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)}( »البحارة«  خندق  من 

بنك أفضل  جائزة  »اإلسالمي«  منح   

 إسالمي في البحرين 2009 )ص16(
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والتراث الماء المفقودثقافة البيئي

فتصورهم قلوبهم لك يفتحون بوحسن: «الفوتوغرافي»
6

ولي العهد: نجاحنا أو فشلنا 
مرتبط بـ »مشروع توظيف الجامعيين«

] قال ولي العهد رئيس مجلس التنمية االقتصادية 
سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في حفل تدشين 
الجامعيين  الخريجين  وتــوظــيــف  تــأهــيــل  ــروع  ــش م
بين  المستقبل  »إن  وعاطلين:  أعمال  رجــال  بحضور 
هذا  وفشل  بنجاح  مربوط  وفشلنا  ونجاحنا  أيديكم 

المشروع«.
أنه  إلــى  مرتجلة  كلمة  في  العهد  ولــي  سمو  ــار  وأش
خالل زيارته السابقة لغرفة تجارة وصناعة البحرين 
بحد  النفط  »أن  مؤكداً  انتهى«،  النفط  عصر  »إن  قال 
بناء  والمفروض  المجتمع،  بمتطلبات  يفي  لن  ــه  ذات

اقتصاد معرفي واقتصاد اغتنام الفرص«.
العام  القطاع  بين  الشراكة  باستمرار  سموه  وتعهد 
والقطاع الخاص، من خالل االشتراك في كل الخطوات، 
عدم  يعني  نجاحكم  ــدم  »ع الخاص  القطاع  مخاطبًا 

نجاحنا«.
الخارجية  للشئون  الدولة  وزير  كشف  جانبه،  من 
عن  الــبــحــارنــة  نـــزار  »تــمــكــيــن«  إدارة  مجلس  ــس  ــي رئ
بين  مــن  الخريجين  الجامعيين  مــن   1377 توظيف 
والباقي   1228 العمل  منهم  تسلم   »1912 »قائمة 
الجاري،  الشهر  هذا  نهاية  مع  عملهم  سيتسلمون  منهم 
برنامج  فــي  ــوا  ــل أدخ خريجًا   535 العمل  ــض  رف فيما 

»الحاضنة العملية« الجديد.                        )التفاصيل ص5(

البحرين وفرنسا يقرران 
تطوير العالقات الثنائية

تطوير  في  رغبتهما  وفرنسا  البحرين  مملكة  من  كل  أك��د   [
التعاون الثنائي واالرتقاء به إلى آفاق أكثر رحابة.

المؤسسات  الحتضان  استعدادها  فرنسا  أب��دت  ذل��ك،  إل��ى 
خبرة  من  واالستفادة  فيها  للعمل  البحرينية  والمصرفية  المالية 

مملكة البحرين في الصيرفة اإلسالمية.
ال��وزراء  رئيس  أمس  أجراها  التي  المباحثات  خالل  ذلك  جاء 
الفرنسي  نظيره  مع  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  الشيخ  سمو 

فرانسوا فيون، .                                       )التفاصيل ص4(

سمو ولي العهد لدى تدشينه مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين  )بنا(

الشيخ خالد يفتتح »بايبكس 2009«: قطاع العقارات يتعافى
خليفة  آل  عبداهلل  بن  خالد  الشيخ  ال���وزراء  رئيس  سمو  دي��وان  وزي��ر  ق��ال   [
»إن   ،)2009 )بايبكس  للعقارات  الدولي  البحرين  معرض  افتتاحه  هامش  على 
هناك مؤشرات إيجابية على تحسن ثقة المستثمرين والمطورين والمستهلكين 
بالقطاع العقاري في البحرين«. وأضاف أن »طلبات المستهلكين على العقارات 
على  المطورين  طلبات  نمو  عن  فضاًل  وش���راء،  بيع  عمليات  هناك  ت��زاي��د،  في 
مشروعات  وإنشاء  تخطيط  على  المستثمرين  طلبات  وارتفاع  البناء،  رخص 
والمستهلكين  والمطورين  المستثمرين  ثقة  على  تدل  مؤشرات  وهذه  جديدة، 
»إن  الكعبي:  جمعة  والزراعة  البلديات  شئون  وزير  قال  جهته،  من  بالقطاع«.  
لتخطيط  المستثمرين  قبل  من  متزايدة  طلبات  شهدت  العمراني  التخطيط  إدارة 
من  األخ��ي��ر  ال��رب��ع  ف��ي  وخ��ص��وص��ًا  وج��دي��دة،  كبيرة  استثمارية  م��ش��روع��ات 
مشروعات  للعقارات  الدولي  البحرين  معرض  في  وعرضت  الجاري«.  العام 
المياه  مدينة  مشروع  أكبرها  البحرين،  في  تطويرها  مستثمرون  يعتزم  جديدة 
مليار   2.5 إلى  تصل  بكلفة  السيف،  ضاحية  ساحل  على  ستقام  التي  الخضراء 

دينار )نحو 6.6 مليارات  دوالر(.                                 )التفاصيل ص13(

البحرين تستضيف االجتماع المقبل لـ »جوار العراق«
ــوار  ج »دول  ــة  ــي ــل داخ وزراء  ـــب  رح  [
عقد  ــذي  ال اجتماعهم  ختام  في  الــعــراق« 
بدعوة  العربية  مصر  جمهورية  في  أمس 
راشد  الشيخ  الركن  الفريق  الداخلية  وزير 
المؤتمر  عــقــد  إلــى  خليفة  آل  ــداهلل  ــب ع ــن  ب
العراق  جوار  دول  داخلية  لوزراء  السابع 

البحرين. بمملكة   2010 العام  خالل 

الداخلية  وزراء  اتــفــق  ــر  آخ جــانــب  مــن 
تعزيز  عــلــى  ــاع  ــم ــت االج ــي  ف الــمــشــاركــيــن 
لتسليم  والقانونية  الدبلوماسية  اآلليات 
العراق  في  الموجودة  اإلرهابية  العناصر 
تورطهم  يثبت  ممن  الجوار  دول  وبعض 
على  والتأكيد  إرهابية،  جرائم  ارتكاب  في 
القضايا  ــن  ع الــمــعــلــومــات  تــمــريــر  أهــمــيــة 

وخاصًة  المشترك  االهتمام  ذات  األمنية 
محاصرة  نحو  والسعي  اإلرهاب،  قضايا 
ــــدارك  ـــار اإلرهـــابـــيـــة وت ـــك بـــث ونــشــر األف
نشر  في  اإلعالمية  الوسائل  بعض  تمادي 
والتحريض  والطائفية  الــتــطــرف  ــار  ــك أف

واإلرهاب. العنف  على 
)4 ص )التفاصيل 

اليوم انطالق مؤتمر 
مشروع التعليم األول

)الـــخـــمـــيـــس(  ــــوم  ــــي ال تــــبــــدأ   [
األول  الــســنــوي  المؤتمر  فعاليات 
ــوان  ــن ــت ع ــح ــروع الــتــعــلــيــم ت ــش ــم ل
العالمية«  والــتــحــديــات  »الــحــلــول 
ــد رئــيــس  ــه ــع ـــن ولــــي ال بـــمـــبـــادرة م
سمو  االقتصادية  التنمية  مجلس 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  الشيخ 

ويستمر حتى يوم السبت المقبل.
في  يـــطـــرح  أن  ــع  ــوق ــت ــم ال ــــن  وم  
عمل  ورقــــة   30 مــن  ــر  ــث أك الــمــؤتــمــر 
واإلبــــداع  للنجاح  ــاذج  ــم ن تــعــرض 
الــعــام  القطاعين  ــي  ف التعليم  ــي  ف
في  لــتــفــعــيــلــهــا  ــدا  ــي ــه ــم ت ـــاص  ـــخ وال
حضور  عن  فضاًل  التعليمي،  السوق 
من  تعليمي  خــبــيــر   200 ــن  م ــر  ــث أك

المستويات. مختلف 
ويـــهـــدف الـــمـــؤتـــمـــر إلــــى وضـــع 
من  التعليم  لقطاع  مستقبلي  تصور 
والحلول  التوصيات  ــع  وض ــالل  خ
المقترحة لرفع مستوى جودة نظام 

العالي.                         التعليم 
ص6( )التفاصيل 

إحالة موظف في البرلمان 
إلى المحكمة بتهمة التحرش
] علمت »الوسط« بأن النيابة العامة أحالت قضية موظف 
في مجلس النواب بتهمة الشروع في »االعتداء على عرض فتاة 

بغير رضاها للمحكمة الكبرى الجنائية«.
وذكر مصدر مطلع أن النيابة العامة أحالت القضية للمحكمة 
بعدما حققت مع المتهم وتم حبسه على ذمة القضية قبل اإلفراج 

عنه بكفالة مالية.
أن  ــى  إل ــط«  ــوس »ال بها  علمت  كما  القضية  تفاصيل  وتشير 
المتهم  وأن  الــنــواب،  مجلس  في  وظيفة  قدمت  عليها  المجني 
وعند  الخاص،  مكتبه  في  مقابلته  منها  طلب  وظيفته  وبحسب 
بالتحرش  المتهم  بدأ  المتهم  مكتب  إلى  عليها  المجني  دخــول 
إلى  دفعها  مــا  عرضها  على  ــداء  ــت االع وحـــاول  عليها  بالمجني 

الخروج بسرعة من مكتبه.
)التفاصيل ص10(

»مالية الشورى«: 300 دينار 
حد أدنى لرواتب موظفي الحكومة 

ــون  ــئ ــش ال ــة  ــن ــج ل وافــــقــــت   [
مجلس  في  واالقتصادية  المالية 
ــروع قــانــون  ــش الـــشـــورى عــلــى م
ـــب  ـــروات ـــد األدنـــــــى ل ـــح ـــع ال ـــرف ب
المدنيين  مــن  الـــدولـــة  مــوظــفــي 
ديــنــار   300 إلـــى  والــعــســكــريــيــن 

شهريًا.
المشروع  أن  اللجنة  وأكـــدت 
القانونية  الــنــاحــيــة  ــن  م ســلــيــم 

ــر  ــي أث مــــا  وأن  والــــدســــتــــوريــــة، 
ال  شبهة  على  انطوائه  من  بشأنه 

دستورية غير صحيح.
هـــذا  ــق  ــي ــب ــط ت »إن  ــــت:  ــــال وق
ــــى  ـــد األدن ـــح ـــع ال ـــرف ـــون ب ـــان ـــق ال
شهريًا  دينار   300 إلى  للرواتب 
تعديل  ــى  إل بــالــضــرورة  ــؤدي  ي ال 
لتشمل  ــب  ــروات ال جـــداول  جميع 
في  الــــدرجــــات  جــمــيــع  الــــزيــــادة 

الوظيفية،  المجموعات  جميع 
تعديل  عبر  يتم  أن  الممكن  من  بل 
في  الحاليين  الموظفين  أوضاع 
العمومية  الــوظــائــف  مجموعة 
ومـــــا يـــعـــادلـــهـــا فــــي الـــوظـــائـــف 
رواتبهم  تقل  والذين  العسكرية، 
 300 عن  االجتماعية  العالوة  مع 

شهريًا«.   دينار 
ص11( )التفاصيل 

الشيخ خالد يطلع على مجسم لمشروع عقاري في معرض البحرين الدولي للعقارات   )تصوير: أحمد آل حيدر(

سمو رئيس الوزراء

صرف عالوة الغالء لـ 2200 مستحق
الــتــنــمــيــة  ـــــرة  وزي ــت  ــف ــش ك  [
البلوشي  فــاطــمــة  االجــتــمــاعــيــة 
المقبل  األسبوع  خالل  سيتم  أنه 
ـــالوة  ــي )ع ــال ــم ـــرف الــدعــم ال ص
مستحق   2200 لنحو  الــغــالء( 
البنكية  حساباتهم  ــدوا  أك ممن 
بعد  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  عــلــى 
األول  تشرين  أكتوبر/   7 تاريخ 
يصبح  بـــهـــذا  ـــت  ـــال وق  .2009
ألف   69 من  أكثر  الكلي  المجموع 
المالي  الدعم  خدمة  من  مستفيد 

الفترة. هذه  خالل 
ـــالل  ـــي خ ـــوش ـــل ـــب وذكـــــــرت ال
ــاء(  ــع )األرب ــس  أم عقد  اجــتــمــاع 
ــس  ــي ــــواب مـــع رئ ــــن ــس ال ــل ــج ــم ب
ـــــاء الـــلـــجـــنـــة الــمــالــيــة  ـــــض وأع
النواب  بمجلس  واالقــتــصــاديــة 
المواطنين  من  المئة  في   85« أن 
ــوا مــبــلــغ  ــم ــل ــس ــن ت ــي ــق ــح ــت ــس ــم ال
 4 ـــي غـــضـــون  ـــم الــمــالــي ف ـــدع ال
ــن بــدء الــمــشــروع،  أشــهــر فــقــط م
ــم  ــدع ــغ ال ــل ــب ـــم صــــرف م ــث ت ــي ح

مــواطــن  ألـــف   40 لنحو  الــمــالــي 
ــة  ــاي ــه ــن ـــة األولــــــى ب ـــع ـــدف فــــي ال
ــي  ــاض ــم ــــران ال ــــزي ـــو/ ح ـــي ـــون ي
للدفعة  ــرف  ــص ال ــم  ت ــك  ذل وبــعــد 
مواطن  ــف  أل  20 لنحو  الثانية 
آب  أغــســطــس/  شهر  نهاية  ــي  ف
الدفعة  صرف  تم  كما  الماضي، 
سبتمبر/  منتصف  في  الثالثة 
 8.500 لنحو  الــمــاضــي  ــول  ــل أي

مواطن«.
ص11( )التفاصيل   

بعد رفضها  إجراء مناورات مع »إسرائيل« وإلغاء التأشيرة مع دمشق

تركيا تتفق على إجراء مناورات مشتركة مع سورية
كيا  تر و يــة  ر ســو تفقت  ا  [
في  ة  ــد ع ت  قــا تــفــا ا م  ا بــر إ على 
ــة  ي ــر ــك ــس ع و ــة  ــي ــن م أ ت  ال ـــا ـــج م
ية  عسكر ت  ا ر و مـــنـــا ء  ا ــــر ج إ و
فــي  نــهــمــا  و تــعــا ـــة  ـــل ص ا ـــو م و

. ب ها ر إل ا فحة  مكا ل  مجا
عــلــنــت  أ ــا  م ــد ــع ب لــــك  ذ ء  جــــا
ت  ا ر و مــنــا ء  لــغــا إ اً  خــيــر أ ة  نــقــر أ
فتح  و  » ئــيــل ا ســر إ « مع  ية  جو

كيا  تر و ية  ر سو بين  د  و لــحــد ا
ــن  ــي ب ة  شــــيــــر لــــتــــأ ا ء  ـــــا ـــــغ ل إ و

. ين لبلد ا
ي  ر لسو ا ع  فا لد ا ير  ز و ل  قا و
لــلــيــلــة  ا حــبــيــب  ــي  ــل ع د  ــا ــم ــع ل ا
يــة  ر ســو ن  إ «  ، ضــيــة لــمــا ا قــبــل 
ت  ا ر و مــــنــــا تــــا  جــــر أ ـــا  ـــي ك ـــر ت و
ضي  لما ا بيع  لر ا في  كة  مشتر
ي  ستجر و  ، معين ى  بمستو

ــن  ك ــا م أ فــي  ى  خـــر أ ت  ا ر و ـــا ـــن م
عملنا  ير  تطو جــل  أ من  ى  خــر أ
ت  عمليا ء  ا جر بإ د  و لحد ا على 

. » مختلفة
ــر  وزي مــحــاولــة  ــم  رغ وعــلــى 
ــود  ــه أي اإلســرائــيــلــي  ـــاع  ـــدف ال
ــة  ــي ــم أه ـــن  م ــل  ــي ــل ــق ــت ال بــــــاراك 
تركيا  مع  حاليا  القائم  التوتر 
ـــاورات  ـــن ـــم ال إلــــغــــاء  ــب  ــب ــس ب

وزيــــر  ـــى  ـــدع ـــت اس الـــجـــويـــة، 
ـــي  ـــل ـــي ـــرائ اإلس الــــخــــارجــــيــــة 
ــاء  ــس م لـــيـــبـــرمـــان  ـــدور  ـــغ ـــي اف
ــي  ــرك ــت ال ــر  ــي ــف ــس ال ــــاء  ــــع األرب
ــة  ــج ــح ب »إســـــرائـــــيـــــل«  ـــــي  ف
ــي  ــرك ــت ال الـــتـــلـــفـــزيـــون  ـــام  ـــي ق
على  »يــشــجــع  مسلسل  بــبــث 

العبرية. الدولة  كراهية« 
)2 5 ص صيل  لتفا ا (  

6»اإلعالم« تحظر »دريم بوكس« 
20108 تطوير بالج الجزائر 

غرامة  دينار     500 قانون:   مقترح 
الشارع في  للبيع  السيارة  8عــرض 
نــوفــمــبــر الـــحـــكـــم عـــلـــى قــيــم 
طفل ــاب  ــص ــت اغ ــــاول  ح 10مــســجــد 
11»مرافق النواب« تناقش البناء الذكي

3 أعضاء من إدارة  »الصحفيين« يجّمدون عضويتهم 
»جمعية  إدارة  مجلس  من  أعضاء  ثالثة  أصدر   [
فيه  أعلنوا  أمـــس،  بيانًا  البحرينية«  الصحفيين 
رئيس  ــرد  ــف ت عــلــى  ــًا  ــاج ــج ــت اح عــضــويــتــهــم  تجميد 
دون  أحــاديــة،  بطريقة  الــقــرارات  بــإصــدار  الجمعية 

معرفة أو مراجعة بقية األعضاء. 
العضوية  لجنة  رئيس  توقيع  حمل  الذي  البيان 
ورئيس  ضيف،  لميس  السر  وأمين  حسين،  قاسم 
اللجنة المالية محمد السواد، جاء في أعقاب اجتماع 

الرئيس  فــيــه  رفـــض  ـــس،  أم صــبــاح  الجمعية  بمقر 
رافضًا  عليها،  المعترض  للقرارات  تفسير  أي  تقديم 
ودعا  توضيح.  تقديم  أو  مساءلة  أية  المبدأ  حيث  من 
الحقوقية  والجهات  اإلعــالم  وزارة  الثالثة  األعضاء 
لعقد  والتمهيد  المشكلة،  جذور  لبحث  المبادرة  إلى 
الجمعية  بها  أوصــت  التي  االستثنائية  الجمعية 

العمومية يوم االنتخابات.
   )التفاصيل ص9(
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رئيس الوزراء يتلقى المزيد 
من التهاني بمنحه ميدالية »ابن سينا«  

] تلقى رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة المزيد 
الذهبية«  سينا  »ابن  ميدالية  سموه  منح  بمناسبة  التهاني  برقيات  من 

من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( من عدد 
من الوزراء والشخصيات والفعاليات والمواطنين رفعوا فيها إلى سموه 
خالص التهنئة والتبريكات بمنح سموه هذه الجائزة العالمية الرفيعة 
تقديراً للمكانة التي تحظى بها مملكة البحرين من قبل المجتمع الدولي 
والتراث  الثقافة  دعم  المجاالت  في  سموه  يبذلها  التي  للجهود  وتكريمًا 
إنشاء  في  واإلسهام  التعليم  وتطوير  اليونسكو  ونشاطات  اإلنساني 
المركز العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين. مشيدين بإسهامات 
سمو رئيس الوزراء وإنجازاته في مجال التنموية واالجتماعية والثقافية 
المكانة  تتبوأ  أن  من  مكنها  ما  البحرين  مملكة  حققتها  التي  والعلمية 
من  المملكة  لشعب  سموه  حققه  بما  منوهين  العالم.  دول  بين  المتقدمة 

مكاسب كثيرة جعلت منه شعبًا يواكب النهضة العلمية الحديثة.

العاهل يتلقى شكر مصر للتهنئة بذكرى أكتوبر
 § المنامة - بنا

] تلقى عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية شكر 
جوابية من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة محمد حسني مبارك 

وذلك رداً على برقية جاللته المهنئة له بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 
عز  المولى  داعيًا  الملك،  لجاللة  وتقديره  شكره  عن  فيها  أعرب  المجيدة، 
وجل أن ينعم على جاللته موفور الصحة والسعادة وعلى شعب مملكة 

البحرين المزيد من التقدم والرخاء.

وزير الخارجية: جائزة »ابن سينا« 
لرئيس الوزراء نتاج بصماته الواضحة 

الـــخـــارجـــيـــة  وزيـــــــر  قـــــال   [
محمد  بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ 
»ابن  ميدالية  منح  إن  خليفة  آل 
ــا الـــذهـــبـــيـــة« مـــن مــنــظــمــة  ــن ــي س
والعلوم  للتربية  المتحدة  األمــم 
سمو  ــــوزراء  ال لرئيس  والثقافة 
ــان آل  ــم ــل ــخ خــلــيــفــة بـــن س ــي ــش ال
سموه  بصمات  نتاج  هو  خليفة 
الــواضــحــة ويــعــد تــقــديــراً دولــيــًا 
في  الــبــحــريــن  مملكة  لــمــنــجــزات 
ـــــداف  ــــم أنــشــطــة وأه ـــال دع ـــج م
ــز  ــزي ــع ــو، وت ــك ــس ــون ــي ــة ال ــم ــظ ــن م
ــــم  ــــع مــنــظــمــة األم ـــا م ـــه ـــاون ـــع ت
المختلفة  وبــرامــجــهــا  المتحدة 
في  الــنــبــيــلــة  ــا  ــه ــداف أه لتحقيق 

اإلنسانية.  خدمة 
وأكد وزير الخارجية أن توالي 
ــم واالحـــتـــفـــاء الــعــالــمــي  ــري ــك ــت ال
يعكس  الـــــوزراء،  ــس  ــي رئ بسمو 
سموه،  بها  يتمتع  التي  المكانة 
جهوده  عبر  ساهم  ــة  دول كرجل 
تطلعات  ـــم  دع ــي  ف ــه  ــات ــام ــه وإس
عالم  بناء  نحو  الدولي  المجتمع 
والتعاون  الــتــحــاور  على  يرتكز 
ـــوب  ـــع ـــش ـــــل ال ــــاء بـــيـــن ك ــــن ــــب ال

والثقافات. والحضارات 
رئيس  سمو  منح  »إن  ـــال:  وق
الوزراء ميدالية ابن سينا الذهبية 

المتحدة  ـــم  األم منظمة  قــبــل  ــن  م
ــة  ــاف ــق ــث ـــوم وال ـــل ـــع ــة وال ــي ــرب ــت ــل ل
ــارزاً  ب حدثًا  يمثل  )اليونسكو(، 
في  سموه  لجهود  عالميًا  وتقديراً 
دعم الحركة الثقافية والتعليمية 
والمحافظة على التراث اإلنساني 

في المنطقة والعالم. 
التكريم  ــذا  ه أن  ــر  ــوزي ال وأكـــد 
ـــوزراء  ال رئــيــس  سمو  نــالــه  الـــذي 
عامة،  البحرين  لمملكة  تكريم  هو 
تتمتع  التي  بالمكانة  واعــتــراف 
الصعيدين  عــلــى  الــمــمــلــكــة  بــهــا 
في  والسيما  والــدولــي،  اإلقليمي 
التي  والتعليم،  الثقافة  مجاالت 
كبيراً  شوطًا  المملكة  فيها  قطعت 
منظمة  مع  المثمر  تعاونها  عبر 

اليونسكو. 

وزير الخارجية
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البحرين تستضيف االجتماع المقبل

وزير الداخلية: يدعو إلى تقوية الحصانة األمنية العراقية
 § المنامة - وزارة الداخلية

الفريق  الداخلية  وزيــر  دعا   [
عبداهلل  ــن  ب راشـــد  الشيخ  ــن  ــرك ال
الحصانة  تقوية  ــى  إل خليفة  آل 
ــة،  ــي ــراق ــع ــةال ــي ــل ــداخ األمــنــيــة ال
ــــــــرارات  مــــطــــالــــبــــًا بـــتـــفـــعـــيـــل ق
ـــات الـــســـابـــقـــة لــكــي  ـــاع ـــم ـــت االج
وملموس  إيجابي  بشكل  تنعكس 

على الواقع الفعلي.
وقال في كلمته التي ألقاها في 
جوار  دول  داخلية  وزراء  اجتماع 
في  عقد  الـــذي  ــادس  ــس ال ــراق  ــع ال
جمهورية مصر العربية أمس: إن 
تحقيق االستقرار األمني ال ينتهي 
ضبط  مــهــمــة  فـــي  ــاح  ــج ــن ال ــد  ــن ع
تقوية  مـــن  البـــد  ــث  ــي ح ـــدود  ـــح ال
ــة  ــي ــل ــداخ ــة األمــنــيــة ال ــان ــص ــح ال
ــة  ــراك ــش ــاون وال ــع ــت وتــحــقــيــق ال
من  قوتها  تستمد  الــتــي  األمــنــيــة 
العراقية  الوطنية  الهوية  حماية 
ـــــاف إنـــه في  ــا.  وأض ــه ــت ــان ــي وص
العراق  يشهده  مــا  اســتــمــرار  ظــل 
أمنية  وتحديات  مستجدات  من 
فإننا  والصعوبة،  الدقة  بالغة 
بتفعيل  مطالبون  ـــوة  اإلخ أيــهــا 
وما  نتائج  من  تحقق  ما  وتطوير 
تنعكس  لــكــي  ــــرارات  ق ــن  م صـــدر 
على  ومــلــمــوس  إيــجــابــي  بشكل 
رغــم  عــلــى  ـــه  وان الفعلي  ــع  ــواق ال

المسلحة  الــقــوات  كـــوادر  تــدريــب 
تحقق  ومـــا  ــة  ــي ــن األم واألجـــهـــزة 
ــي هـــذا الــمــجــال فــإن  ــاز ف ــج ــن إن م
الكفاءة  وتحقيق  التدريب  عملية 
ــك األجــهــزة  ــل ــة لــــدى ت ــوب ــل ــط ــم ال
ــت،  ــوق ــد مــن ال ــزي ـــى م بــحــاجــه إل
ــك فـــان هـــذه الــفــتــرة التـــزال  ــذل ول
ــــد من  ــة والب ــرج ــره ح ــت تــعــتــبــر ف
مضاعفة الجهود وتجفيف منابع 

الخطر في الخارج والداخل. 
استضافة  الــوزيــر  ــرض  ع كما 
المقبل  االجتماع  البحرين  مملكة 
ـــال: إنه   ــراق، وق ــع لـــدول جـــوار ال
ــاون  ــع ــت ــرة ال ــي ــس ــم ـــراراً ل ـــم ـــت اس
اللقاءات  خالل  من  تتحقق  والتي 
ــــات فــــــإن مــمــلــكــة  ــــاع ــــم ــــت واالج
ــب بــاســتــضــافــة  ــرح ــن ت ــري ــح ــب ال
شهر  ـــالل  خ الــمــقــبــل  اجــتــمــاعــكــم 

أكتوبر/ تشرين األول 2010م.
الفريق  الداخلية  ــر  وزي ــان  وك  
اهلل  عبد  بــن  راشــد  الشيخ  الــركــن 
االجــتــمــاع  ــي  ف ـــارك  ش خليفة  آل 
دول  ــة  ــي ــل داخ ـــــوزراء  ل الـــســـادس 
صباح  عقد  الـــذي  ــراق  ــع ال جـــوار 
أمس في جمهورية مصر العربية 
من  كل  في  الداخلية  وزراء  وضم 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  المملكة 
دولــة  العربية،  مصر  جمهورية 
ــة األردنــــيــــة  ــك ــل ــم ــم ـــت، ال ـــوي ـــك ال
ــعــراق،  ال جمهورية  الهاشمية، 
السورية،  العربية  الجمهورية 
الجمهورية  التركية،  الجمهورية 
شارك  كما  اإليــرانــيــة،  اإلسالمية 
األمــم  عــن  ممثلون  االجــتــمــاع  فــي 
العربية  الدول  وجامعة  المتحدة 

ومنظمة المؤتمر اإلسالمي.

لجنة المناسبات الوطنية بالمحرق تستعد الستقبال رئيس الوزراء
§ المنامة - بنا

استعداداتها  بالمحرق  الوطنية  االحتفاالت  إقامة  لجنة  أكملت   [
اليوم  مساء  مــن  والنصف  الرابعة  فــي  يقام  حاشد  شعبي  الستقبال 
)الخميس( بمناسبة عودة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان 
تمنحها  التي  الذهبية«  سينا  »ابــن  جائزة  حاماًل  باريس  من  خليفة  آل 
واحتفاًء  )اليونسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 
مدن  مختلف  من  والجمعيات  الشخصيات  من  العديد  بمشاركة  بسموه 

البحرين وقراها.
آالف  عشرة  نحو  يحضره  أن  يتوقع  االحتفال  »إن  اللجنة:  وقالت 
المملكة  مواطني  من  واألجناس  واألعمار  الطوائف  كل  يشكلون  شخص 

والمقيمين فيها وذلك للتعبير عن اعتزازهم بسمو رئيس الوزراء ولتقديم 
تهانيهم بمناسبة فوزه بهذه الجائزة العالمية:.

ستبدو  المحرق  بأن  بوزبون  يوسف  للجنة  العام  المنسق  وصــرح 
اليوم بأزهى ألوانها في مبادرة رد الجميل إلى سمو رئيس الوزراء.

رئيس  »إن  شمس:  ريما  اإلعالمية  اللجنة  رئيس  قالت  جانبها  من 
على  والمتطوعين  المسئولين  لجميع  ـــى  األول ــدوة  ــق ال يعد  ــــوزراء  ال
الصدى  ذات  إنجازاته  على  يتعرف  من  لكل  قدوة  هو  بل  المملكة  مستوى 

العالمي«.
تعزيز  في  يساهم  بسموه  البحريني  الشعب  احتفاء  أن  وأوضحت 
لتصل  والتطوير  التحدي  لــروح  وترسيخًا  الوطن  لهذا  الشعب  انتماء 

سمو رئيس الوزراءالمملكة إلى أعلى المراتب.

رئيس الوزراء يجري 
مباحثات مع نظيره الفرنسي

ـــــــوزراء  ال ـــس  ـــي رئ ــــــرى  أج  [
خليفة  الــشــيــخ  الــســمــو  صــاحــب 
مباحثات  خليفة  آل  سلمان  بــن 
الفرنسي  الوزراء  رئيس  مع  أمس 
رئاسة  مقر  ــي  ف فــيــون  فــرانــســوا 

الفرنسية. الوزراء 
ورئيس  الـــوزراء  رئيس  وأكــد 
ــدة  ــي األك ــة  ــب ــرغ ال فــرنــســا  وزراء 
ــر الــتــعــاون الــثــنــائــي  ــوي ــط فـــي ت
الفرنسية  البحرينية  والعالقات 
ــــاق أكــثــر  ــا إلـــى آف ــه واالرتــــقــــاء ب
ــان  ــب ــان ــج ــا اتــفــق ال ــم ـــة، ك ـــاب رح
دعم  ــل  أج مــن  ســوّيــًا  العمل  على 
مجال  في  البلدين  بين  التعاون 
والمصرفية  المالية  المؤسسات 
بالصيرفة  يتعلق  ما  وبخاصة 

اإلسالمية.
ـــــي هــــذا  وأبــــــــــدت فــــرنــــســــا ف
الحتضان  ــا  ــداده ــع ــت اس ــدد  ــص ال
ــــة  ــــي ــــال ــــم ــــــات ال ــــــس ــــــؤس ــــــم ال
للعمل  البحرينية  والمصرفية 
ــرة  ــب ــا واالســــتــــفــــادة مـــن خ ــه ــي ف
الصيرفة  ــي  ف الــبــحــريــن  مملكة 
على  االتــفــاق  تم  كما  اإلسالمية، 
التعليمي  المجال  فــي  التعاون 
الجامعات  ــالل  خ مــن  والثقافي 
أهمية  تأكيد  تم  فيما  والمعاهد، 
ــال  ــم األع أصـــحـــاب  دور  تــفــعــيــل 
التجاري  الــتــعــاون  تعميق  ــي  ف
عبر  البلدين  بين  واالقــتــصــادي 

المشتركة،  المشروعات  إقــامــة 
حجم  زيــــادة  أهــمــيــة  تــأكــيــد  وتـــم 
التعاون بين البلدين في مجاالت 
الطاقة  مشروعات  ومنها  الطاقة 

النووية. والطاقة  الكهربائية 
الخارجية  وزير  أكد  ذلك،  إلى   
خليفة  آل  أحمد  بن  خالد  الشيخ 
تــــوافــــق وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــيــن 
من  الكثير  في  وفرنسا  البحرين 
القضايا خالل جلسة المباحثات 
الشيخ  سمو  ــوزراء  ال رئيس  بين 
خليفة  آل  ــان  ــم ــل س ـــن  ب خــلــيــفــة 
فرانسوا  فرنسا  وزراء  ورئــيــس 
بمقر  أمس  ظهر  عقدت  التي  فيون 

ـــــوزراء الــفــرنــســيــة في  ــة ال ــاس رئ
باريس. 

جـــلـــســـة  أن  وأضـــــــــــــــــاف 
العديد  الــى  تطرقت  المباحثات 
ـــي تــهــم  ـــت ـــات ال ـــوع ـــوض ـــم مـــن ال
السياسية  المجاالت  في  البلدين 
ــــة وفــــــي مـــجـــال  ــــادي ــــص ــــت واالق
رئيس  أكد  كما  النووي،  التعاون 
ــراع  ــص الــــــوزراء ضــــرورة حــل ال
األسس  على  االسرائيلي  العربي 
من  االستيطان  ــف  ووق السليمة 
حقيقية  سالم  عملية  اطالق  أجل 
الــعــادل  الــحــل  ــس  أس على  تــقــوم 

والشامل.

نائب رئيس الوزراء يبحث تطوير 
التبادل التجاري مع ماليزيا 

آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  بحث   [
بيراك  والية  عهد  ولي  أمس  القضيبية  بقصر  بمكتبه  لقائه  لدى  خليفة 
الماليزية راجا نازرين شاه والوفد المرافق له، سبل تطوير حجم التبادل 
من  به  يتمتعان  ما  مع  يتناسب  بشكل  الصديقين  البلدين  بين  التجاري 
والمصرفية  المالية  الخبرات  من  االستفادة  جانب  إلى  ثنائية،  عالقات 
المشاريع  ومــن  اإلسالمية،  والبنوك  المصارف  مجال  في  وخصوصًا 
كما  البلدين،  كال  في  الخاص  القطاع  ينفذها  التي  الحيوية  االقتصادية 
وآخر  المشترك  البلدين  اهتمام  موضع  القضايا  من  عــدد  بحث  جــرى 

المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية. 
بيراك  والية  عهد  ولي  بزيارة  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  ورحب 
وما  وماليزيا  البحرين  مملكة  تربط  التي  بالعالقات  مشيداً  للمملكة، 
الزيارات  مثل  تبادل  أهميه  سموه  مؤكداً  ونماء،  تطور  من  إليه  وصلت 
الماليزية  البحرينية  العالقات  يدعم  بما  الثنائي  التعاون  آفاق  لبحث 
شعبيهما  وطــمــوحــات  تطلعات  يحقق  وبــمــا  ــاالت،  ــج ــم ال مختلف  ــي  ف

الصديقين.

... ويطلع على برامج »الملكية االيرلندية للجراحين«
آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  اطلع   
مجلس  رئيس  أمس  صباح  القضيبية  بقصر  بمكتبه  لقائه  لدى  خليفة 
الموسوي،  فيصل  البحرين   - للجراحين  االيرلندية  الملكية  الكلية  أمناء 
هورجن،  مايكل  بايرلندا  للجراحين  الملكية  للكلية  التنفيذي  والرئيس 
التعليم  تطوير  مشروع  مع  تتواكب  التي  الكلية  وخطط  برامج  على 

والتدريب. 
الهيئة  تبذلها  الــتــي  بــالــجــهــود  الـــــوزراء  رئــيــس  نــائــب  ســمــو  وأشــــاد 
األكاديمية واإلدارية لالرتقاء بمستواها وأدائها، والسعي لتخريج كوادر 
مؤكداً  الطبية،  البحرين  مسيرة  دعم  في  لتساهم  مؤهلة  بحرينية  طبية 

دعم الحكومة لمختلف مؤسسات التعليم والتدريب في مملكة البحرين.
من جانبه عبر الموسوي عن شكره وتقديره لسمو نائب رئيس مجلس 
الطبية  التعليم  لمؤسسات  ومساندة  دعــم  من  يوليه  ما  على  ـــوزراء  ال

لتمكينها من أداء دورها في تطوير الخدمات الصحية في المملكة.

وزراء داخلية »الجوار« يؤكدون الحفاظ على وحدة العراق
ختام  ف��ي  ال���ع���راق  ج���وار  داخ��ل��ي��ة  وزراء  أك���د   [
مصر  جمهورية  في  عقد  ال��ذي  السادس  اجتماعهم 
وحدة  على  للحفاظ  الجهود  مواصلة  أم��س  العربية 
األمن  لتحقيق  ودعمه  واستقالله  وسيادته  العراق 
اإليجابي  دوره  ممارسة  من  وتمكينه  واالستقرار 
أراضي  استخدام  منع  على  والتأكيد  ودولّيًا،  إقليمّيًا 
أو  إي���واء  أو  لتدريب  كأماكن  ال��ج��وار  ودول  ال��ع��راق 
الرت��ك��اب  التخطيط  أو  اإلره��اب��ي��ة  العناصر  تمويل 
أراض��ي  أو  العراقية  األراض���ي  داخ��ل  عدائية  أعمال 
الذي  بيانهم  في  المجتمعون  أدان  كما  الجوار.  دول 
اإلرهابية،  التفجيرات  االجتماع  ختام  في  أص��دروه 
وك���ل ص���ور األن��ش��ط��ة اإلره���اب���ي���ة ال��ت��ي ت��ه��دد أم��ن 
أمنية  انعكاسات  من  عنها  ينجم  وما  العراق  وسالمة 

سلبية على األوضاع بالعراق ودول الجوار.
في  التكامل  تحقيق  على  العمل  أهمية  أك��دوا  كما   

ن��ظ��م أم���ن ال���ح���دود وت��ف��ع��ي��ل ال��ت��داب��ي��ر واإلج�����راءات 
ومكافحة  والمنافذ  الحدود  ومراقبة  لضبط  الالزمة 
اإلرهابية  العناصر  تسلل  لمنع  السفر  وثائق  تزوير 
والحد من عمليات التسلل والتهريب بمختلف صوره 
الدعم  تقديم  على  والحث  العراق،  جمهورية  وإلى  من 
الالزم لرفع كفاءة أجهزة الشرطة العراقية من خالل 

إعداد وتنظيم دورات تدريبية للكوادر األمنية.
وأش���ار ال��ب��ي��ان إل��ى ع��زم ال���دول ال��م��ش��ارك��ة على 
ودول  العراق  بين  والتنسيق  التعاون  آليات  تفعيل 
الجوار في الموضوعات األمنية المشتركة من خالل 
والتعاون  التفاهم  وم��ذك��رات  باالتفاقيات  االل��ت��زام 
المنطقة،  في  واالستقرار  األمن  لتحقيق  دعمًا  األمني 
والقانونية  الدبلوماسية  اآلليات  تعزيز  على  والعمل 
العراق  في  الموجودة  اإلرهابية  العناصر  لتسليم 

وبعض دول الجوار.

وزير الداخلية مترئسًا وفد البحرين في اجتماع دول جوار العراق   )بنا(

فرانسوا فيون  مستقباًل سمو رئيس الوزراء
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خالل تدشينه مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين

ولي العهد: عصر النفط انتهى... ونتعهد باستمرار الشراكة بين »العام« و»الخاص«

مرتجلة  كلمة  فــي  العهد  ــي  ول سمو  ـــار  وأش
ألقاها بكل أريحية إلى أنه خالل زيارته السابقة 
لغرفة تجارة وصناعة البحرين قال: إن »عصر 
إلى  النفط  سعر  ارتفع  ويومها  انتهى،  النفط 
نحو 129 دوالراً للبرميل«، مؤكداً أن النفط بحد 
والمفروض  المجتمع،  بمتطلبات  يفي  لن  ذاته 

بناء اقتصاد معرفي واقتصاد اغتنام الفرص«.
من  إال  يتم  لن  ذلــك  أن  العهد  ولــي  سمو  ــد  وأك
عناصر  وتوفير  الخاص  القطاع  تقوية  خــالل 
واألرض  صالحة  عمل  وبيئة  كرأسمال  أساسية 
مشروع  برامج  أن  موضحًا  والعدالة،  والطاقة 
عنصر  الجامعيين  الخريجين  وتوظيف  تأهيل 

أساسي في ذلك.
السهل  من  ليس  أنــه  العهد  ولــي  سمو  وبين 
تحول  وهو  بالخريجين،  الخاص  القطاع  قبول 
تدشين  نتائج  أحد  وسيكون  وجــذري  أساسي 

المشروع الجديد للجامعيين.
صندوق  في  وضعت  التي  ـــوال  »األم وقــال: 
البرامج  هذه  على  وستصرف  )تمكين(  العمل 
أصحاب  وسيالحظ  الخاص،  القطاع  أموال  هي 
األعمال بكل دقة إنجازات المشروع وصعوباته 
والمشاكل التي تواجه أيضًا«، داعيًا الجميع إلى 
الصبر والعزم والعمل الصادق إلنجاح مشروع 

تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين.
أن  الخاص  القطاع  العهد  ولي  سمو  وعاهد 
الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بين  الشراكة 
الخطوات،  كل  في  إشراكهم  خالل  من  ستستمر، 

قائاًل لهم »عدم نجاكم عدم نجاح لنا«.
عصام  الــغــرفــة  ــس  ــي رئ ــى  ــق أل جــانــبــه،  ومـــن 

»إن  فيها:  ــال  ق ــال،  ــم األع أصــحــاب  كلمة  فخرو 
العاطلين  وتوظيف  تأهيل  مــشــروع  انطالقة 
الجاللة  صاحب  بتنفيذه  أمر  الذي  الجامعيين، 
سبيل  ــي  ف خليفة،  آل  عيسى  ــن  ب حــمــد  الــمــلــك 
في  تسهم  التي  ــازات  ــج اإلن مــن  المزيد  تحقيق 
يعزز  بما  للمواطنين  الكريم  العمل  فرص  توفير 
في  المستدامة  والتنمية  االقتصادي  النمو  من 

البحرين«.
األحد  يــوم  جاللته  ــداه  أب ما  فخرو  واستذكر 
من  الرابع  االنعقاد  دور  افتتاحه  لدى  الماضي 
الفصل التشريعي الثاني للمجلس الوطني، من 
تستهدف  التي  المستدامة  للتنمية  ثاقبة  رؤية 
دور  وتــعــزيــز  ــل  ــدخ ال ــدودة  ــح م الــفــئــات  تمكين 
مشكلة  ـــل  وح ــالد  ــب ال ــي  ف الــمــتــوســطــة  الــطــبــقــة 
أدنى  في  أصبحت  أنها  جاللته  أكد  التي  البطالة 
اهتمامات  ضمن  تبقى  ولكنها  مستوياتها، 

الدولة.
وتوظيف  تــأهــيــل  ــروع  ــش م أن  ــرو  ــخ ف وأكـــد 
ضمن  شك  بــدون  يأتي  الجامعيين  الخريجين 
إال  يمكن  ال  وطني  مشروع  وهو  االهتمامات،  تلك 
الدعم  أوجه  كل  له  ونقدم  جميعًا،  به  نرحب  أن 
الشك  النبيلة  ومنطلقاته  فــأهــدافــه  الممكنة، 
خاص،  وقطاع  عــام  كقطاع  حولها  نلتقي  أننا 
الحكومة  اهتمام  من  لبلوغها  العزم  مستمدين 
ومن  الــــوزراء،  رئيس  السمو  صاحب  برئاسة 
يبذلها  ــي  ــت ال الطيبة  ــود  ــه ــج وال الــتــوجــيــهــات 
هــذا  صعيد  عــلــى  الــعــهــد  ولـــي  الــســمــو  ــب  ــاح ص

المشروع الوطني الكبير.
أن  الــجــمــيــع  عــلــى  يــخــفــى  »ال  فــخــرو:  وقــــال 

بحريني،  مواطن  لكل  العمل  حق  كفل  الدستور 
المشروع  ــات  ــوي أول ــد  أح الــهــدف  ــذا  ه وأصــبــح 
بن  حمد  الملك  الــجــاللــة  لصاحب  ــي  ــالح اإلص
فــإن  ذلـــك  إلـــى  ــة  ــاف ــاإلض وب خليفة،  آل  عيسى 
واجبًا  كونه  إلى  باإلضافة  الهدف  هذا  تحقيق 
المستدامة  التنمية  يخدم  أيــضــًا  فإنه  وطنيًا 
والتنافسية والعدالة التي تمثل المبادئ الثالثة 

الرئيسية للرؤية االقتصادية للبحرين 2030.
الــخــاص  ــاع  ــط ــق وال الــغــرفــة  أن  ــرو  ــخ ف ـــد  وأك
فهي  ويدعمانها،  الرؤية  هذه  يؤيدان  البحريني 
وتشجع  متطورة،  أعمال  بيئة  توفير  تستهدف 
اإلنتاجية  زيادة  في  التنافسية  من  المزيد  على 
صــدارة  في  الخاص  القطاع  وتجعل  واالبتكار 
اإلنــتــاجــيــة  ــن  م ــد  ــزي ــم ال وراء  ســعــيــًا  ــام  ــم ــت االه
وهذه  واالقتصاد،  التنمية  في  أكبر  بدور  والقيام 
تتضافر  أن  البد  رئيسية  أولويات  لنا  بالنسبة 

جهودنا جميعًا لبلوغها.
ـــي الــعــهــد:  ــو ول ــم ــًا س ــب ــاط ــخ ــرو م ــخ ــــال ف وق
ــاب  ــح ــاوب أص ــج ــت ــم ثــقــتــنــا ب ــوك ــم ــس »نـــؤكـــد ل
ــذا  ــن مـــع ه ــري ــح ــب ـــال والـــشـــركـــات فـــي ال ـــم األع
الهدف،  لهذا  ووصواًل  النبيل  الوطني  المشروع 
للقطاع  بدعم  و  العمل،  وزارة  مع  وبالتنسيق 
و  تمكين«  الــعــمــل«  صــنــدوق  قبل  مــن  الــخــاص 
سنكون  العمال  نقابات  اتــحــاد  مــع  بالتعاون 
الجهود  لــكــل  ــن  ــي ــم وداع مـــؤازريـــن  اهلل  شـــاء  إن 

والخطوات التي ستبذل على هذا الصعيد«. 
األطياف  جميع  حظور  الحفل  خالل  ولوحظ 
إال  والتعليمية،  العمالية  بالحركة  المعنية 
حفل  عن  وغاب  تمثيل  أي  يكن  لم  مهم  طرف  أن 
عمال  لنقابات  الــعــام  ــاد  ــح االت ــو  وه التدشين 
أحد  يكون  أن  المفترض  من  كان  الذي  البحرين 
حفل  مسرح  على  الموجودة  األربعة  األطــراف 
العمل  ــر  وزي جانب  إلــى  كلمة  وإلــقــاء  التدشين 
تمكين  إدارة  مجلس  ــس  ــي ورئ الــعــلــوي  مجيد 
وصناعة  تجارة  غرفة  ورئيس  البحارنة  ــزار  ن

البحرين عصام فخرو.

 § السنابس-هاني الفردان

] قال ولي العهد رئيس مجلس التنمية االقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد 
الخريجين  وتوظيف  تأهيل  مشروع  تدشين  حفل  في  الحضور  مخاطبًا  خليفة  آل 
الجامعيين والذي ضمن رجال أعمال وعاطلين: »إن المستقبل بين أيديكم ونجاحنا 

وفشلنا مربوط بنجاح وفشل هذا البرامج«.

العلوي: المشروع يهدف لجعل القطاع الخاص خيار العاطلين والعكس
القطاع  مع  التعاون  خالل  من  أنه  العلوي  مجيد  العمل  وزيــر  أكد   [
الخريجين  وتوظيف  تأهيل  مشروع  ينطلق  العام  والقطاع  الخاص 
الجامعيين للعامين المقبلين لجعل القطاع الخاص هو الخيار المفضل 
للقطاع  المفضل  الخيار  هم  الخريجين  وجعل  الجامعات  لخريجي 
التدريب  توفير  خــالل  من  سيتحقق  ذلــك  »إن  العلوي:  ــال  وق الخاص. 
عمل  عن  الباحثين  سنجعل  السخي  التمويل  خالل  ومن  التأهيل  وإعادة 
وخصوصًا  القتناصها  االقتصاد  يوفرها  التي  للوظائف  مطلوبًا  خياراً 
سيولدها  التي  وتلك  بغزارة  والمتوفرة  والفنية  التخصصية  الوظائف 
وتحسين  المهني  المستقبل  ووضوح  األجور  رفع  خالل  ومن  االقتصاد، 

بيئة العمل سنجعل القطاع الخاص جذابًا للعاطلين«.
رؤية  أن  إلى  المشروع  تدشين  حفل  في  كلمته  خالل  العلوي  وأشــار 

خارطة  هــي  الــبــالد،  عاهل  دشنها  التي   2030 االقتصادية  البحرين 
صيغت  وعليها  للتنمية،  طريق  خــارطــة  هــي  البحرين،  فــي  للتنمية 
 ،2014/2009 األولــى  مرحلتها  في  البحرين  حكومة  استراتيجية 
والعدالة  االستدامة،  هي:  ثالثة  مبادئ  على  الوطنية  الرؤية  وتعتمد 

والتنافسية.
المتاحة  اإلمكانيات  على  االعتماد  هي  االستدامة  أن  العلوي  وأوضح 
الــمــوارد  على  واالعــتــمــاد  المتجددة  والطاقة  البيئة  على  والمحافظة 
تعني  العدالة  أن  فيما  االستدامة،  أسس  من  ذلك  وغير  الوطنية  البشرية 
ثمرات  وتوزيع  وللمواطنين،  األعمال  لرجال  المتكافئة  الفرص  توفير 

الخطة على مختلف شرائح المجتمع.
أما التنافسية هي رفع إنتاجية الشركات عن طريق األتمتة وأساليب 

رفع  أي  المواطن  إنتاجية  ورفع  المعرفة،  اقتصاد  واعتماد  جديدة  إدارية 
إنتاجية القوى العاملة.

الرؤيا  هــذه  ومــن  الكبير  الوطني  المنطلق  هــذا  »مــن  العلوي:  ــال  وق
األخـــرى  اإلنــتــاج  وعــنــاصــر  ــادة  ــي ــق ال بــيــن  عليها  والــمــتــفــق  ــة  ــح ــواض ال
خريجي  من  البحرين  وبنات  أبناء  وتوظيف  لتأهيل  مشروعنا  انبثق 
في  موحد  كخيط  حاضرة  البشرية  الثروة  أن  إلى  مشيراً  الجامعات«، 

جميع المبادئ الثالثة في االستدامة والعدالة والتنافسية.
الرؤية  لتحقيق  الضمانة  هي  البشرية  »الــثــروة  العلوي:  ــاف  وأض
وهي الوقود لبلوغ الهدف وللمضي على خارطة الطريق، وهي بعد ذلك 
الرؤية،  هذه  ثــروات  من  حصتها  نيل  في  األكبر  هي  تكون  أن  المفروض 
أبناء  في  أم  الخاص  القطاع  أو  العام  القطاع  قيادات  في  أكانت  ســواء 

الطرفين  كال  ينال  أن  ضرورة  على  مؤكداً  العاملة«،  القوى  من  البحرين 
سهمه  على  يحصل  أن  ويجب  كما  واإلنتاج،  للعمل  المتكافئة  فرصته 

الكامل والحق في ثمرة هذا العمل واإلنتاج.
التدشين  يــوم  أن  إلــى  العهد  ولــي  سمو  مخاطبًا  الــعــلــوي  وأشـــار 
ستة  من  أكثر  استمرت  التي  الكبيرة  االستعدادات  ختام  هو  للمشروع 
الموارد  في  والمختصين  المسئولين  من  العشرات  عليها  وأشرف  أشهر 
هو  اليوم  المشروع  لتدشين  البداية  هو  أيضًا  اليوم  هذا  لكن  البشرية، 
الذي  العمل  سوق  إصالح  مشروع  لمزايا  حقيقية  وترجمة  عملية  بلورة 
العمل  وصندوق  العمل  وزارة  بين  الوثيق  التعاون  خالل  من  قدتموه 
)تمكين( والقطاع الخاص والوزارات الحكومية واالتحاد العام لنقابات 

عمال البحرين كل ذلك إلنجاز هذا المشروع الوطني الكبير.

535 رافضون لفرص العمل استحدث لهم برنامج »الحاضنة العملية«

البحارنة :»تمكين« نجحت في توظيف 1377 خريجًا من قائمة »1912«
مجلس  رئيس  الخارجية  للشئون  الــدولــة  ــر  وزي كشف   [
عام  خــالل  »تمكين«  تمكن  عن  البحارنة  ــزار  ن »تمكين«  إدارة 
واحد منذ أن بدأت في منتصف أكتوبر/ تشرين الثاني 2008 
جميع  استيعاب   1912 قائمة  من  الجامعيين  توظيف  في 
العمل  منهم  استلم  خريجًا   1377 وعددهم  العمل  في  الراغبين 
الشهر  هذا  نهاية  مع  عملهم  سيستلمون  منهم  والباقي   1228

الجاري.
 وقال البحارنة خالل كلمته في حفل تدشين مشروع تأهيل 
الرافضين  »الخريجين  إن  الجامعيين  الخريجين  وتوظيف 
فرص العمل والبالغ عددهم 535 فلقد بدأ باستحداث برنامج 
مواقع  على  منهم  الراغبين  تدريب  سيتم  إذ  العملية،  الحاضنة 
العمل بالتعاون مع القطاع الحكومي والمؤسسات والشركات 

الحكومية وتهيأتهم بالتالي لدخول سوق العمل.
أكثر  من  يعد  البحريني  االقتصاد  أن  إلى  البحارنة  ــار  وأش
يساهم  إذ  العربي  العالم  في  واستدامة  تنوعًا  االقتصاديات 
المئة  في   20 من  بأقل  نسبته  تقدر  بما  والــغــاز  النفط  إنتاج 
مصادر  في  التنوع  مع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  النمو  من 
وذلك  العالية،  اإلنتاجية  ذات  القطاعات  على  واالعتماد  الدخل 
على العكس من دول أخرى تعتمد على تنويع يتحقق من وراء 

مجاالت أخرى ذات إنتاجية ضعيفة«.
ورأى البحارنة أن األسباب وراء التميز في النمو االقتصادي 
المتسارعة  الزيادة  إلي  يعود  استدامته  حيث  من  البحريني 
للنمو  األساسي  العنصر  فهي  العمال  إنتاجية  في  الملحوظة 
حققته  الذي  النجاح  أن  إلى  مشيراً  البحرين،  في  االقتصادي 
وإنما  فيها،  ــوال  األم رؤوس  في  لوفرة  عائداً  يكن  لم  البحرين 
إلى  بالتالي  يدعو  ما  وهو  المدرب  البشري  العنصر  توفر  إلى 
بعد  موظفة  غير  »إمكانيات  تمتلك  البحرين  أن  االستنتاج 

لتحقيق نمو في اإلنتاجية«. 
أساس  هو  اإلنسان  في  االستثمار  »أن  البحارنة:  وأضــاف 
والــقــيــادة  ـــة.  أم أو  بلد  أي  ــي  ف ــادي  ــص ــت االق والــتــقــدم  التنمية 
قامت  وقد  البشرية،  الثروة  بأهمية  تامة  دراية  على  الرشيدة 
الثروة  وتنمية  تطوير  على  والعمل  المبدأ  هذا  بانتهاج  تمكين 
االقتصاد  وبالتالي  اإلنسان  وازدهـــار  رفعة  بهدف  البشرية 

لمملكتنا الحبيبة«.
دعم  في  تكمن  تمكين  ــداف  أه أن  عليكم  يخفى  »وال  وتابع: 
البحرينيين لكي يصبحوا االختيار األمثل عند التوظيف ودعم 
الجودة الحالية لعملية خلق الوظائف في القطاع الخاص مما 

يسهم في عملية تقليص والحد من التعطل في البحرين«.
الحد  في  ساهمت  تمكين  أن  تمكين  إدارة  مجلس  رئيس  وأكد 
وعبر  العمل  وزارة  مع  حقيقية  شراكة  خــالل  من  البطالة  من 
تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين إلى واقع ملموس، 
العنصر  تطوير  برامج  من  لالستفادة  األولوية  تمكين  أعطت  إذ 
الطيران،  صيانة  وهندسة  الصحية،  الرعاية  مثل  البشري 
إلى  القطاعات  من  وغيرها  واالتصاالت  واإلدارة،  والضيافة، 
انخفاض  في  ساهم  مما  العمل  وزارة  في  المسجلين  العاطلين 
العاملة  ــوى  ــق ال ــاءة  ــف ك ـــع  ورف الــبــحــريــن  ــي  ف الــبــطــالــة  نــســب 

البحرينية وزيادة قدراتها اإلنتاجية.
على  تمكين  أجرتها  التي  ــة  ــدراس ال ــى  إل البحارنة  وأشـــار 
هم  الخريجين  هؤالء  غالبية  أن  عن  كشفت  والتي  الخريجين 
اإلنسانية  العلوم  في  تخصصاتهم  تركزت  الالتي  اإلنــاث  من 
الثالثين.  السنوات  على  تزيد  أعمارهم  وأن  واآلداب،  والتربية 
 1117 عددهم  بلغ  اإلنسانية  العلوم  في  التخصصات  وتركز 
بلغ  بحيث  و35    26 بين  العمرية  الفئة  ومتوسط   ،1912 من 

عددهم 1596.

معلومات أساسية بشأن مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين
نظرًا  الجامعيين  الخريجين  وتوظيف  تأهيل  م��ش��روع  ج��اء   [
عدد  أكبر  توظيف  إلى  تهدف  وطنية  خطة  إطالق  إلى  الماسة  للحاجة 
بغرض  وذلك  الجامعيين،  الخريجين  من  عمل  عن  الباحثين  من  ممكن 
هذه  أن  باعتبار  والمستقبلية  الحالية  المرحلة  في  المشكلة  معالجة 
لدى  المتاحة  ال��م��وارد  تعبئة  وتتطلب  وطنية  أولوية  تمثل  المشكلة 
جميع  لجعل  الخاص  القطاع  مع  وبالتعاون  و)تمكين(  العمل  وزارة 
الباحثين عن عمل من الجامعيين يحصلون على ذات المزايا والحوافز 
 )400( عن  تقل  ال  مدعومة  وروات��ب  والتأهيلية  التدريبية  والفرص 

دينار كأجر مستهدف للموظف الجامعي.
أكتوبر/  من  بدءًا  لعامين  المشروع  يمتد  للمشروع:  الزمنية  المدة 

تشرين الثاني 2009 ولغاية سبتمبر/ أيلول 2011.

الهدف األساسي للمشروع:    
خفض معدالت البطالة بين الخريجين الجامعيين من الباحثين عن 
عمل وإدماجهم في وظائف تتناسب مع مؤهالتهم في القطاع الخاص 
الخريجين  فئة  من  عمل  عن  باحث  وتوظيف 4500  تدريب  طريق  عن 

الجامعيين المسجلين في وزارة العمل.  

المستفيدون من المشروع:
في  صعوبة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التخصصات  ف��ي  الجامعات  خريجو 
حيث  الخاص،  القطاع  منشآت  في  الئقة  عمل  فرص  على  الحصول 
يتم منحهم فرص عمل مالئمة وحوافز تشجيعية لالندماج في سوق 

العمل.

اآلليات األساسية للمشروع:
1. توفير فرص تدريب الكتساب المهارات األساسية.

التخصصات  لحملة  تأهيل  وإع��ادة  متخصص  تدريب  توفير   .2
غير المطلوبة.

3. التدريب على رأس العمل.
4. دعم األجور خالل العام األول والثاني من االلتحاق بالعمل.

5. متابعة مرحلة ما بعد التوظيف.

الهيئات المشرفة على المشروع:
لجنة تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين:

تم تشكيلها بموجب القرار رقم )2( لسنة 2009 الصادر عن ولي 
مجلس  رئيس  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ  السمو  صاحب  العهد 
وعضوية  العمل  وزير  برئاسة  ورعاه،  اهلل  حفظه  االقتصادية  التنمية 
العمل  وص��ن��دوق  العمل  وزارة  م��ن  ك��ل  ف��ي  التنفيذيين  المسئولين 

)تمكين(.

اللجنة االستشارية الموسعة للمشروع:
والهيئات  الجهات  وتضم  العمل  وزير  من  قرار  بتشكيلها  يصدر 
)تمكين(،  العمل  صندوق  العمل،  وزارة  أبرزها  وم��ن  العالقة،  ذات 
غرفة تجارة وصناعة البحرين، االتحاد العام لنقابات عمال البحرين، 

والمجلس األعلى للمرأة.

الدور الذي تضطلع به الجهات المعنية:
أوال: دور وزارة العمل

اإلشراف العام على تنفيذ المشروع من الناحية اإلدارية والتنفيذية 
ومتابعة عملية توظيف وتدريب الجامعيين الباحثين عن عمل وإعداد 

البرامج التدريبية ومتابعة األمور المالية المتعلقة بالمشروع.
ثانيا: دور صندوق العمل )تمكين(        

الخريجين  وتوظيف  تأهيل  خطة  وتمويل  دع��م  ف��ي  المساهمة 
الجامعيين والمشاركة في تقييم ومتابعة برامج التدريب والتأهيل.

ثالثا: دور القطاع الخاص
بخطة  واالل��ت��زام  الجامعيين  لشريحة  الوظيفية  الشواغر  توفير 
لتحقيق  للموظفين  العمل  رأس  على  وال��ت��دري��ب  الوظيفي  التطوير 

األهداف المتفق عليها بين الوزارة والمؤسسة.
رابعا: دور الباحث عن عمل

مستقبل  على  الحصول  أجل  من  البرنامج  مع  اإليجابي  التعاطي 
التطوير  خطة  في  الواردة  التدريبية  بالبرامج  وااللتزام  مستقر  مهني 
التدريبية  البرامج  أو  العمل،  رأس  على  الممنهج  التدريب  أو  الوظيفي 

التي يحددها صاحب العمل.

وزير العمل يلقي كلمته     )بنا(

محمد بن عيسى: المشروع يأتي
 لينال كل بحريني فرصته في العمل 

 § المنامة - مجلس التنمية االقتصادية 

] أفاد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل 
العهد  ولي  من  الجامعيين  الخريجين  وتوظيف  تأهيل  مشروع  تدشين  بأن  خليفة 
في  يأتي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ  سمو  االقتصادية  التنمية  مجلس  ورئيس 
كل  ينال  بأن  الدائمة  وتوجيهاته  البحريني  للشباب  سموه  يوليها  التي  الرعاية  إطار 

بحريني فرصته في العمل استنادًا إلى مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع . 
توليه  الذي  الجدي  االهتمام  بشّدة  ليبرهن  المشروع  هذا  مثل  تدشين  أن  وبين 
دون  هم  من  أو  الجامعيين  صفوف  بين  أكانت  س��واء  البطالة  بمكافحة  الحكومة 
سواهم، انطالقًا من الحقيقة والقناعة الراسخة بأحقية كل فرد بحريني في فرصة 
التي  األوليات  يتصدر  ذاته  حد  في  أمر  وهو  أفضل،  معيشي  ومستوى  مالئمة  عمل 
االستراتيجية  في  وُح��ِددت   2030 البحرين  لمملكة  االقتصادية  الرؤية  أّطرتها 
الوطنية 2009 - 2014 خطوات تنفيذها من قبل الجهات المَعنية وذات العالقة في 

كال القطاعين العام والخاص.
مع  ال��دائ��م  تنسيقنا  خ��الل  وم��ن  االقتصادية  التنمية  مجلس  في  »إننا  وأض��اف 
لجنة »تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعين«، وضعنا نصب أعّيننا ومنذ البداية أن 
تكون كل القرارات واإلجراءات المتخذة تسرع من بلوغ غاياتنا المنشودة وتحقيق 
وهو  للتوظيف،  األفضل  الخيار  هو  البحريني  العنصر  يكون  ب��أن  األول  الهدف 
وخططها  برامجها  حزمة  خالل  من  العمل  وزارة  لتحقيقه  تسعى  الذي  ذاته  الهدف 
)تمكين(  العمل  صندوق  أجله  من  ُوجد  الذي  ذاته  الهدف  هو  وكذلك  االستراتيجية 
سوق  في  لالنخراط  وتهيئتها  البحرينية  العناصر  بتدريب  تعنى  مستقلة  كهيئة 

العمل وترفد مساعيها في ذلك هيئة تنظيم سوق العمل«.

الحضور يستمعون إلى كلمات المتحدثين في حفل تدشين المشروعولي العهد يلقي كلمته لدى افتتاحه مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين 



6news@alwasatnews.com
Thursday 15 October 2009, Issue No. 2596العدد 2596  الخميس 15  أكتوبر 2009  الموافق 26 شوال 1430 هـ

يحضر توقيع اتفاق )إنسيف( بجامعة البحرين اليوم

جناحي: زيارة ولي عهد »بيراك« الماليزية توثيق للتعاون األكاديمي

هيئة »االتصاالت« و»اإلعالم«
 أصدرت قرار حظر »دريم بوكس«

 § الوسط-فاطمة عبداهلل 

تنظيم  بهيئة  ــة  ــام ــع ال ــات  ــاق ــع ال ــر  ــدي م قـــال   [
دريم  خدمة  حظر  »إن  عبداهلل  عبداإلله  االتــصــاالت 
وذلك  ــام،  واإلع الثقافة  وزارة  من  بأمر  جاء  بوكس 
حماية  ــي  ف البحرين  مملكة  قــوانــيــن  ــى  إل ــاداً  ــن ــت اس

حقوق الطبع«.
الهيئة  أن  »الوسط«  لـ  حديث  في  عبداهلل  وأوضح 
تسلمت مؤخراً أمراً من وزارة الثقافة واإلعام يفيدها 
مشيراً  بوكس«،  ــم  »دري خدمة  حضر  في  بالتعاون 
في  البلد  قوانين  إلى  ذلك  في  استندت  الوزارة  أن  إلى 

ضرورة حماية حقوق الطبع.
ــاالت  ــص االت تنظيم  هيئة  أن  إلـــى  ــداهلل  ــب ع ولــفــت 
شركات  جميع  تــلــزم  فــإنــه  تنفيذية  جهة  بصفتها 
بقوانين  الــتــقــّيــد  بــضــرورة  لــهــا  الــتــابــعــة  االتــصــال 
تصدر  الــتــي  الــقــوانــيــن  حتى  أنــه  مبينًا  الــبــحــريــن، 
الثقافة  وزارة  غير  كانت  لو  حتى  الدولة  وزارة  من 

واإلعام فإن شركات االتصال ملزمة بتطبيقها.
ــاالت  ــص االت تنظيم  هيئة  أن  إلـــى  ــداهلل  ــب ع ـــوه  ون
االتصال  شركات  بين  وصل  حلقة  عن  عبارة  ستكون 
خدمة  حضر  قــرار  تطبيق  أجل  من  اإلعــام  وزارة  مع 

دريم بوكس.
وأكد عبداهلل أن الخدمة غير قانونية، إذ إنها تماثل 
الطبع  »حقوق  عليها  كتب  مدمج  قرص  نسخ  جريمة 
مطاردات  هناك  ستكون  أنه  إلى  مشيراً  محفوظة«، 
القنوات  فتح  ــام  أرق توفر  التي  المواقع  إلى  وحضر 
خدمة  تعرض  التي  العناوين  إيقاف  مع  الفضائية، 

دريم بوكس.
ــاالت في  ــص ــام شــئــون االت ــك أشـــار مــديــر ع ــى ذل إل

خدمة  أن  إلى  جناحي  أحمد  لاتصاالت  بتلكو  شركة 
من  أنه  إال  المحات،  من  العديد  تقدمها  بوكس  دريم 

معرفتها. الصعب 
وطنية  شركة  بتلكو  شركة  أن  إلى  جناحي  وذكر 
تبحث  فــإنــهــا  لـــذا  ـــاالت،  ـــص االت قــوانــيــن  عــلــى  ــوم  ــق ت
دريم  خدمة  إيقاف  االتصاالت  تنظيم  هيئة  مع  حاليًا 
القرار،  تطبيق  في  ستلتزم  بتلكو  إلى  مشيراً  بوكس، 
في  الطرفين  تناسب  وسيلة  إيجاد  إلى  المحاولة  مع 

كيفية تطبيق القرار بأحسن وأسرع طريقة ممكنة.
تعرض  التي  بالمواقع  العلم  لهم  كان  إذا  ما  وعن 
العناوين الموصلة بخدمة دريم بوكس نوه جناحي 
المواقع،  هذه  بعدد  العلم  لديها  ليس  بتلكو  أن  إلى 
تنظيم  هيئة  ــن  م تستلمها  أن  المتوقع  ــن  م إنــه  إذ 

االتصاالت.
في  االتــصــال  ــات  ــرك ش جميع  أن  جــنــاحــي  ـــد  وأك
ينفذ  أن  على  الهيئة  ــرار  ق بتطبيق  ملزمة  البحرين 

المطلوبة. بالطريقة 
ويشار إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين يعتمدون 
القنوات  بعض  لمشاهدة  بوكس  ــم  دري خدمة  على 
من  اشــتــراك  مــشــاهــدتــهــا  يتطلب  ــي  ــت ال الــفــضــائــيــة 
من  المشاهدين  بوكس  دريم  يمكن  كما  األم،  الشركة 
وحظر  القرار  تنفيذ  بعد  أنه  إال  مشفرة،  قنوات  فتح 
من  االشــتــراك  المواطنين  على  سيتعين  الــخــدمــة 
بعض  طريق  عن  االشــتــراك  من  بــداًل  األم،  الشركات 
يتراوح  مبلغًا  استامهم  بعد  المواطنين  أو  المحات 
وذلك  الخدمة،  هذه  مقابل  ديناراً   40 إلى   20 بين  ما 
انتهاء  بعد  التجديد  يتم  أن  على  كــامــل  ــام  ع لــمــدة 

االشتراك. 

بمبادرة من سمو ولي العهد ومشاركة 200 خبير تعليمي وأكثر من30 ورقة عمل

انطالق مؤتمر مشروع التعليم السنوي األول اليوم

أكثر  المؤتمر  في  يطرح  أن  المتوقع  ومن 
للنجاح  نماذج  تعرض  عمل   ورقة   30 من 
العام  القطاعين  في  التعليم  في  ــداع  اإلب و 
السوق  ــي  ف لتفعيلها  تمهيداً  ــاص  ــخ وال
 200 من  أكثر  حضور  عن  فضًا  التعليمي 

خبير تعليمي من مختلف المستويات.
ــر إلـــى وضـــع تــصــور  ــم ــؤت ــم ويـــهـــدف ال
وضع  خال  من  التعليم  لقطاع  مستقبلي 
لرفع  الــمــقــتــرحــة  ــول  ــل ــح وال ــات  ــي ــوص ــت ال
ــام الــتــعــلــيــم الــعــالــي  ــظ مــســتــوى جــــودة ن
أداة  مخرجاته  بجعل  الكفيلة  والــســبــل 
واإلنتاجية  االستقرار  تحقيق  في  رئيسية 

المجتمعات. لجميع  والرخاء 
عيسى  مـــركـــز  ـــوم  ـــي ال ــل  ــب ــق ــت ــس وي هــــذا 
والذين  الخبراء  من  المؤتمر  وفود  الثقافي 
ــداًء  ــت إب التعليمية،  مستوياتهم  ــدرج  ــت ت
وحتى  المبكرة  االبتدائية  الصفوف  مــن 
أن  على  المهني،  والتدريب  العالي  التعليم 
)الجمعة(  غداً  للمؤتمر  الثاني  اليوم  يبدأ 
التنمية  لمجلس  التنفيذي  للرئيس  بكلمة 
آل  عيسى  بــن  محمد  الشيخ  االقتصادية 
المؤتمر  عــمــل  ورش  ــي  ف والـــبـــدء  خليفة 

الــبــاب  وسيفتح  تفاعلية  ســتــكــون  الــتــي 
التعليم  خبراء  بين  المفتوحة  للمناظرات 
يشهد  أن  على  المختلفة،  الــثــقــافــات  ــن  م
)السبت(  يــصــادف  والـــذي  الثالث  الــيــوم 
للتحديات  ــول  ــل ــح وال الــتــوصــيــات  طـــرح 

التعليمية للعمل بها في السنة المقبلة.
من  المتحدثون  يغادر  أن  المؤمل  ومن 
في  عمرهم  أمضوا  الذين  التعليم  خبراء 
بالمعلومات  مسلحين  وهم  التعليم  قطاع 
حقيقيًا  تغييراً  ليحدثوا  يحتاجونها  التي 

في هذا القطاع. 
الفئة  و  المؤتمر  بأهداف  يتعلق  وفيما 
من  بمبادرة  انطلق  الــذي  منه  المستهدفة 
سمو ولي العهد لتقليص الفجوة الحاصلة 
وسيركز  العالمي  التعليم  نظام  جودة  في 
الــراغــبــيــن  التعليم  ــاع  ــط ق مــوظــفــي  عــلــى 
جديد  تعلمي  مجتمع  خلق  على  والقادرين 
مع  والتواصل  التفاعلية   فرصة  وسيتيح 
قطاع  في  العاملين  من  فــرد   200 من  أكثر 
وذلــك  العالم  أنــحــاء  مختلف  فــي  التعليم 
الممكنة  التعليم  مستويات  أفضل  لتوفير 
تزويد  بــهــدف  وذلـــك  والــشــبــاب،  لــأطــفــال 

الدول التي لديها موارد بشرية كبيرة.
االقتصادية  التنمية  مجلس  أن  يذكر 
ــراف  اإلش مسئولية  يتولى  البحرين  فــي 
في  االقتصادية  التنمية  استراتيجية  على 
الجتذاب  المائم  المناخ  وخلق  البحرين 
المملكة،  ـــى  إل ــرة  ــاش ــب ــم ال ــارات  ــم ــث ــت االس
االقتصادية  التنمية  مجلس  دور  ويكمن 
لتشكيل  المعنيين  جميع  جهود  توحيد  في 
ــــع اســتــراتــيــجــيــات  ــــة مـــوحـــدة ووض رؤي
بمساعدة  المجلس  ويقوم  للنمو.  أساسية 
جــمــيــع الــمــعــنــيــيــن فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
إجراؤها  يجب  التي  التغييرات  فهم  على 
اإلدارة  المجلس  يوفر  كما  التقدم.  لتحقيق 

جميع  تنفيذ  لضمان  للمشاريع  الصحيحة 
بشكل  عليها  المتفق  ـــاح  اإلص ــادرات  ــب م

فعال وفي المواعيد المقررة لها.
االقــتــصــاديــة  التنمية  مجلس  ــل  ــك وش
الهامة  المبادرات  من  عدد  في  رياديًا  دوراً 
ألول  البحرين  استضافة  ومنها  مــؤخــراً، 
ــوال  ــورم ــف ــرى )ال ــب ــك ــزة ال ــائ ــج ــات ال ــاق ــب س
تكون  أن  ــن  م المملكة  وتــمــكــيــن  واحـــــد(، 
قطاع  تحرر  العربي  العالم  في  دولــة  أول 
ــون  ــان ــل، وإصــــــدار ق ــام ــك ــال االتـــصـــاالت ب
حرة  تجارة  اتفاقية  ــرام  وإب الخصخصة، 
مجلس  يتولى  كما  المتحدة.  الواليات  مع 
اجتذاب  مسئولية  االقتصادية  التنمية 
على  ويــركــز  البحرين،  ــى  إل االستثمارات 
ــة قــطــاعــات اقــتــصــاديــة مــســتــهــدفــة  ــت س
لنمو  فــرصــًا  وتضمن  كبيرة  فــرصــًا  تتيح 
المحلي  الناتج  في  األمد  طويل  اقتصادي 
ــرص  ــف ـــن ال ـــي وخـــلـــق الـــمـــزيـــد م ـــال ـــم اإلج
الخدمات  هي  القطاعات  وهذه  الوظيفية، 
ــة،  ــي ــل ــوي ــح ــت ـــات ال ـــاع ـــن ـــص الـــمـــالـــيـــة، وال
المساندة  التجارية،  الخدمات  السياحة، 
والتدريب.  التعليم  ،الصحة،  اللوجستية 
ــة  ــادي ــص ــت ــى مــجــلــس الــتــنــمــيــة االق ــول ــت وي
في  الــبــحــريــن  مملكة  تــســويــق  مسئولية 
ـــال شــبــكــة مـــن الــمــكــاتــب  ـــارج مـــن خ ـــخ ال
ــر الــتــعــاون  ــب ـــارج، وع ـــخ ــة فــي ال ــاص ــخ ال
العالم  حول  المملكة  سفارات  مع  الوثيق 
مملكة  في  االستثمارية  للفرص  للترويج 

البحرين.

§ الوسط - زينب التاجر

لمشروع  األول  السنوي  المؤتمر  فعاليات  )الخميس(  ال��ي��وم  تبدأ   [
العهد  ولي  من  بمبادرة  العالمية«  والتحديات  »الحلول  عنوان  تحت  التعليم 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ  سمو  االقتصادية  التنمية  مجلس  رئيس  و 

على أن يستمر حتى يوم السبت المقبل.

سمو ولي العهد

»التربية«: الترقيات وفق 
أعلى الدرجات مع عدم تجاهل األقدمية

§ مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

على  رداً  والتعليم  التربية  وزارة  قالت   [
الصادر   2589 العدد  في  »الوسط«  نشرته 
تشرين  أكتوبر/   8 الموافق  الخميس  يــوم 
تلغي  »التربية  عــنــوان  تحت   2009 األول 
»إن  التعلم«:  مصادر  فنيات  ترقيات  نتائج 
الدرجات  ألعلى  وفقًا  تكون  الترقيات  مسألة 
مشيرة  األقدمية«.  عنصر  تجاهل  عــدم  مع 
ليحقق  الكفاءة  معيار  اعتماد  تؤكد  أنها  إلى 

والمؤثرة  الفعالة  البشرية  الكوادر  اختيار 
التربوي.  التطوير  عملية  في 

ــوداً  ــه ج ــذل  ــب ت ــــــوزارة  »ال أن  وأوضـــحـــت 
حــثــيــثــة لـــارتـــقـــاء بــالــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
ــت  ــك أول ــذل وتــجــويــد مــخــرجــات الــتــعــلــيــم، ل
في  ــة  ــي ــن ــوط ال ـــوادر  ـــك ـــال ب كــبــيــراً  ــًا  ــام ــم ــت اه
بــارز  دور  مــن  لها  لما  المدرسية  المؤسسة 
ــة  ــس ــؤس ــم ـــاءة هــــذه ال ـــف ـــي رفــــع ك ـــال ف ـــع وف
المرصودة،  ــداف  األه تحقيق  من  وتمكينها 

قــانــون  ــن  م  )11 ( رقـــم  ــادة  ــم ال تــنــص  حــيــث 
 2006 لسنة   )35 ( ــم  رق المدنية  الــخــدمــة 
طريق  ــن  ع الــوظــائــف  شــغــل  يــكــون  أن  عــلــى 
ــارة  اإلع أو  ــداب  ــت االن أو  الترقي  أو  التعيين 
ومن  الازمة(،  االشتراطات  استيفاء  )بعد 
بحسب  التعيين  يتم  أن  االشــتــراطــات  هــذه 
التقييم  مسابقة  إجراء  بعد  الدرجات  أعلى 
ــة والـــمـــوازنـــة  ــاج ــح ــل ـــًا ل ـــق الــوظــيــفــي، ووف

  . » ة د صو لمر ا

ـــوم  ـــي ـــن ال ـــري ـــح ـــب ـــة ال ـــع ـــام وتـــســـتـــعـــد ج
الدين  محب  األمير  سمو  الستقبال  )الخميس( 
شاه بمناسبة توقيع اتفاق بينها وبين المركز 
بماليزيا  واإلسامية  المالية  للشئون  الدولي 

)إنسيف(.
اإلسامية  الصيرفة  »إن  جناحي:  وقـــال 
اقتصادات  في  عالمي  ثقل  ذات  مكانة  اتخذت 
ــر مــــركــــز ثــقــل  ــب ــت ــع ـــن ت ـــري ـــح ـــب ـــــــــدول، وال ال
اإلسامية  والمصرفية  المالية  للمؤسسات 
في هذا الجزء من العالم، وهذا ما دعا الجامعة 
مجال  ــي  ف الــمــتــقــدم  ــف«  ــي ــس »إن ــع  م لــاتــفــاق 
الكوادر  لتمكين  اإلسامي  المصرفي  التدريب 
يستجد  ما  بأحدث  األخذ  من  الشابة  الوطنية 
المصرفي  الــقــطــاع  وتــعــزيــز  ــأن،  ــش ال ــذا  ه ــي  ف
في  التأهيل  العالية  بالمخرجات  اإلســامــي 
عبر  القطاع  ــذا  ه بدعم  ــك  وذل التخصص  ــذا  ه
عالمية،  ــات  ــف ــواص م ذي  ــي  ــم ــادي أك بــرنــامــج 
في  البحرين  جامعة  من  التزامًا  ذلــك  معتبراً 
مع  يتماشى  بما  التنمية  عملية  في  اإلســهــام 

الرؤية االقتصادية للمملكة 2030«.
ــى  ــل ــــل ع ــــاص ــــــاه ح واألمـــــيـــــر نـــــزريـــــن ش
االقتصاد  تخصص  الفلسفة  في  البكالوريوس 
من  ــرف  ــش ال مرتبة  ــع  م السياسية  والــعــلــوم 
والماجستير  البريطانية،  أوكسفورد  جامعة 
ـــرد  ـــارف ه جــامــعــة  ـــن  م الـــعـــامـــة  اإلدارة  ـــي  ف
األميركية، والدكتوراة في االقتصاد السياسي 
األمير  اهتمامات  وتندرج  نفسها.  الجامعة  من 
وشرق  آسيا  لدول  االقتصادية  السياسات  في 
كتب  وقــد  ــام،  ع بشكل  النامية  والـــدول  آسيا، 
عن  المتخصصة  واألوراق  المقاالت  من  ــدداً  ع
االقتصاد،  الحكم،  نظام  مجاالت  في  ماليزيا 
يعكف  أنــه  كما  ـــراق،  واألع اإلســـام،  التاريخ، 

القرن  عبر  الدولة  ماليزيا  تطور  عن  كتاب  على 
الماجستير  درجة  األمير  منح  وقد  العشرين. 
كــرانــفــيــلــد  مــعــهــد  ـــن  م اإلدارة  ـــي  ف ــة  ــري ــخ ــف ال
البريطاني للتكنولوجيا، والدكتوراة الفخرية 
اليابانية،  ســوكــا  جامعة  مــن  االقــتــصــاد  فــي 
مــاجــدااليــن  كلية  ــي  ف الــفــخــريــة  والــعــضــويــة 

بجامعة كامبردج البريطانية.
إدارة  كــلــيــة  ــدة  ــي ــم ع ــــدت  أك جــانــبــهــا  ـــن  وم
حميدة  الدكتورة  البحرين  بجامعة  األعمال 
بــطــرح  تــفــخــر  الــكــلــيــة  أن  بــوحــســيــن  ــم  ــاس ج

برنامج الشهادة المهنية في مجال الصيرفة 
 Chartered Islamic اإلسامية 

 ،)Finance Professional CIFP
الدولي  المركز  يمنحها  والتي 

واإلسامية  المالية  للشئون 
ــك  وذل ــف(،  ــي ــس )إن بماليزيا 
على  الحصول  في  للراغبين 
مجاالت  في  احترافي  تدريب 

المتوافقة  والتمويل  الصيرفة 
ــة اإلســـامـــيـــة، إذ  ــع ــري ــش مـــع ال

ترسيخًا  الــبــرنــامــج  هـــذا  يمثل 
مع  الخارجي  للتعاون 

ـــات  ـــع ـــام ـــج ال
ــة  ــي ــم ــال ــع ال

ــا يــثــري  ــم ب
ـــوى  ـــت ـــس م

ــــة  ــــي ــــل ــــك ال

ومخرجاتها، وخاصة أن مملكة البحرين باتت 
مركزاً ماليًا عالميًا، وباتت الصيرفة اإلسامية 

إحدى أهم سمات التمويل المصرفي فيها.
توفير  إلـــى  ــروح  ــط ــم ال الــبــرنــامــج  ــدف  ــه وي
احترافّيًا  تأهيًا  مؤهلة  مواطنة  بشرية  كوادر 
بفروعه  اإلسامي  التمويل  مجال  في  للعمل 

المختلفة.
األولى  مراحل:  ثاث  من  البرنامج  ويتكون 
تمكين  إلـــى  ــدف  ــه ت ــي  ــت ال الــتــأســيــس  مــرحــلــة 
الــمــعــارف  بــنــاء  ــن  م بــالــبــرنــامــج  الملتحقين 
التمويل  مــجــاالت  فــي  للتخصص  األساسية 
والثانية  المختلفة،  اإلســامــيــة  والصيرفة 
المهارات  وبناء  والتخصص  التعمق  مرحلة 
التمويل  ــي  ف المتخصصين  ــن  م الــمــطــلــوبــة 
فهي  األخيرة  الثالثة  المرحلة  أما  اإلسامي. 
الطلبة  من  تتطلب  التي  التطبيقية  المرحلة 
أشهر  ستة  عن  تقل  ال   - زمنية  فترة  يقضوا  أن 
اإلسامية،  المالية  المؤسسات  إحــدى  في   -
يتم خالها تحقيق أهداف برنامج تدريبي يتم 
الملتحقين  إلكساب  الكلية  قبل  من  ــداده  إع
ــة  ــي ــل ــم ـــج خــــبــــرات ع ـــام ـــرن ـــب ـــال ب
المهارات  ترجمة  لهم  تضمن 
اكتسبوها  التي  والــمــعــارف 
األوَلَيين.  المرحلتين  خال 
المرحلة  إنجاز  وسيجري 
ـــاون  ـــع ـــت ـــال الــــثــــالــــثــــة ب
إدارة  كلية  بــيــن  الــوثــيــق 
البحرين  بجامعة  األعمال 
والـــمـــؤســـســـات الــمــصــرفــيــة 

والمالية في المملكة.

 § الصخير - جامعة البحرين

الزيارة  إن  جناحي:  محمد  إبراهيم  الدكتور  البحرين  جامعة  رئيس  ق��ال   [
تدل  للجامعة  شاه،  نزرين  راجا  األمير  بماليزيا  بيراك  إمارة  عهد  لولي  المرتقبة 
على اهتمام مباشر من سمو األمير بتوثيق عالقتها األكاديمية مع جامعة البحرين 
الساعية ألن تكون سباقة في مجاالت التعاون األكاديمي مع مختلف دول العالم، 
برامجها،  تنوع  في  وزي��ادة  طلبتها،  ألفق  توسيعًا  به،  تميزت  ما  بأفضل  واألخذ 

والتجديد فيها على الدوام.

إبراهيم محمد جناحي 

اجتماع تشاوري عن إنشاِء »تكنولوجيا المعلومات« بالبحرين
] ترأس وزير التربية والتعليم  ماجد علي النعيمي اجتماعًا تشاورّيًا 
الفئة  من  واالتصال  المعلومات  لتكنولوجيا  اإلقليمي  المركز  إنشاء  عن 
المنظمة  إشراف  تحت  ويعمل  البحرين  مملكة  في  مقره  ويكون  الثانية 

الدولية.
بدول  والتعليم  التربية  وزراء  فيه  شارك  الذي  االجتماع  في  تم  وقد 
التي  اإلجرائية  الخطوات  مناقشة  واليمن  الخليجي  التعاون  مجلس 
لوضع  األمناء  مجلس  تشكيل  وخصوصًا  األعضاء  الــدوِل  دعَم  تتطلُب 

السياسات والخطط والبرامج التشغلية لهذا المركز وإقرارها.
الموسع  التشاوري  اللقاء  هــذا  خــال  والتعليم  التربية  ــر  وزي ــدم  وق
الخبراء  من  عدد  وحضره  بباريس  اليونسكو  منظمة  مقر  في  عقد  الذي 
تم  التي  الخطوات  بشأن  عرضا  المنظمة،  من  التربويين  والمسئولين 
البحرين  مملكة  في  المذكور  المركز  إنشاء  اتجاه  في  اآلن  إلى  تنفيذها 

واستكمال بنيته اإلنشائية والتنظيمية.
مبنية  ــة  ــراك ش ــاد  ــج إي على  تعمل  البحرين  مملكة  أن  إلــى  وأشـــار   
العام  القطاعين  بين  الفاعل  التعاون  ــاج  إدم أهميَة  ُتجّسد  ــة  رؤي على 
والخاص في دول الخليج العربي واليمن، من خال وضع اّللبنة األولى 
سيمثل  الــذي  ــال،  ــص واالت المعلومات  لتكنولوجيا  اإلقليمي  للمركز 
اإلبداع  ويعزز  والمهنيين،  العلماء  بين  التواصل  ُيسّهل  لأفكار  مختبًرا 
وتنمية  الوطنية  القدرات  بناء  أجل  من  العملية  والتطبيقات  واالبتكار 
واالتصال  المعلومات  تقنية  مجال  في  الحياة  مدى  المهنية  المهارات 
فإن  المنطلق  هذا  ومن  المجاالت،  جميع  في  المختلفة  واستخداماتها 

سيعمل  الخليج  لدول  العربي  التربية  مكتب  في  األعضاء  الدول  تعاون 
وإنتاجها  وإعدادها  المعرفية  المنتجات  تصميم  من  المركز  تمكين  على 
على  والتشجيع  المستدامة،  التنمية  ألغراض  تحقيقًا  وتوزيعها  الفعلي 
والخاص  العام  القطاعين  لدعم  ونشرها  عربية  رقمية  مضامين  وضع 

وتزويدهما بتطبيقات تقنية المعلومات واالتصال.
سيوفر  الواقع  أرض  على  المركز  أهــداف  تحقيق  أن  الوزير  وأوضــح 
لقضايا  تقنية  حلول  إيجاد  إلى  الرامية  البحوث  لمراكز  كثيرة  فرًصا 
التنمية في المنطقة بشكل أساسي وسيعزز من قدرات أبناء دول مجلس 
التعاون واليمن في مجال تقنية المعلومات واالتصال، معبراً عن تقديره 
تقديم  في  األكيدة  ورغبتهم  اللقاء  في  مشاركتهم  على  األعضاء  لجميع 
المعلومات  مجال  في  المتميز  المشترك  المشروع  لهذا  والمساندة  الدعم 

واالتصال. 
سيحققه  بما  تفاؤلهم  عن  والتعليم  التربية  وزراء  عبر  جانبهم  من 
أبناء  لخدمة  واالتصال  المعلومات  مجال  في  عالية  إنجازات  من  المركز 

المنطقة في مختلف المجاالت.
من  مــنــدوب  ترشيح  على  االجتماع  ــذا  ه ــال  خ االتــفــاق  تــم  ــه  أن يذكر 
الخليج  ــدول  ل العربي  التربية  مكتب  في  األعضاء  ــدول  ال من  ــة  دول كل 
واستكمال  ــة  ــدراس ل تشكيله  المزمع  المركز  أمــنــاء  مجلس  لعضوية 
اإلجراءات ووضع الخطط المتعلقة بتفعيل عمله، إذ سيتم استطاع آراء 
تضمينها  سيتم  التي  المطلوبة  والبرامج  الخدمات  عن  األعضاء  جميع 

في برنامج المركز.
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لتوفير األدوية واللقاحات

7.8 ماليين دينار رصدتها الحكومة لمواجهة انفلونزا الخنازير

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في جلسته األسبوعية 
في الرابع عشر من يونيو/ حزيران الماضي أول موازنة 
مليون   2.3 وهي  الخنازير  انفلونزا  لمواجهة  إضافية 
دينار وذلك بعد أن سجلت وزارة الصحة ثماني إصابات 
العائدين  البحرينيين  الطالب  بين  الخنازير  بانفلونزا 
دورة  مــن  األميركية  المتحدة  بــالــواليــات  واشنطن  مــن 
مختلف  من  طالب  فيها  وشارك  عامًا  استغرقت  دراسية 
مخالطيهم  بــاســتــدعــاء  قــامــت  وكــمــا  الــعــربــيــة،  الـــدول 

لفحصهم وإجراء الالزم.
على سياق ُمتصل وجه مجلس الوزراء وزارة الصحة 
العزل  جناح  نقل  إلى  نفسه  الشهر  من  عشر  الثامن  في 
ــارج  خ آخـــر  ــاح  ــن ج إلـــى  الــطــبــي  السلمانية  مجمع  ــي  ف
من  ــدد  ع أمـــور  ــاء  ــي أول شكا  أن  بعد  وذلـــك  المستشفى، 
من  بالوزارة  للعزل   )13( جناح  في  المعزولين  الطالب 
الموجودة  الخدمات  اكتمال  وعدم  الجناح  أوضاع  سوء 
المياه  دورات  عليها  كانت  التي  السيئة  والحالة  فيه 
الصحة  وزارة  توجيه  ــى  إل ـــوزراء  ال رئيس  ــا  دع مــا  ــو  وه
بنقل جناح العزل خارج المستشفى ليكون أكثر مواءمة 
الدولية  المستويات  في  المطبقة  المعايير  مع  ومالءمة 
ُتلبي  التي  األساسية  المستلزمات  كل  فيه  تتوافر  بحيث 
احتياجات المرضى المعزولين فيه بما ُيمّكن ذووهم من 
زيارتهم مع توفير أقصى درجات االحتياطات الضرورية 
رئيس  سمو  وّجه  كما  المرض،  انتشار  دون  تحول  التي 

باإلضافة  األدوية  من  الالزمة  الكميات  توفير  إلى  الوزراء 
واستمرار  المشتبهة  للحاالت  الدقيقة  المتابعة  ــى  إل
الدولية  المنظمات  مع  وتنسيقها  الصحة  وزارة  تعاون 

المختصة.
وافــق  الماضي  أيــلــول  سبتمبر/  مــن  ــادس  ــس ال ــي  وف
إضافي  مالي  اعتماد  تخصيص  على  الـــوزراء  مجلس 
والتطعيمات  اللقاحات  لشراء  دينار  ماليين   5.5 قدره 
االطالع  بعد  الخنازير  انفلونزا  جائحة  لمواجهة  الالزمة 
بشأن  الصحة  وزير  من  المقدم  التفصيلي  العرض  على 
الجائحة  لمكافحة  ـــوزارة  ال تتخذها  التي  ــرازات  ــت االح
من  المعتمدة  العالمية  المعايير  مــع  تتماشى  والــتــي 
مركز  ومنها  البحثية  والمراكز  العالمية  الصحة  منظمة 
األميركية  المتحدة  ــات  ــوالي ال فــي  ــراض  ــاألم ب التحكم 
الزيارة  إلى  باإلضافة  المرضى،  مع  التعامل  وإجراءات 
التي قام بها سمو نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مجمع 
السلمانية الطبي في تلك الفترة، وقد نّوه مجلس الوزراء 
من  تقدم  التي  والخدمات  والطبي  الصحي  بالمستوى 
أكبر  من  واحداً  يعد  الذي  الطبي  السلمانية  مجمع  خالل 
سريراً   1076 من  يضمه  لما  المنطقة  في  المستشفيات 
في   80 نسبة  فيه  البحرينيون  األطــبــاء  يشكل  والـــذي 

المئة والممرضات 70 في المئة.
التي  االحترازية  ــراءات  اإلج المجلس  استعرض  كما 
لمواجهة  والتعليم  والتربية  الصحة  ــا  وزارت اتخذتها 

الجديد  الدراسي  العام  بدء  تزامن  مع  وخصوصًا  الوباء 
مع  للتعامل  الصحة  ــوزارة  ل الصحية  واالستراتيجية 

المرض بعد انتهاء فصل الصيف.
من  والعشرين  الــحــادي  فــي  ـــوزراء  ال مجلس  وتــابــع 
انتشار  لمنع  الــوقــائــيــة  اإلجــــــراءات  الــمــاضــي  يــونــيــو 
من  مرفوع  تقرير  خــالل  من  الخنازير  انفلونزا  جائحة 
االحترازية  التدابير  على  خاللها  ــف  وق الصحة  ــر  وزي
مع  التعامل  في  وكفاءتها  المعنية  الجهات  تنفذها  التي 

الالزمة  الكميات  توفر  على  المجلس  واطــمــأن  المرض 
ورعاية  المرض  انتشار  مواجهة  تكفل  التي  األدويــة  من 

المصابين.
ــث  ــال ــث ـــي ال ــس ف ــل ــج ــم ــى الــســيــاق ذاتـــــه اطـــلـــع ال ــل ع
اإلجــراءات  على  الماضي  آب  أغسطس/  من  والعشرين 
والتنسيق  بــالــتــعــاون  اتــخــاذهــا  ــم  ت الــتــي  ــة  ــرازي ــت االح
بدء  قــرب  مع  والتعليم  والتربية  الصحة  وزارتــي  بين 
الخنازير  انفلونزا  انتشار  لمنع  الجديد  الدراسى  العام 

الصحة  ووزارة  والتعليم  التربية  وزارة  المجلس  وكلف 
الالزمة  اإلجــراءات  واتخاذ  بينهما  التنسيق  باستمرار 

بهذا الشأن.
أكد  الماضي  سبتمبر  مــن  والعشرين  السابع  ــي  وف
المجلس على أهمية الخطوات التي تكفل توفير الحماية 
األجر  من  للحرمان  يتعرضون  الذين  العاملين  لجميع 
ــاض  ري ــي  ف ــالت  ــام ــع ال فيهم  بــمــن  التعطل  فــتــرة  خـــالل 
برياض  العمل  فيها  يتوقف  التي  الفترة  عــن  األطــفــال 
انتشار  لمنع  ــة  ــرازي ــت االح اإلجــــراءات  بسبب  ــال  ــف األط
أهمية  على  المجلس  وأكـــد  الخنازير  انفلونزا  ــرض  م
واحتساب  التعطل  ضد  التأمين  مزايا  من  هؤالء  استفادة 
القانونية  ـــر  األط وفـــق  لــهــم  ـــات  ـــان واإلع الــتــعــويــضــات 

المنصوص عليها في قانون التأمين ضد التعطل.
الصحة  ــوزارة  ب العامة  الصحة  إدارة  مديرة  وكانت 
عن  الصحة  وزارة  مؤتمر  في  ــرت  ذك قد  موسى  خيرية 
اإلجمالية  »الكلفة  أن  الــخــنــازيــر«  انــفــلــونــزا  »تطعيم 
والتي  جرعة«  لمليون  دينار  ماليين   4.4 بلغت  للتطعيم 
الفترة،  هــذه  خــالل  ــى  األول الدفعة  ــول  وص المتوقع  من 

على أن تتوالى الدفعات األخرى تباعًا.
لدى  ــأن  ب أيــضــًا  سابق  تصريح  فــي  موسى  ـــادت  وأف
الخنازير  انفلونزا  دواء  من  كافية  كمية  الصحة  وزارة 
وكمية  للبالغين  »تاميفلو«  من  كبسولة  مليوني  نحو 
ستخصصها  كبسولة  مليون  قوامها  أخــرى  إضافية 
تبدأ  أن  والمتوقع  الــوبــاء  من  الثانية  للموجة  الـــوزارة 

العام المقبل. 
لدى  ــوجــودة  ــم ال ــــة  »األدوي أن  ــى  إل مــوســى  وأشــــارت 
من  المئة  في   25 تكفي  الخنازير  انفلونزا  لعالج  الوزارة 

البالغين و30 في المئة من األطفال«.

دواء انفلونزا الخنازير

§ الوسط - علياء علي

اآلن  لحد  الخنازير  انفلونزا  وباء  لمواجهة  الحكومة  رصدتها  التي  الموازنات  مجموع  بلغ   [
7.8 ماليين دينار خالل أربعة أشهر والتي وجه مجلس الوزراء في جلساته إلى تسخيرها لشراء 

أدوية المرض واللقاحات الالزمة لحماية البحرين من انتشار انفلونزا الخنازير.

أصحاب حمالت الحج رفعوا رسالة لوزير العدل إللغاء إلزام الحجاج بالتطعيم

الموسوي: ال إلزام لتطعيم المسافرين البحرينيين ضد »انفلونزا الخنازير«

جمعية األطباء البحرينية تجدد دعمها ألخذ تطعيم انفلونزا الخنازير

»بعثة الحج«: مازلنا في انتظار الرد بشأن إلزامية أو اختيارية التطعيم

 § الوسط - علي الموسوي

ـــراض  األم مكافحة  قسم  رئيسة  قــالــت   [
يوجد  ال  ــه  إن الموسوي  منى  الصحة  ـــوزارة  ب
إلى  السفر  في  الراغبين  للبحرينيين  إلزام  أي 
التطعيمات  بــأخــذ  العالم  دول  مــن  دولـــة  أي 

الوقائية ضد فيروس انفلونزا الخنازير.
ــى أن  ــط« إل ــوس ـــ »ال وأشــــارت الــمــوســوي ل
هناك  وليس  البحرين،  في  موجود  »الفيروس 
طريق  عــن  للمواطنين  ينتقل  أن  مــن  خشية 
نلزم  لن  وبالتالي  الخارج،  من  قــادم  شخص 
السفر«،  قبل  التطعيمات  بأخذ  المسافرين 
منّوهة إلى أن الوزارة ال تلزم أحداً بأخذ أي نوع 
انفلونزا  ضد  أكــان  ــواًء  س التطعيم،  ــواع  أن من 
التطعيم  إال  أخـــرى،  أمـــراض  أي  أو  الخنازير 
القرار  وهذا  للحجاج،  السحائي  االلتهاب  ضد 

صادر عن السلطات السعودية.
أي  يصدر  »لم  أنــه:  إلى  الموسوي  ونّوهت 
قرار حتى اآلن يلزم الحجاج بأخذ التطعيمات 
ضد فيروس انفلونزا الخنازير، وهذا بيد وزارة 

الحج السعودية«.
مئات  يتوافد  الحج  موسم  »في  أن:  وذكرت 
العالم،  دول  مختلف  من  الحجاج  من  اآلالف 
االختالط  يحصل  وبالتالي  المناسك،  لتأدية 
ــرى،  األخ الــدول  ومواطني  البحرينيين  بين 
األمــر  الكعبة،  ــول  ح الــطــواف  فــي  وخصوصًا 
بين  الفيروسات  انتقال  ــى  إل ــؤدي  ي قــد  ــذي  ال

الحجاج«.
الــوزارة  ستخصصها  التي  الكميات  وعــن 
تصل  أن  المقرر  من  التي  اللقاحات  دفعة  من 
»أول  أن  الموسوي  أفادت  المقبلة،  األيام  خالل 
كمية  يــوجــد  وال  ــاج،  ــج ــح ال ــم  ه ستطعم  فئة 
تتضح  أن  بعد  ــك  ذل سيتبّين  إذ  لهم،  مــحــددة 
الذهاب  فــي  الراغبين  ـــداد  أع بشأن  ــورة  ــص ال
للحج«، مشيرة إلى أن دفعة اللقاحات األولى، 
ألف   60 ــى  إل فيها  الجرعات  ــدد  ع يصل  التي 
المقبلة،  ــام  األي من  يــوم  أي  في  ستصل  ــرة،  ج
على  الفحوصات  الصحة  وزارة  وستجري 

ذلك  وبعد  سالمتها،  مــن  وتتأكد  الــجــرعــات، 
للبدء  تمهيداً  الــوزارة،  مخازن  إلى  نقلها  سيتم 

في تطعيم الحجاج.
األطباء  الحجاج،  بعد  »سنطعم  وأضافت: 
ــن، ومــــن يــخــالــطــون  ــي ــي ــح ــص ــن ال ــي ــل ــام ــع وال
وبعدهم  الــخــنــازيــر،  بــانــفــلــونــزا  المصابين 
وإذا  والــحــوامــل،  المزمنة  ـــراض  األم أصحاب 
الدفعة  ــن  م ــــدة  زائ كــمــيــات  ــاك  ــن ه أن  ــا  ــدن وج
أشهر،   6 عمر  من  بدءاً  األطفال  سنطعم  األولى، 
تصل  ـــن  وم ــاب  ــب ــش ال فــئــة  ـــى  إل نــصــل  أن  ـــى  إل

أعمارهم إلى 25 عامًا«.
الحج:  حمالت  أصحاب  قــال  جانبهم،  من 
لوزير  )األربعاء(  أمس  يوم  رسالة  رفعوا  إنهم 
بن  خالد  الشيخ  اإلسالمية  والشئون  العدل 
فيها  يطالبونه  خليفة،  آل  ــداهلل  ــب ع ــن  ب علي 
الحجاج،  تطعيم  إلزامية  يمنع  إجراء  باتخاذ 
الصحف  في  تنشر  التي  التصريحات  ووقــف 
تثير  ــي  ــت وال ــوع،  ــوض ــم ال ــذا  ه ــول  ح المحلية 
ظل  في  وخصوصًا  وتقلقهم،  الحجاج  خوف 

انتشار الشائعات حول عدم مأمونية اللقاح.
من  أكثر  أرسلها  التي  الرسالة  فحوى  وعن 
طالبوا  أنهم  إلــى  أشـــاروا  حملة،  صاحب   30
التي  المادية  الخسائر  بتحمل  الــعــدل  وزيــر 

سيتعرضون لها بعد أن يصدر قرار اإللزام.

وذكر أصحاب الحمالت في الرسالة أنه في 
الذين  األشــخــاص  أول  فــإن  ـــزام،  اإلل أقــر  حالة 
من  والبــد  المسئولون،  هم  التطعيم  يأخذون 
أخذهم  ويثبتوا  العام،  الــرأي  أمام  يظهروا  أن 

للتطعيم.
هذه  تبعث  أن  الحمالت  أصــحــاب  وتــوّقــع 
الخوف  درجة  وتقلل  االطمئنان،  على  الخطوة 
والهلع التي انتشرت بين أوساط البحرينيين، 
في  الحج  مناسك  أداء  في  الراغبين  سيما  وال 
التراجع  ــى  إل دعــاهــم  الـــذي  األمـــر  ــام،  ــع ال ــذا  ه
التي  الحمالت  من  واالنسحاب  القرار،  هذا  عن 

سجلوا فيها.
تخشى  »لماذا  الحمالت:  أصحاب  وتساءل 
أن  من  بحريني،  حــاج  آالف   5 من  السعودية 
بالتطعيم،  إلزامهم  وتحاول  الفيروس،  ينقلوا 
في الوقت الذي يصل حجاج بعض الدول إلى 
يأخذوا  أن  دون  المناسك  وسيؤدون  ألف،   80

التطعيمات«
في  يدرسونها  التي  األخرى  الخيارات  وعن 
إلى  لفتوا  الحجاج،  تطعيم  إلزامية  إقرار  حالة 
أن الخيار المطروح حاليًا هو اندماج الحمالت 
لم  الذي  المقاول  يقوم  كأن  بعض،  بعضها  مع 
باالندماج  المدينة،  أو  مكة  في  السكن  يحجز 
مع حملة أخرى حجزت سكنها هناك، مؤكدين 
فكرة  إلغاء  أو  للحج  الذهاب  عن  تراجع  ال  أنه 

الذهاب ألداء مناسكه.
التي  بالجهود  الحمالت  أصــحــاب  وأشـــاد 
يبذلها مسئولوا اللجنة العليا للحج في وزارة 
مع  والــتــواصــل  اإلســالمــيــة،  والشئون  الــعــدل 
األمور،  توضيح  أجل  من  السعودية  السلطات 

وإصدار القرارات التي ترضي جميع األطراف.
الحج،  لشئون  العليا  اللجنة  أن  إلى  يشار 
حتى  رسمّيا  تتلق  لم  إنها  أمس:  لها  بيان  قالت 
اآلن ما يفيد اعتبار التطعيم ضد مرض انفلونزا 
إلى  مشيرة  ــا،  ــّي ــزام إل أو  اخــتــيــارّيــا  الخنازير 
السلطات  من  النهائية  التعليمات  تنتظر  أنها 
بناء  حينه  في  القرار  اتخاذ  وسيتم  المختصة 

على ما تنص عليه القرارات في هذا الشأن.

منى الموسوي

§ المنامة - وزارة العدل والشئون 
اإلسالمية

مملكة  بــعــثــة  ــس  ــي رئ ـــال  ق  [
عدنان  الشيخ  للحج  البحرين 
القطان: »إن اللجنة العليا بصدد 
أو  إلزامية  مــوضــوع  استيضاح 
انفلونزا  ضد  التطعيم  اختيارية 
المتابعة  ـــالل  خ مــن  ــر  ــازي ــن ــخ ال
بالمملكة  الرسمية  الجهات  مع 
الشقيقة  ــة  ــودي ــع ــس ال الــعــربــيــة 
الصحة،  وزارة  ــع  م بالتنسيق 
الفتًا إلى أن القرار النهائي في هذا 
الشأن بيد السلطات المختصة«.

