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إلى  يدعون  البحرين  في  مصرفيون 
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»مالية النواب« تطلب من 
»الدفاع« تفاصيل 46 مليون دينار

] ناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب أمس )اإلثنين( خالل لقائها 
بوزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، الحساب 

الختامي الموحد للدولة لسنة 2008. 
وبّينت اللجنة أنها توقفت عند موضوعين، األول تجاوز وزارة الدفاع 
الموازنة المعتمدة للوزارة، حيث بلغ حجم التجاوز 3,300,000 ماليين 
 2008 في  أما  دينار  مليون   13 بلغ   2007 وفي   ،2006 العام  في  دينار 
مجموعه  يبلغ  )ما  دينار  مليون   30 يقارب  ما  إلى  التجاوز  حجم  فوصل 
نحو 46 مليون دينار(.  واعتبرت اللجنة أن هذا مخالف للمادة )32( من 
التي  المالية  البيانات  وتفاصيل  أسباب  بذكر  وطالبت  الموازنة  قانون 
الموازنة  تتجاوز  لم  الوزارة  أن  أكد  الوزير  أن  إال  الموازنة،  تجاوز  إلى  أدت 
 ،2008 العام  في  دفعتها   2007 موازنة  من  مبالغ  هي  وإنما  المعتمدة 
لسد فواتير مقرة مسبقًا في العام 2008.                                  )التفاصيل ص9(

التفاصيل ص4
ق���م���ة ال���ك���وي���ت ت���ن���اق���ش ت���أس���ي���س ب���ن���ك خ��ل��ي��ج��ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة

أمير الكويت: اعتداء الحوثيين على السعودية تهديد لألمن الجماعي

العاهل يشهد تدشين مشروع الربط الكهربائي الخليجي
أصحاب  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  جاللة  الــبــالد  عاهل  شــارك   [
أعمال  في  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  قادة  والسمو  الجاللة 
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  الخليجية  القمة  لمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة 
العربية للدورة الثالثين للمجلس األعلى وذلك مساء أمس بقاعة التحرير في 

قصر بيان بالكويت. 
الدورة  رئيس  الكويت  دولة  أمير  ألقى  االفتتاحية،  الجلسة  مراسم  وبعد 
الصباح  الــجــابــر  ــد  ــم األح صــبــاح  الشيخ  سمو  الــتــعــاون  لمجلس  الحالية 
لألمن  تهديداً  يشكل  السعودية  على  الحوثيين  »اعتداء  أن  فيها  أعلن  كلمة 
سلمي  حل  إلى  التوصل  في  التعاون  مجلس  رغبة  عن  أعلن  كما  الجماعي«، 
العمل  جلسة  في  الملك  جاللة  ــارك  وش اإليــرانــي.  النووي  الملف  في  ــادل  وع

األولى المغلقة. 
الربط  مشروع  تدشين  احتفال  في  المجلس  دول  قــادة  جاللته  شــارك  كما 

الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
التعاون  قمة  إقرار  خليجيون  مسئولون  رجح  االقتصادي،  الصعيد  وعلى   
لالتحاد النقدي الخليجي، فضاًل عن شبكة الربط الكهربائي الموحد بين دول 

مجلس التعاون.
موقف  ــروج  خ يتوقع  إذ  الــيــوم،  أعمالها  التعاون  مجلس  قمة  وتــواصــل   
االقتصادي  والتعاون  والطاقة  وإيران  العراق  ملفات  بشأن  مشترك  خليجي 
والسالم في الشرق األوسط.                     )التفاصيل ص4 و25( عاهل البالد أثناء تدشينه مشروع الربط الكهربائي الخليجي   )بنا(

»نورانا« يخالف قرارًا وزاريًا يمنع الدفان
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العاهل يشارك في احتفال تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول التعاون

جاللة الملك يشارك في الجلسة االفتتاحية وجلسة العمل األولى لقمة الكويت
§ المنامة - بنا 

جاللة  البالد  عاهل  ــارك  ش  [
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
قادة  والسمو  الجاللة  أصحاب 
ـــدول  ل ـــاون  ـــع ـــت ال ــس  ــل ــج م دول 
ــال  ــم ـــي أع ــة ف ــي ــرب ــع ــج ال ــي ــل ــخ ال
لمؤتمر  ــة  ــي ــاح ــت ــت االف الــجــلــســة 
ـــة الــخــلــيــجــيــة لــمــجــلــس  ـــم ـــق ال
العربية  الخليج  لدول  التعاون 
األعلى  للمجلس  الثالثين  للدورة 
التحرير  بقاعة  أمس  مساء  وذلك 

بيان. قصر  في 
ـــــم الــجــلــســة  ـــــراس ــــد م ــــع وب
ــر دولــة  ــي ــى أم ــق ــة، أل ــي ــاح ــت ــت االف
الحالية  الــدورة  رئيس  الكويت 
الشيخ  سمو  التعاون  لمجلس 
الصباح  الجابر  األحمد  صباح 
في  الملك  جاللة  وشـــارك  كلمة. 

المغلقة. االولى  العمل  جلسة 
ـــــــارك جـــاللـــة  ـــــــك، ش ــــــى ذل إل
في  الــمــجــلــس  دول  قـــادة  الــمــلــك 
أمس  مساء  أقيم  الــذي  االحتفال 
قصر  ـــي  ف الــمــؤتــمــرات  بــمــبــنــى 
الــربــط  ــروع  ــش م لتدشين  بــيــان 
مجلس  دول  ــن  ــي ب ــي  ــائ ــرب ــه ــك ال
العربية.  الخليج  لدول  التعاون 

ـــب الــكــويــتــي  ـــال ـــط وقــــــدم ال
بهذه  ناشي  بــن  جمال  بــن  حمد 
فيه  جــســد  اوبـــريـــت  الــمــنــاســبــة 
ــي  ــائ ــرب ــه ــك مــــشــــروع الــــربــــط ال
المشاريع  ــن  م ــد  ــزي م الـــى  ـــا  ودع
المجلس  دول  بــيــن  الــمــشــتــركــة 
ـــات  ـــوح ـــم ـــط تـــحـــقـــيـــقـــا لــــكــــل ال
دول  وشعوب  البناء  والتطلعات 

المجلس.

ــل كــلــمــات  ــف ــح ــن ال ــم ــض ــا ت ــم ك
المجلس  بدول  الكهرباء  لــوزراء 
التعاون  لمجلس  العام  واالمين 
ــاب  ــح ـــي كــلــمــاتــهــم اص ـــأوا ف ـــن ه
المشروع  بهذا  والسمو  الجاللة 
بين  للتعاون  ثمرة  جــاء  ــذي  وال
لشعوبها. وخدمة  المجلس  دول 

ــل اصــحــاب  ــض ــف ــــك ت بــعــد ذل
دول  ـــــادة  ق والـــســـمـــو  الـــجـــاللـــة 
جهاز  على  بالضغط  المجلس 
ــوب االلــــي ايـــذانـــا بــبــدء  ــاس ــح ال

المشروع.  تدشين 
دولة  وصل  البالد  عاهل  وكان 
ليترأس  )االثنين(  أمس  الكويت 
إلى  البحرين  مملكة  وفد  جاللته 
التعاون  لمجلس  القمة  مؤتمر 

العربية. الخليج  لدول 
مستقبلي  مــقــدمــة  ــي  ف ـــان  وك
ــد دولـــة  ــه ــك ولــــي ع ــل ــم جــاللــة ال
ـــواف  ــخ ن ــي ــش ــو ال ــم الـــكـــويـــت س

ونائب  الصباح  الجابر  االحمد 
ـــر  ــس الـــــــوزراء وزي ــل ــج رئــيــس م
صباح  محمد  الشيخ  الخارجية 
الديوان  ووزيــر  الصباح  السالم 
صباح  نــاصــر  الــشــيــخ  ــري  ــي األم
العام  واالمــيــن  الصباح  االحــمــد 
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس 
العطية  عبدالرحمن  العربية 

البلدين.  وسفيرا 
ــة  ــال ــص وبـــعـــد اســــتــــراحــــة ب
المطار  في  الكبرى  التشريفات 
ــدى  ــف ــم ــك ال ــل ــم ــل جــاللــة ال ــض ــف ت
ــه »يــســعــدنــا  ــي ـــال ف بــتــصــريــح ق
دولـــة  ارض  ــى  ــل ع ــل  ــح ن ونــحــن 
ــا  ــن ــي ألخ نــــعــــرب  أن  الـــكـــويـــت 
صباح  الشيخ  السمو  صــاحــب 
أمير  ــاح  ــب ــص ال ــر  ــاب ــج ال األحــمــد 
شكرنا  عظيم  عن  الكويت  ــة  دول
إخواننا  لمشاركة  دعــوتــه  على 
ـــة والــســمــو  ـــالل ـــج ــــاب ال ــــح أص

في  الــتــعــاون  مجلس  دول  قـــادة 
الخيرة  لقاءاتنا  من  جديد  لقاء 
مميزاً،  طابعًا  تتخذ  بــدأت  التي 
ووحدة  للترابط  ــزاً  رم وأضحت 
القدير  العلي  اهلل  داعيًا  المصير، 
دروب  فــــي  خـــطـــانـــا  ـــدد  ـــس ي أن 
ــم والـــصـــفـــاء ويــمــتــعــنــا  ــاه ــف ــت ال
ــة  ــث ــي ــث ــح ـــود ال ـــه ـــج ـــرات ال ـــم ـــث ب
والــــعــــمــــل الـــمـــتـــواصـــل الــــذي 
هذا  لجعل  جميعًا  فيه  نشترك 
األهداف  يحقق  موفقًا  االجتماع 
المشتركة  والتطلعات  واآلمــال 

لشعوبنا«.
وأضاف »سنجد في اجتماعنا 
وكما اعتدنا دائمًا فرصة سانحة 
في  والـــتـــشـــاور  ـــــرأي  ال ــادل  ــب ــت ل
ــا والــمــوضــوعــات  ــاي ــض ــق ـــل ال ك
ــي  ـــــة ف ـــــاص ــــي تـــهـــمـــنـــا وخ ــــت ال
ــة  ــي ــاس ــي ــس ظـــل الــمــتــغــيــرات ال
على  الــجــديــدة  واالقـــتـــصـــاديـــة 
والدولية،  اإلقليمية  الساحتين 
بكيفية  النظر  علينا  تحتم  والتي 
خليجنا  ليكون  معها  التعامل 
ــاء والــعــطــاء  ــن ــب ــل ال ــواص ــًا ي ــن آم
ُتعلي  مـــزدهـــرة  ــاة  ــي ح ويــحــقــق 
والعلم  باإليمان  اإلنــســان  شــأن 
ـــاء  ـــق ــق االرت ــي ــق ــح ــت ـــة ل ـــري ـــح وال

والرفاهية«.  والنمو 
ــــوم  ــــي ـــــا ال ـــــن ـــــام وقـــــــــال »أم
ومتنوعة  ــدة  ــدي ع ــات  ــوع ــوض م
ــة  ــن ــواط ــم ــز ال ــزي ــع ــا ت ــه ــأن ـــن ش م

ــن  ــي ــدش ـــل ت ـــث ــــة م ــــادي ــــص ــــت االق
وإقرار  الكهربائي  الربط  مشروع 
تحقيق  نحو  المقبلة  الخطوات 
السكة  ومشروع  النقدي  االتحاد 
ـــي ســـتـــربـــط بــيــن  ـــت ـــد ال ـــدي ـــح ال
ــك مــشــاريــع  ــالش ـــي ب دولـــنـــا، وه
التعاون  مسارات  تعزز  عمالقة 
لمسيرتنا  تــرســيــخــًا  الــمــشــتــرك 
ـــى  ـــا إل ـــه ـــي ب ـــض ـــم ـــرة وال ـــي ـــخ ال
نشارك  إذ  وإننا  المنشود  التكامل 
ــة لــنــؤكــد  ــم ــق ـــال هــــذه ال ـــم ـــي إع ف
مجلس  يحافظ  أن  ــل  أج مــن  ــه  أن
شعوبه  مكتسبات  على  التعاون 
ــات  ــاق ــق ــح ــت ـــع اس ـــاون م ـــع ـــت وال
في  االستراتيجية  المتغيرات 
التبصر  علينا  ـــإن  ف الــمــنــطــقــة، 
طبيعة  مــن  اآلن  نــعــيــشــه  فــيــمــا 
ـــدات،  ـــج ـــت ـــس ـــم الــــتــــحــــوالت وال
التقارب  من  مزيد  إلى  متطلعين 
بمسيرتنا  والسمو  والتنسيق 
ـــاد الــفــعــال  ـــح ــوى االت ــت ــس ـــى م إل
شعوبنا  لتطلعات  اســتــجــابــة 
بل  مصالحها  بــأن  تــؤمــن  الــتــي 
إال  ــان  ــص ي أن  يمكن  ال  ــا  ــوده وج
إلى  إضــافــة  التماسك  ــذا  ه بمثل 
لــحــركــة  مـــواكـــبـــة  ــه  ــي ف ــــك  ذل أن 
ومتطلباته  نعيشه  الذي  العصر 

والغرب«. الشرق  في 
ارض  ــك  ــل ــم ال جـــاللـــة  ـــــادر  وغ
مساء  ورعايته  اهلل  بحفظ  الوطن 

الكويت. دولة  الى  متوجها  أمس 

»القمة الخليجية« تناقش تأسيس
 بنك خليجي للتنمية مقره الدوحة

§ الوسط - هاني الفردان

مجلس  دول  لقادة  الثالثون  القمة  تناقش   [
الملفات  من  الكثير  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
والتعليمية،  والسياسية  واألمنية  االقتصادية 
قطر  دولة  به  تقدمت  مقترح  الملفات  هذه  بين  ومن 
الدوحة  مقره  للتنمية  إقليمي  بنك  تأسيس  بشأن 
قمة  خللالل  للتنمية  األوروبللللي  الللبللنللك  غلللرار  علللللى 

)االثنين(. أمس  أعمالها  بدأت  التي  الكويت 
تقدمت  قطر  دولللة  فللإن  المعلومات  وبحسب 
النقدي  االتحاد  إقللرار  مع  ليتزامن  المقترح  بهذا 
الخليجي، ورأت المصادر أن البنك المزمع إقراره 
من  اعللتللبللاره  يمكن  اقللتللصللادي  مقترح  عللن  عللبللارة 
واالتحاد  النقدي  االتحاد  بعد  الخليجية  المنجزات 

المشتركة. الخليجية  والسوق  الجمركي 
حوار  منتدى  هامش  على  المصادر،  وأشارت 
األولى  أذرع  بثالث  سيكون  البنك  أن  إلى  المنامة، 
اإلنسانية  المساعدات  لتقديم  والثانية  استثمارية 
والللخللدمللات الللتللنللمللويللة والللثللالللثللة لللدعللم وتللمللويللل 
سيتم  إذ  التعاون  مجلس  لدول  التكامل  مشاريع 
من  بداًل  جماعية  مساعدات  تقديم  البنك  خالل  من 

المجلس. لدول  الفردية  المساعدات 
القطرية  األنللبللاء  وكللالللة  نقلت  آخللر،  جانبه  مللن 
الثالثين  للللللدورة  اإلعللالملليللة  اللللللجللنللة  رئلليللس  عللن 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  لقادة 
القطري  المقترح  أن  أبللوالللحللسللن  عللبللداهلل  محمد 
خالل  فعاًل  نوقشت  للتنمية  خليجي  بنك  بإنشاء 
االجتماع التحضيري المشترك الذي عقده وزراء 

الماضي. األحد  يوم  المالية  ووزراء  الخارجية 
لدول  العام  األمين  وصفها  التي  القمة  وتعقد 
العطية  عبدالرحمن  الخليجي  الللتللعللاون  مجلس 
بللأنللهللا »اسللتللثللنللائلليللة« وسلللط تللحللديللات اقللتللصللاديللة 
والمنطقة  العالم  دول  شهدتها  وأمنية  وسياسية 
أخيرًا، وذلك بحسب ما قاله نائب ورئيس الوزراء 
صباح  محمد  الشيخ  الكويتي  الخارجية  ووزيللر 
لمنتدى  االفتتاحية  كلمته  فللي  الللصللبللاح  الللسللالللم 

الماضي. السبت  يوم  المنامة«  »حوار 
مشروع  القادة  تدشين  الكويت  قمة  وستشهد 
انتهت  حيث  المجلس  دول  بين  الكهربائي  الربط 
البحرين  هي  دول  أربع  بربط  منه  األولى  المرحلة 
المرحلة  وتقتصر  والكويت  وقطر  والسعودية 
اإلملللارات  دولللة  ربللط  على  الللمللشللروع  مللن  الثانية 
من  واألخيرة  الثالثة  المرحلة  تعمل  فيما  وعمان 

السابقتين. المرحلتين  ربط  على  المشروع 
خالد  الشيخ  البحرين  الخارجية  وزيللر  ورأى 
الربط  مللشللروع  تدشين  أن  الخليفة  آل  أحمد  بللن 
أهللم  مللن  الللتللعللاون  مجلس  دول  بلليللن  الللكللهللربللائللي 
األحللداث  إلللى  باإلضافة  المجلس،  سيناقشه  مللا 

الخليجي.  الجمركي  واالتحاد  اليمنية 
سيناقش  الخليجي  االقللتللصللادي  الملف  وفللي 
اللللقلللادة االتلللحلللاد الللجللمللركللي وملللشلللروع الللسللكللك 
الللحللديللد، إضللافللة إللللى اتللفللاقلليللة االتلللحلللاد الللنللقللدي 
أن  بللعللد  والسلليللمللا  الللمللوحللدة  الخليجية  والللعللملللللة 
بذلك  لتكون  االتفاقية  تلك  على  الكويت  صادقت 
تصادق  الللتللي  المجلس  دول  مللن  الللرابللعللة  الللدولللة 

والبحرين. وقطر  السعودية  بعد  عليها، 

جاللة الملك يشارك في الجلسة االفتتاحية للقمة الخليجية في الكويت      )بنا(
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... والطلبة يؤدون إحدى الفقرات االستعراضية الغنائية    )بنا(سمو ولي العهد لدى حضوره المهرجان في استاد البحرين الوطني أمس

برعاية عاهل البالد وحضور سموه مهرجان »البحرين أواًل« 

الملكي  السمو  صاحب  ونقل 
ــر وتــحــيــات  ــك ــان ش ــم ــل األمـــيـــر س
الملك  جاللة  البالد  عاهل  وتهاني 
ألبنائه  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
المشاركين  والطالبات  الطلبة 
في مهرجان »البحرين أواًل« والى 
المهرجان  على  القائمين  جميع 
وزيرا  والتعليم  التربية  في وزارة 
الطلبة  أمـــور  ــاء  ــي وأول وعاملين 
ــل شــبــاب  ــك ــه ل ــت ــالل ــات ج ــي ــن ــم وت
وما  والنجاح  بالتقدم  البحرين 
وانتماء  وطنية  روح  من  يبدونه 

لهذه المملكة المعطاءة. 
حضوره  خــالل  ســمــوه  ـــال  وق
نيابة  اوال  البحرين  لمهرجان 
الملك  ــة  ــالل ج الــبــالد  ــل  ــاه ع عــن 
الشيخ  ســمــو  نــجــلــه  ــور  ــض ــح وب
ــى بــــن ســـلـــمـــان بــــن حــمــد  ــس ــي ع
بالفخر  يــشــعــر  ـــه  إن خــلــيــفــة،  آل 
الروح  »لهذه  والمحبة  واالعتزاز 
ــي طــغــت عــلــى كل  ــت الــوطــنــيــة ال
غمرة  ــي  ف وبحرينية  بحريني 
عشر  مرور  بمناسبة  االحتفاالت 
الملك  جاللة  تولي  على  سنوات 

واحتفاء  الحكم  مقاليد  ــد  ــوال ال
وبمرور  المجيد  الوطني  بالعيد 
انطالقة  أول  على  عاما  تسعين 
مملكة  فـــي  ــي  ــام ــظ ــن ال للتعليم 
عصر  ــم  ــي أق والـــــذي  ــن«  ــري ــح ــب ال
التربية  وزارة  من  بتنظيم  أمــس 
البحرين  ــاد  ــت اس ــي  ف والتعليم 

الوطني. 
وانتم  لكم  »هنيئًا  سموه  وقال 
أوال  الــبــحــريــن  ــار  ــع ش ــون  ــع ــرف ت
وال  يردد  رقما  ليس  الشعار  وهذا 
في  ما  كل  يعني  ولكنه  تقال  كلمة 
لملك  ومشاعر  محبة  من  قلوبنا 
القلوب ووطن القلوب، والبحرين 
أوال تعني التنمية وتعني اإلنتاج 
والتالحم،  ــدة  ــوح وال والتكامل 
بحريني  كل  حلم  تحقق  وتعني 
عبر  أفضل  حياة  في  وبحرينية 
 2030 االقتصادية  الرؤية  انجاز 
صاحب  حــضــرة  اعتمدها  الــتــي 
للمواطن  تنمويًا  هــدفــًا  الجاللة 
أوال  للبحرين  المجد  البحريني، 
القلوب  وملك  ــام  ع ــل  وك ــا،  ــم ودائ
جميعا  وانـــتـــم  ــر  ــي ــخ ب ــــد  ــــوال ال

سالمون موفقون«. 
ــال ســمــوه  ــب ــق ــت ـــي اس وكــــان ف
وزير  الحفل  مكان  حضوره  لدى 
التربية والتعليم ماجد النعيمي، 
الملكي،  بالسالم  الحفل  ــدأ  ب ثــم 
ألقى  ذلك  وبعد  الكريم،  والقرآن 
الوزير النعيمي كلمة الوزارة عبر 
والعرفان  الشكر  ــات  آي عن  فيها 
المهرجان  الملك  جاللة  لرعاية 
تقيمه  ـــذي  ال الــســنــوي  الــوطــنــي 
ـــار بــرامــجــهــا في  ــي إط ـــــوزارة ف ال
عن  عبر  كما  للمواطنة،  التربية 
الملك  جاللة  نائب  لسمو  التقدير 
مشيرا  ــان،  ــرج ــه ــم ال ــوره  ــض ــح ل
يــســتــهــدف  ــان  ــرج ــه ــم ال أن  إلــــى 
والوفاء  للوطن  الوالء  قيم  تنمية 
عن  تعبيرا  تــأتــي  كما  لــلــقــيــادة، 

مشاعر المحبة لقيادة البالد.
والتعليم  التربية  وزيــر  وقــال 
تكريس  على  تعمل  ــــوزارة  ال إن 
ــي الــوطــنــيــة  ــان ــع ــم ــخ ال ــي ــرس وت
العديد  تنفيذ  خالل  من  السامية 
التربوية  واألنشطة  البرامج  من 
والكشفية،  والرياضية  والفنية 

الدراسي  العام  خالل  تنظم  حيث 
فعالية،   1300 من  أكثر  الحالي 
ــوم الـــدراســـي  ــي ــل كــجــزء مــكــمــل ل
ــب، ومــنــهــا هــذا  ــواه ــم وتــنــمــيــة ال
آالف  فيه  يشارك  الذي  المهرجان 
فعالية  ــى  إل بــاإلضــافــة  الطلبة، 
ــة تــهــنــئــة مــرفــوعــة  ــاق ــط ــــول ب أط
فيها  شارك  والتي  الملك،  لجاللة 
آالف  ثمانية  من  أكثر  األول  أمس 

طالب وطالبة. 
التعليم  أن  مــؤكــداً  ــــاف  وأض
ظل  ـــي  وف اهلل،  بفضل  ــق،  ــق ح ــد  ق
من  الــعــديــد  السياسية  الــقــيــادة 
التي  والنوعية  الكمية  االنجازات 
 17 إطالق  ومنها  اليوم،  بها  نعتز 
الدعم  بفضل  تطويريًا  مشروعًا 
من  الــوزارة  وتجده  وجدته  الذي 
ما  ــا،  ــض أي بــذلــك  يشهد  ــادة،  ــي ــق ال
للجميع  التعليم  تقرير  تضمنه 
للعام 2007 - 2008 الصادرين 
من منظمة اليونسكو، حيث كانت 
العربية  الدولة  البحرين  مملكة 
ضمن  صــنــفــت  الــتــي  الـــوحـــيـــدة 
بــالــدول  الــخــاصــة  ـــى  األول الفئة 
التعليم  ـــــداف  أه ــت  ــق ــق ح الــتــي 
للجميع وما يشتمل من مؤشرات 
التعليم  قــانــون  وإقـــرار  ــدة،  ــدي ع
ينص  الذي   2005 العام  الصادر 
ومجانيته  التعليم  إلزامية  على 
األســاســي،  التعليم  مرحلة  فــي 
البدء  أن  إلــى  كلمته  ــي  ف مشيرا 
الــمــشــروع  ـــادرات  ـــب م تنفيذ  فــي 

ــم  ــي ــل ــع ــت الـــوطـــنـــي لـــتـــطـــويـــر ال
ومتابعة  ــة  ــاي ــرع ب والــتــدريــب، 
من  تتضمنه  بــمــا  ــم،  ــوك ــم س ــن  م
بالتعليم  لالرتقاء  متقدمة  رؤية 
ـــن الــبــحــريــنــي  ـــواط ـــم وجـــعـــل ال
العمل،  سوق  في  األفضل  الخيار 
من  المزيد  تحقيق  إلى  سيؤدي، 

االنجازات على هذا الصعيد. 
وزيــر  ــح  أوض ــر،  آخ جانب  مــن 
تنظيم  أن  والــتــعــلــيــم  ــة  ــي ــرب ــت ال
فيه  يـــشـــارك  ــــذي  ال ــان  ــرج ــه ــم ال
يتزامن  البحرين  أبناء  من  اآلالف 
عــامــًا   90 بــمــرور  ــال  ــف ــت االح مــع 
النظامي  التعليم  انــطــالق  على 
ــن، لــوصــل  ــري ــح ــب ـــي مــمــلــكــة ال ف
كانت  فمثلما  بالحاضر،  الماضي 
 ،1919 ــي  ف الخليفية  ــة  ــداي ــه ال
من  الـــحـــداثـــة  ـــول  ـــدخ ل عـــنـــوانـــًا 
استطاعت  فقد  ــع،  ــواس ال بابها 
المملكة في ظل قيادتها أن ترتقي 
لتكون  التعليمية  بــالــمــســيــرة 
التي  باالنجازات،  حافلة  اليوم 
 2009 الــعــام  فــي  عناوينها  مــن 
من  االلكتروني،  التعليم  تعميم 
حمد  الملك  جاللة  مشروع  خالل 

جميع  ــي  ف المستقبل  لــمــدارس 
باإلضافة  الحكومية،  الــمــدارس 
معركة  ــي  ف المملكة  نــجــاح  إلــى 
المقعد  بتوفير  التعليم  في  الكم 
الدراسي لجميع الطلبة في جميع 
المراحل الدراسية، واالنتقال إلى 
من  الجودة،  تحدي  على  التركيز 
خالل مبادرات المشروع الوطني 

لتطوير التعليم والتدريب.
ــره  ــدي ــق ـــن ت ـــر الــــوزيــــر ع ـــب وع
سمو  لـــدعـــم  ــن  ــي ــرب ــم ال وتــقــديــر 
والتعليم،  للتربية  العهد  ــي  ول
ـــاح تــطــويــر  ـــج ــى إن ــل والـــعـــمـــل ع
وطنية  أولوية  باعتباره  التعليم 
ــاء  ــا ج ــم ـــة األولــــــى، ك ـــدرج مـــن ال
لمملكة  االقتصادية  الــرؤيــة  فــي 
تحولت  حيث  الــبــحــريــن2030، 
ــي  ــن ــوط ــــادرات الـــمـــشـــروع ال ــــب م
ــم والـــتـــدريـــب  ــي ــل ــع ــت ــر ال ــوي ــط ــت ل
واقــع  ــى  إل ســمــوه،  يرعاها  الــتــي 
في  نوعيًة  نقلًة  ــدث  أح ملموس 
التعليم  من  التعليمية،  المسيرة 
الثانوي،  التعليم  إلى  األساسي، 
ـــى الــتــعــلــيــم الــعــالــي،  ــــواًل إل وص
ـــرات الــلــجــان  ـــش ــث تــعــمــل ع ــي ح

فيها  يــشــارك  التي  العمل  وفــرق 
المختصين  مــن  مئتين  مــن  أكثر 
ــذ هــذه  ــي ــف ــن والــــخــــبــــراء، عــلــى ت
عناصرها  وترجمة  ــادرات  ــب ــم ال
عملية،  ممارسات  إلى  األساسية 
حيث تحولت هذه المبادرات إلى 
تؤثر  المدرسية،  الثقافة  من  جزء 

في الواقع المعاش.
بالشكر  الوزير  توجه  ختامًا 
والطلبة  ــــوزارة  ال منتسبي  ــى  ال
ــم الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي  ــه ــي ــم ــل ــع وم
ــاص  ــخ ــر ال ــك ــش االحــتــفــال مـــع ال
لالتصاالت  البحرين  شركة  إلى 
)بتلكو(،  والالسلكية  السلكية 
ــي لــلــمــهــرجــان،  ــم ــرس ـــي ال ـــراع ال
)بناغاز(  البحرين  غــاز  وشركة 

وغيرهما من الجهات الداعمة.
وتال كلمة الوزير دخول طابور 
حاملين  ــة  ــب ــل ــط ال ـــن  م ـــرض  ـــع ال
ـــن  ـــرددي األعــــــالم والـــــرايـــــات، م
الوطنية  والشعارات  العبارات 
ــذه الــمــنــاســبــة، ثم  ــه ابــتــهــاجــا ب
ــــذي تــضــمــن عـــددا  ــل ال ــف ــح ـــدأ ال ب
الفنية  ــات  ــوح ــل وال الــفــقــرات  ــن  م
ــة من  ــب ــوك ــة أداهـــــا ك ــي ــاض ــري وال

مملكة  مـــدارس  وطالبات  ــالب  ط
والخاصة  الحكومية  البحرين 
ألف   27 عــددهــم  تــجــاوز  ــن  ــذي وال
ـــة مــــن مــخــتــلــف  ـــب ـــال ـــب وط ـــال ط
عن  للتعبير  التعليمية  المراحل 
للقيادة،  ووفائهم  للوطن  والئهم 
ــب من  ــوان ــن ج ــروا خــاللــهــا ع ــب ع
مملكة  حققتها  التي  ــازات  ــج اإلن
البحرين في المسيرة التعليمية، 
المشروع  ــادرات  ــب م ــك  ذل فــي  بما 
ــم  ــي ــل ــع ــت الـــوطـــنـــي لـــتـــطـــويـــر ال
من  عــدد  ذلــك  وتخلل  والــتــدريــب، 
التي  الوطنية  واألناشيد  األغاني 
الفنانين،  كبار  من  عدد  بها  تغنى 
ـــان راشــــد  ـــن ـــف ـــى رأســــهــــم ال ـــل وع
الجميري،  أحمد  والفنان  الماجد، 

والفنان أحمد الهرمي.
بقسم  الـــفـــقـــرات  ــت  ــم ــت ــت واخ
ــده  ــش ــــذي أن ــة ال ــب ــح ــم الــــوالء وال
ــدم  الــطــلــبــة الـــمـــشـــاركـــون. ثـــم ق
تذكارية  هدية  النعيمي  الــوزيــر 
جاللة  نائب  إلى  المناسبة  بهذه 
السمو  صاحب  العهد  ولي  الملك 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 

خليفة.

ولي العهد: 10 سنوات نذرها الملك ليكون المواطن البحريني عزيزًا كريمًا
§ المنامة - بنا 

آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  العهد  ول��ي  الملك  جاللة  نائب  ق��ال   [
خليفة، في إشارة إلى انقضاء عشر سنوات على حكم العاهل، »إنها عشر سنوات من الخير 
عبر  للجميع  وأبًا  ملكًا  البحرينيين  قلوب  على  الوالد  الملك  جاللة  وتربع  البحرين  بها  تزينت 
فخورا  كريما  عزيزا  البحرين  في  مواطن  كل  ليكون  حياته  جاللته  ون��اذرا  ف��ؤاده  ذوب  عن 

بمملكته الغالية«. 

وزير العمل:  استقرار معدل البطالة عند 4,1٪ وتراجع الفصل التعسفي

توظيف 1581 مواطنًا و2280 مستحقًا لـ »التعطل« في نوفمبر 
 § مدينة عيسى - وزارة العمل

لشهر  ــل  ــم ــع ال وزارة  ــر  ــري ــق ت أوضـــــح   [
ــدد  ع أن   2009 ــي  ــان ــث ال ــن  ــري ــش ت ــر/  ــب ــم ــوف ن
نوفمبر  لشهر  التعطل  إلعــانــة  المستحقين 
 852 مــنــهــم  مــســتــحــقــًا،   2280 ــغ  ــل ب  2009
المستحقين  ــدد  ع بلغ  كما  ــداً،  ــدي ج مستحقًا 
أعمالهم  من  للمفصولين  التعطل  لتعويض 
جــديــداً،  مستحقًا   53 منهم  مستحقًا،   234
خالل  توظيفهم  تم  الذين  عــدد  أن  إلــى  مشيراً 
شخصًا   1581 بلغ  فقد   2009 نوفمبر  شهر 
ــاث(،  إن المئة  فــي   39 و  ــور  ذك المئة  فــي   61(
بلغ  العمل  عــن  العاطلين  ــدد  ع أن  ــى  إل الفــتــًا 
في  و77  ــور  ذك المئة  فــي   23( عــاطــاًل   5876
البطالة  ــدل  ــع م أن  يعني  ــا  م ــــاث(،  إن الــمــئــة 
إضافة  المئة،  فــي   4.1 مستوى  عند  أصبح 
و1378  وظيفية  ــر  ــواغ ش  9104 تــوفــر  إلــى 

فرصة تدريب لدى وزارة العمل.
شهر  »إن  العلوي:  مجيد  العمل  وزيــر  قال 
تحقيق  في  استمراراً  شهد  الماضي  نوفمبر 
عن  الباحثين  توظيف  في  مرتفعة  معدالت 
سوق  يــدخــلــون  ــن  ــذي ال قبل  ــن  م ســـواء  عــمــل، 
أعمال  إلى  ينتقلون  الذين  أو  مرة  ألول  العمل 
أخرى جديدة«، الفتًا إلى »االستقرار الملحوظ 

البطالة،  مــعــدالت  ــي  وف العاطلين  أعــداد  فــي 
مستوى  عند  المأمونة  نسبتها  في  بقت  حيث 
الشهور  ــي  ف ــال  ــح ال ــو  ه كــمــا  الــمــئــة  ــي  ف  4 الــــ 

الماضية«.
شهر  تــمــيــز  ـــى  إل ــع  ــرج ي ـــك  ذل أن  ــــح  وأوض
لتعزيز  مركزة  بجهود  خاص  بشكل  نوفمبر 
عمل  ــن  ع الــبــاحــثــيــن  لفئة  الــتــوظــيــف  فـــرص 
تأهيل  ــروع  ــش م ـــالل  خ ــن  م الــجــامــعــيــيــن  ــن  م
أن  بــعــد  الجامعيين  الخريجين  وتــوظــيــف 
التنمية  مــجــلــس  ــس  ــي رئ الــعــهــد  ـــي  ول ــه  ــن دش
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  االقــتــصــاديــة 
أكتوبر/  شهر  في  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
الذي  المشروع  وهو  الماضي،  األول  تشرين 
المتزايدة  البطالة  لظاهرة  بحزم  سيتصدى 
وليعطي  الجامعيين  الخريجين  صفوف  بين 
على  وليساهم  التوظيف  لبرامج  قوية  دفعة 
التي  الــصــعــوبــات  إزالــــة  ــي  ف ــري  ــوه ج نــحــو 
وهذا  العمل،  سوق  في  إدماجهم  دون  تحول 
عندما  المقبلة  القليلة  األشهر  عنه  ستكشف  ما 
تبذلها  الــتــي  المكثفة  الــجــهــود  نتائج  تظهر 
مع  بالتعاون  الــحــاضــر  الــوقــت  فــي  ــــوزارة  ال

الجهات األخرى ذات العالقة.
رصده  تم  مهم  مؤشر  إلــى  العلوي  ــار  وأش
في  والملحوظ  المستمر  التراجع  في  يتمثل 

التعسفي  بالفصل  المتعلقة  الشكاوى  عــدد 
والتسريح من العمل، حيث شهد شهر نوفمبر 
تم  ــوى  ــك ش  66 مــقــابــل  ــوى  ــك ش  13 تسجيل 
تم  شكوى  و54   2008 نوفمبر  في  تسجيلها 
تم  شكوى  و12   2007 نوفمبر  في  تسجيلها 
 64 مقابل  الماضي  أكتوبر  شهر  خالل  رصدها 
شكوى تم تسجيلها في الشهر نفسه من العام 
الشهر  في  تسجيلها  تم  شكوى  و66   2008
مهمة  إحصاءات  وهي   2007 العام  من  نفسه 
شكاوى  ــدد  ع فــي  ملحوظ  تناقص  ــى  إل تشير 
مهم  أمــر  وهــو  المسجلة،  والتسريح  الفصل 
يعزز من استقرار سوق العمل وثبات معدالت 

أيضًا. البطالة 
ــي  ــائ ــص ــر اإلح ــري ــق ــت وتــتــمــثــل تــفــاصــيــل ال
المستحقين  عدد  أن  في   2009 نوفمبر  لشهر 
بزيادة  مستحقًا   2280 بلغ  التعطل  إلعانة 
 ،2009 أكتوبر  شهر  عن  شخصًا   350 قدرها 
جــديــداً،  مستحقًا   852 الــعــدد  ــذا  ه ويتضمن 
الجنس  حيث  من  المستحقون  هؤالء  وينقسم 
ناحية  ــن  وم ــى،  ــث أن و1520  ـــراً  ذك  760 ــى  إل
المؤهل العلمي ينقسمون إلى 1000 جامعي، 
أن  يالحظ  هذا  ومن  جامعي،  من  أقل  و1280 
المستحقين  العاطلين  من  العظمى  الغالبية 

67 في المئة. إلعانة التعطل إناث بنسبة 

»األوقاف الجعفرية« تبدأ بتوزيع المكرمة الملكية على المآتم
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

بأن  أمس  العلوي  محمد  السيد  الجعفرية  األوقاف  إدارة  مدير  أفاد   [
إدارة األوقاف الجعفرية بدأت فعليًا باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لتنفيذ 
المقبل  عاشوراء  بموسم  الخاصة  السامية  الملكية  المكرمة  وتوزيع 

للعام 1431 هـ.
الحسين  اإلمام  عاشوراء  لموسم  استعداداتها  ضمن  اإلدارة  إن  وقال: 
)ع(، بدأت بتوزيع الكوبونات الخاصة بتسلم المكرمة الملكية السامية 

على المآتم والحسينيات استعداداً لتسلمهم المكرمة.
في  والنسائية  الرجالية  والحسينيات  المآتم  ــادت  ــت اع ــه  أن وذكــر 
المملكة تلقي هذه المكرمة الملكية السنوية في مثل هذه المناسبة والتي 
هذه  إحياء  دعم  في  منه  مساهمة  جاللته  بها  يأمر  والتي  اإلطعام  تشمل 

المناسبة العظيمة.
للعمل  موظفين   6 من  مكونًا  فريقًا  شكلت  اإلدارة  أن  إلى  العلوي  ولفت 

مع  بالتنسيق  وذلك  الملكية،  المكرمة  تنفيذ  إجراءات  وتسهيل  تنفيذ  في 
فريق من المحجر البيطري.

من  الحادي  من  بدءاً  واألرز  األغنام  تسليم  في  البدء  العلوي  توقع  كما 
شهر محرم وانتهاًء باليوم الثامن منه، وذلك حتى يتسنى لجميع المآتم 
الخاصة  الملكية  المكرمة  من  نصيبها  على  الحصول  والحسينيات 

بعاشوراء اإلمام الحسين )ع(.
الخاصة  الكوبونات  تسلموا  وحسينية  مأتم   300 من  أكثر  أن  وذكر 
رؤســاء  اإلدارة  مخاطبة  إثــر  وذلــك  )اإلثنين(  أمــس  يــوم  حتى  بالمكرمة 

وممثلي المآتم عبر الرسائل التلفونية.
المجتمع  شرطة  توفير  الداخلية  وزارة  من  طلبت  اإلدارة  أن  إلى  وأشار 

للمساهمة في عملية تنظيم التوزيع لتسهيل تسلم المكرمة.
التعاون  والحسينيات  المآتم  وممثلي  رؤساء  جميع  العلوي  وطالب 
مع اإلدارة في توزيع المكرمة من أجل انسيابية التوزيع وتكاتف الجميع 

في ذلك.



6news@alwasatnews.com
Tuesday 15 December 2009, Issue No. 2657العدد 2657  الثلثاء 15  ديسمبر 2009  الموافق 28 ذي الحجة 1430 هـ

رئيس الوزراء يطلع على محاور 
اجتماعات قمة الكويت 

§ المنامة - بنا 

خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  اطلع   [
بن سلمان آل خليفة من خالل وزير الخارجية الشيخ خالد بن 
بحثها  سيتم  التي  المحاور  أهم  على  خليفة  آل  محمد  بن  أحمد 
دول  لقادة  األعلى  للمجلس  الثالثين  ــدورة  ال اجتماعات  في 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
نتائج  على  الــوزراء  رئيس  سمو  الخارجية  وزير  أطلع  كما 
اجتماعات الدورة الـ 311 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون 
بدولة  األول  أمــس  مساء  عقد  ــذي  وال العربية  الخليج  ــدول  ل
مجلس  دور  لتفعيل  عليها  االتفاق  تم  التي  واآلليات  الكويت 
التكامل  وتحقيق  والمالية  االقتصادية  المجاالت  في  التعاون 
التطورات  ظل  في  ذلك  ألهمية  المجلس  دول  بين  االقتصادي 
بشكل  والمنطقة  العالم  بها  يمر  التي  والسياسية  االقتصادية 

خاص. 
وأكد سموه ضرورة اإلسراع في خطوات التكامل الخليجي 
لذلك،  مهيأة  واألجــــواء  فــالــظــروف  المختلفة  الــمــجــاالت  فــي 
في  الخليجية  والتوجهات  ــرؤى  ال توحيد  أهمية  إلى  ــار  وأش
المجلس،  دول  تواجهها  التي  والتحديات  القضايا  مواجهة 
ستعزز  وقرارات  بتوصيات  القمة  خروج  في  الثقة  عن  معربا 
الكيان الخليجي وتدعم الوحدة الخليجية وتثري االنجازات 

التي تحققت على صعيد مجلس التعاون.

... ويتلقى تهاني المسئولين بوسام النهضة
خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  ال��وزراء  رئيس  تلقى   [  
بالمملكة  المسئولين  من  والتبريكات  التهاني  خليفة  آل  سلمان  بن 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  إنعام  بمناسبة 
الممتازة،  ال��درج��ة  م��ن  حمد  للملك  النهضة  ب��وس��ام  سموه  على 
وتقدمه،  الوطن  نهضة  بناء  في  وإسهاماته  سموه  لعطاء  تقديرًاَ 
صباح  بديوانه  المسئولين  من  عددا  سموه  استقبال  خالل  وذلك 

أمس )االثنين(. 
جاللة  كرمنا  عندما  غمرتنا  التي  السعادة  مشاعر  »إن  وق��ال 
من  التكريم  إلى  ننظر  لم  فنحن  توصف  وال  كبيرة  المفدى  الملك 

مفهومه الظاهر«. 
وبذل  العمل  في  االستمرار  على  العزم  ال���وزراء  رئيس  وأك��د 
الوطن  لهذا  المفدى  الملك  جاللة  وتطلعات  رؤى  لتحقيق  الجهد 
وش��ع��ب��ه، وال��ع��م��ل ج��ن��ب��ًا إل���ى ج��ن��ب م��ن أج���ل اس��ت��ك��م��ال خ��ط��وات 
من  المزيد  طياته  في  يحمل  مازال  الذي  الوطني  جاللته  مشروع 

االنجازات والمكتسبات للوطن والمواطن. 
في  ال��دي��ن  رج���ال  ب���دور  الملكي  السمو  ص��اح��ب  ن��وه  ب��ع��ده��ا، 
الشأن الديني واالجتماعي والسياسي، مشيرًا إلى أن رجل الدين 
البحريني قدم صورة مشرقة للوسطية واالعتدال التي قام عليها 
القيم  على  الحفاظ  إلى  ذات��ه  اإلط��ار  في  داعيًا  اإلسالمي،  المنهج 
الدينية والعربية التي يتميز بها الشعب البحريني فهي حصنه من 

تلقي أي شيء دخيل على ما جبل عليه المجتمع. 
التي  والمراكز  المؤسسات  بدور  الوزراء  رئيس  أشاد  ذلك  إلى 
فيه  لما  طاقاتهم  وتوجيه  إبداعاتهم  تنمية  في  الشباب  تحتضن 
المراكز  هذه  دور  تعزيز  ض��رورة  إلى  داعيًا  ولوطنهم،  لهم  خير 
عليهم  سلبًا  يؤثر  بما  للقيام  بهم  التغرير  م��ن  الشباب  لحماية 
الجمعيات  تلعب  أن  ضرورة  على  سموه  وحث  مستقبلهم،  وعلى 

السياسية كذلك دورًا كبيرًا في هذا الجانب.

ظروف األزمة االقتصادية تلح في إصدار عملة خليجية موحدة 

رئيس الوزراء: التنقيب عن النفط والغاز سيوفر استثمارات بـ 15 مليار دوالر 

»الشرق  لصحيفة  به  أدلى  حديث  في  سموه  ودعا 
إلى  ــن(،  ــي ــن )االث أمــس  نشرته  اللندنية  ــــط«  األوس
مشاريع  ــالق  إط فــي  دور  الــخــاص  للقطاع  يكون  أن 
واقتصادية  فنية  جـــدوى  ذات  مشتركة  خليجية 
كالمشاريع  الغذائي  بــاألمــن  مرتبطة  كانت  ــواء  س

الزراعية أو أية استثمارات أخرى.
للتنقيب،  األولية  بالنتائج  تفاؤله  عن  أعرب  كما 
الشركات  أجرتها  التي  المسوحات  عنه  أسفرت  وبما 
تبشر  والـــتـــي  ــة،  ــري ــح ــب ال ــع  ــواط ــق ال فـــي  الــعــالــمــيــة 
تدر  أن  يمكن  إنتاجية،  بكميات  والغاز  النفط  بوجود 
مؤكداً  القريب،  المستقبل  في  للبحرين  جيداً  عائداً 
المجال  هــذا  ــي  ف جــهــودهــا  ســتــواصــل  الحكومة  أن 
وتنفيذ  الوطني  االقتصاد  لدعم  األخرى  والمجاالت 
ــات الــضــخــمــة لــتــطــويــر جــمــيــع الــمــرافــق  ــروع ــش ــم ال

والخدمات.
ولفت سموه إلى أن مشروعات التنقيب عن النفط 
عن  للبحث  ومتواصلة  ممتدة  جهود  مــن  ــزء  ج هــي 
وحده  النفطي  القطاع  في  ليس  للدخل،  جديدة  موارد 
للسياسة  تطبيقًا  عديدة  أخــرى  قطاعات  في  وإنما 
وعدم  الدخل  مصادر  لتنويع  المملكة  تتبعها  التي 

االعتماد على النفط كمصدر وحيد لهذا الدخل.
ضــروريــا  أمـــرا  ــات  ب الخليجي  التكامل  أن  وأكـــد 
الكويت  قمة  تعمل  أن  في  كبير  األمل  وأن  ومصيريا، 
عبر  الــنــجــاحــات  ــن  م الــمــزيــد  تكريس  على  المقبلة 
مشتركة  ومشاريع  استراتيجيات  وتطبيق  وضــع 
مع  المشاركة  عبر  واستثمارية  اقتصادية  أبعاد  ذات 

القطاع الخاص.
التعاون  مجلس  دول  على  أن  ســمــوه  وأوضـــح 

التكامل،  من  المزيد  تحقيق  باتجاه  السير  مواصلة 
ــي تــعــتــرض الــنــشــاط  ــت ــز ال ــواج ــح ـــــة جــمــيــع ال وإزال
التجاري واالقتصادي واالستثماري بينها، وأن يتاح 
لبقية  النسبية  المزايا  من  االستفادة  عضو  دولة  لكل 
المشاريع  من  المزيد  قيام  عن  فضال  األخــرى،  الدول 

المشتركة التي تحقق قيمة مضافة لدول المجلس.
الزخم  استمرار  هو  اليوم  نحتاجه  »ما  أن  وأضاف 
وقوة الدفع ألية مشاريع سواء القائمة حاليًا أو التي 
نوعية  نقلة  إحــداث  على  والعمل  مستقباًل  ستطرح 
الــرؤى  تعاظمت  كلما  ألنــه  والمتابعة،  التنفيذ  في 
نرسم  أن  استطعنا  النمو  أو  التطور  في  االيجابية 

مستقباًل أكثر إشراقا لألجيال القادمة«. 
وأعرب عن أمله في أن تخرج قمة قادة دول مجلس 
إلى  تضيف  بنتائج  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
الذي  بالشكل  عاما،   28 مدى  على  للمجلس  تحقق  ما 
من  مزيد  فــي  المجلس  دول  شعوب  تطلعات  يلبي 

التقارب واالندماج.
االقتصادية  األزمة  أفرزتها  التي  الظروف  إن  وقال 
عملة  إلصدار  إلحاحًا  أكثر  الحاجة  جعلت  العالمية 
دول  بين  خالفات  ثمة  ليس  وأنــه  موحدة،  خليجية 
المجلس بهذا الشأن، وإنما اقتناع تام بأهمية إصدار 

العملة الخليجية الموحدة.
مجلس  دول  جميع  تنضم  أن  في  أمله  عن  وعبر 
تشارك  وأن  النقدي،  االتحاد  اتفاقية  إلــى  التعاون 
ثقة  على  »إنــنــا  ــال  وق الــمــوحــدة،  العملة  إصـــدار  فــي 
ــدول  ال ــذه  ه تتجاوز  حتى  يــطــول  لــن  الــوقــت  أن  مــن 
االتحاد  ــى  إل وتنضم  ــروف،  ــظ ال أو  التحفظات  تلك 

النقدي«. 

بــاتــفــاقــيــات  مــرتــبــطــة  الــمــجــلــس  دول  أن  ــــد  وأك
منها  أي  تعرض  حال  في  المشترك  للدفاع  وتعهدات 
مجلس  دول  مــوقــف  مــع  يتفق  مــا  ــو  وه ــروه،  ــك م ألي 
التعاون الداعم لخطوات المملكة العربية السعودية 
الشقيقة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها ضد 
المتسللين إلى أراضيها، من منطلق إدراك الجميع أن 
أي مساس بأمن السعودية هو مساس بأمن كل دول 

المجلس، ألن أمن هذه الدول كل ال يتجزأ.
أي  أن  ــرى  ت المجلس  دول  أن  ــى  إل سموه  ـــار  وأش
وأن  مجتمعة،  عليها  اعتداء  هو  منها  أي  على  اعتداء 
وهــذا  جميعا،  يهددها  إنــمــا  ــا  ــداه إح يــهــدد  خطر  أي 
الموقف الثابت والراسخ يأتي انسجامًا مع الروابط 

األخوية التاريخية التي تربط دول المجلس.
متوفرة  السياسية  اإلرادة  مــادامــت  أنــه  ــاف  وأض
نــواجــهــهــا،  قـــد  ــات  ــدي ــح ت ألي  ـــوف  خ ــاك  ــن ه فــلــيــس 
يوم  كــل  تــواجــه  ــت  ــازال وم لسنوات  ظلت  فالمنطقة 

تحديات جديدة وتطورات متالحقة. 
ما  كــل  مــع  البحرين  مملكة  وقــوف  سموه  وجــدد 
ردع  إجراءات  من  السعودية  العربية  المملكة  تتخذه 

ثقته  عن  معربا  حدودها،  وسالمة  أمن  على  للحفاظ 
واالستقرار،  باألمن  عابث  ألي  التصدي  في  بقدرتها 
من  مسبباتها  واجتثاث  األحــداث  مثل  مع  والتعامل 
الشريفين  الحرمين  ــادم  خ قــيــادة  ظــل  فــي  جــذورهــا 

الملك عبداهلل بن عبد العزيز آل سعود.

السياسات األمنية األحادية غير مجدية 
إقليم  في  كــدول  جميعًا  ننظر  أن  »علينا  إن  وقــال 
واحد إلى أمن المنطقة واستقرارها وتطورها بصورة 
نفعا  تجدي  األحادية  السياسات  تعد  فلم  جماعية 
بالنظرة  يعترف  وال  بالتكتالت  مليء  عالم  ظل  في 
والتوجهات المنفردة، كما أن علينا كدول إقليم واحد 
االستفادة من التجارب التي مرت بنا ودرء أية مخاطر 

تنعكس سلًبا على مسيرتنا التنموية والتطويرية«.
أن  الـــوزراء،  رئيس  الملكي  السمو  صاحب  ــد  وأك
تسمح  وال  الغير  شئون  في  تتدخل  ال  البحرين  مملكة 
وتحرص  شئونها،  في  بالتدخل  المقابل  في  ألحــد 
دول  مختلف  مع  والتعاون  الثقة  عالقات  بناء  على 
الدول  بين  التعاون  بأن  إيمانها  منطلق  من  العالم، 
واستتباب  االســتــقــرار  لتحقيق  األمــثــل  السبيل  هــو 

األمن في العالم، من أجل التفرغ للتنمية والبناء. 

جماعات تتدخل دون علم الدول 
الجميع  مع  مطلقة  بصراحة  نتعامل  »نحن  وقال 
الموثقة،  بمعلوماتنا  وأيضا  بهواجسنا  ونكاشفهم 
هذه  في  جماعات  عن  ناتجة  التدخالت  تكون  فقد 
علم  الرسمية  للدولة  يكون  أن  دون  تلك  أو  الــدولــة 
بها، وهذا أمر وارد، ومن هنا تبادر هذه الدولة باتخاذ 
مع  ــة  ــداق ــص وال ـــود  ال ــات  ــالق ع على  حفاظا  يــلــزم  ــا  م

البحرين.
لألزمة  تطور  أي  تتابع  الحكومة  أن  على  ــدد  وش
وتعمل على تحديد آليات التعامل مع أي تداعيات أو 
وفقًا  الوطني،  االقتصاد  على  عنها  تنشأ  قد  تأثيرات 

لما تتطلبه األوضاع على أرض الواقع.

مدير عام جسر الملك فهد 
يدعم أنشطة وزارة الثقافة

§ المنامة - بنا

المؤسسة  عــام  مــديــر  قــدم   [
ــدر  ــد ب ــه ــك ف ــل ــم ــة لــجــســر ال ــام ــع ال
عبداهلل العطيشان دعم المؤسسة 
ــالم  واإلع الثقافة  وزارة  ألنشطة 
ــة احـــتـــفـــاالت مــمــلــكــة  ــب ــاس ــن ــم ب
العاشر  الجلوس  بعيد  البحرين 
الثامن  المجيد  الوطني  والعيد 

والثالثين. 
وزيرة  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
الــثــقــافــة واإلعـــــالم الــشــيــخــة مي 
أمس  صباح  خليفة  آل  محمد  بنت 
المؤسسة  ـــام  ع ــر  ــدي م بمكتبها 

العامة لجسر الملك العطيشان.
ــي  ـــــــــــــادت الــــشــــيــــخــــة م وأش
المؤسسة  تقدمه  الــذي  بالدعم 
لبرامج  فهد  الملك  لجسر  العامة 
بــهــذه  ـــــالم  واإلع ــة  ــاف ــق ــث ال وزارة 
شكرها  عن  معربة  المناسبتين، 

المؤسسة  عــام  لمدير  وتقديرها 
على  فــهــد  الــمــلــك  لجسر  ــة  ــام ــع ال
ــه أعــــرب  ــت ــه ــــادرة.  مــــن ج ــــب ــــم ال
وتقديره  شكره  عــن  العطيشان 
للحفاوة والترحيب اللذين لقيهما 

من الوزيرة الشيخة مي.

الشيخة مي آل خليفة

»فنادق الخليج« تنضم للرعاة 
الداعمين لبرنامج ولي العهد 

§ المنامة - مجموعة فنادق الخليج 

الداعمين  الرعاة  إلــى  انضمامها  الخليج  فنادق  مجموعة  أعلنت   [
لبرنامج ولي العهد بدعم مالي إجمالي يبلغ 100.000 دينار.  

الخليج  فنادق  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
الدراسية  للمنح  العهد  ــي  ول برنامج  مدير  ــس  أم صباح  رئيس  عقيل 
بقيمة  المجموعة  من  مقدمًا  شيكًا  سلمه  حيث  كولر،  رونالد  العالمية 
تقدمه  الـــذي  الــدعــم  إجمالي  مــن  ـــى  األول الدفعة  يمثل  ديــنــار   20.000

المجموعة خالل الخمس سنوات المقبلة.
ولي  سمو  بمبادرة  الخليج  فنادق  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وأشاد 
من  الناشئ  الجيل  تنمية  إلى  يهدف  الــذي  البرنامج  تأسيس  في  العهد 
أمامهم  الفرص  وإتاحة  المتفوقين  الطلبة  ودعــم  البحرين  مملكة  أبناء 
معربًا  العالمية.  الجامعات  أعــرق  في  األكاديمية  دراساتهم  الستكمال 
وتنمية  والتعليم  الشباب  تطوير  عملية  دعم  على  المجموعة  حرص  عن 
للمنح  العهد  ولــي  برنامج   مع  بالشراكة  الشابة  البحرينية  المواهب 

الدراسية العالمية.
الخليج  فنادق  لمجموعة  وتقديره  شكره  عن  كولر  أعــرب  جانبه  من 
العهد  ولي  لبرنامج  الداعمين  الرعاة  إلى  لالنضمام  المبادرة  هذه  على 

للمنح الدراسية العالمية. 

§ الوسط - محرر الشئون المحلية 

] قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إن مشروع 
دوالر  مليار   15 قدرها  استثمارات  سيوفر  البحرية  المناطق  في  والغاز  النفط  عن  التنقيب 
والغاز،  النفط  من  اإلنتاجية  الطاقة  في  نوعية  زيادة  ويحقق  المقبلة،  عامًا  العشرين  خالل 

فضال عن أنه يعكس ثقة الشركات العالمية بالمناخ االستثماري في مملكة البحرين. 

سمو رئيس الوزراء

المنامة تشهد افتتاح المؤتمر الدولي 
لتنمية الموارد البشرية - آسيا

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

] افتتح وزير الدولة للشئون 
ادارة  مجلس  رئــيــس  الخارجية 
البحارنة  ــادق  ص ــزار  ن »تمكين« 
ألكاديمية  الثامن  الدولي  المؤتمر 
لمنطقة  البشرية  الــمــوارد  تنمية 
نوعه  من  األول  يعتبر  الذي  آسيا 
لمنطقتي الشرق األوسط وشمال 
بمملكة  ويــقــام  )مــيــنــا(،  أفريقيا 
 15  -  12 ــرة  ــت ــف ال ــي  ف الــبــحــريــن 
بفندق  األول  ــون  ــان ك ديسمبر/ 
األنــتــركــونــنــتــال   - الــريــجــنــســي 
من  الــعــديــد  بــحــضــور  بالمنامة 
الموارد  وتنمية  بــإدارة  المهتمين 
إلى  المؤتمر  ويتطرق  البشرية. 
ــات  ــارس ــم ــم ــج وال ــرام ــب ــل ال ــض أف

بات  الــتــي  التدريبية  والــحــلــول 
وتطبيقها  فهمها  ــروري  ــض ال مــن 
في  والســيــمــا  ــع  ــواق ال أرض  على 
ــة  واألزم الحالية  التحديات  ظل 
العالم  بها  يمر  التي  االقتصادية 

بأسره. 
وتـــنـــظـــم الـــمـــؤتـــمـــر جــمــعــيــة 
ومؤسسة  البحرينية  التدريب 
ــت بــالــتــعــاون مع  ــراس ــدن ت ــول غ
البشرية  الموارد  تنمية  أكاديمية 
»إدارة  شعار  تحت   )AHRD(
في  ــة  ــل ــام ــع ال ـــوى  ـــق ال وتـــطـــويـــر 
ـــل الـــتـــحـــديـــات االقــتــصــاديــة  ظ

الحالية«.
»أن  كلمته  في  البحارنة  وأكــد 
تسعى  ـــذي  ال ــي  ــاس األس ــدف  ــه ال
تحقيقه  إلـــى  ــن  ــري ــح ــب ال قـــيـــادة 

ــن  ــي ــي ــن ــري ــح ــب ــع ال ــي ــم ــن ج ــي ــك ــم ت
ــــالل الـــتـــدريـــب والـــفـــرص  ـــن خ م
أقصى  يبذلون  بحيث  المناسبة 
مــا فــي وســعــهــم لــبــنــاء وطــنــهــم، 
أنه  على  األمر  هذا  إلى  ينظر  ومن 
وحد  العمل  لفرص  توفير  مجرد 
يجافي  فهو  البطالة  معدالت  من 
فعليًا  نــتــحــدث  ــا  ــن إن إذا  الــواقــع 
مستقبلنا  مــعــالــم  صــيــاغــة  عــن 
الثروة  تمكين  على  حرصنا  وقد 
بشكل  ــة  ــي ــن ــري ــح ــب ال ــة  ــري ــش ــب ال
في  االستثمار  خــالل  من  مناسب 
بحيث  مهاراتها  وتنمية  تعليمها 
مخطط  في  فاعلة  أطرافًا  تصبح 
تنمية رؤية البحرين لعام 2030 
بأدوار  تقوم  أطراف  مجرد  وليس 

هامشية«.

»طيران الخليج« تنفذ إجراءات للحد من انبعاثات الكربون واالحتباس الحراري
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

الوطنية  )الناقلة  الخليج«  »طــيــران  أعلنت   [
سينتج  التي  المبادرات  من  عــدداً  البحرين(  لمملكة 
من  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  انبعاثات  تقليص  عنها 
هذا  أن  مبينة  سنويًا،  طن  ألف   33 بمقدار  طائراتها 
االستباقية  المبادرات  نتاج  هو  الكبير  االنخفاض 
التي اقترحتها لجنة طيران الخليج لترشيد استهالك 
بديلة  طرق  عن  بالبحث  مختصة  لجنة  وهي  الوقود 
للحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون للمحافظة 
الحراري  االحتباس  منع  في  والمساعدة  البيئة  على 

الذي يهدد الحياة على وجه األرض.
لطيران  التنفيذي  الرئيس  قال  السياق،  هذا  وفي 
الخليج  طيران  في  »نحن  المجالي:  سامر  الخليج 

نؤمن  المنطقة،  في  رائــدة  جوية  خطوط  وبصفتنا 
البيئة  حماية  في  إيجابي  بدور  القيام  على  بقدرتنا 
وعالمنا«،  ومجتمعنا  ألطفالنا  أفضل  مستقبل  لبناء 
إجراءاتنا  ــالن  إلع أفضل  مناسبة  مــن  ــل  »ه مضيفًا 
بلدان  تجمع  من  الكربون  انبعاث  من  للحد  الشاملة 
العالم األخير بكوبنهاغن لمناقشة التغير المناخي؟ 
كوننا  العالمية  القضية  بهذه  تمامًا  ملتزمون  نحن 
دفعنا  مــا  ــو  وه الــشــركــات،  عالم  فــي  مسئواًل  عــضــواً 
هذا  لتحقيق  االستباقية  المبادرات  هــذه  طــرح  إلــى 
الدولي  باالتحاد  عريقًا  عضواً  وبصفتنا  االلــتــزام، 
التزام  مع  تام  تناغم  في  فإننا  )أياتا(،  الجوي  للنقل 
النبعاث  مــحــايــد  نــمــو  لتحقيق  الــدولــي  المجتمع 

الكربون ابتداًء من العام 2020«.

وذكر أن إحدى المبادرات الرئيسية التي طرحتها 
هي  الوقود  استهالك  من  للتقليل  الخليج«  »طيران 
األمــر  وجهاتها،  مــن  لعدد  مباشرة  بطرق  الطيران 
بمعدل  الكربون  انبعاث  من  التقليل  إلى  يؤدي  الذي 

22,600 طن سنويًا.
الخليج  طيران  قامت  أخرى،  مبادرة  »وفي  وتابع 
الترفيه-  ودليل  الرحالت  -مجلة  مطبوعتيها  بجمع 
جديدة  بحلة  واحـــدة  مجلة  فــي  رحالتها  متن  على 
تطبع اآلن باستخدام ورق طباعة أخف وزنًا للتقليل 
باإلضافة  الرحالت،  متن  على  اإلجمالي  ــوزن  ال من 
من  االحتياطية  النسخ  عــدد  تقليل  سيتم  ــك،  ذل إلــى 
ذلك  عن  واالستعاضة  الــرحــالت،  متن  على  المجلة 
البحرين  ــي  ف ــــي  األرض الــتــخــزيــن  عــلــى  ــاد  ــم ــت ــاالع ب

هذه  ستسهم  أن  د  المؤكَّ فمن  الخارجية،  والمحطات 
بمعدل  الكربون  استهالك  تقليص  فــي  ــــراءات  اإلج
ورئيس  العمليات  رئيس  ــال  وق سنويًا«.  طن   600
لجنة طيران الخليج لترشيد استهالك الوقود ناصر 
مع  عملياتنا  بجميع  القيام  هو  هدفنا  »إن  السالمي: 
الطبيعية  المصادر  على  للمحافظة  الحاجة  احترام 
بدءاً  الصحيح،  النحو  وعلى  باعتدال  باستخدامها 
في  االستثمار  ــى  إل المسافر  مجلة  وزن  تقليل  ــن  م
بمراجعة  نقوم  أننا  كما  النظيف،  ــواء  ــه ال تقنيات 
للحد  أكثر  ــرق  ط الكتشاف  عملياتنا  معطيات  كــل 
أفضل  بيئة  على  والمحافظة  الكربون،  انبعاث  من 
الخاصة  الدولية  والقوانين  المعايير  مع  بالتوافق 

بالحفاظ على البيئة«.

»عيسى الثقافي« يدشن خطة استراتيجية 
الستقطاب الفعاليات الوطنية

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

الثقافي  عيسى  مــركــز  ــاء  ــن أم مجلس  نــاقــش   [
ــات  ــي ــوص ــد مـــؤخـــراً ت ــق ــه الـــــذي ع ــاع ــم ــت خــــالل اج
وحــضــارة«  حــيــاة  »النخلة  نــدوة  فــي  المشاركين 
 24 و  23 فــي  ــت  ــم ــي أق ــي  ــت ال مــنــتــجــاتــهــا  ومــعــرض 
ومن  بالمركز،  الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
أيام  ضمن  بالنخلة  لالحتفال  يــوم  إطــالق  أبرزها 
البحرين  أبناء  لدى  متجذراً  رمزاً  تعد  لكونها  السنة 
جــائــزة  وتــحــديــد  ــة،  ــام ع ــورة  ــص ب الخليج  ــاء  ــن وأب
تقدم  النخلة  خدمة  لطرق  ابتكار  ألفضل  تقديرية 

السنوي. النخلة  يوم  في 
ــداد  إلع العمل  سير  المجلس  أعــضــاء  بحث  كما 
»معرض الكتاب البحريني وازدهاره في ظل ميثاق 
الفترة  في  يقام  أن  المقرر  من  والذي  الوطني«  العمل 

احتفاالت  بمناسبة   2010 فبراير   18 إلى   10 من 
اإلصالحي  المشروع  وبداية  الميثاق  بيوم  المملكة 
ــد بــن عــيــســى آل  ــم ــك ح ــل ــم ــة ال ــالل ــل الــبــالد ج ــاه ــع ل
الكتاب  ثراء  تبيان  إلى  المعرض  يهدف  إذ  خليفة، 
الحديث  التاريخ  في  وخاصة  وتنوعه،  البحريني 

الحديثة. البحرين  نهضة  مع  بالتزامن 
أقيمت  التي  الفعاليات  كل  األعضاء  واستعرض 
والمؤسسات  الوزارات  مختلف  قبل  من  المركز  في 
 18 فــي  المركز  افتتاح  منذ  والخاصة  الحكومية 
العام  نهاية  حتى   2008 األول  كانون  ديسمبر/ 
مــؤكــديــن  فــعــالــيــة،   22 ــا  ــدده ع ــغ  ــال ــب وال الــجــاري 
الوطنية  الفعاليات  استقطاب  فــي  المركز  مضي 
عملية  في  رئيسيًا  شريكًا  المركز  باعتبار  المختلفة 
والثقافي  الحضاري  الوجه  وإبراز  والتطوير  البناء 

البحرين. لمملكة 

مكافأة موظف السنة ألف دينار... 

»الخدمة المدنية« يعتمد حوافز 53 موظفًا لهذا العام
المحلية الشئون  محرر   - الوسط   §

أحمد  المدنية  الخدمة  ديـــوان  رئيس  اعتمد   [
التي  التشجيعية  والــمــكــافــآت  الــعــالوات  ــد  ــزاي ال
ــوان  ــدي ب ــآت  ــاف ــك ــم وال ــز  ــواف ــح ال لجنة  بــهــا  ـــت  أوص
 81 نسبته  ما  لتشكل  موظفًا   53 لـ  المدنية  الخدمة 
لموظفي  العام  لهذا  المقررة  الحوافز  من  المئة  في 
ــأة  ــاف ــك وم ــــالوة  ع  65 عـــددهـــا  والـــبـــالـــغ  الــــديــــوان 
 3 بواقع  التشجيعية  العالوة  وتشمل  تشجيعية 
والمكافأة  أقصى  كحد  الوظيفية  الدرجة  من  رتب 
إلــى  ــة  ــاف ــاإلض ب ــار  ــن دي  500 لــغــايــة  التشجيعية 

السنة. موظف  ومكافأة  الوظيفي  االنضباط  مكافأة 
والمالية  البشرية  الــمــوارد  إدارة  مدير  ــح  وأوض
عدد  من  أن  أمس  بيان  في  الحايكي  عصام  بالوكالة 
على  حصلوا  موظفين   10 الفعلية  العاملة  القوى 
من  أكثر  على  موظفًا   11 حصل  فيما  ــدة  واح رتبة 
الوظيفية  الدرجة  من  رتب   3 إلى  لتصل  واحدة  رتبة 

. ظف للمو
الـــمـــكـــافـــأة  ــــوا  ــــال ن ـــًا  ـــف ـــوظ م  13 أن  ـــــــاف  وأض
موظفًا   14 نال  فيما  دينار،   100 بواقع  التشجيعية 
دينار   100 مــن  ألكــثــر  التشجيعية  المكافأة  على 

حصلوا  موظفين   4 إلى  إضافًة  دينار   500 ولغاية 
دينار   200 بواقع  الوظيفي  االنضباط  مكافأة  على 
العام  موظف  مكافأة  على  حصل  واحــد  ومــوظــف 

دينار.  1000 بمقدار 
والمالية  الــبــشــريــة  الــمــوارد  إدارة  مــديــر  ـــوه  ون
رتب   3 ولغاية  التشجيعية  العالوة  بأن  بالوكالة 
العاملة  القوى  من  المئة  في   10 لنسبة  سنويًا  تمنح 
لغاية  التشجيعية  الــمــكــافــأة  ــك  ــذل وك ــوان  ــدي ــال ب
الوظيفي  االنضباط  مكافأة  أن  حين  في  دينار   500
تتجاوز  ال  وبنسبة  دينار   200 بواقع  سنويًا  تمنح 
للموظف  تــقــديــراً  العاملة  الــقــوى  مــن  المئة  فــي   2
الخدمة  وتقديم  الوظيفي  السلوك  بقواعد  اللتزامه 
مكافأة  تمنح  فيما  وجــه  أحــســن  عــلــى  الحكومية 
تحفيز  بهدف  ديــنــار   1000 بــواقــع  السنة  موظف 

والتميز. اإلبداع  على  الموظفين 
السياسات  عــام  مدير  ترأسها  اللجنة  أن  يذكر 
عضويتها  في  وتضم  المؤيد  خليل  سامية  واألجور 
أحــمــد  ــن  ــي ــف ــوظ ــم ال ـــات  ـــالق وع تــقــيــيــم  إدارة  مــديــر 
والمالية  البشرية  الموارد  إدارة  ومدير  عبدالرحيم 
التطوير  ومــســتــشــار  الــحــايــكــي  ــام  ــص ع بــالــوكــالــة 

الحماد. سند  اإلداري 

»الخدمة المدنية«: العالوة التشجيعية تمنح سنويًا لنسبة 10 في المئة من القوى العاملة بالديوان 
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استجابة لما نشرته »}«

»األشغال« تنشئ مرتفعات لشوارع »القدم«
 § القدم - محرر الشئون المحلية 

] بدأت وزارة األشغال صباح أمس )اإلثنين( بعمل مرتفعات 
لشوارع قرية القدم، وذلك استجابة لما نشرته »الوسط« مؤخراً 
شــوارع  على  تحذيرية  الفتات  بتثبيت  القرية  أهالي  قيام  عن 
وتكراراً  مراراً  طالبوا  بعدما  وذلك  السرعة،  من  للتخفيف  القرية 
المعبدة  القرية  لشوارع  مرتفعات  بعمل  المعنية  الجهات  من 

مؤخراً.
لجهود  وتقديرهم  شكرهم  بتوجيه  األهالي  قام  جهتهم  ومن 
صحيفة »الوسط« التي ساهمت بتسليط الضوء على معاناتهم، 

ما ساهم بشكل كبير في االستجابة الفورية من وزارة األشغال.
يأخذون  ال  السواق  من  الكثير  أن  أوضحوا  قد  األهالي  أن  يذكر 
تحديداً  الواقعة  منازلهم  من  األطفال  خروج  خطورة  االعتبار  في 
حــادث،  ألي  اهلل-  سمح  -ال  يعرضهم  ــذي  ال ــر  األم الــشــارع،  ــام  أم
حياة  على  منهم  وخوفًا  أنفسهم  تلقاء  من  يبادروا  ألن  دعاهم  ما 

أبنائهم بتثبيت الفتات تحذيرية للحد من سرعة السيارات.

المتغوي: مجمعان بباربار وبني جمرة 
غارقان في الطين

عبدالحسين  الشمالية  ثالثة  ممثل  الوفاق  كتلة  عن  النائب  قال   [
لسكانه  بالنسبة  كارثة  أصبح  باربار  في   526 مجمع  »إن  المتغوي: 
وال  األرض  ف��ي  رك���زت  ال��س��ي��ارات  وأغ��ل��ب  الطينية  األرض  بسبب 
يستطيع األهالي إخراجها«. الفتًا إلى أن هذا المجمع قد تمت مجاريه 
بأكملها وتخطيطاته بأكملها إال أنه لم يرصف؛ األمر الذي يثير الكثير 

من التساؤالت بشأن المشروع.
وم��ن��اش��دة  م��ه��ات��ف��ة  ف���ي  اس���ت���م���رار  ف���ي  »األه����ال����ي  أن  وأوض�����ح 
السيارات  تحفظ  التي  األق��ل،  على  »النخالة«،  لوضع  المسئولين، 
بأنها  وعدتنا  األشغال  »وزارة  أن  إلى  مشيرًا  الطين.  في  الغوص  من 

ستقوم بعملية التبليط على مراحل وفي فترات متقاربة«.
جمرة  ببني   543 مجمع  »إن  المتغوي:  ق��ال  أخ���رى،  ناحية  م��ن 
خطوط  جميع  ألن  للرصف  جاهز  وه��و  نفسها  المشكلة  من  يعاني 

المياه والمجاري أنهيت«.

أهالي مجمع 740 بعالي
يشكون حفرة أمام منازلهم

من  عالي  منطقة  في   740 مجمع  قاطني  من  عــدد  اشتكى   [
المجاري  أعــمــال  خلفتها   ،1561 ــم  رق منزل  أمــام  حفرة  وجــود 
يتم  مرة  كل  في  إنه  علي  ناصر  المنزل  صاحب  وقال  بالمنطقة. 
في  األنابيب  أحــد  انكسار  بسبب  جديد  من  ترجع  الحفرة  ردم 
ووضع  الحفرة  بــردم  المقاول  يكتفي  إصالحه  وبــدل  المجاري، 

أسلفت عليها، وبعد مدة قصيرة تعود الحفرة مجدداً.
ولفت علي إلى أن الحفرة تشكل خطراً على المارة والمركبات، 
على  أخطر  لتصبح  أكثر  الحفرة  نزلت  سيارة  عليها  مرت  وكلما 
الستري،  ــادل  ع البلدي  العضو  إخبار  رغــم  على  ــه  وأن األهــالــي، 

لغاية اآلن لم يتم إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة.

»بلدية الوسطى« تفتتح 

حديقة مركوبان بسترة

§ سترة - بلدية الوسطى 

صباح  حسن  علي  محمد  ال��وس��ط��ى  بلدية  ع��ام  م��دي��ر  افتتح   [
البلدي  المجلس  رئيس  بحضور  مركوبان،  حديقة  )االثنين(  أمس 
في  المسئولين  م��ن  وع��دد  المجلس  وأع��ض��اء  الحسن  عبدالرحمن 
الملك  جاللة  جلوس  بعيد  البالد  احتفاالت  بمناسبة  وذل��ك  البلدية، 

العاشر والعيد الوطني الثامن والثالثين.
ضمن  ي��أت��ي  م��رك��وب��ان  ح��دي��ق��ة  اف��ت��ت��اح  أن  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  وذك���ر 
خالل  افتتاحها  البلدية  تعتزم  التي  النموذجية  الحدائق  من  مجموعة 
مساحة  توسيع  إل��ى  تهدف  التي  خطتها  إط��ار  ف��ي  المقبلة،  الفترة 
الترفيهية  المرافق  وتوفير  الوسطى،  المنطقة  في  الخضراء  الرقعة 

للمواطنين والمقيمين في المملكة. 

المدير العام ورئيس المجلس البلدي يقطعان شريط االفتتاح

وزير »البلديات«: ندرس قرار إيقاف الدفان حاليًا... وسنوافي »الشمالي« بالرد خالل شهر

»نورانا« يخالف قرارًا وزاريًا يقضي بمنع ردم السواحل لحين إقرار خط الدفان

الوزير  رد  على  البلدي  المجلس  وعقب 
لــدور  الــســادســة  االعتيادية  جلسته  فــي 
مبينًا  )االثــنــيــن(،  ــس  أم الــرابــع  االنعقاد 
والمزمع  حاليًا  القائم  »نورانا«  دفــان  أن 
ــــاؤه قــبــالــة ســـواحـــل أربــــــع قــرى  ــــش إن
كرباباد،  ــه،  ــران )ك الشمالية  بالمنطقة 
للقانون.  مخالفًا  جدالحاج(  جنوسان، 
والجهاز  البلدي  المجلس  يصدر  لم  حيث 
التنفيذي أي ترخيص للدفان أو المشروع 
بالكامل حتى. وُتعد أعمال الردم والدفان 
للقرار  مخالفة  حاليًا  القائمة  للمشروع 
وفقًا   ،2005 لسنة   )16( ــم  رق الــــوزاري 
ردم  بحظر  والمعني  البلدي،  للمجلس 
ــورة بــالــمــيــاه  ــم ــغ ــم ــــــي ال ـــــان األراض ودف
إقــرار  لحين  ترخيص.  دون  من  البحرية 
ـــى من  ــادة األول ــم ــان. ونــصــت ال ــدف خــط ال
البلديات  شئون  وزيــر  عن  الصادر  القرار 
ــح  ــال ـــن ص والـــــزراعـــــة الـــســـابـــق عــلــي ب
أصحاب  على  يحظر  ــه  أن على  الصالح، 
المغمورة  مساحتها  كانت  ــًا  أي األراضـــي 
من  أي  على  الــواقــعــة  البحرية  بالمياه 
سواحل وشواطئ مملكة البحرين، القيام 
أعمال  من  عمل  بأي  القيام  في  الشروع  أو 
دفان وردم هذه األراضي، أيًا كان الغرض 
منها، إال بعد الحصول على ترخيٍص بذلك 
العمل  وقف  ويتم  المختصة.  البلدية  من 
بالدفان  صدورها  السابق  بالتراخيص 
التي  للمشروعات  الدفان  أعمال  عدا  فيما 
والمرخص  عليها  الموافقة  تتم  أو  تمت 
لها من البلدية والمستوفية لموافقات كل 

الجهات المختصة.
على  أن  ــة،  ــي ــان ــث ال الـــمـــادة  فــي  وجــــاء 
من  األولى  المادة  أحكام  مراعاة  البلديات 
ــة تراخيص  ــرار، وعـــدم  إصـــدار أي ــق ــذا ال ه
تمت  التي  للمشروعات  إال  جديدة  ــان  دف
لها  والــمــرخــص  عليها  الــمــوافــقــة  يتم  أو 
كل  لموافقات  والمستوفية  البلدية  مــن 
يتم  أن  إلـــى  ـــك  وذل المختصة،  الــجــهــات 
البالد  لسواحل  النهائي  الــخــط  تحديد 

واعتماده من السلطة المختصة.
ــــر  ـــــإن وزي ــــــك، ف ــــاداً عـــلـــى ذل ــــم ــــت واع
يعتمد  ــم  ل الكعبي  جمعة  ــات«  ــدي ــل ــب »ال
وهو  اآلن.  حتى  للدفان  النهائي  الخط 
ــه عــدم  ــاس ــا اعــتــبــر الــمــجــالــس عــلــى أس م
مخالفة  ــب  ــان ج ـــى  إل ـــان،  ـــدف ال قــانــونــيــة 
الجهاز  من  ترخيص  على  الحصول  عدم 

التنفيذي بالبلدية.
الــقــرار  ــن  م الثالثة  ــادة  ــم ال نصت  كما 
الساري المفعول حاليًا، أن على البلديات 

ــص لها  ــرخ ــم مــتــابــعــة أعــمــال الـــدفـــان ال
المعايير  جميع  استيفائها  من  والتأكد 
من  والتحقق  بها،  المعمول  والــقــرارات 
المسموح  والمساحات  بالحدود  االلتزام 
اإلجـــراءات  ــاذ  ــخ وات الترخيص،  فــي  بها 
الفورية الالزمة إليقاف أي تجاوز لشروط 
وإحالتها  المخالفات  وتحرير  الترخيص 
إلى الجهات المختصة. وهو ما وجه إليه 
ــس،  أم جلسته  ضمن  الــبــلــدي  المجلس 

للجهاز التنفيذي.
مادته  ضمن  ــور  ــذك ــم ال ــرار  ــق ال وشــمــل 
أعمال  بمتابعة  البلديات  تكفل  الرابعة، 
الموانئ  بإنشاء  المتعلقة  والدفان  الردم 
ــص بــهــا«،  ــرخ ــم ــا »ال ــره ــي والــمــرافــئ وغ
والقرارات  باألنظمة  االلتزام  من  للتحقق 

المعمول بها.
وشدد القرار على تنفيذ أحكام 

»فنية الشمالية« تصر
 على معارضة المشروع

الفنية  اللجنة  رئيس  طالب  ذلــك،  إلــى 
سيدأحمد  الــشــمــالــيــة  المنطقة  بــبــلــدي 
العلوي وزير »البلديات« بتطبيق القانون 
وقف  بشأن  الصادرة  الوزارية  والقرارات 
مبينًا  نورانا.  مشروع  ــان  ودف ردم  أعمال 
أي  إصدار  عدم  أكد  وأن  سبق  المجلس  أن 
ترخيص للمشروع والدفان القائم حاليًا، 
وأن كل ما تقوم به الشركة حاليًا مخالف 
مخولة  غير  البلدية  باعتبار  للقانون، 
من  قرار  دون  من  الدفان  ترخيص  بإصدار 

المجلس البلدي.
مطالب  ــر  ــوزي »ال أن  العلوي  وأضـــاف 

الــوزاري  القرار  بحسب  القانون  بتطبيق 
حظر  ــأن  ــش ب  2005 لــلــعــام   )16( ـــم  رق
بالمياه  المغمورة  ـــي  األراض ودفـــان  ردم 
تضمن  حيث  ترخيص،  دون  من  البحرية 
ــاب  ــح ــى أص ــل ـــه يــحــظــر ع ـــرار أن ـــق نـــص ال
المغمورة  مساحتها  كانت  ــًا  أي األراضـــي 
من  أي  على  الــواقــعــة  البحرية  بالمياه 
سواحل وشواطئ مملكة البحرين، القيام 
دفــان  أعــمــال  مــن  عمل  أي  فــي  ــروع  ــش ال أو 
وردم هذه األراضي، أيًا كان الغرض منها، 
إال بعد الحصول على ترخيٍص من البلدية 

المختصة وإقرار خط الدفان أواًل«.
وزيــــر  رد  ــة  ــن ــج ــل ال ـــس  ـــي رئ ـــر  ـــب ـــت واع
تطبيق  من  وتهربًا  تسويفًا  »البلديات« 
المجلس  يصدر  لم  إذ  الــواضــح،  القانون 
على  والمشروع  للدفان  بالترخيص  قراراً 
اللجنة  أن  على  مــشــدداً  أصــاًل.  ــواء  س حــٍد 
وضعه  في  المشروع  هذا  تمرر  لن  الفنية 
من  تبقى  ــا  م على  يقضي  ـــذي  ال الــحــالــي 

سواحل المنطقة الشمالية.
»البلديات«  ــر  وزي على  أن  إلــى  ــار  وأش
تطبيق القانون من خالل مخاطبة الشركة 
إيقاف  بــضــرورة  الــدفــان  ألعمال  المنفذة 
القرار  وأن  حاليًا،  المخالفة  األعــمــال  كل 
الوزير  رفعه  ــذي  ال ــان(  ــدف ال ــف  وق )قـــرار 

ــداً  واح شهراً  يتأخر  أن  يحتمل  ال  مؤخراً 
لحين تطبيقه. إذ سيتم االنتهاء من عملية 

الدفان ويكون المجلس أمام واقع«.

إقرار الشارع الساحلي المؤدي 
للمدينة الشمالية

ــس  ــل ــج ــم وعــــلــــى صـــعـــيـــد جـــلـــســـة ال
االعتيادية السادسة، جاء رد وزير شئون 
بشأن  الكعبي  جمعة  والزراعة  البلديات 
بتخصيص  المعني  المجلس  توصية 
حمد  بمدينة  مسجدين  إلنــشــاء  أرضــيــن 
على  أنه  و1204(،   1205( بالمجمعين 
ـــاف  األوق إدارة  ــع  م التنسيق  المجلس 
قبل  من  الطلبات  رفع  يتم  حتى  المعنية، 
والشئون  الــعــدل  ـــوزارة  ل ـــاف  األوق إدارة 
الــوزارة  طلب  على  بناًء  وذلك  االسالمية، 
ستتم  بأنه  الكعبي  ــاد  وأف إليها.  المشار 
صاالت  اشتراطات  معايير  قرارات  إحالة 
ــص  ــي ــرخ ــت ــــــراح والــمــنــاســبــات، وال األف
بمجمع  الهملة  في  تجاري  مجمع  إلقامة 
نورانا  مــشــروع  دفــان  ووقــف   ،)1012(
بقرية كرانة، أنه ستتم إحالتها إلى الجهة 
موافاة  تتم  أن  على  للدراسة،  المختصة 

المجلس بالرد خالل شهر واحد.

المجلس  ــــرار  ق عــلــى  ـــر  ـــوزي ال ووافـــــق 
في  ريــاضــيــة  لصالة  الترخيص  بــشــأن 
وكــذلــك   ،)518( بمجمع  بــاربــار  ــة  ــري ق
معهد  إلقامة  الترخيص  لقرار  بالنسبة 
لغات في منطقة الجنبية بمجمع )575(، 
بحسب  للسيارات  مواقف  توفير  شريطة 
وتطبيق  المعتمدة  التخطيطية  المعايير 

اشتراطات المنطقة.
المجلس  قرار  »البلديات«  وزير  وأحال 
شقق  ــى  إل األدوار  بفصل  السماح  بشأن 
في مدينة حمد إلى مجلس الوزراء التخاذ 
بحكم  عماًل  وذلك  بشأنه،  مناسبًا  يراه  ما 
رقم  البلديات  ــون  ــان ق ــن  م  )20( ــادة  ــم ال
ــذا،  ه ــه.  ــالت ــدي ــع وت  2001 لسنة   )35(
الفنية  اللجنة  قرار  على  المجلس  ووافــق 
بمنطقة  عــقــار  تــصــنــيــف  ـــــادة  إع بــشــأن 
)أ(.  ــاص  خ سكن  تصنيف  ــى  إل ــوة  ــوق أب
عقارات  تصنيف  إلعادة  بالنسبة  وكذلك 
بمنطقة جدحفص إلى سكن خاص )ب(، 
عــقــارات  تصنيف  ـــادة  إع ــى  إل بــاإلضــافــة 
بمنطقة صدد إلى سكن خاص )ب(. وذلك 

بناًء على طلب وزير »البلديات«.
بلدي  مجلس  رئــيــس  علق  هـــذا،  ــي  وف
ـــوري،  ـــب ــن ال ــي ــس ــة يـــوســـف ح ــي ــال ــم ــش ال
على  ترتكز  الــشــارع  »أهمية  أن  موضحًا 
مباشر  شــارع  إيجاد  وهو  مهمين،  أمرين 
توفير  إلى  باإلضافة  الشمالية،  للمدينة 
مخصص  البحرين  في  عام  ساحل  أطول 
»البلدية  مستدركًا  المواطنين«.  لعامة 
تتكفل  أن  على  بالكامل  الساحل  ستطور 

وزارة األشغال بتطوير الشارع«.
ــــاد الــبــوري بـــأن »مـــوازنـــة إنــشــاء  وأف
الشارع تقدر بـ 55 مليون دينار، تم إقرارها 
ضمن موازنة العام 2010. مشدداً على أن 
األراضـــي،  عــن  التعويض  ضــد  المجلس 
استمثارية  مــشــروعــات  أي  ضــد  وكــذلــك 
ــه ألن  ــوج ـــوال الـــشـــارع، ون ــام عــلــى ط ــق ت
ونؤكد  للمواطنين،  عامة  سواحلة  تكون 
والخدمات  ــي  واألراض المرافق  جميع  أن 
يتم  أن  على  لألهالي،  تخصص  أن  يجب 

إصدار وثائق تضمن ضمن القرار.«. 

وزارة البلديات تدرس إيقاف الدفان في مشروع »نورانا«               )تصوير: محمد المخرق(

 § البديع - صادق الحلواجي

ال��وزارة  إن  الكعبي:  جمعة  وال��زراع��ة  البلديات  شئون  وزي��ر  ق��ال   [
نورانا  مشروع  دف��ان  »وق��ف  المقتضي  البلدي  المجلس  ق��رار  أحالت 
االستثماري عاجاًل«، إلى الجهة المختصة في الوزارة للدراسة، على أن 

يتم موافاة المجلس بالرد خالل فترة شهر واحد.

العلوي يطالب »األشغال« بحل سريع للشوارع غير المسفلتة
السيد  األولى  الدائرة  وممثل  البلدي  المجلس  عضو  طالب   [
سريع  حل  بإيجاد  الجودر  فهمي  األشغال  وزير  العلوي  أحمد 

لمشكلة الشوارع غير المسفلتة في الدائرة األولى.
تتحول  عام  كل  األمطار  هطول  »نتيجة  أنه  العلوي  وأوض��ح 
هذه الشوارع غير المسفلتة إلى مستنقعات خطيرة تعيق حركة 
هذه  في  والمارة  القاطنين  قبل  من  استخدامها  يمكن  وال  المرور 
مرات  عدة  الموضوع  طرح  وأن  »سبق  أنه  وأض��اف  المناطق«، 
من  خلف  عصام  المهندس  الطرق  المساعد  ووكيل  الوزير  على 
لتطوير  الخطة  غياب  مع  أولية  ولو  بطبقة  الشوارع  شفلتةة  أجل 
ووضع  المقبلة  السنوات  أو  العاجل  القريب  في  الشوارع  هذه 
إيجاد  لحين  المشكلة  من  سيخف  اإلسفلت  من  األولية  الطبقة 

الموازنة المطلوبة«.
من  طويلة  لسنين  الشوارع  هذه  تبقى  أن  يمكن  »ال  أنه  وتابع 
لتطويرها،  مشروع  األفق  في  يوجد  أن  دون  ومن  تبلط  أن  دون 
حسابنا  على  الرمال  بوضع  الحيان  بعض  في  اضطررنا  وق��د 

الخاص لتخفيف بعض المعاناة عن األهالي«.
األي��ام  ف��ي  المكالمات  م��ن  سياًل  تلقى  أن��ه  العلوي  وأض���اف 
هذا  في  الشكاوى  من  العديد  تلقي  وتم  األهالي  قبل  من  األخيرة 
والديه   )435( مجمع  الجديدة  حبشي  جبلة  مناطق  من  الشأن 
وأبوبهام   )457( وأبوقوة   )368( الجنوبية  والسهلة   )424(
محدودة  الشوارع  هذه  كل  بأن  وتابع   ،)405( وطشان   )367(

وليست كبيرة.

