظــام  قلب  إلــى  بــالــتــرويــج 
تثبت  أن  يمكن  كيف  ــاءل:  ــس وأت الحكم،  نظام  كراهية 
هو  من  لترون  الناس  قلوب  ستفتحون  هل  التهمة،  تلك 

الشخص الذي ُيحب أو يكره النظام؟«،
البحرينية  للجمعية  الــعــام  األمــيــن  تــحــّدث  بعدها 
ــة  رواي بــســرد  وبـــدأ  ــــدرازي،  ال عــبــداهلل  ــان  ــس اإلن لحقوق 
قوات  أيدي  على  االعتداء  إلى  كرزكان  موقوفي  تعّرض 
إدارة  ســجــن  ــن  م نقلهم  عــنــد  ـــك  وذل الــشــغــب،  مكافحة 
قبل  الجاف  الحوض  سجن  إلــى  الجنائية  التحقيقات 

عند  كان  الذي  المواطنين  أحد  بنا  »اتصل  قال:  إذ  أيــام، 
ما  اعتداء  مشاهدته  لنا  وروى  الجاف،  الحوض  سجن 
موقوَفين  على  الشغب  مكافحة  قوات  من  فرداً   40 يقارب 
اليوم  في  »لنقرأ  مضيفًا  كــرزكــان«،  موقوفي  من  اثنين 
األمن  قــوات  من  ــدداً  ع أن  »الوسط«  صحيفة  في  التالي 
المثل  ينطبق  ــا  ــن وه الــمــوقــوفــيــن،  ــد  ض ــات  ــالغ ب ــدم  ــق ت

المصري )ضربني وبكى سبقني واشتكى(«.
موقوفي  نقل  »يــأتــي  الــحــادثــة  على  الـــدرازي  وعــّلــق 
الكبرى  المحكمة  قاضي  مــن  ــادر  ص ــرار  ق بعد  كــرزكــان 
التنفيذ  حّيز  دخل  أنه  إال  شهرين،  من  أكثر  منذ  الجنائية 
أيضًا،  الموقوفين  على  االعتداء  وبعد  فقط،  يومين  قبل 
ولكننا  بالغات،  يقدموا  أن  الشرطة  لرجال  يحق  فعاًل 
بالغات  بتقديم  أيضًا  للموقوفين  السماح  تم  هل  نسأل 
وأطباء  لحقوقيين  ُسمح  هــل  عليهم؟  اعــتــدى  مــن  ضــد 
صحتهم  على  لالطمئنان  أبنائهم  ــارة  ــزي ب ولــأهــالــي 

وسالمتهم؟«.
إلــى  خميس  ــاس  ــب ع ــن  ــواط ــم ال »يــتــعــرض  وأضــــاف 
الحراسة  تحت  ويوضع  المستشفى  ويدخل  االعــتــداء 
على  سقط  أنــه  الداخلية  وزارة  تقول  ثم  ومــن  االمينة، 
)طابوقة(«، مستفهمًا »هل سقوط شخص على طابوقة 
هل  ــاب؟  ــص م وهـــو  ــة  ــراس ــح ال تــحــت  وضــعــه  يستدعي 
وذويه  أهله  قبل  من  الزيارة  عنه  ُتمنع  العادي  المصاب 
ال  »نحن  ليجيب:  العامة؟«،  النيابة  من  صادر  بإذن  إال 

نعلم عن الحقيقة وهي مبتغانا«.
الدستور  من   )20( المادة  انتهاك  إلى  الدرازي  وأشار 
بناء  إال  عــقــوبــة  وال  جــريــمــة  »ال  أن  عــلــى  تــنــص  ــي  ــت وال
للعمل  الالحقة  األفعال  على  إال  عقاب  وال  قانون،  على 
شخصية،  العقوبة  وأن  عليها،  ينص  ــذي  ال بالقانون 
محاكمة  فــي  ــه  ــت إدان تثبت  حتى  بـــريء  المتهم  أن  كما 

لممارسة  الضرورية  الضمانات  فيها  له  تؤّمن  قانونية 
وفقًا  والمحاكمة  التحقيق  مراحل  جميع  في  الدفاع  حق 
معنويًا«،  أو  جسمانيًا  المتهم  ــذاء  إي ويحظر  للقانون، 
على  المتهمين  ــات  ــراف ــت اع ــرض  ــع ُت فكيف  ــاءاًل:  ــس ــت م
تلفزيونية  بــرامــج  ُتخصص  بــل  التلفزيون،  شــاشــات 
القضاء  ينطق  أن  قبل  إعــالمــيــًا  وُيحاكمون  إلدانــتــهــم، 

تجاههم؟ بحكمه 
لحقوق  البحرينية  للجمعية  ــام  ــع ال ــن  ــي األم ـــد  وأك
مخالف  ُيعتبر  المتهمين  بحق  تم  ما  »كــل  أن  اإلنــســان 
المتحدة،  األمم  ولمدونة  له  وانتهاٌك  البحرين  لدستور 

وللعهد الدولي لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان«.
وال  حولنا...  يجري  ذلك  »كل  حديثه  الــدرازي  وتابع 
بنا  يريد  أين  وإلى  ــور،  األم تلك  ُيسّير  الذي  هو  من  نعلم 

الوصول؟«.
األقــالم  بعض  ِقــبــل  ــن  م الموجهة  ــادات  ــق ــت االن وعــن 
الصحافية إلى الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان، رّد 
باإلضافة  أخيراً،  كتبت  التي  األقالم  من  »الكثير  الدرازي 
البحرينية  الجمعية  أن  الداخلية  وزارة  نظر  وجهة  إلى 
جيداً  شيئَاً  تذكر  ال  أنها  أو  مسّيسة،  اإلنــســان  لحقوق 
اعملوا  بالقول  أردُّ  وهنا  الداخلية،  وزارة  به  تقوم  عما 
مسألة  عن  تحقيقًا  افتحوا  بذلك،  وسنقوم  جيداً  شيئًا 
وأعلنوا  ــدراز،  ال طفل  عن  خميس،  عباس  عن  التعذيب، 

عن النتائج، حتى تكون األمور واضحة للجميع«.
»متهمي  أهالي  عن  كلمة  المواطنين  أحد  ألقى  بعدها 
كلمة،  الموقوفين  أحــد  ـــة  زوج ألــقــت  كما  الــحــجــيــرة«، 
على  االعتداء  آلثار  األهالي  مشاهدات  فيها  استعرضت 
التي  المواقف  بعض  إلى  باإلضافة  الموقوفين،  أجساد 
األمن  ِقبل  من  استفزازية  »مواقف  بـ  المتحدثة  أسمتها 

تجاه الموقوفين وأهاليهم«.

تال  ال��ذي  أحمد  محمد  المحامي  ال��دف��اع  هيئة  عضو  تحدث  ال��ن��دوة  وف��ي   [
إلى  المقدم  طلبها  بشأن  أثير  ما  على  الحجيرة«،  »متهمي  عن  الدفاع  هيئة  بيان 
باستبدال  خليفة  آل  علي  ب��ن  خالد  الشيخ  اإلسالمية  والشئون  ال��ع��دل  وزي��ر 
قال  إذ  المدنية،  العليا  االستئناف  محكمة  قضاة  بأحد  العامة  النيابة  محققي 
عمل  في  التنفيذية  السلطة  تدخل  إلى  دعونا  أننا  عن  قيل  ما  كل  على  »ردًا  أحمد: 
بعيد،  أو  قريب  من  ال  تعديل  أي  يمسسه  لم  النص  هذا  فإن  القضائية،  السلطة 
المادة  التحديد  وجه  وعلى  القضائية  السلطة  بقانون  لحق  الذي  التعديل  أن  ذلك 
األعلى  للمجلس  العامة  النيابة  تبعية  على  التعديل  بعد  تنص  والتي  منه،   )55 (
اإلج��راءات  قانون  من   )167 ( ال��م��ادة  بحكم  له  ش��أن  ال  التعديل  ه��ذا  للقضاء، 

أسلفنا«. كما  تعدل  لم  التي  الجنائية 

يقيد  الخاص  النص  أن  تمامًا  يعلم  القانون  قواعد  أبسط  يفهم  »ومن  وأضاف 
قانون  في  ورد  خاص  بنص  تتعلق  بصددها  نحن  التي  والحالة  العام،  النص 
بالدعوى  المتعلقة  األحكام  ينظم  الذي  الجنائية  اإلج��راءات  قانون  هو  خاص 
في  وذلك  التحقيق  قاضي  بنظام  يعرف  ما  التحديد  وجه  على  وينظم  الجنائية، 
إليها  استند  التي   )167 ( المادة  مواد  ضمن  يتضمن  والذي  منه،  الثالث  الباب 
وال  يتصل  ال  عام  قانون  فهو  القضائية  السلطة  قانون  أما  الدفاع،  هيئة  طلب 
ذلك  يستوعب  ال  من  وعلى  الجنائية  بالدعوى  الخاصة  األحكام  بتنظيم  يتعلق 

القوانين«.   أحكام  إلى  يعود  أن 
والسلطة  ال��وزي��ر  ت��دخ��ل  طلبت  ال��دف��اع  هيئة  إن  ال��ق��ول  ع��ن  »أم���ا  وأردف   
تقدمت  ال��ذي  الطلب  يكذبه  ق��ول  فهذا  القضائية،  السلطة  عمل  ف��ي  التنفيذية 

ولم  المتهمين،  م��ع  بالتحقيق  ق��اٍض  ي��ق��وم  أن  ف��ي  والمتمثل  ال��دف��اع  هيئة  ب��ه 
في  التدخل  أو  معهم،  بالتحقيق  له  التابعين  أحد  أو  الوزير  يقوم  أن  أحد  يطلب 
قانون  من   )167 ( المادة  ح��دود  في  الوزير  دور  وما  الجنائية،  الدعوى  سير 
بالتعيين  يقوم  ومن  التعيين،  تطلب  التي  السلطة  دور  إال  الجنائية  اإلج��راءات 
ذلك  يستوعب  ال  لمن  نقول  أخرى  ومرة  العليا،  االستئناف  محكمة  رئيس  هو 

للقانون«. يعود  أن  عليه 
ال��ذي  التصرف  الحجيرة«،  »متهمي  اع��ت��راف��ات  ب��ث  إل��ى  البيان  تطرق  وق��د 
األعلى  المجلس  إلى  الهيئة  لجوء  ثم  ومن  للقانون،  مخالفًا  الدفاع  هيئة  اعتبرته 
بنشر  اإلذن  وإعطاءها  بسماحها  العامة  النيابة  تصرف  من  لتشتكي  للقضاء 

االعترافات. تلك 

المحامية جليلة السيد تشرح بعض تفاصيل التحقيق مع مشيمع                        )تصوير: محمد المخرق( قاعة جمعية »وعد« اكتظت بالحضور من متابعي القضية  

§  أم الحصم - محرر الشئون المحلية

] قالت المحامية جليلة السيد  أن  الناشط السياسي حسن مشيمع الذي اعتقل في 26 يناير / 
كل  وإن  السلمي،  بالعمل  اتسمت  نشاطاته  وان  النظام  إلسقاط  أبدًا  يدعو  لم   2009 الثاني  كانون 
صنع  في  والمشاركة  الديمقراطية  إلى  دعا  إنه  إذ  الدستور،  ُيخالف  ال  مشيمع  به  طالب  وما  قاله  ما 
إن  تقول  األولى  المادة  مادتين،  في  الحكم  نظام  عبارة  استخدم  الدستور  أن  إلى  مشيرة  القرار،  
أساس  على  يقوم  الحكم  نظام  أن  على  تنص  الثانية  والمادة  ديمقراطي،  البحرين  في  الحكم  نظام 
الفصل بين السلطات، وكل ذلك هو ما يدعو إليه مشيمع، متسائلة »فكيف ُيتهم بالترويج إلى قلب 

نظام الحكم؟«.

أمهات وزوجات متهمي الحجيرة حضرن الندوة

ردًا على ما أثير بأن »الدفاع« طلب تدخل »التنفيذية« في أعمال »القضائية« 

أحمد: النص الخاص ُيقّيد النص العام وعلى من ال يستوعب الرجوع للقانون

محمد أحمد

أم الموقوف سراج تطالب باإلفراج عن ابنها
§  الوسط - محرر الشئون المحلية

سماهيج،  قرية  من  عيسى،  سراج  الموقوف  أم  طالبت   [
اعتقاله  تم  الــذي  ابنها  عن  الفوري  باإلفراج  الداخلية  وزارة 
وعد  الــذي  الجنائية  للتحقيقات  بإيصاله  والــده  قام  بعدما 

والده باالتصال به فور االنتهاء من التحقيق.
مفارقة  بسبب  النوم  تستطيع  ال  أنها  ســراج  أم  وأضافت 
مبينة  األمن،  رجال  قبل  من  التعذيب  إلى  يتعرض  الذي  ابنها 
»أن أي شخص يتعرض للتعذيب يعترف ويقر بأنه قام بأي 
عمل بسبب شدة التعذيب وطرقه«، وحملت أم المعتقل وزارة 

الداخلية أي ضرر يصيب ابنها.

التحقيقات  »إن  عيسى:  ــراج  س الموقوف  عائلة  وقالت 
والده  فقام  إليهم،  ابننا  لحضور  إحضارية  أرسلت  الجنائية 
التاسعة  الــســاعــة  عــنــد  ــوق  ــس ال ــن  م ــه  ــودت ع فـــور  بــإيــصــالــه 
إليهم  سلمه  أن  وبعد  الماضي،  األربــعــاء  يــوم  من  والنصف 
التحقيق،  انتهاء  فور  به  واالتصال  المكان  مغادرة  منه  طلبوا 

إال أن هذا لم يحصل حتى اليوم«. 
آخرها  وكان  المراكز  من  عدداً  راجعوا  أنهم  العائلة  وذكرت 
إدارة التحقيقات الجنائية والحوض الجاف »اللذان يرمي كل 

منهما مكان االعتقال على اآلخر«. 
موعد  وكان  بالقلب  مريض  ابنها  أن  إلى  العائلة  وأشــارت 

في المستشفى، إال أنه ألغي بسبب إعتقاله.  

عائلة محمد المدوب تطالب النيابة بالسماح لها بزيارة ابنها
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

المدوب  إبراهيم  خليل  محمد  عائلة  اشتكت   [
المحتجز  ابنهم  زيارة  السلطات  منع  من  سنة(   28(
يسمى  ما  مجموعة  ضمن  الجاف  الحوض  سجن  في 

بـ »متهمي الحجيرة«.
يومًا   18 قبل  زيارته  حاولنا  »لقد  العائلة:  وقالت 
وبعد  هناك،  واعتصمنا  السجن  موقع  إلى  وذهبنا 
ذلك سمح لنا رؤيته لمدة 10 دقائق، وخالل المقابلة 

كان شكله تغير بسبب ما القاه من معاناة حتى كدنا 
ال نعرفه«.

لعوائل  سمح  »لماذ  المدوب  عائلة  واستغربت 
وهل  ابننا؟  رؤية  من  نمنع  بينما  اآلخرين  المتهمين 
هذا يعني أن صحته تدهورت بسبب ما يالقيه داخل 

السجن؟«.
»كان  محمد  ابنهم  أن  إلى  المدوب  عائلة  وأشارت 
ضمن   2007 األول  ــون  ــان ك ديــســمــبــر/  ــي  ف اعــتــقــل 
منتصف  عنه  أفرج  لكنه  سالح،  بسرقة  اتهموا  الذين 

أخرى  مــرة  باعتقاله  ــن  األم ــوات  ق قامت  ثم   ،2008
الحجيرة،  متهمي  مع   2008 ديسمبر  منتصف  في 
تغير  ــد  ق شكله  ـــان  وك الــتــلــفــزيــون  عــلــى  ــوه  ــرض وع

كثيراً«.
كل  في  ابننا  اعتقال  يتم  »لماذا  العائلة  وأضافت 
بعض  اعتقال  يتم  جاهزة  قائمة  لديهم  فهل  ــرة؟  م

منها كلما كانت هناك ادعاءات بأحداث أمنية؟«.
لها  »بالسماح  العامة  النيابة  العائلة  وطالبت 

برؤية ابنها حالهم حال باقي المعتقلين«.
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من  كل  والد  الكبيسي  مبارك  زايد  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقل   [
ناهز  عمر  عن  وأحمد  ومحمد  وفهد  وعجب  وجاسم  وخالد  هاشل 
مبارك  عيسى  شقيقه  مجلس  في  للرجال  التعازي  تقبل  عامًا.   72
عراد   943 طريق   1984 رقم  منزل  في  وللنساء  بالحد  الكبيسي 

.109

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

تساؤالت في معنى االنتصار
ــــادة  ــــزة، اإلب ــــاب غ ــــذي أص ـــار ال ـــدم ـــذا ال ] كـــل ه
رؤوس  على  البيوت  تهديم  الجحيم،  الجماعية، 
يعني  ال  هذا  كل  أشالء،  إلى  األطفال  تقطيع  ساكنيها، 
طالما  شــيــئــًا  ــة  ــي ــوج ــول ــدي واإلي ــة  ــوري ــث ال ــاب  ــح ألص
النصر  فمعيار  بخير.  الحاكمة  والسلطة  الــقــيــادة 
أطفال  جميع  أبيد  لو  حتى  يختلف  عندهم  والهزيمة 
الحياة  انتصار.  يعني  فهذا  باقية  والمقاومة  غــزة 
أجل  من  وجدت  التي  والمقاومة  لها،  قيمة  ال  عندهم 
هذه  يعنيها  ال  األرض  وهـــذه  ــان  ــس اإلن ــذا  ه حماية 
فقط  الهزيمة  هزيمة.  لهم  تعني  ال  وبالتالي  ــادة  اإلب
المقاومة.  وتنتهي  القيادة  تقتل  عندما  لهم  تعني 
هذه نظرة غريبة وعجيبة ومأساوية في آن واحد. أال 
يعد قرار حماس إنهاء التهدئة والدخول في مواجهة 
واستخفاف  وانتحار  مغامرة  العدو  مع  متكافئة  غير 
بدماء الشعب الفلسطيني؟ كيف تدخل حماس حربًا 
الحياة؟  بقيمة  نحس  متى  سلفًا؟  نتائجها  معروفة 
على  الحفاظ  في  المسئولية  مستوى  إلى  نرتقي  متى 
وتطلعاتنا  أحالمنا  عن  بعيداً  اإلنسان  هــذا  سالمة 
اإليــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة؟ مــتــى نــعــي ضـــرورة 
متى  المشتركة؟  أهدافنا  لتحقيق  الوطنية  الوحدة 
الغمامة  ونبعد  عيوننا  عن  السوداء  نضارتنا  نخلع 
للواقع  الموضوعية  القراءة  وبين  بيننا  تحول  التي 

المكتوبة  الجاهزة  النصوص  الثورية  عــن  بعيداً 
النصر  يحدد  الــذي  هو  الواقع  أن  نــدرك  متى  سلفًا؟ 
أقــامــت  ــــا  أوروب وأن  الــواقــع  ــدد  ــح ي ـــذي  ال الــنــصــر  ال 
للواقع  الموضوعية  قراءتها  أساس  على  حضارتها 
االستفادة  نــحــاول  ال  لــمــاذا  النصر.  على  االعتماد  ال 
الحرية  أجــل  من  صراعها  في  الشعوب  تجارب  من 
إفريقيا  جنوب  شعب  تجربة  نقرأ  ال  لماذا  والكرامة؟ 
رغم  فعلى  العنصري؟  الفصل  لسياسة  مقاومته  في 
رؤيتها  وتباين  المناضلة  الفصائل  بين  الخالفات 
كل  على  التغلب  استطاعوا  فإنهم  اإليديولوجية 
الهدف  أجل  من  ــام  األم نحو  قدمًا  والسير  خالفاتهم 
العربية  شعوبنا  بــوعــي  نــرتــقــي  كــيــف  الــمــنــشــود. 
العمياء  والتبعية  ــور  ــأم ل السطحية  الــنــظــرة  ــن  م
الرؤية  في  نفسها  على  االعتماد  إلى  الثورية  للقيادة 
بشعوبنا  نرتقي  كيف  للواقع.  المستقلة  العلمية 
ونجعلها  بها  الموسومة  العاطفة  من  التخلص  في 
من  كم  قضاياها.  مع  تعاملها  في  سبياًل  العقل  تتخذ 
األساس  هو  واقعنا  تغيير  أن  لنعرف  نحتاج  الوقت 
التمسك  ال  وتطلعاتها  شعوبنا  ــالم  أح تحقيق  فــي 
المعاش  واقعهم  على  بناًء  أسالفنا  وعي  أنتجه  بما 
هذا  فــي  سبقتنا  التي  الشعوب  ــدو  ح نحدو  وبــذلــك 
من  نحن  أين  السباقون.  نحن  كنا  ما  بعد  المضمار 

أبي  بــن  وعبدالملك  سفيان  ــي  أب بــن  معاوية  عصر 
من  أضافوه  مما  الرشيد  ــارون  وه والمأمون  ــروان  م
كل  بها  يعتز  ونهضة  جديداً  واقعًا  خالقين  تغيير 
العربي  العالم  فــي  ــيء  ش ال  األمـــة.  لهذه  ينتمي  مــن 
يبعث على التفاؤل ومواطن اإلحباط كثيرة ومتعددة 
واالجتماعية  الثقافية  المستويات  جميع  وعــلــى 
هو  واحد  لعنصر  جميعها  ترجع  وهي  والسياسية 
بالمستوى  القراءة  الفقري  وعموده  الثقافي  العنصر 
قرأت  وإن  تقرأ  ال  ألنها  إقــرأ  أمة  عند  متدني  الثقافي 
مبتورة،  قــراءة  ــوال،  األح أحسن  في  باألذنين  قــراءة 
ــد  واح لـــون  عــلــى  تقتصر  ــب،  ــان ــج ال ــة  ــادي أح قــــراءة 
والمرارة  باأللم  يصاب  المرء  إن  واحدة.  نظر  ووجهة 
الوطن  في  ــراءة  ق عن  اليونسكو  تقارير  يقرأ  عندما 
العربي  المواطن  أن  إلى  التقارير  تشير  حيث  العربي 
األسرائيلي  الــعــدو  بينما  السنة  فــي  دقــائــق   6 يقرأ 
لديهم.  ــاذا  وم لدينا  ــاذا  م أنــظــروا  السنة،  في  كتب   7
المشكلة الكبرى في عالمنا العربي هي أمية أصحاب 
الشهادات الجامعية قبل العوام فهم يطلقون القراءة 
والكتاب في الوقت نفسه لتخريجهم وحصولهم على 
حتى  يعرفون  ال  أنهم  وتكتشف  الجامعية  الشهادة 
تاريخهم بمجرد الحديث معهم وعلى سبيل المثال ال 
من  الصليبية  الحروب  قبل  أيهما  يعرفون  ال  الحصر 

الستينيات  نهاية  في  التعبير.  صح  إذا  إسبانيا  فتح 
إحدى  في  إسرائيلي  زعيم  قال  العشرين  القرن  من 
العرب  مـــادام  ــاره:  ــص أن مــن  لفيف  مــع  االجتماعات 
)إسرائيل(.  ــة  دول يهدد  حقيقي  خطر  من  يقرأون  ال 
فهموا  وإذا  يفهمون،  ال  العرب  قرأ  وإذا  آخر  ــاف  وأض
الــمــســيــطــرون  نــحــن  فسنبقى  وعــلــيــه  يــفــعــلــون،  ال 
عودة  عددنا.  قلة  رغم  على  المنطقة  في  المهيمنون 
أخرى مع تقرير اليونسكو إذ يذكر التقرير ان ما يطبع 
العرب  طبعه  ما  يوازي  اسبانيا  في  كتب  من  سنويا 
والنتيجة   ،2008 عــام  إلــى  المأمون  عهد  عهد  مند 
الجامعات  مستويات  استطالعات  في  تتجلى  ذاتها 
محفوظ  العربية  الجامعات  مكان  حيث  العالم  في 
تبين  محبطة  مقارنة  وثمة  الطويلة.  القائمة  ذيل  في 
ما  عن  تزيد  سنويًا  اإلسرائيلية  االختراعات  عدد  أن 
نحلم  كيف  العربية.  الــدول  جميع  في  اختراعه  يتم 
غائبة  االنتصار  وأداة  وعنصر  العدو  على  باالنتصار 
وعالمة  الحضارة  وداللة  التحضر  ندعي  كيف  عنا؟ 
اليوم  يأتي  متى  دوننا؟  من  العدو  يملكها  التحضر 
الفطام  بلغ  إذا  حقيقة:  الشاعر  قول  فيه  يصبح  الذي 
ينتفي  ومتى  ساجدينا.  الجبابُر  له  تخر  رضيٌع   لنا 

قول الشاعر: يا أمة ضحكت من جهلها األمم.
السيد أحمد إبراهيم فاخر الوداعي

تجنب أن تكون العدو األول للموظفين
الناجح  المدير  مسئوليات  ضمن  من  إن   [
عنه،  ــه  إدارت في  العاملين  يبعد  أال  األقــل  على 
لديهم،  والتمييز  ــراب  ــت االغ شــعــور  يبث  وال 
العاملين  مــن  يكونوا  أن  منهم  أراد  لــو  ــك  وذل
بتصرفاته  يسخطهم  أن  ال  حقًا!،  المنتجين 
ذي  كــل  إعــطــاء  مــن  بالتملص  المسئولة  غير 
المناسب  الموظف  بوضع  ــك  وذل حقه،  حــق 
مضايقتهم.  في  يتفنن  أن  ال  المناسب  بالمكان 
عندما  الــطــبــيــعــي  مـــن  بـــل  ــروف  ــع ــم ال مـــن  إذ 
من  فإنه  ما...  معادلة  لوضع  اإلنسان  يسعى 
المعادلة  تلك  محصلة  تكون  أن  الــمــفــروض 
بوضع  المعادلة  خطوات  اتباع  بشرط  واحدة 
تطبيقها  تم  لو  فبذلك  الصحيحة،  معطياتها 
قيم  بتغيير  تقوم  أن  إال  تتغير  فلن  مــرة  ألــف 
دون  من  أماكنها  من  تحريكها  أو  المعطيات 
محصلة  فــإن  فبالتالي  الممنوعات،  مراعاة 
تــكــون  ـــن  ول ــًا  ــم ــت ح ستتغير  ــة  ــادل ــع ــم ال ــك  ــل ت
ــة  ــادل ــع ــم ال ـــوات  ـــط خ بــاتــبــاع  إال  صــحــيــحــة 
الشخص  ــع  ــوض ي عــنــدمــا  أنـــه  أي  ــة،  ــي ــل األص

سيبدع  فإنه  المناسب  المكان  في  المناسب 
العمل  ذلـــك  محصلة  وســتــكــون  إنــتــاجــه  ــي  ف
قصير...  وقت  وفي  المئة  في   100 صحيحة 
في  وضع  الشخص  ذلك  أن  افترضنا  إذا  ولكن 
تم  سوى  هنا  فرق  وال  له  المناسب  غير  المكان 
فإن  مستواه  من  أقل  أو  أعلى  مكان  في  وضعه 
سليمة،  غير  ستكون  منه  المرجوة  المحصلة 
طويلة  سنين  بعد  العمل  ذلك  ثمار  جني  يتم  إذ 
ستكون  التخبط  ألن  لـــمـــاذا؟...  ال...  ــا  ــم ورب
من  أن  بسبب  العمل  سير  في  الرئيسية  سمته 
عكس المعادلة ليس لديه أي وفاء لهذا الوطن 
لذلك  انتمائه  لــعــدم  تــرابــه  على  يحيا  الـــذي 
ال  فقط  واحــدة  نزعة  لديه  تكون  وهنا  التراب 
تتناقض  والتي  العليا(  )المصلحة  وهي  غير 
والنهار  الليل  كتناقض  العامة  المصلحة  مع 
المعكوسة  المعادلة  نظرية  ــإن  ف ولــأســف 
معظم  ـــي  ف ـــة  ـــع واس ــة  ــف ــص ب تــطــبــيــقــهــا  ــم  ــت ي
ــــوزارات  ال ــي  ف ــًا  ــوص ــص وخ حياتنا  مــحــطــات 
بممارسة  تقوم  التي  الحكومية  والمؤسسات 

سخط  يثير  والــذي  الفاحش  التمييز  عمليات 
وألسباب  المسئول  ــك  ذل يقوم  إذ  الموظفين 
المصلحيه  أو  العرقية  أو  الطائفية  منها  كثيرة 
التقدم  قوائم  من  الكادحين  الموظفين  بإبعاد 
على  مصلحيًا  به  هؤالء  ارتباط  لعدم  الوظيفي 
العمل  مصلحة  الموظفين  هــؤالء  تقديم  رغــم 

مصالحهم.  على 
اِلُموَن( ُه اَل ُيْفِلُح الظَّ فال تعالى:)إنَّ

َلــَأْن  ِه  اللَّ )َو  السالم  عليه  علي  اإلمــام  وعن 
ِفي  ُأَجرَّ  أَْو  داً  ُمَسهَّ ْعَداِن  السَّ َحَسِك  َعَلى  أَِبيَت 
َو   َه  اللَّ أَْلَقى  أَْن  ِمْن  ــيَّ  إَِل ــبُّ  أََح داً  ُمَصفَّ اْلَأْغَلاِل 
َو  اْلِعَباِد  ِلَبْعِض  َظاِلمًا  اْلِقَياَمِة  ــْوَم  َي َرُسوَلُه 
أََحداً  أَْظِلُم  َكْيَف  َو  اْلُحَطاِم  ِمَن  ِلَشْي ٍء  َغاِصبًا 
ِفي  َيُطوُل  َو  ُقُفوُلَها  اْلِبَلى  إَِلــى  ُيْسِرُع  ِلَنْفٍس 

َرى  ُحُلوُلَها(  الثَّ
اْلَأَقاِليَم  ُأْعِطيُت  َلْو  ِه  اللَّ )َو  يقول:  وأيضا 
َه  اللَّ أَْعِصَي  أَْن  َعَلى  أَْفَلاِكَها  َتْحَت  ِبَما  ْبَعَة  السَّ

ِفي َنْمَلٍة أَْسُلُبَها ُجْلَب َشِعيَرٍة َما َفَعْلُته (.
عبداهلل يوسف حيدر

الغالء... فرصة للتغيير
الحكومة  تتخذها  التي  والــبــرامــج  والخطط  التدابير  كــل  إن   [
الجمعيات  تتخذه  وما  الغالء  مساعدة  أو  الرواتب  في  الزيادة  من 
الغالء،  لمشكلة  وحيداً  حاًل  تعد  ال  والخاصة  العامة  والمؤسسات 
ومشكلة  والداني  القاصى  عنها  يتحدث  التي  االقتصادية  األزمة  فإن 
سلوكيات  فــي  كــبــيــراً  تــأثــيــراً  مــؤثــرتــًا  عالمية  أزمــة  ــار  ــع األس زيـــادة 
السلبية  والعادات  السلوكيات  من  كثيراً  يغيروا  أن  وعليهم  األفراد 
كل  عند  تشتكي  القمامة  »فــأكــيــاس  والتبذير  بالبذخ  تتسم  التي 
استغناء  بل  تالفة  الغير  المواد  من  المنزلية  النفايات  وتكثير  بيت! 
شــوارعــنــا  ــون  ــوب ــج ي ــرص  ــف ال وأصــحــاب  الــنــعــمــة  عــلــى  ء  ــال ــع ــت واس
نراه  مظهر  وهــذا  ــوال  األم عليهم  تدر  وتعبنا...  كدنا  اللتقاط  يوميًا 
تتكدس  االستهالكية  ــواد  ــم ال ــن  م وكــثــيــراً  ــا«...  ــي ــوم ي فرجاننا  ــي  ف
بالمواد  المنازل  تكدس  بأن  تؤكد  األبحاث  من  وكثيراً  المنازل  في 
للتفكر  النفس  مــع  وقــفــة  المزمنة،  ـــراض  األم مــن  كثير  فــي  يتسبب 
ونتعلم  الكاذبة  المظاهر  عن  بعيداً  حياتنا  أولــويــات  في  والتدبر 
اإلسراف  وعدم  االقتصاد  على  وصغيراً  كبيراً  أسرتنا  أفــراد  ونعلم 

أولوياتنا. وتحديد 
اإلســراف.  وعــدم  االقتصاد  على  ويأمرنا  يحثنا  الحنيف  فديننا 
سيرة  فــي  ولــنــا  بالصبر،  معه  ويتعامل  الــبــالء  يستقبل  والــمــؤمــن 
الحنيف  وديننا  حسنة  أســوة  العطرة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  نبينا 
ألزيدنكم  شكرتم  لئن  ربكم  تأذن  )وإذ  تعالى  قال  وقد  ذلك  على  يحثنا 
أن  كأفراد  جميعًا  وعلينا  إبراهيم(  لشديد«  عذابي  إن  كفرتهم  ولئن 
أجيالنا  بين  االستهالكية  العادات  وتغيير  االقتصاد  ثقافة  ننشر 

محلية. وليس  عالمية  فالمشكلة  الكماليات  شراء  عن  واالبتعاد 
التي  الــتــدابــيــر  جميع  اتــخــاذ  فــي  وبـــارز  ــام  ه دور  لــلــدولــة  أن  كما 
تشجع  وأن  واإلســراف  االستهالك  مظاهر  كل  من  مواطنيها  تحمي 

مستهلك. من  بداًل  منتجًا  المواط  الفرد  ليصبح  والمنتجين  اإلنتاج 
ونفكر  نفكر  أن  ســوى  علينا  ال  جـــداً  كــثــيــرة  ــة  ــردي ــف ال والــتــدابــيــر 
إذا  الغالء  أزمة  بها  نواجه  أن  نستطيع  كثيرة  حلول  فهناك  ونخطط 
له  يجد  اهلل  يبتغي  ومن  التدبير،  في  والحنكة  القوية  اإلدارة  توافرت 

يحتسب. ال  حيث  من  ويرزقه  مخرجًا 
يحب  ال  إنــه  تــســرفــوا  وال  واشــربــوا  ــوا  ــل »وك ـــل:  وج ــز  ع اهلل  ــول  ــق ي

)األعراف( المسرفين« 
حياتنا  في  النظر  نعيد  لكي  وجل  عز  اهلل  من  ابتالء  إال  أصابنا  وما 
»إن  تعالى  قال  وقد  للتغيير  وسلوكياتنا  تصرفاتنا  كل  وفي  الدنيا 

)الرعد( سورة  بأنفسهم«  ما  يغيروا  حتى  بقوم  ما  يغير  ال  اهلل 
تنخر  العالمية  واألزمة  الكاذبة؟!  المظاهر  تلك  من  نحن  فأين  لذا 

الوطني. اقتصادنا  في 
الحسنة  العادات  على  ألبنائنا  وتعليمنا  تربيتنا  من  نحن  وأين 

والتبذير! اإلسراف  عن  بعيداً  اليومية  حياتهم  في 
كيفية  ومعرفة  عليه  نحصل  الذي  المال  على  المحافظة  وكيفية 
فالكل  المال  على  بالحصول  ليست  فالعبرة  وتدبير  بحكمة  إنفاقه 
والتخطيط  اإلدارة  في  العبرة  ولكن  له  تعالي  اهلل  قدر  كما  رزقه  يأتيه 

األسرة. موازنة  على  المحافظة  في 
الكواري عبداهلل  حنان 

أغنيتي كتبُتها
] أغنيتي كتبتها لما زها عيُد القمْر

َرْت أظفاُرِك الليَل وَسخَّ
كِت جناحْيِه على أصابعي وحرَّ

عُت وعانقتك مرئيًا كتبتها لما تجمَّ
وحيُث كْنِت كاألوتاِر خوفًا

وكآياِت الندى
لْتني ناُرِك البيضاُء َكْم بلَّ

فاستغثُت بالبحِر
وجنياُتِه الُحْبلى تزفُّ أغنيتي

كتبتها ألنني
اُصِك األدنى قنَّ

أكوُن غائمًا حيُث
يَن السديَم تعبِّ

راقصًا كضوِء نجٍم
وأطيُر عاشقًا أماَم ُقْرِص الشمِس

حيث تنجبيَن وردَة األهواِء
بعد ُقْبلتي

لسُت إذا عبرُت أسواَر الخرافاِت
سوى ريٌح من الطيِب فلْن أكتَب

إال ما يسلِّيِك وما يتركني على شفا ساحرٍة
ا أغنيتي كتبتها لمَّ

ْمِت نصبُت خيمَة الصَّ
وأعتقُت اهتماماتي

وذاَب الملُح في ذاكرتي
ما هَي إال ريشٌة من ضوِء أشجاني

بقْت تشحذني سهمًا
وأحالُم ندًى تعبُق

في عشِب الهجوِع الال سماويِّ
ى سوسني لما أتى الليُل تجلَّ

وحلَّ طائُر الفينيِق
في قلبي ...

وراقصتِك فوَق الماِء
من غير سؤاٍل سابٍق

لو صاَر أْن وجدِتني في عسِل النوِم أرفُّ ناطقيِك
فانظري اليعسوَب في حنانِه السوقيِّ حتى تفهمي

تسودُّ عيناِك من العشِق
فإْن لم تْدركي أنَّ جنوني نعمٌة

وأنَّ في السرِّ الوثيِر انقلبْت
أنواُء أفكاري على قشورها

لن تفهميني بعدها ...!
فاقتطفي من شجر الحزِن صهيلي

واعبري أهرام روحي ُبْكرًة
ثمَّ اخرفي التيَه السخيَّ من عذوق غربتي

فإْن قرأِت راحتي قراءة النسريِن للربيِع
أصبحنا معًا!

أغنيتي أغنيتي
أُتها في الكأس تْحَت وابِل  الشوِق هيَّ

حُت ضوضائي ولوالِك لما نقَّ
وال أهلَّ مولوُد الهوى

في َغسقي
 عادل فضل

وهي   - ليدز  في  الغربي  المجتمع  قبل  من  المتبناة  الطبائع  جّراء   [
الفكر  ينبذها   التي   – المتحدة  المملكة  فــي  إنجلترا  فــي  الــمــدن  ــدى  إح
شتى  في  األجواء  على  السائد  الروحي  للفراغ  ونتيجة  المسلم،  السليم 
الطالب  يهرع  الجامعات،  وحتى  ــة  ــدي واألن والمنظمات  المؤسسات 
مالذ  أو  جهة  أي  عن  البحث  في  هــذه  الفسق  بــالد  في  المغترب  المسلم 
الحياة  وفجور  صخب  عن  نائيًا  ربه  مع  عالقته  ليستقطب  إليه  يلتجئ 
التي البد أن يلحظها وال سيما بعد أن يمر في السيتي سنتر – مركز المدينة 

اليومية. الحياتية  احتياجاته  جل  يسد  ما  هناك  يلق  – إذ 
نحن  بيننا  متعارف  هو  كما  البيت  أهل  دار  أو  الثقافي  البيت  أهل  مركز 
والفعاليات  البرامج  بمختلف  تعنى  التي  الصروح  أنشط  من  الطلبة 
أنشطة  لسرد  يسع  ال  المقام  لــيــدز.  فــي  االجتماعية  الثقافية  الدينية 
عليه  الحسين  بعاشور  بصلة  يمد  بما  سيكتفى  وإنما  السنة  طوال  الدار 

السالم. 
األحيان  من  الكثير  في  يعتمد  إذ  أدرسه  الذي  التخصص  طبيعة  بحكم 
على التعلم الذاتي، فإني وزمالئي نملك خاصية تفرقنا عن باقي الطلبة 
يتيح  ما  ألنفسنا،  الجدول  يضع  من  أننا  وهي  األخرى  التخصصات  من 
في  والمشاركة  للدار  للذهاب  عاشوراء  أيام  فسحة  نأخذ  أن  المجال  لنا 
األولى  الليالي  في  هلل.  والحمد  آلخرها  أولها  من  عاشوراء  ليالي  إحياء 

للعشرة أيام عمل األسبوع ترى النزر القليل من مرتادي الدار لعدم مقدرة 
الباقي من الحضور بحكم بعد المسافات وانشغالهم بالعمل أو الدراسة 

من أصحاب عمل وطالب.
يشرع  عندما  المكان  في  الجاذبية  انــعــدام  تستشعر  تكاد  أنــك  بيد 
وذلك  المنبر  تجاه  بالسير  الخطيب  يأخذ  حين  بل  الحديث  في  الخطيب 
لغمرة المكان بالسكينة واالنتباه الكامل من الطلبة الحضور وخشوعهم 

لما يفقدونه طوال أيام السنة وهو المأتم أو المسجد.
هناك  ــر  األم نهاية  في  المهم  متبرعًا،  أو  متحدثًا  شــاعــراً  خطيبًا  كن 
عبداهلل.  بأبي  يذكرهم  ما  مسامعهم  على  لتلقي  ينتظرك  الطلبة  من  حشد 
البحارنة  الطلبة  زمرة  تعم  والشوق  واللهفة  العيون  في  اللمعان  سترى 
إلى  السنة  فصول  بقية  في  اشتقنا  إذا  كنا  الحسين.  نور  من  ليستزيدوا 
جلسة  نظمنا  الـــدار،  في  برنامج  هناك  يكن  ولــم  الحسينية  المجالس 
أحدنا  شقة  أو  بيت  في  فنجتمع  مجلسًا  ليحضر  أحدنا  واخترنا  بيننا 
مستمعين إليه بكل خشوع وحضور قلب. فكيف ترانا نكون بين جدران 
وكيف  رسوله  بيت  ــل  وأه ورسوله  اهلل  ذكــر  الحتضان  خصيصًا  بنيت 
يرق  كي  فقط  حياته  كرس  خطيبًا  أو  شيخًا  المتحدث  كان  إن  وجداننا 

منبر الحسين يوم عاشوراء ؟ أفضل تعبير هو العجز عن التعبير.
علي محمد علي الحجيري

وجدان عاشور الحسين في ليدز

الفارس األسود في البيت األبيض!
البيض،  البيت  في  رئاسته  أيام  أول  وفي  األســود،  الفارس  هو  ها   [
ناعتًا  الغزاويين  على  وحقده  غضبه  يصب  وهو  عصره  على  شاهداً 
وكأنها  اآلخرين،  على  والعدوان  الخطط  أبواق  نافخًا  باإلرهابيين،  لهم 
خاتمة  هي  هــذه  هل  السائل  ليسأل  بعد،  أميركا  يعرف  ال  لمن  رسالة 
هذا  والدجل،  الرعب  بيت  في  المقبل،  الرئيس  وبداية  الراحل،  الرئيس 
روائح  بينما  بالسالم،  ينادي  وهو  يستقر،  ولم  يومًا  يهدأ  لم  الذي  البيت 
ومعارك  حروبًا  دبر  فلقد  وال  كيف  منه؟  تنبعث  التزال  والمؤامرات  الفتن 
منه  ــارج  ــخ وال مفقود  فيه  عظماء!فالداخل  ـــاء  ورؤس ــواد  ق وفقد  كثر، 
معدوم! فورد وريغان وكارتر وآخرون! كمصير الشاه الذي كانت تهابه 
الملوك قبل الصعاليك!فخاتمة حياته لم تقبله مقابر اليهود عوضًا عن 

مقابر المسلمين! وما صدام العصر إال عبرة لمن ال يعتبر!
أبشروا  والمسلمين  للعرب  يقول  وكأنه  له  ظهور  أول  وفــي  هو  ها 

بسنوات سود كلوني! وأفعال قبيحة كمنجم فحم أو هي أسود من ذلك!
في الوقت نفسه لم يستبشروا خيراً منه، بل اعتبروا مجيئه ومن أول 
هل  والتشاؤم؟  اليأس  هذا  لماذا  عليهم!  نحسًا  أسوداً  أوغرابًا  شؤمًا  مرة 
واعتمر  المبكى!  وحائط  المغتصب!  القدس  ــوار  أس وطــأت  أقدامه  ألن 
الصهيونية  »لفيني«  مع  القبل  وتــبــادل  قل  بل  الصهيونية!  الكوفية 
العزة!  غزة  محرقة  قدومه  وشهد  الفلسطينية!  الدماء  سفك  على  ورضي 

كبداية أيام تنصيبه! إذ وصلت روائح الموت إلى الصين! وبكاء األطفال 
لتعزف  األنقاض  تحت  من  تتصارخ  ــزال  الت وأصواتهم  البحرين!  إلى 
ودلوعة  األشالء  وآكلة  الدماء  سافكة  والدمار!معزوفة  الهالك  معزوفة 
أميركا »ليفني«. التي صبغت تربتهم وأشجارهم وزيتونتيهم بدمائهم! 
تناديهم  الرحمة  مالئكة  وكأن  بسمائهم  شهدائهم  أشالء  تعانقت  حتى 
وال  لفرشاة  وال  مشهود،  وال  لشاهد  حاجة  وال  معين،  وال  ناصر  ال  يوم  في 
وهي  الفوسفوراألصفر،  صواريخ  فالفرشاة  ألــوان،  إلى  وال  رسام،  إلى 
»أولــمــرت«  ــام  ــرس وال األشـــالء  وتـــوزع  األجــســاد  لتمزق  نيرانها  تصب 
الصهيوني األعور، وأما األلوان فالدم األحمر الفلسطيني القاني الطاهر، 
النفس«.  عن  »الدفاع  اللوحة  عنوان  وأما  العزه،  غزة  فهي  اللوحة  وأما 
وأي دفاع عن النفس هذا يا بوش، وأنت تغادر رئاستك، هل لتكتب عنها 
يالحقك  حييت؟  ما  ذاكرتك  في  أولتبقى  غيرك؟  كتبها  كما  مذكراتك  في 
حتى  أذنيك  طبلة  في  ترنو  ــي  وه النساء،  واستغاثات  األطــفــال  بكاء 
تالحقك  التوحد.  بمرض  أو  الشخصية،  بانفصام  أو  بالصمم،  تصاب 
إلى لحدك، ليبدع الرسام وتبدع الفرشاة، في إظهار جثث آالف األطفال، 
وهي مفحمة مشوهة متناثرة فوق بعضها بعضًا! مجهولة االسم ومحل 
ال  أن  معلنة  والمستشفيات!  الثالجات  بها  وغصت  ملئت  حتى  اإلقامة، 
حاجة للنعوش، وال لحفر القبور وإقامة العزاء، في يوم العزة والجهاد، 

ومزقت  األطفال،  على  البيوت  هدمت  أن  يوم  غزه،  يا  كيومك  يوم  ال  إنه 
»دولتان  الكاذب،  وشعارك  جــدارك  خلف  األحــالم  وتبخرت  الصفوف، 
الجالد  اجتمع  ومتى  الشاة،  مع  الذئب  عــاش  فمتى  بسالم«  تعيشان 
كما  زيتونية،  شجرة  وال  فلسطينية،  دولة  ال  يرون  يعد  فلم  والضحية! 
والكذب،  والدجل  الحطب  حمالة  رايس،  السوداء  شامبزيتكم  وعدتهم 
يهود،  يا  رؤوســكــم  وعلى  عليها  اهلل  أسكبه  المسكوب«،  ــاص  ــرص و«ال
حاملة  لكوتدي  وعــبــرة  مسد!  مــن  حباًل  ليبقى  جيدكم  فــي  اهلل  وقــيــده 
جيدها  في  ومتقلدة  العرب،  الرؤساء  هدايا  مرتشية  والذهب  الماس 
وسارقة  الــعــرب!  وجماجم  ــالء  ألش ــور  ص فيها  أســـورة  صــدرهــا  وعلى 
عودي  كــودي!  يا  تفرين  أين  فإلى  النساء،  قلوب  من  والفرحة  البسمة 
ما  حكامنا  من  واجمعي  وجثثنا،  أجسادنا  من  لتنهشي  غرابك  مع  ثانية 
فالملوك  جديد«!  أخرس  »شرق  لهم  قولي  ثم  وذهبنا  ألماسنا  من  تبقى 
دخلوا  إذا  الملوك  »إن  شعوبهم!  مع  أشداء  بخالء  معكم!  رحماء  كرماء 
النمل(،   34( يفعلون«!  وكذلك  أذلة  أهلها  أعزة  وجعلوا  أفسدوها  قرية 
فهم الملوك الذين صمتوا وشاركوا وقبلوا بدخول الصهاينة غزة العزة 
وقبلوا بما فعلت »إسرائيل« إن صمتًا أو خوفًا ليقتلوا األطفال ويشردوا 

النساء العزل ويذلوهم أشد إذالل.
 مهدي خليل
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ضمن فعاليات مهرجان باربار البيئي الثاني وبرعاية »}«

»الهيئة العامة للبيئة« توصي بتكافل حكومي وأهلي لحماية البيئة

في  والمهني  الكيميائي  التلوث  في  التحكم  قسم  رئيس  وقال 
في  المشاركة  على  حريصة  »الهيئة  إن  خلف  ميرزا  العامة  الهيئة 
مسئولية  تعد  فهي  البيئية،  باألمور  المعنية  الفعاليات  مختلف 
مبينًا  فقط،  الحكومة  وليس  المجتمع  أطــراف  كل  تخص  وطنية 
أنه حتى يتحقق هذا الهدف البد من وجود مشاركة فعالة من كافة 
راسخة  وثقافة  ركيزة  ذات  فعالية  وتشكيل  المجتمع  قطاعات 

علمية«. أسس  على 
 2009 البيئية  باربار  قرية  مهرجان  فعاليات  ضمن  ذلك  جاء 
الثروة  لحماية  العامة  الهيئة  رئيس  برعاية  )الخميس(  مساء  
البحرية والبيئة والحياة الفطرية وتزامنًا مع يوم البيئة الوطني 

البيئة«. أجل  من  »شرطان  شعر  تحت 
التأثير  في  كبير  دور  لعبت  اإلنسان  »أنشطة  أن  خلف  وأضاف 
االعتبارات  على  االعتماد  لعدم  نظرا  العامة  البيئة  على  سلبا 
العامة  السواحل  على  المقامة  االستثمارية  المشاريع  في  البيئية 
فإن  والدراسات،  بالبحوث  المتعلقة  البيانات  وخاصة  للبحرين، 
إيصال  وعدم  البيئي  الجانب  على  االقتصادية  المصالح  تغليب 

البيئة«. تدمير  في  تسبب  القرار  لمتخدي  الواضحة  اإلشارة 
الــقــرارات  المعنية  الجهات  اتخاذ  ضــرورة  على  خلف  ــدد  وش
البيئة  على  السلبية  ــار  اآلث هــذه  ــة  إزال في  الفعالة  والتوجهات 
بين  حقيقية  شراكة  وبناء  االيجابية،  الحلول  إيجاد  ومحاولة 
بيئية  على  الحفاظ  أجل  من  الفعالة  الحكومة  فيها  بما  الجميع 

متوازنة«.
وتفعيل  حقيقة  شــراكــة  إيــجــاد  ــل  أج مــن  ــه  أن ــى  إل خلف  وأشـــار 
دشنت  فقد  المعنية،  والجهات  العامة  الهيئة  بين  التواصل  آليات 
من  الشكاوى  لتلقي  الساعة  مدار  على  يعمل  ساخن  خط  الهيئة 
واالتــصــال  بالمتابعة  يقومون  الــذيــن  البيئة  اختصاصي  قبل 

األخرى. الرسمية  بالجهات 
فيها:  جاء  كلمة  للمرجان  المنظمة  اللجنة  ألقت  جهتها،  ومن 
المستوى  على  المهمة  البيئية  المشاريع  أحد  يشكل  »المهرجان 
الشريط  بــقــاء  ديــمــومــة  على  المحافظة  ــى  إل يــهــدف  إذ  ــي،  ــال األه
وكحق  ــاري  ــض ح وعـــرف  اقــتــصــادي  كمصدر  البيئي  الساحلي 
دعم  بأهمية  البيئية  االجتماعي  الوعي  تنمية  فضاًل  اجتماعي، 

الواعي«. العمل  جهود 
مسئولية  هــي  البيئية  »حماية  أن  المنظمة  اللجنة  وبينت 
ستسعى  المشتركة  األهداف  على  االرتكاز  خالل  من  وأنه  الجميع، 

وأوسع«. أكبر  مستقبلية  مشاريع  تأسيس  إلى  اللجنة 
زيارته  تجربة  عن  خاللها  تحدث  محاضرة  تمام  نبيل  ألقى   كما 
إلى غزة خالل الشهر الماضي فيما يتعلق بالشأن البيئي والطبي، 
سببتها  بيئية  أضــرار  من  فلسطين  له  تعرضت  وبالخصوص 
األخصائي  ألقاها  بيئية  محاضرة  إلى  باإلضافة  الحرب.  أدوات 
لحماية  المجتمعية  الشراكة  أوجه  بشأن  سعيد  عبدالقادر  البيئي 
األفـــالم  ــن  م مجموعة  ــراض  ــع ــت اس ــن  ع فــضــاًل  الــبــحــريــة،  البيئة 

البيئية. الوثائقية 
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البحرية  ال��ث��روة  لحماية  العامة  الهيئة  أوص���ت   [
التكافل  دور  تفعيل  على  الفطرية  وال��ح��ي��اة  والبيئة 
التدابير  وات��خ��اذ  البيئة،  لحماية  واأله��ال��ي  الحكومي 

العاجلة من أجل إنقاذ الوضعي المتردي للبيئية حاليًا.

القواعد والمبادئ بحاجة إلى ضمانات مدعمة لها... »رئيس جمعية البيئية«:

البحرين تفتقر للقوانين والقرارات النافذة لتالفي االنتهاكات البيئية
للبيئة  البحرين  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  قال   [
والقرارات  للقوانين  تفتقر  البحرين  أن  الوادعي  شبر 
قرار  إلى  وبحاجة  البيئية،  االنتهاكات  لتالفي  النافذة 
مختلف  على  ونافذ  العليا  السلطة  من  مدعم  سياسي 
والمبادئ  القواعد  أن  وذكر  ذلك.  لتالفي  المستويات 
ضمانات  توافرت  ما  إذا  نفع  ذات  تكون  لن  واالتفاقيات 

لها. مدعمة 
ال��ح��ق  واق������ع  م��ع��ال��ج��ة  »إن  ال�����وداع�����ي  وأض�������اف 
وما  مشكالت  م��ن  ب��ه  يحيط  وم��ا  البيئي  االج��ت��م��اع��ي 
عن  معزل  في  يكون  ال  أن  ينبغي  تحديات  من  يواجهه 
ما  وإن  الحق،  ذل��ك  لركائز  المؤكدة  الضمانات  واق��ع 

القانونية  الضمانات  منظومة  في  عليه  التأكيد  يجدر 
واألخ��الق��ي��ة ال��ح��ق ال��ت��اري��خ��ي ف��ي االن��ت��ف��اع م��ن م��واد 
وق��واع��د  اإلس��الم��ي  ال��ش��رع  وم��ب��ادئ  البحرية  البيئة 
األخص  وعلى  والتوافقي،  االتفاقي  الدولي  القانون 

الدولية«. والمؤتمرات  المواثيق  في  المحددة  منها 
القانونية  وال��م��ب��ادئ  القواعد  »إن  ال��وادع��ي  وت��اب��ع 
على  ق��ادرة  وغير  الفاعلية  ضعيفة  تبقى  واألخالقية 
ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج ال��م��ل��م��وس��ة ب����دون ت��وف��ر ج��م��ل��ة من 
وج��ود  ض���رورة  ف��ي  تتمثل  ال��ت��ي  ال��داع��م��ة  الضمانات 
العميق  وفهمه  البيئية،  لحقوقه  االجتماعي  ال��وع��ي 

الحقوقية«. وثوابته  البيئي  الفكر  لجوهر 

القرار  وجود  ذلك  يصحب  أن  »يتطلب  أنه  وواص��ل 
القرار  في  سلطة  أعلى  من  المدعوم  البيئي  السياسي 
واألس��س  الفاصلة  ال��ح��دود  يضع  وال��ذي  السياسي، 
النظم  من  السليمة  العالقات  تنظيم  في  والفعلية  الماكنة 
الرشيدة،  غير  الممارسات  أشكال  واستبعاد  البيئية 
القابلة  غير  والقانونية  اإلداري���ة  اإلج����راءات  وي��ح��دد 
ويقنن  واألنظمة،  القواعد  تطبيق  ش��أن  في  للتفسير 
واتجاهات  البيئي  لتخطيط  العلمية  المعايير  أي��ض��ا 
العالقة  في  الواعية  االتجاهات  وبدعم  التنموية  تنفيذ 
في  االجتماعي  الحق  ويجيز  الطبيعية،  البيئات  م��ع 

البيئي«. القرار  اتخاذ 

أن  على  التأكيد  »ينبغي  أن��ه  إل��ى  ال��وادع��ي  وأش���ار 
ال  البيئي  االج��ت��م��اع��ي  للحق  اإلستراتيجية  ال��ث��واب��ت 
البحرية  والموارد  الخيرات  من  االنتفاع  حق  في  تتمثل 
إبداء  في  الحق  إلى  ذلك  يتعدى  بل  وحسب،  والساحلية 
تنفيذها  ي��راد  التي  التنموية  الخطط  نوعية  في  ال��رأي 
والمعايير  بالشروط  التزامها  ومدى  المناطق،  تلك  في 
حق  ج��ان��ب  إل��ى  المعيشية  ومصالحها  ت��ت��واف��ق  ال��ت��ي 
ومسؤولياتها   م��م��ارس��ات  ف��ي  المحلية  المجتمعات 
التزاماتها  وتأكيد  والمتابعة  الرقابة  في  وواجباتها 
لبيئات  الطبيعي  النظام  ت��وازن  صوت  على  العمل  في 

شبر الوادعيالسواحل«.

عدد من المسئولين والمهتمين بالشأن البيئي خالل المهرجان أمس       )تصوير: عقيل الفردان(من حضور المهرجان
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نيويورك  واليـــة  فــي  روشيستر  جامعة  فــي  أجـــري  بحث  ــر  ذك  [
يعود  البشري«   6 »هيربس  فيروس  أن  الواضح  من  أنه  األميركية 

إلى أسباب وراثية.
اآلبــاء  بعض  ينقل  للصيادلة  ألمانية  مجلة  في  لتقرير  وطبقا 
إلى   )6  - ــي  ف إتــش  ـــش  )إت الــبــشــري  الهيربس  ــروس  ــي ف
أطفالهم ألنه متواجد في نواة الخاليا )الكروموسومات( 
المرة  هــي  ــذه  وه بهم.  الخاصة 

الحامض  من  ــزءاً  ج يصبح  الفيروس  أن  إيضاح  فيها  يتم  التي  ــى  األول
الصحية  والعواقب  المتعاقبة.  األجيال  إلى  ينتقل  ثم  البشري  النووي 

طويلة األمد غير معروفة.
 254 بدراسة  قاموا  الباحثين  إن  صحافية  نشرة  في  الجامعة  وقالت 
نيسان  وأبريل/   2003 تموزالعام  يوليو/  بين  ما  الفترة  في  ولدوا  طفاًل 
إتش  )إتش  بفيروس  الوالدة  منذ  مصابون   43 بينهم  ومن   .2007 العام 

في - 6( بناء على عينات دم مسحوبة من الحبل السري.
الــمــئــة(  فــي   86( مــنــهــم   37 وهــنــاك 
ــم في  ــه ــدي كــــان الـــفـــيـــروس مــــوجــــوداً ل
ــم. أمــا  ــه ــة ب ــاص ــخ ــات ال ــوم ــوس ــروم ــك ال
طريق  عن  أصيبوا  فقد  الباقون  الستة 
الجنين  المشيمة)غشاء  طريق  عن  األم 

وعلى  ــوالدة(.  ال عند  معه  يخرج  الذي 
يحمل  كــان  األبوين  أحــد  فــإن  ــل  األق

ــي إن  ــن ــع ـــا ي ـــًا الـــفـــيـــروس م ـــض أي
األطـــفـــال اكــتــســبــوا الـــعـــدوى عن 

طريق  عــن  أو  األم  بويضة  طريق 
الحيوان المنوي لألب.

ـــال في  ـــف ـــب األط ـــاذة ط ـــت ـــت أس ـــال وق
ــي بــجــامــعــة روشــيــســتــر  ــب ــط ــز ال ــرك ــم ال
من  بمزيد  ـــه  »إن هــول  بــريــس  كــارولــيــن 
هذا  كان  إذا  ما  نبين  أن  نأمل  الــدراســات 

مختلف  بشكل  األطفال  على  يؤثر  بالفيروس  اإلصابة  من  عــــن النوع 
األطفال المصابين بعد الوالدة«.

الــوردي  الجلدي  الطفح  فــي     6  - فــي  ــش  إت ــش  إت فــيــروس  ويتسبب 
وتظهر  الثالثة.  سن  عند  تقريبًا  شائع  مرض  وهو  األلمانية(  )الحصبة 
أعراض الحصبة النمطية لعدة أيام وتصل إلى أسبوع من ارتفاع درجة 

الحرارة وربما تظهر أعراض أخرى تؤثر على التنفس والهضم.

] حينما يعاني الرجل من إجهاد غير عادي يؤدي إلى تقليل الليبيدو 
)الشهوة الجنسية( ويبدأ وزنه في الزيادة في منطقة الوسط فإن 
الذكري  الجنسي  الهرمون  في  نقص  إلــى  يعود  غالبًا  السبب 

التستوستيرون. 
كبار  بين  المشكلة  هذه  تظهر  أن  المعتاد  أن  رغم  وعلى 
أصغر  هم  من  بين  تتزايد  بدأت  فإنها  الرجال  من  السن 
ــح  واض غير  السبب  يــكــون  فــأحــيــانــًا  ذلــك  ومــع  ــًا.  ــن س

والعالج غير ضروري.
الرجال.  من  كثير  على  المشكلة  هذه  وتؤثر 
أن  إلــى  العموميون  الممارسون  ويشير 
يقدر  فيما  التستوستيرون  مستوى 
الرجال  مــن  المئة  فــي  عشرين  بنحو 

األلمان منخفض للغاية.
وهو  شنايدر  يــويــرن  هــارالــد  يقول 
متخصص في الغدد الصماء في جامعة 
سن  في  الرجال  أن  إلى  »خلصنا  ميونيخ 
ما بين الثالثين واألربعين يمكن أن ينخفض 

التستوستيرون  مــســتــوى  لــديــهــم 
معينة«.  عوامل  تتجمع  حينما 

في  ــادة  ــزي ال تشمل  ــي  وه
وخصوصًا  الــوزن 

ـــة  ـــق ـــط ـــن فــــــــي م
الـــــــــوســـــــــط 

واألمراض 
الــمــزمــنــة 

مـــــــــثـــــــــل 
ــــاع  ــــف ارت
ـــــط  ـــــغ ض

ــــــــــــــــدم  ال
ــــــاع  ــــــف وارت

سكر الدم وزيادة الدهون 
في الدم السكر والبدانة.

وهو  ياكوبيت  يينس  ويقول 
بهامبورج  مستشفى  ــي  ف طبيب 

ــص فـــي الـــغـــدد الـــصـــمـــاء إن  ــص ــخ ــت م
دوراً  تلعب  ــوزن  ال ــادة  زي أن  في  السبب 

إنزيم  على  تحتوي  الدهنية  األنسجة  أن  هو 
ــوي  ــث ــون األن ــرم ــه ــول الــتــســتــوســتــيــرون إلـــى ال ــح ي

اإلستروجين.   
فهرمون  للمرض.  ممكن  كسبب  أيضًا  الصورة  في  اإلجهاد  ويدخل 

ياكوبيت.  يقول  حسبما  التستوستيرون  إنتاج  يقمع  الكورتيزون  اإلجهاد 
أشد  أسباب  له  تكون  أن  يمكن  التستوستيرون  في  النقص  فــإن  ذلــك  ومــع 

وضوحًا مثل ضعف الغدة النخامية أو  الخصيتين.
هناك  وليس  تتباين  األعراض  ألن  تساؤالت  يثير  قد  التشخيص  هذا  لكن 
حسبما  التستوستيرون  في  نقص  إلى  للشك  مجااًل  يدع  ال  بما  يشير  عرض 

يقول شنايدر.
الرغبة  في  النقص  مثاًل  منها  األشياء  من  مجموعة  بشأن  تساؤالت  وتثار 
الجنسية والصعوبة في الوصول إلى وضع االنتصاب واإلجهاد والتناقص 
هناك  ــإن  ف ــك  ذل ــع  وم الجسم.  شــحــوم  فــي  والــزيــادة  العضلية  الكتلة  فــي 
أشخاصًا يوجد لديهم انخفاض في قيم التستوستيرون ويعيشون حياتهم 

من دون مشكالت بالمرة.
بوخوم بألمانيا  في  رور  جامعة  في  الغدد الصماء  علوم  في  يقول األستاذ 
نقص  بسبب  تستوستيرون  لمكمل  وصفة  رجل  يريد  »حينما  كالين  هارالد 
هذه  ألن  عكسية  بنتائج  تأتي  فإنها  االنتصاب  ضعف  أو  الجنسية  الشهوة 

األعراض قد تكون لها أسباب مختلفة تمامًا«.
ولم  الكبد  تلف  في  تتسبب  قد  التستوستيرون  في  المفرطة  فالزيادة 

تعرف بعد أي مخاطر أخرى لتناوله.
يتناول  أن  عليه  فإن  واضــح  نقص  من  يعاني  الــذي  الرجل  أما 
تتضرر  قد  عظامه  كثافة  فإن  وإال  للتستوستيرون.  بدياًل 
المهمة  النقاط  ومن  له.  عالج  ال  تلف  في  يتسبب  ما 
مثل  خبير  زيـــارة  الــمــريــض  على  يجب  أنــه 
أو  الصماء  الــغــدد  فــي  متخصص  طبيب 
الذكورة  أمــراض  في  متخصص  طبيب 
صــحــة  فــــي  ــص  ــص ــخ ــت م ــب  ــي ــب ط أو 

الرجال.
»التشخيص  إن  ياكوبيت  يقول 
ـــاص طــبــيــب  ـــص ـــت لـــيـــس مــــن اخ
عام«.  ممارس  أو  باطنة  أمــراض 
ويجب على المتخصص أن يقدر 
عــالج  أي  وأخـــطـــار  ــا  ــزاي م ــة  ــدق ب
يوصي به. وفي الغالب يمكن حل 

المشكلة من دون دواء. 
ـــدر »حــيــنــمــا يــقــل  ـــاي ـــن ـــول ش ـــق ي
ــة  ــرص ف ـــه  ل تــتــوفــر  الـــمـــريـــض  وزن 
ــي عـــودة الــتــســتــوســتــيــرون إلــى  ــة ف ــوي ق
النشاط  زيادة  أن  كما  الطبيعي«.  مستواه 
مستوى  ــادة  زي في  أيضًا  تفيد  أن  يمكن  البدني 
بالقدر  المجهود  زيادة  تكون  أن  على  التستوستيرون، 
الشاقة  الرياضات  ممارسة  أن  شنايدر  ويضيف  المناسب. 

مثل العدو الطويل قد تتسبب في هبوط مستوى التستوستيرون.

الفم  غسول  بعض  أن  حديثًا  أستراليون  علماء  اكتشف   [
هذا  بعض  أن  على  كافية  أدلة  وجود  مؤكدين  السرطان،  يسبب 

ارتفاع  في  تساعد  الكحول  على  تحتوي  والتي  الغسول 
مخاطر اإلصابة بمرض سرطان الفم.

الفم  غسول  بعض  إن  مكولو  مايكل  وق��ال 
على  إلح���ت���وائ���ه  ال��خ��م��ر  م���ن  أخ��ط��ر  ي��ك��ون 

تركيزات عاليه من الكحول، مشيرًا إلى أنه 
واستخدامه  طبية  بوصفة  ش��راؤه  يجب 

لمدة قصيرة فقط.
»ملبورن«  جامعة  من  مكولو  وأضاف 

بأستراليا أن الكحول الموجود في غسول 
السرطان  تسبب  ال��ت��ي  ل��ل��م��واد  يسمح  ال��ف��م 

كالنيكوتين بالدخول إلى بطانة الفم بسهولة أكثر.
التدخين  أن  البريطانية  ميل«  »ديلي  صحيفة  وذكرت 

الفم،  سرطان  تسبب  التي  العوامل  من  تعتبر  والكحول 
في  عام  كل  المرض  بهذا  شخص  آالف   5 إصابة  موضحة 

بريطانيا.

عالمات جينية لفيروس الهيربس في األطفال 

نقص التستوستيرون مشكلة 
ليست قصرًا على كبار السن

غسول الفم يسبب السرطان

أطباء يحذرون من استخدام »الفيكس« لألطفال دون سن الثانية
من  ـــاء  اآلب أميركيون  أطــبــاء  ــذر  ح  [
يستخدم  الـــذي  »الــفــيــكــس«  اســتــخــدام 
ــرد  ــب ـــن أعــــــراض ال عـــــادة لــلــتــخــفــيــف م

والسعال لألطفال دون سن الثانية.
والــذي  المنثول  أن  األطباء  ــاف  وأض
يدخل في التركيبة الموجود في الفيكس 
الرضيع  تنفس  على  كبير  بشكل  يؤثر 
ـــادة الــمــخــاط وإثـــارة  ــى زي ــه يـــؤدي إل ألن
لدى  الحجم  الصغيرة  الهوائية  المنافذ 

األطفال.
ميل«  »ديــلــي  صحيفة  وأوضـــحـــت 
الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  أن  ــة  ــي ــان ــط ــري ــب ال
الفيكس  باستخدام  تسمح  األميركية 
تسمح  فيما  فقط  العامين  فوق  لألطفال 
هم  لما  الفيكس  باستخدام  بريطانيا 

فوق الستة أشهر.
ــة  ــرك ــش ــحــدث بـــاســـم ال ــت ـــــال الــم وق
تاريخ  له  الفيكس  إن  للفيكس  المصنعة 
يتبع  لمن  وفــعــال  ــن  آم كونه  فــي  طويل 

إرشادات استخدامه«.

ن العمر
البرامج التلفزيونية تضّر األطفال دون الثانية م
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طويلة  فترة  منذ  باحثون  أبداها  مخاوف  جديدة  ــة  دراس أكــدت   [
يمكن  كبيرين  نفسيًا  وضغطًا  جسديًا  جهداً  يتطلب  الذي  العمل  أن  وهي 

النساء. من  أكثر  الدماغية  بالجلطة  الرجال  إصابة  خطر  يضاعف  أن 
الباطني«  الطب  إرشيف  »مجلة  في  نشرت  التي  الدراسة  ــرت  وذك
ظروف  ضمن  يعملن  الالتي  النساء  أن  اليابانيين  للباحثين  تبّين  أنه 

نفسه. الخطر  هذا  لمستوى  يتعرضن  ال  قد  ضاغطة 
السجالت  على  االطــالع  بعد  النتيجة  هذه  إلى  الباحثون  وتوصل 
 11 فترة  خالل  مكتبية  بأعمال  يقومون  موظفًا   6553 لنحو  الطبية 
هذه  خالل  الدماغية  الجلطة  من  عانوا  هؤالء  من   147 أن  تبّين  إذ  عامًا 

الفترة.
تعرض  مــدى  ــرران  ــق ي رئيسيين  عاملين  إلــى  الــدراســة  وأشــــارت 
بمتطلبات  يتعلقان  العمل  خالل  والبدني  النفسي  للضغط  الموظفين 

بيوم. يومًا  العملية  حياتهم  على  وسيطرتهم  العمل 
جهداً  تتطلب  بــوظــائــف  يــقــومــون  ــن  ــذي ال الموظفين  أن  ــت  ــاف وأض
لإلصابة  معرضون  به  يقومون  ما  على  ثانوية  سيطرة  ولديهم  كبيراً 
ال  بأعمال  يقومون  الذين  نظرائهم  من  أكثر  مرتين  الدماغية  بالجلطة 

خفيف. وبدني  نفسي  إجهاد  سوى  تتطلب 
من  تسوتسومي  أكــيــزومــي  الطبيب  أعــدهــا  التي  ــة  ــدراس ال ولفتت 
يقمن  الــالتــي  النساء  أن  ــى  إل طوكيو  فــي  والبيئية  الحرفية  الصحة 
الرجال  من  عرضة  أقل  والبدني  النفسي  للضغط  تعرضهن  بأعمال 
مثل  أموراً  االعتبار  في  الوضع  بعد  وذلك  الدماغية  بالجلطة  لإلصابة 
وما  الرياضية  التمارين  وممارسة  الكحول  ــرب  وش والمهنة  العمر 

شابه.
النفسي  الضغط  زيــادة  عدم  إلى  األعمال  أربــاب  تسوتسومي  ودعا 
مستقباًل،  صحتهم  على  الحفاظ  ــل  أج مــن  الموظفين  على  والعملي 
هؤالء  من  تتطلب  الدماغية  بالجلطة  اإلصابة  من  الوقاية  أن  إلى  مشيراً 

المرض«. بهذا  الرجال  الموظفين  إصابة  »لتجنب  بذلك  القيام 

لهم  تتراءى  قد  القهوة  شرب  من  يكثرون  الذين  إن  بريطانيون  باحثون  قال   [
رؤية األشباح أو سماع أصوات غريبة.

وطرح باحثون من جامعة ديرهام أسئلة على 200 طالب بشأن كمية 
أكواب   7 من  أكثر  يشربون  الذين  أن  تبين  إذ  يتناولونها،  التي  القهوة 
شعور  ينتابهم  يوميًا  بالماء  بإذابتها  تحضر  التي  الجاهزة  القهوة  من 
فقط  واحد  كوب  سوى  يشربون  ال  الذين  بنظرائهم  مقارنة  بالهلوسة 

في الفترة نفسها.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية أن هذه الدراسة نشرت في »مجلة 

الشخصية واالختالفات الفردية«.
وجود  تثبت  ال  الــدراســة  هــذه  نتيجة  إن  أكاديميون  باحثون  ــال  وق
رؤيــة  أو  والهلوسة  القهوة  ــرب  ش فــي  ـــراف  اإلس بين  عرضية«  »عــالقــة 
اإلصابة  على  محددة  ــارة  إش ليست  الهلوسة  أن  على  مشددين  األشــبــاح، 
غريبة  أصواتًا  »يسمعون«  الناس  من  المئة  في   3 نحو  وبأن  العقلي  بالمرض 

بانتظام.
وقال الباحث في علم النفس سايمون جونز الذي قاد فريق 
األشمل  العوامل  في  النظر  نحو  خطوة  أول  هذه  »إن  الدراسة: 
إلى  أشارت  السابقة  األبحاث  أن  مضيفًا  بالهلوسة«،  المرتبطة 
خالل  لألذى  التعرض  أو  بالصدمة  الشعور  مثل  أخرى  عوامل  أن 
مرحلة الطفولة يمكن أن يكون له عالقة بالهلوسة. وأضاف جونز 
هرمونًا  الجسم  يفرز  معّين  نفسي  لضغط  المرء  تعرض  عند   أنه 
كمية  شرب  بعد  تزداد  الكمية  هذه  أن  إلى  مشيراً  »كورتيزول«،  اسمه 

كبيرة من القهوة وهذا ما يؤدي بدوره لإلصابة بالهلوسة.
وشدد الطبيب إيوان بول من جمعية القهوة البريطانية على أن الدراسة 
تشر  لم  أنه  إلى  الفتًا  القهوة،  شرب  من  يكثرون  الذين  األشخاص  على  ركزت 

إلى عوامل أخرى قد تؤدي إلى الهلوسة.
وأشار إلى آالف الدراسات التي أجريت بشأن القهوة وتأثيرها الصحي على اإلنسان، 
يوميًا  ميليغرام  و500   400 بين  ما  أي  الكافيين،  من  معتدلة  كمية  تناول  »أن  موضحًا 

يعتبر آمنًا للناس وقد يؤدي إلى منافع صحية«.

اإلجهاد النفسي والبدني يصيب الرجال بالجلطة الدماغية

وجود عالقة بين اإلكثار من شرب القهوة والهلوسة

ن العمر
للتلفزيون البرامج التلفزيونية تضّر األطفال دون الثانية م العمر  من  الثانية  دون  األطفال  مشاهدة  أن  عامًا   25 إعدادها  استغرق  دراسة  أظهرت   [

تضّرهم أكثر مما تنفعهم.
واشنطن،  وجامعة  سياتيل  في  األطفال«  »أبحاث  معهد  في  كريستاكيس  ديمتري  الباحث  ودعا 
برامج  أن  إلى  مشيرًا  الثانية،  السنة  بلوغهم  قبل  للتلفزيون  أطفالهم  مشاهدة  فترة  خفض  إلى  األهل 

»دي في دي« التي يزعم معّدوها أنها مفيدة لألطفال في هذا العمر، تفتقر إلى األدلة العلمية.
هذا  في  األطفال  على  التلفزيون  مشاهدة  تأثير  حول  تمحورت  دراسة   78 على  الباحثون  واطلع 

السّن، من ناحية اكتسابهم مفردات لغوية جديدة وزيادة قوة اإلدراك لديهم والقدرة على التركيز.
البرامج  يشاهدون  العمرية  الفئة  هذه  إلى  ينتمون  ممن  أطفال   10 بين  من   9 أن  الدراسة  من  وتبّين 
في   40 نحو  يقضون  هؤالء  أن  إلى  مشيرة  مضارها،  من  التحذيرات  رغم  على  بانتظام،  التلفزيونية 
وعدم  الحذر  اآلباء  على  يتعّين  أنه  »أعتقد  كريستاكيس  وقال  التلفزيون.  مراقبة  في  أوقاتهم  من  المئة 
الطلق  الهواء  في  نزهات  في  الصطحابهم  إياهم  داعيًا  المفرط«،  اإلعللام  لتأثير  أطفالهم  تعريض 

وممارسة األلعاب المفيدة لهم ولنمّو عقولهم.

5 ماليين امرأة بريطانية 
يعانين من »الصداع الهرموني«

] قالت باحثة بريطانية إن ما ال يقّل عن 5 مايين امرأة في المملكة 
المتحدة تعاني من »الصداع الهرموني« يوميًا.

وذكرت الطبيبة كاثرين هود، االختصاصية في الصحة النسائية، 
باأللم  يشعرن  الهرموني«  »الللصللداع  من  يعانين  الاتي  النساء  أن 
الشبيه بنوبات الصداع النصفي، خال األوقات الصعبة التي يتعّين 

عليهن خالها تدّبر أمور العائلة والعمل خارج المنزل.
من  النساء  »تعاني  قولها:  هود  عن  مايل«  »الدايلي  صحيفة  ونقلت 
عندما  الخصوبة  سنوات  خال  وخصوصًا  الرجال  من  أكثر  الصداع 

تكون الهرمونات في صعود وهبوط خال الدورة الشهرية«.
لم  إذا  أيامًا  يستغرق  قد  الهرموني«  »الصداع  أن  من  هود  وحذرت 
الهرمون  مستويات  تغّير  أن  إلى  مشيرة  مائم،  بشكل  معالجته  تتم 
أمراض  على  يؤثر  قد  و«بروغيستيرون«  »أويستروجين«  األنثوي 

الصداع التي لها عاقة بالعوامل الكيماوية في الدماغ.
وأضافت أن انخفاض مستوى الل«أويستروجين« يمكن أن يسّبب 
لأللم،  عرضة  أكثر  النساء  ويجعل  الشهرية  الللدورة  خال  الصداع 
شعورهن  رغللم  على  العمل  يواصلن  النساء  معظم  أن  إلللى  مشيرة 

بالضغط النفسي واإلثارة.
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أفقي وعمودي:

1 -  التداعي.
2 - متشابهان - العام )م(.

3 - الجنون الخفيف )م(.
4 - حرف نصب - عاصمة غربية.

د )م(. 5 - مملكة أوروبية - قيَّ
6 - كائن )م( - اقتحمه.

7 - العمر - يهجو )م(.
8 - عابر )م( - نار.

9 - متشابهان.
10 - محافظة مصرية.
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من  وادرسها  أوراق��ك  في  النظر  أعد   [
جديد تفاديًا للوقوع في أي خطأ. 

التفاؤل.  كثير  وال  متشائمًا  تكن  ال   [
تسّبب لك الواقعية مع الحبيب الضغوط. 

العائلية  القيود  لك  تبدو  اجتماعيًا:   [
أكثر ثقاًل من أي وقت مضى. 

وف��ق  ال��م��ص��ي��ري��ة  ق���رارات���ك  ات��خ��ذ    [
رؤيتك لألمور وثق بأنها صحيحة. 

من  ه��واك  على  تعيش  أن  في  ترغب   [
دون أن تكون مقيدًا بأي شروط. 

أح��د  ع��ل��ي��ك  ي���ع���رض  اج���ت���م���اع���ي���ًا:    [
األشخاص فرصة ذهبية فال تضّيعها. 

] تحظى بثقة المحيطين بك وإعجابهم 
بعد إنجاز المهمة الموكلة إليك.

] تجد عند الحبيب الطمأنينة التي كنت 
تبحث عنها وتعيش معه أوقاتًا ممتعة. 

تعلم  أنك  مع  العائلة  شءون  تتجاهل    [
أن عليك التوفيق بينها وبين مهنتك. 

على  بنفسك  العالية  ثقتك  تساعدك   [
ترميم عالقات الحب القديمة.  

تستثمر  ك��ي��ف  واع����رف  ح����ذرًا  ك��ن   [
أموالك في الوقت المناسب. 

] ال تدع كالم الغير يؤثر فيك وثق بأنك 
تفعل الصواب. 

شباط  فبراير/   6

أورخ���ان  العثمانية  ال��دول��ة  سالطين  ث��ان��ي  م��ول��د   -  1288@  
غازي. 