ووجه في هذا الصدد الراغبين 
العام  لهذا  الحج  مناسك  أداء  في 
دون  من  بقدرها  األمور  تقدير  إلى 
الجهات  أن  اعتبار  على  تهويل 
بمأمونية  طمأنت  قــد  الرسمية 
ـــى مـــا أكـــده  ـــًا إل ـــي الــتــطــعــيــم، داع
الــقــرار  ــاذ  ــخ ات أهمية  ــن  م الــبــيــان 
الحمالت  لدى  والتسجيل  المبكر 
ــداً الســتــكــمــال  ــي ــه ــم ــة ت ــص ــرخ ــم ال
الحمالت  عند  النهائية  القوائم 
اتخاذ  من  البعثة  تمكين  بهدف 
وخطوات  االحترازية  اإلجــراءات 
بما  والــطــبــيــة  اإلداريـــــة  ــة  ــاي ــرع ال
في  المسجل  العدد  مع  يتناسب 

القوائم الرسمية للحمالت. 
واضاف أن اإلجراءات اإلدارية 
لهذا  الحج  لموسم  بها  المعمول 
العام 1430هـ لن تتغير عن العام 
مكتب  أن  ــى  إل مــشــيــراً  الــمــاضــي، 
ـــوزارة  ــرة ب ــم ــع شــئــون الــحــج وال
قام  اإلسالمية  والشئون  العدل 
أصحاب  بتسليم  أشهر  عدة  قبل 
ملفًا  الــمــرخــصــة  ــج  ــح ال ــالت  ــم ح
جميع  ــى  ــل ع ــوي  ــت ــح ي ــاًل  ــام ــك ــت م
واالستمارات  الالزمة  المتطلبات 
إلى  باإلضافة  ملؤها،  المطلوب 
وتنفيذ  لتوفير  الزمنية  الخطة 
لحصول  تمهيداً  المتطلبات  هذه 

الذي  الخروج  إذن  على  حملة  كل 
المنافذ  مــع  لــلــتــعــامــل  يــخــولــهــا 
الرسمية )جسر الملك فهد ومطار 

البحرين الدولي(.
ـــارة  ــي إش ــان ف ــط ــق ــــح ال وأوض
اللجنة  بــيــان  تــضــمــنــه  مـــا  إلــــى 
والعمرة  الــحــج  لشئون  العليا 
أن   - أمـــــس  يـــــوم  الـــمـــنـــشـــور   -
مع  بالتنسيق  ستقوم  البعثة 
اللجنة  خــالل  من  الصحة  وزارة 
قدر  أكبر  لتوفير  للبعثة  الطبية 
والصحية  ـــة  اإلداري الرعاية  من 
من  الــحــرام  اهلل  بيت  حجاج  لكل 

المواطنين والمقيمين.

بمناسبة الموافقة على قانون ضمان حقوقهم... وزير الصحة:

5.7٪ نسبة المسنين البحرينيين في 2007 وستبلغ 20.4٪ العام 2025
§ الجفير - وزارة الصحة

في  الــحــمــر  فــيــصــل  الــصــحــة  وزيــــر  ـــال  ق  [
بمملكة  الــمــســنــيــن  ــة  ــئ ف إن  أمــــس  ــح  ــري ــص ت
بحسب  ــم  ــدده ع بلغ  إذ  ــد،  ــزاي ت ــي  ف البحرين 
مواطنًا   )14.964( 2002م  العام  إحصاءات 

البالغ  البحرين  سكان  مجموع  من  بحرينيًا 
نسبة  ــادل  ــع ي بما  أي  نسمة،   )672.123(
لتبلغ  النسبة  هذه  وارتفعت  المئة،  في   3.69
أن  المتوقع  ومن  2007م،  العام  المئة  في   5.7
ترتفع هذه النسبة لتبلغ 20.4 في المئة العام 

2025 كما جاء في تقرير األمم المتحدة.

الحكومة  إلى  الجزيل  بالشكر  الوزير  وتقدم 
الوطنية  واللجنة  والشورى  النواب  ومجلسي 
وصوغ  إعداد  في  ساهم  من  وجميع  للمسنين 
مشروع القانون بشأن ضمان حقوق المسنين 
في  النواب  بمجلس  عليه  الموافقة  تمت  الذي 

جلسته المنعقدة الثلثاء الماضي.

أستاذ المناعة المشارك في كلية الطب بجامعة الخليج العربي: 

لقاح انفلونزا الخنازير الذي سيستعمل في البحرين مأمون
 § الجفير-وزارة الصحة

ومساعد  المشارك  المناعة  أســتــاذ  ــال  ق  [
واألبــحــاث  العليا  ــات  ــدراس ال لشئون  العميد 
الخليج  بجامعة  الطبية  والعلوم  الطب  بكلية 
انفلونزا  »لقاح  إن  طباره  سعيد  خالد  العربي 
الــبــحــريــن  فـــي  سيستعمل  ــــذي  ال ــر  ــازي ــن ــخ ال

مأمون«.
رسائل  الناس  من  العديد  »استلم  وأضــاف 
تصنيع  في  دوليه  مؤامرة  تقترح  إلكترونيه 
دول  فــي  ونــشــره  الخنازير  انفلونزا  فــيــروس 
العالم الثالث بغرض الضرر الجسدي لسكان 
أيضًا  وربما  واللقاح  األدويــة  وبيع  الدول  هذه 
ــوث، وفــي  ــل ــاح م ــق ــق ل ــري ــن ط ــرض ع ــم نــشــر ال
ــذه الــرســائــل على  ـــاس اعــتــمــدت أغــلــب ه األس
اإلنترنت  على  منشورة  مقاله  األولى:  نقطتين؛ 
والــدكــتــورة  ســتــون  جيم  يــدعــى  صحافي  مــن 
باكستر  شركة  حادثه  والثانية:  ستون،  سارة 
قامت  حيث  اللقاحات  لتصنيع   )Baxter(
لقاح  بــتــوزيــع   2008 ديسمبر  ــي  ف الــشــركــة 
انفلونزا ملوث بفيروس انفلونزا طيور حي من 
مختبراتها في النمسا«. مؤكداً أن »هناك خلطًا 

للحقائق مع األكاذيب والنظريات والتهويل«. 
ستون  جيم  المدعو  »مقالة  أن  إلــى  ــار  وأش
منشورة في اإلنترنت فقط وليست مقالة علمية 
في مجله علميه معتمده. وباإلضافه، لم أتمكن 
شخصيًا من خالل البحث في اإلنترنت معرفة 
فليس  ــون.  ــت س ـــارة  س أو  ســتــون  جيم  ــو  ه ــن  م
اإلنترنت  في  منشوره  أخــرى  مقاالت  أية  لهما 
أي  في  وجود  لها  ليس  ستون  سارة  والدكتورة 
اإلنترنت.  حسب  علميه  مؤسسه  أو  جامعه 
من  معروفًا  وليس  وهمية  األسماء  أن  وافترض 
في  والهول  الخوف  أثار  الذي  المقال  هذا  كتب 

جميع القراء«.    
 : طبارة  فقال  باكستر  شركة  حادثة  عن  أما 
بمواصلة  عديدة  جهات  وتقوم  حقيقية  »إنها 
التحقيق في هذه الحادثة لتحديد المسئولية. 
وقد قامت دائرة األطعمة واألدوية في الواليات 
شركات  ألربع  بالتصريح  األميركية  المتحدة 
ــر الـــذي  ــازي ــن ــخ ــزا ال ــون ــل ــف لــتــصــنــيــع لــقــاح ان
ليست  باكستر  وشركة  أميركا.  في  سيستعمل 
ضمن الشركات األربع التي صرحتها الحكومة 
بها  المصرح  األربع  الشركات  إن  إذ  األميركية، 
باستور  سنوفي  )سويسرا(،  نوفارتيس  هي: 

 -CSL limitedفرنسا(، ميداميون )أميركا( و(
أستراليا( وقام االتحاد األوربي بالموافقة على 
كالين  سميث  وجالكسو  )نوفارتيس  شركتين 
تصريحات  »بحسب  وأضاف  )بريطانيه(«.  
البحرين  حكومة  فإن  الصحة  وزارة  مسئولي 
شركة  مع  وإنما  باكستر  شركة  مع  تتعاقد  لم 
من  ـــي  وه  )GSK( ــن  ــالي ك ســمــيــث  جــالكــســو 
الطيبه  السمعه  ذات  العالمية  األدويه  شركات 
في تصنيع اللقاحات«.   وتابع »جاء ذكر بعض 
المضافة  ضررها  في  التشكيك  تم  التي  المواد  
للقاح: تشمل هذه المواد السكوالين وهي ماده 
دهنية تضاف إلى اللقاح لتحفيز جهاز المناعة 
الثانية  والمادة  أقوى.  حماية  على  والحصول 
تضاف  حافظه  ــاده  م وهــي  الثايمروسال  هي 
العديد  يشمل  )بما  اللقاحات  من  العديد  إلى 
من لقاحات الطفولة( وهي تضمن حفظ اللقاح 
حتى وقت استعماله. وقامت بعض الدراسات 
بربط مادة السكوالين مع أعراض مرض جنود 
حرب الخليج )Gulf War Syndrome( الذي 
المناعة  جهاز  فيه  يقوم  مناعيًا  مرضًا  يسبب 
أو  الغريبة  األجسام  من  بداًل  الجسم  بمهاجمة 

الميكروبات«. 

§ المنامة - جمعية األطباء البحرينية

] أكدت جمعية األطباء البحرينية من جديد ما ورد في بيانها األسبوع 
التطعيم  أن  موضحًة  الخنازير،  انفلونزا  ضد  التطعيم  بشأن  الماضي 
ألي  ممكنة  هي  المذكورة  المضاعفات  وأن  كبيرة  وبدرجة  نسبيًا  سليم 
المرضى  بعض  على  المرض  خطورة  أن  كما  يستخدم.  دواء  وألي  تطعيم 

تستدعي دعم برنامج التطعيم.
خالل  ــن  »م جــمــال:  أحمد  البحرينية  األطــبــاء  الجمعية  رئيس  ــال  وق
الخنازير،  انفلونزا  ــاء  وب بشأن  المجتمعي  والقلق  للحاالت  المتابعة 
فمن  الداء.  هذا  وعالج  تشخيص  في  ضغط  من  األطباء  يواجهه  ما  وكذلك 

الضروري العمل على الخروج من المأزق حتى نوفر جهود أطبائنا لعالج 
الحاالت األخرى بدل االنشغال الكبير حاليًا بهذه المشكلة. ويأتي التطعيم 
من  للتخلص  المواطن  لمصلحة  المجتمعي  التضامني  العمل  من  كجزء 
ما يمكن أن يجر على الوطن من مضاعفات في حال انتشار المرض بشكل 
كبير وانشغال أعداد أكبر من الطاقم الصحي لهذه المشكلة بدل مواجهة 
مع  مستمرة  مــشــاورات  في  »الجمعية  أن  ــح  وأوض ـــرى«.  األخ األمـــراض 
المعدية  األمــراض  في  واالختصاصيين  االستشاريين  األطباء  أعضائها 
العصبية  واألمــراض  األطفال  ــراض  أم مثل  العالقة  ذات  والتخصصات 
الخبراء  مع  أعضاؤنا  ويتواصل  الموضوع،  هــذا  عن  جديد  كل  لمعرفة 

العالميين وما ينشر من مقاالت علمية طبية محكمة في هذا الشأن«. 

نائب رئيس جامعة الخليج العربي فيصل الناصر:

خطورة فيروس انفلونزا الخنازير في تغيير ساللته بدرجة سريعة جدًا
§ السلمانية-محرر الشئون المحلية

العربي  الخليج  جامعة  رئيس  نائب  أكد   [
طب  الخ��ت��ص��اص  ال��ع��رب��ي  المجلس  ورئ��ي��س 
فيصل  ال��ب��روف��ي��س��ور  وال��م��ج��ت��م��ع  األس�����رة 
ضرورة  على  الناصر  السليمان  عبداللطيف 
اس��ت��م��رار ت��ح��دي��ث وس���ائ���ل ال��ت��وع��ي��ة ب��وب��اء 
الوقاية  خطوات  وترسيخ  الخنازير،  انفلونزا 

بدرجة أعلى بين المواطنين والمقيمين.
حال  األط��ب��اء  مراجعة  ض���رورة  إل��ى  ودع��ا 
مشيرًا  الحرارة،  درجات  في  بارتفاع  الشعور 
داء  ع�����وارض  م���ن  ي��ش��ك��و  ال��م��ص��اب  أن  ال����ى 
حيث  وشدة  حدة  أكثر  تكون  أنها  إال  االنفلونزا 
بالكحة  ويصاب  جسمه  ح��رارة  درج��ة  ترتفع 
لكي  سريعًا  الحالة  وتتطور  األن���ف،  ورش��ح 
الحالة  وتتفاقم  ال��رئ��وي،  بااللتهاب  ي��ص��اب 
خاليا  معظم  االل��ت��ه��اب  يصيب  حيث  سريعًا 
التنفس  ف��ي  ض��ي��ق  إل���ى  ي����ؤدي  م��م��ا  ال��رئ��ت��ي��ن 
والتأثير على الدورة الدموية وأخيرًا يؤدي مع 

األسف الشديد إلى الوفاة.
هناك  »وب��ال��ت��ال��ي،  ت��وض��ي��ح��ًا  ق��ول��ه  وزاد 
في  أخ���رى  دول  إل��ى  ال��م��رض  انتقال  احتمال 
العالم، ويذكر أنه ال يوجد حتى اآلن أي تطعيم 
بسبب  ال���داء  بهذا  اإلص��اب��ة  م��ن  اإلن��س��ان  يقي 
ساللته  وم��ن  طبيعته  م��ن  يغير  ال��ف��ي��روس  أن 
وبالتالي  جدًا،  سريعة  بدرجة  خطورته  وحدة 

مقاوم  الحالي  الوقت  في  مصل  إيجاد  يمكن  ال 
لهذا الفيروس السريع في التغير، إال أن العلماء 
اللقاح  إلنتاج  المناسبة  الوسيلة  في  يبحثون 

الواقي من انفلونزا الخنازير«.
اإلنسان  بين  الخطرة  بالعالقة  يتعلق  وفيما 
بين  العالقة  أن  ال��ى  الناصر  لفت  وال��ح��ي��وان، 
وبالرغم  جدًا،  قوية  عالقة  واإلنسان  الحيوان 
العالقة  هذه  أن  إال  الثاني،  على  كل  اعتماد  من 
من  ال��م��رض  فانتقال  ال��م��خ��اط��ر،  م��ن  تخلو  ال 
الحيوان إلى اإلنسان وبالعكس أصبح واضحًا 
والتوكسو  البروسيال  أمراض  فبعد  وجليًا... 
مؤخرًا  بدأ  الطيور  وانفلونزا  واإلي��دز  بالزما 
في الظهور مرض جديد إال أنه خطير جدًا وهو 

مرض انفلونزا الخنازير«.
تقريرًا  العالمية  الصحة  منظمة  وأص��درت 
ت���وض���ح ف���ي���ه خ����ط����ورة ه�����ذا ال����م����رض ح��ي��ث 
األم��راض  من  تعتبر  االنفلونزا  ه��ذه  أن  بينت 
الداء  يصيب  حيث  العدوى  السريعة  التنفسية 
انفلونزا  فيروس  بواسطة  الخنازير  أس��اس��ًا 
تجتمع  يتم  وع��اًء  الخنازير  وتعتبر  الخنازير 
ومن  اإلنسان،  وانفلونزا  الطيور  انفلونزا  فيه 
شديد  فيروس  إلى  الفيروس  ساللة  تتغير  ثم 
وتصل  الخنازير،  انفلونزا  يسمى  الخطورة 
المئة،  4ف��ي  إل��ى  ال���داء  ه��ذا  م��ن  الوفيات  نسبة 
انتقال  بواسطة  الخنازير  بين  المرض  ويزداد 

الخنزير  من  بالفيروس  الممزوج  التنفس  رذاذ 
وينتشر  يصيبه  لكي  سليم  آخر  إلى  المريض 

حدوث المرض في فصل الخريف والشتاء.
فقال:  المرض  تاريخ  عن  نبذة  إلى  وتطرق 
الوباء  انتشر  و1919   1918 العامين  »ف��ي 
أص��اب  وق��د  االس��ب��ان��ي��ة،  باالنفلونزا  وس��م��ي 
ويقال  العالم  أنحاء  جميع  في  الناس  من  الكثير 
عالية  ن��س��ب��ة  إل���ى  وص��ل��ت  ال��وف��ي��ات  ع���دد  إن 
 1976 العام  وف��ي  تقريبًا(،  مليون   50( ج��دًا 
الجنود  م��ن  ال��ع��دي��د  ك��ذل��ك  وم���وت  إص��اب��ة  ت��م 
األم��ي��رك��ي��ي��ن ب��ه��ذا ال���وب���اء، وس��ج��ل��ت إص��اب��ة 
عدد  توفي  و  الخنازير  انفلونزا  ب��داء  اآلالف 

كبير في دول عديدة.
وظ���ه���رت ب��ع��ض ال���ح���االت ال��م��ن��ف��ردة من 
المتحدة  ال���والي���ات  ف��ي  ال��خ��ن��ازي��ر  ان��ف��ل��ون��زا 
ويعتبر   2007 العام  في  وإسبانيا  األميركية 
األخ��رى  ال��دول  بعض  في  مستوطنًا  المرض 
أوروب��ا  دول  من  وبعض  المتحدة  كالواليات 
وكينيا والصين واليابان، إال أن منظمة الصحة 
ارتفعت  الذي  المرض  هذا  من  حذرت  العالمية 
والواليات  المكسيك  في  به  اإلصابة  معدالت 
الكثير  وفاة  إلى  أدى  مما  ونيوزيلندا  المتحدة 
م��ن األش���خ���اص ال��م��ص��اب��ي��ن ب���ه، وال��م��ؤس��ف 
أن ه��ن��اك اح��ت��م��االت ب��زي��ادة ح���االت اإلص��اب��ة 

وخصوصًا في الكثير من دول العالم.



8news@alwasatnews.com
Thursday 15 October 2009, Issue No. 2596العدد 2596  الخميس 15  أكتوبر 2009  الموافق 26 شوال 1430 هـ

مصير 400 طلب عوازل أمطار معلقة من دون موازنة

»الوسطى« تطلب مليونًا من »البلديات« لسد عجز »الخدمة االجتماعية«

الستري  عادل  الفنية  اللجنة  رئيس  وعلق 
ــــال: إن  ــاع، وق ــم ــت ــه خـــال االج ــي مــداخــلــة ل ف
إليه  المشار  للمشروع  المرصودة  الموازنة 
ضمن  عــام  لكل  دينار  ألــف   500 محافظة  لكل 
الموازنة العامة للدولة 2009 2010-، إال أننا 
الموازنة  توزيع  أن  جازمين  نعتقد  كمجلس 
أمر  المحافظة  كل  بين  بالتساوي  المعتمدة 
ــة حجم  ــارن ــق ــان م ــك ــاإلم ــأ، حــيــث لــيــس ب ــط خ
ــات الـــمـــنـــازل وســـكـــان الــمــحــافــظــة  ــاج ــي ــت اح
والمحافظة  مــثــًا  الــمــشــروع  لــهــذا  الجنوبية 

الوسطى«.
إلى  أدت  الــتــي  الكبرى  »الــطــامــة  أن  وبــيــن 
الموازنة  تغطية  وانحسار  أكثر  الحال  تدهور 
الموازنة  من  ومحدود  قليل  لعدد  المخصصة 
األمطار  عوازل  مشروع  دمج  هي  ألف(،   500(
أدى  ــذي  ال ــر  األم االجتماعية،  الخدمة  ضمن 
والمجلس  ـــوزارة  ال على  المشكلة  تعقيد  إلــى 

البلدي«.
االنتظار  قائمة  أن  الــبــلــدي  العضو  وذكـــر 
الوسطى  في  األمطار  عوازل  لمشروع  الحالية 
أن  ــن  ــي ح ـــي  ف طـــلـــب،   400 ـــن  م أكـــثـــر  ــت  ــغ ــل ب
الكافية  الموازنة  وجود  لعدم  معلقة  مصيرها 
أساس  على  وجدت  لو  حتى  والتي  لتغطيتها، 
ضئيًا  عـــدداً  إال  تغطي  ــن  ل الــحــالــي  ــع  ــوض ال
البلدي  المجلس  طالب  ذلك،  وعلى  فقط.  منها 
توفير  البلديات  وزيــر  مــن  نقاشه  نهاية  فــي 
يتم  أن  على  للمشروعين  الكافية  الــمــوازنــة 
هي  البلديات  وزارة  أن  معتبرين  فصاهما، 
على  األمطار  ــوازل  ع موازنة  بتوفير  المعنية 

حدة عن مشروع الخدمة االجتماعية.
المرفوع  الخطاب  يتضمن  أن  المزمع  ومن 
ــة  ــوازن ــم ــار عــن ال ــس ــف ــت ــر الــكــعــبــي االس ــوزي ــل ل
ــل فــتــرة  ــب ــــــوزراء ق ــا مــجــلــس ال ــده ــم ــت ــي اع ــت ال
االجتماعية،  الخدمة  لمشروع  والمخصصة 

لحساب  تحويلها  ــــرورة  ض عــلــى  ــن  ــددي ــش م
تأخر  لتافي  الخامس  المحافظات  بلديات 

تنفيذ جملة كبيرة من الطلبات.
ــرة  ــدائ ــدي مــمــثــل ال ــل ــب ــدث الــعــضــو ال ــح وت
وزارة  على  »إن  ــال:  وق هجري،  وليد  الثامنة 
موازنة  بشأن  صمتها  من  تخرج  أن  البلديات 
بالتصريحات  االكتفاء  وعــدم  األمطار  عــوازل 

غياب  عن  متسائًا  السطحية،  والمعلومات 
المخصصة  ــات  ــوازن ــم ال تــوزيــع  فــي  الــعــدالــة 
للمحافظة  بالنسبة  المذكورة  للمشروعات 

الوسطى.
توضح  أن  ضــــرورة  عــلــى  ــرس  ــج ه ـــدد  وش
الــمــلــفــات  هــــذا  تـــداعـــيـــات  ــات  ــدي ــل ــب ال وزارة 
أن  ذاته  الوقت  في  مطالبًا  البلدية،  للمجالس 

بشأن  البلديات  لوزير  طلبًا  المجلس  يرفع 
ــي هــذا  ــاح اإلشــكــالــيــات والــمــؤاخــذات ف ــض إي

الشأن.
وآثــار  تداعيات  من  البلدي  العضو  ــذر  وح
حزمة  تعلق  ــل  ظ ــي  ف الــشــتــاء  فــصــل  ــراب  ــت اق
والخدمة  ــار  ــط األم ـــوازل  ع طلبات  مــن  كبيرة 
المجلس  سيضع  ذلك  أن  مبينًا  االجتماعية، 

البلدي والوزارة في موضع حرج.

إغالق مطاعم البوكوارة 12 مساًء
األخــيــر  الـــقـــرار  ــأن  ــش ب يتعلق  وفــيــمــا  ـــذا  ه
مطاعم  إغاق  قرار  على  الموافقة  على  المصر 
عشرة  الثانية  الساعة  عند  البوكوارة  شــارع 
نظراً  المذكورة  المنطقة  في  ذلك  وتنفيذ  ليًا، 
اختصاص  المحات  وغلق  فتح  تحديد  ألن 
البلديات  وزير  أبلغ  البلدي.  للمجلس  أصيل 
مع  بالتنسيق  الــمــوضــوع  دراســـة  سيتم  ــه  أن
للتوصل  التنفيذي  والجهاز  البلدي  المجلس 
توقيت  تحديد  مــدى  في  المناسب  القرار  إلــى 

معين لغلق المحات المشار إليها.

4600 تبرعات لسادسة المحرق
ــات  ــق ــواف ــى م ــل ــات ع ــدي ــل ــب ــــر ال ووافـــــق وزي
تبرع  بشأن  إليه  المرفوعة  البلدي  المجلس 
حيث  ــة،  ــادس ــس ال لــلــدائــرة  الــشــركــات  بعض 
 )AFAS INTERNATIONAL( تبرعت شركة
ــط  ــف ن وشـــــركـــــة  ــــــار،  ــــــن دي  3000 ـــغ  ـــل ـــم ب
 ANTED( وشركة  دينار،   1100 البحرين 
دينار.  500 بملغ   )PAPERINOUSTRIES
المبالغ  ــذه  ه تصرف  أن  ــر  ــوزي ال ــرط  ــت واش
المخصصة  الــبــلــديــة  الــمــشــروعــات  لــصــالــح 

للدائرة نفسها.

تعليقات ساخنة ألعضاء المجلس بشأن طلب موازنة إضافية للمشروعات الخدمية

ضمن مقترح قانون النظافة الجديد: حظر التخلص من المخلفات في الطرقات والساحات

غرامة 500 دينار ألية سيارة تعرض للبيع في الشوارع العامة
من  المرفوع  المسودة  ضمن  الجديدة  النظافة  قانون  مقترح  فرض   [
إلبداء  البلدية  للمجالس  الكعبي  جمعة  وال��زراع��ة  البلديات  شئون  وزي��ر 
المالحظات عليه مؤخرًا، غرامة ال تقل عن 500 دينار وال تزيد عن 1000 
العامة  والساحات  والميادين  ال��ش��وارع  شغلوا  ممن  للمخالفين  دينار 
الحق  للبلدية  القانون  أعطى  حيث  البيع،  بقصد  المعروضة  بالمركبات 
في اإلنذار برفعها خالل 24 ساعة إن لم تزال السيارة من قبل أصحابها، 

وذلك بوضع عالمة تفيد بذلك.
القانون  مقترح  على  قريبًا  البلدية  المجالس  توافق  أن  المتوقع  ومن 
إدارة  عملية  ينظم  خاص  قانون  وجود  غياب  ظل  في  وخصوصًا  الجديد، 
شئون النظافة في البحرين. حيث ناقشت غالبية المجالس البلدية الخمسة 

مسودة القانون وطرحت مالحظاتها وإضافاتها عليه.
يفرز  أو  يترك  أو  يوضع  أو  ُيلقى  أن:  المقترح  القانون  مواد  وحظرت 
في الميادين والطرق والشوارع والممرات واألزقة واألرصفة وشواطئ 
والشرفات  الحوائط  وكذلك  المباني،  وأسطح  الفضاء  واألراض��ي  البحر 
وم��ن��اور ال��م��ن��ازل وغ��ي��ره��ا م��ن األم��اك��ن س���واء ك��ان��ت ع��ام��ة أم خ��اص��ة، 
القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها كمواد الروث والفضالت والقشور 
واالستحمام  المنزل  مياه  وكذلك  المهملة،  واألوراق  والقمامة  والكناسة 
وال��غ��س��ي��ل وال��م��ج��اري، وح��ف��ر االم��ت��ص��اص و«ال��ب��ال��وع��ات« وغ��ي��ره��ا، 
حارة  مياه  أو  كيماوية  )مواد  المصانع  مخلفات  أنابيب  مد  إلى  باإلضافة 

أو مواد صلبة(.

حظر فرز القمامة في الشوارع 
مواد  أية  أو  حيوانًا  أو  منقواًل  كان  سواء  شأنه  من  ما  كل  حضر  وكذلك 
الطريق  إشغال  أو  المارة  إعاقة  أو  السير  حركة  عرقلة  إلى  تؤدي  أشياء  أو 
وشرفاتها،  المباني  وواجهات  وجمالها  المدينة  منظر  تشويه  أو  العام 
تلوثها.  ومنع  بالبيئة  واإلض��رار  العامة  الصحة  بمقتضيات  اإلخ��الل  أو 
والعربات  والسيارات  األشجار  وأوراق  واألغصان  الحدائق  كفضالت 
والهدم  الحفر  أعمال  ومخالفات  وأجزائها،  والماكينات  األخرى  واآلليات 
وما  واألغطية،  السجاد  وتنظيف  ونقلها  البناء  ومواد  واألحجار  واألتربة 

في حكمها وغسيل السيارات والعربات واقتناء الحيوانات وإيوائها.
في  تجميعها  نقاط  في  القمامة  فرز  حضر  األولى  المادة  ضمن  وحدد 
أو  ال��ش��وارع  أو  السيارات  أو  المؤقتة  الترحيل  محطة  في  أو  الحاويات 
المواقع  في  إال  فرزها  يجوز  وال  والخاصة،  العامة  المباني  أو  الساحات 
والمرخصة لها بذلك. باإلضافة إلى حضر إلقاء األوراق وأعقاب السجائر 

في الطرق والشوارع واألرصفة والساحات والحدائق واألماكن العامة.
والمرطبات  ال��م��ش��روب��ات  مخلفات  رم��ي  حضر  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ه��ذا 
أصحاب  وعلى  العامة،  واألماكن  الطرق  في  شأنها  من  وما  والمأكوالت 
الالزمة  السالل  تأمين  األماكن  وشاغلي  والمقاهي  والمطاعم  المحالت 

الستخدامها من قبل الزبائن.
جلي  ومخلفات  األنقاض  إلقاء  حضر  إلى  أيضًا  الثانية  المادة  ونوهت 
والطرق  ال��ح��اوي��ات  ف��ي  والحفر  ال��م��ج��اري  وت��رس��ب��ات  وال��رخ��ام  ال��ب��الط 

واألماكن العامة.

المؤسسات العامة معنية بحفظ مخلفاتها
وجاء في المادة الثالثة من مقترح القانون، أنه يجب على سكان المنازل 
وغيرها،  والصناعية  التجارية  والمحال  والمنشآت  المكاتب  وأصحاب 
غطاء  لها  يكون  خاصة  أوعية  في  بهم  الخاصة  والمخلفات  القمامة  حفظ 
االش��ت��راط��ات  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  ألح��ك��ام  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  وت��ح��دد  محكم. 
والمواصفات الخاصة بهذه األوعية والمواعيد واألماكن المتعلقة بتركها 

في الخارج وطرقها جمعها.
والمهمالت  النفايات  نقل  وسائل  تكون  أن  الرابعة،  المادة  وتضمنت 
من  ذل���ك  وغ��ي��ر  ال��س��ائ��ل��ة  وال���م���واد  وال��ت��ط��اي��ر  للتساقط  ال��ق��اب��ل��ة  وال���م���واد 
بحيث  محكم  بشكل  وتغطى  جيدة  بحالة  أن��واع��ه��ا،  بجميع  المخالفات 
للشروط  طبقًا  وذل��ك  محتوياتها،  م��ن  ش��يء  يسيل  أو  يشرب  أو  يقع  ال 
القانون،  لهذا  التنفيذية  الالئحة  تحددها  التي  والمواعيد  والمواصفات 

وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وجاء في المادة الخامسة من القانون، أن كل أرض فضاء يصدر بشأنها 
توصية أو قرار من المجلس البلدي التابعة له األرض، وبعد موافقة الوزير 

قانون  من   )20( المادة  بحكم  عماًل  ذلك  على  البلديات  بشئون  المختص 
وتعديالته،   2001 لسنة   )35( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البلديات 
للشروط  وفقًا  وذلك  بتسويرها،  حائزها  يلتزم  تسويتها  وجوب  تتضمن 

والمواصفات والمواعيد التي يتم إخطاره بها من قبل البلدية المختصة.
الخاصة  المخالفات  أصحاب  على  يجب  فإنه  السادسة،  المادة  وأم��ا 
الطبية،  التحاليل  ومختبرات  والصيدليات  المستشفيات،  مخلفات  مثل 
وسائل  مخلفات  وكذلك  والسائلة،  منها  والصلبة  الصناعية  والمخلفات 
اللحوم  وأسواق  المسالخ  مخلفات  مثل  التعفن  سريعة  والمخلفات  النقل 
األخ��رى،  المخلفات  وم���زارع  زرائ���ب  ومخلفات  وال��دواج��ن  واألس��م��اك 
تلك  ونقل  وجمع  بحفظ  الخاصة  والمواصفات  لالشتراطات  وفقًا  وذلك 
أحكام  مراعاة  مع  القانون،  لهذا  التنفيذية  الالئحة  تحددها  التي  المخلفات 

القوانين المقررة في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

إلزام أصحاب المباني المؤجرة بنظافة محيطها
في حين نصت المادة السابعة، أنه يجب على أصحاب المباني التجارية 
واالستثمارية المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من األغراض، المحافظة على 
لها  المالصقة  واألرصفة  األبنية  هذه  ومناور  وممرات  ساحات  نظافة 

وللبلدية، على أن تلزم المالك بالمحافظة على نظافتها.
والسكراب  المهملة  المركبات  أصحاب  على  الثامنة  المادة  وش��ددت 
والميادين  الساحات  وف��ي  األرص��ف��ة،  وعلى  ال��ش��وارع  في  تركها  حظر 
العامة، وللبلدية أن تنذر أصحاب المركبات المستعملة والسكراب برفعها 
بوضع  وذلك  ساعة،   48 خالل  البلدية  تحددها  التي  األماكن  إلى  ونقلها 

عالمة عليها تفيد ذلك.
بالمركبات  العامة  والساحات  والميادين  الشوارع  إشغال  يحظر  كما 
برفعها  المركبات  أصحاب  تنذر  أن  وللبلدية  البيع،  بقصد  المعروضة 
في  المخالفة  حالة  وفي  بذلك.  تفيد  عالمة  بوضع  وذلك  ساعة،   24 خالل 
وحجزها  المركبات  ضبط  في  الحق  للبلدية  يكون  السابقتين  الحالتين 
تقدم  وعدم  الضبط  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  مضي  بعد  لها  ويكون  لديها، 
العلني  بالمزاد  المركبة  تبيع  أن  مستحقاتها  وسداد  الستردادها  صاحبها 

وتخصم تلك المستحقات من ثمنها. علمًا أن البلدية تخلي مسئوليتها من 
حدوث أي أضرار أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز.

طريق  عن  إال  مصدرها  كان  أيًا  النفايات  نقل  التاسعة  المادة  وحظرت 
وجوب  مع  الغرض،  لهذا  والمصنفة  المرخصة  والمؤسسات  الشركات 

تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة بذلك.

رقابة الجهاز البلدي
باإلشراف  بالبلدية  المعنية  اإلدارة  تقوم  بأن  العاشرة  المادة  وبينت 
المصدر  من  أنواعها  بجميع  النفايات  نقل  عمليات  على  والرقابة  المباشر 
لهذا  المرخصة  الشركات  بواسطة  لمعالجتها  المختصة،  المواقع  وحتى 

الغرض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بقرار  المخولين  البلدية  لموظفي  يكون   ،)11( رقم  المادة  في  وج��اء 
هذا  أحكام  تطبيق  من  التحقيق  القضائية  الضبطية  صفة  العدل  وزير  من 
يقع  ما  وإثبات  وضبط  له،  المنفذة  والقرارات  التنفيذية  والئحته  القانون 
الموظفين  لهؤالء  ويكون  القرارات،  هذه  وأحكام  ألحكامه  مخالفات  من 
حق طلب المعلومات والبيانات واالطالع على الوثائق والرخص المتعلقة 
له  المنفذة  والقرارات  القانون  هذا  ألحكام  الخاضعة  واألعمال  باألماكن 
وإحالة  إليها،  المشار  األماكن  في  المختصين  وسؤال  المحاضر  وتحرير 

المخالفة إلى الجهة المختصة.
ينص  أشد  عقوبة  بأي  اإلخالل  عدم  مع  فإنه   ،)12( رقم  المادة  في  وأما 
 )7  ،6  ،5  ،2،3،4( المواد  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب  آخر،  قانون  عليها 
وعلى  دينار،   300 عن  تزيد  وال  بحريني،  دينار   100 عن  تقل  ال  بغرامة 
مخالفة أحكام المواد )8،9( بغرامة ال تقل 500 دينار وال تزيد عن 1000 
الغرامة  عن  فضاًل  الحكم  اإلدان��ة  ثبوت  حال  في  للمحكمة  ويجوز  دينار، 
الترخيص  وسحب  ألصله،  الشيء  رد  أو  واإلزال���ة  المصادرة  بعقوبة 

نهائيًا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت.
التي  واإلجراءات  العامة  القواعد  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وتنظم 
منها،  واإلعفاء  تحصيلها  وطرق  مصاريفها  وتقدير  اإلزالة  شأن  في  تتبع 

ويتم تحصيل المصاريف بالطريق اإلداري.

§ مدينة عيسى-صادق الحلواجي

لدور  الثالثة  االعتيادية  جلسته  في  الوسطى  المحافظة  بلدي  مجلس  وافق   [
يطلب  البلديات  لوزير  خطاب  رف��ع  على  )األرب��ع��اء(،  أم��س  ي��وم  الرابع  االنعقاد 
المجلس من خالله موازنة إضافية تبلغ مليون دينار. وذلك لسد العجز الحاصل 
إلى  باإلضافة  الوسطى.  للمحافظة  االجتماعية  الخدمة  مشروع  م��وازن��ة  في 

المطالبة بتنفيذ 400 طلب عوازل أمطار قبل فصل الشتاء.

افتتاح 4 حدائق في »الجنوبية« خالل احتفاالت العيد الوطني 

تطوير شامل لمنتجع بالج الجزائر بداية العام المقبل
§ الرفاع - محرر الشئون المحلية

] كشف رئيس مجلس بلدي المحافظة الجنوبية 
صباح  الثالثة  االعتيادية  الجلسة  في  المهندي  علي 
منتجع  لتطوير  شاملة  خطة  عن  ــاء(  ــع )األرب أمــس 

باج الجزائر.
حيث  المقبل،  العام  خال  سيبدأ  العمل  أن  وذكــر 
»العرشان«  من  ــداًل  ب مفتوحة  مظات  وضــع  سيتم 
التي تمت ازالتها مؤخراً، باالضافة إلى إنشاء ممرات 
الباج،  إلى  والمقيمين  المواطنين  تنقل  عملية  تسهل 
الفتًا إلى أنه ستتم زراعة الباج بالعديد من األشجار 
المنطقة  ــي  ف التشجير  نسبة  ــادة  ــزي ل خطة  ضمن 

المحيطة بالمنتجع.
يعتبر  الجزائر  ــاج  ب منتجع  أن  المهندي  وأفـــاد 
التي  الجنوبية  المحافظة  في  المهمة  المواقع  من 
لذلك  البحرين،  مناطق  كل  من  المواطنون  يقصدها 
غرفة  وتوفير  المياه  دورات  زيادة  على  العمل  سيتم 
ــادة  زي عــن  فــضــًا  لاستحمام،  ومغطات  مكشوفة 

الممرات واأللعاب الترفيهية المجانية لألطفال.
 4 افتتاح  سيتم  ــه  أن ــى  إل المجلس  رئــيــس  ولــفــت 
العيد  مــع  وبالتزامن  قريبًا  المحافظة  فــي  حــدائــق 

الوطني منتصف ديسمبر/ كانون األول المقبل، منها 
سيتم  كما  السيل،  ووادي  غويفة  وأم  الــزالق  حديقة 
الدائرة  في  المعسكر  ــارع  ش على  مضمارين  انشاء 
الثانية، وآخر في منطقة الحنينية في الدائرة األولى، 

إذ سيتم افتتاحهما نهاية ديسمبر أيضا.
ووفقًا للمهندي، فإن هناك زيارات ميدانية سيقوم 
البلدي  المجلس  مع  الجنوبية  البلدية  عام  مدير  بها 
متطلباتها  على  لاطاع  المحافظة  ــر  دوائ لمختلف 
المجلس  ـــى  إل ــا  ــه ــع ورف الـــطـــارئـــة،  ــا  ــه ــات ــاج ــي ــت واح
الضرورية  االحتياجات  في  تتمثل  والتي  لاعتماد، 
خضراء.  ومسطحات  شعبية  وساحات  حدائق  من 
ورد  خطاب  ضمن  وافــقــت  األشــغــال  وزارة  أن  مبينًا 

للمجلس على تطوير عدد من الشوارع.
من  مكونة  لجنة  تشكيل  على  المجلس  وافــق  كما 
تنظيم  وهيئة  التنفيذي  والجهاز  البلدي  المجلس 
أبراج  وضع  لدراسة  االتصاالت  وشركات  االتصاالت 
عدد  تركيب  تــم  التي  ـــال(  اإلرس )تقوية  ــاالت  ــص االت
حيالها،  الازمة  االجــراءات  التخاذ  مؤخراً  منها  كبير 
الدوسري  مبارك  السادسة  الــدائــرة  عضو  ان  مبينًا 
في  االتصاالت  أبراج  وضعية  عن  متكامًا  تقريراً  أعد 

المحافظة عمومًا.

ممشى وساحات خضراء ومظالت جديدة لبالج الجزائر قريبًا

هيئة »االتصاالت«: إشارات »أبراج« مدينة حمد وجدحفص متدنية جدًا
 § المنامة - هيئة تنظيم االتصاالت

] قامت هيئة تنظيم االتصاالت مؤخراً بقياس مستوى 
ــاالت  ــص ــات مــحــطــات االت ــي ــوائ ــن ه اإلشـــــارات الـــصـــادرة ع
من  طلب  على  بناًء  وذلك  حمد  مدينة  في  الكائنة  المتنقلة 
خالد  السيد  الشمالية  للمنطقة  البلدي  المجلس  ممثل 

الكعبي.
القياسات  نتائج  مع  متوافقة  القياسات  نتائج  وكانت 
حيث  أخــــرى،  ــن  ــاك أم ــي  ف الهيئة  أجــرتــهــا  ــي  ــت ال األخــــرى 
هي  الموقع  في  اإلشارة  مستويات  أن  النتائج  هذه  أظهرت 

القرار  بحسب  بها  المسموح  المستويات  من  بكثير  أقــل 
أفضل  على  وضعها  تم  والتي   2009 لسنة   4 رقم  الوزاري 

الدولية. الممارسات 
 0.68 هو  راديوية  اتصاالت  إشــارة  أقــوى  قياس  وكــان 
فولت للمتر الواحد. وهذا يشكل 1.6في المئة من المستوى 
 .2009 لسنة   )4( رقم  ــوزاري  ال للقرار  وفقًا  به  المسموح 
قياسها  كان  التي  األخرى  اإلشارات  من  عدد  هناك  كان  وقد 

بكثير. أقل 
يشمل  ــذا  )وه الحالية  االشـــارات  جميع  مجموع  ــان  وك
ــو  ــرادي وال ــاالت  ــص االت ـــراج  أب تبثها  الــتــي  ــــارات  اإلش كــافــة 

المسموح  المستوى  من  المئة  في   4.7 بنسبة  والتلفزيون( 
مدينة  في  الهيئة  أجرتها  التي  القياسات  إلى  باإلضافة  به. 
الصحف  شكاوى  على  بالرد  كذلك  الهيئة  قامت  فقد  حمد، 
السكنية.  المناطق  فــي  ــاالت  ــص االت أبـــراج  تركيب  بشأن 
منطقة  في  سكني  مجمع  في  قياسات  الهيئة  ــرت  أج وقــد 
التلفزيوني  البث  ـــارات  إش أن  أظــهــرت  والــتــي  جدحفص 
أبراج  من  الصادرة  اإلشــارات  مستوى  ضعف  بنحو  كانت 
لجميع  اإلجمالي  المستوى  كان  فقد  ذلك،  ومع  االتصاالت. 
اإلشارات التي قامت الهيئة بقياسها أقل من 1 في المئة من 

به.  المسموح  المستوى 

موظفو »األشغال« يشاركون في ورشة عن »التوعية االستراتيجية« 
§ المنامة - وزارة األشغال

] أقامت وزارة األشغال ممثلة 
في قسم التخطيط االستراتيجي، 
اإلستراتيجية  التوعية  ورشـــة 
ــل  ــي لــمــوظــفــيــهــا، بـــحـــضـــور وك
ــي، وذلــك  ــال ــك ــف ال ــاي الـــــوزارة ن
للتعريف  الجادة  خطواتها  ضمن 
ــز  ــزي ــع ــت ــا، ول ــه ــت ــي ــج ــي ــرات ــت ــاس ب
اإلستراتيجية  الخطة  مفاهيم 
الصعيدين  على  بها  المتعلقة 

الداخلي والخارجي.
ــارت  ــة، أش ــورش ــي بــدايــة ال وف
اإلستراتيجي  التخطيط  رئيسة 
الزياني  ــاء  رج األشــغــال  ـــوزارة  ب
فعالية  ــت  ــام أق الـــــوزارة  أن  إلـــى 
موظف   200 مــن  ألكثر  توعوية 
الجاري،  الشهر  من   12 بتاريخ 
وزارة  إستراتيجية  نشر  أجل  من 

العاملين  جميع  بين  ــال  ــغ األش
ـــة، ولــمــواصــلــة  ـــه ــــن ج فــيــهــا م
اإلستراتيجية  الــــوزارة  مسيرة 
 2004 ــام  ــع ال ــي  ف ــا  ــه ــدأت ب ــي  ــت ال
رؤيتها  لتحقيق  أخرى،  جهة  من 
لرؤية  والمواكبة   2015 للعام 
 .2030 االقــتــصــاديــة  البحرين 
مدير  تحدث  أخـــرى،  ناحية  مــن 
ـــة واإلعــــــام  ـــام ـــع ـــات ال ـــاق ـــع ال
بالوزارة فهد بوعاي عن »سعي 
ــى  إل ــث  ــي ــث ــح ال ـــال  ـــغ األش وزارة 
المساهم  العمل  مفهوم  ترسيخ 
ــق اإلســتــراتــيــجــيــة  ــي ــب ــط ــــي ت ف
»لن  أنها  مبينًا  بــهــا«،  الخاصة 
تجميع  ســبــيــل  فـــي  جـــهـــداً  ــــأُل  ت
موظفيها  جميع  جهود  وتكريس 
اإلستراتيجية  الخطة  إطار  تحت 

التي تتبناها«.
العالمية  ــز  ــوائ ــج ال ــأن  ــش وب  

األشغال،  وزارة  حصدتها  التي 
حــازت  األخــيــرة  أن  بــوعــاي  ــر  ذك
جـــائـــزة الــتــمــيــز اإلســتــراتــيــجــي 
إلــى  ــة  ــاف ــاإلض ب  ،2009 لــلــعــام 
المئة  في   12 مقدمة  في  تصنيفها 
التي  الــعــالــمــيــة  الــمــنــظــمــات  ــن  م

نجحت في تنفيذ اإلستراتيجية.
ـــــذه الـــــورشـــــة فــي  ــــي ه ــــأت وت
األشـــغـــال  وزارة  ــــرص  ح ـــــار  إط
اإلستراتيجي  الوعي  نشر  على 
بمختلف  موظفيها  جميع  بين 
التخطيط  قسم  ينظم  إذ  فئاتهم، 
اإلســتــراتــيــجــي ورشـــة الــعــيــادة 
عند  ــاء  ــث ــل ث كـــل  ــة  ــي ــج ــي ــرات ــت اإلس
الظهر  بــعــد  ــف  ــص ــن وال الــثــانــيــة 
من  ـــــراد  واألف موظفيها  لجميع 
مختلف الجهات، بغرض تطبيق 
أفضل  وتــقــاســم  اإلستراتيجية 

الممارسات المتعلقة بها.

»بلدي العاصمة« يوصي باالنتهاء 
من صيانة الحدائق

§  المنامة - مجلس بلدي العاصمة 

أمس  الثالثة  االعتيادية  جلسته  في  العاصمة  بلدي  مجلس  أوصى   [
في  الصيانة  أعمال  من  باالنتهاء  بالمنامة  المجلس  مقر  في  )األربعاء( 
حدائق العاصمة، بناء على التقرير المرفوع من لجنة الخدمات والمرافق 

العامة.
كما مرر المجلس توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بوضع حل 

لمشكلة حراس األمن في الحدائق بتوفير غرف مائمة لهم.
الحدائق  وضعية  عن  مفصًا  تقريراً  رحمة  صادق  اللجنة  رئيس  وقدم 

بالعاصمة، موضحا أنها بحاجة إلى عملية صيانة بصورة دائمة.
النظافة  بشأن  الموضوعة  للخطة  متابعة  هناك  »إن  رحمة:  ــال  وق
وأن  جيد  بمستوى  أنــهــا  على  ــق  ــدائ ــح ال ــي  ف النظافة  بعملية  مــشــيــداً 
الصيانة،  ناحية  من  إهمالها  وعدم  راٍق  بمستوى  تبقى  أن  منها  الهدف 
االعتناء  عــدم  مثل  الحدائق  بعض  على  الماحظات  لبعض  تطرق  كما 
بذلك،  متخصصة  شركة  وجود  مع  الحمامات  وصيانة  الكراسي  بتوزيع 
وكاستخدام عمال البلدية لغرفة الحارس أوعدم وجود غرف تقي العامل 

لهيب الشمس و برد الشتاء«.
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صالح علي: مطالب الصم 
حقوقية  أكثر منها إنسانية

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

علي  صالح  النائب  النواب  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  قال   [
إلى  أسابيع   6 قبل  رفعها  تم  البحرينية  الصم  جمعية  مطالب  إن 
الوزارات المعنية، مؤكداً أنها حقوق واجبة لهم كمواطنين، وليست 

مجرد مطالب إنسانية بحتة. 
لتكريم  الجمعية  حفل  في  ألقاها  التي  الكلمة  في  علي،  ــاد  وأش  
بدور  النعيم  في  بمقرها  الثلثاء  مساء  والمسرحية،  الفنية  كوادرها 
العادلة،  مطالبهم  تحقيق  ضرورة  إلى  داعيًا  المتطوعين،  العاملين 
التي تعتبر حقوقًا لهم كمواطنين أكثر منها مسألة إنسانية.  وشكر 
أن  إلى  مشيراً  الصم،  خدمة  في  تبذلها  التي  الجهود  على  الجمعية 

المقر الحالي ال يتناسب مع أنشطتها الكبيرة التي تؤديها.
المؤمن،  جاسم  الشيخ  النائب  بحضور  أقيم  الذي  الحفل  وفي 
مسرحية  في  العاملين  تكريم  تم  نــوح،  آل  حميد  الحاج  والوجيه 
بنك  مــركــز  ــي  ف اشــهــر   4 قبل  عــرضــت  الــتــي  ــة«،  ــّي ــِن ــِح ب »شيلوني 
وزارة  ــى  إل الــتــابــع  عيسى  بمدينة  للتأهيل  والــكــويــت  البحرين 
شهرين  قبل  عرضها  وأعيد  ليلتين،  مدى  على  االجتماعية،  التنمية 
شمل  كما  بالدمام.  الصم  نادي  في  السعودية  العربية  المملكة  في 

التكريم المتدربين الذين أنهوا دورًة خاصًة بالمعينات السمعية.
رئيس  ألقى  ثم  الكريم،  القرآن  من  عطرة  بتالوة  الحفل  بدأ  وقد 
علي  ــالح  ص بالنائب  فيها  ــب  رح كلمًة  النعيمي  مهدي  الجمعية 
التي  بالفعاليات  كبير  لكنه  المكان  صغر  عن  معتذراً  والحاضرين، 

تقيمها الجمعية ويشارك فيها عدٌد كبير من أعضائها.
 ووجه شكره إلى المتدربين في المعينات السمعية وعلى رأسهم 
ثقتهم  ــززت  ع والــتــي  ـــدورة،  ال على  ــرف  أش ــذي  ال التيتون  محسن 
»شيلوني  مسرحية  في  الممثلين  شكر  كما  وإمكانياتهم.  بأنفسهم 
بفضل  استطاع  الذي  حسن،  جابر  المخرج  مقدمتهم  وفي  بحنية« 
الصم،  لدى  الكامنة  الفنية  الطاقات  استخراج  وجهوده  مثابرته 

فقدموا عماًل فنّيًا جمياًل على المسرح.

قطاع »الثقافة« البحريني يشارك
 في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

فرانكفورت  معرض  في  واإلعالم  الثقافة  وزارة  مشاركة  حققت   [
مميزًا،  نجاحًا  )الثلثاء(  األول  أمس  افتتاحه  كان  ال��ذي  للكتاب  الدولي 
مربعا  مترا   16 مساحة  على  بجناح  والتراث  الثقافة  قطاع  شارك  حيث 
زوار  واستوقف  األنظار  لفت  البحرينية،  )ميالبلو(  شركة  تصميم  من 
البحريني  التراث  من  المستوحاة  التصميم  جماليات  بسبب  المعرض 
في إطار حديث ال يخل بتقليدية الماضي، ما شكل عاماًل جاذبًا للوقوف 
والفنية  الثقافية  اإلص�����دارات  م��ن  محتوياته  على  واالط����الع  أم��ام��ه 
والتاريخية والتراثية التي قدمت صورة مميزة عن مملكة البحرين بين 

الماضي والحاضر، الصادرة عن قطاع الثقافة والتراث.
حتى  يستمر  الذي  للمعرض،  ال�57  الدورة  فعاليات  باألمس  وبدأت 
مدينة  تستقبل  حيث  الجاري،  األول  تشرين  أكتوبر/   23 األح��د  يوم 
فرانكفورت أكبر معرض كتاب في العالم في خريف كل عام. وال تقتصر 
إلى  تمتد  ولكنها  المختلفة،  الكتب  ع��رض  على  المعرض  ه��ذا  فعاليات 
تقديم أنشطة ثقافية متنوعة، ما يجعل المعرض واحدا من أكبر األحداث 
الثقافية العالمية. ففي هذا العام يشارك أكثر من 3000 عارض ألماني، 
ونحو 4000 عارض من نحو مئة دولة مختلفة.  ومن المتوقع أن يصل 
عدد الزائرين هذا العام إلى 270.000 زائر، يستمتعون باكتشاف عالم 
ندوات  من  المختلفة  الثقافية  باألنشطة  يستمتعون  كما  الجديدة،  الكتب 
وحلقات مناقشة وغيرها. وباإلضافة للزائرين من هواة القراءة، يحفل 
كتاب  من  المتخصصين  من  العديد  بزيارة  الكبير  السنوي  الحدث  هذا 
وصحافيين،  ورسامين  مكتبات  وأمناء  المكتبات  وأصحاب  وناشرين 
المعرض  ه��ذا  من  يجعل  ما  وه��و   180.000 نحو  إل��ى  عددهم  ويصل 
فرصة فريدة للعاملين بالمجال األدبي لتبادل اآلراء والتعارف. ويوفر 
المعرض فرص االتفاقيات على حقوق النشر والطبع، كما يدعم التبادل 

بين األجيال الشابة على المستوى الدولي.

في الفترة من 16-18 الجاري

رسميون وأهليون يقفون في بيت األمم المتحدة إلنهاء الفقر
§ الوسط-أماني المسقطي

عن  وممثلون  المتحدة  األمــم  منتسبو  يقف   [
في  المدني  والمجتمع  الحكومية  المؤسسات 
البحرين في مقر بيت األمم المتحدة في الفترة من 
نداء  توجيه  أجــل  من  وذلــك  الــجــاري،   18 إلــى   16
والحكومة  المتحدة  األمم  في  للمسئولين  مشترك 
لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أحد أهداف األلفية 

وهو القضاء على الفقر.
المتحدة  األمم  مركز  مدير  أكد  الصدد،  هذا  وفي 
األمم  أن  فريجي  نجيب  الخليج  لبلدان  لإلعالم 
ــدة وشـــركـــاءهـــا الــرســمــيــيــن واألهــلــيــيــن  ــح ــت ــم ال
ــوم )الــخــمــيــس( مــؤتــمــراً  ــي ــاح ال ــب ســيــعــقــدون ص
عن  لإلعالن  المتحدة  األمم  بيت  مقر  في  صحافيًا 
من  الفترة  فــي  ستنظم  التي  المختلفة  األنشطة 
المنطقة.  ودول  البحرين  في  الجاري   18 إلى   16
وذلك في إطار حملة األلفية التي تهدف إلى تعبئة 
المسئولين  لدعوة  األشخاص  ماليين  من  المزيد 
إلى  الفقر  تخفيض  على  بالعمل  القرار  وصانعي 
األلفية  أهداف  ضمن   2015 العام  بحلول  النصف 
 2000 العام  قمة  في  العالم  زعماء  بها  التزم  التي 

التي عقدت في نيويورك.
الصحافي  ــر  ــم ــؤت ــم ال ـــأن  ب ــي  ــج ــري ف وأوضــــح 

سيشهد مشاركة منظمات غير حكومية بحرينية، 
إضافة إلى منظمات إقليمية وعالمية.

سيعقد  الصحافي  المؤتمر  أن  فريجي  أكد  كما 
انضمت  الــخــاص  القطاع  عــن  ممثلين  بمشاركة 
حداً  لنضع  وتحرك  »قــم  حملة  إلــى  مؤسساتهم 
الفقر  على  القضاء  حملة  شعار  وهو  اآلن«،  للفقر 

لهذا العام.
وحثهم  المعنيين  جميع  دعــوة  »سيتم  ــال:  وق
تعبئة  بغرض  الحملة  في  بكثافة  المشاركة  على 
في  للمساهمة  البحرينيين  مــن  ممكن  ــدد  ع أكبر 
موقع  ــي  ف أسمائهم  تسجيل  خــالل  ــن  م الحملة 
رقم  تحطيم  ــى  إل يهدف  الــذي  العالمية  الحملة 
مقارنة  الحملة  ــي  ف الــمــشــاركــيــن  ــدد  ــع ل قــيــاســي 
فيها  المشاركين  عدد  وصل  حين  الماضي  بالعام 

116 مليون شخص من جميع أنحاء العالم«.
ـــداء الــمــســئــولــيــن  ـــن ــب هــــذا ال ــال ــط ـــع: »ي ـــاب وت
والفيدرالية  الحكومية  الــمــجــاالت  مختلف  فــي 
بتنفيذ  ـــزام  ـــت واالل الــتــعــهــد  بــتــجــديــد  والــمــحــلــيــة 
من  للتقليص  واجتماعية  اقتصادية  سياسات 

الفقر باتجاه القضاء عليه«.
إعالن  بلداً   189 ــادة  ق وقــع   2000 العام  وفــي 
إلنهاء  وسعهم  في  ما  كل  بذل  على  واتفقوا  األلفية 
إنجاز  طريق  عن  بذلك  بالقيام  وتعهدوا  الفقر، 

خريطة  باعتبارها  لأللفية،  التنموية  األهـــداف 
العام  بحلول  المدقع  الفقر  على  للقضاء  الطريق 

.2015
ال  أنه  الفقر،  إنهاء  حملة  على  القائمون  ويؤكد 
الفقر  نتيجة  يوميًا  يموتون  شخص  ألف   50 يزال 
األغنياء  بين  الفجوة  اتساع  ــزداد  ي فيما  المدقع 
والفقراء، إذ إن قرابة نصف سكان العالم يعيشون 

في فقر، وتمثل النساء 70 في المئة من بينهم.
منهك  عالمي  اقتصاد  ظل  في  أنه  إلى  ــاروا  وأش
يستمر  أن  مضى  وقت  أي  من  أكثر  ضروريًا  أصبح 
أشد  أن  باعتبار  العالم،  حكومات  على  الضغط 
األزمة  آثار  بشدة  يعانون  العالم  في  فقراً  الناس 

االقتصادية العالمية التي لم تكن لهم فيها يد.
ما  بانعكاس  تهدد  المالية  األزمــة  أن  واعتبروا 
تم من تقدم في إنجاز أهداف األلفية للتنمية، وأنه 
الرابع  للعام  العالم  عبر  الماليين  سيقف  لذلك 
على التوالي، إلبراز دعمهم لمكافحة الفقر وإلنجاز 

األهداف التنموية لأللفية.
ويسعى المشاركون في الحملة عبر العالم إلى 
أجل  ومن  التنمية،  دعم  أجل  من  حكوماتهم  حث 
والرعاية  التعليم  وتوفير  الفقراء،  مديونية  إلغاء 
العادلة  العالمية  والتجارة  للجميع،  الصحية 

والمساواة بين الجنسين وتحمل المسئولية. شعار حملة »أنهوا الفقر اآلن!«

في اتفاقية وقعتها »الشباب والرياضة« و»الحكومة اإللكترونية« أمس

تدريب ألف شاب وشابة على الحاسب اآللي لمحو األمية اإللكترونية

للشباب  الــعــامــة  ــة  ــس ــؤس ــم ال رئــيــس  ـــرق  ـــط وت
خالل  خليفة  آل  محمد  بــن  ــواز  ف الشيخ  والــريــاضــة 
الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي عــقــد أمـــس )األربـــعـــاء( 
عن  االتفاقية  توقيع  بمناسبة  الوطني  بــاالســتــاذ 
إيجاد  ــالل  خ ــن  م الــشــبــاب  بقطاع  الــنــهــوض  أهمية 
تقتضيه  ما  حسب  وذلك  لهم  الالزمة  التدريب  فرص 
طموحات  وحسب  جهة  من  العمل  ســوق  متطلبات 
مختلف  لــهــم  تكفلها  ــي  ــت ال المستقبلية  ــاب  ــب ــش ال

القطاعات في البحرين من جهة أخرى.
أنها  وصفها  إذ  االتفاقية،  بهذه  فواز  الشيخ  وأشاد 
بالشباب  الثقة  لتعزيز  المشتركة  ــى  األول الخطوة 

وتوفير المناخ المالئم إلبداعاتهم.
تولي  المؤسسة  أن  إلى  المؤسسة  رئيس  وأشــار 
قطاع الشباب اهتمامًا بالغًا، وذلك من خالل البرامج 
تنظمها  ــي  ــت ال المختلفة  الــشــبــابــيــة  والــفــعــالــيــات 
مختلف  في  التدريبية  الدورات  خالل  من  أو  اإلدارات، 
هيئة  مع  جــاءت  االتفاقية  هذه  أن  مبينًا  المجاالت، 
في  ــداً  ــدي ج منعطفًا  لتكون  اإللكترونية  الحكومة 
لدى  اإللكترونية  األمية  ومحو  المعرفة  نشر  طريق 
الجهات  مع  المثمر  التعاون  خالل  من  الشباب  قطاع 
إتاحة  في  المساهمة  ارتأت  التي  األخرى  الحكومية 
مفهوم  لترسيخ  وذلـــك  الــشــابــة  للعناصر  الــفــرص 
بالمملكة  القطاعات  مختلف  بين  المشترك  العمل 
شأن  رفعة  وهي  أال  والغايات  األهداف  إلى  للوصول 

البحرين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة 
يأتي  االتفاقية  توقيع  »إن  القائد  محمد  اإللكترونية 

ضمن  يندرج  والــذي  القدرات  بناء  مشروع  إطــار  في 
استراتيجية الحكومة اإللكترونية لمملكة البحرين، 
المواطنين  تدريب  برامج  على  المشروع  يشتمل  إذ 
الفجوة  سد  أجل  من  اآللــي  الحاسب  استخدام  على 
اإللكترونية  األمية  وتقليص  المجتمع  في  الرقمية 
وزيادة المتعاملين بخدمات الحكومة اإللكترونية«.

على  أيضًا  يشتمل  البرنامج  »أن  القائد  وأضــاف 
الحكوميين  للموظفين  القدرات  وبناء  تأهيل  برامج 
ونظم  مــشــاريــع  ــع  م الــتــعــامــل  ــن  م تمكينهم  ــدف  ــه ب

الحكومة اإللكترونية الحديثة«.
إلى  تهدف  التفاهم  مــذكــرة  أن  ــى  إل القائد  ولفت 
األمية  محو  بهدف  الطرفين  بين  الــتــعــاون  تعزيز 
الشبابية  لــلــمــراكــز  المنتمين  لـــدى  المعلوماتية 
وتدريبهم على استخدام الحاسب اآللي وحثهم على 
على  المتوفرة  الحكومية  الخدمات  من  االستفادة 

موقع بوابة الحكومة اإللكترونية.
حرص  من  تأتي  االتفاقية  هذه  أن  إلى  القائد  ونوه 
التدريبية  ــدورات  ال عقد  بأهمية  والمؤسسة  الهيئة 
اآللي  الحاسب  أساسيات  وتعلم  المهارات  صقل  في 
واإلنترنت، إذ تعتبر هذه الدورات إحدى اآلليات التي 
بين  المعلوماتية  والثقافة  الوعي  لنشر  اتباعها  يتم 

مختلف شرائح الشباب البحريني.
وبموجب هذه االتفاقية ستقوم المؤسسة العامة 
للشباب والرياضة بتحديد الشباب الذين لم تمكنهم 
الظروف من الحصول على أساسيات الحاسب اآللي، 
والتنسيق معهم ألجل الحصول على فرص للتدريب 
حسب  اآللي  بالحاسب  المجهزة  األندية  أو  بالمراكز 

الــحــكــومــة  هــيــئــة  ــوم  ــق ت أن  ــى  ــل ع ســكــنــهــم،  ــق  ــاط ــن م
المدربين  وتوفير  العلمية  المادة  بإعداد  اإللكترونية 
على  للحصول  وذلك  الشباب،  بتدريب  للقيام  األكفاء 

الشهادات المعتمدة في هذا المجال فيما بعد.
عليها  التوقيع  تم  التي  التفاهم  مذكرة  وبموجب 
الحكومة  هيئة  و  للشباب  العامة  المؤسسة  ستقوم 
الشباب  قـــدرات  تنمية  مــشــروع  بدعم  اإللكترونية 
على  تدريبهم  في  المتمثل  اإللكتروني  المجال  في 
أساسيات الحاسب اآللي واإلنترنت وآلية االستخدام 
أن  على  اإللكتروني،  الحكومة  بوابة  من  واالستفادة 
2009م  نهاية  مع  وشابة  شاب   1000 تدريب  يتم 

كمرحلة أولى.

تنمية  مــشــروع  ــم  دع ــى  إل االتفاقية  ــذه  ه وتــهــدف 
أسس  وتكريس  الشباب  لدى  اإللكترونية  القدرات 
تعلم الحاسب اآللي واإلنترنت لديهم، وقد تم توقيع 
األقسام  ورؤساء  مديري  من  عدد  بحضور  االتفاقية  
بالمؤسسة العامة والحكومة اإللكترونية باإلضافة 
الشبابية  ــز  ــراك ــم ال وشــابــات  ــاب  ــب ش ــن  م عـــدد  إلـــى 

التابعة إلدارة الهيئات الشبابية بالمؤسسة.
تحقيق  على  ستعمل  التفاهم  مــذكــرة  أن  ويــذكــر 
خالل  من   2030 االقتصادية  البحرين  رؤية  مبادئ 
لتزويدهم  وذلــك  للمواطنين  فعالة  بــرامــج  تقديم 
جديدة  قطاعات  في  للدخول  األساسية  بالمهارات 

لتمكينهم من المساهمة في نماء االقتصاد الوطني.

»سترة الخيري« 
يفتتح قاعة ينابيع الخير

§ الوسط - محرر الشئون المحلية 

الثلثاء  ــوم  ي الخير  ينابيع  قاعة  الخيري  سترة  صندوق  افتتح   [
بعض  وأعضاء  والكويت  البحرين  بنك  من  ممتثلين  بحضور   الماضي 

الصناديق الخيرية المحيطة بالمنطقة.
وقال رئيس مجلس أمناء صندوق سترة الخيري أحمد عبدالنبي: »إن 
افتتاح القاعة كان على يد ممثلي بنك البحرين والكويت وذلك لدعمهم إلى 

الصندوق من جهة ولودعمهم في بناء وتشييد القاعة من جهة أخرى«.
من  وعــدد  المنطقة  أهالي  من  مجموعة  االفتتاح  حضر  »لقد  ــاف  وأض
أعضاء الصناديق الخيرية المحيطة بالمنطقة وذلك لفتتاح قاعة ينابيع 

الخير الخاصة باألفراح والمؤتمرات«.
دائمة  موارد  تخصيص  هو  القاعة  هذه  إنشاء  من  الهدف  أن  إلى  ويشار 
وثابتة إلى الصندوق حتى يستطيع إحياء أنشطته وبرامجه وفعالياته 

مع االستمرار في دعم الفقراء والمحتاجين.
جميع  يستأجرها  أن  باإلمكان  القاعة  هذه  أن  مسبقًا  التأكيد  تم  وقد   
وخصوصًا  الجميع  إلــى  مفتوحة  إنها  إذ  المواطنين،  وجميع  األهــالــي 
الصندوق  إلــى  اإليــجــار  ربــح  يعود  أن  على  بحت،  تجاري  مشروع  أنها 
من  وغيرها  والمساعدات  الصندوق  أنشطة  إلى  الربح  بتخصيص  وذلك 

الخدمات التي يقدمها الصندوق كالمساعدات المالية.

صندوق سترة الخيري يفتتح قاعة ينابيع الخير 

احتجاجًا على قرارات الرئيس الفردية... دعوا إلى تصحيح األوضاع

ثالثة أعضاء من إدارة »الصحفيين« يجّمدون عضويتهم
 § الوسط - محرر الشئون المحلية

إدارة  مــجــلــس  فــي  أعــضــاء   3 ــن  ــل أع  [
ــم:  وه الــبــحــريــنــيــة  الصحفيين  جمعية 
حسين،  ــم  ــاس ق الــعــضــويــة  لجنة  ــس  ــي رئ
اللجنة  ورئيس  ضيف،  لميس  السر  وأمين 
عضويتهم  تجميد  السواد،  محمد  المالية 
الجمعية  ــس  ــي رئ ــرد  ــف ت عــلــى  ــًا  ــاج ــج ــت اح
دون  من  فردية،  بصورة  القرارات  بإصدار 

األعضاء. باقي  مراجعة 
وذكر األعضاء الثالثة في بيان صحافي 
صباح  اإلدارة  لمجلس  اجتماع  بعد  جــاء 
تقديم  رفض  الرئيس  أن  )األربعاء(،  أمس 
عليها،  المعترض  ــرارات  ــق ــل ل تفسير  أي 
تقديم  أو  للمساءلة  نوع  أي  على  معترضًا 
بتسجيل  ــاء  ــف ــت االك طــالــبــًا  تــوضــيــحــات، 
يعتبر  ألنه  الجلسة  محضر  في  اعتراض 
ومّسًا  األعــضــاء  لصالحيات  تــجــاوزاً  ذلــك 

البيان. بحسب  بصالحياته، 

لما  أسفهم  عن  الثالثة  األعضاء  وأعرب 
القرارات  بسبب  الجمعية  أوضاع  إليه  آلت 
بــضــرورة  مطالبين  بحسبهم،  الــفــرديــة، 
أمــام  ــوف  ــوق ال وعــدم  ــاء،  ــط األخ تصحيح 
يؤدي  تغيير  إلحداث  المبدولة  المحاوالت 
الصحافي  الجسم  توحيد  إلى  النهاية  في 
االستفراد  عن  بعيداً  واحد،  نقابي  عمل  في 
انطالقتها  منذ  الجمعية  مسيرة  حكم  الذي 
الثالثة،  الصحافيين  بيان  بحسب  األولى، 
يجري  ما  توضيح  ضرورة  على  مشددين 
التي  العمومية  وللجمعية  العام  للرأي 

األخيرة.    االنتخابات  في  ثقتها  أولتهم 
األول  اليوم  منذ  فإنه  البيان  وبحسب 
ما  رغم  وعلى  االنتخابات،  نتائج  إلعــالن 
سّجلناها  وتجاوزات  مالبسات  من  شابها 
صفحة  فتح  قّررنا  فإننا  موثق،  تقريٍر  في 
ــة، وفـــي  ــي ــع ــم ــج ــال ــوض ب ــه ــن ــل جـــديـــدة ل
الجديد،  اإلدارة  لمجلس  األول  االجتماع 
ــي،  ــاض ــم ــاوز ال ــج ــت ــــٍس ل ــى أس ــل ــا ع ــن ــق ــف ات

بين  ــق  ــواف ــت ال مــبــدأ  اعــتــمــاد  مقدمتها  ــي  ف
باتجاه  األمــــور  ـــارت  س ــن  ــك ول األعـــضـــاء، 
المستمر  الــتــغــيــب  جــــراء  تــفــاقــم  عــكــســي 
وآخرها  االجتماعات،  حضور  عن  للبعض 
يوم  السر  أمينة  إليه  دعت  الذي  االجتماع 
تشرين  ــر/  ــوب ــت أك ــن  م ــادس  ــس ال الــثــلــثــاء 
األعضاء  غير  يحضره  ولم  الجاري  األول 
االجتماع  أن  ــم  رغ على  البيان،  موّقعين 
المعّلقة،  األمــــور  بــعــض  لمناقشة  ُحــــّدد 
رئيس  يتخذها  كان  التي  القرارات  بسبب 
دون  ـــن  م ـــردة،  ـــف ـــن م ـــورة  ـــص ب ــة  ــي ــع ــم ــج ال
تقديم  أو  اإلدارة،  مجلس  إلـــى  الــرجــوع 
القضايا  هذه  وآخر  بشأنها،  مقنٍع  تفسيٍر 
غير  شخصية  الجمعية  رئــيــس  ترشيح 
الصحافة  مهنة  ــارس  ــم ت ــم  ل صــحــافــيــة، 
الجمعية  بتمثيل  لتقوم  كمتفرغة،  يومًا 
في  الــبــحــريــن،  ــي  ف الصحافيين  ــوم  ــم وع
ومشاكل  هموم  يناقش  إقليمي  اجتماع 

الصحافيين«.

»نقابات الوفاق«: إعادة هيكلة »ألبا« 
قطعت أرزاق الكفاءات الوطنية 

§ الزنج - جمعية الوفاق

] رفضت دائرة النقابات والمجتمع المدني بجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية 
عملية  أنها  ــى  إل مشيرًة  ــا(،  ــب )أل البحرين  ألمنيوم  بشركة  بالهيكلة  يسمى  مــا 
عشوائية غير مدروسة تم فيها التخلص من الكفاءات والطاقات البحرينية تحت 
دون  من  تطلق  التي  الرائجة  الشعارات  من  األيام  هذه  أصبح  الذي  الهيكلة  شعار 

مضمون حقيقي.
الربحية  بهدف  هيكلة  إعادة  إطالق  يمكن  »كيف  بيانها:  في  الدائرة  وتساءلت 
واإلنتاجية وتقليل الكلفة كما يقال ثم يتم جلب مديرين أجانب أكثر كلفة برواتب 
خيالية وامتيازات عالية تكلف الشركة أكثر بكثير مما كان، فهل هذه الهيكلة التي 

وعدنا بها وهل هذا هو توفير اإلنفاق؟«.
وعن االتهامات التي تساق للمديرين المفصولين بنقص الكفاءة أو الفساد، رأت 
الدائرة أنه »من المعيب أن يقال هذا الكالم عن عناصر وطنية حملت لعقود طويلة 
أعباء العمل اإلداري بالشركة وخدمت وحققت نسبة عالية من البحرنة وتوظيف 
العمالة الوطنية، والمصيبة أنه كالم يقال دون أي دليل أو برهان بل يطلق جزافًا 

فقط من أجل تبرير قرار صدر وانتهى أمره«. 
وحذرت الدائرة من أن يكون القرار مستهدفًا لفئة معينة على خلفيات مذهبية أو 
عرقية أو غيرها، وهو ما يتعارض وتوقيع المملكة على االتفاقية 111 المناهضة 
للتمييز في المهنة على أسس العقيدة والجندر واللون واألصل الوطني واالنتماء 

السياسي والصادرة عن منظمة العمل الدولية. 
»يجعلوا  أن  إلــى  والنقابات  المدني  المجتمع  ــراف  أط جميع  الــدائــرة  ــت  ودع
قطع  من  أخطر  وهــو  الوطنية  الكفاءات  أرزاق  فيها  قطعت  التي  ألبا(  )مذبحة 
شاهداً  والدولية  المحلية  المحافل  وجميع  الناس  وجدان  في  حية  قضية  األعناق 
عدم  اتفاقية  وخــاصــة  الدولية  العمل  التفاقيات  العمل  أصــحــاب  انتهاك  على 

التمييز«. 
التي  الوطنية  العمالة  من  للتخلص  مقدمة  إال  ليس  حدث  ما  أن  الدائرة  ورأت 
أن  من  بداًل  لألسف  والتي  الشركات،  في  بالهيكلة  يسمى  ما  ضحايا  مقدمة  في  هي 
ألبناء  طاردة  بيئة  أصبحت  الوطنية  العمالة  استقطاب  في  يحتذى  مثااًل  تصبح 
الوطن ومستقطبة لألجانب، فبعد كل هذا العمر من الخدمة واإلتقان أصبح نقص 

الكفاءة حجة تضرب بها العمالة الوطنية وخاصة في المراكز المتقدمة.

محمد القائدالشيخ فواز بن محمد آل خليفة

 § مدينة عيسى-فاطمة عبداهلل 

] وقع كّل من رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة 
والرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة اإللكترونية محمد القائد مذكرة تفاهم لتدريب ألف شاب 

وشابة على استخدام الحاسوب واإلنترنت، بهدف محو األمية اإللكترونية بين الشباب.

محمد السوادقاسم حسين لميس ضيف

تكريم أحد العاملين في مسرحية »شيلوني بِحِنّية«
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سجن وإبعاد باكستانيين
سرقا هاتفًا باإلكراه

الكبرى  المحكمة  قضت   [
محمد  الشيخ  برئاسة  الجنائية 
وع��ض��وي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  آل  ع��ل��ي  ب���ن 
ال��ق��اض��ي��ي��ن ط��ل��ع��ت إب���راه���ي���م 
وع���ل���ي ال��ك��ع��ب��ي وأم���ان���ة ال��س��ر 
متهمين  بسجن  ع��ب��داهلل  ن��اج��ي 
س��ن��وات   3 ل��م��دة  ب��اك��س��ت��ان��ي��ي��ن 
قضية  في  البالد  عن  وإبعادهما 

سرقة باإلكراه.
وجهت  العامة  النيابة  وكانت 

إل����ى ال��م��ت��ه��م��ي��ن أن��ه��م��ا س��رق��ا 
بطريق  وذل����ك  ع��ل��ي��ه،  ال��م��ج��ن��ي 
اإلكراه الواقع على المجني عليه 
باالعتداء  األول  المتهم  قام  بأن 
وتكتيفه  ع��ل��ي��ه  ال��م��ج��ن��ي  ع��ل��ى 
وتمكنا بتلك الوسيلة من اإلكراه 
عليه  ال��م��ج��ن��ي  م��ق��اوم��ة  وش����ل 

بالمسروقات. والفرار  بسرقته 
إلى  القضية  تفاصيل  وتشير 
في  يسير  ك��ان  عليه  المجني  أن 

المتهمان  ف��ق��ام  ال��ع��ام  ال��ط��ري��ق 
ب��اي��ق��اف��ة وط��ل��ب��ا م��ن��ه اس��ت��خ��راج 
المجني  أن  اال  ال��ن��ق��ال،  ه��ات��ف��ه 
هاتفه،  وج��ود  بعدم  تعذر  عليه 
به  باإلمساك  األول  المتهم  فقام 
وجهه،  على  وصفعه  وتكتيفه 
وب������دوره ق����ام ال��م��ت��ه��م ال��ث��ان��ي 
ب��أخ��ذ ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال وال��ف��رار 
 15 بمبلغ  بيعه  ت��م  وب��ع��ده��ا  ب��ه 

دينارًا.

إرجاع 7 هنود إلى بالدهم خدعتهم شركة وهمية
 § الوسط - محرر الشئون المحلية 

جــورج  جــوزيــف  المنامة  فــي  الهندي  السفير  ــال  ق  [
إن  آي(  ــي  ت )بــي  الــهــنــديــة  ــاء  ــب األن لــوكــالــة  تــصــريــح  ــي  ف
وصلوا  هنود   7 الهند  الى  أرجعت  البحرينية  السلطات 
الحقًا  اتضح  بتأشيرات  الماضي  األحد  يوم  البحرين  الى 

مزورة.   أنها 
العمل  ــص  رخ زور  ــذي  ال الشخص  إن  األنــبــاء  وقــالــت 

عمره  لشخص  سكانية  بطاقة  استخدم  الهنود  ــدع  وخ
ــان  وك حــــوار.   جــزر  ــي  ف يعيش  بــأنــه  ومــســجــل  ســنــة   17
 23 و   21 بين  أعمارهم  تــتــراوح  الــذيــن  السبعة  الهنود 
الحصول  أجل  من  دينار    400 منهم  واحــد  كل  دفع  سنة 
أن  واتــضــح  البحرين،  فــي  والــفــيــزا  العمل  رخــصــة  على 
موجودة  غير  شركة  باسم  زورهــا  قد  الفيزا  باعهم  الذي 
وقد     .Hala International اسم   تحمل  البحرين  في 
فنيي  بالعمل  السبعة  الهنود  الوهمية  الشركة  وعــدت 

ومساعدين  ديــنــاراً،   240 قــدره  شهري  بمعاش  كهرباء 
وصلوا  عندما  لكنهم  ديناراً،   180 قدره  شهري  بمعاش 
تشرين   / أكتوبر   11 بتاريخ  الدولي  البحرين  مطار  الى 
ال  الشركة  ألن  شرعية  غير  الفيز  إن  لهم  قيل  الجاري  األول 

البحرين.   في  لها  وجود 
التزوير  عمليات  ازدادت  »لقد  الهندي:  السفير  وقــال 
السفارة  وان  األخــيــرة،  الفترة  في  الوهمية  الفيز  وبيع 

الظاهرة«. هذه  من  الحد  أجل  من  حالّيًا  جهوداً  تبذل 

»العلمائي«: نأمل أن تكون »البراءة« بداية للتعاطي الجاد بين السلطة والمعارضة
 § حلة العبد الصالح - المجلس اإلسالمي العلمائي

بمناسبة  أمس  أصدره  بيان  في  العلمائّي  اإِلسالمّي  المجلس  أعرب   [
من  عشر،  التسعة  كرزكان  لموقوفي  الجنائية  الكبرى  المحكمة  تبرئة 
بداية  المناسبة  هذه  تكون  »أن  أمله  عن  أصغر،  ماجد  الشرطي  قتل  تهمة 
السياسية،  األب��ع��اد  ذات  القضايا  م��ع  وال��ج��اد  المثمر  للتعاطي  ايجابية 

والمعارضة«. السلطة  مابين 
األبرياء،  المعتقلين  أهالي  »لكل  وتبريكاته  تهانيه  المجلس  قدم  كما 
للمعتقلين  »مواساته  عن  وعّبر  الحقيقة«.  لظهور  الوطن؛  أبناء  ولجميع 
االعتراف  انتزاع  أجل  من  والتنكيل؛  التعذيب  أصناف  عانوا  اّلذين  األبرياء 
وأظهروا  أكبادهم،  ألف��الذ  ال��ف��راق  أل��م  تحّملوا  اّل��ذي��ن  ولعوائلهم  منهم، 

الحقيقة«. إظهار  على  واإلصرار  والتضحية  الّصبر  من  رفيًعا  مستوى 
أمنية  خلفيات  ع��ل��ى  المعتقلين  ك��ل  ع��ن  ال��ف��وري  »ب���اإلف���راج  وط��ال��ب 
المعتقلين؛  هؤالء  مثل  من  والسجون  المعتقالت  تبّيض  ى  حتَّ وسياسية، 

الماضية«. األعوام  في  المعتقلين  ولباقي  لهؤالء  التعويض  باب  ويفتح 
القضية،  هذه  حلحلة  في  ساهم  من  »لجميع  الجزيل  بالشكر  تقدم  كما 
وكل  السياسية،  والجمعيات  الدينية،  والشخصيات  العلماء  كبار  من 
باإلضافة  والخارجية،  الداخلية  الحقوقية  والمنظمات  السياسية  القوى 
الخاتمة  لهذه  الوصول  أجل  من  كبيرة؛  جهوًدا  بذلت  التي  الدفاع  لهيئة 

السعيدة«.

البوعينين: تبرئة متهمي »كرزكان« 
فرصة سانحة للمصالحة الوطنية

§ الوسط - المحرر البرلماني

إلى  السياسية  التيارات  جميع  امس  بيان  في  البوعينين  غانم  النائب  األصالة  كتلة  رئيس  دعا   [
مع  التعامل  في  جديدة  صفحة  وفتح  أصغر  ماجد  الشرطي  بقتل  المتهمين  بتبرئة  الحكم  انتهاز 
مصالحة  إلجراء  مضى  وقت  أي  من  أكثر  سانحة  الفرصة  أن  وأكد  العالقة.  الملفات  وإدارة  الدولة 
حول  التنازع  فض  في  القضائية  السلطة  مرجعية  إلى  استنادا  المختلفة،  المجتمع  أطياف  بين 

الحقوق والواجبات ومختلف اإلشكاالت.
القضاء  ونزاهة  استقاللية  للشك  مجاال  اليدع  بما  أثبت  بالبراءة  المحكمة  حكم  أن  إلى  وأشار 
البحريني الذي نشكره ونقدم له االحترام والتقدير، ولهذا يجب أن يتم اتخاذ القضاء وسيلة لحل 
الخالفات الدائرة بين الدولة والقوى المختلفة وأن يتم اللجوء إليه لحسمها والفصل فيها... وبهذا 
وبينها  ناحية  من  المختلفة  القوى  بين  الوطنية  العالقات  تؤزم  التي  األساسية  اإلشكالية  نتجاوز 
كل  في  الثقة  وفقدان  والشك  والتوجس  الطمأنينة  انعدام  وهي  أال  أخرى;  ناحية  من  الدولة  وبين 

مؤسسة رسمية بما في ذلك القضاء.

»المنبر التقدمي«: حكم القضاء
بحق متهمي كرزكان محل إشادة

§ المنامة - جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي

] أشار عضو لجنة حقوق اإلنسان بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حميد المال إلى أن »حكم القضاء الصادر أمس 
دفوع  جميع  أمام   الحكم  توقف  أن  بعد  تاريخيًا  يعتبر  أنه  مضيفًا  إش��ادة«،  محل  كرزكان  متهمي  حق  في  )الثلثاء(  األول 
المحامين، وتوصلت إلى نتيجة مهمة ينبغي التوقف أمامها وهي أن المتهمين تعرضوا إلى »اإلكراه« خالل التحقيق، وهذا 

نكوص عن االلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة التعذيب.
أن  وخصوصًا  جزافًا،  االتهام  قبل  األدلة  تقديم  من  تتحقق  أن  في  رئيسي  دور  عليها  العامة  النيابة  »إن  المال  وأضاف 
هؤالء المبرئين ظلوا لفترة طويلة لمحاكمتهم في ذنب لم يقترفوه، األمر الذي يتطلب إنصافهم على تلك الفترة التي قضوها 
في السجن«. وقال: »النيابة خصم شريف عليها أن تكون على وعي تام بطبيعة الجرم، كما أن على النيابة التحقق بما كان 
تنفيها،  أن  النيابة  حاولت  مهما  جدًا،  واضحة  »الخروقات  أن  إلى  وأشار  احتجازهم«.  فترة  خالل  المتهمون  له  يتعرض 
وبالتالي يتطلب األمر إعادة النظر في كل هذه التجاوزات حتى تتواكب اإلجراءات مع المشروع اإلصالحي لجاللة الملك، 
التعذيب«.  أو  اإلكراه  إلى  المواطن  تعريض  الوطني  العمل  وميثاق  الدستور  حظر  فقد  واإلكراه،  التعذيب  نقيض  هو  والذي 

وفي نهاية تصريحه تقدم المال بالتهنئة إلى عوائل المعتقلين المفرج عنهم.

احتفاالت  بمناسبة اإلفراج عن معتقلي كرزكان أمس األول

حركة »انصر أخاك« تعتصم مجددًا أمام السفارة السعودية
§المنطقة الدبلوماسية - محمد الجدحفصي

)تحت  ــاك«  أخ »انصر  حركة  مناصري  من  عــدد  اعتصم   [
السفارة  مبنى  أمام  )األربعاء(  أمس  صباح  مجدداً  التأسيس(، 
األمن  رجال  حضور  أن  قبل  الدبلوماسية  بالمنطقة  السعودية 
وطلبوا  ممنوع،  السفارة  ــام  أم االعتصام  أن  أبلغوهم  الــذيــن 
رفعها  الــتــي  الــافــتــات  حجب  لحين  االنــتــظــار  »الــوســط«  ــن  م

بالتصوير.  البدء  قبل  المعتصمون 
نظمتها  اعتصامات  سلسلة  ضمن  االعــتــصــام  ــذا  ه ويــأتــي 
حركة »انصر أخاك« وترفع فيه الحركة شعار »االحتجاج حتى 
المرباطي  لرحيم  عبدا  عن  باإلفراج  للمطالبة  وذلك  ــراج«؛  اإلف
من  السعودية  السلطات  تعتقلهما  اللذين  النعيمي  وعبداهلل 
زنزانة  في  المرباطي  يقبع  فيما  لهما،  رسمية  تهمة  توجيه  دون 
قول  حد  على  اآلن  حتى  سنوات  سبع  عن  يقل  ال  ما  منذ  انفرادية 

بشكل  االعتصام  في  مستمرة  أنها  الحركة  أكدت  بينما   عائلته، 
أسبوعي وفي التوقيت نفسه حتى يتم اإلفراج عن المعتقلين. 

لــ  الجناحي  محمد  أخاك«  »انصر  حركة  رئيس  أكد  جهته  من 
سبعة  منذ  ذلك  وكان  اعتصمت  أن  للحركة  »سبق  أنه  »الوسط« 
األمنية  »الجهات  أن  ذاته  الوقت  في  موضحًا  تقريبًا«،  أسابيع 
لم تبِد أي احتجاج على هذا االعتصام، إذ إنه اعتصام سلمي ولم 

يخالف القانون بما أن المعتصمين دون الخمسة أشخاص«.
الــمــواطــنــيــن  ــال  ــق ــت اع »اســـتـــمـــرار  أن  إلـــى  ــي   ــاح ــن ج ــت  ــف ول
»الحركة  أن  مــؤكــداً  مقبول«  غير  السعودية  في  البحرينيين 
ــراج  اإلف حتى  السلمية  تحركاتها  تنظيم  في  تستمر  أن  ــررت  ق
قوله  حد  على  الرسمي  الصمت  ذاته  الوقت  في  منتقدا  عنهما«، 
في  مواطنوها  له  يتعرض  ما  تجاه  البحرينية  الحكومة  قبل  من 

الخارج.
معتقل  فــي  ســنــوات   5 قــرابــة  قضى  النعيمي  أن  ــى  إل يــشــار 

غوانتنامو، وكانت السلطات األميركية أفرجت عنه دون توجيه 
دراسته  باستكمال  الطبيعية  حياته  معاودة  في  وبدأ  تهمة،  أي 
إال  صغيرة  مقاوالت  شركة  وإنشاء  الماجستير  على  للحصول 
شركته  بانهيار  هدد  السنة  قرابة  دخل  الذي  اعتقاله  تجدد  أن 
تعاني  أسرته  فيه  تزال  ال  وقت  في  الدراسي  مستقبله  وتعطيل 
في  اعتقاله  فترة  في  معاناتهم  جراء  سيئة  صحية  ظروف  من 

غوانتامو .
األطول  الفترة  قضى  الذي  البحريني  يعتبر  المرباطي  أن  كما 
في سجون خارج البحرين على خلفية شبهة التورط في قضايا 
المرباطي  وكـــان  بــذلــك،  تهمة  لــه  تــوجــه  أن  دون  مــن  ـــاب  اإلره
في  اعتقل  حينما  ابنه  مع  عاجية  رحلة  في  المنورة  بالمدينة 
أخيه  اعتقال  من  قليلة  أشهر  بعد  وذلك   ،2003 نيسان  أبريل/ 
بحرينيين  ستة  ضمن  غوانتنامو  سجن  إلى  ونقله  المرباطي 

هناك. اعتقلوا 
الشرطة تعترض سير المعتصمين في حركة »انصر أخاك«

النيابة تحيل إلى المحكمة قضية 
موظف في النواب تحرش بفتاة

     § المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

] علمت »الوسط«، أن النيابة العامة أحالت 
الشروع  بتهمة  النواب  مجلس  في  موظف  قضية 
إلى  رضاها  بغير  فتاة  عرض  على  »االعتداء  في 

المحكمة الكبرى الجنائية.
أحالت  العامة  النيابة  أن  مطلع  مصدر  وذكر 
المتهم  مع  حققت  بعدما  المحكمة  إلى  القضية 
عنه  اإلفــراج  قبل  القضية  ذمــة  على  حبسه  وتــم 

بكفالة مالية.
عليها  المجني  أن  علمت  ــط«  ــوس »ال وكــانــت 
ـــى وظــيــفــة فــي مــجــلــس الـــنـــواب وأن  تــقــدمــت إل
عليها  المجني  من  طلب  وظيفته  وبحسب  المتهم 
استجابت  وبدورها  الخاص،  مكتبه  في  مقابلته 
الخاص  مكتبه  إلى  له  وتوجهت  عليها  المجني 

برفقة صديقتها التي انتظرتها في الخارج.

المتهم  مكتب  إلى  عليها  المجني  دخول  وعند 
وحــاول  عليها  بالمجني  بالتحرش  المتهم  بــدأ 
الــخــروج  ــى  إل دفعها  ــا  م عرضها  على  ــداء  ــت االع
بمسك  وقام  طريقها  فاعترض  مكتبه  من  بسرعة 
الــذي  األمــر  المكتب،  داخــل  ــى  إل وسحبها  يدها 
إلى  ولجأت  بيدها،  تدفعه  عليها  المجني  جعل 
الخارج  في  الموجودة  زميلتها  دفع  ما  الصراخ 
المجني  خــروج  على  ساعد  ما  الباب،  طرق  إلى 

عليها وهروبها منه.
وذكر المصدر أن المتهم الذي يعمل في مجلس 
العامة  النيابة  قبل  من  استجوابه  عند  النواب 
التحقيق  خال  وأكد  إليه،  المنسوبة  التهمة  أنكر 
أن سبب وجود المجني عليها في مكتبه الخاص، 
هو طلب األخيرة العمل في مكتبه الخاص وليس 

في مجلس النواب.

شهر لخادمة ضربت مخدومتها
وابن مخدومتها ذا الـ 3 أعوام

عيسى  محمود  سر  وأمانة  الكفراوي  محمد  سيد  القاضي  برئاسة  الثالثة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  حكمت   [
بحبس خادمة فلبينية لمدة شهر في قضية االعتداء على سامة مخدومتها وابنها.  وكانت النيابة العامة وجهت 
إلى المتهمة أنها اعتدت على سامة جسم المجني عليهما مخدومتها وابن مخدومتها. وبحسب ما سردته المتهمة 
مخدومها  ابن  بضرب  فقامت  ذلك،  رافضًا  كان  والذي  أعــوام    3 مخدومتها  ابن  مابس  لتبديل  تستعد  كانت  فإنها 

فشاهدتها مخدومتها التي قامت بالصراخ عليها، فقامت المتهمة بسحب شعر مخدومتها وضربها.

م مسجد  حجز قضية قيِّ
حاول اغتصاب طفل

بن  محمد  الشيخ  برئاسة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  حجزت   [
الكعبي  وعلي  إبراهيم  طلعت  القاضيين  وعضوية  خليفة  آل  علي 
مسجد  قيم  يعمل  بحريني  متهم  قضية  عبداهلل  ناجي  السر  وأمانة 
للحكم،  عامًا   13 العمر  من  يبلغ  صبي  شــرف  على  باالعتداء  متهم 

وحددت المحكمة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني للفصل في القضية.
ذكرت  التي  محاميته  وبرفقته  المتهم  مثل  الماضية  الجلسة  وفي 
المتهم  بين  فيما  الدعوى،  أورق  من  نسخة  وطلبت  معوق  المتهم  أن 
مجمع  فــي  يتعالج  وأنـــه  جسمه  فــي  بكهرباء  يشعر  ــه  أن للقاضي 

السلمانية الطبي.
أحد  في  مسجد  قّيم  يعمل  المتهم  أن  في  القضية  تفاصيل  وتتمثل 
المتهم  شاهد  الليالي  إحــدى  وفــي  الوسطى،  بالمحافظة  المساجد 
صاة  ــوره  ــض ح ــدم  ع سبب  ــن  ع إيـــاه  ــًا  ــائ س فــأوقــفــه  عليه  المجني 
المستشفى  إلى  ــده  وال مع  ذهب  أنه  عليه  المجني  له  فذكر  العشاء، 

إلعطائه حقنًا طبية في فخذه. 
إلى  معه  الــذهــاب  الصبي  من  المسجد  قيم  طلب  ــك،  ذل إثــر  وعلى 
فخذه،  في  كانت  التي  الحقن  مكان  تحسس  منه  وطلب  النساء  مصلى 
الصبي  ــا  أم ذلـــك،  بعد  بحضنه  ليقوم  الصبي،  ــدراج  ــت الس تمهيداً 
اضطر  ما  الخارج،  في  ينتظره  والــده  إن  للقيم  فقال  عليه(  )المجني 
عن  شخص  أي  إخبار  بعدم  وتهديده  الصبي  سبيل  إخاء  إلى  القيم 

الموضوع.

§ المنطقة الدبلوماسية- محرر الشئون المحلية 

الثانية  الجنائية  الــصــغــرى  المحكمة  قضت   [
هاشم  ــر  س ــة  ــان وأم سليم  مــفــتــاح  الــقــاضــي  بــرئــاســة 
 9 سرقة  قضية  في  سنة  لمدة  متهمين  بحبس  رفاعي 
المحافظة  شرطة  مديرية  عام  مدير  وكان  دينار.    آالف 
 48 في  تمكنوا  الشرطة  ــال  رج بــأن  صــرح  الجنوبية 
ساعة من القبض على متهمين اثنين بسرقة )9000( 
دينار، موضحًا أنه بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2009 
تلقت المديرية باغًا من مقيم آسيوي الجنسية مفاده 
خزنة  سرقة  من  تمكنوا  مجهولين  أشخاصًا  هناك  أن 
وأوراق  دينار   )9000( مبلغ  على  تحتوي  )تجوري( 
سكنه  من  بها  يعمل  التي  بالشركة  خاصة  ومستندات 

في منطقة الزالق.
وقال إنه فور تلقي الباغ قامت المديرية بإجراءات 
البحث والتحري إذ تمكن رجال الشرطة في 48 ساعة 
شخصان  وهــم  الــســرقــة  مرتكبي  هــويــة  تحديد  ــن  م
على  وبناء  عامًا،  و20   18 بين  منهما  كل  عمر  يتراوح 
القبض  تم  العامة  النيابة  من  واإلحضار  الضبط  أمر 
إذن  على  بناء  المتهمين  منزل  تفتيش  وعند  عليهما، 
المال  مــن  المتبقي  المبلغ  ضبط  تــم  العامة  النيابة 
المسروق إذ قام المتهمان بالتصرف في نصف المبلغ 
شرطة  مديرية  ــام  ع مدير  وأشـــار  تقريبًا.  المسروق 
على  المتهمين  عرض  تم  أنه  إلى  الجنوبية  المحافظة 

النيابة العامة التخاذ اإلجراءات القانونية.

سنة لمتهمين سرقا خزانة بها 9 آالف دينار
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الصالح  يطلع على مبادرة
التشجيع على غرس النخيل

§ القضيبية - مجلس الشورى

] اطلع رئيس مجلس الشورى علي الصالح، لدى لقائه صباح 
امس )األربعاء( معاون رئيس جمعية »حوار« راشد الغائب، على 
تصور مبادرة الجمعية بشأن التشجيع على غرس النخيل، كونها 

الرمز الباسق لمملكة البحرين. 
وثمن رئيس الشورى هذه المبادرة التي ستنفذ تزامنًا مع احتفال 
الحكم،  مقاليد  البالد  عاهل  تولي  وذكرى  الوطني،  بعيدها  المملكة 
مشيرا إلى أن مجلس الشورى يدعم  كل االقتراحات التي من شأنها 
الخضراء  المساحة  رقعة  وزيادة  البيئة  على  الحفاظ  في  اإلسهام 
من  تنطلق  أنها  وخاصة  بالفكرة  اإلط��ار  هذا  في  مشيدا  بالمملكة، 
عاتقها  على  يقع  المجتمع  من  شريحة  عضويتها  في  تضم  جمعية 

مسئوليات كبيرة في الحفاظ على تراث المملكة األصيل. 

الظهراني يؤكد أهمية االستفادة من 
الرؤية الشبابية في »استراتيجية 2030«

 § القضيبية - مجلس النواب

االستفادة  أهمية  الظهراني  خليفة  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  أك��د   [
تنبئ  شبابية  رؤي��ة  من  تضمنته  وما   2030 استراتيجية  من  جاء  بما 
وشابات  بشباب  المنوط  ب��ال��دور  مشيدًا  وواع���د.  مشرق  بمستقبل 
وإسهاماتهم  الواعدة  البحرينية  الشبابية  وبالطاقات  البحرين،  مملكة 

التطوعية البارزة في مختلف المجاالت. 
محمد  الوسطى  شباب  مركز  رئيس  الظهراني  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
صباح  مكتبه  في  المركز،  أعضاء  من  المرافق  والوفد  الصقر  نجيب 

أمس )األربعاء(.
جاللة  يوليهم  الذين  البالغين  واالهتمام  بالدعم  الظهراني  وأش��اد 
الملك والقيادة للطاقات الشبابية وتنمية طاقاتهم، مشيرًا إلى أن الدولة 
والقوانين  التشريعات  سن  خ��الل  من  بالغًا  اهتمامًا  الفئة  ه��ذه  أول��ت 
مشروع  رأسها  وعلى  والخدمات  المشروعات  من  العديد  وإط��الق 
النهوض  في  والفاعل  المؤثر  بدورهم  منها  إيمانًا  األجيال،  احتياطي 

بمتطلبات المجتمع البحريني. 
من  الشباب  فئة  بدور  النواب  مجلس  اهتمام  على  الظهراني  وشدد 
خالل تشكيل لجان تختص بالعمل الشبابي والرياضي خالل األدوار 
الماضية بحيث ترعى بشكل أساسي قطاع الشباب عدة الحاضر وأمل 

المستقبل وتنهض بقدراتهم وإبداعاتهم.

»الشفافية« ترحب بخطاب عاهل البالد 
في افتتاح دور االنعقاد الرابع

§ المنامة - جمعية البحرين للشفافية

] رحبت جمعية البحرين للشفافية بخطاب عاهل البالد جاللة 
من  الرابع  االنعقاد  دور  افتتاح  في  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
»تحقيق  عن  جاللته  بحديث  مشيدًة  الثاني،  التشريعي  الفصل 
الديمقراطي  السياسي  تطورنا  مع  يتماشى  بما  السياسي  الحراك 
الجماعية  القرارات  الى  واالتجاه  الفردية  القرارات  عن  واالبتعاد 
ينجز  »أن  إلى  العاهل  تطلع  كذلك  و  االداري«،  الفساد  ومعالجة 
على  الجمعية  وش��ددت  االداري��ة«.  الرقابة  دي��وان  قانون  مشروع 
من  تتحقق  للدولة  استراتيجية  ال��ى  ال��رؤي��ة  ه��ذه  تحويل  أهمية 
تغييرات  إدخ��ال  مع  سياسية,  وإرادة  محددة  سياسات  خاللها 
األجهزة  وقيام  الدولة،  وهياكل  التشريعية  البنية  في  جوهرية 
بمهماتهم  العامة  والنيابة  والقضاء  البرلمان  وخصوصًا  الرقابية 

في مكافحة الفساد وتجريم المفسدين وإبعادهم عن مراكز القرار.
في  المدني  المجتمع  ومنظمات  الصحافة  »إشراك  إلى  دعت  كما 
استعدادها  الجمعية  مبدية  للدولة«,  كشريك  االستراتيجية  هذه 

لالسهام في هذا الجهد الوطني المطلوب.

المعاودة يسأل وزير المالية عن فوائض النفط
§ الوسط - المحرر البرلماني

الخارجية  ال��ش��ئ��ون  لجنة  ورئ��ي��س  األص��ال��ة  كتلة  عضو  ت��ق��دم   [
لوزير  بسؤال  المعاودة  عادل  الشيخ  النائب  الوطني  واألمن  والدفاع 
على  بناًء  وذل��ك  الموازنة،  في  المتحققة  النفطية  الفوائض  عن  المالية 
المادة )91( من الدستور والمادة )133( من الالئحة الداخلية لمجلس 
النواب. وجاء في سؤال النائب: »كم تبلغ الزيادة في اإليرادات النفطية 
العامة  الموازنة  في  المقدر  السعر  من  ألكثر  النفط  أسعار  ارتفاع  بعد 
هي  وه��ل  اإلي����رادات؟  ه��ذه  استغالل  سيتم  وكيف  2010؟   -  2009
نفطية  فوائض  هناك  وه��ل  الموازنة؟  في  المتوقع  العجز  بسد  كفيلة 
تحققت في العام 2008 بعد ارتفاع أسعار النفط وخاصة في النصف 

الثاني من السنة؟ وكم تبلغ هذه الزيادة؟ وكيف تم استغاللها؟«.

  تنفيذية االتحاد العربي
توافق على مقترحات البحرين

§ القضيبية-مجلس النواب

الدورة  اجتماعات  المغربي  النواب  مجلس  بمقر  أمس  بدأت   [
بحضور  العربي  البرلماني  لالتحاد  التنفيذية  للجنة  الثالثة 
برئاسة  البحريني  والوفد  اللجنة  في  العربية  البرلمانات  ممثلي 
عبداهلل  البرلمانية  للشعبة  الممثل  العضو  النواب  مجلس  عضو 
سميرة  ال��ش��ورى،  مجلس  عضوي  م��ن  ك��ل  وعضوية  ال��دوس��ري، 
النواب  بمجلس  العام  واألم��ي��ن  الحلواجي  ه��ادي  ومحمد  رج��ب 
لجنة  لتشكيل  بمقترح  الدوسري  تقدم  جانبه،  ومن  المحمود.  نوار 
تحديد معايير الجائزة البرلمانية الذي اقترحته اإلمارات العربية 
في  اللجنة،  أعضاء  أحد  ليكون  للترشح  نفسه  تقديم  مع  المتحدة 
حين تمت الموافقة على المقترح المقدم من الوفد البحريني بشأن 
تطوير الموقع اإللكتروني التحاد البرلمان العربي حيث تم تشكيل 

لجنة لتنفيذ المقترح وتكون مملكة البحرين ضمن أعضائها.

»خدمات الشورى« تستعرض 10 مشاريع 
بقوانين خالل اجتماعها األول 

§ القضيبية - مجلس الشورى

] اس��ت��ع��رض��ت ل��ج��ن��ة ال��خ��دم��ات خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا ص��ب��اح أم��س 
اجتماعها  خالل  بقوانين  مشاريع   10 الجشي  بهية  برئاسة  )األربعاء( 
قانون  مشروع  اللجنة  واستعرضت  الرابع.   االنعقاد  دور  في  األول 
في  وال��الف��ت��ات  المكتبات  ف��ي  العربية  اللغة  استعمال  وج��وب  بشأن 
مملكة البحرين؛ ويوجب أن يحرر باللغة العربية المكاتبات والعطاءات 
وزارة  إلى  تقدم  والتي  بها  تلحق  التي  والوثائق  المحررات  من  وغيرها 
أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهاز تكون موازنته ضمن الموازنة العامة 
للدولة أو ملحقة بها، وإذا كانت هذه الوثائق محررة بلغة أجنبية فيجب 
أن ترفق بها ترجمتها باللغة العربية. كما بحثت اللجنة مشروع قانون 
والمؤسسات  بالمدارس  السلوكي  واالنضباط  االجتماعي  اإلرش��اد 
التعليمية الخاصة والجامعات، الذي يتناول مهام اإلرشاد االجتماعي 
الخاصة  التعليمية  والمؤسسات  بالمدارس  السلوكي  واالنضباط 
لحضور  دعوتها  سيتم  التي  المعنية  الجهات  وح��ددت  والجامعات، 

االجتماعات المقبلة.
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الخطة اإلسكانية وتمويلها على طاولة النقاش...االثنين بعد المقبل

»مرافق النواب« تلتقي وزير اإلسكان بشأن البناء الذكي

ال��م��راف��ق  لجنة  رئ��ي��س  وذك���ر 
ال��ع��ام��ة وال��ب��ي��ئ��ة ال��ن��ائ��ب ج��واد 
خ��اط��ب��ت  »ال��ل��ج��ن��ة  أن  ف���ي���روز 
به  اللقاء  أجل  من  اإلسكان  وزي��ر 
بعد  األس��ب��وع  ف��ي  االث��ن��ي��ن  ي���وم 
موضوعات   3 لمناقشة  المقبل 
والتعرف  قرب  عن  الوقوف  هي 
ع��ل��ى ال��خ��ط��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ل����ل����م����ش����روع����ات اإلس���ك���ان���ي���ة 
لتنفيذها«،  ال��زم��ن��ي  وال���ج���دول 
هو  الثاني  »وال��م��وض��وع  وتابع 
المشروعات  تلك  تمويل  مناقشة 
عليها،  ستعتمد  التي  والمصادر 
وإل����ى أي���ن وص��ل��ت ال������وزارة في 

مسألة التمويل؟«.
»ال��م��وض��وع  أن  إل����ى  ول���ف���ت 
ال��ث��ال��ث ه��و ال��ب��ن��اء ال��ذك��ي ال��ذي 
ي��ش��غ��ل ال�����ش�����ارع ال��ب��ح��ري��ن��ي 
ال��ي��وم وذل����ك م��ن أج���ل ال��ت��ع��رف 
ع��ل��ى م��ع��اي��ي��ر وم��واص��ف��ات ه��ذا 
لبيئة  م��الئ��م��ت��ه  وم����دى  ال��ب��ن��اء 

ال��خ��ل��ي��ج ب���اإلض���اف���ة إل����ى م��دى 
االجتماعية  الطبيعة  مع  توافقه 
واستطرد  البحرينية«،  لألسرة 
بسرعة  اللقاء  خالل  »وسنطلب 
من  الذكي  البناء  من  نماذج  بناء 
عملية  ب���ص���ورة  ال��ت��ع��رف  أج���ل 
االكتفاء  وعدم  الذكي  البناء  على 
يكفي  ل��ن  ألن��ه  النظري  بالشرح 
وعيوب  إيجابيات  على  للتعرف 
ه���ذا ال��ب��ن��اء«، وط��ال��ب ب���«ع��دم 
بل  الذكي  البناء  في  االستعجال 
عليه  وال��ت��واف��ق  ال��ت��ري��ث  ي��ج��ب 
ب��ي��ن ال��س��ل��ط��ت��ي��ن ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب���اإلض���اف���ة إل���ى 
ال��م��ج��ال��س ال��ب��ل��دي��ة«، وب��ي��ن أن 
»ه����ذا ال��ل��ق��اء س��ي��ك��ون م���ن أج��ل 
ت��ف��ع��ي��ل رؤي����ة ال��ل��ج��ن��ة ف���ي ه��ذا 
اإلسكاني  الملف  جعل  من  ال��دور 
اللجنة  جلسات  في  أولى  أولوية 
ستلتقي  »كما  وختم  وعملها«، 
البلديات  ش��ئ��ون  وزي���ر  اللجنة 

االثنين  الكعبي  جمعة  والزراعة 
ال��م��ق��ب��ل ل��م��ن��اق��ش��ة ال��م��ش��روع 

بقانون بشأن البلديات«.   
العامة  المرافق  لجنة  وكانت 
طالبت  النواب  بمجلس  والبيئة 
بكل  ب��ت��زوي��ده��ا  اإلس��ك��ان  وزارة 
باستخدام  المتعلقة  التفاصيل 
م���������واد ال����ب����ن����اء ال����ذك����ي����ة ف��ي 
المشروعات اإلسكانية قبل البدء 
أنها  استخدامها،وخصوصًا  في 

ألول مرة تستخدم.   