الكعبي يوجه إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة و»لجنة عاشوراء«
 § الوسط - محرر الشئون المحلية

جمعة  ــة  ــزراع وال البلديات  شئون  ــر  وزي ــه  وج  [
ــرزوق  ــم ال خليل  الــنــائــب  ــس  أم لقائه  ــالل  خ الكعبى 
ورئيس  ميالد  مجيد  العاصمة  بلدي  مجلس  ورئيس 
ورئيس  المخرق  غــازي  الخيري  المنامة  صــنــدوق 
الثالث  عاشوراء  لمشروع  المنظمة  اللجنة  وأعضاء 
»من  شعار  تحت  المنامة  منطقة  في  سينطلق  الــذي 
بين  مشتركة  لجنة  تشكيل  ــى  إل عــاشــوراء«،  ــي  وح

الوزارة وإدارة مشروع »من وحي عاشوراء«.
في  والبيئي  الــبــلــدي  ــي  ــوع ال نشر  معهم  وبــحــث 

البلديات  شئون  وزارة  أن  مــؤكــداً  ــوراء،  ــاش ع موسم 
الوعي  لنشر  إمكانياتها  كامل  ستوظف  ــة  ــزراع وال

البيئي والبلدي خالل موسم عاشوراء.
األعوام  خالل  تحقق  الذي  الكبير  »النجاح  أن  وأكد 
حقيقيًا  دافعًا  يشكل  البيئة  مستوى  على  الماضية 
للمضي قدمًا في تعزيز المضامين البيئية والصحية 
انطالقًا من المبادئ اإلنسانية واإلسالمية المستلهمة 
أجل  من  الجهود  لتضافر  داعيًا  عاشوراء«،  ذكرى  من 

نشر الثقافة البيئية والبلدية على أوسع مدى ممكن.
مفصاًل  شرحًا  اللقاء  خالل  الوفد  عرض  جانبه  من 
وأنشطة  برامج  من  العام  هــذا  مشروع  يتضمنه  لما 

ــالق  وإط والصحي،  البيئي  الــوعــي  نشر  على  تركز 
من  الــمــقــدمــة  ــات  ــدم ــخ ال ــل  ك لتطوير  مفصلة  خــطــة 
عاشوراء  موسم  خالل  الحكومية  واألجهزة  ــوزارة  ال
ويعزز  المناسبة،  لهذه  الحضاري  الجانب  يظهر  بما 
الخدمات  صعيد  على  واألهلية  الرسمية  الشراكة  من 
الـــوزارة  أن  ــى  إل الكعبي  وأشـــار  والبلدية.  الصحية 
الميداني  الــمــركــز  افــتــتــاح  ــي  ف ــام  ــع ال هــذا  ستستمر 
للخدمات البلدية وتفعيل الخط الساخن بالمشاركة 
احتياجات  لبحث  ــوراء  ــاش ع لمشروع  ممثلين  مــع 
باختصاص  يتعلق  ما  كل  في  والحسينيات  المآتم 
الوزارة. ومن المتوقع أن يقوم الوزير بجولة ميدانية 

السنوية  ــدوة  ــن ال سيرعى  كما  المنامة،  منطقة  فــي 
»بيئة العاصمة«.

المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  أوضح  جانبه  ومن 
ــي  وح »مـــن  مـــشـــروع  أن  ـــواج  ـــح ال ــن  ــس ح إبــراهــيــم 
على  الــمــرة  ــذه  ه األكــبــر  قسمه  فــي  يــركــز  عــاشــوراء« 
تطوير  وأهــمــهــا  العملية،  الصبغة  ذات  الــجــوانــب 
الحسينية  ــب  ــواك ــم ال ــار  ــس م ــي  ف الــنــظــافــة  مــســتــوى 
المشتركة  اللجنة  أن  موضحًا  المحيطة،  والمناطق 
مع الوزارة ستبحث المرئيات التي من شأنها تحسين 
الجوانب البيئة وخصوصًا فيما يتعلق بالنظافة في 

موسم عاشوراء.

مواطن يطالب »الكهرباء« بتعويضه 
عن الخسائر التي لحقت به

  § الديه - محمد الجدحفصي

يقطع  ــذي  ال الديه  منطقة  من  جعفر  عبدالعزيز  المواطن  طالب   [
احترق  ما  بعد  ماديًا  بتعويضه  والماء  الكهرباء  هيئة   )414( مجمع 
أوالده  منع  الذي  األمر  األول،  أمس  منذ  لمنزله  المغذي  الكهربائي  المولد 
التسبب  إلى  باإلضافة  الدراسية،  واجباتهم  وحل  دروسهم  مراجعة  من 

في إتالف األطعمة التي تحفظ في الثالجات.
وبّين عبدالعزيز جعفر أنه »فوجئ لدى عودته للمنزل يوم أمس األول 
باحتراق المولد الكهربائي المغذي لمنزله ومنزلين مجاورين، الفتًا إلى 
أنه بادر باالتصال لطوارئ هيئة الكهرباء دونما جدوى، إذ لم يحضر أحد 
للمعاينة إال بعد يوم«. وأضاف قائاًل: »إن عمال المقاول حضروا للموقع 
أي  حضور  لعدم  ــك  وذل انصرفوا  أنهم  إال  المنزل،  ــام  أم بالحفر  وقاموا 
مسئول من الهيئة لمتابعة األمر، موضحًا أنه وحينما حضر أحدهم قال 

إن مسألة تصليح مغٍذ للكهرباء خارج المنزل سيتطلب بعض الوقت«.

منزل جعفر عقب احتراقه
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إرجاء قضية شرطي
 رمى جثة صديقه في الرفاع

 § المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

الجنائية  ــرى  ــغ ــص ال المحكمة  ــت  ــل أج  [
اضــرابــوه  منصور  القاضي  برئاسة  ـــى  األول
شرطي  قضية  العصفور  يوسف  سر  وأمــانــة 
دفنها  قبل  جثة  حرمة  بانتهاك  متهمين  وآخر 
نادي  خلف  الجثة  بإلقاء  ــر  وآخ لقيامه  ــك  وذل
 9 جلسة  المحكمة  وحـــددت  الغربي،  الــرفــاع 

مارس/ آذار للمرافعة.
للمتهم  ــت  ــه وج ــة  ــام ــع ال الــنــيــابــة  ــت  ــان وك
)الشرطي( أنه انتهك حرمة جثة المتوفى بأن 

قام برميها في منطقة برية.
للمتهم  ــت  ــه وج ــة  ــام ــع ال ــة  ــاب ــي ــن ال أن  ــا  ــم ك
ــواد  ــم ــي وآخـــر أنــهــمــا حـــازا وأحـــــرزا ال ــرط ــش ال
ـــوال  األح غير  ــي  ف التعاطي  بقصد  الــمــخــدرة 

المرخص بها قانونا.

نجاة 10 آسيويين
في حادث تصادم بتوبلي 

§ توبلي - محمد الجدحفصي 

] نجا عشرة آسيويين صباح أمس )االثنين( من دون إصابات بعد تصادم مركبة من 
نوع »صالون« مع شاحنة صغيرة )سكس ويل( في الطريق المؤدي إلى شارع الخدمات 
في منطقة توبلي، وأدى الحادث إلى انقالب »السكس ويل«، باإلضافة إلى أضرار متعددة 

بالمركبة األخرى. 
الحادث،  ومالبسات  ظــروف  في  بالتحقيق  المرور  أفــراد  جهود  نجدة  دوريــة  ودعمت 
الذي تشير التقارير األولية فيه إلى أن المركبتين قد تصادمتا وجهًا لوجه نتيجة انحراف 
إحداهما عن المسار المحدد لها، في الوقت الذي تولت فيه رافعة المرور العمل على تعديل 

وضعية الشاحنة وإزاحة المركبة الصالون عن الطريق لتسهيل حركة السير بالشارع.

القبض على 3 متهمين
بسرقة محالت تجارية في »الشمالية«

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

من  ــس  أم الشمالية  المحافظة  شرطة  ـــات  دوري تمكنت   [
المحالت  من  لعدد  سرقة  بعمليات  متهمين  ثالثة  على  القبض 

التجارية في المحافظة الشمالية.
في  الشمالية  المحافظة  شرطة  مديرية  عــام  مدير  وصــرح 
محلين  تعرض  عــن  بالغين  تلقت  المديرية  ــأن  ب ــس  أم بيان 
البحث  عمليات  مباشرة  تمت  الفور  وعلى  للسرقة  تجاريين 

القبض  من  الشمالية  المحافظة  شرطة  تمكنت  إذ  والتحري، 
أنهم  كذلك  التحريات  »كشفت  وأضــاف  متهمين.  ثالثة  على 
أجهزة  من  تجارية  محالت  عدة  طالت  سرقة  بعمليات  قاموا 
حاسب آلي وأجهزة إلكترونية وهواتف نقالة ومالبس وعطور 

في عدد من المناطق في المحافظة«.
إلى  الشمالية  المحافظة  شرطة  مديرية  عــام  مدير  ــار  وأش
اإلجــراءات  التخاذ  العامة  النيابة  إلى  القضية  إحالة  تمت  أنه 

القانونية.

»حملة أم البنين«: عالقتنا
مع الخطوط العراقية أكثر من جيدة

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

الحملة  عالقة  أن  محمد  سيد  أحمد  سيد  البنين  أم  حملة  متعهد  أكد   [
نافيًا  جيدة،  من  أكثر  بالبحرين  ووكيلها  العراقية  الجوية  الخطوط  مع 
في  »الوسط«  صحيفة  لمراسل  لسانه  على  المنقول  التصريح  صحة 

مطار البحرين.
مناف  صحيفتكم  في  ورد  ــذي  ال التصريح  بــأن  علمًا  »أفيدكم  ــال  وق
مناف  ورد  ما  أن  مبينًا  قاطعًا،  نفيًا  الكالم  بهذا  أصرح  لم  وإني  للصحة 
الطيران  في  التأخير  صاحبت  التي  بالمشكالت  نعلم  ونحن  األمر  لواقع 
هذا  على  زوارنــــا  مــع  ورتــبــنــا  مسبقا  رحــالتــنــا  بتأخر  إعــالمــنــا  تــم  حيث 

األساس.
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طالبة تكتسح انتخابات مجلس متدربي »معهد البحرين« 
§ مدينة عيسى - زينب التاجر 

في  الــســيــاســيــة  ــات  ــي ــع ــم ــج وال ــل  ــت ــك ال ــت  ــاب غ  [
للتدريب  البحرين  معهد  متدربي  مجلس  انتخابات 
ودخل 18 مترشحا بينهم متدربة وحيدة كمستقلين 
عبداهلل  محمد  آمنة  فازت  إذ  بحت،  طالبي  عمل  ضمن 

بأعلى األصوات )440 صوتًا(.
وأعلن رئيس لجنة التدقيق واإلعالن نائب المدير 
العام لشئون التدريب في المعهد فاضل ربيع نتائج 
متدربي  مجلس  أعضاء  النتخاب  التصويت  عملية 
ـــس مــن الــســاعــة  ـــوم أم ـــراع ي ـــت الــمــعــهــد. وامــتــد االق

التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء. 
قام  عبداهلل  صالح  حميد  المعهد  عام  مدير  وكان 
الرئيسي  التصويت  مقر  على  استطالعية  بجولة 
العملية  ســيــر  لــضــمــان  ـــراع  ـــت االق ـــاب  ب فــتــح  ــذ  ــن وم
كبار  ــام  ــم ــت اه تــعــكــس  ــة  ــق الئ بــصــورة  االنــتــخــابــيــة 
على  وحــرصــهــم  والــمــعــهــد  الــعــمــل  وزارة  مسئولي 
بحسب  المتدربين،  لمجلس  الدعم  أنواع  كافة  تقديم 

ما عمم المعهد أمس. 
شــهــدت  ــت  ــوي ــص ــت ال عــمــلــيــة  أن  ــع  ــي رب وأوضـــــح 
 2770 أصــل  ــن  م ومــتــدربــة  مــتــدربــا   721 مــشــاركــة 
أن  مــوضــحــًا  الــتــصــويــت،  ــي  ف الــمــشــاركــة  لهم  يحق 
الجمعية  مثل  المعنية  الحقوقية  الجمعيات  بعض 
البحرينية للشفافية والجمعية البحرينية للحريات 
العامة، والجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان قامت 
باإلضافة  والفرز  التصويت  عملية  على  باإلشراف 
مراحل  فــي  مندوبيهم  أو  المترشحين  مراقبة  ــى  إل
لم  النتائج  أن  مضيفًا  والتدقيق،  التصويت  عملية 
الساعة  تمام  في  االقتراع  باب  إغالق  بعد  إال  تحسم 
المتدربين  مشاركة  تواصلت  إذ  مــســاًء،  السادسة 

حتى الساعات األخيرة من االقتراع.

تم  بــأنــه  الــتــوبــالنــي  ليلى  صــرحــت  جهتها،  ــن  م
من  المئة  في   10 نسبته  بما  عشوائية  عينة  اختيار 
الفرز  بين  والمقارنة  للتدقيق  الناخبين  مجموع 
النتائج  مطابقة  تبين  ــد  وق ــدوي  ــي وال اإللكتروني 

كليا.
ــام الــســاعــة  ــم ــي ت ـــدأ ف ــد ب ـــراع ق ـــت ـــاب االق وكـــان ب
المتدربين،  من  جيدة  بمشاركة  صباحا،  التاسعة 
ــالل  ــن فـــي االقــــتــــراع خ ــي ــارك ــش ــم ــي ال ــال ــم وبــلــغ إج
 240 من  أكثر  التصويت  بدء  من  األوليين  الساعتين 
مجلس  مقاعد  على  للفوز  تنافس  إذ  ومتدربة،  متدربا 

18 مترشحا ومرشحة.  المتدربين 
من جهته، قال رئيس اللجنة العليا المشرفة على 

الربيعي  حسين  المجلس  انتخابات 
االنتخابات  على  أشرف  المعهد  من  موظفا   40 إن 
العليا  اللجنة  أبــرزهــا  عاملة  لجان  على  موزعين 
التدقيق  ولجنة  االنتخابات،  على  المشرفة  واللجنة 
جانب  إلــى  والطعون،  الشكاوى  ولجنة  واإلعـــالن، 
مراقبين داخليين ومراقبين من الجمعية البحرينية 
والجمعية  العامة  الــحــريــات  وجمعية  للشفافية 
سير  سالمة  من  للتأكد  االنسان  لحقوق  البحرينية 
واألسس  المتبعة  للمعايير  وفقا  االنتخابية  العملية 
تخصيص  تم  أنه  إلى  الربيعي  وأشار  الديمقراطية. 
ذلك  من  الهدف  أن  موضحًا  لالقتراع،  صناديق  ثالثة 
الساعة  تمام  في  تمت  التي  التدقيق  عملية  تسهيل 

السادسة مساء مباشرة بعد إغالق باب االقتراع. 
مجلس  أعضاء  اختيار  يتم  إنه  المعهد  بيان  وقال 
الذي  المباشر  االقتراع  بطريقة  سنويًا  المتدربين 
أجواء  في  النظاميين،  المتدربين  جميع  فيه  يشارك 
المعهد  إدارة  تأثير  عن  بعيدا  وديمقراطية  شفافة 
لقطاع  الممثلين  الــســبــعــة  األعـــضـــاء  ــار  ــي ــت اخ فــي 

المتدربين.

مدير المعهد: المجلس الرابع باكورة التصويت اإللكتروني األول 
انتخابات  إن  للتدريب،  البحرين  معهد  مدير  قال   [
مجلس متدربي المعهد التي انعقدت يوم أمس )االثنين( 
الطلبة  يمثل  كان  السابق  في  أنه  مستدركًا  الرابعة،  تعد 

لجان طالبية.
ولفت إلى أن المجلس الجديد يعد األول الذي يستخدم 
من  كبيرة  مشاركة  متوقعا  اإللكتروني،  التصويت  فيه 
وزيــادة  العملية  سالسة  على  ذلك  في  وعــول  المتدربين 
تدشين  قرب  مع  المتزامنة  واإلرشــاد  التوجيه  فعاليات 
أيضا  المجلس  ــذا  ه يميز  ــا  م ــأن  ب ــع  ــاب وت االنــتــخــابــات. 
إشراف  عن  فضال  المميزين  المترشحين  من  نخبة  وجود 
ولجنة  االنتخاب  عملية  على  حقوقية  جمعيات  ثــالث 
المرفوعة  للحاالت  النظر  فيها  يتم  والطعون  للشكاوى 
وفق آليتين األولى أثناء عملية االقتراع مباشرة والثانية 

بعد إعالن النتائج.
الواحد  الفريق  بروح  الجديد  المجلس  يعمل  أن  وأمل 
لعمل  طــاقــاتــه  ويــصــب  السابقة  المجالس  ـــرار  غ على 
ويركز  المتدربين  بمصلحة  للرقي  يهدف  بحت  طالبي 
ويكون  والمتدربين  اإلدارة  بين  التواصل  جسور  مد  على 

حلقة الوصل الفاعلة.
لالنتخابات  العليا  اللجنة  رئيس  أضاف  جانبه،  من 
بآلية  تسير  المجلس  انتخابات  أن  الربيعي  حسين 
لهذه  لالستعداد  عــمــدت  اللجنة  أن  ــى  إل الفــتــًا  منظمة، 
اإللكتروني  التصويت  ــود  وج مع  والسيما  االنتخابات 
عبر ثالث مراحل، األولى قبل شهر منذ اآلن إذ تم وضع كل 
التصويت  في  المتبع  للنظام  والبرمجيات  األساسيات 

اإللكتروني وتدشين عملية محاكاة للعملية.

4 لجان لمتابعة
 انتخابات »معهد التدريب« 

البحرين  معهد  في  والتوجيه  اإلرشــاد  قسم  رئيس  قالت   [
معهد  ــي  ف ــات  ــاب ــخ ــت االن عملية  إن  الــتــوبــالنــي  ليلى  لــلــتــدريــب 
البحرين للتدريب الختيار 7 ممثلين لمجلس متدربي المعهد من 
العليا  اللجنة  األولى  لجان،  أربع  عليها  تشرف  متدربا   18 بين 
لجنة  عن  فضال  الربيعي  برئاسة  االنتخابات  على  المشرفة 
الطعون  ولجنة  البيانات  تدقيق  ولجنة  والشكاوى  الطعون 
ثالث  إشــراف  جانب  إلــى  النتائج  وإعــالن  النتائج  فــرز  ولجنة 
الجمعية  وهي  االنتخابية  العملية  سير  على  حقوقية  جمعيات 
اإلنسان  لحقوق  البحرينية  الجمعية  للشفافية،  البحرينية 
أشرفت  أن  سبق  والتي  العامة  للحريات  البحرينية  والجمعية 

على انتخابات المجالس الثالثة السابقة.

جمعيات حقوقية: مطابقة 10٪  من صناديق 
االقتراع بنتائج التصويت اإللكتروني

ــا  ــي ــل ــع ال الـــلـــجـــنـــة  ــــاء  ــــض أع ـــــد  أح ـــت  ـــف ل  [
العملية  أن  إلى  الموسوي  شرف  لالنتخابات 
ـــالث جــمــعــيــات  ــرف عــلــيــهــا ث ــش ــة ت ــي ــاب ــخ ــت االن
المزمع  من  إذ  اللجنة،  مع  بالتنسيق  حقوقية 
ــا  ــي ــرون ــت ــك إل ــج  ــائ ــت ــن ال ــــد  رص ــة  ــي ــل ــم ع ــم  ــت ت أن 
ورود  حالة  في  االقــتــراع  صناديق  واستخدام 

أخذ  سيتم  ــأن  ب مستدركا  ــون،  ــع وط ــاوى  ــك ش
من  ــة  ــئ ــم ال فـــي   10 ــا  ــه ــوام ق ــة  ــي ــوائ ــش ع ــة  ــن ــي ع
بنتائج  نتائجها  ومطابقة  االقتراع  صناديق 
 20 ــى  إل تزيد  أن  على  اإللكتروني  التصويت 
بين  فروقات  وجود  تلمس  حالة  في  المئة  في 

. ئج لنتا ا

لجنة الطعون: ال شكاوى 
في انتخابات المعهد 

] أكد رئيس لجنة الشكاوى والطعون ماجد سلطان أنه لم ترد اللجنة حتى 
بأنه  مستدركًا  االنتخابية،  العملية  سير  عن  شكاوى  أية  الخبر  كتابة  ساعة 
ال  شكاوى  شهدت  السابقة  االنتخابات  وأن  محدودة  الشكاوى  تكون  ما  غالبا 

يزيد عددها على ثالث وكلها يتم التعامل معها بحسب كل حالة.
ورفعها  الشكاوى  في  النظر  ويتم  أعضاء  ثالثة  تضم  اللجنة  أن  وأوضــح 
دعت  إن  نفسها  اللحظة  في  منها  البسيطة  الشكاوى  ومعالجة  العليا،  للجنة 

الحاجة.

يناير الحكم في قضية سرقة 23 
جهاز حاسوب من مدرسة السهلة

ال���م���ح���ك���م���ة  ح�����ج�����زت   [
ال��ص��غ��رى ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة 
محمد  سيد  القاضي  برئاسة 
الكفراوي وامانة السر محمود 
 23 س���رق���ة  ق��ض��ي��ة  ع���ي���س���ى، 
مدرسة  من  آل��ي  حاسب  جهاز 
حارسا  فيها  والمتهم  السهلة 

أم�����ن م����ن ال���م���درس���ة ن��ف��س��ه��ا 
 6 حتى  للحكم  لهما،  وصديق 
للحكم  الثاني  ك��ان��ون  يناير/ 
أمس  ي��وم  المتهمون  مُثل  وق��د 
المتهم  واعترف  المحكمة  أمام 
فيما  إليه  منسوب  هو  بما  األول 

أنكر اآلخران التهمة. 

وجهت  ق��د  النيابة،  وك��ان��ت 
لحارسي أمن وصديقهما تهمة 
آلي  ح��اس��ب  ج��ه��از   23 س��رق��ة 
االبتدائية  السهلة  مدرسة  من 
اإلع����دادي����ة ل��ل��ب��ن��ي��ن، وأخ��ل��ت 
كان  الذي  األمن  حارس  سبيل 

على الواجب في المدرسة.

تمكينًا للمرأة... »آمنة« تقف أمام 17 مترشحًا 
متدربي  مجلس  لتمثيل  المترشحة  المتدربة  وقفت   [
أولى(  سنة   - تسويق   ( محمد  آمنة  للتدريب  البحرين  معهد 
صوت  إيصال  بهدف  وذلك  الذكور،  من  مترشحا   17 أمام 

المتدربة وتمكينًا للمرأة في المعهد.
إن  وقالت  معها،  سريع  لقاء  »الوسط«  ل�  كان  ذل��ك،  وفي 

الخوف تملكها في بادئ األمر بعد علمها بكونها المترشحة 
وش��ك  ع��ل��ى  وك���ان���ت  للمجلس  ال��م��ت��درب��ات  م���ن  ال��وح��ي��دة 
المتدربين  م��ن  لها  الداعمة  األص���وات  أن  بيد  االن��س��ح��اب، 
الجميع  صوت  إليصال  قدما  للمضي  دفعتها  والمتدربات 

متدربين ومتدربات.

وقالت: »أتمنى أن أوصل صوت المتدربين وأمثل وجود 
ذكور  مترشحين  بين  وحيدة  ووجودي  المجلس  في  المرأة 

أعطاني مزيدا من القوة واألمل في الفوز«.
وفيما يخص برنامجها االنتخابي ذكرت أن من أولوياتها 

التطرق إلى مشكلة قانون الدرجات الجديد.

الفائزون بانتخابات مجلس متدربي معهد البحرين في صورة جماعية

إرجاء قضية مواقعة أنثى بعد 
تنازل ولي أمر المجني عليها 

سر  وأمانة  الكفراوي  محمد  سيد  القاضي  برئاسة  الثالثة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  أجلت   [
محمود عيسى قضية مواقعة أنثى برضاها إلى جلسة 18 يناير/ كانون الثاني للدراسة. 

تتجاوز  ولم  عاما   16 أتمت  والتي  عليها  المجني  واقع  أنه  للمتهم  وجهت  العامة  النيابة  وكانت 
الواحد والعشرين برضاها. وقدم ولي أمر المجني عليها تنازال عن القضية أمام المحكمة في جلسة 

يوم أمس بعد أن تم عمل صلح بينهم للزواج. 

النيابة تحقق اليوم في قضية شجار 
بين باكستانيين وبحرينيين 

وقع  شجار  قضية  في  اليوم  النيابة  تحقق   [
منطقة  ف��ي  باكستانيين  و5  بحرينيين   3 ب��ي��ن 
بسبب  الطرفين  بين  وق��ع  شجار  بعد  دارك��ل��ي��ب 
النيابة  أن  »ال��وس��ط«  وعلمت  مسجل.  تصليح 
للتحقيق  الثمانية  المتهمين  بحبس  امرت  العامة 
معهم اليوم بخصوص الواقعة ومعرفة المتسبب 

في الشجار الذي ادى إلى اصابات بين طرفيه.
وهم  البحرينيين  المتهمين  زوجة  ذكرت  وقد 
مسجل  لتصليح  ذهبا  ابنيها  أن  وزوجها  ول��دان 

السيارة  تصليح  م��ن  االن��ت��ه��اء  وب��ع��د  ال��س��ي��ارة، 
المبلغ  تسلم  الباكستانيون  المتهمون  رف��ض 
 18 بدفع  مطالبين  دينارا،   12 وهو  عليه  المتفق 

دينارا، فرفض االبن تسلم السيارة.
واضافت أن المتهمين سحبوا ابنها )18 عاما( 
الذي  الوقت  في  بالضرب،  عليه  باالعتداء  وقاموا 
لوالده  باالتصال  وق��ام  عاما(   15( شقيقه  ه��رب 
وح��دث  اي��ض��ا  علية  االع��ت��داء  وت��م  ح��ض��ر،  ال���ذي 

شجار بين الطرفين.

وزير الداخلية: االستراتيجية
األمنية بحاجة إلى تطوير دائم 

§ الوسط - محرر الشئون المحلية 

الفريق  الداخلية  وزير  قال   [
عبداهلل  ب��ن  راش��د  الشيخ  ال��رك��ن 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  إن  خ��ل��ي��ف��ة  آل 
مستمر  بشكل  تحتاج  األم��ن��ي��ة 
يتماشى  بما  وتطوير  تفعيل  إلى 
م���ع ال��م��س��ت��ج��دات وال��ت��ح��دي��ات 

األمنية.
الشيخ  الوزير  رعاية  وتحت 
بنادي  أم��س  صباح  أقيم  راش��د 
ض���ب���اط األم�����ن ال���ع���ام اح��ت��ف��ال 
البحرين  شرطة  ي��وم  بمناسبة 
ضباط  م��ن  ع���ددا  ال��وزي��ر  وك���رم 
وض�����ب�����اط ال����ص����ف واألف���������راد 

المتميزين.
ال��وزارة  أن  الوزير  وأض��اف 

العمل  يتصف  أن  على  تحرص 
الشفافية  مقومات  بكل  األمني 
جانب  إل���ى  وال��ع��دال��ة  وال��ن��زاه��ة 
اإلخ�����اص وال��ت��ف��ان��ي ف���ي حب 
مؤكدًا  واالنتماء،  والوالء  الوطن 
صراحة  بكل  تعمل  ال���وزارة  أن 
شيء  أي  لديها  وليس  ووضوح 

تخشاه أو تخفيه. 
أن  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر  وأك������د 
على  ت���ق���وم  ال�������وزارة  س��ي��اس��ة 
م��ت��اب��ع��ة ال��ج��ري��م��ة وم��اح��ق��ة 
مستوى  رف��ع  خ��ال  من  الجناة 
للحد  وال��ج��اه��زي��ة  االس���ت���ع���داد 
بشكل  ساهم  ال��ذي  األم��ر  منها، 
فّعال في السيطرة على مستوى 
ون���وع���ي���ة ال���ج���رائ���م وال���ن���ج���اح 
ف���ي ال��ك��ش��ف ع��ن��ه��ا وال��س��رع��ة 

ف���ي ض��ب��ط ال��ج��ن��اة وان��خ��ف��اض 
ع��ام  بشكل  ال��ج��ري��م��ة  م��ع��دالت 
وه�����و أم�����ر واض������ح م����ن خ���ال 

األرقام واإلحصائيات. 
ون�����وه إل����ى ان����ه ف���ي ال��وق��ت 
على  ال�������وزارة  ت��ح��رص  ن��ف��س��ه 
وصون  اإلنسان  حقوق  رعاية 
ال����ح����ري����ات ال���ع���ام���ة ف����ي إط����ار 
ال��دس��ت��ور وال���ق���ان���ون، م��ش��ي��دًا 
ب��م��ا ت��ح��ق��ق م���ن ان����ج����ازات في 
الفخر  إل���ى  ت��دع��و  ال��م��ج��ال  ه���ذا 
عمل  أن  إل��ى  مشيرًا  واالع��ت��زاز، 
الشرطة يتم في إطار من االلتزام 
والتقيد بالقانون والتمسك بمبدأ 
العمل  م��ب��اش��رة  ف��ي  االن��ض��ب��اط 
ومن  وح��زم  جدية  بكل  األم��ن��ي 

دون تساهل أو تراخي.

وزير الداخلية يصافح الضباط في األمن العام

نتائج عملية التصويت
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في وقت يزداد فيه الغموض بشأن انعقاده بعد تراكم عدد كبير من المشروعات المختلف عليها

»صندوق الطالب« و»احتياطي األجيال« للمجلس الوطني

ــورى  ــش ال مجلس  جلسة  وفـــي  أمـــس  يـــوم  ــل  ــي أح إذ 
دعم  صــنــدوق  بإنشاء  بشأن  بقانون  مــشــروع  مــن  كــل 
على  والخارج  الداخل  في  الدارسين  الطلبة  وتشجيع 
ال  الذين  الطلبة  بمنح  يقضي  الخاصة،والذي  نفقتهم 
قروضًا  والتعليم  التربية  وزارة  بعثات  على  يحصلون 
بينما  القرض  فوائد  فقط  الدولة  تتحمل  أن  على  ميسرة 
بقانون  ــروع  ــش وم بــاألقــســاط،  الــقــرض  الطالب  يــســدد 
لسنة   )28( رقــم  القانون  أحكام  بعض  تعديل  بشأن 
من  والمقترح  القادمة  لألجيال  االحتياطي  بشأن   2006
المئة  في   5 باقتطاع  يقضي  والذي  النواب  مجلس  قبل 
دوالر  اقتطاع  عــن  فضاًل  بـــداًل،  النفط  برميل  قيمة  مــن 
من  حــراريــة  ــدة  وح مليون  لكل  البيع  سعر  على  ــد  واح
المدعوم  بالسعر  الشركات  من  أي  تستهلكه  الذي  الغاز 

الصناعية. لألغراض 
صندوق  إنشاء  بشأن  قانون  مشروع  نقاش  ــدأ  وب

والخارج  الداخل  في  الدارسين  الطلبة  وتشجيع  دعم 
ففي  ــات  ــوري ــش ال بين  بــخــالف  الــخــاصــة  نفقتهم  على 
وزارة  رأي  عن  الصالح  فوزية  العضوة  تساءلت  حين 
هل  وعن  للمشروع،  اللجنة  رفض  في  والتعليم  التربية 
بإرغام  تقوم  بأنها  »التربية«  وزارة  على  تجٍن  هناك 

البعثات؟. بعض  على  الطلبة 
الجشي  بهية  العضوة  الخدمات  لجنة  رئيسة  ردت 
والتعليم  التربية  وزارة  على  تجٍن  هناك  يكن  »لم  بأنه 
كانت  »إذا  وتــابــعــت  الــكــلــمــة«،  هــذه  بسحب  ــب  ــال وأط
توزع  الطبيعي  فمن  لطلبتها  بعثات  ستقدم  البحرين 
خصصت  الــوزارة  كانت  وإذا  العمل  سوق  يحتاجه  لما 
ليس  فإنه  العمل  ــوق  س الحتياجات  البعثات  بعض 

فعله«. واجب  هو  ما  وهذا  عيبًا 
فيما اعتبر عضو لجنة الخدمات ومقرر اللجنة الشيخ 
سيسحب  القانون  هــذا  مثل  »إقــرار  أن  خليفة  آل  خالد 

الخيرية«. الجمعيات  أقدام  تحت  من  البساط 
المالية  الشئون  لجنة  رئيس  اعتبر  آخر  جانب  من 
أن  المسقطي  خــالــد  ــورى  ــش ال بمجلس  واالقــتــصــاديــة 

رقم  القانون  أحــكــام  بعض  بتعديل  قــانــون  »مــشــروع 
القادمة  لألجيال  االحتياطي  بشأن   2006 لسنة   )28(
مجلس  قبل  من  أقر  لو  النواب  مجلس  قبل  من  والمقترح 

النواب  مجلس  قبل  من  بها  جاء  التي  بالصورة  الشورى 
التنفيذية  »المادة  أن  إلى  مشيراً  كارثة«،  سيمثل  فإنه 
التالي  اليوم  في  به  يعمل  أنه  عن  تتحدث  المشروع  في 
فيه  تنص  الذي  الوقت  في  الرسمية  الجريدة  في  لنشره 
مما  كامل  عام  بعد  بنصه  يعمل  أنه  على  األولى  المادة 
في  القانون  نشر  عند  سيتوقف  االستقطاع  أن  يعني 

كامل«. عام  لمدة  الرسمية  الجريدة 
ــون الــمــالــيــة  ــئ ــش ــوة لــجــنــة ال ــض ــت ع ــف ـــك أس ـــى ذل إل
وسط  حلول  ــود  وج لـــ«عــدم  حفاظ  نــدى  واالقتصادية 
اللجنة  ــي  ف فنحن  والـــنـــواب،  ــورى  ــش ال مجلسي  بين 
مجلس  ولكن  وســط  حل  إلــى  نصل  أن  حاولنا  المالية 
ال  رجوعه  وعند  الوسط،  الحل  على  يوافق  لم  النواب 
ما  نرفض  أو  نوافق  أن  إال  القانونية  الناحية  من  يمكننا 
القانون  مع  »نحن  وختمت  الــنــواب«،  مجلس  به  جــاء 

مختلفة«. بمعايير  ولكن 
من جهة أخرى أحال المجلس البند الثالث من المادة 
فترة  خــالل  التفرغ  بشأن  بقانون  مشروع  من  الثالثة 
الرياضية  والبطوالت  األلعاب  في  والمشاركة  اإلعــداد 
بعد  الصياغة،  ــادة  إع بهدف  التشريعية  اللجنة  إلــى 
رئيسة  ورفض  صياغتها  بشأن  األعضاء  بين  اختالف 
أن  إلى  يشار  اللجنة.  إلى  البند  إعــادة  الخدمات  لجنة 

العالوات. في  المفرغ  الالعب  أحقية  عن  يتحدث  البند 

مجلس الشورى يناقش مشروع قانون إنشاء  صندوق دعم وتشجيع الطلبة      )تصوير:أحمد آل حيدر(

 § القضيبية - مالك عبداهلل

] في وقت يزداد فيه الغموض بشأن انعقاد المجلس الوطني من عدمه وخصوصًا أنه لم ينعقد 
في الفصل التشريعي األول على رغم االختالف بين مجلسي الشورى والنواب، فإن المشروعات 
انعقاد  موعد  مناقشة  عن  معلومات  أي  دون  من  ت��زداد  المجلسين  بين  عليها  المختلف  بقوانين 

المجلس الوطني لحل هذه الخالفات.

»مالية النواب« تبحث مع وزير الدفاع تجاوزات مصاريف التسليح
 § الوسط - المحرر البرلماني

النواب  بمجلس  المالية  اللجنة  التقت   [
الدفاع    لشئون  الــدولــة  ــر  وزي )االثنين(  أمــس 
وذلــك  ــه،  ل الــمــرافــق  ــد  ــوف وال خليفة  آل  عــبــداهلل 
للدولة  الموحد  الختامي  الحساب  لمناقشة 
عند  الــلــجــنــة  ــت  ــف ــوق ت ــث  ــي ح  ،2008 لــســنــة 
ــاع  ــدف ال وزارة  تـــجـــاوز  األول  ــن،  ــي ــوع ــوض م
حجم  بلغ  حيث  لــلــوزارة  المعتمدة  الموازنة 
العام  في  دينار  ماليين   3,300,000 التجاوز 
ديــنــار  مــلــيــون   13 بــلــغ   2007 وفـــي   ،2006
ما  إلى  التجاوز  حجم  فوصل  2008م  في  أما 

يقارب 30 مليون دينار. 
للمادة  مخالف  ــذا  ه أن  اللجنة  واعــتــبــرت 
بذكر  ــت  ــب ــال وط ــة  ــوازن ــم ال ــون  ــان ق ــن  م  )32(
التي  الــمــالــيــة  الــبــيــانــات  وتــفــاصــيــل  ــاب  ــب أس
الدفاع  وزيــر  أن  إال  الموازنة،  تجاوز  إلــى  أدت 
المعتمدة  الموازنة  تتجاوز  لم  ــوزارة  ال أن  أكد 
دفعتها  2007م  موازنة  من  مبالغ  هي  وإنما 
في  مسبقًا  مقرة  فواتير  لسد   ،2008 العام  في 

العام 2008. 
خليل  عبدالجليل  اللجنة  رئيس  وطــالــب 
التي  المالية  البيانات  تفاصيل  بذكر  إبراهيم 
طالب  كما  للموازنة،  الوزارة  تجاوز  عدم  تؤكد 
بمعلومات تؤكد صرف مبالغ مستحقة سابقًا 
المالية  الرقابة  ــوان  دي تقرير  أن  اعتبار  على 

تجاوزت  المبالغ  هذه  أن  اعتبر   2008 للعام 
تعتبر  فهي  وبالتالي  المعتمدة،  الــمــوازنــة 

مخالفة للمادة )32( من قانون الموازنة. 
ــود  ــرص ــم ال الــمــبــلــغ  أن  ـــى  إل خــلــيــل  وأشــــار 
الختامي  الــحــســاب  ــي  ف التسليح  لمشاريع 
للدولة يبلغ 70 مليون دينار إال أن هناك تقارير 
من جهات متخصصة تشير إلى أن مصروفات 
دوالر  مليون   500 مــن  أكــثــر  بلغت  التسليح 
بتحديد  الدفاع  وزارة  مطالبًا   ،2008 للعام 
التسليح.  مشروع  لمصروفات  الفعلي  الرقم 
من جانبه، أكد وزير الدفاع أن المبلغ المفروض 
لمشاريع التسليح لم يتجاوز السبعين مليون 

دينار كما ذكر في التقرير. 
أن  اللجنة  ــس  ــي رئ ـــار  أش ـــر،  آخ ــب  ــان ج ــن  م
ــاء من  ــه ــت ــت عــلــى االن ــارف الــلــجــنــة الــمــالــيــة ش
حيث   ،2008 ــام  ــع ــل ل ــي  ــام ــت ــخ ال ــاب  ــس ــح ال
ـــوزارات  ال فــي  المشاريع  مصروفات  ناقشت 
ــي تــأخــرت عن  ــت ــــــوزارات ال ــت عــنــد ال ــف ــوق وت
 2008 موازنة  في  المعتمدة  المشاريع  تنفيذ 
لتنفيذ  لها  المرصودة  الموازنة  تستغل  ولــم 
تنفيذ  في  فشاًل  يعد  ما  الحيوية،  المشاريع 
في  قـــدرة  وعـــدم  تخطيط  ــوء  س أو  المشاريع 
تنفيذ المشاريع المعتمدة، كما ناقشت اللجنة 
اللجنة  تقرير  في  تبنيها  المفروض  اآللــيــات 
جميع  في  المتكرر  الخلل  هذا  تجاوز  أجل  من 
الخدمية  الوزارات  لدى  وخصوصًا  الموازنات 

الحيوية.
الموازنات  مشاريع  اللجنة  ناقشت  كذلك، 
والــجــهــات  الــهــيــئــات  بــعــض  ــي  ف التحويلية 
تنفيذ  ــي  ف ــا  ــض أي أخــفــقــت  ــي  ــت وال الــحــكــومــيــة 
المبلغ  كان  حيث  منها،  المطلوبة  المشاريع 
 118 التحويلية  الموازنات  لمشاريع  المعتمد 
مليون   60 إال  فعليًا  ينفذ  ــم  ول ديــنــار  مليون 
اإليرادات  مناقشة  في  اللجنة  وتوقفت  دينار، 
في الموازنات التحويلية عند بند االستثمارات 
 70 ــن  م تــراجــعــت  الــتــي  الحكومية  واألمــــالك 
دينار  مليون   15 إلى   2007 في  دينار  مليون 
في العام 2008م، وذلك بسبب تحويل بعض 

األمالك الحكومية إلى شركة ممتلكات. 
ورأت  بالتفصيل  البند  هذا  اللجنة  وناقشت 
أن األمالك والعقارات الحكومية يجب أن تبقى 
مسجلة باسم الحكومة وأن يتم توكيل إدارتها 
أو  ضياع  خشية  )إدامــة(  ممتلكات  شركة  إلى 
للدولة  ملك  هي  التي  الممتلكات  بعض  بيع 
األمــالك  من  الــدولــة  خزينة  حرمان  وبالتالي 

العامة.
كذلك ناقشت اللجنة المالية موضوع الدين 
والخارجية.  الداخلية  والــقــروض  الحكومي 
االجتماع  تخصيص  وقررت  الوفر  بند  وكذلك 
المتعلقة  النهائية  التوصيات  لمناقشة  القادم 
أجل  مــن   ،2008 للعام  الختامي  بالحساب 

تقديمه للمجلس التخاذ ما يراه مناسبًا.

توافق على صرف بدل إيجار لألرملة والمطلقة

»مرافق النواب« تقر تعديالت أحكام قانون البلديات
 § الوسط - المحرر البرلماني

المرافق  لجنة  رئيس  صرح   [
العامة والبيئة البرلمانية النائب 
ــرت  أق اللجنة  بـــأن  ــروز  ــي ف ـــواد  ج
ــق  ــواف ــت ـــم ال ــالت الــتــي ت ــدي ــع ــت ال
البلديات  وزارة  ممثلي  مع  عليها 
قانون  مشروع  بشأن  ــة  ــزراع وال
ــون  ــان ــض أحـــكـــام ق ــع بــتــعــديــل ب
ـــادر بــالــمــرســوم  ـــص ــات ال ــدي ــل ــب ال
بقانون رقم )35( لسنة 2001م، 
المعدل بالقانون رقم )38( لسنة 

2006م.
اللجنة  أن  ــب  ــائ ــن ال وأضــــاف 
اعتمدت التعديالت المقترحة في 
حيث   ،4 ــم  رق بقانون  الــمــشــروع 
يكون  »أن  عــلــى  الــتــعــديــل  نــص 
تابعًا  للبلدية  التنفيذي  الجهاز 
سلطة  ويمارس  البلدي  للمجلس 
وافقت  حين  ــي  ف قــرارتــه،  تنفيذ 
البلدية  رسوم  زيادة  على  اللجنة 
ــي  ــال ــم ــل ال ــي ــص ــح ــت مـــن خــــالل ال
الشوارع  في  السيارات  لمواقف 
التي  والمواقع  والطرقات  العامة 
تخصصها البلدية لهذا الغرض«.

ــة خـــالل  ــن ــج ــل كـــمـــا وافــــقــــت ال

ـــد امـــس  ـــق ـــع ـــن ـــم ـــا ال ـــه ـــاع ـــم ـــت اج
ـــى االقــــتــــراح  ـــل ـــــن(، ع ـــــي ـــــن )االث
إيجار  ــدل  ب ــرف  ص بشأن  برغبة 
والمطلقة  األرمـــلـــة  للبحرينية 
بحريني،  غير  مــن  المتزوجة  أو 
اعتماد  بشأن  برغبة  ــراح  ــت واالق
غيره  دون  فقط  األســرة  رب  دخــل 
في استحقاق الخدمات اإلسكانية 
وأال يتم احتساب دخل الزوجة في 
على  الحصول  استحقاق  تقدير 
بموافقة  إال  اإلســكــانــيــة  الــخــدمــة 
بشأن  برغبة  ــراح  ــت واالق الـــزوج، 
بالدائرة  الكازينو  حديقة  تطوير 
الــمــحــرق،  محافظة  ــن  م الــثــالــثــة 
إسكان  بشأن  برغبة  ــراح  ــت واالق
للسقوط  اآليلة  المنازل  أصحاب 
يتم  ــا  ــم ــث ري ـــان  ـــك اإلس ــق  ــق ش ـــي  ف

ــل  ــي ــأه ـــاء مـــن تــرمــيــم وت ـــه ـــت االن
بشأن  برغبة  واالقتراح  منازلهم، 
ــة في  ــي ــان ــث ــة ال ــل ــرح ــم ــال ـــدء ب ـــب ال
بوماهر،  حــالــة  ــان  ــك إس ــروع  ــش م
جسر  بإنشاء  برغبة  ــراح  ــت واالق
في  الضوئية  ــارة  اإلش بدل  علوي 
الشمالي  عيسى  مــديــنــة  مــدخــل 
)تقاطع مدينة عيسى – سلماباد( 
ــول  ــدخ ال عملية  لتسهيل  ـــك  وذل
ــة، وتــجــنــبــًا  ــن ــدي ــم ــل والــــخــــروج ل
للزحام اليومي على هذا التقاطع، 
ـــًا مــــن وقــــــوع الــــحــــوادث  ـــع ـــن وم

المرورية.
ــة قــــرار  ــن ــج ــل كــمــا نــاقــشــت ال
ــــورى بــخــصــوص  ــــش ــس ال ــل ــج م
الــمــادة  يتعديل  ــون  ــان ق ــروع  ــش م
ــون  ــان ــق ب ـــوم  ـــرس ـــم ال ـــن  م  4 ــــم  رق

بــشــأن  1994م،  لــســنــة   2 رقــــم 
التخطيط العمراني، كما اعتمدت 
مجلس  بــقــرار  بالتمسك  اللجنة 
عرض  على  ينص  الـــذي  ــواب  ــن ال
على  ــام  ــع ال التخطيط  ــروع  ــش م
ذات  والجهات  البلدية  المجالس 
مالحظاتها  ـــداء  إلب االخــتــصــاص 
المخطط  على  والتعتمد  وآرائــهــا 
الالئحة  وتحدد  موافقتها،  بعد  إال 
ـــــراءات  وإج ــــاع  أوض التنفيذية 
ــث بـــررت  ــي ــــدة الـــمـــشـــروع، ح وم
مجلس  ــرار  ق بــأن  موقفها  اللجنة 
من  أفرغها  المادة  بشأن  الشورى 
المجالس  دور  وهمش  مضمونها 
في  صالحياتها  من  وقلل  البلدية 
الموافقة على التخطيط العمراني 

قبل اإلقرار.

لجنة المرافق العامة  والبيئة البرلمانية

رئيس الوزراء يلتقي ممثلي مآتم المنامة قريبًا

هيئة المواكب الحسينية تحل إدارتها ولجنة لتصريف األعمال حتى االنتخابات
 § المنامة - حيدر محمد 

ل��ل��م��واك��ب  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ش��ك��ل��ت   [
ال��ح��س��ي��ن��ي��ة ل��ج��ن��ة م��ص��غ��رة ل��ت��ص��ري��ف 
متوافق  جديد  موعد  تحديد  حتى  األعمال 
عليه النتخاب رئيس وأعضاء جدد للهيئة 
في  والمواكب  المآتم  بشئون  تعنى  التي 

المنامة. منطقة 
م����ن ج���ه���ة أخ������رى ك��ش��ف��ت م���ص���ادر 
صاحب  ال����وزراء  رئ��ي��س  أن  ل���»ال��وس��ط« 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 
خليفة سيستقبل ممثلي مآتم وحسينيات 
استعدادات  على  للوقوف  قريبًا  المنامة 
الحكومية  واألج��ه��زة  ال���وزارات  مختلف 

خالل موسم عاشوراء.
وأعضاء  مؤسسو  عقد  آخر،  جانب  من 
للمواكب  العامة  للهيئة  العمومية  الجمعية 
أمس  م��س��اء  ع��اج��اًل  اج��ت��م��اع��ًا  الحسينية 
األعضاء  بعض  مطالبة  خلفية  على  األول 
أكثر  تأجيلها  تم  التي  االنتخابات  بإجراء 
م���رة، وت���م ع��ل��ى أث���ر االج��ت��م��اع ال��ت��واف��ق 
للهيئة  السابقة  التنفيذية  اللجنة  حل  على 

العام  خ��الل  ق��رارات��ه��ا  جميع  وم��راج��ع��ة 
الماضي.

نقف  »إذ  أن��ه  إل��ى  الهيئة  أعضاء  ولفت 
الهجري  العام  دخول  أعتاب  على  جميعًا 
استشهاد  ب��ذك��رى  واالح��ت��ف��اء  ال��ج��دي��د 

لوصايا  وات��ب��اع��ًا  )ع(،  الحسين  اإلم���ام 
ال���رس���ول وأه����ل ب��ي��ت��ه ال���ك���رام ب��اإلب��الغ 
نعلن  ال��ذم��م،  إب���راء  ب��اب  وم��ن  وال��ش��ه��ادة 
نحن المآتم الحسينية بالمنامة – مؤسسي 
العامة  للهيئة  العمومية  الجمعية  وأعضاء 

المعنيين  لجميع   - الحسينية  للمواكب 
الكريم  والجمهور  الرسمية  الجهات  من 
المدة  النتهاء  ونظرًا  أنه  البحرين،  بمملكة 
العامة  الهيئة  إدارة  لمجلس  القانونية 
علينا  وجب  السابق،  الحسينية  للمواكب 
إدارة  لمجلس  القانونية  الصفة  إع��ط��اء 
العامة  الهيئة  أعمال  متابعة  يتولى  جديد 
اإلدارة  لمجلس  خلفًا  الحسينية  للمواكب 

السابق«.
لضيق  نظرًا  أنه  المشاركون  وأوضح 
من  والموافقة  ال��ت��ش��اور  ت��م  فقد  ال��وق��ت، 
حسن  ال��ح��اج  ال��م��رح��وم  م��ن��زل  ف��ي  قبلنا 
على  ب��ال��م��ن��ام��ة،  رج���ب  ب��ن  ع��ب��دال��رس��ول 
من  مكونة  مؤقتة  لجنة  تشكيل  يتم  أن 
ممثلي المآتم السيد حسين كاظم العلوي، 
حسن  عيسى  س��ل��وم،  ب��ن  محسن  أح��م��د 
ب��ن رج����ب، م��رت��ض��ى ال��ح��ل��واج��ي، ن��ادر 
بردستاني وعلي درويش، على أن تتولى 
شئون  تصريف  مجتمعة  المؤقتة  اللجنة 

الهيئة خالل شهري محرم وصفر.
اللجنة  ت��دع��و  أن  على  االت��ف��اق  ت��م  كما 

للجمعية  اج���ت���م���اع  الن���ع���ق���اد  ال��م��ؤق��ت��ة 
ال��ع��م��وم��ي��ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��واك��ب 
مباشرة  ال��م��وس��م  نهاية  بعد  الحسينية 
وذلك  جديد  إدارة  مجلس  انتخاب  بهدف 

بحسب ما تتوافق عليه لجنة التصريف.
للمواكب  العامة  الهيئة  أعضاء  وتقدم 
البالد  لقائد  والعرفان  »بالشكر  الحسينية 
جاللة  ال��ب��الد  ع��اه��ل  اإلص���الح  وم��س��ي��رة 
دعمه  على  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  وأع���م���ال  ألن��ش��ط��ة  ال���دائ���م 
ال����وزراء  ورئ��ي��س  الحسينية،  ل��ل��م��واك��ب 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
الدائمة  توجيهاته  على  خليفة  آل  سلمان 
الحكومية  وال��ج��ه��ات  ال�����وزارات  لجميع 
مناسبة  ف���ي  ال��خ��دم��ات  أف��ض��ل  ب��ت��ق��دي��م 
ع����اش����وراء، وإل����ى ول���ي ال��ع��ه��د ص��اح��ب 
حمد  ب��ن  س��ل��م��ان  األم��ي��ر  الملكي  ال��س��م��و 
الرسمية  الجهات  جميع  وإل��ى  خليفة  آل 
والمقيمين  المواطنين  وجميع  واألهلية 
في  الجليلة  لمساهماتهم  البحرين  بمملكة 

تأكيد إحياء ذكرى عاشوراء«.

السيدحسين العلويأحمد بن سلوم

»الوفاق« تقترح زيادة
عدد مدربي السياقة

 § الوسط - المحرر البرلماني

بزيادة  برغبة  مقترحًا  النيابية  الوفاق  كتلة  عن  نواب  قدم   [
مكاتب  بفتح  بالترخيص  أو  ـــراداً  أف ــا  إم السياقة؛  مــدربــي  ــدد  ع
مناطق  كل  على  توزيعهم  مراعاة  مع  تدريب  مــدارس  أو  تدريب 

البحرين.
الطلبات  عــدد  بارتفاع  اقتراحهم  المقترحون  الــنــواب  ــرر  وب
على التدريب، وازدياد العدد السكاني من البحرينيين واألجانب 
إلى  إضافة  العمل،  لسوق  إنعاشًا  وذلــك  المملكة  في  العاملين 
المملكة  داخـــل  للعمل  السياقة  وامــتــهــان  العمراني  الــتــوســع 

وخارجها ولدى مجلس التعاون الخليجي.

خالل اجتماعه بوزير »البلديات«

أبوالفتح: استكمال المرحلة الثانية من »مرفأ قاللي«
§ الوسط - المحرر البرلماني

عيسى  ــــة«  ــــال »األص ــة  ــل ــت ك ـــن  ع ــب  ــائ ــن ال قــــال   [
أبوالفتح أمس: إن وزارة »البلديات« بصدد استكمال 
المرحلة الثانية في تجهيز مرفأ الصيد في قاللي بعد 
لما  وفقًا  سابق  وقــت  في  ــى  األول المرحلة  استكمال 
اجتماعه  أثناء  الكعبي  جمعة  »البلديات«  وزير  أكده 
به في مؤخراً باللوزارة لمناقشة احتياجات المنطقة 

الخدمية.
مبنى  عن  عبارة  ستكون  الثانية  المرحلة  أن  وأكد 
لتخزين  ومحالت  البحارة  الجتماعات  مجلسًا  يضم 

كما  ـــدة  ِح عــلــى  ــار  ــح ب لــكــل  الــصــيــد  ومــعــدات  أدوات 
إلى  الفتًا  بالمبنى،  الخاصة  المرافق  جميع  يشمل 
تقليدي  عمراني  طابع  ذات  المبنى  يكون  أن  ضرورة 
للحفاظ  األصيلة  البحرينية  العمارة  من  مستوحى 
الوزارة  أن  إلى  الكعبي  أشار  إذ  والتراث،  الهوية  على 
وتسليمها  الــالزمــة  والــرســومــات  التصاميم  ستعد 
وأن  األهالي  على  لعرضها  تمهيداً  المنطقة  لممثلي 
العام  في  ــوزارة  ال مشاريع  ضمن  من  ُمعد  المشروع 

المقبل.
في  تمثلت  األولى  المرحلة  أن  إلى  أبوالفتح  وأشار 
األرصفة  بناء  تم  حيث  للمرفأ  األساسية  البنية  تهيئة 

الخاص  القطاع  بين  شراكة  ضمن  المائية  والحواجز 
األشغال  ووزارة  أمواج  جزر  شركة  ساهمت  إذ  والعام 

المرفأ. لمشروع  األولى  المرحلة  تنفيذ  في 
ــث مع  ــح ـــه ب ــح أن ــت ــف ــوال ـــر أب ـــر ذك ــب آخ ــان ـــن ج وم
مع  بها  قــام  التي  الــزيــارة  عنه  تمخضت  ما  الكعبي 
واألهالي  المحرق  ومحافظ  البلدي  المجلس  رئيس 
من  جملة  ورفــعــهــم  الــمــلــك  ــة  ــالل ج بــلــقــاء  وتــشــرفــهــم 
من  بــالــقــرب  للبحارة  ــة  ــال وص مقر  منها:  المطالب 
زيارة  جاءت  والتي  للبنات  االبتدائية  رقية  مدرسة 
السامية  الملكية  التوجيهات  إثــر  للمنطقة  الكعبي 
الوزارة  أن  إلى  الكعبي  أشار  إذ  المطالب  هذه  لمتابعة 

احتياجات  عــن  الملكي  ــوان  ــدي ال ــى  إل تقريراً  رفعت 
المشاريع  في  للبدء  التوجيهات  وبانتظار  المنطقة 

قاللي. لمنطقة  المخصصة 
كان  البلديات  وزير  مع  اللقاء  بأن  أبوالفتح  وتابع 
الشراكة  نحو  قدمًا  الدفع  إلى  أيضًا  وتطرق  إيجابيًا 
ــار  »دي ــي  وه المطورة  الشركات  مــع  حاليًا  الواقعة 
وحثها  لتعزيزها  دلمونيا«  أمـــواج،  جــزر  المحرق، 
التطرق  تــم  كما  المنطقة،  تنمية  فــي  ــام  ــه اإلس على 
قاللي  فــي  للصيادين  والــدعــم  الخدمات  توفير  إلــى 
الدفان  عمليات  اء  جرَّ »الطراريد«  أصحاب  وتعويض 

المنطقة. في 

»األعلى للقضاء« يكشف
مشروعًا إلعداد قضاة المستقبل

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

التمييز  محكمة  رئيس  للقضاء  األعلى  المجلس  رئيس  نائب  كشف   [
قضاة  بإعداد  خاص  مشروع  عن  أمس  خليفة  آل  راشد  بن  خليفة  الشيخ 
المستقبل وتطوير التفتيش القضائي سيتم إطالقه خالل الفترة المقبلة، 

وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
دراســات  بعد  تصوره  ــداد  إع من  االنتهاء  تم  الــذي  المشروع  أن  وبّين 
مستفيضة في ضوء مقارنة ودراسة عدد من التجارب المختلفة، سيعتمد 
سيتم  إذ  القضاة،  واختيار  بترشيح  يتعلق  فيما  جديدة  استراتيجية 
المعدالت  أصحاب  من  الجامعات  لخريجي  خاصة  اختبارات  تقديم 
العليا، مع عقد دورات أكاديمية وعملية مركزة، الفتًا إلى أن هذا المشروع 

سيطبق بشكل دوري ومستمر. 
لهذا  التحديث  لمسيرة  استكاماًل  تأتي  هذه  التطوير  خطط  إن  وقال: 
عاهل  تولي  منذ  المضيئة  العشر  والسنوات  الزاهر  العهد  ظل  في  الصرح 

البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم. 
مشروع  بتنفيذ  قريبًا  سيبدأ  للقضاء  األعلى  المجلس  أن  إلى  وأشــار 
يستهدف إعداد قضاة للمحاكم المدنية، مبينًا أنه سيتم اختيار مجموعة 
دورات  لها  ستنضم  حيث  الــمــشــروع،  لهذا  العامة  النيابة  أعــضــاء  مــن 
الشيخ  وذكر  المجلس.  من  مباشر  وتقييم  إشراف  تحت  مكثفة  تدريبية 
لتطوير  تصور  إعـــداد  على  حاليًا  يعكف  المجلس  أن  ــد  راش بــن  خليفة 
المعتمدة  الدولية  المعايير  ــى  ألرق وفقًا  القضائي  التفتيش  ـــراءات  إج
بالمجلس  التفتيش  ــدة  وح بتحديث  وكذلك  القضائي،  العمل  لتقييم 

ومدها بأفضل الخبرات والكفاءات البحرينية. 
الحافلة  السنوات  هذه  خالل  غالية  مكتسبات  من  تحقق  ما  أن  وأكــد 

بالعطاء قد أعطى دفعًا متواصاًل لمشاريع التطوير المتتالية.
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البحرين تحيي اليوم العالمي لحقوق اإلنسان... وأعضاء »المؤسسة الوطنية« غير حكوميين

البحارنة: لجنة تنفيذ »توصيات جنيف« تبدأ أعمالها مطلع 2010

المؤسسة  بإنشاء  الملكي  األمــر  إصــدار  أن  إلى  ولفت 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
مجلس  ــام  أم البحرين  بالتزامات  إيــفــاًء  ــاء  ج الماضي 
الشاملة،  الدورية  المراجعة  آلية  ظل  في  اإلنسان  حقوق 
وحماية  تعزيز  لبنات  من  ولبنة  جديدة  مؤسسة  لتكون 
على  ستعمل  أنها  مؤكداً  البحرين،  في  اإلنسان  حقوق 
المختلفة  الجهات  بين  فيما  التعاون  من  ــواء  أج إيجاد 

للوصول إلى هدفها المنشود للرقي بحقوق اإلنسان. 
كل  من  األول  كانون  ديسمبر/  من  العاشر  ويصادف 
عام الذكرى السنوية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 

الذي أقرته األمم المتحدة في العام 1948. 
من  ـــى  األول ــادة  ــم ال »إن  كلمته:  ــي  ف الــبــحــارنــة  وقـــال 
»يولد  أنه:  على  نصت  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن 
والحقوق،  الكرامة  في  متساوين  أحــراراً  الناس  جميع 
إنسان  كل  يتمتع  أن  أهمية  الثانية  المادة  أكــدت  بينما 
شعار  أن  مضيفًا  تمييز«،  دون  والحريات  الحقوق  بكافة 

العام الجاري هو »احتضان التنوع وإنهاء التمييز«.
البحرين  فــي  ــب  ــع ــش وال الــحــكــومــة  أن  ـــى  إل وأشــــار 
حفظ  على  والعمل  اإلنسان  مكانة  تعزيز  على  حريصان 
البالد  عاهل  ــده  أك مــا  ــك  وذل ــدة،  ــع األص كــل  على  حقوقه 
جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مناسبات عدة، 
جعل  الملك  لجاللة  اإلصــالحــي  »المشروع  أن  معتبراً 
البحرين تنعم بأجواء من الديمقراطية وصون الحريات 
ما  الوطني،  العمل  وميثاق  الدستور  كفلها  التي  العامة 
إشــادة  محط  وتكون  مكانها  في  ترتقي  البحرين  جعل 

وتقدير من المجتمع الدولي«.
الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  كلمة  إلى  ولفت 
التي  المناسبة،  بهذه  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
أكد فيها ضرورة نشر قيم العدالة والمساواة واإلخاء بين 
جميع البشر وعدم التمييز لتشكيل الضمانات الرئيسية 

المطلوبة لعالم يحظى بالسلم واالستقرار.
ساعية  »البحرين  أن  مؤكداً  كلمته  البحارنة  واختتم 
وتوصياتها  الطوعية  تعهداتها  تنفيذ  في  االستمرار  في 
في  مــوجــود  التقدم  وأن  ــان،  ــس اإلن حقوق  مجلس  أمــام 

مجال حقوق اإلنسان في البحرين«.
عــبــداهلل  ــة  ــي ــارج ــخ ال وزارة  ــل  ــي وك ـــال  ق ــه،  ــب ــان ج مــن 
الوطنية  الــمــؤســســة  تشكيل  ـــرار  ق »إن  عبداللطيف: 
واضحة،  مبادئ  ووفــق  واضــحــًا،  كــان  اإلنسان  لحقوق 
حتى  حكومي،  موظف  أي  عضويتها  في  تضم  لن  وإنها 
أو  األعضاء  اختيار  عدم  أكد  أنه  إال  استقاللية،  أكثر  تكون 

الوطنية  المؤسسة  »تقيم  وأضاف  اآلن«،  حتى  رئيسها 
سويسرية،  مؤسسة  قبل  من  سيكون  اإلنسان  لحقوق 
تكون  أن  البد  متقدمة،  مراكز  إلى  تصل  أن  أجل  من  وأنه 
لها صدقية«. إلى ذلك، قال المنسق المقيم لبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي سيد آغا في كلمته بهذه المناسبة: »إن 
البحرين  لحكومة  الشامل  الــدوري  االستعراض  تقارير 
التحديات  أوضحت  فيها  الحكومية  غير  والمنظمات 
بالتفصيل،  ــان  ــس اإلن حــقــوق  ــه  ــواج ت الــتــي  الرئيسية 
اإلنسان  لحقوق  الحماية  من  مزيد  إلى  الحاجة  وحددت 
حقوق  عن  المدافعون  وهــي:  الضعيفة  الفئات  لبعض 
وخصوصًا   - والعمال  والنساء،  ــال،  ــف واألط اإلنــســان، 

عمال المنازل األجانب -.
تمكين  ــى  إل الحاجة  أثبتت  التقارير  أن  ــى  إل ـــار  وأش
ومعالجة  ــاص،  ــخ ــاألش ب االتــجــار  ومــعــالــجــة  الـــمـــرأة، 
البطالة والتضخم، واحترام وحماية حقوق اإلنسان في 
مجال مكافحة اإلرهاب، باإلضافة إلى ضرورة التشجيع 

على التسامح.
الحقوق  على  تــؤثــر  الــتــي  القوانين  ــدار  ــإص ب ـــاد  وأش
ــة واالجــتــمــاعــيــة،  ــادي ــص ــت الــمــدنــيــة والــســيــاســيــة واالق
ــام األســــرة،  ــك ــون أح ــان ــن ق ــق الــســنــي م ــش ـــدار ال ـــإص وب
بتغيير  لهم  السماح  خالل  من  العمال  ظروف  وتحسين 
الصحافة  قانون  على  والموافقة  )الكفيل(،  عملهم  أرباب 
وباألمر  الصحافي،  سجن  عقوبة  بإلغاء  تميز  الــذي 

الملكي إلنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
البحرين  في  الحكومية  غير  المنظمات  بدور  أشاد  كما 
البحرين  أن  معتبراً  اإلنسان،  بحقوق  الرقي  مجال  في 

ــي مجال  ــرق األوســـط ف ــش ــي ال ــن أكــثــر الـــدول تــقــدمــًا ف م
البحرينية  لجمعية  العام  األمين  أمــا  اإلنــســان.  حقوق 
لحقوق اإلنسان عبداهلل الدرازي أكد خالل كلمة الجمعية 
»الحاجة إلى اتخاذ قرارات مصيرية ومهمة من أجل دفع 
التي  اإلنسان،  حقوق  أوضــاع  وتحسين  التقدم  مسيرة 

جروح  وطي  االنتقالية،  العدالة  مبدأ  تطبيق  بينها:  من 
والعنف  التعذيب  ضحايا  ملف  فتح  خالل  من  الماضي 

والمنفيين والشهداء لعدم التكرار«.
من  البحريني  »التحالف  قيام  عــن  ـــدرازي  ال وأعــلــن 
أجل الحقيقة واإلنصاف والمصالحة« تشكيل هيئة غير 

)االثنين(،  أمس  يوم  مساء  تم  ما  وهو  للحقيقة،  رسمية 
لتوثيق انتهاكات الحقبة الماضية.

لألمم  ــام  ــع ال ــن  ــي األم ــة  ــال رس عـــرض  الــحــفــل  وتــخــلــل 
التي  ــان  ــس اإلن حــقــوق  ــوم  ي ــي  ف ــون  م ــي  ك ــان  ب المتحدة 
وبمختلف  الناس  جميع  دعوته  فيها،  جــاء  ما  بين  من 

المستويات إلى مكافحة التمييز.
الملكي  األمــر  من  الجمعية  ارتياح  عن  ــدرازي  ال وعبر 
أن  آماًل  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  بتأسيس 
تتبوأ مركزاً متقدمًا في تصنيف األمم المتحدة، باإلضافة 
وحــدة  بإنشاء  الداخلية  وزيــر  بــمــبــادرة  ترحيبها  ــى  إل

لمكافحة الفساد وخط ساخن لتلقي الشكاوى.
وأسفت الجمعية من وقوع التمييز على بعض الفئات 
إليها؛  تريد  التي  الشكاوى  بحسب  وذلــك  البحرين،  في 
التي  توصياتها  تطبق  لم  البحرين  »إن  ــدرازي:  ال قال  إذ 
أهمها  ــن  وم  ،2005 الــعــام  فــي  التمييز  لجنة  أصدرتها 

إصدار قانون لمكافحة وتجريم التمييز«.
ــم  األم مفوضة  لبيان  آخــر  عــرض  الحفل  تخلل  كما 
ـــان نــافــي بــيــالي  ـــس ــوق اإلن ــق ــح ــة ل ــي ــام ــس ــدة ال ــح ــت ــم ال

بالمناسبة نفسها.

§ الجفير - فرح العوض

برنامج  نظمه  حفل  خالل  )االثنين(  أمس  يوم  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اليوم  البحرين  أحيت   [
البحارنة  نزار  الخارجية  للشئون  الدولة  وزير  بحضور  الخليج  بفندق  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
جنيف  في  الشاملة  الدورية  المراجعة  توصيات  تنفيذ  بمتابعة  المعنية  »اللجنة  أن  عن  تحدث  الذي 

ستبدأ أعمالها مطلع العام 2010«.

البحرين تؤكد استعدادها لترويج الشراكة االقتصادية بين الخليج ودول »الكوميسا«
§ المنامة - بنا

] أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار صادق البحارنة الدور الحيوي الذي يمكن 
واالستثمار  االقتصادية  للشراكة  والتشجيع  الترويج  في  البحرين  مملكة  به  تقوم  أن 
وبوابة  استراتيجي  موقع  من  تمثله  لما  الكوميسا  منطقة  ودول  الخليج  منطقة  دول  بين 
التعاون  مجلس  دول  بين  االقتصادي  والتعاون  الشراكة  اهمية  على  وش��دد  للخليج. 
)كوميسا(،  افريقيا  وج��ن��وب  لشرق  المشتركة  بالسوق  األع��ض��اء  وال���دول  الخليجي 
بشئون  المعنيين  الوزراء  مع  الخارجية  لوزارة  العام  بالديوان  أمس  اجتماعه  أثناء  وذلك 
االستثمار في دول الكوميسا بمشاركة كل من وزير تجارة وصناعة زيمبابوي ورئيس 
جابوليل  سوازيالند  وصناعة  تجارة  ووزي��رة  نكوبي،  و.  للكوميسا  الحالية  ال��دورة 

فيليكس  الزامبي  التجارة  ووزي��ر  كيمونيا،  آم��وس  الكيني  التجارة  ووزي��ر  ماشواما 
بأوغندا  لالستثمار  الدولة  ووزير  بورينغ،  جورج  السوداني  االستثمار  ووزير  آموس، 

أستون كاجارا، وبحضور السفير المصري لدى المملكة.
األعضاء  للدول  المشتركة  االستثمارية  الجولة  إط��ار  في  يأتي  االجتماع  أن  يذكر 
التي  الكوميسا  لتجمع  االستثمارية  الندوة  هامش  وعلى  الخليج  منطقة  في  بالكوميسا 
والتعريف  االستثمارية،  للفرص  الترويج  بهدف  )الثلثاء(،  ال��ي��وم  المنامة  ف��ي  تعقد 
بالتطورات االقتصادية لدول تجمع الكوميسا، وإلقاء الضوء على أهم القطاعات الواعدة 
المالية،  والخدمات  الزراعي،  والتصنيع  والزراعة  األساسية،  البنية  ومنها  إفريقيا،  في 

والسياحة، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة.

في برنامج »مع الحدث« الذي يبث عبر »}أون الين« اليوم

المعاودة: ال تمييز ضد أية طائفة... والمرزوق يعتبرها سياسة حكومية
§ الوسط - علي العليوات 

ــة  ــال األص كتلة  ــي  ف ــادي  ــي ــق ال ــم  ــاج ه  [
المعاودة  عــادل  الشيخ  النائب  اإلسالمية 
البحرين  ــي  ف تمييز  ـــود  وج ــن  ع الــحــديــث 
برنامج  في  وقال  معينة،  طائفة  يستهدف 
أون  »الــوســط  عبر  يبث  الــذي  الــحــدث  مــع 
محض  ــث  ــدي ــح ال ـــذا  ه »إن  الـــيـــوم:  اليــــن« 
على  كثيراً  المعاودة  حمل  كما  افتراءات«، 
جلسة  ــالل  خ ــاق  ــوف ال كتلة  نـــواب  إثــــارات 
عن  وحديثهم  الماضي  الثلثاء  يوم  النواب 
في  معينة  طائفة  ضد  يمارس  تمييز  وجود 

التوظيف في القطاع العسكري. 
يمارس  »التمييز  ــأن  ب الــمــعــاودة  وأفـــاد 
حس  يحملون  ــن  ــذي ال ــاص  ــخ أش قــبــل  ــن  م
بأن  ــول  ــق ال نستطيع  ال  ولــكــن  العصبية، 
نعمم التمييز على الجميع في البلد، فهناك 
الذين  المخلصين  الوطن  أبناء  من  الكثير 

يعملون بعيداً عن أي تمييز«. 
على  قــادراً  النواب  مجلس  كان  إذا  وعما 
إلى  والتوصل  التمييز  موضوع  مناقشة 
هذا  أن  أم  ـــراف  األط جميع  ترضي  صيغة 
خارج  من  مــبــادرة  إلــى  بحاجة  الموضوع 
ــر  األم ـــذا  »ه أن  ــاودة  ــع ــم ال رأى  الــبــرلــمــان، 
إلى  الفــتــًا  مشتركة«،  عملية  ــى  إل بحاجة 
معالجة  عــلــى  ـــادر  ق الــنــواب  »مــجــلــس  أن 
الطرح  على  استعلى  لو  الملفات  هذه  مثل 

ــا بــعــيــداً عن  ــاي ــض ــق ـــج ال ـــال ــي وع ــف ــائ ــط ال
بمسئولية  وعالجها  التهييجي  األسلوب 
المتحدث  ـــال  ق ذلــــك،  ـــى  إل ـــل«.  ـــداخ ال مــن 
ــب  ــائ ــن ــة الـــوفـــاق ال ــل ــت الــرســمــي بـــاســـم ك
أرض  على  القاطنين  »إن  الــمــرزوق:  خليل 
والشاهد  تمييز  بوجود  يشعرون  البحرين 
على ذلك الوظائف الحكومية، ففي رد وزير 
بن  أحــمــد  الشيخ  ــــوزراء  ال مجلس  شــئــون 
برلماني  ــؤال  س على  خليفة  آل  اهلل  عطية 
وظيفيًا  شــاغــراً   90 من  أكثر  هناك  أن  بين 
عن  أتــحــدث  وال  الخدمية،  القطاعات  فــي 
عنها،  يعلن  ال  الــتــي  العسكرية  ــزة  ــه األج

ــي بــأن  ــون ــان ــوري وق ــت ــق دس ولــكــن ذلـــك ح
وقد  الوظائف،  هذه  عن  المواطنين  يعرف 
لكل  أسئلة  بتوجيه  الخطوات  أولــى  بدأنا 
الحكومة  أن  ــدو  ــب وي المعنية،  الـــــوزارات 
معلومات  أيـــة  تكشف  ال  بـــأن  متضامنة 
التمييز  إلخفاء  محاولة  في  الوظائف  عن 
الفاضح في التوظيف«، وأشار إلى أن »هذا 
على  التذاكي  ومحاولة  الخاطئ  التكتيك 
سياسة  التمييز  أن  يوثق  التمييز  موضوع 
جميع  عليها  وتتستر  وتتبناها  حكومية 
المدنية  الخدمة  ــوان  دي فيها  بما  األجهزة 
)...( أنا أنصح األجهزة الحكومية أن تنحو 
األمين  سنتحدى  واآلن  الشفافية،  منحى 
شعار  أطــلــق  بــأنــه  المتحدة  لــألمــم  ــام  ــع ال
في  وسنتحداه  العام  لهذا  التمييز  مكافحة 
مكان  أي  في  التمييز  مكافحة  في  جديته 
ممارسات  تثبت  التي  الوثائق  له  وسنقدم 
التمييز في البحرين«. وأوضح المرزوق أن 
»التمييز يبدأ من توزيع الدوائر االنتخابية 
تركيبة  لتفرز  الــصــورة  بهذه  ــاءت  ج التي 
لحلحلة  وطنية  تحركات  أي  تعوق  معينة 
فيها  نتحرك  التي  األدوار  الوطنية،  الملفات 
مواطن  لكل  يكون  أن  هي  التمييز  لمكافحة 

بغض النظر عن انتمائه، الطائفي، العرقي، 
مع  متكافئة  فرصة  له  تكون  أن  المذهبي، 
أن  على  المرزوق  وشدد  الوطن«.   في  أخيه 
إرادة  إلــى  بحاجة  التمييز  ملف  »معالجة 
سياسية وإرادة تنفيذية، هناك تصريحات 
يكفي،  ال  وهــذا  تمييز  يوجد  ال  بأنه  رسمية 
حد  ــى  إل تصل  ــددة،  ــش م إجــــراءات  مــن  ــد  الب
ــروري  ــض ال ومــن  يميز،  شخص  أي  فصل 
مديراً  أو  كان  مسئواًل  شخص  أي  إبقاء  عدم 
مادام  التوظيف  صالحية  عنده  أي  عاديًا؛ 
إلى  ولفت  ــه«،  ل منهجًا  التمييز  مــن  يتخذ 
متكامل  بمشروع  تقدمت  الوفاق  كتلة  أن 
لمكافحة  ومعايير  الشفافية  على  يحتوي 
الخدمة  قــانــون  تعديل  ــالل  خ مــن  التمييز 
الحكومة  به  تأِت  لم  القانون  وهذا  المدنية، 
بإصالح  مهتمة  غير  الحكومة  أن  يعني  ما 
فإنها  ذلــك  إلــى  باإلضافة  القائم،  الوضع 
التمييز،  ــون  ــارس ــم ي ــن  ــذي ال عــلــى  تتستر 
وإرادة  سياسية  إرادة  ــى  إل نحتاج  فنحن 
إلى  ونحتاج  رقابة  إلى  ونحتاج  تنفيذية 
ونحتاج  التمييز  تجريد  إلى  نحتاج  جزاء، 
هــؤالء  ــأن  ب يقال  أن  ــى  إل نفسه  الــوقــت  فــي 

المخالفين ويعاقبون ويحاسبون«.

عادل المعاودة

ترويج البحرين سياحيًا في عمان واليمن واليونان
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

قافلة  ضمن  السياحي  البحريني  ال��وف��د  انطلق   [
من  الماضي  اإلثنين  ص��ب��اح  ال��ل��ؤل��ؤ(  ميناء  )البحرين 
أبوظبي  م��ن  ك��ل  إل���ى  م��ت��وج��ه��ًا  ال��ب��ح��ري��ن  قلعة  متحف 
 8 تستغرق  رح��ل��ة  ف��ي  ال��ب��ر  ط��ري��ق  ع��ن  ع��م��ان  وسلطنة 
تنظيم  أن  مشيمع  علي  وال��ن��اش��ر  ال��رح��ال��ة  وذك��ر  أي���ام. 
بعيد  البحرين  مملكة  احتفاالت  مع  يتزامن  الرحلة  هذه 
 38 ال�  والذكرى  البحرين  ملك  لجاللة  العاشر  الجلوس 
البحريني  ال��وف��د  أن  وأض���اف  المجيد.  ال��وط��ن��ي  للعيد 
السياحية  ومعالمها  بالبحرين  التعريف  على  سيركز 
مشيمع  وأض��اف  فيها.  واالستثمار  التجارة  ومجاالت 
التي  ال���رح���الت  ب��رن��ام��ج  ض��م��ن  ت��أت��ي  ال��رح��ل��ة  ه���ذه  أن 
جوالت  شملت  أن  سبق  إذ  واآلخ��ر،  الحين  بين  ينظمها 
ومن  وأوروب��ا  األوس��ط  الشرق  دول  إلى  رح��الت  الوفد 

التي  الماضي  العام  بريطانيا   - البحرين  رحلة  ضمنها 
استغرقت 3 شهور. وعن مشاريعه المقبلة قال الرحالة 
انطالق  سيشهد   2010 المقبل  العام  »إن  مشيمع:  علي 
رحلة من ميناء اللؤلؤ )البحرين9( إلى ميناء البن )اليمن( 

باإلضافة إلى رحلة من البحرين إلى اليونان«.
علي  إل��ى  باإلضافة  أش��خ��اص   4 م��ن  ال��وف��د  ويتكون 
والمصورين  رام����وس،  وم��اري��ا  ع��ل��وي،  ط��ه  مشيمع، 
للتصوير  البحرين  جمعية  من  حماد  وعمار  أكبر  حيدر 
بأبوظبي  توقفه  خ��الل  ال��وف��د  سيلتقي  كما  ال��ض��وئ��ي. 
اإلماراتيين  اللؤلؤ  تجار  أح��د  الصائغ  بخالد  ي��وم  لمدة 
وهو مؤلف كتاب اللؤلؤ حيث سيكون الوفد في ضيافته 
خالل اإلقامة بأبوظبي. أما في العاصمة العمانية مسقط 
العمانية  السياحة  وزارة  ضيافة  ف��ي  ال��وف��د  فسيكون 
التعريف  كيفية  ف��ي  الجانبين  بين  التباحث  سيتم  إذ 

والترويج للمعالم السياحية في كال البلدين.

نواب وحقوقيون وسياسيون حضروا تدشين »الهيئة األهلية للحقيقة

11 جمعية سياسية وحقوقية
 تدشن »الهيئة األهلية للحقيقة«

§ أم الحصم - عادل الشيخ

جمعية   11( ــي  ــن ــري ــح ــب ال ــف  ــال ــح ــت ال ــــن  دشَّ  [
»الهيئة  )االثنين(  أمس  مساء  وحقوقية(  سياسية 
الوطني  العمل  جمعية  في  وذلك  للحقيقة«،  األهلية 
حضور  وسط  الحصم  أم  بمنطقة  )وعد(  الديمقراطي 

لنواب وحقوقيين وسياسيين.
الهيئة  عــلــى  ــون  ــم ــائ ــق ال بــه  ـــرح  ص مــا  وبــحــســب 
»توثيق  ــى  إل تــهــدف  فإنها  عــضــواً   11 مــن  المكونة 
الحقب  في  حدثت  التي  اإلنــســان  حقوق  انتهاكات 
الدولة،  أمن  قانون  فترة  خالل  وخصوصًا  الماضية، 
وذلك بتوثيق األحداث والقضايا المتعلقة باالعتقال 
العادلة  غير  والــمــحــاكــمــات  والــتــعــذيــب  التعسفي 
والعقاب  القسري  واإلبــعــاد  القضاء  ــارج  خ والقتل 
ــات، عــبــر جمع  ــاك ــه ــت ــن االن ـــك م ــر ذل ــي الــجــمــاعــي وغ
السياقات  بشأن  والمعلومات  والشهادات  الوثائق 
العامة السياسية واألمنية واالجتماعية والقانونية، 
وكذلك توثيق أكبر عدد ممكن من قضايا المجموعات 
واألفراد الذين تعرضوا لالنتهاكات، أو توثيق نماذج 
اإلحصاءات  تقديم  إلى  السعي  مع  القضايا  تلك  من 

بشأنها«.
علي  حسن  عبدالرضا  من:  كل  من  الهيئة  وتتكون 
من الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان، عبدالجليل 
والــديــمــقــراطــيــة،  ــات  ــري ــح ال ــة  ــرك ح ــن  م السنكيس 
اإلسالمي،  العمل  جمعية  من  عبدالصاحب  وفهمي 
الوطني  العمل  جمعية  ــن  م ــادي  ــي س محمد  وفـــؤاد 
المنبر  جمعية  مــن  عــواجــي  وعــبــاس  الديمقراطي، 
جمعية  من  القطري  وميرزا  التقدمي،  الديمقراطي 
من  فتيل  علي  وناجي  اإلسالمية،  الوطني  الــوفــاق 
العكري  وعبدالنبي  اإلنسان،  حقوق  شباب  جمعية 
الخواجة  وعبدالهادي  للوطن،  العائدين  لجنة  من 
وعبدالغني  الجنسية،  مــن  المحرومين  لجنة  مــن 
التعذيب  لــضــحــايــا  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  مــن  خــنــجــر 

لحقوق  البحرين  مركز  من  رجب  ونبيل  والشهداء، 
اإلنسان )المنحل(.

عبداهلل  ألقاها  التحالف  بكلمة  التدشين  حفل  وبدأ 
شريف،  إبراهيم  من  لكل  مداخالت  ثم  ومن  الــدرازي، 
علي  مــحــمــد  ــخ  ــي ــش وال الــديــهــي،  حــســيــن  ــخ  ــي ــش وال

المحفوظ، وحسن مدن.
 )56( قانون  »إن  كلمته:  في  شريف  قال  ذلك،  إلى 
اعتذاراً  منهم  يطلب  أن  دون  من  الجالدين  لجميع  غفر 

أو توبة أو يكشف عن الحقيقة أو ينصف الضحايا«. 
لحقوق  الــبــحــريــنــيــة  ــة  ــس ــؤس ــم »ال أن  وأضــــاف 
الملف  هذا  تحمل  وأن  النجاح  لها  أريد  ما  إذا  اإلنسان 
معها، فيجب أن تكون التعيينات فيها بحسب معايير 
اتفاقية باريس، وذلك لنضمن استقالليتها ونزاهتها، 
وخصوصًا  بصدقية  يتمتعون  أعضاء  يتطلب  وهذا 

أعضاء هم ضحايا في الحقبة الماضية«. 
الحدث  اعتبر  العكري،  لعبدالنبي  مداخلة  وفي 
به  حلمنا  وقد  البحرين،  شعب  نضال  في  »تاريخيا 
إذ  للعمل،  البداية  هو  ليس  وطبعًا  طويلة،  فترة  منذ 
سبقته سنوات من العمل سواء على صعيد المنظمات 
أن  إلى  مشيراً  التحالف«،  أو  األفــراد  أو  الجمعيات  أو 
على  وطني  توافق  فهناك  تحول،  يوم  هو  اليوم  »هذا 
حتى  وذلك  ضرورية،  ولكنها  صعبة  عملية  في  البدء 
مر  ما  الشعب  ذاكرة  من  تمحى  وال  يندثر  وال  ننسى  ال 

به من محن وما عاناه حتى تحقق ما تحقق اليوم«.
بثمار  الــيــوم  يتمتعون  ممن  »كــثــيــرون  ـــاف  وأض
بالتضحيات،  يشعرون  ال  والديمقراطية  االنفتاح 
يتم  ـــم  ول يــســتــفــيــدوا،  لــم  ــوا  ــح ض مــن  غــالــبــيــة  وإن 

إنصافهم معنويًا وال ماديًا«. 
مداخلة  في  فذكر  فيروز،  جالل  الوفاقي  النائب  أما 
أن »كتلة الوفاق النيابية عملت منذ 3 سنوات إلعداد 
وهو  والمصالحة  اإلنصاف  أجل  من  قانون  مسودة 
الهيئة،  مع  للتعاون  الوفاق  استعداد  مبديًا  جاهز«، 

آماًل بالخروج بنتائج إيجابية لجميع الضحايا. 

