
GWAS 407  :رقم التسجيل بمملكة البحرين

200
فلس

بنك اإلسكان و»عقارات السيف«  
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إن�����ج�����از خ���ل���ي���ج���ي ل��س��ل��ة 
)}( ال���ن�����������اش���ئ���ي���ن 

التأمين  ملتقى  تستضيف  البحرين 
)ص13( المقبل  نوفمبر   4 الخليجي 

بتوزيع  ح��رف��ّي��ًا  وع��دن��ا  اإلس��ك��ان  وزي���ر  أم����ان: 
)ص10( األربع«  »القرى  على  اإلسكاني«  »النويدرات 

»البلديات«: إزالة نخيل هورة عالي ال عالقة لها بالجامعة الخاصة
] نفى وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل 
النخيل  إزالــة  عملية  تكون  أن  »الوسط«  لـ  الفتح  أبو 
من إحدى جهات هورة عالي هي من أجل منح األرض 
نقل  هي  »العملية  أن  إلى  مشيراً  الجامعات،  إلحدى 
ألن  عالي  هــورة  داخــل  ــى  إل الجهة  ــذه  ه مــن  للنخيل 
من  الثانية  المرحلة  إلقامة  مخصصة  المنطقة  هذه 

مشروع مدينة زايد اإلسكانية عليها«. 
مواطنين  من  اتــصــاالت  تلقت  »الــوســط«  وكانت 

هورة  من  النخيل  إزالة  عملية  جراء  قلقهم  عن  أعربوا 
المالية  الشئون  لجنة  رئيس  أن  ــى  إل ُيــشــار  عــالــي.  
ــاك  أم ــي  ف التحقيق  لجنة  ــس  ــي ورئ ــة  ــادي ــص ــت واالق
الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل كشف عن 
توجه »الحكومة إلى منح إحدى الجامعات الخاصة 
عالي«  هورة  مساحة  نصف  إلى  تصل  كبيرة  مساحة 
ألف  و364  مليون  ــل  أص مــن  مربع  متر  ــف  أل  600(
مربع(.                                            )التفاصيل ص8(

مستقباًل الوزير العلوي في الصافرية

العاهل يطلع على تطورات مشروع توظيف الخريجين
أمس  العلوي  محسن  مجيد  العمل  وزير  أطلع   [
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جالة  الباد  عاهل 
توظيف  مشروع  تطورات  على  الصافرية  قصر  في 
جالته  أمر  الذي  الجامعيين  الخريجين  من   4500
ـــراءات  إج مــن  العمل  وزارة  بــه  قامت  ــا  وم بتنفيذه 
القطاعين  مــع  بالتعاون  الــمــشــروع  ــذا  ه لتدشين 
ــبــاد بـــدور وزارة  ــام والــخــاص.  ونـــوه عــاهــل ال الــع
تعود  التي  اإلنــجــازات  من  الكثير  تحقيق  في  العمل 
بالنفع والخير على أبناء البحرين، مشيراً إلى أن هذا 
المشروع هو أحد اإلنجازات التي ستسهم في توفير 
النمو  يحقق  بما  للمواطنين  الكريم  العمل  ــرص  ف

االقتصادي، متمنيًا للجميع كل التوفيق والسداد.
)التفاصيل ص4(

العلوي: سقف العمالة األجنبية ُيطبَّق مطلع 2010
] قال وزير العمل مجيد العلوي لـ »الوسط« 
في  األجنبية  العمالة  لعدد  أعلى  ــدٍّ  ح ــع  وض إن 
 )2010( المقبل  الــعــام  مطلع  سيبدأ  البحرين 
وذلك بعد أن ُتقدم اإلدارة التنفيذية لهيئة تنظيم 
للسقف  ومقترحًا  كاملة  دراســـة  العمل  ــوق  س

المحدد إلى مجلس إدارة الهيئة من أجل إقراره.
لتشاور  سيخضع  المقترح  أن  العلوي  وأكد 
ــك  وذل ــر  ــاألم ب والمعنيين  ــاج  ــت اإلن أطــــراف  ــع  م

بحسب ما نص عليه قانون الهيئة.  
البحرينيين  توظيف  أن  إلــى  العلوي  ــار  وأش
في تزايد بنسبة نمو قدرها 4 في المئة، موضحًا 
األربعة  األشهر  خالل  وظفت  العمل  وزارة  أن 
وأضــاف  بحريني.    3700 من  أكثر  الماضية 
توظيف  نسب  ــي  ف كبير  نمو  ــاك  ــن »ه الــعــلــوي: 
البحرينيين في القطاع الخاص، رغم تزايد أعداد 
نسبة  على  أّثــَر  ما  كبير؛  بشكل  األجنبية  العمالة 

البحرينيين من إجمالي القوى العاملة«.  
العام  لالتحاد  العام  األمين  قــال  جانبه،  من 
جعفر  السيد  سلمان  البحرين  عمال  لنقابات 
هيئة  طرحتها  التي  »الــمــؤشــرات  إن  المحفوظ 
عن  كشفت  األول  أمس  يوم  العمل  سوق  تنظيم 
بعُد  بثمارها  تأِت  لم  العمل  سوق  إصالحات  أن 
للقطاع  ــل  ــض األف الــخــيــار  البحريني  جعل  ــي  ف

الخاص«.              )التفاصيل ص6(

المجلس يطلب التحقيق مع زوجة الرميحي

متهمة خامسة في »التنمية السياسية«
 § المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

)الثلثاء(  أمــس  العامة  النيابة  وجهت   [
الثالث  المتهم  شقيق  ابنة  إلى  االتهام  أصابع 
في  للمعهد(  التنفيذي  المدير  مكتب  )مــديــر 
السياسية،  للتنمية  البحرين  معهد  قضية 
التجارية  السجات  ــد  أح صاحبة  بصفتها 

التي تعامل المعهد معها. 
 - المتهمة  عن  العامة  النيابة  أفرجت  وقد 

بكفالة   - االتهام  الئحة  في  الخامسة  ترتيبها 
إليها  موجهًة  دينار،  آالف  خمسة  قدرها  مالية 
بأموال  عمداً  اإلضرار  جرائم  في  االشتراك  تهم 
الدولة، واالستياء على المال العام، وتسهيل 
التهم  ــي  وه منه؛  ــح  والــتــربُّ عليه،  االســتــيــاء 
ذاتها التي تم إسنادها لبقية المتهمين. ويصل 
ألف   116 إلى  المسندة  التهم  مبالغ  مجموع 
من  لها  أسند  ما  أنكرت  المتهمة  أن  إال  ديــنــار، 

تهم. 

ربــاب  المحامية  المعهد  وكيلة  وتقدمت 
طالبًة  العامة  النيابة  ــى  إل بباغ  العريض 
المدير  زوجــة  ضد  الجنائية  الدعوى  تحريك 
للتنمية  البحرين  معهد  من  الُمقال  التنفيذي 
إلى  باإلضافة  الرميحي،  إبراهيم  السياسية 
كان  ــذي  ال القضية  في  الثالث  المتهم  شقيق 
التنفيذي،  المدير  مكتب  مدير  منصب  يشغل 

وهو والد المتهمة الخامسة. 
)التفاصيل ص9(

جرافة تقتلع أشجار النخيل... وفي اإلطار صورة جوية لمنطقة هورة عالي         )تصوير: محمد المخرق(

عاهل البالد مستقباًل وزير العمل  )بنا(

احباط أكبر عملية لتهريب 
المخدرات في 2009
 § المنامة - وزارة الداخلية

األمـــــن  إدارة  أحــــبــــطــــت   [
أكبر  فهد   الملك  بجسر  الجمركي 
خال  الــمــخــدرات  لتهريب  عملية 
ألقت  أن  بعد  ــك  وذل الجاري  العام 
القبض على آسيوي ينوي تهريب  
مــادة  مــن  ــًا  ــرام ــوغ ــل ــي ك   34.344
مادة  من  كيلو  و1.331  الهيروين 
من  بأكثر  قيمتها  يقدر  ما  األفيون، 
وسلم  بحريني.  دينار  مايين   10
إلى  المضبوطة  ــواد  ــم وال المتهم 
ــاإلدارة  ب المخدرات  مكافحة  إدارة 
الجنائية    واألدلة  للمباحث  العامة 
الستكمال إجراءات الواقعة تمهيداً 

للعرض على النيابة العامة . 
)التفاصيل ص  9(

»سجون  تقرير 
ال����ن����س����اء« 
ب���ي���د وزي�����ر 
اليوم الداخلية 

الطلبة  ف��ح��ص 
قبل  والمعلمين 
دخولهم للمدارس 
وال���ج���ام���ع���ات 
وال������روض������ات

9

مبارك  لقاء  بعد 
وأوب�����ام�����ا... 
تأمل  واش��ن��ط��ن 
تقديم خطة سالم 
المقبل 17ال��ش��ه��ر 

انتحاري  هجوم 
وص������واري������خ 
ت��ض��رب ك��اب��ول 
عشية االنتخابات 
األف����غ����ان����ي����ة 1 7

نجاد  أح��م��دي 
يعرض تشكيلته 
ال��ح��ك��وم��ي��ة 
اليوم الجديدة  2 5

2 4

األسد والمالكي 
في  ي��ب��ح��ث��ان 
دم���ش���ق أم���ن 
والمياه الحدود 

5

المؤيد: سنقلل مدة بناء الوحدات اإلسكانية بنسبة ٪25
 § ضاحية السيف - مالك عبداهلل

صباح  اإلسكان  بنك  عام  مدير  قالت   [
»شركة  إن  »الــوســط«  مع  لقاء  في  المؤيد 
أن  المؤمل  من  التي  البناء  ــواد  م استيراد 
تبدأ العمل قبل نهاية العام الجاري ستعمل 
التي  الذكية  البناء  مواد  استيراد  على 
البناء  لعملية  الزمنية  المدة  ستقلل 
في   25 ـــى  إل ــل  ــص ت بــنــســبــة 

المئة«. 
ـــد  ـــؤي ـــم ـــــــــــارت ال وأش
يــرصــد  »الــبــنــك  أن  إلــــى 

المجمعات  لتطوير  سنويًا  ديــنــار  ــف  أل  800 ــى  إل  600 مــن 
خدماتية  مجمعات   10 لدينا  الجانب  هــذا  وفــي  الخدماتية، 
افتتاح  وســيــتــم  ــي،  ــاض ــم ال ــام  ــع ال ــرة  ــت س ــي  ف ــا  ــده أح افــتــتــح 
مجمعات   6 ــاء  ــش إن سيتم  كــمــا  حــمــد،  مــديــنــة  ــي  ف مجمعين 
ومدينة  المحرق  في  مجمعان  وهناك  حمد  مدينة  في  أخرى 

عيسى«. 
ــي بنك  ــس الــعــمــلــيــات الــمــصــرفــيــة ف ــي ــن جــهــتــه، ذكـــر رئ م
التي  الــتــجــاريــة  »الـــقـــروض  أن  الــجــالهــمــة  ـــارق  ط ــان  ــك اإلس
أجل  من  اإلسكانية  القروض  من  للمستفيدين  البنك  يقدمها 
العمل  منذ  مجموعها  بلغ  البناء  عملية  إكمال  في  مساعدتهم 

18 مليون دينار«.  2007 نحو  بها في العام 
ص7( )التفاصيل 
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وزير الخارجية يشيد بدور 
مجلس الشورى في خدمة المجتمع

§ المنامة - بنا

لوزارة  العام  بالديوان  بمكتبه  لقائه  لدى  خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ  الخارجية  وزير  أشاد   [
في  الشورى  مجلس  يلعبه  الذي  بالدور  مبارك،  سالم  عائشة  الشورى  مجلس  عضو  أمس  صباح  الخارجية 

خدمة المجتمع ودعم أسس التنمية في البالد.

رئيسة الفلبين تشيد بدور رئيس الوزراء في دعم العالقات
§ المنامة - بنا

الفلبين  ــة  ــوري ــه ــم ج ــة  ــس ــي رئ أشـــــادت   [
جلوريا ماكاباجال ارويو بدور رئيس الوزراء 
في  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  الشيخ  سمو 
البحرين  مملكة  بين  العالقات  ودعم  تأسيس 
به  تحظي  بما  منوهًة  الفلبين،  وجمهورية 
عالقات البلدين الصديقين من اهتمام مستمر 

ومتواصل من جانب سمو رئيس الوزراء.
خطاب  في  ــو  أروي الرئيسة  واستعرضت 
من  الثالث  االنعقاد  دور  افتتاح  في  ألقته  لها 
الفلبيني  للبرلمان  الثالث  التشريعي  الفصل 
خصت  حيث  العالم  دول  مع  بالدها  عالقات 

خطابها  ــن  م كبير  ــزء  ــج ب الــبــحــريــن  مملكة 
والفلبين  البحرين  بين  العالقات  تناولت 
الوزراء  رئيس  سمو  به  يقوم  الذي  واإلسهام 
للعالقات  توطيداً  التعاون  هذا  تكريس  في 

القوية بين البلدين.
سمو  اهتمام  إلى  الفلبين  رئيسة  وأشارت 
الفلبينية  للجالية  ورعايته  الـــوزراء  رئيس 
هذه  أبــنــاء  أن  مــؤكــدة  البحرين،  مملكة  فــي 
التي  المعاملة  بحسن  يــشــيــدون  الجالية 
تطلعها  عن  معربة  المملكة،  في  بها  يحظون 
إلى المزيد من التعاون بين البلدين وأن تزداد 
عالقات الصداقة بينهما قوة ومناعة على مر 

السنين. سمو رئيس الوزراء ورئيسة الفلبين              )صورة أرشيفية(

اللجنة الوزارية للشئون المالية واالقتصادية تبحث مذكرات مجلس الوزراء
بنا  - المنامة   §

الــمــالــيــة  ــون  ــئ ــش ــل ل ــــة  ــــوزاري ال ــة  ــن ــج ــل ال ــت  ــث ــح ب  [
ـــوزراء  ال مجلس  رئــيــس  نــائــب  بــرئــاســة  واالقــتــصــاديــة 
القضيبية  بقصر  خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو 
مجلس  مــن  المحالة  الــمــذكــرات  مــن  عــدداً  ــس  أم صباح 
والمتعلقة  واالقتصادي  المالي  الطابع  ذات  الـــوزراء 

الدولة.  وزارات  من  بعدد 
مشروع  ــن  ع مفصل  ــرح  ش ــى  إل اللجنة  واستمعت 
يربط  ســوف  ــذي  ال المنامة  لمدينة  الشمالي  الــشــارع 
سريع  طــريــق  عبر  الــمــحــرق  ومــديــنــة  المنامة  مدينة 
طــابــع  ذات  ــة  ــري ــح ب واجـــهـــة  يــعــطــي  ــري  ــح ب وشـــــارع 

جمالي.
ــة  ــي ــال ــم ال ــون  ــئ ــش ــل ل الـــــوزاريـــــة  ــة  ــن ــج ــل ال أن  يـــذكـــر 
منتظمة  بصورة  اجتماعاتها  تعقد  التي  واالقتصادية 

بأعمال  الخاص  واالقتصادي  المالي  بالجانب  تعنى 
للدولة،  الــعــامــة  والــمــؤســســات  والــهــيــئــات  الـــــوزارات 
الحكومة  عمل  برنامج  من  يخصها  ما  تنفيذ  وبمتابعة 

واالقتصادية. المالية  المجاالت  في 

رمضان  في  الدولة  مؤسسات  دوام 

ظهرًا  الثانية  إلى  صباحًا  الثامنة  من 
الشيخ  سمو  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب  عن  صدر 
الدوام  ساعات  بشأن  تعميم  خليفة  آل  مبارك  بن  محمد 

هـ.   1430 للعام  رمضان  شهر  خالل 
خالل  الرسمي  الدوام  سيكون  أنه  التعميم  في  وجاء 
الدولة  وزارات  في  1430هـ  للعام  المبارك  رمضان  شهر 
الثامنة  الساعة  مــن  العامة  ومؤسساتها  وهيئاتها 

الظهر. بعد  الثانية  الساعة  إلى  الشيخ محمد بن مبارك آل خليفةصباحًا 

»الداخلية« تحتفل بتخريج فصائل الشرطة المستجدين
  § المنامة - وزارة الداخلية

الركن  الــلــواء  العام  ــن  األم رئيس  رعاية  تحت   [
حفل  أمــس  صباح  ُأقيم  الزياني  ــد  راش عبداللطيف 
إلى  التابعة  المستجدين  رطة  الشُّ فصائل  تخريج 

قوة األمن الخاصة.
قوة  قيادة  إلــى  العام  ــن  األم رئيس  ــول  وص ــدى  ول
األمــن  ــوة  ق قائد  االستقبال  فــي  ــان  ك الخاصة  ــن  األم

الخاصة وعدد من ضباط الوزارة.
بهذه  كلمة  الــخــاصــة  ـــن  األم قــوة  قــائــد  ألــقــى  وقــد 
رفــع  ــي  ف ــــدورة  ال أهــمــيــة  إلـــى  فيها  ـــار  أش المناسبة 
األمــن  قــوات  لمنتسبي  ــدرات  ــق وال الكفاءة  مستوى 
العام، مضيفًا أن الرؤى واألسس التي تنتهجها وزارة 

الداخلية بقيادة وزير الداخلية أصبحت تؤتي ثمارها 
من حيث االرتقاء بالعمل األمني ورفع كفاءته.

إلى  فيها  أشار  كلمة  التدريب  مدرسة  آمر  ألقى  كما 
بشقيه  التأسيسي  التدريب  اجتازوا  الخريجين  أن 
التدريبات  تلقيهم  إلى  باإلضافة  والنظري  العملي 
العملية  والتطبيقية  النظرية  المناهج  في  المكثفة 
المهمات  تنفيذ  من  وتمكينهم  مهاراتهم  لتدعيم  وذلك 

الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار.
على  اشتمل  ميدانّيًا  استعراًضا  الخريجون  وقدم 
الخريجون  قــام  ثم  ومــن  العسكرية،  الحركات  أداء 

بتأدية القسم.
بتوزيع  العام  األمن  رئيس  قام  الحفل  ختام  وفي 

الجوائز على الخريجين المتفوقين. خريجو فصائل الشرط المستجدين 
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بنا  - المنامة   §  

عاهل  العلوي  محسن  مجيد  العمل  وزير  أطلع   [
على  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد 
الخريجين  مــن   4500 توظيف  مــشــروع  تــطــورات 
قامت  ومــا  بتنفيذه  جاللته  أمــر  ــذي  ال الجامعيين 
المشروع  هذا  لتدشين  إجراءات  من  العمل  وزارة  به 

والخاص.  العام  القطاعين  مع  بالتعاون 
الملك  جاللة  البالد  عاهل  استقبال  لدى  ذلك  جاء 
أمس  الصافرية  قصر  في  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 

العلوي. محسن  مجيد  العمل  وزير 
في  الــعــمــل  وزارة  ـــدور  ب ــالد  ــب ال ــل  ــاه ع نـــوه  وقـــد 

بالنفع  تعود  التي  ــازات  ــج اإلن مــن  الكثير  تحقيق 
هذا  أن  ــى  إل مشيراً  البحرين،  أبــنــاء  على  والخير 
في  ستسهم  الــتــي  اإلنـــجـــازات  أحــد  ــو  ه ــروع  ــش ــم ال
يحقق  بما  للمواطنين  الكريم  العمل  فرص  توفير 
التوفيق  كــل  للجميع  متمنيًا  االقــتــصــادي،  النمو 

والسداد.
الملكي. الديوان  وزير  المقابلة  حضر 

محسن  مجيد  العمل  وزير  صرح  المقابلة  وعقب 
عرض  حيث  الملك  جاللة  بلقاء  تشرف  بأنه  العلوي 
توظيف4500  مشروع  تطورات  آخر  جاللته  على 
عامين  ـــدى  م ــى  ــل ع الــجــامــعــيــيــن  الــخــريــجــيــن  مــن 
لخدمة  جاللته  من  سامية  بتوجيهات  جــاء  الــذي 

هذه  تحقيق  ــى  إل سعت  الــــوزارة  وأن  المواطنين 
اإلجــــراءات  جميع  بــاتــخــاذ  الملكية  الــتــوجــيــهــات 

األكمل. الوجه  على  المشروع  هذا  لتدشين 
التنسيق  أهمية  الى  وجه  جاللته  إن  الوزير  وقال 
المعنية  الــجــهــات  جميع  بين  المشترك  والــعــمــل 
الجامعيين  حصول  وتسهيل  المشروع  هذا  لتنفيذ 
مؤهالتهم  مع  تتناسب  التي  والمهن  الوظائف  على 
التنمية  ــرة  ــي ــس م فــي  ــوا  ــم ــاه ــس ي ــي  ــك ل الــجــامــعــيــة 

المملكة. في  واالجتماعية  االقتصادية 
ــه  ــت ــالل ــــر أنـــــه عـــــرض عـــلـــى ج ــــوزي وأضــــــاف ال
السنوي  المؤتمر  أعمال  البحرين  مملكة  استضافة 
 2010 آذار  مـــارس/  فــي  العربية  العمل  لمنظمة 

فيه  سيشارك  الذي  والثالثين  السابعة  دورته  في 
والصناعية  التجارية  والغرف  العرب  العمل  وزراء 
النقابات  اتحادات  الى  إضافة  العربية،  والزراعية 
مشيراً  ــدة،  ع ودولــيــة  عربية  ومنظمات  العمالية 
ستسهم  التي  وتوصياته  المؤتمر  هذا  أهمية  الى 
التشريعات  تطوير  نحو  العربية  الجهود  دعم  في 
مختلف  ــي  ف البحرين  تجربة  وعـــرض  العمالية 

العمل. مجاالت 
استضافة  ــارك  ب الملك  جاللة  إن  الــوزيــر  ــال  وق
تحت  سيقام  الذي  البحرين  في  المؤتمر  هذا  أعمال 
الملك  جاللة  أن  الى  مشيرا  السامية،  جاللته  رعاية 

والنجاح. بالتوفيق  للمؤتمر  تمنياته  عن  أعرب 

العلوي يطلع العاهل على تطورات توظيف الخريجين الجامعيين
العاهل يهنئ رئيسة الغابون

 بالعيد الوطني لبالدها

»}« أحد رعاتها اإلعالميين 

»سماهيج اإلسالمي« يختتم أضخم مسابقة إلكترونية في تاريخ البحرين 
  § سماهيج - مركز سماهيج اإلسالمي

] اختتمت جمعية مركز سماهيج اإلسالمي فعاليات 
مساء  أجــريــت  التي  الثامنة  الكبرى  حــروف  مسابقة 
شهدت  إذ  »الوسط«،  صحيفة  برعاية  )الثلثاء(  أمس 
حماسية  مباريات  للفئتين  النهائية  المرحلة  منافسات 
االبتدائية  )المرحلتان  البطولة  على  فيها  تنافست 
من  لساعتين  ــدت  ــت ام جـــوالت  ــي  ف وذلـــك  ـــة(  ـــدادي واإلع

الكبير. والتفاعل  الحماس 
من  التاسع  األحــد  فــي  انطلقت  المسابقات  وكــانــت 
و  ــًاً  ــق ــري ف  20 بــمــشــاركــة  الــجــاري  ــس/آب  ــط ــس أغ شــهــر 
وجود  مع  البحرين،  مناطق  مختلف  من  متسابقًا   40
العشرين  تــجــاوزت  قيمة  وجــوائــز  للجمهور  مسابقة 

الواحد. لليوم  جائزة 
فريق  و  األولى،  بالجائزة  األعظم  الرسول  فريق  وفاز 
فيما   ، االبتدائية   للمرحلة  األولـــى  بالجائزة  الحياك 
اإلعدادية،  للمرحلة  الهدى  جمعية  فريق  الوصيف  كان 

االبتدائية.  للمرحلة  الوصيف  الحيدرية  والحسينية 
من جهته قال رئيس جمعية مركز سماهيج اإلسالمي 
»هكذا  الحفل:  في  ألقاها  كلمة  في  خرفوش  جمال  الشيخ 
من  الثامنة  النسخة  انتهت  الحضور  أحبتي  رأيتم  كما 
مسابقة  أضخم  إنها  بالقول  نفخر  التي  حروف  مسابقة 
نقول  أن  أكثر  نفخر  والتي  البلد،  تاريخ  في  إلكترونية 

طاقات  تفجرت  خاللها  ومــن  صــرف  محلي  صنع  إنها 
هي  أمامكم  ترونها  الــتــي  فــهــذه  وإبــداعــاتــهــم،  شبابنا 
وقام  بيسك  الفيجوال  برنامج  في  لبرمجة  خاضعة 
الجمعية،  أعــضــاء  ــد  أح ــو  وه الــفــرج،  حبيب  بــإعــدادهــا 

واألجــراس  واألجهزة  اإللكترونية  الدوائر  هذه  وأيضًا 
محمد  علي  وهو   بحت  بحريني  إعداد  من  أيضًا  وغيرها 
األسئلة  أعد  كما  الجمعية،  وأعضاء  مؤسسي  أحد  طه، 

شبابنا«.  من  الكثير 

يحتاج  الــمــســابــقــات  ــن  م ــوع  ــن ال هـــذا  ــل  ــث »م مضيفًا 
يحتاجها  التي  من  وأكثر  أكثر  التقديم  في  طاقات  إلى 
إلى  تحتاج  فهي  ـــرى  األخ المسابقات  ــي  ف الــمــقــدمــون 
حيث  مــن  المسابقة  على  أطللنا  لــو  فقط  وســرعــة  ــة  دق

خــالل  ــون  ــان ق  100 عــلــى  ــو  ــرب ي ــا  م ســنــجــد  ــن،  ــي ــوان ــق ال
المسابقة، ومع كل هذه القوانين يحتاج المقدم إلى قوة 
ال  الوقت  من  بسيط  جزء  وخــالل  للسيطرة  التحكم  في 

ثوان«. الخمس  يتعدى 
الفعالية،  إنجاح  في  ساهم  من  كل  خرفوش  شكر    
المحرق  مجلس  رئــيــس  الرسمي  ــي  ــراع ال وخــصــوصــًا 
البلدي،  المجلس  وأعضاء  حمادة،  جاسم  محمد  البلدي 
وتلفزيون البحرين وصحيفة  »الوسط« وكل الداعمين، 

وكل الحضور الذين ساهموا في إنجاح هذه المسابقة. 
مجلس  رئــيــس  للمسابقة  الرسمي  ــي  ــراع ال ألــقــى  و   
رئيس  فيها  شكر  كلمة  حــمــادة  محمد  البلدي  المحرق 
ماقاموا  على  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  وأعضاء 
نجاحًا  ــت  الق التي  المسابقة  لهذه  طيب  إعـــداد  مــن  بــه 

كبيراً. 
الرعاة  وتكريم  المسابقة،  راعــي  تكريم  تم  ذلك  بعد 
البحرين،  وتلفزيون  اإلذاعـــة  هيئة  ــم  وه اإلعالميين 
تكريم  تم  بعدها  أخرى،  وصحف  »الوسط«  وصحيفة 

الفائزين ممن حصلوا على الحرف الذهبي. 
ومجلس  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  قدمت  كما   
ــراد  أف لجميع  وتقدير  شكر  ــادات  ــه ش البلدي  المحرق 
كان  التي  الفعالة  لمشاركتهم  تقديراً  المشاركة  الفرق 

لها بالغ األثر في إنجاح النسخة الثامنة للمسابقة.

الحفل الختامي للمسابقة

news@alwasatnews.com

برقية  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  بعث   [
روجومبي  فرانسين  روس  الغابون  جمهورية  رئيسة  إل��ى  تهنئة 
أطيب  عن  جاللته  فيها  أعرب  لبالدها،  الوطني  العيد  بمناسبة  وذلك 
جمهورية  ولشعب  والسعادة  الصحة  موفور  لها  وتمنياته  تهانيه 

الغابون الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.



§ القضيبية - مجلس الشورى 
الخدمات  لجنة  واص��ل��ت   [
اجتماعها  في  الشورى  بمجلس 

)الثلثاء(  أمس  صباح  المنعقد 
بهية  اللجنة  رئيسة  ب��رئ��اس��ة 
ال��ج��ش��ي م��ن��اق��ش��ت��ه��ا ل��م��ش��روع 

العمل  ق��ان��ون  ب��إص��دار  ق��ان��ون 
ف���ي ال��ق��ط��اع األه���ل���ي ال��م��راف��ق 
 )45 ( رق���م  ال��م��ل��ك��ي  ل��ل��م��رس��وم 

.2006 لسنة 
وأوضحت الجشي أن اللجنة 
في  االج��ت��م��اع  خ���ال  ت��ب��اح��ث��ت 
المكتوبة  ال��م��اح��ظ��ات  ب��ع��ض 
وقت  في  اللجنة  تسلمتها  التي 
س���اب���ق م����ن م��م��ث��ل��ي ال��ج��ه��ات 
ال���م���ع���ن���ي���ة، ب����اإلض����اف����ة إل���ى 
اس��ت��م��اع��ه��ا ل��ب��ع��ض وج��ه��ات 
اللجنة   أعضاء  جانب  من  النظر 
ب����خ����ص����وص م��������واد م����ش����روع 

. ن نو لقا ا
اللجنة  أن  إل��ى  أش��ارت  فيما   
لمشروع  بحثها  استكمال  قررت 
ال���ق���ان���ون خ����ال اج��ت��م��اع��ات��ه��ا 
ال���ق���ادم���ة ال��م��ق��رر ع��ق��ده��ا ي��وم 
االنتهاء  بهدف  المقبل  الخميس 
يحمل  الذي  القانون  مشروع  من 
العاقة  لتنظيم  بالغة  أهمية 
في  واإلنتاج  العمل  أطراف  بين 
االنعقاد  دور  بداية  قبل  المملكة 

 . لمقبل ا
القانون  مشروع  أن  إلى  يشار 
فض  ج��ه��از  إن��ش��اء  ع��ل��ى  ي��ن��ص 
ل���م���ن���ازع���ات ال���ع���م���ل ال���ف���ردي���ة 
لما  ال���ودي���ة  ال��ت��س��وي��ة  ي��ت��ول��ى 
ي��ع��رض ع��ل��ي��ه م��ن ن���زاع ف��ردي 
العمل  وص��اح��ب  ال��ع��ام��ل  ب��ي��ن 
ب���م���واف���ق���ة ال���ط���رف���ي���ن وق���ب���ل 
أن  ع��ل��ى  ال��ق��ض��اء،  إل��ى  ال��ل��ج��وء 
وتحديد  الجهاز  بتنظيم  يصدر 
إج������راءات وق���واع���د وأس��ال��ي��ب 
الوزير.  من  قرار  النزاع  تسوية 
بقانون  المشروع  يتضمن  كما 
الدعوى  لتحضير  مكتب  إنشاء 
للمرافعة  وتهيئتها  العمالية 
مكتب  يسمى  ال��ع��دل  وزارة  ف��ي 
ال��ع��م��ال��ي��ة،  ال����دع����وى  إدارة 
ي���ش���ك���ل م�����ن رئ����ي����س ب���درج���ة 
ق�����اض ب��ال��م��ح��ك��م��ة ال���ك���ب���رى 
على  اإلش���راف  يتولى  المدنية 
من  ك���اٍف  وع���دد  ال��م��ك��ت��ب،  ع��م��ل 
المحكمة  ق��ض��اة  م��ن  األع��ض��اء 
أن  ع��ل��ى  ال��م��دن��ي��ة،  ال��ص��غ��رى 
رئيس  م��ن  ك��ل  بتسمية  ي��ص��در 
وأع����ض����اء ال��م��ك��ت��ب ق������رار م��ن 
ال��م��ج��ل��س األع����ل����ى ل��ل��ق��ض��اء، 
من  ك��اٍف  عدد  بالمكتب  ويلحق 

. ظفين لمو ا
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جمعية مدينة عيسى التعاونية 
تكرم المتفوقين غدًا

§مدينة عيسى - جمعية مدينة عيسى التعاونية 

اإلعداد  االستهاكية  التعاونية  عيسى  مدينة  جمعية  أكلمت   [
والترتيب للحفل الثالث لتكريم المتفوقين المقرر إقامته مساء يوم 
الجاري  آب  أغسطس/  شهر  من  العشرين  الموافق  )الخميس(  غٍد 

في قاعة زينة لألفراح.
عن  المسئولة  واللجنة  واإلعام  العامة  العاقات  رئيس  وقال 
تحت  العام  ه��ذا  حفل  »إن  رج��ب:  بن  محمد  جاسم  الحفل  تنظيم 
عدد  تكريم  وسيشهد  رجب،  بن  حسن  منصور  الدولة  وزير  رعاية 

كبير من المتفوقين من مراحل دراسية مختلفة«.
وأضاف »إن برنامج الحفل يبدأ بوصول راعي الحفل ثم السام 
الملكي وتاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم ثم كلمة مجلس اإلدارة 
والطالبات  الطلبة  تكريم  ثم  المتفوقين  والطلبة  المنظمة  واللجنة 
لتصوير  رك��ن  ي��ك��ون  ه��ن��اك  س��وف  أن��ه  إل��ى  منوهًا  المتفوقين«، 
المتفوقين وركن آخر لعمل المقابات للمجلة الخاصة بالجمعية.

واختتم »توجه إدارة الجمعية الشكر واالحترام إلى راعي الحفل 
الجمعية  إدارة  مجلس  دعوة  بقبول  تفضله  على  رجب،  بن  الوزير 
على رعاية الحفل، ونتمنى له مزيداً من التقدم واالزدهار ووفقه اهلل 

لما هو خير وصاح المملكة«. 
قد  االستهاكية  التعاونية  عيسى  مدينة  جمعية  أن  ي��ذك��ر 
التعاونية  الجمعيات  ق��ان��ون  بموجب   1972 سنة  تأسست 
إيجاد  إلى  وتهدف  نفسها,  السنة  من  نيسان  أبريل/  في  الصادر 
بلغ  حيث  السكنية  المناطق  قاطني  بين  م��ا  استهاكي  نمط 
ورفع  لتحسين  وتسعى  عضو   5000 من  أكثر  المساهمين  ع��دد 

المستوي االقتصادي واالجتماعي لألعضاء.

مخلصون: لم نتمكن من إصدار البطاقات 
السكانية لألجانب منذ أسبوعين

  § الوسط - فاطمة عبداهلل 

بطاقة  استخراج  على  قدرتهم  عدم  من  المخلصين  عدد  اشتكى   [
بعض  أعمال  أن  مؤكدين  يومًا،   15 يقارب  ما  منذ  لألجانب  سكانية 

الشركات تعطلت بسبب عدم السماح لهم بإصدار البطاقة السكانية.
مسئولي  بين  تنقلهم  على  مضى  أن��ه  إل��ى  المخلصين  أح��د  ولفت 
تنظيم  هيئة  ومسئولي  المعارض  ش��ارع  في  السكانية  البطاقة  قسم 
إلى  التحدث  حاولوا  المخلصين  أن  إلى  مشيرًا  يومًا،   15 العمل   سوق 
على  المسئولية  ألقوا  أنهم  إال  السكانية،  البطاقة  قسم  في  المسئولين 

هيئة تنظيم سوق العمل.
وأوضح أن بعض المخلصين توجهوا إلى هيئة تنظيم سوق العمل، 
إال أن األخيرة أكدت أنها لم تمنع إصدار البطاقة السكانية لألجانب، في 
التي  هي  العمل  سوق  تنظيم  هيئة  أن  المسئولون  فيه  أكد  الذي  الوقت 

منعت من إصدار بطاقة سكانية إلى األجانب.
مكتفون  السكانية  البطاقة  قسم  موظفي  أن  المخلصون  وذك��ر 
بتجديد البطاقة فقط، مشيرين إلى أن الشركات متأثرة وخصوصًا أن 
سكانية  بطاقة  إص��دار  طريق  عن  إال  إكمالها  يمكن  ال  المشاريع  بعض 

لكل عامل.
مع  المسئولون  يمارسه  ال��ذي  األس��ل��وب  المخلصون  واستنكر 
إلى  يدعو  الذي  السبب  عن  اإلفصاح  من  البد  أنه  مؤكدين  المخلصين، 
السماح  يتم  لم  أنه  وخصوصًا  لألجانب  سكانية  بطاقة  إص��دار  عدم 

لألجانب بإصدار البطاقة الذكية إلى اآلن.

في اجتماع ضم »التربية« و»الصحة« بشأن »االنفلونزا«

فحص الطلبة والمعلمين قبل دخولهم للمدارس والجامعات والروضات
والتعليم التربية  وزارة   - عيسى  مدينة   §

النعيمي  ماجد  والتعليم  التربية  وزير  ناقش   [
من  ب��ع��دد  ال����وزارة  دي���وان  ف��ي  أم��س  اجتماعه  ل��دى 
التي  الوقائية  التدابير  الصحة،  بوزارة  المسئولين 
سيتّم اتخاذها للحيلولة دون وصول مرض انفلونزا 

الخنازير للمدارس والجامعات ورياض األطفال.
كّل  ف��ي  ف��ري��ق  تشكيل  على  المجتمعون  وات��ف��ق 
وإع��ط��اؤه  وتدريبه  تأهيله  يتّم  تعليمية  مؤسسة 
وأعضاء  الطلبة  سامة  من  للتأكد  الازمة  اإلرشادات 
بهذا  اإلص��اب��ة  م��ن  والتعليمية  اإلداري����ة  الهيئات 
التصّرف  كيفية  على  تدريبه  سيتّم  كما  ال��م��رض، 
المؤسسة  ف��ي  بالمرض  إص��اب��ة  اكتشاف  ح��ال  ف��ي 
الفوري  العاج  تقديم  ضمان  يتم  بحيث  التعليمية 

العدوى  انتقال  ع��دم  وض��م��ان  للمصاب  وال��س��ري��ع 
للمخالطين له.

بكل  خ��اص��ة  غ��رف��ة  إي��ج��اد  المجتمعون  أق���ّر  كما 
التعقيم  بمستلزمات  م����زّودة  تعليمية  م��ؤس��س��ة 
إصابة  اكتشاف  حالة  في  والشراب  باألكل  ومجّهزة 
الغرفة  هذه  تكون  بحيث  المؤسسة،  في  بالمرض 
انتقال  عدم  لضمان  المؤقت  الصّحي  الحجر  بمثابة 

المرض إلى اآلخرين.
المدارس  في  توعوية  حملة  إجراء  ضرورة  وأكدوا 
الهيئات  وأع��ض��اء  األم���ور  وأول��ي��اء  الطلبة  لتوعية 
المرض  من  الوقاية  كيفية  عن  والتعليمية  اإلداري��ة 
سيتّم  حيث  به،  اإلصابة  وقت  معه  التعامل  وكيفية 
ال��م��دارس  جميع  على  وم��ط��وي��ات  ملصقات  ت��وزي��ع 
باإلضافة  التوعية،  ه��ذه  لتحقيق  افتتاحها  وق��ت 

والتعليم  التربية  وزارة  بين  المشترك  التنسيق  إلى 
ووزارة الصحة بشأن إقامة سلسلة من المحاضرات 

التوعوية في هذه المدارس.
وزارة  ممثلي  يجمع  اجتماع  عقد  على  وات��ف��ق��وا 
م��دي��ري  م��ع  ال��ص��ح��ة  ووزارة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��رب��ي��ة 
وال��م��دارس  )ال��ج��ام��ع��ات  التعليمية  ال��م��ؤس��س��ات 
لشرح  األط���ف���ال(  وري����اض  وال��خ��اص��ة  ال��ح��ك��وم��ي��ة 
حدوث  لمنع  اتخاذها  سيتم  التي  الوقائية  التدابير 
كيفية  ول��ش��رح  ال��م��دارس  داخ��ل  بالمرض  إص��اب��ات 

التعامل مع المرض وقت وقوعه.
الجهات  والتعليم  التربية  وزير  وّجه  جانبه،  من 
الصّحة  وزارة  مع  التعاون  إلى  بالوزارة  المختصة 
والهيئات  الطلبة  وقاية  شأنه  من  ما  ك��ّل  توفير  في 

وذلك  بالمرض،  اإلص��اب��ة  من  والتعليمية  اإلداري���ة 
صحية  بيئة  تأمين  على  ال��وزارة  حرص  منطلق  من 

سليمة في المدارس.
والهيئات  والطلبة  األم��ور  أولياء  الوزير  وطمأن 
اإلدارية والتعليمية، مؤكداً أّن الوزارة وبالتنسيق مع 
بفحص  ستقوم  الصحة  ب��وزارة  المختصة  الجهات 
جميع الطلبة والمعلمين واإلداريين والفنيين للتأكد 
المؤسسة  دخولهم  قبل  بالمرض  إصابتهم  عدم  من 

التعليمية. 
الصحة  وزارة  وك��ي��ل  م��ن  ك���ّل  االج��ت��م��اع  ح��ض��ر 
للرعاية  المساعد  وال��وك��ي��ل  ال��ع��وض��ي  عبدالحي 
مريم  ال��ص��ح��ة  ب�����وزارة  ال��ع��ام��ة  وال��ص��ح��ة  األول���ي���ة 
لمجلس  ال��ع��ام  األم��ي��ن  بأعمال  وال��ق��ائ��م  الجاهمة 

التعليم العالي منى البلوشي.

مركز المعلمين في المحرق 
ينظم أنشطة رمضانية للمعلمين

] دعا مركز مصادر التعلم للمعلمين بالمحرق المعلمين والمعلمات لالستفادة من األنشطة والخدمات التي يقدمها 
المركز بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في الفترتين الصباحية من 8 إلى 2، والمسائية من 7 إلى 12.

وقالت رئيسة المركز عائشة الجودر: »إن المركز سوف يقدم بمناسبة الشهر الكريم دورات اللياقة البدنية للسيدات 
ودورات الحاسب اآللي بجميع برامجها للمدرسين وطلبة المدارس برسوم تشجيعية«.  

المكتبة  منها  مرافق  المركز  ويحوي  والترفيهية،  والرياضية  الثقافية  المجاالت  تشمل  المركز  أنشطة  أن  وأضافت 
وصالة كرة الطاولة وصالة األلعاب الذهنية. 

»التربية« تدعو أبناء المعلمين لتسلم 
رسائل الترشيح لبعثات جامعة البحرين

تقدموا  الذين  والموظفين  المعلمين  والتعليم  التربية  بوزارة  والملحقيات  البعثات  إدارة  دعت   [
والتعليم  التربية  وزارة  ومنتسبي  المعلمين  أب��ن��اء  نظام  م��ن  لالستفادة  ال���وزارة  إل��ى  بطلباتهم 
هذا  لشروط  والمستوفين   2010  -  2009 الجامعي  للعام  البحرين  بجامعة  للدراسة  المخصصة 
النظام، إلى مراجعة مبنى الوزارة بمدينة عيسى قاعة رقم )203( في الموعد أقصاه 20 أغسطس/ 

آب 2009 لغرض تسلم رسالة الترشيح واستكمال اإلجراءات المطلوبة لهذا الترشيح.

»خدمات الشورى« تواصل مناقشة 
قانون العمل في القطاع األهلي

الصحة بوزارة  المسئولين  من  بعدد  الوزارة  ديوان  في  أمس  اجتماعه  لدى  النعيمي  ماجد 
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توظيف 3700 بحريني في 4 أشهر... بعد التشاور مع المعنيين

§ الوسط - هاني الفردان

] قال وزير العمل مجيد العلوي في حديث 
إلى »الوسط« إن وضع حد أعلى لعدد العمالة 
العام  مطلع  سيبدأ  البحرين  ــي  ف األجنبية 
هيئة  إدارة  تقدم  أن  بعد  وذلك   )2010( المقبل 
ومقترحًا  كاملة  دراســة  العمل  ــوق  س تنظيم 
أجل  من  الهيئة  إدارة  لمجلس  المحدد  للسقف 

إقراره.
وأكد العلوي أن المقترح سيخضع لتشاور 
وذلــك  بــاألمــر  والمعنيين  اإلنــتــاج  أطـــراف  مــع 
بحسب ما نص عليه قانون هيئة تنظيم سوق 

العمل.
توظيف  ــب  ــس ن أن  إلـــى  ــوي  ــل ــع ال ـــــار  وأش
قدرها  نمو  بنسبة  وذلك  تزايد  في  البحرينيين 
وظفت  العمل  وزارة  أن  موضحًا  المئة،  في   4
خالل األشهر األربعة الماضية أكثر من 3700 

بحريني.
نسب  في  كبير  نمو  »هناك  العلوي  وأضاف 
توظيف البحرينيين في القطاع الخاص، على 
رغم تزايد أعداد العمالة األجنبية بشكل كبير، 
إجمالي  مــن  البحرينيين  نسبة  على  ــر  أث مــا 

القوى العاملة«.
مقابل  البحرينيين  نسبة  تراجع  أن  وأكــد 
الخاص  القطاع  إقــبــال  نتيجة  هــو  ــب  ــان األج
نتيجة  العمالة  من  كبيرة  أعداد  استقدام  على 
التطور العمراني الذي تشهده البحرين، إال أن 
هذا التطور وهذا اإلقبال الكبير على العمالة لم 
فهي  البحرينيين،  توظيف  عملية  على  يؤثرا 

أيضًا في تزايد مستمر وملحوظ.
ــرات  ــؤش ــم ال ــــرز  أب إن  ــل  ــم ــع ال ــــر  وزي ــــال  وق
تتمثل  البحرين  في  العمل  سوق  في  اإليجابية 
ــرة الــتــوظــيــف خـــالل األشــهــر  ــي ــي ارتــفــاع وت ف
 371 توظيف  تم  حين  ففي  األخــيــرة،  الثالثة 
الماضي،  أيار  مايو/  شهر  في  عمل  عن  باحثًاَ 
في  عــمــل  ــن  ع بــاحــثــًا   843 إلـــى  ــدد  ــع ال ــع  ــف ارت
عمل  عن  باحثًا   1129 إلى  ثم  يونيو/حزيران 
استمرار  على  دليل  ــذا  وه تــمــوز،  يوليو/  فــي 
ــر  ــواغ ــش ــر ال ــي ــوف ـــي ت ــل ف ــم ــع نــجــاح ســــوق ال
الشهر  أن  إلــى  مــشــيــراً  ــدة،  ــدي ــج ال الوظيفية 
بحريني   1300 نحو  توظيف  شهد  الحالي 

حتى اآلن.

تعني  التوظيف  حركة  أن  العلوي  ورأى 
المستدام  ونموه  البحريني  االقتصاد  حيوية 
سوق  في  الداخلين  استيعاب  على  وقــدرتــه 
العمل، سواًء ممن فقدوا أعمالهم بسبب األزمة 
سوق  في  الجدد  الداخلين  من  أو  االقتصادية 

ملحوظ  بشكٍل  المتوظفين  عدد  تزايد  إذ  العمل، 
أعداد  ودخول  الدراسي  العام  انتهاء  إثر  على 

جديدة إلى سوق العمل.
عن  الــصــادر  التقرير  بيانات  ــرز  أب وتشير 
إلعانة  المستحقين  عدد  أن  إلى  العمل  وزارة 

 2021 إلى  وصل   2009 يوليو  لشهر  التعطل 
كما  ــداً،  ــدي ج مستحقًا   418 منهم  مستحقًا، 
التعطل  لــتــعــويــض  المستحقين  ـــدد  ع بــلــغ 
منهم  مستحقًا،   147 أعمالهم  من  للمفصولين 
15 مستحقًا جديداً. أما عدد الذين تم توظيفهم 

من المسجلين في النظام منذ ديسمبر/ كانون 
منهم  شخصًا،   9631 بلغ  فقد   2007 األول 
يوليو  شهر  خالل  توظيفهم  تم  شخصًا   1129

.2009
العمل  عن  العاطلين  عــدد  إلــى  وبالنسبة   

أن  يعني  مــا  ــاًل،  ــاط ع  5566 عــددهــم  بلغ  فقد 
استقر  الماضي  يوليو  لشهر  البطالة  معدل 
توافر  إلى  إضافة  المئة،  في   3.8 مستوى  عند 
فرص   1308 وعدد  وظيفّيًا  شاغر   8301 عدد 

تدريبية لدى وزارة العمل.

توزيع القوى العاملة في البحرين بين البحرينيين 

واألجانب منذ العام 2002 وحتى النصف األول من 2009

العمالة األجنبية العمالة الوطنية المجموع العام
203,327 104,126 307,453 2002
221,545 109,833 331,379 2003
255,033 118,276 373,309 2004
295,839 122,333 418,172 2005
331,055 129,210 460,265 2006
373,655 130,129 503,784 2007
438,211 140,096 578,307 2008
460,352 138,665 599,017 2009

وزير العمل مجيد العلوي

األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين:

المؤشرات تؤكد أن إصالحات سوق العمل لم تأِت بثمارها بعد
ين  لبحر ا ل  عما ت  با لنقا م  لعا ا د  تحا لال م  لعا ا مين  أل ا ل  قا  [
حتها  طر لتي  ا ت  ا شر لمؤ ا « ن  إ ظ  لمحفو ا جعفر  لسيد  ا ن  سلما
ن  أ ع��ن  ك��ش��ف��ت  ل  و أل ا م���س  أ م  ي���و ل��ع��م��ل  ا ق  س���و تنظيم  ه��ي��ئ��ة 
م  لعا ا منذ  لعهد  ا ل��ي  و طلقها  أ لتي  ا لعمل  ا ق  س��و ت  ح��ا ص��ال إ
بعُد  ها  ر بثما ت  تأ لم  مل  كا م  عا قبل  ها  تنفيذ أ  بد لتي  ا  ،2 0 0 4

. » ص لخا ا ع  للقطا فضل  أل ا ر  لخيا ا يني  لبحر ا جعل  في 
ة  مسيطر ل  ا تز ال جنبية  أل ا لة  لعما ا ن  أ لى  إ ظ  لمحفو ا ر  شا أ و
من  تمثلها  لتي  ا لة  لمهو ا لنسبة  ا ل  خال من  لعمل  ا ق  سو على 
في  قف  لمو ا ة  ر بخطو ر  ينذ مر  أ هو  و  ، مة لعا ا ى  لقو ا لي  جما إ

. عليه هو  ما  على  ضع  لو ا ستمر  ا ل  حا
ة  مستمر ينيين  لبحر ا ظيف  تو عملية  ن  أ ظ  لمحفو ا ك��د  أ و
بحجم  ًا  بد أ نته  ر مقا يمكن  ال  د  و محد بشكل  لكن  يد  ا تز في  و
بشكل  تنمو  تت  با لتي  ا جنبية  أل ا لة  لعما ا ظيف  تو ع��ة  س��ر و

حقيقّيًا  ًا  يد تهد يشكل  م��ا  ضية  لما ا ت  ا لسنو ا ل  ا ط��و يع  سر
. لعمل ا ق  سو من  تها  قا ستحقا ا و طنية  لو ا لة  للعما

ت  حا صال إ د  جو و ن  أ لى  إ نا  شر أ ن  أ سبق  «  : ظ لمحفو ا ل  قا و
ثم  م��ن  و ل��ع��م��ل  ا ق  س��و تنظيم  ه��ي��ئ��ة  ل  خ��ال م��ن  ل��ع��م��ل  ا ق  س��و
 ، جنبية أل ا لة  لعما ا على  م  سو ر من  ض  فر ما  و لعمل  ا ق  و صند
جنبية  أل ا لة  لعما ا د  عد ني  لتد لحقيقي  ا لجسر  ا ن  تكو ن  أ يجب 
 ، » ص لخا ا ع  للقطا فضل  أل ا ر  لخيا ا هو  يني  لبحر ا ن  يكو ن  أ و
تنظيم  هيئة  ن  نو قا تطبيق  من  م  عا ر  و مر بعد  نه  أ لى  إ ًا  مشير
ينيين  لبحر ا نسبة  تفع  تر ن  أ ض  لمفتر ا من  ن  كا لعمل  ا ق  سو

. جع ا لتر با لعكس  ا ث  يحد ن  أ ال  ملة  لعا ا ى  لقو ا لي  جما إ من 
ج��ع��ة  ا م��ر ك  ه��ن��ا ن  ت��ك��و ن  أ ة  ر و ض���ر ل��ى  إ ظ  ل��م��ح��ف��و ا ع���ا  د و
ة  د م��ح��د ل��ن��س��ب��ة  ح��ق��ي��ق��ي  ض  ل��ف��ر ل��ع��م��ل  ا ق  س���و ت  ح��ا ص��ال إل
ر  لتجا ا لب  لمطا بة  ستجا ال ا م  ع��د و  ، نة لبحر ا نسب  ض  ف��ر و

. نة لبحر ا نسب  ء  لغا بإ
ل��ة  ل��ل��ع��م��ا س��ق��ف  ض  ف���ر ل���ى  إ ل��ه��ي��ئ��ة  ا ج��ه  ت��و ص  ب��خ��ص��و و
ليست  لة  لمسأ ا ن  أ ظ  لمحفو ا ى  أ ر  ، ي��ن ل��ب��ح��ر ا ف��ي  جنبية  أل ا
لحقيقي  ا م  هتما ال با نما  إ و جنبية  أل ا لة  للعما بسقف  تبطة  مر
محل  لها  حال إ و طنية  لو ا لة  للعما حقيقية  ئف  ظا و د  جو بو و
في  هم  يسا ن  أ ن��ه  ش��أ م��ن  ل��ك  ذ ن  أ ًا  ك��د م��ؤ  ، ج��ن��ب��ي��ة أل ا لة  لعما ا
د  و محد بشكل  تنمو  تت  با لتي  ا طنية  لو ا لة  لعما ا حجم  فع  ر

. جنبية أل ا لة  للعما يع  سر و كبير  ٍم  تنا ظل  في  ًا  جّد
ج��ن��ب��ي��ة  أل ا ل��ة  ل��ل��ع��م��ا س��ق��ف  ض����ع  و ن  أ ظ  ل��م��ح��ف��و ا ى  أ ر و
لحل  ا ن  ي��ك��و ل��ن  لكنه  للمشكلة  ل  ح��ل��و ض��ع  و ف��ي  هم  سيسا
ل  ق��ب��ا إ و ج��ن��ب��ي��ة  أل ا ل��ة  ل��ع��م��ا ا خ���ص  ر ظ��ل  ف��ي  ل��ل��ق��ض��ي��ة  ل��ك��ل��ي  ا
ف  ا ع��ت��ر ال ا م  ع���د و  ، ن��ي ج��ن��و ب��ش��ك��ل  ع��ل��ي��ه��ا  ص  ل��خ��ا ا ع  ل��ق��ط��ا ا

. طنية لو ا لة  لعما با
السيد سلمان المحفوظ

إضافة لتراجع نسبة البحرنة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع األول

حسين: تراجع كبير في العمالة البحرينية... و»الهيئة« مطالبة بتفسيرات

تشوهات  إلى  »اضافة  حسين  وأوضح 
ــل في  ــم ــع ــــوق ال ــا س ــه ــن ــي م ــان ــع ـــــرى ت اخ
تكافؤ  مــبــدأ  وغــيــاب  كالتمييز،  البحرين 
من  المتكافئة  غير  والمنافسة  ــرص،  ــف ال
نشاهد  األجــور،  وتدني  األجنبية،  العمالة 
كبيرة،  أمل  خيبة  تعكس  التي  األرقام  هذه 
الصادرة  األرقام  إزاء  قلقنا  نبدي  وتجعلنا 
عــدد  عــن  الــعــمــل  ـــوق  س تنظيم  هــيــئــة  عــن 

البحرينيين.
أن  ــًا  ــع ــوق ــت م ـــان  ك الــجــمــيــع  أن  وتـــابـــع 
في  تحسن  يحصل  وأن  العكس  يحصل 
ومقارنة  العكس،  وليس  البحرنة  نسب 
الــجــاري  ــام  ــع ال ــن  م الــثــانــي  ــع  ــرب ال نتائج 
مع  وليس  األول  الربع  مع  تكون  أن  يجب 

الجزء نفسه من العام الماضي فقط.
تراجعت  البحرنة  »نسبة  أن  إلى  وأشار 
من  األول  ــع  ــرب ال ــي  ف الــمــئــة  ــي  ف  23.9 ــن  م
الربع  في  المئة  في   23.1 لتصبح   ،2009
التراجع  ـــذا  وه نفسه،  ــام  ــع ال ــن  م الــثــانــي 
مريح  ــر  ــي وغ مقلق  ــر  ــؤش وم ــــّداً،  ج ــج  ــزع م

بالنسبة إلى جهود البحرنة«.
العاملة  القوى  »مجموع  أن  إلــى  ولفت 
في   596224 من  زاد  واألجنبية  البحرينية 
الربع األول من العام 2009، إلى 599017 

في الربع الثاني، بزيادة 2793 عاماًل«.
في  ــان  ك البحرينيين  »عــدد  أن  وأردف 
ــى  إل ـــع  ـــراج وت  ،142642 األول  الـــربـــع 
عــامــاًل   3977 بــتــراجــع  ــط،  ــق ف  138665

الــعــمــالــة  ــــدد  »ع أن  مــضــيــفــًا  ــًا«،  ــّي ــن ــري ــح ب
 ،453582 األول  الربع  في  كان  األجنبية 
ــادة  زي ــذه  وه  ،460352 ــى  إل عددهم  وزاد 

قدرها 6770 عاماًل أجنبّيًا«.
وقال: »هذا ما نبهنا إليه في التصريحات 
التدهور  إلى  تشير  الدالئل  كل  ألن  السابقة، 
في نسب البحرنة، وتدل على وجود أخطاء 

ــج االقــتــصــاديــة  ــرام ــب ــي الــســيــاســات وال ف
األجنبية  العمالة  على  األكــبــر  واالعــتــمــاد 
الوقت  في  وبسيطة  عادية  أعمال  لتنفيذ 
استعداد  على  مواطنون  فيه  يوجد  ــذي  ال

كامل لتنفيذ تلك األعمال«.
إلى  ليس  تشير  ــام  »األرق أن  على  وشــدد 
في  ــل  ب فــقــط،  البحرنة  نسبة  ــي  ف ــع  ــراج ت
الــقــوى  مــجــمــوع  ــن  م البحرينيين  تمثيل 
إضافة  تراجعت  النسبة  أن  أي  العاملة، 
المسجلين  العاملين  البحرينيين  عدد  إلى 

ضمن مجموع التوظيف«.
الــبــحــريــنــي  »الــــشــــارع  أن  إلــــى  ولـــفـــت 
ــي حــصــلــت في  ــت ــب الــتــغــيــيــرات ال ــراق ــي س
التي  الجديدة  المرحلة  فــي  العمل  ــوق  س
أغسطس/  مطلع  مع  العمل  سوق  دخلتها 
حرية  موضوع  إلــى  بالنسبة  الجاري  آب 
األرقــام  هذه  وكل  األجنبي،  العامل  انتقال 
الجاري  العام  من  الثاني  بالربع  الخاصة 
لكن  الجديدة،  بالمرحلة  عالقة  لها  ليست 
ننتظر نتائج تطبيق السياسة الجديدة في 
ستؤثر  وهل  العام  من  الثالث  الربع  تقرير 

إيجابًا أم سلبًا لصالح البحرنة«.

§ الزنج - جمعية الوفاق

بمجلس  واالقتصادية  المالية  اللجنة  وعضو  الوفاق  كتلة  عضو  طالب   [
موضوعي  تفسير  بتقديم  العمل  سوق  تنظيم  هيئة  حسين  جاسم  النواب 
الربع  في  القوى  مجموع  في  البحرينيين  عدد  تراجع  أسباب  عن  وصحيح 
وتقديم  نفسه،  العام  من  األول  بالربع  مقارنة  ال��ج��اري  العام  من  الثاني 

تبريرات صريحة، وتفسيرات علمية عن أسباب التدهور.

جاسم حسين

التبرعات المالية بلغت 44120 دينارًا

»الهالل األحمر« تبدأ توزيع المساعدات الرمضانية على مستحقيها
  § المنامة - جمعية الهالل األحمر البحريني 

صادق  األحمر  الهالل  بجمعية  العام  األمين  صــرح   [
عبدالكريم الشهابي بأن الجمعية بدأت توزيع المساعدات 

الرمضانية على مستحقيها.
أغسطس/   16 ــد  األح منذ  ــدأت  ب الجمعية  أن  وأضـــاف 
التي  الداخلية  العينية  المساعدات  تقديم  في  الجاري  آب 
مواد   10 على  الواحد  الطرد  يشتمل  غذائية  طرود  في  تمثلت 

غذائية تم اإلعداد لها بشراكة مع القطاع الخاص.
في  المالية  المساعدات  لتوزيع  الجمعية  تستعد  كما   

رمضان  من  الثالث  ليلة  من  اعتباراً  الفضيل  الشهر  ليالي 
المخصصة  التبرعات  تسلم  في  الجمعية  وتستمر  المبارك 
لتوزيعها  الكريم  الشهر  طوال  رمضان  مساعدات  لبرنامج 
قبل  من  حاالتها  ــة  دراس تمت  التي  المستحقة  ــر  األس على 
االجتماعية  الــخــدمــات  لجنة  ــي  ف المتطوعين  ــاء  ــض األع

بالجمعية.
على  ومتطوعيها  الجمعية  حــرص  العام  األمين  ــد  وأك  
تقديم المساعدة إلى كل األسر والمراجعين من المستحقين، 
هذه  تمكن  التي  الخيرة  البيضاء  األيادي  إلى  شكره  موجهًا 

الجمعية من استمرارية عطائها الخير.

الجمعية  إلى  وصلت  التي  المالية  التبرعات  بلغت  وقد 
من تاريخه 44120 ديناراً بينما المبلغ التقديري المرصود 

للمساعدات المقررة يبلغ 82 ألف دينار.
 وأهاب الشهابي بالمؤسسات والشركات واألفراد تقديم 
المساعدات  تقديم  يشمل  الذي  البرنامج  إلنجاح  تبرعاتهم 
يصل  والتي  المملكة  محافظات  كل  إلى  والمالية  العينية 
من  أكثر  منها  واستفاد  وقرية  مدينة   46 إلى  مناطقها  عدد 

ألف أسرة.
بها  يقوم  التي  المضنية  بالجهود  العام  األمين  أشاد  وقد   

أعضاء الجمعية المتطوعين والمنتسبين.

»األعلى للشئون اإلسالمية« 
يتلقى الشهادات برؤية هالل شهر رمضان ليلة الجمعة 

§ المنامة - بنا 

لــلــشــئــون  األعـــلـــى  ــس  ــل ــج ــم ال قــــال   [
شهر  هالل  رؤية  عن  له  بيان  في  اإلسالمية 
رمضان المبارك: »إن هيئة الرؤية الشرعية 
ــات  ــاع ــم ــت ــة االج ــاع ــق ســتــعــقــد جــلــســتــهــا ب
اإلسالمية  للشئون  األعلى  المجلس  بمبنى 

الموافق  الجمعة  ليلة  الخميس  يوم  مساء 
األنــبــاء  لتلقي   2009 آب  أغــســطــس/   20
أو  البالد  ــل  داخ الهالل  برؤية  والشهادات 
دخول  بثبوت  اإلسالمي  العالم  من  األخبار 

الشهر الفضيل«.
شهادة  لديه  تكون  ممن  »نرجو  وأضاف 

باالتصال  يسارع  أن  الهالل  رؤية  عن  نبأ  أو 
مشكوراً  ذلك  إلبالغ  الشرعية  الرؤيا  بهيئة 
أن  القدير  العلي  اهلل  من  راجين  ومــأجــوراً، 
يعيننا على أن نجعل من هذا الشهر الكريم 
الفقير،  بحاجة  الغني  فيه  يشعر  هلل،  شهراً 
ومغفرته  اهلل  ــواب  ث المسلم  فيه  ويلتمس 

ــة  ــادق ــص ــــدوة ال ــــق ــة وال ــق ــح بـــالـــعـــبـــادة ال
خير  مــن  عليه  بــه  اهلل  أنعم  بما  ــة  ــاض واإلف
هم  ممن  حــولــه  ــن  ــري اآلخ على  يعم  حتى 
يجعله  وأن  وبذله  عطائه  إلــى  حاجة  في 
العالم  في  المسلمين  على  وبركة  خير  شهر 

والرخاء لشعب البحرين«.

ندب أحمد منصور للقيام 
بأعمال التفتيش في القطاع األهلي

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

العلوي  محسن  مجيد  العمل  ــر  وزي عــن  ــدر  ص  [
قسم  موظف  ندب  بشأن   2009 لسنة   )7( رقم  قرار 
التفتيش العمالي في وزارة العمل أحمد عابد منصور 
في  العمل  لقانون  طبقًا  التفتيش  بأعمال  للقيام 

القطاع األهلي.
العمل  قانون  على  ــالع  االط بعد  القرار:  في  وجــاء 
رقم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر  األهلي  القطاع  في 

رقم  الــقــرار  وعلى  وتعديالته،   1976 لسنة   )23(
التفتيش،  أعمال  تنظيم  شأن  في   1976 لسنة   )28(
العمل،  لشئون  المساعد  الوكيل  عرض  على  وبناًء 
للقيام  منصور  عابد  أحمد  الموظف  يندب  اآلتي:  تقرر 
في  العمل  قــانــون  يتطلبها  التي  التفتيش  بأعمال 
تنفيذاً  الصادرة  والقرارات  وتعديالته  األهلي  القطاع 
له، على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 

تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

دليل تنظيمي لمسابقة البحرين
 الكبرى لحفظ القرآن وتجويده 

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

اإلسالمية  ــون  ــئ ــش وال ــدل  ــع ال ـــر  وزي ــن  ع صــدر   [
ــرار  ق خليفة  آل  ــداهلل  ــب ع ــن  ب عــلــي  ــن  ب ــد  ــال خ الــشــيــخ 
التنظيمي  الدليل  بــإصــدار   2009 لسنة   )30( رقــم 
الكريم  ــرآن  ــق ال لحفظ  الــكــبــرى  البحرين  لمسابقة 

وتجويده وتفسيره.
رقم  المرسوم  على  االطــالع  بعد  القرار:  في  وجــاء 

)7( لسنة 2003 بتنظيم وزارة الشئون اإلسالمية،
الدينية  الشئون  إدارة  مدير  ــرض  ع على  ــاًء  ــن وب
المرافق  الدليل  بأحكام  يعمل  اآلتي:  تقرر  بالوزارة، 
القرآن  لحفظ  الكبرى  البحرين  مسابقة  ــأن  ش فــي 
في  ــرار  ــق ال ــذا  ه ينشر  وتفسيره،  وتــجــويــده  الكريم 
الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

نشره.

وفد أميركي يطلع على أنشطة
مركز البحرين للدراسات والبحوث  

البحرين  مركز   - عوالي   §
والبحوث  للدراسات 

لمركز  الــعــام  األمــيــن  ــدم  ق  [
والبحوث  للدراسات  البحرين 
عــن  ـــًا  ـــرض ع ـــادق  ـــص ال ـــداهلل  ـــب ع
من  أميركي  لوفد  المركز  أنشطة 

وجــنــوب  ـــى  األدن ــرق  ــش ال مــركــز 
االستراتيجية  للدراسات  آسيا 

فورنير.   دي  وليام  برئاسة 
بــعــد  ـــــر،  ـــــي ـــــورن ف ـــــــــــاد  وأش
أعــمــال  ــن  م ــذة  ــب ن عــلــى  ــه  ع ــال اط
ــوث  ــح ــب ال ـــال  ـــج م ـــي  ف الـــمـــركـــز 
الـــــرأي  وقــــيــــاس  ــة  ــي ــق ــي ــب ــط ــت ال

الــــرأي  واســـتـــطـــالعـــات  ـــام  ـــع ال
اإللكترونية،  والمكتبة  والنشر 
ــا  ــه ــوع ــن وت ـــز  ـــرك ـــم ال ــة  ــط ــش ــأن ب
ــا  ــه ــاول ــن ــت ت ـــي  ـــت ال ـــا  ـــاي ـــض ـــق وال
الرغبة  مبديًا  المركز،  دراسات 
بين  للتعاون  صيغة  إيجاد  في 

. ين كز لمر ا

زيارة الوفد األميركي
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في  عجز  أي  ت��واج��ه��ون  ه��ل   [
موازنة القروض اإلسكانية؟.

- ماذا تعني بالعجز؟.
القروض  تغطية  ع��ن  العجز   [

الجديدة.
ال��ق��روض  ع��ن  ت��ت��ح��دث  ه��ل   -
أو  عليها،  ال��م��واف��ق��ة  ت��م��ت  ال��ت��ي 
األول  ك��ان��ون  ديسمبر/  ق��روض 

المقبل؟.
] قروض ديسمبر المقبل.

المقولة،  مصدر  عن  نعلم  ال   -
والتدفق النقدي للمؤسسة شيء 
تمول  التي  اإلسكانية  والقروض 
تتم  إذ  آخ��ر،  ش��يء  الحكومة  م��ن 
هذه عبر رصد موازنة لها من قبل 
الحكومة ويتم صرفها عن طريق 
عن  نتحدث  كنا  إذا  اإلسكان،  بنك 
عالقة  ل��ه  ف��ه��ذا  ال��ن��ق��دي  ال��ت��دف��ق 

بالتدفق النقدي.
القروض  ع��ن  نتحدث  لكننا   [

اإلسكانية.
ال����م����وازن����ة  أن  أع����ت����ق����د   -
اإلسكانية  للقروض  المخصصة 
وزارة  اخ����ت����ص����اص  م�����ن  ه�����ي 
ف��إن  إل��ي��ن��ا  بالنسبة  اإلس���ك���ان، 
تم  اإلس��ك��ان��ي��ة  ال��ق��روض  جميع 
تأخذ  وه��ي  لها  م��وازن��ات  رص��د 
االستخدام،  نسبة  االعتبار  ف��ي 
تجمد  أن  مؤسسة  ألية  يمكن  وال 
على  ديسمبر  من  مليونًا   34 مثال 
ع��ام��ي��ن،  م���دى  ع��ل��ى  ت��ص��رف  أن 
النقدي  التدفق  إدارة  عملية  فهي 
ال  وه���ذا  ش��ه��رّي��ًا،  ت��ص��رف  لكنها 
يعني عدم وجود موازنة؛ فللبنك 
في  تساهم  التي  األخرى  عملياته 
عملية التدفق النقدي، ولم نسمع 

عن مثل هذا العجز.
إل��ى  بالنسبة  ال��ج��اله��م��ة:   -
أي  يوجد  ال  فإنه  العجز  موضوع 
القروض  صرف  مسألة  في  عجز 
غير  االنتظار  فقوائم  اإلسكانية، 
ينتظر  ال  م��واط��ن  وأي  م��وج��ودة 
للحصول  أشهر   4 إلى   3 من  أكثر 

على القرض. 
] إلى أين وصلت عملية إصدار 

الصكوك؟.
هي  الصكوك  إص��دار  عملية   -

إجرائية وال تحتاج إلى الوقت.
وصلت  أي���ن  إل���ى  ه��ن��ا  أق��ص��د   [

الترتيبات؟.
وزارة  ع��ل��ى  ذل����ك  ي��ع��ت��م��د   -
بالبدء  ق��راره��ا  وع��ل��ى  اإلس��ك��ان 
إج���راءات  بينما  ال��م��ش��روع،  ف��ي 
وهي  زمنية،  هي  الصكوك  إصدار 
في  دوراً  سيلعب  ب��م��ن  تتعلق 
واالحتفاظ  الصكوك  شراء  عملية 
تتم  ال��ت��ي  وه���ذه  الصكوك  ب��ه��ذه 

مناقشتها مع المصارف.
متكاملة  االق��ت��راض  وعملية 

ستبدأ  بالمشروع  ال��ب��دء  وب��ع��د 
ذل���ك  ألن  االق�����ت�����راض،  ع��م��ل��ي��ة 
س��ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى اح���ت���ي���اج���ات 

المشروع والبناء.
لهذه  الممولين  ع��دد  بلغ  ك��م   [

الصكوك؟.
قبل  م��ن  ستمول  ال��ص��ك��وك   -
والعالمية  المحلية  ال��م��ص��ارف 
الصكوك  أن  تحديد  ت��م  ح��ال  ف��ي 
س��ت��ص��در ب��ع��م��ل��ة غ��ي��ر ال��ع��م��ل��ة 

المحلية.
على  يعتمد  لن  أن��ه  يعني  ه��ذا   [

المصارف المحلية فقط.
م���دى  ع���ل���ى  ي��ع��ت��م��د  ه�����ذا   -
الحاجة إلى طرح الصكوك خارج 

البحرين.
متى  ال���ب���ن���اء،  م�����واد  ش���رك���ة   [
عن  م��اذا  للعمل؟،  جاهزة  ستكون 

رأس مالها في الوقت الحالي؟.
ه���ذه  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  ب����دأن����ا   -
ال����ش����رك����ة م����ن ق���ب���ل س��ن��ت��ي��ن، 
قبل  م��ن  عليها  ال��م��واف��ق��ة  وت��م��ت 
ال��م��س��اه��م��ي��ن وذل����ك ف���ي ن��ه��اي��ة 
كانت   2008 العام  وفي   ،2007
وقمنا  ج�����ّداً،  م��رت��ف��ع��ة  األس���ع���ار 
وتمت  الجدوى  دراس��ة  من  بنوع 
دع������وة ال���م���ؤس���س���ات ال��م��ال��ي��ة 
والموردين الحاليين لمواد البناء 
في  للدخول  المقاولين  وبعض 
يقتصر  أن  النية  وكانت  الشركة 
مواد  استيراد  على  الشركة  عمل 

البناء الذكية.
وكنا نتحدث عن شركة بشكل 
العقد  توقيع  إع��الن  وبعد  أكبر، 
الصينية  البناء  م��واد  شركة  مع 
مواد  على  التركيز  إلى  والتوجه 
أن  نعتقد  العالمية  الذكية  البناء 
االحتياج لرأس مال سيكون أقل، 
أقل  كلفة  ذات  ال��م��واد  ه��ذه  إن  إذ 
سرعة  نفسه  الوقت  في  وتعطينا 
لم  المال  رأس  أن  ونتصور  إنجاز، 
نتحدث  كنا  لكننا  اآلن،  إلى  يحدد 
م��ل��ي��ون،   100 م����ال  رأس  ع���ن 
المال  ب��رأس  ن��واص��ل  أن  ويمكن 
العمل  أن  غير  به  المصرح  نفسه 
ليكون  أق��ل،  م��ال  ب��رأس  سيكون 

أكثر مالءمة مع االحتياجات.
] متى سيبدأ عمل الشركة؟.

ال��ع��ام  م��ط��ل��ع  م���ع  ن��ت��وق��ع   -
المقبل 2010.

الشركة  ستغطي  ه��ل   [
وزارة  احتياجات  جميع 

اإلس�����ك�����ان م�����ن م�����واد 
البناء؟.