التحقيق  لجنة  رئيس  وطالب 
وعضو  الشمالية  ال��م��دي��ن��ة  ف��ي 
والبيئة  العامة  ال��م��راف��ق  لجنة 
اإلسكان  وزي��ر  ال��دوس��ري  حسن 
على  وال���ن���اس  ال��ل��ج��ن��ة  ب��إط��الع 

تفاصيل البناء الذكي.
أن  إل����ى  ال����دوس����ري  وأش������ار 
تحصل  لم  العامة  المرافق  لجنة 
استخدام  ب��ش��أن  تفاصيل  على 
تم  م��ا  إن  إذ  الذكية،  البناء  م��واد 
الشفهي  الكالم  يتعدى  ال  عرضه 

عملية،  أمور  أو  تفاصيل  أي  دون 
هي  العامة  المرافق  لجنة  وكون 
نحتاج  فنحن  لذلك  فنية  لجنة 
هذه  ع��ن  وتفاصيل  خ��رائ��ط  إل��ى 
تساؤالت  »هناك  وتابع  ال��م��واد، 
ع�������دة، ف���م���ن���ه���ا ه�����ل ي��س��ت��ط��ي��ع 
الطوابق؟،  ع��دد  زي��ادة  المواطن 
المواطنين  ت��س��اؤالت  ف��إن  لذلك 
سلم  على  ستكون  ومالحظاتهم 
من  أنه  واعتبر  اللجنة،  أولويات 
البناء  ع��رض  م��ن  الب��د  ب��ل  المهم 

ال���ذك���ي وآل���ي���ات���ه وال��ض��م��ان��ات 
المرافق  لجنة  على  ال��م��وج��ودة 
مجلس  ف���ي  وال��ب��ي��ئ��ة  ال���ع���ام���ة 
اللجنة  أن  إل���ى  ول��ف��ت  ال���ن���واب، 
البد  ال���وزارة  مساعدة  أج��ل  وم��ن 
أن  يمكن  ال  إذ  التفاصيل  تعرف  أن 
تفرض الوزارة شيئًا على الناس، 
فالتوافق مطلوب وعملية الفرض 

غير صحيحة.
وبحسب  ال��دوس��ري  وأض��اف 
قال  اإلسكان  وزي��ر  مع  اجتماعنا 
»إن مساحة البناء لن تتأثر ولكن 
المحيطة  المساحة  تتأثر  ربما 
على  أن  أع��ت��ق��د  ول��ك��ن  ب��ال��ب��ن��اء، 
نماذج  تعرض  أن  اإلسكان  وزارة 
رأي  أن  وأوض����ح  ال���ن���اس،  ع��ل��ى 
الناس أمر مهم ونحن في السلطة 
مالحظات  سننقل  التشريعية 
ال����ن����اس وس���ن���ط���ال���ب ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
قد  الفرض  فعملية  مالحظاتهم، 
القصير  المدى  على  مشكلة  تحل 
على  أكبر  مشكالت  تخلق  ولكنها 

المدى البعيد.
الطلبات  ع���دد  أن  إل���ى  ي��ش��ار 
اإلس��ك��ان��ي��ة ف���ي ال��ب��ح��ري��ن ف��اق 
في  وهو  إسكاني  طلب  ألف  ال�50 
طلب  آالف   8 إلى   6 بمعدل  ازدياد 

بصورة سنوية.

§ الوسط - مالك عبداهلل

اإلسكان  بوزير  والبيئة  العامة  المرافق  لجنة  تلتقي   [
المقبل  بعد  االثنين  يوم  خليفة  آل  خليفة  بن  إبراهيم  الشيخ 
استراتيجية  إلى  باإلضافة  الذكي  البناء  تفاصيل  لمناقشة 

المشروعات اإلسكانية وتمويل تلك المشروعات.

أحد اجتماعات لجنة المرافق العامة بمجلس النواب

وافقت على رفعها إلى 300 دينار شهريًا...»مالية الشورى«:

ال شبهة دستورية بمشروع »رفع الحد األدنى لرواتب الحكومة«
§ الوسط - المحرر البرلماني

في  واالقتصادية  المالية  الشئون  لجنة  أكدت   [
األدنى  الحد  برفع  قانون  مشروع  أن  الشورى  مجلس 
والعسكريين  المدنيين  ال��دول��ة  موظفي  ل��روات��ب 
القانونية  الناحية  من  سليم  شهريًا  دينار   300 إلى 
على  انطوائه  من  بشأنه  أثير  ما  وأن  والدستورية، 

شبهة عدم الدستورية غير صحيح.
ع��دم  إل���ى  ان��ت��ه��ى  ال���ذي  ال����رأي  أن  إل���ى  وأش�����ارت 
بأن  يتمثل  اف��ت��راض  على  ق��ام  المشروع  دستورية 
مشروع القانون إذ يقضي برفع الحد األدنى للرواتب 
المدنيين  ال���دول���ة  م��وظ��ف��ي  ل���درج���ات  األس��اس��ي��ة 
والعسكريين يؤدي إلى تعديل في التقديرات الواردة 
االتفاق  يتم  أن  يوجب  مما  التنفيذ  قيد  الموازنة  في 
مشروع  يكون  فال  االتفاق  هذا  وبغياب  الحكومة،  مع 

القانون دستوري�ًًا.
المشروع،  بشأن  تقريرها  في  اللجنة  وأوضحت 
لرواتب  األدن��ى  الحد  رف��ع  يستهدف  إذ  المشروع  أن 
بتعديل  يقضي  ال  والعسكريين  المدنين  الموظفين 
الموازنة قيد التنفيذ عند صدور هذا القانون بإضافة 
األدنى  الحد  رفع  تكاليف  لتغطية  جديدة  اعتمادات 
هذا  على  الحكومة  موافقة  يتطلب  حتى  ل��ل��روات��ب 
القانون  هذا  تنفيذ  مراعاة  يستهدف  وإنما  التعديل، 
األدنى  الحد  رفع  تغطي  التي  المصروفات  باعتماد 

للرواتب عند وضع مشروع قانون الموازنة المقبلة.
الفقرة  ن��ص  إل��ى  تقريرها  ف��ي  اللجنة  واستندت 
والتي  القانون  مشروع  من  الثالثة  المادة  من  األخيرة 
يناير/  أول  من  اعتباًرا  به  ويعمل   ...( على:  تنص 
الرسمية(،  الجريدة  في  وينشر   2009 الثاني  كانون 
القانون،  مشروع  على  الموافقة  لتأخر  بالنظر  وأنه 
بما  منه  الثالثة  المادة  تعديل  اقترحت  اللجنة  فإن 
يؤمن تطبيق القانون ابتداًء من السنة المالية التالية 

لصدور القانون.
يدخل  ال��ق��ان��ون  م��ش��روع  أن  إل��ى  اللجنة  ولفتت 

في  المقررة  التشريعية  السلطة  صالحيات  ضمن 
ينظم  إذ  منه،   )119( المادة  بموجب  وذلك  الدستور 
القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات 

واإلعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.
عدواًل  يمثل  ال  القانون  مشروع  أن  إلى  أشارت  كما 
للجهات  بالنسبة  الحالية  التشريعية  السياسة  عن 
الدولة  موظفي  روات��ب  ج��داول  تحديد  تتولى  التي 
وفق�ًا  فيها  النظر  وإع���ادة  أوالعسكريين  المدنيين 
والحرس  ال��ع��ام  واألم���ن  المدنية  الخدمة  لقوانين 
قاعدة  يضع  وإن��م��ا  البحرين،  دف��اع  وق��وة  الوطني 
في  عليها  المنصوص  الجهات  تتولى  أن  في  عامة 
هذه القوانين المذكورة إعادة النظر في هذه الجداول 
لتأمين رفع الحد األدنى للرواتب ليتم تطبيقها ابتداًء 
التدخل  دون  من  القانون  لصدور  التالية  السنة  من 
هذه  تعديل  تفاصيل  ف��ي  ستتبع  التي  اآلل��ي��ات  ف��ي 
بها  تختص  التي  الفنية  األم��ور  من  ألنها  ال��ج��داول، 
الجهات المذكورة في القوانين المشار إليها وتجريها 
هذا  في  بها  المعمول  والمالية  اإلداري��ة  األنظمة  وفق 

الشأن.
وقالت: »إن تطبيق هذا القانون برفع الحد األدنى 
بالضرورة  يؤدي  ال  شهرًيا  دينار   300 إلى  للرواتب 
الزيادة  لتشمل  ال��روات��ب  ج��داول  جميع  تعديل  إل��ى 
الوظيفية،  المجموعات  جميع  في  الدرجات  جميع 
الموظفين  أوضاع  تعديل  عبر  يتم  أن  الممكن  من  بل 
وما  العمومية  ال��وظ��ائ��ف  مجموعة  ف��ي  الحاليين 
يعادلها في الوظائف العسكرية، والذين تقل رواتبهم 

مع العالوة االجتماعية عن 300 دينار شهرًيا«.
المترتبة  المالية  األعباء  ستكون  »بذلك  وتابعت: 
بالمقارنة  جًدا  متواضعة  القانون  هذا  تطبيق  على 
تطبيقه  أن  أساس  على  تقديرها  تم  التي  األعباء  مع 
س��ي��ت��رت��ب ع��ل��ي��ه ت��ع��دي��ل ج��م��ي��ع ج�����داول ال���روات���ب 
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ج��م��ي��ع ال���درج���ات ف���ي ال��م��ج��م��وع��ات 

الوظيفية جميًعا«.

صرفت لـ 66.3 ألف مستحق وتبقى 2200 رب أسرة تصرف لهم الشهر الجاري 

»مالية النواب« تطالب باستمرار عالوة الغالء للسنوات المقبلة
§ القضيبية - مجلس النواب

الشئون  لجنة  رئ��ي��س  دع��ا   [
البرلمانية  واالقتصادية  المالية 
استمرار  إل��ى  خليل  عبدالجليل 
م��ش��روع ع���الوة ال��غ��الء وال��دع��م 
شهريًا(  دينارا   50 )مبلغ  المالي 
إل���ى ال��س��ن��وات ال��م��ق��ب��ل��ة، م��ؤك��داً 
مساهمتها في رفع بعض المعاناة 

المادية التي تواجه المواطنين.
وأوض������ح ال���ن���ائ���ب خ��ل��ي��ل أن 
م��ش��روع ع���الوة ال��غ��الء ي��أت��ي من 
مجلس  أعضاء  إحساس  منطلق 
اللجنة  وأع��ض��اء  ع��ام��ة  ال��ن��واب 
خ���اص���ة ب���ال���واق���ع االق��ت��ص��ادي 
ال��ذي  والمعيشي  واالج��ت��م��اع��ي 
أب��ن��اء  م��ن  ال��م��واط��ن��ون  يعيشه 
ال��م��م��ل��ك��ة، ج����راء ارت���ف���اع أس��ع��ار 
ال��م��ن��ت��ج��ات وال��س��ل��ع وال��ح��ي��اة 
ال��م��ع��ي��ش��ي��ة، وارت���ف���اع م��ع��دالت 

التضخم المحلية.
ج������اء ذل������ك خ������الل اج���ت���م���اع 
بوزيرة  المالية  اللجنة  اع��ض��اء 
ال��دك��ت��ورة  االجتماعية  التنمية 
ف��اط��م��ة ال��ب��ل��وش��ي ص��ب��اح ام��س 
آخر  حول  للتباحث  )االرب��ع��اء(، 
المقدم  ال��م��ال��ي  ال��دع��م  ت��ط��ورات 

للمواطنين.
وت������رك������ز االج�����ت�����م�����اع ع��ل��ى 
التي  ال��م��راح��ل  أه���م  اس��ت��ع��راض 
إذ  ال��غ��الء،  ع��الوة  مشروع  بها  مر 
مر  المشروع  أن  البلوشي  اك��دت 
اجمالي  وبلغ  المراحل  من  بعدد 
التي  الغالء  عالوة  مستحقي  عدد 

رب  الف   69 قرابة  لهم  صرفها  تم 
نحو  االولى  الدفعة  شملت  اسرة، 
40 ألفا، في حين شملت الدفعتان 
الثانية والثالثة 20 الفا ، و6300 

رب اسرة على التوالي.
»أن  ال����ب����ل����وش����ي  واك�����������دت 
الرابعة  الدفعة  من  المستحقين 
رب   2200 ع����دده����م  وال���ب���ال���غ 
لهم  ال��ع��الوة  ص��رف  سيتم  اس��رة 
اما  ال��ج��اري،  اكتوبر  شهر  خ��الل 
المتظلمين  ط��ل��ب��ات  ب��خ��ص��وص 

فبلغ عددها 20 الف طلب«.
اللجنة  ان  ال��ن��ائ��ب  وأوض����ح 
تتم  ان  ض������رورة  ع��ل��ى  ش�����ددت 
الدفعة  ط��ل��ب��ات  وف���رز  م��ع��ال��ج��ة 
اسرع  في  المتظلمين  من  االخيرة 
أهمية  على  م��ش��دداً  ممكن،  وق��ت 
التوافق  تم  التي  المعايير  اتباع 
المجلس  م���ن  ك���ل  ب��ي��ن  ب��ش��أن��ه��ا 
بنيت  والتي  والحكومة  النيابي 
االسرة  رب  يكون  ان  اس��اس  على 
قيمتها  البالغ  للعالوة  مستحق 

أال  ش��ري��ط��ة  ش��ه��ري��ًا  دي���ن���ارا   50
دينار،   700 األسرة  دخل  يتجاوز 
اي  حق  من  »إن��ه  قائاًل  واستطرد 
او  عقارا  امتلك  ممن  سواًء  مواطن 
تجاريًا  سجاًل  يمتلك  اومن  اثنين، 
ضمن  م���ن  ي���ك���ون  ان  اث��ن��ي��ن  او 
ال  طالما  الغالء  ع��الوة  مستحقي 
الشهري  األسرة  رب  دخل  يتجاوز 
ال��وزارة  حق  من  كما  دينار،   700
أن تتأكد من البيانات المقدمة من 
سريعة  بصورة  ولكن  المواطنين 

تتماشى وحاجة المواطنين«.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا أك����دت ال���وزي���رة 
ال��ب��ل��وش��ي م���اج���اء ب���ه ال���ن���واب 
ب���ض���رورة اإلس������راع ف���ي ص��رف 
عالوة الغالء لمستحقيها، مشيرة 
العالوة  لصرف  الوزراة  خطة  الى 
أن  ح���ال  متتابعة  دف��ع��ات  ع��ل��ى 
ت��ج��ه��ز ك���ل دف���ع���ة، وأوض���ح���ت 
لصرف  التظلم  باب  أن  البلوشي 
مفتوحًا  م����ازال  ال��غ��الء  م��ع��ون��ة 
من  ن��ف��س��ه  ي��ع��ت��ب��ر  م���واط���ن  الي 

المستحقين لصرف العالوة.
وم���ن ج��ان��ب��ه��م، ث��م��ن أع��ض��اء 
ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  دور  ال��ل��ج��ن��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي ص���رف ع��الوة 
الى  مشيرين  لمستحقيها،  الغالء 
مايقارب  ص��رف  م��ن  انتهت  أنها 
المستحقين  من  المئة  في   80 من 
منذ بدء عملها في ابريل الماضي، 
ال����ى ج��ان��ب دوره�����ا ال��ك��ب��ي��ر في 
مع  مستمرة  وص���ل  حلقة  خ��ل��ق 
المشكالت  لحل  ال��ن��واب  مجلس 

ومعالجتها بسالسة ويسر.

عبدالجليل خليل

وزيرة التنمية االجتماعية خالل اجتماعها مع »مالية النواب«:

85٪ من المستحقين تسلموا الدعم المالي في 4 أشهر
§ المنامة - وزارة التنمية االجتماعية 

فاطمة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزي�����رة  ق��ال��ت   [
أمس  لها  المرافق  والوفد  اجتماعها  خالل  البلوشي 
)األربعاء( بمجلس النواب مع رئيس وأعضاء اللجنة 
خدمة  بشأن  النواب  بمجلس  واالقتصادية  المالية 
الدعم المالي لمحدودي الدخل: »إن 85 في المئة من 
المواطنين المستحقين قد تسلموا مبلغ الدعم المالي 
تم  حيث  المشروع  بدء  من  فقط  أشهر   4 غضون  في 
في  مواطن  ألف   40 لنحو  المالي  الدعم  مبلغ  صرف 
الماضي  ح��زي��ران  يونيو/  بنهاية  األول���ى  الدفعة 
ألف   20 لنحو  الثانية  للدفعة  الصرف  تم  ذلك  وبعد 
كما  الماضي،  آب  أغسطس/  شهر  نهاية  في  مواطن 
سبتمبر/  منتصف  ف��ي  الثالثة  الدفعة  ص��رف  ت��م 

أيلول الماضي لنحو 8.500 مواطن«. 
الدعم  ص��رف  سيتم  أن��ه  إل��ى  البلوشي  وأش���ارت 
األس��ب��وع  خ���الل  م��س��ت��ح��ق��ًا   2200 ل��ن��ح��و  ال��م��ال��ي 
الموقع  على  البنكية  حساباتهم  أك��دوا  ممن  المقبل 
األول  تشرين  أكتوبر/   7 تاريخ  بعد  اإللكتروني 
ألف   69 من  أكثر  الكلي  المجموع  ليصبح   ،2009

مستفيد من خدمة الدعم المالي خالل هذه الفترة.
وزي��رة  طلب  على  بناًء  عقد  ال��ذي  االجتماع  وب��دأ 
على  ال��ن��واب  اط���الع  أج��ل  م��ن  االجتماعية  التنمية 
بكلمة  ال��م��ال��ي،  بالدعم  المتعلقة  ال��ت��ط��ورات  جميع 
بمجلس  واالقتصادية  المالية  اللجنة  رئيس  ألقاها 
أعضاء  ع��ن  نيابة  خليل  عبدالجليل  النائب  ال��ن��واب 
مع  ال���وزارة  بذلتها  التي  الجهود  فيها  شكر  اللجنة 
إنجاح  أجل  من  تبذلها  ومازالت  المتعاونة  الجهات 

لمستحقيها  المالي  الدعم  مبالغ  وإيصال  المشروع 
من المواطنين في وقت قياسي.

جميع  بذلها  التي  الجهود  عن  الوزيرة  وتحدثت 
فيه  المتعاونة  الجهات  كل  من  بالمشروع  العاملين 
إدخال  إج��راءات  إلنهاء  طاقاتها  كل  سخرت  والتي 
صرف  إج��راءات  إلى  باإلضافة  وتحليلها،  البيانات 
المعايير  بحسب  المستحقين  للمواطنين  المبالغ 
األع��داد  أن  إلى  منوهة  قياسي.  وقت  في  والشروط 
 20 نحو  عددهم  يبلغ  الذين  المواطنين  من  المتبقية 
ألفًا ممن تظلموا عبر الموقع اإللكتروني بسبب عدم 
عليهم  للدعم  االستحقاق  ومعايير  ش��روط  انطباق 
ومن بين ذلك وجود أكثر من عقار أو سجل تجاري... 
هؤالء  بيانات  تحليل  في  البدء  تم  قد  أنه  مؤكدة  الخ. 
لدراسة  تشكيلها  تم  التي  التظلمات  لجنة  خالل  من 
من  الشخصي  التحقق  يتطلب  قد  والتي  الحاالت  كل 
الباحثات  إرس��ال  خالل  من  منها  البعض  استحقاق 

االجتماعيات أو عبر سبل مختلفة. 
تعليماتها  أص���درت  أن��ه��ا  البلوشي  وأوض��ح��ت 
الجهد  م��ن  المزيد  ل��ب��ذل  بالمشروع  العمل  لفريق 
القليلة  الفترة  خالل  المتبقية  الحاالت  كل  في  للبت 
المتبقية  ال��ح��االت  ك��ل  ف��ي  بالبت  ووع���دت  المقبلة 
حيث ستتوالى الدفعات المستحقة حتى االنتهاء من 

المشروع.
ووجه النواب خالل المناقشات عددًا من األسئلة 
الوزيرة  قبل  من  عليها  الرد  وتم  المشروع  سير  عن 
والوفد المرافق. وتقدم النواب، في ختام االجتماع، 
الجهود  ع��ل��ى  ال��م��راف��ق  وال��وف��د  ل��ل��وزي��رة  بالشكر 

المبذولة في هذا المشروع.

 § القضيبية - مجلس الشورى

مجلس  عضو  مقترح  ح��از   [
ال���ش���ورى ع��ائ��ش��ة س��ال��م م��ب��ارك 
ال��م��ت��ع��ل��ق ب���إن���ش���اء ال��ب��رل��م��ان 
موافقة  على  اإللكتروني  العربي 
االت���ح���اد ال��ب��رل��م��ان��ي ال��ع��رب��ي، 
ح��ال  ي��ح��دث  أن  ال��م��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
العمل  ف��ي  نوعية  نقلة  تطبيقه 
يعتبر  فيما  العربي،  البرلماني 
تبني االتحاد لهذا االقتراح إنجازاً 
الشورى  لمجلس  ونوعيًا  جديداً 
مملكة  في  التشريعية  وللسلطة 

البحرين.
على  الحائز  االقتراح  وتناول 
موافقة االتحاد البرلماني العربي 
إنشاء  مشروع  عن  أولية  دراس��ة 
االلكتروني،  ال��ع��رب��ي  البرلمان 
ال����ذي ي��ه��دف إل���ى زي�����ادة  ت��ب��ادل 
الخاصة  والمعلومات  الخبرات 
ب��ال��ع��م��ل ال��ب��رل��م��ان��ي ال��ع��رب��ي 
ب��م��خ��ت��ل��ف ج���وان���ب���ه وت��ط��وي��ر 
العربي  البرلماني  العمل  أداء 
العالمية  ال��ت��ح��والت  وم��واك��ب��ة 
المساهمة  على  والعمل  الحديثة 
ف����ي  ب���ن���اء م��ح��ت��وى ت��ش��ري��ع��ي 
أن  وخ��اص��ة  عربي,  إل��ك��ت��رون��ي 
على  ال��ع��رب��ي  ال��م��ح��ت��وى  نسبة 

متواضعة  تعد  اإلنترنت  شبكة 
إذ  األخ���رى،  ب��ال��دول  مقارنة  ج��داً 
في  العرب  مساهمة   نسبة  تبلغ 
 0,5( نحو  اإللكتروني  المحتوى 
المحتوى  إجمالي  من  المئة(  في 

اإللكتروني على شبكة اإلنترنت.
في  االق��ت��راح  مقدمة  وأش���ارت 
إلى  المناسبة  بهذه  لها  تصريح 
أن البرلمان اإللكتروني يستهدف 
العربية  ال��ب��رل��م��ان��ات  تشجيع 
ع���ل���ى »رق����م����ن����ة« ال��م��ع��ل��وم��ات 
التشريعية،  القانونية  والوثائق 
واالس�������ت�������ف�������ادة م������ن م����ص����ادر 
الصلة  ذات  العربية  المعلومات 
كاألسئلة  ال��ب��رل��م��ان��ي  ب��ال��ع��م��ل 
البرلمانية و االقتراحات بقوانين 
واالتفاقيات  القوانين  ومشاريع 
أدوات  م���ن  وغ���ي���ره���ا  ال���دول���ي���ة 
إضفاء  على  والعمل  برلمانية، 
البرلماني  العمل  على  الشرعية 
توفير  خ���الل  م��ن  وذل���ك  ال��ع��رب��ي 
وإتاحتها  بشفافية,  المعلومات 
ل��ل��م��واط��ن ال��ع��رب��ي وم��ؤس��س��ات 
إلى  باإلضافة  المدني،  المجتمع 
المباشر  ل��ل��ح��وار  منتدى  إي��ج��اد 
البرلمانيون  خالله  م��ن  يتبادل 
حيال  وال�����رأي  ال��خ��ب��رة  ال��ع��رب 
المصيرية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��ض��اي��ا 

المشتركة ودعم القدرات والكوادر 
البرلمانات  في   العاملة  العربية  
تكنولوجيا  م��ج��ال  ف��ي  العربية 
فضاًل  واالت��ص��االت،  المعلومات 
العرب  البرلمانيين  تحفيز  ع��ن 
المعلومات  تقنية  استخدام  على  
وتشجيع  البرلماني،  عملهم  في 
العربية  البرلمانات  ومساعدة 
على  إل��ك��ت��رون��ي��ًا  ال��م��ت��واض��ع��ة 
ال���ل���ح���اق ب���رك���ب ال��ب��رل��م��ان��ات  
استفادت  التي   األخ��رى  العربية  

من هذه التقنية.
يستغرق  أن  مبارك  وتوقعت 
العمل في إنشاء البرلمان العربي 
عامًا  إق����راره  ت��م  إذا  اإلل��ك��ت��رون��ي 
كامال, وهذه الفترة الزمنية قابلة 
للمعوقات  نتيجة  وذلك  للتغيير 
بعض  ف����ي  وال��ف��ن��ي��ة  اإلداري���������ة 

البرلمانات العربية. 
ال��م��وق��ع  أن  إل�����ى  وأش��������ارت 
سيتضمن  للبرلمان  اإللكتروني 
ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ب��رل��م��ان ال��ع��رب��ي 
اإلل����ك����ت����رون����ي، وراب�����ط�����ا ل��ك��ل 
ب��رل��م��ان ع��رب��ي، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
ب��ن��ك ال��ق��وان��ي��ن وال��ت��ش��ري��ع��ات 
التكنولوجية,  االقتصادية, 

دور  عن  فضاًل  وغيرها،  التربوية 
المرأة في البرلمانات العربية.

مقترح الشورية مبارك بإنشاء »البرلمان 
اإللكتروني« يحظى بموافقة »االتحاد العربي«
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الراقصون في األفراح واألحزان
ال��ذي��ن  المجهولين  ال��ج��ن��ود  أم���ر  م��س��ت��غ��رب��ًا  ي��ع��د  ل��م   [
الوطن،  حياض  عن  اللذود  في  والنفيس  الغالي  يقدمون 
جاز  إن  الخلفية(  )ولتكن  الخفية  الصفوف  ويتقدمون 
ل��ن��ا ال��ت��ع��ب��ي��ر، وه���م ي��ش��م��رون ع��ن س��واع��ده��م ب��ف��رق��ع��ات 
بأنهم  ادع��اءات��ه��م  ف��ي  ورق  م��ن  مجد  وس��ال��م  وش��ع��ارات 
دين  أجل  من  الجبار  الوطني  العمل  ذلك  كل  يقدمون  إنما 

األمر. والة  أجل  ومن  الوطن  أجل  ومن  اهلل 
ح��دوث  م��ع  خصوصًا  مستغربًا  نشاطهم  أم��ر  يعد  ل��م 
يثير  م��ا  لكن  ال��ب��اد؟  ف��ي  اإلن��ف��راج  ص��ور  م��ن  ص���ورة  أي 
أطلقوا  من  قبل  من  المدعومين  أولئك  أن  فعًا،  اإلستغراب 
حتى  أو  اجتماعيين  أو  سياسيين  نشطاء  أنفسهم  على 
يصعدون  ممن  للوطن  جنود  بأنهم  ال��دوام  على  المدعين 
في  ال��ه��وج��اء  ال��ع��ص��م��اء  ال��خ��ط��ب  وي��ط��ل��ق��ون  ال��م��ن��اب��ر  ع��ل��ى 
األف��راح  ف��ي  دائ��م  رق��ص  ح��ال��ة  ف��ي  نجدهم  أن��ن��ا  واح���د،  آن 
عن  باإلفراج  المهم  التاريخي  الحدث  أن  حتى  واالح��زان! 
يؤكد  وال���ذي  )ال��ث��ل��ث��اء(،  أم��س  أول  ي��وم  ك��رزك��ان  معتقلي 
ب��ص��ورة  ي��ن��ش��ط��ون  جعلهم  ال��ب��ح��ري��ن��ي،  ال��ق��ض��اء  ن��زاه��ة 
البعض،  بعضهم  بين  وفيما  المجالس  ف��ي  طبيعية  غير 
بأهدافها  مشهورة  الكترونية  مواقع  ثاثة  على  مستندين 
ليس  ال��م��رة،  ه��ذه  رقصهم  لكن  المجتمع...  في  الفتنوية 
الحكومة  وال��ى  الدولة  ال��ى  اإلس��اءة  من  ففيه  م��رة...  ككل 

الكثير... الشيء  قضائها  والى 
التخريب  بتهمة  السجن  يدخل  من  كل  أن  ي��رون  إنهم   
الحكم  يصدر  وأن  البد  السلطة،  كراهية  على  والتحريض 
فإن  متهم،  ب��ب��راءة  القاضي  حكم  ص��در  وإن  )ب��إع��دام��ه(! 
يتوجه  أن  يجب  وال��ط��ع��ن...  واللمز  والغمز  هنا  التنكيل 
أولئك  م��ن  يتحول  أن  الطعن  ه��ذا  يلبث  وم��ا  القضاء،  ال��ى 
األم��ر  ول��ي  ط��اع��ة  ش��ع��ار  ي��رف��ع��ون  دائ��م��ًا  عهدناهم  ال��ذي��ن 
»على  ق��ب��ي��ل:  م��ن  أق���وال  ال���ى  م��ق��ي��ت��ًا،  ون��ف��اق��ًا  وري����اًء  ك��ذب��ًا 
الحكومة  »رض���وخ  ق��ب��ي��ل:  م��ن  أو  ال���س���ام«...  ال��ب��ح��ري��ن 
الطائفة  ليدعوا  أكثر  تمادوا  وربما  اإلرهابيين«،  لتهديدات 
تتم  لكي  والتخريب  الحرائق  وافتعال  النزول  إلى  األخرى 

لمطالبهم. اإلستجابة 
ظ��ه��ي��رة ي���وم ال��ث��ل��ث��اء ال��م��اض��ي ك��ان��ت م��ف��ع��م��ة ب��ال��ف��رح 
وال���س���رور وال��ث��ن��اء ع��ل��ى ال��ق��ض��اء ون��زاه��ت��ه، وك��ن��ا ن��رى 
عن  يعبرون  الكريمتين  الطائفتين  من  والزماء  المعارف 
ألن  ب��ل  ال��ع��دال��ة،  م��ن  بجلده  نفذ  )إره��اب��ي��ًا(  ألن  ال  فرحهم 
عدالة،  بكل  الفصل  كلمته  ق��ال  نزيهًا  ع��اداًل  ق��ض��اًء  هناك 
يمثل  الذي  الملك  جالة  مجلسه  رأس  على  يأتي  جهاز  وهو 
الحاكم  رعيته  عن  المسئول  والراعي  قطعًا(،  األمة  )ضمير 
ذلك  لكن  ظلم...  عليه  وقع  من  كل  عن  للظلم  الرافع  بالعدل 
أص��وات  فترتفع  بمكيالين!  ك��ي��ل  ال��ب��ع��ض  ل��دى  بالنسبة 
قلتم  اإلرهابيين  صالح  في  الحكم  صدر  إذا  لتقول:  منكرة 
والعقوبات  بالسجن  حكم  ص��در  وإذا  نزيهًا،  القضاء  أن 
نحن  طالما  يهم،  ال  ذلك  كل  نزيهًا...  ليس  القضاء  أن  قلتم 

ومؤسسات. قانون  دولة  رحاب  في 
والتحريق  التخريب  تهم  عليهم  تثبت  من  أن  قال  ومن 
من  ساخرين  ليمشوا  سراحهم  يطلق  أن  يجب  واإلره��اب 
نفس(  )قتل  تهمة  عليهم  تثبت  من  أن  ق��ال  وم��ن  القانون؟ 
طرحت  وت��ك��رارًا،  م��رارًا  ال��رأس؟  مرفوع  يخرج  أن  يجب 
أعمدتهم،  في  الزماء  من  غيري  وطرح  الزاوية،  هذه  في 
والتخريب  التحريق  أف��ع��ال  ب��ش��دة  ان��ت��ق��دت  م��وض��وع��ات 
بالقرى،  واإلض��رار  والخاصة  العامة  الممتلكات  وتدمير 
المجتمع  وك��راه��ي��ة  ال��ن��ظ��ام  ك��راه��ي��ة  ع��ل��ى  وال��ت��ح��ري��ض 
اإلعتبار  م��ن  لكن  ذل��ك،  ك��ل  م��ن  الشباب  وح��ذرن��ا  بأكمله، 
يمكن  ال  التي  القانونية  السلمية  المطلبية  الممارسات  لكل 

للناس. الدستور  منحها  وقد  أبدًا  قمعها 
لن  ل��ك��ن  واألت����راح،  األف����راح  ف��ي  ال��راق��ص��ون  سينشط 

قليًا. لننتظر  فقط  صاغية...  آذانًا  لهم  يجدوا 

سعيد محمد

saeed.mohd@alwasatnews.com

يلجأ عدد من المواطنين الذين يسكنون بالقرب من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين، أوالراغبين في بيع سياراتهم إلى استخدام الموقف الخاص لتوقف حافالت نقل طلبة المدرسة، ما يصعب على السواق أو 
أولياء األمور الوقوف في الموقف، على الرغم من سعة وكبر المساحة التي يقع فيها.

كذلك يلجأ البعض ممن يرغب في إصالح سيارته إلى استخدام تلك المساحة، وهو أمر يعيق الحركة، فهل يتدخل المسئولون إلنهاء هذه األزمة ونحن في بداية عام دراسي جديد؟

انتقدوا تحقيقها لمن هم أقل معدالت ويأملون الحل العاجل

أربعة متفوقين: »التربية« أعطتنا وعودًا ننتظر تنفيذها
ال  بمعدل  الــثــانــويــة  المرحلة  ــي  ف متفوقون  ــاب  ط ــة  ــع أرب نحن   [
كليات  في  دراسية  منح  على  للحصول  وتقدمنا  المئة  في   94 عن  يقل 
تخصص  الكويت،  دولة  في  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة 
خريجيها  تعطي  التي  األساسية  التربية  كلية  في  كهرباء(   + )تربية 

البكالوريوس.
على  للحصول  والتعليم  التربية  وزراة  قبل  من  قبولنا  تم  ذلك  وعلى 
 - الثانوية  المرحلة  في  الدراسية  المعدالت  حسب   - الدراسية  المنحة 

وتم نشر أسمائنا في الصحف اليومية في 3 يوليو/ تموز 2006.
الازمة  االجراءات  إلكمال  والتعليم  التربية  وزارة  إلى  ذهبنا  ذلك  بعد 
النصف  إلى  ويوليو  حزيران  يونيو/  شهري  خال  والتسجيل  للدراسة 
األخير من سبتمبر/ أيلول من العام 2006 ونحن في مراجعة دائمة مع 
يقولون  الوزراة  إلى  ذهبنا  وكلما  الدراسة،  أمور  لمتابعة  التربية  وزارة 
وعندما  الــوزارة  إلى  وذهبنا  لنا  اتصلوا  ذلك  وبعد  بكم«،  »سنتصل  لنا: 
التي  األساسية  التربية  كلية  في  قبولنا  يتم  لم  بأنه  أخبرونا  وصلنا 
التكنولوجيا  كلية  في  قبولنا  تم  وأنه  البكالوريوس،  خريجيها  تعطي 
من  أيام  ثاثة  قبل  هذا  وكان  فقط،  الدبلوم  شهادة  خريجيها  تعطي  التي 

موعد السفر )صادف في 18 من سبتمبر/ أيلول 2006(.
في  سيحاولون  أنهم  بشرط  السفر  على  وافقنا  الوقت  لضيق  وطبعًا 
الدراسي  الفصل  في  ــد،  واح ــي  دراس فصل  بعد  كلية  إلى  كلية  من  نقلنا 
األول قمنا نحن الطلبة بتحرك شخصي فلم نحصل منه على أية نتيجة، 
طلب  بتقديم  البحرين  مملكة  لسفارة  التابعة  الثقافية  الملحقية  وقامت 
ذلــك،  باستحالة  ــرد  ال فجاءها  األساسية  التربية  كلية  ــى  إل تحويلنا 

ويوجد إثبات على ذلك.
االتفاق  وتم  البحرين  في  والتعليم  التربية  وزارة  إلى  ذهبنا  ذلك  وعند 
والحصول  الكويت  في  الدراسة  من  االنتهاء  بعد  لنا  الدراسة  إتمام  على 
 3.6 على  تزيد  اآلن  )معدالتنا  نقاط   3 عن  يقل  ال  بمعدل  الدبلوم  على 
المسئولين  أحد  فقال  ذلك  توثق  رسمية  ورقــة  منهم  طلبنا  وقد  نقطة( 
ليست  اهلل  بحمد  والوزارة  البعثات،  في  اختصاصيين  وأمام  الوزارة  في 

ناكرة لهذا األمر.
وجامعة  البحرين،  جامعة  من:  كل  إلى  طلبا  تقدم  أن  الوزارة  وقررت 
لمواصلة  المعلمين  وكلية  )التقنية(،  بوليتكنيك  وكلية  الــكــويــت، 

دراستنا.
الموافقة  بعدم  الكويت  وجامعة  المعلمين  كلية  قبل  من  ــرد  ال وتــم 

حسب ما جاءنا من الوزارة.
قد  البحرين  من  المبتعثين  الطلبة  من  عددا  وجدنا  األثناء  تلك  وفي 
بل  الصناعي،  القسم  خريجو  مثلنا،  وهم  الكويت،  جامعة  إلى  حولوا 
مراجعتنا  وبعد  المئة(،  في   90 من  )أقل  منا  أقل  التراكمية  ومعدالتهم 
من  أكثر  معدالتنا  وتكون  نتخرج  أن  بعد  الموضوع  بحل  وعدنا  للوزارة 

3 من أصل 4.
وبعد ذلك وبمجهود شخصي تبين لنا أن كلية البوليتكنيك وجامعة 
دراستنا  سنعيد  بها  التحقنا  وإذا  درسناها  التي  المواد  تعادل  ال  البحرين 

من البداية.
على  للحصول  سنوات  ثاث  درسنا  ألننا  نحن  نرفضه  الشيء  وهذا 
للحصول  أخرى  دراسية  سنوات  خمس  إلى  باإلضافة  الدبلوم  شهادة 

وعلى  بكالوريوس(!  لــدراســة  سنوات   8 )يعني  البكالوريوس  على 
مثل  البحرين  في  الموجودة  الخاصة  الجامعات  إلى  نحن  توجهنا  ذلك 
وجامعات   AMA وجامعة  الخليجية،  والجامعة  األهلية،  الجامعة 
واألردن  مصر  في  البحرين  خارج  جامعات  وأيضًا  البحرين  داخل  أخرى 
وغيرهما، وقيل لنا إنه سيتم معادلة شهادة الدبلوم بنسبة 90 في المئة 

فسيتبقى لنا سنتان فقط للحصول على البكالوريوس.
ثم تقدمنا بطلب إلى وزارة التربية والتعليم للمواصلة في إحدى هذه 
أنهم  ردهــم  وكــان  الــوزارة،  قبل  من  بها  والمعترف  الخاصة  الجامعات 

سينظرون في األمر.
إننا نرغب في مواصلة الدراسة وعلى حساب الوزارة، بعد أن تسببت 
في وقوعنا في هذا الخطأ، ومن دون ذنبنا، سواء في الجامعات الخاصة 
واألردن  مصر  مثل  العربية  الدول  في  التي  الجامعات  في  أو  بالبحرين 

وذلك للتسهيل علينا مواصلة الدراسة.
في  للتأخير  مجال  فا  المقبل،  الفصل  بداية  الدراسة  تكون  أن  ونأمل 
بأننا  العلم  مع  ــوام،  أع أربعة  لمدة  موضوعنا  تأخر  أن  بعد  الــدراســة، 
فهل  المسئولين،  أحد  لدى  تزال  وال  شهر  من  أكثر  منذ  رسالة  آخر  رفعنا 

نقبل بضياع عمرنا سدى؟
وأن  المجتمع،  خدمة  في  لكم  الموفقية  دوام  القدير  العلي  اهلل  نسأل 
تعتبرونا بمثابة أبنائكم، وتحلوا لنا المشكلة التي ال ذنب لنا في الوقوع 

بها.

)االسماء والعناوين لدى المحرر(

األشغال: »الشمالي«
 لم يدرج دمستان للتطوير

 2536 العدد  )الوسط(  الغراء  بصحيفتكم  نشر  ما  إلى  إشارة   [
بخصوص  )كشكول(  ــة  زاوي  2009 آب  أغسطس/   16 في  الصادر 

إنشاء الطرق بقرية دمستان بتوقيع المواطن مصطفى ثامر.
البلدي  المجلس  قبل  من  ترشح  لم  دمستان  قرية  بأن  اإلفادة  نود 
إلى   2009 مــن  ــوام  ــأع ل الــقــرى  برنامج  ضمن  ــا  ــه إلدراج الشمالي 

.2010
أعمال  إدراج  تم  قد  فإنه  الحديثة  السكنية  للمناطق  بالنسبة  أما 
رصف طرق المجمع 1019 و1022 وكذلك إنشاء الطريق رقم 1730 
بالمجمع 1017 ضمن برنامج فتح الطرق الجديدة المقترح للعامين 
الازمة  الميزانية  توفر  على  تنفيذه  يعتمد  ــذي  وال و2012   2011
والحصول على موافقة دوائر الخدمات وكذلك حسب األولويات لدى 

المجلس البلدي.

برمجة إعادة الصباغة والتخطيط 
ضمن برنامج الصيانة الدوري 

 2552 ال��ع��دد  )ال��وس��ط(  ال��غ��راء  بصحيفتكم  نشر  م��ا  إل��ى  إش���ارة   [
بخصوص  األخيرة  الصفحة  على   2009 أيلول  سبتمبر/   1 في  الصادر 

تخطيط مسارات المركبات بجميع الدوارات.

نود اإلفادة بأنه ستتم برمجة إعادة الصباغة والتخطيط ضمن برنامج 
الصيانة الدوري.

سيتم دراسة وضع إشارة 
ضوئية للمشاة في »أبوقوة«

العددين  في  )الوسط(  الغراء  بصحيفتكم  نشر  ما  إلى  إشــارة   [
تموز  يوليو/  و28   27 في  التوالي  على  الصادرين  و2517   2516
ضوئية  ـــارة  إش ــع  وض طلب  بخصوص  )محليات(  ـــة  زاوي  2009

للمشاة بمنطقة »أبوقوة«.
تلك  نتائج  ــوء  ض وعلى  الطلب  ـــة  دراس ستتم  بأنه  ـــادة  اإلف ــود  ن

الدراسة سيتم اتخاذ الازم.

دراسة تركيب »إشارة تحذيرية« 
في تقاطع شارع الملك فيصل 

 2568 ال��ع��دد  )ال��وس��ط(  ال��غ��راء  بصحيفتكم  نشر  م��ا  إل��ى  إش���ارة   [
بخصوص  األخيرة  الصفحة   2009 أيلول  سبتمبر/   17 في  الصادر 
طلب تركيب إشارة ضوئية تحذيرية قبل اإلشارة الضوئية الجديدة على 

تقاطع شارع الملك فيصل بشارع اللؤلؤ.

تقوم  ال���وزارة  بهذه  الطرق  وتصميم  تخطيط  إدارة  ب��أن  اإلف��ادة  ن��ود 
اإلدارة  أن  العلم  مع  تطبيقه  وإمكانية  المذكور  المقترح  بدراسة  حاليًا 
الضوئية  اإلشارة  قبل  إضافية  احترازية  إجراءات  عدة  اتخذت  المذكورة 
على  م��روري��ة  وع��ام��ات  مضاءة  تحذيرية  عامات  وض��ع  مثل  المعلقة 
اجراءات  أي  التخاذ  الموقع  مراقبة  حاليًا  ويتم  متر  و400  متر   200 بعد 

احترازية إضافية.

األشغال: توسعة »أرادوس« 
تتعارض مع أجهزة الخدمات

 2520 العدد  )الوسط(  الغراء  بصحيفتكم  نشر  ما  إلى  إشارة   [
بخصوص  )كشكول(  زاويــة   2009 تموز  يوليو/   31 في  الــصــادر 
توسعة مسارات شارع أرادوس عند منحنى المطار بتوقيع المواطن 

مصطفى الخوخي.
الشارع  ــأن  ب تبين  ــد  وق الطلب  دراســـة  تمت  قــد  بأنه  ـــادة  اإلف ــود  ن
المذكور ال يقع ضمن مشروع تطوير شارع أرادوس، أما عن التوسعة 
المطلوبة فإنه ال يمكن إجراء توسعة في هذه المنطقة وباألخص عند 
لحدودية  وكذلك  الخدمات  أجهزة  مع  لتعارضه  وذلك  المطار  منحنى 

حرم الطريق.
مدير العالقات العامة واإلعالم بوزارة األشغال
فهد قاسم بوعالي

التمس االكتفاء بالمدة التي قضاها زوجي في السجن
اإلفراج  الداخلية  وزارة  في  المسئولين  أناشد   [
نوفمبر/  ــن  م الــثــامــن  منذ  سجن  ـــذي  ال ـــي  زوج ــن  ع

تشرين الثاني من العام 2008.
في  صديقه  مع  زوجي  خرج  عندما  القصة  وبدأت 
دون  مــن  أشــخــاص  بثاثة  والتقوا  الليالي،  ــدى  إح
مكان  في  للعشاء  جميعا  وخرجوا  بهم،  قوية  معرفة 
الثاثة،  أحــد  من  بطلب  األول،  المكان  عن  مختلف 

الذين قدموا مؤخراً.
ورفض زوجي في البداية الطلب ولكن ذهب معهم، 
يضرب  أنه  وتفاجأوا  الثاثة،  أحد  منهم  واستأذن 
جميع  وجوه  في  الساح  وشهر  ضربًا،  األجانب  أحد 
أقتلكم،  أو  األجنبي  تضربوا  إما  لهم  وقال  الشباب، 
جدا،  خفيفة  ضربة  ضربه  ان  إال  زوجي  من  كان  فما 

وتكاد ال تترك أثرا.
الشرطة،  إلى  الموضوع  تحول  ساعة   24 وخال 

تم  وعندما  اليوم،  ذلك  منذ  السجن  في  زوجي  وبقي 
كل  به  قام  بما  األجنبي  اعترف  السجناء،  استدعاء 
خفيفة،  ضربة  من  زوجــي  به  قام  وبما  منهم،  واحــد 

تكاد ال تعد ضربة.
إنني أناشد المسئولين والتمسهم االكتفاء بالمدة 
أخاق  ذو  وأنه   خصوصًا  السجن،  في  قضاها  التي 
على  ومواظب  خارجه،  أو  السجن  في  سواء  عالية، 

الصاة. 
 وخصوصًا أنه لم يرتكب جريمة كبيرة تستدعي 
تعني  المدة  أن  عليكم  يخفى  وال  عــامــًا،   15 سجنه 
بل  انتظره،  وأنا  وعمري  السجن،  داخل  عمره  ضياع 
وخصوصًا  للتنازل،  مستعد  األجنبي  فإن  ذلك  وغير 
حياته  وإال  األجــنــبــي،  ــرب  ض على  ُأجــبــر  زوجـــي  أن 

كانت مهددة بالخطر.
)االسم والعنوان لدى المحرر(

من يحمي المتقاعدين من الضياع؟
] لمن ُفني عمرهم، وانقضت جل أيام حياتهم، وذبلت زهرة شبابهم في خدمة البحرين وأهلها، ورفع اسمها 

عاليًا واالرتقاء بها في مصاف الدول المتقدمة... للمتقاعدين عن العمل تحية.
بالحنان  والتحبب  إليهم  الرحيمة  االلتفاتة  يجب  الفالحة  الوطنية  والنخوة  الكادحة  األصيلة  السواعد  هذه 
طريق  لشق  ُقدمًا  المضي  في  وتشجيعهم  شأنهم  وإعاء  وتكريمهم  وتقديرهم  إليهم،  السخي  بالعطاء  والتقرب 

حياتهم بكل عز وفخر وعزيمة ودحض ما هو مثير لليأس والكآبة واالشمئزاز من الحياة الدنيا.
الدولة  تدعمه  أيضًا  والترفيهية  المعيشية  المستلزمات  جميع  يحوي  متكامًا  ماركت  سوبر  أنشأ  لو  ماذا 
بهم  خاصة  بطاقات  لهم  تصدر  وكما  التقاعدي،  الدخل  ذلك  يواكب  بحيث  مخفضة  بأسعار  ويكون  للمتقاعدين 

حيث تثبت أن حاملها متقاعد وُيمنع أي شخص دخول هذا المشروع غير المتقاعدين.
من  وإخواننا  آباءنا  يصيب  الذي  والتململ  واإلحباط  لليأس  تفاديًا  وُيطبق  به  ُيعمل  لو  حبذا  جيد  اقتراح  هذا 
منهم  وقليل  والمقاهي،  الطريق  قارعة  على  يتسكعون  تراهم  منهم  فكثير  التقاعد،  على  يحال  حين  جلدتنا  بني 
الشهري  الراتب  ألن  بحوزته،  التي  المادة  قلة  بسبب  وضجر  إحراج  له  يسبب  ذلك  ألن  األسواق  إلى  يذهب  من 
لتدارك  المعنيين  من  التفاتة  ثمة  تكون  أن  نتمنى  فقط.  أسبوع  لمدة  الشخصي  صرفه  يغطي  بالكاد  للمتقاعد 
البسمة  ورسم  واليأس،  الكآبة  وسموم  الضياع  عذاب  من  المتقاعدين  وإخواننا  آبائنا  وإنقاذ  تداركه  يمكن  لما 
العريضة على شفاههم البريئة وبسط نعيم األمل وفتح الطريق لبدء حياة جديدة وأفضل بإنشاء هذا المشروع 

الترفيهي المخفض، وعاش آباؤنا وإخواننا المتقاعدين ولهم الصحة والقوة وطول العمر.
مصطفى الخوخي

مناشدة بتخفيف قسط اإلسكان
بالتحية،  اإلسكان  وزارة  في  المسئولين  إلى  أتقدم  أن  يسعدني   [

وكلي أمل ورجاء في أن ينال طلبي موضع عنايتكم ورعايتكم.
ويتم  سلماباد  منطقة  في  اإلسكان  بيوت  من  المستفيدين  من  إنني 
استقطاع مبلغ قدره 63 ديناراً لإلسكان و70 ديناراً قرض التقاعد شهريًا 
من راتبي الشهري الذي ال يكاد يفي بمتطلبات أمور عائلتي المعيشية، ما 

يجعلني عاجزاً عن توفير لقمة العيش لأوالد.
في  وعائلتي  يكتنفني  ــذي  ال والضيق  المعاناة  حجم  تــقــدرون  وكــم 
ما  شهريًا،  االستدانة  إلى  تطّرني  التي  الصعبة  الحياة  ظروف  مواجهة 

أدى إلى تراكم الديون والعجز عن سدادها.
انتشالي  في  والمساعدة  العون  يد  مد  منكم  والتمس  أناشد  فإنني  لذا 
الكبير،  اإلسكان  قسط  تخفيض  على  بالعمل  المأساوي  الوضع  هذا  من 
هذا  يدفع  الذي  سلماباد  إسكان  في  الوحيد  الشخص  وأنني  وخصوصًا 
القسط بهذا المقدار، ودعائي لكم بالتوفيق لكل ما تصبون إليه من رفعة.
)االسم والعنوان لدى المحرر(

شكرًا جامعة البحرين 
لحل مشكلتي

] أكتب األسطر اآلتية ألتقدم بالشكر الجزيل لحل مشكلتي في جامعة 
تقنية  كلية  لعميد  ــان  وك لــي،  الدراسية  الــمــواد  معادلة  فتم  البحرين. 

المعلومات خالد الرويحي دور وجهد في ذلك.
»واهلل  اإلنسانية،  لروحه  وإجال  احترام  ووقفة  شكر  كلمة  له  أقدم  لذا 

يكثر« من أمثاله، الذين يفون بما يعدون.
غفران عيسى 
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ر مدينة المياه الخضراء بكلفة 2.5 مليار دينار في السيف »البالد« تطوِّ
] قال المدير العام لشركة البالد العقارية لالستثمار، زياد جناحي: 
ساحل  على  الخضراء  المياه  مدينة  مشروع  بتطوير  تقوم  الشركة  “إن 

ضاحية السيف بكلفة تصل إلى نحو 2.5 مليار دينار”. 
“المشروع  للعقارات  الدولي  البحرين  معرض  هامش  على  وأضاف 
إلى  تصل  مساحة  على  ويقام  الساحل،  على  سنتر(  )سيتي  شمال  يقع 

أن  ُيتوقع  التي  الدفان  مرحلة  في  المشروع  أن  وذكر  هكتارًا”.   56 نحو 
برجًا،   60 نحو  المشروع  ويضم  الجاري.  العام  نهاية  منها  االنتهاء  يتم 
األساسية  الخدمات  للسكان  وستتوافر  وسكنية،  تجارية  وحدات  توفر 
والخدمات  التعليمية  والمدارس  المتطورة  الطبية  كالمرافق  والترفيهية 

المالية وشبكة واسعة من الخدمات المحلية.

تزايد الطلب وتخطيط وإنشاء مشروعات جديدة

مؤشرات عودة ثقة المستثمرين والمستهلكين في القطاع العقاري البحريني

في  الــعــقــارات  على  المستهلكين  “طلبات  وأضـــاف 
طلبات  نمو  وكذلك  ــراء،  وش بيع  عمليات  هناك  تزايد، 
طلبات  وارتــفــاع  جــديــدة،  بناء  رخــص  على  المطورين 
جديدة،  مشروعات  وإنشاء  تخطيط  على  المستثمرين 
والمطورين  المستثمرين  ثقة  على  تدل  مؤشرات  وهذه 

بالقطاع”.  والمستهلكين 
البحرين  مــعــرض  افتتاحه  هــامــش  على  ــك  ذل ــاء  ج
تنظمه  الـــذي   ،)2009 )بايبكس  لــلــعــقــارات  ــي  ــدول ال

البحرينية.  المهندسين  جمعية 
العمل  “استمرار  الصحافيين  خالد  الشيخ  وأبلغ 
التفاؤل  على  ويــدل  بالخير،  يبشر  الــمــشــروعــات  فــي 
تسير  البحرين  وأن  المستثمرين،  لدى  الثقة  ــود  ووج

الصحيح”.  الطريق  في 
والمطورين  المستثمرين  مع  مقابلتي  “خالل  وقال: 
ومستمرين  وواثقين  متفائلين  وجدتهم  المعرض،  في 
في  التطوير  على  الطلب  أن  مبينًا،  مشروعاتهم”،  في 

التحسن.  على  واضحة  مؤشرات  وهذه  تزايد 
هناك  أن  أكــدوا  والمطورون  “المستثمرون  وأضــاف 
وشقق  فلل  من  وعقارات  أراض  لشراء  جديدة  طلبات 
ــذا  وه ــوق،  ــس ال حــركــة  ــن  م متفائلون  وهــم  ــات،  ــاي ــن وب
من  السوق  في  ويحصل  حصل  لما  انعكاس  التفاؤل 

إيجابية”.  تطورات 
المالية  األزمة  تداعيات  ستتجاوز  البحرين  أن  وأكد 
األميركية  المتحدة  الواليات  في  انفجرت  التي  العالمية 

في  “نحن  وقال:   ،2008 أيلول  سبتمبر/  منتصف  في 
كثيراً”.  بها  نتأثر  لم  البحرين 

المحلية  االستثمارات  تشجع  البحرين  أن  أكد  كما 
وتحريك  الــســوق  نمو  على  تساعد  ألنها  واألجنبية؛ 
سوق  “البحرين  أن  مــؤكــداً  االقــتــصــادي،  النمو  عجلة  

والعالمية”.  الخليجية  لالستثمارات  مفتوحة 
ــة،  ــزراع وال البلديات  شــئــون  وزيــر  ــال  ق جهته،  مــن 
شهدت  العمراني  التخطيط  إدارة  “إن  الكعبي:  جمعة 
لتخطيط  الــمــســتــثــمــريــن  ــل  ــب ق مـــن  مــتــزايــدة  ــات  ــب ــل ط
في  وخصوصًا  وجديدة؛  كبيرة  استثمارية  مشروعات 

الجاري”.  العام  من  األخير  الربع 
طلبات  شهد  الشامل  البلدي  مركز  أن  “كما  وأضــاف 
بناء  تراخيص  على  للحصول  المستثمرين  قبل  مــن 
مناطق  مختلف  في  جديدة  استثمارية  مشاريع  إلنشاء 

البحرين”. 
وتخطيط  ــاء  ــش إلن المستثمرين  طــلــبــات  أن  ـــد  وأك
على  ـــدل  ي ـــوي  ق ــي  ــاب ــج إي ــر  ــؤش م ــدة  ــدي ج ــات  ــروع ــش م
الحكومة  دعم  وكذلك  البحرين،  في  المستثمرين  ثقة 
ــراءات  اإلج تسهيل  خــالل  من  المشروعات  الستقطاب 

البناء.  وتراخيص 
والتسجيل  المساحة  جــهــاز  مــديــر  ــال  ق جهته،  مــن 
“إن  خليفة:  آل  علي  بن  عبدالرحمن  الشيخ  العقاري، 
تزايد؛  في  السوق،  في  ــراء  وش بيعًا  العقارات،  ــداول  ت

الجاري”.  العام  من  األخير  الربع  بدء  مع  وخصوصًا 

وأضاف، أن “الجهات تتلقى طلبات كثيرة، لتسجيل 
واالستثمارية”.  والتجارية  السكنية  العقارات 

قبل  من  العقارات  تسجيل  طلبات  أغلب  أن  أكد  أنه  إال 
عودة  على  مؤشر  وذلك  سكنية،  عقارات  هي  المشترين، 

السكنية.  للعقارات  والمستهلكين  المستثمرين  ثقة 
االستثمارية،  العقارات  قطاع  في  تحسن  إلى  وأشار 
مع  أكبر  بشكل  تتحسن  أن  وتوقع  إيجابية،  وبـــوادر 
تسجيل  على  اإلقبال  تزايد  إلــى  مشيراً  السنة،  نهاية 
والتسجيل  المساحة  جهاز  في  االستثمارية  العقارات 

العقاري. 
العام  من  األخير  الربع  في  العقاري  “التداول  وقال: 
والثاني  األول  الربع  من  بكثير  أفضل  سيكون  الجاري 

والثالث”. 
مستثمرون  يعتزم  جــديــدة  مــشــروعــات  وعــرضــت 
الدولي  البحرين  معرض  في  البحرين،  في  تطويرها 
الخضراء  المياه  مدينة  مــشــروع  أكبرها  للعقارات، 
من  بالقرب  السيف،  ضاحية  ساحل  على  ستقام  التي 

دوالر.  مليار  من  بأكثر  كلفتها  وتقدر  ريف.  جزيرة 

مشروعات  عدة  للعقارات  أوركيد  شركة  عرضت  كما 
يقل  ال  سكنية  أبراج  عن  عبارة  وهي  جديدة،  استثمارية 
الماليين  بعشرات  تقدر  كلفتها  طابقًا   20 عن  ارتفاعها 
عزمها  ــن  ع تعمير  شــركــة  كشفت  كــمــا  الــدنــانــيــر.  ــن  م

الماليين.  بعشرات  كلفتها  جديدة  مشروعات  تطوير 
محمود  مــاريــنــاويــســت،  لشركة  المنتدب  العضو 
من  السكنية  الوحدات  على  الطلب  نمو  أكد  جناحي، 
تزايد،  في  البيع  حركة  أن  إلى  مشيراً  المشترين.  قبل 

الكثير”.  بعنا  ويست(  )مارينا  في  “نحن  وقال: 

§ المنامة - عباس المغني 

مؤشرات  “هناك  إن  خليفة،  آل  عبداهلل  بن  خالد  الشيخ  الوزراء،  رئيس  سمو  ديوان  وزير  قال   [
البحرين،  في  العقاري  بالقطاع  والمستهلكين  والمطورين  المستثمرين  ثقة  تحسن  على  إيجابية 

وتبشر بمستقبل واعد للقطاع”.

الشيخ خالد يطلع على مشروع مارينا ويست    )تصوير: أحمد آل حيدر( 

»تعمير« تؤسس »تخزين« بكلفة 50 مليون دوالر

§ المنامة - المحرر االقتصادي 

ـــــــإدارة  ل مــــعــــوض  شــــركــــة  عــــرضــــت   [
معرض  في  ريف  جزيرة  مشروع  والتسويق، 
أمس  افتتحه  الذي  للعقارات  الدولي  البحرين 
خالد  الشيخ  الوزراء،  رئيس  سمو  ديوان  وزير 

بن عبداهلل آل خليفة. 
ويقع مشروع جزيرة ريف في قلب العاصمة 
فيها  تنصهر  مساحات سكنية  ويضم  المنامة، 
المعمارية  واألشــكــال  المعاصرة  التصاميم 
خاص  بجسر  المشروع  ويتمتع  التقليدية. 
ويتحكم  الرئيسية  الطرقات  بشبكة  مرتبط 
ويتميز  الجزيرة  وإلى  من  والخروج  بالدخول 
المالية  المنطقة  وسط  في  فهو  الفريد  بموقعه 

وقريب من المنطقة الدبلوماسية. 
البالغة  بمساحاتها  ريــف  جزيرة  وتتيح 
متكاملة  تشكيلة  توفير  مربع  متر  ألــف   579
مـــن الـــمـــرافـــق، ولــكــنــهــا تــحــمــي االســتــقــاللــيــة 
لعدد  المثالية  الدراسة  بفضل  والخصوصية 
المتوافرة  والشاليهات  والــفــيــالت  المباني 
والتي شاء أصحاب المشروع جعلها محدودة 

في  مالحظ  هو  كما  محتمل  اكتظاء  أي  لتجنب 
مشاريع أخرى. وتحتوي على 39 مبنى سكنيًا 
سكنيًا  وبرجًا  شقة،   1217 مجموعه  ما  تضم 
متوسطة  فــيــاًل  و49  مــعــمــاريــًا  معلمًا  يشكل 
على  جميعها  تطل  مستقلة  فياًل  و65  الحكم، 
وناٍد  خاص  بحري  بمرسى  خاصة،  بحيرات 
السكني  المجمع  الجزيرة،  يجعل  ما  لليخوت، 
تــفــادي  ـــى  إل تــســعــى  ــي  ــت ال للنخبة  الــمــفــضــل 

المشاريع المزدحمة والمفتوحة للعامة. 

كما  نجوم،  خمس  فندق  المشروع  ويضم 
يضم مرافق شاملة ومطاعم وناٍد رياضيًا. هذا 
باإلضافة إلى منتجع صحي )SPA( فريد من 
بالشاليهات،  متصل  به  خاص  وشاطئ  نوعه 
للخدمات  األنظار  محط  باستمرار  يجعله  ما 
الــخــارجــي،  وجــمــالــه  يقدمها  الــتــي  الصحية 
الخارجي  الجمال  على  الحصول  يجعل  مــا 
ــي وقــاصــدي  ــن ــاك ــاول س ــن ــت ــة فـــي م ــح ــص وال

الجزيرة.  

»معوَّض« تعرض »جزيرة ريف« في »بايبكس«

تطوير البنية التحتية لـ »ديار المحرق« في منتصف 2010
“ديــــار  فـــي  مــســئــول  قــــال   [
ــان  ــدف ال عمليات  إن  ــرق”،  ــح ــم ال
على  شارفت  األولى  المرحلة  في 
في   95 نحو  بلغت  إذ  االنــتــهــاء؛ 
التحتية  البنية  أعمال  وإن  المئة، 
ـــام  ـــع ــف ال ــص ــت ــن ــــي م ـــدأ ف ـــب ـــت س

 .”2010
ــول يــوســف  ــئ ــس ــم ـــــاف ال وأض
ـــى  األول الــمــرحــلــة  “أن  ـــــذوادي  ال
المواطنين  عــلــى  بيعها  سيتم 
محادثات  وهناك  البحرينيين، 

مع وزارة اإلسكان بهذا الشأن”. 
ـــــة فــي  ـــــوي ــى األول ــط ــع ـــــد ت وق
لمن  السكنية  ـــدات  ـــوح ال حــجــز 
االستفادة  شــروط  عليهم  تنطبق 
بــالــخــدمــات اإلســكــانــيــة الــتــي 
من  ألبــنــائــهــا  الــحــكــومــة  تقدمها 
خالل وزارة اإلسكان؛ وخصوصًا 
ــروض  ــق ل بــطــلــبــات  للمتقدمين 
ــــدات  ــــوح ــــراء ال ــــش إســـكـــانـــيـــة ل

السكنية. 
ــرض فــرصــة  ــع ــم ــــاح ال ـــد أت وق
ـــن  ـــوري ـــط ـــم ــن وال ــري ــم ــث ــت ــس ــم ــل ل
ــن  ــي ــل ــم ــت ــح ــم والــــمــــشــــتــــريــــن ال
العديدة  الــجــوانــب  الستكشاف 
الــمــشــروع  هـــذا  ــن  م تجعل  ــي  ــت ال
ـــاري أحـــــد الـــمـــشـــروعـــات  ـــق ـــع ال
تسير  إذ  ــا؛  ــه ــوع ن مـــن  الـــفـــريـــدة 
التي  المدينة  لهذه  التنفيذ  أعمال 
ألــف   30 اكتمالها  عــنــد  ستضم 
الستيعاب  تتسع  سكنية  وحــدة 
بخطى  نسمة،  ألف   120 من  أكثر 

المئة  فــي   97 إكــمــال  مــع  حثيثة 
منه،  ــى  األول المرحلة  أعمال  من 
النظر  ــات  ــه ووج اآلراء  ــادل  ــب وت
ــن  ــي ــي ــدول ــن ال ــري ــم ــث ــت ــس ــم مـــع ال
وغيرهم  والمطورين  واإلقليميين 
العاملة  الرئيسية  الجهات  مــن 
المشروع  ويقع  المجال.   هذا  في 
لمدينة  الشمالية  السواحل  على 
مطور  رؤيــة  وتتلخص  ق  المحرَّ
ــة  ــن ــدي ــــي بــــنــــاء م الــــمــــشــــروع ف
وحدات  تقدم  فريدة،  مستقبلية 
مــنــاســبــة،  أســـعـــار  ذات  ســكــنــيــة 

لجميع  يمكن  مميزاً  حياة  ونمط 
ــه.   ــع ب ــت ــم ــت ــن ال ــري ــح ــب ســـكـــان ال
في  ق  المحرَّ ديار  مشروع  ويتفرد 
مسبوقة  غير  حياة  أنماط  توفير 
الناس  جميع  بها  يتمتع  أن  يمكن 
بغض النظر عن مستوى دخلهم؛ 
ذات  المساكن  فــئــات  صممت  إذ 
أسعارها  وأعـــدت  الــحــر  التملك 
شريحة  متناول  في  تكون  بحيث 
ويبين  المشترين.   مــن  واســعــة 
للمشروع  التنظيمي  المخطط 
الكثير  تضم  ذاتّيًا  مكتفية  مدينة 
العامة  والمناطق  المساحات  من 
ــا،  ــه ــي ــل الـــوصـــول إل ــه ــس الـــتـــي ي
من  كيلومتراً   40 نحو  وتشمل 
تتضمن  التي  المائية  الواجهات 
للقوارب،  ومرسى  رملية  شواطئ 
ــن أطـــول الــواجــهــات  وســتــكــون م
في  للعموم  المتاحة  البحرية 

البحرين. 

المؤيد: بنك اإلسكان يركز على المشروعات الخدمية
صباح  اإلسكان،  وزارة  إلى  التابع  اإلسكان،  بنك  عام  مدير  قالت   [
إذ  الخدمية؛  المشاريع  على  المقبل  العام  في  سيركز  البنك  “إن  المؤيد: 
تطور  على  تساعد  حيوية  مرافق  لتوفير  تجارية  مراكز   6 بناء  يعتزم 

األحياء السكنية ونموها اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل للمواطنين”. 
من  أكثر  إلى  تصل  التجارية  المحالت  مشروع  كلفة  أن  إلى  وأشــارت 
التجارية  المراكز  إنشاء  من  يهدف  البنك  أن  وأكــدت  دينار.  مليون   1.5
السكنية،  ــاء  ــي األح مناطق  فــي  المتزايد  الطلب  تلبية  ــى  إل والخدمية 
على  تساعد  التي  الخدمية  المرافق  وضع  أهمية  ارتأينا  “لذلك  وقالت: 
المدن  في  المقيمين  حياة  لتسهيل  اقتصاديًا  ونموها  المنطقة  تطور 
إنشاء  إلى  سيبادر  البنك  أن  ــدت،  وأك لها”.    المجاورة  المناطق  وخدمة 
االقتصاد  وتعزيز  والــمــدن  الــقــرى  تطوير  فــي  اإليجابية  المشروعات 

تشجيع  في  حيويًا  دوراً  ستعلب  المبادرات  هذه  أن  إلى  مشيرة  الوطني، 
نسبة أكبر من المستثمرين المحليين على انتهاج مبادرات مماثلة. 

المشاريع  ــة  ــام وإق بتطوير  الكامل  الــتــزامــه  مــع  البنك  أن  ـــرت،  وذك
المختلفة  السكنية  المناطق  تنمية  في  تسهم  التي  االجتماعية  العقارية 
في البحرين، يولي أهمية كبيرة إلدارة التطوير العقاري وإدارة األصول، 
العقارية  الطفرة  في  المساهمة  إلى  ومتطلعًا  طويلة،  خبرة  إلى  مستنداً 

الكبيرة التي تشهدها البحرين والمنطقة عمومًا. 
وفق  يسير  اإلسكان”  “بنك  بأن  تبشر  الحالية  المعطيات  أن  وأكــدت 
تقديم  في  الريادة  تبوء  على  خاللها  من  العزم  عقد  التي  الواضحة  رؤيته 
مسئولياته  مع  جنب  إلى  جنبًا  المبتكرة،  اإلسكانية  التمويلية  الحلول 

التي قام من أجلها أساسًا منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي. 

§ المنامة - تعمير

على  للتعمير،  الخليج  شــركــة  أعلنت   [
هامش مشاركتها في معرض البحرين الدولي 
أول  تأسيس   )2009 )بايبكس  لــلــعــقــارات 
بخدمات  تعنى  البحرين  في  نوعها  من  شركة 
مسمى  تحت  والمؤسسات،  لألفراد  التخزين 

“شركة تخزين للمستودعات والمخازن”.
نائب  قال  “الوسط”  لـ  خاص  تصريح  وفي 
المنتدب  ــو  ــض ــع وال اإلدارة،  مجلس  ــس  ــي رئ
كلفة  إن  القطان،  أحمد  “إنوفيست”،  لشركة 

إقامة المشروع تبلغ 50 مليون دوالر أميركي.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  صرح  ذلــك،  إلى 
ــذا  “ه بــأن  الــمــعــمــار،  ليث  للتعمير،  الخليج 
)تعمير(  استراتيجية  ضمن  يأتي  المشروع 
جديد  هــو  مــا  وتقديم  االســتــثــمــار،  تنويع  فــي 
ومميز في مجال االستثمار والتطوير العقاري، 

به  التزمت  ما  مع  متوافقًا  المشروع  هذا  ليأتي 
هو  ما  تقديم  من  ومستثمريها  شركائها  تجاه 

متوافق مع توجهاتهم االستثمارية”. 
“تخزين”  ــروع  ــش م أن  الــمــعــمــار،  ـــاف  وأض
سينفذ مع شركاء استراتيجيين سيتم إعالنهم 
في  المشروع  هذا  ويأتي  العاجل،  القريب  في 
صعوبات  العقارية  السوق  فيه  تشهد  وقــت 
نتجت  العالمية،  المالية  باألزمة  متأثراة  جمة 
قبل  مــن  أكبر  وانتقائية  تدقيق  عملية  عنها 
اختياره  في  العقاري  المجال  في  المستثمر 
االستثمار  على  المستثمر  وحرص  للمشاريع، 

في ما هو مميز بعيداً عن المشاريع التقليدية. 
الطلب  تلبي  )تخزين(  “إن  المعمار:  وقــال 
ــن الــخــدمــات  الــمــتــزايــد عــلــى هـــذه الــنــوعــيــة م
تسعى  إذ  والمنطقة؛  البحرين  في  اللوجستية 
مملكة  من  كل  في  المشروع  تنفيذ  إلى  )تعمير( 

المتحدة  العربية  ـــارات  اإلم ــة  ودول البحرين 
ــرى  ــة إلـــى مــنــاطــق أخ ــاف ــاإلض ــر، ب ــط ودولــــة ق

وذللك في المراحل التالية للمشروع. 
التنفيذي  الرئيس  نــائــب  ــن  بــيَّ جانبه  مــن 
“تخزين”  ــأن  ب الــرمــضــان،  مـــراد  لالستثمار، 
لــألفــراد  ــي  ــذات ال للتخزين  مــســاحــات  ستوفر 
ــاث  وأث مــعــدات  لتخزين  ــك  وذل والمؤسسات 
المنزل خالل عمليات النقل من مكان إلى آخر أو 
الصيد،  أجهزة  الثمينة،  السيارات  السفر،  عند 
لتخزين  ــًا  ــض وأي ــوارب  ــق ال التخييم،  مــعــدات 
بالمؤسسات،  الخاصة  والسجالت  الملفات 
مناسبة  مساحات  توفير  خالل  من  ذلك  ويأتي 
متراً   30 ــى  إل مربع  متر   2.5 بين  مــا  تــتــراوح 
درجــة  بها  تتوافر  منشآت  فــي  وذلــك  مربعًا، 
السالمة  ومعدات  األمنية  الخدمات  من  عالية 

من الحريق. 

ليث المعمارمراد الرمضانأحمد القطان

»المهندسين«: )بابيكس 2009( يساهم في تحديد التوجهات المستقبلية
§ الوسط - المحرر االقتصادي 

عبداهلل  البحرينية،  المهندسين  جمعية  رئيس  نائب  أعرب   [
البحرين  لمعرض  الحالية  الدورة  توقيت  بأن  ثقته  عن  جناحي، 
مناسب  وق���ت  ف��ي  ج���اء   )2009 )ب��اي��ب��ك��س  ل��ل��ع��ق��ارات  ال��دول��ي 
المستقبلية  التوجهات  تحديد  في  كبير  بشكل  يسهم  لكي  للغاية 

سواء.  حد  على  والبعيد  القصير  المدى  على  العقارية،  لألسواق 
الشيخ  الوزراء،  رئيس  سمو  ديوان  وزير  افتتاح  في  ذلك  جاء 
المعارض  أكبر   ،)2009 )بايبكس  خليفة  آل  ع��ب��داهلل  ب��ن  خالد 
أمس  من  ابتداًء  أيام  ثالثة  ويستمر  البحرين،  مملكة  في  العقارية 

)الجمعة(.  غد  يوم  فعالياته  وتنتهي  )األربعاء(، 

2009(في  )بايبكس  معرض  “يأتي  قائاًل:  جناحي  وأضاف 
االقتصادية،  المستجّدات  مع  ف  بالتكيُّ العالم  فيه  يقوم  وق��ت 
إلع��ادة  ج��ه��ده��ا  ق��ص��ارى  المنطقة  دول  ح��ك��وم��ات  ف��ي��ه  وت��ب��ذل 
خصوصًا.  العقارية  واألسواق  عمومًا،  األسواق  إلى  االستقرار 
الماضي،  ال��ع��ام  خ��الل  يشهد  ل��م  المملكة  ف��ي  ال��ع��ق��اري  القطاع 
ال��ت��ده��ور ال���ذي ش��ه��دت��ه ال��ك��ث��ي��ر م��ن األس����واق األخ����رى، وذل��ك 
الحكومة  اتخذتها  التي  الفّعالة  واإلجراءات  أساساته  قوة  بفضل 
لدعمه. إال أن هذا ال يعني أننا نستطيع إنكار التباطؤ الذي شهدته 
أو  الصفقات  حجم  حيث  من  سواء  المملكة،  في  العقارية  السوق 
المتاحة  النقدية  السيولة  النكماش  مباشرة  كنتيجة  المشاريع، 
المنظمة  اللجنة  إدارة  مجلس  رئيس  قال  ناحيته،  من  للتمويل”.  

التي  القوية  االستجابة  “تشكل  السيد:  خليل  محمد  للمعرض، 
ال��ش��رك��ات  مختلف  ق��ب��ل  م��ن   )2009 )ب��اي��ب��ك��س  م��ع��رض  لقيها 
المتنامية  الشهرة  تؤكد  واض��ح��ة  ش��ه��ادة  والعالمية،  المحلية 
والمنبر  المنطقة،  في  العقارية  المعارض  أه��م  أح��د  بصفته  ل��ه، 
وكلنا  الصفقات.  وإبرام  اآلراء  وتبادل  االجتماعات  لعقد  المثالي 
والباعة  المشترين  استقطاب  في   )2009 )بايبكس  بنجاح  ثقة 
االستثمارية.  الفرص  تعزيز  وراء  سعيًا  العالم،  أنحاء  شتى  من 
الربح،  يستهدف  ال  الذي  الحدث  لهذا  الحالية  ال��دورة  وتواصل 
مستقبل  آفاق  استشراف  خالل  من  هذه،  النجاح  تقاليد  ترسيخ 
للجمهور  الفرصة  وإت��اح��ة  نموها  وتحفيز  العقارية  األس��واق 

البحرين”. تنمية  قصة  في  يشارك  لكي 

مجسم لجزيرة ريف

الشيخ خالد يطلع على مشروع ديار المحرق

جمعية المهندسين تقدم هدية تذكارية إلى الشيخ خالد
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يسعى إلى بيع بعض األصول والحصول على 100 مليون

ن 100 مليون دوالر قبل طرح أسهم الحق اليوم بيت التمويل الخليجي يؤمِّ

بيت  أن  الصحافيين،  مع  لقاء  خالل  فاعور،  ن  بيَّ كما 
خالل  األصول  بعض  بيع  إلى  يسعى  الخليجي  التمويل 
 100 إلى  يصل  مبلغ  على  للحصول  المقبلة  أشهر  الستة 
أكبر  إلى  المصرف  لتحويل  برنامج  ضمن  دوالر،  مليون 

مصرف إسالمي في المنطقة. 
المال  رأس  ــادة  زي ينوي  أنــه  ذكــر،  قد  المصرف  وكــان 
بنحو 200 إلى 300 مليون دوالر، بهدف استغالل فرص 
في  بدأت  التي  االقتصادية  األزمة  وفرتها  التي  االستثمار 
 ،2008 العام  أيلول  سبتمبر/  في  المتحدة  الــواليــات 
أزمة  تصبح  أن  قبل  الدول،  بقية  إلى  ذلك  بعد  وانتشرت 

ائتمانية. 
ــة  اآلون فــي  بها  قامت  التي  الهيكلة  إن  فــاعــور،  ــال  وق
وتجهيز  ــي،  ــال ــم ال الــمــركــز  تــقــويــة  إلـــى  تــهــدف  ــرة  ــي األخ
ــا األزمـــــة، وكــذلــك  ــه ــرزت ــي أف ــت ــرف لــلــتــحــديــات ال ــص ــم ال
الــســوق،  فــي  الــعــديــدة  االستثمارية  الــفــرص  استغالل 
كــثــيــراً،  عليها  ــول  ــص ــح ال يمكن  ال  ــرص  ــف ال ـــذه  ه »وأن 
بتخفيضات  تقييمها  يتم  واالستثمارات  والموجودات 
كبيرة، وذلك يمثل فرصة لبيت التمويل الخليجي للقيام 
بهذه االستثمارات، وتقوية المصرف في البحرين ودول 

الخليج العربية والسوق المالية اإلسالمية«. 
والبالغ  المصرف  عرضه  الــذي  األسهم  »سعر  وأفــاد 
38 سنتًا أميركيًا للسهم، يمثل 45 في المئة أقل من معدل 
في  و65  الماضية،  أشهر   3 خالل  الحقيقية  السهم  قيمة 
الخميس«.  يوم  اإلقفال  عند  السهم  سعر  من  أقل  المئة 
منذ  ير  لم  للسهم  أميركيًا  سنتًا   38 سعر  »أن  ــاف  وأض

تأسيس المصرف«. 
ــوم  ــي ال ســيــبــدأون  الــمــســاهــمــيــن  أن  ـــور،  ـــاع ف ـــن  وبـــيَّ
مصرف  ــالل  خ مــن  األفضلية  أسهم  بــشــراء  )الخميس( 
االستثمار الخليجي في البحرين وبنك الكويت التجاري 
تقوية  أجل  من  األموال  على  الحصول  »نريد  الكويت،  في 

المصرف، وكذلك االستثمار في الفرص المتوافرة«. 
دوالر  مليون   100 بنحو  اليوم  عرض  »لدينا  وأضاف 
جانبنا  إلى  يقفوا  أن  قرروا  المساهمين  أن  يعني  وهذا   ...

لدعم بيت التمويل الخليجي«. 
الجزء  وأن  واحــد  جزء  هو  األسهم  ــدار  إص أن  ن  بيَّ كما 
ــر االســتــراتــيــجــيــة  ــي ــض األصـــــول غ ــع ــع ب ــي ــــر هـــو ب اآلخ

للمصرف خالل األشهر الستة المقبلة. 
يحصل  أن  يمكن  التي  القيمة  عن  سؤال  على  وأجــاب 
فقال  األصـــول  ــذه  ه مــن  الخليجي  التمويل  بيت  عليها 
والحصول  ــول  أص لبيع  العمل  طــور  في  »نحن  فــاعــور: 
األصول  بيع  أن  المساهمين  أبلغنا   ... جيدة  قيمة  على 

سيحقق نحو 100 مليون دوالر«. 
مليون   100 لدينا  إذ  بسرعة؛  نتقدم  نحن  وأضــاف 
عملية  من  دوالر  مليون  و100  األسهم،  عرض  من  دوالر 
والنجاح  ــول  األص بيع  إعــالن  سيتم  وقريبًا  المرابحة، 

الذي تحقق في ذلك«. 
كما أجاب عن الفرص المتوافرة لبيت التمويل الخليج 
لالستثمار فقال فاعور: »نحن نرى أن هناك فرصًا... وقد 
للمساهمين،  وقلنا  الصيرفة،  قطاع  على  التركيز  قررنا 
إدارة  هي  مناطق  ثالث  ولدينا  الصيرفة،  في  سننمو  إننا 

االستثمار  ـــرص  وف المخاطر  ــال  ــم ال ورأس  االســتــثــمــار 
الصيرفة  فــي  كذلك  سننمو  إننا  قلنا،  كما  المصرفية. 

التجارية«. 
التزامات  »على  حصل  أنه  المصرف  من  بيان  ذكر  كما 
بما  البنك  فــي  الحاليين  مساهميه  مــن  قطعية  ووعـــود 
الحقوق  أسهم  بإصدار  خاصة  دوالر  مليون   100 يقارب 
المقررة  المال  رأس  زيادة  لمبادرة  الرسمي  االفتتاح  قبل   ،

وكان  هذا،  الجاري.  األول  تشرين  أكتوبر/   15 بتاريخ 
البنك  أن  سابق  وقت  في  أعلن  قد  الخليجي  التمويل  بيت 
دوالر؛  مليون   300 إلى   200 من  المال  رأس  زيادة  بصدد 
تهدف الى تعزيز الموازنة العمومية لمواجهة االنكماش 
والستغالل  العالمية،  االقتصادية  األزمة  تفرضه  الذي 
القيمة  ذات  ــرص  ــف ال ــي  ف لالستثمار  الــحــالــي  ــع  ــوض ال

العالية«. 

الحديث  النموذج  تدشين  بعد  يأتي  ــك  ذل أن  ــن  وبــيَّ
للفريق  التنظيمي  والهيكل  الخليجي  التمويل  بيت  لعمل 
الدفع  بهدف  وضعها  تم  خطوات  وكلها  الجديد،  اإلداري 
األعمال  نموذج  ويقّسم  للبنك.  المتنوعة  باألنشطة  قدمًا 
عقارات  رئيسين:  مجالين  ــى  ال البنك  أنشطة  الجديد 
الى  إضافة  التحتية،  والبنية  الخليجي  التمويل  بيت 

الخدمات المصرفية المتخصصة للبنك.  

§ المنامة - عباس سلمان

الحصول  ن  أمَّ المصرف  أن  فاعور،  أحمد  الخليجي،  التمويل  لبيت  التنفيذي  الرئيس  كشف   [
 300 إلى  تصل  بقيمة  الحق  أسهم  إصدار  قبل  الحاليين،  المساهمين  من  دوالر  مليون   100 على 
الذي  االقتصادي  االنكماش  وجه  في  الرأسمالية  القاعدة  تقوية  إلى  تهدف  والتي  دوالر،  مليون 

سببته األزمة المالية العالمية.

)الثاني من اليمين( أحمد فاعور في المؤتمر الصحافي أمس        )تصوير: محمد المخرق(

سيعمل في مجال خدمات التجزئة

د موارده مع مصرف الشامل بنك اإلثمار يوحِّ
»مودي إنترناشيونال« التابعة  

لـ»إنفستكورب« تستحوذ على » بتروسبكت«
§ المنامة - بنك اإلثمار 

خططًا  )األربـــعـــاء(  ــس  أم ــار  ــم اإلث بنك  أعــلــن   [
ــه الــتــابــعــة  ــت ــرك ــة إلعـــــادة الــتــنــظــيــم مـــع ش ــل ــام ش
الشامل.  البحرين  مصرف  له،  بالكامل  والمملوكة 
كبنك  يبرز  ــار  ــم اإلث بنك  الخطط،  ــذه  ه وستجعل 
المصرفية  الخدمات  مجال  في  يتعامل  إسالمي 
كال  ــوارد  م توحيد  في  تتمثل  )التجزئة(،  لــأفــراد 
على  يركز  واحــداً  إسالميًا  بنكًا  يخلق  ما  البنكين؛ 
بكفاءة  يتسم  بالتجزئة  المصرفية  ــات  ــدم ــخ ال
التجارية  العالمة  تحت  ــك  وذل أكبر،  وبقوة  أكثر 
البنك  أقره  الذي  النموذج،  هذا  ويعد  اإلثمار.  لبنك 

الجديدة.   استراتيجيته  من  جزءاً  مؤخراً، 
على  ستعمل  والتي  التنظيم،  ــادة  إع خطط  إن 
وتعزيز  المخاطر  وتخفيض  السيولة  تحسين 
التناغم  تــوســيــع  ــق  ــري ط ــن  ع الــمــســاهــمــيــن  قــيــمــة 
أفضل  موقع  في  البنك  ستضع  القائمين،  والتآزر 
ــرص  ــف ــادة مـــن ال ــف ــت ــالس ــًا ل ــق ــاب ـــان عــلــيــه س ــا ك ــم م

 . لية لحا ا
مجلس  رئيس  أعلنها  والتي  الخطط،  هذه  أن  كما 
إقرارها  أعقاب  في  جناحي،  خالد  اإلثمار،  بنك  إدارة 
على  والحصول  اإلثمار،  بنك  إدارة  مجلس  قبل  من 
الــمــركــزي،  البحرين  مــصــرف  ــن  م الممانعة  ــدم  ع
واألطـــراف  المساهمين  لموافقة  خاضعة  التـــزال 
األخرى.  التنظيمية  والجهات  العالقة  ذات  األخرى 
اإلعـــادة  »إن  جــنــاحــي:  ــال  ق الــســيــاق،  ــذا  ه ــي  وف
الشامل  ومــصــرف  ــار  ــم اإلث بنك  لتنظيم  الشاملة 
وسير  مجموعتنا  هيكل  تبسيط  عــلــى  ستعمل 
تحسين  إلى  الحال  بطبيعة  سيؤدي  ما  وهو  عملنا، 
أيضًا  ستعمل  كما  كبير.  بشكل  وفعاليتنا  كفاءتنا 
لرأس  التنظيمية  والعملية  سيولتنا  تعزيز  على 
مالنا وتيسير أعلى معايير الحوكمة المؤسساتية. 
فوري  وبشكل  ملموسة  بفوائد  سيعود  أيضًا  هذا  إن 
ذلك  ــي  ف بما  الــعــالقــة،  ذات  األطــــراف  جميع  على 

الصناعة  مجمل  على  عالوة  ومساهمينا،  زبائننا 
المملكة«.  في  والمالية  المصرفية 

إن عملية إعادة التنظيم هذه ستحول بنك اإلثمار 
المصرفية  األعمال  يزاول  مرخص  إسالمي  بنك  إلى 
على  سيستحوذ  ــار  ــم اإلث بنك  أن  كما  بالتجزئة. 
الشامل.  مصرف  وأعــمــال  ومطلوبات  مــوجــودات 
القيام  اإلثمار  بنك  سيتولى  التنظيم،  إعادة  وبعد 
محليًا  بالتجزئة  المصرفية  الخدمات  بأنشطة 
على  فــيــه  سيحافظ  ـــذي  ال ــت  ــوق ال ــي  ف وإقــلــيــمــيــًا، 
معايير  البنك  وسيطبق  االستثمارية.  أنشطته 
المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة 

اإلسالمية. 
اإلثمار،  لبنك  التنفيذي  الرئيس  قال  جانبه،  من 
»ستحل  حسين:  محمد  اإلدارة،  مجلس  وعــضــو 
العالمة  مــحــل  اإلثــمــار  لبنك  الــتــجــاريــة  ــة  ــالم ــع ال

اإلثمار  بنك  وسيبرز  الشامل،  لمصرف  التجارية 
بشكل  متكاملة  خدمات  يقدم  إسالمي  كبنك  كذلك 
بأفضل  ـــــزوداً  م ــون  ــك ــي وس بــكــثــيــر،  ــــوى  وأق ــر  ــب أك
الفرص  من  ليستفيد  مضى  وقت  أي  من  التجهيزات 
اإلسالمي  المصرفي  المجال  في  والجديدة  القائمة 

المالية«.  الخدمات  وقطاع 
التجارية  العالمة  أن  رغــم  »على  قائاًل:  وتابع 
ــادة  إع عملية  أن  إال  ستختفي؛  الشامل  لمصرف 
على  تغيير  أي  يطرأ  ولن  سلسة،  ستكون  التنظيم 
والمستثمرين  المودعين  حسابات  على  أو  الزبائن 
أو حتى على العالقات المصرفية األخرى. وعوضًا 
تقديم  اإلثمار  بنك  سيواصل  الشامل،  مصرف  عن 
هــذا  الــحــالــيــة،  المتميزة  ــات  ــدم ــخ وال المنتجات 
جديدة  وخــدمــات  منتجات  تقديم  إلــى  باإلضافة 

المستقبل«. في  ومبتكرة 

§ المنامة - إنفستكورب

المتخصصة  الشركة  إنترناشيونال«،  »مودي  أعلنت   [
النفط  بقطاعي  المتعلقة  والخدمات  الفني  الفحص  تقديم  في 
ومقره  االستثماري  »إنفستكورب«  بنك  يملكها  والتي  والغاز، 
إنسبيكشن  »بيتروسبيكت  على  اســتــحــواذهــا  الــبــحــريــن، 

المحدودة. سيرفيسيس« 
تقديم  مجال  في  عليها  االستحواذ  تم  التي  الشركة  وتعمل 
المساندة  الهندسية  ــات  ــدم ــخ وال الفني  الفحص  ــات  ــدم خ
ــواد  ــم ال تصنيع  ــال  ــج وم ــا،  ــرك ــي أم ــي  ف الــنــفــط  تــكــريــر  لــقــطــاع 
مقراً  األميركية  تكساس  والية  من  تتخذ  والتي  الكيميائية، 

. لها
محمد  الخليج،  منطقة  فــي  »إنفستكورب«  رئيس  ــال  وق
في  قدرتنا  على  ممتازاً  مــثــااًل  )مـــودي(  »تعتبر  الــشــروقــي: 
في  وخصوصًا  نديرها؛  التي  الشركات  محفظة  قيمة  رفــع 
العالمية؛  األسواق  تواجه  التي  االقتصادية  الصعوبات  ظل 
باالستثمار  المختص  )إنفستكورب(  عمل  فريق  يعمل  إذ 
الدعم  لتقديم  ــان  ــف وت بجهد  الــخــاصــة  الــشــركــات  تملك  ــي  ف
نموها  في  تسهم  التي  الفرص  على  والتعرف  الستثماراتنا، 
الداخلية  التوسع  عمليات  خالل  من  ذلك  ويتم  وازدهــارهــا، 
في  الفرص  من  الكثير  هنالك  واليزال  اإلستحواذ.  عمليات  أو 
للمؤسسات  الخاصة  الشركات  تملك  في  االستثمار  مجال 
توظف  ألن  ــورب(؛  ــك ــت ــس ــف )إن مــثــل  الــعــريــقــة  ــرات  ــب ــخ ال ذات 
لمساندة  والتشغيلية  المالية  ـــور  األم إدارة  ــي  ف خبراتها 

وتطويرها«. استثماراتها 
تتخذ  الــتــي  انــتــرنــاشــيــونــال«  ـــودي  »م شــركــة  وتــأســســت 
وقامت   ،1911 الــعــام  فــي  لــهــا،  مــقــراً  المتحدة  المملكة  مــن 
ولـ   ،2007 الــعــام  فــي  عليها  بــاالســتــحــواذ  »إنــفــســتــكــورب« 
 400 فيها  يعمل  مكتبًا   80 من  أكثر  إنترناشيونال«  »مودي 
تعتبر  وهي  العالم.  أنحاء  من  دولة   60 في  ومتعهد  موظف 
تقديم  مجال  في  العالم  مستوى  على  الرائدة  الشركات  من 
الفنيين،  وتوظيف  والفنية،  التقنية  الفحوصات  خدمات 

في  والتدريبية  االستشارية  الخدمات  تقديم  إلى  باإلضافة 
وتوليد  والتعدين  واإلنشاءات  والغاز  النفط  قطاعات  من  كل 

الجودة. وشهادات  التراخيص  تقدم  كما  الطاقة، 
انترناشيونال«  »مودي  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
مع  هــذه  ــواذ  ــح ــت االس عملية  ــق  ــواف ــت »ت ــي:  ــول ــون ك ــدان  ــن ــري ب
المتعلقة  الخدمات  مجال  في  للتوسع  االستراتيجي  قرارنا 
في  المختص  عملنا  فريق  ضمن  والمنشآت  المعدات  بسالمة 
المتحدة  الــواليــات  في  التقنية  الفحوصات  خدمات  تقديم 
مستوى  على  المجال  هذا  في  التوسع  إلى  إضافة  األميركية، 
في  أعمالها  توسيع  عمليات  في  )مودي(  وستستمر  العالم، 
الموظفين  أعداد  زيادة  خالل  من  وذلك  الفني  الفحص  مجال 

االستحواذ«. عمليات  إلى  باإلضافة 

خالد جناحيمحمد حسين

محمد الشروقي

»مازا« تقيم خطوط تعبئة للمواد الغذائية في »البحرين اللوجستية«
§ الوسط - المحرر االقتصادي

»مــــازا«  ــة  ــرك ش إن  األول  ـــس  أم وزعــــت  ــرة  ــش ن ــت  ــال ق  [
الــغــذائــيــة  الـــمـــواد  تــســويــق  ــي  ف المتخصصة  البحرينية 
السلع  لتغليف  تعبئة  خطوط  بتشييد  ستقوم  وتعليبها 
منطقة  في  التصدير  نحو  الموجهة  المختلفة  االستهالكية 

اللوجستية. البحرين 
التأجير،  مرحلة  باشرت  أن  منذ  إنه  المنطقة  إدارة  وقالت 
اإليجار،  إجراءات  استكمال  من  اآلن  إلى  شركات  عدة  تمكنت 
منها شركة محمد علي زينل عبداهلل )مازا(، وشركة غونيالل 
الشركات  ــدث  أح من  تعتبر  والتي  وشركائه  بوروشوتام 
متراً   3050 مساحتها  مجمل  تبلغ  لمخططات  المستأجرة 

مربعًا، على التوالي.
للموانئ  العامة  للمؤسسة  العام  المدير  قال  جانبه  ومن 
البحرية حسان الماجد: »إن منطقة البحرين اللوجستية قد 
القت تجاوبًا ممتازاً من قبل الشركات التي شهدت نمواً قويًا 
الجديدة  اإليجار  عقود  خالل  من  ذلك  تبين  إذ  المنطقة؛  في 
التي تم توقيعها مؤخراً مع منطقة البحرين اللوجستية. كما 
هناك  أن  إلى  تشير  بها  حظينا  التي  المشجعة  الفعل  ردود  إن 
البحرين  مكانة  وإن  اللوجستية  للخدمات  متنامية  سوقًا 
يشكل  األوســط  الشرق  م.نطقة  دول  لبقية  رئيسية  كبوابة 
لمنطقة  الشركات  هــذه  اختيار  في  مساهمًا  رئيسيًا  عاماًل 
وجعل  نشاطها  لمزاولة  جديد  كموطن  اللوجستية  البحرين 
المواد  لشركات  األمثل  الخيار  اللوجستية  البحرين  منطقة 

الغذائية«.
وتعتبر شركة غونيالل بوروشوتام وشركائه المتواجدة 
الرائدة  الشركات  إحدى  من   ،1948 العام  منذ  البحرين  في 
السلع  وإنــتــاج  والتصدير  واالســتــيــراد  التوزيع  مجال  فــي 
عملياتها  نقل  ذلك  عن  فضاًل  تنوي  وهي  العالمية،  الغذائية 

إلى البحرين كمركز رئيسي لها في المنطقة. 
وفضاًل عن تجارتها األساسية في الشاي والرز ومنتجات 
غونيالل  شــركــة  تمكنت  والــبــقــولــيــات،  ــل  ــواب ــت وال ــان  ــب األل
في  متنوعة  ــازات  ــج ان تحقيق  مــن  وشركائه  بــوروشــوتــام 
شاي  أول  وهــو  سيفين«  »أبــو  شــاي  تدشين  منها  البحرين 
ــك  وذل األوســــط،  ــرق  ــش ال منطقة  ــي  ف تــجــاريــة  عــالمــة  يحمل 

باإلضافة إلى كونها أكبر موزع للهيل والموز في المنطقة. 
اللوجستية  البحرين  منطقة  إلى  الشركة  انتقال  أن  كما 
غونيالل  شركة  إن  إذ  نموها؛  طور  في  جديدة  مرحلة  يشكل 
الحالية  اإلنتاج  مرافق  تحويل  تنوي  وشركائه  بوروشوتام 
المزمع  الرئيسي  مركزها  إلى  البلدان  من  عدد  في  المتواجدة 
تسليم  عمليات  تمكين  أجل  من  وذلــك  البحرين.  في  إقامته 
الشركة  لتمكين  إضافية  تنافسية  أسعار  وتوفير  سريعة 
من اختراق سوق منطقة الشرق األوسط واألسواق العالمية 
إلى  القيمة  وإضافة  الجودة  على  الحفاظ  مع  أفضل،  بشكل 

الصناعية.  البحرين  أنشطة 
ومن بين األنشطة الموسعة التي سيتم نقلها إلى البحرين 
والتي  والمزج،  الشاي  تغليف  وحدة  هي  مراحل  ثالث  على 
عمليات  ــى  إل باإلضافة  والهند،  سريالنكا  فــي  حاليًا  تقع 

تلميع الرز، وعمليات إعادة تعبئة وتغليف المواد الغذائية.
شركات  مجموعة  إدارة  مجلس  رئــيــس  ــال  ق جانبه  مــن 
لتوزيع  كمركز  البحرين  تطوير  ــى  إل نــهــدف  »نــحــن  بــاتــل: 
البحرين  موقع  إن  إذ  المنطقة؛  في  أكبر  مستوى  على  األغذية 
طريق  عن  كان  سواء  إليها  الوصول  يسهل  المميز  الجغرافي 
بدور  القيام  إلــى  كذلك  نهدف  ونحن  الجو.  أو  البر  البحر، 
للشركات  اللوجستية  الخدمات  كمقدمي  الثالث  الطرف 
وخدمات  التخزين  كخدمات  أخرى  خدمات  توفير  عن  فضاًل 
والمواد  المنتجات  تسويق  إلى  باإلضافة  والتوزيع،  النقل 

التي تقدمها تلك الشركات«.
عامًا،   80 منذ  البحرين  في  تأسست  فقد  مــازا  شركة  أمــا 
مجال  في  عامًا   75 بخبرة  وتتمتع   ،1930 العام  وتحديداً 
إليها،  التابعة  والشركة  وتوزيعها.  الغذائية  المواد  تجارة 
التي ستبدأ أعمالها في منطقة البحرين اللوجستية، ستركز 
من  وغــيــرهــا  األم  للشركة  لوجستية  خــدمــات  توفير  على 

األطراف. 
زينل:  محمد  ـــازا«  »م حسابات  مــديــر  ــال  ق جانبه،  ــن  وم
البحرين  فــي  التجارة  فــي  عريق  ــراث  ت لديها  ــازا  م »شــركــة 
والدول المجاورة، ونحن طوال 80 عامًا، واصلنا على خطى 
من  مستوى  أعلى  وتوفير  للنمو  جديدة  قنوات  إليجاد  ثابتة 

لزبائننا«. الجودة 
البحرين  منطقة  في  الجديدة  »عملياتنا  قائاًل:  وأضــاف 
شركتنا،  تنمية  مجال  في  خطوة  أحدث  شكلت  اللوجستية 

وسيساهم ذلك من دون شك في تطوير أنشطتنا«. تمكنت عدة شركات من استكمال إجراءات اإليجار في منطقة البحرين اللوجستية
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للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل التسعة أشهر الماضية 

لها »البحرين للتنمية« 415٪ حجم صادرات المشاريع التي موَّ

5 تريليونات استهالكها عالميًا 

6 مليارات دوالر حجم بطاقات االئتمان في دول الخليج العربية
§ المنامة - عباس سلمان 

الخليج  دول  في  االئتمان  بطاقات  حجم  في  النمو  أن  منظمون،  ر  قدَّ  [
مليارات   6 نحو  إلى  وصلت  إذ  سنويًا؛  المئة  في   20 نحو  يبلغ  العربية 

دوالر في 2008، قبل أن تتراجع تحت وطأة األزمة المالية العالمية. 
البطاقات  مجمل  إلى  اإلسالمية  االئتمان  بطاقات  نسبة  أن  روا  قدَّ كما 
فيه  تزداد  وقت  في  المئة،  في  واحد  نحو  تبلغ  األسواق  في  المستخدمة 

أهمية بطاقات االئتمان كأداة تستخدم بداًل من النقد. 
حين  في  دوالر،  تريليون   22 يبلغ  العالمي  االستهالك  حجم  أن  ويقدر 
االستهالك؛  ربع  نحو  يمثل  المستهلكين  قبل  من  البطاقات  استخدام  أن 
المؤتمر  منظمي  أحد  قول  بحسب  دوالر،  تريليونات   5 من  يقارب  ما  أي 
 21 في  البحرين  مملكة  تستضيفه  الذي  االئتمان،  لبطاقات  الخليجي 

أكتوبر/ تشرين األول المقبل، والذي يستمر يومين. 
وحصدت دولة اإلمارات العربية نحو ثلث قيمة بطاقات االئتمان في 
دول الخليج الست، أو نحو ملياري دوالر، في العام 2008، تلتها المملكة 

العربية السعودية. 
في  كبيراً  نــمــواً  تشهد  بالتجزئة  البيع  نقاط  أن  مصرفيون،  ــر  وذك

استخدام هذه البطاقات في جميع دول المنطقة. 
استخدام  ــإن  ف البحرين؛  فــي  المصرفية  الجمعية  لنشرة  ــًا  ــق ووف
البطاقات في دول المنطقة ينمو بنحو 20 في المئة سنويًا، وأن استخدام 
البطاقات في بعض القطاعات “تشهد نمواً سريعًا ومتواصاًل، على رغم 

األزمة المالية العالمية التي ضربت األسواق في نهاية العام 2008. 
جميع  وأن  صحية،  بنسبة  استمر  المستهلكين  “صرف  أن  وأوضحت 
النمو  في  سيستمر  االئتمان  بطاقات  استخدام   أن  على  تدل  المؤشرات 
في ظل توقعات دخول متغيرات وامتدادات جديدة في السوق من العام 

2010 وما بعده”. 
عن  المسئولين  كبار  يومين  يستمر  ــذي  ال المؤتمر  في  وسيتحدث 
واحدة  تعد  السوق  أن  باعتبار  وخارجها  المنطقة  داخــل  من  الصناعة 

العالم.  دول  بقية  في  وإنما  فقط  المنطقة  في  ليس  نمواً  األسواق  أكثر  من 
ضمنها  مــن  كبيرة  تحديات  المنطقة  فــي  البطاقات  ــوق  س ــت  ــه وواج
التقنية  في  خبير  ر  قدَّ إذ  الماضية؛  القليلة  السنوات  في  متطورة  قرصنة 

العالم  دول  في  منظمة  مجموعات  بها  تقوم  التي  القرصنة  أن  العالية، 
القرصنة  وتغيرت  دوالر،  تريليون  نحو  تبلغ  خسائر  إلى  سنويًا  تؤدي 
من  ــداًل  ب منظمات  بها  تقوم  صناعة  وأصبحت  األخــيــرة  السنوات  في 

مجموعات أشخاص في مختلف دول العالم. 
وقد عزز مصرف البحرين المركزي معايير األمن في بطاقات االئتمان 
والصراف اآللي المستخدمة من قبل الزبائن والحد من عمليات التالعب 
السوق،  في  ممغنطة  بطاقات  طرح  في  البنوك  من  عدد  وبدأ  واالحتيال، 
مالية  شركات  مع  اتفاقيات  توقيع  على  أخــرى  بنوك  أقدمت  حين  في 
اآلن.  المستخدمة  محل  البطاقات  هذه  إصــدار  على  للعمل  متخصصة 
شريط  على  حاليًا  السوق  في  الموجودة  الذكية  البطاقات  وتحتوي 
في  البطاقات  ــدد  ع فــي  مضطرد  نمو  ــى  إل التقديرات  وتشير  ممغنط.  
البحرين بشقيها االئتمانية والمدينة؛ إذ يتوقع أن تصعد إلى نحو 810 
آالف بطاقة خالل العام الجاري، بارتفاع يبلغ نحو 5 في المئة عن العام 
2008 والذي بلغ فيه عدد البطاقات 770 بطاقة، بعد صعودها 22 في 

المئة في 2007، و7 في المئة في 2008. 
المالي  المركز  ــي  وه البحرين،  فــي  االئتمان  بطاقات  ــدد  ع وارتــفــع 
 2008 في  بطاقة  ألف   176 نحو  إلى  المنطقة،  في  الرئيسي  والمصرفي 
2007، في حين يتوقع أن يصعد عدد هذه  من نحو 166 ألف بطاقة في 

البطاقات إلى 187 ألف خالل العام 2009. 
 624 إلى  تنمو  أن  فيتوقع   ،)Debit Cards( المدينة  البطاقات  أما 

ألف بطاقة من 594 ألف بطاقة في 2008 و555 ألف بطاقة في 2007. 
إلى  البطاقات  عدد  يقفز  أن  يتوقع  السعودية،  العربية  المملكة  وفي 
13 مليون بطاقة في 2009 من نحو 11,9 مليون بطاقة في 2008. كما 
ماليين   4,7 إلى  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولــة  في  تصعد  أن  يتوقع 

بطاقة من 3,6 ماليين.