البحارنة يخاطب حفل األمم المتحدة باليوم العالمي لحقوق اإلنسان           )تصوير: أحمد آل حيدر(

الوفد البحريني السياحي لقافلة »البحرين ميناء اللؤلؤ«
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] أشاعت األسئلة التي قدمتها »الوفاق« مؤخرًا لعشرة 
مع  قصتكم  ما  المحلية.  الساحة  في  واضحًا  لغطًا  وزراء 

؟  الموضوع  هذا 
الحكومية  األجــهــزة  جميع  في  العامة  الوظائف   -
ــا، وآلــيــة  ــه ــدم ل ــق ــت ــف وال ــائ ــوظ ـــذه ال وآلــيــة مــعــرفــة ه
الموضوعات  من  هو  االختيار  وكيفية  بها  التعريف 
يستقطب  الحكومي  الجهاز  الن  مجتمع  ألي  الحيوية 
عن  الــعــامــة  ــرة  ــك ــف وال الــمــواطــنــيــن،  ــن  م كــبــيــرة  نسبة 
في  وجه  وهو  ووطني،  عام  موضوع  في  تصب  األسئلة 

المواطنين. من  كبيرة  شريحة  ويمس  عام  أمر 
العامة  »الوظائف  أن  الدستور  من  المادة  أكدت  وقد 
موظفو  ويستهدف  بها،  بالقائمين  تناط  وطنية  خدمة 
يوّلى  وال  العامة.  المصلحة  وظائفهم  أداء  في  الدولة 
يبينها  التي  األحــوال  في  إال  العامة  الوظائف  األجانب 
الوظائف  تولي  فــي  ــواء  س المواطنين  وأن  الــقــانــون، 

القانون«. يقررها  التي  للشروط  وفقا  العامة 
عام  موضوع  هي  العامة  الوظائف  إن  نقول  لذلك 
أي  اهتمامات  قائمة  على  يكون  أن  الطبيعي  من  ومهم، 

نائب. 
أن  نرد  لم  وإذا  للتمييز،  دعــاوى  هناك  البحرين  في 
في  التمييز  عن  ــاوى  دع هناك  ــل  األق فعلى  ــك،  ذل نؤكد 
ــث هــنــا لــيــس في  ــدي ــح ــف الــعــامــة الــمــدنــيــة وال ــائ ــوظ ال

تقدير.   اقل  على  األمنية  المؤسسات 
القطاع  على  للرقابة  هي  تشريعية  سلطة  ووجــود 
سلطته  يحقق  أن  يستطيع  ال  فــالــنــائــب  الــتــنــفــيــذي، 
عن  الــســؤال  طريق  عــن  إال  الــعــام،  القطاع  مراقبة  فــي 

العامة.  الوظائف 
كل  ــي  ف ــر  ــواغ ــش ال ــل  ك نستعرض  أن  حــاولــنــا  نــحــن 
ــي هــذه الــوظــائــف  ــا ه ــزة الــحــكــومــيــة، لــنــعــرف م ــه األج
 2005 في  فسابقا  الحكومي،  القطاع  في  الموجودة 
العدد  خفض  ثم  حكومية،  وظيفة  آالف   3 هناك  كانت 
إلى   2005 من  حسبنا  لو  أي   ،1000 إلــى  عامين  قبل 
موجودة  كانت  وظيفة   8000 عن  نتكلم  فنحن   2008
الرواتب  من  المئة  في   75 نجد  لذلك  العام،  القطاع  في 
وهو  الــرواتــب،  وأهمها  المتكررة  للمصروفات  تذهب 
إلى  يذهب  الرقم  هذا  فهل  الدولة،  موازنة  من   75 يعني 
بأمر  والمجلس  الحكومة  نشغل  نحن  وهل  تافه؟  أمر 

األرقام؟ هذه  عن  سألنا  إذا  تافه 
منها  الدستورية  المواد  من  بعدد  عليكم  االحتجاج  تم   [
الالئحة  من  أخ��رى  وم��واد   ،89  ،91  ،19 التالية:  ال��م��واد 
تخالفون  لماذا   .134 المادة  مثل  النواب  لمجلس  الداخلية 

القانون؟
معه  كنا  إننا  بل  مطلقًا،  القانون  نخالف  لم  نحن   -
قــانــون  ــن  م  ،11  ،10 رقـــم  الــمــواد  ــط،  ــخ ال طـــول  عــلــى 
الخدمة  ديوان  »يتولى  انه  إلى  تشير  المدنية  الخدمة 
الحد  وضع  الحكومية  الجهات  مع  بالتنسيق  المدنية 
والتأكد  حكومية،  جهة  لكل  الوظائف  لعدد  األقصى 
يجوز  وال  فيها،  العاملة  للقوى  األمثل  االستخدام  من 
عدد  فيها  الموظفين  عدد  يتجاوز  أن  حكومية  جهة  ألية 
يكون  كما  العامة،  الميزانية  في  لها  المحددة  الوظائف 
النقل  أو  الترقية  أو  التعيين  طريق  عن  الوظائف  شغل 
االشتراطات  استيفاء  مراعاة  مع  ــارة  اإلع أو  الندب  أو 

لذلك«. الالزمة 
وضعت  ذاتــه  الــقــانــون  مــن   14  ،13 ــواد  ــم ال وكــذلــك 
أن  أوجــبــت  وكــذلــك  العامة،  الوظيفة  لتولي  شــروطــًا 
هذا  ــام  ــك ألح الخاضعة  الحكومية  الــجــهــات  »تخطر 
الشاغرة  بالوظائف  المدنية  الخدمة  ديــوان  القانون 
ديوان  ويقوم  لشغلها،  حاجة  في  تكون  والتي  لديها 
في  ــف  ــائ ــوظ ال ـــذه  ه عــن  بـــاإلعـــالن  الــمــدنــيــة  ــة  ــدم ــخ ال
وسائل  في  ــالن  اإلع يتم  وال  المحلية،  ــالم  اإلع وسائل 
المرشح  على  الحصول  تعذر  بعد  إال  الخارجية  اإلعالم 

تحددها  التي  واإلجراءات  للضوابط  وفقا  وذلك  المحلي 
التنفيذية«.  الالئحة 

»الخصوصية«  تنتهك  أسئلتكم  أن  مقولة  عن  وماذا   [
تحديدًا؟ الدستور  من   19 المادة  وفق 

الوظائف  أن  على  تنص  الدستور  من   16 المادة   -
الخدمة  ــون  ــك ت أن  يمكن  وال  وطــنــيــة،  ــة  ــدم خ الــعــامــة 
نتحدث  ال  نحن  سرية،  بخدمة  يقوم  أو  سراً،  الوطنية 
نتحدث  نحن  الجيش،  أو  مخابرات  أو  أمنية  خاليا  عن 
الموظف  هــذا  يــصــرح  أن  ويــمــكــن  عـــادي،  مــوظــف  ــن  ع
هــذا  كـــان  وإذا  الــتــعــريــفــيــة،  ــات  ــاق ــط ــب ال ــي  ف ومــوجــود 
بطاقات  وضــع  تجريم  فيجب  خصوصية  يمثل  ــر  األم
تنشر  التي  الجرائد  حتى  نجرم  أن  وعلينا  التعريف، 

دوري.  بشكٍل  الوظيفية  ومسمياتهم  الموظفين  أسماء 
العام  الـــرأي  استغفال  ــوا  ــاول ح الــذيــن  ــواب  ــن ال كــل 
لهم  نــقــول  ــاء  ــم األس ــن  ع الــكــشــف  يــجــوز  ال  إنـــه  ــوا  ــال وق
يعلن  ال  ــاص  خ ــيء  ش عــن  تتحدث  الخصوصيات  إن 
والعالقات  المصرفي  والحساب  كاألمراض  أبــداً  عنه 
هذه  إن  يقول  ومن  شرف،  فتلك  المؤهالت  أما  األسرية، 
إن  قال  الذي  أواًل  الدستور  يهين  فهو  مهينة  الوظائف 

وطنية.  خدمة  الدستور 
ضد  ت��ق��ف��ون  ه���ذه  بأسئلتكم  ب��أن��ك��م  ن���واب  ات��ه��م��ك��م   [

ذلك؟ على  تعليقكم  ما  اإلصالحي.  المشروع 
التمييز،  مكافحة  ضد  يقف  ال  اإلصالحي  المشروع   -
الموظفين  أسماء  إخفاء  على  يصر  من  العكس،  على  بل 

اإلصالحي.  المشروع  ضد  يقف  من  هو 
وليست  »الوفاق«  ابتدعتها  بدعة  األسماء  طلب  هل   [

األخرى؟  الديمقراطيات  في  موجودة 
الموظفين  أسماء  تطلب  التي  األسئلة  كانت  إذا   -
جاسم  النائبان  هما  البدعة  هــذه  ســّن  من  فــأول  بدعة 
ذلك  إلى  وإضافة  المعاودة،  عادل  والشيخ  السعيدي 
تم  من  أسماء  ينشر  كان  الذي  المدنية  الخدمة  ديــوان 
الرسمي.  موقعه  على  الــدولــة  وزارات  فــي  توظيفهم 
ال  فهو  ــك  ذل يدعي  مــن  بــدعــة،  ليس  الــســؤال  إن  وأقـــول 

أصاًل. البرلمانية  باألصول  يفهم 
ديمقراطيات  ه��ن��اك  وك���أّن  ال��م��وض��وع  ع��ن  تتحدث   [
ال��م��ؤاخ��ذات  ضمن  م��ن  ذات��ه��ا.  ال��م��م��ارس��ات  لديها  أخ��رى 
ف��ي  م����وج����ود  غ���ي���ر  األس�����م�����اء  ط���ل���ب  أن  أص������اًل  ع��ل��ي��ك��م 

صحيح؟  ذلك  عن  يقال  ما  أليس  األخرى.  الديمقراطيات 
من  نــمــاذجــًا  ــك  ــأري س أردت  إذا  صحيحًا.  ليس  ال   -
ــي الــبــرلــمــان  ـــواب ف ــي وجــهــهــا ن ــت ــة ال ــل ــئ ــرات األس ــش ع

الموظفين... أسماء  فيها  يطلبون  الكويتي 
منها...  نماذج  على  نطلع  دعنا   [

التربية  وزير  إلى  الكندري  جمال  النائب  سؤال  هذا   -
تــزويــده  فيه  يطلب  ــر  ــوزي ال يــســأل  الــعــالــي  والتعليم 
خضير  النائب  من  موجه  آخــر  ســؤال  وهــذا  باألسماء، 
تزويده  فيه  يطلب  الداخلية  وزير  إلى  موجه  العنزي 

الجنسية... منحهم  تم  من  بأسماء 
رئيس  )ي��رأس��ه  ال��ن��واب  مكتب  هيئة  موقف  هو  وم��ا   [  
قدمتموها؟  التي  األسئلة  من  الظهراني(  خليفة  المجلس 

عليها؟  االعتراض  تم  وهل 
ولم  األسئلة  ــذه  ه ــرر  م ــواب  ــن ال مجلس  مستشار   -
أن  على  التشديد  وأود  ــاء،  ــم األس طلب  على  يعترض 
أية  حوله  تثار  قد  سؤال  أي  يمررون  ال  والهيئة  الرئيس 

الحكومة. قبل  من  دستورية  شبهة 
في  مخالفات  وج��ود  إل��ى  تشير  ال���وزراء  ردود  لكن   [

األمر؟ هذا 
قانوني  رأي  لـــدي  نــاهــضــة.  حــجــة  لــيــس  ــم  ــه رأي  -
يؤكد  اللجان  لشئون  القانوني  المستشار  من  صريح 
فيروز  جواد  النائب  به  تقدم  سؤال  على  رأيه  بيان  )في 
»ليست  الموظفين  بيانات  طلب  أن  التربية(  وزير  إلى 
قانونًا،  عليها  االطالع  يحظر  التي  السرية  البيانات  من 

الوظائف  شغل  فإعالنات  عامة،  معلومات  هي  وإنما 
لشغلها،  المطلوبة  المؤهالت  بيان  على  تنطوي  ذاتها 
بيان  بشأن  الحال  وكذلك  لها،  المشترطة  والخبرات 
إخالاًل  يمثل  ال  ذلك  فإن  تعيينها  رفض  تم  التي  األسماء 
بها،  مساسًا  أو  عليها  تعديًا  أو  الخاصة  الحياة  بحرمة 
وظيفة  لشغل  بالتقدم  متعلقة  عــاديــة  بيانات  فهي 
يتقدم  أن  وللجميع  للكافة،  شروطها  عن  يعلن  عامة، 
الشروط  توافر  ترى  من  اختيار  اإلدارية  وللجهة  إليها، 
تنشر  التعيين  قرارات  أن  كما  عداه.  من  ورفض  بشأنه، 
أسماء  ببيان  النائب  ــادة  إف فــإن  ثم  ومــن  الجرائد،  في 
الحياة  بحرمة  مساسًا  يمثل  ال  تعيينهم  يتم  لــم  مــن 
للدستور  مخالفة  يتضمن  وال  األفــراد،  لهؤالء  الخاصة 

القانون«. أو 

الكشف  يمنع  والقانون  الدستور  يكن  لم  إذا  برأيك   [
على  الحكومي  اإلص��رار  هذا  لماذا  الموظفين.  أسماء  عن 

الرفض؟ 
ألبسط  وتجاوزا  فاضحا  تمييزا  هناك  ألن  ببساطة   -
كشفته  ما  ومنها  المدنية  الخدمة  ديــوان  في  المعايير 
بن  أحمد  الشيخ  ـــوزراء  ال مجلس  شئون  ــر  وزي إجــابــة 
وتستر،  تمييز  وهناك  الوظائف،  عن  خليفة  آل  اهلل  عطية 
لمنع  األسئلة  هذه  على  الحكومة  ردود  توثيق  وسيتم 

الجهات.  بعض  بها  تقوم  التي  التذاكي  محاولة 
االتهامات؟  هذه  توجه  لمن  تستر...  تمييز...   [

الخدمة  بديوان  المختص  للوزير  االتهام  ــه  أوّج  -
مسئولية  توليه  منذ  يقوم  ــذي  ال شخصيًا،  المدنية 
خالل  من  الوظائف  في  التمييز  عملية  بمأسسة  الديوان 

وكيفية  يشغلها،  ومن  الوظائف  عن  الشاملة  التعمية 
البحرين.  ومكانة  سمعة  إلى  يسيء  وهذا  شغلها، 

لماذا؟  اإلجابات،  بتوثيق  تقومون   [
انه  يعتقد  ــن  وم مــوثــق،  النيابي  الــحــراك  ــذا  ه كــل   -
إلى  رسمية  ــق  ــائ وث يــقــدم  ــو  ه ــاء  ــم األس بمنع  يــتــذاكــى 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  والــى  السياسية  القيادة 
والى مفوضية حقوق اإلنسان بان التمييز في البحرين 

إثبات.  بال  ادعاءات  وليست  موجودٌة  وثائقه 
الصدد؟  هذا  في  تطالبون  بماذا   [

لحقوق  العالمي  ــوم  ــي ال تدشين  إن  نــقــول  نحن   -
على  يــفــرض  التمييز  مكافحة  شــعــار  تحت  ــان  ــس اإلن
أن  بإمكانها  أن  منها  كبيرة،  استحقاقات  البحرين 
تكافح  التي  الوطنية  البنية  وتؤسس  التمييز  من  تحد 

المجاالت. شتى  في  التمييز 
التمييز  تكافح  الــتــي  البنية  ــذه  ه لبنات  ــم  أه ــن  وم
الوظائف  في  بالشفافية  تستفيض  التي  اللبنات  هي 
أو  الــتــرقــي  أو  فيها  التعيين  ــالل  خ ــن  م ســـواء  الــعــامــة 
خالل  من  ــراءات  اإلج وتعزيز  العليا،  المناصب  تسلم 
بما  اإلجرائية  العمليات  تكون  بان  التشريعات  هذه 
عادلة  تنافسية  أيضًا  العامة  الوظائف  لتولي  يختص 
في  جاء  ما  بحسب  المواطنين  لكل  ومتاحة  مفتوحة 
البحرين  ورؤية  اإلنسان  الدولية  والمواثيق  الدستور 
ديننا  عليه  يحثنا  ما  ذلك  كل  وقبل   ،2030 االقتصادية 

. لحنيف ا
على  حــقــيــقــيــة  ـــة  ـــاب رق هـــنـــاك  تـــكـــون  بــــان  ــب  ــال ــط ن
وعلى  الــعــامــة  بــالــخــدمــات  تتعلق  الــتــي  الــمــمــارســات 
الدستورية  المؤسسات  يد  يطلق  وان  التوظيف  رأسها 
على  الــرقــابــة  فــي  الحقيقية  المساحة  لها  يــتــرك  ــان  ب
التمييز  تمارس  ال  بأنها  والتأكد  الحكومية  األجــهــزة 
الوظائف  تولي  في  خاصة  تامة  بشافية  وتتعاطى 

العامة.
التمييز  تجّرم  التي  القوانين  تفعيل  كذلك  ويجب 
ــذه  ــف ه ــال ــخ ــات ومـــن ي ــوب ــق ــع ــا قـــانـــون ال ــوص ــص وخ
يخضع  أن  يجب  المواطنين  بين  والمعايير  الشرائع 

األدب«.  أساء  العقوبة  »أمن  من  ألن  للمساءلة 
ألن  األســاســيــة  الــبــنــيــة  ــع  ــض ن أن  نــســتــطــيــع  ــذا  ــه ب
لم  وإذا  التمييز،  مكافحة  ــام  ــع ال ــذا  ه شــعــارنــا  يــكــون 
سنخبرها  فإننا  الدعوات  هذه  مع  الحكومة  تتجاوب 
أو  ــة  ــل ــئ أس ــى  ــل ع ــرة  ــص ــت ــق م تــكــون  ـــن  ل ــا  ــن ــات ــرك ــح ت أن 
على  الملف  هذا  سنحمل  وإنما  برلمانية  استجوابات 
عن  لنكشف  الدنيا  كل  إلى  ونحتضنه  ورؤوسنا  أكتافنا 
ممارسات  ويجعله  التمييز،  يمأسس  من  كل  ســوءات 

. منظمة
لسنا  ونــحــن  كبير،  تــحــٍد  التمييز  مــقــارعــة  أن  أؤكــد 
نحمل  أن  وهمنا  وطــنــنــا،  سمعة  وتهمنا  غوغائيين 

أبنائه. طاقات  كل  من  نستفيد  لكي  الوطن  سمعة 
وكــل  األبـــعـــاد  ــل  ك ــي  ف سننطلق  ــا  ــإن ف ــادر  ــب ت ــم  ل إذا 
ولن  كذلك  طويل  ونَفسنا  طويلة  والمعركة  المحافل 
على  مواطن  كل  يحصل  أن  في  وطني  ومطلبنا  نهدأ، 
أي  عليه  يحصل  الذي  نفسه  بالمقدار  العامة  الخدمة 

آخر.  مواطن 

قال إن ردود الوزراء وثائق رسمية تثبت وجود »التمييز«...

المرزوق: »بدعة« كشف أسماء الموظفين سّنها »ديوان الخدمة« قبل »النواب«

المخرق( محمد  )تصوير:  إثبات         بال  ادعاءات  وليست  موجودٌة  وثائقه  البحرين  في  المرزوق : التمييز 

 § الزنج - حسن المدحوب 

األسئلة  في  كتلته  نوايا  في  التشكيك  إن  المرزوق  خليل  النيابية  الوفاق  كتلة  رئيس  نائب  قال   [
التي طلبت فيها تزويدها بأسماء الموظفين في الوزارات اتهام يفتقر إلى دليل ناهض.

من  نماذج  عدة  مقدمًا  الديمقراطيات،  في  معهودة  غير  بدعة  أسئلتهم  تكون  أن  المرزوق  ونفى 
أسئلة قدمها نواب كويتيون يطلبون فيها أسماء الموظفين، ذاكرًا أنه إذا كانت األسئلة التي تطلب 
عادل  والشيخ  السعيدي  جاسم  النائبان  هما  البدعة  هذه  سّن  من  ف��أول  بدعة  الموظفين  أسماء 
المعاودة الذين طلباها من عدٍد من الوزارات وتمت تلبية طلباتهما، وإضافة إلى ذلك ديوان الخدمة 

المدنية الذي كان ينشر أسماء من تم توظيفهم في وزارات الدولة على موقعه الرسمي.
وقال إن مستشار مجلس النواب مّرر هذه األسئلة ولم يعترض على طلب األسماء، مشددًا على 
دستورية  شبهة  أية  حوله  تثار  قد  سؤال  أي  يمررون  ال  المكتب  وهيئة  النواب  مجلس  رئيس  أن 
أسماء  أن  يؤكد  اللجان  لشئون  القانوني  المستشار  قدمه  قانوني  لرأي  عارضًا  الحكومة،  قبل  من 
الموظفين »ليست من البيانات السرية التي يحظر االطالع عليها قانونًا، وإنما هي معلومات عامة، 

وال يتضمن مخالفة للدستور أو القانون«.
وأكد أن كل الحراك النيابي موثق، وأن من »يتذاكى بمنع األسماء يقدم وثائق رسمية إلى القيادة 
السياسية والى األمين العام لألمم المتحدة والى مفوضية حقوق اإلنسان بأن التمييز في البحرين 

وثائقه موجودٌة وليست ادعاءات بال إثبات«. وفيما يأتي نص الحوار معه: 

أسماء موظفين قدمهم وزير مجلس الوزراء  للنائب عادل المعاودة  إجابة على سؤالهأسماء موظفين بوزارة العمل تم تسليمهم إلى النائب جاسم السعيدي بناء على سؤاله المقدم

وزارة العدل تسلم أسماء موظفيها في العام 2005 إلى النائب جاسم السعيدي
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] انتقل إلى رحمة اهلل تعالى محمد مبارك الهتيمي، عن عمر 
ناهز 26 عامًا. ُتقبل التعازي للرجال في جامع كانو بالمحرق، 
الحد   -  1112 طريق   -  1086 رقــم  ــده  وال منزل  في  وللنساء 

.111
] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى فاطمة أحمد محمد المناعي، حرم 
يعقوب عبداهلل الشيخ، ووالدة عبداهلل، عن عمر ناهز 58 عامًا. ُتقبل 
منزل  في  وللنساء  بالبسيتين،  جمشير  صالة  في  للرجال  التعازي 

زوجها رقم 2653 - طريق 4452 - عراد 244.

»إّنا هلل وإّنا إليه راجعون«

تقييم أقرب إلى السخرية
الكثير  البال  في  يتوارد  تقييم  بكلمة  تسمع  عندما  االولــى  للوهلة   [
وزارة  تقييم  في  رأيته  ما  اتوقع  لم  انني  اال  الكثير،  وتتوقع  ــور  االم من 
لتوزيع  تقييم  الجديد.  الجامعيين  العاطلين  توظيف  ومشروع  العمل 
إن  إذ  التقييم  لهذا  بحاجة  ليس  انه  واعتقد  فئات،  ثالث  ضمن  العاطلين 
فلكل  التقييم  لهذا  الحاجة  دون  من  العاطلين  توزيع  تستطيع  ــوزارة  ال
خريج  كل  مهارات  هي  ما  يعلم  والكل  يتقنها،  ومهارات  ماهيته  تخصص 

من آداب أو تربية أو اعمال أو... أو... أو...
تسلية  الكل  واعتبره  ومهارته،  الخريج  ذكاء  ليقيس  مهارات  امتحان 
او لعبة يقضي بها وقتًا من التقييم وربما هو تقييم لوجود شك في قدرات 
وتقييم  يضحك،  ما  البلية  شر  حقا،  وذكائه  الجامعي  الخريج  ومهارات 
آخر في اللغة االنجليزية ليقيس قدرة الخريج في اللغة وهو عام وشامل 
ويقيس قدرات الخريج في التعامل مع اللغة واستخدامها، ربما هو جيد 
بشكل عام اال ان ال حاجة لتقييم كل خريج به، فالكل يعلم مستوى خريج 
كل تخصص في اللغة االنجليزية، إذ ان خريج االداب والتربية ال يدرس 

اال مقررين عامين فقط، وليسا على مستوى من التخصص في اللغة. 
امتحان   )IT( اآللي  الحاسب  في  التقييم  امتحان  االكبر  والسخرية 
جهاز  فــي  ودقيقة  متعمقة  أسئلة  تقييم،  امتحان  وليس  متخصص 

 software، hardware( وبرامجه  الملموسة  واجــزائــه  الكمبيوتر 
الي  وليس  المتخصص  اال  يعلمها  ال  متخصصة  واختصارات  (ومفاهيم 

خريج آخر صلة بها. 
المطروحة  الوظائف  جميع  ان  والواضح  القول  خالصة  فإن  هنا  ومن 
اين  إذن  والتقنيات.  الحاسوب  تخصص  ضمن  ستكون  المشروع  في 
صلة  ــا  وم العاطل  الخريج  تخصص  مــع  المزعوم  الوظائف  تناسب 
اآلداب  لتخصص  أليس  التخصصات؟  بهذه  والتربية  اآلداب  خريج 
لم  ان  جانبًا؟  مركون  وتخصصه  له  علم  ال  فيما  فيقيم  اهمية  والتربية 
ان  بالطالب  االجدر  كان  الجامعة؟  في  طرحهما  تم  ِلَم  اهمية  اي  لهما  يكن 
يتخصص في المجاالت المطلوبة )الحاسوب، التقنية( بدال من تدريبه 
عليها او في دورات ربما ال تكون كافية لتخصصه وصقل مهاراته، االجدر 
فيها  وحماسه  طاقاته  يضيع  تخصصات  في  الطالب  يتخصص  ال  ان 

ليعود فيركنها ويتدرب على غيرها...
الفئة  هم  ومــن  الخريجيين  تصنيف  هو  ما  تعلم  والـــوزارة  الكل  إذن 
فلكل  اهمية  لذلك  اعتقد  وال  الخريجيين...  بين  االصعب  من  االسهل 

متخصص مجاله وما يتقنه ليعطي فيه. 
خريجو  هم  الخريجيين،  من  االكبر  العدد  وهــم  الدائمة  والضحية 

سيصنفهم  وكما  الجميع  يعتقد  كما  االصعب(  )الفئة  والتربية  اآلداب 
آداب  ال  إذ  الذقون،  على  للعب  داعي  وال  مسبقا  صنفهمم  وحتما  المشروع 

وال تربية معترف بهما في زماننا هذا.
ليدرس  ليعود  ويتخصص  فيدرس  الخريج  عقل  على  السخرية  ِلــَم 
فيه  حياته  ـــاع  واض درســـه  مــا  وكــأنــمــا  ــر  آخ ــيء  ش فــي  ــدرب  ــت وي مــجــددا 

سخرية. 
تخصصات  في  لنخدم  معين  طموح  أو  حلم  أجل  من  وتعبنا  درسنا 
ال  االخــرى  الكفة  في  هي  وظيفة  في  فنعمل  مر،  بواقع  لنصدم  احببناها 
والذي  كإناث  وخصوصا  نحبذه  ال  ــدوام  وب حكومية  وظيفة  وال  تربية 

جعلنا نتخصص في هذه التخصصات التربوية.
نحن  المحزن،  وضعنا  سخرية  عن  تختلف  ال  التقييم  سخرية  إن  حقًا 
في  لنتخصص  عمرنا  من  ضاعت  سنوات  فخمس  لتقييم  بحاجة  لسنا 
في  ولنصنف  بها  لنا  علم  ال  اخرى  تخصصات  في  لنقيم  وال  معين  مجال 
عن  بعيدة  تخصصات  في  لندرب  ومهاراتنا  قدراتنا  من  تقلل  ربما  فئات 

طموحاتنا. 
 

رائدة عيسى أحمد علي 

»التنمية« تدخلت عبر ممثلها لمنح 

المهجورة حقها من »صندوق النفقة«
الموافق  االثنين  ي��وم   2640 العدد  في  مانشر  إل��ى  ب��اإلش��ارة   [
عنوان  تحت  كشكول  صفحة  في   2009 االول  كانون  ديسمبر/   7
يتكفل  والصندوق  مساعدتها  عن  تتنصل  الدولة   ... مهجورة  “امرأة 

بمعونة 30 دينارًا فقط” 
في  تنشر  التي  كافة  الحاالت  أن   االجتماعية  التنمية  وزارة  تؤكد 
المواطنين  من  نتمنى  اننا  ولو  االهتمام  بعين  تؤخذ  الغراء  صحيفتكم 
في حالة وجود أي طلب مراجعة الجهة المعنية بالوزارة أو االتصال 
حاالتهم  ل��دراس��ة   8000808 ل��ل��وزارة  المجاني  الساخن  بالخط 

والتواصل معهم بشكل مباشر.
المستحقة  الفئات  بشأن  النقاط  م��ن  مجموعة  نوضح  أن  ون��ود 
لسنة   )18( رق��م  القانون  م��واد  إل��ى  استنادًا  االجتماعية  للمساعدة 

2006م بشأن الضمان االجتماعي :
األولى  المادة  حسب  االجتماعية  المساعدة  المهجورة  -تستحق 

والثالثة من قانون الضمان االجتماعي حسب التعريف التالي:-
هجر  شرعًا  وثبت  الستين  سن  تتجاوز  لم  امرأة  كل  المهجورة:   -
زوجها البحريني لها، وليس لها عائل ومقتدر باإلنفاق عليها وال مال 
ويشمل  يكن  لم  أم  أوالد  لها  أكان  سواء  معيشتها  في  عليه  تعتمد  كاٍف 

ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها األجنبي.
وعليه فالحالة التي عرضت مشكلتها في الصحيفة ال تنطبق عليها 

معايير وشروط االستحقاق استنادًا لمواد القانون لألسباب التالية:
- المرأة ليست مهجورة شرعًا وإنما هي التي هجرت زوجها.

- لدى المرأة حكم باإلنفاق عليها وعلى أبنائها.
العدل  ل���وزارة  تابع  النفقة  بصندوق  يسمى  ص��ن��دوق  يوجد   -

والشئون اإلسالمية ويختص بمعالجة مشاكل مثل هذه الحاالت.
اللجنة،  في  عضوا  لكونها  االجتماعية  التنمية  وزارة  قامت  وقد 
في  بالمسئولين  باالتصال  االجتماعية  المساعدات  مدير  يمثلها 
التي  النفقة  طلب  ودراس����ة  ال��م��رأة  مشكلة  لمعالجة  ال��ع��دل  وزارة 
ازدواجية  عدم  على  ال��وزارة  وتحرص  المحكمة.  من  عليه  حصلت 
التأكيد  حكومية.مع  جهة  من  أكثر  من  المشابهة  للحاالت  الصرف 
فالقرار  ال���وزارة  خ��دم��ات  م��ن  خدمة  بطلب  تتقدم  حالة  أي  أن  على 
وشروط  للمعايير  طبقًا  يكون  للخدمة  استحقاقها  عدم  أو  باستحقاق 

محددة وواضحة .
 ختامًا تؤكد وزارة التنمية االجتماعية حرصها على تسهيل تقديم 
العون  ومد  بهم  لالرتقاء  المجتمع  أفراد  ومساعدة  للمواطن  الخدمة 

لهم بحسب اختصاصاتها . 

إدارة العالقات العامة والدولية
وزارة التنمية االجتماعية

المياه تحاصر منازلنا يا وزارة األشغال
للوهلة  يعتقد  منازلنا  وتحاصر  الشاخورة  إسكان  منطقة  في  كاألنهار  تجري  وهي  المياه  منظر  يرى  من   [
البحرين  في  الجارية  األنهار  ليعيد  الوراء  الى  رجع  قد  الزمن  أن  أو  البحرين،  غير  منطقة  في  يعيش  بأنه  األولى 
تغمر  فالمياه  اهتمام،  أي  األشغال  وزارة  في  المسئولون  يعرها  لم  التي  المؤلمة  الحقيقة  ولكنها  عام،  مئة  قبل 
أو  األمطار  موسم  طوال  منازلنا  في   محاصرين  نبقى  أن  فأّما  المنازل  إلى  والدخول  الخروج  وتمنع  الطرقات 

نهجرها ونبحث لنا عن أماكن أخرى ونتركها عرضة للنهب والسرقة.
تلك هي حال منطقة إسكانية جديدة من المفترض أن تكون بنيتها التحتية من المرافق والطرقات قد انتهى 

العمل فيها منذ مدة، ولكن ولألسف الشديد لقد ذهبت كل الوعود أدراج الرياح.
فما نحن عاملون، أنترك أعمالنا ونجلس في منازلنا كاألسرى، أم نذهب الى األعمال بحالة يرثى لها بسبب 
األوساخ العالقة في ثيابنا؟ وكذلك األمر مع أبنائنا عندما نوصلهم إلى المدارس... وماذا لو علقت سياراتنا في 
الرمال التي تغمرها المياه وهو ما حدث فعاًل أمام  ناظرينا لسيارة أحد القاطنين ما اضطره لقضاء اليوم بأكمله 
منطقة  في  نعيش  أن  أيعقل  لعمله،  الذهاب  خسارة  الى  أّدى  الذي  األمر  سيارته  لتقطر  سحب  سيارة  انتظار  في 
إسكانية بهذه الحال؟ وهل يقبل المسئولون على أنفسهم سلك هذه الطرقات وخصوصًا أن إحدى الطرقات قد 

تم حفرها لمدة تزيد على السنتين تمهيداً لرصفها فأصبحت تجمعًا لمياه األمطار.

مجموعة من المتضررين في منطقة إسكان الشاخورة

مريض بالفشل الكلوي 
ينشد المساعدة 

لثالثة  ووالد  بحريني  مواطن  أنا  الرحيمة...  القلوب  أصحاب  إلى   [
ووضعي  الكلوي  والفشل  التنفس  وضيق  القلب  مرض  من  أعاني  أبناء، 
الذي  الطبيب  ارتأى  وقد  الكلية  لزرع  لحاجتي  نظراً  مستقر  غير  الصحي 
لي  تجرى  حتى  دوري  بشكل  الكلي  لغسيل  أخضع  أن  عالجي  يتولى 
اآلالم  من  الكثير  وأعاني  المستشفى  في  أرقــد  وحاليًا  الكلى،  زرع  عملية 
سريعة  بصورة  واحتاج  الجسم  في  السموم  تراكم  ــّراء  ج من  المبرحة  
حياتي  تأثرت  فقد  الخير،  أصحاب  من  بالكلية  متبرع  لوجود  وماّسة 
من  فأنا  عائلتي  تأثرت  كما  الصحية  المشكلة  هذه  جّراء  من  كثيراً  وعملي 

يعيل أبنائي الذين ما زالوا في طور الدراسة.
ولكم جزيل الشكر والتقدير وأثابكم اهلل على أعمالكم الحسنة.

)االسم والعنوان لدى المحرر(

يترقب توظيفه في وزارة الصحة منذ 1996 
من  الكثير  ــي  ف ـــرأت  ق و  سمعت  طــالــمــا   [
الكبار  المسئولين  توجيهات  عــن  الصحف 
في  وُيكتب  ُيطرح  ما  كل  على  والرد  بالمتابعة 
الصحف من قضايا و مشاكل وشكاوى تخص 
مع  الكثيرة  تجاربي  خالل  ومن  المواطنين، 
أو  الــرد  أن  لــي  ثبت  فقد  والصحف  المشاكل 
فبعض  عبثا  ليس  منشور  ماهو  على  الرد  عدم 
المسئولين او العالقات العامة يقومون بالرد 
فكأن  العكس  كان  واذا  لصالحها  الرد  كان  إذا 
لجوئي  سبب  ــا  أم ـــدا،  أب التعنيهم  المشكلة 
لنشر  الصحف  الى  المواطنين  بعض  ولجوء 
عدم  على  يدل  والنوعية  الكم  بهذا  مشاكلهم 
المشاكل  أصــحــاب  مــع  المسئولين  تــجــاوب 
عدم  او  والجهد،  الوقت  إهــدار  وتجنب  لحلها 
تعطيل  مــن  ـــم  ـــه وزارت فــي  يــــدور  بــمــا  علمهم 
ــا  ــدم ــن ــــــرى، وع وتــأجــيــل وهـــــذه مــشــكــلــة ُأخ

مشكلتي  وعرضت  النواب  بعض  إلى  توجهت 
المسؤلين  إلى  موضوعي  ينقلوا  حتى  عليهم 
جهة  ــا  ــن أن الــــرد  ــي  ــاءن ج الــصــحــة  وزارة  ــي  ف
تشريعيه ورقابية ولسنا معنيين بالتوظيف 

والواسطة.
بل  مّنه  او  واسطه  ليس  منهم  أطلبه  ما  إن 
المادة  ــي)  ف ــاء  ج كما  الدستور  لــي  كفله  حــق 
فرص  توفير  الــدولــة  تكفل   - ب  الفقرة   13-
فهل  ــه(،  ــروط ش ــة  ــدال وع للمواطنين  العمل 
وهي  سنة   13 من  اكثر  وظيفة  أنتظر  أن  يعقل 
 9 عمره  الذي  االسكان  في  طلبي  مدة  من  أطول 

سنوات.
وزارة  في  طلب  لدي  أن  مشكلتي،  تتلخص   
العام  تموز  يوليو/   21 تــاريــخ  مــن  الصحة 
أي  منهم  أتــلــَق  لــم  الــتــاريــخ  ــذا  ه وإلــى   1996
عــدم  ســبــب  وعـــن  طلبي  بــخــصــوص  ــال  ــص ات

افتتاح  تم  فقد  سنة،   13 مــرور  رغم  توظيفي، 
الكثير من المشاريع التابعة الى وزارة الصحة 
طلبات  أصحاب  من  الكثيرين  توظيف  تم  و 
أكاديمي  مستوى  أقــل  وهــم  بعدي  التوظيف 
ــالء  ــوك ــن ال ــت الــكــثــيــر م ــع ــراج مــنــي بــكــثــيــر، ف
طريق  عن  لهم  رسائل  عدة  وبعثت  والــمــدراء 
الصحف  ــي  ف الــنــشــر  طــريــق  ـــن  أوع مكاتبهم 
مــوضــوعــي  فــي  للنظر  المختلفة  الــمــحــلــيــه 
عدم  أسباب  يبين  رد  اي  أتلَق  لم  لألسف  ولكن 
كل  الى  ندائي  اكرر  اليوم  فأنا  طلبي،  في  النظر 
والنواب  الصحة  وزارة  وخاصة  المسؤلين 
عاطل  اآلن  فأنا  لمشكلتي  حاًل  أو  رداً  أجد  عّلني 
وشــهــادات  وخــبــرات  جامعيًا  مــؤهــاًل  وأحــمــل 
على  وأصرف  طفلين  ولدي  ومتزوج  متنوعه 

عائلتي وعائلة والدي المتوفي. 
 )االسم والعنوان لدى المحرر(

لماذا كل هذا الوقت 
يا هيئة الكهرباء؟

يخ  ر بتا بنا  ص  لخا ا ل  للمنز ء  با لكهر با يد  و تز بطلب  مت  تقد  [  
لي  ة  ر ــو ت ــا ف لــهــئــيــة  ا ر  ا صـــد إ مـــل  أ عــلــى   2 0 0 9 ط  ــا ــب ش  / ــر ي ا ــر ــب ف  2 8
فعاًل  و  ، ــت ق و ع  ــر س أ فــي  مة  لخد ا على  ل  لحصو ا و فعها  بد م  لقيا ا و
م  لعا ا نفس  مــن   2 0 0 9 ن  ا ــر ي ــز ح  / نــيــو يــو  1 يــخ  ر بــتــا ــا  ه ر ا ــد ص إ تــم 
نا  أ و ن  آل ا حتى  يد  لشد ا سف  لأل و لكن  و فعها  بد مي  بقيا عــت  ر ســا و
قــت  لــو ا ا  لــهــذ هــم  خــر تــأ ســبــب  عــلــم  أ ال  و  ، ة د لــمــنــشــو ا مــة  لــخــد ا نــتــظــر  أ
يع  ز تو ة  ر ا د بــإ ت  كيبا لتر ا قسم  ى  لد لهم  لي  ا سؤ عند  و  ، حينها في 
ل  للمنز ئــي  بــا كــهــر ل  و ــا ــق م تخصيص  ــم  ت نــه  بــأ ــي  ن و د ــا ف أ ء  بــا لــكــهــر ا
مة  لخد ا نــَر  لم  ن  آل ا حتى  و  ، كيب للتر له  سا ر بإ م  سنقو و د  لمنشو ا
لي  لمنز ء  با لكهر ا صيل  تو عن  لين  لمسئو ا شد  نا أ ا  لذ  ، ل و لمقا ا ال  و

. ممكن قت  و ع  سر بأ

)االسم والعنوان لدى المحرر(

طريق 1292 في جدعلي بحاجة إلى سفلتة
وزارة  في  المعنيين  إلى  أوجهه  عاجل  نداء   [
الطرق...  وصيانة  التخطيط  إدارة  وإلى  األشغال 
المرجأ  طريقنا  سفلتة  أوان  سيحين  بنظركم  متى 
ونحن  سنوات   9 مضت  معلوم...  غير  وقت  إلى 
تطبيق  نترقب  مرة  وكل  شوارعنا  تعبيد  نترقب 
تحمل  التي  المنطقة  أهالي  لكل  المنشود  األمل  هذا 
لكن  جدعلي  في   1292 طريق   721 مجمع  عنوان 
بعد  تتجمع  التي  المياه  ــادي...  ــن ت لمن  حياة  ال 
تساقط األمطار تخلف برك الحدود لها من القذارة  
سكننا  أماكن  وإلى  من  تنقلنا  صعوبة  عن  ناهيك 
وامتصاص  انقشاع  بعد  يتكون  ــذي  ال والطين 
تتركها؟...  التي  الطينية  والبقع  للمياه  التربة 
وذر  وضــع  هو  المعنية  الجهات  به  ماتعمل  فكل 
الرمل فوق هذه المخلفات التي سرعان ما تتحول 
بين ليلة وضحاها إلى مستنقعات منظرها مقرف 
بكافة  المنطقة  ـــداد  إم ــم  رغ على  إذ  ـــداً،  ج وســيء 
منها،  واالنتهاء  ماء  أو  كهرباء  من  سواء  الخدمات 
مسألة  في  وتــراوغ  تماطل  مازالت  األشغال  أن  إال 

رصف وتبليط هذا الطريق .
محمد علي

هل سنفرح بإطالق 
والدنا المسجون 

من  الخامسة  في  أصغرنا  أطفال  أربعة  نحن   [
مع  نعيش  كنا  عشرة،  الخامسة  في  وأكبرنا  العمر 
هذا  بخدمة  قــام  فأبونا  وأمــان،  سعادة  في  والدينا 
للمواطنين  مثااًل  فيها  كان  كثيرة،  لسنوات  الوطن 
جرفه  من  تمكنوا  السوء  رفقاء  أن  إال  الصالح،  واألب 
لطريق الخطأ الذي أودى به في ظلمات السجن. وها 
قد مرت الشهور والسنين ونحن نكبر بعيداً عن أعين 
لرؤيته  ألمنا  اشتد  لزيارته  ذهبنا  كلما  الــذي  والدنا 

في  اقترفه  ما  على  الندم  أصابع  يعض  كئيبًا  سجينًا 
باهلل  نثق  نفسه  الوقت  في  ولكننا  وحقنا،  نفسه  حق 

عز وجل ونعلم أنه البد لهذا الظالم أن ينقشع.
تعالى  هلل  تضرعًا  الصغيرة  أيدينا  نرفع  نحن  ها 
فجع  طفل  لكل  عيداً  الوطني  العيد  يكون  أن  في  وأمال 
العيد  سيجعل  والدنا  عن  فالعفو  والده،  لفراق  قلبه 

عيدين والفرحة فرحتين.
)االسم والعنوان لدى المحرر(

أم تأمل أن تقّر عينها 
برؤية وليدها المسجون

وعيد  الوطني  العيد  فرحة  الوطن...  فرح  تعود   [
انــفــراج  حــلــول  ــرب  ق عــن  تغدقنا  واآلمـــال  الجلوس 
أزمتنا ويعود ولدنا الغائب عن أنظارنا والقابع خلف 
عائلته  أحضان  إلــى  السعودية  السجون  قضبان 
التي ترتجي وتتضرع إلى الباري عز وجل بأن يتقبل 
دعاءها ويستجيبه رب العالمين كلمح البصر ويبشر 
التي  ووالدته  أمه  أحضان  إلى  البعيد  الغالي  بعودة 
قبل  وجهه  نحو  بالنظر  عيناي  لَتقرَّ  لرؤيته،  تشتاق 

وأنا  الحياة  روحــي  وتفارق  بمشيئته  اهلل  يقضي  أن 
كلي حسرة على غياب ولدي عني... والده توفي قبل 
أن تمرق عيناه بعين ولده واألمل يحدوني بعون من 
قيود  فك  في  مــرادي  يتسجيب  أن  إليه  وتضرعي  اهلل 
ابني من السجون تزامنًا مع احتفال البالد بفرحة كل 
الوطني  العيد  وفرحة  وملكه  الشعب  فرحة  الوطن، 

المجيد.
أم المسجون

 يرتجي وظيفة في وزارة 
األشغال منذ 3 سنوات

ا  هذ بي  بخطا م  تقد أ  . . . ل شغا أل ا ة  ر ا ز و في  لمعنيين  ا لى  إ  [
بتلبية  عة  لسر ا ج��ه  و على  ن  لو لمسئو ا يعمد  ن  أ م��ل  أ كلي  ن��ا  أ و
 ، فة لصحا ا في  حه  طر ء  ا ر و من  ة  جو لمر ا لي  ما آ تحقيق  و طلبي 
في  ل���ي  ع��م��ل  ص��ة  ف��ر د  ي���ج���ا إل ج��ت��ي  ح��ا ف���ي  ى  ي��ت��ع��د ال ي  ل����ذ ا و
ي  لذ ا لين  و لمقا ا حد  أ يتبع  ي  لذ ا ملين  لعا ا حد  أ نني  أ ذ  إ  ، ة  ر ا ز لو ا
ن  إ و  . . . ت ا سنو  3 ل�  ا ب  ر يقا ما  منذ  تكم  ر ا ز و ة  ر ا د إ تحت  يعمل 
في  ة  فر ا متو ة  غر شا ظيفة  و على  حصل  أ ن  ب��أ ني  و يحد م��ل  أل ا
ئمًا  ا د لتي  ا و ًا  ر ا تكر بها  مت  تقد لتي  ا تي  طلبا ثر  إ على  ة  ر ا ز ل��و ا
غم  ر على   » غر ا شو جد  تو ال « نفسه  د  لمعهو ا هو  ن  يكو بها  ا جو
لي  لحا ا عملي  من  اًل  بد مية  لحكو ا ظيفة  لو ا ه  هذ لى  ا ج  حو أ نني  أ
من  ت��ب��ًا  ا ر منه  ضى  تقا أ ل  و م��ق��ا ف  ا ش��ر إ تحت  فيه  ع��م��ل  أ ي  ل��ذ ا
في  فقط  ًا  ر ينا د  1 5 0 ى  تتعد ال قيمته  معه  هق  لمر ا عملي  ء  ا ر و
ئنة  كا شقة  في  معهم  عيش  أ و ئي  بنا أ من  ثنين  ا فيه  عيل  أ قت  و
مل  آ و مة  عا ية  نو ثا يج  خر نا  فأ  . . . ة ر خو لشا با ي  ل��د ا و بيت  في 
ب  ا ب��و أ ل��ك  ه��ن��ا ن��ت  ك��ا لما  فلطا  ، ي��ك��م ل��د ظ��ي��ف��ة  و ع��ل��ى  ح��ص��ل  أ ن  أ
ي  و ذ صنف  ف��ي  ج  ر ت��ن��د و لها  غ��ر  ا ش��و فير  تو يتم  لها  خال م��ن 
عن  تقل  ال طنين  ا لمو ا تب  ا و لر نى  د أل ا لحد  ا ن  إ ل  يقا  . . . سطة ا لو ا
نا  أ ذ  إ لة  لمقو ا لتلك  لف  مخا ق��ع  ا ل��و ا بينما   ، ك��ث��ر أ و ر  نيا د  2 0 0
قض  تتنا فكيف   ، فقط ر  ينا د  1 5 0 ى  يتعد ال تب  ا ر على  حصل  أ
م��ه  ه��م��و ن��ع��ي��ش  ي  ل���ذ ا ل��م��ر  ا ق���ع  ا ل���و ا ى  م��ج��ر ع��ن  ل��ة  ل��م��ق��و ا ه  ه���ذ

. ته قسو و ته  يال و و

)االسم والعنوان لدى المحرر(

المنطقة مغمورة بمياه األمطار
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تغطية 25 مليون دينار من أذونات الخزانة الحكومية
رقم  اإلص��دار  تغطية  تمت  بأنه  المركزي،  البحرين  مصرف  أعلن   [
يصدرها  ال��ت��ي  األسبوعية  الحكومية  ال��خ��زان��ة  أذون���ات  م��ن   )1265(

»المصرف« نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبدأ  يومًا،   87 استحقاق  لفترة  دينار  مليون   25 اإلصدار  قيمة  وتبلغ 

آذار  م��ارس/   17 في  وتنتهي   ،2009 األول  كانون  ديسمبر/   20 في 
المئة. في   0,89 األذونات  هذه  على  الفائدة  سعر  معدل  بلغ  كما   ،2010

القائم  الرصيد  وبلغ  المئة.  في   99,785 الخصم  سعر  معدل  بلغ  وقد 
ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 370 مليون دينار بحريني.

روا عن ثقتهم بقدرة دبي على تجاوز أزمة الديون عبَّ

مصرفيون في البحرين يدعون إلى تحسين البنوك إلدارة المخاطر

 – الكويتي  التمويل  لبيت  التنفيذي  الرئيس  ــال  وق
»المؤتمر  هامش  على  الخياط،  عبدالحكيم  البحرين، 
لهيئة  ــي،  ــام اإلس والمصرفي  المالي  للعمل  السنوي 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية« إن 
الرقابية  وأطرها  التنظيمية  أطرها  تحسين  البنوك  على 
البنوك  جميع  على  يتوجب  أمر  وهذا  للمخاطر  وإدارتها 
قصور  جوانب  وجود  أظهرت  االقتصادية  األزمة   ... فعله 
تحسينها  على  والعمل  سدها  يجب  البنوك  من  كثير  لدى 

وهذا ما قامت به البنوك في الفترة الماضية«.
تتبنى  البحرين  في  جميعها  البنوك  »أصبحت  وتابع 
المركزي  البحرين  مصرف  أصــر  والتي   2 بــازل  معايير 
الــبــنــوك  وجــمــيــع  الــســابــقــة  ــرة  ــت ــف ال فــي  تطبيقها  عــلــى 
 )...( المعايير  بهذه  ملتزمة  اآلن  والتقليدية  اإلسامية 
الصارم  بالتطبيق  مهتم  المركزي(  )المصرف  أن  أعتقد 

إلدارة المخاطر والحوكمة«.
المحاسبة  لهيئة  الــعــام  األمــيــن  ـــر  ذك ــه،  ــب ــان ج مــن 
ومقرها  اإلســامــيــة،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة 
بها  تمر  أزمـــة  حــالــيــًا  »هــنــاك  الــشــعــار  محمد  البحرين، 
شح  مشكاتها  أهم  ومن  العالم،  في  االقتصادات  جميع 
واحتساب  وتحليل  المخاطر  إدارة  وكيفية  السيولة 
المخاطر  هذه  من  للتحوط  المناسبة  واألدوات  المخاطر 
والمؤسسات  والصكوك  الحوكمة  يناقش  المؤتمر   )...(
المصرفي  الــقــطــاع  تــهــم  الــتــي  والــمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة 

اإلسامي«.
وتابع »لو حللنا الفترة السابقة لرأينا أن هناك تمركزاً 
على  نشجع  دائــمــًا  ونحن  العقارات  قطاع  في  للتمويل 
المخاطر،  بعض  من  يحمي  الــذي  االستثمار  في  التنوع 
ما  ــذا  وه مؤذيًا  يكون  قد  معين  قطاع  في  التمركز  ولكن 
في  تركزت  التي  اإلسامية  البنوك  بعض  لدى  شهدناه 
في  عليه  التركيز  ينبغي  ما  هــذا   )...( العقارات  مجال 
االستثمارية  المحفظة  في  التنويع  وهو  المقبلة  المرحلة 
لتشمل العقارات والصناعات والمشروعات اإلنتاجية«.

تباطؤ إصدارات الصكوك 
والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  العام  األمين  واعترف 
في  تــبــاطــؤ  ــود  ــوج ب ــة،  ــي ــام اإلس الــمــالــيــة  للمؤسسات 
كمية  ــرات  ــؤش م »هــنــاك  الــعــام  ــذا  ه الصكوك  إصــــدارات 

ونوعية واضحة تشير إلى تحسن سوق الصكوك«.
جديدة  شرعية  معايير  ــدرت  أص الهيئة  أن  ــاف  وأض
معيار  إلــى  إضافة  جــديــداً،  شرعيًا  معياراً   41 لتصبح 
المعايير  ــات  ــدي ــع ت وإضـــافـــة  ــات  ــرك ــش ال حــوكــمــة  ــي  ف
الهيئة  أصدرتها  التي  المعايير  عدد  ليرتفع  المحاسبية، 

81 معياراً.
الــصــكــوك  ــت  ــان ك إذا  ــا  م ــأن  ــش ب ــم  ــائ ــق ال ــدل  ــج ال ـــن  وع
اإلسامية هي أسهم ملكية كما يقصده مفهوم الصكوك أم 
المفهوم  حيث  »من  قال:  التقليدية  السندات  تشابه  دين 
فهي ال تعني دْينًا فهي تشير إلى ملكية )...( هناك بعض 
تمحيص  مهمتنا  مــن  ليس  لكن  الخاطئة  التطبيقات 

السوق ولكن إصدار المعايير الصحيحة«.
اإلسامية،  الصيرفة  في  الخبير  قال  السياق  هذا  وفي 
اآلن  السوق  في  الموجودة  »الصكوك  يعقوبي:  نظام 
أعتقد   )...( صك  لكل  المنظمة  العقود  حيث  من  مختلفة 
مهجنه  ــي  ه ــوق  ــس ال ــي  ف الــحــالــيــة  الــصــكــوك  معظم  أن 
يكون  بحيث  ديــن،  اآلخــر  الجزء  وفي  تملك  بعضها  ففي 
الملكية  نقل  من  البد  ألنه  تملك  الصكوك  هذه  بداية  في 
في  لكن  صكوكًا،  تكون  لن  أنها  أو  النفعية  أو  القانونية 

النهاية تكون دينًا«.

اقتصاد دبي قوي وسيستمر
الكويتي  التمويل  لبيت  التنفيذي  الــرئــيــس  ـــال  وق
ديون  ــة  أزم تداعيات  على  رده  معرض  في  البحرين   -
مترابط  الخليج  دول  »اقتصاد  الخليج:  دول  على  دبي 
ليستفيد  الخليج  في  يتدهور  اقتصاد  يوجد  ال  ومتكامل، 
منه اقتصاد آخر في المنطقة )...( إن حصل خير في دول 
حدث  وإن  الخليج  دول  في  االستثمارات  تعم  الخليج 

التي  والعوائد  قوية  الخليج  دول   )...( سيعم  فذلك  سوء 
طيب  بشكل  تنمو  المختلفة  والقطاعات  النفط  من  لديها 

وليس هناك مستفيد من سوء اآلخرين«.
»أعتقد  الخياط:  قال  دبي  بديون  المنطقة  تأثر  وعن 
سند  لديها  دول  عن  نتكلم  نحن  المطاف  نهاية  في  أنــه 
بأن  كمسلمين  ثقافة  ولدينا  أبنائها  وجهود  خيراتها  من 
المسلم يستحيل أال يسدد ديونه إال إذا تقطعت به الديون 

تمامًا، وإن شاء اهلل السبل لن تتقطع بدبي أو غير دبي«.
قليل  لدبي  البحرين«   - تعرض«بيتك  أن  إلى  ولفت 
دبي  بقدرة  ــاق  اإلط على  نشك  »ال  وتابع  يذكر.  وال  جــداً 

على سداد ديونها في نهاية المطاف«.

اإلفصاح والشفافية
ورئيس  البحريني،  ــان  ــك اإلس وزيـــر  ــال  ق جانبه  مــن 
للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  إدارة  مجلس 
خليفة،  آل  خليفة  بن  إبراهيم  الشيخ  اإلسامية،  المالية 
ظل  في  المؤتمر  هذا  انعقاد  »يأتي  المؤتمر  أمام  كلمة  في 
تسلط  التي  االقتصادية  البيئة  تواجهها  التي  التحديات 
اإلسامي  التمويل  صناعة  ــى  إل الحاجة  على  الــضــوء 

لمعالجة بعض التحديات المباشرة«.
فعالة  آلية  إلنشاء  للصناعة  مهم  تحد  هو   « وتابع 
المالية  المؤسسات  ــى  إل بالنسبة   ... السيولة  إلدارة 
اإلسامية، البد من دعم لعمليات إدارة السيولة الداخلية 

اإلسامية  الــمــال  ــوق  س نــطــاق  على  الصناعة  قبل  مــن 
الدولية«.

ومضى بالقول » تحد آخر مهم برز لنا، أن األزمة المالية 
عن  المعلومات  حيث  من  الشفافية،  إلى  الحاجة  أثبتت 
 )...( التشغيلية  الممارسات  بشأن  وكذلك  المالي  األداء 
السوق  في  الثقة  يمكن  ال  صعبة،  اقتصادية  بيئة  في 
بالشفافية  تتسم  مالية  مؤسسات  هناك  كانت  إذا  إال 
عن  شفافة  معلومات  وجــود   )...( المالية  تقاريرها  مع 
الممارسات التشغيلية يسهم في الوقت نفسه في حماية 
النظم المالية، وهو هدف رئيسي من النظام المالي في أن 
بالتزاماتها  الوفاء  على  قادرة  المالية  المؤسسات  تكون 

تجاه زبائنها«. 

محافظ مصرف البحرين المركزي ووزير اإلسكان في جناح بيت التمويل الكويتي

§ المنامة - علي الفردان

من  مزيد  إلى  المنطقة  في  البنوك  أمس،  بالمنامة  مؤتمر  في  ماليون  وخبراء  مصرفيون  دعا   [
غير  اقتصادية  ظروف  ظل  في  والشفافية  اإلدارة  وحوكمة  والرقابة  المخاطر  ب��إدارة  االهتمام 
مسبوقة يعيشها العالم ودول المنطقة وتلقي بظالل من عدم الثقة، وخصوصًا فيما يتعلق بالتعثر 

في سداد الديون، في وقت عبروا فيه عن ثقتهم بقدرة دبي على الخروج من أزمة الديون.

البحرين اإلسالمي راعيًا ذهبيًا لمؤتمر العمل المصرفي »التمويل الكويتي« يرعى مؤتمر العمل المصرفي والمالي اإلسالمي
عن  اإلس��الم��ي  ال��ب��ح��ري��ن  ب��ن��ك  ك��ش��ف   [
للعمل  ال��س��ن��وي  للمؤتمر  الذهبية  رع��اي��ت��ه 
ل��ه��ي��ئ��ة  اإلس����الم����ي  وال���م���ال���ي  ال���م���ص���رف���ي 
المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة 
أق��ي��م  وال����ذي  ال���دول���ي،  وال��ب��ن��ك  اإلس��الم��ي��ة 
البحرين  م��ص��رف  رع��اي��ة  تحت  أم��س،  ي��وم 
ال���دول���ي  ال��ب��ن��ك  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���م���رك���زي 
والمراجعة  المحاسبة  هيئة  م��ن  وبتنظيم 

اإلسالمية.  المالية  للمؤسسات 
ل��ل��م��ؤت��م��ر،  ذه���ب���ي���ًا  راع�����ي�����ًا  وب���ص���ف���ت���ه 
من  بعدد  اإلسالمي  البحرين  بنك  سيشارك 
التنفيذي  الرئيس  وبحضور  منتسبيه  كبار 
أش��اد  وال���ذي  محمد،  إب��راه��ي��م  محمد  للبنك 

هيئة  تلعبه  ال���ذي  ال��ه��ام  ب��ال��دور  جانبه  م��ن 
المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة 
من  النوعية  هذه  مثل  تنظيم  في  اإلسالمية 
في  العاملون  منها  يستفيد  التي  الفعاليات 

اإلسالمية. الصيرفة  مجال 
فخور  اإلسالمي  البحرين  بنك  إن  وقال: 
المؤتمر  ه���ذا  ف��ي  وم��ش��ارك��ت��ه  ب��دع��م��ه  ج���دًا 
م��ظ��ل��ت��ه  ت���ح���ت  س��ي��ج��م��ع  ال�����ذي  ال���م���رم���وق 
قطاع  ف��ي  وال��خ��ب��راء  الشريعة  علماء  ك��ب��ار 

اإلسالمية. الصيرفة 
البحرين  ببنك  التنفيذي  الرئيس  وأشار 
س��ي��ت��ط��رق  ال���م���ؤت���م���ر  أن  إل����ى  اإلس����الم����ي 
مستقبل  منها:  الهامة  المحاور  من  للعديد 

الصكوك  المنظم،  والتورق  الفردي  التورق 
ال��م��دي��ون��ي��ة،  وأدوات  ال��م��ل��ك��ي��ة  أدوات  ب��ي��ن 
وح���س���اب���ات  االس���ت���ث���م���اري���ة  ال���ح���س���اب���ات 
عبر  ل��ل��م��داي��ن��ة  ال��ش��رع��ي��ة  ال��ح��ل��ول  اإلي����داع، 

الهامة.  المحاور  من  وغيرها  المصارف 
سيستمر  البنك  أن  إبراهيم  محمد  وأك��د 
ف��ي  ب���ه  وال���م���ش���ارك���ة  ل��ل��م��ؤت��م��ر  دع���م���ه  ف���ي 
الكريم  الجمهور  داع��ي��ًا  القادمة،  السنوات 
ج��ن��اح  زي������ارة  إل����ى  ال��م��ش��ارك��ي��ن  وج��م��ي��ع 
المؤتمر  ه��ذا  ف��ي  اإلس��الم��ي  البحرين  بنك 
ال��ب��ن��ك،  وم��ن��ت��ج��ات  أن��ش��ط��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
التي  المصرفية  ال��خ��دم��ات  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 

للزبائن. يقدمها 

ت��م��ر  م��ؤ ع���ى  ر ن���ه  إ ي��ن  ل��ب��ح��ر – ا ي��ت��ي  ل��ك��و ا ي��ل  ل��ت��م��و ا ب��ي��ت  ل  ق���ا  [
سبة  لمحا ا هيئة  تنظمه  ي  لذ ا مي  سال إل ا لي  لما ا و في  لمصر ا لعمل  ا
ن  و لتعا با  )AAOIFI ( مية  سال إل ا لية  لما ا ت  سسا للمؤ جعة  ا لمر ا و

 . ي كز لمر ا ين  لبحر ا ف  مصر ية  عا ر تحت  لي  و لد ا لبنك  ا مع 
ي��ل  ل��ت��م��و ا ل��ب��ي��ت  ي  ل��ت��ن��ف��ي��ذ ا ئ��ي��س  ل��ر ا و ب  ل��م��ن��ت��د ا ل��ع��ض��و  ا ل  ق����ا و
ل��م��ي��ة  ل��ع��ا ا ل��ي��ة  ل��م��ا ا م��ة  ز ل��أ ًا  ن��ظ��ر «  : ط ل��خ��ي��ا ا ل��ح��ك��ي��م  ا ع��ب��د ي��ت��ي  ل��ك��و ا
ل��ع��م��ل  ا و ي��ل  ل��ت��م��و ا ل��ى  إ ي��د  ا م��ت��ز ب��ش��ك��ل  ل��م  ل��ع��ا ا ر  ن��ظ��ا أ ت��ت��ج��ه   ، م ل��ي��و ا
ة  مبتكر و ة  يد جد ت  ا و د أ و ت  سا سيا فير  لتو مي  سال إل ا في  لمصر ا
ع��د  ا ق��و ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ل��ل��ن��م��و  ة  ي��د ج��د ت  ا ر م��س��ا ف  س��ت��ك��ش��ا ا ج��ل  أ م��ن 
فر  يو « ف  ضا أ و  . » مة ز أل ا بعد  ما  حلة  لمر خص  أل با و لة  د عا و صلبة 
فية  لمصر ا عة  لصنا ا ع  قطا ير  لتطو لة  فعا و مة  ها سيلة  و تمر  لمؤ ا
هم  يسا ن  أ لية  لفعا ا ه  هذ ل  خال ر  فكا أل ا ل  د تبا ن  شأ من  و  . مية سال إل ا
تحقيق  ل��ى  إ ي��ض��ًا  أ ي  د س��ي��ؤ و  ، ي��ن��ا ل��د ف��ة  ل��م��ع��ر ا ة  د ي���ا ز و ي��ز  ت��ع��ز ف��ي 

في  لمصر ا ل��ع��م��ل  ا ت��م��ر  م��ؤ ي��ع��ت��ب��ر  و  . ع��م��ل��ن��ا ف��ي  ق  ل��ت��ف��و ا و ز  م��ت��ي��ا ال ا
ت  س��س��ا ل��ل��م��ؤ ج��ع��ة  ا ل��م��ر ا و س��ب��ة  ل��م��ح��ا ا ل��ه��ي��ئ��ة  م��ي  س��ال إل ا ل��ي  ل��م��ا ا و
ضع  و و قشة  لمنا ة  ز ممتا سيلة  و  )AAOIFI ( مية  سال إل ا لية  لما ا
ل  ع��م��ا أل ا ن��ش��ط��ة  أ ينظم  ي  ل���ذ ا ك  ل��س��ل��و ا ق  ب��م��ي��ث��ا ص��ة  ل��خ��ا ا ي��ي��ر  ل��م��ع��ا ا
ا  ه��ذ تنظيم  ف��ي  ل��ي  و ل��د ا ل��ب��ن��ك  ا ك��ة  ر م��ش��ا ن  إ و  . م��ي��ة س��ال إل ا ل��ي��ة  ل��م��ا ا
بها  تتمتع  لتي  ا قية  ا لمصد ا على  ض��ح��ة  ا و ة  ر ش��ا إ تعتبر  تمر  لمؤ ا
بشكل  م��ي��ة  س��ال إل ا ف��ي��ة  ل��م��ص��ر ا ع��ة  ل��ص��ن��ا ا ه��م��ي��ة  أل و م  ل��ي��و ا ل��ه��ي��ئ��ة  ا

. » م عا
بشكل  م��ي  س��ال إل ا ل��ي  ل��م��ا ا و ف��ي  ل��م��ص��ر ا ل��ع��م��ل  ا ت��م��ر  م��ؤ ي��ع��ق��د  و
ل��ي��ة  ل��م��ا ا ت  س��س��ا ل��م��ؤ ا ت  م��ت��ط��ل��ب��ا و ت  ج��ا ح��ت��ي��ا ا ف��ي  ل��ل��ن��ظ��ر  ي  س��ن��و
ل��ج��ة  م��ع��ا ل���ى  إ ف��ة  ض��ا إل ب��ا  ، ل��م ل��ع��ا ا ء  ن��ح��ا أ م��خ��ت��ل��ف  ف��ي  م��ي��ة  س��ال إل ا
م��ي��ة  س��ال إل ا ف��ة  ل��ص��ي��ر ا ع  ق��ط��ا ج��ه  ا ت��و و ت��ه��م  ل��ت��ي  ا ي��ا  ل��ق��ض��ا ا مختلف 

. بتًا ثا ا  نمو يشهد  ي  لذ ا

سفريات داداباي توقع اتفاقية لفتح مكاتب لها 

»البحرين والكويت« يدشن مجمعين ماليين جديدين قبل نهاية 2010

بين  اتفاقية  توقيع  هامش  على  بوجيري،  ــاف  وأض
الفتتاح  ــــاي  داداب وســفــريــات  والــكــويــت  البحرين  بنك 
التي  المالية  المجمعات  في  لألخيرة  مبيعات  مكاتب 
لبنك  الخامس  المالي  المجمع  »افتتحنا  البنك  يمتلكها 
عقداً  المقاولين  مع  ووقعنا  فترة،  قبل  والكويت  البحرين 
وشارع  عيسى  مدينة  في  آخرين  ماليين  مجمعين  لبناء 
المعارض والعمل جار على قدم وساق في الموقعين، قد 
يستغرق إنشاء المجمع في مدينة عيسى وقتًا أكثر نظراً 
إلى وجود بعض الصعوبات الفنية التي واجهت المقاول 
والمياه  الكهرباء  مثل  األرضية  بالخدمات  والمتعلقة 
نتوقع  استمر)...(  العمل  ولكن  األرض  أسفل  تمر  التي 
في  المقرر  الموعد  بحسب  المجمعين  من  االنتهاء  يتم  أن 
نهاية  قبل  افتتاحهما  يتم  أن  على  المقبل  العام  منتصف 
مراكز   7 بافتتاح  البنك  خطة  تكتمل  وبذلك  المقبل  العام 

مالية«.
وأوضح بوجيري أن البنك يسعى إلى إضافة مزيد من 
مضافة  قيمة  ذات  وجعلها  المالية  المراكز  إلى  الخدمات 
والمصرفية  المالية  الخدمات  مختلف  على  لتشتمل 
منتجات  تقديم  جانب  إلى  والسفر  السياحة  وخدمات 

التأمين.
والرئيس  للبنك  التنفيذي  الرئيس  بوجيري  ووقــع 
اتفاقية  ـــاي،  داداب محمد  ـــاي،  داداب لسفريات  التنفيذي 
المديرون  التوقيع  حفل  وحضر  المشترك.  الــتــعــاون 

إلى  إضافة  المؤسستين،  من  اإلداريين  وكبار  العامون 
المديرين العامين من الخطوط الجوية القطرية، وطيران 

الخليج، و جيت آيرويز. 
ــاي  داداب سفريات  ستطرح  الشراكة  اتفاقية  ــق  ووف
عطات  وعــروض  خاصة،  وحمات  ترويجية،  عروضًا 
المجمع  فــي  والكويت  البحرين  بنك  لزبائن  حصرية 
ــي الــبــديــع،  ــي الــعــدلــيــة، والــمــجــمــع الــمــالــي ف الــمــالــي ف
قائمة  إلى  الخدمة  تلك  وستضاف  سنتر.  سيتي  وفــرع 
عبر  وستتوافر  لزبائنه،  البنك  يقدمها  التي  الخدمات 
خال  المالية  المجمعات  فــي  لذلك  مخصصة  مكاتب 

أوقات دوام البنك الرسمية. 
نعتز  »إننا  قوله:  بوجيري  إلى  الشركة  بيان  ونسب 
أفضل  بين  من  تعد  التي  دادابــاي  سفريات  مع  بتعاوننا 
القطاع  هــذا  في  المــع  ــم  واس المملكة،  في  السفر  ــاالت  وك
على مدى سنوات عديدة. إننا في بنك البحرين والكويت 
الخدمات  من  مستوى  ــى  أرق توفير  على  دائــمــًا  نحرص 
مثل  مجالها  في  الرائدة  الشركات  مع  والتعاون  لزبائننا 
سفريات داداباي. إن مصرفنا قد نجح في اكتساب مكانة 
مرموقة على مدى أكثر من 35 عامًا، وهو ما ينطبق أيَضًا 
بين  القوي  التحالف  هذا  ظل  في  الجديد.  شريكنا  على 
عالية  قيمة  نضيف  بذلك  فإننا  البارزتين،  العامتين 
لمجموعة خدماتنا ونساهم في تعزيز مستوى الخدمات 

المقدمة لزبائننا، وهو الهدف الذي نسعى إليه دائمًا«. 

أبرز  من  واحدة  داداباي  سفريات  »تعد  داداباي  وذكر 
الحفاظ  في  نجحنا  وقد  المملكة،  في  المتنامية  الكيانات 
عامًا.   25 مــدى  على  األســواق  في  الــرائــدة  مكانتنا  على 
والكويت  البحرين  بنك  مــع  القائمة  الــشــراكــة  ــذه  ه إن 
نملك  نحن  وخاصة  المكانة،  تلك  ترسيخ  على  ستساعد 
ســواء  المؤسستين  بين  المشتركة  النقاط  مــن  الكثير 

خدمة  في  الــجــادة  الرغبة  أو  الــبــارزة  المكانة  حيث  من 
األسواق التي نعمل فيها. إننا نتطلع إلى عاقة ناجحة، 
ونأمل  والكويت،  البحرين  بنك  مع  األمد  طويلة  مثمرة، 
بدعم  المالية  المجمعات  زبائن  باحتياجات  الوفاء  في 

من فريقنا من المستشارين المتخصصين«. 
ــاي،  داداب لسفريات  التنفيذي  المدير  قــال  جهته  من 

تكملها  التي  المبتكرة  الفكرة  هذه  »إن   : غيليتواال  عزيز 
ستجعل  االستراتيجية  والكويت  البحرين  بنك  فــروع 

خدمات السفر في متناول الزبائن«.
كريدي  بطاقات  خــدمــات  يــوفــر  البنك  أن  ــى  إل يــشــار 
مكس، وتحويات ويسترن يونيون، وسيكيورا للتأمين 

عبر مكاتب مخصصة لذلك في مجمعاته المالية.

§ المنامة - المحرر االقتصادي

] أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري، أن خطة البنك في تقوية 
من  إذ  الموضوعة«؛  الخطط  وفق  و«تسير  مستمر  المالية  المجمعات  وافتتاح  المحلي،  تواجده 
العام  نهاية  قبل  عيسى  ومدينة  المعارض  شارع  في  جديدين  ماليين  مجمعين  افتتاح  المتوقع 

المقبل 2010.

خالل توقيع االتفاقية       )تصوير: محمد المخرق(
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»الغرفة« توقع مذكرتي تفاهم مع منظمتي »الكوميسا« و»ريا«
ار التجَّ بيت   - المنامة   §

)االثنين(  أمس  صباح  البحرين،  وصناعة  تجارة  غرفة  وقعت   [
وجــنــوب  ــرق  ــش ل الــمــشــتــركــة  ــوق  ــس ال ــع  م األولـــى  ــم،  ــاه ــف ت ــي  ــرت ــذك م
اإلقليمية  االســتــثــمــار  ــة  ــال وك ــع  م والــثــانــيــة  )الــكــومــيــســا(،  إفــريــقــيــا 
عصام  رئيسها،  »الغرفة«  جانب  عن  المذكرتين  وقــع  وقــد  ــا(،  )ري
وعن  موسى،  عمر  رئيسها،  »لكوميسا«  منظمة  جانب  وعن  فخرو، 
رئيس  أكد  وقد  سلمان،  هبة  التنفيذي،  المدير  »ريا«  منظمة  جانب 
المذكرتين  هاتين  أهمية  على  التوقيع،  عقب  له  تصريح  في  الغرفة 
قطاعات  بــيــن  ــادي  ــص ــت االق ــاون  ــع ــت ال ــات  ــاق ع وتنمية  تــطــويــر  ــي  ف
تحت  المنضوية  اإلفريقية  ـــدول  وال البحرين  مملكة  فــي  ــال  ــم األع
الكبير  االهتمام  من  انطاقًا  تأتيان  وأنهما  المذكورتين،  المنظمتين 
البحرين  بين  ما  واالقتصادية  والتقنية  التجارية  العاقات  لتطوير 
تلك  في  األعمال  لقطاع  المشتركة  العامة  المصلحة  ألجل  وإفريقيا 

 . ل و لد ا
التجارية  العاقات  تطوير  إلى  ستؤديان  المذكرتين  أن  وأضاف، 

وزيادة  تشجيع  خال  من  الجانبين  بين  واالستثمارية  واالقتصادية 
االستثمارات  ــه  أوج وتطوير  وتوسيع  التجارية  المبادالت  حجم 
والــصــنــاعــيــة  ــة  ــاري ــج ــت ال الــجــوانــب  فـــي  ــة  ــرك ــت ــش ــم ال ــع  ــاري ــش ــم وال
ــة  ــادي ــص ــت واالق ــة  ــاري ــج ــت ال ــات  ــوم ــل ــع ــم ال ـــادل  ـــب وت والــخــدمــاتــيــة، 

وإفريقيا. البحرين  مملكة  بين  واالستثمارية 
بــخــصــوص  ــه  ــاؤل ــف ت عـــن  ــي  ــق ــري اإلف ــب  ــان ــج ال أعــــرب  ــه  ــب ــان ج مـــن 
المملكة  إن  إلى  مشيراً  البحرين،  مملكة  مع  االقتصادية  العاقات 
المنطقة  ــي  ف لــاســتــثــمــار  المفضلة  ـــدول  ال خــريــطــة  عــلــى  أصــبــحــت 
فيها  الــمــتــوافــرة  ــز  ــواف ــح وال الــســلــيــم،  ــادي  ــص ــت االق وضــعــهــا  بفضل 
خطوة  تشكان  المذكرتين  أن  وذكر  االستثمار،  على  تشجع  والتي 
وفتح  اإلنجازات  من  المزيد  لتحقيق  المناخ  تهيئة  مجال  في  مهمة 
أنها  وخاصة  واالستثمار،  واألعمال  التجارة  لقطاعات  جديدة  آفاق 
مختلف  فــي  المشتركة  والــمــشــاريــع  الــشــركــات  إقــامــة  على  تشجع 
والخدمات  السلع  وتــبــادل  الــصــادرات  وتشجيع  ــم  ودع المجاالت، 
التي  والصعوبات  العقبات  إزالــة  على  والعمل  المعارض،  وإقامة 
إلى  المؤدية  اآلليات  وتفعيل  البلدين،  في  األعمال  قطاعات  تواجه 

األهداف. هذه  تحقيق 
الطرفين  األول  البند  دعا  إذ  بنود؛  سبعة  المذكرتين  ضمت  وقد 
وتوسيع  وتــقــويــة  لتشجيع  الــمــتــاحــة  ــرص  ــف ال جميع  انــتــهــاز  ــى  إل
الــطــبــي،  ــي،  ــم ــل ــع ال االقـــتـــصـــادي،  والــتــعــاون  الــتــجــاري،  ــادل  ــب ــت ال
أصحاب  بين  التجارية  العاقات  من  أخــر  نــوع  وأي  التكنولوجي 
الثاني  البند  إما  الجانبين،  ومنظمات  وشركات  أعضاء  من  األعمال 
من  قدر  أكبر  ومستمرة  دورية  بصورة  الطرفين  تبادل  على  نص  فقد 
التجارة  االقتصاد،  على  المشترك  بالنفع  تعود  التي  المعلومات 
والــنــظــام  ــارك،  ــم ــج ال الــتــجــاريــة،  ــة  ــم ــظ واألن الــقــوانــيــن  الــخــارجــيــة، 
إضافة  الطرفين،  تفيد  أخــرى  معلومات  وأي  عام  بشكل  القانوني 
أخرى  ونشرات  متوافر(  هو  ما  )بحسب  الدورية  إصداراتهما  إلى 
والمطبوعات،  التجارية  المجات  الكتالوجات،  مثل  عاقة  لها  التي 
جميع  تشجيع  على  الــطــرفــان  يعمل  أن  على  الــثــالــث  البند  ــص  ون
الــطــرفــيــن  ــى  ــل ع بــالــنــفــع  ــود  ــع ت ــي  ــت ال ــا  ــه ــواع ــأن ب ــاون  ــع ــت ال أشــكــال 
ببعضهم  الــطــرفــيــن  ــدى  ل ــاء  ــض األع الــشــركــات  وتــعــريــف  بتوصيل 
الطرفين  ــع  ــراب ال البند  ــا  دع بينما  تخصصاتهم،  بحسب  البعض 

معارض  في  والمشاركة  ــداد  اإلع في  والمساندة  الدعم  تقديم  إلــى 
محاضرات،  معلوماتية،  مكاتب  إنشاء  متخصصة،  دولية،  محلية، 
وأي  ومتخصصة،  علمية  اقتصادية  منتديات  مؤتمرات،  ملتقيات، 
االقتصادي  التعاون  تقوية  أجل  من  كافة  بأنوعها  مماثلة  أحــداث 

المتخصصة. التقنية  والخبرات  التجارية  الزيارات  وتبادل 
والمساندة  الدعم  بتقديم  الطرفين  فيه  تعهد  فقد  الخامس  البند  أما 
والسوقية  التجارية  الجدوى  دراسات  إعداد  في  والضرورية  الازمة 
تجارية  اتصال  قنوات  إنشاء  على  الطرفين  تساعد  التي  والمهمات 
ودعا  المشتركة،  التجارة  تشجيع  تهدف  أخرى  ونشاطات  نافعة 
لتذليل  الــتــعــاون  ــن  م المستطاع  ــدر  ــق ال ـــداء  إب ــى  إل ــادس  ــس ال البند 
التعاون  تدفق  استمرارية  على  تؤثر  قد  التي  المعوقات  كل  وإلغاء 
لحجم  المتزن  والصعود  التجارة  مجال  في  الطرفين  بين  المشترك 
التي  للمعوقات  حلول  بإيجاد  وذلك  والصناعي  التجاري  التعاون 
على  نــص  فقد  واألخــيــر  السابع  البند  إمــا  وإزالــتــهــا،  ذلــك  ــام  أم تقف 
أحدهما  من  مكتوب  طلب  على  بناء  دورية  بصفة  االتفاقية  مراجعة 

لتفعيلها. والضرورية  الازمة  اإلجراءات  اتخاذ  على  للعمل 

رئيس »الغرفة« أثناء اجتماعه بممثلي منظمتي »الكوميسا« و»ريا«

وزير الصناعة يلتقي كبار تجار الذهب واللؤلؤ
§ المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

في  فــخــرو  حسن  ــارة،  ــج ــت وال الصناعة  وزيـــر  التقى   [
في  واللؤلؤ  الذهب  تجار  كبار  )االثنين(  أمس  صباح  مكتبه 
الثقافة  ــوزارة  ب التراثي  الباحث  بحضور  وذلك  البحرين، 
للتراث،  الدولية  اللجنة  فــي  البحرين  وممثل  واالعـــام، 
األمـــور  بــحــث  ــم  ت إذ  خليفة؛  آل  حــمــد  ــن  ب ــم  ــي ــراه إب الــشــيــخ 
موقع  تعزيز  وإمكانات  والذهب،  اللؤلؤ  بقطاع  المتعلقة 
الطبيعي،  اللؤلؤ  مجال  فــي  العريقة  البحرين  وسمعة 
الجانب  هــذا  في  الــرائــدة  ــدول  ال من  كانت  أنها  وخصوصًا 

ودورها الكبير في صناعة الذهب.
بالجهود  ــه  ــادت إش عــن  ــر  ــوزي ال أعــرب  االجــتــمــاع  وخــال 
البحرين،  مملكة  فــي  والــلــؤلــؤ  الــذهــب  تجار  يبذلها  التي 
والتي  المهمة  الصناعة  ــذه  ه لتطوير  الحثيث  وسعيهم 
إلى  منوهًا  اآلن،  وحتى  القدم  منذ  البحرين  بها  اشتهرت 
تجارة  وإنعاش  القطاع  هذا  بتعزيز  والحكومة  توجهات 
البحرين  بسمعة  ارتبطا  اللذين  والذهب  الطبيعي  اللؤلؤ 
ركائز  ــن  م ــزة  ــي رك يشكان  ــا  ــان وك الــمــاضــي  ــي  ف التجارية 
على  العمل  أهمية  على  مشدداً  األصيل،  البحريني  التراث 
أهمية  الوزير  مؤكداً  الضياع،  من  التراث  هذا  على  الحفاظ 
والتعاون  اإلتجاه  بهذا  الدفع  في  التجار  هؤالء  وجهود  دور 

مع الوزارة لتحقيق هذا الهدف الوطني . 

... ويؤكد دعم الحكومة لتجارة المجوهرات
إلى ذبك، أكد وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، أثناء 
استقباله في مكتبه صباح أمس )االثنين( صاحب األعمال 
والمجوهرات،  اللؤلؤ  تجارة  في  والمتخصص  البحريني 
والمجوهرات،  اللؤلؤ  لقطاع  الحكومة  دعم  مطر،  إبراهيم 
والذي يعد واحداً من أعرق القطاعات الذي تفخر بها مملكة 
المجوهرات  تجار  دور  إلى  منوهًا  وحديثًا،  قديمًا  البحرين 

السمعة  وتعزيز  ونموه  القطاع  هذا  تعزيز  في  البحرين  في 
سنوات  مــدى  على  البحرين  اســم  بها  ارتبط  التي  الطيبة 

الطويلة.
على  دخلت  التي  المستجدة  بالتطورات  الوزير  أشاد  كما 
متجدداً  طابعًا  عليها  أضفت  والتي  العريقة  الصناعة  هذه 

تفخر به البحرين إقليميًا وعالميًا.

... ويرحب بوفد »الكوميسا« 
وكالة  ــد  وف بأعضاء  والــتــجــارة،  الصناعة  ــر  وزي ــب  رح
ـــوب إفــريــقــيــا  ـــن ــــرق وج ــة لـــــدول ش ــي ــم ــي ــل االســتــثــمــار اإلق
في  للمشاركة  البحرين  مملكة  يــزورن  الذين  )الكوميسا(، 
ودول  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بين  االستثمار  مؤتمر 
الكوميسا، والمكون من وزراء الصناعة والتجارة في الدول 

األعضاء وكبار المسئولين في هذه الدول.
الوزير  ــاد  أش »الكوميسا«  بوفد  المرحبة  كلمته  ــي  وف
بالجهود الطيبة التي تبذلها مجموعة دول »الكوميسا« في 
وتوجهات  والصناعية  التجارية  العاقات  تعزيز  سبيل 
تصب  والتي  التعاون  مجلس  دول  مع  المشتركة  االستثمار 
البحرين  لمملكة  الحكومية  التوجهات  إطـــار  فــي  أيــضــًا 
العربية  الـــدول  ــي  ف للمستثمرين  بالتوجه  والــقــاضــيــة 
والعالم للمزيد من التعاون والتداخل الذي ينعكس إيجابًا 
الدول  هذه  اقتصادات  وتخدم  البلدان  هذه  مواطني  على 
المشاركات  هذه  مثل  أن  اللقاء  خال  الوزير  أكد  إذ  عمومًا؛ 
فرص  على  التعرف  فرصة  للجميع  ستتيح  والفعاليات 
االستثمارات من خال ما توفره سوق دول »الكوميسا« من 
وتحالفات  شراكات  وتشكيل  االستثمار  لتسهيل  امتيازات 

استراتيجية بين جميع هذه الدول.

وزير الصناعة والتجارة أثناء استقباله عددًا من تجار اللؤلؤ

الرفاع ڤيوز توقع اتفاقية 
لتسليم فلل ضيعة البحيرات 

§ الصخير- الرفاع فيوز

أمس  ڤــيــوز  ــاع  ــرف ال كشفت   [
اتفاقية  تــوقــيــع  ــن  ع ــن(  ــي ــن )اإلث
ـــي بي  ـــاول ج ـــق ـــم ـــع ال ـــددة م ـــج م
زخريادس )جي. بي. زي( والتي 
في  الفلل  وتسليم  باستكمال  تعد  

ضيعة البحيرات. 
ــرات  ــي ــح ــب ــة ال ــع ــي ـــم ض ـــض وت
من  الـــرغـــم  ـــى  ـــل وع ـــا،  ـــي ف  323
عانت  أنــهــا  إال  التسليم،  ــداء  ــت اب
ــــــك نــتــيــجــة  ـــر، وذل ـــي ـــأخ ـــت مــــن ال
ـــة  ــط األزم ــغ ـــواد وض ـــم لــنــقــص ال
وترسم  العالمية,  االقتصادية 
ــًا  ــوط ــط االتــفــاقــيــة الـــمـــجـــددة خ
لتسليم  الزمني  للجدول  عريضة 
االنتهاء  توقع  مع  المتبقية  الفلل 

المحدد لنهاية عام 2010. 
ــام الــتــســويــة  فــان  ــك ــا ألح ــق وف
من  تسليم  ســـوف  الــفــلــل  بــعــض 
ڤــيــوز  ــاع  ــرف ــل ل زي  بـــي  جـــي  ــل  ــب ق
ــدى  ــى م ــل ـــزداد ع ـــت ــا وس ــي ــج ــدري ت
يتم  حتى  المقبلة،  التالية  األشهر 

االنتهاء من تسليم الفلل.
المشاريع  تطوير  مدير  ــال  وق
في الرفاع ڤيوز إيهاب خليل: »إن 
القرارات اإليجابية التي حققناها 
لنا  ــح  ــوض ــت س زي  بـــي  جـــي  مـــع 
إكمال  بشأن  مفصلة  معلومات 

إذ  تــســلــيــمــهــا  ـــد  ـــي ـــواع وم الــفــلــل 
على  قــادريــن  ــون  ــك ن ســـوف  ــا  ــن إن

التواصل مع مالكي المنازل«.
العمليات  مدير  قال  جهته،  من 
ــة جــي بــي زخــريــادس  ــرك فــي ش
ــود  ــع ــت ـــــل فـــيـــرغـــســـون: »س راس
المنازل  أصحاب  على  بالفائدة 
في ضيعة البحيرات. وسنواصل 
العمل عن كثب مع الرفاع ڤيوز من 
وتسليم  إنجاز  في  النجاح  أجــل 

فلل ضيعة الواحات«.
على  التركيز  إلــى  بــاإلضــافــة 
الــرفــاع  ــي  ف فيا  وتسليم  ــاز  ــج إن

ـــال الــتــشــجــيــر  ـــم ــــان أع ـــوز، ف ـــي ڤ
نفسه.  الوقت  في  باطراد  تستمر 
الواحات  ضيعة  بوابة  وتتجمل 
ــر  ــاظ ــن ــم ــال ب اآلن   ـــرات  ـــي ـــح ـــب وال
إلى  باإلضافة  الكاملة،  الطبيعية 

النادي الملكي للغولف. 
التحتية  البنية  انجاز  تم  وقد 
إكمال  وتــم  المئة  في   90 بنسبة 
الطرق  شبكة  ــن  م المئة  ــي  ف  99
وصــول  لتسهيل  وذلــك  ــة،  ــي األول
منطقة  من  منازلهم  إلــى  السكان 
ــي إطــــار الــمــشــروع  ـــى أخــــرى ف إل

نفسه. 

الرفاع فيوز توقع اتفاقية مجددة مع المقاول جي بي زخريادس

»تاكسي العربية« توقع اتفاقية 
تسويق مع »البيان لإلعالم«

§ الوسط - المحرر االقتصادي

العربية  الــشــركــة  ــت  ــرم أب  [
لــــســــيــــارات األجـــــــرة )تــاكــســي 
ــة  ــاص ـــة(، اتــفــاقــيــة خ ـــي ـــرب ـــع ال
مع  ـــــك  وذل ــق  ــوي ــس ــت ال بــعــمــلــيــة 
وقد  ــام،  ــإع ل الــبــيــان  مجموعة 
الشركة  جانب  من  االتفاقية  وقع 
البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئيس 
إدارة  مجلس  ورئــيــس  للتنمية، 
الـــشـــركـــة الــعــربــيــة لــســيــارات 
ومن  الــعــوجــان،  نضال  ـــرة،  األج
المدير  البيان  مجموعة  جــانــب 
عبدالحميد  للمجموعة،  اإلداري 

العصفور.
ــى  ــل ــــة ع ــــي ــــاق ــــف وتــــنــــص االت
بعملية  الــبــيــان  مجموعة  قــيــام 
بالشركة  ــة  ــاص ــخ ال الــتــســويــق 
ــــرة من  ــارات األج ــي ــس الــعــربــيــة ل
ـــروض  ـــع ــــات وال ــــان ــــال اإلع خ
سيتم  الــتــي  )الــفــيــديــو(  المرئية 
الــســيــارات  مــتــن  عــلــى  تشغيلها 
ــة، إضــافــة  ــرك ــش الــتــابــعــة إلـــى ال
ــات الــتــعــريــفــيــة  ــوع ــب ــط ــم إلــــى ال
والترويجية الخاصة بالخدمات 
ــا  ــه ــدم ــق ـــي ت ـــت والـــتـــســـهـــيـــات ال
الشركة العربية لسيارات األجرة 
مملكة  في  العام  النقل  قطاع  في 

البحرين. 

نضال  ـــد  أك ــدد  ــص ال ـــذا  ه ـــي  وف
االتفاقية  هذه  عقد  أن  العوجان، 
ــام  ــإع ــان ل ــي ــب ــة ال ــوع ــم ــج مـــع م
ــر وتــحــســيــن  ــوي ــط ــــى ت تـــهـــدف إل
ــل والـــمـــواصـــات  ــق ــن ـــات ال ـــدم خ
خال  مــن  الشركة  توفرها  التي 
ســيــارة،   200 الــبــالــغ  أسطولها 
ـــــــال مـــؤســـســـة  ـــــــــك مــــــن خ وذل
عريقة  خبرة  وذات  متخصصة 
ــــان والــتــســويــق  ــال اإلع ــج فــي م
لإعام  الــبــيــان  مجموعة  وهــي 
على  االطاع  للزبائن  يتيح  وبما 
التي  والمزايا  الخدمات  تفاصيل 
جانب  وتعزيز  الشركة  تقدمها 

التواصل بين الطرفين.
أن  إلـــــى  الـــعـــوجـــان  ـــــــار  وأش

ـــارات الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا  ـــي ـــس ال
»تاكسي  طـــراز  ــن  م ــي  ه الــشــركــة 
تتميز  ــي  ــت وال الــشــهــيــرة،  ــدن«  ــن ل
والمواصفات  المميزات  من  بعدد 
المميز  شكلها  ــل  ــث م ــة،  ــاص ــخ ال
ــر، ومــطــابــقــتــهــا  ــظ ــن ــل ــت ل ــف ــل ــم وال
الخليجية،  المواصفات  لجميع 
مساندة  بخدمات  مزودة  أنها  كما 
ــات الــخــاصــة  ــاج ــي ــت ــــذوي االح ل
ــد  ــاع ــق ــــن يـــســـتـــخـــدمـــون م ــــذي ال
عملية  عليهم  يسهل  ما  متحركة، 
ــى أن  ركــوب الــســيــارة، إضــافــة إل
عرض  بشاشة  مزودة  السيارات 
بعض  ــدة  ــاه ــش م ــب  ــراك ــل ل تتيح 
المصورة  ــج  ــرام ــب وال ــروض  ــع ال

والمرئية.

نضال العوجان وعبدالحميد العصفور بعد توقيع االتفاقية

»التكافل الدولية« تعزز 
برامجها بالتعاون مع »هانوفر«

§ الوسط - المحرر االقتصادي

كل  بين  مشتركة  تعاون  اتفاقية  توقيع  )االثنين(  أمــس  يــوم  تم   [
هذه  وتعزز  التكافل.  إلعــادة  هانوفر  وشركة  الدولية  التكافل  شركة  من 
مع  بذلك  لتتماشى  باألفراد  الخاص  العائلي  التكافل  برامج  من  االتفاقية 
خطط واستراتيجيات »التكافل الدولية« في سعيها إلى تطوير وتوسعة 

محافظها التأمينية وخاصة محفظة التكافل العائلي.
الدولية،  التكافل  لشركة  التنفيذي  الرئيس  أوضح  االتفاقية  هذه  وعن 
التكافلية  منتجاتنا  متانة  من  االتفاقية  هذه  »تعزز  قائًا:  السيد  يونس 
اإلدخار،  برامج  تشمل  والتي  لألفراد  العائلي  التكافل  تغطيات  وخاصة 
بات  إذ  الفرد؛  دخل  وحماية  الشخصية  القروض  حماية  األطفال،  تعليم 
مايين   5 إلى  يصل  القيمة  حيث  من  األعلى  يعد  سقف  التغطيات  لتلك 
دوالر أميركي عن كل فرد، ويضمن بذلك مزيداً من الحماية واألمان لجميع 

زبائن التكافل الدولية«. 
وأضاف، أن هذا التعاون البناء سيعزز من متانة الشركتين في السوق 
مبتكرة  تكافلية  منتجات  وتطوير  تقديم  خال  من  التكافلية  التأمينية 

تائم متطلبات العصر.