أن  ص�����ع�����ب   -
ألن  ذل��������ك،  ن����ق����ول 
تشمل  البناء  م��واد 
ال��م��واد،  م��ن  الكثير 

ل���ك���ن م����ا س��ن��رك��ز 

مواد  توفر  شركة  وجود  هو  عليه 
الوقت  في  وستوفر  الذكية  البناء 
المقاولين  لعمال  التدريب  نفسه 
من  النوع  هذا  مع  للتعامل  وذلك 
الشركة  عمل  وس��رع��ة  التقنية، 
وزارة  بخطط  مرتبط  والتمويل 

اإلسكان.
مجلس  ف��ي  م��ط��ال��ب��ات  ه��ن��اك   [
ال�����ن�����واب ب���اس���ت���ق���ال ال���ب���ن���ك ع��ن 

الحكومة...
التوجهات  بهذه  البنك  ب��دأ   -
ف��ي  ف���ه���و   ،2006 ال����ع����ام  م���ن���ذ 
طلبًا  ق���دم   2005 ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة 
تعديل  إص��دار  وت��م  للمساهمين 
ليكون  اإلس��ك��ان  ب��ن��ك  ل��م��رس��وم 
خاضعًا لرقابة مصرف البحرين 

المركزي.
وك�����ون ال��ب��ن��ك ت��ح��ت رق��اب��ة 
يمكنه  فذلك  المركزي  المصرف 
والبنك  ع���دة،  م��ج��االت  فتح  م��ن 
أك��ب��ر  أح�����د  ي���ك���ون  أن  ي���ع���ت���زم 
في  دوراً  تلعب  التي  ال��م��ص��ارف 
لذوي  س��واء  العقارية  ال��ق��روض 
الدخل  لذوي  أو  المحدود  الدخل 
البنك  على  أن  ونعتقد  المتوسط، 
ونحن  اجتماعية،  مسئوليات 
قمنا بتنويع الكثير من أنشطتنا، 
وح��ص��ل��ن��ا ع��ل��ى ال��ت��رخ��ي��ص من 
المركزي  البحرين  مصرف  قبل 
التي  العمليات  م��ن  الكثير  على 
ت��ق��ع ض��م��ن أن��ش��ط��ة ال��م��ص��ارف 
قاعدة  تنويع  أجل  من  التجارية 
بعملية  وق��م��ن��ا  ال��ب��ن��ك،  ت��م��وي��ل 
دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   100 اق����ت����راض 
اإلسكان  وزارة  عمليات  لتسهيل 
ل���ك���ن���ه ن�����وع ال���ت���م���وي���ل، وه����ذا 
الموازنة  إل��ى  أضفنا  أننا  يعني 
 100 اإلسكان  لوزارة  المرصودة 
م��ل��ي��ون، ك��م��ا أص���درن���ا س��ن��دات 
العام  في  دينار  مليون   30 بقيمة 
مع  كبيرة  بعملية  وقمنا   ،2007
طريق  ع��ن  التجارية  المصارف 
ت��س��ل��م ودائ������ع، وق��م��ن��ا ب��ن��ش��اط 
أنشأنا  إذا  ال��ع��ق��اري،  ال��ت��ط��وي��ر 
ش��رك��ة ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري في 

العام 2007.
ع��ن  ك�����ان  ال���ح���دي���ث  ول���ك���ن   [

االستقالية التامة.

هو  اإلس��ك��ان  ف��ي  البنك  دور   -
مرغوب، فهو يجب أن يلعب دوراً 

كبيراً في الشأن العقاري.
غير  البنك  أن  يعني  ه��ذا  ه��ل   [

قادر على االستقال؟.
أن  يجب  تغيير  عملية  ألي   -
يدعم  والبنك  سبب،  هناك  يكون 
حتى  اإلس��ك��ان��ي��ة  ال��م��ش��روع��ات 
المجمعات  إن��ش��اء  ن��اح��ي��ة  م��ن 
ال���ت���ج���اري���ة ال��خ��دم��ات��ي��ة ال��ت��ي 
م��ش��روع��ات   6 ول��دي��ن��ا  ت��ت��زاي��د، 
إضافية في مدينة حمد باإلضافة 
المحرق  ف��ي  م��ش��روع��ات   3 إل���ى 
مجمعان  ولدينا  عيسى،  ومدينة 
أغسطس/آب  بين  سيفتتحان 
مهم  دور  وهذا  وسبتمبر/أيلول، 

للبنك.
ومن أجل أن نطلب االستقاللية 
س��ب��ب،  ه���ن���اك  ي���ك���ون  أن  الب�����د 
البنك  ألن  موجودة  واالستقاللية 
ال��ق��رارات  يتخذ  إدارة  مجلس  له 

المتعلقة بالرقابة وغيرها.
] ماذا عن أهم مشروعات البنك 
سيتم  م��ش��روع��ًا  وك���م  ال��ح��ال��ي��ة؟، 

االنتهاء منه في هذا العام؟.   
إلق����ام����ة  ت����وج����ه  ل����دي����ن����ا   -
ال��م��ج��م��ع��ات ال��خ��دم��ات��ي��ة ال��ت��ي 
إذ  اإلسكانية  المشروعات  تواكب 
يتم تحويل األراضي للبنك إلقامة 
والبنك  عليها،  المشروعات  هذه 
يجد مصادر غير حكومية لعملية 
المجمعات،  هذه  وبناء  تخطيط 
مجمعات   10 نحو  لديه  والبنك 
في  واح��د  افتتاح  ت��م  خدماتية، 
وسيتم   ،2008 ال���ع���ام  س��ت��رة 
حمد،  مدينة  في  مجمعين  افتتاح 
أخرى  مجمعات   6 إنشاء  وسيتم 
مجمعان  وهناك  حمد،  مدينة  في 
كما  عيسى،  ومدينة  المحرق  في 
أن البنك قام ببناء 39 فيلة لذوي 
بيعها  وت���م  ال��م��ت��وس��ط  ال���دخ���ل 
العام  ومطلع   2008 العام  خالل 

.2009
بعملية  ي��ق��وم  ال��ب��ن��ك  أن  ك��م��ا   
توجه  ولدينا  ع��ق��ارات��ه،  تطوير 
 3 أو   4 ع���ن  الي���ق���ل  م���ا  ل��ت��ط��وي��ر 
في  مهمة  مناطق  في  مشروعات 
الدراسات  على  وبناء  البحرين، 
ننتظر الوقت المناسب للبدء في 

هذه العمليات.
تجربتكم  ن��ج��اح  م����دى  م���ا   [
ف��ي ت��وف��ي��ر ال��س��ك��ن ل���ذوي ال��دخ��ل 

المتوسط؟.
- كانت تجربة ناجحة فجميع 
الفلل ال�39 تم بيعها، وخصوصًا 

أن كلفتها كانت جيدة.
هي  م��ا  ال��ف��ل��ل،  إل���ى  بالنسبة   [

مشروعاتكم المقبلة؟.
ل��ل��ب��ن��اء  ه�����و  ال����ت����وج����ه   -
ألن  ال�����ع�����م�����ودي، 
ال���������م���������واق���������ع 
س�����ت�����ن�����اس�����ب 
أك���ث���ر ال��ب��ن��اء 
ال����ع����م����ودي 

ال�����ذي س��ي��ك��ون ف���ي ك��ل��ف��ت��ه أق��ل 
ف��ب��ال��ت��ال��ي س��ي��ن��اس��ب ال��م��واط��ن 

أكثر.
غير  ال��ع��م��ودي  ال��ب��ن��اء  ل��ك��ن   [
والدليل  البحرين،  في  فيه  مرغوب 

أن وزارة اإلسكان تراجعت عنه.
ال  ون���ح���ن  دراس�������ة  ع��م��ل��ن��ا   -
وزارة  ق��ائ��م��ة  ع��ن  ه��ن��ا  ن��ت��ح��دث 

اإلسكان بل عن العموم.
اإلسكان  وزارة  قائمة  ولكن   [

تعطي صورة عن عامة الناس.
وه���ذا  م���وق���ع  ل��دي��ن��ا  ن��ح��ن   -
ألنه  عليه  الموافقة  تمت  الموقع 
س��ي��ك��ون م��ع��ل��م��ًا ألن���ه م��ت��ك��ام��ل، 
دور  نأخذ  أن  نستطيع  ال  ونحن 
بالنسبة  ول��ك��ن  اإلس��ك��ان  وزارة 
نمتلكها  ال���ت���ي  ال���م���واق���ع  إل����ى 
متكامل  ببناء  القيام  سنحاول 
ومحالت  مكاتب  يشمل  بحيث 
يشمل  أنه  إلى  باإلضافة  تسوق 
م��س��اك��ن، وط��ب��ع��ًا ي��ت��ف��اوت ذل��ك 
فلو  المتوافرة  األراض��ي  بحسب 
فمن  أك��ب��ر  أراض���ي  على  حصلنا 

الممكن أن نقوم ببناء فلل.
ال��ب��ن��اء  م����واد  إل����ى  ب��ال��ن��س��ب��ة   [
عمليات  في  ستساهم  كيف  الذكية، 

البناء؟.
البناء  أن  عن  نتحدث  نحن   -
بين  يستغرق  للبيت  المتواصل 
هذه  فإن  تقريبًا،  شهراً   14 و   12
 25 بنسبة  المدة  ستقلل  ال��م��واد 

في المئة.
ت���ط���وي���ر  ع������ن  ت����ح����دث����ت����م   [
ال���م���ج���م���ع���ات، ف���م���ا ه����ي ال��م��ب��ال��غ 

المرصودة للتطوير؟.
كلفة  تضع  أن  الممكن  م��ن   -
معينة لكنها توزع على مدى عدة 
و   600 بين  نرصد  فنحن  أع��وام، 
لتطوير  سنوّيًا  دينار  أل��ف   800

المجمعات الخدماتية.
ال��س��وق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ع���ن  م����اذا   [

ألراضي البنك؟.
الدفترية  القيمة  لدينا  يوجد   -
فمعروفة  السوقية  القيمة  أم��ا 
ومواقع  اإلدارة،  ولمجلس  لدينا 
ليس  فنحن  م��رص��ودة  األراض���ي 
أوراق��ن��ا  وك���ل  نخفيه،  م��ا  ل��دي��ن��ا 
التحقيق  ل��ج��ن��ة  إل���ى  ق��دم��ن��اه��ا 
ال��ب��رل��م��ان��ي��ة ف���ي أم����الك ال��دول��ة 

العامة والخاصة.
] إلى أين وصل مشروع الرهن 

العقاري؟.
بعملية  ن��ق��وم  ال��ي��وم  نحن    -
ونحن  ال��ع��ق��اري،  ال��ره��ن  ت��وري��ق 
قمنا به، والرهن العقاري مرتبط 
إلى  تحتاج  كبيرة  انتظار  بقائمة 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��م��ص��ارف  ت��ق��وم  أن 
بالمساهمة في القروض، ووزارة 
قائمة  ل��دي��ه��م  ل��ي��س��ت  اإلس���ك���ان 
ان��ت��ظ��ار ل��ل��ق��روض ال��ع��ق��اري��ة في 
النظام  وك���ان  ال��ح��ال��ي،  ال��وق��ت 
مرتبطًا بقائمة االنتظار للقروض 

اإلسكانية.
الرهن  مشروع  أن  يعني  هذا   [

العقاري متوقف.
- ال نقول إنه متوقف، ألننا من 
في  المقبل  العام  نفكر  أن  الممكن 

الرهن العقاري. 
االق���ت���راض  أن  ت�����رون  ه���ل   [  
المشكلة  ل��ح��ل  األم���ث���ل  ال��ح��ل  ه���و 
اإلس���ك���ان���ي���ة؟، ول����و ت���م اس��ت��ب��ع��اد 
حلول  ل��دي��ك��م  ه��ل  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه 

أخرى؟.
في  العملية  إل��ى  النظر   -

طريق  ع��ن  ك���ان  س���واء  ال��ن��ه��اي��ة 
االق��ت��راض  أو  ال��ص��ك��وك  إص����دار 
للمواطنين،  السندات  إص��دار  أو 
بين  ش��راك��ة  ع��ن  نتحدث  فنحن 
الخاص،  والقطاع  العام  القطاع 
ف��ه��ي ج��م��ي��ع��ه��ا ت��ص��ب ف���ي ه��ذا 
عملية  تتم  كيف  ول��ك��ن  الجانب 

الشراكة؟.
تنفيذ  إلى  حاجة  هناك  اليوم 
بيعها  أو  تأجيرها  ويتم  مساكن 
عامًا،   25 م��دى  على  للمواطنين 
فأنت لديك بذلك ما يسمى بتدفق 
عملية  م���ع  م��ت��س��او  غ��ي��ر  ن��ق��دي 
دعمًا  ت��وج��د  أن  ف��الب��د  التمويل، 
أو  الحكومة  طريق  عن  كان  سواء 
جهة معينة تؤكد للقطاع الخاص 

أنه سيتم تسديد المبالغ.
والمطلوب من القطاع الخاص 
بسعر  السكنية  الوحدات  توفير 
نوعًا  يجد  أن  فالبد  لذلك  مدعوم 
م���ن ال���دع���م وم���ن ه���ذه ال��ن��اح��ي��ة 

تكون الحكومة هي الداعم.
على  نرى  ال  الجانب،  هذا  في   [
ألن  حقيقية،  شراكة  الواقع  أرض 
القطاع الخاص ال يبني إال ألصحاب 
ال����وزارة  بينما  ال��م��رت��ف��ع،  ال��دخ��ل 

معنية بذوي الدخل المحدود.
تغير،  التوجه  هذا  أن  أعتقد   -
من  الكثير  يأتينا  ال��ي��وم  فنحن 
ي��ري��دون  العقاريين  المطورين 
تتناسب  سكنية  وح���دات  ب��ن��اء 
وذوي  المتوسط  الدخل  ذوي  مع 

الدخل المحدود.
] هل هناك مشروعات قام بنك 
ستشيد  فيها  بالتوسط  اإلس��ك��ان 

لذوي الدخل المحدود؟.
ربحًا  يريد  العقاري  المطور   -
تجارّيًا فهو ال يقدم الخدمة بسعر 
كان  إذا  سيقدمها  لكنه  م��دع��وم 
مسئولة  جهة  م��ن  ضمان  هناك 
على  س��ي��ح��ص��ل  أن  ل���ه  ت��ض��م��ن 
الذي  والسعر  الربحية،  هامش 

يعطيه عائد على االستثمار.
ول����ك����ن ه����ن����اك ال���ك���ث���ي���ر م��ن 

ال��م��ط��وري��ن ال��ع��ق��اري��ي��ن ال��ذي��ن 
تقديم  ي��ري��دون  البنك  ي����زورون 
الدخل  ل��ذوي  إسكانية  خ��دم��ات 
ال��م��ت��وس��ط، وي��وف��ر وح���دات في 
والبنك  أل���ف���ًا،   70 أو   60 ح���دود 
خالل  من  معهم  التعاون  في  بدأ 
تقديم معلومات عن مشروعاتهم 
ل��ل��م��س��ت��ف��ي��دي��ن م����ن ال���ق���روض 
اإلسكانية من دون أن نكون طرفًا 

في الموضوع.
ال���ق���روض  إل�����ى  ب��ال��ن��س��ب��ة   [
ال���ت���ج���اري���ة ال���ت���ي ت��ع��ت��ب��ر م��ك��م��ل��ة 
عدد  بلغ  كم  اإلسكانية،  للقروض 
بلغ  وك����م  م���ن���ه���ا؟،  ال��م��س��ت��ف��ي��دي��ن 

مجموع هذه القروض؟.
ال��ق��روض  ه��ذه  ال��ج��اله��م��ة:   -
يوليو/  في  بها  العمل  منذ  بلغت 
 18 ن��ح��و   2007 ال���ع���ام  ت���م���وز 
كدعم  صرفت  وهي  دينار،  مليون 
ل��م��ن ح��ص��ل��وا ع��ل��ى ق����روض من 
لعملية  احتياجاتهم  إكمال  أجل 
مرهونة  تكون  فأراضيهم  البناء، 
غير  أن��ه��م  ي��ع��ن��ي  م���ا  ال��ب��ن��ك  ف���ي 
بنك  من  االق��ت��راض  على  ق��ادري��ن 

آخر.
نقوم  سنوّيًا  نحن  المؤيد:   -
بصرف القروض اإلسكانية وهي 
ليست قليلة إذ إننا نصرف سنوّيًا 
من 53 إلى 55 مليون دينار، ومن 
وجهة نظري فإن هناك دوراً كبير 

للدولة في هذا المجال.
أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ال��س��وق 
ال��ت��م��وي��ل  بعملية  ق��م��ن��ا  ف��ن��ح��ن 
مصادر  إيجاد  طريق  عن  المكملة 
والطلب  والعرض  أخرى،  تمويل 
ال��س��ؤال  ي��وج��ه  أن  ال��ص��ع��ب  م��ن 
اإلسكان  وزارة  إل��ى  فقط  بشأنه 
يفكر  أن  البد  الخاص  القطاع  ألن 
الذي  الربحية  هامش  تقليل  في 
أن  يجب  وال��م��ص��ارف  فيه.  يفكر 
مطورين  م��ع  ش��راك��ة  ف��ي  ت��دخ��ل 
مساعدتهم  أساس  على  عقاريين 
الدخل  ل��ذوي  منازل  تمويل  على 
المطور  يكون  فأحيانًا  المحدود 

ل��دي��ه  ل��ي��س  ل��ك��ن  األرض  ل���دي���ه 
لكنه  م��وج��ود  الطلب  ال��ت��م��وي��ل، 
وذوي  ال��م��ح��دود  ال��دخ��ل  ل���ذوي 

الدخل المتوسط.
تكون  أن  ي��ج��ب  وال��م��ص��ارف 
ل��دي��ه��ا ال��ط��م��أن��ي��ن��ة ل��ت��دخ��ل في 
هذا  ألن  التطوير  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 
و5   3 بين  ما  إلى  يحتاج  التطوير 
الدعم  إلى  تحتاج  وأنت  سنوات، 
مطورين  من  الموجود  النظام  من 
قامت  الحكومة  إن  إذ  ومصارف، 
القروض  موضوع  في  كبير  بدور 
اإلس��ك��ان��ي��ة وع��م��ل��ي��ة ال��ت��ط��وي��ر، 
هذا  إن��ه��اء  ه��و  المقبل  وال��ت��وج��ه 

الملف بالكامل.
] كم نسبة المتخلفين عن سداد 

القروض اإلسكانية؟.
طبيعي  أم����ر  ال��ج��اله��م��ة:   -  
ولكن  متخلفات  هناك  تكون  أن 
للنظر  لجنة  لديها  اإلسكان  وزارة 
من  متفاوت  والعدد  األمر.  هذا  في 

وقت إلى آخر.
عليه  ال��م��ت��ع��ارف  ال��م��ؤي��د:   -
الدخل  ذوي  أن  ال��م��ص��ارف  بين 
المتوسط  الدخل  وذوي  المحدود 
بالتزاماتهم  ي��ق��وم��ون  م��ن  أك��ث��ر 
قد  النسبة  وه��ذه  المصارف،  مع 

تعود إلى العدد الكبير للفئتين.
ون���ح���ن ق��م��ن��ا ب���وض���ع ق��س��م 
 2007 ال���ع���ام  م��ن��ذ  م��ت��خ��ص��ص 
بالمواطنين  ب��االت��ص��ال  وق����ام 
وفي  المناسبة  الحلول  إلي��ج��اد 
بإعادة  ق��ام  ال��ح��االت  م��ن  الكثير 
عن  ف���ض���اًل  ال����ق����روض،  ج���دول���ة 
اللجنة  إلى  تحول  التي  الحاالت 
المختصة بوزارة اإلسكان والتي 

تتعاون بشكل كبير معهم.
] ماذا عن النسبة؟.

- الجالهمة: النسبة قليلة جّداً 
وهي متفاوتة إذ إن 60 إلى 70 في 
المئة هم من موظفي الدولة ويتم 
مباشرة  الشهري  القسط  اقتطاع 
م��ن روات��ب��ه��م ع��ن ط��ري��ق دي���وان 

الخدمة المدنية.
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الجالهمة يؤكد أن بنك اإلسكان صرف 18 مليونًا قروضًا مكملة للقرض اإلسكاني

المؤيد: مواد البناء الذكية ستقلل مدة البناء بنسبة 25 ٪
 § ضاحية السيف - مالك عبداهلل

استيراد  »شركة  إن  »الوسط«  مع  لقاء  في  المؤيد  صباح  اإلسكان  بنك  عام  مدير  قالت   [
مواد البناء التي من المؤمل أن تبدأ العمل قبل نهاية العام الجاري ستعمل على استيراد مواد 

البناء الذكية التي ستقلل المدة الزمنية لعملية البناء بنسبة تصل إلى 25 في المئة«.
لتطوير  سنوّيًا  دي��ن��ار  أل��ف   800 إل��ى   600 م��ن  يرصد  »البنك  أن  إل��ى  المؤيد  وأش���ارت 
سترة  في  أحدها  افتتح  خدماتية  مجمعات   10 لدينا  الجانب  هذا  وفي  الخدماتية،  المجمعات 
مجمعات   6 إنشاء  سيتم  كم  حمد،  مدينة  في  مجمعين  افتتاح  وسيتم  الماضي،  العام  في 

أخرى في مدينة حمد وهناك مجمعان في المحرق ومدينة عيسى«.
عملية  »أي  أن  أوضحت  الحكومة  عن  اإلسكان  بنك  باستقال  النيابية  المطالبات  وعن 
لدينا  ونحن  مهمة،  بأدوار  يقوم  فالبنك  لذلك،  سببًا  نرى  وال  سبب  لها  يكون  أن  يجب  تغيير 

استقالية إدارية«.
 من جهته ذكر رئيس العمليات المصرفية في بنك اإلسكان طارق الجاهمة أن »القروض 
على  مساعدتهم  أجل  من  اإلسكانية  القروض  من  للمستفيدين  البنك  يقدمها  التي  التجارية 

إكمال عملية البناء بلغ مجموعها منذ العمل بها في العام 2007 نحو 18 مليون دينار«. 
وهذا نص لقاء »الوسط« مع مدير عام بنك اإلسكان صباح المؤيد:

المسئولون في بنك اإلسكان خال الحوار مع »الوسط«        )تصوير:محمد المخرق(

صباح المؤيد
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إزالة النخيل من هورة عالي ال عالقة لها بالجامعة الخاصة

»البلديات«: المنطقة ستقام عليها المرحلة الثانية لمدينة زايد

من  االتـــصـــاالت  ــن  م عــــدداً  تلقت  »الـــوســـط«  ــت  ــان وك
إزالــة  عملية  ــراء  ج قلقهم  عن  أعــربــوا  الذين  المواطنين 

النخيل من هورة عالي.
ــة  ــي ــال ــم ال ـــون  ـــئ ـــش ال ــة  ــن ــج ل ـــس  ـــي رئ أن  إلـــــى  ـــار  ـــش ي
الدولة  أمــاك  في  التحقيق  لجنة  ورئيس  واالقتصادية 
توجه  عن  كشف  خليل  عبدالجليل  والخاصة  العامة 
مساحة  الخاصة  الجامعات  إحدى  منح  إلى  »الحكومة 
)مساحتها  عالي  هورة  مساحة  نصف  إلى  تصل  كبيرة 
مربع  ألــف  و364  مليون  أصــل  من  مربع  متر  ألــف   600
مساحة هورة عالي(«، رافضًا »اقتطاع أي جزء من هورة 

عالي لصالح الجامعة الخاصة«.
بحق  جريمة  يمثل  االقــتــطــاع  ــذا  ه أن  خليل  واعتبر 
لألعاف  رئيسيًا  مصدراً  يمثل  الذي  الحيوي  العقار  هذا 
المئة،  في   60 يعادل  بما  المحلية  السوق  حاجة  ويلبي 
حيويًا  ومــصــدراً  منتجة  زراعــيــة  ــًا  أرض كونها  إلــى  الفتًا 

لوزارة الزراعة.
ــراءات  إج من  اآلن  يجري  بما  القبول  يمكن  »ال  ــال:  وق
الــخــاصــة،  الــمــؤســســة  هـــذه  عــلــى  عــالــي  ـــورة  ه لتأجير 

أنها  تــدعــي  المؤسسة  هــذه  أن  العلم  ــع  م وخــصــوصــًا 
نفسه  المنتفع  أن  كما  خــاصــة،  جامعة  عليها  ستقيم 
عقداً   2005 الــعــام  مــن  الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  ــع  وق
العقد  فسخت  المالية  وزارة  أن  إال  العقار  هذا  من  لانتفاع 
يقوم  أن  المستأجر  تلزم  والتي   )6( المادة  بحسب  منه 
بتشييد المباني خال 24 شهراً، وألنه لم يجِر أي تشييد 
دون  من  عامين  من  أكثر  مــرور  بعد  منه  العقد  فسخ  فقد 
أنه  األسف  ومع  الصور،  من  صورة  بأية  منه  االستفادة 
نيسان  أبريل/  نهاية  في  فسخ  العقد  أن  من  الرغم  على 
2007 لعدم االنتفاع، إال أنه يأتي اآلن مرة أخرى مدعومًا 
من جهات عليا ليطلب االنتفاع بثاثة أضعاف المساحة 

السابقة بما يعادل نصف مساحة هورة عالي بأكملها«.
مساحة  من  المنتفع  هذا  يريد  »مــاذا  خليل:  وتساءل 
الموافقة  تتم  أن  أو  يجرى  أن  يمكن  وكيف  الحجم  بهذا 
وليس  خاص  مشروع  لصالح  خصبة  زراعية  أرض  على 

لمصلحة عامة ملحة و ضرورية؟«.
بهورة  مساس  أي  الوسطى  بلدي  مجلس  رفض  كما 

عالي وتقديمها إلى جامعة خاصة.

الوسطى  بلدي  مجلس  رئيس  بين  سابق  لقاء  وفــي 
»هناك  ذكــر   زايــد  مدينة  ــي  ــال وأه الحسن  عبدالرحمن 
في  عامة  حديقة  أكبر  إلــى  لتحويلها  تفصيلي  مخطط 
لهذا  الهيكلي  المخطط  على  فعًا  واطلعت  البحرين، 

لهذه  التفصيلي  للمخطط  اإلعــداد  اآلن  ويتم  المشروع 
الحديقة«، ونوه إلى أن »مساحتها ستكون أكبر بمرتين 
ونصف من منتزه عذاري، كما سيذهب جزء منها للمدينة 
»الجزء  أن  إلى  ولفت  األوروبــيــة«،  األلمانية  الجامعية 

مدينة  لتوسيع  المكملة  للمراحل  سيذهب   منها  المتبقي 
زايد التي تشغلون اآلن المرحلة األولى منها«.  

وهورة عالي أو أبولومي كما هي مشهورة بين األهالي 
وهي  مربع  متر  ألف  و364  مليون  نحو  مساحتها  تبلغ 
كانت  أنها  إلــى  لومي  أبــو  تسمية  وترجع  زراعية  أرض 

تحوي بساتين فيها الكثير من أشجار الليمون.
وبلغ إنتاج مركز هورة عالي الزراعي في العام 2008 
من  طنًا  و350  الجافة،  األعـــاف  مــن  طــن  ــف  أل مــن  أكثر 
آالف  و10  المتنوعة،  الفاكهة  ثمار  من  طنًا  و50  التمور، 
ألف  و18  والزينة،  الــريــاح  ومــصــدات  الظل  أشجار  من 
من  نخلة  آالف   7 على  المركز  يحتوي  كما  متنوعة،  شتلة 

جميع األصناف المحلية المعروفة.
وزارة  في  المسئولين  أحد  اعتبر  سابق،  تصريح  وفي 
المركز  ألراضي  المتكررة  االستقطاعات  أن  »البلديات« 
ألغراض غير زراعية قد أثرت سلبًا على مستقبل المركز، 
وال يمكن للمركز تحقيق أهدافه من خال الرقعة الزراعية 

المتبقية.
لتطوير  ــة  ــوح ــم ط ــة  ــط خ ــــــوزارة  ال ـــدى  ل أن  ـــد  أك ــا  ــم ك
استراتيجية  ضمن  عالي  هــورة  أراضـــي  استخدامات 
الــــوزارة  أعــدتــهــا  الــتــي  الــمــســتــدامــة  ــة  ــي ــزراع ال التنمية 
بين  تمازج  خلق  إلى  إضافة  الزراعي،  بالقطاع  للنهوض 
تطويره  بعد  للمركز  السياحي  ــدور  وال اإلنتاجي  ــدور  ال
مركز  إنــشــاء  وكــذلــك  والمقيمون،  المواطنون  ليرتاده 
البحريني  الشباب  لتدريب  زراعية  وحاضنات  تدريب 

وتشجيعهم على ارتياد العمل الزراعي.

وكيل مشاريع البناء بـ »األشغال« 
يتفقد صيانة المدارس

§ المنامة - وزارة األشغال

ــاء  ــن ــب ال ــع  ــاري ــش ــم ل ــد  ــاع ــس ــم ال الــوكــيــل  ــد  ــق ــف ت  [
المبارك  حسين  محمد  األشــغــال  بـــوزارة  والصيانة 
لعمليات  تخضع  التي  الحكومية  المدارس  من  عدداً 
صيانة شاملة وفق الخطة التي تقوم بها الوزارة لهذا 
العام بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق 

برامجها.
الثانوية  الحورة  مدرسة  من  كل  بزيارة  قام  فقد   
التجارية للبنات، مدرسة أم سلمة اإلعدادية للبنات، 
مدرسة أبو بكر الصديق االبتدائية اإلعدادية للبنين، 
العاء  مدرسة  للبنين،  االبتدائية  المأمون  مدرسة 
سير  على  لاطمئنان  للبنين  االبتدائية  الحضرمي 

أعمال الصيانة.
 وقد أكد اهتمام الحكومة بصيانة المباني التابعة 
عليها  الــحــفــاظ  بغية  الـــمـــدارس  ــًا  ــوص ــص وخ إلــيــهــا 
وذلــك  المقبل  ــي  ــدراس ال الــعــام  الستقبال  اســتــعــداًدا 
المدارس  صيانة  تستهدف  سنوية  خطة  ــار  إط في 

بالبحرين.
أعمال  من  االنتهاء  بأهمية  الزيارة  أثناء  أفاد  كما   

المقبل  ــي  ــدراس ال الــعــام  ــدء  ب قبل  ــدارس  ــم ال صيانة 
جــاهــزة  الـــمـــدارس  جميع  لــتــكــون   2010  -  2009
دراســي  يــوم  أول  منذ  والطالبات  الطاب  الستقبال 

تنفيذاً لتوجيهات القيادة.
دينار  ألــف  وثمانمئة  مليون  رصــد  تم  بأنه  ــاد  وأف  
من  والبنات  للبنين  مدرسة   )40( لصيانة  بحريني 
مختلف المراحل الدراسية لألعمال المدنية واألعمال 
إلى  مشيراً  مقاواًل،   )30( بتنفيذها  يقوم  الكهربائية 
أن إدارة صيانة المباني بوزارة األشغال قامت بمهمة 

اإلشراف على أعمال الصيانة بهذه المدارس.
الكثير  على  اشتملت  الصيانة  أعمال  أن  وأضاف    
الداخل  من  المباني  صباغة  أبرزها  لعل  األعمال  من 
وتبديل  اإلنــشــائــيــة  الـــشـــروخ  ــــاح  وإص ـــارج  ـــخ وال
التمديدات  وصيانة  السالم  وعتبات  ــات  ــي األرض
التسليكات  وصيانة  الصحية  واألدوات  المائية 

الكهربائية. 
وتنظيف  صيانة  ــال  ــم أع ــدارس  ــم ــال ب نــفــذت  كما 
 )164( لعدد  المياه  ومضخات  ومــبــردات  خزانات 

مدرسة عن طريق )20( مقاواًل.

منع المطاعم والمقاهي والمحالت من إلقاء القمامة في األماكن العامة
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

ــدي  ــل ب ــس  ــل ــج م ـــس  ـــي رئ عــــن  صـــــدر   [
قرار  الحسن  محمد  عبدالرحمن  الوسطى 
المطاعم  منع  بشأن   2009 لسنة   )4( رقم 
والمقاهي والمحال العامة من إلقاء القمامة 

بالخارج أو في الشوارع واألماكن العامة.
على  االطـــــاع  ــد  ــع ب ـــرار:  ـــق ال فـــي  ــــاء  وج
ــوم  ــرس ــم ــال ـــادر ب ـــص ــات ال ــدي ــل ــب قـــانـــون ال
المعدل   2001 لسنة   )35( ــم  رق بقانون 
وعلى   ،2006 لسنة   )38( رقــم  بالقانون 
ــون الــبــلــديــات  ــان ــق ــة الــتــنــفــيــذيــة ل ــح ــائ ال
 2002 لسنة   )16( رقــم  بالقرار  الــصــادرة 
 ،2006 لسنة   )16( رقم  بالقرار  المعدلة 
وعلى قانون الصحة العامة رقم )3( لسنة 
تنظيم  قــانــون  وعلى  وتعدياته،   1975

لسنة   )13( رقم  بقانون  الصادر  المباني 
وتعدياتهما،  التنفيذية  والئحته   1977
لسنة   )2( ــم  رق بــقــانــون  الــمــرســوم  وعــلــى 
ــة  ــام ــع ال ـــرق  ـــط ال ـــال  ـــغ إش بـــشـــأن   1996
ــوم  ــرس ــم ــى ال ــل ــه الــتــنــفــيــذيــة، وع ــت ــح والئ
بشأن   1996 لسنة   )21( رقـــم  بــقــانــون 
رقم  المرسوم  وعلى  وتعدياته،  البيئة 
شئون  وزارة  بتنظيم   2009 لسنة   )23(
 )1( رقم  القرار  وعلى  والزراعة،  البلديات 
 )5( رقـــم  ــرار  ــق ــال ب ــدل  ــع ــم ال  1977 لسنة 
القمامة  جمع  تنظيم  بشأن   1977 لسنة 
على  يحظر  اآلتــي:  تقرر  منها،  والتخلص 
أن  العامة  والــمــحــال  والمقاهي  المطاعم 
والقاذورات  القمامة  تترك  أو  تضع  أو  تلقي 
بجميع  والــمــخــلــفــات  المهملة  واألوراق 
من  ما  كل  أو  أعمالها،  عن  الناتجة  أنواعها 

شأنه سواء كان منقواًل أو أية مواد أو أشياء 
بالخارج أو في الشوارع والطرق والممرات 
عرقلة  إلى  تؤدي  لها،  المجاورة  واألرصفة 
الطريق  إشغال  أو  إعاقة  أو  السير  حركة 
وجمالها  المدينة  منظر  تشويه  أو  العام 
بالصحة  ــال  اإلخ أو  المباني،  وواجــهــات 

العامة واإلضرار بالبيئة وتلويثها.
أصحاب  على  »يجب  ــرار:  ــق ال وأوضـــح 
ــي والــمــحــال الــعــامــة  ــاه ــق ــم ــم وال ــاع ــط ــم ال
وغيرها حفظ القمامة والمخلفات الخاصة 
بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم 
شيء  يسيل  أو  يتسرب  أو  يقع  ال  بحيث 
الحاويات  في  ووضعها  محتوياتها،  من 
الميعاد  ـــال  خ ـــي  وف ــك،  ــذل ل المخصصة 
العاشرة  الساعة  مــن  يبدأ  الــذي  المحدد 
صباحًا،  السادسة  الساعة  وحتى  مساًء 

المختصة  الشركة  بواسطة  لنقلها  ــك  وذل
ــزم أصــحــاب  ــت ــل ــــاف »ي بــالــنــظــافــة«. وأض
ــي والــمــحــال الــعــامــة  ــاه ــق ــم ــم وال ــاع ــط ــم ال
بمراعاة التعليمات واألنظمة التي تحددها 
جمع  شأن  في  بالبلدية  المختصة  اإلدارة 
وعليهم  بهم،  الخاصة  والمخلفات  القمامة 
هذه  نظافة  على  المحافظة  خــاص  بوجه 
بالبيئة  اإلضرار  وعدم  حولها  وما  المحال 

المحيطة بها«.
في  المختصة  اإلدارة  »على  القرار  وتابع 
الجهاز التنفيذي بالبلدية تنفيذ هذا القرار، 
واتـــخـــاذ اإلجــــــراءات الــقــانــونــيــة الــمــقــررة 
يعمل  أحكامه،  يخالف  مــن  تجاه  قانونًا 
نشره  تاريخ  من  اعتباراً  القرار  هذا  بأحكام 
الجهات  ــى  ــل وع الــرســمــيــة،  ــدة  ــري ــج ال ــي  ف

المختصة تنفيذه كل فيما يخصه«.

»الوسطى« تبحث مع »الكهرباء« حل إشكاالت اإلنارة بالمنطقة
§ سند - المحافظة الوسطى

مع  الوسطى  بلدي  بمجلس  الخدمات  لجنة  بحثت   [
بالهيئة  البلدية  المجالس  لشئون  التنسيقية  اللجنة 
التي  والصعوبات  المعوقات  ــاء  ــم وال للكهرباء  العامة 
العقبات  جميع  تذليل  وسبل  الوسطى  المنطقة  تواجهها 
وخاصة المشاكل المتعلقة بتركيب أعمدة اإلنارة وضعفها 
زمني  جدول  وضع  جانب  إلى  السكنية  األحياء  بعض  في 
األحــيــاء  بعض  ــي  ف المنتشرة  الخشبية  ــدة  ــم األع إلزالـــة 

السكنية.
جاء ذلك في االجتماع التنسيقي األول الذي عقدته لجنة 
الخدمات بمجلس بلدي الوسطى برئاسة رئيس الخدمات 
شئون  تنسيقية  لجنة  رئيس  وحضور  اب  حطَّ عبدالرزاق 
ومنسق  عــبــداهلل  عبدالجليل  الكهرباء  بهيئة  المجالس 

المجالس بالهيئة عبدالهادي الحلواجي.
المجلس  مقر  في  أمس  ظهر  عقد  الــذي  االجتماع  وخــال 
أثناء  الهيئة  مقاولي  متابعة  آلية  تدارس  تم  بسند  البلدي 

لفترات  الحفر  بعضهم  يترك  إذ  الحفر  عمليات  تنفيذهم 
عن  فــضــًا  للمنطقة  الــحــضــاري  المنظر  يــشــوه  مــا  طويلة 

تأثيرها على مركبات المواطنين في هذه المناطق.
ببرنامج  بتزويدها  الهيئة  الخدمات  لجنة  وطالبت   
ومشاكل  واألعمدة  اإلنارة  بتقوية  يتعلق  فيما  الوزارة  عمل 

الكهرباء في المنطقة الوسطى.
في  بالنظر  للكهرباء  العامة  الهيئة  اللجنة  طالبت  كما 
الكثافة  ذات  األحياء  وسط  وخاصة  المكشوفة  المحطات 
ـــارة  اإلن ــدة  ــم وأع الــفــرعــيــة  الــمــحــطــات  وتــقــويــة  السكانية 

المترهلة وتطويرها.

»الصحة« تصادر 523 علبة من الزعفران المغشوش
§ الجفير - وزارة الصحة

ــإدارة  ب األغــذيــة  مراقبة  قسم  قــام   [
كبيرة  كميات  باكتشاف  العامة  الصحة 
األســواق  من  المغشوش  الزعفران  من 
من  ثبت  أنه  موضحًا  علبة،   523 بلغت 
تحليلها  تم  التي  العينات  نتائج  خال 
العامة  الصحة  بإدارة  األغذية  بمختبر 

بها. اصطناعية  ألوان  وجود 
أن  ــة  ــام ــع ال ــة  ــح ــص ال إدارة  ــت  ــن ــي وب
منعًا  يمنع  الزعفران  إلى  اللون  إضافة 

ــات الــغــذائــيــة  ــف ــواص ــم ــًا بــحــســب ال ــات ب
هذه  مصادرة  تمت  وعليه  به،  الخاصة 
وتشمل  األسواق  من  وسحبها  الكميات 
وشيبة  الحكيم  ماركة  الماركات  هــذه 
والرفاه  الصحي  والزعفران  والجوهرة 
تصنيع  من  وهي  وسيرا  النحل  ووادي 
من  مستورد  وبعضها  وإسباني  إيراني 

المجاورة.  الدول 
المكثفة  الحمات  ــال  خ مــن  وتبين 
الــتــي يــقــوم بــهــا قــســم مــراقــبــة األغــذيــة 
رمضان  لشهر  المعروضة  المؤن  على 

رمضان،  في  اإلقبال  عليها  يزيد  والتي 
لــلــمــمــلــكــة  ـــت  ـــل دخ الـــكـــمـــيـــات  ــــذه  ه أن 
تخضع  ـــم  ول ــة  ــروع ــش م ــر  ــي غ بــطــريــقــة 
ـــن قــبــل قــســم  لــــإشــــراف والـــفـــحـــص م

األغذية.   مراقبة 
الــعــامــة  الـــصـــحـــة  إدارة  ــــت  ــــام وق
واتخاذ  المحات  أصحاب  باستدعاء 
ــون  ــان ــي نــص عــلــيــهــا ق ــت ــــــراءات ال اإلج

العامة. الصحة 
ــة  ــام ــع ال الــصــحــة  إدارة  ـــت  ـــه ووج
الغذائية  المواد  بيع  محات  أصحاب 

بعد  إال  غــذائــيــة  مـــواد  ــة  أي شـــراء  بــعــدم 
ــال  ــوردة مــن خ ــت ــس ــا م ــه ــد مــن أن ــأك ــت ال
القنوات  وعبر  المرخصة  المؤسسات 
من  والتأكد  المملكة  بمنافذ  الرسمية 
نبهت  كما  اآلدمي،  لاستهاك  سامتها 
إذا  المواطنين  الــعــامــة  الصحة  إدارة 
عــدم  ــــواع  األن هـــذه  ــن  م أي  لــديــهــم  كـــان 
ــة  ــب ــراق ــم م ــس ــغ ق ــي ــل ــب ــا وت ــه ــدام ــخ ــت اس
أو  شكاوى  أية  لديهم  حال  وفي  األغذية 
على  االتصال  المخالفات  عن  للتبليغ 

.39427743 رقم  الشكاوى  خط 

»حماية المستهلك« تبدأ حملتها 
التوعوية الستقبال شهر رمضان

§ المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

الصناعة  بـــوزارة  المستهلك  حماية  إدارة  عملت   [
المبارك-  رمضان  شهر  الستقبال  -استعداداً  والتجارة 
أعمدة  على  تعلق  توعوية  لوحات  وإعــداد  تصميم  على 
على  تشتمل  حيث  المملكة  شوارع  مختلف  في  اإلضــاءة 
الكريم،  رمــضــان  لشهر  لاستعداد  النصائح  مــن  ــدد  ع
الستقبال  ــداد  ــع ــت واالس الــعــيــد  ــون،  ــاع ــرق ــق ال مناسبة 
متزامنة  جــاءت  المناسبات  هذه  أن  وخاصة  المدارس 
في أوقات متقاربة جداً ما قد يجعل المستهلك في ضغط 
مادي في حال ما لم يبدأ بالتخطيط واالستعداد المسبق 

لها. والمتوازن 

توزيعها  تم  ملصقات  بعمل  قامت  أنها  إلى  ــارت  وأش
النصائح  بــعــض  ــدم  ــق ت حــيــث  الــمــركــزيــة  ــــواق  األس ــي  ف
ــــراء كــمــيــات كــبــيــرة من  ـــدم الــتــهــافــت وش بــخــصــوص ع
كميات  إن  إذ  ــان  ــض رم شهر  طـــوال  وتخزينها  الــلــحــوم 
يستدعي  ال  ما  الشهر،  طوال  كاف  بقدر  متوافرة  اللحوم 
تكديس وتخزين كميات كبيرة من اللحوم هذا باإلضافة 
بعدم  األطباء  ينصح  حيث  الصحي  الجانب  مراعاة  إلى 
يعرضها  مــا  طويلة،  لفترات  الغذائية  الــمــواد  تخزين 
الضغط  جانب  إلــى  الغذائية  قيمتها  يفقدها  أو  للتلف 
شــراء  نتيجة  المستهلك  لــه  يتعرض  قــد  الــذي  ــادي  ــم ال
هــذا  مــتــابــعــة  ــا،  ــه ــي إل ــة  ــاج ــح ال دون  ــن  م كــبــيــرة  كــمــيــات 
أهمها  مــن  الــتــي  ـــرى  األخ اإلدارة  بــرامــج  ــى  إل بــاإلضــافــة 

مع  بالتعاون  اإلدارة  تعدها  التي  السنوية  المسابقات 
خال  ــن  م البحرين  وإذاعــــة  المحلية  الصحف  بعض 

برنامج صباح الخير يا بحرين.
المستهلك  حماية  إدارة  أهابت  تصريحها  ختام  وفي 
»بالمستهلكين البدء باالستعداد الستقبال شهر رمضان 
معنوي  أو  مــادي  ضغط  ألي  التعرض  لتفادي  الفضيل 
الشهر  مستلزمات  شــراء  إلى  للجوء  االضطرار  من   بــداًل 
المستهلك  تناسب  ال  قــد  وبأسعار  مــحــدودة  أمــاكــن  مــن 
دائمًا  وتذكر  الوقت،  وضيق  االختيار  فرص  لقلة  وذلــك 
وأقل  الــجــودة  في  مماثل  بديل  عن  البحث  يمكنك  بأنه 
سبب  معينة  سلعة  على  ــرارك  إص أن  وتأكد  السعر  في 

رئيسي في ارتفاع سعرها.

لجنة الخدمات بمجلس بلدي الوسطى

المبارك يتفقد مشاريع صيانة  المدارس

تحويل بعض شوارع المحافظة 
الوسطى إلى تجارية 

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

ــى  ــط ــوس ال ـــدي  ـــل ب ــس  ــل ــج م ـــس  ـــي رئ عــــن  صـــــدر   [
 2009 لسنة   )3( رقم  قرار  الحسن  محمد  عبدالرحمن 

بشأن تحديد الشوارع التجارية بالمنطقة الوسطى.
البلديات  قانون  على  االطاع  بعد  القرار:  في  وجاء 
 2001 لسنة   )35( ــم  رق بقانون  بالمرسوم  الــصــادر 
وعلى   ،2006 لسنة   )38( رقـــم  بــالــقــانــون  الــمــعــدل 
بالقرار  الصادرة  البلديات  لقانون  التنفيذية  الائحة 
 )16( ــم  رق بــالــقــرار  المعدلة   2002 لسنة   )16( ــم  رق
لبلدية  الــبــلــدي  المجلس  ـــرار  ق وعــلــى   ،2009 لسنة 
الصادر  )3/1/2/و/2008(  رقم  الوسطى  المنطقة 
 ،2008/9/10 بتاريخ   )1( رقم  العادي  اجتماعه  في 

في  ــادر  ــص ال )3/16/56/و/2009(  ــم  رق ــرار  ــق وال
 2009/5/27 بتاريخ   )16( رقــم  العادي  االجتماع 
المنطقة  ببلدية  الشوارع  بعض  تحويل  على  بالموافقة 
تحدد  ــــي:  اآلت ــرر  ــق ت ــة،  ــاري ــج ت ــــوارع  ش ـــى  إل ــى  ــط ــوس ال
شوارع  القرار  بهذا  المرفقة  القائمة  في  الواردة  الشوارع 
البنايات  فــي  تجارية  محال  بفتح  ويسمح  تجارية، 
المطلة على هذه الشوارع وفقًا لاشتراطات التنظيمية 
للتعمير المعمول بها في المناطق التي تقع بها الشوارع 

التجارية.
المنطقة  بــلــديــة  عـــام  ــر  ــدي م ــى  ــل »ع الــقــرار  وأضــــاف 
المختصة  والجهات  بها  التنفيذي  والجهاز  الوسطى 
اليوم  من  اعتباراً  به  ويعمل  الــقــرار،  هــذا  أحكام  تنفيذ 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية«.

§ المنامة - وزارة األشغال

] أعلنت إدارة العاقات العامة واإلعام بوزارة األشغال بأن شئون الطرق بالوزارة وبالتنسيق مع اإلدارة العامة 
في  سلمان  شارع  مع  العهد  ولي  شارع  تقاطع  على  جديدة  ضوئية  إشارة  بتركيب  قامت  قد  الداخلية،  بوزارة  للمرور 
منطقة الهملة بالمحافظة الشمالية. مشيرة إلى أنه سوف يتم تشغيل اإلشارة اعتباراً من يوم غٍد )الخميس( الموافق 

20 أغسطس/ آب 2009. 

إشارة ضوئية جديدة
على تقاطع شارع ولي العهد في الهملة

صورة جوية لهورة عالي كما وردت في أطلس البحرين 2008

 § الوسط - مالك عبداهلل

إزالة  عملية  تكون  أن  »الوسط«  لـ  الفتح  أبو  نبيل  والزراعة  البلديات  شئون  وزارة  وكيل  نفى   [
أن  إلى  مشيرًا  الجامعات،  إلحدى  األرض  منح  أجل  من  هو  عالي  هورة  جهات  إحدى  من  النخيل 
إلقامة  مخصصة  المنطقة  هذه  ألن  عالي  هورة  داخل  إلى  الجهة  هذه  من  للنخيل  نقل  هي  »العملية 

المرحلة الثانية من مشروع مدينة زايد اإلسكانية عليها«.
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6 أشهر مع وقف التنفيذ لبحريني في قضية تعاٍط 
اإلفراج عن المتهمة الخامسة بكفالة 5 آالف... وِصالت قرابة تجمع المتهمين

زيادة عدد المتهمين في »التنمية السياسية« إلى 5 والعرّيض تطلب المزيد
 § المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

] زاد عدد المتهمين في ملف فساد معهد 
وجهت  فقد  السياسية،  للتنمية  البحرين 
أصابع  )الثلثاء(  أمس  يوم  العامة  النيابة 
في  الثالث  المتهم  شقيق  ابنة  إلى  االتهام 
التنفيذي  الــمــديــر  مكتب  ــر  ــدي )م القضية 
السجالت  أحــد  صاحبة  إنها  إذ  للمعهد(، 

التجارية التي تعامل المعهد معها.
المتهمة  عن  العامة  النيابة  أفرجت  وقد 
ــام،  ــه االت الئــحــة  ــي  ف الخامسة  وترتيبها 
دينار،  آالف  خمسة  قــدرهــا  مالية  بكفالة 
ــم  ــرائ ـــراك فـــي ج ـــت ــم االش ــه ــا ت ــه ــًة ل ــه ــوج م
واالستيالء  الدولة،  بأموال  عمداً  ــرار  اإلض
على المال العام، وتسهيل االستيالء عليه، 
تم  التي  ذاتــهــا  التهم  ــي  وه منه؛  والتربح 

إسنادها إلى بقية المتهمين.
المسندة  التهم  مبالغ  مجموع  ويصل 
أنكرت  المتهمة  أن  إال  دينار،  ألف   116 إلى 

ما أسند إليها من تهم.
في حين تقدمت وكيلة المعهد المحامية 
العامة  النيابة  إلى  ببالغ  العريض  ربــاب 
ــًة تــحــريــك الـــدعـــوى الــجــنــائــيــة ضد  ــب ــال ط
معهد  من  المقال  التنفيذي  المدير  ــة  زوج
إبــراهــيــم  الــســيــاســيــة  للتنمية  الــبــحــريــن 
المتهم  شقيق  ــى  إل بــاإلضــافــة  الرميحي، 
يشغل  كـــان  ــــذي  وال القضية  ــي  ف ــث  ــال ــث ال
كما  التنفيذي،  المدير  مكتب  مدير  منصب 

أنه والد المتهمة الخامسة.
ــت  ــل ــة قــد واص ــام ــع ــة ال ــاب ــي ــن وكــانــت ال
ملف  فــي  )الثلثاء(  ــس  أم ــوم  ي تحقيقاتها 
السياسية،  للتنمية  البحرين  معهد  فساد 
إذ باشر رئيس النيابة الكلية وائل بوعالي 
ابنة  وهي  الخامسة،  المتهمة  مع  التحقيق 
المدير  مكتب  )مدير  الثالث  المتهم  شقيق 
التنفيذي(، حيث بدأ التحقيق عند الساعة 
نحو  ــى  ــه ــت وان ــراً  ــه ظ ــف  ــص ــن وال ـــدة  ـــواح ال

الساعة الرابعة عصراً.
ــق مـــع الــمــتــهــمــة  ــي ــق ــح ــت ــــد حــضــر ال وق
السياسية  للتنمية  البحرين  معهد  وكيلة 
المتهمة  ووكيلة  العريض،  رباب  المحامية 

المحامية فاطمة الحواج.
صرحت  التحقيق،  جلسة  انتهاء  وُبعيد 
»تم  بــالــقــول:  الــعــريــض  ربـــاب  المحامية 
في  جــديــدة  متهمة  مــع  الــيــوم  الــتــحــقــيــق 
ووجهت  الخامسة،  المتهمة  وهي  القضية، 
والتربح  الــعــام  بالمال  ـــرار  اإلض تهم  لها 

منه«.
ــــه »اعـــتـــرفـــت الــمــتــهــمــة  وأوضـــحـــت أن
على  ــودة  ــوج ــم ال التوقيعات  جميع  ــأن  ب
بأنها  أفـــادت  كما  بها،  خاصة  الشيكات، 
المتهم  عّمها  قبل  من  شيكات  تتسلم  كانت 
وتقوم  الــرمــيــحــي(  مكتب  ــر  ــدي )م الــثــالــث 
المالي،  المدير  الثاني  المتهم  إلى  بصرفها 
مدير  لعمها  الشيكات  صرف  إلى  باإلضافة 
تلك  ــرف  ص وأن  التنفيذي،  المدير  مكتب 
مختلفة،  زمنية  فترات  على  كان  الشيكات 
دينار   9600 قيمتهما  شيكين  صرف  تم  إذ 
قيمته  ثالث  وشيك  )عمها(،  الثالث  للمتهم 
 5 بقيمة  رابع  شيك  وتحرير  دينار،  آالف   9
ُيصرف  لم  األخير  الشيك  أن  إال  دينار،  آالف 

بعد«.
ــة  ــم ــه ــت ــم »ال أن  ـــض  ـــري ـــع ال ــــت  ــــاف وأض
كانت  الشكوك  أن  التحقيقات  في  أوضحت 
الشيكات،  هــذه  صــرف  بــشــأن  ــا  ــراوده ــت ت
وبال  سند  دون  من  كان  ذلك  أن  وخصوصًا 

وجه حق«.
مع  تعاملها  المتهمة  تنكر  »لم  ــت  وأردف
المالية  الــشــئــون  ــر  ــدي )م الــثــانــي  المتهم 
أن  إال  بــه،  مواجهتها  تمت  وقــد  ـــة(  واإلداري

األخير أنكر تسلمه أية مبالغ منها«.
النيابة  إلى  ببالغ  تقدمنا  »لقد  وذكــرت 
الجنائية  الدعوى  تحريك  طالبين  العامة 
)المدير  األول  المتهم  زوجـــة  مــن  ــٍل  ك ضــد 
)مدير  الثالث  المتهم  وشقيق  التنفيذي(، 
ــد  ـــو وال ــون الــمــالــيــة واإلداريــــــة( وه ــئ ــش ال

المتهمة الخامسة«.
فاطمة  المحامية  دافــعــت  جانبها،  مــن 
الخامسة  )المتهمة  موكلتها  عن  الحواج 

جميع  قدمنا  »لقد  بالقول:  القضية(  فــي 
المستندات والوثائق التي تدحض االتهام، 
والمستندات  الفواتير  من  مزيداً  وسنقدم 
مع  موكلتي  مؤسسة  تعامل  أن  تؤكد  التي 
وهميًا  وليس  حقيقي  بشكل  كــان  المعهد 

كما يدعي مجلس األمناء«.
ال  الــقــانــونــي  ـــي  رأي »بحسب  ــت  ــاف وأض
من  موكلتي  به  قامت  فيما  جريمة  توجد 
يستند  ال  إليها  المسند  االتهام  وإن  أفعال، 
إلى توافر أركان جريمة، ونص مادة االتهام 
الموظفين  إلى  موجهة  المادة  أن  إلى  يشير 
عامة،  موظفة  ليست  وموكلتي  العامين 

لذلك فإن نص المادة ال ينطبق عليها«.
غرفة  فــي  دار  مــا  ــى  إل الــحــواج  ـــارت  وأش
التحقيق من إنكار موكلتها لالتهام الموجه 
التهم  أنكرت  »المتهمة  أن  إلى  مشيرة  لها، 
النيابة  لرئيس  وأوضحت  إليها،  الموجهة 
تملك  ــت  ــان ك ــا  ــه أن بــوعــالي  وائــــل  الــكــلــيــة 
أي   ،2005 الــعــام  منذ  الــتــجــاري  السجل 
وظيفيًا  الثالث(  )المتهم  عمها  ارتباط  قبل 
بالمعهد بمدة عامين، وأن السجل التجاري 
باسم جدتها )والدة المتهم الثالث وهو عم 
السجل  بإدارة  توكياًل  تملك  وأنها  المتهمة( 
للنيابة  المستندات  هذه  إبراز  تم  وقد  فقط، 

العامة«.
ومــالبــســات  تفاصيل  الــحــواج  وروت 
تقدم  كانت  »موكلتي  موضحًة:  القضية 
المتعهدين،  كأحد  المعهد  ــى  إل خدماتها 
القرطاسيات  أنواع  جميع  لهم  تقدم  فكانت 
العديد  لهم  وتوفر  الكتيبات،  لهم  وتطبع 
مطبعة  مع  تتعامل  كانت  إذ  الخدمات،  من 
وتعرض  السعودية،  العربية  بالمملكة 

هامش  مــع  المعهد  على  خدماتها  أســعــار 
ــد، في  ــه ــن ج ــه م ــوم ب ــق ــن الــربــحــيــة لــمــا ت م
األسعار  على  يوافق  كــان  المعهد  أن  حين 
بجلب  ــوم  ــق ت ــت  ــان ك وعــلــيــه  ــة،  ــروض ــع ــم ال
ما  تتسلم  أن  على  االتفاق  وكان  البضاعة، 
البضاعة  وصول  قبل  المئة  في   50 نسبته 
أن  مؤكدة  للمعهد«،  تسليمها  بعد  والبقية 
المعهد  مع  تمت  التي  المعامالت  »جميع 
يدعي  كما  وهمية  وليست  حقيقية  كانت 
الفواتير  ــن  م هــنــاك  وأن  األمــنــاء،  مجلس 
النيابة  على  عرضها  تم  التي  والمستندات 
كما  الحقيقة،  هــذه  صحة  وتثبت  العامة 
بالفواتير  العامة  النيابة  إلى  سنتقدم  أننا 
مع  موكلتي  بتعامل  الخاصة  والمستندات 
العربية  المملكة  في  الموجودة  المطبعة 

السعودية«.
عامة،  موظفة  ليست  »موكلتي  وأفادت: 
العام،  الموظف  إلــى  يشير  االتــهــام  ونــص 
في  متدربة  كانت  المتهمة  أن  والحقيقة 
شهري  بــراتــب  أشــهــر،  ستة  لــمــدة  المعهد 
بعد  المعهد  تركت  وقــد  دينار،   250 ــدره  ق

فترة التدريب«.
بالمتهم  المتهمة  مواجهة  »تمت  وقالت: 
ــة(  واإلداري المالية  الشئون  )مدير  الثاني 
من  أحدهما  شيكين  منه  تسلمت  أنها  على 
ـــدى الــمــؤســســات، واآلخـــر من  حــســاب إح
أخــت  ــة  ــن اب إلـــى  مملوكة  ـــرى  أخ مــؤســســة 
وزوجته،  التنفيذي(  )المدير  األول  المتهم 
تلك  بأن  ردت  أنها  إال  دينار،   4800 بقيمة 

الشيكات ليست خاصة بأموال المعهد«.
البنك  مدير  استجواب  تم  »كما  وأردفــت 
سالفتي  المؤسستين  بحساب  الــخــاص 
ــد في  ــاه ــش الـــذكـــر، وكـــــان اســتــجــوابــه ك

القضية«.
المتهمة  مــواجــهــة  ــت  ــم »ت أنـــه  وذكــــرت 
ــت  ــان ك ــا  ــه ــع ــي ــم ج ـــداً،  ـــن ـــت ـــس م  39 ــو  ــح ــن ب
ذلك  يؤكد  ما  وأن  وهمية،  وليست  حقيقية 
المستندات والفواتير التي تم عرضها على 

النيابة«.
حققت  ــة  ــام ــع ال الــنــيــابــة  أن  إلـــى  ــار  ــش ي
المتهمين  مع  الماضيين  األسبوعين  خالل 
سبيلهم  أخلت  إذ  الرابعة،  وحتى  األول  من 
دينار  آالف   10 قــدرهــا  ــان  ك مالية  بكفالة 
للمتهم األول وهو المدير التنفيذي، وخمسة 
آالف دينار لبقية المتهمين، موجهة لهم تهم 
بالمال،  عمداً  اإلضرار  جرائم  في  االشتراك 

واالستيالء عليها والتربح منها.

 رباب العريضفاطمة الحواج 

 § المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

في  المكلف   - البوفالسة  مانع  القاضي  برئاسة  الرابعة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  قضت   [
اإلجازة القضائية بنظر قضايا المحكمة الرابعة والخامسة والسادسة الصغرى - وأمانة السر حسين 
مخدرة  مواد  تعاطي  قضية  في  الحبس  عقوبة  تنفيذ  وقف  مع  أشهر   6 بحريني  متهم  بحبس  خميس 
بعدما قام المتهم بمعارضة الحكم الصادر بحقه. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز وأحرز 

بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيش في غير األحوال المصرح بها قانونا.
وفي جلسة يوم أمس مثل المتهم وقال إنه ال يتعاطى المواد المخدرة، إال أنه يتعاطى حبوبًا كعالج .

تغريم متهم 200 دينار 
قاد سيارة تحت تأثير السكر

الرابعة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  أمرت   [
في  المكلف   - البوفالسة  مانع  القاضي  برئاسة 
الرابعة  المحكمة  قضايا  بنظر  القضائية  اإلجازة 
السر  وأمانة   - الصغرى  والسادسة  والخامسة 
 200 ب��ح��ري��ن��ي  م��ت��ه��م  ب��ت��غ��ري��م  خ��م��ي��س  ح��س��ي��ن 

تأثير  ت��ح��ت  ال��س��ي��ارة  ق��ي��ادة  ق��ض��ي��ة  ف��ي  دي��ن��ار 
. لسكر ا

قاد  أن��ه  للمتهم  وجهت  العامة  النيابة  وكانت 
السيارة  قاد  أنه  كما  السكر،  تأثير  تحت  سيارته 

للشارع. المحددة  السرعة  تفوق  بسرعة 

... و6 أشهر مع وقف التنفيذ لمتهم قاد سيارة وهو ثمل   
في  المكلف   - البوفالسة  مانع  القاضي  برئاسة  الرابعة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  حكمت   [
اإلجازة القضائية بنظر قضايا المحكمة الرابعة والخامسة والسادسة الصغرى - وأمانة السر حسين 

خميس بحبس متهم 6 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية قيادة السيارة تحت تأثير السكر.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه قاد سيارته تحت تأثير السكر، كما أنه قاد السيارة بسرعة 

تفوق السرعة المحددة للشارع، وأنه قاد السيارة وهو ال يحمل رخصة القيادة.

تقرير »سجون النساء« بيد وزير الداخلية اليوم
 § الوسط - أماني المسقطي

] أكد األمين العام للجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان 
عبداهلل الدرازي أن وفدًا من الجمعية سيلتقي صباح اليوم 
بن  راشد  الشيخ  الركن  الفريق  الداخلية  بوزير  )األربعاء( 
زيارتها  بشأن  الجمعية  تقرير  لتسليمه  خليفة،  آل  عبداهلل 
األخيرة إلى مركز إصالح وتأهيل النزيالت في 9 مايو/

أيار الماضي.
عام«،  بشكل  »اإليجابي  ب�  التقرير  ال��درازي  ووص��ف 
ويتضمن  صفحة،   50 من  أكثر  في  يقع  أن��ه  إل��ى  مشيرًا 
أخرى  تفاصيل  أية  عن  الكشف  رافضًا  توصية،   18 نحو 

بشأن مضمون التقرير.
الساعة  في  تقريرها  عن  رسميًا  الجمعية  وستكشف 
مؤتمر  خالل  من  )الخميس(  غٍد  يوم  مساء  من  الخامسة 

عبداهلل الدرازيصحافي ستعقده في فندق »كراون بالزا«.

قيمتها تربو على 10 ماليين دينار... وآسيوي متورط فيها 

»الجمارك« تحبط أكبر عملية لتهريب المخدرات في 2009
 § المنامة - وزارة الداخلية

ـــــوزارة  ب ـــارك  ـــم ـــج ال ـــس  ـــي رئ ــــرح  ص  [
بأن  الحمر  يعقوب  باسم  العميد  الداخلية 
فهد  الملك  بجسر  الجمركي  ـــن  األم إدارة 
تهريب  بتهمة  آسيوي  على  القبض  ألقت 

المخدرات وذلك مساء أمس األول.  
عند  ــه  أن الحمر  باسم  العميد  وأوضـــح 
ــي  ـــاث وه ـــاألث ــة مــحــمــلــة ب ــن ــاح ــــول ش وص
المنطقة  إلى  الخليج  دول  إحدى  من  قادمة 
المنفذ  في  التخليص  قسم  في  الجمركية 
ضباط  اشتبه  فــهــد،  الملك  لجسر  ــري  ــب ال
ضبط  تــم  تفتيشها،  وعند  فيها  الجمارك 
أكياس ملفوفة بورق الكربون تحتوي على 
34.344  كيلّواً من مادة الهيروين و1.331 
كيلو من مادة األفيون، ما يقدر قيمتها بأكثر 

من 10 ماليين دينار بحريني.  
شكره  عن  الحمر  باسم  العميد  ــرب  وأع
لتوجيهاته  ــة  ــي ــل ــداخ ال ــر  ــوزي ل ــره  ــدي ــق وت
ـــادة  ــه الـــدائـــم لــرجــال األمــــن عــلــى زي ــث وح
األمني  الحس  ــرس  وغ والتدقيق  الرقابة 
من  الحديثة  التقنيات  جميع  وتوفير  فيهم، 
المتخصصة  التدريبية  والدورات  األجهزة 

المعنية  األجهزة  وتأهيل  الجمارك  لضباط 
رجــال  أن  مـــؤكـــداً  الــعــمــلــيــات،  ـــذه  ه لــمــثــل 
أجل  مــن  ســوّيــًا  يعملون  والــجــمــارك  ــن  األم
رئيس  وأشاد  الغالي.   الوطن  هذا  مصلحة 
الجمارك  ــال  رج وكفاءة  بحدس  الجمارك 
عبر  يمر  أو  يدخل  ما  كل  على  التدقيق  في 
يقظتهم  فلوال  للمملكة،  الجمركية  المنافذ 

المخدرات  مــن  الكمية  ــذه  ه ضبط  تــم  لما 
تدمير  خاللها  مــن  المهربون  حــاول  التي 

شباب الوطن وإلقاءهم في التهلكة.
منتسبي  إلى  الحمر  باسم  العميد  ونقل   
وإشــادتــه  الداخلية  وزيـــر  شكر  الــجــمــارك 
التصدي  أجل  من  يبذلونها  التي  بالجهود 

لعمليات تهريب المخدرات.

تسليم  ــم  ت ـــه  أن ــارك  ــم ــج ال ــس  ــي رئ وأكـــد 
إدارة  ـــى  إل الــمــضــبــوطــة  ـــواد  ـــم وال الــمــتــهــم 
ــة  ــام ــع ـــــــاإلدارة ال ـــدرات ب ـــخ ـــم ــة ال ــح ــاف ــك م
الستكمال  الجنائية  واألدلــــة  للمباحث 
على  للعرض  تمهيداً  الــواقــعــة  ــــراءات  إج
النيابة العامة التخاذ اإلجراءات القانونية 

في هذه الواقعة.

الشاحنة التي استخدمت في عملية التهريب... وفي اإلطار المتهم الكمية المضبوطة

القبض على متهمين 
يسرقان المحالت التجارية

§ المنامة - وزارة الداخلية

محافظة  ــة  ــرط ش ــة  ــري ــدي م ـــام  ع ــر  ــدي م ـــرح  ص  [
العاصمة بأن المديرية تمكنت من القبض على متهم 
ومتهمة بسرقة عدد من المحالت التجارية في مملكة 

البحرين.
من  بالغات  عدة  المديرية  تلقت  أن  بعد  ذلك  جاء   
للسرقة  تعرضهم  مفادها  تجارية  محالت  أصحاب 

يقومان  حيث  طفل،  وبرفقتهما  وسيدة  رجل  قبل  من 
الموجودة  ــوال  األم وسرقة  الصندوق  امين  بتمويه 

لديه.
البحث  عمليات  ـــراء  إج الــمــديــريــة  ـــدأت  ب وعليه 
عليهما  القبض  من  الشرطة  رجال  تمكن  إذ  والتحري 
النيابة  على  لعرضهما  الواقعة  أوراق  إتمام  ويجري 

العامة التخاذ اإلجراءات القانونية حيالهما.

المتهمان بسرقة محالت تجارية

سوء المعاملة جعلته يفكر مليًا في التخلص منه

اتهام يمني طعن كفيله البحريني بالشروع في القتل مع سبق اإلصرار
 § المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

نيابة  رئيس  بأعمال  والقائم  الوسطى  محافظة  نيابة  رئيس  صرح   [
العاصمة أسامة العصفور بأن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم )اليمنى 
الجنسية( الذي قام بطعن مواطن بحريني األسبوع الماضي، مدة 7 أيام 
سبق  مع  القتل  في  الشروع  تهمة  له  موجهة  التحقيق،  ذمة  على  احتياطيًا 

اإلصرار والترصد. 
واع��ت��رف  ال��ع��ام��ة،  النيابة  أم���ام  مثل  المتهم  »إن  ال��ع��ص��ف��ور:  وق���ال 
وتحت  عليه  المجني  ل��دى  يعمل  ك��ان  أن��ه  موضحًا  ال��واق��ع��ة،  بتفاصيل 
لشخص  كفالته  ينقل  أن  مؤخرًا  منه  طلب  وقد   ،2004 العام  منذ  كفالته 
دين  سند  على  المتهم  يوقع  أن  شرط  ذلك  على  عليه  المجني  فوافق  آخر، 
شهريًا  له  يدفع  بأن  الدين  سداد  بتقسيط  يقوم  وأن  دينار،   1800 بقيمة 
كان  التي  الصعبة  المالية  ال��ظ��روف  وبسبب  أن��ه  إال  دي��ن��ارًا،   180 مبلغ 
يعاني منها المتهم، طلب من كفيله تقسيط المبلغ إلى 70 دينارًا كل شهر، 

وقد وافق المجني عليه على ذلك«. 
اإلهانات،  له  يوجه  ما  كثيرًا  كان  »المتهم  أن  النيابة  رئيس  وأوض��ح 
األشكال،  بكل  معاملته  يسيء  أنه  كما  يقابله،  عندما  له  السباب  بتوجيه 
وقام  عيسى،  مدينة  منطقة  في  األماكن  بأحد  مؤخرًا  به  التقى  أنه  وذكر 
أن  المتهم  قرر  الحين  ذلك  ومنذ  المتهم،  وجه  في  بالبصق  عليه  المجني 

للتخلص  طريقة  في  التفكير  في  وبدأ  إهاناته،  من  والتخلص  منه  ينتقم 
فعليًا من كفيله السابق«. 

وقال: »وبعد أن خلص المتهم في قرارة نفسه إلى تنفيذ فكرة القضاء 
)حادثة  األخيرة  الحادثة  من  أسبوعين  بعد  قام  وقتله،  عليه  المجني  على 
سكين  عن  عبارة  كانت  التي  الجريمة  معدات  بشراء  وجهه(  في  البصق 
وطلب  الواقعة  يوم  في  عليه  بالمجني  واتصل  لغرض  لتنفيذ  وقفازات، 
منه مقابلته لتسليمه القسط الشهري، وحّدد األخير زمان ومكان الموعد 
الذي كان بمكتبه بالمنامة، وفي الموعد المحدد حضر المتهم لكنه انتظر 
لمدة ساعة ونصف الساعة، وبمجرد دخول المجني عليه المكتب فاجأه 
المتهم بطعنه في ظهره ليضعف قدرته على المقاومة، وحاول بعدها أن 
يجهز عليه إال أن المجني عليه قاومه وأخذ يصرخ ويستغيث، فطعنه في 
رأسه وعندما حاول الخروج من المكتب طعنه في بطنه، وفر هاربًا تاركًا 

وراءه السكين والقفازات أدوات الجريمة. 
وأشار العصفور إلى أن النيابة العامة انتقلت لموقع الجريمة، وقامت 
بالمعاينة، واستمعت يوم أمس ألقوال المجني عليه، التي جاءت مطابقة 
المقبلة  األي��ام  خ��الل  تستمع  س��وف  النيابة  أن  مضيفًا  المتهم،  ألق��وال 
والحالة  الجريمة،  مسرح  تقارير  انتظار  ف��ي  وه��ي  ال��ش��ه��ود،  ألق���وال 

الصحية للمجني عليه. 