§ المنامة - بنك البحرين للتنمية

االقـــتـــصـــاديـــة  الــــمــــؤشــــرات  ـــلـــت  ســـجَّ  [
للتنمية  البحرين  بنك  مولها  التي  للمشاريع 
خالل الربع الثالث من العام الجاري )2009( 
ارتفاعًا قياسيًا مقارنًة بالفترة نفسها من العام 
الصادرات  مؤشر  سجل  إذ  )2008(؛  الماضي 
بواقع  وذلك  المئة  في   415 قدرها  زيادة  نسبة 
20.6 مليون دينار بحريني مقابل 4.0 ماليين 

دينار للفترة نفسها من العام الماضي. 
األجنبية  العملة  استقطاب  حجم  بلغ  كما 
ــام  ــع ــة مـــن ال ــي ــاض ــم ــر ال ــه ـــالل الــتــســعــة أش خ
الجاري 20.8 مليون دينار، مقابل 4.3 ماليين 
مسجاًل   ،2008 العام  من  نفسها  للفترة  دينار 
في   383.7 بلغت  كبيرة  ارتفاع  نسبة  بذلك 
المئة، كما بلغت القيمة المضافة التي حققتها 
مقابل  دينار،  مليون   25.1 الممولة  المشاريع 
9.9 ماليين دينار؛ أي بنسبة نمو قدره 153.5 

في المئة. 
و بلغت كلفة المشاريع الممولة خالل الربع 
دينار،  مليون   62 الــجــاري  العام  من  الثالث 
بذلك  مسجلًة  دينار،  مليون   27.1 بـ  مقارنًة 
نسبة زيادة قدرها 128.8 في المئة عن الفترة 
حجم  بلغ  بينما  الماضي،  الــعــام  مــن  نفسها 
صرفه  المباشرالذي  وغير  المباشر  التمويل 
دينار،  مليون   37.8 المشاريع  لهذه  البنك 

في   108.8 قدرها  زيــادة  نسبة  بذلك  محققًا 
المئة عن الفترة نفسها من العام 2008 والذي 

كان فيه حجم التمويل 18.1 مليون دينار. 
مولها  التي  المشاريع  عدد  ارتفع  ذلك  إلى 
مشروعًا   447 مقابل  مشروعًا   923 إلى  البنك 
خالل الفترة نفسها من العام الماضي، مسجاًل 
أي  المئة؛  في    106.5 قدرها  نمو  نسبة  بذلك 
فيما  مشاريع،   103 إلى  يصل  شهري  بمعدل 
وفرتها  الــتــي  الــجــديــدة  العمل  فــرص  بلغت 
ـــالل الــتــســعــة أشــهــر  ــة خ ــول ــم ــم ــع ال ــاري ــش ــم ال
الماضية من العام 2009 ما مجموعه 3,683 
ــالل  خ ــل  ــم ع ــة  ــرص ف  2,311 ــل  ــاب ــق م فـــرصـــًة 
بذلك  محققة   ،2008 العام  من  نفسها  الفترة 
شملت  كما  المئة،  في   59.4 قدرها  نمو  نسبة 
ففي  المجاالت،  مختلف  الممولة  المشاريع 
قطاع الصناعة شملت هذه المشاريع صناعة 
ــس  ــالب ــم ــة وال ــش ــم ــة األق ــاع ــن ــوم وص ــي ــن ــم األل
الغذائية  والــمــواد  الــحــديــديــة  والــصــنــاعــات 
الورقية  والصناعات  الخشبية  والصناعات 
المشاريع،  من  وغيرها  الطباعة  ومستلزمات 
التجارة  الــخــدمــات،  قــطــاع  فــي  شملت  بينما 
الــســيــارات  وورش  ــالت  ــواص ــم وال والــشــحــن 
وقطاع  ــالن  واإلع والطباعة  الهندسة  وورش 
المطاعم والترفية والمعاهد التعليمية ومراكز 

التدريب وغيرها من المجاالت. 

الذي  التمويل  مجموع  بلغ  أخرى  جهٍة  من 
السمكية  الثروة  تمويل  لبرنامج  البنك  صرفه 
التعليمي  الــتــمــويــل  ــج  ــام ــرن وب والـــزراعـــيـــة 
 3 ــراد  ــأف ل األجـــرة  ــارات  ــي س تمويل  وبــرنــامــج 

ماليين دينار. 
وفي تعليقه على هذه النتائج قال الرئيس 
ــادة  ــزي ال “إن  ــان:  ــوج ــع ال نــضــال  الــتــنــفــيــذي، 
الــمــؤشــرات  صعيد  على  البنك  حققها  الــتــي 
مدى  تعكس  الممولة  للمشاريع  االقتصادية 
والتي  ينفذها،  التي  االستراتيجية  فعالية 
بهدف  عــدة  ــاور  ــح وم اتــجــاهــات  على  تعمل 

المؤسسات  من  ممكن  عدد  أكبر  إلى  الوصول 
الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تقديم 
إذ  ومتخصصة؛  نوعية  وخــدمــات  منتجات 
العام  مــن  الماضية  الفترة  ــالل  خ البنك  ــام  ق
حمد  مدينة  فرعي  من  كل  بتشغيل  الــجــاري 
المؤسسات  الستقطاب  وذلك  عيسى  ومدينة 

المنطقتين،  هــاتــيــن  ــاق  ــط ن ضــمــن  ــة  ــع ــواق ال
يقدمها  التي  والخدمات  المنتجات  ــرض  وع
وتحسين  تطوير  مــع  ــال،  ــم األع ـــرواد  ل البنك 
المستمرة  المراجعة  خالل  من  التمويل  آلية 
ــات  ــظ ــالح ـــات وم ـــراح ـــت ـــن اق ـــادة م ـــف ـــت واالس
دوري  بشكل  يستضيفهم  الذين  البنك  زبائن 

دورية،  ولقاءات  برامج  عبر  آراءهم  ويستطلع 
لتلبية  بالبنك  العمل  فريق  زيادة  إلى  إضافًة 
الموظفين  عــدد  بلغ  إذ  الجارية؛  التوسعات 
يناير/  منذ  وذلك  وموظفة  موظفًا   32 الجدد 
أيلول  سبتمبرم  نهاية  وحتى  الثاني   كانون 

الماضي.

ارتفعت الصادرات الصينية 6.3٪ في سبتمبر مقارنة بأغسطس

ل بيانات تجارية قوية في دليل جديد على االنتعاش الصين تسجِّ
§ عواصم - وكاالت 

بــيــانــات  ــــاء(  ــــع )األرب ـــس  أم ــن  ــي ــص ال ــت  ــن ــل أع  [
أن  على  جــديــداً  دلــيــاًل  لتوفر  للغاية  قوية  تجارية 
على  ــًا  ــدم ق يمضي  الــعــالــم  ــي  ف اقــتــصــاد  أكــبــر  ثــالــث 

االنتعاش. طريق 
الــصــادرات  إن  للجمارك،  العامة  اإلدارة  وقالت 
تراجعت 15.2 في المئة في سبتمبر/ أيلول مقارنة 
بما كانت عليه قبل عام، بينما أشارت التوقعات إلى 

انخفاض بنسبة 21.0 في المئة.
لتأتي  فقط  المئة  في   3.5 الـــواردات  وانخفضت 

دون توقعات بانخفاض 15.3 في المئة.
في  كندا،  أوف  بنك  ــال  روي في  االقتصادي  ــال  وق
جيدة  أخبار  “هذه  جاكسون:  برايان  كونغ،  هونغ 
الصيني  النمو  كان  الصين.  انتعاش  إلى  بالنسبة 
الموجهة  االستثمارات  على  بشدة  يعتمد  العام  هذا 
المسئولين  كبار  ظل  السبب  ولهذا  الحكومة  قبل  من 
وأنه  النطاق  واســع  ليس  االنتعاش  أن  يتصورون 

ليس راسخًا”.
مصدر  القوي  الخارجي  الطلب  “سيوفر  وأضاف 
في  للبدء  مجااًل  بكين  سيمنح  كما  للنمو،  بديل  دعم 
تشديد السياسات بصورة تدريجية بداية من مطلع 

.”2010
ـــواردات تــراجــع  ـــل ــة ل ــوي ــق ــات ال ــان ــي ــب ــل ال ـــي ظ وف

دوالر  مليار   12.9 ــى  إل للصين  الــتــجــاري  الفائض 
في  دوالر  مليار   15.7 مــع  مقارنة  الماضي  الشهر 
الرقم  يصل  أن  األســـواق  وتوقعت  آب.  أغسطس/ 

إلى 17.0 مليار دوالر.
وقالت اإلدارة، إن في ظل تعديالت تأخذ باالعتبار 
 6.3 الصادرات  ارتفعت  شهر  كل  في  العمل  أيام  عدد 
كما  بأغسطس  مقارنة  أيلول  سبتمبر/  في  المئة  في 

ارتفعت الواردات 8.3 في المئة.
ويعد قطاع الصلب مثااًل جيداً على القوى الدافعة 

عمومًا. والنمو  التجاري  لالنتعاش 
وأضافت اإلدارة أن الصين استوردت رقمًا قياسيًا 
من الحديد الخام بلغ 64.55 مليون طن في سبتمبر 
 19 صدرت  كما  أغسطس  عن  المئة  في   30 بارتفاع 

في المئة إضافية من منتجات الصلب.
ومن المرجح أن يكون االقتصاد عمومًا سجل نمواً 
بنسبة 8.9 في المئة خالل الربع الثالث، مقارنة بما 
في  اقتصاديين  آلراء  وفقًا  وذلك  عام  قبل  عليه  كان 
صــدور  المتوقع  ــن  وم ــرز”.  ــت “روي أجــرتــه  استطالع 

البيانات يوم 22 أكتوبر/ تشرين األول الجاري. 
بنسبة  يتراجع  الصين  فــي  الــتــجــاري  الفائض 

%26 منذ يناير 
إجــمــالــي  أن  ـــس  أم ــارك  ــم ــج ال ــت  ــن ــل أع ذلــــك،  ـــى  إل
مليار   135.48 بلغ  الصين  في  التجاري  الفائض 
الجارية؛  السنة  من  األولى  التسعة  األشهر  في  دوالر 

المستوى  على  المئة  فــي   26 نسبته  بتراجع  أي 
السنوي.

بلغ  ــي،  ــاض ــم ال ــام  ــع ال ــن  م نفسها  ــرة  ــت ــف ال ـــي  وف
بسبب  طفيفًا  تراجعًا  بالتراجع  بدأ  الــذي  الفائض 
دوالر،  مليار   180.9 العالمية،  االقتصادية  ــة  األزم

بحسب األرقام التي وزعتها الجمارك آنذاك.
الشهر  ســجــل  الــصــيــنــيــة  ــارة  ــج ــت ال حــجــم  أن  إال 
متراجعًا  السابق،  الشهر  من  أفضل  أداء  الماضي 
بنسبة 10.1 في المئة على المستوى السنوي، بعد 
المئة خالل سنة في أغسطس،  20.6 في  تراجع بلغ 

بحسب أرقام الجمارك. 
 15.2 بنسبة  الصادرات  تراجعت  سبتمبر،  وفي 
المئة  في   -23.4( السنوي  الصعيد  على  المئة  في 
المئة  فــي   3.5 بنسبة  واالســتــيــراد  أغسطس(،  فــي 

على المستوى السنوي )17- في المئة(.
الخبير  وقال  التحسن.  استمرار  محللون  ويتوقع 
أولريش،  جينغ  مورغان”،  “جي.بي  في  االقتصادي 
في  يرتفع  قد  الصينية  الــصــادرات  على  “الطلب  إن 

العالمي”. للنمو  المتوقع  االنتعاش  سياق 

التوقع بانتعاش اقتصاد آسيا والمحيط الهادئ 
من  إن  ــادي،  ــص ــت اق تــقــريــر  قـــال  ـــر،  آخ ســيــاق  ــي  ف
الهادئ  والمحيط  آسيا  اقتصاد  ينتعش  أن  ح  المرجَّ
بشكل أسرع من االقتصاد العالمي في العام 2010، 

بنسبة  اإلجمالي  المحلي  ناتجها  نمو  بتوسع  وذلك 
في   1.6 بنسبة  بالنمو  توقعات  مقابل  المئة  في   3.5

للعالم.  المئة 
)برناما(  الماليزية  الوطنية  األنباء  وكالة  ونقلت 
عن  الصادر  الهادئ”  والمحيط  آسيا  “ثروة  تقرير  عن 
الثروات،  إلدارة  العالمية  لينش”  “ميريل  مؤسسة 
إجمالي  ينكمش  أن  المتوقع  مــن  أن  أوضـــح  الـــذي 
الجاري  العام  في  للمنطقة  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
بنسبة 0.9 في المئة؛ أي أقل من نسبة 2.7 في المئة 

المتوقع.  العالمي  لالنكماش 
أن  عــلــى  ــرات  ــؤش م هــنــاك  أن  الــتــقــريــر،  وأضــــاف 
كبيرة  بــســرعــة  الــتــعــافــي  ــي  ف ـــذة  آخ المنطقة  هـــذه 
أنها  المطاف  نهاية  وفي  العالمي،  الركود  من  نسبيًا 
ستعاني من انعكاسات سلبية خفيفة بسبب األزمة 

بالمقارنة مع المناطق األخرى في العالم. 
آسيا  فــي  ــوى  أق متوسطه  ــذي  ال النمو  أن  ـــاد،  وأف
من  يقلل  أن  المحتمل  من  والهند،  الصين  والسيما 
المنطقة  في  العالمية  االقتصادية  ــة  األزم تأثيرات 
العام  في  اإلجمالي  النمو  في  ملحوظ  بشكل  ويسهم 
الحكومية  السياسة  استجابات  أن  وذكــر،  المقبل.  
والــهــنــد،  الــصــيــن  ــن  م لــكــل   2009  –  2008 لــفــتــرة 
دعمًا  تقدم  أن  المتوقع  من  المالية،  الحوافز  والسيما 

كبيراً لهذه االقتصادات في عامي 2009 - 2010. 

تثبيت سعر الفائدة في اليابان
الرئيسية  الفائدة  سعر  على  اإلبقاء  أمس،  المركزي  اليابان  بنك  قرر   [
بدأ  اليابان  اقتصاد  إن  قائاًل،  تغيير،  دون  من  المئة  في   0.1 مستوى  عند 
يتعافى ولكنه لم يتخذ أي قرار بشأن إنهاء البرنامج الحكومي لشراء ديون 

الشركات المتعثرة. 
وكان محافظ البنك المركزي الياباني، ماساكي شيراكاوا، قال في وقت 
األزمة  أعقاب  في  استقرت  االئتمان  أس��واق  إن  الجاري،  الشهر  من  سابق 
عاجلة  ق��روض  تقديم  إل��ى  الحاجة  وتراجعت  الطاحنة،  العالمية  المالية 

الوقت  في  شيراكاوا  تصريحات  جاءت  والمصارف.   المالية  للمؤسسات 
تقليص  أو  وقف  العالم  في  الرئيسية  المركزية  المصارف  فيه  بدأت  الذي 
حال  من  االئتمان  سوق  إخراج  إلى  تهدف  التي  الحكومية  اإلقراض  برامج 
 15 في  األميركي  براذرز  ليمان  بنك  انهيار  أعقاب  في  أصابتها  التي  الشلل 
ناحيتها  من  عالمية.   مالية  أزمة  مشعاًل  الماضي  العام  من  أيلول  سبتمبر/ 
تواجه  مازالت  اليابان  في  الصغيرة  الشركات  أن  اليابانية  الحكومة  ترى 
وكان  إئتمانية.  تسهيالت  من  إليه  تحتاج  ما  على  الحصول  في  صعوبة 

المئة  في   0.1 إلى  الرئيسية  الفائدة  سعر  خفض  قد  المركزي  اليابان  بنك 
السعر  هذا  على  اإلبقاء  المتوقع  ومن  الماضي  أول  كانون  ديسمبر/  في 
حتى نهاية العام الجاري في ظل معاناة الشركات اليابانية من ارتفاع قيمة 
للسلع  التنافسية  القدرة  من  يحد  إذ  العالم؛  في  الرئيسية  العمالت  أمام  الين 
اإلنفاق  ضعف  استمرار  المتوقع  ومن  الخارجية.   األس��واق  في  اليابانية 
اليابان  اقتصاد  فيه  يتجه  الذي  الوقت  في  اليابانية  للشركات  االستثماري 
نحو الخروج من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية. 

نضال العوجان

يتوقع أن يرتفع عدد  بطاقات االئتمان في البحرين إلى نحو 810 آالف بطاقة خالل العام الجاري
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النشرة اليومية لحركة التداول  في سوق البحرين لألوراق المالية

أسواق أسهم المنطقة األكثر ارتفاعًا وهبوطًا

T
A

IB.طيــب لألوراق المــالــية ذ.م.م

األسواق الخليجية

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في مملكة البحرين

المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات

روبيرتو سافيو

وكالة إنتر بريس سيرفس

300 مليون إفريقي من دون مياه الشرب
م��وارد  تقاسم  على  وال��ن��زاع��ات  المناخي  التغيير  يساهم   [
أزم��ة  بتفاقم  التعجيل  ف��ي  وال��ح��روب  ال��ج��ارة  ال��دول  بين  المياه 
إفريقي  مليون   300 بالفعل  منها  يعاني  التي  إفريقيا  في  المياة 

القارة.  سكان  ثلث  يقارب  يكاد  ما  أو 
أجل  من  األوروبيين  البرلمانيين  جمعية  عام  أمين  صرح  فقد 
مناطق  أقل  هي  اإلفريقية  القارة  بأن  غرانستيدت،  بار  إفريقيا، 
غازات  انبعاثات  عن  الناتج  المناخي  التغيير  في  إسهامًا  العالم 

بتداعياته.  تضررًا  أكثرها  فهي  ذلك  ومع  الحراري،  االحتباس 
في  أع��م��ال��ه  اختتم  ال��ذي  ال��دول��ي��ة،  ال��م��ي��اه  مؤتمر  أم��ام  وش��دد 
»المسئولية  على  الماضي،  أيلول  سبتمبر/   21 في ستوكهولم 
مواجهة  على  إفريقيا  لمساعدة  أوروبا  بها  تضطلع  أن  يجب  التي 
أح��وال  تدهور  من  يزيد  أن  المتوقع  من  ال��ذي  المناخي،  التغيير 
ال��ت��رب��ة، وش��ح��ة ال��م��ي��اه، وال��ف��ي��اض��ان��ات، وم���وج���ات ال��ج��ف��اف، 

الطاقة«.  وموارد  القهرية،  والهجرة 
لتداعيات  للتصدي  مشتركة  »استراتيجية  ب��وض��ع  وط��ال��ب 
ذلك  ينطوي  أال  شريطة  وإفريقيا...  أوروبا  في  المناخي  التغيير 
إفريقيا«.  عاتق  على  اضافية  أعباء  أي  على  األحوال،  من  حال  بأي 

في  المائية  الموارد  على  المناخي  التغيير  تأثيرات  على  وكمثال 
نسمة  مليون   32 عليه  يعيش  الذي  زامبيزي  نهر  أن  يذكر  إفريقيا، 
وذلك  وموزمبيق،  زيمبابوي،  بوتسوانا،  زامبيا،  أن��غ��وال،  في 

والفيضانات.  األمطار  معدل  في  ملحوظ  ارتفاع  صورة  على 
ناميبيا  ف��ي  ال��ع��ام  ه��ذا  وق��ع��ت  ال��ت��ي  الفيضانات  آخ��ر،  وم��ث��ال 
 55,000 وأج��ب��رت  نسمة  مئة  م��ن  أك��ث��ر  أرواح  ح��ص��دت  وال��ت��ي 
جسيمة،  اقتصادية  وأض��رار  أراضيهم  من  النزوح  على  مواطن 

الوطنية.  الكارثة  حال  إعالن  إلى  أدى  ما 
أنه  ص��رح  فقد  أب��اب��ا،  أدي��س  جامعة  م��ن  نافيسي  تيسفاي  أم��ا 
المئة  في   60 تغطي  للحدود  العابرة  المياه  أحواض  أن  رغم  على 
مليون،   300 أي  أهاليها؛  ثلث  نحو  أن  إال  اإلفريقية،  القارة  من 

متنامية.  مياه  ندرة  أزمة  من  يقاسون 
ستعاني  إفريقيا  بلدان  »نصف  أن  مفادها  تقديرات  إلى  وأشار 
قضايا  تلعب  أن  يتوقع  فيما   ،2025 العام  بحلول  مياه  أزمة  من 
العالقات  ف��ي  م��رك��زي��ًا  دورًا  ال���دول،  بين  ال��م��ي��اه  م���وارد  تقاسم 

 . » بينها
جنوب  حكومة  ف��ي  والسياحة  البيئة  وزي��ر  نائبة  فصرحت 
األنهار  مياه  تقاسم  »قضية  أن  مابودافاسي،  ريويس  إفريقيا، 
المستحال  ومن  وإقتصادية«.  سياسية  قضية  األس��اس  في  هي 

الجميع.  تناسب  حلول  إيجاد 
في  ال��ج��اري��ة  المسلحة  ال��ن��زاع��ات  أض���رار  إل��ى  وإض��اف��ة  ه��ذا 
على  الديمقراطية  والكونغو  ك��ال��س��ودان  إفريقية  ب��ل��دان  بضعة 
الماضية  النزاعات  تداعيات  م��ازال��ت  ال��ق��ارة،  في  التنمية  مسار 

التقدم. جهود  على  سلبيًا  تؤثر 

في حفل تكريمي أقيم في اسطنبول بتركيا

»اإلسالمي« يتسلم جائزة أفضل بنك إسالمي في البحرين2009
§ الوسط - المحرر االقتصادي

] أقيم مؤخراً في مدينة اسطنبول التركية 
وعلى هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي 
كأفضل  اإلسالمي  البحرين  بنك  تكريم  حفل 
من   2009 للعام  البحرين  فــي  إســالمــي  بنك 
 Global فــايــنــانــس«  ــال   ــوب ــل »غ مجلة  قــبــل 
في  المتخصصة  األميركية-   -  Finance
قـــطـــاع الـــمـــصـــارف والــتــمــويــل لــمــؤســســات 

الصيرفة والتمويل العالمية.
التنفيذي  الرئيس  صرح  المناسبة،  وبهذه 
لبنك البحرين اإلسالمي محمد إبراهيم محمد، 
الذي  التكريم  بهذا  ــّداً  ج سعداء  »نحن  قائاًل: 
المبتكرة  ــة  ــي ــالم اإلس للحلول  ــراً  ــدي ــق ت يــأتــي 
إلــى  الــبــنــك  يقدمها  ــي  ــت ال ــات  ــدم ــخ ال وجــــودة 
عجلة  ــــع  دف ـــي  ف ــه  ــن م ــة  ــم ــاه ــس وم ـــه،  ـــن ـــائ زب
المصرفية  ــات  ــدم ــخ ال ــاع  ــط ق ــر  ــوي ــط وت نــمــو 

اإلسالمية«.
البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئيس  وأضــاف 
حققه  الــذي  اإلنجاز  هذا  »إن  قائاًل:  اإلسالمي 
غلوبال  مجلة  من  الجائزة  بهذه  بالفوز  البنك 
وأهميتها  مكانتها  لها  مجلة  وهي  فاينانس، 
على المستوى الدولي، يؤكد لنا أن السياسات 
األداء  لتطوير  اإلدارة  تتبعها  التي  والخطط 
على  يحققها  التي  المكانة  على  والمحافظة 
سياسات  هي  والعالمي  اإلقليمي  المستويين 

إيجابية ومثمرة وتحقق أهدافها، وأولها تأكيد 
المصرفي  القطاع  مستوى  على  البنك  ــادة  ري
تمثل  أصبحت  والتي  البحرين  في  اإلسالمي 
المصرفي  النشاط  مستوى  على  راسخًا  واقعًا 

العالمي«.
قائاًل:  تصريحه  إبراهيم  محمد  واختتتم 
مسئولية  أمام  اليوم  يضعنا  التكريم  هذا  »إن 
هذا  على  واالســتــمــرار  المحافظة  وهــي  كبيرة 
المزيد  ــذل  ب منا  يتطلب  ــذي  ال ــر  األم النجاح، 

والمنتجات  الــخــدمــات  لتطوير  الــجــهــود  مــن 
يلبي  بما  مصرفنا  في  اإلسالمية  المصرفية 
هذا  وفي  الكرام.  زبائننا  وحاجات  متطلبات 
الجزيل  بالشكر  نتوجه  أن  إال  يسعنا  ال  المقام 
لمساندتهم  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  إلى 
نشكر  كما  البنك،  ــازات  ــج وإن لخطة  الــدائــمــة 
لما  اإلســالمــي  البحرين  بنك  منتسبي  جميع 
تمثلت  العمل  فــي  ومثابرة  جهود  مــن  بــذلــوه 

بحصولهم على هذه الجائزة اليوم«.

بنك البحرين اإلسالمي يتسلم جائزة أفضل بنك إسالمي على مستوى البحرين
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الرئيس عباس يحاول االقتراب من الفلسطينيين
§  الضفة الغربية - دوجالس هاملتونجنين 

لقاًء  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  عقد   [
يؤكد  كي  األول  أمس  الرئاسة  قصر  خارج  نــادراً  عامًا 
تقول  شائعات  في  للحقيقة  ظل  ال  أنه  للفلسطينيين 
إنه شجع »إسرائيل« على مهاجمة غزة. وقال الرئيس 
منهم  كثير  جعل  طالب   1500 من  لحشد  الفلسطيني 
صوره  إال  قبل  من  ــروا  ي لم  حيث  له  صــوراً  يلتقطون 
أكذوبة  الشائعات  تلك  أن  والتلفزيون  الملصقات  في 
عباس  ــال  وق »حــمــاس«.  حركة  في  خصومه  نشرها 
قادتهم  من  أمس  قبل  قيلت  كلمة  على  فقط  أجيب  هنا 

مشعل(. خالد  لحماس  السياسي  المكتب  )رئيس 
المتواطئون... يقول   

ومرتين  ــرة  م نبهناهم  كنا  لما  متواطئين  كنا  لــو   
في  يكتب  ومـــا  ــرأ  ــق ي ومـــا  ــري  ــج ي ــا  م أجـــل  ــن  م ـــاث  وث
وقــال  المقبل.  ــدوان  ــع ال عــن  اإلسرائيلية  الصحافة 
وفروا  المعركة  من  هربوا  »حماس«  زعماء  إن  عباس 
أبطااًل  ليسوا  وأنهم  إسعاف  سيارات  في  سيناء  إلى 
كما يتظاهرون خال الهجوم  اإلسرائيلي الذي استمر 
كانون  يــنــايــر/  ــي  ف غــزة  قــطــاع  على  أســابــيــع  ثــاثــة 
أسوأ  هو  »إسرائيل«  مع  بالتواطؤ  واالتهام  الثاني. 

إهانة يمكن أن توجهها »حماس« إلى عباس.
من  ينزل  عباس  كان  ما  ببعيدة  ليست  فترة  وقبل   

لكن  ــام.  ــه االت ــذا  ه عــن  الحديث  لمجرد  حتى  مكانته 
تشير  التي  االتهامات  من  لوابل  يتعرض  اآلن  عباس 
في  لعبة  صار  قد  وأنــه  بالناس  االتصال  فقد  أنه  إلى 
الوطنية  القضية  عن  الدفاع  على  قادر  غير  الغرب  يد 
لبيع  مستعداً  خائنًا  يكون  قــد  ــه  أن بــل  الفلسطينية 
نادراً  السلطة  في  سنوات  خمس  نحو  وطوال  القضية. 
بمنتقديه  يهتم  أن  إلــى  عــامــًا(   76( عباس  اضطر  ما 
ممارسة  تجنب  ـــر  وآث متعاليًا  مــوقــفــًا  يتخذ  ـــان  وك
حسين  أحمد  وقــال  الشارع.  مستوى  على  السياسة 
فوق  لعباس  صور  اللتقاط  مقعد  على  يقف  كان  الذي 
حصلوا  بــاإلعــام  يلوحون  زمائه  من  طلبة  رؤوس 
على عطلة بمناسبة الزيارة أن هذه كانت المرة األولى 
شديد  بانفعال  يشعر  وأنه  الرئيس  فيها  يشاهد  التي 
ويأمل في أن يفعل الرئيس ذلك مرات ومرات. ويسري 
تراجع  مرحلة  دخل  يكون  قد  التأييد  هذا  بأن  إحساس 
ال يمكن وقفها وأن حركة »فتح« التي يتزعمها ولم يكن 
اآلن  تحتاج  األوقــات  من  وقت  في  تحديها  الممكن  من 
إلى القتال الستعادة تأييد الفلسطينيين الذين حولوا 
حركة  من  اإلسامية  المقاومة  أبطال  نحو  أنظارهم 
»إسرائيل«.  مع  السام  يعارضون  الذين   »حماس« 
هي  الماضي  الثلثاء  يــوم  جنين  إلــى  الرحلة  وكانت 
في  الرئيسية  المدينة  إلى  سنوات  خمس  في  األولــى 

الفلسطينية. األراضي  شمال 

في  يسافر  عــبــاس  كــان  الــرئــاســة  تــولــى  وبــعــدمــا   
والسعودية  المتحدة  الواليات  إلى  األحيان  غالبية 
أكثر من الداخل. وكان من الواضح أنها كانت محاولة 
البلدة  وسط  في  حشود  تتجمع  لم  لكن  التأييد،  لحشد 

لتصافحه.
 لكن عباس ربما غادرها متأخراً.

مع  عادل  سام  نحو  تقدم  يتحقق  لم  حكمه  وخال   
من  ــداًل  وب الفلسطينية.  الــدولــة   قيام  أو  »إســرائــيــل« 
انقسامات  أعمق  الفلسطينية  الحركة  شهدت  السام 
لمقاتلي  المهينة  ــرد  ــط ال عملية  ــي  ف ــا  ــه ذروت بلغت 
»حماس«  مقاتلي  ــدي  أي على  غــزة  قطاع  من  »فتح« 
كانت  يتحدث  عباس  كــان  وبينما   .2007 العام  في 
أجواء  في  مناورات  تجري  إسرائيلية  حربية  طائرات 

المنطقة.
المسلحين  والــشــرطــة  ــراس  ــح ال ــن  م مــئــات  ـــام  وق
عباس  يتمتع  ــم  ول حــركــاتــه.  مــن  حركة  كــل  بحماية 
سلفه  بهما  يتمتع  كان  التي  والجاذبية  بالسحر  أبداً 
وقالت  عــرفــات.  ياسر  الــراحــل  الفلسطيني  الرئيس 
حديقتها  ــة  ــواب ب ـــارج  خ الــشــرطــة  وقــفــت  فيما  ـــرأة  ام
لم  الرئيس  فيه  سيمر  الــذي  المترب  المسار  لحماية 
عرفات  عكس  على  ألنــه  ومشاهدته  بالخروج  أهتم 
سأخرج  كنت  وأضــافــت  العاديين.  بالناس  يهتم  ال 

عرفات.   لمشاهدة 
عباس في حيرة بين ورطة تقرير »غولدستون« وتعطل المصالحة

استراتيجية الحرب في أفغانستان 
تكشف انقسامات إدارة أوباما

§ واشنطن - رويترز

أوبــامــا  ـــاراك  ب األمــيــركــي  الرئيس  مراجعة  كشفت   [
انقسامات  عن  أفغانستان  في  الحرب  في  الستراتيجيته 
يصعب إنهاؤها بين كبار مساعديه بالنسبة لرئيس عادة 

ما يتحرك في اتجاه الحلول الوسط.
غيتس  ــرت  روب الدفاع  ــر  ووزي عسكريون  قــادة  ويؤيد 
األفغان  استمالة  على  تركز  التمرد  لمكافحة  استراتيجية 

وليس فقط مجرد قتل المتشددين.
شمال  حلف  وقوات  األميركية  للقوات  قائد  أكبر  ويرى   
مكريستال  ستانلي  الجنرال  أفغانستان  في  األطلسي  
ومن  المهمة.  ألداء  ــر  آخ جندي  ــف  أل  40 إرســـال  ضـــرورة 
ناحية أخرى هناك مستشارو البيت األبيض وعلى رأسهم 
نائب الرئيس جو بايدن الذي يؤيد تقليص المهمة بحيث 
على  بشدة  والتركيز  »القاعدة«  على  القضاء  على  تقتصر 
أو  بسيطة  تغييرات  إجراء  سيتطلب  خيار  وهو  باكستان 
أن  ويعتقد  القوات.  مستويات  في  تغييرات  أي  إجراء  عدم 
من  يحذرون  الخبراء  بعض  لكن  وسط  لحل  يميل  أوباما 
أن مجرد توزيع الخافات على الجانبين ربما يكون الحل 

األسوأ على اإلطاق.
ـــــال الــخــبــيــر الـــعـــســـكـــري فــــي مــعــهــد  مــــن جـــانـــبـــه ق
هو  اآلن  يهمنا  الذي  األمر  أوهانلون،  مايكل  »بروكينجز«، 

طبيعة القرار.
ومنطقية.  متماسكة  االســتــراتــيــجــيــة  تــكــون  أن  البــد 
الواليات  حلفاء  بعض  استياء  االنقسامات  تلك  ــارت  وأث
بين  صدعًا  تسبب  وربما  آباد  وإسام  كابول  في  المتحدة 
أوباما والجيش الذي فوجئ بهذه المراجعة الشاملة التي 
المشاورات  الجمهوريون  وانتقد  األبيض.  البيت  بها  يقوم 
إن  ويقولون  للغاية  مطولة  ألنها  أوبــامــا  يجريها  التي 
والسمة  »طالبان«.  جرأة  زيادة  يسبب  ربما  التأخير  هذا 
األساسية ألوباما في قضايا مختلفة من األمن القومي إلى 
االقتصاد هي التشاور، لكن البيت األبيض يشعر باإلحباط 
نتيجة تسريب معلومات لإلعام ما أدى إلى إخراج الجدل 
وقت  وفي  العام.  ــرأي  ال إلى  أفغانستان  بشأن  الداخلي 
بشأن  اإلدارة  ــل  داخ المناقشات  كانت  العام  هــذا  سابق 
األحيان  بعض  في  ساعات  تستمر  االقتصاد  إنقاذ  كيفية 
إلى  للتوصل  مساعديه  كبار  على  يعتمد  كان  أوباما  لكن 
بدرجة  بنفسه  أوباما  يشارك  المرة  هذه  لكن  وسط.  حل 
في  الخارجية  السياسة  قضايا  أكبر  من  واحــدة  في  أكبر 

رئاسته ويقول إنه يطرح أسئلة صعبة.
من  سلسلة  ضــمــن  اجــتــمــاع  ـــاء(  ـــع )األرب أمـــس  وعــقــد   
أفغانستان.  في  االستراتيجية  لمراجعة  االجتماعات 
بحيث  ضيقة  المهمة  تكون  عندما  أنه  مكريستال  ويعتقد 
يبرز  مــا  تنجح  لــن  فإنها  ــدة«  ــاع ــق »ال على  ــًا  ــاس أس تــركــز 

بعد  غيتس  يصدق  ولم  وسط.  حل  إلى  التوصل  صعوبة 
لكن  ــوات،  ــق ال مــن  المزيد  بــإرســال  مكريستال  طلب  على 
االنسحاب  أن  ويرى  لصالحه  ميله  إلى  تشير  تصريحاته 
من مكافحة التمرد ينطوي على خطورة بالغة. ولم يتضح 

قدر النفوذ الذي سيتمتع به بايدن.
مهاجمة  على  المهمة  تركيز  ــادة  إع إلى  دعوته  ونالت   
أفغانستان  مع  الحدود  وبامتداد  باكستان  في  »القاعدة« 
ومــن  ألوبــامــا  السياسيين  الــمــســتــشــاريــن  لـــدى  ــداً  ــي ــأي ت
وقالت  إيمانويل.  رام  األبيض  البيت  موظفي  كبير  بينهم 
األمنية  الدراسات  برنامج  في  أستاذ  وهي  فير  كريستين 
وشكوك  التمرد  لتزايد  نــظــراً  ــه  إن جــورجــتــاون  بجامعة 
االنتخابات  بعد  قرضاي  حامد  الرئيس  شرعية  بشأن 
التي شابها تاعب في أغسطس/ آب فإن أوباما يستطلع 
بلد  نحن  فير  وأضافت  حاليًا.  مطلوبة  عملية  وهي  الواقع 
توافق  إلى  للوصول  العملية  بهذه  القيام  وعلينا  منقسم 

لآلراء.
الذي يدخله بايدن على هذا الجدل هو الواقعية.

ظل  في  التمرد  هــذا  على  االنتصار  يمكننا  ال  ربما  إننا   
خطة  إلى  نحتاج  تقول  ومضت  كابول.  في  الحكومة  هذه 
أوباما  ــأن  ب الماضي  الــعــام  فــي  تكهنات  ــرت  وس بديلة. 
الذي  غيتس  اختار  عندما  المتنافسين   من  فريقًا  يشكل 
ــًا خـــال عــهــد بـــوش إلـــى جانب  ــض ــــراً لــلــدفــاع أي كـــان وزي
وزيرة  كلينتون  هياري  الرئاسة  انتخابات  في  منافسته 
شمال  لحلف  سابق  قائد  وهو  جونز  وجيمس  للخارجية 
مستشاراً  البحرية  مشاة  من  متقاعد  وجنرال  األطلسي 
الدائر  الجدل  في  رئيسية  أطراف  والثاثة  القومي.  لألمن 
األميركي  والمبعوث  بايدن  جانب  إلى  أفغانستان  بشأن 
علنية  سجاالت  تحدث  ولم  هولبروك.  ريتشارد  الخاص 
الخطر  بشأن  وغيتس  جونز  بين  خافًا  هناك  أن  يبدو  لكن 
الذي تمثله »طالبان« واحتمال تمكن »القاعدة« من إعادة 
ترسيخ نفسها في أفغانستان في حالة انسحاب الواليات 

المتحدة. كما أن هناك شخصيات أخرى لها تأثير.
رئيس  كيري  جون  الديمقراطي  السناتور  هؤالء  ومن   
حذر  الذي  الشيوخ  مجلس  في  الخارجية  العاقات  لجنة 
ورئيسة  أفغانستان،  في  فيتنام  حرب  أخطاء  تكرار  من 
فاينستاين  ديــان  الشيوخ  مجلس  في  المخابرات  لجنة 
عندما  الديمقراطيين  مــن  الكثير  رأي  عــن  خرجت  التي 
وربما  إضافية.  قــوات  بــإرســال  مكريستال  طلب   أيــدت 
المهمة  يتهدد  حقيقيًا  خطراً  هناك  أن  من  تحذيرها  يتيح 
القوات.  حجم  زيــادة  يؤيد  عندما  ألوباما  سياسيًا  غطاًء 
اإلدارة  داخــل  خــاف  أي  شــأن  من  للتقليل  غيتس  وسعى 
أن  في  ثقته  وأبــدى  والعسكريين  المدنيين  الزعماء  بين 
مكريستال سينفذ قرار أوباما بأكبر فاعلية قدر استطاعته 

أيًا كان هذا القرار الذي يتخذه الرئيس. 

قائد القوات األميركية في أفغانستان الجنرال ستانلي مكريستال في )الوسط(

روسيا تحتفظ بحقها في توجيه ضربة نووية وقائية
بالكرملين  كبير  مــســئــول  قــال   [
مراجعة  إطار  في  إنه  روسية  لصحيفة 
ستحتفظ  النووية   للسياسة  جديدة 
ــه ضــربــة  ــي ــوج روســـيـــا بــحــقــهــا فـــي ت
مهدد.  أمنها  ــأن  ب شعرت  إذا  وقائية 
وأميركيون  روس  مفاوضون  ويجري 
ــى  ــل إل ــوص ــت مـــفـــاوضـــات مـــن أجـــل ال
ثنائية  ــدة  ــاه ــع م ــوص  ــص ــخ ب اتــفــاق 
األسلحة  مــخــزونــات  لخفض  جــديــدة 

االستراتيجية. النووية 
لــلــحــاق  الــــجــــانــــبــــان  ـــى  ـــع ـــس وي  
كانون  ديسمبر/  فــي  نهائي  بموعد 
تحل  ــدة  ــدي ج ــدة  ــاه ــع م إلبــــرام  األول 
ـــض األســـلـــحـــة  ـــف ـــل مـــعـــاهـــدة خ ـــح م
ــال  ــي أبــرمــت خ ــت ــة ال ــي ــج ــي ــرات ــت االس
األمين  ــال  وق ــاردة.  ــب ال الــحــرب  حقبة 

ــس األمــــن بــالــكــرمــلــيــن  ــل ــج ــم ـــام ل ـــع ال
يتمتع  الـــذي  بــاتــروشــيــف،  نــيــكــوالي 
ــة  ــل ــاب ــق ـــــال م ـــرة خ ـــي ـــب بـــســـلـــطـــات ك
ــرت  ــش ــة »إزفــيــســتــيــا« ن ــف ــي ــح ـــع ص م
ـــاء( إنـــه رغــم  ـــع ــا أمـــس )األرب ــواه ــح ف
ــن تــقــدمــًا  ــط ــن ــو وواش ــك ــوس تــحــقــيــق م
ــة  ــووي ــن ـــي مـــحـــادثـــات األســـلـــحـــة ال ف
ــن  ــا يـــواجـــه أم ــم ــرب ــة ف ــي ــج ــي ــرات ــت االس
ــًا مــن صــراعــات   ــووي روســيــا تــهــديــداً ن
أن  ـــر  وذك إقــلــيــمــيــة.  وحــــروب  محلية 
نظريتها  مراجعة  على  تعكف  روسيا 
جديدة  ــًا  ــروط ش لتشمل   العسكرية 
مضيفًا  الــنــوويــة،  قواتها  الستخدام 
الذي  ميدفيديف  ديمتري  الرئيس  أن 
عليه  ستعرض  ــن  األم مجلس  ــرأس  ي
ــول نــهــايــة  ــل ــح ــة الـــجـــديـــدة ب ــري ــظ ــن ال

الجاري.  العام 
مراجعة  أعيدت  باتروشيف  وقال 
النووية  األسلحة  استخدام  ــروف  ظ
ليس  تقليدية  بأسلحة  اعــتــداء  ــدرء  ل
بل  ــاق  ــط ــن ال واســعــة  ـــرب  ح فــي  ــط  ــق ف
حتى  أو  ــة  ــي ــم ــي ــل إق حــــرب  ـــي  ف ـــًا  ـــض أي
يجرى  ذلك  على  عاوة  محلية.  حرب 
للسماح  مختلفة  متغيرات  في  النظر 
على  بناًء  نووية  أسلحة  باستخدام 

محتمل. عدو  ونوايا  معين  موقف 
القومي  لألمن  حرجة   ــروف  ظ في   
تــوجــيــه  أيـــضـــًا  تــســتــبــعــد  أال  يــنــبــغــي 
ــة  لــلــمــعــتــدي.  ــي ــائ ــة نــوويــة وق ــرب ض
الروسية  العسكرية  النظرية  وتنص 
هي  الــمــهــام  أهــــم  أن  ــى  ــل ع ــة  ــي ــال ــح ال
استخدام  ذلك  في  بما  الردع  من  التمكن 

أي  على  اعتداء  أي  ضد  نووية  أسلحة 
وحيث  وحلفائها.  روسيا  على  نطاق 
تفتقر  الروسية  التقليدية  القوات  أن 
بعملية  ــر  ــم وت ــث  ــدي ــح ال ــاد  ــت ــع ال إلـــى 
تقليص  ـــى  إل ــدف  ــه ت مــرهــقــة  إصـــاح 
قـــوامـــهـــا وتـــكـــويـــن قـــــوات عــســكــريــة 
ــة فــــإن روســـيـــا تــعــول بــقــوة  ــرف ــت ــح م
األسلحة   من  الهائلة  ترسانتها  على 
بهزيمة  الكرملين  ويفخر  الــنــوويــة. 
حرب  في  جورجيا  الصغيرة  جارته 
أغسطس/  في  أيــام  خمسة  استمرت 

.2008 العام  آب 
لشئون  المراقبين  من  العديد  لكن   
ــو  ــك ــوس م أن  ــــي  ف ـــون  ـــك ـــش ي ــــا  ــــي روس
دحر  مــن  نفسها  بالسهولة  ستتمكن 

وأقوى.   أكبر  دولة 

أحد الصواريخ النووية الروسية العابرة للقارات

 باكستان تواجه أسوأ السيناريوهات الممكنة
حيث  باكستان  يواجه  سيناريو  أســوأ  يعد  لم   [
هجمات  متشددون  ويشن  طويًا  االستقرار  ينعدم 
أحد  مجرد  للدولة  األســاســيــة  الــدعــائــم  على  دمــويــة 
ــاع  ــن ـــــواق وص ــي تــقــلــق بــشــأنــهــا األس ــت ــر ال ــاط ــخ ــم ال

الغربيون. السياسة 
أسبوع  وأسفر  بالفعل.  قائمًا  الوضع  هذا  بات  لقد 
يرتبطون  مقاتلون  نفذها  التي  الجريئة  الهجمات  من 
مقر  على  هجوم  بينها  من  »القاعدة«  بتنظيم  بصات 
أن  وأثبت   100 من  أكثر  مقتل  عن  الرئيسي  الجيش 
بتاتا.  يهزموا  لــم  وحلفاءهم  »طــالــبــان«  متشددي 
وهو  ريــدل،  بــروس  بروكينجز  بمعهد  الباحث  وقــال 
أنه  ــروا  ــه أظ ــان«  ــب ــال »ط مهاجمو  بحثية،  مؤسسة 
هذا  ســوات  وادي  في  الحملة  خسارة  من  الرغم  على 
أعمال  تنفيذ  على  بالقدرة  يحتفظون  فإنهم  الصيف 
بنتاغون  ضربوا  حيث  باكستان  قلب  في  إرهابية  
من  اقتربوا  أنهم  يعني  ال  هذا  لكن  بالفعل.  باكستان 

معنى. له  انتصار  تحقيق 
الحرب  من  سنوات  أو  أشــهــراً  باكستان  وتــواجــه 
الذين  المتشددين  ــد  ض المتناسقة  غير  الــصــادمــة 
المزمن  األمـــن  ــدام  ــع ان ــن  م حــالــة  خلق  يستطيعون 
السيطرة  يقتنصوا  بــأن  احــتــمــال  هــنــاك  لــيــس  لــكــن 
ــن حــرب  ــي ش عــلــى الـــدولـــة. ومــهــمــا بــلــغ نــجــاحــهــم ف
من  آالف  بضعة  فــإن  لاستقرار  مزعزعة  عصابات 
يأملوا  أن  يستطيعون  ال  والمتشددين  القبائل  رجال 
التهديد  ويثير  العالم.  في  جيش  أكبر  سادس  هزيمة 
بإقليم  ــددة  ــش ــت ــم ال ــات  ــاع ــم ــج ال بــتــوحــيــد  ــد  ــزاي ــت ــم ال
ضد  هجمات  لشن  »طالبان«  مع  صفوفها  البنجاب 
وقع  ــذي  ال الهجوم  في  واضــحــًا  كــان  ما  وهــو  الــدولــة 
يغير  ال  لكنه  القلق  روالبندي  في  األسبوع  هذا  مطلع 
اعتبار  وهــنــاك  األســاســيــة.  العسكرية  الــحــســابــات 
تأمل  أن  يمكن  ال  »طالبان«  حركة  أن  هو  آخر  أساسي 
النطاق  ــع  واس شعبي  ــم  دع على  الحصول  فــي  أبـــداً 
بمؤسسة  المحللة  وقالت  القبلية.  المناطق  خــارج 
عن  نتحدث  ال  نحن  فراي،  كلودين  ريسكس  كونترول 
بنا  جمح  مهما  جماعي  بشكل  للتطرف  اتجه  شعب 

الخيال...

انفجار  أو  انــهــيــار  ــن  م حــالــة  نتوقع  ال  نحن  لــهــذا   
معتدلون.  الباكستانيين  معظم  ــًا.  ــي ــل داخ ــة  ــدول ال
في  هذا  من  أكثر  األوضاع  تردي  احتمال  أن  هذا  يعني 

ضئيل. باكستان 
كبيراً  تــدهــوراً  األمــنــيــة  األوضــــاع  ــور  ــده ت ولــيــس   
لــألســواق،  بالنسبة  سلبية  محتمل  سيناريو  أكثر 
باكستان  تظل  ــد  وق ــي.  ه كما  األوضـــاع  تظل  أن  بــل 
تشتت   ظــل  فــي  لسنوات  الجمود  مــن  حــالــة  حبيسة 
كل  واعتبار  السياسات  وضــع  عن  الحكومة  انتباه 
للمغامرة  المتعطشين  بــاســتــثــنــاء  المستثمرين  
التي  الفوضى  وتوفر  اإلدارة.  سيئة  دولــة  باكستان 
ــت الــعــراق بــعــد اإلطــاحــة بــالــرئــيــس الــعــراقــي  ــزل زل
تشابه  أوجــه   2003 الــعــام  حسين  صــدام  السابق 

. ة مفيد
بعض  إخراج  في  كبيراً  نجاحًا  المتمردون  وحقق   
النمو  وخنق  السيطرة  نطاق  عــن  بالباد  المناطق 
أنهم  السياسات.غير  وضــع  وتقويض  االقتصادي 
لاستياء  المائمة  الظروف  خلق  من  قط  يقتربوا  لم 
العنيفة  حملتهم  نــتــائــج  ــت  ــان ك وقـــد  ــم.  ــك ــح ال عــلــى 
مغزى  دون  الفردية  الهجمات  أصبحت  حيث  ضئيلة 
أصيبوا  المدنيين  من  السكان  أن  واألهم  متزايد  بشكل 
والكلفة  منها.  التخلص  إلى  سبيل  ال  النفور  من  بحالة 
المدى  على  المزمن  االستقرار  النعدام  االقتصادية 
تبدي  ولن  العزل.  السيف  سبق  لكن  باهظة  الطويل 
أدلة  تظهر  لم  ما  الصراع  على  يذكر  فعل  رد  ــواق  األس

األمني. باكستان  ملف  في  حقيقي  تغير  على 
معظم  فـــإن  بــالــفــعــل  ـــداً  ج سيئة  ــــاع  األوض وألن   
بمجموعة  المحللة  ــت  ــال وق ــود.  ــع ص ــي  ف الــمــخــاطــر 
روالبندي  هجوم   »أثار  كوسيستو،  ماريا  »يوراسيا« 
مدار  وعلى  العسكرية.  القيادة  أنحاء  في  كبيراً  قلقًا 
مقاتلي  ــــراج  إخ فــي  ــش  ــي ــج ال ــح  ــج ن ــف  ــي ــص ال ــل  ــص ف
الــهــجــمــات  وأســـفـــرت  ســــوات  وادي  مــن  )طــالــبــان( 
محسود  اهلل  بيت  مقتل  عــن  األميركية  الصاروخية 

)طالبان(«. زعيم 
حكم  في  بــات  أنــه  األخــيــرة  العنف  أعمال  وتعني   
وزيرستان  منطقة  على  هجومًا  الجيش  تنفيذ  المؤكد 

الواليات  حث  وأضعف  »طالبان«.  معقل  الجنوبية 
ضد  ــوي  ق بتحرك  القيام  على  لباكستان  المتحدة 

النوع. هذا  من  لخطوة  الدعم  »طالبان« 
بــغــضــب  ــن  ــي ــي ــان ــت ــس ــاك ــب ال مــــن  ــر  ــي ــث ك ويـــشـــعـــر   
المسمى   ــي  ــرك ــي األم ــون  ــان ــق ال ــروع  ــش م ــاه  ــج ت ــد  ــدي ش
على  يجب  ــه  أن على  ينص  والـــذي  )كــيــري-لــوجــار( 
كي  ــــاب  اإلره بمكافحة  الــتــزامــهــا  ــار  ــه إظ بــاكــســتــان 
ــال  ــدات. وق ــاع ــس ــم ــون مــؤهــلــة لــلــحــصــول عــلــى ال ــك ت
للرأي  استطاع  بعد  لــلــرأي  استطاع  يظهر  ريـــدل، 
التهديد  متزايد  بشكل  يخشون  الباكستانيين  أن  
يؤمنون  لكنهم  اإلساميون،  المتشددون  يمثله  الذي 
بادهم  على  أكبر  خطراً  تمثل  المتحدة  الــواليــات  أن 
الواليات  في  يرون  الباكستانيين  من  كثيراً  أن  مضيفًا 
وفي  يقول  ومضى  الهند.  من  أكبر  تهديداً  المتحدة 
الطرف  هي  الهند  أن  للرأي  استطاع  يظهر  وقت  أي 
هذا  ظل  وفي  كبير.  مأزق  في  تقع  بباكستان  الشرير 
كبرى  حملة  لشن  الجيش  في  الحماس  كــان  المناخ 

محدوداً. »طالبان«  ضد 
الجيش  مــقــر  عــلــى  ــدي  ــن ــب روال ــوم  ــج ه أكـــد  ــا  ــم ورب
كما  »طــالــبــان«  هزيمة  أهمية  الــمــتــردديــن  لضباطه 
في  ــى  ــدم ك ــدوا  ــب ي أن  دون  ــوم  ــج ه بــشــن  لــهــم  يسمح 
عسكرية  حملة  أي  شن  وسيعطي  األميركيين.  أيدي 
هجمات  شن  على  المتشددين  قدرة  تقوض  مستمرة 

لألسواق. المدى  طويلة  دفعة  كبير  حد  إلى 
يتأرجح  ــد  ق حين  ــي  ف ــه  إن يــقــولــون  محللين  لكن 
أن   المرجح  غير  مــن  ــإن  ف وهبوطًا  صــعــوداً  الــصــراع 
إذا  وحتى  حاسمة.  ضربة  الجانبين  من  أي  يوجه 
الجنوبية  وزيرستان  بمنطقة  »طالبان«  مقاتلو  هزم 
من  هجمات  الــمــتــشــددون  يشن  أن  الممكن  مــن  فـــإن  

البنجاب. إقليم  بينها  من  أخرى  معاقل 
شديدة  ليست  المتناسقة  غير  الحرب  فــإن  لهذا   
لن  الجيش  يلحقها  قد  التي  الهزائم  حتى  الفعالية 
المتشددين  من  الصغيرة  الجماعات  شن   دون  تحول 
بينما  فإنه  لذا  لاستقرار.  مزعزعة  متكررة  هجمات 
قلة  ترى  هذا،  من  أكثر  الوضع  تفاقم  احتمال  يتدنى 

األوضاع. لتحسن  فرصة  الحالي  الوقت  في 
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السلطة الفلسطينية... وخيار االنتفاضة الثالثة
أمامها  يعد  ول��م  صعب  موقع  ف��ي  الفلسطينية  السلطة  باتت  ه��ل   [
منطقة  على  المقبلة  االستحقاقات  لمواجهة  االستعداد  سوى  خيار  من 

»الشرق األوسط«؟
وج��ود  ع��ن  تكشف  ال��زواي��ا  مختلف  م��ن  الفلسطيني  ال��م��ل��ف  ق���راءة 
اإلسرائيلية  الحكومة  جانب  من  فالموقف  الجهات.  كل  من  ان��س��دادات 
على  المطروحة  األوراق  لكل  معقولة  مخارج  توجد  وال  كالعادة  مقفل 

طاولة المفاوضات المعلقة حتى اآلن.
شروطًا  وضعت  أبيب  تل  أن  باعتبار  مرجحة  مسألة  المباحثات  تعليق 
باشراف  الثنائية  المحادثات  توصل  احتمال  مباشرة  تقوض  تعجيزية 
على  ظهرت  التي  اإلسرائيلية  وال��ش��روط  منطقية.  نتيجة  إل��ى  أميركي 
بيهودية  االعتراف  األول��ى  ثالث:  نقاط  على  تشتمل  السياسية  الشاشة 
وزي��ادة  المستوطنات  توسيع  تجميد  رف��ض  الثانية  العبرية.  ال��دول��ة 
القرارات  بتلك  االعتراف  عدم  الثالثة  القدس.  في  السكنية  الوحدات  بناء 
دول��ة  وق��ي��ام  االن��س��ح��اب  على  تنص  ال��ت��ي  الثنائية  واالت��ف��اق��ات  ال��دول��ي��ة 

فلسطينية »قابلة للحياة«.
وتلغي  المفاوضات  نجاح  إمكانات  تعطل  التعجيزية  الشروط  ه��ذه 
الفلسطينية  السلطة  تستطيع  توفيقية  صيغة  إلى  التوصل  مفعول  سلفًا 
التأسيس عليها. فالتسوية دائمًا تحتاج إلى قواعد للبناء. وحين تكون كل 
لالستمرار  منطقية  استحالة  هناك  تصبح  مرفوضة  أو  معطلة  األسس 
القدس  تكون  أن  وترفض  العودة،  فكرة  ترفض  أبيب  تل  التفاوض.  في 
العنصري،  الفصل  جدار  تفكيك  وترفض  الفلسطينية،  للدولة  عاصمة 
ورف��ع  األش��ج��ار  وق��ط��ع  األراض����ي  وق��ض��م  االستيطان  وق��ف  وت��رف��ض 
السلبيات  من  الكم  ه��ذا  وك��ل  ش���روط...  من  وغيرها  والموانع  الحواجز 

يجعل من المفاوضات مجرد حوار ال معنى له.
لتشمل  تمتد  وإنما  فقط  اإلسرائيلي  الجانب  على  تقتصر  ال  المشكلة 
في  »اللوبيات«  ضعوط  بسبب  وعوده  عن  تراجع  الذي  األميركي  الجانب 
ثمانية  قبل  الدبلوماسي  نشاطه  ب��دأ  أوباما  ب��اراك  فالرئيس  واشنطن. 
)تجمد(  توقف  أن  نتنياهو  بنيامين  حكومة  على  واشترط  بزخم  أشهر 
الستئناف  تمهيدًا  اإلقليمية  اتصاالتها  واشنطن  تبدأ  حتى  المستوطنات 
الفلسطيني  الطرف  ليشجع  األميركي  الشرط  وجاء  السالم.  مفاوضات 
المفاوضات  في  الشروع  قبل  المستوطنات  تجميد  بمبدأ  التمسك  على 
األميركي  الطرف  تراجع  أن  إال  التسوية.  عدالة  لفكرة  حيوية  أعطى  ما 
األخضر  الضوء  أعطى  ألنه  التسوية  إمكانات  عطل  المبدئي  الشرط  عن 
بإمكانه  يعد  لم  ال��ذي  الفلسطيني  الجانب  أم��ام  الباب  وأقفل  لالستيطان 
التمدد  بوقف  أبيب  تل  التزام  دون  من  المفاوضات  عودة  على  الموافقة 

االستيطاني.
يستطيع  ال  فهو  صعبة.  خيارات  أمام  الفلسطيني  الطرف  أصبح  اآلن 
وال  التجميد،  مطلب  على  التشديد  دون  م��ن  ال��ت��ف��اوض  بمبدأ  ال��ق��ب��ول 
يستطيع  وال  الشرط،  هذا  عن  والتنازل  التفاوض  إلى  الدخول  يستطيع 

مشروع  في  مستمرة  ابيب  تل  حكومة  ألن  التفاوض  فكرة  يرفض  أن 
التوطين والتهويد وتوسيع رقع المستوطنات.

ال��ص��ورة  زواي���ا  عكس  االس��ت��ي��ط��ان  وق��ف  م��ب��دأ  ع��ن  واش��ن��ط��ن  تخلي 
شروط  دون  من  التفاوض  يريد  الذي  الطرف  هي  »إسرائيل«  فاصبحت 
يقبل  ال  ال��ذي  ال��ط��رف  ه��ي  أصبحت  الفلسطينية  السلطة  بينما  مسبقة 
فعاًل  يكشف  ال��ص��ورة  وان��ع��ك��اس  ش��روط��ه.  تحقيق  بعد  إال  ال��ت��ف��اوض 
وهو  بسيط  لسبب  وذلك  نجاحه  احتماالت  وتقلص  السالم  ضمور  عن 
توسيع  ظل  في  استمرت  إذا  زمني  أفق  على  المفتوحة  المفاوضات  أن 
ونمو  األرض  تآكل  نتيجة  لها  سياسية  قيمة  ال  عمليًا  تصبح  المستوطنات 

كتلة سكانية يصعب السيطرة عليها الحقًا.
عمليات  تجميد  دون  من  بدأت  حال  في  المفاوضات  من  إذًا  جدوى  ال 
عليها  تراهن  التي  المفاوضات  مقاطعة  من  جدوى  ال  وأيضًا  االستيطان. 
س��واء  سيستمر  إذًا  فالتوطين  االستيطان.  توقف  ل��ن  ألنها  واشنطن 
النجاح  تنجح.  لم  أو  نجحت  وس��واء  تحصل  لم  أو  مفاوضات  حصلت 
االستيطان  استمرار  وه��ي  واح��دة  النتيجة  ألن  لهما  معنى  ال  والفشل 
على  الضغط  وممارسة  نفوذها  استخدام  على  واشنطن  ق��درة  وع��دم 

»إسرائيل«.
تطوير  ع��ن  وع��ج��زه��ا  ال��م��س��ئ��ول��ي��ة،  م��ن  ال��م��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ت��ه��رب 
اعتمدتها  خطوات  عن  وتراجعها  الدولية،  القرارات  على  بناء  صالحياتها 
السلطة  ت��وري��ط  إل���ى  ال��ن��ه��اي��ة  ف��ي  أدى  ال��م��ف��اوض��ات  الس��ت��ئ��ن��اف  م��م��رًا 
القوة.  معادلة  في  متوازنة  غير  معركة  إل��ى  واستدراجها  الفلسطينية 
فأميركا اآلن أخذت تضغط على الطرف الفلسطيني بصفته نقطة ضعف 
المعادلة وبدأت تطالبه بالتخلي عن شروطه المسبقة )وقف االستيطان( 

حتى تتشجع وتدعو الطرف اإلسرائيلي إلى تقبل فكرة المفاوضات.
يشكل  والي��زال  كان  األميركي  الدبلوماسي  المنطق  في  االلتواء  هذا 
األوسط«.  »الشرق  في  سابقًا  حصلت  التي  المفاوضات  كل  أزمة  جوهر 
المفاوضات  استخدام  في  »إسرائيل«  نجحت  المذكور  االلتواء  وبسبب 
مجلس  عن  صدرت  التي  القرارات  وتلك  الدولية  القوانين  لمخالفة  مظلة 

األمن.

األبواب المقفلة
التي  المشكالت  كل  عن  جوهرها  في  تختلف  ال  أوباما  إدارة  مشكلة 
الرئيس  عجز  في  تتمثل  والمشكلة  السابقة.  األميركية  اإلدارات  واجهتها 
بالتشهير  والتهديد  الدبلوماسية  وال��ض��غ��وط  اللوبيات  م��واج��ه��ة  ع��ن 
عهده  مطلع  ف��ي  أظ��ه��ر  ال��ذي  وأوب��ام��ا  »م���ؤام���رات«.  واخ��ت��الق  والفضح 
خطوات  اتخاذ  في  أحيانًا  ويبالغ  ويتراجع  يتردد  اآلن  بدأ  الشجاعة  بعض 
»تجميد  شرط  عن  التخلي  موضوع  في  وخصوصًا  ضعفه  عن  تكشف 
»تقرير  م��ع��ارض��ة  ف��ي  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال��م��وق��ف  دع��م  وث��م  المستوطنات« 

غولدستون«.

مواقف أوباما األخيرة بشأن الملف الفلسطيني 
تقارب  وبدأت  هزيلة  أصبحت  التسوية  ومفاوضات 

السياسة األميركية التقليدية في انحيازها للشروط اإلسرائيلية. ومواقف 
على  بناء  جاءت  فهي  عبث،  عن  المتراجع  الطور  هذا  إلى  تصل  لم  أوباما 
إذا  ومستقبله  سمعته  في  المغامرة  بعدم  ونصائح  وتوصيات  ضغوط 
وقريبة  وبعيدة  كثيرة  األخرى  والملفات  أخرى.  ملفات  في  النجاح  أراد 

تبدأ من باكستان وافغانستان وتنتهي في الصومال والسودان.
كان على أوباما االختيار بين التضحية بسمعته ومستقبله أو مقايضة 
الملفات  من  برزمة  األوس��ط«  »الشرق  في  والتسوية  الفلسطيني  الملف 

األخرى التي يمكن أن تكسبه شعبية وتحافظ على مثالية مواقفه.
وحشر  ال��ص��ورة  انعكاس  إل��ى  أدى  المقايضة  بفكرة  أوب��ام��ا  ق��ب��ول 
من  منها  ال��خ��روج  تستطيع  ال  صعبة  زاوي���ة  ف��ي  الفلسطينية  السلطة 
لها  معنى  ال  مفاوضات  إلى  الذهاب  وبالتالي  ضدها  الشارع  إث��ارة  دون 
الكافي  الوقت  وتعطيه  لالحتالل  خدمات  تقديم  على  وظيفتها  وتقتصر 
يرجح  »دولة«  أسس  وتقويض  المستوطنات  توسيع  مشروع  الستكمال 

أال ترى النور.
الملف  فتح  صعوبة  اكتشف  أن  بعد  أوباما  أولويات  في  انقالب  هناك 
الذي  اإلي��ران��ي  الرئيس  من  مجانية  هدية  ج��اء  واالن��ق��الب  الفلسطيني. 
إلى  التوصل  على  عزمه  معلنًا  ثانية«  ن��ووي��ة  »منشأة  ع��ن  الغطاء  رف��ع 
أصبحت  اآلن  ف��األول��وي��ة  جنيف.  ف��ي  ال��س��ت  ال���دول  م��ع  إي��ج��اب��ي  ات��ف��اق 
أن  يخشى  ال��ذي  االفغاني  الملف  يأتي  وبعده  اإلي��ران��ي،  النووي  للملف 
إلى  القوات  من  المزيد  إرس��ال  على  أوباما  موافقة  بعد  عسكريًا  يتطور 
التشريعية  االنتخابات  موعد  ينتظر  الذي  العراقي  الملف  وبعده  هناك، 
الموضوع  يأتي  وأخ��ي��رًا  المقبل...  العام  من  الثاني  كانون  يناير/  في 
نتيجة  له  مخرج  رؤية  الصعب  من  بات  حد  إلى  تراجع  الذي  الفلسطيني 

انصياع اإلدارة لشروط حكومة تل ابيب.
نتائجها  ف��ي  مقفلة  ت��ب��دو  اإلسرائيلية   - الفلسطينية  ال��م��ف��اوض��ات 
لم  وإذا  االستيطان،  توقف  لن  حصلت  إذا  فهي  تبدأ.  أن  قبل  وتوجهاتها 
بيهودية  »االع��ت��راف  وه��و  جديد  بشرط  االستيطان  سيستمر  تحصل 

الدولة« ... وهكذا.
المفاوضات  مسألة  تبدو  الزوايا  مختلف  من  المقفلة  القراءة  هذه  أمام 
أول��وي��ات  وان��ق��الب  األميركي  وال��ت��راج��ع  اإلسرائيلية  ال��ش��روط  ظ��ل  ف��ي 
تقطيع  سوى  منها  فائدة  ال  فاسدة  لبضاعة  سياسية  دعاية  مجرد  أوباما 
السلطة  يضع  الصعب  الموقف  هذا  ومثل  العام.  ال��رأي  وتخدير  الوقت 
تغلق  وحين  الجهات.  كل  من  باألسوار  محكومة  دائ��رة  في  الفلسطينية 
األبواب أمام الناس وتعلق كل توقعاتهم على حائط االنتظار يصبح خيار 
في  اآلن  الفلسطيني  الشعب  فهل  الشارع.  أمام  الوحيد  المالذ  المواجهة 
االحتماالت  كل  الثالثة؟  االنتفاضة  استحقاق  لخوض  االستعداد  من  حال 

األخرى تبدو موصدة إال هذا االحتمال.

يوسف بن علوي

] أجرت صحيفة »الحياة« اللندنية في األول من أكتوبر/ تشرين 
األول الجاري حوارًا مهمًا )وُمطّواًل( مع الوزير المسئول عن الشئون 
العالقات  حول  عبداهلل  بن  علوي  بن  يوسف  عُمان  بسلطة  الخارجية 

العربية اإليرانية، وعن ملف طهران النووي.
مما  يسيرًا  جزءًا  أسرد  الُمبتغاة  النتيجة  نحو  بالقارئ  أسير  ولكي 
وساطة  إلى  تحتاج  ال  الخليج  »دول  الرجل:  قال  الُعماني.  الوزير  قاله 
مع إيران، ألنهم جيران وبينهم عالقات تجارية واتصاالت مباشرة، 
في  مصلحة  للعرب  ليس  الصراحة،  بمنتهى  للوساطة.  داع��ي  فال 

العداء مع إيران«.
المعهد  أج��راه��ا  التي  »ال��دراس��ة  ب���  مستشهدًا  ذل��ك  أّك��د  علوي  ب��ن 
مستقبل  عن  أبوظبي  في  الدراسات  ومجلس  السعودي  الدبلوماسي 
العالقات بين إيران ودول مجلس التعاون. هذه الدراسة التي أجريت 
نقوله  ما  تقول  الدول  جميع  عليها  ووافقت  التعاون  مجلس  عن  نيابة 

نحن اآلن«. 
جزء مما قاله بن علوي عن البرنامج النووي اإليراني »إنه إذا ُترك 
التوصل  يمكن  الذرية،  الطاقة  وكالة  وهو  الطبيعي،  إطاره  في  األمر 
التفكير  استمر  إذا  لكن  معينة.  إج����راءات  ضمن  معين  تصور  إل��ى 

السابق، فسيصعب الوصول إلى اتفاق«. 
هو  العقالء.  منطق  إاّل  هو  ما  الُعماني  الوزير  قاله  ما  حال.  أّية  على 
التعامل  يجب  سياسيًا  واقعًا  تفرض  الجغرافيا  إطاللة  أن  جيدًا  ُيدرك 
ضمن  بأنظمة  ُتطيح  قد  السياسية  فالتحالفات  العكس.  ال  بيقظة  معه 
الجغرافيا  تلك  به  تنضح  بما  حتمًا  ُتطيح  ال  لكنها  معينة  جغرافية  بقع 

من تاريخ وُعمق استراتيجي ومصالح ممتدة.
التي  الخارجية  السلطنة  سياسات  علوي  بن  كالم  َعَكَس  وربما 
المادية  ال��ق��ّوة  سياسات  ورف��ض  بالهدوء  تّتصف  وم��ازال��ت  كانت 
هذا  جماعية.  بحلول  إقليمي  مجتمع  لصالح  والعمل  )ال��ص��رف��ة( 

بالضبط ما تتطّلبه السياسات الناجحة.
ال  أن  تحرص  وهي  جيدًا.  ذلك  ُتدرك  إيران  فإن  اآلخر  الجانب  في 
آخرون  يستخدمها  محطة(  أو  )منّصة  إلى  لها  المقابلة  الضفة  ُتحّول 
عسكرية  بضربة  يومية  شبه  صهيونية  تصريحات  ظل  في  ضدها 

ألراضيها تستهدف منشآتها النووية.
نجاد  أحمدي  أتّم   )2009  -  2005( األولى  رئاسته  والية  خالل 
قبل  والماء.  بالغاز  تزويدها  وَعَرَض  الست  الخليجية  للدول  زياراته 
شبة  وأخ��رى  أمنية،  اتفاقات  في  ال��دول  بعض  مع  َدَخ��َل  قد  كان  ذلك 

دفاعية. كان ذلك جزءًا من التحّوط اإليراني ضمن المحيط القريب.
االصطفافات  ُتصبح  مفهومة  وغير  ُمعّقدة  دولية  ظروف  في 

الحاّدة ُمكِلفة جدًا. في الّسابق كانت اإلدارة األميركية ُتبِدي تصّرفات 
ليبيا  وص��ف  في  غضاضة  ت��رى  ال  اليوم  لكنها  الليبيين،  تجاه  فّجة 

بالبلد المهم في شمال القارة الّسمراء.
لعقاب  ُم��وّج��ه��ة  األم��ي��رك��ي��ة  العصا  ك��ان��ت  أع���وام  خمسة  وطيلة 
بهدف  هناك  السلطة  ُبنَية  لخلخلة  خطط  إع��داد  وج��رى  السوريين، 
األميركيين  على  حّتمت  والمتغيرات  ال��ظ��روف  لكن  الُحكم،  تغيير 

والبريطانيين واألسبان اليوم ألن ُيبُدوا موقفًا مغايرًا.
اليوم تبدأ الجردة مرة أخرى. فمن َرَبُطوا أنفسهم )دواًل وأحزاب( 
تجاوز  األث��م��ان  تلك  بعض  مواقفهم.  ثمن  دف��ع��وا  السياسات  بتلك 
إلقناع  مضادة  عامة  عالقات  بحملة  القيام  ُمتطلبًا  التام،  النقض  حّد 
على  الخارجية  السياسات  بناء  وإع���ادة  تغييره،  ت��ّم  بما  الشعوب 

أهداف ومصالح جديدة.
تقّرره  وما  التحّوالت  تلك  تتطّلبه  ما  هو  األكثر  بل  المهم،  ذلك  ليس 
لخصوم  اليوم  حليفة  وأصبحت  ُمستهدفة  كانت  )التي  الُبلَدان  تلك 

األمس( من سياسات تجاه من أبَدوا مواقف معادية. 
ربما كان في نتائج محادثات جنيف مؤّشر جيد بشأن ذلك. فحين 
تلتئم الدول الكبرى على صيغة جديدة مع إيران ستتبّدل السياسات 
تجاه طهران. وعندما تتبّدل السياسات ُتبنى رؤية جديدة للمصالح. 
وهو مؤّشر صالح لالستخدام أكثر من مّرة حّتى يترّسخ الموضوع 

بمصداقه.

محمد عبداهلل محمد

mohd.abdulla@alwasatnews.com

حتى »الشغب« عّيدوا!

الشرطي  المرحوم  دم  من  كرزكان  متهمي  ببراءة  النطق  عشية   [
هذه  م��ن  ل��وح��ده��م  عشر  التسعة  ال��ش��ب��ان  يسترح  ل��م  أص��غ��ر،  م��اج��د 
القرى  مداخل  أمام  المرابطة  الشغب  مكافحة  قوات  حتى  بل  المحنة، 
حمل  من  أكتافهم  وارتاحت  وآخ��ره،  الليل  أول  نوبتي  من  استراحوا 
وال  إزعاج  غير  من  وناموا  المطاطية،  والطلقات  الدموع  مسيالت  المة 

طيخ وال طاخ!
والرَغد،  واالستقرار  األمن  معه  يبرك  يبرك  أينما  العدل  ديدن  هذا 
فالعدل  والمحكوم،  الحاكم  وبين  الناس  بين  الحب  يشيع  وبالعدل 
كانت  لذلك  العمران،  بخراب  مؤذٌن  فهو  الظلم  ا  وأمَّ الحكم،  أساس  فهو 
البحرين عشية النطق ببراءة المتهمين التسعة عشر جميلة باسمة آمنة 
مستقرة، غفت فيها عيون الجميع إال من كانوا يتلذذون بغير استقرار 
إال  يفرحون  وال  األزمات  في  إال  جفن  لهم  يغمض  ال  فأولئك  الوطن  هذا 

في األتراح، وال ُتجبر خواطرهم إال بغزير الجراح.
ببراءة  النطق  بعد  ف��رض��ًا  نفسه  يفرض  كبيرًا  س���ؤااًل  ثمة  ولكن 
ب من أخذوا على  هؤالء الفتية، وهو: هل سيستطيع هذا الحكم أن يؤدِّ
عاتقهم دور القضاء من غير وجه حق واعتلوا سدته وصاروا يطلقون 
بتقطيع  طالب  من  ومنهم  باإلعدام  طالب  من  فمنهم  جزافًا؟!  األحكام 
وقتلًة،  جناًة  سّماهم  من  ومنهم  خالف،  من  وأيديهم  المتهمين  أرجل 
أي  عن  أع��رف  وال  ه���وادة،  دون  من  عليهم  الشريعة  بتطبيق  وطالب 
شريعة تحدث هؤالء البعض، فالشريعة السمحة التي نعرفها ال تحيد 
بعض  إن  الظن  من  كثيرًا  اجتنبوا  آمنوا  الذين  أيها  »يا  تعالى:  قوله  عن 

الظن إثم« )الحجرات: 12(.
كان  الذي  البعض  هذا  أنصح  لذلك  النصيحة،  الدين  فإن  ُيقال  وكما 
ت أن ُيَكّفر عن ذنبه باستنكار  يتلذذ بتوجيه سهام االتهام من دون تثبُّ
الذي  األم��ر  وه��و  األب��ري��اء،  ه��ؤالء  له  تعرض  ال��ذي  التعذيب  وشجب 
حق  في  المخالفة  ه��ذه  أك��دت  إذ  حكمها،  نص  في  المحكمة  به  نطقت 
لهؤالء  نصيحة  فهذه  الحكم،  إصدار  في  عليها  وعّولت  بل  المتهمين، 
فهل ُيحبون الناصحين؟! أم على قلوب أقفالها، وفي آذانهم وقٌر، صم 

بكم عمي فهم ال يرجعون؟!
المصيبة الكبرى واالمتحان الصعب أن اهلل ابتلى هذا الوطن بنفر ال 
قائمة  لهم  تقوم  ال  بل  واالزدهار،  واألمن،  والنماء  الرخاء  فيه  يسرهم 
إال إذا شاعت الفتنة بين المواطنين، وكأنهم أم األربع واألربعين رجاًل 
تقرر  الذي  اليوم  جاء  إذا  لذلك  القذرة،  المستنقعات  في  إال  يعيشون  ال 
لهؤالء  تبقى  فلن  المستنقعات  هذه  نزف  على  والشعب  الحكومة  فيه 

من باقية ما بقي الوطن.

عقيل ميرزا

aqeel.mirza@alwasatnews.com

تجنيس البدون... والحقيقة الناقصة

أن  عن  مؤخراً  تحدث  حينما  الحقيقة  الداخلية  ــر  وزي يجانب  لم   [
إلى  تصل  وبنسبة  الجاري  القرن  بدايات  في  تجنيسهم  تم  من  غالبية 
الفارسية(،  األصول  ذوي  البدون  فئة  )من  الشيعة  من  هم  المئة  في   95
 2001( عامي  بين  الجنسية  شخصًا   7648 منح  عن  الوزير  تحدث  وقد 
و2002( تحديداً، وهو تصريح يدعمه الواقع، فكّلنا عاصرنا تلك األيام 
عاشوا  ممن  »العجم«  من  آلالف  الجنسية  بمنح  فيها  العاهل  تفضل  التي 

عقوداً من الزمن في البحرين.
ال أحد ينكر حقيقة وصّحة ما تفضل به سعادة الوزير، لكننا نعتقد أن 
ما قيل في هذا المقام ليس الحقيقة كلها، ألن الواقع على األرض يؤكد أن 
عمليات التجنيس التي بدأت وتيرتها بقوة في 2001 بتجنيس البدون 
التي  السنوات  في  وأســرع  أعلى  بوتيرة  استمرت  بل  تتوقف،  لم  لكنها 
تلتها، ولكي ال نضيع في فخ األرقام، يكفينا التأكيد على أن العدد الذي تم 
تجنيسه بعد العام المذكور يفوق بأضعاٍف عدد المجنسين من البدون 

في عقود ماضية من الزمن.
البدون  تجنيس  مشروعية  قضية  في  الخوض  عن  النظر  وبغض 

السلطة  قوى  من  بعضًا  أن  أعتقد  النقاش،  فيه  يطول  أمر  وهو  عدمها  من 
استغلت تجنيسهم استغالاًل سيئًا، بجعلهم »صك الغفران« عن خطيئة 
والذي  شئت،  ما  سّمه  التمييزي...  السياسي-   - الطائفي  التجنيس 
يجري حاليًا بشكٍل منظم ومخطط له في الغرف المظلمة لتحقيق مآرب 
توِقعه  الــذي  الضرر  بحجم  قيست  ما  إذا  مدمرة  أنها  عنها  يقال  ما  أقل 

بالشعب البحريني األصيل بمختلف مذاهبه وأعراقه وإثنياته. 
التجنيس  ملف  عن  الحديث  في  نواياه  في  ُيَشكُّ  استغالل  هناك  نعم، 
»تجنيس  على  إعالميًا  والتركيز  ــدة  واح بعين  فالرؤية  البحرين،  في 
عقٍد  في  الفارسية  األصول  ذوي  من  الجعفريين  من  آالف  السبعة  قرابة 
فئات  من  اآلالف  لعشرات  تجنيٍس  إغفال  مقابل  في  الزمان«،  من  كامٍل 
التجنيس  إبراز  ألن  عنده،  الوقوف  يستدعي  أمر  ومذهبيًا  عرقيًا  محددة 
سفك  في  يتورعوا  لم  قتلٍة  عن  يروى  ما  تمامًا  يشبه  اآلخر  وإغفال  األول 
قتلها  بعوضٍة  دم  في  الشرع  أهــل  يسألون  ــاؤوا  ج ثم  المؤمنين،  ــاء  دم
في  قطراٍت  يشكل  ال  البدون  هؤالء  تجنيس  فإن  ولعمري  خطًأ،  أحدهم 

بحر التجنيس المذهبي القائم حاليًا ال كّمًا وال نوعًا.
وأصبح  المذكور،  العدد  بعد  بابه  إقفال  تم  األول  التجنيس  أن  كما 
به  تشهد  ما  وهو  البدون  هؤالء  من   10 تجنيس  حاليًا  المستعصي  من 
ما  منذ  الفارسية  األصول  ذوي  من  للبدون  الجنسية  منح  متابعة  لجنة 
الجدد  المجنسين  قوافل  تــزال  ال  فيما  ــآن،  ول سنوات  خمس  على  يزيد 
ونظر  سمع  تحت  المرتفعة  بمعدالتها  تسير  اآلخر  المذهبي  اللون  ذات 

البحرينيين جميعًا. 
لم  بالتأكيد  الشيعة  من  الجدد  المجنسين  غالبية  أن  عن  يتحدث  من 
ومدينة  والمنامة  كالمحرق  مدنًا  أو  البديع  أو  جو  أو  عسكر  مثل  قرًى  يزر 

في  يُجل  ولــم  طويل،  أمــد  منذ  ــرى  األخ والمناطق  القرى  وعشرات  حمد 
ضخ  تم  أنــه  ينكر  من  ــدارس،  ــم وال والمستشفيات  والطرقات  األســواق 
اآلالف من المجنسين سنويًا على مدى السنوات العشر األخيرة، فليسأل 
على  الكبير  والضغط  اإلسكانية،  الطلبات  في  المنطقية  غير  الطفرة  عن 

المدارس والمستشفيات والخدمات واألراضي وغيرها.
سياسات  بسبب  البحرينيون  يعيشه  ــذي  ال المر  الــواقــع  ينكر  من 
بمئات  تعج  أصبحت  التي  ـــوزارات  ال إلــى  فلينظر  القائمة،  التجنيس 
والــحــدائــق  المستشفيات  ــى  إل ولينظر  لــهــا،  المراجعين  المجنسين 
إلى  ولينظر  يوميًا،  منهم  كبيرة  ــداداً  أع تستقبل  التي  العامة  واألماكن 
توظيف  أصبح  التي  الحكومية  الجهات  من  وغيرها  والداخلية  الجيش 
المواطنون  ــزال  ي ال  ــذي  ال الــوقــت  فــي  ـــالء،  األص على  فيها  مقدمًا  ــؤالء  ه

يعتصمون دوريًا طلبًا لوظيفة هنا أو عمل هناك.
التجنيس،  عمليات  استمرار  مع  األكبر  الخاسر  هو  الوطن  بالتأكيد 
ولسنا نرفضه ألن من يتم تجنيسهم من المذهب اآلخر، نحن نرفضه ألن 
لنا  تسمح  أراضيها  وال  مواردها  فال  فيها،  بشرية  طفرات  تحتمل  ال  البلد 

بمنح الجنسية بهذا الشكل الجنوني.
أوقفوه  للشيعة،  أو  للسنة  أكان  سواًء  التجنيس  أوقفوا  نقول  سنظل 
ألننا نريد مستقباًل أفضل ألبناء المحرق والحد وعسكر والبديع كما نريد 

المستقبل المشرق ذاته لسترة والبالد القديم والسنابس وكرزكان. 
نريد وطنًا يشملنا جميعًا دون تفرقة وال طائفية وال تمييز، نريد وطنًا 
دفن  التي  األرض  تراب  بلون  بشرتهم  تلونت  الذين  البلد  وأهل  لألصالء 
استمر  إذا  هوية  أو  وجود  له  يكون  لن  الوطن  وهذا  أجدادهم،  أجداد  فيها 

التجنيس يأكل في أصالة البلد بالشكِل الذي هو قائم حاليًا.

حسن المدحوب

hasan.madhoob@alwasatnews.com 

فاضل حبيب

أكاديمي بحريني

»العصا البيضاء« في يومها العالمي

المسألة  ــذه  ه دعــوا  فــقــال:  الجمال  تعريف  عــن  أرســطــو  ــَل  ــِئ ُس  [
! ن للعميا

أكتوبر/  مــن  عشر  )الخامس  الــيــوم  ــذا  ه مثل  فــي  العالم  يحتفل 
من  ننفتح  يوم  وهو  البيضاء،  العصا  بيوم  عام  كل  من  األول(  تشرين 
الفئة  لهذه  م  سيقدِّ ماذا  منا  كل  ر  ليفكِّ بصريًا،  المعاقين  على  خالله 

البصرية؟  اإلعاقة  ذوي  من 
األماكن  ارتياد  في  الحق  المكفوفين  يمنح  البيضاء  العصا  قانون  إن 
معهم  يحملوا  أن  في  الحق  لهم  أن  يعني  وهذا  المبصرين،  مثل  العامة 
والعمل  الترفيه  وأماكن  والمطاعم  المكاتب  داخل  البيضاء  العصي 
القانون  فهذا  العامة،  األماكن  وجميع  المواصالت  وسائل  واستخدام 
شخص  ألي  ُتمنح  الغالب  في  التي  نفسها  الحقوق  المكفوفين  يمنح 
الحقيقة  فــي  هــو  بــه  الُمحَتفى  بينما  رمــز،  البيضاء  فالعصا  آخــر، 

العصا. تلك  صاحب  الكفيف، 
قد  الفئة  بــهــذه  االحــتــفــال  فــكــرة  أن  االعــتــبــار  بعين  األخــذ  مــع  ــذا  ه
لرعاية  األعلى  بالمجلس  الفخريين  لألعضاء  اجتماع  في  انبثقت 
لُيعلن   ،1980 الــعــام  بــاريــس  الفرنسية  العاصمة  فــي  المكفوفين 
العام  في  العالمي  المجلس  من  بداًل  للمكفوفين  االتحاد  قيام  بعدها 

.1984
بهم  الوعي  تنمية  ــرورة  وض بالمكفوفين  تذكيراً  يعد  اليوم  هــذا 
المركبات،  وسائقي  المرور  رجال  خالل  من  فقط  ليس  المجتمع،  في 
التعليم  في  حقوقهم  لهم  يضمن  بشكل  المجتمع  في  لدمجهم  وإنما 

أسوًة  العامة  الحياة  في  والمشاركة  المناسبة  العمل  فرص  وإيجاد 
. ء يا سو أل با

بصريًا  المعاقين  إلــى  الكثيرين-  حــال  هو  -كما  ننظر  ال  أن  ُبــدَّ  ال 
لتجربة  فطبقًا  اإلنسان،  حقوق  ناحية  من  بل  إنسانية،  ناحية  من 
فاطمة  االجتماعية  التنمية  وزيرة  ذكرتها  التي  األرقام  فإن  البحرين 
في  البيضاء  للعصا  العالمي  اليوم  بمناسبة  لها  كلمة  في  البلوشي 
نحو  البحرين  مملكة  في  »يوجد  أنه  إلى  تشير  2008م  الماضي  العام 
منهم  العديد  استطاع  معوق   5000 نحو  بين  من  بصريًا  معوق   300
بالعمل  وااللــتــحــاق  والــتــدريــب  التعليم  فــي  فرصته  على  الحصول 
لهم  المعاقين  أن  لــنــدرك  بنا«   - البحرين  أنــبــاء  »وكــالــة  المناسب 
أي  من  أكثر  بحاجة  بأننا  تتفقون  أال  ولكن  كاألسوياء،  تمامًا  حقوق 
كثير  تخلي  عن  الفئة  لهذه  لالعتذار  الشجاعة  إبداء  إلى  مضى  وقت 
تجاههم،  المجتمعية  مسئوليتها  عن  واألهلية  الرسمية  الجهات  من 
مسئولية  تحمل  أجـــل  ــن  م الــنــفــس  ــع  م وتــصــالــحــًا  ــًا  ــادق ص اعـــتـــذاراً 
صاحب  بــالنــشــارد(  )كين  الكاتب  طريقة  على  والتقصير  األخــطــاء 

الواحدة«؟! الدقيقة  »اعتذار  كتاب 
التشريعية  السلطتين  في  ســواًء  المسئولون  يــدرك  أن  المهم  من 
الرغبة  أن  المتخصصة  األهلية  المنظمات  وحتى  بل  التنفيذية،  أو 
األسوياء  مع  دمجهم  خالل  من  بصريًا  المعاقين  إشراك  في  والسعي 
مستوى  على  بهؤالء  لالرتقاء  السبيل  هو  والبرامج  الفعاليات  في 
يتأتى  ال  وذلك  الالئق،  والعمل  والصحة  والتأهيل  والتدريب  التعليم 

المكابرة. وعدم  والتقصير  بالخطأ  التسليم  خالل  من  إال 
عملها  باشرت  فقد  كبيرة،  لإلعاقة«  العليا  »اللجنة  مسئولية  إن 
ووجــدت  للمعاقين،  الوطنية  االستراتيجية  ووضــعــت   2008 فــي 
تصريحات  حسب   2009 العام  هذا  في  والتفعيل  التنفيذ  إلى  طريقها 
من  األخير  الثلث  في  اآلن  ونحن  االجتماعية،  التنمية  وزارة  مسئولي 
على  للوقوف  والوضوح  الشفافية  من  المزيد  إلى  ونحتاج  السنة 

اللجنة. تلك  إنجازات  أبرز 
المعاقين  ــق  ح ــي  ف تقصير  أو  خــطــأ  ــود  ــوج ب ــم  نــســلِّ عــنــدمــا  ــا  ــن إن

العبارات  ــالق  إلط ــي  داع فال  مصداقيتنا،  على  نبرهن  فإننا  بصريًا 
نقص  من  نعاني  ال  وبساطة  ألننا  الترقيعية،  والحلول  اإلنشائية 
عــمــومــًا  الــمــعــاقــيــن  بــفــئــة  ــة  ــاص ــخ ال ــن  ــي ــوان ــق ال أو  الــتــشــريــعــات  فــي 
الـــدور  خـــالل  ــن  م لتفعيلها  ــا  ــم وإن ــًا،  ــوص ــص خ بــصــريــًا  والــمــعــاقــيــن 
الكافية  الرعاية  وتقديم  وتأهيلهم  لتدريبهم  االجتماعية  والمراكز 
البحرين  عت  وقَّ فقد  لهم،  ومناسبة  صحية  مناخات  وإيــجــاد  لهم، 
من  التزام  وهناك  المعاقين،  حقوق  لحماية  الدولية  االتفاقية  على 
ومتطلبات،  حقوق  من  عليه  ت  نصَّ ما  بتنفيذ  البحرين  حكومة  ِقَبل 
برعاية  الخاص   2006 العام  في  بقانون  المرسوم  صــدور  وتبعها 
كافة  مــســئــولــيــات  عــلــى  ـــد  أكَّ والـــذي  الــمــعــاقــيــن،  وتشغيل  وتــأهــيــل 
قرار  صــدر  كما  والتشغيل،  والتأهيل  الرعاية  مجاالت  في  الجهات 
)المشار  المعاقين  لشئون  العليا  اللجنة  بتشكيل  الوزراء  مجلس  من 
من  عدد  وعضوية  االجتماعية  التنمية  وزيــر  برئاسة  سابقًا(  إليها 

العالقة. ذات  والجهات  واألهلية  الحكومية  القطاعات  ممثلي 
االجتماعية  التنمية  وزارة  بتكليف  الملكية  المكرمة  صدرت  كما 
وإنشاء  منتظمة،  وبصورة  المعاقين  لجميع  شهرية  مكافأة  صرف 
وحدك(  )لسَت  مسمى  عليه  أطلقت  والذي  المعاقين«  خدمات  »مركز 

المعاقين. لفئة  الجميع  دعم  عن  للتعبير 
من  مجموعة  سيضم  والذي   - لإلعاقة  الشامل  المجمع  إنشاء  إن 
للتشخيص  مراكز  على  يشتمل  أن  المؤمل  من  واحد  محيط  في  المراكز 
ومــصــادر  الذهنية  ــة  ــاق واإلع النفسي  ــالج  ــع وال الطبيعي  ــالج  ــع وال
وبالرغم  الصحيح،  االتجاه  في  خطوة  لهو  ـ  وغيرها  والتدريب  التعلم 
شتى  في  تفوقوا  المعاقين  من  الكثيرين  أن  إال  القصور،  أوجه  كل  من 
شــهــادات  على  وحصلوا  والفنية،  والعلمية  الرياضية  الــمــجــاالت 

األسوياء! عنها  يعجز  إنجازات  وحققوا  ومتميزة،  عالية 
العطف  وإظهار  »مسكين«  كلمة  هو  عمومًا  المعاق  يزعج  ما  أكثر  إن 
فكما  المجتمع،  على  عبئًا  واعتبارهم  عزلهم  أو  الــزائــدة،  والشفقة 
عن  نسمع  ال  فِلَم  المرأة،  تمكين  برامج  عن  واألخرى  الفينة  بين  نسمع 

المعاقين؟ لتمكين  برامج 
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أكثر المستشفيات كلفة هي التي تنهار!

تتجاوز  الصحية،  وال��م��راف��ق  للمستشفيات  ف��ري��دة  قيمة  ثمة   [
فإن  هنا  وم��ن  ال��ع��ام��ة.  للرعاية  رم���وزًا  بوصفها  العملية،  أهميتها 
أن  ف��ي  السبب  ه��و  وه��ذا  ع��ن��ه.  غنى  ال  أم��ر  ال��ك��وارث  م��ن  آم��ن��ة  جعلها 
األم��م  بها  تضطلع  التي  ال��ك��وارث،  م��ن  للحد  الدولية  االستراتيجية 
ال��دول��ي،  والبنك  العالمية  الصحة  منظمة  م��ع  ب��االش��ت��راك  المتحدة 
على  االنتباه  بتركيز  ال��ك��وارث  من  للحد  الدولي  اليوم  ذك��رى  تحيي 
المخصصة   ،2009  -  2008 لعام  الكوارث،  من  للحد  الدولية  الحملة 

الكوارث. من  آمنة  المستشفيات  لجعل 
األساسية  الهياكل  أكثر  المستشفيات  تصبح  الكارثة،  تقع  وحين 

المجتمع.  حياة  قوام  مبالغة،  أية  دون  تمثل،  أنها  ذلك  أهمية. 
إنقاذ  جهود  أضحت  شديدة،  بأضرار  المستشفيات  أصيبت  وإذا 

كؤود.  عقبات  تواجه  الحياة 
كفالة  بمكان  األهمية  فمن  بالجو،  المتعلقة  الكوارث  لتزايد  ونظرًا 
تقديم  على  ول��ل��ق��درة  ال��ط��وارئ  لمواجهة  الصحية  ال��م��راف��ق  إع���داد 
على  خاصة  هذا  وينطبق  حدوثها.  أعقاب  في  لألرواح  المنقذة  الرعاية 
االحتياجات  لتلبية  فيها  الضعيفة  الصحية  النظم  تجاهد  التي  البلدان 

لسكانها.  الصحية 

ف��ي ب��ورك��ي��ن��اف��اس��و، ص��ار إج���اء ال��م��رض��ى من 
مندوحة  ال  أم��رًا  العاصمة  في  الرئيسي  المستشفى 

الفيضان.  بسبب  عنه 
أثناء  المستشفيات  انهيار  أدى  إندونيسيا،  وفي 

األرواح.  في  إضافية  خسائر  إلى  سومطرة  في  حدث  الذي  الزلزال 
مذّكرا  حديثًا  مبني  مستشفى  انهيار  كان  بإيطاليا،  الكويا،  وفي 
للخطر. أيضا  هي  معرضة  الثرية  البلدان  في  الصحية  النظم  بأن  كئيبا 

وت��ن��ط��وي ح��م��ل��ة ”ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات اآلم���ن���ة“ ع��ل��ى ات��خ��اذ خ��ط��وات 
سامة  ”مؤشر  أن  ذلك  ومثال  أمنًا.  أكثر  المستشفيات  لجعل  عملية 
للكوارث،  المستشفيات  تأهب  مدى  لتقييم  قائمة  وهو  المستشفيات“، 
وغيرها،  الاتينية  أميركا  في  الصحية  المرافق  من  كثير  على  طبق  قد 

وطاجيكستان. والسودان  ُعمان  مثل  بلدان  ذلك  في  بما 
فيهم  بمن  ال��ق��رارات،  صانعي  وجميع  الحكومات  ألدع��و  وإن��ن��ي 
أن  م��ن  ب��د  وال  المستشفيات.  أم��ن  اس��ت��ع��راض  إل��ى  ال��م��دن،  مخططو 
للمخاطر  لاستجابة  أفضل  بصورة  مستعدة  الصحية  المرافق  تكون 
أن  من  يمكنها  نحو  على  وُتصان  وُتبنى  ُتصمم  أن  ويجب  المحلية. 
الصحي  المجال  في  العاملين  الكارثة،  تقع  حين  أكبر،  بدرجة  تحمي 
من  آمنة  المستشفيات  جعل  كلفة  وتعد  س��واء.  حد  على  والمرضى 
التي  تلك  هي  كلفة  المستشفيات  أكثر  أن  على  نسبيًا،  صغيرة  الكوارث 

تنهار.

بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة

عجوٌز من جيل الشتات
] لم نتمنى فتح ملف الجنسية، بالطريقة التي رّوج لها وزير الداخلية، ألن فيها تقليبًا للكثير 

من المواجع والمظالم واألحزان. 
وأرق��ام  وتفسيرات  رؤي��ة  الوطن  في  اآلخ��ر  وللشريك  وأرق��ام��ه،  وتفسيراته  رؤيته  للوزير 
المرحوم  يكن  لم  الشتات،  أجيال  من  منسيٍة  لحشوٍد  الهجرة  طريق  طول  على  تراكمت  أخرى... 

عطية الجمري أولهم، وليست آخرهم العجوز فاطمة الصفار. 
امرأٌة قابلتها بالصدفة قبل عامين في دولة اإلمارات العربية الشقيقة، عمرها جاوز السبعين. 
كانت قادمًة من إيران، وكنت ذاهبًا من البحرين، لحضور حفل زفاف أحد األقارب. وهي نموذٌج 
معَتَبٌر مما أسماه الباحث األكاديمي نادر كاظم »جيل الشتات«. فجّدها غادر منزله في المنامة، في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر، هربًا بعائلته من »تجاوزات شنيعة« و«انتهاكات« لحقوق 

اإلنسان، واستقر به المقام في أحد البنادر جنوب إيران.  
اليوم.  البحرين  ق��رى  بعض  في  فقط  عليه  تعثر  قد  ال��ذي  القديم،  النوع  من  السيدة  مابس 
البحرين  تزر  لم  أنها  رغم  الكلمات،  نهاية  بمّد  المتمّيزة  المنامية  بلهجتها  احتفظت  أنها  والغريب 
قط، وإنما عاشت ضمن أحد تجمعات من ُعرفوا في الخليج ب� »البحارنة«، وتمّثل الجيل الثالث في 

إحدى العوائل المهاجرة.
وحفيدتها.  ابنتها  على  األي���ام  أث��ر  أق���ارن  وأخ���ذت  الماحظة،  ه��ذه  استثارتني  كصحافي، 
أما  بكلماتها،  وتختلط  لسانها  إلى  تتسّلل  الفارسية  الكلمات  بدأت  وقد  األربعين،  تجاوزت  االبنة 
الحفيدة فكانت تكافح بشدٍة للتعبير عن نفسها بلغٍة عربيٍة دون تكسير. إننا أمام الجيل الخامس 
بحثًا  عامًا،  وخمسين  مئة  قبل  قسرًا  موطنها  ترك  إلى  السياسية  الظروف  اضطرتها  جماعٍة  من 
مصلحة  من  واألع��راض.  األموال  واستباحة  واالضطرابات  بالمحن  مليء  زمٍن  في  األمان،  عن 

من فتح هذه الملفات؟ 
الاتي  قريتي  عجائز  مثل  سجيتها  على  تتكّلم  ع��ج��وزًا  كونها  لصحبتها  أِن��ْس��ُت  شخصيًا، 
المسرحيات  في  إال  تلتقيها  ال  شخصيٍة  أمام  أنك  كما  حديثهن.  ويستهويني  طيبتهن  تأسرني 
التراجيدية والروايات التي تذّكرك ب� »الجذور« أللكيس هالي. كانت تتحّدث عما سمعته من أبيها 
عائلة  من  البحرين  في  أهًا  لديها  أن  ذلك  ومن  الخيال،  في  يعيش  الذي  البعيد  الوطن  عن  وجّدها 
من  المعلومة  من  التأكد  حاولت  وعندما  المنامة،  في  »طّيوب«  مأتم  عنه  حّدثوها  ومما  الصفار. 
أقربهم  أن  على  أحياء،  عدة  في  مشابهًا  اسمًا  تحمل  مآتم  ثاثة  هناك  أن  تبين  األصدقاء،  بعض 

احتمااًل، عمره اليوم 120 عامًا، في فريق الحّمام، يحمل اسم »المعّلمة طّيوب«.
تمامًا  الوطن،  حّب  بمرض  المصابة  النادرة،  العربية  الساالت  من  الفصيلة  هذه  أن  الغريب 
وأساطيرها.  وقصصها  ومماتها،  حياتها  محور  فهو  كاظم،  لنادر  الدقيق  التوصيف  في  جاء  كما 
أخرى  حمات  استنفذت  أن  بعد  وانتمائها،  وهويتها  جذورها  في  التشكيك  إلى  تتعّرض  اليوم، 
بالتركيبة  وعبث  الماضي،  لتزوير  دؤوبٍة  محاولٍة  ضمن  ووطنها،  ألرضها  والئها  في  للتشيك 

السكانية لشعٍب عربيٍّ أصيل، باستقدام أجناٍس وجنسياٍت ولغاٍت من مختلف جهات األرض.  
وإنما  النقاش،  دفة  تحريف  البعض  يحاول  كما  شيعة  أو  سنة  وال  وأقلية،  أكثرية  قضية  ليست 
هو التجنيس السياسي. وهي قضيُة سياسة غير متواَفق عليها وطنيًا، لما تلحقه من ضرٍر مؤكٍد 
كلفته  وستدفع  والتضليل،  االستغفال  من  الكثير  يجري  وفيها  ومستقبله.  البحريني  بالشعب 
بتسديد  نبدأ  ألم  بعيدًا؟  نذهب  ولماذا  »القديمة«...  السكانية  الجماعات  من  الفئات  جميع  قريبًا 
فاتورته من اآلن... في المدارس والمستشفيات والشوارع ومشاريع اإلسكان؟ اسألوا إخواننا 

وأهلنا في المحرق والحد والرفاع. 

قاسم حسين

kassim.hussain@alwasatnews.com

أنظمة الحوكمة شرط أساسي لضمان االستقرار العالمي

الشفافية  منظمة  في  للشفافية  البحرينية  الجمعية  عضوية  إن   [
عليها  يفرض  فإنه  ــرص  وف إمكانيات  مــن  لها  يتيح  مــا  بقدر  الدولية 
التزامات  عليها  دولية  منظمة  في  عضوا  تكون  بــأن  أيضًا  التزامات 

عالمية.
الشفافية  أجل  من  والعمل  والمحسوبية  االفساد  مكافحة  قضية  إن 
المواطنين  ــن  م المخلصين  جــمــيــع  ــام  ــه م صــلــب  ــي  ف ــي  ه ــة  ــزاه ــن وال
واالقتصادية  السياسية  ونخبها  العالم  فــي  بلد  أي  فــي  والمقيمين 

والدينية. والثقافية 
وفي مملكة البحرين فإننا نواجه تحديا كبيرا يتمثل في كون الفساد 
الريعي  االقتصاد  دولة  في  والنزاهة  الشفافية  وغياب  والمحسوبية 
ثقافة وممارسة متأصلة تنعكس سلبا في جميع مناحي الحياة، وتهدد 

مكانة الدولة وقدراتها وصدقيتها وتضر أشد الضرر بالمجتمع.
والدولة  المجتمع  في  الخيرة  القوى  فــإن  الجديد  العهد  ظل  وفــي 
بعض  ذلك  على  ترتب  والمحسوبية.  للفساد  التصدي  أجل  من  تناضل 
وتصديق  المالية  الرقابة  ديـــوان  تشكيل  أبــرزهــا  المهمة  الخطوات 
تصديق  تنتظر  والتي  الفساد  لمكافحة  الدولية  االتفاقية  على  الحكومة 
قبل  من  الدولة  موازنة  في  والتدقيق  والمناقشة  التشريعية  السلطة 
للمناقصات  ــى  ــل األع المجلس  وتشكيل   2001 منذ  ــواب  ــن ال مجلس 

وبعض الشفافية واالنفتاح في إدارة الدولة للبالد ومقدراتها.
مهمات  من  به  قامت  وما  للشفافية  البحرينية  الجمعية  قيام  ويعتبر 
أن  كما  الوطني.  الجهد  هذا  في  ومنظماتة  المدني  المجتمع  لدور  مؤشرا 
اإلفصاح  من  لمزيد  ينحو  الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع  منظمات 
بشكل  والجمهور  خاص  بشكل  مساهميه  أو  أعضائه  تجاه  والشفافية 

عام.
اإلدارية  الرقابة  ديوان  بتشكيل  قانون  صدور  قرب  إلى  اإلشــارة  إن 
االنعقاد  دور  افتتاح  حفل  أمــام  البالد  ملك  الجاللة  صاحب  خطاب  في 
مكافحة  وضرورة  الماضي  األحد  يوم  الثاني  التشريعي  للفصل  الرابع 
ولي  سمو  أطلقها  والــتــي   ،2030 البحرين  مملكة  رؤيــة  فــي  االــفــســاد 
تحويله  يجب  إيجابي  مؤشر  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ  العهد 

وأجهزة  وتشريعات  وسياسات  والمجتمع  للدولة  استراتيجة  إلــى 
قبل  مــن  ومدعومة  وطني  إجــمــاع  محل  فاعلة  دستورية  ومؤسسات 

والمجتمع. الدولة 
بالمسئولية  واالرتـــقـــاء  الــفــســاد  لمكافحة  ــع  ــواس ال الــتــحــرك  بــعــد 
لمسئولياته  أكــبــر  إدراك  ــاص  ــخ ال الــقــطــاع  ــدى  ل أصــبــح  االجتماعية 

ولمصالحه ووعي أعمق لقدراته ودوره في محاربة الفساد.
كما أن الخطوات االعتيادية والبسيطة لن تؤدي الغرض، والمطلوب 
في  الفساد  جماح  لكبح  عملية  خطوات  واتخاذ  االستراتيجية  تغيير 

قطاع األعمال.
وما  بسيطة  برشوة  يبدأ  الفساد  أن  يدرك  أن  الخاص  القطاع  وعلى 
تعزز  متكاملة  خطوات  إلى  المؤسسات  تحتاج  وعليه  يتوسع  أن  يلبث 

والنزاهة. االنتماء 
المبتكرة  األدوات  من  الجديد  الجيل  تستثمر  أن  الحكومات  وعلى 
التي تركز على األنظمة والتشريعات والقوانين وااللتزام بها وتطبيقها 

فعليًا باإلضافة إلى التعاون بين الدول في هذا المجال.
تمثل  الفساد  مخاطر  أن  تدرك  أن  ومؤسساته  المدني  المجتمع  وعلى 
ويجب  والبيئي  واالقتصادي  االجتماعي  النمو  وجه  في  األكبر  التحدي 
والمؤسسات  الشركات  في  واالنتماء  النزاهة  لدعم  معًا  وتعمل  تتحد  أن 

الخاصة.
ومستثمرين  أعــمــال  ــال  رج مــن  المصلحة  أصــحــاب  جميع  على  إن 
تحقيق  أن  يدركوا  أن  والمشرعين  والمدققين  والعمال  الشركات  ومدراء 
تعاون  إلــى  يحتاج  والمؤسسات  الشركات  في  واالستقامة  النزاهة 
ويتجاوز  الدول  حدود  يتخطى  القطاعات  كل  في  وحثيث  مشترك  وجهد 

الموانع.

توصيفات المشكلة المتنامية والمعقدة
تحديًا  يشكل  الفساد  أن   2009 لعام  الدولية  الشفافية  تقرير  أثبت 
ومؤسسات  سكان  من  ككل  وللمجتمع  اإلعمال  لقطاع  ومتناميًا  مركزيًا 
ودول ويمتد من أصغر بائع في أكثر بلدان العالم تخلفًا إلى أكبر شركة 

متعددة الجنسيات في أكثر البلدان تقدمًا.
أكتوبر/   12 في  البحرين  في  إطالقه  تم  ــذي  ال التقرير  خلص  وقــد 

تشرين األول إلى ما يلي:
العملية  سلسلة  ــي  ف مستمراً  تــحــديــًا  والــرشــوة  الــفــســاد  يشكل   -

اإلنتاجية وضررهما أكثر بكثير مما كان معروفًا في السابق.
الرشا  دفع  من  خبثًا  وأكثر  تعقيداً  وأكثر  اتساعًا  أكثر  الفساد  تحدي   -

هنا وهناك.
دفع  هما  واالهتمام  المتابعة  إلى  تحتاج  التي  المواضيع  أهم  من   -

يؤكد  حيث  الــخــاص،  القطاع  معامالت  فــي  ـــارب  األق ومحاباة  الــرشــا 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  في  التنفيذيين  المدراء  نصف 
العقود  إلرســاء  تستخدم  ما  غالبًا  والعائلية  الشخصية  العالقات  أن 
متابعته  يصعب  مما  المنظمة  خارج  من  الدول  في  العامة  والمقاوالت 

والكشف عنه ضمن إجراءات مكافحة الفساد.
الخاص  القطاع  في  الفساد  أن  التنفيذيون  الــمــدراء  كبار  يــرى  كما 
أو  التحتية  البنية  مشكالت  من  أكثر  التنموية  لمشاريعهم  عائقًا  يشكل 

والقضائية. التشريعية  اإلجراءات 
أدائــهــا  اســتــمــرار  يــهــدد  الــخــاصــة  المؤسسات  فــي  الــفــســاد  أن  كما   -

وتطويرها.
عائقًا  يقف  تحديداً  الشراء  عمليات  وفي  الخاص  القطاع  في  الفساد   -
أمام المنافسة الشريفة والكفاءة وتحديد األسعار المعقولة والمتنامية 

والخدمات. للمنتجات 
الخاص  القطاع  بين  الوثيقة  للعالقات  ــل  دالئ التقرير  ويعرض   -
ــرارات  ــق ال على  الــشــركــات  لــوبــي  تأثير  تنامي  ومخاطر  والــحــكــومــات 
المصالح  فيها  تتعارض  التي  المواضيع  فــي  وخــاصــة  الحكومية، 
في  التأثير  لهذا  األمثلة  من  عدداً  ويبرز  الخاص  والقطاع  الحكومة  بين 

العديد من الدول.
 2500 لحساب  يعملون  شخص   15000 نحو  هناك  أن  الالفت  ومن 
االتحاد  قرارات  على  للتأثير  وتسعى  بروكسل  في  تعمل  إعالمية  منظمة 

األوربي.
المخصصة  الشركات  مصاريف  ازدادت  المتحدة  ــات  ــوالي ال ــي  وف
معدله  ما  إلى  لتصل  كبير  بشكل  القرار  وصّناع  المشرعين  على  للتأثير 

200.000 دوالر لكل مشرع.