أثناء توقيع االتفاقية بين الشركتين

»التمويل الخليجي« يتوقف
عن مرابحة بقيمة 100 مليون دوالر

§  الوسط – المحرر االقتصادي

الخليجي  التمويل  بيت  ذكر   [
)االإنين(  أمــس  ــدره  أص بيان  في 
ــاق مع  ــف ــم الــتــوصــل إلـــى ات أنـــه ت
المضي  بعدم  ماكواري  مجموعة 
تبلغ  التي  الثانية  المرابحة  في 

100 مليون دوالر.
وأوضح البيان أن البنك يعتقد 
أن لديه قدراً كافيًا من االحتياطي 
ــدم  ـــــرار ع ــــأن ق ــــن ش الـــنـــقـــدي وم
أن  الثانية  المرابحة  في  المضي 
للديون،  البنك  تعرض  من  يحد 
كما يحد من تخفيض حصة ملكية 

المساهمين.
ـــل  ـــوي ـــم ـــت ــــت ال ــــي ـــــف ب ـــــش وك
إدارة  مجلس  قيام  عن  الخليجي 
لتولي  بريتي  تيد  بتعيين  البنك 
التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب 

للمجموعة.
اإلدارة  مجلس  ــس  ــي رئ وقـــال 
خطة  إطــار  ــي  »ف جناحي  عصام 
إدارة  فريق  لبناء  الهادفة  البنك 
عــلــى درجــــة عــالــيــة مــن الــكــفــاءة 
اإلدارة  مجلس  يــســر  ــرة،  ــب ــخ وال
بريتي  تــيــد  تعيين  ــن  ع اإلعــــان 
ــذي  ــي ــف ــن ــت ـــب لـــلـــرئـــيـــس ال ـــائ ـــن ك

للمجموعة«. 
في  للعمل  بريتي  تيد  انــضــم 
شهر  في  الخليجي  التمويل  بيت 

الماضي  األول  تشرين  أكتوبر/ 
منصب  السابق  في  يتولى  كان  إذ 
ــذي لــمــجــمــوعــة  ــي ــف ــن ــت الــمــديــر ال

ماكواري كابيتال.
لما  ــرا  ــظ »ن جــنــاحــي  وأضــــاف 
الخبرة  من  بريتي  تيد  به  يتمتع 
ــال األنــشــطــة  ــج الــواســعــة فـــي م
خال  من  االستثمارية  المصرفية 
رفيع  تنفيذي  منصب  في  العمل 
تماما  ــل  ــؤه م ــه  ــإن ف ــوى،  ــت ــس ــم ال

لتولي هذا المنصب«. 
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس 
فاعور  أحمد  للمجموعة  التنفيذي 
عن تأسيس قسم جديد لألنشطة 
المصرفية االستثمارية المتكاملة 
 »GFH Capital« اســم  تحت 

تحت  أنشطته  القسم  سيزاول  إذ 
مهام  إطار  في  بريتي  تيد  إشــراف 
للرئيس  كنائب  الجديد  منصبه 

التنفيذي للمجموعة. 
انضمام  »مــنــذ  ــور:  ــاع ف ـــال  وق
ــرة  ــت ــك مــنــذ ف ــن ــب ــل تــيــد بــريــتــي ل
قيادة  على  قدرته  أظهر  قصيرة، 
البنك  ــي  ف الــعــمــل  فـــرق  وتحفيز 
النمو  من  جديدة  مرحلة  لخوض 

واالزدهار«.
بريتي:  تــيــد  قـــال  جــهــتــه،  ــن  م
ــذه  ــادة إلتـــاحـــة ه ــع ــس »أشـــعـــر ب
القسم  قيادة  لتولي  لي  الفرصة 
مجموعة  سيضم  الـــذي  الجديد 
حاليًا  القائمة  االستثمار  إدارة 
ــــق تـــوظـــيـــف االســتــثــمــار  ــــري وف
ــة  ــاف ــاإلض ــد ب ــم ــادة مــهــنــد ح ــي ــق ب
المصرفية  األنــشــطــة  تــولــي  إلــى 
ـــــــاف  االســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة«. وأض
 GFH« الجديد  القسم  »سيكون 
العمل  منصة  بمثابة   »Capital
والتواصل المشترك األساسي مع 
مستثمرينا وشركائنا العالميين، 
بما في ذلك التحالف مع مجموعة 
ــك،  ــة إلــى ذل ــاإلضــاف مـــاكـــواري. ب
مجموعة  تكليف  المحتمل  ــن  م
البيع  عمليات  بتولي  ــواري  ــاك م
إلــى  ــة  ــاف ــاإلض ب معينة  ألصــــول 
لعام  الجديدة  المبادرات  بعض 

.»2010

تيد بريتي 



15 business@alwasatnews.com
Tuesday 15 December 2009, Issue No. 2657العدد 2657  الثلثاء 15  ديسمبر 2009  الموافق 28 ذي الحجة 1430 هـ

تخصيص 4 مليارات لسداد الصكوك المستحقة أمس

10 مليارات دوالر من أبوظبي لصالح صندوق دبي للدعم المالي
§ الوسط - المحرر االقتصادي

في  المالية  للسياسة  العليا  اللجنة  رئيس  ــال  ق  [
دبي  حكومة  “إن  مكتوم:  آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  دبي، 
حكومة  مــن  وحــيــوي  مهم  مالي  ــم  دع توفير  استطاعت 
سلسلة  بعد  وذلك  المركزي،  اإلمارات  ومصرف  أبوظبي 
قيام  عن  أسفرت  الشأن،  هذا  في  الوثيقة  المشاورات  من 
مليارات   10 ــدره  ق مالي  دعــم  بتوفير  أبوظبي  حكومة 
سيتم  والذي  المالي،  للدعم  دبي  صندوق  لصالح  دوالر 
على  المترتبة  االلــتــزامــات  بعض  لتغطية  استخدامة 

“دبي العالمية”.
الجديد،  الــدعــم  ــذا  ه تجاه  ــي  أول ــراء  ــإج “وك وأضـــاف 
لتستخدم  دوالر  مليارات   4.1 ــي  دب حكومة  خصصت 
)أمــــس(،  الــيــوم  ـــذا  ه المستحقة  ــوك  ــك ــص ال ســــداد  فــي 
تسديد  ــي  ف ــم  ــدع ال ــن  م المتبقي  المبلغ  وسيخصص 
الفوائد والمصاريف التشغيلية لمجموعة دبي العالمية 
نجاح  شريطة   2010 نيسان  أبريل/   30 تاريخ  حتى 
ديونها،  جدولة  إعادة  بشأن  مفاوضاتها  في  المؤسسة 

كما تم إعالن ذلك سابقًا”.
خصوصًا  دبي  “حكومة  أن  إلى  أحمد  الشيخ  ــار  وأش
ــي )دبــــي الــعــالــمــيــة(،  ــن ركــــزت عــلــى مــعــالــجــة قــلــق دائ
أن  )أمس(  اليوم  دبي  حكومة  تعلن  ذلك،  في  وللمساعدة 
تلبية  في  سيستخدم  المقدم  الدعم  من  المتبقي  المبلغ 
البدء  وسيتم  والمقاولين.  الحاليين  للدائنين  االلتزامات 
القصيرة  الفترة  خالل  المتأثرين  المقاولين  بمفاوضة 

المقبلة”.
وعلى  ــزي  ــرك ــم ال ـــــارات  اإلم ــرف  ــص “م أن  ــًا،  ــح ــوض م
حكومة  مع  تمت  التي  الوثيقة  للمشاورات  تثمينه  ضوء 
استعداد  على  ــه  أن واضـــح  وبشكل  أعــلــن  قــد  أبــوظــبــي، 
لتوفير الدعم للبنوك المحلية في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة”.
في  المالية  للسياسة  العليا  اللجنة  رئــيــس  وبــيــن 
عدد  عن  )أمــس(  اليوم  ستعلن  دبــي  “حكومة  أن  ــي،  دب
العالمية(  ــي  )دب ستمكن  التي  القانونية  التدابير  من 
ترتكز  والتي  ولشركاتها،  لها  الشاملة  الهيكلة  إعادة  من 
أن  شأنها  من  والتي  دوليًا  المقبولة  المعايير  أفضل  إلى 
لهذه  اللجوء  وسيتم  الدائنين.  وحماية  الشفافية  تحقق 
التدابير في حال عدم توصل )دبي العالمية( والشركات 

التابعة إليها إلى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية”.
تم  التي  الخطوات  “إن  بالقول:  أحمد  الشيخ  واختتم 
كمركز  القوي  التزامنا  على  تبرهن  )أمس(  اليوم  إعالنها 
الــرشــيــدة،  والحوكمة  بالشفافية،  رائـــد  عالمي  مــالــي 
للمستثمرين،  لنؤكد  اليوم  هنا  نحن  السوق.  ومبادئ 
والدائنين الماليين والتجاريين، والموظفين، ومواطنينا 
لمبادئ  وفقًا  األوقات  جميع  في  ستتصرف  حكومتنا  أن 

السوق، وممارسات التجارة المقبولة عالميًا”.

»دبي العالمية« تحتاج اتفاقية مع الدائنين 
للحصول على دعم

بالديون  المثقلة  العالمية،  ــي  دب مجموعة  قــالــت   
مع  اتفاق  إلى  التوصل  عليها  يتعين  إنه  )االثنين(  أمس 
للحصول  وذلك  الديون  بسداد  المطالبة  لوقف  الدائنين 
ونفقات  العامل  المال  رأس  لتغطية  مالية  مساعدة  على 

الفوائد.
وقالت المجموعة، في بيان، إنها ستواصل العمل مع 
المطالبة  وقف  اتفاقية  على  للتفاوض  الماليين  الدائنين 

بسداد الدين بطريقة منظمة.
على  ناجح  بشكل  التفاوض  جــرى  إذا  أنــه  وأضــافــت 
بأن  تأكيدات  لديها  فإن  بالسداد  المطالبة  وقف  اتفاق 
حكومة دبي ستقدم الدعم المالي من خالل صندوق دبي 

للدعم المالي لضمان استمرار المشروعات الرئيسية.

 ... ودبي قد تبيع أصواًل بعد 
الحصول على المساعدات

إن  أمس،  دبي  حكومة  من  مقرب  مصدر  قال  ذلك،  إلى 
عشرة  على  حصلت  أن  بعد  ــول  أص بيع  ستدرس  ــي  دب
أن  رغم  على  أبوظبي،  من  مساعدات  صورة  في  مليارات 

دبي حصلت على هذه األموال دون شروط.
إمــارة  من  دوالر  مليارات   10 تلقت  إنها  ــي،  دب وقالت 
بقيمة  إسالمية  صكوك  ــداد  س في  لمساعدتها  أبوظبي 

4.1 مليارات دوالر استحقت أمس.
في  اسمه  عن  الكشف  عدم  طلب  الــذي  المصدر  وقــال 
شريكان  “هــنــاك  الصحافيين  مــع  الهاتف  عبر  مؤتمر 
البعض  بعضهما  لمساعدة  كشريكين  معًا  سيعمالن 

ولمساعدة دولة اإلمارات العربية المتحدة”.

...ودبي ستنشئ إطار عمل جديدًا 
دبي  حكومة  مــن  مقرب  مصدر  ــال  ق أخـــرى،  جهة  مــن 
يستمد  لإلفالس  جديداً  عمل  إطار  ستنشئ  دبي  إن  أمس، 
والبريطانية  األميركية  الممارسات  من  جوانبه  بعض 
لطلب  العالمية  دبي  مجموعة  تحتاج  ألن  تحسبًا  وذلك 

الحماية من الدائنين.
الصحافيين  مع  الهاتف  عبر  مؤتمر  في  المصدر  وقال 
إعــادة  إلــى  التوصل  من  العالمية(  ــي  )دب تتمكن  لم  “إذا 
إطار  وجود  من  التأكد  نريد  فإننا  الدائنين...  مع  هيكلة 

عمل عادل ومنصف”.
شــكــل  ـــذ  ـــأخ ـــي س ــــــــالس  اإلف قــــانــــون  أن  ــــــــاف  وأض
األميركية  القوانين  مــن  مستمد  ــي  دب تــصــدره  مــرســوم 

والبريطانية.

 ... و»المركزي« يدعم المصارف
 المحلية المعرضة لخسائر 

من جهته، قال مصدر قريب من حكومة أبوظبي أمس، 
المتحدة  العربية  ـــارات  اإلم بــدولــة  المركزي  البنك  إن 
المصارف  في  المطلوبة  السيولة  لضخ  مستعدا  سيكون 

العالمية.»وأضاف  دبي  مجموعة  لمخاطر  المعرضة 
سيولة  لضخ  مستعداً  المركزي  البنك  “سيكون  المصدر 
يتعلق  فيما  الحاجة  تتطلبه  لما  وفــقــًا  الــمــصــارف  فــي 
أي  أو  العالمية  دبــي  شركة  بشأن  لمخاطر  بتعرضها 

شركات متصلة بها.

سوق دبي تحلق في سماء المكاسب بأكثر من10 %
مطلع  اإلمــارات  أســواق  حققتها  قياسية  ارتفاعات   
دبي  إمارة  حكومة  تأكيد  بعد  )االثنين(،  أمس  تداوالت 
مليارات   4.1 والبالغة  “نخيل”  ــون  دي ستدفع  أنها 
مليارات   10 بقيمة  مساعدة  على  حصلت  بعدما  دوالر 

أبوظبي. حكومة  من  دوالر 
بـ  ـــادة  ح ــات  ــاع ــف ارت الــمــالــيــة  دبـــي  ســـوق  وحــقــقــت 
أبوظبي  ســوق  مــؤشــر  قــفــز  فيما  الــمــئــة،  ــي  ف  10.12
 7 بنسبة  نقطة،   2798 لمستوى  المالية  لـــأوراق 
تداولها  تم  التي  األسهم  غالبية  وارتفعت  المئة،  في 
»إعــمــار«  سهم  وقفز  القصوى.  بالنسب  دبــي  بسوق 
مــالمــســًا   ،14.97 ـــ  ب ــوى  ــص ــق ال بــالــنــســبــة  ــة  ــاري ــق ــع ال
 14.61 بـ  للطيران”  و”العربية  دراهم،   3.61 مستوى 
المئة،  في   14.29 بـ  العقارية”  و”االتــحــاد  المئة،  في 

المئة. في   14.79 بنسبة  المالي  دبي  وسوق 

... ومكاسب قوية بـ 2 %في بورصة السعودية
أمس،  تداوالتها  السعودية  بورصة  بــدأت  ذلــك،  إلى 
في  كافة  للقطاعات  مكاسب  مع  قوية  ارتفاعات  على 
األخبار  بثتها  التي  االيجابية  باألجواء  متأثرة  السوق، 
بتوقيت  صباحًا  دقيقة  و40   11 الساعة  وعند  دبي.   من 
في   2.04 بنسبة  يرتفع  السوق  مؤشر  كان  السعودية 

المئة ليصل إلى مستوى 6149 نقطة.
ـــن قــطــاع  ــة بـــدعـــم م ــودي ــع ــس ـــوق ال ـــس وارتـــفـــعـــت ال
المئة،  في   3.5 بنسبة  مكاسب  يسجل  الذي  المصارف 
مجموعة  بديون  المتعلقة  االيجابية  باألنباء  متأثراً 
مدى  بــشــأن  تكهنات  تــثــور  كــانــت  الــتــي  العالمية  ــي  دب

تعرض المصارف السعودية لها. 
 1 بنسبة  ارتــفــاع  على  فتح  قد  السوق  مؤشر  ــان  وك
 59 من  أكثر  مضيفًا  نقطة،   6085 مستوى  عند  المئة  في 

نقطة عن إغالقه السابق.

... وبورصة قطر ترتفع بدعم من المصارف
دعم  على  ــي  دب بحصول  التفاؤل  أجـــواء  وانعكست 
بدأت  التي  القطرية  األسهم  على  ديونها  لتسديد  مالي 
وسط  المصارف،  قطاع  من  بدعم  ارتفاع  على  تعامالتها 

انتعاش نسبي في أحجام التداوالت.

ارتفعت غالبية األسهم التي تم تداولها في سوق دبي بالنسب القصوى

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

النفط ينخفض لليوم التاسع ويقلل خسائره بعد أنباء دبي
§ عواصم – وكاالت 

لكنه  )اإلثنين(  أمس  التوالي  على  التاسعة  للجلسة  النفط  تراجع   [
األمر  دبي  حكومة  أعلنتها  إنقاذ  خطة  عن  أنباء  بعد  خسائره  عوض 

المخاطرة. على  اإلقبال  تحسن  مع  الدوالر  أمام  اليورو  دعم  الذي 
كما تعافت األسهم اآلسيوية بعد أن قالت دبي إنها تلقت 10 مليارات 
دوالر من أبوظبي لمساعدتها في سداد صكوك إسالمية بقيمة 4.1 مليار 

العالمية. األسواق  هز  محتمل  تعثر  بشأن  المخاوف  هدأ  مما  دوالر 
كلفة  أقل  األميركية  بالعملة  المقومة  السلع  الــدوالر  ضعف  وجعل 

األسعار. وعزز  األخرى  العمالت  لحائزي  بالنسبة 
سنتا   22 الثاني  كانون  يناير/  تسليم  عقود  في  الخام  سعر  ونزل 
وقت  في  دوالراً   68.59 إلى  تراجع  أن  بعد  للبرميل  دوالراً   69.65 إلى 

األول. تشرين  أكتوبر/  من  الخامس  منذ  له  مستوى  أدنى  في  سابق 
موجة  هذا  فسيماثل  أمس  انخفاض  على  العقد  تسوية  جرت  وإذا 

.2001 تموز  يوليو/  في  أيام  تسعة  استمرت  هبوط 
اليــزال  لكنه  العام  هــذا  اآلن  حتى  المئة  في   56 نحو  النفط  وارتفع 
 147 من  أكثر  عند   2008 يوليو  في  بلغها  التي  الــذروة  نصف  من  أقل 
التسع  الجلسات  في  المئة  في   11 نحو  الخام  وخسر  للبرميل.  دوالرا 
دوالرا   71.96 إلى  سنتات  ثمانية  برنت  مزيج  خام  وارتفع  السابقة. 

 . ميل للبر

الكويت: القطاع النفطي يعتزم إنفاق 25 مليار دينار 
أحمد  الشيخ  الــكــويــت،  ــة  دول فــي  اإلعـــالم  ــر  وزي النفط  ــر  وزي أعلن   
مليار   25 إنفاق  يعتزم  بالده  فى  النفطي  القطاع  أن  الصباح،  العبداهلل 
منوهًا   ،2030 العام  حتى  مالية  الرأس  المشاريع  على  كويتي  دينار 

فيها.  رئيسية  مساهمة  له  ستكون  الخاص  القطاع  أن  إلى 
في  والعراق  إيران  مع  الكويتية  المباحثات  بشأن  سؤال  على  ورداً 
نقلته  تصريح  في  بقوله  أحمد  الشيخ  اكتفى  والــغــاز،  النفط  مجال 
دون  األطــراف”  هذه  مع  مباحثات  هناك  “إن  الكويتية:  األنباء  وكالة 

أخرى.  تفاصيل  أية  إعطاء 
وأن  مستمر  تحسن  في  حاليًا  الوضع  أن  ذكــر  النفط  أسعار  وعــن 

السائدة. هي  تبدو  لأسعار  االرتفاع  توقعات 
إنها  أمس  اليابان  في  نفط  مصفاة  أكبر  أويل  نيبون  شركة  وقالت 
)أدنوك(  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  مع  نهائي  التفاق  توصلت 
لدعم  اليابان  في  الخام  النفط  اإلماراتية  الشركة  تخزن  بأن  يقضي 
لتخزين  أدنوك  االتفاق  ويدعو  اليابانية.  الوطنية  النفط  احتياطيات 
ما  وهــو   - الخام  من  برميل  مليون   3.9 نحو  أي  كيلولتر  ألــف   620
سنوات  ثالث  لمدة   - اليابان  في  النفط  من  يوم  استهالك  تقريبا  يعادل 
في  كاجوشيما  في  تخزين  قاعدة  في  األول  كانون  ديسمبر/  من  بدءا 

اليابان. جنوب 
ومن  حــزيــران  يونيو/  في  الصفقة  على  المبدئي  االتــفــاق  وأعلن 
طريق  عــن  الــيــابــان  فــي  الطاقة  ــن  أم تعزيز  فــي  يساعد  أن  المتوقع 
المعروض.  التي ينقص فيها  في األوقات  أدنوك  إمدادات  من  االستفادة 
شركة  أكبر  رابــع  واإلنــشــاءات”  للهندسة  إس  “جي  شركة  وصرحت 
مليون   220 بقيمة  صفقة  كسبت  أنها  أمس  الجنوبية  كوريا  في  للبناء 

الغاز. لتطوير  عمانية  شركة  مع  الغاز  ضغط  منشأة  لبناء  دوالر 
“جي  شركة  لبيان  وفقا  انه  الجنوبية  الكورية  األنباء  وكالة  وذكرت 
المنشأة  إلكمال  تدعو  الصفقة  فان  أمس  واالنشاءات”  للهندسة  اس 
غرب  جنوب  عن  كيلومترا   350 تبعد  التي  نهيده”  “سيح  حقول  في 

 .2013 العام  حتى  عمان  سلطنة  عاصمة  مسقط 

الخنجي: قمة الكويت قادرة على تجاوز المتغيرات االقتصادية
§ الدمام - واس

ــاد  ــح ات ــس  ــي ــرئ ل ــي  ــان ــث ال ــب  ــائ ــن ال أفــــاد   [
خليل  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  غرف 
الخنجي، بأن القمة الثالثين للمجلس األعلى 
أمس  بدأت  التي  الخليجي  التعاون  لمجلس 
ظل  فــي  تعقد  الــكــويــت،  ــة  دول فــي  )االثــنــيــن( 
منها،  االقتصادية  وخاصة  عديدة،  متغيرات 
قرارات  واتخاذ  المواقف،  تنسيق  يتطلب  ما 
الراهنة،  المرحلة  تحديات  لتجاوز  جماعية 
االقــتــصــادي  التكامل  مــشــروعــات  وتحقيق 

 . لخليجي ا
عقب  صحافي،  تصريح  في  الخنجي  وقال 
االستشارية  الهيئة  اجتماع  فــي  مشاركته 
مجلس  دول  خـــارجـــيـــة  وزراء  ـــع  م أمـــــس، 
لبحث  الكويت،  دولة  في  الخليجي  التعاون 
العالمية  االقــتــصــاديــة  األزمـــة  انــعــكــاســات 
رغم  على  ــه  »إن الــتــعــاون:  مجلس  دول  على 
أن  إال  الــقــمــة؛  بــانــعــقــاد  المحيطة  ــروف  ــظ ال
كبيرة  تــجــاوزهــا  عــلــى  المجلس  دول  قـــدرة 
الجماعي  العمل  بأهمية  العميق  اإليمان  مع 

المنشود«. التكامل  وتحقيق 
دائــمــًا  ــادي  ــص ــت االق ــأن  ــش ال  « أن  ـــاف  وأض

الموضوعات  حيث  من  كبيرة  بأهمية  يحظى 
تتعلق  التي  الخليجية  القمة  على  المطروحة 
والسيما  الخليجي،  االقــتــصــادي  بالتكامل 
وتداعياتها  العالمية  المالية  األزمة  ظل  في 

تبني  وكــيــفــيــة  الــمــنــطــقــة،  ــادات  ــص ــت اق عــلــى 
المرحلة  خــالل  ذلــك  لتجاوز  مناسبة  آليات 
الغذائي  ــن  األم موضوع  عن  فضاًل  المقبلة، 
كافة،  المجلس  دول  باهتمام  يحظى  ــذي  ال
لتحقيق  مشتركة  ــراءات  إج اتخاذ  ويتطلب 
إلــى  ــة  ــاف ــاإلض ب الخليجي،  ــي  ــذائ ــغ ال ـــن  األم
بين  والــكــهــربــائــي  ــي  ــائ ــم ال ــط  ــرب ال ــروع  ــش م
في  البناء  مسيرة  يعزز  الــذي  المجلس  دول 
في  المنشود  التكامل  ويحقق  المجلس،  دول 
مجال  وهو  أال  والمهم،  الحيوي  المجال  هذا 

الطاقة«.
ستبحث  الكويت  قمة  أن  الخنجي،  ن  وبيَّ
وتنظيمه  ــل  ــم ــع ال ـــوق  س إصــــالح  مـــوضـــوع 
والقوانين  واألنظمة  تتوافق  التي  بالصورة 
دول  في  التنمية  مراحل  واحتياجات  الدولية 
الخليج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تجربة 
سوق  تنظيم  ــي  ف الــمــتــطــورة  ــان  ــم ُع سلطنة 
الــمــوارد  تنمية  مــجــال  فــي  وخــاصــة  الــعــمــل، 
الــبــشــريــة الــوطــنــيــة واالهــتــمــام بــاإلنــســان 
ليساهم  وتوظيفًا  وتدريبًا  تأهياًل  العماني 

التنمية. وتحقيق  الوطن  مقدرات  بناء  في 

خليل الخنجي
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في  تعمل  ال��م��ال��ي��ة  ال��راف��ع��ة  إن  ال��ق��ول  وخ��اص��ة   [
عائد  ذا  ي��ك��ون  وق��د  مفيد  واح��د  متعاكسين  اتجاهين 
قد  واآلخر  االقتصادية،  الدورة  توسع  مرحلة  في  جيد 
االقتصادية.  الدورة  تقلص  مرحلة  في  الشركة  يفلس 
العالمية  دب��ي  شركة  على  ينطبق  قد  السابق  التحليل 
االقتصاد  وضعت  التي  العالمية  المالية  األزم��ة  حيث 
الدورة  في  االقتصادي  االنكماش  مرحلة  في  العالمي 
االقتصاد  ينكمش  أن  يقدر  حيث  العالمية،  االقتصادية 
فرص  األزمة  ضيقت  العام،  هذا   ٪  1 .  1 بنحو  العالمي 
األس��واق  م��ن  العالمية  دب��ي  ومنها  ال��ش��رك��ات  تمويل 
أن  العالمية  دبي  تتمكن  لم  وهكذا  الدولية.  أو  المحلية 
المحددة،  المواعيد  في  التزامات  من  عليها  ما  تسدد 
أشهر.  ستة  الدفع  تأجيل  دائنيها  من  طلبت  وبالتالي 
المالية  المعامات  في  عليه  متعارف  األم��ر  هذا  ومثل 

المدين.  على  المديونية  عبء  يزيد  كان  وإن 
أزمات  تكرار  تجنب  في  يفيد  قد  السابق  والتحليل 
األزمة  لمعالجة  االستعداد  في  أو  الشركات  مديونية 
يتطلب  األم���ر  ه��ذا  وم��ث��ل  وت��ج��ذره��ا.  استفحالها  ق��ب��ل 
البداية  الصلة.  ذات  المسائل  من  عدد  في  النظر  إعادة 
ال��م��وارد  لها  توفر  ال��دي��ن  إلدارة  إدارة  إن��ش��اء  بمسألة 
وجمع  والمراجعات  الدراسات  إلجراء  الكافية  المؤهلة 
تأثير  في  والنظر  وتحليلها  الشركة  مديونية  بيانات 
والعالمية  المحلية  والمالية  االقتصادية  المتغيرات 
االلتزامات  بتدبير  قدرتها  وعلى  الشركة  نشاط  على 
ومثل  المحددة.  المواعيد  في  مديونيتها  على  المترتبة 
وج��داول  ل��إي��رادات  ج���داول  إع���داد  يتطلب  األم��ر  ه��ذا 
ض��وء  ف��ي  لتعديلها  دوري���ا  وم��راج��ع��ت��ه��ا  ل��ل��م��دف��وع��ات 

فيها.  المؤثرات 
الشركة  حوكمة  بجزئية  فتتعلق  الثانية  المسألة  أما 
ال��ش��رك��ات  م��ن  كثير   . اإلداري  بهيكلها  ال��ع��اق��ة  ذات 
هو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي(  ال��رئ��ي��س  )أي  ال��م��ن��ت��دب  ال��ع��ض��و  ي��ك��ون 
مجلس  دور  من  يقلل  مما  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس 
العضو  نشاطات  على  والرقابة  التوجيه  في  اإلدارة 
الداخلي  المدقق  عاقة  تخص  أخرى  مسألة  المنتدب. 
ال��م��دق��ق  ي���ك���ون  ال���ش���رك���ات  م���ن  ف��ك��ث��ي��ر  وم��رج��ع��ي��ت��ه. 
قدرته  م��ن  يحد  مما  المنتدب  للعضو  ت��اب��ع��ًا  ال��داخ��ل��ي 
والوصول  والتحذير  التنبيه  في  واستقاله  وحريته 

اإلدارة. مجلس  إلى 
ومناقشة  بحث  إلى  تحتاج  التي  األخيرة  المسألة  أما 
وق��درة  للشركة  األم��ث��ل  بالحجم  فتتعلق  مستفيضة 
في  ي��ج��ري  م��ا  وم��ت��اب��ع��ة  اإلل���م���ام  ع��ل��ى  واح���د  ش��خ��ص 

الخارجية. أو  المحلية  كانت  سواء  المختلفة  إداراتها 

الشيخ عبدالعزيز بن 
نايف العريعر

ش��رك��ة  إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ن���ال   [
ت������آزر، ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��ري��ع��ر، 
التمويل  ف��ي  ال��ب��ارزة  »المساهمة  ج��ائ��زة 
المال  جوائز  فعاليات  ضمن  اإلسامي« 
وذلك   ،2009 العام  اإلسامية  واألعمال 
في  ال��رائ��دة  ومساهمته  م��ش��ارك��ت��ه  ل��ق��اء 
صناعة التمويل اإلسامي، وخاصة التأمين 

)التكافلي(. اإلسامي 
إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  م��ن��ص��ب  ي��ش��غ��ل   -
اإلشراف  مسئولية  تولى  إذ  »ت��آزر«؛  شركة 
أب��رز  ك��أح��د  ال��ش��رك��ة  وت��ط��ور  تأسيس  على 
والتكافل  العائلي  التكافل  قطاع  في  الاعبين 

العام في سوق منطقة الخليج. 
ال���ش���ورى  م��ج��ل��س  ع���ض���وي���ة  ي��ح��م��ل   -
قبلها  وشغل   .1997 العام  منذ  السعودي 

المملكة  ف��ي  ع��ل��ي��ا  ح��ك��وم��ي��ة  م��ن��اص��ب  ع���دة 
نائب  منصب  آخرها  كان  السعودية،  العربية 
وزير المالية واالقتصاد الوطني السعودي. 
وال��ت��روي��ج  التطوير  م��ج��ال  ف��ي  س��اه��م   -
ل���م���ج���م���وع���ة م�����ن ال����م����ش����اري����ع ال���م���ال���ي���ة 
ال��س��ع��ودي  ال��وف��د  ت���رأس  إذ  واالج��ت��م��اع��ي��ة؛ 
كما  ال��ف��ق��ي��رة،  ال���دول  مؤتمر  ف��ي  ال��م��ش��ارك 
ترأس اللجنة الثقافية لمؤتمر وزراء خارجية 

الدول اإلسامية. 
اإلدارة  مجلس  رئ��ي��س  منصب  ش��غ��ل   -
البنك  منها،  والمؤسسات  الشركات  من  لعدد 
الوطنية  وال��ش��رك��ة  للتسليف،  ال��س��ع��ودي 
للتأمين التعاوني، جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن.
االقتصاد  في  الدكتوراه  شهادة  يحمل   -
المملكة  وي��ل��ز،  جامعة  م��ن  األع��م��ال  وإدارة 

المتحدة.

»HSBC« أمانة تطلق خدمات متوافقة مع »الشريعة«
§ الوسط – المحرر االقتصاي

 HSBC« خدمات  ــاق  إط عن  أمــس  يــوم  أمانة«   HSBC« كشف   [
اإلسامية،  الشريعة  مبادئ  مع  المتوافقة  المصرفية  بريميير«  أمانة 
بريميير  خدمات  لعماء  تتيح  عالمية  إسامية  مصرفية  خدمات  وهي 
في  مكان  أي  من  المصرفية  حساباتهم  مع  التعامل  إمكانية  المصرفية 

العالم خال سفرهم.  

وتقوم HSBC أمانة بريميير بتقديم الخدمات إلى عمائها في ماليزيا 
خدمة  في  المتمثلة  أمانة  ساب  خال  )من  السعودية  العربية  والمملكة 
وقطر  وإندونيسيا  المتحدة  العربية  ــارات  واإلم بريميير(  أمانة  ساب 

إذ  HSBC والــبــحــريــن؛  عماء  ــر بإمكان  ــي ــي ــم ــري أمـــــانـــــة ب
في  ــم  ــره وأس
البلدان  ــذه  ه
االستفادة من 
ــر  ــواف مــيــزة ت

الــــخــــدمــــات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة 

تعمل  سوقًا   40 في  الطارئة  الحاالت  في  المساندة  وخدمات  العالمية 
المصرفية  وعاقاتهم  اإلئتماني  تاريخهم  من  مستفيدين   HSBC فيها 

التي تربطهم بالمجموعة. 
المصرفية  المنتجات  على  الحصول  إمكانية  للعماء  سيتاح  كما 
بلدانهم  في  اإلسامية  الشريعة  مبادئ  مع  المتوافقة  الثروات  وإدارة 
مبادئ  مــع  متوافقة  خارجية  حسابات  فتح  إمكانية  ــى  إل باإلضافة 

الشريعة اإلسامية وتحويل سجاتهم االئتمانية. 
حسين:  مختار  أمانة   HSBC لـ  العالمي  التنفيذي  الرئيس  ــال  وق
كبيرتين  وشهرة  نجاحًا  المصرفية  بريميير   HSBC خدمات  القت  »لقد 
هذه  مزايا  عميل  مايين  ثاثة  من  أكثر  أدرك  إذ  العالم،  حول  عمائها  مع 
الخدمات  لهذه  استخدامهم  مــن  فقط  ســنــوات  ــاث  ث ــال  خ الــخــدمــات 

بريميير  أمانة   HSBC خدمات  إطاق  فإن  المنطلق،  هذا  ومن  المتميزة. 
مع  متوافقة  خدمات  لتوفير  طبيعي  وتطور  هامة  خطوة  المصرفية 

الشريعة اإلسامية لتلبية متطلبات العماء من ذوي الدخل المرتفع«. 
باتريك  البحرين  سي  بي  اس  اتش  لبنك  التنفيذي  الرئيس  وصرح 
لخدمة  اليوم  البحرين  سي  بي  اس  اتش  تدشين  »يمثل  بالقول:  غاالغر 
رئيسية  إسامية  ــواق  أس خمسة  في  بريميير  أمانة  سي  بي  اس  اتــش 
المصرفية  الخدمات  أفضل  بتوفير  التزامنا  على  قويًا  مثااًل  العالم  في 
البحرين  في  اإلسامية  بريميير  خدمات  عماء  وسيحصل  اإلسامية. 
اتش  باسم  ارتبط  طالما  الذي  الخدمة  من  الرفيع  المستوى  نفس  على 

اس بي سي بريميير في كافة فروعنا حول العالم«.
وعلق المدير األول لشبكة الفروع وخدمات أمانة في البحرين خليفة 
ــــــري  ــــــاج ــــــه ال
إن  قـــــــــائـــــــــًا: 
خدمة  تدشين 
بريميير  أمانة 
ـــــة  ـــــك ـــــل ـــــم ـــــم ب
ـــــن  ـــــري ـــــح ـــــب ال

ـــــي  ـــــأت أرقى ي خالها  من  سنقدم  والتي  الحالية  بريمير  خدمة  لدعم 
اس  اتش  بأن  علمًا  الكرام،  زبائننا  لكافة  للشريعة  المطابقة  المنتجات 
بي سي يعتبر أول بنك عالمي يقدم باقة متميزة ومتنوعة من المنتجات 
الشرعية  الهيئة  قبل  من  عليها  الموافقة  تمت  والتي  للشريعة  المطابقة 
في  المنتجات  هذه  على  المتزايد  الطلب  لتلبية  وذلك  بالبنك  اإلقليمية 

المنطقة«.
الخدمات  من  االستفادة  بريميير  أمانة   HSBC عماء  ويستطيع 
العالم،  ــول  ح بريميير  لخدمات  مــركــز   300 مــن  أكــثــر  فــي  المصرفية 
هذه  من  مركز  ألي  ويمكن  العالمية.  الرئيسية  المدن  في  والمنتشرة 
أمانة   HSBC عماء  لخدمة  المطلوبة  المعلومات  إلى  الوصول  المراكز 

بريميير وتقديم خدمات النصح والمشورة الازمة لهم أينما كانوا. 
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»أطباء بال حدود«: جنوب السودان يواجه أزمة مع زيادة أعمال العنف 

الشرطة السودانية تفرق مظاهرة جديدة وتعتقل 38 معارضًا
§ الخرطوم، نيروبي - أ ف ب، رويترز

األقل  على  متظاهراً   38 السودانية  الشرطة  أعتقلت   [
مقر  إلــى  متوجهة  تــظــاهــرة  ــي  ف ــن(  ــي ــن )االث أمــس  ــوا  ــارك ش
لإلصالحات  دعمهم  عــن  للتعبير  ــان  ــدرم ام فــي  البرلمان 
ومن  ــرس.  ب فرانس  وكالة  مراسل  ــاد  أف كما  الديمقراطية، 
بين المعتقلين مريم ابنة رئيس زعيم حزب األمة المعارض 
في  ــارزة  ــب ال الشخصيات  مــن  تعد  التي  المهدي  الــصــادق 

الحزب، بحسب المتحدث محمد زكي.
بينما  العاصمة  في  كبيرة  بــأعــداد  الشرطة  وانتشرت 
أغلقت كل الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان، حسب مراسل 
بالضرب  الشرطة  انهالت  سابق  وقت  وفي  برس.  فرانس 
السودان  لتحرير  الشعبية  الحركة  أنصار  من  العديد  على 
الذين كانوا يرفعون أعالمًا ويتوجهون إلى موقع التظاهرة 

أمام البرلمان.
وأطلقت قوات األمن السودانية الغازات المسيلة للدموع 
إن  ــرز  ــت روي مــن  شاهد  وقــال  ــارض،  ــع م  200 نحو  لتفريق 
ودروع  بهراوات  مزودين  الشغب  مكافحة  شرطة  من  أفراداً 

اصطفوا في الشوارع القريبة من البرلمان قبل التظاهرة.
الشعبية  الحركة  بينها  من  وجمعية،  حزبًا   21 ــرر  وق
أمس  التظاهر  المعارض،  األمــة  وحــزب  الــســودان  لتحرير 
حزب  تــوصــل  ـــداة  غ ديــمــقــراطــيــة،  بــإصــالحــات  للمطالبة 
اتفاق  ــى  إل الشعبية  الحركة  وشريكه  الوطني  المؤتمر 
أبــريــل/  انتخابات  ســيــاق  ــي  ف ــات  ــالح إص اعــتــمــاد  بــشــأن 

نيسان 2010.
كانت  التي  التوترات  من  يحد  أن  االتفاق  هذا  شأن  ومن 
نهاية  إليه  التوصل  تم  ــذي  ال السالم  اتفاق  بإحباط  تهدد 

2005 بعد أكثر من عشرين عامًا من الحرب األهلية.
إن  الفاضل  مــبــارك  والتجديد  األمـــة  ــزب  ح زعــيــم  وقـــال 
بعملية  الخاصة  القوانين  وإن  جزئية  األول  أمس  اتفاقات 
األمني  بالجهاز  المتعلقة  كتلك  الديمقراطي  الطابع  إضفاء 
بحاجة  مــازالــت  الجنائية  واإلجــــراءات  العمال  ونقابات 
في  يأملون  كانوا  المعارضة  أنصار  أن  وتابع  للتغيير. 
تطالب  رســالــة  لتسليم  للبرلمان  سلمية  مسيرة  تنظيم 
المنتشرة  األمــن  قــوات  من  كبيراً  عــدداً  أن  غير  بالتغييرات 

منع  أن  وتابع  االقتراب.  من  المتظاهرين  منع  الشوارع  في 
المسيرة دليل على أن الوضع في البالد ال يسمح بانتخابات 

حرة ونزيهة.
المؤتمر  ــزب  ح فــي  الــبــارز  المسئول  ــال  ق المقابل،  ــي  وف
اختصاص  من  المسيرة  إن  غندور  إبراهيم  الحاكم  الوطني 
وأعرب  تصريحًا.  يطلبوا  لم  منظميها  وإن  األمنية  األجهزة 
على  ــا  ــاره ــص أن الــمــعــارضــة  ــــزاب  أح تشجع  أن  ــه  ــل أم ــن  ع

المشاركة في االنتخابات بداًل من ترديد عبارات عتيقة. 
بال  »أطباء  المساعدات  وكالة  قالت  متصل،  صعيد  على 
عنفًا  األعوام  أكثر  يشهد  السودان  جنوب  إن  االثنين  حدود« 
االشتباكات  لزيادة  نتيجة  وذلك  األهلية  الحرب  نهاية  منذ 
أكبر  استجابة  يتطلب  األمر  أن  الوكالة  وأوضحت  القبلية. 
جراء  النازحين  األشخاص  من  اآلالف  مئات  حاجات  لسد 

القتال.
وذكر  مدير العمليات من أجل السودان بالمنظمة ستيفن 
من  األشــخــاص  يدفع  ما  يتصاعد  »العنف  جويتجيبوير 
باالحتياجات  ــاء  ــوف ال يتم  لــم  ــك  ذل مــع  ـــرى.  أخ ــى  إل كــارثــة 

بشكل  االستجابة  الضروري  »من  وقال  اآلن«.  حتى  الملحة 
نفاد  سيستمر  وإال  المتزايدة،  الطوارئ  هذه  لمواجهة  أفضل 
تأخر  ويستمر  الطبية،  الــعــيــادات  ــدى  ل الحيوية  ـــة  األدوي
بعد  أيــام  لعدة  نارية  بطلقات  للمصابين  الطبية  الرعاية 
الحصول  من  يتمكنون  ال  من  عدد  ويزيد  للهجوم  تعرضهم 

على الرعاية الطبية على اإلطالق«.
كي  ــان  ب المتحدة  لألمم  الــعــام  األمــيــن  ــاد  أش جهته،  مــن 
حفظ  ــوة  ق مــن  مدنيين  موظفين  عــن  ــراج  ــاإلف ب ــد  األح ــون  م
في  المتحدة  واألمــم  اإلفريقي  لالتحاد  المشتركة  السالم 
السالم.  وقوة  السودان  بذلها  التي  بالجهود  مشيداً  دارفور، 
بالجهود  ــاد  أش الــعــام  »األمــيــن  أن  لمكتبه  بيان  فــي  ــاء  وج
اإلفريقي  لالتحاد  المشتركة  السالم  حفظ  قوة  بذلتها  التي 
واألمم المتحدة والحكومة السودانية من أجل تحريرهما«. 
اإلنساني  العمل  أهمية  إلــى  أيضًا  مــون«أشــار  أن  ــح  وأوض
المتحدة«.  األمم  قبل  من  دارفور  في  السالم  حفظ  مجال  في 
 107 دام  احتجاز  بعد  الماضي  األحد  الموظفين  عن  وأفرج 

أيام.

الشرطة تصد مظاهرة للمعارضة جرت في الخرطوم أمس            )أ.ف.ب(

جمعية حقوقية سعودية تحمل
»الفساد السياسي« مسئولية كارثة جدة

§ الرياض - أ ف ب

حكومية  غير  سعودية   حقوقية  جمعية  حملت   [
المرتفعة  الحصيلة  مسئولية  السياسي«  »الفساد 
 25 في  جدة  مدينة  شهدتها  التي  الفيضانات  لقتلى 
 120 عــن  اســفــرت  والــتــي  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
االطار  »خارج  تحقيق  لجنة  تشكيل  إلى  داعية  قتياًل، 

الرسمي« وانتخاب المسئولين بدل تعيينهم.
في  والسياسية  المدنية  الحقوق  »جمعية  واكدت 
موجه  خطاب  في  أخيرا،  تشكلت  التي  السعودية« 
عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  الملك  السعودي  العاهل  الى 
ادى  المزمن  )االداري(  السياسي  الفساد  »داء  أن 
»مع  انه  واضافت  للمواطنين«.  الجماعي  القتل  الى 
صبغة  السياسي  الفساد  اضــحــى  الشديد  االســـف 
يحتلون  ــن  ــذي ال ــــراء  االم بعض  ســلــوك  على  غالبة 
لالستحواذ  ويتنافسون  الدولة  في  العليا  المناصب 

على المال العام وتحقيق الثراء غير المشروع«.
فرصة  جدة  كارثة  تكون  ان  الى  »نتطلع  وتابعت 

السياسي  الفساد  جرثومة  بعالج  المسار  لتصحيح 
وهــذا  ــة،  ــدول ال اجــهــزة  فــي  واستفحل  عشعش  ــذي  ال
تأكيد  ـــالل  خ مـــن  اال  ــم  ــت ي ال  ــود  ــه ــج ال فـــي  ــر  ــاف ــض ــت ال
خالل  من  الشعب  فئات  لجميع  السياسية  المشاركة 
اداء  ويقيم  ويراقب  يتابع  للنواب  مجلس  انتخاب 
اصدار  في  التعجيل  خالل  ومن  الحكومية،  االجهزة 

نظام فعال للجمعيات االهلية«.
تحقيق  فتح  عبداهلل  الملك  بقرار  الجمعية  ورحبت 
ورغبتكم  باهتمامكم  »نرحب  وقالت  جدة،  كارثة  في 
في التحقيق والتحري عن المسئول المباشر عن هذه 
تقصي  لجنة  تكون  بأن  نطالب  ولكن   )...( الكارثة 
الحقائق من شخصيات خارج االطار الرسمي وقادرة 

على استجواب كافة المسئولين بمن فيهم االمراء«.
واوقعت الفيضانات التي شهدتها جدة، العاصمة 
نوفمبر،   25 فــي  السعودية،  للمملكة  االقتصادية 
بخسائر  وتسببت  قتيال   120 الحج،  موسم  خــالل 

قدرت بما بين 500 مليون ومليار دوالر.

مقتل 6 عسكريين ومدني
برصاص جندي في اليمن

األنـــبـــاء  ــــة  ــــال وك ـــــــادت  أف  [
)االثنين(  أمس  الرسمية  اليمنية 
على  النار  فتح  يمنيًا  جنديًا  أن 
في  الــعــســكــريــيــن  ــن  م مــجــمــوعــة 
إلى  أدى  ما  اليمن(  )جنوب  تعز 
ــى  ــة مــنــهــم إضـــافـــة إل ــت مــقــتــل س
الوكالة  وأضــافــت  واحــد.  مدني 
أصيبوا  ــن  ــري آخ جــنــود  ستة  أن 
مساء  جرى  الذي  النار  إطالق  في 
في  الوطني  المتحف  قرب  األحد 

تعز.
العميد  تعز  ــن  أم مــديــر  ـــال   وق
للوكالة  الهيصمي  يحيى  الركن 
األمــن  أفـــراد  مــن  جنود  أربــعــة  إن 
ــوا  ــق ـــروا مــطــلــق الـــنـــار وال ـــاص ح
ـــوه إلـــى  ـــم ـــل ــه وس ــي ــل الـــقـــبـــض ع
أن  وأكـــد  الــعــســكــريــة.  ــة  ــرط ــش ال
من  يعاني  النار  مطلق  الجندي 
ــة،  ــري وأس نفسية  ــات  ــراب ــط اض
شخصًا   14 بجرح  تسبب  ــه  وأن

في ديسمبر/ كانون األول 2008 
تجمع  على  قنبلة  ألــقــى  عندما 
حتى  سجنه  وجرى  للمواطنين، 

.2009 تموز  يوليو/ 
ــرة  ــاه ــن ظ ــم ــي وتــنــتــشــر فـــي ال
ــذا  ـــــــراد. ويــعــانــي ه ــح األف ــل ــس ت
ــر مــــن حـــــرب بــيــن  ــي ــق ــف الـــبـــلـــد ال
الحوثيين  والمتمردين  الجيش 
حركة  يواجه  كما  البالد،  شمال 

الجنوب. في  انفصالية 

»حماس« في ذكرى تأسيسها: »نتطلع لتحرير فلسطين... كل فلسطين«
§ غزة - أ ف ب

ـــن(  ـــي ـــن )االث أمـــــس  »حـــــمـــــاس«  حــــركــــة  اكـــــــدت   [
ــرات آالف  ــش ـــارك فــيــه ع خـــالل مــهــرجــان جــمــاهــيــري ش
تتطلع  أنها  لتأسيسها   22 الـ  الذكرى  في  الفلسطينيين 
»لتحرير فلسطين كل فلسطين« ونفت إقامة »إمارة« في 

قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ العام 2007. 
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني المقال والقيادي البارز 
الجموع  ــام  أم كلمة  في  هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«  في 
»حماس  غــزة  غــرب  في  الكتيبة  منطقة  في  المحتشدة 
قطاع  تحرير  وما  فلسطين،  كل  فلسطين،  لتحرير  تتطلع 

غزة إال خطوة للتحرير الشامل لكل فلسطين«. 
وال  غزة  بتحرير  تكتفي  لن  »حماس  أن  هنية  وأضاف 
في  مستقاًل  كيانًا  وال  دولــة  تقيم  وال  غــزة  في  ــارة  إم تقيم 
تنازل  ال  النهر  إلى  البحر  من  »فلسطين  أن  مؤكداً  غــزة«، 

عنها أبداً«.
»غير  قــرار  أي  تقبل  لن  »حماس«  أن  كلمته  في  وحــذر 
دستوري« قد يتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
لبحث  اهلل  رام  فــي  الخميس  يلتئم  الـــذي  الفلسطينية 
في  الدستوري  الفراغ  من  حالة  وقــوع  دون  تحول  آلية 
محمود  الرئيس  والية  انتهاء  مع  الفلسطينية  األراضــي 

عباس والمجلس التشريعي« مطلع العام المقبل.
في  »لالستمرار  مستعدة  »حــمــاس«  أن  على  ــدد  وش
طريق الوفاق« التي ترعاه مصر، مضيفًا »وليتسع صدر 
الفلسطيني«  الشعب  وقوى  »حماس«  لمالحظات  مصر 

على وثيقة المصالحة.

أو  فلسطينية  »استراتيجية  بلورة  إلــى  هنية  ــا  ودع
المرحلة  هذه  في  التوافق  على  يقوم  وطني  إنقاذ  برنامج 
االحتالل  إنهاء  على  للعمل  يستند  وطني  برنامج  على 
الفلسطينية  الــدولــة  وإقــامــة  المستوطنات  كــل  ـــة  وإزال
وعاصمتهاالقدس   1967/ حزيران   4 حدود  كامل  على 

والتمسك بحق العودة واإلفراج عن كل المعتقلين«.
 من جانبها، رفضت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس 
»حــمــاس«  حــركــة  ــادرة  ــب م عــبــاس  محمود  الفلسطيني 

للخروج  وطني  إنقاذ  وبرنامج  توافق  حكومة  لتشكيل 
المجلس  سر  أمين  ــال   وق الداخلي.  االنقسام  حالة  من 
الثوري لحركة فتح، أمين مقبول لوكالة األنباء األلمانية 
غير  شعارات  كونها  تعدو  »ال  حماس  مبادرة  إن  )د.ب.أ( 

صادقة«.
الفلسطيني  الخارجية  وزير  توجه  آخر،  صعيد  على   
جولة  مستهل  في  البرتغال  إلى  االثنين  المالكي  رياض 
إلى  وتهدف  وإسبانيا،  فرنسا  إلى  أيضًا  تقوده  أوروبية 

إلى  الرامية  الفلسطينية  السلطة  لجهود  الدعم  حشد 
الحصول على اعتراف من أجل األمن بدولة فلسطينية.

وقال المالكي في حديث إلذاعة صوت فلسطين »هدف 
أكبر  لتأمين  الدبلوماسية   الجهود  تكثيف  هو  الجولة 
إلى  الفلسطيني  للتوجه  ممكن  دولي  وتأييد  ودعم  حشد 
الدولة  حدود  بترسيم  قرار  أجل  من  الدولي  األمن  مجلس 
بما   1967 منذ  المحتلة  األراضي  كامل  على  الفلسطينية 

فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية«.

خارجيتها  ــر  وزي للقاء  البرتغال  »ســنــزور  واضـــاف 
من  ـــى  األول ــي  ه سياسية  ــاورات  ــش م اتفاقية  وتــوقــيــع 
العام  منذ  مشتركة  دبلوماسية  عالقات  إقامة  منذ  نوعها 

.»1978
الخارجية  ـــر  )وزي ــع  م اتفاقيتين  »ســنــوقــع  ــع  ــاب وت
مشاورات  اتفاقية  ــى  األول كوشنير،  برنار  الفرنسية( 
الــدول  مستوى  على  نوعها  ــن  م ـــى  األول ــي  ه سياسية 
مشترك  تــعــاون  إطــــار  اتــفــاقــيــة  ــون  ــك ــت وس ـــة  ـــي األوروب

للسنوات الثالث المقبلة«.
أعلن  فقد  عــبــاس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  ــا  أم  
الفلسطيني.  الوطني  الحوار  لرعاية  مصر  بدور  التمسك 
الفلسطينية  األنباء  وكالة  نقلتها  تصريحات  في  وقال 
وراعية  المصالحة  وثيقة  صاحبة  هي  مصر  إن  ــا(،  )وف
هي.  كما  الوثيقة  لتوقيع  المكان  تكون  أن  يجب  و  الحوار 
على  التوقيع  »حماس«  حركة  رفض  استمرار  إلى  مشيراً 

الوثيقة المصرية. 
 وفي خطوة لحماية القدس ومقدساتها، أطلق قاضي 
بتبرع  مبادرة  التميمي،  تيسير  الشيخ  فلسطين  قضاة 
للقدس  وقفًا  واحــد  أميركي  ــدوالر  ب ومسيحي  مسلم  كل 

ومقدساتها، و لدعم صمود أهل مدينة القدس.   
اعتقاالت  حملة  اإلسرائيلية  ــوات  ــق ال شنت  أمــنــيــًا، 
طالت  أمس  صباح  من  األولــى  الساعات  في  ومداهمات 
صحيفة  ونقلت  الــغــربــيــة.  الضفة  ــي  ف فلسطينيًا   21
عن  اإللــكــتــرونــي  موقعها  ــي  ف ـــوت«  ـــرون أح ــوت  ــع ــدي »ي
اعتقلت  اإلسرائيلي  الجيش  قــوات  أن  عسكرية  مصادر 

الفلسطينيين بدعوى أنهم »مطلوبون«.

حشود ضخمة تحتفل بالذكرى الـ »22« لتأسيس حركة حماس في غزة أمس               )أ.ف.ب(

أوباما يعتبر القرار بشأن أفغانستان األصعب في رئاسته 

القوات األميركية اإلضافية تبدأ الوصول إلى كابول خالل أيام
§ كابول، لندن - أ ف ب

مايكل  األميرال  األميركية  ــان  األرك هيئة  رئيس  أعلن   [
اإلضافية  المارينز  قــوات  طالئع  أن  )االثنين(  أمس  مولن 
ستبدأ في الوصول إلى أفغانستان هذا األسبوع وسط تزايد 
المخاوف من التواطؤ بين »طالبان« وتنظيم »القاعدة« في 

افغانستان وجماعات مسلحة في باكستان. 
من  الرئيسي  »الــجــزء  بــأن  للصحافيين  مولن  ــرح  وص
أميركي  جندي  ألف   30 بإرسال  القرار  كان  االستراتيجية 
من  المارينز  عناصر  وسيصل  أفغانستان،  ــى  إل إضــافــي 
قاعدة  أكبر  إلى  إشارة  في  األسبوع«،  هذا  لوجون  معسكر 
للواليات  الشرقي  الساحل  على  )المارينز(  البحرية  لمشاة 

المتحدة.
بين  الــتــواطــؤ  ــد«  ــزاي »ت بــشــأن  قلقه  ــن  ع مــولــن  ـــرب  وأع
والجماعات  أفغانستان  ــي  ف الــقــاعــدة  وتنظيم  طــالــبــان 
قلقًا  أزال  »ال  ـــال  وق ــاورة.  ــج ــم ال باكستان  ــي  ف المتطرفة 
ــن طــالــبــان  ــي ــوى الــتــواطــؤ ب ــت ــس ــأن زيـــــادة م ــش لــلــغــايــة ب
تختبىء  التي  المتطرفة  والجماعات  والقاعدة  أفغانستان 
التي  الشبكة  هذه  إلى  »الوصول  وأضــاف  باكستان«.  في 
صعوبة  أكثر  مهمة  سيصبح  اآلن،  رسوخًا  أكثر  أصبحت 
المسلحين  أن  مــن  ــرال  ــي األم ــذر  وح مــضــى«.  بعام  مقارنة 
البلد  ــي  ف الــواليــات  ثلث  نحو  على  يسيطرون  أصــبــحــوا 
وانتشاراً  عنفًا  أكثر  التمرد  أصبح  »لقد  وأضاف  المضطرب. 
من  تسع  على  يسيطرون  المسلحون  وأصــبــح  ــوراً.  ــط وت

الواليات األفغانية الـ34 )...( لقد أصبحوا أكثر فاعلية«.
الجيش  عناصر  عدد  زيادة  في  المتحدة  الواليات  وتأمل 
يوليو/  بحلول  عنصر  ألف   287 إلى  األفغانية  والشرطة 
تموز2011، وهو التاريخ الذي ترغب فيه اإلدارة األميركية 
القادة  أن  إال  أفغانستان،  من  قواتها  سحب  في  البدء  في 

لتلك  جديدة  عناصر  تجنيد  في  تحديات  وجود  من  حذروا 
القوات. 

وفي غضون ذلك، هاجم مسلحون إسالميون ومنشقون 
وجنوب  شمال  فــي  للشرطة  مركزين  الشرطة  ــوات  ق عــن 
البالد االثنين وقتلوا 16 رجل شرطة ما يؤكد ضعف القوات 
رجال  من  »ثمانية  إن  بيان  في  الشرطة  وقالت  األفغانية. 
باغالن  ــة  والي في  إرهابي  هجوم  في  استشهدوا  الشرطة 
والية  في  إرهابي  هجوم  في  آخــرون  ثمانية  واستشهد   ...

هلمند«. 
هلمند  والية  في  الهجوم  مسئولية  محلي  مسئول  وألقى 
على  النار  فتحوا  المنشقين  الشرطة  رجــال  من  ثالثة  على 
المشابهة.  الحوادث  من  سلسلة  من  آخر  حادث  في  زمالئهم 
»لقد  أحمدي  داوود  الوالية  إدارة  باسم  المتحدث  وصــرح 
سبعة.  وقــتــلــوا  الــشــرطــة  ــي  ف زمــالئــهــم  على  ــار  ــن ال فتحوا 
للشرطة  تابعة  وعربة  أسلحة  على  الثالثة  أحد  واستولى 
»اثنين  أن  وأضــاف  بطالبان«.  واللحاق  الفرار  من  وتمكن 

آخرين اختبآ في مناطق مجاورة واعتقال خالل عملية بحث 
في الصباح«. 

على  للشرطة  نقطة  استهدف  فقد  الشمال  في  الهجوم  أما 
بكابول  أفغانستان  ــرق  ش شمال  يصل  السريع  الطريق 
لقوات  الرئيسي  ــدادات  االم طريق  وهو  باغالن،  والية  عبر 
والية  حاكم  وألقى  »طالبان«.  تقاتل  التي  األطلسي  حلف 
الحزب  على  الهجوم  مسئولية  برقزاي  أكبر  محمد  باغالن 
في  تنشط  ــددة  ــش ــت م ــة  ــي ــالم إس جــمــاعــة  ـــو  وه ـــي،  ـــالم اإلس
متصاعداً  عنفًا  شهدت  التي  الشرقية  الشمالية  المناطق 

خالل العامين الماضيين. 
اإلسالمي  الحزب  باسم  يتحدث  إنــه  قــال  رجــل  ــرح  وص
لوكالة فرانس برس عبر الهاتف أن جماعته شنت الهجوم، 

وقال إن أحد المقاتلين في الجماعة قتل. 
رئيس  حكمتيار،  الدين  قلب  اإلسالمي  الحزب  ويتزعم 
بضلوعهم  المشتبه  قائمة  على  والمطلوب  السابق  الوزراء 

في اإلرهاب. 
في  ــا  ــام أوب ـــاراك  ب األمــيــركــي  الرئيس  ــر  أق جانبه،  ــن  وم
حديث بثته قناة »سي بي اس« األحد أن قرار إرسال ثالثين 
كان  أفغانستان  في  الــقــوات  لتعزيز  أميركي  جندي  ألــف 
حتى اآلن »القرار األصعب« منذ وصوله إلى البيت األبيض. 
في  الحد«،  هــذا  إلــى  أزعجني  خطاب  أي  ألــق  »لــم  ــح  وأوض
الذين  األميركيين  إلى  فيه  توجه  الذي  الخطاب  إلى  إشارة 
اجتياح  من  أعوام  ثماني  بعد  الحرب  فأكثر  أكثر  يعارضون 
أفغانستان. إلى ذلك، أعلنت الوكالة األميركية للتنمية )يو 
نقلت  أفغانستان  في  سد  أكبر  ترميم  مشروع  أن  ايــد(  اس 
بحماية   2008 في  عمالقة  كهربائية  توربينة  أجله  من 
وصول  تمنع  التي  التمرد  حركة  بسبب  مهدد  الجنود،  آالف 

المعدات الالزمة. 

مولن خالل المؤتمر الصحافي في كابول    )أ.ف.ب(

وزير مغربي: قضية أمينة 
الصحراوية »مؤامرة جزائرية«

§الرباط - أ ف ب

باسم  المتحدث  المغربي  االتصاالت  وزير  قال   [
أمس  برس  فرانس  لوكالة  الناصري  خالد  الحكومة 
)اإلثنين( إن قضية الناشطة الصحراوية أمينة حيدر 
منهجية  »مؤامرة  إسبانيا  في  الطعام  عن  المضربة 

منظمة حاكتها الجزائر«.
فرانس  مع  هاتفي  اتصال  في  الناصري  ــاف  وأض
برس أن »التوقيت يحمل دالالت« والجزائر في موقع 
الغربية  للصحراء  الذاتي  الحكم  مشروع  إزاء  ضعف 
الدولي.  المجتمع  به  ورحــب  المغرب  اقترحه  الــذي 

واعتبر أن قضية أمينة »تالعب بغيض« وأن الجزائر 
رخيصة  طريقة  إلى  التوصل  في  نجحت  أنها  »تظن 

لكسب تعاطف الرأي العام الدولي«.
واتهم وزير االتصاالت المغربي الجزائر »بالتمسك 
جدار  »سقط  وقال  المبتذل«،  الباردة  الحرب  بخطاب 
الجزائر«  تبنيه  آخــر  جـــداراً  لكن  ـــا،  أوروب في  برلين 
بالده  أن  الناصري  واعتبر  البلدين.  بين  الحدود  على 
إلى  ترمي  »مكيافيلية«  لمؤامرة  ضحيتان  وإسبانيا 
أمينة.  قضية  مستخدمة  الدولي  العام  الرأي  تحريك 
متضامنتان،  وإسبانيا  بــالده  إن  القول  إلى  وخلص 

وأكد صداقة بالده واحترامها إلسبانيا.

محكمة باكستانية تمنع ترحيل األميركيين المحتجزين
] أصدرت محكمة باكستانية 
أمـــــس )االثــــنــــيــــن( أمـــــــراً يــمــنــع 
شبان  لخمسة  الفوري  الترحيل 
لمحاولتهم  اعتقلوا  أميركيين 
ــات إســالمــيــة  ــاع ــم ــج ـــال ب ـــص االت

مسلحة، بحسب ما أفاد محام.
الخمسة  األمــيــركــيــون  ـــان  وك
ــي  ــاض ــم ــــوع ال ــــب اعـــتـــقـــلـــوا األس
االتصال  بمحاولتهم  لالشتباه 
»القاعدة«  بـــ  ترتبط  بمنظمات 
مسلحة  ــات  ــاط ــش ــن ب ـــام  ـــي ـــق وال
الشمالية  القبلية  المناطق  فــي 

الغربية التي يغيب عنها القانون 
ويتصاعد فيها تمرد »طالبان«.

ــة  ــم ــك ــح ــم ـــي ال ـــام ـــح ـــــــر م وذك
»محكمة  أن  أسعد  ــارق  ط العليا 
تعليمات  أصــدرت  العليا  ــور  اله
والمحلية  الفيدرالية  للحكومتين 
ــــدم تـــســـلـــيـــم الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــــع ب
ــوا  ــل ــق ــت األمـــيـــركـــيـــيـــن الــــذيــــن اع
سارغودا  في  الماضي  األسبوع 
بتهم التخطيط لهجوم إرهابي«.
الباكستانية  الشرطة  وكانت 
أشخاص  ستة  األربعاء  اعتقلت 

في شرق باكستان في منزل رجل 
مجموعة  ــى  إل بانتمائه  يشتبه 
ــة.  ــي ــل ــح إســـالمـــيـــة مــســلــحــة م
الموقوفين  أن  المحققون  ــد  وأك
إثنان  هــم  الخمسة  األميركيين 
ــة  ــالث ــي وث ــان ــت ــس ــاك ــــل ب ـــن أص م
إثيوبي  هــم  مختلفة  أصـــول  مــن 
ـــري، مــؤكــديــن  ـــص وإريـــتـــري وم
والــد  هــو  ــادس  ــس ال الــمــوقــوف  أن 
باكستاني  أصل  من  األميركيين 
ـــــًا الــجــنــســيــة  ـــــض ويــــحــــمــــل أي

األميركية.
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انحطاط  الكراهية العريقة
الرجلين،  بين  الديني  اإلنتاج  مستوى  بين  للمقارنة  مجال  ال  طبعًا،   
كل  أّن  حين  في  اإلنتاج،  غزير  ومحّدث  فقيه  البحراني  يوسف  فالشيخ 
»خفيفة  ألكار،  حامد  يكتب  كما  الوهاب،  عبد  بن  محمد  الشيخ  مؤلفات 
)الــوهــابــيــة:  ـــواء«  س ــدٍّ  ح على  والــمــضــمــون  الحجم  حيث  ــن  م ـــوزن  ال
هذه  أن  يعني  ال  هذا  أن  إال  ص13(.  إلكترونية،  نسخة  نقدية،  مقالة 
الشيخ،  هذا  أتباع  نفوس  في  أهمية  وبال  القيمة  عديمة  كانت  المؤلفات 
محمد  للشيخ  فإن  ومقلِّدون،  أتباع  البحراني  يوسف  للشيخ  كان  فكما 
من  تمّكنوا  إنهم  بل  عاليًا،  تقديراً  يقّدرونه  أتباعًا  الــوهــاب  عبد  بن 
لم  ما  وهو  دولتهم،  عليها  تأسست  أيديولوجيا  إلى  عقيدته  تحويل 
وفي  اإلطالق.  على  ومقلديه  البحراني  يوسف  الشيخ  أتباع  فيه  يفّكر 
الشيعة  فموقف  ألّداء،  وأعداء  خصومًا  منهما  لكل  فإن  أيضًا،  المقابل 
الجديدة  السلفية  دعوته  وتجاه  عبدالوهاب  بن  محمد  الشيخ  تجاه 
السنة  المتدينين  عموم  موقَف  الشديد  وعدائه  سلبيته  في  يضاهي 
»الناصبي«  اآلخر  من  موقفه  وتجاه  البحراني  يوسف  الشيخ  تجاه 
وشتمهما  سّبهما  أبواب  أن  في  يلتقيان  الشيخين  أن  كما  و»المخالف«. 
الشيخ  يكن  فلم  مصراعيها،  على  مفّتحة  كانت  عليهما  والتشنيع 
مصراعيها  على  سّبه  شهية  انفتحت  الــذي  وحــده  البحراني  يوسف 
الشيخ  نصيب  إن  بل  السنية،  اإللكترونية  والمنتديات  المواقع  في 
من  جاء  ألنه  أوفر؛  كان  والتشنيع  السّب  هذا  من  عبدالوهاب  بن  محمد 
بسواء،  ســواء  ولدعوته  له  المناوئين  السنة  قبل  ومن  الشيعة  قبل 
المؤذية  والنعوت  واللعن  والشتم  السباب  من  وابل  عليه  انهال  فقد 
»الضال  يكون  وأخرى  الضاّل«،  الوهابية  »إمام  مرًة  فهو  والمستفزة، 
الخسيس  »المبتدع  هو  وثالثة  الفاسدة«،  الدعوة  مؤسس  المضّل 
ليست  النعوت  هذه  بأن  كذلك  التذكير  وينبغي  الضاللة«.  صاحب 

والمؤذية. السلبية  النعوت  تلك  بحر  من  قطرة  سوى 
في  وحاسمة  مهمة  حلقة  مّثال  كونهما  في  كذلك،  االثنان،  يتشابه 
السنة  بين  المتبادل  المذهبي  واالستفزاز  والحقد  الكراهية  تاريخ 
الكراهية  خطاب  سا  يؤسِّ لم  الشيخين  هذين  أن  الثابت  ومن  والشيعة. 
ــرب  »ح طــرابــيــشــي  ـــورج  ج عليه  ــق  ــل أط ــا  م أو  واالســـتـــفـــزاز،  ــد  ــق ــح وال
هذه  فتاريخ  الكبيرين،  المذهبين  بين  القولية«  »الحرب  أو  الكلمات« 
تــرّدد  ودون  يجزم  وطرابيشي  الــقــرون،  عبر  ومتطاول  ممتد  الحرب 
من  الكبيرتين  الطائفتين  هاتين  بين  القولية  الحرب  هذه  »عمر  بأن 
يقّرر  وهو   ، ص34(  )هرطقات2،  سنة«  ألف  عن  يقّل  ال  اإلسالم  طوائف 
الكبيرين  السنيين  إماميه  ومع  للهجرة،  الثالث  القرن  مطلع  »منذ  أنه 
مع  بالتواقت  الشيعة،  ضد  القولية  الحرب  رأت  حنبل،  وابن  البخاري 
القرن  من  ابتداء  تعقبها  أن  قبل  األولى،  بداياتها  المتوكلي،  االنقالب 
متكلمي  كبير  بقلم  السنة  أهل  على  مضادة  قولية  حرب  للهجرة  الرابع 

)ص34(. الكليني«  الشيعة: 
الثالث  القرن  منذ  وراسخ  ممتد  وتاريخها  عريقة،  كراهية  إذن،  هذه، 
خطيٍر  أخالقي  بانحطاٍط  مّرت  قد  العريقة  الكراهية  هذه  أن  إال  الهجري، 
الشيخين  هذين  مّثل  وقــد  المتطاول.  تاريخها  ــوال  ط مسبوق  وغير 
الوهاب  عبد  بن  محمد  والشيخ  البحراني  يوسف  الشيخ  الكبيرين: 
هذين  عظمة  وكأن  هكذا  الكراهية،  هذه  تاريخ  في  وحاسمة  مهمة  حلقة 
العظيمة  األخطاء  تلك  لوال  تتحقق  أن  لها  كان  ما  الكبيرين  الشيخين 
التفكيكي  الــنــاقــد  مــن  نــعــرف  كما  الــبــصــيــرة،  وكـــأن  لــهــا،  أّســســا  الــتــي 
سة.  مؤسِّ عمى  نقطة  على  إال  قائمة  لها  تقوم  ال  مان،  دي  بول  األمريكي 
في  الكبيرين  الشيخين  هذين  استمرار  في  تتمّثل  ال  هذه  العمى  ونقطة 
المكرور  الكالم  في  وال  ــر،  اآلخ المذهب  »حقانية«  في  األعمى  الطعن 
صــّدرهــا  الــتــي  المتبادلة  الــفــتــاوى  فــي  وال  الــنــاجــيــة«،  »الــفــرقــة  ــول  ح
بل  وكذبه،  وضالله  وفسقه  وإلحاده  اآلخر  الطرف  كفر  حول  االثنان 
أبناء  اتهام  في  كله،  هــذا  من  أخطر  هو  فيما  هــذه  العمى  نقطة  تتمثل 

والدتهم. وطيب  منبتهم  أصل  في  أجمعين  كلهم  الخصم  المذهب 
بن  محمد  الشيخ  سبق  قد  المتقدمين  من  أحد  كان  إن  حقيقة،  أدري،  ال 
الذي  واالستقصاء  الُمنكرة.  التهمة  هذه  إلى  االلتفات  في  الوهاب  عبد 
إرشيف  أن  ــؤداه  م ــّي  أول استنتاج  إلــى  أوصلني  به  القيام  استطعت 
القبائح  من  وكبيرة  صغيرة  بكل  يمتلئ  الشيعة  ضد  القولية  الحرب 

رسائل  مؤلفي  من  وُتجارها  الكراهية«  فـ«صّناع  لالشمئزاز،  المثيرة 
بها،  الشيعة  قذفوا  إال  رذيلة  وال  قبيحة  يتركوا  لم  الرافضة«  على  »الرد 
لكّن أحداً من هؤالء لم يكن ليدور في َخلده أن يقذف الشيعة بهذه التهمة 
 - 246هـ(  )ت  الرسي  إبراهيم  بن  القاسم  يكون  ربما  الُمنكرة.  القبيحة 
علي  بن  الحسن  باإلمام  نسبه  ويتصل  زيديًا  كان  الرّسي  أن  والمفارقة 
الرافضة«،  على  »الرد  عنوان  تحمل  رسالة  أّلف  من  أول   - طالب  أبي  بن 
والجهل  بــالــشــرك  ــة«  ــض ــراف »ال ــي  رم ــن  ع ــوّرع  ــت ي ال  رســالــتــه  ــي  ف ــو  وه
رسالة  وبعد  وص96(.  ص94  الرافضة،  على  )الرد  والكذب  والضالل 
حول  رسالته  430هـــ(  )ت  األصبهاني  نعيم  أبو  أّلف  بقرنين  الرسي 
عليهم  الروافض  »حماقات  على  وشّنع  الرافضة«،  على  والرد  »اإلمامة 
صّعد  ثم  ص326(.  الرافضة،  على  والرد  )اإلمامة  والمالئكة«  اهلل  لعنة 
الرافضة«،  على  ــرد  »ال رسالته  في  ـــ(  888ه )ت  المقدسي  حامد  أبــو 
الرافضة«  الطائفة  هذه  »عقائد  ورمــى  عليهم،  الهجومية  لهجته  من 
مع  الواقف  يتوقف  »ال  بحيث  القبيح  والجهل  والعناد  الصريح  بالكفر 
)الرد  وضاللهم«  اإلســالم،  دين  من  بالمروق  عليهم  والحكم  تكفيرهم 
الفرق  أصناف  في  إدراجهم  في  يتردد  ال  وهو   ، ص200(  الرافضة،  على 
تصعيد  وقبل  )ص476(.  أخبثها«  »من  يكتب،  كما  هم،  بل  المبتدعة، 
السنة  »منهاج  كتابه  أّلف  قد  728هـــ(  )ت  تيمية  ابن  كان  المقدسي، 
»األضخم  الكتاب  وهو  والقدرية«،  الرافضة  دعاوى  نقض  في  النبوية 
أذيــًة  ــّد  األش األيديولوجي  السالح   - يــزال  وال   - قــّدم  ــذي  وال واألشمل 
وابن  ص40(.   ،2 )هرطقات  ومذهبهم«  الشيعة  على  الحرب  في  وفتكًا 
ومروقهم  »الرافضة«  شّرانية  عن  المطول  الحديث  في  يتحّرج  ال  تيمية 
وأفراداً،  جماعة  وقتالهم  قتلهم  ووجوب  وإفسادهم  وكذبهم  وكفرهم 
النبوية،  السنة  )منهاج  وجــهــاًل«  كذبًا  الطوائف  »أكثر  عنده،  فهم، 
كثير  الكذب  وتعمد  وإلحاد  زندقة  عن  بدعتهم  و«أصل  ص57(،  ج:1، 
النفاق  إلى  أقرب  لإلسالم  المظهرين  في  »ليس  بل   ،)68 )ج:1،  فيهم« 
يوجد  مما  أكثر  طائفة  في  والمنافقون  المرتدون  يوجد  وال  منهم  والردة 
62( من الخوارج،  69(، وهم »أكذب وأفسد دينًا« )ج:2،  فيهم« )ج:1، 
أبعد  أنــهــم  ــب  ري وال   )...( والــنــفــاق  الــزنــدقــة  أمــهــات  ظــهــرت  »ومــنــهــم 
تيمية،  ابن  فتاوى  )مجموع  والسنة«  الكتاب  عن  المبتدعة  طوائف 
بإجماع  قتالهم  يجب  »كفار  بعده،  أو  هذا  قبل  وهم،  ص356(،  ج:3، 
وعلى  ص475(.  )ج:28،  منهم«  عليه  المقدور  الواحد  وقتل  المسلمين 
القيم  )ابن  المتشّدد  لنهجه  المخلصون  تالميذه  سار  تيمية  ابن  طريق 
في  حاسم  بجديد  يأتوا  لم  وهــؤالء  والذهبي(،  كثير،  وابن  الجوزية، 
الذي  القديم  بوقودها  أمّدوها  أنهم  سوى  المستعرة  الحرب  هذه  تاريخ 
وبعد  دمشق.  قلعة  سجن  في  شيخهم  وفاة  بعد  االستمرارية  لها  أّمن 
أساسًا  ينهض  معظمها  أن  إال  والرسائل،  الكتب  تكاثرت  التالميذ  هؤالء 
وقتالهم،  قتلهم  على  والتحريض  وتكفيرهم  »الروافض«  تفسيق  على 
أن  منذ  الكراهية  هذه  تاريخ  في  وحاسم  عظيم  هو  بما  هؤالء  يأِت  ولم 
كتاب  )يقع  الرافضة  على  الرد  في  الضخمة  موسوعته  تيمية  ابن  أّلف 

مجلدات(. عشرة  في  النبوية«  السنة  »منهاج 
الشيخ  اختراع  من  يكن  لم  المؤذي  القبيح  والقول  التشنيع  هذا  كل 
لم  الشأن  هذا  في  هو  بل  عشر،  الثامن  القرن  في  الوهاب  عبد  بن  محمد 
»الرد  في  فرسالته  الضخم،  اإلرشيف  هذا  على  وعالة  تابع  سوى  يكن 
وشدة  المؤذية  والنعوت  الحجم  حيث  من  تقاس  ال  الرافضة«  على 
تيمية.  البــن  النبوية«  السنة  »منهاج  بكتاب  القتل  على  التحريض 
أشدهم  وحتى  المتقدمين،  من  أحــد  خَلد  في  ليدور  يكن  لم  الــذي  لكن 
أصل  وفي  نسبهم  بفساد  الشيعة  يقذف  أن  هو  للشيعة،  وبغضًا  عناداً 
»أوالد  بأنهم  أجمعين  يتهمهم  وأن  نطفتهم،  وتخّلق  ووالدتهم  منبتهم 
بن  محمد  الشيخ  اختراع  من  هي  والمؤذية  المنكرة  التهمة  هذه  زنا«. 
على  الرسالة،  وهذه  الرافضة«.  على  »الــرّد  رسالته  في  الوهاب  عبد 
)الوهابي(  الجديد  السلفي  للموقف  المؤسسة  هي  حجمها،  صغر 
العريقة  الكراهية  هذه  النحطاط  ال  ستمّهد  التي  وهي  الشيعة،  تجاه 
إلى  واألتــبــاع،  الشيوخ  نفوس  في  عقيدة  من  لتحويلها  بل  فحسب، 
كما  المحاربين«  »سيوف  بحد  تنفيذها  سيجري  عنيفة  أيديولوجيا 

المقبلة. المقالة  في  سنرى 

خطر االختالالت السكانية 
في مجلس التعاون الخليجي

يوم  المنامة  ح��وار  مؤتمر  بها  افتتح  التي  كلمته  في   [
وزير  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  حذر  الماضي  الجمعة 
من  الصباح  السالم  صباح  محمد  الشيخ  الكويت  خارجية 
دول  لجميع  السكانية  للتركيبة  العميقة  االختالالت  خطر 

الخليجي. التعاون  مجلس 
ال��ع��م��ال��ة  م��ن  ال��ث��ان��ي  ال��ج��ي��ل  ظ��اه��رة  ب���روز  إل���ى  وأش����ار 
ح��ي��اة  وك���ّون���وا  أن��ج��ب��وا  ال����ذي  ال��م��ق��ي��م��ون  وه���م  ال���واف���دة 
الجيل  هذا  العمل...  سوق  إلى  أوالده��م  وانضم  اجتماعية 
عمل  التي  التعاون  مجلس  دول  غير  آخر  موطنا  يعرف  ال 

فيها. وعاش 
العمالة  أن  العلوي  مجيد  العمل  وزي��ر  ق��ال  فترة  وقبل 

الخليج. أمن  على  النووية  القنبلة  من  خطرًا  أشد  األجنبية 
ف��إن  ال��ص��ن��اع��ي  اإلم������ارات  ل��م��ص��رف  ت��ق��ري��ر  وح��س��ب 
في  تبلغ  العاملة  القوى  مجموع  إلى  الوافدة  العمالة  نسبة 
وفي  المئة  في   60 البحرين  وف��ي  المئة  في   90 اإلم��ارات 
قطر  وفي  المئة  في   65 عمان  وفي  المئة  في   65 السعودية 

المئة. في   83 الكويت  وفي  المئة  في   86
نتيجة  أكبر  بشكل  مضاعفة  البحرين  في  لدينا  المشكلة 
الماضية،  الفترة  ف��ي  الحكومة  انتهجته  ال��ذي  التجنيس 
هذا  ينتجه  أن  يمكن  ما  في  محصورًا  الخطر  يعد  لم  بحيث 
تشويه  م��ن  وأب��ن��ائ��ه��م  األج��ان��ب  ال��ع��م��ال  م��ن  الكبير  ال��ع��دد 
إلمكانية  ذلك  تعدى  وإنما  البحرين  في  السكانية  للتركيبة 
خالل  من  أو  الدولة  في  حساسة  مراكز  إلى  هؤالء  وصول 
من  حصل  وما  المدني  المجتمع  مؤسسات  في  االنتخابات 
إلى  العربية  باللغة  التحدث  يعرف  ال  »بحريني«  وص��ول 
البحرين  في  االقتصادية  المؤسسات  إحدى  إدارة  مجلس 
األس��اس��ي  ال��ق��ان��ون  أن  م��ن  ال��رغ��م  على  ال��غ��ي��ث«،  »أول  لهو 
اإلدارة  لمجلس  المرشح  يكون  أن  يشترط  المؤسسة  لهذه 

أصلية«. »وبصفة  بحريني  مواطن 
سياسية  ق��وة  والمجنسين  ال��واف��دة  للعمالة  أصبح  لقد 
عندما  وخ��ص��وص��ًا  ب��ه��ا،  االستهانة  يمكن  ال  واق��ت��ص��ادي��ة 
وت��س��ت��غ��ل  واح����دة  ك��ك��ت��ل��ة  االت���ح���اد  ف��ي  ال��ق��وى  ه���ذه  ت��ف��ك��ر 
أهدافها  إل��ى  للوصول  السياسية  أو  المدنية  المؤسسات 

منظم. وبشكل 
احتلوا  وقد  المجنسين  نجد  اآلن  بعد  المستبعد  من  ليس 
ال��م��واط��ن��ون  سيجد  وع��ن��ده��ا  ال��دول��ة  ف��ي  ح��س��اس��ة  م��راك��ز 
من  وب��ع��ض��ه��م  ال��ث��ان��ي��ة  ال���درج���ة  م��ن  »م��واط��ن��ون  أن��ف��س��ه��م 

الثالثة«. الدرجة 

محمد الدعمي

كاتب وباحث أكاديمي عراقي، والمقال ينشر بالتعاون مع 
»www.minbaralhurriyya.org مشروع منبر الحرية«

زخات المطر كشفت المستور
في  الموسمية  باألمطار  مقارنتها  يمكن  ال  قليلة  زخ��ات   [
الهند أو فيضانات بنغالديش، كشفت هشاشة البنية التحتية في 
في  وزهدها  صمتها  من  متعففة  فقيرة  أسرًا  وأخرجت  البحرين، 
وجود  األحيان  من  كثير  في  تكذب  الرسمية  األرقام  فيما  الحياة، 
الجغرافية  الرقعة  ه��ذه  إل��ى  ينتمون  ومعوزين  لفقراء  ح��االت 

الصغيرة.
فأغرقت  األم��ط��ار  فيها  تساقطت  أي���ام  بضعة  ع��ن  ن��ت��ح��دث 
في  وتسببت  المياه،  تصريف  فتحات  كاهل  وأثقلت  ال��ش��وارع 
لو  ال��ح��ال  سيكون  فكيف  ال��ص��ح��ي،  ال��ص��رف  فتحات  فيضان 

استمرت ألسابيع أو أشهر؟
السيل  أم��ام  طويال  الصمود  تستطع  لم  للسقوط  آيلة  بيوت 
المنهمر فتداعت أركانها على من يقطن فيها، مرسلة مع كل طوبة 
رسالة اعتذار تلتمس فيها الصفح لعدم القدرة على تحمل المزيد، 

بعد أن شاخ بها الزمن وتقدم بها العمر حتى هرمت ووهنت.
ش��وارع  في  واتساعًا  ام��ت��دادًا  االن��ط��الق  في  أسهبت  أخ��ادي��د 
في  فسحتها  تأخذ  كالمشارط  القديمة،  واألحياء  القرى  وطرقات 
العمليات،  غرفة  في  األجهزة  ص��وت  وق��ع  على  المرضى  جسد 
وحفر غطتها المياه كاألفخاخ تتصيد المارين على غفلًة فتحيلهم 

إلى الكراجات الستنزاف ما تبقى لديهم من أموال.
ضوء  سوى  يظللهم  ال  سقف  دون  من  ليلتهم  يقضون  وأناس 
القمر وحركات الغيوم وهبات النسيم الباردة، والقلق سلب منهم 
نومهم فما استكانوا إال وهم ينقلون الدلو من موقع إلى آخر لتلقي 

قطرات المياه المتناثرة.
الصناديق  إل��ى  أرجلهم  فقادتهم  التفكير  أعياهم  وآخ���رون 
بعض  توفير  على  إلعانتهم  االجتماعية  والمؤسسات  الخيرية 
األجهزة الكهربائية الضرورية، بعد أن تغلغلت إلى جوفها المياه 
أجل  إلى  التقاعد  زاوية  في  وأركنتها  العمل  على  قدرتها  فأفقدتها 

غير مسمى.
واج��ه  ال��م��ن��ازل،  عتبات  م��ع  المياه  ارت��ف��اع  ت��س��اوى  أن  وبعد 
المستنقعات  أم��واج  وسط  المرور  في  كبيرة  صعوبات  البعض 
احتياجاتهم  لتوفير  ال��خ��روج  أو  عملهم  م��ق��ار  إل���ى  ل��ل��وص��ول 

الضرورية.
في  توزعت  التي  البرك  أمام  حائرة  الشفط  صهاريج  ووقفت 
كل جانب، حتى باتت السيطرة عليها أشبه بالمستحيالت في ظل 

استمرار هطول األمطار على مدى يومين في بعض األحيان.
وسهلت المياه اكتشاف العيوب في عدد من محطات الكهرباء 
الفرعية التي تعرضت لتماس بعد أن توغلت إليها المياه من دون 
أي سابق إنذار، فقضت أسر ليلتها في جنح الظالم تنتظر من يهب 

لنجدتها في ذروة فصل الشتاء ال انقطاعات الصيف الالهبة.
بيت   700 احتياجات  لتغطية  دينار  ألف   500 الحكومة  إقرار 
هناك  ولكن  إيجابية،  خطوة  األم��ط��ار  ع��وازل  تركيب  خ��الل  من 
وتعبيد  المشروع،  هذا  من  المستفيدين  نطاق  توسيع  إلى  حاجة 
وسد  طينية،  أوحال  إلى  تحولت  والتي  القرى  في  الرملية  الطرق 
الحفر المنتشرة كالجدري في الشوارع القديمة، وإخراج األسر 
للسقوط  اآلي��ل��ة  بيوتها  ف��ي  ح��رج��ة  ظ���روف  وس��ط  تعيش  ال��ت��ي 
التي  المادية  األض��رار  ودراس��ة  جدرانها،  من  تبقى  ما  تناثر  بعد 

تسببت بها انقطاعات التيار الكهربائي وتسربات مياه األمطار.

أحمد الصفار

ahmed.alsaffar@alwsatnews.com

في التعايش والتسامح الديني
مقبولة  تكون  أن  يمكن  ال  والمسيحية  اإلسالم  بين  »الخصومة«  فكرة  إن 
المعيار  أهمها  ومن  ــام،  األي هذه  تنتشر  وخطيرة  مختلة  معايير  بحسب  إال 
دينية  جزئية  إلى  الثقافي  الحوار  أو  الحضارات  صراع  تقليص  على  المعتمد 
الطائفية  بالعصبية  المشوب  التقليص  هــذا  كــان  ما  فــإذا  ومخلة.  مبتسرة 
نحو  أنفسنا  قدنا  قد  نكون  الدينية،  األنظمة  في  االختالف  يعتمد  وبالخلل 
ثنائية  إن  ــد.  أح بــال  على  تخطر  وال  إليها  بحاجة  لسنا  جديدة  خصومات 
التنافر/ الخصومة قد تقودنا إلى حال من نوع أننا في خصومة مع الديانات 
بين  من  والكونفشيوسية،  والبوذية  كالهندوسية  األخرى  الكبرى  العالمية 
البشر.  من  الماليين  يحتضنها  والتي  القديمة  الدينية  األنظمة  من  سواها 
وال  للبوذيين  وال  للهندوس  ــداء  أع لسنا  كمسلمين  أننا  جيداً  ــدرك  ن ولكننا 
للقبائل البدائية التي تؤمن بأنظمة روحية من أنواع مختلفة. إذاً، هل تنطلق 
المصالحة مع المسيحية من حقائق جغرافية/ تاريخية قادت إلى ارتطامات 
الجغرافي  الجوار  حقائق  إلى  نظراً  مسيحية،  وأخرى  مسلمة  كينونات  بين 
بين العالمين اإلسالمي واألوروبي المسيحي. ولنا في فتح األندلس والبقاء 
نموذجًا  قرون  لثمانية  إيبريا  جزيرة  شبه  في  المتحضر  اإلسالمي  العربي/ 
معايير  )حسب  وتخفضها  األمــم  ترفع  التي  للتاريخ  »الــدوريــة«  للطبيعة 
التفوق والتقدم( على إيقاع أنماط تكرار تقدمها حركة الزمن في تيار التاريخ. 
ولنا، ثانية، في العصر الذهبي للكولونياليات األوروبية نموذجًا آخر يتغذى 
ووصايات  احتالالت  تحت  واإلســالمــي  العربي  العالم  ــوع  وق حقائق  على 
وإيطاليا،  والبرتغال  وإسبانيا  وفرنسا  كبريطانيا  أوروبية،  إمبراطوريات 

ذات تركيبات سكانية مسيحية.
ولكن لماذا يخلط المرء بين التفوق الذي تفرزه حركة التاريخ عبر هرمية 
الناحية  من  الديني،  التنوع  وبين  ثانية،  ناحية  من  المتنوعة  األمــم  وجــود 
وسياسية  فكرية  مشاكل  ــى  إل يقودنا  أن  يمكن  الخلط  ــذا  ه مثل  الثانية. 
ــي  األوروب االستعمار  حركة  أن  على  عديدة  ــة  األدل إن  منها.  ــالت  اإلف يصعب 
أن  بل  واجتماعيًا.  روحيًا  ونظامًا  دينًا  باإلسالم،  االحتكاك  تتحاشى  كانت 
أية دراسة متعمقة لتاريخ اإلمبراطورية البريطانية في الهند تعكس انحيازاً 
الهنود  للمسلمين  البريطانية  اإلمبراطورية  اإلدارة  قبل  من  المعالم  واضح 
على حساب الهندوس. وقد كرس اللورد ماكولي Macaulay، على رغم نظرته 
االختيار  أمام  وقف  عندما  االنحياز  هذا  عامة،  الشرقية  للحضارات  الدونية 
المسلمين  نصرة  إلى  داعيًا  خالفية(  مناسبة  )في  والهندوس  المسلمين  بين 
واإليمان  التوحيد  مثل  عقائد  اعتمد  أنه  بمعنى  معتقداتنا«،  إلى  »أقرب  ألنهم 
المسيحية  العقائد  مع  المتشابهة  الدينية  العقائد  من  وســواهــا  بــاآلخــرة 
األوروبية  لإلمبراطوريات  التاريخية  المدونات  وتدل  االنحياز.  لذلك  كتبرير 
فرضت  التي  األمم  في  لإلسالم  اإلساءة  متناهية  وبدقة  تتحاشى  كانت  أنها 
عليها الوصاية. لقد كان ضباط االحتالل يسارعون دائمًا إلى االتصال بطبقة 
العلماء المسلمين من أجل تهدئة المخاوف الدينية وتجنب االحتكاكات ذات 
األوروبي  االستعمار  من  التحرر  حركات  أهم  تعتمد  لم  لذا  الطائفي.  الطابع 

على خطاب ديني وحيد الجانب.
البريطانية  لإلمبراطورية  الذهبي  العصر  في  استعر  ــذي  ال الجدل  إن 
الذي  السجال  خالل  من  تتبعه  ويمكن  للغاية.  مهمًا  كان  إنما  اإلســالم  حول 
ليلة  أللف  مترجم  )أفضل   Burton بيرتن  رتشارد  المهم  المستشرق  بين  دار 
يسبق  أن  إلى  اإلنجيليون  التبشيريون  دعا  لقد  التبشيريين.  وبين  وليلة( 
يتم  الــتــي  االفريقية  ــاع  ــق األص فــي  البريطاني  ــالل  ــت االح جــنــود  المبشرون 
نفسه(  بيرتن  )ومنهم  العلمانيون  دعا  لذلك،  معاكس  نحو  وعلى  احتاللها. 