تصادم شاحنتين يعرقل حركة السير في سترة 
§ سترة - محمد الجدحفصي

عصر  شاحنتان  تصادمت   [
داخلي  دوار  ف��ي  )الثلثاء(  أم��س 
في  الحادث  تسبب  فيما  بسترة، 
المؤدي  بالطريق  شديد  ازدحام 

الدوار. إلى 
وك����ان����ت ال���ش���اح���ن���ة األول�����ى 
نحو  متجهة  آس��ي��وي  وي��ق��وده��ا 
ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة ل��ت��ف��ري��غ 
وبسبب  البضاعة،  من  حمولتها 
ع������دم أخ������ذ ال���ح���ي���ط���ة وال����ح����ذر 
عليها  ال��س��ي��ط��رة  ال��س��ائ��ق  ف���َق���َد 
األث��اث  لنقل  بشاحنة  لتصطدم 
ي���ق���وده���ا آس����ي����وي آخ������ر، وق���د 
مادية  أضرار  عن  الحادث  أسفر 
أف��راد  ب��اش��ر  فيما  للشاحنتين، 
االختناق  فك  على  العمل  المرور 
ال�����م�����روري ال���ش���دي���د وم�����ن ث��م 
ومالبسات  ظروف  في  التحقيق 

. ث د لحا حركة السير في سترة  تعرقلت بعد اصطدام الشاحنتينا



10news@alwasatnews.com
Wednesday 19 August 2009, Issue No. 2539العدد 2539  األربعاء 19 أغسطس 2009  الموافق 28 شعبان 1430 هـ

اعتبرنا كالم الوزير محاًل للثقة والمسئولية واعتمدنا عليه

أمان: وزير اإلسكان وعدنا حرفّيًا بتوزيع »النويدرات اإلسكاني« على »القرى األربع«
§ الزنج - جمعية الوفاق

الخامسة  الـــدائـــرة  ممثل  الــوســطــى  بــلــدي  مجلس  عــضــو  اعــتــبــر   [
أعطانا  التي  وعــوده  عن  اإلســكــان  ــر  وزي »تخلف  أسماه  ما  ــان  أم رضــي 
األربــع  القرى  ألهالي  اإلسكاني  النويدرات  مشروع  بتخصيص  إياها 
التي  الثقة  بقايا  على  أجهز  بأنه  سند(  المعامير،  العكر،  )النويدرات، 

كانت تتمتع بها وزارة اإلسكان«.
محمد  عبدعلي  النواب  مجلس  عضو  بمعية  جمعنا  »لقاء  أن  وأضاف 
حسن، وبعض ممثلي اللجنة األهلية إلسكان القرى األربع بوزير اإلسكان 
الحالي، وتم تسليمه ملّفًا يحتوي على الوثائق والمستندات التي تثبت 
مسمى المشروع، وحق أهالي القرى األربع فيه، وفي هذا االجتماع  طمأن 

الوزير إلى أن المشروع سيوزع على أهالي القرى األربع«.
وأوضح أمان »أعطينا الوزير في بداية االجتماع مقدمة عن المشروع 
سيكون  المشروع  بأن  وأفاد  اإلسكان،  وزارة  حقيبة  حديثًا  تسلم  أنه  بما 
السابق  المساعد  اإلسكان  وزارة  وكيل  بحضور  ذلك  وكان  األربع،  للقرى 
أنهم  ــى  إل مشيراً  الموضوع  يناقش  األخــيــر  يكن  ــم  ول الفتح،  ــو  أب نبيل 

كمسئولين ينتظرون توجيهات الوزير في هذا الصدد«.
إلى  »اطمأنوا  معه:  للمجتمعين  قال  اإلسكان  وزير  أن  أمان  وأضاف 
وسنتداول  األربع،  القرى  على  سيوزع  اإلسكاني  النويدرات  مشروع  أن 
إلى  الموضوع  احتاج  إن  حسن  محمد  عبدعلي  النائب  مع  أنا  الموضوع 

تداول«.
عليا  وسلطة  مسئولة  جهة  لكونه  الوزير  بكالم  »وثقنا  أمان  وأردف 

ولم   ،)...( ومسئوليته  الوزير  كالم  من  واثقين  وكنا  اإلسكان،  وزارة  في 
حصلنا  ألننا  االجتماع  واختصرنا  طويل  نقاش  في  الموضوع  نتداول 

على االطمئنان المطلوب«.
أو  لــلــوزيــر  ويمكن  ــود  ــوج م االجــتــمــاع  »محضر  أن  إلــى  ـــان  أم ولــفــت 
التطمينات  هذه  بعد  الحاصل  التخلف  وهذا  إليه،  الرجوع  المسئولين 
أهالي  أحقية  على  للنقاش  قابل  غير  قاطع  دليل  هي  والشفهية  المكتوبة 

القرى األربع في المشروع«.
وحّمل أمان وزارة اإلسكان تداعيات أي شيء سيحصل من ردات فعل 
تتحمل  أن  يجب  اإلسكان  »وزارة  أن  على  مشدداً  األهالي،  من  متوقعة 
بين  تفريق  وبــنــظــرات  بــدونــيــة،  ــن  ــري اآلخ ــى  إل تنظر  وال  مسئولياتها 
المواطنين، فالجميع سواسية أمام القانون، وحتى مسئولو الوزارة هم 

أمام القانون كما أهالي القرى األربع«.
دون  من  تمر  لن  ــوزارة  ال من  الكبيرة  المخالفات  »هذه  أن  على  وشدد 
ينقضها  ثم  ومــن  اإلســكــان  ــر  وزي يطلقها  التي  الــوعــود  ــذه  وه محاسبة، 
الخدمية  القضايا  تجاه  وطنّيًا  ــًا  حــسّ وال  مسئولية  تعكس  ال  بنفسه 

والبلدية التي يحتاج إليها المواطنون«.
في  الدستورية  وحقوقهم  الناس  حاجات  »استغالل  أمان  واستنكر 
»وزارة  أن  مضيفًا  وانتخابية«،  طائفية  مــآرب  لتحقيق  المالئم  السكن 
تابعة  قادر  بقدرة  صارت  الحياد  موقف  تقف  أن  يجب  كان  التي  اإلسكان 
إلى أهواء وتوجيهات متنفذين ونواب، وال يملك أي مسئول فيها كبيرهم 
يــؤمــرون  أصــبــحــوا  العكس  ــل  ب األمــــور،  لتصحيح  سلطة  وصغيرهم 

وينفذون«.
لقاء ممثلي خامسة الوسطى واللجنة األهلية مع وزير اإلسكان بتاريخ 4 فبراير 2008

»أهلية القرى األربع«: سنكشف عن وثائق تدحض اتهامات تزوير مجمعات إسكان »النويدرات«
] دعا رئيس اللجنة األهلية إلسكان »القرى األربع« جعفر علي وزارة 
اإلسكاني،  لمشروعهم  حدث  ما  إزاء  صمتها  من  الخروج  إلى  اإلسكان 
مبديًا استغرابه من هذا السكوت المطبق على الوزارة منذ االنقالب الذي 

حدث على توزيع المشروع اإلسكاني.
ومستندات  وثائق  على  حصوله  »الوسط«  إلى  حديثه  خالل  وأكــد 
تــزويــر  ـــوى  دع ــع  ــاط ق بشكل  ــض  ــدح ت المقبلة  األيــــام  ــي  ف سيعرضها 
عبدالرحمن  الوسطى  بلدي  مجلس  رئيس  محماًل  السكنية،  المجمعات 

الحسن مسئولية السكوت عن االفتراءات التي تلقى من بعض الجهات.
الوثائق  كشف  عن  الثامنة  الدائرة  ممثلي  تأخر  من  علي  واستغرب 
المعقول  من  فهل  الشك،  يثير  التأخر  هذا  أن  إلى  مشيرا  بحوزتيهما،  التي 
للدولة،  الرسمية  األوراق  في  تالعب  حادثة  عن  الشعب  ممثال  يسكت  أن 
إياهما  مطالبًا  المواطنين؟  على  السلبي  تأثيرها  لها  يــكــون  بحيث 
بالكشف عن الجهة التي قامت بذلك بشكل محدد وقاطع بداًل من االكتفاء 
الحق  في  يخشى  ال  الحجة  صاحب  ألن  فقط،  رسمية  جهة  إنها  بالقول 

شيئًا.
ــع  األرب للقرى  ملكية  بمكرمة  ــاء  ج اإلسكاني  المشروع  »إن  وقـــال: 
رئيس  يمثلها  كان  التي  السادسة  للدائرة  العهد  ولي  سمو  من  وبمباركة 
السكنية  المجمعات  وأرقام  حسين،  إبراهيم  المرحوم  البلدي  المجلس 
نطاق  ضمن  داخلة  جميعها   )646  ،644  ،643( اإلسكانية  للوحدات 
مشيراً  المرحوم،  قبل  من  المشروع  طلب  تم  عندما  السادسة  الــدائــرة 
الذي  هو   2006 العام  في  تم  ــذي  ال االنتخابية  الــدوائــر  تعديل  أن  إلــى 
بالدائرة  وألصقها  حــالــّيــًا،  الخامسة  ــرة  ــدائ ال عــن  ــر  ــدوائ ال ــذه  ه فصل 
يتحول  أن  يعقل  فهل  جاهزة،  شبه  الوحدات  وكانت  بالوسطى،  الثامنة 
ــام  أرق إلــحــاق  لمجرد  الثامنة  ــرة  ــدائ ال ــى  إل ــدات  ــوح ال ــذه  ه استحقاق 

المجمعات السكنية المذكورة بتلك الدائرة؟
عن  العاصمة  لمحافظة  البلدي  المجلس  سكوت  حديثه  في  وانتقد 
والمدن  المناطق  تسميات  أن  موضحًا  سند«،  ــورة  »ه تسمية  اختالق 
إلى  تشير  رسمية  وثيقة  أية  توجد  وال  اختصاصهم،  ضمن  تقع  والقرى 

وجود مسمى بالشكل الذي تم اختالقه في هذا المشروع اإلسكاني.
بالتزوير  يقومون  من  تقديم  في  اإلســـراع  إلــى  اللجنة  رئيس  ــا  ودع
الوحدات  في  ــع  األرب القرى  أهالي  بحقوق  لإلضرار  األسماء  واختالق 

اإلسكانية الي التحقيق ليقول القضاء والعدالة كلمتهم في الموضوع.
مراجعة  إلى  الوسطى  بالمحافظة  الثامنة  الدائرة  ممثلي  علي  ودعا 
أن  معتبراً  عنها،  غنى  في  الجميع  مشكلًة  يخلقوا  ال  حتى  حساباتهما، 
وغير  مقبول  غير  أمر  هو  دليل  أو  سند  دون  من  الباطلة  االتهامات  رمي 
في  وفشل  عجز  دليل  البعض  به  يقوم  ــذي  ال األسلوب  أن  مبيًنا  جائز، 

توفير الخدمات اإلسكانية للمواطنين في دوائرهم. 
وناشد رئيس اللجنة جاللة الملك التدخل في الموضوع، مشدًدا على 
وكذلك  جرى،  ما  على  وردهــا  كلمتها  تقول  أن  البد  السياسية  القيادة  إن 
على  موقفها  لتوضيح  العلن  إلــى  بالخروج  المطالبة  اإلسكان  وزارة 

المأل.
وطلب في ختام حديثه من النواب أال يصدروا أحكامهم في الموضوع 
باآلية  مستشهدا  للموضوع،  المصاحبة  الوثائق  كل  من  التيقن  بعد  إال 
ما  على  فتصبحوا  بجهالة  قومًا  تصيبوا  أن  عسى  »فتبينوا،  الكريمة 

فعلتم نادمين« )الحجرات:6(.
الصحافة  في  يومّيًا  تنزل  التي  الوثائق  على  التعليق  إلى  دعاهم  كما   
هورة  وليس  اإلسكاني  النويدرات  مشروع  اسمه  المشروع  أن  وتؤكد 

سند، وأن أهالي القرى األربع هم المستحقون له.  علي: اإلسكان جاء بمكرمة ملكية للقرى األربع في الدائرة السادسة في 2002

فيروز: توزيع »مشروع القرى األربع«
 في الظالم دليل الخطأ الفادح

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

والبيئة  العامة  المرافق  لجنة  ورئيس  ال��وف��اق  كتلة  عضو  اعتبر   [
اإلس��ك��ان  وزارة  مسئولي  »ص��م��ت  أن  ف��ي��روز  ج���واد  ال��ن��واب  بمجلس 
وحداته  وتوزيع  اإلسكاني،  النويدرات  مشروع  بإنجاز  تباهيهم  وعدم 
الوزارة  في  مسئول  ألي  تصريح  أي  وغياب  استحياء  وفي  الظالم  في 
في  الواقع  الخطأ  حجم  واضح  بشكل  يعكس  المشروع،  هذا  إنجاز  عن 
والشفهية  المكتوبة  لالتفاقيات  مخالفات  وحصول  المشروع  توزيع 

األربع«. القرى  ألهالي  المسئولين  قبل  من 
اعتادت  اإلسكان  »وزارة  أن  إلى  العامة  المرافق  لجنة  رئيس  وأشار 
ما  ولكن  ال��ع��ام،  ال��رأي  أم��ام  به  والتباهي  إنجاز  أي  عن  التصريح  على 
توزيع  منذ  مطبق  صمت  في  ال��وزارة  ظلت  إذ  تمامًا  العكس  هو  حصل 
اعتمدت  اإلس��ك��ان  »وزارة  وتابع  اإلسكاني«،  األرب��ع  القرى  مشروع 
األرب��ع  ال��ق��رى  م��ش��روع  لتوزيع  جديد  وتصنيف  مكتوب  غير  معيار 
اإلسكاني بخالف آليات التوزيع المعتمدة لديها، وهي 3 آليات لتصنيف 
»الوزارة  أن  إلى  الفتًا  التصنيف«،  لذلك  وفقًا  توزيعه  وبالتالي  المشروع 
يجر  ولم  معايير،  لثالثة  وفقًا  تأسيسها  منذ  اإلسكانية  المشاريع  توزع 
»المشروعات  أن  إلى  ونوه  أبدًا«،  المعايير  لهذه  خالفًا  وزعت  بأن  عرفًا 
البحرين  طلبات  لجميع  عامة  تكون  أن  أم��ا  المعتمدة  المعايير  بحسب 
ومدينة  ح��م��د،  مدينة  ك��م��ش��روع  األق��دم��ي��ة،  حسب  ال��وح��دات  وت���وزع 
ال��م��ش��روع��ات«،  م��ن  وغ��ي��ره��ا  اإلس��ك��ان��ي،  ال��ل��وزي  وم��ش��روع  عيسى، 
الذي  التصنيف  وهو  القرى،  امتدادات  مشروعات  تكون  »أو  وأضاف: 
على  للحفاظ  وذلك  األخيرة،  اإلسكانية  المشروعات  غالبية  عليه  جرت 

المشروع«. أهداف  حسب  المناطق  خصوصية 
امتدادات  مشروعات  توزيع  في  المتبع  »المعيار  أن  إلى  فيروز  ونوه 
المقام  المنطقة  ألهالي  الوحدات  من  المئة  في   50 يكون  أن  هو  القرى 
وذلك  المنطقة،  لتلك  المجاورة  للمناطق  المئة  في  و50  المشروع،  عليها 
وبين  القرى«،  امتدادات  لمشروعات  اإلسكان  وزارة  لتعريف  وفقًا  كله 
مشروع  أب��رزه��ا  ع��دة  مشروعات  في  المعيار  ه��ذا  طبقت  »ال���وزارة  أن 
البسيتين،  ومشروع  السيف،  بندر  ومشروع  اإلسكاني،  الشاخورة 
لإلسكان  الثالث  »النوع  أن:  إلى  ولفت  وغيرها«،  دمستان،  ومشروع 
يكون  أن  إما  وهو  المواطنين،  من  خاصة  لفئة  مشروع  تخصيص  هو 
تلك  وم��ن  لمنطقة،  أو  لقرية  أو  مكانهم،  أو  مهنتهم  حسب  لمجموعة 
اإلسكاني،  والبديع  اإلسكاني،  الحاج  وجد  بوماهر،  حالة  المشروعات 
وأردف  ال��خ��اص��ة«،  المشروعات  م��ن  وغيرها  اإلس��ك��ان��ي،  وال��ج��س��رة 
وذلك  األخير،  التصنيف  ضمن  يعتبر  اإلسكاني  األربع  القرى  »مشروع 
القيادة  لتوجيهات  استنادًا  ذلك  وقبل  اإلسكان،  وزارة  لوعود  استنادًا 
األربع  القرى  ألهالي  المشروع  بتخصيص  الملك  وجاللة  السياسية 
النويدرات  قرية  من  وفد  زيارة  بعد  العكر(  سند،  المعامير،  )النويدرات، 

.»2004 لجاللته في ديسمبر/ كانون األول 
سؤال  عن  اإلجابة  عدم  على  تصر  اإلسكان  وزارة  »إن  فيروز  وقال 

والنواب  المواطنين  لغالبية  بالنسبة  ملح  وهو  توضيحه،  حتى  أو  واحد 
أي  وفق  هو:  والسؤال  حتى،  المسئولين  وبعض  البلديين  واألعضاء 
اإلسكاني؟!«،  النويدرات  مشروع  بتوزيع  اإلسكان  وزارة  قامت  معيار 
المعايير  م��ن  أي��ًا  تعتمد  ل��م  العملية  الناحية  م��ن  »ال���وزارة  أن  إل��ى  ون��وه 
العامة،  للطلبات  المشروع  من  ج��زءًا  وزع��ت  فقد  تتبعها،  التي  الثالثة 
لطلبات  األخير  والجزء  الوسطى،  ثامنة  طلبات  بين  قسم  آخر  وج��زءًا 
فيها  بني  التي  المنطقة  خصوصية  أي��ن  ونتساءل  الوسطى،  خامسة 
المحافظة  أهالي  طلبات  على  المشروع  يوزع  لم  ولماذا  هنا؟  المشروع 
نفسها؟ ولماذا استثني من المشروع أصحاب طلبات الدائرة األولى في 
التساؤالت  لهذه  إجابة  »أي  وتابع  سند؟«،  لمنطقة  ممتدة  وهي  الوسطى 
ف��ي ت��ح��دي��د م��ع��ي��ار ت��وزي��ع م��ش��روع ال��ن��وي��درات اإلس��ك��ان��ي س��ت��ؤدي 
حرج  في  نفسها  أوقعت  فهي  اإلسكان،  وزارة  على  عديدة  إلشكاالت 
إصالحًا  يستدعي  الذي  األمر  المتبعة،  المعايير  بمخالفة  كبير  وإشكال 

الخلل«. لهذا  عاجاًل 
والتصريحات  »المستندات  أن:  العامة  المرافق  لجنة  رئيس  وبين 
مشروع  أن  إل��ى  تشير  للمسئولين،  الشفوية  والتطمينات  الرسمية 
آليات  من  الثالث  المعيار  ضمن  مخصصًا  ك��ان  اإلسكاني  النويدرات 
األرب���ع  ال���ق���رى  أه���ال���ي  ه���ي  خ��اص��ة  ل��ف��ئ��ة  م��خ��ص��ص  إن���ه  إذ  ال���ت���وزي���ع، 
اعتبار  فالمفترض  وبالتالي  س��ن��د(،  المعامير،  العكر،  )ال��ن��وي��درات، 
ضمن  إلنشائه  ن��ظ��رًا  ال��ق��رى  ام��ت��دادات  م��ش��روع��ات  ضمن  ال��م��ش��روع 
وهذا  ومحددة،  مخصصة  فهي  التوزيع  آلية  أما  النويدرات،  قرية  امتداد 
التخصيص والتحديد يشمل القرى األربع فقط«، وأشار إلى أن »المعيار 
مشروعات  ضمن  إسكاني  م��ش��روع  أي  اعتماد  خ��الل��ه  م��ن  يتم  ال���ذي 
فال  المنطقة،  في  الخاصة  األراضي  استمالك  هو  ال،  أم  القرى  امتدادات 
المناطق،  داخ��ل  للمواطنين  خاصة  أراض  على  عامة  مشروعات  تبنى 
التي  المنطقة  أهالي  من  أراضيها  تستملك  القرى  امتدادات  ومشروعات 

المنطقة«. ألهالي  مشروعًا  يكون  أن  على  المشروع،  فيها  سيبنى 
فهمي  واألش��غ��ال  لإلسكان  السابق  »ال��وزي��ر  أن  إل��ى  ف��ي��روز  ولفت 
الفتح  أبو  عيسى  للنائب  نيابي  س��ؤال  على  إجابته  في  أوض��ح  الجودر 
في  اإلسكانية  بالمشروعات  الخاصة  األراض���ي  مساحات  حجم  عن 
واحتياجات  خطط  وف��ق   2010 حتى   2007 م��ن  للسنوات  البحرين 
الوزارة  إن  السؤال  على  إجابته  ضمن  قال  »الوزير  وأضاف:  الوزارة«، 
األراض���ي  ومساحة   )...( ال��ق��رى  ام��ت��دادات  م��ش��روع��ات  ع��ش��رة  تبني 
وهي  مربعًا  م��ت��رًا   1,424,000 تبلغ  ال��ق��رى  ام��ت��دادات  لمشروعات 
أسلوب  تعتمد  ال��وزارة  أن  مبينًا   ،)...( استمالكها  يتم  )خاصة(  أراض 
تلك  لكون  القرى  امتدادات  لمشروعات  الخاصة  لألراضي  االستمالك 
المشروعات تكون داخل المناطق التي غالبًا ما تكون أراضيها خاصة«، 
األربع،  القرى  أهالي  إلنصاف  التدخل  الملكي  الديوان  فيروز  وناشد 
حلول  وإي��ج��اد  ال��دول��ة  قبل  من  اإلش��ك��ال  ه��ذا  حل  في  »الجدية  ب�  مطالبًا 

إلرضائهم«. عملية 

شدد على أن المستند غير قابل للنقض... محمد حسن:

»اإلسكان« اعتبرت مشروع »النويدرات« خاصًا لـ »القرى األربع«
خامسة  ممثل  الوفاق  كتلة  عضو  شدد   [
في  حسن  محمد  عبدعلي  ال��ن��ائ��ب  ال��وس��ط��ى 
من  ص����در  »م����ا  أن  ع��ل��ى  أم����س،  ل���ه  ت��ص��ري��ح 
شفهي  وك��الم  خطابات  من  اإلسكان  وزارة 
مشروع  تخصيص  على  قاطعًاَ  دلياًل  يعتبر 
األرب��ع  القرى  ألهالي  اإلسكاني  النويدرات 

)النويدرات، العكر، المعامير، سند(«.
القائم  من  الصادرة  »الرسالة  أن  وأوضح 
اإلس��ك��ان  لشئون  المساعد  الوكيل  بأعمال 
ب��وزارة  الفنية  للخدمات  المساعد  والوكيل 
أغسطس/   22 ف��ي  أبوالفتح  نبيل  اإلس��ك��ان 
اإلسكانية  )الطلبات  ب�  عنونت  التي   2005 آب 
قاطع  بشكل  تشير  كانت  النويدرات(  بقرية 
ألهالي  ال��وزارة  خصصته  المشروع  أن  إلى 
ال���ق���رى األرب�����ع ال��ت��ي ع����ددت أس���م���اءه���ا في 

الرسالة«.
يفهمها  والوثيقة  المستند  »ه��ذا  أن  وأك��د 
يمكن  وال  واض���ح���ة،  وه���ي  ال��ص��غ��ي��ر  ال��ط��ف��ل 
إال  حيلة  له  ليس  والضعيف  فيها،  التشكيك 
الكثيرة  والوثائق  المستندات  بهذه  التشكيك 
غير  أنها  يدرك  الجميع  ولكن  طرحناها،  التي 
رسمية  جهات  من  صادرة  ألنها  للنقض  قابلة 

مسئولة«.
اإلس��ك��ان  وزارة  خ��ط��اب  أن  إل���ى  ول��ف��ت 
للمنطقة  ال��ب��ل��دي  المجلس  لرئيس  ال��م��ذك��ور 
الوسطى المرحوم إبراهيم حسين إسماعيل، 
تطوير  وحدة  بأن  علمًا  »أفيدكم  على:  احتوى 
التصميم  بأعمال  حاليًا  تقوم  القرى  وإعمار 
لمشروع  النهائية  الهندسية  وال��رس��وم��ات 
 276 يشمل  وال���ذي  اإلس��ك��ان��ي،  ال��ن��وي��درات 
ب��اإلض��اف��ة  ل��ل��ب��ي��ع  ت��خ��ص��ص  أرض  ق��ط��ع��ة 
ج��زء  ي��خ��ص��ص  س��ك��ن��ي��ة  وح�����دة   230 إل����ى 
السكنية  ال���وح���دات  ط��ل��ب��ات  ألص��ح��اب  منها 
ال��خ��ط��اب:  وأردف  ال��م��ش��روع«.  منطقة  ف��ي 
اإلس��ك��ان��ي  ال��ن��وي��درات  م��ش��روع  إن  »ح��ي��ث 
والعكر  والمعامير،  النويدرات،  قرى  يخدم 
سيتم  فإنه  سند،  وقرية  والغربية،  الشرقية 
اإلس��ك��ان��ي��ة  ال��ط��ل��ب��ات  م��ن  كبير  ج���زء  تغطية 
أله��ال��ي م��ن��ط��ق��ة ال���ن���وي���درات م��ن خ���الل ه��ذا 
حسن  محمد  وش��دد  اإلس��ك��ان��ي«.  المشروع 
بوزارة  القرى  وإعمار  تطوير  »وحدة  أن  على 
امتدادات  بمشاريع  المختصة  هي  اإلسكان 
المشروع  ك��ان  وإذا  فهمنا،  بحسب  ال��ق��رى 
ه��ذه  دخ���ل  ف��م��ا  ال��ع��ام��ة  للطلبات  م��خ��ص��ص��ًا 

التصميم  بأعمال  تقوم  ولماذا  فيه؟  الوحدة 
النويدرات  لمشروع  الهندسية  والرسومات 

بحسب خطاب وزارة اإلسكان؟«.
ام��ت��دادات  مشاريع  ت��وزي��ع  »آل��ي��ة  أن  وأك��د 
وزارة  طبقتها  اآللية  وه��ذه  معروفة،  القرى 
اإلس���ك���ان ف���ي أك��ث��ر م���ن م���ش���روع إس��ك��ان��ي 
عن  النظر  وب��غ��ض  ال��م��اض��ي��ة،  ال��س��ن��وات  ف��ي 
كانت  اآلل��ي��ة  أن  إال  المشاريع  تلك  مسميات 
ب���إع���ط���اء ن��ص��ف ع����دد وح������دات ال��م��ش��روع 
المشروع،  عليها  المقام  للمنطقة  اإلسكاني 
بمنطقة  المحيطة  للمناطق  اآلخ��ر  والنصف 
في  الموجود  هو  »ه��ذا  مضيفًا:  المشروع«، 
ألي  ي��م��ك��ن  ال  إذ  اإلس���ك���ان،  وزارة  أدب���ي���ات 
ألنه  ذل��ك  ينقض  أن  الشجاعة  يملك  مسئول 
أم��رًا  نفيه  م��ن  يجعل  م��ا  ال��وض��وح  م��ن  يمتلك 
ال����واردة  ال��ع��ب��ارة  »إن  وت���اب���ع:  م��س��ت��ح��ي��اًل«. 
وح��دات  م��ن  )ج���زءًا  ب��أن  ال����وزارة  خطاب  ف��ي 
ال���م���ش���روع ي��خ��ص��ص ألص����ح����اب ط��ل��ب��ات 

ال��م��ش��روع(  منطقة  ف��ي  السكنية  ال���وح���دات 
مشاريع  ضمن  مصنف  المشروع  أن  تؤكد 
امتدادات القرى، والخطاب يوضح أن الوزارة 
ام��ت��دادات  م��ش��اري��ع  ت��وزي��ع  معيار  ستعتمد 
السكنية  الوحدات  )طلبات  ستعطى  إذ  القرى 
المشروع«.  من  ج��زءًا  المشروع(  منطقة  في 
هو  الخطاب  في  وض��وح��ًا  »األك��ث��ر  وأض���اف: 
إن  )حيث  على:  نصت  التي  األخ��ي��رة  الفقرة 
قرى  يخدم  اإلسكاني  ال��ن��وي��درات  م��ش��روع 
الشرقية  وال��ع��ك��ر  وال��م��ع��ام��ي��ر،  ال��ن��وي��درات، 
تغطية  سيتم  ف��إن��ه  س��ن��د،  وق��ري��ة  وال��غ��رب��ي��ة، 
أله��ال��ي  اإلس��ك��ان��ي��ة  ال��ط��ل��ب��ات  م��ن  كبير  ج���زء 
المشروع  ه��ذا  خ��الل  م��ن  ال��ن��وي��درات  منطقة 
وزارة  ق��ب��ل  م���ن  ت��أك��ي��د  وه���ي  اإلس���ك���ان���ي(، 
للتأويل  ق��اب��ل  غير  واض���ح  بشكل  اإلس��ك��ان 
ألهالي  األكبر  جزؤه  سيكون  المشروع  بأن 
سيخدم  اآلخر  الجزء  وأما  النويدرات،  منطقة 

القرى المتبقية الواردة في الخطاب«.

مراسالت اإلسكان تثبت أحقية القرى األربع في إسكان النويدرات
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  رئيس الجمعية البحرينية لرعاية مرضى السكلر لبرنامج »مع القراء«:

الثامنة  الضحية  وف��اة  الملف،  إليه  انتهى  ما  في  لنبدأ   [
حدث،  ما  في  الشأن  بهذا  مهتمة  كجمعية  تعليقكم  ما  عشرة، 
اكتفى  انه  أم  حدث  ما  في  دور  الطبي  السلمانية  لمجمع  هل 
ضحية  عليه  نطلق  أن  يمكن  وه��ل  وق��در،  قضاء  أن��ه  بالقول 

بالفعل؟
هي  ضحية،  هي  األخيرة  الكلمة  بالفعل،  ضحية  هو   -
ضحية نظام وليس ضحية أفراد، نظام قديم يحتاج إلى 
ويعاني  ستستمر،  مشكلة  هي  تشكيله،  في  نظر  ــادة  إع
منها مرضى السكلر بشكل واضح، ونحن سلطنا األضواء 
فئات  وكل  عام،  بشكل  الجمهور  منها  يعاني  ولكن  عليها 
مجمع  في  الموجود  النظام  من  تعاني  عمومًا  المرضى 
السلمانية الطبي، ربما يمكن نقل هذه المعاناة إلى المراكز 
السلمانية  مجمع  من  تنظيمًا  أكثر  أنها  بحكم  الصحية 
عندنا  الجغرافي  الوضع  على  منتشرة  أنها  رغم  الطبي، 
مجمع  ـــل  داخ نظر  إعــــادة  إلــى  نحتاج  ولــكــن  الــبــلــد،  ــي  ف

السلمانية الطبي.
هو  محمود  اليوم  حالة،   19 إلى  وصلنا  أننا  يحدث  ما   
رقم 19 وليس 18 ألنه سبق بربة أسرة توفيت في البيت 
بسكتة قلبية وهذه لم تحتسب حتى نتأكد من هي، وهل 
فعاًل كانت مريضة بالسكلر وماذا مسبباته، بعد ما تأكدنا 
أنها فعاًل كانت مريضة بالسكلر وأنها توفيت جراء نوبة 
نوبة  كل  أي  عــام،  بشكل  مميت  هو  السكلر  مرض  سكلر، 
المستوى  هذا  على  أخذنا  ما  إذا  و  وفــاة،  إلى  تؤدي  سكلر 
أن  أعتقد  الكالم،  نفس  مع  وتوافقنا  المرضى  مع  وتوافقنا 
كل حالة سكلر محتاجة إلى مسئولية في التعاطي معها 
حتى  الطبي  السلمانية  مجمع  فــي  دخولها  لحظة  منذ 
السلمانية  مجمع  مسئولية  تقع  هنا  الطبيب،  مع  لقائها 
النوبة  مع  التعامل  قبل  النوبة،  هذه  مع  التعاون  الطبي 
هي مسئولية المريض أنه ال يقع في هذه النوبة، بعضها 
المريض  مسئولية  تكون  وبعضها   ــدراً  وق قضاًء  يكون 
سلوك  خــالل  من  إليه  تحدث  التي  النوبات  من  يقلل  أن 
السلمانية  مجمع  إلى  نرجع  نحن  ولكن  اليومي،  حياته 
جداً   كبير  المرضى  عدد  سنجد  الطوارئ،  خالل  من  الطبي 
و  الموجودين،  األطباء  أعداد  على  وقسمناها  جئنا  ما  إذا 
مهيأة  غير  فهي  الموجودة   التمريضية  الكوادر  أعداد  على 
مريض  ألف  إلى  النوبة  في  مريض  مئة  ثماني  الستقبال 
وقسمنا  جئنا  وإذا  المعقول  من  أكبر  عدد  هذا  النوبة،  في 
األطباء  يشتغلها  راح  التي  الساعات  عدد  على  الرقم  هذا 
فنتحدث  مريض  مئة  ثماني  على  السبعة  أو  الثمانية 

يعاين  دقائق   3 يمكن  الدقيقة  في  فيها  يطلع  الساعة  عن 
فيها المريض هذه الثالث دقائق غير كافية للطبيب، فمن 
حق الطبيب عندما نعطه هذا الوقت ثم يخطئ ثم نلومه، 
فنحن  الخطأ  هذا  تتحمل  التي  هي  الوزارة،  في  خطأ  هناك 
كمرضى وكممرضين وكأطباء كلنا ضحايا نظام محتاج 

إلى تحديث.
] ع��ف��وًا، م��ن ال��م��ام ب��ال��درج��ة األول���ى ه��ل ن��ظ��ام وزارة 

الصحة أو كفاءة األطباء في هذه الحاالت؟
ثم  عــام،  بشكل  المسئولون  يالم  ــوزارة  ال رأس  على   -
في  مشكلتان  هناك  الملف،  هــذا  مع  التعاطي  فيها  يــالم 

داخل الوزارة، مشكلة الموازنة ومشكلة النظام. 
كلهم  الــنــواب  عليه  توافق  ــذي  ال الوحيد  الملف  ــذا  ه   
االنتخابات  في  المشاركة  من  موقفنا  حسم  الــذي  وهــذا 
معه  تعاطفت  السكلر  مرضى  ملف  و  القادمة،  النيابية 
وتشاركت  بحتة  بإنسانية  السياسية  الجمعيات  كل 
من  عنصر  يدخل  ال  أن  ــى  إل نتجه  جعلنا  مــا  وهـــذا  فيه، 
أية  مع  القادمة  االنتخابية  الكتلة  داخل  السكلر  عناصر 
من  الخط  هذا  على  نحافظ  أن  أساس  على  سياسية  جهة 
كبير  بشكل  النواب  األخــوة  ساهم  وبالعكس  الوسطية، 
خالل  من  السكلر  مرضى  متطلبات  من  كثير  تحقيق  في 
لجان التحقيق التي فتحت أو نتائج التحقيق، و حصلنا 
بشأن  تشكلت  لجان  البرلمان  قبة  خالل  من  نتائج  على 
كان  معنا  تعاطف  من  وأول  السكلر،  مرضى  احتياجات 
داخــل  مــن  ــوي  ق بشكل  دعمنا  و  الــمــعــاودة  ــادل  ع الشيخ 

مجلس النواب. 
انتم  ول��ك��ن  ال���ن���واب،  مجلس  إل���ى  تحسب  نقطة  ه���ذه   [
تحدد  أن  ممكن  هل  الملف  هذا  عن  مسئولة  جمعية  بصفتكم 
باختصار شديد مطالبكم التي رفعتموها إلى وزارة الصحة 

وما تحقق من هذه المطالب؟
- وزارة الصحة تعاملها معنا بطيء جداً، نحن تعاملنا 
وهو  قديمًا،  كــان   الطلب  بهذا  تقدمنا  نحن  سريع  معهم 
يجب أن تكون هناك وحدة خاصة بمرضى السكلر، حدث 
هناك تباطؤ، تحدثت مع المجلس النيابي األول وحصلنا 
ونصف  مليونين  من  أقل  ويقال  ونصف،  ماليين   3 على 
وبحسب تصريحات أحد مسئولي وزارة الصحة أ المبلغ 
مليونين ونصف ثم يزيد تصريح آخر أنه مليون ونصف 
دينار،  ألف   970 المبلغ  أن  فأتضح  الموازنة  جــاءت  ثم 
بالسكلر،  المصابين  المرضى  أمام  الشارع  سيغلق  وهذا 
الصحة  وزارة  مع  حل  إلى  نصل  لم  اليوم  ولهذا  جهة  هذه 

طوارئ  وحدة  هناك  تكون  أن  الثانية  النقطة  ولتاريخه، 
ال  لكي  السكلر،  بمرضى  خاصة  طوارئ  غرفة  نسميها  أو 
مركز  أو  الطوارئ  بسبب  ضحايا  عندنا  المريض،  يضيع 
السلمانية،  في  الموجودة  الــطــوارئ  ــدة  وح أو  الــطــوارئ 
توفير  على  ــرة  وزي كانت  حينما  حفاظ  نــدى  مــع   واتفقنا 
األسرة خالل عدة جلسات، ثم تغيرت الوزارة وجلسنا مع 
رغم  أسرة   6 عن  تكلموا  الجديدة  اإلدارة  أو  الجديد  الجيل 
السلمانية  مجمع  داخل  توسعات   3 صارت  التوسعة  أن 
عليها  نحصل  لم  األسرة  هذه  وحتى  نستفد،  ولم  الطبي، 
تحديداً،  سنة  قبل  الصحة  وزير  مع  مؤخراً  تكلمنا  حتى 
الوحدة  هذه  نسينا  ونحن  موجودة  الوحدة  أن  أكد  الذي 
وقام بنفسه باالطالع وزيارة مجمع السلمانية الطبي ولم 
مؤخراً  و  جاهزة،  لوحدة  توجهنا  إثرها  وعلى  الوحدة  ير 
السلمانية  مجمع  في  كانت  األخيرة،  التوسعة  افتتاح  تم 
الطبي وحدة الطوارئ لم تخصص منها أسرة إلى مرضى 
ما  السكلر،  لمرضى  تحسب  أن  يــراد  يمكن  ربما  السكلر، 
شيء  خليط،  ألنها  السلكر  لمرضى  ليست  أنها  أعتقده 
الوسط  هذا  في  السكلر  مرضى  أن  أالحظ  أن  يمكن  ال  آخر 
موجودة  هي  الخنازير  أنفلونزا  أمــراض  مثل  غــرف  في 
أقل  هم  السكلر  ومرضى  السكلر  مرضى  على  ومنفتحة 
بهذه  يصابوا  أن  عرضة  الناس  أكثر  وهم  مناعة  الناس 
األمراض وهذا خلل آخر، المشكلة األخرى يمكن تم إنجاز 
جناح  هو  السكلر  بمرضى  خاصين  جناحين  وتحديد 
هناك  يكون  بأن  طالبنا  إنجازه،  تم  ما  هذا   63 جناح   ،61

مرضى  يعالجون  الذين  من  أكثر  وكوادر  األطباء  من  عدد 
السكلر واختصاص مرضى السكلر، وهم يخبرونا أن هذا 

الحديث راح يطبق في األيام القادمة. 
السكلر  ضحايا  ع��دد  يرتفع  أن  تتوقع  اهلل  سمح  ال  هل   [
لهذا العام عن العام الماضي، فبحسب معلوماتي 23 حالة في 

العام الماضي، هل تتوقع أن يرتفع العدد خال هذا العام؟
أن  الشباب  على  ولــكــن  يرتفع،  ال  ان  نتمنى  نحن   -
األطباء،  يتابعوا  و  بأنفسهم  يهتموا  و  أنفسهم  يــراعــوا 
إلى  بالحضور  النوبة  لهم  تحدث  ما  أول  يبادرون  إنهم 
أطبائنا  وكفاءة  قــدرة  على  أراهــن  أيضًا  وأنــا  المستشفى 
ــل الــنــظــام يــســاهــم ويــخــدم  ــى، لــكــن ه ــرض ــم ــي عـــالج ال ف
حياة  يحفظ  ان  في  المرضى  ويساعد  االطباء  ويساعد 
أكثر المرضى، لن أحصر الوزارة بهذا الشكل بهذه الزاوية 
كتب  لما  الفرد  حياة  نوعية  رفــع  عن  مسئولة  هي  ولكن 
مريض  عمر  متوسط  بأن  الصحة  وزارة  دستور  داخل  في 
تحقيقه  تم  الثمانينات  في  إنجاز  وهذا   45 الـ  في  السكلر 
نتكلم اآلن في األلفين، تراجع وهذا تراجع خطير إذا قسنا 

السكلر بهذا المقياس.
 مع األمراض األخرى ال توجد قراءات، قضية أنا اشكثر 
بكثر  أوراق  اشكثر  وأنــا  أجهزة  من  جبت  وشكثر  وظفت 
وقف  لو  حتى  أي  سلبية  هي  النتائج  النتائج،  صارت  ما 
العدد اآلن عند 19 وأنا أتمنى أن يقف رغم أن المؤشر يقول 
ال، أي في العام الماضي في شهر 8 كنا 16 أما اآلن نحن في 
العام   2.1 حسبناها  نحن  كبير،  الرقم   19 أعتقد   8 نهاية 

طول  أو  المريض  حياة  جودة    ،2.1 السنة  هذه   1.9 كان 
بسبب  عمره  من  نقصت  سنة   15 طــول  المريض  حياة 
ننظر  جئنا  إذا  تصحيح،  إلــى  محتاجة  إداريــة  إجـــراءات 
في  النقص  نجد  الوفاة  إلى  أدت  التي  األسباب  أحد  إلى 
هذا  سريراً،   11 فيها  كلها  البلد  إذا  الموجودة،  األسرة  عدد 
مخزي هذا شي ليس معقواًل هذا شيء مؤلم، حينما نعلم 
إلى  أدى  وهــذا  سريراً   11 وفيها  متقدمة  دولــة  دولتنا  أن 
حصوله  عدم  والسبب  السكلر  مرضى  من  مرضى   5 وفاة 

على سرير لمدة سنة.
أنفسهم  بتوعية  يقوموا  ب��أن  الشباب  توعية  ذك���رت   [
قدمتم  هل  عنكم  ماذا  الصحية،  بحالتهم  واالهتمام  بأنفسهم 

برامج توعوية لهم باختصار شديد؟
في  المآتم،  في  الجماعي،  الــزواج  في  تواجدنا  نحن   -
نتواجد  صحي  منتدى  كل  في  اليوم  نشارك  المساجد، 
أن  منه  الهدف  كــان  فيلمًا  أخرجنا  حتى  إليه  ــروج  ن فيه 
راح  ما  نحن  أنفسكم  عن  مسئولون  أنتم  للشباب  نقول 
أن تقدم لكم شيئًا رغم أنها مسئولة عن  ننتظر من الدولة 
مسئولية  هي  أو  الصحة  مسئولية  هي  لكن  التقديم،  هذا 
نروج  نحن  الدولة  مسئولية  تكون  أن  قبل  الفرد  صحة 
ملف  مريض  ولكل  مذكرة  مريض  لكل  يكون  أن  فكرة  إلى 
داخل بيته وهذا الملف يجب أن يذكر فيه حالته الصحية، 
ماهي  النوبة،  قبل  البسًا  كان  ماذا  النوبة،  قبل  أكل  ماذا 
النشاطات التي كانت قبل النوبة باحتساب 6،7 نوبات 
وبعض  المالبس  وبعض  األكالت  بعض  أن  يكتشف  راح 
األنشطة وبعض األماكن التي لما يزرها ويقوم بالتفاعل 
كان  إذا  نوصل  أن  نريد  نحن  النوبة،  ــى  إل ــؤدي  ت معها  
المريض عنده 30 نوبة نقللها إلى 12 نوبة وبالتالي تقل 
استطعنا  إذا  حياتنا،  نمط  بتغيير  اإلمكان  بقدر  النوبات 

تغيير نمط حياتنا استطعنا أن نعيش أفضل ونستمتع.
] قبل الختام لو ذكرنا نتائج التحقيق التي طالبتم بها في 

الوفايات السابقة كم نتيجة حصلتم عليها؟
تحقيقات   5 ـــل  أص مــن  فــقــط  واحــــدة  هــي  ــف  ــأس ل  -
عليها،  نحصل  لــم  مازلنا  تحقيقات  األربـــع   ،2008 فــي 
فقط  حصلنا  شكاوى   6 أصــل  من  خمس  باقي  باألحرى 
نتائج تحقيق رقم واحد التي هي عن طريق البرلمان، فهل 
نحتاج أكثر من جلسة في البرلمان على أساس أن نحقق 
نطرق  أن  نحتاج  ال  نحن  مؤلم  ــذا  ه النتائج،  من  مــزيــداً 
يعطينا  أنه  وظيفته  البرلمان  مرة،  كل  في  البرلمان  باب 
بالتسريع  أيضًا  البرلمان  ومطالب  جديدة  تشريعات 
الموازنة  أن  أساس  على  األجانب  على  التأمين  دراسة  في 
تخصص للمزيد من المواطنين، لكن الجانب اآلخر وزارة 

الصحة البد أن تكون لديها شفافية مع األهالي. 

األسّرة الموجودة لمرضى السكلر في »السلمانية« 11 سريرًا... وتعامل »الصحة« معنا بطيء جدًا
 § الوسط - محرر الشئون المحلية

في  لقائه  خ��ال  الكاظم،  زكريا  السكلر  مرضى  لرعاية  البحرينية  الجمعية  رئيس  تحدث   [
مرضى  منها  يعاني  التي  المشكات  عن  الين«  أون  »الوسط  عبر  يبث  الذي  القراء«  »مع  برنامج 

السكلر لنقص الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لهذه الفئة من المرضى.
يأتي الحديث في هذا الشأن قبل أسبوع من اآلن وتحديدًا في العاشر من أغسطس/ آب الجاري 
بمجمع  كان  عندما  له  حصلت  مضاعفات  ج��راء  المرض  لهذا  عشرة  الثامنة  الضحية  توفيت  إذ 

السلمانية الطبي يتلقى عاجه.
 الضحية هو الشاب محمود ميرزا الذي فارق الحياة وترك خلفه زوجة وأختين وأم وأب وعائلة 

وأصدقاء يندبونه ويبكون عليه ويتحسرون على شبابه.

الزميلة فرح العوض في برنامج »مع القراء«

»منظفو األسماك« بسوق سترة 
يعتصمون للمطالبة بتوفير مقر لهم

 § سترة - محمد الجدحفصي

)الصفاطة(  ــاك  ــم األس مّنظفو  اعتصم   [
لمطالبة  )الثلثاء(،  أمس  صباح  سترة  بسوق 
تخصيص  عــلــى  بالعمل  المعنية  الــجــهــات 
حر  ــم،  ــه ــف وص ـــق  وف لتقيهم،  مكيفة  ــرة  ــج ح
طاولة  توفير  وكذلك  الشتاء،  ــرد  وب الصيف 
ــت لــوحــة  ــي ــب ــث ــا، وت ــه ــي ــل ــك ع ــم ــس لــتــنــظــيــف ال
تنظيف  موقع  على  المتسوقين  تدل  إرشادية 
ورفع  الساعة  قرابة  االعتصام  ودام  األسماك. 
والفتات  البحرين  علم  األسماك  منظفو  فيها 
المعنية،  للجهات  معاناتهم  توضح  ــرى  أخ
الجهات  من  الكثير  انــصــراف  استغربوا  كما 

تلبية  نحو  الــجــاد  التحرك  عــن  العالقة  ذات 
البسيط. مطلبهم 

ـــاء مــع  ـــق ــــاك فــــي ل ــــم ــو األس ــف ــظ ــن ــــــال م وق
ضاقت  عندما  لالعتصام  »لجأنا  »الوسط«: 
وجوهنا  في  سدت  أن  وبعد  السبل؛  جميع  بنا 
كثيراً  دخلنا  تــراجــع  حتى  ــرق،  ــط ال مختلف 
بسبب  حاالته  أحسن  في  دينارين  إلى  ليصل 
الجو  بهذا  األسماك  تنظيف  على  مقدرتنا  عدم 

الحار جداً«.
المسئولين  »راجــعــوا  أنــهــم  ــوا  ــدرك ــت واس
مــرات  ــدة  ع للمنطقة  البلدي  مجلس  وعضو 
بشيء  مطالبنا  عــن  أحــدهــم  يجيبنا  أن  دون 

إيجابي«.

قد  منهم  الكثير  أن  ــاك  ــم األس منظفو  وأكــد 
نتيجة  »الديسك«  بـ  أصيب  بعدما  العمل  ترك 
متواصلة  ساعات   6 من  ألكثر  يوميًا  الجلوس 

األسماك. لتنظيف 
في  وتتلخص  بسيطة  مطالبهم  أن  وبينوا 
هو  كما  العمل  أجــل  من  مناسب  مكان  تجهيز 
إلى  باإلضافة  المركزي،  المنامة  سوق  حال 
بمكان  للمتسوقين  ــة  ــح واض إشـــارة  وضــع 
في  لذلك.  المعد  المكان  هو  األسماك  تنظيف 
وزيــر  األســمــاك  منظفو  ناشد  حديثهم  نهاية 
مطالبهم  في  النظر  والزراعة  البلديات  شئون 
مؤقتة  بصفة  ــو  ول مقر  توفير  على  والــعــمــل 

ريثما تتم إعادة بناء سوق سترة المركزي.

المعتصمون يطالبون بتوفير غرفة مكيفة  في السوق

مطالبة باإلفراج عن عائلها

عائلة »المرباطي« تعتصم أمام السفارة السعودية
  § الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

المرباطي  عبدالرحيم  عائلة  اعتصمت   [
دون  من  السعودية  السلطات  تعتقله  ــذي  ال
أمــس  صــبــاح  لـــه،  رســمــيــة  تهمة  أيـــة  تــوجــيــه 
بالمنطقة  السعودية  السفارة  )الثلثاء(أمام 
البحرينية  السلطتين  مناشدة  الدبلوماسية، 

والسعودية اإلفراج عن المعتقل.
المعتقل  ــن  اب المرباطي  أســامــة  وأوضـــح 
عبدالرحيم الذي مضى ما يقارب سبع سنوات 
في المعتقل أن أسرة )المرباطي( المكونة من 
صعبة  بظروف  تمر  الستة  وأبنائه  زوجته 
مصير  على  الشديد  القلق  ظل  في  للغاية  جداً 
والدهم الذي يعاني من ضغوط نفسية، فضاًل 
تعاني  وقــت  في  الصحية  حالته  تدهور  عن 
زوجته أيضًا من تردي حالتها الصحية بعدما 
سلبًا  انعكس  الذي  األمر  نصفي،  شلل  أصابها 

قلق  حالة  يعيشون  الذين  الستة  األبناء  على 
مستمر.

فقد  والـــده  أن  ـــن(  )األب المرباطي  ــد  أك كما 
الوقت  في  داعيًا  مبالغة،  دون  وزنه  من  الكثير 
الــمــبــادرة  أخـــرى  جهة  أي  أو  الحكومة  ذاتـــه 

وإرسال أي وفد لتقف على حقيقة األمر.
يتهم  لــم  الــذي  ـــده  وال اعتقال  أن  ـــاف  وأض
يتطلب  بـــات  ــوم  ــي ال ــذا  ــه ل جــنــائــي  عــمــل  بـــأي 
تدخل المسئولين، وخصوصًا في ظل تجاهل 
الملف،  بتحريك  المعنية  الحكومة  وزارات 
»عقاب  بأنه  ــده  وال توقيف  استمرار  واصــفــًا 

للعائلة من دون أي ذنب اقترفوه«.
من جهته أشار رئيس مركز حقوق االنسان 
يشعر  المركز  أن  إلــى  رجــب  نبيل  )المنحل( 
المرباطي  احتجاز  استمرار  جراء  شديد  بقلق 
ما  ــو  وه إلــيــه،  رسمية  تهمة  ــة  أي توجيه  دون 
وقعتها  ــي  ــت ال ــة  ــي ــدول ال ــق  ــي ــواث ــم ال يــنــاقــض 

مستغربًا  ــة،  ــودي ــع ــس ال الــعــربــيــة  الــمــمــلــكــة 
ـــاه أحــد  ـــج ــة ت ــوم ــك ــح ــل الــصــمــت الـــرســـمـــي ل

رعاياها. 
مع  وبالتعاون  المركز  أن  على  أكــد  رجــب 
يوم  باالعتصام  سيستمر  المرباطي  عائلة 
الثلثاء من كل أسبوع أمام السفارة السعودية 

لحين اإلفراج عن المعتقل المرباطي .
يعتبر  عبدالرحيم  المواطن  أن  إلــى  يشار 
في  األطــــول  الــفــتــرة  قــضــى  ـــذي  ال البحريني 
شبهة  خلفية  على  البحرين  ــارج  خ سجون 
التورط بقضايا اإلرهاب دون أن توجه له تهمة 
المدينة  فــي  اعتقل  الــمــربــاطــي    ــان  وك بــذلــك، 
ــه في  ــن ــع اب ــة عــالجــيــة م ــل ــورة خـــالل رح ــن ــم ال
قليلة  أشهر  بعد   2003 العام  نيسان   - أبريل 
إلى  ونقله  المرباطي  عيسى  أخيه  اعتقال  من 
بحرينيين  ســتــة  ضــمــن  غــوانــتــنــامــو  ســجــن 

هناك. اعتقلوا 

عائلة المرباطي تجدد اعتصاماتها أمام السفارة السعودية
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خليفة شاهين... المصور السينمائي البحريني
] من منا ال يتذكر خليفة شاهين، ونحن لنا معه الذكريات، 
شاهين  خليفة  وتاريخ  مشوار  لمعرفة  متشوق  الجمهور  وكان 
السينمائي، فهو من الرواد األوائل في تجربة التصوير واإلنتاج 
السينمائي، إذ يذكر أن أول فيلم صور في البحرين كان بواسطة 
الذي  اندروولد  جون  والمخرج  المصور  يرأسه  انجليزي  فريق 
الحياة  ويتناول  الحياة،  أرض  بعنوان  تاريخيا  فيلما  انتج 
للمصور  مساعداً  كــان  إنــه  شاهين:  خليفة  ويقول  الدلمونية 
تعلمه  في  الفضل  كان  الــذي  بيكر  جون  االنجليزي  والمخرج 
دراسية  بعثة  في  يذهب  أن  منه  وطلب  السينمائي،  التصوير 
الفوتوغرافي  الفن  ويدرس  ليتعلم  ايلينج  بكلية  انجلترا  إلى 
منذ  بابكو  شركة  في  للعمل  ليعود  السينمائي  التصوير  ثم 
األفــام  من  الكثير  وهناك  ميادي،   1972 حتى   1963 العام 
حسابه  من  بانتاجها  شاهين  خليفة  قــام  التي  السينمائية 
األمير  عهد  في  والتسجيلية  الوثائقية  األفام  ومنها  الخاص، 
الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب 
الوزراء  رئيس  يرافق  وكان  له  الخاص  المصور  وكان  ثراه،  اهلل 
مصر  مثل  الــبــاد،  ــارج  خ الرسمية  ــارات  ــزي ال في  العهد  ــي  وول
والعراق وإيران واالردن وفرنسا وغيرها. وقام بتصوير بعض 
هناك  تكون  أن  المستقبل  في  ويتمنى  الملونة  الخاصة  األفام 
لتعليم  خاصة  مدرسة  وإنشاء  البحرين،  في  سينما  صناعة 

السينمائيين  المصورين  من  عدد  وبروز  السينمائي  التصوير 
اليوم  نجد  كما  الفن  هذا  على  المحافظة  أجل  من  البحرين  في 
يعتبر  الذي  الذوادي،  بسام  والسينمائي  التلفزيوني  المخرج 
وكان  البحرين،  مملكة  في  السينمائيين  المخرجين  أفضل  من 
الذي  »زائر«  فيلم  ثم  1990م،  العام  »الحاجز«  هو  له  فيلم  أول 
العربي  والخليج  المملكة  مستوى  على  كبيراً  نجاحًا  حقق 
التي  األفــام  من  األفضل  تقديم  في  عطاءه  يواصل  اآلن  وهــو 
يحلم  من  هناك  اليزال  عال  مستوى  ذات  المستقبل  في  ستكون 
السينمائي،  التصوير  والتجربة  المجال  هذا  إلى  الدخول  في 
قدم  ــذي  وال ــان  زم آخــر  شياطين  فيلم  عن  عيد  محمد  فتجربة 
المشوار  بداية  في  سينمائيا  فيلما  كــان  بسيطة،  فترة  خــال 
بحرينية  سينمائية  أفام  إلنتاج  يوم  ذات  يتحقق  ربما  وحلما 
تحكي عن الحياة الشعبية القديمة، وفترة الغوص وتلك األيام 
كاتب  ومطلوب  المراحل،  تلك  عاصرت  التي  والشخصيات 
البحرين  وتراث  بتاريخ  يتعلق  سيناريو  كتابة  يستطيع  قدير 
والفترات السابقة ربما جمهورية مصر العربية هي الرائدة في 
بعض  تحكي  السينمائية  األفام  من  الكثير  لعمل  المجال  هذا 
الرئيس  حياة  عيد  ناصر  فيلم  وجدنا  كما  المهمة  الشخصيات 
المعروفة  الشخصيات  بعض  أو  السادات  أو  عبدالناصر  جمال 

والمشورة في تلك الفترات.
حميد الدرازي

ضاع األمان في بلد األمان
األمان،  بلد  بأنها  القدم  منذ  البحرين  اشتهرت   [
المواطن  فكان  البال،  ــة  وراح والسكينة  الهدوء  بلد 
يلعبون  األطفال  كان  بابه،  يقفل  وال  بيته  من  يخرج 
في الشوارع با خوف، كان الناس يضعون رؤوسهم 
البحرين  لحال  مشهد  هذا  مطمئنين.  وساداتهم  على 
واختلت  الــصــور  كــل  فانقلبت  اآلن  ــا  أم السابق،  فــي 

الموازين.
أصبحنا نسمع كل يوم بجريمة قد وقعت، وتتنوع 
واالغتصاب،  والخطف  والسرقة  القتل  بين  الجرائم 
بات المواطن ال يأمن على أبنائه حتى في ذهابهم إلى 

مدارسهم، ال يأمن على بيته وماله ونفسه.
جريمة قتل قد ارتكبت منذ أيام، وقد أصبحت مثااًل 
تزهق  أرواح  ضحاياهم،  لتهديد  المجرمون  يحتذيه 

با ذنب وال جنحة.
اختطاف طفلة، سرقة منزل، وغيرها من الجرائم، 
والصحف كفيلة بعرضها كل يوم. فما السبب ياترى؟ 

أنه  أم  الخارج؟  من  القادمة  األجنبية  العمالة  هي  هل 
والجهل؟  الديني  الــوازع  ضعف  أو  والحاجة؟  الفقر 
وهي  خطيرة  ظاهرة  ــام  أم فنحن  األســبــاب،  تكن  ــًا  أي
من  وسلبت  البحرين،  من  ــان  األم سلخت  الجريمة، 
باألمن  شعورهم  وهو  حقوقهم  من  حقا  البحرينيين 

والطمأنينة.
ألن  عقيم  فهو  الظاهرة  لهذه  حلول  عن  والبحث 
كثيرة  الجريمة  ــاب  ــب وأس يشبع،  ال  ــاج  ــزج ال كسر 
األسباب  ألحد  حًا  نجد  أن  استطعنا  فلو  ومتشعبة 
والمجتمع  لغيرها،  ــواًل  ــل ح نجد  أن  نستطيع  فلن 
التعامل  يصعب  وأطيافه  أعراقه  وتنوع  باتساعه 

معه وتفهمه.
إذاً فوداعًا لبلد األمان وكما يقول إخواننا اللبنانيين 

)رزق اهلل على أيام زمان(.

آالء عبدالرزاق البناء

ال تستسلم للواقع
زيارتها  ــن  ع ــا  ــه زوج تــحــدث  ــة  ــزوج ال جلست   [
المشوي  السمك  من  طبقًا  لها  قدمت  وأنها  لصديقتها 
لم تذق مثله من قبل، فطلب الزوج من زوجته أن تأخذ 
اتصلت  يقاوم.  ال  الــذي  الطبق  هــذا  ليذوق  الطريقة 
تحدثها  وصديقتها  الطريقة  تكتب  وبــدأت  الزوجة 
ثم  البهار  ضعي  اغسليها،  ثم  السمكة  »نظفي  فتقول 
هنا  المقاة...«  أحضري  ثم  والذيل  ــرأس  ال اقطعي 

قاطعتها الزوجة: ولماذا قطعتي الرأس والذيل؟
والدتي  رأيت  لقد  أجابت:  ثم  قليا  الصديقة  فكرت 
الصديقة  اتصلت  أسألها.  دعيني  ذلك!ولكن  تعمل 
تقدمين  كنت  عندما  سألتها:  السام  وبعد  بوالدتها 
رأس  تقطعين  كنت  لماذا  اللذيذ  المشوي  السمك  لنا 
جدتك  ــت  رأي لقد  ــدة:  ــوال ال أجابت  وذيلها؟  السمكة 
الــوالــدة  اتصلت  أسألها.  دعيني  ولكن  ــك!  ذل تفعل 
طبق  أتــذكــريــن  سألتها:  الترحيب  وبــعــد  بــالــجــدة 
عليك  ويثني  أبــي  يحبه  كــان  الــذي  المشوي  السمك 

تحضرينه؟ عندما 

بالسؤال  فــبــادرتــهــا  بالطبع،   : ــدة  ــج ال فــأجــابــت 
وذيلها؟  السمكة  رأس  قطع  وراء  السر  ما  ولكن  قائلة: 
حياتنا  كانت  ــدوء:  وه بساطة  بكل  الجدة  فأجابت 
سوى  ــدي  ل يكن  ــم  ول متواضعة  وقــدراتــنــا  بسيطة 
هذه  تمثل  كــامــلــة!   لسمكة  تتسع  ال  صغيرة  مقاة 
فهم  المنشآت،  في  العاملين  من  الكثير  واقع  القصة 
إجراءات  واتخاذ  روتينية  بأعمال  بالقيام  يستمرون 
في  التفكير  دون  مــن  متكررة  حلول  واتــبــاع  معينه 
المتغيرات والمستجدات ألن أبسط وأسهل شيء هو 
أن نفعل ما كنا نقوم به دومًا وهذا بدوره يسبب هدراً 
تافيها.  باإلمكان  كــان  مصاريف  ويكبد  له  داعــي  ال 
يحتاج  ــدة  ــزاي ــت ــم ال والــمــنــافــســة  ــات  ــدي ــح ــت ال ـــع  وم
حلول  وإيــجــاد  جــديــدة  أفــكــار  ابتكار  ــى  إل العاملون 
التفكير  أسلوب  عن  بعيداً  تواجههم  التي  للمشاكل 

المكلفة.  التقليدية  والوسائل  الرتيب 

مجدي النشيط

أقل مدة يمكن أن تكون مرت على سيارة الخردة )أعاله( عام واحد... طشان من المحافظة الشمالية 

] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى بدرية غلوم رضا، 
زوجة محمد رضا عبداللطيف راشد، ووالدة أحمد، 
في  للرجال  التعازي  ُتقبل  عامًا.   60 ناهز  عمر  عن 
في  وللنساء  عيسى،  بمدينة  ــوان  ــرض ال مسجد 
مدينة   1225 طريق   4638 ــم  رق المتوفاة  منزل 

عيسى 812. 

»إّنا هلل وإّنا إليه راجعون«

] شعور غريب عندما تحاول أن تخرج ما يجول بداخلك وال تستطيع
شعور غريب لما يضيق بك المكان وال تستطيع مغادرته... فتبقى في 

دائرة ضيقتك ومكانك دون ِحراك
شعور غريب عندما تعجز كلماتك البسيطة في مجاراة حزنك الكبير

عندما  غريب  شعور  ألــم...  من  بحبر  ويصرخ  ألم  بجمرة  يبكي  فُحبك 
تشعر بالحزن واأللم... وال تجد من تفشي له بأسرارك وتبوح له بحزنك 

حبيبتي من يوم ما التقت عيني بعينك
علمُت بأنِك صعبُة المنال

حبيبتي
ِك إلى أجزاء مزقني ُحبُّ

وأنا أموت شوقًا
وأذوب عشقًا

وحدي
في صمت وكبرياء

مشاعر غريبة بقلمي ال يشعر بقساوتها إال من يعانيها...

هيثم علي ناس 

شعور غريب يخنقني

ضـــــي  ا ر أل ا ـــي  ف ي  يـــجـــر ـــا  م م  ـــو ـــي ل ا لـــم  لـــعـــا ا ــر  ــك ــن ي ال   [
صًا  خصو و لفلسطينيين  ا على  ء  ا ــد ــت ع ال ا و لفلسطينية  ا
ة  د ــا ع ــن  م ــي  ه ب  لــشــبــا ا و ل  ــا ــف ط أل ا و ء  لــنــســا ا و ل  ــا ج ــر ل ا ــن  م
ض  تعر لتي  ا لمة  لمؤ ا ظر  لمنا ا ه  ــذ ه ني  لصهيو ا ن  لكيا ا
هد  مشا ئية  لفضا ا ت  ا ــو ــن ــق ل ا و ن  يــو لــتــلــفــز ا ت  ــا ش ــا ش عــلــى 
ني  لصهيو ا ن  لكيا ا قبل  من  لبشعة  ا ئم  ا لجر ا لتلك  ا تبين 
على  ء  ا عتد ال ا قة  محر لى  إ لفلسطينية  ا ضــي  ا ر أل ا يل  لتحو

. ت لمئا ا قتل  و لفلسطينيين  ا ننا  ا خو ا من  ء  يا بر ال ا س  لنا ا
قبل  من  ك  يتحر خضر  ال ا ء  لضو ا و ني  لصهيو ا ن  لكيا ا ن  إ
حــد  ا و خــط  فــي  تسير  لتي  ا كية  مير أل ا ة  لمتحد ا ت  ــا ي ال ــو ل ا
بل  ئم  ا لجر ا تلك  على  سبه  تحا ال  و ني  لصهيو ا ن  لكيا ا مع 
في  ء  ا لــنــكــر ا لبشعة  ا ئــمــه  ا جــر صــل  ا لــيــو ــك  ل ذ على  ه  يــد تــؤ
قبل  من  لمحتلة  ا ضــه  ر أ عن  فع  ا يد ي  لــذ ا لشعب  ا ا  هذ حق 
ض  ر أل ا في  ضع  لو ا لت  حو  ” ئيل ا سر إ “  ، ني لصهيو ا ن  لكيا ا
ن  ا ل  و يحا ني  لصهيو ا ن  لكيا فا اً  جــد اً  خطير لفلسطينية  ا
ت  ا يد لتهد ا و لفلسطينيين  ا على  ء  لقضا ا و ء  شي كل  مر  يد
يا  ضحا م  يـــو ــل  ك  ، ت لـــمـــر و أ ح  ــا ــف ــس ل ا قــبــل  ــن  م ة  لــمــســتــمــر ا
ا  جو خر ين  لذ ا ضع  لر ا ل  طفا أل ا حتى  ء  ا لشهد ا من  لكثير  ا و

. حتفهم ن  يلقو ة  للحيا
لفلسطيني  ا م  ما ا ف  قو لو ا بي  لعر ا ن  نسا إل ا على  يجب 
ينة  لصها ا ء  ال هــؤ بــة  ر مــحــا و لفلسطينية  ا لقضية  ا ــع  م و
ني  لصهيو ا ن  لــكــيــا ا طعة  مقا يــجــب  معهم  يــقــف  ــن  م ــل  ك و
ا  هذ مــع  ت  ــا ق ا ــد ص لها  لــتــي  ا ل  و لـــد ا فعلى   ” ــل ــي ئ ا ــر س إ “ ي  أ

و  أ ة  ر لتجا ا في  ى  سو ن  كا ل  مجا ي  ا في  ني  لصهيو ا ن  لكيا ا
ئم  ا لجر ا ه  هذ فض  ر و طعة  لمقا با عليه  نت  كا لح  مصا ي  أ
س  لقد ا ليست  أ  . ضل لمنا ا لشعب  ا ا  هذ حق  في  تكبة  لمر ا
ه  هذ ا  غتصبو ا ين  لذ ا د  ليهو ا بة  ر محا علينا   ، سة مقد ضا  ر أ
على  لمين  لظا ا ء  ال هؤ ي  يد ا تقطع  ن  ا بد  ال ء  شي بكل  ض  ر أل ا
لمسيحيين  ا و لسنة  ا و لشيعة  ا من  بية  لعر ا مــة  أل ا جميع 
ن  و يستنكر و ن  و د يند و ن  فضو ير ين  لذ ا ب  لغر ا من  حتى  و

. ئيلية ا سر ال ا سة  لغطر ا فضين  ا ر لبشعة  ا ئم  ا لجر ا ه  هذ
ة  لطغا ا ء  ال هـــؤ بــة  ر بــمــحــا نــا  مــر يــأ ــي  م ــا س إل ا ــن  ي ــد ل ا ن  إ
لقتل  ا ى  سو حمة  لر ا ال  و لشقفة  ا من  شيئا  ن  فو يعر ال  ين  لذ ا
قف  مو لها  لخليجية  ا و بية  لعر ا ل  و ــد ل ا ئما  ا د  . يد لتهد ا و
صًا  خصو و لفلسطينية  ا لقضية  ا مع  ة  حد ا و ة  خطو و بت  ثا
مة  حكو و ملك  و شعب  من  ين  لبحر ا مملكة  في  ه  نا هد شا ما 
لتي  ا ت  ا لــمــســيــر ا ــًا  ص ــو ــص خ و لفلسطينية  ا لــقــضــيــة  ا ــع  م
لتي  ا لــبــشــعــة  ا ــم  ئ ا ــر ــج ل ا تستنكر  و ف  تــهــد ــي  ــت ل ا و ج  تــخــر
لــفــلــســطــيــنــيــيــن  ا ـــق  ح ـــي  ف  ” ـــل ـــي ئ ا ـــر س إ “ ــل  ــب ق ـــن  م ــب  ــك ت ــر ت
شعب  ة  ــر ص ــا ــن م هـــي  ت  ا ــر ــي ــس ــم ل ا ج  و ــــر خ  ، ــن ــي ــم ــل ــس ــم ل ا و
م  ــا ي أل ا ه  ــذ ه صــًا  خــصــو و حــد  لــمــو ا قــف  لــمــو ا و لفلسطيني  ا
علينا   . ة سا مأ و صعبة  فا  و ظر لفلسطيني  ا لشعب  ا يعيش 
ئمه  ا جر عن  ح  لسفا ا و  لعد ا ا  هذ ينتهي  ن  ا هلل  ا من  ء  عا لد با

. ء ا لنكر ا

ي ز ا ر لد ا حمد  أ حميد 

أين موقف العرب من القضية الفلسطينية؟

ما هي األدوية المتوافرة لعالج  
مرض انفلونز الخنازير؟ 

لمكافحة  للفيروسات  مضادة  أدوية  البلدان  بعض  تمتلك   [
االنفلونزا الموسمية وتلك األدوية قادرة على توقي ذلك المرض 

 .)oseltamivir( وعالجه بفعالية مثل دواء
يذكر أّن معظم حاالت انفلونزا الخنازير التي أُبلغ عنها سابقًا 
ُشفيت تمامًا من المرض من دون أّي رعاية طبية ومن دون أدوية 

مضادة للفيروسات. 
بشأن  ت��وص��ي��ة  إلص����دار  ال��م��ع��ل��وم��ات  م��ن  يكفي  م��ا  وه��ن��اك 
اس��ت��ع��م��ال األدوي����ة ال��م��ض��ادة ل��ل��ف��ي��روس��ات ف��ي ت��وق��ي وع��الج 
اتخاذ  من  لألطباء  بّد  وال  الخنازير.  انفلونزا  بفيروس  العدوى 
والوبائي  السريري  التقييم  إلى  استنادًا  الشأن  هذا  في  القرارات 
التوقية/ بخدمات  المرتبطة  والمنافع  األض��رار  بين  وال��وزن 

العالج التي تقدم للمريض. 
كافية  كميات  بتوفير  البحرين  في  الصحة  وزارة  قامت  وقد 
من )oseltamivir( لالستخدام عند الحاجة بحسب إرشادات 

منظمة الصحة العالمية.
وزارة الصحة 

إلى متى سنظلم اإلسالم؟
يزور  مسلم  وهو  العرب  الصحافيين  أحد  مسيحي،  وهو  األلمان  الصحافيين  أحد  سأل   [
اإلسام«!  »السبب  تردد  وبدون  صاروخية  بسرعة  فأجابه  متخّلفون؟  أنتم  لماذا  ألمانيا: 
إلى  يأخذه  أن  تعمد  المسلم  الصحافي  جواب  سماع  بعد  إذ  ذكيا؛  كان  المسيحي  الصحافي 
التفت  القسم  إلى  يدخا  أن  وقبل  الهضمي،  الجهاز  قسم  الى  وبالتحديد  المستشفيات  أحد 
فثلثا  نفسه  آدم  ابــن  غلبت  »فــإن   : الباب  على  معلق  شريف  حديث  إلــى  المسلم  الصحافي 

لطعامه، وثلثا لشرابه، وثلثا لنفسه«، أي أن المعدة تقسم إلى ثاثة أقسام مهمة وأساسية.
فقال  كنبي،  وليس  كحكيم  )ص(  النبي  يعرفون  ألنهم  اهلل  عبد  بن  محمد  تحتها  وُكتب 
تقل  ألم  المسيحي  الصحافي  فقال  رسولنا،  هذا  )ص(  اهلل  عبد  ابن  محمد  المسلم:  الصحافي 

إن سبب تخلفكم هو اإلسام؟
نبينا  أقوال  نأخذ  أن  ويسر  رحابة  بكل  نتقبل  فنحن  اإلسام،  في  وليس  فينا  المشكلة  إذن، 
في  حتى  الغرب  مع  عقدتنا  وكأنما  الغرب  من  وخصوصا  اآلخرين  من  وحكمائنا  وعلمائنا 
أقوال رموزنا وثوابت ديننا، فلو رأى هذا الصحافي المسلم قول الرسول معلقا في مستشفى 
سببه  تخلفنا  أن  على  يصر  سيبقى  بل  عنده،  توقف  ولما  إليه  التفت  لما  إسامي  بلد  في 

اإلسام.
الواقع  هو  وهذا  ضعفاء«،  محاميه  أن  إال  قوي  اإلسام  إن   « اهلل  رحمه  الغزالي  اإلمام  يقول 
المحزن، فهناك من يكون دفاعه ليس ضعيفا فحسب بل مضرا وسيئا وهو يحسب أنه يحسن 
باسم  يتحدثون  وكلهم  الزمن  هذا  في  كثر  والشهداء  والمجاهدون  والمفتون  فالفقهاء  صنعا، 
اإلسام ويدافعون عنه كيفما كان هذا الدفاع وكيف ما تكون فتاواهم المضحكة والمحزنة في 
وليته  اإلسام،  إلى  التخلف  هذا  وأعاد  بتخلفنا  المسلم  الصحفي  صاحبنا  أفتى  كما  واحد،  آن 
زميله  أراه  أن  بعد  تراجع  أنه  الجيد  الشيء  لكن  ربما،  عليه  اعترضنا  لما  المسلمين  الى  أعاده 

المسيحي الحجة عليه.