دروس في تقوية نزاهة الشركات
يستعرض تقرير الشفافية الدولية جملة من اإلنجازات التي تحققت 
وجهود  الــشــركــات  حوكمة  قوانين  مــن  األول  الجيل  لتطبيق  نتيجة 

مكافحة الفساد ويقدم عدد من التوصيات المهمة بهذا الشأن منها:
بعض  هناك  التــزال  ولكن  الفساد  مكافحة  في  ملحوظ  تطور  هناك   -
التقرير  ويشير  مستقباًل،  وتالشيها  متابعتها  يجب  التي  النواقص 
عملها  مبادئ  طــورت  التي  الشركات  عدد  في  مسبوق  غير  ارتفاع  إلى 
والمسئولة  البيئة  مجال  في  أدائها  بشأن  دورية  تقارير  تصدر  وبدأت 

االجتماعية.
كل  دعم  إلى  تحتاج  والمراقبة  والمتابعة  والتدريب  التوعية  جهود   -
أصحاب المصلحة من رجال إعمال ومستثمرين ومدراء شركات وعمال 

ومشرعين. ومدققين 
واإلحصائيات  الدراسات  من  عــدداً  الشفافية  تقرير  يستعرض  كما 
وإلى  للفساد  المكافحة  واألنظمة  بالقوانين  الوعي  عدم  إلى  تشير  التي 

ضعف برامج التدريب والتوعية بالقوانين الجديدة.
الالعبين  لتشمل  تتوسع  أن  يجب  الشركات  في  النزاهة  جهود   -
والبرازيل  والهند  الصين  في  الحال  هو  كما  الجديدة  واألســواق  الجدد 
بالمعامالت  ــر  األم يتعلق  عندما  فساداً  األكثر  شركاتها  تصنف  التي 

التجارية مع الخارج.
في  محددة  مواضيع  إلى  توجه  أن  يجب  الفساد  مكافحة  قوانين   -

قطاع األعمال.
اتفاقية  لمراجعة  الفاعلة  اآللية  بإيجاد  الشفافية  تقرير  ويوصى 
مدى  لرصد  الــدولــي  المستوى  على  الفساد  لمكافحة  المتحدة  ــم  األم
على  الملزمة  التشريعات  تطبيق  في  واإلســـراع  تطبيقها  في  التطور 

األقطار. مستوى 
النزاهة  مفهوم  نقل  على  والعمل  االستراتيجية  في  التفكير  إعادة   -

الدائمة في الشركات إلى المستوى األعلى.

فساد الشركات واألزمة المالية واالقتصادية العالمية
األزمة  مسببات  أهم  أحد  أن  إلى   2009 العالمي  الفساد  تقرير  يشير 
المالية العالمية تتعلق بمجاالت الفساد في الشركات والقطاع الخاص. 
أنظمة  ضعف  هي  التقرير  إليها  يشير  التي  الفساد  مظاهر  أهــم  ومــن 
المحاسبة  أنظمة  كفاية  وعــدم  الشفافية  وانــعــدام  الشركات  حوكمة 

والمراقبة ووجود عيوب كثيرة في إجراءات التدقيق والنزاهة.
ــــة الــمــالــيــة مـــدى تــأثــيــر اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــات  وأوضــحــت األزم
بضعف  يتعلق  فيما  وخاصة  العالمي،  االقتصاد  على  والمؤسسات 
حيث  الدورية،  التقارير  إصدار  وإلزامية  اإلفصاح  ومبادئ  التشريعات 
وجه  في  تقف  أن  يمكن  التي  هي  والتشريعات  االستراتيجيات  هذه  إن 
على  تشجيع  أن  أو  ومترابطة  محكمة  كانت  ما  متى  والمفسدين  الفساد 

الفساد ويمكن اختراقها حتى ما كانت جزئية وضعيفة.
الفساد  مكافحة  في  الدولي  التعاون  ضعف  إلــى  التقرير  أشــار  كما 
أتاح  ما  والمتابعة  العامة  الرقابة  ضعف  وإلــى  المفسدين  ومعاقبة 

الالزمة المالية أن تنتشر وتتوسع.
المترابطة  الحومكة  أنظمة  بناء  أن  األساسية  التقرير  رسالة  وتبقى 
الفساد  لمكافحة  ليس  وضروريًا  ملحًا  بات  أمراً  الشركات  في  والفعالة 
واالقتصادي  المالي  االستقرار  لضمان  وإنما  فقط،  الخاص  القطاع  في 

العالمي.

جدوى المشاركة الحذرة
 ومخاطر المقاطعة المطلقة )3(

] نأمل أن يساهم ما سبق رصده من، إشارات لمواقف القوى 
بالدوائر  المحيطة  القائمة  للمعطيات  وتشخيص  البرلمان،  من 
داخل  تتصارع   معينة  مراحل  وفــي  تتفاعل،  التي  السياسية 
بموقف  الخروج  في  المختلفة،  السياسية  القوى  مساحاتها 
المشاركة.  أو  المقاطعة  حيث  من  البرلمان،  من  ومتكامل  سليم 
لمتطلبات  مالئمًا  نــراه  فيما  باليقين،  الــشــك  قطع  ــل  أج ــن  وم
أن  مواربة  أية  ودون  بصراحة  القول  ينبغي  المقبلة،  المرحلة 
التي  النواقص  كل  االعتبار  بعين  مأخوذة  الصحيح،  الموقف 
المشاركة  هــو  الحالية،  الديمقراطية  التجربة  منها  تعاني 
المشاركة  ــذه  ه تكون  أن  على  القادمة  ـــدورة  ال انتخابات  فــي 
ندعو  التي  المشاركة  هذه  نتائج  تكون  ولكي  وحذرة.  مدروسة 
أن  لها  البد  الديمقراطي  الوطني  العمل  ولصالح  إيجابية  لها، 
والتحالفية  السياسية  الخطوات  مع  ومتناغمة  متناسقة  تأتي 
على  هنا  مقصور  الحديث  أن  االعتبار  عين  في  األخذ  مع  التالية، 
السياسية  القوى  من  سواها  دون  الوطنية  المعارضة  قــوى 

األخرى:
منها  يعاني  التي  النواقص  المشاركة،  القوى  تــدرك  أن   .1
وعي  بدون  أو  بوعي  الوقوع  تتحاشى،  كي  الحالي،  البرلمان 
المسيرة  عمل  آليات  تعزيز  في  البرلمان  دور  تعظيم  فخ  في 
الدارج  المثل  يقول  كما  القوى،  تلك  تضع  ال  ولكي  الديمقراطية، 
بلغت  مهما  الذي  البرلمان،  هي  فقط«  واحدة  سلة  في  »بيضها 
من  بالكثير  محفوفًا  المطاف،  نهاية  في  يبقى  لكنه  دوره،  عظمة 
بعض  نجاح  في  محصورة  األخطار  تلك  كانت  سواء  األخطار، 
الذهاب  حتى  أو  القائم،  البرلمان  صالحيات  تقليص  في  القوى 
والعودة  البرلمان  حل  مرحلة  إلى  والوصول  ذلك  من  أقصى  إلى 
السياسي.  اإلصالح  مشروع  تدشين  قبل  ما  مرحلة  إلى  بالبالد 
نهج  فــي  المطلوب  الــحــذر  تــوخــي  هنا  المشاركة  الــقــوى  على 

االنتخابية  حمالتها  تساهم  ال  كي  المشاركة،  قرار  مع  تعاطيها 
في  أرقـــام  مــجــرد  إلـــى  دورهـــا  بتحويل  الجماهير  تــخــديــر  ــي  ف
القادرة  الوعي  من  عالية  درجة  هنا  المطلوب  االقتراع.  صناديق 
عملية  في  يمارسه  الذي  والحيز  البرلمان  دور  تشخيص  على 

الشاملة. الديمقراطي  التحول 
خالفهما  نقل  والمشارك  المعارض  الطرفان،  يتحاشى  أن   .2
خانات  مــن  أي  ــى  إل الثانوية  خانته  مــن  المسألة  ــذه  ه ــول  ح
تكتسب  الخطوة  هــذه  مثل  المجتمع.  في  الرئيسي  التناقض 
لتجيير  كــافــة،  المعارضة  الــقــوى  حــاجــة  ـــة  زاوي مــن  أهميتها 
خارجه،  من  أو  البرلمان  داخل  من  سواء  قواها،  وحشد  طاقاتها 
والذي  المرحلة،  هذه  في  الرئيسي  التناقض  صراعات  لحسم 
تقف  التي  والقوى  المختلفة،  بأجنحتها  المعارضة  بين  هو 
أن  والمشارك،  المعارض  لكال،  البد  الديمقراطية.  التحوالت  ضد 
األمور  وضع  على  قــادرة  فائقة  بمهارة  الخالف  دفة  إدارة  يتقن 
دفة  وتوجيه  له  يتسنى  كي  ممكن،  حيز  أضيق  في  نصابها،  في 
المحافظة  هو  والذي  أهمية  األكثر  الوطني  الهدف  نحو  النضال 
الجماهير  نضاالت  انتزعتها  التي  الديمقراطية  المكاسب  على 
ينبغي  البرلمان.  جميعها،  وليس  بينها،  ــن  وم البحرينية، 
احتلت  عندما   ،1973 برلمان  تجربة  من  هنا  الــدروس  استقاء 
البحرينية  الوطنية  الحركة  فصائل  بين  الثانوية  االختالفات 
ــل خـــاطـــئ، كـــل الــتــنــاقــضــات  ــك ــش ـــات، وب ـــع ـــراج ــة، وت ــدم ــق ــم ال
الكثير  المعارضة  على  أضاع  ما  الخلف؛  إلى  حينها،  الرئيسية، 

تعويضها.  الوسع  في  يعد  لم  التي  الفرص  من 
حــوار  قــنــوات  والــمــشــارك،  المعارض  الــطــرفــان،  يقيم  أن   .3
بينهما.  الحوارات  إيقاع  ضبط  على  قادرة  ومسئولة،  ناضجة 
الحوار  إدارة  كيفية  على  ينصب  أن  ينبغي  القنوات  هذه  هدف 
االستراتيجية  األهــــداف  حــول  ــاق  ــف االت على  الــقــائــم  الــوطــنــي 
الثانوية  األهداف  من  سواها  على  تحقيقها  وتغليب  المرحلية، 
مكملة  ــي  ــأت ت أن  ينبغي  التنسيقية  الــخــطــوة  هـــذه  ــــرى.  األخ
هــذه  بينهما.  الــقــائــمــة  لــلــعــالقــات  بــديــلــة،  ولــيــســت  ومـــعـــززة، 
كل  سيبذلها  التي  اإليجابية  اإلسهامات  مع  سوية  القنوات، 
طرف من أجل توثيق عرى العالقات المتكاملة، غير المتناحرة، 
سلبيات  من  ستحد  التي  هي  المختلفة،  الوطنية  األطراف  بين 
ــه  ــت ذات ــوق ــي ال ــي ف ــن الــبــرلــمــان، وه ــول الــمــوقــف م ــالف ح ــخ ال
التي  النضاالت  بين  والبناءة  الجريئة  المزاوجة  على  القادرة 

يقودها من هو في داخل البرلمان أو خارجه. 
4. أن تتضافر قوى الطرفين، المشاركة والمعارضة، كل وفق 
المدني،  المجتمع  مؤسسات  دور  لتعزيز  السياسي،  برنامجه 
فالقوى  تمييز،  أي  دون  الطرفين  أداء  تدعم  أن  الطبيعي  من  التي 
المشاركة ستكون في أَمّس الحاجة للقيام بذلك كي تكون قادرة 
أن  ذلــك  البرلمانية،  القنوات  خــالل  من  المكاسب  انــتــزاع  على 
كونها  بوصف  المدني،  المجتمع  مؤسسات  ودور  حضور  تعزيز 
أن  على  القادرة  األخرى،  المؤسسات  من  سواها  دون  الوحيدة 
أقدمت  الذي  بذلك  شبيه  انكفاء،  أي  ضد  األمان  صمامات  تكون 
إلى  الــبــالد  يعيد  أن  يــحــاول   ،1973 الــعــام  فــي  السلطة  عليه 
على  هنا  التأكيد  من  والبد  اإلصالحي.  المشروع  قبل  ما  مرحلة 
تجميلية،  شكلية  ممارسة  يكون  أن  ينبغي  ال  الدور  هذا  تعزيز  أن 
مدى  مسئول  بشكل  يدرك،  متكامل  نضالي  برنامج  هو  ما  بقدر 
خطورة وسلبية تهميش هذه المؤسسات، وبالقدر ذاته اقتناعه 
والقادرة  المؤهلة  وحدها  هي  التي  المؤسسات  هذه  بأن  المطلق 
هو  والذي  الديمقراطية،  للمسيرة  العظمي  الهيكل  تكسو  أن  على 
البرلمان، وأن تحميه من محاوالت  تهشيمه من قبل القوى التي 
الفائدة  تلك  ستكون  المساواة  قدم  وعلى  به.  متربصة  تزال  ال 
من  للمشاركة،  المعارضة  القوى  تجنيها  أن  الطبيعي  من  التي 
نظراً  المدني،  المجتمع  لمؤسسات  الدور  ذلك  تعزيز  في  النجاح 
القوى  تلك  أمام  المتبقية  الوحيدة  القناة  األخيرة  هذه  كون  إلى 

جماهيرها. مع  اتصالها  بقنوات  احتفاظها  أجل  من 
المساهمة  ــا  ــه ورائ ــن  م الــقــصــد  كـــان  ــادات  ــه ــت اج كــانــت  تــلــك 
ــا عــلــى الــســاحــة  ــه ــاح ــي تــهــب ري ــت ـــوارات الــســاخــنــة ال ـــح ــي ال ف
أحشائه  في  اجتهاد  كل  يحمل  أن  الطبيعي  ومــن  السياسية، 
من  الحقيقي  الــجــدوى  لكن  معًا.  والخطأ  الــصــواب  احتماالت 
تختلف  أو  تتفق  أخرى  اجتهادات  إلى  تضم  لم  ما  يتم  لن  ورائها 
نهاية  في  جميعها،  تشكل  كي  التوجهات  أو  الطرح  في  معها 
والتمحيص  البحث  طاولة  على  توضع  دسمة  مــادة  المطاف، 
لحرف  محاولة  أية  من  البالد  ينتشل  مسئول  بموقف  للخروج 
الوطني  العمل  جادات  من  البحرين  جماهير  نضاالت  مسارات 
عن  مسئول  سياسي  وعــي  على  القائم  الرحبة  االستراتيجي 
التي  الضيقة  الثانوية  الخالفات  أزقة  إلى  البالد،  هذه  مستقبل 
شيء  غير  من  زحامها  من  للخروج  التدافع  على  الجميع  سترغم 

حنين«. »خفي  من  أكثر 
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هيئات إسالمية
17671788 .................... الجمعية اإلسالمية
جمعية اإلص���الح...................... 17323990
جمعية التوعية اإلسالمية............. 17592844
17775882 ............. جمعية الهداية اإلسالمية
17720053 ............. جمعية التربية اإلسالمية
17537373 ....................... اكتشف االسالم
39456058 ................. جمعية بيوت الرحمن

17344474 ...................... جمعية أهل البيت
17741111 ............ جمعية الرسالة اإلسالمية
جمعية االمام مالك بن انس............ 39444190
17665335 ........................ جمعية النو للبر
جمعية الذكر الحكيم................... 39658111
17785500 .......................... جمعية البيان
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محافظة العاصمة.................. 17741144
17343700 ................... محافظة المحرق
17795555 ................ المحافظة الشمالية
17684599 ................ المحافظة الوسطى
17750000 ................ المحافظة الجنوبية

17217785 ..................... بلدية العاصمة
17333183 ...................... بلدية المحرق
17698666 ..................... بلدية الشمالية
17761811 ..................... بلدية الوسطى
17663100  ..................... بلدية الجنوبية ق

طــ
نــا

مــ

هيئات شبابية
39757127 ................ جمعية الشباب والبيئة
39897453 .................... جمعية دعم الطالب
جمعية أطفال وشباب المستقبل...... 39818151
39066972 ............ جمعية الشبيبة البحرينية 
جمعية ملتقى الشباب البحريني...... 36378833
36696639 ............. جمعية البحرين الشبابية 

 39282456 ... جمعية اصدقاء الناشئة البحرينية
جمعية المجلس الثقافي الشبابي ..... 39334472
39603609 ......... جمعية رواد االعمال الشباب 
39214392 .......... جمعية الشباب الديمقراطي 
39233329 ........................... جمعية حوار

هيئات أسرية ونفع عام
17262237 ........... جمعية نهضة فتاة البحرين
17689909 ........ جمعية رعاية الطفل واألمومة
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 
جمعية الحكمة للمتقاعدين ................. 17626361

 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
....... 39531888و17530096 ادارة حماية المستهلك

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 
80008099 ........................   حملة »إرتقاء« للنظافة

أفقي وعمودي:

1- مطرب عراقي.
2- حرف جزم - من أدوات الحرب القديمة.

3- مدينة لبنانية )م( - شك )م(.
4- العبودية - من األسماء )م(.

5- من الشهور )م(.
6- يهتف بصوت عاٍل )م( - متشابهان - تجدها 

في )رحل(.
7- احتضن - هروب.

8- طليق )م( - ثلثا )طال( - وجع )م(.
9- اسم عازف عود عالمي - من األصنام )م(.

10- مطرب عراقي.
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قد  مهّم  مؤتمر  لحضور  دعوة  تتلقى   [
يزيد من خبرتك في مجال عملك. 

] ال تستهزئ بعالقتك مع الحبيب فهو 
يكّن لك فيضًا من الحب واإلخالص. 

] انتهى زمن الصعوبات. قريبًا يطرق 
النجاح بابك ويعود حب الحياة إليك.  

يرتبط  فالنجاح  نفسك،  على  اعتمد   [
بك مباشرة وبكيفية تحقيق أهدافك. 

] يسود جو من السعادة والتألق عالقتك 
مع الحبيب وتعيشان انسجامًا كاماًل. 

أحد  من  المساعدة  طلب  في  تتردد  ال   [
المقّربين منك إذا كنت بحاجة إليها.  

تيأس،  وال  ثابر  بطيئًا،  تقدمًا  تحرز   [
قريبًا تحقق أهدافك التي حلمت بها. 

إشارة  أو  كلمة  اآلخر  الطرف  ينتظر   [
منك، فهو يكّن لك اإلعجاب والموّدة. 

] احذر، قد يصيبك تسامحك الزائد مع 
األصدقاء بصدمة قاسية وعنيفة.  

تتوقعه،  ال  العمل  في  ط��ارئ  يحدث   [
تمالك نفسك وتصّرف بحكمة وروّية. 

لفتك  ال���ذي  ال��ش��خ��ص،  ي��ك��ون  ال  ق��د   [
مظهره وأغرمت به، الشريك المناسب لك. 

طلب  من  وغ��رورك  كبرياؤك  يمنعك   [
المساعدة على رغم حاجتك إليها. 

15 أكتوبر/ تشرين األول 
@ 1815 - نفي إمبراطور فرنسا نابليون بونابرت إلى جزيرة 

سانت هيالنة بالمحيط الهندي.
من  الشيخ«  »بندر  مرسى  يستأجرون  اإلنجليز   -  1907  @
روبية  ألف   60 لقاء  الكويت  في  الصباح  صباح  بن  مبارك  الشيخ 

)4500 دينار كويتي( سنويًا. 
»زحزحة  نظرية  ص��وغ  من  يتمكن  فغنر  ألفريد   -  1912  @

القارات«. 
من  فوكو.  ميشيل  الفرنسي  الفيلسوف  والدة   -  1929   @
فوكو  وكان  والعقاب«.  »المراقبة  و  الجنس«  »تاريخ  أعماله  أشهر 
جرأة  بسبب  العشرين  القرن  في  الفرنسيين  الفالسفة  أهم  أحد 
وعلى  لفلسفته.  االجتماعية  والصبغة  يطرحها  كان  التي  األفكار 

رغم ميوله اليسارية فإنه لم يكن أبدًا يعتبر نفسه شيوعيًا.
@ 1937 - نشر األديب األميركي الشهير إرنست هيمنجواي 

روايته »أغنياء وفقراء«. 
جيتوهات  إلى  األلمان  لليهود  جماعي  ترحيل  أول   -  1941  @
البولندي  الغيتو  يهود  وتهديد  الشرقية.  أوروب���ا  ف��ي  معزولة 

باإلعدام إذا ُضبطوا خارج أسوار معزلهم. 
منتحرًا  ويموت  السم  يتحسى  غورينغ  هيرمان   -  1946  @
محكمة  ف��ي  إدان��ت��ه  بعد  فيه  اإلع���دام  حكم  تنفيذ  م��ن  س��اع��ات  قبل 

نورمبيرغ. 
@ 1950 - بداية دخول القوات الصينية لألراضي الكورية. 

بعد  السويس  قناة  منطقة  يحتلون  البريطانيون   -  1951  @
باشا  النحاس  الوزراء  رئيس  اقتراح  باإلجماع  البرلمان  اعتمد  أن 
جانب  من  وبريطانيا)1936(  مصر  بين  التحالف  معاهدة  بإلغاء 

واحد. 
@ 1955 - تأسيس اتحاد اإلذاعات العربية. 

االت��ح��اد  ب��ي��ن  ال��ك��وب��ي��ة  ال��ص��واري��خ  أزم���ة  ب��داي��ة   -  1962  @
هذه  بسبب  أنفاسه  العالم  كتم  المتحدة.  وال��والي��ات  السوفياتي 

األزمة لمدة 13 يومًا. 
صحراء  في  األولى  الذرية  قنبلتها  الصين  فجرت   -  1964  @

سينج كيانج. 
@ 1969 - اغتيال الرئيس الصومالي عبدالرشيد شرماركي. 
لحود  إميل  العماد  اللبناني  الجيش  قائد  انتخاب   -  1998  @

رئيسًا للجمهورية اللبنانية. 
طفاًل،   30 بينهم  فلسطينيين   110 استشهاد   -  2004  @
خالل  األطفال  من  نصفهم  فلسطيني   400 على  يزيد  ما  وإصابة 
ي��وم��ًا،   17 استمرت  غ��زة  ق��ط��اع  لشمال  واس��ع��ة  اجتياح  عملية 

وسماها الكيان الصهيوني »أيام الندم«.
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صالح يعد بتحقيق النصر على المتمردين 

الحوثيون يبدون استعدادهم لفتح ممرات إنسانية 
لفتح  استعدادهم  الحوثيون  المتمردون  أكــد   [
اليمن  شمال  في  النازحين  إلغاثة  إنسانية  ممرات 
استجابة لنداء في هذا الصدد وجهته األمم المتحدة، 
المتمردين  من  قريب  موقع  على  نشر  بيان  في  وذلك 

أمس )األربعاء(.
اإلعالمي  المكتب  توقيع  يحمل  الذي  البيان  وقال 
استعداد  على  »نحن  الحوثي  عبدالملك  التمرد  لقائد 
المخيمات  جميع  إلى  تصل  آمنه  وطرق  ممرات  لفتح 
المتحدة  األمــــم  ـــراف  ـــإش وب الــمــنــكــوبــة  ــق  ــاط ــن ــم وال
مباشرة، مع ضمان أال تستخدمها السلطة لتعزيزات 
»تجاوبًا  يأتي  القرار  هذا  إن  البيان  وذكر  عسكرية«. 
الــذي  األخــيــر  ــداء  ــن ال ــع  وم المتحدة  األمــم  جهود  مــع 
جون  اإلنسانية  للشئون  العام  األمين  وكيل  وجهه 

هولمز«.
األمــم  مــع  للتعاون  ــم  ــدائ ال »اســتــعــدادنــا  ــد  أك كما 
ما  كل  في  اإلنسانية  المنظمات  من  وغيرها  المتحدة 
وكان  المدنيين«.  وحماية  النازحين  إغاثة  شأنه  من 
جون  المتحدة  األمم  في  اإلنسانية  الشئون  مسئول 
إلى  اليمن  شمال  في  القتال  أطراف  األحد  دعا  هولمز 
إليهم،  المساعدات  وصول  وضمان  المدنيين  حماية 
في  للعنف  عرضة  يــزالــون  ال  اآلالف  أن  ــى  إل مشيراً 

مناطق الحرب.
عبداهلل  علي  اليمني  الرئيس  وعد  األثناء،  هذه  في 
»عصابة  على  النصر  بتحقيق  المواطنين  صالح 
التمرد واإلرهاب الحوثية« في صعدة ومديرية حرف 
المسلحة  القوات  أن  مؤكداً  عمران،  بمحافظة  سفيان 

اليتم  ونــهــاراً،  لياًل  عظيمة  انتصارات  تحقق  ــن  واألم
إعالنها. 

بالحفل  ــا  ــاه ــق أل ــي  ــت ال كلمته  فــي  ــح  ــال ص وقــــال 
بمناسبة  صنعاء  العاصمة  في  أقيم  الذي  الخطابي 
تشرين  أكتوبر/  من  عشر  الرابع  لثورة   46 الـ  العيد 
صعدة  فــي  الحوثية  التخلف  ــوى  ق »لتأتي  األول: 
عليه  هــي  فيما  وتستمر  للحق  االنــصــيــاع  وتــرفــض 
الشرطة  ومراكز  والمديريات  المواقع  مهاجمة  في 
أنفسهم  عن  يدافعون  إنهم  بالقول  ليزعموا  ــن  واألم
األنباء  وكالة  ونقلت  عليهم«.  مفروضة  الحرب  أن  و 
هذه  تتكرر  »اآلن  قوله:  صالح  عن  )سبأ(  اليمنية 
في  اإلمامية  التخلف  قوى  قبل  من  الشرسة  الهجمة 
عام  بشكل  الــوطــن  على  الــحــاقــدة  صعدة  محافظة 

وعلى محافظة صعدة بشكل خاص«.
في  أمــس  اآلالف  فيه  تظاهر  وقــت  ــي  ف ذلــك  جــاء   
وذلك  الشمال،  عن  باالنفصال  مطالبين  اليمن  جنوب 
ضد  الجنوب  في  الثورة  النطالق   46 الـ  الذكرى  في 

البريطانيين.
شعبيًا  مهرجانًا  أقــامــوا  اآلالف  إن  شهود  وقــال   
وألقيت  )جنوب(،  لحج  محافظة  في  الحبيلين  في 
ــي«،  ــوب ــن ــج ـــراك ال ـــح ــــادة »ال ــات لــبــعــض ق ــم ــل ــه ك ــي ف
المحافظات  تعم  التي  االحتجاجية  الحركة  وهــي 
األشهر  مدى  على  نظمت  والتي  والشرقية  الجنوبية 
خاللها  رفــعــت  الــتــظــاهــرات  ــن  م سلسلة  الــمــاضــيــة 
دامية  أحداثًا  وشهدت  الشمال  عن  االنفصال  مطالب 

أحيانًا.

حشود ضخمة تطالب بانفصال جنوب اليمن عن الشمال            )رويترز(

بوتين: »من المبكر« الحديث عن عقوبات ضد إيران
] قال رئيس الوزراء الروسي فالديمير بوتين في 
مناقشة  جداً«  المبكر  »من  إنه  )األربعاء(  أمس  بكين 

فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. 
ـــارة  زي ــام  ــت خ ــي  ف للصحافيين  بــوتــيــن  وصــــرح 
فــرض  إمــكــانــيــة  ــأن  ــش ب ســــؤال  عــلــى  رداً  بــكــيــن  ـــى  إل
الحديث  المبكر  من  أنه  »أعتقد  ــران  إي على  عقوبات 
إخافة  إلى  حاجة  »ال  ــاف  وأض )العقوبات(«.  عنها 
ــى  ــل إل ــوص ــت ـــى ال ــة إل ــاج اإليـــرانـــيـــيـــن... وهـــنـــاك ح
تعقد  »لـــم  حـــال  ــي  ف أنـــه  ــن  م ـــّذر  ح لكنه  ــات«.  ــاق ــف ات
عن  الحديث  يمكننا  فشل،  إلى  انتهت  أو  المحادثات 

خطوات إضافية«.
ــب وزيــــر الــخــارجــيــة  ــائ ـــال ن ــق ق ــاب ـــت س ـــي وق وف
ال  إنــه  ــاء(  ــع )األرب أمــس  ريابكوف  سيرغي  الروسي 
على  عقوبات  ــرض  ف على  التركيز  المبكر  مــن  ــزال  ي
المفاوضات  ألن  الــنــووي،  برنامجها  بسبب  إيــران 
الــنــووي  للملف  حــل  ــى  إل التوصل  ــى  إل تــهــدف  الــتــي 

اإليراني بدأت للتو. 
األول  في  جــرى  اجتماع  في  وافقت  ــران  إي وكانت 
على  جنيف  في  الجاري  األول  تشرين  أكتوبر/  من 
إلــى  ــول  ــدخ ــال ب الــمــتــحــدة  األمـــم  لمفتشي  ــاح  ــم ــس ال
كميات  ــال  وإرس قم  مدينة  قرب  أقامته  نــووي  موقع 
الخارج  إلــى  التخصيب  المنخفض  اليورانيوم  من 

لتخصيبه بدرجة أعلى. 
وزيرة  ــارة  زي مع  ريابكوف  تصريحات  وتزامنت 
روسيا  إلــى  كلينتون  هيالري  األميركية  الخارجية 
تف  لم  إذا  إيران  على  أشد  عقوبات  لفرض  مسعى  في 

بوعودها بشأن برنامجها النووي. 
كبير  أميركي  مسئول  ــرح  ص ـــه،  ذات السياق  فــي 
لتحقيق  ضــروريــًا  سيكون  الصين  دعــم  إن  األربــعــاء 
مساعد  ـــال  وق اإليـــرانـــي.  ــووي  ــن ال الــمــلــف  ــي  ف تــقــدم 
»إذا  كامبل  كرت  اآلسيوية  للشئون  الخارجية  وزير 
إيران  إلى  موحدة  رسالة  لتوجيه  تقدم  تحقيق  أردنا 

فسنحتاج لدعم الصين«.
طهران  في  الكويتي  السفير  أعلن  ــر،  آخ ــار  إط في 
كويتيين   5 عن  أفرجت  اإليرانية  السلطات  أن  أمس 
كــانــوا  بينما  الــســبــت  اعتقلتهم  ــًا  ــري ــص وم ــًا  ــري ــط وق
األنباء  وكالة  ونقلت  الدولية.  المياه  في  يصطادون 
الظافري  مــجــدي  السفير  ــن  ع الرسمية  الكويتية 
الكويتيين  عن  أفرجت  اإليرانية  السلطات  إن  قوله 
السواحل  خفر  إلى  وسيسلمون  ورفيقيهم  الخمسة 
في الكويت. وكان الظافري أوضح في وقت سابق أن 
الماضي  السبت  يوم  فقدوا  كانوا  السبعة  األشخاص 
بين  الدولية  المياه  في  الصيد  يمارسون  كانوا  فيما 

الكويت وإيران. 

حزب تونسي معارض يتهم 
»الداخلية« بمضايقة مرشحه 

أحمد  زعيمها  يشارك  التي  معارض(  )حزب  التجديد  حركة  رفضت   [
أكتوبر/   25 في  المقررة  التونسية  الرئاسية  االنتخابات  في  إبراهيم 
خمسة  »حذف  التونسية  الداخلية  وزارة  مطالب  الجاري  األول  تشرين 
الناخبين  إلى  إبراهيم  به  سيتوجه  الذي  االنتخابي  البيان  من  مقاطع« 
وزعته  بيان  في  البرلمان(  في  مقاعد  )ثالثة  الحركة  وقالت  التونسيين. 
خمسة  »بحذف  طالبتها  الــوزارة  إن  الصحافيين،  على  )األربعاء(  أمس 
مقاطع من البيان االنتخابي الرئاسي« و »إدخال تغييرات شكلية« على 

معلقات الحزب الخاصة باالنتخابات الرئاسية والتشريعية.
المعلقات  على  الشكلية«  »التغييرات  ــال  إدخ قبلت  أنها  وأوضحت 
ورفضت »كل تغييرات تتعلق بمحتوى الخطاب السياسي الذي توجهت 

به إلى الشعب«، قائلة إنه »ليس فيه ما يقع تحت طائلة القانون«.
الرقابة  باب  في  تدخل  الداخلية  وزارة  »مطالب  أن  الحركة  واعتبرت 
السياسية التي ترفضها الحركة باعتبار أنها إنما شاركت في االنتخابات 

للتعبير عن رأي مخالف، وعن معارضة جدية ومسئولة«.
للرئيس  »ندي«  منافس  بأنه  نفسه  يصف  الذي  إبراهيم،  أحمد  ودعا 
حملة  »إطالق  إلى  االنتخابي  بيانه  في  علي  بن  العابدين  زين  التونسي 
وقربها  مواقعها  تستغل  »أقلية  إن  ــال  وق الفساد،  لمكافحة  وطنية« 
حساب  على  لالنتباه  الفتة  بسرعة  الثروات  لتكديس  القرار  مراكز  من 

الصالح العام«.

ليبيا تفرج اليوم عن 45 إسالميًا
ـــــا«  »اوي ــة  ــف ــي ــح ص ـــــرت  ذك  [
ــه  ــــاء( أن ــــع ـــس )األرب الــلــيــبــيــة أم
)الخميس(  اليوم  ــراج  اإلف سيتم 
»الجماعة  عــنــاصــر  ــن  م  45 ــن  ع
القريبة  الــمــقــاتــلــة«  ــة  ــي ــالم اإلس
 43 ــن  وع ــدة«  ــاع ــق »ال تنظيم  مــن 

عنصراً من جماعات أخرى.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة الــقــريــبــة 

الزعيم  نجل  ـــالم  اإلس سيف  مــن 
اإلفراج  »إن  القذافي  معمر  الليبي 
قادته  الذي  للحوار  نتيجة  يأتي 
أن  إلى  الفتة  القذافي«،  مؤسسة 
الحوار  هــذا  تولى  ــالم  اإلس سيف 

»شخصيًا«.
سيصدر  »قــــراراً  أن  ــت  ــاف وأض
بإزالة  المقبلين  اليومين  ــالل  خ

طرابلس(  )فــي  أبوسليم  سجن 
مساجين  من  منه  تبقى  ما  ونقل 

إلى سجن مفتوح مؤقتًا«.
الشعبية  ــادات  ــي ــق ال ــت  ــان وك
سيف  ـــراً  ـــي أخ ــت  ــح رش الــلــيــبــيــة 
ــا  ــه ـــًا عـــــامـــــًا ل ـــق ـــس ـــن اإلســـــــــالم م
بــصــالحــيــات تــخــولــه االشــــراف 

على الحكومة والبرلمان.

مقتل 7 وإصابة 14 آخرين بهجوم على سوق للذهب في بغداد

كركوك تؤجل التصويت على قانون االنتخابات العراقية 
 § بغداد - أ ف ب، د ب أ 

أمس  العراقي  الــنــواب  مجلس  ــل  أج  [
قانون  مشروع  على  التصويت  )األربعاء( 
قال  بينما  المقبل،  االثنين  إلى  االنتخابات 
كركوك  مسألة  إن  برلمانية  وكتل  نــواب 
المحتمل  ــب  ــب ــس ال هـــي  عــلــيــهــا  ــازع  ــن ــت ــم ال
بالقانون  العمل  أو  االنتخابات  لتأجيل 

القديم.
ـــوم  ـــي »ال أن  ــس  ــل ــج ــم ــل ل ـــان  ـــي ب وأفـــــــاد   
األخيرة  النقاشات  ستجرى  )الخميس( 
عليه  التصويت  قبل  االنتخابات  لقانون 

االثنين المقبل«.
ــس الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة في  ــي  وكــــان رئ
مطلع  أكد  األعرجي،  بهاء  النائب  المجلس 
»سيصوت  البرلمان  أن  الجاري  األسبوع 
الثلثاء  مناقشته  بعد  اليوم  القانون  على 

واألربعاء«.
لرئيس  األول  النائب  اعتبر  جهته  من   
ــة، أن  ــي ــط ــع ــخ خـــالـــد ال ــي ــش الـــبـــرلـــمـــان ال
تأجيل  هدفه  للقانون  المستمر  التأجيل 
المتبقية  »الفترة  أن  موضحًا  االنتخابات، 
يعني  القانون  ــرار  إق وتأخير  جــداً  قصيرة 
بشكل  نرفضه  ما  وهذا  االنتخابات  تأخير 

قاطع«.
الخارجية  ــر  وزي أعلن  ــر،  آخ جانب  مــن 
بالده  أن  أمــس  زيــبــاري  هوشيار  العراقي 

بإرسال  الــدولــي  األمــن  مجلس  »أقنعت« 
ــة األربـــعـــاء  ــم ــري ــوث يــحــقــق فـــي »ج ــع ــب م

الدامي«.
 وقال زيباري للصحافيين »أسلم طريقة 
بتسمية  األمــــن  مــجــلــس  مــطــالــبــة  ــي  ه لــنــا 
ــالت  ــدخ ــت ال ــم  ــج ح لتقييم  ــي  ــم أم ــف  ــوظ م
عواقب  من  والتحقق  العراق  في  األجنبية 
وآثار جريمة األربعاء«. مضيفًا أن »مجلس 
أو  لبحث  ــاورات  ــش م حــالــيــًا  يــجــري  األمـــن 
إرسال  ثم  ومن  المطلوب،  الشخص  تسمية 

لجنة لتقصي الحقائق«.
ــون ســوريــة  ــي ــراق ويــتــهــم مــســئــولــون ع
سابقين  عراقيين  بعثيين  قـــادة  ــواء  ــإي ب
تنفي  سورية  لكن  االعتداءات،  وراء  يقفون 

هذه االتهامات.
ــان  ــم ــرل ــب ــه، صــــرح رئـــيـــس ال ــت ــه ـــن ج م
العراقي إياد السامرائي بأن مقترح تحويل 
التعويضات الكويتية المترتبة على بالده 
لتبني  الحكومة  أمام  مطروح  الستثمارات 
القرار المناسب بشأنه بعد تهيئة البرلمان 

تأييد  وجود  ظل  في  له  المناسبة  األرضية 
كويتي وأممي لهذا المشروع.

ــات  ــح ــري ــص ـــي ت ـــي ف ـــرائ ـــام ـــس ـــــال ال وق
نشرتها  الحكومية  »الصباح«  لصحيفة 
وعلى  الكويتيين،  »المسئولين  إن  ــس  أم
الوزراء  رئيس  ونائب  الكويت  أمير  رأسهم 
المعروفون  والنواب  األمة  مجلس  ورئيس 
على  ووافــقــوا  رحبوا  للعراق،  بانتقادهم 
مسألة  لــمــعــالــجــة  ــت  ــرح ط ــي  ــت ال ــرة  ــك ــف ال
إلعمار  صندوق  إنشاء  عبر  التعويضات 
من  ومستشارين  إدارية  هيئة  يضم  العراق 

الجانب العراقي«. 
الصقة  قنبلة  إن  الشرطة  قالت  أمنيًا،   
فــأصــابــت  ــرت  ــج ــف ان ســيــارة  عــلــى  مثبتة 
أعلنت  كما  بغداد.  بوسط  أشخاص  ثالثة 
ــل  األق على  ــاص  ــخ أش سبعة  أن  الــشــرطــة 
على  هجمات  في  آخرون   14 وأصيب  قتلوا 
تقطنه  ــذي  ال الشعلة  بحي  للذهب  ــوق  س
بــغــداد،  غــرب  شــمــال  ــي  ف شيعية  غالبية 

وألقي القبض على اللصوص فيما بعد.
أن  الشرطة  أعلنت  بــغــداد  شمال  ــي  وف  
إصابة  إلى  أدى  ما  انفجرت  ملغومة  سيارة 
األعظمية.  حــي  فــي  وسائقه  مسجد  إمـــام 
بالرصاص  مسلحون  قتل  الموصل  وفــي 
في  العمل  نوبة  في  يكن  لم  أمنيًا  حــارســًا 

شرق الموصل. 

زيباري خالل مؤتمر صحافي عقدة في بغداد أمس        )أ.ف.ب(

كلينتون تنتقد وضع حقوق اإلنسان في روسيا 
كلينتون  هيالري  األميركية  الخارجية  ــرة  وزي دعــت   [
وأبدت  اإلنسان  حقوق  احترام  إلى  )األربعاء(  أمس  روسيا 
مخاوفها من هجمات استهدفت مؤخرا نشطاء وصحافيين 

راغبين في تحدي الكرملين. 
ختام  في  لموسكو  كلينتون  زيارة  من  الثاني  اليوم  وفي 
إن  طلبة،  لمجموعة  الخارجية  وزيرة  قالت  اوروبية  جولة 
روسيا البد أن تدافع عن الحرية. وأضافت في جلسة يطرح 

خاللها الطلبة أسئلة في جامعة موسكو الحكومية »البد أن 
بالشعبية  تحظى  ال  مواقف  اتخاذ  في  أحــرارا  الناس  يكون 
لدى  آمنون  أنهم  ومعرفة  التقليدية  اآلراء  مع  واالختالف 

تحدي الممارسات السائدة والسلطة«. 
معارضة  نواب  انسحب  تتحدث  كلينتون  كانت  وبينما 
اإلقليمية  االنتخابات  على  احتجاجا  البرلمان  من  روس 
المتحدة  روسيا  حزب  فيها  وحقق  األحد  يوم  أجريت  التي 

أمس  كلينتون  أعلنت  ذلــك،  إلــى  ساحقا.  انتصارا  الحاكم 
جورجيا،  تسليح  إعادة  في  ستساهم  المتحدة  الواليات  أن 
للصواريخ  المضادة  درعها  من  عناصر  نشر  تنوي  ال  لكنها 
حرب  دارت  التي  السابقة  السوفياتية  الجمهورية  هذه  في 
موسكو«  ـــدى  »ص إلذاعــــة  ــت  ــال وق مــوســكــو.  ــن  ــي وب بينها 
الشعب  »سنساعد  لروسيا  زيارتها  من  الثاني  اليوم  في 

الجورجي ليتمكن من الدفاع عن نفسه«.

الرئيسان التركي واألرمني 
يحضران »مباراة المصالحة«

] التقى الرئيسان التركي واألرمني أمس في مدينة بورصا التركية حيث حضرا مباراة لكرة القدم بين فريقي 
البلدين في حدث يرتدي أهمية رمزية كبرى بعد أربعة أيام على توقيع اتفاقات المصالحة التاريخية بينهما.

الملعب.  في  التركي  الجمهور  قبل  من  استهجان  بصفير  األرمني  الوطني  النشيد  قوبل  المباراة  بدء  وقبيل 
وعلى رغم دعوة أحد المسئولين عبر المذياع إلى عدم الصفير فإن الجمهور التركي في الملعب أطلق بقوة صفير 

استهجان لدى عزف النشيد الوطني األرمني، قبل إطالق حمامات بيضاء فوق الملعب.
وجلس الرئيسان على منصة الشرف وبانت على وجه الرئيس األرمني ابتسامة خجولة. ولدى وصول باص 

ينقل صحافيين أرمن إلى مقربة من الملعب رشقه عدد من الجمهور بالحجارة من دون أن يصاب أحد بأذى.
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»حماس« تؤكد دعمها للتقرير ومون يطالب بتحقيقات »ذات صدقّية«

»إسرائيل« تعول على فيتو أميركي إلسقاط »غولدستون«
  § غزة، تل أبيب - أ ف ب، د ب أ

] تعول »إسرائيل« على فيتو أميركي في حال تصويت 
يتهم  الذي  غولدستون  تقرير  بشأن  قرار  على  األمن  مجلس 

جيشها بارتكاب جرائم حرب خالل هجومه على غزة.
غابرييال  المتحدة  األمــم  في  »إسرائيل«  سفيرة  وقالت 
األميركية  الخارجية  ــرة  »وزي إن  )األربعاء(  أمس  شاليف 
المتحدة  الــواليــات  باستخدام  تعهدت  كلينتون  هيالري 
حق النقض )الفيتو( في حال قرر مجلس األمن« المصادقة 
للنقاش  التقرير  طرح  أيضًا  شاليف  وانتقدت  التقرير.  على 
تستطيع  ال  »إســرائــيــل«  أن  ــى  إل مشيرة  ــن  األم مجلس  فــي 

االعتراض عليه.
اإلسرائيلية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  صرح  كما 
جــائــراً  تــقــريــراً  ديمقراطية  دول  ـــذ  »أخ أن  بــالــمــور  ييغال 
على  يبعث  ال  الجد  محمل  على  كهذا  وأحاديًا  عقالني  وغير 

االطمئنان«.
ـــذا الــتــقــريــر  ـــه إلقـــــرار ه ــد لــتــوضــيــح أن ــه ــج وأضـــــاف »ن
المفاوضات  إعادة  سيعرض  جهة  من  خطيرتين،  نتيجتين 
سابقة  سيشكل  أخرى  جهة  ومن  للخطر  الفلسطينيين  مع 
نفسه  عن  الدفاع  من  بلد  أي  تمكن  دون  بالحؤول  خطيرة 

بوجه اإلرهاب«.
األربعاء  بشدة،  »إسرائيل«  ينتقد  الذي  التقرير  وطرح 
الشرق  في  الوضع  عن  عام  نقاش  إطار  في  األمن  مجلس  في 

األوسط.
التحقيق.  إجــراء  اللجنة  اإلنسان  حقوق  مجلس  وكلف 
في  )الخميس(  اليوم  اإلنسان(  )حقوق  المجلس  وينعقد 
اإلنسان  حقوق  »وضع  لبحث  مخصصة  استثنائية  جلسة 

في األراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس«.
»إسرائيل«  المتحدة  لألمم  العام  األمين  دعا  المقابل،  في 
»ذات  ــة  ــي ــل داخ تــحــقــيــقــات  إجـــــراء  ـــى  إل والــفــلــســطــيــنــيــيــن 

الهجوم  أثناء  حرب  جرائم  ارتكاب  مزاعم  بشأن  مصداقية« 
اإلسرائيلي على قطاع غزة.

لين  السياسية  للشئون  ــام  ــع ال ــن  ــي األم مساعد  وقـــال 
باسكوي أمام مجلس األمن إن »األمين العام يدعو  األطراف 
كافة إلى إجراء تحقيقات داخلية ذات مصداقية دون تأخير، 

بشأن الممارسات أثناء النزاع«.
بشأن  األمـــن  مجلس  ــي  ف نــقــاش  ــاء  ــن أث بــاســكــوي  وقـــال 
القانون  احترام  يجب  أنه  »يعتقد  مون  إن  األوسط،  الشرق 
كل  في  المدنيين  حماية  ويجب  تام  بشكل  الدولي  اإلنساني 

األوضاع والظروف«. 
االنحياز  عــدم  كتلة  من  ودول  العربية  الــدول  وتعتزم 
اغتنام النقاش لتحويل أنظار العالم إلى تقرير غولدستون. 
المقال  الفلسطيني  ـــوزراء  ال رئيس  ــد  أك ذاتـــه،  اإلطـــار  ــي  وف
تتهم  ــذي  ال غولدستون  بتقرير  ترحيبه  هنية  إسماعيل 
بــاســتــخــدامــه  ـــاس«  ـــم »ح ــة  ــرك ح الفلسطينية  الــســلــطــة 

»للتهرب« من استحقاقات المصالحة الفلسطينية.
اإلسرائيلية  الحرب  لجرحى  اعتصام  خالل  هنية  وقال 
غولدستون  تقرير  تأجيل  على  احتجاجًا  غزة  على  األخيرة 
من  اللجنة  هــذه  عمل  سهلنا  من  ونحن  التقرير  مع  »نحن 
مع  »نحن  ــاف  وأض الــتــعــاون«.  كل  معها  وأبدينا  البداية 
التي  الساعة  ننتظر   )...( مدى  أبعد  إلى  وسنقدمه  التقرير 

نرى فيها قادة االحتالل مكبلين باألغالل«.
الالزمة  األجواء  كل  لها  ووفرنا  باللجنة  »رحبنا  وتابع: 
المستلزمات  كل  لها  وقدمنا  المطلوبة  التحقيقات  إلجــراء 
وأيــة  الشكل  بــهــذا  التقرير  ــذا  ه ـــراج  إخ على  تساعد  الــتــي 
في  الشعب  وحق  المقاومة  بند  بشأن  هناك  أو  هنا  مالحظة 

الدفاع عن نفسه ال تعني أننا لم نكن مع هذا التقرير«.
مع  ــوار  ــح ال ــي  ف ــح«  ــت »ف ممثل  تــوجــه  ذلـــك،  غــضــون  ــي  ف
القيادة  لتسليم  القاهرة   إلى  أمس  األحمد  عــزام  »حماس« 
ــح« عــلــى اتــفــاق  ــت ــة »ف ــرك ــع ح ــي ــوق ــة وت ــق ــواف الــمــصــريــة م

المصالحة الفلسطينية.
الورقة  على  الموافقة  ــررت  »ق الحركة  إن  األحمد  ــال  وق
فتح«.  حركة  من  توقيعها  تم  التي  للمصالحة  المصرية 
لم  خطيرة  مرحلة  اآلن  تشهد  الفلسطينية  »القضية  أن  وأكد 
تشهدها من قبل ما يحتم على كل فلسطيني حريص التوحد 
في  وخصوصًا  اإلسرائيلي،  االحتالل  مخططات  وجه  في 
اإلسالمية  الهيئة  اتهمت  أخرى،  ناحية  من  الظروف«.  هذه 
اإلدارة  الفلسطينية  والمقدسات  القدس  لنصرة  المسيحية 
للمضي  »إسرائيل«  لـ  األخضر«  »الضوء  بإعطاء  األميركية 

قدمًا في تهويد القدس والمقدسات.
تصريح  فــي  خــاطــر،  حسن  للهيئة  الــعــام  األمــيــن  ــال  وق
الحكومة  ــت  ــك أرب الــتــي  األميركية  الــمــواقــف  إن  صحافي 
يتعلق  فيما  الماضية  القليلة  الشهور  مدار  على  اإلسرائيلية 

بموضوع االستيطان »سرعان ما تبخرت وتالشت«.
القصف  أن  فلسطينية  طــبــيــة  مــصــادر  أكــــدت  ــًا،  ــي ــن أم
األربعاء  فجر  رفح  في  األنفاق  استهدف  الــذي  اإلسرائيلي 

أسفر عن إصابة أربعة مواطنين دون وقوع قتلى.
وكان مدير دائرة اإلسعاف و الطوارئ قال لوكالة فرانس 
لكن  القصف.  فــي  سقطوا  جرحى  وأربــعــة  قتياًل  إن  ــرس  ب
مصدراً طبيًا في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح صرح 
استهدف  ــذي  ال القصف  في  أصيبوا  مواطنين  »أربعة  أن 

اإلنفاق فجر«.
يوسف  الــشــهــيــد  ــة  ــث »ج أن  الــطــبــي  ــدر  ــص ــم ال ــــح  وأوض
إلى  وصلت  حماس(  باسم  المتحدث  )شقيق  ــري  زه أبــو 
المستشفى من مصر فجراً في الوقت الذي وقع فيه القصف 
جثة  بأنها  واالعتقاد  لبس  حدوث  إلى  أدى  ما  األنفاق  على 

شهيد من القصف«.
وأكدت منظمتان إسرائيليتان للدفاع عن حقوق اإلنسان 
»إسرائيل«  في  حاليًا  معتقلون  فلسطينيًا   330 من  أكثر  أن 

من دون محاكمة »في انتهاك للقانون الدولي«.

بعد إلغاء »الجوية« مع »إسرائيل«

تركيا تجري مناورات مشتركة مع سورية
 § غازي عنتاب - أ ف ب

اتفاقيات  ـــرام  إب على  وتركيا  ســوريــة  اتفقت   [
مناورات  ــراء  وإج وعسكرية  أمنية  مجاالت  في  عدة 
مجال  في  تعاونهما  ومواصلة  المقبل،  الربيع  في 
من   77 أنقرة  بموجبه  دمشق  سلمت  الــذي  ــاب  اإلره

المتمردين األكراد منذ العام 2003.
حبيب،  علي  العماد  السوري،  الدفاع  وزيــر  وقــال 
مجلس  أعمال  ختام  في  )الثلثاء(  األول  أمس  مساء 
مدينة  في  السوري  التركي  االستراتيجي  التعاون 
»بحثنا  لسورية  المجاورة  التركية  عنتاب  ــازي  غ
وامتالك  الدفاعية  الصناعات  مجال  فــي  التعاون 
الطرف  إلى  طرف  كل  تقنيات  ونقل  العتاد  وتطوير 

اآلخر«. 
ــاورات  ــن م ــا  ــرت أج وتــركــيــا  »ســوريــة  أن  وأضــــاف 
معين  بــمــســتــوى  ــي  ــاض ــم ال ــع  ــي ــرب ال فـــي  مــشــتــركــة 
أجل  من  أخرى  أماكن  في  أخرى  مناورات  وستجرى 

تطوير عملنا على الحدود بإجراء عمليات مختلفة«.
من جهته، قال وزير الداخلية التركي بشير اتاالي 
السوري،  نظيره  مع  أجــراهــا  التي  المباحثات  بعد 

»التعاون  إن  ــاب  اإلره مكافحة  بشأن  سمور،  سعيد 
المعلومات  بتبادل  يتعلق  فيما  البلدين  بين  مستمر 

والتعاون الموجه ضد العناصر اإلرهابية«. 
الــوزراء  رئيس  نائب  فيه  حض  وقت  في  ذلك  جاء 
»التعقل«  على  أنقرة  شالوم،  سيلفان  اإلسرائيلي، 
على إثر التوتر بين البلدين الناجم عن إلغاء مناورات 

جوية دولية تنظمها تركيا. 
ــور  ــده »ت أن  مكتبه  عــنــه  نــقــل  كــمــا  ــوم  ــال ش ـــال  وق
إلى  يــدعــو  ــرة  ــي األخ ـــام  األي ــي  ف تركيا  ــع  م الــعــالقــات 

األسف«. 
التركية  زمان«  »تودايز  صحيفة  كشفت  ذلك،  إلى 
من  كان  التي  الجوية  للمناورات  تركيا  إلغاء  أن  أمس 
المقرر أن تستضيفها بمشاركة حلف شمال األطلسي 
تسليمها  في  »إسرائيل«  تأخر  إلــى  يرجع  )الناتو( 
معارضة  وليس  طيار،  دون  من  الطائرات  من  ــدد  ع

أنقرة للعمليات العسكرية على قطاع غزة.
شراء  على  ــوام  أع أربعة  قبل  اتفقت  تركيا  كانت 
مؤسسة  من  طيار،  دون  من  »هيرون«،  طائرات  عشر 
»أنظمة  وشــركــة  اإلسرائيلية  الجوية  الصناعات 

إيلبيت« اإلسرائيلية، مقابل 180 مليون دوالر.

األمم المتحدة تفتش موقع انفجار  لبنان
قــوة  مــن  مــصــادر  ــت  ــرح ص  [
لبنان  في  المؤقتة  المتحدة  األمم 
)األربــعــاء(  أمــس  )اليونيفيل( 
موقع  بتفتيش  قامت  القوة  بــأن 
جنوب  ــي  ف وقـــع  ـــذي  ال ــار  ــج ــف االن
الماضي،  االثــنــيــن  مــســاء  لبنان 

يقع  االنفجار  موقع  أن  موضحًا 
الناطقة  وقالت  عملها.  نطاق  في 
ياسمينا  الــقــوة  بــاســم  الرسمية 
الموقع  بتفتيش  »قمنا  بوزيان: 
طير  بلدة  في  االنفجار  وقوع  ليلة 
فلسية على الضفة الجنوبية لنهر 

في  يقع  المكان  هــذا  الليطاني... 
االنفجار  وأسفر  عملياتنا«.  نطاق 
شرق  فلسية،  طير  في  وقع  الــذي 
مدينة صور الساحلية الجنوبية، 
عيسى،  عــبــدالــنــاصــر  جـــرح  ــن  ع

العضو في حزب اهلل. 

بريطانيا سترسل 500 جندي إضافي ألفغانستان 
غوردون  البريطاني  الوزراء  رئيس  أعلن   [
براون أمس )األربعاء( عن إرسال 500 جندي 
القوات  عدد  يرفع  ما  أفغانستان،  الى  اضافي 

البريطانية إلى 9500 جندي.
مجلس  امـــام  تــصــريــح  ــي  ف بـــــراون،  وقـــال 
رفع  على  مبدئيًا  »وافقنا  )البرلمان(  العموم 
عديد القوات البريطانية )في أفغانستان( إلى 
أن  البريطانية  الدفاع  وزارة  واكدت   .»9500

هذا يعني زيادة عديد القوات 500 عسكري.
الى  استندت  الــزيــادة  هــذه  إن  ــراون  ب وقــال 
االفغانية  الحكومة  الــتــزام  هي  ــروط  ش ثالثة 
الشرطة  ورجــال  الجنود  من  أكبر  عدد  بتوفير 

وأن  القتال،  فــي  المشاركة  بهدف  لتدريبهم 
بالشكل  مجهزين  البريطانيون  الجنود  يكون 
الحلف  ــن  م اخـــرى  دول  ــل  ــرس ت وأن  الـــــالزم، 

األطلسي مزيداً من القوات.
لجنة  رئيس  قــال  ــك،  ذل من  النقيض  وعلى 
الشيوخ  مجلس  ــي  ف الــخــارجــيــة  ــات  ــالق ــع ال
إلــى  سيتوجه  ـــذي  ال ــري  ــي ك جـــون  ــي  ــرك ــي األم
ـــذا األســـبـــوع إنــه  ــان ه ــت ــس ــاك أفــغــانــســتــان وب
القوات  من  المزيد  إرسال  من  للغاية  متوجس 
الثلثاء  ــري،  ــي ك ـــال  وق للمنطقة.  األمــيــركــيــة 
الرئيس  مــع  هاتفية  مكالمة  مــن  دقــائــق  بعد 
من  ــا  أي إن  المسألة  ــذه  ه لبحث  أوبــامــا  بــاراك 

تستنفر  تمرد  مكافحة  عملية  )أي  النقيضين 
أفغانستان  ــي  ف الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  ــل  ك لــهــا 
للتطبيق.  قابل  غير  المكان(  من  واالنسحاب 
اعمال  في  متمردا  خمسين  نحو  قتل  ميدانيًا، 
قتل  كما  أفغانستان  وشــرق  جنوب  في  عنف 
بحسب  قنبلة،  انفجار  في  أفغانيان  جنديان 

ما أعلنت االربعاء السلطات االفغانية. 
داخليًا، قال الدبلوماسي األميركي السابق 
سيواجه  قرضاي  إن  األربعاء  جالبريث  بيتر 
ــة اعـــــادة فـــي انــتــخــابــات  ــول ــى األرجـــــح ج ــل ع
تشرين  نوفمبر/  بداية  في  األفغانية  الرئاسة 

الثاني.

مقتل 10 مسلحين في قصف باكستاني لمخابئ »طالبان« 
باكستانية  ــرات  ــائ ط إن  مــســئــول  قــال   [
غرب  شمال  في  »طالبان«  لـ  مخابئ  قصفت 
أسفر  ما  االفغانية،  الحدود  من  بالقرب  البالد 

عن مقتل 10 مسلحين، على األقل.
على  ــــه  إن ــي  ــان ــت ــس ــاك ــب ال ــش  ــي ــج ال وقـــــال 
استعداد لدخول منطقة وزيرستان الجنوبية 
ــان -  ــب ــال ـــ »ط الــقــبــلــيــة، الــمــعــقــل الــرئــيــســي ل
القاعدة«  »تنظيم  ومجموعات  باكستان« 
ومدفعية  جــويــة  هجمات  ــن  م أســابــيــع  بعد 

للمسلحين. مواقع  استهدفت 
ــارات في  ــب ــخ ــت ـــد مــســئــولــي االس وقــــال أح
قصف  عمليات  ــرات  ــائ ــط ال »شــنــت  المنطقة 
عددا  دمرت  حيث  الدا،  حول  قرى  في  متتالية 

طالبان«.  مقاتلو  يستخدمها  التي  المنازل  من 
وانـــا،  ــال  ــم ش كيلومترا   30( الدا  ــت  ــان وك
الجنوبية(،  وزيرستان  في  الرئيسية  البلدة 
محسود  اهلل  بيت  السابق  طالبان  لقائد  معقال 
طائرة  نفذته  صاروخي  قصف  في  قتل  الذي 

أميركية من دون طيار في 5 أغسطس/ آب. 
حزيران  يونيو/  في  ــاد  آب ــالم  إس وأعلنت 
حاسمة  عسكرية  عملية  ستشن  أنها  الماضي 
يسحق  الحين  ذلك  ومنذ  محسود،  شبكة  ضد 
ــد إغـــالق  ــع ــش مـــواقـــع لــــ »طـــالـــبـــان« ب ــي ــج ال
الميليشيات  وتعزيز  الرئيسية  البرية  الطرق 

المسلحة.  للحركة  المناوئة  المحلية 
منذ  شــخــص  ـــف  أل  90 نــحــو  ــر  ف ذلـــك،  ـــى  إل

شمال  الجنوبية  ــان  ــت ــرس وزي ــن  م اغسطس 
باكستان.  غرب 

في  اســتــؤنــفــت  الــنــزوح  ــة  ــرك ح أن  ــدو  ــب وي
أن  ــاد  آب ــالم  إس اعلنت  أن  بعد  األخــيــرة  ــام  األي
»وشــيــكــة«  بــاتــت  العسكرية  العملية  هـــذه 
»حركة  نفذتها  انتحارية  عمليات  اربــع  بعد 

طالبان«. 
إن  »رويـــــتـــــرز«،  قـــالـــت  ـــن،  ـــط ـــن واش ــــن  وم
ــاراك  ب الــرئــيــس  وادارة  أميركيين  مشرعين 
أوباما سعوا الثلثاء الى تهدئة مخاوف إسالم 
آباد بشأن شروط مرتبطة بمليارات الدوالرات 
لكنهم  لباكستان،  العسكرية  غير  المعونة  من 

اوضحوا أن التشريع لن يتم تغييره. 
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ضباب خفيف في البداية يتحول الى معتدل فيما بعد.

شمالية من قدم إلى قدمين. عمومًا  عقدة   10 إلى   5 من  االتجاه  متقلبة 
شرقية.

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

02:44 pm
08:59 am

03:34 am
03:09 pm

05:36 am
05:10 pm

مهرجان  الوطني  وال��ت��راث  الثقافة  قطاع  ينظم  أكتوبر:   16  -  10  @
عالمية.  موسيقية  فرق  بمشاركة  عشر  الثامن  للموسيقى  الدولي  البحرين 
متحف  قرب  الثقافية  الصالة  على  مساًء   8:00 الساعة  في  الفعاليات  تقام 

البحرين الوطني. 
@ 14 - 16 أكتوبر: تحت رعاية وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد 
)بايبكس  للعقارات«  الدولي  البحرين  »معرض  يقام  خليفة،  آل  عبداهلل  بن 

2009( في دورته السادسة، وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض. 
المرحوم  العائلة  عميد  تأبين  حفل  الحواج  عائلة  تقيم  أكتوبر:   15  @
تمام  في  فقط  للرجال  وذلك  الحواج،  عبدالوهاب  بن  يوسف  الحاج  الوجيه 
بنك  خلف  البديع  بشارع  السكني  الحواج  مجمع  في  مساًء   8:00 الساعة 

البحرين والكويت بمنطقة باربار.
@ 15 أكتوبر: يعقد وزير العمل مجيد العلوي مؤتمرًا صحافيًا بمناسبة 
فيه  يشارك  الجامعيين«،  الخريجين  وتوظيف  تأهيل  »مشروع  تدشين 
التنفيذي  والرئيس  حميدان  جميل  المشروع  ع��ام  مدير  ال���وزارة  وكيل 
 9:30 الساعة  تمام  في  وذلك  القاسمي،  عبداإلله  )تمكين(  العمل  لصندوق 

صباحًا في مكتب الوزير بمبنى الوزارة.
@ 15 أكتوبر: تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، تنظم 
»اليونيدو« حفاًل لتخريج الفوج األول من مدربي معهد البحرين للتدريب. 
يقام الحفل في تمام الساعة 9:30 صباحًا في مكتب الوزير بالطابق الرابع 

- ضاحية السيف. 
@ 15 أكتوبر: تنظم أسرة األمم المتحدة بالتعاون مع الوزارات المعنية 
والمنظمات غير الحكومية مؤتمرًا صحافيًا للكشف عن األنشطة المبرمجة 
للقضاء  وتحرك  »قم  الفقر:  على  للقضاء  العالمية  الحملة  فعاليات  ضمن 
رأسها  وعلى  وعالمية  محلية  حكومية  غير  منظمات  بمشاركة  الفقر«،  على 
القطاع  عن  وممثلين  شبابية  ومنظمات  العالمية  ليفينغ«  أوف  »آرت  منطمة 
المنطقة   - المتحدة  األم��م  ببيت  صباحًا   11:00 تمام  في  وذل��ك  الخاص، 

الدبلوماسية.
»مسابقة  تدشين  حفل  االت��ص��االت  تنظيم  هيئة  تقيم  أكتوبر:   15  @
الساعة  من  وذلك  والتعليم،  التربية  وزارة  مع  بالتعاون  والفن«  االتصاالت 

12:00 حتى 2:00 ظهرًا في فندق الخليج - قاعة الدانة 1 و2. 
البشرية  الموارد  وتنمية  للتدريب  البحرين  جمعية  تنظم  أكتوبر:   15  @
ملتقى المشاركين في مؤتمر IFTDO الثامن والثالثين المزمع عقده في 
الملتقى  سيناقش  إذ  أكتوبر،   23 إلى   19 من  الفترة  في  كندا   - تورونتو 
في  وذلك  دوليًا،  البحرين  مملكة  لتمثيل  للمشاركين  النهائية  التجهيزات 

تمام الساعة 7:00 مساء بمبنى جمعية التدريب بمنطقة العدلية.

»إبراهيم خليل كانو« تستقبل رئيسي »تويوتا« أستراليا وأميركا
ماكس  أستراليا  »تويوتا«  رئيس  يضم  المستوى  رفيع  وفد  قام   [
بزيارة  ريدينغ،  مايك  الشمالية  أميركا  »تويوتا«  رئيس  ونائب  يوسادا 
التوسعات  على  لالطالع  وذلك  كانو«،  خليل  »إبراهيم  لشركة  خاصة 
محمد  الشركة  رئيس  بلقاء  الزيارة  برنامج  بدأ  إذ  بالشركة،  الجديدة 
كانو  إبراهيم  كانو،  وليد  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إلى  باإلضافة  كانو، 
وسبل  البحرينية  ــوق  ــس ال مــســتــجــدات  لبحث  ـــك  وذل ــو،  ــان ك ـــالل  وط

البحرين. في  »تويوتا«  زبائن  متطلبات  وإرضاء  تطويرها 
في  ــان  ك إذ  ســتــرة،  فــي  »تــويــوتــا«  مــعــرض  ــارة  ــزي ب الــوفــد  ــام  ق ــد  وق
أكبر،  إسماعيل  بالشركة  للمبيعات  التنفيذي  العام  المدير  استقباله 
واالمتياز  المتزن  المبيعات  نمو  بمعدل  إعجابه  بالغ  عن  الوفد  عبر  وقد 

كانو«. خليل  »إبراهيم  لشركة  البيع  بعد  ما  خدمات  أداء  في 

في  اإلنشاء  قيد  اليزال  الذي  لكزس«  »معرض  الوفد  زار  ذلك،  وبعد 
االنتهاء  يتوقع  الذي  »تويوتا«،  معرض  من  بالقرب  والكائن  سترة، 
مكانة  مع  تتناسب  بطريقة  والمصمم  الجاري،  العام  نهاية  في  منه 
من  يكون  أن  ويتوقع  وجمال،  فخامة  من  تمثله  وما  »لكزس«  عالمة 

الخليج.  مستوى  على  السيارات  معارض  أرقى 
»تويوتا  مركز  لموقع  بزيارة  كانو  إبراهيم  وبمرافقة  الوفد  قام  كما 
بقطاع  المتعلقة  المنطقة  مشاريع  أضخم  مــن  يعتبر  ــذي  ال ـــالزا«،  ب
بهذا  ــم  ــزازه ــت وإع إعــجــابــهــم  الــجــمــيــع  ـــدى  أب إذ  ــارات،  ــي ــس ال ــات  ــدم خ
»لكزس«،  و  »تويوتا«  سيارات  احتياجات  جميع  يضم  الذي  المشروع 
بخدمات  ــة  ــاص ــخ ال الــحــديــثــة  الــتــجــهــيــزات  مختلف  عــلــى  ويــشــتــمــل 
وقسم  الجديدة،  السيارات  لعرض  قسم  إلــى  باإلضافة  الــســيــارات، 

لقطع  وقسم  اإلطـــارات،  لخدمات  وقسم  السيارات،  وتصليح  لصبغ 
مجهزة  مغاسل  خالل  من  وتلميعها  السيارات  غسل  وخدمة  الغيار، 
للزبائن،  )كافيه(  استراحة  إلى  باإلضافة  التقنية،  األجهزة  بأحدث 
وسيكون  سيارة،   400 إلى  يتسع  طوابق   5 من  مكون  سيارات  وموقف 
لزبائن  وسريعة  متنوعة  خدمات  من  يوفره  لما  بارزة  عالمة  المجمع 
متطلبات  لجميع  ــدة  واح توقف  محطة  لكونه  »لكزس«  و  »تويوتا« 

الزبائن. واحتياجات 
وقد أكد الوفد ما تحظى به سيارات »تويوتا« و »لكزس« في البحرين 
الذي  الدعم  دون  من  لتتحقق  تكن  لم  التي  المملكة،  في  طيبة  سمعة  من 
مما  متنوعة،  وخدمات  تسهيالت  من  كانو«  »إبراهيم  شركة  توفره 

البحرين. مملكة  في  المفضلة  العالمة  »تويوتا«  من  جعل 

إداريو شركة »إبراهيم خليل كانو« يرافقون الوفد في »تويوتا بالزا«

 »Facet5« المعتمد  التدريبي  البرنامج  يطرح   BIBF
موظفي  ــار  ــب ك ــن  م مجموعة  أكــمــلــت   [
البحرين  معهد  في  والتقييم  التطوير  مركز 
البرنامج  والمالية  المصرفية  للدراسات 
والمصمم   )Facet5( المعتمد  التدريبي 

واالختيار.    التوظيف  ألغراض  خصيصًا 
التدريبية  ــــدورة  ال هـــذه  طـــرح  ــي  ــأت وي
التدريب  من  يومين  مــدة  استغرقت  التي 
ـــع أهــــــداف الــمــعــهــد  ــًا م ــي ــاش ــم ــف ت ــث ــك ــم ال
واالخــتــيــار  التوظيف  مــمــارســات  لتعزيز 
ــي هــذا الــمــجــال. وبــهــذه  ــراء ف ــب وتــوفــيــر خ
لورشة  الــعــام  المنسق  ــرح  ص المناسبة 
»إن  ــول:  ــق ــال ب ــورت  ــب ــن ــف دي ــد  ــي ــف دي ــل  ــم ــع ال
خصيصًا  مــصــمــم   )Facet5( ــج  ــام ــرن ب
التوظيف  اختصاصيي  يستخدمه  لكي 

الموظفين  ــاج  وإدم باختيار  لهم  للسماح 
فيها،  العمل  ــرق  وف المؤسسة  فــي  الــجــدد 
لحمل  استراتيجيات  ووضــع  فهم  وكذلك 
أفضل  بشكل  معًا  العمل  على  الموظفين 
ـــن األفـــــراد  ـــل م ــن اســـتـــفـــادة ك ــم ــض وبـــمـــا ي
الضعف«.    مواطن  تقليل  من  العمل  وفرق 
أداء  المؤسسات  تحاول  »عندما  وأضاف: 
مــوازنــات  وضــمــن  أذكــى  بطريقة  أعمالها 
مسئولوها  يبحث  أن  من  البد  فإنه  أصغر، 
الناجعة    القرارات  التخاذ  السبل  أفضل  عن 
فرق  وتمكين  العمالة  كلفة  مــن  والتقليل 
فعالية  بأكبر  المهمات  إنــجــاز  مــن  العمل 

. » ممكنة
لمعهد  العام  المدير  أثنى  جانبه،  ومن 

والمالية  المصرفية  للدراسات  البحرين 
وأشار  البرنامج،  هذا  على  موريواي  غاري 
سياق  ــي  ف يــأتــي  الــبــرنــامــج  ـــذا  »ه أن  إلــى 
ـــى الــتــعــريــف  ــة إل ــي ــرام ــــداف الــمــعــهــد ال أه
الفعالية  حيث  من  التدريب  أدوات  بأكثر 
للتدريب  الــمــســانــدة  ــب  ــي ــال األس وتــحــديــد 
ولتحقيق  المعهد.  لزبائن  متاحة  وجعلها 
المؤسسات  تسعى  أن  يجب  الغاية،  هذه 
الداخلية  خبرتها  مراجعة  إلى  باستمرار 
فعالة  تــدريــبــيــة  ــج  ــرام ب تــوفــيــر  خــالل  ــن  م
لتلك  استخدام  أقصى  تحقيق  من  تمكنها 
استخدامه  يتم  األســلــوب  ــذا  وه البرامج، 
أوروبا  في  المالي  القطاع  في  مكثف  بشكل 

العالم«. من  أخرى  أماكن  المشاركون في البرنامج التدريبيوفي 



»روت���ان���ا«  ش��رك��ة  ف��س��خ��ت   [
رسميًا عقدها الفني مع الفنانة مايا 
أص��درت  قد  كانت  أن  بعد  نصري 
خمسة  أصل  من  فقط  ألبومين  لها 
في خمس سنوات. ويعتبر »جاي 
الفنانة  أط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي  ال���وق���ت« 
آخر  الماضي  شباط  فبراير/  في 
بسبب  نصري  لمايا  غنائي  عمل 

انشغالها بالتمثيل. 
م���اي���ا ال���ت���ي ت���ل���ق���ت، ب��ح��س��ب 
تصريحاتها، العديد من العروض 
المغرية من بعض شركات اإلنتاج 
إلى  تعمد  بمصر،  الكبيرة  الفني 
أو  معها  للتوقيع  إم���ا  دراس��ت��ه��ا 
الغنائية  أعمالها  إنتاج  لمحاولة 
عدم  عن  الفنانة  وأعربت  بنفسها. 
ال  إذ  »روت��ان��ا«،  إل��ى  العودة  نيتها 
»وورل���د  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��وز  يشغلها 
التكريم  أن  تعتبر  ألنها  ميوزيك« 
ال��ح��ق��ي��ق��ي م���ن ال��ج��م��ه��ور ول��ي��س 
والمؤسسات،  المهرجانات  م��ن 
حصولها  ذل��ك  ف��ي  م��ث��ااًل  ض��ارب��ة 
»أميرة  لقب  على  أخيراً  مصر  في 
الرومانسية« من إحدى المجالت، 
من  مطربة  ممثلة  أفضل  وجائزة 

إحدى القنوات التلفزيونية. 
إل�������ى ذل��������ك، ح����ض����رت م���اي���ا 
لفيلم  ال��خ��اص  ال��ع��رض  ن��ص��ري 
»الدكتاتور« في »سينما التحرير« 
ب��ال��دق��ي، ف���ي ع��ي��د ال��ف��ط��ر خ��الل 
حول  أحداثه  تدور  الذي  افتتاحه، 
لكنه  دكتاتور  دول��ة  حاكم  وج��ود 
عرشه  ويضيع  النقالب  يتعرض 

ويواجه ابنه عقبات كثيرة.

»روتانا« تفسخ 
عقدها مع مايا نصري

في  تشابه  عن  ت��رك  حنان  المصرية  الفنانة  كشفت   [
فيلم  في  لتصويرها  تستعد  التي  تريزا«  »األخت  شخصية 
»باب  في  المسيحية  جوزيف«  »أم  دور  مع  جديد،  سينمائي 
إلى  مشيرة  واصف،  منى  الفنانة  جسدته  الذي  4«؛  الحارة 
مع  واإلنسانية  النضال  هو  الشخصيتين  بين  يجمع  ما  أن 

اآلخرين بغض النظر عن ديانتهم.
وق��ال��ت ح��ن��ان ت���رك - ف��ي ت��ص��ري��ح��ات ألح���د ال��م��واق��ع 
فضل  بالل  عليها  عرض  أن  بمجرد  إنه   - الفنية  اإللكترونية 
سيناريو فيلم »األخت تريزا« وافقت على الفور، حيث وجدت 
أن شخصية البطلة تتسم بحب الخير للناس بطريقة تشبه 

نضال »أم جوزيف«.
تحلم  وه���ي  ال��ح��ج��اب،  ارت����دت  أن  م��ن��ذ  أن��ه��ا،  وأض��اف��ت 

تركت  التي  تريزا«؛  »األخت  مثل  مثالية  شخصية  بتجسيد 
في  أيامها  من  يوم  كل  وكرست  األرض،  يمس  ما  وكل  حياتها 
خدمة المرضى والفقراء، وخاصة بعد مشاهدتها لرؤية من 

اهلل أوصاها بأن تكون في خدمة الضعفاء.
تريزا«  »األخ��ت  صالبة  بين  المصرية  الفنانة  وربطت 
المشاهدين  أنظار  لفتت  التي  جوزيف«،  »أم  شخصية  وقوة 

العرب في »باب الحارة 4«.
التي  الرؤية  بأن  يفيد  ما  »تريزا«  عن  قرأت  أنها  وتابعت 
شاهدتها في المنام قلبت حياتها رأسًا على عقب، وجعلتها 
ت��ت��ج��رد م��ن ال��ع��ال��م ال��واق��ع��ي، وت��خ��ت��ار ال��ره��ب��ن��ة ف��ي أوج 
عشرة...  الثانية  سن  في  راهبة  أصبحت  حيث  طفولتها، 

األمر الذي يعد تفرداً إنسانيًا.

من  فقط  الديني  الجانب  على  تركيزها  ترك  حنان  ونفت 
حياة »تريزا«، مشيرة إلى أنها تقدم جانبها اإلنساني؛ الذي 
بشأن  التناقضات  بعض  به  كانت  فإنه  مثاليته  رغم  على 

أزمة اإليمان.
»ب��اب  مسلسل  ف��ي  ج���وزي���ف«  »أم  شخصية  وأث�����ارت 
رمضان،  في   MBC1 على  حصريًا  عرض  الذي   »4 الحارة 
الفلسطينيين  والمسيحيين  المسلمين  المشاهدين  إعجاَب 
التسامح  لعالقات  أنموذجًا  فيها  رأوا  الذين  السواء،  على 
دعمها  خ��الل  من  األزم���ات  وق��ت  في  تجّلت  التي  وال��م��ؤازرة 

ألهالي »حارة الضبع« ووقوفها إلى جانب المقاومة.
غونكزا  آغنيس  األصلي  اسمها  تريزا«  »الراهبة  أن  يذكر 
لعائلة  1910م  آب  أغسطس/   26 في  وولدت  بوجاكسيو، 

ألبانية متدينة هاجرت إلى يوغوسالفيا السابقة، وتعلمت 
- في بداية حياتها - في مدرسة لليسوعيين. وعندما كانت 

في سن العاشرة توفي أبوها فازدادت تعلقًا باإليمان.
»األخت  اسم  متخذة  الرهبنة  سلك  في  آغنيس  ودخلت 

نسفها  ن��ذرت  بعدما  تريزا«  »األم  إلى  غيرته  ثم  تريزا«، 
ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، وااله���ت���م���ام ب��ال��م��ش��ردي��ن 

بالمال  تريزا«  »األم  تهتم  ولم  والعجزة. 
يومًا ما؛ فقد عرفت برفضها للمال 
والتبرعات المالية، وكانت تصر 
ع��ل��ى ال��م��س��اع��دة وال��م��ش��ارك��ة 
العام  في  وتوفيت  الشخصية، 

.1997

تجسد أشهر راهبة مسيحية في فيلمها الجديد

حنان ترك تعيد إحياء نضال »أم جوزيف« بـ »األخت تريزا«
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] ال أفهم جيدًا لماذا علينا التركيز اآلن على تشديد العقوبات )على 
القول  شيء«،  »ال  بـ  ليس  وهذا  مفروضة  عقوبات  هناك  أواًل  إيران(، 
حصلنا  وقت  في  صحيحًا  ليس  تأخير  يشوبه  العقوبات  مسار  بأن 

للتو على نتائج أولى على مسار المفاوضات. 
نائب وزير الخارجية الروسي
سيرغي ريابكوف

نظيرتها  من  البحرينية  الرسمية  الجهات  تستفسر  ال  لماذا   [
»انفلونزا  ضد  التطعيم  أخذ  إلزامية  أو  اختيارية  بشأن  السعودية 
ــر« لــتــضــع حــــّدًا لــكــثــرة الــتــأويــات عــن هــــذا  الــمــوضــوع  ــازي ــن ــخ ال

وخصوصًا مع اقتراب موسم الحج؟

أحمد الشمالن... 
سيرة مناضل وتاريخ وطن

يمثل  وهو  علم،  على  نار  خالد(  )أبــو  الشمان  أحمد   [
قدمه  ــا  وم الــحــضــاري،  البحريني  اإلنــســان  أنــمــوذج 
زوجة  له  الشمان  أن  اهلل  نعم  ومــن  الكثير،  أمته  إلــى 

واإلخــاص  الــوفــاء  معاني  كــل  تحمل  مطر(  )فــوزيــة 
نحو  كرست  وقــد  وللمبادئ،  وللوطن  وللعائلة  للزوج 

ألف  مــن  أكــثــر  على  يحتوي  كــتــاب  لتأليف  وقتها  مــن  عامين 
صفحة من القطع الكبير، ويضم أحد عشر فصًا متبوعة بملحقي صور ووثائق بعنوان 
»أحمد الشمان - سيرة مناضل وتاريخ وطن«، من إصدار المؤسسة العربية للدراسات 
بالنشاط  الحافلة  حياته  خال  من  لوطنه  أّرخ  الذي  المناضل  سيرة  فيه  تناولت  والنشر، 

والعطاء والتضحيات. 
ولقد فرحت كثيرًا عندما علمت بأن وزارة الثقافة واإلعام أصدرت موافقتها لتوزيع 
سيكون  فإنه  وعليه   ،2009 األول  تشرين  أكتوبر/   12 بتاريخ  البحرين  في  الكتاب 
والشكر  البحرين.  إلى  األولــى  شحنتها  النشر  دار  ترسل  عندما  المكتبات  في  متوافرًا 
موصول للوزارة التي انفتحت على تاريخ الوطن من خال توثيق حياة المناضلين الذين 
رفعوا اسم البحرين عاليًا، وأوضحوا للجميع ما معنى أن تكون بحرينيا أصيًا ومخلصًا 

للوطن والمبادئ. 
شخصية  أمــام  فنحن  ــدًا،  ج كثيرة  الشمان  حياة  من  المرء  يكتسبها  التي  ــدروس  ال
إنسان  ذلــك  قبل  وهــو  ومحام،  وشاعر  ــب  وأدي سياسي  ناشط  فهو  جانب،  كل  من  فــذة 
كان  الشدائد  وقت  ففي  نفسه.  به  تجود  بما  ومحبيه  بلده  على  يبخل  ولم  نواياه  أخلص 
الثاقبة،  هي  رؤيته  كانت  السياسي  المناخ  في  الضباب  يزداد  وعندما  األبــرز،  هو  اسمه 
وعندما تختلط األمور كانت قراراته هي األكثر عقانية واتزانًا، وإذا ضاقت األمور كانت 

تضحياته هي الشمعة التي تحترق من أجل اآلخرين. 
للمجتمع،  التفتيتية  الــفــروقــات  على  يتعالى  الـــذي  للبحريني  حــي  مــثــال  الشمان 
ــاص  اإلخ بحرين  على  التعرف  أراد  مــن  كــل  سيغني  الموثقة  سيرته  على  والتعرف 
والوفاء، وبحرين الحضارة والعطاء. فهنيئًا للبحرين برجل مثل أحمد الشمان، وهنيئًا 
له بزوجة مثل فوزية مطر التي رافقته في تجاربه النضالية على مدى أربعين عامًا، ومن 
ثم وثقت نضاله في هذا الكتاب النوعي لتوضح للجميع كيف وهب أبو خالد حياته للوطن 
انصهاره  من  عقود  خمسة  مدى  على  وإثرائها  البحرين  شعب  خبرات  تراكم  في  وساهم 

الكامل في النضال الوطني... وشكرًا أم خالد.  
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  ميا فارو
األميركية  الممثلة  وصلت   [   
ــة فــي  ــن ــس ــح ـــا ال ـــواي ـــن ســـفـــيـــرة ال
للطفولة  المتحدة  األمم  صندوق 
قطاع  إلى  فارو   ميا  )يونيسيف( 
حانون  بيت  معبر  عبر  األربعاء  غزة 

)ايريز(.
الشفا  مستشفى  بزيارة  وقامت 
ــي  ــح ــص ــد الــــوضــــع ال ــق ــف ــت الـــطـــبـــي ل
مركز  ــارة  ــزي ل توجهت  ثــم  لــأطــفــال 

اإلنسان.  لحقوق  الميزان 
ــــــــــوردس  ل دي  مــــــــاريــــــــا   -   

فيليرسفارو.
ــاط  ــب ش ـــر/  ـــراي ـــب ف  9 الـــمـــيـــاد   -  

. 1945
ــس،  ــي ــل ــج أن لــــوس  مـــديـــنـــة  مـــن   -

كاليفورنيا.
الحسنة  للنوايا  سفيرة  عينت   -

.2000 العام  »اليونيسيف«  في 
لجمع  سنوات  منذ  حملة  بــدأت   -
الـــتـــمـــويـــات وتـــعـــزيـــز الـــوعـــي مــن 
ــراع  ــص ــي مــنــاطــق ال أجـــل األطــفــال ف
الكونغو  وجــمــهــوريــة  دارفـــور  مثل 
الــديــمــقــراطــيــة وهــايــيــتــي وتــشــاد 

ونيجيريا.
مــــــرات،   7 دارفــــــــــور  زارت   -
صندوقًا   2008 العام  في  ودشنت 

ـــم الـــنـــاجـــيـــن مـــن الـــمـــواجـــهـــات  ـــدع ل
أضربت  كما  اإلقليم،  بهذا  المسلحة 
نيسان   أبريل/  نهاية  في  الطعام  عن 
مع  تضامنًا  يومًا   12 لمدة  الماضي 

دارفور.  أهالي 
ــز  ــاري »روزم أفامها  أبــرز  مــن   -
من  والعديد  روزماري(  )طفل  بيبي« 

افام وودي آلن.
سيناترا  ــك  ــران ف ــن  م ــت  ــزوج ت  -  
أنــــدري  ومــــن   )1968-1966(
وأخــيــرا   )1979-1970( بــريــفــن 
وحتى   2008-( مكديارمد  إيان  من 

مصرع بحريني عقب سقوط سيارته 
في حفرة عميقة بمدينة عيسى 

§ مدينة عيسى - محمد الجدحفصي 

عامًا   41 العمر  مــن  يبلغ  بحريني  لقي   [
ارتــطــام  إثــر  ـــاء(  ـــع )األرب أمــس  فجر  مصرعه 
سلمان  الشيخ  شــارع  على  بحاجز  سيارته 
ضمن  تقع  عميقة  حفرة  ــل  داخ تسقط  أن  قبل 

مشروع جسر ونفق بوابة مدينة عيسى.
البحريني لقي حتفه في موقع الحادث على 
تمكنوا  الذين  المدني  الدفاع  أفــراد  جهود  رغم 
انحشاره  بعد  الركام  حطام  من  تخليصه  من 

داخل المركبة.
فإن  للحادث  األولــيــة  التفاصيل  وبحسب 
السيارة كانت تسير على شارع الشيخ سلمان 
الرفاع  باتجاه  العمل  وزارة  دوار  من  بالقرب 
عليها  السيطرة  الــســيــارة  ســائــق  فقد  عندما 
داخل  السيارة  تسقط  أن  قبل  بحاجز  ليصطدم 
مدينة  جسر  مشروع  ضمن  تقع  عميقة  حفرة 
عيسى، ما أدى إلى إصابته بإصابة بليغة في 
الرأس ونزيف داخلي أدى إلى وفاته في موقع 

الحادث.
رجــال  جهود  نجدة  ـــات  دوري ــدة  ع ودعــمــت 
على  لــلــوقــوف  تحقيقًا  بــــدأوا  ــن  ــذي ال ــرور  ــم ال

السيارة متدهورة  داخل الحفرةظروف ومالبسات الحادث.
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النجمة يقلب 
تأخره إلى فوز 

صعب على الدير

)التفاصيل ص4(
)تصوير: جعفر حسن(

علي ميرزا يبقى وفيًا 
»للتضامن« ويرفض »البحرين«

 
 §  الوسط - محمد أمان

] عّبر العب التضامن الصاعد علي ميرزا عن رغبته في البقاء مع ناديه 
خالل الموسم الجاري عمليا بمشاركته معه في مباراة األمس أمام االتفاق 
للثالثة  استمرت  التي  البحرين  نــادي  مع  للمفاوضات  حدا  بذلك  ليضع 

أسابيع الماضية.
المفاوضات  اكتمال  عدم  سر  فإن  الرياضي«  »الوسط  مصادر  وبحسب 
هو أن الالعب طلب 5 آالف دينار بحريني كشرط جزائي في حال عدم تمكن 
الحكومية  الجهات  إحدى  في  توظيفه  من  البحرين  نادي  في  المسئولين 
التالي،  الموسم  في  ناديه  إلى  ذلك  بعد  يعود  أن  على  األول  الموسم  خالل 
ناديه  إلى  بعودته  وقبل  الجزائي  الشرط  مبدأ  رفض  البحرين  أن  حين  في 

في حال عدم التوظيف.
ينوي  الذي  المزوق  رائد  أزمة  أن  فيبدو  االنتقاالت،  عملية  يخص  وفيما 
االنتقال إلى االتفاق قادما من النادي األهلي في طريقها للحل بعد أن غيرت 
إدارة اللعبة في األخير وجهتها نظرها بشأن الحاجة إلى الالعب، وبحسب 
نادر  انتقال  طريقة  على  سينتقل  المرزوق  فإن  الرياضي«  »الوسط  مصادر 
مبلغ  مقابل  فقط  واحد  موسم  لمدة  يكون  بحيث  الحصم  أم  إلى  البلوشي 

مادي بسيط.
أم  إلى  البلوشي  نادر  وانتقال  التضامن  صفوف  في  ميرزا  علي  وببقاء 
الحر  االنتقال  بنظام  توبلي  إلى  حبيب  محسن  وعودة  موسم  لمدة  الحصم 
قادما من النجمة وبقبول اتحاد اليد تسجيل الدولي الكويتي مهدي القالف 

ــح بــــاربــــار وأخـــيـــرا  ــال ــص ل
لرائد  المؤقت  االنتقال 

ــاق،  ــف ــالت الــــمــــرزوق ل
ـــــدل  ـــــد أس يــــكــــون ق

عملية  على  الستار 
للموسم  االنتقاالت 

الجديد.
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محافظ الشمالية
 يلتقي وفدًا من نادي بني جمرة

الذي  الــدور  رجب  بن  حسن  جعفر  الشمالية  محافظ  أكد   [
شخصية  بناء  في  الشبابية  والمراكز  الوطنية  األندية  تلعبه 
الرئيسية  المؤسسات  من  وباعتبارهم  جهة،  من  البلد  شباب 
جهة  من  ونموه  وثقافته  المجتمع  حركة  في  الفاعل  الدور  ذات 

أخرى.
إن  جمرة:  بني  نادي  من  وفداً  استقباله  لدى  رجب  بن  وقال 
كثيراً  عليها  نعتمد  مؤسسات  هي  الشبابية  والمراكز  األندية 
دورها  إلى  باإلضافة  والثقافي  االجتماعي  الواقع  تنشيط  في 
الشمالية  المحافظة  أن  إلى  مشيراً  الرياضة،  مجال  في  األصيل 
مختلف  في  المحافظة  أندية  تحققها  التي  باإلنجازات  تسعد 

المجاالت.
بالتفاعل  البدر  تقي  سلمان  النادي  رئيس  أشاد  جانبه،  من 
وفي  ــادي  ــن ال مــع  تواصلها  فــي  المحافظة  قبل  مــن  اإليــجــابــي 
بالغ  عــن  معبراً  والمعنوي،  المالي  الــدعــم  لتقديم  مبادرتها 
على  المحافظة  في  العاملين  ولجميع  للمحافظ  وتقديره  شكره 
التواصل المشترك والعالقات الوطيدة بين المحافظة والقطاع 

الشبابي والرياضي.
وتسلم وفد النادي دعمًا ماليًا مقدمًا من شركة نفط البحرين 
المحافظة  ــاون  ــع ــت ل شــكــرهــم  ــن  ــرري ــك م ــو«،  ــك ــاب »ب الــوطــنــيــة 
األنــديــة  لتمكين  المحافظ  ــادة  ــع س يبذلها  الــتــي  والــمــســاعــي 
من  عمومًا  والثقافي  االجتماعي  والقطاع  الشبابية  والمراكز 
القيام بدوره الفاعل، مقدرين زيارة سعادة المحافظ للنادي في 

وقت سابق.
حسن  علي  المحافظ  بمكتب  اإلداري  المنسق  اللقاء  حضر 
إبراهيم  مجيد  الرياضية  اللجنة  مسئول  مــن  ــل  وك العربي، 

محمد، وعضو إداري بالنادي عبداألمير جعفر زيد.

الليلة قرعة سباعيات 
أحمد شريف لقدامى الكرة

عام  مدير  رعاية  وتحت  اليوم  مساء   7.30 الساعة  في  تجرى   [
سباعيات  قرعة  شريف  عبدالرحمن  ش��ري��ف،  أحمد  مفروشات 
ديوانية  في  وذل��ك  القدم  لكرة  للقدامى  شريف  أحمد  مفروشات 

النجداوي بسوق واقف.
ع��م��ران  للبطولة  العليا  المنظمة  اللجنة  رئ��ي��س  ب��ذل��ك  ص���رح 
الفرق  ت��وزي��ع  االج��ت��م��اع  ف��ي  سيتم  ب��أن��ه  أوض���ح  ال���ذي  ال��ن��ج��داوي 
مجموعة  كل  من  والثاني  األول  ويتأهل  مجموعتين  إلى  المشاركة 
المشاركة  الفرق  مندوبي  النجداوي  وناشد  النهائي.  قبل  للدور 
كيفية  على  للتعرف  لالجتماع  المحدد  الوقت  في  الحضور  أهمية 
واألخذ  اللجنة  أعدته  الذي  الخاص  القانون  ومناقشة  البطولة  نظام 
حضور  حال  في  فريق  أي  مشاركة  اللجنة  وستعتمد  بمقترحاتهم 
الالعبين  بطاقات  ونسخ  بأسماء  كشف  جاهزية  مع  عنه  مندوب 
التي تم اعتمادها لمواليد 1969 أي )40 سنة( والفرق التي تقدمت 
الحجر،  مركز  ش��ري��ف،  أحمد  م��ف��روش��ات  ه��ي:  المشاركة  بطلب 
مركز دمستان، نادي الدير، شرطة أمن المجتمع بالشمالية، مدينة 
سترة  وأوالده،  جالل  محمد  بتلكو،  شركة  ألبا،  شركة  عالي،  حمد، 

)مهزة(، نادي المالكية ومركز صدد.
من جانبه، قام المشرف العام للبطولة المدرب الوطني عبدالمنعم 
صالح الدخيل برصد كأس تذكاري إلقامة بطولة مصغرة )لركالت 
نوه  كما  التذكاري،  الكأس  لقبها  على  الفائز  وسيحصل  ال��ج��زاء( 
حسن  ف��ي  رائ��ع��ة  ك��ان��ت  الماضي  ال��ع��ام  بطولة  ب��أن  أي��ض��ا  الدخيل 
بهدف  المشاركة  الفرق  تعاون  في  الفعال  الدور  على  مثنيًا  التنظيم، 
قدامى  فريق  واستحقاق  جداره  بكل  لقبها  استحق  والتي  نجاحها، 

مجلس عادل الرويعي.

نادي الخريجين يدعم منتخبنا الوطني
نـــــــادي  ـــــر  ـــــاش ـــــب ي  [
مع  بالتعاون  الخريجين 
للشباب  العامة  المؤسسة 
بحملة  بالقيام  والرياضة 
منتخبنا  ــؤازرة  ــم ل وطنية 
ــرة الـــقـــدم في  ــك ــي ل ــن ــوط ال
منتخب  أمام  اإلياب  مباراة 
ـــي الــمــلــحــق  ــدا ف ــن ــل ــوزي ــي ن
ــات  ــي ــائ ــه ـــل إلـــــى ن ـــؤه ـــم ال
ـــوب إفــريــقــيــا والــتــي  ـــن ج
يوم  نيوزيلندا  في  ستقام 
ــن  ــري ــش ت ـــر/  ـــب ـــم ـــوف ن  24

الثاني المقبل.
ومعنويًا  جماهيريًا  الوطني  المنتخب  لدعم  الحملة  وتهدف 
إلى  البحرينية  الجماهير  من  ممكن  عدد  أكبر  ابتعاث  خالل  من 
الشركات  دعم  خالل  من  الوطني  المنتخب  لمؤازرة  نيوزيلندا 

والمؤسسات والبنوك المحلية.
سيتم  إنــه  عبدالعزيز  محمد  للحملة  العام  المنسق  ــال  وق
ــاب  ــذه ال ــي  ف الــراغــب  الــجــمــهــور  مــشــاركــة  كيفية  ــن  ع اإلعــــالن 
من  فنرجو  ــق  الح ــت  وق فــي  المنتحب  ــؤازرة  ــم ل نيوزيلندا  ــى  إل
المؤسسات والشركات والبنوك المشاركة معنا في هذه الحملة 
لما فيه رفعة هذا البلد العزيز على قلوب الجميع ورفع اسمه في 

أكبر التجمعات الرياضة في العالم.

لجنة عدائي البحرين تنظم سباق »باثيلون«
باالتحاد  العاملة  اللجان  )إح��دى  البحرين  عدائي  لجنة  تنظم   [
البحريني أللعاب القوي ( وفي إطار برنامج أنشطتها للعام 2009، 
 6 وج��ري  متر(   600( سباحة  علي  يشتمل  وال��ذي  باثيلون  سباق 
 250( سباحة  فسيكون  الصغار  فئة  أما  الكبار،  لفئة  كيلومترات 

مترا( والجري )3 كيلومترات(.
في  أض��اف  وال���ذي  ال���وادي  حسين  اللجنة  رئيس  بذلك  ص��رح 
في  االش��ت��راك  ف��ي  للراغبين  التسجيل  ب��اب  »إن  ق��ائ��ال:  تصريحه 
أكتوبر   16 الجمعة  غدا  السباق  يوم  حتى  مفتوحا  سيظل  البطولة 
صباحًا   6:45 الساعة  وحتى  صباحا   5:30 الساعة  من   2009
عند  السباق  وسيبدأ  الهملة،  شاطئ  منتجع  قي  السباق  وسيقام 
لفئة  صباحا   8:00 والساعة  الصغار  لفئة  صباحا   7:00 الساعة 
والمبلغ  للصغار،  دنانير  بثالثة  االشتراك  رسوم  وح��ددت  الكبار 

نفسه ألعضاء اللجنة وعشرة دنانير لغير األعضاء.

محافظ الشمالية يتوسط أعضاء بني جمرة

محمد عبدالعزيز

§ الرفاع - هادي الموسوي

نقاط  به  خطف  رائعًا  ثانيًا  شوطًا  المنامة  قدم   [
النتيجة  في  تخلفه  حول  بعدما  األهلي  مع  مباراته 
طريق  عن  جميلين  بهدفين  ومستحق  ثمين  فوز  إلى 
والقائد   2 الدقيقة  في  قمبر  مسعود  الموهوب  الشاب 
حميد درويش في الدقيقة 40 من الشوط الثاني ليبدأ 
معها المنامة قصة العودة من جديد إلى جو الدوري 
األصفر  النسر  بقي  فيما  المقدمة.  فرق  مع  والدخول 
في ذيل الترتيب بنقطة بعدما باغته التاج بالنتيجة 
بعد  التقدم  ــض  ورف الثاني  الشوط  خــالل  والعرض 
الثاني  الشوط  من   13 الدقيقة  في  جزاء  ركلة  إهداره 
المتألق  الحارس  كرته  صد  الــذي  ميالن  طريق  عن 
نقاط(   4( إلى  رصيده  المنامة  رفع  المشيمع.  أحمد 
واحــدة(.  )نقطة  السابق  رصيده  على  األهلي  وبقي 
العب  نصيب  من  واحــدة  طرد  حالة  المباراة  شهدت 
الثاني  فريقه  هدف  إحراز  أثناء  عباس  محمد  المنامة 
على  فيها  ــل  ــص وح ــرر  ــب م دون  ــن  م ــرة  ــك ال ركـــل  بــعــد 
مباشرة.  الحمراء  ومنها  الثانية  الصفراء  البطاقة 
باألهلي  الــكــرة  جهاز  مدير  نائب  استبعاد  تــم  فيما 
المنامة  هــدف  على  الحتجاجه  عبدالمجيد  فيصل 

الثاني ظنًا منه بأنه تسلل.

الشوط األول
المفتوح  باألسلوب  لعبا  الفريقين  أن  رغــم  على 
أفضلية  مع  منهما  المتوقع  العرض  يقدما  لم  فإنهما 
مع   2/4/4 بطريقة  لعب  الـــذي  لألهلي  واضــحــة 
تقدم  مع  الهجومية  الحال  في   3/4/3 إلى  تحولها 
أحمد  أو  الشهابي  عيسى  الــدفــاع  في  الطرفين  أحــد 
الثنائي  إلــى  الوسط  من  العــب  ينضم  فيما  منصور 
الدقيقة  عند  استبداله  قبل  حبيل  عالء  الهجوم  في 
سيدحسن  من  خلفية  مساندة  مع  وحيد  بعبداهلل   28
عيسى وجمال راشد ومحمد حبيل، فيما قام المحترف 
ــي إيــقــاف  ـــدور العـــب الــمــحــور االرتـــكـــاز ف ســتــرابــك ب

األهــالويــة  السيطرة  الــبــدايــة.  مــن  المنامة  هجمات 
كان  أنه  مع  حقيقية  فرص  إلى  تترجم  لم  الكرة  على 
يمتلك القدرة على صنع كرات خطرة والحصول على 
غير  واالنتقال  التمرير  في  كثيراً  بالغ  ولكنه  أهــداف 
األخير  الثلث  في  فارغة  مساحات  وجود  مع  الفاعل 
في  األول  هدفه  يحرز  وكاد  الدفاعية.  المنامة  منطقة 
محمد  الشقيقين  بين  ــات  وه خذ  كــرة  اثــر   9 الدقيقة 
أرضية  قوية  لعبها  حبيل  محمد  بها  انــفــرد  وعــالء 
هذه  اثر  ركنية.  إلى  مشيمع  الحارس  ابعدها  زاحفة 
الكرات حصل األهلي على هدفه األول في الدقيقة 28 
دفاع  من  ارتدت  كرة  من  عيسى  سيدحسن  طريق  عن 
جميلة  وعالطاير  األرض  على  تحل  أن  وقبل  المنامة 
المرمى.  في  وهي  إال  المشيمع  يرها  لم  قوية  لعبها 
من  الثاني  هدفه  يضيف  األهلي  كاد   40 الدقيقة  وفي 
كرة عرضية على رأس سيدحسن عيسى الذي لعبها 
من  لحظة  آخر  في  الحارس  أبعدها  المرمى  في  قوية 

المرمى ليبعدها الدفاع عن المنطقة.
أما المنامة فقد لعب بطريقة 2/4/4 واعتمد على 
ومسعود  اليمنى  الجهة  في  حسان  أحمد  تحركات 
بهرام  عيسى  إلى  لينضما  اليسرى  الجهة  في  قمبر 
لم  اذ  سليمة  تكن  لم  التنفيذ  طريقة  ولكن  وتايغو، 
مسعود  مع  حسان  بين  تواصل  حلقة  أية  هناك  يكن 
هناك  فكان  ــرام،  ــه وب تايغو  الهجوم  فــي  والثنائي 
بسبب  انكشف  ــذي  ال الوسط  عمق  في  ــح  واض خلل 
األهلي  الخالية  المساحات  هذه  أعطت  إذ  العدد  قلة 
المساحة  يضيف  أن  دون  من  االنطالقة  في  الحرية 
عباس  ومحمد  درويش  فيبقى  قمبر  وال  حسان  العب 
ينطلقان  أم  يــدافــعــان  هما  هــل  يعرفان  ال  وحيدين 
خطرتين  كرتين  على  فقط  المنامة  حصل  للهجوم. 
ارتدت  بهرام  عيسى  طريق  عن   2 الدقيقة  في  األولى 
الجزاء  منطقة  خــارج  من  تسديدة  اثر  العارضة  من 
واألخــــرى مــن تــســديــدة ألحــمــد حــســان الـــذي خطف 
الكرة من كوجك ولعبها أرضية زاحفة بجانب القائم 

المنامة  نــر  لــم  ــك  ذل وغير   .25 الدقيقة  عند  األيــســر 
غير  بالكرات  كثيراً  يعاني  وكان  تذكر  بفاعلية  لعب 
في  تركيز  هناك  كان  ولو  ودفاعيًا.  هجوميًا  المنظمة 
من  بأكثر  الشوط  من  لخرج  قلياًل  األهــالوي  الجانب 
هدفه  جانب  إلى  مؤكدة   3 من  أكثر  إضاعته  اثر  هدف 

الوحيد خالل الشوط األول.

الشوط الثاني
أفضلية  شهد  الذي  الشوط  هذا  خالل  الحال  تغير 
اللعب  في  أسلوبه  من  المنامة  غير  عندما  للمنامة 
إعطاء  وعدم  الوسط  في  اللعب  مساحات  بتضييق 
لنفسه  فأوجد  األهلي،  لوسط  بحرية  للعب  الفرصة 
على  وحصل  البداية  من  هجماته  شن  على  الــقــدرة 
الذي  قمبر  مسعود  طريق  عن  المبكر  التعادل  هدف 
المهارية  بحركته  المحترف  األهــلــي  مــدافــع  ــدع  خ
على  قوية  ولعبها  الــجــزاء  منطقة  ــل  داخ السريعة 
داخل  للكرة  بالنظر  اكتفى  الــذي  أحمد  عباس  يمين 
األهلي  حصل  الهدف  هذا  بعد   .2 الدقيقة  في  الملعب 
منطقة  داخل  وحيد  عبداهلل  عرقلة  اثر  جزاء  ركلة  على 
قوية  لعبها  الذي  ميالن  لها  وتصدى  المنامة  جزاء 
ركنية  إلــى  المنامة  ــارس  ح مشيمع  أحمد  وأبعدها 
لعب  الــذي  ــوب  ــل األس إن  قلنا  كما   .13 الدقيقة  فــي 
الوسط  فــي  كثيراً  يعاني  األهــلــي  جعل  المنامة  بــه 
فائدة  دون  من  العمق  في  كراته  يلعب  كثيراً  وصــار 
أيضا  ولــكــن  الــجــانــبــيــن،  طـــرق  عليه  ســـدت  بــعــدمــا 
هجمات  كانت  فيما  مغلقة  أيضا  العمق  مراكز  كانت 
الفعلية  الخطورة  تحمل  والسريعة  المرتدة  المنامة 
من   22 الــدقــيــقــة  ــي  ف مــؤكــدتــيــن  فرصتين  وأضــــاع 
حاول  قمبر.  مسعود  من   24 والدقيقة  حسان  أحمد 
بالكرات  باللعب  الوضع  هذا  من  الهروب  في  األهلي 
في  المتابعة  ـــود  وج لــعــدم  فشل  ولكنه  القصيرة 
في  األنانية  عليها  طغى  التي  التمريرات  هــذه  مثل 
المستعجل  التمرير  وبين  لها  المبرر  غير  االحتفاظ 

صفوف  بين  فنية  فــوضــى  ــد  ــأوج ف تركيز  دون  ــن  م
األهلي خصوصًا عند خروج سيدحسن عيسى الذي 
استبدله المدرب خالل النصف الثاني من هذا الشوط 
بمساحات  اوجد خلاًل واضحًا في الجانب الهجومي 
لعدم  كبيرة  بمساحات  الوسط  انكشاف  جانب  إلى 
للمنامة  المرتدة  الهجمات  عند  الوسط  العبي  رجوع 
أمــام  الخطرة  ــرات  ــك ال مــن  الكثير  على  حصل  الــذي 
لألهلي  الخلفي  الخط  خاللها  مــن  وعــانــى  المرمى 
الذي لم يجد المساندة من قبل االرتكاز األمامي إال من 
سترابك الوحيد الذي لم يستطع أن يفعل المستحيل 
هذا  خالل  للمنامة  الفنية  األفضلية  فأعطى  لوحده 
خالل  أفضليته  المنامة  توج   40 الدقيقة  في  الشوط. 
المتقدم  درويش  حميد  طريق  عن  بهدف  الشوط  هذا 
من الخلف اثر كرة أمامية خلف دفاع األهلي انفرد بها 
من  ظنًا  أحمد  عباس  األهالوي  الحارس  فوق  ولعبها 
أشار  المساعد  ولكن  تسلل،  موقع  في  بأنه  األهالوية 
الكرة  جهاز  رئيس  نائب  فاحتج  اللعب  باستمرارية 
إلى  استبعاده  فتم  عبدالمجيد  فيصل  األهــلــي  فــي 

خارج الملعب بعد الهدف المنامي مباشرة.
في  )الــطــرد(  الحمراء  البطاقة  الحكم  أشهر  فيما 
بعد  علوي  عباس  سيدمحمد  المنامة  ــب  الع ــه  وج
لعبه  ــر  اث الثانية  الصفراء  البطاقة  على  حصوله 
نفسه  ــت  ــوق ال ـــي  وف ــرر.  ــب م دون  ــن  م بــعــيــدة  ــرة  ــك ال
فيصل  باألهلي  الكرة  جهاز  مدير  نائب  الحكم  ابعد 
الثاني  المنامة  هــدف  على  الحتجاجه  عبدالمجيد 
وفي  تسلل.  حال  في  درويش  الالعب  بأن  منه  اعتقاداً 
نجم  بالعائد  المنامة  مدرب  زج  الضائع  بدل  الوقت 
من  لالستفادة  إصابته  من  عزيز  إسماعيل  الفريق 
الالعب  وتجربة  االنتهاء  من  القريب  الوقت  عامل 

نفسه بعد عودته معن اإلصابة.
الحكم  بمساعدة  جمعة  جميل  الحكم  المباراة  أدار 
عبدالرحمن  ــي  ــدول ال والحكم  تلفت  يــاســر  ــي  ــدول ال

عبدالقادر والدولي صالح العباسي حكمًا ربعًا.