وهذا  الدينية.  الحساسيات  إثارة  خشية  المبشرين،  الجندي  يسبق  أن  إلى 
رجال  يستشعره  كان  الذي  الهاجسي  الخوف  أن  من  بالرغم  فعاًل،  حدث  ما 
السريع  االنتشار  حيال  األوروبية  الدول  من  سواها  وفي  بريطانيا  في  الدين 
لإلسالم في إفريقيا وجنوب شرقي آسيا، خاصة بين القبائل الوثنية. بيد أن 
»وليمة  من  المسيحي  الديني  التبشير  استبعاد  حقيقة  عند  نتوقف  أن  علينا 

االستعمار« عبر القرنين التاسع عشر والعشرين.
»سحق«  ــى  إل ترنو  لندن  أو  بــاريــس  فــي  اإلمــبــراطــوريــة  اإلدارات  تكن  لــم 
االستعمارية  الهيمنة  تريد  كانت  أنها  ذلك  اجتماعيًا،  ونظامًا  دينًا  اإلســالم، 
على  كثيرة  واألدلـــة  معين.  بدين  »الهزيمة«  إلحاق  وليس  واالقتصادية، 
ذلك، ولكن أهمها كان قد قدمه أول المستعمرين القادمين إلى شرقنا العربي 
االدعاء  إلى  القاهرة  وصول  فور  سارع  الذي  بونابرت،  نابليون  اإلسالمي، 
بأنه قد أعتنق اإلسالم، واضعًا العمامة على رأسه ومتردداً على بعض الزوايا 
أساس  على  مصر  في  يتصرف  الفرنسي  الجنرال  كان  لقد  هناك!  الصوفية 
عقائده  تهيمن  الذي  الفاتيكان  مصالح  أساس  على  وليس  باريس،  مصالح 

الكاثوليكية على أكثرية الشعب الفرنسي.
إن البناء على افتراض خصومة أو نزاع ديني إسالمي/ مسيحي قد يقودنا 
إلى معضالت خطيرة أخرى إذا ما وسعنا مداركنا، ومن أهمها معضلة طريقة 
التعامل مع األقليات المسيحية الموجودة في العالم العربي اإلسالمي، تلك 
األقليات التي ال تشوب وطنيتها ودورها االجتماعي البّناء أية شائبة. واألدلة 
على ذلك أكثر مما يتوقع المرء. بيد أنه من المهم استحضار نظرية الكاردينال 
)تصويرات  المهم  كتابه  في   Newman Cardinal نيومن«  هنري  »جون 
تاريخية: الترك وعالقتهم بأوروبا( Historical Sketches، ذلك أنه كان يصب 
جام غضبه على المسيحيين الشرقيين )األتراك والعرب( ألنهم كانوا أخطر 
أعداء الكنيسة الكاثوليكية )حسب تعبيره( عبر سنوات الحروب الصليبية. 
في  خطورة  أكثر  كانوا  أنهم  إلى  ذاهبًا  النعوت،  بأقسى  يكنيهم  كان  فإنه  لذا 
الرأي  هذا  أنفسهم.  بالمسلمين  مقارنة  األوروبيين،  على  الصليبية  الحمالت 
كانت  نفسها  الصليبية  الحمالت  أن  مفادها  خالصة  إلى  نيومن  قاد  الذي  هو 
تشجيع  أن  إلــى  يفضي  آخــر  ــًا  رأي يبرر  ــذي  ال ــر  األم الديني،  بعدها  فقدت  قد 
الملوك األوروبيين للحمالت الصليبية كان قد نبع، ليس من إيمانهم الديني، 
القوة  فائض  من  والتخلص  المجتمع  عسكرة  بضرورات  شعورهم  من  وإنما 
وتحت  آخر  عالم  نحو  الصليبية  الحمالت  إطالق  خالل  من  التمرد  وطاقات 
الرأي  هذا  حسب  الصليبية،  الحمالت  فقدت  وهكذا  عاطفية.  دينية  شعارات 
الحصيف، حتى معناها الديني لتغدو إجراًء سياسيًا يعكس تحالف السلطة 
مع الكنيسة لخدمة أهداف أوروبية داخلية ال صلة حقيقية لها ببيت المقدس، 
القائد  أوروبا  ملوك  به  خص  الذي  العالي  والتقدير  االحترام  يفسر  الذي  األمر 
المسلم صالح الدين األيوبي، حيث أنهم عّدوه مثااًل لفروسية رفيعة تفتقدها 

أوروبا اآلرية المسيحية آنذاك!
مع  والسلطة  الثروة  تعامل  في  للدهشة  مثيراً  شيئًا  يعكس  التاريخ  إن 
العواطف الدينية، حيث يوظف رأس المال هذه المشاعر لخدمته. وهذا يقود 
المرء إلى أن آليات الصراعات التي جرت وتجري بين أقاليم العالم اإلسالمي 
والجوار الغربي لم تكن في جوهرها دينية، بقدر ما كانت ذات طبيعة سياسية 
أغراضها  لخدمة  والطائفية  الدينية  العصبيات  موجة  ركبت  واقتصادية 
اليوم،  يجري  ما  هو  دقة  األكثر  المعاصرة  المعطيات  حسب  وهذا  الخاصة. 
نحو  العالم  دفع  إلى  يرنو  المادية،  المكاسب  عن  الباحث  المال،  رأس  أن  ذلك 

غياهب الصراعات الدينية والطائفية من أجل ارتقائه قمة الهرم الكوني.

 نادر كاظم

 كاتب بحريني

جميل المحاري
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لم يكن الشيخ يوسف البحراني 
وحده الذي انفتحت شهية سّبه 

على مصراعيها في المواقع 
والمنتديات اإللكترونية 

السنية، بل إن نصيب الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب من هذا 

السّب والتشنيع كان أوفر؛ ألنه 
جاء من قبل الشيعة ومن قبل 

السنة المناوئين له ولدعوته 
سواء بسواء، فقد انهال عليه 

وابل من السباب والشتم واللعن 
والنعوت المؤذية والمستفزة

جرأة  السابقة،  المقالة  في  قلنا  كما  الكراهية،  تتطلب   [
عشر  الثامن  القرن  سبقت  التي  القرون  في  معدومة  تكن  لم 
)قرن الشيخين يوسف البحراني ومحمد بن عبدالوهاب(، 
ولهذا  أوف��ر،  كان  الجرأة  هذه  من  القرن  هذا  نصيب  أن  إال 
جاءت جرأة كراهيته أعظم. ليس مهمًا، اليوم، أن نعرف من 
الثابت  لكن  الكراهية،  من  النوع  هذا  على  اجترأ  من  أول  هو 
ج��رأة  ف��ي  ال  مهمًا  منعطفًا  ك��ان  الشيخين  ه��ذي��ن  ق��رن  أن 
غير  بشكل  الكراهية  هذه  انحطاط  في  بل  فحسب،  الكراهية 
الجرأة  لتلك  طبيعية  نتيجة  االنحطاط  هذا  كان  )هل  مسبوق 
الشيخين  هذين  بين  مما  الرغم  وعلى  المسبوقة؟(.  غير 
يلتقيان  أنهما  إال  مذهبي،  وخصام  اختالف  من  الكبيرين 
عاشا  كبيران  فقيهان  فاالثنان  كثيرة،  مشتركة  قواسم  في 
قدر  على  منهما  واحد  كل  وتحّصل  عشر،  الثامن  القرن  في 
ولكل  آنذاك.  المتداولة  واللغوية  الدينية  المعارف  من  كبير 

»المخالف«. اآلخر  تجاه  التعّصب  شديدة  مواقف  منهما 

إليه  يــذهــب  مــا  حــيــال  بالحيرة  شــعــوره  يخفي  أن  للمرء  يمكن  ال   [
اإلســالم  بين  »مصالحة«  لتحقيق  العمل  حــول  غريب  رأي  من  البعض 
الدينين  هذين  بين  المصالحة  ثم  »المصارحة«  عن  الكالم  والمسيحية. 
وجود  على  تنطوي  الجغرافي(  واالنتشار  األتباع  عدد  )باعتبار  الكبيرين 
من  هي  هل  الخصومة:  هذه  أتت  أين  من  المرء  يدري  وال  »خصومة«.  ثمة 
ثم  اإلسالمية  الفتوحات  عصري  في  بجذورها  تضرب  وسيطة  ــول  أص
الحروب الصليبية، أم أنها من أصول معاصرة متطرفة تشتق فكرة العمل 
السياسي من افتراض وجود صراع ديني؟ هذه أسئلة تستحق المناقشة، 
ذلك أنها تفرض على الصراعات الجارية اليوم أطراً دينية وحيدة الجانب. 

وهذه ليست حقيقة أو جوهر األمر.

إن فكرة »الخصومة« بين 
اإلسالم والمسيحية ال يمكن 

أن تكون مقبولة إال بحسب 
معايير مختلة وخطيرة تنتشر 

هذه األيام، ومن أهمها المعيار 
المعتمد على تقليص صراع 

الحضارات أو الحوار الثقافي 
إلى جزئية دينية مبتسرة 

ومخلة
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قمة الكويت وتحديات المرحلة
ت��ه��ا  ر و د ف���ي  ل��خ��ل��ي��ج��ي  ا ن  و ل���ت���ع���ا ا م��ج��ل��س  ق��م��ة  ح��ظ��ت   [
قي  با عن  لية  عا همية  بأ يت  لكو ا في  مس  أ لمنطلقة  ا و ثين  لثال ا
جعبتها  في  حملت  قمة  نها  بأ ها  يميز ما  لعلَّ  و  ، بقة لسا ا لقمم  ا
مة  لمنظو ا ل  و ب���د ع��ص��ف��ت  ل��ت��ي  ا ب��ة  ر ل��م��ت��ق��ا ا ت  م����ا ز أل ا ة  ج��ن��د أ
على  صنة  ا لقر ا مشكلة  و  ، ثيين لحو ا مة  ز أ من  ًا  ء ب��د لخليجية  ا
ض��ع  ل��و ا و  ، ن��ي ا ي��ر إل ا ي  و ل��ن��و ا لملف  ا و  ، ل��ي م��ا ل��ص��و ا حل  لسا ا
بي  د مة  ز أ لى  إ اًل  صو و خي  لمنا ا لتغير  ا مشكلة  و  ، ق ا لعر ا في 

 . لية لما ا
مة  ز لأل حبة  مصا قعة  لمتو ا غير  ت  م��ا ز أل ا ه  ه��ذ ت  ء ج��ا لقد 
كما  لم  لعا ا ت  ا د قتصا ا في  ة  ثر مؤ و ة  ثر متأ  ، لمية لعا ا لية  لما ا
قليمية  إ ت  عا ا صر تشهد  يضًا  أ لتي  ا لمنطقة  ا ت  ا د قتصا ا هي 

 . ى لمد ا يلة  طو
قي  ا لعر ا و  لغز ا بعد  من  ي  أ  ، بعيد من  ز منذ  و ة  مر ل  و أ ففي 
ى  حد إ م  تقو قت  و في  خليجية  قمة  تعقد   ،1 9 9 0 في  يت  للكو
ي  عسكر ك  شتبا با  - ي��ة  د ل��س��ع��و ا ًا  ي��د ت��ح��د و  - لمجلس  ا ل  و د

 . جي ر خا ف  طر مع  مسلح 
ية  د لسعو ا د  و لحد ا على  مة  ز أل ا ه  تجا لخليجي  ا قف  لمو ا ن  إ

ح  ف��ت��ت��ا ا ء  ث��ن��ا أ ي��ت  ل��ك��و ا ك��ل��م��ة  ت��ه  ك��د أ ليمنية  ا
ح  صبا ل��ش��ي��خ  ا ه��ا  م��ي��ر أ ن  ل��س��ا ع��ل��ى  ل��ق��م��ة  ا

ي  أ ن  إ « ل  قا ي  لذ ا ح  لصبا ا بر  لجا ا حمد  أل ا
سًا  مسا ُيعتبر  ي��ة  د ل��س��ع��و ا م��ن  ب��أ س  م��س��ا

 . » لخليج ا ل  و د من  بأ
لملف  ا ع  ضو مو يبقى  و  ، ة لمر ا ه  هذ ت  د تعد ت  ما ز أل ا لكن  و
ل  و ل���د ت��ي��ج��ي  ا س��ت��ر ا ت��ح��د  و ق��ل��ق  ر  م��ص��د ن���ي  ا ي���ر إل ا ي  و ل���ن���و ا
ض  ف��ر ل��ي  و ل��د ا لمجتمع  ا ر  ق��ر ل  ح��ا ف��ي  ص��ًا  خ��ص��و و لخليج  ا
في  خل  تد ق��د  لمنطقة  ا ن  أ يعني  م��ا  ه��و  و ن  ا ي��ر إ على  ت  با عقو
مجلس  ن  يكو ن  بأ ين  لبحر ا لبت  طا لقد  و  . ة يد جد ن  حتقا ا لة  حا
عة  مجمو  - ى  لكبر ا ى  لقو ا بين  ت  ضا و لمفا ا في  فًا  طر ن  و لتعا ا
مني  أل ا م  لنظا ا في  ية  د لتعد ا ن  لضما لك  ذ و  ، ن ا ير إ و  -  )1 +5 (

 . ما با و أ ك  ا ر با سة  ئا ر مع  لميًا  عا يتشكل  أ  بد ي  لذ ا
ت  ا ر ا قر لى  إ ج  تحتا ية  د قتصا ال ا و سية  لسيا ا ت  يا لتحد ا ن  إ
ن  يتمنو لخليجيين  ا ن  أ كما   ، لية لحا ا حلة  لمر ا ة  ر بخطو عية  ا و
على  أ ى  مستو ل��ى  إ تنتقل  ت  ا ر ا ل��ق��ر ا تفّعل  لتي  ا ت  ليا آل ا ن  أ لو 
ل  و ل��د ا ط��ن��ي  ا م��و ي  أ ب���ر خ��ذ  ت��أ ن  أ و  ، ف��ي��ة ل��ش��ف��ا ا و ع��ل��ي��ة  ل��ف��ا ا م��ن 
ر  ا ستمر با لبت  طا لمنطقة  ا ب  ش��ع��و ن  أ سيما  ال و  ، لخليجية ا

. لية لمسئو ا تحمل  و ر  ا لقر ا صنع  في  كة  ر لمشا با

reem.khalifa@alwasatnews.com ريم خليفة

ن عصرًا جديدًا للميكيافلية بلير ُيدشِّ
بلير  طوني  السابق  البريطاني  الوزراء  رئيس  أقر   [
عن  أدل��ة  ت��ت��واف��ر  ل��م  ل��و  حتى  ال��ع��راق  سيغزو  ك��ان  ب��أن��ه 
للبحث  استعداد  على  كان  وأنه  الشامل،  الدمار  أسلحة 
وال��رأي  البرلمان  أم��ام  ال��ح��رب  لتبرير  آخ��ر  سبيل  ع��ن 

 . م لعا ا
غ��زو  ه��و  ت��ص��ري��ح��ه(  )ح��س��ب  بلير  ع��ن��د  ك��ان  ال��ه��دف 
للحرب«.  مبرر  أي  عن  »البحث  فهي  الوسيلة  أما  العراق 
وم��ق��درت��ه  ال��س��ي��اس��ي��ة  ح��ن��ك��ت��ه  ب��ل��ي��ر  ع��ن  ال��م��ع��روف 
قبل  خطاباته  ذل��ك  على  وتشهد  مستمعيه،  إقناع  على 
ق��راره  ع��ن  دف��اع��ه  وم��س��ت��وى  وب��ع��ده،  ال��ع��راق  ل  اح��ت��ال
عسكري   200 نحو  ضحيته  راح  ال��ذي  الغزو  بخوض 
يمكن  ال  األخير  تصريحه  فإن  لذلك  بريطاني،  ومدني 
عن  يعبر  ما  بقدر  السياسيين  لسان  زالت  ضمن  يعد  أن 
غربية  سياسية  أنظمة  ب��ه  تصطبغ  ب��دأت  راس��خ  منهج 
الشهير  اإليطالي  والفيلسوف  المفكر  مبدأ  وهو  عديدة، 

الوسيلة«.  تبرر  »الغاية  ميكيافلي:  نيكولو 
من  به  تأثروا  من  قراءة  عليه  ميكيافلي  يعرف  ال  ولمن 
النازي  الزعيم  إن  يقال  حيث  العالم،  في  والحكام  القادة 
الذي  »األمير«  ميكيافلي  كتاب  يحمل  كان  هتلر  األلماني 
وإنه  جانبه  إلى  الفيلسوف  هذا  مبادئ  معظم  فيه  وردت 
أما  ليلة،  ك��ل  ف��ي  ال��ن��وم  قبل  منه  قسم  ق���راءة  يعيد  ك��ان 
رسالة  كتب  فقد  موسوليني  الفاشي  اإليطالي  الزعيم 
سبق  وقد  الدكتوراه،  درجة  بها  نال  »األمير«  كتاب  عن 
كثر  أوروب���ي���ون  ح��ك��ام  ال��م��ع��اص��ري��ن  ال��زع��ي��م��ي��ن  ه��ذي��ن 
شارل  اإلسباني  الملك  منهم  النهضة  عصر  في  عاشوا 
في  »األم���ي���ر«  ك��ت��اب  ت��وزي��ع  ي��ش��ج��ع  ك���ان  ال����ذي  األول 
هنري  من  كلٍّ  جيب  في  الكتاب  على  عثر  فيما  إسبانيا، 

قتلهما.  عند  فرنسا  ملكي  الرابع  وهنري  الثالث 
بعد  نشره  منذ  الوسيلة«  تبرر  »الغاية  مبدأ  مّثل  لقد 
إدارة  في  سياسيًا  انحطاطًا  سنوات  بخمس  مؤلفه  وفاة 
كان  ألن��ه  العالم؛  في  الديمقراطية  األنظمة  عند  الحكم 
يمثل  وكان  حاكم،  ألي  المطلق  الحكم  ترسيخ  بداية  ُيَعدُّ 
ال��م��ب��دأ،  ميكيافلي  ب��أن��ه  يتهم  ع��ن��دم��ا  للسياسي  إه��ان��ة 
دون  ميكيافلي  بمبادئ  الحكام  من  العديد  إيمان  برغم 

ذلك.  عن  اإلعالن 
ال��ع��راق  غ���زو  إل���ى  ذه���ب  أن���ه  ح��ق��ي��ق��ة  ع��ن  أع��ل��ن  ب��ل��ي��ر 
ص��راح��ة  ذل���ك  ي��ع��ل��ن  ع��ن��دم��ا  وه���و  م��ي��ك��ي��اف��ل��ي��ة،  ب��ط��ري��ق��ة 
يتعارض  الذي  المبدأ  لهذا  جديدًا  عصرًا  دشن  قد  يكون 
يبدو  ق��د  ل��ك��ن  ال��ح��ك��م،  إدارة  ف��ي  ال��ش��ف��اف��ي��ة  م��ب��ادئ  م��ع 
يكشفوا  لم  الذين  الميكيافليون  هم  من  األكبر:  السؤال 

اآلن؟ حتى  وجوههم  عن 

علي الشريفي

ali.alsherify@alwasatnews.com
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ف  و ــا ــخ م « حــلــقــتــي  ل  حـــو ت  ــا ــظ ح ــا ــم ل ا ــن  م عــة  مــجــمــو تــلــقــيــت   [
همية  أ ها  كثر أ حصر  يمكن  لتي  ا  » طعة لمقا ا جــس  ا هــو و كة  ر لمشا ا

: لية لتا ا ت  لفئا ا في 
حــهــا  جــنــا ص  لـــخـــصـــو ا ــــه  ج و عـــلـــى  و  ، ضـــة ر لـــمـــعـــا ا ــل  ــي ــم ــح ت  .1
مج  ا لبر ا و  أ ت  عا و لمشر ا من  ي  أ جهه  ا و فشل  ي  أ ر  ز و طي  ا يمقر لد ا
حظة  ما هـــي  و  . حـــي صـــا إل ا ع  و ــر ــش ــم ل ا بــهــا  ء  جـــا ــي  ــت ل ا ســيــة  لــســيــا ا
 ، ينية لبحر ا ضة  ر لمعا ا على  ن  بــأ لعميق  ا ن  يــمــا إل ا لكن   ، صحيحة
نى  د أ كحد  و  أ  ، بق تتطا لتي  ا ى  خر أل ا ت  سسا لمؤ ا و د  ا فر أل ا مع  ية  سو
لية  مسئو تــقــع   ، ع و ــر ــش ــم ل ا ــك  ل ذ ت  بــيــا يــجــا إ و لحها  مصا  ، طــع تــتــقــا
 ، ئه حشا أ في  يحملها  لتي  ا  ، فذ ا لنو ا عن  ع  فا لد ا و ع  و لمشر ا ية  حما
ني  مد مجتمع  يق  طر على  م  ما أل ا نحو  م  لتقد ا صر  عنا على  عة  لمشر ا و
نها  شأ من  لتي  ا ية  ر ستو لد ا ت  سسا لمؤ ا ير  تطو جل  أ من   ، صر معا
ت  نا لضما ا كــل  ــع  ض و و هــا  يــر تــطــو و  ، » يــة ر ســتــو لــد ا لمملكة  ا « ء  بــنــا
 . لخلف ا نحو  حــي  صــا إل ا ع  و لمشر ا ة  ر ا ســتــد ا م  عــد نها  شأ من  لتي  ا
في  كبر  أل ا لمصلحة  ا حبة  صا هي  ضة  ر لمعا ا ن  بأ قتنعنا  ا لما  طا و
ف  و لمخا ا نبذ  نحو  بنا  يجذ ــر  خ آ سبب  ا  فــهــذ  ، ف ــد ــه ل ا ا  ــذ ه تحقيق 
عية  ا لد ا جس  ا لهو ا كل  ي  و تها يــة  ؤ ر نحو  فعنا  يد و  ، كة ر لمشا ا من 

. طعة للمقا
ثم  من  و  ، ميتة جثث  عن  ة  ر عبا هي  ت  سسا مؤ ح  و ر في  لنفخ  ا  .2
ة  ر قــد ــة  ي أ ت  سسا لمؤ ا ه  ــذ ه مثل  تملك  ن  أ لمستحيات  ا ــع  ب ا ر فمن 
ففي  ثم  مــن  و  ، ته نا مكو ء  بنا صر  عنا تملك  ال  هي  ء  شــي ج  نتا إ على 
 ، ية لمجد ا غير  لعبثية  ا من  ع  نــو « لماحظة  ا ل  تقو كما   ، كة ر لمشا ا
على  ة  ر لــقــد ا م  هـــا و أ بــعــث  لـــى  إ معينة  ت  ال ـــا ح ــي  ف ي  د ـــؤ ت ــد  ق ــي  ــت ل ا
د  ا فر أ بعض  و  أ سية  لسيا ا ى  لقو ا س  نفو في  ية  مجد سب  مكا تحقيق 
 ، نب جا من  سية  لسيا ا ضة  ر لمعا ا ت  قا طا ر  يهد ي  لذ ا مر  أل ا  ، تها د قيا
ء  ا ر لــو ا نحو  د  لبا با ة  د لعو ا جــل  أ من  ملة  لعا ا ى  ــر خ أل ا ى  لقو ا يمد  و
من  لة  و لد ا من  أ ن  نو بقا شبيهة  نين  ا قو مظلة  تحت  لعمل  ا ة  د ــا ع إ و

 . » خر آ نب  جا
ع  و لمشر ا بها  ء  جا لتي  ا ت  سسا لمؤ ا تقع  ال   ، ى لمستو ا ا  هذ على  و
تشير  لــتــي  ا ت  لفئا ا ق  نــطــا فــي  ل  شــكــا أل ا مــن  شكل  ي  ــأ ب  ، ــي ح ــا ص إل ا

 . حظة لما ا ه  هذ ليها  إ
صر  عنا بــعــض  ك  هــنــا ن  أ فينكر   ، بــر يــكــا ن  أ ــد  ح أ ــع  س و ــي  ف لــيــس 
لى  إ جة  بحا لــتــي  ا و  ، ت ســســا لــمــؤ ا تلك  منها  ني  تعا ي  لــذ ا لنقص  ا
د  ــو ج و ينفي  ن  أ ســعــه  بــو ــن  م ك  ــا ــن ه لــيــس  بــل  لــمــقــا بــا و  ، لــجــة لــمــعــا ا
 ، ت سسا لمؤ ا تلك  بها  تتمتع  لتي  ا بية  يجا إل ا نب  ا لجو ا من  لكثير  ا
ة  د ستفا ال ا جل  أ من   ، فيها يط  لتفر ا م  عد و  ، بها لتمسك  ا ينبغي  لتي  ا و
جة  لحا ا و  تبد ى  خر أ ة  مر هنا  و  . ء ا سو حد  على  ها  ير تطو و بل  منها 

. طعة لمقا ا من  ى  و جد كثر  أ و حًا  لحا إ كثر  أ كة  ر لمشا ا لى  إ
معينة  ت  سسا مؤ تميز  لتي  ا ت  فا ختا ال ا ي  أ لى  إ ة  ر شا إل ا م  عد  .3
لتنمية  ا معهد  مثل   ، ت سسا مؤ ك  هنا ن  أ بمعنى   . ها غير ى  خــر أ عن 
ه  ا ــر ت ــن  م تعيين  سية  لسيا ا ة  د ــا ــي ــق ل ا ــق  ح ــن  م ــي  ــت ل ا و  ، ســيــة لــســيــا ا
 » ني نو قا حق  « ى  خر أل ا ى  للقو ن  يكو ن  أ ن  و د  ، ه عد مقا لشغر  سبًا  منا

 . لتعيين ا ت  ا ر ا قر في  كها  ا شر بإ لبة  لمطا ا في 
ت  سسا لمؤ ا من  ى  خــر أ فئة  ك  هنا  ، ــه ت ا ذ ر  لقد با و  ، بل لمقا با لكن 
عة  مجمو تحكمها  لتي  ا ن  نــســا إل ا ق  لحقو طنية  لو ا سسة  لمؤ ا مثل 
حد  أ يملك  ال  لــتــي  ا و  ، لــيــًا و د عليها  لمتفق  ا لمية  لعا ا ييس  لمقا ا مــن 
و  أ ضعتها  و لتي  ا ت  سسا لمؤ ا تلك  ى  سو ييس  لمقا ا تلك  تغيير  حق 

 . تها ر طو
 ، به م  لقيا ا بها  ط  لمنا ا ر  و لــد ا و  ، ت سسا لمؤ ا ه  هذ تشكيل  طبيعة 
م  لقيا ا لى  تتو كة  مشتر مهمة  تشكيلها  ت  ــا ــي ل آ ن  تــكــو ن  أ تقتضي 
ني  لمد ا لمجتمع  ا ت  منظما و  أ  ، ضة ر لمعا ا و كمة  لحا ا ى  لــقــو ا  ، بها

 . معها لفين  لمتحا ا ء  لنشطا ا و
صلة  فا ط  خطو سم  لر ة  ر و ضر ك  هنا ن  أ هي  و  ، هنا ل  تقا حق  كلمة 
ليس  لتين  لحا ا في  لكن   . ت سسا لمؤ ا من  لفئتين  ا تين  ها بين  للتمييز 
لكل   . طعة لمقا ا نحو  فعنا  يد و  ، كة ر لمشا ا م  عد ر  يبر سبب  من  ك  هنا
فيها  ك  ر يشا من  سع  بو لتي  ا لمختلفة  ا ليبها  سا أ لفئتين  ا من  ة  حد ا و
سلبي  ر  و د ت  ا ذ ة  مد ها ت  سسا مؤ من  يلها  تحو جل  أ من  ليها  إ يلجأ  ن  أ
ميكية  ينا لد ا ها  صر عنا تها  ز بحو حية  ت  منظما لــى  إ  ، مجد غير  و  أ

 . مفيد بي  يجا إ ئن  كا لى  إ لها  تحو لتي  ا
حيث   ، ت سسا لمؤ ا ه  هذ مثل  ء  نشا إ ها  لد يو لتي  ا د  لفسا ا لة  حا  .4
لى  إ ن  لما لبر ا فيها  بما  « حظة  لما ا ل  تقو كما   ، منها لبعض  ا ل  تحو
معينة  فئة  منه  ت  د ستفا ا  ، خــل لــد ا ر  د مصا من  في  ضا إ ق  ز ر ر  مصد
ف  صفو بــيــن  ــن  م د  ا فـــر أ فــيــهــا  بــمــن   ، ــه ــي ل إ ــة  س ــا م ــة  ج ــا ح ــي  ف لــيــســت 
لنسبة  با همية  أ كثر  أ ى  ــر خ أ ت  عا و مشر ب  حسا على   ، ضة ر لمعا ا

 . » طن ا لمو ا و طن  للو
كما   ، ها ا تتعد بل   ، لية لما ا نب  ا لجو ا في  تنحصر  ال  ئد  ا لفو ا ه  هذ ن  إ

 . » . . . ية لمعنو ا نب  ا لجو ا تشمل  كي  « لماحظة  ا تضيف 
هنا  يث  لحد ا لكن   ، لحقيقة ا بعض  حظة  لما ا ه  ــذ ه حملت  بما  ر
 ، لتخطيط ا د  و حــد عند  تقف  كة  ر للمشا ة  عو لد ا و  ، لتطبيق ا ل  و يتنا
ا  نجحو من  بعض  د  فسا ن  يكو بما  ر لك  ذ من  بعد  أ  . ل لقو ا لنا  ز  جا ن  إ
 ، ب نتخا ال با و  أ  ، لتعيين با ء  ا سو  ، ت سسا لمؤ ا تلك  ية  عضو نيل  في 
فليس   ، طــعــة لــمــقــا ا لنبذ  مــهــّمــًا  اً  ــر ــص ــن ع و  ، كــة ر لــلــمــشــا ــًا  ي ــو ق ــًا  ــع ف ا د
كة  ر مشا مثل   ، ت سسا لمؤ ا تلك   » تنظيف « من  فضل  أ سيلة  و ك  هنا
جة  ذ سا ضحية  ع  قو لو ا ن  و د و  ، حينها  . فيها  » لنبيلة ا « صر  لعنا ا
كين  ر لمشا ا « سع  بو  ، نــيــة طــو فــا أل ا لية  لمثا ا ل  شــكــا أ مــن  شكل  ي  أل

 . » لمتسلقين ا يين  ز نتها ال ا « ا  يحو يز ن  أ  » ء لنبا ا
ما  و  ، لحلقتين ا في  ء  جــا ما  ر  عتبا ال ا بعين  اً  ــذ خ أ و  ، م لختا ا فــي  و
ي  د لو ا د  لــر ا و ها  عند قف  لتو ا ستحقت  ا قيمة  ت  ماحظا من  تلقيته 
مطلق  ر  ا قــر ك  هنا ليس  ن  أ هي  و مهمة  ى  خــر أ حظة  ما تبقى   ، عليها
قيته  ا مصد منهما  لكل  ن  إ ذ  إ  ، طعة لمقا ا ينبذ  و  أ كة  ر للمشا عو  يد
ن  أ يــنــبــغــي  مــنــهــمــا  ي  أ لـــى  إ ء  ــو ــج ــل ل ا لــكــن   . تــه ا ر مــبــر و ــل  ب ه  ا و ــــد ج و
ع  ضا و لأل تية  ا ذ و  أ لية  نفعا ا غير  صحيحة  ة  ء ا ــر ق على  ء  بنا ن  يكو
ر  ا قر ذ  تخا ا لى  إ عو  تد لتي  ا و  ، معينة منطقة  في  ئمة  لقا ا سية  لسيا ا

. طع لمقا ا ه  تجا ال ا ك  ا ذ و  أ ك  ر لمشا ا ه  تجا ال ا ا  هذ في 
ئمة  لقا ا ف  و لظر ا ن  أ هو  كة  ر لمشا ا لــى  إ ة  عو لد ا لــى  إ فعنا  يد مــا  و
اً  خذ أ  ، طعة للمقا منها  كة  ر للمشا مة  ء ما كثر  أ هي   ، ها ا ر أ كما   ، م ليو ا
ية  أ عن  اً  بعيد  ، اً خير أ و اًل  و أ ين  لبحر ا شعب  مصلحة  ر  عتبا ال ا بعين 
ضيقة  بية  حز تنظيمية  لح  مصا ها  ر مصد ن  يكو قد  ى  خــر أ ت  ا ــو ع د
هو  ما  تلمس  على  ة  ر د ــا ق غير  لنظر  ا ة  قصير ية  فئو يــة  ؤ ر و  أ  ، ــق ف أل ا

. فها نو أ من  بعد  أ
 ، تها متطلبا و كة  ر لمشا ا ت  ليا مسئو ن  أ هو  كله  لــك  ذ من  ــم  ه أل ا و
من   ، ــًا ــئ ــب ع ــر  ــث ك أ و  ، بــكــثــيــر ــد  ــق ع أ  ، ــض ــع ــب ل ا ه  يــعــتــقــد ــد  ق ــا  م ف  ــا ــخ ب
من  تعفي  فهي   ، لظهر ا ة  ر ا د إ من  سهل  أ هو  ما  ك  هنا فليس   ، طعة لمقا ا

. لها ى  تصد من  ال  إ عبئها  ف  يعر ال  مية  يو ت  ليا مسئو من  بها  م  يقو

هيئة األمر بالمعروف هل انقلبت على نفسها؟

الموضوع  اختيار  في  شديداً  حرجًا  يجد  األسبوعي  المقال  كاتب   [
وثالثة  عربية  أحداث  وهناك  داخلية  أحداث  فهناك  عنه؛  سيكتب  الذي 
حدث  أي  فعن  الواحد  اليوم  في  أحيانًا  تتاحق  ــداث  أح وهــي  عالمية 

يكتب؟
حدثًا  أختار  المطاف  نهاية  في  لكنني  أسبوع  كل  به  أشعر  الحرج  هذا 
أعتقد أهميته أكثر من غيره، وأحاول أن أجعله موضوعًا عربيًا أو عالميًا 
مبتعداً عن األحداث الداخلية في بادي. لكن التصريحات التي أدلى بها 
والتي  مكة  منطقة  في  بالمعروف  األمر  هيئة  مدير  الغامدي  أحمد  الشيخ 
تشمل باإلضافة إلى مكة مدنًا كبرى غيرها مثل جدة والطائف وغيرهما 

جعلتني أعتقد أن هذا الموضوع أهم مما عداه بكثير.
ــاء  ــع األرب يــومــي  ــاظ«  ــك »ع صحيفة  ــي  ف نــشــرت  الــتــصــريــحــات  هـــذه 

والخميس التاسع والعاشر من ديسمبر/ كانون األول 2009م.
الهيئات  في  الكبيرة  الوظيفة  صاحب  الشيخ  تصريحات  أن  أعتقد 

المجتمع  في  الفكرية  االتجاهات  أصحاب  جميع  عند  فكريًا  شلًا  أحدثت 
يكن  لم  الكل  لها...  المعارضين  من  أو  ألفكاره  الموافقين  من  أكانوا  سواًء 
مصدقًا أن هذا الشيخ يمكن أن يقول مثل هذا الكام وال نصفه وال ربعه... 

لكنه قاله في نهاية المطاف وبشكل صريح...
بل  فيها  مختلف  موضوعات  إلى  لم يتطرق  الشيخ  أن  الغرابة  وسبب 
خرج عن إجماع الجميع فقال ما لم يقله الطنطاوي - غفر اهلل له - وال كل 

»المنفتحين« مهما بلغت درجات انفتاحهم...
ــدارس  ــم ال ــي  ف يــجــوز  إنــه  ــال:  ــق ف ــاط  ــت االخ ــن  ع  - فضيلته   - تــحــدث 

والجامعات وأماكن العمل واألسواق وفي كل مكان!
والثانوية  االبتدائية  المدارس  في  جائز  االختاط  أن  كامه  ومعنى 
فضيلته  وحمل  ــرى.  األخ العمل  أماكن  وكــل  الجامعات  إلــى  باإلضافة 

بشدة على كل من يقول بعدم جواز هذا النوع من االختاط!
بل   - فيه  يعمل  الذي  الجهاز  عرف  في   - الطامة  هذه  عند  يتوقف  ولم 
أنه   - العقلية  قواه  بكامل  وهو   - فقرر  وأكبر...  منها  أعظم  بطامة  جاء 
يجوز للمرأة األجنبية أن تحلق شعر الرجل وأن تفليه - أي تنظفه من كل 
شيء في شعره - ومعروف أن هذا العمل يقتضي منهما أن يتاصقا وأن 

تلمسه باستمرار لكي تقوم بواجبها خير قيام!
مادامت  الرجل  تدلك  أن  للمرأة  يجوز  فإنه  الفتوى  هذه  على  وقياسًا 
الرجل  يمارس  أن  في  فضيلته  يرى  ماذا  أدري  ولست  مباحة،  المامسة 
الدور نفسه فينظف شعر المرأة، ويحلق لها مادامت المامسة مباحة من 

الطرفين ولعله نسي أن يقول لنا رأيه في هذه المسألة المهمة!
موضع  من  أكثر  في  المباحة  الماصقة  عن  تحدث  مكة  هيئات  رئيس 

فقال: يجوز للمرأة أن تركب مع الرجل على دابته! ومعروف أن هذا النوع 
هل  أخرى:  مرة  تسقط...  ال  لكي  به  تلتصق  أن  منها  يقتضي  الركوب  من 
من  البد  ولكن  نعم  القياس  دابتها؟!  على  الرجل  تردف  أن  للمرأة  يجوز 

االستنارة برأي الشيخ؟!
تصافح  أن  للمرأة  يجوز  ــه  إن فــقــال:  ـــذا...  ه كــل  عند  الشيخ  يقف  لــم 

الرجال؛ ألن اإلسام أباح ذلك والذين ال يعرفون ذلك هم جهلة القوم!
الصغر،  منذ  مخالطة  أحـــد؛  يقله  لــم  مــا  الشيخ  ــال  ق ــــرى...  أخ ــرة  م
للشعر،  وقص  السيارة،  في  أو  الدابة  على  وركوب  مباشرة،  ومصافحة 

وتنظيف للرأس!
ينتهي  ــذي  ال  - اهلل  رحمه   - شوقي  ببيت  الفتوى  هــذه  ذكرتني  وقــد 

بالموعد واللقاء...
يقيمون  الذين  معظم  عند  ُعرفت  التي  الهيئة  إلــى  ــرى  أخ مــرة  ــود  أع
في  النساء  ماحقة  وظيفتها  متخلفة  وهابية  هيئة  أنها  بادنا  خــارج 
وجوههن  تغطية  على  وإجبارهن  الغليظة  بالعصا  وضربهن  الشوارع 
في  الــصــاة  على  ــال  ــرج ال إجــبــار  وكــذلــك  ـــود  األس باللون  وأجــســادهــن 

المسجد مهما كانت أديانهم!
كانوا يسمونها الشرطة الدينية التي يقودها متخلفون جبابرة!

عن  إعامية  وسائل  ومندوبي  صحافيين  من  مرة  من  أكثر  سئلت  وقد 
صعوبة  أجد  وكنت  وجلدهن  النساء  ماحقة  في  نشاطاتها  وعن  الهيئة 
ما  جراء  من  أذهانهم  في  انطبعت  التي  النمطية  الصورة  هذه  تغيير  في 

يسمعونه عنها...
تصريحات الشيخ الغامدي تقتضي - وبكل وضوح - أن ينتهي ذلك 

من  أن  كما  مقهى،  أو  مطعم  في  امرأة  أي  يجالس  أن  أحد  كل  حق  فمن  كله، 
حقه أن يحملها معه في سيارته - والسيارة أفضل من الدابة - ومن حقه 
كذلك أن يدخل بيتها لكي تفلي رأسه وتقص لحيته - هذا إذا كان له لحية 
ذلك  يفعل  من  يتهم  أن  الهيئة  رجال  من  أحد  حق  من  وليس   - الشيخ  مثل 

في نّياته ألن األصل هو البراءة وحسن النّيات...
و«مفلّيات«  »حــاقــات«  يستقدم  أن  أحــد  أي  حق  من  أصبح  أنــه  كما 

ويضعهن في أماكن عامة ليقدمن خدماتهن الناعمة لمن يحتاجها...
وأيضًا - بحسب فتوى الشيخ - أصبح من حق كل أصحاب المدارس 
المراحل  جميع  في  البنات  مع  األوالد  يخلطوا  أن   - حاليًا   - الخاصة 

الدراسية...
الشيء المهم الذي أود قوله: ما هو موقف الشيخ من كل الذين تعاملت 
حقهم  من  أليس  اآلن؟  قاله  ما  بخاف  الماضية  األعوام  في  الهيئة  معهم 

أن يرفعوا دعاوى قضائية ضد الهيئة؟!
الشيخ  فتاوى  كل  ونفذت  اقتنعت  أنها  لو  عمل  من  للهيئة  بقي  ماذا  ثم 

المباركة؟!
أقول: سواًء أكان الشيخ يتحدث باسمه أم باسم الهيئات التي ينتمي 
إليها فإن ما قاله يعد زلزااًل هائًا وانقابًا على كل ما كانت تتبناه الهيئة 

طيلة عشرات السنين...
أحد  تصريحات  من  موقفها  وضــوح  وبكل  اآلن  تقرر  أن  الهيئة  على 
يتعامل  كيف  المقيم  أو  السعودي  المواطن  يعرف  لكي  منسوبيها  كبار 
يقص  أو  رأسه  له  يفلي  من  إلى  ماسة  بحاجة  كان  إذا  خاصة  المرأة  مع 

شعره!

محمد علي الهرفي

كاتب وأكاديمي سعودي

عبيدلي العبيدلي

ubaydli.alubaydli@alwasatnews.com

ليس هناك قرار مطلق يدعو 
للمشاركة أو ينبذ المقاطعة، 

إذ إن لكل منهما مصداقيته 
وجدواه بل ومبرراته. لكن 

اللجوء إلى أي منهما ينبغي أن 
يكون بناء على قراءة صحيحة 
غير انفعالية أو ذاتية لألوضاع 

السياسية القائمة في منطقة 
معينة، والتي تدعو إلى اتخاذ 

قرار في هذا االتجاه المشارك 
أو ذاك االتجاه المقاطع
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] تظهر اليوم لديك جرأة كبيرة لمواجهة 
مدرائك في العمل حول بعض األخطاء. 

] قد يحدث سوء تفاهم بينك وبين شريكك 
في العمل حاول أن تحله بحكمة وود.  

حساب،  دون  م��ن  م��ال��ك  ت��ص��رف  ال   [
حاول أن تكون أكثر إدارة في مصروفاتك. 

اليوم  سريعة  ق��رارات  تتخذ  أن  يجب    [
فيما يتعلق بموضوع ارتباطك مع الحبيب.  

تحزن،  فال  قريبًا  الحقيقي  الحب  ستجد   [
فهناك فرصه عاطفية جديدة تلوح لك اليوم.  

الذين  األشخاص  بعض  من  حذرًا  كن   [
يضمرون لك الشر ويودون خراب حياتك. 

] قد يحتاج الحبيب فترة من الوقت ليعتاد 
على طباعك ومزاجك المتقلب فكن صبورًا.  

] ال تقف مكتوف األيدي وأنت تراقب ضياع 
حقوقك من بين يديك في العمل والبيت. 

لن  فهو  بالحب  يتعلق  فيما  حدسك  اتبع    [
يخذلك، وكن صريحًا في البوح بمشاعرك.  

العمل  في  مديرك  من  انتقادًا  تتلقى  قد   [
اليوم، حاول أن تتقبله فقد قصرت كثيرًا. 

] حاول أن تبتعد عن لقاء الحبيب اليوم 
فأنت بحالة مزاجية سيئة وقد تبدو أحمقًا.  

اليوم،  لك  تتاح  قد  التي  الفرص  تضيع  ]ال 
فقد ال تحصل على هذه الفرص مرة أخرى.

15 ديسمبر/ كانون األول 
كلية  أو  للقانون  م��درس��ة  أول  ف��ي  ال��دراس��ة  ب��دء   -  1791  @
جامعة  ف��ي  وذل���ك  األم��ي��رك��ي��ة  ال��م��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ف��ي  ال��ح��ق��وق 

بنسلفانيا. 
البارودي  سامي  محمود  المصري  الشاعر  وفاة   -  1904  @

)ولد في 1840(. 
رئيس  أول  بيال،  بن  أحمد  الجزائري  الزعيم  مولد   -  1918  @

لجمهورية الجزائر الشعبية. 
@ 1931 - إعدام امرأة للمرة األولى في تركيا اتهمت بالقتل. 

إي��ران  ف��ي  الكردية  الشعبية  الجمهورية  إع��الن   -  1945  @
عام  بعد  اإليراني  الجيش  عليها  قضى  سوفيات  ضباط  بحضور 

من قيامها. 
كردستان  النفصال  ح��دًا  يضع  اإليراني  الجيش   -  1946  @

وأذربيجان. 
العالم  في  إنسان  جنس  لتغيير  جراحة  أول  إجراء   -  1952  @
كريستين  إلى  تحول  الذي  يورجنسن  جورج  للدنماركي  وكانت 

يورجنسن. 
على  باإلعدام  حكمًا  يصدر  اإلسرائيلي  القضاء   -  1960  @
ضد  ارتكبها  التي  بالجرائم  إدان��ت��ه  بعد  ايشمان  أدول��ف  ال��ن��ازي 

الشعب اليهودي واإلنسانية. 
@ 1966 - وفاة والت ديزني عن 65 عامًا.

قيادة  يتولى  بومدين  ه��واري  الجزائري  الرئيس   -  1967  @
الجيش بعد محاولة انقالب. 

@ 1979 - شاه إيران يتوجه إلى بنما بعدما رفضت المكسيك 
استقباله. 

العاصمة  م��ن  تنسحب  ح��ب��ري  ح��س��ي��ن  ق����وات   -  1980  @
التشادية نجامينا بعد انتصار جوكرني عويدي بدعم من فرنسا. 

@ 1991 - 471 قتياًل في غرق للعبارة »سالم إكسبرس« التي 
كانت تقل مهاجرين مصريين في البحر األحمر. 

@ 1991 - حسين ايت أحمد يعود إلى الجزائر بعد الترخيص 
لحزبه »جبهة القوى االشتراكية« الذي أنشئ في 1963. 

الصهيوني  الكيان  حاخام  بين  له  سابق  ال  لقاء   -  1997  @
األكبر الو وإمام األزهر الشيخ محمد حسين طنطاوي. 

ب��زي��ارة  ي��ق��وم  ش��ي��راك  ج��اك  الفرنسي  ال��رئ��ي��س   -  1997  @
 30 اإلم���ارات  ب��ش��راء  يقضي  عقد  توقيع  خاللها  يتم  ل��إلم��ارات 
 »2000 »ميراج  طائرة   33 وتحديث   »9-2000 »ميراج  طائرة 

اشترتها أبوظبي في 1986. 
أكثر  بعد  أبوابها  تقفل  المركزية  تشرنوبيل  محطة   -  2000  @

من 14 عامًا على أكبر كارثة نووية مدنية.
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موسوي يدعو لمواصلة حركة االحتجاج ويطالب السلطة بوقف »العنف«

إيران تلقي القبض على معارضين بعد إهانة صورة الخميني

توجيه  من  يوم  بعد  االحتجازات  عن  جعفري  وأعلن 
تحذيراً  خامنئي  علي  السيد  اإليــرانــي  األعلى  المرشد 
إياها  متهمًا  لإلصالح  المؤيدة  للمعارضة  اللهجة  شديد 
وكالة  ونقلت  الراحل.  الزعيم  بإهانتها  القانون  بخرق 
للصحافيين  قوله  جعفري  عن  لألنباء  اإليرانية  الطلبة 
)الذي  المكان  في  كانوا  الذين  الناس  على  التعرف  »تم 
أن  ــــاف  وأض فـــيـــه(«.  الخميني  صـــورة  تــمــزيــق  ـــرى  ج
اليوم  في  جرى  أحدها  اعتقال  بعمليات  قامت  السلطات 
أو  أعداد  أي  يذكر  أن  دون  الطالبية  التجمعات  شهد  الذي 

أسماء. وقال »كلهم في الحجز وأحدهم اعترف«.
عن  اإلســالمــيــة  الجمهورية  أنــبــاء  وكــالــة  نقلت  كما 
أهان  من  مع  رأفــة  هناك  تكون  »لن  قوله  العام  المدعي 
وراءهم  أن  البعض  ظن  »إذا  وأضــاف   الثورة«.  مؤسس 
فهذا  العدالة(  )أمــام  يمثلوا  لن  وأنهم  المؤيدين  بعض 

خاطئ«. تفكير 
في  خامنئي  يمثل  دين  رجل  قال  متصل،  تطور  وفي 
المعارضة  مع  تهاونت  السلطات  إن  الثوري  الحرس 
وكالة  ونقلت  سبق.  فيما  إعالمها  ووسائل  اإلصالحية 
قوله  النور  ذو  مجتبى  عن  اإلسالمية  الجمهورية  أنباء 
كانوا  لما  المشانق  ونصبنا  كتابهم  أقالم  كسرنا  كنا  »لو 

هاجموا معتقداتنا بهذه الطريقة«.
ــداء  أع »إن  الــقــول  عنه  العمال  أنــبــاء  وكــالــة  ونقلت 
من  ينتقموا  أن  ويريدون  اآلن  غاضبون  اإليرانية  الدولة 

خالل إهانة مقدسات البالد«.
أحمدي  محمود  ــي  ــران اإلي الرئيس  ــف  وص ـــدوره،  وب
ــالء لــلــدول  ــم ــم ع ــه ــاد مــعــارضــيــه بــأعــداء إيــــران وأن ــج ن
ــي  ــران ــــوزراء اإلي ــا رئــيــس ال ــي الــمــقــابــل، دع األجــنــبــيــة. ف
حركة  ــة  ــل ــواص م ـــى  إل مــوســوي  حــســيــن  مــيــر  ــق  ــاب ــس ال
»العنف«  بوقف  طالبها  التي  الحكومة  على  االحتجاج 
كما  االحتجاج،  حركة  على  متشدد  طابع  إضفاء  لتجنب 
وقــال  المعارضة.  مــن  قريب  انترنت  موقع  ــس  أم أورد 
الحق  الناس  »لدى  سبز  راه  موقع  عنه  نقل  كما  موسوي 

بالقوة.  ضدهم  التحرك  عدم  يجب   )...( أسئلة  طرح  في 
ضدهم  التحرك  يتم  لم  ولو  أسئلتهم  عن  أجوبة  قدمنا  لو 
بالعنف، لما كنا شهدنا بعض األعمال« التي تهدد أسس 
أن  ينتظر  »الشعب  أن  وأضــاف  اإلسالمية.  الجمهورية 
نضع حداً لألجواء البوليسية، ألن التشدد يزداد في مثل 

هذا الجو«.
المنطقية«  غير  »التصريحات  االثنين  إيران  وأدانت 
وأشــاد  أوبــامــا  ــاراك  ب األميركي  الرئيس  بها  ــى  أدل التي 
اإليرانية  للحكومة  المناهضين  بالمتظاهرين  فيها 
الماضي.  األســبــوع  للسالم  نوبل  جائزة  تسلمه  أثناء 
لوكالة  متقي  منوشهر  اإليراني  الخارجية  وزير  وصرح 
تصريحات  »بعد  ــا(  ــرن )اي الرسمية  اإليــرانــيــة  األنــبــاء 
منعه  اإليرانية،  االنتخابات  عن  الناضجة  غير  أوباما 
التصريحات  هذه  بمثل  اإلدالء  من  الواقعيون  الخبراء 
لفترة  الداخلية  الشئون  في  تدخاًل  تعتبر  التي  الخاطئة 
استأنف  األميركي  الرئيس  أن  »إال  وتــدارك  الوقت«.  من 
تصريحاته غير المنطقية ألنه يعاني تخبطًا في تحليله 

للوضع«.
ثالثة  مــحــاكــمــة  ــرر  ــق ــم ال ــن  م ــه  ــأن ب متقي  ـــرح  ص كــمــا 
خمسة  مــن  أكثر  منذ  محتجزين  أميركيين،  مواطنين 
إن  للصحافيين  ـــال  وق ــس«.  ــس ــج ــت »ال بتهمة  ــر،  ــه أش
إجراء  يتم  حيث  الثالثة،  قضية  مع  سيتعامل  القضاء 
عن  الكشف  دون  بحقهم،  أحكام  ــدار  وإص لهم  محاكمة 
صحافي  مؤتمر  فــي  متقي  ــال  وق التفاصيل.  مــن  مزيد 
مباشرة  وقائعه  اإليــرانــيــة  ــي«  ف تــي  ــرس  »ب قناة  بثت 
دخلوا  الذين  الثالثة  األميركيين  هــؤالء  »استجواب  إن 
يتواصل.  مشبوهة  ألهداف  قانوني  غير  شكل  في  إيران 

ستجرى محاكمتهم وسيصدر حكم«.
»ال  طــهــران  أن  ـــي  ـــران اإلي ــة  ــي ــارج ــخ ال وزيــــر  وأعــلــن 
الضعيف  اليورانيوم  من  كلغ   400 تبادل  على  تصر« 
لتشغيل  الالزم  النووي  بالوقود  تملكه  الذي  التخصيب 
الوكالة  عنه  نقلت  كما  وقال  طهران.  في  األبحاث  مفاعل 

على  تصر  ال  اإلسالمية  »الجمهورية  أن  لألنباء  الرسمية 
في  اليورانيوم  من  كلغ   400 بتبادل  اقتراحها  تطبيق 
لمفاعل  الوقود  من  بكميات  الخليج(«  )في  كيش  جزيرة 
االقتراح  هــذا  طــرح  »تــم  وأضــاف  طــهــران.  في  األبــحــاث 
بادرة  إنه  األطــراف.  بعض  مع  ثنائية  محادثات  خالل 
على  نصر  »ال  وتابع  الــمــأزق«.  من  للخروج  نية  حسن 
كانت  طريقًا.  لهم  نفتح  أن  أردنــا  ــراح(.  ــت االق )تطبيق 

فرصة، ال يمكننا اإلصرار لكي يقبلوا بها«.
القومي  لألمن  األبيض  البيت  مستشار  أكد  جهته،  من 
أنــه  أمــس  نــشــرت  مقابلة  ــي  ف جــونــز  جيمس  ــرال  ــن ــج ال
يتصل  ما  في  موقفها  لتبدل  واحد  شهر  إيران  أمام  يبقى 
دولية  عقوبات  فرض  طائلة  تحت  وذلك  النووي،  بملفها 
فيغارو«  »لو  لصحيفة  ســؤال  على  ورداً  عليها.  جديدة 
جديدة  عقوبات  فرض  إمكان  من  روسيا  موقف  بشأن 
تمامًا  متفهمة  »كانت  روسيا  إن  جونز  قال  طهران،  على 
وأنه  ينفد  يكاد  الصبر  هذا  أن  تفهم  لكنها  لصبرنا،   )...(
لم  إذا  أكــثــر،  ال  شهر،  غضون  فــي  تغيير  هناك  سيكون 
مستشار  وأضــاف  موقف«.  أي  اإليراني  الجانب  يتخذ 

نهاية  في  إنه  دائمًا  »قلنا  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس 
ترغب  الــذي  االتجاه  على  الحكم  لحظة  ستحين  العام 

إيران في سلوكه«.
إيــران  أن  »تايمز«  صحيفة  ــدت  أك لندن  لندن،  وفــي 
عنصر  على  تــجــارب  إجـــراء  ــى  إل تهدف  بانشطة  تقوم 
إلى  مستندة  نووية،  قنبلة  تصنيع  في  يدخل  رئيسي 
التي  »الوثيقة  إن  الصحيفة  وقــالــت  إيــرانــيــة.  وثيقة 
المشاريع  أحد  يعتبر  نــووي  عسكري  بمشروع  تتصل 
أربعة  مدتها  خطة  تصف  غيران،  في  حساسية  األكثر 
إلى  يــؤدي  نــوويــة  قنبلة  عنصر   )...( لتجربة  ـــوام  أع

إحداث انفجار«.
استخباراتية  وكاالت  داخل  عدة  مصادر  أن  وأضافت 
»بــدايــة  ـــ  ب الوثيقة  ــخ  ــاري ت ـــددت  ح هويتها  تكشف  ــم  ل
من  المفترض  التعليق  من  اعوام  أربعة  بعد  اي   ،2007
التقنية  والوثيقة  للتسلح«.  لبرنامجها  ــران  إي جانب 
العنصر  هذا  استخدام  »تصف  بالفارسية  كتبت  التي 
خبراء  ــال  وق واليورانيوم«.  الهيدروجين  من  المكون 
يبرر  ال  عسكري  أو  مــدنــي  اســتــخــدام  أي  إن  للصحيفة 

نووي.  سالح  تصنيع  غايتها  كانت  إذا  إال  مماثلة  خطوة 
وأوضحت أن هذا النوع من اليورانيوم يدخل في تكوين 

القنبلة النووية في باكستان.
هذه  أن  البريطانية  للصحيفة  الــخــبــراء  واضـــاف 
إلى  اآلن  حتى  المتوافر  ــم  األه المؤشر  هي  المعلومات 
وقال   العسكري.  النووي  برنامجها  تواصل  ــران  إي أن 
اديفيد  الدولي  ــن  واألم العلم  معهد  ورئيس  الفيزيائي 
على  تنطوي  األبحاث  هذه  أن  إيران  تؤكد  »قد  اولبرايت 
إنه  مــدنــي.  تطبيق  أي  ثمة  ليس  ولكن  مدنية،  أهـــداف 
وتابعت  أسلحة«.  على  أبحاث  )إجراء(  إلى  كبير  مؤشر 
من  تجارب  ــراء  إج كيفية  تشرح  الوثيقة  أن  الصحيفة 
العالم  يرصدها  قــد  الــيــورانــيــوم«  مــن  ـــار  »أث ــرك  ت دون 

الخارجي.
األميركية  الخارجية   وزارة  قالت  آخــر،  جانب  مــن 
عن  لممثلين  عقده  المقرر  من  كــان  اجتماعًا  إن  االثنين 
ــن  األم مجلس  ــي  ف العضوية  الــدائــمــة  الخمس  ــــدول   ال
هذا  يعقد  لن  النووي   إيران  برنامج  بخصوص  وألمانيا 

العام، بسبب صعوبات في تحديد الموعد.

§ طهران - رويترز، أ ف ب

ألقت  طهران  إن  )اإلثنين(  أمس  آبادي  دولت  جعفري  عباس  طهران  في  العام  المدعي  قال   [
اإلسالمية  الجمهورية  مؤسس  ص��ورة  تمزيق  واقعة  بسبب  األشخاص  من  عدد  على  القبض 

اإليرانية اإلمام الخميني أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة األسبوع الماضي.

الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد يصف معارضيه بأعداء إيران وأنهم عمالء للدول األجنبية            )رويترز(

رئيس وزراء األردن الجديد يشكل حكومته
§ عّمان - أ ف ب، د ب أ

ــة  ــال ــوك ل أردنـــــــي  مـــســـئـــول  أفــــــاد   [
رئيس  أن  )اإلثنين(  أمس  برس  فرانس 
انتهى  الرفاعي  سمير  المكلف  الـــوزراء 
فيها  ابــقــى  الــتــي  حكومته  تشكيل  ــن  م
ــري  ــوزي ــــــوزراء الــســيــاســيــيــن ك ــى ال ــل ع
وزيرين  عين  فيما  والداخلية  الخارجية 
المصدر  وأضاف  جديدين.  اقتصاديين 
أدى  الحكومي  وفريقه  الوزراء  رئيس  أن 
الملك  أمــام  الحــق  وقــت  في  اليمين  قسم 

للدستور. وفقا  الثاني  عبداهلل 
نــايــف  ــة  ــي ــل ــداخ ال وزيــــر  ان  ـــع  ـــاب وت
ــر  ــاص ــــــر الـــخـــارجـــيـــة ن الـــقـــاضـــي ووزي
واالتصال  لالعالم  الدولة  ووزيــر  جودة 
مناصبهم  على  حافظوا  الشريف  نبيل 
الحكومة  مــن  وزراء  عــشــرة  جــانــب  ــى  ال
المالية  وزارة  حقيبة  واوكلت  القديمة. 
حمور،  ــو  اب محمد  السابق  ــر  ــوزي ال ــى  ال
وجه  الــى  التخطيط  وزارة  اوكلت  فيما 
جــديــد هـــو جــعــفــر حــســان احـــد كـــوادر 
لرئيس  ــون  ــك ــي وس ــي.  ــك ــل ــم ال ـــوان  ـــدي ال
ــان هــمــا رجــائــي  ــب ــائ ــد ن ــدي ــج ـــــوزراء ال ال
نائب  منصب  سيشغل  الـــذي  المعشر 
للشئون  ــــة  دول ــــر  وزي ــــــوزراء  ال ــس  ــي رئ
نايف  ــة  ــي ــل ــداخ ال ــــر  ووزي ــة  ــادي ــص ــت االق
ــى مــوقــعــه.  ــل ــظ ع ــاف ــــذي ح ــي ال ــاض ــق ال
الرفاعي  كلف  االردنــــي  الــعــاهــل  ـــان  وك
بتشكيل  الماضي  االربعاء  عامًا(   43(

تضع  التي  الجديدة  االردنية  الحكومة 
عبداهلل  الملك  وقــال  هدفًا.  »الشفافية« 
نريد  »نحن  الرفاعي  تكليف  رسالة  في 
ــروح  وب وشفافية  بثقة  تعمل  حكومة 
دون  من  العام،  الصالح  لخدمة  الفريق 
الــخــوف  وطــــأة  تــحــت  تــبــاطــؤ  او  تــــراخ 
الشعبية  حسابات  أو  القرار  اتخاذ  من 
التي  االســتــرضــاء  سياسات  أو  اآلنــيــة، 
الكثير  الماضي  في  وطننا  على  أضاعت 
والتغيير  ــور  ــط ــت وال التميز  فـــرص  ــن  م
روح  مواكبة  من  يمكننا  الذي  االيجابي 

ومتطلباته«. العصر 
»تعديل  الى  االردني  العاهل  دعا  كما 
انتخابات  وتنظيم  االنتخاب«  قانون 
ال  بموعد  و«شفافة«  صادقة  تشريعية 
بعد   ،2010 العام  االخير  الربع  يتجاوز 
االنتخابات  في  تزوير  بحدوث  اتهامات 

.2007 العام  الماضية  النيابية 
االردني  االعيان  مجلس  رئيس  وقدم 
للعاهل  استقالته  السبت  الرفاعي  زيد 
سمير  نجله  تعيين  من  ايام  بعد  االردني 

للوزراء. رئيسًا  الرفاعي 

الملك عبداهلل يصافح سمير الرفاعي       )رويترز(

كوبنهاغن تقصر حصانة الساسة المهددين باالعتقال على فعاليات القمة 

الدول النامية تعلق مشاركتها في مجموعات العمل حول المناخ
الدول  ان  دبلوماسية  مصادر  ذكرت    [
مجموعات  فــي  مشاركتها  علقت  النامية 
أمس  كوبنهاغن  فــي  المناخ  ــول  ح العمل 
ـــدول  ال ان  ــادر  ــص ــم ال وقــالــت  )االثـــنـــيـــن(. 
اال  المفاوضات  مواصلة  رفضت  النامية 
حول  للمحادثات  ــة  ــوي االول اعــطــاء  تــم  اذا 
كويوتو  بــبــروتــوكــول  ثانية  ــزام  ــت ال فــتــرة 
»الرؤية  بشأن  االوسع  المحادثات  من  بدال 
التغير  حول  المشترك  للعمل  االمد«  طويلة 

المناخي. 
الكشف  عــدم  طلب  غربي  ــر  وزي ــرح  وص
الدول  ان  برس  فرانس  لوكالة  هويته  عن 
العمل  مجموعات  ــن  م ــت  ــرج »خ النامية 
»يمكن  انه  واضاف  إبالغي«.  تم  ما  بحسب 
اذا  ما  على  يعتمد  وذلك  المشكلة،  هذه  حل 
يكونوا  ان  فــي  يرغبون  المشاركون  ــان  ك
ـــدول  ال ان  الــمــصــادر  وذكـــــرت  ــن«.  ــي ــائ ــن ب
الخطوة  تــلــك  ـــدأت  ب ــي  ــت ال ــي  ه االفــريــقــيــة 

وايدتها مجموعة الـ 77 دولة نامية. 
الغنية  الــدول  كيوتو  بروتوكول  ويلزم 
االنبعاثات  بخفض  عليه  صــادقــت  الــتــي 
ــزم الـــدول  ــل الــضــارة بــالــبــيــئــة، ولــكــنــه ال ي
ـــم تـــصـــادق الـــواليـــات  ــة بـــذلـــك. ول ــي ــام ــن ال
انه  تقول  الذي  البروتوكول  على  المتحدة 
تنطبق  ال  الملزمة  أهدافه  إن  إذ  منصف  غير 

من  تعد  التي  العمالقة  النامية  الدول  على 
اكبر الدول الملوثة. 

التنفيذي  المدير  هوبس  جيرمي  وقــال 
لمنظمة اوكسفام انترناشونال إن »إفريقيا 
االسبوع«،  نهاية  قبل  االنذار  جرس  قرعت 
يــوم  ستعقد  ــي  ــت ال الــقــمــة  الـــى  ــــارة  اش ــي  ف
 120 نحو  فيها  ويشارك  المقبل  )الجمعة( 
ان  واضاف  والحكومات.  الدول  رؤساء  من 
تضمن  نتيجة  ترى  ان  تريد  الفقيرة  »الدول 
الــدول  ان  اال  لــالنــبــعــاثــات،  كــبــيــراً  خفضًا 
حول  المناقشات  تأجيل  تــحــاول  الغنية 
وهي  نقدمها  أن  علينا  التي  الوحيدة  اآللية 

بروتوكول كيوتو«. 

 77 الـ  مجموعة  دول  ان  الوزير  واضاف 
وللسبب ذاته ال ترغب في اتفاق تم التوصل 
االساسية  المشاكل  لمعالجة  ــس  ام إليه 
رسمي  غير  بشكل  الــمــنــاخ  مــحــادثــات  فــي 
مجموعات  خمس  في  الوزراء  مستوى  على 
بشكل  متقدمة  ودولة  نامية  دولة  تترأسها 
متحدث  ذكـــر  ـــك،  ذل ــون  ــض غ ــي  ف مــشــتــرك. 
أنه  الدنماركية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
المثيرين  الدول  رؤساء  بعض  على  يتعين 
للجدل الذين يعتزمون المشاركة في القمة 
عن  االبتعاد  عدم  المناخ  لحماية  العالمية 
المكان المنعقدة فيه القمة إذا كانوا يريدون 
المتحدث  وأكد  اعتقالهم.  مخاطرة  تجنب 

»بوليتيكين«  لصحيفة  تصريحات  فــي 
الحصانة  إن  االثنين  الصادرة  الدنماركية 
ســتــســري »فــقــط عــلــى األنــشــطــة الــتــي لها 
صلة مباشرة بمؤتمر حماية المناخ التابع 

لألمم المتحدة«.
ــن أن  ــاغ ــه ــن ــوب ـــي ك ـــادر ف ـــص وذكــــــرت م
إجـــراءات  ستتخذ  الدنماركية  السلطات 
محكمة  قبل  من  المطلوبين  الساسة  ضد 
المحظور  أو  الهــــاي  فــي  الــمــتــحــدة  األمــــم 
لالتحاد  التابعة  الدول  إلى  رسميا  سفرهم 
األوروبي، مثل الرئيس الزيمبابوي روبرت 
تم  إذا  شوي،  ثان  ميانمار  ورئيس  موغابي 
إطار  عن  خارجة  بأنشطة  قيامهم  اكتشاف 
المؤتمرات  مركز  في  مقرها  عن  بعيدا  القمة 

»بيال سينتر«. 
البيت  باسم  المتحدث  أعلن  جانبه،  من 
الرئيس  أن  أمس  غيبس،  ــرت  روب األبيض 
مؤتمر  ــن  ع يــصــدر  أن  يــريــد  ــا  ــام أوب ـــاراك  ب
سيشارك  حين  في  ملزم،  اتفاق  كوبنهاغن 
ــوم  ــي ــس األمــيــركــي الــجــمــعــة فـــي ال ــي ــرئ ال
المناخ  بشأن  الدولي  االجتماع  من  األخير 
غيبس  واعلن  الدنماركية.  العاصمة  في 
»تعهد الرئيس بالسعي وراء اتفاق يفرض 
للحد  ملموسة«  اجراءات  اتخاذ  الدول  على 

من انبعاثات غازات الدفيئة.

وفد الجابون يتشاور قبل تعليق مشاركته في المجموعة         )أ.ف.ب(

بينيرا يتصدر االنتخابات الرئاسية
 في تشيلي ويواجه فري في الجولة الثانية

للجولة  الجزئية  الرسمية  النتائج  أظــهــرت   [
االحد  جــرت  التي  الرئاسية  االنتخابات  من  ــى  االول
بين  ستجري  الثانية  الجولة  ان  تشيلي  في  الماضي 
بينيرا  سيباستيان  الثري  المعتدل  اليمين  مرشح 
وسط  من  المدعوم  فري  ادورادو  السابق  والرئيس 

اليسار.
 59 ــرز  ف بعد  ــة  ــي االول الرسمية  النتائج  ـــادت  واف
الذي  عاما(   60( بينيرا  ان  االصـــوات  من  المئة  في 
 44,23 على  حصل   ،2005 انــتــخــابــات  ــي  ف خسر 
على  نقطة   14 بنحو  متقدما  ــوات  االص من  المئة  في 
 2000 الى   1994 من  السابق  الرئيس  فري  ادواردو 
واذا  ــوات.  االص من  المئة  في   30,5 على  حصل  الذي 
الى  اليمين  سيعود  الثانية،  الجولة  في  بينيرا  فــاز 
الحكم  كان  عاما  عشرين  منذ  ــى  االول للمرة  السلطة 
بعد  اليسار  وســط  من  متعاقبة  حكومات  بيد  فيها 

نهاية ديكتاتورية اوغوستو بينوشيه عام 1990.
ميتشال  للرئيسة  خلفا  الجديد  الرئيس  وسيحل 
تاريخ  ــي  ف الــرئــاســة  تتولى  ـــراة  ام أول  باتشيلت، 
بشعبية  واليتها  نهاية  فــي  تحظى  والــتــي  تشيلي 
المئة  في   80 الى  المئة  في   75 بين  تتراوح  قياسية 
متتالية  ثانية  لــواليــة  الــتــرشــح  تستطيع  ال  لكنها 

بحسب الدستور.
ويتوقع ان يحصل المرشح المستقل، االشتراكي، 
سابقا ماركو انريكس امينامي على 19,39 في المئة 

من االصوات ليحل في المرتبة الثالثة امام الشيوعي 
النتائج  بحسب  المئة،  فــي   5,86 ـــي  ارات خــورخــي 
الداخلية  وزير  نائب  اعلنها  التي  الجزئية  الرسمية 

بتريسيو روسندي.
وتقوم هذه النتائج، التي تعتبر توقعا ذا مصداقية 
من  بقليل  اكثر  فرز  بعد  تشيلي،  في  النهائية  للنتائج 
ناخب  مليون   8.3 ودعي  ناخب.  بطاقة  مليون   4.2

الى االقتراع االحد.

مسلحون يرتدون بزات عسكرية يسطون على مصرف في كركوك

البوالني يعرض معلومات حساسة بشأن تفجيرات بغداد
§ بغداد - أ ف ب

)البرلمان(  العراقي  النواب  مجلس  ]استأنف   
لليوم الثالث على التوالي أمس )االثنين( استماعه 
في  األخــيــرة،  التفجيرات  بشأن  األمنيين  لــلــوزراء 
الداخلية  وزير  من  بطلب  سرية  إلى  تحولت  جلسة 
معلومات  على  المجلس  ــالع  إلط البوالني  ــواد  ج

حساسة تخص تفجيرات أغسطس/آب الماضي.
فرانس  لوكالة  البياتي  عباس  النائب  ــال  وق  
ــورة  ــص ــف فـــي جــلــســة الـــيـــوم ب ــش ــك بــــرس »تــــم ال
قامت  الــتــي  والــجــهــات  ــاص  ــخ األش عــن  تفصيلية 
ــة في  ــي ــارج ــخ ــة وال ــي ــال ــم بــتــفــجــيــرات وزارتـــــي ال

الماضي«. أغسطس 
ملفاتهم  أكملت  التحقيق  »جهات  أن  ــاف  وأض
 13 عددهم  البالغ  الجناة  هويات  عن  الكشف  وتم 

شخصًا ويرتبطون بتنظيم القاعدة«.
شريحة  على  عثرت  األمنية  »الــقــوات  أن  ــد  وأك
عند  نفسه  بتفجير  ــام  ق الـــذي  ــاري  ــح ــت االن جـــوال 
شخص  مع  له  اتصال  آخر  وكان  الخارجية  مبنى 

من سورية«.
الخلية  ــذه  ه ـــراد  أف ــدام  ــإع ب الــبــرلــمــان  ــب  ــال وط  
برلماني  مصدر  ـــال  .وق للبياتي  وفــقــًا  اإلرهــابــيــة 
من  طلب  الداخلية  »وزيــر  إن  برس  فرانس  لوكالة 
إلطالعهم  ســريــة  الجلسة  جعل  ــواب  ــن ال مجلس 
المتورطة  الشبكة  تخص  التي  التحقيقات  على 

بتفجيرات وزارتي المالية والخارجية«.
اعتقال  عن  األحــد  كشف  العراقي  الوزير  وكــان   

التي  أغسطس  بتفجيرات  متورطين  »مجرمًا«   13
شخص  مئة  نحو  مقتل  عن  وأسفرت  بغداد  ضربت 

وإصابة مئات آخرين بجروح.
وأعلن أنه سيتم إعدام هؤالء المتورطين قريبًا.

يرتدي  مسلحة  مجموعة  اقتحمت  ميداينًا،     
مصارف  أكبر  العراقية  األمن  قوات  بزات  أفرادها 
بحجة  ـــس  أم ــار  ــه ــن ال ـــح  وض فـــي  كـــركـــوك  ــة  ــن ــدي م
فتح  في  فشلوا  لكنهم  داخله  في  انتحاري  مالحقة 
بحسب  دوالر،  ــف  أل  22 بسرقة  واكتفوا  الخزنة 

مسئول أمني رفيع.
ــواء  ــل ــوك ال ــرك ــة مــحــافــظــة ك ــرط ــر ش ــدي  وقـــال م
تورهان يوسف عبد الرحمن إن »مسلحين يرتدون 
مركبات  ثالث  ويستقلون  األمنية  القوات  مالبس 
الرشيد  مصرف  بشأن  طوقًا  ضربوا  الدفع  رباعية 
فرع 1 حزيران وأبلغوا حراسه بأن هناك انتحاريًا 

يرتدي حزامًا ناسفًا دخل المصرف«.
المصرف  إلــى  الــحــراس  ــول  دخ ــدى  »ل ــاف  وأض  
جميع  ــع  م ــم  ــوه ــزل وع وتــقــيــيــدهــم،  مباغتتهم  ــم  ت
جمع  بعد  منفردة  قاعة  في  والموظفين  المراجعين 
عن  هؤالء  سأل  »بعدها  وتابع  الجوالة«.  هواتفهم 
أجابهم  المصرف  مدير  معاون  لكن  الخزنة،  مفتاح 

بأن المدير غادر ومعه المفاتيح«.
هو  ما  بسرقة  »قــامــوا  المسلحين  أن  وأضــاف   
 26 نحو  والبالغة  الصندوق  في  مبالغ  من  موجود 
والذوا  دوالر(  ألف   22 )نحو  عراقي  دينار  مليون 

بالفرار«.
المسلحين  من  من  ــدداً  ع أن  أمني  مصدر  ــر  وذك  

أن  إلى  الرحمن  عبد  وأشار  أقنعة.  يضعون  كانوا 
رهن  وهم  المصرف  حراس  أداء  في  تقصيراً  »هناك 
ضعيف  للمصرف  األمني  النظام  أن  ،كما  االحتجاز 
ــز الــشــرطــة  ــرك ــرف وم ــص ــم ــاز اإلنـــــذار بــيــن ال ــه وج
في  مراقبة  كاميرات  وجود  عدم  جانب  إلى  معطل 

المصرف«.
السابقين  الكبار  الموظفين  أحــد  أكــد  ذلــك  إلــى    
البريطاني  الوزراء  رئيس  أن  أمس  بلير  طوني  لدى 
العراق  على  الحرب  في  بريطانيا  أقحم  السابق 
أفادت  كما  المتحدة،  للواليات  »التملق«  باب  من 

صحيفة »تايمز« االثنين.
السابق  المدير  لسان  على  االتــهــام  ــذا  ه ــاء  وج
المدعي  الــعــدل  وزارة  فــي  القضائية  للمالحقات 
طوني  ـــالن  إع عــلــى  رداً  ــد،  ــال ــدون ــاك م كــيــن  ــام  ــع ال
»بي. البريطانية  ــة  اإلذاع لهيئة  تصريح  في  بلير 

بي.سي« إنه كان مستعداً إلقحام المملكة المتحدة 
لم  بغداد  أن  علم  وإن  حتى  العراق  على  الحرب  في 

تكن تمتلك أسلحة دمار شامل.
»حيلة  اســتــعــمــل  بــلــيــر  إن  ــد  ــال ــدون ــاك م وقــــال   
ــداع  وخ الــحــرب  ــى  إل الــبــالد  لجر  للخوف«  مثيرة 
الواليات  مع  النفوذ  تقاسم  أن  مؤكداً  البريطانيين، 

المتحدة في هذه القضية »أفقده رشده«.
إلى  ــراق  ــع ال بشأن  تحقيق  لجنة  وستستمع   

طوني بلير في يناير/كانون الثاني المقبل.
»مالحقات  إلى  الحرب(  )أوقفوا  جمعية  ودعت 
االعتراف  هذا  جدد  »إذا  بلير  طوني  بحق  قضائية« 

بارتكاب جرائم حرب أمام لجنة التحقيق«.
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في افتتاح القمة الخليجية الثالثين 

أمير الكويت: استهداف الحوثيين للسعودية »مساس لألمن الجماعي« لمجلس التعاون

 وجدد الشيخ صباح استنكار وإدانة »االعتداءات والتجاوزات« بحق 
مساسًا  يمثل  المملكة  واستقرار  بأمن  مساس  »أي  أن  مؤكداً  السعودية، 
كل  في  السعودية  دعم  على  ومشدداً  المجلس«  لدول  الجماعي  باألمن 

اإلجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وأمنها«.
اإليراني  النووي  الملف  ــة  أزم »حــل  إلــى  الكويت  أمير  دعــا  ــك،  ذل إلــى   
بمبادىء  »االلتزام  إلى  ضمنًا  إيران  داعيًا  السلمية«،  والطرق  بالحوار 

الشرعية الدولية بما يحقق التوصل إلى تسوية سلمية لهذا الملف«.
القادة  إن  الكويت  أمير  قال  المشترك،  الخليجي  العمل  مستوى  وعلى   
المجلس،  دول  بين  الكهربائي  الربط  مشروع  سيدشنون  الخليجيين 
مؤكداً العزم »على الدخول في البرنامج الزمني التفاقية االتحاد النقدي 

وكذلك إنشاء هيئة سكة حديد دول المجلس«.
والبحرين  وقطر  والكويت  السعودية  هي  خليجية  دول  أربع  وستبدأ   
مجلس  إنشاء  على  ينص  الذي  الخليجي  النقدي  االتحاد  باتفاق  العمل 
العملة  يصدر  مركزي  مصرف  إلــى  بعد  ما  في  يتحول  خليجي  نقدي 

الموحدة.

على  للصحافيين  الشمالي  مصطفى  الكويتي  المالية  ــر  وزي ــال  وق  
الخليجي  النقدي  المجلس  تشكيل  سيتم  أنه  الكويت  قمة  افتتاح  هامش 

مطلع العام المقبل.
»للهجمات  المجلس  دول  استنكار  الكويت  أمــيــر  أبـــدى  ذلـــك،  ــى  إل  
وتجاوزها«.  خالفاتهم  »لنبذ  الفلسطينيين  ودعا  العراق  في  اإلرهابية« 
القضية  هذه  مسار  على  نوعي  تحرك  إلحداث  الدولي  »المجتمع  دعا  كما 
األراضي  كل  من  الكامل  لالنسحاب  »إسرائيل«  على  الضغط  وممارسة 
وتهويد  المستوطنات  بناء  عــن  الــفــوري  والتوقف  المحتلة  العربية 

القدس وتهديد المسجد األقصى«.
جدول  أمامنا  إن  للقمة،  االفتتاحية  الكلمة  في  الكويت  أمير  ــال  وق    
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  بالقضايا  حافاًل  أعمال 
تتطلب  والــتــي  التعاون  مجلس  دول  تهم  التي  التنموية  والمشاريع 

التداول واإلقرار والمتابعة وبما يعود على شعوبنا بالخير والنفع .
الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  له  تتعرض  ما  »إن  ــاف  وأض   
ألراضيها  متسللين  قبل  من  وأمنها  سيادتها  يستهدف  سافر  عدوان  من 

لهذه  وإدانتنا  استنكارنا  نجدد  فإننا  ولذلك  جميعًا  منا  مرفوض  أمــر 
يتخذونه  ما  كل  في  أشقاءنا  وداعمين  مؤيدين  والتجاوزات  االعتداءات 
السعودية  العربية  المملكة  وأمـــن  ســيــادة  عــن  للدفاع  ــــراءات  إج مــن 
الشقيقة وحماية وصيانة أراضيها منوهين في ذات الوقت بحكمة أخينا 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  العزيز 
بأن  ومؤكدين  العدوان،  هذا  مع  التعامل  حيال  السديدة  توجيهاته  في 
يمثل  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  واستقرار  بأمن  مساس  أي 

مساسًا باألمن الجماعي لدول المجلس«.
ربوع  واالستقرار  األمن  يسود  أن  نأمل  فإننا  المنطلق  نفس  »من  وقال: 
الجمهورية اليمنية الشقيقة بقيادة الرئيس علي عبداهلل صالح لتسخير 
للشعب  يحقق  بما  التنمية  متطلبات  نحو  واإلمــكــانــات  الجهود  كافة 
وحدته  لليمن  يحفظ  وبما  ــار  واالزده التقدم  من  المزيد  الشقيق  اليمني 

وسيادته على أراضيه ».
ما  بــالــغ  بقلق  نتابع   « الــكــويــت:  أمــيــر  قــال  الــعــراقــي  ــأن  ــش ال وعــن   
من  لعدد  بتفجير  تمثلت  إرهابية  أعمال  من  الشقيق  العراق  له  يتعرض 
المؤسسات والمنشآت الحكومية راح ضحيتها العديد من أبناء الشعب 
العراقي ونؤكد بهذا الصدد إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذه الهجمات 
اإلرهابية وندعو األشقاء للتكاتف ورص الصفوف لتفويت الفرصة على 
كل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار العراق ونتطلع إلى تواصل العملية 
أجواء  في  البرلمانية  االنتخابات  إلجراء  وصواًل  العراق  في  السياسية 
في  العراقي  الشعب  أبناء  تطلعات  معها  ليتحقق  ومستقرة  ديمقراطية 

االستقرار األمني والتوافق السياسي والتنمية االقتصادية«.
نتابع  »إننا  صباح:  الشيخ  قال  األوسط  الشرق  في  السالم  ملف  وفي   

بين  الفلسطيني  بالصف  تعصف  التي  الخالفات  بالغين  وألم  بأسف 
الذي  األمر  لمعاناتهم  تكريس  من  الخالفات  تلك  سببته  وما  أشقاء  إخوة 
والصلف  التعنت  من  المزيد  إظهار  في  إلسرائيل  مواتية  فرصة  شكل 
لتعطيل كافة الجهود الرامية لتحقيق السالم العادل والشامل والدائم«.

   وأردف: »إننا نكرر دعوتنا إلخوتنا في األراضي العربية المحتلة لنبذ 
العمل  نحو  جهودهم  كافة  تكريس  على  والحرص  وتجاوزها  خالفاتهم 
الجاد لخدمة قضيتهم العادلة ضمانًا لوحدة األرض واستعادة الحقوق 
وعاصمتها  المستقلة  دولته  وإقامة  الفلسطيني  للشعب  المشروعة 
القدس، كما نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي ليمارس مسئولياته إلحداث 
إسرائيل  على  الضغط  وممارسة  القضية  هذه  مسار  على  نوعي  تحرك 
الفوري  والتوقف  المحتلة  العربية  األراضي  كافة  من  الكامل  لالنسحاب 

عن بناء المستوطنات وتهويد القدس وتهديد المسجد األقصى«.
النووي  الملف  أزمــة  حل  إلى  الكويت  أمير  دعا  اإلقليمي  ــار  اإلط وفي   
بمبادىء  االلــتــزام  إلــى  ندعو  »كما  السلمية  والطرق  بالحوار  اإليــرانــي 
الملف  لهذا  سلمية  تسوية  إلــى  التوصل  يحقق  بما  الدولية  الشرعية 
واالستقرار  ــن  األم على  الحفاظ  فــي  ويسهم  والثقة  االطمئنان  ويــوفــر 

بالمنطقة«.
والتحديات  التطورات  من  المحيط  هذا  وسط  »إننا  قائاًل:  واختتم    
نكون  مــا  ألحــوج  والــدولــيــة  منها  اإلقليمية  واالقــتــصــاديــة  السياسية 
تلك  كل  لمواجهة  المشترك  الخليجي  عملنا  لدعم  جهودنا  تكثيف  إلى 
وبالعزم  عملنا.  ميزت  التي  والمبادىء  بالمثل  متمسكين  التحديات. 
بما  ومشاريعنا  قراراتنا  تنفيذ  ومتابعة  منظمتنا.  تطوير  على  واإلصرار 

يحقق تطلعات دولنا وشعوبنا«.

§ الكويت - أ ف ب، كونا 

 ] أكد أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح أمس )االثنين( في افتتاح القمة الخليجية أن استهداف السعودية من قبل 
السعودية  له  تتعرض  ما  إن  الكويت  أمير  وقال  الخليجي.   التعاون  مجلس  لدول  الجماعي«  لألمن  »مساسًا  يشكل  الحوثيين 
من »عدوان سافر يستهدف سيادتها وأمنها من قبل متسللين ألراضيها أمر مرفوض منا جميعًا« في إشارة إلى المتمردين 

الحوثيين على الحدود مع اليمن.