الفرنسي   - األميركي  العسكري  التحالف  وق��وع   -  1778@  
خالل  األميركية  عشر  ال��ث��الث  المستعمرات  فرنسا  دعمت  حين 
من  ك��ل  التحالف  بتوقيع  وق��ام  بريطانيا،  ض��د  استقاللها  ح��رب 
عشر  السادس  ولويس  األميركي  الجانب  من  فرانكلين  بنجامين 

الفرنسي.  الجانب  من 
سنغافورة.  يؤسس  رافلز  ستامفورد  توماس  سير   -  1819@  

االستعمار  جمعية  ترسلهم  أسود  أميركيًا   86 أول   -  1820@  
بداية  في  ليبريا،  الحقا  أصبح  فيما  مستعمرة  إلنشاء  األميركية 

إفريقيا.  إلى  السود  إلعادة  موجة 
وعاصمتها  بريطانية  مستعمرة  تصبح  نيوزلندا   -  1840@  

أوكالند. 
من  ب��اش��ا،  ت��ي��م��ور  أح��م��د  ال��م��ص��ري  ال��ع��ال��م  م��ول��د   -  1872@  

بخباياه.  والعالمين  له  والجماعين  العربي  بالتراث  المشتغلين 
بمدينة  هولندا  في  الدولية  العدل  محكمة  تأسيس   -  1900@  

الهاي. 
السابق  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  رئيس  مولد   -  1911@  

ريغان. رونالد 
 @1912  - مولد عشيقة أدولف هتلر، إيفا براون.  

من  للحد  وذلك  البحرية«  »واشنطن  معاهدة  توقيع   -  1922 @  
اليابان،  بريطانيا،  المتحدة،  للواليات  من  لكل  البحري  التسلح 

وإيطاليا.  فرنسا، 
وفاة  بعد  بريطانيا  على  ملكة  تتوج  إليزابيث  األميرة   -  1952@  

السادس.  جورج  الملك  والدها 
عبدالكريم  ال��م��غ��رب��ي  وال��م��ن��اض��ل  ال��زع��ي��م  وف���اة   -  1963@  

الخطابي. 
هيرويوكي  ال��ي��اب��ان��ي  ال��ص��وت��ي  األداء  ممثل  م��ول��د   -  1974

يوشينو. 
في  »بوينغ«  ط��راز  من  تركية  رك��اب  طائرة  سقوط   -  1996@  

وطاقمها.  ركابها  جميع  ومقتل  األطلسي،  المحيط 
إلى  رسميًا  اسمه  يتحول  ال��دول��ي  واشنطن  مطار   -  1998 @  

ريغان«.  رونالد  »مطار 
 @2006 - توقيع وثيقة تفاهم سياسية بين »حزب اهلل« و »التيار 

مخايل«.  »مار  كنيسة  في  وذلك  لبنان،  في  الحر«  الوطني 
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طهران وبيونغ يانغ تستعرضان قوتهما الصاروخية بدون »محور الشر«
§ بروكسل - أ ف ب

النووية  طموحاتهما  الشمالية  وكوريا  إيــران  استعراض  يبعث   [
جورج  طرحه  الذي  الشر«  »محور  مفهوم  إحياء  من  مخاوف  والبالستية 
الخبراء  أن  ــو  ول األبــيــض،  البيت  في  أوبــامــا  بــاراك  خلفه  بعدما  ــوش  ب

يستبعدون هذه الفرضية.
سربت  فيما  المدار،  في  إيراني  اصطناعي  قمر  أول  طهران  ووضعت 
في  حمل  ما  وشيكة،  صاروخ  لتجربة  إعدادها  عن  شائعات  يانغ  بيونغ 

كل مرة اإلدارة األميركية الجديدة على الرد بتصريحات حازمة.
وال شك أن اإلدارة االميركية حرصت برد فعلها الشديد هذا على التأكيد 
بأنها ستتصدى ألية محاولة قد تقوم بها »الدولتان المارقتان« بحسب 
الخبراء  أن  غير  تصميمها.  الختبار  األميركيين  الجدد  المحافظين  تعبير 

يرون أن الوضع مع كل من البلدين يستدعي رداً مختلفًا.
لندن  في  الدولية  للشئون  الملكي  المعهد  من  بروكس  ــدرو  ان ــال  وق
اإلسالمية  للثورة  الثالثين  الذكرى  في  اصطناعيا  قمراً  إيران  اطالق  إن 
قمر  بفضل  األوســط«  الشرق  إنحاء  جميع  في  رسالتها  »بث  إلى  يهدف 
األقمار  عبر  المراقبة  على  قدرة  امتالك  الى  »وصــواًل  تلفزيوني  صناعي 

الصناعية«.
ال  »هذا  أن  اإليراني  البالستي  البرنامج  تقدم  مدى  على  معلقًا  وتابع 
أو  الغربية  أوروبا  ضرب  على  قادر  المدى  بعيد  صاروخ  إلى  بصلة  يمت 
على  عامًا  عشرين  قبل  إيران  تمتلكه  لن  صاروخ  وهو  المتحدة،  الواليات 

أقل تقدير«.
السالم  أجل  من  اإلعالم  مجموعة  في  الباحث  بواتفان  سيدريك  ورأى 
حول  البلدين  بين  الــمــاضــي  الــتــعــاون  ــوء  ض »عــلــى  ــه  أن بــروكــســل  فــي 
تكنولوجيا الصواريخ، فمن المغري الربط بين القمر الصناعي اإليراني 

واحتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة بالستية، لكن هذا ليس مالئمًا«.
وقال إن »وجود كوريا الشمالية هو على المحك. وترسانتها النووية 
كوريا  مصلحة  ــن  »م اإلطـــار  ــذا  ه ــي  وف بها«  لتقايض  تملكه  مــا  كــل  هــي 

أخــرى  دول  خمس  مــع  الجارية  المفاوضات  فــي  تماطل  أن  الشمالية 
)الواليات المتحدة وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية( بحيث 

تحصل على أقصى قدر ممكن من المكاسب«.
وأشار إلى أن تجربة بالستية في ظل الشائعات المنتشرة حول وضع 
تهدف  استراتيجية  من  جزءا  ستكون  وخالفته،  الصحي  ايل  جونغ  كيم 

إلى التأكيد على أن النظام الكوري الشمالي يبقى متماسكًا وقويًا.
أما إيران، فيشدد المحللون على أن موقفها يمت إلى مشاعر »االعتزاز 
الدولية  العقوبات  من  بالرغم  أنــه  للغرب  تثبت  أن  تريد  إذ  الوطني« 

المفروضة عليها، فهي قادرة على اطالق قمر اصطناعي.
وما يزيد الوضع دقة أن واشنطن ال تجري في الوقت الراهن مفاوضات 

مباشرة مع طهران كما تفعل مع بيونغ يانغ.
وأبدى  الشر  محور  فكرة  عن  موقفه  مّيز  »أوباما  أن  إلى  بواتفان  ولفت 

استعداده للتحدث إلى طهران«.
إيران  رفض  إلى  »نظراً  أنه  من  ذلك  رغم  واثق  البلجيكي  الباحث  لكن 
بشأن  الشفافية  من  بمزيد  تطالبها  التي  المتحدة  األمم  بقرارات  االلتزام 
برنامجها النووي، فليس هناك ما يدعو إلى تغيير في الموقف األميركي 

في المستقبل القريب«.
بينهما  يجمع  ما  ثمة  أن  إال  بعيد،  حد  إلى  مختلفين  الملفان  كان  وإن 

وهو ارتباطهما الوثيق بالعالقات الروسية األميركية.
وتعتبر روسيا أن الواليات المتحدة تسعى المتالك تفوق استراتيجي 

نهائي على خصومها ما يحملها
الدرع  نشر  لتبرير  واإليراني  الشمالي  الكوري  الخطر  تضخيم  على 
والواليات  روسيا  بين  تقارب  وأي  ــا.  أوروب في  األميركية  الصاروخية 

المتحدة ال بد أن يبدأ بتسوية هذا الخالف.
إمكانية  إلــى  ــى  أول مــؤشــرات  تظهر  أن  ــار  االط هــذا  في  المحتمل  ومــن 
فيه  سيشارك  الذي  ميونيخ  في  األمن  مؤتمر  في  الصدد  بهذا  تقدم  إحراز 
بايدن  جوزف  الرئيس  نائب  برئاسة  األميركي  الوفد  األسبوع  نهاية  في 

والوفدان الروسي واإليراني.

30 عامًا بعد الثورة اإليرانيون اليزالون تواقين إلى الديمقراطية
§  طهران- أ ف ب

»اســتــقــالل،  يهتفون  اإليــرانــيــون  كـــان   [
الثورة  قيام  عند  إسالمية«  جمهورية  حرية، 
عامًا   30 وبعد  إيران،  شاه  نظام  أطاحت  التي 

ال يزالون تواقين إلى الحرية والديمقراطية.
ـــورة إلــــى أن  ـــث ــر الـــذيـــن خـــاضـــوا ال ــي ــش وي
عهد  في  عليه  كان  عما  مختلف  اليوم  الوضع 
من  العاشر  في  انتهى  الذي  »المتسلط«  الشاه 

فبراير/ شباط 1979.
الذي  الحقيقي  باالستقالل  هــؤالء  ويفتخر 
المحافظين  من  العديد  ويــرى  بالدهم  حققته 
الشعب  حيث  مثالية  دولة  في  يعيشون  أنهم 
بصورة  األعلى  مرشده  وحتى  ممثليه  يختار 

غير مباشرة، وهو اليوم آية اهلل علي خامنئي.
في  ــن  ــي ــي ــالح واإلص الــمــعــتــدلــيــن  أن  ــر  ــي غ
الذي  الطاغي  بالنفوذ  ينددون  اآلخر  الجانب 
يملك  وهــو  الدستور  صيانة  مجلس  يمارسه 
الترشح  في  الحق  إسقاط  في  مطلقة  صالحية 
إقــرار  ومــنــع  مرشحين  أي  ــن  ع لالنتخابات 

قانون.
الشورى  لمجلس  السابق  الرئيس  ــال  وق
متحدثًا  إصالحي  وهو  كروبي  مهدي  الشيخ 
لوكالة »فرانس برس« »لدينا انتخابات، لكن 
الجمهوري  الطابع  إلــى  تسيء  تدخالت  ثمة 
صيانة  مــجــلــس  أن  ـــى  إل ــراً  ــي ــش م ــام«،  ــظ ــن ــل ل

الدستور »وسع سيطرته الى حد بعيد«.

خاضع  عــضــواً   12 يضم  ــذي  ال والمجلس 
ستة  فيه  يعين  ــذي  ال األعلى  المرشد  لسلطة 
قانون  خــبــراء  ستة  على  ويــوافــق  ــن  دي ــال  رج
المعين  القضائية  السلطة  رئيس  يقترحهم 

أيضًا من آية اهلل خامنئي.
وأفضل مثال على سلطة المجلس أنه رفض 
لالنتخابات  اإلصالحيين  آالف  ترشيحات 
من  ــد  ــدي ــع ال ورد   2004 ــام  ــع ال التشريعية 
ــس الـــشـــورى  ــل ــج ـــا م ـــره الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي أق

اإلصالحي بين 2000 و2004.
المحافظين  بين  تأييداً  يلقى  الــدور  ــذا  وه
األشخاص  منع  »ينبغي  أنه  يعتبرون  الذين 
ــول  ــوص ال ــن  م والعلمانيين  الــكــفــوئــيــن  غــيــر 
رئيس  ــب  ــائ ن ــن  ــل أع ــا  م ـــق  وف ــة«،  ــط ــل ــس ال ـــى  إل
اهلل  أســد  )محافظ(  اإلســالمــي  االئــتــالف  حــزب 

بادامشيان.
توجه  التي  االنتقادات  بادامشيان  ورفض 
إيران،  في  حرية  وجود  عدم  بشأن  النظام  إلى 
الفترة  تلك  في  سجن  وقد  الشاه  بنظام  وقارنه 

بتهمة »ميول انشقاقية«.
الذين  يتقبل  أن  نظام  الي  يمكن  »ال  ــال  وق
 250 اليوم  لدينا  لكن  إطاحته،  إلــى  يسعون 
اجتماعات  تعقد  سياسيًا  وحــزبــًا  مجموعة 

بحرية وصحافة تنتقد الحكومة بشدة«.
وعلى رغم ذلك، فإن العديد من األحزاب غير 
محظورة  وليبرالية  ماركسية  من  اإلسالمية 
ــم األمــــر الــــواقــــع، وحــتــى الــتــشــكــيــالت  ــك ــح ب

الــثــورة  قــيــام  ــي  ف ــًا  ــي ــاس أس دوراً  لعبت  الــتــي 
مــثــل األحـــــزاب الــوطــنــيــة الــســالمــيــة وحــركــة 
التحرير، يمنع مرشحوها بانتظام من خوض 

االنتخابات.
إذ  عدة  لهجمات  عرضة  الصحافة  تزال  وال 
ومحاكمة  صحف  تعليق  إلى  السلطات  تعمد 
األمــن  مــن  النيل  مثل  شتى  بتهم  صحافيين 
ضد  دعاية  وبث  الدين  إلى  ــاءة  واإلس القومي 

النظام.
إلى  باستمرار  مماثلة  انتقادات  توجه  كما 
وأقليات  اإلنسان  حقوق  عن  ومدافعين  طالب 
على  حكراً  اإليراني  التلفزيون  ويبقى  إثنية. 
الدولة ويتولى المرشد األعلى مباشرة تعيين 

مديره.
وقال رئيس حزب التحرير المنشق إبراهيم 
نريدها«.  كنا  التي  بالحرية  ننعم  »ال  ــزدي  ي
المدرجة  األســاســيــة  »الــحــريــات  أن  وأضـــاف 
ــان واتــفــاقــيــات األمــم  ــس فــي إعـــالن حــقــوق اإلن

المتحدة ودستورنا نفسه ال يتم االلتزام بها«.
كــان  ـــذي  ال ـــزدي  ي يعتقد  ذلـــك  رغـــم  ــى  ــل وع
أنه  الخميني  ـــام  اإلم مــن  مقربًا  الماضي  فــي 
ــالد.  ــب ال فــي  ـــــاع  األوض تحسين  الــمــمــكــن  مــن 
أيام  السلطات  كل  »كانت  حين  في  إنــه  ــال  وق
أية  تتمتع  ال  واحــد،  شخص  بيد  مركزة  الشاه 
مجموعة في إيران اليوم بما يكفي من السلطة 

إلقصاء اآلخرين كليًا«. شباب إيرانيون يمرون أمام ملصق بمناسبة  الذكرى الـ 30 للثورة   )أ.ف.ب(

القمر األصطناعي اإليراني قبل إطالقه إلى المدار الجوي     )د.ب.أ(

»المؤسسة العربية للتكنولوجيا«
تمول 61 مشروعًا لخدمة المجتمعات العربية

§ بيروت - المؤسسة العربية 
للعلوم والتكنولوجيا

الــســابــع  االجــتــمــاع  يــعــقــد   [
للجنة العليا المشرفة على منحة 
عبداللطيف جميل لتمويل البحث 
التكنولوجي  واالبــتــكــار  العلمي 
تديرها  التي  العربية،  ــدول  ال في 
ــة لــلــعــلــوم  ــي ــرب ــع ــة ال ــس ــؤس ــم ال
ــا غـــــداً الــســبــت  ــي ــوج ــول ــن ــك ــت وال

بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وأوضـــــح رئــيــس الــمــؤســســة 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
في  الــنــجــار،  عبدالعزيز  ــداهلل  ــب ع
ــان الــصــحــافــي الـــصـــادر عن  ــي ــب ال
أن  )الخميس(  ــس  أم المؤسسة 
من  ــدداً  ع يناقش  االجتماع   ــذا  »ه
اختيار  بينها  من  الموضوعات، 
بالمنحة،  الفائزة  المشروعات 
لكل  دوالر  ألف   500 قيمتها  التي 
شــهــور،   6 الــزمــنــيــة  مــدتــهــا  دورة 
المشروعات  من  عــدد  على  ــوزع  ت
ـــــدوى  ـــــج ال ذات  الــــبــــحــــثــــيــــة 
بقيمة  والمجتمعية،  االقتصادية 
ال تزيد على 50 ألف دوالر للبحث. 
التي  الــمــشــروعــات  عـــدد  ـــل  ووص
الــســابــعــة 145  لــلــدورة  تــقــدمــت 
مـــشـــروعـــًا، مـــن مــخــتــلــف الــــدول 
العلمية  والتخصصات  العربية 
اختيار  وعملية  والتكنولوجية. 
تخضع  الــفــائــزة  ــات  ــروع ــش ــم ال
الــمــردود  منها  قياسية  لمعايير 
العلمية  الــقــيــمــة  ـــادي،  ـــص ـــت االق
المجتمعات  احتياجات  وتلبية 

بمحكمين  وباالستعانة  الفقيرة، 
العالم.  دول  مختلف  في  دوليين 
في  للمنحة  األولى  الــدورة  وبدأت 

يوليو/ تموز 2005«.
منحة  أن  إلــى  الــنــجــار  وأشـــار   
ــل تـــعـــد من  ــي ــم ــف ج ــي ــط ــل ــدال ــب ع
في  ــــى  األول التمويلية  ــج  ــرام ــب ال
البحث  ــم  ــدع ل ــي  ــرب ــع ال ــم  ــال ــع ال
التكنولوجي  واالبــتــكــار  العلمي 
البرامج  وهذه  المجتمع،  لخدمة 
للعلماء  ــازة  ــت ــم م فـــرص  ــــرت  وف
لتنمية  الــــعــــرب  والـــبـــاحـــثـــيـــن 
والتكنولوجية،  العلمية  قدراتهم 
البرنامج.  ــذا  ه أهمية  يؤكد  مما 
جهات  قيام  أهمية  إلى  باإلضافة 
لهم  وتوفر  ترعاهم  ومؤسسات 
الدعم الفني والتمويل والتسويق 
أهمية  مؤكداً  أبحاثهم.  لمنتجات 
ــاع الــخــاص  ــط ــق ــات ال ــرك ــام ش ــي ق

ــة، بــدعــم  ــي ــرب ــع ــات ال ــوم ــك ــح وال
ــي،  ــدن ــم ــات الــمــجــتــمــع ال ــس ــؤس م
الــراعــيــة لــلــعــلــمــاء والــبــاحــثــيــن 
ــاث  ــح األب أن  وخـــاصـــة  ـــرب،  ـــع ال
توفر  أن  تستطيع  تقدمها  الــتــي 
تكلفة  ذات  تكنولوجية  ــواًل  ــل ح
بالتكنولوجية  ــة  ــارن ــق م قليلة 
العالمية وجودة تنافسية، لتوفر 
المنافسة  على  ـــادرة  ق منتجات 
والدولية.  المحلية  األســواق  في 
االستثمارية  الشركات  دخول  إن 
العلمي  البحث  نتائج  تطوير  في 
ـــي يــعــمــل عــلــى  ـــوج ـــول ـــن ـــك ـــت وال
اإلبداعية  ــدرة  ــق ال وتطوير  خلق 
ــــي الـــوطـــن  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة ف
الشركات  أداء  وتحسين  العربي 
وتنمية  الــمــحــلــيــة  ــة  ــي ــاع ــن ــص ال
األسواق  في  التنافس  على  القدرة 

العالمية«.

ــي  ــال ــم »إج أن  الــنــجــار  وذكـــــر 
للمنحة  تقدمت  التي  المشروعات 
السابقة،  الست  الــــدورات  ــالل  خ
وصل  ــور،  ــه ش  6 دورة  ــل  ك ـــدة  وم
وفي  مقترحًا.  طلبًا   1762 ــى  إل
بلغ  وحــدهــا،  السابعة  المرحلة 
تصفيتها  تم   ،193 الطلبات  عدد 
إلى  لتصل  ـــى،  األول المرحلة  فــي 
من  يتم  لمشروع،  مقترحًا   145
التي  المشروعات،  اختيار  بينها 
سيتم تمويلها. موضحًا أن العديد 
من  استفادت  العربية  ــدول  ال من 
الــدول  مقدمة  في  ــان  وك المنحة. 
في   26 بنسبة   مصر  الــعــربــيــة: 
المئة،  فــي   20 واإلمــــارات  المئة، 
والعراق  المئة،  في   12 وتونس 
والـــســـعـــوديـــة  ـــة،  ـــئ ـــم ال فــــي   10
ولبنان بنفس النسبة 6 في المئة 
وفلسطين  واألردن  منهما،  لكل 

والــمــغــرب  الــمــئــة،  ــي  ف  5 بنسبة 
ــر والـــســـودان  ــط ــة، وق ــئ ــم ــي ال 4 ف
وليبيا بنسبة 2 في المئة. بمعني 
عــربــيــة  دولـــــة   22 ــن  ــي ب ـــن  م أنــــه 
ــة  دول  12 المنحة  ــن  م اســتــفــادت 
مجاالت  المنح  وغــطــت  عــربــيــة. 
االستشعار  ــل:  ــث م مهمة  علمية 
ـــات،  ـــاوي ـــي ـــم ـــي ـــك عــــن بــــعــــد، وال
ــة، الــذكــاء  ــي ــدوائ والــصــنــاعــات ال
ــا  ــك ــي ــان ــك ــي ــم ـــي، وال ـــاع ـــن ـــط االص
واإلنـــــــشـــــــاءات، والـــصـــنـــاعـــات 
والصحة  ــة،  ــاق ــط وال الــغــذائــيــة، 
وتكنولوجيا  والــزراعــة،  العامة، 
المعلومات واالتصاالت، والمياه، 

والبيوتكنولوجي، والبيئة.
تهتم  المنحة  إن  النجار  ــال  وق
ــاة الــجــانــب االجــتــمــاعــي،  ــراع ــم ب
من  مــالــي  مبلغ  تخصيص  ويــتــم 
المنحة لدعم البحوث التي تخدم 
فإنه  لذلك  الفقيرة.  المجتمعات 
للمنحة  الرابعة  ــدورة  ال من  ــدءاً  ب
المعنية  الــمــشــروعــات  عــدد  بلغ 
العربية  الــمــجــتــمــعــات  بتنمية 
عملت  مـــشـــروعـــًا،   14 ــرة  ــي ــق ــف ال
تكنولوجية  حــلــول  توفير  على 
للتخفيف  ــة،  ــص ــي رخ بتكاليف 
هذه  ــي  ف المواطنين  كــاهــل  على 
الدول العربية، ومن المشروعات 
ضد  لقاح  إنتاج  ــة  دراس البحثية 
والهندسة  والجمال،  األبقار  قراد 
على  القمح  كفاءة  لزيادة  الوراثية 
ومكافحة  الجفاف،  ظروف  تحمل 
حشرات المن واآلفات للحاصالت 

الزراعية في لبنان.

االجتماع األخير للمؤسسة  العربية للعلوم والتكنولوجيا

الصومال: أمل للنازحين إذا تمكن 
الرئيس الجديد من تعزيز األمن

 § نيروبي- ايرين

البرلمان  أعــضــاء  ــد  أح ــال  ق  [
ــد  ــدي ــج ال األمـــــل  أن  الــصــومــالــي 
البالغ  الصوماليين  للنازحين 
يكمن  شخص  مليون   1.3 عددهم 
الجديد،  الرئيس  يتمكن  أن  فــي 
من  أحــمــد،  شيخ  شــريــف  الشيخ 
ـــرار في  ـــق ـــت ــز األمـــــن واالس ــزي ــع ت

البالد.
الصومالي  الــبــرلــمــان  ـــان  وك  
ــب الــزعــيــم اإلســـالمـــي  ــخ ــت ـــد ان ق
إعادة  لتحالف  السابق  والرئيس 
شريف  الشيخ  الصومال،  تحرير 
 31 يوم  جيبوتي  في  أحمد،  شيخ 

يناير/كانون الثاني. 
وفــي هــذا اإلطـــار، صــرح عضو 
تحالف  باسم  والناطق  البرلمان 
سابقًا  الــصــومــال  تحرير  ـــادة  إع
أولويات  »أولى  أن  عبداهلل،  أحمد 
تحقيق  في  تكمن  الجديد  الرئيس 
في  خصوصًا  واالســتــقــرار  ــن  األم
عملية  ســيــواصــل  إذ  ــو  ــش ــدي ــق م
ــــق مـــن أن  ــة وهــــو واث ــح ــال ــص ــم ال
أن  ــن  ــك ــم ي الـــصـــومـــالـــي  الــــنــــزاع 
ــدة  ــن طــريــق حــكــومــة وح يــحــل ع

وطنية«.
الجديد  الرئيس  أن  ـــاف  وأض
يريد أن يضمن عودة مئات اآلالف 
فهو  ــم،  ــاره دي ــى  إل النازحين  مــن 
»حريص على أن تتم عملية إعادة 
استقرار كل النازحين في ديارهم، 
إال  يحدث  أن  يمكن  ال  الــذي  األمــر 

بضمان عودة األمن واالستقرار«.
ـــن  ـــي ـــازح ـــن وكــــــــان بـــعـــض ال

إلى  حديثًا  عادوا  قد  الصوماليين 
األولى  للمرة  مقديشو  العاصمة 
لمفوضية  ــًا  ــق ووف سنتين.  مــنــذ 
الالجئين،  لشؤون  المتحدة  األمم 
عاد أكثر من 16,000 إلى ياقشيد 
ـــك في  وهــيــلــوا ووارديــغــلــي، وذل
أعقاب انسحاب القوات اإلثيوبية 
من مقديشو بما فيها هذه المناطق 
الثالث التي شهدت قبل عدة أشهر 
أكثر عمليات العنف ضراوة وأكبر 

خرق لحقوق اإلنسان.
ــزال  ت ال  ــق،  ــب س مــمــا  ــم  ــرغ ــال وب
شديد،  توتر  من  تعاني  المدينة 
المتحدة  األمــم  مفوضية  حسب 
األسبوع  ففي  الالجئين.  لشؤون 
ـــي  ـــوال ـــــا ح ـــــادره ــــي، غ ــــاض ــــم ال
القوات  من  هربًا  مدني   10,000
منطقتي  في  المتقدمة  اإلسالمية 
داركـــنـــلـــي ووادجــــيــــر بــالــشــمــال 
داخل  أخرى  مناطق  إلى  متجهين 
في  مناطق  إلى  أو  نفسها  مقديشو 

ضواحيها. 

رئيسًا  الجديد  الرئيس  وكــان 
قبل  اإلسالمية  المحاكم  التــحــاد 
ــوات  ــق ــن طـــرف ال اإلطــاحــة بــهــا م
 .2006 عام  أواخــر  في  اإلثيوبية 
الوجود  ضد  المعارضة  قــاد  كما 
المحادثات  بــدأ  أن  إلــى  اإلثيوبي 
مع الحكومة االنتقالية للصومال 
اهلل  عــبــد  وبــحــســب   .2008 ـــام  ع
المجتمع  ناشطي  ــد  أح شــيــروه، 
يحتاج  ــس  ــي ــرئ ال ـــإن  ف ــي،  ــدن ــم ال
من  يتمكن  حتى  األمن  نشر  إلعادة 
كسب دعم المواطنين، »فالتاريخ 
العنف  يعتمدون  من  أن  لنا  أثبت 
أن  عليه  فـــإن  ــك  ــذل ول يــفــشــلــون، 

يجرب طريقة مختلفة للنجاح«. 
المراقبين  أحد  قال  جهته،  من 
الجديد  الرئيس  أن  الصوماليين 
ــل من  ــض ــون فـــي وضـــع أف ــك قـــد ي
واالستقرار  ــن  األم لتحقيق  غيره 
بلغة  »معرفته  بسبب  البالد  في 
جذبهم  على  وقدرته  المتمردين 

لطاولة الحوار«.

مناصرون للرئيس الصومالي الجديد     )أ.ف.ب(
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الفكر العربي - اإلسالمي في صناعة الفلسفة المعاصرة )2(

النخبة األوروبية انقسمت على الفلسفة اإلسالمية
§  الوسط - وليد نويهض

تنظيم  في  وساهمت  العمارة  فن  تطوير  في  التاريخي  دورها  واإلسالمية  العربية  المدن  لعبت   [
التقاليد  راع��ت  حرفية   - مهنية  رؤي��ة  وفق  وتشكيلها  األحياء  ترتيب  خالل  من  االجتماعية  الحياة 
وصقلية  )إسبانيا(  األن��دل��س  في  والعربية  اإلسالمية  المدن  دور  وع��ن  الثقافات.  وتنوع  الدينية 
)جنوب ايطاليا( في التأثير على النهضة األوروبية المعاصرة يشير عبدالواحد ذنون طه في دراسته 
 478 السنة  في  الفرنجة  يد  في  سقوطها  بعد  أوروبا  إلى  اإلسالمية  العلوم  نقل  في  طليطلة  مكانة  إلى 
هجرية )1085م( إذ تحولت إلى مراكز للترجمة من العربية إلى الالتينية حين شجع كبير اساقفتها 
546 هجرية/1151م( الباحثين »على السفر إليها والعمل لنقل الكتب  دون ريموندو )توفي السنة 
في  كان  الالتينية  إلى  والترجمة  للنقل  الذهبي  العصر  أن  طه  ذن��ون  وي��رى  الالتينية«.  إلى  العربية 

القرنين الثاني عشر والثالث عشر على رغم استمرار النقل والترجمة في القرون الالحقة.
حين  أوروبا  في  والجامعات  الفكرية  الحياة  على  الكبير  الوقع  له  كان  األولى  الترجمات  تأثير  لكن 
أصبحت العلوم والفلسفة في شتى فروعها ومدارسها متوافرة للمرة األولى في أوروبا التي عرفت 

آنذاك ما يمكن تسميته بعصر »االستعراب«.
نقل  حين  1236م(  هجرية/   631 )توفي  سكوت  مايكل  دور  على  دراسته  في  طه  ذنون  يركز 
في  بمعاونته  ق��ام  اليهودي  ان���دراوس  المترجم  إن  ويقال  الالتينية.  إل��ى  رش��د  اب��ن  كتب  من  الكثير 
إلى  رشد  ابن  مؤلفات  بنقل  األلماني  هرمان  اشتهر  وان��دراوس  سكوت  جانب  إلى  والترجمة.  النقل 
الالتينية. وساهمت هذه الترجمات في نشر »المذهب الرشدي« في جامعة باريس وجامعات شمال 
ايطاليا فأصبحت مسرحًا لألفكار الحرة وانتشرت منها إلى الكنائس، فاشتهر فالسفة ورجال دين 
منهم اسكندر دي هالس، وبونا فنثورا، والبرت الكبير، وتوما االكويني، وروجر بيكون، وجيل دي 

روم، وسيجر دي برابانت، وريمون لول.
في  اآلداب  كلية  في  كأستاذ  واشتهر  باريس  جامعة  في  الرشدي  التيار  برابانت  دي  سيجر  قاد 
جيرو  مثل  األساتذة  من  غيره  لدى  صدى  أفكاره  ووج��دت  )1260م(  هجرية   659 السنة  ح��دود 
اإلسباني.  موريس  يدعى  مجهول  رج��ل  بترجمتها  ق��ام  رش��د  اب��ن  إل��ى  آراء  نسبت  كذلك  االبغيلي. 
وبسبب انتشار »الرشدية« نشب صراع بين الكنيسة والجامعة انتهى إلى منع تدريس كتب ابن رشد 
أو تلك المنسوبة إليه من المترجم موريس اإلسباني. وجدد البابا غريغوري التاسع في السنة 629 
تحقيق  في  فشل  المنع  قرار  أن  إال  المنع،  هذا  الالهوت  كلية  أساتذة  إلى  رسالة  في  )1231م(  هجرية 
بين  خالفات  نشبت  أن  لبث  وما  )1255م(.  هجرية   653 السنة  في  عنه  الجامعة  فتراجعت  غاياته 
األساتذة انقسمت إلى رشدية وغير رشدية فاضطر أسقف باريس اتين تومبيه إلى التدخل في السنة 

688 هجرية )1269م( واالتفاق مع األساتذة على تحريم تدريس 13 مسألة من أفكار ابن رشد.

دّرسا  إذ  االكويني  توما  وتلميذه  الكبير  البرت  تيار  فهناك  اتجاه  من  أكثر  باريس  جامعة  في  برز 
من  ومناقشتها  رشد  ابن  أفكار  على  بالرد  وقاما  و1272   1234 بين  باريس  جامعة  في  بالتتابع 
وضع  الذي  روم  دي  جيل  اليهما  وانضم  العقل،  وحدة  مقولة  تحديدًا  تناول  مسيحي«  »إيماني  موقع 

الكثير من الرسائل ضد »األضاليل« الرشدية.
جيرواال  صديقه  بمعاونة  برابانت  دي  سيجر  قاده  مضاد  تيار  نهض  الالرشدي  التيار  مقابل 
التيارين  بين  الصراع  وتطور  دراستها.  على  والتشجيع  رش��د  اب��ن  أفكار  نشر  على  عمل  بفيكي 
-1271( هجرية  و676   670 بين  باريس  جامعة  في  رشد  ابن  تدريس  وحرمت  الكنيسة  فتدخلت 
التفتيش  ديوان  إلى  أحيال  ثم  اآلداب  كلية  من  جيرو  وصديقه  برابانت  دي  بطرد  وانتهى  1277م( 
حادث  في  وقتل  الجبرية  اإلقامة  تحت  برابانت  دي  ووضع  قتلهما.  لمنع  الثالث  نقوال  البابا  وتدخل 

غامض على يد سكرتيره.
األوساط  في  الجدل  يثير  استمر  بل  برابانت  دي  بمقتل  أوروب��ا  في  الرشدي  التيار  يضمحل  لم 
أوروبا  وعجزت  نهايتها  على  الشام  بالد  في  الفرنجة  حروب  شارفت  وقت  في  والدينية  األكاديمية 
عن إعادة تجديدها. وانقسم التيار الرشدي إلى مدرستين: واحدة تفند أفكاره وترد عليها، وأخرى 
شخصية  االكويني  توما  أسسه  الذي  المضاد  التيار  وقاد  وتدريسها.  نشرها  وتحاول  عنها  تدافع 

عرفت بمعارضتها للرشدية هو رامون لول الذي جاء من جزيرة ميورقا األندلسية.
وفيينا  باريس  بين  بالتنقل  وأخذ  باريس  جامعة  في  )1288م(  هجرية   687 السنة  لول  درس 
هجرية  و712   711 سنتي  في  رشد  ابن  آراء  تفنيد  إلى  ساعيًا  وبيزا  ونابولي  وجنوى  ومونبلييه 
العربية  اللغة  لدراسة  كليات  تأسيس  الخامس  كليمونت  البابا  على  واقترح  )1310-1312م(. 
اإلفرنج.  لحكم  خضعت  التي  المناطق  في  المسلمين  تنصير  إلى  والدعوة  اإلسالم  محاربة  بهدف 
أن  إلى  المضاد  نشاطه  في  واستمر  والرشدية  رشد  ابن  على  الرد  في  كتابًا   18 بتأليف  لول  وقام 
رشد  ابن  عن  دفاعه  جاندان  دي  جان  خصمه  واصل  بينما  )1315م(،  هجرية   715 السنة  في  توفي 

ونقده آلراء توما االكويني. 
وانتقل  الالهوت  كلية  في  كذلك  باريس،  جامعة  في  اآلداب  كلية  في  الرشدية  بتدريس  جاندان  قام 
على  ورد  )1222م(  هجرية   619 سنة  في  ايطاليا  شرقي  شمال  في  تأسست  التي  بادو  جامعة  إلى 
هجرية   729 السنة  في  توفي  أن  إلى  نشاطه  على  واستمر  رشد  ابن  لفلسفة  االكويني  توما  انتقادات 

)1328م(.
بقي التجاذب بين التيارين إلى أن تراجعت جامعة باريس عن قرارها في تدريس ابن رشد في عهد 
)1473م(.  هجرية   888 سنة  في  أصدره  بمرسوم  بتدريسه  سمح  حين  عشر  الحادي  لويس  الملك 
بترسيخ  وأخ��ذت  الدين  ورج��ال  واألكاديميين  المثقفين  أوس��اط  في  انتشرت  الرشدية  كانت  آن��ذاك 

أقدامها انطالقًا من جامعات شمال شرقي إيطاليا )بادو والبندقية( ما أدى إلى إلغاء قرار التحريم.

قاده  عنه  والتأليف  أفكاره  ونشر  عنه  والدفاع  بتدريسه  يقوم  قوي  تيار  برز  أن  بعد  جاء  التراجع 
)1429م(  هجرية   833 سنة  توفي  البندقية(  )من  بول  واوغسطين  بولونيا(  اربانو)من  سرفيت 
جامعة  في  درس  الذي  فرينانس  ونيكوليتي  )1465م(،  هجرية   870 في  توفي  تين  دي  وغايتانو 
جامعة  في  الرشدي  التيار  أيضًا  وانتشر  )1471-1499م(.  هجرية   905-886 سنوات  في  بادو 
ووالتر  البكنتروبي  يوحنا  أن��ص��اره  م��ن  فبرز  عشر  الخامس  ال��ق��رن  ف��ي  البريطانية  اوك��س��ف��ورد 

بورلي.
عقد  بعد  الرشدية  بتحريم  )1512م(  هجرية   918 السنة  في  بابوي  مرسوم  صدور  رغم  على 
في  طه  ذنون  يذكر  كما  عشر،  السادس  القرن  في  رشد  ابن  لمصلحة  تحول  حصل  الت��ران،  مجمع 
انطوان  وم��ارك  نيفوس،  أوغسطين  منهم  اإليطالية  الجامعات  أساتذة  مجموعة  بفضل  دراسته، 
)1589م(.  هجرية  و988  )1495م(  هجرية   901 بين  وشرحها  كتبه  بترجمة  قاما  إذ  زيمارا، 
سنة   17 لمدة  أفكاره  دّرس  حين  أوروبا  في  للرشدية  صريح  ممثل  آخر  كريمونيني  سيزار  ويعتبر 
الفلسفة  نفوذ  انتهى  )1631م(  هجرية   1041 سنة  وبوفاته  بادو.  في  سنة  و40  فرار  جامعة  في 

الرشدية في ايطاليا وأوروبا بعد مقاومة دامت أكثر من ثالثة قرون.
سنة  في  وفاته  قبل  أوروبا  في  أفكاره  شاعت  الذي  ديكارت  الفرنسي  الفيلسوف  عصر  بدأ  آنذاك 
سلبًا  رشد  ابن  أفكار  بتأثير  انتعش  الذي  الفلسفي  الالهوتي  التيار  ولوال  )1650م(.  هجرية   1061
وشروح  وردود  وتعليقات  بترجمات  بدأت  التي  الفكرية  النهضة  تلك  أوروب��ا  عرفت  لما  إيجابًا  أم 
لول  وريمون  بيكون،  وروجر  برابانت،  دي  وسيجر  فانتور،  وبونا  االكويني،  وتوما  الكبير،  البرت 

على أفكار فيلسوف األندلس في نهاية القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر الميالدي.
األولى  مرحلتين:  في  الالتيني  العالم  إلى  مرت  أرسطو  كتب  أن  دراسته،  في  الشّنوفي  علي  يرى 
عشر  الثاني  القرن  منتصف  إل��ى  وتتواصل  السادس  القرن  مطلع  من  تمتد  ق��رون(  سبعة  )دام��ت 
القرن  نهاية  في  بدأت  والثانية  المنطق.  في  ارسطو  كتابات  على  إال  االطالع  فيها  يتم  ولم  الميالدي 
الثاني عشر وامتدت إلى مطلع القرن الرابع عشر الميالدي حين ظهرت كل كتابات أرسطو مترجمة 

من اليونانية إلى الالتينية أو منقولة عن العربية والعبرية.
مدارس  تأثرت  بل  رشد  ابن  على  يقتصر  لم  اإلسالمي  الفلسفي  التأثير  أن  الشّنوفي  علي  برأي 
اليغياري  دانتي  الشاعر  تأثر  كذلك  اإلسالمي،  والتصوف  بالصوفية  األدبية  حركتها  في  أوروب��ا 
شهيد،  البن  والزوابع«  و»التوابع  للمعري،  الغفران«  »رسالة  من  أفكاره  واستقى  العربية  ب��اآلداب 
في  وسجاالته  ورسائله  الغزالي  اإلم��ام  كتابات  أث��رت  كذلك  ش��رف.  البن  اآلدب��ي«  النقد  و»رسائل 
قصة  1658م(  )توفي  غراسيان  اإلسباني  الكاتب  عنه  أخ��ذ  حين  والفلسفية  األدب��ي��ة  الحركتين 
»المنقذ  كتابه  من  اليقين(  مراتب  أول  )الشك  الفلسفية  فكرته  عنه  ديكارت  وأخذ  والحيوان،  اإلنسان 

من الضالل«.

walid.noueihed@alwasatnews.com

اإلصالحيون اإلسالميون وصدمة الحداثة )1(
اإلسالم  عالم  اجتاحت  التي  الغربية  الحداثة  صدمة  أن  في  الشك   [
والتدخالت  العسكرية  االجتياحات  بوطأة  مصحوبة  غرة  حين  على 
على  سواء  هائلة  رجات  أحدثت  قد  األوروبية  والدبلوماسية  السياسية 
صعيد الفكر والثقافة أو على صعيد بنى االجتماع والسياسة في العالم 
اإلسالمي، وهي رجات مازالت آثارها فاعلة، وتداعياتها قائمة إلى يومنا 

هذا.
»التحديث«  من  ضربا  اإلسالمية  المنطقة  في  الحداثة  مشروع  بدأ 
اإلجرائي في إطار ما سيطلق عليه الحقا حركة التنظيمات التي فرضتها 
الــدولــة  ــي  ف المتفاقمة  األوروبـــيـــة  ــالت  ــدخ ــت وال العسكرية  الــضــغــوط 
السلطان  دوائــر  من  ــر  األم ــادئ  ب المشروع  هــذا  انطلق  وقــد  العثمانية، 
اجتماعية  ــوى  ق ليشمل  ــداه  م توسع  أن  لبث  مــا  ثــم  الحكم،  ـــاالت  ورج

وفكرية أوسع. 
ضمن هذه األجواء العامة ولد وتطور خطاب اإلصالحيين اإلسالميين 
العنيفة  الصدمة  مواجهة  على  عملوا  الذين  عشر  التاسع  القرن  في 
سمي  ما  ــار  إط في  اإلسالمية  اإلحيائية  من  بضرب  الغربية  للحداثة 

بالسلفية الجديدة. 
تباين  من  بينهم  ما  على  اإلسالميين  اإلصالحيين  مشروع  يتلخص 

القرآن  في  ممثلة  اإلسالمية  للمنابع  الرجوع  إلى  بالمناداة  واختالف، 
في  بشدة  والحمل  الراشدة،  والخالفة  النبوة  ومثال  الصحيحة  والسنة 
االجتهاد  عن  وتنكبا  الماضي  على  جمودا  اعتبروه  ما  على  الوقت  نفس 
المدنية  بــأســبــاب  ـــذ  األخ عــلــى  ــث  ــح ال ــع  م الــعــصــر،  روح  واســتــيــعــاب 

الحديثة. 
لقد زرع اإلصالحيون اإلسالميون للقرن التاسع عشر وما بعده البذور 
إطار  في  وذلك  اإلسالمية،  الحداثة  بخطاب  هنا  تسميته  يمكن  لما  األولى 
مسعاهم إلى استيعاب المدونة »الحداثية« الغربية ضمن وعاء إسالم 
والسنة  القرآن  في  ممثلة  األساسية  النصية  مصادره  على  يقوم  أصيل 

النبوية وميراث الصحابة. 
الــجــاريــة  ــوالت  ــح ــت ال اســتــيــعــاب  ــي  ف يتلخص  الــرئــيــس  همهم  كـــان 
تجربة  ثــم  الواسعة  الغربية  التدخالت  فرضتها  والــتــي  حولهم  مــن 
التنظيمات، في إطار الشرعية اإلسالمية، بحيث يتم وصل ما انقطع من 

صلة اإلسالم بالعالم الحديث. 
عقالني  إسالم  بين  التواؤم  إمكانية  على  تقوم  العامة  نظرتهم  كانت 
ومبرأ من الجمود والتقليد، وبين حداثة ليبرالية آخذة في التوسع بقوة 
التبشيرية  الــمــدارس  وانتشار  الرأسمالي  االقتصاد  وتمدد  الجيوش 

الغربية وذيوع الصحافة وأدوات النشر. 
أستاذه  جهد  هو  كما  مثاًل،  عبده  محمد  للشيخ  األكبر  الجهد  كان  فقد 
األفغاني من قبله وبقية تالميذه وأتباعه من بعده يتلخص في تأكيد مثل 
هذا التواؤم بين اإلسالم والمدنية الحديثة، وذلك رداً على بعض الكتاب 

ممن  المستشرقين  من  وغيرهم  وكومون  وهانوتو  رينان  مثل  الغربيين 
شددوا على استحالة مثل هذا التوافق بين اإلسالم و«المدنية«.

اإلسالم  وصف  حد  هانوتو  الفرنسي  بالمستشرق  األمــر  وصل  وقد 
بالوحوش  المسلمين  ونعت  ــذام،  ــج وال والجنون  والشلل  بالمرض 

الضارية على نحو ما سجل ذلك في كتابه المعنون بـ«مرض اإلسالم«. 
مفاهيم  مــن  الكثير  تقريب  فــي  كبير  فضل  لإلصالحيين  ــان  ك فعال 
غربة  من  خالطها  مما  وتخليصها  العام  الوعي  إلى  ومقوالتها  الحداثة 
وعجمة بسبب »أجنبية مصدرها« وذلك من خالل مواءمتها لمقتضيات 
والنخب  التنظيمات  لرجال  خالفًا  ــذا  وه اإلســالمــي،  العربي  الــتــداول 
إلنجاز  أصال-  مؤهلة  كانت  هي  وال   - نفسها  تشغل  لم  التي  الليبرالية 

مثل هذه المهمة المركبة. 
تكوين  في  اإلصالحيين  دور  الصدد  هذا  في  بالتسجيل  جدير  هو  وما 
ما يمكن تسميته هنا بالحامل االجتماعي للمشروع الحداثي اإلسالمي، 
»التقليدية«  المعاقل  مــن  اإلصــالحــي  الخطاب  فاعلية  نقل  ــالل  خ مــن 
اإلسالمي  المثقف  إلى  العلماء  جماعة  ومن  الحديثة،  المؤسسات  إلى 
اإلسالمي«  »المثقف  على  يراهنون  اإلصالحيون  أصبح  فقد  الحديث. 
واستيعاب  اإلصالحي  مشروعهم  إنفاذ  في  الحديثة  المؤسسات  منتج 
أو  العلماء  قطاع  من  أيديهم  نفضوا  بعدما  الحديثة  »المدنية«  مقومات 
واإلصــالح  التطوير  بجدوى  إقناعهم  من  ويئسوا  »التقليدية«  النخب 

على النحو الذي طرحوه.
أنهم  إال  اإلصالحيون  سجلها  مكاسب  من  سابقا  ذكرناه  ما  كل  ومع 

مقوالت  مــن  فيه  ــاع  ش ــا  وم عصرهم،  أبــنــاء  المطاف  نهاية  فــي  يظلون 
العالقة  بتلك  الوقت  نفس  في  منطبعين  كانوا  أنهم  كما  عامة،  ومفاهيم 

المختلة بين غرب صاعد ومتمدد وعالم إسالمي مأزوم وقلق. 
مع  التعاطي  في  اإلصالحيون  نهجها  التي  المنهجية  هــذه  أن  بيد 
»المدنية« الغربية على جالل قدرهم، وعظم جهدهم، ال تخلو من وجوه 
العينين  إغماض  أو  تجاهلها  يمكن  ال  كثيرة  وتاريخية  نظرية  قصور 

عنها، وربما ال يمكننا قبولها أو استساغتها اليوم، كيف ذلك؟
من  الحداثي  للخطاب  الكونية  ـــاءات  االدع اإلصالحيون  ابتلع  لقد 
أقصى  وكــان  الرائجة.  ومفاهيمه  مقوالته  بمحدودية  كاف  وعي  دون 
المثالية  »المدنية«  هذه  اقتباس  مشروعية  تأسيس  إليه  يطمحون  ما 

وصبها في الوعاء اإلسالمي، عبر إعمال آلية التشبيه والقياس. 
نظرية  مسلمة  عن  ــم  األع الغالب  في  تصدر  العامة  مواقفهم  كانت 
مضمرة مفادها أن هذه الحداثة شيء مكتمل وناجز، يمكن إعادة تركيبها 
المناسبة  األرضية  تتوافر  أن  شريطة  اإلسالمي،  الوعاء  داخل  وصبها 
واألخالق  الدين  بثوابت  المس  يتم  وأال  واحتضانها،  استقبالها  لحسن 
للحداثة  رؤيتهم  أن  بيد  اإلســالم،  في  مجتهدين  فعال  كانوا  لقد  العامة. 

كان يغلب عليها طابع التقليد على االجتهاد، واالجترار على االبتكار.
يتبين  ميراثهم  ورصد  اإلصالحيين  خطاب  في  الجاد  التحقيق  عند 
هذا  ولعل  إسالميين،  كانوا  ما  بقدر  وليبراليين،  »أنواريين«  كانوا  أنهم 
نصوصهم  قراء  من  للكثير  بالنسبة  وإشكال  التباس  موضع  جعلهم  ما 

ومتعقبي سيرهم.

المنهاج اإلسالمي إليجاد األمة الواحدة  )2-2(
وخلقًا  سلوكًا  أحكامهما  والــتــزام  والسنة  بالكتاب  االستمساك   [
المؤمنين  ويجمع  الراسخ  واليقين  الصادق  اإليمان  يستلزمه  ما  وعقيدة 
ودنياهم  دينهم  أمــور  فــي  توجيهه  ــى  إل يرجعون  ـــد،  واح مرجع  على 
من  حــرجــًا  ــم  ــدوره ص فــي  يــجــدون  فــال  بينهم،  شجر  فيما  ويحّكمونه 
قضائه ويسّلمون لحكمه تسليمًا تامًا. لكونهم يعلمون أنه القول الفصل 

والمرجع الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه.
سبيله،  إتباع  على  ويجتمعون  الحق  على  قلوبهم  تتألف  وبذلك 
والتقديم  والسنة  الكتاب  بتجاوزهم  اإلسالم  أهل  من  ضل  من  ضّل  وإّنما 
منزلة  أنزلوها  متعددة  مرجعيات  وابتداعهم  ورسوله،  الّله  يدي  بين 
بدياًل  بها  ورضوا  وتوجيهات،  أحكام  من  عنها  صدر  ما  واعتمدوا  الوحي 
عن حكم اهلل ورسوله، فتفّرقت بهم السبل وضّلوا عن سبيل اهلل، وصاروا 
فريق  وكــّل  فرحون،  لديهم  بما  حزب  كّل  وأحــزابــًا،  وشيعًا  قــدداً  طرائق 
ووقفوا  والسنة  للكتاب  وجوههم  أقاموا  أّنهم  ولو  مقتنعون  عندهم  بما 
هدى  على  لكانوا  عنها  يتخلفوا  ولم  عليها  يتقّدموا  فلم  نصوصهما،  عند 
كلمة  على  جميعًا  والستقاموا  البيضاء  المحّجة  على  ولثبتوا  ربهم،  من 

سواء. 
في  فيتجلى  اإلسالمية  الــوحــدة  مقّومات  من  الخامس  ــل  األص ــا  وأم
يجب  إذ  ومغاربها،  األرض  مشارق  في  للمسلمين  الواحدة  القبلة  تشريع 
على كّل مسلم حيثما كان من األرض أن يستقبل المسجد الحرام كما أمره 
كنتم  وحيثما  الحرام  المسجد  شطر  وجهك  )فولِّ  فقال:  العباد  رّب  بذلك 

فوّلوا وجوهكم شطره...( )البقرة: 144(.
صالتنا  صّلى  »من  ــه(:  وآل عليه  اهلل  )صلى  النبي  قال  ذلك  أجل  ومن 
وذمة  الّله  ذمــة  له  ــذي  ال المسلم  ــذاك  ف ذبيحتنا  ــل  وأك قبلتنا  واستقبل 

رسوله فال تحقروا الّله في ذمته« رواه البخاري. 
إخوته  يستقبلها  الــتــي  القبلة  يستقبل  بكونه  المسلم  شــعــور  إن 
إلى  تلقائيًا  ينجذب  يجعله  ومغاربها  األرض  مشارق  في  المؤمنون 
أعضاء  من  وعضواً  اإلسالمية  األمة  أفراد  من  فرداً  نفسه  ويعد  مّلته  أهل 

جسدها، وإن كان ال يعرف منها أحداً وال يعرفه منهم أحد. 
المساواة  تقرير  فإّنه  األمة  وحدة  مقّومات  من  السادس  األصل  وأما 
والعدل  الحق  من  ــدة  واح بمنزلة  جميعًا  واعتبارهم  ــة،  األم ــراد  أف بين 

واالحترام، فال يعلو بعضهم على بعض بمال أو جاه أو منصب أو نسب، 
وال يفخر أحد منهم على أحد بقبيلة أو شعب أو عشيرة، فاختالف الناس 
للتفاخر  مدعاًة  ــالم  اإلس في  يعد  ال  ومناصبهم  وأعمالهم  أوطانهم  في 
الناس  بين  للتمييز  صــادقــًا  معياراً  يعتبر  وال  والتعالي،  والتفاضل 
بقوله:  وتعالى  سبحانه  ذلــك  بّين  كما  بعض،  على  بعضهم  وتقديم 
وقبائل  شعوبًا  وجعلناكم  وُانثى  ذكر  من  خلقناكم  إّنا  الناس  أيها  )يا 
النبي  وقال   ،)13 )الحجرات:  أتقاكم...(  الّله  عند  أكرمكم  إن  لتعارفوا 
واحد  رّبكم  إن  الناس  أيها  »يا  ــوداع:  ال حّجة  في  وآلــه(  عليه  اهلل  )صلى 
وال  عربي  على  لعجمي  وال  عجمي  على  لعربي  فضل  ال  أال  واحد،  وأباكم 

ألسود على أحمر وال ألحمر على أسود إال بالتقوى«. رواه أحمد. 
هي  كانت  التي  ومكوناتها  اإلســالمــيــة  ــدة  ــوح ال مــقــّومــات  هــي  تلكم 
ونهضتها  اإلسالمية  ــة  األم لعّزة  الصلبة  والقواعد  الراسخة  ــس  األس
اإلسالمية  األمة  بها  وكانت  للعالمين،  رحمة  انبعثت  التي  وحضارتها 

خير ُامة أخرجت للناس. 

حماية وحدة األمة: 
األمة  وحــدة  لبناء  الذكر  اآلنفة  ــس  واألس القواعد  ــالم  اإلس وضع  كما 
من  وحمايتها  الــوحــدة  ــذه  ه لصيانة  ــرى  أخ قــواعــد  ــع  وض ورعايتها، 

التصدع واالنهيار، ومن تلك القواعد: 
المجتمع  في  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  مهمة  قيام  وجوب   -
اإلسالمي، والحكمة من قيام هذه المهمة أرصاد المنكر وأهله في المجتمع. 
لردعهم واألخذ على أيديهم حتى ال تشيع الفاحشة في المجتمع ويتسع 
الخرق على الراقع، وحينئذ ينقسم المجتمع إلى فريقين، فريق يميل إلى 
الخير ويستقيم عليه، وفريق زائغ عن الحق يقترف المنكرات وينشرها 
ذلك  أجل  ومن  والتمّزق،  الشقاق  وبذور  الفرقة  بوادر  وتلك  الناس،  بين 
بالمعروف  ويأمرون  الخير  إلى  يدعون  ُامة  منكم  )ولتكن  عزوجل:  قال 
تفّرقوا  كالذين  تكونوا  وال  المفلحون.  هم  وأولئك  المنكر  عن  وينهون 
فقد   ،)105  -  104 عمران:  )آل  البينات...(  جاءهم  بعدما  من  واختلفوا 
عن  النهي  وبين  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  بين  سبحانه  جمع 
التمّزق واالختالف، وذلك ألن االختالف والتفّرق نتيجة حتمية لتعطيل 
بيانًا  ويزيده  ذلك  يوضح  كما  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  مهمة 
حدود  في  القائم  »مثل  يقول:  الذي  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النبي  حديث 
أعالها  بعضهم  فكان  سفينة  على  استهموا  قوم  كمثل  فيها  والواقع  اهلل 
على  مروا  الماء  من  استقوا  إذا  أسفلها  في  الذين  وكان  أسفلها  وبعضهم 

من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا فلن نؤذي من فوقنا، فإن 
جميعًا«  نجوا  أيديهم  على  أخذوا  وإن  جميعًا  هلكوا  أرادوا  وما  تركوهم 

رواه البخاري. 
المنكر  ظهور  عن  ــة  األم سكوت  أن  النبوي  الحديث  هــذا  ــح  أوض لقد 
يفضي  به  المجاهرين  على  واألخــذ  تغييره  عن  وإحجامها  ديارها  بين 
باألمة كّلها إلى الهالك والتمّزق، وذلك لكونها لم تأخذ حذرها من صنيع 
المفسدين ولم تعمل على حماية سفينة المجتمع من المخاطر واآلفات، 
الفتن  ألمنت  الّله  حدود  عند  وأوقفتهم  وأهله  المنكر  بين  حالت  أنها  ولو 

والتنازع، ولنجوا جميعًا بمحسنهم ومسيئهم من الوهن واالنهيار. 
ورد  واالختالف،  التنازع  عند  والسنة  الكتاب  إلى  بالتحاكم  األمر   -
األمر إلى اهلل ورسوله عند تعّدد اآلراء حوله وتعذر االتفاق فيه على كلمة 
والرسول  اهلل  إلى  فردوه  شيء  في  تنازعتم  )...فإن  عزوجل:  يقول  سواء 
إن كنتم تؤمنون بالّله واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأوياًل...(، ويقول 
سبحانه: )وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الّله...( )النساء: 59( 
ذلك أن التنازع واالختالف إّنما هو نتيجة لتعّدد اآلراء وتباين االتجاهات، 
إال  عليه  والسيطرة  الخالف  هذا  مثل  على  التغلب  يتم  ال  الحال  هذه  وفي 
ومن  لحكمه  ــان  واإلذع وجاهته  على  المختلفون  يتفق  مرجع  إلى  برده 
والنصح  الرشيد  التوجيه  هو  ورسوله  اهلل  إلى  التنازع  برد  األمر  كان  ثم 
انتشاره  قبل  الخالف  ويفّض  تفاقمه  قبل  النزاع  في  يفصل  الذي  السديد 

واتساع رقعته. 
حل  في  نافذاً  مفعوله  يكون  وال  والسنة  الكتاب  إلى  الــرد  يتحقق  وال 
والتسليم  به  والرضا  حكم  من  عنهما  صدر  لما  المذعن  بالقبول  إال  النزاع 
وربك  )فــال  سبحانه:  لقوله  مصداقًا  عـــاداًل،  وحكمًا  فصاًل  ــواًل  ق بكونه 
اليؤمنون حتى يحّكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجًا 
)وما  تعالى:  وقوله   ،)10 )الشورى:  تسليمًا...(  ويسّلموا  قضيت  مما 
كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى الّله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 

أمرهم ومن يعص اهلل ورسوله فقد ضل ضالاًل مبينًا( )األحزاب: 36(. 
المتشاجرين  بين  والتوفيق  المتخاصمين  بين  باإلصالح  األمــر   -
الود  من  مابينهم  ينقلب  وال  والشحناء،  الــعــداوة  بينهم  تطول  ال  حتى 
واألخوة إلى غّل وبغضاء، وذلك قول اهلل تعالى: )... فاتقوا اهلل وأصلحوا 
إخوة  المؤمنون  )إّنما  سبحانه:  وقوله  ــال:1(،  ــف )األن بينكم...(  ذات 

فأصلحوا بين أخويكم...( )الحجرات: 10(. 
هذه هي القواعد التي وضعها اإلسالم لحماية وحدة األمة وصيانتها 
طبقت  لو  الحماية  هــذه  بتحقيق  خليقة  وهــي  والتشقق،  التصدع  من 

تطبيقًا سليمًا، وأخذت بجد وإخالص. 

استبعاد مقّوضات الوحدة : 
ال تتم االستقامة إال باجتناب دواعي الزيغ، وال تتحقق إال بأخذ الحذر 
عوامل  باّتقاء  إال  تماسكها  يــدوم  وال  األمــة  وحــدة  تصمد  وال  ــات،  اآلف من 
إلى  ــة  األم أنظار  اإلســالم  ــه  وّج ثم  ــن  وم المقّوضات،  واستبعاد  الهدم 
كالتي  تكون  ال  حتى  مزالقها،  في  الوقوع  من  وحّذرها  وحدتها  مقّوضات 
نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا، وال تكون من الذين وصفهم اهلل عزوجل 

بقوله: )...يخربون بيوتهم بأيديهم...( )الحشر: 2(. 
التحذيرات  وجاءت  والتفّرق،  االختالف  من  أمته  اإلسالم  حّذر  وهكذا 
تكونوا  وال   ...( سبحانه:  قوله  منها  ومتكررة،  كثيرة  والسنة  القرآن  في 
لديهم  بما  حزب  كّل  شيعًا  وكانوا  دينهم  فّرقوا  الذين  من  المشركين.  من 
فرحون( )الروم: 32،31(، وقوله عزوجل: )... وال تتبعوا السبل فتفرق 

بكم عن سبيله...( )اإلنعام: 153(. 
وقول النبي )صلى اهلل عليه وآله( في حّجة الوداع: »ال ترجعوا بعدي 

كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض«. 
ذلك  ألن  واألنساب،  بالقومية  والفخر  العصبية  من   - أيضًا   - وحّذر 
من أمور الجاهلية ومن موجبات الفرقة والشقاق، يقول النبي )صلى اهلل 
عليه وآله(: »لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إّنما هم فحم 
بأنفه،  الخرق  يدهده  الذي  الجعل  من  اهلل  على  أهون  ليكونّن  أو  جهنم، 
أو  تقي  مؤمن  هو  إّنما  باآلباء،  وفخرها  الجاهلية  عيبة  عنكم  أذهب  اهلل  إن 

فاجر شقي، الناس كّلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب« رواه أحمد. 
وحّرم اإلسالم كّل خلق أو سلوك يفضي إلى العداوة والقطيعة ويوقع 
من  كثير  فيه  يدخل  واسع  باب  وهذا  األخــوة،  بين  والشحناء  البغضاء 

األعمال واألخالق المحرمة لكونها في المصب المذكور. 
المتينة  الوحدة  لبناء  اإلسالم  وضعه  الذي  الشامل  المنهاج  هو  ذلكم 
حسن  وأثــبــت  أكله  المنهاج  ــذا  ه ــى  آت ــد  وق اإلســالمــيــة،  ــة  األم أفـــراد  بين 
بين  فوّحد  به،  العمل  وأحسنوا  األولون  المسلمون  أقامه  عندما  نتيجته 
والتاريخ  والثقافة  واللغة  القومية  في  شيء،  كّل  في  المختلفة  الشعوب 
واليوم  بالّله  تؤمن  واحدة  ُامة  منها  وجعل  والتقاليد،  واألعراف  والنظم 
وأّلف  وبالمؤمنين  بنصره  أّيدك  الذي  هو   ...( سبيله:  في  وتجاهد  اآلخر 
اهلل  ولكّن  قلوبهم  بين  ألفَت  ما  جميعًا  األرض  في  ما  أنفقت  لو  قلوبهم  بين 

ألف بينهم إّنه عزيز حكيم( )األنفال: 62 - 63(.

عبدالباري الزمزمي
كاتب من المغرب 

رفيق عبدالسالم
كاتب تونسي، نقاًل عن صحيفة »التجديد«، المغرب 
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غزة: استمرار الحصار 
موقف  مــن  بأكثر  الماضي-  األســبــوع  ــي  -ف التقينا  ولقد 
وكثير  الغربّية  لـــإدارات  المطلق  االنــحــيــاز  اســتــمــرار  يــؤّكــد 
اإلسرائيلي  العدّو  إلى  الدولية  والمؤّسسات  المنّظمات  من 
المفّوض  تصريح  سمعنا  وقد  المجرم،  واإلرهابي  العنصري 
»حماس«  المقاومة  حركة  ــف  وص ــذي  ال للتنمية  ـــي  األوروب
بحّق  قبولها  على  يتوقف  معها  الحوار  أّن  مؤّكداً  باإلرهابّية، 
تمّثل  التي  المقاومة  عن  والتخّلي  الــوجــود،  في  »إسرائيل« 
ذلك،  من  بعيداً  وليس  يقول،  كما  لحركتها،  اإلرهابي  البعد 
موقف الدول األوروبّية التي سارعت بعد الحرب إلى الوقوف 
الفلسطيني  الشعب  ضّد  المجرم  الصهيوني  العدّو  صّف  في 
على  فــعــٍل  كـــرّد  انطلقت  الــتــي  مقاومته  وضـــّد  األعـــزل،  شبه 
ــدار  ــح ـــال االن ـــــي يــعــكــس ح ــف األوروب ــوق ــم ـــذا ال ـــال، ه ـــت االح
التاريخ  في  وحشّية  األكثر  المجازر  إزاء  والحضاري  األخاقي 
باألمس  غــزة  وفــي  الماضي،  في  »إســرائــيــل«  ارتكبتها  التي 
تهدد  أنها  علمًا  التاريخ،  في  لوحشيتها  مثيل  ال  والتي  القريب 
الذي  نفسه  الموقف  وهو  المجازر،  هذه  من  الكثير  بارتكاب 
رئيسها  لــســان  على  األمــيــركــيــة  المتحدة  ــات  ــوالي ال ــخــذه  تــتَّ
المساعدات  مقابل  ــل«  ــي ــرائ ـــ«إس ل األمـــن  ــن  ع يــتــحــّدث  الـــذي 
وزيرة  تتحّدث  حيث  مسئوليها،  لسان  وعلى  للفلسطينّيين، 
»إسرائيل«  يجعل  الــذي  هو  حماس،  استفزاز  أن  الخارجّية 
»إسرائيل«  تمنح  وكأّنها  النفس،  عــن  الــدفــاع  حــق  تــمــارس 
ضّد  والتشريد  والقتل  اإلجرام  مسلسل  إلى  العودة  في  الحّرية 

الفلسطيني.  الشعب 
كوسيط  األميركية  المتحدة  للواليات  دوٍر  أّي  والــســؤال: 
لاحتال  الرئيس  الداعم  كونها  مع  فلسطين  قضّية  في  رئيس 

وعسكرّيًا؟ واقتصادّيًا  دبلوماسّيًا  اإلسرائيلي 

»إسرائيل« بأمن  دولي  التزام 
ــدول  ال سياسات  فــي  األكــبــر  الثابت  أنَّ  ــًا  ــح واض ــات  ب لقد 
الغاصب،  اإلسرائيلي  الكيان  أمن  هو  الخارجية،  المستكبرة 
ــاب،  واإلره واالحتال  والتدمير  القتل  أســاس  على  قام  الــذي 
هو  الذي  الكيان  هذا  بأسرها،  المنطقة  أمن  تهديد  إلى  إضافًة 
وشرعة  الدولية  القوانين  على  د  المتمرِّ العالم  في  الوحيد 
يحظى  ألّنه  محاسبة،  ألي  يخضع  ال  والــذي  اإلنسان   حقوق 
لم  ولــذلــك  ــــراف،  واألع القوانين  كــل  يــتــجــاوز  أمــيــركــي  بــدعــم 
نفاجئ بإعان المبعوث األميركي )ميتشل( بأن لـ«إسرائيل« 
تزال  ال  أميركا  ألن  ــاب  اإلره أسماه  ما  محاربة  في  تختاره  ما 
اإلسرائيلي  األمن  زاوية  من  المنطقة  في  مصالحها  إلى  ع  تتطلَّ
وال سبيل إلى تغيير ذلك إال بمواقف عربّية وإسامية ضاغطة 
وباإلعان  بينهم،  فيما  النزاعات  بإثارة  مشغولون  والعرب 
الوقوف  عن  كفوا  ألنهم  الضغط  وعناصر  للقوة  افتقادهم  عن 

أمتهم. مصالح  على  الشخصية  مآربهم  وآثروا  قضاياهم  مع 
منّظمة  أصاب  الذي  الضعف  مدى  واضحًا  بدأ  فقد  ذلك،  إلى 
العام  أمينها  فيها  ينتظر  التي  الــدرجــة  إلــى  المتحدة،  ــم  األم
قراره  أعلن  العدّو  كيان  أّن  علمًا  اإلسرائيلي،  التحقيق  نتيجة 
قانونية  ماحقة  أّي  من  وضّباطه  لجنوده  الحماية  بتوفير 
شكوٌك  ثّمة  ـــاس،  األس ــذا  ه وعلى  ــة...  ــّي ــدول ال المحاكم  ــدى  ل
جرائم  في  تحقيقًا  حدة  المتَّ ــم  األم ــراء  إج إمكان  في  حقيقّية 
ضّد  إسرائيل  ارتكبتها  التي  اإلنسانّية  ضّد  والجرائم  الحرب 

النقد  ــوق  ف يبقى  العبري  الكيان  ألّن  الفلسطيني؛  الشعب 
حول  الشكوك  تحوم  هنا  ومن  اإلدانة  بيانات  يشبه  فيما  حتى 

والقضائية. السياسية  حركتها  في  الدولية  المنظمة  صدقية 

غزة في  المكتسبات  على  الحفاظ  فلسطين: 
الــدول  وعلى  الفلسطينيين،  على  يفرض  الــواقــع،  هــذا  إّن 
ومسلسل  المفاوضات  خط  أّن  إدراك  واإلسامية،  العربّية 
واإلمعان  الضعف،  من  بالمزيد  إال  عليهم  يرجع  لم  التنازالت 
والسياسة  المفاوضات،  إلى  اللجوء  يمكن  فكيف  اإلذالل؛  في 
تغيير  عــلــى  تعمل  ــة،  ــي ــرك ــي األم ــا  ــه ورائ ومـــن  اإلســرائــيــلــيــة، 
باستمرار...  لّلعبة  قواعدها  وتأكيد  األرض،  على  الوقائع 
بالقضّية  يتعّلق  األمــن  لمجلس  قــرار  من  أكثر  هناك  أن  علمًا 
العالم  ــذا  ه فليتحرك  والاجئين،  ــال  ــت واالح الفلسطينية 
القرارات  إال  فيه  تحترم  ال  الذي  األمن  مجلس  احترام  ليفرض 
والنهب  والتدمير  القتل  من  المزيد  على  بادنا  تشّرع  التي 

بالمستقبل.  واللعب 
نقف  فهل  األقــويــاء،  إال  فيه  ُيحترم  ال  عالٍم  في  نعيش  إّننا 
-نقولها  وتنميتها  لدينا  القّوة  عناصر  على  لنحافظ  يومًا 
نتحّرك  نبقى  أم  وللمسلمين-  وللعرب  جميعًا،  للفلسطينّيين 
أوراق  ــّل  ك تمزيق  طريق  مــن  واقعنا  ــّل  ك تدمير  ــاس  أس على 
الدول  على  الواقعي  للضغط  حالة  كّل  وتجميد  لدينا،  القّوة 
الحيوّية  مصالحنا  من  األدنــى  الحّد  ولو  لتراعي  المستكبرة 

المصيرّية؟! وقضايانا 
واآلالم،   الجراح  برغم  لكم  تحّقق  لقد  للفلسطينيّين:  ونقول 
مسيرة  في  عليه  تبنوا  أن  تستطيعون  ــّزة،  غ في  كبير  شــيء 
جميعها  الــجــهــود  فلتنطلق  فلسطين،  ــن  ع ــال  ــت االح إزالـــة 
الــواقــع  كشف  وعـــدم  المكتسبات،  على  الــحــفــاظ  سبيل  ــي  ف
لتكون  والدولي،  اإلقليمي  العبث  من  المزيد  أمام  الفلسطيني 
الميزان  هي  وكرامته  عّزته  في  الفلسطيني  الشعب  مصلحة 

المواقف.  كّل  في 

الدولة؟ لبنان  الحوار  يصنع  هل 
أّنهم  السياسّيين،  من  كثير  فيه  ُيثبت  فايزال  لبنان،  أّمــا 
التي  والتهديدات  والتحّديات  الوطن  حجم  في  ينطلقون  ال 
بصناعة  معنّيين  غير  أّنهم  ويؤّكدون  كّله،  بالواقع  تعصف 
تلعب  التي  المتغّيرات  أمام  بتحصينه  وال  البلد،  لهذا  القّوة 
الكثيرون  فيه  ويثبت  ــااًل،  ــم وش يمينًا  الشعب  ــذا  ه بمصير 
وأمنه  اقتصاده  في  لبنان،  في  باإلنسان  معنّيين  غير  أّنهم 
أرقام  مجّرد  هم  الكثيرين  لدى  الناس  وأّن  العادلة،  وسياسته 
والحزبّية  الشخصّية  المصالح  ولتحقيق  لانتخابات، 
الناس  بحقوق  المسائل  تتعّلق  عندما  حــّتــى  والطائفّية، 
عامين.  من  أكثر  قبل  الصهيوني  العدوان  هّدمه  ما  إعمار  في 
على  يــقــّرروا  أن  لبنان  في  السياسيون  يملك  هل  ــؤال:  ــس وال
بلد  إلــى  المزرعة  بلد  من  بلبنان  ينتقلوا  أن  الحوار  ــاوالت  ط
ومن  القانون،  بلد  إلــى  المحاصصة  بلد  ومــن  المؤّسسات، 
البلد  إلى  والدولية  اإلقليمية  المحاور  للعبة  المرتهن  البلد 
أبواب  على  يتسّولها  أن  قبل  الذاتّية  قّوته  يصنع  الذي  القوّي 
تصل  أين  وإلى  تتحّرك،  كيف  خُبرنا  التي  الدولية  السياسات 

بنا.

حمدة السليطي... لم تجف الدمعة بعد

بنت  حمدة  الغالية  لفقيدتنا  وش��وق  بكاء  بعد  دموعنا  تجف  ل��م   [
مع  طويلة  رحلة  بعد  أسبوع،  منذ  المّنية  وافتها  التي  السليطي،  عبداهلل 
الحد  مدينة  في  بعض  مع  جمعتنا  التي  الذكريات  تتوقف  ولم  المرض، 

الحبيبة.
أم  األهل،  من  أم  جارة  أم  صديقة  أنها  على  بحمدة  عالقتي  أصف  هل 
تبعث  كانت  التي  الشاعرة  اإلنسانة  هذه  أصف  أم  الدراسة،  في  زميلة 
علينا السرور والفرح إبان أوقات عصيبة في حياتنا، بأنها زائرة خفيفة 

الصعبة. الدنيا  على 
ال  وعندما  غاليًا،  الفقيد  يكون  عندما  األلم  تبعث  الجميلة  الذكريات  إن 
تتشّره  ال  عهدناها،  كما  حمدة  كانت  وقد  نفقده،  عندما  إال  بفقده  نشعر 
كانت  بل  عليها،  السالم  أو  إليها  الحضور  عدم  على  والتعاتب  تزعل  وال 

شخصيتها. وسهولة  بأخالقها  حميدة  حمدة 
وكيف ال وهي ابنة تلك المرأة الغريبة عن الديار والقريبة من القلوب، 
ظل  في  أطفااًل  رّبت  فلقد  وجيرتها،  بمعرفتها  الحد  أهل  يتشّرف  والتي 
كانت  ولكنها  الكريهة،  الغربة  ظروف  ظل  وفي  القاسية،  الحياة  ظروف 
الطبيبة  فخّرجت  البحرين،  في  صالحين  مواطنين  منهم  لتصنع  ترّبيهم 

والمدّرسة. والضابط 
لقد كانت حمدة تهوى الشعر وتكتب خواطرها لتسمعنا إياها في ذاك 

اإلعدادية  الحد  مدرسة  في  دراستنا  أي��ام  الزمان، 
تجلس  فال  الظل  خفيفة  وكانت  للبنات،  الثانوية 

كاهلك. على  الثقيلة  همومك  وتنسى  إال  معها 
الجامعية،  دراستها  تكمل  أن  تتمنى  كانت 
ت��ق��ول:  اإلص����رار  س��ب��ب  ع��ن  نسألها  وع��ن��دم��ا 

الجامعية،  والشهادة  بالعلم  إال  الحبيبين  وأبي  ألمي  الجميل  أرد  كيف 
االبنة  فهي  تّفرحهما،  حتى  عينيها  نصب  السامي  هدفها  جعلت  فلقد 

عهدناها. كما  بوالديها  البارة 
كانت  لقد  عليها،  يحقد  ما  ي��وم  في  أح��دًا  تجعل  ول��م  أح��دًا  تغضب  لم 

مماتها. عند  بسيطة  كانت  كما  حياتها  في  بسيطة 
لم يقَو القلب يا حمدة على الذهاب لرؤية أهلك ومحبيِك، ولم تقَو العين 
الفردوس  جّنة  األخير  مثواك  وليكن  عليِك،  المنهمرة  الدموع  لوقف 

مرضك. فترة  في  عانيتيه  بما  شهيدة  فأنِت  والشهداء،  النبيين  وصحبة 
وليوقف  ب��أم��ره  ليهتم  غ��ال��ي،  عزيز  لديه  م��ن  ك��ل  إل��ى  أخ��ي��رة  وكلمة 
نشعر  فال  نحبهم،  عمن  وتلهينا  المحبين  تحصد  فالدنيا  لزيارته،  عمله 
لم  مضى  وق��ت  على  فنتحّسر  دن��ي��ان��ا،  ع��ن  يغيبون  عندما  إال  بفقدهم 

إليهم. بالنظر  أعيننا  وملء  زيارتهم  في  نستغّله 
فوداعًا يا أختي الحبيبة، وداعًا يا حمدة السليطي.

maryam.alsherooqi@alwasatnews.com
مريم الشروقي

ق����اس����م ح��س��ي��ن

الواليات المتحدة اإلفريقية!