في مباراة شهدت بطاقة حمراء لمحمد عباس واستبعادا لفيصل عبدالمجيد:

المنامة )الرائع( باغت األهلي بهدفين وخرج بنقاطه قرير العين

المنامة تفوق على األهلي في الشوط الثاني وخرج فائزًا من المباراة    )تصوير: عيسى إبراهيم(

§ الوسط - المحرر الرياضي

] تقام اليوم مباراتان في ختام األسبوع )2( 
يلعب  إذ  للكرة،  األولى  للدرجة  العام  الدوري  من 
في األولى المالكية )من دون نقاط( أمام المحرق 
يلعب  فيما  مساء.   6.00 الساعة  عند  نقاط(   3(
الرفاع  أمام  واحــدة(  )نقطة  الشباب  الثانية  في 

)3 نقاط( بعد المباراة األولى بمباشرة.
ـــع الــمــحــرق وبــحــســب  ــة م ــي ــك ــال ــم مـــبـــاراة ال
باإلضافة  األولى،  الجولة  في  الفنية  المعطيات 
خصوصًا  بالفريقين  المحيطة  ــروف  ــظ ال ــى  إل
ــذي  ال لــلــمــحــرق  ــون  ــك ت فــاألفــضــلــيــة  بالمالكية 
نفسه  يعد  أســاس  على  نجومه  بكامل  سيلعب 
لمباراة البطولة الخليجية أمام العربي الكويتي 
ووفقًا  الــجــاري.  الشهر  من   27 يــوم  الكويت  في 
من  نجومه  وعـــودة  واإلداري  الفني  الســتــقــراره 
لحصد  تأكيد  بكل  يسعى  الفريق  فإن  المنتخب 
طريق  على  المبكرة  الــصــدارة  لمواصلة  النقاط 
ــــذي حــقــقــه فـــي الــمــوســم  ــى لــقــبــه ال ــل ــاظ ع ــف ــح ال
الطريق  بــأن  المحرق  يعتقد  ال  ولكن  الماضي، 
فريق  مواجهة  فــي  والرياحين  ــورود  ــال ب معبد 
مدربه  استقالة  ــروف  ــظ ب وان  ــراس  ــم ال صعب 
مهم  أمر  هناك  ولكن  ــدة.  واح جولة  بعد  شمران 
مشكالت  بعد  مستقراً  اإلداري  الشأن  يجعل  لم 
الجماهير  ومطالبة  جهة  من  المدرب  مع  مثارة 
الــذي  للتعاقدات  المالية  األمـــور  عــن  بالكشف 
يعود  أن  دون  مــن  نجومه  بعض  عليها  حصل 
يدعمون  بمحترفين  ولو  الفريق  على  بالفائدة 
كثيراً  يختلف  اليوم  المالكية  وبالتالي  صفوفه، 
بداية  بخماسية  ـــى  األول وخــســارتــه  أمــس  ــن  ع
يزيد  ما  اللقب  حامل  بلقاء  سيتبعها  موفقة  غير 
في  نفسه  يطرح  ــذي  ال الــســؤال  ولكن  معاناته. 
عباس  النادي  ابــن  واستالم  المدرب  غياب  ظل 
ــارس  ــف ــان ال ــك ــإم ــل ب ــق، ه ــري ــف ــادة ال ــي ــان ق ــرح ف
الغربي األخضر تحدي نفسه والوقوف في وجه 
جديد  من  والــعــودة  بقوة  المنطلق  الذئب  قطار 

المحرق  أن  أم  األوان؟  فوات  قبل  الدوري  جو  إلى 
سيدخل المباراة من دون هوادة محترمًا منافسه 
ولن يعطيه أية فرصة لالنقضاض عليه من دون 

أن تكون لديه الكلمة الحاسمة؟

الشباب × الرفاع
مع  الشباب  تجمع  والــتــي  الثانية  الــمــبــاراة 
المباريات  من  تعتبر  حظوظها  في  هي  الــرفــاع 
هذا  الــشــبــاب  أن  خــصــوصــًا  والصعبة  الــقــويــة 
إضافة  نجومه  من  كبيرة  بعودة  يدخله  الموسم 
إلى التعاقد مع نجم األهلي مرتضى عبدالوهاب 
باإلعارة لموسم، ما يعطي وسطه وهجومه أكثر 
الغفلة  وعدم  لالنتباه  الحاجة  مع  وفاعلية  قوة 
جيد  مــدرب  لديه  العنابي  الدفاعية.  الحال  في 
وضع  عملية  وتبقى  اآلخر  الفريق  قــراءة  يعرف 
عن  بعيداً  بشجاعة  واللعب  المناسبة  التشكيلة 
الذين  الكبار  ونجومه  وتاريخه  المنافس  اســم 
استطاع  مــا  متى  وبالتالي  المنافس،  يهابهم 
لعبة  وطريقة  نجومه  في  الرفاع  يقرأ  أن  الشباب 
ومفاتيح  خطورته  مــصــادر  ومعرفة  وأسلوبه 
انقالب  إحداث  من  جداً  قريبًا  سيكون  فإنه  لعبة 
فريقًا  سيواجه  ولكنه  الــمــبــاراة.  مجريات  فــي 
كبير  عــدد  بوجود  ونجوميته  الفنية  هيبته  له 
أخــرى،  أندية  من  إليه  المنتقلين  الالعبين  من 
المسئولية  حــجــم  تــمــامــًا  ـــدرك  ي ــو  ه وبــالــتــالــي 
حتى  ــدارة  ــص ال مواصلة  خاللها  من  يريد  التي 
البشرية  العناصر  من  يكفيه  ما  ولديه  النهاية، 
المستطيل  على  المدرب  يريده  ما  تترجم  التي 
بكل  سيلعب  المؤكد  مــن  والــســمــاوي  األخــضــر. 
البطولة  ــي  ف لــمــبــاراتــه  ــًا  ــض أي ــداداً  ــع ــت اس قــوتــه 
بحجر  عــصــفــوريــن  ــرب  ــض ي ــذا  ــه وب الخليجية 
النتيجة  هذه  إلى  طريقه  يكون  لن  ولكن  واحــد، 
ــارزون  ب نجوم  فيه  فريقا  سيواجه  ألنــه  سهاًل؛ 
المواجهة  في  والجرأة  الثقة  إلى  فقط  يحتاجون 

حتى يستطيعوا الخروج بأفضل النتائج.

فرقة الرعب السماوية تواجه األمواج العنابية الهائجة في ختام األسبوع )2(

ذئاب المحرق بعين الخليجية يواجهون منحدرات فرسان الغربية

من لقاء الرفاع والشباب الموسم الماضي

من لقاء المحرق والمالكية الموسم الماضي
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عدمه  من  تأهله  مصير  سينتظر  منتخبنا  فإن  وبذلك 
أن  يجب  والــتــي  ولبنان  قطر  بمباراة  سترتبط  والــتــي 

تنتهي بفوز قطر بفارق هدفين.
جاسم  من  كل  المباراة  في  منتخبنا  أهــداف  وسجل 
سجل  فيما  عبدالرسول،  وأحمد  رضــي  ومحمد  الجبن 
بالخطأ  رضي  ومحمد  )هدفين(  غالم  أحمد  قطر  أهداف 

في مرماه وراشد البوعينين.
تركزت  إذ  بدايته،  في  حــذراً  األول  المباراة  شوط  جاء 
طغى  ــذي  ال للغموض  النبض  جس  عملية  على  الفترة 
والمأمول  المعهود  أداءه  األحمر  يقدم  لم  الطرفين،  على 
فك  على  قدرته  وعدم  التحضير  عملية  في  البطء  وعابه 
مفعول  يبطل  أن  استطاع  ــذي  ال القطري  الــدفــاع  شفرة 
العبي األحمر بفضل المراقبة الجيدة والتمركز الصحيح 
باإلضافة إلى تأثر العبي األحمر باإلرهاق والتعب جراء 

مباراة لبنان األولى.
في  الهاشمي  أحــمــد  عبر  قطر  منتخب  تهديد  وجـــاء 
الدقيقة الثانية ولكن مرت بسالم، في حين أن محاوالت 

األحمر كانت متواضعة وخجولة.
األحمر  صفوف  لتدعيم  مرهون  ــادق  ص ــول  دخ ومــع 
بادي  قطر  حــارس  لهما  تصدى  متتاليتين  كرتين  سدد 

ذهب  مــن  طبق  على  ــرة  ك ــي  رض محمد  ــرر  م كما  جــوهــر، 
لمرهون ولكنه لم يصل في الوقت المناسب للكرة )10(.

ومن خطأ دفاعي استغل منتخب قطر هجمة معاكسة 
وعكس أحمد الهاشمي كرة انقض عليها زميله أحمد غالم 

وأودعها الشباك مسجاًل الهدف األول لقطر )11(.
في  وخصوصًا  األفضلية  القطري  المنتخب  وامتلك 
وكاد  روبيو  مدربه  أجراها  التي  الكثيرة  التغييرات  ظل 
وأحمد  الهاشمي  أحمد  عبر  الفارق  يوسع  أن  العنابي 
غالم بعد كرتين خطيرتين مرتا بسالم على مرمى األحمر 

لينتهي الشوط األول بتقدم قطر بهدف نظيف.
وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء منتخبنا نسبيًا 
أن  مرهون  صادق  وكاد  اللعب  وتيرة  بتسريع  بدأ  عندما 
جوهر  بادي  لها  تصدى  قوية  بتسديدة  النتيجة  يعادل 
البدراني  هاني  قــدم  من  انتهت  خطيرة  هجمة  وتبعها 

ومنعها القائم من مالمسة الشباك.
كثيرة  حوادث  الثاني  الشوط  من   7 الدقيقة  وشهدت 
الجانبين  ــن  م ـــدة  واح جملة  ـــداف  أه ثــالثــة  ــي  ف تمثلت 
ورد  ــالم  غ أحمد  عبر  ــان  ث بهدف  قطر  منتخب  افتتحها 
منتخبنا بتسجيله الهدف األول بواسطة جاسم الجبن، 
الهدف  العنابي  ليضيف  الهدف  بفارق  األحمر  يهنأ  ولم 

الثالث بقدم محمد رضي عن طريق الخطأ في مرماه.
عندما  آخراً  منعرجًا  المباراة  دخلت   11 الدقيقة  وعند 
وصل عدد أخطاء المنتخبين إلى خمسة أخطاء ما يعني 
على  حصوله  حال  في  جزاء  ركلة  على  طرف  كل  حصول 
في  يوفق  لم  جــزاء  ركلتي  على  منتخبنا  وتحصل  خطأ 

ترجمتهما كل من جاسم الجبن ومحمد درويش.
الفارق  توسيع  فــي  قطر  منتخب  نجح  المقابل  فــي 
 ،17 الدقيقة  في  البوعينين  راشد  طريق  عن  رابع  بهدف 
الــذي  ــي  رض محمد  عبر  الــفــارق  ليقلص  منتخبنا  ــاد  وع

أضاف الهدف الثاني )18(.
وسنحت فرصة ثمينة ألحمد عبدالرسول في الدقيقة 
تسجيلها  في  يوفق  لم  ولكنه  الثالث  الهدف  لتسجيل   19
الهدف  بتسجيل  األخيرة  الدقيقة  في  ذلك  عوض  ولكنه 
مقابل  أهداف  بأربعة  قطر  بفوز  المباراة  لتنتهي  الثالث 

ثالثة. 

 هنأ روبيو البحرين بمنتخب الصاالت
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقب المباراة قال مدرب 
الفوز  بنتيجة  سعيد  بأنه  روبيو  البرازيلي  قطر  منتخب 
البحريني  المنتخب  بأن  معتبراً  البحرين  منتخب  على 
القوية  المباراة  بسبب  عاناه  الذي  باإلرهاق  كثيراً  تأثر 

التي خاضها مع المنتخب اللبناني في االفتتاح.
الدقائق  في  للضغط  تعرض  فريقه  أن  روبيو  وتابع 
الهجمات  عــلــى  ــاد  ــم ــت االع ــي  ف رغــبــتــه  بسبب  األخـــيـــرة 
تحقيق  من  النهاية  في  نجح  ولكنه  والمرتدة  المعاكسة 
والتأهل  الــفــوز  بتحقيق  إليه  يصبو  ــان  ك ــذي  ال الــهــدف 

بشكل مباشر إلى الدور الثاني.
الجيد  األداء  على  وهنأهم  لالعبيه  الشكر  روبيو  وقدم 

سيسعى  فريقه  أن  ذاتــه  الوقت  في  مؤكداً  المباراة،  في 
لتقديم مستوى مغاير وجيد أمام منتخب لبنان، معتبراً 

أن الفوز سيكون هدف فريقه أمام المنتخب اللبناني.
يمتلكونه  الذي  المنتخب  على  البحرين  روبيو  وهنأ 
حاليًا والمدرب الجيد الذي يقود الفريق، مؤكداً أن األحمر 
قادر على وضع بصمة على الخريطة اآلسيوية في لعبة 

كرة الصاالت في ظل هذا الفريق.
أكــد  فــقــد  غــوســتــافــو  الــبــرازيــلــي  منتخبنا  ـــدرب  م أمـــا 
جاهزية  ــدم  وع الالعبون  له  تعرض  ــذي  ال اإلرهـــاق  أن 
البعض اآلخر منهم تسبب في خروج الفريق بالخسارة، 
المعهودة  بصورته  يظهر  لم  الفريق  أن  إلى  أيضًا  مشيراً 
تغير  األداء  أن  مضيفًا  ــاق،  اإلره بسبب  األول  الشوط  في 
المباراة  في  العودة  على  ــادراً  ق وكان  الثاني  الشوط  في 
المرمى  أمام  الفرص  من  الكثير  أضاعوا  الالعبين  ولكن 
والتي كانت كفيلة بمعادلة النتيجة باإلضافة إلى إهدار 
هنأ  إذ  وبــراعــتــه،  القطري  الــحــارس  ــوة  وق ــزاء  ج ركلتي 

غوغا قطر بهذا الحارس وهو بادي جوهر.
أن  معتبراً  اليوم  قطر  فوز  في  رغبته  غوستافو  وأكــد 
لبنان  على  الفوز  أجــل  من  العنابي  ستساند  البحرين 
سيكون  وقطر  البحرين  تأهل  بأن  معتبراً  هدفين،  بفارق 

جيداً لكرة القدم الخليجية.
حال  فــي  ــه  أن حديثه  نهاية  فــي  غوستافو  ـــاف  وأض
الرئيسي  المكسب  فسيكون  البطولة  من  األحمر  خروج 
خاضها  التي  بالمباريات  جناها  التي  الخبرة  في  متمثل 

واستفاد منها كثيراً. 

األردن يعود للمنافسة عبر الكويت
وجمعت  منتخبنا  مباراة  سبقت  التي  المباراة  وفي 

تمكن  الثانية  المجموعة  لحساب  واألردن  الــكــويــت 
البطولة  أجــــواء  إلـــى  الــعــودة  ــن  م ــــي  األردن المنتخب 
المنتخب  على  تغلب  عندما  التأهل  على  والمنافسة 
وظل  نقاط   3 إلى  رصيده  ليرفع  لهدف  بهدفين  الكويتي 

النقاط. من  رصيد  دون  من  الكويتي  المنتخب 
ــد  ــم أح مــــن  كــــل  األردن  ــب  ــخ ــت ــن م ـــي  ـــدف ه ـــل  ـــج وس
منتخب  هدف  سجل  فيما  سامح،  وسامر  عبدالرحمن 

المكامي. سالم  الالعب  الوحيد  الكويت 

المساء هذا  حاسمة  مباريات 

من  األول  ـــــدور  ال مـــبـــاريـــات  الـــيـــوم  مــســاء  تــخــتــتــم 
مباراتين  الغرافة  نادي  صالة  تستقبل  حين  التصفيات 
منتخبي  وتجمع  الخامسة  الساعة  في  األولــى  تنطلق 
نقاط   3 برصيد  الثانية  المجموعة  متصدر  ــراق  ــع ال
من  رصيد  ــدون  ب الترتيب  متذيل  الكويت  منتخب  مع 
هدفين  بفارق  الفوز  الكويت  على  يتوجب  حيث  النقاط، 
للتأهل برفقة العراق في حين أن فوز العراق أو التعادل 

العراق. برفقة  األردن  سيؤهل 
السابعة  الساعة  فــي  الثانية  المواجهة  وتعقبها 
قطر  منتخب  وتجمع  األولى  المجموعة  لحساب  والربع 
3 نقاط مع  صاحب الضيافة واألرض والجمهور برصيد 
ستكون  حيث  واحدة،  نقطة  برصيد  اللبناني  المنتخب 
سويًا  وسيتأهالن  للطرفين  مرضية  التعادل  نتيجة 
لبنان  خسارة  أن  حين  في  أيضًا،  التعادل  ظل  في  حتى 
نصف  في  وقطر  منتخبنا  ستضع  أكثر  أو  هدفين  بفارق 

النهائي.

ينتظر خسارة لبنان من قطر اليوم بفارق هدفين ليتأهل 

أحمر الصاالت يسقط بشرف في امتحان أصحاب الدار
 § الدوحة - مازن أنور

غرب  تصفيات  من  الثاني  للدور  تأهله  )الفوتسال(  الصاالت  لكرة  الوطني  منتخبنا  علق   [
القطري(  )المنتخب  الدار  أصحاب  من  أمس  يوم  خسر  عندما  اآلسيوية  للنهائيات  المؤهلة  آسيا 
لحساب  الغرافة  نادي  صالة  على  المنتخبين  جمعت  التي  المباراة  في  ثالثة  مقابل  أهداف  بأربعة 
ظل  حين  في  نقاط   3 حصد  عندما  الثاني  للدور  ويتأهل  قطر  منتخب  ليتصدر  األولى،  المجموعة 

منتخبنا عند نقطته الوحيدة.

منتخب الصاالت خسر أمس أمام منتخب قطر وأصبح موقفه صعبًا من التأهل إلى نهائيات تصفيات غرب آسيا

تفوق الرفاع الشرقي على البسيتين بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز صريح بنتيجة  1.3     )تصوير: عيسى إبراهيم(

 § الرفاع - عبدالرسول حسين

بثالثة  البسيتين  على  ومستحق  صريح  فوز  إلى  بهدف  تأخره  الشرقي  الرفاع  فرق  حّول   [
أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة األولى 
لكرة القدم، ليحصل الشرقي على أول ثالث نقاط متجاوزاً خسارته أمام النجمة بالنتيجة نفسها في 
الجولة األولى فيما ظل البسيتين على نقطة التعادل التي حققها من تعادله مع المنامة في الجولة 
األولى مسجاًل بذلك بداية متعثرة. وكان الفوز الشرقاوي مستحقًا بعد الصحوة واالنتفاضة التي 
البسيتين  بهدف  شباكها  اهتزت  بعدما  وتحديداً  الثاني  الشوط  في  الشرقاوية  الليوث  بها  قامت 
عبداهلل،  ومحمد  )هدفين(  سعد  أحمد  الشاب  المهاجم  وقعها  بثالثية  قويًا  الشرقاوي  الرد  ليكون 

فيما لم يحسن البسيتين سيطرته وتفوقه في الشوط األول الذي أهدر خالله عدة فرص.

شوط بسيتيني ولكن
انتشار  حيث  من  البسيتين  لفريق  أفضلية  وشهد  المستوى  متوسط  جاء  األول  الشوط  وكان 
اللمسة  لكن  استثمارها  يحسن  لم  فرص  لعدة  وصناعته  الكرات  على  األكثر  واستحواذهم  العبيه 

األخيرة كانت مشكلة في إنهاء المحاوالت الهجومية.

واستطاع البسيتين أن يفرض سيطرة وأفضلية على منطقة الوسط اتضحت بعد مرور الدقائق 
العشر األولى وذلك بفعل نشاط وانسجام العبيه علي نيروز وغازي الكواري والدولي عبدالوهاب 
والمحترف  عجاج  محمد  الهجوم  ثنائي  تمويل  واستطاعوا  بشار  الــســوري  والمحترف  علي 
وضاعت  الكرة  إليه  وصلت  كلما  الشرقاوي  للدفاع  ازعاجًا  وشكل  نشطًا  كان  الذي  داه  البوركيني 
وتألق  التصرف  سوء  بسبب  الفرص  جميع  وضاعت  عجاج  من  وفرصة  مباشرتين  فرصتين  منه 

حارس الشرقي نضال عبدالحسين.
المباراة  خوضه  رغم  على  األول  الشوط  فترات  أغلب  جيدة  بصورة  الشرقي  يظهر  لم  المقابل  في 
المالحظ  لكن  الموقوف،  عبداهلل  وأحمد  سعد  محمد  الحارس  غياب  عدا  األساسية  عناصره  بأغلب 
دوره  يظهر  لم  الذي  الملعب  وسط  وخصوصًا  الشرقاوية  التشكيلة  عناصر  بين  االنسجام  غياب 
اإليجابي عدا اجتهادات فردية من المحترف البنيني سيدا وفيصل بودهوم وعلي ياقوت والبديل 
ثنائي  إلى  الكرات  وصول  عدم  غائبة  الشرقاوية  الهجومية  الفعالية  جعل  ما  وهو  الغيالن  عبداهلل 
الهجوم أحمد الخياط والشاب أحمد سعد الذي لم نشعر بوجوده سوى في الدقيقة الرابعة عندما 
بسعد  لتصطدم  بتسديدة  أبعدها  الذي  حرم  حسين  البسيتين  حارس  بها  واجه  طولية  كرة  تلقى 
الغيالن  من  محاولة  إلى  باإلضافة  القائم  بجوار  انحرفت  لكنها  المرمى  نحو  تتهادى  الكرة  لتذهب 
مرت بجوار القائم، فيما لوحظ االرتباك ووجود ثغرات في الدفاع الشرقاوي عند بعض الهجمات 

البسيتينية.

انتفاضة الليوث
أفضلية  استمرار  شهدت  بدايته  أن  ــم  رغ على  الثاني  الــشــوط  فــي  تمامًا  الــصــورة  واختلفت 
أخطأ  سهلة  عرضية  كرة  سدد  الذي  عجاج  محمد  طريق  عن  التقدم  هدف  أفرزت  والتي  للبسيتين 
حارس الشرقي في التعامل بها فدخلت مرماه في الدقيقة 13 ليتوقف بعدها البسيتين عن األداء 
داه  المزعج  البوركيني  مهاجمه  خروج  سوءاً  زاده  وما  مفاجئ  بشكل  مستواه  ويتراجع  الهجومي 

وهو ما أراح دفاع الشرقي وخفف الضغط الهجومي.
في المقابل شكل الهدف نقطة تحول لدى الشرقاوية الذين انتفضوا بعدها وكانوا أكثر نشاطًا 
إيجابية  مدربه  تبديالت  وكانت  والغيالن  عبداهلل  محمد  عبر  الملعب  وسط  خصوصًا  وانتشارا 
أستثمر  بعدما  سعد  أحمد  بدأها  التي  الثالثة  األهداف  أفرزت  والتي  الهجومية  الناحية  زيادة  في 
في  »عالطاير«  بكرة  رائعة  بطريقة  الثاني  الهدف  سجل  ثم   ،19 الدقيقة  في  عبداهلل  محمد  عرضية 

الدقيقة 24، واختتم محمد عبداهلل الثالثية في الدقيقة 37 متوجًا به تألقه في الشوط الثاني.
أخطاء  أية  تشهد  ولم  سهلة  المباراة  وكانت  الخباز  جعفر  الدولي  الحكم  ونجاح  بثقة  اللقاء  أدار 

وأشهر بطاقة صفراء واحدة بحق العب الشرقي راشد الحوطي.

فوز شرقاوي مثير والسفينة تواصل عثرة البداية

»انتفاضة الليوث« تقلبها بثالثية في مرمى البسيتين بـ »قدم السعد«
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لقاء مثير تغيرت مؤشراته في الدقيقتين األخيرتين

النجمة يخرج بصعوبة من خندق »البحارة«

ــة ســيــئــة هــجــومــيــا شــهــدهــا الــلــقــاء،  ــداي ب
الفريقين  ــي  ف ــة  ــراس ــح ال تــألــق  فيها  ســاهــم 
وخصوصا حارس الدير محمد عبدالحسين، 
ألي  الفريقين  من  أي  تسجيل  في  ذلــك  حــال 
سجل  حــتــى  كــامــلــة،  ــق  ــائ دق  6 ـــوال  ط هـــدف 
طريق  عــن  اللقاء  فــي  األول  الــهــدف  النجمة 
خالد  بتسجيلها  تكفل  سريعة  مرتدة  هجمة 

. غي ا مر
للنجمة  القوية  الدفاعية  البداية  وجاءت 
الذي  الديراوي  الهجوم  إيقاف  في  لتساهم 
الدفاعي  التألق  الستغالل  فرصة  أية  يجد  لم 
ــب بــطــريــقــتــه الــمــعــتــادة  ــع لــلــنــجــمــة الــــذي ل
كل  يسددون  الدير  العبي  وجعلت  6/صفر، 
النجمة  أن  إال  المرمى،  نطاق  خــارج  الكرات 
فرصه  ـــر  اآلخ ــو  ه وأضــــاع  ذلـــك  يستغل  ــم  ل
الذي  عبدالحسين  الدير  لحارس  تام  بنجاح 
جــاءت  أنــهــا  والســيــمــا  ــرات،  ــك ال لكل  تــصــدى 
لم  إذ  أمــتــار،  التسع  ــارج  خ مــن  تقريبا  كلها 
حتى  ــراق،  ــت االخ مــن  النجمة  العــبــو  يتمكن 
الفارق  ليوسع  للنجمة  التقدم  فرصة  الحت 

. فين لهد
ــي خــالــد  ــن ــوط ـــك مـــدرب الــديــر ال ــر ذل ــب أج
في  التغييرات  بعض  ـــراء  إج على  ــدي  ــح ال
محمد  بــإشــراك  الــهــجــومــي  الــخــلــفــي  ــط  ــخ ال
ــذي  ـــر ال ــادي وعــبــداهلل عــيــســى، األم ــه ــدال ــب ع
جيدة  وفرصة  للهجوم  أكثر  حيوية  أعطى 
ـــاع  ـــي دف ــة ف ــوب ــل ــط ــم ـــات ال ـــراق ـــت ــل االخ ــم ــع ل
لالعبي  الجسمانية  القوة  إلى  نظرا  النجمة 
ما  ـــو  وه ـــم،  ـــه ورائ ــن  م ــة  ــراس ــح وال الــنــجــمــة 
طريقته  غير  النجمة  أن  والسيما  فعال،  تحقق 
محمد  ناحية   1 /5 متقدم  دفاع  إلى  الدفاعية 
للثغرات  المجال  فسح  ما  وهو  عبدالهادي، 
ــور  ــاب ـــراوي حــســيــن ب ـــدي ــي اســتــغــلــهــا ال ــت ال
 15 بـ  الشوط  منتصف  في  النتيجة  ليعادل 

الفريقين. لكال  هدف 
في  ــة  ــي ــاع ــدف ال الــثــغــرات  ــا  ــده ــع ب ــــدأت  ب
من  ـــى  األول ــق  ــائ ــدق ال عــكــس  عــلــى  الفريقين 
في  المهاجمين  أن  ــا  ــح واض بــدا  إذ  ــاء،  ــق ــل ال
ــر طــريــقــة  ــي ــي ــغ ــى ت ــل ــوا ع ــل ــم ــن ع ــي ــت ــي ــاح ــن ال
التسديد  من  بدال  االختراق  خالل  من  الهجوم 
ما  ــو  وه ــدة،  ــائ ف ذا  يكن  ــم  ل الـــذي  الــخــارجــي 
كل  بنجاح  نتيجتها  في  التعادل  للقاء  حفظ 

التسجيل. في  فريق 

النقص بسبب  نجماوي  انحدار 
عمل  ناحيته  من  النجمة  مدرب 

غير  مدن  مهدي  استبدال  على 
ــا بــســيــدعــلــي  ــام ــم الـــمـــوفـــق ت

مفيدا،  لــم  ــك  ذل أن  إال  الهجوم،  فــي  الفالحي 
كبيرا  نقصا  لتشهد   21 الــدقــيــقــة  ـــاءت  وج
الالعبين  ــاف  ــق إي بعد  النجمة  صــفــوف  ــي  ف
بسيط  الشــتــبــاك  لدقيقتين  محمد  ــم  ــاس ج
ـــن بــعــده  ـــدن وم ــان م ــم ــل ـــب الـــديـــر س مـــع الع
الحتجاجه  دقــائــق  ــع  ألرب عبدالنبي  محمد 
مرهون،  سمير  اللقاء  حكم  على  المتواصل 
جانب  إلى  فقط  العبين  بأربع  النجمة  ليلعب 
رغم  على  الدير  منه  استفاد  ما  وهو  الحارس، 
التقدم  في  هدفين  تسجيل  في  النجمة  نجاح 
أن  إال   ،8 /9 بنتيجة  الــلــقــاء  ــي  ف مــرة  ألول 
للنجمة،  محمد  جاسم  عودة  وبمجرد  الدير 
نقص  استمرار  رغم  على  هجومه  لسلبية  عاد 
ليتعادل  النقص  استغالل  في  وفشل  النجمة 
الدير  يعود  أن  قبل   ،9 /9 بالنتيجة  النجمة 

.9 /10 للتقدم 
ـــي أخـــذهـــا  ـــت ــة ال ــع ــط ــق ــت ــس ــم األوقـــــــات ال
ــري  ــزائ ــج ــر وال ــدي ــي ال ــدي ف ــح ــان ال ــدرب ــم ال
في  تــفــد  ــم  ل النجمة  ــي  ف الـــدراوســـي  ســفــيــان 
من  الــفــريــقــيــن  ــوم  ــج ه يتمكن  ــم  ل إذ  شـــيء، 
التي  الــهــجــمــات  ــن  م الــهــائــل  الــكــم  اســتــغــالل 
ــا عــجــل بــانــتــهــاء الــشــوط  ــو م ــت لــهــم، وه الح
في   ،9 /10 ــر  ــدي ال لــصــالــح  النتيجة  بــهــذه 

والدفاع. الهجوم  أداء  فيه  تباين  شوط 

الثاني الشوط 
األولــى  هجمته  استغالل  في  الدير  نجح 
ــرة  ــاش ــب م ـــــداف  أه  3 إلــــى  ـــارق  ـــف ال ــع  ــوس ــي ل
مــن  ـــادة  ـــف ـــت االس ـــي  ف ــه  ــاح ــج ــن ب  ،10 /13
تصدى  ـــذي  ال عبدالحسين  ــه  ــارس ح تــألــق 
التسع  خارج  من  النجمة  العبي  لتسديدات 
وهو  الدير،  دفاع  اختراق  في  لفشلهم  أمتار 
النجمة  العــبــي  نفسية  ــي  ف ــرا  ــوت ت أوجـــد  ــا  م
تكوين  من  يتمكنوا  ولم  ذلك  عليهم  أثر  الذين 
الذي  صيامهم  توقف  ناجحة  هجومية  جمل 
التسجيل  عن  ونصف  دقائق   9 لمدة  استمر 
الدقيقة  في  واحد  هدف  سوى  يسجلوا  ولم 
في  جزائية  رمية  من  يسجلوا  أن  قبل  األولى، 

العاشرة. الدقيقة 
بعد  ــدن  م سلمان  الــديــر  ــب  الع ــرد  ط ــث  وب
في  ــروح  ال لدقيقتين  الثالثة  للمرة  إيقافه 
تقليص  من  تمكنوا  إذ  النجمة،  العبي  نفوس 
أن  قبل   ،12 /14 هدفين  إلى  خاللها  الفارق 
حارسه  تألق  بعد   14 /15 لهدف  يقلصه 
أحمد  محمد  العميد 
ـــــــــــــي صـــــد  ف
ــــن  ــــي ــــرت ك

بطلب  ــر  ــدي ال ـــدرب  م لــيــتــدخــل  متتاليتين، 
الهجومي  االنــحــدار  ليوقف  مستقطع  وقــت 
لحقق  استغالله  في  النجمة  فشل  لوال  الذي 
في  الدير  بنجاح  يتحقق  لم  ــذي  ال التعادل 

لصالحه. الهدفين  فارق  استعادة 
مدن  لمهدي  ناجحين  اخــتــراقــيــن  أن  إال 
ـــودة  ــا ع ــم ــه ــالل ــغ ــت ــد اس ــع ــد ب ــم ــح ـــم م ـــاس وج
النجمة  أعادا  للتألق،  أحمد  محمد  حارسهم 
من   28 الدقيقة  منذ  مــرة  ألول  النتيجة  إلــى 
بنتيجة  ــادل  ــع ــت ال لــيــحــقــق  األول،  ــوط  ــش ال

له  وكــانــت  بــل   ،29 الــدقــيــقــة  فــي   17 /17
الدير  حارس  أن  إال  التقدم،  بتحقيق  الفرصة 
التعادل  ليبقي  بالمرصاد  كان  عبدالحسين 

. ا مسيطر
قادرين  غير  حينها  الدير  العبي  أن  وبــدا 
إذ  النجماوية،  الحراسة  تألق  تجاوز  على 
ما   ،18 الدقيقة  منذ  التسجيل  عــن  توقفوا 
 ،19 /20 مرة  ألول  التقدم  من  النجمة  مكن 
العبي  عودة  مع  يستمر  لم  التقدم  هذا  أن  إال 
ـــذي  وال  25 الــدقــيــقــة  ــي  ف للتسجيل  ــر  ــدي ال

.17 /18 مجددا  التقدم  من  مكنهم 

مثيرة أخيرة  دقائق 
الدير  العب  استبعاد   27 الدقيقة  وشهدت 
محمد  مع  الخشن  دفاعه  بعد  جاسم  حسين 
قبل   ،18 /18 النجمة  ليتعادل  عبدالنبي 
إال  لدقيقتين،  مــدن  مهدي  األخير  يخسر  أن 
الدقائق  لتشهد  جديد،  من  تقدم  النجمة  أن 
ــا  ــم األخـــيـــرة قـــراريـــن تــحــكــيــمــيــن جـــــاءا رب
من  النجمة  ليستفيد  الــديــر،  على  عكسيين 

وتــعــزيــزه  تــقــدمــه  عــلــى  المحافظة  ــي  ف ذلــك 
وهو  النهاية،  من  ثانية   15 قبل  ثان  بهدف 
للمباراة  العودة  في  الدير  آمال  على  قضى  ما 
هدف  بــفــارق  النجمة  لصالح  انتهت  الــتــي 

.19 /20 وحيد 
ــون  ــره م ــر  ــي ــم س ــان  ــم ــك ــح ال الـــلـــقـــاء  أدار 
القرار  اتخاذ  عابهما  وقــد  الــمــوت،  وحسين 
اللتان  األخيرتين  اللعبتين  فــي  الصحيح 
ذلك  دون  وفيما  الــلــقــاء،  نتيجة  على  أثــرتــا 

جيدة. مباراة  قدما 

§  أم الحصم - محمد مهدي

عليه  صعبا  فوزا  وحقق  الدير  منافسه  خندق  من  الخروج  في  النجمة  نجح   [
في اللقاء الختامي للجولة الثانية من دوري االتحاد وبيت التمويل الخليجي لكرة 
كانت  التي  المعطيات  فيها  انقلبت  مباراة  بعد   ،19/20 وحيد  هدف  وبفارق  اليد 
تشير لصالح فوز الدير إلى فوز للنجمة بعد أن قلب تأخره في نهاية الشوط األول 
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النجمة حقق فوزًا صعبًا على الدير بفارق هدف واحد      )تصوير: جعفر حسن(

§  أم الحصم - محمد أمان

الــفــوز  الــتــضــامــن  حــقــق   [
دوري  منافسات  في  له  الثاني 
الخليجي  التمويل  وبيت  االتحاد 
حساب  على  المرة  هذه  اليد  لكرة 
ــــــــــاق  ــــــــــف االت
ــة  ــوب ــع ــص ب
ـــــة  ـــــغ ـــــال ب
ـــة  ـــج ـــي ـــت ـــن ب
ــي  ف  21/22
األول  ـــاراة  ـــب ـــم ال شــــوط  أن  ــن  ــي ح

المباراة انــــتــــهــــى  وأقيمت   ،9/12 بنتيجة  اتفاقيا 
بحضور  الحصم  بأم  الخليجي  التمويل  بيت  صالة  على 

االتفاق. أنصار  من  غالبيتهم  الفريقين  أنصار  من  جيد  عدد 
الطريق  ــي  ف تسير  األمـــور  كــانــت  ــد،  ــدي ش وبــاخــتــصــار 
األمر  فنيا  األفضل  كــان  الــذي  لالتفاق  بالنسبة  الصحيح 
 10 قبل  وذلــك  النتيجة  على  مباشر  بشكل  انعكس  الــذي 
في  تغيرت  ــورة  ــص ال ولــكــن  ــاراة،  ــب ــم ال نهاية  مــن  فقط  دقــائــق 
فنيا  تدخال  ميرزا  بدر  التضامن  مدرب  تدخل  لما  دقائق   10 آخر 
أحمد  لمراقبة   1/0/5 إلى  الدفاع  أسلوب  تغيير  خالل  من  موفقا 
جانب  إلى  كثيرا  االتفاقيين  أربك  ذلك  إن  إذ  لرجل،  رجل  بطريقة  عباس 
االستفادة  في  التضامن  ونجح  مؤثرة،  دقيقة  لمدة  إيقافات   3 على  حصولهم 
عبر  الخاطف  الهجوم  خالل  من  أهدافا  ترجمتها  إلى  الدفاعية  أفضليته  من 
مراقبته  بعد  االتفاق  هجمة  انتهاء  وقت  الحربة  رأس  كان  الذي  ميرزا  طالب 
في  ميرزا  علي  عودة  أيضا  التضامن  وساعد  لرجل،  رجل  بطريقة  عباس  أحمد 
زمن  من  دقيقة   15 آخر  في  ميرزا  بدر  أشركه  الذي  الالعب  الهجومي  الجانب 

المباراة.
أن  حين  في  الدفاع  في  6/صفر  بطريقة  كالعادة  المباراة  التضامن  وبدأ 

في  االفضلية  وجــاءت  المرزوق،  أكبر  بتقدم   1/2/3 بطريقة  لعب  االتفاق 
السبع  الدقائق  خالل   1/3 بالنتيجة  تقدم  الذي  التضامن  لصالح  البداية 
المباشر  التصويب  في  الخلفي  الخط  كفاءة  عن  ناتجة  األفضلية  وهذه  األول، 
جهة  من  الهجوم  في  االتفاقية  الفردية  واألخطاء  جهة  من  الخلفي  الخط  من 
بفضل   3/3 التعادل  إدراك  في  دقيقتين  خــالل  نجح  االتــفــاق  ولكن  ــرى،  أخ
المرزوق  بقيادة  الفريق  في  الدفاعي  والترابط  الهجومية  عيد  علي  تحركات 

عباس. وأحمد 
أحمد  ناقصا  لعبه  رغم  على   12 الدقيقة  مع   3/4 بالنتيجة  االتفاق  وتقدم 
لترابطه  فرضها  التي  لألفضلية  تواصل  في  الماضيتين  الدقيقتين  في  عباس 
ما  الهجومية  األخطاء  في  الوقوع  على  التضامن  هجوم  أجبر  الذي  الدفاعي 
إليجاد  التالية  الدقيقة  في  المستقطع  الوقت  لطلب  ميرزا  بدر  بالمدرب  دفع 
يوقف  لم  ذلك  أن  إال  متواصلة،  دقائق   7 لـ  تواصل  الذي  الهجومي  للعجز  حل 
إلى  عاد  قد  التضامن  كان  وإن  لمصلحته  الفارق  عمق  الذي  االتفاق  انطالقة 
ولعل   ،18 الدقيقة  مع   4/8 إلى  النتيجة  تحولت  إذ  جديد  من  التسجيل  جو 
األمر  وزاد  اإلستراتيجية  مكشوف  أنه  التضامن  هجوم  في  الحقيقية  المشكلة 
بطريقة  باللعب  السباع  عــادل  االتفاق  مــدرب  فاجأه  لما  لها  بالنسبة  سوء 

لرجل. رجل 
الفارق  ليرفع  دقيقتين  لمدة  جواد  علي  محمد  إيقاف  من  االتفاق  واستفاد 
وحصول  األخير  عودة  شهدت  التي   22 الدقيقة  عند   6/11 فقط  أهداف   5 إلى 
من  يستفد  لم  االتــفــاق  المرة  هــذه  ولكن  العقوبة  على  يوسف  محمد  زميله 
الدفاعي  الجانب  على  المستوى  فــي  ــاد  ح هبوط  فترة  فــي  مــر  ــه  ألن النقص 
الفارق  وتقليص  األنفاس  التقاط  في  الفرصة  التضامن  أعطى  ما  والهجومي 
الــوصــول  بإمكانه  ــان  ك التضامن  أن  ــع  ــواق ال ــي  وف  ،8/11 ـــداف  أه  3 ــى  إل
تلك  يجب،  كما  له  سنحت  التي  الفرص  استغل  لو  ــى  أدن كحد  التعادل  إلــى 
دقيقتين  قبل  المستقطع  الوقت  طلب  على  السباع  عادل  أجبرت  الوضعية 
على  تضامنية  احتجاجات  مع   9/12 ذلك  بعد  انتهى  الذي  الشوط  نهاية  من 

العكسية. التحكيم  قرارات  بعض 
الشوط  بداية  في  الفريقين  قبل  من  الضائعة  الفرص  من  سلسلة  وبعد 

هدف  ــى  إل الــفــارق  تقليص  فــي  التضامن  نجح  االتــفــاق  وخصوصا  الثاني 
ذلك  بعد  االتفاق  لهجوم  الحيوية  السباع  وأعاد  الثالثة،  الدقيقة  عند   11/12
علي  بنزول  الدائرة  على  العبين  على  االعتماد  إلى  الهجومي  األسلوب  بتغيير 
أفضلية  االتفاق  بذلك  واستعاد  حميد  مجيد  جانب  إلى  ثان  دائرة  كالعب  عيد 

الثامنة. الدقيقة  مع   11/15 أيضا   4 إلى  الفارق  وزاد  أهداف  الثالثة 
لتقوية  ــة  ــاب اإلص ــن  م الــعــائــد  ــرزا  ــي م بعلي  الــتــضــامــن  ـــدرب  م ــان  ــع ــت واس
إلى  ــارق  ــف ال بتقليص  عمليا  ــك  ذل وتحقق  والهجومي  الــدفــاعــي  الجانبين 
لإليقاف  به  المستعان  خروج  شهدت  التي   12 الدقيقة  عند   13/15 هدفين 
هدفين  الفارق  بقي  إذ  النقص،  هذا  من  يستفيد  لم  االتفاق  ولكن  دقيقتين  لمدة 
الدقائق  في  الهجومية  الفوضى  ولكن  هدف  إلى  الفارق  وصل  ثم   ،14/16
المقدمة  إلى  االتفاق  أعادت  الحراسة  وضعف  التضامن  إلى  بالنسبة  التالية 
17 وشهدت الدقائق الماضية  15/19 عند الدقيقة  4 أهداف من جديد  بفارق 

المرزوق. حبيب  االتفاقي  للحارس  الفتا  تألقا 
عباس  أحمد  لمراقبة   1/0/5 إلى  الدفاع  طريقة  التضامن  مــدرب  وبــدل 
سريعا  المباراة  أجواء  إلى  الفريق  إعادة  في  بذلك  ونجح  لرجل،  رجل  بطريقة 
وترجم   ،22 الدقيقة  عند   18/20 جديد  مــن  هدفين  ــى  إل ــارق  ــف ال وتقلص 
تألق  الذي  الخاطف  الهجوم  خالل  من  بالتسجيل  الدفاعي  نجاحه  التضامن 
المستقطع  الوقت  االتفاق  ــدرب  م طلب  التحول  هــذا  ومــع  ميرزا،  طالب  فيه 
لترتيب أوضاع فريقه من جديد إال أن ذلك لم يمنع التضامن من إدراك التعادل 
لإليقاف  مجيد  حميد  خروج  أيضا  ذلك  في  وساعده   25 الدقيقة  عند   20/20
وواصل  ذاتها،  بالعقوبة  عيد  علي  زميله  خروج  عاد  لما  الذي  دقيقتين  لمدة 
 20/22 هدفين  بفارق  بالنتيجة  وتقدم  االستغالل  حسن  جانه  من  التضامن 

.21/22 تضامنية  ذلك  بعد  وانتهت  النهاية،  من  ونصف  دقيقتين  قبل 
اعتراضات  ــا  والق فضل،  وإبراهيم  جعفر  عيسى  الحكمان  المباراة  أدار 
ــرز  أب ولــعــل  العكسية،  ــاء  ــط األخ ــن  م عـــدد  عــلــى  الفريقين  قــبــل  ــن  م مــتــكــررة 
إذ  ثانية،   20 مــن  بأقل  النهاية  قبل  لالتفاق  الــتــعــادل  ــدف  ه االعــتــراضــات 
يمسكها  أن  قبل  الملعب  حــدود  من  تخرج  لم  أنها  على  االتفاقيون  اعترض 

المرزوق. بشار 

بعد مباراة شهدت اعتراضات متبادلة على قرارات التحكيم

التضامن بـ »االتفاق« سجل أغلى 
انتصار... وحلق في الصدارة مع الكبار
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النسيج والسهلة لربع 
نهائي بطولة البحرين لألشبال

] تأهل فريقا أشبال مركز السهلة وأشبال نسيج بني جمرة 
القدم  لكرة  لألشبال  الثانية  البحرين  بطولة  من  الرباعي  للدور 
في  »أشبالنا  شعار  تحت  الريف  اتحاد  ــادي  ن ينظمها  والتي 
الريف  اتحاد  استاد  وعلى  األول  أمس  يوم  أقيمت  إذ  عيوننا«، 
وانتهت  وسند  السهلة  ــى  األول في  تقابل  مباراتان  بشهركان 
بفوز فريق أشبال السهلة بحماسه بنتيجة أربعة أهداف مقابل 
من  األول  الشوط  في  بهدف  السهلة  تقدم  بعد  سند  لفريق  هدف 

قدم الالعب حسين عيسى
ــب مــحــمــود شاكر  ــالع ـــاف ال ــوط الــثــانــي أض ــش ــة ال ــداي ــي ب ف
سند  ـــدرب  م اضــطــر  مما  للسهلة  الــثــانــي  ــدف  ــه ال عبدالجليل 
لتغييراته لمحاولة تعديل النتيجة وحاول الوصول عدة مرات 
قوس  على  مباشرة  حرة  ركلة  على  حصل  حتى  السهلة  لمرمى 
عبداألمير  هاشم  النشط  مهاجمه  إعاقة  بعد  الــجــزاء  منطقة 
نفذها بحرفنة الكبار الالعب علي محمد عبدالوهاب في المقص 
السهلة  يضيف  أن  قبل  المباراة  في  الوحيد  سند  هدف  مسجاًل 
عيسى  حسين  الالعبين  مــن  ــع  ــراب وال الثالث  آخــريــن  هدفين 
المباراة  لتنتهي  السيدفيصل  ومرتضى  األول  الهدف  صاحب 
الحكم  المباراة  أدار  هدف.  مقابل  أهــداف  بأربعة  السهلة  بفوز 
وعلي  العماري  عمر  الخطوط  مراقبة  في  وعــاونــه  صقر  علي 
هالل وراقبها عيسى سويد وحصل العب فريق سند علي محمد 

عبدالوهاب على جائزة أفضل العب في المباراة.
نسيج  فريق  مع  المعامير  أشبال  تقابل  الثاني  اللقاء  وفي 
الفريقين  لكال  المستوى  متواضعة  ــاراة  ــب م ــي  ف جــمــرة  بني 
شباك  في  جمرة  بني  أحرزها  التي  الخمسة  األهــداف  رغم  على 
وحسين  )هدفين(  محمد  علي  حسين  الالعبين  من  المعامير 
واحد  هدف  منهم  لكل  جعفر  أحمد  وحسين  عباس  وفاضل  زكي 
وكان رجل المباراة الوحيد العب النسيج حسين علي محمد، إذ 
رئيس  من  تسلمها  المباراة  في  العب  أفضل  جائزة  على  حصل 
عمار  الحكم  اللقاء  ــاد  وق عبدالرسول  خميس  الفنية  اللجنة 
وراقبها  عبدالجليل  وصالح  عبدالباري  بدر  وساعده  محفوظ 

الحكم عيسى سويد.

اليوم تنطلق ثاني جوالت بطولة الروتاكس الوطنية

] تنطلق مساء اليوم عند الساعة 6.30 مساًء منافسات الجولة 
للروتاكس«  الوطنية  البحرين  »بطولة  الكارتنج  بطولة  من  الثانية 
جولة  تشهد  أن  المتوقع  وم��ن  زون،  ال��ك��ارت  حلبة  مضمار  على 
ال��ي��وم م��ن��اف��س��ات م��ث��ي��رة وم��ش��وق��ة وخ��ص��وص��ًا م��ع ازدي����اد ع��دد 
واسعة  مشاركة  شهد  الذي  الماضي  الموسم  ونجاح  المشاركين 
على  حرصوا  الذين  السائقين  بسيارات  المضمار  وازدحام  النطاق 

المشاركة في أول موسم.
ازدياد  بأن   Khartin4me للبطولة  المروجة  الشركة  وأكدت 
الوطنية  البحرين  بطولة  م��ن  ال��ي��وم  ج��ول��ة  ف��ي  المشاركين  ع��دد 
السيارات  رياضة  من  النوع  هذا  تطور  على  قاطع  دليل  للروتاكس 
حرص  إذ  التسابق،  عالم  في  لالنطالق  األولى  الخطوة  تعتبر  والتي 
مما  المشاركة  على  السيارات  رياضة  وعشاق  المهتمين  من  الكثير 
حلبة  وأن  األوس��اط،  مختلف  بين  الرياضة  هذه  ثقافة  انتشار  يؤكد 
األوسط(،  الشرق  في  السيارات  رياضة  )موطن  الدولية  البحرين 

ولما تتمتع به هذه البطولة من إثارة وندية.

فوز صدد واألحالم في بطولة الوفاء
مواجهة  ثاني  الشابة  بعناصره  صدد  مركز  فريق  كسب   [
له في المجموعة الثانية لبطولة الوفاء لكرة القدم وذلك بعدما 
موقفه  بهما  عزز  نظيفين  بهدفين  القرية  سترة  فريق  على  تغلب 
بخفي  القرية  سترة  فريق  منها  وخرج  الثاني  للدور  التأهل  في 
الثانية  الخسارة  بتلقيه  البطولة  منافسات  ودع  بعدما  حنين 
مركز  فريق  على  ستراوي  بتسيد  المباراة  بــدأت  البطولة.  في 
الميدانية  األفضلية  سترة  فريق  تبادل  عن  عجز  ــذي  ال صــدد 
وتماسك  لقوة  لصالحه  ترجمتها  من  سترة  يتمكن  لم  والتي 
وعند  اللعبات  غالبية  فــي  ســتــرة  فلجأ  ــدد  ص مــركــز  ــات  ــاع دف
خطورة  ينتج  لم  ما  وهذا  والعشوائي  البعيد  للتسديد  نهايتها 

تذكر على مرمى الحارس أحمد عيسى.
يفلح  فلم  القوي  الدفاع  شيفرة  فك  مــراراً  سترة  فريق  حاول 
لالعب  محاولة  أول  من  مرماه  في  هدف  أول  يستقبل  أن  وكــاد 
الستراوي  الــحــارس  عارضة  ردتها  سعيد  محمود  الموهوب 
وتماسك  ستراوية  بسيطرة  الــشــوط  مجريات  انتهت  وبــهــذا 
ثمارها  بوزيد  خليل  المدرب  تعليمات  وأعطت  صدد.  مركز  من 
نحو  المبادرة  في  صدد  مركز  فريق  فتشجع  الملعب  أرض  على 
المباراة  في  هدف  أول  معدودة  دقائق  بعد  منها  وقطف  المقدمة 
الحارس  يسار  على  استقرت  عقيل  أحمد  المدفعجي  قذيفة  من 
الذي عجز عن إبعادها، هذا الهدف جعل من فريق سترة القرية 
ينطلق بأكبر عدد ممكن نحو الهجوم وهذا ما خلق ثغرات كثيرة 

في دفاعه سجل منها رائد أمان الهدف الثاني لفريقه.
تقدم  بعد  المزيد  إضافة  في  محاوالته  صــدد  فريق  ــل  واص
برعونة  كثيرة  فرص  جملة  أضاعوا  العبيه  لكن  لألمام  سترة 
خميس  علي  الحكم  أطلق  حتى  ألضعاف  النتيجة  تعزز  كادت 

صافرة نهاية المباراة بفوز صريح و مستحق لمركز صدد.
الصباغ  عبدالعزيز  فريق  على  األحالم  فاز  الثاني  اللقاء  وفي 
سيدهاشم  األحالم  فريق  أهداف  سجل  شيء.  ال  مقابل  بثالثية 
من  نقاط   4 ــى  إل األحـــالم  رصيد  ــع  ورف ــالق  ط وأحــمــد  )هدفين( 

تعادل وفوز واحد.
األزوري  فريق  مع  للرياضة  آسيا  )الخميس(  اليوم  ويلعب 
يلعب  بعدها  مساًء،   7.00 الساعة  في  الرابعة  المجموعة  من 

في اللقاء الثاني العكر مع فريق الهيئة من المجموعة األولى.

 مباريات لقاءات البطولة

من منافسات الكارتنج

§ الوسط - محمد عباس

أن  ميالد  نجاح  الوطني  المدرب  أكــد   [
مباراة السوبر السالوية غدا )الجمعة( بين 
الكأس  بطل  والمنامة  الــدوري  بطل  األهلي 
البحرينية،  السلة  لكرة  تقليدية  قمة  تعتبر 
اإلثارة  من  الكثير  المباراة  تشهد  أن  متوقعا 

والندية.
فيها  يــتــواجــه  مــبــاراة  أيـــة  »فـــي  وقــــال: 
مثيرا  اللقاء  يكون  أن  بد  ال  والمنامة  األهلي 
كبير،  جماهيري  بحضور  ويتمتع  وجميال 
المتنافسان  هــمــا  الفريقين  ــون  ــك ل ـــك  وذل
على  السالوية  البطوالت  على  التقليديان 

مر التاريخ لذلك نتوقع المستوى الراقي«.
كثرا  نجوما  يمتلكان  »الفريقان  وأضاف 
تبعث  مــقــدمــات  وهـــذه  قــديــريــن  ومــدربــيــن 

على التفاؤل في المباراة«.
سيلعب  الـــذي  الــفــريــق  أن  مــيــالد  ــن  ــّي وب
الفوز  نحو  األرجـــح  سيكون  محكم  بــدفــاع 
إلى  متساويتان  »الكفتان  ــال:  وق باللقاء، 
هو  القوي  الدفاع  عامل  وسيكون  بعيد،  حد 
الفاصل من وجهة نظري إلى جانب الخبرة 
والتوفيق واالبتعاد عن فقد األعصاب وكلها 

عوامل ستجلب الفوز لم يظفر بها«.
متقاربان  نظريا  »الــفــريــقــان  وأضـــاف 
التكهن  الصعب  من  لذلك  الحدود  أبعد  إلى 

بنتيجة المباراة«.
كبير  دور  للمحترفين  »سيكون  وتابع 
محترف  ــا  ــدن ــاه ش ــا  ــن ــل وك ـــاراة،  ـــب ـــم ال فـــي 
ــي، إال  ــاض ــم ــي الــمــوســم ال ــي جــونــي ف ــل األه
األميركي  المنامة  محترف  نشاهد  لم  أننا 
اإلماراتي،  الشباب  مباراة  في  سوى  كالفين 
ــدة  واح ــاراة  ــب م ــن  م عليه  الحكم  يمكن  وال 

اختبارا  الــســوبــر  ــاراة  ــب م وســتــكــون 

حقيقيا لالعبين«.
الجديد  المنامة  »محترف  ميالد  وواصل 
تمتعه  جــانــب  ــى  إل جسمانية  ــوة  ق يمتلك 
جوني  أن  حين  في  الملعب،  داخل  بالقيادة 
وخارجها  المنطقة  داخــل  اللعب  على  قــادر 
وبالتسجيل  الثالثية  بالتصويبات  ويمتاز 

من مواقع مختلفة«.
واستطرد ميالد بقوله: »المنامة سيفتقد 
مميز  العب  وهو  حسين  محمد  العبه  جهود 
قادر  جاسم  عبداهلل  بدر  الجديد  الالعب  لكن 
وسيستفيد  حسين،  غــيــاب  تغطية  على 
ـــب الــفــريــق  ــــودة الع ــك مـــن ع ــذل ــة ك ــام ــن ــم ال
رابحة  ورقة  سيكون  الذي  يوسف  يعقوب 

لمدرب المنامة عبدالحميد إبراهيم«.
وأكد ميالد أن األهلي ومدربه عقيل ميالد 
الحالي  ــت  ــوق ال ــي  ف ــاح  ــي ــاالرت ب يــشــعــرون 

لعودة العب الفريق محمد 
يشكل  الذي  قربان 

ورقـــــة رابــحــة 
من  ــق  ــري ــف ــل ل

خــالل الــدور 
يؤديه  الذي 
ـــــــــــــــــــل  داخ

 ، لملعب ا
أن  كــــمــــا 

ــــه  ــــودت ع
انــعــكــســت 

إيـــجـــابـــيـــا 
عــلــى الــحــال 

الــمــعــنــويــة 
للفريق.

يتبعها  أن  يمكن  التي  التكتيكات  وعــن 
المدربان في المباراة، قال ميالد: »المدربان 
عبدالحميد  ــة  ــام ــن ــم ال ومـــــدرب  ـــران،  ـــدي ق
حين  ــي  ف ــرة،  ــي ــب ك ــرة  ــب خ يمتلك  ــم  ــي ــراه إب
في  مميزة  إمــكــانــات  أظــهــر  مــيــالد  عقيل  أن 
الماضي،  الموسم  لقب  نحو  األهلي  قيادة 
يحتفظ  أن  ــد  الب مـــدرب  كــل  ــإن  ف وبالتالي 
مع  للخصم  الــمــفــاجــئــة  األوراق  بــبــعــض 
لبعضهما  تماما  معروفين  الفريقين  كــون 

بعضًا«.
الملعب  داخــل  في  »التكتيكات  وأضــاف 
كل  يضعها  التي  االستراتيجية  على  تعتمد 
التغييرات  بعض  وهناك  للمباراة  ــدرب  م
ـــروف  ظ بــحــســب  تــحــدث  أن  يــمــكــن  الــتــي 

المباراة«.
السوبر  مــبــاراة  تكون  أن  ميالد  وتمنى 
خالل  من  الموسم  هذا  لــدوري  جيدة  بداية 
والتركيز  العصبي  الشد  عــن  االبــتــعــاد 
الملعب،  داخـــل  ــي  ــراق ال األداء  على 
االتحاد  لرئيس  امتنانه  عن  معبرا 
النائب  السلة  لــكــرة  البحريني 
ـــي وأعــــضــــاء  ـــوم ـــس ـــع عـــــــادل ال
من  االتـــحـــاد  إدارة  ــس  ــل ــج م
ــــالل اســـتـــحـــداث بــطــولــة  خ
جديد  نظام  واعتماد  السوبر 
هذا  نتائجه  ستظهر  للدوري 

الموسم.
مــبــاراة  ــي  ه هــذه  أن  يــذكــر 
الفريقين  بين  األولى  السوبر 
ــــداث هـــذه  ــــح ــــت بـــعـــد اس
قبل  ـــن  م الــبــطــولــة 
ـــــــــاد  ـــــــــح االت
ــي  ــن ــري ــح ــب ال

لكرة السلة. 

في رؤيته الفنية لمباراة السوبر غدًا بين األهلي والمنامة

نجاح ميالد: الكفتان متساويتان والدفاع القوي قد يحسم المواجهة

من لقاء سابق بين األهلي والمنامة

  § المنامة - نادي البحرين للشطرنج

] حسم األستاذ الدولي محمد تيسير لقب بطولة 
نادي البحرين للشطرنج الثانية لصالحه بعد فوزه 
منافسات  فــي  عــيــاد،  ماهر  البحريني  الــدولــي  على 
اشتعلت  حين  في  البطولة،  من  األخيرة  قبل  الجولة 
العبين  سبعة  بين  الثاني  المركز  على  المنافسة 
وأحمد  الغسرة  وعلي  عياد  وماهر  عياد  حسين  هم: 

عبداللطيف وريجوي وانتوني وروشن.
وجاءت منافسات الجولة الثامنة )قبل األخيرة( 
من منافسات بطولة نادي البحرين للشطرنج قوية 

ومثيرة.
فعلى الطاولة األولى وفي محاولة أخيرة لعرقلة 
عياد  مــاهــر  ــي  ــدول ال ــدأ  ب تيسير،  البطولة  متصدر 
لتحيد  محاولة  في  الصلب  كتاالن  بافتتاح  مباراته 
في  خطأ  بسبب  ولكن  الهجومية  خصمه  مميزات 
استغالل  أحسن  استغالله  تيسير  استطاع  االفتتاح 
ليضغط  اللعب،  ـــاط  أوس فــي  بأفضلية  ــروج  ــخ وال
أفضل  إيجاد  يستطع  لم  الذي  خصمه  على  تدريجيًا 
ولقب  بالمباراة  تيسير  بفوز  لتنتهي  الدفاع،  سبل 

البطولة قبل الجولة من نهايتها.
ــاراة غــايــة في  ــب ــة الــثــانــيــة وفــي م ــاول ــط وعــلــى ال
عياد  حسين  بين  الثاني  المركز  الحــتــالل  األهمية 
لعياد  أفضل  بشكل  األمور  جرت  ريجوي،  والفلبيني 

أخطائه  عــلــى  خصمه  ــاب  ــق ع ــن  م تمكن  فــقــد  األخ، 
فكك  جميلة  هجومية  وتشكيالت  رصينة  بنقالت 
بدون  بالمباراة  فائزاً  ليخرج  خصمه،  دفاعات  فيها 
ــل بــذلــك الــجــولــة األخــيــرة  ــدخ صــعــوبــة كــبــيــرة، وي

بأفضل الفرص الغتنام المركز الثاني.
المخضرم  الدولي  أظهر  الثالثة،  الطاولة  وعلى 

التنفيذ  في  ودقــة  األسلوب  في  جمال  الغسرة  علي 
بذلك  ويدخل  رينتو  الفلبيني  على  ليفوز  والحسم، 

أيضا في معترك المنافسة على المركز الثاني.
الشاب  الــدولــي  يقدم  لــم  الرابعة  الطاولة  على 
تسرع  مباراة  ففي  المعهود،  مستواه  بوخلف  خلف 
دون  انتوني  الفلبيني  خصمه  على  بالهجوم  فيها 

األخذ باالحتياطات الدفاعية الالزمة، فجاء الهجوم 
ملكه  تعرض  الــذي  بوخلف  على  كارثية  بنتائج 
الصمود،  معه  يستطع  لم  قوي  لهجوم  محمي  الغير 
منصة  اعتالء  في  حظوظه  ومعها  المباراة  ليخسر 

الشرف.
وعلى الطاولة الخامسة لم يجد أحمد عبداللطيف 
إذ  وشاقًا  صعبًا  جاء  بل  بالورد،  معبد  الفوز  طريق 
ذلك  مع  ولكن  كبيرتين،  ومقاومة  ندية  خصمه  أبدى 
لم يدب اليأس على أحمد عبداللطيف الذي استخدم 
مباراة  بعد  للفوز  وأساليب  حيل  من  جعبته  في  ما 

ماراثونية كانت أطول مباريات الجولة الثامنة.
على  المنافسة  في  العبين  سبعة  يدخل  وبذلك 
عن  يفصح  لــن  يــبــدو  مــا  على  الـــذي  الــثــانــي  الــمــركــز 
التاسعة  الجولة  من  األخير  الرمق  في  إال  صاحبه 

واألخيرة من البطولة.
ـــــادرة جــمــيــلــة مـــن الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة تم  وفـــي ب
دون  الــصــغــار  المشاركين  لكل  ــز  ــوائ ج تخصيص 
الفائزين  جوائز  إلى  باإلضافة  سنة،  عشرة  الثانية 

األوائل. 
لم  الجميل  الشطرنجي  المهرجان  هــذا  أن  يذكر 
شيفرون  من  كريمة  رعاية  لوال  إقامته  باإلمكان  يكن 
ألبا  وشركة  للتأمين  الكويتية  البحرينية  والشركة 

بناغاز.  وشركة 

تيسير يحسم لقب بطولة البحرين للشطرنج

المنافسة على المركز الثاني تشتعل بين سبعة العبين

حسين عياد

§ أم الحصم - اتحاد الطاولة

كرة  لعبة  فــرق  من  عــدد  اســتــعــدادات  سابق  عــدد  في  استعرضنا   [
ألندية  وتعرضنا  المقبل،  األحد  يوم  الدوري  منافسات  لخوض  الطاولة 
تحقيق  على  القادرة  الوحيدة  الفرق  وهي  وسار،  والبسيتين  البحرين 
المراكز  ضمن  للتواجد  تسعى  الــفــرق  بقية  ــإن  ف ــك  ذل ــدا  ع فيما  اللقب 

الالحقة.
في  معتمداً  عدة  لسنوات  الرابع  المركز  احتكر  طالما  االتفاق  فريق 
ذلك على العبي الخبرة وفي مقدمتهم بليغ الغربال وعبدالجليل الياسر 
االتفاق  محمد،اعتماد  ياسين  الشاب  إلى  باإلضافة  عبدالجليل  وحسن 
عندما  وخصوصًا  إيجابية،  تعد  ال  السن  كبار  من  غالبيتهم  العبين  على 

نعرف بأنه ال يوجد هناك الخط البديل لهؤالء الكبار.
يعكس  السن،  كبار  العبين  على  الفريق  اعتماد  عن  نتحدث  وعندما 

ذلك للوهلة األولى أن النادي يفتقر إلى المواهب الصغيرة، لكن ذلك 
غير صحيح البتة، فهو يزخر بعدد ال بأس به من الالعبين في 

يحتاجه  فما  القاعدة،  فرق  إلى  بالنسبة  الفئات  مختلف 
فئة  من  الالعبين  انتقال  في  الصحيح  التدرج  هو  النادي 

ألخرى ومن ثم المحافظة على الالعبين الموهوبين.
مضى  ــوم  ي أي  مــن  أكثر  الــيــوم  ــاق  ــف االت فريق  وبــات 
عوامل  لعدة  باالحتكام  ــك  وذل مــركــزه،  لفقدان  عرضه 

الغربال  بليغ  المخضرم  العبه  مستوى  تــراجــع  منها 
إلى  أضف  االتفاق،  إلى  بالنسبة  األساسية  الركيزة  وهو 
الحالة  فريق  ومنها  األخرى  األندية  مستوى  ارتفاع  ذلك 

الطامح لتحسين مركزه عن العام الماضي.

الحالة تطور وتجميد
طــارئ  ــة  ــال ــح ال ــق  ــري ف يعتبر 

منذ  الطاولة  كرة  لعبة  على 

أيام  فيها  متفوقًا  كان  بعدما  اللعبة  إحياء  أعاد  أن  بعد  فقط،  واحد  سنة 
الثمانينيات، إذ استقطب نادي الحالة العبي المستوى الثاني من فريق 
البسيتين بالنسبة إلى فريق العموم واعتمد عليهم في تكوين قاعدة من 

صغار السن.
مع  مقارنة  الماضي  الموسم  في  كفاءته  إثبات  في  الفريق  ونجح 
إلى  بالنسبة  باربار  نادي  مع  مناصفة  األول  المركز  في  فجاء  إمكاناته، 
فرق التصنيف الثاني، كما حصل العبه حسن مكي على إنجاز شخصي 

بوصوله إلى المربع الذهبي في بطولة رئيس المؤسسة المفتوحة.
مع قدوم اإلدارة الجديدة لنادي الحالة وبدواٍع مالية بحسب ما تقول 
اإلدارة، ارتأت تجميد فريق العموم مع اإلبقاء على فريق الفئات، وهو ما 
والشك  الفريق،  مع  بذلوه  ما  كل  بعد  حقهم  في  إجحافا  الالعبون  اعتبره 
االتحاد  إدارة  مجلس  في  سيادي  إبراهيم  المتخصص  اإلداري  دخول  أن 
عدلت  لو  وفيما  الحالة،  نــادي  في  الحال  له  وصل  ما  على  األثــر  له  كان 
مرشح  الفريق  فإن  العموم،  فريق  بتجميد  قرارها  عن  اإلدارة 

للمنافسة مع االتفاق على المركز الرابع.

شهرة اليد خطفت األنظار عن الطاولة
نافس باربار العام الماضي مع فرق التصنيف 
نــادي  مــع  مناصفة  األول  المركز  واحــتــل  الثاني 
الذهاب  جولتي  فــي  الــفــوز  تــبــادال  بعدما  الحالة 

واإلياب، وتفوقا على كل من سماهيج وعالي.
كرة اليد دون غيرها من األلعاب  شهرة باربار في 
وقف عقبة دون تطور لعبة كرة الطاولة في النادي، 
التجهيزات  على  يحصل  لــم  الفريق  أن  درجـــة  ــى  إل
صورة  يعكس  ما  المسابقة  انطالق  قرب  مع  الكافية 

غير إيجابية عن وضع اللعبة في النادي.
أندية  ضمن  باربار  نادي  تواجد 
ــدم  ــم ق ــدي ــة ق ــاول ــط اتـــحـــاد ال

تعكس  ال  الفريق  يقدمها  التي  العروض  أن  إال  نفسه،  االتحاد  تأسيس 
ممارسة  في  األندية  من  الكثير  يسبق  أنه  وبالذات  النادي،  عراقة  مطلقًا 
الحالة  ــادي  ن وأخــرهــا  عليه  التفوق  من  تمكنت  إنها  حين  في  اللعبة، 

الضيف الجديد على اللعبة.

عالي يتطلع للسنوات المقبلة
وما  للفرق،  العام  الترتيب  في  الثامن  المركز  على  عالي  نادي  احتل 
ما  وهو  الالعبين،  من  قاعدة  تكوين  على  عمل  أنه  عالي  لنادي  يحسب 
يعود  أن  قبل  عبدالرحيم  أحمد  السابق  المدرب  تواجد  بفضل  فيه  نجح 
لناديه األم، ما أسسه عبدالرحيم يمكن أن يغير وضع النادي بالمنافسة 

للحصول على األلقاب وعدم االكتفاء بالمشاركة.
ملحوظًا  تطوراً  الماضي  الموسم  عالي  بنادي  الفئات  فرق  وسجلت 
في األداء والنتائج، وذلك يحث إدارة النادي على ضرورة متابعة اللعبة 
وتقديم الدعم الالزم لها، وال ننسى أن نشير أن النادي استعان بالمدرب 

الشاب جعفر موسى الذي يملك الكثير من اإلمكانات.

سماهيج حقق المركز الثالث في البراعم
كل  في  والمتجدد  المنتظم  غير  بالفريق  سماهيج  فريق  تسمية  يمكن 
كثيراً  يعاني  العموم  ففريق  العمرية،  الفئات  لمخرجات  الفتقاده  موسم 
الخارجة  سار  العبي  من  بمجموعة  استعان  لذلك  الالعبين  نقص  من 
حال  التدريبات  بمواعيد  االنتظام  عــدم  أن  إال  الــنــادي،  احتياجات  عن 
يسد  من  إلى  بحاجة  النادي  أن  كما  تذكر،  نتائج  أي  الفريق  تحقيق  دون 
استمرار  أجل  من  كبيراً  عبئًا  يتحمل  كان  الذي  فرج  عبداهلل  اإلداري  فراغ 
اللعبة في النادي. والشك أن رعاية العبي الفئات سينعكس إيجابًا على 
فريق المقدمة وبالذات أنها حققت إنجازاً غير مسبوق في العام الماضي 
بإمكانية  مؤشراً  يعطي  مما  الثالث،  المركز  على  البراعم  فريق  بحصول 
مع  والسيما  المقبلة،  السنوات  خــالل  المنافسة  على  ــادر  ق فريق  خلق 

تواجد مدرب عربي قدير.

فرق كرة الطاولة في المرصد

االتفاق يتقهقر وعالي وسماهيج نظرة للمستقبل
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الفعاليات  من  الكثير  على  اليوم  برنامج  وسيشتمل 
العاشرة  الــســاعــة  عند  الــتــي  ــرة  ــح ال الــتــجــارب  ــا  ــرزه أب
الرسمية  التجارب  إلى  باإلضافة  كاملة،  ساعة  ولمدة 
والتجارب  ظهرا   12.15 الساعة  عند  ستقام  التي  األول 
والربع  الثانية  الساعة  في  ستقام  التي  الثانية  الرسمية 

مساء ولمدة 45 دقيقة.
ــاق  ــط ـــع ان ـــواق ــة م ــي ــل ــي ــأه ــت وســتــحــدد الـــتـــجـــارب ال
غد  ــوم  ي سيقام  ــذي  ال الرئيسي  السباق  فــي  السائقين 
متسابق  لكل  األزمــان  أفضل  اختيار  وسيتم  )الجمعة(، 
على  والتي  والثانية  األولى  التأهيليتين  التجربتين  في 

إثرها سيتم تحديد مواقع انطاقة المتسابقين.
للجماهير  مفتوحة  الدعوة  ستكون  آخــر،  جانب  من 
للحضور  الــبــحــريــة  ــات  ــاض ــري ال ومــحــبــي  البحرينية 
ومتابعة منافسات البطولة، واالستمتاع بالسباق الذي 

يضم نخبة من أبرز المتسابقين حول العالم.
البستكي  جاسم  الفوتوغرافيان  المصوران  وانضم 
المسئولة  للبطولة  اإلعامية  للجنة  الخاجة  ومحمد 
المحلية،  ـــام  اإلع لــوســائــل  اإلعــامــيــة  التغطيات  ــن  ع

الخليجية، والعربية.
مع  عملهما  والــخــاجــة  البستكي  الــزمــيــان  ــر  ــاش وب
اللجنة اإلعامية منذ يوم أمس، إذ إنهما سيوفران الصور 

الحية لمنافسات البطولة، إضافة لصور آخر التجهيزات 
وصور الزوارق المتسابقة.

وسيتم تزويد الصحف اليومية إضافة لبعض األخبار 
الزميان.  سيلتقطها  التي  الجميلة  بالصور  الرسمية، 
ويعد الزميان من نخبة المصورين الفوتوغرافيين على 
مستوى مملكة البحرين نظراً إلى ما يملكانه من إمكانات 

مميزة. 
يذكر أن اللجنة اإلعامية للبطولة تضم كا من الزميل 
للجنة،  منسق  وهــو  »األيـــام«  صحيفة  من  قاسم  محمد 
»الوطن«،  صحيفة  من  عبداهلل  كاظم  الزميل  إلى  إضافة 
أحمد  الخليج«،  ــار  ــب »أخ صحيفة  مــن  بوحسن  حسن 
صحيفة  من  طــوق  محمد  ــاد«،  ــب »ال صحيفة  من  جعفر 
»الوسط«، راشد شريدة من صحيفة »الوقت«، وباتريك 
الصحافي  نــيــوز«،  ديلي  »جلف  صحيفة  مــن  سالمون 
تركي  القطري  والصحافي  المعشري  يونس  العماني 
خاص  طاقم  عن  فضًا  أبومعن  الكويت  ومــن  الشمري 
فعاليات  لتغطية  البحرينية«  »الرياضية  القناة  من 

البطولة.

االجتماع الفني
االجتماع  للبطولة  اإلعامي  بالمقر  أمس  صباح  وعقد 

الجهات  ــن  ع مــمــثــلــون  ــره  ــض ح الـــذي  للبطولة  الــفــنــي 
وتحديداً  البطولة  تنظيم  في  ستساهم  التي  الحكومية 
لجان  أعضاء  إلى  باإلضافة  والصحة  الداخلية  وزارتي 

البطولة.
المنظمة  اللجنة  بين  التنسيق  االجتماع  خــال  وتــم 
الصحة  وزارة  ستوفر  إذ  المعنية،  الحكومية  والجهات 
متكامل  طبي  فــريــق  ــى  إل بــاإلضــافــة  ــاف  ــع إس ــارات  ــي س
الداخلية  وزارة  ستقوم  كما  الحدث،  موقع  في  سيوجد 
بتوفير سيارات اإلطفاء باإلضافة إلى الدعم من قبل خفر 

السواحل.
أحمد  إبراهيم  للبطولة  الفنية  اللجنة  رئيس  وأشــاد 
الجهات  قبل  من  اللجنة  لقيته  الــذي  الكبير  بالتعاون 
نهاية  في  سيصب  التعاون  هــذا  أن  مؤكدا  الحكومية، 
دائــمــا  تتميز  الــتــي  الــبــحــريــن  مملكة  لــصــالــح  الــمــطــاف 

والمتميز. الرائع  بالتنظيم 
من  كبيرا  تجاوبا  ــدت  وج اللجنة  ان  إبراهيم  ــال  وق
اللجنة  مهمة  مــن  سيسهل  وهــذا  الحكومية،  الجهات 

الثامنة  الــســاعــة  مــنــذ  وســتــوجــد  للبطولة،  المنظمة 
واإلطفاء  اإلسعاف  سيارات  اليوم  صباح  من  والنصف 

الطبي. والفريق 
مستوى  على  صعوبات  توجد  ال  أنــه  إبراهيم  ــد  وأك
الذي  الكبير  التعاون  ان  اذ  البحرين،  جولة  في  التنظيم 
تسهيل  في  كبير  بشكل  ساهم  المسئولين  جميع  يبديه 

للبطولة. اللجنة  عمل 
الذي  الموقع  للبطولة  الفنية  اللجنة  رئيس  وامتدح 

البحرين،  جــولــة  منافسات  عليه  ستقام 
كل  على  يشتمل  الموقع  هذا  ان  وقال 

يحتاجونها،  ــي  ــت ال ــات  ــدم ــخ ال
ـــــي أبـــــــرز  ـــــاه ـــــض وهــــــــــو ي

التي  العالمية  المواقع 
ـــوالت  ــف ج ــي ــض ــت ــس ت

البطولة.

تحت رعاية نجل ولي العهد محمد بن سلمان

اليوم انطالق منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة »فورموال 2«
§ جزر أمواج - محمد طوق

تقام  التي   2 فورموال  السريعة  للزوارق  العالم  بطولة  منافسات  )الخميس(  اليوم  تنطلق   [
منافساتها على سواحل مارينا جزر أمواج بالمحرق وذلك تحت رعاية نجل سمو ولي العهد سمو 

الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة.

 )2 )فورموال  السريعة  للزوارق  العالم  بطولة  اليوم  تفتتح   [
العهد  ولي  نجل  رعاية  تحت  وذلك  البحرين،  تستضيفها  التي 

سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة.
  )2 الفورموال  )عالم  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  وأعــرب 
لسمو  وتقديره  شكره  خالص  عن  فيروز  عبدالسام  للرياضة 
مؤكدا  سموه،  رعاية  على  خليفة  آل  سلمان  بن  محمد  الشيخ 
مملكة  توليه  التي  واالهتمام  الدعم  تعكس  الرعاية  هذه  أن 
سيزيد  الــذي  االمــر  العالمي  الــحــدث  ــذا  ه القــامــة  البحرين 
تقديم  أجل  من  المنظمين  عاتق  على  الملقاة  المسئولية  من 
بطولة مميزة. وأضاف فيروز أن هذه الرعاية الكريمة تجعل 
من الجولة االفتتاحية للبطولة حفا افتتاحيا مميزا، متمنيا 

أن تظهر البطولة بمستوى جيد فنيا وتنظيميًا.

محمد بن سلمان يرعى
 بطولة العالم للزوارق السريعة

اإلمارات والكويت يمثالن العرب
 

فقط  ع��رب��ي��ان  ف��ري��ق��ان  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  ف��ي  ي��ش��ارك   [
السابق  العالم  بطل  بقيادة  تيم«  غالب  »بورت  فريق  وهما 
بقيادة   »UAE F2 TEAM« وفريق  الربيعان،  يوسف 

السائق مالك المالك.
وي��م��ل��ك ال��رب��ي��ع��ان خ��ب��رة ك��ب��ي��رة ف��ي م��ن��اف��س��ات ه��ذه 
 2007 العام  العالم  ببطولة  التتويج  له  سبق  إذ  البطولة، 
كما  الماضي،  العام  في  الكيلو  كسر  بطولة  بلقب  وت��وج 
البطولة  لقب  على  بقوة  للمنافسة  المرشحين  أبرز  من  أنه 
للمرة  فيشارك  اإلم��ارات��ي  الفريق  أم��ا  الموسم.  ه��ذا  في 
بطوالت  في  العربية  المكانة  تعزيز  إلى  ويسعى  األولى، 
اإلم����ارات  دول���ة  أن  وخ��ص��وص��ا  ال��ب��ح��ري��ة،  ال��ري��اض��ات 
ال��ري��اض��ات  ف��ي  ك��ب��ي��رة  وس��م��ع��ة  رص��ي��دا  تملك  ال��ع��رب��ي��ة 

البحرية وخصوصًا الزوارق السريعة.

اإلسباني سانشيز يبدي إعجابه بموقع البطولة
 

إعجابه  سانكو«  مــوري  »تيم  فريق  سائق  سانشيز  فرانسيسكو  اإلسباني  المتسابق  أبــدى   [
بالموقع الذي تقام عليه منافسات جولة البحرين للفورموال 2 للزوارق السريعة.

وقال سانشيز: »هذه المرة األولى التي أزور فيها البحرين، إنه مكان رائع إلقامة البطولة«.
وأضاف: »تعودت على األجواء الحارة وال أعتقد بأنني سأواجه مشاكل فيها، وبالنسبة لنا كفريق 
قال  للبطولة  االفتتاحي  البحرين  لسباق  رؤيته  وعن  سريع«.  السباق  ــواء  أج مع  نتأقلم  أن  نريد 
اللقب،  على  للمنافسة  جيدا  استعدت  الفرق  جميع  جدا،  قوية  ستكون  البطولة  بأن  »أعتقد  سانشيز: 

نحن قدمنا موسما جيدا في العام الماضي، ونسعى للتقدم أكثر في هذا الموسم«.
والسباحة  »الجيم«  تمارين  بعمل  قمت  الشتاء  فترة  ــال  »خ ــال:  ق للبطولة  اســتــعــداده  ــن  وع
ذلك  وكان  إشبيلية،  في  التدريبات  بدأنا  بعده  للبطولة،  استعدادا  البدنية  لياقتي  على  للمحافظة 
لذلك  البحر  عن  تختلف  النهر  في  التدريبات  لكن  فيها،  نقيم  التي  المنطقة  من  القريبة  األنهار  أحد  في 

سنحاول االستفادة من هذه الجولة لتكون انطاقتنا الحقيقة نحو المنافسة.

الــفــورمــوال  عــالــم  لمؤسسة  التنفيذي  الــمــديــر  أعــلــن   [
التجهيزات  جميع  اكتمال  عن  فيروز  عبدالسام  للرياضة 
 15 من  البحرين  مملكة  في  البطولة  جوالت  أولى  النطاق 
مارينا  أمواج  في  الجاري  األول  تشرين  أكتوبر/   16 حتى 

في جزر أمواج بمملكة البحرين.
ـــذي عــقــد أمــس  جـــاء ذلـــك خـــال الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي ال
مملكة  ــي  ف الــبــحــريــة  ــات  ــاض ــري ال ــاد  ــح ات رئــيــس  بــحــضــور 
االتحاد  وممثل  خليفة  آل  عبداهلل  بن  خليفة  الشيخ  البحرين 
ــوردون  غ السباقات  ومدير  البحرية  للرياضات  الــدولــي 
االتــحــاد  ــي  ف الــســريــعــة  الـــــزوارق  لجنة  ــس  ــي ورئ ســزرلــنــد 
جانب  إلــى  إبراهيم  أحمد  البحرية  للرياضات  ــي  ــارات االم

عبدالسام فيروز وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية.
الجدول  الحكومية  ــر  ــدوائ ال ممثلي  ــى  إل فــيــروز  ــرح  وش
ــرق  ــف ــزات ال ــي ــه ــج ــاق وت ــب ــس ــع ال ــوق ــة م ــط ــري ــي وخ ــن ــزم ال
ميدانية  جولة  بأخذ  فيروز  يقوم  أن  قبل  واالســتــعــدادات 

معهم لموقع السباق واستعراض الفرق المشاركة.
وأعرب فيروز عن شكره الجزيل لحكومة مملكة البحرين 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الباد  عاهل  رأسها  وعلى 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ  سمو  العهد  ــي  ول ــى  وإل
سموه  وحرص  السديدة  وتوجيهاته  المباشر  دعمه  على 
من  التي  المقومات  جميع  بتوفير  المسئولين  توجيه  على 
الكبير،  العالمي  الحدث  هــذا  إنجاح  في  تسهم  أن  شأنها 
العهد  ولي  سمو  ديــوان  رئيس  إلى  موصول  الشكر  وكذلك 
ومتابعته  جهوده  على  خليفة  آل  دعيج  بن  خليفة  الشيخ 
من  البطولة  عليه  حصلت  الذي  وللدعم  المستجدات،  تلك 
الرعاة لرسميين للبطولة مثل GGICO، وطيران الخليج، 
ـــــواج. كــمــا شــكــر االتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــريــاضــات  وجــــزر أم
البحرين،  مملكة  في  البحرية  الرياضات  واتحاد  البحرية، 
التي  الثقة  على  اإلماراتية  األولمبية  الوطنية  واللجنة 

إلطاق  للرياضة  الفورموال  عالم  مؤسسة  في  وضعوها 
عالميًا   2 الــفــورمــوال  السريعة  ــزوارق  ــل ل الــعــالــم  بطولة 

لها. والترويج 
قبل  من  الكبير  والدعم  البناء  الــدور  على  فيروز  وشــدد 
الفخري  والــرئــيــس  الوطنية  األولــمــبــيــة  اللجنة  رئــيــس 
سمو   2 ــوال  ــورم ــف ال الــســريــعــة  لـــلـــزوارق  الــعــالــم  لبطولة 
الكوادر  دعم  في  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  أحمد  الشيخ 
الدولية،  الفعاليات  تنظيم  فــي  الوطنية  والمؤسسات 
عالم  بمؤسسة  ممثله  ــرف  ــش م بشكل  ــة  ــدول ال وتمثيل 
العالم  بطولة  جــوالت  ستنظم  التي  للرياضة  الفورموال 
وباسم  العالم  قارات  جميع  تشمل  إذ   ،2 الفورموال  لزوارق 
االستمرارية  لضمان  وذلك  المتحدة  العربية  االمارت  دولة 

البحرية. برياضات  واالرتقاء 

ــاء الــلــجــنــة األولــمــبــيــة  ــض ـــى أع ــه بــالــشــكــر إل ــوج كــمــا ت
الدعم،  على  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  لدولة  الوطنية 
»فنتشر  شركة  إلى  الشكر  توجيه  على  فيروز  حرص  كما 
اعاميا  البطولة  دعم  في  استمرارها  على  كوميونيكيشنز« 
هذه  من  البطولة  رقي  في  الكبير  األثر  له  كان  ما  واعانيا 
خال  ومن  الحدود،  ألبعد  العالمية  وانطاقتها  الناحية 
 2 ــوال  ــورم ــف ال عــشــاق  نعد  فإننا  الــمــشــكــورة  الــجــهــود  تلك 
بأننا  ــي  ــدول ال ــاد  ــح واالت االمــــارات  دولــة  فــي  والمسؤلين 
فيها  بما  البطولة  بــهــذه  ــي  ــرق ال ــى  إل جــاهــديــن  سنسعى 
في  ـــارات  اإلم لدولة  األمثل  والترويج  العامة  المصلحة 

الدولية. المحافل  مختلف 
قوية  ستكون  اللقب  على  المنافسة  أن  ــروز  ــي ف وأكـــد 

وممتعة.

فيروز: التجهيزات جاهزة والمنافسة قوية

فيروز متحدثًا للمنظمين

البطولة،  تاريخ  في  مرة  ألول  المالك  مالك  اإلماراتي  المتسابق  يشارك   [  
ويسعى مع طاقم الفريق إلى تحقيق نتيجة جيدة في موسمهم األول، وتحقيق 

انطاقة قوية بدءا من سباق البحرين.
الجولة  هــذه  ــي  ف إلــيــه  بالنسبة  غامضة  المستويات  ان  الــمــالــك  ـــال  وق
شيء  كل  ألن  مثيرا  سيكون  البحرين  سباق  أن  مضيفا  للموسم،  االفتتاحية 
هذا  في  تجهيزاتها  ستختبر  الفرق  أن  وخصوصا  السباق  هــذا  في  متوقع 
نواياها  عن  لإلفصاح  للفرق  رئيسيا  محكا  وسيكون  رسمي  بشكل  السباق 

البطولية.
لاستفادة  وأسعى  األولى،  مشاركتي  ستكون  هذه  إلي  »بالنسبة  وأضاف 
كامل  استعداد  على  ــا  وأن السباقات،  هــذه  أبطال  بين  موقعي  لمعرفة  منها 

للبطولة«.
واقتصرت تدريبات المتسابق اإلماراتي مالك المالك على التجارب المحلية 

في مياه رأس الخيمة، إذ إن األجواء وسرعة المياه مشابهة للبحرين تماما.

المالك: أسعى لالستفادة من مشاركتي األولى في البطولة
يوسف الربيعان

مشاركة مالك المالك ألول مرة
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الدرازي أكد استفادة الفريق الكبيرة وبقاء األميركي ليموند

المحرق يعود من بيروت بعد 
مشاركته في بطولة الحريري

§  الوسط - محمد عباس

األول  الــمــحــرق  ــق  ــري ف عـــاد   [
ــد  ــع ـــة يــــــوم أمــــــس ب ـــل ـــس لــــكــــرة ال
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــم ــاص ــع ــه مـــن ال ــت ــارك ــش م
في  ــه  ــت ــارك ــش م خـــتـــام  ــد  ــع ب ـــروت  ـــي ب
لكرة  الحريري  الدين  حسام  بطولة 
فيها  األول  الدور  من  وخروجه  السلة 
في  كبيرة  مستويات  تقديمه  رغم  على 

. لة لبطو ا
مباريات   3 لعب  قد  المحرق  وكان 
على  أوالهـــا  فــي  ــاز  ف األول  القسم  فــي 
يخسر  أن  قبل  المصري،  األهلي  فريق 
الــريــاضــي  ـــام  أم فــقــط  ــاط  ــق ن  4 ــارق  ــف ب
نقطة   14 ــارق  ــف ب ويــخــســر  الــلــبــنــانــي 
المباراة  في  التونسي  الصفاقسي  أمام 

له. األخيرة 
في  السلة  لكرة  األول  الفريق  مدير  ــد  وأك
استفاد  قد  فريقه  أن  الـــدرازي  حسين  المحرق 
الفريق  إدارة  أن  مبينا  المشاركة،  هذه  من  كثيرا 

الالعبين. من  الراقي  المستوى  هذا  تتوقع  لم 
ــأداء  ب ـــادوا  أش للبطولة  المتابعين  »جميع  ـــال:  وق

هذه  في  المستوى  بهذا  ظهوره  نتوقع  لم  ونحن  الفريق، 
الموسم«. من  الفترة 

في  الفريق  مــع  ــوا  ــارك ش الالعبين  »جميع  وأضـــاف 
ــازال  م الــذي  حسن  محمد  الــالعــب  باستثناء  البطولة 
النهائية  ــالج  ــع ال ــل  ــراح م ــي  ف ــو  وه ــة  ــاب إص ــن  م يعاني 

. » منها
األميركي  الفريق  محترف  تلقاها  التي  العروض  وعن 
الـــدرازي:  ــال  ق الــبــطــولــة،  ــي  ف تألقه  بعد  ــري  م ليموند 
المصري  األهلي  على  سجل  إذ  قوية  بطولة  قدم  »ليموند 
اللبناني  الرياضي  على  وسجل  متابعة،   18 و نقطة   36
الصفاقسي  ــد  ض ــق  ــأل ت كــمــا  مــتــابــعــة،   16 و نــقــطــة   30

كذلك«. التونسي 
ــب  ــالع ــي تــلــقــاهــا ال ــت ــع الـــعـــروض ال ــي ــم ــــاف »ج وأض
المحرق  نادي  مع  بتعاقد  مرتبط  وهو  شفوية  عروض 
يكمل  أن  ويريد  الفريق  مع  عقده  كامل  بشكل  يحترم  وهو 

البحريني«. الدوري  في  المحرق  مع  الموسم  هذا 
مبينا  الدوري،  النطالق  فريقه  استعداد  الدرازي  وأكد 
استعادة  تأكيد  بكل  سيكون  الموسم  هذا  فريقه  هدف  أن 

الدوري. لقب 

حسين الدرازي

خروج بالجملة لالعبي مصر

سيطرة ألمانية في بطولة زين البحرين لناشئي التنس
§  الجفير - نادي البحرين للتنس

ــدور  ال ــى  إل ألــمــان  العبين   3 تأهل   [
البحرين  زيـــن  لــبــطــولــة  الــنــهــائــي  ربـــع 
والتي  التنس  لناشئي  األولــى  الدولية 
خالل  للتنس  البحرين  نــادي  ينظمها 
تشرين  أكتوبر/   17 إلى   12 من  الفترة 
األول  المرشح  تأهل  إذ  الــجــاري،  األول 
ديلف  جوهلكي  وزميله  نيلز  برينكمان 

كريست. قسطنطين  ومواطنهما 
ــوزه  ــل بــريــنــكــمــان بــعــد ف ــأه وجـــاء ت
أبوغزالة  شريف  المصري  على  ــس  أم
ديلف  تأهل  بينما   ،2 /6 و  3 /6 بنتيجة 
كريم  اآلخـــر  الــمــصــري  عــلــى  فـــوزه  بــعــد 
وتــأهــل   ،3 /6 و  3 /6 بنتيجة  ـــدري  ق
الكويتي  عــلــى  ـــوزه  ف بــعــد  قسطنطين 
 .3 /6 و  2 /6 بنتيجة  ــان  ــط ــل س زيــــاد 
ــــدور نــفــســه واصــــل الــتــونــســي  وإلــــى ال
أداءه  ــي  ــاش ــرش ــي ف ـــــروان  م ــد  ــه ــت ــج ــم ال
فيزان  الباكستاني  على  وفـــاز  الــقــوي 
ليصبح   1 /6 و  4 /6 بنتيجة  خورامي 
األدوار  هـــذه  ــي  ف ــد  ــي ــوح ال ــي  ــرب ــع ال ــو  ه

البطولة. من  الحاسمة 
ــل الــمــجــري  ــأه ــــدور نــفــســه ت وإلـــى ال
المقدوني  على  فوزه  بعد  توث  كونسجر 
 3 /6 بــنــتــيــجــة  ــوف  ــك ــي ــن ــي ــل زي ـــال  ـــي دان
األوزبــاكــســتــانــي  مــعــه  ــل  ــأه وت  ،1 /6 و
ـــــوزه عــلــى  ـــوف بــعــد ف ـــال ـــم ـــون دج ـــت أن
بنتيجة  هــنــســون  ــال  ــي دان ــي  ــارك ــم ــدن ال
الــالعــب  ـــــاز  وف  ،4 /6 و  4 /6  ،6 /1
المصري  على  رمضان  نييرفو  الروسي 

 ،3 /6 و  6 /7  ،6 /3 بنتيجة  ألبرت  مينا 
األربــعــة  المصريون  الــالعــبــون  لــيــودع 
معلقة  آمــالــهــم  وتبقي  ــردي  ــف ال بطولة 

الزوجي. بطولة  في  فقط 

اآلنسات  فردي  نتائج 
المصرية  األولــى  المرشحة  تأهلت 
عالميا   414 المصنفة  عبادة  ياسمين 
فردي  لمسابقة  النهائي  ربع  الدور  إلى 

أنا  األسترالية  على  فوزها  بعد  اآلنسات 
لتصبح   3 /6 و  1 /6 بنتيجة  جوتيز 
في  ــدة  ــي ــوح ال ــرب  ــع ال ممثلة  ياسمين 
ــدور  ال وإلـــى  ــات،  ــس اآلن فـــردي  مسابقة 
ــت اإليــطــالــيــة روزالــيــتــو  ــل ــأه ــه ت ــس ــف ن
ناتاشا  الهندية  على  فوزها  بعد  كاميال 
وتأهلت   ،)4 (  6 /7 و  4 /6 بهارجوفا 
أبيي  الصغيرة  البريطانية  الموهبة 
مــيــلــيــروز بــعــد فــوزهــا عــلــى األلــمــانــيــة 

 ،4 /6 و  3 /6 بنتيجة  كــالــزوك  نيكول 
بإصابة  ــزوز  ع نــور  المصرية  وتــأثــرت 
ــا وخـــســـرت أمــــام الــبــاكــســتــانــيــة  ــه ــدي ي
 ،2 /6 و  3 /6 بنتيجة  ــدي  ــري أف ناتشا 
على  ناجبال  مانيا  الهندية  ــازت  ف كما 
 ،1 /6 و  3 /6 هوبر  سكاي  النمسوية 
وفي أطول مباريات األمس وأكثرها قوة 
من  بهاتيلي  إكين  التركية  تمكنت  وندية 
األنفس  بشق  وغالي  صعب  فوز  تحقيق 

بنتيجة  ألــبــرت  مارينا  المصرية  على 
 .)6 ( 6 /7 7 و /5  ،3 /6

مباراة  12 اليوم 
للتنس  البحرين  نادي  مالعب  تشهد 
قبل  الــــدور  ــات  ــاري ــب م ــوم  ــي ال بالجفير 
للبطولة،  األربع  المسابقات  في  النهائي 
بإقامة  صباحا   8.30 الساعة  في  تبدأ 
لمسابقة  النهائي  قبل  ــدور  ال مباريات 
البريطانية  تتقابل  إذ  اآلنسات،  فــردي 
ناتشاشا  الباكستانية  مع  مليروز  أبيي 
ياسمين  المصرية  وتتقابل  ــدي،  ــري أف
كاميال،  روزاتيلو  اإليطالية  مع  عبادة 
مع  بهاتيلي  ــن  ــي إك الــتــركــيــة  وتــتــقــابــل 
لــقــاءات  وتختتم  ماليك  أرزو  الهندية 
هوبر  سكاي  النمسوية  بلقاء  اآلنسات 

فيكيتش. دانا  الكرواتية  مع 
تقام  الثانية  الصباحية  الفترة  وفي 
لمسابقة  النهائي  قبل  ــدور  ال مباريات 
األلماني  يتقابل  إذ  الناشئين،  فــردي 
األوزباكستاني  مع  كريست  قسطنطين 
األلماني  ويتقابل  دجــمــالــوف  ــون  ــط أن
ــري  ــج ــم ــز مـــع ال ــل ــي ــان ن ــم ــك ــرن ــي ــــر ب اآلخ
األلماني  يواجه  بينما  تــوث،  كسونجر 
ــه  ــس ــاف ــن ـــف م ـــل ـــث جــوهــلــكــي دي ـــال ـــث ال
وتختتم  فيرشاشي،  ــروان  م التونسي 
تيم  السويسري  بلقاء  الفردي  مباريات 
ــي نــيــرفــو رمــضــان،  ــروس ــع ال ــاال م ــرك س
لمباريات  المسائية  الفترة  وتخصص 

لزوجي. النهائي  قبل  الدور 

التونسي مروان فيرشاشي

بن هندي يحضر مباريات بطولة زين لناشئي التنس
§  الجفير-نادي البحرين للتنس

الشباب  لشئون  المفدى  الملك  مستشار  ق��ام   [
لنادي  ب��زي��ارة  ه��ن��دي  ب��ن  عيسى  ص��ال��ح  وال��ري��اض��ة 
التقى  إذ  )الثلثاء(،  األول  أمس  مساء  للتنس  البحرين 
البحرين  زين  لبطولة  المنظمة  واللجان  النادي  بإدارة 
النادي  ينظمها  والتي  التنس  لناشئ  األول��ى  الدولية 
النادي  إدارة  مجلس  رئيس  استقباله  في  وكان  حاليًا، 

خميس محمد المقلة ومدير البطولة علي خنجي.
وخالل الزيارة أشاد بن هندي بما شاهده من أجواء 
احتفالية جميلة في النادي وتنظيم رائع ومثالي، ونقل 
صاحب  حضرة  المفدى  البالد  عاهل  تحيات  للجميع 
وتمنياته  خليفة  آل  عيسى  ب��ن  حمد  الملك  ال��ج��الل��ة 
المشاركة  وللوفود  بالتوفيق  النادي  عن  للمسئولين 

طيب اإلقامة في مملكة البحرين.
كبيرة  بمجموعة  ال��زي��ارة  أث��ن��اء  بوعيسى  والتقى 
من  والمرافقين  والمدربين  المشاركين  الالعبين  من 
مختلف الجنسيات ورحب بهم متمنيًا لهم كل التوفيق 
وأن  البحرين  مملكة  في  ومفيدة  ممتعة  أوقات  وقضاء 
وشكرهم  البطولة  في  المشاركة  من  أهدافهم  يحققوا 
على مشاركتهم... واستفسر منهم عن انطباعاتهم عن 
قوبلوا  لما  امتنانهم  عن  الالعبين  كل  أعرب  إذ  البطولة، 
ن��ادي  مسئولي  م��ن  ض��ي��اف��ة  وح��س��ن  ت��رح��اب  م��ن  ب��ه 
ترتيبات  من  شاهدوه  ما  أن  وأك��دوا  للتنس،  البحرين 
وتنظيمات كان مفاجئًا لهم، إذ لم يتوقعوا أن يشاهدوا 
كل هذه الترتيبات التي لم يشاهدوها في أي مكان آخر 
التي  أو  منها  ق��دم��وا  التي  األوروب��ي��ة  ال���دول  ف��ي  حتى 

شاركوا في بطوالتها.
بن هندي يلتقي بعض المشاركين

استكمال إجراءات نقل مقر االتحاد اآلسيوي للبحرين
§  أم الحصم - اتحاد التربية البدنية

] عاد يوم أمس األول أمين السر العام لالتحاد البحريني لرفع األثقال والتربية 
ومدير  العمار  صالح  األجسام  لبناء  اآلسيوي  االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  البدنية 
إجراءات  استكمال  حيث  الشقيقة،  قطر  دولة  من  قادمين  تقي  فهد  اآلسيوي  االتحاد 

نقل مقر االتحاد اآلسيوي لبناء األجسام إلى البحرين.
االتحاد  رئيس  فــوز  بعد  اآلسيوي  االتحاد  مقر  ستستضيف  البحرين  أن  يذكر 
في  األجسام  لبناء  آسيا  اتحاد  برئاسة  خليفة  آل  راشد  بن  عبداهلل  الشيخ  البحريني 
لبناء  آسيا  بطولة  هامش  على  الماضي  تموز  يوليو/  في  جرت  التي  االنتخابات 
االتحاد  مقر  نقل  على  العمومية  الجمعية  وافقت  إذ  الهند،  في  أقيمت  التي  األجسام 

اآلسيوي من دولة قطر الشقيقة إلى مملكة البحرين.

وأعرب العمار وتقي عن بالغ شكرهما إلى المسئولين في االتحاد القطري وعلى 
مهمتهما  وتسهيل  الكبير  تعاونهم  على  المانع  يوسف  محمد  االتحاد  رئيس  رأسهم 

في نقل الملفات والبيانات المطلوبة إلى مقر االتحاد الجديد في البحرين.
على  اآلسيوي  لالتحاد  ممثلين  بصفتهما  وتقي  العمار  حرص  آخــر،  جانب  من 
الوقوف على آخر استعدادات الدوحة الستضافة بطولة العالم لبناء األجسام التي 
تبذلها  التي  الكبيرة  الجهود  على  أثنيا  إذ  المقبل،  الشهر  مطلع  منافساتها  ستقام 

الدوحة من أجل إظهار البطولة بشكل مميز عن البطوالت السابقة.
إنها  إذ  البطوالت،  تنظيم  في  التعريف  عن  غنية  قطر  ــة  دول »إن  العمار:  ــال  وق
الرائع  التنظيم  مثل  األجسام  بناء  بطولة  من  أكبر  بطوالت  تام  وبامتياز  نظمت 
تنظيم  على  شك  دون  من  قادرة  وهي  الكبرى،  البطوالت  من  وغيرها  الدوحة  آلسياد 
لبناء  العالم  لبطولة  إشارة  في  المقبل  نوفمبر  شهر  في  ومميزة  أيضا  رائعة  بطولة 

األجسام«.
ستستضيف  التي  والفنادق  البطولة  لموقع  معاينة  بجولة  وتقي  العمار  وقام 
الوفود، إذ أكدا أن البطولة ستكون مميزة قبل أن تبدأ بفضل اإلعداد الرائع من ناحية 
موقع البطولة وسكن الالعبين وخصوصا أن اللجنة المنظمة اعتمدت فنادق فخمة 

فئة 4 نجوم للوفود المشاركة في البطولة.
وتحضر دولة قطر الشقيقة الستضافة أكبر عدد من المشاركين في البطولة منذ 
مجال  في  قطر  دولة  بها  تتمتع  التي  الكبيرة  السمعة  بأن  العمار  وقال  انطالقتها، 
الضيافة والتنظيم وتقدمها الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ساهم 
في تقدم هذا العدد الكبير من الالعبين للمشاركة في البطولة، متمنيا التوفيق لدولة 
الجميع  عودت  كما  المميز  بالشكل  وإخراجها  البطولة  هذه  تنظيم  في  الشقيقة  قطر 

في تنظيم البطوالت. صالح العمار

عبدالرحيم يزور إيران
 لبحث إقامة مهرجان إقليمي

ــس  ــي رئ يـــقـــوم   [
البحريني  االتحادين 
للرياضة  ـــي  ـــدول وال
ــى  ــس ــي ـــع ع ـــي ـــم ـــج ـــل ل
وبدعوة  عبدالرحيم 
ـــن رئـــيـــس االتـــحـــاد  م
ـــي لــلــريــاضــة  ـــران اإلي
بالجهورية  للجميع 
اإليرانية  اإلســالمــيــة 
في  إيــران  إلى  بزيارة 
حتى   16 ــن  م الــفــتــرة 
تشرين  أكتوبر/   19
وذلــك  ــاري  ــج ال األول 
التنسيق  ــــل  أج ـــن  م
ــن  ــي ــــــاور ب ــــــش ــــــت وال
ــــي  ــــدول االتــــــحــــــاد ال

في  إقليمي  مهرجان  إلقامة  اإليراني  واالتحاد  للجميع  للرياضة 
الدول  من  لعدد  الدعوة  فيه  يتم  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 

اإلقليمية المجاورة إليران.
األجندة  إطار  في  تأتي  الزيارة  هذه  أن  عبدالرحيم  عيسى  وأفاد 
عقده  الــذي  األخير  اجتماعه  في  التنفيذي  المكتب  وضعها  التي 
بزيارة  القيام  وتكليفه  الدولي  االتحاد  رئيس  بتخويل  فرنسا  في 
إدخال  على  الدول  هذه  لحث  واإلفريقية  اآلسيوية  الدول  من  عدد 
وتعريف  المحلية  وأنشطتها  برامجها  ضمن  للجميع  الرياضة 
الفرد على أهمية هذه الرياضة وممارستها من أجل سالمة وصحة 

الفرد سواء كان رياضيًا أو غير رياضي.
قال  اإلقــلــيــمــي،  الــمــهــرجــان  الستضافة  ــران  ــه ط اخــتــيــار  وعــن 
الجمهورية  في  للجميع  الرياضة  عن  المعنيين  »إن  عبدالرحيم: 
وسعيهم  الرياضة  بهذه  كبيراً  اهتمامًا  يولون  اإليرانية  اإلسالمية 
على  يتوجب  مما  المحلي  المستوى  على  ونشرها  لتطويرها 
يوليها  التي  للرعاية  أن  كما  االهتمام،  هــذا  دعــم  الدولي  االتحاد 
تنظيم  إسناد  في  الكبير  األثر  إيــران  في  الرياضة  عن  المسئولون 
هذه  خالل  سيقوم  أنه  موضحًا  ــران«،  إلي اإلقليمي  المهرجان  هذا 
الزيارة باالجتماع مع الكثير من المسئولين في الحكومة اإليرانية 
التي  البرامج  من  الكثير  على  إلطالعه  طهران  محافظ  ضمنهم  من 
على  وتعرفهم  للجميع  للرياضة  الــدولــي  االتــحــاد  عليه  يشرف 
المهرجان  الستضافة  ومتطلباته  اإليــرانــي  االتحاد  احتياجات 

المقترح.
على  إيـــران  فــي  المسئولين  الــدولــي  االتــحــاد  رئيس  يطلع  كما 
مجلس  من  إليه  وصل  وما  مظلته  تحت  المنطوية  األعضاء  الدول 
ونشر  الرياضة  تخدم  برامج  تنفيذ  من  التنفيذي  والمكتب  اإلدارة 

مفهوم الرياضة للجميع في العالم وإطالعهم.
المالي  األمــيــن  مــن  كــل  ــارة  ــزي ال ــذه  ه فــي  عبدالرحيم  ــق  ــراف وي
الدولي  لالتحاد  التنفيذي  والمدير  الخراز  حبيب  جعفر  لالتحاد 

أحمد الكوهجي.