قمة »التعاون« تتجه إلقرار الربط الكهربائي الخليجي الموحد

حسين – قاسم  الكويت   §

مجلس  دول  قــــادة  )االثــنــيــن(  ـــس  أم ــاء  ــس م ـــن  دش  [
يهدف  الذي  الخليجي  الكهربائي  الربط  مشروع  التعاون 
ومستخدم  موثوق  بشكل  الكهرباء  نقل  خدمات  توفير  إلى 
استقرار  تعزيز  ــي  ف سيساهم  إذ  وتــنــافــســي،  ومــســتــدام 

الكهرباء. من  االحتياطي  وتوفير  الكهربائية  الشبكة 
اإلعالمي،  بالمركز  أمس  ظهر  عقد  صحافي  مؤتمر  وفي 
يوسف  الكهربائي  الربط  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  تحّدث 
و640  مليار  بلغت  الــتــي  الــمــشــروع  كلفة  عــن  جــنــاحــي، 
 5 المجلس  دول  على  سيوفر  وأنــه  أميركي،  دوالر  مليون 

الخليجية.  الشبكات  ربط  بعد  ميجاوات  آالف 
دول  بين  توزعت  المشروع  كلفة  إن  جناحي،  وأضاف 
تبلغ  إذ  دولـــة،  كــل  فــي  الــوفــر  كمية  حسب  على  المجلس 
المئة  فــي  6ر31  الكلفة  فــي  السعودية  مساهمة  نسبة 
وقطر  المئة  في  4ر15  واإلمارات  المئة  في  7ر26  والكويت 

المئة.  في   6 وعمان  المئة  في   9 والبحرين  المئة  في   11
شملت  مــراحــل،  ــالث  ث يشمل  المشروع  أن  ــى  إل وأشــار 
بما  والبحرين،  وقطر  والسعودية  الكويت  ربــط  ــى  األول
تمثل  بينما  الــمــشــروع،  إجمالي  مــن  المئة  فــي   80 يمثل 
وعمان،  ـــارات  اإلم بين  الكهرباء  ــط  رب الثانية  المرحلة 
ــط الــكــامــل بــيــن الــدول  ــرب والــمــرحــلــة الــثــالــثــة ســتــكــون ال

الست. 
للمشروع  السنوية  التشغيلية  الكلفة  أن  جناحي  وذكر 
بحدود  يوفر  المشروع  أن  موضحًا  دوالر،  مليون   50 تبلغ 

المجلس،  لدول  المركبة  القدرة  من  ميجاوات  آالف  خمسة 
إنتاجها.  وليس  للكهرباء  نقل  مشروع  وهو 

خفض  على  المشروع  تأثير  عن  »الوسط«  لـ  سؤال  وفي 
الخليجي،  للمواطن  بالنسبة  الكهرباء  تسعيرة  كلفة 
من  الــخــلــيــجــي  ــن  ــواط ــم ال ــادة  ــف ــت اس أن  ــي  ــاح ــن ج أجــــاب 
المشروع  يؤثر  لن  ولكن  مباشرة،  غير  ستكون  المشروع 
تسعيرة  فتخفيض  للمواطن،  بالنسبة  الكلفة  خفض  على 
»إن  ـــاف:  وأض حــدة.  على  دولــة  لكل  يــعــود  ســيــادي  قــرار 
أن  كما  الــشــراء،  مصدر  توحيد  حين  ستقل  الكلفة  وحــدة 
لسياسات  نــظــراً  ــرى  ألخ ــة  دول مــن  يختلف  اإلنــتــاج  كلفة 
المستخدم،  الــوقــود  أســعــار  فيها  تتحكم  التي  ــاج،  ــت اإلن

المستقلة«.  االقتصادية  وقيمته  سوقه  له  والذي 
ــار  ــي ــت ـــن ضـــمـــان عــــدم انــقــطــاع ال وفــــي ســــؤال آخــــر ع
في  مئة  ضمان  يوجد  ال  أنه  أجاب  الربط،  بعد  الكهربائي 

والطوارئ.  االنقطاع  حاالت  بعض  توجد  قد  المئة، 
الثالثين  القمة  أعمال  )االثنين(  أمس  مساء  وانطلقت   
الكويتية  العاصمة  في  الخليجي،  التعاون  مجلس  لدول 
ظهر  بعد  وصولهم  بدأ  الذين  الست،  الدول  قادة  بحضور 
السادسة  الساعة  عند  االفتتاحية  الجلسة  لتعقد  أمس، 
وأمنية  ــة  ــادي ــص ــت واق سياسية  ـــروف  ظ ــل  ظ ــي  ف مــســاًء، 

والدولي.  اإلقليمي  المستويين  على  حساسة 
منذ  الــكــويــت  تستضيفها  الــتــي  الــخــامــســة  ــي  ه الــقــمــة 
 ،1981 العام  منتصف  الخليجي  التعاون   مجلس  إنشاء 
ــة  األزم تــداعــيــات  مقدمتها  فــي  قضايا  ــدة  ع ستناقش  إذ 
التضامن  بــإعــالن  اليمن  فــي  ــرب  ــح وال ــي  دب فــي  المالية 

نتائج  أهم  ومن  السعودية.  العربية  المملكة  مع  الكامل 
بين  الموحد  الكهربائي  الربط  مشروع  تدشين  القمة  هذه 
والذي  أميركي،  دوالر  مليار   1.6 تكلف  الذي  الخليج،  دول 
كبيرة  استثمارية  فرص  توفير  في  يسهم  أن  المتوقع  من 
عليه  التعويل  عن  فضاًل  والحكومي،  الخاص  للقطاعين 
موضوعات  القمة  ستناقش  كما  ــوارئ.  ــط ال حــاالت  فــي 
العراقي  والموضوع  اإليراني  النووي  الملف  مثل  أخرى 
جانب  ــى  إل ــــاب،  واإلره المحتلة  فلسطين  فــي  ــع  ــوض وال
مصرف  ــاء  ــش وإن النقدية  كــالــوحــدة  اقــتــصــاديــة  قضايا 
إشراف  تحت  يكون  مستقباًل،  األزمــات  لمواجهة  خليجي 

التعاون.  مجلس 
مجلس  ــدول  ل الكهربائي  الربط  هيئة  رأسمال  ويبلغ 
دوالر  آالف  و407  مليون  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
األسهم  عدد  »اإلمارات«  التالي:  النحو  على  موزع  أميركي 
دوالر  مليون   216.678.000 قدرها  بقيمة   216.678
األسهم  عدد  البحرين  المئة،  في   15.40 نسبته  ما  أميركي 
دوالر  مليون   126.630.000 قدرها  بقيمة   126.630
األسهم  عدد  السعودية  المئة،  في   9.00 نسبته  ما  أميركي 
دوالر  مليون   444.612.000 قدرها  بقيمة   444.612
األسهم  عــدد  عمان  المئة،  في   31.60 نسبته  ما  أميركي 
ما  دوالر  مليون   78.792.000 قــدرهــا  بقيمة   78.792
بقيمة   164.619 األسهم  عدد  قطر  المئة،  في   5.60 نسبته 
 11.70 نسبته  ما  دوالر  مليون   164.619.000 قدرها 
قدرها  بقيمة   375.669 األسهم  عــدد  الكويت  المئة،  في 
المئة. في   26.70 نسبته  ما  دوالر  مليون   375.669.000

قادة دول مجلس التعاون الخليجي خالل افتتاح القمة الخليجية  أمس في الكويت

§ الكويت - أ ف ب

خالد  الكويتية  الخارجية  وزارة  وكــيــل  ــال  ق  [  
على  اتفقوا  الخليجيين  الخارجية  وزراء  إن  الجاراهلل 
قمة  إلى  سيرفع  الموحدة  للعملة  جديد  زمني  جدول 
)االثنين(  أمس  انطلقت  التي  الخليجية  الــدول  قادة 
لالتحاد  األخــضــر  الــضــوء  تعطي  أن  يتوقع  والــتــي 

النقدي الخليجي.
وقال الجاراهلل في تصريحات نقلتها وكالة األنباء 
الكويتية إنه »تم االتفاق على برنامج زمني للوصول 
أن  يفترض  كان  التي  الموحدة«،  الخليجية  للعملة 
الخارجية  وزراء  اجتماع  في  وذلك   ،2010 في  تطلق 

الخليجيين التحضيري للقمة.
قمة  أن  أكـــدوا  خليجيين  مسئولين  عــدة  ـــان  وك
الــذي  الخليجي  الــنــقــدي  ــاد  ــح االت ستطلق  الــكــويــت 
هي  ــاون  ــع ــت ال مــجــلــس  مــن  ــط  ــق ف دول  ــــع  أرب يــشــمــل 
انسحاب  بعد  والبحرين،  وقطر  والكويت  السعودية 

سلطنة عمان واإلمارات.
محمد  الشيخ  الكويتي  الــخــارجــيــة  ـــر  وزي ـــد  وأك   
ستعلن  الــكــويــت  قمة  أن  ســابــق  ــت  وق ــي  ف الــصــبــاح 
نقدية  وحدة  نحو  النقدي  االتحاد  في  بالعمل  »البدء 
منطقة  التعاون  مجلس  دول  اقتصاديات  من  تخلق 
االتــحــاد  دول  ــي  ف يــحــدث  ــا  م نسق  على  اقــتــصــاديــة 
بالجدول  االلتزام  أن  الواضح  من  وبات  ــي«.  األوروب
في  مشروعها  أطلق  التي  الموحدة  للعملة  الزمني 
العام  النقد  مجلس  إنــشــاء  على  سيقتصر   ،2001
المقبل وليس العملة بحد ذاتها التي يبدو أن إطالقها 

سيتأخر عدة سنوات.
 إلى ذلك أشار الجار اهلل أن مشروع البيان الختامي 
للقادة  وسيرفع  الخارجية  وزراء  عليه  اتفق  ــذي  ال
اإلقليمية  بــاألوضــاع  تتعلق  بــنــود  عــدة  »يتضمن 
وآخــر  العراقية  الساحة  تشهدها  التي  واألحــــداث 
عملية  وتــطــورات  الفلسطينية  القضية  مستجدات 
مع  اإليــرانــي«،  النووي  »الملف  عن  فضاًل  السالم«، 
تحقيق  »عــلــى  المجلس  دول  ــرص  ح على  التأكيد 
في  واالستقرار  األمن  تحفظ  الملف  لهذا  سلمية  نهاية 

المنطقة وتلتزم بمتطلبات الشرعية الدولية.«
»بالغ  عــن  الختامي  البيان  مــشــروع  يعلن  كما    
اليمن  في  حاليًا  تجري  التي  »األحــداث  إزاء  القلق« 
واســتــقــراره  اليمن  ســالمــة  على  حرصها  وســتــؤكــد 

وسيادته على أراضيه«.
المتمردين  ــع  م الــيــمــن  شــمــال  ــي  ف ــرب  ــح ال وتــعــد 
ــدة الــزعــمــاء  ــائ ــود عــلــى م ــن ــب ــن أبـــرز ال الــحــوثــيــيــن م
طرفًا  بــاتــت  الــســعــوديــة  وأن  سيما  ال  الخليجيين 
نوفمبر/تشرين  مطلع  منذ  الحرب  هذه  في  مباشراً 

الثاني الماضي.
في  »الــقــاعــدة«  تنظيم  نشاط  مثل  عوامل  أن  كما   
الجنوب  فــي  النشطة  االنفصالية  والحركة  اليمن 

تؤرق دول مجلس التعاون وال سيما السعودية.
على  الجاراهلل  بحسب  الخارجية  وزراء  اتفق  كما   
مشروع قرار يتعلق بإنشاء هيئة سكك حديدية لدول 
مجلس التعاون الخليجي، وهي هيئة ستشرف على 
تبلغ  قد  والذي  بالقطارات  المشترك  الربط  مشروع 

كلفته 25 مليار دوالر ويمتد على طول ألفي كيلومتر.

اتفاق على جدول زمني جديد
 إلطالق العملة الخليجية الموحدة

رئيس الطيران الكويتي يدعو دول الخليج
 إلى سياسة األجواء المفتوحة بين مطاراتها

        §    الكويت - كونا

             ] دعا رئيس اإلدارة العامة 
ل��ل��ط��ي��ران ال��م��دن��ي ف����واز ال��ف��رح 
مجلس  دول  )االث���ن���ي���ن(  أم����س 
اعتماد  إل���ى  الخليجي  ال��ت��ع��اون 
س��ي��اس��ة »األج������واء ال��م��ف��ت��وح��ة« 
كافة  وإلغاء  مطاراتها  جميع  بين 

تشغيل  على  المفروضة  القيود 
الرحالت التجارية.

تصريح  في  الفرح  وق��ال              
)كونا(  الكويتية  األن��ب��اء  لوكالة 
القمة  م��ؤت��م��ر  ان��ع��ق��اد  بمناسبة 
التعاون  مجلس  دول  لقادة  ال�30 
الكويت  في  العربية  الخليج  لدول 
حققت إنجازات  المجلس  دول  إن 

ضخمة في تطوير قطاع الطيران 
المدني والبنية التحتية لمطاراتها 
م���ن خ����الل ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��روع��ات 
ت��وس��ع��ة وت��ح��دي��ث ل��ل��م��ط��ارات 
تقدم  ال��ت��ي  المالحية  وال��م��راف��ق 
المدني  الطيران  لحركة  خدماتها 
الحيوية  المنطقة  هذه  في  الدولي 

من العالم.
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بارد نسبيًا مع بعض السحب.

ومن  السواحل،  عند  قدمين  إلى  قدم  من 
قدمين إلى أربعة أقدام في عرض البحر.

عقدة   13 إلى   8 من  غربية  شمالية 
وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانًا.

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

05:07 pm
10:50 am

05:15 am
03:48 pm

06:17 am
04:48 pm

@ 6 - 15 ديسمبر: تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية 
والجوازات واإلقامة الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية 
الشخصي  المعرض  الجمعية  تقيم  خليفة،  آل  خليفة  بن  راش��د  الشيخ 
 7:00 الساعة  تمام  في  وذل��ك  مفيز،  عبداللطيف  الراحل  للفنان  الرابع 

مساًء بصالة الجمعية. 
خليفة  آل  محمد  بن  إبراهيم  الشيخ  مركز  ينظم  ديسمبر:   19  -  7  @
ويقام  ربط«،  »إنشاء  السلوادي  موسى  الفنان  معرض  والبحوث،  للثقافة 
بن  عمارة  المكان،  ذاكرة  في  مساء   7:00 الساعة  تمام  في  االفتتاح  حفل 
مطر بالمحرق، ويستمر المعرض مفتوحًا يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة 

9:00 صباحًا - 1:00 ظهرًا ومن 4:00 عصرًا - 7:00 مساًء. 
مي  الشيخة  واإلعالم  الثقافة  وزيرة  رعاية  تحت  ديسمبر:   24  -  9  @
بنت محمد بن إبراهيم آل خليفة، وبمناسبة افتتاح الصالة، تقيم صالة هند 
جاليري المعرض الثنائي للفنانين إبراهيم بوسعد وعلي المحميد، وذلك 
شارع   63 )رقم  بالمحرق  جاليري  هند  صالة  على  مساًء   7:00 تمام  في 

رقم 1 المحرق 202(. 
بمناسبة  البحرين  مملكة  احتفاالت  مع  تزامنًا  ديسمبر:   31  -  10  @
مهرجانًا  مرة  وألول  البحرين  بوابة  منتدى  يطلق  المجيد،  الوطني  العيد 

 .http://www.b4bh.com :إلكترونيًا، وذلك على الرابط اآلتي
المجيد  الوطني  العيد  احتفاالت  ضمن  فبراير:   12  - ديسمبر   10  @
وزارة  تنظم   ،»2009 لسنة  العربية  الثقافة  عاصمة  »ال��ق��دس  واختيار 
معرضًا  باريس،  في  العربي  العالم  معهد  مع  بالتعاون  واإلع��الم  الثقافة 
فنيًا بعنوان: »فلسطين، اإلبداع في كل حاالته«، وذلك في متحف البحرين 

الوطني. 
@ 11 - 15 ديسمبر: تستضيف مملكة البحرين برعاية وزيرة الثقافة 
واإلعالم الشيخة مي بنت محمد آل خليفة »معرض وحرف مغربية« الذي 
البحرين،  بمملكة  المغربية  المملكة  سفارة  مع  بالتعاون  ال��وزارة  تنظمه 

وذلك في متحف البحرين الوطني. 
الخارجية  للشئون  الدولة  وزي��ر  رعاية  تحت  ديسمبر:   15  -  12  @
المؤتمر  افتتاح  حفل  يقام  البحارنة  ن��زار  تمكين  إدارة  مجلس  رئيس 
العالمي الثامن ألكاديمية تطوير الموارد البشرية )قارة آسيا(، والمؤتمر 
األوس��ط  )ال��ش��رق  البشرية  ال��م��وارد  تطوير  ألكاديمية  األول  العالمي 
فندق  في  الرفاع  بقاعة  مساًء   6:00 الساعة  في  وذلك  إفريقيا(،  وشمال 

الريجنسي إنتركونتيننتال. 
@ 15 ديسمبر: تحت رعاية قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى 
خليفة،  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األم��ي��رة  الملكي  السمو  صاحبة  للمرأة 
خدمات  بتخصيص  االحتفال  للمرأة  األعلى  للمجلس  العامة  األمانة  تنظم 
 11:30 الساعة  تمام  في  وذل��ك  البحرينيات،  النساء  من  لعدد  إسكانية 

صباحًا بمقر المجلس األعلى للمرأة.
منظمة  مع  بالتعاون  للتدريب  البحرين  معهد  يطلق  ديسمبر:   15  @
األعمال  رواد  تدريب  برنامج  )اليونيدو(  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم 
النهائية  المرحلة  لطالب  عمل  خطة  ألفضل  األول��ى  المسابقة  وإع��الن 
 - المعهد  بمقر  صباحًا   9:00 الساعة  تمام  في  وذل��ك  البحرين،  بمعهد 

مبنى حوار - قاعة عجيرة.
للشباب  ال��ع��ام��ة  ال��م��ؤس��س��ة  رئ��ي��س  رع��اي��ة  ت��ح��ت  دي��س��م��ب��ر:   15  @
والرياضة، يقيم مركز شباب مدينة حمد مهرجانًا بمناسبة العيد الوطني 

المجيد، وذلك من الساعة 4:00 عصرًا - 9:00 مساء بمقر المركز.
بوزارة  والمعلومات  للموارد  المساعد  الوكيل  يعقد  ديسمبر:   15  @
المالية مؤتمرًا صحافيًا للتعريف بالتفاصيل الخاصة باإلطالق الرسمي 
بمرور  االحتفال  بمناسبة  ال���وزارة  أصدرتها  التي  التذكارية  للميدالية 
عشر سنوات على تولي عاهل البالد المفدى مقاليد الحكم، وذلك في تمام 

الساعة 9:00 صباحًا بمكتب الوكيل في الطابق 11 بمبنى وزارة المالية.
مركز  ينظم  عشر،  الخامس  الثقافي  موسمه  ضمن  ديسمبر:   15  @
الوطني...  اإلص��الح  »مشروع  بعنوان:  ندوة  الثقافي  كانو  عبدالرحمن 
عبداإلله  م��دن،  حسن  م��ن:  كل  فيها  يتحدث  المحك«،  على  سنوات  عشر 
تمام  في  وذل��ك  اليوشع،  أحمد  الحوار  ويدير  الموالني،  علي  القاسمي، 

الساعة 8:30 مساًء بمقر المركز. 
العنف  لمناهضة  الوطنية  اللجنة  فعاليات  ضمن  ديسمبر:   15  @
نهضة  جمعية  تنظم  العنف،  لمناهضة  العالمي  باليوم  لالحتفال  األسري 
للمراكز  زيارة  األسري  العنف  لمناهضة  الوطنية  واللجنة  البحرين  فتاة 

الصحية بهذه المناسبة. 
للثقافة  خليفة  آل  محمد  بن  إبراهيم  الشيخ  مركز  ينظم  ديسمبر:   15  @
والبحوث محاضرة لهاري جوجر بعنوان: »نموذج محلي للكونية يوسع 
مجال التأثير« )باللغة اإلنجليزية(، وذلك في تمام الساعة 8:00 مساء في 

قاعة المركز بالمحرق.
ينظم  الوطني  والعيد  الجلوس  عيد  بمناسبة  ديسمبر:   31  -  15  @
آل  عبداهلل  بن  حمود  الشيخ  العاصمة  محافظ  رعاية  تحت  السيف  مجمع 
خليفة، معرضًا للصور الفوتوغرافية الفريدة والنادرة التي ترصد تطور 
الساعة  من  يوميًا  زواره  المعرض  ويستقبل  االستقالل،  منذ  المملكة 
10:00 صباحًا حتى الساعة 10:00 مساًء في الجناح الغربي بالمجمع. 

»التخصصي« يقدم أحدث 
طرق التنظير النسائية 

مستشفى  يـــقـــدم   [
التخصصي  الــبــحــريــن 
التنظير  طــــرق  أحــــدث 
ــور  ــط الــنــســائــيــة مــــع ت
من  أصبح  إذ  الجراحة، 
من  الكثير  إجراء  الممكن 
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
ـــــــــراض  ـــــــي قـــــســـــم أم ف
فقد  بالتنظير.  الــنــســاء 
ــراض  األم جراحو  تمكن 
الــنــســائــيــة فـــي الــعــقــود 
ــــرة مــن  ــــي ـــة األخ ـــاث ـــث ال
عمليات  مــعــظــم  ــــراء  إج
مثل  النسائية  الجراحة 
من  األكياس  استئصال 
واستئصال  المبيض،  
بل  والمبيضين،  الرحم 

بالمنظار.  النسائية  السرطانية  العمليات  إجراء  وحتى 
أي  يتركوا  أن  دون  من  العمليات  هذه  إجــراء  كيفية  أن  إلى  باإلضافة 
جرح  إلى  لتصل  الجروح  هذه  من  التقليل  إمكانية  أو  البطن،  في  جرح 
من  الكثير  هاجس  أصبح  جــروح  أربــعــة  أو  ثاثة  مــن  بــداًل  فقط  واحــد 

الجراحين. 
في  األنابيب  وأطفال  والــوالدة  النساء  أمراض  قسم  رئيس  تمكن  وقد 
عملية  أول  إجـــراء  مــن  جبريل  ــام  س التخصصي  البحرين  مستشفى 
يتجاوز  ال  للمنظار  واحــد  وجــرح  الجراحية  األدوات  باستخدام  تنظير 
خال  من  ليجري  البطن،  من  السرة  منطقة  في  سنتيمتر  ونصف  واحد 
تم  وقد  األيمن.  المبيض  في  لمريضة  هاجر  حمل  استئصال  العملية  هذه 
إجراء العملية في زمن قياسي لم يتجاوز الساعة، وتمكنت المريضة من 

مغادرة المستشفى بعد 24 ساعة وهي بصحة جيدة.
تنظيرية  كجراحة  المنطقة  في  نوعها  من  األولى  العملية  هذه  وتعتبر 
من دون جروح متعددة. وهذا يجعل من هذا النوع من التنظير مهمًا جداً، 
الوقت  عامل  اختصار  أن  كما  البطن.  في  ندوب  أي  العملية  هذه  تترك  ال  إذ 

الجراحي يساعد على تعافي المريض بوقت سريع وقياسي.

سالم جبريل

»حقوق اإلنسان« تعلن 
عن الفائز بجائزة شايو

بجائزة  الفائز  عن  تعلن  المتحدة  لألمم  العمومية  الجمعية  أعلنت   [
للجمعية  تقديمه  تــم  ــان  ــس اإلن لحقوق  العالمي  ـــان  االع إن  إذ  شــايــو، 
العمومية لألمم المتحدة في قصر شايو في باريس، وتم اعتماده يوم 10 

ديسمبر/كانون األول العام 1948. 
األوروبــيــة  المفوضية  قامت  ــان  اإلع لهذا   51 بالذكرى  لاحتفال  و 
مفتوحة  وهــي  شايو،  جائزة  بإطاق  السعودية  العربية  المملكة  في 
األفـــراد،  المجموعات،  المدني،  الجمعيات  الخليج،  دول  لمؤسسات 
الكينونات الخاصة والعامة وذلك تقديراً لعملهم في مجال تعزيز حقوق 

اإلنسان.
السعودية  العربية  المملكة  في  األوروبية  المفوضية  مندوبية  ويسر 
لنشاطاته  ا(  حـــّرً كن  )مركز  نالها  قد   2009 العام  جائزة  أن  تعلن  أن 
المميزة في منع الصور اإلباحية لألطفال على اإلنترنت، وتهريب األطفال 

وإساءة معاملتهم.
قبل  من   2009 األول  كانون  ديسمبر/   15 يوم  الجائزة  تقديم  وسيتم 
السعودية  العربية  المملكة  في  األوروبــيــة  المفوضية  مندوبية  رئيس 

والبحرين والكويت واإلمارات العربية المتحدة وُعمان وقطر.

»زين في البيت« تقدم سعة تحميل مضاعفة 
لإلنترنت مقابل  4,5 د.ب إضافية فقط

] تحتفل زين البحرين بالنجاح الذي استمر على 
خدمات  من  مبيعاتها  ألفضل  سنتين  من  أكثر  مدى 
ـ WiMAX على  زين في البيت عن طريق جعل شبكة ال
استعداد تام  لتشغيل أكبر عدد من الزبائن. إن عرض 
مضاعفة  فرصة  الزبائن  يمنح  الجديد  البيت  في  زين 
من  عالية  إنترنت  بسرعة  لاستمتاع  التحميل  سعة 
خال إضافة 50 في المائة  فقط من إيجار باقات زين 

في البيت الشهري وهو عرض لم يسبق له مثيل.
الــبــرودبــانــد  منتجات  تطوير  ــرة  ــدي م ــت  ــرح وص
خاصًا  عرضًا  العرض  هذا  »يعد  بالقول  أحمد  منال 
سعة  مضاعفة  طــريــق  ــن  ع عمائنا  ــع  م لاحتفال 
التحميل  ســرعــة  ـــادة  زي تستطيع  ــك،  ــدي ل اإلنــتــرنــت 
من  القصوى  االستفادة  وتأمين  اإلنترنت  وتصفح 
هذا  يتاح  واحد.  عام  حتى  الدولية  المعلومات  شبكة 
يتاح  كما  الحاليين  البيت  في  زيــن  لزبائن  العرض 
ديسمبر/  31 لغاية  الجدد  البيت  في  زيــن  لزبائن 

كانون األول 2009. 
ضعف  على  الحصول  يمكنك  جداً  بسيط  وبمبلغ 
إضافية  د.ب   4.5 تدفع  أن  تحتاج  ــك  إن إذ  السعة، 
 8 على  لتحصل  البيت  فــي  ــن  زي باقة  مــن   S للحجم 

جيجا بايت، بينما زبائن الحجم M يمكنهم أن يدفعوا 
تبلغ  إنترنت  تحميا  بسعة  للتمتع  إضافية  د.ب   9
جميع   على  المفهوم  هــذا  وينطبق  بايت  جيجا   12

الباقات األخرى.
بتدشين   البحرين  زيــن  قامت  »عندما  وأضافت   
شبكة الـWiMAX لخدمات اإلنترنت والهاتف الثابت 
تعهدنا  البحرين،  في  العالم  مستوى  على  األولــى 
بأننا سنقوم بتفعيل اإلنترنت عالي السرعة وجعله 
نفي  نحن  وها  البحريني،  الشعب  لدى  قيمة  األفضل 
سعة  لمضاعفة  الرائع  العرض  هذا  نقدم  إذ  بوعدنا 
تحميل اإلنترنت مقابل إضافة 50 في المائة فقط من 

إيجار باقات زين في البيت الشهري«.
الزبائن  يرغب  الحاضر،  الــوقــت  ــي  »ف وأضــافــت 
بعمل الكثير من خال اإلنترنت أكثر من مجرد إرسال 
واستقبال الرسائل اإللكترونية يرغبون في التحميل 
المتعدد  الثابت  الهاتف  واســتــخــدام  اإلنترنت  مــن 
يضاهى  ال  عرضًا  العرض  هذا  يجعل  وما  األغــراض. 
ال  ضخم  دمج  على  تحتوي  البيت  في  زين  باقات  أن 
يضاهى من سرعة اإلنترنت الفائقة و ميزات الهاتف 

الثابت في باقة واحدة«.  

»زين البحرين« تفور بجائزة دولية
 ألنشطة الموارد البشرية ودورها القيادي

من  البشرية  التنمية  تعزيز  في  السباقة  بصفتها  للشركة  تقديرًا  البشرية،  للموارد  بجائزة  للفوز  البحرين«  »زين  شركة  تكريم  تم   [
خالل الرؤية المدروسة في مجال الموارد البشرية، برامج التدريب المكثفة، وتطوير القيادة بين كوادرها. 

مملكة  في   2009 للعام  البشرية  الموارد  قسم  ومعرض  لمؤتمر  المنظمة   ،SMR Gulf قبل  من  البحرين«  »زين  ل�  الجائزة  منح  وتم 
البحرين، الذي انعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري. 

ومنحت الجائزة إلى مدير عام »زين البحرين« محمد زين العابدين من قبل وزير السياحة السابق في ماليزيا تان سري داتوك سري 
البشرية  الموارد  وتنمية  للتدريب  البحرين  جمعية  في  والمستشار  التنفيذي  الرئيس  بحضور  وذلك  فادزير،  شيخ  عبدالقادر  بانغليما 

ومساعد وكيل الوزارة للصحافة والمتابعة في قسم الموارد البشرية بديوان رئاسة الوزراء إبراهيم الدوسري.
ومن جانبه، صرح محمد زين العابدين عند تسلمه الجائزة بالقول: »إن دافعنا في العمل في زين البحرين هو تطلعات والتزام موظفينا. 
هذه  وتعد  اإلنجازات.  من  العديد  حققت  وقد  الطاقات،  وحشد  الواحد  الفريق  بروح  مفعم  جو  في  دومًا  البحرين  زين  أسرة  عملت  ولقد 

الجائزة تقديرًا لتميز فريق عمل زين البحرين بكامله«. محمد زين العابدين يتسلم الجائزة الدولية من تان سري داتوك سري

»مارينا ويست« تعقد ورشة عمل 
أمــس  عــمــل  ـــة  ورش ــت«  ــس وي ــا  ــن ــاري »م نظمت   [
ــة  ــورش ــن هـــذه ال ــز الــمــبــيــعــات، والــهــدف م ــرك ــي م ف
من  مجموعة  بمشاركة  للنقاش  منتدى  خلق  هــو 
وكل  الحالي  التقدم  على  االطـــاع  بــهــدف  ــاك،  ــم ال
العمل  ورشـــة  ــت  ــم وض ــة.  ــل ــاص ــح ال الــمــســتــجــدات 
مقدمي  ــى  إل إضــافــة  ويــســت«  »مــاريــنــا  عــن  ممثلين 
الــمــشــتــركــة،  ــق  ــراف ــم ال وإدارة  ــاك  ــم ــل ل ــات  ــدم ــخ ال

إلدارة  وشركة  بالتجزئة،  البيع  إدارة  والهندسة، 
عن  مفصًا  شامًا  عرضًا  قدموا  الذين  »المارينا« 
داخــل  الحاصلة  والــتــطــورات  المستجدات  معظم 
التكيف  كيفية  على  العروض  وتركزت  المشروع، 
»مارينا  اعتمدتها  التي  والطريقة  المالية  األزمة  مع 
في  االســتــمــرار  ــل  أج مــن  األزمـــة  وبعد  قبل  ويــســت« 

المشروع. وبناء  إنماء 

»ريف« تستقبل رئيس مجلس إدارة »شباب المعالي«
التنفيذي  الرئيس  استقبل   [
)ريف(  العقاري  التمويل  لشركة 
محمود الكوفي، وبحضور رئيس 
أحمد  علي  بالشركة  العمليات 
مركز  إدارة  مجلس  رئيس  سالم، 
باهلل  المعتصم  المعالي  شباب 
تقريراً  للكوفي  قــدم  ــذي  ال أحمد 
ــج الــنــشــاط الــصــيــفــي  ــائ ــت ـــن ن ع
التابع  الــمــعــالــي  شــبــاب  لــمــركــز 
جــاء  الـــذي  اإلصـــــاح،  لجمعية 
األمة«  تحيي  »همة  شعار:  تحت 
البرنامج  أن  ويذكر  الــعــام.  هــذا 
ــة الــعــمــريــة  ــئ ــف ـــان يــحــتــضــن ال ك
ــوم  ــق وي ــة  ــن س و18   12 ــن  ــي ب مـــا 
إساميًا  تكوينًا  تكوينهم  على 
ــل  ــق ــم وص ــه ــت ــاي ــرع مـــتـــكـــامـــًا، ب
ــــال تــوظــيــف  ـــن خ مــواهــبــهــم م
ــة  ــوي ــرب ــت ال  = الــوســائــل  ــــدث  أح

يسودها  بيئة  ــي  ف واإلبــداعــيــة 
صالحة  لبنة  ليكونوا  اإلخــــاء، 

للوطن ولألمة اإلسامية.
قـــدم  ـــاء،  ـــق ـــل ال نـــهـــايـــة  فــــي  و 
عن  وبالنيابة  بــاهلل،  المعتصم 
الشكر  البرنامج،  على  القائمين 
لرعايتها  »ريف«  لشركة  الجزيل 
التي  الــبــرنــامــج،  لــهــذا  الــكــريــمــة 

على  اإليجابي  الــمــردود  لها  كــان 
ناحيته،  ومن  البرنامج.  نجاح 
القائمين  جميع  ــي  ــوف ــك ال شــكــر 
ـــي مـــركـــز شــبــاب  ــن ف ــي ــل ــام ــع وال
ــــاح،  ــي وجــمــعــيــة اإلص ــال ــع ــم ال
ــق  ــي ــوف ــت ال دوام  لـــهـــم  ــًا  ــي ــن ــم ــت م
البرامج  هــذه  مثل  في  والنجاح 

الهادفة.

محمود الكوفي يسلم درعًا تكريميًا إلى المعتصم باهلل

»إيرباص طيران اإلمارات أ380«
إلى باريس قبل شهر من الموعد المقرر

ستشغل  أنها  اإلمــارات«  »طيران  أعلنت   [
بــدءاً  باريس  إلــى  أ380«  »اإليــربــاص  طائرة 
أي  الــجــاري،  األول  كانون  ديسمبر/   29 من 
وستخدم  قبل.  من  مقرراً  كان  عما  بشهر  أبكر 
ــي  ــن دب ــي ــة ب ــي ــاح ــب ــص ـــات ال ـــرح الـــطـــائـــرة ال
في  أيـــام  ثــاثــة  لــمــدة  الفرنسية  والــعــاصــمــة 
يومية  إلــى  تتحول  ثم  البداية،  في  األســبــوع 

اعتباراً من 14 يناير/ كانون الثاني 2010. 
ــواً  ــم ــق لــلــنــاقــلــة الــدولــيــة األســـــرع ن ــب وس
دبــي  بــيــن  رحــاتــهــا  ســتــخــدم  أنــهــا  أعــلــنــت  أن 
ذات  العماقة  بالطائرة  ديغول  شارل  ومطار 
من  شباط  فــبــرايــر/   1 مــن  اعــتــبــاراً  الطابقين 
خطتها  في  النظر  ــادت  أع وقــد  المقبل.  العام 
هذا  على  الكبير  للطلب  نتيجة  التشغيلية 
كشفت  قد  اإلمــارات«  »طيران  وكانت  الخط.  

مطلع الشهر الجاري عن نمو كبير في أرباحها 
المالية  السنة  من  األولى  الستة  األشهر  خال 

الجارية 2009/ 2010. 
ــات  ــي ــل ــم ــع ال أول  ـــس  ـــي رئ ـــب  ـــائ ن وصـــــرح 
االتحادية  وروسيا  أوروبــا  لمنطقة  التجارية 
بالقول:  عبيداهلل  سالم  اإلمارات«  »طيران  في 
بنسبة  ومنها  فرنسا  ــى  إل رحاتنا  »تحظى 
إشغال عالية، ويسعدنا أن نوفر مبكراً فرصة 
لركابنا  أ380  الــطــائــرة  على  السفر  تجربة 
مواصلة  أيضًا  سيمكنهم  الذين  فرنسا،  من 
سيدني  من  كل  إلــى  نفسه  الطراز  على  السفر 
وأوكاند، ثم إلى العاصمة الكورية سيول في 

وقت الحق«.
توفرها  التي  الجديدة  المنتجات  وتضم 
اإلمــارات  »طــيــران  طائرة  في  األولــى  الــدرجــة 

بما  ــل،  ــام ــك ــال ب مــجــهــزيــن  حــمــامــيــن  أ380«، 
بمنتجات  كذلك  ــن  ــزودي وم ـــدوش،  ال ــك  ذل فــي 
»طيران  لـــ  الشهيرة  سبا«  »تايملس  عامة 
الجوي  الصالون  إلــى  باإلضافة  ـــارات«،  اإلم
ــاب  ــدام رك ــخ ــت ـــال األعــمــال الس ـــة رج ــي درج ف
صمم  الذي  األعمال،  ورجال  األولى  الدرجتين 
يستمتعون  بأنهم  شعوراً  األعمال  رجال  لمنح 
منطقة  أيضًا  وهناك  الخاص.  النادي  برفاهية 
األولى  الدرجة  مقدمة  في  المشروبات  لتناول 
»طيران  أسطول  ويضم  العلوي.  الطابق  في 
اإلمارات« حاليًا 5 طائرات من طراز »إيرباص 
هيثرو  ولندن  تورنتو  من  كل  تخدم  أ380«، 
وستواصل  وأوكـــانـــد.  وســيــدنــي  وبــانــكــوك 
الطراز،  هــذا  من  طلبيتها  بقية  تسلم  الناقلة 

التي يبلغ عددها 53 طائرة تباعًا.

طائرة »طيران اإلمارات أ380«
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27
أوبريت »في حب الملك« على نادي مدينة عيسى 15 ديسمبر

] قال رئيس اللجنة الثقافية والفنية بنادي مدينة عيسى اإلعالمي صالح العم إن النادي سينظم أوبريت 
البالد  في  الحكم  مقاليد  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  تقلد  على  سنوات  عشر  مرور  بمناسبة  وطنيًا 
والعيد الوطني المجيد، بعنوان: »في حب الملك«، وذلك في الخامس عشر من ديسمبر/ كانون األول الجاري، 

برعاية نائب محافظ الوسطى مبارك الفاضل. 
الوزراء  ورئيس  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  رأسها  وعلى  القيادة  إلى  تهنئة  العم  ورفع 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، داعيًا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على البحرين قيادة وشعبًا بالخير 

واليمن والبركات. 
الشقيقة،  الكويت  دولة  من  عباس  أمل  للفنانة  وطنية  قصيدة  إلقاء  سيتضمن  األوبريت  أن  إلى  العم  وأشار 
شعراء  ويشارك  لألطفال،  وطنية  أغنية  إلى  باإلضافة  البحرين،  مملكة  من  إبراهيم  جميل  الفنان  يشاركها 

يعبرون عن مشاعرهم بهذه المناسبة. 
وتشارك نخبة من فنانين البحرين الشباب المميزين بلوحات غنائية وطنية تسطر إنجازات مسيرة جاللة 
فيصل  الفنان  من  كل  فيها  يشارك  البالد،  في  الحكم  مقاليد  جاللته  تولي  من  سنوات  عشر  خالل  المفدى  الملك 
وفرقة  »السواهر«  وفرقة  »دريم«  وفرقة  ميقات،  الشابه  والفنانة  يوسف،  ومحمد  الدوسري،  ودعيج  الزايد، 
مصاحبة  فردية  أغاني  الفنانين  من  عدد  يقدم  ثم  بوجندل،  حمد  والفنان  العميري،  عيسى  والفنان  »مونتانا« 
الصالحة،  والمواطنة  الرشيدة  والقيادة  للوطن  الوالء  تعزيز  في  يسهم  األوبريت  أن  العم  وأضاف  لألوبريت. 
وقال: »إن اللجنة الثقافية بالنادي، وبالتعاون مع المحافظة الوسطى، تعمل من خالل برامجها على تعزيز 
روح المواطنة الفاعلة وغرس قيم اإلخاء والتعاون بين أبناء الوطن، فاألنشطة الثقافية والفنية والمسرحية 
الوطن،  تجاه  واألطفال  الشباب  لدى  الوطنية  األهداف  هذه  لتفعيل  مستمرة  الشعرية  واألمسيات  والندوات 

ليكونوا شبابًا مبدعًا يسعون لخدمة وطنهم الغالي«.

عادل محمود يقدم »دويتو« مع منى أمرشا
بعنوان:  »دويتو«  أمرشا  منى  الفنانة  بمشاركة  محمود  عادل  الفنان  يقدم   [

الطيب  وشعبها  البحرين  مملكة  لحكام  مقدمة  وهــي  والطيبة«  »الحب 
وألحان  الهاشل،  عارف  كلمات  من  واألغنية  الوطني.  العيد  بمناسبة 

الفنان عادل محمود، وتوزيع أحمد أسدي.
وقام الفنان عادل محمود والفنانة منى أمرشا بتصوير األغنية، 

وكان اإلخراج من نصيب المخرج البحريني محمد القفاص، وقد 
تكليفه  على  ــالم  واإلع الثقافة  وزارة  بالشكر  عادل  الفنان  خص 
راشد  الشيخ  البحرين  تلفزيون  ــة  إذاع هيئة  ورئيس  بالعمل، 

استحسان  ينال  أن  وتمنى  العمل،  هــذا  لدعمه  عبدالرحمن  بن 
الجمهور.

من  االنتهاء  على  محمود  عــادل  الفنان  قــارب  أخــرى،  جهة  ومن 
األسماء  ومــن  متنوعة.  أعمال   10 يقدم  حيث  المقبل،  ألبومه 

البذال،  خالد  الشعراء  من  الجديد  عادل  ألبوم  في  المشاركة 
خالد  الــســعــدي،  كــاظــم  ــراح،  ــج ال ـــرار  أس المشيري،  أنـــور 
الشامي،  وليد  الصالح،  ناصر  الملحنين  ومن  المريخي. 
وعالء  العريفي  محمد  السعيد،  فايز  الخيامي،  محمود 

المميزين.  والملحنين  الشعراء  من  والعديد  زلزلي 
التوزيع  ناحية  ــن  م عـــادل  الــفــنــان  ــاون  ــع ت ــد  وق
أحمد  خميس،  مــدحــت  ــروز،  ــي س مــع  الموسيقي 
أسامه  الــســكــران،  هشام  كــامــل،  حسام  أســـدي، 

عنها،  الكشف  يتم  لم  أخرى  وأسماء  الهندي... 
والبحرين  ودبي  القاهرة  في  التسجيل  وتم 
مع  األلبوم  نــزول  موعد  وسيكون  وتركيا، 

بداية السنة المقبلة.

»العالقات العامة البحرينية« 

ترعى مهرجان »أهل القصيد«
مؤسسة  م��ع  أخ��ي��رًا  البحرينية  العامة  العالقات  جمعية  وقعت   [
القصيد  »أه���ل  ل��م��ه��رج��ان  رع��اي��ة  ع��ق��د  وال��ت��وزي��ع«  ل��إن��ت��اج  »إن��دب��ن��دز 
كانون  ديسمبر/  شهر  طيلة  وتستمر  فعالياته  بدأت  الذي  الخامس«، 
األول الجاري، وذلك بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة 
إدارة  مجلس  عضو  صرحت  المناسبة،  بالصخير.وبهذه  البحرين 
تفخر  الجمعية  بأن  المحميد،  فاطمة  البحرينية  العامة  العالقات  جمعية 
الذي  المتميز،  الثقافي  الشعري  التجمع  هذا  نجاح  في  شريكًا  تكون  بأن 

أثبت خالل األعوام الماضية تميزه عن باقي المهرجانات الشعرية. 
وأضافت المحميد أن رعاية الجمعية لهذا المهرجان نبعت من إيمان 
مملكة  مكانة  إلبراز  الدائم  وسعيها  المجتمعية،  الشراكة  بمبدأ  الجمعية 

البحرين في جميع الساحات من ثقافية وشعرية وغير ذلك.
انطلقت  حيث  أمسيات،  أربع  إلى  ينقسم  المهرجان  برنامج  أن  يذكر 
عمر  الشاعر  وأحياها  الجاري،  ديسمبر   4 مساء  دلمون«  »ليلة  األمسية 
والشاعر  الشهري  صالح  د.  والشاعر  النعيمي  سعيد  والشاعر  الفرا 

عيضة السفياني، وكانت عريفة الحفل معصومة عبدالكريم.
 11 الجمعة  م��س��اء  فستكون  ت��اي��ل��وس«  »ليلة  الثانية  األمسية  أم��ا 
ديسمبر، وسيحييها كل من الشاعر عبدالرحمن المدفع والشاعر سعد 
حيدر،  آل  مهدي  والشاعر  النومسي  مطلق  والشاعر  ال��خ��الوي  زب��ن 
»ليلة  األمسيات  ثالث  وف��ي  العمران.  لوجين  الحفل  عريفة  وستكون 
ديسمبر   18 الجمعة  يوم  مساء  في  المهرجان  سيستضيف  أرادوس« 
والشاعر  العدواني  فيصل  والشاعر  علي  بن  آل  دعيج  الشاعر  من  كاًل 
عريفة  وستكون  طوالة،  بن  فيصل  والشاعر  السهلي  اهلل  ج��ار  محمد 
الحفل أميرة محمد.أما آخر أمسيات المهرجان »ليلة أول« فستكون في 
يوم الجمعة 25 ديسمبر، وسيحييها كل من الشيخ عيسى بن راشد آل 

خليفة والشاعر نايف صقر، وستكون عريفتها خديجة الحمادي.
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عبود قنبر

في  قنبر  عبود  السابق  بغداد  عمليات  قائد  كشف   [
األول  أم��س  العراقي  البرلمان  في  استجواب  جلسة 
األميركي  الجانب  من  معلومة  تلقي  تم  أن��ه  )األح���د(، 
بأن هناك مخطط تفجيرات الثلثاء الدامي، لكن المعلومات 
ك��ان��ت م��خ��ط��ئ��ة ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��ك��ان ون��وع��ي��ة ال��س��ي��ارات 

المفخخة.
كانون  ديسمبر/   8 الثلثاء  يوم  شهدت  بغداد  وكانت 
إثر  العام   مطلع  منذ  عنفًا  األكثر  األيام  أحد  الجاري  األول 
انتحارية،  منها  أرب���ع  مفخخة  س��ي��ارات  خمس  ان��ف��ج��ار 

أوقعت أكثر من 120 قتياًل ونحو 450 جريحًا.

- من مواليد مدينة العمارة )جنوب العراق(.
العراقي  ال���وزراء  لرئيس  المقربة  الشخصيات  من   -
العملية  على  اإلشراف  لتولي  اختاره  وقد  المالكي،  نوري 

األمنية في بغداد العام 2007.
الجيش  ف���ي  ال��م��ش��اة  ص��ن��ف  م��دي��ر  م��ن��ص��ب  ش��غ��ل   -
والدفاع  البحرية  القوة  لقائد  ومعاون  السابق  العراقي 

الساحلي العام 1991.
وك��ان  ال��ع��راق��ي،  الجيش  ف��ي  ال��ب��ارزي��ن  ال��ق��ادة  أح��د   -
 ،1991 العام  الثانية  الخليج  ح��رب  في  مشهود  دور  له 
أداء  إل��ى  ك��ول  وليم  البريطاني  األدم��ي��رال  حمل  م��ا  وه��و 
تلك  أثناء  الكويتية  فيلكا  جزيرة  في  له  العسكرية  التحية 
الحرب، وأشاد به طبقًا لما كتبه في مجلة القوات المسلحة 

البريطانية بعد أن أعجب بكفاءته وحنكته العسكرية. 
قنبر  سلم   ،1991 ال��ع��ام  الثانية  الخليج  ح��رب  ف��ي   -
إلى  سراحه(  إطالق  )بعد  عاد  ثم  األميركية،  للقوات  نفسه 
دخول  لغاية  جديد  من  العراقي  الجيش  في  ليخدم  العراق 

القوات األميركية العراق في مارس/ آذار العام 2003.
المدني  األميركي  الحاكم  ق��ام  ال��ع��راق،  احتالل  بعد   -
إع��ادة  وتمت  العراقي،  الجيش  بحل  بريمر  ب��ول  للعراق 
الضباط  ب��ع��ض  إع����ادة  ق���رار  ص���دور  ب��ع��د  للخدمة  قنبر 

السابقين في الجيش العراقي.
الجيش  ضباط  بين  من  قلة  بين  من  واحدًا  قنبر  يعتبر   -
االج��ت��ث��اث  مسلسل  م��ن  أف��ل��ت��وا  م��م��ن  ال��س��اب��ق  ال��ع��راق��ي 
والتهميش واإلقصاء بعد سقوط نظام صدام حسين العام 

2003 وحل الجيش العراقي. 
لعمليات  قائدًا  المالكي  ن��وري  ال��وزراء  رئيس  عينه   -
بغداد في مطلع العام 2007، )المسئولة عن الملف األمني 

في العاصمة(. وتمت ترقيته إلى رتبة »فريق ركن«.
من  المالكي  أقاله  ديسمبر،   8 الثلثاء  تفجيرات  بعد   -
معاون  منصب  إل��ى  ونقله  ب��غ��داد،  عمليات  قائد  منصب 

رئيس األركان.

أقحم  بلير  ط��ون��ي  ال��س��اب��ق  ال��ب��ري��ط��ان��ي  ال�����وزراء  رئ��ي��س   [
للواليات  »التملق«  ب��اب  من  ال��ع��راق  على  الحرب  في  بريطانيا 
القضية  هذه  في  المتحدة  الواليات  مع  النفوذ  فتقاسم  المتحدة، 

أفقده رشده.
 كين ماكدونالد
المدير السابق للمالحقات القضائية في وزارة العدل البريطانية

البلدية  المجالس  مع  وبالتعاون  الحكومة  تقوم  ال  لماذا   [
واالستفادة  األمطار  مياه  تجمعات  لسحب  عاجلة  خطة  بإعداد 
خلل  وج��ود  كشفت  األخ��ي��رة  األم��ط��ار  أن  وخ��ص��وص��ًا  منها، 

وتقصير كبير من هذه الناحية؟

المرورية  الــحــوادث  أن  أمــس  سعودية  صحيفة  ذكــرت   [
تشكل أهم سبب للقتل واإلعاقة في السعودية، وبمعدل قتيل 

كل ساعة. 
إن  )اإلثنين(  أمــس  السعودية  »الــيــوم«  صحيفة  وقالت 
المشرف العام على مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز األورام 
الطرق  حوادث  أن  أكد  العيسى،  خالد  )غرب(،  جدة  مدينة  في 
للمواطن  والقاتلة  لإلعاقة  الرئيسية  األسباب  أهم  أحد  تشكل 
الطرق  ــوادث  ح بسبب  اإلصــابــات  معدالت  إن  إذ  السعودي، 
 3 قبل  إحصائيات  »إن  ــال:  وق عالميًا.  المعدالت  أعلى  تعد 
عنه  نجم  مرور   حادث  يقارب 284.000  ما  أن  رصدت  مواسم 
يقارب  ما  أي  يوميًا،  وفاة  حالة   20 بمعدل  وفاة  حالة   7000
قتياًل واحداً في الساعة، ونتج عن هذه الحوادث 1481 إعاقة 

مستدامة سنويًا.

قتيل كل ساعة  على شوارع السعودية

إقدام شابين على 
االنتحار بالسنابس

 § السنابس - محرر الشئون المحلية

االنتحار  على  األول  أمس  مساء  بحرينيان  شابان  أقدم   [
كبيرة  كمية  منهما  كل  بلع  أن  بعد  وذلك  السنابس  منطقة  في 
من الكبسوالت )الحبوب(؛ ما أّدى إلى سقوطهما على األرض.  
 16 واآلخــر  17عامًا  العمر  من  أحدهما  يبلغ  اللذان  الشابان 
إصابة  وصفت  حيث  الطبي،  السلمانية  مجمع  إلى  نقال  عامًا 
بالخروج  اآلخر  للشاب  السماح  تم  بينما  بالخطرة،  أحدهما 
االنتحار  محاولة  أسباب  ــزال  ت ال  فيما  صحته،  تحسن  بعد 

مجهولة حتى اآلن.
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بوحميد: ننتظر وصول الالعب لدبي والظروف العائلية وراء رحيله

الشباب اإلماراتي يفسخ عقد بابا 
بالتراضي والرفاع يبدأ خطوات تسجيله

§  الرفاع – عبدالرسول حسين 

] من المنتظر أن يكون نجم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم حسين بابا 
الكروي  الموسم  من  تبقى  فيما  الرفاع  فريقه  صفوف  الى  للعودة  طريقه  في 
خالل  اإلماراتي  الشباب  نادي  مع  االحترافي  عقده  فسخ  تقرر  بعدما  الجاري 

المقبلين. اليومين 
ضمن  وتسجيله  بابا  عــودة  بشأن  تحركاته  باشر  الرفاع  نــادي  أن  وعلم 

صفوف الفريق اعتباراً من القسم الثاني للدوري بموجب عقد احترافي.
الدولي  الالعب  عقد  إنهاء  ــررت  ق ــي  ــارات اإلم الشباب  ــادي  ن إدارة  وكانت 
مع  تعاقد  الشباب  كان  بعدما  صفوفه  في  المحترف  بابا  حسين  البحريني 
مع  كثيراً  يشارك  لم  الالعب  أن  بيد  واحد  عام  لمدة  الجاري  الموسم  بداية  بابا 

الشباب نظراً الرتباطاته مع المنتخب البحريني أو لظروفه.
خالد  الفريق،  على  العام  المشرف  الشباب  نادي  إدارة  مجلس  عضو  وقال 
خالل  دبي  إلى  وصوله  وننتظر  بابا  حسين  خدمات  إنهاء  »قررنا  بوحميد: 
وأن  بالتراضي  بيننا  فيما  العالقة  وإنهاء  معه  لالجتماع  المقبلين  اليومين 
مقتنعـون  فنحـن  الفنـي،  بالجـانب  عالقة  أي  له  ليس  بابا  عن  االستغناء 
تفـرض  كانت  الملحـّة  العائليـة  الظـروف  ولكـن  الالعـب،  هـذا  بقـدرات  تمامـًا 

األمور  هـذه  قّدرنا  ونحـن  البحـرين،  في  وجـوده  دائمًا 
األسريـة  أوضاعـه  استمرار  ولكن  عـــــدة،  مـــــرات  فــي 

عـن  االستغناء  خـيار  علينا  فـرض  تغيير  دون  مـن 
خدماته«.

فريق  ــع  م الــســفــر  ــن  ع ــذر  ــت اع ــد  ق ــا  ــاب ب ـــان  وك
إذ  قطر،  في  حاليًا  المقام  معسكره  إلى  الشباب 

معسكراً  الفريق  يقيم 
لمدة  هــنــاك  مغلقًا 

10 أيام.
أن  إلـــــــى  ونــــــــــّوه 

مع  سيتعاقد  الشباب  ــادي  ن
فترة  خالل  بديل  آسيوي  العب 

وتحديد  الشتوية،  االنــتــقــاالت 
سيتوقف  الجديد  الالعب  هوية 

بونا  الــجــديــد  ــدرب  ــم ال ـــرار  ق على 
ميغو بتحديد األماكن التي بحاجة لدعم بالعبين جدد. 

اجتماع البحرين سيحسم المواعيد والمالعب

التنظيمية تنفي تقديم نصف نهائي بطولة 
األندية الخليجية إلى 25 ديسمبر

§  الوسط - المحرر الرياضي

نشر  ما  أحمد  ميرزا  التعاون  مجلس  بدول  القدم  لكرة  التنظيمية  للجنة  المساعد  العام  األمين  نفى   [
وتردد أمس األول عن تحديد اللجنة يوم 25 ديسمبر/ كانون األول الجاري موعداً إلقامة 
مباراة الذهاب بين فريقي الوصل االماراتي والنصر السعودي في نصف نهائي 
مع  فيها  الفائز  سيلتقي  والتي  القدم  لكرة   25 الـ  الخليجية  األندية  بطولة 
وقال  القطري.  وقطر  المحرق  بين  النهائي  نصف  في  االخر  اللقاء  من  الفائز 
ميرزا: »ليس صحيحًا ما قيل وبالعكس كنت على اتصال حتى أمس مع 
للمواعيد  األربعة  األندية  تقديم  في  اللجنة  رغبة  بشأن  الوصل  نادي 
مارس/  حددت  كانت  اللجنة  أن  علمًا  فيها،  النظر  ثم  ومن  المقترحة 
النهائي  نصف  مباريات  إلقامة  موعداً   2010 وأبريل/نيسان  آذار 
فبراير/شباط  نهاية  الى  الموعد  تقديم  طلبت  الراعية  الشركة  لكن 
األربعة  األندية  مع  اجتماع  هناك  وسيكون   2010 مارس  وبداية 
المتأهلة الى نصف النهائي سيعقد في مقر اللجنة في البحرين 
النهائية  المواعيد  تحديد  خالله  وسيتم  ــاري  ــج ال  24 ــوم  ي

لمباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي وتحديد المالعب.

§  الماحوز – المحرر الرياضي

مدرب  إقالة  األهلي  النادي  قرر  متوقع  قرار  في   [
مهمته  من  دوشان  الصربي  القدم  لكرة  األول  فريقه 
ابراهيم  عدنان  الوطني  المدرب  النادي  ابن  وتعيين 
الكروي  الموسم  من  المقبلة  المرحلة  في  له  بدياًل 

الجاري.
عقده  ال���ذي  ال��ط��ارئ  االج��ت��م��اع  بعد  ذل��ك  ج��اء 
ال��م��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ن��ادي األه��ل��ي م��س��اء أم��س 
وخ��ال��د  ال��ع��ل��وي  أح��م��د  المكتب  أع��ض��اء  ب��ح��ض��ور 
يوسف  بجانب  ناصر  وبدر  ميرزا  ومجدي  العربي 
الفريق  وضع  مناقشة  خالله  وتم  كانو،  وخالد  العربي 

المحرق  غريمه  أمام  الثقيلة  خسارته  بعد  وخصوصًا  الكروي 
بستة أهداف لهدفين السبت الماضي في دوري الدرجة األولى 
إذ تقرر على ضوء ذلك تغيير الجهازين اإلداري والفني للفريق 

األول.
تقييم  بعد  دوش��ان  المدرب  إقالة  على  التغييرات  واشتملت 
للمدرب  األخير  األمس  تدريب  وكان  الماضية  الفترة  في  عمله 
ب�  ال��م��ل��ق��ب  إب��راه��ي��م  ع��دن��ان  ال��ج��دي��د  ال��م��درب  ي��ب��اش��ر  أن  ع��ل��ى 
بإجراءات  القيام  بعد  وذلك  اليوم  من  اعتبارًا  المهمة  »القناص« 
منتخب  تدريب  بعقد  مرتبطا  لكونه  الكرة  اتحاد  من  استعارته 
صنقور  ع��ل��ي  ال���م���درب  م��س��اع��د  سيحتفظ  ف��ي��م��ا  ال��ن��اش��ئ��ي��ن، 

بمهمته.
ناصر  ب��در  ع��ودة  تقرر  فقد  اإلداري  للجهاز  بالنسبة  أم��ا 

أحمد  من  بداًل  بالنادي  الكرة  إدارة  جهاز  رئيس  منصب  لتولي 
كلف  فيما  الجاري  الموسم  بداية  منذ  المهمة  تولى  الذي  العلوي 
األول  للفريق  جديد  إداري  جهاز  بتشكيل  ناصر  بدر  المكتب 
عبدالجليل  نادر  الفريق  مدير  احتفاظ  مع  المقبلة  المرحلة  في 

واإلداري علي معيوف بمنصبهيما.
لتغيير  ال��ج��ادة  تحركاتها  ب��دأت  األه��الوي��ة  اإلدارة  وكانت 
مباشرة  المحرق  م��ب��اراة  وعقب  يومين  منذ  دوش��ان  ال��م��درب 
وانصبت  الوطنيين  المدربين  من  عدد  مع  اتصاالتها  أجرت  إذ 
واجتمعت  ال��ذوادي  وري��اض  إبراهيم  عدنان  على  اختياراتها 
المؤشرات  وكانت  الماضيين،  اليومين  حدة  على  منهما  كل  مع 
العرض  ض��وء  على  كبيرة  بنسبة  ال���ذوادي  م��ع  للتعاقد  تتجه 
قبل  الليلة  عقد  الذي  االجتماع  في  األهلي  النادي  من  له  المقدم 

الرياضية  أبوظبي  قناة  مع  بعقد  الذوادي  ارتباط  لكن  الماضية 
تدريب  تولي  دون  حال  ذلك  على  موافقة  على  حصوله  وع��دم 
الفريق األهالوي وبالتالي انصب االختيار على عدنان ابراهيم 
الماضي،  الموسم  للمدرب  مساعدًا  وعمله  بالفريق  لمعرفته 
السكري  عبدعلي  الحالي  والمدرب  السابق  الالعب  كان  فيما 
الشباب  فريق  بتدريب  ارتباطه  لكن  المرشحة  األسماء  ضمن 

حال دون ذلك.
الثالثي  م��ن  ال��م��ك��ون  المحترفين  الالعبين  صعيد  وع��ل��ى 
إبراهيم  ع��دن��ان  ال��م��درب  بيد  ال��ق��رار  وض��ع  ت��م  ف��إن��ه  الصربي 
األخيرة  المباراة  بعد  الرحيل  أو  البقاء  بين  مصيرهم  لتحديد 
األول  القسم  ختام  في  المقبل  الجمعة  الشرقي  أم��ام  للفريق 

للدوري وإن كانت المؤشرات تتجه لالستغناء عنهما.

تغيير إدارة الكرة في اجتماع طارئ ومصير المحترفين بيد عدنان 

األهلي يعين »القناص« مكان دوشان... و»أبوظبي« تعرقل التعاقد مع الذوادي

»طائرة البحرين« 
تّحلق فوق الجميع

)التفاصيل ص3(
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السماوي يبدأ إعداده للمحرق بحضور إداري وجماهيري متميز

الذئاب تتأهب لموقعة الجمعة وترفع شعار الكؤوس 

التي  نفسها  العناصر  أمس  األحمر  تدريب  في  وانتظم 
المصابين  غياب  وسط  السابقة  التدريبات  في  شاركت 
المشخص  وإبراهيم  جالل  ومحمود  بيليه  علي  حسين 
العالج  يتلقى  مـــازال  ـــذي  ال ــــرارو  أب جــمــال  والــمــغــربــي 
المقبل  األسبوع  إلى  تمتد  قد  للعالج  فترة  إلى  ويحتاج 

ما  عباس  ياسر  العالج  اختصاصي  إشراف  تحت  وذلك 
الحمراء  القلعة  تسود  فيما  الرفاع،  لقاء  عن  غيابه  يعني 
اللذين  االنــتــصــاريــن  بعد  ومعنوية  إيجابية  أجـــواء 
العربي  على  األخيرتين  مباراتيه  في  الفريق  حققهما 
الخليجية  األندية  بطولة  في  أهــداف  بخمسة  الكويتي 

الجهازين  ــإن  ف وكــالــعــادة  ــــدوري،  ال فــي  األهــلــي  وعــلــى 
والمدرب  جالل  فهد  الفريق  مدير  بقيادة  والفني  اإلداري 
همم  شحذ  على  ــس  أم مــن  بـــدءاً  حرصا  شــريــدة  سلمان 
على  الفوز  نشوة  ونسيان  الهام  الرفاع  للقاء  الالعبين 

األهلي.

تدريب متوازن للرفاع
تدريباته  أمس  يوم  بالرفاع  للكرة  األول  الفريق  بدأ   
في  لــه  ــرة  ــي واألخ المهمة  لمباراته  ــة  ــدادي واإلع الــجــادة 
ومساعدة  جاريدو  المدرب  بقيادة  األول  القسم  مباريات 
نجم  باستثناء  الالعبين  كل  بحضور  المرزوقي  عــادل 
يمر  مــازال  الذي  عبداللطيف  إسماعيل  وهدافه  الهجوم 

ببرنامج العالج بعد اصابته في مباراة األهلي وسيبقى 
حتى هذا اليوم على ان ينضم إلى الفريق يومي األربعاء 

والخميس الذي يتحدد فيه جاهزيته من عدمها.
األول  لــلــتــدريــب  اإلدارة  لمجلس  الــكــبــيــر  ــور  ــض ــح ال
غاب  ــذي  ال الرئيس  قبل  من  ومتابعة  للنظر  الفتًا  كــان 
عــادل  الــمــدرب  مساعد  مــع  واجتمع  األهــلــي  مــبــاراة  عــن 
ظهور  لعدم  أدت  التي  األمـــور  معه  ونــاقــش  الــمــرزوقــي 
الرفاع باألداء المعروف عنه في مباراة األهلي وتعرضه 
إلى الخسارة إذ كانت هناك محاسبة سريعة طالب فيها 
الفريق بالظهور المشرف في آخر مبارياته أمام المحرق 
أول  في  التواجد  هذا  الصدارة.  نحو  االنطالقة  ومواصلة 
جعل  المحرق  لمباراة  استعداداً  الحالة  لقاء  بعد  تدريب 
تحقيق  على  الالعبين  قبل  من  واإلصرار  يلتهب  التدريب 

ظاهرة  كانت  المعنوية  الروح  وان  االيجابية،  النتيجة 
الذين  الالعبين  قبل  من  التدريب  خالل  واضحة  بصورة 
الفريق  خسارة  بعد  خصوصًا  الكبير.  التفاؤل  يسودهم 
ابعاد  أجل  من  اإلداريــيــن  بعض  حضور  كان  األهلي  من 
ماال  السماوي  توقع  قد  التي  النفسية  الحال  عن  الفريق 
حضور  الالعبين  كل  لــدى  مألوفًا  ــار  وص عقباه،  يحمد 
الكبير  القمة  لقاء  يسبق  ما  خصوصًا  للتدريبات  اإلدارة 
تدريب  كان  المقبل.  الجمعة  يوم  بالمحرق  يجمعه  الذي 
عالج  وتــم  واالســتــرخــاء،  القوة  بين  متوازنا  أمــس  يــوم 
لم  التي  الحالة  مباراة  في  حدثت  التي  األخطاء  بعض 
ذلك،  جانب  إلــى  المطلوب.  العرض  الفريق  فيما  يقدم 
األول  التدريب  في  الفتًا  الجماهير  بعض  حضور  كــان 

للسماوي. 

من لقاء سابق للرفاع في الدوريمن لقاء المحرق واألهلي

§  المحرق – عبدالرسول حسين، هادي الموسوي

ستقام  التي  الرفاع  فريق  أمام  المنتظرة  مباراته  أجواء  األول  الكروي  المحرق  فريق  دخل   [
األخيرة  الجولة  في  سيجمعهما  الذي  القمة  لقاء  في  الوطني  البحرين  استاد  على  المقبل  الجمعة 
بعد  أمس  مساء  تدريباته  األحمر  استأنف  إذ  القدم،  لكرة  األولى  الدرجة  لدوري  الذهاب  رحلة  من 
غريمه  على  فيها  وفاز  الماضي  السبت  الفريق  خاضها  التي  القوية  المباراة  عقب  واحد  يوم  راحة 

التقليدي األهلي بستة أهداف مقابل هدفين.

] أكد اختصاصي العالج الطبيعي في الرفاع فادي المصري ان نجم هجوم الفريق األول للكرة 
اسماعيل عبداللطيف مازال في برنامج العالج الذي ينتهي اليوم وسينضم غداً ويوم بعد غد 
مع الفريق للوقوف على مدى جاهزيته البدنية والتأكد من شفائه من اإلصابة التي لحقت 
المقبل  الخميس  يوم  وخالل  الشفاء  من  المئة  في   80 اآلن  ولديه  األهلي.  مباراة  في  به 

ستتضح الرؤية لمعرفة جاهزيته النهائية للمشاركة مع الفريق من عدمه. 
اخذ  وتــم  يــده  في  لكدمة  تعرض  ــد  »راش ــادي:  ف فقال  محمد  ــد  راش الالعب  عن  ــا  وام
األشعة له وأكدت الفحوصات سالمة ويده من الكسر، وبالتالي سيكون مع الفريق في 

تدريباته من دون خوف.
الحالة  مباراة  من  جاهزاً  كان  أنه  فأكد  ننتنيو  المدافع  البرازيلي  اما 
ولكن مدرب الفريق أراد اراحته وهذا قرار فني، وهو جاهز بنسبة 100 

في المئة لمباراة المحرق يوم الجمعة المقبل«. 

مساعد مدرب الفريق األول للكرة بالرفاع المرزوقي:

إعدادنا للمحرق عادي ونطالب الجماهير بالمساندة والتشجيع
الرفاع  بنادي  للكرة  األول  الفريق  مدرب  مساعد  قال   [
المطلوب  الــعــرض  يــقــدم  لــم  الفريق  إن  الــمــرزوقــي  عـــادل 
بالفوز  الفريق  نطالب  فني  كجهاز  وكنا  الحالة  أمــام  منه 
مثل  في  النقاط  ألن  الصدارة  في  للبقاء  المحرق  لقاء  قبل 
الدافع  تعطينا  ان  الممكن  ومن  األهــم  هي  الوضعية  هذه 

المحرق. لمباراة  المعنوي 
الحالة  مباراة  يدخل  الفريق  جعل  األمر  »هذا  وأضــاف 
للفوز،  استعجااًل  تركيز  دون  من  ولعب  نفسية  بضغوط 
مبرر  غير  بتوتر  المباراة  دخلوا  الالعبين  بعض  هناك  وان 
والبعض يلعب في التشكيلة مع آخرين ألول مرة مثل احمد 
بوبشيت  لعب  إذ  صالح،  إسماعيل  جانب  إلى  بوبشيت 
مع  يذهب  لم  إسماعيل  ولكن  الكويتي،  الكويت  مباراة  في 
لم  وبالتالي  عمله،  من  اجــازة  على  حصوله  لعدم  الفريق 
في  العمق  في  ثغرة  فأوجد  االثنين  بين  تجانس  هناك  يكن 
نعالج  ان  ونأمل  ننتنهو،  والبرازيلي  مطر  احمد  غياب  ظل 

المقبل«. الجمعة  يوم  المحرق  مباراة  قبل  النقطة  هذه 
لمباراته  إعدادنا  سيكون  للمحرق  احترامي  »مع  وتابع 
عن  الالعبين  إلى  تحدث  والمدرب  مباراة،  أية  مثل  عاديًا 
 4 ولدينا  تالفيها  وضـــرورة  الحالة  مــبــاراة  في  أخطائهم 
والروح  موجود  والحماس  جيداً  الفريق  فيها  سنعد  أيام 

ولن  المقبلة.  المباراة  في  تفعيلها  ونأمل  موجودة  القتالية 
يكون هناك تغيير على برنامج التدريب حتى هذه اللحظة 
نفسيًا  الفريق  بإعداد  سنقوم  المؤكد  ومن  االثنين.  يوم  من 
العرض  الفريقان  يقدم  ان  واملنا  الفوز،  أجل  من  وتكتيكيا 
والنتيجة  البحرين،  في  البطولي  بتاريخهما  يليق  الذي 

بيد اهلل عز وجل«.
الفريق  مع  ومازالت  كانت  الفريق  »إدارة  أيضًا:  وقــال 

من  كاملة  متابعة  وهناك  والسلبية،  االيجابية  النتائج  في 
ولدى  المملكة  خارج  سفره  في  كان  لو  حتى  الرئيس  قبل 
سريعة  بمحاسبة  الفريق  وضعية  عن  معي  تحدث  عودته 
المرضي  األداء  تقديمه  ــدم  وع األهــلــي  خــســارة  سبب  عــن 
نقوم  وان  ــاء  ــط األخ بــعــالج  فطالب  الــوضــع  لــه  فشرحت 
ستقوم  ــة  اإلداري ــور  واألم المقبلة  للمباراة  الفريق  بتهيئة 
خطف  خالله  من  نأمل  والذي  المحرق  لقاء  قبل  اإلدارة  بها 

الثالث«. النقاط 
بل  فحسب  الرفاع  جماهير  بحضور  أطالب  »ال  وأضاف 
جماهير  وخصوصًا  البحرينية  الجماهير  بحضور  أطالب 
فريقها  وتشجيع  المحرق  جماهير  حضور  كان  كما  الرفاع 
سليمة  بصورة  يسير  الفريق  والن  للنظر.  الفتة  بصورة 
جماهيرية  مساندة  ــى  إل ويحتاج  ــدارة  ــص ال فــي  ـــازال  وم
الفريق  ليعطي  منه  والبد  ضروري  أمر  حضوره  وبالتالي 
على  )تزعل(  الجماهير  حق  من  وأقول  المعنوي.  الحافز 
حضورهم  يحتاج  فريقهم  هذا  ولكن  األهلي  من  خسارتنا 
النها  الصدارة  عن  النظر  بغض  المحرق  مباراة  مثل  لمباراة 
بالقوة  تتسم  دائمًا  المحرق  ومباريات  وديربي  قمة  مباراة 
التي  الطيبة  بالصورة  نخرج  ان  ونأمل  الجميل،  واللعب 

األول«.  القسم  ونتصدر  جماهيرنا  ترضي 

عادل المرزوقي

جالل يعتبر لقاء الرفاع »عادي«
مباراة  كل  ويخوض  فقط  االنتصارات  شعار  يرفع  بات  الفريق  أن  جالل  فهد  المحرقاوي  الفريق  مدير  أكد   [
بطريقة الكؤوس وهو ما يتضح على روح وإصرار الالعبين داخل الملعب إذ إن الفريق يهدف من لقاء الرفاع إلى 
مع  الصدارة  في  المعهودة  مكانته  الفريق  ليستعيد  المؤجلة  المباراة  في  الشرقي  على  كذلك  الفوز  ثم  ومن  الفوز 

نهاية القسم األول. 
كان  مهما  البعض  يظن  مثلما  معين  العب  على  يعتمد  ال  أنه  السابقة  مبارياته  في  أثبت  »المحرق  جالل:  وقال 
مستواه بل وأنه ال يتوقف على إداري أو مدرب معين ألن شخصية الفريق البطولية وروح االنتصارات متأصلة 
وتتوارث لدى كل العب يرتدي فانيلة المحرق بدليل أن الفريق افتقد نحو أربعة من نجومه وبينهم ثالثة دوليين 
في مباراتي العربي الكويتي واألهلي لكنه فرض تفوقه وحقق انتصارات قوية في المباراتين وبالتالي ال خوف 

على المحرق في جميع الظروف«.
واللقاء  نقاط  ثالث  مجرد  النهاية  في  لكنه  الرفاع  فريق  ونحترم  مهم  لقاء  أنه  جالل  أكد  الرفاع  لقاء  وعن 

ارتبطت  والــتــي  البحرينية  الــكــرة  فــي  الــديــربــي  ــاءات  ــق ل لحسابات  يخضع  ال 
يحتفظ  ومـــازال  طويلة  سنوات  منذ  واألهــلــي  المحرق  بلقاءات  تاريخيًا 

نالحظ  وبالعكس  الفريقين  ظــروف  اختلفت  مهما  الخصوصية  بتلك 
األخيرة  المباراة  في  حدث  ما  بدليل  اليوم  حتى  مستمرة  الفريقين  نكهة 
بصرف النظر عن النتيجة الكبيرة للقاء والتي تعتبر واردة في عالم كرة 

القدم وتحدث حتى في اللقاءات العالمية.
أمس  من  اعتبارا  الرفاع  للقاء  ــداده  إع بدأ  الفريق  أن  جالل  ــاف  وأض
في  موجودة  والثقة  المباراة  يوم  حتى  اليومية  تدريباته  وسيواصل 

جدارتها  أثبتت  التي  الشابة  الوجوه  وخصوصًا  الفريق  عناصر  جميع 
قاما  اللذين  الحردان  وفهد  جاسم  أحمد  أمثال  السابقة  المباريات  في 

رغم  على  األهلي  لقاء  في  وجه  أكمل  على  الوسط  ارتكاز  بدور 
محمد  بقيادة  األهلي  وســط  العبي  ــام  أم خبرتهما  قلة 

عبداهلل  غيبة  بعد  الــعــائــد  الظهير  ــك  ــذل وك حبيل 
هجوميًا  دوراً  لعب  ــذي  ال غالب  وعيسى  صالح 

ومحمد  المقلة  ــم  ــي ــراه وإب ــه  ــول دخ بــعــد  نــشــطــًا 
عبدالعزيز اللذين سجال هدفين بعد مشاركتهما 
عبداهلل  للمهاجم  الالفت  التألق  إلــى  باإلضافة 
ريكو  ــي  ــل ــرازي ــب ال ــادة  ــع ــت واس ــل  ــي ــدخ ال
المباراتين  في  المعهود  لمستواه 
قيادة  على  ــه  ــدرت وق األخيرتين 
صناعة  في  البارز  ودوره  الفريق 

األهداف وتسجيلها.

في آخر مباريات الدور التمهيدي

قاللي يعبر المدينة ويكمل عقد دور الـ 16 لكأس الملك
] أكمل فريق قاللي عقد الفرق المتأهلة 
المفدى  الملك  لكأس  عشر  الستة  دور  إلــى 
مدينة  فــريــق  على  فـــوزه  بعد  ــدم  ــق ال لــكــرة 
في  أمــس  مساء  مقابل  دون  بهدف  عيسى 
الذي  للكأس  التمهيدي  الدور  مباريات  آخر 
دوري  ــي  ف ــرة  ــي األخ ــة  ــع األرب ــرق  ــف ال جــمــع 
األول  القسم  خــتــام  بعد  الثانية  ــة  ــدرج ال

للموسم الحالي.
وجاءت المباراة متواضعة فنيًا انحصر 
الالعبين  ــات  ــرك ــح وت الــلــعــب  ــب  ــل أغ فيها 
الفريقان  خاللها  ــادل  ــب وت الملعب  ــط  وس
على  االستحواذ  عبر  الميدانية  السيطرة 
واجها  لكنهما  اللقاء  فترات  خــالل  الكرات 
التي  الهجمات  تنظيم  عملية  في  صعوبة 
أبرزها  وكــان  المرميين،  على  ــادرة  ن كانت 
في  عيسى  مدينة  أهدرها  التي  الجزاء  ركلة 
حارس  لها  وتصدى  اللقاء  من  األول  الشوط 

قاللي.
ــي فـــي الـــربـــع األخـــيـــر من  ــالل ــط ق ــش ون
مرمى  على  الضغط  مــن  وتمكن  الــمــبــاراة 
الفوز  هدف  تسجيل  في  نجح  حتى  المدينة 
عن طريق المهاجم الشاب ناصر سعود في 
التي  العرضية  الكرة  مستثمراً   38 الدقيقة 

وصلته من جاسم عبداهلل.
الذي  االتفاق  بفريق  قاللي  بذلك  ولحق 

تخطيه  بعد  التمهيدي  ـــدور  ال عبر  تــأهــل 
الفرق  ــى  إل لينضما  األول  ــس  أم التضامن 
وهي  الثانية  الدرجة  في  ــى  األول الخمسة 

باإلضافة  والبديع  والبحرين  والحد  سترة 
األولى  الدرجة  لــدوري  التسعة  الفرق  إلى 
األهلي  فريق  أن  علمًا  مباشرة  تأهلت  التي 

بقرار  األولــى  للمرة  المسابقة  عن  سيغيب 
ــرة الــمــوســم  ــك ــاد ال ــح ــن قــبــل ات ــه م ــان ــرم ح

الجاري.

فرحة العبي قاللي بالهدف الوحيد   )تصوير: عيسى إبراهيم(

اختصاصي العالج الطبيعي بالرفاع فادي:

عبداللطيف جاهز بنسبة 80 % 
والخميس تتحدد المشاركة
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واصلوا سيطرتهم على البطولة واقتربوا من استعادة اللقب الخليجي

»طائرة األحمر وش سويتي... بأقل مجهود أطحتي باألزرق الكويتي«  
§ متابعة: محمد عون 

أكثر  الطائرة  للكرة  األول  الوطني  منتخبنا  اقترب   [
هزم  بعدما  ــك  وذل الخليجي  اللقب  استعادة  من  وأكثر 
البطولة  فــي  ــر(  ــف )3/ص بنتيجة  الكويتي  المنتخب 
العمانية  العاصمة  في  حاليًا  المقامة  الثامنة  الخليجية 
الفني  للمستوى  ــق  ــرت ت ــم  ل ــاراة  ــب ــم ال أن  غــيــر  مــســقــط، 
عدم  مع  الفوز  لتحقيق  األحمر  العبو  سعى  إذ  المتوقع، 
منه  عانوا  الــذي  ــاق  االره بسبب  أكبر  مجهود  استنزاف 
أثناء المباراة والذي كان واضحًا على )رتم( المباراة منذ 
للمباراة  يعود  المنتخب  كان  إذ  نهايتها،  حتى  بدايتها 
مجريات  على  سيطرته  على  دلــيــل  وهـــذا  أراد  ــا  م متى 
في  للعودة  الكويتي  األزرق  محاوالت  رغم  على  المباراة 

كل شوط.
إذ  البطولة،  لتحقيق  فرص  عدة  اآلن  منتخبنا  ويملك 
االشواط  نقاط  فارق  نسبة  ناحية  من  منتخب  أفضل  بات 
والتي تبلغ )1.2277( ويملك )8( نقاط من 4 انتصارات 
سيواجه  ألنـــه  ــة  ــاف ــاإلض ب الــتــرتــيــب،  صــــدارة  ــي  ف وهـــو 
المنتخبات  من  قوة  أقل  يعتبر  الــذي  اإلماراتي  األبيض 
البطولة  انطالقة  منذ  مشواره  في  األحمر  واجهها  التي 

حتى اآلن.
واصل  عباس  فاضل  فإن  اللقاء،  لمجريات  وبالعودة 
بروزه ليؤكد أحقيته في جائزة أفضل العب في البطولة، 
بقية  رفقت  االنتصار  هذا  تحقيق  في  كبير  دور  له  كان  إذ 
رغم  على  الملعب  ــل  داخ نجومًا  كانوا  الذين  الالعبين 
الفوز  تحقيق  كان  األهم  إذ  بينهم،  فيما  المستوى  تفاوت 

وهذا ما تحقق.
 ،21/25( ــع:  ــواق ب الــلــقــاء  أشــــواط  نــتــائــج  وجــــاءت 

.)20/25 ،23/25

 شوط أول بحريني 
شهدت انطالقة الشوط األول أفضليه نسبية لمنتخبنا 
الذي استفاد من دخوله السريع للمباراة، لكن مع وصول 
استطاع  األول  الفني  المستقطع  الوقت  إلــى  الفريقين 
من  سلسلة  في  اللقاء  ليدخل  العودة  من  الكويتي  األزرق 
والفضل   ،)20/20( النقطة  حتى  استمرت  التعادالت 
ارتكاب  مع  األحيان  غالب  في  الهجومي  للنجاح  يعود 
بعض األخطاء الهجومية من هنا وهناك، واعتمد صانع 
على  للكرات  إعداده  في  الحايكي  حسين  منتخبنا  ألعاب 
األطــراف  العبي  باستغالل  األولـــى  بــالــدرجــة  التنويع 
الذي  عباس  فاضل  على  نسبي  تركيز  مع   )3( ومركز 
األزرق  كان  فيما  لألحمر،  بالنسبة  هجومي  ثقل  يعتبر 
من  الهجوم  وهــي  واحــدة  طريقة  على  يعتمد  الكويتي 
جداً،  نادرا  كان   )3( مركز  استغالل  إذ  فقط  و2(   4( مركز 

وعاب على المنتخب الكويتي كثرة إضاعة اإلرسال.
الشوط  نهاية  حتى  تستمر  لم  المرحلة  هــذه  أن  غير 

واستطاعت  العمل  فــي  منتخبن  صــد  حــوائــط  بــدأت  إذ 
من  جاسم  وعــبــداهلل   )2( مركز  مــن  ــرج  ف سعد  اصطياد 
ــراف  أط مــن  الهجومية  الفعالية  نــجــاح  مــع   )4( مــركــز 
ليتمكن  إبراهيم  وصادق  النبهان  جاسم  بقيادة  الملعب 
بنتيجة  لمصلحته  ــوط  ــش ال حسم  ــن  م منتخبنا  بــذلــك 

.)21/25(
البحرين  مملكة  سفير  ومتابعة  حضور  اللقاء  وشهد 

في سلطنة عمان.

 العمالق يحسم الشوط
بأفضليه  الكويتي  المنتخب  بدأ  الثاني،  الشوط  في 
من  لمنتخبنا  الهجومي  الفعالية  غياب  بسبب  نسبية 
جاسم  عبداهلل  نجاح  إلــى  باإلضافة   )4/6(  )3( مركز 
أطــراف  من  الهجومي  األداء  في  العتيبي  وعبدالرحمن 
لنقطة  الشوط  ــادة  إع استطاع  منتخبنا  أن  إال  الملعب، 
الصد  حائط  في  النبهان  جاسم  تميز  بسبب  التعادل 
الهجومية  الضربات  في  عباس  فاضل  وكذلك  الفردي 

بعدما برز في الدفاع الخلفي عدة مرات )8/8(، واستغل 
في  برع  والتي  الكويتية  الصد  حوائط  تفكك  كثيراً  فاضل 

تفكيكها صانع األلعاب حسين الحايكي.
الفترات  ببعض  بنقطتين  منتخبنا  تقدم  رغم  وعلى 
وتغير  كثيراً،  التعادل  يعيد  كان  الكويتي  األزرق  أن  إال 
ركز  إذ  اللعب،  طريقة  الفترة  هذه  في  الفريقين  أسلوب 
من  جاسم  عــبــداهلل  على  ـــداده  إع الكويت  ألــعــاب  صانع 
صادق  كان  فيما   ،)3( مركز  في  القطان  ومحمد   )4( مركز 
لمنتخبنا  المفضلين  الخيارين  ضاحي  وحسن  إبراهيم 
وعبداهلل  القطان  محمد  صد  حوائط  أن  إال   ،)15/15(
قبله  ومــن  عــبــاس  فــاضــل  اصــطــيــاد  استطاعت  جــاســم 
سريعه  أفضليه  الكويت  منتخب  ليحقق  النبهان  جاسم 
)15/18(، بيد أن أخطاء سلطان خلف الهجومية مكنت 

منتخبنا من العودة سريعًا )18/18(.
نجاح  بفضل  التعادالت  من  سلسلة  في  الشوط  دخل 
فاضل  تألق  استمرار  أن  إال  الهجومي  الشق  في  الفريقين 
متتالية  نقاط   )3( بتحقيقه  الشوط  بحسم  ساهم  عباس 

الخلفي  ــاع  ــدف ال ــي  ف ــة  ــرون ه أيــمــن  تميز  بــذلــك  مترجمًا 
لينتهي الشوط بنتيجة )23/25( لمصلحة منتخبنا.

 األحمر ينهيها 

في الشوط الثالث، بدأ منتخبنا هذا الشوط بغية حسم 
اللقاء لمصلحته واستفاد من تماسك حوائط صده كثيراً 
فاضل  مع  أو  النبهان  وجاسم  ضاحي  حسن  بين  سواًء 
عباس )4/7(، إال أن هذا التقدم لم يستمر بسبب إصرار 
عبداهلل  ذلك   أداء  في  ونجح  مجدداً  العودة  على  الكويت 
أطــراف  من  هجومية  بضربات  خلف  وسلطان  جاسم 

الملعب بالذات )7/7(.
بسبب  وذلـــك  ــاًل  ــوي ط تستمر  ــم  ل المرحلة  ــذه  ه لكن 
الدفاعي  الــبــروز  إلــى  باإلضافة  الصد  حوائط  تماسك 
وجه  أكمل  على  الهجومية  األدواء  أداء  ثم  ومن  الخلفي 
إذ  بالذات  إبراهيم  وصادق  عباس  لفاضل  كبير  بروز  مع 
الملعب  أطراف  العبي  على  كثيراً  الحايكي  حسين  عول 

.)13/16(

على  ــه  ــرت ــط ــي س ــط  ــس ب ــي  ــن ــري ــح ــب ال األحـــمـــر  ــــل  واص
مجريات اللقاء مستفيداً من بروز كبير لالعبي مركز )4( 
فاضل عباس وصادق إبراهيم مع أيمن هرونة الذي برز 
أخطاء  من  أيضًا  واستفاد  كثيراً  الدفاعية  األدوار  أداء  في 

.)15/20( المتتالية  الكويت 
مجريات  على  وسيطرته  تفوقه  على  منتخبنا  حافظ 
مع   ،)20/25( بنتيجة  الشوط  انتهى  حتى  المباراة 
بالنسبة  الملعب  ـــراف  أط جميع  ــن  م هجومي  نــجــاح 
لمنتخبنا في الفترة األخيرة من الشوط، وبالتالي انتهى 

)3/صفر(. بنتيجة  اللقاء 

 اليوم راحة لجميع الفرق 
في  الــمــشــاركــة  ــرق  ــف ال لجميع  ـــة  راح ــوم  ــي ال سيكون 
البطولة، وسيتدرب منتخبنا اليوم في الفترة الصباحية 
يكون  أن  المتوقع  ومن  األول،  الراحة  يوم  في  حدث  كما 
من  الالعبون  فقده  ما  استرجاع  بهدف  خفيفا  التدريب 

مجهود منذ انطالقة البطولة حتى لقاء األمس.

العب الكويت يحاول  إسقاط  الكرة  في الملعب البحرينييونس عبدالكريم وضربة ساحقة على الفريق الكويتي

صادق: سر انتصاراتنا أننا كالجسد الواحد

لـ  إبراهيم  صــادق  الوطني  منتخبنا  قائد  كشف   [  
يقدمه  الذي  المميز  األداء  هذا  سر  الرياضي«  »الوسط 
الــذي  »الــســر  ـــال:  وق البطولة  انــطــاقــة  منذ  الــاعــبــون 
من  والقتال  والرغبة  الكبيرة  الروح  بهذه  نلعب  جعلنا 
وقلب  واحـــدة  يــد  المنتخب  أن  هــو  الــفــوز  تحقيق  ــل  أج
مع  منطبق  ـــر  واألم ـــر  اآلخ يشجع  العــب  فــكــل  ـــد،  واح
حال  في  جاهزيتهم  أبدوا  الذين  االحتياطيين  الاعبين 
يكتفوا  ــم  ول الملعب،  داخــل  الــفــريــق  فــي  طــارئ  ــدث  ح
بالحماس  األساسيين  الاعبين  يمدون  كانوا  بل  بذلك 
بقيادة  الفني  للجهاز  باإلضافة  وطبعًا  ويشجعونهم 
على  كبير  دليل  وهذا  اإلداري،  والجهاز  خليفة  يوسف 
والتي  االنتصارات  هــذه  سبب  هو  الجميع  تكاتف  أن 

أيضًا«. الختامي  اليوم  في  نختتمها  أن  نأمل 
صراحة  »بكل  ــال:  ق الكويت،  ــام  أم أمــس  لقاء  وعــن 
ألننا  ولذلك  الطبيعي  بمستوانا  نظهر  لم  اللقاء  هذا  في 
بخبرة  معه  والتعامل  عال  بهدوء  اللقاء  خوض  فضلنا 
 )3( أول  في  طاقتنا  من  الكثير  استنزفنا  ألننا  كبيرة 
جدًا  مصيرية  لنا  بالنسبة  تعتبر  كانت  والتي  لقاءات 
أوضــح  أن  ويــجــب  المقدمة،  فــي  وضعتنا  الــتــي  ــي  وه
بعد  الكافية  الراحة  على  يحصل  لم  المنتخب  أن  أيضًا 
الساعة  فــي  الــمــبــاراة  انتهت  إذ  عــمــان،  ــاراة  ــب م نهاية 
ذلــك  بــعــد  لــلــفــنــدق  ــا  ــن ــل ووص ــان  ــم ع بــتــوقــيــت   10.30

توقيت  في  التالي  اليوم  وتلعب  وتأتي  ساعة،  بنصف 
تأكيد  فبكل  مناسبة،  تغذية  دون  ومن  األولى  المباراة 
وهذا  الاعبين  من  نــال  عن  والتعب  ــاق  االره سيكون 

جدًا«. طبيعي  أمر 
المباراة  مع  نتعامل  كيف  عرفنا  أننا  »األهم  وأضاف 
أظهر  لــم  اللقاء  بــدايــة  فــي  إذ  الــفــوز،  تحقيق  استطعنا 
هرونة  أيمن  أن  إال  األولى  الكرة  في  المناسب  بالشكل 
أن  الــفــريــق  اســتــطــاع  النبهان  جــاســم  ــن  م وبــمــســاعــدة 
ألجــواء  الــعــودة  من  ذلــك  ومكنني  جيدة  بخطى  يسير 
الفريق  ــأن  ب أوضــحــت  مــا  يــؤكــد  وهـــذا  ســريــعــًا،  الــلــقــاء 

واحد«. جسد  كأنه  يلعب 
بوضع  سيكون  المنتخب  أن  إلى  إبراهيم  صادق  أكد 
على  سيحصل  ألنـــه  الــخــتــامــيــة  ــاراة  ــب ــم ال ــي  ف ــل  ــض أف
تركيزه  بكامل  الفريق  سيكون  وبالتالي  ــة  راح ــوم  ي
من  »نأمل  وقــال:  الخليجي،  اللقب  لمباراة  وجاهزيته 
نستعيد  لكي  بالتوفيق  لنا  الدعاء  البحريني  الجمهور 

.»2003 منذ  فقدناه  الذي  الخليجي  اللقب 
– إلى  تسميته  لعشاقه  يحلو  – كما  الساحر  وأشار   
كما  نهائية  مباراة  كأنها  المباراة  مع  سيتعامون  أنهم 
يدخل  المنتخب  كان  إذ  البطولة،  لقاءات  كل  في  حدث 
آخر  لقاء  يليه  لقاء  وليس  بطولة  نهائيا  كونه  لقاء  كل 

قوله. بحسب 

الخطيب: رغم اإلصابات الالعبون يحققون هذه النتائج 

غالبية  أن  الرياضي«  »الوسط  لـ  الخطيب  مأمون  الوطني  بمنتخبنا  الخاص  الطبيعي  العاج  اخصائي  أكد   [  
»بكل  وقال:  عاليًا،  البحرين  اسم  رفع  أجل  من  أنفسهم  على  ويتحاملون  ويلعبون  لإلصابة  متعرضون  الاعبين 
الخليجي  اللقب  تحقيق  من  جدًا  قريبًا  وبات  اآلن  إليه  وصل  لما  ووصل  كبيرة  مستويات  قدم  الفريق  هذا  صراحة 
أجل  من  ببسالة  ويدافعون  يلعبون  ولكنهم  مختلفة،  إصابات  من  يعانون  الاعبين  غالبية  فإن  ذلك  كل  رغم  وعلى 

تحقيق اللقب الخليجي ورفع اسم البحرين عاليًا«.
مع  موجود  األكبر  واإلصرار  اللقب،  هذا  بتحقيق  البطولة  في  المشاركة  الوفد  في  كبيرة  رغبة  »هناك  وأضاف 
فأيمن  الاعبين  لدى  مختلفة  اإلصابات  »اآلن  وواصل  الفوز«.  لتحقيق  جهدهم  قصارى  يبذلون  الذين  الاعبين 
وحسن  الركبة  في  طفيفة  إلصابة  النبهان  وجاسم  عبدالكريم  يونس  ومعه  الكاحل  في  إصابة  من  يعاني  هرونة 
لجلسات  اليوم  الاعبون  سيخضع  اهلل  بإذن  ولكن  القديمة،  عباس  فاضل  إصابة  مع  الظهر  في  آالم  لديه  ضاحي 

مكثفة حتى يكونوا في كامل جاهزيتهم للمباراة األخيرة«.
وأوضح الخطيب أن كل الاعبين المصابين سيخضعون لبرنامج عاج خاص فور العودة إلى البحرين.