 ابراهيم حسن

)الوسط(  الغراء  بصحيفتكم  نشر  ما  إلى  إشــارة   [
 2009 ــوز  ــم ت يــولــيــو/   19 ــي  ف الــصــادر   2508 ــدد  ــع ال
طلب  بخصوص  األخيرة  الصفحة  على  )لماذا(  زاويــة 
بأعمال  القيام  قبل  األخرى  الخدمات  دوائر  مع  التنسيق 

للطرق. الرصف 
مشاريع  مــن  عمل  أي  تنفيذ  يتم  ال  بأنه  اإلفـــادة  نــود 
كافة  مع  التنسيق  بعد  إال  صغيراً  أو  كان  كبيراً  الطرق 
الــمــيــاه  ــات  ــع ــوزي ت دوائــــر  مــثــل  ــة  ــاق ــع ال ذات  ــات  ــه ــج ال
وغيرها. الصحي،  والصرف  الهاتف  وشبكة  والكهرباء 

دوائــر  جميع  مــوافــقــة  الــضــروري  ــن  م فــإنــه  وللعلم 
قبل  ــرق  ــط ال ــال  ــم أع ــن  م أي  عــلــى  ــورة  ــذك ــم ال ــات  ــدم ــخ ال
العمل  ــــازات  إج خـــال  ــن  م ذلـــك  ــم  ــت وي بــالــعــمــل،  ــدء  ــب ال
التخطيط  مكتب  بواسطة  تتم  رسمية  إجـــراءات  وفــق 

. ي كز لمر ا
في  تــســرب  حــدوث  ــال  ح فــي  بــأنــه  علمًا  أفيدكم  كما 
الكابات  في  خلل  أو  الصحي  الصرف  أو  المياه  شبكة 
المستعجلة  األعمال  بواسطة  إصاحها  يتم  األرضية 
والتأكيد  األشغال  وزارة  موافقة  بعد  وذلك  )الطارئة( 
رصف  إعادة  بسرعة  المعنية  اإلدارة  قيام  ضرورة  على 

العمل. بعد  المتضرر  الجزء 

العدد  )الوسط(  الغراء  بصحيفتكم  نشر  ما  إلى  إشارة   [
صفحة   - )لماذا  زاوية   2009 /5 /3 في  الصادر   2431

الجنبية. على  للمشاة  جسر  إنشاء  طلب  بخصوص   )28
الجنبية  شارع  على  للمشاة  جسر  إنشاء  بأن  اإلفادة  نود 
دراس��ة  إع���داد  ت��م  ب��أن��ه  علما  ال����وزارة  ب��رام��ج  ض��م��ن  ل��ي��س 
السابقة  المشاة  ح��وادث  من  والتحقق  تفصيلية  مرورية 
ال��ح��اض��ر  ب��ال��وق��ت  إلن��ش��ائ��ه  ح��اج��ة  ي��وج��د  ال  أن���ه  وت��ب��ي��ن 
التبرعات  ط��ري��ق  ع��ن  إن��ش��ائ��ه  م��ن  م��ان��ع  ه��ن��اك  ليس  أن��ه  إال 
البلديات  ش��ئ��ون  وزارة  ط��ري��ق  ع��ن  الخاصة  الجهات  م��ن 
بالنسبة  عمله  تم  كما  للمنطقة  البلدي  والمجلس  والزراعة 

الحالية. المشاة  لجسور 

األشغال وزارة 
باإلنابة واإلعالم  العامة  العالقات  إدارة  مدير 
نبيل عائشة 

من أعمال الفنان والمصور خليفة شاهين
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تغطية 5 ماليين دينار من صكوك التأجير الحكومية
ال��م��رك��زي،  ال��ب��ح��ري��ن  م��ص��رف  أع��ل��ن   [
من   )48 ( رق��م  اإلص���دار  تغطية  ت��م��ت  ب��أن��ه 
ال��ح��ك��وم��ي��ة  اإلس���ام���ي���ة  ال��ت��أج��ي��ر  ص��ك��وك 
»المصرف«  يصدرها  التي  األج��ل  قصيرة 

البحرين. مملكة  حكومة  عن  نيابة 
دي��ن��ار  م��اي��ي��ن   5 اإلص���دار  قيمة  وت��ب��ل��غ 
تبدأ  ي��وم��ًا   182 استحقاق  لفترة  بحريني 
 18 إل����ى   2009 آب  أغ���س���ط���س/   20 ف���ي 

ال��ع��ائ��د  وي��ب��ل��غ   .2010 ش���ب���اط  ف���ب���راي���ر/ 
المئة.  ف��ي   1,05 ال��ص��ك��وك  ل��ه��ذه  المتوقع 
في   300 بنسبة  اإلص��دار  تغطية  تمت  وقد 

. لمئة ا

بكلفة 25 مليون دينار 

عًا تجاريًا فى سار ران مجمَّ بنك اإلسكان و»عقارات السيف« يطوِّ
 § المنامة - بنك اإلسكان

ــف، أمــس  ــي ــس ــة عـــقـــارات ال ــرك ] وقـــع بــنــك اإلســـكـــان وش
لتطوير  شراكة  اتفاقية  للبنك،  الرئيسي  المقر  فى  )الثلثاء( 
من  كل  البنك  عن  وقع  إذ  سار؛  منطقة  فى  كبير  تجاري  مجمع 
الرئيس  العام  المدير  ونائب  المؤيد  صباح  الــعــام،  المدير 
شركة  عن  وقع  بينما  شهاب،  إبراهيم  لإلستثمار،  التنفيذي 
عبدالرحمن  االدارة،  مجلس  رئيس  من  كل  السيف  عــقــارات 
فخرو والرئيس التنفيذي للشركة، فواز محمد مطر. وبموجب 
لهذا  المالي  المستشار  بــدور  االسكان  بنك  سيقوم  اإلتفاقية 
 25 نحو  اإلجمالية  كلفته  تبلغ  أن  يتوقع  ــذى  ال المشروع 
مليون دينار بحريني. كما من المتوقع أن تقوم شركة إسكان 
شركة  تقوم  بينما  المشروع  تطوير  على  باإلشراف  العقارية 

عقارات السيف بإدارة المشروع بعد اإلنتهاء من تطويره.
االسكان  بنك  من  لكل  مشتركة  أرض  على  ع  المجمَّ وسيقام 
سار  سينما  تضم  التى  األرض  على  السيف  عقارات  وشركة 
ألف   20 نحو  ــأرض  ل اإلجمالية  المساحة  وتبلغ  الحالية، 
كما  وترفيهية،  تجارية  محالت  المجمع  ويضم  مربع،  متر 
إلدارة  مكتب  إلى  باإلضافة  السينما،  لدور  كبيراً  عًا  مجمَّ يضم 

المجمع.
العام  حلول  مع  المشروع  في  العمل  يبدأ  أن  المتوقع  ومن 

2010 وستستغرق األعمال اإلنشائية نحو عامين؛ إذ يتوقع 
أن تسلم المباني في نهاية شهر ديسمبر/ كانون األول العام 

.2012
االسكان،  لبنك  العام  المدير  قالت  االتفاقية،  توقيع  وعقب 
المشروع  هذا  فى  االسكان  بنك  مشاركة  »إن  المؤيد:  صباح 
إدارة  مجلس  وأعــضــاء  رئيس  قناعة  تجسد  المهم  الحيوي 
تطوير  ــى  إل الــهــادفــة  الــمــشــروعــات  ــذه  ه مثل  بأهمية  البنك 
تأتي  الــمــبــادرة  ــذه  ه وأن  السكنية،  والمجمعات  المناطق 
العمراني  للتطوير  الثاقبة  المستقبلية  النظرة  سياق  فى 
والمشروعات  المرافق  وتــوزيــع  الريفية  والمناطق  للمدن 
االستثمارية الحيوية على المناطق السكنية، وعدم تمركزها 
فى أماكن معينه؛ ما يساعد على النمو االقتصادي والعمراني 
وظيفية  فرص  وخلق  البحريني  المجتمع  أوضاع  وتحسين 

لهم فى مناطقهم السكنية«.
عقارات  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  قال  السياق  هذا  وفى 
بأهمية  تامة  قناعة  على  »نحن  فخرو:  عبدالرحمن  السيف، 
حيوية،  منطقة  فــى  ـــوده  وج ــى  إل نــظــراً  المجمع  ــذا  ه تطوير 
عناء،  دون  التسوق  على  المنطقة  في  القاطنين  وسيساعد 
ــدة  ــر ع ــوف ــي ــــــام الــــمــــروري، وكـــذلـــك س ــى تـــفـــادى االزدح ــل وع
االحتياجات   جميع  سيلبي  مــا  العائلي؛  للترفيه  مــجــاالت 

المستقبلية«. 
ع صباح المؤيد وعبدالرحمن فخرو يتبادالن وثيقة شراكة تطوير المجّمَّ

خبراء يناقشون األطر التشريعية في دول مجلس التعاون

البحرين تستضيف ملتقى التأمين الخليجي 4 نوفمبر المقبل
§ المنامة - عباس سلمان

أشــرف  البحرينية،  التأمين  جمعية  رئيس  ــال  ق  [
سيعقد  السادس  الخليجي  التأمين  ملتقى  إن  بسيسو، 
المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   4 فــي  البحرين  فــي 
تقريب  ضمنها  مــن  التأمين،  صناعة  وتطوير  لبحث 
العربية،  الخليج  دول  في  المختلفة  التشريعية  األطــر 
العنصر  وتوفير  االنترنت،  خالل  من  التأمينية  والقدرات 

البشري المؤهل في صناعة التأمين.
يومين  يستمر  ـــذي  ال ــوي،  ــن ــس ال الملتقى  وسيعقد 
في  التأمينية  والمنتجات  األسواق  »تطوير  شعار  تحت 
التنسيق  هيئة  مع  بالتعاون  التعاون«،  مجلس  دول 
وجمعية  التأمين،  وإعــادة  التأمين  لشركات  الخليجية 
ــرف الــبــحــريــن  ــص ــن الــبــحــريــنــيــة، وبــرعــايــة م ــي ــأم ــت ال

المركزي. 
وهيئة التنسيق الخليجية، هي منظومة تعمل كمظلة 
لأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وتضم بينها 

العديد من شركات التأمين في المنطقة.
سيجلب  الملتقى  أن  الصحافيين،  بسيسو  وأبــلــغ 
الملتقى،  إلثراء  الكفاءة  من  عال  مستوى  على  متحدثين 
بهدف  مناقشتها  سيتم  رئيسية  محاور   4 يضم  ــذي  ال
 15 بنحو  المنطقة  في  تنمو  التي  الصناعة  هذه  تطوير 

في المئة، على رغم تأثرها باألزمة المالية العالمية.
على  نظرة  إلقاء  تشمل  المحاور  أن  بسيسو،  وأوضح 
وإمكانية  العربية،  الخليج  دول  في  التشريعية  األطــر 
دولة  لكل  إن  إذ  التشريعات؛  بين  والتنسيق  تطويرها 
من دول الخليج الست تشريعاتها الخاصة، وسيتحدث 

فيها خبراء من دول الخليج وكذلك من الخارج.
»الـــقـــدرات  هــو  ــي  ــان ــث ال ــور  ــح ــم ال أن  بسيسو  ــــاد  وأف
المنتجات  لشرح  االنترنت«  شبكة  خالل  من  التأمينية 
الجلسة  في  وسيتحدث  الشبكة،  خالل  من  تعرض  التي 
التقنية  شركات  من  وكذلك  التأمين  شركات  من  خبراء 

التي تقوم بتوفير هذه الحلول.

العناصر  على  والــحــفــاظ  »تــطــويــر  بحث  سيتم  كما 
شــرح  ـــذي  ال بسيسو،  ذكـــر  كــمــا  ــة«،  ــري ــش ــب ال ـــوارد  ـــم وال
البشرية  ــوادر  ــك ال فــي  »شــحــًا  تشهد  الخليج  منطقة  أن 
جلب  وسيتم  التأمين«،  قطاع  في  وخصوصًا  المؤهلة، 
نظرة  ــاء  ــق إلل وتــدريــب  تــأمــيــن  ــات  ــرك ش ــن  م متحدثين 

شمولية على العناصر البشرية وكيفية تأهيلها.

يحضره  أن  المتوقع  الملتقى،  في  األخير  المحور  أما 
نحو 200 شخصية، فهو »كيف ينظر الناس في الخارج 
وضع  لمعرفة  الخليج«،  دول  في  التأمين  صناعة  إلى 

القطاع ومجاالت تحسينه.
صناعة  نــمــو  إن  بسيسو،  قـــال  ــــرى،  أخ نــاحــيــة  ــن  م
في   34 نحو  بلغ   2008 العام  في  البحرين  في  التأمين 

المركزي  البحرين  مصرف  ــاءات  ــص إح بحسب  المئة 
النمو  في  تستمر  ســوق  توجد  ال  ولكن  كبير،  نمو  »وهــو 
من  ولكن  سيقل،   2009 العام  في  النمو  الطريقة.  بهذه 

الصعب التكهن بنسبة التراجع«.
»وهناك  صعب،  العالمي  االقتصاد  وضع  أن  ذكر  كما 
في  نمو  ــود  وج نتوقع  البحرين  في  ونحن  ــود،  رك فترة 
النمو«.  بنسبة  التكهن  الصعب  من  لكن  التأمين،  قطاع 
والهندسة  ــاءات  ــش اإلن قطاع  في  التأمين  أن  وأضـــاف، 
التأمين  في  النمو  خالل  من  ذلك  تعويض  تم  لكن  تراجع، 

الصحي مثاًل.
الشركات  إن  التأمين،  قطاع  في  مسئولون  ويقول 
الدخل  لزيادة  الرئيسية  التأمين  أعمال  على  اآلن  تركز 
رئيسية  أداة  السابق  في  كــان  ــذي  ال االستثمار  من  ــداًل  ب
األزمة  عن  الناتج  االقتصادي  الركود  بعد  األرباح  لزيادة 
في  المتحدة  الواليات  في  بــدأت  التي  العالمية  المالية 
إلى  ذلك  بعد  وانتشرت   ،2008 العام  أيلول  سبتمبر/ 

بقية الدول.
حجم  نمو  اإلسالمية  الصيرفة  في  باحثون  وتوقع 
دوالر  مــلــيــارات   7،7 ــى  إل ــي  ــالم اإلس التكافلي  التأمين 
التأمين  شركات  تعرض  رغم  على   ،2012 العام  بحلول 
ضمنها  مــن  كبيرة،  خسائر  ــى  إل العالم  فــي  الرئيسية 

.)AIG( سقوط المجموعة الدولية األميركية الضخمة
لتبلغ  البحرين  مملكة  فــي  التأمين  أقــســاط  وقــفــزت 
 34 بنسبة  مرتفعة   ،2008 العام  في  دينار  مليون   187
ذلك  في  الزيادة  وترجع  له.  السابق  العام  عن  المئة  في 
المئة  في   38 بنسبة  الحياة  على  التأمين  أقساط  نمو  إلى 

خالل العام الماضي.

خال المؤتمر الصحافي لإلعان عن ملتقى التأمين            )تصوير: أحمد آل حيدر(

10٪ نسبة انخفاض أسعار األسمنت في البحرين
المغني عباس   - المنامة   § 

أكياس  أسعار  لأسمنت،  المتحدة  الشركة  خفضت   [
في  )الثالثاء(  أمس  يوم  من  ابتداء  المئة  في   10 األسمنت 

األسواق المحلية.
وبدأت الشركة بتوفير كميات كبيرة من أكياس األسمنت 
و300  دينارين  من  بداًل  دينارين  بسعر  المحلية  السوق  في 
تبلغ  انخفاض  وبنسبة  السابق  في  يباع  كــان  كما  فلس، 

10.87 في المئة.
للمقاوالت،  السرحاني  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
إيجابي،  شيء  األسمنت  أسعار  »خفض  السرحاني:  مكي 

لتحريك الطلب في السوق«.
وأضاف، أن »هذا االنخفاض سيساهم في تقليل تكاليف 
نتيجة  ارتفاعها  بسبب  تتوقف  أن  كادت  التي  البناء  عملية 
أساسي  عنصر  األسمنت  مادة  أن  وأكد  البناء«.  مواد  أسعار 
العمليات،  ــن  م ــد  ــدي ــع ال ــي  ف وداخــلــة  ــاء،  ــن ــب ال عملية  ــي  ف
المنتجات  باقي  على  سينعكس  سعرها  انخفاض  وأن 
من  وغيرها  الجاهزة  واألســقــف  والــطــابــوق  كالخرسانة 

المنتجات.
عن  ناتج  طبيعي  انخفاض  أول  شهدت  السوق  أن  وذكر 
العرض والطلب ألسعار أكياس األسمنت زنة 50 كيلوغرامًا 
أمر  األسمنت  انخفاض  أن  ن  وبيَّ  .2002 العام  مطلع  منذ 
توقف  بعد  السوق  في  الطلب  لتراجع  واستجابة  طبيعي، 
الماليين  بمئات  اإلجمالية  كلفتها  تقدر  مشروعات  وتأجيل 

من الدنانير.
السوق  شهدتها  التي  المرتفعة  األســعــار  أن  وأوضـــح، 
كانت مع وجود مشروعات عمالقة تستهلك كميات ضخمة 
ــة  األزم تــداعــيــات  تفاقم  ــع  وم اآلن  ــا  أم ــروض،  ــع ــم ال تــفــوق 
ما  مثل  طلب  هناك  يعد  ولم  المشاريع  تلك  توقفت  العالمية 
البحرين  شهدته  الذي  االقتصادي  النمو  فترة  في  عليه  كان 

في مطلع األلفية الثالثة، وتصاعد أسعار النفط في األسواق 
العالمية.

وقال: »المعروض في السوق أكثر من الطلب، والنتيجة 
في  حصتها  على  الشركات  تحافظ  حتى  األسعار  خفض 
تنشيط  جانب  إلى  الشديدة،  المنافسة  من  األسمنت  سوق 
في  أصبحت  المادة  أسعار  انخفضت  كلما  إنــه  إذ  السوق؛ 
»شــركــات  ـــاف  وأض الــبــيــع«.  عملية  وزادت  الــيــد  مــتــنــاول 
منتجاتها،  أسعار  بخفض  ستقوم  األخرى  هي  الخرسانة 
الكبيرة... المشروعات  وتأجيل  بتوقف  الطلب  تراجع  مع 

المسألة مسألة وقت«.

خالل  أكــبــر  بشكل  األسمنت  مـــادة  تنخفض  أن  وتــوقــع 
في  المنافسة  ــد  ــزاي وت الطلب  تــراجــع  مــع  المقبلة  األشــهــر 
السوق، كما حدث لمادة الحديد عندما انهارت أسعارها من 

700 إلى 200 دينار للطن.
للمقاوالت،  البداية  لشركة  العام  المدير  قال  جهته،  من 
في  تساهم  البناء  مواد  أسعار  انخفاض  »إن  طاهر:  إبراهيم 
انحسرت  المقاوالت  »سوق  أن  وأضاف،  السوق«.  تحريك 
إذا  أمـــا  الــمــرتــفــعــة،  الــتــكــالــيــف  بسبب  ــل  ــام ك شــبــه  بشكل 
انخفضت التكاليف مع انخفاض األسعار فسترجع الحياة 

إلى السوق وستنشط المعامالت«.

وصل سعر كيس األسمنت إلى دينارين بداًل من دينارين و300 فلس 

استقرار أسعار المطاط العازل في البحرين
 § الوسط - المحرر االقتصادي

العاملة  للصناعة،  وورلـــد  ــر  راب شركة  ــدت  أك  [
بتقنية  العازل  المطاط  منتجات  تصنيع  مجال  في 
منطقة  فــي  فليكس«  أو-  »غــلــف-  المغلقة  الخاليا 
حصة  تمتلك  الــتــي  ــا،  ــي آس شــرق  ــوب  ــن وج الخليج 
المطاطية  المنتجات  سوق  من  المئة  في   86 نسبتها 
وتوفير  أسعارها  على  بالحفاظ  التزامها  المنطقة  في 
في  ــازل  ــع ال المطاط  منتجات  مــن  الكافية  الحاجة 
والمقاطع  األنــابــيــب  ــك  ذل فــي  بما  البحرين،  مملكة 

المطاطية وغيرها من مشتقات المطاط.
لمواد  اإلجمالي  السعر  ارتــفــاع  الشركة  وأعلنت 
في   15 بنسبة  العالمي  الصعيد  على  الخام  المطاط 

االرتفاع  حركة  ظل  وفي  الجاري.  العام  خالل  المئة 
التراجع  وبعد  العالمية،  ـــواق  األس تشهدها  التي 
العام  مــن  الثاني  الــربــع  شهد  طــويــاًل،  استمر  الــذي 
السوق  في  الخام  المطاط  مواد  أسعار  ارتفاع  الجاري 
دول  ثالث  أضخم  وافقت  أخرى،  جهة  من  العالمية.  
تايالند  وهي  آسيا  شرق  جنوب  في  للمطاط  منتجة 
وماليزيا وإندونيسيا على تخفيض حجم الصادرات 
بهدف رفع األسعار. كما قرر منتجو ومصدرو المطاط 
حجم  تراجع  إلى  أدى  الذي  األمر  اإلنتاجية؛  تخفيض 
خالل  المئة  في   6.2 قدرها  بنسبة  العالمي  اإلنتاج 
ظل  وفي  طن.  ماليين   9.36 إلى  ليصل  الجاري  العام 

ارتفاع أسعار مواد المطاط الخام.

الذهب يعلو مع صعود اليورو
رويترز  - لندن   §

في  الـــذهـــب  ــر  ــع س ارتـــفـــع   [
المبكرة  األوروبــيــة  التعامالت 
أمـــس )الـــثـــلـــثـــاء(، مـــع صــعــود 
واستقرار  الدوالر،  مقابل  اليورو 
ــط  ــف ــن ـــار الـــســـلـــع، مــثــل ال ـــع أس
بيع  مــوجــة  ــد  ــع ب ـــادن،  ـــع ـــم وال

السابقة. الجلسة  في  مكثفة 
مــدى  إن  مــتــعــامــلــون،  ـــال  وق
سيكون  للمخاطرة  االستعداد 
ـــًا يـــحـــدد ســعــر  ـــي ـــاس ـــاًل أس ـــام ع

القليلة  ــع  ــي ــاب األس ــي  ف ــب  ــذه ال
التعرض  تزايد  إن  إذ  الماضية؛ 
اإلقــبــال  ــن  م يقلل  ــد  ق للمخاطر 
بوصفه  النفيس  المعدن  على 

آمنًا. مالذاً 
ـــــــغ ســــــعــــــر الــــــذهــــــب  ـــــــل وب
 939,20 الــفــوريــة  للتعامالت 
مـــقـــابـــل  لـــــأوقـــــيـــــة،  دوالراً 
ــــر  أواخ ـــي  ف دوالراً   932,80
األول  أمــس  نيويورك  تعامالت 

. ) ثنين إل ا (
ـــد انــخــفــض  ـــب ق ـــذه ــــان ال وك

منذ  مستوى  أقل  إلى  األول  أمس 
ــوع،  ــب ــف األس ــص أســبــوعــيــن ون
لأوقية  دوالراً   929,70 مسجاًل 
أغسطس/  مطلع  في  قفز  أن  بعد 
خالل  مستوياته  أعلى  إلــى  آب 

. ين شهر
 1234,00 البالتين  ل  وسجَّ
في  دوالراً،   1220 مقابل  دوالراً، 
 14,12 الفضة  سعر  بلغ  حين 
 13,96 مقابل  لأوقية،  دوالراً 
إلى  البالديوم  وزاد  أمس.  دوالراً 

دوالراً.  265 من  دوالراً   266
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النشرة اليومية لحركة التداول  في سوق البحرين لألوراق المالية

أسواق أسهم المنطقة األكثر ارتفاعًا وهبوطًا

المرأة التشيلية تدفع 
ثالثة أضعاف اشتراك التأمين

على  تشيلي  في  الخاصة  الصحي  التأمين  شركات  تفرض   [
أضعاف  وث��اث��ة  ضعف  بين  م��ا  ت��ت��راوح  اش��ت��راك  أق��س��اط  النساء، 
تمثل  المرأة  باعتبارها  وذل��ك  نفسه،  السن  من  الرجال  اشتراكات 

مجازفة صحية ومادية بسبب الحمل والوضع وغيرهما. 
أن  ُعلم  ما  إذا  إضافية  أب��ع��ادًا  ال��م��رأة  ضد  التمييز  ه��ذا  ويكتسب 
مليون   17 البالغ  تشيلي  ت��ع��داد  م��ن  المئة  ف��ي   51 يمثلن  النساء 
نظام  خدمات  في  يشتركون  السكان  من  المئة  في   17 وأن  نسمة، 
أوغوستو  السابق،  الدكتاتور  أسسه  الذي  الخاص  الصحي  التأمين 

بينوشيه، الذي حكم الباد في الفترة 1990-1973. 
لوكالة  عامًا،   27 العمر  من  البالغة  ليتون،  كارولينا  وشرحت 
ما  ضعف  يعادل  شهري  اشتراك  قسط  »أدفع  سيرفس  بريس  إنتر 
يدفعه زوجي، مقابل الخدمات نفسها؛ ألنني مازلت في سن الحمل 

والوالدة«. 
يعادل  ما  تدفع  أنها  عامًا(   30( إينثينا  باريثيا  ذكرت  وبدورها، 
دوالرًا.   35 زوجها  تكلف  خدمات  مقابل  الشهر،  في  دوالرًا   93
األمهات  من  »يتقاضي  الخاص  الصحي  التأمين  نظام  أن  وشرحت، 

ثاثة أضعاف اشتراكات الرجال، لمجرد كونهن أمهات«. 
باتشليت،  ميشيل  التشيلية،  الرئيسة  حكومة  وض��ع��ت  وق��د 
مبدأ  إلى  تستند  صحية  رعاية  سياسة   ،2006 العام  انتخابها  منذ 
ب��وزارة  المساواة  مستشارة  لكن  وال��م��رأة.  الرجل  بين  المساواة 
الصحة، ماريا إيسابيل ماتاما، ذكرت لوكالة إنتر بريس سيرفس، 

أنه على رغم ذلك »مازلنا نأنُّ تحت ثقل ما ُفعل في الماضي«. 
العاملين  من  المئة  في   70 أن  رغم  على  يحدث  هذا  أن  وأضافت، 
أغلبهن  وأن  النساء،  من  هم  تشيلي  في  الصحية  الرعاية  قطاع  في 
يعترف  وال  أدن���ى،  أج���ورًا  ويتقاضين  دن��ي��ا،  مناصب  ف��ي  يعملن 

بأهمية عملهن. 
ب���إدارة  وال��ت��أم��ي��ن��ات  ال��ص��ن��ادي��ق  ع��ن  المسئول  ش��رح  وب����دوره 
»إنتر  ل�  مونيوث،  ألبرتو  التشيلية،  الحكومة  إل��ى  التابعة  الصحة 
يتقاضي  ال��خ��اص  الصحي  التأمين  ن��ظ��ام  أن  س��ي��رف��س«،  ب��ري��س 
اشتراكًا مبدئيًا موحدًا لألشخاص كافة »لكنه يضيف مبالغ بحسب 

ما يعتبره »عامل مجازفة«. 
خدمات  تقديمه  في  المجازفة«  »عامل  يكمن  النساء،  حال  وفي 

أكبر وإعانات في حاالت التوقف عن العمل بسبب اإلنجاب. 
العام  في  الخاص  الصحي  التأمين  نظام  تعديل  جرى  أنه  يذكر، 
والمسننين؛  المرأة  ضد  التمييز  ممارسات  تقليص  بغية   ،2005
الصحية  الرعاية  خدمات  في  المشاركين  عدد  ارتفاع  إلى  أدى  ما 

الخاصة. 
قبل  تتقاضي  ال��خ��اص��ة  الصحي  التأمين  ش��رك��ات  ك��ان��ت  فقد 
أضعاف  ستة  العمر،  من  سنة  و45   25 بين  النساء  من  التعديل، 
ثاثة  إلى  الفرق  هذا  انحفض  فقد  اآلن  أما  الرجال.  من  تتقاضاه  ما 

أضعاف. 

دانييال إسترادا
وكالة إنتر بريس سيرفس
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سعر سلة »أوبك« يواصل الهبوط 
§ لندن، سنغافورة - رويترز

)الثلثاء(  ــس  أم ــك  أوب منظمة  قالت   [
واصــل  القياسية  خاماتها  سلة  سعر  إن 
أمس  للبرميل  دوالراً   68,04 إلــى  الهبوط 
الجمعة  ـــوم  ي دوالراً   71,14 مــن  األول 
دوالراً   67 فــوق  النفط  واستقر  الماضي.  
إلى  األول  أمس  تراجعه  بعد  أمس  للبرميل 
استمرار  وسط  أسبوعين،  في  مستوى  أقل 
ــاد  ــص ــت الـــمـــخـــاوف بـــشـــأن انــتــعــاش االق
ت  واستمدَّ الطاقة.  على  والطلب  العالمي 
األسهم؛  ارتفاع  من  الدعم  من  قدراً  األسواق 
بعد  التراجع  من  المزيد  تشهد   قد  لكنها 
إعالن بيانات المخزونات األسبوعية التي 
ـــس( من  ــق الــيــوم )أم ــت الح تــصــدر فــي وق
معهد البترول األميركي واليوم )األربعاء( 

من إدارة معلومات الطاقة.
كما ستلقي بيانات عن اإلسكان وأسعار 
على  الضوء  تموز  يوليو/  في  المنتجين 
تستمد  ـــد  وق ــي.  ــرك ــي األم ــاد  ــص ــت االق ـــال  ح
االعصار  نتيجة  الدعم  من  مزيداً  األسعار 
هذا  األعاصير  موسم  في   األول  وهو  »بيل« 
إنتاج  تعطيل  في  يتسبب  قد  والذي  العام، 
وارتفع  المكسيك.  خليج  في  والغاز  النفط 
سبتمبر/  تسليم  األمــيــركــي  الــخــام  سعر 
أيلول 44 سنتًا إلى 67,19 دوالراً للبرميل. 
وكان قد انخفض 76 سنتًا ليسجل 66,75 
وقت  فــي  بلغ  أن  بعد  األول،  ــس  أم دوالراً 
مستوى  أدنــى  وهو  دوالراً،   65,23 سابق 
ـــام بــرنــت  ـــع خ ـــف ــن. وارت ــي ــوع ــب لـــه فـــي أس
لعقود أكتوبر/ تشرين األول 12 سنتًا إلى 

70,66 دوالراً للبرميل.

مجموع حقوق الملكية للجهاز المصرفي في مملكة البحرين

المصدر: مصرف البحرين المركزي

 »ريالينس« تتفاوض بشأن
 أعمال »زين« في إفريقيا

 § نيودلهي - رويترز

ــس  ــن ــالي ري ـــة  ـــرك ش إن  مــطــلــعــان،  مــصــرفــيــان  ــــدران  ــــص م قــــال   [
الهند،  في  المحمولة  للهواتف  مشغلة  شركة  أكبر  ثاني  كوميونيكيشنز، 
لالتصاالت  الكويتية  زين  شركة  أصول  لشراء  مبدئية  مفاوضات  تجري 
عشرة  تبلغ  قيمتها  أن  صحافية  تقارير  ــرت  ذك صفقة  في  إفريقيا،  في 

مليارات دوالر.
وخالل الشهر الماضي، قالت الشركة الكويتية، إنها تدرس عملية بيع 
وذلك   - والسودان  المغرب  باستثناء   - إفريقيا  في  لعملياتها  محتملة 
واالتصاالت  لالعالم  العمالقة  الفرنسية  فيفندي  مجموعة  أنهت  أن  بعد 

مفاوضات لشراء حصة أغلبية في تلك العمليات.
ــراي«  »ال لصحيفة  اك،  ــرَّ ــب ال سعد  ــن«  »زي لـ  التنفيذي  الرئيس  ــال  وق
الكويتية: »المجموعة تجري مناقشات حاليًا مع ثالث مجموعات عالمية 
الستحواذ  هندية...  شركة  إحداها  االتصاالت،  مجال  في  عاملة  كبرى 

بشكل كامل أو جزئي على عمليات الشركة في القارة اإلفريقية.«
وشركة  كوميونيكيشنز«  »ريالينس  أجــرت  الماضي،  العام  وخــالل 
في  إم.تي.إن  شركة  مع  منفصلة  مفاوضات  لها  المنافسة  إيرتل  بهارتي 
في  فشلتا  الشركتين  كلتا  أن  إال  محتمل؛  اندماج  بشأن  إفريقيا  حنوب 

إبرام أي اتفاق.
)ريالينس  ــدأت  »ب بالمفاوضات:  ــة  دراي على  مصرفي  مصدر  ــال  وق
منذ  الناشئة  ــواق  األس في  األصــول  بعض  إلى  تتطلع  كوميونيكيشنز( 

فشل صفقتها مع )إم.تي.إن(«
أن  ــى  إل مشيراً  الصفقة«  لتقييم  األولــيــة  المراحل  فــي  ــم  »ه وأضـــاف 

ن أي جهة استشارية بعد. »ريالينس كوميونيكيشنز« لم تعيِّ

»مصرف السالم« يبيع حقوق 
المنفعة في برج بمكة المكرمة

§ المنامة - مصرف السالم

البحرين،  ومقره  السالم  مصرف  كشف   [
بروناي  إســالم  أمانه  تابونج  وبيربادانان 
شراكة  في  دخــال  أنهما  أمــس   )TAIB( تيب 
ـــوة بــمــكــة  ـــف ـــص اســتــراتــيــجــيــة فــــي بـــــرج ال

 . مة لمكر ا
مصرف  وافق  فقد  الشراكة  هذه  وبموجب 
حقوق  ــن  م الــمــئــة  ــي  ف  50 بــيــع  عــلــى  ــالم  ــس ال
عامًا   18 لمدة  هي  والتي  البرج  في  المنفعة 
محاصة  شركة  طريق  عن   )TAIB( تيب  إلى 
االتفاق  وتم   .50:50 بواقع  للطرفين  مملوكة 
على أن تعين هذه الشركة إحدى المؤسسات 
البرج  إلدارة  الفندقة  مجال  فــي  المعروفة 

نجوم. الخمس  درجة  من  كفندق 
ــب الــرئــيــس  ــائ ـــال ن ــة ق ــب ــاس ــن ــم وبـــهـــذه ال
ــط  األوس الــشــرق  منطقة  ورئــيــس  التنفيذي 
من  »إن  التتان:  إبراهيم  نبيل  إفريقيا  وشمال 
تأسيس  السالم  مصرف  في  اعتزازنا  دواعي 
 )TAIB( هذه الشراكة االستراتيجية مع تيب
والثقة التي أبدتها تيب )TAIB(  في مصرف 

شراكتنا  تضيف  بأن  يقين  على  إننا  السالم. 
بكال  الــمــســتــثــمــريــن  لــكــال  الــمــتــمــيــزة  الــقــيــمــة 
مصرف  قــام  »لقد  وأضــاف:  المؤسستين«. 
الــبــرج  ــي  ف المنفعة  حــقــوق  ــراء  ــش ب ــالم  ــس ال
األعــمــال  انــتــهــاء  قبل   2008 ــام  ع صيف  فــي 

السالم  مصرف  دخــل  و  بالبرج.  اإلنشائية 
اآلن في شراكة مع تيب )TAIB( لنفس البرج 
عن  بـــاإلعـــالن  ــًا  ــب ــري ق ــان  ــك ــري ــش ال ســيــقــوم  و 
كفندق  البرج  إلدارة  الفندقي  المشغل  تعيين 

نجوم«. خمس 
 -  )CIMB( ــي  ب أم  آي  ــي  س لعبت  وقـــد 
الشراكة  إتــمــام  فــي  الوكيل  دور   - البحرين 

الصفوة.  برج  في  االستراتيجية 
ــى ســكــنــي  ــن ــب ــــرج الـــصـــفـــوة م ــر ب ــب ــت ــع وي
الملك  ـــاب  ب مـــن  ــرب   ــق ــال ب يــتــمــيــز  ـــاري  ـــج وت
للكعبة  األقرب  النقطة  يعد  والذي  عبدالعزيز 

المكرمة.  مكة  في  المشرفة 
ويتكون البرج من 23 طابقًا ، ويشمل 336 
خصص  طــابــق  مــع  استقبال  وقــاعــة  وحـــدة 
المسجد  مع  وبصريًا  صوتيًا  مرتبط  للصالة 
طابقين  تخصيص  ــًا  ــض أي ــم  ت ــد  وق ــرام.  ــح ال
بنفق  مرتبطين  السيارات  لمواقف  آخرين 
المسجد  ــول  ح الرئيسية  ــرق  ــط وال ــوق  ــس ال
مركز  عــلــى  كــذلــك  ــرج  ــب ال ويشتمل  الــحــرام. 
من  الحركة  ولتسهيل  مطاعم.  وقاعة  تجاري 

بالبرج.  مصعداً    12 تشغيل  تم  البرج  وإلى 

)شخصية : نبيل التتان(

نبيل التتان
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سقوط قتلى بين المدنيين وجنود التحالف... وباكستان تعتقل المتحدث باسم »طالبان« 

هجوم انتحاري وصواريخ تضرب كابول عشية االنتخابات األفغانية

العامة،  الصحة  ـــوزارة  ب المسئول  وقـــال 
فريد رائد، إن سبعة أشخاص قتلوا كما أصيب 
الــقــوات  قافلة  على  الهجوم  فــي  ـــرون  آخ  52
األجنبية على الطريق المتجه شرقا من كابول 

إلى مدينة جالل آباد. 
ــة وحــلــف  ــي ــان ــغ ــات األف ــط ــل ــس ــب ال ــس ــح وب
العديد  مقتل  عن  أسفر  الهجوم  فإن  األطلسي 
مواطنين  سبعة  إلى  إضافة  الحلف  جنود  من 
ــر من  ــث ــار أك ــج ــف أفـــغـــان. كــمــا جـــرح جـــراء االن

خمسين شخصا بينهم جنود من الحلف. 
»طالبان«  باسم  المتحدث  الهجوم  وتبنى 
قائد  وقال  هاتفي.  اتصال  في  مجاهد  اهلل  ذبيح 
عبدالغفار  سيد  كابول  في  الجنائية  الشرطة 
استهدف  الهجوم  إن  للصحافيين  زادة،  سيد 
طريق  عــلــى  ــة  ــي ــدول ال ــوات  ــق ــل ل ـــؤن  م ــة  ــل ــاف »ق

باغرام«. 
ــدة في  ــح ــت ــم ـــــم ال ــة األم ــن ــج ــت ل ــن ــل ــا أع ــم ك
موظفيها  من  اثنين  أن  بيان  في  أفغانستان 
قتال وجرح ثالث في الهجوم االنتحاري. وقال 
المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل 
وحــزن  بصدمة  »أشــعــر  الــبــيــان  فــي  ــد  اي ــاي  ك

الذين  القتلى  بين  من  أن  علمت  بعدما  شديد 
سقطوا في الهجوم، اثنين من موظفينا«.

قــوات  مــن  أميركيان  جنديان  أيضا  وقتل 
يدوية  قنبلة  انــفــجــار  ــي  ف الثلثاء  األطــلــســي 
أعلن  لــمــا  ــًا  ــق وف أفــغــانــســتــان،  شـــرق  الــصــنــع 
إلرساء  الدولية  القوة  بيان  يحدد  ولم  الحلف. 
أو  ــادث  ــح ال ـــروف  ظ أفغانستان  ــي  ف ــالم  ــس ال

مكانه. 
القتال  بتكثيف  »طالبان«  متشددو  وتوعد 
من  العديد  إطالق  وتم  االنتخابات.  وتعطيل 
أثناء  العاصمة  على  الصغيرة  الــصــواريــخ 
أحدها  إن  الــشــرطــة،  مــن  مصدر  وقــال  الليل. 
القصر  مجمع  في  التلفيات  بعض  في  تسبب 
سقط  آخــر  وإن  المحصن  الشاسع  الرئاسي 
أي  يتسبب  ولم  بالعاصمة.  الشرطة  مقر  على 

منهما في سقوط ضحايا. 
الهاتف  عبر  »رويـــتـــرز«  إلــى  ــة  ــال رس وفــي 
أربعة  أطلقوا  إنهم  اهلل،  ذبيح  المتحدث  قــال 
الماضية  قبل  الليلة  كابول  تجاه  صــواريــخ 
بذلك  فيها  يقومون  التي  الثالثة  المرة  وهــي 

خالل الشهر الجاري.

مفجر  هاجم  الجنوب  في  ارزكان  إقليم  وفي 
تفتيش  نقطة  قــدمــيــه  عــلــى  يسير  ــاري  ــح ــت ان
أفغان  جنود  ثالثة  مقتل  إلى  أدى  ما  للشرطة، 
ومدنيين اثنين. وفي غضون ذلك، قتل مرشح 
لمجلس محلي بالرصاص في إقليم جوزجان 

الشمالي. 

رسميًا  االنتخابية  الحمالت  فترة  وانتهت 
الليلة قبل الماضية بعد أن شهد يومها األخير 
ومنافسه  لقرضاي  محمومة  تأييد  مسيرات 
عبداهلل  الــســابــق  الــخــارجــيــة  وزيـــر  الرئيسي 

عبداهلل. 
ـــاي  ـــرض ـــــوز ق ـــات ف ـــالع ـــط ـــت ــــح اس ــــرج وت

المطلقة  بالغالبية  ليس  لكن  باالنتخابات، 
خالل  إعـــادة  جولة  إقــامــة  لتجنب  المطلوبة 

ستة أسابيع. 
حدوث  من  مراقبون  حذر  أخرى،  ناحية  من 
غدا  المقررة  الرئاسة  انتخابات  فــي  تالعب 
محللي  شبكة  في  المدير  ــال  وق )الخميس(. 

لألبحاث  مستقلة  منظمة  وهي  أفغانستان، 
ـــــراء  ـــج: »إج ـــن ـــي ـــاس روت ـــوم ــة، ت ــي ــاس ــي ــس ال
بأية  واقعي  غير  أمر  ونزيهة  حرة  انتخابات 
حول  ــدور  ي فاألمر  أفغانستان(...  )فــي  حــال 
ــان،  ــغ األف إلــى  بالنسبة  مقبولة  انــتــخــابــات 

وإنني أشك في أن الحال سيكون كذلك«.
جميع  ــن  م أفــغــانــا  أن  ــج،  ــن ــي روت ــــح  وأوض
هــذه  إن  ــه  ل ــوا  ــال ق الــســيــاســيــة  الــمــعــســكــرات 
بشكل  ــوأ  أس نحو  على  ستجرى  االنتخابات 
التي  األولى  الرئاسية  االنتخابات  من  واضح 

جرت العام 2004.
ـــة  اإلذاع هيئة  ـــرت  ذك نفسه،  ــت  ــوق ال وفــي 
آالف  هــنــاك  أن  ـــي(،  س ــي  ب )بـــي  البريطانية 
في  للبيع  معروضة  االنتخابية  البطاقات 
بعض  على  عرض  أنه  وأضافت  أفغانستان. 
يصوت  حتى  كبيرة  مبالغ  القبائل  شــيــوخ 

أتباعهم لمرشح معين في االنتخابات. 
كبار  مسئولون  أعــلــن  ـــرى،  أخ ناحية  مــن 
اعتقال  ــس  أم الباكستانية  ــن  األم أجــهــزة  فــي 
المتحدث الرئيسي باسم »طالبان« باكستان 
في  عمر،  مولوي  »الــقــاعــدة«،  مع  المتحالفة 

المنطقة القبلية شمال غرب البالد. 
اإلعالم  وزير  أكده  الذي  اإلعالن  هذا  ويأتي 
الغربية  الشمالية  ــة  ــدودي ــح ال الــواليــة  ــي  ف
افتخار حسين، بعد أسبوعين على مقتل زعيم 
»طالبان« باكستان، بيت اهلل محسود، كما هو 

مرجح في انفجار صاروخ أميركي.

قوات التحالف تحيط بموقع الهجوم اال نتحاري في كابول أمس      )أ. ف. ب(

الرئيس األميركي يرى تحسنًا في مسار تجميد المستوطنات

بعد لقاء مبارك وأوباما... واشنطن تأمل تقديم خطة سالم الشهر المقبل

ــم الــرئــيــس  ــاس ـــرح الــمــتــحــدث ب ــه، ص ــب ــان مــن ج
باراك  األميركي  الرئيس  أن  مبارك  حسني  المصري 
المتحدة  الواليات  إن  المصري  لنظيره  قال  أوباما 
أيلول  سبتمبر/  ــي  ف ســالم  خطة  تقديم  ــي  ف تــأمــل 

المقبل. 
قال  أوبــامــا  »إن  عــواد:  سليمان  المتحدث  ــال  وق
اليوم إنه يأمل في التمكن من تقديم خطة سالم خالل 
الشهر المقبل، عند افتتاح الدورة الجديدة للجمعية 

العامة لألمم المتحدة«. 
المصرية  ـــط  األوس الــشــرق  أنــبــاء  وكــالــة  ونقلت 
المتحدة  ــات  ــوالي »ال إن  قوله  أوبــامــا  عــن  )أ.ش.أ( 
في  السالم  إلحالل  سويًا  العمل  ستواصالن  ومصر 
بين  والسالم  واالستقرار  األمن  يسود  حتى  المنطقة، 

العرب و »إسرائيل«. 
وأضاف »لقد أجريت مباحثات مع الرئيس مبارك 
على  اتفقنا  ــد  وق ــالم،  ــس ال عملية  ــع  دف سبل  بــشــأن 
المنطقة،  في  السالم  لتحقيق  سويًا  العمل  مواصلة 
المنطقة  في  النووية  األسلحة  موضوع  ناقشنا  كما 
الثنائية  العالقات  إلى  إضافة  العراق،  في  والوضع 

بين البلدين«. 
ــد الــتــقــيــنــا أمــس،  ــق ـــال مـــبـــارك: »ل ــه، ق ــب ــان مــن ج
وناقشنا  ــض،  ــي األب البيت  ــي  ف الــثــالــث  الــلــقــاء  ــو  وه
الــشــرق  قــضــيــة  مقدمتها  فــي  كــثــيــرة  ــات  ــوع ــوض م
األوسط، إضافة إلى العالقات الثنائية والوضع في 

إيران والعراق والصومال والقرن اإلفريقي«. 
ــًا في  ــض ــا أي ــام ــع أوب ــال: »تــحــدثــت م ــائ ـــح ق وأوض
لقد  بصراحة  له  وقلت  مصر،  في  اإلصــالح  قضايا 
برنامج  على  بناء  الرئاسية  االنتخابات  خضت 
يشمل اإلصالحات في مجاالت عديدة، وهناك أشياء 
كثيرة نقوم بها، وال يزال أمامنا عامان نواصل العمل 

فيهما«. 
وأضاف أن العالقات المصرية - األميركية طيبة 
االختالف  بعض  أحيانًا  يحدث  وقد  واستراتيجية، 
وضــع  ــن  م يغير  ال  ذلـــك  ــن  ــك ول الــنــظــر،  ــات  ــه وج ــي  ف

العالقات مع واشنطن. 
األكبر  تركيزنا  كان  »لقد  المصري  الرئيس  وذكر 
ألنها  الفلسطينية  القضية  على  المباحثات  ــي  ف
بأسره،  والعالم  المنطقة  على  تأثير  ولها  محورية 
تطرقنا  كما  أميركا،  أو  الغرب  أو  الشرق  في  ــواء  س
في  وتحدثنا  ـــران  إي فــي  ــووي  ــن ال للموضوع  أيــضــًا 
بكل  مباحثاتنا  تناولتها  التي  كافة  الموضوعات 

صراحة«. 
وقال الرئيس األميركي إنه يرى عالمات مشجعة 
إلى  لدعوته  معارضتها  »إســرائــيــل«  تخفيف  على 
الغربية  الــضــفــة  ــي  ف االســتــيــطــانــي  الــبــنــاء  تجميد 
المحتلة. وفي وقت سابق أمس قال وزير في حكومة 
لم  إنه  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  ــوزراء  ال رئيس 
جديدة  إســكــان  لمشروعات  مناقصات  أي  تــصــدر 

الحكومة  تولت  منذ  اإلسرائيلية  المستوطنات  في 
ويرفض  أشهر.  خمسة  نحو  قبل  السلطة  اليمينية 
أثار  ما  االستيطاني  للبناء  الكامل  التجميد  نتنياهو 
اإلسرائيلية  األميركية  العالقات  تشهده  خالف  أكبر 

منذ عقد. 
نيكوال  الفرنسي  الرئيس  ــدد  ش ــر،  آخ جانب  مــن 
العاهل  )الثلثاء(  أمــس  استقباله  لــدى  ســاركــوزي 
على  الــغــداء،  على  الــثــانــي  ــداهلل  ــب ع الملك  ــــي  األردن
»ديناميكية  إلحداث  دولية«  »مبادرة  إطالق  ضرورة 

حقيقية للسالم« بين اإلسرائيليين والفلسطينيين. 
التعجيل  ــرورة  »ض على  الفرنسي  الرئيس  وأكــد 
في إعادة إطالق عملية تسوية والتوصل سريعًا إلى 

نتيجة« في النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني. 
دولية  مبادرة  بأن  »اقتناعه  عن  ساركوزي  وعّبر 
قد  مستوى  أعــلــى  على  المعنيين  الفاعلين  تضم 
بين  للسالم  حقيقية  ديناميكية  ــالق  إط فــي  تسهم 
بحسب  ــرب«  ــع وال والفلسطينيين  اإلسرائيليين 

البيان. 
مؤتمر  عقد  ــى  إل ــراً  ــي أخ الفرنسي  الرئيس  ودعــا 
دولي بهدف استئناف عملية السالم بين »إسرائيل« 
نظيره  مع  ــداء  غ مأدبة  أثناء  ــك  وذل والفلسطينيين 

المصري حسني مبارك في باريس.
إلى ذلك، أكد نائب األمين العام للجامعة العربية 
القرار  أهمية  )الثلثاء(،  أمس  حلي  بن  أحمد  السفير 
للطاقة  الدولية  الوكالة  على  سيطرح  الذي  العربي 
سبتمبر/  شهر  في  المقبل  اجتماعها  في  النووية 

أيلول بشأن القدرات النووية اإلسرائيلية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط )أ ش أ(، أن بن 
اتصاالت  تجري  العربية  الجامعة  أن  أوضح  حلي 
أو  ــي  األوروب االتحاد  في  سواء  الدولية  األطــراف  مع 
الدول  وبعض  الهند  ومنها  اآلسيوية  الــدول  بعض 

اإلفريقية لتوفير الدعم الالزم لهذا القرار.

الرئيس المصري حسني مبارك يصغي للرئيس األميركي باراك أوباما  في البيت األبيض أمس               )رويترز(

فرار موقوف من »فتح اإلسالم« من سجن في لبنان
احد  ـــرار  ف اللبنانية  السلطات  أعلنت   [
ـــــالم« االصــولــيــة  ــح االس ــت ــة »ف ــرك عــنــاصــر ح
محاولة  وفــشــل  رومــيــة  سجن  مــن  المتطرفة 
فرار سبعة آخرين فجر أمس )الثلثاء(، مؤكدة 
وزير  وامر  الفار.   عن  جارية  بحث  عمليات  أن 
بتوقيف  أمس  بــارود  زيــاد  اللبناني  الداخلية 

ضباط وحراس السجن.
الداخلي  االمـــن  لــقــوى  الــعــام  الــمــديــر  واكـــد 
بــرس«،  »فرانس  لوكالة  ريفي  اشــرف  اللواء 
فجراً  فر  الذي  السجين  عن  البحث  عمليات  أن 
سيفتح  تحقيقا  أن  إلى  مشيراً  مستمرة،  التزال 

في ظروف العملية. 
تواصل  االمــنــيــة  ــوى  ــق ال »إن  ــي:  ــف ري وقـــال 
ــي  ــاج ـــد ح ـــم عــمــلــيــات الـــبـــحـــث عــــن طــــه أح
سجن  مــن  ــرار  ــف ال مــن  تمكن  الــذي  سليمان... 
بين  أن  واوضح  بيروت.  شرق  شمال  رومية« 
في  فشلوا  الذين  اآلخرين  السبعة  السجناء 
اساسيين  موقوفين  سليمان  حاجي  مع  الفرار 
الزواوي  صالح  محمد  هما  نفسه  التنظيم  من 

المعروف بأبوسليم طه وياسر الشقيري. 
ناطقا  )فلسطيني(  ــه  ط ابــوســلــيــم  ـــان  وك
نهر  مخيم  معارك  خالل  االسالم«  »فتح  باسم 
بين  الشمال  في  الفلسطينيين  لالجئين  البارد 
استمرت  والــتــي  اللبناني  والجيش  الحركة 
 2007 أيــلــول  سبتمبر/  ــى  إل ــار  أي مــايــو/  مــن 
بينهم  شــخــص   400 نــحــو  بمقتل  وتسببت 
ياسر  أما  المخيم.  وتدمير  لبنانيًا  جنديًا   168
الشقيري )سوري( فهو يحاكم في ملف تفجير 
شباط  فــي  ــروت(  ــي ب ــرق  ش )شــمــال  علق  عين 
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الذين  السجناء  مع  حاليا  التحقيق  ويتم 
الهرب.  من  منعهم  من  السجن  ــراس  ح تمكن 
داخل  من  تواطؤ  أو  تقصير  هناك  كان  إذا  وعما 
»نحن  ريفي  قال  الفرار،  عملية  سهل  السجن 
للقبض  االولوية  تحقيق.  اي  على  منفتحون 
على السجين الفار، ثم سيفتح تحقيق قضائي 
تقصيرا  هناك  أن  تبين  اذا  المحاسبة  اجل  من 

ومن اجل معالجة الثغرات اذا وجدت«. 
ـــــــددت الــفــصــائــل  ــــــــرى، ش ـــة اخ ـــه ــــن ج م
مخيم  ــي  ف االمــنــيــة  ــا  ــه ــراءات اج الفلسطينية 
شمال  فــي  الفلسطينيين  لالجئين  ــداوي  ــب ال
قبل  سليمان  حــاجــي  يقيم  ــان  ك حيث  لبنان 
في  فلسطيني  امــنــي  مــصــدر  ـــال  وق اعــتــقــالــه. 

ــــرس«، إنـــه »تــم  الــشــمــال لــوكــالــة »فــرانــس ب
البداوي  مخيم  داخــل  الجهوزية  ــات  درج رفع 
نهر  من  كيلومترات  عشرة  بعد  على  )الواقع 
عند  االمنية  ــــراءات  االج تشديد  ــم  وت ــارد(  ــب ال
ــي ســلــيــمــان أوقــف  ــاج الـــحـــواجـــز«. وكــــان ح
خــالل   2006 الــثــانــي  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  ــي  ف
اطالق  تخلله  البداوي  مخيم  في  امني  اشكال 
»فتح  حركة  تكن  ــم  ول ــات،  ــاب اص ووقـــوع  ــار  ن

االسالم« كشفت بعد عن نفسها في حينه. 
فيه  أعلن  بيانًا  اللبناني  الجيش  واصــدر 
سجن  من  فر  ــذي  ال الموقوف  ــورة  »ص تعميم 
اقــرب  ابــالغ  ــى  ال المواطنين  ــًا  ــي داع ــة«،  ــي روم
الحصول  أو  مشاهدته  حال  في  عسكري  مركز 

على اي معلومات عن مكان وجوده. 

مروحية عسكرية تحلق فوق سجن رومية عقب فرار المعتقل      )رويترز(

ن بخليفته الرئيس مبارك يرفض التكهُّ
سيختارون  الذين  هم  المصريين  الناخبين  بأن  عامًا،   27 منذ  السلطة  يتولى  الذي  مبارك،  حسني  المصري  الرئيس  صرح   [

خليفته، في الوقت الذي يتهمه معارضوه باإلعداد لتوريث نجله جمال الحكم.  
مع  لقائه  عشية  )اإلثنين(  األول  أمس  مساء  )سي.بي.إس(  األميركية  التلفزيون  شبكة  إلى  حديث  في  عامًا(   81( مبارك  وقال 

الرئيس األميركي باراك أوباما في البيت األبيض: »ال أحد يعلم من سيكون خليفتي، فإنَّ لدينا انتخابات«.  
وأضاف الرئيس المصري، الذي رفض أكثر من مرة اتهامات المعارضة بالسعي إلى إعداد نجله جمال )45 عامًا( لتولي خالفته 
الرئاسية  االنتخابات  في  نفسه  ترشيح  ينوي  كان  إذا  ما  مبارك  الرئيس  يكشف  ولم  سيقررون«.   الذين  هم  الناس  االنتخابات  »عند 

المقرر إجراؤها العام 2011، وقال: »ال أفكر في ذلك في الوقت الراهن«.

 § واشنطن - د ب أ، رويترز، أ ف ب

] أكد الرئيسان المصري حسني مبارك واألميركي باراك أوباما أمس )الثلثاء( عزمهما 
من  أكثر  استمر  الذي  اإلسرائيلي،   - العربي  الصراع  إنهاء  إلى  الرامية  جهودهما  مواصلة 

60 عامًا، وإحالل السالم في الشرق األوسط. 
ختام  ف��ي  أم���س،  البيضاوي  المكتب  ف��ي  ع��ق��داه  صحافي  مؤتمر  ف��ي  الزعيمان  وق���ال 

مباحثاتهما بواشنطن، إن الوضع الراهن في عملية السالم ال يحتمل أي فرصة للفشل. 

 § كابول، إسالم آباد - رويترز، أ ف ب 

في  )الثلثاء(  أمس  غربية  عسكرية  قافلة  ملغومة  بسيارة  انتحاري  هاجم   [
القصر  »طالبان«  حركة  أطلقته  صاروخ  وضرب  )كابول(،  األفغانية  العاصمة 
حامد  الرئيس  خاللها  م��ن  يسعى  التي  االنتخابات  م��ن  يومين  قبل  الرئاسي 

قرضاي إلى إعادة انتخابه.

المتهمة ذكرت أنها لم تهدف لقتل أحد... وفقًا لصحيفة »القبس« الكويتية:

ُمنفذة حريق الجهراء: انتقمُت من أهل زوجي
 § الوسط - المحرر السياسي

»القبس«  صحيفة  أف���ادت   [
ال��ك��وي��ت��ي��ة ف��ي ع��دده��ا ال��ص��ادر 
ال��غ��م��وض  أن  )ال���ث���ل���ث���اء(  أم����س 
ب����ش����أن ح����ري����ق خ���ي���م���ة ع���رس 
من  اع��ت��راف��ات  أزال��ت��ه  ال��ج��ه��راء 
تسببت به، وهي زوجة المعرس 
العمر  من  البالغة  »ن.ع«  األول��ى 
كاملة  بأقوالها  أدلت  إذ  عامًا،   23
وأجهشت  معها،  التحقيق  أثناء 
الحادث  بأن  علمت  عندما  بالبكاء 
امرأة   40 من  أكثر  بوفاة  تسبب 
أخ��ّرب  أقصد  كنت  »أن��ا  وط��ف��اًل: 

وبس«.  عليهم  العرس 
»ن.ع«  ال��ك��وي��ت��ي��ة  وب�������ّررت 
فعلتها   - ل��ل��ص��ح��ي��ف��ة  وف���ق���ًا   -
من  االنتقام  أري��د  »كنت  بقولها: 
خربوا  السبب.  فهم  زوجي،  أهل 
وبين  بيني  الزوجية  حياتي  عليَّ 
وبينهم  »بيني  مضيفة  زوجي«، 
خ���الف���ات م��س��ت��م��رة، وح���اول���وا 
ام��رأة  م��ن  بتزويجه  قلبي  ح��رق 
هناك  هل  ُسئلْت  وعندما  ثانية«. 
أجابت:  زوج���ك؟...  مع  مشاكل 
والسبب  معه،  المشاكل  »زادت 
باستمرار  يطقني  ص��ار  أه��ل��ه، 

ودائمًا  معي،  المشاكل  ويختلق 
ويصدقهم«.  أهله،  كالم  يسمع 

حرق  فكرة  أن  إل��ى  وأش���ارت 
ع��رف��ت  أن  م��ن��ذ  »ب�����دأت  ال��خ��ي��م��ة 
الوقت  ذلك  فمنذ  العرس...  وقت 
أحد  هناك  يكن  ول��م  يغلي  قلبي 

له«.  أخطط  كنت  بما  يعلم 

تنفيذ  تفاصيل  »ن.ع«  وروت 
ح����رق ال��خ��ي��م��ة: »ل��ي��ل��ة ال��ع��رس 
وذهبت  جوال،  بتاكسي  اتصلت 
زجاجتان  وم��ع��ي  ال��ج��ه��راء  إل��ى 
بالبنزين  مألتهما  بالستيكيتان 
من محطة وقود وذهبت إلى بيت 
التاكسي  وت��رك��ت  زوج���ي،  أه��ل 

الخيمة  بجانب  ومشيت  يذهب، 
وأشعلت  البنزين  عليها  وصببت 

وهربت«.  النار 
ذكرتها  ال��ت��ي  األق����وال  وه���ذه 
ع��ادت  ال��م��ب��اح��ث،  أم����ام  »ن.ع« 
وكيل  أم��ام  أم��س  مساء  فأكدتها 
الحربي،  فيصل  الجهراء  نيابة 
قصر  ف��ي  معها  التحقيق  أث��ن��اء 

العدل. 
بحرقها  م���ج���ددًا  واع��ت��رف��ت 
ال��خ��ي��م��ة، ل��ك��ن��ه��ا أن���ك���رت ف��ك��رة 
من  شخص  أي  لقتل  التخطيط 

المدعوين. 
وك����ذل����ك اس���ت���دع���ت ال��ن��ي��اب��ة 
على  وت��ع��رف��ت  ال��خ��ادم��ة،  أم���س 
التي  ه��ي  أن��ه��ا  وأك����دت  »ن.ع«، 
طلبت  فيما  الحادثة،  ليلة  رأتها 
صاحب  وإحضار  ضبط  النيابة 
ال���ت���اك���س���ي ال������ذي ن���ق���ل م��ن��ف��ذة 

الجهراء.  إلى  الحريق 
»ن.ع«  م���ع  ال��ت��ح��ق��ي��ق  وك����ان 
»تجنبًا  ال��ع��دل  قصر  ف��ي  أج��ري 
ل��وص��ول أه��ال��ي ال��ض��ح��اي��ا إل��ى 
ال���ج���ان���ي���ة«. وت���ع���رف���ت األدل�����ة 
 17 ال��ج��ن��ائ��ي��ة أم���س ع��ل��ى ه��وي��ة 
باألمر. أسرهن  وأبلغت  متوفاة، 

المتهمة الكويتية بالتسبب في حريق الجهراء      )القبس(
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التناغم البوذي اإلسالمي مزدهر في تايلند

] يجلس حمزة ديسا، التايلندي المسلم البالغ من العمر 42 عامًا متربعًا 
على شرفة منزله الخشبي المكون من غرفة واحدة في كامبونغ تشي بيالنغ 

في ساتون، وهي مقاطعة غالبية سكانها من المسلمين في جنوب تايلند.
الوقت ظهيرة يوم أحد عادي في قريته. تقوم مجموعة صغيرة من نساء 
بائع  من  المشوي  والدجاج  البابايا  سلطة  بشراء  الحجاب  يرتدين  القرية 

متجول.
»أنظر إليهم. البائع بوذي صيني والمشترين من الماليا المسلمين«، يقول 
بيالنغ،  تشي  كامبونغ  من  المجتمع  تنمية  مجال  في  مسئول  وهو  حمزة، 
تصعب  منظر  »هذا  الكيدا.  لغة  من  ثقيلة  بلهجة  المطّعمة  الماالوية  باللغة 
رؤيته في باتاني )وهو إقليم يتكون من ثالث مقاطعات ذات غالبية إسالمية، 

هي ياال وناراثيوات وباتاني، على الساحل الشرقي لمضيق كيرا(«.
بنلور  جـــاره  يملكه  الـــذي  الــمــجــاور  المتجر  ــى  إل ــك  ذل بعد  حــمــزة  يشير 
كارنسانوك، البوذي البالغ من العمر 62 سنة، كمثال على تعايش المسلمين 

والبوذيين جنبًا إلى جنب بتناغم تام في مقاطعة ِستون.
»نحن مثل اإلخوة. نقدم الحلوى لعائلة بنلور في عيد الفطر وتقدم عائلته 

لنا الحلوى في رأس السنة الصينية«، يقول حمزة.
»نحن جميعًا سواسية«، يقول صاحب المتجر الذي عاش في القرية منذ 

أربعين سنة.
تتباين عالقة األخّوة بين المسلمين والبوذيين في مقاطعة ساتون بشكل 
مقتل  إلى  باالنفصال  تتعلق  اضطرابات  أدت  حيث  باتاني  مقاطعة  مع  حاد 
الثاني  كانون  يناير/  شهر  منذ  والمسلمين  البوذيين  من  شخص   3700

.2004
وكانت مقاطعة ساتون، المجاورة لكيدا وبرليس، وهما واليتان في شمال 

ماليزيا، جزءاً من سلطنة كيدا.
وفي معاهدة ُوّقعت العام 1909 فصلت السلطات السيامية والبريطانية 
أقصى  في  تقع  التي  الماالّوية  وكيدا  وتيرنغانو  وكيالنتان  باتاني  مناطق 
ساتون(  اآلن  )وهي  كيدا  من  وجزء  باتاني  السياميون  وأخذ  البالد،  شمال 

بينما أخذ البريطانيون كيالنتان وتيرنغانو إضافة إلى معظم كيدا.
مسافة  تبعد  وهي  ِستون،  ساتون،  إلقليم  اإلقليمية  العاصمة  وتسمى 
973 كيلومتراً جنوب غرب بانكوك. ويشكل المسلمون الماالويون نحو 70 

في المئة من سكانها البالغ عددهم 280,000 نسمة.
ولدى مسلمي باتاني ومسلمي ِستون تطلعات مختلفة، حسب قول ستي 
تشي  كامبونغ  في  والمقيمة  الحجاب  تلبس  التي  المسلمة  حسن،  هاجر 

بيالنغ.
من  الخمسين  يبلغ  ماليزي  من  متزوجة  وهي  سنة   27 البيت  ربة  وتبلغ 
من  السمك  ويصّدر  ِستون،  بلدة  في  الحالل  وجبات  يقدم  مطعمًا  يملك  العمر 
باتاني  في  الماالي  »يريد  ماليزيا.  في  بيرس  كــواال  إلى  تايلند  في  رانونغ 
المجتمعات  مع  تام  بوئام  العيش  نحن  نريد  بينما  تايلند،  عن  االنفصال 
المحلية األخرى«، تشرح ستي هاجر. »ال نريد سوى السالم. لن يكون القتال 

ضد الحكومة التايلندية جيداً لمجاالت العمل«.
بين  التوترات  غياب  من  اقتصاديًا  ِستون  في  المحليون  السكان  استفاد 

من  أكثر  المئة  في  يعادل 50  ما  فيها  الفردي  الدخل  يبلغ  المختلفة.  الطوائف 
الدخل في باتاني، التي تشهد أعمال قتل متعلقة بالحركة االنفصالية بشكل 

يومي تقريبًا.
وتعترف ستي هاجر أنها تشعر باالرتياح في المملكة التي تسيطر عليها 
فلن  مليونيراً  يصبح  وأن  التجارية  باألعمال  القيام  مسلم  أراد  »إذا  البوذية. 
تتدخل الحكومة. وإذا أراد المسلمون بناء مسجد فلن تتدخل الحكومة. ماذا 

أريد أكثر من ذلك؟«.
يتمتع  بيالنغ  تشي  كامبونغ  في  مسلم  ديني  زعيم  وهو  مان  علي  يشارك 
باالحترام، يبلغ عمره 75 سنة في الشعور نفسه »رغم أننا أقلية في تايلند، 
تهتم  ال  التايلندية  الحكومة  فإن  أرض،  على  للحصول  بطلب  نتقدم  وعندما 
الماالوية  المالبس  يلبس  كان  الــذي  علي،  يقول  بوذيًا«،  أو  مسلمًا  كنت  إذا 

التقليدية، وهي هدية من أخيه الماليزي الذي يقيم في كوااللمبور.
المطاط.  مزارع  من  هائلة  مساحات  يملك  كان  إذا  سؤاله  عند  علي  يبتسم 

»الحمد هلل«، يقول علي. »أشكر اهلل ألن الحكومة ال تفّرق بين المواطنين«.
حمزة.  قول  بحسب  بيالنغ،  تشي  كامبونغ  في  تفرقة  هناك  ليست  كذلك 
ال  أننا  إال  القرية(  في  أسرة   500 من  المئة  في   90( غالبية  نشّكل  أننا  »رغم 

نفرض وجهات نظرنا الدينية على اآلخرين«.
تشي  كامبونغ  فــي  المجتمع  تطوير  لجنة  تسمح  المثال،  سبيل  على 
في  ولكن  العامة  األمــاكــن  في  الكحول  يشربوا  أن  المسلمين  لغير  بيالنغ 
القوارب  أصحاب  يخدم  ميناء  فيها  يوجد  التي  القرية  في  مخصصة  مناطق 

الغربيين.
تاريخ.  »هــذا  كيدا؟  من  ــزءاً  ج تــزال  ما  ساتون  كانت  لو  حمزة  يتمنى  هل 
ولدت  عندما  ذلك.  على  نادمًا  لست  عين.  برمشة  تايلنديين  أجدادي  أصبح 

كنت تايلنديًا«.

walid.noueihed@alwasatnews.com

الجديد في »الشرق األوسط« القديم
] هل المنطقة تعيش مرحلة »الشرق األوسط الجديد« وهي على أعتاب 
»ح��وادث  مجرد  ت��ط��ورات  من  يحصل  ما  أن  أم  ت��دري  أن  دون  من  تشكله 
يوميًا؟  الضحايا  عشرات  بسببها  وتسقط  البشر  بين  عفويًا  تقع  م��رور« 
حتى  تشهد  فالمنطقة  االفتراضي.  السؤال  هذا  فعاًل  تثير  المشهد  ق��راءة 
األميركي  القرار  عن  رم��وزه  وغياب  الجدد«  »المحافظين  تيار  رحيل  بعد 
سلسلة تصادمات قبلية أو طائفية أو مذهبية أو أقوامية أو سياسية )أقليات 
خريطة  في  بنيوية  تصدعات  وج��ود  إل��ى  تؤشر  مناطقية  أو  وأكثريات( 

»الشرق األوسط الكبير«.
وتنظيم  آب��اد  إس��الم  جيش  بين  مستمرة  مواجهة  هناك  باكستان  في 
قبليًا  والممتد  سوات  ووادي  وزيرستان  في  جغرافيًا  المنتشر  »القاعدة« 

في مناطق مجاورة للعاصمة والحدود األفغانية والهندية.
مومبي  سيناريو  تجدد  إرهابية«  »هجمات  من  مخاوف  هناك  الهند  في 
عنف  موجة  ويطلق  النوويتين  الدولتين  بين  مواجهة  يسبب  أن  كاد  الذي 

على الحدود الفاصلة في كشمير.
في أفغانستان التي تستعد لالنتخابات الرئاسية في 20 أغسطس/ آب 
الجاري لم يتوقف العنف لحظة. فهو يدور ويتنقل من إقليم إلى آخر كاشفًا 
األطلسي  الحلف  ق��وات  تتبناه  ال��ذي  األمني  الحل  إط��ار  يتجاوز  م��أزق  عن 

وتورطت به إدارة الرئيس باراك أوباما.
وأحدثها  األسلحة  أثقل  فيها  تستخدم  شرسة  معارك  هناك  اليمن  في 
لتطويق حركة تمرد قبلية - مناطقية ترفع مطالب غير واضحة في أبعادها 
في  تقسيمية  شعارات  ترفع  سياسية  خطوط  مع  تتقاطع  ولكنها  وغاياتها 

الجنوب.
طويل  بحري  ساحل  على  يمتد  جغرافي  منبسط  هناك  الصومال  في 

تشرذمه معارك قبلية تتنافس على النفوذ تحت برامج تتراوح بين دعوات 
السلب  طريق  من  كانت  لو  حتى  بالغنيمة  تطالب  وأخرى  الشريعة  لتطبيق 

والقرصنة.
في السودان يتكرر مشهد التضارب في صالحيات المركز واألطراف 
وتعزل  الوحدة  تهدد  ومناطقية  قبلية  قنوات  على  االنقسام  فتح  إلى  أدى  ما 
بعيدًا  وضواحيها  العاصمة  دائرة  في  مستقباًل  تحاصرها  وربما  »الدولة« 
والغرب  )جوبا(  الجنوب  في  األقاليم  على  تطرأ  أخذت  التي  المتغيرات  عن 

)دارفور( والشرق )كردفان(.
في غزة تبدو الصورة أكثر قتامة من السابق بعد أن شهد أهالي القطاع 

سلسلة تطورات لم تحسب في برامج القوى والفصائل الفلسطينية.
لعبة  في  الثابت  المتغير  هو  المذهبي  الطائفي-  الحراك  يبدو  لبنان  في 
ت��ط��ورات  ح��ص��ول  احتمال  األم���ر  يلغي  أن  دون  م��ن  السياسي  ال��ت��وازن 
»الدولة«  ضد  اإلسرائيلية  التهديد  لغة  تصاعد  بعد  الجنوب  في  دراماتيكية 

اللبنانية عقابًا لها على المقاومة.
وأفسد  األميركي  ال��غ��زو  حطمه  بلد  ف��ي  للتفاؤل  مجال  ال  ال��ع��راق  ف��ي 
الضطرابات  مفتوحة  ساحة  اآلن  فبات  االحتالل  حلفاء  األهلية  عالقاته 
في  قطافها  وح��ان  االستبداد  عهد  في  جذورها  تأسست  تنتهي  ال  دموية 
عصر »ديمقراطية« مستوردة من مختبرات علماء االجتماع في فترة حكم 

تيار »المحافظين الجدد« في الواليات المتحدة.
تتعرض  بدأت  وتاريخها  جغرافيتها  في  الثابتة  اإلقليمية  ال��دول  حتى 
لعواصف سياسية ناعمة ومخملية. مصر مثاًل أخذت تواجه أسئلة تتصل 
في  أمنها  تزعزع  التي  التشنجات  وتلك  األقباط(  )مسألة  الوطني  بنسيجها 
السياسية.  المالحقات  أو  الطائفية  االحتكاكات  بسبب  المحافظات  بعض 

في  تصدعات  نمو  واحتمال  ال��زالزل،  خط  عن  بعيدة  ليست  أيضًا  وتركيا 
)األناضول(  والمناطقي  )األك��راد(  السكاني  والتوازن  االجتماعي  الهرم 
ستنتج عنه حاالت من العنف في بؤر تقع على مقربة من الحدود السورية 
دائرة  في  متوقعة  وغير  فائقة  بسرعة  دخلت  بدورها  إي��ران  العراقية.   -
والمصالحة  التفاوض  أب��واب  السلطة  أقفلت  أن  بعد  السياسي  االه��ت��زاز 
على  تتجلى  مظاهره  بدأت  الذي  اإليراني  والحراك  القانون.  سقف  تحت 
إقليميًا  يمتد  أن  يمكن  األول  على  الثاني  الجيل  وانقالب  التوازنات  خريطة 

إذا تداعى داخليًا.