لجنة حكام السلة تضع تصوراتها النطالق الموسم
اجتماعها  السلة  لكرة  البحريني  باالتحاد  الحكام  لجنة  عقدت   [
األول مساء يوم أمس برئاسة نائب رئيس االتحاد رئيس اللجنة جاسم 
السندي وعضوية كل من طالل جاسم مال اهلل والحكام الدوليين ماجد 

عيسى وجابر عبداهلل وفاضل غلوم وسعيد عمران.
وتناولت اللجنة الكثير من الموضوعات المهمة وهي اإلعداد لمباراة 
زين البحرين للسوبر التي ستقام يوم غٍد )الجمعة( بين فريقي األهلي 
لكرة  البحرين  زين  دوري  مباريات  النطالق  اإلعداد  وأيضا  والمنامة، 

السلة للرجال مساء يوم السبت بمباراة النويدرات وسترة.
فى  بدأت  وأيضا  الموسم  لهذا  شاملة  عمل  خطة  اللجنة  وضعت  كما 
خالل  إقامتها  اللجنة  تنوي  التي  المستجدين  الحكام  ل��دورة  التجهيز 

نهاية هذا الشهر.
تجديد  دورة  في  المشاركة  على  اللجنة  أكدت  االجتماع  ختام  وفي 
خالل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  فى  ستقام  التي  الدولية  الشارة 

الفترة من 26 حتى 28 ديسمبر/ كانون األول المقبل.

منتخبنا السالوي يبدأ اإلعداد 28 أكتوبر
إدارة  ــس  ــل ــج م عــقــد   [
لكرة  الــبــحــريــنــي  ـــاد  ـــح االت
السلة اجتماعه الدوري رقم 
رئيس  بــرئــاســة  مــســاء   29
عادل  النائب  اإلدارة  مجلس 
ــن الــعــســومــي  ــم ــرح ــدال ــب ع
ــس الــكــثــيــر  ــل ــج ــم ـــذ ال ـــخ وات
ضمنها  ــن  وم ــرارات  ــق ال مــن 
بإقامة  الخاصة  الترتيبات 
البحرين  زين  سوبر  مباراة 
ــرة الــســلــة لــلــرجــال يــوم  ــك ل
ـــر/  ـــوب ـــت أك  16 الـــجـــمـــعـــة 

منتخب  ــداد  إع خطة  المجلس  ناقش  كما  الــجــاري.  األول  تشرين 
ستقام  التي  ــى  األول اآلسيوية  البطولة  في  للمشاركة  الناشئين 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   29 حتى   19 من  الفترة  خالل  ماليزيا  في 
 28 األربعاء  يوم  من  اعتبارا  المنتخب  إعداد  يبدأ  أن  تقرر  إذ  المقبل، 
الفترة  خالل  ستكون  المنتخب  تدريبات  وجميع  الجاري،  أكتوبر 
البطولة  في  المشاركين  الالعبين  عن  اإلعــالن  وسيتم  المسائية، 
التصميم  اختيار  تم  كما  العبا.   18 أقصى  بحد  أكتوبر   22 يــوم 
ماليزيا  ــى  إل السفر  موعد  تحديد  ــم  وت المنتخب  لبدلة  المرفق 
بتاريخ 16 نوفمبر الجاري. من ناحية أخرى، قرر المجلس اعتماد 
جاسم  اآلتي:  النحو  على  وذلك  الموسم  لهذا  الحكام  لجنة  تشكيل 
جاسم  طالل  من:  كال  عضويتها  في  وتضم  للجنة  رئيسًا  السندي 
عضو مجلس اإلدارة والحكام الدوليين جابر عبداهلل وماجد عيسي 

وفاضل غلوم وسعيد موسى عمران.

عيسى عبدالرحيم

جاسم السندي
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§  ابوظبي - ا 
ف ب

اعـــتـــبـــر   [
ـــــــــــــــــــــــــــدرب  م
مـــانـــشـــســـتـــر 
ـــــــي  ـــــــت ـــــــي س
االنــجــلــيــزي 
أن  ـــوز  ـــي ه ـــــارك  م
أكثر  أصبح  فريقه 
ــم  ــال ـــرة فــــي ع ـــه ش
ما  وان  الــقــدم  ــرة  ك
وأفكارا  خططا  كان 
ــا  ــع واق اآلن  ــح  ــب أص

ملموسا.
أثناء  ــاء  ج هيوز  ــام  ك
للمشاركة  ابوظبي  إلى  زيارته 
الودية  المباراة  تذاكر  طــرح  في 
ومانشستر  اإلمارات  منتخب  بين 
ـــر مــن  ـــش ـــي ع ـــان ـــث ــــي ال ســـيـــتـــي ف
المقبل  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 

على استاد مدينة زايد في ابوظبي.
مانشستر  نـــادي  ملكية  إن  يــذكــر 
الرئاسة  شؤون  وزير  إلى  تعود  سيتي 
ابوظبي  »مجموعة  مالك  ــارات  اإلم في 
آل  زايـــد  ــن  ب منصور  المتحدة«الشيخ 

نهيان.
ثاثة  نحو  قبل  ابوظبي  زار  هيوز  وكان 
البرازيلي  منهم  الاعبين  من  عدد  مع  أشهر 
تيفيز  كـــارلـــوس  ــي  ــن ــي ــت ــن واألرج روبــيــنــهــو 

النادي. بمالك  لاجتماع  ايرالند  وستيف 
صحيفة  نــشــرتــه  ــث  ــدي ح فــي  ــوز  ــي ه وقــــال 

»الكثير  )األربــعــاء(:  أمس  المحلية  »االتحاد« 
القليلة  األشـــهـــر  ـــال  خ ــرت  ــي ــغ ت ـــاء  ـــي األش مـــن 
على  ــار  ــك وأف خطط  مــجــرد  ــان  ك فما  الماضية، 
األكبر  الجزء  في  ملموسا  واقعا  أصبح  ــورق  ال

منه«.
اســم  أن  ــن  م الــبــعــض  يتعجب  »قـــد  ــع  ــاب وت
ويعني  شــهــرة  أكــثــر  أصــبــح  سيتي  مانشستر 
له  يسبق  لم  وبشكل  القدم  كرة  عالم  في  الكثير 
مثيل خال هذه األشهر وقد لمسنا ذلك بأنفسنا 

في أجواء الدوري االنجليزي«.
تحقيق  في  نجحنا  أن  »بعد  هيوز  ــح  وأوض
وعلى  الجديد،  للموسم  رائعة  من  أكثر  بداية 
اإلعــامــيــة  الـــضـــغـــوط  حــجــم  أن  مـــن  الـــرغـــم 
الموسم،  انطاق  قبل  هائا  كان  والجماهيرية 
الطريق  فــي  السير  على  قــدرتــنــا  أثبتنا  فإننا 
للشيخ  الكبير  ــم  ــدع ال ثــمــار  وجــنــي  الصحيح 
على  دعمنا  في  الفضل  إليه  يعود  الذي  منصور 

المستويات«. كافة 
نتائج  »حققنا  قــال:  ــدوري  ال مباريات  وعن 
مباريات  في  فزنا  فقد  المقاييس،  بكل  رائعة 
كما  أرسنال،  مباراة  رأسها  وعلى  سهلة  تكن  لم 
مانشستر  ــام  أم ــاءت  ج الوحيدة  خسارتنا  ان 
يعلم  ــي  ــت ال الــشــهــيــرة  ــاراة  ــب ــم ال ــي  ف يــونــايــتــد 
الحكم  احتسب  فقد  خالها،  حــدث  ما  الجميع 
سبع  أضاف  لكنه  ضائع  بدل  وقتا  دقائق  أربع 
الترجيح  هـــدف  إن  حظنا  ســـوء  ومـــن  ــق  ــائ دق

.»96 الدقيقة  في  جاء  ليونايتد 
صفوف  في  روبينهو  بقاء  مسألة  في  وجزم 
التي  الشائعات  فــي  جــديــد  »ال  قــائــا:  الفريق 
أريد  الاعبين،  انتقاالت  ملف  في  سيتي  تطارد 
روبينهو  رحيل  عن  يتردد  ما  كل  ان  على  التأكيد 
فنحن  الصحة،  من  لها  أساس  ال  شائعات  مجرد 

وروبينهو  قوي  فريق  وتكوين  بناء  مرحلة  في 
يمكننا  وكــيــف  فلما  الــفــريــق،  هــذا  ــم  ــائ دع احــد 

خدماته؟«. عن  االستغناء 
طريقه  »في  البرازيلي  النجم  أن  إلى  وأشــار 
خال  المباريات  فــي  والمشاركة  الــعــودة  ــى  إل
التعافي  ـــل  اج ــن  م ــن  ــزم ال يــســابــق  ـــو  وه أيـــام 
من  بأنه  تامة  قناعة  على  فأنا  ــة،  ــاب اإلص مــن 
ــي الــعــالــم ومـــا حـــدث أن  ــة ف ــروي ــك ــب ال ــواه ــم ال
سلبي  تأثير  لها  كــان  طاردته  التي  اإلصــابــات 
حتى  للفريق  لديه  ما  كل  تقديم  يستطع  لم  إذ 

اآلن«.
من  عـــانـــى  ـــا(  ـــام ع  25( ــو  ــه ــن ــي روب ـــــان  وك
الــبــرازيــل  ــاراة  ــب م خــال  اإلرهــــاق  بسبب  كسر 

الماضي. أيلول  سبتمبر/   5 في  واألرجنتين 
في  الــرابــع  المركز  سيتي  مانشستر  يحتل 
الثامنة  الــمــرحــلــة  بــعــد  ــزي  ــي ــل ــج االن الـــــدوري 
بفارق  مباريات(،  )خــاض7  نقطة   16 برصيد 
ــاط عن  ــق ــــاث ن ــام، وث ــه ــن ــوت ــف ت ــل ـــــداف خ األه
تشلسي  عن  نقاط  وخمس  يونايتد  مانشستر 
المتصدر، وخاضت هذه الفرق ثماني مباريات. 
اإلماراتي  االتحاد  عام  أمين  أكد  أخرى،  جهة  من 
بين  ــاراة  ــب ــم ال إن  ــداهلل  ــب ع يــوســف  ــدم  ــق ال لــكــرة 
»ستكون  سيتي  ومانشستر  ــارات  اإلم منتخب 
التي  لألندية«  العالم  كــأس  لمباريات  بروفة 
ديسمبر/   19 إلــى   9 من  ابوظبي  تستضيفها 

المقبل. األول  كانون 
االنجليزي  للنادي  التنفيذي  الرئيس  ــا  أم
»تتوفر  اإلماراتية  الكرة  أن  فاعتبر  كوك  غاري 
منشآت  من  والتطور  النهضة  مقومات  كل  لها 
لديها  ــــة  وإداري ـــدة  واع ــب  ــواه وم للفخر  تــدعــو 
كافة  من  لاستفادة  تتطلع  التطور  في  الرغبة 

المتميزة«. التجارب 

أكد بقاء روبينهو لنهاية عقده

هيوز: ما كان أفكارا أصبح واقعا ملموسا في مان سيتي 

المفاوضات السعودية لشراء ليفربول في مراحلها األخيرة
§  الرياض - أ ف ب

] أكد رئيس شركة »أف 6« السعودية األمير فيصل بن فهد بن 
عبداهلل، إحدى شركات االستثمار الرياضي، أن المفاوضات 

لشراء حصة في نادي ليفربول االنجليزي 
ــل إلــــى مــراحــلــهــا  ــص ــرة وقــــد ت ــم ــت ــس م

األخيرة في األيام المقبلة.
بن  فهد  بن  فيصل  األمير  ــال  وق
ـــى وكــالــة  ــي تــصــريــح إل ــداهلل ف ــب ع
المفاوضات  »إن  ــرس  ب ــس  ــران »ف

في  لحصص   »6 »أف  شركة  لشراء 
ــزال  ــا ت نـــادي لــيــفــربــول االنــجــلــيــزي م

ــات  ــاع ــم ــت االج إن  ــا  ــم ك ــرة،  ــم ــت ــس م
تكون  وقد  الطرفين،  بين  مستمرة 
األخيرة  المراحل  هي  ــام  األي هذه 

لتنفيذ هذه الخطوة«.
السعودي  األمير  كام  يأتي 

ـــال  ـــم ـــــل األع ـــــــارة رج ــــاء زي ــــن أث
ليفربول  مالكي  ــد  أح األميركي 
إلى  جيليت،  جــورج  االنجليزي 

الرياض واجتماعه مع الرئيس 
ورئيس  الشباب  لرعاية  العام 

ــرة الــقــدم  ــك ــودي ل ــع ــس االتــحــاد ال
األمير سلطان بن فهد أمس )األربعاء(.

»الهدف  عــبــداهلل:  بــن  فهد  بــن  فيصل  األمــيــر  ــــــارة وتــابــع  مــــن زي
الرياضية  الصناعة  على  للتعرف  هي  للسعودية  ليفربول   نادي  رئيس 
فيها، واالطاع على منشآت األندية الكبيرة وإمكاناتها وبرامجها من اجل 

التوقيع على إنشاء أكثر من أكاديمية لليفربول في السعودية«.
تنص   »6 »أف  وشركة  االنجليزي  النادي  بين  االتفاقية  »أن  وأضــاف 
الخطوة  وهذه  سنويا،  ليفربول  في  سعودية  مواهب  تدريب  على  أيضا 

ستعود بالفائدة على الاعبين صغار السن«.
وأيد توجه رجال األعمال في الخليج لشراء أندية أوروبية أو شراء أسهم 
فيها وقال: »هذه خطوة مهمة نحو تطوير الرياضة في الخليج، ألن الفائدة 
ستعود على األندية الخليجية من خال األكاديميات وابتعاث النشء إلى 
تلك األندية الكبيرة لصقل موهبتهم، ومن الممكن أيضا زج بعض الاعبين 
ما  هو  بالذات  الجانب  هذا  ولعل  األندية،  هذه  في  لاحتراف  الخليجيين 
ينقص الموهبة الخليجية نظرا لقلة االحتكاك بالكرة العالمية وخصوصا 

األوروبية«.
لرعاية  العامة  الرئاسة  أن  إلى  باإلشارة  فهد  بن  فيصل  األمير  وختم 
بين  العاملة  المجموعة  ضمن  ليكون  أعضائها  ــد  أح رشحت  الشباب 

شركته والنادي االنجليزي لوضع األسس الخاصة بإنشاء األكاديميات 
في السعودية.

ــن فــهــد فأكد  ــر ســلــطــان ب ــي ـــا األم أم
الرياضية  الشركات  أهمية  على 

ــــي الــتــطــويــر  ـــة ف ـــودي ـــع ـــس ال
الــــــريــــــاضــــــي بــــالــــتــــعــــاون 

ــات  ــه ــج ـــع ال ــق م ــي ــس ــن ــت وال
المختصة.

إلى  االجــتــمــاع  ــرق  ــط وت
المستقبلي  التعاون  فرص 

ــة  ــدي واألن ليفربول  نـــادي  بين 
جانب  إلى  السعودية،  الرياضية 

متخصصة  ـــات  ـــي ـــم ـــادي أك تــأســيــس 
في  ــدم  ــق ال كـــرة  لعبة  تعليم  مــجــال  ــي  ف

السعودية، وبحث إمكانية إقامة سباقات ناسكار على ارض المملكة.
تأتي  التي  السعودية  بزيارة  »سعادته  عن  جيليت  أعرب  جهته،  من 
الرياضة  قطاع  في  الخصبة  االستثمار  فــرص  على  التعرف  نطاق  في 
قوي  اقتصاد  إلى  يستند  أنه  بحكم  خاصة  السعودية 

وصلب«.
وكانت شركة »أف 6« ومجموعة 
وشركة  جيليت  جـــورج  األمــيــركــي 
السيارات،  لرياضة  بيتي  ريتشارد 
مذكرة  الماضي   الشهر  أواخـــر  وقعت 
تجاري  تــعــاون  لتأسيس  بينها  تفاهم 
حصري بين المجموعة السعودية ونادي 
في  بيتي  رتشارد  وفريق  ليفربول 

ناسكار.

االمير السعودي مع جيليت مالك ليفربول

فان بوميل يعود إلى صفوف بايرن
 §  برلين - أ ف ب

الماعب  إلى  القدم  لكرة  األلماني  الدوري  ثامن  بوميل  فان  مارك  الهولندي  ميونيخ  بايرن  فريق  قائد  عاد   [
)الثلثاء(. األول  أمس  صفر/1  الثالثة  الدرجة  من  ريغينسبورغ  أمام  فريقه  خسرها  ودية  مباراة  في  شارك  إذ 

الدوري  من  األولى  المرحلة  في  قدمه  اصبع  في  لكسر  تعرض  دقيقة   60 لمدة  لعب  الذي  بوميل  فان  وكان 
أسابيع.  4 أو   3 بين  مبدئيًا  متوقعًا  كان  غيابه  أن  علمًا  الماضي،  آب  أغسطس/  مطلع  هوفنهايم  ضد  األلماني 

الماعب  عن  غيابه  بعد  طويلة  لمدة  للعب  طوني  لوكا  لإليطالي  أيضًا  المباراة  هذه  في  الفرصة  سنحت  وقد 
في  له  حصل  كما  يسجل  أن  دون  من  المباراة  فترة  طوال  المشاركة  من  وتمكن  وترأخيل،  في  إصابته  بسبب 

النادي. في  االحتياط  فريق  مع  سابقتين  مباراتين 
المباراة،  هذه  في  وطوني  بوميل  فان  لمشاركة  جداً  مسرورون  »نحن  نيرلينغر:  كريستيان  النادي  مدير  وقال 

اليوم«. هامشية  هي  النتيجة  لكن  بالطبع،  جميلة  ليست  الخسارة 
بسبب  أيام   10 لمدة  توقف  بعد  الحالي  األسبوع  نهاية  المحلي  الدوري  في  منافساته  ميونيخ  بايرن  ويعاود 

أفريقيا. جنوب  في   2010 مونديال  إلى  المؤهلة  التصفيات 
بداعي  ريبيري  وفرانك  روبين  وآريين  أوليتش  إيفيكا  من  كل  غال  فان  لويس  المدرب  فريق  صفوف  عن  ويغيب 

اإلصابة.
الدوري  ليفركوزن  باير  ويتصدر  فرايبورغ.  أمام  للعب  الموسم  هذا  األولى  للمرة  طوني  لوكا  غال  فان  يستدعى  أن  ويتوقع 

ميونيخ. بايرن  عن  نقاط   8 وبفارق  نقطة   20 برصيد  حاليًا  األلماني 

مواجهات صعبة في كأس نجوم قطر
التي  الــقــدم  لكرة  قطر  نجوم  لكأس  الثانية  الجولة  تشهد   [
فرق  بين  وصعبة  قــويــة  مــواجــهــات  )الــخــمــيــس(  ــوم  ــي ال تنطلق 
مع  والعربي  قطر  مع  السد  األولى  المجموعة  في  فيلتقي  المقدمة، 
الريان  مع  الغرافة  الثانية  وفي  الشمال،  مع  صال  وأم  السيلية 

والوكرة مع األهلي والخور مع الخريطيات.
يتصدر السد المجموعة األولى برصيد ثاث نقاط بفارق األهداف 
ثاث  برصيد  الثانية  المجموعة  والغرافة  والسيلية،  العربي  أمام 

نقاط أيضا بفارق األهداف أمام الوكرة واألهلي.
في  األقوى  تعتبران  الريان  مع  والغرافة  قطر  مع  السد  مباراتا 
لانفراد  الثاني  الفوز  إلى  والغرافة  السد  سعي  بسبب  الجولة  هذه 
الفوز  تحقيق  والريان  قطر  يحاول  بينما  المجموعتين،  بصدارة 

األول في البطولة تجنبًا لعدم توديعها مبكراً.
يغيب عن البطولة الاعبون الدوليون النضمامهم إلى المنتخب 
في  واألخيرة  الثالثة  الودية  مباراته  اليوم  يخوض  الذي  القطري 

جولته األوروبية أمام منتخب الكونغو في باريس.

ميتزيلدر ينضم لمصابي ريال مدريد      
ريال  نادي  أعلن   [  
لكرة  االسباني  مدريد 
)األربعاء(  أمس  القدم 
األلـــمـــانـــي  ـــه  ـــب الع أن 
ميتزيلدر  كريستوف 
صفوف  ــن  ع سيغيب 
ــو عــشــرة  ــح ــق ن ــري ــف ال

أيام.
ميتزيلدر  وأصــيــب 
ـــي الــربــاط  بـــالـــتـــواء ف
ــة  ــب ــرك ــل الــــخــــارجــــي ل
تدريبات  خال  اليمني 
األول  ــــس  أم الـــفـــريـــق 
وسيغيب  ــاء(  ــث ــل ــث )ال
مدريد  ريال  مباراة  عن 
المقررة  الوليد  بلد  مع 
في  المقبل  السبت  يوم 

اإليطالي  ميان  أمام  الفريق  مباراة  عن  وكذلك  االسباني  الــدوري 
يوم األربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

انضمامه  منذ  عاما(   28( ميتزيلدر  مسيرة  اإلصابات  وأفسدت 
إلى ريال مدريد في العام 2007 قادما من بوروسيا دورتموند.

للفريق  انتقاله  منذ  اإلصابة  بسبب  الفريق  صفوف  عن  وغاب 
االسباني لمدة 208 أيام ليخسر الفريق جهوده في 39 مباراة.

مدريد  ــال  ري في  اإلصــابــات  قائمة  إلــى  بذلك  ميتزيلدر  وانضم 
أربيلو  وألفارو  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  حاليا  تضم  والتي 

وفيرناندو غاغو وغوتي والهولندي رود فان نيستلروي.

أريناس يتعرض لغرامة لرفضه الصحافة

السلة،  ك��رة  ف��ي  للمحترفين  األميركي  ال���دوري  راب��ط��ة  غرمت   [
دوالر  ألف   25 مبلغ  ويزاردز  واشنطن  وفريقه  أريناس  غيلبرت  النجم 

أميركي، لعدم إتاحة إجراء المقابالت الصحافية معه.
الموسمين  ف��ي  فقط  م��ب��اراة   15 خ��اض  ال��ذي  أري��ن��اس  تغريم  وت��م 
اإلعالم  رجال  مقابلة  لرفضه  ركبته،  في  متكررة  إلصابات  الماضيين 
االمتثال  لعدم  النادي  تغريم  تم  كما  معه.  لقاءات  إج��راء  في  الراغبين 

لقواعد الدوري في موضوع إجراء المقابالت.
لن  إن��ه  المقبل  للموسم  التحضيرات  خ��الل  األل��ع��اب  صانع  وق��ال 

يتحدث إلى اإلعالم طيلة الموسم إال إذا »طلبت مني الرابطة ذلك«.
لكن  المتحدة،  الواليات  في  الشعبيين  الالعبين  من  أريناس  ويعتبر 
فريقه ويزاردز عانى الموسم الماضي عندما فاز في 19 مباراة وخسر 
63. وسجل أريناس 24 نقطة في المباراة االستعراضية التي فاز فيها 
األول  أمس  ميشيغن  في   98/101 بيستونز  ديتريوت  على  ويزاردز 
)الثلثاء(. ويرتبط أريناس )27 عامًا( بعقد لمدة ستة أعوام مع ويزاردز 

أمضى منه موسمين، وتبلغ قيمته 111 مليون دوالر أميركي.

نصري يتوقع عودته بعد عشرة أيام 
ــط  وس ـــب  الع ــع  ــوق ت  [
ـــزي  ـــي ـــل ـــج أرســــــنــــــال االن
سمير  الــفــرنــســي  ــي  ــدول ال
ــن  ــــب ع ــــائ ــــغ نـــــصـــــري ال
الماعب منذ يوليو/ تموز 
اإلصابة،  بسبب  الماضي 
فريقه  صفوف  إلى  العودة 
أكتوبر/   25 في  اللندني 

تشرين األول الجاري.
 22( ــــري  ــــص ن ـــــــال  وق
عاما( لصحيفة »ذي صن« 
أن  ــع  ــوق »أت البريطانية: 
نهاية  أرســنــال  إلــى  انضم 
مطلع  أو  الحالي  األسبوع 

األسبوع المقبل. اعتقد أنني 
سأشارك في مباراة وست هام في 25 الشهر الحالي«.

وكان نصري تعرض لكسر في ساقه اليمنى خال التمارين التي 
أجراها الفريق خال معسكره التدريبي في مدينة باد فلترسدورف 

النمسوية تحضيرا للموسم الجديد.
العام  ــال  ــن أرس ــى  إل انــضــم  ــة(  ــي دول ــاراة  ــب م  15( نــصــري  وكـــان 

الماضي قادما من مرسيليا.

اريناس

ميتزيلدر 

سمير نصري



§ دبي - أ ف ب

وظيفته  من  بتفرغه  علي  مهدي  القدم  لكرة  اإلم���ارات  شباب  منتخب  م��درب  كوفئ   [
لمواصلة مهمته مع المنتخب.

جاء قرار التفريغ من ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي الشيخ حمدان بن محمد 
من  تاما  تفريغا  والمواصالت  الطرق  هيئة  في  وظيفته  من  علي  مهدي  »بتفرغ  راشد  بن 

المنتخبات  مع  والعمل  الشباب  منتخب  مع  الوطنية  مهمته  مواصلة  اج��ل 
الوطنية اإلماراتية«.

ونجح مهدي علي في قيادة منتخب اإلمارات للشباب إلى إحراز لقب 
لألندية  العالم  كأس  في  للمشاركة  جيدة  بطريقة  أعده  ثم  آسيا  بطل 

ربع  ال���دور  فيها  بلغ  حيث  المقبل  الجمعة  مصر  ف��ي  تختتم  التي 
النهائي.

وحل منتخب اإلمارات ثانيا في المجموعة السادسة ضمن الدور 
الثالثة  إفريقيا  جنوب  أمام  األهداف  بفارق  نقاط،  أربع  برصيد  األول 

إفريقيا  جنوب  مع  بتعادله  مشواره  بدأ  إذ  المجر،  خلف  ونقطتين 
ع��ل��ى  ف�����از  ث����م   2/2

ه���ن���دوراس 1/ص��ف��ر 
يخسر  أن  ق��ب��ل 

أمام المجر صفر/2.
أمام  ذاتها  بالنتيجة  خسرت  لكنها   ،1/2 فنزويال  على  اإلمارات  فازت  الثاني،  الدور  وفي 
التعادل  كوستاريكا  انتزعت  األول،  الشوط  في  تقدمت  أن  فبعد  النهائي،  ربع  في  كوستاريكا 

وخطفت هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من التمديد.
مشاركة  ثالث  في  الثالثة  للمرة  للشباب  العالم  كأس  في  شارك  اإلم��ارات  منتخب  وكان 
كانت  ثم  الثاني،  ال��دور  بلوغ  في  أيضا  نجح   1997 العام  ماليزيا  ففي  ل��ه، 
أرضه  على  الثانية  المحطة 
العام  جمهوره  وبين 
2003 حين حقق 
ان����ج����ازا الف��ت��ا 
نجمه  بقيادة 
إس���م���اع���ي���ل 
م�������������ط�������������ر 
ب���ال���وص���ول 
إل������������ى رب������ع 
قبل  ال��ن��ه��ائ��ي 
ي����خ����س����ر  أن 
أم����������ام ن���ظ���ي���ره 
ال����ك����ول����وم����ب����ي 

صفر/1.
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§ الكويت - أ ف ب

من  االقتراب  نحو  مهمة  خطوة  تحقيق  إلى  الكويتي  الكويت  يطمح   [
التأهل إلى المباراة النهائية لكأس االتحاد اآلسيوي في كرة القدم عندما 
استاد  على  )الخميس(  اليوم  كونغ  هونغ  من  شاينا  ساوث  يستضيف 

الكويت في ذهاب الدور نصف النهائي.
إيجابية  بنتيجة  فيتنام  من  العودة  في  أيضًا  السوري  الكرامة  ويأمل 
أكتوبر/   21 في  اإلياب  مباراتا  وتقام  بيكاميكس،  على  ضيفًا  يحل  حين 

تشرين األول الجاري في هونغ كونغ وحمص.

سيطرة عربية
الجيش  فكان  انطالقها،  منذ  البطولة  لقب  العربية  الفرق  احتكرت 
السوري أول من دون اسمه في سجالتها العام 2004، ثم خلفه الفيصلي 
 ،2007 العام  األردني  األردن  وشباب  و2006،   2005 العامين  األردني 

والمحرق البحريني في 2008.
نصف  إلى  عبر  أن  بعد  عالية  معنوية  بروح  المباراة  الكويت  يخوض 
أربيل  في  إيابا  1/صفر  عليه  بفوزه  العراقي  أربيل  بوابة  عبر  النهائي 

وتعادله معه صفر/صفر ذهابًا في الكويت.
أعتاب  على  أنه  عبداهلل  محمد  بقيادة  لألبيض  الفني  الجهاز  وي��درك 
قبل  أرضه  على  الفوز  تحقيقه  عبر  إال  بلوغها  يمكنه  ال  تاريخية  مرحلة 
على  يتعين  ولذلك  اإلي���اب،  م��ب��اراة  لخوض  كونغ  هونغ  إل��ى  االنتقال 
الالعبين التركيز في التعامل مع الفرص، وعدم ترك المساحات شاغرة 

لتمتع العبي ساوث شاينا بالسرعة في االرتداد من الدفاع إلى الهجوم.
الكندري  مصعب  المرمى  حراسة  في  الكويت  يمثل  أن  المتوقع  من 
ومباريات  أربيل  مواجهتي  في  مرماه  عن  الذود  في  جدارته  اثبت  الذي 
الفضلي  خالد  األس��اس��ي  ال��ح��ارس  م��ن  ب��دال  التنشيطية  االت��ح��اد  ك��أس 
عبداهلل  البحريني  على  الفني  الجهاز  يعول  الدفاع  خط  وفي  المصاب، 
عدم  حال  في  الصبيح  وأحمد  حاكم  وحسين  الطاهر  ويعقوب  المرزوقي 

جهوزية فهد عوض الذي يعاني من إصابة.
وج��راح  علي  ول��ي��د  ال��وس��ط  خ��ط  الع��ب��ي  على  الكبير  ال��ع��بء  وي��ق��ع 
العجمي  إسماعيل  العماني  يغيب  قد  فيما  القحطاني،  وناصر  العتيقي 
الجولة  في  استراليا  أمام  بالده  منتخب  مع  )األربعاء(  أمس  شارك  الذي 
الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة 

القدم التي تقام نهائياتها في الدوحة العام 2011.
المهاجم  بإصابة  المباراة  عشية  موجعة  لضربة  األبيض  وتعرض 

صعوبة  من  يزيد  ما  المشاركة  من  ستحرمه  التدريب  في  عجب  خالد 
على  الفوز  هدف  صاحب  روجيرو  البرازيلي  عاتق  على  الملقاة  المهمة 

اربيل.
عادل  السابق  الدولي  والنجم  الكويت  فريق  في  القدم  كرة  مدير  وأكد 
»الكويت  وقال:  الغد  مباراة  في  فريقه  العبي  على  كبير  العبء  أن  عقلة 
إلى  تأهل  حال  في  أواًل  الكويتية  للكرة  يحسب  آخر  إنجاز  أعتاب  على 

نهائي  بلوغ  كويتي  فريق  ألي  يسبق  لم  أنه  باعتبار  النهائية،  المباراة 
بطولة قارية«.

في المقابل، يتطلع ساوث شاينا إلى تحقيق نتيجة ايجابية، فمدربه 
الكوري الجنوبي كيم غون أطلق تصريحات إعالمية الهدف منها التأثير 
الهجومية،  النزعة  يمتلك  الفريق  أن  كما  الكويت،  العبي  معنويات  على 
فهو وصل إلى هذا الدور بعد خسارته أمام نيفتشي االوزبكي إيابًا 5/4 

الذي  سيلفا  إدواردو  كارلوس  للبرازيلي  بهدف  ذهابًا  أرضه  على  وفوزه 
سجل 7 أهداف في البطولة.

اآلخر  والبرازيلي  امباسا  جيرارد  الكاميروني  المحترف  الفريق  يضم 
رودريغو دي فيرتاس.

لهذا  وصال  أنهما  السيما  للفريقين  مهمة  »المباراة  غ��ون:  كيم  وق��ال 
الدور بعد جهد ومشقة وكل منهما يطمح في بلوغ المباراة النهائية ألول 
العبي  بعض  يضم  إذ  األشرطة  عبر  الكويت  شاهدت  تاريخه،  في  مرة 

المنتخب ومحترفين على مستوى جيد«.
حسابات  ألية  ننظر  ولن  للفوز  سنلعب  أننا  الطبيعي  »األم��ر  وتابع 
أخرى، فعلى المستوى العام أنا أدرك تمامًا أن الكرة في الشرق األوسط 
عالم  ودخولها  الحديث  اللعب  بأساليب  أخذها  بسبب  وقوية  متطورة 
االحتراف، ما ساهم في تقدمها، لكن فريقي يمتلك مقومات إحراز األهداف 

والتسجيل كما فعلنا أمام نيفتشي على أرضه إذ أحرزنا أربعة أهداف«.

الكرامة يسعى لتجنب الخسارة
وفي إطار ذهاب الدور ذاته يرفع الكرامة السوري شعار عدم الخسارة 
في  اإلياب  في  مهمته  لتسهيل  الفيتنامي  بيكامكس  مضيفه  يالقي  عندما 
حمص أماًل في مواصلة المشوار لتكرار إنجاز مواطنه الجيش الذي كان 

أول من دون اسمه في سجالت البطولة العام 2004.
ووجد مدرب الكرامة محمد قويض أن المباراة ليست سهلة كما يعتقد 
من  محترفين  ثالثة  يضم  الفيتنامي  فالفريق  صعبة،  »المباراة  البعض 
األدوار  في  متميزة  نتائج  وحقق  واألرجنتين  إفريقيا  وجنوب  نيجيريا 

األولى من البطولة وهو في صدارة دوري بالده«.
في  سيتم  الحسم  وان  ألول  الشوط  تمثل  اليوم  مباراته  أن  واعتبر 

الشوط الثاني أي في مباراة الرد في حمص.
مهاجميه  من  السهلة  الفرص  إضاعة  لعنة  تنتهي  أن  قويض  وتمنى 
الذين صاموا عن التسجيل خصوصا حيان الحموي واحمد عمير ومهند 

إبراهيم، وأشار إلى أنه سيلعب بخطة تجنبه الخسارة.
مدافعه  غياب  يستمر  إذ  تذكر  مفاجآت  الكرامة  تشكيلة  تشهد  ولن 
اإلصابة،  بداعي  محمد  حاج  تامر  دفاعه  وساعد  الدايم  عبد  بالل  الدولي 
وقد يلعب بتشكيل يضم الحارس الدولي مصعب بلحوس، وفي الدفاع 
عالء  الوسط  وفي  دي��ب،  واحمد  الخوجة  وان��س  ريتشارد  الكاميروني 
وعاطف  عباس  وحسان  ع��ودة  وفهد  القيسي  يزيد  والمغربي  الشبلي 

جنيات، وفي الهجوم حيان الحموي واحمد عمير.

في الدور الرباعي لكأس االتحاد اآلسيوي

الكرامة والكويت يسعيان لالقتراب من النهائي الحلم

الكويت يسعى للتقدم في كأس االتحاد اآلسيوي

§ ساو باولو )البرازيل( - رويترز 

] قال سائق فريق براون جي.بي روبنز باريكيلو 
فريق  مع  محادثات  يجري  إنه  )الثلثاء(  األول  أمس 
بطولة  منافسات  ضمن  بقائه  في  يثق  وإن��ه  وليامز 
الموسم  في  للسيارات   1 فورموال  لسباقات  العالم 

المقبل.
مع  عقد  أي  وقع  يكون  أن  البرازيلي  السائق  ونفى 
عقده  لتمديد  أيضا  محادثات  يجري  إنه  وقال  وليامز 

مع فريقه الحالي.
مع  محادثات  هناك  أن  »صحيح  باريكيلو:  وقال 
لم  لكني  ذل��ك.  في  شك  ال  ب���راون.  مع  وأيضا  وليامز 

أوقع أي أوراق وأستطيع أن أقول إني لم أفعل ذلك«.
وأض���اف »ق���رأت ك��ل ش��يء قيل ع��ن ذل��ك وأوض��ح 
في  لي  بالنسبة  للغاية  استثنائية  اللحظة  هذه  أن 

فورموال 1«.
تسعى  ف��رق  ل��وج��ود  شديد  بفخر  »أش��ع��ر  وت��اب��ع 
معها  أج����ري  ف���رق  ب���وج���ود  أف��خ��ر  م��ع��ي.  ل��ل��ت��ع��اق��د 

محادثات وموقفي اآلن أفضل كثيرا من ذي قبل«.
الثاني  المركز  يحتل  الذي  باريكيلو  على  ويتعين 
عن  نقطة   14 بفارق  للسائقين  العام  الترتيب  في 
بسباق  ال��ف��وز  ب��ات��ون  جنسون  البريطاني  زميله 
مشجعي  أم��ام  األح��د  ي��وم  الكبرى  ال��ب��رازي��ل  ج��ائ��زة 
السباق  حتى  اللقب  حسم  تأجيل  أج��ل  م��ن  ب���الده 

األخير هذا الموسم في أبوظبي.
كافيا  يكون  ال  ق��د  ال��ب��رازي��ل  بسباق  ال��ف��وز  وحتى 
بلقب  الفوز  بوسعه  باتون  أن  إذ  لباريكيلو  بالنسبة 

إذا  األخير  السباق  قبل  العالم  بطولة 
من  أعلى  أو  الثالث  المركز  احتل 

ذلك يوم األحد.
ال��ذي  باريكيلو  وسيتخذ 

بحلبة  له  مركز  أفضل  ك��ان 
البرازيل  في  انترالغوس 

ه��و ال��ث��ال��ث م��ع ف��ي��راري 
 2004 العام 

ق���������������راره 
ب��ش��أن 

م��س��ت��ق��ب��ل��ه ب��ن��اء ع��ل��ى وج����ود س���ي���ارة ق�����ادرة على 
الصانعين  بطولة  ترتيب  براون  ويتصدر  المنافسة. 

هذا الموسم بينما يحتل وليامز المركز السادس.
وقال باريكيلو: »أنا في مرحلة ممتازة من مسيرتي 
إذ أن بوسعي اختيار السيارة التي سأنافس بها. أريد 

بشدة سيارة قادرة على المنافسة الموسم المقبل«.
ويثق باريكيلو الذي يبلغ عمره 37 عاما وهو أكبر 
سائق في فورموال 1 وخاض عدد سباقات قياسيا هو 

286 سباقا أنه وصل لقمة مسيرته.
في  ال��ث��ان��ي  ال��م��رك��ز  اح��ت��ل  ال���ذي  باريكيلو  وق���ال 
لي  موسم  أفضل  »إنه  فيراري:  مع  مرتين   1 فورموال 

وبدأت في حصد ما زرعته في الماضي«.
وكان من الممكن أن تنتهي مسيرة باريكيلو عندما 
الماضي  ال��م��وس��م   1 ف��ورم��وال  م��ن  ه��ون��دا  انسحبت 
النتائج  مع  للتألق  جديدة  فرصة  منحه  ب��راون  لكن 

الجيدة التي حققها الفريق في 2009.
في موضوع قريب، يعتزم فريق ويليامز المنافس 
الخاص  عقده  إنهاء   1 فورموال  سيارات  سباقات  في 
بالحصول على المحركات من تويوتا، عقب الموسم 
العام  ف��ي  أخ���رى  بمحركات  ل��ل��ت��زود  عقد  وت��وق��ي��ع 

.2010
وتمد شركة تويوتا فريق ويليامز بالمحركات منذ 
رأس  على  وك��وس��وورث  رينو  وتأتى   .2007 العام 
المرشحين لشراكة ويليامز في العام المقبل ويتوقع 

اإلعالن عن عقد جديد قريبا.
الوقت  »ف��ي  ويليامز  فرانك  الفريق  رئيس  وق��ال 
الذي كنا نواجه فيه صعوبات كبيرة كفريق، تقدمت 
ت��وي��وت��ا وواف���ق���ت ع��ل��ى إم���دادن���ا ب��ال��م��ح��رك��ات. 
احترم  م��ا  ودائ��م��ا  للغاية  جيد  ش��ري��ك  إن��ه��ا 

استقاللنا.
وق����ال رئ��ي��س ف��ري��ق ت��وي��وت��ا ت��اداش��ي 
في  ويليامز  رغبات  نحترم   « ياماشينا: 
لهم  ونتمنى  ج��دي��دة  ف��رص  ع��ن  البحث 

التوفيق في المستقبل.«

باريكيلو ينفي التوقيع
مع وليامز ويؤكد المحادثات 

تفريغ مدرب منتخب شباب اإلمارات

§ واشنطن - أ ف ب

تشارلي  المتحدة  الواليات  منتخب  مهاجم  أصيب   [
ومرفقه  اليمنى  وساقه  وجهه،  في  ع��دة  بكسور  ديفيس 
سير  ح��ادث  إث��ر  المثانة  في  لتمزق  تعرض  كما  األي��س��ر، 
العاصمة  ف��ي  )ال��ث��ل��ث��اء(  األول  أم���س  ل��ه  ت��ع��رض  ره��ي��ب 
السيارة  ركاب  إحدى  خالله  وتوفيت  واشنطن  األميركية 

التي كان يستقلها.
ووص���ف���ت ح����ال دي��ف��ي��س ب��ال��خ��ط��رة ب��ع��د خ��ض��وع��ه 
ل��ج��راح��ات ع���دة اس��ت��م��رت أك��ث��ر م��ن خ��م��س س��اع��ات في 
مالت  لكنها  واشنطن،  األميركية  العاصمة  في  مستشفى 

إلى االستقرار الحقًا.
عامًا   23 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ديفيس  أن  األط��ب��اء  وق���ال 
يحتمل  إذ  األقل،  على  أسبوع  لمدة  المستشفى  في  سيبقى 
وجهه  في  الكسور  إلصالح  جديدة  لجراحات  يخضع  أن 

ومرفقه المكسور.
في  التيتانيوم  من  قضبان  إدخ��ال  الجراحة،  وشملت 
عمل  كما  اليمنى.  ال��س��اق  وأس��ف��ل  األي��م��ن،  ف��خ��ذه  عظمة 

الجراحون على إصالح تمزق في مثانته.
نظرًا  لديفيس  سريع  بشفاء  تمنيهم  عن  األطباء  وعبر 
إمكانية  عن  النقاب  يكشف  لم  لكن  العالية،  البدنية  للياقته 
جنوب  ف��ي   2010 ال��ع��ال��م  ك��أس  نهائيات  ف��ي  مشاركته 

أفريقيا في يونيو/ حزيران المقبل.
»إصابات  كالباك:  دان  األميركي  المنتخب  طبيب  وقال 
النقاهة  من  شهرًا  و12   6 بين  ع��ادة  تحتاج  النوع  هذا  من 
تشارلي  للياقة  ونظرًا  التأهيل.  إع��ادة  من  طويلة  وفترة 

العالية، يتوقع أن تكون عودته أسرع إلى المالعب«.
بعد  وذلك  األول��ى،  الصباح  ساعات  في  الحادث  ووقع 

ثالثة أيام على تأهل منتخب الواليات المتحدة إلى نهائيات 
2010 إثر تغلبها على أرض هندوراس 2/3.

في  وقع  الذي  الحادث  في  بالتحقيق  الشرطة  وشرعت 
الساعة 3:15 على طريق جورج واشنطن السريع شمالي 

فرجينيا.
ول���م ي��ك��ن م��ه��اج��م س��وش��و ال��ف��رن��س��ي دي��ف��ي��س، يقود 
والعشرين  الثانية  تبلغ  ام��رأة  فيها  توفيت  التي  السيارة 
نقل  وت��م  روب���رت���ا«.  »أش��ل��ي  ب��اس��م  ال��ش��رط��ة  عنها  ع��رف��ت 
ضابط  وق��ال  إس��ع��اف.  بطائرة  المستشفى  إل��ى  ديفيس 
شرطة وصل إلى مكان وقوع الحادث إن السيارة شطرت 
التي  ال��س��ي��ارة  سائقة  هوية  ع��ن  يعلن  ول��م  نصفين.  إل��ى 
بحافة  تصطدم  أن  قبل  عليها  السيطرة  فقدت  يبدو  ما  على 

الطريق ويقع الحادث.
ولعب ديفيس 78 دقيقة في مباراة هندوراس األخيرة، 

وشارك في تمرير هدف بالده األول. 
وجمع المدرب بوب برادلي العبيه في غرفة اجتماعات 
إليهم  ونقل  المنتخب،  فيه  ينزل  الذي  الفندق  في  صغيرة 

الخبر الصاعق.
وقال برادلي: »من الواضح أن الفريق حزين لسماع هذا 
الخبر. أفكارنا وصلواتنا مع تشارلي وعائلته، والشخص 

اآلخر في السيارة وغيرهم من المعنيين«.
مع  دول��ي��ة  م��ب��اراة   17 ف��ي  أه���داف   4 ديفيس  وس��ج��ل 
يونيو/  ف��ي  م��رة  ألول  واس��ت��دع��ي  األم��ي��رك��ي،  المنتخب 
مع  تميزه  بعد  ال��ودي��ة،  الصين  لمباراة   2007 ح��زي��ران 

نادي هاماربي السويدي.
جوزيه  م��ع  م��وف��ق��ًا  هجوميًا  ثنائيًا  ديفيس  ويشكل 
المتألق  المنتخب  قائد  من  بمساعدة  المنتخب،  في  ألتيدور 

الندون دونافان.

ديفيس مهاجم أميركا يتعرض لحادث رهيب
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 § سيدني - أ ف ب

أمس  1/صفر  عمان  على  استراليا  فازت   [
منافسات  من  الثالثة  الجولة  في  )األربــعــاء( 
آسيا  كأس  تصفيات  ضمن  الثانية  المجموعة 
الدوحة  في  نهائياتها  تقام  التي  القدم  لكرة 
الفوز  هدف  كاهيل  تيم  وسجل   ،2011 العام 

في الدقيقة 74.
تجمد رصيد عمان عند أربع نقاط بالتساوي 
كانت  التي  استراليا  مع  المجموعة  صدارة  في 
إندونيسيا،  مع  وتعادلت  الكويت  أمام  سقطت 
وتأتي الكويت ثالثة بثالث نقاط، واندونيسيا 

رابعة بنقطتين.
ويلتقي المنتخبان إيابًا في الرابع عشر من 

نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مسقط.
إلى  مجموعة  كل  من  والثاني  األول  ويتأهل 
النهائيات في الدوحة اللتحاق بقطر  المضيفة 
الجنوبية  وكـــوريـــا  ــة  ــودي ــع ــس وال ـــراق  ـــع وال
التوالي  على  األولــى  الثالثة  المراكز  أصحاب 
والهند   ،2007 العام  األخيرة  آسيا  كأس  في 
 ،2008 للعام   اآلسيوية  التحدي  كأس  بطلة 
فضاًل عن بطل نسخة 2009 من البطولة ذاتها 

الذي يعرف الحقًا.
السيطرة  وعمان  استراليا  منتخبا  وتقاسم 
ــت األفــضــلــيــة   ــان ــك ـــاراة، ف ـــب ـــم ـــــداث ال ــى أح ــل ع

لكن  األول  ــوط  ــش ال ــي  ف الــعــمــانــي  للمنتخب 
بينما  سهلة،  فرصة  من  أكثر  أهدروا  مهاجميه 
الشوط  في  األرض  ألصحاب  السيطرة  ــت   دان

الثاني الذي نجح في إحراز هدف الفوز.
مع  قيود  دون  من  مفتوحًا  األول  الشوط  كان 
في  التسجيل  إلى  االسترالي  المنتخب  سعي 
ربع الساعة األول لكن من دون جدوى، لتنتقل 
اعتمد  الــذي  العماني  المنتخب  إلى  المبادرة 
معظم  قـــاد  ـــذي  ال بشير  ـــوزي  ف ــارات  ــه م عــلــى 

هجماته.
 18 بعد  االسترالي  مرمى  ربيع  حسن  وهدد 
الحوسني   عماد  لعبها  عرضية  كرة  من  دقيقة 
إلى  وأبــعــدهــا  الــمــوعــد  ــي  ف ــان  ك ــاع  ــدف ال أن  إال 

ركنية.
للمنتخب  ــة  ــق ــث ال ــة  ــرص ــف ال هــــذه  مــنــحــت 
في  القائم  فتكفل  هجماته،  لمواصلة  العماني 
إبعاد كرة فوزي بشير في الدقيقة 21، رد عليه 
الحارس  أحضان  في  بتسديدة  كيويل  هاري 
علي الحبسي في الدقيقة 22، ثم تالعب فوزي 
حسن  إلى  سهلة  كرة  ومرر  بالمدافعين  بشير 
ربيع المواجه للمرمى لكنه أطاح بها عاليًا في 

الدقيقة 24.
الميدان  وســط  ــن  م كــرة  كينيدي  وخــطــف 
مراوغة  بعد  اليمني  الجهة  فــي  بها  وانطلق 
في  العارضة  فوق  بالكرة  أطــاح  لكنه  ممتازة 

نفسه  االســتــرالــي  الــالعــب  وكـــاد   32 الدقيقة 
يفتتح التسجيل حين تلقى كرة داخل المنطقة 
في  الخطر  إلبعاد  حاضراً  كــان  الحبسي  لكن 
ــارج  خ ــن  م كـــرة  كــيــويــل  ـــدد  وس  ،38 الــدقــيــقــة 
األيسر  القائم  بمحاذاة  ــرت  م الــجــزاء  منطقة 

لمرمى عمان في الدقيقة األخيرة من اللقاء.
الثاني  الشوط  االسترالي  المنتخب  ــدأ  وب
من  التسجيل  يفتتح  كينيدي  ــاد  وك مهاجما 
نيل  ــاس  ــوك ل ــى  إل كيويل  لعبها  ركنية  ركــلــة 
الحبسي  أن  إال  ــزاء  ــج ال منطقة  داخــل  حولها 
في  سريعًا  وأبعدها  المناسب  المكان  في  كان 
من  كرة  العجمي  إسماعيل  وسدد   ،47 الدقيقة 
الدقيقة  في  القائم  بجوار  مرت  المنطقة  خارج 
ركلة  من  رأسية  بكرة  نيل  لوكاس  عليه  رد   ،54

ركنية علت العارضة في الدقيقة 55.
الضغط االسترالي أسفر عن هفوات دفاعية 
استراليا  هــدف  وسجل  كاهيل  تيم  استغلها 
مرمى  اسكنها  كينيدي  مــن  عرضية  ــرة  ك مــن 

الحبسي في الدقيقة 74.
نتيجة  ـــزاء  ج بركلة  العمانيون  ــب  ــال وط
الدقيقة  في  المنطقة  داخل  حديد  احمد  عرقلة 
ومر  لطلباتهم  يستجم  لــم  الحكم  أن  إال   ،81
مرمى  على  خطورة  دون  من  المتبقي  الوقت 
المنتخبين لينتهي اللقاء بفوز استراليا بهدف 

من دون رد.

أستراليا تهزم عمان في تصفيات أمم آسيا

كويل في صراع على الكرة مع العماني محمد البشير      )رويترز(

 § لندن - أ ف ب

] رفض السويدي زفن غوران أريكسون 
أحد  الشمالية  كوريا  منتخب  لتدريب  عرضا 
كأس  نهائيات  ف��ي  اآلس��ي��وي��ة  ال��ق��ارة  ممثلي 
إفريقيا  جنوب  في  المقررة  القدم  لكرة  العالم 

»ب��رس  وك��ال��ة  ذك��رت  م��ا  حسب   2010 ال��ع��ام 
اسوسييشن« البريطانية أمس )األربعاء(.

تلقى  »اري��ك��س��ون  أن  ال��وك��ال��ة  وأوض��ح��ت 
لكنه  الشمالية  كوريا  منتخب  لتدريب  عرضا 
صحف  ذكرت  أن  بعد  وذلك  قبوله«،  عدم  قرر 
السويدي  المدرب  أن  أمس  صادرة  انجليزية 
للتباحث  بكين  الصينية  العاصمة  إلى  توجه 
الشمالي  الكوري  االتحاد  في  المسئولين  مع 
في  للمنتخب  ق��ي��ادت��ه  ص��ف��ق��ة  وإت���م���ام 

مونديال 2010.
عاما(   61( اريكسون  ويتولى 
القدم  ك��رة  م��دي��ر  منصب  حاليا 
ف����ي ن�������ادي ن����وت����س ك���اون���ت���ي 
االن���ج���ل���ي���زي، وك�����ان اش���رف 
ع��ل��ى م��ن��ت��خ��ب ان��ك��ل��ت��را ل��م��دة 
في  فيها  ق��اده  سنوات  خمس 

مونديالي 2002 و2006.
ن��وت��س  رئ���ي���س  أن  ح���ت���ى 
نفى  ترمبلينغ  بيتر  كاونتي 
عرضا  تلقى  ن��ادي��ه  ي��ك��ون  أن 
الشمالي  الكوري  االتحاد  من 
بقوله:  اري��ك��س��ون  م��ع  للتعاقد 
»آمل أن يكون األمر واضحا، فان 
عرض  أي  يلتق  لم  كاونتي  نوتس 
مع  م��ف��اوض��ات  أي  ف��ي  ي��دخ��ل  ول��م 
بشأن  ال��ش��م��ال��ي  ال���ك���وري  االت���ح���اد 
على  ل���إش���راف  اري���ك���س���ون  ان��ت��ق��ال 

منتخب كوريا الشمالية مؤقتا«.
اريكسون  أن  إلى  أمس  الصحف  وأشارت 
ت��وج��ه إل���ى ال��ص��ي��ن ب��رف��ق��ة ت��رم��ب��ل��ي��ن��غ، لكن 
بعض  إلى  عمل  برحلة  »سيقوم  انه  أكد  األخير 
وهونغ  والصين  تايوان  هي  اآلسيوية  الدول 

كونغ وتايالند«.
مع  تأهل  الشمالية  ك��وري��ا  منتخب  وك��ان 
وأستراليا  الجنوبية  ك��وري��ا  ال��ل��دودة  ج��ارت��ه 
النهائيات  إلى  اآلسيوية  القارة  عن  واليابان 
ال��م��ق��ب��ل��ة، ف��ي ح��ي��ن ت��خ��وض ال��ب��ح��ري��ن إي��اب 
المقبل  الشهر  اآلسيوي-األوقياني  الملحق 

في نيوزيلندا )الذهاب صفر/صفر(.
وهو التأهل الثاني لمنتخب كوريا الشمالية 
 1966 ال��ع��ام  بعد  ال��م��ون��دي��ال،  نهائيات  إل��ى 
1/صفر  ايطاليا  على  تاريخيا  ف��وزا  حقق  إذ 
البرتغال  على  يتقدم  أن  قبل  األول،  الدور  في 
ونجمه اوزيبيو 3/صفر ويخسر أمامه 5/3 

في الدور الثاني.
نيسان  أبريل/  في  أقيل  أريكسون  وك��ان 
منتخب  رأس  ع��ل��ى  م��ن��ص��ب��ه  م���ن  ال��م��اض��ي 
خافيير  ال��م��درب  يستلمه  أن  قبل  المكسيك، 
أغيري ويقوده إلى النهائيات، كما طرح اسمه 

لإشراف على منتخب السويد.
في  الشمالية  ال��ك��وري��ة  ال��س��ف��ارة  وذك���رت 
الخصوص  هذا  في  سيصدر  إعالنا  أن  لندن 
بحسب  ال��م��ق��ب��ل��ة،  ال��ث��الث��ة  األس��اب��ي��ع  خ���الل 

صحيفة »ذي غارديان« البريطانية.

أريكسون يرفض عرضًا لتدريب منتخب كوريا الشمالية
§ لندن - أ ف ب

] لم يغض مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم اإليطالي 
فابيو كابيللو، النظر عن األخطاء التي ارتكبها قلب الدفاع 
ريو فرديناند في مباراة إنجلترا وأوكرانيا األخيرة ضمن 
يستبعده  لن  انه  كشف  لكنه   ،2010 مونديال  تصفيات 
على  )األرب��ع��اء(  أمس  لعبت  التي  بيالروسيا  مباراة  عن 

ملعب ويمبلي.
 31( فرديناند  يونايتد  مانشستر  دف��اع  قلب  وك��ان 
ال��ح��ارس  ارت��ك��اب  إل��ى  أدت  دف��اع��ي��ة  بغلطة  ق��ام  ع��ام��ًا(، 
أوكرانيا  م��ب��اراة  في  إث��ره  على  ط��رد  خطأ  غرين  روب��رت 

األخيرة، التي خسرها منتخب األسود الثالثة صفر/1.
وقال كابيللو: »تحدثت مع ريو االثنين ثم تحدثت معه 
مرة أخرى. سألته ماذا حصل أمام أوكرانيا، وعن اللحظة 

التي احتسبت فيها ركلة جزاء ضدنا«.
شريط  »س��أري��ه  المحنك  اإلي��ط��ال��ي  ال��م��درب  وت��اب��ع 
األخطاء  وسأريه  حصل  م��اذا  يفهم  كي  مجددًا  المباراة 

التي ارتكبناها«.
ال��ذي  األول  أوك��ران��ي��ا  أم���ام  فرديناند  خطأ  يكن  ول��م 
ديرك  هدف  مسؤولية  يتحمل  فهو  الموسم،  هذا  يرتكبه 
الويلزي  وهدف  هولندا،  أمام  الودية  المباراة  في  كاوت 
كريغ بيالمي في ديربي مدينة مانشستر الشهر الماضي 

في الدوري اإلنجليزي.
م��ب��اراة  ع��ن  فقط  ري��و  م��ع  »ت��ح��دث��ت  كابيللو:  وأص���ر 
مانشستر.  ديربي  عن  وال  هولندا  مباراة  عن  ال  السبت، 
لكن لست في وارد التخلي عنه في مباراة بيالروسيا. انه 
أفضل  احد  ألنه  األساسية  التشكيلة  في  وسيكون  جاهز 

المدافعين في إنجلترا«.

هفوات فرديناند تحت مجهر كابيللو

§ عواصم - أ ف ب

] فاز المنتخب الياباني الذي تأهل عن القارة اآلسيوية إلى نهائيات 
أمس  5/صفر  التوغولي  ضيفه  على   ،2010 إفريقيا  جنوب  مونديال 

)األربعاء( في سنداي في مباراة دولية ودية في كرة القدم.
 )11( موريموتو  وتاكايوكي  و65(  و8   5( اوكازاكي  شينجي  وسجل 
وكيسوكي هوندا )85( أهداف اليابان التي كانت فازت السبت الماضي 

على اسكتلندا 2/صفر في مباراة ودية أخرى أقيمت في يوكوهاما.
مونديال  نهائيات  ــى  إل المتأهلة  المنتخبات  أول  اليابان  وكــانــت 
استراليا  من  كل  اآلسيوية  القارة  عن  بها  ولحقت   2010 إفريقيا  جنوب 

والكوريتان الجنوبية والشمالية.
أما توغو ففقدت األمل في التأهل إلى النهائيات بعد خسارتها السبت 
من  األخيرة  قبل  الخامسة  الجولة  في  صفر/3  الكاميرون  أمام  الماضي 

التصفيات اإلفريقية.
يذكر أن اليابان تلتقي في 18 الشهر المقبل مع هونغ كونغ في الجولة 
وهي  الدوحة،  في   2011 آسيا  كأس  إلى  المؤهلة  التصفيات  من  الرابعة 

أمام  وخسرت  )6/صفر(  كونغ  وهونغ   )1/2( اليمن  على  فازت  كانت 
البحرين )صفر/1( في الجوالت الثالث السابقة.

أما بالنسبة لتوغو فهي ال تزال تملك فرصة التأهل إلى نهائيات كأس 
مجموعتها  في  الثالث  المركز  تحتل  ألنها  انغوال  في   2010 إفريقيا  أمم 
األولى في التصفيات المؤهلة في آن معا إلى المونديال والكأس القارية.

وتستقبل توغو في 14 الشهر المقبل الغابون وهي ستؤكد مشاركتها 
المغرب  نتيجة  عن  النظر  بغض  وذلك  فوزها  حال  في   2010 انغوال  في 

الرابع األخير مع الكاميرون.
المراكز  أصحاب  يتأهل  فيما  المجموعة،  بطل  المونديال  إلى  ويتأهل 

الثالثة األولى إلى كأس أمم إفريقيا.
وفي مباراة أخرى فاز منتخب كوريا الجنوبية على ضيفه السنغالي 
أقيمت  القدم  كرة  في  وديــة  دولية  مباراة  في  )األربــعــاء(  أمس  2/صفر 
هدفي   )81( وو  وسانغ-يونغ   )42( يوانغ  سونغ  وسجل  سيول.  في 
كوريا الجنوبية التي ستكون من بين المنتخبات المشاركة في نهائيات 
في  حتى  فشلت  التي  للسنغال  خالفا   ،2010 إفريقيا  جنوب  مونديال 

التأهل إلى الدور النهائي الحاسم من التصفيات اإلفريقية.

فوز اليابان وكوريا الجنوبية وديًا

فرحة يابانية تكررت خمس مرات      )أ. ف. ب(

 § الرباط - رويترز

الــصــادرة  المغربية  الصحف  أجمعت   [
خـــروج  أن  ــى  ــل ع ــاء  ــث ــل ــث وال ــن  ــي ــن االث ــي  ــوم ــي ل
مونديال  تصفيات  من  األطلس  اسود  منتخب 
من  أيــضــا  ــه  ــراب ــت واق  2010 إفــريــقــيــا  جــنــوب 
العام،  لنفس  إفريقيا  أمــم  في  المشاركة  عــدم 
الكرة  جبين  على  ــار«  ع »وصمة  بمثابة  كــان 
المشاركة  تلك  الصحف  ووصفت  المغربية.  
باألسوأ على مر التاريخ، وبأن أداء ونتائج هذا 
المغربية  القدم  لكرة  »مهينا«  كان  المنتخب 
االقصائيات  تلك  في  مشاركتها  تاريخ  مر  على 

األهم على المستوي القاري والعالمي. 
وخرج اسود األطلس من تصفيات مونديال 
األولى  المجموعة  ترتيب  تذيل  إن  بعد   2010
النهائية  المرحلة  انتهاء  قبل  نقاط   3 برصيد 
في  فوز،  أي  األسود  يحقق  لم  إذ  واحدة،  بجولة 

حين خسروا مرتين وتعادلوا ثالث مرات. 
ــة  ــي ــن ــوط ــف ال ــح ــص ــت عـــنـــاويـــن ال ــس ــك وع
العربي  المغرب  وكالة  أبرزتها  التي  المغربية 
الشارع  على  غلبت  التي  المرارة  حالة  لألنباء 
الهزيمة  عقب  خصوصا  المغربي  الرياضي 
في  لهدف  أهداف  بثالثة  الجابون  من  القاسية 

المرحلة المنقضية. 
شاكلة  ــى  ــل ع ــن  ــاوي ــن ــع ال مــعــظــم  وجـــــاءت 
قلوبنا  في  وأشعلوا  العار  لنا  جلبوا  ــود  »اس
أمام  الوطني  للمنتخب  مذلة  و«هزيمة  العار« 
الغابون« واسود األطلس متمسكون بالمرتبة 
األخيرة« و«هزيمة مذلة أمام منتخب الغابون 

تعيد الكرة المغربية إلى نقطة الصفر«. 
المغرب  مشاركة  إن  الصحف  بعض  وقالت 
ـــي األســــوأ  ــات ه ــي ــف ــص ــت ــك ال ــل ـــي ت ــة ف ــي ــال ــح ال
المغربية  ــرة  ــك ال ــخ  ــاري ت ــر  م على  ــف  ــع واألض
عن  تقريرا  نشرت  التي  الصحف  ــرز  اب ــان  وك

قالت  والتي  »لوبنيون«  صحيفة  الحدث  هذا 
تصفيات  منذ  الــســوء  ــذا  ه تشهد  لــم  الــكــرة  إن 

 .1962
على  »الــمــنــتــخــب«  صحيفة  علقت  بينما 
»منتخب  قائلة:  األســود  وأداء  نتائج  مجموع 
بال  و«مــحــاربــون  روح«  ــال  ب جــســد  ــرب  ــغ ــم ال
الصفر  نقطة  من  بالرجوع  مطالبة  أسلحة« 
مختلف  بــفــكــر  وانـــطـــالقـــة  جـــديـــدة  بــعــقــلــيــة 

يستطيع تعديل االنهيار. 
»سيغيب  فقالت  ــان«  ــي ــب »ال صحيفة  أمــا 
ـــــرة عـــلـــي الــــتــــوالــــي عــن  األســـــــود لـــثـــالـــث م
كشفت  الــجــابــون  أمـــام  الهزيمة  الــمــونــديــال. 
ال  الذين  للمغاربة  والبدني  المعنوي  الضعف 

يستحقون التأهل لكأس العالم«. 
العمل  ضرورة  إلى  »العلم«  صحيفة  ودعت 
علي محو آثار تلك االنتكاسة الكروية المغربية 

بتنظيف البيت داخليا وخارجيا. 

الصحافة المغربية: خروج منتخبنا »وصمة عار«
من لقاء المغرب األخير مع الغابون    )أ. ف. ب(
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هل يعيد نوفمبر كّرته مع مصر والجزائر؟

»الفراعنة« تنتظر من يتقمص
 دور حسام حسن أمام »الخضر«

§  القاهرة - رويترز

ما  ــوراء  ــل ل ــان  ــزم ال عجلة  بنا  عـــادت   [
 1989 العام  أي  عاما،  العشرين  من  يقرب 
عمت خالله الفرحة جميع أرجاء جمهورية 
مصر العربية بتأهل منتخبها إلي نهائيات 
العبيها  لتشاهد  بإيطاليا  الــعــالــم  ــأس  ك
حساب  علي  العالمي  المحفل  هذا  في  وهم 

منتخب الجزائر.
أوج  فـــي  ــا  ــه ــت وق ــر  ــص م مــنــتــخــب  ــــان  وك
توهجه، إذ كان مكتظًا بالعديد من المواهب 
الذين  الشباب  وبعض  الخبرة  صاحبة 
مواجهة  ــي  ف الــحــيــويــة  الــفــراعــنــة  مــنــحــوا 
مصر  ــا  ــه ــت ــه واج الــتــي  ــة  ــي ــق ــري اإلف الـــقـــوة 
المصريون  وصــل  حتى  التصفيات  طــوال 

والجزائريون لنقطة النهاية.
ـــت الـــتـــصـــفـــيـــات تــتــيــح  ـــان ـــا ك ـــه ـــت ووق
لنهائيات  التأهل  فقط  إفريقيين  لمنتخبين 
ــم، وواجـــهـــت مــصــر الــجــزائــر  ــال ــع ـــأس ال ك
المرحلة  في  الكاميرون  مع  تونس  ولعبت 
األخيرة، وذهبت بالفعل مصر والكاميرون 

إلي إيطاليا ممثلين للقارة السمراء.

نوفمبر قد يكرر فعلته مع مصر
الجزائر  في  الجزائر  مع  مصر  ولعبت 
ــــد 8  ــادل ســلــبــي يـــوم األح ــع ــت وخـــرجـــت ب
وجــاء   ،1989 األول  ــن  ــري ــش ت ــر/  ــوب ــت أك
الثاني  تشرين  نوفمبر/   17 الجمعة  يوم 
بوابة  عبر  مصر  لتتأهل  نفسه  العام  من 
وسط  حسن  حسام  للنجم  بهدف  الجزائر 
بهم  احتشد  متفرج  ألف   120 من  أكثر  زئير 

استاد القاهرة منذ الصباح الباكر.
ووقتها لمن لم يشهد هذا اليوم، تحولت 
شوارع مصر إلى ما يشبه »صالة لألفراح« 
وصــوت  ــص  ــرق وال الغناء  عنها  ينقطع  ال 
الذين  الالعبين  بأسماء  والتغني  الطبول 

في  كلمة  لها  سيكون  مصر  إن  وقتها  اثبتوا 
كأس العالم 1990.

كلمة  لــه  الجزائر  منتخب  وقتها  ــان  وك
منتخب  بــجــانــب  ــة  ــي ــق ــري اإلف الـــقـــارة  عــلــى 
كــأس  ـــى  إل ــر«  ــض ــخ »ال ـــب  ذه إذ  ــرب،  ــغ ــم ال
 1982 العامين  متتاليتين  مرتين  العالم 
المرة  انتظار  في  مناصروه  وكان  و1986، 
لكن   1990 ــام  ــع ال الــتــوالــي  علي  الثالثة 

بوابة الفراعنة كانت موصدة بإحكام.
محاربي  حلت  قد  الفراعنة  لعنة  وكــأن 
بدأ  الذي  المنتخب  لهذا  يكن  فلم  الصحراء، 

الظهور واإلجادة في كأس العالم أي وجود 
منذ  العالمي  أو  اإلفريقي  المستويين  على 
تصفيات  خـــارج  بهم  المصريين  إطــاحــة 

المونديال.

من يسطر اسمه 

في سجل التاريخ؟
سيعيد  التاريخ  أن  يبدو  الــعــام،  ــذا  وه
بطاقات  إحــدى  أصبحت  إذ  مجدداً،  نفسه 
ــا  ــي ــق ــري ـــوب إف ـــن الـــصـــعـــود لـــمـــونـــديـــال ج

أخـــرى،  مـــرة  المنتخبين  بــيــن  مــحــصــورة 
تذكرة  علي  »الــفــيــفــا«  ختم  فقط  ويتبقى 
يوم  إفريقيا  جنوب  إلي  المتوجهة  الطائرة 

14 نوفمبر 2009.
وإذا كانت مصر تحتاج إلى ثالثة أهداف 
سيكون  فالمشهد  ــرة،  ــذك ــت ال بتلك  للفوز 
المنتخب  سجل  ما  إذا  وقتها  تمامًا  مختلفًا 
المصري هدفين وبقي الثالث الذي سيعبر 
القاهرة،  مطار  تذاكر  »شباك«  إلى  بالكرة 
الكرة  تاريخ  في  اسمه  سيضع  ترى  يا  فمن 

المصرية بجانب حسام حسن؟

لقاء مرتقب بين مصر والجزائر

جوزيه: مصر ستسحق
الجزائر وتتأهل للمونديال

 §  القاهرة - رويترز

األهلي  للنادي  السابق  الفني  المدير  توقع   [
تأهل  جوزيه  مانويل  البرتغالي  المصري 

في   2010 العالم  لكأس  مصر  منتخب 
إفريقيا. جنوب 

ــي الــحــالــي  ــن ــف ــر ال ــدي ــم ــــال ال وق
مصر  إن  جوزيه:  أنغوال  لمنتخب 

الجزائر  على  تــفــوز  أن  يمكنها 
 14 مباراة  في  ثقيلة  بنتيجة 

ــي  ــان ــث ــن ال ــري ــش ــر/ ت ــب ــم ــوف ن
ــرة وتــتــأهــل  ــاه ــق ــال الــمــقــبــل ب
من  عامًا   20 بعد  للمونديال 
الكروي  الحدث  عن  الغياب 

العالم. في  األهم 
ـــب  ـــخ ـــت ـــن ـــم ــــــــــــذر ال وح

ــة  ــاول ــح ـــن م الـــمـــصـــري م
ــر إفــســاد  ــزائ ــج ــي ال ــب الع

ــر ادعـــاء  ــب الـــمـــبـــاراة ع
وتضييع  ــة  ــاب اإلص

الوقت.
ـــــب  ـــــال وط
مصر  ــي  ــب الع

بـــالـــتـــركـــيـــز 
ــب  ــع ــل ــم داخـــــــل ال

االنسياق  وعدم  فقط، 
ـــزازات  ـــف ـــت االس وراء 
المتوقعة. الجزائرية 

وأكـــــــــــــد جـــــوزيـــــه 
ـــــاب  »ط لــــبــــرنــــامــــج   -

على  يبث  ــذي  ال مساؤكم« 
أن  الــمــصــريــة  الــنــيــل  قـــنـــاة 

األول  الــمــرشــح  مــصــر  منتخب 
أفضل  ألنــه  لــمــونــديــال  للتأهل 

المستويات  على  الجزائري  نظيره  من 
كافة.

ــم الــمــواجــهــات الــتــي  ــظ ــع ـــــاف »م وأض
إفريقيا  شمال  مــن  بفرق  ــي،  ــل األه ــادي  ــن ال جمعت 

مرتين  سوى  الفريق  يخسر  ولم  األهلي،  لمصلحة  حسمت 
أمام الصفاقسى والنجم الساحلي التونسيين، واآلن العبو 

مصر«. لمنتخب  األساسي  الهيكل  يشكلون  األهلي 

زاهر مستاء من شائعة التأثير على حكم الجزائر ورواندا
§  القاهرة - رويترز

لكرة  ــري  ــص ــم ال االتـــحـــاد  ــس  ــي رئ أعــــرب   [
تردد  لما  الشديد  استيائه  عن  زاهر  سمير  القدم 
مصر  ــن  م تأثير  هــنــاك  أن  حــول  شــائــعــات  ــن  م
روانــدا  مــع  الجزائر  مــبــاراة  حكم  ـــرارات  ق على 
البليدة  مدينة  في  الماضي  األحــد  أقيمت  التي 
بالجزائر في إطار تصفيات كأس العالم وانتهت 

بفوز الجزائر 1/3.
شائعات  إنــهــا  تصريحات  فــي  زاهـــر  وقـــال 
قد  كان  إذا  الحكم  أن  المعقول  غير  ومن  سخيفة 
من  أكثر  يحتسب  تأثير  أو  ضغط  ألي  تعرض 
ست دقائق وقتا بدال من ضائع ويسمح لرئيس 
االتحاد الجزائري بالجلوس على مقاعد البدالء 

مع الجهاز الفني.
وأكد رئيس االتحاد على أن تواجد أي شخص 
مقاعد  على  والالعبين  الفني  الجهاز  خارج  من 
البدالء حتى ولو كان رئيس االتحاد هو مخالفة 
القدم  لكرة  ــي  ــدول ال ــاد  ــح االت لقواعد  صــارخــة 
يركز  االتحاد  إدارة  مجلس  أن  وأضاف  )الفيفا( 
منتخب  إلعــداد  الطرق  أفضل  بحث  على  حاليًا 
ختام  في  الجزائر  ضد  المقبلة  للمباراة  مصر 

تصفيات المجموعة الثالثة لكأس العالم.
شوقي  المنتخب  مــدرب  أكد  أخــرى  جهة  من 
غريب في تصريح لوكالة أنباء الشرق األوسط 
االستعداد  فــي  حاليا  يــركــز  الفني  الجهاز  إن 
ــال:  وق والــحــاســمــة.  المقبلة  للمباراة  الــقــوى 
»نريد أن نسعد شعبنا ونتأهل للنهائيات ولن 
وسنرسل  شائعات  أو  تصريحات  ألي  نلتفت 
إلى )الفيفا( لالستيضاح حول موقف الفريقين 

المصري والجزائري«.
إليه  نسبت  التي  التصريحات  غريب  ونفى 

بثالثة  الجزائر  على  مصر  فوز  ــرورة  ض بشأن 
أبو  محمد  هدف  أن  بزعم  للتأهل  نظيفة  أهداف 
الذهاب  مــبــاراة  فــي  الجزائر  مرمى  فــي  تريكة 
يحتسب  لن   1/3 الجزائر  لصالح  انتهت  التي 
هدف  إن  تــقــول  الــتــي  للقاعدة  طبقًا  بهدفين 
المضيف  الفريق  مــرمــى  فــي  الضيف  الفريق 
يحتسب بهدفين في حالة تساوي الفريقين في 

النقاط وفارق األهداف.
وعلى الجانب اآلخر تقدم االتحاد الجزائري 

ضد  للفيفا  رسمية  احتجاج  بمذكرة  القدم  لكرة 
المنتخب  ــروج  خ بسبب  ــدي  ــروان ال المنتخب 
الثالث  ــدف  ــه ال بــعــد  الملعب  ــن  م ـــدي  ـــروان ال
على  ــد  األح مرماهم  فــي  الــجــزائــري  للمنتخب 
المباراة  نهاية  صافرة  ــالق  أط عــدم  من  الرغم 
إلى  وأشار  مباشرة  الجزاء  ضربة  تنفيذ  عقب 
ينتظر  أن  روانـــدا  منتخب  علي  يجب  كــان  أنــه 

حتى نهاية المباراة وال يخرج من الملعب 
فور إحراز الهدف الثالث للجزائر.

سمير زاهر

§  القاهرة - أ ف ب

الكرة  اتحاد  في  المسابقات  لجنة  استجابت   [
لمنتخب  الفني  المدير  شحاتة  حسن  لطلب  المصري 
المقرر  والعاشرة  التاسعة  الجولتين  بتأجيل  مصر 
و3  ــاري،  ــج ال األول  تشرين  أكــتــوبــر/   30 إقامتهما 
اســتــعــداداً  وذلـــك  المقبل  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
من  األخــيــرة  الجولة  فــي  الفاصلة  الجزائر  لمباراة 
بجنوب   2010 العالم  لكأس  النهائية  التصفيات 
إفريقيا المقرر إقامتها الرابع عشر من نوفمبر المقبل.

الــدوري  من  والثامنة  السابعة  الجولتان  وتقام 
وكانت  ــاري،  ــج ال أكتوبر  و26   19 يومي  المصري 
الجولة السادسة من الدوري قد انتهت بتربع األهلي 
 ،11 بتروجيت  يليه  نقطة   14 برصيد  القمة  علي 

واالسماعيلي 11، وطالئع الجيش 10.
على  يفوز  أن  ينبغي  المصري  المنتخب  أن  يذكر 
إلــى  تــأهــلــه  ليضمن  أهــــداف  ثــالثــة  ــارق  ــف ب ــر  ــزائ ــج ال
بفارق  مصر  ــوز  ف حالة  فــي  ــا  أم المقبل،  المونديال 

مــبــاراة  أو  المنتخبين  بين  قــرعــة  فستقام  هدفين 
والــجــزائــري  الــمــصــري  ــن  ــادي ــح االت بــاتــفــاق  فاصلة 
وموافقة االتحاد الدولي، لحسم تأهل أحد المنتخبين 
العالم  ــأس  ك نهائيات  ــى  إل الــجــزائــري  أو  المصري 

المقبلة.
ــري ســمــيــر زاهــر  ــص ــم ــس اإلتـــحـــاد ال ــي ونــاقــش رئ
الذي  االجتماع  في  الوطني  للمنتخب  الفني  والجهاز 
مصر  لقاء  موعد  تقديم  إمكانية  االثنين  ظهر  جمعهما 
العرب  برج  باستاد  وإقامته  واحــد،  ليوم  والجزائر 

باإلسكندرية.
الجمعة  يوم  ليقام  مصر  لقاء  تقديم  فكرة  أن  وعلم 
ربما  نفسه  الشهر  من   14 السبت  من  بدال  نوفمبر   13
عدد  أكبر  لحشد  مصر  في  الرسمية  العطلة  الستغالل 

من الجماهير في تلك المباراة المصيرية.
على  اللقاء  إقامة  إلمكانية  أيضًا  الحديث  وتطرق 
استاد الجيش ببرج العرب والذي يسع ألكثر من 80 
نجاحًا  االستاد  أثبت  أن  بعد  وخصوصًا  مشجع  ألف 
ببطولة  افتتاح  لقاء  في  العدد  هذا  استقبال  في  كبيراً 

وترينداد  مصر  بين  للشباب  العالم 
وتوباغو.

معسكر  ـــة  ـــام إق ــة  ــش ــاق ــن م ــــم  وت
أو  داخلي  للمنتخب  مغلق 

مدى  وأيــضــًا  خــارجــي، 
مباراة  إقــامــة  إمكانية 
قــبــل  أكــــثــــر  أو  وديـــــــة 

اللقاء.
في  البت  إن  زاهــر  وأكــد 

سيكون  األمــور  هــذه  كل 
ــوع  ــب ــة األس ــاي ــه مـــع ن
بداية  مــع  أو  الحالي 
على  المقبل  األسبوع 

أقصى تقدير.

تأجيل الدوري المصري استعدادًا لمواجهة الجزائر

قرعة كأس األمم اإلفريقية نوفمبر المقبل
§  القاهرة - رويترز

قرعة  إلجــراء  موعد  )الــكــاف(  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتــحــاد  حــدد   [
الفترة  في  أنغوال  في  إقامتها  المقرر  اإلفريقية  األمم  كأس  من   27 النسخة 
تشرين  نوفمبر/   30 يوم  المقبل،  الثاني  كانون  يناير/   31-10 بين  ما 
الثاني المقبل والذي فيه سيكون تحدد كل المنتخبات التي تأهلت فعليًا 

للبطولة.
وذكرت وكالة األنباء األنغولية أن القرعة ستقام بحضور مندوبي كل 

المنتخبات التي تأهلت فعليًا للبطولة بالعاصمة لواندا.

في  اللقب  حاملة  بصفتها  مجموعة  رأس  على  وجودها  مصر  وضمنت 
الدولة  بصفتها  أخرى  مجموعة  أنغوال  ستترأس  حين  في  عامين،  أخر 

المستضيفة.
خالل  مــن  اآلن  حتى  للبطولة  التأهل  إفريقيًا  منتخبًا   11 وضمن 
العالم  ــأس  ك لبطولتي  الصعود  ــل  أج مــن  حاليًا  الجارية  التصفيات 
وإفريقيا وهم: مصر والجزائر وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وغانا ومالي 

وبنين ونيجيريا وتونس والكاميرون والغابون.
من  ــرة  ــي األخ الجولة  بعد  هوايتهم  سيتبين  منتخبات   5 ويتبقى 

التصفيات والتي ستجري مع منتصف شهر نوفمبر المقبل.

الجزائر تفاوض مصر حول نسبة تذاكر جماهيرها
§  القاهرة - رويترز 

إن  ــة  ــري ــزائ ج صحافية  تــقــاريــر  قــالــت   [
محمد  القدم  لكرة  الجزائري  االتحاد  رئيس 
)األربعاء(  أمس  القاهرة  إلى  وصل  روراوة 
ــاوض مــع االتـــحـــاد الــمــصــري  ــف ــت ـــل ال مــن أج
تخصيصها  سيتم  التي  التذاكر  نسبة  حول 
مصر  ــاراة  ــب م خـــالل  ــة  ــري ــزائ ــج ال للجماهير 
ــة األخــيــرة  ــول ــج والـــجـــزائـــر الــمــقــبــلــة فـــي ال
العالم  لــكــأس  المؤهلة  إفريقيا  لتصفيات 

.2010 إفريقيا  بجنوب 
ـــــــدة  ـــــــري وقــــــــــالــــــــــت ج
موقعها  عــبــر  ـــروق«  ـــش »ال
روراوة  إن  ــي  ــم ــرس ال
اجتماعًا  سيعقد 
ــــس  ــــي ـــــــع رئ م
ــــــاد  ــــــح االت
ي  لمصر ا
ســــمــــيــــر 
ــــــــــر  زاه
ـــــــــــن  منحها م سيتم  التي  الــتــذاكــر  ــدد  ع بحث  ــل  أج

حضورها. المتوقع  الجزائرية  للجماهير 
والذي  جزائرية«  »كورة  منتدى  وبحسب 
الجماهيرية  التجمعات  أكبر  من  واحد  يعتبر 
على  الـــقـــدم  لــكــرة  ــة  ــب ــح ــم ال الــجــزائــريــة 
أن  إلى  األولية  التقارير  تشير  االنترنت، 
ألف   15 عن  يزيد  ما  سيطلب  روراوة 
والــذيــن  الخضر  لجماهير  تــذكــرة 
ــراج  ــخ ــت ـــي اس ــل ف ــع ــف ــال ـــــدأوا ب ب

بمصر. دخولهم  تأشيرات 
ــدة  ــري ــــــارت ج وأش
ــــى  الــــــشــــــروق إل
ـــاع  ـــم ـــت اج أن 

إلى  الــتــطــرق  ــًا  ــض أي سيشهد  ـــر  وزاه روراوة 
الجزائري  المنتخب  به  سيحل  الذي  الفندق 
قبل  معاينته  في  الجزائري  الوفد  يرغب  إذ 

المقبل. الشهر  خالل  الفريق  مجيء 
نظيره  المصري  المنتخب  وسيستضيف 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   14 يوم  الجزائري 
ـــرة لــتــصــفــيــات  ـــي ـــي الــجــولــة األخ ــل ف ــب ــق ــم ال
سيتحدد  مصيري  لقاء  في  الثالثة  المجموعة 
سيترشح  ـــذي  ال المنتخب  اســم  ـــره  أث عــلــى 

إفريقيا. جنوب  لمونديال 
لكرة  اإلفريقي  االتــحــاد  فــي  مسئول  ــد  وأك
للفوز  الفراعنة  احتياج  سابق  وقت  في  القدم 
مباشرة  التأهل  أرادوا  إذا  أهـــداف   3 بــفــارق 
بفارق  الفوز  سيجبرهم  فيما  المونديال،  إلي 

فاصلة. مباراة  خوض  علي  فقط  هدفين 
لتحقيق  فيحتاج  الجزائري  المنتخب  أما 
أو  نتيجة  بأية  التعادل  أو  نتيجة  بأية  الفوز 
لكي  فقط  واحــد  هدف  بفارق  الخسارة  حتى 

التأهل. بطاقة  يضمن 

الجمهور الجزائري



طبعت في مطابع }

sport@alwasatnews.com  :للتواصل مع »{« يرجى االتصال برئيس القسم الرياضي عباس العالي، هاتف: 17596999، فاكس: 17592091، بريد الكتروني

Alwasat Newspaper, P.O. Box 31110, Kingdom of Bahrain
Tel: +973 17596999, Fax: +973 17592091, Email: sport@alwasatnews.com, www.alwasatnews.com

شركة دار الوسط للنشر والتوزيع »ش.م.ب« مقفلة
 ص.ب 31110، مملكة البحرين

سالمون كالو

 )الخميس 10/15(

خط  العب  أن  اإلنجليزي  تشلسي  نادي  أعلن   [
جدد  ك��ال��و،  سالمون  اإلي��ف��واري  المهاجم  ال��وس��ط 

عقده مع النادي حتى العام 2012. 
- تاريخ الميالد: 5 أغسطس/ آب 1985، العمر: 

.24
- مكان الميالد األصلي: هولندا.

قدرة  ويمتلك  المهاجم  مركز  في  يلعب  الع��ب   -
يفضل  لكنه  الجناحين  مركز  في  اللعب  على  كبيرة 

اللعب على الجهة اليسرى. 
اسيك  نادي  في  القدم  كره  لعب  بدأ  شقيقه  مثل   -
اكسلسيور  نادي  واستطاع  االيفوارى،  مموسيس 
روتردام ضم الالعب الذي لم يخيب الظن واستطاع 

أن يسجل للفريق 15 هدفًا في 11 مباراة.
فينورد  ن���ادي  م��ع  ت��ع��اق��د   2002 م��وس��م  ف��ي   -
 67 في  هدفًا   35 تسجيل  فيها  استطاع   2006 حتى 
كرويف  جائزة  على   2005 العام  ليحصل  مباراة، 

للمواهب الشابة.
- بسبب عدم لعبه لمنتخب ساحل العاج كانت كل 
الالعب  بتجنيس  تنادي  الهولندية  اإلع��الم  وسائل 
شقيقه  نصحه  إذ  الهولندي  الوطني  المنتخب  ليمثل 
االت��ح��اد  م��ش��اك��ل  بسبب  أج��ن��ب��ي  لمنتخب  باللعب 

االيفوارى لكره القدم.

ف��ان  آن����ذاك  ال��ه��ول��ن��دي  المنتخب  م���درب  ق���ام   -
الالعب  بحصول  للتعجيل  حثيثة  بمحاوالت  باستن 
على الجنسية لكن وزيرة الهجرة عارضة األمر على 
في  المرموقة  الشخصيات  من  الكثير  تشجيع  رغم 

هولندا.
- لم يتحقق ذلك وكان من أهم أسباب ترك الالعب 
اإلنجليزي  ال����دوري  ف��ي  للعب  وات��ج��اه��ه  لهولندا 

بقميص نادي تشلسى.
- انتقل لنادي تشلسى في 30 مايو/ آيار 2006 
عندها وصف كالو انتقاله لتشلسى، إذ سجل له حتى 

اآلن 31 هدفًا.
اإلنجليزي  ال����دوري  لقب  تشلسى  م��ع  حقق   -
العام  الوصيف  ومركز  و2007،   2006 العامين 
راب��ط��ه  وك����أس   ،2007 االت���ح���اد  وك����أس   ،2008
 ،2006 الخيرية  والدرع   ،2007 المحترفة  األندية 

ووصافة دوري أبطال أوروبا 2008. 
- على رغم الطلبات المتكررة من اتحاد كره القدم 
بالده،  منتخب  طلب  يلِب  لم  أنه  إال  لالعب  االيفوارى 
مباراته  ليلعب   2007 ش��ب��اط  ف��ب��راي��ر/   6 ي��وم  إال 

األولى ضد غينيا وديًا.
شاب  إفريقي  العب  أفضل  جائزة  على  تحصل   -

العام 2008.

نجمــة أوربــابـــرعاية
1     هاتف: 7 5 5 5 4 3 8

سباق الزوارق السريعة

بانطالق  اليوم  موعد  على   2 الفورموال  السريعة  الزوارق  سباق  عشاق  سيكون   [
ختام  ثم  ومن  السريعة  للزوارق  الكبرى  البحرين  جائزة  لسباق  الرسمية  التجارب 
دول  جميع  أنظار  محط  سيكون  ال��ذي  الرسمي  السباق  بانطالق  غد  يوم  المنافسات 
مملكة  استضافة  وهو  آخر  بمنظور  للسباق  سينظر  الجميع  أن  ذلك  من  واألجمل  العالم، 
أم��واج  بجزر  المارينا  ش��واط��ئ  على  م��رة  ألول  تقام  وه��ي  ال��ج��والت  ألول��ى  البحرين 

بالمحرق. الواقعة 
الساحة  ع��ل��ى  ج��دي��دة   - ال��س��ري��ع��ة  ال��ع��ال��م��ي��ة-ال��زوارق  ال��ب��ط��ول��ة  ه��ذه  ت��ك��ون  رب��م��ا 
أب��رز  م��ن  وتعتبر  العالمية  الساحة  على  وغنية  قديمة  أنها  إال  البحرينية  الرياضية 
تحظى  أن  الجميل  ومن  استضافتها  العالم  دول  أكثر  تتمنى  التي  العالمية  السباقات 
بعين  العالمية  ال��دول  إليها  تنظر  التي  السباقات  هذه  مثل  باستضافة  البحرين  مملكة 
في  مرة  ألول  البحرين  مملكة  وستحتضنها  التعريف،  عن  غنية  رياضة  كونها  االعتبار 

تاريخها.
باستضافة  الكبير  اهتمامهم  أبدوا  المسئولين  كون  محال  ال  للمملكة  سيكتب  النجاح 
على  اإلطالق  على  صعبة  تكون  لن  االستضافة  أن  وأعتقد  الكبير  العالمي  الحدث  هذا 
الحوادث  هذه  مثل  باستضافة  طويل  باع  لها  البحرين  مملكة  أن  وخصوصًا  المملكة 

الدولية  البحرين  حلبة  ت��واص��ل  ال���ذي   1 ال��ف��ورم��وال  س��ب��اق  رأس��ه��ا  وع��ل��ى  العالمية 
الفعاليات  حيث  من  السباق  في  جديد  هو  ما  عام  كل  وتقدم  وجه  أكمل  على  استضافته 

شابه. وما  المتنوعة 
وكوني أحد أفراد اللجنة اإلعالمية الذين سيتولون تغطية الحدث وبدأ عملنا منذ أيام 
لهذا  البحرين  مملكة  الحتضان  وساق  قدم  على  قائمة  االستعدادات  أن  كيف  رأينا  قليلة 
السباق، والجميع يبذل قصارى جهده إلخراج الحدث العالمي بالصورة المطلوبة وتم 
باإلضافة  اليوم،  صباح  الرسمية  التجارب  تبدأ  أن  على  االستعدادات  جميع  من  االنتهاء 
الحدث  موقع  من  العالمي  الحدث  ستنقل  كثيرة  فضائية  قنوات  فهناك  االستعدادات  إلى 
جانب  إلى  والعالمية  والخليجية  المحلية  الصحف  إلى  باإلضافة  مباشرة  الهواء  على 
على  الحدث  فعاليات  بنقل  الكبير  اهتمامه  أبدى  والجميع  اإللكترونية،  المواقع  بعض 

وجه. أكمل 
لبطولة  العام  والمروج  السابق  اإلماراتي  البطل  إلى  أقدمها  كبيرة  تحية  عمومًا... 
مجهودًا  ويبذل  بذل  ال��ذي  فيروز  عبدالسالم   2 الفورموال  السريعة  للزوارق  العالم 

المطلوبة. بالصورة  السباق  لخروج  كبيرًا 

عامي األول
الرياضي  القسم  في  انخراطي   بعد  الصحافة  عالم  في  األول  عامي  هو  سيكون  غدًا 
أواًل  وتعالى  سبحانه  اهلل  وفقني  أن  إلى  أقسام  عدة  من  تنقلت  أن  بعد  »الوسط«  بصحيفة 
والثقة الكبيرة التي منحني إياها معلمي وأستاذي رئيس القسم عباس العالي لالنخراط 

نهايته. إلى  الوصول  الصعب  من  الذي  العميق  البحر  ودخول  الصحافة  عالم  في 
كل  أقدم  أن  فتعلمت  نهاية،  له  ليس  والذي  الشاقة  األعمال  من  يعتبر  الصحافي  العمل 
يوم ما هو جديد إلى جانب أمور كثيرة يصعب التحدث عنها في هذه المساحة، وأود أن 
رأسهم  وعلى  الكبيرة  النصائح  لي  وقدموا  وجهوني  الذين  لزمالئي  كبيرة  تحية  أقدم 
فهو  األمور  كل  في  ويرشدني  الكبيرة  الثقة  منحني  الذي  العالي  عباس  القسم  رئيس 
حسين  عبدالرسول  لزميلي  تحية  وأقدم  اليوم...  عليه  أنا  لما  قادني  الذي  وهو  معلمي 
ويقومون  أيضًا  يرشدوني  إذ  منصور  يونس  الزميل  جانب  إلى  الموسوي  وه��ادي 

والتقدير. التحية  كل  فلهم  لي،  المفيدة  النصائح  بتقديم 

فرحة العبي منتخب أوكرانيا بعد فوزهم أمس على أندورا بنتيجة 0/6 وتأهلهم للملحق األوروبي لكأس العالم
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القناةالمباراةالتوقيت

كأس االتحاد اآلسيوي
ال���������ك���������رام���������ة14:00  × دبي الرياضية 1ب�������ي�������ك�������ام�������ك�������س 

ال�����ص�����ي�����ن19:15 ج��������ن��������وب   × دبي الرياضية 1ال��������ك��������وي��������ت 

كأس نجوم قطر
ق�����������ط�����������ر18:00  × الجزيرة الرياضية 2ال���������������������������س���������������������������د 

الملعبالمباراةالتوقيت

دوري الدرجة األولى لكرة القدم

ال���������م���������ح���������رق18:00  × االستاد الوطنيال���������م���������ال���������ك���������ي���������ة 

ال���������������رف���������������اع20:00  × االستاد الوطنيال��������������ش��������������ب��������������اب 

األول والفريد من نوعه على مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا

االنتهاء من التصاميم النهائية لمقر مدرسة »آرسنال« في البحرين
§  الوسط - المحرر الرياضي

الجدية  الخطوات  أثــمــرت   [
المتواصلة من قبل القائمين على 
في  الــقــدم  لكرة  ــال  ــن آرس مــدرســة 
األخيرة  الشهور  خالل  البحرين 
عن االنتهاء من التصميم النهائي 
في  تشييدها  والمقرر  للمدرسة 
االتــحــاد  بجانب  ــاع  ــرف ال منطقة 
ومنشآت  القدم  لكرة  البحريني 
الرياضية  عيسى  الشيخ  مدينة 

خلف استاد البحرين الوطني. 
ــدة  ــري ــف ــة ال ــدرس ــم وتــعــتــبــر ال
مستوى  على  نوعها  من  واألولــى 
إفريقيا  وشمال  ــط  األوس الشرق 
ــاص  ــر خ ــق ــا م ــه ــد ل ــي ــش ـــي ي ـــت وال
إذ  المختلفة،  بمرافقه  متكامل 
تضم ملعبين لكرة القدم مزودين 
الجيل  ــن  م الصناعي  بالعشب 
االتحاد  قبل  من  والمعتمد  الثالث 
وكذلك  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي 
ــــرف مــتــعــددة  ــم قـــاعـــات وغ ــض ت
االســـتـــعـــمـــاالت كـــغـــرف تــبــديــل 
ــات  ــاع ــس لــلــجــنــســيــن، ق ــالب ــم ال
مقهى  الوسائط،  متعددة  دروس 
ــرف  وغ ــادي  ــن ال متجر  آرســنــال، 

وقاعات أخرى. 
النشاط  يــبــدأ  أن  الــمــقــرر  ــن  وم
ــــالل  ــــة خ ــــدرس ــــم ــــل الــــفــــعــــلــــي ل
األول  كـــانـــون  ــر/  ــب ــم ــس دي ــر  ــه ش
ــل  ــي ــج ــس ــت ـــــــــازال ال الـــمـــقـــبـــل وم
جميع  ـــع  وض وســيــتــم  مــفــتــوحــًا 
الخاصة  والتفاصيل  المعلومات 
على  قريبًا  التدريبي  بالبرنامج 
www.( ــي  ــرون ــت ــك اإلل ــع  ــوق ــم ال

 ،)arsenalschoolbahrain.com
التدريبات  المدرسة  ستباشر  إذ 
ـــب بـــصـــورة  ـــالع ـــم عـــلـــى إحـــــد ال
مؤقتة لفترة تتراوح بين األربعة 
والخمسة األسابيع األولى لحين 

الملعبين  إنــشــاء  مــن  ــاء  ــه ــت االن
بالمدرسة من الجيل الثالث. 

ويتطلب بناء األرضيتين نحو 
المعايير  ألدق  وفقًا  أشهر  ثالثة 
ــى الــمــســتــوى  ــل ــا ع ــه ــول ب ــم ــع ــم ال
الدولي حيث ستخضع للمعاينة 
والتدقيق من قبل االتحاد الدولي 
عليها  للمصادقة  )فيفا(  للعبة 
ــل  ــض ـــن أف ــر األرضــــيــــة م ــب ــت ــع وت
العالم  مستوى  على  األرضــيــات 
لتتوافق  خصيصًا  صممت  حيث 

مع الخاصية الخاصة بلعبة كرة 
االتحاد  من  كل  به  ويوصي  القدم 
لكرة  ـــي  األورب ــاد  ــح واالت الــدولــي 
الخاصة  التعليمات  ــي  ف ــدم  ــق ال

بالمنافسة. 
مدرسة  تــدريــب  جهاز  ويضم 
متخصصين  ــن  ــي ــدرب م آرســنــال 
إدارة  مدير  مقدمتهم  فــي  ويــأتــي 
من  ويعتبر  هارفي  نيل  التدريب 
على  ــروا  م الــذيــن  المدربين  ــرز  أب
ــدم، إذ  ــق ــال لــكــرة ال ــن ـــدارس آرس م
على  ــة  ــي ــب ــدري ــت ال ــه  ــرت ــب خ تــمــتــد 
ــدى عــشــرون عــامــا وســبــق وأن  م
اإلنجليزية  األندية  من  لعدد  عمل 
قبل  إنــجــلــتــرا  ـــي  ف ــة  ــرف ــت ــح ــم ال
ـــي أوربـــــا،  ــب ف ــدري ــت ــل ــه ل ــال ــق ــت ان
األمريكية،  المتحدة  الــواليــات 
شرق  جنوب  و  األوســـط  الــشــرق 
عن  مسئوال  حديثًا  ــان  وك آســيــا. 
آرسنال  مـــدارس  بــرامــج  تدشين 

في فرنسا.
التدريبي  الجهاز  يضم  وكذلك 
لها  ــق  ــب س ـــي  ـــت وال رحـــمـــن  ديـــنـــا 
ــــي إنـــجـــلـــتـــرا عــلــى  الـــتـــدريـــب ف

على  وكــذلــك  المحلي  المستوى 
منتخب  ــع  م ــي  ــدول ال الــمــســتــوى 
عشرين  دون  )ما  للسيدات  مصر 
لعبت  وأن  ــا  ــه ل وســبــق  ســنــة( 
للسيدات  اإلنجليزي  للمنتخب 
ضمنها  ومــن  أندية  عــدة  مثلت  و 
نـــادي آرســـنـــال وتــحــمــل شــهــادة 
ــة  ــاض ــري ـــي ال الــبــكــالــوريــوس ف

والعلوم التدريبية. 
نائب  عّبر  المناسبة،  وبهذه 
لكرة  البحريني  ــاد  ــح االت رئيس 
آل  خليفة  بن  علي  الشيخ  القدم 
خليفة عن سعادته من التقدم في 
بناء ملعبي التدريبات وكذلك من 
النهائية  التصاميم  من  االنتهاء 
البحرين  ــي  ف ــال  ــن آرس لــمــدرســة 
تشاهد  أن  رائع  أمر  بأنه  وأضاف 
بفرصة  يــحــظــون  وهـــم  ــال  ــف األط
ــم  ــه ــاءت ــف ــر قـــدراتـــهـــم وك ــوي ــط ــت ل
العالمي  الــتــدريــبــي  الــطــاقــم  ــع  م
ــع  ــل ــط ــت لـــمـــدرســـة آرســـــنـــــال ون
يباشرون  وهــم  ــال  ــف األط ــة  ــرؤي ل
السنة  في  التدريبية  حصصهم 
العبي  مهارات  لتطوير  الجديدة 

طريقة  على  البحرينيين  الشباب 
آرسنال. 

ــة  ــب ــاس ــن ــم وصــــــرح بـــهـــذه ال
ـــي مــن  ـــج ـــوه ـــك عــــبــــدالــــواحــــد ال
لألعمال  العالمية  المجموعة 
ــال  ــن ــة نـــادي آرس ــدرس ــاء م ــرك ش
ــــي إعـــالنـــنـــا عــن  ــــأت ـــــاًل: »ي ـــــائ ق
النهائية  التصاميم  من  االنتهاء 
أن  المقرر  مــن  ـــذي  وال للمشروع 
ستة  نحو  البناء  عملية  تستغرق 
األســاس  حجر  وضــع  ــن  م أشــهــر 
ــال  ــواص ــن الــتــزامــنــا الــكــامــل وت ع
ــذا  ــا الــمــخــتــلــفــة فـــي ه ــواتــن ــخــط ل
على  بالتركيز  وسنقوم  المجال 
الخاصة  الدقيقة  األمـــور  جميع 
بالصورة  ــاره  ــه إلظ بــالــمــشــروع 

المميزة«.
ــره  ــك ــش ـــه ب ـــث ـــدي ـــم ح ـــت ـــت واخ
ــة الـــعـــامـــة لــلــشــبــاب  ــس ــؤس ــم ــل ل
ـــاد  ـــح والــــريــــاضــــة وكــــذلــــك االت
على  ـــدم  ـــق ال لـــكـــرة  ــي  ــن ــري ــح ــب ال
تعاونهم الكامل إليمانهم بأهمية 
في  الكرة  يخدم  والذي  المشروع 

البحرين.

خالل اجتماع مجلس اإلدارة األخير 

اتحاد اليد يعتمد استقالة
المعتوق واعتذار طالب  نسخة عن التصميم

 عبدالواحد الكوهجي

§  أم الحصم - محمد أمان

اجتماعه  خالل  اليد  اتحاد  إدارة  مجلس  اعتمد   [
استقالة  الحصم  أم  في  بمقره  األول  أمس  أول  األخير 
العمل  من  المعتوق  محمد  المنتخبات  لجنة  عضو 
اللجنة  عضو  اعتذار  كذلك  اعتمد  كما  اللجنة،  ضمن 
أكد  ما  بحسب  خاصة  ألسباب  طالب  محمد  ذاتها 
عاشور  جاسم  سالم  االتحاد  في  العام  السر  أمين 

الرياضي«. »الوسط  لـ  تصريحه  في 
لجنة  أن  تــصــريــحــه  فـــي  عـــاشـــور  ـــالم  س ــــال  وق
الثالثة  األسماء  على  مقتصرة  ستبقى  المنتخبات 
الرئيس  نائب  وهــم:  الحالي  التشكيل  في  الباقين 
مجلس  وعضو  محسن  فــؤاد  اللجنة  ورئيس  األول 
باإلضافة  باقر  إسماعيل  اللجنة  رئيس  نائب  اإلدارة 
اإلدارة  مجلس  أن  إلــى  منوها  خميس،  عيسى  إلــى 
اللجنة  هذه  في  جديدة  أسماء  ضم  عدم  على  توافق 

الحالي. الوقت  في 
لم  اإلدارة  مجلس  أن  ــام  ــع ال ــر  ــس ال ــن  ــي أم ـــر  وذك
لجنة  قدمتها  التي  األسماء  اللحظة  حتى  يناقش 
ــد لــلــمــدرب  ــاع ــس ــم ـــدرب ال ـــم ــأن ال ــش الــمــنــتــخــبــات ب
الوطني  المنتخب  ــي  ف ماجيك  يـــورك  الــدنــمــاركــي 
وبشأن  المقبلة،  الفترة  خالل  سيستعد  الذي  األول 
اإلدارة  مجلس  أن  على  ــددا  ــش م المنتخب،  إداري 
وقت  أسرع  في  الملف  هذا  وسينهي  العملية  يتابع 

. ممكن

ترشيح  على  توافق  قد  المنتخبات  لجنة  أن  يذكر 
مدرب االتفاق عادل السباع ليكون المدرب المساعد 
لمنصب  مرشحها  اللجنة  تحدد  ولم  ميك  للدنماركي 
فإن  الرياضي«  »الوسط  مصادر  وبحسب  اإلداري، 
بشأن  جديدة  إستراتيجية  في  يفكر  اإلدارة  مجلس 
خالل  يطرحها  أن  المؤمل  من  الثالثة  المنتخبات 

المقبلة.  القليلة  األيام 

سالم عاشور
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ثقافة الماء والتراث 
البيئي المفقود

»مهند« يستقطب المصورين في مهرجان 
الشرق األوسط بأبوظبي

6»الفوتوغرافي« بوحسن: يفتحون لك قلوبهم فتصورهم
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في شهادته: الرحبي يسرد مجايلته ألسرة األدباء البحرينية

العامري: أحيي الريادة البحرينية ثقافيًا
عُمان - حبيب حيدر 

تشّكل  الرحبي  سيف  العماني  الشاعر  عايش   }
الحديث وجايل  البحريني  الثقافي والشعري  المشهد 
معهم  له  وك��ان  ومثقفيه  شعرائه  من  مجموعة 
ظالل  في  سريعة  شهادة  استدعته  وحين  ذكريات 
يسرد  أخ��ذ  األس��رة  تأسيس  على  سنة   41 م��رور 

المعاصرين.  البحرينين  الشعراء  مع  حكايته 

القاهرة الرحبي: حين كنت تلميذًا في 
»هذه  أن  إل��ى  الرحبي  أش��ار  السياق  ه��ذا  وف��ي 
في  نسبيًا  البعيد  الماضي  إلى  ترجعني  المسألة 
القاهرة،  في  تلميذا  كنت  حين  السبعينيات  مطلع 
إللقاء  يتوافدون  البحرينيين  الشعراء  من  كثير  كان 
الخليجية،  الطالبية  المقرات  في  وندوات  محاضرات 
نوع  في  وغيرهم،  والعمانيين  الكويتيين  الطالب  بين 
الصعيد  الجزيرية على  أو  الخليجية  الكونفدرالية  من 
الطالبي، ومن خالل االختالط الطالبي بين أبناء الخليج 
والعرب بصفة عامة يختلط الثقافي بالسياسي، في 
المناخ كاماًل  الجو السياسي يبتلع  المرحلة كان  تلك 
البعد  وكذلك  الطاغي،  هو  السياسي  الجو  كان  إذ 

المختلفة. وآراؤه  وانقساماته  التنظيمي 

أنا جزء  الرحبي: 
البحرين الثقافية في  العائلة  من 

قال  البحرينية  الثقافية  األسرة  من  موضعه  وعن 
من  ج��زءًا  نفسي  أعتبر  الحال  »وبطبيعة  الرحبي: 
بصفة  العربية  والدول  البحرين  في  الثقافية  العائلة 
في  التأسيسي  البحريني  النسيج  عبر  وخاصة  عامة 
عالقتي المبكرة معهم، ربما أنا أصغر سنًا من أولئك 
وللشعرية،  والكتاب  األدب��اء  ألس��رة  المؤسسين 
في  ع��ام��ة  ب��ص��ورة  الثقافي  ال��م��ن��اخ  وت��أس��ي��س 
وعلي  حداد  وقاسم  الهاشمي،  علوي  مثل  البحرين 
يغادر  لم  الذي  صالح  أمين  والصديق  الشرقاوي، 
وعلي  خليفة  وعبداهلل  عقيل،  وعبدالقادر  البحرين، 
تلك  في  طلبة  كانوا  من  إلى  وصواًل  خليفة  عبداهلل 
السياسي  والبعد  الطالبي  البعد  بين  وجمع  الفترة 
من  اآلن  هو  الذي  مدن  حسن  مثل  الثقافي  والبعد 
السندي  وفوزية  والثقافية  السياسية  الوجوه  أبرز 
والتي لم أرها خارج البحرين إال الحقًا، وفوزية رشيد 

وآخرين ربما لم آتي عليهم.
أشار  المرحلة  وتلك  الحاضر  بين  المقارنة  وعن 
نسبيًا  البعيدة  المرحلة  تلك  »أتذكر  بقوله  الرحبي 
الزمنية  المسافة  هذه  عبر  ما  حد  إلى  والضبابية 
التاريخية  واالنعطافات  والمجازر  بالتحوالت  الحافلة 
الفكري  الصعيد  على  والتحوالت  العالم  صعيد  على 
في تلك المرحلة من عمر الثقافة البحرينية والخليجية 
اليساري  الطابع  عليها  يطغى  كان  التي  والعربية 
أصولي  مد  من  نشاهده  ما  اآلن  عكس  والعلماني 
وطائفي هو عالمة انحدار األزمنة على صعيد عام«.