رمزي: اقتربنا من اللقب

خليفة: اإلرهاق نال من لالعبين ورغم ذلك انتصرنا 
 ] أكد مدرب منتخبنا يوسف خليفة لـ »الوسط الرياضي« 
أن مباراة األمس ضد المنتخب الكويتي كانت مباراة مصيرية 
بالنسبة لألحمر البحرينية ألن في حال الفوز ستجعله يلعب 
في  ولكن  اللقب  له  يحقق  الذي  الفوز  بشعار  األخيرة  المباراة 
وأضــاف  لها،  حصر  ال  متاهات  في  ستدخله  الخسارة  حــال 
بسبب  طبيعي  أمر  وهذا  اإلرهاق  بعض  من  عانوا  »الالعبين 
،وبالتالي  جداً  قوية  وكانت  متتالية  مباريات   )3( خوضهم 
يتعاملون  كيف  عرفوا  أنهم  إال  الحقيقي  مستواهم  يظهروا  لم 
األزرق  خطورة  إيقاف  واستطاعوا  الملعب  داخــل  اللقاء  مع 

الكويتي ما ساهم في تحقيق الفوز بنتيجة )3/صفر(«.
ــد  ـــذي أقــيــم يـــوم االح ــن لــقــاء عــمــان ال وعــنــدمــا ســألــنــاه ع
بالنسبة  جداً  مهما  كان  عمان  لقاء  »بالفعل  قال:  الماضي، 
مكامن  إيقاف  حاولنا  وفيه  الصدارة،  في  شريكنا  كان  ألنه  لنا 
إذ  الموضوعه،  الخطة  تنفيذ  في  وفقنا  الحمد  وهلل  لديهم  القوة 
وهالل  المعمري  وسعود  عبداهلل  الراجحي  إخراج  استطعنا 

منذ  اللقاء  على  سيطرنا  وبالتالي  اللقاء،  أجواء  من  المقبالي 
إيجابية  وبنتيجة  كسبة  من  وتمكنا  النهاية  حتى  البداية 
األولى  للمرة  تحدث  وهذه  )3/صفر(،  وهي  لنا  بالنسبة  جداً 

منذ سنوات طويلة«.
التعامل  »سنحاول  قال:  اإلمارات،  ضد  المقبل  اللقاء  وعن 
األبطال،  أننا  ستحدد  التي  هي  ألنها  جدي  بشكل  المباراة  مع 
واآلن تبقت خطوة فقط لكي نستعيد الكأس ونأمل أن نتممها 

على خير«.
رأي  أحمد  رمزي  منتخبنا  مدرب  مساعد  شارك  جهته،  من 
عملية  بشأن  ــًا-  ــض أي  – إبــراهــيــم  ـــادق  وص منتخبنا  مــدرب 
مع  األمــس  مباراة  خــالل  المنتخب  منها  عانى  التي  ــاق  اإلره
المتوقع  الفني  بمستواه  يظهر  لم  »المنتخب  وقال:  الكويت، 
لم  ألنه  اللقاء  في  منهما  عانى  الذي  والتعب  اإلرهاق  والسبب 
ما  وبالتالي  ساعة،   )24( إلى  الفترة  تصل  ولم  كثيراً  يرتح 
المنتخب  استطاع  ذلك  كل  رغم  على  ولكن  طبيعي،  أمر  حدث 

حال  في  سريعًا  يعود  وكــان  اللقاء  مجريات  على  السيطرة 
ــألداء  ل يــعــود  الفضل  أن  وأعتقد  الكويتي،  المنتخب  تــقــدم 

الجماعي الذي اعتمد عليه األحمر في البطولة«.
الموجود  للضغط  أيضًا  يعود  السبب  »وربــمــا  وأضــاف 
غيره  وال  الفوز  بتحقيق  مطالبون  ألنهم  المنتخب  عاتق  على 
حتى يدخلوا اللقاء األخير للتتويج باللقب وعدم الدخول في 

حسابات ال نحبذها أبداً«.
انطالقة  منذ  كــثــيــراً  التغييرات  ـــراء  إج ــدم  ع سبب  ــن  وع
وأكثر  عليه  ما  يقدم  كمجموعة  »المنتخب  ــال:  ق البطولة، 
طارئ  حــدث  حــال  في  ولكن  نفسه،  ــراز  إب يحاول  العــب  وكــل 
التغيير،  خــالل  من  ذلــك  نتدارك  المستوى  في  انخفاض  من 
بعض  سنجري  كنا  الــكــويــت  ــد  ض ــر  ــي األخ الــلــقــاء  ــي  ف ولــكــن 
أنهم  إال  الالعبين  بعض  أداء  فــي  نسبي  لــتــدن  التغييرات 
فكرة  تلغى  وبالتالي  الطبيعي  وضعهم  يستعيدون  مباشرًة 

التغيير«.
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اليوم اجتماع تشاوري في مركز شباب 
الشاخورة بشأن االنتخابات

اليوم   مــســاء  يعقد   [  
)الــثــلــثــاء( فـــي الــســاعــة 
ــة مـــســـاًء، لــقــاء  ــع ــاب ــس ال
ــس  ــي تـــــشـــــاوري بـــيـــن رئ
مــركــز  أعـــضـــاء  و  ــز  ــرك ــم ال
ـــــورة   ـــــاخ ـــــش ـــــاب ال ـــــب ش
تنطبق  الــذيــن  العاملين 
ـــروط بــشــأن  ـــش عــلــيــهــم ال
ـــات الــمــقــبــلــة  ـــاب ـــخ ـــت االن
يناير/   2 عقدها  الــمــقــرر 

كانون الثاني المقبل.
ـــة  ـــن ـــج ـــل وقــــــامــــــت ال

بإرسال  اإلدارة  مجلس  مع  بتنسيق  االنتخابات  على  المشرفة 
المهم،  االجتماع  هذا  لحضور  المركز  ألعضاء  مسجلة  رسائل 
آخر  على  إلطالعهم  االجتماع  لهذا  القرية  أهالي  دعوة  تمت  كما 

تطورات موضوع أرض الملعب.
الساعة  حتى  مفتوحًا  سيكون  الــتــرشــح  بــاب  بــأن  علمًا 
األول  كانون  ديسمبر/   24 األربــعــاء  يــوم  مساء  من  العاشرة 

المقبل.
بشرح  سبت  محسن  علي  الحالي  المركز  رئيس  وسيقوم 
المقبلة  النتخابات  ترشحه  ــدم  ع بشأن  الحقيقية  األســبــاب 

.2011-2010

بناغاز يتوج بطاًل لدوري 
السنوكر للمرة الرابعة على التوالي

 ] توج فريق بناغاز بلقب الدوري العام لنادي عوالي للسنوكر 
للمرة الرابعة على التوالي بحصده مجموع 23 نقطة بقيادة يعقوب 
األسبوع  في   2-2 بنتيجة  الروكيت  فريق  مع  تعادله  اثر  الشهابي 
الفريق  فيه  كان  أسابيع   10 لمدة  استمر  الذي  ال��دوري  من  األخير 
الفريق  حافظ  إذ  البداية،  منذ  المشاركة  الفرق  جميع  على  متفوقا 
الذي  الجبار  الجهد  بفضل  الغالي  باللقب  وال��ف��وز  ال��ص��دارة  على 
واألخ��وان  عبدالجبار  احمد  النجم  في  المتمثل  الفريق  أف��راد  بذله 
الشهابي،  وحسين  القاسم  فيصل  والناشئين  إبراهيم  وأسامة  بدر 
هذا  في  الفريق  به  استعان  الذي  تقي  سلمان  الالعب  إلى  باإلضافة 
في  المتميز  وأدائ��ه  اللعبة  هذه  في  خبرته  من  لالستفادة  ال��دوري 
فريق  مع  الفريق  كفة  وترجيح  جهة  من  االيجابية  النتائج  إح��راز 
والعالي  معروف  عيال  أمثال  الالعبين  خيرة  يضم  ال��ذي  األق��ارب 
من  كبيرا  عددا  بإحرازه  الرابحة  الورقة  سلمان  كان  إذ  والجناحية، 
في  المطاف  به  انتهى  ال��ذي  األق��ارب  فريق  ضد  خصوصا  النقاط 

المركز الثاني بنقطتين فقط.
نقطة   21 برصيد  الثاني  المركز  على  األق���ارب  فريق  وحصل 
 6 برصيد  األخير  المركز  في  جاء  الذي  اإلخوة  فريق  على  تغلبه  اثر 
جناحي  علي  بقيادة  الروكيت  فريق  وجاء  – صفر.   4 بنتيجة  نقاط 
احمد  بقيادة  بالك  اول  وفريق  نقطة   17 برصيد  الثالث  المركز  في 

الماجد على المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

ياسمين ونهلة في نهائي
 بطولة العيد الوطني للبلياردو

يــــتــــرقــــب   [  
ــادو  ــي ــل ــب عــشــاق ال
ـــــارغ الـــصـــبـــر  ـــــف ب
ـــاب  ـــق ـــن ــــف ال ــــش ك
ـــم الــالعــبــة  عــن اس
ببطولة  ــزة  ــائ ــف ال
ـــد الــوطــنــي  ـــي ـــع ال
ــي  ــت ــاردو ال ــي ــل ــب ــل ل
يــنــظــمــهــا االتـــحـــاد 
ـــــي  ـــــن ـــــري ـــــح ـــــب ال
لــــــلــــــبــــــلــــــيــــــاردو 
والــــــســــــنــــــوكــــــر 
بــمــنــاســبــة الــعــيــد 

وبرعاية  الوطني 
شركة شيفرون على صالة المثلث الذهبي.

السني،  ونهلة  حسين  ياسمين  النهائية  المباراة  إلى  وتأهل 
أدوار  طوال  الالعبتين  لنتائج  نظراً  قبل  من  متوقعًا  كان  ما  وهو 
وكانتا  رائعة  نتائج  وياسمين  نهلة  فيها  قدمت  التي  البطولة 

على الموعد في جميع المباريات السابقة.
القاسم  أبـــو  زيــنــب  عــلــى  ــوز  ــف ال ــن  م الــســنــي  نهلة  وتمكنت 
فيما  النهائي،  قبل  الدور  في  واحد  شوط  مقابل  أشواط  بأربعة 
أما  نفسها،  بالنتيجة  ميرزا  مريم  على  حسين  ياسمين  فــازت 
فستخوضان  ومــريــم  زينب  وهما  الـــدور  ــذا  ه فــي  الخاسرتان 
ستحصل  والـــذي  الثالث  بالمركز  الفائزة  لتحديد  مواجهة 

بموجبه على مبلغ الـ 100 دينار.
بالمركز  للفوز  طويل  صراع  فينتظرها  وياسمين،  نهلة  أما 
الالعبة  ستحصل  حين  في  دينار،   300 مبلغ  إلى  إضافة  األول 

الخاسرة على المركز الثاني ومبلغ 200 دينار.
مباراة  تقديم  عزمهما  عن  الالعبتان  اعربت  جانبهن،  من 
الخليج،  مستوى  على  تقام  التي  األولى  للبطولة  الئقة  نهائية 
المركز  في  الفوز  بغير  تقبل  لن  أنها  السني  نهلة  وأوضــحــت 
بدور  تقبل  لن  األخــرى  هي  أنها  ياسمين  عليها  وردت  األول، 

المتفرج وستعمل على احراز اللقب.

األسود يوجه الدعوة
 لحضور مهرجان أشبال الوطن 

المنظمة  اللجنة  رئيس  الشباب  نادي  إدارة  مجلس  عضو  قدم   [  
الوطني  العيد  بمناسبة  ُيقام  الذي  الكروي،  الوطن  أشبال  لمهرجان 
المجيد وذكرى جلوس جاللة الملك، وينظمه نادي الشباب بمالعبه 
بجدحفص صادق األسود، الدعوة إلى جميع أولياء أمور الالعبين 
والمدربين في أنديتنا الوطنية لحضور فعاليات المهرجان الكروي 
وفي  والخميس  األربعاء  القادمين  اليومين  مدار  على  سيقام  الذي 
وحتى  صباحًا  والنصف  الثامنة  الساعة  ومنذ  الوطني  العيد  عطلة 
الواحدة والنصف ظهرًا، مشيرًا إلى أن هذا المهرجان يعتبر فرصة 
بها  تزخر  التي  المواهب  ه��ذه  مثل  على  لالطالع  للجيمع  مناسبة 

أنديتنا المحلية.
ال��دع��م  ف��ق��ط  ي���ري���دون  ال��ص��غ��ار  ه����ؤالء  ان  األس�����ود  وأض�����اف 
التي  الثقة  م��ن  المزيد  على  يحصلوا  ك��ي  الجميع  م��ن  والتشجيع 
تساعدهم تقديم إبداعاتهم ونثرها على المالعب، وخصوصًا أنهم 
يمتلكون إمكانات كبيرة وينتظرهم مستقبل كبير، مؤكدًا أن اللجنة 
المناسبة،  بحجم  سيكون  الحضور  بأن  كبيرة  ثقة  لديها  المنظمة 
سنوات   10 مرور  بذكرى  األيام  هذه  يحتفل  الجميع  أن  خصوصًا 

على تولي جاللة الملك مقاليد الحكم وكذلك العيد الوطني المجيد.

علي سبت

ياسمين حسين

على ذمة صحيفة »المصري اليوم« 

الحالة فاوض المدرب كابرال... والكوهجي ينفي المفاوضات!
 § الوسط – محمد طوق

ــادرة  ــص ال ــوم«  ــي ال »الــمــصــري  صحيفة  نقلت   [
بمصر أن نادي الحالة فاوض مدرب االتحاد المصري 
الحالة  نادي  رئيس  قبل  من  هاتفي  اتصال  خالل  من 
البرازيلي  المدرب  أن  مضيفة  الكوهجي،  عبدالحميد 
بعقد  الرتباطه  نظراً  المهمة  قبول  عن  اعتذر  كابرال 

مع نادي االتحاد المصري.
وأضافت الصحيفة أن »مندوب النادي البحريني 
 25 المدرب  على  – عرض  الكوهجي  – عبدالحميد 
الشرط  ســداد  إلى  باإلضافة  شهريًا  راتبًا  دوالر  ألف 
الجزائي في عقده مع االتحاد وقيمته 30 ألف دوال إال 

ان رفض العرض.
الرياضي«  »الوسط  قام  الخبر  صحة  من  وللتأكد 
ــة عــبــدالــحــمــيــد  ــال ــح ــس  نــــادي ال ــي ــرئ بـــاالتـــصـــال ب
في  أنباء  من  تردد  ما  قاطعًا  نفيًا  نفى  الذي  الكوهجي 
الفترة األخيرة عن إقالة مدرب الفريق األول بالنادي 
مؤكداً  الفريق  تدريب  عن  أحمد  إبراهيم  القدم  لكرة 
اإلدارة  بين  دارت  واجتماعات  مناقشات  هناك  أن 
الحاالوية ولجنة الكرة إال أنهم لم يتطرقوا لمثل هذه 

األنباء.
مصرية  جهات  مع  اتصاالت  أي  الكوهجي  ونفى 
ما  أن  مؤكداً  االتحاد  نــادي  مــدرب  مع  التعاقد  بشأن 
بتاتًا،  صحيحًا  ليس  المصرية  الصحيفة  في  ورد 
موضحًا أن هذا األمر يعود للجنة التي شكلتها اإلدارة 
واألمين  السر  وأمين  الرئيس  نائب  برئاسة  حديثًا 
مع  بالنادي  القدم  كرة  فريق  أحداث  لمتابعة  المالي 

رئيس جهاز الكرة بالنادي.
ـــي« أن  ـــاض ـــري ـــط ال ـــوس ــــ »ال ــي ل ــج ــوه ــك وأكـــــد ال
اإلدارة  بين  الماضية  ــام  األي في  دار  ــذي  ال االجتماع 
الكثير  ناقشت  بالنادي  القدم  كرة  ولجنة  الحاالوية 
األول  الفريق  وضــع  رأسها  وعلى  الموضوعات  من 
أن  مؤكداً  األخيرة،  المرتبة  يحتل  الــذي  القدم  لكرة 

لفريق  واإلداري  الفني  الجهاز  قبل  من  ــودا  وع هناك 
الدوري  انطالقة  قبل  جيد  مستوى  بتقديم  القدم  كرة 
بالنتائج  عكسها  وحدث  تحدث  لم  االمور  هذه  أن  إال 

المخيبة لآلمال.
كرة  فريق  لمتابعة  شكلت  التي  »اللجنة  ــال:  وق
واألمــور  المدرب  بشأن  القرار  تمتلك  التي  هي  القدم 
التوصيات  ترفع  ــا  ــدوره ب فهي  للفريق،  الخاصة 
بعدها،  بمهمتنا  نحن  ونقوم  اإلدارة  لمجلس  الالزمة 

ونحن ال نقوم بأي أمر من غير علم جهاز الكرة«.
األيام  خالل  سيعقد  آخر  اجتماعا  هناك  أن  وبين 
كرة  فريق  ــورات  ــط ت ــر  آخ لمتابعة  المقبلة  القليلة 
مخيبة  الفريق  حققها  التي  النتائج  أن  مؤكداً  القدم، 

لآلمال وليس بمستوى التطلعات.
»سنعمل  بالقول:  حديثه  الكوهجي  وختم 

الثاني  القسم  في  الفريق  لتغيير  طاقتنا  بكل 
األضواء  دوري  في  البقاء  وهو  هدفنا  لتحقيق 

في الموسم المقبل«. 
دوري  في  األخير  المركز  الحالة  ويحتل 

مباريات   8 لعب  أن  بعد  ـــى  االول ــة  ــدرج ال
حقق الفوز في مباراة واحدة فقط وتعادل 

ويمتلك  منها،   5 وخــســر  مباراتين  فــي 
آخر  في  وسيلتقي  نقاط،   5 رصيده  في 

غد  بــعــد  األول  ــــدور  ال ــي  ف ــات  ــاري ــب م
)الخميس( مع المالكية.

الحالة لم يقدم المستوى المطلوب وخيب آمال جماهيره

أكد أنه نادم على ما بدر منه... األهالوي الشكر:

أناشد ناصر بن حمد النظر في أمر عقوبتي
§  الوسط –المحرر الرياضي

حسين  األهــلــي  ــادي  ــن ال ــب  الع ــدم  ق  [
في  منه  بــدر  لما  الشديد  اعــتــذاره  الشكر 
الماضي  للموسم  الختامية  ــاراة  ــب ــم ال
ــي حال  ــان ف ــه ك ــداً أن ــؤك أمـــام الــمــحــرق م
تصرفاته  على  كثيراً  ــادم  ن ــه  وأن غضب 
اللعب  من  بحرمانه  الكثير  كلفته  التي 

لموسمين متتالين.
اللجنة  رئيس  إلى  نداءه  الشكر  ووجه 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  االولمبية 
إيقافه  وعقوبة  ــره  أم في  بالنظر  خليفة 
األهلي  للنادي  مــجــدداً  يعود  أن  متمنيًا 
في  بحقه  ــدرت  أص التي  العقوبة  ــة  وإزال
كثيراً  نادم  أنه  مؤكداً  الماضي،  الموسم 

على كل ما بدر منه في الموسم الماضي.
للجميع  اعتذاره  الشكر  حسين  وقدم 
تمر  المملكة  أن  مــؤكــداً  منه  ــدر  ب مــا  على 
قلوبنا  عــلــى  ــزة  ــزي ع ــام  ــأي ب األيــــام  هـــذه 
المجيد  الوطني  العيد  احتفاالت  ــي  وه
تكون  أن  خاللها  من  الشكر  تمنى  والــذي 
العقوبة  بإزالة  عليه  أكثر  سعيدة  ــام  أي
النادي  وتمثيل  للمالعب  مجدداً  والعودة 
األهلي مرة أخرى موجهًا نداءه إلى ناصر 

بن حمد بالنظر في أمر عقوبته.
بتدخل  كــبــيــر  »أمــلــي  ــر:  ــك ــش ال وقــــال 
العقوبة  أمــر  في  والنظر  حمد  بن  ناصر 
أيام  تكون  أن  وأتمنى  بحقي  المفروضة 
العيد الوطني فاتحة خير على مستقبلي 

نادم  أنني  وخصوصًا  يضيع  بــدأ  ــذي  ال
التي  الــمــبــاراة  تلك  فــي  مني  ــدر  ب مــا  على 
كنت فيها في حال غضب وشعرت بالندم 
وسأكون  فيها  توقفت  التي  الفترة  خالل 
حال  في  المنضبطين  الالعبين  خيرة  من 

عودتي وإزالتي العقوبة«.
وكــــرر الــشــكــر مــنــاشــدتــه لــنــاصــر بن 
بالنظر  كبيرة  ثقة  على  ــه  أن وأكـــد  حمد 
المياه  تعود  أن  ومتمنيًا  عقوبته  أمر  في 

لمجاريها والعودة مجدداً للمالعب.

ــاط بــاتــحــاد  ــب ــض وفــرضــت لــجــنــة االن
األهلي  النادي  العب  بحق  عقوبة  الكرة 
واحد  موسم  لمدة  بإيقافه  الشكر  حسين 
العقوبة  استئناف  األهــلــي  طلب  وبعد 
العقوبة  ـــدة  م ــاط  ــب ــض االن لــجــنــة  زادت 
بداًل  موسمين  لمدة  مدتها  تمديد  وقررت 
عقوبة  فرض  جانب  إلى  واحد  موسم  من 
من  وحرمانها  األهالوية  الجماهير  على 
الجاري  الموسم  طــوال  فريقها  ـــؤازرة  م
الالعبين  بعض  على  ــرى  أخ وعقوبات 

وغرامات مالية على النادي.
وسبق لحسين الشكر أن مثل منتخبنا 
مع  وشارك  كثيرة  مباريات  في  األولمبي 
ــدة  ــة فـــي ع ــري ــم ــع ــات ال ــئ ــف مــنــتــخــبــات ال

في  مشاركته  جــانــب  إلــى  محافل 
للمنتخبات  الخليج  بطولة 

ــة إلــى  ــاف ــاإلض األولــمــبــيــة ب
الالعبين  مــن  يعتبر  ــه  أن

ــادي  ــن ــي ال ــن ف ــري ــؤث ــم ال
األهلي.

من أحداث مباراة األهلي والمحرق الموسم الماضي

بسبب عدم استخراج تأشيرة مدرب المنتخب 

أحمر اليد يعود من دون لعب الودية مع األخضر
§  الوسط – محمد أمان

] عاد منتخبنا الوطني األول لكرة اليد بخفي حنين من السعودية من 
دون أن يلعب أمس )االثنين( مباراة الرد الودية مع المنتخب السعودي 
في  الشرقية،  بالمنطقة  الدمام  مدينة  في  الخضراء  الصالة  على  وذلك 
لنهائيات  المؤهلة  للرجال  آسيا  بطولة  في  للمشاركة  تحضيراته  إطار 
مونديال السويد والتي ستقام خالل فبراير/ شباط من العام المقبل في 
والمنتخب  االتحاد  استخراج  عدم  بسبب  بيروت،  اللبنانية  العاصمة 

تأشيرة دخول لمدرب منتخبنا المساعد الدنماركي أورليك.
المنتخب  ــع  م وديــــة  مـــبـــاراة  ـــاض  خ ــد  ق ــي  ــن ــوط ال المنتخب  وكــــان 
السبت  يوم  الحصم  بأم  الخليجي  التمويل  بيت  صالة  على  السعودي 
وكان   ،25/26 بنتيجة  السعودي  المنتخب  لمصلحة  وانتهت  الماضي 
الثانية  الودية  كانت  التي  المباراة  هذه  المنتخب  يلعب  أن  المفترض  من 
في  المقبل  األســبــوع  الدنماركيين  الناديين  يالعب  أن  قبل  للمنتخب 

البحرين.
يشار إلى أن قرعة تصفيات بيروت لمونديال اليد قد أوقعت منتخبنا 
المجموعات  بين  مــن  األقـــوى  هــي  ــدا  ج معقدة  مجموعة  فــي  الوطني 
الماضية  التصفيات  وصيف  مجموعة  في  المنتخب  وقــع  إذ  األربــع، 
المنتخبات  أحد  الياباني  المنتخب  إلى  باإلضافة  الكويتي  المنتخب 

المنافسة.
السعودية  منتخبات  التالي:  النحو  على  القرعة  نتيجة  ــاءت  وج
وجاء  األولــى،  المجموعة  في  والعراق  سوريا  إلى  باإلضافة  والصين 
المجموعة  وفي  واليابان،  الكويت  مع  الثانية  المجموعة  في  منتخبنا 

اإلمارات،  إلى  باإلضافة  وقطر  الجنوبية  كوريا  منتخبات  جاءت  الثالثة 
وأما المجموعة الرابعة فضمت منتخبات إيران ولبنان واألردن.

في  الــيــوم  المحلية  تدريباته  سيعاود  المنتخب  ــإن  ف لذلك  ووفــقــا 
عبدالقادر  محمود  باربار  فريق  العب  يلتحق  أن  على  المسائية،  الفترة 
مدرب  فضل  أن  بعد  المختارة  المجموعة  مع  له  تدريب  كأول  بالمنتخب، 

المنتخب.

في  تشارك  لم  التي  المجموعة  المساعد  المنتخب  مدرب  وسيشرك   
أمين  والسيد  مــدن  ومهدي  علي  ــادق  ص إلــى  باإلضافة  السبت  مــبــاراة 
الدعام وكذلك محمد النشيط من المجموعة التي شاركت في تلك المباراة 
 27 الـ  الالعبين  لجميع  الفرصة  إعطاء  إلى  ذلك  من  المدرب  ويهدف  فقط، 
بعد  اليوم  المنتظرة  الثانية  التصفية  قبل  قدراتهم  إلثبات  المتواجدين 

المباراة بشكل مباشر.  

منتخب اليد عاد من دون لعب الودية
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مدينة عيسى يحل خامسًا في دوري السلة على حساب سترة

»أبناء نجمة رؤوف« يفاجئون الحالة ويسقطونه من كبريائه
عباس – محمد  الحصم  أم   §  

الكبرى  المفاجأة  احداث  في  النجمة  فريق  نجح   [
السلة،  لكرة  البحرين  زين  لدوري  األول  القسم  بنهاية 
متصدر  على  بالمستحيل  أشبه  كان  انتصارا  وحقق 
بقيادة   75 /78 بنتيجة  الحالة  فريق  السابق  الدوري 
بالعبيه  انتصر  ــذي  ال عباس  رؤوف  الشاب  الــمــدرب 
ــدث  ــأح ــه، ف ــي ــال ــع ــة وت ــال ــح ــاء ال ــري ــب ــى ك ــل ــاب ع ــب ــش ال
فرحة  مبكرا  الحالة  من  سلبت  التي  المدوية  المفاجأة 
دوري  ألن  الخصوم،  احترام  في  درسا  ولقنته  الصدارة 
والصغار  بالمستحيل  يؤمن  ال  الموسم  ــذا  ه السلة 
يوم  النجماوية  فعل  كما  الكبار  احــراج  على  ــادرون  ق
ليرفعوا  الموسم  هذا  دوري  في  الثاني  بفوزهم  أمس 
ويتقدموا  التاسع  المركز  في  نقطة   11 إلى  رصيدهم 

األمام. إلى  كبيرة  معنوية  خطوة 
بتلقيه  ـــدارة  ـــص ال مــن  ــة  ــال ــح ال ــط  ــق أس الــفــوز  ـــذا  ه
وفــوز  نقطة،   16 رصــيــده  ليصبح  الثانية  الخسارة 
ــراد  ــف االن ــن  م سيمكنه  ــي  ــل األه عــلــى  ــوم  ــي ال ــرق  ــح ــم ال
الفرق  سيجعل  ــي  ــل األه ــوز  ف أن  حين  ــي  ف ــدارة  ــص ــال ب
متساوون  والحالة  واألهلي  والمحرق  المنامة  األربعة 
في  الــتــســجــيــل  ـــارق  ف ســيــحــســم  وحــيــنــهــا  ــاط  ــق ــن ال ــي  ف

الصدارة. شكل  المباريات 
في  عــبــاس  رؤوف  ــاب  ــش ال ــدرب  ــم ال نــجــح  بالفعل 
احراج  على  قدرته  وأثبت  المباراة  مع  الجيد  التعامل 
من  السابقة  المباريات  في  فعل  كما  الكبيرة  الفرق 
األخير،  الــرمــق  فــي  بصعوبة  يخسر  ــان  ك إذ  الـــدوري 
قاهر  الحداد  صالح  الحالة  مدرب  ينجح  لم  حين  في 
فريقه  يعد  ولم  المباراة  مع  الجيد  التعامل  في  الكبار 

وطموح. شاب  فريق  لمواجهة  المطلوب  بالشكل 
المباراة  وكأن  كبيرة  بأريحية  لعبوا  الحالة  العبو 
شيئا  عليها  السيطرة  وفقدوا  إليهم  بالنسبة  مضمونة 

الخصم. على  التعالي  حالة  ظل  في  فشيئا 
من  مكونة  بتشكيلة  المباراة  بداية  في  الحالة  لعب 
بونفور،  ياسر  أونــيــل،  األميركي  عبدالنبي،  محمود 

مرتضى. وحسين  عباس،  علي 
كل  المختلفة  المباراة  فترات  في  المدرب  ــرك  وأش
حاجي،  أحــمــد  حسين،  علي  أحــمــد  جــمــال،  كــريــم  مــن 

أحمد. ومحمود  حسين،  علي  حمد 
نجم  األمــس  مباراة  في  الحالة  صفوف  عن  وغــاب 

المدرجات. في  تواجد  الذي  ميرزا  أحمد  الفريق 
ــق الــنــجــمــة الــمــبــاراة  ــري ـــر بـــدأ ف عــلــى الــجــانــب اآلخ
قاسم  من  مكونة  بتشكيلة  عباس  رؤوف  مدربه  بقيادة 
واألمــيــركــي  ــداهلل،  ــب ع زهــيــر  الــبــوســطــة،  محمد  حــســن، 

. كر بو
كل  المختلفة  المباراة  فترات  في  الفريق  مع  وشارك 

ابراهيم. وأحمد  أحمد،  محمد  ابراهيم،  خليل  من 
طـــوال  ــه  ــس ــاف ــن م يـــجـــاري  أن  ــة  ــم ــج ــن ال واســتــطــاع 
كانت  مستمرة  أفضلية  تسجيله  مــع  الــلــقــاء  فــتــرات 
الــقــويــة،  ــه  ــروض ع تــقــديــم  ــي  ف بــاالســتــمــرار  ــه  ل تسمح 
معتمداً  السريع  واللعب  القتالية  وبالروح  النجمة 
ــع  ــرب ال يــكــمــل  أن  ــاع  ــط ــت اس ــاب  ــب ــش ال مــجــمــوعــة  ــى  ــل ع
 ،)21 /20 ( فقط  ــدة  واح نقطة  بفارق  متأخراً  األول 
الخطورة  مدى  الحالة  في  يشعر  لم  الــذي  الوقت  في 
الثاني،  الربع  بداية  مع  النتيجة  هذه  على  المترتبة 

أعــد  حبيل  رؤوف  الــوطــنــي  النجمة  ـــدرب  م كــان  فــقــد 
صالح  الــحــالــة  مــدرب  اآلخــر  الــوطــنــي  لزميله  الــعــدة 
الثاني  اللقاء  ربع  منهيًا  شباكه  في  وأوقعه  الحداد 
الــتــي  الــبــديــلــة  ــول  ــل ــح ال  ،)36 /41 ( فــريــقــه  بــتــقــدم 
في  الحالة  ــوز  ف ــم  رغ على  تنجح  لــم  الــحــداد  وضعها 
الربع  في  تعادال  الفريقين  أن  إال   18 /20 الثالث  الربع 
في  فائزا  الخروج  من  النجمة  ليتمكن   19 /19 األخير 
بحت  فني  بأسلوب  مــدربــه  تعامل  أن  بعد  الــمــبــاراة 
عاشها  التي  االنسجام  ــدم  وع التوتر  حالة  مستغاًل 

الحالة.  العبو 
النجمة  محترف  المباراة  في  المسجلين  أفضل  كان 
نقطة،   22 أحمد  ومحمد  نقطة،   24 بتسجيله  بوكر 

.12 حسن  وقاسم   ،14 البوسطة  ومحمد 
وعلي  نقطة،   21 أونــيــل  الــحــالــة  محترف  وســجــل 

أيضا.  نقطة   12 عبدالنبي  ومحمود   ،12 عباس 
عيسى،  مــاجــد  ــن  م مــكــون  دولـــي  طــاقــم  الــلــقــاء  أدار 

جناجي. ويونس  العريض  عادل 

سترة على  المدينة  فوز   
مدينة  فريق  خطف  أمس  يوم  الثانية  المباراة  وفي 
زين  دوري  ــرق  ف ترتيب  فــي  الخامس  المركز  عيسى 
فوزه  بعد  األول  القسم  بنهاية  السلة  لكرة  البحرين 
 57 /60 المباشر  منافسه  سترة  فريق  حساب  على 
األفضل  الطرف  المدينة  فريق  فيها  كــان  مباراة  بعد 

فتراتها. معظم  في 
رصيده  الفريق  رفع  للمدينة  الخامس  الفوز  وبهذا 
حين  في  الخامس،  المركز  في  منفردا  نقطة   14 إلــى 
انتصارات  أربعة  من  نقطة   13 سترة  رصيد  أصبح 
نظرا  الخطر  مرحلة  في  الفريق  ودخل  هزائم  وخمس 
كل  عليه  سينافسه  الذي  السادس  المركز  إلى  لهبوطه 

والنويدرات. االتحاد  من 
الربع  في  للمدينة  المتوسطة  البداية  رغم  وعلى 
ذلك  بعد  بقوة  عاد  أنه  إال   21 /16 فيه  وخسارته  األول 
حالة  ظل  في   8 /24 الثاني  الربع  في  الفوز  من  وتمكن 
الثالث  الربع  في  عاد  الذي  سترة  أداء  في  كبير  تراجع 
أن  إال   8 /11 األخير  الربع  في  وكذلك   12 /17 ــاز  وف

الثاني  الربع  في  المدينة  حققه  الــذي  الكبير  الفارق 
المباراة. نتيجة  باعطائه  كفيال  كان 

ــادة الــمــحــتــرف  ــع ــال ــب الــمــديــنــة ك ــان ــن ج ــق م ــأل وت
نقطة،   17 بتسجيله  ســايــكــوم  بــوريــك  الكاميروني 
نقطة،   15 بتسجيله  جناحي  أحمد  األلعاب  وصانع 

نقاط.  6 قاهري  وأحمد  نقاط،   10 مهدي  صالح  وسيد 
سترة  صفوف  في  المسجلين  أفضل  كان  حين  في 
االدريسي  يونس  المغربي  المحترف  المباراة  وفــي 
وعبدالعزيز   ،12 كويد  ومحمد  نقطة،   22 بتسجيله 

فقط. نقاط   6 كويد  ويونس   ،11 عبدالباقي 
عمران،  سعيد  من  مكون  تحكيم  طاقم  المباراة  أدار 

شكيب. وعبدالكريم  غلوم  فاضل 

العب الحالة يحاول منع  النجماوي  من التسجيل   )تصوير: جعفر حسن(العب مدينة عيسى  صالح السيد ودخول ناجح  على سلة سترة

الدرازي: المباراة مهمة معنويًا... 
وخرجنا من هزيمة الحالة

 ] أكد مدير كرة السلة في نادي المحرق حسين الدرازي أن فريقه سيكون 
مكتمل الصفوف في مباراة اليوم على رغم بعض االصابات التي يعاني منها 

بعض الالعبين ولكنها لن تعيقهم عن المشاركة اليوم.
من  الكثير  ولدينا  جيد  بشكل  نتدرب  لم  األخيرة  التوقف  فترة  »في  وقال: 
بعض  لنا  سببت  كلها  وهذه  العمل  أو  المرض  نتيجة  التدريبات  في  الغيابات 

المشاكل في عملية االستعداد«.
وأضاف »الفريق جيد من الناحية المعنوية والحماس موجود بين الالعبين 
مباراة  قدمنا  أننا  وخصوصا  الفريق  وضعية  على  الحالة  هزيمة  تؤثر  ولم 

جيدة أمام الحالة ولكن التوفيق لم يحالفنا في النهاية«.
وأوضح الدرازي أن أهمية المباراة هي أهمية معنوية للجانبين، مؤكدا أنه 

من الجميل تتويج فوز فريق كرة القدم األخير بفوز سالوي على األهلي.
الذي  األداء  من  أفضل  أداء  وتقديم  جيد  بشكل  للظهور  »نسعى  وأض��اف 

قدمناه أمام الحالة«.
صدارة  الفريق  سيمنح  األهلي  على  اليوم  مباراة  في  المحرق  فوز  أن  يذكر 

دوري زين لكرة السلة بنهاية القسم األول منه.

جالل حسن: المباراة تكتيكية
ونسعى لتحقيق فوز معنوي

 ] أكد نائب رئيس جهاز كرة السلة في النادي األهلي سيدجالل حسن أن 
باسثناء  المحرق  نادي  ضد  اليوم  مباراة  في  مكتملة  ستكون  الفريق  صفوف 
منها.وقال:  يعاني  التي  لالصابة  نظرا  أكبر  محمود  الالعب  غياب  احتمال 
طبيعي  بشكل  الفريق  مع  وتدرب  الكاحل  في  اصابته  من  شفي  محمد  »جاسم 
ومحمد  اهلل  م��ال  وأحمد  حبيب  سيدهاشم  وكذلك  تدريبات،  ث��الث  آخ��ر  في 
ونصف  أسبوع  من  ألكثر  المباراة  تأجيل  من  »استفدنا  وأض��اف  ق��رب��ان«. 
إلعادة  ميالد  عقيل  للمدرب  كافية  الفرصة  وكانت  الالعبين  معظم  تعافى  إذ 

ترتيب أوراق الفريق«.
عكس  على  ومغلقة  الجانبين  من  تكتيكية  ستكون  المباراة  أن  حسن  وبين 
عليها  وسيغلب  الجهتين،  من  مفتوحة  كانت  التي  الحالة  مع  المحرق  مباراة 

الطابع الدفاعي.
وقال: »نتيجة المباراة لن تؤثر على وضعية الفريقين لناحية التأهل للدورة 

السداسية ولكنها مهمة من الناحية المعنوية للجانبين«.
لدى  مستوى  أعلى  على  وال��ح��م��اس  جيدة  بفترة  يمر  »فريقنا  وأض���اف 
الالعبين وهذا ما انعكس في أدائهم خالل التدريبات األخيرة ونحن نشكرهم 
على تفانيهم واجتهادهم ونتمنى ترجمة التدريبات القوية إلى نتيجة ايجابية 

اليوم«.
كامل  ف��ي  ه��و  جوني  أنتوني  األميركي  الفريق  محترف  أن  حسن  وأك��د 
جاهزيته في الفترة الحالية متوقعا أن يظهر بالمستوى نفسه الذي ظهر عليه 

في مباراة المنامة األخيرة.

في ختام مميز للقسم األول من دوري زين البحرين لكرة السلة

»النسر األصفر« يسعى ألخذ ثأر القدم سالويًا من »الذيب« العنيد
األخيرة  التاسعة  الجولة  )الثلثاء(  اليوم  تختتم   [
من القسم األول لدوري زين البحرين لكرة السلة بإقامة 
فريق  التقليديين  الغريمين  بين  يجمع  مثير  قمة  لقاء 
صالة  على  مساء   7 عند  األهلي  النادي  وفريق  المحرق 
مواجهة  ثاني  في  ــك  وذل الحصم،  أم  في  السلة  اتحاد 
كرة  في  ــى  األول بعد  أسبوع  من  أقــل  في  الناديين  بين 
ما  للمحرق  هدفين  مقابل  بسداسية  انتهت  التي  القدم 
يستوجب على فريق السلة الثأر لهزيمة القدم القاسية 

التي أقيمت على ملعب النادي األهلي في الماحوز!.
يسعى  فالمحرق  وجه  من  أكثر  تحمل  اليوم  مباراة 
الموسم  فــي  ــرده  ج ــذي  ال منافسه  مــن  للثأر  ــر  اآلخ هــو 
في  عليه  فاز  أن  بعد  ــدوري  ال بطولة  لقب  من  الماضي 

النهائي. في  متتاليتين  مباراتين 
المستوى  على  األفضل  بين  من  الفريقان  ويعتبر 
جانب  إلى  يقدموه  الذي  القوي  األداء  خالل  من  المحلي 

النجوم التي يضمها كال الفريقين.
سلم  في  الثاني  المركز  حاليا  المحرق  فريق  ويحتل 
في  ــدارة  ــص ال عــن  تخلى  أن  بعد  ـــدوري  ال ــرق  ف ترتيب 
أمام  ــدوري  ال في  ــى  األول بخسارته  الماضي  األسبوع 

الحالة الذي تصدر القسم األول.
موقعه  سيضمن  وفوزه  نقطة   15 المحرق  ويمتلك 
من  نفسه  وبالرصيد  الحالة  خلف  الثاني  المركز  في 
النقاط معه في حين أن خسارته ستجعله متساويا مع 

كل من المنامة واألهلي بخسارتين لكل منهما.
برصيد  الثالث  المركز  حاليا  يحتل  فإنه  األهلي  أما 
في  ــا  ــره آخ كـــان  ــات  ــاري ــب م  6 ــي  ف ــوز  ــف ال ــن  م نقطة   14
من  كل  أمام  وخسارتين  المنامة  أمام  الماضي  األسبوع 
في  األول  القسم  لختام  يسعى  وهو  والنويدرات  الحالة 
ستعني  المسابقة  في  له  ثالثة  خسارة  ألن  جيد  موقع 

تراجعه إلى المركز الرابع.
في  معدومة  واألفضلية  مهمة  للفريقين  الــمــبــاراة 
وامتالكهما  ونجومهما  الفريقين  مستوى  تقارب  ظل 

الحلول في مختلف المراكز.
ــاراة بــعــد فـــوز مــعــنــوي على  ــب ــم ــي ســيــدخــل ال ــل األه
المنامة في الجولة األخيرة في حين سيدخلها المحرق 

بعد هزيمة أولى أمام الحالة.
المباراة هي أيضا اختبار قوى للفريقين المتنافسين 
يطمحان  فالفريقان  ــدوري،  وال الكأس  مسابقتي  على 
مواجهتهما  فإن  وبالتالي  غيرها  شيء  وال  األلقاب  نحو 

للفريقين. الكثير  ستعني  المشتركة 

المتوقعتين التشكيلتين   
يدرب فريق األهلي المدرب الوطني عقيل ميالد الذي 
الدوري  في  المنافسين  مع  التعامل  كيفية  تماما  يعرف 
القدرة  ولديه  فريقه  إمكانات  يعرف  أنه  كما  المحلي، 
في  جليا  ظهر  ــذي  وال األفضل  بالشكل  توظيفها  على 

مباراة المنامة األخيرة.
المعتادة  بتشكيلته  الفريق  يبدأ  أن  المتوقع  ومن 
والمقاتل  اللعب،  صناعة  في  شاكر  حسين  من  المكونة 
إلى  األخيرة،  المباريات  في  المتألق  حبيب  سيدهاشم 
مال  أحمد  أو  االصابة  من  العائد  محمد  جاسم  جانب 
العبي  بثالثة  اللعب  ميالد  المدرب  فضل  حــال  في  اهلل 
قربان  محمد  الفريق  نجم  من  كل  إلى  باالضافة  ارتكاز، 
والمحترف األميركي األبرز في الجولة األخيرة أنتوني 

جوني.
ــودة  ــع ال بــعــد  ــة  ــوي ق احــتــيــاط  دكـــة  ــي  ــل األه ويمتلك 
ظل  وفــي  السابقة  المباراة  في  جميل  لميثم  المظفرة 
ــور وهــشــام  ــاش ــدي ع ــه ــد عــبــدالــرحــمــن غــالــي وم ــواج ت
سرحان ومحمود أكبر الذي من المحتمل عدم مشاركته 

نظرا لالصابة التي يعاني منها.
الخبير  األميركي  المدرب  فيقوده  المحرق  فريق  أما 
ــوارت الــــذي تــمــكــن مــن قــيــادة الــفــريــق  ــي ــت ــك س ــري ــات ب
واعتمد  اآلن،  حتى  الموسم  منافسات  في  جيد  بشكل 
استراتيجية صحيحة من خالل إتاحة الفرصة لجميع 
من  مكنه  ما  وهو  الــدوري  أجــواء  في  للدخول  الالعبين 

إعداد فريقين قويين في الوقت نفسه.
بتشكيلة  المباراة  ستيوارت  يبدأ  أن  المتوقع  ومن 
صانع  األخيرة  المباريات  في  المحرق  نجم  من  مكونة 
عبدالمجيد  محمد  جانب  ــى  إل حسن،  أحمد  ــاب  ــع األل
إلى  الجناح  مركز  في  منه  االستفادة  المدرب  بدأ  الذي 
حسن  محمد  إلــى  وباالضافة  اللعب،  صناعة  جانب 
وعيسى  الــحــســم،  ــت  ــوق ل الكثير  ــا  ــم دائ يخبئ  ـــذي  ال
األميركي  والمحترف  مهمة  أدوارا  يؤدي  الذي  ابراهيم 
في  الحالة  ضد  كبيرة  مباراة  قدم  الذي  موراي  ليموند 
والهجومية  الدفاعية  قدراته  وأثبت  الماضية  الجولة 

والقيادية.
بتواجد  حديدية  احتياط  دكة  كذلك  المحرق  ويمتلك 
أحمد  القائد  الخبرة  وصاحب  الخباز  إبراهيم  المتألق 
الثالثيات،  في  المتألق  عباس  علي  جانب  إلى  الــدوي 

ومحسن علي ومحمد عبدالحكيم وبقية أفراد الفريق.   من لقاء الفريقين في الموسم الماضي
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استذكرت قصة البداية وتحويل الحلم إلى حقيقة... الجيب:

المهرجان بدأ بفكرة )المسيرة( وتحول لما هو عليه اآلن
§  مدينة عيسى - وزارة التربية 

بــوزارة  والمرشدات  والكشفية  الرياضية  التربية  إدارة  مديرة  استذكرت   [
اذ  هذا،  يومنا  إلى  وصواًل  المهرجان  إقامة  فكرة  الجيب  شيخة  والتعليم  التربية 
االحتفال  والتعليم  التربية  وزارة  أرادت  إذ   ،2005 العام  في  بدأت  الفكرة  إن  قالت 
الملك  جاللة  جلوس  بعيد  االحتفال  وكــذلــك  للمملكة  المجيد  الوطني  بالعيد 
مسيرة  تخرج  أن  هي  األولى  الفكرة  وكانت  ذلك،  في  الطلبة  إشراك  على  وحرصت 
لجاللته،  والوالء  العهد  تجديد  عن  تعبر  الملك  جاللة  قصر  إلى  الوزارة  بوابة  من 
كانت  وربما  للغاية  كبير  العدد  وهذا  طالب،  ألف   13 إلى  المشاركين  عدد  ووصل 
في  المسيرة  إقامة  إلى  الفكرة  تغيرت  ولذلك  واالزدحام  السير  مشكلة  ستواجهنا 
يهنئه  التربية  لوزير  برقية  الملك  جاللة  أرسل  الحفل  وبعد  عيسى،  مدينة  إستاد 
العام  لمهرجان  سيحضر  إنه  وقال  المنظمين  كل  ويشكر  الحفل  نجاح  على  فيها 
في  التفكير  وتم  كبيرة  الوزارة  عاتق  على  الملقاة  المسئولية  جعل  ما  وهو  المقبل 
الحماس  وكان  لذلك،  التصور  وضع  وتم  السابق،  من  وأفضل  أكبر  مهرجان  إقامة 
كبيراً النجاح مهرجان البحرين أواًل 2006 الذي تمت إقامته في اإلستاد الوطني، 
وكان الطاقم العامل والمشرف كله بحرينيًا خالصًا، وتم إبراز حدث جائزة الملك 

لليونسكو وكذلك فقرة لمدارس المستقبل وفي الختام خريطة للبحرين بالورود.
وأصبح  المسئولية  زادت  األول  المهرجان  نجاح  بعد  انــه  الجيب  وأضافت 
التفكير بإقامة مهرجانات قادمة مميزة، وفي العام 2007 حضر سمو ولي العهد 
الحب  عن  كتعبير  )القلب(  بفقرة  وُأختتم  للغاية  رائع  مهرجان  تقديم  وتم  األمين 
الفقرات  في  التركيز  وتم  المفدى  الملك  جاللة  حضر   2008 العام  وفي  للمملكة، 
والسالم  األمن  )سفينة(  تشكيل  بفقرة  الختام  وكان  الوزارة  في  جديد  هو  ما  على 

ألن  كثيراً،  يختلف  فالوضع   2009 العام  هذا  وفي  وللمملكة،  للقيادة  والحب 
وذكرى  المجيد  الوطني  العيد  وهي  مناسبات،   3 الحقيقة  في  هي  المناسبة 

مرور  وأيضًا  البالد  في  الحكم  مقاليد  الملك  جاللة  تولي  على  سنوات   10 مرور 
محافظات  جميع  )شعلة(  طافت  ولذلك  البحرين،  في  التعليم  على  عامًا   90

ظهراً،  الواحدة  في  الوطني  البحرين  إستاد  إلى  وصواًل  الصبح  منذ  المملكة 
فقرات  وجود  هو  العام  هذا  مهرجان  في  الجديد  والشيء  طالب،   300 وينقلها 

ليالي  الهرمي،  أحمد  الحمادي،  محمد  الجميري،  أحمد  للمطربين:  غنائية 
شعراء  عدة  وهنالك  الماجد،  ــد  وراش

عبدالعزيز  وهم:  الكلمات  صاغوا 
ـــي، عــــبــــداهلل رمـــــزان  ـــاب ـــه ـــش ال

ـــدان،  ـــوج ــأ ال ــم الــنــعــيــمــي، ظ
ــان، وكــذلــك  ــرب ــح ــم ال ــاس ج

ــة الــجــيــب ومــريــم  ــخ ــي ش
ـــان  ـــح ــــرزا، وكـــــل األل ــــي م
لــــجــــاســــم الــــحــــربــــان 
والـــتـــوزيـــع الــمــوســيــقــي 
والختام  زيمان.  لخليفة 

ــس  ــم ــش ـــــان بـــلـــوحـــة ال ك
ــة وتـــنـــزل فــيــهــا كل  ــرق ــش ــم ال

نهاية  فــي  الجيب  وقــدمــت  األلــــوان، 
هذا  إنجاح  في  يد  له  كانت  من  لكل  الجزيل  الشكر  حديثها 

المهرجان وكذلك الجهات والشركات الراعية.

نعم... البحرين 
أواًل في كل 

الميادين

غـــازي المرزوق 

منسق اللجان التنظيمية لفقرات المهرجان

اآلن...  من  أعوام   5 قبل  وطن  بمسيرة  أواًل  البحرين  مهرجان  انطلق   [
والخاصة  الحكومية  البحرين  م��دارس  طلبة  ووالء  حب  عن  تعبر  وكانت 
لقائد مسيرة اإلصالح حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد... وكان إلدارة 
التربية الرياضية دورها الفاعل والمؤثر في تلك المسيرة التي شارك فيها 

أكثر من عشرين ألف طالب وطالبة.
وأصبحت في العام 2006 من المشاريع الثابتة التي تحتفل فيها وزارة 
شعارها  ووضع  الجلوس.  وعيد  الوطني  العيد  بمناسبة  والتعليم  التربية 
)البحرين  والقيادة  للوطن  الحب  عن  المعبرة  والداللة  المعنى  في  الثابت 
ال��وزارة  وتشرفت  النعيمي.  علي  بن  ماجد  والتعليم  التربية  وزي��ر  أواًل( 
ومنتسبوها وطلبتها برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجاللة عاهل 
وممارسة  تعبير  اصدق  الوطنية  المهرجانات  تلك  ومثل  المفدى.  البالد 
عملية عن معاني الحب والوالء والوفاء للوطن و للقيادة الرشيدة. وميدان 
بدء  على  ع��ام��ًا  تسعين  م��رور  ال��ع��ام  ه��ذا  وي��ص��ادف  والمواطنة.  للتربية 
التعليم النظامي في البحرين والذي بدأ في العام 1919م. إذ كانت مدرسة 
شعلة  فكرة  برزت  لذا  المنظم.  بشكله  األول  العلم  معقل  الخليفية  الهداية 
تلك  من  انطلقت  شعلة  فالعلم  وانطالقته.  العلم  ورمز  معاني  لتحمل  العلم 
التسعة  العقود  تلك  طيلة  وأن��ارت  عامًا،   90 مشتعلة  واستمرت  المدرسة 
عقول الكثيرين من أبناء البحرين والخليج، فقد تخرج من على تلك األرض 
فيها.  ق��ي��ادات  ن��واة  وك��ان��وا  المنطقة.  و  البحرين  أبناء  م��ن   الكثير  الطيبة 
بتاريخ  الجديد  الجيل  وتعريف  السابقة  لالجيال  تذكير  هي  الشعلة  ففكرة 
هي  كما  أواًل«  البحرين   « أيضًا  التعليم  ففي  البحرين.  بالدهم  وحضارة 
أخرى  داللة  هي  90طالبًا  قبل  من  الشعلة  تلك  وحمل  الميادين.  شتى  في 
التربية  مجاالت  شتى  في  سباقة  البحرين  عامًا   90 ومنذ  بأنه  التأكيد  على 
والتعليم والتعليم العالي وللعلم مكانه لدى القيادة الرشيدة، وتناوب على 
وانطلقت  والتعليم  التربية  وزير  شعلتها  اوقد  ان  بعد  طالبًا  تسعون  حملها 
البحرين  محافظات  تمثل  ثانوية  مدارس   5 عبر  لهبها  ومر  العلم.  معقل  من 
تلك  طيلة  البحرين  وقرى  مدن  جميع  شمل  قد  المعلم  ان  عن  تعبيرًا  الخمس 
بدأت  عندما  المحرق  بمحافظة  محصورًا  كان  ان  بعد  الزمن،  من  الحقبة 
حيث  الوطني  البحرين  الستاد  وصواًل  النظامي،  للتعليم  األولى  الشرارة 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  انتظارها  وفي  الكريمة  الرعاية 
حمد آل خليفة ولي العهد األمين نائبا لراعي المهرجان وراعي نهضة العلم 
الوطني  البحرين  استاد  اعتلت  التي  العلم  شعلة  بإشعال  أذن  أذ  وتطويره، 
البحرين  )مهرجان  الرابع  المهرجان  فعاليات  بدء  النطالقة  االذن  وأعطى 

أواًل( والذي شارك فيه أكثر من 26 ألف طالب وطالبة.
النعيمي  علي  بن  ماجد  والتعليم  التربية  لوزير  والعرفان  الشكر  كل 
إعداد  على  القائمين  مع  المستمر  والتواجد  والمتابعة  الوقفة  له  كانت  الذي 
على  للقائمين  السديدة  وتوجيهاته  بإرشاداته  الطلبة  وتدريبات  الفعاليات 
رئيس  والخدمات  للموارد  الوزارة  وكيل  وإلى  الفقرات،  وطلبة  المهرجان 
إدارت��ه  على  الخليفة  عبدالعزيز  بن  هشام  الشيخ  العليا  المنظمة  اللجنة 
وكيل  وإل��ى  نجاحه،  في  الكبير  ال��دور  له  ك��ان  وال��ذي  ولجانه  المهرجان 
المستمر  ووقوفه  متابعاته  على  المطول  عبداهلل  والمناهج  للتعليم  الوزارة 
المساعدين  والوكالء  للمهرجان  والتدريب  اإلعداد  مواقع  كل  في  والدائم 
وإدارات التعليم المتعاونة، ولمديرة االدارة واختصاصييها على مابذلوه 

من جهد وعطاء طيلة فترة االعداد التي استمرت اكثر من 3 اشهر.

دور كبير إلدارة التربية الرياضية في تنظيم المهرجان
لفقرات  الرئيسي  الشريان  اإلدارة  تمثل  اذ  فقراته،  في  والمشاركة  المهرجان  تنظيم  في  كبير  دور  والمرشدات  والكشفية  الرياضية  التربية  إلدارة   [
وهذا  بالمهرجان،  الخاصة  )البروفات(  وإقامة  عليها  واإلشراف  وتنظيمها  للفقرات  اإلعداد  في  الرياضية  التربية  مدرسي  مشاركة  خالل  من  المهرجان 

لجنة  في  للرئيس  ونائبة  للمهرجان،  العليا  المنظمة  اللجنة  في  عضو  هي  اإلدارة  مديرة  الجيب  وشيخة  األخرى.  ل��إدارات  دور  أي  إغفال  عدم  مع  طبعا 
الكشافة،  فريق  لجنة  واإلكسسوارات،  المالبس  تصميم  الفقرات،  وتدريب  والتنسيق  التنظيم  لجان  في  كبير  دور  كذلك  ولإدارة  والفقرات،  العروض 

تنظيم  والغربية،  الجنوبية  المدرجات  نظام  لجنة  والفقرات،  اللجان  تغذية  والخيام،  المواصالت  ترتيب  المالعب،  تخطيط  الشعلة،  حملة  التجهيزات، 
الملعب الداخلي واالحتياجات الطارئة، تنظيم البوابات الخارجية ودخول الفقرات ولجنة السكرتارية للجان التنظيمية وأيضًا عريفة الحفل مريم ميرزا.

§  أم الحصم – اتحاد الطاولة

رضي  ومحمد  مكي  أنــور  الالعبان  تأهل   [
الوطني  العيد  لبطولة  النهائية  المباراة  إلى 
ضمن  تــقــام  الــتــي  ــة،  ــاول ــط ال لــكــرة  المفتوحة 
في  المجيد،  الوطني  بالعيد  البالد  احتفاالت 
وحسن  بوشليبي  محمد  الالعبان  وصل  حين 
الناشين،  فئة  فــي  النهائي  ــى  إل عبدالرحيم 
وبات لقب األشبال منحصراً بين محمد عباس 
مع  حــمــزة  علي  يتنافس  فيما  جــمــال،  ولـــؤي 
راشد خالد على لقب البراعم. وتختتم البطولة 
مساء اليوم برعاية المؤسسة العامة للشباب 
النهائية  المباريات  ستقام  حيث  والرياضة 
بإقامة  والنصف  السادسة  الساعة  من  ــدءاً  ب
العب  بين  البراعم  ونهائي  الفتيات  مسابقة 
حساب  على  تأهل  الذي  خالد  راشد  البحرين 
يلعب  اآلخر  الطرف  وفي   ،)3( عبداهلل  محمود 
على  بفوزه  المتأهل  البسيتين  من  حمزة  علي 
األشبال  نهائي  ويجمع   .)32( مجيد  محمد 
من  جمال  ولــؤي  عباس  محمد  سار  العب  بين 
نهائي  عن  مكرره  نسخه  في  البحرين  ــادي  ن
البطولة الخليجية، وكان لؤي جمال قد تغلب 
يوسف  زميله  على  النهائي  قبل  الـــدور  ــي  ف

على  عباس  محمد  تغلب  فيما   ،)3( البوفالسة 
ياسين علي )32(.

لفئة  الختامية  ــاراة  ــب ــم ال أطــــراف  ويــمــثــل 
ممثاًل  بوشليبي  محمد  الــالعــبــان  الناشئين 
على  بـــفـــوزه  ــل  ــأه ت ــث  ــي ح ــن  ــري ــح ــب ال لـــنـــادي 
الطرف  أما  نظيفة،  بثالثية  علوي  سيدمحمد 
ــب حــســن عــبــدالــرحــيــم من  ــالع الــثــانــي فــهــو ال
البسيتين  العب  على  تغلب  بعدما  سار  نادي 
واحد،  لشوط  أشواط  بثالثة  عبدالرسول  علي 
النهائية  للمباراة  وصال  اللذان  الطرفان  وهما 
الماضي،  الموسم  المؤسسة  رئيس  لبطولة 

فاز حينها بوشليبي )32(.
نهائي  الــســابــعــة  ــة  ــاع ــس ال عــنــد  وتــنــطــلــق 
على  الحائز  مكي   أنور  سار  العب  بين  العموم 
مع  سيلتقي  حيث  المؤسسة  رئيس  بطولة 
العب البسيتين الذي تغلب على زميله حسين 
أبــرز  ــان  وك نظيفة،  أشـــواط  بثالثة  الهاشمي 
البحرين  العبا  العموم  مسابقة  عن  الغائبين 
كانا  الــلــذان  ــد  ــاج ــم ال ــــد  وراش بــوحــجــي  حــمــد 
البطولة،  لقب  على  للمنافسة  بقوة  مرشحين 
ــل الــفــائــزيــن  ــك ــة ل ــي ــال ــــدت جـــوائـــز م وقـــد رص

بالمركزين األول والثاني.

من منافسات العموم

في ثالث أيام بطولة البحرين التي ينظمها نادي المالكية

مشتان بصعوبة يحسم تأهله ويحجز مقعده في الرباعي
اليوم نهائي بطولة الطاولة المفتوحة برعاية فواز بن محمد

§  الوسط – المحرر الرياضي

البحرين  بطولة  منافسات  تواصلت   [
ــادي  ن ينظمها  ــي  ــت وال ــدم  ــق ال ــرة  ــك ل الــثــانــيــة 
المؤسسة  من  ومتابعة  وباشراف  المالكية 
بمناسبة  ــك  وذل والرياضة  للشباب  العامة 
جاللة  جلوس  وعيد  المجيد  الوطني  العيد 
الملك، وانطلقت البطولة قبل 3 ايام وتتواصل 
الــجــاري  األول  كــانــون  ديسمبر/   16 لغاية 

المالكية. نادي  ملعب  ويحتضنها 
وتمت اقامة منافسات تصفيات المجموعة 
مــبــاريــات   3 اقــيــمــت  اذ  الــبــطــولــة  ــي  ف الــثــالــث 
المباراة  في  التفوق  مشتان   فريق  واستطاع 
صالح  النبيه  منافسه  حساب  على  االولـــى 
بهدفين من رد بعد مباراة سريعة ومثيرة على 
من  كال  مشتان  هدفي  وسجل  شوطيها،  مــدار 
ليحصد  حبيب،  علي  ويوسف  عباس  عبداهلل 
ونال  الترتيب.  ويتصدر  نقاط   3 اول  مشتان 
العب مشتان عبداهلل عباس على جائزة افضل 
الذي  الكبير  المستوى  بعد  المباراة  في  العب 

في  الفوز  بتحقيق  وساهم  المباراة  في  قدمه 
االولى. المباراة 

ــاع فــريــق  ــط ــت ــة اس ــي ــان ــث ـــي الـــمـــبـــاراة ال وف
وتعويض  الــفــوز  تحقيق  مــن  صــالــح  النبيه 
منافسه  اجتاز  ان  بعد  وذلك  االولى  خسارته 
بعد  ـــد  واح هــدف  مقابل  بهدفين  الشجر  ام 
الجماهير  جميع  معها  تفاعل  حماسية  مباراة 
وسجل  اللقاء،  في  التواجد  على  حرصت  التي 
سيدشبر  ناصر  الالعب  صالح  النبيه  هدفي 
جالل  سيد  الالعب  الشجر  ام  هدف  سجل  فيما 
في  العب  افضل  جائزة  على  ونال  شبر.  سيد 
النبيه  فريق  من  شبر  سيد  ناصر  سيد  المباراة 

صالح.
فريق  تمكن  واالخيرة  الثالثة  المباراة  وفي 
من  بهدف  فيها  الــفــوز  تحقيق  مــن  الشجر  ام 
مشتان  فريق  حساب  على  وذلــك  مقابل  دون 
ونال  حبيب،  حسين  الالعب  طريق  عن  جاء 
ام  العب  المباراة  في  العب  افضل  جائزة  على 
تأهل  وبــذلــك  ســيــدهــادي.  سيدامين  الشجر 
ان  بعد  النهائي  قبل  الــدور  الى  مشتان  فريق 

صبت  االهداف  ان  اال  النقاط  في  الفرق  تساوت 
في  مقعده  ليضمن  مشتان  فريق  صالح  في 
الثالث  اليوم  مباريات  جميع  ادار  الرباعي. 

مهدي. اكبر  الحكم 

 سيدحسن ضيف البطولة 
العب  البطولة  من  الثالث  اليوم  في  تواجد 
حاليا  االهلي  والنادي  سابقا  المالكية  فريق 
تابع  والذي  السيدعيسى  سيدحسن  الكابتن 
جوائز  توزيع  في  وشارك  البطولة  منافسات 
ــك تــوزيــع  ــذل ــي الــمــبــاريــات وك افــضــل العــب ف

للجماهير. المخصصة  الجوائز  على  الهدايا 
قبل  الــدور  منافسات  اليوم  مساء  وتنطلق 
ــادي  ن مــالعــب  على  وذلـــك  للبطولة  النهائي 
الــصــنــاعــي،  بالنجيل  ــة  ــزروع ــم ال الــمــالــكــيــة 
اجل  ــن  م ــوم  ــي ال ــا  ــه ذروت المنافسة  وستبلغ 
ستقام  والتي  النهائية  المباراة  الى  الوصول 
ــن الــمــؤمــل كــذلــك ان  ـــاء(، وم ـــع ــوم غــد )االرب ي
تشهد مباريات اليوم زحفا جماهيريا لمتابعة 

القوية. المنافسات 
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بمشاركة 14 فريقًا من مختلف أنحاء العالم في بطولة المملكة للشراع

الهنود يتصدرون اليوم األول ومالحقة فندلندية وأستونية

وافتتح رئيس االتحاد البحريني والعربي للرياضات 
البطولة  خليفة  آل  عبداهلل  بن  خليفة  الشيخ  البحرية 
رسميًا مساء أمس، وفي بداية الحفل ألقى كلمة ترحيبية 
بين  شريفة  منافسة  متمنيًا  والحضور،  بالمشاركين 
ثم  المنشودة،  النتائج  وتحقيق  المشاركة  الفرق  جميع 
بتعريف  جميع  بن  قاسم  الوطني  المنتخب  مــدرب  قام 
ــا الــمــشــاركــيــن في  ــه ــائ ــض ــرق وأع ــف ــرف ال ــع ــام وت ــك ــح ال

البطولة.

 االجتماع الفني
الدولية  المملكة  لبطولة  المنظمة  اللجنة  وعــقــدت 
للفرق  الفني  االجــتــمــاع  الــشــراعــيــة  لليخوت  الثامنة 
يوم  صباح  من  التاسعة  الساعة  في  ــك  وذل المشاركة 
أمس برئاسة رئيس لجنة إدارة السباقات سمير شويطر 
جميع  ــن  ب ــم  ــاس ق للسباقات  الــفــنــي  الــمــديــر  ــــراف  وإش
رئيس  بابنيتي  لوكا  اإليطالي  الدولي  الحكم  وحضور 

لجنة الحكام بالبطولة.
الالعبين  جميع  فيه  تواجد  الذي  االجتماع  خالل  وتم 
مفصلة  فكرة  تقديم  ونصف  لساعة  واستمر  المشاركين 
وواسعة عن طبيعة السباقات وكيفية إقامتها واألنظمة 
نظام  تعتمد  التي  البطولة  في  بها  المعمول  واللوائح 
في  المتحدثين  تقديم  ــى  إل ــة  ــاف إض ـــس(،  ري )الــمــاتــش 
السباقات  بمسار  الخاصة  التعليمات  الفني  االجتماع 
أجل  من  بها  االلتزام  مطلوب  إرشادات  من  بها  يتعلق  وما 
سالمة الالعبين والمحافظة على اليخوت الشراعية فئة 

)جي 24(.
االجــتــمــاع  خـــالل  جـــرى  أنـــه  جميع  ــن  ب ــم  ــاس ق وذكـــر 
قام  ثم  ومن  الفرق  إلى  وتسليمها  القوارب  على  السحب 
رئيس لجنة السباقات بتوزيع برنامج البطولة مشتمال 
من  رسميا  والمعتمدة  إقامتها  ــات  وأوق السباقات  على 
 11 الساعة  فــي  ولتنطلق  للبطولة،  المنظمة  اللجنة 
بين  قوية  منافسة  شهدت  التي  السباقات  أولى  صباحا 
خرجت  التي  والنقاط  الفني  المستوى  في  وتقاربا  الفرق 

بها الفرق بعد الجولة األولى.

وبين بن جميع أن الجو يوم أمس كان مثاليا ومؤنسا 
من  ــاح  ــري ال نسبة  ــت  ــراوح ت حيث  لالعبين  ومشجعا 
مثيرة  سباقات  تقديم  في  ساهم  مما  عقدة،   12 إلى   10
ورغبة  الجيدة  الرياح  لنسبة  نظرا  وسريعة  وحماسية 
مواقع  وحجز  الترتيب  صـــدارة  ــى  إل التقدم  فــي  الــفــرق 
جيدة تكون مؤهلة للوصول إلى الدورين نصف النهائي 

والنهائي.
تمكنت  السباقات  إدارة  لجنة  أن  إلى  جميع  بن  وأشار 
تشتمل  التي  السباقات  من  مجموعات  خمس  اتمام  من 
فيها  تشارك  التي  الفرق  بين  تصفية  سباقات  على  عادة 
بنظام التصفية وتستغرق في كل مرة 80 دقيقة، مضيفا 
اليوم  حتى  السباقات  إقــامــة  فــي  مستمرة  اللجنة  أن 
الذي  النهائي  الــدور  إلى  والوصول  البطولة  من  األخير 

يحدد أصحاب مراكز المقدمة.
 

خليفة بن عبداهلل يشيد بمستوى البطولة
من جهة أخرى أعرب رئيس االتحاد البحريني الشيخ 
خليفة بن عبداهلل عن اعتزازه بالرعاية الكريمة من سمو 
من  يوليها  لما  للبطولة  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 

خليفة  وأكد  عام،  كل  في  حجمها  من  ويزيد  كبيرة  أهمية 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  »رعاية  قائاًل  عبداهلل  بن 
كبير  بشكل  ساهمت  الماضي  العام  في  للبطولة  خليفة 
نسختها  فــي  للبطولة  نستعد  نحن  ــا  وه نجاحها،  فــي 
الثامنة هذا العام وبرعاية سموه، كما أن مساهمة الرعاة 
وعلى رأسهم ساعات أوميغا وشركة نفط البحرين بابكو 
البطولة  لمستوى  االيــجــابــي  بالشكل  سينعكس  مما 
سيعكس  كما  العالمية،  المستويات  ألعلى  ووصولها 
الوجه المشرف والحضاري لمملكة البحرين الرائدة في 

تنظيم مثل هذه األحداث الرياضية الضخمة«.
في  المشاركة  »ولعل  أيضًا  عبداهلل  بن  خليفة  وأوضح 
مختلف  قبل  من  واسعًا  اقبااًل  القت  العام  هذا  البطولة 
كــان  ولـــو  ــم،  ــال ــع ال ــاء  ــح أن محتلف  ــن  م والــــدول  ــرق  ــف ال
المشاركة  باب  لجعلنا  أكثر  فرق  استقبال  باستطاعتنا 
مفتوحا، إضافة إلى ذلك المشاركة الجديدة والتاريخية 
البطولة،  على  رائعة  لمسة  يضيف  الذي  الكوري  للفريق 

كما ان هذا الفريق من أقوى الفرق العالمية في مسابقات 
اليخوت الشراعية، ولم يأت للمشاركة بل جاء للمنافسة 

على المراكز األولى«.
سعادته  عن  البحرية  الرياضات  اتحاد  رئيس  وعبر 
على  البحرينية  البطولة  هذه  إليه  وصلت  لما  الكبيرة 
غرار البطوالت األخرى التي ينظمها ويستضيفها االتحاد 
البحريني مثل بطولة البارح الدولية التي وصل صداها 
أيضًا  سعادته  عن  وعبر  ومغاربها،  األرض  مشارق  إلى 
كثير  واهتمام  أنظار  محط  من  البطولة  عليه  اصبحت  لما 
الدول  أو  آسيا  او  أوروبا  من  سواء  والمنتخبات  الفرق  من 
لليخوت  البحرين  بطولة  أن  ويؤكد  يــدل  ما  العربية، 
البحرية  الرياضة  على  البطوالت  اقــوى  من  الشراعية 
البحرين  مملكة  أن  مؤكداً  الدولي  االتحاد  رزنامة  على 
الشراعية  اليخوت  من  كبيرا  أسطوال  تمتلك  أصبحت 
الستضافة  ــط  األوس الشرق  في  المهيأ  البلد  وأصبحت 

مختلف البطوالت الدولية واالقليمية.

 

الهنود يتصدرون اليوم األول
الفعلية  الرسمية  المنافسات  أولى  أمس  يوم  وشهد 
األول  اليوم  نتائج  الهندي  الفريق  تصدر  إذ  للبطولة، 
بقيادة القبطان رامجدنران، وحل ثانيًا الفريق الفنلندي 
األستوني  الفريق  ثالثًا  وحل  بيكا،  أولي  القبطان  بقيادة 
الثاني  الهندي  الفريق  ورابــعــًا  سيب،  القبطان  بقيادة 
الفريق  الخامس  المركز  ــي  وف تــرابــور  القبطان  بقيادة 

االيطالي بقيادة القبطان راميريز.

 متابعة إعالمية مميزة
البحرية  الــريــاضــات  اتــحــاد  رئــيــس  أشـــاد  جهته  مــن 
وسائل  مختلف  قبل  من  االعالمية  والمتابعة  بالدعم 
أبرز  أحد  أنها  إلى  مشيراً  البحرينية  واالعــالم  الصحافة 
أعضاء  جهود  ثمن  كذلك  االتحاد،  أنشطة  نجاح  أسباب 

مجلس االدارة.

من منافسات البطولة أمس

§  بالج الجزائر – أسامة الليث

التي  الثامنة  الشراعية  لليخوت  المملكة  لبطولة  الرسمية  المنافسات  أمس  صباح  انطلقت   [
سمو  األولمبية  اللجنة  رئيس  رعاية  تحت  الجاري  الشهر  من   19 حتى   13 من  الفترة  خالل  تقام 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبدعم من ساعات أوميغا وشركة نفط البحرين بابكو وبمشاركة 
كوريا  من  وفريق  الهند  من  وفريقان  روسيا  من  فريقان  وهم  العالم  بلدان  مختلف  من  فريقًا   14
والكويت  قطر  ومن  واالمارات  وفنلندا  وسويسرا  وإيطاليا  المجر  من  وفريق  وأستونيا  الجنوبية 

والبحرين وذلك على ساحل نادي الشراع ببالج الجزائر.

خليفة بن عبداهلل

تنظيم الحفل الختامي لدوري الشركات لكرة القدم 
§  الوسط - المحرر الرياضي

الحفل  ــي  ــاض ــم ال ــت  ــب ــس ال ــاء  ــس م ــم  ــي أق  [
الشركات  دوري  بطولة  لفعاليات  الختامي 
للموسم  القدم  لكرة  الصناعية  والمؤسسات 
عــوالــي  ــي  ف بــابــكــو  ــادي  ــن ب  2009 ــي  ــاض ــري ال
وذلك تحت رعاية نائب رئيس المجلس األعلى 
آل  راشد  بن  عيسى  الشيخ  والرياضة  للشباب 

خليفة. 
بالوكالة  التنفيذي  الرئيس  الحفل  وحضر 
فيصل  ـــو«  ـــك ـــاب »ب ــن  ــري ــح ــب ال ــط  ــف ن ــة  ــرك ــش ل
المحروس وعدد من أعضاء الهيئة اإلدارية في 
اللجنة  رئيس  الحفل  وقائع  حضر  كما  بابكو. 
والــمــؤســســات  ــات  ــرك ــش ال ــــدوري  ل المنظمة 
العمران،  أحمد  ــازن  م القدم  لكرة  الصناعية 
ـــاء الــتــنــفــيــذيــيــن لــلــشــركــات  ـــرؤس ــض ال ــع وب
في  ــت  ــارك ش الــتــي  الصناعية  والــمــؤســســات 
لهذا  القدم  لكرة  الرياضي  الموسم  فعاليات 

العام. 
العمران  ــازن  م ألقى  الحفل،  مستهل  ــي  وف
عيسى  الشيخ  الحفل  براعي  فيها  رحب  كلمة 
إلى  والتقدير  الشكر  ووجه  خليفة،  آل  راشد  بن 
الرياضة  مسيرة  دعمها  الستمرار  بابكو  شركة 
البطولة  تلك  وتمويلها  البحرين  مملكة  فــي 
المظهر  بهذا  وخروجها  نجاحها  عن  أثمر  ما 

المشرف. 
وفي أعقاب الكلمة، قام كل من الشيخ عيسى 

العمران  ومــازن  المحروس  وفيصل  راشــد  بن 
الفائزة  الرياضية  الفرق  على  الجوائز  بتوزيع 
الذهبي  المربعين  ــي  ف المتقدمة  بــالــمــراكــز 

والفضي للبطولة. 
على  التذكارية  الهدايا  تــوزيــع  أيضا  ــم  وت
بابكو  شركة  وهــي  الراعية  الشركات  بعض 
لصناعة  الخليج  وشــركــة  شيفرون  وشــركــة 
فيصل  الــمــهــنــدس  قـــام  اذ  الــبــتــروكــيــمــاويــات 
شركة  عن  نيابة  الجائزة  باستالم  المحروس 

بابكو. 
يذكر أن فريق بابكو لكرة القدم حقق المركز 
أيضًا  وتم  للبطولة،  الذهبي  المربع  في  الثاني 
الشركات  ـــدوري  ل المثالي  الفريق  اخــتــيــاره 

للموسوم  القدم  لكرة  الصناعية  والمؤسسات 
الــريــاضــيــة  ــروح  ــل ل ــراً  ــظ ن  2009 ــي  ــاض ــري ال
ــا أعـــضـــاء الــفــريــق  ــه ــي تــحــلــى ب ــت ــة ال ــي ــال ــع ال
ما  الجميع،  واحترام  تقدير  محل  كانت  والتي 
المثالي  الفريق  بلقب  يفوز  أن  بالفريق  حــدا 

للبطولة. 
والمؤسسات  الــشــركــات  دوري  أن  ويــذكــر 
الفعاليات  ــن  م يعد  ــدم  ــق ال لــكــرة  الصناعية 
مملكة  ــوى  ــت ــس م ــى  ــل ع ــة  ــق ــري ــع ال ــة  ــي ــاض ــري ال
الماضية،   29 الـ  السنوات  مدار  على  البحرين 
ــز الـــروابـــط  ــزي ــع ــال فـــي ت ــع وأســـهـــم بــشــكــل ف
الشركات  مختلف  بين  المشتركة  والعالقات 

والمؤسسات الصناعية في المملكة.     

من الحفل الختامي لدوري الشركات

إدارة نادي البحرين للتنس تستأنف اليوم اجتماعاتها
 §  الجفير – نادي البحرين للتنس

] يستأنف مجلس إدارة نادي 
اجــتــمــاعــاتــه  للتنس  الــبــحــريــن 
بسبب  نسبيا،  طويل  توقف  بعد 
ــة زيــــن الــبــحــريــن  ــول ــط ـــة ب ـــام إق
التنس  لناشئي  األولــي  الدولية 
المبارك،  األضــحــي  عيد  وعطلة 
اجتماعا  اإلدارة  مجلس  يعقد  إذ  
والنصف  السابعة  الساعة  في 
خميس  برئاسة  اليوم  مساء  من 
مجلس  رئـــيـــس  ــة  ــل ــق ــم ال ــد  ــم ــح م
أعضاء  جميع  وبحضور  االدارة 
السر  أمين  بذلك  صرح  المجلس، 
ــادي مــحــمــد يــوســف،  ــن ــل ــام ل ــع ال
أعمال  جدول  هناك  بأن  وأوضح 
المجلس  ينتظر  وكــبــيــرا  حــافــال 
ــى  إل ــة  ــاف ــاإلض ب ـــه  ان إذ  ــة،  ــل ــي ــل ال
االجتماع  محضر  على  التصديق 
ـــم  ــــراض أه ــــع ــــت ـــق واس ـــاب ـــس ال
ــل الـــصـــادرة والـــــواردة،  ــائ ــرس ال
ـــش الـــمـــجـــلـــس بـــرنـــامـــج  ـــاق ـــن ي

للتنس  البحرين  نادي  احتفاالت 
والــذي  المجيد  الوطني  بالعيد 
 10 شعار  تحت  العام  هــذا  يقام 
ببطولة  ويبدأ  مضيئة،  سنوات 
ــس  ــن ــت ــــي ال ـــي ف ـــن ـــوط الـــعـــيـــد ال
كانون  ديسمبر/   17 الخميس 
المؤسسة  رئيس  برعاية  األول 
ــاب والــريــاضــة  ــب ــش ــل الــعــامــة ل
خليفة  آل  محمد  بن  فواز  الشيخ 

ــــن شـــركـــة مـــاركـــوم  ــــم م ــــدع وب
ــة(،  ــل ــق ــم ــج )خـــمـــيـــس ال ــي ــل ــخ ال
زين  بطولة  الجمعة  يــوم  يليها 
المفتوحة  السابعة  البحرين 
النادي  يقيمها  والتي  للناشئين 
 30 إلـــى   18 مـــن  ــرة  ــت ــف ال خـــالل 
يوم  ويعقبها   ،2009 ديسمبر 
التنس  براعم  مهرجان  السبت 
ـــادي بــرعــايــة  ـــن ــــذي يــقــيــمــه ال ال

 80 بمشاركة  ماكدونالدز  شركة 
التنس  براعم  من  وناشئة  ناشئا 

البحرين. مملكة  في 
إدارة  ــس  ــل ــج م ــد  ــم ــت ــع ي كـــمـــا 
ـــــادي مـــــشـــــروع الـــمـــالعـــب  ـــــن ال
البدء  المقرر  من  والتي  الجديدة 
ــوم  ــارا مـــن ي ــب ــت فـــي تــنــفــيــذهــا اع
عطلة  بــعــد  ديــســمــبــر   20 األحـــد 
مباشرة.  المجيد  الوطني  العيد 
نائب  تقرير  المجلس  ويناقش 
البطولة  ــر  ــدي م الـــنـــادي  ــس  ــي رئ
ــة  ــول ــط ـــأن ب ـــش عـــلـــي خــنــجــي ب
ــة األولــى  ــي ــدول زيــن الــبــحــريــن ال
نظمها  ــي  ــت وال التنس  لناشئي 
النادي خالل الفترة من 12 – 17 
الماضي،  األول  تشرين  أكتوبر/ 
شامال  تقريرا  للمجلس  يقدم  إذ 
النواحي  جميع  من  البطولة  عن 
ـــف اإليــــــــــرادات  ـــش ـــك مـــدعـــمـــا ب
موعد  واقــتــراح  ــات  ــروف ــص ــم وال
المنظمة  ــان  ــج ــل ال تــكــريــم  حــفــل 

 . لة للبطو

التسجيل يبدأ اليوم لمسافة 120 كلم للعموم والناشئين... خالد بن حمد:

استعدادات مبكرة لبطولة العيد
الوطني للقدرة والدعوة مفتوحة للجميع

§  تغطية – المكتب اإلعالمي

للفروسية  الملكي  االتحاد  رئيس  رحب   [
حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  القدرة  وسباقات 
داخل  من  الفرسان  جميع  بمشاركة  خليفة  آل 
بمشاركة  ورحـــب  البحرين،  مملكة  ـــارج  وخ
قائد  بقيادة  الملكي  الفريق  وفــرســان  نجوم 
ــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة  ــي ــق الــمــلــكــي رئ ــري ــف ال
آل  حمد  ــن  ب نــاصــر  الشيخ  سمو  البحرينية 

خليفة.
مشاركة  أن  إلــى  خالد  الشيخ  سمو  ــار  وأش
المنافسة  قوة  من  ستعزز  ناصر  الشيخ  سمو 
من  سموه  أن  موضحا  المرتقب،  السباق  في 
خالل خبرته وقيادته للفريق الملكي سيعطي 
أن  وخصوصا  والدعم،  التشجيع  كل  الفرسان 
سموه يعد من خيرة وأفضل الفرسان، ونتائج 
سموه في المشاركات الدولية واألوروبية خير 
لسمو  التوفيق  سموه  متمنيا  ذلــك،  على  دليل 
الفريق  اسطبل  فــرســان  ولكل  ناصر  الشيخ 
وتحقيق  الــســبــاق  ــي  ف الــتــوفــيــق  ــل  ك الملكي 

النتائج االيجابية.
االتحاد  رئيس  رحب  نفسه،  الصعيد  وعلى 
المشاركين  بالفرسان  حمد  بن  خالد  الملكي 
مملكة  خـــارج  ــن  وم المحلية  االســطــبــالت  مــن 
قوي  حضور  لهم  سيكون  ــن  ــذي وال البحرين 
جميع  أن  إلى  سموه  مشيرا  البطولة،  هذه  في 
في  والترحيب  الحفاوة  كل  سيلقون  الفرسان 
بلدهم الثاني البحرين، موضحا أن مشاركتهم 
خاصة،  نكهة  البطولة  سيعطي  السباق  في 
ــزة على  ــزي ــاح بــطــولــة ع ــج ــي ان وســيــســاهــم ف

الوطني  العيد  بطولة  وهي  الجميع  قلوب 
المجيد.

التوفيق  ــل  ك حــمــد  ــن  ب خــالــد  وتــمــنــى 
المشاركة  واالسطبالت  الفرسان  لجميع 
يحققوا  أن  ومتمنيا  البطولة،  ــذه  ه فــي 

ــة الــمــتــمــيــزة  ــي ــاب ــج ــج االي ــائ ــت ــن ال
والمراكز المتقدمة.

ــن  ــــد ب ــــال كــــمــــا وجـــــــه خ
ـــان  ـــج ـــل ـــع ال ـــي ـــم حــــمــــد ج

ــة لــمــنــافــســات  ــم ــظ ــن ــم ال
الوطني  العيد  بطولة 

ـــــاء االتــــحــــاد  ـــــض واع
للفروسية  الــمــلــكــي 

ــدرة  ــق ــات ال ــاق ــب وس
ـــداد  ـــع ـــت ـــى االس ـــل ع
والتنظيم  الــمــبــكــر 

ــد الســتــضــافــة  ــي ــج ال

ــذا  ـــي ه ـــوالت ف ـــط ـــب ــات وال ــاق ــب ــس أحــــد اهــــم ال
مؤكدا  الوطني،  العيد  بطولة  وهــي  الموسم 
كما  المميز  بالتنظيم  مطالبة  اللجان  جميع  أن 
الترتيبات  جميع  تكون  وأن  دائــمــا،  عــودونــا 
الستضافة  جاهزة  واالمكانات  والتجهيزات 
خارج  من  والمشاركين  المملكة  فرسان  نخبة 

مملكة البحرين.
البطولة  هذه  أن  إلى  حمد  بن  خالد  ــار  وأش
ــاص،  ــخ ــام والــتــنــظــيــم ال ــم ــت ـــى االه تــحــتــاج إل
الملكي  لالتحاد  توجيهاته  جــاءت  وبالتالي 
المبكر  باالعداد  القدرة  وسباقات  للفروسية 

التي  األمور  بكل  الدولية  القرية  وتجهيز 
الستضافة  تتناسب 

ـــــــاق  ـــــــب ـــــــس ال
مشيرا  الكبير، 

ــان  ــج ــل ال أن  ــــى  إل
اعضاء  وكل  المنظمة 
جهودا  بذلوا  االتحاد 

كبيرا في التنظيم 
ـــــــــــــــــــــــداد  واالع

ت  ال للبطو

التألق  مواصلة  على  قدرتهم  وأكدوا  السابقة، 
والتنظيم المميز والرائع.

وتوقع خالد بن حمد منافسة قوية ومميزة 
ــاق الــهــام والــكــبــيــر،  ــب ــس ـــذا ال وصــعــبــة فــي ه
ــرز  ــة ألب ــع ــواس ــع الــمــشــاركــة ال ــا م ــوص ــص وخ
المنطقة  ودول  المملكة  خــارج  مــن  الــفــرســان 
سموه  مؤكداً  المحلية،  اإلسطبالت  وفرسان 
التواجد  على  حريصين  البحرين  فرسان  أن 
على  الغالية  البطولة  ــذه  ه فــي  والــمــشــاركــة 
المراكز  أفضل  تحقيق  على  والحرص  قلوبهم 
بعد  وخصوصا  دائما،  عودونا  كما  والنتائج 
البطولة  منافسات  في  المميزة  المستويات 
آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  بطولة  األخيرة 

خليفة للعموم لمسافة 100 كلم.

التسجيل للبطولة
وسباقات  للفروسية  الملكي  االتحاد  وأعلن 
ــراك  ــت واالش التسجيل  بــاب  فتح  ــن  ع ــدرة  ــق ال
للعموم  الوطني  العيد  بطولة  منافسات  في 
لمسافة  ــي  ــدول ال ــدرة  ــق ال لسباق  والناشئين 
السبت  يـــوم  ــام  ــق ت أن  ــررة  ــق ــم وال كلمة   120
ديسمبر  شهر  من  عشر  التاسع  الموافق  المقبل 
للقدرة  الــدولــيــة  البحرين  قرية  فــي  ــاري  ــج ال
بمناسبة  المملكة  احتفاالت  ضمن  تاتي  والتي 
سنوات  عشر  ومـــرور  المجيد  الوطني  العيد 
البالد  عاهل  المفدى  الملك  جاللة  تولي  على 

مقاليد الحكم.
ـــاد  ـــم ـــت وتــــــم اع
ــاق  ــب ــس ـــل ال ـــراح م
والناشئين  للعموم 
 30( مـــراحـــل   5 ــى  ــل ع
و20  و20  و30 
ــرا(،  ــت ــوم ــل ــي ك و20 
ــاك  ــن وســـيـــكـــون ه
مصاحبان  سباقان 
لمسافة  تــأهــيــلــيــان 
كــــلــــم،  و60   80
ـــد  ـــوع ــــون م ــــك ــــي وس
في  الــســبــاق  انــطــالقــة 
تمام السادسة صباحًا، 
فيما يبدأ موعد الفحص 
السباق  قبل  البيطري 
فـــــي تـــــمـــــام الــــرابــــعــــة 

صباحا.

خالد بن حمد

خميس المقلةمحمد يوسف
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رعاية ملكية فائقة بتشييد مشاريع البنية التحتية للحركة الرياضية والشبابية 

107 ماليين دينار قيمة المشاريع... وحلبة البحرين الدولية األضخم

 وأكد مدير إدارة الشئون الفنية بالوكالة في المؤسسة 
أن  على  الــشــروقــي  هيثم  ــة  ــاض ــري وال للشباب  الــعــامــة 
المنشآت الرياضية والشبابية تصدرت أولويات العمل 
ظل  في  وذلك  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  في 
حمد  الملك  البالد  عاهل  من  واالهتمام  والرعاية  الدعم 
رئيس  توجيهات  أن  ــى  إل مشيرا  خليفة  آل  عيسى  بــن 
دوما  تؤكد  خليفة  آل  محمد  بن  ــواز  ف الشيخ  المؤسسة 
أهم  احد  باعتبارها  التحتية  البنية  تطوير  أهمية  على 

عوامل االرتقاء بمكونات الحركة الرياضية في المملكة.
للشباب  العامة  المؤسسة  أن  إلــى  الشروقي  ــار  وأش
في  الهامة  المشاريع  من  العديد  بتنفيذ  قامت  والرياضة 
إنشاء  خالل  من  الوطنية  واألندية  الرياضية  االتحادات 
وعيسى  الرياضية  خليفة  كمدينة  الرياضية  الــمــدن 
الرياضية وإقامة المالعب الكروية والصاالت الرياضية 
وصيانة المنشآت القائمة حاليا بهدف تحقيق االستفادة 

واالستخدام األمثل. 

 حلبة البحرين الدولية
وتعد حلبة البحرين الدولية التي بلغت كلفة إنشائها 
يبلغ  اذ  العالم  في  الحلبات  أطول  من  دينار  مليون   56.4
دائــري  بــرج  على  الحلبة  وتشتمل  كلم،   5.410 طولها 
خاصة  تقنية  معلومات  لتجميع  ومركز  الضيوف  لكبار 

بسيارات الفورموال1.

 مدينة عيسى الرياضية »المرحلة األولى«
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  البالد  عاهل  تفضل 
عيسى  مدينة  من  األولى  للمرحلة  األساس  حجر  بوضع 
رياضية  ــاالت  ص ثــالث  إقامة  تتضمن  التي  الرياضية 
 1500 نحو  ــى  إل صالة  كــل  وتتسع  ـــراض  األغ متعددة 
عن  ــاع  ــدف وال الــطــاولــة  ــرة  ك ــادات  ــح الت ــرات  ــق وم متفرج 
رسمية  ومنصة  للتسخين  وقاعتان  والمعاقين  النفس 
إعالميا  ــزا  ــرك وم للمحاضرات  وقــاعــة  الضيوف  لكبار 
المساندة  الخدمات  جانب  إلى  البدنية  للياقة  وصالة 
األولى  المرحلة  تنفيذ  تكلفة  وتبلغ  السيارات،  ومواقف 

للمشروع ) 22 مليون و99 ألف دينار(.