الجديد والقديم
من  العنف  أو  التوتر  من  ح��االت  يشهد  تقريبًا  كله  األوس���ط«  »ال��ش��رق 
وغزة  والعراق  والسودان  والصومال  اليمن  إلى  وأفغانستان  باكستان 
تحوالت  وج���ود  ع��ن  ف��ع��اًل  تكشف  المتتالية  ال��ص��ور  ه��ذه  وك��ل  ول��ب��ن��ان. 
سياسية،  هيئة  على  هويتها  تستقر  لم  مرحلة  معالم  وج��ود  إل��ى  تؤشر 
الزمنية.  التحوالت  مع  التكيف  في  فشلت  قديمة  استيطان  ببؤر  أشبه  فهي 
إلى  يتدهور  أم  جديد  عالم  في  اآلن  يدخل  القديم  األوس��ط«  »الشرق  فهل 
أو  القومي(  )العرق  القوم  أو  الطائفة  أو  المذهب  أو  القبيلة  على  منغلق  عالم 

الجغرافيا المناطقية؟
التقهقر  نحو  تدفع  آليات  وج��ود  عينيًا  تظهر  العنيفة  المشاهد  رص��د 
والتراجع وليس نحو »التقدم« و »الحداثة«. فالجديد في »الشرق األوسط« 
والتاريخ  االج��ت��م��اع  علماء  ك��ان  زم��ن  م��ع  يتقاطع  وه��و  ق��دم��ه  ف��ي  م��وغ��ل 
نظام  مع  تناسبه  وع��دم  تخلفه  إل��ى  األق��ل  على  أو  انقراضه  إل��ى  يشيرون 

والتكتالت  وال��ب��ورص��ات  ال��م��ال  وأس���واق  الكونية«  و»ال��ق��ري��ة  »العولمة« 
يريد  ك��ان  ما  بالضبط  هو  المنطقة  تشهده  ما  فهل  الكبرى.  االقتصادية 
الواقع  آليات  أن  أم  األوسط«  »الشرق  في  يراه  أن  الجدد«  المحافظين  »تيار 
الكومبيوتر  آالت  على  ميدانيًا  ليتغلب  والتطور  النمو  في  نجح  المتخلف 

وأرقى الصناعات التقنية وأحدث الطائرات والصواريخ والرادارات؟
أن  تؤكد  التي  المؤامرة  نظرية  فهناك  تفسير.  من  أكثر  تحتمل  اإلجابة 
التوازنات  كسر  قرر  حين  التدهور  إطار  رسم  الجدد«  »المحافظين  مخطط 
القوى  من  مباشر  تدخل  دون  ومن  آليًا  تتصدع  المنطقة  تاركًا  الموروثة 
الكبرى. وهناك نظرية المفاضلة التي تعتمد موضوعة الفشل لتبرير عجز 
إلى  أخيرًا  اضطرها  ما  وأهدافها  أغراضها  تحقيق  عن  األميركية  السياسة 
االنتشار  وإعادة  االنسحاب  وتفضيل  بالواقع  واإلقرار  بالخطأ  االعتراف 
االنخراط  في  تستمر  ال  حتى  ألهلها  مفتوحة  الساحات  تاركة  والتموضع 

بمهمات تصنيع مستحيلة.
هناك  الثاني  الجواب  ودقة  األول  الجواب  صحة  مدى  عن  النظر  بغض 
فعاًل  بدأ  القديم  األوس��ط«  »الشرق  أن  وهي  للعيان،  واضحة  تبدو  حقيقة 
دائمًا  يكون  أن  بالضرورة  ليس  والجديد  »جديد«.  تاريخي  طور  في  يدخل 

أحسن من القديم.
األهلية  تجاذباته  في  خطير  وه��و  األوس���ط«  »ال��ش��رق  في  جديد  هناك 
رسم  إعادة  احتمال  باتجاه  التصدع  خط  إلى  الداخل  من  الدول  يدفع  ألنه 
من  تباعًا  تنفجر  عنقودية  أزمات  دائرة  إلى  وجرجرته  السياسية  خريطته 
والغريب  وغاياتها.  وأهدافها  ومسبباتها  أسبابها  أحيانًا  تعرف  أن  دون 
على  المتالحقة  االنتصارات  خانة  في  يضعه  البعض  أن  الجديد  هذا  في 

االمبريالية والصهيونية والمشروع األميركي.

والطرارة! الغالء...  معونة 
معونة  م��ن  ي��ت��وّج��ع  ال��ب��ح��ري��ن��ي  المجتمع  م����ازال   [
قريب،  م��ن  وال  بعيد  م��ن  ال  منها  يستفد  ل��م  التي  ال��غ��الء، 
في  وخاصة  العيش،  ألم  يعانون  الناس  من  الكثير  ومازال 
الناس  ينشغل  أن  وبدل  علينا،  سيهل  الذي  رمضان  شهر 
التي  المبالغ  بعد  الكثيرون  ينشغل  والطاعة،  بالعبادة 
وعلى  الفطر  عيد  وعلى  رم��ض��ان  شهر  على  ستصرف 

المدارس. دخول 
ي��وم،  ع��ن  ي��وم��ا  ت��زي��د  البحريني  ال��م��واط��ن  ه��م��وم  إن 
ولكن  الناس،  من  الكثير  حاجة  تسد  كانت  المعونة  وهذه 
خّيبة  المعونة،  ه��ذه  على  للحصول  ال��ج��دي��دة  ال��ش��روط 
ال  ومن  البحرين،  في  المحتاجين  الناس  من  العديد  أمل 
وارتفاع  المعيشة  وغالء  الديون  تراكم  ظل  في  منا  يحتاج 

األسعار.
التي  رس��ال��ت��ه  ب��ع��رض  يطالبنا  اإلخ���وة  أح��د  ه��و  وه��ا 
وردت عبر بريدنا االلكتروني، والذي يشرح فيه ظروفه 
و«ما عاشه« المنتهي قبل أن يدخل في الحساب، وشروط 

الغالء. عالوة  على  للحصول  التنمية  وزارة 
رسالته: وتبدأ 

تحية  ال��ش��روق��ي  م��ري��م  والكاتبة  الصحافية  األخ���ت 
وبعد طيبة 

رس��ال��ت��ي  ق�����راءة  ع��ل��ى  أش���ك���رك  أن  ال��ب��داي��ة  ف���ي  أود 
ال��م��ت��واض��ع��ة ج����دًا وال���ت���ي س���وف اخ��ت��ص��ره��ا ف���ي ه��ذه 

السطور:
ال��دع��م  ي��س��م��ى  م���ا  أو  ال���غ���الء  ع����الوة  ه���و  ال��م��وض��وع 
مشكلتي  أقول  سوف  ولكن  ابدأ  كيف  أعرف  ال  المالي... 
نار  وطأة  تحت  هم  الذين  الشعب،  عامة  من  كثير  ومشكلة 

ذلك. حيال  شيئا  تفعل  ال  والحكومة  األسعار  غالء 
للعامين  ال��غ��الء  ع���الوة  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  أق���ر  ع��ن��دم��ا 
دينار   700 الفرد  دخ��ل  يكون  أن  فيها  اشترط  المقبلين 
تشتهي  ال  ب��م��ا  ال��ري��اح  ت��أت��ي  ول��ك��ن  ال���ع���الوات(  )ب����دون 
مع  والقط  الفأر  لعبة  تلعب  التنمية  وزارة  فهذه  السفن، 
بسبب  المالي  الدعم  تستحق  ال  أن��ت  )فمثال  المواطنين 

دينار(  700 ال�  يفوق  راتبك  مجموع 
تصريح  وأي����ن  وت��ص��ري��ح��ات��ه��م؟  ال���ن���واب  ك���الم  أي���ن 
اللجنة  م��ع  اجتمعت  عندما  االجتماعية  التنمية  وزي��رة 
رأسهم  وعلى  األفاضل  نوابنا  من  مجموعة  مع  المكونة 
شرط  يكون  أن  على  أصّر  الذي  خليل،  عبدالجليل  النائب 
دخل  مجموع  يكون  أن  هو  المالي  الدعم  على  الحصول 

العالوات؟! غير  من  دينار   700 الفرد 
قبل  دينارًا   730 مجموعه  راتب  على  أحصل  أنا  فمثال 
دينارًا   672 على  أحصل  االستقطاع  وبعد  االستقطاع 
العالوات،  غير  من  أي  دينارًا   632 هو  األساسي  وراتبي 

أي أّن الفارق هو في العالوات وليس في الراتب.  
لم  ال��ذي��ن  المواطنين  م��ن  كبيرة  نسبة  ع��ن  أتكلم  أن��ا 
بحق  مجحفة  اعتبرها  والتي  العالوة  هذه  على  يحصلوا 
وبعده  رمضان  شهر  أب��واب  على  نحن  فها  المواطنين؛ 
يأتي  أن  للمواطن  أين  ومن  المدارس،  تبدأ  وبعدها  العيد 

األسعار؟ غالء  مقابل  في  أسرته  متطلبات  بكل 
رسالته( )انتهت 

ومتى  خ��اط��ره؟  يطّيب  أن  البحريني  لشعبنا  آن  متى 
ونعمل  ي��وم  ك��ل  نشقى  إننا  إذ  ال��ش��ع��وب؟،  كبقية  نعيش 
على  الفتات،  على  إال  نحصل  ال  وبالمقابل  أنفسنا  ونجهد 

األخرى. الشعوب  عكس 
ضئيال  مبلغا  ينتظر  الذي  »كالطّرار«  المواطن  أصبح 
العامل  فهو  حّقه،  من  وأقل  حّقه  هذا  أن  مع  اآلخرين،  من 
الشأن  رفعة  لتحقيق  يشقى  الذي  والمسئول،  والموّظف 

البلد. لهذا 
فإننا  العمل،  ع��ن  أض��رب��وا  الموّظفين  ه��ؤالء  أّن  ول��و 
على  ستقضي  كبرى  وأزم��ة  حقيقية  معضلة  سنواجه 
يعصر  أاّل  يجب  وعليه  حاليًا،  الموجودة  االستقرار  أطر 

األمور. عواقب  نتجّنب  حتى  أكثر  المواطن 
أجندتها،  االجتماعية  التنمية  وزارة  تراجع  أن  يجب 
وتعمل على حل أزمة هذه المعونة التي أضحكت اآلخرين 
علينا، ويجب على النّواب أن يوفوا بالوعود الغزيرة التي 
في  أّنهم  وخاصة  2006م،  انتخابات  في  بها  أغرقونا 

انتخبوهم. الذين  الناس  جمهور  أمام  حرج  موقف 
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] لكن ماذا عن الوضع الزراعي بمملكة البحرين الذي يستهلك أكبر كمية 
تحقق  ال  عقيمة  أساليب  يتبع  البحرين  في  الزراعي  الوضع  إن  إذ  المياه،  من 
التقليدي  األسلوب  بهذا  زراعة  نريد  هل  أنفسنا  نسأل  أن  البد  أوال  ولذا  عوائد 
عنوان  غير  طياته  بين  يحمل  ال  وهــذا  تقليدية  بصورة  اإلنتاج  في  المتبع 
زراعة هدر الموارد والوقت، أم نحن نريد زراعة عصرية حديثة مؤسسة على 
القدرات العلمية والتكنولوجية لكي نحقق استثماراً أمثل للموارد الطبيعية 

وتنميتها ونحافظ عليها لصالح األجيال القادمة؟ 
] ماذا تعني بزراعة هدر الموارد والوقت وال تحقق عائدًا؟

- نعم أسلوب الزراعة المتبع حاليًا هو هدر للموارد والوقت وسنتعرض 
للغة األرقام: 

دونم   6500 البحرين  مملكة  في  بالخضراوات  المزروعة  المساحة  تبلغ 
المساحات  وهذه  غمرا،  تزرع  دونم   4500 منها  متر(،  ألف  يــوازي  )الدونم 
يقارب  ما  أي  الخضراوات  مساحة  إجمالي  من  المئة  في   68 نسبة  تشكل 
تحسب  ال  المياه  ألن  وذلك  معايير  أدنى  دون  بالغمر  تروى  المزارع  ثلثي  من 
أيضا  ــذه  وه بالتنقيط  ريــأ  ــروى  ت المئة  في   25 ونسبة  العالمي.   بالسعر 

زراعات مكشوفة أي غير مغطاة. 
نسبة  األسف  مع  بالستيكية.  بيوت  تحت  تزرع  فقط  المئة  في   7 ونسبة 
المحمي  البيت  خصائص  أو  مسمى  أي  لها  ليس  المحمية  البيوت  من  كبيرة 
أسلوب  أن  من  وللتأكد  األمثل  اإلنتاج  من  تمكنه  التي  بالطريقه  الصوب  أو 
هو  الغمر  بطريقة  ويــروى  يزرع  ما  أن  هو  للموارد،  هدر  هو  الحالي  الزراعة 
4500 دونم، ولك أن تتخيل كميات المياه التي تضاف بالعمالة غير المدربة 
األغلبية  وحيث  للمزروعات،  المائية  االحتياجات  عن  شــيء  أي  تعلم  وال 
عما  نتحدث  أي  غمرا  وتروى  ورقية  محاصيل  هي  المزروعات  من  النوعية 
يقارب 2000 لتر إلى 2500 لتر مياه لكل واحد متر، أي لكل مترمربع يروى 
من  الماليين  آالف  عدد  نقدر  بسيط  بحساب  ولنا  مياه،  مكعب  متر   2 بقدر 

األمتار المكعبة من المياه المهدورة. 
من  دونــم   6500 مساحة  إنتاج  يبلغ   2007 العام  إحصائيات  وحسب 
الخضراوات كمية 18 ألف طن من الخضراوات، وتستهلك آالف الماليين من 
أمتار المياه أي أن قيمة المنتج ال يساوي ثمن المياه فقط دون حسابات أي من 

مستلزمات اإلنتاج األخرى من عمالة وإيجار األرض واألسمدة والمبيدات. 
والمياه  التربة  تلوث  حسابنا  في  نضع  أن  البــد  ولكن  فقط  هــذا  وليس 
محددات  أي  دون  عشوائية  بصورة  األسمدة  إضافة  من  الناتج  الجوفية 
قدرة  فوق  بما  الجوفية  المياه  تلوث  عليه  يترتب  مما  للمحصول  سمادية 
الجوفية  لآلبار  ويعود  الزائد  الماء  ضمن  يصرف  حيث  تحمله،  على  النبات 
احتواء  عــن  فضاًل  المياه،  ــودة  ج فــي  ــر  أث مــا  السمادية  بالملوثات  محماًل  

المحصول على نسب عالية من التركيزات السمادية بالثمرة. 
التى  المبيدات  استخدام  من  خطورة  أكثر  ذلك  تعدى  بل  فقط  هذا  وليس 
حتى  أمان  فترة  مبيد  لكل  إن  إذ  المبيد،  أمان  فترة  عن  معلومات  أي  يعرف  ال 
لها  األمان  فترة  مبيدات  هناك  ولألسف  الثمار  داخل  تأثيرة  ويتكسر  يتحول 
أي ال يسمح بجمع الثمار أو المحاصيل الورقية مدة أسبوعين - وإن ما يزرع 
كله محتويات »سلطة« فكيف ننتظر أسبوعين دون جمعها - وهذا ما يشكل 

عدم توافر األمان الغذائي 

زراعة الجت 
مثال آخر يستهلك واحد متر مربع من الجت كمية من المياه تتعدى 3500 
هذا  ولكن  للجت  الفعلي  االحتياج  تفوق  المعدالت  وهذه  السنة  في  مياه  لتر 
المتبع لعدم دراية العمال بالمعدالت المائية في حين أن إنتاج المتر المربع 
ال يتعدى ما ثمنه ثالثة دنانير في السنة وهذا ال يوازي قيمة المياه في حالة 
من  أي  وضــع  دون  وهــذا  ــرى،  أخ مــرة  لآلبار  المياه  كمية  نفس  شحن  ــادة  إع
ال  إنها  فائدة؟  ذات  زراعة  تعتبر  هذه  فهل  الحسابات،  في  اإلنتاج  مستلزمات 
من  األخرى  البيئية  النظم  تلوث  من  ومزيد  والوقت  الموارد  هدر  سوى  تحمل 

جراء األسمدة والمبيدات وعدم توافر أمان المنتج. 
زراعته  في  التوسع  تفسر  فماذا  مشاكل،  من  يعاني  البحرين  في  النخيل   [

بالشوارع؟ 
ماهو  فمنها  عدة،  مشكالت  من  يعاني  البحرين  مملكة  في  النخيل  نعم   -
الملوحة  من  ويعاني  الحمراء  النخيل  سوسة  وخصوصًا  باآلفات،  مصاب 
األساليب  نتيجة  المياه  ففي  للهدر  آخر  مثال  أيضًا  وهــذا  بالمياه،  الزائدة 
النخيل  عدد  يبلغ  بأنه   2007 لسنة  وهي  إحصائيات  آخر  وحسب  الزراعية 
النخلة  استهالك  كميات  وتقدر  نخلة،  ألف   550 يقارب  ما  البحرين  بمملكة 
من  مكعبا  مترا   70 تفوق  وقــد  المياه،  من  مكعبا  مترا   50 بين  ما  الــواحــدة 
المياه وهذا كاحتياج مياه سنوي للنخلة الواحدة، أي أننا نتكلم عن كميات 
جوفية  مياه  أكانت  سواء  سنويًا  المياه  من  مكعب  متر  مليون  تفوق 25  مياه 
ال  البحرين  بمملكة  التمر  إنتاج  أن  حين  في  معالجة،  صحي  صرف  مياه  أو 

يتعدى طبقًا إلحصائيات 2007 كميات وقدرها 13 ألف طن تمرا. 
أي بأختصار شديد، نصف مليون نخلة تستهلك ما يقارب من 15 إلى 20 
وهذا  طن  ألف   13 النخيل  إنتاج  إجمالي  ويبلغ  المياه  من  مكعب  متر  مليون 
بصرف النظر عن مساحات األراضي التي يشغلها النخيل وبصرف النظر عن 
مجهودات قسم وقاية النبات وفريق العمل الخاص بمقاومة أمراض النخيل 
كل  وضع  عند  للنخيل.  وعالج  رش  وأجهزة  ومبيدات  سيارات  من  يلزمه  وما 
هذه البيانات أمام أعيننا فال نخرج إال بعنوان الزراعة بهذا االسلوب ال تشكل 

إال هدراً للموارد والوقت وكالهما ثمين للغاية.
وهي  للطرق  التجميلي  للتنسيق  يستخدم  النخيل  في  التوسع  أن  رغم 
بسوسة  المصاب  النخيل  لعالج  آلية  وضــع  من  البــد  ولكن  جيدة  نوعية 
السليم،  النخيل  إلــى  المصاب  النخيل  من  تنتقل  السوسة  إن  إذ  النخيل، 
بها  سجلت  مناطق  نطاق  في  تقع  بالطرق  الجديد  النخيل  زراعة  أن  وخاصة 

اإلصابة بسوسة النخيل ولذا ستكون حلقة من انتشار المرض ال تنتهي. 
الطرق  تــزرع  أن  يفضل  اإلصابة  بها  سجلت  التي  االمناطق  أن  وأقترح 
لسوسة  يسمح  ال  الوشنجطونيا  جذع  طبيعة  آلن  الوشنجطونيا  بنخيل 

النخيل باختراقه بنفس درجة النخيل أو البد التنسيق بين قسم اإلنشاءات 
المناطق  يتجنبوا  حتى  النبات  وقــايــة  قسم  وبين  بالبلديات  الــزراعــيــة 

المسجل بها اإلصابة. 
في  بالنخيل  للعناية  لجنة  تشكيل  على  الــعــزم  هــو  صــدرنــا  أثلج  ــا  وم
البحرين وهي متخصصة يقودها الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل خليفة لما 
النجاح  إلحراز  تؤهلة  االبتكار  صفة  تحمل  بحثية  وأساليب  الخبرات  من  له 
الكثيرة  األمثلة  من  وهكذا  النخيل،  زراعـــات  في  الخلل  ــالح  إلص مهمة  في 
السابقة البد وأن نضع في حساباتنا تقييم الموارد الطبيعية التي وهبنا اهلل 

إياها وهي ثروات األمم لنا ولألجيال القادمة. 
ولكن بعد هذا العرض، نسأل عن سبل الحلول ولنبدأ بكيفية إدارة الموارد 

المائية لتقليل استخدامات المياه.
إن إدارة الموارد المائية هي مسئولية مشتركة ما بين الجميع من باحثين 
استخدامات  تهيىء  التي  والتكنولوجيا  السبل  في  للبحث  الحيوي  ودورهم 
من  وذلــك  للمحاصيل،  اقتصاديات  بعمل  والتدقيق  والبحث  للمياه  مثلى 
المحاصيل  أنواع  تحدد  بحيث  التربة  وتكوينات  المناطق  معطيات  خالل 
التي يمكن زراعتها في منطقة محددة لتعطي ربحية هي ظل ما يتوافر بنفس 
طبقا  محصول  لكل  المياه  كميات  تحدد  وكذلك  محيطة  عوامل  من  المنطقة 
للمنطقة الواقعة بها المزرعة وذلك من خالل قاعدة بيانات يتم نشرها على 
بالقطاع  العاملين  على  تقع  مسئولية  وكذلك  للوزارة،  اإللكتروني  الموقع 
بقناعة  أوال  يتحقق  وهذا  زراعين،  مرشدين  أو  مزارعين  كانوا  سواء  الزراعي 
المزارعين بضروة ترشيد المياه وكذلك كل المنظومة التي محصلتها منتج 
جيد وذات عائد مجزي، وعلى المرشدين الزراعين التطوير العلمي لمواكبة 
أحدث المستجدات التكنولوجية وكذلك محاولة توصيل المعلومة بطريقة 
ــوزارة  ال على  مسئولية  هناك  ــرى  أخ جهة  ومــن  للمزارعين،  وشيقة  سهلة 

المعنية. 
زيادة  شأنها  من  التي  التطبيقات  بعض  إلى  نتعرض  أن  هنا  نريد  أواًل، 

كفاءة المياه.
نعم، هناك الكثير والكثير من التقنيات التي تخدم زيادة كفاءة المياه مثل 
إلى  الصلب  الماء  وتقنيات  الري  في  القمر  طاقة  واستخدام  المياه  مغنطة 

آخره.
] ماذا نعني بالماء الممغنط وما هي آليات العمل به؟

سواء  المواد  على  وتأثيرها  الطاقة  علوم  استخدام  وسائل  أحــد  هي   -
أو  النباتية  الخاليا  وتأثر  كفاعل  المياه  على  تأثيره  نعني  أي  قابل،  أو  فاعل 

الحيوانية كقابل.
أواًل، المياه فال يمكن ذكر عنصر المياه بمعزل عن الطاقة فهي إما أن تكون 
في صورة غازية أو سائلة أو صلبة بحسب طاقتها الحرارية وتكون بصورة 
جزيئية أو أيونية بحسب طاقتها الكهربية ولذلك البد لنا أوال أن نقتنع بأن 
كهروكمائية  طاقة  أكانت  سواء  الطاقة  صور  بكل  فّعالة  بطريقة  يتأثر  الماء 
ليست  المغناطيسية  الطاقة  بأن  واتضح  جزيئية،  أو  حرارية  أو  ضوئية  أو 
الخواص  أو  الفزيقية  الخواص  سواء  المياه  خواص  في  تؤثر  بل  استثناء 
الذوبان  أو  السيولة  معدالت  في  التغيرات  هــذه  أكانت  ــواء  س الكيميائية 
وتسخيرها  المياه  مغنطة  بتقنية  االهتمام  بدا  لذلك  السطحي،  التوتر  أو 

للصالح العام.

أشرف  عمران
خبير زراعي

فيليب غولينغاي
 صحافي ماليزي مركزه بانكوك، ومحرر في شبكة آسيا 

 The Star نيوز، وهو تحالف من 21 صحيفة آسيوية تضم
الماليزية وThe Jakarta Post اإلندونيسية، والمقال ُينشر 

بالتعاون مع »كومن غراوند«
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لنستثمر رمضان في القضاء على العادات الصحية السيئة 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  في  شقيقاتها  مع  البحرين  مملكة  تحتفل   [
األخير  األسبوع  يصادف  والذي  التبغ  لمكافحة  الخليجي  باألسبوع  العربي 

من شهر شعبان وقبل دخول شهر رمضان المبارك. 
وال تخفى عليكم األضرار الجسيمة التي يسببها تعاطي التبغ الصحية منها 
تكفي  حيث  األض��رار  هذه  كل  بسرد  هنا  ولسنا  واالقتصادية،  واالجتماعية 

اإلشارة إلى أن هناك شخصا يموت في العالم كل 5.5 ثانية.
حتى  دولة   166 انضمت  فلقد  اآلفة  هذه  إزاء  األيدي  مكتوف  العالم  يقف  لم 
لزاما  وصار  التبغ  لمكافحة  اإلطارية  العالمية  الصحة  منظمة  اتفاقية  إلى  اآلن 
البحرين  مملكة  أكملت  حين  في  االتفاقية.  ه��ذه  بنود  تنفيذ  ال��دول  ه��ذه  على 
يعكس  الذي  األول  بتقديريها  وتقدمت  االتفاقية  على  التصديق  منذ  السنتين 
التشريعات  تأتي  القائمة  رأس  وعلى  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  مدى 
منع  تطبيق  المنصرمة  الثالثة  األع��وام  شهدت  حيث  وتنفيذها  ومراجعتها 
والمطار  التجارية  المجمعات  ذلك  وشمل  المغلقة  العامة  األماكن  في  التدخين 
بشأن  والزراعة  البلديات  شئون  وزير  عن   2006 لسنة   83 رقم  قرار  وصدر 
التدخين،  ألغراض  ومشتقاته  التبغ  تقدم  التي  والمطاعم  المقاهي  اشتراطات 
توافرها  الواجب  الصحية  االشتراطات  شأن  في   2009 لسنة   2 رقم  والقرار 
الصحة،  وزارة  عن  الصادر  المطاعم  داخل  للتدخين  المخصصة  األماكن  في 
والتبغ  التدخين  مكافحة  بشأن   2009 لسنة   8 رقم  الجديد  القانون  وأخيرا 

بأنواعه والذي يغطي معظم بنود االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ.     
أبعث  التبغ(  لمكافحة  الخليجي  )األسبوع  المناسبة  وبهذه  الوقفة  هذه  في 

والمقيمين  المواطنين  إل��ى  أواله���ا  ث��الث  رس��ائ��ل 
الشهر  حلول  قرب  بمناسبة  فيها  وأدعوهم  الكرام 

الجهود  ومضاعفة  بالتقوى  التزود  إلى  الفضيل 
بها  وقضوا  بها،  ابتلوا  سيئة  عادة  من  للتخلص 

على صحتهم وصحة من حولهم. 
ف��رم��ض��ان ف��رص��ة وك���ل م��ن��اس��ب��ة دي��ن��ي��ة هي 

فرص متكررة قيمتها في أن نفعل شيئًا نغير سلوكًا خاطئًا يرضاه اهلل ورسوله 
)أدعوكم للتوقف عن عادة التدخين(. 

أما الرسالة الثانية فهي لشيوخ الدين األكارم كافة، أدعوهم فيها إلى تكثيف 
ودعوة  تذكير  إلى  رمضان  شهر  وخالل  قبل  الجمعة  صالة  خطب  وتكريس 
المواطنين إلى االستعانة بفضائل هذا الشهر الكريم والتوجه إلى اهلل سبحانه 
وتعالى واالستعانة به لترك هذه العادة الخطرة على عموم الصحة وتذكيرهم 
األمراض  بمجموعة  تقارن  ال  والتي  بسببها  سنويًا  يموتون  الذين  بالماليين 
السارية األخرى من مثل انفلونزا الطيور وانفلونزا A H1N1 والسل الرئوي 

واإليدز إلى آخر القائمة. 
وسائل  خ��الل  وم��ن  واإلعالميين  اإلع���الم  وزارة  إل��ى  األخ��ي��رة  رسالتي 
نتبناها  التي  الحمالت  هذه  مثل  في  المعنيين  مع  يتعاونوا  أن  المختلفة  اإلعالم 
وأن  للمواطنين  الرسالة  ه��ذه  توصيل  في  واألهلية  الحكومية  الجهات  مع 
يبادروا بأنفسهم في التحدث عن هذه المناسبة المواتية وتبيان اآلثار المدمرة 

الستخدام التبغ ومشتقاته. 

وزير الصحة
فيصل بن يعقوب الحمر

ق����اس����م ح��س��ي��ن
kassim.hussain@alwasatnews.com

الرؤية المستقبلية لتطوير المحافظة الجنوبية 

الميدانية  الجنوبية  المحافظة  محافظ  سمو  ــارة  زي كانت  لقد   [
المنطقة.  أهالي  نفوس  في  اإليجابي  األثر  لها  الرفاع  لمدينة 

والمفاهيم  األفكار  تجسد  العمل  محيط  خارج  الميدانية  الزيارات  إن 
لمشاهدة  الفرصة  تتيح  فهي  األهداف،  وتحقق  المعطاة،  والممارسات 
خالل  من  تجسيدها  يمكن  ال  التي  والمواقف  والممارسات  األشــيــاء 
التنسيقية  الزيارة  من  أكثر  مردودها  حيث  البعض،  قبل  من  التقارير 
المراجعة  وفريق  المسئول  بين  أولية  تعارف  بطاقة  نعتبرها  التي 

 . جية ر لخا ا
المالحظات  وببعض  بالشكر  المحافظ  سمو  إلــى  نتوجه  ولهذا 
هذه  بأن  علما  الجنوبية.  المحافظة  لتطوير  المستقبلية  الرؤية  على 
وال  بالرفاع  ومقيم  مواطن  كل  وأماني  طموح  طياتها  في  تحمل  الرؤية 

البصرة.  أعمى  إال  عليها  يتحفظ  أو  يرفضها 
البلديين  واألعضاء  النواب  السادة  على  تتقدم  ال  مالحظاتنا  أن  كما 
مالحظاتهم  إلبداء  يؤهلهم  ما  المستشارين  من  لديهم  حيث  وجدت،  إن 

هذه  مناقشة  اجــتــمــاع  ــروا  ــض ح ــن  م أنــهــم  على  عـــالوة  وتعقيباتهم 
الرؤية. 

مشكوراً  المحافظ  سمو  منها  انطلق  التي  الشفافية  باب  من  انطالقا 
التوقف  يستحق  واقــع  من  الرفاع  مدينة  تحوي  ما  عن  الكشف  بعد 
لعمر  سيئة  بحالة  مباني  المئة  في   53 نسبته  ما  تحوي  حيث  عنده، 
حيث  جيدة،  بحالة  المئة  في   16 و سنوات   )10  -  5 ( من  افتراضي 
إلى  نسبة  مدينة،  عليها  يطلق  ما  مع  النسب  هــذه  تتناسب  ال  تمثل 

بها!.  المحيطة  المشاريع 
السكنية  الوحدات  عدد  في  النظر  إعادة  ضرورة  نرى  اإلسكان:  أواًل 
ما  إذا  المتزايدة،  اإلسكانية  الطلبات  عدد  تلبي  ال  إنها  حيث  المقترحة، 

االستثمارية.  باألراضي  قورنت 
يستفيد  كــي   )bra( تصنيفها  تــم  القديمة  الــرفــاع  منطقة  ثانيا: 
هناك  أن  بجانب  هذا  المنطقة،  هذه  أهالي  لفقر  التثمين  من  المواطن 
الفتقارها  المنطقة،  هذه  في  تجاري  مجمع  إنشاء  بعدم  تطالب  عريضة 
طريق  ومخرجها  مدخلها  ويشكل  العامة  والسالمة  األمن  مخارج  إلى 
القديمة  بالرفاع  إقامته  المقترح  التجاري  المجمع  أن  كما  فقط.  واحد 
 50 مــن  أكثر  تستوعب  مساحتها  التي  الصفيح،  مــنــازل  إزالـــة  بعد 
علمًا  متر.  كيلو  نصف  المنطقة  لهذه  سوق  أقرب  يبعد  سكنية،  وحدة 
بن  سلمان  الشيخ  لقلعة  محاذي  سوق  إنشاء  المخطط  ضمن  من  بأن 
أمتار،  عدة  المنطقة  عن  سيبعد  السوق  هذا  أن  يعني  مما  الفاتح،  أحمد 

المجمع.  بدل  لإلسكان  منازل  إنشاء  فنقترح 

بمنطقة   17 الـ  السيارات  مواقف  مقترح  إن  السيارات:  مواقف  ثالثًا 
اختناقات.  من  المدينة  هذه  تعانيه  لما  األولويات  أهم  من  الرفاع 

المنازل  بعض  الســتــمــالك  تــوجــه  هــنــاك  تبين  الــخــرائــط  وحــســب 
تــراعــي  أن  نــرجــو  ســيــارات،  ــف  ــواق م إلــى  تحويها  بقصد  الــقــديــمــة، 
التعويض  إلى  الحاجة  أمس  في  األسر  فهؤالء  المناسبة  التعويضات 
تلك  حساب  على  العامة  للمصلحة  االستمالك  جدلية  عن  نبتعد  وكي 

الفقيرة.  األسر 
المركز  بمحاذاة  تكون  أن  الدار  لهذه  المقترح  المسنين:  دار  رابعًا 
الرفاع،  بها  تتمتع  التي  المساحة  رغم  على  العيد،  ومصلى  الصحي 
من  بــالــقــرب  الحنينية  منطقة  فــي  ـــدار  ال ــذه  ه تــكــون  ــأن  ب ــرى  ن حيث 
بجانب  المسن  يــكــون  بحيث  تقدير  ــل  أق على  المقترحة،  الحديقة 

للتنزه.  إليها  يأخذونه  أو  يراها  أن  ممكن  حديقة 
من  القلعة  هذه  تعد  الفاتح:  أحمد  بن  سلمان  الشيخ  قلعة  خامسًا 
ترميمها،  إعادة  بعد  وخاصة  بالرفاع  والثقافية  التاريخية  المعالم 
مع  يتماشى  ال  وهو  القلعة،  واجهة  في  إنشاؤه  المقترح  المجمع  أن  كما 

بنائه.  عند  القلعة  واجهة  سيلغي  أنه  كما  التاريخي  القلعة  طراز 
تخرج  بمن  ثقافيا  معلما  تعد  للبنين  االبتدائية  الرفاع  مدرسة  أن 
أول  أنها  بسبب  وتاريخيا  المنطقة،  هــذه  من  األول  الرعيل  من  فيها 
إزالــتــهــا  ــي  ف الــنــظــر  ـــادة  إع ــو  ــرج ون المنطقة.  بــهــذه  أنــشــئــت  ــة  ــدرس م

بها.  المحيط  والمنازل 
على  احتوت  الرؤية  أن  بما  نقول  النوايا  حسن  من  انطالقًا  سادسًا: 

التصميم  مرحلة  في  مشاريع  مسمى  تحت  وجــزءا  ــى،  األول المرحلة 
الصناعية  العمالية  المدينة  مشروع  منها  سقط  قد  المشاريع  هذه  فإن 
إن  حيث  الرفاع،  لمدينة  واألمنية  االجتماعية  النقلة  روح  تعتبر  التي 
المقترحة،  والرسوم  الموقع  خريطة  مع  بالرؤية  مبين  المشروع  هذا 
المشروع  هذا  يكون  أن  نقترح  لذلك  للرؤية،  بالمحتوى  يدرج  لم  أنه  إال 
جراء  من  االختناقات  حل  عملية  يسهل  كي  األولى،  المرحلة  ضمن  من 
السكنية  والبنايات  التجارية  المحال  ــرب  ق ــات،  ــراج ــك وال الـــورش 
وبيع  ــارة  ــدع ال بــيــوت  عنها  نتج  ــي  ــت وال للسقوط،  ــة  ــل اآلي والــبــيــوت 
من  تسببه  وما  الخادمات  هروب  على  والتستر  الكحولية  المشروبات 
األمنية  والمشاكل  المدينة  داخل  العزاب  العمال  سكن  جراء  مشاكل 
الخرائط  رسم  تم  التي  األرض  ملكية  من  التأكد  جانب  إلى  هذا  األخرى، 
تطوير  مشروع  حيث  الورق،  على  فقط  المدينة  هذه  نرى  ال  كي  عليها 

صناعية.  عمالية  مدينة  بإنشاء  أساسي  بشكل  مرتبط  الرفاع 
المسئول  بين  للتواصل  فرصة  الميدانية  الزيارة  هذه  إن  نقول  وهنا 
مستواه  تحسين  عــلــى  الــحــصــول  ــي  ف ــب  ــراغ ال المجتمع  وشــريــحــة 
المستقبلية  ــة  ــرؤي ال ــع  م لتتماشى  التصحيح،  مــســتــوى  وتــحــديــد 
ــع  ــواق ال أرض  ــى  ــل ع ـــاالت  ـــح ال وتــشــخــيــص  ــة  ــي ــوب ــن ــج ال لــلــمــحــافــظــة 
في  لتحسينه  التوجيهات  وإصــدار  الضعف،  جوانب  على  والتعرف 
المواطن  على  وللتخفيف  المؤسسي،  لــأداء  المستمر  التطوير  إطار 
السياسية  مخرجاته  ونتاج  الوعود  تجاه  إحباطات  من  يواجه  لما 

. مية لخد ا و

توقيت زيارة مبارك إلى واشنطن
ئل  سا و عبر  ت  قعا لتو ا و ت  ما لمعلو ا مــن  لكثير  ا ــح  ش ر  [
لتي  ا ت  عا ضو لمو ا ن  بشأ  ، سمية لر ا غير  و سمية  لر ا ــالم  ع إل ا
ك  ر مبا حسني  ي  لمصر ا ئيس  لر ا ة  ر يا ز ت  ثا د محا لها  و ستتنا
ضــي  لــمــا ا لــســبــت  ا م  يـــو ــا  ه أ ــد ب ــي  ــت ل ا ة  لــمــتــحــد ا ت  يـــا ال لـــو ا لـــى  إ
يا  قضا بحث  من  ت  متد ا و  ،2 0 0 9 ب  آ  / غسطس أ  1 5 فق  ا لمو ا
لى  إ مصر  م  نضما با ا  ر و مر  ، سط و أل ا ق  لشر ا منطقة  في  م  لسال ا
لملف  ا ت  مشكال لحل  خل  لتد با ء  نتها ا  ، كية مير أ ية  و نو مظلة 

 . ني ا ير إل ا ي  و لنو ا
عنه  ستتمخض  ي  لـــذ ا ــا  م ء  ا ســتــقــر ا نستطيع  لــكــي  و  ، لــكــن
بعض  لى  إ ة  ر شا إل ا من  بد  ال  ، لها فقة  ا لمر ا ت  ثا د لمحا ا و ة  ر يا لز ا
قع  نتو لتي  ا و  ، ة ر يا لز ا تلك  فقت  ا ر و سبقت  لتي  ا ت  ا لمستجد ا

 . عليها لسلبية  ا ها  ر ثا آ ك  تتر ن  أ
ية  لعسكر ا ت  ا ر و لــمــنــا ا تــلــك  ــي  ه  ، ت ا ــد ــج ــت ــس ــم ل ا تــلــك  ل  و أ
لــتــي  ا و  ، ــا ــي ك ــر ت ب  ــو ــن ج ــن  ــي ــن ث ال ا م  يـــو ت  أ ـــد ب ــي  ــت ل ا كــة  لــمــشــتــر ا
 ، ة لــمــتــحــد ا ت  يـــا ال لـــو ا و كــيــا  تــر لــى  إ ــة  ف ــا ض إل ــا ب  ، فــيــهــا ــت  ك ر ــا ش
يز  تعز في  « فها  ا هد أ مية  عال إ ر  د مصا ت  د حد لتي  ا و  ، » ئيل ا سر إ «
لبحث  ا ت  ال مجا في  فيها  كين  ر لمشا ا بين  لتنسيق  ا و ن  و لتعا ا
لتنسيق  ا يز  تعز و  ، نية نسا إل ا ت  ا عد لمسا ا يم  تقد و ذ  نــقــا إل ا و
 ، يعني مر  أل ا ا  هذ  . » ث لثال ا ل  و لد ا في  ية  لعسكر ا ت  ا د لقيا ا بين 
لكن   ، ما با و أ و ك  ر مبا بين  ل  عما أل ا ل  و جد عن  لنظر  ا بغض  و نه  أ
تيجية  ا ستر ال ا ت  قا لعال ا بــت  ا ثــو ب  حسا على  ن  يكو لــن  لــك  ذ

 . بيب أ تل  و شنطن  ا و بين 
 ، بها س  لمسا ا ما  با و أ ة  ر ا د إ لت  و حا مهما   ، لتي ا بت  ا لثو ا ه  هذ
في  كة  لمشتر ا لمصلحة  ا ت  ا ذ ت  لجها با م  تصطد نفسها  ستجد 
ئيلية  ا سر إل ا  - كية  مير أل ا قت  لعال ا يز  تعز و ثيق  تو ر  ا ستمر ا
ل  و لد ا من  ي  أ مع  كية  مير أل ا ت  قا لعال ا ير  تطو م  عد و  ، جهة من 

. نية ثا جهة  من  بية  لعر ا
جهته  و ــي  ــت ل ا م  تـــهـــا ال ا ـــك  ل ذ ــو  ه  ، ت ا ــد ــج ــت ــس ــم ل ا ــك  ــل ت ــي  ن ــا ث
ال  ا  حيز خذ  أ ي  لذ ا و  ، يح صر بشكل  و كية  مير أ ية  د يهو ت  ا د قيا
لى  إ  ، خلية ا لد ا كية  مير أل ا مية  عال إل ا ت  ا لقنو ا في  به  ن  يستها
يين  ز نا مين  مجر ء  ا يو إ « نه  بأ ت  ا د لقيا ا تلك  صفته  و بما  مصر 
فة  و لمعر ا د  ليهو ا ضّد  ية  ز لنا ا قة  لمحر ا يسّمى  فيما  ا  كو ر شا

 . » ست كو لو لهو ا « بـ 
 ، ست كو لو لهو ا ت  ســا ا ر د معهد  ئيس  ر ل  قا د  لصد ا ا  هذ في  و
ســة  لــســيــا ا ــت  ن ــا ك ــد  ــق ل « ف  و مــيــد ــل  ــي ي ــا ف ا ر ــن  ــط ــن ش ا و ه  مـــقـــّر و
يــتــعــلــق  ــا  ــم ــي ف ــة  ــي ن ــا ــث ل ا ــة  ــي ــم ل ــا ــع ل ا ب  ـــر ـــح ل ا ــد  ــع ب ــة  ي ــر ــص ــم ل ا
تسقط  لم  ر  عــا صمة  و يين  ز لنا ا ب  لحر ا مي  بمجر حيب  لتر با

 . » ن آل ا حتى 
 / ير ا فبر فــي  ت  ر شــا أ قــد  يمز  تا ك  ر يــو نــيــو صحيفة  نــت  كــا و
ت  يبر ر أ َعــى  ُيــد ني  لما أ ي  ز نــا طبيب  ة  ــا ف و « لــى  إ  2 0 0 9 ط  شبا
لك  ذ على  لــيــال  د ــك  ل ذ ة  معتبر  ، » ة ــر ه ــا ــق ل ا فــي  يــم  هــا نــد  يــنــا د فــر

 . ء ا يو إل ا
من  ية  ز لنا ا و ية  لمصر ا مة  لحكو ا بين  لمفتعل  ا بط  لر ا ا  هذ

 . ة ر يا لز ا بتلك  لمحيطة  ا ء  ا جو أل ا في  بلبلة  ث  ا حد إ نه  شأ
في  ر  كــبــا ء  ا ر ز و بــعــة  ر أ ــض  ف ر هــو   ، ت ا لــمــســتــجــد ا تلك  لــث  ثــا
 - مــا  بــا و أ ء  لقا قبيل  و  ، ة ر ــا ي ــز ل ا ن  ــا ب إ  ، ئيلية ا سر إل ا مة  لحكو ا
في  ن  ستيطا ال ا قف  لو لية  و لد ا و كية  مير أل ا ط  لضغو ا  ، ك ر مبا

 . لمحتلة ا لفلسطينية  ا ضي  ا ر أل ا
على  يش  لتشو ا في  فهم  هد يه  تمو ا  لو و حا ء  ا ر ز لو ا ن  أ غم  ر و
ف  لــهــد ا ن  أ ــى  ل إ ين  مشير  ، كــيــة مــيــر أل ا يــة  لــمــصــر ا ت  ثــا د لــمــحــا ا
 ، طنين لمستو ا عم  د في  ينحصر  « نما  إ  ، لك ذ ء  ا ر و من  ئيسي  لر ا
ة  لعد عية  لشر ا منح  لى  ا ف  يهد مة  لحكو ا في  لبحث  د  ا عــد إل ا و
كم  لمحا ا ــي  ف مــة  لــحــكــو ا ســة  ســيــا تــغــيــيــر  و  ، نــيــة ســتــيــطــا ا ر  بــؤ
لكن   ، لهم ية  د معا ن  طنو لمستو ا ها  يعتبر لتي  ا  ، ئيلية ا سر إل ا
لك  ذ ن  أ ا  و كـــد أ  ، ئــيــلــيــة ا ســر إل ا سية  لسيا ا ن  لــشــئــو ا فــي  ء  ا خــبــر
مين  بنيا مة  لحكو ا ئيس  ر فقة  ا مو و فة  بمعر و  ، لتنسيق با تم 
ة  ر يا لز ا ه  لهذ ه  و ر ختا ا ي  لذ ا عد  لمو ا « ن  بأ ين  كد مؤ  ، هو نتنيا
ــا  ه أ ــد ب ــي  ــت ل ا ة  ر يــا لــز بــا ــق  ــي ث و بــشــكــل  ــط  ــب ت ــر م ــة  ي ز ا ــز ــف ــت س ال ا
ء  للقا ة  لمتحد ا ت  يا ال لو ا لى  إ ك  ر مبا حسني  ي  لمصر ا ئيس  لر ا

. » ما با و أ ك  ا ر با ئيس  لر ا
لمتعلقة  ا بت  ا لثو ا بعض  ت  ا لمستجد ا تلك  كل  لى  إ ضفنا  أ ا  ذ إ
ق  لشر ا منطقة  في  ئمة  لقا ا ية  د قتصا ال ا و سية  لسيا ا ع  ضا و أل با
 ، لفلسطينية ا ى  لقو ا منه  ني  تعا ي  لذ ا م  ذ لتشر ا مثل  سط  و أل ا
ى  لــقــو ا صــل  مــفــا يــمــس  ت  بـــا نـــه  أ ــة  ج ر ــد ل عــمــيــقــا  ت  بـــا ي  لــــذ ا و
ن  أ بعد   ، س حــمــا كة  حر يد  لتحد ا جــه  و على  و  ، تــهــا ا ذ ينية  لد ا
من  ية  لتقليد ا لفلسطينية  ا ى  لقو ا بين  و بينها  ا  منحصر ن  كا
ية  لمصر ا ت  قا لعال ا تر  تو و  ، لفلسطينية ا لسلطة  ا و فتح  ل  مثا أ
ما  منذ  لقطيعة  ا يشبه  ما  لى  إ لها  صو و جة  ر د لى  إ  ، نية ا ير إل ا  -
ي  يجر مــا  على  ف  لــخــال ا ء  ا ــر ج مــن   ، ت ا ســنــو خمس  على  يد  يز
من  نـــي  ا يـــر إل ا ــف  ق ــو ــم ل ا و جــهــة  ــن  م نــيــة  لــلــبــنــا ا ــة  ح ــا ــس ل ا عــلــى 
 ، نية ثا جهة  من  مصر  عمها  تتز لتي  ا بية  لعر ا م  لسال ا ت  ا ر د مبا
قمة  منذ  بية  لعر ا  - بية  لعر ا ت  قا لعال ا شة  هشا نغفل  ن  أ ن  و د
لت  بذ نها  بأ فت  عتر ا و  ، مصر جمتها  ها لتي  ا ة  خير أل ا حة  و لد ا

 . لها فشا إ جل  أ من  د  لجهو ا كل 
 - ــة  ي ــر ــص ــم ل ا ت  قـــا لـــعـــال ا ــــة  م ز أ لــــك  ذ لــــى  إ ــا  ــن ــف ض أ ـــا  م ا  ذ إ و
 ، ) ــن ب إل ا ش  بــو لــى  إ نسبة  ( شية  لبو ا لحقبة  ا ن  ــا ب إ كية  مير أل ا
يث  لحد ا يجر  لم  حيث   ، ن آل ا حتى  ة  مستمر لها  يو ذ ل  ا تز ال  لتي  ا
ت  ا عد للمسا كي  مير أل ا س  نغر لكو ا ه  ــر ق أ ي  ــذ ل ا لتقليص  ا عــن 
 ، شنطن ا و لى  إ هب  يذ ك  ر مبا ن  أ سنكتشف   ، لمصر كية  مير أل ا
لتي  ا ة  ــد ــي ح ــو ل ا يــة  لــقــو ا قـــة  ر لـــو ا و  ، ــه ت ال ــا ح ــف  ــع ض أ ــي  ف هـــو  و
لضعف  ا ق  ا ر و أ كل  جــه  و في  ثير  لتأ ا ة  د و مــحــد هــي  و  ، يحملها
م  قا لتي  ا ليتيمة  ا كية  مير أل ا ة  ر يا لز ا هي  قة  ر لو ا تلك   ، ى خر أل ا
نقلة  تشكل  ن  أ ــي  ف ك  ر ــا ــب م عليها  ــن  ه ا ــر ي ــي  ــت ل ا و  ، ــا م ــا ب و أ بها 

 . كية مير أل ا  - ية  لمصر ا ت  قا لعال ا ير  تطو في  بية  يجا إ عية  نو
ن  أ لخطأ  ا من  ليس  نه  أ  ، حة ا صر بكل  و ل  تقو لك  ذ محصلة 
هو  لعكس  ا بل   ، شنطن ا و مع  تها  قا عال يز  تعز ة  هر لقا ا ل  و تحا
ما  قــصــى  أ ل  تــبــذ و ة  هــر لــقــا ا تسعى  ن  أ ب  لمطلو فا  ، لصحيح ا
قت  لو ا ر  تختا ن  أ عليها   ، لــك ذ تحقق  لكي  و لكنها   ، تستطيعه
لمحلية  ا صر  لعنا ا فيه  فر  تتضا ي  لــذ ا قــت  لــو ا  . . . لــصــحــيــح ا
ا  هذ مثل  تعطي  كي  لمية  لعا ا و قليمية  إل ا تلك  مع   ، ية لمصر ا

. لمستقبلية ا و نية  آل ا فها  ا هد أ تحقق  و كلها  و  أ ة  ر يا لز ا
ه  هــذ فــي  و  ، مــصــر ح  نــجــا لــة  ســتــحــا ا لــى  إ تشير  ــل  ئ ال ــد ل ا ــل  ك
نا  عتبر ا ا  ذ إ ال  إ للهم  ا  ، ف ا هـــد أل ا تلك  من  ي  أ تحقيق   ، ف و لــظــر ا

. تها ا ذ حد  في  تيجي  ا ستر ا ف  هد هي  ة  ر يا لز ا

سلمان ناصر
كاتب بحريني

المطرقة األخيرة!
صمته  عن  للخروج  فرصٍة  على  اإلسكان  وزي��ر  حصل  أخيرًا   [
واتهامها  المتعثر،  وزارت���ه  أداء  بشأن  اللغط  ط��ال  أن  بعد  ال��ق��ات��ل، 
للقرى  إسكاني  مشروع  بتخصيص  الملكي  الوعد  على  باالنقالب 

األربع، وفوق ذلك تزوير الوثائق واألسماء.
ببحريٍن  إليماني  بأسى،  القصة  أتابع  كنت  السابقة،  الفترة  طوال 
أبناء  بين  وح��دود  حواجز  إقامة  الخطأ  وم��ن  واح��د،  وشعٍب  واح��دٍة 
األسبوعين  وفي  الواحد.  الشعب  أبناء  بين  والتمييز  الواحد،  الوطن 
امتناع  ع��ن  يتكّلمون  »المحليات«  ف��ي  ال��زم��الء  سمعت  األخ��ي��ري��ن 
المسئولين في اإلسكان عن اإلدالء بأي تصريح، بسبب الحرج الذي 
سببه هذا االنقالب، بل إن بعضهم أقفل هاتفه النقال هربًا من الحرج. 
الجديد أن داعية دولة المؤسسات والقانون استيقظت من سباتها 
ق��رارًا  وي��ص��در  لجنًة  يشّكل  أن  حّقه  م��ن  ال��وزي��ر  إن  لتقول  م��ؤخ��رًا 
المؤسسات،  دولة  في  أنه  ونسيت  السكنية.  الوحدات  توزيع  بشأن 
على  تطبق  معلنة  ومعايير  واض���ٍح  ب��ق��ان��وٍن  يلتزم  أن  ال��وزي��ر  على 
تكمن  فهنا  الريح.  واتجاه  السياسي  المزاج  حسب  وليس  الجميع، 
واإلسكانية  والتوظيفية  التعليمية  السياسة  في  عللنا،  أكبر  إح��دى 
التمييز  أتربة  منها  تدخل  التي  الفاقعة،  الخالفات  بقع  من  وغيرها 
والطائفية وممارسات اإلقصاء واالستئثار، في ظّل تراجع مشروع 
السياسية  القوى  لبعض  التمكين  سياسات  لصالح  الجامعة،  الدولة 

المرضي عنها.
اآلن، تلتقط وزارة اإلسكان طوق النجاة الذي ألقي لها، فهناك من 
التي  تلك  حتى  الرسمية،  السياسات  عن  دائمًا  مدافعًا  نفسه  ينّصب 
الجدال  وألن  الوعود.  ومخالفة  والهضيمة  الحيف  شبهات  تطالها 
خروج  إن  المؤكد  فمن  مكشوفة،  طائفيٍة  فزعٍة  إلى  تحّول  حتى  طال 
الشارع،  في  القناعات  ويغّير  الموازين  يقلب  لن  الشاشة  على  الوزير 
خمس  العام  المال  من  تدفع  التي  المحلية  الحوارية  البرامج  فأغلب 
مئة دينار لكل حلقة، ال توصل رسالة وال يقتنع بجدواها غير معّديها 

والمستفيدين منها.  
إذًا.. دعوا عنكم التخّيالت والشعور الزائد باالمتالء، فالخالف لن 
ُيحسم باستضافة الوزير، كما لم تحسمه منازالت النواب والبلديين 
فليستقبل  ال��ع��دل،  أردت���م  وإذا  ال��ص��ح��ف.  صفحات  على  اليومية 
في  حلقٍة  تسجيل  بدل  الهواء،  على  مباشر  بثٍّ  في  الناس  آراء  الوزير 

االستوديو لترويج الرأي ومنع الرأي اآلخر.
يعد  لم  السياسي  الوضع  ألن  هنا  جماهيريٍة  ن��دوٍة  إل��ى  أدع��و  ال 
يحدث  كما  ال��ج��ان��ب،  أح���ادي  غير  ح���وار  إل��ى  ب��ل  ال���ن���دوات،  يتحمل 
الرأي  وقصف  موقفه  لتدعيم  الوزير  مع  المذيعة  تنضم  حين  غالبًا 
شبهٍة  لوجود  والبلديين  النواب  باستضافة  أنصح  وال  المعارض. 
البشرية...  والمعاناة  المعيشية  القضية  ه��ذه  باستغالل  انتخابية 
حيدر  وليكن  الشباب،  الصحافيين  بعض  استضافة  اقترح  وإنما 
الحروف،  على  النقاط  فيه  وضع  مقااًل  أمس  كتب  ال��ذي  مثاًل،  محمد 
الموّثقة،  المعلومات  من  بالكثير  مزودة  اتهام  عريضة  بمثابة  وجاء 

ومن مصادر رسمية، تدين الكثير من الجهات. 
اتهامه  يمكن  فال  بالوزير،  ومهنيٍة  جيدٍة  عالقٍة  على  الشاب  زميلنا 
ذات  الوزارات  بعض  مع  يحدث  كما  العام،  الرأي  تضليل  أو  بالتحامل 
الحساسية المفرطة من النقد. كما أنه ليس منتميًا حزبيًا ل� »الوفاق« أو 
»وعد« أو »أمل«، فلتكن لديكم الشجاعة الكافية الستضافته لتسمعوا 
أشخاص  عن  يتكّلم  فهو  والتطبيل.  والرقص  القعقعة  غير  آخر  رأي��ًا 
االنتخابية،  مصالحهم  وتحقيق  أكاذيبهم  لتمرير  بالدين  تمترسوا 
بالتفصيل  تكّلم  كما  البوذية.  الشريعة  في  حتى  محّرٌم  الكذب  أن  مع 
والسرقة  الكذب  من  واحدًا  نوعًا  وليس  التزوير،  من  أنواٍع  أربعة  عن 

والتضليل والتحريف!

عبيدلي العبيدلي

ubaydli.alubaydli@alwasatnews.com

ليس من الخطأ أن 
تحاول القاهرة 

تعزيز عالقاتها 
مع واشنطن، بل 

العكس هو الصحيح، 
فالمطلوب أن تسعى 

القاهرة وتبذل أقصى 
ما تستطيعه، لكنها 

ولكي تحقق ذلك، 
عليها أن تختار الوقت 

الصحيح...
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17678947 .................. جمعية أوال النسائية
17595337 ..................... جمعية فتاة الريف
17826777 ............. جمعية البحرين النسائية
39882021 ............ جمعية المستقبل النسائية
17622537 ....... جمعية الرفاع الثقافية الخيرية
39670072 ................. جمعية النساء الدولية
17813656 ............... جمعية المرأة البحرينية
39495459 ........ جمعية تنمية المرأة البحرينية

17662211 .............. جمعية العائلة البحرينية
39667736 ........... جمعية مدينة حمد النسائية
17438878 .............. جمعية المحرق النسائية
39422186 .......... جمعية نساء من أجل القدس
39456620 .............. جمعية المرأة المعاصرة
17232233 .... جمعية البحرين لتنظيم ورعاية األسرة
36006516 ....... جمعية أصدقاء الشلل الدماغي
17233080 ............ جمعية البحرين لمكافحة السرطان
17250115 ......................... جمعية الصم البحرينية 

 999 ...................... شرطة، اطفاء، اسعاف
199 .. حوادث المرور )واإلبالغ عن تسحيق اإلطارات(
خفر السواحل...................... 17700000
الكهرباء والماء..................... 17515555
80001810 .................. طوارئ المجاري
39609331 .................... طوارىء البلدية
الخط الساخن لشئون البيئة....... 17785659
ادارة حماية المستهلك............. 17574700

قسم مراقبة االغدية   بإدارة الصحة العامة .....39427743
17339339 ............... إستعالمات الطيران
17430515 ....... لإلبالغ عن  العنف األسري
شكاوى لهيئة تنظيم االتصاالت .. 80088888
80001855 ....   لإلبالغ عن رمي القمامة ومن السيارات 

أفقي وعمودي:

1 - من األسماء - قتال.
2 - من الطيور - خاطر.

3 - حرف جر - من الطيور - بمعنى.
4 - تهديد - لعب.

5 - استمر - يرشد.
6 - سلطنة إسالمية.

7 - من األسماء - طليق.
8 - معبود - تقال في الهاتف )م( - متشابهان.

9 - متشابهة - متشابهة.
10 - عميد الصحافيين في البحرين - ود.
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] تشعر بأن للحبيب تأثيرًا كبيرًا عليك، 
تغيرت حياتك كليًا منذ لقائك به. 

المسّلية  األماكن  إلى  التوجه  يلزمك   [
للترفيه عن نفسك والتخلص من اإلرهاق.  

التقدم  نحو  قدمًا  تدفعك  كبيرة  خطوة   [
ويكون الحظ حليفك والنجاح رفيقك.

تنَس  وال  الحبيب  مع  بجدية  تعامل   [
وعودك له، فهو ينتظر تحقيقها. 

قد  سفر،  برحلة  القيام  في  تتردد  ال   [
تغّير مجرى حياتك وتستمتع بها كثيرًا. 

ال��ق��رارات  اتخاذ  في  حزمًا  أكثر  كن   [
الحاسمة التي تتعلق بأمورك المهنية.

] قلبك يدق من جديد ولكنك تفّضل أن 
تبقي ذلك سرًا وبعيدًا عن األنظار. 

العائلة،  مع  الوقت  من  مزيدًا  ام��ِض   [
فأنت تحتاج إلى رعايتها واهتمامها. 

ال  حتى  أعصابك  ه��دوء  على  حافظ   [
تقع في مشاحنات بينك وبين رؤسائك.

] اصِغ إلى الشريك لتتمكن من معرفة 
حقيقة مشاعره التي يخفيها عنك. 

تدع  وال  العائلية  المشاكل  عن  ابتعد   [
التوتر يرهقك ويضيف إلى همومك. 

وراجع  للمال  إسرافك  طريقة  راقب   [
موازنتك قبل أن تصل إلى اإلفالس.

19 أغسطس/ آب 
أحمد  أبوعبدالرحمن  الكبير  الحافظ  وف��اة   -  915  @
صاحب  النسائي،  بالحافظ  المعروف  شعيب،  بن  علي  بن 
التي  المعروفة  الستة  الكتب  أحد  النسائي«،  »سنن  كتاب 

)ص(.  النبي  أحاديث  من  بعضًا  تضم 
واط  ج��ي��م��س  االس��ك��ت��ل��ن��دي  ال��ع��ال��م  ت��وف��ي   -  1819  @
وح��دة  سميت  وق��د  ال��م��ك��ث��ف،  ال��ب��خ��اري  ال��م��ح��رك  م��خ��ت��رع 
الكهربائية  الطاقة  ووحدة  »واط«،  باسم  الكهربائية  القدرة 

ساعة«.  »واط 
إب��راه��ي��م  ال��ع��رب��ي  وال��ش��اع��ر  ال��ك��ات��ب  م��ول��د   -  1890  @

الديوان.  مدرسة  مؤسسي  من  المازني،  عبدالقادر 
يقضي  م��رس��وم��ًا  ي��وق��ع  روس��ي��ا  ق��ي��ص��ر   -  1905  @

»الدوما«.  اسم  عليه  أطلق  استشاري  مجلس  بإنشاء 
منطقة  ع��ل��ى  اإلي��ط��ال��ي��ة  ال��ق��وات  اس��ت��ول��ت   -  1940  @
ال��ع��ال��م��ي��ة  ال��ح��رب  خ���الل  وذل����ك  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة،  ال��ص��وم��ال 

 . نية لثا ا
ه��ذه  ق���اده  س��وري��ة،  ف��ي  ال��ث��ال��ث  االن��ق��الب   -  1949  @
حاول  الذي  الحناوي  سامي  ضد  الشيشكلي  أديب  المرة 

العراق.  مع  سورية  توحيد 
ال��ح��زب  يعتبر  ق��ان��ون��ًا  يتبنى  ال��ك��ون��غ��رس   -  1954  @

القانون.  على  خارجًا  األميركي  الشيوعي 
من  ومساعدة  بدعم  يقوم  اإليراني  الجيش   -  1953  @
محمد  ال��وزراء  رئيس  حكومة  بإسقاط  المتحدة  الواليات 
إليران.  شاهًا  بهلوي  رضا  محمد  تنصيب  وإعادة  مصدق 

نووية  غواصة  أكبر  تطلق  المتحدة  الواليات   -  1958  @
طن.   5900 تزن  العالم  في 

على  الثالثة  الذرية  قنبلتها  فرنسا  فجرت   -  1973  @
الهادي.  بالمحيط  تاهيتي  جزيرة  من  كيلومترًا   750 بعد 

نائب  ق��ادة  السوفياتي  االتحاد  في  انقالب   -  1991  @
ميخائيل  ب��ال��رئ��ي��س  ي��ط��ي��ح  ي��ان��اي��ي��ف،  ج��ي��ن��ادي  ال��رئ��ي��س 

ياناييف. رأسها  للرئاسة  لجنة  وتكوين  غورباتشوف، 
الصين  ب��ي��ن  ت��ج��اري��ة  ات��ف��اق��ي��ة  أول  ت��وق��ي��ع   -  1992  @

الصهيوني. الكيان  ودولة 
رم��ض��ان  ي��اس��ي��ن  ط��ه  ع��ل��ى  ال��ق��ب��ض  إل��ق��اء   -  2003  @
ال��ق��وات  إل��ى  وتسليمه  ال��ك��ردي��ة  البشمركة  ق��وات  ي��د  على 

 . كية مير أل ا
مما  ب��غ��داد،  ف��ي  المتحدة  األم��م  مقر  نسف   -  2003  @
األمم  مبعوث  بينهم  من  شخصًا،   17 مصرع  إلى  إلى  أدى 
تسببت  وق��د  ميلو.  دى  فييرا  سيرجيو  بالعراق  المتحدة 

االنفجار. في  مفخخة  سيارة 
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قذائف صاروخية على مقر القوات األميركية جنوب العراق 

األسد والمالكي يبحثان في دمشق أمن الحدود والمياه
 § بغداد، دمشق - د ب أ، أ ف ب 

دمشق  وصل  الذي  المالكي،  نوري  العراقي،  الوزراء  رئيس  أجرى   [
المسئولين  وكبار  ــد  األس بشار  الــســوري  الرئيس  مع  مباحثات  ــس  أم
السوريين. وتتصدر المباحثات القضايا األمنية ومسائل ضبط الحدود 

بين البلدين والمياه والعالقات الثنائية.
يتوقع  إنه  الثلثاء،  الرسمية  شبه  السورية  »الوطن«  صحيفة  وقالت 
دمشق  فــي  المقيمين  العشائر  شيوخ  مــع  لــقــاءات  المالكي  يجري  أن 
إلقناعهم بالعودة إلى العراق الذي غادروه بعد تدهور األمن واالستقرار 

فيه. 
كل  في  للعراق  سورية  دعم  »جدد  األسد  إن  السورية  الوكالة  وقالت 
وشعبا  أرضا  وحدته  على  والحفاظ  واستقراره  امنه  تعزيز  شأنه  من  ما 

ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية إلنجاح العملية السياسية«. 
واوضحت أن األسد والمالكي بحثا في »التعاون الثنائي بين سورية 
السياسية  المجاالت  في  وخصوصا  ــه...  ب االرتــقــاء  واهمية  والــعــراق 

واالقتصادية واالمنية«. 
إن  )الثلثاء(،  أمس  العراق  في  عيان  شهود  قال  أخــرى،  ناحية  ومن 
المقر  على  صاروخية  قذائف  الماضية  الليلة  منتصف  أطلقوا  مسلحين 
جنوب  كيلومتراً   550( البصرة  مطار  في  األميركية  للقوات  الرئيسي 

بغداد(. 
صاروخية  قذائف  أن  أ(،  ب  )د  األلمانية  األنباء  لوكالة  الشهود،  وذكر 
الــقــوات  مقر  بــاتــجــاه  ــرب  ــع ال ــط  ش غــربــي  التنومة  منطقة  ــن  م اطلقت 
فيما  األضرار  حجم  معرفة  دون  من  البصرة  مطار  في  الرئيسي  األميركية 
حلقت مروحيات ومقاتالت أميركية في سماء المدينة بعد القصف. ولم 

يصدر عن الجانب األميركي أي تعليق على هذا الحادث. 
مسعود  ــان،  ــت ــردس ك إقــلــيــم  رئــيــس  ـــؤدي  ي ــي،  ــراق ــع ال الــشــمــال  وفـــي 
لهم  جلسة  اول  في  الدستورية  اليمين  الجدد  البرلمان  ونواب  البرزاني، 
الثلثاء.  االقليم  رئاسة  في  مصدر  أعلن  حسبما  )الخميس(،  غداً  ستعقد 

برس«،  »فرانس  لوكالة  حسين  فؤاد  االقليم  رئاسة  ديوان  رئيس  وأشار 
اول  لعقد  الجدد  النواب  يدعو  مرسوم  باصدار  االقليم  رئاسة  قيام  الى 

جلسة، ستخصص ألداء اليمين. 
حسبما  باالنتخابات  البرزاني  مسعود  كردستان  اقليم  رئيس  وفاز 

الذي  االئتالف  حصل  فيما  لالنتخابات،  المستقلة  المفوضية  أعلنت 
يدعمه بغالبية مقاعد البرلمان المكون من 111 مقعدا. 

رفيعة  مسئولة  اعتقال  العراقية  الــنــزاهــة  هيئة  أعلنت  ذلــك،  ــى  إل
ــح  وأوض إداري.  فــســاد  بقضايا  بــغــداد  فــي  التكنولوجية  بالجامعة 

النزاهة  هيئة  في  الخاصة  العمليات  »شعبة  أن  الهيئة  عن  صادر  بيان 
الجامعة  في  المترجمين  رئيسة  على  القبض  إلقاء  من  االثنين  تمكنت 
التكنولوجية متلبسة بتسلم رشًا لقاء انجاز معامالت نقل غير اصولية 
لهذا  فتحته  مكتب  في  العراقية  الكليات  الــى  الخارج  في  الكليات  من 

الغرض«. 
اربعين  اكتشاف  »تم  أنه  رفيع  عراقي  مسئول  أعلن  ذاته،  االطار  وفي 
»لجنة  أن  واضــاف  ــب«.  روات يتلقون  التعليم  وزارة  في  وهمينا  موظفا 
تحققت من االسماء فوجدت اوامر ادارية بتعيينهم ويدفع لها رواتب من 

دون معرفة من الجهة التي تتسلمها«. 
إن  وأميركيون،  عراقيون  مسئولون  قــال  األمني،  المستوى  وعلى 
نائبًا  كان  الذي  الــدوري  إبراهيم  عزة  يقودها  متشددة  صوفية  جماعة 
للرئيس المخلوع صدام حسين تحتفظ بقوتها أمام قوات األمن العراقية 

في الشمال واصبحت تشكل تهديدا في كركوك. 
الطريقة  جيش  رجــال  جماعة  ــداد  أع بأن  المسئولون  هــؤالء  وصــرح 
ما  تــزايــدت،  عليه  يطلق  كما  النقشبندية  اتباع  جيش  أو  النقشبندية 

أصبح يشكل اكبر تهديد في مدينة كركوك الغنية بالنفط. 
شعبي  بدعم  ويتمتعون  وتركمان  واكرد  عرب  من  الجماعة  وتتألف 
ــون اســتــهــداف  ــارض ــع ــي وي ــارج ــخ ــم ال ــدع ــون أنــهــم يــرفــضــون ال ــدع وي
عطا  قاسم  اللواء  العراقي  العسكري  المتحدث  أعلن  كذلك،  المدنيين. 
معلومات  على  بــنــاء  رمــضــان  شهر  ــالل  خ أمنية  خطة  ـــداد  إع ــم  »ت ــه  أن
تكثيف  وسيتم  خالله  المواطنين  استهداف  من  تحذر  استخباراتية 
في  التفتيش  عمليات  وتنفيذ  الدوريات  زيادة  خالل  من  األمنية  الجهود 

المناسبات الدينية خالل هذا الشهر«. 
وفي تقرير من بغداد، بعنوان »عراقيون يتهمون دواًل سنية بالتدخل 
أنباء  وكــالــة  قــالــت  المقبل،  الــعــام  فــي  االنــتــخــابــات«  قبل  ــراق  ــع ال فــي 
»رويترز«، إن نواب عراقيين اتهموا عدة دول عربية من بينها السعودية 
التي  الــبــالد  استقرار  لزعزعة  وتمويله  سني  تمرد  على  بالتحريض 

يحكمها الشيعة اآلن. 

الرئيس السوري بشار األسد يبحث مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القضايا األمنية والعالقات التجارية بين البلدين       )رويترز(

»كفاية« تدشن حملة لمقاطعة االنتخابات في مصر
أجل  ــن  م المصرية  الــحــركــة  دشــنــت   [
ــى  ــوة إل ــدع ــل الــتــغــيــيــر )كـــفـــايـــة(، حــمــلــة ل
المزمع  البرلمانية  االنتخابات  مقاطعة 
ــات  ــاب ــخ ــت إجـــراؤهـــا الـــعـــام الــمــقــبــل واالن

الرئاسية التي ستجرى العام 2011.
للحركة  التنسيقية  اللجنة  ــذت  ــخ وات
محكمة  أمــام  قضائية  دعــوى  بإقامة  قــرارا 
للمطالبة  الدولة  بمجلس  اإلداري  القضاء 
جانب  إلى  البرلمانية  االنتخابات  بإيقاف 
ومحاكمة  بعزل  للمطالبة  ــرى  أخ ــاوى  دع
أنهم  الــحــركــة  ــرى  ت حكوميين  مسئولين 
البرلمانية  االنتخابات  تزوير  في  تورطوا 
الـــمـــاضـــيـــة واالنــــتــــخــــابــــات الــرئــاســيــة 

واالستفتاء على التعديالت الدستورية.
عبدالحليم  للحركة  العام  المنسق  وقال 
ــاء  ــب ــي تــصــريــحــات لــوكــالــة األن قــنــديــل، ف
»نعتزم  )الثلثاء(:  أمس  أ(  ب  )د  األلمانية 

ـــي تــوجــيــه الــــدعــــوة لــمــقــاطــعــة  ـــدء ف ـــب ال
من  السياسية  القوى  كل  إلى  االنتخابات 
اإلخـــوان  جماعة  فيها  بما  استثناء  دون 
ــان  ــم ــرل ــب ـــاء ال ـــض ـــك أع ـــذل ــن وك ــي ــم ــل ــس ــم ال

المستقلين والشخصيات العامة«.
أنه  ــرى  ت »كــفــايــة«  أن  قتديل  ـــاف  وأض
أمل  ال  الحالي  السياسي  المناخ  ظــل  فــي 
لم  فيما  نزيهة،  انتخابات  أي  ـــراء  إج فــي 
يستبعد خيار اللجوء للمحاكم الدولية في 
القضاء  أمام  التقاضي  سبل  استنفاد  حال 

الوطني لوقف االنتخابات.
ــف كـــامـــل عن  ــل ـــــداد م ـــا إع ـــدأن وقـــــال »ب
ــة  ــي ــاض ــم ـــات الــبــرلــمــانــيــة ال ـــاب ـــخ ـــت االن
على  واالستفتاء  الرئاسية  واالنتخابات 
تقارير  متضمنا  الدستورية  التعديالت 
والدولية  المحلية  الحقوقية  المنظمات 
ـــع الـــتـــزويـــر وأحــكــام  ـــائ الــتــي كــشــفــت وق

محكمة القضاء اإلداري التي قضت بإيقاف 
ـــر وكــذلــك  ـــدوائ ــي بــعــض ال ــات ف ــاب ــخ ــت االن
محكمة  أعلى  وهي  النقض  محكمة  أحكام 
االنتخابات  نتائج  ببطالن  قضت  مصرية 
في  الملف  الســتــخــدام  ـــرة  دائ  70 نحو  فــي 

الدعاوى القضائية«.
ــا من  ــن ــن ــك ــم ــــدم ت ــــال ع ــــي ح ـــع »ف ـــاب وت
بإيقاف  قضائية  ــام  ــك أح على  الــحــصــول 
األحكام  هذه  على  الحصول  أو  االنتخابات 
لن  تنفيذها  عن  كالعادة  الحكومة  وامتناع 
للمحاكم  اللجوء  خيار  سوى  أمامنا  يكون 

الدولية«.
مقاطعة  حملة  »ستتزامن  قنديل:  وقال 
ــــة الــحــركــة  ــات مـــع تــفــعــيــل رؤي ــاب ــخ ــت االن
والــتــي  قــبــل  ــن  م أعلنتها  الــتــي  ومطالبها 
وطني  ائتالف  حكومة  تشكيل  في  تتمثل 
خاللها  تتولى  عامان  مدتها  انتقالية  لفترة 

إجراء اإلصالحات السياسية التي أجمعت 
عليها القوى السياسية المختلفة وانتخاب 
جديد  دستور  لصياغة  تأسيسية  جمعية 

للبالد«. 
ــام  ــن ع ــي ــل، قـــال أم ــص ــت ــى صــعــيــد م ــل ع
سيد  الــمــعــارض  الــيــســاري  التجمع  ــزب  ح
ــزب  ــح ال ــة  ــارك ــش م ــــرار  ق »إن  ــال:  ــع ــدال ــب ع
أو  المقبلة  البرلمانية  ــات  ــاب ــخ ــت االن ــي  ف
خــالل  نــهــائــيــا  حــســمــه  ســيــتــم  مقاطعتها 
أكتوبر/  مطلع  المركزية  اللجنة  اجتماع 

تشرين األول المقبل«.
في غضون ذلك، أوقفت أجهزة األمن 38 
في  المسلمين  اإلخـــوان  جماعة  كــوادر  من 
عدد  بذلك  ليرتفع  مصرية  محافظات  ثالث 
 ،400 قــرابــة  ــى  إل السجون  فــي  أعضائها 
حسبما أكد لوكالة »فرانس برس« الناطق 

باسم الجماعة عصام العريان.