الرحبي: الجهد البحريني الثقافي 
يتصدر المشهد الخليجي

على  الثقافية  البحرينية  التجربة  موضع  وع��ن 
السياق  ه��ذا  »ف��ي  سيف  أض��اف  العربي  الصعيد 
البحرينيون كافحوا وبذلوا جهدا خالقا ومأساويا في 
النقابي  وكيانهم  واإلبداعي  األدبي   كيانهم  تأسيس 
لألدباء  منارة  صارت  كونها   - والكتاب  األدباء  أسرة   -
هذا  تحقق  وبجانب  خالق،  وجهد  بمعاناة  وتأسست 
اإلبداعية  للممارسة  النقابي هناك دور  الكياني  البعد 
بصفة  التعبيرية  والممارسات  والنقد  الشعر  عبر 
اإلبداعية  الثقافية  الوضعية  كسبت  هنا  ومن  عامة 
البحرينية وضعًا في الصدارة على المستوى الخليجي 
في بعدها العربي، الثقافة البحرينية والشعر البحريني 
بصفة عامة يتصدر المشهد الثقافي الخليجي باتجاه 
في  العربية  الثقافة  من  جزء  وهو  العربي  المشهد 
المناطق  صعيد  من  أكثر  على  اإلبداعي  حضوره 

واألقاليم.
تلك  في  أيضا  »أتذكر  الرحبي  قال  ذكرياته  وعن 
الذي  الهاشمي  علوي  بالدكتور  التقيت  أني  المرحلة 
كان يقدم الماجستير وأنا تلميذ في أواخر اإلعدادية أو 
الثانوية، والتقيت بالشاعر قاسم حداد الذي كان زائرا 
وألقى محاضرة في المقر الطالبي البحريني والعماني 
طفول  ابنته  يحمل  وكان  السجن  من  خارجا  وكان 
صغيرة على صدره في تلك الفترة، وفي نفس السياق 
تلك  في  محاضرة  ألقى  الذي  خليفة  بعبداهلل  التقيت 
المرحلة في كيفية تشّكل القصة في البحرين وربطها 

عبداهلل  علي  أيضًا  والثقافي،  االجتماعي  بالسياق 
خليفة جاء في هذا السياق وألقى محاضرة، ومن هنا 
فعالقتي مبكرة بالجو الثقافي البحريني الطليعي في 

تلك المرحلة.      
الذين  لهؤالء  »التحية  الرحبي  قدم  شهادته  وفي 
الذين  الالحقين  األدباء  التأسيسي  الجيل  من  ذكرتهم 
استمروا في هذا السياق اإلبداعي، جيل كافح وناضل 
السجون  دخلوا  أدباء  أدبي  كيان  تأسيس  أجل  من 
سعيد  الشاعر  مثل  االستشهاد  حد  إلى  ووصلوا 
العويناتي، ومن الرائع أن نتذكر أن المرحلة السياسية 
القمعي  البعد  ذلك  تجاوزت  البحرين  في  واالجتماعية 
أن تنشأ في ظل ثقافة  انفتاح وتعددية يمكن  باتجاه 

أكثر رحابة«.  

الرحبي: األحالم ارتطمت بجدار التاريخ 
لكنها ظلت وقودًا لإلبداع

الثقافي  المستوى  على  وأثرها  التحوالت  أهم  وعن 
االجتماعية  »التحوالت  بقوله:  شهادته  الرحبي  ختم 
العاصفة  الفترة  تلك  ففي  أثر،  لها  كان  والسياسية 
كان  المستقبلية،  والتطلعات  األح��الم  صعيد  على 
اإلحباط واليأس أقل من المرحلة الحالية التي تشهد 
السياسي  الصعيد  على  واالنكسار  االنحدار  هذا  كل 
والتاريخي وذلك الحراك وتلك األحالم حتى لو ارتطمت 
وقودًا  ظلت  أنها  إال  وبالالشيء  التاريخ  بجدار  الحقًا 
أيضًا  هذا  بجانب  المستقبلي،  للتطلع  للروح  لإلبداع 
اللغة واألساليب والتعبيرات األدبية، وكان  البحث في 
بجانب  المنطقة  في  اآلخرين  وأص��وات  البحرينيون 
تطلعاتهم االجتماعية والسياسية يسيرون نحو بحث 

العامري خالل حديثه إلى محرر »فضاءات«
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jaffar.aljamri@alwasatnews.com
جعفر الجمري

أن  إلى  إنه يدعو  المذبحة،  بالصمت على  { ال يكتفي 
تكون أكثر عمقًا باعتذار الضحية من الجالد!

***
بعد  إال  عربيًا  واإلصالحات  المصالحات  تأتي  ال  لماذا 

ركام من المذابح؟
بأية  تأتي  ال  واإلصالحات  المصالحات  تلك  ألن  هل 

فاعلية وحيوية إال بتراث من الدم؟
***

»ولي األمر« في رام اهلل، اعتذر للصهاينة ألنه لم يُتح 
لهم الوقت الكافي إلكمال مشهد الدم والمذبحة!

ومشاركة  تواطؤ  إنه  اعتذار.  من  أكبر  هو  حدث  ما 
فاعلة في المذبحة نفسها!

***
ألنظمة  مضيء  فعل  من  نتذكره  أن  يمكن  الذي  ما 

ذهبت وتذهب بنا إلى الحشْر في األنفاق المغلقة؟!
 ***

منذ 5 يونيو/ حزيران 1967 إلى اليوم، لم يتعمَّق شيء 
في الحياة العربية مثلما تعمَّق التراجع والهزيمة والعبث 
العبث أكثر  إلى الالجهات. صار االشتغال على  والذهاب 
من االشتغال على الجدوى من الحضور، واالشتغال على 
الوجود  من  المعنى  على  االشتغال  من  أكثر  الالمعنى 

نفسه!
***

لكن  وصاية؛  إلى  ضرورية  بحاجة  رعايا  أننا  لنفترض 
الوصاية نهاية؟ هل  لتلك  أن تكون  المفترض  أليس من 
شعوب  بين  من  العربية  الشعوب  إن  القول،  نستطيع 
شيخوخة  ال  بطفولتها؟  وتموت  تحيا  جميعها،  الدنيا 

للشعوب العربية ضمن أبوَّة ووصاية ال نهاية لها!
***

ابتكرت  بالطريدة،  لاليقاع  طرقًا  القناص  ابتكر  كلما 
الطريدة طرقًا لعودة القناص خائبًا!

***
التعويل على العبث الراهن، مثل التعويل على صمود 

بيت العنكبوت أمام إعصار ال يُبقي وال يذر!
***

القارئ الذي يستجوب نواياك ويخوِّنها، أكثر خطرًا من 
أي جهاز أمني في العالم!

***
ال أرى في أجهزة األمن العربية »أمنًا«. إنها أجهزة رعب 

ومصادرة، وال يمكنها أن تحيا بعيدًا عن ذاك الدور!
***

تحتاج إلى وهج الجحيم لتصنع من حجر قمرًا!
***

تعلمت من السهر ما لم أتعلمه من زنزانة انفرادية!
***

ال تثق في الكثير من األصدقاء.
إنهم مشاريع لتخريب بهجة الحياة!

***
بعض األصدقاء كبعض المتبرعين بالدم للتخلص من 

وفرة العافية!

جواشـــن
الوصول  إلى  التعبيرية  األساليب  في  وحفر  جدي 
على هذا المعادل الموضوعي بين الوقائع والتاريخ 
وبين الممارسة اإلبداعية والتعبير األدبي عن هذه 

الوقائع وهذا التاريخ.

العامري: للبحرين يد طولى في الريادة 
الثقافية

وفي هذا السياق التقت الوسط 
بمدير عام األدب والفنون بسلطنة 
عُمان هالل بن محمد العامري الذي 

أشار إلى »أن زمالءنا من األدباء 
والمثقفين  وال��ك��ت��اب 

يد  لهم  البحرين  في 
ط���ول���ى ف��ي 

مجال الريادة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال��ح��دي��ث��ة 
م����ن م��ث��ل 

ق��اس��م ح��داد 
عقيل  وع���ب���دال���ق���ادر 

خليفة  وع����ب����داهلل 
الذي  غلوم  وإبراهيم 
إلشعاع  ن��واة  كانوا 
بتيسير  ووعي  فكري 
الثقافية لمنحى  الروح 

إنساني«.

العامري: مدينون 
للبحرين ولهم التحية في 

هذه المناسبة
وحيا العامري الحركة الثقافية »ورغم التعب 

البحرين بصمة تنويرية  الثقافية في  أن للحركة  إال 
كانت  وكلنا  التنوير،  بذور  غرسوا  حين  للمنطقة 
لنا خصوصياتنا في الداخل أما البحرين فقد كانت 
شخصيات  وبروز  الثقافي  الوعي  حركة  في  رائدة 
صرنا  ومفكرين  ومثقفين  شعراء  من  مختلفة 
نقدم  أن  الجميل  رد  من  لهم وجزء  جميعا مدينين 

لهم التحية في هذه المناسبة«.
وتابع لقد تعلمنا من البحرين الكثير فالجو الثقافي 
في البحرين بالنسبة لمجلس التعاون كان األفضل 
كانت  والبحرين  به،  المحيطة  السينوغرافيا  رغم 
الزمن،  ذلك  في  الطالب  أولئك  خالل  من  سباقة 
عن  تبحث  طالعة  شبابية  مجموعات  هناك  واآلن 
للمثقف  النظرة  التعبير، رغم  بالقدرة على  موقعها 

بما يسير به لالنزواء االبتعاد أحيانًا.

العامري: كنا نتطلع لتأسيس كيان أدبي مثلكم 
وأضاف البحرين كانت الرائدة بالنسبة لمجلس 

وعملوا  تلمسوها  التي  الحرية  عبر  التعاون 
رصد  موقع  وكانوا  إليها،  الوصول  على 

صدد  في  كنا  حين  لنا  بالنسبة 
كيان  ت��أس��ي��س 

ي��ض��م ال��ك��ت��اب 
لم  إذ  العمانيين، 
لدينا حينها ما  يكن 
وأدباء  ككتاب  يمثلنا 
التقينا  إذ  الثمانينيات  في 
وعبدالقادر  غلوم  بإبراهيم 
خليفة  عبداهلل  وعلي  عقيل 
واتحادات  رابطات  من  وغيرهم 
الجمعية  اآلن  لدينا  أصبح  حتى  األخ��رى،  ال��دول 
الثقافي  وال��ن��ادي  واألدب���اء  للكتاب  العمانية 

بمسقط. 
وباإلضافة لمن ذكرت يجمعني بالبحرين أصدقاء 
مستمرة  لقاءات  في  تداولناها  أحالم  عبر  كثيرون 
وقرينًا  بالسلطنة،  للتلفزيون  مديرا  كنت  حين 
ونائب  قطر  في  الهاجري  ومانع  ال��ذاودي  لخليل 
للنهوض  نرنو  كنا  حيث  العربية  الجامعة  أمين 
العربية  بالتلفزيونات 
يم  لتقد
ج���رع���ة 
ث��ق��اف��ي��ة 
كما  أكبر 
يحدث اآلن 

عندكم.

سيف الرحبي

هالل العامري
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ثقافة الماء والتراث البيئي المفقود
المنامة-حسين محمد حسين 

{ نقصد بالماء هنا المياه العذبة، مياه العيون التي 
الماء  ثقافة  التي كونت  المياه  تلك  إال ذكرها،  يعد  لم 
تلك الثقافة التي تطورت مع اإلنسان القديم الذي أخذ 
المياه سواء  تلك  الوسائل ليستغل  العديد من  يطور 
الزراعية،  األراضي  ري  في  أو  اليومية  متطلباته  في 
ومع ري األرض تطورت ثقافات أخرى مصاحبة من مثل 
عملية  تنظم  كانت  التي  القوانين  وهي  الري  قوانين 
الثقافات  تلك  ومن  الري،  عملية  في  العين  استغالل 
التي  المواويل  تلك  منها  والتي  الزاجرة  ثقافة  أيضًا 
وأن  والسيما  الري،  عملية  أثناء  المزارع  بها  يتغنى 
الذاكرة الشعبية لهذا اإلنسان قد ارتبطت بمعتقدات 
وغيرها  بها  الجن  كوجود  بالعيون  ارتبطت  مختلفة 
أن  كيف  نالحظ  الحقاًَ.  سنناقشها  التي  األمور  من 
هناك كمًا كبيرًا من الثقافة التي ارتبطت بالماء ولكن 
غالبية تلك الثقافة ليس لها وجود اآلن تمامًا كالعيون 

الطبيعية التي ال نحتفظ إال بصورها القديمة.
قبل أن نناقش كل تلك الثقافة التي ارتبطت بالماء 
وهذه  المياه  تلك  تكونت  كيف  نناقش  أن  بنا  يجدر 
نقطة مهمة فمعرفة كيفية تكونها يجعلنا نفهم لماذا 

انتهت. 

مصادر المياه الطبيعية العذبة 
وهي  األول  فرعيين،  نوعين  المياه  هذه  تشمل 
المياه السطحية التي تتمثل في مياه األمطار أو مياه 
المسيالت المائية الدائمة أو الموسمية الجريان وهي 
النادرة في البحرين إال في حال المطر الذي  من المياه 
تختفي  ما  سرعان  مائية  مسيالت  تكوين  على  يعمل 
وهناك  األرض.  باطن  إلى  التسرب  أو  التبخر  بفعل 
وإنما  نبع  بها  ليس  عيون  وجود  عن  تاريخية  روايات 
مائية  مسيالت  وجود  وكذلك  األمطار  مياه  لتخزين 
بالتفصيل  ذلك  وسنناقش  المصدر،  مجهولة  جارية 

في محله.
أما المصدر الثاني فهو المياه الجوفية وهو المصدر 
اآلبار  ويشمل  البحرين  في  للماء  األساسي  الطبيعي 
المياه  هذه  سنتناول  وهنا  والبحرية،  البرية  والينابيع 

بالتفصيل.

 الخزان الجوفي
 )aquifer( المائية  الطبقة  أو  الجوفي  المائي  الخزان 
هو ذلك التكوين الجيولوجي القادر على حمل الماء بين 
إعاقة لسريانه وحركته من منطقة  مسامه من دون 
التكوين بكميات  إلى أخرى بحيث يمكن استغالل هذا 
هي  الجوفية  الخزانات  من  نوعان  ويوجد  اقتصادية. 
الحرة والمحصورة، األول ويسمى الخزان الجوفي الحر 
من  حرة  الجوفي  للماء  الحاملة  الطبقة  تكون  وفيه 
اتصااًل  وتتصل  األرضي  الماء  بمستوى  تحد  أي  أعلى 
المسام  في  المياه  وتكون  السطحية  بالمياه  مباشرًا 

العليا من التكوين تحت الضغط الجوي.
المحصور  الجوفي  الخزان  فهو  الثاني  النوع  أما 
للمياه  الحاملة  الطبقة  فيه  تكون  الذي  الخزان  وهو 
محصورة بين طبقتين غير منفذتين وتكون المياه فيه 
الخزان  هذا  مثل  يسمى  ولذلك  ارتوازي  ضغط  تحت 

بالخزان االرتوازي أو المياه الجوفية االرتوازية ويسمى 
االرتفاع الذي يصل إليه منسوب الماء في بئر موجودة 
في خزان جوفي محصور بالضاغط البيزومتري وهو 
ضغط  من  الناتج  )أي  الهيدروليكي  الضاغط  يمثل 
السائل( الموجود على المياه في مسام هذا التكوين، 
منسوب  بحسب  البيزومتري  الضاغط  قيمة  وتتحدد 
الماء الجوفي. والخزان الجوفي المحصور غير متصل 
مياهه  يستمد  وإنما  منطقته  في  السطحية  بالمياه 
فإذا  البطيء.  التسرب  طريق  عن  بعيدة  مصادر  من 
أعلى  إلى  يندفع  الماء  فإن  الطبقة  بئر في هذه  دقت 
إلى  يصل  وقد  البيزومتري  الضاغط  قيمة  حسب 

مستوى فوق سطح األرض.

الينابيع أو العيون الطبيعية
من  وباستمرار  ذاتيًا  تسري  التي  المياه  عن  يعبر 
باطن األرض إلى سطحها بالينابيع أو العيون، ويوجد 
العديد من أنواع الينابيع والنوع الموجود في البحرين 
يجد  عندما  تتكون  التي  وهي  االرتوازية  الينابيع  هو 
والواقع  منفذتين  غير  طبقتين  بين  المحصور  الماء 
نتيجة  الضغط  لهذا  متنفسًا  ارت��وازي  ضغط  تحت 
لضعف في الطبقة غير المنفذة أو لوجود شق فيها. 
الينابيع  النوع من  التصريف في هذا  ويتناسب معدل 
أو  البيزومتري  المستوى  يبن  الفرق  تناسبًا طرديًا مع 
األرض،  سطح  ومستوى  الجوفي  الخزان  في  المائي 
بينما يتوقف الينبوع عن التدفق عندما يكون المستوى 
البيزومتري مساويًا أو أقل من مستوى سطح األرض 

في الينبوع.

الفترات المطيرة و تكون المياه الجوفية
البحرين  في  المطيرة  الفترات  ذكر  علينا  مر  لقد 

البحرين  لجزر  الجيولوجي  التكوين  عن  الحديث  عند 
التغيرات  هذه  أن  أيضًا  وأوضحنا  سابقة  حلقات  في 
المناطق  أيضًا  شملت  المطر  ودورات  المناخية 
المجاورة أي شبه الجزيرة العربية وهو ما يهمنا إذ إن 
مناطق التغذية للتكوينات الحاملة للمياه والمشكلة 
للخزانات الجوفية في البحرين تقع في الجزيرة العربية، 
ومنذ عصور طويلة بدأت المياه الجوفية في البحرين 
أحفورية  مياه  الجوفية  البحرين  مياه  وتعتبر  تتكون. 
التي  المطيرة  الفترات  أثناء  تجمعت  متجددة  غير 
عمر  تحديد  جاء  وقد  العربية،  الجزيرة  لها  تعرضت 
هذه المياه في مملكة البحرين بالكربون المشع وتبين 
حدث  قد  الرسوبية  الطبقات  خالل  المياه  ارتشاح  أن 
الحاضر.  الوقت  قبل  بين 35.000 و12.000 سنة  فيما 
شرقًا  لتتدفق  كبيرة  بكميات  المياه  هذه  خزنت  وقد 
الساحل  نحو  لها  الحاملة  للطبقات  العام  للميل  تبعًا 
المياه  موارد  وتتحدد  والبحرين.  الشرقي  السعودي 
حاملة  رئيسية  خزانات  بثالثة  البحرين  في  الجوفية 
إلى  العائدة  الكربوناتية  الصخور  في  تتواجد  للمياه 
تكوينات العصر الثالثي )أيوسين-باليوسين(. ويطلق 
على هذه الخزانات محليًا )مرتبة من األحدث إلى األقدم( 
بالطبقات )أ(، )ب(، )ج(. ومن جانب آخر، فإن األحواض 
وهما  هيدروجيولوجيين،  نظامين  إلى  تقسم  المائية 
)أ(، )ب(( وحاملة  الطبقات  الدمام )يشمل  حاملة مياه 
في  يمثالن  )أ((،  )الطبقة  الرضمة  ال��روس-أم  مياه 
امتدادهما الجانبي جزءًا من النظام الهيدرو جيولوجي 

األقليمي لشبه الجزيرة العربية.

نظام حاملة مياه الدمام-النيو جين  
يمثل خزان الدمام -النيوجين الجوفي الخزان المائي 
)ب(.  )أ(،  الطبقات  والذي يشمل  البحرين  في  الرئيسي 

رسم توضيحي يبين طريقة تكون الخزان الجوفي بنوعيه الحر والمحصور 
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الواسع  المائي  الخزان  من  صغيرًا  جزءًا  يمثل  وهو 
من  والممتد  الشرقي،  العربي  بالخزان  المسمى 
السعودية  العربية  المملكة  وسط  الدهناء  صحراء 
والكويت  والبحرين  بالمملكة  الشرقية  المنطقة  إلى 
وجنوب غربي قطر. يحتوي هذا الخزان اإلقليمي أساسًا 
 6000 بين  ما  إلى  يعود  أحفوري  مائي  مخزون  على 
تتمتع  العرب  جزيرة  كانت  حينما  خلت  سنة  و22000 
بمناخ مطير، كما تتم تغذيته حاليًا بمياه األمطار حيث 
توجد منكشفات طبقاته على ارتفاعات تصل إلى 400 
متر فوق مستوى سطح البحر في المناطق الوسطى 

للمملكة. 
الشرق  نحو  اإلقليمي  الخزان  هذا  مياه  وتتدفق 
لتغذي خزانات  باتجاه ميل طبقاته  الشرقي  والشمال 
منطقة الساحل الغربي للخليج العربي وجزر البحرين، 
األيوسين  لفترتي  التابعة  الكربونات  تنكشف  حيث 
في  البحرين  أراضي  من  الغرب  باتجاه  والباليوسين 
من  تغذية  على  لتحصل  السعودية  األراضي  شرقي 
مياه األمطار. أما في الجانب الشرقي فتتكشف األجزاء 
التي  البحرية  المنطقة  الدمام في  العلوية من صخور 

تفصل البحرين عن شبه جزيرة قطر.
ويحتوي هذا النظام المائي طبقتين مائية أو خزانات 
أساسية هي طبقة العالة أو الخزان المائي )أ( وطبقة 

الخبر أو الخزان المائي )ب(

تغذية الخزانات الجوفية بالماء
الخزانات  تغذية  طرق  من  أن  نستنتج  سبق  مما 
لمياه  المباشر  الترشيح  هي  البحرين  في  الجوفية 
ومن  الصخور.  من  المكشوفة  األجزاء  خالل  األمطار 
صور هذه الطريقة تسرب مياه الجريان السطحي إلى 
المياه  تسرب  أيضًا  صورها  ومن  الجوفية.  الخزانات 
عمقًا  األقل  الطبقات  إلى  العميقة  الطبقات  من  رأسيًا 
هذه  بين  فيما  المناسب  الختالف  كنتيجة  العكس  أو 
الطبقات. والبعض يضيف صورة أخرى للتغذية وهي 
العالت  لطبقة  الراجعة  الري  لمياه  الرأسي  الترشيح 
وطبقة النيوجين في المناطق التي تتكشف فيها هذه 

الطبقات. 

إال أن النسبة الكبرى من المياه شبه العذبة الداخلة 
إلى النظام المائي للدمام- النيوجين تتمثل في المياه 
اآلتية من منطقة التغذية الرئيسية من صحراء الدهناء 
بالمملكة العربية السعودية التي تتكشف فيها صخور 
تكوين أم الرضمة. بعدها تتدفق هذه المياه رأسيًا من 
تكوين أم الرضمة في األراضي السعودية إلى طبقات 
تكويت الدمام في الجزء الشرقي من السعودية، ومن 
الدمام  مياه  حاملة  من  جانبيًا  المياه  هذه  تتدفق  ثم 
حاملة  طبقات  إلى  السعودية  العربية  المملكة  في 

مياه الدمام في البحرين.

الخزان المائي )أ(
بين  سمكها  يتراوح  التي  العالت  بطبقة  ويعرف 
لهذا  الغالبة  الهيدروجيولوجية  والصفة  مترًا.   25-15
المناطق  وفي  المحصور.  الخزان  صفة  هي  التكوين 
بطبقة  مغطاة  فهي  الشرقية  والشمالية  الشمالية 
إلى  راجعة  الكلسي  الصلصال  من  نسبيًا  سميكة 
ثانوي  ء  ما  خزان  النيوجين  ويعتبر  النيوجين.  تكوين 
قليل األهمية، حيث تستغل مياهه في أغراض الري من 
متفرقة  مناطق  في  المحفورة  الضحلة  اليدوية  اآلبار 
)قريتي  الرئيسية  الجزيرة  من  الشرقي  الشمال  في 

عراد وسماهيج(، وأجزاء من قرى جزيرة ستره.

الخزان المائي )ب(
المارل  من  طبقة  أسفل  المائي  الخزان  هذا  يرقد 
وتعرف  )أ(  المائي  الخزان  عن  تفصله  التي  البرتقالية 
الخبر  طبقة  باسم  الخزان  بها  يوجد  التي  الطبقة 
خزان  يتواجد  و  مترًا.   45-20 بين  سمكها  ويتراوح 
الخبر، وهو الطبقة الرئيسية الحاملة للمياه الجوفية، 
في هيئة غير محصورة في األجزاء الشمالية الوسطى 
عند عالي وسلماباد، وفي المناطق الجنوبية الغربية 
عسكر  وق��رى  الممطلة  عند  الشرقية  والجنوبية 
والدور. أما في المناطق الشمالية والشمالية الغربية 
البحرين وكذلك في كل من جزر  والشرقية من جزيرة 
الطبقة  هذه  فإن  وجده وحوار  النعسان  وأم  المحرق 
و  المارل.  رواسب  من  مترًا   13 بنحو  محصورة  تكون 

من  المئة  في   70 من  أكثر  الطبقو  هذه  من  يستغل 
إجمالي االستهالك المائي ألغراض الري والشرب.

الخزان المائي )ج( 
ويتكون  الرضمة  -أم  الروس  مياه  حاملة  ويسمى 
أم  وطبقة  الروس  طبقة  هما  مائيتين  طبقتين  من 
الرضمة. وتشكل تركيبات الروس الجيرية الطباشيرية 
أم  طبقة  مع  مباشر  اتصال  ذو  هيدرولوجي  امتداد 
ويتواجد  )ج(.  المائي  الخزان  بذلك  مكونين  الرضمة 
هذا الحزان في هيئة محصورة وعلى أعماق متفاوتة 
فيها  بما  البحرين  مناطق  كافة  في  السطح  تحت 
عدا  فيما  اإلقليمية،  المياه  تشغلها  التي  المناطق 
صخور  تتكشف  حيث  الجنوبية  الوسطى  األج��زاء 
الحوض  منطقة  في  الطباشيرية  الجيرية  ال��روس 
هذه  في  الخزان  ويتخذ  البحرين  لجزيرة  الداخلي 

المناطق خاصية الخزان الحر.
يتميز هذا الخزان الجوفي باإلنتاج الوافر ولكن بسبب 
غاز  لوجود  وكذلك  الخزان  هذا  مياه  ملوحة  ارتفاع 
لألغراض  استخدامها  فإن  فيها  الهيدروجين  كبريتيد 
اآلونة  في  االتجاه  بدأ  أنه  إال  ممكن  غير  الزراعية 
الصناعية  األغ��راض  في  مياهها  الستخدام  األخيرة 

والسياحية.

صور التصريف المائي
كان  الدمام  مياه  لحاملة  الهيدروجيولوجي  النظام 
يتسم بحالة من االستقرار وذلك حتى فترة العشرينات 
وربما حتى سنوات األربعينيات من القرن المنصرم. وقد 
الجوفية حتى منتصف  المياه  اقتصرت صور تصريف 
العشرينيات من القرن المنصرم، على أقل تقدير، على 
أشكال التصريف الطبيعي وتحديدًا التدفق من العيون 
األراضي  من  والتصريف  والبحرية  القارية  الطبيعية 
المستويات  من  التبخر  عملية  طريق  عن  الملحية 
الطبيعية  العيون  تعد  لم  وعندما  الضحلة.  المائية 
فيما  المتزايدة  المائية  بالمتطلبات  الوفاء  على  قادرة 
للتصريف،  أخرى  صورة  ظهرت  عقود،  من  ذلك  تلى 
اآلبار  من  الصناعي  والسحب  التصريف  في  تمثلت 

االرتوازية واآلبار اليدوية الضحلة.

قطاع هيدرولوجي يبين توزيع الخزانات الجوفية في البحرين )زباري 1996م( 
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المصلى - حبيب حيدر
وكأنك  بعيدًا،  بك  فتذهب  للصورة  عينيك  تمنح   }
تريد أن تمسك باألشياء، وكأن ثمة قصة تتشكل بين 
إياه  يمنحك  ما  هذا  بسيط،  مشهد  خالل  من  يديك 
عبر  حسن  بو  محمد  الفوتوغرافي  والمصور  الفنان 
اآلخر  بعد  الواحد  تعاهدها  اإلصدارات  من  مجموعة 
يأنس  والحرفية،  والجودة  اإلبداع  جمالية  بين  جامعًا 
طبيعة  تعينه  بساطة  بكل  هكذا  فيصورها  باألشياء 
الموضوع ويترصد اإلحساس في كل شيء فيلتقط 
بمقولة  ص��وره  فيلخص  الناس  يعايش  ال��ص��ورة، 

يفتحون لك قلوبهم فتصورهم. 
حدثتنا  هال  حسن  بو  محمد  الفوتوغرافي  الفنان   }
عن حكايتك مع الصورة، وما أهم المراحل التي اجتزتها 

لتتعاطى مع الصورة كما أنت اآلن؟
الهواية  هي  وفنان  ه��اٍو  كل  بداية  أن  شك  ال   -
وحب التجريب، ومن ثم محاولة الوصول إلى مستوى 
مستوى  إلى  والوصول  اإلتقان  بعده  ومن  اإللمام 
فنية  عائلة  وسط  نشأت  وقد  التعبير،  على  القدرة 
قريب  من  بالفن  عالقة  له  منهم  كل  فاإلخوان  تقريبًا 
له  كان  مما  وغيره  والشعر  المسرح  سواء  بعيد  أو 
محمد  مثل  من  الفن  مجال  في  زجي  في  الكبير  الدور 
ويشجعون،  يدعمون  الذين  إبراهيم  وأخي  بوحسن 
طبعًا البداية بسيطة ومتواضعة في عملية التصوير 
والتجريب، الصورة بالنسبة لي هي مزيج من كل ذلك. 
وال أزال أتعلم كل يوم شيئًا جديدًا، ليس مهمًا إن كان 
ذلك الشيء صغيرًا أم كبيرًا، المهم هو أن ال تصل إلى 

مرحلة من الجمود على ما وصلت إليه.  
الفكرة  الوراقون«   « أن تحدّثنا عن حكاية  { هل لك 

التأسيس الطموح الواقع الصعوبات؟
ميساء  الفنانة  الفوتوغرافية  مع  كانت  البداية   -
التقينا كوّنا شركة متخصصة  محمد جابر األنصاري 
في تركيزها على التراث وفعاًل كانت بدايتنا في كتاب 
»أيادي بحرينية« من خالل هذا الكتاب كانت انطالقتنا 
همنا  وكان  التراث  على  كان  وتركيزنا  »الوراقون«  في 
أحد،  لها  يتطرق  لم  تراثية جديدة  نرصد مواضيع  أن 
فقد ركزنا على المواضيع ذات العالقة بتراثنا البحريني 
جاءت  »الوراقون«  فكرة  عام،  بشكل  المنطقة  وتراث 
وليدة للحاجة، نحن نحتاج أن نمسك بتراثنا و مفردات 
خصوصيتنا  إن  األب��د،  إلى  تتالشى  أن  قبل  ثقافتنا 
العولمة  من  عظيمة  موجة  في  تضيع  تكاد  الثقافية 
في  إليه  نطمح  ال��ذي  دورن��ا  فإن  ول��ذا  المتوحشة 
تراث  من  ممكن  قدر  بأكبر  االحتفاظ  هو  )الوراقون( 
التي  لألجيال  عام  بشكل  والمنطقة  البحرين  وثقافة 

ستأتي من بعدنا. 
على  يعمل  من  كل  تواجه  كثيرة  صعوبات  وهناك 
بأهمية  الوعي  مستوى  رفع  أولها  الهدف،  هذا  إنجاز 
من  كجزء  نعمل  فنحن  ذاته  المجتمع  في  الهدف  هذا 

كل. وهناك صعوبات مهنية ولوجستية التي تواجهك، 
له  السوق  وهذا  سوق  في  تعمل  أنت  النهاية  ففي 
بمراعاتها  أنت مطالب  و قوانين  تذبذبات، ومتطلبات 
معرفي،  بناء  و  تفكير  عملية  اإلبداع  وأخيرًا  جميعًا. 

وهذه من أصعب ما يواجه المبدع أيا كان مجاله. 
عبر  »الوراقون«  حققتها  التي  اإلنجازات  أهم  ما   }

مسيرتها منذ التأسيس حتى هذه اللحظة؟
التي  هي  البداية  وهذه  البداية  في  مازلنا  نحن   -
مميزة  أشياء  وننتج  ونفكر  نعمل  أن  دافعًا  تعطينا 
وكان إنجازنا يتمثل في كتاب )أيادي بحرينية( بحيازته 
على المركز األول في معرض الكتاب وحين جلسنا مع 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعطانا 
إلى  المشروع  ننطلق في هذا  أن  المعنوي في  الدعم 
يومنا الحاضر وهذا دعم كبير، ولدينا كتاب )مساجد 
الثانية في معرض  الجائزة  خليجية( حصلنا فيه على 

مطبوعات في اإلمارات وهذا كان دافعًا لنا. 
الذي  الطريق  ما  إص��دارات   8 اآلن  حتى  للشركة   }
القارئ،  أو  المتصفح  لعين  تتصل  الصورة حتى  تبذله 
النور،  اإلصدار  يرى  حتى  تبذل  التي  الجهود  أهم  ما 
المصورة  األشياء  المكان  الفنانون  الفكرة  حيث  من 

األدوات الجهات الممولون، وجهات النشر؟
إال  هو  ما  أعمالنا  من  الناس  يراه  ما  أن  طبيعي   -
نتيجة لجهود تضافرت معًا حتى يبرز العمل بالصورة 
تنقيب عن  و  بفكرة، وبحث  العمل  يبدأ  تعجبهم.  التي 
المعلومات، ثم يبنى من كل ذلك مقترح لمشروع تتم 
دراسته من ناحية جدوى وإمكانية التنفيذ، وبعد ذلك 

يقوم الكتاب والفنانون بالعمل على موضوع الكتاب من 
ناحية استكشاف األمكنة للتصوير والبحث الميداني 
فيما  البصرية،  والمادة  المكتوبة  المادة  الستخالص 
يعمل جهاز التسويق على إيجاد الممولين لتبني هذا 
المشروع. قد نضطر أحيانًا للسفر بين مناطق بعيدة 
لتصوير الموضوع كما حدث في كتابنا )سفن عربية( 
الخليج،  دول  معظم  في  موضوعه  صورنا  فقد  مثال، 
ثم سافرنا إلى المغرب لتصوير الموضوع نفسه. كل 
مشروع له طبيعته، غير أننا ال ندخر أي جهد في سبيل 
إصدار مميز و فريد، والعامل األساسي في عملنا هي 
وغير  مختلفة  بطريقة  الصورة  تأخذ  حيث  الصورة 
واإلضاءة  جدًا  مهم  التفاصيل  على  والتركيز  متكررة 
والزاوية وتكوين الصورة نفسها هذا ما يعطيك تميزًا 
فتالحظ أن أكثر الصور مرتاحة جدًا في الصفحات مع 

نص بسيط تحت الصورة.
العين التي ترى الصورة هي عين مختلفة من الممكن 
أن تذهب لمكان معين لكن تحتاج إلى أن تأخذ الصورة 
وتعيش  الحالة  وتعيش  زاوية  من  بأكثر  مرة  من  أكثر 
بعض  منه،  شيئًا  تستخرج  حتى  نفسه  الموضوع 
في  ننتقل  جعلنا  العربية  السفن  مثل  الموضوعات 
التي  )صويرة(  منطقة  في  وصورنا  والمغرب  الخليج 
أهل  مع  وجلسنا  متر  كيلو   400 العاصمة  عن  تبعد 
فليس  يعملون  الذين  الناس  مع  وعشنا  )صويرة( 
وألننا  ارتياح،  غير  من  صورة  تأخذ  أن  السهولة  من 
تتقبل  والناس  راقية  بطريقة  الناس  تقبلنا  بحرينيون 

وتتمنى أن تصورها ألنك بحريني.

في برنامج »مسامرات ثقافية« الذي يبث على »} أون الين« اليوم

المصور الفوتوغرافي محمد بو حسن: 
يفتحون لك قلوبهم فتصورهم

محمد بو حسن خالل اللقاء
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حيث  من  إصداراتكم  تلقي  طبيعة  تجدون  كيف   }
الحضور كيف تتعامل الناس مع إصداراتكم الصورية 
ما التشجيع الذي حصلتم عليه من قبل من المؤسسات 
عامة  من  حتى  أو  المصورين  الفنانين  من  المعارض 

الناس ما طبيعة وأنماط التلقي بالنسبة لكم؟
المتلقين  - إصدارتنا تجد صدى طيبًا لدى كثير من 
على مختلف المستويات ومن األفراد والشركات على 
قبواًل  تلقى  إنها  لزبائنها،  كهدايا  وتقدمها  سواء  حد 
رجال  من  و  والمثقفين،  الفنانين  من  الجميع  من  عامًا 
األعمال، و من الحرفيين أنفسهم ألسباب عديدة أهمها 
والثقافة  التراث  بأهمية  تبعثه  الذي  اإلحساس  ذلك 
في حياتنا، وأعتقد أن ذلك هو ما يجعل الجميع يقدرها 
بغض النظر عن أي اعتبار آخر، أما األسباب األخرى فقد 
تختلف باختالف األشخاص، ونحرص على الجودة وكل 
ناحية  من  مدلل  ولد  هو  )الوراقون(  أبناء  من  كتاب 
يباع  بحرينية(  )أيادي  وكتاب  وغيره،  والتجليد  األلوان 
نسبة  وهناك  السوق،  في  دنانير  عشرة  من  بأقل 
للمكتبة على حساب صاحب الكتاب وإذا أردت الجودة 

في التقنية والطباعة فالبد أن تدفع أكثر. 
يجدها  اللقطات  وطبيعة  الصور  في  يتبصر  من   }
قد التقطت بخصوصية تامة وطبيعة حرفية خاصة، 
وكأن ثمة شروط إبداعية أساسية تحتكم لها اللقطة 
وهذا يجعلنا نتساءل ما الطبيعة اإلبداعية أو الحرفية 

التي تحتكمون لها في إنجازاتكم؟
تعيش  وأن  والشكل  الموضوع  اللقطة  من  أهم   -
رحبة  عالقة  معه  وتكوّن  تصوره  من  مع  الحالة  هذه 
أناس ولم  )منطقة صور( في عُمان جلسنا مع  ففي 
يفتحون  إذ  التّعرف عليهم من قرب  بعد  إال  نصورهم 
كل  لك  وتنفتح  تردد  غير  من  فتصورهم  قلوبهم  لك 
التقنية  الصورة  على  يساعدك  ما  ولعل  األب��واب. 
كفريق  )الوراقون(  في  نعمل  فنحن  وغيره  والوقت 
والكل يكمل اآلخر ومن غير التصميم والنص والجهود 

األخرى لن ترى الصورة كما تراها اآلن. 
أما بالنسبة لي فتعنيني طبيعة الموضوع، والتقاط 
اإلحساس في الصورة، إذ يجب أن تروي الصورة قصة 
درجات  إن  صنعوه،  الذين  الناس  وقصة  المجد،  ذلك 
و  معنى  تحمل  المدهشة  والتفاصيل  والضوء  الظل 
بتصوير  أكتفي  ال  ولذا  يهمني،  ما  وهذا  شيئًا،  تقول 
للتفصيل  أنظر  أن  أحاول  أو حتى عشر صور،  خمس 
أذهب  وعندما  متعددة،  وزواي��ا  جوانب  من  الواحد 
للمكان أحاول أن أكون من أهله، ألشعر بما يشعرون 
به، فذلك يساعدني على نقل القصة للمتلقي بحرارة 
وصدق، وهذا هو ما يحقق الهدف من التصوير ومن 

إصدار الكتاب، أن تجعل الناس تشعر بما شعرت 
به أنت عندما كنت هناك. 

بشكل  الصورة  في  النص  يحضر   }
إبداعي أو توثيقي أيضًا في الكتب بشكل 
طبيعة  ما  ومختزل  وموجز  جدًا  حرفي 

للصورة  المصاحب  النص  مع  تعاملكم 
عرضه  وطريقة  النص  الختيار  شروطكم  ما 

وتركيزه على المعلومة نفسها؟
صاحب  من  نص  هو  للصورة  المصاحب  النص   -
من  جزء  الواقع  من  جزء  وهو  حقيقي  النص  الصورة 
الموثقة  للنصوص  وبالنسبة  خارجها،  ال  الصورة 
للسفن أو البواب أو األسواق التي صورناها وصدرت 
في شكل كتب فنحن نعمل كفريق ولدينا متخصصون 
في البحث والترجمة واختيار النصوص المناسبة من 

األشخاص الذين نصورهم أنفسهم.
صورة  صناعة  في  كبير  دور  والظالل  للضوء   }
لألشياء  ومحبة  واحتفاء  فتنة  يثير  وعمق  بعد  ذات 
هل  واقتنائها  وتملكها  الصورة  على  واالستحواذ 
تجدها  حيث  إليها  تذهب  أم  الظالل  صناعة  تتعمد 

لتقتنصها؟
على  تدل  وهي  تفكر  فأنت  الصورة  تأخذ  -حينما 
صاحب  مع  عالقة  تكوين  أشرت  كما  وهي  ذهابك، 
غير  وهو  شخصًا  تصور  أن  المستحيل  من  الصورة 
راض عنك، بعض األوقات تقتنص صورة من غير رضًا، 
والمغربيون يقولون قبل الصورة » إنت هدرت معاه«  
أي هل تحدثت معه حتى أخذت له صورة؟! من الممكن 
قبل  ناقصة،  تكون  أحيانًا  ولكنها  الصورة  تقتنص  أن 
أن تصوّر ال بد أن تكون عالقة مع األشياء واألشخاص 
من  يخاف  الناس  فبعض  بارتياح  معك  يتعاملوا  حتى 
ومسألة  تصورها  التي  لألشياء  وبالنسبة  الكاميرا، 
للصورة  معيارًا  يعطيك  المناسب  الوقت  فإن  الظالل 
األخرى،  والتفاصيل  نفسه  الموضوع  على  وتركيزك 
حيث  من  متكامل  عمل  الصورة  النهاية  وفي  الزوايا 
نفسه  المكان  تعيش  بالفكرة  بالموضوع  إحساسك 

وقد تذهب لمكان فتكتشفه أوال ثم 
لتصوره  إليه  أخرى  مرة  ترجع 

مرة بعد مرة.
الصورة  أن  جميل   }

وهذا  المكان  تكتشف 
للمكان  ما  إلى  يحيلنا 
من إثارة كبيرة تستحث 

التقاطه  على  العين 
أهم  ما  امتالكه  تسويره 
تستدعيك  التي  األمكنة 

ألخذ صورها دائما، وهل 
تستطيع الصورة أن تشبع 
عن  جماحها  وتكبح  العين 

بالمكان  الشغف 
والولع به؟

التراث   -
ال���ذي 

منه  تشبع  ال  األيام  من  يوم  في  سيفتقد  أن  تحس 
أنه  تحس  ألنك  نهاية  ال  ما  إلى  تصوره  بأن  وتتعمد 
إلى ذهاب فثمة باب قديم يجعلك تصوره طوال اليوم 
ستنتهي  المهنة  هذه  وأن  سينتهي  بأنه  تشعر  ألنك 
وأن هذا الرجل الكبير في السن كذلك فتتبع خطواته 
أنت  ال،  أم  اكتفت  هل  وتسألها  عيونك  تشبع  فأنت 
دائمًا  الشعور  يحملك  قديم  سوق  إلى  تذهب  حينما 
له  لتلتقط  بل  للتتسوق  ال  ثانية  مرة  له  تعود  أن  إلى 
صورة ثانية وتأخذه من زاوية ثانية، رغبة في التصوير 

ومحبة للكاميرا التي هي رفيقة دربك.
{ لعل سهولة األداة الفنية وتداخلها مع التكنولوجيا 
الحديثة ساعد استسهال العملية الفنية وكذلك ساعد 
إبداعاتهم  وحضور  الفنانين  من  الكثير  ظهور  على 
تنظر  كيف  اإللكترونية  المواقع  خالل  من  وخصوصًا 

لهذه الظاهرة؟
على  يعتمد  وهو  مدرسة  من  أكثر  له  التصوير   }
في  التقنية  عن  ابتعد  وشخصيا  نفسه  الشخص 
الصورة في تبديل مالمح الصورة من ناحية تطويرها 
يغير  ألن  يحتاج  الفنانين  بعض  واقعي  غير  بشكل 
يشاء  ما  فيها  ويبدل  سماًء  فيمنحها  الصورة  في 
كانت  كلما  بأنه  أحس  الشخصية  نظري  وجهة  من 
الصورة واقعية حقيقية من غير إضافة كلما أعطيتها 
كلما  التقنية  المؤثرات  ازدادت  وكلما  مصداقية، 

استُهلكت الصورة؟
- لعله من المهم أن نخرج من هذا الحوار بتسليط 

الضوء على عمل مقبل قادم فما إنجازاتكم المقبلة؟
اسمه  »الوراقون«  ستصدره  الذي  الجديد  طفلنا   -
في  وهو  المقبلين  أبنائنا  أحد  العربية  القهوة 
كتاب  وهو  المطبعة  في  النهائية  المرحلة 
السعودية  البنوك  أحد  من  ممول  ص��وري 
القهوة  عالم  إلى  رحلة  الكتاب  ويعتبر 
شربها  وأج��واء  وصناعتها  العربية 
اليمن  في  المشروع  مع  بدأنا  وقد 
منذ  كثيرة  مناطق  وتتبعناها 
وثمرها  نموها  إلى  النبتة  بداية 
نفسه  ال��ب��ن  ثمر  تقشير  إل��ى 
عربية  كقهوة  لشربه  نصل  حتى 

خالصة.

محمد بو حسن
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في شهادته عن اإلبداعية بمركز كانو الثقافي 

مهدي عبداهلل: آن األوان
 إلنشاء جمعية للمترجمين 

المصلى - حبيب حيدر
جمعية  إنشاء  فكرة  طرحت   1989 العام  في   }
من  كافٍ  عدد  وجود  عدم  بسبب  ولكن  للترجمة، 
المترجمين، وعدم تفرغهم للعمل اإلداري والتطوعي، 
اآلن  الوقت  أن  وأعتقد  الكافي،  التأييد  الفكرة  تلقَ  لم 
الجمعية  هذه  مثل  إلنشاء  ضروري  بل  جدًا  مناسب 
لما لهذا المجال من أهمية ولما يعقد عليها من آمال« 
أثناء عرضه  المترجم مهدي عبداهلل  به  هذا ما صرح 
عبد  بمركز  قدمها  ورقة  في  الترجمة  في  لتجربته 

الرحمن كانو الثقافي.
في بداية ورقته أشار المترجم مهدي عبد اهلل إلى أن 
الترجمة فن يعود إلى آالف السنين، نشأ بسبب تعدد 
الحضارات والحاجة إلى نقل العلوم والمعارف واآلداب 
لالستفادة من التقدم العلمي والمعرفي واألدبي، وقد 
شهد العالم اإلسالمي فترة ازدهار واهتمام بالترجمة 
في العصر العباسي حيث يحكى أن الخليفة المأمون 
كان يعطي كل من يترجم كتابًا من اللغة اليونانية أو 

الرومانية أو غيرها ما يعادل وزن الكتاب ذهبًا.

البحرين والترجمة
وبين عبد اهلل أن البحرين لم تعرف هذا الفن إال في 
القرن العشرين وذلك لعدم وجود المدارس النظامية 

وقلة المتعلمين.
بداية  في  األميركية  اإلرسالية  مدرسة  لعبت  وقد   
هذا القرن وشركة بابكو منذ ثالثينيات القرن الماضي 
بين  اإلنجليزية  اللغة  ونشر  تعليم  في  واضحًا  دورًا 
الشاعر  األستاذ  فإن  معلوماتي  وبحسب  المواطنين، 
مترجم  أول  هو  اهلل  رحمه  العريض  إبراهيم  الكبير 
واألردو  الفارسية  اللغات  إلجادته  وك��ان  بحريني، 
واإلنجليزية إلى جانب العربية األثر العظيم في ثقافته 
الواسعة، وقد ترجم العريض ديوان »رباعيات الخيام« 
واتسمت  الخمسينيات  في  العربية  إلى  الفارسية  من 

ترجمته بالمهارة واإلتقان حسب رأي النقاد. 
وبحسب مهدي فإن من أوائل المترجمين البحرينيين 
المرحوم عيسى جاسم الجودر المتوفى العام 2002م، 
أمين  والدكتور عيسى  الخزاعي  والدكتور محمد علي 
أمين وأمين صالح وعبدالحميد  الخور وفاروق  ومنذر 
»المذيع«  البحار  وط���ارق  ع��وض  وغ��ري��ب  القائد 
وعبدالقادر عقيل وعبداهلل المحميد و لولوة الفاضل، 

وخالد البسام و إبراهيم بشمي وغيرهم.
من الترجمة السياسية إلى التاريخية واألدبية

وحول تجربته في الترجمة أشار إلى أن جهده انصب 
بتاريخ  تتعلق  ترجمة  األول  الترجمة  من  نوعين  على 
»هناك  وتابع  أدبية  ترجمة  الحديث.والثاني  البحرين 
السياسية  كالترجمات  البداية  في  سلكتها  ترجمات 
التخصص  بأهمية  إليماني  فترة  بعد  تركتها  لكني 
ولعدم ميلي من ناحية أخرى إلى مثل هذه الترجمات، 

وكان أول تعاون لي في الترجمة مع مجلة »المواقف« 
 1987 عام  منذ  أسبوعيًا  أنشر  كنت  حيث  األسبوعية 
وعلى مدى سنة تقريبًا مقاالت سياسية مترجمة نقاًل 
عن مجلتي »تايم« و«نيوزويك« األميركيتين وغيرهما 
من المجالت األوروبية، كل مقال يتراوح بين صفحتين 
أوثالث، معزز بالصور. أما المحطة الثانية في الترجمات 
مع  عملت  حيث  األيام  جريدة  في  كانت  السياسية 
العام  الجريدة  تأسيس  مع  المترجمين  من  مجموعة 
1989 ومنهم الدكتور منذر الخور واألستاذ فاروق أمين 
والدكتور نعمان الموسوي في القسم الخارجي، وكنا 
نترجم األخبار التي ترسلها وكاالت األبناء والمواضيع 
السياسية التي تنشرها بعض الصحف من اإلنجليزية 
وقمت  لي  بالنسبة  مفيدة  تجربة  وكانت  العربية  إلى 
باالستمرار في العمل في الفترة المسائية في الجريدة 

قرابة السنة.
  ثم تحدث عبد اهلل عن ترجماته التاريخية فأشار إلى 
أنها أثمرت عن ترجمة كتاب »مذكرات بلغريف« مستشار 
ب�          باإلنجليزية  يعرف  ما  أو  سابقًا  البحرين  حكومة 
أجزاء  ثالثة  وترجمة  وإعداد   ،»Personal Column«
»ساحل  كتاب  وترجمة  الماضي«،  »نكهة  كتاب  من 

القراصنة« باالشتراك مع المترجم فاروق أمين.
مذكرات   « لكتاب  ترجمته  عن   اهلل  عبد  وتحدث 
بلغريف« مشيرا إلى أن مؤلفه شخصية مهمة جدًا في 
تاريخ البحرين الحديث بحكم عمله مستشارًا لحكومة 
من  أكثر  أي   ،1957 وحتى   1926 العام  منذ  البحرين 
ثالثين سنة شهدت البالد خاللها الكثير من التطورات 
والسياسية.  والتعليمية  واالجتماعية  االقتصادية 
كتابه  عن  وأسمع  كثيرًا  المستشار  عن  أسمع  وكنت 

نادرة  نسخ  سوى  منه  توجد  ال  والذي  الممنوع  شبه 
عام  في  صدرت  الثانية  طبعته  إن  حيث  البحرين  في 
ذلك  حتى  سنة  عشرة  سبع  عليها  ومضى   1972
الحين. فشرعت في ترجمة الكتاب ونشره على حلقات 
 42 مدى  على  األسبوع  صدى  مجلة  في  متسلسلة 
القرّاء  لدى  واسعًا  اهتمامًا  الحلقات  والقت  أسبوعًا 
الحلقة  أسّلمه  وأنا  لي  قال  التحرير  مدير  أن  حتى 
من  إضافية  حلقات  هناك  كانت  لو  وددن��ا  األخيرة: 

المذكرات.

عبد اهلل: كنت أسّلم ترجمة »مذكرات 
بلغريف« إلى رئيس التحرير فيشطب 

الفقرات الحساسة منها
الحين  ذل��ك  في  ونشرها  الترجمة  ظ��روف  وع��ن 
أشارعبداهلل أنه نشر الحلقات في ظل ظروف سياسية 
وأمنية عصيبة كانت تعيشها البحرين وكانت الرقابة 
قليلة  أجزاء  حذف  إلى  فأضطر  شديدة  النشر  على 
في  السياسية  باألحداث  يتعلق  بعضها  الكتاب  من 
الدينية  الطقوس  عن  اآلخر  والبعض  الخمسينيات 
لطائفة الشيعة وفصاًل يتحدث عن الخالفات التاريخية 
بعض  في  كنت  اهلل،  عبد  وتابع  وقطر  البحرين  بين 
فيقوم  التحرير  رئيس  إلى  النشر  مادة  أسّلم  األحيان 
بشطب فقرات حساسة منها. كما اجتهدت شخصيًا 
لكل  المالئمة  التاريخية  الصور  توفير  على  بالحرص 
حضارة  »البحرين  كتاب  من  آخذها  كنت  والتي  حلقة 
نشر  من  االنتهاء  بعد  زمان«.  »أيام  وكتاب  وتاريخ« 
الكتاب  طباعة  على  تشجعت  ونجاحها  الحلقات 
طبق  قد  الفكرية  الملكية  حماية  قانون  يكن  ولم 
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وصدرت  بيروت  في  الكتاب  فطبعت  بعد  البحرين  في 
رواجًا  القى  ولقد   .1991 العام  منه  األول��ى  الطبعة 
لما يحتويه من معلومات  البحرين وخارجها  طيبًا في 
وتطوّر  النفط  ظهور  بدايات  عن  تاريخية  وتفاصيل 
العمراني  والتطور  البحريني  االقتصاد  ونمو  الشرطة 

والثقافي والسياسي لمجتمع البحرين.

كتاب » نكهة الماضي«
بأنه  عبداهلل  أش��ار  الماضي  نكهة  كتابه  وع��ن 
مواضيع  ترجمة  فكرة  »جاءتني  الحلقات  نشر  عقب 
في  فشرعت  البحرين  من  تاريخية  وطرائف  وحكايات 
»نكهة  األسبوعية  األض��واء  بجريدة  الفكرة  تنفيذ 
باإلنجليزية  نشرها  مقاالت  من  واستقيتها  الماضي« 
ميور«  »جلف  جريدة  في  بوشهري  أكبر  علي  الباحث 
مرفقة  الحلقات  تكون  أن  راعيت  وقد   1986 عام  في 
بصور قديمة، حيث أصبح جمع الصور التاريخية اآلن 
اإلعالم  وزير  خاطبت  بعدها  األساسية،  هواياتي  من 
فوافق  كتاب  في  الحلقات  بطبع  ال��وزارة  تتكفل  بأن 
الجزء  طباعة  وتم  النفقات  نصف  الوزارة  تحمل  على 
وزارة  مطبعة  في  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  األول 
حلقات  نشر  تابعت  ثم   .1994 العام  وصدر  اإلعالم 
الخليج  أخبار  صحيفة  في  الماضي  نكهة  من  جديدة 
ومنها  مقاالتي  منها  أستقي  التي  المصادر  ووثقت 
الوكالة  وتقارير  البحرين  لحكومة  السنوية  التقارير 
اإلرسالية  وتقارير  البحرين  في  البريطانية  السياسية 
فيها  أنقب  رحت  التي  المراجع  من  والعديد  األميركية 
البريطاني  المعهد  العامة ومكتبة  المنامة  في مكتبة 
وبعض المجالت كمجلة »الوثيقة« و«جلف ديلي نيوز« 
تتحدث  التي  العربية  الكتب  بعض  إلى  باإلضافة  هذا 
الخليج. وأثمر ذلك عن صدور  أو منطقة  البحرين  عن 
باللغة  وكان   1996 العام  في  الكتاب  من  الثاني  الجزء 
وقد  اآلن  حتى  النشر  أواصل  ومازلت  فقط.  العربية 
صدر الجزء الثالث من هذه السلسلة في بداية العام 
2007 باللغة العربية فقط. واآلن لدي مجموعة تكفي 

للجزء الرابع من السلسلة.
نكهة  لحلقات  القراء  جمهور  تلقي  ص��دى  وع��ن 
بعد  الحلقات  »حظيت   : اهلل  عبد  أض��اف  الماضي 
من  واالهتمام  باالنتشار  يومية  صحيفة  في  نشرها 

معلومات  من  به  تتميز  لما  القرّاء  من  العديد  قبل 
وموثقة  دقيقة  مصادر  عن  منقولة  جديدة  تاريخية 
أكسبها  مما  الصحيحة  والتفاصيل  والسنة  باليوم 
الصداقية والقبول، وأحسب أنني بذلك ساهمت ولو 

بجزء يسير في اإلضافة إلى تاريخ البحرين الحديث.

كتاب »ساحل القراصنة«
لمؤلفه  القراصنة«  »ساحل  كتاب  عن  تحدث  ثم 
الخليج  منطقة  عن  يتحدث  والذي  بلجريف«  »تشارلز 
العربي في بدايات القرن التاسع عشر من خالل يوميات 
القرصنة  أعمال  فيها  يصف  بريطاني  بحري  ضابط 
التي تتعرض لها السفن األجنبية في الخليج ويتطرق 
حكمت  التي  السعيدية  واألسرة  القواسم  تاريخ  إلى 
عمان لسنوات طويلة وإلى الحركة الوهابية واألحداث 
مشتركة  بصورة  ترجمته  فقد  بالمنطقة  لحقت  التي 
1994 وحاولنا عدة  مع األستاذ فاروق أمين في العام 
لم  أننا  إال  طباعته  تتولى  جهة  على  نحصل  أن  مرات 
طباعته  على  لبنانية  نشر  دار  وافقت  أن  إلى  نفلح، 
صدر  وقد  البحرينية  األي��ام  مؤسسة  مع  بالتعاون 

الكتاب في العام 2006.
وعن ذهابه للترجمة األدبية تابع عبد اهلل » اتجهت 
للقصص  وميلي  شغفي  بسبب  األدبية  الترجمة  إلى 
المجال  هذا  في  نفسي  تطوير  في  والرغبة  القصيرة 
البحرينيون  القراء  يطلع  أن  في  رغبتي  إلى  باإلضافة 
باإلنجليزية.  المكتوب  األدب  من  نماذج  على  والعرب 
قصة  ترجمت  حينما   1991 العام  في  البداية  وكانت 
الشهير  اإلنجليزي  لألديب  الندبة«  ذو  »الرجل  بعنوان 
بأخبار  الثقافة  صفحة  في  ونشرتها  موم  سومرست 
الخليج. وفي منتصف التسعينيات عاودت هذه الهواية، 
هيمنجواي  إرنست  لهم  ترجمت  الذين  الكتاب  ومن 
األديب األميركي الشهير الحاصل على جائزة نوبل في 
1954 والذي ترجمت له نحو سبع قصص  اآلداب عام 
رغم  تعابيره،  وبساطة  بأسلوبه  وأعجبت  اآلن  حتى 
وقد  مدلول.  من  أكثر  إلى  تأويلها  وإمكانية  عمقها 
حرصت على أن تكون القصص التي أختارها للترجمة 
وال  الصحيفة  في  للنشر  مالئمة  الطول  متوسطة 

ترهق »دماغ« القارئ بطولها وثقلها.
وعن الفرق بين الترجمة التاريخية والترجمة األدبية 

أشارعبداهلل إلى أن األولى تكون ترجمة مباشرة ليس 
فيها لبس في المعنى وال تستغرق وقتًا طوياًل، بينما 
األلفاظ  في  والتدقيق  التأمل  تتطلب  األدبية  الترجمة 
لها  اإلنجليزية  الكلمات  من  الكثير  فهناك  والعبارات 
اآلخر  عن  كلية  مختلف  أحيانًا  بعضها  عديدة  معان 
الذي  المعنى  اختيار  في  الحيرة  المترجم  تنتاب  وقد 
ربما  واأللفاظ  العبارات  بعض  أن  كما  الكاتب،  قصده 
ال توجد في بيئتنا العربية ويستدعي ذلك شرحها أو 
بالعناية  اإلمكان  قدر  التزمت  كما  داللتها.  عن  البحث 
أنقلها أقرب ما يكون  والتأني في ترجمة القصة لكي 
من المعنى الذي قصده كاتبها، رغم أن بعض القصص 
ترجمتها عن لغة ثانية غير لغتها األصلية ما قد يقلل 
من مجاراة أسلوب الكاتب أو دقة ما ذهب إليه. وأثمرت 
من  مختارة  »قصص  كتاب  صدور  عن  الترجمات  هذه 
ضمن  وذلك   2002 العام  نهاية  في  العالمي«  األدب 
الثقافة  وزارة  به  تقوم  الذي  المشترك  النشر  مشروع 
العربية  المؤسسة  مع  بالتعاون  البحرينية  واإلعالم 
أول  الكتاب  ويعتبر هذا  بيروت  والنشر في  للدراسات 
بحريني يتضمن قصصًا قصيرة مترجمة. هذه  كتاب 
األوساط  في  واالستحسان  الترحيب  القت  القصص 
أنها  وأحسب  البحرين  وخ��ارج  البحرين  في  األدبية 
البحرينية  الثقافة  من  مهم  جزء  إلى  لتضيف  جاءت 
الثقة  أعطاني  ما  األجنبية  اآلداب  مع  التواصل  وهو 
والتشجع على االستمرار. وفي العام 2006 صدر الجزء 
جدحفص  مركز  من  بدعم  القصص  هذه  من  الثاني 
من  آخرين  لمؤلفين  قصة   18 على  واشتمل  الثقافي 
مختلف دول العالم. وحاليًا أعد إلصدار قصص مختارة 
من األدب األميركي الحديث والجزء الثالث من قصص 

مختارة من األدب العالمي.
القصصية  بالترجمة  يتصل  »فيما  اهلل  عبد  وتابع 
القصيرة  القصة  دبلوم  دراسة  في  شرعت  قد  كنت 
والصحافة في أحد المعاهد التعليمية األميركية قبل 
لكتابة  إرش��ادات  المنهج  وتضمن  سنوات  نحوعشر 
كتابتها  وكيفية  ومصطلحاتها  وعناصرها  القصة 
وأبحاث وآراء تتعلق بها فرأيت أنه من المناسب ترجمة 
أدبية.  حلقات   على  ونشرها  المواضيع  هذه  بعض 
أشهر  لعدة  استمرت  التي  الحلقات  هذه  لقيت  ولقد 
اهتمامًا من قبل بعض النقاد وهواة القصة. واتجهت 
قبل خمس سنوات أو أكثر إلى البحث عن المراجعات 
النقدية أو الكتابات الصحافية عن القصص والروايات 
الصادرة  الكتب  في  سواء  الحديثة  أو  الكالسيكية 
والصحف  البريطانية  المجالت  أو  اإلنجليزية  باللغة 
الفائدة منها. وكنت في  لتعميم  الخليجية، وترجمتها 
هذه الفترة أتوجه باستمرار إلى مكتبة المعهد الثقافي 
الثقافية  والمالحق  الصفحات  على  وأطلع  البريطاني 
المناسب  وأختار  اإلنجليزية  والصحف  المجالت  في 
مكتبة  في  طويلة  أوقاتًا  أقضي  كنت  كذلك  منها، 
الخليجية  الجرائد  صفحات  بين  أفتش  العامة  المنامة 
إلى  باإلضافة  الغرض،  لنفس  باإلنجليزية  الصادرة 
وقد  العائلة.  مكتبة  من  األدبية  الكتب  بعض  شراء 
المواضيع  من  العديد  نشر  عن  التجربة  هذه  أسفرت 

التعريفية والنقدية لكثير من روائع الكتب األدبية.
إلى  سنوات  خمس  قبل  اتجهت  آخر،  صعيد  وعلى 
نطاق آخر من الترجمة األدبية حيث أقدمت على ترجمة 
عدد من القصائد العالمية المكتوبة باللغة اإلنجليزية 
إلى اللغة العربية وكنت متخوفًا من هذه التجربة أول 
الشعر لكني تشجعت ونشرت  األمر لصعوبة ترجمة 
المحلية  الصحف  في  المترجمة  األشعار  من  سلسلة 

والتي القت القبول من قبل البعض.

جمهور مركز كانو الثقافي
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قصة رانيا محيو الخليلي عن الحب والحرب

»لعنة البيركوت« بين بيروت والكويت
الوسط - محرر فضاءات

فتاة  قصة  عن  البيركوت«  »لعنة  روايتها  في  الخليلي  محيو  رانيا  تتحدث   }
لبنانية عاشت مراهقتها وشبابها في ظل التوتر والقتل والمواجهات الدامية. 
أهله  واندفع  لالنقسام  تعرض  بلد  وسيرة  ذاتية  سيرة  بين  تجمع  القصة 

باتجاه لعبة العنف التي تتنقل من مكان إلى آخر ومن دون توقف.
ودانيا  القصة.  بطلة  لتكون  »دانيا«  الفتاة  شخصية  الخليلي  اختارت 
آذار   14 بمواجهات  انصدمت  الجامعة  بدخول  تطمح  كانت  التي  الشابة 
)مارس( 1989 ما دفعها إلى مغادرة بيروت هربًا وخوفًا وتوجهت إلى أهلها 
في الكويت. وما كادت هناك تنسى الحرب في بلدها وتتعرف على شاب 
آب  أغسطس/  في  لبنان  في  الزاوج  على  معه  وتتوافق  )فاضل(  كويتي 
العراقي ولجوء صديقها  الجيش  ثانية بدخول  1990 حتى تلقت ضربة 

وحيدًا إلى اإلمارات ما أدى إلى انفراط خطوبتها.
مخضرم  لبناني  في  صحافي  اختلقه  اسم  وهو  »البيركوت«  لعنة 
مأساة  على  للداللة  لها  أب  وبمثابة  دانيا  جار  وكان  رياض  يدعى 

عاصمتين: بيروت والكويت.
اللعنة هذه كانت تطارد دانيا وتالحقها من بيروت إلى الكويت ومن 
الكويت إلى بيروت. وما أن تستقر الفتاة حتى تصطدم مجددًا بعائق 
غير متوقع. وبمرور الوقت أخذت دانيا تكبر في السن، فتخرجت من 
الجامعة وامتهنت الصحافة وتصادف أن يكون صديقها الجديد ابن 
شهيد كانت تربطه عالقة مودة مع مثلها األعلى الصحافي رياض.

لحظات  السن  في  تكبر  وبدأت  صعبة  منعطفات  في  دخلت  التي  الفتاة  تعيش 
قلق بين حياة انفلقت وسط عواصف عنيفة أخذت تضرب المنطقة بعد هجمات 

11 سبتمبر/ أيلول 2001.
احتالل  المتحدة  الواليات  قررت  أن  بعد  لبنان  إلى  التوتر  أعادت  الهجمات  فهذه 
الحدث  تغطية  قررت  وظيفتها  وبحكم   .2003 العام  في  بغداد  وتدمير  العراق 

لتجد  انقطاع قسري  بعد  إلى هناك  الكويت. وعادت  العراقي من 
وأنجب  ت��زوج  عنه  انفصلت  ال��ذي  خطيبها 
أن  دانيا  تقرر  الكويت  وفي  األوالد. 
تبحث عن روحها الضائعة قبل فوات 
اآلوان. فالصحافي الجار )رياض( توفي 
بعد شهر على زواجها من ابن صديقه 
ترك  اإلنسان  الشهيد. ولكن رحيل هذا 
رحل  أنه  وخصوصًا  حياتها  في  فراغًا 
يشهد  لبنان  أخذ  لحظات  في  الدنيا  عن 
نكسات أمنية واهتزازات أهلية بعد اغتيال 
سياسية  حركة  ونهوض  الحريري  رفيق 
العام  في  آذار«   14« عليها  أطلق  جديدة 

.2005
من 14 آذار 1989 إلى 14 آذار 2005 عاشت 
دانيا »لعنة البيركوت« وهي لعنة التزال تخيم 

فوق الرؤوس من بيروت إلى الكويت.
محاولة رانيا محيو الخليلي الدمج بين الحب 
قصة  ربط  خالل  من  والموت  والحياة  والحرب، 
فتاة عاشت تلك اللحظات متنقلة بين عاصمتين 
الروايات  من  لنوع  جديدة  صفة  أعطت  عربيتين 
التي تربط اإلنسان بالحدث وتحول سيرته الخاصة 
إلى مرآه تعكس سيرة وطن. وهذا النوع من األدب 
هو  كما  سيشهد  صحافية  قصص  مجموعة  الرواية  من  يجعل  الذي  السياسي 
متوقع في لبنان طفرة عند الكثير من الكتاب الجدد الذين دخلوا عالم الرواية للمرة 

األولى في حياتهم كما هو حال الخليلي في »لعنة البيركوت«.

الوسط - محرر فضاءات
{ صدرت مؤخرًا الطبعة الثانية من 
عنيزة«  في  مصور  يوجد  »ال  رواي��ة 
األمل  دار  عن  البسام،  خالد  للكاتب 
هذه  صدرت  وقد  بيروت.  في  للنشر 
الطبعة بعد نفاد الطبعة األولى خالل 
أقل من عام حيث القت رواجًا كبيرًا بين 

القراء وخاصة القراء السعوديين.
الهجرة  حكاية  ال��رواي��ة  وت��س��رد 
العشرين  القرن  بدايات  في  النجدية 
والعراق  الخليج  بلدان  إلى  الماضي 
وال��ه��ن��د وه���م���وم ت��ل��ك ال��ه��ج��رة 
في  نجد  مجتمع  على  وانعكاساتها 

ذلك الوقت.
مدينة  في  الرواية  أح��داث  وت��دور 
في  والمنامة  بالسعودية  عنيزة 
وكلكتا  العراق  في  والزبير  البحرين 
من  الكثير  أش��ادت  وق��د  الهند.  في 

صحيفة  واعتبرتها  بالرواية  الصحف 
الروايات  أكثر  من  الكويتية  »القبس« 
الماضي.  الرياض  معرض  في  مبيعًا 
الشهيرة  رويترز  وكالة  وامتدحت 
الجميلة  »الرواية  ب�  الرواية ووصفتها 

التي كتبت بحبر سري لطيف«.

الطبعة الثالثة من كتاب 
»القوافل«

كما صدرت الطبعة الثالثة من كتاب 
الكاتب  أعده وترجمه  الذي  »القوافل« 
خالد البسام، عن دار األمل للنشر في 
تسجيل  هو  القوافل  وكتاب  بيروت. 
مدن  في  األميركية  اإلرسالية  لرحالت 
العام  من  العربية  والجزيرة  الخليج 
قرن  ربع  أي   1926 العام  وحتى   1901
مبشرون  كتبه  المنطقة  تاريخ  من 
الكويت  من  تجولوا  أميركيون  وأطباء 

شمااًل وحتى مسقط جنوبًا.
وص����ورت رح���الت اإلرس��ال��ي��ة 
الخليج  وق��رى  م��دن  في  الحياة 
وتحدثت بجانب التبشير والطب 
وطبائع  المعيشة  ظروف  عن 
ال��ن��اس وج��غ��راف��ي��ا ال��م��دن 
المواصالت وغيرها.  ووسائل 
صور  على  الكتاب  ويحتوي 
تنشر  لم  نادرة  فوتوغرافية 

من قبل.
»القوافل«  كتاب  ويعد 
التاريخ  كتب  أك��ث��ر  م��ن 
انتشارًا بين قراء منطقة 
ص��درت  حيث  الخليج 
في  األول����ى  طبعته 
 1993 العام  البحرين 
الكويت  في  والثانية 

العام 2000.

  الطبعة الثانية
 من »ال يوجد مصور في عنيزة« للبسام
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»مسك«.. و»ما ال يراه نائم«

كتابان جديدان إلسماعيل فهد إسماعيل
الوسط - محرر فضاءات

باالشتراك  الكويت،  في  »مسعى«  دار  عن  صدر   }
مع »الدار العربية للعلوم ناشرون« في بيروت، كتابان 
إسماعيل،  فهد  إسماعيل  الكويتي  للروائي  جديدان 
نائم«،  يراه  ال  »ما  الجديدة  القصصية  مجموعته  هما 

وروايته األخيرة »مسك«.

ما ال يراه نائم
القصصية  المجموعة  تحتوي 
»ما ال يراه نائم« على أربع قصص، 
مغاير،  وعي  التوالي:  على  هي 
يراه  التحية، ما ال  بوغريب.. مع 
نائم، والسبة. وهي المجموعة 
رصيد  في  الثالثة  القصصية 
فهد  إسماعيل  ال��روائ��ي 
مجموعته  بعد  إسماعيل 
الداكنة«  »البقعة  األول��ى 
والثانية »األقفاص واللغة 
أن  وبعد  المشتركة«، 
إلى  البدايات  منذ  اتجه 
أنجز  الذي  الرواية  عالم 
فيه ما يقارب العشرين 

رواية.
ف���������ي ه������ذه 
ال���م���ج���م���وع���ة 
ال���ق���ص���ص���ي���ة 
يقبض  الجديدة، 
فهد  إسماعيل 
اللحظة  ع��ل��ى 
ال��ق��ص��ص��ي��ة، 

بأسلوب شيق، يفتح فيه 
أبوابًا على تفاصيل وحاالت، يتعامل معها 

بشكل مغاير في الطرح واألسلوب.

»مسك«
أما روايته الجديدة »مسك«، فهي حاله أخرى يدخل 
إسماعيل فهد إسماعيل فيها بجرأة في قضية عصرية، 
الضمير  تبدل  على  فيه  يعتمد  جديد،  كتابي  وشكل 
يتناول  جريئة  فكرة  خالل  من  المخاطب(،  )المتكلم/ 
فيها قضية اإلرهاب في أحد المطارات األوروبية )مطار 
أمن  سلطات  من  بهم  مشتبه  أشخاص  بحكاية  أثينا( 

المطار.
الذي  النصير  ياسين  العراقي  الناقد  رأي  وبحسب 
الروائي  »يقتطع  الرواية،  غالف  على  الناشر  يكتبه 
صغيرة،  اجتماعية  شريحة  إسماعيل  فهد  إسماعيل 
ويلقي  مختلفة،  وأفكار  ورؤى  شخصيات  من  مؤلفة 
المختلفة  لغاتها  عبر  لنا  ليرسم  أثينا  مطار  في  بها 
العالم  يؤلفها  صورة  اليوم...  عالم  عن  مكبرة  صورة 

الغربي وهي تندمج بالخاص الشرقي.
الصراع  طرفا  دراما،  في  نفسها  الشخصيات  تجد 

فيه ما أحدثته أحداث 11 سبتمبر/ أيلول عالميًا وهي 
تحدثه  وما  الشرقي،  لإلنسان  قاتمة  صورة  ترسم 
الرؤية الغامضة لبنية األسرة الشرقية وهي تستجيب 
يدمج  ومركزة،  مكثفة،  وبلغة  المبهمة.  القوى  لنداء 
صورة  لنا  فيرسم  التصورين،  هذين  بين  الروائي 
كبيرة لموظف في الدبلوماسية الكويتية عن وضعه 

الوظيفي واألسري.
اإلنسان  شخصية  الغربي  العالم  يفكك  ما  وبمثل 
ورموز،  أرق��ام  إلى  ويحوله  الشرقي 
طائلة  تحت  تضعه 
الدائم،  الشك 
ن��ف��ك��ك ن��ح��ن 
ال��ش��رق��ي��ي��ن 
ونحولها  أنفسنا 
إلى رغبات أحادية، 

المرأة  تكون  مبهمة،  وتعاليم 
كبير  مجس  الرواية،  هذه  الدائمة...  ضحيتها 

نعيش  ونحن  اليوم  عالم  في  يحدث  ما  عن  للكشف 
سؤااًل  لتصوغ  المشتبكة،  والعشرين  الحادي  أحداث 
طريق  عن  جديدًا  عالمًا  نصنع  أن  بين  مهمًا.  جدليًا 
قنبلة يدوية يحملها إرهابي يهدد بها مجموعة بشرية 
محلقة في السماء، وبين أن نعيش تحت ظالل السالم 

الروحي الذي يشكل عالمنا األسري.
التساؤل  ه��ذا  جدلية  ف��ي  بحث  ال��رواي��ة  ه��ذه 

المفتوح«.

»سيّد القوارير« رواية لحسن 
الفرطوسي

 كما صدر عن دار »مسعى« في الكويت، باالشتراك 
رواية  بيروت،  للعلوم ناشرون« في  العربية  »الدار  مع 
»سيّد القوارير« للكاتب والروائي حسن الفرطوسي، 
آالف  عاشها  هامّة  زمنية  حقبة  تتناول  رواية  وهي 
ورفحاء،  األرطاوية  مخيمي  في  العراقيين  الالجئين 
أسلوب  تعتمد  بطريقة  الثانية،  الخليج  حرب  أعقاب 
توثيقية  أرشفة  هي  مما  أكثر  السحرية،  الواقعية 

جامدة لتلك التجربة.
في  حدث  الذي  الكاتب:  يقول  روايته  تخوم  وعلى 
يكاد  أحداث  من  رافقه  وما   2003 العام  بعد  العراق 
ذلك  رفحاء،  في  حدث  ما  مع  التطابق  حد  يتشابه  أن 
استعيد  جعلني  الجمعي  للعقل  السلوكي  التشابه 
يراودني  بدأ  وثمة هاجس  المشهد من جديد،  قراءة 
بأن تجربة رفحاء لم تكن حدثًا عابرًا، وإنما هي نموذج 
أكثر  بعد  العراق  في  حصل  لما  مصغر 
فكل  الزمان،  من  عقد  من 
التي  الغيبية  التيارات 
ما  ال��ع��راق  في  ظهرت 
قد  كانت   2003 ال�  بعد 
رفحاء، بشكل  انبثقت في 
حجمها  م���ع  ي��ت��ن��اس��ب 
حركة  من  ابتداًء  ومحيطها، 
جند السماء ومرورًا بالحركة 
ببقية  وان��ت��ه��اًء  المهدوية 
الحركات الدينية التي تتخذ من 
اإليمان المطلق بالغيب منهجية 
حاضرة لها.. ذلك كله دفعني إلى 
التفرس في موطن الوجع والولوج 

في فوهة الجحيم مرة أخرى.
في حين يكتب الناشر على الغالف 

الخارجي: 
يدركها  ال  التي  الخفيّة  المحنة  »إن 
هي  رف��ح��اء،  مخيم  تجربة  دخ��ل  من 
روح��ه  استلهم  وط���ن  أب��ن��اء  أن��ه��م 
وعلى  الماء  من  ومقدساته  وأخالقه 
ليقطنوها  الصحراء،  باغتتهم  غرّة  حين 
فصاروا  األرقام،  مالمح  فيه  انعدمت  لزمن 
وأخالق  الماء  أخالق  بين  التناقض  فريسة 
الصحراء... أما المحنة المعلنة والتي يعلمها 
الجميع، هي أنهم مطرودون من ذلك الوطن... 
يستحقون  كانوا  هل  ولكن  وحسب...  مطرودون 
التاريخ  سيشكل  قضية  إنها  واإلبعاد؟  الطرد  هذا 
الحياة،  مع  وتفاعالته  بتعرجاته  التاريخ،  مالمحها... 
لكن الشيء المهم في كل ذلك، إنهم شهود المرحلة 

وشهداؤها«.
األولى،  الفرطوسي  حسن  رواية  القوارير«...  »سيد 

تثير هذه القضية بأسلوب شيق ودالالت عميقة.
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عدد جديد من مجلة »الكلمة«: القدس المحتلة في السرد الفلسطيني

يوسف، بنبركة وتحليل الخطاب الجزائري
الوسط - محرر فضاءات

من  )أكتوبر2009(  والثالثون  الرابع  العدد  صدر   }
يرأس  التي  الشهرية  اإللكترونية  »الكلمة«  مجلة 
فعل  بعناد  مواصلة  حافظ،  صبري  الدكتور  تحريرها 
للصدور،  الثالثة  بسنتها  احتفائها  أفق  في  الحضور. 
العربية  المجالت  برقمنة  الخاص  بابها  الكلمة  تفتح 
الرقمي  اإلصدار  في  الفارقة  العالمات  كأحد  الرائدة 
ومجاميع  بدراسات  الجديد  العدد  يحتفي  كما  اليوم. 
لجغرافيات  إبداعية ونصوص ومراجعات واستقصاء 
على  منها  جزء  في  تجيب  جامعة،  وثقافية  أدبية 
في  هذا  اإللكترونية.  المجلة  لرهان  الدائمة  الحاجة 
ال  والتي  الرائدة،  المشاريع  هذه  لمثيل  دعم  أي  غياب 
لذلك  ثقافتنا،  في  اليوم  ينتج  ما  بأخصب  إال  تحتفي 
تواصل  ولقرائها  بقرائها  تنتصر  الكلمة  مجلة  ظلت 

رحلة الحضور.
المحتلة،  القدس  مدينة  يستعيد  الجديد  العدد 
الكيان  طرف  من  تهويد  من  له  تتعرض  ما  ظل  في 
الصهيوني، إذ يكشف لنا الناقد الفلسطيني وليد أبو 
استطاع  الفلسطيني  الكاتب  أن  عن  دراسته  في  بكر 
يبلغ  أن  لها  السردي  التناول  من  طويلة  رحلة  بعد 
النضج  من  عالية  درجة  فينوس(  )قللالدة  روايللة  في 
التاريخية  حموالته  وبلورة  المكان  مع  التعامل  في 
المغربي  الباحث  ويستقرئ  معًا.  والفنتازية  والفكرية 
يحيى بن الوليد في »من المثقف الوطني إلى المثقف 
في  إسهامه  في  بركة  بن  المهدي  فكر  العالمثالثي« 
الناقد  أما  عمليًا،  االستعمار  مابعد  نظرية  فكر  بلورة 
»جماعة  بحثه  في  فيمزج  إبراهيم  عبداهلل  العراقي 
الذاتية،  السيرة  استراتيجيات  بين  الثانية«،  كركوك 
ونقد  والسخرية،  الثقافي،  والتحليل  األدبي،  والتأريخ  
على  الدالة  الوثيقة  تلك  ليصوغ  معًا،  والواقع  الذات 
كاتبها  وتكوين  األدبي  العراق  تاريخ  من  مهمة  فترة 
الذي  دمو  لجان  مدهشة  صورة  ويقدم  معًا،  النقدي 
وتواصل  العراقية.  الثقافة  في  وحدة  نسيجًا  كان 
خيري  حازم  المصري  الباحث  دراسللات  نشر  الكلمة 
الذي يتناول »تهافت اآلخر واستراتيجيات تغلغله في 
في  اآلخر  تغلغل  مدى  عن  وتكشف  العربية«  الذات 
بنية الذات العربية، ونخره لها من الداخل، وعن الخلل 
الجوهري الذي انتاب بنية المجتمع العربي، حتى أصبح 
الباحثة  شامل.  وتغيير  جذرية  نهضة  إلى  حاجة  في 
الخطاب  »تحليل  في  تتقصى  بنيني  زهرة  الجزائرية 
الجزائرية  الممارسات  بعض  مالمح  الجزائري«  األدبي 
الستخدام  سعيها  في  المعاصر،  األدبللي  النقد  في 
للنصوص  دراستها  في  الحديثة  النقدية  المناهج 
على  للتعرف  الجزائرية  وغير  منها  الجزائرية  األدبية 
األدبية  الساحة  في  المنهجية  الدراسات  هذه  وضع 
العربية والجزائرية على السواء. ويختم الباحث إسالم 
أبو شكير باب دراسات بل«وجبات في اإلبداع بمذاقات 
مختلفة« حيث يستحضر دور القارئ في تأويل النص 

األدبي الجديد. 
بقصائد  الكلمة  الكبير  العراقي  الشاعر  يخص 
في  تمتد  قصائد  جوان«،  عن  قصائد  »ثالث  جديدة 

معًا.  والحلمي  الواقعي  المكان  عبره  وتجوب  الزمان 
وإلى جانب ديوان الشاعر سعد جاسم »أرميكِ كبذرةٍ 
العراقي،  الشاعر  علينا  يقترح  حيث  عليكِ«  وأهطُل 
نصوصًا في الحب والجنون. نصوص تحتمي بعزلتها 
األحاسيس  ووشائج  الحياة  لقيم  منتصرة  األليفة، 
تزين  والرؤى...  بالصور  اللغة  تشحن  التي  اإلنسانية 
الكلمة نصوص الشعراء: عبد اللطيف الوراري، ألفريد 
دو موسّيه / ترجمة: فريد بن محمد، جمال الموساوي، 
صالح الدين الغزال، محمد عريقات. وإلى جانب النص 
العراقي  للمسرحي  وظل«  محطات  »دمي  المسرحي 
قاسم مطرود في محاولة العودة من المنفى وترقب 
للمبدع  جديدة  رواية  لقرائها  الكلمة  تهدي  الحدود، 
األبواب؟«  تُفتح  بل«لمن  موسومة  الهيثم  أبو  ياسين 
مفتتحة  وإشكاالته.  وبصوره  بالمكان  تحتفي  رواية 
باب السرد الذي حفل بنصوص لكل من: سالم إبراهيم، 
محاسن  الملوح،  الوهاب  عبد  السيِّد،  سعد  رجب 

الحمصي.
مصطفى  التونسي  الناقد  يمارس  النقد  باب  في 
القلعي فن التقطيع مع قصائد درويش قي »محمود 
الباحث  ويأخذنا  الحصار«،  سيميولوجيا  درويللش: 
»المسرحيّة  إلى  عبداهلل  عبدالغني  يسري  المصري 
خبايا  إلى  ومنه  العربي«  المسرح  في  التعليميّة 
وشغافها  النهار«،  »شمس  الحكيم  توفيق  مسرحية 

فيقدم  استيرو  أحمد  المغربي  الباحث  أما  الذهنية. 
في »مجاالت الدراسة النفسيّة لألدب« نظرية التحليل 
الثقافة  في  األدبية  الدراسة  مع  عالقتها  في  النفسي 
عبدالرحمن  المغربي  الباحث  يرى  والعربية.  الغربية 
اهلل  عبد  المفكر  عند  الحداثة  »فلسفة  في  بووشمة 
العروي« تسويغًا لمشروع العروى التنظيري بالكامل، 
والذي يتأسس على مساءلة المفاهيم. بينما يستبين 
التاريخ  لعراق  السردي  الزمن  الفواز شرك  علي حسن 
كثيرًا«.  التاريخ  يشبه  الللذي  »السرد  في  والواقع، 
ويختتم الشاعر نمر سعدي باب نقد بل«ُأنوثُة القصيدة 
قابليّة  بحواسه  ملتقطًا  بزيع«  شوقي  الشاعر  لدى 
صوفية لالنعتاق من كثافة الكلمة في أشعار اللبناني 

الجنوبي.
زهير،  محمد  المغربي  الباحث  من  وتقديم  باختيار 
»نريد  زياد  »أحمد  األديب  بصرخة  عالمات  باب  يفتح 
أدبًا يمثلنا« »ليقدم لقراء »الكلمة« سجال تلك المرحلة 
تأكيد  مناخات  في  ُكتِبت  مقالة  عبر   }1952{
الهوية، وهي تحاور حول ضرورة »نظرية االنعكاس« 
في الفن واألدب، وأن خلود »األدب الرفيع« ال يتعارض 
المغربي  المترجم  ويحاور  وواقعه.  لبيئته  تمثيله  مع 
في  الشارني  عمر  التونسي  الباحث  بوخليط  سعيد 
موضوع »الهجرة في األدب العربي المعاصر أو الذات 
المحاصرة«، في باب مواجهات، حيث يكشف لنا الناقد 
المغربي عن معرفة بأحدث أعمال محاوره، ويدير حول 
ل  فلسفي  منظور  لمن  يتناول  الذي  األخير  العمل  هذا 
الغربي،  واآلخر  العربية  الذات  بين  العالقة  إشكاليات 

مجموعة من األسئلة والنقاشات المثيرة والكاشفة.
في باب كتب، يقارب الكاتب أحمد المديني نصًا روائيًا 
وحاضره،  اليمن  راهن  يشرح  أمريكية«،  »قهوة  يمنيًا 
ومن خالله نتعرف على سمات الرواية الحداثية بحكم 
انفتاح النص الروائي على أفق السؤال والشك في أي 
يقين، بينما يواصل الناقد السعودي عبداهلل بن أحمد 
الشعريّ  لتماهي  تناوله  الصفر«  »القراءة  الفيفي في 
بالسرديّ في الرواية السعوديّة، مقاربة رواية سعودية 
بدرالدين  إلهام  أما  خللاص.  نقدي  باحتفاء  حظيت 
في  والسلطة  »الجنس  حول  كتابًا  فتراجع  محفوظ 
العميقة  االرتباط  عالقات  زاوية  من  وليلة«  ليلة  ألف 
الليالي  حكايات  في  والسلطة  الجنس  مفهومي  بين 
الناقدة  متعددة.  معرفية  بنيات  على  دائمًا  المفتوحة 
بين  التقاطع  نقط  تتقصى  أنقار  سعاد  المغربية 
في  الغربية«  والموسيقى  األندلسية  »الموسيقى 
األندلس«.  »غراميات في حدائق  الشهيرة  المقطوعة 
الفني،  نتعرف على خصوصية االشتغال  ومن خاللها 
وعن طريق التناغم بين هذين النمطين من الموسيقى 
الكاتب  يقرأ  حين  في  للمقطوعة.  الفنية  القيمة  تبرز 
ديوان  في  »الرغبة  موضوعة  رزق  ممدوح  المصري 
»خمر المسا... حليب النهار« لتختتم الكاتبة التونسية 
حيث  الغواية«  ب«مسرح  كتب،  باب  العنابي  اسمهان 
بشير  منذر  الناقد  كتاب  التونسية  الكاتبة  تراجع 
ممثلة  رائدة،  مسرحية  تجربة  يتناول  الذي  الشفرة، 

في مسرح الغواية لدى الفاضل الجعايبي.
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منصورة عبداألمير 

نوستالجيا مهند... 
أزمة نصوص وقيم 

جمال  بلباقة  أعجبوا  عساف،  رشيد  الصحافيون  أحب   }
سليمان، جذبتهم ابتسامة سلوم حداد. المصورون من جانبهم 
تحلقوا بكاميراتهم حول دينزل واشنطن، استفردت هند صبري 

بصورهم دون الثالثة المحيطين بها. 
من  وغيرهم  وصبري  بواشنطن  الصحافة  احتفاء  كل  لكن 
على  م��روا  من  وكل  م��ور،  وديمي  شلبي  منة  أمثال  النجوم 
الشرق  لمهرجان  الثالثة  الدورة  افتتاح  إبان  الحمراء  السجادة 
األوسط السينمائي الدولي في أبوظبي، لم يكن ليضاهي ذلك 

الذي حصل عليه كيفانش تاتليتوغ. 
من هو كيفانش تاتليتوغ على أية حال؟ لكثيرين ال يعني االسم 
حل  يمكنهم  فلن  علموا  وإن  يعود،  لمن  يعرفون  ال  وقد  شيئا، 
األحجية ومعرفة سبب استقطابه للعدسات خصوصا مع غياب 

سجل واضح إلنجازات وبطوالت كيفانش الفنية أو الشخصية. 
لكن كيفانش أو »مهند« بطل المسلسل التركي »نور« كان هو 
المهرجان  افتتاح  حفل  خالل  المصورين  عدسات  استقطب  من 
واألهم  األشهر  وكأنه  بدا  اإلم��ارات.  بقصر  الماضي  الخميس 
المصورين  أي من  يتساءل  لم  بين كل من حضروا.  نجومية من 
جميعهم  يشكل،  وماذا  يكون  عمن  القاعة  مألوا  الذين  األجانب 
... مهند، االسم الذي  ... »الحركي« بالطبع  كانوا يعرفون االسم 
حقق له شهرة ما كانت على حسبانه ال هو وال أي من شاركوا 

في مسلسل نور وال حتى من قاموا بدلجته. 
لمهند  حتى  مستنكرًا،  مستهجنًا  ولعله  طريفًا،  ذلك  بدا  ربما 
ربما، الذي ال أظنه يعلم شيئًا عن سر نجوميته لدينا، وربما، أقول 
ربما، يعيش الفتى حالة تأمل لوضعه ذاك إذ يقارن حجم إنجازاته 

الفنية بواقع نجوميته. 
الجميالت والنساء  الصغيرات والشابات  الفتيات  به  أن تحتفي 
كثيرة  أسبابه  عنه،  الحديث  يمكن  ال  ما  فذلك  الناضجات، 
ليشنوا حمالت  الشباب  غيرة  يثير  أن  للشفقة.  مثيرة  وعوارضه 
أن  لكن  أعاله.  لالحتفاء  طبيعة  نتيجة  فتلك  له،  سمعة  تشويه 
يستقطب عدسات المصورين، أن يكون أحد الوجوه التي يحتفي 
بها المهرجان وليس أدل على ذلك من تضمين الحديث عنه في 
سكارليت،  بيتر  للمهرجان  الفني  المدير  به  افتتح  الذي  الخطاب 

فذلك ما يستحق فعاًل التوقف عنده. 
وسامته،  يملكه،  الذي  ما  الشاشات،  بطل  مهند  يصبح  لماذا 
أم إنها شخصية العاشق الشهير التي نفتقدها في حياتنا ونظل 
نعيش حالة نوستالجيا دائمة نحو الجمال والحب والعطاء وكل 
ما فقدناه من قيم. ثم ما الذي يريده المشاهد العربي، وأي واقع 
التعلق والوله واإلعجاب واالحتفاء بممثل  يمكن أن يكشف هذا 
أي  من  خال  سجله  ألن  لكن  به  استخفافًا  ليس  كيفانش،  مثل 

إنجازات تذكر. 
مهما تكن األسباب فإن نجومية مهند أمر ال ينبغي االستخفاف 
به، هو إشارة ألزمة نعيشها كشعوب عربية، أزمة قيم مجتمعية 
أفكارهم،  نضبت  الذين  النصوص  كتاب  يعيشها  أزمة  ثم  أواًل، 
المتفرج  يعيشها  التي  الحنين  حالة  عوارضها  أول  أزمة  هي 
للفكرة التي يقدمها مهند. هي حالة تستدعي أخذها بكل جدية 
والسينمائية  الدرامية  األعمال  وصناع  السيناريو  كتاب  قبل  من 
بقيمنا  ارتباطًا  وأكثر  واقعية  أكثر  ونجومًا  أعمااًل  لنقدم  ربما 

المجتمعية وثقافتنا الشرقية من مسلسل »نور«. 

زووم
جديد مجلة »أبابيل« الشِعرية: 

العدد السادس والثالثون
الوسط - محرر فضاءات

والثالثون(  )السادس  الجديد  العدد  صدر   }
بنشر  تعنى  التي  الشهرية  أبابيل  مجلة  من 
النقدية، وتشتمل على ثالثة  الشِعر والمقاالت 
فصول هي: أشجار عالية وقوارب الورق وعائلة 

القصيدة.
باب أشجار عالية احتوى على قصائد للشاعرة 
الهجران(،  )ض��راوة  ساكستون  آن  األميركية 
الحقل  )قصيدة  واتس  ستيفن  للشاعر  وأخرى 
يوليا  الروسية  للشاعرة  وأخ��رى  المفتوح(، 
تيليجكو )العفاريت تمضي النهار بعيدًا(، وأخرى 
إطالق  )مراسيم  رنجدر  صباح  الكردي  للشاعر 

اسم على شجرة(.
لمفرح  مهمة  دراسة  الورق  قوارب  باب  في 
والتأثر(،  التأثير  بين  األدبي  )اإلب��داع  عن  كريم 
ومادة لنجاة الزباير عن )نورس في حقيبة زرقاء/ 
في ذكرى والدة الشاعر محمود درويش الثانية(، 
لدى  القصيدة  )أنوثة  عن  سعدي  نمر  وأخرى 
المصباحي  يكتب  بينما  بزيع(،  شوقي  الشاعر 
في  النصي  المتعالي  شعرية  عن  عبدالرزاق 

دي����وان ال��ش��اع��ر اب��راه��ي��م 

فريد  ويكتب  الحزن(،  رائحة  )لألزهار  القهوايجي 
شنان عن جدل األفكار واألحاسيس في قصيدة 
)ندم الطين( للشاعر مهند يعقوب، ويكتب فؤاد 
الشاعر  ديوان  في  المحو  شِعرية  عن  أفراس 
ويخص  قلياًل(،  )بعيدًا  الروضي  عبدالهادي 
الشاعر علي جازو أبابيل بمادة عنونها )ال تقلد 
لإلصدارات  عرض موجز  إلى  إضافة  أبدًا(،  أحدًا 
الشعرية الجديدة لكل من: منير بولعيش و بدل 

رفو المزوري.
الشعراء:  قصائد  القصيدة  عائلة  باب  وضم 
عمر،  جيهان  دروي��ش،  خالد  حاجي،  ج��والن 
نجاة علي، هادي  ميفراني،  عبدالحق  تتر،  جوان 
الصباح،  مبارك  أف��راح  الشيخ،  عمر  الربيعي، 
كيلو،  باسمة  عبيدو،  حازم  األس��دي،  سعود 

وجالل برجس.
بالشِعر،  تعنى  شهرية  مجلة  أبابيل  أن  يذكر 
الدين  عماد  الشاعر  إصدارها  على  ويشرف 
للثقافة  العربي  الصندوق  ويدعمها  موسى 

والفنون.
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أبوظبي - محرر فضاءات 
فوق  مرورهم  خالل  السينما  وصناع  نجوم  من  كبير  عدد  تألق   }
الثالثة لمهرجان الشرق األوسط  السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 
في  اإلمارات  بقصر  الماضي  الخميس  أقيم  الذي  الدولي  السينمائي 

أبوظبي. 
في  ينعقد  الذي  المهرجان  افتتاح  حضرت  التي  الوجوه  أبرز  ومن 
الفنان األميركي دينزل واشنطن،  8 - 17 أكتوبر/ تشرين األول،  الفترة 

والفنان المتألقة ديمي مور والممثلة هيالري سوانك. 
البرنامج  مقدم  هيزبيرغ  دينيس  األميركي  الممثل  حضر  كذلك 

الشهير »24 ساعة«. 
وعلى رغم االحتفاء الكبير بديمي مور ودينزل واشنطن، إال أن مهند 
أو كيفانش تاتليتوغ بطل المسلسل التركي »نور« بدا األكثر حظًا من 

بين الجميع في استقطاب عدسات المصورين. 
بجزء  الذئاب«  »وادي  التركي  المسلسل  نجوم  حظي  جانبهم،  من 
مسلسلهم  ويحظى  مهند،  عليه  حصل  الذي  االحتفاء  من  بسيط 

بشعبية ال بأس بها. 
إلى جانب هؤالء حضر نجوم الدراما والسينما العربية، من سورية 
أمثال  سورية  نجوم  على  كبير  بشكل  تركزت  األنظار  واألردن.  ومصر 
قدماهما  وطأت  من  أول  كانا  اللذين  حداد  وسلوم  عساف  رشيد 

السجادة الحمراء. 
من سورية حضر أيضًا عابد فهد برفقة زوجته المذيعة رانيا، وأمل 
عرفة والمخرجان حاتم علي وعارف الطويل، لكن النجم السوري الذي 

حظي بالنصيب األكبر من عدسات المصورين كان جمال سليمان.
اهلل  نصر  يسري  المخرج  من  كل  حضر  مصر  من 

تحكيم  لجنة  عضوا  وهما  شلبي  منة  والفنانة 
األفالم القصيرة، وهند صبري وهي عضو لجنة 
تحكيم األفالم الوثائقية الطويلة. كذلك تألقت 
الهواري  مجدي  المنتج  وزوجها  عادل  غادة 
شعبان.  مصطفى  الفنان  برفقة  حضرا  وقد 
كذلك حضر المخرج الشهير محمد خان وهو 
الروائية،  األفالم  مسابقة  تحكيم  لجنة  عضو 

أحمد  والمخرج  بسمة  الفنانة  حضرت  فيما 
ماهر اللذين افتتح المهرجان بفيلمهما الذي 

كتبه وأخرجه ماهر، وقامت بسمة بدور 
ثانوي فيه.      

منذر  الصاعد  الفنان  حضر  األردن  من 
أشهر  من  عدد  في  تألق  ال��ذي  رياحنة 

السنوات  ف��ي  األردن��ي��ة  المسلسالت 
جعفر  »أب��و  »االج��ت��ي��اح«،  مثل  األخ��ي��رة 

 - الرشيد  »أبناء  »بلقيس«،  المنصور«، 
األمين والمأمون«. 

السينما  نجوم  م��ن  ع��دد  حضر  كذلك 
في  تألقت  الذين  الخليج  ونجوم  الهندية 
حسين،  هيفاء  البحرينية  الفنانة  وسطهم 
الصالح،  غانم  من  كل  حضر  الكويت  ومن 
محمد جابر، سعاد عبداهلل وعدد من الفنانين 

الشباب. 

خالل حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الشرق األوسط بأبوظبي

»مهند« يستقطب العدسات أواًل ثم دينزل 
واشنطن، ديمي مور وجمال سليمان

دينزل واشنطنديمي مور

مهند أوكيفانش
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أبوظبي - محرر فضاءات 
{ افتتح رئيس هيئة أبوظبي للثقافة والتراث الشيخ 
سلطان بن طحنون آل نهيان، مساء الخميس الماضي، 
السينمائي  األوسط  الشرق  لمهرجان  الثالثة  الدورة 
الدولي الذي يستضيف مجموعة من أشهر النجوم من 
فنانين وصناع سينما. وقال آل نهيان في كلمته التي 
»حلقة  يعتبر  المهرجان  إن  االفتتاح،  حفل  في  ألقاها 
والتي  المتواصلة،  مبادراتنا  سلسلة  في  جديدة 
أطلقناها  التي  الثقافية  المشاريع  من  العديد  تشمل 

تنفيذا للخطة االستراتيجية للهيئة 2008 - 2012«. 
حوار  لتعزيز  تسعى  التي  ابوظبي  هيئة  أن  وأضاف 
إلى  الرامية  المساعي  »تدعم  الشعوب  بين  الثقافات 
السابع«  والفن  واآلداب  والموسيقى  بالفنون  االرتقاء 
واحة  اليوم  أصبحت  أبوظبي  »إمارة  أن  إلى  مشيرًا 

إقليمية وعالمية للمعرفة والثقافة«.
كذلك تحدث في الحفل نفسه المدير الفني للمهرجان 
بيتر سكارليت عن جديد الدورة الحالية للمهرجان التي 
تستمر من 8 - 17 أكتوبر/ تشرين األول الجاري، مفيدًا 
الشرق  من  أفالم  على  التركيز  يتم  األولى  »للمرة  بأنه 

األوسط«.
بعدها دعى سكارليت إلى المنصة الفنان اإليطالي 
فرانكو نيرو، زوج الفنانة البريطانية فينيسا ريدغريف، 
شرف  ضيفة  وهي  زوجته  المرض  منع  خطابا  ليلقي 

في المهرجان من إلقائه بنفسها. 
بالعرض  الحضور  استمتع  بعدها 
من  وهو  »المسافر«  لفيلم  األول 

ومن  ماهر  أحمد  وإخ��راج  تأليف 
قام  المصرية.  الثقافة  وزارة  إنتاج 
العالمي  النجم  فيه  األدوار  بأداء 

سيرين  والفنانة  الشريف  عمر 
مصر  ومن  لبنان  من  عبدالنور 
خ��ال��د ال��ن��ب��وي، ع��م��رو واك��د، 

شريف رمزي وبسمة. 
يشار إلى أن مهرجان الشرق 
الدولي  السينمائي  األوس��ط 
تأسس  سنوي  مهرجان  هو 
أبوظبي  ف��ي  2007م  ال��ع��ام 
للثقافة  أبوظبي  هيئة  وترعاه 
المهرجان  ويهدف  وال��ت��راث. 
أبوظبي  مكانة  ترسيخ  إل��ى 

ناشئًا،  ثقافيًا  مركزًا  بوصفها 
مجتمعها  نمو  تعزيز  وإل��ى 

السينمائي المحلي.
يحتفي  ال��ع��ام  ه��ذا  ف��ي 

قيادة  تحت  المهرجان 
الجديد  التنفيذي  المدير 
بالسينما  سكارليت  بيتر 

حيوي  منتدى  إيجاد  طريق  عن  وذلك  أشكالها،  بكل 
يجمع رواة الحكايات من الشرق األوسط والعالم.

بلدا،   49 تمثل  فيلما   129 الدورة  هذه  في  يشارك 
من بينها 72 فيلما روائيا 9 منها جاءت من دول شرق 
 57 إلى  القصيرة  األفالم  عدد  يصل  فيما  أوسطية، 
في  النسائية  المشاركات  بلدا.   29 من  تأتي  فيلما 
11 فيلما  21 فيلما، وهناك  إلى  اإلخراج يصل عددها 
روائيا مؤهال للحصول على جائزة 
أفالم   8 مقابل  في  المهرجان، 
األوس��ط  الشرق  من  وثائقية 
المهرجان،  جائزة  على  تتنافس 
الوثائقية  األف����الم  أم���ا 
للحصول  المؤهلة 
ع��ل��ى ج��ائ��زة 

المخرج فيصل عددها إلى 8 أفالم. 
تضم  وهي  لجان  ثالث  إلى  تنقسم  التحكيم  لجان 
لجنة  رئيس  بينهم  من  العالم  في  المخرجين  أفضل 
المخرج  الطويلة  الروائية  األف��الم  مسابقة  تحيكم 
اللجنة أيضا كال  اإليراني عباس كياروستامي، وتضم 
الهندي  والمنتج  تشين،  جوان  الصينية  الممثلة  من 
خان،  محمد  المصري  والمخرج  دوش��ي،  سونيل 
األميركي  والمنتج  الخاجة،  نايلة  اإلماراتية  والمخرجة 

مايكل فيتزغيراليد. 
الطويلة  الوثائقية  أما لجنة تحكيم مسابقة األفالم 
ومخرج  لونغلي  جيمس  األميركي  المخرج  فتشمل 
األفالم  ومنتجة  أريغيون  غونزالو  الفرنسية  األفالم 
األميركية جوسلين بارنز والمنتج والمخرج الفلسطيني 

رشيد مشهرواي والفنانة التونسية هند صبري. 
يرأسها  القصيرة  األف��الم  مسابقة  تحكيم  لجنة 
المخرج المصري يسري نصر اهلل وتضم في عضويتها 
المخرجة الهندية ديبا ميهتا، ومدير مهرجان كولورادو 
والمخرج  شلبي،  منة  المصرية  والممثلة  ميير،  غاري 

شادي زين الدين. 
يمنح المهرجان جوائز قيمة تتمثل في جائزة اللؤلؤة 
أميركي،  أكثر من مليون دوالر  البالغ قيمتها  السوداء 
وثائقيا.  فيلما  و15  روائيا  فيلما   18 عليها  ويتنافس 
الروائية الطويلة  المهرجان على األفالم  وتوزع جوائز 
بواقع 100 ألف دوالر ألفضل فيلم روائي طويل، و 50 
فيلم  ألفضل  فيلم  و100  جديد،  مخرج  ألفضل  ألف 
شرق  مخرج  ألفضل  ألفا  و50  أوسطي،  شرق  روائي 
ألفا  و25  ممثل،  ألفضل  ألفا  و25  جديد،  أوسطي 

ألفضل ممثلة. 

مهرجان الشرق األوسط في دورته الثالثة

يركز على أفالم المنطقة ويقدم 
»المسافر« في عرضه األول 

خالل المهرجان

بيتر سكارليت
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