الواليات  تشكيل  في  العرب  سيسبقون  األفارقة  أن  يبدو  أخ��ي��رًا...   [
الدول  جامعة  تتعثر  بينما  اإلص��الح...  قطار  وانطالق  اإلفريقية  المتحدة 

العربية وتكاد تلفظ أنفاسها األخيرة.
وناقشت  أبابا،  أديس  في  يومين  قبل  اختتمت  األخيرة  اإلفريقية  القمة 
»حكومة  بشأن  القذافي  معمر  الرئيس  اقتراح  أهمها  من  مواضيع،  ع��دة 
قضايا،  عدة  األخير  مؤتمرها  في  العربية  الجامعة  ناقشت  بينما  االتحاد«، 

من أهمها »نصرة غزة«.
والقمة  دول��ة،   53 وحكومات  دول  رؤس��اء  حضرها  اإلفريقية  القمة 
حكومة  اقتراح  ناقش  اإلفريقي  الطرف  دولة.   22 ممثلو  حضرها  العربية 
شاقة  مناقشات  بعد  اتفاق  إلى  يتوصلوا  ولم  ساعات  خمس  لمدة  االتحاد 
بعد  رأي  على  يتفقوا  ولم  غ��ّزة  ناقش  العربي  والطرف  مغلقة،  جلسة  في 

مناقشات شاقة ومجادالت.
االقتراح  صاحب  إن  قال  اإلثيوبية  العاصمة  في  برس«  »فرانس  مراسل 
)الرئيس القذافي( غادر المؤتمر عابسًا -بحسب تعبيره- من دون اإلدالء 
والتقارير  الجديد.  لالتحاد  جديدًا  رئيسًا  انتخابه  رغم  على  تصريح،  بأي 
عدم  عن  أعربوا  اإلفريقية  الدول  قادة  من  عددًا  أن  كشفت  التالية  الصحافية 

رضاهم عنه، ووجهوا له انتقادات الذعة.
وي��ب��دو أن أش���د ه����ؤالء ال��م��ع��ارض��ي��ن ه��و ال��رئ��ي��س األوغ���ن���دي ي��وري 
إحدى  وتزعم  ثالثية.  لجنة  إفريقيا  تمثل  أن  إل��ى  دع��ا  ال��ذي  موسوفيني، 
لموسوفيني،  بحرارة  صّفقوا  األفارقة  القادة  أن  المغرضة  األنباء  وكاالت 
التقليديين  الملوك  وملك  ال��ث��ورة  »زعيم  بتعيين  ثقته  ع��دم  عن  عبر  ال��ذي 

إلفريقيا« كما قال. 
الزعيم  على  شخصيًا  حقدًا  يحمل  موسوفيني  أن  العالم-  -واهلل  يبدو 
والجنوب!  الشمال  بين  والخالف  اللون  عقدة  فيها  تدخل  وربما  الليبي، 
وجه  ف��ي  تقف  التي  الصغيرة  بالخالفات  القذافي  ينشغل  ل��م  ذل��ك  وم��ع 
للرئيس  تحيته  فأرسل  التاريخية  الفرصة  واستغل  اإلفريقي،  طموحه 
العنصرية،  على  األسود  الشعب  كفاح  انتصار  بمناسبة  الجديد  األميركي 
كينيا،  وابن  إفريقيا  ابن  أوباما  واليوم  اللون،  يخلق  الذي  هو  اهلل  »إن  وقال 

يفرض نفسه في الواليات المتحدة«.
ُوّجهت  إفريقيا،  في  الشعبي  الجانب  من  أخ��رى  انتقادات  هناك  أن  إال 
للقذافي بسبب دعوته التخاذ ليبيا نموذجًا لإلصالح، ومهاجمته التعددية 
عنه  واشتهر  القبلية.  تركيبتها  بسبب  إفريقيا  تناسب  ال  ألنها  الحزبية 
مهاجمته األنظمة الديمقراطية في العالم ألنها تعامل الشعوب مثل الحمير! 
عقود،  منذ  تكافح  مازالت  اإلفريقية  الشعوب  أن  على  االنتقادات  وانصبت 
ونزيهة،  ح��رة  شعبية  انتخابات  وإج���راء  أفضل  ديمقراطي  غد  أج��ل  من 

فضاًل عن افتقار ليبيا أصاًل إلى دستور حتى اآلن.
يريدون  ال  فهم  فقط،  واحد  عام  لمدة  رئيسًا  القذافي  انتخبوا  األفارقة 
لزعيٍم مهما كان محبوبًا بينهم، أن يبقى رئيسًا طوال الحياة، فذلك مخالٌف 

لجوهر الديمقراطية!
أن  م��ن  السيكلوبيولوجيين،  بعض  يطرحه  آخ��ر  تفسير  هناك  أن  إال 
لدخول  جدًا  متعطٌش  الكل  فإن  دوري��ة،  الرئاسة  وألن  رئيسًا،   53 عددهم 
الصبر  يمتلك  منهم  فمن  إفريقيا...  لملوك  ملكًا  التنصيب  بوابة  من  التاريخ 
لالنتظار في الطابور حتى يأتيه الدور؟ ولو قبل بمبدأ االنتظار فمن يضمن 

البقاء حيًا خمسين عامًا حتى يعتلي العرش؟

kassim.hussain@alwasatnews.com
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الذي  الصناعية،  أقمارها  أول  إطــاق  في  ــران  إي نجاح  خبر  أثــار   [
اعتبرته  والـــذي  ـــل«،  »األم ومعناها  بالفارسية  ــد«  ــي »أوم ــم  اس حمل 
عليها«،  المفروضة  االقتصادية  العقوبات  ظل  في  آخر  »إنجازاً  طهران 
العربية  فيها  بما  واإلقــلــيــمــة،  العالمية  األوســــاط  ــي  ف كبيرة  ضجة 
األمن  مجلس  في  العضوية  دائمة  الــدول  اجتمعت  فقد  واإلسرائيلية. 
جديد.  ومن  برمته  اإليراني  النووي  الملف  لبحث  ألمانيا  إلى  إضافة 
يتجاوزهما  لم  التي  بحدتيهما،  والفرنسي  األميركي  الموقفان  وتميز 
الدفاع  وزير  لسان  على  جاء  والــذي  اإلسرائيلي،  الموقف  سوى  حدة 
بتشديد  الــدولــي  المجتمع  ــب  ــال ط ـــذي  ال بــــاراك  ــود  ــه إي ــى  ــل ــي ــرائ اإلس
إلى  الرامية  الدبلوماسية  »الجهود  بأن  ملمحًا  طهران،  على  العقوبات 
بتحديد  تقترن  أن  يجب  النووي  برنامجها  عن  بالتخلى  إيران  إقناع 

صارمة«. عقوبات  فرض  بعده  يمكن  نهائي  موعد 
لقد اعتبرت واشنطن في القمر الصناعي اإليراني خطوة سوف تمكن 
ذلك  أجل  من  واسترجعت  البالستية،  صواريخها  تطوير  من  طهران 

يرتبط  نشاط  كل  إيران  على  يحظر  الذي   1718 رقم  األمن  مجلس  قرار 
شديد«  قلق  »مصدر  اإليرانية  الخطوة  معتبرة  الصواريخ،  بإنتاج 
مؤكدة  مخاوفها،  المتحدة  الواليات  بريطانيا  وشاركت  لها.  بالنسبة 
على أنها بصدد دراسة الموضوع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن »القلق 
»ال  الــوزارة،  باسم  ناطقة  وصرحت  للغاية«.  كبيراً  إيران  تمثله  الذى 

اإليراني«.  الصاروخ  إطاق  حول  تقنية  تحاليل  نجري  زلنا 
أول  باريس  كانت  حيث  الفرنسي،  الموقف  كــان  لانتباه  المثير 
التكنولوجيا  أن  معتبرة  اإليرانية  الخطوة  مهاجمة  إلــى  المبادرين 
الصواريخ  تكنولوجيا  من  جداً  قريبة  اإلطاق  عملية  فى  المستخدمة 
العابرة للقارات. وجاء على لسان متحدث باسم الخارجية الفرنسية، 

قلقنا«. يثير  القمر  هذا  »إطاق  بإن 
عقوبات  فــرض  قد  كــان  الــدولــي  ــن  األم مجلس  بــأن  المعروف  ومــن 
ولكن  اليورانيوم.  لتخصيب  برنامجها  بسبب  إيران  على  اقتصادية 
عن  ـــران  إي يثن  لــم  ــد  أش عقوبات  بــفــرض  التهديد  أو  العقوبات  ــذه  ه
إيران  تعطيها  التي  األهمية  يفسر  وهــذا  البرنامج.  هذا  في  االستمرار 
رددت  ما  ترديد،  عن  طهران  تكف  لم  الذي  الصناعي  القمر  هذا  إلطااق 
في  بكامله  »صنع  القمر  ــأن  ب الرسمية  اإليــرانــيــة  االنــبــاء  وكــالــة  بثه 
قياسات  ــراء  إلج أرضية  محطة  مع  لاتصاالت  مخصص  وهــو  ــران  إي
االقتصادية  العقوبات  ظل  في  آخر  إنجاز  بمثابة  ذلك  معتبرة  مدارية، 

عليها«. المفروضة 
الخليج  دول  تكون  أن  الطبيعي  فمن  »إســرائــيــل«،  استثنينا  وإذا 
اإلنــجــاز  بــهــذا  إيــجــابــًا،  أو  سلبًا  للتأثر،  عــرضــة  ـــدول  ال أكــثــر  العربي 

اإليراني، نظراً ألسباب كثيرة لعل أكثرها وضوحًا هو القرب الجغرافي 
اإليراني  الحدث  يكون  أن  الطبيعي  فمن  لذلك،  السكاني.  والتداخل 
العاقة  ذات  الرسمية  المؤسسات  صفوف  فــي  البحث  طــاولــة  على 
فيها  بما  الــقــطــري  الــوطــنــي  المستوى  على  ســـواء  اإلقليمي،  بــاألمــن 
للعاقات  إطاراً  يرسم  أن  يريد  لمن  بد  وال  اإلقليمي.  الخليجي  أو  إيران، 
»أمل«،  الصناعي  لقمرها  إيران  إطاق  ضوء  في  اإليرانية،  الخليجية 
المحتملة  التطورات  نطاق  وفي  أواًل،  المستقبلي  إطارها  في  لها  ينظر  أن 
ثالثًا،  التاريخية  خلفياتها  يغفل  أن  دون  ثانيًا،  األوسط  الشرق  لمنطقة 

أخيراً. وليس 
من يقرأ تاريخ العاقات العربية - اإليرانية، وعلى وجه الخصوص 
بوسعه  الثانية،  الكونية  الحرب  انتهاء  منذ  تمتد  التي  منها  الحديثة 
فهي  إليها،  يتوصل  أن  يريد  التي  االستنتاجات  لصالح  يجيرها  أن 
وتتأرجح  والهبوط،  الصعود  مراحل  فيها  وتكثر  بالتعرجات،  مليئة 
المسلح  الصدام  إلــى  يصل  أن  يكاد  الــذي  والتوتر  التام،  الهدوء  بين 
العاقات  تلك  يجعل  ــذا  ه ــة.  ــي ــارات اإلم الــجــزر  حـــاالت  فــي  حصل  كما 
مليئة  ذاته  بالقدر  لكنها  والتعاون،  الوئام  مقومات  من  بالكثير  تمسك 
على  القائمة  األنظمة  بطبيعة  رهن  ذلك  كل  والتناحر.  الصراع  بعناصر 
الصعيدين  على  تحكمها  التي  الطولية  والعاقات  الخليج  ضفتي 

والدولي. اإلقليمي 
تلك  ذاكــرتــه  من  يمحو  أن  أو  يقفز  أن  يمكنه  ال  العربي،  فالمواطن 
الذي  الشاه  حكم  خال  أبيب  وتل  طهران  بين  القائمة  الوثيقة  العاقات 
طهران،  في  مصدق  حكومة  إسقاط  بعد  الخمسينيات  منتصف  من  امتّد 

قادها  التي  الثورة  بحكمه  أطاحت  عندما  السبيعينيات  نهاية  وحتى 
مع  العاقة  وتدشين  »إسرائيل«،  طرد  من  ذلك  تا  وما  الخميني،  اإلمام 
في  الحين،  ذلك  منذ  طهران،  وانخراط  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
السياق  وفي  الصهيوني.  العدو  ضد  نضالهم  في  الفلسطينيين  تأييد 
كي  قواته  الشاه  إرسال  فوق  يقفز  أن  العربي  المواطن  يستطيع  ال  ذاته 

الماضي.  القرن  من  السبعينيات  بداية  في  العمانية  الثورة  تسحق 
دور  العربي،  التاريخ  ذاكرة  من  نمحو  أن  يمكن  ال  ذاته،  االتجاه  وفي 
واشنطن،  من  مباشرة  وبرعاية  الخمسينيات،  منتصف  في  إيــران، 
على  السيطرة  هــدفــه  إقليمي  عسكري  نــظــام  تأسيس  ــاوالت  ــح م فــي 
المركزي  الحلف  بمنظمة  حينها  عرف  والذي  األوسط،  الشرق  منطقة 
جمال  الراحل  الرئيس  أسقطه  والتي  الناتو،  نمط  على   ،)CENTO(
تلك  لتاريخ  قــراءتــنــا  عند  منصفين  نــكــون  ولــكــي  لــكــن،  عبدالناصر. 
حينها،  بغداد  نظام  من  مباركة  اإليرانية،  الخطوة  كانت  فقد  المرحلة، 
ذلك  ومــنــذ  الــعــراقــيــة.   1958 تــمــوز  يــولــيــو/  ثـــورة  ــه  ب تطيح  أن  قبل 
لم  متواصلة  تواترات  اإليرانية   - العراقية  العاقات  عرفت  التاريخ، 
قمتها  التوترات  ووصلت   ،1975 الجزائر  إتفاقية  غلوائها  من  تخفف 

السبعينيات.  نهاية  في  العراقية   - اإليرانية  الحرب  في 
موازين  ضــوء  فــي  اإليــرانــيــة  الخطوة  لهذه  النظر  الــيــوم  المطلوب 
يتعلق  فيما  التحديد  وجه  وعلى  ــط،  األوس الشرق  في  القائمة  القوى 
الحدث  يكون  أن  يمكن  مدى  أي  وإلى  اإلسرائيلي،   - العربي  بالصراع 
اإليراني عامًا إيجابيًا في صالح العرب ومن ثم ترجيح الكفة العربية 

الصراع. ذلك  في 

عبيدلي العبيدلي

ubaydli.alubaydli@alwasatnews.com

تتحّرك  فلسطين  ف��ي  المقاومة  على  ال��ح��رب  ت��زال  ال   [
الكبير  العسكري  العدوان  انتهاء  بعد  صعيد،  من  أكثر  على 
الشعب  على  الجائر  الحصار  يستمّر  حيث  غّزة،  قطاع  على 
منها،  العربّية  حّتى  المعابر،  إغالق  طريق  من  الفلسطيني 
إض���اف���ًة إل���ى ال��ض��غ��ط ال���دول���ي ال��م��م��ارس م��ن ق��ب��ل ال���دول 
المستكبرة لفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني الصابر 
هزيمة  ع��ن  اإلسرائيلّية  ال��ح��رب  آل��ة  عجز  بعد  وال��م��ق��اوم، 

إرادته. 

إّننا نعيش في عالٍم ال ُيحترم 
فيه إال األقوياء، فهل نقف 
يومًا لنحافظ على عناصر 

القّوة لدينا وتنميتها -
نقولها للفلسطينّيين جميعًا، 

وللعرب وللمسلمين- أم 
نبقى نتحّرك على أساس 

تدمير كّل واقعنا من طريق 
تمزيق كّل أوراق القّوة لدينا
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مقابل فدية قدرها 3 ماليين دوالر ألقيت إليهم بمظلة

تحرير سفينة الشحن األوكرانية من قبضة القراصنة
 § مقديشو - أ ف ب، رويترز

] أعلنت الرئاسة األوكرانية في بيان أمس )الخميس( أنه تم تحرير 
أواخر  صوماليون  قراصنة  عليها  استولى  كان  أوكرانية  شحن  سفينة 
أجهزة  ــدة  ع فيها  شــاركــت  جـــداً«  معقدة  »عملية  ــر  إث أيــلــول،  سبتمبر/ 

استخبارات.
صحة  القراصنة  زعيم  أكد  الذي  بيانها  في  األوكرانية  الرئاسة  وقالت 
إثر  شباط  فبراير/   4 في  فاينا  الشحن  سفينة  تحرير  »تم  إنه  معلوماته 
مع  بالتعاون  أوكرانية  استخبارات  أجهزة  بها  قامت  معقدة  عملية 

أجهزة استخباراتية أجنبية«.
ليس  »إنه  قائاًل  فدية  دفع  تم  أنه  علي  سوغول  القراصنة  زعيم  وأكد 
مبلغًا كبيراً لكنه مبلغ يكفي لتغطية نفقاتنا«. غير أنه رفض تحديد قيمة 
خفض  قبل  دوالر  مليون  بـ35  البداية  في  طالبوا  القراصنة  وكان  الفدية. 

قيمة الفدية تدريجيًا.
 3.2 قيمتها  فدية  دفع  تم  إنه  قالت  القراصنة  من  قريبة  مصادر  أن  غير 
نيروبي.  من  الفدية  قيمة  ونقلت  السفينة.  عن  اإلفراج  لقاء  دوالر  ماليين 
وتم إلقاء حقيبة تحوي قيمة الفدية للقراصنة بمظلة بعد ظهر األربعاء، 

بحسب المصادر ذاتها.

وهم  بخير  السفينة  طاقم  »كامل  أن  األوكرانية  الرئاسة  وأضافت 
األميركية  البحرية  تتولى  التي  »فاينا«  وتستعد  متنها.  على  موجودون 

حمايتها، للتوجه إلى مرفأ مومباسا في كينيا.
وتنقل سفينة الشحن فاينا األوكرانية التي تحمل علم بيليز 33 دبابة 

من طراز »تي72-« ومخازن ذخائر عديدة.
طاقم  متنها  وعلى  سبتمبر   25 في  السفينة  اعترضوا  القراصنة  وكان 
قبطان  وكان  واحد(.  وليتواني  روس  و3  أوكرانيًا   17( شخصًا   21 من 
ضغط  في  ارتفاع  بسبب  السفينة  احتجاز  من  أيام  بعد  توفي  السفينة 

الدم.
لوكالة  شابوفالوف  فيكتور  األوكرانيين  البحارة  أحــد  ــد  وال ــال  وق
»لكن  وتابع  التحرير«.  خبر  من  جداً  مسرورون  »نحن  برس«  »فرانس 

سنكون مسرورين أكثر حين نتمكن من رؤية أبنائنا هنا«.
السفينة  مالك  ممثل  لنا  »قال  هاتفي  حديث  في  شوبالوف  وأضــاف 
وال  مومباسا  إلى  للوصول  أيام  وعشرة  ثالثة  بين  ما  إلى  ستحتاج  إنها 

نعلم متى سيعودون إلى الوطن«.
قبل  من  طويلة  لفترة  طاقمها  احتجز  التي  السفن  إحدى  هي  و«فاينا« 
ستة  منذ  محتجزة  نيجيرية  قاطرة  تــزال  وال  الصوماليين.  القراصنة 

صورة من األرشيف  للسفينة األوكرانية في سواحل الصومال        )رويترز(أشهر.

البرلمان القرغيزي يناقش مشروع إغالق القاعدة األميركية
§ بشكيك - رويترز، أ ف ب

] أعلن المسئول اإلعالمي في البرلمان القرغيزي أمس )الخميس( أن البرلمان 
سيناقش األسبوع المقبل مشروع الحكومة بإغالق القاعدة الجوية األميركية في 

الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى.
سيناقشون  »الــنــواب  أن  جوماباييف  افالنبيك  اإلعــالمــي  المسئول  وأعلن 
ومن  بشكيك  العاصمة  من  القريبة  ماناس  قاعدة  إقفال  مسألة  المقبل  األسبوع 

قواعد عسكرية روسية«.
سيسمح  مــا  البرلمان،  على  باكاييف  بــك  كــرمــان  الرئيس  مــؤيــدو  ويسيطر 
األربــعــاء  عنه  أعلن  الــذي  األميركية  الــقــاعــدة  إغــالق  مــشــروع  بــإقــرار  بالتأكيد 

الماضي.
وكان باكاييف أعلن قرار إغالق القاعدة الثلثاء في موسكو وإلى جانبه نظيره 
قرضًا  لقرغيزستان  روسيا  تقديم  على  دقائق  بعد  مدفيديف  ديمتري  الروسي 

بقيمة ملياري دوالر.
وكانت روسيا ترغب منذ زمن بإقفال هذه القاعدة في مطار ماناس في بشكيك 

لكنها أكدت أنها لم تؤثر بأي شكل على قرار قرغيزستان.
القاعدة  إغــالق  يتم  وقرغيزستان،  المتحدة  الواليات  بين  االتفاق  وبحسب 
بعد 6 أشهر من نقض أحد الطرفين لالتفاق. وتشكل القاعدة األميركية التي تضم 
1200 جندي منذ 2001 مركز دعم لوجستي لقوات التحالف الدولية الموجودة 

في أفغانستان.
وقالت الواليات المتحدة التي يبلغ إجمالي مساعداتها السنوية لقرغيزستان 
150 مليون دوالر إنها لم تتلق أي اتصاالت رسمية بشأن إغالق القاعدة. وصرح 
قرغيزستان  مع  جارية  المباحثات  بأن  األميركية  الخارجية  باسم  المتحدث 

قاعدة ماناس األميركية       وستستمر.

مجموعة إرهابية يونانية تهدد 
الشرطة »بإعدامات« عشوائية

§ أثينا - أ ف ب

أمــس  يــونــانــيــة  ــة  ــف ــي ــح ص ـــــرت  ذك  [
مجهولة  إرهابية  مجموعة  أن  )الخميس( 
الــثــوار«  »طائفة  ــم  اس نفسها  على  تطلق 
يونانيين  شــرطــيــيــن  ـــدام«  ـــإع »ب هـــددت 
النار  إطــالق  فيه  تبنت  بيان  في  عشوائيًا 

على مركز للشرطة.
المجموعة  عن  نيا«  »تا  صحيفة  ونقلت 
لم  شرطي  كــل  »حــيــاة  إن  بيان  فــي  قولها 
وتبنت  رصــاصــة«.  من  أكثر  تساوي  تعد 
ببساطة  اتسم  الذي  البيان  في  المجموعة 
وفظاظة ال سابق لها في تاريخ اإلرهاب في 
اليونان، الهجوم الذي استهدف )الثلثاء( 
ضاحية  فــي  لــلــشــرطــة  مـــركـــزاً  ــي  ــاض ــم ال
الهجوم  وســبــب  أثينا.  فــي  ــوس  ــدال ــوري ك

أضراراً مادية لكنه لم يؤد إلى إصابات.
االعــتــداء  ــدف  ه إن  المجموعة  وقــالــت 
النار  مجهولين  ثالثة  خالله  أطلق  ــذي  ال
يدوية  قنبلة  وألــقــوا  للشرطة  مركز  على 

فيه.  الموجودين  الشرطيين  »إعدام«  كان 
وأضافت »نحن ال نمارس العمل السياسي 

بل حرب عصابات«.
على  الــنــص  ــى  ــل ع ــة  ــرط ــش ال ـــرت  ـــث وع
مجهول  اتصل  بعدما  مدمجة  اسطوانة 
الكسيس  قبر  على  ــا«،  ــي ن »تــا  بصحيفة 
في  شرطي  قتله  الــذي  غريغوروبولوس 
في  األول  كانون  ديسمبر/  من  الــســادس 

أثينا.
إلى  غــريــغــوروبــولــوس  مــصــرع  وأّدي 
ـــودة  ــان وع ــون ــي ـــدن ال أعــمــال عــنــف فــي م
المتطرفة  اليسارية  الثوري  الكفاح  منظمة 
شرطيين  عــلــى  ــار  ــن ال ـــالق  إط تبنت  الــتــي 
الثاني  كــانــون  يناير/  مــن  الخامس  فــي 
وتسبب  الــثــقــافــة.  وزارة  ـــام  أم الــمــاضــي 
ــروح  ــج ـــة شـــرطـــي ب ـــاب ـــي إص الــهــجــوم ف

خطيرة.
وقوف  في  تشتبه  أنها  الشرطة  وذكرت 
مركز  على  الهجوم  وراء  المجموعة  هــذه 

كوريدالوس.

بكين ترفض تأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية
§ بكين - أ ف ب

كوريا  )الخميس(  ــس  أم الصين  ــت  دع  [
سيئول  ــع  م ــوار  ــح ال متابعة  إلــى  الشمالية 
ــي شــبــه الــجــزيــرة  لــتــفــادي تــأجــيــج الــتــوتــر ف
يانغ  بيونغ  أن  في  يشتبه  حين  في  الكورية 
بعيد  ـــاروخ  ص على  تجربة  ـــراء  إلج تستعد 
الخارجية  ــم  ــاس ب الــنــاطــقــة  ــت  ــال وق الــمــدى. 
تجدد  عــن  سؤالها  عند  يــو  جيانغ  الصينية 
التوترات بين البلدين »لطالما دعمنا، بصفتنا 
الشمالية  الكوريتين  جــهــود  مـــجـــاوراً،  ــداً  ــل ب
وتفعيل  العالقات  تحسين  نحو  والجنوبية 

التعاون بينهما من خالل الحوار«.
المعنيون  الفرقاء  يفهم  أن  »نأمل  وأضافت 
أن المحافظة على االستقرار يصب في مصلحة 

الشعبين في شبه الجزيرة الكورية«.
اللتين  الكوريتين،  بين  العالقات  وكانت 
الــنــزاع  منذ  ــرب  ح حــالــة  فــي  رسميًا  ـــزاالن  ت ال 
شهدت  و1953،   1950 بين  بينهما  الدموي 
لي  المحافظ  الــرئــيــس  ـــول  وص منذ  تــدهــوراً 
شباط  فبراير/  فــي  السلطة  ــى  إل ــاك  ب ميونغ 
كيم  نظام  حيال  التشدد  إلى  والداعي   ،2008

جونغ ايل.
وكانت بيونغ يانغ أعلنت الجمعة الماضي 
أنها ألغت جميع اتفاقاتها مع كوريا الجنوبية 
عتبة  ــى  »إل البالد  جر  بمحاولة  إياها  متهمة 

الحرب«.
ــاء  ــث ــل ــث ـــي أكـــــد ال ـــرك ـــي ــــــان مـــســـئـــول أم وك
ــاء  ــب ــي نــشــرتــهــا وكـــالـــة األن ــت ــات ال ــوم ــل ــع ــم ال

استعداد  حول  )يونهاب(  الجنوبية  الكورية 
كوريا الشمالية إلجراء تجربة إطالق صاروخ 

بعيد المدى.
وتأتي زيادة التوتر بين الكوريتين في وقت 
توقفت المفاوضات بين الدول الست للتوصل 
البرامج  ــاف  ــق وإي ــووي  ــن ال ــالح  ــس ال ــزع  ن ــى  إل

النووية لكوريا الشمالية.

حبس نائبة كردية بتهمة 
الترويج للكردستاني في تركيا

§ أنقرة - أ ف ب 

كردية  نائبة  على  )الخميس(  أمــس  بكر  ــار  دي في  محكمة  حكمت   [
بالسجن لعام ونصف العام بتهمة »الترويج« للتمرد الكردي إال أنها لن 

تسجن فوراً ألنها تتمتع بحصانة نيابية.
أجل  من  للحزب  السابق  والزعيم  العضو  توغلوك  آيسل  وأديــنــت 
إلدالئها  تركيا،  في  لألكراد  الموالية  األحــزاب  أكبر  ديمقراطي  مجتمع 
القضاة  وأدانـــهـــا  ســيــاســي.  اجــتــمــاع  خـــالل   2007 ــي  ف بــتــصــريــحــات 
واالتحاد  تركيا  تعتبره  الذي  الكردستاني  العمال  لحزب  »بالترويج« 

األوروبي والواليات المتحدة منظمة إرهابية.

تطالب  قد  التي  التركية  التمييز  محكمة  أمام  توغلوك  ملف  وسيحال 
حصانتها  رفــع  على  بالتصويت  المقبلة  األشهر  في  التركي  البرلمان 

النيابية.
إذا  محكوميتها  قضاء  توغلوك  على  سيتحتم  اختصاصيين  وبحسب 
قرر النواب رفع الحصانة عنها. وتوغلوك التي تخصصت في المحاماة 
خالل  التركي  البرلمان  في  المنتخبين  للحزب  العشرين  النواب  أحد  هي 

االنتخابات التي جرت في يوليو/ تموز 2007.
وأبدى  الكردستاني.  العمال  حزب  بدعم  ــراراً  م النواب  هؤالء  واتهم 
أوجالن  عبداهلل  وزعيمهم  األكراد  المتمردين  مع  تعاطفه  علنًا  منهم  قسم 

الموجود في السجن.

الصين ترفض إرسال مسلمين يوغور 
من غوانتنامو لدول أجنبية

 § بكين - أ ف ب، رويترز

دول  الستقبال  معارضتها  )الخميس(  أمس  مجدداً  الصين  أكدت   [
منذ  غوانتنامو  في  معتقلين  االويــغــور  عرقية  من  صينيًا   17 أجنبية 

2002، بينما دعت منظمات عدة لحقوق اإلنسان كندا إلى استضافتهم.
يحل  أن  »نأمل  يو  جيانغ  الصينية  الخارجية  باسم  الناطقة  وقالت 
بشكل  الــدولــيــة  القوانين  بحسب  المشكلة  ــذه  ه المعنيون  ـــراف  األط
استقبالهم  نعارض  موقفنا.  عن  عدة  مرات  »عبرنا  وأضافت  مناسب«. 

في بالد أجنبية«.
ودعت منظمة العفو الدولية كندا األربعاء إلى أن تعرض على الرئيس 
األميركي باراك أوباما خالل زيارته المقبلة الوتاوا قبول إقامة معتقلين 
االويغور  المسلمين  من  أعضاء  وخصوصًا  أراضيها  على  غوانتنامو  في 
استقبال  وشك  على  تكون  أن  األربعاء  األول  أمس  كندا  ونفت  الصينيين. 

ثالثة من هؤالء، كما أكدت صحيفة »ذي غلوب اند ميل«. 
لم  لكنها  ــداء«  أع »مقاتلين  االويغور  المعتقلين  واشنطن  تعتبر  وال 

ترسلهم إلى الصين خوفًا من تعرضهم للتعذيب.

مسلح يقتل مسئواًل شيشانيًا سابقًا في موسكو
 § موسكو - رويترز، يو بي أي

إن  الروسية  الشرطة  باسم  متحدث  قال   [
الشيشان  عاصمة  بلدية  لرئيس  سابقًا  نائبًا 
)الخميس(  أمس  موسكو  في  بالرصاص  قتل 
منذ  بارز  شيشاني  الجئ  قتل  حادث  ثالث  في 

سبتمبر/ أيلول الماضي.
شبييف  جيالني  بالرصاص  مسلح  وقتل 

في  منزله  ــى  إل عــودتــه  طــريــق  فــي  ــان  ك بينما 
محلية  أنــبــاء  وكـــاالت  وقــالــت  موسكو.  ــرب  غ
بلدية  رئيس  نائب  منصب  تولى  شبييف  إن 
الواقعة  الشيشان  منطقة  عاصمة  غــروزنــي 
ــا حــيــث تــقــاتــل قــــوات روســيــة  ــي ــوب روس ــن ج
انفصاليين. وهرب شبييف من غروزني العام 
في  وأصيب  نار  إلطالق  تعرض  بعدما   2006

شيشاني  الجــئ  ثالث  وهــو  اغتيال.  محاولة 
سبتمبر  ــر  أواخ منذ  نار  إلطــالق  يتعرض  بــارز 
النائب  يامادييف  ــالن  رس مسلح  قتل  عندما 

السابق في البرلمان الروسي في موسكو.
في  أشقاء  ثالثة  من  واحداً  يامادييف  وكان 
ــزان  رم الشيشاني  الرئيس  عــارضــت  عائلة 

قديروف.

تمرين عسكري بين كوريا الجنوبية والقوات األميركية شمال سيئول     )رويترز(

نور من محبسه: لن أترك حزب الغد مادمت حيًا
§ القاهرة - د ب أ

في  المعارض  الغد  حــزب  مؤسس  نفى   [
مصر أيمن نور قيامه بالبدء في تأسيس حزب 
يعيش  الذي  الليبرالي  الحزب  عن  بدياًل  جديد 
قائم  ــزاع  ن خلفية  على  سياسي  جمود  حالة 

على رئاسته.
وقال نور في بيان أمس )الخميس( من مقر 
القاهرة  جنوب  طــره  مزرعة  بسجن  محبسه 
جــديــدة  مــرحــلــة  عــلــى  وقــــادم  ــم  ــائ ق ــد  ــغ ال »إن 
أهم  كأحد  السياسية  عافيته  فيها  يستعيد 
أضالع مثلث الحركة الليبرالية المصرية«، في 

إشارة لحزبي الوفد والجبهة الديمقراطية.
التي  الــتــصــريــحــات  أن  ــان  ــي ــب ال وأضــــاف 
المحامي  لسان  على  الصحف  بعض  نشرتها 
)نــور(  أنــه  مطلقًا  منها  يقصد  لم  بركات  أيمن 
الطريق  ــزب  »ح وتــابــع:  الغد.  حــزب  سيترك 
ليس  التصريحات  عنه  تحدثت  التي  الثالث 
واالجتماعي  الفكري  البعد  يمثل  لكنه  حزبًا 
تعميق  هو  اآلن  المطروح  وأن  الغد  لبرنامج 

هذا التوجه عن طريق تحديث برنامج الغد«.
فكرة  تحويل  ــى  إل »نسعى  قــائــاًل:  ومضى 
منظومة  ضمن  حركي  تيار  إلى  الثالث  الطريق 
قبل  الوفدية  الطليعة  حركة  ــرار  غ على  الغد 

فكرة  أن  إلـــى  وأشــــار  تــمــوز«.  يــولــيــو/  ـــورة  ث
ــرن  ــق ــت فـــي تــســعــيــنــيــات ال ــرح الــمــشــروع ط
الوفد  حزب  في  )نور(  عضويته  أثناء  الماضي 
الحزب  لبرنامج  إصالحي  مشروع  ــار  إط في 

الليبرالي العريق.
في  الواعي  عمري  نصف  »أنفقت  نور:  وقال 
الوفد حبًا في الليبرالية وأعطيت أربع سنوات 
إيمانًا  الغد  وحزب  حركة  وقيام  لميالد  أخرى 
الثالث  الطريق  وأفكار  االجتماعية  بالليبرالية 
سجنًا  عمري  من  أخرى  سنوات  أربع  ودفعت 
عمري  من  تبقى  ما  وسأهب  الحلم  لهذا  وثمنًا 

لتحويل هذا الحلم إلى واقع«.

مشروع الدستور الليبي يعلن في نهاية فبراير
§ طرابلس - أ ف ب

مشروع  ــودة  ــس م أن  )الــخــمــيــس(  أمــس  »الليبية«  قــنــاة  أعلنت   [
فبراير/  نهاية  في  ستعلن  ليبيا  في  الدستور  أو  الوطني«  »الميثاق 

شباط الجاري.
معمر  الليبي  الزعيم  نجل  اإلســالم  سيف  من  المقربة  القناة  وقالت 
وطني  ميثاق  مشروع  بدراسة  المكلفة  الحكومية  اللجنة  »إن  القذافي 
الناحية  من  الدستور  مسودة  وصياغة  تنقيح  من  انتهت  )دستور(  أو 

نهائية«. وبصورة  القانونية 
الشهر  نهاية  في  )المشروع(  عنه  اإلعالن  المتوقع  »من  أن  وأضافت 

الشعبية«. المؤتمرات  على  لعرضه  الحالي 
لجنة  تشكيل  الماضي  األول  كانون  ديسمبر/  في  أعلنت  ليبيا  وكانت 
حكومية مكلفة دراسة مشروع ميثاق وطني في سابقة في هذا البلد منذ 

إلغاء القذافي الدستور بعد توليه السلطة في 1969.
مشروع  »إن  ــرس«:  ب »فرانس  لوكالة  توتة  أبــو  عبدالرحمن  ــال  وق
خبراء  من  شكلت  لجنة  قبل  من  إلينا  أحيل  )الدستور(  الوطني  الميثاق 
اللجنة  وستقوم  للبالد  وطني  لميثاق  عدة  مقترحات  بصياغة  قاموا 

الحالية اآلن بمراجعته وتنقيحه من الناحية القانونية«.
تحت  ـــوام  أع  3 منذ  انطلق  الــمــشــروع  ــذا  ه على  العمل  أن  ـــح  وأوض
هذا  صحافية  تصريحات  في  القذافي  نجل  وجدد  اإلسالم.  سيف  رعاية 
هناك  يكون  أن  »نريد  وقال  للبالد.  دستور  كتابة  إلى  دعوته  األسبوع 
واحد  شخص  حول  يدور  شيء  كل  وليس  ومؤسسات  وقوانين  دستور 

أو مجموعة أشخاص«.
ويــبــنــوا  ــم  ــوره ــت دس يــشــكــلــوا  أن  الــلــيــبــيــيــن  ــى  ــل ع »لـــذلـــك  وأضــــاف 
مؤسساتهم ويديروا شئونهم بأنفسهم من دون المزيد من االعتماد على 

سيف اإلسالم وال )اكس( وال )زد( لتسيير شئونهم«.
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السلطات المصرية تعتقل عضوًا في الحركة بحوزته 9 ماليين دوالر

القاهرة: حماس ترد غدًا على اقتراحات التهدئة مع »إسرائيل«

التي  اإلسرائيلية  االقتراحات  إن  »حماس«  وقالت 
مسئول  وقال  غامضة.  اتفاق  إلى  للتوصل  مصر  نقلتها 
شبه  ــط«  األوس »الشرق  لوكالة  اسمه  يذكر  لم  مصري 
السبت  القاهرة  إلى  سيعود  »حماس«  وفد  إن  الرسمية 
النهائي  بالموقف  المصريين  المسئولين  إبالغ  أجل  من 
ــل«  ــي ــرائ ــــرت »حــمــاس« و«إس ــن هـــذه الــقــضــايــا. وأج م
بنود  بشأن  مصريين  وسطاء  مــع   منفصلة  محادثات 
قطاع  على  إسرائيلية  هجمات  بعد  األمد  طويلة  تهدئة 

غزة استمرت ثالثة أسابيع.
البردويل  صالح  »حماس«  حركة  في  المسئول  وقال 
بنسبة  لتعمل  المعابر  فتح  في  ترغب  »إســرائــيــل«  إن 
التهدئة  بعد  قدرتها  من  المئة  في  و80   70 بين  تتراوح 
سراح  ــالق  إلط التفاق  التوصل  لحين  الباقي  وتأجيل 
ذلك  ــم  رغ وعلى  شاليط.  جلعاد  اإلسرائيلي  الجندي 
العدوان  أهــداف  من  يكن  لم  شاليط  ــراح  س ــالق  إط فــإن 
أن  تعتقد  »إسرائيل«  فإن  غزة  على  األخير  اإلسرائيلي 
أقوى  تفاوض  ورقة  يعطيها  قد  المعابر  على  قيود  فرض 

إلطالق سراحه.
أنها  )الخميس(  أمــس  مصر  أعلنت  األثــنــاء،  هــذه  في 
جلعاد  عاموس  اإلسرائيلي  الموفد  مجدداً  ستستقبل 
المعابر  وفتح  الهدنة  بشأن  اتفاق  في  البحث  لمواصلة 
بين »إسرائيل«. وأكد مصدر مصري مسئول أن مستشار 
»سيعود  جلعاد  عــامــوس  اإلسرائيلية  الــحــرب  وزارة 
المخابرات  مدير  مع  المحادثات  لمواصلة  القاهرة  إلى 
الهدنة  بــشــأن  سليمان  عمر  ــواء  ــل ال المصرية  الــعــامــة 
المصدر  عن  األوســط«  »الشرق  ونقلت  المعابر«.  وفتح 

المباحثات  »سيستكمل  جلعاد  أن  المسئول  المصري 
الفصائل  استفسارات  على  وسيرد  بالتهدئة  الخاصة 
وأضــاف  والمعابر«.  بالتهدئة  المتعلقة  الفلسطينية 
محادثاته  أنهى  »حماس«  حركة  من  ــداً  »وف أن  المصدر 
إلى  وغادر  سليمان  مع  الماضية  قبل  الليلة  القاهرة  في 
موقف  بشأن  الفصائل  باقي  مع  للتشاور  وغزة  دمشق 
خالل  الــقــاهــرة  ــى  إل ــودة  ــع وال القضايا  ــذه  ه مــن  نهائي 

أيام«.
مغلقًا  رفــح  معبر  إبقاء  على  جهتها  من  مصر  وتصر 
عليها  المنصوص  بالترتيبات  العمل  إعادة  تتم  أن  إلى 
والسلطة  »إسرائيل«  بين  المبرم   2005 العام  اتفاق  في 
االتفاق  هــذا  ويقضي  األوروبـــي.  واالتــحــاد  الفلسطينية 
على  ـــراف  اإلش األوروبــــي  ــاد  ــح االت مــن  مراقبين  بتولي 
للمعبر  الفلسطيني  الجانب  من  المسافرين  مرور  حركة 
اإلشراف  مسئولية  الفلسطينية  السلطة  قوات  وبتولي 

األمني عليه.
»حماس«  استيالء  بعد  رفح  معبر  المراقبون  وغــادر 
في  منه  الفلسطينية  السلطة  قــوات  وطــرد  القطاع  على 
مغلقًا  المعبر  وظــل   2007 العام  في  حزيران  يونيو/ 
للحاالت  استئناثي  بشكل  إال  يفتح  ولم  الحين  ذلك  منذ 

اإلنسانية أو لمرور حجاج قطاع غزة.
أمس  مصرية  أمنية  مصادر  أعلنت  األثــنــاء،  هــذه  في 
وفد  أعضاء  جميع  عودة  رفضت  المصرية  السلطات  أن 
منهم  ــد  واح على  وأبــقــت  القطاع  ــى  إل »حــمــاس«  حركة 
معبر  من  مروره  عند  الوفد  بها  تسّبب  مشكلة  حّل  لحين 

رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وقال مسئول أمني بمعبر رفح طلب عدم ذكر إن األمن 
مفاوضات  في  المشارك  »حماس«  وفد  أوقف  المصري 
التهدئة بالقاهرة لدى وصوله إلى المعبر لتفتيشه، لكن 
يضّم  الذي  الوفد  أن  المسئول  وأضاف  ذلك.  رفض  الوفد 

رضخ  ــه،  ط وأيــمــن  أبوهاشم  وجــمــال  الــبــردويــل  ــالح  ص
مبلغًا  معه  ــدت  وج المصرية  الشرطة  وأن  للتفتيش، 
األجهزة  إن  ــال  وق دوالر.  ماليين   9 نحو  ــدره  ق المال  من 
عبوره  عدم  على  ــّرت  وأص المبلغ  على  تحفظت  األمنية 

إلى القطاع.
طه  أيمن  على  أبقى  المصري  األمن  إن  المسئول  وأكد 
مشكلة  حــّل  بانتظار  المعبر  من  المصري  الجانب  في 
النقود، مشّدداً على أن السلطات لن تسمح بمرور النقود.

§ القاهرة - رويترز، يو بي آي

)حماس(  اإلسالمية  المقاومة  حركة  وفد  إن  )الخميس(  أمس  مصرية  إعالم  وسائل  قالت   [
لتهدئة  بالتوصل  اقتراحات  على  النهائي  الحركة  رد  لتسليم  )السبت(  غ��دًا  القاهرة  إلى  سيعود 
من  ووفد  مصريين  مخابرات  مسئولي  بين  المحادثات  وانتهت  »إسرائيل«.  مع  شهرًا   18 تستمر 

»حماس« أمس األول من دون التوصل إلى اتفاق.

فلسطينيات يجلسن أمام خيامهن بالقرب من منازلهن المدمرة في جباليا        )رويترز(

قوات االحتالل تقصف خان يونس
§ خان يونس - بنا 

بلدة  )الخميس(  أمس  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  قصفت   [
القرارة شمال شرق خان يونس بقطاع غزة بالرشاشات الثقيلة 
قوات  أن  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وذكــرت  الدبابات.  وقذائف 
بلدة  شرق  العسكري  كيسوفيم  موقع  في  المتمركزة  االحتالل 
صوب  قذيفة  وأطلقت  الثقيلة  رشاشاتها  نيران  فتحت  القرارة 

البلدة من دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

اعتصام للعاملين في »األونروا« برام اهلل
§ رام اهلل - بنا 

الالجئين  وتشغيل  غ��وث  وك��ال��ة  ف��ي  العاملين  مئات  اعتصم   [
الفلسطينيين »األونروا« أمس في مقر دار المعلمين التابع للوكالة في 

مدينة رام اهلل لعدم تلبية مطالبهم.
في  العاملين  اتحاد  رئيس  عن  الفلسطينية  األنباء  وكالة  ونقلت 
احتجاجًا  واإلض��راب  االعتصام  هذا  »إن  قوله  الرشق  شاكر  الوكالة 
الرشق  وأشار  الوكالة«  في  كعاملين  لمطالبنا  اإلدارة  تلبية  عدم  على 
في  ال��روات��ب  زي��ادة  على  تتركز  الوكالة  في  العاملين  مطالب  أن  إل��ى 
اإلجازة  تطبيق  وكذلك  األسعار  وارتفاع  المعيشة  في  الغالء  خضم 
وموظفي  الوطنية  السلطة  بموظفي  أسوة  أسبوعيًا  يومين  للعاملين 

»األونروا« في الدول األخرى.

ماليزيا تسعى إلخضاع »إسرائيل« للتحقيق
§ كوااللمبور - قنا

ــالده  ب أن  يتيم  رئــيــس  الــمــالــيــزي  الــخــارجــيــة  ـــر  وزي أعــلــن   [
»إسرائيل«  إلخضاع  سبيل  عن  للبحث  جهدها  بكل  ستسعى 

للتحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة.
وقال في تصريح له أمس إن ماليزيا ستقدم التماسًا للحصول 
التي  االتهامات  بشأن  دولي  تحقيق  إلجراء  أخرى  دول  دعم  على 
ــي الــقــطــاع.  ــل« لــجــرائــم حـــرب ف ــي ــرائ ــاب »إس ــك ــن ارت تــتــحــدث ع
وأضاف أن من بين تلك الجرائم اإلسرائيلية التي يجري الحديث 
االحتالل  جيش  أن  رغــم  على  الفوسفور  قنابل  استخدام  عنها 
الضحايا  من  كبيراً  ــدداً  ع ستوقع  أنها  يعرف  كــان  اإلسرائيلي 

المدنيين األبرياء.

السفير اإلسرائيلي في السويد
 يتعرض لهجوم باألحذية 

§ ستوكهولم - يو بي آي

لهجوم  داغ��ان  بيني  السويد  ل��دى  »إسرائيل«  السفير  تعرض   [
باألحذية خالل محاضرة له في جامعة ستوكهولم.

وأفادت صحيفة »ذي لوكال« السويدية بأن الحادث وقع فيما كان 
قاعة  في  المقبلة  اإلسرائيلية  االنتخابات  بشأن  خطابًا  يلقي  داغ��ان 
يحفظون  كانوا  الذين  الشرطة  من  عناصر  بوجود  شخصًا   50 تضم 
لوكالة  هلستروم  بنغت  الشرطة  باسم  المتحدث  وقال  المكان.  أمن 
األنباء السويدية »تي تي«: »بدأ مشاركان في المحاضرة برمي أشياء 
منها  أيًا  لكن  الكتب  من  وعددًا  حذاء  عن  عبارة  وكانت  السفير  باتجاه 
في  رجل  هما  الشخصين  فإن  الشرطة،  وبحسب  السفير«.  يلمس  لم 
ال�35 وامرأة في ال�25 من العمر وقد تم توقيفهما على الفور ووجهت 

إليهما تهمتا االعتداء والتسبب بإزعاج عام.

مستوطنون يجرفون أراضًا زراعية في نابلس
 § نابلس - بنا 

المقامة  تفوح  مستوطنة  مستوطني  من  مجموعة  أقدمت   [
على  ــس  أم نابلس  مدينة  جــنــوب  ــوف  ــاس ي قــريــة  ـــي  أراض على 

تجريف عشرات الدونمات الزراعية من أراضي القرية.
قرية  مجلس  رئيس  عن  الفلسطينية«  »األنباء  وكالة  ونقلت 
اليــزالــون  المستوطنين  إن  قوله  مصلح  عبدالرحيم  يــاســوف 
شمالي  النقار  أم  بمنطقة  الحقلية  الزراعية  ــي  األراض يجرفون 
القرية وبحماية عدد كبير من جنود الجيش اإلسرائيلي. وأضاف 
غزة  قطاع  على  ــدوان  ــع ال ــدء  ب مــع  ــدأت  ب التجريف  عمليات  أن 

ومازالت مستمرة حتى هذه اللحظة.

الجيش اإلسرائيلي يداهم باخرة سفينة مساعدات لبنانية
§ بيروت - أ ف ب

مساعدات  سفينة  )الخميس(  ــس  أم اإلسرائيلي  الجيش  داهــم   [
أطلق  بعدما  وذلك  القطاع  قبالة  وجودها  خالل  غزة  قطاع  إلى  لبنانية 
أرسلت  التي  اللبنانية  األهلية  اللجنة  مسئول  أفاد  كما  باتجاهها  النار 

السفينة إلى القطاع المحاصر.
معن  غزة«  عن  الحصار  لكسر  الوطنية  »المبادرة  لجنة  منسق  وقال 
المياه  إلى  وصلوا  أنهم  السفينة  على  الموجودين  من  »تبلغنا  بشور: 
حربية  زوارق  اعترضتهم  إذ  غزة  شواطئ  قبالة  الفلسطينية  اإلقليمية 
وأضاف  عليها«.  النار  إطالق  بعد  سفينتهم  عناصرها  وداهم  إسرائيلية 

»بعد ذلك انقطع اتصالنا بهم«.
رفض  المحتلة  القدس  في  ــرس«  ب »فرانس  وكالة  أسئلة  على  ورداً 
بأن  برس«  »فرانس  سابقًا  أبلغ  قد  بشور  وكان  التعليق  االحتالل  جيش 
الجيش اإلسرائيلي اعترض السفينة مساء أمس األول )األربعاء( مؤكداً 
وحمل  المحاصر.  القطاع  إلى  الوصول  محاولة  في  السفينة  استمرار 
السفينة  سالمة  مسئولية  »إسرائيل«  السنيورة  فؤاد  الحكومة  رئيس 

وركابها.
األربعاء  مساء  إسرائيليان  حربيان  ــان  زورق »اعترض  بشور  وقــال 
السفينة وهي في المياه الدولية تحاول الوصول إلى المياه اإلقليمية في 
مروحيات  فوقها  حلقت  ثم  أدراجها  بالعودة  وطالباها  فلسطين  شمال 
في  السفينة  »ابتعدت  بشور  وأضاف  مضيئة«.  قنابل  مطلقة  عسكرية 
جنوب  من  غزة  شواطئ  إلى  الوصول  مجدداً  تحاول  الفجر  ومنذ  الليل 

فلسطين عبر المياه اإلقليمية المصرية«.
التي  اللبنانية  »اإلخــوة«  سفينة  »إسرائيل«  باعتراض  تبلغه  وفور 
سلسلة  السنيورة  أجرى  أطفال  والعاب  ــة  وأدوي غذائية  ــدادات  إم تنقل 

التعرض  مغبة  ــن  م »للتحذير  ــة  ــي ودول عربية  جــهــات  ــع  م ــاالت  ــص ات
ـــوزراء.  ال مجلس  رئــاســة  عــن  ــادر  ص بيان  ــق  وف للسفينة«  اإلسرائيلي 
مصر  خارجية  وزير  وخصوصًا  الجهات  هذه  الحكومة  رئيس  وطالب 

أحمد أبوالغيط والدوائر المختصة في األمم المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
األخيرة  محماًل  بعبورها  السماح  ــل  أج مــن  »إســرائــيــل«  على  الضغط 

»مسئولية سالمة السفينة وركابها«.

السفينة اللبنانية التي اعترضتها البحرية اإلسرائيلية ترسو في أشدود  أمس        )أ،ف،ب(

االحتالل يغتال قائد 
سرايا القدس في الضفة 

§ سانا - الضفة الغربية 

أمس  فجر  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  اغتالت   [
قائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة المقاومة 
بلدة  في  اإلسالمي(  )الجهاد  الفلسطينية  الوطنية 

قباطيا جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.
 21 أبوالرب  عالء  منزل  إسرائيلية  قوة  واقتحمت 
االحتالل  قوات  اعتقلت  كما  بالرصاص.  وقتلته  عامًا 
لحم  وبيت  نابلس  مدينتي  في  فلسطينيين  ثالثة 

اإلسرائيلي  الحرب  ــر  وزي ــم  وزع الغربية.  بالضفة 
عملية  ارتكاب  منع  قد  أبوالرب  قتل  أن  بــاراك  إيهود 
»إرهابية« في »إسرائيل« عشية االنتخابات المقررة 
األسبوع المقبل. وقال باراك في تصريحات أدلى بها 
خالل جلسة لكتلة العمل البرلمانية أمس »إن عملية 
االنتخابات  عشية  تنفيذها  مخطط  ــان  ك إرهــابــيــة 
الجاري  شباط  فبراير/  شهر  من  العاشر  في  المقررة 
تلك  تنفيذ  منع  القدس  سرايا  في  القيادي  قتل  أن  إال 

العملية«.

موسى: قطر كانت محقة 
في طلب عقد القمة العربية

§ القاهرة - قنا

لجامعة  العام  األمين  قــال   [
ــرو مــوســى  ــم ــة ع ــي ــرب ــع الــــدول ال
حق«  على  »كانت  قطر  ــة  دول إن 
بشأن  العربية  القمة  طلب  فــي 
 16 يــوم  غــزة  قطاع  على  الحرب 
الماضي.  الثاني  كانون  يناير/ 
ـــي تــصــريــح  ـــــاف مـــوســـى ف وأض

ــس  ــاة »الـــجـــزيـــرة« بــثــتــه أم ــن ــق ل
تنعقد  أن  يــجــب  ـــان  ك الــقــمــة  أن 
بسبب  يكتمل  ــم  ل الــنــصــاب  لكن 
لبعض  الــمــتــضــاربــة  ــف  ــواق ــم ال
موافقات  ــت  ــل أرس ــي  ــت »ال ـــدول  ال
ـــذارات«. وأشــار  ـــت ــت اع ــل ــم أرس ث
حمد  الشيخ  سمو  مقولة  أن  إلــى 
ــة  دول ــر  ــي أم ــي  ــان ث آل  خليفة  ــن  ب
الوكيل«  ونعم  اهلل  »حسبي  قطر 

االكتمال  بين  النصاب  تغير  بعد 
وعدمه »كانت في محلها«.

عقد  ــي  ف مضت  قطر  أن  يــذكــر 
الطارئة«  غزة  »قمة  باسم  القمة 
ــدد  ــي ع ــل ــث ــم ــــادة وم ــة ق ــارك ــش ــم ب
واإلسالمية  العربية  الـــدول  مــن 
ــاع غــزة  ــط لــبــحــث الــوضــع فــي ق
العدوان  من  أسابيع  ثالثة  بعد 

اإلسرائيلي.

مصر تغلق معبر رفح 
§ القاهرة - أ ف ب

صباح  من  اعتباراً  المصرية  السلطات  أغلقت   [
غزة  قطاع  مع  الحدودي  رفح  معبر  )الخميس(  أمس 
على  استثنائية،  حاالت  في  بعبوره  ستسمح  ولكنها 

ما أفاد مسئول في المعبر طلب عدم ذكر اسمه.
يسمح  ولن  سيغلق  المعبر  إن  المسئول  وأوضح 
الوفود  مرور  سيحظر  كما  الطبية  المعونات  بدخول 
إلى  تدخل  كانت  التي  واإلعالمية  واإلغاثية  الطبية 
انتهاء  منذ  خاصة  بتصاريح  المعبر  من  غزة  قطاع 
كانون  يناير/   18 في  القطاع  في  العسكرية  العملية 
السلطات  أن  الــمــصــدر  وأضـــاف  الــمــاضــي.  الــثــانــي 
إلى  ذهبت  التي  األجنبية  للوفود  ستسمح  المصرية 
القطاع عبر المعبر بالمرور منه في طريق العودة كما 
ستسمح بعودة الفلسطينيين العالقين في مصر إلى 

القطاع من المعبر.
ــى  ــرح ــج ـــول ال ـــدخ ــم الــســمــاح ب ــت ــي ــــه س وأكـــــد أن
الفلسطينيين بعد »تنسيق مع السلطات المصرية«. 

والطبية  الــغــذائــيــة  الــمــعــونــات  إن  الــمــصــدر  ـــال  وق
ــم )الـــواقـــع عند  ــال ــوس ــن مــعــبــري كـــرم أب ســتــدخــل م
غزة(  وقطاع  و«إسرائيل«  مصر  حــدود  التقاء  نقطة 
المصرية-اإلسرائيلية  ــدود  ــح ال )عــنــد  والــعــوجــة 
موعد  اقترحت  القاهرة  وكانت  سيناء(.  وســط  في 
اتفاق  ــان  ــري س لــبــدء  شــبــاط  فــبــرايــر/  ــن  م الــخــامــس 
قطاع  في  »حماس«  وحركة  »إسرائيل«  بين  للهدنة 

غزة.
جاء ذلك فيما أعادت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
أمس فتح معبر كرم أبوسالم أمام حركة المساعدات 
إلى  البضائع  ــال  إدخ لجنة  رئيس  وقــال  اإلنسانية. 
المعبر  فتحت  »إسرائيل«  إن  فتوح  رائــد  غزة  قطاع 
واألرز  والسكر  بالدقيق  محملة  شاحنة   121 إلدخال 
لــوزارة  شاحنات   10 ــى  إل بــاإلضــافــة  الطهي  وزيــت 
معبر  فتح  سيتم  فيما  بالفواكه...  محملة  الــزراعــة 
اإلسرائيلية  الوعود  وفق  الحق  وقت  في  عوز  ناحل 
محطة  لتشغيل  الـــالزم  الصناعي  الــســوالر  إلدخـــال 

توليد الكهرباء وغاز الطهو.

فلسطينيون ينتظرون مساعدات األمم المتحدة في غزة     )إي.بي.أيه(
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الئحة المالكي تكتسح نتائج االنتخابات في بغداد والمحافظات الجنوبية
المكونة  ــون«  ــان ــق ال دولـــة  ــاف  ــت »ائ الئــحــة  وحــلــت 
المركز  في  وشخصيات  صغيرة  شيعية  ــزاب  أح من 
باستثناء  شيعية  محافظات  وثماني  بغداد  في  األول 
حلت  حيث  ــوة،  ــدع ال ــزب  ح معقل  ــاء،  ــرب ك محافظة 

. لثًا ثا
ــات فــي الــمــفــوضــيــة  ــاب ــخ ــت ــــرة االن ــر دائ ــدي وقــــال م
هذه  إن  العبودي  قاسم  لانتخابات  المستقلة  العليا 
الناخبين«. أصوات  من  المئة  في   90 »تشمل  النتائج 

في  ــــوات  األص ــن  م الــمــئــة  ــي  ف  38 الــائــحــة  ــت  ــال ون
ــة.  ــي ــاس ــي س كــيــانــات   106 ــت  ــس ــاف ــن ت ــث  ــي ح ـــداد  ـــغ ب
»االحـــرار  قائمة  وبــيــن  بينها  شاسعًا  ــارق  ــف ال وجــاء 
حلت  التي  الصدري  التيار  يدعمها  التي  المستقلون« 

المئة. في   9 على  بحصولها  ثانيًا 
نسبة  على  بغداد  في  التوافق«  »جبهة  حصلت  كما 
رئيس  قــائــمــة  ــت  ــل وح ــًا  ــض أي ــة(  ــئ ــم ال ــي  ف  9 ( مــمــاثــلــة 

المئة(. في   8,6 ( رابعًا  عاوي  إياد  األسبق  الوزراء 
كبيراً  الــفــارق  جــاء  حيث  البصرة  في  ــر  األم وكذلك 
حصلت  التي  والحكيم  المالكي  قائمتي  بين  أيضًا  جداً 

المئة. في   11,6 على 
ثالثًا  الصدري،  التيار  يدعمها  التي  القائمة  وحلت 

وميسان. والناصرية  بغداد  في 
البصرة.  في  المئة  في   37 المالكي  الئحة  ونالت 
محافظتي  في  المئة  في   23,1 نسبة  على  حصلت  كما 
ميسان  في  المئة  في   17,7 وعلى  والقادسية  قار  ذي 
في  المئة  ــي  ف  15,3 و النجف  ــي  ف المئة  ــي  ف  16,2 و

 10,9 و بــابــل  محافظة  فــي  المئة  فــي   12,5 و ــط  واس
فقط  المئة  في   8,5 نالت  لكنها  المثنى  في  المئة  في 
يوسف  المستقل  المرشح  فور  تأكد  حيث  كرباء  في 

. بي لحبو ا
ــة، تــتــصــدر الئــحــة  ــن ــس ــرب ال ــع ـــي مــحــافــظــات ال وف
جبهة  زعيم  يدعمها  التي  الوطني  العراقي  المشروع 
حلت  حيث  النتائج  المطلك  صالح  الوطني  الــحــوار 
األصـــوات  ــن  م الــمــئــة  ــي  ف  17,6 عــلــى  بحصولها  أواًل 
أحمد  العشائري  الزعيم  يدعمها  التي  الائحة  تلتها 

. يشة ر بو أ
الحزب  فيها  يشارك  أخرى  عشائرية  الئحة  وحلت 
 15,9 على  بحصولها  الثالثة  المرتبة  في  اإلسامي 

المئة. في 
ـــاء«  ـــدب ـــح ــت قـــائـــمـــة »ال ــل ــص ــــا فـــي نـــيـــنـــوى، ح أم
 48,4 على  المحافظة  على  االكراد  لهيمنة  المعارضة 
المكونة  المتاخية«  »نينوى  قائمة  وحلت  المئة  في 

المئة«. في   25,5 على  والعرب  االكراد  من 
ــق  ــواف ــت ــة ال ــه ــب ــت »ج ــل ـــى ح ـــال ــة دي ــظ ــاف ــح ــــي م وف
المئة  ــي  ف  21,1 عــلــى  بــحــصــولــهــا  أواًل  واالصـــــاح« 
المئة  فــي   17,2 مــع  ثــانــيــًا  الكردستاني  والتحالف 

المئة(. في   15 ( ثالثًا  المطلك  والئحة 
صاح  في  »التوافق  جبهة  حلت  الدين،  صاح  وفي 
وقائمة  المئة  في   14,5 على  بحصولها  أواًل  الدين« 

األصوات. من  المئة  في   13,9 مع  ثانيًا  عاوي 
المحراب  »شهيد  قائمة  حصلت  للنتائج،  ووفــقــًا 

على  الحكيم  عبدالعزيز  بزعامة  المستقلة«  والقوى 
في   14,8 ( النجف  محافظات  فــي  الثانية  المرتبة 
 11 ( والديوانية  المئة(  في   11,6 ( والبصرة  المئة( 
في   9,3 ( والمثنى  المئة(  في   10 ( وواسط  المئة(  في 

المئة(. في   8,2 ( وبابل  المئة( 
 11 وأصيب  شخصًا   12 قتل  األمني،  الصعيد  وعلى 
ناسف  بحزام  انتحاري  بهجوم  أمس  بجروح  آخرين 
مسئول  نجا  فيما  ــداد،  ــغ ب ــرق  ش شــمــال  مطعم  ــل  داخ

العراقية. العاصمة  في  اغتيال  محاولة  من  عراقي 

هجومًا  »إن  الــعــراقــيــة  الــشــرطــة  ــي  ف مــصــدر  وقـــال 
بالناس  مكتظًا  شعبيًا  مطعمًا  استهدف  انتحاريًا 
شرق  شــمــال  كيلومتراً   155 خانقين،  قــضــاء  ــط  وس
وجرح  شخصًا   12 مصرع  إلــى  أدى  بعقوبة،  مدينة 

لارتفاع«. مرشحة  أولية  حصيلة  وفق  آخرين   11
أعلن  الــعــراقــيــة  الــتــربــيــة  وزارة  ــي  ف مــصــدر  ـــان  وك
معاذ  ـــوزارة  ال وكيل  نجاة  عــن  ــس  أم سابق  ــت  وق فــي 
انفجرت  ناسفة  بعبوة  اغتيال  محاولة  من  الجبوري 
وهو  بغداد،  غرب  المنصور  حي  في  موكبه  مرور  أثناء 

عمله. مقر  إلى  طريقه  في 
ــس الــنــواب  ــل ــج ــة رئـــاســـة م ــئ ــي إلـــى ذلـــك عــقــدت ه
البرلمانية،  الكتل  رؤساء  مع  اجتماعًا  أمس  العراقي 
 12 ـــ ال المرشحين  ــد  أح الختيار  آلية  لوضع  تمهيداً 
الرئيس  باستقالة  الشاغر  البرلمان  رئاسة  لمنصب 
ديسمبر/كانون   23 في  المشهداني  محمود  السابق 
على  اتفاق  إلى  التوصل  دون  من  ولكن  الماضي،  األول 
البرلمان  رئيس  سيخلف  الــذي  المقبل  الرئيس  اسم 

المشهداني. محمود  السابق  العراقي 

 § بغداد - أ ف ب، يو بي أي

] أظهرت نتائج 90 في المئة من انتخابات المحافظات العراقية أمس )الخميس( تصدر الالئحة 
التي يدعمها رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد والمحافظات الشيعية الجنوبية.

أعضاء في المفوضية المستقلة لالنتخابات يعقدون مؤتمرًا صحافيًا في بغداد          )إي.بي.ايه(

فوز المالكي باالنتخابات إيذاٌن باالبتعاد عن »الهوية الدينية«
§ البصرة - محمد عباس

في  الدين  وليس  واألمن  القومية  بالعراق  الشيعة  الناخبون  اختار   [
انتخابات  في  ال��وزراء  رئيس  حلفاء  بذلك  ليدعموا  المحلية  االنتخابات 
في  تجري  التي  البرلمانية  االنتخابات  في  العليا  اليد  تعطيهم  أن  يمكن 

وقت الحق هذا العام.
ال��وزراء  رئيس  لحلفاء  محتمل  كبير  فوز  إلى  األولية  الدالئل  وتشير 
الذي  العراقي  اإلسالمي  األعلى  المجلس  حساب  على  المالكي  ن��وري 
وي��رأس  الشيعة.  سكانه  على  يغلب  ال���ذي  ال��ج��ن��وب  على  مهيمنا  ك��ان 
في  قاده  الذي  االئتالف  لكن  إسالمي  حزب  وهو  الدعوة  حزب  المالكي 

الدين. إلى  كبير  بقدر  يتطرق  لم  االنتخابات 
األمنية  األوضاع  تحسن  في  الفضل  إليه  يعزى  أن  إلى  السعي  وفضل 
من  سنوات  أنهكتهم  الذين  الناخبين  بين  الوطنية  للوحدة  رسالة  وروج 
الزعماء  ظل  في  الخدمات  توفير  في  واإلخفاق  الطائفية  العنف  أعمال 

.2005 العام  منذ  المسئولية  وتولوا  الدين  رجال  عليهم  غلب  الذين 
رد  »ليس  دودج:  لندنتوبي  بجامعة  العراقية  الشئون  خبير  وق��ال 
على  قطعت  التي  الوعود  ضد  عنيف  فعل  رد  هو  بل  الدين  ضد  عنيف  فعل 
العراقي  اإلسالمي  األعلى  المجلس  واعترف  الطائفية.  الهوية  أس��اس 
المالكي  ائتالف  بفوز  إيران  في  تشكلت  قوية  بميليشيا  بصالت  المرتبط 

وربما  العراق  بجنوب  للنفط  المنتجة  البصرة  مدينة  في  ساحقًا  ف��وزًا 
يكون قد حصل على أكبر عدد من األصوات في بغداد«.

عدد  حيث  م��ن  الثاني  أو  األول  المركز  يحتل  االئ��ت��الف  إن  ق��ال  لكنه 
األصوات في 11 من جملة 14 محافظة صوتت في أكثر انتخابات هدوءًا 

.2003 العام  المتحدة  الواليات  قادته  الذي  الغزو  منذ  العراق  يشهدها 
بتحول  إي��ذان��ًا  كبيرة  نجاحات  المالكي  أنصار  تحقيق  يكون  وربما 
البساط  ليسحبوا  الدينية  الهوية  عن  بعيدًا  العراقية  السياسة  في  كبير 
شيعية  جماعة  أقوى  العراقي  اإلسالمي  األعلى  المجلس  أقدام  تحت  من 

بالعراق.
صريحة  دينية  حملة  ال��ع��راق��ي  اإلس��الم��ي  األع��ل��ى  المجلس  وأدار 
مستغاًل طقوسًا شيعية فضاًل عن قربه المتصور من المرجعية الشيعية 
التي يقودها عالم الدين البارز السيدعلي السيستاني على رغم رغبته في 
اإلسالمي  األعلى  المجلس  وخسائر  السياسية.  الخالفات  فوق  السمو 
في  إجراؤها  المقرر  البرلمانية  االنتخابات  قبل  له  شؤم  نذير  العراقي 

وقت الحق هذا العام، ما يثير مخاوف بشأن خطوته التالية.
العطية،  غسان  والديمقراطية  للتنمية  العراقي  المعهد  مدير  وتساءل 
سيلجأ  وه��ل  ه��ذا  سيقبل  العراقي  اإلس��الم��ي  األع��ل��ى  المجلس  ك��ان  إن 
في  المجلس  وأنشئ  أخ��رى؟  أمور  أو  المسلح  الصراع  أو  التخريب  إلى 
ويرفض  جيد  بتمويل  يحظى  وهو  حسين  صدام  عهد  في  بإيران  المنفى 

يتلقاه. بأنه  يشعرون  الذي  الخارجي  الدعم  كثيرون 
ويقول ناخبون كثيرون إنهم لم يشهدوا تحسنًا كبيرًا في المحافظات 
وي��ق��ول   .2005 ال��ع��ام  م��ن��ذ  ال��م��ج��ل��س  عليها  يسيطر  ال��ت��ي  ال��ج��ن��وب��ي��ة 
المجلس  األزم��ات  لمعالجة  الدولية  المجموعة  من  هيلترمان  جوست 
محاولة  )مثل(  ضده  ضربات  لعدة  تعرض  العراقي  اإلسالمي  األعلى 
رفض  حين  ف��ي  السيستاني  خاصة  الدينية  المرجعيات  استحضار 

بوضوح. هذا  نفسه  الديني  المرجع 
وما  المنصرمة  األربعة  األعوام  مدار  على  السيئ  الحكم  أنه  وأضاف 

مشاعر. من  خلفه 
عن  كوكيل  فيه  يفكرون  مازالوا  بالمجلس.  الوثوق  قط  الناس  يتعلم  لم 
في  للشيعة  مستقل  إقليم  إقامة  أجل  من  أيضًا  المجلس  وضغط  إي��ران. 

جنوب العراق غير أن هذا لم يحتل أهمية تذكر في حملته.
وعلى النقيض نادى المالكي بالوحدة الوطنية وإقامة حكومة مركزية 
األشهر  م��دار  على  بالعراق  العنف  في  الحاد  لالنخفاض  وروج  قوية 
يذكر  فلم  ثوبه  غير  المالكي  »إن  العطية  وق��ال  الماضية.  عشر  الثمانية 
الدعوة  حزب  بها  يتحدث  التي  بالطريقة  يتحدث  ولم  كلماته  في  اإلسالم 
العب  وهناك  المدني.  المجتمع  عن  علماني  بها  يتحدث  التي  بالطريقة  بل 
أنصار  وهم  الشيعة  سكانه  على  يغلب  ال��ذي  الجنوب  في  آخر  أساسي 
أسس  على  انتخابية  حملة  إدارة  تجنبوا  الذين  الصدر  مقتدى  الدين  رجل 

دينية.
بين  الدم  حمام  وسط  العراقية  السياسية  الساحة  على  الدين  وخيم 
شيعي  ائتالف  جمع  وق��د  األميركي  الغزو  أعقب  ال��ذي  والشيعة  السنة 
هو  دودج  وقال   .2005 العام  الشيعة  الناخبين  أص��وات  النطاق  واسع 
على  قائمًا  ليس   الشيعة  تصويت  وبالتالي  الحكم  في  فشل  )االئتالف( 
أساس الهوية الطائفية بل على القضايا المتصلة بأمور الحياة مثل األمن 
وتوفير الخدمات. وأضاف أن هذا يجعل المجلس معرضًا بشدة للهجوم 
يكفي  بنفوذ  متشبثًا  اليزال  ربما  المجلس  إن  محللون  ويقول  ومكشوفًا. 

الدعوة. حزب  نفوذ  لتحييد 
يظل  وربما  ليمنحهما  والحماية  المال  من  الكثير  يملك  أنه  وأضافوا 
وقوع  ي��ؤدي  أن  يمكن  أخ��رى  ناحية  من  التحالفات.  خ��الل  من  مهيمنًا 
مجالس  انتخابات  في  العراقي  اإلسالمي  األعلى  للمجلس  كبيرة  خسائر 
عبدالعزيز  المجلس  وزعيم  بالحزب.  داخلي  انفجار  إل��ى  المحافظات 
الحكيم مريض بالسرطان ويبدو من المؤكد أن ابنه عمار الحكيم سيحل 

الحزب. أعضاء  جميع  تعجب  لن  ربما  بالوراثة  خالفة  وهي  محله 
مع  الوثيق  تحالفه  من  قوته  من  الكثير  المجلس  يستمد  هذا  جانب  إلى 
قوي.  عسكري  جناح  عن  فضاًل  بالبرلمان  مقاعد  لها  التي  بدر  منظمة 
بشكل  التحرك  على  أكثر  اآلن  ستتشجع  ب��در  منظمة  إن  العطية  وق��ال 

استقاللية. وأكثر  منفصل 

أحمدي نجاد يرفض مخاوف الغرب بشأن القمر االصطناعي

روسيا تعتزم تشغيل مفاعل بوشهر نهاية العام
§ موسكو، طهران - رويترز، د ب أ

النووية  الطاقة  مؤسسة  رئــيــس  ــال  ق  [
تخطط  باده  إن  كيريينكو  سيرجي  الروسية 
بحلول  الـــنـــووي  بــوشــهــر  مــفــاعــل  لتشغيل 
اإليــرانــي  الرئيس  ــض  رف فيما  الــعــام،  نهاية 
ــرب من  ــغ ــاوف ال ــخ ــدي نــجــاد م ــم مــحــمــود اح

طهران. أطلقته  الذي  االصطناعي  القمر 
الطاقة  مؤسسة  رئيس  كيريينكو  عن  ونقل 
متوقعة...  غير  ــوادث  ح أي  تقع  لم  إذا  قوله 
بدء  المقرر.  الموعد  في  سيحدث  اإلطاق  فإن 

العام. هذا  مقرر  العمل 
إن  الـــمـــؤســـســـة  ـــم  ـــاس ب مـــتـــحـــدث  وقــــــال 
التشغيل  يسمى  عما  يتحدث  كان  كيريينكو 
بالكامل  المفاعل  فيه  سيعمل  ــذي  وال الفني 
قبل  أنظمته  اخــتــبــار  ــى  إل ويــهــدف  ــرة  م ألول 
العمل  ــدء  ب تأجيل  ــم  وت الــكــهــربــاء.  توصيل 
مرات  بوشهر  بمحطة  الــنــووي  المفاعل  في 

عديدة.
اإليراني  الرئيس  رفــض  ــك،  ذل غضون  في 

أول  باده  إطاق  بشأن  الغرب  وقلق  مخاوف 
وكالة  ونقلت  الصنع.  محلي  اصطناعي  قمر 
أنــبــاء »فـــارس« عــن أحــمــدي نــجــاد قــولــه في 
إال  ليس  االصطناعي  القمر  »هذا  مشهد:  مدينة 

والعدالة«. للسام  رسول 
ــــي: »الــعــصــر  ــــران ــس اإلي ــي ــرئ ـــــاف ال وأض
االحترام   على  المبني  الحوار  يسوده  الحالي 
تحل  ــم  ــال ــع ال ــات  ــك ــش م ــل  ــظ ت أن  يــمــكــن  وال 
وأوضح  والصواريخ«.  القنابل  باستخدام 
عــاقــة  ــاء  ــن ــب ل مــســتــعــدة  ــون  ــك ــت س إيــــران  أن 
ــدة  ــاع ــس ــم ــي وال ــرب ــغ ــم ال ــال ــع صـــداقـــة مـــع ال
أسلوب  بني  مــا  إذا  العالم  مشكات  حــل  فــي 

االحترام. على  معها  التعامل 
أن  )الغرب(  »عليكم  نجاد:  أحمدي  وقال 
ألن  ــدول  ال إلــى  تتحدثون  كيف  أواًل  تتعلموا 
عصر االستئساد قد ولى«. وأضاف »نحن من 
كلمات  إلى  نستمع  نحن   )...( الحوار  أنصار 
كل أولئك الذين يملكون في هذا العالم خطابًا 

العالم«. قضايا  لتسوية  ومقترحات  عاداًل 
ــس اإليــرانــي  ــي ــرئ ــب مــســتــشــار ال ــال كــمــا ط

المتحدة  الـــواليـــات  هــاشــمــي  ــمــره  ث مجتبي 
على  وشـــّدد  ــووي،  ــن ال ــاده  ب برنامج  بقبول 
سينجح  وواشنطن  طــهــران  بين  الــحــوار  أن 
أوباما  باراك  الرئيس  إدارة  اعترفت  حال  في 

نووي. برنامج  امتاك  في  إيران  بحق 
للشئون  الـــدولـــة  وزيــــر  ـــال  ق ــه،  ــت ــه ج مــن 
األربــعــاء  رامــيــل  بيل  البريطاني  الخارجية 
أعوام  بضعة  ــران  إي أمــام  أن  تعتقد  بــاده  إن 
مستعدة  بريطانيا  وإن  نووية  قدرات  المتاك 
إذا  العقوبات  لتشديد  وحدها  قدما  للمضي 

الضرورة. دعت 
ــر  ــي ــب ــخ ــت وال ــس ــي ــن ــك ـــــال عـــضـــو ال كـــمـــا ق
إسرائيل  بن  اسحق  اإلسرائيلي  العسكري 
لتشن  عام  نحو  أو  عام  أمامها  »إسرائيل«  إن 

النووية. إيران  منشآت  على  وقائيًا  هجومًا 
السفراء  طهران  استدعت  ذلك،  غضون  في 
ــى قـــرار  ــل ــاج ع ــج ــت ــاح ــا ل ــه ــدي األوروبـــيـــيـــن ل
مجاهدي  »منظمة  سحب  األوروبــي  االتحاد 
ما  على  اإلرهابية،  المنظمات  الئحة  من  خلق« 

إيرانية. إعام  وسائل  الخميس  أفادت 

منشأة بوشهر النووية        )صورة إرشيفية(

األمم المتحدة: اتفاق سالم جنوب السودان في مهب الريح

مون قلق من تأثير مالحقة البشير على موظفي المنظمة
§ نيويورك - أ ف ب، د ب أ

] حذر األمين العام لألمم المتحدة بان كي 
من  الماضية  قبل  الليلة  نشر  تقرير  في  مون 
الدولية  الجنائية  المحكمة  إصدار  احتمال  أن 
السوداني  الرئيس  حــق  فــي  توقيف  مــذكــرة 
في  العاملين  على  سلبًا  تؤثر  قد  البشير  عمر 

السودان. في  المتحدة  األمم 
ــه إلــى  ــع ـــذي رف ــي الــتــقــريــر ال ـــال مـــون ف وق
تصريحات  من  قلق  »أنا  الدولي  األمن  مجلس 
تفيد  التي  )السودانيين(  المسئولين  بعض 
النظر  تعيد  قــد  )الــســودانــيــة(  الحكومة  أن 
في  الــمــتــحــدة  ـــم  األم مهمة  ــع  م عــاقــاتــهــا  ــي  ف
في  توقيف  مذكرة  ــدار  إص حال  في  السودان 

البشير«. الرئيس  حق 
وأضاف »أطلب من الحكومة )السودانية( 
العاملين  ــن  أم وضــمــان  بالتزاماتها  اإليــفــاء 
في  أعــضــاء  دول  ــا  ــاي ورع المتحدة  األمـــم  فــي 

السودان«. في  موجودين  المنظمة 
ــم الــمــتــحــدة  ــألم ـــال األمـــيـــن الـــعـــام ل ــا ق ــم ك
الــحــكــومــة  ــن  ــي ب ــل  ــام ــش ال الــســام  اتــفــاق  إن 
يتخذ  لم  ما  يفسخ  قد  والجنوب  السودانية 
في  ـــاف  وأض لتطبيقه.  ــوات  ــط خ الــجــانــبــان 
إجراء  قبل  االتفاق  بنود  تنفيذ  يجب  أنه  تقرير 
في  المقرر  المصير  تقرير  بشأن  االستفتاء 

.2011 العام 
الفترة  من  عامين  من  أقل  بقاء  »مع  وقــال: 

نقطة  الشامل  السام  اتفاق  وصل  االنتقالية، 
حرجة حيث إن أي تحرك أو عدم التحرك على 
عميق  أثــر  له  سيكون  شروطه  تنفيذ  صعيد 

السودان«. مستقبل  على 
 من جهة أخرى افادت السلطات السودانية 
على  السيطرة  مــن  ــس  أم مــســاء  تمكنت  انــهــا 
حريق كبير كان اندلع قبل ساعات في منطقة 
منشآت  تضم  التي  للخرطوم  جنوب  الشجرة 

السباب  الحريق  واندلع  وكهربائية.  نفطية 
جــنــوب  كــلــيــومــتــرا   15 ــد  ــع ب ــى  ــل ع مــجــهــولــة 
وقود  مستودعات  تضم  منطقة  في  الخرطوم 
كهربائية.  ــآت  ــش ــن وم لــاســمــنــت  ومــصــنــعــا 
»نجحنا  بيان  في  السودانية  الشرطة  وقالت 
لجنة  وشكلنا  الــحــريــق  عــلــى  الــســيــطــرة  ــي  ف
ان  دون  ــن  م ــه«،  ــاب ــب اس ــي  ف للتحقيق  تقنية 

اصابات. وقوع  الى  تشير 

حريق يشب في منطقة الشجرة بالخرطوم       )أ.ف.ب(

جعجع يقر باختطاف الدبلوماسيين اإليرانيين األربعة
§ دمشق - سانا 

] أقر رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع أمس األول )األربعاء( بعد إنكار سابق بخطف الدبلوماسيين اإليرانيين األربعة على 
القوات  في  المركزي  األمن  جهاز  إلى  نقلهم  تم  الدبلوماسيين  إن  »المنار«  قناة  نقلته  األول  أمس  له  صحافي  مؤتمر  في  جعجع  وقال  البربارة.  حاجز 

اللبنانية بعد اختطافهم.
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ــــرى: ــــب ــــك ال

ــرى:  ــغ ــص ال
85 %
50 %

بارد نسبيًا في البداية وتحول الى معتدل.

شرقية إلى شمالية شرقية من 5 إلى 10 عقد وتصل من قدم إلى 3 أقدام.
من 10 إلى 15 عقدة.

م����ي����ن����اء 
س���ل���م���ان

ـــــــد: أعـــــــــلـــــــــى م
ـــــــزر: ــــــــــــى ج أدن

ال����ق����م����ر
ــــــــــــــــــــــــــــــزوغ: ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــول: أف

شــــــــــــــــــــــــــروق:
غــــــــــــــــــــــــــــروب: ال���ش���م���س

02:25 pm
08:04 am

01:53 pm
ـ

06:19 am
05:24 pm

على  الكبير  والتميز  المتواصل  النجاح  بعد   [
ــل  ـــي لــمــهــرجــان »أه ـــام ــري واإلع ــع ــش الــمــســتــوى ال
الرابعة  الـــدورة  إلــى  ووصــولــه  الشعري،  القصيد« 
على  قــامــت  ـــذي  وال  - الكثيرين  وبــشــهــادة  بامتياز 
والنشر  ــاج  ــت ــإن ل ــس  ــدن ــن ــدب »ان مــؤســســة  ــه  ــاج ــت إن
الشاعر  احتراف  بكل  المهرجان  ورأس  والتوزيع« 
العليا  اللجنة  ورئيسة   - السعيد  بــنــدر  ــي  ــام اإلع
بدأ  حيث  عبدالكريم،  معصومة  اإلعامية  المنظمة 
»أهل  مهرجان  وأمسيات  لسهرات  الفضائي  البث 
القصيد« الرابع ابتداء من مساء يوم األحد 1 فبراير/ 
شباط الجاري في تمام 9 مساء، وذلك موعد أسبوعي 
ــادات  إع  8 إلــى  باإلضافة  »ســكــوب«،  تلفزيون  على 
طوال  مساء  و9  ظهراً   1 في  »سكوب«  تلفزيون  على 

األسبوع.
أن  عبدالكريم  معصومة  اإلعــامــيــة  ذكـــرت  ــد  وق
لهذا  الــرابــعــة  ـــه  دورت فــي  القصيد«  »أهـــل  مــهــرجــان 
من  كوكبه  وجــمــع  جــديــد  بــثــوب  وظــهــر  تميز  الــعــام 
العربي،  والخليج  الكويت  من  واإلعاميين  الشعراء 
بن  خالد  األمــيــر  السعودية  العربية  المملكة  فمن 

سعود الكبير والشاعر مهدي آل حيدر. ومن اإلمارات 
راضي  الشاعر  قطر  ومن  المنصوري.  هادي  الشاعر 
اللجنة  رئيسية  البحرين  مملكة  ــن  وم الــهــاجــري. 