أميركا تحذر رعاياها في الكويت من هجمات
لهجمات  التعرض  خطر  استمرار  من  الكويت  في  مواطنيها  )الثلثاء(  أمس  األميركية  السلطات  حذرت   [

إرهابية عقب القبض على شبكة مرتبطة بتنظيم »القاعدة« األسبوع الماضي.
خطر  استمرار  بشأن  قلقة  مازالت  الخارجية  وزارة  أن  أمس،  بيان  في  الكويت  في  األميركية  السفارة  وذكرت 

الهجمات اإلرهابية وغيرها من أعمال العنف ضد المواطنين والمصالح األميركية في الخارج.
الحذر  من  عالية  بدرجة  والتحلي  السفارة  لدى  أسمائهم  بتسجيل  األميركيين  المواطنين  السفارة  ونصحت 
تشمل  ربما  المحتملة  األهداف  أن  البيان،  وتابع  إرهابية.  لجماعات  محتمل  هجوم  أي  في  استهدافهم  لتفادي 

متعاقدين أميركيين وبصفة خاصة من لهم صلة بمصالح عسكرية.

اسكتلندا تقبل تخلي المقراحي 
عن االستئناف الثاني

على  )الثلثاء(  أمس  اسكتلندية  محكمة  وافقت   [
تنفيذ  في  المدان  المقراحي  عبدالباسط  الليبي  طلب 
الذي  الثاني  االستئناف  بإسقاط  لوكيربي،  هجوم 
قد  خطوة  فــي  عليه  ــادر  ــص ال ـــة  اإلدان لحكم  بــه  تقدم 

تسرع من عودته إلى وطنه.
ــالم  اإلع وســائــل  تحدثت  ــذي  ال المقراحي،  ــان  وك
للمحكمة  عبر  عــنــه،  اإلفـــراج  ــرب  ق عــن  البريطانية 
في  رغبته  عن  الماضي  األســبــوع  ادنــبــرة  في  العليا 
المحكمة  هــذه  ووافقت  ــذا.  ه االستئناف  طلب  وقــف 

على طلبه أمس.

هاملتون،  ــورد  ــل ال اسكتلندا،  قــضــاة  كبير  وقـــال 
بسحب  ــاص  ــخ ال الــمــقــراحــي  طــلــب  عــلــى  ـــق  واف إنـــه 
أنــه  ـــح  أوض لكنه  جــانــبــه،  ــن  م الــمــقــدم  االســتــئــنــاف 
قبل  حسمها  يجب  قانونية  عقبات  هــنــاك  ــت  ــازال م
أن  المتوقع  ــن  وم كــامــل.  بشكل  االستئناف  سحب 
من  لالنتهاء  األســبــوع  ــذا  ه مــجــددا  المحكمة  تنعقد 
أن  على  يعتمد  الذي  األمر  االستئناف،  إسقاط  عملية 
االستئناف  اسكتلندا  في  القضائية  الهيئات  تسقط 
المقدم من جانبها ضد الحكم األصلي على المقراحي 

والذي اعتبرته حكمًا مخففًا للغاية.

محامي المقراحي يغادر مقر المحكمة االسكتلندية      )أ. ف. ب(

12 حزبًا تتنافس في أكبر حملة انتخابية في اليابان 
] انطلقت حملة االنتخابات التشريعية في اليابان رسميًا أمس )الثلثاء( قبل 12 يومًا من اقتراع 

تاريخي قد تنهي خالله معارضة الوسط هيمنة المحافظين على الحكم طوال نصف قرن. 
آب  أغسطس/   30 في  للفوز  حزبًا   12 الــى  ينتمون  مرشح   1300 من  اكثر  السباق  ويخوض 
بالمقاعد الـ 480 في مجلس النواب المكلف بدوره انتخاب رئيس حكومة جرت العادة على أن يكون 
الياباني  الديمقراطي  الحزب  المعارضة  احزاب  ابرز  أن  االستطالعات  وافادت  الفائز.   الحزب  زعيم 
اليه  يتنمي  الذي  )يمين(  الديمقراطي  الليبرالي  الحزب  على  يتقدم  هاتوياما،  يوكيو  يقوده،  الذي 

رئيس الوزراء تارو آسو بأكثر من عشر نقاط. 
في  ليصب  االنكماش  من  شهرا   15 بعد  االقتصادي  النمو  استئناف  عن  االثنين  ــالن  االع ــاء  وج
الياباني  الديمقراطي  الحزب  وجه  في  بالمسئولية«  »الحس  على  حملته  ركز  الذي  آسو  مصلحة 
المنحى  لتغيير  االوان  فوات  بعد  جاء  االرجــح  على  لكنه  السلطة،  في  الخبرة  الى  باالفتقار  المتهم 
الحالي.  وكرر آسو )68 سنة( القومي الثري هذا الشعار في اول خطاب يلقيه خالل حملته االنتخابية 

في هاتشيوجي )غرب طوكيو(. 
ووقف رئيس الوزراء من دون ربطة عنق وقد شمر عن ذراعيه على سقف شاحنة صغيرة، ليخاطب 
بصوته االجش حشدا ضم نحو ألف شخص تجمعوا أمام محطة القطارات. وقال »أقر بأن الحكومة 
هذه  سنأخذ  فصاعدا  اآلن  من  »اننا  مضيفًا  والفقر  االجتماعية  للفوارق  االهتمام«  من  يكفي  ما  تعر  لم 

المسائل على محمل الجد«. 
والتي  اليابان  في  النمو  استئناف  الى  تشير  التي  المشجعة  بالمؤشرات  استشهد  ما  وسرعان 
بثمارها«  تأتي  االقتصادية  اجراءاتنا  أن  »أكيد  فقال  الموازنة  النعاش  ــع  االرب خططه  ألى  نسبها 

مستدركًا أن سياسته االقتصادية »التزال في منتصف الطريق«.
رئيس الوزراء الياباني يخاطب مؤيديه في إطار حملته االنتخابية     )رويترز(
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الفرنسية المتهمة بالمشاركة في االحتجاجات كلوتيد ريس 
في لقاء مع مسئولين فرنسيين في سفارة بالدها في طهران     )أ. ف. ب(

الرئيس اإليراني أحمدي نجاد عازم على إجراء تغييرات كبيرة في الحكومة اإليرانية، 
ومصادر رسمية ترجح خروج وزراء بارزين من التشكيلة       )مهر( إيران

سلطانية ينفي ما ذكره التلفزيون بشأن االستعداد الستئناف المفاوضات النووية 

أحمدي نجاد يعرض تشكيلته الحكومية الجديدة اليوم

التي  ــاء  ــم األس يقدم  أن  نجاد  أحــمــدي  على  ن   ويتعيَّ
من  له  يعود  الذي  البرلمان  إلى  اليوم  للحكومة  يقترحها 
الرئيس  أن  غير  المقبل.  األحد  عنها  الكشف  المبدأ  حيث 
قام بتبرير خياراته في مقابلة تلفزيونية مساء األربعاء 
للتلفزيون  األسماء  بعض  عن  كشف  وكذلك  الماضي، 

قبل ذلك بثالثة أيام.
المحافظين.  لمعسكر  تحديًا  األسماء  بعض  وتشكل 
النائب  عن  )ايسنا(  الطالبية  األنــبــاء  وكالة  نقلت  فقد 
أحمدي  ينتقد  مــا  غالبا  الــذي  توكلي،  أحمد  المحافظ 
الستة  األسماء  إلى  »بالنظر  )الثلثاء(:  أمس  قوله  نجاد، 
المقترحة  الحكومة  أن  نفترض  أن  يمكن  المقترحة 
مؤشراً  ليس  ــذا  وه فعالة،  حكومة  ــروط  ش تستوفي  لن 

جيداً«. 

علي  تعيين  على  المصادقة  نجاد  أحــمــدي  وينتظر 
الحسيني  الدين  وشمس  للصناعة  وزيراً  محرابيان  أكبر 
في   2007 في  صعوبة  واجه  كان  وهو  لالقتصاد،  وزيراً 
أهل  غير  اعتبر  ــذي  ال لمحرابيان  الثقة  على  الحصول 
تعيين  مع  نفسه  ــر  األم ــه  وواج الصناعة،  وزارة  لتولي 
الحسيني في 2008. ويتعين على كل مرشح للوزارة أن 

ينال ثقة الغالبية المطلقة من النواب.
االستخبارات  وزارة  إسناد  اإليراني  الرئيس  ويعتزم 
محسن  حسين  غــالم  ــال  أق أن  بعد  مصلحي،  حيدر  إلــى 
آب  أغسطس/  مــن  األول  فــي  المنصب  ــذا  ه مــن  ايجائي 
المرشد  ممثل  كــان  ـــذي  ال مصلحي  ويعتبر  الــجــاري. 
األعلى السيد علي خامنئي في ميليشيا البسيج، من أشد 

مؤيدي أحمدي نجاد.

في  القومي  ــن  األم لجنة  عضو  انتقاد  ــر  األم هــذا  ــار  وأث
االلكتروني  للموقع  وقــال  سبحانيان.  حسن  البرلمان 
وزيـــر  ــون  ــك ي أن  الــقــانــون  »يـــفـــرض  ـــواب  ـــن ال لــمــجــلــس 
االستخبارات مجتهداً )في الشريعة اإلسالمية(، غير أن 

الذي اختاره الرئيس ال ينطبق عليه هذا الشرط«.
وإضافة إلى اللغط الذي أثاره قرار ترشيح محرابيان 
أخرى  مفاجأة  نجاد  أحمدي  ر  فجَّ للحكومة،  والحسيني 
على  نساء  ثالث  ستضم  الجديدة  حكومته  أن  باإلعالن 

األقل. 
وفي حال مصادقة مجلس النواب على هذه التشكيلة 
امرأة  تولي  إيران  فيها  تشهد  التي  األولى  المرة  ستكون 

منصبا وزاريا منذ الثورة اإلسالمية في 1979.
الشئون  حماية  لـــوزارة  آجــورلــو  فاطمة  اقترح  وهــو 
الصحة.  لوزارة  دستجردي  وحيد  ومرضية  االجتماعية 
وانتقد توكلي اختيار آجورلو. وقال »كيف يمكن أن تعهد 
له  عالقة  ال  اختصاص  ذي  لشخص  األهمية  بهذه  وزارة 
بعمل الوزارة؟«، مشيراً إلى اإلجازة التي تحملها آجورلو 

في طب النفس.
)الثلثاء(،  أمس  إيراني  مسئول  نفى  آخر،  تطور  وفي 

استعداد  خاللها  أكد  متلفزة  مقابلة  أجــرى  قد  يكون  أن 
القوى  مــع  مسبقة«  ــروط  ش دون  ــن  »م للتفاوض  إيـــران 

العظمى بشأن برنامجها النووي.
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  لدى  إيران  سفير  وأكد 
بشأن  مقابلة  أو  تعليق  »أي  أن  سلطانية،  أصغر  علي 
تجر  لم  النووي  بالملف  المتعلقة  والشروط  المفاوضات 

على أي قناة«. 
وقت  في  الرسمي  اإليراني  التلفزيون  على  ورد  وكان 
سابق أن »المفاوضات من دون شروط مسبقة هي مطلب 

إيران الرئيسي فيما يتعلق بالملف النووي«.
وكانت القوى العظمى الست المشاركة في المحادثات 
طهران  مــع  المحادثات  باستئناف  طالبت  ـــران،  إي مــع 
سبتمبر/  في  علقت  كانت  التي  النووي  البرنامج  بشأن 

أيلول 2008. 
أن  سلطانية  أوضــــح  ــة،  ــي ــم ــرس ال ــاة  ــن ــق ال وبــحــســب 
إلى  وجهها  رسالة  من  مأخوذة  إليه  نسبت  التي  األقاويل 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
من  ــة  ــال ــرس ال ــي  ف ــه،  ــول ق ــد  ح عــلــى  سلطانية  وطــلــب 
تهديد  أو  هجوم  أي  بمنع  إيران  اقتراح  تدرس  أن  الوكالة 

للمنشآت النووية. 
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، برنار 
اإليراني  القضاء  يصدر  أن  تأمل  بالده  أن  أمس  كوشنير، 
حكمه »في األيام المقبلة« على الشابة الفرنسية كلوتيد 
تلت  الــتــي  الــتــظــاهــرات  فــي  بالمشاركة  المتهمة  ــس  ري

االنتخابات الرئاسية.
»ليس  الفرنسية:  إل«  تي  »آر  ــة  إلذاع كوشنير  ــال  وق
األيـــام  خـــالل  ـــر  األم يــتــم  أن  ــل  ــأم ن مــحــددة،  مهلة  لــديــنــا 
الشابة  بـــراءة  مــن  واثــقــة  فرنسا  ــأن  ب ــراً  ــذكِّ م المقبلة«، 

وتطالب بإسقاط المالحقات بحقها.
األحد  مساء  عاما(   24( ريس  عن  بكفالة  اإلفــراج  وتم 
سفارة  في  حاليا  وهي  السجن  في  يوما   45 قضت  بعدما 
صــدور  قبل  ـــران  إي ــادرة  ــغ م يمكنها  وال  بطهران  فرنسا 
أمام  أغسطس  من  الثامن  في  مثولها  بعد  بحقها  الحكم 

المحكمة.
بمبادرة  اإليرانيين  قيام  إمكانية  عن  كوشنير  وسئل 
عالقة«.  لذلك  أن  أعتقد  »ال  فرد  رمضان،  شهر  حلول  قبل 
أعداد  بسبب  طهران  في  قضائية«  »زحمة  عن  وتحدث 

المتظاهرين الموقوفين الذين تجري محاكمتهم.

§ طهران، باريس - أ ف ب،  د ب أ 

الجديدة  الحكومية  تشكيلته  )األربعاء(  اليوم  نجاد  أحمدي  محمود  اإليراني  الرئيس  يقدم   [
التي تضم نساء للمرة األولى في تاريخ الجمهورية اإلسالمية، إلى مجلس الشورى بينما يشعر 

عدد من رفاقه المحافظين بالقلق.

خاتمي وكروبي يلتحقان بحركة موسوي »األمل األخضر«
اإلصالحي  الرئيس  إن  لألنباء،  اإليــرانــيــة  »ايلنا«  وكــالــة  قالت   [
السابق السيد محمد خاتمي والمرشح اإلصالحي السابق الشيخ مهدي 
حسين  مير  أطلقها  التي  األخضر«  األمــل  »درب  بحركة  التحقا  كروبي 

موسوي. 
قوله  بهجتي،  رضا  علي  موسوي،  مساعدي  أحد  عن  الوكالة  ونقلت 
من  قليال  عــددا  األخضر  األمــل  درب  لحركة  المركزي  المجلس  »سيضم 

األشخاص، بين الخمسة والستة، من بينهم خاتمي وكروبي«.
وتم تأسيس هذه الحركة لمواصلة االحتجاجات على إعادة انتخاب 

ملي«  »اعتماد  صحيفة  ذكــرت  لما  وفقًا  نجاد،  أحمدي  محمود  الرئيس 
اإلصالحية األحد الماضي. 

بارتكاب  اإليــرانــي  النظام«  »عمالء  أسماهم  من  موسوي  اتهم  كما 
في  جاء  حسبما  طهران  سجون  في  المعتقلين  بحق  جنسية  اعتداءات 

موقع المعارضة »موج كامب« أمس )الثلثاء(.
هذه  ارتكبوا  الذين  ــؤالء  »ه كروبي:  إلــى  خطاب  في  موسوي،  وقــال 
»أليس  ــاف:  وأض للنظام«.  عمالء  هم  الجنسية(  )االعــتــداءات  الجرائم 

للحاكم اهتمام بمعرفة ما يفعله هؤالء العمالء للشعب؟«.

تبادل طرد دبلوماسيين 
بين الروس والتشيك

ــس  ــاك ــرف ــت ان ـــة  ـــال وك ــت  ــل ــق ن  [
مسئول  عـــن  ــاء  ــب ــألن ل الــروســيــة 
ــاء(،  ــث ــل ــث ــه أمـــس )ال ــول ــــي ق روس
مــن  ـــن  ـــي ـــن اث أمـــــــرت  ــــا  ــــي روس إن 
بمغادرة  التشيك  الدبلوماسيين 
ـــات تــجــســس  ـــام ـــه الــــبــــالد فــــي ات

متبادلة مع براغ.
ذكرت  إخبارية  تقارير  وكانت 
جــمــهــوريــة  أن  ســـابـــق  وقــــت  ـــي  ف
ــن من  ــي ــن ـــن اث ــت م ــب ــل ــك ط ــي ــش ــت ال
مــغــادرة  ـــروس  ال الدبلوماسيين 
قيامهما  ـــي  ف ــاه  ــب ــت ــالش ل ـــالد  ـــب ال

بأنشطة تجسسية. 
ــــدث وزيـــــر  ــــح ـــهـــتـــه، ت مـــــن ج
سيرغي  الـــروســـي،  ــة  ــي ــارج ــخ ال
وكالة  لمعلومات  وفقًا  الفـــروف، 
لألنباء  الــروســيــة  »نــوفــوســتــي« 
ينفي  أن  دون  من  »اســتــفــزاز«  عن 

الواقعة. 
ــة  ــي ــارج ــخ ال وزارة  ـــت  ـــض ورف
جان  ـــوزراء،  ال ورئيس  التشيكية 
الذي  التقرير  على  التعقيب  فيشر، 
التي  »أيدنيس«  صحيفة  نشرته 

تصدر على شبكة االنترنت.
ووفقًا للصحيفة فإن جمهورية 
الملحق  ــب  ــائ ن ــــردت  ط الــتــشــيــك 
الروسية  السفارة  في  العسكري 
ــت من  ــب ــل ـــــراغ فـــي حــيــن ط فـــي ب
ــى  إل يــعــود  أال  آخــــر  ــي  ــاس ــوم ــل دب
انتهاء  بــعــد  التشيك  جــمــهــوريــة 
ــرات  ــاب ــخ ــم ــه. وحــــــذرت ال ــت ــل ــط ع
السنوية  تقاريرها  في  التشيكية 
المستمرة  التجسس  أنشطة  من 
بهدف  روسية  عناصر  جانب  من 
تتعلق  معلومات  على  الحصول 
ــال بــالــمــشــروع  ــث ــم عــلــى ســبــيــل ال
نظام  بإنشاء  الخاص  األميركي 

دفاع صاروخي في شرق أوروبا.



26

Wednesday 19 August 2009, Issue No. 2539 العدد 2539  األربعاء 19 أغسطس 2009  الموافق 28 شعبان 1430 هـ

ــــرى: ــــب ــــك ال

ــرى:  ــغ ــص ال

17
23

52
35

ة: 
وي

لج
د ا

صا
ألر

ا

38 Co

30 Co

ــــرى: ــــب ــــك ال

ــرى:  ــغ ــص ال
90 %
55 %

رطب مع بعض السحب أحيانًا.

من قدم إلى ثالثة 
أقدام.

عقد   10 إلــى   5 من  شرقية  جنوبية  إلــى  شرقية  عمومًا 
ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة خالل الظهيرة.

م����ي����ن����اء 
س���ل���م���ان

ـــــــد: أعـــــــــلـــــــــى م
ـــــــزر: ــــــــــــى ج ادن

ال����ق����م����ر
ــــــــــــــــــــــــــــــزوغ: ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــول: اف

شــــــــــــــــــــــــــروق:
غــــــــــــــــــــــــــــروب: ال���ش���م���س

04:15 pm
10:37 am

03:47 am
05:24 pm

05:12 am
06:10 pm

@ 9 - 20 أغسطس: تحت رعاية رئيس بلدي المحرق جاسم حمادة، 
مسابقة  اإلسالمي  سماهيج  مركز  لجمعية  التابع  الشبابي  المركز  يقيم 
الساعة  تمام  في  االفتتاح  وسيكون  2009م،  الثامنة  الثقافية  »حروف« 

4:00 عصرًا في قاعة المجلس بالبسيتين. 
حسن  والتجارة  الصناعة  وزير  رعاية  تحت  أغسطس:   19  -   16  @
فخرو، ينظم مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة األمم 
العربية  والمؤسسة  البحرين  في  »اليونيدو«  الصناعية  للتنمية  المتحدة 
ومهارات  األعمال  لريادة  تدريبية  عمل  ورش��ة  والتكنولوجيا،  للعلوم 

العمل الحر.
@ 18 - 20 أغسطس: تقيم لجنة تطوير األنشطة والبرامج الرياضية 
التدريبية  الدورة  اليد،  لكرة  التاسعة  الرمضانية  الوطن  أشبال  ببطولة 
المصور  ب��إدارة  الفوتوغرافي  التصوير  بأساسيات  الخاصة  العملية 

سعيد منصور، بمقر نادي توبلي الثقافي والرياضي. 
السنوية  الكنز«  عن  »البحث  مسابقة  فعاليات  ضمن  أغسطس:   19  @
البحرية  الثروة  لحماية  العامة  الهيئة  رئيس  رعاية  تحت  ستقام  التي 
بتنظيم  خليفة   آل  حمد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  الفطرية  والحياة  والبيئة 
البيئية  المواطنة  وب��رن��ام��ج  الهيئة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  »ايفنتسكوم«  م��ن 
عمل  ورش��ة  اإلنسانية،  للتنمية   - النسائية  البحرين  لجمعية  التابع 
المحافظة  مقر  في  وذل��ك  مستدامة«  حياة  نمط  نحو  »الشباب...  ح��ول 

الجنوبية. 
الحصم  أم  بنادي  واالجتماعية  الثقافية  اللجنة  تنظم  أغسطس:   19  @
المخاطر  الخنازير:  »انفلونزا  بعنوان:  محاضرة  والثقافي  الرياضي 
الصحة  ب��وزارة  الصحي  التثقيف  اختصاصية  تلقيها  الوقاية«  وسبل 
يوسف  صالة  في  مساًء   9:00 الساعة  تمام  في  وذلك  الهندي،  بشرى 

إنجنير بمقر النادي في أم الحصم.
الفنانة  ُتحيي  البحرين،  صيف  فعاليات  ضمن  أغسطس:   19  @
مساًء   8:30 الساعة  عند  وذلك  غنائية،  أمسية  الصقلي  كريمة  المغربية 

على مسرح الصالة الثقافية.
بالموسم  2009م  صيف  فعاليات  ضمن  أغسطس:   20  -  19  @
لفيلم  األول  العرض  يقام  الثقافي،  الديه  لمركز  الثاني  الرياضي  الثقافي 
عرض  هناك  وسيكون  مساء،   7:30 الساعة  تمام  في  وذل��ك  »ضياع«، 
ملعب  على  م��س��اًء   7:30 الساعة  ت��م��ام  ف��ي  أغسطس   20 ي��وم  للنساء 

المركز.
مؤتمرًا  اإلنسان  لحقوق  البحرينية  الجمعية  تنظم  أغسطس:   20  @
وتأهيل  إصالح  مركز  زي��ارة  بشأن  تقريرها  إطالق  بمناسبة  صحافيًا 
النزيالت، وذلك في الساعة 5:00 عصرًا في فندق كراون بالزا - مركز 

البحرين للمؤتمرات - قاعة رقم 3.
تنظم  رجب،  بن  منصور  الدولة  وزير  رعاية  تحت  أغسطس:   20  @
لتكريم  الثالث  الحفل  االستهالكية  التعاونية  عيسى  مدينة  جمعية 

المتفوقين في قاعة »زينة األفراح« بمدينة عيسى. 

»تسهيالت البحرين« تقدم تبرعاتها إلى الصناديق الخيرية
ــن  ــري ــح ــب »ال ـــة  ـــرك ش ــت  ــم ــظ ن  [
احــتــفــااًل  ــة«  ــاري ــج ــت ال للتسهيالت 
أسمته  الخليج«  »فندق  في  كبيراً 
ـــري«،  ـــي ـــخ »يــــــوم الــتــســهــيــالت ال
جميع  إلــــى  ــات  ــرع ــب ــت ال قــدمــت  إذ 
ــودة  ــوج ــم ــق الــخــيــريــة ال ــادي ــن ــص ال
 77 ــم  ــدده وع البحرين  مملكة  ــي  ف
جميع  على  موزعًا  خيريًا  صندوقًا 
الحفل  حضر  وقد  البحرين،  أنحاء 
بالشركة،  التنفيذية  اإلدارة  أعضاء 
ــري،  ــي ــل عــن كــل صــنــدوق خ ــث ــم وم
والصحافة  اإلعــالمــيــيــن  ــن  م وعـــدد 

المحلية.
وقد ألقى نائب الرئيس التنفيذي 
بـ »تسهيالت البحرين« عادل حبيل 
فيها  قــــدم  االحـــتـــفـــال  خــــالل  كــلــمــة 
عن  معربًا  جميعًا،  للحضور  الشكر 
يعتبر  الذي  االحتفال  بهذا  سعادته 
مع  الشركة  تواصل  لنجاح  تأكيداً 
التبرعات،  هذه  خالل  من  المجتمع 
ــرار والــتــقــدم  ــم ــت والــعــزم عــلــى االس

لألفضل.

ــق  ــادي ــن ــص ــو ال ــل ــث ــم كـــمـــا عـــبـــر م
المبادرة  لهذه  شكرهم  عن  الخيرية 
ــل  ــواص ــت ــي تــعــكــس ال ــت ــة ال ــم ــري ــك ال
والمجتمع  ــاص  ــخ ال الــقــطــاع  بــيــن 
البحريني، فهذا التبرع جاء متزامنًا 
الفضيل  رمـــضـــان  ــر  ــه ش قـــرب  مـــع 

وبداية العام الدراسي. 
ــن  ــري ــح ــب »ال شـــركـــة  أن  ـــر  ـــذك وي
أنشط  من  التجارية«  للتسهيالت 
الشركات التي تقوم بدعم ومساندة 
قامت  ـــد  وق ــة،  ــري ــي ــخ ال ــع  ــاري ــش ــم ال
تبرعات  إجمالي  بتقديم  العام  هذا 
شملت  إذ  ــار،  ــن دي ــف  أل ــــ160  ب تــقــدر 
جمعية  األمل،  معهد  التبرعات  هذه 
الطفولة،  رعاية  دار  داون،  متالزمة 
للتخلف  ــة  ــي ــن ــري ــح ــب ال الــجــمــعــيــة 
الوالدين  لرعاية  يوكو  دار  العقلي، 

وغير ذلك من المؤسسات الخيرية.
ـــن  ـــري ـــح ـــب ــــة »ال ــــرك وتـــــعـــــزم ش
ـــة« عــلــى  ـــاري ـــج ـــت ــالت ال ــي ــه ــس ــت ــل ل
المحلي  للمجتمع  دعمها  مواصلة 

على مدى األعوام المقبلة.

»بتلكو« تحقق معدالت عالية من المبيعات 
ضمن عروضها على خدمة »برودباند إيزي«  

خ���دم���ات  ن���ظ���ام  أص���ب���ح   [
»ب���ت���ل���ك���و ب����رودب����ان����د إي������زي« 
ال��م��ق��س��ط��ة، واح�������دًا م���ن أك��ث��ر 
وقبواًل  شعبية  »بتلكو«  عروض 
هذا  يقدم  إذ  الزبائن،  أوساط  في 
الحاسوب  أجهزة  أحدث  النظام 
وأجهزة  والمحمولة  المكتبية 
مريحة  بأقساط  الفيديو  ألعاب 

فائدة.  دون  من 
قد  كانت  »بتلكو«  أن  وي��ذك��ر 
المريحة  األقساط  نظام  أطلقت 
األول  ت��ش��ري��ن  أك���ت���وب���ر/  ف���ي 

تسجيل  ت��م  إذ   ،2008 ال��ع��ام  م��ن 
عام  مدير  أع��رب  الخدمة.وقد  تدشين  منذ  عالية  مبيعات  معدالت 
الجناحي  أحمد  »بتلكو«  بمجموعة  والحكومية  الصحافية  العالقات 
النظام  على  اإلق��ب��ال  ك��ان  »لقد  بالقول:  النظام  لنجاح  سعادته  عن 
في  اإليجابية  لمساهمتنا  للغاية  سعداء  بتلكو  في  فجميعنا  كبيرًا، 

البحريني«. للمجتمع  التكنولوجي  والوعي  التقدم  تعزيز 
وأض����اف: »ل��ق��د ك���ان أك��ث��ر ال��ط��ل��ب خ���الل ال��ص��ي��ف ع��ل��ى أج��ه��زة 
ألعاب الفيديو مثل سوني بالي ستيشن 3 وNintendo Wii وذلك 
أو  المدرسة  أج��واء  عن  بعيدون  الصيفية  إجازتهم  في  الطلبة  ألن 
األجهزة  ه��ذه  على  الحصول  تسهيل  هو  بتلكو  ه��دف  إن  الجامعة. 
ومع  اآلن  المجتمع.  شرائح  جميع  متناول  في  شرائها  إمكان  وجعل 
األنسب  الوقت  فإنه  الجديد،  الدراسي  عامهم  لبدء  الطلبة  استعداد 
إجراء  في  لمساعدتهم  محمول  أو  مكتبي  حاسوب  جهاز  لشراء  لهم 

األخرى«. والمشاريع  البحوث 
خ��دم��ة  م��ن  ال��م��ؤل��ف��ة  ال��م��دم��ج��ة  »ب��ت��ل��ك��و«  ص��ف��ق��ة  أن  إل���ى  وي��ش��ار 
محمول  حاسوب  مكتبي،  حاسوب  مع  السرعة  فائقة  »برودباند« 
يتم  أرباح  دون  من  أقساط  أساس  على  تقدم  فيديو،  ألعاب  وأجهزة 
18 شهرًا لجميع زبائن خدمة »برودباند«  12 أو  تسديدها على مدى 

شهريًا.  د.ب   7 من  تبدأ  بأسعار  والجدد،  الحاليين 
خدمة  توفير  إلى  الرامية  بتلكو  رؤية  العرض  هذا  »يدعم  وأضاف: 
أنه  كما  معقولة.  بأسعار  البحرين  في  المقيمين  لجميع  برودباند 
البحرين  في  والطلبة  التعليم  بدعم  بتلكو  التزام  مع  متماشيًا  يأتي 
في  الوحيد  العرض  هذا  يعتبر  التعليمية.  فرصهم  تعزيز  خالل  من 
بوضع  المستمر  التزامنا  ضمن  تقديمه  يتم  ال��ذي  البحرين  مملكة 
خدمات  مزود  بتلكو  وجعل  أولوياتنا،  رأس  على  زبائننا  احتياجات 

للجمهور«. الحقيقي  االتصاالت 
فرصة  يفوتوا  ال  أن  بالجميع  »نهيب  ب��ال��ق��ول:  حديثه  واختتم 
لجميع  رائ��ع��ة  ف��رص��ة  إن��ه��ا  ال��خ��اص!  ال��ع��رض  ه��ذا  م��ن  االس��ت��ف��ادة 
جديد،  محمول  ح��اس��وب  أو  فيديو  أل��ع��اب  ج��ه��از  الم��ت��الك  زبائننا 

العام«. من  وقت  أي  في  إثارة  األكثر  المفاجأة  بالشك  وذلك 

أحمد الجناحي 

عادل حبيل يتوسط ممثلي المؤسسات والصناديق الخيرية

 »البحرين والكويت« يتبرع بأكثر
 من 370 ألف دينار للمؤسسات الخيرية

والكويت«  البحرين  »بنك  إيمان  من  انطالقًا   [
مع  وتماشيًا  المجتمع،  خدمة  في  اإلنساني  ــدوره  ب
الهبات  لتقديم  السخي  وبرنامجه  إستراتيجيته 
النصف  ــالل  خ البنك  ــام  ق المستمرة،  والــتــبــرعــات 
ألف   370 من  بأكثر  بالتبرع   2009 العام  من  األول 
والهيئات  الــمــؤســســات  لمختلف  بحريني  ــار  ــن دي
في  واإلنسانية  واالجتماعية  الخيرية  والجمعيات 

مملكة البحرين.
ومن جهته، قام الرئيس التنفيذي لـ »بنك البحرين 
من  عدد  باستقبال  بوجيري  عبدالكريم  والكويت« 
حيث  والجمعيات،  المؤسسات  ومسئولي  ــاء  رؤس
قدم لكل منهم شيكًا بالمبلغ الذي تبرع به البنك. وقد 
اآلتية:  الجهات  البنك  قدمها  التي  التبرعات  شملت 
مستشفى اإلرسالية األمريكية، مركز الشيخ إبراهيم 
بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، مركز البحرين 
لمتالزمة  البحرينية  الجمعية  والبحوث،  للدراسات 
الهيئة  العقلي،  للتخلف  البحرينية  الجمعية  داون، 
والحياة  والبيئة  البحرية  الــثــروة  لحماية  العامة 
الخاصة،  للتربية  البحرينية  المؤسسة  الفطرية، 
دار  العالمية،  الدراسية  للمنح  العهد  ولي  برنامج 

ذوي  لتأهيل  الــحــد  مــركــز  ــن،  ــدي ــوال ال لرعاية  يــوكــو 
الشيخ  مركز  الــقــرآن،  بيت  الخاصة،  االحتياجات 

التخصصي  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  بن  محمد 
المحرق  دار  الشباب،  لرعاية  الرحمة  مركز  للقلب، 

لرعاية الوالدين، مركز المحرق للرعاية االجتماعية، 
صندوق  للمكفوفين،  البحريني  السعودي  المعهد 
جمعية  البحريني،  األحمر  الهالل  جمعية  الــزكــاة، 
باإلضافة  الدماغي،  الشلل  أصدقاء  وجمعية  البركة 

إلى عدد من النوادي والصناديق الخيرية.
دأب  ـــت«  ـــوي ـــك وال ــن  ــري ــح ــب ال »بـــنـــك  أن  ـــر  ـــذك وي
مقدمة  ــي  ف يــكــون  أن  على  الماضية  األعــــوام  ــالل  خ
تقديم  في  البحرين  في  الكبيرة  المالية  المؤسسات 
للتبرعات  السخي  برنامجه  خالل  من  المالي  الدعم 
البحريني  المجتمع  ورفاهية  خير  أجل  من  والهبات، 
صرف  ويتم  للمعوزين.  المعيشي  المستوى  ورفــع 
المؤسسات  ــن  م الــعــديــد  لــحــســاب  الــتــبــرعــات  تــلــك 
تمكينها  أجل  من  البحرين  في  الخيرية  والجمعيات 
على  بها  تضطلع  التي  اإلنسانية  بالواجبات  للقيام 
أكبر  إلى  الخدمات  هذه  وإليصال  ممكن،  وجه  أكمل 
المملكة.  في  المجتمع  قطاعات  من  ممكنة  شريحة 
ولقد شملت هذه التبرعات مختلف األوجه والميادين 
اإلنسانية والخيرية، بما في ذلك التعليم والخدمات 
الصحية والرعاية االجتماعية والمجاالت اإلنسانية 

األخرى.

عبدالكريم بوجيري يسلم شيك الدعم إلى إحدى المؤسسات
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»الجمارك« تصدر كتيب 
»إرشادات السالمة للمسافرين«

] أصدرت شئون الجمارك بوزارة الداخلية كتيبًا حول »إرشادات 
السالمة العامة للمسافرين« الذي يتضمن اإلرشادات الواجب اتباعها 
وحمايتهم،  المسافرين  سالمة  على  حرصًا  وذلك  السفر،  وأثناء  قبل 
كما ُيبين الكتيب للمسافر كيفية المحافظة على أمتعته الشخصية أثناء 
السفر، وتوعيته ألخذ الحيطة والحذر من بعض األمور تداركًا للوقوع 
إلى  إضافة  والمقيدة،  المحظورة  للمواد  ذكر  يتخلله  كما  المشاكل،  في 
يمر  ال��ذي  األحمر  كالمسار  المسافرين،  عبور  بمسارات  التعريف 
مقلدة،  أو  مقيدة  أو  محظورة  م��وادًا  بحوزتهم  يحملون  من  خالله  من 
تدخل  ال  شخصية  أمتعة  بحوزته  لمن  المخصص  األخضر  والمسار 

ضمن المواد الممنوعة أو المقيدة.
استمارة  تعبئة  أهمية  ال��ج��م��ارك  ش��ئ��ون  أك���دت  آخ���ر،  ج��ان��ب  وم��ن 
اإلفصاح عن األموال التي بحوزة المسافرين من وإلى مملكة البحرين، 

وما بحوزتهم من معادن ثمينة.

سامي يوسف يشدو بروح شرقية ونفس غربي أمام أكثر من 1400 شخص من جمهوره
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

] ما إن أعتلى المنشد العالمي سامي 
الشيخ  ــة  ــال ص ــرح  ــس م ـــراً  ـــي أخ ــف  ــوس ي
جامعة  بمبنى  ــة  ــع ــواق ال عــبــدالــعــزيــز 
الغربية  أنفاسه  تعالت  حتى  البحرين، 
أكثر  ــام  أم الشرقية  بــروحــه  الممزوجة 
أول  في  جمهوره،  من  شخص   1400 من 
ضمن  الــبــحــريــن  مملكة  ــي  ف ــه  ل ــور  ــض ح
البحرين«،  صيف  »مهرجان  فعاليات 
واإلعـــام،  الثقافة  وزارة  تنظمه  ـــذي  ال
بحضور وزيرتها الشيخة مي بنت محمد 

آل خليفة.
لفعاليات  المنظمة  اللجنة  قرار  وكان 
»صيف البحرين« بنقل حفلته من صالة 
جامعة  مبنى  إلـــى  الثقافية  الــبــحــريــن 
البحرين صائبًا، وسط توقعات بحضور 
ليسير  ظــهــر  ـــذي  ال المنشد  ــك  ــذل ل غفير 
كليب،  الفيديو  عصر  ــي  ف الــتــيــار  عكس 
ليخرج  المنتصف،  من  العصا  ويمسك 
على  باالعتماد  والحرام  الحال  دائرة  من 

آالت اإليقاع فقط.
المنظمة  اللجنة  لــتــقــديــرات  ووفــقــًا 
عدد  ــإن  ف البحرين«  »صيف  لفعاليات 
 1400 ــــ  ال ـــاق  ف ــة  ــي ــس األم ــي  ف ــور  ــض ــح ال
خصصت  أنها  اللجنة  بينت  إذ  شخص، 
تضم  ــي  ــت ال األولــــى  لــأمــســيــة،  قاعتين 
الحفل المباشر تستوعب 1200 شخص، 
كبيرة  بشاشة  الثانية  القاعة  زودت  فيما 
لنقل الحدث وتضم 200 شخص، بيد أن 
الستيعاب  كافية  تكن  لم  المساعي  تلك 
وضعت  إذ  المنشد،  هذا  ومحبي  جمهور 

الستيعاب  القاعتين  ـــارج  خ ــات  ــاش ش
مزيد من جمهوره.

جمهور  أن  إلـــى  اللجنة  ولــفــتــت  كــمــا 
تذاكر  شباك  ــام  أم بالتدافع  بــدأ  المنشد 
األمسية قبل بدئها بساعتين، فيما نفدت 
الجمهور  وتــزاحــم  الــمــجــانــيــة  ــر  ــذاك ــت ال
سامي  باستضافة  والمطالب  المعترض 
البحرين  استاد  في  ــرى  أخ مــرة  يوسف 
المتميزة  بروحه  لاستمتاع  الوطني، 
ــة  ــي ــان ــس ــي اإلن ــاك ــح وأنـــاشـــيـــده الــتــي ت
والقضايا  ــن  ــوط وال واألرض  والــرحــمــة 
ــــى الــوطــنــيــة  االجــتــمــاعــيــة، وتـــصـــل إل
يعانيه  ــا  وم فلسطين  قضية  متناولة 

الشعب الفلسطيني في غزة.
رزينة  بــوســامــة  يــوســف  ســامــي  ــل  أط
وببذلة  ميزته،  لطالما  خفيفة  ولحية 

ــه  ــت ــي ــس ـــت أم ـــون ــة ســـــــوداء ل ــي ــك ــي ــاس ك
وخلفية  شرقية  إيقاعات  ذات  بموسيقى 
ـــــوات جــمــهــوره  ــة، لــتــتــعــالــى أص ــي ــرب غ
المشهورة  أناشيده  فــي  كلماته  مـــرددة 
يا  مناجاة،  محمد،  المعلم،  »المصطفى، 
أسماء  ربــي،  حسبي  اهلل،  رســول  يا  أمــاه، 
أبــداً،   يحدث  لــم  الــوحــيــدة،  أمنيتي  اهلل، 

صلوا، وأخيراً أي شيء لك«.
الــلــغــة  يــجــيــد  ال  ــــذي  ال ــد  ــش ــن ــم ال ذلـــك 
والتكبير  التهليل  ــي  ف ـــرع  ب ــة،  ــي ــرب ــع ال
والصاة  الحسنى  اهلل  بأسماء  والتغني 
لن  ــــك  ذل ـــــال  وخ )ص(،  الــنــبــي  عــلــى 
قــدرتــه  ــدم  ــع ب لــوهــلــة  تــحــس  أن  يمكنك 
الكثير  بخاف  بالعربية،  التحدث  على 
ــول  األص ذوي  الغربيين  المغنيين  مــن 
باللغة  الغناء  حاولوا  الذين  العربية، 

العربية ليستنسخوا بذلك لغة جديدة.
نفسه  ــوم  ــي ال ــي  ف يــوســف  ســامــي  ــاد  ع
مخلفًا وراءه بصمة تؤكد أنه يمكن للغناء 
النظيف أن يعلو وسط كومة مما هو غث، 
وأن يكون وسيلة لتعزيز اإلسام وجعل 

الشباب أكثر فخراً بدينهم وعقيدتهم.
ــة الــكــثــيــريــن من  ــاول ــح ـــم م ــى رغ ــل وع
ــاب  ــح ــو كــلــيــبــات وأص ــدي ــي ــف مـــروجـــي ال
بـ  الكثيرون  أســمــاه  مــا  ــف  وق المصالح 
مضمون  ــإن  ف يــوســف«  سامي  »ستايل 
من  واقترابها  لأغنيات  البسيط  ــه  أدائ
واالبتهاالت  والتواشيح  اإلنــشــاد  روح 
إحساسة  ودفء  األحـــيـــان،  بــعــض  ــي  ف
ذلك  دون  حــال  ــه،  ــوت ص ــرات  ــب ن وهـــدوء 

حتى اليوم.
ما حقيقة منشد اإلسام؟

وهو   1980 العام  يوسف  سامي  ولد 
ــد في  ــد ول ــان، وق ــج ــي فــي األصـــل مــن أذرب
األذربيجاني،  العرق  من  موسيقية  أسرة 
أبيه  يــد  على  األول  تدريبه  سامي  ــدأ  وب
دولته  مستوى  على  معروفًا  كــان  ــذي  ال
ألشكال  ــازف  وع وموسيقي  شاعر  بأنه 
نشأ  ذلك  وبعد  الموسيقى،  من  مختلفة 
يعزف  بــدأ  صغيرة  سن  ومــن  لندن،  في 
ــع  وم مــخــتــلــفــة،  مــوســيــقــيــة  آالت  ــى  ــل ع
بالتأليف  واضحًا  اهتمامًا  أظهر  الوقت 
درس  أنـــه  ــا  ــم ك ــي.  ــق ــي ــوس ــم ال ـــزف  ـــع وال
ومع  عــديــدة  مؤسسات  فــي  الموسيقى 
ومن  معروفين،  وموسيقيين  مؤلفين 
الملكية  األكاديمية  من  موسيقيون  بينهم 
سامي  لدى  وكانت  لندن.  في  للموسيقى 
الموسيقى  منها  لإللهام،  عديدة  مصادر 
والموسيقى  األذربيجانية،  الكاسيكية 
جانب  إلــى  طبعًا،  والفارسية  العربية 

شعر من الهند وشبه القارة الهندية.
سامي  أغاني  بمضمون  يتعلق  وفيما 
للذات  تمجيداً  معظمها  جاء  فقد  يوسف، 
إشــادة  أو  اهلل  ــول  ــرس ل ــًا  ــدح م أو  اإللــهــيــة 
ــام،  ــإلس ل ودعــــوات  ــة  ــي ــاق األخ بالقيم 
كالحب  ــة  ــي ــان ــس اإلن لــلــقــيــم  ــداً  ــي ــس ــج وت
والسام،  والتعاون  واإلخاء  والتسامح 
أو  سياسية  فحوى  أي  على  يحتِو  ــم  ول
بها  تكتظ  الــتــي  كتلك  نضالية  تعابير 
الحديثة،  الدينية  واألناشيد  األغنيات 
واهتمام  انــتــبــاه  أنــاشــيــده  جــذبــت  وقــد 
أنحاء  مختلف  من  جميعًا  المستمعين 
غير  أو  المسلمين  مــن  ســــواء  ــم،  ــال ــع ال

المسلمين. 

خالل أمسيته األولى في البحرين

سامي يوسف

... ومن حضور الجمهورسامي يوسف أثناء أمسيته
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كريم إبراهيم الشكر

آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  عن  صدر   [
خليفة  أمس األول مرسوم رقم 67 لسنة 2009 بتعيين ثالثة 
إبراهيم  كريم  بينهم  من  الخارجية،  وزارة  في  وزارة  وكالء 

الشكر وكياًل للوزارة للشئون الدولية. 
- مواليد 23 ديسمبر/ كانون األول 1945.

- متزوج )لديه ثالث بنات(.
- درس المرحلة اإلعدادية والثانوية في البحرين.

مرتبة  )م��ع  السياسية  العلوم  بكالوريوس  على  حاصل   -
الشرف( من جامعة دلهي بالهند، سنة 1970.

الوظائف التي تقلدها:
الخارجية  ل��وزارة  وكياًل  تعيينه  تم   :2009 أغسطس   17  -

للشئون الدولية.
البحرين  لمملكة  منسقًا  عين   :2008 الثاني  كانون  يناير/   -

لشئون تحالف الحضارات، وحوار الحضارات وحوار األديان.
البحرين  لمملكة  سفير   :  2007 العام  الى   2001 العام  من   -
سفيرًا  عمل  نفسه  الوقت  )وفي  الشعبية  الصين  جمهورية  لدى 
غير مقيم لدى كل من ماليزيا وجمهورية الفلبين ومملكة تايلند(.

- أغسطس/ آب 1995 - أغسطس سنة 2001: مدير اإلدارة 
الدولية بوزارة الخارجية البحرين.

إدارة  مجلس  عضو   :  2001 أغسطس   -  1996 أغسطس   -
مجلس البحرين للترويج والتسويق.

لدى  البحرين  سفير   :1995 العام  حتى   1990 العام   من   -
المملكة المتحدة )وفي الوقت نفسه عمل سفيرًا غير مقيم لدى كل 

من جمهورية أيرلندا، ومملكة هولندا ومملكة الدانمارك(.

الدائم  والمندوب  السفير   :1990 حتى   1987 العام  من   -
للبحرين لدى األمم المتحدة، نيويورك.

العامة  للجمعية  العامة  الجلسات  من  العديد  ترأس   :1988  -
الجمعية  لرئيس  نائبًا  البحرين  مملكة  بوصف  المتحدة  لألمم 

العامة لألمم المتحدة في دروتها الرابعة واألربعين.
والمندوب  السفير   :  1987 العام  حتى    1982 العام  من   -
الدولية  والمنظمات  جنيف  المتحدة،  األمم  لدى  للبحرين  الدائم  
)وفي  السويسري  االتحاد  لدى  العام  والقنصل  سويسرا،  في 
ألمانيا  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى  مقيم  غ��ي��ر  س��ف��ي��رًا  ع��م��ل  نفسه  ال��وق��ت 

وجمهورية النمسا(.
للتنمية  المتحدة  األم��م  منظمة  مكتب  ل��دى  الدائم  المندوب   -

الصناعية في فيينا ومنظمة األمم المتحدة في فيينا.
مجموعة  والسبعين/  السبعة  مجموعة  رئيس   :  1986  -

جنيف.
- 1981: مستشار بوزارة ا لخارجية البحرين.

- 1978: سكرتير أول بوزارة الخارجية البحرين.
المنظمات  قسم  رئيس   :1982 العام  حتى   1977 العام  من   -

الدولية بوزارة الخارجية.
اللجنة  ف��ي  ع��ض��و   :1982 ال��ع��ام  ح��ت��ى   1979 ال��ع��ام  م��ن   -

البحرينية السنغافورية المشتركة.
وعضو  ثان  سكرتير   :1976 العام  حتى   1972 العام   من   -

في البعثة الدائمة لدولة البحرين لدى األمم المتحدة.
- 1971:  سكرتير ثالث بوزارة الخارجية البحرين.

- 1970: ملحق بوزارة الخارجية البحرين.
المؤتمرات واالجتماعات والدورات:

- ش����ارك ف��ي ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��م��ؤت��م��رات ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة، 
ومجلس  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  دورات  واجتماعات 
الدولية  والمنظمات  واالجتماعي  االقتصادي  والمجلس  األمن 
وال���وك���االت ال��م��ت��خ��ص��ص��ة، وت����رأس ال��ع��دي��د م��ن االج��ت��م��اع��ات 

والمؤترات والندوات. 
للجمعية  الرئيسية  اللجان  م��ن  العديد  ف��ي  البحرين  مثل   -
والرابعة  والثالثة  والثانية  الخاصة،  والسياسية  األولى  العامة، 

في دورات مختلفة من انعقادها.
خليفة  آل  سلمان  ب��ن  عيسى  الشيخ  وس���ام  على  ح��اص��ل   -

)الجدارة واستحقاق الخدمة( 2001.

في  دائمًا  باألولوية  تحظى  للمواطنين  المالئم  المسكن  وتوفير  اإلسكان  قضية  إن   [
الخطط والبرامج الحكومية، ونحث على مضاعفة الجهود لتنفيذ الخطط الرامية إلى تحقيق 
المواطنين  من  عدد  أكبر  استفادة  أجل  من  اإلسكانية،  السياسة  بشأن  المستقبلية  التطلعات 

وفي أقل وقت ممكن من مشاريع الدولة اإلسكانية.
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
نائب رئيس مجلس الوزراء 

] لماذا لم تصرف القروض اإلسكانية )قروض البناء( لمستحقيها للعام 2009 لحد 
اآلن، على الرغم من أن القرار كان ينص على صرفها كل 3 أشهر، وتم العمل به في العام 
الماضي 2008، حيث اتصل عدد من المواطنين يشكون من عدم صرفها إلى اآلن، األمر 

الذي رّتب عليهم التزامات مادية ثقيلة؟

100 ألف ريال و100 رأس غنم 
وسيارة مهر عروس سعودية 

] كشف شاب سعودي في الثالثين من عمره أنه أمضى »خمس سنوات عجاف« إلكمال 
نصف دينه وتأمين المهر الذي طلبه منه أهل عروسه، والذي بلغت قيمته ربع مليون ريال 

)نحو 67 ألف دوالر(.
الذي  المهر  أن  )الثلثاء(  أمس  الصادر  عددها  في  السعودية  »عكاظ«  صحيفة  وأوضحت 
أجبر العريس على بيع قطعة أرض كان يملكها واستخراج قرض من أحد البنوك بالرغم من 
باإلضافة  الغنم  من  رأس  ومئة  ريال  ألف  مئة  تضمن  ريال،  آالف  األربعة  يتجاوز  ال  راتبه  أن 

إلى سيارة.
للتقاليد  يعود  فيها  مبالغًا  البعض  يراها  التي  المبالغ  لهذه  دفعه  أن  العريس  وأوضح 

واألعراف التي تقف أحيانًا عائقًا أمام الشباب وتتسبب في عزوف بعضهم عن الزواج.

إطالق فضائية كورية جنوبية 
موجهة للمنطقة العربية

قناة  كأول  في«  تي  »كوريا  قناة  إطالق  )الثلثاء(  أمس  للميديا  العالمية  كوريا  مجموعة  أعلنت   [
أجنبية خاصة بمصر والشرق األوسط وشمال إفريقيا تبث إرسالها من المنطقة اإلعالمية الحرة 
الكورية  الثقافة  عن  للتعبير  سات  نايل  المصرى  االصطناعي  القمر  عبر  اإلعالمى  اإلنتاج  بمدينة 
صحافي  مؤتمر  خالل   ، لي  كاسي  في«  تي  »كوريا  ل�  المنتدب  العضو  وقال  العربية.  المنطقة  في 
بساقية الصاوي بالقاهرة ، إن القناة تقدم مواد ثقافية وفنية تعبر عن الحضارة الكورية القديمة 
الثورة  أن  رغم  العالم  في   13 رقم  االقتصاد  يمتلك  ال��ذي  الكوري  المجتمع  في  القائم  والتطور 
واإلخباري  السياسي  االتجاه  عن  سؤال  على  وردًا   .1961 العام  إال  تبدأ  لم  الكورية  الصناعية 
للقناة ، قال كاسي لي إن القناة تحمل الطابع الثقافي باألساس وترغب في ربط الشعبين الكوري 
الشعوب.  بين  الربط  في  السياسة  من  أهم  جسرًا  الثقافة  باعتبار  قوية  ثقافية  بعالقات  والعربي 
وأشار إلى أنه كصحافي ومقدم برامج إخبارية في المقام األول يدرك جيدًا أن األنشطة السياسية 

ال يمكنها الربط بين الشعوب بعكس النواحي الثقافية.
بتمويله  الجنوبية  الكورية  للحكومة  عالقة  ال  خاص  مشروع  في«  تي  »كوريا  قناة  أن  وأوضح 
على اإلطالق بعكس مشروعات سبقت إلطالق قنوات أخرى وبالتالي يبقى االهتمام منصّبًا على 
تضم  كما  العربية  للغة  مترجم  بالكامل  القناة  محتوى  أن  وأوضح  السياسات.  على  وليس  البشر 

عددًا من المواد الناطقة بالعربية ألن جمهورها المستهدف هم الناطقون بالعربية.
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الرتباطه بالتعاقد مع االتحاد الكويتي حاليًا

نبيل طه يعتذر عن قبول عرض تدريب باربار
§  باربار - محمد أمان

الخاصة  مصادره  من  الرياضي«  »الوسط  علم   [
أن نادي باربار فتح خطا للتفاوض مع المدرب الوطني 
باالتحاد  الحالي  الــوقــت  فــي  يرتبط  الــذي  طــه  نبيل 
الــذي  الشباب  لمنتخب  كــمــدرب  اليد  لكرة  الكويتي 
بالعاصمة  العالم  كأس  مونديال  في  مشاركته  أنهى 

المصرية )القاهرة( حديثًا.
وبحسب المصادر فإن نبيل طه اعتذر إلدارة باربار 
في  الكويتي  باالتحاد  الرتباطه  الــعــرض  قبول  عــن 
ما  االتحاد  مع  الموقف  معرفته  ولعدم  الحالي  الوقت 
ينتظر  كان  الــذي  الوقت  في  األخيرة،  النهائيات  بعد 
الوقت  ضيق  إلــى  نــظــرا  منه  سريعة  ــة  ــاب إج ــار  ــارب ب
ليسقط بالتالي خيار المدرب المواطن بشكل مبدئي من 
خيارات اإلدارة، إال إذا فكر النادي في إعطاء المسئولية 
مدربا  يعمل  الذي  المراغي  محمد  الوطني  المدرب  إلى 
لفئة الشباب ومساعدا لمدرب الفريق األول وهو الخيار 
على  ويتوجب  النادي.  داخل  بآخر  أو  بشكل  المطروح 
وقت  ــرع  أس في  الــمــدرب  إيجاد  بالنادي  المسئولين 
ممكن لترتيب أوراق الفريق قبل المشاركة في البطولة 
اآلسيوية لألندية التي ستقام بعد نحو ثالثة أشهر من 

بالنسبة  الطريق  خارطة  وضع  المفترض  من  إذ  اآلن، 
االستعانة  إمكانية  معرفة  إلى  باإلضافة  ــداد  اإلع إلى 
بجعفر عبدالقادر في البطولة، وإذا لم يتحصل له ذلك، 
في  الفريق  لدعم  العبين  أو  العب  عن  البحث  في  يفكر 
البطولة، كل ذلك بخالف الموقف غير الواضح لمحمود 
خالل  أللمانيا  يغادر  أن  المفترض  من  الذي  عبدالقادر 

األيام المقبلة لمتابعة حالته الصحية.

نبيل طه

الرفاع يطلب ضم 
»عجيمي الشباب«

 §  الوسط - المحرر الرياضي

نادي  إلى  بطلب  تقدم  الرفاع  نادي  أن  الرياضي«  »الوسط  علمت   [
الشباب لضم نجم فريق الشباب والمنتخب األولمبي لكرة القدم محمود 
بنظام  الــرفــاع  ــق  ــري ف إلـــى  العجيمي 

المقبل. الموسم  اإلعارة 
فيه  يؤكد  لم  الــذي  الوقت  وفي 
أحمد  ميرزا  الشباب  نادي  رئيس 
الرفاع  نادي  لخطاب  ناديه  تلقي 
العجيمي  ضم  رغبة  أن  إلى  مشيراً 
ــة، فــإن  ــوي ــف ــورة ش ــص ــون ب ــك ــد ت ق
الرفاع  نادي  أن  إلى  تشير  المصادر 
العجيمي  ضــم  بــشــأن  خطابه  أرســـل 
وأنه  أيام  ثالثة  منذ  صفوفه  إلى 
اإلدارة  تكون  أن  يحتمل 
ناقشت  الشبابية 
الرفاعي  الطلب 
اجتماعها  في 
ــس  ــاء أم ــس م

أو اليوم.

بعد تجدد المفاوضات والحسم خالل يومين

احتراف سالمين في الظفرة 
اإلماراتي بانتظار االتفاق النهائي

   §  الوسط - عبدالرسول حسين

نادي  نجم  احتراف  مصير  المقبلين  اليومين  خالل  يحسم  ان  المنتظر  من   [
الظفرة  فريق  في  سالمين  محمد  القدم  لكرة  األول  الوطني  ومنتخبنا  المحرق 

اإلماراتي الموسم الكروي المقبل.
وأكدت مصادر لـ »الوسط الرياضي« ان المفاوضات واالتصاالت تجددت 
الماضية  األيام  خالل  الوسطاء  احد  طريق  عن  وسالمين  الظفرة  نادي  بين 
للعقد  المالية  النواحي  بشأن  حاليًا  يجري  التفاوض  وان  توقفها  بعد 

االحترافي وسط رغبة جادة من الطرفين.
عملية  سير  على  اطالع  على  سالمين  محمد  الالعب  أن  المصادر  وأضافت 
الوطني  المنتخب  معسكر  من  معه  تمت  التي  االتصاالت  عبر  التفاوض 
الظفرة  بين  ستتم  الرسمية  المخاطبات  وان  النمسا،  في  حاليًا  المقام 
المالية  األمور  بشأن  والالعب  النادي  بين  االتفاق  بعد  المحرق  ونادي 
وهو ما سيتحدد خالل األيام القليلة المقبلة مع عودة سالمين 
المحترفين  دوري  أندية  من  الظفرة  ويعتبر  النمسا.  من 
وفي  الــخــارجــي،  معسكره  مــن  للتو  ــاد  وع ــي  ــارات اإلم
حال تعاقده مع سالمين سيكون الالعب البحريني 
الثاني المحترف في األندية اإلماراتية بعد حسين 

بابا المحترف حديثًا في نادي الشباب.

إن����ج����از 
خ��ل��ي��ج��ي 
ل���س���ل���ة 
الن��اشئين

)التفاصيل ص4(
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النصر ينظم بطولة للكرة
 الطائرة مفتوحة األعمار 

الخاصة  ــرة  ــائ ــط ال ــرة  ــك ال بــطــولــة  أمـــس  ــاء  ــس م انطلقت   [
صالة  على  وذلــك  النصر  نــادي  يقيمه  الــذي  الصيفي  بالنشاط 
من  كبير  حماس  وسط  المنافسات  وبــدأت  الجفير،  في  النادي 
السبت  ــوم  ي تختتم  التي  البطولة  فــي  المشاركة  الــفــرق  قبل 
المقبل، ومن المتوقع أن تشهد البطولة تنافسا كبيرا بين الفرق 

المشاركة.
أن  عباس  فيصل  النصر  نــادي  في  العام  سر  أمين  ــح  وأوض
البطولة ستكون مفتوحة لجميع األعمار من دون استثناء وهي 

خاصة ألهالي الجفير والغريفة.

بدء التسجيل لدورة طاولة البحرين
بطولة  البحرين  ن��ادي  ينظم    [
فردية في لعبة كرة الطاولة لجميع 
أع��ض��اء ال��ن��ادي وذل���ك خ��ال 
ش��ه��ر رم��ض��ان ال��م��ب��ارك، 
المشاركة  ي��ود  م��ن  فعلى 
اسمه  بتسجيل  ي��ب��ادر  أن 
ل����دى م���دي���ر ال����ن����ادي، ع��ل��م��ًا 
لفئات  س��ت��ك��ون  ال�����دورة  ب���أن 
األش��ب��ال،  الناشئين،  ال��ع��م��وم، 
البراعم وأعضاء النادي. كما 
ستكون هناك جوائز للفريق 

الفائز.

نجوم الجيوجيستو
البرازيلية يتألقون في الرياض

الجيوجيستو  لرياضة  البحرين  أكاديمية  فريق  حقق   [
أقيمت  التي  األبــطــال  بطولة  يــوم  في  األول  المركز  البرازيلية 
بالمملكة  والمعادن  للبترول  فهد  الملك  جامعة  في  منافساتها 
فريقي  بمشاركة  الماضي  الخميس  يــوم  السعودية  العربية 

الكويت والسعودية.
رضا  الوطني  المدرب  بقيادة  البحرين  أكاديمية  فوز  وجاء 
ميدالية   15 وحققوا  العبوه  تألق  أن  بعد  األول  بالمركز  منفردي 

ملونة متفوقين على أبطال الكويت والسعودية.
وكانت المشاركة البحرينية مع 18 العبًا شاركوا في مختلف 
التعارف  في  تمثلت  التي  أهدافها  البطولة  وحققت  األوزان، 
العبي  بين  التعاون  روح  ونشر  الالعبين  بين  الصداقة  وتعزيز 

دول الخليج العربي لرياضة الجيوجيستو البرازيلية.
كالتالي،  الــبــطــولــة  ــي  ف الــبــحــريــن  ــي  ــب الع نــتــائــج  وجــــاءت 
وفهد  منفردي  وعلي  الشيخ  عبداهلل  من  لكل  الذهبية  الميدالية 
الميدالية  حقق  فيما  شبيب،  وأحمد  نــوح  آل  ومنير  كــازرونــي 
الفضية كل من هشام نور وعلي إبراهيمي وهادي علي وعيسى 
الميدالية  حقق  فيما  سامي،  وحسين  وحيد  وعبدالوهاب  خليل 
عبدالكريم  وياسر  فرزاد  ورمزي  فريدون  عمار  من  كل  البرونزية 
وخالد  شبيب  حسن  من  كل  يوفق  لم  فيما  ــاري،  ــص األن وحمد 

البناء ومحمد ياسين.

السبت انطالق دورة السقية الرمضانية الكروية
 )26( ال�  الرمضانية  البطولة  النطاق  االستعدادات  اكتملت   [
لكرة القدم والتي ينظمها أهالي منطقة السقية بقيادة راعي البطولة 
العليا  اللجنة  أعضاء  تشكيل  وتم  السبع.  عبدالمجيد  البلدي  العضو 
وعضوية  المخلوق  أحمد  عبدالرسول  الكابتن  برئاسة  للبطولة 

جميع رؤساء الفرق المشاركة بالبطولة. 
المجموعة  فضمت  بالقرعة،  ف��رق  عشر  على  الاعبون  ووزع 
كوكيتو  فريق  عباس،  فاضل  برئاسة  سترة  ملحمة  فريق  األول��ى 
ب��رئ��اس��ة رم����زي ج��م��ع��ة، ف��ري��ق م��رك��ز ج��اس��م ل��ل��زراع��ة ب��رئ��اس��ة 
خليفة،  حسن  برئاسة  األصدقاء  ورشة  فريق  أحمد،  عبدالرسول 

فريق البلدي عبدالمجيد السبع برئاسة الكابتن جعفر حبيب.
برئاسة  للمقاوالت  السليل  فريق  فضمت  الثانية  المجموعة  أما 
حسن  علي  الكابتن  برئاسة  آي  إم  بي  فريق  عبداهلل،  إبراهيم  الكابتن 
مخلوق، فريق دواجن هادكو برئاسة الكابتن سمير القيدوم، فريق 
آل  فريق  القيدوم،  عبداهلل  الكابتن  برئاسة  العاملة  لأليدي  القيدوم 

نوح برئاسة حسن على إسحاق.
وستنطلق أولى المباريات يوم السبت المقبل بلقاء فريق ملحمة 
 4.15 الساعة  ف��ي  األول���ى  المجموعة  م��ن  كوكيتو  وف��ري��ق  سترة 
من  آي  إم  ب��ي  وف��ري��ق  السليل  فريق  سيلعب  األح��د  وي��وم  ع��ص��را، 
وفريق  جاسم  مركز  فريق  يلتقي  االثنين  ويوم  الثانية،  المجموعة 

ورشة األصدقاء.

تحدي التزحيف ينطلق في شهر رمضان

خالل  الدولية  البحرين  حلبة  سيارات  مواقف  تحتضن   [
تلقى  التي  التزحيف  تحدي  فعاليات  المبارك  رمضان  شهر 
إقبااًل واسعًا من محبي السرعة واإلثارة، ومن المتوقع مشاركة 
السيارات  رياضة  منافسات  من  النوع  هذا  محبي  من  كبير  عدد 
خاصة من فئة الشباب الهاوين وأصحاب السيارات المجهزة، 
هذا  جــوالت  موعد  عن  الكريم  الشهر  مطلع  مع  اإلعــالن  وسيتم 
ــور  األم ــل  وك التسجيل  ـــوم  ورس الــمــشــاركــة  ـــروط  وش الــتــحــدي 

المتعلقة بالتزحيف والمنافسات.
سالمة  ولضمان  للجماهير  بالنسبة  آمنة  أجــواء  أجل  ومن 
ــزام  ــت ــي الــمــنــافــســات االل الــســائــقــيــن، فـــإن عــلــى الــمــشــاركــيــن ف
بالقوانين الموضوعة إلنجاح الفعالية وإخراجها بصورة آمنة 

ووسط أجواء ممتعة للسائقين والجماهير الحاضرة.

فريق اكاديمية البحرين لرياضة الجيوجيستو

من الفعاليات السابقة الحلبة 

قال إن آدم عربي ومقيم منذ أربعة مواسم ويلعب محترفًا... مبارك:

الصغير والعفوي نجماويان ونعد الفريق لتحقيق اللقب
§  الوسط - هادي الموسوي

مع  األخــيــر  ــاق  ــف االت مــن  النجمة  نـــادي  انتهى   [
مع  للعب  العفوي  وربيع  الصغير  وجيه  المحترفين 
األيام  خالل  البحرين  وسيصالن  للكرة  األول  الفريق 
وبدنيًا  فنيًا  جاهزين  وسيكونان  المقبلة  القليلة 
من  اإلعداد  بدآ  انهما  أساس  على  المئة  في   80 بنسبة 

وقت مبكر فاق الشهر تقريبًا.
الشيخ  النجمة  بنادي  الكرة  جهاز  رئيس  ــال  وق
عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة لـ«الوسط الرياضي« 
بدأ  إذ  ــزان  ــاه ج والــعــفــوي  الصغير  المحترفين  ان 
العفوي  بدأ  بينما  تقريبًا  شهر  قبل  ــداده  إع الصغير 
وبالتالي  الماضي  تموز  يوليو/   16 ــوم  ي ـــداده  إع
الفريق  مباريات  سيصادف  البحرين  إلى  وصولهما 
أيلول  سبتمبر/  شهر  مــن  أســبــوع  أول  فــي  ــة  ــودي ال
انضمامهما  فــي  صعوبة  هــنــاك  تــكــون  ــن  ول المقبل 

للفريق اثناء المباريات التجريبية.
آدم  أبوبكر  فهو  الثالث  المحترف  ــا  »ام ــاف  وأض
الرابع  للموسم  كمقيم  يعامل  ان  المفترض  من  الذي 
)أبوسفرة(  المهمات  جــواز  لديه  وهو  التوالي  على 
ونحن مستاؤون من عدم اعتباره مقيمًا في البحرين 
التوالي.  على  الرابع  للموسم  النجمة  في  يلعب  وهو 
وهو  كمحترف  معنا  لعب  الماضي  الموسم  ــي  وف
الوحيد الذي لعب مبارياته بانتظام بعكس الباقين 
وغابا  االصابة  الى  تعرضا  إذ  معهما  نوفق  لم  الذين 
وآدم  معهما  محظوظين  نكن  ولم  أشهر(  الـ)4  قرابة 
العب مخلص للبحرين وللنجمة وهو عربي مقيم في 
السن  صغير  وهو  تحترمه  األندية  وجميع  البحرين 

لم يتعد )21 سنة( نأمل بان نجد له حال سريعًا«.

نسعى لتجديد إعارة عبدالعزيز
بإرسال  »سنقوم  مبارك:  قــال  آخــر  جانب  ومــن 

لتجديد  الشرقي  الرفاع  نــادي  إلى  رسمية  رسالة 
ونحن  آخر  لموسم  عبدالعزيز  حسن  النجم  إعارة 
هذا  فــي  معنا  يقصر  لــن  الشرقي  ان  مــن  ثقة  على 
الذي  هاشم  سامي  الفريق  العــب  بشأن  امــا  ــر.  األم
ــي بــاإلعــارة  ــاض ــم ــم ال ــوس ــم ــد فــي ال ــح ــب مــع ال ــع ل
الذي  عبداهلل  احمد  جانب  إلى  الفريق  إلى  فسيعود 

فريقه«. إلى  أيضًا  سيعود  البديع  مع  كان 

النقاش طاولة  على  محليان  العبان 
محط  يمثلون  محليون  العبون  »هناك  وأضاف 
الالعبين  من  اثنين  لجلب  ــر  األم ــدرس  ون أنظارنا 
األخير  ــاق  ــف االت ــى  إل نصل  ــان  ب ــل  ــأم ون المحليين 

أسمائهما«. من  اإلفصاح  مبارك  ورفض  معهما. 
الماضي  الموسم  في  النجمة  يكن  »لــم  وتابع: 
نهائي  ــا  ــرن ــس وخ ــر  ــوب ــس ال كـــأس  حققنا  إذ  ســيــئــًا 

الدوري  في  السادس  المركز  وحققتا  االتحاد  كأس 
النهائي  قبل  الــدور  إلى  وتأهلنا  طموحنا  يكن  ولم 
الوقت  في  المحرق  أمــام  وخسرنا  الملك  كأس  من 
لترتيب  يــحــتــاج  ــق  ــري ــف ال ان  يــعــنــي  ــا  م اإلضـــافـــي 
بالمركز  التفكير  ــى  إل ويحتاج  جــديــد  مــن  ـــه  أوراق

فقط«. األول 

الموسم هذا  محترفين  شبه  الالعبون 
مع  تطبيقه  نحاول  مشروع  »لدينا  أيضًا:  وقال 
الرئيس  على  ونـــدرس  العقود  بتنظيم  الالعبين 
ــن حــمــد آل  الــفــخــري لــلــنــادي ســمــو الــشــيــخ خــالــد ب
الالعب  محاسبة  يتوجب  ــر  األم هــذا  ولكن  خليفة 
عند التقصير. ولدينا أكثر من موضوع لدراسته في 
مجلس اإلدارة إذ نريد أن نهيئ الجو لتحقيق طموح 
في  مستحيل  غير  وهو  اللقب  إحراز  اجل  من  الالعب 

الماضي  الموسم  في  الفريق  فظروف  النجمة.  كرة 
بودهوم  حسين  الفريق  نجم  لوفاة  جيدة  تكن  لم 
إصابة  إلى  باإلضافة  الفريق  نفوس  في  أثراً  وترك 

أشهر(«.  4 الـ) طالت  التي  المحترفين 
ملعب  بــشــأن  الــكــرة  اتــحــاد  أخــاطــب  ان  هنا  أود 
مباريات  ثالث  سوى  عليه  تلعب  لم  الذي  الوطني 
الفرق  مع  وبانصاف  كثيراً  عليه  نلعب  ان  نود  فقط 
ليس  صعبا  الموسم  سيكون  أنه  واعتقد  األخــرى. 
أن  واعــتــقــد  ــرق  ــف ال ــل  ك على  ــل  ب فقط  النجمة  على 
طموحات  تحقيق  من  وواثق  المستقبل  لديه  الفريق 
اآلن  أعدهم  ال  ولكن  قريب  بالوقت  وأقول  الجماهير 
تاريخه  اســتــعــادة  ــل  أج ــن  م الــبــنــاء  ــور  ط ــي  ف النــنــا 
تقريبًا  سنة   30 قبل  تحقق  الذي  البطولي  ومجده 
ونأمل  المحترفين  مع  التوقيع  تم  ما  إذا  متفائل  وانا 

النجمة. جماهير  به  نفرح  الموسم  هذا  يكون  أن 

 وجيه الصغير عبدالرحمن بن مباركخالد بن حمد

اعتماد الفرق المشاركة وغدًا القرعة

درة البحرين والعالمي وكانو الرعاة الرسميون لبطولة »ناصر 3«
§  عوالي - المكتب اإلعالمي

الراعية  الشركات  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  اعتمد   [
نسختها  في  القدم  لكرة  الرمضانية  سموه  بطولة  لمنافسات  الرسمية 
 )GBCORP( وهم درة البحرين والمصرف العالمي )الثالثة )ناصر 3

وإبراهيم خليل كانو وكيل شركة تويوتا للسيارات في مملكة البحرين.
والجماهير  الفرق  وجوائز  الرعاية  أمــور  جميع  عن  اإلعــالن  وسيتم 
الساعة  في  الخميس  غد  يوم  مساء  ستقام  التي  القرعة  مراسم  خالل 
والتطوير  الــتــدريــب  لقسم  التابعة  الــمــؤتــمــرات  بقاعة  مــســاء   6.45
البحرين  اســتــاد  فــي  الكائن  والــريــاضــة  للشباب  العامة  بالمؤسسة 

الوطني بالرفاع.