 مدينة خليفة الرياضية
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة  خصصت 
رئيس الوزراء األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الميزانية 

خليفة  مدينة  مشروع  من  األولى  المرحلة  إلقامة  الالزمة 
دينار  مليون   9.212.230 كلفتها  والبالغ  الرياضية 
وتشتمل المرحلة األولى التي تم االنتهاء منها على إقامة 
صالة رياضية متعددة األغراض تتسع لــ 3600 متفرج، 
تستوعب  الــقــدم  ــرة  ك الســتــاد  جــديــدة  ــات  ــدرج م إنــشــاء 
3500 متفرج، إنشاء مسبح أولمبي بطول 50 مترا وآخر 
بارتفاع  للغطس  منصة  وإنشاء  مترا   25 بطول  للتدريب 
ومحطة  ــواش،  ــك ــالس ل ـــي  دول ملعب  ــاء  ــش وإن ــار،  ــت أم  7
والسور  الصحي،  والصرف  اإلسفلت  وأعمال  الكهرباء، 
اإلنشائية  التشطيبات  أعــمــال  جانب  ــى  إل الــخــارجــي، 
للسيارات  موقف  إقامة  الكهربائية.  واألعمال  والتكييف 

يتسع الى700 سيارة.
يجري  التي  المشروع  من  الثانية  المرحلة  وتشمل 
بالعشب  القدم  كرة  استاد  زراعة  على  حاليا:  فيها  العمل 

الطبيعي، وإنشاء مضمار دولي أللعاب القوى.

 األندية النموذجية

األمــيــر  الــعــهــد  ولـــي  الملكي  الــســمــو  ــب  ــاح ص تفضل 
الرفاع  نادي  مشروع  بافتتاح  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
مليون   2,346,004 كلفته  بلغت  ـــذي  ال الــنــمــوذجــي 
مشروع  بافتتاح  ســمــوه  تفضل  كما  بحريني،  ــار  ــن دي
دينار   2,696,569 بكلفة  النموذجي  الشباب  نـــادي 
بحريني ويشتمل المشروعان على المبنى اإلداري غرف 
التبديل، غرفة االجتماعات، مبنى النادي الصحي ملعب 
الرياضية  والصالة  السباحة  حمام  ومبنى  االسكواش 
المقاسات  حسب  مصممة  ــراض  األغ متعددة  الرئيسية 
القدم  لكرة  ملعب  وتضم  الخارجية  والمالعب  العالمية، 

وآخر للتدريب. 

 ناديا سترة والنجمة النموذجيان 
النجمة  ـــادي  ن تنفيذ  ــي  ف حــالــيــا  الــعــمــل  ــل  ــواص ــت وي
دينار  مليون   6.132.225 كلفته  تبلغ  الذي  النموذجي 
إذ يشتمل المشروع على إقامة صالتي متعددة األغراض 
كما  الــقــدم،  كــرة  وملعب  العالمية  المواصفات  بحسب 
يتواصل العمل في تنفيذ مشروع نادي سترة النموذجي 
األغـــراض  متعددة  رياضية  صــالــة  على  يشتمل  الـــذي 
وملعب كرة القدم وحمام للسباحة بتكلفة 4.045.000 

مليون دينار. 

 تطوير استاد البحرين الوطني 
ــن أعــمــال  ــاد الــبــحــريــن الــوطــنــي الــعــديــد م ــت شــهــد اس
الصيانة إذ تم تطوير المالعب الخارجية لالستاد بتكلفة 
االلكترونية  الساعة  وصيانة  ديــنــار،  ألــف   149.700
للملعب وإدخال بعض التحسينات عليها بمبلغ 45.00 
الملعب  داخــل  المياه  لتحلية  محطة  إنشاء  دينار،  ألف 
البدينة  التربية  صالة  إقامة  دينار  ألف   158.00 بمبلغ 
دينار،  ألف   70.554.800 بمبلغ  الوطني  االستاد  في 
تطوير أرضية االستاد الوطني 52.625.890 ألف دينار 

وتطوير نظام اإلنارة في االستاد 190.000 ألف دينار.

 مشروع الصاالت
 السبع في األندية الوطنية

مشروع  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  أقامت 
الدير–  – الساحل-  البحرين  أندية  في  السبع  الصاالت 

يشتمل  إذ  والنصر  عيسى  مدينة   – –توبلي  ــاد  ــح االت
وقاعة  األغـــراض  متعددة  صالة  إقامة  على  المشروع 
مع  الالعبين  تبديل  وحجر  إدارية  ومكاتب  لالجتماعات 
الخدمات ومطبخ ومستودع وحجرة للمضخات وأخرى 
بوحدات  خاصة  وغرفة  للجمهور  وحمامات  للكهرباء 

التكييف، بتكلفة 1.918.663 مليون دينار بحريني.

 مشروع تطوير استاد النادي األهلي
واشتمل المشروع على توسعة غرف تبديل المالبس 
ودورات المياه لالعبين والحكام مع تركيب بالط حوائط 
وصيانة  المالبس  لتغيير  خــزائــن  وتوفير  ــات  ــي وأرض
كمجلس  األخـــرى  ــاد  ــت االس ــق  ــراف م جميع  على  شاملة 
والمكاتب  الرئيسية  والصالة  والممرات  الضيوف  كبار 
على  تشتمل  والتي  والمصلى  المعالجة  وحجر  اإلداريــة 
الحريق  لمكافحة  متكامل  نظام  وتوفير  معالجة  أعمال 
بتكلفة  للمبنى  والخارجية  الداخلية  المرافق  لجميع 

إجمالية 171.000 ألف دينار. 

 إقامة وتوسعة بيوت الشباب
ويشتمل  بالسنابس  الشباب  بيوت  مــشــروع  أقيم 
على غرف إدارية وغرف للضيوف وقاعات لالجتماعات 

والمحاضرات بتكلفة 113.939 ألف دينار.
كما أقيمت للمشروع توسعة اشتملت على ملعب كرة 
وملعب  x 20م  40م  مقاس  الصناعي  النجيل  من  قــدم 
وتسوير  المرفقات  مع  سباحة  وحمام  الطائرة،  للكرة 
كما  اإلنشائية،  األعــمــال  جميع  ــى  إل باإلضافة  الموقع 
بلغت  وتطوير  شاملة  صيانة  أعمال  للمشروع  أقيمت 

43.566 ألف دينار.

 ملعب استاد مدينة عيسى 
الستاد  الرئيسية  المنصة  صيانة  المشروع  وشمل 

وتجهيز  تحديث  على  المشروع  ويشتمل  عيسى  مدينة 
الرئيسية  المنصة  وتوسعة  الرياضيين  المعلقين  غرف 
ــار الــشــخــصــيــات وتــأثــيــث  ــب ــة ك ــاع ــل أرضـــيـــة ق ــدي ــب وت
بتكلفة  الشخصيات  كــبــار  لقاعة  ــق  ــراف م ــدام  ــخ ــت واس
مدينة  ستاد  ملعب  زراعــة  تمت  كما  دينار  ألف   36.777
االتــحــاد  قبل  مــن  المعتمد  الصناعي  بالنجيل  عيسى 
ألف   118.984.572 بتكلفة  الفيفا  القدم  لكرة  الدولي 

دينار. 

 مالعب كرة قدم من النجيل الصناعي
االتحاد  أندية  في  الكروية  المالعب  مشروع  واشتمل 
على  عيسى  ومدنية  والبديع  الريف  واتحاد  والمالكية 
للطبقة  اإلنــشــائــيــة  ــال  ــم األع األولــــى  تشمل  مرحلتين 
أما  بحريني  دينار  ألف   281 إجمالية  بتكلفة  التحتية 
الصناعي  النجيل  تركيب  على  فتشتمل  الثانية  المرحلة 
إجمالية  بتكلفة  واإلنــارة  التسوير  أعمال  إلى  باإلضافة 

600/480,871 دينار بحريني. 

 مقر اللجنة االولمبية البحرينية
ـــم لــلــجــنــة االولــمــبــيــة  ـــدائ ــر ال ــق ــم يــشــتــمــل مـــشـــروع ال
إدارية  ومكاتب  الرئيسي  المبنى  إنشاء  على  البحرينية 
اإلجمالية  التكلفة  وبلغت  ومجلس،  لالجتماعات  وقاعة 

للمشروع: 296,728 ألف دينار بحريني.

 الصالة الرياضية لنادي المحرق
رياضية  صــالــة  ــة  ــام إق على  الــمــشــروع  اشتمل  وقــد 
ــد – كـــرة الــســلــة –  ــي ــاب كـــرة ال ــع ــــراض ألل مــتــعــددة األغ

وغرفة  الصحية  المرافق  إلى  باإلضافة  الطائرة  والكرة 
األعمال  إلى  باإلضافة  التكييف   لوحدة  وغرفة  كهرباء 
وجميع  والخارجية  الداخلية  والتشطيبات  اإلنشائية 
الخاصة  األرضيات  ذلك  في  بما  واإلنارة  التكييف  أعمال 
دينار  ألف   ،101 إجمالية  بتكلفة  الرياضية  بالصاالت 

بحريني. 

 صالة نادي باربار
األغراض  الرياضية  الصالة  إقامة  المشروع  يتضمن 
أللعاب كرة اليد – كرة السلة – والكرة الطائرة باإلضافة 
لوحدة  وغــرفــة  كهرباء  وغــرفــة  الصحية  الــمــرافــق  ــى  إل
والتشطيبات  اإلنشائية  األعمال  إلى  باإلضافة  التكييف 
واإلنــارة  التكييف  أعمال  وجميع  والخارجية  الداخلية 
الرياضية  بالصاالت  الخاصة  األرضــيــات  ذلــك  في  بما 
تطوير  اجــري  كما  دينار  ألف   86.956 إجمالية  بتكلفة 
على مرافق الصالة الرياضية بمبلغ 21.822.191 ألف 

دينار. 

 صالتا كرة السلة واليد بأم الحصم 
الرياضية  الــصــالــة  ــدم  ه على  الــمــشــروع  ويشتمل 

اليد،  كرة  للعبة  رياضيتين  صالتين  وإنشاء  القديمة 
وإنشاء  للجمهور  مدرجات  أيضا  وتتضمن  السلة  كرة 
لتبديل  وغرف  الصالة  داخل  الشخصيات  كبار  قاعة 
المالبس إلى جانب إقامة المقر الدائم في كال الصالتين 
يتضمن  إذ  ــد،  ــي ال ـــرة  وك الــســلــة  كــرة  ــادي  ــح ات ــن  م لــكــل 
ومــرافــق  ـــة  إداري ومــكــاتــب  اجــتــمــاعــات  قــاعــات  مقر  كــل 
 400 قوة  على  للحصول  اإلنارة  نظام  وإنشاء  متكاملة 
ومواقف  للصاالت  الدولية  المواصفات  حسب   LUX
مليون   1,497,500.000 إجمالية  بتكلفة  للسيارات 

دينار.

سلمان مركز  توسعة 

على  مقسمة  دينار  ألف   95 المشروع  تكلفة  وبلغت 
يحتوي  طابقين  من  متكامل  مبنى  إنشاء  التالي  النحو 
لتبديل  وغرف  للتدريس  وصاالت  استقبال  صالة  على 
أعمال  إلى  باإلضافة  ومطبخ  إدارية  ومكاتب  المالبس 
بتكلفة  المختلفة  الــكــهــربــائــيــة  واألعـــمـــال  التكييف 

دينار. ألف   75 إجمالية 

الطائرة الكرة  لتطوير  البحرين  مركز   

دينار  ألف   50.761.000 المشروع  تكلفة  وبلغت 
يتضمن  ــذي  ال بالكامل  المقر  بناء  على  اشتمل  حيث 
لالستقبال  وقاعة  للمحاضرات  وقاعات  إداريــة  غرف 

الصحية.  المرافق  إلى  إضافة 

الحصم  أم  صالة  في  باركيه  أرضية  تركيب   

من  جديدة  أرضية  تركيب  على  المشروع  واشتمل 
 30 المشروع  تكلفة  وبلغت  الحصم  أم  لصالة  الباركيه 

دينار.   ألف 

المحرق وملعب  مبنى  صيانة   
نادي  مبنى  ألسقف  صيانة  على  المشروع  واشتمل 
ألف   11.600 بمبلغ  للمياه  ــازل  ع وتركيب  المحرق 
بمبلغ  النادي  لملعب  الري  نظام  تطوير  تم  كما  دينار 

دينار.  ألف   11

التنس  مالعب  تطوير   
التنس  ــب  ــالع م ــر  ــوي ــط ت ــى  ــل ع ــروع  ــش ــم ال ــل  ــم ــت واش
بتكلفة  للمالعب  شبك  وتوريد  للمالعب  صيانة  وعمل 

دينار.  ألف   40 إجمالية 

بالجفير  الشباب  مركز  صالة  تطوير   
جديد  تكييف  نظام  إنشاء  على  المشروع  واشتمل 
ألسقف  عــزل  نــظــام  وتــركــيــب  اإلنــــارة  نــظــام  وصــيــانــة 
بلغت  إذ  الباركيه  من  جديدة  أرضية  وتركيب  الصالة 

دينار. ألف   135 المشروع  تكلفة 

عاهل البالد يتفقد مجسم مدينة عيسى الرياضية صور لمدينة خليفة الرياضيةصاحب السمو الملكي ولي العهد يفتتح نادي الشباب النموذجي

مجسم استاد  مدينة عيسى الرياضية حلبة البحرين الدولية صالة ام الحصم لكرة اليد

§  أم الحصم – المؤسسة العامة

] شهدت البنية التحتية للحركة الرياضية والشبابية قفزات هائلة في العهد الزاهر لعاهل البالد 
للقطاعين  يوليها  التي  الكريمة  للرعاية  حقيقية  ترجمة  في  وذلك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
على  القادرة  التحتية  البنية  مشاريع  إقامة  على  المتواصل  لحرصه  وتأكيدا  والرياضي  الشبابي 
مواكبة  خالل  من  للمملكة  الرياضية  الحركة  تطوير  في  والمساهمة  البحريني  الشباب  احتضان 
التطور الكمي والنوعي في مسيرة الرياضة البحرينية التي باتت تشكل واجهة حضارية مشرفة 

للمملكة في مختلف المحافل الخارجية.

إنشاء مدينة خليفة الرياضية و22 صالة جديدة و16 ملعبًا لكرة القدم و3 مراكز شبابية
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أوك��������س��������ي��������ر  × ف��������ال��������ي��������ن��������س��������ي��������ان 

الجمعة 12/18
05 م��������اي��������ن��������ز   ×  04 ش��������ال��������ك��������ه  ف����ي����ال أس�����������ت�����������ون   × س����������ن����������درالن����������د 

روف����رز ب��الك��ب��ي��رن   × س��ي��ت��ي  ب��رم��ن��غ��ه��ام 
يونايتد ه���ام  وس���ت   × وان������دررز  ب��ول��ت��ون 
ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون  × ي���ون���اي���ت���د  م��ان��ش��س��ت��ر 

أت����������الن����������ت����������ا  × ب������������ول������������ون������������ي������������ا 
م��������ي��������الن  × ف���������ي���������ورن���������ت���������ي���������ن���������ا 

كوراني
8

توتي

النقاطعليـهلـــهخسرتعادلفـــــازالفـــريــق

880321132باير ليفركوزن
943251331شالكه 04

862291330بايرن ميونيخ
772311428فيردر بريمن

772321828هامبورغ
763221727دورتموند
745261425هوفينهايم

664212124ماينز 05
655303023فولفسبورغ
655202223فرانكفورت

637222621مونشنغالدباخ
538193218فرايبورغ

457192417هانوفر 96
36771515كولن

277132213شتوتغارت
349153113بوخوم

3310122912نورنبيرغ
131211346هيرتا برلين

األحد 12/20
ك�������ات�������ان�������ي�������ا  × ي����������وف����������ن����������ت����������وس 
ب�����������������ارم�����������������ا  × روم�������������������������������������������ا 
ك���������ال���������ي���������اري  × أودي�������������ن�������������ي�������������زي 
ف������ي������رون������ا ك�����ي�����ي�����ف�����و   × ن��������اب��������ول��������ي 
س��������ام��������ب��������دوري��������ا  × ل��������ي��������ف��������ورن��������و 
س������ي������ي������ن������ا  × ب������������ال������������ي������������رم������������و 
ب���������������������������اري  × ج�����������������������ن�����������������������وى 
الت������س������ي������و  × م�����������ي�����������الن  إن�����������ت�����������ر 

         األربعاء 12/16

ب��������ورت��������س��������م��������وث  × ت�������ش�������ل�������س�������ي 
أرس���������������ن���������������ال  × ب�����������ي�����������رن�����������ل�����������ي 
أث����ل����ت����ي����ك وي���������غ���������ان   × ل������ي������ف������رب������ول 
سيتي م��ان��ش��س��ت��ر   × ه��وت��س��ب��ي��ر  ت��وت��ن��ه��ام 

األربعاء 12/16

ب�����������ول�����������ون�����������ي�����������ه  × ل������������������ي������������������ون 
ري������������������ن  × م���������������������ون���������������������اك���������������������و 
ب�����������������������وردو  × م���������ون���������ب���������ل���������ي���������ي���������ه 
غ�����������رون�����������وب�����������ل  × م����������������������ان  ل�����������������و 
م�������ارس�������ي�������ل�������ي�������ا  × ل������������������وري������������������ان 
ن����������ي����������س  × ن�������������������ان�������������������س�������������������ي 
الن�����س  × ج������ي������رم������ان  س����������ان  ب�������اري�������س 

السبت 12/19
مونشنغالدباخ بوروسيا   × ليفركوزن  باير 
ب���رل���ي���ن ه����ي����رت����ا   × م����ي����ون����ي����خ  ب������اي������رن 
ف����راي����ب����ورغ  × دورت����م����ون����د  ب����وروس����ي����ا 
ب���������وخ���������وم  ×  96 ه�����������ان�����������وف�����������ر 
ف��ول��ف��س��ب��ورغ  × ف��ران��ك��ف��ورت  آي��ن��ت��راخ��ت 
ه�����وف�����ي�����ن�����ه�����اي�����م  × ش�������ت�������وت�������غ�������ارت 

الترتيب بعد المرحلة الـ)14(

النقاطعليـهلـــهخسرتعادلفـــــازالفـــريــق

123036939برشلونة
1112341334ريال مدريد

932251130أشبيلية
842271628فالنسيا

833271627مايوركا
824191626ديبورتيفو

725191823أتلتيك بيلباو
707232121خيتافي
554141320خيخون
536221918فياريال

446141716أوساسونا
428142714تنيريف

275202513بلد الوليد
347202613أتلتيكو مدريد

347172313راسينغ
347152413الميريا

34782113إسبانيول
338172912سرقسطة

16715209ملقا
14106287خيريس

الدوري الإ�سباني

مباريات الجولة المقبلة

     األحد 12/20
أوس������اس������ون������ا  × ب�����ي�����ل�����ب�����او  أت�����ل�����ت�����ي�����ك 
ف��ال��ن��س��ي��ا  × الك������ورون������ا  دي���ب���ورت���ي���ف���و 
أل�������م�������ي�������ري�������ا  × إس����������ب����������ان����������ي����������ول 
م��������اي��������ورك��������ا ري��������������������ال   × م�������ل�������ق�������ا 
س���رق���س���ط���ه ري����������ال   × م������دري������د  ري����������ال 
خ�������ي�������ت�������اف�������ي  × أش���������ب���������ي���������ل���������ي���������ة 
خ��ي��خ��ون س���ب���ورت���ي���ن���غ   × ال����ول����ي����د  ب���ل���د 
س���ان���ت���ان���دي���ر راس����ي����ن����غ   × ف�����ي�����اري�����ال 
م�����دري�����د أت����ل����ت����ي����ك����و   × ت����ي����ن����ي����ري����ف����ي 

ترتيب الهدافين

إبراهيموفيتش فيا
9 1211

ميسي

األحد 12/20
ب����ري����م����ن ف���������ي���������ردر   × ه��������ام��������ب��������ورغ 
ن�����������ورن�����������ب�����������ي�����������رغ  × ك���������������ول���������������ن 

غوس هيدينك يتفاوض 
مع »السيدة العجوز«

الهولندي  الــمــدرب  أن  فيه  ــدت  أك راديـــو«  »راديـــو  أوردتـــه  عاجل  خبر  في   [
إدارة  مع  التفاوض  أجل  من  تورينو  إلى  األول  أمس  مساء  وصل  هيدينك  غوس 

يوفنتوس من أجل تولي تدريب البيانكونيري.
وبحسب ما جاء في التقرير فإن المدرب السابق لتشلسي ومدرب منتخب روسيا 
حاليًا وصل إلى تورينو قادمًا من أمستردام ودخل في اجتماع مباشرة مع مسئولي 

اليوفنتوس، وقد يكون التعيين خالل ساعات من اآلن.
يذكر أن ممثل عائلة أنيللي المؤسسة والمالكة الرئيسية ليوفنتوس الحديث 
البو إلكان كان قد هاجم يوفنتوس ليلة أمس األول، ومعروف عن البو عدم رضاه 

كأس  في  وأستراليا  وكوريا  هولندا  قاد  الذي  المدرب  يكون  فهل  فيرارا،  بقاء  على 
العالم، وكذلك مدرب تشلسي ومنتخب روسيا مدربًا ليوفنتوس؟.

مع  جديد  عقد  على  التوقيع  رفض  قد  هيدنيك  غوس  الهولندي  الفني  المدير  وكان 
األمم  نهائيات  بعد  ما  إلى  روسيا  في  بقائه  بموجبه  يمدد  القدم  لكرة  الروسي  االتحاد 

األوروبية 2012 مؤكدا اتخاذه القرار المناسب نهاية العام الجاري. 
الفني  المدير  منصب  هيدنيك  على  الممتاز  اإلنجليزي  ــدوري  ال أندية  من  عدد  وعرضت 

ولكنه ال يزال يدرس كل العروض ويضعها في أوجه للمقارنة كي يحدد وجهته المقبلة أو يبقى 
العالم  كأس  لنهائيات  للترشح  قيادته  في  فشل  الذي  »الدببة«  منتخب  يدرب  روسيا  في  هو  كما 

2010 بعدما خسر على يد سلوفينيا في الملحق األوروبي المؤهل للبطولة.
وقال وزير الرياضة الروسية فيتالي موتكو: »نود أن يواصل هيدنيك عمله مع االتحاد الروسي، 
وطلب منا فرصة للتفكير فيما سيفعله بالمستقبل، ولكننا نريد سماع رده األخير قبل نهاية العام«. 

ألمح  أنه  إال  الروسية  القدم  كرة  خبايا  لمعرفته  هيدنيك  بقاء  يريد  بأنه  موتكو  ادعائه  رغم  وعلى 
غياب  بسبب  الفني  الجهاز  في  جــذري  تغيير  إجــراء  بأهمية  الروسية  الكروية  الشخصيات  من  لعدد 

المنتخب صاحب القوة الهجومية الضاربة بقيادة آرشافين وبافليتشينكو وبوغارنياك عن نهائيات 2010. 

ياكوينتا يريد ختام مسيرته مع يوفنتوس
االيطالي  اليوفنتوس  مهاجم  ــد  أك  [  
ضمن  البقاء  في  رغبته  ياكوينتا  فنشنزو 
مسيرته  ــة  ــاي ــه ن ــى  ــت ح ــه  ــق ــري ف صــفــوف 
ــرة في  ــي ــب ــك ــه ال ــت ــب ــب رغ ــان ــج الـــكـــرويـــة، ب
جنوب  في  االيطالي  المنتخب  مع  التواجد 

افريقيا خالل الصيف المقبل.
المهاجم المتميز عاد للتو للمشاركة في 
تدريبات فريقه بعد غيابه لفترة امتدت لـ6 
أسابيع تقريًبا بسبب إصابة أجبرته على 
الركبة،  أربطة  في  جراحية  عملية  إجــراء 
وقد تحدث لقناة سكاي سبورت االيطالية 
مسيرتي  ــي  ــه أن أن  ــا  ــًق ح ــى  ــن ــم »أت ــال:  ــائ ق
كبير  فريق  فهو  اليوفنتوس،  في  الكروية 
أتمنى  قميصه،  بــارتــداء  يحلم  العــب  وأي 
العام  حتى  القميص  ذلك  ارتداء  أواصل  أن 

.»2013
حول  أضاف  االيطالي  الدولي  المهاجم 
إن  أعلم  »ال  القادمة  العالم  كأس  بطولة 
المنتخب  تشكيل  ضــمــن  ــون  ــأك س كــنــت 
يعتمد  فــهــذا  افــريــقــيــا،  لــجــنــوب  المتجه 
ــع يــوفــنــتــوس، كـــرة الــقــدم  عــلــى أدائــــي م
متواضًعا  الــبــقــاء  إال  عليك  ومــا  صعبة 
يكون  القرار  ودائًما  كبير،  بجهد  والعمل 

المدرب«. ياكوينتا يأمل انهاء مسيرته مع يوفنتوسبيد 

رونالدينهو: أنا في الميالن أفضل من برشلونة
 

أفضل  حاليا  أنه  رونالدينهو  البرازيلي  االيطالي  الميالن  نجم  أكد   [
عالقته  أن  موضحا  االسباني،  برشلونة  السابق  ناديه  في  عليه  كان  مما 

مع المدرب ليوناردو تلعب دورا مهما في هذا.
بمستوى  يظهر  لم  ولكنه   2008 صيف  لميالن  انتقل  رونالدينهو 
الالعب  استعاد  الحالي  الموسم  ــي  وف الماضي،  الموسم  ــالل  خ ــوي  ق
الكثير من مستواه وقدراته الكبيرة وأصبح جزءا أساسيا من انتصارات 
»الكوريري  صحيفة  مع  الحالية  فترته  عن  تحدث  وقد  »الروسونيري«، 

ديلو سبورت« االيطالية قائال: »عدت لما كنت عليه من قبل، بل حتى أنا 
صداقة  عالقة  حقا  لدي  اآلن،  أسهل  لي  يبدو  شيء  كل  اآلن،  أفضل وأقوى 
وبخصوص  بلغتي  إلي  يتحدث  ما  دائًما  هو  ليوناردو،  المدرب  مع  قوية 

أي شيء، لم تكن أبًدا لي عالقة بمدرب أفضل من الحالية مع ليوناردو«.
دونغا  كارلوس  ومدربه  البرازيلي  المنتخب  حول  أضاف  رونالدينهو 
لدونغا  يمكن  وكيف  القادمتين،  العالم  كأس  بطولتي  في  اللعب  »أريــد 
صاحب  أكون  أن  أريد  حالًيا،  ألعب  كما  اللعب  واصلت  إن  يختارني  ال  أن 

الدور األبرز في جنوب افريقيا«.

دونغا خائف من الثنائي اليوفي دييغو وفيليبي ميلو
يعيش  أنه  دونغا  كارلوس  البرازيلي  للمنتخب  الفني  المدير  أقر   [  
البرازيلي  الــدولــي  للثنائي  المتواضع  المستوى  بشأن  كبيرة  حيرة 

فيليبي ميلو ودييغو ريباس مع ناديهما اليوفنتوس.
دونغا تحدث عن تلك القضية التي تشغل اإلعالم االيطالي مع صحيفة 
»التوتو سبورت« الصادرة من تورينو، إذ قال: »تغيير النادي يحتاج من 
يلعبان  ودييغو  ميلو  الثنائي  الجديدة،  األجواء  مع  للتأقلم  فترة  الالعب 
ما  تفسير  عليهما،  اصــبــروا  لهذا  قليلة،  شهور  عــدة  منذ  يوفنتوس  في 
يلعب  الثنائي  ولكني  بعد،  عن  صعب  أمر  المشكلة  وتشخيص  يحدث 
بشكل ممتاز معي في المنتخب البرازيلي، كل فريق له العقلية واألسلوب 
الخاص به، لكن الالعبان يلعبان بشكل ممتاز مع البرازيل فيما يعانيان 

مع يوفنتوس، لكني أعتقد ان الفريق ككل يعاني«.
مع  ميلو  مــركــز  عــن  أكــثــر  تكتيكي  بشكل  تــحــدث  الــبــرازيــلــي  ــدرب  ــم ال
سيلفا  جيلبرتو  الــالعــب  تــواجــد  فــائــدة  موضحا  الــبــرازيــلــي  المنتخب 
التغطية  بواجب  القيام  في  ميلو  يساعد  »جيلبرتو  أضــاف  إذ  بجانبه، 
قدراته،  عن  للتعبير  أكبر  مساحة  ميلو  يمتلك  الطريقة  وبهذه  الدفاعية، 

من الصعب المقارنة بين البرازيل ويوفنتوس«. دييغو يندب حظه بعد ضياع ركلة الجزاء   )رويترز(

باتو يفوز بجائزة الفتى الذهبي
 § روما - وكاالت

] حصل النجم البرازيلي الصاعد ألكسندر باتو األحد على جائزة الفتي الذهبي التي تمنحها 
صحيفة )توتو سبورت( اإليطالية سنويا ألفضل العب دون 21 عاما.

وتعد هذه الجائزة التي توج بها مهاجم إيه سي ميالن اإليطالي بالنسبة لالعبين الصاعدين 
)فرانس  مجلة  تمنحها  التي  الكبار  لالعبين  الذهبية«  »ال��ك��رة  جائزة  بمثابة  السن  ه��ذه  دون 
األرجنتيني  النجم  اإلسباني  برشلونة  مهاجم  حديثا  بها  توج  والتي  سنويا  الفرنسية  فوتبول( 

ليونيل ميسي.
وحصل على المركز الثاني كأفضل مهاجم صاعد هذا العام مهاجم فريق فيورنتينا اإليطالي 
المونتنغري الشاب ستيفان يوفيتيتش، وحل في المركز الثالث مهاجم برشلونة الشاب بويان 

كركيتش.
وبتتويج باتو )20 عاما( بهذه الجائزة يكون البرازيلي الثاني الذي يحصل عليها للعام الثاني 

على التوالي بعد مواطنه العب وسط فريق مانشستر يونايتد اإلنجليزي الشاب اندرسون.
مع  تعاقده  ليمتد  آخرين  عامين  لمدة  الماضي  أيلول  سبتمبر/  في  لفريقه  باتو  جدد  وقد 

ميالن حتى العام 2014.
سبورتس  لسكاي  غالياني  أدريانو  الميالن  رئيس  نائب  تحدث  فقد  ميالن،  عن  ببعيد  وليس 

عن وضع الفريق الحالي وخططه في سوق االنتقاالت.
وان��زاغ��ي  بوريليو  مثل  االرت��ك��از  مركز  ف��ي  يلعب  مهاجم  م��ن  أكثر  »لدينا  غالياني:  وق��ال 

وهونتيالر، لكن لدينا جناحان فقط وهما رونالدينهو وباتو«.
االنتقاالت  س��وق  ف��ي  ربما  أو  المقبل،  الموسم  كجناح  يلعب  لمهاجم  »نحتاج  وأض���اف 

الشتوية«
ثم شرح بالضبط الوضع قائال: »ليس دجيكو هو الالعب الذي نبحث عنه على رغم إعجابنا 
وتبقى  لنا  مفيدًا  سيكون  لكنه  سنوات  قبل  كان  كما  يعد  لم  ألنه  النقص  هذا  يسد  لن  وبيكهام  به، 

الحاجة لجناح موجودة«.
مدريد  ريال  فريق  في  األرجنتيني  المدافع  ضم  الماضي  في  محاولته  عن  غالياني  وكشف 

ازكويل غاراي لكنه فشل في هذا بسبب رغبة الريال بالحفاظ عليه.
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فيرغسون يأسف على ضياع الصدارة مع تشلسي
يونايتد  لمانشستر  الفني  المدير  تحسر   [
حقيقية  فرصة  فريقه  أضاعة  على  فيرغسون 
برصيد  تشلسي  مع  الــدوري  صــدارة  القتسام 
فيال  أستون  يد  على  بالخسارة  نفسه  النقاط 
)السبت(  األول  أمس  ليلة  ترافولد«  »أولد  في 

ـــــ16 من  ــة ال ــول ــج ــات ال ــاري ــب ضــمــن م
ـــى  ــارة األول ــس ــخ ـــي ال ـــــدوري وه ال

في  فيال  أستون  يد  على  ليونايتد 
 1983 ــام  ــع ال مــنــذ  الملعب  هـــذا 
ـــة جــبــريــال  ـــي ـــرأس ـــل ل ـــض ـــف وال

من   20 الدقيقة  في  أغبونالهور 
الشوط األول.

استياء فيرغسون من نتيجة 
استيائه  من  اشد  يكن  لم  المباراة 

حكم  ــات  ــرف ــص ت مـــن 
ــــاراة  ــــب ــــم ال

-حسب  فريقه  ظلم  فقد  أتكينسون  ــن  ــارت م
البريطانية-  سبورتس  السكاي  لشبكة  قوله 
سير  حسب  كاف  ضائع  وقت  احتساب  بعدم 
الظلم  هذا  فيرغسون  وفسر  المباراة  ــوادث  ح
واضحة  كمية  قائال:«هناك 
ــع  ــائ ــض ـــت ال ـــوق ـــن ال م
ــــب  ــــج ـــــــــــــــان ي ك
من  احتسابها 
أتيكنسون  قبل 
ـــــــــــــــذي قــــــرر  ال
ـــــــاب  ـــــــس ـــــــت اح
ثـــــــالث دقــــائــــق 
ــر  ــب ــع ت ال  فـــقـــط 
ــدث  ــا ح ــم أبـــــداً ع
ــــاراة  ــــب ــــم ـــــاء ال ـــــن أث
لمدة  اللعب  بتوقف 
قيقتين  د

ستة  منها  أخرى  ألمور  إضافة  اإلصابة  بداعي 
تغييرات، هذا حقًا أمر ُمخيب لآلمال«.

ــة حــديــثــه  ــي ــق ـــي ب ــون ف ــس ــرغ ــي ـــــف ف ووص
السخيف  باألمـر  فقط  دقائق  ثــالث  احتساب 
في  تقريبًا  نحن  سخيفة،  حقا  »إنــهــا  قــائــال: 
كرة  في  حدوثه  ينبغي  والتغيير   2010 العام 

القدم«.
تطورت  الــقــدم  ــرة  ك أن  فيرغسون  ويقصد 
ــوق الــفــرق  ــق ــام تــحــديــد ح ــك ــح ــب عــلــى ال ــج وي
انتهاء  بعد  وليس  المباراة  سير  أثناء  وحفظها 
فريقه  أن  اعترف  ــواره  ح نهاية  وفــي  اللعبة، 
اإلنجليزي  الدوري  صدارة  اعتالء  فرصة  أهدر 
مهدرا  المباريات  ضغط  معمعة  ــول  دخ قبل 
في  تشلسي  المباشر  الخصم  سقوط  فرصة 
أمام  ملعبه  على   3/3 اإليجابي  التعادل  فخ 
فيال  أستون  ضد  مباراته  انطالق  قبل  إيفرتون 

في اليوم نفسه.
لكننا  ــرص،  ــف ال مــن  الكثير  »خلقنا  ـــال:  وق
في  التفكير  علينا  منها،  واحــدة  وال  نستغل  لم 
المباريات المقبلة فإذا ظل الفريق على مسافة 
عن  بعيدين  نكون  فلن  الحالية  كتلك  قريبة 
في  الصدارة  عن  نبتعد  ال  أن  المهم  من  اللقب، 

فترة أعياد الميالد«.

األمل مازال يحدو بينيتيز في تحقيق لقب ما!
عن  نقطة  عشرة  الــثــالث  ــارق  ف أن  يبدو   [
ــا  راف لــيــفــربــول  ــدرب  ــم ل شــيــئــًا  يعني  ال  الــقــمــة 
للخسارة  أمــس  مساء  تعرض  ــذي  ال بينيتيز 
يد  على  كانت  والــتــي  الموسم  ــذا  ه السادسة 

أرسنال 1/2 في معقل ليفربول األنفيلد.
»الجميع  الصحافي:  مؤتمره  في  قال  رافــا 
يسألني السؤال نفسه وهو الطموح باللقب، ال 
في  ممكن  شيء  فكل  اآلن  منذ  التوقع  أستطيع 

عالم كرة القدم«.
ـــر  ــن واقــعــيــيــن، األم ــك ــن وأضــــــاف »لـــكـــن ل
سيتوقف على مباراة ويغان ففي حال خسرنا 

نكون خرجنا من حسابات القمة«.
ــاراة  ــب ــي عــن م ــان ــب وتــحــدث الـــمـــدرب اإلس
فريقًا  األول  الشوط  في  كنا  »لقد  فقال:  أرسنال 
مختلفًا تمامًا بعقلية هجومية تريد الفوز، لكن 
بسبب  المعنويات  تحطمت  الثاني  الشوط  في 

هدف التعادل الذي جاء عن طريق الخطأ«.
»المسألة  بقوله:  المشكلة  رافـــا  ولــخــص 

ليست مسألة جودة لعب وإنما مسألة ثقة«.
االسباني  المنتخب  مهاجم  عليه  أكد  ما  هذا 
توريس  فرناندو  االنجليزي  ليفربول  وفريق 
بأي  »للفوز  فريقه  أمــام  قائما  يــزال  ال  األمــل  إن 
لقب هذا الموسم«، على رغم خروج الفريق من 

دور المجموعات في دوري األبطال األوروبي.
صحيفة  نشرتها  مقابلة  في  الالعب  وقــال 
هــذا  أن  ــح  ــواض ال »مـــن  اإلســبــانــيــة:  )مـــاركـــا( 
ــم لــيــفــربــول فقد  ــواس ــل م ــض الــمــوســم لــيــس أف

من  بخروجنا  أهدافنا  من  هدفين  خسرنا 
دوري األبطال وكأس كارلينج«.

عن  بعيدون  اننا  »نعلم  وتابع 
لقب الدوري ولكن هناك أمل في 

يتبقى  انه  كما  األوائل  األربعة  ضمن  الوصول 
ــا بــطــولــتــي كـــأس االتـــحـــاد اإلنــجــلــيــزي  ــن ــام أم
ترتيب  نعيد  أن  والبـــد  األوروبــــي،  ــــدوري  وال
أوراقنا وننهض من جديد ألن الشعور باألسف 

للخسارة ال يجدي بشيء«.
رفائيل  الفريق  ومــدرب  مواطنه  كالم  وكــرر 
بينيتيز على ثقته في عودة ليفربول إلى دوري 
أن  إلى  إشارته  رغم  على  المقبل  العام  األبطال 

الموضوع  هذا  عن  الحديث 
ــــــق  ــــــاب »س اآلن 

ألوانه«.
ولـــــــــيـــــــــس 

عن  ببعيد 
تــوريــس، 

فــقــد أكــد 

يقوم  ـــه  أن بينيتيز  رافـــا  ــي  ــان ــب اإلس الـــمـــدرب 
سيتي  لمانشستر  الشتاء  في  العــب  أي  ببيع 
بالعبه  األخير  من  الكبير  االهتمام  رغــم  على 

فيرناندو توريس.
رغبة  أكدت  قد  اإلنجليزية  الصحف  وكانت 
إلى  يصل  كبير  مبلغ  بعرض  الــثــري  الــنــادي 
مقابل  ليفربول  ــادي  ن على  ــورو  ي مليون   50
مهاجمه اإلسباني، لكن رافا قال بوضوح: »لن 
مانشستر  إلى  الشتاء  في  العب  أي  ببيع  نقوم 

سيتي وال أي فريق آخر«.
على  الحفاظ  »نــريــد  ـــاف  وأض
ــة الــالعــبــيــن والــعــودة  ــاف ك
ــح  ــي ــح ــص ـــق ال ـــري ـــط ـــل ل
التي  الــمــســابــقــات  ــي  ف

نشارك بها«.
ليفربول  ويــحــتــل 
في  ــع  ــاب ــس ال ــز  ــرك ــم ال
الـــــدوري اإلنــجــلــيــزي 
 24 ــد  ــي ــرص ب ــاز  ــت ــم ــم ال
نقطة، وبفارق 13 نقطة 

عن المتصدر تشلسي. 

وهما يستريحان في بورتسموث وولفرهامبتون 

صحوة أرسنال تثير قلق تشلسي ومانشستر يونايتد
§  لندن – أ ف ب

ومانشستر  الــمــتــصــدر  تشلسي  أمــــام  ــة  ــي ــؤات م ــة  ــرص ــف ال ــدو  ــب ت  [
يستضيفان  عندما  للتعويض  المباشر  ومطارده  اللقب  حامل  يونايتد 
فيما  عشر،  السابع  وولفرهامبتون  األخير  المركز  صاحب  بورتسموث 
في  بيرنلي  يزور  حين  الصدارة  سباق  في  االستمرار  أرسنال  سيحاول 

المرحلة السابعة عشرة من الدوري االنجليزي لكرة القدم.
أول   3/3 ايفرتون  ضيفه  أمام  التعادل  فخ  في  سقط  تشلسي  وكان 
مانشستر  يستغل  ولم  عشرة،  السادسة  المرحلة  في  )السبت(  أمس  من 
فخسر  الصدارة  إلى  به  واللحاق  عليه  الخناق  لتشديد  الفرصة  يونايتد 
بأنها  علما  عامًا،   26 منذ  األولى  للمرة  صفر/1  فيال  أستون  ضيفه  أمام 

الخسارة األولى له على أرضه والرابعة في الدوري هذا الموسم.
من  الكثير  )األحــد(  األول  أمس  ليفربول  على   1/2 أرسنال  فوز  وأثار 
ومانشستر  المسابقة  جدول  متصدر  تشلسي  فريقي  نفوس  في  القلق 
يونايتد حامل اللقب وصاحب المركز الثاني حاليا إذ أصبح أرسنال في 
مانشستر  عن  نقاط  وثالث  تشلسي  عن  نقاط  ست  بفارق  الثالث  المركز 

وتبقى له مباراة مؤجلة.
السابعة  المرحلة  في  لالهتمام  جذبا  األكثر  الفريق  أرسنال  وأصبح 
وجود  رغــم  على  دفــع  قــوة  من  بع  يتمتع  ما  بسبب  المسابقة  من  عشر 

تشلسي ومانشستر يونايتد.
فريقه  أن  فينغر  آرســيــن  الفرنسي  ــال  ــن ألرس الفني  المدير  ـــدرك  وي
يونايتد  ومانشستر  تشلسي  على  الواقعة  الضغوط  مضاعفة  يستطيع 

إذا حقق الفوز على مضيفه بيرنلي غدا )األربعاء(.
في  السبت«  يــوم  نتائج  بعد  المنافسة  لدائرة  »عدنا  فينغر:  وقــال 

إشارة إلى هزيمة مانشستر يونايتد وتعادل تشلسي على ملعبه.

مباراة  كانت  كما  مؤجلة  مباراة  ولدينا  جيد  وضع  في  »نحن  وأضاف 
ليفربول  على  للفوز  بحاجة  أننا  نعلم  كنا  لنا.  بالنسبة  للغاية  مهمة 
بتماسك  متعلقا  األمـــر  أصــبــح  واآلن  هدفنا  وحققنا  آنفيلد.  بــاســتــاد 

الفريق«.
الموسم  هــذا  المسابقة  لقب  سيحرز  الــذي  »الفريق  فينغر  ــح  وأوض
اآلن.  حتى  فريق  أي  من  ذلك  يظهر  ولم  وتماسكا.  ثباتا  األكثر  الفريق  هو 
األمر أكثر من صراع بين ثالثة فرق فهناك أستون فيال ومانشستر سيتي 

وتوتنهام. وما زال المشوار طويال«.
بعضها  خــســر  لــقــد  ــاط.  ــق ــن ال بــعــض  سيخسر  »تشيلسي  وأضــــاف 
من  العديد  هناك  أيضا.  سيخسرون  الجميع  مجددا.  وسيخسر  بالفعل 
فيرناندو  صفوفه  إلى  ليفربول  واستعاد  ليفربول.  مثل  الجيدة  الفرق 
أكيالني  ألبرتو  الــالعــب  أيضا  وسيتعافى  جــيــرارد  وستيفن  تــوريــس 
فريق  )معقل  آنفيلد  استاد  في  النقاط  بعض  الفرق  من  العديد  وستخسر 

ليفربول(«.

 تشلسي × بورتسموث
في المباراة األولى غدا )األربعاء(، يمني تشلسي النفس بالعودة إلى 
كان  بعدما  األخيرتين  المباراتين  في  عنه  غابت  التي  االنتصارات  سكة 

خسر أمام مضيفه مانشستر سيتي 2/1 في المرحلة الخامسة عشرة.
الفوز  ضرورة  على  انشيلوتي  كارلو  اإليطالي  تشلسي  مدرب  وشدد 
إجــراء  تشهد  التي  الحالية  الفترة  في  خصوصا  الثقة  الستعادة  ــداً  غ
في  نضعها  أن  علينا  ويجب  كبوة  »إنها  ــال:  وق المباريات.  من  العديد 

الحسبان ونركز في مبارياتنا المقبلة«.
ندافع  لم  أننا  بيد  الفوز  نستحق  وكنا  جيدة  مباراة  »قدمنا  وأوضــح 

علينا  ويجب  عويصة  مشكلة  إنها  ــداف.  أه  3 شباكنا  واستقبلت  جيداً 
تفاديها في المستقبل وبسرعة«، مضيفا »عانينا من المشكلة ذاتها أمام 
أستون فيال مؤخرا لكننا تداركنا الموقف في المباريات التالية وبالتالي 

فنحن مطالبون باستخالص العبر في المباريات المقبلة«.
باإلقالة  مهدد  غير  اللندني  الفريق  مع  مستقبله  أن  انشيلوتي  وأكد 
نافيًا ما تداولته وسائل اإلعالم في اآلونة األخيرة، وقال: »انتم )وسائل 
أن  أريد  ذلك،  أرى  ال  لكنني  أزمــة،  في  نمر  بأننا  القول  بإمكانهم  اإلعــالم( 
إلحــراز  حظوظا  نملك  بأننا  وأؤكــد  الناحية  هــذه  في  موضوعيًا  ــون  أك

اللقب«.
هداف  دروغبا  ديدييه  العاجي  الدولي  نجمه  على  تشلسي  ويعّول 
الدوري حتى اآلن برصيد 13 هدفا علمًا بأنه سجل 18 هدفا في مختلف 
خدمات  من  االستفادة  في  انشيلوتي  ويأمل  الموسم.  هذا  المسابقات 
ديسمبر/   29 في  انغوال  إلى  سفره  قبل  المقبلة  المباريات  في  دروغبا 

كانون األّول الحالي للمشاركة مع منتخب بالده في كأس أمم أفريقيا.

 فرصة جيدة ليونايتد
وفي المباراة الثانية اليوم )الثلثاء(، يملك مانشستر يونايتد فرصة 
األولى  للمرة  فيال  أستون  أمام  سقوطه  بعد  جماهيره  لمصالحة  ثمينة 

منذ 26 عاما.
فيال  أستون  أمام  الخسارة  بنسيان  العبيه  فيرغسون  اليكس  وطالب 
والتركيز على مواجهة ولفرهامبتون لتفادي كبوة جديدة تمنح تشلسي 

فرصة االبتعاد في الصدارة.
خط  في  خصوصًا  اإلصابات  من  كثيرا  يونايتد  مانشستر  ويعاني 
فيديتش  نيمانيا  والصربي  براون  وويس  فرديناند  ريو  وتحديدا  الدفاع 

األخيرين  أن  بيد  سونغ،  جي  ــارك  ب الجنوبي  الــكــوري  إلــى  باإلضافة 
الستعادة  لزمالئهم  الدعم  تقديم  أمل  على  اليوم  صفوفه  إلى  سيعودان 

نغمة االنتصارات.
ويمني مانشستر يونايتد النفس بالفوز لتشديد الخناق على تشلسي 
في  تشلسي  على  الضغوط  سيزيد  ما  ساعة  بـــ24  قبله  سيلعب  كونه 
مباراته أمام بورتسموث الستعادة فارق النقاط الثالث الذي يفصله عن 

الشياطين الحمر.
بعد  العالية  العبيه  معنويات  استغالل  إلى  الثالث  أرسنال  ويسعى 
لتحقيق  )األحــد(،  األول  أمس   1/2 ليفربول  مضيفه  على  الثمين  الفوز 
حظوظه  لتعزيز  عشر  الثالث  بيرنلي  مضيفه  على  المرة  وهذه  آخر  فوز 

في المنافسة على إحراز لقب الدوري.
تكون  لن  أرسنال  مهمة  فإّن  العام  الترتيب  في  الفارق  من  الرغم  وعلى 
مدرب  أن  إال  ــه،  أرض على  وصعب  عنيد  فريق  ــام  أم ــه  أرض ــارج  خ سهلة 
اإلسباني  نجميه  تألق  على  يعّول  فينغير،  آرسين  الفرنسي  الضيف، 
يلعب  األخير  أن  علمًا  ارشافين  ــدري  أن والــروســي  فابريغاس  سيسك 
التي  اإلصابات  بسبب  وذلــك  األساسي  مركزه  عن  بعيداً  حربة  كــرأس 

عصفت بالعبي الهجوم في أرسنال.
زال  ما  الصدارة  على  السباق  فإن  لذا  مؤجلة  مباراة  أرسنال  ويملك 

مفتوحًا له وبقوة.
ومداواة  جراحه  تضميد  جديدة  مرة  ليفربول  سيحاول  المقابل،  في 

آالمه عندما يستضيف ويغان الرابع عشر غدا )األربعاء(.
وبرمنغهام  فيال،  أستون  مع  سندرالند  يلعب  المباريات،  باقي  وفي 
مانشستر  مع  وتوتنهام  هام،  وست  مع  وبولتون  روفرز،  بالكبيرن  مع 

سيتي.

فينغر: أرشافين سجل هدف الفوز بقدم مصابة
] اعترف المدرب الفرنسي أرسن فينغر أنه اضطر للمغامرة بالالعب أندري أرشافين في 

المواجهة التي جمعت فريقه أرسنال مع ليفربول أمس األول )األحد(.
وكان أرشافين قد سجل هدف الفوز ألرسنال من تسديدة قوية جداً وبطريقة مبهرة ليقود 

فريقه إلى الفوز 1/2 خارج ملعبه.
مصابًا  كان  لقد  دومًا،  والمدافعين  الحراس  يفاجئ  العب  »هو  أرسنال:  لموقع  قال  فينغر 

ليلة أمس األول ولم يكن يستطع التسديد بشكل جيد أثناء التدريبات«.
وأضاف »على رغم هذا هو عرف اللحظة التي يستطيع التسجيل فيها ففاجأ الجميع، لكن 
فينغر:  قال  الحالي،  الالعب  وضع  وعن  اإلصابة«،  تتفاقم  ال  كي  ذلك  بعد  إخراجه  علي  كان 

»اآلن هو ال يشعر بألم«.
الشوطين،  على  الفريقين  بين  قسمت  المباراة  بأن  ليفربول  على  فوزه  عقب  فينغر  وأشار 

الشوط األول لليفربول والثاني لألرسنال. 
لليفربول  السيطرة  »دانت  لليفربول:  األول  الهدف  على  بشدة  اعترض  الذي  فينغر  وقال 
متأخرين  بالخروج  محظوظين  كنا  ولكننا  متقدمين  إنهائه  واستحقوا  األول  الشوط  على 

بهدف واحد فقط، فكان بإمكان ليفربول الفوز بهدفين ولكن لحسن الحظ خسرنا بهدف«.

التعادل  لتحقيق  وسعنا  في  ما  كل  وفعلنا  سيطرنا  لنا،  كان  الثاني  »الشوط  ــاف  وأض
والفوز، وكانت سيطرتنا أكثر إيجابية من ليفربول فلم يحرزوا أكثر من هدف أثناء سيطرتهم 
ونحن  المقابلة.  وربحنا  هدفين  وأحرزنا  أجدنا  الثاني  الشوط  على  سيطرنا  عندما  لكننا 

نستحق الفوز«.
شوطي  بين  المالبس  تبديل  بغرفة  الفريق  العبي  وبين  بينه  دارت  التي  المشكلة  وعن 
ورأى  يسبق  لم  أنه  مؤكداً  فابريغاس  الفريق  قائد  عنها  تحدث  التي  المشكلة  وهي  المباراة، 
العام  منذ  معه  تعاملي  تاريخ  في  عصبيا  أراه  مرة  »ألول  قائاًل:  الطريقة  بهذه  عصبيا  فينغر 

2004 حتى اآلن فقد عنفنا وقال لنا أننا ال نستحق ارتداء قميص المدفعجية«.
وإخراجه  عنه  التحدث  أحب  ال  المالبس  تبديل  غرف  في  يحدث  »ما  قائاًل:  فينجر  ورد 

خارجها«. 
بهدفين   2003 األول  تشرين  أكتوبر/  منذ  األنفيلد  ملعب  على  يفز  لم  أرسنال  أن  يذكر 
في  الخامس  هدفه  أحرز  الذي  آرشافين  الروسي  للمهاجم  السيما  تاريخيًا  يعد  اليوم  وفوزه 
تاريخ مواجهاته مع ليفربول، ويستطيع أرسنال تقليص الفارق مع تشلسي إلى 3 نقاط في 

فينغر يهنئ أرشافين بعد تسجيله الهدف الثاني   )رويترز(حال فوزه في مباراته المؤجلة.



األرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��م��ه��اج��م  ي���ت���ردد  ل���م   [
غونزالو  م��دري��د  ري���ال  ن���ادي  ص��ف��وف  ف��ي 
بالفوز  أه��داف��ه  ع��ن  بالكشف  ه��ي��غ��واي��ن 
ب��ل��ق��ب ال���ه���داف ف���ي ال������دوري االس��ب��ان��ي 
أكد  لكنه  الموسم،  هذا  تشي«  »البيتشي 

الدوري. بلقب  مدريد  ريال  فوز  األهم  أن 
األه���داف  تسجيل  ال��اع��ب  واس��ت��ط��اع 
رص��ي��ده  راف���ع���ًا  ل��ه  م��ب��اري��ات   6 أخ���ر  ف��ي 
ال��دوري  ه��دف  من  كل  خلف  أه��داف   8 إل��ى 
هدفًا(   12( فيا  داف��ي��د  الماضي  للموسم 
وال��ن��ج��م ال��س��وي��دي ل��ب��رش��ل��ون��ة زالت���ان 
وكذلك  هدفًا.   11 برصيد  إبراهيموفتش 
ي��ت��ق��دم ع��ل��ي��ه ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي ب��رص��ي��د 9 
برشلونة  لاعبي  زائدة  مباراة  مع  أهداف 

هيغواين. عن 
اآلس:  لصحيفة  أم��س  هيغواين  وق��ال 
سجلتها  التي   22 ال�  أهدافي  عدد  »زي��ادة 
هذا  ألن  ج���داً  مهم  أم��ر  ال��م��اض��ي  ال��م��وس��م 
شابًا  زلت  فما  لي  بالنسبة  التطور  يعني 

أتطور«. أن  وعلي 
بالنسبة  حلم  ال��ه��داف  لقب  وأض���اف« 
ل���ي ك��ذل��ك ف��ه��و ه���دف ل���ي م��ث��ل��ي م��ث��ل أي 
هناك  االسباني  ال��دوري  في  لكن  مهاجم، 
مثل  الهجوم  خط  في  مميزين  منافسين 
اآلن«. حتى  هدفًا   12 سجل  الذي  فيا  دافيد 

وال��ت��ف��ت ال���اع���ب أله��م��ي��ة ه���ذا ال��ل��ق��ب 
مهمًا  اللقب  هذا  »سيكون  بقوله:  الفردي 
فقط في حال استطعنا الفوز بلقب الدوري 

كفريق«.
يتخلف  زال  م��ا  م��دري��د  ري���ال  أن  ي��ذك��ر 

م��ب��اراة  م��ع  ب��رش��ل��ون��ة  ع��ن  ن��ق��اط  بخمس 
في  مدريد  ريال  ففوز  لذلك  لألخيرة،  زائدة 

تقليص  يعني  المقبل  األسبوع 
نقطتين. إلى  الفارق 
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بايرن قد يخسر كلوزه
 وطوني في االنتقاالت الشتوية

] ذكرت تقارير ألمانية أن هناك احتمال كبير النتقال الاعب ميروساف كلوزه 
إلى نادي هامبورغ على سبيل اإلعارة في سوق االنتقاالت الشتوية.

الحصول  يريد  عاما(   31( ميونخ  بايرن  مهاجم  فإن  التقارير  هذه  وحسب 
انتقاله  فإن  وبالتالي   ،2010 العالم  كأس  قبل  للعب  أكثر  فرص  على 
خياراً  سيكون  هامبورغ  إلى  فقط  أشهر   6 لمدة  اإلعارة  سبيل  على 

ممتازاً.
وإن صحت هذه التقارير فإن بايرن ميونخ سيستغني عن 
مهاجمين في الشتاء هما كلوزه ولوكا طوني، لكن يبقى األمر 
ليعوض  سيأتي  من  هو  البافاري  لجماهير  بالنسبة  األهم 
هذا لرحيل إذ هناك العديد من التقارير التي تربط بايرن 

بمهاجمين عدة على رأسهم بانديف التسيو.
صحيفة  أكدت  ميونيخ،  بايرن  عن  ببعيد  ولييس 
اإلن��ت��ر  ن����ادي  أن  س���ب���ورت«  دي��ل��ل��و  »ال��ك��وري��ي��ري 

سيتعاقد مع الاعب لوكا طوني في الشتاء.
مهاجم  مع  التعاقد  اإليطالي  النادي  ويريد 
الا  لنقطة  وص��ل  ال��ذي  ميونيخ  بايرن  ن��ادي 
عودة مع مدرب الفريق البافاري لويس فان 
العودة  يريد  الاعب  أن  خصوصا  غال، 
سيخسر  ن��ف��س��ه  وب��ال��وق��ت  إلي��ط��ال��ي��ا 
بسبب  شهر  لمدة  إيتو  صامويل  اإلنتر 
ويريد  أفريقيا  ك��أس  ف��ي  مشاركته 

العبا لتعويضه.
وض��ع  ي���راق���ب  اإلن���ت���ر  أن  ي��ذك��ر 
ال��م��ه��اج��م ال��م��ق��دون��ي م��ه��اج��م ن��ادي 

التسيو يوران بانديف.

العبو برشلونة يرون تحقيق البطولة أمرًا مهمًا جدًا

بيكيه: إذا كنت تحقق الفوز فيمكنك أن تقول إنك األفضل
الفوز  أهمية  على  بيكيه  جيرارد  برشلونة  مدافع  شدد   [
في بطولة العالم لألندية التي تقام حاليا في مدينة أبوظبي 
باعتبارها فرصة إلظهار أن البارسا أفضل ناٍد في العالم في 
اإلسبانية:  »سبورت«  لصحيفة  وقال  باللقب،  فوزه  حال 
بالنسبة  أولوية  هي  األلقاب  جميع  فإن  الفريق  هذا  »عند 
في  األفضل  أن��ك  تقول  أن  من  لتتمكن  الفوز  وخصوصًا  له 

العالم«.
وعن اإلصابة التي تعرض لها ميسي قال: »ليونيل 
أن  نتذكر  أن  ويجب  الفريق  في  جداً  مهمة  قطعة 
ظل  ف��ي  حتى  ال��ف��وز  على  ق��ادر  برشلونة 
أن  علينا  يجب  األرجنتيني،  غياب 
ولكن  األم����ام،  إل���ى  ق��دم��ا  نمضي 
ميسي  أن  ننسى  أن  يجب  ال 
ق��د ح��ق��ق ل��ن��ا ال��ن��ص��ر أم��ام 
األوكراني  كييف  دينامو 
الضربة  س��دد  عندما 

الرائعة«. الحرة 
السياق  وف��ي 
ن����ف����س����ه، س��ل��ط 
ب��ي��ك��ي��ه ال���ض���وء 
ع����ل����ى م���س���ت���وى 
فريقه  ف��ي  ال��دف��اع 
»ال���دف���اع  ق�����ال:  إذ 
ق�����د ت���ح���س���ن ون���ح���ن 
المزيد،  ي��وم  كل  نتعلم 
في  ي��م��ر  اآلن  ب��رش��ل��ون��ة 
في  ج��دا  إيجابية  مرحلة 
التغطية  ب��ف��ض��ل  ال���دف���اع 
ال��ج��ي��دة ف���ي خ���ط ال��وس��ط 
الحفاظ  ال���دف���اع،  ف��ي  وك��ذل��ك 
كثيرة  ف���رص  يمنحنا  النظيفة  ال��ش��ب��اك  ع��ل��ى 

للفوز«.
ك��أس  ل��ق��ب  ب���أن  اق��ت��ن��اع��ه  ع��ن  بيكيه  وأع����رب 
لخزائن  مضى  وق��ت  أي  من  أق��رب  هو  لألندية  العالم 
فشل  أن  بعد  أيديهم  في  سيقع  القاري  الكأس  وأن  النادي 
وقال   2006 موسم  في  بها  الفوز  في  الكاتالوني  الفريق 

من  دائمًا  يضغط  »برشلونة  اإلسبانية:  الصحافة  لوكالة 
يريد  الجميع  ولكن  جدا  صعب  الفوز  أن  صحيح  الفوز،  أجل 
رائ��ع  بشكل  السنة  ه��ذه  سنختم  البطولة،  بهذه  يفوز  أن 

بفضل الفوز في هذه الكأس«.
عدم  بعد  البطولة  ه��ذه  ف��ي  ل��ه  األول���ى  ال��م��ش��ارك��ة  وع��ن 
اليابان  في  يونايتد  مانشستر  السابق  فريقه  مع  مشاركته 
ولكثير  لي  بالنسبة  جديد  شيء  »هذا  قال:   2008 العام  في 
التي  البطولة  هذه  في  الفوز  على  حرص  هناك  الاعبين،  من 

تمنح ألفضل فريق في العالم، إنها بطولة جميلة جدا«.
في  لبرشلونة  الكبيرة  األمل  خيبة  على  بيكيه  وكشف  هذا 
أمام   0/1 خسر  عندما   2006 موسم  في  األندية  مونديال 
ينبغي  رأي��ه  حسب  والتي  اليغري  بورتو  إنترناسيونال 
تكرار  من  خائفة  »الجماهير  أضاف  إذ  أبوظبي  في  تعويضها 
البطولة  لقب  أن  اعتقد   ،2006 العام  في  الفريق  مع  حدث  ما 
من  مرتبة  أعلى  على  الجلوس  دائمًا  وعلينا  اليد  متناول  في 
لعدة  الحقيقة  هذه  إبقاء  يجب  العالم،  في  الفرق  أفضل  بين 

سنوات«.

إنيستا: الفوز في البطولة أمر مهم
لتلفزيون  إنيستا  أندريس  برشلونة  وسط  العب  وتحدث 
متوجهًا  الكاتالونية  المقاطعة  الفريق  مغادرة  قبيل  برشا 

إلى إمارة أبوظبي.
وق���ال إن��ي��س��ت��ا ب��ث��ق��ة ك��ب��ي��رة ظ��ه��رت ع��ل��ى وج��ه��ه: »ه��ذا 
عامة  بصفة  للنادي  وبالنسبة  لنا  بالنسبة  جداً  مهم  اللقب 
متحمس  أن��ا  الفريق،  حققها  أن  يسبق  لم  ألن��ه  وللجماهير 
كل  على  حصلنا  أن  بعد  الكبيرة  البطولة  هذه  في  للفوز  جداً 
في  مئة  إلى  يصل  الذي  الدافع  نملك  نحن  الممكنة،  األلقاب 

بها«. للتتويج  المئة 
في  النجاح  مفتاح  أن  إنيستا  ق��ال  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة 
الفريق ليس الثقة في الاعبين وحسب وإنما التفوق النوعي 
ال��ذي  ال��ق��ادم  الخصم  وع��ن  خ��اص��ة،  بصفة  البلوغرانا  ف��ي 
المنافسين  »معظم  ق��ال:  األربعاء  يوم  البارسا  سيواجهه 
نأخذ  أن  يجب  البطولة  ه��ذه  في  لنا،  بالنسبة  مجهولون 
أبطال  ه��ي  المشاركة  ال��ف��رق  ألن  ال��ج��د  محمل  على  األم���ور 

للدوري في بلدانها، ينبغي أن نضع ذلك في اعتبارنا«.

 ألفيس: مشاركة فريدة من نوعها
فقد  ألفيس  دان��ي  البرازيلي  برشلونة  فريق  م��داف��ع  أم��ا 
وقال  لألندية  العالم  بطولة  في  فريقه  طموحات  عن  تحدث 
لي  »بالنسبة  اإلنترنت:  شبكة  على  للفيفا  الرسمي  للموقع 
فرصة  تشكل  بها  المشاركة  أن  واعتقد  جداً  مهمة  بطولة  هي 

فريدة لتحقيق لقب لم يسبق أن فاز به النادي الكاتالوني«.
برشلونة  لها  تعرض  التي   2006 نكسة  عن  سؤاله  وفي 
أليغري:  بورتو  إنترناسيونالي  البرازيلي  الفريق  يد  على 
مجال  يوجد  ال  إذ  البطولة  تلك  في  قصيرة  كانت  المنافسة   «
المرة،  هذه  جيد  بشكل  المنافس  دراسة  علينا  يجب  للخطأ، 
الكبيرة،  األهداف  على  الحصول  دائمًا  يجب  الحياة  هذه  في 
سنحاول الحصول على كأس العالم لألندية وتحسين األداء 
ولكن  صعب  هذا  بأن  علمًا  الماضي  الموسم  من  أفضل  بشكل 

ال شيء مستحيل«.
وعن المنتخب البرازيلي قال: »أنا محظوظ الرتداء قميص 
كأس  نهائيات  ف��ي  ال��ب��رازي��ل  أمثل  أن  ه��ي  أولويتي  ب���ادي، 
أكون  أن  أري��د  أش��ارك،  لم  أو  كأساسي  شاركت  س��واء  العالم 

معهم«.
لألندية  العالم  بطولة  لقب  ف��ي  برشلونة  ف��وز  أن  يذكر 
سيكون اللقب السادس للفريق على التوالي مع المدرب بيب 

غوارديوال.
تشيكي  لبرشلونة  الرياضي  المدير  ي��درك  جانبه،  م��ن 
بيغرستين أن الفريق يحتاج لبذل الجهد للفوز بكأس العالم 

لألندية للمرة األولى في تاريخه.
يوم  المكسيكي  أطلنطي  ل��ق��اء  سيبدأ  ال��ب��ارس��ا  م��ش��وار 
عليه  علق  م��ا  وه��و  النهائي  قبل  ال���دور  ف��ي  المقبل  األرب��ع��اء 
»نحن  قائًا:  الكاتالونية  »سبورت«  لصحيفة  بيغرستين 

على شفا إكمال أفضل سنة في تاريخ كرة القدم«.
خطًأ  سيكون  للنهائي  وصلنا  أننا  في  »التفكير  وأض��اف 

قاتًا. البد وأن نكون حذرين ألننا سنواجه منافسا صعبا«.
بيغرستين رفض الرد على سؤال يتعلق بسوق االنتقاالت 
لألندية  العالم  كأس  بعد  ما  حتى  »سننتظر  قائًا:  الشتوية 

لنرى ما يريده بيب«.
ن��ادي  م��ع  المكسيكي  أط��اط��ن��ي  ف��ري��ق  وسيلتقي  ه���ذا 
لقاء  في  أبوظبي  إم��ارة  في  المقبل  األرب��ع��اء  ي��وم  برشلونة 

سيتأهل الفائز منه للمباراة النهائية.

بيليغريني لم يقرر الحاجة بعد بدياًل لبيبي
مدريد  ري��ال  لنادي  الشيلي  المدرب  أكد   [
المدير  مع  سيجتمع  أنه  بيليغريني  مانويل 
فالدانو  خ��ورخ��ي  الملكي  للنادي  ال��ري��اض��ي 
جديد  مدافع  مع  التعاقد  إمكانية  في  للبحث 

للفريق.
عنا  سيغيب  »ب��ي��ب��ي  بيليغريني:  وق���ال 
السوق  في  له  مثيل  ال  العب  وهو  كامًا  موسمًا 
مدافع  مع  التعاقد  علينا  كان  إن  سنرى  حاليًا، 

جديد«.
وكان بيبي قد تعرض إلصابة معقدة تمثلت 
بقطع في الرباط الصليبي باإلضافة إلى تكسر 
عن  بابتعاده  سيتسبب  م��ا  ال��غ��ض��روف  ف��ي 

الماعب لمدة 6 أشهر على األقل.
مدريد  ري��ال  خ��ي��ارات  وتتنوع 

ح����ال����ي����ًا م����ن ح��ي��ث 
التعاقد  إمكانية 

م�������ع ظ���ه���ي���ر 
أي���������س���������ر 

وبالتالي 
ال��اع��ب 

بسيرخيو  وال��ل��ع��ب  أي��م��ن  كظهير  ب��أرب��ي��ل��وا 
غاراي  على  االعتماد  أو  للدفاع،  كقلب  راموس 
كقلب دفاع أساسي والتعاقد مع ظهير أيسر أو 
التعاقد مع قلب دفاع بشكل مباشر. وسيحكم 
في  مميز  العب  وج��ود  هو  تأكيد  بكل  االختيار 
مع  المشاركة  ويستطيع  المراكز  هذه  من  أي 

الفريق في بطولة دوري األبطال.
وفقا لذلك، فقد أظهر استطاع للرأي أجرته 
أمس  الرياضية  االسبانية  »ماركا«  صحيفة 
)االثنين( على موقعها باالنترنت أن مشجعي 
نادي ريال مدريد االسباني لكرة القدم يرغبون 
المدافع  مكان  يحل  العب  مع  النادي  تعاقد  في 
البرتغالي بيبي بسبب إصابة األخير.

وك���ش���ف االس���ت���ط���اع ع��ن 
من  بالمئة   69 اع��ت��ق��اد 
ق������راء ال��ص��ح��ي��ف��ة 
ف��ي ض���رورة 
ت��ع��اق��د 

االنتقاالت  فترة  خال  لبيبي  بديل  مع  النادي 
ال��ش��ت��وي��ة ال��ق��ادم��ة ف��ي ش��ه��ر ي��ن��اي��ر/ ك��ان��ون 

الثاني المقبل.
صحيفة  أج��رت��ه  آخ��ر  اس��ت��ط��اع  أظ��ه��ر  كما 
على  المنافسة  الرياضية  االسبانية  »آس« 
في  يرغبون  القراء  من  بالمئة   57 أن  موقعها 

الشيء نفسه.
عن  اإلص��اب��ة  ه��ذه  بسبب  ال��اع��ب  ويغيب 
شهور  ستة  على  تصل  لمدة  الفريق  صفوف 
المنتخب  مع  المشاركة  من  أيضا  يحرمه  قد  ما 
 2010 العالم  ك��أس  نهائيات  في  البرتغالي 

بجنوب افريقيا.
القياسية  األرق���ام  ك��ل  م��دري��د  ري��ال  وحطم 
أنفق  ع��ن��دم��ا  ال��اع��ب��ي��ن  ان��ت��ق��االت  س���وق  ف��ي 
مليون   318 من  )أكثر  يورو  مليون   260 نحو 
دوالر( للتعاقد مع عدد من الاعبين قبل بداية 

الموسم الحالي.
وفي  الماضي  يناير  ف��ي  ال��ن��ادي  أنفق  كما 
ناد  أي  من  أكثر   2007 العام  من  نفسه  الشهر 

أوروبي آخر في سوق انتقاالت الاعبين.

الماركا: 5 ركالت جزاء لبرشلونة في 6 مباريات
طريقه  في  اإلسباني  التحكيم  أن  يبدو   [
ما  فبعد  الموسم،  ه��ذا  كبيرة  مشاكل  لصنع 
وخروج  وألميريا  مدريد  ريال  مباراة  في  حدث 
ص��ح��ي��ف��ة س���ب���ورت ل��ت��س��خ��ر م���ن ال����ق����رارات 
ح��دث  ال��م��ل��ك��ي  ال���ن���ادي  ل��ص��ال��ح  التحكيمية 

العكس أمس.
وضعت  بتقرير  الماركا  صحيفة  خرجت  إذ 
إتواري  الحكم  أن  وذكرت  غافها  على  عنوانه 
للبرسا  الجزاء  ركلة  احتسب  الذي  غونزاليس 
قبل  م��ن  م��ب��اري��ات   6 أدار  ق��د  إسبانيول  أم���ام 
و4  ج��زاء  رك��ات   5 فيها  احتسب  لبرشلونة 
وص��ف  ب��ح��س��ب  صحيحة  غ��ي��ر  ك��ان��ت  م��ن��ه��ا 

الصحيفة المدريدية.
للمدير  ساخنًا  تصريحًا  الصحيفة  ونشرت 
على  هجومًا  فيه  ش��ن  إلسبانيول  التنفيذي 
»لو  فيه  يقول  والحكم  الكاتالونية  الصحافة 
مدريد  ري��ال  لصالح  ج��زاء  بركلة  حكم  صفر 

التهموه بالعصبية اإلسبانية«.
فبعد  كاتالونيا،  ديربي  عن  ببعيد  وليس 
وصف البورتا إدارة نادي إسبانيول باألطفال، 
ييبري  سانشيز  دانييل  الجار  النادي  رئيس  رد 
إياه  واصفًا  برشلونة  رئيس  األخ-العدو  على 

باإلنسان السيئ.
وأض�����اف س��ان��ش��ي��ز ب��ع��د إط����اق الب��ورت��ا 
قائًا:  إسبانيول  إلدارة  المنتقدة  تصريحاته 
مؤسسة  يمثل  رجل  إنه  سيئ.  إنسان  »البورتا 

ال  يفعله،  م��ا  يفعل  إذ  فريقه  بتمثيل  وي��ق��وم 
ص��ورة  يمتلك  إن���ه  ب��ه��ذا.  إال  وص��ف��ه  يمكنني 
مع  ت��ت��اءم  ال  ص��ورة  مسبقا،  عليها  محكوما 
نادي من حجم البارسا. أنا مشكلتي شخصية 
ال غير«. وتابع رئيس إسبانيول حديثه قائًا: 
رئيس  م��ع  المنصة  إل��ى  سأحضر  »شخصيًا 
آخر. لقد سبق لي أن فعلت ذلك مع نونييز ومن 
انقطاع  على  طويل  وقت  مر  غاسبارت.  بعده 

مع  التعامل  أود  ال  حقا  ألنني  بيننا  العاقات 
أي  لتمثيل  يصلح  ال  شخص  إنه  كهؤالء.  أناس 

فريق«.
يجدر بالذكر أن إدارتي الفريقين لم تجتمعا 
قبل لقاء الديربي على غذاء العمل الذي يسبق 
ومنذ  معروف  هو  كما  ال���دوري  في  م��ب��اراة  كل 
هنا  من  تتناثر  الساخنة  والتصريحات  ذل��ك 

وهناك.

إبرا سجل هدف برشلونة من ركلة الجزاء    )رويترز(

هيغواين يكشف عن نواياه بالفوز بلقب الهداف

هيغوين يسدد كرة الهدف الثاني للريال في مرمى فالنسيا    )رويترز(
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بدوري  يلعب  الذي  مدريد  اتليتيكو  قال   [
أمس  ال��ق��دم  لكرة  االسباني  األول��ى  ال��درج��ة 
رييس  انطونيو  خ��وان  الجناح  إن  )االثنين( 
بشد  أص��ي��ب  أن  ب��ع��د  المستشفى  م��ن  خ���رج 
وقت  في  المباريات  إلى  وسيعود  العنق  في 

أسبوع. خالل  الحق 
االن��ت��رن��ت  ع��ل��ى  ب��م��وق��ع��ه  اتليتيكو  ق���ال   -
رييس  عنق  على  أج��ري  باألشعة  فحصا  إن 
المستشفى  في  المالحظة  تحت  ليلة  وقضى 

فياريال. أمام  المباراة  أثناء  سقط  إن  بعد 
العام  من  أيلول  سبتمبر/   1 مواليد  من   -

إسبانيا. في  أوتريرا  في   1983
أشبيلية  نادي  مع  الكروية  مسيرته  بدأ   -
العام  حتى  معهم  ول��ع��ب   ،1999 ال��ع��ام  ف��ي 

م���ب���اراة   86 ف���ي  م��ع��ه��م  وش������ارك   ،2004
هدف.  22 وسجل 

2004 انتقل إلى نادي أرسنال  - في العام 
 ،2006 العام  حتى  معهم  ولعب  اإلنجليزي، 
 16 وس��ج��ل  م��ب��اراة   69 ف��ي  معهم  وش���ارك 

. ف هد
ري��ال  ن���ادي  م��ع   2006 ال��ع��ام  ف��ي  ل��ع��ب   -
من  ح��ق��ق  وق����د  إع������ارة،  ص��ف��ق��ة  ف���ي  م���دري���د 
العام  في  اإلسباني  ال��دوري  بطولة  الفريق 

. ته ا ذ
أتلتيكو  نادي  إلى  أنضم   2007 العام  في   -

اإلنجليزي. أرسنال  نادي  من  قادما  مدريد 
القدم  لكرة  إسبانيا  منتخب  مع  اللعب  بدأ   -

.2003 العام  في 

 التحكيم ومتعة الرياضة
فمن  فيه،  الرئيسي  الجزء  يكن  لم  إن  رياضي  نشاط  أي  من  أساسي  جزء  التحكيم   [  

دونه ال يمكن أن تلعب المنافسات الرياضية أو تنظم بالشكل المطلوب.
األل��ع��اب  ه��ذه  ن��ج��اح  ف��ي  م��ح��وري  دور  ل��ه  الرياضية  األل��ع��اب  جميع  ف��ي  والتحكيم 
على  فريقا  تربح  قد  المباريات  شتى  في  التحكيمية  والقرارات  فشلها،  أو  ومسابقاتها 

فريق آخر وقد تقلب نتائج في حال اتخاذ قرارات غير صحيحة.
شماعة  فهو  الخسارة،  لتحميله  الطرق  أسهل  وه��و  دائما،  ج��دل  مثار  هو  والتحكيم 

للكثيرين الذين يتعمدون مهاجمة الحكام وإن كانت قراراتهم محقة.
لكن المهم أيضا في هذا المجال هو دور التحكيم في تحقيق المتعة الرياضية أو قتلها، 
وبامكانهم  المباريات  في  واالثارة  المتعة  زيادة  في  يسهموا  أن  أيضا  الحكام  بامكان  ألن 

أيضا أن يقتلوها.
مثال  القدم  كرة  ففي  الحكام،  ق��رارات  في  المتعة  نوعية  تختلف  اللعبات  وباختالف 
يحقق  ما  وهو  الحكام  عليه  يسير  أن  يجب  الذي  الرئيسي  المبدأ  هي  الفرصة  إتاحة  تعتبر 
قدر  بأقل  التنقل  في  تستمر  الكرة  وترك  اإلمكان  قدر  الصافرات  تقليل  خالل  من  المتعة 
وهو  المباريات  في  المتعة  قتل  في  كثرتها  تسبب  التي  والصافرات  األخطاء  من  ممكن 
لألسف ما يلجأ له كثير من الحكام في دورينا المحلي الذين يعتقدون أن كثرة الصافرات 

تعطي الحكم االمتياز!.
كل  يحاسب  أن  يجب  بالعكس  وإنما  المرتكبة  األخطاء  عن  التغاضي  يعني  ال  هذا  طبعا 

مخطئ وإن اعتمد الخطأ مبدأ اتاحة الفرصة كما نشاهد في المالعب العالمية عندما يعود 
الحكم مجددا بعد توقف الكرة لمحاسبة مرتكب الخطأ.

في الدوريات األوروبية يحرص الحكام على تحقيق أكبر قدر من المتعة الرياضية من 
خالل تقليل الصافرات حتى أنهم يتأخرون في االعالن عن الخطأ انتظارا التاحة الفرصة 
من انقطاع الكرة يقوم  الحكم  يتأكد  في هجمته وعندما  للفريق صاحب الكرة لالستمرار 

بالتصفير واحتساب الخطأ.
التي  أو  الملعب  في  الموجودة  للجماهير  احترامهم  مدى  عن  عادة  تنم  الحكام  قرارات 
الرياضية  للمتعة  أهمية  يعطي  ال  الجمهور  يحترم  ال  الذي  الحكم  ألن  الشاشة،  عبر  تتابع 
حتى  تتحرك  الكرة  تكاد  ال  حتى  وش��اردة  واردة  كل  في  التصفير  على  دائما  ويحرص 
بجهل  متعلق  باعتقادي:  سببين  عن  ناتج  التحكيم  في  االسلوب  وه��ذا  مجددا،  تتوقف 
»إذا  مبدأ  واعتمادهم  الحكم  خوف  هو  اآلخر  والسبب  الكروي  للحس  افتقاده  أو  الحكم 
انزنقت صفر!« الذي يعتمده البعض لفك كل اشتباك وإنهاء الهجمات ألن مخاطر الصافرة 
في منتصف الملعب أقل بكثير من مخاطر إتاحة الفرصة خصوصا في دورياتنا المحلية 

والعربية.
بد  ال  وإنما  وحدهم  يحققوه  أن  للحكام  يمكن  ال  الجماهير  واستمتاع  الرياضية  المتعة 
أن يكون هناك العبون ومدربون وإداريون وجماهير واعية بهذا المبدأ تقدر الحكم عندما 

يقوم باتباعه بدل أن تلومه!.
أشاهده  ما  كثيرا  ال��ذي  السماهيجي  علي  البحريني  ال��دول��ي  الحكم  إل��ى  أشير  وهنا 
واألهلي  المحرق  بين  األخيرة  المباراة  ومنها  يديرها  التي  المباريات  في  المبدأ  هذا  يطبق 

ونتمنى استمراره على النهج نفسه ألنه من اسرار تألقه.
السلة  كرة  فقوانين  رياضية،  لعبة  كل  في  تطبيقه  يمكن  ال  الفرصة  اتاحة  مبدأ  عموما، 
مختلفة عن كرة القدم، واالثارة والمتعة أيضا مختلفة، فما ينطبق على كرة القدم ال ينطبق 
على السلة التي تعتبر فيها الصافرات جزءا من االثارة والمتعة الرياضية، ألن اللعبة قامة 
على األخطاء الشخصية وخصوصا ضد الالعبين المؤثرين في الفريق الخصم وهو ما 
يكسو اللعبة جزءا من المتعة واالثارة ومع ذلك فإنهم يعتمدون أيضا في قليل من األحيان 

مبدأ اتاحة الفرصة الكمال بعض اللعبات الرائعة.
المتعة  عملية  في  األساس  المكون  هو  التحكيم  وإنما  تتخذ،  قرارات  فقط  ليس  التحكيم 
أن  وبإمكانه  بقراراته  مباراة  أية  في  والمتعة  االثارة  قتل  بامكانه  الحكم  ألن  الرياضية، 

يشعل المباريات باتباعه روح القانون كما يفعل الحكام في الدوري اإلنجليزي دائما.

صورة جماعية للمشاركين في دورة الحكام المستجدين لكرة السلة التي اختتمت أمس    )تصوير: جعفر حسن(
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نجمة أوروبا بـــرعاية

مركز خدمات الجزيرة

     1 7 5 5 0 5 5 5 :

النتيجة المتوقعةالفريقين المتبارينالتاريخ

......................إستوديانتيس × بوهانغ15 ديسمبر )2(

......................برشلونة × اطلنطي16 ديسمبر )3(

مسابقة تويوتا و{  لكأس العالم لألندية 2009
ينظم  ال��ب��ح��ري��ن  م��م��ل��ك��ة  ف���ي  ال����رائ����دة  ت��وي��وت��ا  ش���رك���ة  ب��رع��اي��ة 

مراحل   3 على  ستقام  التي  واربح  توقع  مسابقة  الوسطالرياضي 
)كل فائز يحصل على مبلغ 50 دينارًا(

- المرحلة األولى للدور األول وسيتم اختيار3 فائزين.
- مرحلة نصف النهائي وسيتم اختيار 3 فائزين.

- المرحلة النهائية وسيتم اختيار 4 فائزين

توقعات الدور الثاني

    تقبل النسخة األصلية من كوبون المسابقة.                                      يجب احضار البطاقة الشخصية للفائز.

    آخر موعد لتلقي االجابات الساعة 7 من مساء يوم  الثلثاء  الموافق 15 ديسمبر.

االسم: ............................................................................................

الهاتف: .........................................................................................

الرقم الشخصي: ...............................................................................

الملعبالمباراةالتوقيت

دوري زين لكرة السلة

ال����������������م����������������ح����������������رق19.00  × صالة اتحاد السلةاأله�����������������������������ل�����������������������������ي 

القناةالمباراةالتوقيت

كأس العالم لألندية – نصف النهائي

س�����ت�����ي�����ل�����رز19.00 ب���������وه���������ان���������ج   × الجزيرة الرياضية 2اس��������ت��������ودي��������ان��������ت��������س 

الدوري االنجليزي

ه�����������������ام 23.00 وس���������������������������������ت   × شو سبورت 3ب��������������������ول��������������������ت��������������������ون 

ول�����ف�����ره�����ام�����ب�����ت�����ون23.00  × ي������ون������اي������ت������د  شو سبورت 1م�����ان�����ش�����س�����ت�����ر 

روف�����������������رز23.00 ب���������الك���������ب���������ي���������رن   × شو سبورت 4ب��������رم��������ن��������غ��������ه��������ام 

الدوري الفرنسي

أوك������������س������������ي������������ر23.00  × الجزيرة الرياضية 2ف������������ال������������ي������������ن������������س������������ي������������ان 

فؤاد محسن يشيد بمداخلة الخليوي في قرعة تصفيات بيروت 
§ الوسط- محمد أمان

] قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس لجنة 
المنتخبات باالتحاد فؤاد محسن خالل تصريح لـ »الوسط 
الرياضي« بأن مداخلة رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية 
السعودي تركي الخليوي محل تقدير المسئولين باالتحاد، 
منوها إلى أن االتحاد يتفق قلبا وقالبا مع ما قاله الخليوي.

 وكان تركي الخليوي قد طلب التداخل بعد سحب القرعة 
بالكويت،  اآلسيوي  االتحاد  مقر  في  أيام  قبل  أجريت  التي 
ما  نسيان  والبحرين  الكويت  منتخبي  على  أنه  إلى  وأشار 
تصفيات  في  وخصوصا  سلبيات  من  الماضي  في  حــدث 

أصفهان والتركيز على المستقبل للتقارب أكثر.
القرعة  أن  شك  أدنى  »بال  محسن:  فؤاد  قال  القرعة،  وعن   
مجموعة  غير  الــثــالث  للمجموعات  نسبيا  سهلة  جــاءت 
من  يكون  أن  أراد  ما  إذا  المنتخب  ولكن  الوطني،  منتخبنا 
الثالث  الــبــطــاقــات  على  للتنافس  المؤهلة  المنتخبات 
لمواجهة  جاهزا  يكون  أن  يجب  السويد  لمونديال  المؤهلة 
وأعضاء  »أنــا  أيضا:  وقــال  اآلسيوية«  المنتخبات  من  أي 
الالعبين  إمــكــانــات  فــي  الثقة  كــل  ــون  ــق واث اإلدارة  مجلس 
يؤهلهم  ــذي  ال الفني  المستوى  تقديم  باستطاعتهم  وأن 

للمنافسة في التصفيات المقبلة«.
خالل  ستقام  التي  للرجال  آسيا  بطولة  قرعة  أوقعت 
كأس  نهائيات  ــى  إل والــمــؤهــلــة  المقبل  ــام  ــع ال ــن  م فــبــرايــر 

جدا  معقدة  مجموعة  في  الوطني  منتخبنا  بالسويد  العالم 
المنتخب  وقع  إذ  ــع،  األرب المجموعات  بين  من  األقــوى  هي 
المنتخب  الــمــاضــيــة  الــتــصــفــيــات  ــف  ــي وص مــجــمــوعــة  ــي  ف
المنتخبات  أحد  الياباني  المنتخب  إلى  باإلضافة  الكويتي 

المنافسة.
منتخبات  التالي:  النحو  على  القرعة  نتيجة  ــاءت  وج

في  والــعــراق  سورية  إلــى  باإلضافة  والصين  السعودية 
الثانية  المجموعة  في  منتخبنا  وجاء  ــى،  األول المجموعة 
ــاءت  ج الثالثة  المجموعة  وفــي  ــان،  ــاب ــي وال الــكــويــت  ــع  م
اإلمــارات،  إلى  باإلضافة  وقطر  الجنوبية  كوريا  منتخبات 
ولبنان  ــران  إي منتخبات  فضمت  الرابعة  المجموعة  وأمــا 

واألردن.

فؤاد محسن خالل تواجده بالقرعة

اليوم ختام دورة إداريي األندية األعضاء باتحاد الكرة 
 § الرفاع – اتحاد الكرة

دورة  فعاليات  على  )الثلثاء(  اليوم  ظهر  من  الثانية  الساعة  في  الستار  يسدل   [
االداريين باألندية األعضاء باتحاد كرة القدم والتي نظمها االتحاد البحريني لكرة القدم 
بالتعاون واشراف االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( وفي اطار برامج االتحاد )اللجنة 
الفنية( باالتحاد وضمن سياسة اتحاد الكرة في صقل واعداد مختلف عناصر لعبة كرة 

القدم فالبحرين وسيقام حفل الختام في مقرا لدورة في بيت الكرة البحرينية بالرفاع.
ومن المنتظر أن يكون حفل الختام مبسطا سيتم فيه توزيع شهادات المشاركة على 

المشاركين بالدورة والتي شارك فيها عددا من أمناء سر األندية وإداريين عاملين بها.
صباحية  فترة  على  األول  كانون  ديسمبر/   12 يــوم  الـــدورة  فعاليات  وانطلقت 
األهلي  النادي  مبني  إلي  استطالعية  ميدانية  بزيارة  بالدورة  المشاركين  وقام  واحدة 
النادي  باستاد  أقيمت  والتي   عيسي  مدينة  مع  قاللي  مباراة  حضروا  كما  بالماحوز 
وذلك  الكؤوس(  )أغلي  القدم  لكرة  جاللة  كأس  تصفيات  اطار  في  الماحوز  في  األهلي 

في اطار برنامج الدورة.

مهرجان العيد الوطني األول لقدامى نادي الشباب
 § الوسط – المحرر الرياضي

للبراعم  الــوطــن  ــأس  ك مــن  نسخ   5 بعد   [
ــراح  اف مــع  تزامنا  الشباب  ــادي  ن يقيمة  ــذي  ال
ونجاحه  المجيد  الــوطــنــي  بالعيد  المملكة 
وجعله  المحلية  ــة  ــدي األن بــشــهــادة  ــع  ــواس ال
الشباب  نادي  كشف  مستمر  سنويا  مهرجانا 
احتفاالت  مــع  الــعــام  ــذا  ه جديد  مهرجان  عــن 
ــي الــمــجــيــد وخــص  ــن ــوط الــبــحــريــن بــالــعــيــد ال
ــى لــأنــديــة  ــدام ــق ــره الــالعــبــيــن ال ــم ـــذه ال ــه ه ب
»فــوق  الــشــبــاب   نـــادي  ــم  اس تحت  المندمجة 
البلدي  المجلس  عضو  وبــرعــايــة  عــامــا«   40
هــذا  ــوي،  ــل ــع ال ــد  ــم أح الــشــمــالــيــة  للمحافظة 
المالعب  على  سيقام  الذي  الكروي  المهرجان 

الخضراء للنادي بيوم الخميس 17 ديسمبر/ 
كانون األول 2009 ترك صدى واسعا لالعبين 
القدامى، إذ بدأوا بتشكيل فرق عدة من عناصر 
مميزة أبدعت سابقا ومازالت بذاكرة الجمهور 
وشاكر  فاضل  واألخــويــن  فضل  عباس  أمثال 
وحسن  وسلطان  زهير  وعــبــاس  عبدالجليل 
عباس  ومحمد  العويناتي  وحسين  ربــحــان 
ــم  ــداده ــع ــت ــن اس ــدي ــب ــر م ــب ــن ش ــس ــح وح ــي ــل وم
أنه  خصوصا  اقامته  على  والتشجيع  الكامل 
البحرين  أبــنــاء  على  بهيجة  بمناسبة  يــقــام 
جديد  من  القدامى  الالعبين  شمل  للم  وايضا 
الجميلة  الكرة  مالمح  وتقديم  تتنافس  بفرق 
بمهارات وذكريات يستمتع بها الجميع بنكهة 

الماضي.