ومــن  عــبــدالــكــريــم.  معصومه  ــة  ــي ــام اإلع المنظمة 
مثل  المتألقة  الشعرية  األسماء  من  الكثير  الكويت 
الشاعر الكبير طال السعيد والشاعر المتألق عوض 

زخم  إلى  إضافة  السهلي،  جاراهلل  محمد  والنجم  نفاع 
المتميزين  والــفــنــانــات  واإلعــامــيــيــن  الــشــعــراء  مــن 
زهرة  الفنانة  مثل  الخليجية  اإلعامية  الساحة  في 
عرفات وبثينة الرئيسي ومها محمد... وهذا التجمع 
نجاح  على  دليل  إال  هو  ما  الضخم  الشعري  الثقافي 
محبي  مــن  كبيرة  قــاعــدة  ــى  إل المهرجان  ـــول  ووص
ومتابعي الشعر في منطقة الخليج، بل وتعداها إلى 

أفق أوسع على مستوى الوطن العربي.
السهرات  وتميزت  بل  فقط،  األمسيات  تتفوق  ولم 
وكانت  والعرفاء  الشعراء  جمعت  التي  الحوارية 
االحتراف  قمة  في  عبدالكريم  معصومه  اإلعامية 
والخبرة في محاورتهم بالكثير من األسئلة والمحاور 

والنقاط الساخنة.
ـــل  »أه ــان  ــرج ــه م وأمـــســـيـــات  ـــرات  ـــه س أن  يــذكــر 
ببثها  البحرين  تلفزيون  سيقوم  الــرابــع  القصيد« 
معه  تعاون  ثاني  في  الــجــاري،  فبراير   17 من  ــدءاً  ب
التنوع  تقديم  في  ـــة  اإلداري والجهود  التوالي،  على 
ذات  الشعرية  البرامج  ومنه  للمشاهدين  البرامجي 

الجماهيرية الكبيرة في الوقت الراهن.

فقد  مباشرة.  غ��زة  أطفال  إل��ى  صاحبك«  أكلم  لو  أي��ه  »فيها  من   [
هي  لتركب  لهم  وال��غ��ن��اء  غ��زة  أه��ل  م��ن��اص��رة  م���روة  المغنية  ق���ررت 
غزة،  قصف  أثناء  الفنانين  اجتاحت  التي  »الوطنية«  موجة  األخ��رى 
فقام كل واحد »بسلق« أغنية على السريع« في لفتة »إنسانية وقومية« 

منهم لمناصرة غزة وأطفالها. 
انتظروا  الذين  الفنانين  ه��ؤالء  عن  وطنية  تقل  ال  م��روة  وبدورها 
أن  رغم  على  عمومًا،  ولفلسطين  لغزة  عمل  بتقديم  ليفكروا  »مجزرة« 

القضية الفلسطينية عمرها 50 سنة.
غيابها  رغم  على  لغزة،  بالغناء  مروة  قيام  هو  االنتباه  لفت  ما  لكن   
في  حفلة  قدمت  حين  لها  ظهور  آخر  وكان  الفنية،  الساحة  عن  لفترة 
بعد  بررت  وقد  المثير،  فستانها  بسبب  الجمهور،  بها  وتحرش  مصر 
فترة ذلك »التحرش« بأنه من شدة حب الناس لها فعلوا ذلك. والسؤال: 

هل تريد مروة العودة إلى األضواء عبر »التحرش« بأطفال غزة؟.

على  وافــقــت  إنها  مــراد  جومانة  الــســوريــة  الممثلة  قالت   [
الدور  ألن  الفارس«،  »شعبان  فيلمه  بطولة  آدم  أحمد  مشاركة 
االختاف،  في  رغبة  عندها  وكانت  قبل،  من  مثله  تقدم  لم  جديد 
وبالنسبة  منها.  الجمهور  يمل  ال  حتى  السياسة  هذه  تتبع  ألنها 
عليه  وأقبل  كثيرة  أربــاحــًا  الفيلم  »حقق  قالت:  ـــرادات  اإلي إلــى 
من  وكل  التذاكر  شباك  في  تراجع  أنه  أرى  ال  وأنــا  المشاهدون، 
العرب  الممثات  وسط  موقعها  وعن  به«.   أعجب  العمل  شاهد 
هند  أحب  لكني  مختلفة،  منطقة  في  نفسي  »أرى  جومانا:  قالت 
مصر،  في  بجدارة  نفسهيما  أثبتتا  أنهما  وأرى  جداً،  ونور  صبري 
وأستمتع وأنا أشاهدهما«. وعن أحامها في العام الجديد قالت 
جداً  طماعة  بأنني  وأشعر  تنتهي  ال  »أحامي  السورية:  الممثلة 
عادي،  غير  بشكل  الفن  في  أفكر  نفسي  مع  أجلس  فعندما  فنيًا، 
طفًا  أنجب  وأن  أمًا  أصبح  أن  أتمنى  الشخصي  المستوى  وعلى 

ألنني أنتظره بفارغ الصبر، فاألمومة حلم جميل«.

وفاء  تناقش  والحياة«  »الصحة  من  المقبلة  الحلقة  في   [
والطويلة  القصيرة  ومضاعفاتها  ــرأس  ال إصابات  الشربتي 
كما  حميد.  نبيل  واألعصاب  المخ  جراحة  استشاري  مع  المدى 
المرورية  الحوادث  وهي  الرأس  إصابات  أسباب  أهم  ستناقش 
أثناء  للسامة  العامة  القواعد  اتباع  طريق  عن  تجنبها  وكيفية 

السياقة. 
كل  مباشرة  الهواء  على  يعرض  والحياة«  »الصحة  برنامج 
البرنامج  ويعاد  مساء،  السادسة  الساعة  تمام  في  سبت  يوم 
إعداد  من  البرنامج  هذا  ظهراً.  الواحدة  الساعة  في  االثنين  يوم 

وتقديم وفاء الشربتي، وإخراج علي درويش. 

ناصيف  وليد  المخرج  بإدارة  الشتا«  »أواخر  أغنية  أليسا  المطربة  صورت   [
الذي تتعاون معه للمرة الثانية، بعدما القى كليب »بتمون« االستحسان الكبير 
من قبل الجمهور. صورت مشاهد الكليب خال يومين في مناطق عدة في لبنان، 
في  أليسا  استضيفت  أخــرى،  ناحية  من  ــدورة.  وال الــذوق  وســوق  البترون  منها 
برنامج »بكل جرأة« الذي ُعرض على شاشة »إل. بي. سي«، من تقديم اإلعامية 

مي شدياق، في حلقة تتطرق إلى اللبنانيين الذي وصلوا إلى العالمية.
الذي  الباريسي«،  الموضة  »أسبوع  في  عام  كل  في  كعادتها  أليسا  وشاركت 
األزياء  عروض  من  عدد  ولحضور  للتسّوق،  وذلك  فيه،  المشاركة  على  تحرص 
و  ديـــور«  »كريستيان  و  صعب  إيلي  العالمي  اللبناني  المصمم  ــرض  ع منها 

»شانيل«، إضافًة إلى عروض أخرى متنوعة.

الفنانة  تستعد  »أسمهان«،  شخصية  تجسيد  في  نجاحها  بعد   [
والحمالن«  »األفاعي  مسلسل  لبطولة  فواخرجي  سالف  السورية 
من إخراج زوجها وائل رمضان في ثالث تعاون بينهما، وسيناريو 

وحوار هاني السعدي.
إن  اإللكترونية  ال��م��واق��ع  إلح���دى  تصريح  ف��ي  س��الف  وق��ال��ت 
الذاتية،  السيرة  مسلسالت  عن  بعيدًا  سيكون  المقبل  مسلسلها 
السباق  في  خالله  من  ستظهر  الذي  المسلسل  على  استقرت  حيث 
وحوار  سيناريو  والحمالن«،  »األفاعي  اسم  يحمل  الذي  الدرامي، 

السوري هاني السعدي وإخراج زوجها وائل رمضان.
شركة  بين  مشترك  إنتاج  المسلسل  أن  فواخرجي  وأوضحت 
المسلسل  لبطولة  المرشح  وأن  عبداهلل،  ولؤي  فوزي  محمد  أفالم 

أمامها ياسر جالل.

أحـــداث  أن  ـــردد  ت ــي  ــت ال ــة  ــوي ــث األن ــرب  ــح ال وعـــن 
سواء  يهمها  ما  إن  غــادة  قالت  ستشهدها،  العمل 
يضيف  بشكل  الــعــمــل  ـــروج  »خ ــو  ه هــيــفــاء  أم  ــي  ه
مثلما  هيفاء  أحب  »إنني  جميعًا«.وأضافت:  إلينا 
وقد  أغنياتها،  وأعــشــق  والــنــســاء  الــرجــال  يحبها 
في  ابنتها  رأي  وعن  جداً«.  قوية  ممثلة  أنها  أثبتت 
قالت  تجسدها،  التي  الساخنة  المشاهد  بعض 
معها  »روتانا«  ابنتها  اصطحاب  تتعمد  إنها  غادة 
التي  المشاهد  بعض  في  وخاصة  التصوير،  في 
أن  بنفسها  ترى  حتى  الشاشة،  على  ساخنة  تبدو 

البطل. من  يقربها  ما  هو  ووضعها  الكاميرا  زاوية 
ـــب آخــــــر، طـــالـــبـــت الـــفـــنـــانـــة غــــادة  ـــان عـــلـــى ج
في  العوانس  لتزويج  جمعية  بإنشاء  عبدالرازق 
العنوسة  لفظة  أن  نفسه  الوقت  في  مؤكدة  مصر، 
مجرد  من  أكثر  باتت  المرأة  اهتمامات  ألن  ترفضها، 
خال  من  طرحت  أنها  وأوضحت  زوج.  عن  بحثها 
شاهين،  إلــهــام  النجمة  مــع  فــوزيــة«  »خلطة  فيلم 
في  عليها  ويطلق  تتزوج  لم  التي  الفتاة  تعاني  كم 
وخصوصًا  ترفضه،  الــذي  »عــانــس«،  لقب  الفيلم 
مجرد  عن  تشغلها  اهتمامات  للفتاة  تكون  ال  حينما 
أللفاظ  استخدامها  وبــشــأن  ـــزواج.  ال فــي  التفكير 
غادة  نفت  فوزية«،  »خلطة  في  للحياء«  »خادشة 
هذا  عن  العام  رضاها  عدم  رغم  على  إنه  قائلة  ذلك 
متداولة  العمل  في  قيلت  التي  األلفاظ  كل  فإن  الفيلم 
التي  العشوائية  المناطق  يسكن  من  كل  ويعرفها 

جرأة  أكثر  ألفاظ  وهناك  فيها،  العمل  أحداث  دارت 
حذفها. في  ستتدخل  كانت  الرقابة  لكن  ذلك  من 

اشتراكها  أن  ــادة  غ أوضحت  ــر،  آخ جانب  على 
زوجها  أن  بسبب  يكن  لــم  ــرف«  ش »أزمــة  فيلم  فــي 
مؤكدة  ومخرجه،  العمل  منتج  هو  التابعي  وليد 
فيها  ثقته  ولوال  التصرفات،  هذه  كل  فوق  وليد  أن 
خطوة  تعتبره  الــذي  الفيلم،  لهذا  رشحها  كــان  ما 

الفني. ومشوارها  حياتها  في  ومهمة  جادة 

» لين ينا ر د أ «
فيه  تــنــتــظــر  ــــذي  ال ـــت  ـــوق ال ـــي  ف هــــذا  يــأتــي 

»أدرينالين«  فيلمها  عرض  المصرية  النجمة 
تعشق  حيث  الرعب،  من  إطار  في  يدور  الذي 

ــة مـــن األعـــمـــال،  ــي ــوع ــن ـــذه ال ــل ه ــث م
 - قـــولـــهـــا  حــــد  عـــلـــى   - ـــا  ـــه ألن

الجانب  فــي  التمثيل  تــوظــف 
أن  موضحة  أكــثــر،  النفسي 

ــادة  ــو م ــن« ه ــي ــال ــن »األدري
ــان  ــس ــم اإلن ــس ــا ج ــرزه ــف ي
ــــــوف. وعــــن  ــــــخ عــــنــــد ال

ـــي  ـــت الـــشـــخـــصـــيـــة ال
الفيلم،  في  تجسدها 

إلى  ــادة  غ أشـــارت 
أنـــهـــا شــخــصــيــة 

ـــوار،  األط غريبة 

والنفس  بالروح  التمثيل  على  تعتمد  أنها  موضحًة 
يعني  فيما  المامح،  على  الكلي  االعتماد  وليس 

تفاصيلها. عن  الحديث  صعب  شخصية  أنها 

علي« محمد  من  »الخوف 
عن  ــرازق  ــدال ــب ع غـــادة  ــت  ــرب أع آخـــر،  ســيــاق  ــي  ف
الفخراني  يحيى  الكبير  النجم  مواجهة  من  خوفها 
واصفة  علي«،  »محمد  فيلمه  بطولة  تشاركه  الذي 
ــة وحــضــوره طـــاٍغ،  ــاش ــش ــه ذئـــب عــلــى ال ــأن ـــاه ب إي
الذي  العمل  هذا  في  أمامه  بالوقوف  سعيدة  لكنها 
تجسد  حيث  مصر،  حياة  فــي  مهمة  لفترة  ــؤرخ  ي
وعلى  الثانية«.   علي  محمد  »زوجة  األحداث  في 
ــادة  غ تستعد  الــتــلــفــزيــونــيــة،  ــال  ــم األع صعيد 
الــمــؤلــف  ــع  م »الــبــاطــنــيــة«  مسلسل  لــبــطــولــة 
بأي  اإلدالء  رفضت  أنها  إال  محرم،  مصطفى 
من  تعليمات  على  بناء  تخصه،  تفاصيل 

النقلي. محمد  والمخرج  المؤلف 

غادة عبدالرازق: هيفاء وهبي صديقتي الحميمة

قالت إن أغنية »تعيش الفرحة« تناسبها عمريًا...

سيمون: ليلى مراد محطتي المقبلة 
الفنية  الــســاحــة  عــن  طــويــل  غــيــاب  بعد   [
الصغيرة  الشاشة  إلى  سيمون  الفنانة  تعود 
»العاشق«  التلفزيوني  المسلسل  خــال  من 
الكبير  للفنان  الذاتية  السيرة  يتناول  ــذي  ال
أحمد  مجدي  إخــراج  من  وجــدي،  أنــور  الراحل 
المطربة  شخصية  خاله  من  وتجسد  علي، 
الفنانة  تقول  دورها،  وعن  مراد.  ليلي  الراحلة 
المتعلقات  جميع  عن  حاليًا  أبحث  سيمون: 
وقمت  ــة،  ــل ــراح ال الــكــبــيــرة  بــالــفــنــانــة  الفنية 
بمدينة  ــام  األف مخازن  إلى  متعددة  بزيارات 
كانت  الــتــي  الفساتين  ــن  ع للبحث  السينما 
كذلك  الفساتين،  هذه  قصة  وتصميم  ترتديها 
القديمة  الغنائية  التسجيات  ــن  ع بحثت 
حتى  الــقــديــمــة  بــأفــامــهــا  الــخــاصــة  والــصــور 
ظهرت  التي  شعرها  تسريحة  تقليد  من  نتمكن 
القديمة  العربية  ـــام  األف مــن  الكثير  فــي  بها 
الفقراء«.  بنت  »ليلي  و  الغرام«  »شاطئ  مثل 
وأعربت سيمون عن سعادتها البالغة بدورها 
المعجبين  أشد  من  تعد  حيث  المسلسل،  في 
بــالــفــنــانــة الـــراحـــلـــة، فــمــنــذ طــفــولــتــهــا كــانــت 

في  أنه  إلى  باإلضافة  أغانيها  ألشهر  تستمع 
»ماليش  أغنية  قدمت  الفني  مشوارها  بداية 
فني  اختبار  أول  في  ــراد،  م ليلي  للفنانة  أمــل« 
االنطاقة  بمثابة  وكانت  المسرح،  علي  لها 
ــرى،  أخ ناحية  من  إليها.   بالنسبة  الحقيقة 
الجديد  ألبومها  لطرح  سيمون  الفنانة  تستعد 
إضافة  منه،  أغنيات   6 تسجيل  أنهت  حيث 
»تعيش  بعنوان  ألغنية  كليبًا  تصويرها  إلى 
مع  تتناسب  أنها  سيمون  ترى  التي  الفرحة« 

واألغنية  اآلن،  بها  تمر  التي  العمرية  المرحلة 
وألــحــان  نجيب،  مــجــدي  الــشــاعــر  كلمات  ــن  م

عمرو أبوذكرى.
كان  ــرم«  ــه ال فــي  »حـــدث  مسلسل  أن  يــذكــر 
منذ  سيمون  قدمتها  التي  الفنية  األعمال  آخر 
األبــيــاري،  مجدي  قصة  والمسلسل  عامين، 
 30 فيه  جسدت  الشقنقيري،  إبراهيم  وإخراج 
خفيف  كوميدي  ــار  إط فــي  مختلفة  شخصية 

لمشكات المرأة المعاصرة. 

تحت إدارة اإلعالمية البحرينية معصومة عبدالكريم

»أهل القصيد« في ثوبه الجديد على تلفزيون »سكوب«

] أكدت الفنانة غادة عبدالرازق أنها أصحبت على صداقة قوية بالمطربة اللبنانية هيفاء 
وممثلة  الظل  خفيفة  بأنها  إياها  واصفة  شحاتة«،  »دكان  فيلم  بطولة  شاركتها  أن  بعد  وهبي 
هيفاء  أن  وأكدت  األقاويل  هذه  غادة  نفت  هيفاء،  مع  خالفاتها  بشأن  تردد  جدًا.وعما  جيدة 

»مهضومة وخفيفة الظل«، وقد باتت هناك صداقة بينهما.

أليسا تصّور »أواخر الشتا« تحت المطر

سالف فواخرجي تفاجئ 
جمهورها ب� »األفاعي«

مروة تخاطب أطفال غزة... 
بأغنية وطنية!

جومانة مراد: أحب 
هند صبري ونور

إصابات الرأس 
في »الصحة والحياة«
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@  4 - 6 فبراير: برعاية »الوسط« ومحافظ الجنوبية - رئيس الهيئة 
عبداهلل  الشيخ  الفطرية  والحياة  والبيئة  البحرية  الثروة  لحماية  العامة 
الهيئة  تنظم  الوطني،  البيئة  يوم  وبمناسبة  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  بن 
»مهرجان  للبيئة  البحرين  وجمعية  والرياضي  الثقافي  باربار  ون��ادي 
على  البيئة«،  أجل  من  »شركاء  شعار:  تحت   »2009 الثاني  البيئي  باربار 

ساحل قرية باربار.
بن  خليفة  الشيخ  ال��وزراء  رئيس  سمو  رعاية  تحت  فبراير:   7  -  5  @
المنتجات  »معرض  البحرين  في  األولى  وللمرة  يفتتح  خليفة  آل  سلمان 
للمعارض  الدولي  البحرين  مركز  في  وذلك   ،»2009 الطبيعية  الصحية 

والمؤتمرات.
بلدي  بمجلس  واإلع���ام  العامة  العاقات  قسم  ينظم  فبراير:   6  @
عرض  خاله  يتم  الشمالية،  المحافظة  أهالي  مع  مفتوحًا  لقاًء  الشمالية 
بعض  تعتري  التي  والمعوقات  المجلس  بها  ق��ام  التي  اإلن��ج��ازات  أه��م 

المشروعات، إضافة إلى التعرف على آراء وانتقادات األهالي.
بعنوان:  حوارية  حلقة  النسائية  المستقبل  جمعية  تنظم  فبراير:   6  @
سن  من  للشابات  مفتوحة  والدعوة  شابة«،  بعيون  الحسينية  »الخطابة 
مأتم  في  مساء   10:00 إل��ى   6:30 الساعة  من  وذل��ك  ع��ام��ًا،   30  -  15

السنابس الكبير.
البحرينية  األطباء  جمعية  وفد  الدوي  مجلس  يستضيف  فبراير:   7  @
أثناء  فيها  ج��رى  وم��ا  غ��زة  وض��ع  ع��ن  سيتحدث  ال��ذي  غ��زة،  م��ن  ال��ق��ادم 

االعتداء، وذلك عند الساعة 8:30.
بنت  مي  الشيخة  واإلع��ام  الثقافة  وزي��رة  رعاية  تحت  فبراير:   7  @
أمسية  الوطني  والتراث  الثقافة  قطاع  ينظم  خليفة،  آل  إبراهيم  بن  محمد 
البحرينية  الفنانة  تحييها  شرقية«،  »هارمونيات  عنوان:  تحت  موسيقية 
أكبروفا  علي  خمار  األذربيجانية  والفنانة  البيانو(،  )على  القاسم  نور 
)على القانون(، وذلك في تمام الساعة 8:00 مساء على الصالة الثقافية 

- قرب متحف البحرين الوطني.
بعنوان  ندوة  التقدمي  الديمقراطي  المنبر  جمعية  تقيم  فبراير:   8  @
ومنصور  مدن،  حسن  من  كل  فيها  وسيتحدث  للتأزيم«  بديًا  »الحوار 
 8:00 الساعة  تمام  في  األح��د  ي��وم  وذل��ك  ال��ج��ودر،  وص��اح  الجمري، 

مساًء بمقر الجمعية الكائن بمدينة عيسى.
وبالتعاون  البحرين  مملكة  في  اليابانية  السفارة  تقيم  فبراير:   8  @
االقتصادي  البناء  »إع��ادة  بعنوان  محاضرة  العربي  الخليج  جامعة  مع 
في  وذلك  المستقبلية«،  والتوقعات  الثانية  العالمية  الحرب  مابعد  لليابان 
في  الخليج  جامعة  بمقر  واحد  رقم  القاعة  في  مساًء،   8:00 الساعة  تمام 

السلمانية.
بعنوان:  تراثية  محاضرة  الثقافي  جدحفص  مركز  يقيم  فبراير:   8  @
تمام  في  وذلك  عمران،  عبداهلل  يلقيها  البحرين«  في  الرجالية  »المابس 
بإسكان  االج��ت��م��اع��ي  جدحفص  م��رك��ز  بصالة  م��س��اء   8:00 ال��س��اع��ة 

جدحفص - قرب مخبز الرسالة.
بجامعة  المستمر  التربوي  التعليم  برنامج  ينظم  فبراير:   12  -  8  @
فيها  تحاضر  األطفال«  رياض  معلمات  »تأهيل  بعنوان:  دورة  البحرين 
 8:00 الساعة  من  وذل��ك  بالجامعة،  النفس  علم  قسم  من  الجنيد  شيخة 
في  الجامعة  بحرم  التربية  كلية  في  البرنامج  بمكتب  ظهرًا،   2:00 إلى 

الصخير.
تقنية  بكلية  المستمر  التقني  التعليم  برنامج  ينظم  فبراير:   12  -  8  @
أدوبي  »األدفينسد  في  تدريبية  دورة  البحرين  جامعة  في  المعلومات 
حتى  صباحًا   9:00 الساعة  من  فهد.  أحمد  فيها  يحاضر  فوتوشوب«، 

1:00 ظهرًا في مبنى كلية تقنية المعلومات )S40( بالصخير.
نبيل  الدكتور  من  كل  الجمري  الشيخ  مجلس  يستضيف  فبراير:   9  @
تمام والدكتور علي العكري في لقاء حول مشاهدات حية من معاناه غزة، 

وذلك في تمام الساعة 8.30 مساء بمقر المجلس في قرية بني جمرة.
الشيخ  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  سمو  رعاية  تحت  فبراير:   9  @
سلمان بن حمد آل خليفة، ينظم مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة 
الساعة  تمام  في  وذل��ك  المكان«،  ذاك��رة   - مطر  بن  »عمارة  افتتاح  حفل 

7:15 مساء بمقر المركز في المحرق.
ال��ث��ورة  الن��ت��ص��ار  الثاثين  ال��ذك��رى  ح��ل��ول  بمناسبة  ف��ب��راي��ر:   9  @
الجمهورية  سفير  يقيم  الوطني(،  )اليوم  إيران  في  المباركة  اإلسامية 
حفل  عبداللهيان  أمير  حسين  البحرين  مملكة  لدى  اإليرانية  اإلسامية 
استقبال، من الساعة 7:00 - 9:00 مساء في مركز البحرين للمؤتمرات 

بفندق كراون بازا.  

27 النعيمي  مــاجــد  والتعليم  التربية  وزيــر  ــد  أك  [
لمملكة  االقتصادية  الرؤية  من  تستلهم  ــوزارة  ال أن 
للتربية  ــة  ــري ــوي ــط ــت ال الــــرؤى  2030م  ــن  ــري ــح ــب ال
هذا  يتبوأ  حيث  المقبلة،  المرحلة  ــي  ف والتعليم 
في  والــحــيــوي  المهم  ـــدوره  ل ـــارزة  ب مكانة  الــقــطــاع 

التنمية البشرية واالقتصادية.
السنوي  لالحتفال  الوزير  رعاية  خالل  ذلك  جاء 
بالمحرق  للمعلمين  التعلم  مصادر  مركز  أقامه  الذي 
والبالغ  الجدد  المدارس  ومديري  النشطاء  لتكريم 

عددهم 217 مكرمًا ومكرمة.
إلى  بها  توجه  التي  الكلمة  فــي  الــوزيــر  وأضـــاف 
والتعليم  التربية  وزارة  أن  المناسبة  بهذه  المكرمين 
المشروع  مبادرات  تنفيذ  في  مضاعفة  جهوداً  تبذل 
مع  بالتعاون  والتدريب  التعليم  لتطوير  الوطني 
المعلم  فيها  يحتل  التي  االقتصادية،  التنمية  مجلس 
حيث  متقدمًا،  مــركــزاً  وتمهينه  وتدريبه  ومكانته 
في  للعمل  العناصر  أفضل  استقطاب  أن  يخفى  ال 
إليه  تهدف  التي  الرئيسي  الهدف  هو  التعليم  قطاع 
تمهين  ــى  إل باإلضافة  التطويرية  الــمــبــادرات  ــذه  ه
المدرسي،  الميدان  في  حاليًا  الممارسين  المعلمين 

الدراسية  والكتب  المناهج  أفضل  أن  ــى  إل مشيراً 
تحقق  أن  لوحدها  يمكننها  ال  التقنية  واإلمــكــانــات 
الكفء  المعلم  وجـــود  دون  مــن  المنشود  التطوير 

والمتمهن.
في  المعلمين  ـــدور  ب كلمته  ــي  ف الــوزيــر  وأشــــاد   
تعليمية  مــهــام  ــن  م ــه  ب يضطلعون  ومـــا  الـــمـــدارس 

والنشطاء  للمتميزين  تقديره  عن  معبراً  وتدريبية، 
تكون  أن  يجب  التعليم  مهنة  أن  إلــى  مشيرا  منهم، 
المخرجات  أفضل  لتأمين  عالية  مــواصــفــات  ذات 

التعليمية وضمان الجودة.
مركز  لــرئــيــســة  كلمة  الــحــفــل  ــج  ــام ــرن ب وتــضــمــن 
فيها  ـــادت  أش بوحجي  نـــورة  بالمحرق  المعلمين 
منهجيتها  ووضوح  آلياتها  لتطوير  الــوزارة  بخطط 
التربوية  المتغيرات  جميع  مواكبة  ــى  إل الــرامــيــة 
لتطوير  المستقبلية  الــخــطــط  ـــع  ووض والــتــقــنــيــة، 
المنشآت  ــة  ــام وإق قــطــاعــاتــه،  جميع  ــي  ف التعليم 
ــدات لــلــدراســة  ــع ــم ــدة الــمــجــهــزة بــأحــدث ال ــدي ــج ال
الطبري  ـــام  اإلم ــة  ــدرس م مــديــر  ــى   ــق أل كما  والــبــحــث. 
المكرمين  كلمة  العالي  عبدالجليل  للبنين  االبتدائية 
وعلى  الــوزارة  في  المسئولين  جهود  على  فيها  أثنى 
وتطويره  بالتعليم  لالرتقاء  التربية  ــر  وزي رأسهم 
ــي تــتــبــعــهــا الـــدول  ــت وتـــزويـــده بـــأحـــدث الـــطـــرق ال

المتقدمة.
شهادات  بتوزيع  الــوزيــر  قــام  الحفل  ختام  وفــي 
بحضور  المكرمين،  على  التذكارية  والهدايا  التقدير 

عدد من كبار المسئولين في الوزارة.

النعيمي يكرم 217 من المعلمين النشطاء ومديري المدارس الجدد

تمهيدًا لتحويل مختبرات العلوم إلى مختبرات محوسبة

تدريب معلمي العلوم على استخدام التجارب العلمية المحوسبة
تدريبيًا  برنامجًا  والتعليم  التربية  وزارة  نــّفــذت   [
العلمية  التجارب  استخدام  على  لتدريبهم  العلوم  لمعلمي 
العلوم  مختبرات  جميع  لتحويل  تمهيداً  المحوسبة، 
العام  فــي  محوسبة  مختبرات  ــى  إل الثانوية  بــالــمــدارس 

الدراسي المقبل 2009/ 2010م. 
المستقبل  لمدارس  حمد  الملك  جاللة  مشروع  مدير  وأّكد 
لتوجيهات  وتنفيذاً  المشروع  إدارة  أّن  أحمد  حسن  أحمد 
الوزير، قامت بعقد الكثير من الورش التدريبية حول تفعيل 
المحوسبة  العلمية  التجارب  في  اإللكترونية  المجسات 
المطبقة  األولـــــى  ــة  ــل ــرح ــم ال ـــدارس  ـــم ب ــوم  ــل ــع ال ــي  ــدرس ــم ل
جاللة  مــشــروع  متطلبات  مــع  انسجامًا  ــك  وذل للمشروع، 
على  تعميمه  سيتّم  ــذي  ال المستقبل  لــمــدارس  حمد  الملك 
تطوير  خطة  مع  وتوافقًا  نفسه،  العام  في  المدارس  جميع 

مناهج العلوم.
على  الــتــدريــب  ــى  إل تــهــدف  ـــورش  ال ــذه  ه أّن  ــى  إل ـــار  وأش
التجارب  وإجــراء  الحديثة  اإللكترونية  األجهزة  استخدام 
على  الــضــغــط  لتخفيف  ــوف  ــف ــص ال ــات  ــاع ق ــي  ف العلمية 
خالل  مــن  النتائج  ــى  إل والتوصل  المدرسية  المختبرات 

المشاهدات العلمية المحوسبة وتفسير النتائج.

علوم  مختبرات  أولــى  اختصاصية  قالت  جهتها،  مــن 
ـــــإدارة الــتــقــنــيــات ومـــصـــادر الــتــعــلــم أحــــالم حــســانــي إن  ب
به  موصل  آلي  حاسب  على  تحتوي  المحوسبة  المختبرات 
وصالت  بواسطة  »مستشعرات«  تسمى  حساسة  أجهزة 
خاص  حاسوبي  برنامج  المجموعة  هذه  عمل  وينظم   ،USB
إلى  باإلضافة  المستعملة،  »المستشعرات«  نوع  بحسب 
التي  والطريقة  األدوات  يحدد  الذي   Data Studio برنامج 

تتم بها التجربة العلمية.
للطالب  تتيح  المحوسبة  المختبرات  أّن  ــت  ــح وأوض
وجمع  العلمية  التجارب  ــرض  وع إجـــراء  إمــكــان  والمعلم 
بواسطة  النتائج  وتحليل  ودراســـة  لها  الــالزمــة  البيانات 
الحاسب اآللي، مشيرة إلى أّن هذه المختبرات تمكن الطالب 
ــول  ــوص وال واالفــتــراضــيــة  الواقعية  الــتــجــارب  ـــراء  إج ــن  م
العلمية  النظريات  وتربط  ودقيقة،  صحيحة  نتائج  إلــى 
الــطــالــب،  بيئة  ــي  ف ــدث  ــح ت ــي  ــت ال العملية  بــالــمــشــاهــدات 
باإلضافة إلى تنمية قدرة قراءة الرسوم البيانية والجداول 
مما  التجارب،  إلجراء  الالزم  الوقت  واختصار  الطلبة،  لدى 
الميول  وتنمية  النتائج  لدراسة  أكبر  فرصة  الطالب  يعطي 

العلمية لديه.

طالب الرفاع اإلعدادية 
ينتخبون أعضاء مجلسهم

بوقيس  أحــمــد  الــمــدرســة  مــديــر  ــن  م بتوجيه   [
التعليمية  العملية  فــي  الــطــالب  ـــراك  إش ــرورة  ــض ب
المساعدين  المديرين  مــن  وبمتابعة  التعلمية، 
اللجنة  أشـــرفـــت  عـــــالوي،  ــن  ــس ــح وم ــر  ــاق ب مــحــمــد 
للبنين  ــة  ــدادي اإلع الــرفــاع  مدرسة  في  االجتماعية 
الطلبة،  مجلس  أعضاء  انتخاب  عملية  إجراء  على 

مطر،  ــواد  وج منصور  حسين  األستاذين  بــإشــراف 
انتخابًا  ــواً  ــض ع  12 الــمــدرســة  ــالب  ط انتخب  ــد  وق
في  االنتخابية  العملية  تمت  حيث  مــبــاشــراً،  ــراً  ح
صّرح  والنزاهة.  الشفافية  تسوده  ديمقراطي  جو 
علي  العامة  والعالقات  األنشطة  لجنة  رئيس  بذلك 

. لكعبي ا

»الجابرية الصناعية« في »البحرين أواًل«
] شاركت مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية بمختلف التخصصات في مهرجان »البحرين أواًل« ممثلة في 
مجموعة من المعلمين واإلداريين والطالب، التي من أهدافها تقوية الروابط والصلة بين أبناء المجتمع الواحد 
والمناسبات  األعياد  في  الفعالة  المشاركة  روح  لتنمية  أساسية  ركيزة  باعتباره  الوطن  حب  على  واالجتماع 

الوطنية الغالية على قلوب أبناء البحرين.

الثاني  الصف  لطالبات  أنموذجيًا  درس��ًا  حديثًا  للبنات  اإلعدادية  االبتدائية  سافرة  بمدرسة  العلوم  قسم  أق��ام   [
تهاني  المدرسة  ممرضة  مع  بالتعاون  الخنيزي،  حميدة  المادة  لمدرسة  المعدية«،  غير  »األمراض  بعنوان:  اإلعدادي 

يوسف فاضل.

مسابقة ثقافية في المعري االبتدائية 
مكتب  بإشراف  المحتوى  متنوعة  ثقافية  مسابقة  للبنين  االبتدائية  المعري  أبوالعالء  مدرسة  نظمت   [
جوائز  الفائزين  للطلبة  المدرسة  إدارة  ورصدت  االجتماعي.  اإلرشاد  مكتب  مع  وبالتعاون  الرياضية  التربية 
قيمة، وذلك بتوجية ومتابعة مستمرة وحثيثة من مدير المدرسة عبدالباسط الشاعر، والمدير المساعد محمود 

عبدالرحمن. 
وهنأت  الصباحي،  الطابور  في  بالمسابقة  الفائزين  زمالءهم  الطلبة  استقبل  النظير  منقطع  حماس  ووسط 
إدارة المدرسة الطلبة الفائزين متمنية حظًا أوفر للجميع في المسابقات التي يحملها المستقبل ويعد لها المكتب 

الرياضي طوال العام الدراسي.

)ع��اء(،  أسماه  القمر  مثل  بمولود  منصور  علي  حسن  رزق   [
بمناسبة  واألص��دق��اء  األه��ل  من  والتبريكات  التهاني  حسن  وتلقى 

قدوم المولود الجديد. ويتربى في عز والديه.

حسن يرزق بعالء
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 إسماعيل العتباني 
مؤخرًا  السودانية  الصحافة  فقدت   [
أح����د م��ؤس��س��ي��ه��ا ال��ص��ح��اف��ي إس��م��اع��ي��ل 
العتباني، الذي توفي عن عمر ناهز ال�100 

عام.
أواخ��ر   المستشفى  أُدخ���ل  العتباني  وك��ان 
لشعوره  الماضي  الثاني  كانون  يناير/  شهر 

باإلعياء الشديد، ليتوفى فيه بعد ذلك بيومين.
من  األول  كانون  ديسمبر/   12 في  ول��د   -

العام 1909، في مدينة أم درمان.
االعتدال«  ب�»مدرسة  السودان  في  يلقب   -

وب�»أستاذ األجيال الصحافية«.
يعمل  وال����ذي  ال��دي��ن  ص���اح  غ���ازي  ع��م   -

مستشاراً للرئيس السوداني عمر البشير.
االتزان  طابعها  صحافية  مدرسة  أسس   -
بشكل  القضايا  بتناوله  واشتهر  واالع��ت��دال، 

معتدل.
واالبتدائي«  »الكّتاب  األولى  تعليمه  أكمل   -

بمدرسة أم درمان األميرية.
- التحق بعدها بكلية غردون التذكارية في 

العام 1927.
في  ط��ال��ب  وه���و  ال��خ��ط��اب��ة  منبر  اع��ت��ل��ى   -
الفصل الثاني بكلية غردون وكان ذلك في رثاء 
شريف«  »حسين  األول  السوداني  الصحافي 

وفي رثاء فنان السودان األول »خليل فرح«.
طالب   م��ن  ك��ان  إن��ه  الذاتية  سيرته  تقول   -
لوداع  حفل  في  الطاب  عن  ألقاها  كلمة  خال 

بمناسبة  ي��ودال«   »المستر  غ��ردون  كلية  عميد 
في  جامعة  إنشاء  بضرورة  بالمعاش،  تقاعده 

الخرطوم.
بترجمته  وط��ال��ب  بخطابه  ي���ودال  اه��ت��م   -
وح��م��ل��ه م��ع��ه إل���ى ل��ن��دن وك���ان ذل���ك ف��ي ال��ع��ام 

.1929
»ود  ب��م��دي��ن��ة  األدب���ي���ة  ال��ج��م��ع��ي��ة  أن���ش���أ   -
م��دن��ي« ث��ان��ي أك��ب��ر م��دي��ن��ة س��ودان��ي��ة )وس��ط 
السودان(، التي سطع في سمائها فكرة مؤتمر 

الخريجين.
حملوا  ال��ذي��ن  األرب��ع��ة  م��ن  واح���داً  يعتبر   -
فكرة المؤتمر إلى نادي الخريجين بأم درمان، 
وهو النادي الشهير الذي مارس الضغوط على 

االستعمار اإلنجليزي من السودان. 
- تم تعيينه في العام 1939 رئيسًا لتحرير 

وأداره��ا  اليومية  ال��س��ودان«  »ص��وت  صحيفة 
مؤتمر  ح���ال  ل��س��ان  وك��ان��ت  ق��وم��ي��ة  بطريقة 

الخريجين.
»ال��رأي  صحيفة   1945 ال��ع��ام  ف��ي  أنشأ   -
سياسية  صحيفة  أول  وهي  المستقلة  العام« 
يومية مستقلة تصدر في الخرطوم ومستمرة 

حتى اآلن على رغم توقفها لسنوات. 
للصحافيين  ال���ع���ام  االت����ح����اد  اع��ت��ب��ر   -
ال���س���ودان���ي���ي���ن، ف���ي ب���ي���ان ن��ع��ي أص������دره أن 
»ال��ع��ت��ب��ان��ي ك���ان ل���ه ال��ف��ض��ل م���ع آخ���ري���ن في 
وبناء  المستقلة  السودانية  الصحافة  إنشاء 
ك��ان  وق���د  ال��وط��ن��ي��ة  الصحافية  ال��م��ؤس��س��ات 
في  وال��واض��ح��ة  الكبيرة  مساهمته  للعتباني 
نهاية  في  أفضت  التي  االستقالية،  الحركة 
دوره  له  كان  حيث  السودان  الستقال  األم��ر 
الفكري والسياسي والصحافي الثقافي البارز 
واألح��زاب،  نشأت  التي  الجمعيات،  خال  من 
التي تبلورت وكان له قلم واضح المعاني جلي 
وقضاياها  امته  احتياجات  يستوعب  الفكرة 

المصيرية«.
جامعة  م��ن  ال��ف��خ��ري��ة  ال���دك���ت���وراه  ُم��ن��ح   -

الخرطوم )1980(.
درمان  أم  جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه   -

اإلسامية العام )1985(.
إدارة  مجلس  )رئيس  علي  أبناء:  أربعة  له   -
صحيفة الرأي العام(، حسن، أبوبكر ومتولي، 

وله ثاث بنات: خديجة، عايشة وفاطمة.

ألننا  وإنما  فقط،  الذمة  إبراء  أجل  من  ليست  الوطنية   المبادرة   [
نشعر بأن الوضع في البحرين يتطلب من القوى السياسية أن تأخذ 
موقفًا وطنيًا واضحًا وصريحًا مما يجري، وخصوصًا أن العواقب 

ربما تكون وخيمة.
فاضل الحليبي
عضو جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي

] لماذا ال تتعاون وزارة العدل )قسم التسجيل العقاري( مع لجنة 
وخصوصًا  والخاصة،  العامة  الدولة  أماك  في  البرلمانية  التحقيق 
أن اللجنة منبثقة من مجلس منتخب له الحق في االّطاع على الوثائق 

لتبيان الحقيقة أمام الرأي العام؟
يعود  أحجار  على  تركت  كيميائية  آثاراً  إن  )األربعاء(  األول  أمس  يوم  باحثون  قال   [
وجود  على  اآلن  حتى  دليل  أقدم  تقدم  عمان،  سلطنة  في  عام  مليون   635 إلى  تاريخها 
الذكرى  من  أسبوع  نحو  قبل  المنشورة  النتائج  )إن  الباحثون  وقال  للحيوان.   حياة 
الدقيقة  الكائنات  وجود  على  أيضًا  دليل  هي  دارويــن(  تشارلز  لمولد  المئتين  السنوية 
التي قال عالم الطبيعة اإلنجليزي إنها ال بد أن تكون قد وجدت قبل التطور إلى مخلوقات 
للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  في  الجيولوجي  األحياء  عالم  وقال  تعقيداً.  أكثر 
الذي  الدليل  ذلك  على  خيطًا  وجدنا  األساس  في  الدراسة  في  شارك  الذي  سمونز،  روجر 
الالفقريات  تلك  أن  على  األدلــة  من  عظيمة  ثــروة  هناك  وأضــاف  ــوده.  وج بضرورة  تنبأ 
كيميائي  تحليل  وباستخدام  الحياة.  في  توجد  الخاليا  متعددة  حية  كائنات  أول  كانت 
لجزيئيات في الصخور ترجع إلى 635 مليون عام مضت اكتشف الباحثون شكاًل معداًل 

من الكوليسترول ال تنتجه إال الالفقريات. 
حدث  هائل  جليدي  عصر  قبل  وجدت  المخلوقات  تلك  أن  يرجح  هذا  إن  سمونز  وقال 
منذ نحو 630 مليون عام مضت وهو اكتشاف مثير ألن العديد من العلماء يعتقدون بأن 
األشكال  هذه  أن  وأضاف  الحياة،  من  معقدة  أشكال  تطوير  استحثت  المتجمدة  الفترات 
البرية  النباتات  ظهور  قبل  عام  مليون   200 نحو  قبل  جاءت  الحيوان  لحياة  البسيطة 

فوق سطح األرض.

اكتشاف آثار حيوانات بسلطنة عمان 
تعود لـ 635 مليون عام

] عثر على أحفور أطول أفعى في العالم تبلغ 13 مترًا وترقى إلى 60 مليون عام، في أحد 
التابع  للبحوث  االستوائي  المعهد  )األربعاء(  األول  أمس  يوم  أعلن  كما  كولومبيا،  في  المناجم 

لمؤسسة سميثونيان في واشنطن التي تتخذ من بنما مقرًا.
»تيتانوبوا  سمي  جديد  لنوع  عائد  الخبراء،  يقدر  كما  كلغ  تزن 1143  التي  األفعى  وأحفور 
)شمال  كوريخون  قرية  باسم  تيمنًا  كوريخون(  في  العماقة  البوا  )أفعى  كوريخوننسي« 
قبل  االستوائية  بالغابات  مكسوة  المنطقة  وكانت  للفحم.  منجم  في  عليه  عثر  حيث  ش��رق( 
سميثونيان  مؤسسة  من  خاراميلو  كارلوس  األحفور،  مكتشفا  يقول  كما  عام،  مليون   60
وجوناتان بلوخ المتخصص في علوم الحيوانات الفقرية في متحف التاريخ الطبيعي لجامعة 
الطرائد  كانت  وساحف  لتماسيح  أحفوريات  أيضًا  واكتشفا  المتحدة(.  )الواليات  فلوريدا 

المألوفة لألفعى »تيتانوبوا«.

اكتشاف أحفور أفعى طولها 13 مترًا

ورغبتها  الشديدة  مثابرتها  ــم  رغ على   [
أن  إال  قيادة  رخصة  على  الحصول  في  القوية 
امرأة من كوريا الجنوبية حققت »رقمًا قياسيًا 
الحصول  امتحان  في  أخفقت  إذ  الفشل«  في 

على الرخصة 771 مرة.
وذكرت صحيفة »زيه كوريا تايمز« الكورية 
وتدعى  المرأة  أن  )الخميس(  أمس  الصادرة 
يومي  شــبــه  بشكل  ــاول  ــح ت عــامــًا(   68( ــا  ش
أبــريــل/  منذ  االخــتــبــار  أسئلة  على  ــة  ــاب اإلج
النظري  الجزء  وكان   .2005 العام  من  نيسان 
تجاوزها«  يمكن  ال  »عقبة  بمثابة  االختبار  من 

بشكل  الفشل  يالزمها  التي  للمرأة  بالنسبة 
الحصول  في  شا  رغبة  أن  يبدو  لكن  مستمر، 
على الرخصة أقوى من أي شيء إذ إنها سجلت 

اسمها لخوض االختبار التالي.
مكتب  ــي  ف مــوظــف  ــن  ع الصحيفة  ونــقــلــت 
إن  قــولــه  ــو  ــج وان منطقة  ــي  ف المحلي  ــرور  ــم ال
درجة   50 إلى   30 على  مرة  كل  تحصل  المرأة 
درجة.   60 وهو  للنجاح  األدنــى  الحد  من  فقط 
»رقمًا  سجلت  الــمــرأة  ــذه  ه أن  الموظف  ــد  وأك
هذا  الجتياز  الفاشلة  المحاوالت  في  قياسيًا« 
الشديد  بــاألســى  »أشــعــر  ـــاف:  وأض االخــتــبــار 

الموظف  ــال  وق فيها«،  تفشل  ــرة  م كــل  فــي  لها 
عندما  تذكارية  لوحة  لها  »سأصنع  مداعبًا: 

تنجح في االختبار«.
يزيد  ما  اآلن  حتى  الصبورة«  »شا  ودفعت 
على 4 ماليين وون )ما يزيد على2200 يورو( 
وتعمل  دخلتها،  الــتــي  لــالخــتــبــارات  ــًا  ــوم رس
عليها  يد  بعربة  تستعين  متجولة  بائعة  شا 
من  وتبيعها  للسكان  اليومية  االحتياجات 
بيت لبيت. وتشعر شا بأنها صارت في حاجة 
تقدمت  ولذلك  العمل  بهذا  للقيام  سيارة  إلــى 

باختبار الحصول على رخصة القيادة.

رسبت 771 مرة في امتحان السياقة

الطرق  ــن  وأم المواصالت  عن  مسئول  محلي  ألماني  ــر  وزي اضطر   [
للتخلي عن رخصته بسبب خرقه القوانين والقيادة بسرعة شديدة.

والية  في  المحلي  المواصالت  لوزير  صورة  ــرادار  ال كاميرا  والتقطت 
شمال الراين - ويستفاليا بغرب ألمانيا، أوليفر فيتكيه وهو يقود سيارته 
بسرعة 109 كيلومترات في الساعة بمنطقة مغلقة. يذكر أنه ال يوجد حد 

أقصى للسرعة المسموح بها في ألمانيا على الطرق السريعة.
وأضاف  رخصته  لتسليم  اضطر  إنه  )الخميس(  أمس  الوزير  وقــال 
في  ــر  ــب أك بشكل  ــد  ــواع ــق ال ــي  ــراع ي بشكل  ــرف  ــص ــأت وس خــطــأ  ــت  ــب ــك »ارت
سيارته  يقود  وهو  فيتكيه  التقطت  قد  الرادار  كاميرا  وكانت  المستقبل«، 
بسرعة شديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتم سحب رخصة 
لدفع  أيضًا  اضطر  كما  الفعلة  هذه  على  كعقوبة  أسابيع   8 لمدة  الوزير 

غرامة تقدر بعدة مئات اليورو.

سحب رخصة وزير مسئول 
عن الطرق بسبب السرعة

كبدها  لمنح  االنتحار  عامًا   13 العمر  من  تبلغ  صينية  فتاة  حاولت   [
إلى والدها المصاب بالسرطان النقاذه، على ما ذكرت صحيفة »شنغهاي 
ديلي« الصينية أمس )الخميس(.  وقالت الصحيفة إن شين جين حاولت 
والدها  بأن  يفيد  طبي  تقرير  على  عثرت  بعدما  الماضي  الشهر  االنتحار 
من  أكثر  يعيش  ولن  المرض  من  األخيرة  المراحل  في  بالسرطان  مصاب 
لفترة  معك  أبقى  أال  »يحزنني  والدتها  إلى  رسالة  في  وكتبت  أشهر.  ثالثة 
وابتلعت  موتي«.  بعد  وانقذيه  والدي  إلى  كبدي  امنحي  أرجوك  أطول. 
بغطاء  بحروق  كذلك  وأصيبت  منوم  دواء  من  حبة  مئتي  من  أكثر  شين 

للتدفئة بعدما فقدت الوعي.
وقالت والدتها كوي الن )43 عامًا( »إنها تحب والدها أكثر من نفسها«. 
ثالثة  والدها،  فيه  يرقد  الذي  نفسه  المستشفى  أدخلت  التي  شين  وبقيت 

أيام في حالة غيبوبة وهي حاليًا في العناية المركزة. 

تحاول االنتحار
لتتبرع بكبدها لوالدها

الــرئــيــس  ألــقــاه  الــــذي  ــاب  ــط ــخ ال ـــرض  ع  [
األميركي األسبق إبراهام لينكولن بعد انتخابه 
العام  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  ثانية  لوالية 
1864 في دار »كريستيز« للمزادات العلنية في 

مدينة شيكاغو بوالية إيلينوي.
تريبيون«  صن  »شيكاغو  صحيفة  وأفــادت 
يعرض  الــتــي  ـــى  األول ــرة  ــم ال بأنها  األمــيــركــيــة 
 ،1976 الــعــام  منذ  العلن  على  الخطاب  فيها 
خطاب  يعتبر  الــخــطــاب  هـــذا  أن  إلـــى  مــشــيــرة 
شخص   1500 نحو  أمام  لينكولن  وألقاه  الفوز 
لينكولن  ـــال  وق األبــيــض.  الــبــيــت  حــديــقــة  ــي  ف
االنتخابات  في  نجاحه  إن  للحاضرين  حينها 
يظهر  مستعرة  أهلية  حرب  خضم  في  الوطنية 

»كم مازلنا أقوياء«.
العلنية  الـــمـــزادات  ــاب  ــح أص أن  إلــى  يــشــار 
 4 بنحو  الخطاب  من  نسخة  تباع  أن  يتوقعون 
يقام  مزاد  في  للبيع  عرضها  عند  دوالر  ماليين 

في نيويورك في وقت الحق من هذا الشهر.

خطاب إبراهام لينكولن بعد انتخابه في مزاد علني

خطاب إبراهام لينكولن معروضًا في  دار »كريستيز« للمزادات       )أ.ف.ب(

بزيادة 50٪ في عدد الصاالت المشاركة

»آرت دبي 2009« للفن المعاصر ينطلق في مارس المقبل
§ ضاحية السيف - منصورة عبداألمير

الــمــشــارك  ــس  ــؤس ــم ال ـــال  ق  [
آرت  ــرض  ــع ــم ل الـــعـــام  ــر  ــدي ــم وال
حجم  ــــى  إل ـــن  ـــارت م ــــون  ج ــــي  دب
معرض  في  المرتقبة  المشاركة 
سيقام  الذي   »2009 دبي  »آرت 
ـــارس/  م  21  -  19 ــرة  ــت ــف ال فــي 
جميرا  مــديــنــة  فــي  الــمــقــبــل  آذار 
من  أكــثــر  أن  إلــى  مــشــيــراً  ــي،  ــدب ب
الفنية  الصاالت  كبريات  من   60
ستجتمع  بلداً   30 من  المعاصرة 
فعاليات  في  للمشاركة  دبي  في 
الفنون  لمعرض  الثالثة  ــدورة  ال
في  نوعه  مــن  األكــبــر  المعاصرة 
خالل  ــن،  ــارت م ـــار  وأش المنطقة. 
ــد بــفــنــدق  ــق ــي ع ــاف ــح ــر ص ــم ــؤت م
دورة  أن  إلــى  ــون،  ــت ــارل ك الــريــتــز 
بنسبة  زيادة  ستشهد  العام  هذا 
الفنية  الصاالت  في  المئة  في   50
الــشــرق  منطقة  مــن  ــة  ــارك ــش ــم ال

على  واضح  مؤشر  في  األوســط، 
صناعة  بها  تتميز  الــتــي  ــوة  ــق ال

المنطقة. في  والفنون  الثقافة 
ــــش فـــعـــالـــيـــات  ــــام ــــى ه ــــل وع
دار  ســتــقــوم  ـــي،  دب آرت  مــعــرض 
رعاة  أحد  آربلز«،  آند  كليف  »فان 
المعرض، بتنظيم معرض تراثي 
المجوهرات  »فن  بعنوان  خاص 

المعرض،  ويصور  الــســاحــرة«، 
في  ــه  ــوع ن ــن  م األول  يــعــد  الـــذي 
للدار،  العريق  الماضي  المنطقة، 
إذ يأخذ زواره في رحلة في الزمن 
تــســتــكــشــف الــتــقــالــيــد الــعــريــقــة 
التي  الكبيرة  والخبرة  والمعرفة 
سنين  مدى  على  الدار  بها  تميزت 

طويلة.

شهد  دبي«  »آرت  أن  إلى  يشار 
نمواً  الماضيتين  دورتــيــه  خــالل 
األعمال  مقتني  أعـــداد  فــي  كبيراً 
والمشرفين  والفنانين،  الفنية، 
والنقاد،  الفنية،  المشاريع  على 
أنحاء  جميع  مــن  الــفــن  وعــشــاق 
العالم من الذين توافدوا لحضور 
وستنظم  ــرض.  ــع ــم ال فــعــالــيــات 
هذه السنة، على هامش فعاليات 
كابيتال  أبراج  جائزة  المعرض، 
من  واحدة  وهي  الفنية،  لألعمال 
الخاصة  الجوائز  وأضخم  أهــم 
ـــرة حـــول  ـــاص ـــع ـــم بـــالـــفـــنـــون ال
فعاليات  إلى  باإلضافة  العالم؛ 
منتدى الفن العالمي والعديد من 
والمشاريع،  الشاملة،  البرامج 
واألحداث  والعروض،  واألفــالم، 
إذ  المنوعة؛  الفنية  ــوالت  ــج وال
نظرة  ـــزواره  ل المعرض  سيوفر 
شاملة وغير مسبوقة على مشهد 

المتغير. العالمي  الفنون 

مارتن: 30 بلدًا ستجتمع  للمشاركة في معرض الفنون  )تصوير عيسى إبراهيم(
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قالت مصادر مطلعة ومصرفية، إنه ُيتوقع أن يتم التوقيع في أبريل/ نيسان المقبل على قرض يبلغ 1,2 مليار دوالر 
لتمويل محطة الدور للطاقة التي تبلغ تكاليفها نحو 3 مليارات دوالر، وإن العمل في إنشاء المحطة سيبدأ فور 

استكمال جمع األموال من قبل البنوك العالمية، وفي الصورة محطة العزل للطاقة ...)التفاصيل ص2(

عن  ال��س��ت��ار  ت��زي��ح  الفلبين  رئ��ي��س��ة 
»AMA« لجامعة  التذكارية  اللوحة 

2

7
اف����ت����ت����اح ال����م����ع����رض ال����دول����ي 
الطبيعية ال��ص��ح��ي��ة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 

شركات سعودية توقف 
نيومان يترأس وفدًا تجاريًا  تمويل محطة الدور في أبريلالعمل اإلضافي  لموظفيها

أستراليًا إلى البحرين 
الـــيـــوم،  ــن  ــري ــح ــب ال ــل  ــص ي  [
رئيس بلدية مدينة برزبين كامبل 
استثماريًا  وفداً  مترئسًا  نيومان 
تعزيز  ــدف  ــه ب ـــك  وذل ــجــاريــًا،  وت
والتجارية  االقتصادية  العالقات 
ومدينة  البحرين  بين  المتنامية 

برزبين األسترالية. 
تستغرق  التي  الزيارة  وتأتي 
أمس،  وزع  بيان  بحسب  يومين، 
العمل  ـــارات  زي سلسلة  إطــار  فــي 
مدينة  مــجــلــس  بــهــا  ــوم  ــق ي ــي  ــت ال

برزبين لمنطقة الشرق األوسط. 
على  ضيفا  نيومان  وسيحل 
فــورتــشــن  إدارة  مــجــلــس  ــس  ــي رئ
ــــــرم مــكــنــاس.  ـــن أك ـــف ـــوس ـــروم ب
مدينة  مجلس  نيومان  ويترأس 
سنوات  خمس  مدى  على  برزبين 
برزبين  بلدية  وتعتبر  اآلن،  حتى 

األكبر في أستراليا. 
وأكد نيومان، أن الوفد المرافق 
الستكشاف  ـــداً  ج »متحمس  ــه  ل
والتجارية  االستثمارية  الفرص 
االقتصادية  الــعــالقــات  وتعزيز 

مع الشركات البحرينية«. 
برزبين  »فـــي  ــاًل  ــائ ق وأضــــاف 
ـــــة  الــــتــــي تــــعــــد عــــاصــــمــــة والي
من  بــواحــد  نتباهى  كــويــنــزالنــد، 

االستثماري  النمو  معدالت  أعلى 
واالقتصادي في أستراليا«. 

وتابع أن »جميع أعضاء الوفد 
الزيارة  هذه  في  يرافقونني  الذين 
الناجحين  األعــمــال  رواد  مــن  هــم 
في  النمو  بتحقيق  والملتزمين 
فيها  يمارسون  والذين  ــواق  األس
سلسلة  ــد  ــق ــع ــت وس أعــمــالــهــم«. 
بما  واالجــتــمــاعــات  الــلــقــاءات  مــن 
تجارة  بغرفة  االجتماع  ذلــك  في 
ــن. وأوضـــح  ــري ــح ــب ــة ال ــاع ــن وص
برزبين  مدينة  مجلس  أن  نيومان 
برامج  أكبر  من  واحد  بتنفيذ  قام 
أكبر  تنفيذ  جــانــب  إلـــى  ــال  ــم األع
أستراليا،  في  البيئية  الحمالت 

وذلك استجابة لظاهرة النمو. 

في  ت��ع��م��ل  س��ع��ودي��ة  ش���رك���ات  ب�����دأت   § 
العمل  بإيقاف  مختلفة  اقتصادية  قطاعات 
وقف  وكذلك  لموظيفها،  المعروف  اإلضافي 
صرف المكافآت الخاصة، في محاولة لتقليل 

النفقات.
وت��ب��اي��ن��ت وج��ه��ات ن��ظ��ر ال��ش��رك��ات ح��ول 
تايم(،  )أوفر  اإلضافي  العمل  إيقاف  ق��رارات 
إما بسبب الحاجة التخاذ سياسات مالية أكثر 
وتيرة  لضعف  أو   ،2009 العام  خالل  تحفظًا 
األزمة  بعد  جديدة  مشاريع  تنفيذ  على  الطلب 

المالية.
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  اإلدارة  م��دي��ر  ووص����ف 
عبدالوهاب  ال��دك��ت��ور  فهد  الملك  جامعة  ف��ي 
»ال��وط��ن«  لصحيفة  تصريح  ف��ي  القحطاني 
ن��ش��رت��ه أم�����س، ه����ذه ال����ق����رارات ب��ال��خ��ط��وة 
العالمية  المالية  األوضاع  ظل  في  »الطبيعية« 

الحالية.
وأشار القحطاني إلى أن الشركات المحلية 
مالية  مبالغ  ب��دف��ع  االل��ت��زام  على  ستحافظ 
كبيرة قد ال تستطيع الوفاء بها أمام موظفيها، 
مضيفًا أن صعوبة التنبؤ بمستقبل االقتصاد 
كون  ضررًا،  اإلجراءات  أقل  على  تقدم  جعلها 
بمقابل  ط��ارئ��ة  ح��ال��ة  يمثل  اإلض��اف��ي  العمل 
في  ال��م��ه��ام  أو  ال��م��ش��روع��ات  إلن��ج��از  م���ادي 
عدم  أهمية  على  وش��دد  ممكن.  وق��ت  أس��رع 
وفق  األساسية  الموظفين  برواتب  المساس 
عقود العمل مع وجوب وقوف الموظفين إلى 

جانب شركاتهم.

تشاؤم حيال األوضاع االقتصادية وأرباح الشركات

أسهم البنوك تهوي ببورصة البحرين 3٪ في أسبوع
§ الوسط - المحرر االقتصادي

لـــأوراق  الــبــحــريــن  ـــوق  س ـــوت  ه  [
المئة  فــي   3 األســـبـــوع  ـــالل  خ الــمــالــيــة 
ـــوأ  الــتــراجــعــات التي  فــي واحـــد مــن أس
شــهــدتــهــا الـــســـوق، بــعــد أيــــام مــن بــدء 
للعام  المالية  نتائجها  إعالن  المصارف 
الربع  في  خسائر  أظهرت  والتي   2008

الرابع من العام الماضي.
وتــراجــعــت أســهــم بــنــوك قــيــادة مثل 
من  الشركات  أكبر  المتحد  األهلي  البنك 
البورصة  ــي  ف السوقية  القيمة  حيث 
المصرفية  الــبــركــة  مجموعة  ــم  ــه وأس
والكويت  البحرين  وبنك  اإلثمار  وبنك 

والبحرين اإلسالمي.
مجموعة  أســهــم  ــار  ــع أس وتــعــرضــت 
البركة لتراجع حاد بنسبة 24 في المئة 

في تداوالت خمسة أيام.
حيال  القلق  المستثمرين  ويــســاور 
مع  المنطقة  في  االقتصادية  األوضــاع 
وحديث  النفط  أسعار  تراجع  استمرار 
ـــات  ـــوازن ـــي م ــرة ف ــي ــب ـــن عـــجـــوزات ك ع
التي  البحرين  ومنها  الخليج  حكومات 
مليون   700 بنحو  يقدر  عــجــزاً  تتوقع 
االقتصادية  األوضاع  إلى  إضافة  دينار، 
ــــة  ـــــراء األزم ــة الـــمـــتـــوتـــرة ج ــي ــم ــال ــع ال

االقتصادية العالمية.
قيمة  ــع  ــراج ــت ت أن  ــع  ــوق ــت ــم ال ومــــن 
 ،2009 ــام  ــع ال ــي  ف الحكومية  الــعــقــود 
مشروعات  فيه  أجلت  الــذي  الوقت  في 
سما  مــشــروع  أهمها  ــالد،  ــب ال فــي  كبيرة 
والذي  البالد  جنوب  في  السياحي  دبي 
ــة في  ــدرج ــم ــة نـــاس ال ــرك فـــوت عــلــى ش

عقد  على  الحصول  البحرين  بــورصــة 
بعشرات الماليين من الدوالرات.

في  المتداولة  األسهم  كمية  وبلغت 
خالل  المالية  ــأوراق  ل البحرين  ســوق 
هذا األسبوع 21 مليونًا و495 ألفًا و875 
ماليين   3 قدرها  إجمالية  بقيمة  سهمًا 
و719 ألفًا و257 ديناراً بحرينيًا، نفذها 
الوسطاء لصالح المستثمرين من خالل 

910 صفقات.
ــذا  ـــالل ه وتـــــداول الــمــســتــثــمــرون خ
ارتفعت  ــة،  ــرك ش  17 ــم  ــه أس األســـبـــوع 
حين  في  منها  شركات   5 أسهم  أسعار 
ــات،  ــرك ش  9 ــم  ــه أس أســعــار  انــخــفــضــت 
بأسعار  ــات  ــرك ــش ال ــي  ــاق ب واحــتــفــظــت 

إقفالها السابق.
في  األول  ــز  ــرك ــم ال عــلــى  ــوذ  ــح ــت واس
االستثمار  قطاع  األسبوع  هذا  تعامالت 
المتداولة  أسهمها  قيمة  بلغت  حيث 

ما  أو  ديناراً  و978  ألفًا  و492  مليونين 
إجمالي  مــن  المئة  فــي   67.03 نسبته 
قدرها  وبكمية  المتداولة  األسهم  قيمة 
تم  سهمًا،  و278  ألفًا  و157  مليونًا   13

تنفيذها من خالل 635 صفقة.
من  كــانــت  فقد  الثانية  المرتبة  ــا  أم
نصيب قطاع البنوك التجارية، إذ بلغت 
ألفًا  و87  مليونًا  المتداولة  أسهمه  قيمة 
المئة  في   29.24 بنسبة   ديناراً  و545 
في  المتداولة  األسهم  قيمة  إجمالي  من 
و839  ماليين   7 قدرها  وبكمية  السوق 
خالل  من  تنفيذها  تم  سهمًا،  و480  ألفًا 

229 صفقة.
فقد  الــشــركــات،  مــســتــوى  عــلــى  ـــا  أم
المركز  الخليجي  التمويل  بيت  تصدر 
قيمة  بلغت  إذ  القيمة  حيث  مــن  األول 
ديناراً  و314  ألفًا  و814  مليونًا  أسهمه 
قيمة  ــن  م الــمــئــة  ــي  ف  48.78 وبنسبة 

 5 ــا  ــدره ق وبكمية  ــة  ــداول ــت ــم ال ــم  ــه األس
تم  ســهــمــًا،  و981  ــًا  ــف أل و342  مــلــيــون 
ــذا  ه صــفــقــة   437 ـــالل  خ مـــن  تــنــفــيــذهــا 
األسبوع، وجاء في المركز الثاني البنك 
ألفًا   812 قدرها  بقيمة  المتحد  األهلي 
المئة  في   21.85 وبنسبة  ديناراً  و658 
وبكمية  ــة  ــداول ــت ــم ال ــم  ــه األس قيمة  ــن  م
قدرها 5 ماليين و152 ألفًا و346 سهمًا، 

تم تنفيذها من خالل  105 صفقات.
ـــى مـــعـــدالت الـــتـــداول  وبـــالـــعـــودة إل
ــام  ــن خـــالل 5 أي خـــالل هـــذا األســبــوع م
البحرين  ســـوق  بــيــانــات  تشير  ــل،  ــم ع
األسهم  لقيمة  اليومي  المتوسط  أن  إلى 
ديناراً،  و851  ألفًا   743 بلغ  المتداولة 
لكمية  اليومي  المتوسط  كان  حين  في 
ألفًا  و299  ماليين   4 المتداولة  األسهم 
الصفقات  عدد  متوسط  أما  سهمًا  و175 

خالل هذا األسبوع فبلغ 182 صفقة.

1 أبريل بدء العمليات التجارية في »المرفأ« 

»ترمينالز« تسعى لجعل »ميناء خليفة« مركز مشاحنة للخليج 
ترمينالز  إم  بــي  اي  لشركة  التنفيذي  المدير  ــال  ق  [
كبر  إلى  نظراً  »إنه  ديفدسون:  ستين   )APMT( البحرين 
بصدد  فإننا  وحداثته  سلمان  بن  خليفة  ميناء  مرفأ  حجم 
المالحة  شركات  من  عدد  مع  تفصيلية  مباحثات  ــراء  إج
لمملكة  ــي  ــج ــي ــرات ــت االس ــع  ــوق ــم ال مــن  االســتــفــادة  ــأن  ــش ب
 Transhipment المشاحنة  خدمات  كمركز  البحرين 
بــدء  ــد  ــوع م ــا  ــددن ح ــا  ــن أن ــا  ــم وب الــخــلــيــج.  ــال  ــم ش لمنطقة 
تحقيق  إلى  نتطلع  فإننا  الميناء،  في  التجارية  العمليات 

قريبًا«.  ذلك 
 )2009 وتم يوم أمس األول االربعاء )4 فبراير/ شباط 
تسليم APMT - البحرين، شهادة من حكومة المملكة تفيد 

الشركة.  الى  سلمان  بن  خليفة  ميناء  بتسليم 
ستقوم  البحرين،   APMT إلــى  الميناء  تسليم  ومــع 

وتجهيز  إلعداد  الجارية  االستعدادات  باستكمال  الشركة 
الى  باالضافة  الميناء،  في  االخــرى  والمعدات  الرافعات 
المعدات  استخدام  على  الموظفين  تدريب  من  االنتهاء 

الجديدة. 
»من  إن  )الخميس(،  أمس  أصدرته  للشركة  بيان  وقال 
بن  خليفة  ميناء  في  التجارية  العمليات  تبدأ  ان  المتوقع 
أبريل/  من  االول  االربعاء  يوم  البحرين  بوابة   - سلمان 
شحن  سفينة  أول  وصـــول  يــتــوقــع  إذ   ،2009 نــيــســان 
أول  ووصــول  تقريبًا،  ــد  واح بأسبوع  ــك  ذل بعد  تجارية 

أبريل.  شهر  من  الثاني  النصف  خالل  حاويات  سفينة 
إلى  بشغف  »نتطلع  القول:  ديفدسون  عن  البيان  ونقل 
التجارية  الموانئ  خصخصة  من  الجديدة  المرحلة  هذه 
بتشغيل  الماضيين  العامين  خالل  قمنا  فقد  البحرين.  في 

حدود  ضمن  الممكنة  المعايير  ألعلى  وفقًا  سلمان  ميناء 
الميناء  إلـــى  ــال  ــق ــت االن ومـــع  لــلــمــيــنــاء.  التحتية  الــبــنــيــة 
فإننا  البحرية،  المالحة  اغراض  لخدمة  المصمم  الجديد 
الخدمات  لتقديم  أحرزناه  الذي  التقدم  على  البناء  نعتزم 

البحرينية«.  للسوق  مطلب  أقل  باتت  والتي  المتميزة 
في  العاملة  العالمية  الشركات  احدى  هي   APMTو
شبكة  ولديها  الحاويات،  موانئ  وتشغيل  امتالك  مجال 
تدير  إذ  جغرافيا،  بالتناسب  موزعة  الموانئ  من  عالمية 

قارات.  وخمس  بلدا   34 في  ميناء   50 من  أكثر 
تطوير  في  متخصصة  مستقلة  شركة   APMT وتعتبر 
لها،  مقراً  هولندا  في  الهــاي  من  تتخذ  الموانئ  وتشغيل 
 60 من  ألكثر  العالم  مستوى  على  متميزة  خدمات  وتقدم 

التجارة.  خطوط  جميع  في  الشحن  حاويات  خطوط  من 

12 مليون دينار لنقل المياه إلى »المرفأ«
بالعطاء  العالي  منصور  أحمد  شركة  تقدمت   [
بشأن  ــاء  ــم وال الــكــهــربــاء  هيئة  لمناقصة  الــوحــيــد 
بمشروع  المتعلقة  المياه  نقل  مشروعات  بأعمال 
أقلها  كــان  خيارات  عــدة  ضمن  ــك  وذل المالي،  المرفأ 

بمبلغ 13.4 مليون دينار. 
المسئولة  الجهة  الــمــنــاقــصــات،  مجلس  وفــتــح 
األسبوعية  جلسته  في  الحكومية،  العقود  إدارة  عن 
حكومية  مناقصة  بـ29  للفوز  قدم  عطاًء   153 أمس، 
بلغ  وقد  البالد،  في  ــوزارات  وال المؤسسات  لمختلف 

إجمالي أقل هذه العطاءات 18.8 مليون دينار.
عطاءاتها  فتحت  التي  الكبيرة  المناقصات  ومن 
العقاري،  لالستثمار  البحرين  شركة  مناقصة  أمس، 
خصصت  والتي  القابضة،  مملتكات  لشركة  التابعة 
القيام  إلــى  االستشارية  الهندسية  المكاتب  لدعوة 

معهد  بناء  مشروع  على  واإلشراف  التصميم  بأعمال 
لها  تقدمت  والــتــي  المالية(،  )الــعــطــاءات  أكاديمي 
مليون   2.2 بمبلغ  الــعــطــاءات  بأقل  ـــداس  اي شركة 
األكبر  بالعدد  المركزية  المخازن  واستأثرت  دينار. 
لصالح  فــتــح  فــقــد  األســـبـــوع،  هـــذا  الــمــنــاقــصــات  ــن  م
مناقصتان  بينها  مــن  ــان  ك مناقصة،   11 المخازن 
لتزويد محوالت كهربائية تقدمت لهما شركة يوسف 
دينار  ألف   759 بمبلغ  العطاءات  بأقل  المؤيد  خليل 

لأولى و370 ألف دينار للثانية.
مناقصتان  والتعليم  التربية  لــــوزارة  وفتحت 
مع  راكــبــًا(   26( سعة  مركبات  الستئجار  خصصتا 
والمساحات  الزراعية  المسطحات  وتطوير  السواق 

الخارجية بمجمع الوزارة بمدينة عيسى.
)التفاصيل ص 3(

»التجارة«: 3 أصناف إسمنت  ال تطابق المواصفات
ووزارة  ــارة  ــج ــت وال الــصــنــاعــة  وزارة  قــامــت   [
األشغال بسحب ثالثة أنواع أسمنت من التداول في 
متطلبات  مطابقتها  لعدم  وذلك  المحلية،  األسواق 
ذات  الدولية  للمواصفات  وفقًا  االساسية  السالمة 

العالقة. 
وقال نائب الرئيس التنفيذي المساعد للخدمات 
محمود  آل  نبيل  البحرين  وتجارة  صناعة  بغرفة 
عينات  »قائمة  بعنوان  الغرفة  ألعضاء  خطاب  في 
علمًا  نحيطكم  أن  »يسرنا  بها«:  المصرح  األسمنت 
إدارة  فــي  متمثلة  والــتــجــارة  الصناعة  وزارة  ــأن  ب
مع  والتنسيق  وبالتعاون  والمقاييس  المواصفات 
عينات  واختبار  بسحب  قامت  قد  األشغال  وزارة 

وذلك  المحلية  األســواق  في  المتداول  األسمنت  من 
األساسية  السالمة  متطلبات  تــوافــر  مــن  للتحقق 
وقد  العالقة،  ذات  الدولية  للمواصفات  وفقًا  فيها 
ثالث  ــدا  ع ــارات  ــب ــت االخ العينات  معظم  ــازت  ــت اج
مطابقتها  ــدم  ع االخــتــبــار  نتائج  ــرت  ــه أظ عينات 

للمواصفات«.
»الغرفة«  ألعضاء  بخطابه  محمود،  آل  ــق  وأرف
قائمة  منه،  نسخة  على  »الوسط«  حصلت  والذي 
اجتازت  التي  التجارية  العالمات  أسماء  تتضمن 
المخالفة  ــات  ــالم ــع ال ـــى  إل إضـــافـــة  االخـــتـــبـــارات 
على  الحرص  من  »انطالقًا  الدولية،  للمواصفات 

السالمة العامة«.

النسبة إلى اإلجمالي %القيمة )بالدينار البحريني(الشركة

% 48.78 1,814,314.390بيت التمويل الخليجي

% 812,657.63021.85البنك األهلي المتحد

% 507,140.05013.64بنك اإلثمار

% 214,912.9505.78مصرف السالم

% 139,720.2103.78إنــوفــســت

% 230,511.6406.20بقية الشركات

الشركات األكثر تداواًل من حيث القيمة

كامبل نيومان 
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الكونغو الديمقراطية 
مليون   2.3 المساحة:   [

كيلومتر مربع.
العاصمة: كينشاسا.

عدد السكان: 66 مليونًا.
الكونغوي  الفرانك  العملة: 
)470 فرانكًا كونغويًا تساوي 

دوالرًا أميركيًا(.
اإلجمالي:  المحلي  الناتج 
مليار   21( دوالر  مليار   13
القوة  مفهوم  بحسب  دوالر 

الشرائية(.
معّدل دخل الفرد السنوي: 
دوالرًا   318( دوالرًا   197
ب����ح����س����ب م����ف����ه����وم ال����ق����وة 

الشرائية(.
للناتج  الرئيسية  المصادر 

المحلي:
الزراعة: 55 في المئة.

الخدمات: 34 في المئة.

الصناعة: 11 في المئة.
 3850 ال��دول��ي��ة:  ال��ت��ج��ارة 

مليون دوالر.

نبذة موجزة 
ف���ي ت��ط��ور الف���ت ت���م إل��ق��اء 
متمردي  زع��ي��م  على  القبض 
ال����ت����وت����س����ي ف�����ي ال���ك���ون���غ���و 

أثناء  الرواندية  األراضي  داخل  نكوندا(  )لوران  الجنرال  الديمقراطية 
محاولته مقاومة عملية مشتركة للجيشين الكونغولي والرواندي.

الديمقراطية  الكونغو  بين  ت��ع��اون  حصيلة  نكوندا  اعتقال  وج��اء 
العملية  استهدفت  البلدين.  تخدم  مكاسب  تحقيق  لغرض  وروان���دا 
الهدف  وتمثل  الديمقراطية.  الكونغو  شرقي  المتمردين  على  القضاء 
التابعين  الروانديين  الهوتو  متمردي  س��اح  ن��زع  إل��ى  للعملية  اآلخ��ر 

لحركة )القوى الديمقراطية من أجل تحرير رواندا(.
الديمقراطية  الكونغو  شرقي  التوتسي  تمرد  تزعم  قد  نكوندا  وكان 
منذ العام 2004 تحت مسمى حركة متمردي )مؤتمر التوتسي الوطني 
والمنظمات  السلطات  تتهم  األم���ور،  جملة  م��ن  الشعب(.  ع��ن  للدفاع 
الدولية نكوندا بقيادة هجوم مسلح في العام 2008 تسبب في تشريد 

نحو نصف مليون نسمة.
من  استقالها  على  الكونغو  جمهورية  حصلت  ل��ل��وراء،  بالعودة 
حكم  أثناء  )زائير(  إلى  الباد  اسم  تغيير  وتم   .1961 العام  في  بلجيكا 
 32 لمدة  الباد  بثروات  استأثر  وال��ذي  سيسيكو(  )موبوتو  الرئيس 
عامًا. بدوره قام )لورانت كابيا( والذي نجح في السيطرة على الحكم 
حكم  يدم  ولم  الحالي.  اسمه  إلى  الباد  اسم  بتغيير   1997 العام  في 
ابنه  بعده  من  وخلفه   2001 العام  في  اغتياله  تم  حيث  طويًا  كابيا 

)جوزيف(.

التحديات االقتصادية
يواجه اقتصاد الكونغو الديمقراطية بعض التحديات مثل المديونية 
عن  العام  الدين  حجم  يزيد  التجاري.  الميزان  في  والعجز  والتضخم 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  أرب��اع  ثاثة  من  أكثر  أي  دوالر  مليارات   10
والتي  التضخم  ظاهرة  من  االقتصاد  يعاني  كما  الجارية.  باألسعار 
تبلغ نحو 15 في المئة بحسب اإلحصاءات الرسمية، لكن أكثر بحسب 
العجز  معضلة  من  االقتصاد  يعاني  ذلك،  إلى  إضافة  أخ��رى.  مصادر 
في الميزان التجاري حيث بلغ 676 مليون دوالر. يعد هذا الرقم كبيرًا 
ال��واردات.  حجم  من  المئة  في   30 نحو  يشكل  حيث  صغير  القتصاد 
تصدر الكونغو الديمقراطية األلماس والنحاس والقهوة لكنها تستورد 
وخصوصًا  اإلفريقية  ال��دول  من  االستهاكية  حاجياتها  من  الكثير 

جنوب إفريقيا فضًا عن بلجيكا بسبب الماضي االستعماري. 