شكر خاص للرعاة
الرعاة  ــى  إل تقديره  بالغ  عــن  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  وأعـــرب 
منافسات  إنــجــاح  فــي  لهم  ــارز  ــب ال ـــدور  ال مــؤكــدا  للبطولة،  الرسميين 
أكد  التي  البطولة  ورعــايــة  دعــم  في  المباشرة  ومساهمتهم  البطولة، 
هذا  خالل  من  المقاييس  بكل  وناجحة  مميزة  بطولة  ستكون  أنها  سموه 
الملتقى  إنجاح  في  الرسمية  الشركات  قبل  من  والمميز  الكبير  الدعم 

الشبابي.
وأوضح سموه أن مثل هذا الدعم الكبير من الشركات الرائدة والكبيرة 
للبطولة،  المنظمة  اللجنة  قبل  من  مقدرا  سيكون  البحرين  مملكة  في 
المعلومات  ومركز  اإلعالمي  للمكتب  الالزمة  التوجيهات  سموه  وأعطى 
المراسالت  جميع  في  للشركات  الخاصة  الشعارات  باعتماد  لسموه 
بالشوارع  ستوزع  التي  واإلعالنات  للبطولة،  الخاصة  والمطبوعات 
والرسالة  للصحف  اإلعالمية  التغطية  وخالل  التلفزيونية  واإلعالنات 

اليومية للبطولة.
هذه  جهود  وأكد  الراعية،  للشركات  تقديره  ناصر  الشيخ  سمو  وجدد 
هذه  جهود  أن  موضحا  البحريني،  الشباب  ورعاية  دعم  في  الشركات 
لدعم  إدارتها  على  بغريبة  ليست  المجتمع  خدمة  مجال  في  الشركات 
الرياضة في مملكة البحرين والمساهمة في تعزيز دور الشباب الريادي 

في سبيل خدمة الوطن والمملكة الغالية.

اعتماد فرق البطولة
التي  عشر  الستة  ــرق  ــف ال ــاء  ــم أس اعتمد  نــاصــر  الشيخ  سمو  وكـــان 

حققت  التي  الفرق  وهي  الموسم  لهذا   )3 )ناصر  منافسات  في  ستشارك 
بالموسم  السابقة  النسخة  منافسات  فــي  ـــى  األول الثمانية  الــمــراكــز 
سمو  وفريق  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  فريق  وهي  الماضي 
آل  علي  بن  خالد  الشيخ  سمو  وفريق  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ 
خليفة  الشيخ  وفريق  خليفة  آل  ــد  راش بن  حمد  الشيخ  وفريق  خليفة 
وفريق  خليفة  آل  عيسى  بن  مبارك  الشيخ  وفريق  خليفة  آل  راشــد  بن 
جانبهم  وإلى  العالي،  توفيق  وفريق  خليفة  آل  خليفة  بن  عبداهلل  الشيخ 
وفريق  للبطولة(  الرسمي  )الراعي  البحرين  درة  من  كل  فرق  سيشارك 

)ممثال  كانو  طالل  وفريق  للبطولة(  الرسمي  )الراعي  العالمي  المصرف 
بوري  وفريق  كانو(  خليل  إبراهيم  شركة  للبطولة  الرسمي  الراعي  عن 
سلمان  بن  خليفة  بن  حمد  الشيخ  وفريق   2009 التعارف  دورة  بطل 
والميادين  الشوارع  وتزينت  األحــالم.  وفريق  البراق  وفريق  خليفة  آل 
اللوحات  حيث  مختلفة  ــواع  ــأن ب ـــك  وذل البطولة  ــات  ــالن ــإع ب الــعــامــة 
من  تجارية.  اإلعالنات  في  مرة  ألول  يستخدم  والذي  الخاص  والقماش 
جانب آخر، تتواصل تدريبات الفرق، إذ بلغت ذروتها من أجل االستعداد 

التام وسيتم نشر هذه االستعدادات عبر وسائل اإلعالم.

 من مطبوعات البطولة

المؤسسة حريصة  على إنجاح البطولة
بالمؤسسة  الرياضية  الشئون  إدارة  مدير  أكد   [
ــراف  األش عبدالعزيز  والرياضية  للشباب  العامة 
للشباب  الــعــامــة  المؤسسة  رئــيــس  توجيهات  أن 
تؤكد  خليفة  آل  محمد  بــن  فــواز  الشيخ  والــريــاضــة 
ناصر  الشيخ  سمو  بطولة  فعاليات  إنجاح  أهمية 
أن  إلى  مشيرا  الثالثة،  الرمضانية  خليفة  آل  حمد  بن 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  في  بدأت  العامة  المؤسسة 

للمساهمة في إنجاح البطولة. 
إدارة  »إن  ــــراف:  األش وقـــال 

بالمؤسسة  الفنية  الشئون 
ــاب  ــب ــش ــل ــــة ل ــــام ــــع ال

أجرت  والرياضة 
صيانتها الدورية 
المالعب  ألرضية 

ــــــة  ــــــي ــــــارج ــــــخ ال
ــة لــالتــحــاد  ــع ــاب ــت ال

الـــبـــحـــريـــنـــي لــكــرة 
ـــــدم والــــتــــي  ـــــق ال

عليها  ستقام 
ــة  ــول ــط ــب ال
ــــــــــــــــك  وذل
ن  و لتعا با

صيانتها  وعملية  المالعب  على  المشرفة  الشركة  مع 
بها  تقوم  التي  الدورية  الصيانة  أعمال  إلى  باإلضافة 

لتقوية اإلنارة الخاصة بالمالعب«. 
في  ــرت  ــاش ب الفنية  الــشــئــون  أن  ــــراف  األش ـــد  وأك
التابعة  ــس  ــالب ــم ال غـــرف  ــل  ــي ــأه وت صــيــانــة  عملية 
مقاعد  صيانة  تمت  كما  الالعبين،  الستقبال  للملعب 
للمرافق  صيانة  وإجـــراء  الحكام  وكبينة  االحتياط 

التابعة لملعب. 
وأشار األشراف إلى أن المؤسسة 
قامت  والــريــاضــة  للشباب  العامة 
لتهيئة  األشغال  وزارة  بمخاطبة 
بجانب  الواقعة  األرض 
ــب الــخــارجــيــة  ــالع ــم ال
مناسبة  وجــعــلــهــا 
السيارات  لمواقف 
مقدما  للجماهير 
شكره للوزارة على 
مع  ــام  ــت ال تعاونها 
وسرعة  المؤسسة 
والعمل  االستجابة 

على تهيئة األرض. 

ب��دورة  والبراعم  األشبال  بطولتي  انطلقت   [
وس����ام ال��خ��ل��ي��ج وم��رك��ز ال��ه��م��ل��ة ل��ك��رة ال��ق��دم فئة 
بالمركز  الصناعي  العشب  ملعب  على  الصغار 
تم  إذ  محمد،  داوود  ال��ف��ري��ق  م���درب  ق��ي��ادة  تحت 
وب��راع��م(  )أش��ب��ال  فئتين  إل��ى  المشاركين  تقسيم 
لمن  المجال  ولفتح  المشاركين  عدد  الرتفاع  نظرا 
قسمت  إذ  المشاركة،  أج��ل  م��ن  السابعة  دون  ه��م 
المجموعة  بنظام  تلعب  أربعة  إلى  فئة  بكل  الفرق 
فيما  للنهائي  بطلها  يتأهل  واح��د  دور  من  الواحدة 
لتحديد  وال��ث��ال��ث  ال��ث��ان��ي  ال��م��رك��ز  ص��اح��ب  ي��اق��ي 
جمهور  وحضر  النهائية،  للمباراة  الصاعد  الفريق 
للفئتين  التمهيدي  الدور  مباريات  القرية  أبناء  من 
لهؤالء  وتشجيعا  الصغيرة  بالمواهب  لاستمتاع 

الصغار.
وصرح رئيس المركز بأن هذا التجمع الرياضي 
وال��ب��راع��م  األش��ب��ال  لفئة  خصص  ال���ذي  البسيط 
الصغيرة  الكروية  الخامات  على  للتعرف  وسيلة 
في  وخصوصًا  الحتضانها  بالقرية  ال��م��وج��ودة 
رياضية  مناسبة  يمثل  كما  المبكرة  المرحلة  هذه 
ل��ت��ج��م��ي��ع ال��ص��غ��ار غ��ي��ر ال��م��س��ج��ل��ي��ن ب��ك��ش��وف��ات 

ألبناء  ترفيهي  ج��و  خلق  ف��ي  سيسهم  إذ  األن��دي��ة، 
فيما  الترابط  وزي��ادة  وتجميعهم  الصغار  القرية 
بينهم تأكيدا ألهداف المركز في احتضان الناشئة، 
أبناء  من  جماهيرا  حضورا  المونديال  هذا  والق��ى 
القرية في العام الماضي وقد قررت اللجنة المنظمة 
لدورة وسام الخليج والهملة الكروية أن يتم تكريم 
الفريقين الحاصلين على المركز األول والثاني بكل 
وأشاد  البطولة  كأس  البطل  الفريق  وسيسلم  فئة 
تنظيم  على  القائمين  األخوة  بجهود  المركز  رئيس 

هذا المونديال متمنيا لهم التوفيق في ختامه.
كما أكد رئيس المركز أن هذا المهرجان الكروي 
الفرصة  إع��ط��اء  أج���ل  م��ن  خ��ط��وة  يعتبر  ل��ل��ب��راع��م 
واالستفادة  هوايتها  ممارسة  أجل  من  الفئة  لهذه 
أحد  يعتبر  ال��ذي  الشعبية  الساحات  مشروع  من 
وستخدمهم  أجلهم  من  أنشئت  التي  المشروعات 
للمعنيين  واض��ح��ة  رس��ال��ة  يعتبر  كما  مستقبا، 
لتحقيق  بالمملكة  والشبابي  ال��ري��اض��ي  بالشأن 
أنها  كما  ال��ص��غ��ي��رة.  الفئة  ه��ذه  وأح���ام  تطلعات 
الفئة  بهذه  االهتمام  أجل  من  المركز  تبناها  خطوة 

الصغيرة والمحافظة عليها .

انطالق بطولتي األشبال والبراعم بدورة وسام الخليج
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أنه  على  الصحافي  المؤتمر  خالل  االتحاد  رئيس  وأكد 
فترة  خالل  وجوده  يقتصر  أال  على  المدرب  مع  االتفاق  تم 
الوطني  للمنتخب  مدربا  كونه  على  البحرين  في  التعاقد 
اجتمعنا  الماضية  ساعة   24 الـــ  ــالل  »خ مضيفا  االول، 
وتوافقنا  معه،  الرسمي  العقد  توقيع  قبل  المدرب  مع 
للمدربين  دورات  عمل  فــي  رئيسية  أدوار  لــه  تــكــون  أن 
وضع  في  المساعدة  وكذلك  الالعبين،  إلــى  باإلضافة 
»هذه  قائال:  وتابع  شابه«،  وما  المسابقات  لجنة  برامج 

النظرة التي وعدنا بها مسبقا وسعينا من أجلها«.

 استراتيجية مفتوحة للمدرب 
إذا  ما  حــول  تساؤل  على  رد  في  االتــحــاد  رئيس  ــال  وق
للمنتخب  معينة  استراتيجية  حــدد  ــد  ق ــاد  ــح االت كــان 
إذا  وما  األول  المنتخب  العبي  وأعمار  هوية  يخص  فيما 
النهج  على  سيواصل  أم  بناء  عملية  سيبدأ  المدرب  كان 
أعطينا  األعمار،  تحديد  استراتيجة  في  نفكر  »لم  المعتاد 
المدرب مطلق الحرية الختيار الالعبين للمرحلة المقبلة، 
مطلوبة  المنتخب  في  والخبرة  نفسه  يفرض  األفضل 
يتحدث  لم  االتحاد  بأن  أقول  عندما  صادقا  أكون  أيضا، 
عمومًا  بعيد،  من  وال  قريب  من  ال  العب  أي  عن  المدرب  مع 
فوق  العبين   4 بــوجــود  خليطا  ــان  ك السابق  المنتخب 
الـ30 عاما، 8 العبين ما بين الـ25 و29 عاما، 4 العبين ما 
بين الـ19 و22 عاما، باعتقادي أن الخليط مناسب ولكن 

األمر للمدرب«.

أسلوب الدوري وكيفية االختيار 

مطلع  فــي  يبدأ  الــمــدرب  عقد  أن  االتــحــاد  رئيس  ــد  وأك
أكتوبر/ تشرين األول المقبل وأن المدرب سيغادر الليلة 
لمتابعة  البحرين  فــي  أكتوبر  مــن  األول  فــي  وسيكون 
وقال  الالعبين،  الختيار  األولى  الدرجة  دوري  منافسات 

المنتخب  لمباريات  أشرطة  منا  المدرب  طلب  »لقد  أيضا: 
المستوى  على  يتعرف  لكي  الماضية  الفترة  في  الوطني 
تلك  في  يمثلونه  كانوا  الذين  والالعبين  للمنتخب  العام 
الفترة وخصوصا أنه ال يعرف الكثير عن طبيعة الدوري 
»كانت  قال:  الدوري،  أسلوب  يخص  وفيما  البحريني«، 
دورين  من  ــدوري  ال يكون  أن  مسبقا  طرحناها  رؤيــة  لنا 
المدرب  على  الرؤية  هذه  عرضنا  ذهبي،  مربع  ذلك  وبعد 
ننسق  كنا  الماضية  ساعة  الـــ24  طيلة  عليها،  ووافــق 
وضع  بهدف  المنتخب  لتجمع  التوقفات  يخص  ما  معه 
أجندة  إلى  توصلنا  مبكرا،  الصورة  في  األندية  مدربي 
لألندية  وسنرسلها  اإلدارة  مجلس  في  سنقرها  نهائية 

قريبا«.

ميك يعلل اختياره تدريب المنتخب
اختياره  ميك  الــدنــمــاركــي  ــدرب  ــم ال علل  جانبه،  مــن 
قائال:  إليه  وجه  سؤال  على  ردا  الوطني  منتخبنا  تدريب 
اكتسبت  الــتــدريــب،  مجال  فــي  ــا  وأن  1975 الــعــام  »منذ 
خبرة كبيرة خالل الفترة الماضية من عملي في الدنمارك 
ويوغسالفيا، أحببت أن أخوض تجربة جديدة وأن أنقل 
من  جديدة  نوعية  تدريب  إلى  أتطلع  خاللها،  من  خبرتي 
هو  أيضا  البحرين  اختياري  أسباب  أهم  ومن  الالعبين، 
الالعبين«،  على  السيطرة  وسهولة  البلد  مساحة  صغر 
إلى  نظرا  البحرين  في  صعوبة  يجد  أن  يتوقع  إذا  وفيما 
عليه  اعتاد  الذي  األوروبي  األسلوب  بين  األسلوب  فارق 
الكبيرة  الجسمانية  والبنية  القوة  على  يعتمد  ــذي  وال
ويعاني  السرعة  على  يعتمد  الذي  الخليجي  واألسلوب 
على  »يجب  ــاب  أج الجسمانية،  البنية  في  ضعف  من 
كانت  أيا  لديه  المتواجدة  اإلمكانات  استغالل  المدرب 
لصالح الفريق الذي يدربه، بالنسبة إلي أنتظر مشاهدة 
أن  ضروريا  ليس  خطتي،  أضع  لكي  المتوافرة  الخامات 

عندما  تجربة  ولي  الدفاع،  في  6/صفر  بطريقة  ألعب 
يجيدان  ال  العبان  لدي  كان  إذ  الدنمارك،  في  أدرب  كنت 
لتأهيلهما  كبير  جهد  ببذل  وقمت  الطريقة  بهذه  اللعب 
في  بذلك  ونجحت  القامة،  طوال  وهما   1/1/4 لطريقة 

الحصول على المركز الثالث«.

المدرب المساعد والهدف من التصفيات 
المدرب  يكون  أن  يفضل  ــه  أن ميك  الدنماركي  وذكــر 
المساعد مدربا مواطنا بهدف تسهيل عملية التواصل مع 
الالعبين بالنسبة للغة وما شابه، وحول الهدف المتفق 
عليه مع االتحاد من المشاركة في تصفيات كأس العالم، 
قال رئيس االتحاد: »التأهل إلى المونديال هدف مشترك 
ذلــك،  على  متفقون  ونــحــن  ــدرب،  ــم ال مــع  كاتحاد  بيننا 
المنتخب  تأهيل  إلــى  نتطلع  الحالي  الوقت  في  ولكننا 
يكون  حتى  التصفيات  في  للمشاركة  فنيا  الئقا  ليكون 

التصفيات  فــي  األخـــرى  الجوانب  ــا  وأم للتأهل،  مؤهال 
فنتركها حاليا«.

وأجاب رئيس االتحاد على سؤال آخر حول سر توقيع 
قائال:  األول،  عامه  في  يــزال  ال  واالتحاد  عام  لمدة  العقد 

بالنسبة  كافيا  عــامــا  بــأن  »أعــتــقــد 
وللمدرب  كاتحاد  إلينا 

إذا  المرحلة،  لتقييم 
هناك  بـــأن  ــا  ــدن وج

ونتائج  تــوافــقــا 
ـــــة  ـــــوس ـــــم ـــــل م

تجديد  فسيتم 
ــــد  ــــاق ــــع ــــت ال

ـــــرة  ـــــت ـــــف ل
أطول«.

المدرب أشار إلى تفضيله مدربًا وطنيًا كمساعد له 

اتحاد اليد يقدم مدربه الدنماركي ميك... ويؤكد أن التدريب إحدى مهماته

رئيس االتحاد يقدم المدرب الجديد للصحافة    )تصوير: جعفر حسن(

§ أم الحصم - محمد أمان

بأم  االتحاد  مقر  في  وذلك  عام  لمدة  اليد  باتحاد  يربطه  عقدا  ميك  الدنماركي  المدرب  وقع   [
الحصم عصر أمس األول بحضور رئيس االتحاد علي عيسى ونائبه األول رئيس لجنة المنتخبات 
إلى  باإلضافة  ناصر  مكي  المالي  واألمين  عاشور  جاسم  سالم  العام  السر  وأمين  محسن  فؤاد 
خالل  من  الدنماركي  مدربه  االتحاد  قدم  ذلك  وبعد  باقر،  إسماعيل  المنتخبات  لجنة  رئيس  نائب 

مؤتمر صحافي.

§ برلين - أحمد عنان

] أثبتت العداءة البحرينية مريم جمال 
متر   1500 سباق  فــي  البطولية  نواياها 
تستضيفه  التي  القوى  ألعاب  لمونديال 
الثالث  حتى  برلين  األلمانية  العاصمة 
تأهلت  حين  الجاري  الشهر  من  والعشرين 
احتاللها  بعد  النهائي  نصف  ـــدور  ال ــى  إل
الــدور  في  ــى  األول للمجموعة  األول  المركز 

ربع النهائي الذي أقيم أمس.
دقائق(   4.08.76( زمن  جمال  وسجلت 
فرنانديز  نــوريــا  األسبانية  على  متفوقة 
زمن  األخيرة  سجلت  أن  بعد  ضئيل  بفارق 
األثيوبية  ــاءت  ج في  دقائق(   4.08.79(
بزمن  الثالث  المركز  فــي  اســافــا  مسكرين 

)4.08.86 دقائق(.
البحرينية  تمكنت  جمال  جانب  ــى  وإل
نصف  ــــــدور  ال ـــوغ  ـــل ب مـــن  ــي  ــت ــل ــي ب ــي  ــم ــي م
بواقع  المسجل  زمنها  على  عطفًا  النهائي، 
احتلت  أن  بعد  وذلك  دقائق(،   4.09.60(
من  الثانية  المجموعة  في  السابع  المركز 

التصفية األولى.
البحرينيتين  ــن  ــي ــداءت ــع ال ــوض  ــخ وت
المقبل  الجمعة  يوم  النهائي  نصف  الــدور 
مختلف  من  أخرى  عــداءة   22 جانبهن  إلى 
مجموعتين  ـــى  إل يــقــســمــون  ــم  ــال ــع ال دول 
على  عــالوة  ــل  األوائ الخمسة  منهما  يتأهل 

أفضل زمنين.
سبت  طــارق  العداءتين  مــدرب  وامتدح 
جمال  على  ظهرت  ــذي  ال الفني  المستوى 
على  بسهولة  وتفوقها  األول  السباق  في 
البرنامج  جدوى  مؤكداً  منافساتها،  بقية 
اإلعدادي الذي بدأته جمال قبل عدة أشهر، 
بطولة  منافسات  في  خالله  من  وشاركت 
في  أقيمت  التي  الضاحية  الختراق  العالم 
خاللها  وحققت  عّمان  األردنــيــة  العاصمة 

جمال المركز السابع على العالم.

كامل ومنصور

 يخوضان نهائي 1500 متر
البحرينية  اإلنجازات  مع  اللقاء  يتجدد 
التاسعة  الــســاعــة  ــي  ف ــوى  ــق ال ــاب  ــع أل ــي  ف
اليوم،  مساء  من  دقيقة  وعشرين  وخمس 
حين يخوض العداءان البحرينيان يوسف 
نهائي  عــلــي  مــنــصــور  وبــــالل  ــل  ــام ك ســعــد 
العالم  بــطــولــة  ضــمــن  مــتــر   1500 ســبــاق 
في  والمقامة  القوى  أللعاب  عشرة  الثانية 

العاصمة األلمانية برلين.
مهمة  الــعــداءيــن  عــاتــق  على  وسيكون 
ــات  ــاق ــب ـــن أقـــســـى س ـــي واحـــــد م ــة ف ــب ــع ص
األميركي  ــن  ــداءي ــع ال ـــود  وج ــع  م البطولة 

بيرناند الغات صاحب أفضل زمن شخصي 
ضمن المجموعة بواقع )3.26.34 دقائق( 
زمن  صاحب  كيبورنو  أغوستين  والكيني 
شخصي )3.29.47 دقائق( والذي سجله 

هذا الموسم كأفضل توقيت للعام 2009.
كامل  سعد  يوسف  البحرينيان  ــان  وك
سباق  نــهــائــي  إلـــى  ــال  ــأه ت مــنــصــور  ـــالل  وب
المركز  فــي  األول  حــل  أن  بعد  متر   1500
نصف  لــلــدور  األولـــى  التصفية  مــن  الــرابــع 
وكان  دقائق(،   3.36.87( محققا  النهائي 
أمين  المغربي  نصيب  ــن  م األول  الــمــركــز 
األمريكي  ثانيا  ــل  وح  )3.36.68( لعلو 
بعده  ــن  وم  )3.36.75( لومونج  لوبيز 
بــرنــارد  مواطنه  ــا  ــاك أوس فــي  العالم  بطل 
الجات )3.36.86(، وكان المركز الخامس 

للفرنسي مهدي بعال )3.37.07(.

الغسرة تجدد العهد 
البحرينية  الـــعـــداءة  ــوم  ــي ال تستأنف 
بطولة  في  مشاركتها  الغسرة  رقية  البطلة 
حين  القوى  أللعاب  عشرة  الثانية  العالم 
ـــى  ــات الــتــصــفــيــات األول ــس ــاف ــن ــوض م ــخ ت

لسباق 200 متر في الساعة 8.25 مساًء.
قبل  الدور  إلى  مباشرة  الغسرة  وتتأهل 
المراكز  ــد  أح احتاللها  ــال  ح ــي  ف النهائي 
األربع األولى في السباق أو تحقيقها لواحد 
الــعــداءات  لمراكز  أزمنة  أربعة  أفضل  من 
ــاوز  ــج ــح الــغــســرة إلــــى ت ــم ــط ــة. وت ــي ــق ــب ال
مسبوق  الغير  واآلسيوي  العربي  إنجازها 
دورة  في  النهائي  نصف  لدور  تأهلت  حين 
ببكين،   2008 صيف  األولمبية  األلــعــاب 
العشر  ــداءات  ــع ال نخبة  ضمن  ــول  ــدخ وال

األوائل على مستوى العالم.
ــة رقــمــًا شــخــصــيــًا مــمــيــزاً  ــي وتــمــتــلــك رق
)22.65ث(  بــواقــع  متر   200 ســبــاق  فــي 
تحسين  إلى  وبقوة  تسعى  إنها  إال  للثاني، 
من  تحقيقه  على  علمت  ــذي  ال ــر  األم رقمها 

خالل معسكرها األخير في إيطاليا.

مرحلة جديدة في العمل اإلداري
اإلداري  ـــاز  ـــه ـــج ال ــــاء  ــــض أع ــد  ــع ــت ــس ي
للدخول  القوى  أللعاب  الوطني  بالمنتخب 
مع  اإلداري  العمل  مــن  جــديــدة  مرحلة  فــي 
الحالية  العالم  بطولة  منافسات  اقتراب 

للدخول في مراحلها األخيرة.
ــاد  ــح ــاالت ـــام ب ـــع ويـــــرى أمـــيـــن الـــســـر ال
الــخــطــة  أن  الـــخـــيـــاط،  خـــالـــد  ــي  ــن ــري ــح ــب ال
عمل  لتسيير  االتحاد  في  اعتمادها  السبق 
قائمة  ــم  ــال ــع ال بــبــطــولــة  اإلداري  ــاز  ــه ــج ال
الالعبين  بتهيئة  األول  يعنى  شقين،  على 
للدخول  وفنيا  نفسيا  استقرارهم  وضمان 
لجميع  األولـــى  التصفيات  منافسات  فــي 
للمرحلة  ــال  ــق ــت االن ــم  ث ـــن  وم ــات،  ــاق ــب ــس ال
أســاس  على  تقوم  والــتــي  صعوبة  األكــثــر 
خلفهم  والوقوف  الالعبين  معنويات  رفع 
يتناسب  بما  طلباتهم  وتلبية  وتشجيعهم 
الحصول  لضمان  االحترافي  مستواهم  مع 
وتكتيكي  وفني  بدني  مستوى  أفضل  على 

داخل الميدان.

فواز بن محمد  في ألمانيا
برلين  األلمانية  العاصمة  ــى  إل ــل  وص
للشباب  الــعــامــة  المؤسسة  رئــيــس  ــس  أم

خليفة  آل  محمد  بن  فواز  الشيخ  والرياضة 
العالم  بــطــولــة  فــعــالــيــات  لــحــضــور  ـــك  وذل

الثانية عشرة أللعاب القوى.
ــور  ــــواز بـــن مــحــمــد ف ــخ ف ــي ــش ــى ال ــق ــت وال
ــاد  ــح االت إدارة  بمجلس  بــرلــيــن  وصــولــه 
العبي  من  وعــدداً  القوى  أللعاب  البحريني 
بذل  على  حثهم  والذين  الوطني  منتخبنا 
المنشودة  األهداف  لبلوغ  مضاعف  مجهود 
ورفع  الممثل  التشريف  وأولها  البطولة  من 

علم البحرين في المحفل الدولي الكبير.
من جانبه أكد أمين السر العام باالتحاد 
الدولي أللعاب القوى بيير وايس على عمق 
ونظيره  اتحاده  بين  المشتركة  العالقات 
جمعه  ــذي  ال اللقاء  ــالل  خ مــن  البحريني، 
بن  ــالل  ط الشيخ  االتــحــاد  رئيس  مــع  ــس  أم
العالم  بطولة  هامش  على  خليفة  آل  محمد 
في  والمقامة  القوى  أللعاب  عشرة  الثانية 
الثالث  حتى  برلين  األلمانية  العاصمة 
والعشرين من الشهر الجاري. وقال وايس 
إن االتحاد الدولي يطمح في تنمية عالقاته 
ــا  ــه بـــاالتـــحـــادات اآلســـيـــويـــة وعـــلـــى رأس
الشراكة  أطــر  لتعزيز  ـــك  وذل البحريني، 
الكبيرة  الطفرة  مع  يتناسب  بما  الرياضية 
نطاق  عــلــى  المنطقة  دول  حققتها  ــي  ــت ال
البحرين  أسهم  بأن  ويــرى  القوى.  ألعاب 
الدولي،  االتحاد  لدى  عالية  قيمة  ذو  باتت 
البحرين  خطط  لدعم  حماسهم  من  يزيد  ما 
المزيد  وإنجاب  قوتها  زيادة  في  الطموحة 
ــادة  زي وبــالــتــالــي  العالميين  ــال  ــط األب ــن  م
لسنوات  انحصرت  التي  المنافسة  رقعة 
إلى  واألفــريــقــيــة  األوربــيــة  الــقــارتــيــن  على 

جانب األمريكتين الشمالية والجنوبية.

كامل وبالل يخوضان نهائي 1500 متر لكأس العالم أللعاب القوى

الغسرة تستأنف مشاركتها في 200 متر وجمال وبيلتي لنصف النهائي

رقية الغسرة خالل خوضها سباق 200 م

§ الوسط - المحرر الرياضي

الــــعــــروبــــة  نـــــــــادي  ـــــــدأ  ب  [
ــة  ــول ــط ــم ب ــي ــظ ــن ــت ــــداد ل ــــع ــــت االس
فخرو  مــحــمــد  ــم  ــاس ج ــوم  ــرح ــم ال
المفتوحة   )33( الــرمــضــانــيــة 
 )9( مــن  ــة  ــون ــك ــم وال لــلــشــطــرنــج 
ـــام  ـــظ ـــن جـــــــــوالت وبــــحــــســــب ال
 29 من  الفترة  خالل  السويسري 
 17 حتى  الجاري  آب  أغسطس/ 

سبتمبر/ أيلول المقبل.
ـــس لــجــنــة  ـــي ـــك رئ ـــذل صـــــرح ب
الــشــطــرنــج فــي نــــادي الــعــروبــة 
محمود حميدان الذي قال: »يمكن 
هاتف  على  االتصال  للمشاركين 
لترتيب   17728882 الــنــادي 
التفاصيل  وتسلم  مشاركاتهم 

وجداول البطولة«.
وأشــــار مــحــمــود حــمــيــدان إلــى 
ــز  ــوائ ج  10 ــدم  ــق ــي س ـــادي  ـــن ال أن 

وكأس  وعينية  مالية  للفائزين 
ـــرى  أخ ـــز  ـــوائ وج األول  ــز  ــرك ــم ال

لصغار الالعبين والالعبات.
ـــوم  ــد رس ــدي ــح ــــم ت ــــــال: »ت وق
دنانير   3 للعاملين  الــمــشــاركــة 
الجنسين«،  من  للطالب  ومجانا 
ــن  ــي ــن ــواط ــم ــل ـــق ل ـــح ـــــع« ي ـــــاب وت
المشاركة  واألجانب  والمقيمين 
بأنظمتها  وااللتزام  البطولة  في 

وقوانينها الدولية«.
اعتمد  الــعــروبــة  ـــادي  ن ـــان  وك
ـــن مــحــمــود  ــة الــمــنــظــمــيــن م ــن ــج ل
محسن  ــم  ــري ــك ــدال ــب وع ــدان  ــي ــم ح
إلقامة  كانو  خليل  إبراهيم  وقاعة 
عند  القطع  تحريك  وبدء  البطولة 
الساعة 8.30 مساء وتضم لجنة 
ــدان  ــي ــم ــود ح ــم ــح ــاف م ــن ــئ ــت االس
ــن وســيــتــم  ــس ــح ــم م ــري ــك ــدال ــب وع

تسمية حكام البطولة الحقا.
يذكر أن هذه البطولة استمرت 
بمقر  ــًا  ــام ع  32 قبل  الــتــدفــق  ــي  ف
الزبارة  شارع  في  العروبة  نادي 
اتحاد  أول  تــأســس  خاللها  ــن  وم
ويعد  البالد  في  محلي  شطرنجي 
الريادة  صاحب  العروبة  ــادي  ن
في  الفكرية  الرياضة  لهذه  األول 
بالمشاركات  وتحظى  البحرين 
البحرينيين  من  عام  كل  المكثفة 

واألجانب بمختلف األعمار.

نادي العروبة ينظم البطولة الرمضانية للشطرنج

المرحوم جاسم فخرو

§ الوسط - المحرر الرياضي

بطاًل  ــام  ــع ال األمـــن  ــس  ــي رئ مكتب  ــق  ــري ف تـــوج   [
بعد  للصاالت  القدم  لكرة  العام  ــن  األم لخماسيات 
تفوقه على فريق اإلدارة العامة للجنسية والجوازات 
واإلقامة بركالت الترجيح 3/5. انتهى وقت المباراة 
الشوط  من   )8( الدقيقة  ففي   2/2 بالتعادل  األصلي 
يوسف  الالعب  طريق  عن  الرئيس  لمكتب  تقدم  األول 
الرئيس  مكتب  لصالح  األول  الــشــوط  لينتهي  عيد 

.0/1
الجوازات  فريق  تعادل  الثاني  الشوط  بداية  وفي 
 )9( الدقيقة  ــي  ف ــداهلل  ــب ع أحــمــد  ــب  ــالع ال طــريــق  ــن  ع
وبعد الهدف بثواني تقدم فريق الجوازات عن طريق 
بثواني  المباراة  نهاية  وقبل  عبداهلل  محمد  الالعب 
الختال  أحمد  الالعب  الرئيس  مكتب  لفريق  تعادل 
مباراة  الفريقان  قدم   2/2 بالتعادل  المباراة  لتنتهي 

من  الــعــديــد  الفريقين  العــبــو  ـــاع  أض ومــثــيــرة  قــويــة 
الفرص الثمينة.

الرئيس  مكتب  فريق  استطاع  الترجيح  وبركالت 
سجل   3/5 بنتيجة  لصالحه  النتيجة  حسم  مــن 
حسن  الختال،  أحمد  من  كل  الرئيس  مكتب  ــالت  رك
الوحيد   الجوازات  هدف  وسجل  عيد،  يوسف  على، 
الثانية  الركلة  عبداهلل  محمد  ــاع  وأض عبداهلل  أحمد 
األمن  لخماسيات  بطال  الرئيس  مكتب  فريق  ليتوج 

العام لكرة القدم للصاالت.
عبد  البطولة  راعـــي  ــوج  ت الــمــبــاراة  نهاية  وبــعــد 
البطولة  وكأس  الفائزة  الفرق  الزياني  راشد  اللطيف 
األول  الــمــركــز  على  الــحــائــز  الــرئــيــس  مكتب  لفريق 
حارس  أحسن  وكــأس  الوصيف  الــجــوازات  وفريق 
لالعب أحمد حمود من فريق الجوازات وكأس هداف 

الرئيس. مكتب  من  أحمد  يوسف  لالعب  البطولة 

»مكتب الرئيس« بطاًل لخماسيات األمن العام
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إعداد الفريق بعد نهاية دوري الشركات

كانو: استلمنا موافقة جوني وبقي توقيع العقد
§  الوسط - محمد عباس

طريق  عن  رسالة  تسلم  أنه  كانو  خالد  األهلي  النادي  في  السلة  كرة  جهاز  رئيس  أكد   [
في  كمحترف  االستمرار  على  جوني  أنتونيو  األميركي  الالعب  بموافقة  اإللكتروني  البريد 
تقدم  الذي  العرض  على  موافقته  بعد  وذلك  التوالي  على  الثاني  للموسم  الفريق  صفوف 

األهلي. النادي  به 
واتفقنا  الالعب  مع  نهائي  شبه  اتفاق  إلى  »توصلنا  وقال: 

على  التوقيع  ســوى  يبق  ولــم  العقد  بنود  جميع  على 
البحرين«. إلى  الالعب  وصول  عند  العقد 

ــر  آخ ــرف  ــت ــح م أي  نـــفـــاوض  »لـــم  وأضـــــاف 
جوني  ــع  م الــتــجــديــد  ــي  ف رغــبــتــنــا  ــا  ــن ــدي وأب

ألننا  التجديد  عملية  على  وافــق  والالعب 
بعد  المرحلة  هذه  في  األنسب  انه  نعتقد 
الموسم  في  قدمه  الذي  المميز  المستوى 

في  خالله  من  وأسهم  الفريق  مع  الماضي 
الدوري«. ببطولة  الفريق  فوز 

الجديد  للموسم  تعاقداته  جميع  تقريبا  أنهى  فريقه  أن  إلى  كانو  وأشار 
المحترف. مع  نهائي  اتفاق  إلى  التوصل  بعد 

أن  المتوقع  من  إذ  معه  االتفاق  بعد  الوصول  تذكرة  له  »سنبعث  وقال: 
يصل إلى البالد مع بداية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل للمشاركة في إعداد 

الجديد«. للموسم  الفريق 
أن  المفترض  من  كان  األول  الفريق  إعــداد  أن  كانو  بّين  أخــرى،  جهة  من 

انشغال  ظل  في  تأجل  انــه  إال  الماضي  السبت  يــوم  ينطلق 
السلة  لكرة  الشركات  دوري  في  الفريق  العبي  معظم 

منتخب  ــع  م العــبــيــن  ــة  ــالث ث ــد  ــواج ت ــب  ــان ج إلـــى 
بطولة  ــي  ف للمشاركة  يستعد  الـــذي  الــشــبــاب 

التعاون. مجلس 
بعد  مــا  ــى  إل ـــداد  اإلع تأجيل  »قــررنــا  وأضـــاف 

لضمان  الــســلــة  ــرة  ــك ل ــات  ــرك ــش ال دوري  انــتــهــاء 
التدريبات  ــي  ف الالعبين  ــن  م ــدر  ق أكــبــر  ــد  ــواج ت

ميالد  عقيل  الكابتن  الفريق  مدرب  لتواجد  وأيضا 
بعد نهاية مشاركته في بطولة مجلس التعاون مع 

الناشئين. منتخب 
جاسم  الالعب  مع  األهلي  وتعاقد 

محمد حديثًا إلى جانب تجديده 
وللمدرب  اهلل  مال  أحمد  لالعب 

طالل  ومساعده  ميالد  عقيل 
تــعــاقــداتــه  ليكمل  ــى  ــوس م

الموسم. لهذا 
النادي  فريق  أن  يذكر 

ــة  ــول ــط األهـــلـــي حــقــق ب
ـــم  ـــوس ـــم ــــــــــــدوري ال ال

في  بــفــوزه  ــي  ــاض ــم ال
فريق  على  النهائي 

المحرق.

كما نشر »{«

الشهيبي يقود بحارة سترة رسميًا
§  سترة - محمد طوق

] أنهى الرئيس الجديد لنادي سترة الجدل 
سترة  نـــادي  بين  ــرة  ــي األخ الفترة  فــي  القائم 
الشهيبي  علي  التونسي  المدرب  مع  والتعاقد 
أن  ــي«  ــاض ــري ال ــط  ــوس »ال ـــ  ل األول  ــد  أك عندما 
التام  بالنجاح  وتكللت  انتهى  المفاوضات 
الطرفين  وبــرضــا  نــهــائــي  التــفــاق  وتــوصــال 
مهمة  الشهيبي  علي  التونسي  المدرب  لتولي 
بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  على  اإلشراف 

سترة خالل الموسم المقبل.
انــفــرد  أن  ــي«  ــاض ــري ال ــط  ــوس »ال ـــ  ل وســبــق 
مع  سترة  ــادي  ن مفاوضات  بخبر  األول  أمــس 
الشهيبي إال أن رئيس جهاز كرة السلة باإلدارة 
على  الخبر  نفى  عباس  سيدمصطفى  الحالية 

رغم أن الخبر كان صحيحًا.
تفاصيل  أمس  الرياضي«  »الوسط  ونشر 
المدرب  تأكيد  بعد  الشهيبي  مع  المفاوضات 
المفاوضات  خط  على  وأنه  اتصاالت  تلقى  أنه 
علي  الجديد  الرئيس  أكد  حين  في  سترة،  مع 
صحيحة  الشهيبي  مع  المفاوضات  أن  السواد 
إال أن سيدمصطفى عباس نفى أن تكون اإلدارة 

الحالية لها أي صلة بالموضوع.

التونسي  المدرب  مع  المفاوضات  وجــرت 
أن  قبل  أيــام  الـــ3  يقارب  ما  منذ  الشهيبي  علي 
علي  المقبلة  ـــإدارة  ل الجديد  الرئيس  يعلن 
المفاوضات  وجميع  انتهت  األمــور  أن  السواد 
على  الشهيبي  ــق  وواف التام  بالنجاح  تكللت 

العرض المقدم له لتدريب الفريق.
التي  الكبيرة  الجهود  على  الــســواد  وأثنى 
الفريق  قــيــادتــه  ــالل  خ الشهيبي  علي  بذلها 

ووصفه  الماضي  السنوات  في  الستراوي 
كل  لــه  يــقــدر  ـــذي  وال الطموح  بــالــمــدرب 

احترام وتقدير.
الرئيس  مع  اجتمع  أنه  السواد  وأكد 
عباس  ــاس  ــب ع ــرة  ــت س ــادي  ــن ل الــحــالــي 

عن  التخلي  من  جــداً  قريب  بــات  ــذي  وال
فترة  انتهاء  إلــى  نظراً  الرئاسة  منصب 

جهاز  رئيس  جانب  إلى  رئاسته 
سيدمصطفى  الــســلــة  كـــرة 

السواد  وأوضح  عباس 
ــــاع  ــــم ــــت خـــــــالل االج

ــه  ــدي ل ــع  ــي ــم ــج ال أن 
بالتعاقد  الرغبة 

ـــع الــشــهــيــبــي  م

لما يملكه هذا المدرب من إمكانات كبيرة.
نقاط  عـــدة  طـــرح  ــاع  ــم ــت االج خـــالل  ـــرى  وج
مهمة  لتولي  منصور  علي  المدرب  وضع  أهمها 

اإلشراف على فئة الشباب.
ــالل االجــتــمــاع رحبت  ــه خ ــواد أن ــس وبــّيــن ال
اإلدارة الحالية بمن سيعمل في الدورة المقبلة 
الظروف  جميع  في  معها  ستقف  أنها  ــدت  وأك

التي ستمر بها.
ــــع  ــــوق ــــت ــــم ـــــــــن ال وم
ـــدرب  ـــم ال يـــبـــاشـــر  أن 
المعروف  التونسي 
علي الشهيبي مهمات 
سترة  فــريــق  ــب  ــدري ت
ـــرة الــــقــــدم خـــالل  ـــك ل

اليومين المقبلين.

منتخبنا يتعادل مع رابع النمسا في ختام معسكره
§  متابعة: عبدالرسول حسين

األول  مــنــتــخــبــنــا  ـــادل  ـــع ت  [
نوشتاد  ــق  ــري ف ــع  م ــدم  ــق ال ــرة  ــك ل
لكل  ـــداف  أه بثالثة  الــنــمــســاوي 
الثالثة  الودية  المباراة  في  منهما 
في  ـــس  أم لمنتخبنا  ـــرة  ـــي واألخ
في  أقامه  ــذي  ال المعسكر  ختام 
أمام  لمباراتيه  استعداداً  النمسا 
اآلسيوي  الملحق  في  السعودية 

.2010 مونديال  إلى  المؤهل 
ــدة  ــي ــف ـــة م ـــرب ـــج ـــت ــــت ال ــــان وك
الــــدوري  رابــــع  أمــــام  لمنتخبنا 
ـــدم فــي  ـــق ــــــذي ت ـــاوي ال ـــس ـــم ـــن ال
ثم  ــد  ــي وح ــدف  ــه ب األول  ــوط  ــش ال
الثالثة  أهــدافــه  منتخبنا  سجل 
طريق  عــن  ــي  ــان ــث ال الــشــوط  فــي 
ومحمود  عبداللطيف  إسماعيل 
فيما  )هـــدفـــيـــن(،  ــن  ــم ــرح ــدال ــب ع

ميالن  منتخبنا  ـــدرب  م حـــرص 
العبًا   17 ـــراك  إش على  مــاتــشــاال 

من  لــالســتــفــادة  ــاراة  ــب ــم ال خـــالل 
ــود وفــد  ــع ــي ــة. وس ــرب ــج ــت ـــذه ال ه

ــٍد  غ ـــوم  ي الــنــمــســا  مــن  منتخبنا 
)الخميس(.

من مباراة منتخبنا مع لومبارب بابا الهنغاري

في بيان صادر عن المؤسسة العامة

عالقتنا مع اتحاد الكرة 
عالقة أخوية قوية

§  أم الحصم - المؤسسة العامة

للشباب  العامة  المؤسسة  من  بيانًا  الرياضي«  »الوسط  تلقى   [
فيه. جاء  ما  ننشر  الرأي  بحرية  وإيمانًا  والرياضة، 

ما  شديد  باهتمام  طالعت  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  إن 
األيام  خالل  الرياضي  ملحقها  في  المحلية  الصحف  إحدى  نشرته 
من  وسعيًا  ال��ق��دم،  لكرة  البحريني  باالتحاد  يتعلق  فيما  الماضية 
في  ستعقد  فإنها  العامة،  المصلحة  تحقيق  على  العامة  المؤسسة 
لكرة  البحريني  االتحاد  إدارة  مجلس  مع  اجتماعًا  العاجل  القريب 
على  الحفاظ  بهدف  وذلك  نشره  تم  ما  مالبسات  على  للوقوف  القدم 
للشباب  العامة  المؤسسة  ستقوم  كما  البحرينية.  الرياضة  مصلحة 
للوقوف  المختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  لجنة  بتشكيل  والرياضة 

نشره. تم  ما  على 
متابعة  على  ال��ع��ام��ة  المؤسسة  اه��ت��م��ام  وم��ن  المناسبة،  وب��ه��ذه 
البحرين،  مملكة  ف��ي  ال��ري��اض��ة  ب��ق��ط��اع  المتعلقة  ال��ق��ض��اي��ا  جميع 
تربط  ال��ت��ي  األخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات  متانة  ت��ؤك��د  العامة  المؤسسة  ف��إن 
االتحاد  أسرة  مع  والرياضة  للشباب  العامة  بالمؤسسة  المسئولين 
بالجهود  تشيد  ال��ع��ام��ة  المؤسسة  أن  كما  ال��ق��دم.  ل��ك��رة  البحريني 
في  القدم  لكرة  البحريني  االت��ح��اد  يبذلها  التي  المخلصة  الوطنية 

البحرين. مملكة  في  القدم  كرة  رياضة  وتطوير  رقي  سبيل 
يحتلها  بات  التي  المتميزة  المكانة  على  العامة  المؤسسة  وتؤكد 
آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  برئاسة  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد 
الجيدة  والسمعة  الكبيرة  والمكانة  اآلسيوي،  المستوى  على  خليفة 
المكتب  انتخابات  خوضه  خ��الل  سلمان  الشيخ  عليها  حصل  التي 

آسيا. غرب  مقعد  عن  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  لالتحاد  التنفيذي 
في  جهات  توجد  ال  بأنه  العام  للرأي  العامة  المؤسسة  وتوضح 
العامة  المؤسسة  م��ن  طلبت  ال��ب��ي��ان-  ه��ذا  ص��دور  -ح��ت��ى  المملكة 
تخص  م��ع��ل��وم��ات  أو  ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  ال��ح��ص��ول  وال��ري��اض��ة  ل��ل��ش��ب��اب 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ف��ي��ف��ا ال��ت��ي خ��اض��ه��ا رئ��ي��س 

القدم. لكرة  البحريني  االتحاد 

قلب تأخره الكبير إلى فوز مرصع بالذهب

»ميالد الصغير« يقود »ناشئي األحمر السالوي« لقمة الخليج
§  الدوحة - محمود تقوي

السلة  لكرة  الناشئين  منتخب  ميالد  عقيل  الوطني  الــمــدرب  ــاد  ق  [
السلة  لكرة  ــى  األول الخليجي  التعاون  مجلس  بطولة  لقب  تحقيق  إلى 
وكبير  مثير  انتصار  إلى  نقطة   20 بفارق  تأخره  حول  أن  بعد  للناشئين 
على حساب المنتخب الكويتي بنتيجة 49/62 في المباراة التي أقيمت 

مساء أمس على صالة نادي الغرافة في الجولة قبل األخيرة.
بدأ منتخبنا الوطني اللقاء بحذر وارتباك ساهم في الفارق الذي صنعه 
المنتخب  نجوم  بدأها  التي  القوية  البداية  بفضل  الكويتي  المنتخب 
الخميس،  يوم  إلى  البطولة  حسم  وتأجيل  الفوز  تحقيق  بغية  الكويتي 
رائعة  ثانية  فترة  وقــدم  النفسي  الضغط  مــن  المنتخب  أفـــراد  وتــحــرر 
ومثيرة قلب فيها النتيجة رأسا على عقب، في الفترتين الثالثة والرابعة 
رجولية  مميزة  مباراة  وقدموا  اللقاء  مجريات  على  المنتخب  أفراد  سيطر 
اللقاء  فترات  وانتهت  اللقاء،  في  الفوز  األحمر  المنتخب  ليحقق  وبفدائية 

على النحو اآلتي: 22/8، 9/23، 8/10، 10/21.

بداية نارية للكويت
في  مستوياته  أجمل  من  ــى  أول فترة  الكويتي  األزرق  المنتخب  قــدم 
بالنتيجة  التقدم  فــي  والرغبة  الحماس  بفضل  استطاع  إذ  البطولة، 
وتوسيع الفارق منذ البداية بعد تألق نجمه مشاري عبود صانع ألعابه 
الدفاعية  الطريقة  بجانب  هجوميا،  الكرات  توزيع  في  الفريق  ومهندس 
المخالفات  في  وأوقعهم  منتخبنا  نجوم  أربك  الذي  زون   2/2/1 القوية 
يكف  لــم  التقدم  ــذا  ه  ،4/13 بالفارق  ليتقدم  واالستعجال  المتتالية 
ضياع  وســط  أراد  ما  له  ــان  وك بالمزيد  طالب  ــذي  ال الكويتي  المنتخب 
الجانب  في  وخصوصا  المعروف  مستواهم  عن  وغيابهم  األحمر  العبي 
ميالد  عقيل  ليطلب  للكويت  مصراعيه  على  مفتوحا  كان  الذي  الدفاعي 
إلى  الفريق  إلعــادة  محاولة  التغييرات  بعض  إلجــراء  مستقطعا  وقتا 
أجواء المباراة ولكن اصطدم بجاهزية المنتخب الكويتي وتراخي العبي 

البحرين لينتهي الربع األول بنتيجة 8/22.

انتفاضة األحمر
الربع الثاني شهد تغيرا كليا في مجريات اللقاء ومالت السيطرة نحو 
الكويتية  والقوة  للفارق  يستسلموا  لم  الذين  الوطني  منتخبنا  نجوم 
الخطة  عبر  الفريق  أفراد  تمكن  إذ  المتابعات،  في  الحلق  تحت  خصوصا 
عن  الطول  العبي  وإبعاد  الحلق  تحت  منطقة  بإغالق  المحكمة  الدفاعية 
المنطقة في السيطرة على الكرات ونجح في تقليص الفارق إلى 11 نقطة 
الفترة  في  الغائبين  منصور  وحسين  العربي  حسن  الالعب  تحرك  بعد 
األولى واللذين القيا كل المسئولية على قائد الفريق أحمد جمال الذي كان 

مراقبا من الدفاعات الكويتية.
في  ونجح  القوي  الدفاع  هي  ميالد  عقيل  طريقة  كانت  الوقت  مرور  مع 
كسب عدة كرات بانتهاء الـ24 ثانية وهجوميا كان هي كيفية تفريغ أحمد 
مع  األخيرة  الدقائق  وفي  الوقت  مرور  مع  فنجح  منصور  وحسين  جمال 
اللقاء  في  العودة  من  منصور  حسين  واختراقات  جمال  أحمد  ثالثيات 

وتعديل النتيجة مع نهاية الربع 31/31.

ربع متكافئ
التسجيل  معدل  كان  متكافئة  مباراة  المنتخبان  قدم  الثالثة  الفترة 
ضعيفا جدا بسبب الطريقة والحذر الدفاعي الذي اتبعه الفريقان بطريقة 
أوقات  في  التسجيل  الفريقان  فتبادل  الكرة،  على  الضاغط  المنطقة  دفاع 

مع  الفريقين،  العبي  على  ــزداد  ت األخطاء  كانت  فيما  اللقاء،  من  معينة 
خطف  على  مصمما  وكان  اللقاء  أجواء  دخل  الذي  لألحمر  نسبية  أفضلية 
جمال  أحمد  تسجيل  بعد  اللقاء  في  مرة  ألول  بالنتيجة  فتقدم  المباراة، 
وحذر  بطيء  برتم  المباراة  وتواصلت   ،38/40 ليتقدم  حرتين  لرميتين 

من الفريقين لينتهي الربع الثالث بنتيجة 39/41.

استبسال األبطال
مرور  مع  ولكن  الفريقين،  على  باديا  والحذر  الترقب  كان  األخير  الربع 
الدقائق األولى، ظهرت عزيمة الرجال على العبي البحرين وبفدائية وأداء 
الوضع  فكان  نقاط،   6 إلى  الفارق  ووسع  بالنتيجة  منتخبنا  تقدم  قوي 
يوم  إلى  الحسم  وتأجيل  اللقاء  إلى  للعودة  كويتية  رغبة  مع  مستقر  غير 
وخصوصا  الفريق  أفراد  جميع  من  المميز  الرجولي  األداء  أن  إال  الخميس، 
فارقا  أعطى  كان  األخير  الربع  في  سيد  ومحمد  جابر  عبداهلل  البدالء  دكة 
تاريخي  بفوز  اللقاء  لينتهي  الفريق  قائد  جمال  أحمد  تألق  مع  للفريق 

لألحمر ببطولة الخليج األولى للناشئين بنتيجة 49/62.

إحصاءات المباراة
وكان نجم المباراة األول الالعب وقائد الفريق أحمد جمال مسجال 12 
حاسمة،  تمريرات  و3  للكرة  سرقات  و4  للكرة  متابعات   3 بجانب  نقطة 
وسجل الفريق 14 سلة من داخل المنطقة من أصل 44 محاولة وهو دليل 
 5 بجانب  األخطاء،  وكسب  االختراقات  على  الفريق  العبي  اعتماد  على 
أحمد  نصيب  ــان  وك  31.3 بنسبة  محاولة   16 أصــل  من  ثالثية  رميات 
جمال منها 3 رميات في وقت حساس من الفترة الثانية والذي من خالله 
نسبة  وهي  هجومية   14 منها  متابعة  و32  اللقاء،  أجواء  إلى  الفريق  عاد 

كبيرة ومميزة، و13 سرقة للكرة و9 تمريرات حاسمة.

العسومي: نعد باالهتمام ونبارك للقيادة
سعادته  العسومي  عادل  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  رئيس  وأبدى 
السلة  لكرة  ـــى  األول الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  بطولة  لقب  بتحقيق 
هاتفي  اتصال  في  )الدوحة(  القطرية  العاصمة  في  والمقامة  للناشئين 

بن  حمد  الملك  جاللة  المفدى  البالد  لعاهل  أبــارك  »أوال  وقــال:  لندن،  من 
عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان 
آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ  السمو  صاحب  األمين  العهد  وولي  خليفة  آل 
خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  االولمبية  اللجنة  ورئيس  خليفة 
آل  محمد  بن  فواز  الشيخ  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  ورئيس 

خليفة«.
للسلة  القادمة  للبطوالت  خير  فاتحة  هــي  البطولة  ــذه  »ه وأضـــاف 
السلة  لتطوير  المتطلبات  جميع  وتوفير  باالهتمام  ونعدكم  البحرينية، 
جميع  من  دؤوب  بعمل  جاء  التاريخي  االنتصار  وهذا  قريبا،  البحرينية 
وبهذه  االتــحــاد،  وطاقم  واإلداري  الفني  الجهاز  من  والعاملين  األفـــراد 

المناسبة أود أن أبارك لجميع األسرة السالوية على هذا اللقب«.

سعود بن علي: البحرين حفر حروفه من ذهب
آل  علي  بن  سعود  الشيخ  السلة  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  رئيس  وأثنى 
الجميع  يفاجئ  ما  دائما  البحرين  أن  مؤكدا  الوطني،  المنتخب  على  ثاني 
كثيرا  البحرين  أشاهد  لم  الحقيقة  في  »أنا  وقال:  متميزة  ومواهب  بفريق 
لمباراة  متابعتي  في  ولكن  للرجال  اآلسيوية  للبطولة  الصين  في  وكنت 
كبير،  مستقبل  له  المنتخب  هذا  أن  لكم  أؤكد  فأنا  الكويت  أمام  أمس  يوم 
فليس أي فريق يستطيع أن يقلب فارق الـ20 نقطة إلى انتصار بفارق 13 

نقطة«.
أن  أتمنى  ولــكــن  اللقب  على  البحرينيين  لــإخــوة  »أبـــارك  ـــاف  وأض
اآلسيوية  البطولة  وخصوصا  البطوالت  هذه  في  المشاركات  يواصلوا 
العالم  ــأس  ك بطولة  ــى  إل والتأهل  ــذار  ــت االع ــدم  وع ماليزيا  فــي  المقبلة 

للناشئين«.

لكرة  الخليجي  التعاون  مجلس  بطولة  مباريات  اليوم  مساء  وتختتم 
المنتخب  البطولة  بطل  األولــى  المباراة  في  سيلتقي  إذ  بلقاءين،  السلة 
تليها  الخامسة  الساعة  في  السعودية  ومنتخب  السلة  لكرة  الوطني 
القطري  المنتخب  تجمع  والتي  الختامية  المباراة  السابعة  الساعة  في 
بلقب  الوطني  منتخبنا  تتويج  مراسم  بعدها  ليتم  الكويتي،  والمنتخب 

البطولة.

فرحة العبي منتخبنا لكرة السلة
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فوزان ساحقان 
في دورة كرباباد الرمضانية

وبرعاية  الخامسة  الرمضانية  كرباباد  مركز  دورة  افتتحت   [
شركة الجسر بإقامة مباراتين، المباراة األولى التقى فيها الربوع 
الــربــوع  فــريــق  وكـــان  مــســاء   8.30 الــســاعــة  عند  المحرقي  ــد  ض
أحمد  علي  مهاجمه  ـــاع  وأض الــمــبــاراة  مجريات  على  المسيطر 
المحرقي  فريق  واعتمد  ــى  األول الدقائق  في  محققتين  فرصتين 
لصالح  اللقاء  وانتهى  الربوع  مرمى  على  المرتدة  الهجمات  على 
أهداف  سجل  هدفين.  مقابل  أهداف  ستة  بنتيجة  المحرقي  فريق 
ومحمد  )هدفين(  خليل  وعلي  أهــداف(   3( ــؤاد  ف علي  المحرقي 

عبدالكريم، بينما سجل هدفي الربوع أحمد قمبر.
الزئبق  فريق  ضد  الحالق  فريق  التقى  الثانية  المباراة  وفي 
الليلي وانتهى اللقاء لصالح الحالق بنتيجة سبعة مقابل هدفين 
وفــالح  )هــاتــريــك(  ســهــوان  محمد  مــن  كــل  الــحــالق  أهـــداف  سجل 

عباس ومهدي عبدالجبار لكل منهما هدفين.

مركز السهلة ينظم مهرجان الصغار

مهرجان  واالجتماعي  الثقافي  الجنوبية  السهلة  مركز  نظم   [
نادي  صالة  على  الماضي  الجمعة  عصر  السنوي  الرياضي  الصغار 
أطفال  من   60 نحو  المهرجان  هذا  في  ش��ارك  إذ  الرياضي،  الشباب 

المنطقة استمتعوا بفقراته التي تميزت هذا العام.
األطفال  شاركوا  الذين  األم��ور  أولياء  من  ع��دد  المهرجان  حضر 
أعدها  التي  والترفيهية  الرياضية  المسابقات  خ��ال  م��ن  فرحتهم 
جميع  في  ليشاركوا  األطفال  توزيع  تم  لقد  المهرجان.  على  القائمون 
ركات  الحبل،  شد  الموسيقية،  الكراسي  القدم،  ك��رة  مثل  األلعاب 
القت  التي  األلعاب  من  وغيرها  والعربة،  الكرات  البالونات،  الجزاء، 

استحسان جميع الحضور.
حسن  ال��م��رك��ز  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ق��ام  ال��م��ه��رج��ان  خ��ت��ام  وف��ي 
السهلة  مأتم  ورئ��ي��س  عبدالرسول  جعفر  الحفل  وراع���ي  العريبي 
األطفال.  على  والجوائز  الهدايا  بتوزيع  فردان  سيدعباس  الجنوبية 
كما ألقى نائب راعي الحفل جعفر عبدالرسول كلمة أشاد فيها بجهود 
البرامج  من  الكثير  تنظيمه  خال  من  األطفال  لفئة  واحتضانه  المركز 

واألنشطة التي تعنى بهذه الفئة من المجتمع.

دورة المالكي الرمضانية تنطلق 29 الجاري
المالكي  دورة  تنطلق   [
لكرة  الثالثة  الرمضانية 
أغـــســـطـــس/   29 الـــــقـــــدم 
مــالعــب  ــى  ــل ع ـــاري  ـــج ال آب 
ــي  ــت الــــدائــــرة الـــرابـــعـــة وال
ــو الــمــجــلــس  ــض يــنــظــمــهــا ع
الوسطى  بالمنطقة  البلدي 
ممثل الدائرة الثالثة عدنان 

المالكي.
الدورة  هذه  في  وُيشارك 
على  مــوزعــيــن  ــًا  ــب الع  360
الدائرة  أبناء  من  فريقًا   24
ــم الــمــنــاطــق  ــض ــة ت ــث ــال ــث ال

المباريات  هــذه  جميع  تقام  إذ  عيسى،  مدينة  بأحياء  القديمة 
من  حرصًا  الرياضية  الــدورات  هذه  وتأتي  التراويح.  صالة  بعد 
العضو البلدي المالكي على االهتمام بهذه الشريحة الواسعة من 
الثالثة  للسنة  تقام  الرمضانية  الــدورة  تعتبر  إذ  المجتمع،  أفراد 
على التوالي مستهدفة لم شمل الشباب وشغل أوقاتهم فيما يعود 

عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة.

استمرار التسجيل لبطولة المرحوم حمد بن رجب
] مازال باب االشتراك مفتوحًا لبطولة 

ال��م��رح��وم ح��م��د م��ن��ص��ور ب��ن رج��ب 
لكرة  السادسة  الشاخورة  ومركز 

الشبابية  والمراكز  لألندية  القدم 
غير  وال���ش���رك���ات  وال��م��ؤس��س��ات 

البحريني  االت��ح��اد  ف��ي  األع��ض��اء 
المركز  سينظمها  والتي  القدم،  لكرة 

فعلى  ال��م��ب��ارك،  رم��ض��ان  شهر  ليالي  ف��ي 
المركز  إدارة  مخاطبة  المشاركة  ف��ي  الراغبين 

آب  أغ��س��ط��س/   21 أق��ص��اه  م��وع��د  ف��ي  ال��ف��اك��س  ط��ري��ق  ع��ن  أو  كتابيًا 
البوري  أحمد  إبراهيم  الرياضية  اللجنة  برئيس  االتصال  أو  الجاري، 

على )39557059(.

ختام ناجح لفعاليات نشاط  نادي مدينة عيسى
النشاط  ختام  فعاليات  الماضي  االثنين  مساء  اختتمت   [
وذلك  عيسى  مدينة  لنادي  الكاراتيه  بلعبة  الخاص  الصيفي 
النادي  وعضو  كمال  يوسف  عيسى  مدينة  نادي  رئيس  بحضور 
أولياء  جانب  مــن  الكبير  الحضور  ــى  إل بــاإلضــافــة  سند  عيسى 
حرصهم  على  ــدل  ي مما  النشاط  فــي  المشاركين  الالعبين  ــور  أم

ومتابعتهم للعبة الكاراتيه.
والقائم  عيسى  مدينة  نادي  في  الكاراتيه  لعبة  مدرب  وأوضح 
كان  النشاط  بــأن  عبدالكريم  أحمد  أيضا  الصيفي  النشاط  على 
يرى  والعبة  العبا   70 إلى  فيه  المشاركين  عدد  وصل  إذ  ناجحا، 
فيهم المدرب بأنهم نواة جيدة في المستقبل للمنتخب وخصوصا 
في  والتقدم  ــام  األم نحو  ثابتة  بخطى  تسير  الكاراتيه  لعبة  أن 
مملكة البحرين، وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات واألحزمة 

على 54 العبا والعبة. 
عيسى  مدينة  ــادي  ن أن  إلــى  عبدالكريم  أحمد  الــمــدرب  ــار  وأش
وهو  اللعبة  لهذه  والمساندة  الدعم  كل  أولــوا  عليه  والقائمين 
لكل  توفيرهم  وعلى  وتعاونهم  جهودهم  على  يشكرهم  ــدوره  ب
يخص  وكما  الكاراتيه  بلعبة  للنهوض  النادي  في  الدعم  وسائل 
المتواصل  ودعمه  اهتمامه  على  المالكي  عدنان  النائب  بالشكر 
الوطني  المدرب  جهود  أيضا  ينسى  ال  النادي،  في  الكاراتيه  للعبة 
بمملكة  الكاراتيه  لعبة  ونشر  تطوير  في  العربي  محمد  الكابتن 
البحرين. وفي الختام تمنى الكابتن أحمد عبدالكريم كل التوفيق 
في  العبين  يراهم  أن  متمنيًاً  المشاركين،  والالعبات  لالعبين 

المنتخب في المستقبل القريب.

الصغار يمارسون كرة القدم

عدنان المالكي

§ المحرق - محمد عون 

ــرة الــطــائــرة  ــك ــاز ال ــه ــس ج ــي ] أكـــد رئ
البوعينين  إبراهيم  المحرق  ــادي  ن فــي 
ــذه  ه ـــل  ك أن  ـــي«  ـــاض ـــري ال »الــــوســــط  ــــ  ل
أجل  من  الجهاز  بها  يقوم  التي  التحركات 
المحليين  الالعبين  بعض  مع  التعاقد 
جــاءت  األول  ــق  ــري ــف ال تــعــزيــز  ـــل  أج مــن 
بتوصيات من الجهاز الفني للفريق األول 
بقيادة المدرب الوطني محمد المرباطي، 
وقال: »بالفعل، هدفنا تعزيز قوة الفريق 
وخصوصًا أن هناك عدة استحقاقات في 
تحقيقها،  يريد  والمحرق  المقبل  الموسم 
مع  التعاقد  هو  اآلن  لنا  بالنسبة  واألهــم 
بشكل  للفريق  اإلضافة  يقدمون  العبين 
أقوياء  لسنا  أننا  يعني  ال  وهذا  إيجابي، 
استطعنا  لــمــا  صــحــيــحــًا  ذلـــك  كـــان  ولـــو 
وهما  الماضي  الموسم  في  لقبين  تحقيق 
رئيس  كأس  ولقب  الممتاز  ــدوري  ال لقب 

المؤسسة«.
انتظار  في  أنه  إلى  البوعينين  وأشــار 

موعد  تحديد  أجل  من  داركليب  نــادي  رد 
ــوص  ــص ــخ ـــة ب ـــاص ــة خ ــس ــل ـــاد ج ـــق ـــع الن
العرض الذي قدمه ناديه لالعبي الفريق 
وحسن  حسن  عيسى  بداركليب  األول 
داركليب  خاطبنا  »نحن  وقال:  جعفر، 
ردهم  ننتظر  اآلن  ونحن  رسمي  بشكل 
البــد  الــتــي  الجلسة  مــوعــد  بــخــصــوص 

القليلة  األيــــام  خـــالل  بيننا  تــعــقــد  أن 
ــل  ــوص ــت ال ــل  ــع ــف ــال ب ونـــأمـــل  ــة،  ــل ــب ــق ــم ال

المطاف«. نهاية  في  معهم  التفاق 
تــم  الـــــذي  ـــرض  ـــع ال ــص  ــخ ي ــا  ــم ــي وف
بخصوص  النصر  ــادي  ن ــى  إل تقديمه 
الماضية  الفترة  خالل  إبراهيم  صادق 
ــاف  أض ــه،  ــورات ــط ت ــت  ــل وص أيـــن  ـــى  وإل

رسمي  رد  أي  نتلق  لم  الشديد  »لألسف 
بخصوص  عدمها  أو  بالموافقة  ســواًء 
والواضح  وبينهم،  بيننا  جلسة  إقامة 
يريد  النصر  نادي  إدارة  مجلس  أن  هو 
العمومية  الــجــمــعــيــة  ــرار  ــق ب االلـــتـــزام 
على  ــة  ــق ــواف ــم ال بــعــدم  ــي  ــض ــق ي ــــذي  ال
ــة  ــدي ــألن ل الــــنــــادي  ـــي  ـــب الع ـــاالت  ـــق ـــت ان

بكل  القرار  هذا  نحترم  ونحن  المحلية، 
. » كيد تأ

قدمه  الـــذي  ــرض  ــع ال يــخــص  وفــيــمــا 
عــلــى  الـــحـــصـــول  بــخــصــوص  ـــي  ـــل األه
أجاب  عباس،  فاضل  العمالق  خدمات 
ــل  ــاض ف بــالــالعــب  نـــفـــرط  »لــــن  ـــاًل:  ـــائ ق
عــلــى  ـــرون  ـــص م ـــن  ـــح ون ــــــداً  أب ـــاس  ـــب ع
في  هــام  عنصر  ألنــه  الفريق  مع  بقائه 
داخل  وأداؤه  المحرقاوية،  التشكيلة 

ذلك«. على  دليل  خير  هو  الملعب 
األهلي  النادي  أن  البوعينين  وذكر 
عــن  الــتــخــلــي  ـــي  ـــم رس بــشــكــل  رفـــــض 
وإبــراهــيــم  سيف  عبدالرحمن  العبيه 
العرض  بعد  وذلــك  لــنــاديــه  الحايكي 
ناديه  قــدمــه  الـــذي  والــرســمــي  ــدي  ــج ال

. ية و هال لأل
»الوسط  مع  حديثه  نهاية  في  وأكد 
التشكيل  سيعلن  ناديه  أن  الرياضي« 
بالنسبة  الــفــنــيــة  ــزة  ــه ــألج ل الــنــهــائــي 
بشكل  األول  والفريق  العمرية  للفئات 

المقبلة. القليلة  األيام  خالل  رسمي 

تحركاتنا لالعبين المحليين جاءت بتوصيات الجهاز الفني... البوعينين:

المحرق لن يفرط بالعمالق... وننتظر موعد الجلسة مع داركليب

 صادق إبراهيم فاضل عباس إبراهيم البوعينين

§ داركليب - المحرر الرياضي 

] أكد العب الفريق األول للكرة الطائرة 
في نادي داركليب عيسى حسن لـ »الوسط 
الذي  العرض  في  جديًا  يفكر  أنه  الرياضي« 
في  لصفوفه  لالنتقال  المحرق  ــادي  ن قدمه 
على  الحفاظ  في  منهم  رغبًة  وذلك  المقبل  الموسم 
وهي  الماضي  الموسم  فــي  حققها  التي  الثنائية 
أن  إلى  باإلضافة  المؤسسة  رئيس  وكأس  الدوري 
لكي  صفوفه  تعزيز  يريد  الموسم  هذا  المحرق 
الخليجي  اللقب  لتحقيق  بقوة  ينافس 
وإعادته للقلعة الحمراء من 
ــد، وقــال:  ــدي ج
»الـــــكـــــل 

وكل  التعريف  عن  غنية  وهــي  المحرق  طائرة  يعرف 
ألوانه،  عن  والــدفــاع  إليه  االنتقال  في  يفكر  ربما  العــب 
الذي  العرض  في  جدي  بشكل  سأفكر  لي  بالنسبة  ولكن 
سأقرر  ذلــك  وبعد  النواحي  جميع  من  وســأدرســه  قــدم 

القرار الذي أراه مناسبًا بخصوص هذا األمر«.
ــدة في  ــاء ع ــم ــي الــمــحــرق هــنــاك أس ـــاف »نــعــم ف وأض
حال  في  تأكيد  بكل  ولكن  فيه  ألعب  الذي  نفسه  المركز 
العبًا  أكـــون  ال  أن  ــداً  ــاه ج سأعمل  لهم  االنــتــقــال  قـــررت 
وتقديم  قدراتي  كل  إثبات  سأحاول  بل  فائدة  دون  من 
مستوى مثالي لكي أحصل على ثقة الجهاز الفني هناك، 
ألن  الحالي،  الوقت  في  آلوانة  سابق  كله  هذا  أكرر  ولكن 

القرار لم يتخذ بعد«.
اإلدارة،  مجلس  يد  في  األمر  جعل  أنه  حسن  وأوضح 
الناديين  بين  جلسة  هناك  تكون  أن  المتوقع  »من  وقال: 
ألني  لشيء  أشير  أن  وأريد  المقبلة،  القليلة  األيام  خالل 

بالقرار  سيلتزم  إنه  سلمان  إبراهيم  النادي  لرئيس  قلت 
الذي سيتخذه سواًء بالبقاء أو الرحيل وسيكون له دور 

رئيسي في القرار النهائي«.
القليلة  ــام  األي أن  حسن  عيسى  داركليب  العب  وذكــر 
هذا  بخصوص  شــيء  ــل  ك ــاح  ــض إي ــي  ف كفيلة  المقبلة 
»الحسم  وقــال:  المحرق،  قدمه  الذي  الرسمي  العرض 
هناك  تأكيد  بكل  ولكن  قريبًا،  سيكون  العرض  هذا  في 
فرصة للبقاء في داركليب موسمًا آخر -أيضًا-، ولكن كل 
األمور  لحسم  اإلدارة  مع  جلسات  إلى  تحتاج  األمور  هذه 
عن  دافع  حسن  عيسى  أن  يذكر  ورسمي«.  فعلي  بشكل 
العبًا  وكان  الماضيين  الموسمين  خالل  داركليب  ألوان 
الفترة  خالل  إيجابية  نتائج  عدة  تحقيق  في  أساسيًا 
المؤسسة  رئيس  كأس  لنهائي  التأهل  أهمها  الماضية 
بعد  الثاني  المركز  على  والحصول  الماضي  الموسم 

الخسارة من المحرق بنتيجة )2/3(.

سيكون إلدارة داركليب دور في القرار النهائي... عيسى حسن: 

أفكر جديًا بعرض المحرق والقرار سيحسم خالل أيام قليلة 

§ الوسط - المحرر الرياضي

المجموعة  حضرموت  جنة  تصدر   [
اليوفي  ــق  ــري ف عــلــى  فـــوزه  بــعــد  ــــى  األول
المتصدر السابق 0/2 بعد مباراة مثيرة 
اللقاء  ــن  م األول  ــوط  ــش ال انتهى  ــة  ــوي وق
فريق  ســيــخــرج  النتيجة  ــذه  ــه وب  0/0
للبطولة  األول  الدور  من  حضرموت  جنة 
أكثر  وأشــرك  بقوة  الثاني  الشوط  فدخل 
بعد  التسجيل  ــاع  ــط ــت واس مــهــاجــم  ــن  م
فسجل  اليوفي  على  المستمر  الضغط 
تسديدة  ــن  م األول  ــدف  ــه ال علي  فيصل 
محمد  وأطلق  اليمنى  الــزاويــة  في  قوية 
الهدف  بتسجيله  الرحمة  رصاصة  نبيل 
وعلق  بــابــا  سلمان  اللقاء  أدار  الــثــانــي. 