مقارنة بالبحرين 
تزيد مساحة الكونغو الديمقراطية 3100 مرة عن مساحة البحرين 
حجم  حيث  من  العالم  في   12 رقم  المرتبة  الديمقراطية  الكونغو  )تحتل 
المساحة(. ويقطن الكونغو الديمقراطية 66 مليون نسمة مقارنة بأكثر 
الفرد  دخل  معدل  يزيد  بالمقابل،  البحرين.  سكان  عدد  فرد  مليون  من 
لمفهوم  استنادًا  الديمقراطية  الكونغو  عن  مرة   67 نحو  البحرين  في 
مستوى  على   32 رقم  المركز  البحرين  حققت  أيضًا  الشرائية.  القوة 
العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2008 الصادر من قبل برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي مقارنة بالمرتبة 171 لكونغو الديمقراطية من 
مدركات  مؤشر  على   43 المرتبة  البحرين  حققت  كما  بلدًا.   179 بين 
الفساد للعام 2008 مقارنة مع المركز رقم 171 لكونغو الديمقراطية 

من بين 180 اقتصادًا في العالم.

 العالقات التجارية مع البحرين
ال  كما  البلدين.  بين  البينية  ال��ت��ج��ارة  قيمة  ب��ش��أن  أرق���ام  ت��وج��د  ال 
هناك  بالمقابل،  الديمقراطية.  الكونغو  من  عمالة  البحرين  تستقطب 
مثل  الضيافة  قطاع  في  تعمل  كينيا  مثل  أخرى  إفريقية  دول  من  عمالة 

المقاهي.

الدروس المستفادة 
للتدخل  قرون  عدة  ومنذ  الباد  تتعرض  السياسي:  االستقرار  أوال 

من الدول المجاورة وخصوصًا رواندا وبروندي وأوغندا. 
حيوية  وإح��ص��اءات  معلومات  تتوافر  ال  اإلح��ص��اءات:  نقص  ثانيًا 
الكونغو  ح���ول  واالق��ت��ص��ادي��ة  االجتماعية  ال��ظ��واه��ر  ب��ش��أن  محدثة 

الديمقراطية األمر الذي يعيق عملية استقطاب االستثمارات األجنبية.
على  المترتبة  الديون  توظيف  في  السلطات  فشلت  المديونية:  ثالثًا 
الباد في تطوير االقتصادي على رغم تحميل الباد أعباء خدمة الدين.

عرض وتحليل: جاسم حسين
jasim.husain@alwasatnews.com

البحرين

المساحة:742  كم2
شخصًا   1,046,814 هو   السكان  عدد   
منهم  سبتمبر2007  شهر  حتى  وذلك 

529,446 بحرينيًا و517,368 أجنبيًا
صرف العملة: 377 فلسًا  للدوالر الواحد

الناتج المحلي اإلجمالي: 18.3 مليار دوالر
 نمو الناتج المحلي: 8.1 ٪

معدل الغالء)الرسمي( : ٪4.4 
دوالر   21٫482 السنوي:  الفرد  دخل  معدل  

)حسب مفهو م القوة الشرائية(
الدين العام:  22,4٪من الناتج المحلي 

التجارة الدولية: 20,4 مليار دوالر
احتياطي العمالت األجنبية:2،8 مليار دوالر

مصادر الناتج المحلي)باألسعار الجارية(:
*  النفط والغاز:24.7 ٪

*  الخدمات المالية:22.7 ٪
*  الصناعة التحويلية:15.3 ٪

*  التجارة: 9.1 ٪
*  االنشطة العقارية وخدمات األعمال: 7.4 ٪

*  المواصالت واالتصاالت: 6 ٪
*اإلنشاءات: 5 ٪

* التعليم : 3.9 ٪
*  السياحة والفنادق: 2 ٪

* الصحة 2 ٪
*  أخرى: 1.9 ٪

توقع بدء العمل في الربع الثاني

توقيع اتفاقية تمويل محطة الدور للطاقة في أبريل
§ المنامة - عباس سلمان 

أن  ُيتوقع  إنه  ومصرفية،  مطلعة  مصادر  قالت   [
قرض  على  المقبل  نيسان  أبريل/  في  التوقيع  يتم 
للطاقة  ــدور  ال محطة  لتمويل  دوالر  مليار   1,2 يبلغ 
العمل  وإن  دوالر،  مليارات   3 نحو  تكاليفها  تبلغ  التي 
األموال  جمع  استكمال  فور  سيبدأ  المحطة  إنشاء  في 

من قبل البنوك العالمية.
محطة  ــي  ف العمل  يــبــدأ  أن  ــادر،  ــص ــم ال وتــوقــعــت 
في  تقع  التي  الجديدة  المستقلة  والــمــاء  الكهرباء 
الربع  فــي  البحرين(  جــنــوب  ــرق  ش )أقــصــى  ـــدور  ال
أشهر  أربعة  نحو  متأخرة  الحالي،  العام  من  الثاني 
 2008 العام  نهاية  وهو  السابق  المحدد  الموعد  عن 
الالزمة  ــوال  األم جمع  تأخر  أن  بعد   2009 بداية  أو 

للمشروع. 
الخاصة  القانونية  العقود  على  البحرين  ووقعت 
نوعها  مــن  األكــبــر  تعد  التي  الـــدور  محطة  بمشروع 
عن  ممثلين  مع   2008 العام  في  البحرين  مملكة  في 
المشروع  لتنفيذ  بالعطاء  ــازت  ف التي  المجموعة 
وهي جي دي إف سويز ومؤسسة الخليج لالستثمار 
بي  إن  )بــــي  ــروع  ــش ــم ــل ل االســتــشــاريــة  والـــجـــهـــات 
بروكوس  وفريشفيلدز  ماكدونالد،  ومــوت  باريبا، 

ديرينجر(. 
وتملك  إنــشــاء  لنموذج  طبقًا  المشروع  وسيقام 
جانبًا  يغطي  أن  المتوقع  من  إذ   ،)BOO( وتشغيل 
والمياه  للكهرباء  المتزايدة  االحتياجات  من  كبيراً 
كبيرة  قفزة  تشهد  التي  الصغيرة  المملكة  هــذه  في 
سيكون  والمشروع  واإلنشاءات.  التحتية  البنية  في 
األول من حيث حجمه في دول الخليج العربية الذي 

سيتم تنفيذه وسط أزمة السيولة وانعدام الثقة.
في  المشروع  إنشاء  في  البدء  عن  الكشف  وجــاء 
وقت تشهد فيه األسواق العالمية أسوأ وضع بسبب 
بالمؤسسات  عصفت  التي  العالمية  االئتمان  أزمــة 
واقتصادات الدول وأدت إلى اختفاء مصارف عالمية 
ضمنها  من  ــر،  اآلخ للبعض  فادحة  وخسائر  كبيرة 

مصارف في دول الخليج العربية كانت تعد آمنة.
كما جاءت أول إشارة عن البدء في تنفيذ المشروع 
)بابكو(  البحرين  نفط  لشركة  التنفيذي  الرئيس  من 

البحرين  فــي  عقد  مؤتمر  ــالل  خ السيد،  عبدالكريم 
أنابيب  تأهيل  وإعـــادة  صيانة  عن  الماضي  الشهر 
النفط والغاز نظمته »بن ويل كوربوريشن العالمية« 
في  ــاز  ــغ وال للنفط  الوطنية  الهيئة  مــع  بالتعاون 

البحرين.
المقترح  األولى  المرحلة  أنابيب  أن  السيد  ن  بيَّ إذ 
يبلغ  لتشغيلها  الالزم  بالغاز  المحطة  لتزويد  مدها 
أن  وينتظر  بوصة،   20 وقطرها  كيلومترات   8 طولها 
»األعمال  أن  وأضاف   .2010 العام  بداية  في  تكتمل 
تقديم  وأن  اكــتــمــلــت،  األولــــى  للمرحلة  الهندسية 
متقدمة،  مراحل  في  هي  األنابيب  لبناء  العطاءات 

وتبلغ كلفتها التقديرية 27 مليون دوالر«.
مصارف  ثالثة  عن  صــدر  بيان  إلــى  تقرير  ونسب 
وستاندرد  المشرق  وبنك   ،)Calyon( كاليون  هي 
مشترك  لتمويل  حملة  أطلقت  أنها  بنك،  تشارترد 
مارس/  شهر  بنهاية  تتم  قد  الصفقة  وأن  للمحطة، 
لكل  دوالر  مليون   100 بتقديم  والتزموا  المقبل،  آذار 

على  سنوات   8 إلى  يمتد  التمويل  أن  وأضــاف  منهم. 
من  السنة  ونصف  سنتين  بعد  النقد  تدفق  يبدأ  أن 

نهاية إنشاء المحطة.
وال يتوقع أن يؤدي تأخير الحصول على التمويل 
إن  إذ  تسليمها،  مــوعــد  تأجيل  ــى  إل للمحطة  ـــالزم  ال
للصناعات  هيونداي  الجنوبية  الكورية  الشركة 

الثقيلة بدأت فعاًل بالعمل في الموقع.
بطاقة  البحرين  شبكة  تــزويــد  يتم  أن  ويتوقع 
مع  ــاوات  ــغ ــي م  600 إلـــى  تــصــل  ــة  ــي ــاف إض إنــتــاجــيــة 
يتم  أن  المنتظر  ـــدور  ال لمحطة  المبدئي  التشغيل 
سيؤدي  بينما   ،2010 العام  حــزيــران  يونيو/  في 
وإعالن   2011 يونيو  في  اإلنشاء  أعمال  من  االنتهاء 
التشغيل التجاري للمرحلة األولى إلى توفير 1200 
من  يوميًا  غالون  مليون  و48  الكهرباء  من  ميغاوات 

المياه.
إلى  للشبكة  الكلية  اإلنتاجية  القدرة  وسترتفع 
من  ــون  ــال غ و191  الــكــهــربــاء  ــن  م مــيــغــاوات   4000

الدور  لمحطة  التجاري  التشغيل  بعد  يوميًا  المياه 
في منتصف العام 2011. 

على  نوعه  مــن  الثالث  يعد  الجديد  والــمــشــروع 
الكهرباء  قطاع  في  الخاص  القطاع  إسهام  مستوى 
إنشاء  هما  مشروعان  سبقه  إذ  البحرين،  في  والماء 
الكهرباء  لتوليد  مستقلة  محطة  كأول  العزل  محطة 
الكهرباء  إلنتاج  الحد  محطة  وتوسعة  المملكة  في 

والماء. 
أحدث  تستخدم  بحيث  الدور  محطة  صممت  وقد 
التقنيات ذات الكفاءة التشغيلية العالية للتقليل من 
شأنه  من  الذي  النحو  على  الطبيعي  الغاز  استخدام 
إطالة عمر الثروة الطبيعية ودعم االقتصاد الوطني.

والماء  الكهرباء  تسعيرة  البحرين  حكومة  وأقرت 
 350 سيتسلم  إذ  التحالف،  عليها  سيحصل  التي 
فلسًا عن كل متر مكعب من الماء يتم ضخه إلى شبكة 
 14 نحو  الكهرباء  تعرفة  تبلغ  حين  في  التوزيع، 

ديناراً عن كل ميغاوات في الساعة.

محطة الحد للكهرباء وهي األكبر في الباد لم تعد قادرة على تلبية نمو الطلب على الطاقة في البحرين

توقعات بتراجع أسعار المنازل 10٪ في 2009

التضخم السنوي في قطر يتراجع إلى ٪13,2 
§ دبي - رويترز

ــاء  ــص اإلح ــاز  ــه ج بــيــانــات  ــرت  ــه أظ  [
التضخم  أن  )الخميس(  ــس  أم قطر  فــي 
المنتجة  الخليجية  الدولة  في  السنوي 
في   13.16 إلــى  ــع  ــراج ت ــاز  ــغ وال للنفط 
 2008 العام  من  األخير  الربع  في  المئة 
ــل انــحــســار ضـــغـــوط اإليـــجـــارات  ــض ــف ب

وأسعار الطاقة.
وقال الجهاز في موقعه على اإلنترنت 
إن مؤشر اإليجارات في أكبر دولة مصدرة 
في  المئة  في   13.7 زاد  العالم   في  للغاز 
كانون  ديسمبر/   31 حتى  شهور  ثالثة 

األول مقارنة مع العام السابق.
بلغت  ســنــويــة  ــزة  ــف ق عــن  ـــذا  ه ــل  ــق وي
و24.4  الثالث  الربع  في  المئة  في   18.9

في المئة في الربع الثاني.
ــار  ــع أس ــر  ــؤش م أن  ــاز  ــه ــج ال وأضــــاف 
نقطة   180.31 إلــى  ارتفع  المستهلكين 
 159.34 ــع  م مــقــارنــة  ديسمبر   31 ــي  ف
قطر  في  التضخم  وبلغ  ــام.  ع قبل  نقطة 
الربع  في  المئة  في   16.59 عند  ذروتــه 
األعلى  وكــان  الماضي  العام  من  الثاني 
الضغوط  لكن  العربية.  الخليج  دول  في 

المنطقة  ــاء  ــح أن شــتــى  ــي  ف التضخمية 
ــاوي أســعــار  ــه ــع ت ـــك م ــت مــنــذ ذل ــع ــراج ت
أي  للبرميل  دوالراً   40 حوالي  إلى  النفط 
عليه  كانت  الــذي  المستوى  ثلث  من  أقل 

في يوليو/ تموز الماضي.
ــرد بــنــك هــذا  ــارت ــش ــدرد ت ــان ــت وقــــال س

سيتراجع  قطر  في  التضخم  إن  األسبوع 
 15.2 من  العام  هذا  المئة  في   8 نحو  إلى 
الربع  وفي  الماضي.  العام  في  المئة  في 
الــغــذاء  أســعــار  زادت   2008 مــن  األخــيــر 
المئة  فــي   17.5 والتبغ  والــمــشــروبــات 
على أساس سنوي مقارنة مع ارتفاع بلغ 

21.9 في المئة في الربع السابق.
من المتوقع أن تتراجع أسعار المنازل 
العام  في  المئة  في   10 بنسبة  قطر  في 
االقتصاد  استقرار  توقعات  لكن   2009
منشآت  وتــوســع  السكان  ــدد  ع ــاع  ــف وارت
من  تحد  أن  المتوقع  مــن  الطاقة  إنــتــاج 

االنخفاضات.
ــر  ــي ــول وقـــــــال مــــديــــر عـــــام شــــركــــة ك
في  العقارية  لالستشارات  انترنشيونال 
بيان  في  لرويترز  باريتشيفي  ريج  قطر 
أن  نعتقد  نحن  اإللكتروني  بالبريد  أرسل 
غير  كبيرة  بدرجة  تنخفض  لن  األسعار 

أنها ستشهد تصحيحًا طفيفًا.
حد  الدولية  االضطرابات  إثر  وأضاف 
وإلغاء  تباطؤ  إلى  أدى  مما  السيولة  من 
مشترين  لتمويل  واالفــتــقــار  مشروعات 
بنحو  انخفضت  األسعار  ان  وتابع  جدد. 
ــر من  ــي ــع األخ ــرب ــي ال ــي الــمــئــة ف عــشــرة ف
العام الماضي وهو أول  انخفاض فصلي 

خالل العام.
في  انــخــفــاض  أي  كــولــيــر  تــتــوقــع  وال 
اإليـــجـــارات الــســكــنــيــة لــكــن اإليـــجـــارات 
و15  عشرة  بين   بما  انخفضت  اإلداريـــة 
بالمقارنة  ــر  ــي األخ ــع  ــرب ال ــي  ف المئة  ــي  ف

بالفترة نفسها من العام السابق.
وقال بيت االستثمار العالمي )غلوبل( 
اإليــجــارات  إن  ـــاء(  ـــع )األرب األول  أمـــس 
في  عــشــرة  بنحو  تــتــراجــع   قــد  السكنية 
مع  االقتصاد  تباطؤ  مع   2009 في  المئة 

انخفاض أسعار النفط.

تراجع التضخم في قطر بفضل انحسار ضغوط اإليجارات وأسعار الطاقة

افتتاح المعرض الدولي للمنتجات الصحية الطبيعية
 § المنامة - وزارة الصناعة

بمركز  أمس  يوم  فخرو  حسن  والتجارة  الصناعة  وزير  افتتح   [
الصحية  للمنتجات  الدولي  المعرض  للمعارض  الدولي  البحرين 
هيئة  من  كل  تنظيمه  على  يشرف  الــذي  المعرض  وهو  الطبيعية، 
بيوند  اند  مايندبودي  ومؤسسة   ، والمؤتمرات  للمعارض  البحرين 

إل إل سي األميركية.
من  المشاركين  الدوليين  العارضين  أجنحة  على  الوزير  واطلع 
منتجات  وجديد  البحرين.  و  واإلمــارات  والنمسا  المتحدة  الواليات 
واألعشاب   والفيتامينات  والمشروبات  والطاقة  بالجسم  العناية 

والمأكوالت الصحية.
به  ظهر  الذي  المتميز  بالمستوى  الوزير  أشاد  الجولة  ختام  وفي 
والمؤتمرات  للمعارض  البحرين  هيئة  بشراكة  مشيداً  المعرض، 
اعتبر  إذ  األميركية،  سي  إل  إل  بيوند  انــد  مايندبودي  مؤسسة  مع 
وباألخص  الدوليين  للعارضين  ذهبية  فرصة  هو  المعرض  هذا  أن 
عبر  الخليج  منطقة  أســواق  دخول  في  الراغبة  األمريكية  الشركات 
من  بالكثير  تزخر  البحرين  مملكة  أن  وخصوصًا  البحرين،  بوابة 

مقومات الجذب االستثماري وصناعة المعارض والمؤتمرات.
ــرض لــلــمــمــارســات الــصــحــيــة والــحــيــاة  ــع ــم وامـــتـــدح تــرويــج ال
الطبيعية، مثنيًا على فكرة إقامته للعديد من الندوات الثقافية أيضًا 
الطبيعية،  والمنتجات  الصحية  الصناعات  في  والمعنيين  للخبراء 

متمنيًا لهذا المعرض كل توفيق ونجاح.
شباط  فبراير/  مــن  السابع  حتى  سيستمر  المعرض  أن  يذكر 
والصين  أميركا  من  لخبراء  المحاضرات  من  عدداً  وسيشهد  الجاري 

والهند.  وزير الصناعة والتجارة يطلع على أجنحة المعرض الذي افتتحه أمس
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»الخليج األول« يشتري

 1,04 مليون سهم من أسهمه 
] قال بنك الخليج األول أمس )الخميس(، إنه اشترى 1.04 
مليون سهم من أسهمه أمس األول )األربعاء( بسعر 7.65 درهم 

)2.08 دوالر( للسهم.
ــأوراق  ل أبوظبي  ســوق  موقع  على  بيان  في  البنك،  ــر  وذك
مليون   12.69 اآلن   حتى  اشترى  أنه  االنترنت،  على  المالية 
نوفمبر/  فــي  ــا  ــراره إق تــم  األســهــم  لــشــراء  خطة  بموجب  سهم 

تشرين الثاني الماضي.
وأضاف أن مشتريات أمس تمثل نسبة 0.756 في المئة من 

إجمالي رأس المال المساهم للبنك.

»إل. سي. ايه. إل« في دبي تخفض طلبية 
لشراء طائرات »دريمالينر« 

األوسط  الشرق  في  بوينغ  لشركة  العامة  العالقات  مدير  قال   [
إل«  اي��ه.  س��ي.  »إل.  شركة  إن  )الخميس(،  أم��س  داغستاني  فاخر 
لشراء  طلبيتها  ح��ج��م   خفضت  دب��ي  ومقرها  ال��ط��ائ��رات  لتأجير 
من  بدال  فقط  طائرات  خمس  إلى  دريمالينر   787 بوينغ  طائرات 

 .21
وقال اتفقت »إل. سي. ايه. إل« وبوينغ على خفض عدد الطائرات 
إل«  ايه.  سي.  »إل.  تتأهب  واضاف  إل«.  ايه.  سي.  »إل.  طلبتها  التي 
يذكر  ول��م  العالمي.  الكساد  عن  ناجمة  صعبة  تحديات  لمواجهة 

تفاصيل عن موعد تسليم الطائرات الخمس أو قيمة الصفقة اآلن.

مناقصة »كهرباء الصبية« الكويتية 
في طريقها للتنفيذ

طرح  تعتزم  الكويت  إن  أمس،  محليتان  صحيفتان  قالت   [
الحكومة  ألغت  أن  بعد  كهرباء  محطة  إلقامة  جديدة  مناقصة 

مناقصة سابقة بسبب المناخ العام لالقتصاد. 
والماء  الكهرباء  وزارة  إن  اليومية،  »الرأي«  صحيفة  وقالت 
محطة  لبناء  المقبلين  األسبوعين  خالل  المناقصة  ستطرح 
الكويت  ــدت  م الماضي  آب  أغسطس/  ــي  وف الصبية  كهرباء 
العروض  لتقديم  األول  تشرين  أكتوبر/  حتى  النهائي  الموعد 
دينار  مليون   700 تتكلف  أن  المقرر  للمحطة  توربينات  لبناء 
من  مــزيــدا  طلبوا  المتقدمين  إن  قائلة  دوالر(،  مليار   2.36(

الوقت.
وكان  ميغاوات،   2000 المحطة  طاقة  تبلغ  أن  المقرر  ومن 

من المقرر أن تبدأ العمل في العام 2011. 
هي  األولـــى  المناقصة  فــي  تأهلت  التي  الشركات  وكــانــت 
وماروبيني  اليابانية  وميتسوي  األميركية  إلكتريك  جنرال 
الفالين   - ــي  س إن.  وإس.  اإلســبــانــيــة  والـــبـــردروال  وسيمينز 
إن  األول،  أمس  بالبرلمان  الموازنة  لجنة  رئيس  وقال  الكندية.  
االساسية  البنية  مشروعات  على  االنفاق  ستخفض  الكويت 
من   2010  -  2009 العام  موازنة  في  دينار  مليار   1.22 إلــى 

1.66 مليار دينار هذا العام. 
مشتركا  مشروعا  الكويت  ألغت  األول  كانون  ديسمبر/  وفي 
إن  قائلة  األمــيــركــيــة  كميكال  داو   ــع  م دوالر  مليار   17 بكلفة 

المشروع أصبح غير مجد اقتصاديا في ظل الظروف الراهنة.

لبنان يفوض 3 مصارف تمديد 
أجل سندات بعمالت أجنبية

] قال مصرفيون أمس )الخميس( إن لبنان فوض بنوك كريدي 
سندات  أجل  بتمديد  اللبناني  االعتماد  وبنك  بيبلوس  وبنك  سويس 
مليار   2.6 بنحو  قيمتها  وتقدر  العام  هذا  تستحق  أجنبية  بعمالت 

دوالر.
المحلية  البنوك  من  الماضي  الشهر  المالية  وزارة  طلبت  وق��د 
والدولية التقدم بمقترحات تمديد أجل السندات. وقال المصرفيون 

إنه لم تتضح بعد تفاصيل أخرى عن الموضوع.
نهاية  في  دوالر  مليار   47 نحو  لبنان  في  العام  الدين  حجم  وبلغ 

العام 2008. ونصف هذه الديون تقريبًا بعمالت أجنبية.

قرض لـ »الفلسطينية لالتصاالت« 
بقيمة 85 مليون دوالر

ــاالت  ــص ــالت ل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــة  ــي ــن ــوط ال ــة  ــرك ــش ال قــالــت   [
إضافي  تمويل  على  الحصول  فــي  نجحت  إنــهــا  ــل(،  ــاي ــوب )م
بقيمة 85 مليون دوالر لدعم وبناء المرحلة المقبلة من شبكتها 

لالتصاالت المتنقلة من مؤسسات محلية ودولية. 
إلى  )الخميس(  أمــس  به  بعثت  بيان  في  الشركة،  وقالت 
نوعه  ــن  م األول  يعتبر  ــي  ــدول ال التمويل  ــذا  ه إن  »رويـــتـــرز«، 
والمحلية  الدولية  البنوك  من  مجموعة  من  مقدمًا  باعتباره 
الفلسطينية ومن مؤسسات مالية دولية لبناء شبكة اتصاالت 

متنقلة حديثة في فلسطين. 
مجموعة  من  القرض  على  حصلت  أنها  الشركة،  واوضحت 
والبنك  ــدس  ــق ال ــك   ــن وب فلسطين  بــنــك  هـــم:  الــمــقــرضــيــن،  ــن  م
أيه  كريديت  إيركسون  وشركة  المحدود  الفلسطيني  التجاري 

بي وانترنشيونال فاينانس كوربوريشن وبنك ستاندرد.
الفلسطينية  للوطنية  التنفيذي  الرئيس  عن  البيان  ونقل 
الخطوة  ــذه  ه »تعتبر  قوله  ريــتــشــاردســون  أالن  لالتصاالت 
الفلسطينية  الوطنية  شبكة  ــالق  إط في  ومهمة  استراتيجية 
التنمية  فــي  وبــالشــك  ستساعد  والــتــي  المتنقلة  لــالتــصــاالت 

االقتصادية في فلسطين وخلق وظائف جديدة«.
للفلسطينيين  الخيار  اتاحة  هو  ذلك  كل  من  »األهم  وأضاف 
نشعر  ــودة،  ــج ال عــالــيــة   متنقلة  ــاالت  ــص ات شبكة  الســتــخــدام 
دعم  من  المقرضين  مجموعة  ستقدمه  لما  الفخر  من  بالكثير 

لتطوير المشروع الحيوي والمهم في فلسطين«. 
التفاقيات  االتفاق  هذا  يمهد  أن  في  أمل  »كلنا  قائاًل  ومضى 
تنمية  فــي  للمساعدة  المستقبل  فــي  أخـــرى  مشابهة  تمويل 
التمويل  مؤسسة  وقــالــت  الفلسطيني«.  االقتصاد  وتطوير 
الدولية، وهي ذراع البنك الدولي إلقراض القطاع الخاص أمس 
شركة  في  دوالر  مليون   30 ستستثمر  إنها  ــاء(  ــع )االرب األول 
الغربية.  الضفة  في   المحمول  للهاتف  شبكة  تنشئ  مشتركة 
وبحسب الشركة الوطنية لالتصاالت فإن »هذا المبلغ هو جزء 
من  الشركة  عليه  حصلت  الذي  االضافي  التمويل  اتفاقية  من 

مجموعة من المقرضين«.
توظيف  فـــرص  ستتيح  الشبكة  »إن  الــمــؤســســة  ــت  ــال وق
الكلفة  ميسورة  المحمول   الهاتف  خدمات  جعل  في  وتساعد 

ومتاحة بدرجة اكبر في االراضي الفلسطينية«.
الفلسطيني  االستثمار  ــدوق  ــن وص »كــيــوتــل«  واستثمرت 
الفلسطينية  الوطنية  رخصة  في  دوالر  مليون   200 من  أكثر 
ــاالت  ــص االت شبكة  بــنــاء  ــي  ف ــدء  ــب وال وتأسيسها  لــالتــصــاالت 

المتنقلة. 
للوطنية  ــة  ــاري ــج ــت ال الـــخـــدمـــات  ــــالق  إط ــع  ــوق ــت ــم ال ومــــن 

الفلسطينية لالتصاالت خالل 2009.

الشركةقيمة أقل العطاءاتالعطاءاتالموضوعالجهة

وزارة التربية والتعليم

تطوير المسطحات الزراعية والمساحات الخارجية   بمجمع 
BHD 170,547Al Haiky Inter Co 3الوزارة بمدينة عيسى 

استئجار مركبات سعة )26 راكبًا ( مع السواق لوزارة 
BHD 10,500Al Sadiq Transport 4التربية والتعليم

BHD 306,000Delmon Poultry Co 1توريد 1500 طن علف دجاج بياض %17الشركة العامة للدواجن

____15تنظيف المباني التابعة للمؤسسة العامة للموانئ البحريةالمؤسسة العامة للموانئ البحرية

المخــازن المركزية

BHD 40,275BICC Met 5كابالت أرضية

BHD 102,000Al Khaja Est 3فتحات تهوية للمحطات الفرعية

BHD 51,800Maskati Commercial 3ابواب فوالذية

BHD 28,946Gloria Electrical 9كابالت أرضية

BHD 8,849Bicc Met 8كابالت أرضية

BHD 19,125Aryani Trading 9زيوت محوالت

BHD 12,000KTC 2معدات كهربائية

BHD 1,620United Commercial Agencies 4موصالت كهربائية

BHD 456,360Y K Al Moayyed & Sons 4محطات فرعية

BHD 759,720Y K Al Moayyed 6محوالت كهربائية

BHD 370,500Mohd Jalal & Sons 11محوالت كهربائية

BHD 7,122Gulf Union Insurance 10التأمين على المباني والممتلكاتجامعة البحرين

حلبة البحرين الدولية لسباق السيارات

BHD 68,500Interstate Ltd 1إنتاج كؤوس سباق الفورموال 1 للعام 2009

BHD 27,818MEA Polymer Beton 1 شراء قنوات ذات حواجز مشبكة  - معلقة -

شركة البحرين لالستثمار العقاري
دعوة المكاتب الهندسية االستشارية للقيام بأعمال التصميم 

BHD 2,232,000Aedas 8و اإلشراف على مشروع بناء معهد أكاديمي العطاءات المالية

شركة تطوير المنطقة الجنوبية
تعيين مستشار إلعداد الرسومات الهندسية التفصيلية 

____4لمشروع دانات حوار

شركة نفط البحرين
)بابكو(

BHD 21,600Lysis Ltd 5خدمات استشارية لمشروع إدارة الخطر

BHD 292,960Anabeeb 1معلقة ــ التكسير بالوسيط المائي لوحدة تخفيض الديزل

مجلس التنمية االقتصادية
بناء مسرح بكامل تجهيزات الصوت والضوء خالل مهرجان 

BHD 140,000AVL Concepts 1الثقافة 2009

BHD 4,045Lucky star Cleaning 6خدمات عامةمجلس النواب

هيئة االذاعة والتلفزيون
____11تنظيف المباني

 LCD Monitors 5شراء وتركيب BHD 10,392Al Hillo Trading

BHD 85,000Ernst & Young 5استبيان رضى الزبائن بشأن برنامج الحكومة اإللكترونيةهيئة الحكومة اإللكترونية

هيئة الكـهرباء والمــاء

صيانة وإعادة لف محول المولد رقم )4( للمرحلة األولى 
BHD 102,149Middle east Automation 7)37.5 ميغافولت أمبير( بمحطة سترة إلنتاج الكهرباء والماء

أعمال مشاريع نقل المياه المتعلقة بمشاريع اقتصادية 
BHD 13,489,437Ahmed Mansoor Al A«Ali Co 1وسياحية – مشروع المرفأ المالي

 BHD 13,686,978

عرض من شركة أحمد منصور العالي

 12 مليون دينار لنقل المياه إلى »المرفأ المالي«
§ الوسط - المحرر االقتصادي 

بالعطاء  العالي  منصور  أحمد  شركة  تقدمت   [
بشأن  ــاء  ــم وال الــكــهــربــاء  هيئة  لمناقصة  الــوحــيــد 
بمشروع  المتعلقة  المياه  نقل  مشروعات  بأعمال 
أقلها  كان  خيارات  عدة  ضمن  وذلــك  المالي،  المرفأ 

بمبلغ 13.4 مليون دينار. 
عن  المسئولة  الجهة  المناقصات،  مجلس  وفتح 
األسبوعية  جلسته  فــي  الحكومية،  العقود  إدارة 
حكومية  مناقصة  بـ29  للفوز  قدم  عطاًء   153 أمس، 
بلغ  وقد  البالد،  في  والوزارات  المؤسسات  لمختلف 

إجمالي أقل هذه العطاءات 18.8 مليون دينار.
عطاءاتها  فتحت  التي  الكبيرة  المناقصات  ومن 
العقاري،  لالستثمار  البحرين  شركة  مناقصة  أمس، 
خصصت  والتي  القابضة،  مملتكات  لشركة  التابعة 
القيام  إلى  االستشارية  الهندسية  المكاتب  لدعوة 

معهد  بناء  مشروع  على  واإلشراف  التصميم  بأعمال 
لها  تقدمت  والتي  المالية(،  )الــعــطــاءات  أكاديمي 
مليون   2.2 بمبلغ  الــعــطــاءات  بأقل  ايــداس  شركة 

دينار.
من  األكبر  بالعدد  المركزية  المخازن  واستأثرت 
المخازن  لصالح  فتح  فقد  األسبوع،  هذا  المناقصات 
لتزويد  مناقصتان  بينها  ــن  م ــان  ك مناقصة،   11
خليل  يوسف  شركة  لهما  تقدمت  كهربائية  محوالت 
المؤيد بأقل العطاءات بمبلغ 759 ألف دينار لأولى 

و370 ألف دينار للثانية.
مناقصتان  والتعليم  التربية  ـــوزارة  ل وفتحت 
مع  راكبًا(   26( سعة  مركبات  الستئجار  خصصتا 
والمساحات  الزراعية  المسطحات  وتطوير  السواق 
وقد  عيسى،  بمدينة  ــــوزارة  ال بمجمع  الــخــارجــيــة 
بمبلغ  العطاءات  بأقل  الحايكي  شركة  لها  تقدمت 

170 ألف دينار.

أما جامعة البحرين ففتحت لها مناقصة للتأمين 
 10 لها  تقدمت  والــتــي  والممتلكات،  المباني  على 
عطاء  أقلها  كان  مختلفة  بعطاءات  تأمين  شركات 

شركة اتحاد الخليج للتأمين بمبلغ 7 آالف دينار.
وفتحت لشركة نفط البحرين )بابكو( مناقصتان 
المائي  بالوسيط  للتكسير  مناقصة  أكبرهما  كانت 
وحيد  عطاء  لها  تقدم  والتي  الديزل  تخفيض  لوحدة 
لكن  دينار  ألف   292 بمبلغ  »أنابيب«  شركة  قبل  من 
للشركة  مناقصة  فتح  تم  كما  تعليقها،  تم  المناقصة 
الخطر  إدارة  لمشروع  االستشارية  الخدمات  لتقديم 
ألف   21 بمبلغ  »اليسس«  شركة  لها  تقدمت  والتي 

دينار.
مناقصة  كذلك  والماء  الكهرباء  لهيئة  فتحت  وقد 
 )4( رقم  المولد  محول  لف  وإعــادة  بصيانة  تتعلق 
بمحطة  أمبير(  ميغافولت   37.5( األولــى  للمرحلة 
لها  تقدمت  والتي  والــمــاء،  الكهرباء  إلنتاج  سترة 

ألف   102 بمبلغ  اوتومشين  األوسط  الشرق  شركة 
دينار.

أما هيئة الحكومة اإللكترونية فحظيت بمناقصة 
ــن رضــى  ــن أجـــل عــمــل اســتــبــانــة ع ــــدة، كــانــت م واح
والتي  اإللكترونية  الحكومة  برنامج  بشأن  الزبائن 
العطاءات  بأقل  ويونغ  أرنست  شركة  لها  تقدمت 

بمبلغ 85 ألف دينار.
توريد  مناقصة  للدواجن  العامة  للشركة  وفتحت 
الــمــئــة(،  ــي  ف  17( بــيــاض  ـــاج  دج عــلــف  ــن  ط  1500
بمبلغ  بولتري«  »دلمون  شركة  لها  تقدمت  والتي 

306 آالف دينار.
لها  فــتــحــت  ــد  ــق ف الــدولــيــة  ــن  ــري ــح ــب ال حــلــبــة  ـــا  أم
مسابقة  ــــؤوس  ك إلنـــتـــاج  إحـــداهـــمـــا  ــان  ــت ــص ــاق ــن م
لها  تقدمت  ــي  ــت وال  2009 للعام  واحـــد  ــوال  ــورم ــف ال
شركة »انترستست« بأقل العطاءات بمبلغ 68 ألف 

دينار.
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  أوباما يدافع عن خطته في وجه انتقادات الجمهوريين

المفوضية األوروبية توافق علــــى خطة بريطانية لمساعدة الشركات
في  المنافسة  شئون  مفوضة  كــروس  نيلي  وقــالــت 
في  سيساعد  اإلجـــراء  هــذا  بيان،  في  ـــي  األوروب االتــحــاد 
البريطانية  الشركات  تواجهها  التي  المصاعب  تخفيف 
المتأثرة بالوضع الحالي وذلك من دون السماح بتنامي 
البيان  وذكر  المنافسة.  في  المتناسبة  غير  التشوهات 
لدعم  إجــراءات  سلسلة  في  ــى  األول الخطوة  هي  هذه  أن 
ــة  األزم لمواجهة  تنفيذها  بريطانيا  تعتزم  الشركات 

االقتصادية.
أوباما  بــاراك  الرئيس  وجه  المتحدة،  الواليات  وفي 
الجمهورية  المعارضة  إلى  اللهجة  شديد  تحذيراً  أمس 
إلنقاذ  الضخمة  خطته  تعرقل  الــتــي  الــكــونــغــرس  ــي  ف

االقتصاد.
ــزداد  ي الــذيــن  معارضيه  ــى  إل تــحــذيــراً  ــا  ــام أوب ووجــه 
 900 يفوق  مــا  البالغة  لخطته  بينهم  المنتقدين  ــدد  ع
مفيدة  غير  يعتبرونها  التي  النفقات  بسبب  دوالر،  مليار 
إقرار  في  التباطؤ  إلى  يؤدي  ما  الضرائب،  خفض  وعدم 
مشروع القانون الذي وضعه الرئيس الجديد في صدارة 

أولوياته.
سمعت  الــمــاضــيــيــن،  الــيــومــيــن  ـــي  »ف أوبـــامـــا  وقــــال 
نظريات  صدى  بالتحديد  تــردد  الخطة،  لهذه  انتقادات 

أوصلتنا مباشرة إلى هذه األزمة«.
وانتقد أوباما »المفهوم الذي يفيد أن خفض الضرائب 
القائلة  الفكرة  من  وحذر  مشكالتنا«،  لكل  حلواًل  سيوفر 
الترتيبات  نصف  »عبر  حلها  يمكن  االقتصادية  األزمة  إن 

وبضعة تدابير وتصحيحات صغيرة في الزوايا«.
جمهوريين  يسميهم،  أن  دون  من  أيضًا  أوباما  وانتقد 
تحديات  تجاهل  ــان  ــك اإلم ــي  »ف أن  ــال  ق كما  يعتقدون 
وانتظار  الطبي،  للتأمين  المرتفعة  كالتكلفة  أساسية، 

مزيد من الوقت حتى تزدهر بالدنا واقتصادنا«.
رأي  أيضًا  هو  وهذا  النظريات،  هذه  »أرفض  وأضاف 
في  التصويت  مكاتب  ــى  إل توجهوا  الــذيــن  األميركيين 
أجل  من  الفتة  بطريقة  وصوتوا  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 

التغيير«.
خطة  رفضوا  النواب  مجلس  في  جمهوريون  وانضم 
في  أعضاء  إلــى  الماضي،  األســبــوع  االقتصادي  اإلنــقــاذ 
للمطالبة  األربــعــاء  نفسه  الحزب  من  الشيوخ  مجلس 

الشيوخ  مجلس  يناقشها  التي  الخطة  في  النظر  بإعادة 
منذ يوم اإلثنين.

ماكين يريد إلغاء بند الحمائية من الخطة
ماكين،  جون  الجمهوري  السناتور  طرح  جانبه  من 
إلى  السباق  في  أوباما  لباراك  الحظ  السيئ  المنافس 
ــاذ  ــق الــبــيــت األبــيــض، األربـــعـــاء تــعــديــاًل عــلــى خــطــة اإلن
الحمائية  بند  إللغاء  المتحدة  الواليات  في  االقتصادي 

المثير للجدل.
ويمنع هذا البند الذي يحمل عنوان »اشتروا المنتجات 
األميركية« شراء الفوالذ األجنبي للمشروعات ممولة في 
دوالر  مليار   900 قيمتها  تفوق  التي  الخطة  هــذه  ــار  إط
أثار  وقد  الراهن.  الوقت  في  الشيوخ  مجلس  ويناقشها 

هذا البند ردود فعل حادة في االتحاد األوروبي وكندا. 
بأنه  البند  هذا  إدراج  الثلثاء  أوباما  الرئيس  ووصف 
تجارية«.  لحرب  محتماًل  ــدراً  ــص »م فيه  ورأى  »خــطــأ« 
التعديل  طرح  بعد  برس«  »فرانس  لوكالة  ماكين  وقال 
على  التعديل  وينص  إلغائه«.  لمحاولة  تعديل  »لــدى 
المنتجات  ــراء  ش ــرض  »ف ــى  إل اإلنــقــاذ  خطة  ــؤدي  ت ال  أن 
من  موقفًا  الشيوخ  مجلس  يتخذ  أن  ويمكن  األميركية«. 

هذا التعديل األربعاء أو الخميس.

أستراليا تحذر من حرب تجارية بسبب الحماية
من جهتها، أدانت أستراليا البنود المتعلقة بالترويج 
االنقاذ  ـــراءات  إج في  الصنع«  األميركي  »اشتر  لشعار 
مصنعي  حماية  خطة  أن  من  وحــذرت  أمــس  األميركية 

الحديد والصلب قد تقود إلى حرب تجارية انتقامية.
إن  قال  كرين  سايمون  األسترالي  التجارة  وزيــر  لكن 
بالتصويت  خاطئًا  قراراً  اتخذ  األميركي  الشيوخ  مجلس 

على اإلبقاء على هذه البنود في خطة اإلنقاذ.
عليهم  يتعين  سليم  غير  مسار  »هــذا  بيان:  في  وقــال 
وعن  انتقامي  إجــراء  عن  ذلك  سيسفر  قرارهم....  تغيير 

حرب تجارية«.
من  وهي  والصلب  للحديد  رئيسي  مصدر  وأستراليا 
اتفاقية  وتربطها  األسواق،  وفتح  الحرة  التجارة  مؤيدي 
الماضي  العام  وفي  المتحدة.  الواليات  مع  حرة  تجارة 

للواليات  الصلب  من  دوالر  مليون   314 قيمته  ما  صدرت 
المتحدة.

بنك أوف أميركا يبيع ثالثًا من طائراته
تطرح  أنها  ــس  أم أميركا  أوف  بنك  مجموعة  ذكــرت 
للبيع -ألسباب اقتصادية- ثالثًا من طائراتها الخاصة 

ومروحية ورثتها من فرعها الجديد ميريل لينش.
سكوت  المصرفية  المجموعة  باسم  المتحدث  وقال 
»فــرانــس  لــوكــالــة  الكترونية  ــة  ــال رس ــي  ف سيلفستري 
النفقات،  لتقليص  الراهن  مجهودنا  إطــار  »في  ــرس«:  ب
ثالث  بيع  ذلك  في  بما  الشركة  طائرات  استخدام  خفضنا 
عدد  يحدد  ولم  لينش«.  ميريل  ومروحية  نملكها  طائرات 

الطائرات التي سيحتفظ بها بنك أوف أميركا.
وذكرت شبكة »سي.ان.بي.سي« لألخبار المالية، أن 
أسطول البنك يتألف من ثماني طائرات يتفاوت سعر كل 
ساعة  تكلفة  وأن  دوالر،  مليون  و50   45 بين  منها  واحدة 

التحليق تبلغ 10 آالف دوالر.
)كاروالينا  شارلوت  في  اميركا  أوف  بنك  مقر  ويقع 

ساعة   14 نحو  بعد  على  شــرق(  جــنــوب-  الشمالية، 
طيران عن نيويورك.

أواخــر  اضطر  المنافس  غــروب  سيتي  مصرف  وكــان 
طائرة  تسلم  عــن  التراجع  ــى  إل الثاني  كــانــون  يناير/ 
جديدة، بسبب االحتجاج على هذه النفقات بعد حصوله 
على 45 مليار دوالر من األموال العامة والضرورية إلنقاذ 

المجموعة. وحصل بنك أوف أميركا على المبلغ نفسه.
من  المالية  لألخبار  »سي.ان.بي.سي«  شبكة  وأكدت 
جهة أخرى أن المجموعة عرضت للبيع أيضا واحدة من 

الشقتين اللتين تملكهما في نيويورك.

سويس ري تشطب أصواًل عالية المخاطر
إلعــادة  شركة  أكبر  ثاني  ري  سويس  شركة  شطبت 
قيمتها  بلغت  المخاطر  عالية  أصواًل  العالم  في  التأمين 
دوالر(  مــلــيــارات   5.22( ســويــســري  فــرنــك  مــلــيــارات   6
مليارات  ثالثة  استثمر  بافت  وارن  المستثمر  إن  وقالت 
حقوق  انخفضت  أن  بعد  الشركة  في  سويسري  فرنك 

المساهمين إلى مستويات غير مريحة.

في  صافية  خسائر  سجلت  إنها  أمس  الشركة  وقالت 
عن  تتخلى  قد  وإنها  فرنك  مليار  نحو  بلغت   2008 العام 

أنشطتها في أسواق المال.
وهي  سرفيسيز  فاينانشال  زوريــخ  شركة  وأعلنت 
في  المئة  في   23 بنسبة  انخفاضًا  أخــرى  تأمين  شركة 
من  أســوأ  جاء  ما  وهو   2008 العام  في  التشغيل  ــاح  أرب
من  المزيد  وأعلنت  الموزعة  أرباحها  وخفضت  المتوقع 

إلجراءات خفض التكاليف.
قالت  أن  بعد  رأسمالها  لــزيــادة  ري  سويس  وسعت 
بما  قدرت   2008 العام  نهاية  في  المساهمين  حقوق  إن 
المطلوب  من  أقل  مستوى  وهو  فرنك  مليار  و20   19 بين 

لتحتفظ بتصنيفها.
بعد  ــاء  وج متوقعًا  هــذا  ري  سويس  ــالن  إع يكن  ولــم 
الماضية  القليلة  األســابــيــع  فــي  أسهمها  على  ضغوط 
وسط قلق المستثمرين من شطب أصول والحاجة لمزيد 

من السيولة.
الكاملة  أعمالها  نتائج  الشركة  تعلن  أن  المتوقع  ومن 

عن العام 2008 يوم 19 فبراير/ شباط الجاري.

§ عواصم - وكاالت 

ما  بتقديم  تسمح  بريطانية  خطة  على  وافقت  إنها  الخميس  اليوم  األوروبية  المفوضية  قالت   [
وذلك  و2010   2009 عامي  في  الواحدة  للشركة  دوالر(  ألف   650( يورو  ألف   500 إلى  يصل 

لدعم الشركات التي تواجه متاعب.

زوجان مسنان يمران قرب محل تجاري في لندن يعلن عن اقفاله النهائي           )اي. بي. ايه(

األسهم األميركية تغلق منخفضة بسبب ضعف أرباح الشركات
§ عواصم - رويترز، أ ف ب 

قاتم  توقع  ــار  أش إذ  ــاء(،  ــع )األرب أمــس  األميركية  األسهم  هبطت   [
المستهلكين  أن  إلـــى  ــة  ــذي ــألغ ل ــــودز«  ف »كـــرافـــت  ــة  ــرك ش ــن  م لـــألربـــاح 
شعر  حين  في  األساسية  اللوازم  عن  حتى  اإلنفاق  في  أيديهم  يمسكون 
ضررا  تلحق  أن  يمكن  البنوك  إنقاذ  جهود  أن  من  بالقلق  المستثمرون 

بالغا بحملة األسهم.
قطاع  أن  اظهر  تقرير  بفعل  التكنولوجيا  شركات  خسائر  وتقلصت 
كانون  يناير/  في  المتوقع  من  اقــل  بدرجة  انكمش  الهائل  الخدمات 
ــالق.  اإلغ عند  ناسداك  مؤشر  خسائر  من  الحد  على  ساعد  ما  الثاني، 
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لألسهم األميركية الكبرى 121.62 

نقطة اي بنسبة 1.51 في المئة إلى 7956.74 نقطة.
 6.34 بمقدار  نطاقا  األوسع   500 بورز  اند  ستاندرد  مؤشر  وتراجع 

نقاط أي بنسبة 0.76 في المئة إلى 832.17 نقطة. 
في   0.08 بنسبة  أي  نقطة   1.25 المجمع  ناسداك  مؤشر  وانخفض 

المئة إلى 1515.05 نقطة.
خمسة  دون  ما  إلى  أميركي،  بنك  أكبر  أميركا،  أوف  بنك  سهم  ونــزل 
الكبيرة  الخسائر  بأن  تكهنات  وسط   1990 العام  منذ  مرة  ألول  دوالرات 
تدفع  قــد  ــرة  ــي األخ الفترة  فــي  اشــتــراهــا  الــتــي  لينش«  »ميريل  لشركة 

الحكومة للسيطرة عليه.
على  الخامس  لليوم  منخفضًا  المئة  في   11 من  بأكثر  السهم  ونــزل 
الــرهــون  مــن  الــمــتــزايــدة  الخسائر  ــأن  ب شائعات  تـــردد  ــط  وس الــتــوالــي 
أو  كاروالينا  نورث  ومقره  البنك  تأميم  إلى  تدفع  قد  والقروض  العقارية 

حتى اإلطاحة برئيسه التنفيذي كينيث لويس. 
وبلغ حجم أصول بنك أوف أميركا و »ميريل لينش« في نهاية 2008 

نحو 2.49 تريليون دوالر.
»إلى  بوش:  نانسي  للبحوث،  بي  ايه.  إن.  مركز  في  المحللة  وقالت 
أيدي  في  ستظل  البنوك  أكبر  أن  األقل  على  ونتأكد   الصورة  تتضح  أن 
باسم  متحدث  ورفض  للسهم«.  النزولي  االتجاه  سيستمر  المساهمين 

»بنك أوف أميركا« التعليق. 
إلى  ونــزل   45.70 ــى  إل سنتًا   60 أمــيــركــا«  أوف  »بنك  سهم  وهبط 
خسائر  أول  الماضي  الشهر  البنك  وسجل  الجلسة.  أثناء   4.62 مستوى 
السنوية  ربع  لينش«  »ميريل  خسائر  إن  وقال  عاما.   17 في  سنوية  ربع 
أن  حتى  المتوقع  من  بكثير  أسوأ  كانت  دوالر  مليار   15.31 بلغت  التي 

لويس احتاج إلى مساعدة من الحكومة إلتمام عملية شرائها. 
في  دوالر  مليار   25 بالفعل  أميركا  أوف  بنك  أعطت  التي  والحكومة 
أكتوبر، وافقت على  ضخ 20 ملياراً إضافية وأن تشارك في خسائر على 
رهون عقارية تجارية وسكنية ومشتقات  وسندات شركات بقيمة 118 

مليار دوالر.
صفقة  »إن  كــول:  رالــف  ولمان  فيرجسون  في  االستثمار  مدير  وقــال 

السبب  ــس...  ــوي ل لكين  بالنسبة  ــاة   ــأس م ــى  إل تحولت  لينش  ميريل 
والعاملين  السمسرة  وحدة  على  الحصول  كان  شرائها  وراء  الرئيسي 
الذي  بالنشاط  تتعلق  ضخمة  أصول  شطب  إلى  األمر  به  انتهى  لكن  بها، 

لم يكن يرغب  فيه أصال«. 

... وتراجع »األوروبية« متأثرة بنتائج القطاع المالي 
أمس  معامالت  أوائل  في  األوروبية  األسهم  تراجعت  أخرى،  جهة  من 
خسائر  االلماني  بنك«  »دويتشه  أعلن  أن  بعد  المالية  باألسهم  متأثرة 
من  كبير  شطب  بسبب  ري  سويس  التأمين  شركة  سهم  وهبط  كبيرة 

األصول. 
مــؤشــر  ــض  ــف ــخ ان ــش  ــت ــن ــري غ ــت  ــي ــوق ــت ب  0810 ــة  ــاع ــس ال ــول  ــل ــح وب

بنسبة  أوروبا  في  الكبرى  الشركات  ألسهم   الرئيسي   300 يوروفرست 
 6.7 بنك«  »دويتشه  سهم  ونــزل  نقطة.   794.82 إلى  المئة  في  اثنين 
قبل  يــورو   مليارات   5.7 قدرها  خسائر  تسجيل  أعلن  أن  بعد  المئة  في 
لالقتصاد  قاتم  بمستقبل  وتكهن   2008 العام  في  الضرائب  احتساب 

العالمي. 
من  سويسري  فرنك  مليارات  ستة  ري«  »سويس  شركة  وشطبت 
قدرها  صافية  خسائر  سجلت  أنها  وأعلنت  المخاطر،  عالية  ــول  األص

مليار فرنك، ما أدى إلى هبوط سهمها 18 في المئة.
المئة  في   1.6 إسباني،  مصرف  أكبر  سانتاندر،  بنك  سهم  وانخفض 
 21.5 أرباح  توزيع  دون  من  الفوائد  ايرادات  صافي   ارتفاع  أعلن  أن  بعد 

في المئة ليصل إلى 18.1 مليار يورو )23.59 مليار  دوالر(. 
لكن سهم مجموعة »بي. جي« البريطانية للغاز ارتفع 3.9 في المئة، 
بعد أن قالت إن صافي األرباح من دون احتساب البنود االستثنائية زاد 
3.9 في المئة، متجاوزا توقعات المحللين، وذلك بفضل قفزة بلغت 25 
من  نفسها  الفترة  مع  مقارنة   2008 العام  من  األخير  الربع  في  المئة  في 

العام 2007. 
وتتجه أنظار السوق إلى قرارات الفائدة من البنك المركزي األوروبي 
انجلترا  وبــنــك  تغيير  دون  مــن  الــفــائــدة  أســعــار  يبقي  أن  ينتظر  الـــذي 
نقطة   50 بواقع  الفائدة  أسعار  خفض  على  عازما  يبدو  الذي  المركزي 

أساس أخرى على األقل. 

»نيكي« ينخفض لمخاوف بشأن االقتصاد األميركي
أمس،  المئة  في   1.1 اليابانية  لألسهم  القياسي  نيكي  مؤشر  وهبط 
بفعل  التكنولوجيا  شركات  أسهم  من  وغيرها  كانون  أسهم  تراجع  مع 
محدودة،  كانت  الخسائر  لكن  األميركي،  االقتصاد  تأثير  من  المخاوف 
شركات  أسهم  الصينية  االقتصادية  الخطوات  بشأن  اآلمــال  عــززت  إذ 
على  ليغلق  نقطة   89.29 نيكي  ــر  ــؤش م ـــزل  ون ــب.  ــل ــص وال الــمــالحــة 
7949.65 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.80 في المئة 

إلى 786.41 نقطة.

هبط مؤشر نيكي القياسي لألسهم اليابانية 1,1٪  أمس

»دويتشه بنك« يمنى بخسائر قياسية ويحذر من أوضاع صعبة
§ فرانكفورت - د ب أ

] هوت أسهم مصرف »دويتشه بنك«، أكبر المصارف 
قياسية  خسائر  عن  أعلن  أن  بعد  الخميس،  أمس  األلمانية 
خ���ال ال��رب��ع األخ��ي��ر م��ن ال��ع��ام ال��م��اض��ي وح���ذر م��ن أن��ه 
س��ي��ت��ع��رض ل��ظ��روف اق��ت��ص��ادي��ة وم��ال��ي��ة ق��اس��ي��ة خ��ال 

األشهر المقبلة.
فرانكفورت  ومقره  للبنك،  الصافية  الخسائر  وبلغت 

4.8 مليارات يورو )6.2 مليارات دوالر( في الربع األخير 
من العام الماضي، وذلك بعد أن تلقت عائدات البنك ضربة 
قوية من االضطراب الذي ساد أسواق المال العالمية نهاية 

العام الماضي.
أصدرها  التي  البيانات  م��ؤك��دًا  بنك«  »دويتشه  وق��ال 
الشهر الماضي، إن ذلك ساهم أيضا في الدفع باتجاه تكبد 
مليارات   3.9 بقيمة  بأكمله  للعام  قياسية  صافية  خسائر 
مليارات   6.5 قيمتها  قياسية  أرباحا  سجل  أن  بعد  ي��ورو 

يورو العام 2007.
معلقًا  أكرمان  جوزيف  للبنك  التنفيذي  الرئيس  وق��ال 
الربع  في  لنتائجنا  كبيرة  أمل  بخيبة  »أصبنا  النتائج  على 
في  بأكمله  للعام  الصافية  للخسائر  وبالتبعية  األخ��ي��ر 

.»2008
اس��ت��م��رارًا  ن��رى  فإننا  للمستقبل  »بالتطلع  إن��ه  وق���ال 
يفرض  بما  العالمي  لاقتصاد  ج���دًا  الصعبة  ل��ل��ظ��روف 

تحديات كبيرة على زبائننا وصناعتنا«. 

نحو  البنك  فيه  ألغي  الذي  الوقت  في  تصريحاته  وجاء 
1200 وظيفة في ظل تعرضه لألزمة المالية العالمية.

بقيمة  للمساهمين  نقدية  توزيعات  دفع  البنك  ويعتزم 
يورو   4.5 من  متراجعا   2008 للعام  اليورو  من  سنتا   50

في العام 2007.
وس��ج��ل ق��ط��اع األن��ش��ط��ة ال��م��ص��رف��ي��ة االس��ت��ث��م��اري��ة 
الرئيسي للبنك خسائر بقيمة 5.8 مليارات يورو في الربع 

األخير.

سهم  ت��راج��ع  ال��ص��ب��اح��ي��ة  ال��ت��ع��ام��ات  مستهل  وف���ي 
 20.30 إلى  ليصل  المئة  في   4.5 بنسبة  بنك«  »دويتشه 
بأنه  توقعات  بفضل  األس��ب��وع  ه��ذا  ارت��ف��ع  أن  بعد  ي��ورو 

سيعلن عن نتائج قوية ألعماله في يناير/ كانون الثاني. 
المالي  ال��ق��ط��اع  ف��ي  ن��ظ��رائ��ه  م��ن  الكثير  ع��ك��س  وع��ل��ى 
للحصول  للحكومة  يتجه  لم  بنك«  »دويتشه  فإن  العالمي 
المالي  االض��ط��راب  من  بسام  للخروج  مساعدتها  على 

واالقتصادي الحالي.
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  أوباما يدافع عن خطته في وجه انتقادات الجمهوريين

المفوضية األوروبية توافق علــــى خطة بريطانية لمساعدة الشركات

وحدة إلنتاج الغاز القطري
 تعود للعمل بعد عطل فني 

إن  أم���س،  ل��ل��غ��از  ق��ط��ر  ب��اس��م  م��ت��ح��دث  ق���ال   [
ال��غ��از  م��ن  ق��ط��ر  ان��ت��اج  رب��ع  م��ن  أك��ث��ر  تنتج  وح���دة 
بعد  طاقتها  بكامل  للعمل  عادت  المسال  الطبيعي 

فني.  عطل 
المقرر  م��ن  ج��دي��دة  ان��ت��اج  منشأة  أن  وأض���اف 
الطبيعي  الغاز   من  شحناتها  أولى  تحميل  تبدأ  أن 
ستبدأ  م��ت��ى  ي��وض��ح  ول���م  ق��دم��ا،  ت��س��ي��ر  ال��م��س��ال 

طاقتها.  بكامل  االنتاج 
وأض��اف  طبيعته«.  إل��ى  ش��يء  ك��ل  »ع��اد  وت��اب��ع 
في  فني  عطل  وكان  طاقتها«.  بكامل  للعمل  »عادت 
عشرة  لمدة  االنتاج  أوقف  قد   1 للغاز  قطر  منشأة 

الثاني. كانون  يناير/   8 من   اعتبارا  أيام 
الشحنات  منعت  قهرية  ظروفا  الشركة  وأعلنت 
المتعاقدين.  تجاه  التزاماتها  من  يحلها  ما  وه��و 
 1 للغاز  قطر  وح��دة  في  ينتج  ال��ذي  الغاز  وغالبية 
والسوق  إسبانيا  إلى  والباقي  اليابان  إلى  يشحن 

الفورية. 
خطوط  ث��اث��ة  م��ن  المكونة  ال��وح��دة  وشحنت 
عشرة  م��ن  أك��ث��ر  ال��م��س��ال  الطبيعي  ال��غ��از  إلن��ت��اج 

.2008 العام  في  طن  مايين 

 2 للغاز  قطر  وحدة  من  األول  االنتاج  خط  وبدأ 
تحميل  بعد  تبدأ  لم  لكن  تموز،  يوليو/  في  العمل 
أول���ى ش��ح��ن��ات��ه��ا. وت��أخ��ر ب���دء ع��م��ل خ��ط االن��ت��اج 
شتاء  ف��ي   المقرر  الموعد  عن  للغاز  لقطر  ال��راب��ع 

 .2008  - 2007
مايين   7.8 الجديد  االن��ت��اج  خ��ط  وسيضيف 
مليون   38 نحو  البالغة  االنتاجية  قطر  لطاقة  طن 

المسال.  الطبيعي  الغاز  من  طن 
 70 وت��م��ل��ك ق��ط��ر ل��ل��ب��ت��رول ال��ح��ك��وم��ي��ة ح��ص��ة 
اكسون  تملك  حين  في   2 للغاز  قطر  من  المئة  في 

المتبقية.  الحصة  األميركية  موبيل 
الخامس  االن��ت��اج  خ��ط  ي��ب��دأ  أن  ال��م��ت��وق��ع  وم��ن 
وتملك   .2009 من  الحق  وقت  في   2 للغاز  لقطر 
ق��ط��ر ث��ال��ث أك��ب��ر اح��ت��ي��اط��ي��ات ع��ال��م��ي��ة م��ن ال��غ��از 
الغاز  م��ن  انتاجها  زي���ادة  إل��ى  وت��ه��دف  الطبيعي 
العام  بحلول  طن  مليون   77 إلى  المسال  الطبيعي 

 .2010
قطر  في  المسال  الطبيعي  الغاز  انتاج  وينقسم 
وتملك  غ��از.  وراس  للغاز  قطر  هما  شركتين  بين 

الشركتين. في  الغالبية  حصة  للبترول  قطر 

حقل غاز في شمال قطر

أسعار »أوبك« تتجاوز 41 دوالرًا للبرميل

النفط مستقر قرب 40 دوالرًا بعد تراجع المخزونات
§ عواصم - رويترز، دب أ

 40 قرب  واستقر  النفط  على  يذكر  تغير  يطرأ  لم   [
بعد  ــس  أم آســيــا  معامالت  أواخـــر  فــي  للبرميل  دوالراً 
أسعار  هبوط  بسبب  ــاء(  ــع )األرب األول  أمــس  تراجعه 
للنفط  المتوقع  من  أكبر  زيادة  أظهرت  وبيانات  األسهم 

األميركية. الخام 
األميركية  الطاقة  معلومات  إدارة  بيانات  وأظهرت 
الــواليــات  فــي  الــخــام  النفط  مــخــزونــات  أن  األول  ــس  أم
قفزت  ــم  ــال ــع ال ــي  ف لــلــطــاقــة  مستهلك  ــر  ــب أك الــمــتــحــدة 
أعلى  إلى  لتصل  برميل  ماليين   7.2 الماضي  األسبوع 
المحللين  توقعات  متجاوزة  شهراً   18 في  لها  مستوى 
الساعة  وبحلول  برميل.  مليون   2.8 قــدرهــا  بــزيــادة 
األمــيــركــي  الــخــام  ارتــفــع  غــريــنــتــش  بــتــوقــيــت   0622
إلــى  ســنــتــات  ــة  ــالث ث آذار  مــــارس/  ــود  ــق ع ــي  ف الخفيف 
سابق  وقــت  في  صعد  أن  بعد  للبرميل  دوالراً   40.35

سنتًا.  20
مزيج  سعر  عن  دوالرات  أربعة  نحو  السعر  هذا  ويقل 
 44.40 إلى  سنتًا   25 ارتفع  الذي  الشهر  لنفس  برنت 

للبرميل. دوالراً 
مواصلة  ــس  أم قلياًل  اآلســيــويــة  ــم  ــه األس وارتــفــعــت 
بعض  منح  مــا  الــتــوالــي  على  جلسة  لثالث  مكاسبها 
المخاوف  ــراء  ج مــن  المتضررة  النفط  ألســعــار  الــدعــم 
التجارة  آفاق  بشأن  الثقة  تنامي  مع  وذلك  االقتصادية 
الصين.  اقتصاد  انتعاش  في  ــال  اآلم بفضل  العالمية 
ترفع  ــد  ق ــــك«  »أوب منظمة  أن  عــلــى  ــرات  ــؤش م ــت  ــان وك
األسعار  تعزيز  أجل  من  لإلنتاج  تخفيضاتها  مستوى 

األسبوع. هذا  النفط  خسائر  من  حدت  قد 

بلغ  غرينتش  بتوقيت   0010 الــســاعــة  وبــحــلــول 
مارس  شهر  استحقاق  ألقرب  الخام  النفط  عقود  سعر 
 40.23 غلوبكس  نظام  عبر  اإللكترونية  التعامالت  في 
عند  مستواه  عن  سنتات   9 منخفضًا  للبرميل  دوالراً 
على  نايمكس  بورصة  في  األربعاء  إقفال  في  التسوية 

دوالر.  0.46 منخفضًا  دوالراً   40.32
األسهم  فقدت  أن  بعد  األربــعــاء  النفط  هبوط  ــاء  وج
وذلك  سابق  وقت  في  حققتها  التي  مكاسبها  األميركية 
ــن الــشــكــوك بــشــأن خــطــة الــرئــيــس بـــاراك  ــو م وســـط ج

المصرفي. القطاع  استقرار  لتحقيق  أوباما 

عقود  تسليم  نقطة  ــي  ف ــام  ــخ ال مــخــزونــات  ــزت  ــف وق
برميل  ألــف   800 باوكالهوما  كوشينج  في  نايمكس 
برميل.  مليون   34.3 قدره  مرتفع  قياسي  مستوى  إلى 
»أوبك«  منطمة  أن  على  عالمات  النفط  خسائر  من  وحد 
والتي  سابق  وقت  في  لإلنتاج  تخفيضاتها  من  تزيد  قد 

حينما  وذلــك  يوميًا  برميل  مليون   4.2 مجموعها  بلغ 
مارس. من   15 في  تجتمع 

إن  الثلثاء  يوم  لـ«رويترز«  »أوبك«  في  مصدر  وقال 
مليون  نحو  قدره  آخر  خفض  إجراء  تدرس  قد  المنظمة 
النفط. أسعار  ضعف  استمر  إذا  مارس  في  يوميًا  برميل 

يوجد  إنه  الثلثاء  يوم  الجزائري  النفظ  وزير  وقال 
آخر  خفضًا  »أوبـــك«  تجري  أن  المئة  فــي   50 احتمال 

مارس. في  لإلنتاج 
الــدول  منظمة  نفط  أســعــار  سجلت  ــرى  أخ جهة  مــن 
منتصف  في  جديداً  ارتفاعًا  ــك«  »أوب للنفط  المصدرة 

التعامالت. أسبوع 
أمــس  فيينا  ــي  ف ــك  ــأوب ل ــة  ــام ــع ال األمــانــة  ــت  ــن ــل وأع
أمس  سجل  ــك«  »أوب نفط  برميل  سعر  أن  )الخميس( 
اليوم  عن  سنتًا   12 مقداره  بارتفاع  دوالراً   41.64 األول 

دوالراً.  41.52 فيه  سجل  الذي  السابق 
سلة  ــر  ــع س ــط  ــوس ــت م ــاب  ــس ــت ــاح ب ـــــك«  »أوب وتــقــوم 
التي  النفط  خامات  من  نوعًا   12 على  اعتماداً  خاماتها 

األعضاء. الدول  تنتجها 
من  اعتباراً  »أوبك«  في  عضويتها  إندونيسيا  وعلقت 
أصبحت  أن  بعد  الجاري  الثاني  كانون  يناير/  مطلع 

للنفط. مستوردة  دولة 
ــري  ــزائ ــج ــــذه الــخــامــات هـــي خـــام صـــحـــارى ال وه
والبصرة  الثقيل  واإليــرانــي  االنــجــولــي  ــول  ــراس ــي وج
ــام  وخ الــكــويــتــي  الــتــصــديــر  ـــام  وخ ــي  ــراق ــع ال الخفيف 
والخام  النيجيري  الخفيف  بوني  وخام  الليبي  السدر 
السعودي  الخفيف  العربي  والخام  القطري  البحري 
من   17 بـــي.ســـي.اف  ـــام  وخ اإلمـــاراتـــي  ــان  ــرب م ـــام  وخ

اإلكوادور. من  واورينت  فنزويال 

برميل مايين   7.2 الماضي  األسبوع  قفزت  المتحدة  الواليات  في  الخام  النفط  مخزونات  أن  بيانات  أظهرت 

»ميد«: صناعات الكهرباء تواجه تحديًا مع األزمة المالية

§ دبي - ميد 

الكهرباء  صناعة  تواجه  الراهن  الوقت  »في  أوسوليفان  إدموند  إيفنتس  ميد  رئيس  قال   [
وتقلب  بالمشاريع  وتأخير  بالموارد  نقص  مثيل:  لها  يسبق  لم  تحديات  بالمنطقة  والمياه 
تناولها  يتم  سوف  التحديات  هذه  وكل  العالمي،  االقتصادي  التباطؤ  هذا  وسط  بالتكاليف 

على مدى يومين من أعمال القمة«. 
-30 يومي  ستعقد  التي  العربية،  والمياه  الكهرباء  لقمة  إطاقها  عن   « »ميد  مجلة  وأعلنت 

31مارس/ آذار في فندق قصر اإلمارات، أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
والمياه  للكهرباء  السنوي  ميد  لتقرير  موجز  عرض  على  القمة  افتتاح  يوم  وسيشتمل 
هيئة  في  الخصخصة  مدير  مع  مقابلة  وكذلك  لألبحاث،  ميد  محرر  هيندلي،  أنجوس  يقدمه 
ثماني  ستبحث  القمة،  يومي  م��دى  وعلى  النعيمي.  سيف  عبداهلل  أبوظبي  وكهرباء  مياه 
بيئة  وسط  األعمال  قطاع  في  المستدامة  التنمية  »تحقيق  مثل  رئيسية  موضوعات  جلسات 
تطالب بالمزيد« من منظور كل من المطورين والمقاولين، »هل الخصخصة هي الحل لنقص 
الكهرباء في الشرق األوسط؟ و«استراتيجيات لجمع التمويل في أسواق االئتمان الصعبة«.

حكومة اإلمارات تعيد النظر في دمج »أمالك« و»تمويل«

اإلم���ارات���ي  االق���ت���ص���اد  وزي�����ر  ق����ال   [
سلطان المنصوري في تصريحات نشرت 
دم��ج  ف��ي  ال��ن��ظ��ر  ت��ع��ي��د  ال��ح��ك��وم��ة  إن  أم���س 

شركتي التمويل العقاري أماك وتمويل.
نيوز  جلف  لصحيفة  المنصوري  وقال 

فائدة  تحقق  خ��ي��ارات  ع��دة  دراس���ة  تجري 
ط��وي��ل��ة األج���ل ل��س��وق ال��ت��م��وي��ل ال��ع��ق��اري 

وللمستثمرين.
وأضاف »الدمج يظل أحد هذه الخيارات 
لجنة  اإلمارات  وعينت  مؤكدًا«.  ليس  ولكنه 

أعمال  تطوير  ب��ش��أن  ال��ت��وص��ي��ات  لتقديم 
تحديات  مواجهة  في  و«تمويل«  »أم���اك« 

اقتصادية جديدة.
ول���م ت����ورد ال��ل��ج��ن��ة ف��ي ب��ي��ان أم���س أي��ة 
الحكومة  أعلنته  ال���ذي  ال��دم��ج  إل��ى  إش���ارة 

ف��ي ن��وف��م��ب��ر/ ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي ال��م��اض��ي 
و«تمويل«  »أماك«  دمج  يشمل  كان  والذي 
بنك  ل��ت��أس��ي��س  حكوميين  م��ص��رف��ي��ن  م��ع 
أسهم  ت��داول  يجر  ول��م  للتنمية.  اإلم���ارات 

الشركتين منذ إعان خطط دمجهما.

دبدوب: على الحكومة الكويتية عمل المزيد لتحفيز االقتصاد
§ الكويت - سي إن بي سي عربية

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  ق��ال   [
بنك الكويت الوطني، إبراهيم دبدوب، إن 
بإمكان الكويت أن تتجاوز األزمة المالية 
الحكومة  دعمت  إذا  الجاري  العام  بنهاية 

االقتصاد بحزمة محفزات مالية. 
وت������وق������ع دب��������������دوب، أح��������د أب������رز 
ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��م��ص��رف��ي��ة ف���ي ال��ع��ال��م 
إلى  الكويتي  االقتصاد  يعود  أن  العربي، 
شريطة  ال��ج��اري  ال��ع��ام  بنهاية  طبيعته 
لتحفيز  اي��ج��اب��ي��ًا  ال��ح��ك��وم��ة  ت��ت��دخ��ل  أن 

االقتصاد.
وق�����ال دب������دوب، ف���ي م��ق��اب��ل��ة خ��ال 

»سي  شاشة  على  العمق«  »ف��ي  برنامج 
إيجاد  المطلوب  إن  عربية«،  سي  بي  إن 
حزمة مالية تحفيزية تعتمد على اإلنفاق 
كبيرة  مشروعات  ع��ن  واإلع���ان  ال��ع��ام 
ذات طبيعة خدمية وإنشائية، كالمدارس 
والمستشفيات ومدينة الحرير، إذ يمكن 
والمساهمة  المشاركة  متنوعة  لشركات 
الكويت  بنك  استراتيجية  وع��ن  فيها. 
ال��وط��ن��ي ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال���راه���ن���ة، ق��ال 
دبدوب، إن البنك ُيطبق سياسة تحوطية 
إلى  مشيرًا  الصعبة،  لألوقات  استعدادًا 
من  كويتي  دي��ن��ار  مليون  خمسين  نقل 
بند  إل��ى   2008 ال��ع��ام  ف��ي  البنك  أرب���اح 

المخصصات لهذا الغرض.

وأضاف رئيس مجموعة بنك الكويت 
الوطني، أن توسعات البنك قد تتوقف في 
الحالية،  الظروف  إلى  بالنظر  الفترة  هذه 
عينيه  ن��ص��ب  ي��ض��ع  ال��ب��ن��ك  أن  أك���د  لكنه 
دب��دوب  أع���رب  وفيما  األه����داف.  بعض 
العالمية  األزم��ة  بحل  ح��ذر«  »تفاؤل  عن 
باراك  األميركي  الرئيس  أن  وخصوصًا 
أوباما قد اختار فريقًا اقتصاديًا مشهودًا 
من  ذاته  الوقت  في  حذر  فقد  بالكفاءة،  له 
ائتمان  أزم��ة  في  الدخول  من  المخاوف 
وأع��رب  التمويل.  ع��ن  لإلحجام  نتيجة 
بين  ايجابي  بتعاون  األم��ل  عن  دب��دوب 
يكفل  بما  المالية  والمؤسسات  الحكومة 

إبراهيم دبدوبالخروج من األزمة الحالية.

 بنك المشرق يسرح 4٪ من موظفيه
] ق���ال ب��ن��ك ال��م��ش��رق ف��ي دب���ي أم���س ال��خ��م��ي��س إن��ه 
التحديات  بسبب  موظفيه  من  المئة  في   4 عن  استغنى 

االقتصادية الجديدة.

تم  الذين  الموظفين  اختيار  إن  بيان  في  البنك  وق��ال 
تعد  لم  عملهم  مهمات  أن  على  بناًء  إما  جرى  تسريحهم 
عدد  البنك  ي��ذك��ر  األداء.ول�����م  لتقييم  نتيجة  أو  مطلوبة 

الموظفين الذين فقدوا وظائفهم.
لمواجهة  بسرعة  ت��ح��رك  البنك  أن  البيان  وأض���اف 

تحديات العام الجديد.
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Exch. Curr. Close Chg

JEEZAN KW KWD 0.045 +20% 

ILIC KW KWD 0.059 +19% 

INOVEST KW KWD 0.230 +15% 

ADCB AD AED 1.540 +10% 

FGB AD AED 8.200 +10% 

FLEX KW KWD 0.174 -29% 

CABLETV KW KWD 0.059 -14% 

NAPESCO KW KWD 0.325 -13% 

SPEC KW KWD 0.238 -12% 

CBI AD AED 1.530 -10% 

Change

Index Close Daily WTD MTD YTD 

OM 4707.93 1.34% -2.2% -2.2% -13.5% 

BH 1603.67 -1.44% -3.1% -3.1% -11.1% 

KW 6916.60 -1.81% 2.2% 2.2% -11.1% 

SE 4794.56 Mkt Closed 0.1% 0.1% -0.2%

QA 5159.10 0.37% -1.8% -1.8% -25.1% 

DU 1433.14 -1.71% -5.7% -5.7% -12.4% 

AD 2174.38 1.74% -3.6% -3.6% -9.0%
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 BHD 0.3774 0.3777

 KWD 0.29501 0.298

 AED 3.6728 3.6733

 SAR 3.7507 3.7513

 QAR 3.6409 3.6419

 OMR 0.38491 0.38501
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 LBP 1501 1514
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متفاوت  بشكل  الخليجية  ال��ب��ورص��ات  م��ؤش��رات  أقفلت   [
في  األكبر  الرابح  أبوظبي  مؤشر  كان  فقد  )الخميس(،  أمس  يوم 
الكويت  مؤشر  ك��ان  حين  في  المئة،  في   1.74 بنسبة  المنطقة 
جهة  وم��ن  المئة.  في   1.81 بنسبة  المنطقة  في  األكبر  الخاسر 

أخرى، أغلقت بورصة السعودية لعطلة نهاية األسبوع. 

البحرين 
أقفل مؤشر البحرين العام الخميس عند مستوى 1,603.67 
األرب��ع��اء.  ي��وم  بإقفاله  مقارنة  نقطة   23.36 ق��دره  بانخفاض 
المالية  ل���أوراق  البحرين  س��وق  ف��ي  المستثمرون  ت��داول  وق��د 
دينار  أل��ف   981.8 قدرها  إجمالية  بقيمة  سهم،  ماليين   5.97
بحريني، تم تنفيذها من خالل 224 صفقة،  إذ ركز المستثمرون 
أسهمه  قيمة  بلغت  والذي  االستثمار  قطاع  أسهم  على  تعامالتهم 
المتداولة   760.6 ألف دينار أي ما نسبته 77 في المئة من القيمة 
اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 4.41 ماليين سهم، تم تنفيذها 
المركز  في  الخليجي  التمويل  بيت  وجاء  صفقة.    164 خالل  من 
ما  أي  دينار  ألف   565.6 المتداولة  أسهمه  قيمة  بلغت  إذ  األول، 
المتداولة  األس��ه��م  قيمة  إجمالي  م��ن  المئة  ف��ي   57.61 نسبته 
 117 خالل  من  تنفيذها  تم  سهم،  مليون    1.71 قدرها  وبكمية 
 181.9 صفقة. أما المركز الثاني فكان لبنك اإلثمار بقيمة قدرها 
ألف دينار أي ما نسبته 18.53 في المئة من إجمالي قيمة األسهم 
المتداولة وبكمية قدرها 2.67 مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 
38 صفقة. ثم جاء مصرف السالم بقيمة قدرها 93.4 ألف دينار 
المتداولة  األسهم  قيمة  إجمالي  من  المئة  في   9.51 نسبته  ما  أي 
 17 خ��الل  م��ن  تنفيذها  ت��م  سهم،  مليون   1.07 ق��دره��ا  وبكمية 
صفقة.  وقد تم يوم أمس تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت أسعار 
أسهم شركتين منها، في حين انخفضت أسعار أسهم 6 شركات، 

في حين حافظت بقية الشركات على أسعار اقفاالتها السابقة. 

دبي 
عند  مقفال  ال��م��ئ��ة  ف��ي   1.71 بنحو  ال��ع��ام  ال��م��ؤش��ر  ان��خ��ف��ض 
 176 ب��واق��ع  ت���داوالت  بعد  وذل��ك  نقطة،   1,433.14 مستوى 
من  تنفيذها  تم  إماراتي،  دره��م  مليون   173 بقيمة  سهم  مليون 
هذه  في  االرتفاع  من  شركات   5 وتمكنت  صفقة.   3,243 خالل 
سهم  وج��اء  شركة.   14 أسهم  أسعار  تراجعت  بينما  الجلسة، 
متبوعا  المئة،  في   8.22 بنسبة  مرتفعا  للتأمين  اإٍلسالمية  دبي 
المئة،  في   5.95 بنسبة  ارتفع  ال��ذي  البحرين    - السالم  بسهم 
فيما تراجع سهم السالم - السودان بنسبة 9.47 في المئة، تاله 

9.40 في المئة.  سهم الخليجية لالستثمارات بنسبة 

أبوظبي 
مستوى  عند  مقفال  المئة  في   1.74 بنحو  العام  المؤشر  ارتفع 

سهم  مليون   74 بواقع  ت��داوالت  بعد  وذل��ك  نقطة،   2,174.38
 2,087 خالل  من  تنفيذها  تم  اماراتي،  درهم  مليون   150 بقيمة 
هذه  في  االرتفاع  من  شركات   15 أسهم  أسعار  وتمكنت  صفقة. 
بنك  سهم  وجاء  شركة.   15 اسهم  أسعار  تراجعت  بينما  الجلسة، 
أبوظبي التجاري مرتفعا بنسبة 10.00 في المئة، متبوعا بسهم 
بنك الخليج األول الذي ارتفع بنسبة 9.80 في المئة، فيما تراجع 
سهم  تاله  المئة،  في   10.00 بنسبة  الدولي  التجاري  البنك  سهم 

شركة طيران أبوظبي بنسبة 8.94 في المئة. 