عليها خالد المنشد.
ــة األولــــــى وفــي  ــوع ــم ــج ــم ـــن ال ـــم وض
ــاد  ــز الــثــانــي، ق ــرك ــم ــى ال ــل ــة ع ــس ــاف ــن ــم ال
أســود  بوشهاب  خالد  المبدع  الــحــارس 
من  الثاني  للدور  التأهل  إلــى  المناصير 
بعد   6 بابا  وحدائق  ديسكفري  مونديال 
أن تألق أمام اليوفي بعد أن تصدى ألكثر 
والتي  الــمــبــاراة  ــالل  خ خطرة  هجمة  مــن 
الفريقان  واتجه   2/2 بالتعادل  انتهت 
إلى الركالت الترجيحية لمعرفة المتأهل 

بوشهاب  خالد  فاستطاع  الثاني  للدور 
بتأهل  كفيلتين  كانتا  ــزاء  ج ركلتي  صد 
األول  الــشــوط  انتهى  المناصير.  أســـود 
المناصير  أسود  لصالح   0/2 اللقاء  من 
علي  مــحــمــد  الــمــنــاصــيــر  ــي  ــدف ه ــل  ــج وس
سجل  الثاني  الــشــوط  ــي  وف )رومـــاريـــو( 
اليوفي.  هــدفــي  ــون  ــره م ـــادق  ص النجم 
وعلق  الخوري  يعقوب  الحكم  اللقاء  أدار 

عليها المخضرم خالد منشد. 
تصدر  الــثــانــيــة  الــمــجــمــوعــة  ــن  ــم وض
الفوز  استطاع  أن  بعد  المجموعة  العنيد 
بنتيجة  ــرق  ــح ــم ال ــاب  ــب ش ــق  ــري ف ــى  ــل ع
 9 إلـــى  ــده  ــي رص العنيد  رفـــع  ــر.  ــف ص  /2
شباب  وبقي  المجموعة  متصدرا  نقاط 
دون  من  السابق  رصيده  على  المحرق 
التوالي  على  الثالثة  الهزيمة  بعد  نقاط 
فودع البطولة على أن يعوض في بطولة 
وضمن  المفاجآت  أقـــوى  ــي  وف ــأس.  ــك ال
قنبلة  األخــوة  فجر  الرابعة  المجموعة 
الفوز  استطاع  أن  بعد  الثقيل  العيار  من 
فريق  البطولة  فــي  األول  المرشح  على 
أن  بعد   3/7 كبيرة  وبنتيجة  العسومي 
إبراهيم  وخصوصا  ــوة  األخ العبو  تألق 
كل  سجل  إذ  عبدالعزيز،  وسعود  حسن 

منهما 3 أهداف وأضاف محمود بشكردي 
األول،  اللقاء  نجم  وكــان  السابع  الهدف 
عباس  وعبداهلل  الطري  محمد  سجل  فيما 
رفع  العسومي  أهــداف  صالح  وعــبــداهلل 
تعادلين  بعد  نقاط   5 إلى  رصيده  األخوة 
ــي الــوقــت  ــدرا الــمــجــمــوعــة ف ــص ــت وفـــوز م
للعسومي  مهمة  مــبــاراة  وبقت  الحالي 

فيها  يحتاج  االثــنــيــن  ــوم  ي ــان  ــري ال أمـــام 
العسومي الفوز للتأهل للدور الثاني.

تأهل  أيضا  الرابعة  المجموعة  وفــي 
الرابعة  للمجموعة  كبطل  العسومي 
 1/4 الريان  فريق  على  السهل  فوزه  بعد 
ــداف  أه سجل  واحــد  جانب  مــن  لقاء  فــي 
هدف  المطري  محمد  مــن  كــل  العسومي 

راشد  سجل  فيما  هدف  العثمان  ومحمد 
لفريقه  هدفين  األول  اللقاء  نجم  جناحي 
ــب  ــالع ــي ال ــرف ــش ــــان ال ـــــرز هــــدف ري وأح
من  قــويــة  تــســديــدة  مــن  ــــذوادي  ال فيصل 
الحكم  اللقاء  أدار  الجزاء.  منطقة  خــارج 
المخضرم حميد بابا وعلق عليها السوبر 

حميد الدخيل.

§ الهملة - مركز الهملة

نصف  الــــدور  ــات  ــاري ــب م ــوم  ــي ال مــســاء  تنطلق   [
ومركز  الخليج  وســام  ــدورة  ل الشباب  لفئة  النهائي 
ــن بطل  ــي ــاراة ســتــجــمــع ب ــب ــم ــرة الـــقـــدم ب ــك الــهــمــلــة ل
ــدور  ال لبلوغ  األقـــوى  والمرشح  األولـــى  المجموعة 
مهدي  علي  بقيادة  سفنكس  خدمات  فريق  النهائي 
تأهل  الذي  الهدار  كاظم  محمد  بقيادة  األيام  فريق  مع 
برصيد 6 نقاط محتال المركز الثاني بالمجموعة بعد 
نظرا  األول  المركز  على  الحصول  فرصة  ــاع  أض أن 
التأهل.  ضمن  أن  بعد  األخــيــرة  مباراته  لخسارته 
تعتبر  اليوم  مباراة  أن  للدورة  المتابعون  ويعتبر 
الدور  لبلوغ  الفريقين  الجميع  رشح  فقد  مبكرا  نهائيا 
النهائي نظرا إلى تصدرهما المجموعتين وامتالكهما 
يدخل  إذ  ــدورة،  ــال ب فريق  أي  مواجهة  على  ــدرة  ــق ال
بصفته  أكبر  بثقة  اليوم  مباراته  سفنكس  خدمات 
متصدر المجموعة األولى من دون هزيمة، إذ سيكون 
مرمى  حماية  في  دور  داوود  كريم  القدير  لحارسه 
المتألق  ومهاجمه  مهدي  عمار  مدافعه  وكذلك  فريقه 
بقوة  والعائد  خليل  محمد  السابقة  الـــدورة  ــداف  ه

سيكون  والـــذي  عزيز  محمود  والــشــاب  داوود  ــا  رض
ــام  األي يقف  فيما  الــفــوز.  تحقيق  فــي  مساعدا  عامال 
البطولة  طريق  إلــى  الساعي  المتناسقة  بخطوطه 
مؤكدا أنه فريق يستحق التأهل ويمتلك رصيدا كبيرا 
من األهداف وربما ستسهم قوته الهجومية في الظفر 
يقوده  قوي  دفــاع  خط  يمتلك  كما  المباراة،  بنتيجة 

األمان  صمام  سيدشبر  سيدحيدر  المركز  فريق  قائد 
المدافع  الوسط  وجــود  إلى  باإلضافة  ــام  األي لفريق 
الوسط  خط  في  يقف  فيما  عطية،  سيد  حسين  سيد 
الشاب سيدعلي سيدهاشم الذي يمتلك لياقة بدنية 
عالية مع اللعب الرجولي كما سيكون لهداف الفريق 
العب  فهو  الهجوم  خط  قيادة  في  دور  عيسى  حسن 

اللياقة  عامل  مع  الفرص  واستغالل  بالذكاء  يتميز 
كثيرا  األيــام  كابتن  يعول  حيث  يمتلكه  الذي  الكبير 
الصعبة  ـــداف  األه صــاحــب  المتألق  مهاجمه  على 
هي  كما  بقدميه  المباراة  نتيجة  تحسم  ربما  التي 
االستعجال  يعيبه  لكن  اللقاءات  هذه  مثل  في  عادته 
في  مفاجأة  تحدث  وربــمــا  الــفــرص.  إضــاعــة  وكــثــرة 
الماضية  النسخة  بطل  ــام  األي ــودع  وي اليوم  مباراة 
بنفس  يلعب  الذي  فوزه  إلى  تشير  التوقعات  أن  غير 
فريق  يتوه  وربما  بالدورة  مبارياته  طوال  المستوى 
يحسم  قد  الذي  الفريق  لهذا  مالقاته  أثناء  سفنكس 

المباراة منذ بدايتها حسب رأي المتابعين للدورة.
بطل  الرحاب  فيها  فسيلتقي  الثانية  بالمباراة  أما 
نهائي  لبلوغ  الثاني  والمرشح  الثانية  المجموعة 
إذ  يمتلكها،  التي  الهجومية  القوة  إلــى  نظرا  ــدورة  ال
ــدورة  ال هدافي  يتصدر  المرعب  محمد  العبه  مــازال 
بقيادة  األبـــراج  فــريــق  يقف  فيما  هــدفــا   11 برصيد 
يمتلك  حيث  للرحاب  ــدا  ن جـــواد  إبــراهــيــم  الحظوظ 
ــاراة  ــب ــم ال يكسب  خــاللــهــا  ــن  م ــا  ــم رب ــة  ــاب ش ــات  ــام خ
ويقصي الرحاب أحد المرشحين األقوياء لنيل كاس 

البطولة.

»األيام« يواجه »سفنكس« في وسام الخليج والهملة

من مباريات البطولة

ختام الدور التمهيدي لمونديال ديسكفري وحدائق بابا

فريق  جنة حضرموت
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مؤتمر  في  رسميًا  الصفقة  عن  اإلعــان  وتم 
أمس  الحــق  وقــت  في  بريمن  لفيردر  صحافي 
مدرب  جانب  إلى  المؤتمر  في  بيتزارو  ظهر  إذ 
لبريمن  العام  والمدير  شاف  توماس  الفريق 

كاوس ألوفس.

أ(  ب  )د  األلــمــانــيــة  ــاء  ــب األن ــة  ــال وك وعلمت 
في  لبريمن  بــيــتــزارو  أعـــار  الـــذي  تشلسي  أن 
عن  االستغناء  على  ــق  واف الماضي  الموسم 

الاعب بشكل نهائي.
خمسة  نحو  دفع  بريمن  فيردر  أن  ويعتقد 

مايين يورو )سبعة مايين دوالر( مقابل ضم 
الحائز  للفريق،  هدفًا   17 سجل  الذي  بيتزارو 
بالموسم  ألمانيا،  ــأس  ك مسابقة  لقب  على 
لانضمام  تشلسي  إلى  عودته  قبل  الماضي 

إلى معسكره االستعدادي للموسم الجديد.
مباريات  في  شــارك  بيتزارو  أن  رغم  وعلى 
الجديد  اإليطالي  مدربه  قيادة  تحت  تشلسي 
خال  للموسم  االستعدادية  أنشيلوتي  كارلو 
غاب  فقد  المتحدة  بالواليات  الفريق  جولة 
فريقه  صفوف  عن  الجنوبي  األميركي  الاعب 
بمسابقة  االفتتاحية  مباراته  في  اإلنجليزي 
أمام  الموسم  لهذا  الممتاز  اإلنجليزي  الــدوري 

هال سيتي يوم السبت الماضي.
ومن  بريمن  في  بزمائه  بيتزارو  والتحق 
المتوقع أن يشارك في المباراة المقبلة لفريقه 
ــا  أوروب دوري  لمسابقة  التمهيدي  الــدور  في 

»يوروبا ليغ« ضد اكتوبي الكازاخستاني.
حتى  مباراة   256 خاض  الذي  بتزارو  وقال 
وبايرن  بريمن  مع  األلماني  ــدوري  ال في  اآلن 
العودة  »أردت  هدفا:   177 فيها  سجل  ميونيخ 

لبريمن وأنا سعيد جدا لذلك«.
بريمن  صفوف  ــى  إل انضم  بيتزارو  ــان  وك
ليما  اليانزا  من  قادما   1999 العام  مرة  ألول 
البيروفي ثم من العام 2001 إلى 2007 قادما 
إلى  ينضم  أن  قبل  ــك  وذل ميونيخ،  بايرن  من 
النادي  مع  نفسه  فرض  في  عانى  إذ  تشلسي 

اللندني.
تشلسي  نـــــادي  ــد  ــاق ــع ت ــــك  ذل ــل  ــاب ــق م ـــي  ف
الوسط  العب  مع  )الثلثاء(  أمس  اإلنجليزي 
من  ماتيتش  نيمانيا  الشاب  الصربي  الدولي 
مواسم  أربــعــة  لمدة  السلوفاكي  كوزيتسي 
النادي  أعلن  ما  حسب  ــورو،  ي مليوني  مقابل 

اللندني في موقعه على شبكة االنترنت.
يشارك  أن  عــامــًا(   21( ماتيتش  وبإمكان 
أمام  المحلي  ــدوري  ال مباراة  في  تشلسي  مع 
أنهى  بعدما  الحالي،  األسبوع  نهاية  فولهام 

جميع اإلجراءات القانونية أمس )الثلثاء(.
ويعتبر  اليسرى  بقدمه  ماتيتش  ويلعب 
بقوة  يتمتع  كما  فنيًا  الموهوبين  الاعبين  من 
الثاني  كانون  يناير/  في  أجرى  وهو  بدنية، 
هبط  الـــذي  ميدلزبره  مــع  اخــتــبــاراً  الماضي 
الموسم  نهاية  اإلنجليزية  األولى  الدرجة  إلى 

الماضي، لكن األخير لم يتعاقد معه.

داف يترك نيوكاسل ويوّقع لفولهام
داف  داميان  االيرلندي  الدولي  الاعب  وّقع 
من  بموجبه  انتقل  سنوات  لثاث  يمتد  عقداً 

نادي نيوكاسل اإلنجليزي الذي هبط الموسم 
مواطنه  إلـــى  ــــى  األول الــدرجــة  إلـــى  الــمــاضــي 
موقعه  فــي  األخــيــر  أعلن  مــا  بحسب  فولهام، 

على شبكة االنترنت أمس )الثلثاء(.
بسعادة  »أشعر  فولهام:  لموقع  داف  وقال 
وأنا  أخيراً  تم  فولهام  إلى  انتقالي  ألن  كبيرة 
والتركيز  الجدد  زمائي  إلى  لانضمام  متلهف 
لقد  األسبوع.  هذا  المقبلتين  المباراتين  على 
للفريق  بالنسبة  رائعًا  الماضي  الموسم  كان 
روي  المدرب  مع  تكلمت  لقد  السابع(  )المركز 
تــزال  ال  ــادي  ــن ال آمـــال  أن  ـــرف  وأع هــادجــســون 

كبيرة«.
مجموعة  ـــى  إل ــا(  ــام ع  30( داف  ــم  ــض وان
الاعبين الذين غادروا نيوكاسل هذا الصيف، 
فيدوكا  ــارك  م واألســتــرالــي  ــن  أوي مايكل  ــم  وه
والنيجيري  باسونغ  سيبستيان  والفرنسي 
باي،  حبيب  والسنغالي  مارتينز  اوبافيمي 
 2006 الــعــام  نيوكاسل  ــى  إل انتقل  ــه  أن علمًا 
مباراة   86 معه  وخــاض  تشلسي  مــن  ــًا  ــادم ق

مسجا 6 أهداف.
التي  هادجسون  مع  داف  شمل  وسيجتمع 
في  ــه  ل ــم  ــوس م أّول  ــي  ف تــدريــبــه  عــلــى  ـــرف  أش
باكبيرن  في  العبًا  كان  يوم  الممتاز  ــدوري  ال

روفرز.

روما يأمل تعزيز الهجوم
بالفوز  يأمل  اإليطالي  رومــا  نــادي  يــزال  وال 
هوتسبرز  توتنهام  فريق  مهاجم  بخدمات 
ــــي رومـــــان  ــــروس ــــي ال ــــدول ـــزي ال ـــي ـــل ـــج اإلن
أبــواب  أن  ــن  م ــم  ــرغ ال عــلــى  بافليوتشنكو، 
على  الصفقة  بوجه  موصدة  تبدو  النجاح 

صعيد. من  أكثر 
ي  د لــــــنــــــا ا ن  أ مــــــن  غــــــم  لــــــر ا ــــى  ــــل ــــع ف
ء  ــا ــن ــغ ــت س ــا ل ــس  ــم ــح ــت م ــر  ــي غ ي  نــجــلــيــز إل ا
ــم  س ــو ــم ل ا ـــّط  ح ي  لــــذ ا تــشــنــكــو  فــلــيــو بــا عـــن 
من  مــًا  د قــا  » ليغ يميير  بر » لـ ا في  ضي  لما ا
جنيه  ن  مليو  1 7 بل  مقا سكو  مو ك  تا ر سبا
عــب  لــا ا ن  أ ــن  م ــم  غ ــر ل ا عــلــى  و  ، لــيــنــي ســتــر إ
 ، ن لند ج  ر خا للعب  با غب  ا ر غير  سي  و لر ا
 ، ت ليو ا ن  ــا ي أ له  عما أ ير  مد له  قا لما  فــقــًا  و
ق  ســا و م  ــد ق عــلــى  لــت  ا ز مــا  مــا  و ر عي  فمسا
 ، ) متر  1 ، 8 9 ( ل  لطو ا ع  ر لفا ا عب  لا ا لضم 
يللو  د ي  يــيــر ر كــو « صحيفة  ير  ر لتقا فــقــًا  و

. » ت ر سبو
ســــي  و لــــر ا لـــــي  و لـــــد ا  ، ـــــــا م و ر ــــد  ص ــــر ي و
 ، ضي لما ا لصيف  ا منذ   ، مــًا عــا  2 7 لغ  لبا ا
ــم  ه و ــم  ج ــا ــه ــم ل ســة  لــمــا ا ــه  ــت ج ــا ــح ل اً  ـــر ـــظ ن

ــد  ي ر ــد م ل  يــــا ر عــــب  ال ــم  ــض ل ا  ســـعـــو ا  ـــو ن ـــا ك
طريقه  ــي  ف و  ــد ــب ي ي  ـــذ ل ا و  يــد نــيــغــر و  ر ــا ــف ل ا
الكبير  التألق  بعد  اإلســبــانــي،  لسرقسطة 
معاراً  قضاه  الذي  الماضي  الموسم  لاعب 

الميريا. لنادي 
الحالّية  آماله  اإليطالي  الــنــادي  ويبني 
سبيل  على  ــو  ول بافليوتشنكو،  ــم  ض على 
هــذا  ــم  ض تــوتــنــهــام  أن  ــًا  ــوص ــص خ اإلعـــــارة، 
يؤّدي  قد  الذي  األمر  كرواتش،  بيتر  الموسم 
لجلوس الاعب الروسي على دكة االحتياط، 

اإليطالية. الصحيفة  مصادر  وفق  دائمًا 

ــن قــّوتــه  ــي ــس ــح ــت ـــــا ل ويـــأتـــي ســعــي روم
على  ــي  ــاس أس بشكل  المبنية  الــهــجــومــيــة، 
ــش  ــت ــي ــن ــي ــوس الــمــونــتــيــنــيــغــري مـــيـــركـــو ف
معًا  ســجــا  ــن  ــذي ــل ال ــي،  ــوت ت وفــرانــشــيــســكــو 
 17  ( الدوري  في   ً هدفًا   30 الماضي  الموسم 

التوالي(. على   13 و
الكبير  ــدور  ــال ب يحظ  لــم  رومـــان  أن  يــذكــر 
ــدوري  ال في  توتنهام  مع  الماضي  الموسم 
ثماني  في  ــداف  أه خمسة  سجل  إذ  تحديداً، 
تسعة  سجل  أنه  حين  في  مباراة،  وعشرين 

الكأس. في  مباريات  ثماني  في  أهداف 

روما يأمل بضّم الروسي بافليوتشنكو من توتنهام

تشلسي يتخلى عن بيتزارو لفيردر بريمن مجانًا
§ برلين - أ ف ب

بيرو  بمهاجم  للترحيب  القدم  لكرة  األلماني  بريمن  فيردر  ن��ادي  يستعد   [
انتقال  بصفقة  السابق  فريقه  لصفوف  الالعب  ينضم  عندما  بيتزارو  كالوديو 

دائم من ناديه الحالي تشلسي اإلنجليزي.

بافليو تشنكو مطلوب في روما بيتزارو يحمل قميص فريقه الجديد القديم   )رويترز(

§ مدريد - أ ف ب

وافق  نيغريدو  ألفارو  اإلسباني  المهاجم  أن  )الثلثاء(  أمس  الصادرة  اإلسبانية  »ماركا«  صحيفة  ذكرت   [
على االنتقال إلى مواطنه نادي ريال سرقسطة لكرة القدم بموجب عقد يمتد لخمس سنوات، على أن يملك ناديه 

الحالي ريال مدريد الحق بإعادة شرائه.
سيكون  مدريد  ريال  أن  ذكرت  ولكنها  الصفقة،  قيمة  إلى  الصحيفة  تشر  ولم 

باستطاعته شراء الاعب من جديد »من دون مقابل«.
وكان وسائل اإلعام اإلسبانية قد ذكرت أن نادي هال سيتي اإلنجليزي 
مدريد  ريــال  حــدده  الــذي  يــورو  مليون   18 مبلغ  لدفع  استعداداً  أبــدى 
شراء  بإعادة  الحق  على  األخير  حصول  مع  الاعب،  عن  للتخلي 
الموسمين  في  يورو  مليون   25 مقابل  الاعب 
لسرقسطة  يمكن  ال  عرض  وهو  التاليين، 
 23( نيغريدو  ولكن  له،  مثيًا  يقدم  أن 

عامًا( فضل البقاء في إسبانيا.
ـــــة تـــوتـــنـــهـــام  ـــــدي ـــــت أن ـــــان وك
ـــان  اإلنـــجـــلـــيـــزي وزيــــنــــيــــت س
بــطــرســبــرغ الـــروســـي تــحــاول 
 19 سجل  ــذي  ال الــاعــب  ضــم 
الماضي  الموسم  في  هدفًا 

عندما كان معاراً أللميريا.
ـــاق مــتــصــل  ـــي وفـــــي س
ـــة  ـــط ـــس ـــرق تـــــعـــــاقـــــد س
ـــع الـــدولـــي  ـــداف ـــم ـــع ال م
ــــو  ــــارك الــــــكــــــرواتــــــي م
بابيتش  وبدأ  بابيتش. 
أصبح  الذي  عاما(   28(
إلــى  ينتقل  ـــب  الع ســـادس 
ــواره  ــش ــف، م ــي ــص ـــذا ال ســرقــســطــة ه
باير  إلى  انتقل  ثم   1997 العام  المحلي  اوسييك  مع  االحترافي 
ليفركوزن األلماني  العام 2000 وبقي معه حتى 2007 )خاض 
يتحّول  أن  قبل  هدفًا(،   13 خالها  سجل  الدوري  في  مباراة   144
خال  فقط  مباراة   12 خاض  إذ  بيتيس  مع  ليلعب  إسبانيا  إلى 
عامين، ثم عاد  مجدداً إلى ألمانيا وهذه المرة مع هرتا برلين )8 

مباريات خال 2009(.
وسيلعب بابيتش الذي خاض 49 مباراة دولية مع منتخب 
باده، في خط الدفاع إلى جانب األرجنتيني المخضرم روبرتو 

اياال واالوروغوياني كارلوس ديوغو وفرانسيسكو بافون.
القدم  لكرة  األسباني  بيتيس  ــادي  ن ــدى  أب ثانية  جهة  مــن 
العب  منصوري  يزيد  الجزائري  المنتخب  قائد  ضم  في  رغبته 
الفرنسية  »ليكيب«  صحيفة  أفادت  حسبما  الفرنسي  لوريان 

أمس )الثلثاء(.
وتواجه الصفقة بعض الصعوبات بسبب مطالبة لوريان 
عــامــا(.   31( مــنــصــوري  ــن  ع للتخلي  ـــورو  ي مليون  بمبلغ 
في  الراغب  الفرنسي  ولنس  بيتيس  أن  الصحيفة  ــدت  وأك
وكان  المبلغ.  هذا  لدفع  مستعدين  غير  أيضا  منصوري  ضم 
بضم  اهتمامه  أبدى  من  أول  األسباني  الكورونا  ديبورتيفو 

الاعب.

ماركا تؤكد قبول نيغريدو االنضمام لسرقسطة
§ ميالن - رويترز

الدرجة  دوري  في  يلعب  الذي  ميان  نادي  مالك  قال   [
األولى االيطالي لكرة القدم سيلفيو برلسكوني إن ناديه لن 
يضم المزيد من الاعبين الجدد في فترة االنتقاالت الجارية 

حاليا.
بينما  االثــنــيــن  يــوم  برلسكوني  تصريحات  وجـــاءت 
في  الهزائم  من  لسلسلة  حدا  يضع  وهو  فريقه  يشاهد  كان 
على  بالفوز  الجديد  للموسم  استعدادا  الودية  مبارياته 

يوفنتوس 4/5 بركات الترجيح.
للصحافيين  برلسكوني  ايطاليا  وزراء  رئــيــس  وقـــال 
في  الثاني  ــوزه  ف ميان  حقق  بعدما  سيرو  ــان  س باستاد 
يعثر  أن  يجب  انتهى.  االنتقاالت  »ســوق  وديــة  مباراة   11
الذي  الرائعين  الاعبين  لدى  الفوز  في  الرغبة  على  ميان 
مع  ميان  تعاقد  الماضي  الموسم  نهاية  ومنذ  يملكهم«. 
موناكو  من  رومــا  فافيو  المرمى  حــارس  هم  العبين  ثاثة 
ريال  من  هنتيار  يان  كاس  الهولندي  والمهاجم  الفرنسي 
من  اوجوتشي  اونيو  األميركي  والمدافع  االسباني  مدريد 

ستاندرد لييج البلجيكي.
البرازيلي  لعبه  صانع  جهود  المقابل  في  فقد  ميان  لكن 

كاكا الذي انتقل إلى ريال مدريد.
االيطالي  األولى  الدرجة  دوري  في  مسيرته  ميان  ويبدأ 
بينما  المقبل  السبت  يوم  سيينا  ضد  أرضه  خارج  باللعب 

يلتقي يوفنتوس مع كييفو فيرونا في اليوم التالي.
التي  السخية  الرواتب  أن  برلسكوني  سيلفيو  أعلن  كما 
في  مقبول  غير  أمراً  أصبحت  القدم  كرة  العبو  عليها  يحصل 
ظل األزمة المالية التي يعيشها العالم حاليًا ويجب تحديد 

سقف لها.
برلسكوني  عن  لألنباء  االيطالية  أنسا  وكالة  ونقلت 
أصبحت  القدم  كرة  العبي  ــب  »روات )الثلثاء(:  أمس  قوله 

تحديد  الضروري  من  وبات  نعيشه  الذي  الواقع  عن  بعيدة 
تمامًا  وبعيدة  مقبولة  غير  »أصبحت  وأضاف  لها«.  سقف 
بأوقات  نمر  إذ  حاليًا  نعيشه  الذي  االقتصادي  الواقع  عن 

صعبة لقد تجاوزت كل الحدود«.
يرغب  بأنه  إعامية  تكهنات  أيضًا  برلسكوني  ونفى 
دوري  في  ينافس  الذي  النادي  في  حصته  من  جزء  بيع  في 

الدرجة األولى اإليطالي.

برلسكوني: ميالن أغلق باب االنتقاالت نهائيًا

برلسكوني  مع مدرب الفريق ليوناردو

§ القاهرة - أ ف ب

اليوم  الشرطة  اتحاد  يواجه  عندما  القوية  بدايته  لتأكيد  اللقب  حامل  األهلي  يسعى   [
بعد  نشاطه  يعاود  الذي  القدم  لكرة  المصري  ال��دوري  من  الثانية  المرحلة  في  )األربعاء( 

توقفه 12 يوما الرتباط المنتخب المصري بمباراته الودية مع غينيا )3/3(.
العرب،  المقاولون  مع  واالتحاد  الحدود،  حرس  مع  الجيش  طالئع  أيضا  اليوم  ويلعب 
وغزل المحلة مع المصري، والجونة مع المنصورة، واإلنتاج الحربي مع بترول أسيوط، 
المواجهات،  أقوى  في  بتروجيت  مع  الزمالك  فيلعب  )الخميس(  غدا  المرحلة  وتستكمل 
واالسماعيلي مع انبي. وكان األهلي استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على غزل المحلة 
2/صفر، وهو استعد جيدا لمباراة الشرطة القادمة بروح جديدة بثها المدير الفني الجديد 
حسام البدري الذي حث العبيه على تقديم عرض جيد يطمئنون من خالله الجمهور الذي 
تخوف على مصير النادي بعد رحيل المدرب البرتغالي مانويل جوزيه واالنغولي امادو 
فالفيو. ويمكن القول إن األهلي بدأ موسمه بإنذار شديد اللهجة إلى منافسيه بعدما تخطى 

غزل المحلة عن جدارة وهو يحاول تأكيد بدايته القوية أمام اتحاد الشرطة.
مع  تمارينهما  استهال  اللذين  تريكه  أبو  ومحمد  بركات  محمد  خدمات  األهلي  واستعاد 

زمالئهما بعد شفائهما من اإلصابة.

بالفوز  مشواره  افتتح  بعدما  بتروجيت  أمام  صعبا  اختبارا  الزمالك  يخوض  وبدوره 
على انبي 1/3، وهي النتيجة ذاتها التي تغلب فيها بتروجيت على االتحاد السكندري.

ويعول الزمالك على قوته الهجومية الضاربة المتمثلة بعمرو زكي واحمد حسام ميدو 
التمريرات  صاحب  شيكاباال  إلى  باإلضافة  الخميس،  مباراة  في  معا  يشاركان  قد  اللذين 

المؤثرة واالنطالقات الجريئة في عمق دفاعات الخصم.
يحتاجه  وقت  في  جاء  الذي  زواجه  بسبب  إمام  حازم  الصاعد  نجمه  الفريق  عن  ويغيب 

الفريق وهو ما سبب خالفا كبيرا بين الالعب والجهاز الفني بسبب توقيت الزواج.
بدايتهم  يواصلوا  أن  والجونة،  والمنصورة  الحربي  اإلنتاج  الجدد،  الوافدون  ويأمل 
 2/2 اإلسماعيلي  مع  الثاني  وتعادل  2/صفر،  المصري  على  األول  فاز  بعدما  الواعدة 

والثالث مع بترول أسيوط 1/1 على ملعب األخير.
العبين  من  الفريقان  يملكه  لما  الجميع  باهتمام  انبي  مع  اإلسماعيلي  مباراة  وتحظى 
مع  األول  ت��ع��ادل  بعد  المتعثرة  بدايتهما  لتعويض  يسعيان  إنهما  خصوصا  جيدين، 

المنصورة وخسارة الثاني أمام الزمالك.
لكن فوز انبي على فيتا كلوب االنغولي في مسابقة كأس االتحاد اإلفريقي قد ترفع من 

معنويات العبيه قبل مواجهة اإلسماعيلي.

األهلي يسعى لتأكيد بدايته القوية والزمالك في اختبار بتروجيت
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فالسيتش تتغلب على جرحها وتتأهل لنهائي الوثب العالي

بولت يواصل سرعته القصوى ويصل لنصف نهائي 200 متر
§  برلين - د ب أ

ليتأهل  الصباحي  التراخي  من  بولت  أوسين  النجم  تخلص   [
 200 سباق  تصفيات  من  النهائي  نصف  الــدور  إلى  )الثلثاء(  أمس 
حاليا  المقامة  الــقــوى  أللــعــاب  الــعــالــم  ببطولة  لــلــرجــال  عـــدوا  متر 

. لين ببر
متر   200 سباق  تصفيات  من  األول  الدور  الجامايكي  النجم  وأنهى 
بأس  »ال  تمتم:  بعدما  الفور  على  بعدها  واختفى  ثانية   20.70 في 
الــذي  التصفيات  مــن  الثاني  الــدور  ــى  إل تركيزه  تحويل  مــع  بــذلــك« 

أيضا. أمس  مساء  أجرى 
ــي ســبــاق أمــس  ــن ف ــورد أســـرع زم ــروف وســجــل األمــيــركــي شـــاون ك
اعتبار  يمكن  ال  ــازال  م ذلــك  مع  ولكن  ثانية   20.60 في  أنهاه  بعدما 
تهديدا   2008 بكين  أولمبياد  ووصيف   2004 أثينا  أولمبياد  بطل 

لبولت. حقيقيا 
الصيف  في  األولمبي  متر   200 سباق  ذهبية  أحرز  قد  بولت  وكان 

ثانية   19.30 بلغ  آنذاك  جديدا  عالميا  قياسيا  زمنا  مسجال  الماضي 
نحو  مشواره  الكبير  الجامايكي  العداء  بدأ  الماضي  األحد  ويوم 

بسباق  كبيرا  نجاحا  حقق  عندما  العالم  بطولة  ذهبيات  جمع 
عالمي  قياسي  ــن  زم فــي  السباق  ذهبية  ــرز  أح إذ  متر   100

ثوان.  9.58 بلغ  جديد 
الـ  عامه  سيتم  الذي  بولت،  يواجه  أن  يتوقع  وال 

 200 سباق  لنهائي  التالي  اليوم  في   23
قوية  منافسة  )الخميس(،  غــدا  متر 

انسحاب  بعد  السباق  هذا  في 
ــب  ــق ــل ـــل ال ـــام ح

ــــي  ــــرك ــــي األم

فضية  ــرز  أح بعدما  فخذه  فــي  إلصابته  السباق  مــن  غــاي  تايسون 
متر.   100 سباق 

أفضل  غـــاي  ــل  ــج وس
ــــــــــــن  زم

مقابل  ثانية   19.58 وهو  اآلن  حتى  الموسم  بهذا  متر   200 لسباق 
لبولت. ثانية   19.59

 2007 لعامي  العالم  بطل  يواجه  لم  أخرى،  ناحية  من 
والبطل  األميركي  ومواطنه  وارينر  جيريمي   2009 و
تصفيات  في  مشاكل  أي  ميريت  ــاون  الش األولمبي 

للرجال. متر   400 سباق 
وأكبر  األلمانية  النجمة  تأهلت  بينما 
ببطولة  ذهبية  إحـــراز  فــي  الــبــالد  آمــال 
ــش  ــت ــدري ــري ـــا ف ـــان ــة أري ــي ــال ــح ــم ال ــال ــع ال
ــذي  ال الــعــالــي  ــب  ــوث ال مسابقة  لنهائي 
اللقب  حاملة  مع  )الخميس(  غدا  سيجرى 

فالسيتش. بالنكا  الكرواتية 
بسهولة  كانتر  جيرد  اإلستوني  واألولمبياد  العالم  بطل  وتأهل 
بالنسبة  الــحــال  وكــذلــك  للرجال  الــقــرص  ــي  رم مسابقة  نهائي  ــى  إل

للسيدات. عدو  متر   1500 سباق  في  األوليات  للمرشحات 
أمس  متر   400 سباق  نهائي  لقبل  ميريت  األولمبي  البطل  وتأهل 
العالم  بطولتي  فــي  اللقب  حامل  قطع  بينما  ثانية   45.23 بزمن 

ثانية.  45.54 في  السباق  وارينر  األخيرتين 
الــعــام  بكين  أولــمــبــيــاد  ــي  ف إخــفــاقــه  تــعــويــض  ــي  ف ــر  ــن واري ــل  ــأم وي

الحالية. العالم  بطولة  خالل  من  الماضي 
رائعا.  التصفيات  من  األول  ــدور  ال »كــان  األميركي:  العداء  وقــال 

حقا«. جيدة  جسدي  فحالة 
تصفيات  في  زمــن  أســرع  ميلر  ــون  رام الباهاما  جــزر  عــداء  وسجل 
األيرلندي  تأهل  كما  ثانية   45 في  قطعه  عندما  اليوم  متر   400 سباق 
ثانية(،   44.77 ( بالموسم  زمن  أفضل  رابع  صاحب  جيليك،  ديفيد 

ثانية.  45.54 بزمن  كذلك  النهائي  قبل  الدور  إلى 

سوى  فريدرتش  تحتج  لم  للسيدات،  العالي  الوثب  مسابقة  وفي 
وتتأهل  المطلوب  متر   1.95 ــاع  ــف ارت لتتجاوز  فقط  واحـــدة  لقفزة 

)الخميس(. غدا  السباق  لنهائي 
إذ  ــة  ــن اآلم بالطريقة  الــســبــاق  تصفيات  فالسيتش  خــاضــت  كــمــا 
في  مــتــر   1.95 تــتــجــاوز  أن  قــبــل  إحــمــائــيــة  ــاوالت  ــح م ــالث  ث خــاضــت 

األولى. الرسمية  محاولتها 
لنهائي  تأهلها  عقب  تعليقاتها  في  تماما  فريدريتش  واختصرت 
أثناء  قالت  عندما  بالتوقف  حتى  نفسها  تزعج  لم  إذ  العالي  الوثب 
ــم  أراك الخميس،  ــوم  ي أفـــوز  أن  وآمـــل  جــيــدة  بحالة  ــي  ــن »إن ســيــرهــا: 

. » حقا ال
 2007 العام  العالم  بطولة  بذهبية  فــازت  قد  فالسيتش  وكانت 
التالي  الــعــام  فــي  األولمبية  العالي  الــوثــب  ذهبية  خسرت  ولكنها 
لقب  خسرت  ثم  هيليباود   تيا  حاليا  المعتزلة  البلجيكية  لمصلحة 
االســتــاد  على  الــذهــبــي  ــدوري  ــال ب برلين  لــقــاء  فــي  نفسها  المسابقة 

فريدريتش. لمصلحة  الماضي  حزيران  يونيو/  في  األولمبي 
ألمانيا  مستوى  على  قياسيا  رقما  يومها  فريدريتش  وسجلت 

مترا.  2.06 سجلت  عندما   2009 بموسم  رقم  وأفضل 
نهائي  لقبل  جمال  يوسف  مريم  البحرينية  اللقب  حاملة  وتأهلت 
البطلة  إليها  وانضمت  ثوان   8.76 و دقائق  أربع  في  متر   1500 سباق 
 8.16 و دقــائــق  )أربـــع  النــجــات  جيبيت  نانسي  الكينية  األولمبية 
ثوان(.   8.13 و دقائق  )أربع  ألمينوفا  آنا  الخطيرة  والروسية  ثوان( 

)األربعاء(  اليوم  سيجرى  الذي  القرص  رمي  نهائي  كانتر  وبلغ 
األلماني  منافسه  تأهل  بينما  مترا.   66.73 سجل  بعدما  بسهولة 
العالم  بطل  إليهما  وانــضــم  مــتــرا   66.81 مسجال  هارتنج  روبـــرت 
مسجال  أليكنا  فيرجيلييوس  الليتواني  األولمبي  والبطل  مرتين 

مترا.  65.04

الفرنسي جروجان
يقود لرينو بداًل من بيكيت

§   لندن - رويترز 

العالم  بطولة  في  المنافس  رينو  فريق  قــال   [
أن  )الثلثاء(  أمس  للسيارات   1 فورموال  لسباقات 
ألول  سيظهر  جــروجــان  ــان  روم الفرنسي  السائق 
للفريق  يقود  عندما   1 فــورمــوال  سباقات  فــي  ــرة  م
المقبل  الكبرى  األوروبية  الجائزة  سباق  من  ابتداء 
مدينة  ــي  ف الــقــادم  األســبــوع  مطلع  ســيــقــام  ـــذي  ال

االسبانية. فالنسيا 
عاما(   23 ( جروجان  أن  بيان  في  الفريق  وقال 
ألونسو  فرناندو  االسباني  جانب  إلى  لرينو  سيقود 
بقية  في  مرتين  العالم  ببطولة  الفوز  له  سبق  الذي 

الحالي. الموسم  سباقات 
ــن الــبــرازيــلــي  ــدال م ــان لــريــنــو ب ــروج وســيــقــود ج
ــوال  ط ــاط  ــق ن أي  ــرز  ــح ي ــم  ل ـــذي  ال بيكيت  نــيــلــســون 
ــذا  ه اآلن  ــى  ــت ح ــت  ــم ت ــي  ــت ال ــرة  ــش ــع ال ــات  ــاق ــب ــس ال

. سم لمو ا
»يسعدنا  برياتوري:  فالفيو  رينو  رئيس  وقال 

ــــــان  روم ـــح  ـــن ـــم ن أن 
للبدء  فرصة 

ــــــــــــي  ف

ونتوقع  متميزة  شابة  موهبة  انه  للفريق.  القيادة 
جانب  إلى  القيادة  في  ومهاراته  مواهبه  يظهر  أن 
النصف  في  هجوميا  أسلوبا  نتبنى  بينما  فرناندو 

الموسم«. من  الثاني 
فــرنــســي  أول  ــون  ــك ــي س الــــذي  ـــان  ـــروج ج ــر  ــب وع
روســو  تـــورو  فــريــق  استغناء  بعد  الــســبــاقــات  فــي 
عن  الماضي  الشهر  في  بــورديــه  سيباستيان  عن 
قيادة  إلــى  »أتطلع  قائال:  الفرصة  بهذه  سعادته 
على  ــق  ــري ــف ال ــدة  ــاع ــس م ـــى  وال  29 ــو  ــن ري ــارة  ــي ــس ال

ممكنة«. نتائج  أفضل  على  الحصول 
أكون  أن  لي  شرف  انه  »كما  جروجان  ــاف  وأض
في  ــوري  ــه ظ ابـــدأ  وان  الــفــريــق  ــي  ف فــرنــانــدو  زمــيــل 
مرتين  العالم  بطل  جانب  إلى   1 فورموال  سباقات 

لي«. بالنسبة  خاصا  دافعا  يشكل  ما  وهو 
جروجان  عمل  للفريق  سائقا  انضمامه  وقبل 
وسائقا  لــلــتــجــارب  ســائــقــا  ســويــســرا  ــي  ف ــود  ــول ــم ال

لرينو. احتياطا 
بين  ـــات  ـــالف خ ـــاب  ـــق أع ـــي  ف الـــقـــرار  هــــذا  وجـــــاء 
البرازيلي  السائق  وصــف  إذ  وبــريــاتــوري  بيكيت 
من  ســابــق  ــت  وق ــي  ف بــيــان  ــي  ف الــفــريــق  مــديــر 
كما  ــــالدي«.  »ج بــأنــه  ــاري  ــج ال الــشــهــر 
سوء  مــن  البرازيلي  السائق  اشتكى 

. ملة لمعا ا
)الثلثاء(  أمــس  رينو  فريق  ــال  وق
ــاء  ج ــق  ــري ــف ال عـــن  بــيــكــيــت  ــل  ــي رح إن 
ـــل  ـــن ومـــــن اج ـــي ـــرف ـــط »بـــمـــوافـــقـــة ال

. » لحهما صا
بيكيت  الى  الشكر  برياتوري  ووجه 
له  وتمنى  الفريق  مع  مساهماته«  »على 

المستقبل. في  النجاح 
البرازيلي  وسيصبح 

دي  ـــــاس  ـــــوك ل
ـــــــي  ـــــــراس ج

ـــــا  ـــــق ـــــائ س

ــا  ــي ــاط ــي ــت اح
لـــلـــفـــريـــق 
بـــــيـــــنـــــمـــــا 

ــــــل  ــــــواص ي
الوقت  في 

ــــه  ــــس ــــف ن

روجيريو سيني يعود لحراسة مرمى ساو باولو
§  ريو دي جانيرو - رويترز

حارس  وأكثر  باولو  ساو  نادي  قائد  يعود  أن  المقرر  من  بات   [
مرمى في العالم تسجيال لألهداف روجيريو سيني إلى اللعب في 
البرازيلي  الدوري  في  األربعاء  يوم  فلومنينسي  ضد  فريقه  مباراة 

لكرة القدم بعد غياب دام أربعة أشهر بسبب اإلصابة.
على  النادي  لموقع  جوميز  ريــكــاردو  باولو  ســاو  ــدرب  م ــال  وق
لروجيريو  بالنسبة  جيدا  األسبوع  كان   « االثنين:  يوم  االنترنت 
ما  على  شيء  كل  سار  وإذا  الوقت  بمرور  يتحسن  انه  المران.  في 

يرام فمن المؤكد عودته يوم األربعاء«.
الجزاء  ــالت  ورك الحرة  الركالت  تسديد  في  خبير  وروجيريو 
وسجل 83 هدفا في 849 مباراة خاضها مع ساو باولو لكنه غائب 

عن اللعب منذ 14 ابريل نيسان الماضي بعد إصابته 
بكسر في الكاحل األيسر خالل المران.

أيضا  لإلصابة  بوسكو  البديل  ــارس  ــح ال وتــعــرض 
مسؤولية  دينيس  الــثــالــث  ــارس  ــح ال تــولــى  ــذا  ل مــؤخــرا 

الدفاع عن مرمى الفريق.
بــاولــو  ـــاو  س فــريــقــه  ــا(  ــام ع  36( ــو  ــري ــي روج ــد  ــاع وس

ــي خـــالل الــمــواســم  ــل ــرازي ــب ــوز بـــالـــدوري ال ــف عــلــى ال
كأس  لقب  ــزاع  ــت الن قـــاده  كما  الماضية  الــثــالثــة 

ليبرتادوريس لألندية أبطال أميركا الجنوبية 
وكأس العالم لألندية العام 

.2005

روغ يطالب بصيغة 
نهائية لكرة القدم األولمبية

§  جنيف - أ ف ب   

األولــمــبــيــة  الــلــجــنــة  ــس  ــي رئ ــن  ــل أع  [
االتــحــاد  أن  روغ  جـــاك  البلجيكي  ــة  ــي ــدول ال
جوزيف  السويسري  ورئيسه  القدم  لكرة  الدولي 
بالتر يجب أن يستقرا في نهاية المطاف على رأي بشأن 

الشكل المستقبلي لمنافسات كرة القدم األولمبية.
وقال روغ في مقابلة مع وكالة األنباء األلمانية )د ب أ( 
إن رؤية الفيفا وبالتر تغيرت في مرات عديدة وأن الوقت 
األولمبية  األلعاب  لدورة  حل  إيجاد  ويجب  سريعًا  يمضي 
»الموقف  ــاف  وأض بعدها.  ومــا   )2012 )لندن  القادمة 
من  بوضوح:  للفيفا  قلنا  ولذلك  لألسبوع.  طبقا  يتغير 

فضلكم يا سادة، استقروا على رأي«. 
من  نــوع  أي  توجيه  يعتزم  ال  أنــه  أيــضــا  أكــد  ولكنه 
يسعيان  والفيفا  الدولية  األولمبية  اللجنة  وأن  اإلنذارات 

لحل هذه القضية قبل نهاية العام.
ــت الــــذي تــشــهــد فيه  ــوق ــي ال ـــه ف ــروف أن ــع ــم ـــن ال وم
عديدة  ـــرى  أخ وريــاضــات  ــوى  ــق ال ــاب  ــع أل منافسات 
ــــدورات  ال ــي  ف المحترفين  نــجــومــهــا  أبـــرز  ــة  ــارك ــش م
لقوانين  الــقــدم  ــرة  ك منافسات  تخضع  األولمبية، 
من  ــم  ــظ األع ــواد  ــس ال ــا  ــراءه ج يغيب  وخــصــوصــا 

نجوم اللعبة.
بمشاركة  الفيفا  قبل  من  سماح  أّول  أن  يذكر 
مع  لكن   1984 الــعــام  ــان  ك محترفين  العبين 
شروط قضت باقتصار المشاركة على الالعبين 
الذين لم يشاركوا في تصفيات أو نهائيات كأس 

العالم، وانطبق هذا القانون على اولمبياد 1988.

الــقــدم  كـــرة  ــي  ف الــمــشــاركــة  أصــبــحــت   1992 أولــمــبــيــاد  ــن  م وبــدايــة 
)ألن  عاما   23 عن  أعمارهم  تقل  الذين  الالعبين  على  قاصرة  باألولمبياد 
هذا  فوق  العبين  ثالثة  إلى  باإلضافة  السن(  لهذا  بطولة  ينظم  ال  الفيفا 

السن في كل فريق.
إذ   2008 بكين  أولمبياد  بعد  مجددا  نقاش  محل  القضية  وأصبحت 
البارزين  نجومها  مشاركة  من  شكواها  عن  األوروبــيــة  األندية  أعربت 
ــدورات  ال في  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  اإلسباني  برشلونة  نجم  مثل 
أو  نفسه  الجديد  للموسم  األندية  هذه  استعدادات  توقيت  في  األولمبية 

في بداية الموسم.
وأكد روغ مجددا لـ)د ب أ( أن اللجنة األولمبية الدولية ترغب حاليا في 
 21 )تحت  الشباب  فرق  إلى  تغييره  تريد  وال  الحالي  الشكل  على  اإلبقاء 

عامًا( أو العودة لما كان عليه الوضع عامي 1984 و1988 .
قال  ولكنه  الفيفا  داخل  الجدل  أثارت  القضية  هذه  بأن  روغ  واعترف 
عن التغييرات في وجهة نظر بالتر إنها لم تكن مفيدة. وقال روغ إن بالتر 

كانت لديه العديد والعديد من وجهات النظر«.
العبين  ثالثة  مشاركة  فكرة  إلغاء  عن  مرة  ذات  تحدث  بالتر   « وأضاف 
فوق السن. وتحدث مرة أخرى عن المشاركة في الدورات األولمبية بفرق 
إلى  بالمنافسة  العودة  عن  مجدداً  تحدث  كما  عامًا(   21 )تحت  الشباب 
وسول   1984 أنجليس  لــوس  أولمبيادي  في  عليه  كانت  الــذي  الشكل 

1988 والتي تعني المشاركة بالفريق الثاني«.
لم  الفيفا  أن  هي  حاليًا  »القضية  أن  األولمبية  اللجنة  رئيس  واعتبر 
أوروبا  في  الثرية  واألمم  الجنوبية  أميركا  أمم  جماعيًا.  اتفاقًا  بعد  يشهد 
مشاركة  فكرة  بإلغاء  جــديــدا  نظاما  تريد  الكبيرة  األنــديــة  تملك  التي 
 21 )تحت  الشباب  بفرق  المشاركة  أو  السن  ــوف  ف الثالثة  الالعبين 
عاما(. ولكن أفريقيا وآسيا واألمم الصغيرة في أوروبا والتي تملك أندية 

صغيرة تؤكد في الوقت نفسه أنها ال تريد ذلك«.

نهاية الموسم آخر مطاف ليمان في حراسة المرمى
§  برلين - أ ف ب

ألمانيا  منتخب  ـــارس  ح ــن  ــل أع  [
)الثلثاء(  ــس  أم ليمان  ينز  الــســابــق 
أنه  األلماني  للتلفزيون  تصريح  في 

في  االحترافية  لمسيرته  حدا  سيضع 
ــم  ــوس ــم ــة ال ــاي ــه ن

ـــــا  ـــــدم ـــــن ع

شتوتغارت. الحالي  فريقه  مع  عقده  ينتهي 
ـــد«  وقـــال لــيــمــان فــي مــقــابــلــة مــع شــبــكــة »ســـات واح
األمــر  سينتهي  الــمــوســم،  ــذا  ه »بعد  الــخــاصــة:  المحلية 
ــت إلــيــه، وحــان  ــل ـــي، لــقــد اكــتــفــيــت بــمــا وص بــالــنــســبــة ل
عن  قليال  واالختفاء  ــراً  آخ شيئا  اختار  لكي  الوقت 

األضواء«.
من  األربــعــيــن  سيبلغ  الـــذي  ليمان  ــع  ــداف وي
عن  المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  عمره 
بعدما   2008 ــام  ــع ال مــنــذ  شــتــوتــغــارت  ألـــوان 
مدد  ثم  عام  لمدة  أولــي  عقد  على  معه  وقع  كان 

آخر. لعام  بالنادي  ارتباطه 

 )98 -1988 ( شالكه  ألوان  عن  دافع  أن  لليمان  وسبق 
دورتموند  وبوروسيا   )99 -1998 ( االيطالي  وميالن 
-2003 ( ــزي  ــي ــل ــج االن وأرســـنـــال   )2003 -1999 (

.)2008
شارك  إذ  بــالده  منتخب  مع  مباراة   61 ليمان  وخــاض 
فيه  حلت  ــذي  ال   2006 مــونــديــال  فــي  أســاســي  كــحــارس 
اعتزاله  يعلن  أن  قبل  وذلــك  الثالثة،  المركز  في  ألمانيا 
خسرته  الـــذي  أوروبــــا  كــأس  نــهــائــي  بــعــد  ــا  ــي دول الــلــعــب 
يأمل  لــيــمــان  يـــزال  وال  اســبــانــيــا.  أمـــام   1 ــر/ ــف ص ألــمــانــيــا 
باستدعائه  ــوف  ل يواكيم  المنتخب  الــمــدرب  يقنع  ــأن  ب

إفريقيا. جنوب  في   2010 مونديال  في  للمشاركة 



العبو االتفاق يحتفون بعودة العب الفريق محمد رضي إلى المالعب بعد غياب بسبب اإلصابة والذي تزامن مع عيد ميالده

عاداتنا ال مجال للتراجع عنها
ليعرضوا  الصحافة  إلى  التضامن  نادي  إدارة  أعضاء  خروج  يستغرب  أحد  يكن  لم   [
وليناشدوا  عجاف،  سنوات   7 ودامت  الكيان  بهذا  صلة  له  من  كل  يعيشها  التي  المعاناة 
والرياضة،  للشباب  العامة  المؤسسة  فيها  أدخلتهم  التي  المشكلة  لحل  للتدخل  المعنيين 
ال سيما وأن الحياة في البحرين أصبحت تعتمد على الخروج إلى الشارع أو االعتصام أو 

التحدث عبر الصحف من أجل إيجاد حلحلة لهذه المواضيع العالقة طوال هذه السنوات.
لم يكن أحد يتوقع، بل ال، فالحقيقة تؤكد أن الكل توقع أن تنكر المؤسسة العامة حقيقة 
نادي التضامن الذي كان أول األندية المندمجة موافقة، بل وأولها من يتشرف ولي العهد 
األندية  أكثر  أحد  النادي  هذا  وأصبح  سنوات،   7 قبل  الصرح  لهذا  األساس  حجر  بوضع 
مسئوليها  عبر  وقعتها  التي  والمواثيق  التواقيع  تلك  ونست  المؤسسة،  قبل  من  تهميشا 
وال زالت محفوظة في األدراج لديها، بل وحتى لدى الحكومة التي كانت أول السعداء بهذا 

الدمج، وما حضور ولي العهد إال دليل ذلك.
قد  والتي  الفقيرة  القرى  أبناء  سيخدم  النادي  هذا  يقال،  كما  المؤسسة  صدقت  لكن 
ناد  إهدائهم  على  نعمل  فلماذا  الكبيرة،  األندية  وتبعد  ناحيتها  البحرينية  الرياضة  تقلب 

نموذجي يحتوي على كل المرافق التي من شأنها تطوير العبي هذه القرى، في األساس 
لماذا نعطيهم الميزانية التي تم االتفاق عليها قبل عملية الدمج من أجل تسيير أمور النادي 
ما دمنا ال نود استفادته، بالتالي دعونا نواصل مماطلتنا بالوعود والتوقيعات واألوراق 
الرسمية التي يعرف الجميع أنها ال تعني شيئا بالنسبة للمعنيين وهي كما يشار إليها كما 

لو لم تحدث، فهذه هي عاداتنا. 
الكثير استنكر على نادي المالكية عدم دخوله في عملية الدمج مع نادي التضامن كما 
الصحيح،  هو  كان  الجرم  هذا  في  اشتراكها  عدم  فإن  وباعتقادي  لداركليب،  الحال  هو 
الجزيرة  نادي  مسمى  تحت  الريف  اتحاد  مع  مماثلة  فاشلة  تجربة  سابقا  خاضت  ألنها 
وال تريد تكرارها، ألنها لم توافق على االندماج إال بعد البناء النموذجي، وهذه هي العملية 
بعضها  اندمج  التي  العمانية  األندية  في  الحال  هو  كما  األندية  دمج  لعملية  الصحيحة 
الدمج  عن  بالعودة  لمركزه  بوري  أهالي  دعوة  ولعل  النموذجي،  النادي  تواجد  بعد  ولكن 
قبل  من  عليه  المتعارف  اإلهمال  على  واض��ح  دليل  الريف،  التحاد  المسبق  وال��خ��روج 

المؤسسة العامة المعنية من قبل الحكومة البحرينية بالرياضة ألندية القرى.
تسير  ال  التي  القرى  أندية  هي  اإلهمال  بهذا  المعني  أن  األمثلة  هذه  خالل  من  لنا  يتضح 
أهالي  التقادير  أقل  على  يتصوره  ما  -على  المؤسسة  وتفكير  المعنيين،  قناعات  حسب 
ستقلب  فإنها  النموذجية،  األندية  ه��ذه  أمثال  القرى  ه��ذه  أعطيت  لو  بأنه  القرى-  ه��ذه 
على  الكبار  سيطرة  تغيير  على  ق��ادرة  ألنها  الصحيح،  هو  البحرينية  الرياضة  ص��ورة 
محاوالت  وما  تحتويه،  الذي  البشري  بالعنصر  بل  بالمال،  فقط  ليس  الرياضة،  مقدرات 
من  خوفها  على  دليل  إال  الصغيرة  األندية  العبي  من  الكثير  وإغراء  شراء  الكبيرة  األندية 
وج��وده،  رغم  على  كالمحرق  ناد  منشآت  تطوير  فإن  وبالتالي  المستقبلية،  التحوالت 
أفضل من تطوير ناد ال يملك سوى حجرة مستأجرة من قبل مركز كرزكان لالجتماعات 
وغيرها، أو مقر عبارة عن مجموعة محالت متالصقة كنادي االتفاق أو شقة سابقة تدار 
دائما،  توضيحها  يراد  التي  الصورة  قلب  يعني  ذلك  ألن  النصر،  نادي  أنشطة  خاللها  من 
يعد  ذلك  خالف  ألن  األندية،  هذه  لكل  المعنيون  وقعها  التي  والمواثيق  الوعود  رغم  على 

خروجا على عاداتنا.
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الدنماركي ميك

ا  عقد م��ي��ك  ك��ي  ر ن��م��ا ل��د ا ب  ر ل��م��د ا ق��ع  و  [
مقر  في  لك  ذ و م  عا ة  لمد ليد  ا د  تحا با بطه  ير
 ، ل و أل ا م���س  أ ع��ص��ر  ل��ح��ص��م  ا م  ب���أ د  ت���ح���ا ال ا
ل��س��ن��ة  ا ل  خ����ال ط���ن���ي  ل���و ا ل��م��ن��ت��خ��ب  ا د  ل��ي��ق��و
ت  قا ستحقا ا ة  ع��د ه  ت��ن��ت��ظ��ر ي  ل���ذ ا و لمقبلة  ا
ل��ى  إ ه��ل��ة  ل��م��ؤ ا ت  ل��ت��ص��ف��ي��ا ا ه��م��ه��ا  أ ج��ي��ة  ر خ��ا
ف��ي  م  س��ت��ق��ا ل���ت���ي  ا ل���م  ل���ع���ا ا س  ك����أ ت  ئ��ي��ا ن��ه��ا
قعة  متو كة  ر مشا و  ، لمقبل ا ط  شبا  / ير ا فبر
ف���ي  و  ، ت ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ا ل��خ��ل��ي��ج  ا ل���ة  ب���ط���و ف���ي 
لمنتخب  ا ن  سيكو ني  لثا ا ين  تشر  / فمبر نو
من  ى  خ��ر أ ية  سيو آ كة  ر مشا مع  عد  مو على 
ينة  مد ف��ي  ي��ة  س��ي��و آل ا ب  ل��ع��ا أل ا ة  ر و د ل  خ��ال
ة  ر و د ف��ي  ك  ر ي��ش��ا ق��د  و  ، لصينية ا و  ن��ز ا ق��و
م��ا  ا  ذ إ ج���ل���ت  أ ل���ت���ي  ا م���ي  س���ال إل ا م��ن  ل��ت��ض��ا ا
ت  طا نشا مع  سب  يتنا يد  لجد ا عد  لمو ا ن  ك��ا

. د تحا ال ا
في  ب  ر م��د فضل  أ ة  ئ��ز ج��ا على  صل  حا  -
 ،2 0 0 2 /2 0 0 1 س��م  م��و ل  خ��ال ك  ر ن��م��ا ل��د ا
في  ط��ن��ي��ا  و منتخبا  ب  ر د ن  أ ل��ه  ي��س��ب��ق  ل��م  و

. جه ر خا و  أ ك  ر نما لد ا

طني  لو ا لمنتخب  ا م��ع  بته  تجر تعتبر   -
. ت لمنتخبا ا ى  مستو على  لى  و أل ا هي 

حتى  و  ،1 9 7 5 م  لعا ا في  يب  ر لتد ا أ  ب��د  -
 ، لسنية ا ت  ل��ف��ئ��ا ا ب  ر ي���د ن  ك��ا  1 9 8 4 م  ل��ع��ا ا
ل���ى  و أل ا ق  ل��ف��ر ا ي��ب  ر ل��ت��د ل���ك  ذ ب��ع��د  ل  ت��ح��و و
ف��ي  و  ، ك ر ن���م���ا ل���د ا ف��ي  ل  ج���ا ل���ر ا و ت  ا ل��ل��س��ي��د
ي  ر و د ل���ى  إ ي��ق��ه  ب��ف��ر ص��ع��د   1 9 9 8 م  ل���ع���ا ا

. ك ر نما لد ا في  لى  و أل ا جة  ر لد ا
ج��د  ا ت��و  2 0 0 1 /2 0 0 0 س���م  م���و ف���ي   -
 FCK ي  د ن��ا م��ع  ب���ا  و ر و أ ل  ب��ط��ا أ ي  ر و د ف��ي 

. ب ر كمد
د  ت����ح����ا ال ا ى  ل�������د م���ع���ت���م���د  ض����ر  م����ح����ا  -
 ، كية ر نما لد ا لمبية  و أل ا للجنة  ا و كي  ر نما لد ا
ع��ل��ى  ل��ي  ل��ح��ا ا ن  ل���ق���ر ا م��ط��ل��ع  ف���ي  ف  ش�����ر أ و
ج  تخر و  ، ت طعا لمقا ا في  لسنية  ا ت  لمنتخبا ا
في  ي��ن  ز ر ل��ب��ا ا ع��ب��ي��ن  ل��ال ا م��ن  د  ع��د ه  ي��د ع��ل��ى 
ق��ت  ل��و ا ف���ي  ل  و أل ا ك���ي  ر ن���م���ا ل���د ا ل��م��ن��ت��خ��ب  ا
ن���ة  ش���ل���و ب���ر س  ر ح�������ا ل����ي  و ل����د ك����ا ل����ي  ل����ح����ا ا

. جيك سبر  كا ني  سبا إل ا

القناةالمباراةالتوقيت

دوري أبطال أوروبا

أولــــــيــــــمــــــبــــــيــــــاكــــــوس21:45  × الجزيرة الرياضية 1+تــــــــيــــــــراســــــــبــــــــول 

نــــيــــقــــوســــيــــا21:45 أبـــــــــويـــــــــل   × الجزيرة الرياضية 2+كـــــوبـــــنـــــهـــــاغـــــن 

ـــــــــــــــــال21:45 ـــــــــــــــــن أرس  × الجزيرة الرياضية 3+ســــــــــيــــــــــلــــــــــتــــــــــيــــــــــك 

ـــــــا21:45 ـــــــن ـــــــي ـــــــت ـــــــورن ـــــــي ف  × ـــــــــة  ـــــــــون ـــــــــب ـــــــــش الجزيرة الرياضية 5+ل

ـــــــارت21:45 ـــــــغ ـــــــوت ـــــــت ش  × ــــــــوارا  ــــــــش ــــــــي ــــــــم ــــــــي الجزيرة الرياضية 6+ت

الدوري اإلنجليزي

تـــــــشـــــــلـــــــســـــــي21:45  × ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــدرالن ـــــــــــــــــن شو سبورت 1س

ولــــــــفــــــــرهــــــــامــــــــبــــــــتــــــــون21:45  × شو سبورت 3ويـــــــــــــغـــــــــــــان 

دوري زين السعودي

االتــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاد20:45  × ــــــــــــــــح  ــــــــــــــــت ــــــــــــــــف أبوظبي الرياضية 1ال

ــــــــــــــــــــد20:45 ــــــــــــــــــــرائ ال  × ــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــل 8األه الرياضية   ART

بطولة العالم أللعاب القوى

18:152009 ــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــرل الجزيرة الرياضية 2ب

محمد مهدي
mohammed.mahdi@alwasatnews.com

القناةالمباراةالتوقيت

دوري أبطال أوروبا

ــــــــــــخ21:45 ــــــــــــوري زي  × ــــــس  ــــــل ــــــي ــــــب ــــــس ــــــل ــــــت ــــــن الجزيرة الرياضية 1+ف

ديـــبـــريـــنـــســـيـــنـــي21:45  × ـــــا  ـــــي ـــــوف ص الجزيرة الرياضية 2+لــــيــــفــــســــكــــي 

ـــــــــــــــت21:45 ـــــــــــــــخ ـــــــــــــــدرل أن  × ـــــــــــــــــــون  ـــــــــــــــــــي الجزيرة الرياضية 4+ل

مـــــدريـــــد21:45 أتــــلــــتــــيــــكــــو   × ــــوس  ــــك ــــاي ــــن ــــي ــــاث ــــان الجزيرة الرياضية 5+ب

الدوري اإلنجليزي

ـــــــد21:45 ـــــــت ـــــــاي ـــــــون ي مـــــــــــــــــان   × ــــــــي  ــــــــل ــــــــرن ــــــــي شو سبورت 1ب

ســـــيـــــتـــــي21:45 ـــــــــــوك  ـــــــــــت س  × شو سبورت 3لـــــــــيـــــــــفـــــــــربـــــــــول 

تــــــــوتــــــــنــــــــهــــــــام21:45  × ســـــــــيـــــــــتـــــــــي  ــــــــــــــــــــال  شو سبورت 4ه

بــــــــورتــــــــســــــــمــــــــوث22:00  × ــــــــام  ــــــــه ــــــــغ ــــــــن ــــــــرم إكستريم سبورتب

مباريات ودية – أندية

ــــــــد21:45 ــــــــدري م ريــــــــــــــــــــال   × ــــــــــــد  ــــــــــــون ــــــــــــم أبوظبي الرياضية 1دورت

ـــــي23:00 ـــــت ـــــي س ـــــــــــــــــــان  م  × الجزيرة الرياضية 6+بــــــــــرشــــــــــلــــــــــونــــــــــة 

الدوري المصري

الــــــبــــــورســــــعــــــيــــــدي19:15  × الــــــمــــــحــــــلــــــة  ــــــــــــزل  النيل الرياضيةغ

األهـــــــــلـــــــــي21:30  × ــــــــــة  ــــــــــرط ــــــــــش ال النيل الرياضيةاتـــــــــــــحـــــــــــــاد 

دوري زين السعودي

الـــــــــــــهـــــــــــــال20:45  × ــــــــــــــة  ــــــــــــــي ــــــــــــــادس ــــــــــــــق السعودية الرياضيةال

ـــــــــــــــــزم20:45 ـــــــــــــــــح ال  × ـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــص ـــــــــــــــــن 8ال الرياضية   ART

الـــــــــــــشـــــــــــــبـــــــــــــاب20:45  × ــــــــــــــــــــــران  ــــــــــــــــــــــج 9ن الرياضية   ART

بطولة العالم أللعاب القوى

18:202009 ــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــرل الجزيرة الرياضية 2ب

§ الوسط - هادي الموسوي

والمنتخب  باربار  حراسة  نجم  أكــد   [
محسن  تــيــســيــر  الـــيـــد  كــــرة  ـــي  ف الــوطــنــي 
أي  يتلق  لــم  بانه  الــريــاضــي«:  لـــ«الــوســط 
على  للحصول  مــنــاشــدتــه  ــأن  ــش ب ـــواب  ج
من  السابقة  وظيفته  خسر  بعدما  وظيفة 
الوطني  المنتخب  ومشاركة  البحرين  أجل 
في  أقيمت  والــتــي   )19( خليجي  فــي  لليد 
وقال  الثاني.  كانو  يناير/  شهر  في  مسقط 
الجهات  تــجــاهــل  ــن  م ـــداً  ج مستغرب  إنـــه 
الحاجة  أمس  في  انه  مع  تجاهه  الرسمية 

إلى الوظيفة.
الصعب  الظرف  لماذا  أدري  »ال  وأضاف 
ــط  ــوس ـــد ذكــرتــه فــي »ال ــه وق ــش ــي الــــذي أع
لم  ولعائلتي  لــي  محرج  ــو  وه الــريــاضــي« 
الرياضة  فــي  المسئولين  مشاعر  يحرك 
من  تحفظني  وظيفة  ايجاد  أجل  من  للسعي 
يعلمون  انهم  مع  اآلخرين.  إلى  السؤال  ذل 
من  السابقة  وظيفتي  خسرت  أنني  جيداً 
ــي فــي مــشــاركــتــه  ــن ــوط ـــل الــمــنــتــخــب ال أج

. » لخليجية ا
قلته  ـــا  م اكـــــرر  ان  أريـــــد  »ال  وتـــابـــع: 
ــرة  ــك ـــد ال ـــي ـــي« وأع ـــاض ـــري ـــط ال ـــوس ــــ«ال ل

ـــروف  ـــن ظ ـــه م ــــر ب ـــا أم ـــرف م ـــع ـــل ي ـــك وال
سريع  قــرار  إلــى  تحتاج  وحرجة  صعبة 
العائلة  أجل  ومن  إنسانية  لحال  وعاجل 
مكالمة  أتلقى  أن  يوميًا  وانتظر  الكريمة. 
باستام  السعيد  الخبر  تحمل  هاتفية 

في  ــا  وان ببعيد  اهلل  على  وليس  الوظيفة 
لعلها  المقبلة  األيام  في  جداً  حارق  انتظار 

السعيد«. الخبر  تحمل 
قبل  ــن  م قلته  ــا  م »اكـــرر  ــًا:  ــض أي ـــال  وق
المنتخب  مــع  وال  ــار  ــارب ب مــع  ال  الــعــب  لــن 

ــي  ــت ــل ــك ــش ـــم حـــــل م ـــت ـــى ي ـــت الــــوطــــنــــي ح
مستقبلي  تؤمن  وظيفة  على  والحصول 
ــرت  ــس ــل عــائــلــتــي بـــعـــدمـــا خ ــب ــق ــت ــس وم
والمنتخب  البحرين  ــل  أج مــن  الوظيفة 

لليد«. الوطني 

أكد أنه لن يلعب ال لناديه وال للمنتخب الوطني... تيسير محسن:

لم أتلَق أي جواب لمحنتي اإلنسانية والوظيفة تحل المشكلة

§ توبلي - نادي توبلي

أشبال  بطولة  الفتتاح  المكثفة  االستعدادات  بدأت   [
الوجيه  كأس  على  اليد  لكرة  التاسعة  الرمضانية  الوطن 
توبلي  ــادي  ن ينظمها  والتي  كانو  جاسم  عبدالرحمن 
العليا  اللجنة  رئيس  أمس  مساء  اطمأن  إذ  عام،  كل  في 
عمل  سير  على  العلوي  هاشم  حسن  للبطولة  المنظمة 
أشبال  وتلقت  العليا،  اللجنة  اجتماع  خال  اللجان 
دار  شركة  إدارة  مجلس  مــن  سخيًا  دعــمــًا  الــوطــن 
بأيام  البطولة  انطاق  قبل  العقارية  السام 
العلوي  فيه  تحدث  ــذي  ال ــر  األم هــذا  مــعــدودة، 
يدل  للبطولة  السام  دار  شركة  دعم  »إن  قائًا: 

المجتمعية  الشراكة  تعزيز  على  المؤسسة  هذه  حرص  على 
على  ــن  ــوط ال ــاب  ــب وش المجتمع  خــدمــة  ــي  ف الكبير  ــــا  ودوره
امتنانه  وخالص  شكره  جزيل  العلوي  وقدم  العموم«.  وجه 
الدعم  هذا  على  العليا  اللجنة  أعضاء  عن  واألصالة  بالنيابة 
مؤسسات  مختلف  بين  التعاون  روح  جسد  ــذي  وال السخي 
ستخط  التي  القادمة  الشباب  وشريحة  التجارية  المملكة 

مستقبل البحرين المشرق مستقبًا. 
وهم  أندية   9 يمثلون  فرق   10 فيها  يشارك  البطولة  أن  يذكر 
االتحاد،  النجمة،  األهلي،  التضامن،  الدير،  الشباب،  »باربار، 

أم الحصم ونادي توبلي المنظم الذي يشارك بفريقين«.
والبرامج  األنشطة  تطوير  لجنة  تقيم  متصل،  سياق  وفي 
بأساسيات  الخاصة  العملية  التدريبية  ــدورة  ال الرياضية 

منصور  سعيد  المصور  األستاذ  بإدارة  الفوتوغرافي  التصوير 
في الفترة بين 18 حتى 20 أغسطس/ آب الجاري، بمقر نادي 

توبلي الثقافي والرياضي. 
برامج  هامش  على  تقام  التي  التدريبية  ــدورة  ال وتشتمل 
التصوير  أساسيات  على  المتدربين  تعليم  على  البطولة، 
الفوتوغرافي االحترافي وذلك سعيًا إلى المساهمة في تشكيل 
النسخة  ظهور  جانب  ــى  إل مميزة  فنية  تعليمية  مخرجات 
في  عليه  تظهر  عما  المختلف  بالشكل  البطولة  من  التاسعة 
جانب  مــن  البطولة  تتوسع  أن  ــى  إل تــهــدف  إنــهــا  إذ  عـــام،  كــل 
ما  تجمع  اآلن  أنها  وخصوصًا  آخر  تعليمي  وجانب  رياضي 
االتحاد  مظلة  تحت  المنضوية  البحرين  أندية  جميع  يقارب 
خال  ناديًا  عشر  اثني  عددها  يبلغ  والتي  اليد  لكرة  البحريني 

األعوام العشرة الماضية.
هاشم  حسن  للبطولة  المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  وقال 
أوسع  بشكل  العمل  ــرورة  ض إلــى  اليوم  ننظر  »إننا  العلوي: 
التاسعة،  شمعتها  اليوم  تشعل  والتي  البطولة  هذه  خال  من 
الرياضة  جــانــب  ــى  إل والــثــقــافــة  الــفــن  ــب  ــوان ج على  فالعمل 
وضعته اللجنة كهدف رئيسي تحمله على عاتقها للعمل على 
معالم  رسم  في  شأن  لها  يكون  شابة  وطنية  وكوادر  مخرجات 
البرنامج  الوطن  أشبال  وباعتبار  الغالي،  الوطن  مستقبل 
البحريني  االتــحــاد  عليه  يشرف  ــذي  ال المعتمد  الرمضاني 
أصبحت  رؤيتنا  فإن   ،2000 العام  في  انطاقته  منذ  اليد  لكرة 
الشارع  بين  الكبيرة  الفجوة  ظل  في  خصوصًا  تمامَاً  مختلفة 

الرياضي العربي والغربي ثقافيًا وعمليًا«.

»دار السالم« تدعم بطولة أشبال الوطن لكرة اليد