الكويت 
في   1.81 يعادل  ما  أي  نقطة،   127.4 بواقع  المؤشر  انخفض 
المئة، مستقرا عند مستوى 6,916.6 نقطة. وقد شهدت السوق 
كويتي  دينار  مليون   80 اجمالية  بقيمة  سهم  مليون   426 تداول 
جيزان  سهم  سجل  إذ  صفقة،   9,092 خ��الل  م��ن  تنفيذها  ت��م 
سهم  تاله  المئة،  في   20.00 بواقع  ارتفاع  نسبة  أكثر  القابضة 
وفي  المئة.  ف��ي   19.19 بنسبة  واالستثمار  ل��إج��ارة  الدولية 
وع��ق��ارات  للمنتجعات  ري��زورت��س  فلكس  سهم  احتل  المقابل، 
الكويتية  سهم  تاله  المئة،  في   29.26 بواقع  المتراجعين  قائمة 

14.49 في المئة.  للكيبل التلفزيوني بنسبة 

قطر 
 0.37 ي��ع��ادل  م��ا  أي  نقطة،  ب��واق��ع   18.86 ال��م��ؤش��ر  ارت��ف��ع 
وق��ام  ن��ق��ط��ة،   5,159.10 م��س��ت��وى  ع��ن��د  اس��ت��ق��ر  إذ  ال��م��ئ��ة،  ف��ي 
ريال  مليون   158 بقيمة  سهم  ماليين   9 بتداول  المستثمرون 
قطري من خالل 3,998 صفقة، إذ تمكنت أسعار أسهم 15 شركة 
من االرتفاع، في حين انخفضت اسعار 18 شركة. وارتفع سهم 
بنسبة  البحري  النقل  سهم  تاله  المئة،  في   4.35 بنسبة  الخليجي 
أ.المالية  اإلس��الم��ي��ة  سهم  انخفض  حين  ف��ي  المئة،  ف��ي   3.30

بنسبة 7.50 في المئة، تاله سهم إزدان بنسبة 4.31 في المئة. 

عمان 
إذ  نقطة،   4,707.930 مستوى  عند  تداوالتها  السوق  أنهت 
بواقع  تداوالت  بعد  وذلك  المئة،  في   1.34 بمعدل  المؤشر  ارتفع 
من  تنفيذها  تم  عماني،  ريال  ماليين   3 وبقيمة  سهم  مليون   13
من  شركة   19 أسهم  أس��ع��ار  تمكنت  إذ  صفقة،   2,535 خ��الل 
وارتفع  شركة.   12 اسهم  اسعار  انخفضت  حين  في  االرتفاع، 
سهم  ت��اله  ال��م��ئ��ة،  ف��ي   8.07 بنسبة  ال��ب��ن��اء  م���واد  صناعة  سهم 
اونك  سهم  هبط  حين  في  المئة،  في   6.35 بنسبة  الجزيرة  حديد 
بنسبة  مجان  زجاج  سهم  تاله  المئة،  في   9.65 بنسبة  القابضة 

9.11 في المئة.

النشرة اليومية لحركة التداول أسواق أسهم المنطقة األكثر ارتفاعًا وهبوطًا
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طيـــــب لألوراق المــالـــية ذ.م.م.

طيب لألوراق المالية
طيب لأوراق المالية يغطي 30 سوقًا من خالل 

حساب واحد.

-1 األسواق الخليجية.

-2 األسواق العربية.

-3 األسواق آسيوية.

-4 األسواق أوروبية.

-5 األسواق االميركية. 
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»AMA« رئيسة الفلبين تزيح الستار عن اللوحة التذكارية لجامعة
غــلــوريــا  الــفــلــبــيــن  جــمــهــوريــة  رئــيــســة  اخــتــتــمــت   [
مملكة  إلـــى  ــة  ــي ــم ــرس ال زيـــارتـــهـــا  أرويـــــو،  ــال  ــج ــاب ــك م
ــن الــلــوحــة الــتــذكــاريــة  ــة الــســتــار ع ــإزاح الــبــحــريــن، ب
المبعوث  برفقة  الدولية،   AMA جامعة  من  المقدمة 
التعاون  مجلس  دول  لدى  الفلبين  لجمهورية  الخاص 
البحرين  ــدى  ل الجامعة  ورئــيــس  مؤسس  الخليجي 
الجامعة  ــن  م ـــد  ووف ــس،  ــام ــخ ال ــوز  ــول ــي أج ار.  ــل  ــاب أم

أكاديمي  حضور  وســط  سلماباد  في  الجديد  بمقرها 
المستوى. عالي  واعالمي  صحافي  واهتمام  وإداري 

سلمان  بن  خليفة  الشيخ  سمو  الوزراء  رئيس  وكان 
أبريل/  في  للجامعة  الجديد  المقر  افتتح  خليفة  آل 
الفلبين  رئيسة  ــت  أدرج وقــد  الماضي.  العام  نيسان 
مشيدة  أجــنــدتــهــا،  رأس  على   AMA جامعة  ـــارة  زي
تعزيز  في  ودورها  الفخر،  على  تبعث  التي  بجهودها 

الهادئ.   والمحيط  آسيا  في  األكاديمية  الفلبين  مكانة 
للرئيسة  امــتــنــانــه  ــن  ع الــخــامــس  ــوز  ــول ــي أج وعــبــر 
الحيوي  الدور  »تعي  أنها  مبينًا  السخي،  دعمها   على 

الجامعة«.  تلعبه  الذي  والفعال 
مملكة  ــب  ــل ق فـــي  ــة  ــع ــام ــج ال »بــــروز  ـــى  إل ــت  ــف ل ــا  ــم ك
مؤكدا  الخليج«،   منطقة  في  أكاديمي  كمركز  البحرين 
العالقات  توطيد  ــي  ف ـــا  »دوره على  ذاتـــه  ــت  ــوق ال ــي  ف

ــن وجــمــهــوريــة  ــري ــح ــب ــن مــمــلــكــة ال ــي ــة ب ــي ــاس ــوم ــل ــدب ال
 . » لفلبين ا

العام  في  أبوابها  فتحت    AMA جامعة  أن  يذكر 
ــر  ــب ــت ــع وُت ـــــــوزراء،  ال رئـــيـــس  ــو  ــم س بــرعــايــة   ،2002
الممتازة  الدرجة  من  تربوية  مؤسسة  حاليًا  الجامعة 
اختصاص  بــتــدريــس  تنفرد  إذ  البحرين،  مملكة  فــي 
يشمل  اختصاص  وهو  اإللكترونية  الميكانيكا  هندسة 

الحاسوب. وتقنية  واإللكترونيات  الميكانيكا 
تعليمي  ــام  ــظ ن بــتــقــديــم   AMA جــامــعــة  وتــتــعــهــد 
على  حــصــولــهــا  الـــى  ــة  ــاف ــاإلض ب عــالــمــيــًا  ــه  ب مــعــتــرف 
9001. وهذا يضمن أن طالب  ISO رقم  شهادة الجودة 
منحت  التي  نفسها  التعليم  معايير  على  حصلوا   AMA
جامعي  حرم   200 في  طالب   150,000 من  أكثر  الى 

العالم. حول 

...ومع وزير التربية والتعليم          )تصوير: أحمد آل حيدر(رئيسة الفلبين تتفقد مرافق الجامعة

»إرنست ويونغ« أفضل شركة
في استشارات التمويل اإلسالمي

أفضل  جــائــزة  على  ويــونــغ«  »إرنــســت  حــازت   [
في  اإلسالمي  التمويل  مجال  في  استشارات  شركة 
فاينانس  »إســالمــيــك  ــز  ــوائ ج ضمن  وذلـــك  الــعــالــم، 

نيوز«، المجلة المتخصصة في هذا القطاع.
اإلسالمية  الخدمات  لمجموعة  تهنئته  إطار  وفي 
ــات  ــدم ـــن خ ــول ع ــئ ــس ــم ـــة، الـــشـــريـــك ال ـــرك ـــش ـــي ال ف
األوسطقال،  الشرق  ويونغ  إرنست  في  االستشارات 
ــا فــخــورون بــفــريــق الــعــمــل في  ــن عــمــر الــبــيــطــار: »إن
مجموعة خدمات التمويل اإلسالمي)IFSG(، إذ كان 
الجتهادهم وتفانيهم في تطوير هذا القطاع االنطباع 
تقدمًا  الخدمات  هذه  وستشهد  زبائننا.  لدى  الجيد 
المتوقع  والنمو  الجيدة  السمعة  بسبب  العام،  هذا 
أفضل  ــزة  ــائ ج ومــا  اإلســالمــي،  التمويل  مــجــال  ــي  ف
شركة استشارات في مجال التمويل اإلسالمي للعام 
هذا  في  النجاح  من  المزيد  لتقديم  حافزاً  إال   2008

المجال«.
ومن جانبه، قال رئيس مجموعة خدمات التمويل 
اإلسالمي )IFSG(  في إرنست ويونغ الشرق األوسط، 
لنا  بالنسبة  كبيرة  أهمية  للجائزة  »إن  عبدي:  سمير 
لكونها  أواًل،  أسباب:  لعدة  وذلك  ويونغ  إرنست  في 
الئحة  إن  إذ  تميزنا،  على  نظرائنا  من  شهادة  بمثابة 
العاملين  على  دقيق  وبشكل  اقتصرت  المصوتين 

على  لتأكيدها  وثانيًا،  اإلسالمي.  التمويل  مجال  في 
عالمية.  مجلة  عن  صادرة  كونها  العالمي  حضورنا 
في  لموظفينا  تحمله  الذي  التشجيع  لحجم  وثالثًا، 
بجد  عملت  التي  مكاتبنا  ولجميع  ــط،  األوس الشرق 
الفائدة  مشتركة  عالقات  بناء  سبيل  في  السنة  هذه 

مع زبائننا«. 
السنوي  االقــتــراع  على  الــرابــع  وللعام  أنــه  يذكر 
دعوة  تتم  نيوز«،  فاينانس  »إسالميك  تنظمه  التي 
فيه  والــمــســتــثــمــريــن  ـــي  ـــالم اإلس ــل  ــوي ــم ــت ال مــصــادر 
حكومية  وهيئات  المصرفيين  غير  التمويل  ووسطاء 
وقد  للجائزة.  للتصويت  العالم  أنحاء  مختلف  من 
مع  المتطابقة  تلك  واحــتــســاب  ــــوات،  األص ــرز  ف ــم  ت
فقط.   العملية  لهذه  وضعت  التي  الدقيقة  الشروط 
 )IFSG( اإلسالمي  التمويل  خدمات  مجموعة  وتعد 
ــدى  ــت ويــونــغ«، ومــقــرهــا الــبــحــريــن، إح ــس ــي »إرن ف
األوسط  الشرق  في  االستشارية  المجموعات  اكبر 
المختصة بخدمات التمويل المتوافقة مع الشريعة. 
أنحاء  في  تواجدها  خالل  من  المجموعة،  هذه  وتقدم 
العالمية،  المالية  الــمــراكــز  واهـــم  ـــط  األوس الــشــرق 
التمويل  ــال  ــج م ــي  ف ــة  ــع واس اســتــشــاريــة  ــات  ــدم خ
تشريعية  هيئات  تضم  ــن  ــائ زب لقائمة  ــي  ــالم اإلس

وبنوكًا ومؤسسات مالية وشركات عائلية.

»إل جي« تطلق الهاتف الجديد »كوكي« بأسواق الشرق األوسط 
ــالق  إط ــن  ع إلكترونيكس«،  ــي  ج »إل  شــركــة  أعلنت   [
الهاتف المتحرك الجديد طراز )KP500( والمعروف باسم 
»كوكي« »LG Cookie« في أسواق منطقة الشرق األوسط، 
ــدف إلـــى تــوســيــع تــجــربــة اســتــخــدام  ــه ــوة ت ــط ــي خ ـــك ف وذل
الشاشة التي تعمل باللمس من خالل هاتف يتميز بسهولة 

االستخدام والسعر المناسب. 
ــذي  ال جــــي«،  »إل  ــن  م ــد  ــدي ــج ال »كـــوكـــي«  ــف  ــات ه ــد  ــع وي
أحدث  ضمن  ــاًء  ذك األكثر  الجهاز  درهمًا،   999 سعره  يبلغ 
األسواق،  في  تطرح  التي  المتحركة  الهواتف  من  اإلصدارات 
واستيعابها  فهمها  يسهل  تطبيقات  واجهة  خالل  من  وذلك 
بشكل بديهي. وسيصبح هذا الهاتف المتعدد االستخدامات 
في  الموجودة  األساسية  بالخصائص  تزويده  تم  ــذي  وال
الــذي  الجهاز  العالية،  ــار  ــع األس ذات  المتميزة  الــهــواتــف 

سيسعى جميع األفراد إلى الحصول عليه.
جي  إل  ــة  ــرك ــش ل ــذي  ــي ــف ــن ــت ال ــس  ــي ــرئ ال ــــرح  وص
ــط  األوس الشرق  في  اإلقليمية  إلكترونيكس 
»جاء  بالقول  كيم  دبليو.  كيه.  وإفريقيا، 
)كوكي(  جي  إل  هاتف  تصميم 
من  ــد  ــدي ــع ال ــة  ــب رغ ليعكس 
المستهلكين في اقتناء هاتف 
باللمس  تعمل  بشاشة  مــزود 
أكثر  الــنــاس  مــن  فئة  وستتمكن  مناسب،  بسعر 
تنوعًا من أن تجرب بنفسها متعة استخدام الهواتف 
مجموعة  بتوسيع  نقوم  إذ  باللمس،  بشاشات  الــمــزودة 

منتجاتنا في هذه الفئة في النصف الثاني من هذا العام«.
بتقنية  ــزودة  ــم ال المستخدم  تطبيقات  واجــهــة  وتتميز 

ــة الــفــهــم  ــول ــه ــس ـــي« ب ـــوك ـــي هــاتــف »ك ــط ف ــش ــن ـــالش ال ـــف ال
حيوية  أيقونات  خالل  من  األفــراد  جميع  لدى  واالستيعاب 

على الشاشة العريضة التي يبلغ قياسها 3 بوصات.
جي  إل  هاتف  على  المستخدم  واجهة  أدوات  وتضفي 
»كوكي« أسلوبًا مرحًا وحيويًا للتفاعل مع الجهاز، كما تقوم 
االستخدام،  في  شيوعًا  الخصائص  أكثر  بدعم  األدوات  هذه 
وإطـــار  والــتــقــويــم،  والــعــالــمــيــة،  التناظرية  الــســاعــة  مثل 
 ،»MP3« الموسيقية  الملفات  ومشغل  والمذكرة،  الصورة، 
وإذاعة »إف إم«. ويمكن ترتيب خيارات الخصائص بحسب 
هز  وعــنــد  واإلســقــاط،  والــســحــب  اللمس  ــالل  خ مــن  الــرغــبــة 

الهاتف فإنها تعود إلى أماكانها. 
ولم تكن إمكانية استمرار التواصل مع األصدقاء أسهل من 
اآلن، إذ يضم هاتف إل جي »كوكي« واجهة تطبيقات مبتكرة 
تسمح للمستخدم بإرفاق صورة أحد األصدقاء مع خاصية 
طلب الرقم بسرعة ثم يقوم باستدعاء الصور ولمس صورة 

هذا الصديق ليتم طلب رقمه في الحال. 
جي  إل  هاتف  فــإن  الموسيقى،  محبي  إلــى  بالنسبة  أمــا 
تشغيل  برنامج  مع  أوتوماتيكي  بتزامن  يتمتع  »كوكي« 
لتحميل   »Windows Media Player« ويندوز  وسائط 
الذي  البسيط،  الموسيقي  الملف  وإدارة  السريعة،  المواد 
أو  الفنية  المادة  نوع  أو  الفنان  اسم  خالل  من  ترتيبه  يمكن 

األلبومات أو قوائم التشغيل المفضلة. 
بتوسيع  »كوكي«  هاتف  خالل  من  جي«  »إل  قامت  وقد 
إذ  اللمس«،  »جيل  إلى  باللمس  تعمل  التي  الشاشة  ظاهرة 
حول  المتحركة  الهواتف  مستخدمي  من  كبير  عدد  يتبنى 

العالم هذه التقنية ودمجها في حياتهم اليومية. 

»إنفينيتي« ترعى استعراض »أليغريا« من »سيرك دو سوالي«
] أعلنت شركة إنفينيتي دخولها في اتفاق 
ستتعاون  التي  »نخيل«،  شركة  مــع  رعــايــة 
استعراض  لتقديم  ســـوالي«  دو  »ســيــرك  مــع 
»أليغريا« الشهير في دبي خالل شهر مارس/ 

آذار المقبل.
لـ  استعراضًا  أربعين  إنفينيتي  وسترعى 
من  ســـوالي«،  دو  »سيرك  ُيقّدمها  »أليغريا« 
نيسان،  ــل/  ــري أب  5 ولــغــايــة  آذار  مـــارس/   5
 Grand Chapiteau وذلك في الخيمة الكبيرة
المشّيدة خصيصًا في مركز تسوق ابن بطوطة 

التابع لشركة نخيل.
إنفينيتي  سيارات  وحدة  عام  مدير  وصرح 

بالقول  بــانــديــت  أبيجيت  ــــط  األوس ــرق  ــش ال
بين  العميقين  والترابط  التناغم  إلــى  »نظراً 
رعاية  يسرنا  التجاريتين،  العالمتين  هاتين 
في  ــّدد  ــش وُن ــي.  دب فــي  )أليغريا(  استعراض 
ــروح  ال بين  التجانس  أهمية  على  إنفينيتي 
الــواضــح  ومــن  ــا،  ــن ــرازات ط جميع  ــي  ف واألداء 
االستثنائية  بالموهبة  العاملين  هذين  ارتباط 

في )سيرك دو سوالي(«. 
إنفينيتي  سيارات  تبعث  »مثلما  ــاف  وأض
سيكون  سائقيها،  نفوس  في  عاطفية  فعل  ردة 
مذهاًل.  وبصريًا  سمعيًا  استعراضًا  )أليغريا( 
التجارية،  عالمتنا  شعار  على  ُنشدد  اآلن  نحن 

معاني  ــن  م ــه  ب يفيض  ــا  وم الــُمــلــهــم(،  )األداء 
)سيرك  عليها  يرتكز  التي  األسس  مع  مشتركة 
وتــواصــاًل  انسجامًا  ُيضفي  مــا  ـــوالي(،  س دو 

عميقين بين الطرفين«. 
وُيذكر أن شركة إنفينيتي ليست غريبة عن 
»سيرك دو سوالي«، وخاصة أّنه و »إنفينيتي 
سنوات،  ثالث  إلى  تمتد  شراكة  في  دخال  كندا« 
اعتمدت  أن  كوريا«  »إنفينيتي  لـ  سبق  بينما 
إنفينيتي  وستعرض  سابقًا.  االستعراض  هذا 
 FX ــن ســيــارتــهــا الــجــيــل الــثــانــي واألحــــدث م
إقامة  فترة  طوال  والفخمة،  التصميم  الهجينة 

االستعراض في دبي.

»توب اكسبو« تنظم معرضين للعقار خالل 2009
لتنظيم  اكسبو  ــوب  ت مجموعة  أعلنت   [
معارضها  جدول  عن  والمؤتمرات  المعارض 
بأرض  تنظمها  والتي   2009 للعام  العقارية 
ــاون  ــع ــت ــال ــرف ب ــش ــم الـــمـــعـــارض الـــدولـــيـــة ب
الدولي،  الكويت  معرض  شركة  مع  والشراكة 
إذ تقرر تنظيم معرض العقار واالستثمار خالل 
القاعة  في  ــار  أي مايو/   16 إلــى   12 من  الفترة 
 KIPS للعقار  الدولي  الكويت  ومعرض   8 رقم 
أكتوبر/   17 إلى   13 من  الفترة  خالل   2009

تشرين األول في القاعات 5 و6 و7. 
وليد  للمجموعة  المنتدب  العضو  وصــرح 
ـــأن الــمــجــمــوعــة اعـــتـــادت خــالل  الــقــدومــي، ب
األعوام الماضية على تنظيم هذين المعرضين 
مستوى  على  ليس  كبيراً  نجاحًا  حققا  اللذين 
التعاون  مجلس  دول  شمل  بل  فحسب  الكويت 

المشاركات  حجم  خــالل  من  أيضا  الخليجي 
دول  ــن  م الــمــعــارض  ــه  ب حظيت  الـــذي  الكبير 
العربية  الـــدول  ــن  م ـــدد  وع الــتــعــاون  مجلس 
المجموعة  أن  القدومي  ــاف  وأض واالجنبية. 
تطوير  في  مميزة  ومنهجية  سياسة  اتبعت 
ــارض بــالــكــويــت وخــصــوصــًا  ــع ــم صــنــاعــة ال
بقوة  المجموعة  تميزت  وقــد  منها  العقارية 
الزوار  من  كبيراً  عــدداً  واستقطابها  معارضها 
المستثمرين  من  واسعة  وشريحة  الجادين 
حملة  أضخم  بتنفيذ  قيامها  ــى  ال بــاالضــافــة 
على  تفوقت  معارضها  عن  واخبارية  اعالنية 

ميثالتها في مختلف دول المنطقة.
وحرصا  المجموعة  أن  إلى  القدومي  وأشار 
منها على المكاسب التي حققتها عبر السنوات 
الماضية وتميزها بصناعة المعارض ستعمل 
التميز  هذا  على  محافظة  تبقى  أن  على  جاهدة 

في  وخصوصا  المقبلة  األعوام  خالل  والريادة 
التي  واالقتصادية  المالية  العالمية  االزمة  ظل 
القطاعات  مختلف  على  سلبي  بشكل  ــرت  أث
على  ــا  ــض أي سلبية  انــعــكــاســات  لــهــا  ــت  ــان وك
حركة  حاليا  يشهد  ـــذي  ال الــعــقــاري  الــقــطــاع 

تباطؤ في مختلف دول المنطقة.
ن القدومي، أن المجموعة وعند اقرارها  وبيَّ
جيدا  بدراستها  قامت  المعارض  تلك  تواريخ 
وبالتشاور مع عدد كبير من الشركات العقارية 
توافقا  مجملها  في  ــدت  أب والتي  والتمويلية 
معرض  يحظى  أن  متوقعًا  الرؤية،  هذه  على 
فيه  وستكون  ومميزة  كبيرة  بمشاركات  مايو 
فرص عقارية تالئم مختلف شرائح المشترين 
من  المزيد  أن  إلــىى  مشيراً  والمستثمرين، 
ــن هـــذه الــمــشــاريــع ســيــكــون خــالل  ــــالن ع االع

الفترة القادمة وعلى لسان اصحابها.

مشهد من معرض العقار في دورة 2008... وفي اإلطار وليد القدومي
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] وجدت دراسة حديثة، أن الموظفين المرتاحين نفسيًا والذين 
نظرائهم  من  أفضل  نتائج  يعطون  عملهم  عن  بالرضى  يشعرون 
»كنساس  جامعة  م��ن  راي���ت،  ت��وم��اس  وق��ال  العمل.  ف��ي  التعساء 
وفائدة  إنتاجية  أكثر  الغالب  في  هم  الموظفين  هؤالء  إن  ستايت«، 
الذين  أو  التعساء  أو  والتبرم  الشكوى  الكثيري  الموظفين  م��ن 

يعانون من مشكالت نفسية.  

موظف يعمل في مصنع للنسيج في سوينينغ بمقاطعة سيتشوان الصينية أمس. وستزيد الصين من معدل 

استرداد الضريبة لصادرات المنسوجات والمالبس الجاهزة من 14 إلى ٪15... ) رويترز(

بيتر كالياروبولوس
] بلغ إجمالي عدد زبائن مجموعة »بتلكو« لخدمة الهاتف النقال 
4,3 ماليين زبون، منها 767 ألف زبون فعال في البحرين، ما يجعل 

الحصة األكبر في السوق المحلية للشركة.
التنفيذي  الرئيس  قال  المحلية،  السوق  في  عملياتها  أهمية  وعن 
للسوق  ريادتنا  أهمية  تمامًا  »ن��درك  كالياروبولوس:  بيتر  للشركة 
التحديات  لمواجهة  قوتنا  فيها  نبني  التي  القاعدة  باعتبارها  المحلية 
أخرى  أسواق  إلى  منها  وننطلق   »STC»و »زين«  شركتا  تمثلها  التي 

في العالم«. 
إس  إن  )يو  الكهربائية  الهندسة  في  بكالوريوس  درجة  يحمل   -

دبليو(. 
- حاصل على الماجستير من جامعة ماككوير.

السلكية  ل��الت��ص��االت  ال��ب��ح��ري��ن  ل��ش��رك��ة  التنفيذي  ال��رئ��ي��س   -
والالسلكية )بتلكو(. 

- مدير إدارة شركة أوبتوس في فبراير/ شباط 2003. 
- كان مسئواًل عن تسلم منتجات االتصاالت المتكاملة، الخدمات 

والحلول. 
صناعة  ف��ي  الكبيرة  األدوار  لعب  ف��ي  ع��ام��ًا   20 خ��ب��رة  ل��دي��ه   -
أستراليا،  في  المعلومات  وتقنية  والالسلكية  السلكية  االتصاالت 
الواليات المتحدة وآسيا المحيط الهادي، كما عمل مديرًا لالتصاالت 

في نيوزيلندا. 
الهادي  والمحيط  آسيا  عبر  تيليكوم«  »بريتيش  شركة  مع  عمل   -
مختلف  مع  وتعامل  االستراتيجية  لألسواق  مبيعات  مدير  مهنة  في 
آسيا  ف��ي  تيليكوم«  »بريتيش  ل��دى  الكبرى  المشروعات  ش��رك��ات 

والمحيط الهادي. 
الهواتف  لشركة  مديرًا  ك��ان  أوبتوس  لشركة  انضمامه  قبيل   -

النقالة »تيلسترا« ومسئواًل عن توزيع خدمات المستهلكين. 
التسعينيات  في  البحار  وراء  لما  االت��ص��االت  شركة  مع  عمل   -
أستراليا  في  األع��م��ال  تنمية  وف��رق  التسويق،  المبيعات،  مترئسًا 

والواليات المتحدة. المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات 

تطور عدد سكان البحرين وإجمالي الناتج المحلي

استخدام  األميركية،  ماساشوستس  والي��ة  من  رج��ل  ق��رر   [
يدين  ائتمان  بطاقة  فعرض  العائلية  ديونه  لمحاربة  التكنولوجيا 
»إي  موقع  على  علني  م��زاد  في  للبيع  دوالر  ألف   22 ب�  خاللها  من 
خسرا  وزوجته  أنه  الموقع  على  الرجل  وكتب  اإللكتروني.  باي« 
وظيفتيهما مؤخرًا وتعذر عليهما دفع رهن منزلهما الريفي. وأمل 

المساعدة بدفع 10 دوالرات من كل مستخدم لتقليص ديونه.

] أعلنت الحكومة المصرية، أنها ستجبر المواطنين على تغيير 
واستبدالها  المقبلة  الست  السنوات  خ��الل  القديمة  التلفزيونات 
لتنظيم  ال��ق��وم��ي  »ال��ج��ه��از  أن  صحيفة  وذك���رت  ح��دي��ث��ة.  ب��أخ��رى 
إلى  األرضي  التلفزيوني  البث  تحويل  عن  رسميًا  أعلن  االتصاالت 
الرقمي، ما يجبر المواطنين على شراء أجهزة جديدة تتضمن وحدة 

)موالفة رقمية( أو توصيل وحدة خارجية لفك الشيفرة الرقمية«.

12 من زبائن »األهلي« 
يفوزون بـ 2000 دينار 

الذي  األسبوعي  السحب  نتائج  المتحد  األهلي  البنك  أعلن   [
من   12 فاز  إذ  »حصادي«،  شهادات  توفير  برنامج  إطار  في  يقام 
في  بحريني  دي��ن��ار  ألفي  بقيمة  بجوائز  السعيد  الحظ  أص��ح��اب 

السحب الذي أقيم في المقر الرئيسي للبنك بضاحية السيف.
وف�����از ف���ي ال��س��ح��ب ك���ل م���ن ال���زب���ائ���ن: ع��ب��دال��رح��م��ن ج��اس��م 
عبدالرحمن  محمد  النهام،  جاسم  عبداهلل  مريم  هزيم،  عبدالرحمن 
أحمد الشافعي، أحمد مبارك يعقوب، ساجد حسين، محمد صادق 
أصغر  فرنانديز،  أوغستين  جون  جورج،  أنثوني  شانون  مندني، 
هالة  المحبوب،  حسين  أح��م��د  حسين  لقماني،  ال��دي��ن  زي��ن  علي 
جواد أحمد، ومحمد جاويد عبدالقادر مقدم، بجوائز قيمة كل منها 

2000 دينار بحريني نقدًا من برنامج شهادات »حصادي«.
وحضر عملية اإلشراف على السحب كل من: محلل تسويق في 
»إرنست  شركة  في  المدقق  شرف،  آل  أحمد  المتحد  األهلي  البنك 
المتحد  األهلي  البنك  في  الداخلية  والمدققة  سعدي،  رينيه  ويونغ« 
ياسر  وال��ص��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة  وزارة  وم��ن��دوب  ال��س��ك��ري،  حميدة 

بوعالي.
ويعد برنامج »حصادي« أكبر برنامج للتوفير من نوعه بجوائز 
البرنامج  ويهدف  بحريني.  دينار  ماليين   7 مجموعها  يبلغ  نقدية 
الحياة«،  مدى  »راتب  شكل  على  بجائزة  الفوز  فرصة  الزبائن  لمنح 
وإلى إتاحة الفرصة لهم إلحداث تغيير رائع في حياتهم واستثمار 

المبالغ التي يفوزون بها لما فيه خير وفائدة أسرهم. 
ويتضمن برنامج »حصادي« سحوبات على جوائز ربع سنوية 
كبرى قيمة كل منها 500 ألف دينار بحريني تدفع على هيئة »راتب 
شهرا،   250 مدى  على  شهريا  دينار   2000 بقيمة  الحياة«  مدى 
دينار  ألف   250 منهما  كل  قيمة  شهريا  جائزتين  على  وسحوبات 
دينار   1000 بقيمة  الحياة«  مدى  »راتب  هيئة   على  تدفع  بحريني 
للفائز  مستقرًا  ثابتًا  دخاًل  يمثل  ما  شهرًا،   250 مدى  على  شهريًا 
جائزة   12 إل��ى  باإلضافة  ه��ذا،  عامًا.  عشرين  من  أكثر  م��دى  على 
م��دار  على  أسبوعيًا  عليها  السحب  ي��ج��ري  دي��ن��ار   2000 بقيمة 

السنة.

»باريبا الخليج« يحصل على »أيزو 9001 - 2000«
باريبا«  بي  إن  »بي  حصل   [
مؤخراً على شهادة الجودة )أيزو 
هذا  ويــجــرى   ،)2000  9001-
من  ألكثر  ــزو«  »األي من  التصنيف 
 159 في  مؤسسة  مليون  نصف 
ثمانية  أساس  على  ويقوم  دولة، 

مبادئ إلدارة الجودة.
ــي  ب أن  »بــــــي  حـــصـــل  وقــــــد 
الجائزة  على  الخليج«  بــاريــبــا 
ــان  ــم ــت ــى مـــا يـــأتـــي: االئ ــل ــاء ع ــن ب
الوثائقية  التشكيالت  الوثائقي، 
عبر  تتم  التي  الضمان  وعمليات 
أبوظبي،  دبــي،  البحرين،  فــروع 
ــاض،  ــري ــت، وال ــوي ــك الـــدوحـــة، ال
الدفعات )التحويالت السريعة( 
تتم  ــي  ــت ال ـــــراض  اإلق ــات  ــي ــل ــم وع
ـــي، أبــو  ـــروع الــبــحــريــن، دب ــي ف ف
قبرص،  الكويت،  الدوحة،  ظبي، 
ـــاض، عــمــلــيــات الــصــرافــة  ـــري وال
االستقرار  وشــروط  االلكترونية 
ـــروع الــبــحــريــن،  ــي ف ــي تــتــم ف ــت ال
ــــة،  ــــدوح ـــــــي، أبــــــو ظــــبــــي، ال دب
الضمانات  والــريــاض،  الكويت، 
السندات،  المحافظ،  األقساط،   -
الــصــرافــة  منتجات  ــالت  ــام ــع وت

في  تتم  التي  المهيكلة  الخاصة 
ظبي،  أبو  دبــي،  البحرين،  فــروع 
ــاض،  ــري ــت، وال ــوي ــك الـــدوحـــة، ال
ـــي، الــســوق  ـــب ـــن الــتــحــويــل األج
ــة،  ــي ــالم ــة اإلس ــراف ــص ــي، ال ــال ــم ال
والمشتقات  المنتجات  عمليات 
ــم فـــي فـــروع  ــت ــي ت ــت الــمــهــيــكــلــة ال
ــــــي، أبـــوظـــبـــي،  ـــن، دب ـــري ـــح ـــب ال

الدوحة، الكويت، والرياض. 
»بي  في  اإلقليمي  المدير  وقال 
جــون  الــخــلــيــج«  ــا  ــب ــاري ب بــي  إن 

كــريــســتــوف دورانـــــد: »نــــدرك أن 
ــة تــحــرص  ــح ــاج ــن الـــشـــركـــات ال
عــلــى تــقــديــم الـــجـــودة، ومـــن ثــم، 
تحسين  أجــل  من  جد  بكل  نعمل 
أعلى  وتحقيق  باستمرار  األداء 
ــًا  ــي ــل ــح مـــســـتـــويـــات الــــجــــودة م
الحصول  ويــســعــدنــا  وعــالــمــيــًا. 
ــادة مــن إحــدى  ــه ــش ـــذه ال عــلــى ه
الــشــركــات الــمــســتــقــلــة الـــبـــارزة 
)بي  ويعتمد  فيريتاس(.  )بيرو 
على  ــز  ــي ــرك ــت ال بــاريــبــا(  بـــي  أن 

محور  فهو  ــودة  ــج ال نــظــام  إدارة 
استراتيجيتنا ورؤيتنا«. 

ـــس  ـــي ـــــــال رئ مـــــن جــــانــــبــــه ق
ــات اإلقــلــيــمــي ونــائــب  ــي ــل ــم ــع ال
سترويت:  إيريك  اإلقليمي  المدير 
بي  أن  )بــي  في  كعادتنا  »نلتزم 
في  الـــجـــودة  بمعايير  ــا(  ــب ــاري ب
أفضل  ــم  ــدي ــق وت خــدمــاتــنــا  إدارة 
ــات الــخــدمــة لــلــزبــائــن  ــوي ــت ــس م
ــم  ــدائ ــة إلـــى حــرصــنــا ال ــاف ــاإلض ب

على تطوير المنتجات«. 

»فنادق الخليج« توقع اتفاقية مع المطعم المكسيكي
المالكة  الخليج،  فنادق  مجموعة  قامت   [
للمؤتمرات  الخليج  ومــركــز  الخليج  لفندق 
ــدز  ــران ــف ب ــل ــرة وغ ــاخ ــف ــة الــخــلــيــج ال ــح ــن وأج
شركة  مــع  اتفاقية  بتوقيع  انترناشيونال، 
يتسع  مكسيكي  مطعم  إلنشاء  ديكور  وورلــد 
بنحو  اإلجمالية  الكلفة  وتقدر  شخصًا  ـــ90  ل
المتوقع  ـــن  وم بــحــريــنــي،  ديــنــار  ـــف  أل  650
ــر يــولــيــو/  ــه ــاح الــمــطــعــم فـــي أواخـــــر ش ــت ــت اف

المطعم  وسيكون  ــاري.   ــج ال الــعــام  مــن  تموز 
مجال  في  الخليج  فندق  لمرافق  مميزة  إضافة 
إطار  في  ذلك  يأتي  إذ  والمشروبات،  األطعمة 
شملت  والتي  وتجديده  الفندق  تطوير  خطة 
للفندق  مجاور   السيارات  مواقف  مبنى  إنشاء 

وتجديد النادي الصحي للرجال في 2008. 
فنادق  مجموعة  عــن  بالتوقيع  ــام  ق ولــقــد 
عقيل  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  الخليج 

رئيس، وعن شركة وورلد ديكور رئيس مجلس 
اإلدارة عبداهلل الخان. 

الرئيس  نــائــب  االتــفــاقــيــة  توقيع  وحــضــر 
العمليات  ومــديــر  جونز  جارفيلد  التنفيذي 
ـــادق الــخــلــيــج  ـــن ــة ف ــوع ــم ــج ـــن م ــذي ع ــي ــف ــن ــت ال
والمشاريع  التسويق  ومدير  أميني  عبدالنبي 
جريش إيديا ومهندس المشروع كاربك ومدير 

المشاريع سوريش إيديا.

عقيل رئيس يوقع االتفاقية مع إداريي المطعم المكسيكي

مة
نس

ون 
ملي

نار
دي

يار 
مل

عدد سكان البحرينالناتج المحلي اإلجمالي )األسعار الثابتة(  



األندية  بطولة  قرعة  أوقعت   [
 29 ـــ  ال ــؤوس  ــك ال أبــطــال  الخليجية 
التي ستقام في الفترة من 12 حتى 
والــتــي  المقبل  آذار  مــــارس/   20
ـــادي  ــة ن ــاف ــي ـــي ض ــــس ف ــت أم ــم ــي أق
البطولة  منظم  اإلماراتي  الشارقة 
في المجموعة الثانية التي يترأسها 
نادي  الماضية  البطولة  لقب  حامل 

أهلي جدة السعودي.

3

الــعــالــم  ــة  ــول ــط ب ــت  ــل ــواص ت  [
التي  للناشئين  ــة  ــاول ــط ال ــرة  ــك ل
تــســتــضــيــفــهــا الــبــحــريــن خــال 
الشهر  مــن   8 حتى   4 مــن  الفترة 
بأم  اليد  كرة  صالة  على  الجاري  
فريقا   14 وبــمــشــاركــة  الحصم 
الــتــوالــي،  على  الــثــانــي  الــيــوم  فــي 
ــة فـــي يــومــهــا  ــول ــط ــب ـــرت ال ـــه وأظ

الثاني  مستويات مميزة.

5

بطولة  المحرق  فريق  حقق   [
ــة لــلــكــرة  ــس ــؤس ــم كــــأس رئــيــس ال
تاريخه  في  الثانية  للمرة  الطائرة 
بعدما  )األربعاء(  األول  أمس  يوم 
داركليب  على  صعبًا  فـــوزًا  حقق 
أقيمت  التي  النهائية  المباراة  في 
جماهيري  حضور  وسط  بينهما 
وعشاق  الفريقين  عشاق  من  كبير 

الكرة الطائرة البحرينية.

7-6

الــاعــب  انــتــقــال  أن  يــبــدو   [
كريستيانو  الدولي  البرتغالي 
على  ــرا  ــاص ق يــعــد  ــم  ل رونـــالـــدو 
أصبح  بل  طموحاته  أو  رغباته 
وخصوصا  الاعب  لعائلة  حلما 
انــتــقــال  تــتــمــنــى  الــتــي  لــوالــدتــه 
يونايتد  مانشستر  من  الاعب 
الملكي  النادي  إلى  اإلنجليزي 

. نيا سبا با

10

الــعــامــة  الــمــؤســســة  ــت  ــه أن  [
ـــراءات  اإلج والــريــاضــة  للشباب 
العبي  بسفر  الخاصة  اإلداريــــة 
الوطني  ومنتخبنا  األهلي  النادي 
جوهر  ســعــيــد  ــد  ــي ال ــرة  ــك ل األول 
العاصمة  ــى  إل عبدالنبي  وأحــمــد 
األلمانية )برلين(، إذ سيخضعان 

للفحوصات الطبية.

12
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ماتشاال يريح الالعبين يومين وغدًا التدريب الوحيد

»الطائرة الخاصة« تحدد سفر المنتخب ومشكلة تواجه محترفي الكويت
§  الرفاع - عبدالرسول حسين

من  الــقــدم  لــكــرة  األول  منتخبنا  ــد  وف ــس  أم ظهر  ــاد  ع  [
الكوري  نظيره  امام  الودية  مباراته  خاض  بعدما  دبي 
ضمن   2 /2 بالتعادل  وانتهت  األول  أمس  الجنوبي 
أمام  مباراته  قبل  لمنتخبنا  األخيرة  االستعدادات 
التصفيات  في  الــجــاري   11 يــوم  أوزبكستان 

.2010 العالم  لكأس  الحاسمة  اآلسيوية 
ماتشاال  ميان  منتخبنا  مدرب  وقرر 
ــي  ــوم ــب راحـــــة ي ــخ ــت ــن ــم ــح العـــبـــي ال ــن م
األحمر  يعاود  أن  على  واليوم  أمــس 
ــــدا )الـــســـبـــت( عــلــى  تـــدريـــبـــاتـــه غ
وسيكون  الخارجية،  الماعب 

االوزبــكــيــة  الــعــاصــمــة  إلــى  ســفــره  قــبــل  للمنتخب  الــوحــيــد  ــب  ــدري ــت ال
يحسم  لم  للسفر  النهائي  الموعد  أن  علمًا  ــد(،  )األح غــٍد  بعد  طشقند 
لتفادي  خاصة  طائرة  عبر  بالسفر  المتعلقة  الترتيبات  بانتظار  بعد 
وذلــك  أوزبــكــســتــان،  ــى  ال والــشــاقــة  الطويلة  السفر  رحــلــة  تــأثــيــرات 
الطائرة  توافر  عــدم  حــال  في  ــه  وان ــٍد.  غ صباح  أو  اليوم  سيتحدد  ما 
العادية  الطيران  رحلة  عبر  ستكون  المنتخب  مغادرة  فإن  الخاصة 

األحد. يوم 
يطلب  لم  ماتشاال  الــمــدرب  أن  خلفان  حسن  منتخبنا  مدير  ــد  وأك
خاضت  الــتــي  الــقــائــمــة  خـــارج  جــديــد  ــب  الع أي  اســتــدعــاء  ــس  أم حــتــى 
عدد  وان  آســيــا،  ــأس  ك تصفيات  فــي  الــيــابــان  ــام  أم السابقة  الــمــبــاراة 

العبًا.  22 سيكون  أوزبكستان  إلى  المغادرين  الاعبين 
األندية  في  األربعة  المحترفين  عودة  اليوم  تبدأ  أن  المنتظر  ومن 
أن  على  عــدنــان  سيدمحمد  بــوصــول  بالمنتخب  لالتحاق  القطرية 

في  أنديتهم  مباريات  انتهاء  بعد  غد  يوم  عيسى  وسلمان  فتاي  يصل 
القطري. الدوري  من  الجولة  هذه 

انضمام  بشأن  مشكلة  سيواجه  منتخبنا  أن  يبدو  ثانية،  جهة  من 
)السبت(  غٍد  يوم  المطلوب  الموعد  في  الكويت  في  األربعة  محترفيه 
بابا  وحسين  )العربي(  عبداللطيف  واسماعيل  حبيل  محمد  وهــم: 
األندية  أن  علم  إذ  )الــقــادســيــة(،  عبدالرحمن  ومحمود  )السالمية( 
ستسمح  بأنها  البحريني  الــكــرة  اتــحــاد  خــطــاب  على  ردت  ــة  ــع األرب
انتهاء  بعد  )األحــد(  غٍد  بعد  مساء  بالمنتخب  بااللتحاق  للمحترفين 
التي  الكويتي  الــدوري  في  األربعة  الفرق  بين  القويتين  المباراتين 
والتحاق  منتخبنا  حسابات  سيربك  الوضع  ذلك  وان  األحد،  ستجرى 

أوزبكستان. إلى  الطيران  رحات  صعوبة  ظل  في  الرباعي 
األندية  ومسئولي  البحريني  االتحاد  بين  جارية  االتصاالت  وأن 

الموضوع. لحلحلة  الكويتية 

تأهل 
»الذيب« 

بمن 
)التفاصيل ص2(حضر

)تصوير: عيسى إبراهيم(



2 العدد 2345  الجمعة  6   فبراير  2009 الموافق 11 صفر  1430 هـ  

 Friday 6 February 2009, Issue No. 2345

عدنان أفضل العب بحريني في استفتاء »كووورة«
منتخبنا  ــب  الع اختير   [
ـــور  ـــخ ــــــــادي ال الـــوطـــنـــي ون
أفضل  ــان  ــدن ع السيدمحمد 
 2008 لسنة  بحريني  العــب 
ـــاء الــســنــوي  ـــت ـــف ـــت ــــي االس ف
كــووورة،  موقع  يقيمه  ــذي  ال
 210 ــى  ــل ع عـــدنـــان  ــل  ــص وح
لالعب   117 مقابل  ـــوات  أص
ــود  ــم ــح نــــــادي الـــقـــادســـيـــة م

عبدالرحمن.
ــم االســتــفــتــاء عــلــى 3  ــي وأق

الجماهير  ورجحت  األولى  المرحلة  في  العبا   23 تنافس  مراحل 
رجحت  الجماهير  ولكن  األولى،  المرحلة  في  عدنان  السيدمحمد 
والتي  الثانية  المرحلة  فــي  عبدالرحمن  محمود  الــالعــب  كفة 

تنافس فيها 7 العبين.
الجولة  في  وعبدالرحمن  عدنان  بين  الجائزة  وانحصرت 
 93 بفارق  لصالحه  عدنان  حسمها  والتي  والحاسمة  الثالثة 

صوتا عن الالعب محمود عبدالرحمن.
المنتخب  في  الالعبين  أفضل  من  عدنان  السيدمحمد  ويعتبر 
رائعا  أداء  وقدم  تمامًا  ملحوظ  مستوى  على  وبقي  الخور،  وناديه 

خالل مشواره في أم صالل والمنتخب الوطني.
من  ــيــد  ــوح ال ــب  ــالع ال يعتبر  ــان  ــدن ع السيدمحمد  أن  ــر  ــذك ي
ومازال  القطري  الدوري  في  احترفوا  الذين  البحرينيين  الالعبين 
الخور،  القطري  ناديه  مع  اآلن  حتى   2004 العام  منذ  مستمرا 
رغم  على  البحرينية  التشكيلة  في  األساسي  بمركزه  وتشبث 

شدة المنافسة على هذا المركز.

اليوم افتتاح دورة مراقبي المباريات 
ومقّيمي الحكام

] يفتتح اليوم رئيس اللجنة 
التنظيمية لدول مجلس التعاون 
بن  س��ل��م��ان  ال��ش��ي��خ  الخليجي 
ابراهيم آل خليفة دورة مراقبي 
ال��م��ب��اري��ات وم��ق��ي��م��ي ال��ح��ك��ام 
من  ال��ث��ام��ن  ح��ت��ى  تمتد  وال��ت��ي 
عند  وذل����ك  ال����ج����اري،  ال��ش��ه��ر 
بقاعة  ع��ص��را   4.30 ال��س��اع��ة 
باالتحاد  الخاصة  المؤتمرات 

البحريني لكرة القدم بالرفاع.
واس�������ت�������ع�������دت ال����ل����ج����ن����ة 

أولى  إلقامة  جاد  بشكل  التنظيمية 
تكون  بحيث  للدورة  متكامل  برنامج  اعداد  على  العمل  تم  إذ  دوراتها، 
ستبدأ  حين  في  مكثفة،  ومسائية  صباحية  فترتين  على  المحاضرات 
اولى المحاضرات اليوم بعد حفل االفتتاح الذي تم اإلعداد له من قبل 
وحتى  صباحا   9.00 الساعة  من  الغد  محاضرات  وستبدأ  اللجنة، 
الفترة  في  المحاضرات  استكمال  يتم  وبعدها  ظهرا،   1.00 الساعة 
المسائية من الساعة 4.30 عصرا وحتى 8.30 مساء، وكذلك الحال 

بالنسبة لليوم الختامي.
الحكم  الكرة  التحاد  العام  األمين  من  كال  ال��دورة  في  وسيحاضر 
القدم  لكرة  البحريني  باالتحاد  الحكام  لجنة  ورئيس  السابق  الدولي 
عبدالمنعم  األردن��ي  المحاضر  وكذلك  محمد،  جاسم  أحمد  السابق 
تامة  ومعرفة  واسعة  خبرة  يمتلكان  المحاضرين  وكال  فاخوري، 
عملها  خالل  من  الحكام  وتقييم  المباريات  بمراقبة  الخاصة  باألمور 
جميع  استفادة  يؤكد  ما  نفسه،  المجال  في  السابقة  واختصاصاتهما 

المشاركين.

الخان يؤكد استعداده التام لجولة تحدي بتلكو اليوم
بتلكو  ت��ح��دي  بطولة  ف��ي  المتألق  البحريني  المتسابق  أك��د   [
2000cc ومتصدرها في موسمها الثاني مصطفى الخان أنه  سيبذل 
بأعلى  البطولة  من  الرابعة  الجولة  منافسات  إلنهاء  جهده  قصارى 
مضمار  على  اليوم  صباح   منافساتها  ستنطلق  التي  النقاط  من  عدد 
في  البطولة  بطل  مالمح  أن  الى  الخان  وأشار  الدولية،  البحرين  حلبة 
وأكد  األخيرة،  الجوالت  من  قربهم  مع   تتضح  بدأت  الثانية  نسختها 

في الوقت نفسه أنه سيحافظ على مستواه للظفر باللقب.
من جهته، أعرب متصدر بطولة تحدي بتلكو 2000 سي سي أنه 
سلمان  الشيخ  منافسيه   وأق��وى  األول��ى  النسخة  بطل  بعودة  سعيد 
كثيرًا  سيرفع  البطولة  في  وج��وده  أن  م��ؤك��دًا  خليفة،  آل  عيسى  بن 
المتعة  لها  ويضيف  أكثر  طعم  للمنافسة  وسيجعل  مستواها  م��ن 
واإلثارة وخصوصًا أنه متسابق ذي خبرة كبيرة في مجال سباقات 
وبسيارته  أيضًا  خليفة  آل  علي  بن  جابر  الشيخ   ووجود  السيارات، 
وقال  كبيرة.  إث��ارة  للبطولة  أض��اف  اليابان  في  والمجهزة  الجديدة 
جولة  كل  مع  فأكثر  أكثر  تشتعل  بدأت  بتلكو  تحدي  بطولة  ان  الخان 
سهلة  ليست  المنافسة  أن  سابقًا  ذك��رت  وكما  مفاجآت  هناك  تكون 
سأبذل  لكنني  ب��ال��ورود،  مفروشًا  يكون  ل��ن  اللقب  نحو  والطريق 
الجولة  سباقي  وإن��ه��اء  مستواي  على  للمحافظة  جهدي  ق��ص��ارى 

الرابعة اليوم بأعلى النقاط.
واستمر الخان في حديثه قائاًل: »بالنسبة إلى استعداداتي فقد قام 
وتجهيزها،  الفنية  األمور  كل  بإصالح  إنجنير  خالد  برئاسة  الفريق 
خصوصًا  مثيرة  جولة  تكون  أن  وأتوقع  جاهزة،  باتت  والسيارة 
المصغرة  وهي  الداخلية  الحلبة  أي  الحلبة(  )مضمار  على  ستقام  أنها 
االث����ارة  ع��ن��ص��ري  سيجعل  م��ا  واح����د  مستقيم  خ��ط  ف��ي��ه��ا  وي��وج��د 
جابر  الشيخ  لمنافسة  فرصة  لدي  ستكون  كما  كبيرين.  والتشويق 
في  ولكن  سيارتي،  من  أقوى  سيارته  أن  رغم  على  خليفة  آل  علي  بن 
سواء  السباقين  إنهاء  هو  والمهم  هدوئي  على  سأحافظ  نفسه  الوقت 
في المركز األول أو الثالث وحتى الرابع سيبقيني في مرتبة الصدارة 
رصيدي  في  فأمتلك  المتسابقين،  أق��رب  وبين  بيني  كبير  ف��ارق  مع  

الحالي 92 نقطة وأقرب المنافسين عبدالرحمن غلوم«.
أن  بعد  نقطة   92 برصيد  للبطولة  العام  الترتيب  الخان  ويتصدر 
حلبة  مضمار  على   الثاني  بالمركز  م��زدوج  ف��وز  تحقيق  من  تمكن 
أن  مجددًا  ليؤكد  الماضية  الجولة  منافسات  خالل  الدولية  البحرين 
أخرى  مرة  ويعلن  بسهولة،  عليه   التغلب  يمكن  ال  قوي  ومنافس  بطل 
مشاركة  رغم  على  أحد  مزاحمة  دون  من  البطولة  متصدر  سيبقى  أنه 

متسابقين أقوياء.

 سلمان بن إبراهيم

 الخان يستعد في احد سباقاته

استئناف دوري الناشئين في جولته الثالثة عشرة

لقاء ملتهب يجمع سترة والشباب والرفاع يواجه البسيتين

قاللي  فريق  يستضيف  األولى  المجموعة  وضمن 
نقاط(،   8( النجمة  فريق  ملعبه  على  نقطة(   20(
نقطة(   14( المنامة  أمــام  نقطة(   12( الحد  ويلتقي 
من  حماسية  المباراة  وستكون  المنامة،  ملعب  على 
المباراة  نقاط  لحصد  يطمح  وكالهما  الفريقين  كال 

والتقدم إلى منطقة الصدارة.
الحنينية  ملعب  يشهد  نفسها  المجموعة  وضمن 
األرض  صاحب  بين  يجمع  حماسي  لقاء  بالرفاع 
فريق  مــع  نــقــطــة(   27( الـــرفـــاع  ــق  ــري ف ــور  ــه ــم ــج وال
للفوز  ـــاع  ـــرف ال ــى  ــع ــس وي ــة(  ــط ــق ن  20( الــبــســيــتــيــن 
يسعى  بينما  المحرق،  فريق  المتصدر  من  واالقتراب 
الذي  قاللي  فريق  خسارة  ومتمنيًا  للفوز  البسيتين 

يتساوى معه بالنقاط حتى ينفرد بالمركز الثالث.
امام  نقطة(   32( المحرق  فريق  المتصدر  ويلتقي 

وفي  المحرق،  ملعب  على  نقطة(   18( الحالة  فريق 
 4( البديع  فريقا  القاع  صاحبا  يلتقي  اللقاءات  آخر 

نقاط( واالتحاد )6 نقاط( على ملعب البديع.

لقاء ناري يجمع سترة والشباب
سترة  لقاء  سيكون  الثانية  المجموعة  وضمن 
ملتهبا  نقطة(   19( الشباب  فريق  امــام  نقطة(   18(
سترة  ــارة  ــح ب ويسعى  الفريقين،  بين  وحماسيا 
وخصوصًا  الثالث  المركز  إلى  والتقدم  اليوم  للفوز 
جماهيره  وبين  أرضه  على  المباراة  هذه  سيلعب  أنه 
اليوم  للفوز  الشباب  فريق  يسعى  بينما  سترة،  في 
فريق  عن  األهداف  بفارق  الثاني  المركز  إلى  والتقدم 
الرفاع الشرقي )22 نقطة( والذي سيكون غائبًا عن 

هذه الجولة.

مع  )نقطتين(  التضامن  يلتقي  ــر،  آخ لقاء  ــي  وف
التضامن،  ملعب  على  نقطة(   13( ــاق  ــف االت فــريــق 
امام  نقطة(   14( عيسى  مدينة  فريق  أيضًا  ويلتقي 

فريق البحرين )7 نقاط(.
 10( المالكية  فريق  يستضيف  اللقاءات  آخر  وفي 

فريق  الثانية  المجموعة  متصدر  ملعبه  على  نقاط( 
فريق  إليقاف  الملكاوية  ويسعى  نقطة(،   25( األهلي 
بينما  القاع،  من  والهروب  اليوم  عليه  والفوز  األهلي 
واالبتعاد  الــصــدارة  في  للتحليق  األهــالويــة  يسعى 

أكثر عن الفرق األخرى.

من منافسات دوري الناشئين

§ الوسط - محمد طوق

] تستأنف اليوم منافسات دوري الناشئين لكرة القدم في جولته الثالثة عشرة بإقامة 9 
مباريات من كال المجموعتين األولى والثانية، وستقام جميع المباريات عند الساعة 4.40 
الماضي  األسبوع  في  المباريات  تأجلت  أن  بعد  اليوم  ال��دوري  استئناف  ويأتي  عصرًا. 
التدريبات  عن  انقطاعهم  بعد  الالعبين  جاهزية  ع��دم  على  األندية  بعض  اعتراض  بسبب 
بسبب االمتحانات المدرسية، وقرر االتحاد البحريني لكرة القدم تأجل المباريات ألسبوع 

وسيبدأ اليوم.

في ختام الدور الثاني لألشبال

البسيتين يحلق في صدارة المجموعة الثالثة
ق طو محمد   - سط  لو ا  §

ي  ر و د ت  فسا منا من  ني  لثا ا ر  و لد ا  ) لخميس ا ( مس  أ م  يو نتهى  ا  [
 . لثة لثا ا عة  لمجمو ا ضمن  ت  يا ر مبا  3 قيمت  أ ن  أ بعد  ة  لكر ل  شبا أل ا
لــة  لــحــا ا عــلــى  ه  ز ـــو ف بــعــد  عــة  لــمــجــمــو ا ة  ر ا ــد ــص ب لبسيتين  ا د  ــر ــف ن ا و
هلي  أل ا حقق  بينما   ، مة لمنا ا و ع  فــا لــر ا يقي  فر ل  د تعا من  اً  مستفيد

. عيسى ينة  مد على  سهاًل  اً  ز فو
على  ق  لفر ا ع  ز ستو ت  فسا لمنا ا من  ني  لثا ا ر  و ــد ل ا ية  نها بعد  و
ت  عا لمجمو ا في  لى  و أل ا ق  لفر ا هي  و ق  فر  1 0 تضم  لى  و أل ا  ، فعتين د
ع  فا لر ا و لكية  لما ا  ، ب لشبا ا  : لى و أل ا عة  لمجمو ا  : هي ق  لفر ا و  ، ث لثال ا

ما  أ و  . من لتضا ا و ق  لمحر ا  ، لنجمة ا  : نية لثا ا عة  لمجمو ا و  . قي لشر ا
 ، ع فا لر ا  ، لبسيتين ا  : هي و ق  فر  4 منها  هل  فتأ لثة  لثا ا عة  لمجمو ا في 
ي  ر و د لــة  بــطــو عــلــى  ق  ــر ــف ل ا ه  هـــذ فــس  ســتــتــنــا و  ، ــة م ــا ــن ــم ل ا و ــي  ــل ه أل ا
ق  فر من  تكن  لم  لتي  ا ق  للفر نية  لثا ا فعة  لد ا ن  ستكو بينما   . ل شبا أل ا
 ، يع لبد ا  : ــي ه ق  ــر ــف ل ا و س  لــكــأ ا لة  بطو على  فس  ستتنا و ة  ر ا ــد ــص ل ا

. عيسى ينة  مد و ين  لبحر ا  ، لة لحا ا  ، لي قال  ، ة ستر  ، ق تفا ال ا  ، د تحا ال ا
لثة  لثا ا عة  لمجمو ا ضمن  مــس  أل ا ت  فسا منا ئج  لنتا ة  د لــلــعــو و
على  اً  ز فو حقق  ن  أ بعد  ة  ر ا لصد با د  ا نفر ال ا لبسيتين  ا يق  فر ع  ستطا ا
لى  إ ه  صيد ر لبسيتين  ا فع  لير ف  لهد ف  ا ــد ه أ ثة  بثال لة  لحا ا يق  فر

. ) ط نقا  1 0 ( بق  لسا ا ه  صيد ر على  لة  لحا ا يبقى  و  ) نقطة  2 8 (

ة  ر ا لــصــد ا فــي  لبسيتين  ا كة  ر مشا مــن  ع  فــا لــر ا يق  فر يتمكن  ــم  ل و
 ، منهما لكل  ف  بهد مة  لمنا ا يق  فر م  ما أ ل  د لتعا ا فخ  في  سقط  ن  أ بعد 

. ) نقطة  1 7 ( لى  إ مة  لمنا ا و  ) نقطة  2 6 ( لى  إ ه  صيد ر ع  فا لر ا فع  لير
على  سهاًل  اً  ز ــو ف هلي  أل ا ر  نسو ر  صغا حقق  ت  يا ر لمبا ا خــر  آ فــي  و
من  كل  تسجيلها  على  ب  و تنا نظيفة  ثية  بثال عيسى  ينة  مد يق  فر
ه  صيد ر هلي  أل ا فع  لير  ، ن سلما حمد  أ و حسن  ــا  ض ر و ة  د ا ــر ط ي  مهد
 7 ( بــق  لــســا ا ه  صــيــد ر على  عيسى  ينة  مد يبقى  و  ) نقطة  2 5 ( ــى  ل إ

. ) ط نقا
ل  و ا جــد م  لقد ا ة  لكر يني  لبحر ا د  تــحــا ال ا ر  يصد ن  أ قع  لمتو ا مــن  و

. لمقبلة ا حلته  مر في  س  لكأ ا و ي  ر و لد ا لة  بطو ت  يا ر مبا

في أبرز المباريات المحلية ورابطة المحرق تعيد الروح إلى مدرجاتنا

»الذيب المحرقاوي« تخطى السماوي ووصل إلى النهائي
§ الرفاع - عبدالرسول حسين

نهائي  فــي  النجمة  لمواجهة  الــمــحــرق  تــأهــل   [
تخطيه  بعد  الــقــدم  لــكــرة  البحريني  ــاد  ــح االت ــاس  ك
في  الترجيحية  بالركالت   3/4 الرفاع  غريمه  عقبة 
أمس  مساء  جمعتهما  التي  النهائي  نصف  مــبــاراة 
األصلي  الوقت  انتهى  بعدما  الوطني  االستاد  على 

بالتعادل 2/2.
متميزة  مباراة  والرفاع  المحرق  الغريمان  وقدم 
األخيرة  الفترة  في  المحلية  المباريات  أفضل  ومــن 
في  وخصوصًا  الدوليين  الالعبين  غياب  رغم  على 
حضوره  ــات  ــب إث على  ــه  ــدرت ق أثــبــت  ـــذي  ال الــمــحــرق 
حتى  المحلية  ــوالت  ــط ــب ال مختلف  ــي  ف التنافسي 
قياسًا  مبكراً  نهائيًا  واعتبرت  نجومه،  غياب  فــي 
التي  الهجومية  والــلــمــحــات  ــــارة  واإلث بالمستوى 
الفريقين  أن  ذلــك  على  ساعد  ومــا  المباراة  شهدتها 
خاضا اللقاء دون ضغوطات كبيرة في هذه البطولة 

التنشيطية.
وتقاسم الفريقان السيطرة والتفوق على مجريات 
المباراة إذ كان الشوط األول سماويًا واستطاع خالله 
الرفاع فرض سيطرته وشكل هجمات وخطورة على 
فيما  فرص  عدة  واهدر  هدفين  وسجل  المحرق  مرمى 
دانت السيطرة إلى المحرق في الشوط الثاني وفرض 
إلى  وصواًل  األكثر  وكان  التعادل  وأدرك  تفوقه  خالله 

المرمى الرفاعي.

شوط سماوي
وحـــافـــاًل  ــوى  ــت ــس ــم ال ــد  ــي ج األول  ـــوط  ـــش ال ــــاء  ج

سرعة  هناك  وكانت  الــرفــاع  جانب  من  بالهجمات 
خطفه  الذي  المبكر  الهدف  بعد  خصوصًا  اللعب  في 
مستثمراً  األولى  الدقيقة  في  سلمان  محمد  المهاجم 
البرازيلي  المحرق  مدافع  بين  تفاهم  سوء  من  خطأ 

جوليانو والحارس عبداهلل الكعبي.
وخاض الرفاع المباراة بأغلب عناصره األساسية 
عبدو  وعبداهلل  سعد  داوود  الدولي  الثالثي  غياب  عدا 
رباعي  تحركات  على  واعتمد  مبارك،  وعبدالرحمن 
وعلم  ايمانويل  والنيجيري  سلمان  حسين  الوسط 
الذي  موريتو  واالنغولي  إسماعيل  ونضال  الدين 
حسين  بجانب  الهجومية  العملية  في  كبير  بدور  قام 
مرمى  أمام  محققة  فرص  ثالث  لها  وسنحت  سلمان 
المباراة.  مجرى  تغير  ــادت  وك تستثمر  لم  المحرق 
الثاني  الهدف  تسجيل  في  سلمان  حسين  نجح  فيما 

في نهاية الشوط إثر تمريرة متقنة من موريتو.
كوكبته  مفتقداً  المباراة  المحرق  دخل  المقابل  في 
تشكيلة  على  شريدة  سلمان  مدربه  واعتمد  الدولية 
األساسيين  وبعض  الشابة  العناصر  بين  ممزوجة 
وفي  الكعبي  عبداهلل  الحارس  وضمت  والمحترفين 
ابرارو  جمال  والمغربي  جوليانو  البرازيلي  الدفاع 
الوسط  وفــي  الخيام  وليد  والشاب  عبداهلل  ومحمد 
علي عامر وفهد الحردان وفهد شويطر وحسام حمود 

سلطان وثنائي الهجوم ريكو وحسين علي بيليه.
لم يظهر المحرق بصورة جيدة خالل الشوط األول 
خصوصًا  عناصره  بين  االنــســجــام  ــدم  ع ــح  وض إذ 
لسيطرة  تخضع  ــــور  األم جــعــل  ــا  م الــمــلــعــب  ـــط  وس
حال  على  سلبيًا  ــك  ذل وانعكس  السماوي  الــوســط 
الثغرات  ــالل  خ من  مفككًا  ــان  ك ــذي  ال المحرق  ــاع  دف

فيما  رفاعية  هجمة  كل  مع  تظهر  كانت  التي  الكثيرة 
على  تعتمد  الهجومية  المحرقاوية  المحاوالت  ظلت 
استغالل  ــاول  ح ــذي  ال لريكو  الفردية  االجــتــهــادات 
مهاراته الفردية ومن إحداها نجح في تسجيل الهدف 

األول بمجهود فردي في الدقيقة 30.

شوط أحمر وتراجع سماوي
اختلفت صورة المباراة في شوطها الثاني ودانت 
انسجام  أن  بدا  الــذي  المحرق  الى  األفضلية  خالله 
االيجابية  التبديالت  وكذلك  تدريجيًا  ازداد  عناصره 
احمد  والشاب  يوسف  أنور  بإشراك  الوسط  خط  في 
بناء  على  الفريق  قدرة  في  ساهم  الذي  األمر  المهزع 
وبرز  وبيليه  ريكو  الثنائي  معها  وتحرك  الهجمات 
شويطر بصورة أكبر ونجح في ادراك التعادل عندما 
في  ولدغها  الــصــنــدوق  داخـــل  متقنة  تمريرة  تلقى 

الشباك وسط غياب التغطية الدفاعية الرفاعية.
المحرق  لــالعــبــي  ــًا  ــاس ــم ح ــدف  ــه ال ـــذا  ه ــى  ــط وأع
الفريق  ــان  وك الهجومية  الناحية  نحو  واندفاعهم 

األقرب إلى التسجيل بين تارة وأخرى.
في المقابل تراجع وهبط أداء ونشاط فريق الرفاع 
غابت  إذ  الملعب  وســط  خصوصًا  مفاجئة  بصورة 
وظل  ونضال  وايمانويل  موريتو  وفعالية  تحركات 
اللمحات  غابت  فيما  وحيداً  يحاول  سلمان  حسين 
الهجومية الرفاعية طيلة الشوط على رغم التبديالت 
جعفر  ثم  حسن  عبداهلل  بإشراك  المدرب  أجراها  التي 
بعد  البدنية  الناحية  إلى  يرجع  ذلك  أن  ويبدو  طوق، 
باإلضافة  األول  الشوط  في  الفريق  بذله  الذي  الجهد 

إلى أن المباراة كشفت ضعف الخط الدفاعي الرفاعي 
خصوصًا في العمق.

حسم محرقاوي
الترجيحية  ــالت  ــرك ال ــى  إل المنتخبان  واحــتــكــم 
المحرق  فنجح  األصلي  الوقت  انتهاء  بعد  مباشرة 
وأنور  ريكو  طريق  عن  ركــالت  أربــع  أول  تسجيل  في 
أول  الرفاع  اهدر  فيما  عامر  وعلي  وجوليانو  يوسف 
ركلتين عن طريق البرازيلي تيتنهو وصدها الحارس 
الكعبي ومحمد سلمان الذي صد القائم ركلته وسجل 

أحمد مطر الركلة الثالثة.

نجاح الخباز
الخبير  الــدولــي  الحكم  ــدار  ــت واق بثقة  اللقاء  أدار 
جعفر الخباز الذي نجح بقراراته في السير بالمباراة 
فترات  بعض  ساد  الذي  الشد  رغم  على  األمان  بر  إلى 

الشوط األول.

رابطة المحرق تعيد الروح
شهدت مباراة المحرق والرفاع حضوراً جماهيريًا 
يعتبر جيداً بمباريات كأس االتحاد وتميز بالجمهور 
مجدداً  ــادت  ع التي  مشجعيه  ورابــطــة  المحرقاوي 
غيابها  بعد  المحلية  مالعبنا  مدرجات  في  لتصدح 
الحالي،  الموسم  بــدايــة  منذ  المحرق  ــاءات  ــق ل عــن 
أجواء  التشجيعية  واألهازيج  العودة  هذه  وأعطت 
النهائية  المباراة  في  ننتظره  ما  وهو  للمباراة  رائعة 

أمام النجمة األحد المقبل.

فرحة العبي المحرق بعد الفوز           ) تصوير: عيسىإبراهيم (حسين بيليه يحاول مراوغة مدافع الرفاع 
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فيما ضمت المجموعة األولى كال من النادي 
جانب  ــى  إل ــي  ــارات اإلم الشارقة  المستضيف 
والريان  الكويتي  القادسية  السعودي،  مضر 
القرعة  في  األهلي  النادي  مثل  وقد  القطري، 
إلى  بــاإلضــافــة  مــيــرزا  مجدي  المالي  األمــيــن 

الحاجي. نادر  الجهاز  رئيس 
وذلك  فقط  أندية   4 على  القرعة  وأجريت 
إذ  نــفــســه،  الــبــلــد  ــن  م فريقين  ـــوع  وق لتجنب 
المجموعة  ــودي  ــع ــس ال ـــدة  ج ــي  ــل أه تــــرأس 
ترأس  حين  في  اللقب،  حامل  كونه  الثانية 
بصفته  األولى  المجموعة  اإلماراتي  الشارقة 
فريقين  وقوع  ولتجنب  المستضيف.  النادي 
ـــــدة فـــي مــجــمــوعــة  ــــة خــلــيــجــيــة واح مـــن دول
ــودي ســيــكــون في  ــع ــس ــــدة، فـــإن مــضــر ال واح
اإلماراتي  الشباب  فيما  الشارقة،  مجموعة 

جدة. أهلي  مجموعة  في  سيكون 
التي  البطولة  في  الفريق  مشوار  وسيبدأ 
 13 الـ  مشاركاته  خالل  مــرات   6 لقبها  يحمل 
الفريق  بــمــواجــهــة  ــي  ــوال ــت ال عــلــى  والــثــالــثــة 
الثاني  اليوم  في  الشباب  الثاني  اإلمــاراتــي 
األهلي  اللقب  حامل  يالقي  أن  على  للبطولة، 

أيام  رابع  في  الثانية  مباراته  في  السعودي 
بلقاء  التمهيدي  األول  الدور  وينهي  البطولة، 
الــدور  ــام  أي آخــر  في  السيب  العماني  الممثل 

التمهيدي.
الــشــارقــة  المستضيف  الـــنـــادي  واخـــتـــار 
انطالقة  في  لمواجهته  السعودي  مضر  فريق 
بين  الثانية  المباراة  ستكون  فيما  البطولة، 

القطري.  والريان  الكويتي  القادسية 
سيلعب  ــذي  وال النهائي  نصف  ــدور  ال أمــا 
المجموعة  أول  بمواجهة  المقص  بطريقة 
وأول  الثانية،  المجموعة  ثاني  مــع  األولـــى 
المجموعة  ــي  ــان ث ــع  م الــثــانــيــة  الــمــجــمــوعــة 
عشر  التاسع  الخميس  يوم  فسيلعب  األولى 
النهائية  المباراة  تلعب  أن  على  ــارس،  م من 
من  والــعــشــريــن  ــادي  ــح ال ــي  ف الــفــائــزيــن  بين 
تحديد  مباريات  ستلعب  فيما  ــه،  ذات الشهر 
الجمعة  يــوم  ــر  ــي األخ وحــتــى   5 ــن  م ــز  ــراك ــم ال

مارس. من  العشرين 
من  ــو  وه ــــ29  ال البطولة  ــي  ــل األه ــل  ــدخ وي
لوجود  نظرا  لقبها  لخطف  المرشحين  ــرز  أب
على  ــه  ــوف ــف ص ـــي  ف ــزة  ــي ــم م ـــة  ـــي دول ــر  ــاص ــن ع

قائد  يتقدمهم  والقاري  اإلقليمي  المستويين 
المنتخب  في  وزمالؤه  جوهر  سعيد  المنتخب 
حبيب،  عباس  فخر،  حسين  عبدالنبي،  أحمد 
الحارس  مشاركة  إلى  إضافة  الونه،  محمود 
النقيب  حــمــادة  المعروف  المصري  الــدولــي 
البطولتين  في  األهلي  شارك  ان  له  سبق  الذي 
جائزة  على  حصل  بأنه  علما  السابقتين، 
أقيمت  ــي  ــت ال ــة  ــول ــط ــب ال فــي  حــــارس  ــل  ــض أف
بــاربــار  ــب  الع مشاركة  وإلــى  البحرين،  فــي 
محترف  كالعب  عبدالقادر  محمود  الــدولــي 
نظام  ــأن  ب علما  البطولة،  فــي  للفريق  ــان  ث
البطولة  هذه  في  تغير  المحترفين  الالعبين 
من  بــدال  فقط  محترفان  العبان  سيسجل  إذ 
أو  خليجيا  أو  أجنبيا  ــون  ــك ي أن  إمـــا  ــة  ــالث ث
الالعب  بعودة  سيحظى  كما  معارا،  محليا 
البطولة  في  أصيب  قد  كان  الذي  طرادة  احمد 

. ضية لما ا
جاءت  المجموعتين  إلــى  أولية  وكنظرة 
سابقتها  مـــن  ــــوى  أق ــة  ــي ــان ــث ال ــة  ــوع ــم ــج ــم ال
الماضيتين  الــدورتــيــن  بطلي  ــود  وج بحكم 
ــي  ــل ــي جـــدة واأله ــل ــا أه ــم ــي الــمــجــمــوعــة وه ف

الجيد  المستوى  ان  إلى  إضافة  البحريني، 
البطولة  في  العماني  المنتخب  قدمه  الذي 
ــــاء فــيــهــا وصــيــفــا  ـــرة وج ـــي الــخــلــيــجــيــة األخ
منافسا  السيب  فريق  من  سيجعل  لمنتخبنا 
بتشكيلة  ــب  ــع ل ـــا  م إذا  وخــصــوصــا  قـــويـــا 
جانب  ــى  إل المنتخب  العــبــي  غالبية  تضم 

سيجلبهم. الذين  المحترفين 
ــاب  ــب ــش ــق عـــلـــى ال ــب ــط ــن ـــك الــــحــــال ي ـــذل ك
على  الــثــانــي  الــفــريــق  يــعــد  ـــذي  ال اإلمـــاراتـــي 
على  بـــقـــوة  ويــنــافــس  ـــــــارات  اإلم ــوى  ــت ــس م
الـــبـــطـــوالت الــمــحــلــيــة ويــضــم فـــي صــفــوفــه 

جيدين. العبين 

الترشيح  فـــإن  الــثــانــيــة  الــمــجــمــوعــة  أمـــا 
وناديي  اإلماراتي  الشارقة  لمصلحة  ينصب 
فيما  القطري،  والــريــان  الكويتي  القادسية 
ــذه  ـــــى فـــي ه ــر األول ــض ــة م ــارك ــش ــون م ــك ــت س
ــان  ــص ــح ــة وقـــد يــكــون ال ــي ــاب ــب ــة ض ــول ــط ــب ال

للبطولة. األسود 

في القرعة التي أجريت أمس في الشارقة اإلماراتية

األهلي جنبا إلى جنب مع حامل اللقب في األندية الخليجية 
  § متابعة: محمد مهدي

] أوقعت قرعة بطولة األندية الخليجية أبطال الكؤوس الـ 29 التي ستقام في الفترة من 12 حتى 20 مارس/ آذار المقبل 
والتي أقيمت أمس في ضيافة نادي الشارقة اإلماراتي منظم البطولة في المجموعة الثانية التي يترأسها حامل لقب البطولة 

الماضية نادي أهلي جدة السعودي، إلى جانب كل من الفريق الثاني اإلماراتي الشباب وممثل عمان فريق السيب.

ممثل النادي األهلي مجدي ميرزا إلى جانب ممثلي األندية المشاركة

فريقه  أوقعت  التي  القرعة  حيثيات  عن  له  انطباع  أول  في  عباس  إبراهيم  الوطني  الفريق  ــدرب  م أكــد   [
وستكون  سهلة  ليست  الفريق  فيها  وقع  التي  الثانية  المجموعة  أن  السعودي  األهلي  اللقب  حامل  جانب  إلى 
البحريني  األهلي  الماضيتين  الدورتين  وبطلي  البطولة  لنيل  المرشحين  أبرز  وجود  بحكم  قوية  مبارياتها 
الذي  العماني  والسيب  اللقب،  حامل  وهو  بقوته  المعروف  السعودي  األهلي  »بوجود  قائال:  جــدة،  وأهلي 
فيها  وقدموا  المصاحبة  الخليجية  البطولة  في  لعبوا  الذين  المنتخب  العبي  من  كبيرة  بمجموعة  يلعب  ربما 
فإن  بقوته  سابقا  المعروف  اإلماراتي  والشباب  سيجلبهما،  محترفين  العبين  وبمشاركة  المستويات  أفضل 

المجموعة التي وقعنا فيها تعد أقوى من المجموعة األولى«.
الكويتي  للقادسية  حظوظ  مع  اإلماراتي  الشارقة  بين  ثالثية  المنافسة  ستكون  هناك  األولى  في  وأضاف« 
والريان القطري، فيما يشارك مضر السعودي ألول مرة وقد يكون خارج الترشيحات إال إذا حدث ما لم يكن 

بالحسبان«.
العبي  على  سيؤكد  أنه  إلى  عباس  أشار  اإلماراتي  بالشباب  سيبدؤها  التي  المباريات  لجدول  رؤيته  وعن 
الكؤوس  بنظام  ستكون  مباراة  كل  أن  على  البطولة  انطالقة  قبيل  الفريق  سيجريه  الذي  المعسكر  أثناء  الفريق 
على  أهمية  لها  مباراة  كل  »ستكون  قائال:  التأهل،  حسابات  في  الدخول  لتجنب  فيها  الفوز  ضرورة  وبالتالي 
حدة، وهذا يعني أن اللعب بقوة يجب أن يتواصل حتى آخر مباراة في الدور 
في  المباريات  نقاط  لكل  محتاجا  ستكون  ربما  مضيفا«  األول«، 
النهائي،  نصف  ــدور  ال في  ستالقيه  ــذي  ال الفريق  تحديد 
كل  في  الفوز  بضرورة  الضغط  تحت  يضعك  ما  وهــذا 
عن  بالتالي  واالبــتــعــاد  التمهيدي  ـــدور  ال مــبــاريــات 

حسابات التأهل«.
النهائي  نصف  ــدور  ال إلــى  التأهل  »يعد  وتابع 
منتهيا بالنسبة إلينا، إذ إننا ال نريد المشاركة فقط 
من أجل اللعب وإنما للمنافسة واسترجاع البطولة 
ــذا  ــة، وه ــي ــاض ــم ــي الــبــطــولــة ال ــي خــطــفــت مــنــا ف ــت ال

طموحنا فقط في كل بطولة يشارك فيها األهلي«.
يضمه  ما  ووسط  الفريق  بأن  قوله  عباس  وواصل 
المصري  كالحارس  الالعبين  من  كبيرة  مجموعة  من 
عبدالقادر  محمود  باربار  نادي  والعب  النقيب  حمادة 
جوهر  كسعيد  الفريق  فــي  الكبيرة  النخبة  جانب  ــى  إل
واحمد عبدالنبي فإنه يعد من الفرق المرشحة بقوة لنيل 
يضع  ذلك  كل  وبالتالي  للمشاركة،  وليس  فقط  البطولة 

المسئولية كبيرة على الفريق للعودة بالبطولة.
إلى  التأهل  وضــمــان  غـــرورا  يعد  ــك  ذل ــان  ك إذا  وفيما 
مبينا  كذلك،  يكون  أن  عباس  نفى  النهائي،  نصف  ــدور  ال
فإنه  كاألهلي  بطوالت  فريق  بتدريب  يقوم  ــدرب  م أي  أن 
مطالب فقط بتحقيق البطولة وذلك بوجود الكتيبة الكبيرة من 
خلص  األهلي  أن  بالقول  نبالغ  ال  وقال:«  الالعبين، 
من الدور التمهيدي وهو يفكر في كيفية 
والــوصــول  البطولة  تحقيق 
إلى مالمسة اللقب 

فقط«.

عباس: »خالصين« من التمهيدي ونفكر بالبطولة فقط

§ الوسط – محمد أمان

التعاون  مجلس  لـــدول  التنظيمية  اللجنة  وافــقــت   [
لفئتي  الخليج  لبطولتي  اليد  اتحاد  تنظيم  على  الخليجي 
خــالل  المنتخبات  مــســتــوى  عــلــى  والــنــاشــئــيــن  ــاب  ــب ــش ال
النصف الثاني من يوليو/ تموز المقبل، أكد ذلك لـ »الوسط 
الذي  عاشور  سالم  باالتحاد  العام   السر  أمين  الرياضي« 
أكد أن االتحاد تسلم الموافقة الرسمية بذلك من اللجنة قبل 
أيام وأن اللجنة التنظيمية  خاطبت االتحادات الوطنية في 
الفترة  خالل  العمل  سيبدأ  االتحاد  وأن  الشأن  بهذا  الخليج 
واحد  وقت  في  الخليجيتين  البطولتين  الستضافة  المقبلة 

التي جاءت بناء على رغبة االتحاد ودعم المؤسسة العامة 
للشباب والرياضة.

ــة الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي يــرأســهــا  ــن ــج ــل وكـــانـــت ال
ــذ من  ــخ ــت ـــي ت ـــت ــــالل وال ــر ه ــص ـــودي ن ـــع ـــس ال

لها  مقرا  بالسعودية  الشرقية  المنطقة 
لفئات  خليجية  بطوالت   3 إقامة  أقرت 

خالل  والناشئين  والشباب  الــرجــال 

وأسندت  اللعبة،  تاريخ  في  مرة  ألول  وذلك  الجاري  العام 
أن  وتقرر  السعودي  االتحاد  إلى  الرجال  بطولة  استضافة 
المقبل،  األول   تشرين  أكتوبر/  في  الشرقية  بالمنقطة  تقام 

الشباب  بطولة  إلـــــى اتـــحـــاد وأسندت 
البحرين،  في  فيما اليد 

أعــطــيــت بــطــولــة 
إلى  الناشئين 

االتــــــحــــــاد 

وحصل  اليد  اتحاد  وطلبها  بعد  فيما  اعتذر  الذي  العماني 
جانب  ــى  إل الستضافتها  النهائية  الموافقة  على  حديثًا 

بطولة الشباب.
في  ــرة  واف حظوظ  الثالثة  الوطنية  منتخباتنا  وتمتلك 
كرة  تفوق  يعزز  بما  الثالثة  الخليجية  باأللقاب  التتويج 
الفرصة  وستكون  اإلقليمي،  المستوى  على  البحرينية  اليد 
للتتويج  أكبر  بشكل  والناشئين  الشباب  لمنتخبي  مؤاتية 
باللقب الخليجي ألن البطولتين ستقامان في البحرين. ثم 
أن كرة اليد البحرينية تمتلك مواهب مميزة في هذه األعمار 
وخصوصًا  األمثل  بالشكل  البحرين   تمثيل  وبإمكانها 
من  عناصره  غالبية  ستكون  الــذي  الشباب  منتخب 
تصفيات  في  البحرين  مثل  الذي  الناشئين  منتخب 
ــة  ــي األردن العاصمة  ــي  ف أقيمت  الــتــي  الــعــالــم  ــأس  ك
ويتوجب  رابعا.  وحل  الماضي  الصيف  خالل  )عّمان( 
على  المقبلة  القليلة  ــام  األي خــالل  العمل  اليد  اتحاد  على 
وخصوصًا  الثالثة  الوطنية  المنتخبات  مــدربــو  تسمية 
اآلن  من  ــداد  اإلع عملية  لبدء  والناشئين  الشباب  منتخبي 

ليكون المنتخب مؤهال لحصد اللقبين الخليجيين.

»التنظيمية الخليجية« أرسلت موافقتها الرسمية

بطولتا ناشئي وشباب يد الخليج بالبحرين في يوليو

§ الوسط - محمد مهدي

في  الثاني  فــوزه  االتحاد  فريق  حقق   [
دوري االتحاد وبيت التمويل الخليجي لكرة 
بنتيجة  سماهيج  حساب  على  ــك  وذل اليد 
أقيمت  التي  الوحيدة  المباراة  في   23/29
االتحاد،  نادي  صالة  على  )الخميس(  أمس 
لصالحه  الثاني  الشوط  أنهى  أن  بعد  وذلك 

أيضا بنتيجة 11/16.
ــة الــثــامــنــة  ــول ــج وتــخــتــتــم مــبــاريــات ال
مهم  بلقاء  )الجمعة(  ــوم  ــي ال الــــدوري  ــن  م
والتضامن  الشباب  بين  يجمع  ومصيري 
إلى  المتأهلة  ـــراف  األط تحديد  طريق  فــي 
ــــك فـــي الــســاعــة  ــة، وذل ــي ــداس ــس الـــــدورة ال
نادي  صالة  على  مساء  والنصف  السادسة 

باربار.
تحظى  الفريقين  مــبــاريــات  وكــعــادتــهــا 

منهما  المتوقعة  ــارة  ــإث ل نــظــرا  بمتابعة 
ســتــكــون  هــــذه  ـــاراة  ـــب ـــم ال أن  وخــصــوصــا 
إلى  الفريقين  تــأهــل  تحديد  ــي  ف مفصلية 
ــذي  ال التضامن  سيما  ال  الــنــهــائــي،  الـــدور 
خسارته  ان  ذلــك  المصير،  بمثابة  له  تعد 
من  خروجه  كبيرة  بدرجة  ستعني  اليوم 
المركز  في  يقبع  الذي  وهو  الترشح  سباق 
أقرب  عن  ويبعد  نقطة،   14 برصيد  السابع 
نقاط،   3 بـــ  النجمة  الحاليين  المتأهلين 
خيار  هو  غير  وال  فقط  الفوز  فإن  وبالتالي 

التضامنيين.
 17 طياته  في  يحمل  ــذي  ال الشباب  أمــا 
نقطة فهو يأمل مواصلة تقديمه للمستويات 
وإن  منافسيه،  لكل  واكــتــســاحــه  الــبــارزة 
يعقد  التي  المباراة  هذه  صعوبة  يرى  كان 
الدورة  إلى  التأهل  ضمان  في  اآلمــال  عليها 

السداسية.

فوز االتحاد... واليوم قمة بين الشباب والتضامن

العب سماهيج في مواجهة حارس االتحاد    )تصوير: جعفر حسن(



4 العدد 2345  الجمعة  6   فبراير  2009 الموافق 11 صفر  1430 هـ  

 Friday 6 February 2009, Issue No. 2345

منتخباتنا للسباحة تعسكر في اإلحساء
الوطنية  منتخباتنا  أفــراد  )الخميس(  أمس  المملكة  غادر   [
بالمملكة  اإلحساء  إلى  متوجهين  للتدريب  فئاته  بكل  للسباحة 

العربية السعودية إلقامة معسكر تدريبي هناك لمدة 8 أيام.
والفني  اإلداري  الجهاز  إلى  باإلضافة  سباحًا   12 الوفد  وضم 
في  ومسائية  صباحية  فترتين  على  سيتدرب  إذ  للمنتخب، 
العربية  بالمملكة  الشباب  لرعاية  التابع  السباحة  مجمع 
المعسكر  هذا  في  المشاركة  عن  وسيتخلف  الشقيقة.  السعودية 
يعكف  إذ  الدراسية،  ظروفهم  بسبب  وذلك  السباحين؛  من  عدد 

االتحاد على ايجاد مكان لتدريبهم محليًا.
الــتــعــاون  مجلس  بــطــولــة  ــي  ف الــمــشــاركــة  االتــحــاد  وينتظر 
خالل  في  الــدوحــة  في  ستقام  التي  القصير  للمجرى  السابعة 
هذه  فــي  المشاركة  أن  إال  الــجــاري  الشهر  مــن  الثالث  األســبــوع 

البطولة حتى ولو بشكل رمزي لم تقرر نهائيًا بعد.
البحريني  ــاد  ــح االت إدارة  مجلس  يتقدم  المناسبة  وبــهــذه 
في  ساعدت  التي  للجهات  واالحــتــرام  التقدير  بوافر  للسباحة 
والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  وهي  المعسكر  هذا  تنظيم  
العربية  بالمملكة  والرياضة  الشباب  لرعاية  العامة  والرئاسة 

السعودية الشقيقة ورئيس مكتب الرئاسة في مدينة اإلحساء.
المطوع  سمير  الفريق  مدير  من  السباحة  منتخب  وتشكل 
سباحًا  و12  بوزيد  أحمد  ظافر  ومساعده  أحمد  خالد  والمدرب 
هم: سفيان يوسف جاسم، علي إبراهيم زويد، علي أحمد مهدي، 
زويد،  إبراهيم  عبداهلل  عيسى،  علي  حسين  زويد،  إبراهيم  حمد 
فرج،  صالح  فرج  الدوسري،  عبداهلل  خالد  النشابة،  علي  أحمد 

عمر عبداهلل حمزة، فرحان صالح فرج وأنس خالد المقلة.

صدور العدد الثالث لنشرة طائرة االتحاد العربي
الطائرة  للكرة  العربي  االتحاد  نشرة  من  الثالث  العدد  صدر   [
على  المتعددة  واألنشطة  الفعاليات  من  بالكثير  حافاًل  جاء  وال��ذي 
الملك  جاللة  مكرمة  على  العدد  اشتمل  إذ  والعربي،  المحلي  الصعيد 
والحفل  الطائرة  الكرة  لالعبي  خليفة  آل  سلمان  بن  عيسى  بن  حمد 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  يد  من  المكرمة  لتوزيع  التكريمي 
عشرة  السادسة   ART بطولة  افتتاح  على  العدد  اشتمل  كما  خليفة. 
للمنتخبات العربية للرجال للكرة الطائرة وحصول منتخب البحرين 

على المركز األول في البطولة.
 19 خليجي  ع��م��ان  سلطنة  تنظيم  ع��ل��ى  أي��ض��ًا  ال��ع��دد  واش��ت��م��ل 
كما  األول.  المركز  على  قطر  منتخب  وحصول  المصاحبة  واأللعاب 
احتوى هذا العدد على نشاط االتحاد السوداني للكرة الطائرة ومركز 
على  أيضًا  العدد  واشتمل  الطائرة.  الكرة  لتطوير  الدولي  الخرطوم 
ليوم  التكريم  لحفل  خليفة  آل  عبدالعزيز  بنت  حياة  الشيخة  رعاية 

البحرينية. المرأة 
للناشئين  افريقيا  بطولة  مصر  استضافة  على  العدد  واشتمل 
كما  2009م.  للعام  للناشئين  العالم  لبطولة  عربية  فرق   4 وتأهل 
 3 وتأهل  للناشئات  افريقيا  بطولة  تونس  استضافة  العدد  تضمن 
فرق عربية لبطولة العالم للناشئات للعام 2009م. كما اشتمل العدد 
استضافة  عن  موضوع  ثم  نصيب  جعفر  النشرة  مخرج  كلمة  على 
لبنان لبطولة ART لألندية العربية للرجال للكرة الطائرة. واشتمل 
موضوع  وكذلك  الطائرة.  للكرة  اليمني  االتحاد  نشاط  على  العدد 
ص��ورة  ث��م  وي��ه،  الطائرة  للكرة  ال��دول��ي  االت��ح��اد  رئيس  ع��ن  خ��اص 
مدير  كلمة  وكذلك  الطائرة.  للكرة  العربي  االتحاد  أرشيف  من  قديمة 

االتحاد العربي جالل المختار.

اليوم نهائي بطولة »زين البحرين« للبولنج
المفتوحة  الخيرية  البحرين  ــن  زي بطولة  نهائي  يــقــام   [
في  غزة  أطفال  إغاثة  لصالح  خصيصًا  أقيمت  والتي  للبولنج 
بعوالي  بابكو  ــادي  ن صالة  على  ــك  وذل عــصــراً،   4.00 الساعة 
أشواط    6 مجموع  سيلعبون  الذين  عشر  االثني  المتأهلين  بين 
السلم  طريقة  على  سيلعب  ــذي  وال للنهائي   4 أحسن  الختيار 
إلخراج المغلوب لإلعالن عن بطل هذه البطولة التي شارك فيها 
يومًا   18 مدار  على  محاولة   1028 مجموع  لعبوا  العبين   109
المساهمة  نفسه  الوقت  وفي  للنهائيات،  التأهل  فيها  حاولوا 
في  غــزة  أهالي  أطفال  لمساعدة  األمــوال  من  قــدر  أكبر  جمع  في 
الختامي  الحفل  في  الفائزين  على  الجوائز  وستوزع  فسلطين. 
قبل  من  وذلك  النهائية  المباراة  من  االنتهاء  بعد  مباشرة  وذلك 
لمناصرة  الوطنية  البحرينية  اللجنة  مــنــدوب  الحفل  راعــي 
يترأسها  والتي  السيد  مصطفى  غــزة  في  الفلسطيني  الشعب 
الشيخ   سمو  الخيرية  الملكية  الهيئة  أعــضــاء  مجلس  رئيس 
هذه  مــن  األمـــوال  جمع  فــي  وســاهــم  خليفة.  آل  حمد  بــن  نــاصــر 
وبعض  بابكو  وشركة  البحرين  زين  شركة  الخيرية  البطولة 
من   البطولة  هذه  في  المشاركين  إلى  باإلضافة  الخير  فاعلي  من 

رجال ونساء وشباب وأطفال.
اليوم  في  المنافسة  كانت  فقد  للبطولة  الفنية  الناحية  عن  أما 
من  الالعبين  الكثيرين   عزز  إذ  أشدها،  على  األول  الدور  من  األخير 
عبدالجبار  وأحمد  جعفر  عزيز  الالعبان  رأسهم  وعلى  مراكزهم 
الرابع  المركزين  إلى  ليصعدا   نقطة   771 مجموع  لعبا  اللذان 
وتأهل  التوالي.  على  منهما  لكل  و234   237 بمعدل  والخامس 
فيصل  ــم:  وه الناشئين  مــن  و3  أحمد  ورائـــد  فريد  أحمد  مــن  كــل 
من:  كل  حساب  وعلى  الشهابي  وحسين  إبراهيم  وبدر  القاسم 
ــدراج،  ال ومحمد  سعد  ــارف  وع الجهرمي  ومحمد  حسن  ناصر 
جداً  عال  معدل  وهو  نقطة   223 إلى  التأهل  معدل  وصل  أن  بعد 

بالنسبة إلى حارات نادي بابكو.

منتخب الناشئين للسباحة

استعدادات كبيرة في قرية القدرة

فرسان وفارسات التعاون في سباق ناصر بن حمد
§ عوالي - المكتب اإلعالمي

سمو  الــقــدرة  وسباقات  للفروسية  الملكي  االتــحــاد  رئيس  ــاد  أش  [
بن  خالد  الشيخ  سمو  األول  ونائبه  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
منافسته  ورعايته  »معالم«  قدمه  الذي  الكبير  بالدعم  خليفة  آل  حمد 
غدا  سينطلق  الذي  والعموم  للسيدات  ناصر  الشيخ  سمو  كأس  بطولة 

)السبت( في قرية البحرين الدولي للقدرة.
»معالم«،  قبل  من  الكبير  الدعم  هذا  ونقدر  نعتّز  إننا  سموهما  وقال 
عبداهلل  اإلدارة  مجلس  رئيس   تقديرهما  مع  البطولة،  منافسات  ورعايته 
أكد  إذ  النشوان،  صالح  التنفيذي  والرئيس  أكبري  بسام  ونائبه  الزين 
إدارة  مجلس  قبل  من  االهتمام  هذا  نقدر  الملكي  االتحاد   في  أننا  سموهما 
والرعاية   الدعم  وتقديم  المجتمع  مع  التواصل  على  وحرصه  الشركة 
سيقام  الذي  الكبير  الحدث  إنجاح  في  والمساهمة  الكبير  السباق  لهذا 
والسيدات  العموم  لسباق   معالم  رعاية  أن  وأكــد  المملكة.  أرض  على 

تساهم في تطوير منافسات القدرة الخليجية والعربية.
قبل  من  والواسع  الكبير  االهتمام  تلقى  البطولة  أن  سموهما  وأوضح 
االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وهذا سيكون له األثر الكبير 
الجهود  بفضل  االتحاد  يحققها  التي  الكبيرة  النجاحات  مواصلة  في 
يعملون  الذين  المجهولون  والجنود  البحرين  أبناء  يبذلها  التي  الكبيرة 

خلف الكواليس.
برعاية  والسيدات  العموم  سباق  أن  ناصر  الشيخ  سمو  ــح  وأوض
ــارات  اإلم من  وفــارســات   فرسان  ظل  في  قوية  منافسة  سيشهد  معالم 
في  المثيرة  التنافسية  األجــواء  يخلق  أن  شأنه  من  ــذا  وه السعودية، 
والظفر  الفوز  أجــل  من  شريفا  والتنافس   الــصــراع  وسيكون  البطولة 
الملكي  الفريق  أن  مؤكدا  السباق،  بهذا  تفاؤله  عن  معربًا  األول،  بالمركز 
وقوية  صادقة  النوايا  أن  مؤكدا  األولى،  بالمراكز  الفوز  على   العزم  عاقد 

لفرسان الفريق الملكي لتحقيق ما هو األفضل للبحرين.

الزين: سعداء برعاية بطولة ناصر بن حمد
عن  الزين  عبداهلل  »معالم«  إدارة  مجلس  رئيس  عبر  ثانية،  جهة  من 
سمو  كأس  بطولة  ومنافسات  فعاليات  ورعاية  بدعم  البالغة  سعادته 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للقدرة وسباقي السيدات والعموم.
الدعم  تقديم  على  تحرص  الشركة  إدارة  أن  إلى  الزين  عبداهلل  وأشار 
اسم  رفع  في  تساهم  والتي   الرياضية  الفعاليات  هذه  بمثل  واالهتمام 
المؤسسات  دور  أهمية  على  ــدد  وش العالمي،  المستوى  على  المملكة 
بالشباب  الخاصة  الفعاليات  مختلف  رعاية   في  الخاصة  والشركات 

البحريني.

أنهت  اللجنة  أن  الرميحي  فهد  السير  ــط  خ لجنة  رئــيــس  ــد  أك كما 
لمسافة  السيدات   سباقي  سير  لخط  كافة  والتجهيزات  االستعدادات 
اللجنة  أن  وأوضــح  كيلومتراً،   100 العموم  وسباق  كيلومتراً   120
 120 لمسافة  السيدات  فسباق   السباقات،  بحسب  المراحل  ــت  وزع
كيلومتراً مراحله على النحو اآلتي: المرحلة األولى مسافة 30 كيلومترا 
كيلومترا   30 لمسافة  الثانية  والمرحلة  ــر،  ــم األح بــالــلــون   ـــددت  وح
واللون   كيلومترا   25 مسافة  الثالثة  والمرحلة  األزرق،  باللون  وحددت 
األصفر،  واللون  كيلومترا   20 لمسافة  الرابعة  المرحلة  ثم  األخضر، 
وحــددت  كيلومترا    15 لمسافة  واألخــيــرة  الخامسة  المرحلة  وأخــيــرا 

بأعالم اللون األبيض.
اآلتي:  النحو  على  فمراحله  كيلومتراً   100 لمسافة  العموم  سباق  أما 
والمرحلة  األحمر،  باللون  وحددت   كيلومترا   30 مسافة  األولى  المرحلة 
الثالثة  والمرحلة  األزرق،  باللون  وحددت  كيلومترا   30 لمسافة  الثانية 

الخامسة  المرحلة  ــرا  ــي وأخ ــر،  ــض األخ ــون  ــل وال كيلومترا    25 مسافة 
واألخيرة لمسافة 15 كيلومترا وحددت بأعالم اللون األبيض.

والعموم،  السيدات  سباقي  في  قوية  مشاركة  الغد  سباق  وسيشهد 
إلى  البحرين  ــان  ــرس ف ــن  م كبيرة  مجموعة  الــســبــاق  ــي  ف ســيــشــارك  إذ 
وعمان  االمارات  دولة  من  والعربية  الخليجية  الدول  من  فرسان  جانب 

والسعودية.
للقدرة  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  كأس  بطولة  منافسات  وستحظى 
التلفزيوني  النقل  خالل   من  مميزة،  إعالمية  بتغطية  والعموم  للسيدات 
جانب  إلى  السباق،  من  األخيرة  المرحلة  من  انطالقا  والمباشر  الحي 
القدرة  سباقات  ومدربي  خبراء  يستضيف  الذي   التحليلي  االستوديو 
األجواء  نقل  جانب  إلى  البطولة  وفعاليات  حــوادث  آخر  على  للتعرف 
للمشاهدين  السباقات  من  األخيرة  المراحل  عادة  ترافق  التي  واإلثــارة  

عبر شاشات التلفزيون.

ناصر بن حمد

اليوم في السباق السادس عشر للخيل

»تليدا« مرشحة لكأس نواف بن راشد
§ الصخير - نادي الفروسية

في  الــخــيــل  ــاق  ــب وس الــفــروســيــة  ـــادي  ن ينظم   [
السباق  )الــجــمــعــة(  ــوم  ــي ال ظــهــر  بــعــد  ــن  م الــثــانــيــة 
على  سيقام  ـــذي   وال الموسم  لــهــذا  عشر  ــادس  ــس ال
آل  عيسى  بــن  ــد  راش بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  ــأس  ك
آل  عيسى  بن  راشــد  بن  نــواف  الشيخ  وسمو  خليفة 

. خليفة
66 جواداً في األشواط  وسيشهد السباق مشاركة 
قوية  بمنافسات  توقعات  وسط  للسباق  السبعة 
أقوى  يعتبر  الــذي  السابع  الشوط   في  وخصوصًا 
الجياد  من  عدد  مشاركة  إلى  نظراً  السباق؛  أشــواط 
مونكي«،  بلو   إنفيجن،  براك،  »كابا  وأبرزها  القوية 
مرشحة  »تليدا«  المعروفة  الــفــرس  ستكون  فيما 

السادس. الشوط  بكأس  للفوز  بقوة 
ــن الــرابــع  ــي ــوط ــش ــى ال ــل ــوض ع ــم ــغ ــر ال ــط ــي ــس وي
من  الشوطين  في  المشاركة  الجياد  لكون  والخامس 

الجديدة. والجياد  المبتدئات 
الشيخ  سمو  ــأس  ك على  السابع  الــشــوط  ويــقــام 
الفئة  لجياد  خليفة  آل  عيسى  بــن  ــد  راش بــن  ــواف  ن
والجائزة  متر   1600 مسافة   )مستورد(  الثانية 
براك،  كابا  هي:  جــواداً   18 وبمشاركة  دينار   7000
بلو مونكي، إنفيجن، فندر، حفيف، هاندسم  بالنت، 
ريدي،  أولويز  المعتز،  برافو،  ريفر  أوغلفي،  معربن، 
اوبتيمو  إمـــبـــرور،  وان  كــنــغ  يــركــســكــا،  ــن،  ــدي ــران ب

شيب. سن  ستار،  سيكنغ  بست،  ريغال  ماكيسمو،  
وأقواها؛  اليوم  سباق  قمة  الشوط  هذا  وسيكون 
والمعروفة  القوية  الجياد  من  عدد  مشاركة  إلى  نظراً 
ــا  ــرزه ــة ومــثــيــرة وأب ــوي ــذر  لــمــنــافــســات ق ــن ــي ت ــت وال
وبقيادة  بــروســلــي  السطبل  »إنــفــيــجــن«  الــحــصــان 

ملك  بــــراك«  ــا  ــاب »ك ــان  ــص ــح وال عــبــدالــعــزيــز،  ـــادر  ن
خليفة  آل  عيسى  بن  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ  سمو 
أمبرور«  وان  »كنغ  والحصان  الصفار،  علي  وبقيادة 

الصفار. حسن  وبقيادة  المنتصر  السطبل  
جديدة  جياد  سبعة  مشاركة  الشوط  وسيشهد 
يشب،  سن  يركسكار،  براندين،  برافو،  »ريفر  هي 
ستار«  سيكنغ  بست،  ريــغــال   أوبتيموماكسيمو، 
وستحاول  العمر  وصغيرة  مستوردة  جياد  وهــي 

البحرينية. السباقات  في  جيدة  انطالقة  تسجيل 
الشيخ  سمو  كــأس  على  السادس  الشوط  ويقام 
الفئة  لجياد  خليفة  آل  عيسى  بــن  ــد  راش بــن  ــواف  ن
والجائزة  متر   1200 مسافة  )إنتاج محلي(   الثانية 
تــلــيــدا،  هــــي:  جــيــاد   5 ــة  ــارك ــش ــم وب ديـــنـــار   5000

ثروة. غزوة،  دليلة،  كابريكورن، 
الدرجات  جميع  لجياد  الخامس  الشوط  ويقام 
متر   1800 مسافة  محلي(  ــاج  ــت )إن والــمــبــتــدئــات 
هي:  جــيــاد   8 وبمشاركة  ــار   ــن دي  1700 والــجــائــزة 

سوبر  ساحق،  صارم،  إمبيشن،  بيرننغ  سينامون، 
كامي. واسم،  موديل، 

ــوازن  ــت ــاد ال ــي ــوط الـــرابـــع لــســبــاق ج ــش ــام ال ــق وي
 1000 والجائزة  متر   1200 مسافة  محلي(  )إنتاج 
غزالي،  برنس،  أكوا  هي:  جياد   10 وبمشاركة  دينار 
كايدا،  وينغ،  ــر  روج غــود  تانغو،  تانغو  ميلودي، 

روزن الن، أزهر، رنان، زهر.
ــات  ــدئ ــت ــب ــم ــاد ال ــي ــج ــل ـــوط الــثــالــث ل ـــش ـــام ال ـــق وي
والجائزة  مستقيم  متر   1000 مسافة  )مستورد( 
كابتن  ــار،  اث هــي:  جياد    8 وبمشاركة  دينار   1000
آرت،  روشـــان  نــتــورك،  نــيــازك،  كلمرنوك،  كرنفال، 

هارتس. ونيسم  فاير،  سيزلنغ 
وينطبق حال الشوط الثاني على الثالث من خالل 
وغالبيتها  المشاركة  الجياد  مستويات  غموض 
ـــار،  ــارك  لــلــمــرة األولـــى وهــي »اث ــش ــدة ت ــدي جــيــاد ج
فاير،  سيزلنغ،  آرت،  روشان  نتورك،  كرنفال،  كابتن 

هارتس«. ونيسم 

ــات  ــدئ ــت ــب ــم ــاد ال ــي ــج ــل ـــوط الــثــانــي ل ـــش ـــام ال ـــق وي
والجائزة  مستقيم  متر   1000 مسافة  )مستورد( 
بهاما  هـــي:  ــــواداً  ج   12 وبــمــشــاركــة  ــار  ــن دي  1000
هايت  نيس،  اليك  دو  فويس،  ديستتكتف  إكزكتف، 
غانغ   ستار،  تنس  شهاب،  نيف،  لوف  غلوري،  أوف 
ويــلــوي  ذا  ــرس،  ــغ ــاي ت ايـــه  اليـــك  ــب،  ــام ك هــنــي  شـــو، 

تورنيفر. ويجن، 
المشاركة  الجياد  لكون  غامضًا  الشوط  ويعتبر 
تشارك  جديدة  جياد   5 إلى  باالضافة  المبتدئات  من 
للمرة األولى هي  »بهاما إكزكتف، تنس ستار، غانغ 

شو، هني كامب، اليك أتاتا يغرس«.
الترشيحات  وصعوبة  الغموض  ــذا  ه ووســط 
ــاب«  ــه »ش الــحــصــان  نــحــو  تتجه  ــرات  ــؤش ــم ال فـــإن 
الــمــتــدرب  ــارس  ــف ال ــادة   ــي ــق وب ــان  ــض رم حبيب  مــلــك 
السطبل  ذيـــس«  »دواليـــك  والــحــصــان  حــســن،  علي 
في  خبرة  األكثر  لكونهما  جيرالد  وبقيادة  الناصرية 

المشاركات.
الــجــيــاد  مــن  لــلــمــبــتــدئــات  األول  الــشــوط  ويــقــام 
متر   1000 مسافة  )الواهو(  في  المسجلة  العربية 
 ،1238 ملوشان  هي:  جياد    5 وبمشاركة  مستقيم 
 ،1269 المصنة   ،588 الجالبية   ،1290 ملوشان 

.1249 ملولش 
المشاركة  الخمسة  الــجــيــاد  قائمة  ــن  م ويظهر 
العربية  األشواط  في  المعروفة  القوية  الجياد  غياب 
وأبرزها  للمنافسة  أمامها  متاحة  الفرصة  يجعل  ما 
وبقيادة  جميل  السطبل   »1269 »المصنة  الفرس 
ــون والــتــي   ــرت ــي ــة الــبــريــطــانــيــة شــارلــوت ك ــارس ــف ال
إذ  الــجــيــاد،  بقية  عــن  ونتائجها  مستواها  يتفوق 
في  والثالث  الثاني  المركزين  بين  نتائجها  تراوحت 

السابقة. مشاركاتها 

 منافسات قوية يشهدها سباق اليوم

الفردان يتهيأ للسباق الليلي في حلبة لوسيل القطرية
  § المنامة - اللجنة اإلعالمية

التمويل  بــيــت  ــق  ــري ف ــق  ــائ س ـــد  أك  [
أحمد  حمد  البحريني  البطل  الخليجي 
من  الرابعة  الجولة  سباقي  أن  الفردان 
سيستضيفها  التي   2 بي  الجي  بطولة 
بدولة  الــدولــيــة  لوسيل  حلبة  مضمار 
شهر  مـــن  و14   13 ــرة  ــت ــف ال ـــالل  خ ــر  ــط ق
مختلف  سيكون  الجاري  شباط  فبراير/ 
أنه  وخصوصًا  األخــرى  السباقات  عن 

سيقام في الليل.
ـــارات  ـــي ـــس ـــات ال ـــاق ـــب وقــــــال نـــجـــم س
األحادية المقعد حمد الفردان في حديثه: 
»الجولة المقبلة ستكون مميزة ومختلفة 
المقبلة،  أو  الماضية  الجوالت  بقية  عن 
ســيــقــامــان  ــة  ــول ــج ال هــــذه  ــي  ــاق ــب س ألن 
لوسيل  وحلبة  المسائية،  الــفــتــرة  ــي  ف
علي  بجديدة  ليست  قطر  بدولة  الدولية 
في  مضمارها  على  تجربة  لي  كانت  فقد 
كسائق  ــت  ــارك ش عــنــدمــا   2007 ــام  ــع ال
في  اس  سي  اللومينا  بطولة   في  ضيف 
في  سيكون  ــا  م ـــذا  وه األوســــط،  ــرق  ــش ال

المتسابقين  بقية  أن  خصوصًا  صالحي 
المضمار  هذا  على  تجربة   لديهم  ليست 
فهي  لهم،  بالنسبة  جديدا  سيكون  الذي 
منها  لالستفادة  سأسعى  ايجابية  نقطة 

المستطاع«. قدر 
»الشــك  حديثه  فــي  ــردان  ــف ال وأضـــاف 
خرجت  التي  القوية  البطولة  هذه  أن  في 

لقمة  وأوصلتهم  السائقين  مــن  الكثير 
 1 الفورموال  بطولة  السيارات  سباقات 
سباقات  لدخول  البوابة  بمثابة  تعتبر 
باهتمام  تحظى   أنهى  كما   ،1 الفورموال 
دولـــي كــبــيــر ومــتــابــعــة جــمــاهــيــريــة من 
عدد  فيها  ويشارك  العالم،  أنحاء  مختلف 
أرجاء  مختلف   من  المتسابقين  من  كبير 

جداً  سعيد  فأنا  إلــي  وبالنسبة  العالم، 
ومتلهف للعودة خلف المقود«.

التمويل  بيت  فــريــق  ســائــق  واستمر 
ستكون  »المنافسة  ــاًل:  ــائ ق الخليجي 
إلي  وبالنسبة  قطر،  سباقي  فــي  قوية 
نتائج  لتحقيق  استعداد  أتــم  على  فأنا 
ـــي ســبــاق  ـــات ف ـــاف جـــيـــدة وتــعــويــض م
البحرين الذي عاندني فيه الحظ بعد أن 

تمكنت من تقديم أداء رائع«.
الرسمي  »الــنــاقــل  الــفــردان  ـــاف  وأض
شركة  الخليجي  التمويل  بيت  لفريقنا 
في  ـــارز  ب دور  لــهــا  كـــان  الخليج  ــران  ــي ط
في  الحلبات  مختلف  ــى  إل الــفــريــق  نقل 
ولم  ــة،  ــوي ــي واآلس األوروبـــيـــة  الــقــارتــيــن 
فإيمانًا  الحد،  هذا  عند  الشركة  تتوقف 
قامت  ودعمها  الوطنية  بالمواهب  منها  
من  الكثير  فــي  الــتــذاكــر  مــن  ــدد  ع بتوفير 
واالعـــالم  الصحافة  لــرجــال  السباقات 
جيمع  بــايــصــال  ــم  ــدوره ب ــوا  ــام ق ــن  ــذي ال
البحريني  للقارئ  وبالتفصيل  أخبارنا 
الراعي  أما  السيارات،  رياضة  وجمهور 

الخليجي  التمويل  بيت  للفريق  الرسمي 
فبصمته واضحة في انجازاتنا، وأصبح 
الخليجي  التمويل  بيت  يعرف  الجميع 
الذي له بصماته في الرياضة البحرينية 

وفي مختلف األلعاب الرياضية«.
ــه  ــان ــن ــت ــــردان شـــكـــره وام ــــف ووجـــــه ال
بيت  لـــه  ــي  ــم ــرس ال ــي  ــراع ــل ل الــجــزيــلــيــن 
السخي  الدعم  وعلى  الخليجي  التمويل 
والتي  الشركة  قدمته  الذي  والالمحدود  
في  لها  تشريفه  مــؤكــداً  تقدمه،  مــازالــت 
الفردان  وثمن  الدولية،  المحافل  مختلف 
البحريني  للفريق  الوطنية  الناقلة  دعم 
بنقل  تكفلت  التي  الخليج  طيران  شركة 
مختلف  في  مشاركاته  لمختلف  الفريق 
ولم  ــة،  ــوي ــي واآلس األوروبـــيـــة  الحلبات 
والبارز  الرائد  الــدور  المملكة  ابن  ينسى 
التي  اإلعالم  الصحافة  وسائل  لمختلف 
واسمه  الفريق  ــم  اس إبـــراز  فــي  ساهمت 
ــى الــمــســتــويــيــن الــمــحــلــي والـــدولـــي  ــل ع
مختلف  ــي  ف ــه  ل المستمرة  والــمــتــابــعــة 

مشاركاته.

الفردان خالل سباق البحرين

 آخر المتأهلين الشباب لألدوار النهائية
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البحرين  تستضيفها  التي  للناشئين  الطاولة  لكرة  العالم  بطولة  تواصلت   [
لحصم  بأم  اليد  كرة  صالة  على  الجاري   الشهر  من   8 حتى   4 من  الفترة  خالل 
في  البطولة  وأظهرت  التوالي،  على  الثاني  اليوم  في  فريقا   14 وبمشاركة 

رائعا. أداء  الالعبون  وقدم  مميزة  مستويات  الثاني   يومها 
 1 /3 بنتيجة  اإليراني  الفريق  على  الفوز  من  )ا(  المصري  الفريق  وتمكن 
المصري  ــاز  ف كما  ـــى،  األول المجموعة   ضمن  للناشئين  األوالد  مسابقة  فــي 
على  الفوز  اإليراني  الفريق  حقق  فيما  الكوري،  الفريق  على  نفسها  بالنتيجة 

.2 /3 الكوري   الفريق 
قطر  فريق  على  فوزين  البلجيكي  الفريق  حقق  الثانية  المجموعة  وضمن 
قوامها  واحدة  بنتيجة  المشترك  السنغافوري   البحريني  الفريق  وعلى  )أ(، 

.2 /3 السنغافوري  البحريني  الفريق  على  القطري  الفريق  وتغلب   ،0 /3
الفريق  أمام  مباريات   3 في  البحريني  الفريق  خسر  الثالثة،  المجموعة  وفي 
قطر  وأمام   ،0 /3 بنتيجة  وتونس  الباراغوي   بين  المشترك  والفريق  الهندي 

.1 /3 )ب( 
)ب(  مصر  فريق  على  الــكــوري  الفريق  تغلب  الرابعة  المجموعة  وضمن 
على  الــمــصــري  الــفــريــق  ـــاز   وف  ،0 /3 بنتيجة  ــــارات  واإلم البيضاء  ــا  ــي وروس

الفريق  وعلى   2 /3 المصري  الفريق  على  الروسي  الفريق  وفاز   ،0 /3 اإلمارات 
.0 /3 اإلماراتي 

 0 /3 الــرومــانــي  ــق  ــري ــف ال أمــــام  لــلــنــاشــئــات  الــبــحــريــنــي  ــق  ــري ــف ال ــر  ــس وخ
البحريني  الــفــريــق  ـــام   أم  1 /3 بنتيجة  خــســر  كــمــا  األولــــى،  المجموعة  ــي  ف
المشترك  الفريق  على  الــرومــانــي  الفريق  وتغلب  المشترك،  السنغافوري 

.0 /3
الكوري  المنتخب  حقق  نفسها  للفئة  الثانية  المجموعة  منافسات  وضمن 
الفريق  وفــاز   ،0 /3 بنتيجة  والقطري  المصري  الفريق  حساب  على  فوزين 

 .0 /3 القطري  الفريق  حساب  على  المصري 
اإلمارات  على  الفوز  البحرين  فتيات  حققت  للفتيات،  األشبال  مسابقة  وفي 
فاز  الذي  الكوري،  الفريق  أمــام   نفسها  بالنتيجة  خسرت  كما   ،0 /3 بنتيجة 

نفسها. بالنتيجة  اإلماراتي  الفريق  على 
هونغ  فريق  ــام  أم )ب(  البحرين  خسر  الثانية  المجموعة  وفــي 

سنغافورة  على  كونغ  هونغ  ــازت  وف  ،0 /3 وسنغافورة  كونغ 
.1 /3

إيران  على  الثالثة  المجموعة  في  الكوري  المنتخب  وتغلب 
هونغ   فريق  وتغلب   ،0 /3 بنتيجة  وقطر  )ب(  كونغ  وهــونــغ 

تغلب  النتيجة  وبذات   ،0 /3 والقطري  اإليراني  الفريق  على  كونغ 

اإليراني.  نظيره  على  القطري  الفريق 
)ب(  البحريني  المنتخب  خسر  للفتيات  األشبال  مسابقة  وضمن   

.0 /3 بنتيجة  كونغ  هونغ  وفريق  المصري  الفريق  أمام 
الفريق  أمام  )ا(  البحرين  منتخب  خسر  الثانية  المجموعة  وفي 

بنتيجة  وسنغافورة  البحرين  بين  المشترك  والفريق  الروسي 
الفريق  على  المشترك  الفريق  وفاز  التوالي،  على   1 /3  \  0 /3

 .2 /3 الروسي 
ضمن  الـــفـــرق  ــب  ــق ل بــالروســيــا  ــالت  ــب ش ــق  ــري ف ــق  ــق وح

بثالث  كونغ  هونغ  على  فوزهن  بعد  األشبال  منافسات 
من  )أ(  كوريا  أشبال  وتمكن  واحد،  شوط  مقابل  أشواط 

كوريا  على  فوزهم  بعد  الفرق  منافسات  لقب  تحقيق 
نظيفة. أشواط  بثالثة  )ب( 

من منافسات اليوم الثاني للبطولة الدولية للتنس      )تصوير: جعفر حسن(

في اليوم الثاني من عالمية كرة الطاولة

شبالت بالروسيا يخطفن لقب البنات وأشبال كوريا لقب األوالد

ناديي  العبي  من  المكون  للعموم  الوطني  منتخبنا  يشارك   [
البحرين وسار حمد بوحجي وأنور مكي المشاركة في بطولة العالم 
ستستضيفها  والتي  عاما(   21 )تحت  والشباب  للعموم  الدولية 
من   15 ح��ت��ى   11 م��ن  ال��ف��ت��رة  خ���ال  ال��ك��وي��ت  دول���ة 
الاعبان  سيشارك  كما  ال��ج��اري،  الشهر 
والصغار  للعموم  الدولية  البطولة  في 
ستحتضنها  التي  ع��ام��ًا(   15 )تحت 
 16 م��ن  ال��دوح��ة  القطرية  العاصمة 

حتى 21 من الشهر الجاري.
وق��ع  االخ���ت���ي���ار  أن  م��ك��ي  وأك�����د 
بناء  بوحجي  زميله  بجانب  عليه 
رئيس  ك��أس  مسابقة  نتائج  على 
والتي  ال��ع��م��وم  ل��ف��ردي  المؤسسة 
األول  المركز  في  بوحجي  فيها  حل 
ب��ي��ن��م��ا ج����اء ه���و ف���ي ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي، 
واالستعداد  التحضير  أن  مكي  وأض��اف 
طويلة  ف��ت��رة  م��ن��ذ  ب���دء  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ه��ذه 
ب���ق���ي���ادة ال����م����درب ال��وط��ن��ي 
موضحًا  حسن،  صالح 
ب�������أن ال�����ه�����دف م��ن 
المشاركة في هذه 
يتمثل  ال��ب��ط��ول��ة  
ف����ي اك��ت��س��اب 
ال����م����زي����د م��ن 
عبر  ال��خ��ب��رة 
االح����ت����ك����اك 
م�������ع ن���خ���ب���ة 
م��������ن أب��������رز 
العالم،  العبي 
ل���ي���ن���ع���ك���س ذل����ك 
الاعبين  أداء  على 
ف������ي ال����ب����ط����والت 
ال������خ������ل������ي������ج������ي������ة 

والعربية.

بوحجي ومكي
 يشاركان في بطولة العالم

] تعتبر جوالت بطولة العالم الدولية لتنس الطاولة والتي تقام لفئة 
العموم والشباب )تحت 21 عامًا( والناشئين )تحت 18 عامًا( واألشبال 
على  وتستحوذ  وشعبية  جماهيرية  البطوالت  أكثر  من  14عاما(  )تحت 

اهتمام الكثيرين من عشاق ومحبي لعبة »البنج بونج«.
للمرة  واألشبال  الناشئين  لفئة  العالم  بطولة  البحرين  وتستضيف 
تقام  أخرى  جولة   14 ضمن  من  الجولة  هذه  وتقام  التوالي،  على  الثالثة 
اآلتي:  النحو  على  وهي  الخمس  القارات  في  العالم  بلدان  مختلف  في 
تونس،  مصر،  قطر،  البحرين،  الهند،  الباراغوي،  كوريا،  كونغ،  هونغ 

رومانيا، بلجيكا، سنغافورة، بيالروسيا، اإلمارات، إيران.
المسابقات  في  وتقام  البطولة.  في  المشاركة  الجنسين  لكال  ويحق 
وباستطاعة  والفردي،  والزوجي   الفرق  منافسات  في  والمتمثلة  الثالث 
العب  بأي  االستعانة  له  يحق  كما  البطولة،  في  نفسه  يمثل  أن  العب  أي 

من دولة أخرى ليشارك معه في منافسات الزوجي.
ليدخلوا  الالعبين  لكل  ثمينة  فرصة  البطولة  هذه  في  المشاركة  وتعد 
معتمداً  للطاولة  الدولي  االتحاد  يصدره  الذي  العالمي  التصنيف  ضمن 

فيه على مجموع النقاط، والذي على إثره يحدد بطل العالم.

البطولة  في  المشاركة  من  تبدأ  معايير  عدة  بحسب  النقاط  وتمنح 
األدوار  إلــى  فالمتأهل  المسابقات،  جميع  في  الالعبين  بنتائج  مــروراً 
بموجبها  يحصل  ـــى،  األول الثالثة  المراكز  على  والحصول  النهائية 
إذ  التمهيدية،  األدوار  في  مشاركته  عدم  إلى  إضافة  النقاط  على  الفريق 

يتأهل مباشرة إلى األدوار النهائية في الجوالت الالحقة.
لثالث  البطولة  لتستضيف  الثقة  البحرين  الــدولــي  االتــحــاد  ومنح 
في  األولى  نسختها  منذ  البطولة  شهدته  الذي  الرائع  التنظيم  بعد  مرة 

المنامة قبل عامين.

14 دولة تستضيف جوالت بطولة العالم

] أكد مدرب منتخب بالروسيا أندريه فوروبييف الذي يشارك للمرة الثانية على التوالي في بطولة البحرين 
هذه  توقيت  »يأتي  قال:  إذ  لهم،  جداً  مناسب  البحرين  بطولة  توقيت  أن  الطاولة  لكرة  للناشئين  العالمية  
بطولتين  في  نشارك  المشاركة  بهذه  فنحن  بعيدة،  بالدنا  أن  وخصوصًا  إلينا،  بالنسبة  مناسبا  البطولة 
في  للمشاركة  العالمية  المنتخبات  يجذب  كبير  سبب  وهو  قطر  وبطولة  البحرين  بطولة  هي  واحد  وقت  في 
عدد  بمشاركة  وتحظى  قوية  بمنافسة  تتميز  البحرين  بطولة  أن  وجدنا  فقد  ذلك  إلى  إضافة  البحرين.  بطولة 
كبير من الالعبين من مختلف بلدان العالم وهو ما يعطيها طابعا تنافسيا قويا، كما يشارك فيها عدد كبير من 
أيضًا  قوية  البطولة  العام  هذا  وفي  أيضًا.  دوليًا  تصنيفًا  يمتلكون  وممن  الطاولة  كرة  في  المميزين  الالعبين 
كالعام الماضي، وقد تمكنا في منافسات زوجي الفتيات من  تحقيق المركز الثالث على المستوى العام، ونأمل 
بأربع  شاركنا  أيضًا  الماضي  العام  وفي  الفردي.  منافسات  مستوى  على  حتى  العام  هذا  أفضل  مراكز  تحقيق 

العبات فقط، أما هذا العام فقد حرصنا على المشاركة بفريقين فتيات وأوالد«.
مجملها  في  متقاربة  المستويات  إن  إذ  باللقب،  للفوز  معينا  فريقا  أرشح  أن  أستطيع  »ال  فوروبييف  وأضاف 
فئة  في  االيرانيون  كذلك  موهوبين،  صغارا  يمتلك  الذي  الكوري  الفريق  مثل  متميزة  فرقا  هناك  لكّن  تقريبًا، 

الناشئين، باإلضافة إلى العبي هونغ كونغ«.
قطر  بطولة  ستكون  المقبلة  »المشاركة  البالروسي:  المدرب  قال  المقبلة  مشاركاتهم  وبشأن 
لديارنا  سنعود  بعدها  البلدين،  بين  المسافة  قرب  بحكم  البحرين  بطولة  بعد  مباشرة 
الطاولة  لكرة  أوروبا  لبطولة  المكثف  التدريبي  برنامجنا  ضمن  تدريباتنا  ونواصل 
والتي سنشارك فيها بـ 15 العبا والعبة، ونأمل تحقيق نتائج طيبة في هذه البطولة 
التشيك  بجمهورية  المقبل  تموز  يوليو/  شهر  في  ستقام  التي  القوية  األوروبية 

والتي تحظى بمشاركة معظم دول أوروبا والتي يصل عددها إلى 50 فريقًا«.
بطولة  في  الثانية  لمشاركتهم  سعادته  عن  بالروسيا  منتخب  وأعــرب 
من  والضيافة  االستقبال  وحسن  للبطولة  المميز  بالتنظيم  مشيداً  البحرين 
لمملكة  الثانية  لزيارتهم  مسرورن  أنهم  الى  وأشار  المنظمة،  اللجنة  قبل 

البحرين متمنيًا العودة لها في العام المقبل.

رشح صغار كوريا لتحقيق مراكز المقدمة

فوروبييف: المشاركة الواسعة أعطت طابعًا قويًا للبطولة

راؤول: تغطيتكم الصحافية مميزة
] أبدى مدير بطوالت الناشئين باالتحاد الدولي راؤول 
الميدانية  الصحفية  بالتغطية  الشديد  إعجابه  كولن 
بحسب  البالغ  واالهتمام  اإلعالمية  وبالمتابعة  للبطولة  
البطولة  مجريات  بكل  واإلعالم  الصحافة  لرجال  وصفه 
الصحف  مختلف  في  النشر  من  تستحقه  مــا   وإعطائها 
الفعاليات  لمختلف  جيدة  مساحة  ـــراد  وإف البحرينية 

للقارئ. والالعبين  المنتخبات  وتقديم  والمنافسات 
البحرينية  الــصــحــافــة  بــأن  راؤول  ــي  ــان ــب اإلس ــن  ــّي وب
عالية  وبــدقــة  البطولة  تفاصيل  على  جيد  بشكل  تركز 
الصحفي  بها  يتميز  الــتــي  الصحفية  ــارة   ــه ــم ال ــن  ع تنم 

وحيوي  مهم  أمــر  ــذا  وه البحريني 
كما  الصحفية،  ــادة  ــم ال ـــراء  إث ــي  ف
ــرات  ــق ــم  ف ــدي ــق ــوع فـــي ت ــن ــت أنــهــا ت

بالمسئولين  فيها  تلتقي  متنوعة 
بشكل  وتخرج  والالعبين  والمدربين 

التغطية  ــأن  ب الــقــول  ويمكنني  جيد 
أفضل  مــن  هــي  البحرينية  الصحفية 

الشرق  منطقة  مستوى  على  التغطيات 
للصحافة  متابعتي  منذ  ـــط  األوس

وعملها بدءا من 2007.

هونغ  منتخب  من  تــاك(  وا  )هانغ  البطولة  في  العب  أصغر  أظهر   [
الموهبة  سن  صغر  رغم  وعلى  لالنتباه،  ومثيرا  رائعا  فنيا  مستوى  كونغ 
التي تفجرت في البحرين إال أنه تمكن من مقارعة الالعبين الذين يفوقونه 
عن  ينبئ  بشكل  وقاومهم  قوية  مباريات  أمامهم  وأدى  والخبرة  السن  في 

بروز العب غير اعتيادي في عالم لعبة كرة الطاولة.
وظهر على الالعب )هانغ وا تاك( من مواليد 26 فبراير/ شباط 1996 
من  أقرانه  بقية  عن  تميزه  التي  العالية  والحماسة  الجدية  سنة(   13(
الالعبين سواء في التمارين واإلعداد أو اثناء المباراة التي يقدم فيها أعلى 
التي  مدربته  مع  تعاونه  عليه  لوحظ  كما  يمتلكها،  التي  الطاقة  معدالت 
بروح  معها  يتجاوب  شاقة  تدريبية  حصص  في  وآخر  حين  بين  تأخذه 
البحرين  مملكة  في  بالتواجد  سعيد  أنه  تاك  أوضح  براءة  وبكل  عالية. 
التي يزورها للمرة األولى ويتمنى أن تكون هي الفرصة الجيدة النطالقته 
تعبيره  بحسب  استثمرها  وقد  قوية  مباريات  لعب  أنه  وبين  اللعبة،  في 

واستفاد كثيرا من تواجده في بطولة البحرين الدولية للناشئين.

هانغ وا يتفنن على الطاولة الخضراء

هانغ وا تاك
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كرة الطائرة6

الخبرة حسمت نهائي كأس رئيس المؤسسة للمحرق

المحرق بالكأس تزينت... وبالعمالق وأبطالها تبخترت
§  الجفير - محمد عون، محمد عباس

للمرة  الطائرة  للكرة  المؤسسة  رئيس  ك��أس  بطولة  المحرق  فريق  حقق   [
على  صعبًا  ف���وزًا  حقق  بعدما  )األرب��ع��اء(  األول  أم��س  ي��وم  تاريخه  ف��ي  الثانية 
كبير  جماهيري  حضور  وسط  بينهما  أقيمت  التي  النهائية  المباراة  في  داركليب 

من عشاق الفريقين وعشاق الكرة الطائرة البحرينية.
منافسه  على  ال��ل��ق��اء  م��ج��ري��ات  قلبه  إل��ى  ن��ظ��رًا  صعبا  ال��م��ح��رق  ف��وز  ويعتبر 
وكان   .)2/3( بنتيجة  فاز  ثم  ومن  )صفر/2(  بنتيجة  خاسرًا  كان  إذ  داركليب، 

داركليب قريبًا من حسم اللقاء لمصحلته لوال التألق الكبير الذي أظهره العمالق 
فاضل عباس بتحقيقه )35( نقطة في أكبر معدل نقاط يحقق في هذه البطولة هذا 
الموسم. وبرع فاضل عباس كثيرًا في تحقيق النقاط سواًء في الهجوم أو تشكيل 
حوائط الصد، ليؤكد أنه العب من طراز رفيع على رغم عدم مشاركته في مركزه 
الرئيسي وهو مركز )3(، فضاًل عن تألق التايلندي وانشاي في الشق الهجومي 
بإشراك  المرباطي  محمد  البطوالت  لصائد  اكتشافا  يعتبر  ه��ذا  أن  إال  أي��ض��ًا، 

العمالق في مركز )2( لتعويض غياب المصاب عبداهلل النجدي.

أول  ليحقق  معها  األحالم  طائرة  وعادت  البطوالت  وعادت  المرباطي  عاد  إذًا 
للنجمة  المسجل  القياسي  الرقم  المحرق  ليعادل  المحرق،  مع  مهمه  أول  في  لقب 

برصيد لقبين في هذه المسابقة.
المباراة  أش��واط  جميع  في  التحكيم  على  احتجاجات  عدة  أيضًا  اللقاء  وشهد 
من  المكون  الدولي  الطاقم  ارتكبها  أخطاء  عدة  هناك  وكانت  استثناء،  دون  من 
أحمد القيم وسامي سويد. وشهد هذا اللقاء أيضًا أول مشاركة إلى صانع ألعاب 

المحرق أحمد يوسف منذ نحو العامين مع ناديه المحرق.

يجب على محمد حبيب االعتذار... إبراهيم الورقاء: 

الخبرة والحظ خذالنا ورجحا كفة »الذيب«
إبراهيم  داركليب  نادي  في  الطائرة  للكرة  األول  الفريق  مدرب  أكد   [
كان  بعدما  المباراة  مجريات  قلب  في  الرئيسي  السبب  أن  الورقاء  علي 
يعود   )2/3( بنتيجة  خسارته  ثم  ومن  )2/صفر(  بالنتيجة  متفوقا 
الذي  الحظ  عن  فضاًل  المحرق  العبو  به  يتمتع  الذي  الخبرة  عامل  إلى 
دورها  لعبت  الخبرة  »نعم،  وقال:  اللقاء.  حسم  في  رئيسيًا  دوراً  لعب 
في  اللقاء  حسم  من  جداً  قريبين  كنا  إذ  الحظ،  وكذلك  اللقاء  حسم  في 
حصل،  فيما  رئيسيًا  الحظ  عامل  كان  إذ  نوفق،  لم  لكنا  الرابع  الشوط 
الفترة،  هذه  في  المحرق  العبي  الزم  الــذي  الكبير  التوفيق  عن  فضاًل 
للمرة  اللقب  وتحقيقهم  انتصارهم  على  مبروك  لهم  نقول  وبالتالي 

لنا  أوفــر  وحظا  تاريخهم  في  الثانية 
المواعيد«.  قادم  في 

ــع الــورقــاء قــائــاًل:  ــاب وت
بصورة  المباراة  »دخلنا 

فحققنا  ــــداً  ج ــازة  ــت ــم م
األول  الــــشــــوطــــيــــن 

ـــي بـــجـــدارة،  ـــان ـــث وال
التنويع  بفضل  وذلك 
األلعاب  صناعة  في 

الــجــمــاعــي  واألداء 
ـــــــــــذي عـــولـــنـــا  ال

وعلى  عــلــيــه، 

األمر  تدارك  استطعنا  فإننا  األول  الشوط  في  القوية  غير  البداية  رغم 
كل  بعيدا  كان  المحرق  أن  وأعتقد  الملعب.  داخل  والحماس  بالقتال 
في  دخلوا  فريقنا  العبي  أن  غير  الثالث،  الشوط  في  مستواه  عن  البعد 
هذا  على  المحرق  انقضاض  في  ساهمت  التي  األخــطــاء  من  سلسلة 
قامة  قصر  استغل  الذي  عباس  لفاضل  كبير  تميز  عن  فضاًل  الشوط، 

وانشاي«. التايلندي  مع  الحال  وكذلك  لدينا  األطراف  العبي 
الثالث  الشوط  في  التركيز  عنه  غــاب  الفريق  أن  الــورقــاء  ــح  وأوض
الشوط  »فــي  ــل  وواص اللقب،  تحقيق  من  قريب  أنــه  يصدق  لم  وكأنه 
في  حصل  لما  نــظــراً  جــيــدة  بــصــورة  الــبــدايــة  ــدم  ع ــم  رغ وعــلــى  ــع  ــراب ال
وشهد  المناسب  الوقت  في  يعود  كيف  عرف  الفريق  فإن  الثالث  الشوط 
ولكن  الهجومية  الناحية  من  الحقيقي  داركليب  مستوى  الشوط  نهاية 
تحدثنا  التي  الخبرة  تكمن  وهنا  كبير  بهدوء  الفترة  هذه  لعب  المحرق 
حسم  مــن  قريبين  كنا  فإننا  ــك  ذل كــل  ــم  رغ وعــلــى  الــمــحــرق.  عــن  عنها 
الخامس  الشوط  في  حصل  وما  الشديد.  ولألسف  نوفق  لم  لكن  الشوط 
بسبب  العبونا  منها  عانى  التي  الكبيرة  للصدمة  نظراً  جداً؛  طبيعي 
أخطاء  هناك  أن  أشير  أن  ويجب  منا،  قريبًا  كان  بعدما  اللقاء  فقدان 

أشواطه«.  جميع  في  اللقاء  على  أثرت  تحكيمية 
يحاولون  أنهم  نعرف  بل  نلومهم،  ال  »نحن  قــال:  التحكيم  وعن 
ترجح  ــواط  األش نهاية  في  تحصل  التي  األخطاء  لكن  األفضل،  تقديم 
الفريقين  كال  أن  وأعتقد  حصل،  ما  هذا  وبالتالي  آخر،  على  فريق  كفة 
الخامس  الــشــوط  بــدايــة  منه  تضررنا  عــن  فضاًل  التحكيم  مــن  تضرر 

للجميع«.  التوفيق  نتمنى  كٍل  وعلى  الرابع،  الشوط  ونهاية 
الزميلة  ــور  ــص م حبيب  محمد  ــب  ــي ــل دارك العـــب  ركـــل  ــة  ــادث ح وعـــن 
أن  الالعب  وعلى  أبدا،  فيه  مرغوب  غير  التصرف  »هذا  قال:  »البالد«، 
التحرك  شخصيًا  أنا  وسأحاول  والصحيفة،  للمصور  اعتذاره  يقدم 
الحادثة  وهذه  بواجبه،  يقوم  كان  المصور  ألن  الموضوع،  هذا  على 

االعتذار«. عليه  وأكرر  المباراة،  ضغط  عن  ناتجة  كانت  تأكيد  بكل 
قرية  وأهالي  العنيد  عشاق  أن  علي  إبراهيم  داركيب  مــدرب  وأكــد 
اللقاء،  بعد  شجعوه  بل  الفريق  أداء  من  مرتاحون  جميعهم  داركليب 

حليفنا«.  يكن  لم  التوفيق  لكن  لقب  بأول  نفرحهم  أن  نود  »كنا  وقال: 
للقاء  التحضيرات  أن  حديثه  نهاية  فــي  داركــلــيــب  مــدرب  وأشـــار 
الـــــدوري  ـــي  ف األول  داركـــلـــيـــب 
النجمة  ــع  م الــمــمــتــاز 
ــــدأ مــنــذ  ــــب ــــت س
ــــــٍد  ــــــــــــوم غ ي

)السبت(.

ياسين الميل: حوائط الصد القوية أمنت لنا البطولة
لكرة  األول  المحرق  فريق  مدرب  مساعد   [
الصد  حوائط  أن  أكــد  الميل  ياسين  الطائرة 
لفريقه،  ــاراة  ــب ــم ال جلبت  ــي  ــت ال ــي  ه الــقــويــة 
الصد  ــط  ــوائ ح تحسين  ــن  م »تــمــكــنــا  ــــال:  وق
تقليل  من  مكننا  ما  وهو  الثالث  بالشوط  بدءا 
السريعة  الكرات  في  كليب  دار  فريق  خطورة 
والكرات الساحقة وهو ما أربك فريق دار كليب 

المباراة«. طوال  مميزا  مستوى  قدم  الذي 
البداية  فــي  مفككا  ــان  ك »دفاعنا  وأضـــاف 
الهجوم  بأخطاء  فيه  تأثرنا  الذي  الوقت  في 
إلى  أدت  عــوامــل  تلك  ــل  وك االستقبال  ــوء  وس

والثاني«. األول  الشوطين  في  خسارتنا 
ــــا كــثــيــرا فــي  ــــن وتـــابـــع »حــســنــا مـــن أدائ
من  وخــصــوصــا  ــع  ــراب وال الــثــالــث  الشوطين 
الصد  حوائط  خــالل  ومــن  الدفاعية  الناحية 

القوية«.
ــواط  األش في  فريقه  خبرة  أن  الميل  وبين 
على  ــق  ــري ــف ال ــدت  ــاع س ــي  ــت ال ــي  ه الــحــاســمــة 
الشوط  »في  وقال:  المباراة،  في  الفوز  تحقيق 
المحرق  فريق  خبرة  ظهرت  الحاسم  الرابع 
على  وقـــدرتـــهـــم  ــن  ــي ــب ــالع ال جـــأش  ـــة  ـــاط ورب

وبعد  الــمــبــاراة  ظــروف  مختلف  مــع  التأقلم 
الفوز  باقتراب  أحسسنا  الشوط  هذا  في  الفوز 
إلى  تحتاج  »البطولة  وأضاف  البطولة«.  في 

معناه  شوطين  في  الفوز  فليس  طويل  نفس 
في  عليه  عملنا  ــا  م وهــو  ــاراة  ــب ــم ال ــي  ف ــوز  ــف ال

المتبقية«. الثالثة  األشواط 

فواز بن محمد يقلد الميل الميدالية الذهبية

عبداهلل: سوء االستقبال وراء تخلفنا في البداية
] أكد العب فريق المحرق عبداالله عبداهلل أن فريق دار كليب فريق 

صعب ومقاتل، وقال: »وضع المباراة النهائية مختلف وال بد من 
الالعبين السيطرة على أنفسهم خالل هذه المباريات المهمة«.

بالشوط  بدءا  بقوة  للمباراة  العودة  من  »تمكنا  وأضاف 
معنويات  على  ايجابي  دور  العودة  لهذه  وكان  الثالث، 

نتيجة  الــمــبــاراة  فــي  فــوزنــا  فــي  أسهم  مــا  ــو  وه الفريق 
تراجع معنويات الفريق المنافس«.

من  والثاني  األول  الشوطين  في  »عانينا  وتابع 
المباراة  بداية  في  وخصوصا  االستقبال  ســوء 

وخصوصا  الفريق  أداء  على  كثيرا  أثــر  ما  وهــو 
في  خسارتنا  ــى  إل وأدى  الساحق  الضرب  في 

الشوطين األولين«.
بتحقيق  سعادته  عــن  عــبــدااللــه  ـــرب  وأع

كانت  ــة  ــول ــط ــب »ال وقـــــال:  ــة،  ــول ــط ــب ال ـــذه  ه
ألنها  الموسم  بداية  في  لنا  بالنسبة  مهمة 

كبيرة  معنوية  دفعة  الالعبين  ستعطي 
عبداالله  وبــارك  المقبلة«.  البطوالت  في 

فريقه  لجماهير  تصريحه  خــتــام  ــي  ف
متمنيا  الــمــوســم،  فــي  ـــى  األول البطولة 

ـــل تــكــاتــف  ـــي ظ ــة ف ــي ــالث ــث تــحــقــيــق ال
كليب  دار  لفريق  ومتمنيا  الجميع، 

التوفيق في البطوالت المقبلة. عبداإلله عبداهلل مع كأس البطولة
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توقعت الفوز بالفاصل بعد رؤيتي وجوه العبي داركليب

العمالق: اإلنجاز جاء بتكاتف الجميع
فاضل  العمالق  األول  اللقاء  نجم  أكد   [
سبب  أن  ــي«  ــاض ــري ال ــط  ــوس »ال ـــ  ل عــبــاس 
بعد  الحقيقي  لمستواه  ــه  ــودت وع ـــروزه  ب
الموسمين  في  وخصوصًا  غيابه،  من  فترة 
القوية  الشخصية  إلــى  يعود  الماضيين، 
المرباطي.  محمد  ــدرب  ــم ال يمتلكها  التي 
رب  من  هي  لمستواي  عودتي  »نعم  وقال: 
العالمين هذا أواًل، والشخصية القوية التي 
المرباطي   محمد  القدير  الــمــدرب  يمتلكها 
بذات  الجميع  المرباطي  يعامل  إذ  ثانيًا، 
الطريقة وال يفرق بين العب وآخر وهلل الحمد 
البطوالت،  فعادت  البداية  منذ  معنا  وفق 
في  يرغب  واحــد  كفريق  تكاتفنا  عن  فضاًل 
وبالتالي  لإلنجازات،  يعود  المحرق  جعل 

الفضل يعود لزمالئي الالعبين أيضًا«.
وواصل صاحب )35( نقطة في النهائي 
بداية  في  الجيدة  بدايتنا  رغم  »على  قائاًل: 
ــف يــعــود  ــي ـــرف ك ــب ع ــي ــل ـــإن دارك ــاء ف ــق ــل ال
األفضل  أنه  أعتقد  الذي  دفاعه  قوة  بفضل 
في  الكبير  التميز  عن  فضاًل  منازع  دون  من 
التقدم  هذا  على  ساعدهم  ما  ــى  األول الكرة 

وبنتيجة )صفر/2(«.
الثالث  ــوط  ــش ال »دخــلــنــا  ــاًل:  ــائ ق ــع  ــاب وت
لدينا  مستوى  افضل  تقديم  أجــل  من  فقط 
النهائي  هــذا  في  طيبة  بصورة  نظهر  لكي 
ألننا  شــيــئــا  نــخــســر  لــن  ــا  ــن أن ــًا  ــوص ــص وخ
والثاني،  األول  الشوطين  خاسرين  أصــاًل 
ـــوة وهلل  ــي دخــلــنــا الــشــوط بــكــل ق ــال ــت ــال وب
صعوبة  رغم  على  تحقيقه  في  وفقنا  الحمد 
وأعتقد  الرابع.  الشوط  في  وكذلك  المهمة، 
بــعــدمــا  ــر  ــس ــخ ي ــــرة  م ألول  ـــب  ـــي ـــل دارك أن 
ألنه  ــر(؛  ــف )2/ص بالنتيجة  متقدمًا  ــان  ك
فريق  ألي  يمكن  وال  الــمــراس  صعب  فريق 

االستهانة به«.

الــرابــع  ــوط  ــش ال ــي  ف الكبير  تألقه  ــن  وع
المباراة  نقطة  أنقذ  إذ  بالدفاع،  وخصوصًا 
ــك  ــب وذل ــي ــل ــدارك ــت ســتــذهــب ل ــان ــي ك ــت وال
في  صراحة  »بكل  ــال:  ق الدفاعي،  بتألقه 
على  والحظ  الحماس  ساعدني  الكرة  هذه 
في  عاشور  سيدعلي  وفق  وبعدها  صدها، 

تحقيق نقاط حاسمة من حائط الصد«. 
فيه  يظهر  لم  الذي  الخامس  الشوط  وعن 

سهلت  والتي  المثالية  بالصورة  داركليب 
ــي حــســم الــلــقــاء  ــرق ف ــح ــم ــة ال ــوري ــأم ــن م م
قلنا  الشوط  انطالقة  »قبل  قال:  لمصحلته، 
ان الفوز سيكون حليفنا بعدما رأينا وجوه 
بعدما  والمنهارة  الحزينة  داركليب  العبي 
وبالتالي  اللقاء،  حسم  من  قريبين  كانوا 
الموقف  هـــذا  الســتــغــالل  قـــوة  بــكــل  دخــلــنــا 
باللقب  وتوجنا  اللقاء  حسم  واستطعنا 

للمرة الثانية في تاريخنا«. 
الجماهير  ـــى  إل ــاس  ــب ع ــل  ــاض ف ــــارك  وب
جاء  ــذي  ال االنــجــاز  ــذا  ه على  المحرقاوية 

بتكاتف جميع الالعبين.
يذكر أن العمالق تميز بصورة كبيره في 
حوائط  تشكيل  في  خصوصًا  االلــقــاء  هــذا 
ـــواط  ــي األش ـــان ذلـــك ف ــوم وك ــج ــه الــصــد وال

الثالثة األخيرة.

فاضل عباس سجل اسمه من ذهب

مفتاح: كنا قادرين على 
العودة في المباراة

فريقه  أن  أكد  مفتاح  محمد  المميز  المحرق  فريق  نجم   [
الفريق  يمتلكه  ما  بفضل  للمباراة  العودة  على  قــادرا  كان 

الظروف. هذه  مثل  في  خبرة  ذوي  والعبين  مميز  مدرب  من 
لعبة  في  كثيرا  يحدث  أمر  المباراة  في  حدث  »ما  وقال: 
األفضل  يكون  الخلف  مــن  العائد  والفريق  الطائرة  ــرة  ك
ــي الــشــوط  ــده  ف ــاع ــس ــا ي ـــذا م ــن الــنــاحــيــة الــمــعــنــويــة وه م

. » سم لحا ا
أصعب  وفــي  المباراة  طــوال  األمــل  نفقد  »لــم  ــاف  وأض

الملعب«. في  الكرة  دامت  ما  فتراتها 
البطوالت  في  التوفيق  كليب  دار  لفريق  مفتاح  وتمنى 
من  وهــو  مميزة  مــبــاراة  قــدم  الفريق  أن  معتبرا  المقبلة 
بطوالت  في  كبير  شأن  له  سيكون  التي  الصعبة  الفرق 

الموسم. هذا 
الخبرة  خالل  من  المنافس  الفريق  على  »تفوقنا  وتابع 
رباطة  جانب  إلى  الحاسمة  الفترات  في  فريقنا  يمتلكها  التي 

للمباراة«. القوية  العودة  على  وقدرتهم  الالعبين  جأش 
ــه بــإضــافــة  ــادت ــع ــن س ــــرب مــفــتــاح ع وأع
ــادي  ــدة إلــى خــزيــنــة ن ــدي بــطــولــة ج
ـــه  ـــخ ـــاري ــــرق وإلــــــــى ت ــــح ــــم ال
ــي كــرة الــطــائــرة  الــطــويــل ف
أن  متمنيا  البحرينية، 
المزيد  فريقه  يحقق 
مـــــــن الـــــبـــــطـــــوالت 
هــــــــذا الــــمــــوســــم 
ــــوج  ــــت ي وأن 

. ثية لثال با

رئيس لجنة الحكام محمد جاسم:

ال توجد أخطاء تحكيمية مؤثرة في النهائي
أن  الرياضي«  »الوسط  لـ  جاسم  محمد  الطائرة  للكرة  البحريني  االتحاد  في  التحكيم  لجنة  رئيس  أكد   [
بين  كان  والذي  الطائرة  للكرة  المؤسسة  رئيس  كأس  لنهائي  الدولي  التحكيمي  الطاقم  أداء 
داركليب والمحرق والذي نتج عنه فوز صعب للمحرق بنتيجة )2/3( ليتوج باللقب 
سويد  وسامي  القيم  أحمد  الدوليين  أن  أكد  تاريخه،  في  الثانية  للمرة 
أخرجا المباراة إلى بر األمان، وتصل درجة تقييمها للمباراة إلى 
الصعبة.  المباراة  هذه  في  قدماه  الذي  الكبير  األداء  بعد  جيد 
على  مؤثرة  أخطاء  توجد  »ال  قائاًل:  الحكام  لجنة  رئيس  وتابع 
إلى  وأخرجوها  جيد  بشكل  أداروها  والحكام  المباراة،  سير 
الجماهيري  الحضور  بسبب  صعوبتها  رغم  على  األمان  بر 
الذي  الكبير  واألداء  الصالة  في  حاضرًا  كان  الذي  الكبير 
حدثت  »وإن  ـــاف  وأض الفريقين«.  كــال  العــبــو  بــه  ظهر 
بعض األخطاء في مثل هذه األجواء فهي طبيعية جدًا«.

ـــدرت عن  ــة الــتــي ص ــي ــالق وعـــن الــحــركــة غــيــر األخ
وبالتالي  أرهــا  لم  »أنــا  قــال:  مكي،  علي  الخط  مراقب 
من الصعب جدًا أن أحكم عليها، ولهذا السبب سنرى 
تم  حال  وفي  المباراة،  ومشرف  اللقاء  حكم  تقرير 
ذكرها فسيكون هناك إجراء على الحكم، إال أنني ال 
بشأن  الصحافة  بكالم  آخذ  أن  أستطيع 

هذه القضية«.
النهائية  الــمــبــاراة  أن  ــر  ــذك ي
على  ــات  ــاج ــج ــت اح ـــدة  ع ــدت  ــه ش
كال  قــبــل  ــن  م التحكيم 

الفريقين.

سنلعب في المجموعة ذاتها في »العربية« 

الزياني: خليفة اعتذر...
 غازي سيواصل مهمته حاليًا

] أكد مدير الكرة الطائرة في نادي النجمة يوسف الزياني 
خليفة  يوسف  الوطني  الــمــدرب  أن  الرياضي«  »الــوســط  لـ 
اعتذر عن عدم تدريب الفريق األول للكرة الطائرة في النجمة 
عدم  عن  خليفة  يوسف  اعتذر  »فعال،  وقال:  رسمية،  بصورة 
قراره  نحترم  نحن  وبالتالي  النجمة،  تدريب  مهمات  استالم 

الذي اتخذه«. 
المرغوب  الخيار  هو  خليفة  يوسف  الوطني  المدرب  وكان 
سمير  الجزائري  المدرب  إقالة  بعد  النجماوية  قبل  من  فيه 
زيتوني بعد لقاءين فقط من مسابقة كأس رئيس المؤسسة، 

وذلك بسبب األمور المالية وبعض الخالفات مع النجماوية.
الوقت  »في  قال:  اآلن،  المهمة  سيستلم  الذي  المدرب  وعن 
أحمد  غــازي  الشباب  فئة  مــدرب  الفريق  سيمسك  الحالي 
موفقها  لمعرفة  الموضوع  هــذا  في  اإلدارة  مناقشة  وسيتم 
نهاية  حتى  النجمة  تدريب  في  أحمد  ــازي  غ سيستمر  وهــل 

الموسم أم سيتم البحث عن بديل«. 
»سنلعب  قـــال:  العربية،  البطولة  فــي  المشاركة  ــن  وع
مع  اآلن  تلعب  التي  المجموعة  بــذات  العربية  البطولة  في 
معروف  هو  فكما  ثان  محترف  العب  مع  نتعاقد  ولن  النجمة 

المال  من  كبيرا  مبلغا  سيكلفنا  المحترف  الالعب  أن 
نهائيًا،  ثان  محترف  العب  مع  نتعاقد  لن  وبالتالي 

هذه  خــالل  من  الالعبين  بين  التجانس  زرع  نريد  إذ 
ننافس  وأن  طيبة  مستويات  تقديم  وسنحاول  البطولة 

على أن يكون الفريق جاهزا لمسابقة الدوري وكأس ولي 
العهد«. يذكر أن البطولة العربية لألندية ستنطلق 

في النصف الثاني من شهر فبراير/شباط 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــم ــاص ــع ـــي ال الـــحـــالـــي ف

بيروت.

] طالب رئيس نادي داركليب إبراهيم سلمان عبر »الوسط الرياضي« االتحاد البحريني 
الحكام  إبعاد  أجل  من  والنهائية،  الحساسة  للمباريات  أجانب  حكام  بتوفير  الطائرة  للكرة 
»فعاًل،  وقال:  الملعب.  داخل  الالعبين  أو  الجماهير  بسبب  المباراة  ضغط  عن  البحرينيين 
من  قريبين  كنا  إذ  جداً،  واضح  وبشكل  كثيراً  التحكيمية  الناحية  من  ظلمنا  األول  أمس  يوم 
هذا  تحقيق  دون  حاال  أخرى  في  التوفيق  وسوء  تارة  التحكيمية  األخطاء  ولكن  الفوز  تحقيق 

الفوز وبالتالي تحقيق أول لقب لنادي داركليب على مستوى الرجال«. 
المباريات  هــذه  مثل  لقيادة  األكفأ  تختار  أن  التحكيم  لجنة  على  »يجب  قــائــاًل:  وتابع 
لهم  نتمنى  بل  الحكام  نزاهة  في  نشكك  ال  ونحن  هباًء،  فريق  جهد  يذهب  ال  حتى  الحساسة 
وبالتالي  أظن،  كما  الكفاءة  من  واحدة  درجة  على  ليسوا  الحكام  ولكن  تأكيد،  بكل  التوفيق 
الحكام  إلبعاد  المباريات  هذه  لمثل  أجانب  بحكام  االستعانة  البحريني  االتحاد  من  أتمنى 

المباريات  قوة  من  النتائج  الضغط  عن  البحرينيين 
ــرر  أك وأنـــا  الكبير،  الجماهيري  والــحــضــور 

لقاء  في  التحكيمية  األخطاء  من  عانينا 
الــمــحــرق  شقيقنا  ــــام  أم األول  ـــس  أم

كثيراً«.
أن  داركليب  نــادي  رئيس  وأكــد 

حكام البحرين دائمًا ما يتألقون 
الخارجية؛  مشاركاتهم  في 

البعد  كل  بعيدون  ألنهم 
لم  ما  وهــذا  الضغط،  عن 

الداخل  في  عليه  يحصلوا 
)قاصداً المسابقات المحلية 

ألنها جماهيرية(.
ـــل هــذا  وعـــنـــدمـــا ســـألـــنـــاه ه

داركليب  لقاءات  عن  معين  حكم  إبعاد  فيها  تطلبون  لالتحاد  رسالة  سترسلون  أنكم  يعني 
االتحاد  مع  إيجابية  وعالقتنا  بالكامل،  الموضوع  سندرس  »نحن  قــال:  مثال،  الحساسة 
واألندية أيضًا وهلل الحمد، وعن مسألة الحكام فأكرر اننا ال نشكك في نزاهة أحد، لكنا نود أن 
قريته  قرب  بحكم  سويد  سامي  »مثاًل  وأضاف  لألكفأ«.  النهائية  المباريات  إدارة  إسناد  يتم 

من داركليب ربما يشكل ذلك ضغط عليه وهذا يعتبر ضغطا إضافيا عليه«.
إنجاز  في  جهوده  على  الطائرة  للكرة  البحريني  لالتحاد  شكره  سلمان  إبراهيم  وقــدم 

جميع مسابقات الموسم وتطور الكرة الطائرة في البحرين.
مستوى  »قدمنا  قال:  المحرق،  أمام  النهائية  المباراة  في  فريقه  مستوى  عن  رضاه  وعن 
وكنا  قدمناه،  الذي  بالمستوى  الجميع  إبهار  واستطعنا  والثاني  األول  الشوطين  في  مميزا 
خذلنا  الحظ  أن  غير   ،)1/3 أو  )3/صفر  بنتيجة  لمصحلتنا  اللقاء  حسم  من  جداً  قريبين 
التوفيق  وكان  كبيرة  مستويات  قدموا  إذ  المحرق  في  العكس  وعلى  التوفيق،  سوء  والزمنا 

والحظ بجانبهم في أهم فترات المباراة، وعلينا أن نبارك لهم تحقيق هذا اإلنجاز«. 
هذه  في  قدموه  ما  على  الالعبين  وجميع  واإلداري  الفني  الجهاز  »أشكر  وأضــاف 
المباراة فهم لم يقصروا كليًا فيها، ونحن كمجلس إدارة وجماهير في القرية راضون 
الدوري،  بطولة  بتحقيق  سعيدين  سنكون  اهلل  وبإذن  قدموه،  الذي  عن  الرضا  كل 
وعلينا العمل من أجل تحقيق ذلك منذ اآلن، الكل يحسد داركليب على أنه مجموعة 
واحدة كاألسرة وأنهم متقاربون من بعض وهذا أهم أسلحتنا في الفترة المقبلة، 

ألن هناك عالقة قوية بين المدرب والالعبين واإلدارة وهذا هو األهم«. 
حبيب  محمد  فريقه  العب  من  بذر  عما  أسفه  داركليب  نادي  رئيس  وأبدى 
»بصفتي  قائاًل:  »البالد«  الزميلة  صحيفة  مصور  بركله  المباراة  نهاية  بعد 
إلى  الالعب  عن  ونيابة  شخصيًا  أنا  اعتذاري  أقدم  داركليب  نادي  رئيس 
فمهما  حبيب،  محمد  قبل  من  للركل  تعرض  الــذي  والمصور  الصحيفة 
وعليه  بواجبه،  يقوم  المصور  ألن  فعل  ما  يفعل  أن  له  يحق  ال  حصل 
عمان،  من  قادمًا  البحرين  إلى  عودته  بعد  الحادثة  هذه  عن  االعتذار 
هذه  مثل  يفعل  أن  من  أكبر  حبيب  ومحمد  شيء  كل  قبل  األخالق  ألن 
األمور، ولكن ال أحد يعلم ماذا حصل له حينها، ولكن هذا ليس مبررا 

بالنسبة إليه، وأكرر أسفي عما بدر منه«. 
وأشاد رئيس نادي داركليب بدور المالحق الرياضية المحلية 
في إبراز المسابقات المحلية وتقديم خدمة ممتازة ومادة دسمة 

إلى القارئ أيا كان مستواه.

نحن نعتذر وعلى حبيب أن يعتذر 

سلمان: ُظلمنا تحكيميًا... وأطالب بحكام أجانب للمباريات الحساسة
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نحو  متجهة  ـــارة  اإلث مــن  خلت  التي  الــمــبــاراة  ــدت  وب
دير  فان  أندي  يلعب  أن  قبل  الترجيحية  الجزاء  ضربات 

مايده تمريرة عرضية سقطت أمام البديل جوسلينج.
وراوغ جوسلينج مدافع ليفربول ألفارو أربيلوا وسدد 

كرة قوية في الزاوية البعيدة من المرمى.
وبدأت 

الفريق  قائد  خرج  عندما  األول  أمس  مبكرا  ليفربول  آالم 
الدقيقة  في  قدمه  على  يعرج  الملعب  من  جيرارد  ستيفن 

16 من المباراة بعد إصابته بشد في أربطة الساق.
الــمــبــاراة  عــلــى  نفسها  أداء  ــرة  ــي وت أيـــة  ــرض  ــف ت ولـــم 
الكثيرة  الصفراء  بالبطاقات  ذلك  من  بدال  تميزت  التي 

والتمريرات الخاطئة.
لييفا  لوكاس  ليفربول  وسط  خط  العب  طرد  وعندما 
إنــذار  على  لحصوله  المباراة  نهاية  من  دقيقة   15 قبل 
األمر  كان  ليسكوت،  جوليون  مع  الخشونة  بسبب  ثان 
جاءت  أنها  هو  هــذه  الطرد  حالة  في  الوحيد  المفاجئ 

متأخرة عن المتوقع.
حتى  حقيقية  ـــرص  ف أي  ــن  م ــاراة  ــب ــم ال ــت  ــل وخ
الدقيقة 71 عندما سنحت فرصة جيدة إليفرتون، 
تحرك  بعد  عثمان  ليون  ــى  إل الــكــرة  وصلت  إذ 
قوية  كرة  عثمان  وسدد  كاهيل،  تيم  من  رائع 

باتجاه المرمى ولكنها اصطدمت بالقائم.
ــاراة  ــب ــم ــن ال ــة الــثــانــيــة م ــرص ــف ــت ال ــان وك
تسديدة  لعب  عندما  أيضا  عثمان  نصيب  من 
بعد  ريينا  بيبي  ليفربول  ــارس  ح أنقذها  أرضية 
منه  تسقط  أن  قبل  اإلضافي،  الوقت  من  دقائق   6 مرور 

الكرة.
تصدى  عندما  الخطأ  أصلح  ما  سرعان  ريينا  ولكن 
المهاجم  كان  فقد  ذلك  ومع  للكرة.  جوسلينج  لمتابعة 
نهاية  ــرب  ق المجد  مــع  مــوعــد  على  عــامــا(   19( الــشــاب 

المباراة.
الخامس  الــدور  في  فيال  أستون  مع  إيفرتون  ويلتقي 
فــاز  بــعــدمــا  إنــجــلــتــرا  ـــأس  ك مــســابــقــة  ــن  م الــــــ16(  )دور 
ـــــر  ـــــي ـــــــــذا األخ ه
عـــــلـــــى فــــريــــق 
ــر  ــت ــاس ــك دون
 1/3 روفــرز 
ــاراة  ــب ــي م ف
ـــــــــــــــرى  أخ
ـــــــدور  ـــــــال ب
من  ـــع  ـــراب ال

المسابقة.
مــــــــن نــــاحــــيــــة 
ــــرى، ســجــل بــيــنــي مــكــارثــي  أخ
ساندرالند  ــام  أم لبالكبيرن  الــفــوز  ــدف  ه

قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت اإلضافي.
ــف بــالكــبــيــرن  ــي ــض ــت ــس وي

ــــــــــــق  ــــــــــــري ف

كوفنتري سيتي في الدور الخامس من البطولة.
 2/3 الفوز  إلى  بهدفين  تخلفه  كاونتي  ديربي  وحول 
بالدور  أخرى  مباراة  في  فورست  نوتنجهام  جاره  على 

الرابع.
الـــدور  ــي  ف يــونــايــتــد  مانشستر  ــع  م ــي  ــرب دي ويلتقي 

الخامس من كأس إنجلترا.

كأس ايطاليا 
نصف  ـــدور  ال إلــى  المتأهلين  عقد  يوفنتوس  أكــمــل 
على  بفوزه  القدم  لكرة  إيطاليا  كأس  لمسابقة  النهائي 
انتهاء  بعد   )3/4( الترجيح  بــركــالت  نابولي  ضيفه 
على  السلبي  بالتعادل  ــي  ــاف واإلض األصــلــي  الوقتين 

الملعب األولمبي في تورينو في الدور ربع النهائي.
بطل  وصيف  ميالن  وإنتر  بالتسيو  يوفنتوس  ولحق 
النسختين األخيرتين وسمبدوريا التي سبق أن حجزت 
ضيفه  على  بفوزه  األول  النهائي،  نصف  إلــى  بطاقتها 
اللقب  حامل  روما  ضيفه  على  والثاني   ،)1/3( تورينو 
مضيفه  على  والثالث   ،)1/2( األخيرين  العامين  في 
اودينيزي بركالت الترجيح )1/4( بعد انتهاء الوقتين 

األصلي واإلضافي بالتعادل )1/1(.
ــــارس/ آذار  ــن م ــي الـــرابـــع م وفـــي نــصــف الــنــهــائــي ف
مع  ميالن  وإنتر  التسيو،  مع  يوفنتوس  يلتقي  المقبل، 

سمبدوريا.

كأس إسبانيا
بهدفين  بلباو  اتلتيك  ضيفه  على  اشبيلية  فريق  فاز 
النهائي  نــصــف  ــــدور  ال ذهـــاب  ــي  ف واحـــد  ـــدف  ه مــقــابــل 

لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
أمجاده  استعادة  ــى  إل الساعي  بلباو  اتلتيك  ــان  وك
األلقاب  على  المنافسة  ســاحــة   ــى  إل ــودة  ــع وال الغابرة 
التي تذوقها آلخر مرة في العام 1984عندما تّوج حينها 
في  والثامن  الكأس  مسابقة  في  والعشرين  الثالث  بلقبه 
الدوري، البادئ بالتسجيل بواسطة فرناندو لورنتي في 

الدقيقة 43.
لكن اشبيلية الساعي إلى لقبه الخامس في المسابقة، 
انتفض في الشوط الثاني فأدرك التعادل عبر األرجنتيني 
الدو بدرو دوشر في الدقيقة 61، وأهدر له الدولي المالي 
فريديريك عمر كانوتيه ركلة جزاء في الدقيقة 84 قبل أن 
ينجح لوتارا اكوستا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 

.90
آذار  ــارس/  م من  العاشر  في  إيابًا  الفريقان  ويلتقي 

المقبل.

كأس فرنسا
الفرنسية  األنـــديـــة  رابــطــة  ـــأس  ك نــهــائــي  سيجمع 
الدرجة  من  ــوردو  ب ناديي  بين  القدم  كرة  في  المحترفة 

سان  باريس  على  تغلبهما  بعد  الثانية  من  وفان  األولى 
جيرمان ونيس على التوالي في نصف النهائي.

في المباراة األولى، جّرد بوردو  باريس سان جيرمان 
بثالثية  برانس«  دي  »بارك  ملعب  على  وهزمه  اللقب  من 
 )17( بيليون  دافيد  من  كل  تسجيلها  على  تناوب  نظيفة 
جيرالدو  والبرازيلي   )87( دياوارا  سليمان  والسنغالي 

ويندل )91(.
جيرمان  ــان  س ــس  ــاري ب سحق  ــان  ك ـــوردو  ب أن  يــذكــر 
برباعية نظيفة في آخر لقاء جمع بينهما ضمن منافسات 

الدوري الشهر الفائت.
ريــمــون  الــفــرنــســي  المنتخب  ـــدرب  م الــلــقــاء  ــر  ــض وح
بوغوصيان  أالن  مساعديه،  ــى  إل باإلضافة  دومينيك 

وبيار مانوفسكي وبرونو مارتيني.
وفي الثانية، فّجر فان الذي يحتل المركز السابع على 
العيار  من  مفاجأة  الثانية،  الدرجة  دوري  ترتيب  جدول 
بركالت  نيس  ــى  األول الدرجة  فريق  على  بفوزه  الثقيل 
واإلضافي  األصلي  الوقتين  انتهاء  بعد   3/4 الترجيح 

بالتعادل بهدف لمثله.
وعـــادل   60 الــدقــيــقــة  ــي  ف ــان  ــف ل خيتر  سعيد  ــل  ــّج س
الدقيقة  في  لنيس  النتيجة  سعدة  بن  شوقي  التونسي 

.88
يذكر أن آخر ناٍد من الدرجة الثانية كان خاض نهائي 

كأس الرابطة، هو غونيون منذ 9 سنوات.

في كؤوس القارة األوروبية

تأهل صعب لليوفي ومثير إليفرتون وساحق لبوردو 
§ عواصم - وكاالت

الشوط  انتهاء  من  دقيقتين  قبل  المباراة  من   118 الدقيقة  في  هدفا  جوسلينج  دان  سجل   [
منافسات  الهزيمة  بهذه  ودع  ال��ذي  ليفربول  على   0  /1 للفوز  إيفرتون  ليقود  الثاني  اإلضافي 

بطولة كأس إنجلترا لكرة القدم مساء أمس األول )األربعاء(.

فرحة العبي يوفنتوس بالتأهل    )أ. ف. ب(

§ لندن - رويترز

ــدوري  ال لقب  على  المنافسة  فــي  آمــالــه  أرســنــال  فريق  ينعش  قــد   [
المبتكر  الروسي  األلعاب  صانع  بانضمام  القدم  لكرة  الممتاز  االنجليزي 
ضد  لندن  شمال  بقمة  مباراته  في  الفريق  صفوف  إلى  ارشافين  أنــدري 

توتنهام هوتسبير الذي سيعود لتقديم أسلوب هجومي مألوف.
هجوم  كين  ــي  روب يقود  أن  يحتمل  ديفو  جيرمين  إصــابــة  ظــل  ــي  وف
من  صفوفه  ــى  إل عــودتــه  بعد  الفريق  مــع  لــه  مشاركة  أول  فــي  توتنهام 
وايت  ملعبه  في  الفريق  قيادة  شــارة  وسيحمل  األسبوع  هــذا  ليفربول 

هارت لين.
ويتعين على مدرب أرسنال آرسين فينغر اختبار لياقة ارشافين الذي 

انضم إلى فريقه من زينيت سان بطرسبرغ الروسي.
عن  ــداع  اإلب غياب  من  األسبوع  هذا  سابق  وقت  في  اشتكى  وبعدما 

مرة  ألول  الروسي  بالالعب  الدفع  في  فينغر  يرغب  قد  فريقه 
الــذي  الفريق  بين  الفجوة  لتقليص  منه  محاولة  فــي 

يحتل المركز الخامس ومانشستر يونايتد المتصدر.
وقال فينغر إنه ال ينتظر معجزات من ارشافين، 

قدرت  صفقة  في  الروسي  المهاجم  ضم  قبل  وقال 
جنيه  مليون   15 بنحو  واسع  نطاق  على  قيمتها 
منقذا  نريد  »ال  دوالر(:  مليون   21.60( إسترليني 

فوريا. ال أعتقد في وجود مثل هؤالء«.
األهــداف  من  الكثير  الفريقين  مباريات  وشهدت 

في السنوات الماضية بينها التعادل 4/4 في أكتوبر/ 
رغم  على  اللندني  اإلمــارات  باستاد  الماضي  األول  تشرين 

سوى  تفصل  ال  إذ  المرة  هذه  التعادل  يسعده  لن  الفريقين  من  أيا  أن 
نقطة واحدة بين توتنهام ومنطقة الهبوط.

هاري  يدربه  الذي  لتوتنهام  الهجومية  القدرات  وتعرضت 
ردناب لضربة قاسية بإصابة ديفو الذي سيغيب عن المالعب 
لفترة قد تصل إلى 10 أسابيع بسبب إصابته بشرخ في القدم 

اليمنى بعد أقل من شهر من عودته للفريق من بورتسموث.
سيكون  المقبل  ــد  األح ــوم  ي حتى  يلعب  لــن  يونايتد  وألن 

على  السبت  يوم  تغلب  إذا  الصدارة  اقتناص  ليفربول  بإمكان 
الدوري  في  مباراة  بأية  يفز  لم  والــذي  المتراجع  بورتسموث 

هذا العام.
بحاجة  إنهم  لالعبيه  بينيتز  رفائيل  ليفربول  مــدرب  وقــال 

الفريق  لكن  المباريات  من  األخيرة  الدقائق  في  دفاعيا  للتماسك 
ايفرتون  غريمه  ضد  مباراته  في  متأخرا  هدفا  أخرى  مرة  تلقى 

في مباراتهما المعادة في الدور الرابع بكأس االتحاد االنجليزي 
لكرة القدم أمس األول )األربعاء(.

ـــــــــال  وق
ـــز  ـــت ـــي ـــن ب
لـــمـــوقـــع 

لـــيـــفـــربـــول 
ـــى  ـــل ع

نظيف  بهدف  ليفربول  خسرها  التي  ايفرتون  مع  المباراة  قبل  االنترنت 
تلقينا  أن  فيها  حــدث  مباريات  عــدة  »خضنا  اإلضــافــي:  الوقت  في  جــاء 
في  تأخرنا  فيها  عوضنا  مباريات  أيضا  لعبنا  لكننا  متأخرة  أهــدافــا 
خرج  الذي  جيرارد  ستيفن  القائد  دون  من  ليفربول  يلعب  وقد  النهاية«. 

من الشوط األول في مباراة ايفرتون بسبب اإلصابة.

االتحاد االنجليزي يتهم فيليبس بالعنف
اتهم االتحاد االنجليزي لكرة القدم العب مانشستر سيتي شون رايت 
مباراة  في  التلفزيونية  اإلعــادة  أظهرته  عنيف  سلوك  بانتهاج  فيليبس 

بين فريقه وستوك سيتي بدوري انجلترا الممتاز يوم السبت الماضي.
وطرد العب ستوك سيتي روري ديالب بعد ان ركل الكرة في جسد رايت 
ان  التلفزيونية  اإلعادة  وأوضحت  األرض.  على  يرقد  كان  الذي  فيليبس 
الكرة  بتسديد  األخير  قيام  على  ردا  ديالب  ركل  فيليبس  رايت 

في جسده لكن حكم اللقاء لم يشاهد هذه الواقعة.
يشاهد  »لــم  بيان:  في  االنجليزي  االتــحــاد  ــال  وق
شاهد  ان  وبعد  الواقعة.  اتكينسون  مارتن  الحكم 
االتحاد  اتكينسون  ابلغ  التلفزيونية  اللقطات 
وقــت  ــة  ــع ــواق ال رأى  كـــان  اذا  انـــه  االنــجــلــيــزي 
بسبب  فيليبس  رايــت  سيطرد  كان  حدوثها 

سلوكه العنيف«.

فينغر قد يحظى بالعبه الجديد أرشافين أمام توتنهام
§ برلين - رويترز 

دون  ــن  م بــرلــيــن  هــيــرتــا  فــريــق  سيلعب   [
وهــو  بانتليتش  ــو  ــارك م ــي  ــرب ــص ال مــهــاجــمــه 
األولى  الدرجة  دوري  ــدارة  ص العتالء  يسعى 
أرضه  خارج  يواجه  حين  القدم  لكرة  األلماني 

فريق أرمينيا بيلفيلد اليوم )الجمعة(.
ــــــــــــرز  وأح

نتليتش  با
الــــــــــــــــــذي 

عالقة  تجمعه 
ـــة بـــمـــدربـــه  ـــك ـــائ ش

ــــر  ــــاف ــــــان ف ــــــي ــــــوس ل
فريقه  فــاز  حين  هدفين 

ــت  ــراخ ــت ــن اي ــى  ــل ع  1/2
ــورت مــطــلــع هــذا  ــف ــك ــران ف

ــه تــعــرض  ــن ــك ـــوع ل ـــب األس
ـــل  ـــاح ـــك إلصــــــابــــــة فــــــي ال

ضد  الـــلـــقـــاء  ـــن  ع ــده  ــع ــب ــت س
بيلفيلد المتواضع.

ــر  ــت ـــر هـــيـــرتـــا دي ـــدي ــــــال م وق
الــدوري  رابــطــة  لموقع  هونيس 

نعتاد  أن  نريد   « االنترنت:  على 
ــد  ــري ـــة. ن ـــم ـــق ـــاء فــــي ال ـــق ـــب عـــلـــى ال

أو  الخمسة  بين  نكون  أن  بالتأكيد 
الستة األوائل في نهاية الموسم«.

على  الــشــرســة  المنافسة  ــل  ظ ــي  وف
يلعب  قد  ــل،  األق على  فــرق   5 بين  اللقب 

ثبات المستوى دورا حاسما في النجاح، 
الوقت  في  رائعة  بطريقة  هيرتا  ويــؤدي 
الراهن محققا 6 انتصارات في 7 مباريات 
نقطتين  ــد  ــع ب ــى  ــل ع ــح  ــب ــص وي ــدم  ــق ــت ــي ل

هوفنهايم  المفاجأة  الفريق  وراء  فقط 
المتصدر للترتيب.

ويــــأتــــي وراءهــــمــــا 
ـــورغ بــرصــيــد  ـــب ـــام ه

ــه  ــس ــف ــــا ن ــــرت ــــي ه
ـــاط  ـــق ـــن مـــــن ال

يتأخر  لــكــنــه 
عــنــه بــفــارق 

األهداف.

على  ضيفا  )السبت(  غدا  هامبورغ  ويحل 
كارلسروهه المهدد بالهبوط ويأمل أن يستفيد 
الجولة  في  ميونيخ  بايرن  على  انتصاره  من 

السابقة.
فترة  خالل  جدد  العبين   6 مع  تعاقده  وبعد 
ــورغ في  ــب ــام ــاالت الــشــتــويــة انــشــغــل ه ــق ــت االن
تعزيز خطي الدفاع والوسط وسيحتاج لرفع 
نقطة  جمع  أن  بعد  أرضه  خارج  أدائه  مستوى 
األخــيــرة  الخمس  مبارياته  ــي  ف فقط  ـــدة  واح

بعيدا عن ملعبه.
حين  نظريا  أسهل  هوفنهايم  مهمة  وتبدو 
مونشنجالدباخ  بــروســيــا  على  ضيفا  يحل 
بين  مواجهة  في  السبت  يوم  الترتيب  متذيل 
اإلطالق  على  الدوري  في  دفاع  وأضعف  أقوى 

وقد تخرج عامرة باألهداف.
المركز  يحتل  ـــذي  ال ــرن  ــاي ب ويستضيف 
فريق  هوفنهايم  وراء  نقاط   3 بــفــارق  الــرابــع 
وهو  المقبل  ـــد  األح يــوم  ــد  ــون ــم دورت بــروســيــا 
ــة الــســابــقــة  ــم ــزي ــه ــاج لــلــتــعــافــي مـــن ال ــت ــح ي

والعودة للمنافسة.
وكان بايرن ميونيخ سقط في الجولة 
نشاط  مــعــاودة  بعد  واألولـــى  السابقة 
ــف في  ــوق ــت ـــر ال ـــــدوري الــمــحــلــي اث ال
هامبورغ  امـــام  الشتوية  العطلة 

بهدف لالشيء.
ــق  ــري ــف ــة ال ــم ــه ــــن تـــكـــون م ول
مواجهة  ــي  ف سهلة  ــاري  ــاف ــب ال
المركز  يحتل  الذي  دورتموند 
بثاني  ويــتــمــتــع  الـــســـادس 
في  دفـــــاع  خـــط  ـــل  ـــض أف

الدوري حتى اآلن.
هاينتس  كارل  ميونيخ  بايرن  رئيس  وقال 
رومينيغه: »كنا ندرك تماما ان معاودة النشاط 
مثل  المراس  صعبة  فرق  مواجهة  في  ستكون 
ودورتموند  وهامبورع  الكأس  في  شتوتغارت 
امام  خسارتنا  رغم  على  المحلي،  الــدوري  في 
حسم  على  بقدرتنا  متفائلين  مازلنا  هامبورغ 

اللقب في مصلحتنا في نهاية الموسم«.
تراجع  الى  هامبورغ  امــام  الخسارة  وأدت 
عن  نقاط   3 بــفــارق  الــرابــع  المركز  ــى  ال بــايــرن 

هوفنهايم المتصدر.
مدافعه  من  كل  بايرن  صفوف  الــى  ويعود 
البرازيلي العمالق لوسيو وهدافه ميروسالف 
األيام  خالل  التمارين  عن  غابا  ان  بعد  كلوزه 

األخيرة.
على  ودورتــمــونــد  ليفركوزن  باير  ويتأخر 
أية  انتظار  في  بايرن  وراء  ــدة  واح نقطة  بعد 

عثرة للفريق حامل اللقب.
والـــذي  الــمــتــألــق  لــيــفــركــوزن  ويستضيف 
ــاب  ــش ـــط ال ـــوس ــــب ال ـــع الع ــا م ــث ــدي ــد ح ــاق ــع ت
سبيل  على  بايرن  من  كروس  توني  الموهوب 
يخسر  ولم  السبت.  يوم  شتوتغارت  ــارة  اإلع
تعيين  منذ  الدوري  في  مباراة  أية  شتوتغارت 

العبه السابق ماركوس بابل كمدرب للفريق.
ــذان  ــل ــن ال ــم ــري ـــردر ب ـــي ــه وف ــك ــال ويــلــتــقــي ش
الموسم  بداية  في  اللقب  على  للمنافسة  رشحا 
على  والعاشر  التاسع  المركزين  ويحتالن 
الترتيب يوم السبت وكالهما يعاني من غياب 
تراجع  ــن  وم اإليــقــافــات  كثرة  ــن  وم االنضباط 

النتائج. 

هيرتا من دون هدافه يطمع في صدارة مؤقتة لـ »البوندسليغا«
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§  واشنطن - أ ف ب

بـ  نيكس  نيويورك  شباك  ودك  جيمس  لوبرون  كافالييرز  كليفالند  نجم  تعملق   [
دوبل«  »تريبل  تحقيق  إلى  طريقه  في   ،102 /107 بـ  فريقه  بفوز  فيها  ساهم  نقطة   52
األميركي  السلة  كرة  دوري  ضمن  المظفرة  مسيرته  في  والعشرين  الحادية  للمرة 

الشهير«. غاردن  سكوير  »ماديسون  ملعب  على  للمحترفين 
الـ  ليحقق  متابعات   10 و حاسمة  تمريرة   11 في  جيمس  ونجح 
ينجح  عام  من  أقل  في  الثانية  المرة  وهي  دوبل«،  »تريبل 
سلة  في  نقطة   50 من  أكثر  تسجيل  في  جيمس  فيها 
تمامًا  نقطة   50 تسجيل  في  نجح  أن  بعد  نيويورك 

الماضي. آذار  مارس/  في  األخير  سلة  في 
السلة  ــرة  ك ــورة  ــط أس منذ  ــب  الع أول  ــات  ب كما 
في  ينجح  ـــذي  ال عــبــدالــجــبــار،  كــريــم  األمــيــركــيــة 
ـــه  ذات ـــت  ـــوق ال ـــي  ف ــح  ــج ــن وي ــة  ــط ــق ن  50 تــســجــيــل 
ــده  ووح  ،1975 ــام  ــع ال منذ  ـــل«  دوب »تــريــبــل  ــي  ف
تسجيل  في  نجح  جوردان  مايكل  اآلخر  األسطورة 
مــاديــســون  مــلــعــب  ــي  ف مــرتــيــن  نــقــطــة   50 ــن  م ــر  ــث أك

غاردن. سكوير 
ــس فــــي تــســجــيــل  ــم ــي ـــاح ج ـــج ويــــأتــــي ن
نجم  ــام  ــي ق مـــن  ــن  ــي ــوم ي ــد  ــع ب نــقــطــة   52
براينت  كــوبــي  ليكرز  أنجليس  ــوس  ل
نيويورك  سلة  في  نقطة   61 بتسجيل 

أيضًا. نيكس 
ــوف  ــف ــل فــــي ص ــج ــس ـــل م ـــض أمـــــا أف
ــس فــكــان مـــرة أخـــرى  ــك ــي نـــيـــويـــورك ن
في  نجح  الــذي  هارينغتون  آل  نجمه 

نقطة.  39 تسجيل 
ملعب  عظمة  أن  جيمس  واعتبر 
تجعل  غاردن  سكوير  ماديسون 
ــوم الــلــعــبــة يــبــذلــون  ــج أبــــرز ن
جـــهـــوداً إضـــافـــيـــة واالرتـــقـــاء 
»تاريخ  بقوله:  بمستوياتهم 
يتكلم  غاردن  سكوير  ماديسون 
من  الكثير  شهد  لقد  نفسه،  ــن  ع
ــوم  ــج صـــــوالت وجــــــوالت أبـــــرز ن
هذه  إلى  أنتمي  أن  فخور  وأنا  اللعبة 

. » لنخبة ا
مــبــاراة  أيـــة  ــــل  أدخ »ال  وتـــابـــع 
ــــــدد الــــنــــقــــاط الـــتـــي  وهـــــدفـــــي ع
في  باالستمتاع  بل  سأسجلها، 

. » ت يا ر لمبا ا
وقفت  »لقد  وقال:  جيمس  لوبرون  بإنجاز  دانتوني  مايك  نيكس  نيويورك  مدرب  أشاد  كما 
بحق  إنه  المألوف،  عن  خارج  بأشياء  قام  لقد  جيمس،  عظمة  أمام  األحيان  معظم  في  منذهاًل 

األخيرين«. العقدين  في  اللعبة  نجوم  أبرز  أحد 
إلنجاز  تحية  بالوقوف  الضيافة  صاحب  الفريق  أنصار  يقوم  أن  يحدث  ما  »نادراً  وأضاف 

حصل«. ما  هذا  لكن  الزائرة،  الفرق  العبي  أحد 

تألقه يتابع  براينت 
 36 وسجل  التهديفية  هوايته  ليكرز  أنجليس  لوس  نجم  براينت  كوبي  تابع  جهته،  من 

.107 /115 فائزاً  فريقه  ليخرج  رابتورز  تورونتو  سلة  في  نقطة 
يوم  غاردن  سكوير  ماديسون  في  نيكس  نيويورك  أمام  نقطة   61 براينت  أحرز  أن  وبعد 
في  نقاط   10 وسجل  تألقه  واصل  الملعب  هذا  على  لالعب  النقاط  من  عدد  أكبر  وهو  االثنين 

بالمسابقة. التوالي  على  الرابع  فوزه  ليكرز  ليمنح  االخير  الربع 
الى  »احتجنا  اللقاء:  عقب  وقال  حاسمة  كرات   5 ومرر  مرتدة  كرات   9 براينت  تابع  كما 
في  ونجحنا  األجواء  على  تأقلمنا  لقد  )رابتورز(.  لعبهم  أسلوب  على  نعتاد  حتى  فترات   3

به«. وتمسكنا  التقدم 
 39 الموسم  هذا  فاز  الذي  ليكرز  لفريق  مرتدة  كرة   15 وتابع  نقطة   31 غاسول  باو  وأضاف 

مرات.  9 وخسر  مرة 
22 نقطة، فيما  24 نقطة وأضاف زميله جيرمان اونيل  وسجل العب رابتورز جوي جراهام 
في  المسابقة  نجوم  كل  لفريق  المنضم  بوش  كريس  ونجح  نقطة.   21 بارجناني  اندريه  أحرز 

الركبة. في  إصابة  بسبب  الرابع  الربع  من  مبكر  وقت  في  خرج  لكنه  نقطة   12 تسجيل 
بتفوقه  الثالث  الربع  أنهى  كما  الثاني  الربع  نهاية  في  نقاط   5 بفارق  رابــتــورز  وتقدم 

األخير. الربع  في  المباراة  يخسر  أن  قبل   85 /87
تقدم  في  وساهم  دقائق  بسبع  الوقت  نهاية  قبل  أخــرى  مرة  المباراة  في  براينت  ودخــل 

أخرى. مرة  تقدمه  استعادة  من  رابتورز  يتمكن  ولم   94 /95 ليكرز 
فشل  لكنه  كبيرة  بآمال  البطولة  رابتورز  دخل  الموسم  انطالق  قبل  اونيل  مع  تعاقده  وبعد 
اآلن  ويحتل  الماضي  األول  كانون  ديسمبر  في  لإلقالة  ميتشيل  سام  مدربه  وتعرض  ذلك  في 

مباراة.  19 في  وفاز  مرة   32 خسر  بعدما  األطلسي  القسم  في  األخير  المركز 
الركبة  في  إلصابة  تعرض  الذي  بينوم  اندرو  العبه  دون  من  الثانية  مباراته  ليكرز  ولعب 
 12 و أسابيع   8 بين  تــتــراوح  لفترة  يغيب  أن  المتوقع  ــن  وم الماضي  الــعــام  ــام  أي ــر  آخ فــي 

. عا سبو أ
إعادة  مباراة  في  اللقب  حامل  سيلتيكس  بوسطن  مع  ليكرز  مباراة  قبل  الغياب  هذا  ويأتي 

الماضي. للموسم  النهائي  الدور  في  الفريقين  بين  للمواجهة 
وأورالندو   ،88 /115 ويزاردز  واشنطن  على  نتس  نيوجيرزي  فاز  األخرى،  المباريات  وفي 
هيت  ميامي  على  بيستونز  وديــتــرويــت   ،96 /125 كليبرز  أنجليس  ــوس  ل على  ماجيك 
أورليانز  على  بولز  وشيكاغو   ،113 /114 ثاندر  أوكالهوما  على  ناغتس  ودنفر   ،90 /93
وممفيس   ،86 /94 تمبروولفز  مينيسوتا  على  هــوكــس  وأتــالنــتــا   ،93 /107 هــورنــتــس 
باليزرز  ترايل  بورتالند  على  مافريكس  وداالس   ،93 /104 روكتس  هيوستن  على  غريزليز 

.112 /124 صنز  فينيكس  على  ووريرز  ستايت  وغولدن   ،99 /104

»NBA« في دوري السلة األميركي الـ

جيمس يحقق »تريبل دوبل«
 تاريخية وبراينت يواصل التعملق

لحساب كأس السوبر اإلفريقي

لقاء مثير بين األهلي 
والصفاقسي على وقع ذكريات 2006 

§  القاهرة - رويترز

)الجمعة(  اليوم  التونسي  الصفاقسي  مع  المصري  األهلي  يلتقي   [
في مباراة كأس السوبر اإلفريقية لكرة القدم وهو اللقاء الذي ستخيم عليه 

ذكريات مواجهة شهيرة جمعت الفريقين قبل ما يزيد قليال على عامين.
وفي تلك المباراة التي أقيمت بتونس وكانت في إياب نهائي دوري أبطال 
إفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 كان الصفاقسي بحاجة فقط الى 

التعادل من دون أهداف كي ينتزع اللقب للمرة األولى في تاريخه.
لكن هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع سجله محمد أبوتريكة صانع 
لعب األهلي ومنتخب مصر عن وجهة اللقب الى القاهرة وأصاب الصفاقسي 

بخيبة أمل لن ينساها أنصاره بالتأكيد بسهولة.
وأحرز  الناجحة  القارية  مسيرتهما  الفريقان  واصل  الماضي  العام  وفي 
قياسي  رقم  وهو  تاريخه  في  السادسة  للمرة  إفريقيا  أبطال  دوري  األهلي 
بينما احتفظ الصفاقسي ببطولة كأس االتحاد اإلفريقي للعام الثاني على 

التوالي ليلتقيا ألول مرة منذ نهائي 2006 الشهير باستاد رادس.
وعلى رغم مرور اكثر من عامين فإن الهيكل األساسي ألكثر فريقين نجاحا 
في كرة القدم اإلفريقية في السنوات األخيرة لم يتغير كثيرا، لكن األهلي مني 
بضربة هائلة آلماله في إحراز كأس السوبر للمرة الرابعة بعد ان بات من 

المستبعد ان يلحق أبوتريكة باللقاء بسبب اإلصابة.
اللقاء  هذا  في  األهلي  سيفتقدها  التي  هي  فقط  أبوتريكة  موهبة  وليست 

لكن غيابه ربما يقلل من الضغوط الواقعة على الفريق التونسي.
بطولة  في  لآلمال  مخيبة  مسيرة  بعد  هيبته  الستعادة  األهلي  ويكافح 
شهدت  الماضي  األول  كانون  ديسمبر/  في  باليابان  لألندية  العالم  كأس 
خسارته في مباراتين واحتالله المركز السادس قبل األخير. وعلى رغم ان 
األهلي حقق عدة انتصارات متتالية في الدوري المصري الممتاز بعد رحلته 
غضب  أثارت  باهتة  عروضا  يقدم  يزال  ال  القاهري  الفريق  لكن  اليابان  الى 

مدربه البرتغالي مانويل جوزيه.
وقد يمثل تراجع مستوى األهلي حديثا وابتعاد العبين كبار عن مستواهم 
مثل قائد منتخب مصر أحمد حسن ضغطا على الفريق المصري الذي دائما 

ما يواجه مشكالت في مبارياته امام األندية التونسية بالقاهرة.
واظهر جوزيه مؤشرات واضحة على غضبه من أداء العبيه عندما ذكرت 
وقائد  ياسر  حسين  القطري  العبه  عنيفة  بصورة  انتقد  انه  إعالمية  تقارير 
تنفيذ  عدم  بسبب  )األربعاء(  األول  أمس  المران  خالل  محمد  شادي  الفريق 

تعليماته.
حسام  المدافع  الوسط  العــب  بعودة  بالتأكيد  سيرحب  جوزيه  لكن 
والذي  البرتغالي  المدرب  تشكيلة  في  الالعبين  أهم  من  واحد  وهو  عاشور 

غاب نحو 4 أسابيع بسبب اإلصابة.
وحذر حسام البدري المدرب المساعد لجوزيه والذي يشغل منصب مدير 
واالعتماد  بالصفاقسي  االستهانة  من  العبيه  القاهري  بالنادي  القدم  كرة 
المثير  االنتصار  جراء  منافسيهم  على  األهلي  لالعبي  النفسي  التفوق  على 

الذي تحقق قبل عامين في تونس.
وقال البدري للموقع الرسمي للنادي على االنترنت: »فريق الصفاقسي 
الحالي يختلف تماما عن ذلك الفريق الذي واجهه األهلي منذ عدة سنوات 
الالعبين  من  بعدد  صفوفهم  بدعم  قاموا  لقد  اإلفريقية.  البطولة  نهائي  في 

األجانب لذا فان المواجهة ستكون صعبة للغاية«.

ألكمار النجم الصاعد الجديد لكرة القدم الهولندية 
§  أمستردام - د ب أ

غرب  شمال  الصغيرة  ألكمار  بمدينة  ألكمار«  زد  »إيه  فريق  أصبح   [
هولندا هو النجم الصاعد لكرة القدم الهولندية في الوقت الحالي.

ونجح ألكمار الذي حافظ على مكانه في دوري الدرجة األولى بهولندا 
على مدار عقد مضى في اإلطاحة بالفرسان الثالثة لكرة القدم الهولندية 
الكرة  عــرش  فــوق  من  وأيندهوفن  روتـــردام  وفينورد  أمستردام  أياكس 

الهولندية.
)األربعاء(  األول  أمس  مساء  1/صفر  رودا  فريق  على  ألكمار  وتغلب 
على  منافسيه  أقرب  أنشخيده  تفينتي  عن  يفصل  الذي  الفارق  ليوسع 
بينما  نقاط   9 على  الحالي  الموسم  في  الهولندي  الدوري  جدول  صدارة 
رابعا  أيندهوفن  ويأتي  نقطة   11 برصيد  الثالث  المركز  أياكس  يحتل 

برصيد 18 نقطة بينما يبتعد فينورد عن الصدارة بفارق 30 نقطة.
شبورفيريلد«  دي  »إيه  صحيفة  وذكرت 

باالنترنت  موقعها  عــلــى  الــهــولــنــديــة 
في  ــوى  ــق ــل ل ــدي  ــي ــل ــق ــت ال ــــوازن  ــــت »ال

بشكل  ينهار  الهولندي  الـــدوري 
أكبر وأكبر«.

ـــة الــــدوري  ـــام ومــنــذ بــــدء إق
في  الحالي  بنظامه  الهولندي 

البطولة  لقب  يبتعد  لم   1956
ــرة  ــك ـــة ل ـــالث ـــث ـــان ال ـــرس ـــف عــــن ال

فقط  ــرات  م  3 إال  الهولندية  القدم 
إس  أو  »دي  فــرق  نصيب  من  وكانت 

دبليو  و«دي   1958 العام  في  أوتريخت« 
العام  في  زد«  و«إيــه   1964 في  أمستردام  إس 

.1981
العام  في  ــي  األوروب االتحاد  كأس  لنهائي  زد«  »إيه  وصل  ثم 

نفسه ولكن مستوى الفريق تدهور بشدة وتراجع كثيرا منذ ذلك الحين 
العام  في  الــنــادي  رئاسة  تشيرينجا  ــرك  دي األعــمــال  رجــل  تولى  وحتى 

.1993
من  كبير  ــدر  ق على  تشيرينجا  ألكمار  منطقة  مــن  أعــمــال  ــل  رج ــان  وك
استثمار  في  يبدأ  أن  قبل  الهولندي  بي«  إس  »دي  بنك  أسس  كما  النجاح 

ماليينه بهذا النادي الذي يعشقه ويشجعه.
أن   2006 العام  القدم  كرة  في  متخصصة  هولندية  مجلة  وكشفت 
يورو  مليون   67 بلغت  التي  النادي  ديون  تحويل  في  نجح  تشيرينجا 
)86.08 مليون دوالر( إلى أسهم بالنادي مما جعله فجأة المالك الجديد 

للنادي واستاده.
عاد  النادي  رئاسة  توليه  من  فقط  سنوات   3 وبعد   1996 العام  وفي 
الدرجة  دوري  في  قضاه  كامل  عقد  بعد  األولى  الدرجة  دوري  إلى  ألكمار 
عاد  ثم  واحــد  بعام  بعدها  الثانية  للدرجة  هبط  الفريق  ولكن  الثانية. 

للدرجة األولى في الموسم التالي ليظل في الدرجة األولى حتى اآلن.
وفي العام 2004 نجح المدرب كو أدريانس في قيادة الفريق للعودة 
على المشاركات األوروبية إذ وصل بالفريق إلى الدور قبل النهائي لكأس 

االتحاد األوروبي.
الشهير  المدرب  الهولندي  للمنتخب  السابق  الفني  المدير  وتولى 
ضخ  في  النادي  وبــدأ   2005 العام  في  الفريق  تدريب  غال  فان  لويس 

هائلة  استثمارات 
في مجال التعاقد 
مـــــع الـــالعـــبـــيـــن 
ومنهم البرازيلي 
ــي الــشــاب  ــدول ال
سيلفا  دا  أريكلينز 
ــب  ــالع ــرا وال ــري ــي ف
مـــنـــيـــر الـــحـــمـــداوي 
ــرب  ــغ ــم ــال الــــمــــولــــود ب
سيباستيان  والبلجيكي 

بوكونولي وااليطالي جراتساينو بيلي.
خمسة  مقابل  االيطالي  ليتشي  فريق  من  بيلي  مع  ألكمار  وتعاقد 

ماليين يورو وهو مبلغ قياسي في تاريخ صفقات النادي.
أن  الخبراء  وتوقع  لآلمال  مخيبا  موسما  الفريق  قدم  ذلك  رغم  وعلى 
الفريق  من  الفشل  ينال  وأن  نفسها  الوتيرة  على  الحالي  الموسم  يأتي 
الفني  المدير  منصب  في  غال  فان  يظل  أال  أيضا  الكثيرون  وتوقع  أيضا. 

للفريق حتى فترة الشتاء.
 17 الحمداوي  وسجل  الحالي  الموسم  في  ألكمار  حالف  الحظ  ولكن 
هدفا حتى اآلن وكان آخرها في شباك رودا خالل مباراة أمس األول بينما 
أن  دون  من  شباكه  على  الفريق  مرمى  حارس  روميرو  سيرجيو  حافظ 
التي  القياسية  الفترة  من  ليقترب  اآلن  حتى  دقيقة   932 مدار  على  تهتز 
 1082 تبلغ  والتي  نظيفة  شباكه  على  الحفظ  في  العب  أي  فيها  ينجح 
/1970 موسم  في  أياكس  مرمى  حــارس  ستوي  هاينز  وحققها  دقيقة 

1971. ولم تستقبل شباك روميرو أي هدف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي.

وقال الحمداوي مساء األربعاء: »إنه أمر رائع بالنسبة لنا كمهاجمين 

رائع  روميرو  سيرجيو  قوي.  دفاع  على  االعتماد  بإمكاننا  أن  نعرف  أن 
فعال« مضيفا أن الفريق لم يقدم أفضل مستوياته في المباراة أمام رودا.

أمرا  كان  السيئة.  بالمباريات  أيضا  تفوز  أن  »يجب  الحمداوي:  وقال 
مهما بالنسبة لي أن أسجل على رغم أنني لم ألعب جيدا في المباراة وهذا 

يمنحني الثقة«.
ــدول  ج صــــدارة  احــتــاللــه  ــي  ف الــفــضــل  ببعض  أيــضــا  ألــكــمــار  ــن  ــدي وي
الكبار  الثالثة  الفرسان  منها  يعاني  التي  المشكالت  على  المسابقة 

أياكس وأيندهوفن وفينورد.
المتميز  مستواه  الســتــعــادة  مــحــاوالتــه  فــي  كثيرا  أيــاكــس  ويعاني 
القليلة  السنوات  في  الجدد  الالعبين  من  الكثير  شراء  رغم  على  السابق 

الماضية.
ولم ينجح تعيين مهاجم الفريق والمنتخب الهولندي سابقا والمدير 
ألياكس  فنيا  مديرا  باستن  فان  ماركو  المدرب  للمنتخب  السابق  الفني 
في تغيير أوضاع الفريق الذي فاز في الماضي بلقب البطوالت األوروبية 

الثالث ولقب كأس العالم لألندية )كأس انتركونتننتال(.
ويبدو أن فينورد وأيندهوفن يعانيان من المشكلة نفسها وهي افتقاد 

الروح والحافز المطلوب لصعودهما على القمة.
ويسعى الفريقان إلى استعادة مستواهما من خالل تغيير المدربين، 
كانون  يناير/   28 في  أيندهوفن  تدريب  من  ستيفنز  هــوب  استقال  إذ 
تدريب  في  فيربيك  يان  يستمر  لم  بينما  شهور   7 بعد  الماضي  الثاني 

فينورد أكثر من عام.
أو  مؤقتا  ألكمار  نجاح  كان  إذا  عما  المقبلة  القليلة  الشهور  وستكشف 
على  ينافسهم  جديد  بطل  بوجود  سيعترفون  الكبار  الثالثة  الفرسان  أن 

عرش كرة القدم الهولندية.
ويتمسك فان غال باألمل والتفاؤل إذ قال: »ال نشعر بأي ضغوط. ولم 

ال ؟ بإمكاننا أن نخسر 3 مباريات ونظل على القمة«.

ألكمار يواصل تألقه في الدوري
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حلم والدة رونالدو بانتقاله
 للريال مستمر... فهل يتحقق؟

أ ب  د   - هامبورغ   §

ــي  ــدول ال الــبــرتــغــالــي  ــب  ــاع ال ــال  ــق ــت ان أن  ــدو  ــب ي  [
أو  رغباته  على  قاصرا  يعد  لم  رونــالــدو  كريستيانو 
وخصوصا  الاعب  لعائلة  حلما  أصبح  بل  طموحاته 
مانشستر  مــن  الــاعــب  انتقال  تتمنى  الــتــي  لــوالــدتــه 

باسبانيا. الملكي  النادي  إلى  اإلنجليزي  يونايتد 
صــفــوف  فـــي  ـــدو  ـــال رون ــل  ــي زم بــيــبــي  الــمــدافــع  ـــد  أك
بانتقاله  تحلم  رونالدو  والدة  إن  البرتغالي  المنتخب 

مدريد. ريال  إلى 
األلمانية  ــاء  ــب األن ــة  ــال وك ــع  م مقابلة  ــي  ف ـــح  وأوض
رؤية  وهــو  حلم:  لديها  رونــالــدو  كريستيانو  ــدة  »وال
يدركون  الجميع  مدريد.  ريال  صفوف  في  يلعب  ابنها 

األبناء«. نفوس  في  كبير  بثقل  يتمتعن  األمهات  أن 
وعائلته  رونالدو  مع  قوية  بصداقة  بيبي  ويرتبط 
كثيرا  سعى  الذي  مدريد  ريال  لفريق  بيبي  يلعب  كما 

رونالدو. مع  للتعاقد 
مع  التعاقد  صفقة  ـــرام  إب ــي  ف ــد  ــدري م ريـــال  وفــشــل 
ــة  ــارض ــع ــم ال ــب  ــب ــس ب ــي  ــاض ــم ال الـــعـــام  فـــي  رونـــالـــدو 
يونايتد  مانشستر  لفريق  الفني  المدير  من  العنيفة 

فيرغسون. أليكس  االسكتلندي 
تتمنى  ــس  ــوري دول ــدو  ــال رون والـــدة  إن  بيبي  ــال  وق

وقت. أسرع  في  اسبانيا  إلى  )رونالدو(  انتقاله 
عائلته  ـــراد  أف وجــمــيــع  ــدو  ــال رون »والـــدة  ـــح  وأوض
أن  ــو  ه حلمهم  أن  ــوا  ــح أوض نفسه  رونــالــدو  ــك  ــذل وك
به  يحلم  الــذي  والدته  حلم  إنــه  مدريد.  لريال  يلعب 

سيحدث«. ما  سنرى  واآلن  أيضا.  نفسه  هو 
والمشجعين  المعجبين  أشد  من  وهو  بيبي  وأعرب 
صفوف  في  سيستقر  رونالدو  أن  في  ثقته  عن  لرونالدو 
يعاني  ــن  »ل بيبي:  وقــال  مــشــكــات.  بــا  مــدريــد  ريــال 
للغاية  جيدة  األجــواء  مشكات.  أيــة  من  ــدو(  ــال )رون
لقد  الــمــابــس.  تغيير  حــجــرات  فــي  الــاعــبــيــن(  )بــيــن 
لصفوف  رونالدو  انتقل  وإذا  رائع  بشكل  استقبلوني 

أيضا«. مشكات  أية  من  يعاني  لن  فإنه  الفريق 
احتفل  الــذي  رونــالــدو  في  فكر  كلما  بيبي  ويبتسم 
في  له  كزميل  والعشرين  الرابع  مياده  بعيد  اليوم 
لنفسه  صورة  يرسم  رونالدو  أن  بيبي  وأكد  الفريق. 

حقيقته. عن  تعبر  ال 
ــدو  ــال رون ــن  ع ــرة  ــك ف لــديــهــم  ــاس  ــن »ال بــيــبــي:  ـــال  وق
في  العبا  كــان  منذ  أعرفه  الــواقــع.  عن  تماما  تختلف 
شخص  وهو  البرتغالي  لشبونة  سبورتنغ  صفوف 
في  األنــاقــة  ويعشق  البشر  كــل  يحب  للغاية  بسيط 
وضــع  ــي  ف ـــه  وألن األشـــيـــاء.  ــل  ــض أف ــاء  ــن ــت واق مــابــســه 

األشياء  أفضل  بــشــراء  لــه  يسمح 
. » لك ذ يفعل  نه  فإ

شخصية  ن  أ بيبي  يعتقد  و
لــلــعــب  ا ــا  م ــا ــم ت ــم  ئ ــا ت و  لـــد نـــا و ر

د  عتقا ال ا عكس  على  كبير  د  لــنــا
ف  ــر ــص ــت ــل ل ــل  ــي ــم ي نـــه  بـــأ ئـــد  لـــســـا ا

. » لى و أل ا ة  لسيد ا « مثل  ر  و بغر
شخص  و  ـــد ل ـــا ن و ر «  : ــي ــب ــي ب ل  قـــا و

ــع  م ح  ا لـــــمـــــز ا و ــــب  ث ــــو ل ا ـــب  ـــح ي ئــــــع  ا ر
ل  و أ لكنه  و ل  تغا لبر ا ئد  قا نه  إ  . لجميع ا

. » خر آ شخص  ي  أ مع  يلهو  و يقفز  من 
نة  ر مقا ــة  ي أ فــي  و  ــد ل ــا ن و ر بيبي  ر  يختا و

نة  شلو بر جم  مها و و  لــد نــا و ر بين  تعقد 
على  مــيــســي  نــيــل  لــيــو جــنــتــيــنــي  ر أل ا

. سم لمو ا في  عب  ال فضل  أ لقب 
د  ـــو ل ـــو ـــم ل ا ـــي  ـــب ـــي ب ل  قـــــــا و

ن  عبا ال نهما  إ «  : يل ز ا لبر با
 ، لــي لنسبة  با  . ن مــخــتــلــفــا
ا  د ــد ع نــو  يــســتــيــا كــر يــمــتــلــك 
لــتــي  ا ط  ـــا ـــق ـــن ل ا ــــن  م كـــبـــر  أ
يلعب  نه  أل فضل  أل ا تجعله 
فضل  أ بشكل  سه  أ بر ة  لكر ا

نــيــا  جــســمــا ى  قـــو أ ـــه  ن أ ــا  ــم ك
ميسي   . ف ا هـــد أل ا يــســجــل  و

ة  ر ـــد ـــق ل ا و ة  ر لـــمـــهـــا ا ــك  ــل ــت ــم ي
تــســجــيــل  و غـــة  و ا لـــمـــر ا ــى  ــل ع

ي  أل لــنــســبــة  بــا و  . ف ا هـــــــد أل ا
نو  يستيا كر ن  أ عتقد  أ  ، ب ر مـــد
. » ما تكا كثر  أ نه  أل فضل  أ ن  يكو

ص  فر عــن  يضا  أ بيبي  ث  تــحــد و
ي  ر و لد ا بلقب  ز  لفو ا في  يد  ر مد ل  يا ر

ظل  فــي  لي  لحا ا سم  لمو ا ني  سبا ال ا
على  نة  شلو لبر ضحة  ا لو ا ة  لسيطر ا

. سم لمو ا ا  هذ لة  لبطو ا
بعد  يفلت  لم  ي  ر و لد ا لقب  ن  أ بيبي  كد  أ و

ي  لذ ا ق  ر لفا ا ل  صــو و غم  ر على  يد  ر مد ل  يــا ر يد  من 
لى  إ ر  لمتصد ا نة  شلو بر لعنيد  ا فسه  منا عن  يفصله 

. نقطة  1 2
ز  يفو ن  أ مستحيا  ليس   . طبعا ال  «  : بيبي ل  ــا ق و
يجب  ولكن  علينا  قف  يتو ال  مر  أل ا  . للقب با يد  ر مد ل  يا ر

برشلونة«. على  وضغطنا  اجتهادنا  نواصل  أن 

بيكهام يجاهر ألول مرة 
برغبته البقاء في ميالن

§ غالسكو - رويترز 

الـــــوســـــط  العـــــــــب  قـــــــــال   [
أمس  بيكهام  ديفيد  االنجليزي 
ــى  األول للمرة  )األربـــعـــاء(  األول 
ــي تــرك فــريــق لوس  إنــه يــرغــب ف
ــي األمــيــركــي  ــس ــاالك انــجــلــيــس ج
دائمة  بصفة  والبقاء  القدم  لكرة 

في صفوف ميان االيطالي.
وأضـــــــاف العـــــب مــانــشــســتــر 
السابق  مــدريــد  ـــال  وري يونايتد 
ــي  ــــب ف ــــرغ ــــــه قـــــد ي ـــام أن ـــه ـــك ـــي ب
نهاية  حتى  ميان  مع  االستمرار 
مشواره مع اللعبة وأن اللعب مع 

في  فرصه  سيعزز  مثله  فريق 
أخرى  مــرة  انجلترا  تمثيل 
العالم  كأس  نهائيات  في 
العام  إفريقيا  بجنوب 

المقبل.
ــام  ــه ــك ــي وقــــــال ب
مع  يــلــعــب  ــــذي  ال
مــــــيــــــان عـــلـــى 

اإلعـــارة  سبيل 
ــى الــتــاســع  ــت ح

ــــــن مــــــــارس/  م

»أبديت  للصحافيين:  المقبل  آذار 
ميان  مع  البقاء  في  اآلن  رغبتي 
ــان  ــادي ــن ال يــتــوصــل  ان  ــى  ــن ــم وأت

التفاق ما«.
وأضــــاف الــاعــب الــــذي تــرك 
الدرجة  دوري  على  مهمة  بصمة 
اللعب  ــب  ــق ع ــي  ــال ــط االي األولـــــى 
ــاراة وديـــة ضد  ــب مــع مــيــان فــي م
أن  »توقعت  االسكتلندي  رينجرز 

أستمتع في ميان لكني لم أتوقع 
أن تصل المتعة إلى هذا الحد وأن 
حدث.  كما  مباراة  كل  في  ــارك  أش
البقاء  ــي  ف تتمثل  نيتي  إن  قلت 
لذا  اآلن  يدي  خارج  األمر  لكن  هنا 

يتعين علي االنتظار«.
ــا(  ــام ع  33( بــيــكــهــام  وتـــابـــع 
النادي  هذا  في  البقاء  هو  »هدفي 
وعلى  هنا  باللعب  واالستمتاع 
هذا  لــي  وسيوفر  مستوى  أعــلــى 
فرصة )للعب في كأس العالم(. 
المسئولين  إلى  أتحدث  لم 
ــن  ــك فــــــي جــــاالكــــســــي ل
طرفي  من  ما  شخصا 
واألمر  إليهم  تحدث 
بــــيــــدهــــم  اآلن 
للوصول  تــمــامــا 
ــا  ــــــى اتـــــفـــــاق م إل
أن  األمــل  ويحدوني 

يفعلوا ذلك«.
ـــؤال  س ــى  ــل ع وردا 
إنهاء  ــود  ي ــان  ك اذا  عما 
قال  مــيــان  ــي  ف مسيرته 
»نعم،  االنجليزي:  النجم 

من الممكن ذلك«.

إنتر ميالن مرشح للتعاقد مع تيفيز
§ ميالنو - أ ف ب

إنتر  ان  سيت«  ميديا  »سبورت  االيطالي  االلكتروني  الموقع  كشف   [
تيفيز  كارلوس  األرجنتيني  المهاجم  مع  للتعاقد  مرشحا  بــات  ميان 
في  االنجليزي  يونايتد  بمانشستر  يربطه  الذي  اإلعارة  عقد  ينتهي  الذي 

يونيو/ حزيران المقبل.
النه  يونايتد  مانشستر  عــروض  جميع  رفض  تيفيز  ان  الموقع  واكــد 
البلغاري  انتقال  وكــان  إليه.  ينتقل  نــاد  أي  في  أساسيا  يلعب  ان  يريد 
الحالي  الموسم  مطلع  الحمر  الشياطين  صفوف  الى  برباتوف  ديميتار 
كانت  لما  خافا  االحتياطيين  الاعبين  مقاعد  على  تيفيز  وضع  الى  أدى 
واين  جانب  الى  المقدمة  خط  قاد  عندما  الماضي  الموسم  الحال  عليه 
روني وساهما بشكل كبير في إحراز مانشستر الثنائية )الدوري المحلي 

ودوري أبطال اوروبا(.

مورينهو  جــوزيــه  البرتغالي  ميان  إنتر  مــدرب  ان  الموقع  ويــؤكــد 
ــان  زالت الــســويــدي  المهاجم  جانب  ــى  ال للعب  األنــســب  تيفيز  فــي  ــرى  ي
الفريق  في  حاليا  الموجودين  المهاجمين  ان  خصوصا  ايبراهيموفيتش 
كريسبو  هرنان  اآلخــر  واألرجنتيني  ادريــانــو  البرازيلي  وهــم  االيطالي 
يلعبون  ال  بالوتيللي  ماريو  الصاعد  وااليطالي  كروز  خولي  ومواطنه 

أساسيين في صفوفه.
تيفيز  مع  مفاوضات  في  للدخول  العدة  يعد  ميان  إنتر  ان  ويبدو 
هامش  على  اينسفتنمت«  سبورتس  »ميديا  وهي  له  المالكة  والشركة 
في  اوروبــا  أبطال  دوري  في  يونايتد  مانشستر  ضد  المرتقبة  المواجهة 

24 الجاري ذهابا و11 مارس/ آذار إيابا.
وتشلسي  االسباني  مدريد  وريال  االنجليزي  مانشستر  ألندية  وسبق 

ايضا ان أعلنت رغبتها في الحصول على خدمات تيفيز.

ليون متهم بالعنف من منافسيه في فرنسا
§ باريس - رويترز 

ـــذي  ال لــيــون  ــك  ــي ــب ــم اول فــريــق  ـــه  ـــواج ي  [
األولى  الدرجة  دوري  على  سيطرته  تعرضت 
هجمات  حديثا  للتهديد  القدم  لكرة  الفرنسي 

أخرى خارج الملعب من منافسيه.
المواسم  ــي  ف اللقب  حــامــل  لــيــون  ويــتــقــدم 
ــــذي يــحــل ضــيــفــا على  الــســبــعــة األخـــيـــرة وال
ــدة  واح نقطة  بــفــارق  المقبل  ــد  األح ــوم  ي نيس 
صدارة  في  الثاني  المركز  صاحب  بوردو  على 
جيرمان  ســان  باريس  على  نقاط  و4  الــدوري 

صاحب المركز الثالث.
سانت  قال  األسبوع  هذا  حاد  تراشق  وفي 
في  واضــحــة  ــزاء  ج ركلة  مــن  ــرم  ح ــه  إن ايتيان 

مباراة الفريقين في قمة ليون.
يوم  االنترنت  على  موقعه  في  ليون  وقــال 
التي  ـــــاءات  االدع »جميع  الــمــاضــي:  االثــنــيــن 
بعدما  مفاجئة  بــيــران(  أالن  )الــمــدرب  قدمها 
ليون  اولمبيك  لمحطة  الــمــاضــي  الــعــام  ــال  ق
لكن  تزعجني  ال  الحكام  »أخطاء  التلفزيونية 

هذا  فإن  قوة  أقل  فرق  مع  حكم  يتساهل  حين 
يضايقني«.

تدريب  يتولى  ايتيان  سانت  ــدرب  م ــان  وك
لتلفزيون  التصريحات  بهذه  أدلى  حين  ليون 

اولمبيك ليون.
»يجب  بالقول:  لبيران  الجديد  الفريق  ورد 
هذا  أكبر.  والموضوعية  أكبر  الصدق  يكون  أن 

الشيء ليس نبيا تماما«.
اولمبيك  رئيس  قال  )األربعاء(  األول  وأمس 
بيانات  ليون  نشر  إن  ضيوف  بابي  مرسيليا 
سلوك  عن  ينم  االنترنت  على  موقعه  في  عدة 

متعال.
الرياضية  ليكيب  لصحيفة  ضيوف  وقــال 

الفرنسية: »عادة بكاء الذئب هذه مزعجة«.
واألسبوع الماضي أصيب مهاجم مرسيليا 
وساحل العاج بكاري كوني بكسر في وجنتيه 
لوريس  هوغو  ليون  بحارس  اصطدامه  بعد 
أعاد  ما  وهو  فرنسا  بكأس  الفريقين  مباراة  في 
بين  الشهير  االصطدام  ذكريات  مرسيليا  في 
ــارس  وح باتيستون  بــاتــريــك  فرنسا  ــع  ــداف م

نهائيات  في  شوماخر  هيرالد  الغربية  ألمانيا 
كأس العالم 1982.

خوسيه  لمرسيليا  الرياضي  المدير  وقــال 
الحصول  ــس(  ــوري )ل بوسعه  »كــان  انيجو: 
ويضربها  ركبته  يرفع  أن  دون  من  الكرة  على 

في وجه كوني«.
ورد ليون بالقول: »نأسف بالتأكيد إلصابة 
شيء  ال  لكن  اإلصابات  ككل  مرسيليا  مهاجم 
يبرر مثل هذه التعليقات. من السخف اإلشارة 
إلى واقعة باتريك باتيستون في 1982 ألنه ال 

وجه للمقارنة بين الظروف في الحالتين«.
غدا  الملعب  أرض  ــى  إل التركيز  وسيعود 
جيرمان  ــان  س بــاريــس  يحل  حين  )السبت( 
ضيفا على نانت الذي يتحسن مستواه، بينما 
الرابع  المركز  صاحب  مرسيليا  يستضيف 

فريق بوردو يوم األحد.
ويتوجه ستاد رين صاحب المركز الخامس 
السبت،  يوم  الترتيب  متذيل  لوهافر  لمواجهة 
الثاثة  المراكز  أحد  ليشغل  يتقدم  أن  ويأمل 

األولى. 

فوز السعودية على تايلند وديًا
§ طوكيو - رويترز 

] فاز منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف واحد على نظيره التايلندي 
في مباراة ودية أقيمت في اليابان استعدادا الستئناف التصفيات اآلسيوية 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 لكرة القدم أمس )الخميس(.
ومنح ريان بال التقدم للمنتخب السعودي في الدقيقة 63 وأضاف زميله 
سلطان النمري الهدف الثاني بعد 4 دقائق، وقلصت تايلند الفارق وسجلت 

هدفها الوحيد في الدقائق األخيرة.
مع  أرضها  خارج  للعب  السعودية  استعدادات  إطار  في  المباراة  وتأتي 
التصفيات  من  األخيرة  المرحلة  في  المقبل  األربعاء  يوم  الشمالية  كوريا 

فيما  إفريقيا  جنوب  في   2010 العالم  كــأس  لنهائيات  المؤهلة  اآلسيوية 
فشلت تايلند في الوصول لهذه المرحلة من التصفيات.

بالتصفيات  الثانية  المجموعة  في  الــرابــع  المركز  السعودية  وتحتل 
تحتل  فيما  الشمالية  كوريا  عن  ــداف  األه بفارق  ومتأخرة  نقاط   4 برصيد 
في  إيــران  تأتي  ثم  نقاط   7 برصيد  المجموعة  هذه  صــدارة  الجنوبية  كوريا 
المركز الثاني برصيد 5 نقاط. وتتذيل اإلمارات هذه المجموعة. ويتأهل أول 
التصفيات  من  النهائية  المرحلة  مجموعتي  من  مجموعة  كل  في  منتخبين 
معا  الثالث  المركز  صاحبا  يلتقي  أن  على  مباشرة  العالم  كأس  نهائيات  إلى 
الظهور  بطاقة  على  نيوزيلندا  منتخب  مع  مواجهة  في  منهما  الفائز  ويدخل 

في جنوب إفريقيا العام المقبل.

بكاري كوني على الحمالة بعة اصابته              ) رويترز (

تيفيز د يرحل إلى انترميالن                ) رويترز(
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)تصوير: عيسى إبراهيم، جعفر حسن(

 § الوسط - عيسى إبراهيم، جعفر حسن

] تواصلت االحتجاجات على التحكيم في مالعبنا المحلية سواء كانت 
االحتجاجات  هذه  وكانت  المغلقة،  الصاالت  أو  المكشوفة  المالعب  على 

من الالعبين والمدربين واإلداريين على حد سواء.
يجعل  م��ا  ال��م��ب��اري��ات،  جميع  ف��ي  م��الزم��ة  االحتجاجات  ه��ذه  وغ��دت 
بمكروه.  إصابته  من  خوف  في  وهو   المباريات  يدير  التحكيمي  الطاقم 

ولم تتوقف هذه االحتجاجات عند مصاف الالعبين، بل حتى وصلت إلى 
المدربين واإلداريين الذين وعلى ما يبدو فشلوا في الحفاظ على هدوئهم 
بالدخول  الحكام  على  البعض  تهجم  إلى  ذلك  االمر  وتجاوز  المفروض، 
البحرين  مدرب  دخول  من  السلة  اتحاد  كأس  في  حدث  ما  ولعل  للملعب. 
التحكيم  ق��رارات  على  االحتجاج  طريق  في  جديدة  نقطة  محمود  ري��ان 

سواء كانت سليمة أو خاطئة. 

احتجاجات  عدة  دورياتنا  منافسات  من  الماضية  الجوالت  وشهدت 
وخصوصًا في المالعب المغلقة اذ الزمت هذه االحتجاجات التحكيم في 

معظم المباريات.
االحتجاجات  ه��ذه  من  الكثير  التقطوا  الرياضي«  »الوسط  مصورو 
المدربين  من  االحتجاجات  جميع  على  الحكم  صبر  مدى  توضح  التي 

والالعبين واإلداريين.

االحتجاج على التحكيم أمسى سمة تميز مالعبنا 
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الدولية  باريس  لدورة  المنظمة  اللجنة  لدى  ُعلم   [
الروسية  أن  )األربعاء(  األول  أمس  المضرب  كرة  في 
التي  ال���دورة  من  انسحابها  أعلنت  شارابوفا  ماريا 

تنطلق االثنين المقبل.
عدم  ه��و  االن��س��ح��اب  سبب  أن  المصدر  وأض���اف 
والتي  األيمن  كتفها  في  اإلصابة  من  شارابوفا  تعافي 
أك��ت��وب��ر/  ف��ي  ل��ع��اج��ه��ا  ج��راح��ي��ة  لعملية  خ��ض��ع��ت 

تشرين األول الماضي.
- االسم والشهرة: ماريا شارابوفا.

نيسان  اب��ري��ل/   19 ال�����والدة:  وم��ك��ان  ت��اري��خ   -
والية  في  اليوم  وتعيش  )روسيا(،  نياغان  في   1987

فلوريدا بأميركا.
- الجنسية: روسية.

- الطول: 1.83م، الوزن: 59 كلغ.
- ترسل باليد اليمنى.

- بدايتها كمحترفة: ابريل 2001.
عشر،  السابع  المركز  عالميا:  الحالي  تصنيفها   -
بعدما  العالمي  التصنيف  في  التراجع  تواصل  وهي 
الجاري  األسبوع  األوليات  العشر  نادي  من  خرجت 

ويمبلدون  بطولة  بلقب  تتويجها  منذ  األول��ى  للمرة 
العام 2004.

في  االول  المركز  مسيرتها:  في  تصنيف  أفضل   -
أغسطس/ آب 2005

 3 بينها  ال��ف��ردي  في  لقبا   16 أح��رزت  السجل:   -
 )2004( االنجليزية  ويمبلدون  ف��ي  كبيرة  ال��ق��اب 
وملبورن   )2006( األميركية  م��ي��دوز  وفاشينغ 
االسترالية )2008(، بعد ان فازت على الكرواتية يلينا 
ليندساي  واألميركية  االول  ال��دور  في  كوستانيتش 
في  فيسنينا  أيلينا  والروسية  الثاني،  في  ديفنبورت 
حادية  المصنفة  ديمنتييفا  أيلينا  والروسية  الثالث، 
األولى  هينان  جوستين  والبلجيكية  الرابع  في  عشرة 
يانكوفيتش  يلينا  والصربية  النهائي،  ربع  في  حينها 
النهائي  ال��ى  طريقها  ف��ي  النهائي  نصف  ف��ي  الثالثة 

الذي لعبته مع الصربية آنا ايفانوفيتش الرابعة.
أولى  المفتوحة  استراليا  بطولة  من  انسحبت   -
البطوالت األربع الكبرى التي كانت تحمل لقبها، ومن 
في  دبي  دورة  من  أيضًا  انسحابها  تعلن  أن  المنتظر 

منتصف فبراير/ شباط الجاري.

ماريا شارابوفا

سلمان بن إبراهيم
الحظائر  داخ��ل  بالنار  همام  بن  محمد  القطري  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  رئيس  يلعب   [
البداية  الخليج،  في  الرياضة  عن  للمسئولين  الغريبة   بمواجهاته  وذلك  الخليج،  بدول  الرياضية 
وبعد  الفيفا،  مع  الكويتية  القدم   كرة  قضية  بشأن  بالكويت  المسئولين  مع  أشهر  قبل  كانت  طبعا 
األخير  احتجاجات  عن  فهد  بن  سلطان  األمير  فيها  الرياضة  أمير  مع  وتحديدًا  السعودية  مع  ذلك 
على التحكيم وما شابه، واليوم جاء بن همام لمواجهة البحرين في قضية رغبة رئيس اتحاد القدم 

الشيخ سلمان بن إبراهيم في الترشح لتنفيذية االتحاد الدولي للعبة.
والعرب  خصوصًا  الخليجيين  ان  وبالتأكيد  القارة،  في  اللعبة  أداء  طور  همام  بن  أن  أعترف 
اإلطاق،  على  العالم  قارات  أكبر  اتحاد  يقود  منهم  أحدا  بأن  يفتخروا  أن   يجب  آسيا  داخل  عمومًا 
وبصريح العبارة ال أعتقد أن بن همام سيصل إلى  هذا المنصب لوال دعم الخليجيين تحديدًا، وإذا 
كان األمر كذلك، فلماذا يقحم بن همام نفسه في مواجهات ساخنة مع أبرز المسئولين الخليجيين، 
الخليج  بطوالت  ان  قال  األيام  من  يوم  في  أنه  بدليل  وتعال،  غرور  ذلك  أن  إال  لدي  لذلك  تفسير  ال 
نفسه  جند  أنه  اآلخر  والدليل  الخليج،  كأس  مخرجات  من  وغيره  أنه  نسي  وقد  شيوخ،  بطوالت 

للوقوف ضد رغبة سلمان بن إبراهيم في الوصول إلى تنفيذية الفيفا.
ذات  شخصية  أنه  وخصوصا  الجميع  مسئولية  الفيفا  تنفيذية  إلى  إبراهيم  بن  سلمان  وصول 
والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  في  وللمسئولين  الرياضي  لإلعام  كان   وإذا  عالية،  كفاءة 
ويجب  ج��دا،  رئيسي  دور  وه��و  ذل��ك  في  دورا  البحرين   في  السياسية  للجهة  ف��إن  ذل��ك  في  دور 
الفيفا  تنفيذية  إل��ى   إبراهيم  بن  سلمان  وص��ول  من  واثقا  نفسي  أج��د  وشخصيا  ذل��ك،  يغفل  أال 

المستوى  على  السعودي  الثقل  يعرف  والكل  له  الداعمين  أبرز  ستكون  السعودية  أن  وخصوصا 
القاري  والعالمي. 

اتصال العسومي
العسومي  عادل  النائب  مكتب  عن  الصادر  باألمس  الرياضية  الماحق  تناقلته  الذي  التصريح 
أبدى  واألخير  بالاعب،  اتصل  أنه  الى  تصريحه  في  أشار  فالنائب  مضمونه،  في   جديدا  يحِو  لم 
في  نفسه  جون  جيسي  ذكره  الكام  هذا  فحوى  التصريح.  آخر  إلى  تصريحه  لتحريف  استياءه 
تصريح سابق، ولو كان النائب العسومي يبحث عن الحقيقة فأعتقد أنه من األفضل أن يبحث عنها 
قبل  الاعب  أنكر  الذي   الوقت  في  بالصور  المقابلة  إجراء  أكدت  التي  اإلماراتية  »سوبر«  مجلة  في 
إلى  بالذهاب  الصوتي  للتسجيل  االستماع  يريد  بمن  رحبت  نفسها  والمجلة  الصور،  هذه  نشر 

أبوظبي.

تصرفات مشينة
متبادلة  أخاقية  ال  حركة  بعيني  شاهدت  اليد  كرة  لعبة  في  األولى  الدرجة  مباريات  إحدى  في 
مباراة،  لطاقم  الاعبين  أحد  من  مقززة  شتيمة  بأذني  وسمعت  مختلفين،  فريقين   في  العبين  بين 
أخاقي  ال  تصرف  بسبب  لإليقاف  معرض  السنية  الفئات   في  الاعبين  أحد  عن  البعض  لي  ونقل 
أسبوع  غضون  في  حدثت  المشينة   التصرفات  هذه  كل  المنافس.  الفريق  العبي  أحد  ضد  مباشر 
من   الصارمة  المحاسبة  تجد  ال  التي  الاعبين  بعض  لسلوكيات  جدا  واضحة  إشارة  وهي  واحد، 
قبل إدارة اللعبة أو النادي، وهي داللة على التشنجات التي خلقت في صفوف الاعبين في مختلف 
المتكافئة  غير  المباريات  في  حتى  بل  فقط  القوية  المباريات  في  التصرفات  هذه  تعد  ولم  الفئات، 

وفي مختلف الفئات.
عن  وبعيدا  المجامات  عن  بعيدا  اللعبة  اتحاد  قبل  من  حازمة  وقفة  إلى  بحاجة  التصرفات  هذه 
السلوكيات  عقوبات  وخصوصا  العقوبات  على  التخفيضات  ملف  يفتح  أال  يجب  إذ  التبريرات، 
غير األخاقية. ومن وجهة نظر شخصية بحتة، أعتقد أن هذه  التصرفات ناتجة عن أمرين، األمر 
األول هو سلوكيات الاعب وأسلوب تربيته في المنزل، واألمر الثاني السماح  لاعبين بتبادل لغة 
هذا  في  بالحزم  مطالبة  الحكام  لجنة  أن  ذكرنا  مرة  وكم  اآلخر.  الاعب  وجه  في  بالصراخ  التحدي 
الجانب ألنه ال أخاقي وغير مقبول ألبتة، البعض من الحكام راح يهتم بنفسه في هذا الجانب وكان 

جريئا بإصدار العقوبة التصاعدية والبعض يتغاضى عن مثل هذه التصرفات غير الحضارية.

الكندي اريك غاي يطير في الهواء خالل بطولة العالم للتزلج التي تقام في فرنسا       )أيه.بي.أيه(

 )الجمعة 2/6(

)الجمعة 22/6(

القناةالمباراةالتوقيت

الدوري األلماني
دبي الرياضية 1بيليفيد × هيرتا برلين22:30

الدوري األرجنتيني
الدوري والكأستيغري × سان لورينزو00:00

كأس السوبر اإلفريقي
الرياضية 3األهلي × الصفاقسي20:00  ART

الدوري القطري
الدوري والكأسالخريطيات × العربي16:30

الدوري والكأسأم صالل × السد18:30

الدوري اإلماراتي
دبي الرياضية 1الجزيرة × عجمان16:25

أبوظبي الرياضية 1الشعب × العين16:25

دبي الرياضية 1الوصل × النصر19:00

الملعبالمباراةالتوقيت

دوري بيت التمويل لكرة اليد

صالة نادي باربارالتضامن × الشباب18:30

موعدهما يوم االثنين المقبل مع هوبر

»المؤسسة« توافق على سفر »الدوالر« و»اإلمبراطور« إلى ألمانيا
§ الوسط – محمد أمان

والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  أنهت   [
النادي  العبي  بسفر  الخاصة  ـــة  اإلداري ـــراءات  اإلج
سعيد  اليد  لكرة  األول  الوطني  ومنتخبنا  األهلي 
األلمانية  العاصمة  إلــى  عبدالنبي  وأحمد  جوهر 
الطبية  للفحوصات  سيخضعان  إذ  ــن(،  ــي ــرل )ب
مشاركتهما  خالل  لها  تعرضا  التي  اإلصابة  بشأن 
وسيغادر  المصاحبة،  األلعاب  في  الوطني  المنتخب 
أن  على  برلين  ــى  إل المقبل  ــد  األح ــوم  ي الالعبان 
هوبر  الشهير  األلماني  بالبروفسور  يلتقيا 
اليوم  ــي  ف إلــيــزابــيــث  مستشفى  ــي  ف
ــــــراءات الــفــحــوصــات  ــي إلج ــال ــت ال
النهائية. أكد ذلك أحمد عبدالنبي 
»الوسط  لـ  خــاص  تصريح  في 
الرياضي«، منوها بدور رئيس 
المؤسسة  العامة الشيخ فواز 
بن محمد آل خليفة في إنهاء 
اإلجراءات بسرعة واصفا 
المستغرب  بغير  ــك  ذل

على شخصه.
عبدالنبي  أحمد  وقال 
»األشــــعــــة  ان:  أيــــضــــا 
التي  الــطــبــيــة  ــر  ــاري ــق ــت وال

عملية  إلجــراء   حاجته  إلى  تشير  األلماني  المستشفى  إلى  أرسلها 
عملية  إلى  بحاجة  كان  إذا  ما  سيتحدد  جوهر  سعيد  بينما  جراحية 
البطولة  في  لها  تعرض  التي   اإلصابة  وعن  عدمها«.  من  جراحية 
أثناء  كانت  لها  تعرضت  التي  »اإلصابة  ــدوالر:  ال قال  الخليجية، 
لم  لذلك  الــســعــودي  المنتخب  ــع   م البطولة  فــي  مبارياتنا  أولــى 
ذلك،  بعد  االعتيادي  بالشكل  المنتخب  مع  المشوار  إكمال  أستطع 
تصريحه  نهاية  في  ــار  أش اللحظة«،  حتى   منها  أعاني  ومــازلــت 
العملية  إجراء  بعد  للبحرين  سريعا  العودة  إلى  سيسعى  أنه  إلى 

الجراحية للبدء في  مرحلة العالج الطبيعي بالنادي. 
الجاري  الشهر  نهاية  مع  جاهزين  الالعبان  يكون  أن  ويتوقع 
التي  الكؤوس   أبطال  الخليجية  األندية  بطولة  في  النادي  لتمثيل 
مارس/   20 حتى   12 من  الفترة  في  اإلماراتية  الشارقة  في  ستقام 
الذي  الخارجي  المعسكر  في   يشارك  أن  المؤمل  ومن  المقبل،  آذار 
سيقيمه الفريق في العاصمة المصرية )القاهرة( بحسب البرنامج 
المعد من قبل الجهازين  الفني واإلداري للفريق وموافقة المؤسسة 

العامة على دعم المعسكر المبدئية.
الصيف  خالل  جراحية  عملية  أجــرى  عبدالنبي  أحمد  أن  يذكر 
ــي خــالل   ــل ــارك الـــنـــادي األه ــش ـــم ي ــك ول ــذل ــي ألــمــانــيــا ك ــي ف ــاض ــم ال
المباريات الماضية إال في مباراة واحدة قبل سفر المنتخب الوطني 
إلى معسكر تونس وأصيب في أول مباراة له في  البطولة الخليجية 
البطولة  ــي  ف ــت  ــدث ح الــســابــقــة  اإلصــابــة  أن  علما  للمنتخبات، 
الخليجية لألندية التي أقيمت في جدة،  وسبق له أن أجرى عملية 
العام  في  الكاحل  في  وذلك  هوبر  األلماني  الطبيب  يد  على  جراحية 
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ضي يا لر ا ر  لمحر ا  - سط  لو ا  §

] يعلن »الوسط الرياضي« عن طرح جائزة أسبوعية 
مبلغ  وهي  الناشئين  لدوري  األسبوع  في  العب  ألفضل 
تذكارية،  كأس  إلى  باإلضافة  دينارا(   20( ق��دره  نقدي 

أبدت  التي  شريف  أحمد  مفروشات  من  برعاية  وذل��ك 
ألفضل  الرياضي«  »الوسط  جائزة  لرعاية  استعدادها 
فئة  وخ��ص��وص��ًا  ال��ص��غ��ار  ل��اع��ب��ي��ن  تشجيعا  الع����ب، 

الناشئين.

يشكلها  خ��اص��ة  لجنة  ه��ن��اك  وس��ت��ك��ون 
»ال���وس���ط ال��ري��اض��ي« الخ��ت��ي��ار أق����وى ال��م��ب��اري��ات في 
األسبوع، ومن ثم اختيار أفضل العب في المباراة للفوز 

بالجائزة والكأس التذكارية.

آبيدال يعتزل في العام 2011
§ مدريد - أ ف ب

المدافع  اإلسباني  برشلونة  فريق  العب  أعلن   [
حد  وضع  في  يفكر  أنه  آبيدال،  إريك  الدولي  الفرنسي 
لمسيرته الكروية العام 2011 حين ينتهي عقده مع 

الفريق الكاتالوني.
مقابلة  هامش  على  عامًا(   29( آبيدال  كالم  وجاء 
الــواســعــة  ــان«  ــزي ــاري ب »لـــو  صحيفة  مــعــه  أجــرتــهــا 
مختلفون.  »نحن  األسمر:  المدافع  ــال  وق االنتشار، 
ويجري  يركض  ــازال  م )يوفنتوس(  نيدفيد  بافيل 

ميونيخ(  )بايرن  سانيول  ويلي  عامًا،   36 وعمره 
أن  أشعر  أنا،  عامًا.   31 وعمره  حديثًا  اعتزاله  أعلن 
جسدي ال يستطيع الذهاب بعيداً، على رغم احترافية 

الطاقم التدريبي في برشلونة«.
قراره  كان  إذا  ما  السابق  ليون  العب  يؤكد  ولم  هذا 
العام  االعتزال  قرار  خلفية  أن  إلى  مشيراً  نهائيًا،  هذا 
خصوصًا  فأكثر  أكثر  المستقبل  في  ستتضح   2011

مع مرور الوقت.
ناديي  من  كل  ألوان  عن  أيضًا  دافع  قد  آبيدال  وكان 

موناكو وليل الفرنسيين.
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